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تجربه های آموزشی

١٩آموزش در حضور کوويد ـ  ١٩آموزش در حضور کوويد ـ  ١٩

نام آور فراوانی را می توان ديد. «استيون اسپيلبرگ» 
کارگردان افسانه ای سينما و خالق آثاری چون «ئی.
تی.» و «پارک ژوراسيک» يکی از آن هاست. می توان 
فهرست بلندی از اين «بنامان» تهيه کرد. موضوع 
وقتی جالب می شود که ببينيم بعضی از آن ها دانشگاه 
حضوری را پس از مدت کوتاهی رها و  در دانشگاه های 
غيرحضوری ثبت نام کرده اند؛ چون بر اين باورند که 
می توانند در وقت خود صرفه جويی کنند، بدون آنکه 
از آموزش آنان چيزی کاسته شود. به همين علت 
می بينيم که در فهرست برنامه های دانشگاه های برتر 

دنيا، دوره های غيرحضوری نيز ارائه می شود. 
از آن  سو، واقعيت آن است که اين نوع آموزش 
يک کاربرد ديگر هم دارد و آن فراهم کردن امکانات 

سّيدعلی آل محمد

اشاره
گرچه شيوع بيماری کوويدـ ۱۹ باعث تعطيلی مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها شده، اما نتوانسته 
است کالس های درس را به تعطيلی بکشاند؛ بلکه آموزش به شکل مجازی ادامه يافته است. تجربة آموزش 
مجازی برای بسياری از ما معلمان به عنوان ياددهنده و دانش آموزان به عنوان يادگيرنده تازگی داشته است. 
به خصوص آنکه دوران گذر از آموزش حضوری به آموزش مجازی چنان سريع رخ داده که فرصت فراهم 
کردن زيرساخت ها و بسترهای الزم در ابتدای کار فراهم نشده است. آنچه در ماه های گذشته شاهد بوديم، 

برپايی کالس ها براساس ابتکارات و مطالعات و تجربيات فردی بود و شايد هم جز اين چاره ای نبود. 
اينکه آموزش مجازی تا چه حد در تحقق اهداف رسمی آموزش موفق بوده، پرسشی است که پاسخ به آن 
چندان ساده نيست. برای تحليل ميزان موفقيت آموزش مجازی در جامعة آموزشی، الزم است ابتدا دامنة 

کاربرد آموزش مجازی را مرور کنيم.

کليدواژه ها: آموزش مجازی، سامانة مديريت يادگيری

آموزش مجازی در اصل برای چه کسانی 
است؟

منظور از آموزش مجازی در اينجا انواع آموزش های 
از راه دور۱ است. نبايد فکر کرد که آموزش مجازی 
از اهداف  آموزشی برای همگان است. گرچه يکی 
در  تحصيل  امکانات  فراهم کردن  آموزش مجازی 
اقصی نقاط دنياست؛ اما نوع مخاطبان اين نوع آموزش 
لزومًا همة دانش آموزان نيستند. مخاطبان آموزش 
مجازی بايد در درجة اول عالقه مند باشند و انگيزة 
بااليی برای يادگيری داشته باشند. بايد «درس خوان» 
و «کاوشگر» باشند و نيازی به پيگيری های جانبی 

نداشته باشند.
در ميان دانش آموختگان دوره های غيرحضوری افراد 
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فراگيران بايد بدانند که شما به نوعی «حضور داريد». 
اين موضوع از همان جلسة اول و نيز در سراسر طول 
دوره بايد نمود پيدا کند. راهکارهايی که می تواند در 

اين زمينه کمک کنند، عبارت اند از:
 کالس ها را بر مبنای برنامة منظم هفتگی پيش 
ببريد، نه به صورت شناور. از همان روز اول مشخص 
کنيد که چه زمان هايی را در هفته به کالس اختصاص 
داده ايد. کالس هايی که ساعت برگزاری آن ها منظم 

نيست، اثربخشی کم تری دارند. 
 در روزهايی که کالس نيست، گاه پيام هايی برای 
فراگيران ارسال کنيد. پيام ممکن است به صورت متن 
يا فايل صوتی/تصويری باشد، مثل يک کليپ علمی 

مرتبط با درس جلسه قبل.
به  گروه ها  يا  (فوروم ها)  گفت وگو  تاالرهای  در   
پرسش ها پاسخ دهيد. وقتی فراگيران ببينند شما 
اشتياق  و  جديت  با  می گذاريد  وقت  آن ها  برای 

بيشتری در کالس شما شرکت می کنند.

