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محورهاي همايش
» سياستها و برنامه هاي وزارت عتف و دانشگاهها
سیاستگذاری آینده برای استفاده بهینه از دستاوردهای دوران کرونا در دانشگاه ها.
» ارزشيابي در همه ابعاد آموزش الکترونيکي
فرصت های بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا.
» درسهاي عملي در اجراي الکترونيکي
درس آموخته هایی از چالش ها و راهکارهای ارایه دروس عملی در محیط الکترونیکی.
برگزار کننده همايش
دانشگاه الزهرا(س)
حاميان معنوي همايش
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
انجمن يادگيري الکترونيکي ايران
رئيس همايش
خانم دکتر مهناز مالنظري -رئيس دانشگاه الزهرا(س)
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آقاي دکتر علي رحماني ،معاون اداري و مالي دانشگاه الزهرا(س)
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آقاي دکتر فرهاد سراجي ،عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا
آقاي دکتر سيد هادي صادقي ،عضو هيات علمي گروه مديريت راهبردي فضاي سايبر و رئيس مرکز آموزش
الکترونيکي دانشگاه عالي دفاع ملي
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آقاي دکتر علي عظيمي ،مدير مرکز آموزش هاي الکترونيکي و آزاد دانشگاه خوارزمي
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دکتر امير علي مسعودي ،مدير برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه الزهرا(س)
خانم فرزانه هنر بخش ،عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)
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سخن رئيس همايش

شیوع مهمان ناخواندهای با نام "کرونا ویروس" در کشور و تعطیلی حضوری و فیزیکی فعالیتهای دانشگاهها و دیگر
مراکز آموزشی در دو سال اخیر ،رواج آموزشهای مجازی را اجتناب ناپدیر کرد .معلمان ،استادان ،دانشجویان ،دانش آموزان،
مدیران و دست اندرکاران دانشگاهها و مراکز آموزشی و حتی خانوادهها را با چالشهایی جدی روبرو ساخت و ایجاد نگاهی جدید
به فرایند آموزش را در پی داشت .نگاهی که از آموزشهای سنتی آموزشگران فراتر میرفت و شرایط را به گونه ای رهبری می
کرد تا آموزش بدون نیاز به حضور فیزیکی تداوم یابد .خوشبختانه دانشگاهها توانستند با اتکا به توانمندیهای مجازی و
الکترونیکی فعالیتهای خود را ادامه دهند و پرچمدار حقیقی دولت الکترونیک باشند.
دولت الکترونیکی که همزمان با رشد روز افزون انواع تکنولوژیها و فناوریهای ارتباطی از حدود دو دهه پیش به صورت جدی
در دولتها مطرح می شد اما بنا به دالیل متعدد که در این مقدمه مجالی برای ذکر آنها نیست ،ارائه آموزش الکترونیکی در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هنوز به صورت تابو مانده بود و دانشگاهها از ورود به این مرحله از آموزش به صورت جدی،
پرهیز داشتند.
این پاندمی آموزش عالی کشور را مانند سایر حوزهها تحتالشعاع خود قرار داد و دانشگاهها را به تعطیلی کشاند .اما
هنگامی که مشخص شد این ویروس قرار است به مدت نامعلوم با ما همراه باشد و نجات از آن قابل پیش بینی نیست ،دانشگاه
ها را برآن داشت که تمام توان و تالش خود را به کار بندند تا این شرایط را راهبری کنند و به یکباره وارد مرحلهای شوند که آن
را تجربه نکرده بودند.
دانشگاههای مختلف روشهای متنوعی را به صورت همزمان برای سرعت بخشیدن و ارائه متنوع خدمات در پیش
گرفتند .بررسی امکانات و زیر ساختهای موجود و راهکارهای ارتقاء آنها برای آموزش از راه دور ،برپایی کارگاهها و کالس های
آموزشی سریع برای همراه کردن سه رکن اصلی آموزش ،اساتید ،دانشجویان و کارمندان با تغییرات پیش روی؛ تهیه محتوای
آموزشی مناسب ،تهیه و ارائه پیشخوان های خدمات آموزشی،ارائه کالس های آموزش الکترونیکی همزمان ،آموزش الکترونیکی
غیر همزمان و آموزش الکترونیکی ترکیبی ،معرفی راههای تعامل استاد و دانشجو و ده ها اقدام دیگرکه هر دانشگاه بنا به شرایط
و امکانات خود به آنها متوسل شد و از سوی دیگر از آنجایی که ارائه آموزش های مجازی تجربه اول دانشگاه ها بود ،طبیعتا
نقاط ضعف و قوت زیادی در پی داشت و در این شرایط پیش بینی ناپذیر ،انعطافپذیری و داشتن برنامههای منعطف می
توانست راهکاری مناسب برای مدیران و تصمیم گیران ارشد هر دانشگاه باشد.
بنابر این بی راهه نیست اگر بگوئیم هر دانشگاه بنا به شرایط خود چالش ها ،راهکارها و در نتیجه تجاربی مربوط به
خود را داشت که تبادل این تجارب بی تردید موجب هم افزائی و آفرینی است؛ که خوشبختانه این موضوع از نگاه دست
اندرکاران آموزش وزارت عتف دور نماند و به آن همت گماردند و مایه خوشبختی است که دانشگاه الزهرا(س) میزبان دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی برای تبادل این داشته های ارزشمند است.
دکتر مهناز مالنظري
رئيس دانشگاه الزهرا(س) و رئيس همايش
ارديبهشت 1400
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با اختراع رایانه و ایجاد شبکههای رایانهای در قرن بیستم ،به ویژه راهاندازی و همگانی شدن اینترنت در دهه ،1990
تعامالت بین المللی به کمک رایانه و اینترنت گسترش یافت .اما به استفاده از این فناوری دوران ساز در آموزش کمتر پرداخته
شد .با این وجود ،موسسات آموزش عالی و دانشگاهها در چند دهه فعالیت الکترونیکی و از راه دور ،به ویژه در کشورهای در حال
توسعه ،کمتر به آموزش الکترونیکی توجه کردند و آن را گسترش دادند.
آما آنچه که در دسامبر  2019در ووهان چین روی داد دنیا را تکان داد .ظهور و شیوع ویروس کرونا و اپیدمی کووید  19جهان
را مجبور به فرود آوردن سر تعظیم در مقابل آموزش الکترونیکی قرار داد .اپیدمی کووید  19رعایت فاصله اجتماعی و دور بودن
از یکدیگر را و در پی آن به تعطیل کشانده شدن بسیاری کسب و کارها ،از جمله محدودیت حضور دانشآموزان و دانشجویان را
در مدارس و دانشگاهها به دنبال داشت .به ناچار از همان آغازین روزها و ماهها برنامهریزیهای الزم برای مقابله با این پدیده
شوم آغاز شد .گرچه مسیر ناهموار بود ،زیرا از یک سو بسیاری استادان آمادگی تدریس الکترونیکی و سواد رایانهای و شبکهای را
به کفایت نداشتند؛ از سوی دیگر بسیاری دانشجویان عالوه بر این مشکالت ،توان خرید رایانه یا گوشی هوشمند و تهیه
ابزارهای اولیه برای دریافت آموزش الکترونیکی را نداشتند .بهرهگیری مناسب از این فناوری و تضمین حضور فعال استاد و
دانشجو در کالسهای مجازی و ارزشیابی کالسهای آنالین چالش بزرگی پیش روی مدیران آموزش قرار داد .از چالشهای
دیگر این دوران برگزاری کالسهای عملی/کارگاهی و آزمایشگاهی است که بسیاری از رشتهها بخش مهمی از برنامههای خود
را به آنها اختصاص دادهاند .در دوران اپیدمی کووید  19این نوع کالسها تعطیل و یا مجازی برگزار شدند.
اکنون پس از گذشت بیش از  15ماه ،آموزش عالی با برنامه ریزی به منظور تقویت زیرساختها ،آموزش به اعضای
هیات علمی و تامین نیازهای دانشجویان به فکر گسترش آموزش الکترونیکیِ با کیفیت در دوران پسا کرونا است .به همین
منظور تصمیم دارد با مرور تجربهها و سیاستهای موفق تجربه شده به استقبال گسترش این نوع آموزش در دوران پسا کرونا
برود.
از این رو ،دانشگاه الزهرا(س) میزبان دومین همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی است تا
همراه وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری(عتف) و انجمن یادگیری الکترونیکی به بررسی کارائی سیاستها ،ارزشیابیها و درس
های عملی برگزار شده در این مدت بپردازیم .کمیته علمی این همایش متشکل از صاحبنظران و متخصصان حوزه آموزش
الکترونیکی ،پس از بحث و تبادل نظر ،سه محور اصلی و سه محور فرعی زیر را برای همایش تعیین کرده اند:
سیاستها و برنامههای وزارت عتف و دانشگاهها (سیاستگذاری آینده با استفاده از دستاوردهای دوران کرونا)
ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی (فرصتهای بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا)
درسهای عملی در اجرای آموزش الکترونیکی (چالشها و راهکارهای ارائه دروس عملی در محیط الکترونیکی)
در فاصله کوتاه پس از اعالم فراخوان  83مقاله به دبیرخانه همایش رسید .داوران از میان آنها  39مقاله را برای ارائه در این
همایش پذیرفتند .در این همایش عالوه بر ارائه مقاله توسط پدیدآورندگان ،دو نشست تخصصی هم با حضور صاحبنظران
آموزش الکترونیکی به شرح زیر پیشبینی شده است:
نشست اول :سیاستهای پیش روی دانشگاهها در حوزه آموزش الکترونیکی  :فرصتها و چشم انداز آینده
نشست دوم :امتحانات و دروس عملی :چالش و راهکارها
امیداست انتقال این تجارب و تأمالت برای دوران پساکرونا و سیاستگذاریهای کالنآموزشالکترونیک برای کشور مفید باشد.
دکتر سعيد رضايي شريف آبادي
دبير علمي همايش
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دانشگاه الزهرا پس از تایید و تاکید معاونت محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با همکاری انجمن
یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) و کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش
الکترونیکی در مراکز آموزش عالی با تاکید بر سیاست ها ،ارزشیابی و دروس عملی به عنوان محور های اصلی همایش و سه
محور فرعی
سیاست گذاری آینده با استفاده از دست آورد های دوران کرونا،
)1
فرصت های باز اندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پسا کرونا
)2
چالش ها و راهکار های ارائه دروس عملی در محیط الکترونیکی.
)3
در تاریخهای  26و  27اردیبهشت  1400به صورت مجازی برگزار نمود( .آدرس وب سایت همایش.)vconf2.alzahra.ac.ir ،
پس از دریافت مجوز  ISCو اعالم فراخوان مقاله ،جمعا  83مقاله به دبیر خانه همایش رسید .پایش اولیه کیفیت مقاالت در
دبیرخانه انجام و  15مقاله از جمع کل مقاالت به دلیل عدم کیفیت و عدم رعایت اصول نگارش علمی و ساختار اعالم شده از
طرف کمیته علمی رد شد .سپس ارزیابی مقاالت با اختصاص  3داور از کمیته علمی به هر مقاله آغاز گردید .در این مرحله 39
مقاله پدیرفته شد .از نویسنده مسئول مقاالت پدیرفته شده خواسته شد تا فایل ارائه و فایل مقاله خود را در سایت همایش
بارگذاری کنند.
مجموعه حاضر که در بر گیرنده این  39مقاله تایید شده است ،با این هدف منتشر گردیدکه نتایج آن به تواند در سیاست گذاری،
باز اندیشی در تدریس و ارزشیابی در آموزش الکترونیکی راهگشا باشد.
طراحی پوستر و گواهی های همایش کاری از هنر مند ارجمند سرکار خانم فرزانه هنربخش هیات علمی دانشکده هنر است.
در پایان الزم است از همکاری بی وقفه اعضای کمیته اجرایی و علمی به ویژه دبیر افتخاری همایش آقای دکتر سید علی اکبر
صفوی شیرازی رئیس کار گروه تخصصی آموزش الکترونیکی وزارت عتف ،که راهنمایی و رهنمود های ایشان باعث غنای
همایش شد ،قدر دانی و تشکر نمایم.
هم چنین ازخانم معصومه جمالی رئیس دبیر خانه همایش که با هماهنگی مسئوالنه و دلسوز تمام مراحل همایش را مدیریت
کردند کمال تشکر را دارم .از خانم ها زهرا دولتشاه مسئول سایت همایش و گالره خطیبی مسئول انتشارات و آقای مجید
حاتمی مسئول ایمیل سپاس گزارم.
دکتر داريوش بهمردي
دبير اجرايي همايش
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با گذشت بیش از یکسال از اوج گیری پاندمی کوید  19در جهان ،و تغییر روشهای ارائه اموزشهای دانشگاهی با تاکید
بر ابزار های الکترونیکی شاهد جهش های بزرگی در ابعاد آموزش و فناوری بوده ایم .در ایران نیز این رخداد با جدیت و همت و
تالش همه دست اندرکارن با شکلی درخور نمایان گردید .به طور خالصه می توان گفت که در طول یکسال گذشته ،مهارتهای
دانشجویان و اساتید بشدت افزایش یافته است ،گستره وسیعی از محتواهای علمی دقیق تر و به روز تری تولید شده است ،زیر
ساختها و ثروت بزرگی برای دانشگاهها فراهم شده است ،قوانین آموزش عالی به روز تر شده است ،روشهای آموزش بهترو
ترکیبی بسادگی می تواند بکارگرفته شود ،تعامالت بین المللی ساده تر شده است .گرچه هنوز با چالشهایی چون امتحانات و
دروس عملی روبرو هستیم اما همگان بر بخشی از قدرت و جایگاه آموزش و یادگیری الکترونیکی آگاهی یافته اند و بسیاری با
خالقیت و عالقه ای وافر به هنر نمایی های فناورانه و تحول در شیوه های تدریس و تعامل با دانشجویان روی آورده اند .این
واقعیتها نشان می دهد که راه بزرگی برای تحول آموزشی باز شده است و هر روی بر مهارتهای همگان افزوده شده است و
تولید محتواهای ارزشمند با سرعت ادامه دارد .در چنین شرایطی لزوم تبادل تجربه و گفتگوو تعامل برای بهره وری بیشتر و
روشن تر شده مسیر و چشم انداز آینده و راههای مقابله با چالشها از همیشه وضوح بیشتری دارد .خوشیختانه پس از برگزاری
اولین همایش تیادل تجربیات دانشگاهیان بر بستر آموزشهای الکترونیکی در مرداد ماه  1399و با میزبانی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر الدین طوسی ،دومین همایش تبادل تجربیات با میزبانی دانشگاه الزهرا و همت مسئولین مختلف این دانشگاه حوزه
معاونت آموزشی وزارت عتف ،کارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف ،انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و تعداد زیادی
از اساتید و کارکنان متخصص خوزه در اردیبهشت ما  1400برگزار گردید .این همایش بار دیگر گنجینه ای از تجارب و شاخصی
از تالشهای ارزشمند استادان و متخصصات مرتبط با حوزه آموزش و با تاکیر بر ابزار های آموزش و یادگیری الکترونیکی را برای
حال و آینده به ارمغان آورد.لذا شایسته است که یکبار دیگر از وزیر محترم علوم  ،تحقیقات و فناوری و معاونت محترم آموزشی
وزارت عتف ،ریاست محترم دانشگاه الزهر ،و خصوصا دبیران محترم این همایش که همزمان مسئولیتهای بزرگ دانشگاه الزهرا
را هم بدوش میکشیدند آقایان دکتر سعید رضایی شریف آبادی ،دکتر داریوش بهمردی ،دکتر مهدی سیف برقی و تالشهای
کارشناسان خبره آن دانشگاه و همه عزیزان کمیته های علمی و اجرایی همایش از طرف کارگروه و انجمن یادا صمیمانه تشکر
نمایم .امید است همه مسئولین مرتبط در کشور با بهره مندی از این تجارب ارزشمند مسیر های حرکت موفق تر خویش را رقم
بزنند.
دکتر سيد علي اکبر صفوي
رئيس انجمن يادگيري الکترونيکي ايران
مدير کارگروه آموزش عالي الکترونيک وزارت عتف
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برنامه همايش

يکشنبه :افتتاحيه مشترک دو همايش

 8تا11.30

 13.30تا 15.30

هر مقاله 13
دقیقه

15.30تا 16.30

 60دقیقه

 8تا 10.30

هر مقاله 13
دقیقه

ارائه مقاله  1تا 9
عنوان مقاالت در پیوست قابل مشاهد است

با مدیریت :محمدرضا آهنچیان ،مدیر کل دفتر برنامه ریزی پنل اول:
آموزش عالی وزارت
سیاستهای پیش روی
اعضای میزگرد:
دکترمحسن کاهانی عضوکارگروه آموزش الکترونیکی دانشگاهها در حوزه
.1
آموزش الکترونیکی :
وزارت عتف دکتر محمدرضا آهنچیان
تحصیالت
و
آموزشی
معاون
 .2دکتر رضایی شریف آبادی
فرصتها و چشم انداز
تکمیلی دانشگاه الزهرا
آینده

يکشنبه بعد از ظهر
ارائه مقاله +پنل اول

 .3دکتر ابوالفضل و احدی معاون اموزشی دانشگاه علم و
صنعت
 .4دکتر محمد رزاقی معاون اموزشی دانشکاه کردستان

 60دقیقه

10.30تا 11.30

ارائه مقاله  10تا 22
عنوان مقاالت در پیوست قابل مشاهد است
با مدیریت :دکتر سید علی اکبر صفوی
اعضای میزگرد:
 .1دکتر سید علی اکبر صفوی
 .2دکتر رضا میرعرب رضی رئیس مرکز آموزشهای آزاد و
مجازی دانشگاه مازندارن
 .3دکتر سعید ابریشمی مدیر اموزش الکترونیکی دانشگاه
مشهد

پنل دوم:
امتحانات و دروس
عملی :چالش و
راهکارها

دوشنبه صبح ارائه
مقاله +پنل دوم+
سخنراني کليدي

 10دقیقه استراحت
 11.40الی 12.40

 60دقیقه

سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ

 13.30الی 16

هر مقاله 13
دقیقه

 16.30تا 17

اختتامیه:
سخنرانی  :دکتر محمدرضا آهنچیان ،مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت
سخنرانی  :دکتر عبدالحمید علیزاده مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی

سخنرانی کلیدی
Dr. Gala Rebane
Germany From

ارائه مقاله  23تا 35
عنوان مقاالت در پیوست قابل مشاهد است

12

دوشنبه بعد از ظهر
ارائه مقاله +اختتاميه

مقاالت چاپ شده در دومين همايش
تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش:
سياستها ،ارزش يابيها و درسهاي عملي
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يافتههايي از نخستين تجربۀ دانشجويان کارشناسي معماري داخلي در مواجه با آموزش
الکترونيکي دروس طراحي
علي اسدپور
استادیار گروه معماری داخلی ،دانشگاه هنر شیراز ،فارس ،ایرانEmail: asadpour@shirazartu.ac.ir*1 .