گذر از آموزش حضوری به 
آموزش مجازی چنان سريع رخ 

داده که فرصت فراهم کردن 
زيرساخت ها و بسترهای الزم 

در ابتدای کار فراهم نشد

آموزش مجازی 
همگانی، تجربه ای نو 
در سراسر جهان بود

تحصيل برای افرادی است که عالقه مندند؛ اما بنا به 
عللی از امکان ادامة تحصيل محروم اند و اگر نباشد، 
درهای تحصيل به روی آنان بسته می شود و درواقع 

آموزش مجازی انتخاب نخست آنان نيست.
در دوران شيوع کوويد ـ ۱۹، آموزش مجازی برای 
«همة» دانش آموزان به اجرا درآمد؛ چه آنان که از 
روی عالقه درس می خوانند و چه آنان که از روی 
اجبار آموزش ها را «تحمل» می کنند. آموزش مجازی 

همگانی، تجربه ای نو در سراسر جهان بود. 
اينکه چگونه می توان سيستمی که برای همگان 
طراحی نشده، برای همگان اجرا کرد، خود چالشی 
بزرگ است. الزم است نخست چنين سيستمی را با 
وضعيت موجود متناسب سازی کرد. در ادامه بر آنيم 
تا راهکارهايی برای بهبود آموزش مجازی ارائه دهيم؛ 
اما ابتدا خوب است انواع آموزش مجازی برگزارشده 

در دوران کرونا را مرور کنيم.

انواع آموزش مجازی
دسته  سه  به  می توان  را  آموزش ها  کلی  به طور 

تقسيم کرد:
  کالس های مجازی: آموزش هايی که در آن به 
حضور غيرفيزيکی در ساعت مشخصی نياز است و 
کالس درس به صورت مجازی برگزار می شود. حضور 
همة يادگيرندگان در آن الزامی است و حتی حضور و 

غياب هم انجام می شود.
به  آن  در  که  آموزش هايی  مستقل:    مطالعة 
حضور نيازی نيست. در اين نوع آموزش ها محتوای 
درس در قالب انواع فايل ها مثل ويديوها، اساليدها و 
فايل های متنی در اختيار يادگيرنده قرار داده می شود 
و يادگيرنده در وقت دلخواه؛ اما در محدودة زمانی 

تعيين شده، آن ها را مطالعه می کند.
  ترکيــبی از کالس های مجـازی و مطالعة 

مستقل .
بنابراين، می توان راهکارهای آموزشی را حول دو 
موضوع  «کالس مجازی» و «محتوا» مطرح کرد. 

البته ارزشيابی را هم نبايد فراموش کنيم.

کالس های مجازی
باشيم،  داشته  بهتری  کالس  مجازی  آنکه  برای 
پيشنهادهايی مطرح می کنيم. اين پيشنهادها حاصل 
تجميع پيشنهادهايی است که در گوشه و کنار منتشر 

شده و نيز حاصل تجارب شخصی است. 

۱. حس حضورتان را ايجاد کنيد.
وقتی نه کالس فيزيکی هست و نه حضور فيزيکی، 
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۲. عوامل تهديدکننده را شناسايی و 
برطرف کنيد.