چکيده
بخش مهمی از آموزش دانشجویان کارشناسی معماری داخلی به حضور در کارگاهها و آتلیههای طراحی ،مواجهۀ چهره به چهره
با استاد و رفع اشکاالت طراحی مبتنیبر آزمونوخطا نیاز دارد .این پژوهش تجربۀ دانشجویان معماری داخلی در دانشگاه هنر
شیراز را در نخستین نیمسال مواجه با آموزش الکترونیکی (نیمسال دوم  ،)1398-99به روش همبستگی و مبتنیبر
پرسشنامهای در مقیاس لیکرت سنجیده است .یافتهها با کمک نرمافزار  SPSS 24و آزمون اسپیرمن تحلیل شدهاند .نتایج
نشان میدهند که «مهارتهای استاد»« ،مهارتهای دانشجو» و «مهارتهای ارتباطی» سه رکن اصلی در «کارآمدی و مفید
بودن آموزش مجازی دروس طراحی» هستند که همۀ این موارد مستلزم «داشتن امکانات و تجهیزات فنی کافی»« ،برنامهریزی
و مدیریت زمان» و «صبر و شکیبایی» استاد است .پیشنهاد میشود دانشگاهها افزونبر ارتقای مهارتهای آموزشی اساتید ،به
آموزش روشهای یادگیری الکترونیکی به دانشجویان نیز توجه بیشتری نمایند و بر تغییر نقش دانشجویان از قالبهای سنتی و
منفعل به سمت فعال و مشارکتکننده حمایت کنند.
واژگان کليدي :آموزش مجازی ،طراحی معماری ،مهارتهای ارتباطی ،امکانات کمکآموزشی ،مشارکت در یادگیری
مقدمه
تجربۀ آموزش معماری و معماری داخلی با روشهای تدریس
الکترونیکی ،مجازی و راهدور در جهان بیسابقه نیست .بهعنوان
نمونه ،دانشگاه کرتین در استرالیا و دانشگاه تکنولوژی کیپ
پنینسوال در آفریقای جنوبی بیش از یک دهه است که دورههای
رسمی آموزش معماری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهطور کامل بهصورت آنالین اجرا میکنند .آنچه در ایران و دیگر
نقاط جهان تجربه شد تغییری ناگهانی از روشهای مرسوم به
دنیایی مجازی بود که فرصت تأمین زیرساختها و آمادهسازی
ذهنی -عملی را با خود نداشت .هدف این پژوهش سنجش
نخستین تجربۀ دانشجویان کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی
پس از یکترم آموزش مجازی دروس عملی در دانشگاه هنر
شیراز (نمیسال دوم  )1398-99و شناسایی نقاط قوت و ضعف
آموزش مجازی دروس عملی در این واحد دانشگاهی است .لذا
تنها آن بخش از یافتههایی که مستقیماً به «کارآمدی و مفید
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بودن آموزش مجازی» اشاره دارند در این نوشتار ارائه شده است
و دیگر یافتهها را شامل نمیشود.
پيشينۀ پژوهش
پژوهشی در بلگراد نشان داده است که ورکشاپهای
آنالین ،اینترنت مناسب و تجهیزات کافی میتوانند بر
دستیابی به پایداری آموزش معماری در دوران همهگیری
کنونی ،مؤثر باشند ( .)Milovanović et al., 2020در
اردن نیز افزون بر امکانات ،تبحر اندک استاد از
چالشهای آموزش مجازی معماری شناخته شد
) .)Alnusairat et al., 2021نتایج پژوهشی میدانی
در هند بیانگر ارتباط معنادار «اثربخشی آموزش مجازی
طراحی» با «آشنایی و مهارت کافی استفاده از ابزارهای
دیجیتالی و نرمافزارهای ارائۀ طرح» بوده است
).(Varma and Jafri Mohammad, 2021
بااینحال ،مطالعهای آماری از  25دانشکده معماری در
بریتانیا در جوالی سال  2020نشان داد که رضایتمندی

دانستهاند .تنها  %51از پرسششوندگان ،آموزش مجازی
را عاملی مثبت در «اتکای به خود در امر یادگیری»
دانستند .حدود  %30از دانشجویان نیز از کیفیت اینترنت
خود ناراضی بودند.
باوجوداینکه  %53/2از آنان در پاسخ به این پرسش که
«تا چه اندازه نقش خود را از دانشجویی منفعل به
دانشجویی فعال و مشارکتکننده تغییر دادید؟» ،پاسخ
کامالٌ یا نسبتاً منفی دادند ولی  %57/4کماکان انتظار
داشتند که استاد نقش «مشاور و تسهیلگر» بهجای
«سخنران و آموزشدهنده» را داشته باشد.
در تجربۀ دانشجویان این پیمایش ،همبستگی مثبتی
میان «مهارت استاد در تدریس» با «فهم دانشجو از
مسئله طراحی (« ،»)0/676امکانات کمکآموزشی استاد
( »)0/706و «داشتن فرصت کافی در پاسخ بهنقد استاد
نسبت به طرح ( »)0/731وجود داشت .باید در نظر داشت
که  %59/6از دانشجویان تأثیر «قلم نوری را برای
استاد» در آموزش دروس طراحی ،متوسط تا بسیار مفید
دانستهاند.
«مفید و کارآمد بودن آموزش مجازی دروس طراحی»
نیز با «امکان بررسی بهتر نمونههای موردی طراحی
توسط دانشجو (« ،»)0/649توانایی دانشجو در توضیح
ایدههای طراحی خود در کالس مجازی (،»)0/679
«کفایت زمان تخصیص دادهشده برای هر دانشجو در
کالس (« ،»)0/687سودمندی کرکسیون مجازی نسبت
به حضوری (« ،»)0/700امکان دسترسی به استاد
(« ،»)0/660درک درست و کامل نقد استاد نسبت به
طرح دانشجو (« ،»)0/624توانایی استاد در انتقال نظرات
خود بهصورت مجازی (« ،»)0/624داشتن فرصت کافی
جهت پاسخگویی به نقد استاد ( »)0/677و «داشتن
فرصت کافی جهت طرح سؤال ( »)0/617همبستگی
مثبت نشان میدهد .افزون بر این موارد ،مفید و کارآمد
بودن آموزش مجازی دروس طراحی با «میزان
اطالعرسانی و آگاهی بخشی دانشگاه در خصوص

از آموزش از راه دور حدود  %58نسبت به آموزش
حضوری کاهش داشته است Grover and Wright,
).)2020

روش پژوهش
پرسشنامهای آنالین شامل  43سؤال در مقیاس لیکرت،
طراحی و با استفاده از سامانۀ پرسالین طی یک هفته از
 19-13مهرماه  1399بین دانشجویان کارشناسی
معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز توزیع گردید .جامعۀ
آماری شامل حدود  70نفر است که از این میان  47نفر
پاسخهای خود را ارسال کردند .یافتهها در نرمافزار
 SPSSنسخه  24تحلیل و از آزمون همبستگی اسپیرمن
استفاده گردید .آلفای کرونباخ برابر با  0/96محاسبه شد.
بخشی از یافتههای توصیفی و آماری در ادامه آمده است.
تمامی دانشجویان در این دانشگاه از سامانۀ Adobe
 Connectبهعنوان نرمافزار اصلی آموزش مجازی
استفاده کردهاند.
يافتههاي پژوهش
اغلب دانشجویان در این پرسشنامه ( )63%/8در سال
سوم و چهارم تحصیل بودند .بنابراین شناخت و توانایی
کافی در دروس طراحی داشتند %74/5 .دانشجویان،
آموزش مجازی را با درجات گوناگونی غیرمفید ارزیابی
نمودند و تنها  %19/1آموزش مجازی دروس طراحی را
جایگزینی برای آموزش حضوری دانستند .بااینحال،
 61%/7باور داشتند که داشتن تجربۀ بیشتر در طراحی
میتوانست آموزش راهدور دروس عملی را مفیدتر نماید.
بیش از نیمی از دانشجویان ( )53%/2معتقد بودند که
آموزش مجازی بر کاهش هزینههای آنها به درجات
گوناگون تأثیری نداشته است %68/1 .از آنان اظهار
داشتند که به اهدافِ از پیش تعریفشدۀ درس طراحی
خود در طولترم بهطور کامل یا نسبی دست نیافتند و
بیش از نیمی از آنان نیز آموزش مجازی را در رشد
تواناییهایِ شخصی خود به درجات مختلف بیتأثیر
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اینها همه نیازمند همت دانشگاهها در تهیه بستههای
آموزشی جهت ترویج روشهای یادگیری مجازی
دانشجویان و اساتید بهطور همزمان است چراکه شرایط
کنونی «غیر نرمال» نیست بلکه شرایط «نرمال تازهای»
است و میتواند فرصتی برای تحولی مهم و بنیادین در
نظام آموزشی باشد.

روشهای یادگیری الکترونیکی ( »)0/708و «رشد
تواناییهای فردی دانشجو ( »)0/639نیز همبستگی
مثبتی نشان داده است.
نتيجهگيري و پيشنهادات
واکنش دانشجویان در این تجربۀ اولیه نشان میدهد که
عدم رضایت آنان با دیگر دانشجویان کشورهای مختلف
تا حد بسیاری مشابه است .بهطورکلی مواجه ناگهانی با
روشی تازه از آموزش ،تنوعی از نظرات منفی شامل عدم
پذیرش شرایط و انفعال باهدف رفع شرایط را دربر داشته
است .بهطور مشخص« ،مفید و کارآمد بودن آموزش
مجازی دروس طراحی» ارتباط معناداری با سه دسته از
مؤلفهها دارند :الف) مهارتهای استاد ،شامل توانایی
انتقال مفاهیم مبتنی بر ابزارهای دیجیتالی ،امکانات و
تجهیزات ترسیمی آنالین ،برنامهریزی مناسب جهت
توجه کافی بهتمامی دانشجویان و تنظیم زمان کافی
برای صحبت و ارائۀ فردی به هر دانشجو بهطور مجزا؛
ب) مهارتهای دانشجو ،شامل توانایی طرح نظرات و
ایدههای طراحی در فضای مجازی کالس و رشد
مهارتها و تواناییهای فردی دانشجو؛ و ج) مهارتهای
ارتباطی در فضای مجازی .همه این موارد مستلزم
«داشتن امکانات و تجهیزات فنی کافی»« ،برنامهریزی و
مدیریت درست زمان» و «صبر و شکیبایی» استاد است.
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چکيده
بی تردید ،یکی از مهمترین چالشها در زمان همه گیری کرونا ،ادامه روند آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
میباشد .در همین راستا ،تمامی کشورهای درگیر با کرونا ،با استفاده از تکنولوژیهای جدید ،روشهای نوینی را برای
آموزش انتخاب کردهاند .علیرغم تمام تالشهایی که در این زمینه انجام شده است ،ترغیب دانشجویان به شرکت مداوم در
فعالیتهای آموزشی ،یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی آموزش مجازی بوده است .در این مقاله به بررسی نقش
حضور فعال و کمیت تولید محتوا توسط استاد در میزان فعالیت دانشجویان در کالس پرداختهایم و تاثیر آن را در فعالیت
بیشتر دانشجویان در کالس ،با استفاده از روش آماری  T-Testنشان دادهایم.
واژگان کليدي :فعالیت دانشجویان ،آموزش مجازی ،ویروس کرونا ،تولید محتوا
به اینکه برگزاری کالسهای مجازی دانشگاهها در دستور
کار ستاد مبارزه با کرونا قرار دارد ،سیستم آموزشهای
الکترونیکی موسسه با هدف تداوم امر آموزش برای کلیه
کالس های موسسه ،فعالیت گسترده ای را آغاز نمود .با
مجازی شدن آموزش ،تغییرات بسیاری در روش تدریس،
تهیه و تدوین مطالب درسی ،تولید محتوا و غیره رخ داد
که این تغییرات فرصتهای جدیدی را به وجود آورد .
در موسسه آموزش عالی زند با توجه به زیرساختهای
فراهم شده سه دسته فعالیت قابل انجام است:
.1استاد با امکانات شخصی خود ،شروع به تولید محتوا
مینماید و سپس فایلها در سامانه مجازی بارگذاری
خواهند کرد.
.2استاد از طریق سیستم آنالین امکان برگزاری کالس
های خود را دارد.
.3استاد از طریق سیستم آنالین از موسسه ،و با استفاده
از امکاناتی مانند تخته و قلم هوشمند ،تدریس کالس
خود را انجام میدهد.
روش انجام تحقيق

مقدمه
با توجه به گسترش ویروس کووید  19و همهگیر شدن
بیماری کرونا ،بحرانی جهانی آغاز شد که همۀ جوانب
زندگی را تحت تأثیر خود قرار داد .درنتیجۀ این بحران،
حوزۀ آموزش نیز مانند سایر حوزهها دچار تحوالت
گستردهای گشت و کامالً مجازی شد .مرکز آموزش
مجازی موسسه آموزش عالی زند شیراز در ابتدا با هدف
ایجاد امکان تشکیل کالسهای غیرحضوری و به منظور
برنامه مکمل درسی دانشجویان در دوره های حضوری و
برگزاری وبینار های تخصصی از بهمن ماه  1395آغاز به
کار کرده است .در این دپارتمان با راهاندازی اولیه سامانه
مدیریت یادگیری جهت سازماندهی و نگهداری
فایلهای درسی و تکالیف دانشجویان و همچنین امکان
تولید محتوا بصورت آفالین و برگزاری کالسهای
آنالین توانسته گامهای قابل توجهی در جهت پیشبرد
اهداف موسسه در زمینه آموزش مجازی بردارد .با توجه
به اطالعیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
تاکید این وزارتخانه بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی و نظر
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جدول  - 1تعداد فعالیت دانشجویان در فعال ترین کالس ها

این مقاله به بررسی نقش حضور فعال و کمیت تولید
محتوا توسط استاد در میزان فعالیت دانشجویان در
کالس پرداخته است و تاثیر آن را در فعالیت بیشتر
دانشجویان را بررسی نموده است.

فعال ترین دروس
سایر دروس

تعداد
دروس
نمونه
11
1406

میانگین تعداد
منابع و تکالیف
دروس
20/63
10/35

انحراف معیار
تعداد منابع و
تکالیف دروس
9/11
7/7

جدول  1با توجه به مطالعات آماری بر روی سامانه
مجازی تعداد فعالیت دانشجویان در فعال ترین کالسها
را نشان میدهد .در این جدول میانگین تعداد فعالیت
دانشجویان ،تعداد دانشجویان درس و تعداد کل فعالیت
های دانشجویان در درس به تفکیک نشان داده شده
است.
جدول  2اطالعات آماری دروس شامل تعداد دروس

شکل - 1مقایسه فعالترین کالسها با سایر کالسها بر اساس
تعداد محتوا

برای ارزیابی نتایج آورده شده در جدوال باال از روش
آماری  T-Testاستفاده شده است .فرمول این روش
آماری در زیر آورده شده است.

تعداد کل فعالیت
تعداد
میانگین
تعداد دانشجویان
های دانشجویان در
فعالیت
درس
درس
دانشجویان
19809
94
210.734
19709
76
259.3289
8328
31
268.6452
8041
39
206.1795
8009
32
250.2813
6650
17
391.1765
5785
28
206.6071
4093
20
204.65
1702
8
212.75
1527
7
218.1429
1459
6
243.1667

بر اساس جدول و فرمول ذکر شده ،میزان P-Value

برابر با  0/004محاسبه شده است که با توجه به کوچکتر
بودن این عدد نسبت به  0/05نشان دهنده تفاوت معنی
دار دو جمعیت دارد .به عبارت دیگر نشان دهنده تاثیر
قابل توجه کمیت فعالیت استاد بر میزان فعالیت
دانشجویان میباشد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
امروزه آموزش مجازی به دلیل مزیت هایی از جمله عدم
نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو ،پوشش محتوای
بیشتر ،وابسته نبودن به زمان و مکان خاص از اهمیت
ویژهای برخوردار هست .دروس دیجیتال که با استفاده از
روشها یا مدلهای آموزشی خوب طراحی شدهاند،
میتوانند تاثیر مثبتی بر فراگیران داشته باشند .آموزش
الکترونیکی تعامل بین دانشجویان و استادان را سرعت
میبخشد که این تعامل فهم اطالعات را برمیانگیزد

بررسی شده ،میانگین تعداد منابع و تکالیف دروس و
همچنین انحراف معیار تعداد منابع و تکالیف دروس را
نشان میدهد.
جدول  - 2اطالعات آماری دروس مورد بررسی
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 در آموزش الکترونیکی عملکرد،)2013 1،(بورا و آمد
یادگیرنده را میتوان به صورت اتوماتیک پیگیری کرد
) و زمان و هزینه مسافرت برای2015 2،(فیشل و هیل
دانشجویان کاهش مییابد که در دوران همهگیری
ویروس کرونا اهمیت و ضرورت بکارگیری آن دو چندان
شده و در سرتاسر دنیا نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار
.داده است
منابع
Bora, U. J., & Ahmed, M. (2013). E-learning
using cloud computing. International Journal of
Science and Modern Engineering, 1(2), 9-12.

Fisher, M., & Hill, A. (2015). E portfolio
adoption and implementation in a multiple
campus university environment 'a reflection
on opportunities and challenges in learning
and teaching at the Australian Catholic
University. Literacy Information and
Computer Education Journal,6(1),1

Bora & Ahmed 1
Fisher & Hill 2
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بهبود ارزشيابي برخط(آنالين) براي آموزش به روش از راه دور در زمان شرايط بحران
سيداميربهروز حامي
(هیات علمی تمام وقت ،مربی ،مهندسی عمران-سازه ،دپارتمان مهندسی عمران و معماری ،دانشکده شهید مهاجر ،دانشگاه فنی حرفه ای استان
اصفهان-ایران ،نشانی :اصفهان  -خیابان هزار جریب  -دانشکده فنی و حرفه ای شهید محسن مهاجر کدپستی،8174675551 :
amirhami@tvu.ac.ir *1

چکيده
آموزش و پرورش یکی از حقوق بشر است و راهکارهای بسیاری در سراسر جهان ارائه شده و تکامل یافته است به طوری
که هیچ فردی از این حق محروم نماند .حال آنکه شرایط بحران به چند دلیل می تواند ناگهانی به وجود آید و این موضوع
را تحت تاثیر قرار دهد ،از جمله حوادث ناگهانی طبیعی مانند زمین لرزه ،خشونتهای انسانی مانند جنگ و یا پاندمی و
بیماری های واگیردار یا . ...بیماری همه گیر کرونا ازجمله بحران هایی بود که موجب شد موسسات آموزشی در سراسر
جهان شیوهی آموزش خود را از روش حضوری به روش از راه دور تغییر دهند .اهمیت ارزشیابی در آموزش بر هیچ کس
پوشیده نیست و این موضوع در آموزش به روش از راه دور بیشتر مورد توجه است زیرا که عالوه بر سنجش دانش توسط
استاد ،ارزشیابی می تواند عالقه و انگیزهی یادگیرنده را افزایش دهد .در این مقاله برای کمک به موسسات در طراحی
ارزیابی های برخط(آنالین) ،چند راهکار که میتواند ارزشیابیهای آنالین را بهبود دهد ارائه و بررسی شده است.
واژگان کليدي :ارزشیابی ،آموزش از راه دور ،آموزش برخط ،بحران ،کرونا
طول ترم اشاره نمود .ارزشیابیهای اصلی و نهایی نقش
اصلی در ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان را دارند که
عموما در اواسط دوره یا آخر آن برگزار میشوند و میزان
سهم نمره زیادی را شامل میشوند .در آموزش به روش
از راه دور سهم نمرهی ارزشیابی های مستمر پشنهاد
میشود بیشتر باشد چراکه بازخورد بهتر و بیشتری در
طول ترم در مورد میزان یادگیری به دانشجو ارائه خواهد
داد .انگیزه و عالقه دانشجویان را در یادگیری افزایش
می دهد ،از عقب ماندن آنها در فرآیند تدریس جلوگیری
میکند استفاده از ارزشیابی های اصلی در آموزش به
شیوهی از راه دور کم رنگ تر خواهد بود و شاید
بزرگترین نگرانی در این نوع امتحانها امنیت آزمون
است که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود]1[.
استفاده از ارزشیابی های مستمر بیشتر در شرایط بحران
نسبت به قبل باعث شده است که میزان مشارکت و
یادگیری دانشجویان  %40افزایش یابد و میزان قبولی آن
ها نیز  %35بیشتر شود.

متن
وقوع یک شرایط بحرانی می تواند جنبههای مختلف
زندگی انسانهایی را که در آن قرار میگیرند تحت تاثیر
قرار دهد پاندمی کرونا نیز شرایطی بحرانی را به وجود
آورد که ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داد.
یکی از این مسائلی که تحت اثر پاندمی کرونا قرار گرفت
موضوع آموزش بود و موسسات آموزشی در سراسر جهان
شیوهی آموزشی خود را به روش از راه دور یا
برخط(آنالین) تغییر دادند .یکی از زمینه هایی که در این
شیوه حائز اهمیت است ارزشیابی می باشد که در این
مقاله راهکارهای مفیدی جهت طراحی آزمونها ارائه
میشود.راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
فراهم کردن تعادل مناسب بین ارزشیابی های مستمر
و ارزشیابی های نهایی :طراح آزمون الزم است تعادل
مناسبی بین ارزشیابی های مستمر در طول ترم و
ارزشیابی های نهایی و رسمی فراهم آورد .ارزشیابی های
مستمر از میزان سهم نمره کمی برخوردار هستند به
عنوان مثال میتوان به کوییزهای هفتگی یا تمرینها در
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تهدید های اعتبار آزمون :تهدیدهایی که اعتبار آزمون
تحت تأثیر قرار میدهند شامل مسائل مربوط به تقلب و
امنیت آزمون می شوند .داده های مطالعات در مورد تقلب
در امتحان های آنالین شواهدی مبتنی بر بیشتر بودن
میزان آن نسبت به آزمون های معمولی ارائه نمی دهد.
تقلب در آزمون های برخط آسانتر از سایر آزمون ها
نیست و با استفاده از حفاظت آزمون های برخط به کمک
کنترل های نرم افزاری و انسانی میتوان تقلب در این
آزمون ها را بسیار سخت نمود]2[ .
نتيجه گيري و پيشنهاد
اگرچه به وجود آمدن شرایط بحرانی به صورت وضعیتی
موقت خواهد بود اما پس از آن شرایط و مسائل مانند
قبل ادامه نخواهد یافت .به عنوان مثال پاندمی کرونا
باعث شد که اکثر موسسات آموزشی شیوه خود را به
آموزش از راه دور تغییر دهند .ارزشیابی در این شیوه
دارای نکاتی حائز اهمیت است که در این مقاله
پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود ارزشیابی ارائه
شد که طراحان آزمون می توانند آزمون آنالین خود را با
استفاده از اصول طراحی ذکر شده بهبود ببخشند.
منابع:
]1[ Westhuizen D vd. Guidelines for online

در نظر گرفتن نوع ارزشیابی ،برنامه ریزی و زمان
بندی آزمون ها :نوع ارزشیابی همانطور که در قسمت
قبل بیان شد برای آموزش به شیوهی از راه دور استفاده
از هر دو نوع مستمر و اصلی پیشنهاد میشود چرا که
میتواند به صورت گستردهتر و عمیقتر سنجش را انجام
دهد .در برنامه ریزی آزمون ها باید جدول طرح درس و
سایر رویدادهای مهم در تقویم آموزشی لحاظ شود و
متناسب با طرح درس ارائه شده در ابتدای ترم برای
دانشجو زمانبندی تمام آزمون های مستمر و اصلی
مشخص شده باشند هر دو نوع ارزشیابی مستمر و اصلی
باید دارای محدودیت زمانی کافی باشند ولی برای
امتحانهای مستمر اجازه چند بار شرکت در امتحان می
تواند یادگیری دانشآموزان را بهبود ببخشد ]1[.در
بررسی نگارنده افزایش انگیزهی دانشجویان برای چند بار
شرکت در آزمون و رسیدن به نمره مطلوب  %25زیاد
شده است.
ارتباط واضح و سریع با دانشجویان در مورد اهمیت
آزمون :ارتباط به عنوان یک عامل برای حمایت از اعتبار
آزمون تلقی می شود .مطالبی که الزم است در مورد آن
صحبت شود شامل این موارد میشود :چگونه فعالیت ها،
تمرین ها و آزمون ها با اهداف درس و نتیجه ای که
حاصل خواهد شد ارتباط دارند و تاثیر برگزاری آزمون بر
اهداف یادگیری درس چیست]2[ .
از وجود بازخورد با کیفیت اطمینان حاصل شود
ارزیابی آنالین در صورتی به یادگیری کمک میکند که
دارای بازخورد بهموقع ،قوی و سازنده باشد به عبارتی
بازخورد باعث بهبود تاثیر ارزیابی میشود .بازخورد به
موقع به دانشجویان این امکان را میدهد که اشتباه های
خود را اصالح کنند .هنگام ارائه درس به یادگیری کمک
میکند و انگیزه دانشجویان را افزایش میدهد .محتوای
بازخورد میتواند شامل اطالعات در رابطه با پاسخ درست
سوال باشد که با استفاده از سامانه آموزش برخط پس از
امتحان در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

assessment for educators. Commonwealth
of Learning; 2016.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31196.39
040
]2[Benson R, Brack C. Online assessment.
Online Learn Assess High Educ.
2010;107–53.
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مدل مفهومي توليد محتواي الکترونيکي با رويکرد ارايه آموزشهاي مجازي و تلفيقي
در نظام آموزش فني و حرفهاي کشور
دکتر سيّدعلي اکبر صفوي؛ دکتر قاسم سليمي و دکتر محبوبه مهرورز
 .1استاد ،مهندسی قدرت و کنترل ،دانشگاه شیراز ،بخش مهندسی قدرت و کنترل.Safavi@shirazu.ac.ir ،
 .2دانشیار ،مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه شیراز ،بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشی.Salimi.Shirazu@ac.ir ،
 .3دانش آموخته دکتری ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه شیراز ،بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشیMehrvarzmahboobe66@yahoo.com ،

چکيده
تحوالت ناشی از دنیای دیجیتال در سالهای اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد آموزش ،یادگیری ،پژوهش و مهارتآموزی را
متحول کرده است و این تغییرات با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال افزایش است .نظام آموزش فنی و حرفهای کشور
با درک صحیح و عمیق این واقعیتها و بهعنوان گام آغازین عملی در راستای مواجهه با این تحوالت ،پروژه تولید محتوای
الکترونیکی را تعریف و به اجرا گذاشته است .هدف مطالعه کنونی ،تدوین یک" مدل تولید محتوای الکترونیکی" متناسب با
نیازهای نظام آموزشهای فنی و حرفهای است .در این مدل ،مولفههای مدل مورد کاوش و ارائه شده است .مقاله کنونی
بخشی از یافتههای یک طرح جامع است .یافتههای مطالعه نشان داد مؤلفههای اساسی و اصلی مدل تولید محتوای
الکترونیکی عبارتند از)1( :سیاستگذاری ،نیازسنجی و برنامهریزی جهت تولید محتوای الکترونیکی؛ ()2تدوین و اجرای
فرایند تولید محتوا؛ ()3برونسپاری فرایند تولید محتوا؛ ( )4درونسپاری فرایند تولید محتوا؛ ( )5رویکردها و ابزارهای تولید؛
( )6پیادهسازی محتوا و سناریوهای آموزشی مرتبط؛( )7بازخورد نظارت کیفی و بهنگامسازی و( )8بازخورد به منظور بهسازی
است .سیاستگذاران ،برنامه ریزان ،مدیران آموزش عالی و به طور خاص مدیران توسعه نظامهای یاددهی و یادگیری
الکترونیکی در نظام آموزشهای فنی و حرفهای میتوانند از یافتههای مطالعه برای ساماندهی تولید محتوای الکترونیکی
استفاده نمایند.
کليد واژه ها :تولید محتوای الکترونیکی ،مدل،آموزشهای مجازی و تلفیقی ،نظام فنی و حرفهای
تدوین یک" مدل تولید محتوای الکترونیکی" متناسب با
طرح مساله و ديدگاههاي نظري
نیازهای نظام آموزشهای فنی و حرفهای بوده است
امروزه از یادگیری الکترونیکی و بهمنظور تسهیل
يافتههاي مطالعه
یادگیری مؤثر و کارآمد ،به طرز چشمگیری در مؤسسات
استفاده میگردد (هارون ،عزیز و هارون؛  .)2017از سوی
همانطور که در مدل (شکل شماره  )1مشاهده میشود
دیگر بحث آزمایشگاههای مجازی و از راه دور است که
در مرحله نخست سیاستگذاری ،نیازسنجی و
هنوز در ایران فراگیر نشده است ،چرا که طراحی
برنامهریزی جهت تولید محتوای الکترونیکی ،موضوعات
جهتگیری؛ تحلیل نیازها؛ مسائل مالی؛ مسائل اداری و
آزمایشگاهها و محیطهای آنالین برای موارد عملی کار
ساختاری (پاستورو همکاران2020،؛ صفوی ،تالوکی و
آسانی نیست)استرگانا و همکاران .)2019 ،با اینوجود،
صفوی )2013،و توجه به مسائل سرمایه انسانی (صفوی،
ضرورت طراحی آزمایشگاههای مجازی ،شبیهسازها و
1388؛ ژانگ و ژانگ )2019 ،مورد توجه می باشد .در
ابزارهای تعاملی برای ارائه کار عملی مجازی بسیار
مرحله دوم تدوین و اجرای فرایند تولید محتوا ،توجه به
ضروری است (پتکونجاک و همکاران .)2016 ،در
تدوین شیوهنامه اجرایی تدوین محتوای استاندارد و
راستای توسعه نظامهای یاددهی و یادگیری الکترونیکی
استلزامات اجرا و آموزش و توانمندسازی کنشگران تولید
در نظام آموزشهای فنی و حرفهای هدف مطالعه کنونی،
و اجرا می تواند حائز اهمیت باشد .در مرحله سوم
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مداوم ارتقا و بهبود ساختار و امور اداری مرتبط را مورد
مالحظه قرار دهد .بهمنظور تهیه و تولید محتوای
الکترونیکی باکیفیت و متناسب با علم روز،
زیرساختارهای موجود باید بهسازی گردند تا طراحی و
توسعه سیستمهای مدیریت یادگیری الکترونیکی
( )LMSبا کیفیت و همچنین طراحی و توسعه
سیستمهای مدیریت محتوای یادگیری الکترونیکی
( )LCMSباکیفیت الزم طراحی گردد.
منابع:
صفوی ،سید علیاکبر .)1388( .آموزش الکترونیکی از
ایده تا عمل .تهران :پژوهشگر نشر دانشگاهی.