به  که  مستعدند  بسيار  غيرحضوری،  کالس های 
موجبات  و  شوند  تبديل  خسته کننده  کالس های 
نارضايتی را فراهم آورند. تعدادی از عوامل تهديدکننده 
کالس های مجازی که ممکن است بر بهره وری کالس 

اثر بگذارند و راهکارهای پيشنهادی از اين قرارند:
   نگاه کردن پيوسته به صفحة نمايش (رايانه، تلفن 
هوشمند يا تبلت) آن  هم همراه با دقت، پس از مدتی 

فراگيران را خسته می کند. راهکارهای پيشنهادی:
○ مدت زمان کالس ها را بيش از يک  ساعت در نظر 

نگيريد. 
○ از متن های طوالنی برای اساليدها استفاده نکنيد. 

○ هر وقت که مناسب تشخيص داديد کمی درنگ 
ادامه  بعد  و  کنيد  فراهم  استراحت  فرصت  کنيد، 
دهيد. اهميت اين درنگ ها در کالس مجازی، بيش 
از کالس حضوری است. بهتر است به طور متوسط هر 

۱۵ دقيقه درنگی را ايجاد کنيد.
   چون در کالس حضوری تماس چشم در چشم 
وجود دارد، می توان تا اندازه ای فهميد که آيا فراگيران 
موضوع را فهميده اند يا نه؛ اما در اينجا چنين امکانی 
سرعت  افت  علت  به  است  ممکن  نيست.  فراهم 
اينترنت يک يا چند نفر، بخشی از درس را از دست 
داده باشند. طبيعی است که گوش دادن به بقيه درس 
برای آنان بی فايده است و ممکن است باعث نارضايتی 

آن ها شود. راهکارهای پيشنهادی:
○ تکرار کنيد. هرچند دقيقه يک بار «خالصه ای» از 

آنچه گفته ايد را بازگو کنيد. خالصة شما الزم نيست 
همه مباحث مهم آن مطلب را دربر داشته باشد؛ بلکه 
بايد قسمتی از آن مبحث که پيش نياز مبحث بعدی 

است را دربرگيرد.
○ در مواردی که به تجربه می دانيد فراگيران مشکل 

دارند موضوع را همان لحظه هم تکرار کنيد. 
   اختالل در کيفيت صدا و يا تصوير باعث نگرانی و 
نارضايتی فراگيران از کيفيت کالس می شود. راهکار 

پيشنهادی:
○ کالستان را ذخيره۲ کنيد و نسخه آفالين آن را در 
اختيار فراگيران قرار دهيد تا بتوانند پس از دانلود، با 
آرامش آن را ببينند. در اين صورت، فراگيران مطمئن 
محتوای کالس دسترس خواهند  به  که  می شوند 

داشت.
   عدم تحرک ياددهنده باعث خستگی يادگيرنده 
می شود. معلم حرفه ای در کالس حضوری، پيوسته 
تدريس  و  است. گاهی می نشيند  در حال حرکت 
می کند؛ گاهی روی تخته (سياه، سفيد يا هوشمند) 
می نويسد، گاهی جلوی کالس قدم می زند؛ گاهی 
در البه الی صندلی ها قدم می زند؛ گاهی به انتهای 
و  می دهد  ادامه  را  درس  آنجا  از  و  می رود  کالس 
حرکت های ديگر. معلم حرفه ای می داند که چگونه با 
حرکات خود مانع يکنواختی کالس شود. او می داند 
که اگر پشت ميز بنشيند و تدريس کند، کالس را 
به زودی يکنواخت و خسته کننده می کند. اين همان 
اتفاقی است که در کالس مجازی می افتد. اگر رو به 
رايانه نشسته و تدريس می کنيم، بايد مواظب باشيم. 

وقتی نه کالس فيزيکی هست و 
نه حضور فيزيکی، فراگيران بايد 

بدانند که شما به نوعی «حضور 
داريد»
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راهکارهای پيشنهادی:
○ وظيفة تحرک را به عناصر صفحة  نمايش منتقل 
کنيد؛ مثًال، اگر با پاورپوينت اساليد درست می کنيد 
از قابليت های آن برای انيميشن اجزای اساليد و نيز 
بين اساليدها استفاده کنيد. اساليدهايی که  گذر 
برای کالس مجازی نمايش داده می شوند، بيش از 
اساليدهای کالس های حضوری به اجزای متحرک 

نياز دارند. اما بايد دقت کنيد که زياده روی نکنيد.
مختلفی  رسانه های  خود،  صحبت های  بين  در   ○

پخش کنيد و رسانه های متنوعی را به کار بگيريد.
○ بلندی صدای خود را تغيير دهيد و توجه مخاطب 

را جلب کنيد.