برونسپاری فرایند تولید محتوا موضوع انعقاد قرارداد با
شرکتهای تخصصی در زمینه تولید محتوا و یا راه
اندزی شرکتهای دانشبنیان مرتبط و اداره آن توسط
مربیان و دانشآموختگان فنی و حرفهای می تواند مورد
توجه قرار گیرد .در مرحله چهارم و در ارتباط با
درونسپاری فرایند تولید محتوا راهبردها و برنامههای
تعریف پروژه دانشجو و تعریف واحد درسی مرتبط
میتواند راهگشا باشد .در مرحله پنجم ،مدیران و طراحان
باید به رویکردها و ابزارهای تولید به محتوای درسی
بهصورت فیلم از جمله اصول تهیه و تدوین تولید
محتوای الکترونیکی و کیفیت اطالعات (صفوی1388،؛
هارون ،عزیز و هارون )2017،توجه کافی داشته باشند.
مرحله ششم مرتبط با پیادهسازی محتوا و سناریوهای
آموزشی مرتبط به راهبردهای اجرا و پیادهسازی محتوای
الکترونیکی میتوان از رویکرد ترکیبی(رامادهانی و
همکاران )2019 ،استفاده نمود.
مرحله هفتم در خصوص بازخورد نظارت کیفی و
بهنگامسازی توجه به تنظیم و نظارت از راه دور
سیستمها (صفوی)1388 ،؛ و بهنگامسازی
مداوم(سوتومایور و همکاران )2019 ،اهتمام نمود .در
ارتباط با مرحله ی هشتم و آخرین مرحله از این مدل
بازخورد به منظور بهسازی از جمله توجه ویژه به ارزیابی
دروندادهای سیستم تولید محتوای الکترونیکی ،ارزیابی
فرایندهای سیستم تولید محتوای الکترونیکی و ارزشیابی
برایندی و عملکرد دانشجویان و محیط یادگیری میتواند
مورد توجه باشد.
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شکل  .1مدل مفهومی تولید
محتوای الکترونیکی ویژه نظام
آموزشهای فنی و حرفهای

نتيجه گيري و پيشنهاد:
در پایان پیشنهاد میگردد بهمنظور تهیه و تولید محتوای
الکترونیکی غنی و باکیفیت باید نیروی انسانی توانمند و
کارآمد آن را طراحی و مدیریت نمایند .همچنین باید
دورههایی بهمنظور پرورش و بهنگام سازی دانش مربیان
ترتیب داده شود .همچنین باید از منظر اداری و ساختارها
و زیرساختها ،سازمان فنی و حرفهای باید بهصورت
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برگزاري آنالين آزمون چهار گزينهاي زبان در گوگل فرم در دانشگاه الزهرا در بحران
کرونا
وحيدرضا ميرزائيان
گروه زبان انگلیسی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه الزهرا Email: mirzaeian@alzahra.ac.ir*1

چکيده
کیفیت یادگیری ،سالمت و اعتبار ارزشیابی نگرانیهای اصلی در اجرای فرایند آموزش است و در قالب الکترونیکی این
نگرانیها دوچندان می شود .این مقاله به کاوش د ستاوردها و تجربیات به د ست آمده در را ستای فراهم سازی بستر
برگزاری آنالین آزمونهای پایان ترم دانشگاه الزهرا بر پایه سامانه گوگل فرم می پردازد .در این تجربه ،کارگاهی برای
اساتید گروه زبان و کارگاهی دیگر برای دانشجویان در محیط ادوبی کانکت جهت یادگیری نحوه استفا ده از این سامانه
برگزار گردید .چالش های اصلی این کار  ،سادگی کاربرد ،پذیرش آن از سوی کاربران ،آموزش ،فرهنگ سازی به کارگیری
و اعتبار ارزشیابی بود .قبل از به کارگیری سامانه ،نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به این سامانه  ،با برگزاری آزمون های
آنالین در چند دانشگاه از جمله دانشگاه خاتم سنجیده شد .آموزش کاربرد ،سنجش راحتی و پذیرش کاربران در کار با این
بستر با اجرای آزمونهای آزمایشی و پرسشنامه بر پایه خود سامانه و با امکان شرکت همه کاربران انجام گرفت .خوشبختانه
تقریبا تمام آزمونهای پایان ترم گروه زبان انگلیسی که دراین بستر برگزار شد با موفقیت همراه بود.
واژگان کليدي :آزمون های آنالین ،گوگل فرم ، ،چالشهای برگزاری آزمون الکترونیکی ،بحران کووید
مقدمه
در اواخر اردیبهشت ماه  1399با اوجگیری بحران ناشی
از کرونا ،کارگروه آزمون مجازی در دانشگاه الزهرا
تشکیل و برگزاری آزمونهای الکترونیکی و آنالین به
عنوان جایگرینی برای آزمونهای حضوری مطرح شد .در
نهایت به گروههای آموزشی اجازه داده شد متناسب با
امکانات خود ،از گزینه های موجود استفاده نمایند .در
نتیجه بررسی های صورت گرفته در گروه زبان انگلیسی،
سامانه گوگل فرم به عنوان بستری مناسب برای
برگزاری آزمونهای الکترونیکی گروه زبان انگلیسی
انتخاب شد .چالش روبرو ،عدم آشنایی استادان و
دانشجویان ها با این بستر و کمبود زمان تا هنگام
برگزاری آزمونها بود .تصمیماتی برای غلبه بر این چالشها
گرفته شد که توانست به سرعت فضا را آماده برگزاری
آزمونهای الکترونیکی کند .از مشکالت مشاهده شده در
برگزاری آزمونهای الکترونیکی در گروه زبان انگلیسی و
راه حلهای پیشنهادی فهرست برداری شد که در ادامه در
مورد آن بحث میشود.

داليل انتخاب گوگل فرم
گوگل فرم سرویس رایگان ارایه شده توسط گوگل برای
جمع آوری اطالعات از کاربران ،جمع آوری اطالعات
ناشی از نظر سنجی های الکترونکی و نهایتا برگزاری
آزمون های الکترونیکی است .گوگل فرم امکانات و
قابلیتهای زیادی دارد که آن را به یکی از برترین سامانه
های برگزاری آزمون الکترونیکی بدل کرده است .این
گزارش عمدتاً بر قابلیت ارزشیابی در گوگل فرم متمرکز
شده است .با ا ستفاده از این سامانه میتوان انواع آزمونها
و پرسش نامه ها را طراحی کرد .
آموزش استفاده از گوگل فرم
یکی از مسائل مهم در استفاده از سامانه جدید ،توان
استفاده و پذیرش آن است .دو کارگاه یکی برای اساتید
گروه و دیگری برای دانشجویان جهت آشنایی با نحوه
کار با گوگل فرم برگزار گردید .همچنین آزمون آزمایشی
از انواع مختلف در آزمون میانترم طراحی شد و در چند
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دانشجویان قبل از زمان اعالم شده برای آزمون بود .از
جمله مشکالت پس از برگزاری آزمون می توان به
مواردی همچون بازماندن آزمون و در نتیجه عدم نمره
دهی خودکار ،اشتباهات استاد در تعیین سقف نمره و بارم
هر پرسش اشاره کرد.
منابع:

نوبت دراختیار کاربران قرار گرفت .در این آزمونهای
میانترم عالوه بر آ شنایی دانشجویان و استادان با انواع
پرسش ،تطابق با دستگاههای مختلف مثل کامپیوتر و
گوشی بررسی شد .با برگزاری موفق آزمون و سخت
افزارهای موجود ،نتیجه گیری شد که این سامانه مناسب
برگزاری آزمونهای گروه زبان انگلیسی می باشد.
مشکالت مشاهده شده
مشکالت آزمون های آنالین مربوط به قبل ،هنگام و
پس از برگزاری آزمون بودند .اغلب مشکالت پیش آمده
ناشی از عوامل مختلفی از جمله بستر ارتباطی ،قطعی
برق ،اشکاالت سخت افزاری و نرم افزاری آزمون دهنده،
نا آشنایی با سامانه ،و اشتباهات سهوی کاربران ارزیابی
شدند .برای برطرف کردن این مشکالت در گروه زبان
انگلیسی یک متخصص مسلط به فناوری برای پاسخ
دهی تلفنی و آنالین اختصاص یافت .همچنین در یک
پیام رسان ،دو گروه پشتیانی برای استادان تشکیل شد.
بیشترین گزارش های دریافت شده از سمت دانشجویان
مربوط به کندی شبکه اینترنت و یا برخی مواقع قطعی
آن بود .برای حل این مشکل و مشکالت ناشی از موارد
اندک قطعی برق و یا خرابی موردی سخت افراری یا نرم
افراری تجهیزات آزمون دهنده ،با همکاری استادان
مربوطه با برگزاری آزمون مجزا یا ادامه آزمون به صورت
شفاهی و تلفنی مسئله تا حد قابل قبولی رفع شد.
علیرغم آموزشهای ارایه شده ،نا آشنایی و عدم تسلط
برای کار با گوگل فرم ،باعث افزایش حجم کار
کارشناس فناوری و در نتیجه از د ست رفتن بخشی از
زمان آزمون برای دانشجویان شد .رایج ترین مورد
اشتباهات سهوی ،عدم قرار دادن محدودیت زمانی برای
آزمون از طرف استادان و امکان پ ا سخ دهی
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سميرا نکومند* ،1محمد ايمان جم نژاد  ،2امير حسين راسخ  ،3محمد صادق بشکاري4
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چکيده
هدف از مقاله حاضر بررسی شیوه ارزشیابی آموزش الکترونیکی در موسسه آمورش عالی زند می باشد .جهت بهبود کیفیت
فرایند یاددهی و یادگیری برنامه های ارزشیابی بخش با اهمیتی از فعالیت های دانشگاهها را به خود اختصاص داده است .و
با توجه به شیوع ویروس کرونا و حرکت به سمت آموزش مجازی نحوه ارزشیابی هم تغییر کرده است .و ارزشیابی از آموخته
دانشجویان بصورت مجازی و با دستورالعمل های خاص خود انجام می گردد .که در این نوع از ارزشیابی از هزینه زیاد،
زمان و محدودیت مکانی خبری نیست.
واژگان کليدي :آموزش الکترونیکی ،ویروس کرونا ،فرایند یاددهی-یادگیری
فراگیران و تعیین میزان آموختههای آنان در آموزش
سنتی از روشهای مختلفی استفاده میشود .اما در شرایط
کنونی با توجه به شیوع ویروس کرونا آموزش از حالت
سنتی خارج شده و عمدتاً در بستر اینترنت و در فضای
مجازی و به صورت الکترونیکی ارائه می شود.در این
زمان دانشگاهها به فکر راه اندازی سامانههای آموزش
مجازی برای دانشجویان خود شدند و اقدام به برگزاری
کالس های دروس نظری و عملی بصورت مجازی
نمودند .اما مسالهی حایز اهمیت بحث ارزشیابی از
آموختههای دانشجویان در این فضا و نحوه اجرای آن
می باشد مهمترین شیوههای ارزشیابی فراگیران در
یادگیری الکترونیکی در موسسه آموزش عالی زند شیراز
عبارتند از آزمونهای تستی ،تشریحی ،پروژهای ،ارائه
تکلیف و حل تمرین و ارزشیابی تلفیقی.
الزم است متناسب با محتوا و اهداف دوره آموزشی از
روشها و ابزارهای مناسب جهت ارزشیابی میزان یادگیری
فراگیران استفاده کرد.

مقدمه
نظامهای آموزش عالی ،به عنوان بارزترین نمود سرمایه
گذاری نیروی انسانی ،نقش اصلی را در تربیت و تأمین
نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند .این نظامها سهم
قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص
میدهند و نقشی تعیین کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه دارند .از این رو،
اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها به منظور
جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی و نیز
داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت
مهم ترین مولفه برای ادامه حیات هر سازمان است،
ضرورتی انکار ناپذیر دارد (معروفی و همکاران 1386 ،؛
به نقل از رضایی ،دالور ،احدی و درتاج.)1389 ،
محوری ترین ارزش نهادهای دانشگاهی در درجه
نخست ،بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است .از اینرو،
برنامههای ارزشیابی ،ضرورتا بخش با اهمیتی از
فعالیتهای آنان را تشکیل میدهد (بویل ،پتیگرا و
اتکینسون  ) 2001 ،به منظور تضمین کیفیت یادگیری
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تشریحی در سامانه  LMSو طبق بخشنامه آموزشی
امتحانات برگزار میگردد .در زمان برگزاری امتحانات تیم
نظارتی و پشتیبانی بصورت کامل در سامانهها حضور
دارند .تیم نظارتی ورود و خروج دانشجویان ،نحوه
دسترسی و حضور اساتید را بررسی میکنند و تیم
پشتیبانی از طریق سامانههای ارسال پیام و تماس تلفنی
به حل مشکالت دانشجویان میپردازند .به گونه ای که
در امتحانات برگزار شده در مدت  15ماه اخیر مشکالت
دانشجویان بسیار اندک بوده است.
نتيجه گيري و پيشنهاد:
امروزه ،ورود فناوریهای ارتباطی جدید به عرصه آموزش
ماهیت فرایند یاددهی و یادگیری دانشگاهی را تغییر داده
و به ایجاد محیطهای یادگیری جدید منجر شده است
(راشکه .)2002 ،و جدیدترین روش یعنی روش یادگیری
الکترونیکی منجر شده است (هانگی و ویلیام .)2004 ،
آموزش مجازی پارادایم جدیدی را پدید آورده و امکان
یادگیری در هر زمینه  ،برای هر فرد ،در هر مکانی را
فراهم نموده است (خان  .)2004 ،در این محیط دانشجو
و مدرس از نظر زمان و مکان و یا هر دو جدا هستند و
محتوای آموزشی از طریق نرم افزار مدیریت دروس،
منابع چندرسانهای ،اینترنت و ویدنوکنفرانس به دانشجو
ارایه میگردد و دانشجو برای انجام فعالیتهای یادگیری
فردی و گروهی با کمک امکانات ارتباطات رایانه ای با
مدرس ،همکالسان و سایر افراد یا منابع ارتباط برقرار
میکند(آلستا و پتوال  .)2006 ،از اینرو با توجه به تغییر در
شیوه آموزش در نحوه ارزشیابی از دانشجویان نیز
تغییراتی بوجود آمده است .یکی از دالیل نارضایتی
دانشجویان از شیوه های ارزشیابی میتواند این باشد که
در شرایط فعلی و با امکانات موجود ،ارزشیابی از
دانشجویان حتی در دوره های مجازی نیز باید به صورت
حضوری انجام گیرد( .فتحی واجارگاه ،پرداختچی و
ربیعی .)1390 ،با این حال با توجه به شرایط بحرانی و
دستور وزارت علوم امتحانات نیز به صورت مجازی

نحوه ارزشیابی :جهت ارزشیابی ،موارد زیر بصورت التزام
می باشد:
 انجام پروژه و تکلیف بصورت مستمر در طول ترم،مشخص نمودن زمان ارائه تکلیف و اعالم به دانشجویان
در سامانه  ،LMS3انجام کوییز ها و پرسش های
شفاهی در کالس آنالین ،تناسب تکالیف با زمان تحویل
آنها توسط اساتید .نکته مهمی که در آزمونها وجود دارد
وجود سواالت متفاوت برای هر دانشجو و عدم برگشت
به سوال قبل ،گروه بندی دانشجویان برای امتحان های
تشریحی و تخصیص سواالت متفاوت ،تصادفی بودن
سواالت تستی ،طرح سواالت به میزان  2برابر جهت
جلوگیری از تخلف می باشد.
بعالوه با توجه به شرایط موجود و چالش هایی که در
یادگیری بصورت آموزش الکترونیکی وجود دارد حضور و
شرکت دانشجویان در کالس های مجازی با مشکالتی
از جمله قطع ناگهانی اینترنت و یا اتمام بسته اینترنتی،
سرعت پایین اینترنت ،قطع برق ،عدم دسترسی یه لپ
تاپ ،اتمام شارژ گوشی یا لپ تاپ و.....باعث می گردد
دانشجویان دچار عدم تمرکز در کالس درس یا از دست
دادن مقدار زمانی از کالس شوند .از اینرو برنامه ریزی
گردید تا سهم کمتری به نمره امتحان پایان ترم
اختصاص داده شود و ارزیابی های دوره ای و مداوم
جهت افزایش یادگیری دانشجویان و ترغیب آنان به
حضور در کالسهای درس اتفاق افتد و همچنین اگر در
زمان امتحان پایان ترم دانشجو با مشکالت ذکر شده
روبرو شد استرس و نگرانی کمتری را متحمل شود و
بتواند در طول ترم نمره مورد نیاز را کسب نماید.
آزمونهای پایان ترم با رعایت کامل مقررات به سه
صورت تستی ،تشریحی و پروژه ای انجام می شود که
جهت دارا بودن باالترین سرعت و کمترین مشکل
سامانه آزمونهای تستی و تشریحی از یکدیگر جدا شده
است .آزمونهای تستی در سامانه  examو امتحانات
Learning management system3
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جدول شماره  .1تعداد دروس و امتحانات برگزار شده در موسسه آموزش عالی

برگزار شدند و دانشجویان بدون استرس از سرایت
بیماری توانستند در آزمونهای میان ترم و پایان ترم
بصورت مجازی شرکت کنند و آموخته های خود را در
معرض ارزیابی و بازخورد قرار دهند .در این راستا موسسه
آموزش عالی زند شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
با بکارگیری و صرف زمان و هزینه مالی توانسته یکی از
مجهزترین سیستم های آموزش مجازی را دارا باشد که
این سیستم از نظر سخت افزار و نرم افزاری قابلیت های
بسیاری از جمله تعامل استاد با دانشجو ،ارائه تمرین و
تکالیف،ویدئوهای تعاملی ،برگزاری آزمون بصورت تستی،
تشریحی ،حل تمرین و تکلیف بصورت آفالین یا آنالین
را دارا می باشد برخی از دستاوردهادر زمینه ارزشیابی:
برگزاری بیش از  2865آزمون تستی و تشریحی درمدت  15ماه با کمترین مشکل و طبق قوانین آموزشی و
با کمترین تخلف امتحانی
در دسترس قرار دادن امکانات مثل لپ تاپ و اینترنتجهت دانشجویان دارای شرایط خاص در زمان امتحانات
استفاده از از روشهای چندگانه (تلفیقی) برای ارزشیابیآموختههای فراگیران متناسب با محتوا و اهداف دوره
آموزشی
برگزاری آزمونهای دوره ای متناوب در طول نیم سالتحصیلی(آزمونهای تکوینی)جهت رفع مشکالت یادگیری
دانشجویان و در نهایت اختصاص سهم بیشتری از نمرات
به آزمونهای میان ترم و کاهش استرس دانشجویان
گزارشی از برگزاری امتحانات در جدول زیر آورده شده
است.

زند شیراز

با تشکر از مدیران و کارشناسان زحمتکش و متعهد
موسسه آموزش عالی زند شیراز
منابع:
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نشا :نرمافزارهاي شبيهساز آزمايشگاهي
سمانه امامي
گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنانs_emami@semnan.ac.ir،

چکيده
امروزه با شرایط ویژهای که به دلیل همهگیری ویروس کرونا(بیماری کووید )19-برای نظامهای آموزش عالی به وجود آمده
است ،استفاده از ظرفیت آموزش الکترونیکی برای دروس نظری روز به روز در حال افزایش میباشد .اما در مورد درسهای
عملی و کارگاهی ،بهدلیل عدم شناخت نحوه پیادهسازی الکترونیکی و پیچیدگی بیشتر آموزش مجازی این دروس ،رفع این
نیاز با دشواریهای بیشتری همراه شده و در حال حاضر این موضوع به چالش اصلی بسیاری از دانشگاهها و گروههای
آموزشی تبدیل شده است .در این مقاله تعدادی از نرمافزارهای شبیهساز آزمایشگاهی (نشا) برای رشتههای مختلف معرفی
خواهد شد .بهعالوه ،پیشنهاد طرح نشا برای استفاده در دروس عملی در سطح دانشگاههای کشور مطرح میگردد.
واژگان کليدي :آموزش الکترونیکی ،دروس عملی ،نرمافزار شبیهساز آزمایشگاه.
است که برای هر رشته دانشگاهی پژوهشی مخصوص
برای همان رشته انجام پذیرد.
 -2معرفي نشاي رشتههاي مختلف
در این بخش ،آزمایشگاههای مجازی قابل استفاده برای
درسهای عملی دانشگاه به تفکیک رشتههای مختلف
معرفی میشوند .با توجه به محدودیت اندازه مقاله ،تنها
توضیحاتی در ارتباط با برخی از نشاها و بیشتر برای علوم
پایه ارائه شده است.

 -1مقدمه
اهمیتی که آموزشهای مبتنی بر فناوری در راستای
آموزشها و پژوهشهای عملی و مهارتهای مبتنی بر
فضای مجازی دارند ،کمتر شناخته شده هستند .در عین
حال بخش بزرگی از نیازهای روز ،جهت پژوهش و تولید
علم دانشگاهی و توسعه و تحقیق در صنعت باید پوشش
داده شوند .از چند دهه قبل بحث ورود تحوالت دیجیتال
به ابزارهای آزمایشگاهی شروع گردید و عالوه بر بحث
یادگیری الکترونیکی (یا مجازی) ،مفاهیمی چون
ابزاردقیق مجازی ،آزمایشگاههای مجازی و از راه دور و
اکنون نیز بحث دو قلوهای دیجیتال در قالب انقالب
چهارم صنعتی مطرح شده است.
گرچه در مورد دروس عملی نمیتوان با قاطعیت گفت که
تمام این دروس را میتوان در بستر آموزش الکترونیکی
اجرا کرد ،ولی با جرأت میتوان ادعا کرد که حتی با
فناوریها و دانش موجود ،اغلب دروس آزمایشگاهی و
کارگاهی را میتوان با کیفیتی بسیار خوب بر بستر
آموزشهای الکترونیکی پیاده نمود .بخش دوم این مقاله
به معرفی نشا برای برخی از رشتههای دانشگاهی
میپردازد .بدیهی است که این موارد جامع نبوده و نیاز

 -2-1رشته شيمي

 :ChemCollectiveاین آزمایشگاهها توسط گروهی
در دانشگاه  Carnegie Mellonتوسعه یافته است.
 ChemCollectiveمجموعه ای از آزمایشگاههای
مجازی ،فعالیتهای یادگیری مبتنی بر سناریو ،آموزشها
و آزمونهای مفهومی است .اساتید میتوانند از این
مطالب برای پیشآزمایشها ،جایگزینی برای تکالیف
کتابهای درسی و فعالیتهای داخل کالس برای
دانشجویان (به صورت انفرادی یا تیمهای چند نفره)
استفاده کنند .عالوه بر سرویسهایی که به صورت برخط
قابل استفاده هستند ،میتوان نسخه برونخط را نیز
دانلود کرده و از آن استفاده نمود.
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 :BioInteractiveشامل منابع کمک آموزشی برای
تدریس درسهای زیستشناسی است.

 :Envisageیک سامانه برای استفاده از بازیهای
جدی4و ایجاد آنها برای آزمایشگاه شیمی است.
) :PhET (Chemistryشامل شبیهسازیهای تعاملی
که توسط دانشگاه  Colorado Boulderارائه شده
است.
 :PraxiLabsدسترسی به آن تا یک ماه و برای انجام
 22آزمایش بدون هزینه است.
 :Virtlab: A Virtual Laboratoryبا
استانداردهای دانشگاهی تطبیق یافته است.
 :Virtual Chemistry Experimentsتوسط
دانشگاه  Davidsonارائه شده است.
 :Dartmouth ChemLabتوسط دانشگاه
 Dartmouthارائه شده و شامل جدول تناوبی تعاملی
قدرتمندی است.
 :Virtual Chemistry Labتوسط دانشگاه
 Oxfordارائه شده و شامل آزمایشگاههای مجازی
است.
 :ACD/ChemSketch Freewareنرمافزار
آزمایشگاهی رشته شیمی است.
 -2-2رشته زيستشناسي
 :BioWorkشامل شبیهسازیهای تعاملی است.
) :PhET (Biologyشامل شبیهسازیهای تعاملی که
توسط دانشگاه  Colorado Boulderارائه شده
است.
 :PraxiLabsدسترسی به آن تا یک ماه و برای
انجام  22آزمایش بدون هزینه است.
 :Zygote Body simulationشبیهساز سهبعدی
آناتومی بدن است.
 :Molecular Workbenchشامل شبیهسازیهای
تعاملی است.
 :StarGeneticsشبیهساز ژنتیک مندلی است که در
 MITتوسعه یافته است .هدف آن آموزش دانشجویان
در مورد طراحی تجربی ژنتیکی و مفاهیم ژنتیکی است.

:The Biology Place: Classic Edition

سامانهای کمک
زیستشناسی است.

آموزشی

برای

آزمایشگاههای

 :ExploreLearning: Gizmosشبیهساز برخط
زیستشناسی است.
 -3-2رشته فيزيک
 :MyPhysicsLabشبیهساز آزمایشگاههای فیزیک
است.
 :Flash Animations for Physicsدر دانشگاه
 Torontoتوسعه یافته است.
بهعالوهNTNU JAVA ،CADe-Simu ،Proteus ،
Physics
،Virtual Physics Laboratory
PhET
،FearOfPhysics.com ،Classroom
UCLA
)،UCLA’s ePhysics ،(Physics
Physics
and
Astronomy
Lecture
Hands-On
Labs
،Demonstrations
و Electrical Control Techniques Simulator
) (EKTSاز نشاهای این رشته هستند.

 -4-2رشتههاي مهندسي و علوم کامپيوتر
 :Cisco Packet Tracerبرای درس آزمایشگاه
شبکه ،میتوان از نرمافزارهای شبیهساز Cisco
 Packet Tracerاستفاده کرد.
 :GNS3برای درس آزمایشگاه شبکه ،میتوان از
نرمافزارهای شبیهساز  GNS3استفاده کرد.
 :MS SQL Serverبرای پایگاه داده رابطهای درس
آزمایشگاه پایگاه داده از این نرمافزار استفاده میشود.
 Redis ،MongoDBو  :NEO4Jبرای پایگاه داده
غیر رابطهای درس آزمایشگاه پایگاه داده از این نشاها
استفاده میشود.
بهعالوه VMware ،Xampp Server ،Latex
،Workstation

VirtualBox

VM

،Oracle

 Xilinxو  Modelsimنیز از نشاهای این رشتهها
هستند.

Serious games 4
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متحول کرده است .در این مقاله تعدادی نشا برای
رشتههای مختلف دانشگاهی معرفی شد .در حال حاضر
اساتید رشتههای گوناگون در سطح کشور از این نشاها
استفاده میکنند .پیشنهاد این مقاله برای ادامه این مسیر،
اجرایی نمودن طرح نشا ،با هدف فراهم آوردن پایگاه
دادهای بهروز از این نشاها و مهمتر از آن به
اشتراکگذاری محتوای تهیه شده توسط اساتید مختلف با
یکدیگر است.

 -5-2رشته مهندسي برق
 :CADe-Simuمدارهای صنعتی میتوانند در محیط
نرمافزار  cade- simuشبیهسازی شده و نتایج مورد
تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
 :Proteusدر این نرمافزار امکان ترسیم مدار و انجام
کلیه شبیهسازیهای مرتبط با آن وجود دارد.
بهعالوه،ISE Design Suite ،Pspise ،
،NI MULTISIM ،Matlab ،CodeVisionAVR
،Siemens Plc ،EMTP ،ETAP ،PSIM
PathWave Advanced Design System
) CST ،ANSYS ،(ADSو  LTspiceاز نشاهای این

رشته هستند.
 -6-2رشته هاي مهندسي مکانيک ،مهندسیي
مواد و متالوژي ،بيو فنآوري ،هنر ،دامپزشیکي و
ساير رشتهها
Electrical Control Techniques Simulator
) (EKTSو  Ramas Ecolabاز جمله نشاهای رشته

مهندسی مکانیک است .بهعالوه  CADe-Simuنیز
برای رشتههای مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و
متالوژی پیشنهاد میشود .نشای  LabXchangeنیز
برای رشته بیو فنآوری استفاده میشود.
نشاهای ( Booriaنرمافزاری برای طراحی فرش)،
 Photoshopو  CorelDRAWنیز برای رشتههای
هنر پیشنهاد میشود.
برای رشته دامپزشکی نیز میتوان از ،PharmLabs
Clinical Simulation ،Healthy Simulation
animal ،Veterinary Simulator ،Center
 simulationو clinicalskillsandsimulation

استفاده نمود.
 SPSSبرای درسهایی که نیاز به تحلیلهای آماری
دارند (مانند رشته کویرشناسی) ،قابل استفاده بوده و برای
درسهای با ماهیت برنامهنویسی استفاده از
وبسایتهایی نظیر  w3schoolsاستفاده کرد.
 -3نتيجهگيري
تحوالت ناشی از دنیای دیجیتال در سالهای اخیر ،ابعاد
مختلف آموزش ،یادگیری ،پژوهش و مهارتآموزی را
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احصا چالشهاي آموزش الکترونيکي در حوزه علوم انساني(مورد مطالعه اساتيد و
دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز)
2

سجاد بهمني* ،1کريم رضادوست
عضو هیات علمی ،استادیار ،علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهوازs.bahmani@scu.ac.ir*1
عضو هیات علمی ،دانشیار ،علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز k.rezadoost@scu.ac.ir

چکيده
گسترش ویروس کووید  19که در ایران با نام کرونا نیز شناخته می شود مناسبات اجتماعی ،نظام اداری و سایر حوزه های
زندگی مردم را متاثر کرده است .در استان خوزستان با شناسایی اولین مورد مبتال به ویروس در اسفند  1398به تدریج
حساسیت عمومی راجع به این بیماری نوظهور افزایش یافت و به تعطیلی خوابگاه ها و آموزش حضوری دانشگاه ها انجامید.
از آن زمان تاکنون آموزش در بستر مجازی و بصورت الکترونیکی استمرار داشته است .از نظر مشارکت کنندگان این
پژوهش ،اگرچه آموزش الکترونیکی بهترین انتخاب در شرایط کرونایی بوده است اما چالش هایی از جمله اختالل در سامانه
ها و سرورها ،پایین بودن سرعت اینترنت ،کاهش کیفیت انتقال مفاهیم درسی ،کاهش مشارکت دانشجویان در فرایند
یادگیری در کالس و مواردی از این دست شده است.
واژگان کليدي :آموزش الکترونیکی ،چالش ها ،علوم انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

آموزش الکترونیکی بستر استمرار فعالیت های آموزشی را
مهیا کرده است .دانشگاه شهید چمران دارای 13
دانشکده با  53گروه آموزشی شامل  22گروه علوم
انسانی 7 ،گروه علوم پایه7 ،گروه فنی و مهندسی،
13گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و 2گروه هنر است
که مهیا کردن بستر مجازی مناسب برای پیشبرد اهداف
آموزشی در این دانشگاه به سرعت صورت پذیرفت .با
این وجود استمرار فعالیت آموزشی در دوران کرونا ،در
این دانشگاه بدون چالش نبوده است .در همین راستا در
این پژوهش سعی شده است مهم ترین چالش ها و
کنش تعامل های مرتبط با آموزش الکترونیک که اساتید
و دانشجویان با آن مواجه بوده اند به روش کیفی مورد
مداقه قرار گیرد.
مشارکتکنندگان:
در این پژوهش ذینفعان مرتبط با موضوع شامل
دانشجویان و اساتید رشته هایعلوم انسانی هستند و
گردآوردی داده ها با اتکا به این افراد صورت گرفته

مقدمه و بيان مسئله:
متعاقب اعالم ثبت اولین مورد کرونا در قم ،مسئولین
استان خوزستان نیز اطالع رسانی درباره این ویروس
نوظهور را افزایش دادند .کمی بعد در تاریخ چهارم
اسفندماه  1398آزمایش سه نفر در شهرستانهای اهواز،
شوشتر و آبادان مثبت اعالم شد و بدین ترتیب اهواز به
جمع شهرهای کرونایی پیوست و انتشار خبر ثبت اولین
مبتال به کرونا در مرکز استان ،سطح حساسیت عمومی را
در کل استان افزایش داد .با فراگیر شدن و گسترش
ویروس کرونا ،دانشگاه ها و مدارس در راستای حفاظت
از جان دانش آموزان ،دانشجویان ،کادراداری ،فرهنگیان
و اساتید و سایر نیروهای شاغل در این سازمان ها تعطیل
شدند.
فعالیت های آموزشی از آن پس در قالب ارائه مجازی
دروس ذیل آموزش الکترونیکی در مناطق مختلف استان
انجام شده است .دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان
بزرگ ترین دانشگاه جنوب غرب کشور نیز با اتکا به
32

آنچه"مصاحبه مردمنگارانه" خوانده میشود ،همان
مصاحبهی ساخت نیافته است(محمدپور.)161 :1392 ،
پس از گردآوری و پیاده سازی متن مصاحبهها ،برای
تحلیل یافتههای پژوهش از روش تحلیل محتوا کیفی
استفاده میشود.
يافته ها و نتيجه گيري:
برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی
استفاده شد .نتایج نشان داد یکی از مهم ترین چالش
های پیش آمده برای اساتید در حوزه های علوم انسانی،
اختالل در شیوه تدریس در نتیجه مجازی شدن آموزش
بود زیرا اتکای اصلی اساتید در ارائه درس بر مباحثه و
مشارکت همزمان دانشجو در یادگیری بود .مشارکت
کنندگان پژوهش بر این باورند با توجه به الزام ارائه
دروس در سامانه آموزش مجازی مانند گذشته دیگر نمی
توانستند مطالب دشوار و پیچیده نظری را با همراهی
دانشجویان فعال تر به اجزای ساده تجزیه کنند و فهم
آن را برای سایر دانشجویان تسهیل کنند .آن ها
معتقدنداین شرایط هم برای بیشتر اساتید ایجاد دردسر
کرد و هم احتمال می دهند دانشجو را با چالش یادگیری
مواجه ساخته است .به باور دانشجویان نیز آموزش در
دروس مبتنی بر مشارکت فعال دانشجو در جریان
الکترونیکی شدن آموزش ،مختل شده و به هیچ وجه
یادگیری مانند گذشته در فرایند کالس حاصل نمی شود.
اگرچه با بکارگیری تکنیک های مکمل تا حدود قابل
توجهی این فرایند ترمیم شده است.
اساتید معتقدند چالش مهم دیگری که بعد از مجازی
شدن ارائه دروس برایشان ایجاد شد این بود که
تخصصی بودن مباحث را مانند گذشته نمی توانستند با
طرح مسائل و چالش های متعدد بومی و محلی به موارد
قابل درک و لمس برای دانشجو بدل کنند زیرا تولید
محتوای مجازی نیاز به صرفه جویی در عنصر زمان
داشت و ممکن بود با طرح مباحث اضافه ضمن آنکه