۳. تعامل داشته باشيد
پيش  از  ويديوی  يک  از  را  مجازی  کالس  آنچه 
ضبط شده که پخش آنالين دارد، متمايز می کند، 
تعامل ميان معلم و يادگيرنده است. اگر قرار باشد 
تعاملی وجود نداشته باشد، شايد بهتر باشد تدريس 
از قبل ذخيره، و در اختيار يادگيرنده قرار داده شود. 
تعامل، باعث حفظ هوشياری و تمرکز يادگيرندگان 
و پرهيز از يکنواختی می شود. می توانيد از فراگيران  
سؤاالت آسان بپرسيد و آن ها را با نامشان صدا بزنيد 

و تعامل ايجاد کنيد.

۴. به نيازهای خاص يادگيرندگان در 
کالس توجه کنيد

اگر مخاطِب توان خواهی در کالس وجود دارد به 
نيازهای او توجه کنيد و کالس را به گونه ای پيش 
ببريد که نيازهای او حتی المقدور در نظر گرفته شود.

کالس های غيرحضوری، 
بسيار مستعدند که به 

کالس های خسته کننده 
تبديل شوند

۵. کالس مجازی را همچون کالس 
حضوری «کالس داری» کنيد

دارد.  را  خود  خاص  مديريت  مجازی  کالس 
ساخته  مجازی  کالس  برای  که  نرم افزارهايی 
شده اند، امکان کنترل کالس را به شما می دهند؛ 
بايد اجازه بگيرد  مثًال، کاربر قبل از سخن گفتن 
يا گفت و گو۳ ميان کاربران قابليت کنترل دارد. اگر 
از نرم افزارهای ديگری استفاده می کنيد که اساسًا 
برای کالس طراحی نشده اند، قوانينی برای کنترل 
کالس از همان روز اول وضع کنيد. توجه داشته 
باشيد که برپايی کالس مجازی با استفاده از برنامه ها 
و نرم افزارهايی که امکان کنترل کاربران را ندارند، 

چندان ساده نيست.

۶. به پرسش ها پاسخ دهيد
پيشنهاد می شود که اجازه دهيد هر وقت برای 
فراگيران  سؤالی پيش آمد آن را به  طريقی که 

معرفی می کنيد برايتان بفرستند؛ مثًال، از طريق 
ايميل، پيام رسانی مثل شاد يا هر روش ديگری که 

ترجيح می دهيد. نيازی نيست فوری جواب سؤاالت 
را بدهيد، البته اگر بشود که خوب است؛ اما برای 

آنکه وقت شما هم بيش ازحد گرفته نشود، ساعتی 
را مشخص کنيد که در آن ساعت جواب سؤاالت را 

خواهيد فرستاد. 

محتواها
محتوا در آموزش مجازی يعنی همه چيز. اگر 

محتوای ارائه شده به دقت، با هنرمندی و براساس 
تجربه تهيه نشده باشد، احتمال زيادی برای عدم 

توفيق در داشتن يک کالس خوب وجود دارد. 
قبل از ارسال و دريافت فايل ها، ابتدا مطمئن شويد 
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عدم تحرک ياددهنده 
باعث خستگی يادگيرنده 
می شود

که همة کاربران طرز کار با نرم افزارهای موردنياز را 
بلدند. مثًال، اگر از سيستم سامانة مديريت يادگيری۴ 
استفاده می کنيد و قرار است محتوای آموزشی خود 

را در آن قرار دهيد و کاربران از آنجا دانلود کنند 
فرصتی برای تمرين اين کار در نظر بگيريد. مثًال 