است .مشارکتکنندگان پژوهش حاضر در مجموع 11
نفر شامل  6معلم و  5استاد هستند.
روش شناسی :در این پژوهش از روش کیفی استفاده
شده است .تحلیل محتوا روشی برای تحلیل پیام های
ارتباطی متنـی ،شـفاهی ،صـوتی و تصـویری اسـت
(کول .)1988 ،بدین گونه که با اتکا به مصاحبه ،مشاهده،
گروه متمرکز 5،نقل کتبی و نوشتهها ،یادداشتهای
عرصه و بررسی آرشیوها مهم ترین چالش ها و همچنین
راهکارهای ارائه شده در زمینه آموزش الکترونیکی در
دوران کرونا احصا شد .در رویکرد کیفی احصا تجارب و
دانش افراد اهمیت زیادی دارد و تالش منظم و هدف
داری در جهت ثبت و گردآوری تجارب و احساسات افراد
انجام می شود .در واقع پژوهش کیفی بررسی کلی و
عمیق یک پدیده ،از طریق گردآوری اطالعات روایتی
غنی با استفاده از یک روش پژوهش قابل انعطاف می-
باشد .در این روش دادههای کیفی به دست میآیند داده-
هایی که به شکل روایات(دادههایی غیر عددی) گردآوری
شدهاند .برای دستیابی به دادههای کیفی روشهای
گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرند .واحدی کـه بـرای
تحلیـل متن در تحلیـل محتـوای کیفـی کنونی اسـتفاده
شده است ،مضمون است.
در پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی است برای
جمعآوری دادهها از تکنیک مصاحبه هدایت نشده یا
بدون برنامه و ساخت قبلی بهره گرفته شده است.
مصاحبه هدایت نشده یا بدون برنامه و ساخت قبلی ،به
مصاحبهای گفته میشود که محقق(مصاحبه کننده) از
قبل فهرست سواالت مورد نظر و ترتیب آنها را
مشخص نمیکند و مصاحبه کننده محور مصاحبه را که
از قبل تعیین شده مد نظر دارد و سواالت مختلفی در
حول و حوش موضوع مورد نظر طرح میکند .این شیوه
مصاحبه فاقد یک برنامه روشن بوده و با حداقل کنترل بر
پاسخهای افراد مشخص میشود .بخش عمدهای از
Focus group5
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حوصله دانشجو را سر ببرد نتیجه معکوس دهد و از نظر
آموزشی مفید و موثر واقع نشود.
از نظر دانشجویان مشارکت کننده ،یکی دیگر از تکات
قابل تامل که در نتیجه مجازی شدن تدریس ظهور کرد
و خود را نشان داد این بود که برخی از دانشجویان که
پیش تر نقطه قوت شان مشارکت و مباحثه بود به سبب
از بین رفتن فرصت تعامل ،دچار افت تحصیلی و نوعی
انزوای درسی شدند .زیرا نقطه قوت آن ها در روحیه
مشارکت جویی کالسی شان بوده که زمینه بکارگیری
آن به ویژه در کالس های آفالین از میان رفته است.
اساتید مشارکت کننده در پژوهش اذعان کرده اند
آموزش مجازی می تواند در مقام مکمل آموزش
حضوری تداوم یابد .اگرچه ساختار آموزش مجازی پیش
از این شکل گرفته بود اما آمادگی الزم جهت خدمات
دهی به این حجم از تقاضا را در شرایط کرونایی نداشت
و کیفیتش از این غافلگیری متاثر شد .با این وجود
آموزش مجازی با رفع نقایص و ایرادات باید در دوران
بعد از کرونا تداوم یابد و مورد ترجیح آنهاست ،مشروط بر
اینکه محدود به جلسات جمع بندی ،رفع اشکال و
مواردی از این دست باشد و جایگزین کالس حضوری و
واقعی نشود .با این شرایط مناسب است که تداوم یابد
زیرا هم در هزینه هایی مادی و زمان ایجاد صرفه جویی
می کند ندارد و هم اینکه مطالب آموزشی اساتید ذخیره
میشود و دانشجو مطالب ارائه شده را از دست نمیدهد و
میتواند در زمانی دیگر حرفهای استاد را گوش کند و
نت بردارد .از طرفی دیگر در کالس آنالین زمانیکه
استاد سوالی را میپرسد ،همه باید پاسخ دهند و به این
ترتیب دانشجویان بیشتر از کالس حضوری در
پاسخگویی به سواالت شرکت میکنند.

پيشنهادات کاربردي
 -1به اشتراک گذاشتن ارزش ها ،نگرش ها و تجارب با
هدف ایجاد انگیزه و پیوند در راستای فعالیت آن ها(
ایجاد فضای تعاملی و تشویق و حمایت دانشجویان)
 -2تعیین محدودیت زمانی اعالم نظر در راستای صیانت
از نظم جلسات(ایجاد بستر مناسب برای اعالم دیدگاه
همه داوطلبان)
 -3ایجاد زمینه مشارکت آفالین با طراحی تکالیف به
شکل پیوسته در راستای پرکردن خال مشارکت
دانشجویان در کالس های آفالین
 -4امکان دریافت فایل های صوتی کوتاه زمان با هدف
دریافت بازخورد آموزشی از دانشجویان
 -5طراحی تمرین های اشتراکی میان دانشجویان با
هدف ایجاد روحیه همکاری گروهی ،تبادل دانش و
هم افزایی میان آن ها
منابع:
 محمدپور ،احمد ( .)1392تجربه نوسازی(مطالعه تغییر وتوسعه در هورامان با روش نظریه زمینه ای) .تهران:
انتشارات جامعه شناسان.
 محمدپور ،احمد( .)1392روش پژوهش کیفی ،ضدروش ،2مراحل و رویه های علمی در روش شناسی
کیفی .چاپ دوم .تهران :انتشارات جامعه شناسان.
Cole F.L. (1988). Content analysis: process
and application. ClinicalNurse Specialist
2(1), 53–57.
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طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري مليسان جهت ارزشيابي مستمر و
استعداديابي دانشجويان
محمدعلي صارمي ناييني ،رضا آواره ،عاطفه جبالي
عضو هئیت علمی ،استادیار ،مهندسی منابع طبیعی -مدلسازی فرسایش ،دانشگاه یزد ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
saremi.naeini@yazd.ac.ir *1
2

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکههای کامپیوتری ،مدرس دانشکده امام علی (ع) reza.avareh@gmail.com
پژوهشگرپسادکتری ،مهندسی منابع طبیعی -بیابانزدایی ،دانشگاه یزد ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسیat.jebali80@gmail.com 3

چکيده:
اگرچه ظهور پدیده کرونا تحوالت شگرفی را در سیستم آموزشی کشور به دنبال داشته است و زمینههای رشد و توسعه
سامانههای آموزش مجازی را در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشی فراهم نموده است ولی با این حال به دلیل حذف ناگزیر
آموزش حضوری متاسفانه منجر به افت کیفی قابل توجهی در فرآیند آموزش نیز شده است .در اغلب دانشگاهها
زیرساختهایی که برای سامانه آموزش مجازی ایجاد شده تا حدی بومی شده سیستمهای آموزشی برتر جهانی هستند که
علی رغم تالشهای بسیار هنوز نتوانستهاند ارتباط تعاملی مناسبی بین استاد و دانشجو برقرار کنند و با وجود اینکه از
امکانات قابل توجهی برخوردارتد ولی اغلب اساتید به برگزاری کالسهای مجازی برخط و صرفاً برگذاری آزمون پایان ترم
با استفاده از این سامانهها بسنده میکنند .لذا ارائه سامانه ای با رویکردی کامالً متفاوت و مبتنی بر نقاط ضعف شناسایی
شده که تکمیل کننده سیستمهای برخط آموزشی بوده و فرآیند ارزشیابی مستمر دانشجو را برای استاد تسهیل نماید و در
دانشجو نیز انگیزه و رغبت انجام فعالیتها را ایجاد کند ضروری به نظر میرسد .سامانه طراحی شده ملیسان میکوشد تا
عالوه بر محیا کردن یک بستر آموزشی با کیفیت و تسهیل فرآیند ارزشیابی مستمر دانشجو ،به استاد این امکان را بدهد تا با
توجه به مکانیزم تعاملی طراحی شده عالوه بر انجام فرآیند آموزش ،به شناسایی توانمندیهای دانشجو و کشف استعدادهای
وی نیز بپردازد .شایان ذکر است که در این سامانه فرآیند ارزشیابی دانشجو به صورت تدریجی است و روند کسب نمرات
برای دانشجو کامالً شفاف است و میتواند با توجه به نمرات هربخش نقاط قوت و ضعف خویش را به خوبی شناسایی نموده
و در راستای تقویت ضعفهای خود بکوشد .همچنین در این سامانه ،روند آموزش یکسویه و استاد محور نیست و
دانشجویان نیز در پروسه آموزش با استاد همکاری دارند و با ارزیابی فعالیتهای یکدیگر و تحت نظارت استاد ،در فرآیند
یادگیری به یکدیگر کمک کنند.
واژگان کليدي :آموزش مجازی ،ملیسان ،ارزشیابی مستمر ،استعدادیابی
در زمینههای مختلف علمی ،هنری و دینی ،فراهم آورند
تا مقوله آموزش را سریعتر و ارزانتر در اختیار مخاطبین
خون قرار دهند .ازجمله مهمترین فرصتهای ایجاد شده
توسط فضای مجازی در زمینه آموزش میتوان به
افزایش دسترسی به محتوا ،کتابخانههای دیجیتال،
آموزش از راه دور ،یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی
اشاره کرد (نجفی .فاطمه و واحدی .مهدی.)2020 .

مقدمه:
با توسعه و گسترش علوم کامپیوتر و دنیای وب مقوله
آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی که عموماً بر روی
بستر اینترنت ارائه میشوند نیز به تدریج گسترش قابل
توجهی یافتند .لذا متخصصین و فعاالن حوزه آموزش نیز
همانند سایر علوم همواره تالش کردهاند تا با بهرهگیری
از فناوریهای دیجیتال و دنیای پر رمز و راز اینترنت،
بستری مجازی جهت آموزش و تربیت نیروی متخصص،
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زمان ارائه دروس و تدریس استاد مربوط میشود ،که
البته رفع محدودیتهای مخابراتی و سختافـزاری در
اولویت برنامههای مخابرات قرار دارد و در آینده نزدیک
این موانع رفع خواهد شد (شاه بیگی و نظری.)1390 .
اگرچه در خصوص استفاده از سامانههای مدیریت
یادگیری (به خصوص مودل) تالشهای بسیاری انجام
شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز حاصل شده است
ولی علیرغم همه این تالشها و هزینهها ،استفاده از
این نوع سامانهها کمتر مورد استقبال اساتید و
دانشجویان واقع شده و اغلب اساتید از آن صرفاً برای
برگذاری آزمونها ،به ویژه آزمون پایان ترم و بنا به تأکید
مسئولین آموزشی دانشگاهها ،استفاده میکنند و کمتر
استادی تالش کرده است تا با استفاده از قابلیتهای
قابل توجهی که این سامانهها دارا هستند ،محیطی برای
ارزیابی مستمر دانشجویان فراهم آورد.

اگرچه در دهههای اخیر تالشهای بسیاری در این زمینه
شده است ولی رونق گرفتن این نوع شیوه آموزشی و
منجر شدن آن به یک کسب و کار تأثیر گذار را باید
مدیون شیوع پاندمی کرونا (کووید  )19در جهان بود
) (Ghafourifard, 2020که به سرعت قابلیتها و
توانمندیهای موجود در این زمینه را از حالت بالقوه به
بالفعل تبدیل نموده است .با اینحال عدم وجود سواد
رسانه ای و استفاده تادرست از فضای مجازی باعث شده
است جنبههای منفی آن بسیار بیشتر از جنبههای مثبت
نمود پیدا کند ،به طوری که در بسیاری از موارد استفاده
از فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است (نجفی.
فاطمه و واحدی .مهدی.)2020 .
هرچند برای این نوع از آموزش عناوین مختلفی نظیر
آموزش مجازی ،آموزش الکترونیکی ،آموزش آنالین و
آموزش از راه دور به کار برده میشود ولی نتایج
تحقیقات انجام شده بر روی برداشت ذهنی افراد از
اصطالحات رایج نشان میدهد که برداشتهای مختلفی
با توجه به استفاده از هر کدام از این اصطالحات میتواند
وجود داشته باشد ).(Moore et al., 2011
در حال حاضر آنچه به عنوان سامانه آموزش مجازی در
اغلب دانشگاهها ،به ویژه دانشگاههای دولتی کشور ،مورد
استفاده قرار گرفته است نصب و راه اندازی نسخههای
ترجمه شده ای از سامانه مدیریت یادگیری 6مودل7
) (Dougiamas et al., 2004و برای کالسهای
برخط نیز نرم افزار ادوبی کانکت (Connect,
) 2014میباشد .در خصوص برگذاری کالسهای
برخط ،استفاده از آدوبیکانکت و یا دیگر نرمافزارهای
آموزش مجازی برخط موفقتر بوده و تا حدود زیادی
توانسته است نیازهای دانشجو و استاد را برآورده سازد.
معموالً عمده مشکالتی که در استفاده از این نوع
نرمافزارها وجود دارد به پهنای باند و سرعت اینترنت در

معرفي سامانه:
اگرچه ظهور پاندمی کرونا تحوالت شگرفی را در
سیستم آموزشی کشور به دنبال داشته است و زمینههای
رشد و توسعه سامانههای آموزش مجازی را در دانشگاهها
و مراکز آموزشی فراهم نموده است ولی با این حال به
دلیل حذف سیستم آموزش حضوری متاسفانه افت کیفی
قابل توجهی در فرآیند آموزش را نیز به دنبال داشته که
البته تنها بخشی از آن مربوط به ماهیت مجازی بودن
آموزش است و عوامل مختلف دیگری نظیر تناسب
محتوای ارائه شده با سطح فراگیر ،به روز بودن محتوای
آموزشی ،کیفیت ارزشیابی و همچنین منابع تکمیلی و
کمک آموزشی تیز دارای اثرگذاری قابل توجهی در آن
میباشد) صدرا)2018 .
با توجه به اینکه سامانه آموزش مجازی مودل و دیگر
سامانههای مشابه به صورت پیش فرض دارای مکانیزمی

- Learning Management System (LMS)6
- Moodle7
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همچنین این سامانه دانشجو را در فرآیند آموزش دادن
نیز ،با نظارت استاد ،درگیر میکند تا بدین وسیله فرآیند
مطالعه و یادگیری درس به صورت عمیقتری انجام شده
و تعاملی دو سویه و یا حتی چند سویه بین دانشجو با
استاد و یا دیگر همکالسیهایش ایجاد گردد (شکل .)2

برای ارزیابی مستمر دانشجو نمیباشند ،تالش شد تا با
توجه به تجارب چند ساله آموزشی و شناختی که از نقاط
ضعف دانشجویان در طی این سالها حاصل شده است،
سامانه ای طراحی شود که عالوه بر کمک به تقویت
ضعفهای دانشجو ،به ارزیابی مستمر فعالیتهای وی نیز
بپردازد و دانشجو را به گونه ای نه چندان سختگیرانه
ملزم به مطالعه و مرور مباحث درسی در طول ترم
نماید(شکل .)1

شکل  -1نمایی از یک جلسه درس و ابزارهای در اختیار دانشجو در
سامانه آموزش یادگیری ملیسان

شکل  -2محیط داوری سؤاالت طراحی شده توسط دانشجو (بخش
داوری دوستان در صفحه کاربری دانشجو)
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یکی از نقاط قوتی که سامانه ملیسان( 1مدیریت لذت
یادگیری در سامانه آموزش نوین) نسبت به سامانههای
مشابه خود دارد شناسایی توانمندیهای دانشجو در
زمینههای مختلف ،با توجه به دیگر دروس گذرانده در
سامانه و سایر اطالعاتی است که به تدریج توسط سامانه
از دانشجو کسب میگردد و براساس آن شروع به
استعدادیابی و معرفی افراد مستعد جهت سرمایه گذاری
نیروی انسانی در مراکز صنعتی و تجاری (درصورت
درخواست معرفی نیروی متخصص از سوی این مراکز)
مینماید.
سامانه ملیسان میتواند به عنوان سامانهای مکمل توسط
استاد در کنار سامانه مجازی دانشگاه ،که معموالً به
صورت برخط است ،استفاده شود و به جای اینکه از پیام
رسانهایی تظیر واتساپ و تلگرام برای ارتباط و ارائه
تکالیف استفاده شود میتوان به کمک این سامانه
فعالیتهای دانشجو را مدیریت کرده و با توجه به میزان
فعالیت و یادگیری دانشجو در طول ترم که توسط سامانه
محاسبه میشود ،برای وی نمره مستمر نیز در نظر
گرفت.
فعالیتهایی که استاد در سامانه انجام میدهد منحصر
به ایجاد جلسه درس به صورت هفتگی و بارگذاری
محتوای هر جلسه است .البته درصورتیکه دانشگاهی
مستقیماً از این سامانه به جای مودل برای آموزش
مجازی خود استفاده کند همین حداقل فرآیند نیز
میتواند به صورت خودکار انجام شده و فایل ضبط شده
جلسات درس به عنوان محتوای درس در اختیار دانشجو
قرار گیرد تا بتواند فعالیتهایی که سامانه برای هر جلسه
درس از وی میخواهد را انجام دهد (شکل .)3
با ارائه هر جلسه درس توسط استاد ،سامانه به صورت
پیشفرض از دانشجو میخواهد خالصه ای از محتوای
درس به صورت کوتاه و در چند سطر ارائه دهد (تقویت
مهارت گزارش نویسی) و دو الی سه سؤال چهارگزینهای

نیز با توجه به مطالب درس (مطالعه عمیقتر درس) طرح
کند .عالوه بر این دو وظیفه ساده که برعهده دانشجو
است ،برای انجام فعالیت بیشتر و کسب نمره مستمر
باالتر دانشجو ترغیب به داوری سؤاالت و گزارشها ،با
نظارت استاد ،نیز میشود (تحلیل مطالب و تقویت مهارت
ارزیابی و داوری) و در نهایت با شرکت در
خودآزماییهای مبتنی بر سؤاالت داوری شده دانشجویان
که به صورت تصادفی انتخاب میشوند میتواند در طول
شبانه روز و در اوقات فراقت ،به مرور مطالب درسی
بپردازد .شایان ذکر است که کلیه فعالیتهایی که
دانشجو در سامانه انجام میدهد ثبت شده و براساس
میزان فعالیت وی در هر بخش به تدریج به فعالیتهایش
نمره داده میشود .با توجه به اینکه سقف و نمره مستمر
کسب شده در هر بخش از مهارتهای در نظر گرفته
شده در سامانه برای دانشجو در طول ترم قابل مشاهده
است (شکل  )4لذا با توجه به آنها میتواند نقاط قوت و
ضعف خویش را شناسایی کرده و با تمرکز بر نقطه
ضعفهایش به تدریج آنها را تقویت کرده و مهارت و
تواناییهایش را در طول ترم افزایش میدهد (شکل .)5

شکل  -3محیط یک درس ایجاد شده در
سامانه ملیسان و
ابزارهای مدیریتی آن در حساب کاربری
استاد

- https://www.malisan.ir1
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بفرد که آن را از سامانههای رایج متمایز کند و مبتنی بر
نیازهای دانشجویان و اساتید داخل کشور باشد ضروری
به نظر میرسد.
ملیسان در حال حاضر از جمله معدود سامانههایی است
که به طور کامل در داخل ایران پایه ریزی شده است و
مکانیزم های آموزشی طراحی شده در آن به صورت
کامالً ابتکاری و بدون الگو برداری از سامانههای آموزش
یادگیری موجود بوده است .در این سامانه تالش شده
است تا عالوه بر ایجاد محیطی مناسب برای آموزش و
مهارت افزایی دانشجویان ،شروع به شناسایی توانمندیها
و استعدادهای بالقوه دانشجویان نیز بشود تا ضمن فراهم
نمودن زمینههای رشد و شکوفایی آنها ،بستری مناسب
جهت معرفی نیروی انسانی متخصص و خالق به جامعه
صنعتی و بازار کار نیز فراهم آید.
مدیریت فعالیتهای دانشجو و کسب نمرات مستمر با
توجه به میزان فعالیتها از جمله قابلیتهایی است که در
سامانه ملیسان در نظر گرفته شده است و به استاد این
امکان را می دهد که حتی بدون تنظیم خاصی و ارائه
تکلیف و یا آزمون های کالسی و میانترم ،دانشجویان
خود را به صورت مستمر ارزشیابی کند.
هرچند سامانه ملیسان برخالف سامانههای مدیریت
یادگیری موجود که صرفاً با اهداف آموزشی تهیه شدهاند،
از فرآیند آموزش به عنوان ابزاری کارآمد جهت شناسایی
توانمندی و استعدادهای دانشجویان نیز استفاده میکند
ولی با توجه به اینکه در این مقاله هدف معرفی
توانمندیهای آموزشی سامانه است به عنوان حسنختام
به ذکر برخی از ویژگی ها و قابلیت های آموزشی سامانه
بسنده می گردد .از جمله قابلیت های سامانه برای استاد
می توان به مدیریت تکالیف و تمرین ها ،شناسایی نقاط
قوت و ضعف دانشجو ،کشف استعداد و توانمندی
دانشجو ،سنجش مستمر ،مدیریت آزمونها و آموزش
مهارت گزارش نویسی به دانشجو اشاره کرد و از جمله
مزایایی که استفاده از سامانه برای دانشجو به دنبال

شکل  -4نمایش وضعیت فعالیتهای دانشجو در طول ترم

شکل  -5نمودار نمایش نمرات دانشجو در فعالیتهای مختلف

نتیجه گیری:
با توجه به تحوالت آموزشی رخ داده در سطح جهانی
ناشی از پاندمی کرونا ویروس (کووید  )19بدون شک در
دوران پسا کرونا بخش مهمی از آموزش مدارس و
دانشگاهها را به صورت مجازی شاهد خواهیم بود و
سیستمهای مدیریت یادگیری نقش قابل توجهی در این
زمینه خواهند داشت .لذا تالش برای طراحی و پیاده
سازی سامانه ای کامالً داخلی با توانمندیهایی منحصر
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خواهد داشت میتوان به ایجاد رقابتی سالم ،تقویت فن
گزارش نویسی ،فراهم نمودن امکان یادگیری مستمر با
شرکت در خودآزماییها و انجام فعالیتها ،شناخت نقاط
قوت و ضعف در انجام فعالیتها و در نهایت کسب
تجربه و مهارت در ارزیابی و داوری مطالب علمی اشاره
نمود.
منابع:
شاه بیگی .ف ..و نظری .س .)1390( .آموزش مجازی :مزایا و
محدودیت ها .مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی یزد.54–47 .)1(6 .
صدرا .س .)2018( .بررسی تاثیر عناصر آموزشی ناشی ازبهره گیری
فناوری اطالعات و ارتباطات در میزان یادگیری (مورد مطالعه
دانشجویان مجازی دانشکده مهندسی مرکز آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد) .دومین کنفرانس بین المللی
پژوهش های نوین در مدیریت  ،اقتصاد و توسعه.
نجفی .فاطمه و واحدی .مهدی .)2020( .فرصت های فضای مجازی؛
رویکرد دینی-آموزشی. Pure Life, 20(6), 31–48.
Connect, A. (2014). Adobe Connect.
Recuperado El, 1.
Dougiamas, M., & others. (2004). Moodle.
International Society for Technology in
Education.
Ghafourifard, M. (2020). The promotion of
Virtual Education in Iran: The Potential
which
Turned
into
reality
by
Coronavirus. Iranian Journal of Medical
Education, 20(0). Retrieved from
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-5071fa.html
Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen,
K. (2011). e-Learning, online learning,
and distance learning environments: Are
they the same? The Internet and Higher
Education,
14(2),
129–135.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ih
educ.2010.10.001

40

استفاده از نرمافزارهاي ارائه تعاملي براي برگزاري کالس برخط
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چکيده
با گسترش آموزش الکترونیکی ،استفاده از نرمافزارهای ارائه تعاملی برای افزایش کیفیت برگزاری کالسهای برخط
ضروری به نظر میرسد .امروزه شمار بسیار زیادی از این دسته از نرمافزارها در دسترس بوده که شناخت ویژگیهای هر
یک برای استفاده الزم به نظر میرسد .در این مقاله نرمافزارهایی همچون ،Kahoot ،Aha Slides ،Mentimeter
 Poll Everywhere ،Slido ،Slides with Friendsو  Google Slidesمعرفی شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفته است .نتایج بررسی نشان میدهد که اکثر این نرمافزارها محدودیتهایی در نسخه مجانی دارند .بنابراین ،به نظر
میرسد توسعه یک نرمافزار بومی بتواند کمک شایانی به ارتقای کیفیت آموزشی الکترونیکی نماید.
واژگان کليدي :آموزش الکترونیکی ،کالس برخط ،نرمافزارهای ارائه تعاملی.
زمان همهگیری بیماری کووید 19-و درک بیش از پیش
لزوم استفاده از فنآوریهای الکترونیکی در فرآیند
یاددهی ،نرمافزارهای ارائه تعاملی زیادی در دسترس قرار
گرفتهاند .این مقاله به معرفی متداولترین آنها پرداخته
است .سپس به بررسی اجمالی عملکرد و نقاط قوت هر
یک از آنها و همچنین نواقص آنها پرداخته شده است.
 -2معرفي نرمافزارهاي ارائه تعاملي
در این بخش ،تمرکز بر روی نحوه کار هر یک از
نرمافزارهای ارائه تعاملی ،هدف اصلی طراحی آنها و
بهترین کاربرد آنها است.

 -1مقدمه
ارائه «تعاملی» اساساً به معنای تعامل دو طرفه بین
اساتید و دانشجویان آنها است .بیشتر اوقات ،برای
برگزاری کالس برخط از سبک قدیمی سخنرانی (بدون
تعامل با دانشجویان) استفاده میشود .معموالً این شیوه با
به اشتراکگذاری اطالعات با دانشجویان از طریق
اسالیدهایی با متن و صدا صورت میپذیرد که میتواند
باعث خستگی مخاطب گردد .از این رو ،تعامل با ایجاد
ارتباط بین استاد و دانشجو ،مخاطب را به بخشی از
فرآیند ارائه محتوا تبدیل میکند.
حس تعامل باعث میشود دانشجویان با استاد همراهی
بهتری داشته و بهطور ناخودآگاه ایدههای مطرح شده را
درک کنند .با تعامل ،مخاطب نه تنها در حین ارائه
متمرکزتر میشود ،بلکه اطالعات را برای مدت زمان
طوالنیتری نسبت به زمانی که تنها گوش میدهد ،فرا
میگیرد.
نرم افزار ارائه تعاملی امکان ادغام متون ،تصاویر و فیلمها
را با گرفتن بازخورد و پرسش و پاسخ از دانشجویان در
یک ارائه فراهم میکند .مهمتر از آن از روشهای
موثری برای تبدیل دادههایی که از مخاطب میگیرد به
اطالعات بصری خوب در اختیار استاد قرار میدهد .از

Mentimeter -1-2
 Mentimeterیک نرمافزار بالغ و قابل اطمینان در این
زمینه است که از سال  2015شروع به کار کرده است.
امکانات این نرمافزار بسیار زیاد استMentimeter .
برای ایجاد ارائههای طوالنی و در محیطهای رسمی
همچون دانشگاه مناسبتر است.
تقریباً تمامی انواع تعامالت استاندارد ،از جمله سؤالهای
چند گزینهای ،اسالیدهای جمعآوری نظر ،رتبهبندی و
ابرهای کلمهای در  Mentimeterموجود است .در این
نرمافزار  12+1نوع اسالید تعاملی و  8نوع اسالید
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محتوای ایستا وجود دارد.
راههای متعددی برای چگونگی نمایش نتایج بدست آمده
در  Mentimeterوجود دارد (به عنوان مثال نمایش
گزینههای انتخاب شده از سؤال چند گزینهای توسط
نمودار میلهای ،نمودار مدور یا نمودار دونات) .امکانات از
پیشآماده نسبتاً خوبی نیز برای انتخاب سبک نمایش
ظاهری در آن وجود دارد .در عین حال ،یک اشکال
بزرگ  Mentimeterاین است که در آن ویرایشگر و
بخش نمایش اسالید از هم جدا هستند؛ در نتیجه به
هنگام ویرایش تغییرات دیده نمیشود.
یک آدرس اینترنتی کوتاهشده به مخاطب اجازه میدهد
تا در ارائه مطالب حضور یابد .بهعالوه ،همواره یک کد
در باالی صفحه وجود دارد که به مخاطب اجازه میدهد
تا در هر زمان از رویداد ،به آن بپیوندد .راه ارتباطی بین
مخاطبین با یکدیگر وجود نداشته و پاسخهای آنها در
لحظه با گرافیک خوبی به نمایش درمیآید .استاد برای
مدیریت رویداد از منوی سمت چپ پایین استفاده
میکند .برای دانشجویان نیز ،تجربه استفاده ساده بوده و
برای برگزاری جلسات تعاملی گزینه مناسبی میباشد.
Aha Slides -2-2
 Aha Slidesبسیار شبیه به  Mentimeterبه نظر
رسیده و بسیاری از رابطهای کاربری را از یکدیگر وام
گرفتهاند .با این حال Aha Slides ،از گرافیک بهتری
برخوردار بوده و احساس دوستانهتری به مخاطب
میدهد .این نرمافزار برای ساختن جلسات «گرفتن
بازخورد/بارش فکری» برای یک گروه کوچک تا متوسط
طراحی شده است.
اشکال مشابه  Mentimeterدر جدا بودن حالت
ویرایش از حالت نمایش در این نرمافزار نیز وجود دارد .از
نظر تنوع تقریباً برابر با  Mentimeterبوده و دارای 9
نوع اسالید تعاملی و  7نوع اسالید با محتوای ایستا
است .امکان تغییر نوع اسالید با محتوای موجود نیز به
آسانی میسر میباشد .به نظر می رسد که تقریباً  75%از

عملکرد  Aha Slidesمشابه با  Mentimeterو البته با
رابط کاربری بهتر میباشد.
 Aha Slidesدارای تصاویر گرافیکی متنوعی برای
انتخاب پسزمینه بوده و در آن میتوان از تصاویر
شخصی نیز استفاده نمود .استاد درس نیز یک نمای
شناور در سمت چپ برای مدیریت رویداد دارد .تجربه
کاربری نیز نسبت به  Mentimeterجذابتر است.
Kahoot -3-2
 Kahootابزاری کامالً ساده و در عین حال قدرتمند
است که برای بازیها ساخته شده است .این نرمافزار
سرگرمکننده ،دوستانه و دارای تجربه کاربری عالی است.
هدف از ایجاد  Kahootاین بوده است تا افراد بتوانند با
گروههای کوچک بازیهای سرگرمکننده بسازند.
کار کردن با  Kahootساده بوده و رابطهای گرافیکی
کاربر پسندی دارد .اگر چه عملکرد آن کمی محدودتر از
برخی ابزارهای دیگر است ،اما هدف آن یادگیری از
طریق سرگرمی است .واضح است که  Kahootدر
قیاس با دو نرمافزار قبلی از امکانات کمتری برخوردار
است (فقط یک نوع اسالید با محتوای ایستا وجود دارد).
اما نکته مهم این است که تولید محتوا در آن مانند یک
بازی احساس میشود و از وضوح و سادگی باالیی
برخوردار است .همچنین ایراد جدا بودن حالت ویرایش از
نمایش را نیز ندارد.
موسیقی ،پیشرفت خودکار سؤالها و حالت بازیوار
رابطهای گرافیکی در کل یک احساس سرگرمکننده به
مخاطب میدهد .البته مخاطب همه افراد گروه را روی
صفحه نمیبیند ،بنابراین احساس وجود فاصله را در بازی
خواهد داشت.
Slides with Friends -4-2
 Slides with Friendsبرای ارائههای طوالنیتر و
جذابتر ساخته شده است .این نرمافزار بیش از هر ابزار
دیگری شبیه به  Google Slidesیا PowerPoint
است .در صورت آشنایی با  Powerpoint ،Preziیا
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 ،Google Slidesفوراً با رابطهای کاربری آن ارتباط
برقرار میشود .انواع اسالیدها از طریق منوی گزینهها به
ارائه اضافه میشود.
اما ویرایش و تعامل اسالیدها به جای اینکه در یک
منوی کناری قرار بگیرند ،روی خود اسالیدها قرار دارند.
در حال حاضر  12نوع اسالید در این نرمافزار وجود دارد.
هدف در اینجا ایجاد ارائههایی تعاملی به جای استفاده از
اسالیدهای ایستا است .هر دانشجو نامی را مشخص
نموده و یک آواتار (شکلک شخصی) را انتخاب میکند.
سپس به عنوان عضوی از یک گروه ،در صفحه نمایش
با همه افراد در هر اسالید نمایش داده میشود .سپس
میتواند ببیند که چه کسی جواب سؤالها را ارسال کرده
است (و چه کسی ارسال نکرده است).
مدیریت رویداد روان و ساده است .برای پیشبرد اسالید
میتوان از صفحه کلید استفاده کرده یا کلیک نمود .البته
در نسخه فعلی امکان تغییر پس از انتشار وجود ندارد .این
نرمافزار تا حدودی شبیه به افزونه iSpring Suite
برای  PowerPointاست (البته این افزونه برای تولید
محتوای برونخط استفاده میشود).
 -5-2ساير نرمافزارها
 Slidoابزاری بسیار متفاوت از  Mentimeterو
 AhaSlidesاست .به این فکر کنید که میزبانی یک
کنفرانس هستید و کاربران شما در یک زمان مشخص
ظاهر میشوند ،سپس میتوانند در تمام رویدادهای
کوچکی که برای آنها تنظیم کردهاید ،شرکت کنند .این
موارد شامل سؤالهای نظرسنجی ،آزمونها و سؤالهای
مخاطبان است.
اگر به دنبال یک روش ساده برای پرسیدن چند سؤال از
یک گروه هستید Poll Everywhere ،کامالً مناسب