در همان جلسه اول پرسشنامه ساده ای را در سايت 
بارگذاری کنيد و از کاربران بخواهيد آن را جواب 
دهند، به صورت فايل پی دی اف دربياورند و برای 

شما بفرستند. اگر کاربری در انجام اين کار موفق 
نشود، مطمئنًا در دريافت و ارسال تکاليف به مشکل 
برمی خورد. پس بهتر است يک بار به طور غيرمستقيم 

اين فرايندها را بررسی  کنيد.
محتوای آموزشی کالس مجازی بايد حداقل سه 

شرط داشته باشد:
۱. انتظارات از محتوای ارسال شده بايد 

روشن باشد
فرض کنيد فيلمی آموزشی را چون جالب و مرتبط 
با درس است، ارسال می کنيد. مخاطبان بايد بدانند 

هدف از ارسال آن چيست. آيا ديدن آن اجباری 
است؟ جزئی از درس است؟ از محتوای آن در آزمون 

سؤال می آيد؟ چه موقع فيلم را ببينند؛ قبل از 
مطالعه متن درس يا بعد از آن؟ يا سؤاالت ديگر. 

ممکن است بعد از درس، شما در نظر داريد 
تعدادی پرسش را به عنوان تکليف ارسال کنيد 

تا کاربران به آن جواب دهند. بهتر است همراه با 
فايل ارسال شده، دستورالعمل دقيقی نيز همراه آن 

ارسال شود که هدف از ارسال فايل و انتظارات را 
به روشنی بيان کند. بايد کاربران بدانند اين تکليف 

است نه مثًال نمونه سؤال. بايد در مدت مشخصی 
که خواهيد گفت (مثًال ۹۰ دقيقه) پاسخ داده شود. 
بايد بدانند مهلت ارسال پاسخ ها تا چه زمانی است؟ 

به چه آدرسی بفرستند؟ اصًال بايد بفرستند يا در 
جلسه بعد با خودشان داشته باشند؟ ارسال فايل 

بدون دستورالعمل ممکن است انتظارات را به درستی 
برآورده نکند.

۲. محتوا بايد به آسانی در طول دوره 
قابل دسترس باشد

محتواهای آموزشی را به صورت کامًال سهل الوصول 
و منظم در اختيار يادگيرندگان قرار دهيد. بايد در هر 
زمان و به آسانی قابل دسترس باشند. فرض کنيد که 

از طريق يک پيام رسان، يک پيام آموزشی را در گروه 
خود قرار داده ايد. اگر کاربری بخواهد يک هفته بعد 
به آن پيام دسترسی پيدا کند شايد مجبور باشد از 

ميان انبوهی از پيام ها به دنبال آن بگردد. اين خوب 
نيست. بهتر است نسخه ای از آن را در جای ديگری 

هم قرار دهيد که به سرعت قابل دسترس باشد. 
۳. محتوای ارسال شده بايد با همة 

دستگاه ها سازگار باشد
محتواهای ارسالی را به فرمتی که در همة 

دستگاه ها (گوشی هوشمند، آی پد، رايانه) قابل اجرا 
باشد بفرستيد. مثًال پاورپوينت ها را به فرمت 
پی دی اف بفرستيد تا مطمئن شويد فونت ها 

به درستی نمايش داده می شوند.

ارزشيابی
يکی از چالش برانگيزترين موضوعات آموزش مجازی، 
موضوع ارزشيابی است. برخالف کالس های حضوری 

که ارزشيابی را می توان به صورت پايانی نيز برگزار کرد، 
ارزشيابی کالس های مجازی بايد به صورت مستمر 
انجام شود. در جلسات امتحان مجازی نمی توان از 

سالمت امتحان اطمينان کافی داشت (گرچه اعتماد 
به مخاطبان در سرلوحه کار قرار دارد)؛ اما معلم 

می تواند در طول دوره با تعاملی که با يادگيرندگان 
برقرار می کند آنان را ارزشيابی کند و اين مهم ترين 
مزيت کالس مجازی در مقايسه با ساير روش های 
آموزش مجازی است. اگر در کالس مجازی تعامل 
و شناختی که منجر به ارزشيابی شود، شکل نگيرد 

فرصت بزرگی از دست رفته است.
عالوه بر ارزشيابی مبتنی بر شناخت، می توان از 
پرسش و پاسخ های مستمر هم استفاده کرد. در 

اين صورت بهتر است سؤاالت از نوع دانشی و بدون 
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در نظر گرفتن زمانی برای فکر کردن باشد. مثًال 
می توان پرسيد «تبخير آب از اندام های هوايی گياه 

چه نام دارد». اگر پرسش شونده به خوبی درس 
را خوانده باشد می تواند بی درنگ بگويد «تعرق». 

لزومی به فکر کردن نيست.
سؤاالت را هم شفاهی بپرسيد و هم بنويسيد. 

ممکن است اُفت سرعت اينترنت مانع شنيده 
شدن صدای شما شود (يا پرسش شونده بخواهد با 
درخواست تکرار سؤال ، زمان بخرد) به همين علت 
بهتر است متن سؤال را بنويسيد. اگر قرار است ۱۰ 

سؤال بپرسيد، می توانيد ۱۰ اساليد درست کنيد 
که روی هر کدام فقط يک سؤال باشد و برای هر 

نفر يک اساليد را نمايش دهيد. سعی کنيد سؤاالت 
پاسخ کوتاه داشته باشند که پرسش شونده امکان 
تايپ جواب و ارسال سريع آن را هم داشته باشد. 
گرچه ارزشيابی مستمر مبتنی بر شناخت، بار 

اصلی ارزشيابی را به دوش می کشد؛ اما شايد ترجيح 
دهيد آزمون هم بگيريد. در اين صورت به موارد زير 

توجه داشته باشيد:
اگر بايد کاربران پاسخ ها را تايپ کنند به تفاوت 

سرعت تايپ کاربران توجه کنيد و زمان الزم را در 
نظر بگيريد. 

اگر قرار است عکس پاسخ ها برايتان ارسال شود، 
از آنان بخواهيد روی همة صفحات (رو و پشت همه 
برگه ها) اسم و شماره صفحه را بنويسند زيرا بعضی 

از آزمون دهندگان با اين تصور که مثًال در ايميل، 
اسم آن ها مشخص است نوشتن اسم روی برگه را 

فراموش می کنند. در اين صورت بعد از چاپ برگه ها، 
يا ذخيره فايل آن ها روی دستگاه خود، با برگه های 

بدون نام مواجه خواهيد شد.
گاهی فقط روی صفحة اول اسم خود را می نويسند 
و ساير صفحات بدون نام می ماند. بدين ترتيب همان 
اشکال باال پديد می آيد. بهتر است روی همة صفحات 
اسم و شمارة صفحه نوشته شود و ترجيحاً به صورت 

يک فايل پی دی اف تحويل داده شود. 

آنچه کالس مجازی را 
از يک ويديوی از پيش 

ضبط شده که پخش آنالين 
دارد متمايز می کند، تعامل 

ميان معلم و يادگيرنده 
است

سخن آخر 
می گويند برای داشتن يک کالس خوب و پرشور، 

وجود معلم باانگيزه اختياری است؛ اما حضور 
دانش آموز باانگيزه، ضروری. اصل کالس مجازی 

برای عالقه مندان است. پس در ايجاد عالقه و انگيزه 
بايد تالش کرد. گاهی همين فضای جديد ديجيتال، 

انگيزه ای می شود برای شرکت در کالس و تجربة 
يک حس جديد. گاهی همين ابزارهای جديد، 
زمينه ساز حرکتی نو در افراد می شوند. آموزش 

مجازی به هرکس که عالقه مند به آموختن است 
خوش آمد می گويد.

پی نوشت ها
1. remote education
2. save
3. chat
4. Learning management system (LMS)
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