است Google Slides .نیز به تازگی امکانات ارائه
تعاملی را پشتیبانی میکند.
 -6-2مقايسه نرمافزارها
نرمافزارهای معرفی شده طرحهای مختلفی با قیمتهای
متفاوت عرضه میکنند .از آنجاییکه امکان خرید از
داخل کشور با مشکالتی همراه است ،تنها به مقایسه
نسخههای مجانی پرداخته شده است.
نسخه مجانی  Mentimeterاز نظر تعداد مخاطب
محدودیتی نداشته ولی در هر ارائه تنها از دو سؤال
نظرسنجی و پنج سؤال امتحانی میتوان استفاده کرد.
 Aha Slidesمحدودیت در تعداد سؤال نداشته ولی در
نسخه مجانی خود تنها به  7مخاطب اجازه شرکت در
رویداد را میدهد .بهعالوه ،هیچیک از سه نرمافزار
 Aha Slides ،Mentimeterو  Kahootدر نسخه
مجانی خود امکان بارگذاری فایل  PowerPointفراهم
نمیآورند .نسخه مجانی نرمافزار Poll Everywhere
نیز حداکثر برای  25مخاطب قابل استفاده است.
 -3نتيجهگيري
استفاده از نرمافزارهای ارائه تعاملی برای افزایش کیفیت
آموزش الکترونیکی یک ضرورت محسوب میشود .البته
در این مقاله فرض بر این است که اصول تولید محتوای
الکترونیکی توسط استاد رعایت شده و طبیعتاً صرف
استفاده از این نرمافزارها آموزش با کیفیت مطلوب را به
وجود نمیآورد .همانطور که اشاره گردید ،هر یک از
نرمافزارها محدودیتهای دارند که استفاده از آنها را
دشوار میسازد .بنابراین ،پیشنهاد این مقاله توسعه یک
نرمافزار بومی در این ارتباط است.
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استفاده از نرمافزارهاي شبيهساز درسهاي عملي در دانشگاه سمنان
مرتضي

دٌرّيگيو*1

گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنانEmail: dorrigiv@semnan.ac.ir،

چکيده
در شرایط فوقالعادهای که در نتیجه همهگیری ویروس کرونا (بیماری کووید )19-برای نظامهای آموزش عالی رقم خورد،
در ابتدا تردیدهایی درباره ظرفیت آموزش الکترونیکی برای دروس نظری مطرح شد ،که هر روز کمرنگتر میشود .هرچند
که باید تأکید نمود که در کنار این رشد کمی ،باید به افزایش کیفیت نیز توجه شود .این تردید بهدلیل عدم شناخت و نیز
پیچیدگی بیشتر برای دروس عملی بسیار جدیتر مطرح بوده است و هماکنون نیز مورد سؤال بسیاری از دانشگاهیان است.
در این مقاله میزان استفاده از نرمافزارهای شبیهساز آزمایشگاه (نشا) در درسهای عملی دانشگاه سمنان و نحوه توزیع این
درسها مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کليدي :آموزش الکترونیکی ،دروس عملی ،دانشگاه سمنان ،نرمافزار شبیهساز آزمایشگاه.
دسته پنجم :درسهای عملی که نیاز به کار کامل بدنی یا
حضور در محیط خاص دارند .مانند شنا ،وزنهبرداری ،فوتبال،
کالبد شکافی ،نقاشی دیواری ،مرمت آثار و نظایر آنها.
دسته ششم :درسهای عملی میدانی مانند کاشت و
برداشت در مزارع و باغات ،اندازه گیری و ارزیابی مراتع و
نظایر آنها.
دسته هفتم :دروس کارورزی مانند کارورزی جراحی دامها،
کارورزی مامایی ،کارورزی ورزشهای پایه ،کارورزی در منابع
طبیعی ،کارورزی در مدارس و مراکز استثنائی ،کارآموزی در
صنایع ،حضور در یک جلسه مشاوره و نظایر آنها.
دسته هشتم :سایر دروس عملی خاص که در
دستهبندیهای فوق نگنجند.

 -1مقدمه
درسهای آزمایشگاهی را بهطور کلی میتوان در
دستههای زیر طبقهبندی کرد ]:[1
دسته اول :درسهای آزمایشگاهی که به طور عمده از
نرمافزارهای کامپیوتری بهره میگیرند .مانند آزمایشگاه پایگاه
دادهها ،آزمایشگاه سیستم عامل ،کارگاه برنامهنویسی متلب،
کارگاه گرافیک چندرسانهای و نظایر آنها.
دسته دوم :درسهای آزمایشگاهی و کارگاهی که با
تجهیزاتی کار میکنند که یا هماکنون با کامپیوتر برنامهریزی
و کنترل میشوند یا به سادگی امکان اتصال آنها به کامپیوتر
مهیا است .مانند کنترلکنندههای قابل برنامهریزی،
میکروکنترلرها ،کارگاه ماشینهای کنترل عددی و نظایر آنها.
دسته سوم :درسهای آزمایشگاهی و کارگاهی که صرفاً
اتصال قطعاتی الکتریکی و مکانیکی است که در نهایت با
جریان برق فرمان میگیرند .مانند کارگاه برق ،آزمایشگاههای
قطعات الکترونیکی و نظایر آنها.
دسته چهارم :دروس کارگاهی که نیاز به کار با دستگاهها و
تجهیزاتی دارند که ممکن است هیچ المان اتصال کامپیوتری
نداشته باشند .مانند تراشکاری ،جوشکاری ،نجاری،
معرقکاری ،سفالسازی ،حجمسازی ،قلمزنی ،تعمیر موتور،
آزمایشگاههای رشتههای شیمی ،فیزیک ،زیستشناسی و
نظایر آنها.

نحوه مدیریت این دستهبندیها از دروس متفاوت است.
اما در سادهترین حالت برای همه این دستهبندیها
میتوان دوره حضور فیزیکی را فشرده و با تعداد ساعات
باالتر در روز و حتی در صورت لزوم با تعداد شرکتکننده
کمتر اجرا نمود .بهعالوه ،روشهای غیر حضوری برای
اغلب دستهبندیهای فوقالذکر بر اساس مدلهای
موجود در دنیا و نیز تحوالت فناورانه قطعی آینده شامل
«آزمایشگاههای مبتنی بر وب»« ،آزمایشگاههای
مجازی» و «آزمایشگاههای از راه دور» است .در عین
حال ،چنانچه امکان فنی آن به طور کامل وجود نداشته
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درس عملی دانشگاه سمنان در دانشکدههای هنر،
دامپزشکی ،کویرشناسی و مهندسی برق و کامپیوتر ارائه
میشوند.

باشد ،استفاده از روش ترکیبی آموزش مجازی با روش
فشره فوقالذکر توصیه میگردد.
 -2اجراي دروس عملي در دانشگاه سمنان
در شرایط فوقالعادهای که در نتیجه همهگیری ویروس
کرونا (بیماری کووید )19-برای نظامهای آموزش عالی
رقم خورد ،در دانشگاه سمنان از انواع روشهای ذکر
شده در بخش مقدمه برای اجرای دروس عملی استفاده
شد .برای بهبود کیفیت ارائه این دروس ،راهنمای اجرای
دروس «آزمایشگاهی ،عملی و کارگاهی» و طرح نشا
(نرمافزارهای شبیهساز آزمایشگاهی) در اختیار اساتید قرار
گرفت.
سپس ،کاربرگهایی برای مشخص نمودن وضعیت ارائه
دروس در اختیار اساتید قرار گرفت (شکل  .)1در مجموع
 487کاربرگ به همراه طرح درسهای مربوطه دریافت
شده و مورد بررسی قرار گرفت .شکل  ،2توزیع درسها
به تفکیک دانشکده را نشان میدهد .بیشترین تعداد

شکل  :1کاربرگهاي وضعيت ارائه درسهاي عملي

شکل  :2توزيع درسها به تفکيک دانشکده

قابل ارائه هستند ،کمتر از  50%است .از مجموع درسهای
هشت دسته که در نیمسال جاری ارائه شدهاند 96% ،قابلیت

شکل  ،3سهم هر یک از دستههای هشتگانه را به اظهار
استاد درس نمایش میدهد .همانطور که مشخص است،
مجموع درسهای چهار دسته اول که عمدتاً با استفاده از نشا
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ارائه به صورت مجازی را داشته و  4%قابلیت ارائه به صورت
ترکیبی را داشتهاند.

نشان میدهد که در حدود  40%از درسها از نشا استفاده
میشود .این مطلب در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  :3سهم هر دسته از درسهاي عملي

شکل  :5ميزان استفاده از نشا

نمودار شکل  ،4مشخص میکند که بیش از نیمی از اساتید
سابقه ارائه درس عملی به صورت مجازی در نیمسالهای
گذشته را داشتهاند.

 -3نتيجهگيري
در این مقاله نحوه اجرای درسهای عملی در دانشگاه سمنان
در نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1400بررسی شده
است .نتایج نشان میدهد که اساتید دانشگاه سمنان در
تالش هستند تا با اجرایی نمودن طرح نشا از این ظرفیت
برای افزایش کیفیت درسهای عملی استفاده نمایند .در ادامه
این اقدام الزم است تا پایگاه دادهای بهروز از این نشاها
ساخته شده و از آن مهمتر بستری برای به اشتراکگذاری
محتوای تهیه شده توسط اساتید مختلف دانشگاههای سطح
کشور با یکدیگر ایجاد گردد.
منابع

شکل  :4سابقه ارائه مجازي درس

اساتید برای ارائه درسهای عملی از ترکیبی از نشا ،فیلم
ضبط شده استاد ،تصاویر ،ویدئو اینترنتیMOOC ،ها (مانند
Khan ،OpenedX ،Udemy ،Udacity ،Coursera
 ،Academyمکتبخونه و فرادرس) ،نرمافزار ارائه برونخط
(مانند  iSpring Suite ،Prezi ،MS PowerPointو
نظایر آنها) ،نرمافزار ارائه برونخط (مانند ،Mentimeter
 Google Slides ،Kahoot ،Aha Slidesو نظایر آنها)
و پادکست (فایلهای صوتی) استفاده کردهاند.
بیش از  75%اساتید روشهای ارزشیابی متفاوت نسبت به
حالت تمام حضوری استفاده کردهاند .این روشها شامل،
پرسش و پاسخ برخط ،انجام پروژه عملی ،استفاده از ابزارها و
نرمافزارها ،آزمون کتبی و ارائههای شفاهی بوده است .نتایج

] [1کارگروه آموزش عالی الکترونیکی شورای گسترش وزارت عتف،
«توصیههای کارگروه در مورد راهکارهای اجرای دروس عملی و
کارگاهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با کمک بستر
آموزشهای الکترونیکی».1399/4/14 ،
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ارزيابي تدريس الکترونيکي اعضاي هيئتعلمي در بحران کوويد 19
مريم سادات قريشي خوراسگاني ،محمدصادق کريمي مهرآبادي
استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا (س)m.ghoraishi@alzahra.ac.ir*1
رشته اقتصاد مالی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،مجری آموزشهای مجازی دانشگاه الزهرا (س)karimi@isu.ac.ir2

چکيده:
پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد ،کمی و به روش توصیفی – پیمایشی انجامشده است .جامعه آماری ،دانشجویان
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا (س) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی تعداد 402
نفر انتخاب شدند .گردآوری دادهها ،توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام و برای تحلیل توصیفی دادهها ،از طیف مطلوبیت
چهاربخشی و برای تحلیل استنباطی دادهها نیز از نرمافزار  SPSSو آزمون تی تک گروهی استفاده شد .روایی پرسشنامه
توسط  5متخصص علوم تربیتی تائید شد و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( ،)0/97به دست آمد .نتایج نشان
داد ،وضعیت تدریس الکترونیکی اساتید در مؤلفههای اهداف ،محتوای آموزشی ،ویژگیهای فردی استاد ،مواد و منابع
آموزشی و فرایند یاددهی  -یادگیری ،در حد متوسط گزارششده و نیازمند بهبود بوده است .همچنین در مؤلفههای فعالیت
یادگیری ،زمان و مکان و ارزشیابی ،نامناسب و نیازمند بهبود زیاد بوده است .بهطورکلی وضعیت تدریس الکترونیکی اعضای
هیئتعلمی در بحران کووید  ،19مناسب نبوده است.
واژگان کليدي :تدریس الکترونیکی ،اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان ،بحران کووید 19
مدیران بهمنظور تدوین برنامههای آتی،
تصمیمگیریهای مناسب و اتخاذ سیاستهای الزم،
کمک مینماید .ازاینرو ،اهمیت و ضرورت این مهم ما را
به انجام آن واداشت؛ بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش
حاضر بدین شرح مطرح میگردد که :وضعیت تدریس
الکترونیکی اعضای هیئتعلمی دانشگاه الزهرا (س) در
بحران کرونا چگونه است؟
بر این اساس ،رویکرد پژوهش ،کمی و به روش توصیفی
– پیمایشی انجامشده است .جامعه آماری ،دانشجویان
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا (س)
بودند که با روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و جدول
مورگان از ( 8000دانشجو) تعداد  402نفر انتخاب شدند.
گردآوری دادهها ،توسط پرسشنامه محقق ساخته
انجامشده است .در بخش تحلیل توصیفی دادهها؛ از
طیف مطلوبیت چهاربخشی (آیدین و تاسکی،)2005،

مقدمه
روند تحوالت جاری آموزشعالی حاکی از آن است،
آموزشعالی علیرغم مواجهه با بحرانهای مختلف
ازجمله «تعطیلی تحمیلی ناشی از بحران شیوع ویروس
کووید  19و الزام اجرای آموزش الکترونیکی برای
دانشگاهها» ،اما همواره باید به حفظ ،بهبود و ارتقای
کیفیت توجه الزم را داشته باشد .ازاینرو ،ارزیابی
بهعنوان یکی از محورهای جدید پژوهش در آموزشعالی
موردتوجه قرارگرفته است .درواقع کیفیت و ارزیابی جزء
الینفک نظام آموزشعالی است (خادمی کله لو ،عارفی و
شمس مورکانی .)1395 ،سیستم آموزش الکترونیکی نیز
همانند هر سیستم آموزشی باید سطح مطلوبی از کیفیت
را دارا باشد .ازآنجاکه دانشگاه الزهرا (س) نیز ،دونیم سال
تحصیلی را بهصورت آموزش الکترونیکی پشت سر
گذاشته؛ بنابراین ارزیابی تدریس الکترونیکی اساتید ،به
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(طبقۀ اول؛ گروهی که نمره آمادگی آن ( )1 -2 /6بوده
و آمادگی ندارد و نیاز به بهبود و تالش زیاد دارد .طبقه
دوم؛ گروهی که آمادگی ندارد و نیاز به بهبود و تالش
متوسطی دارد و نمره آمادگی آن بین ( )2/61 – 3/4قرار
دارد .طبقه سوم؛ نمره آمادگی آنها بین ()3/41 – 4/2
است و درعینحال که آمادگی دارند اما به کمی بهبود و
تالش نیاز دارند و درنهایت ،طبقه چهارم؛ گروهی که
نمره آمادگی آنها بین ( )4/21 – 5است و آمادگی
کامل بهره گرفته شد)؛ و در بخش تحلیل استنباطی
دادهها نیز از نرمافزار  SPSSو آزمونهای تی تک
گروهی ،تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .روایی
پرسشنامه توسط  5متخصص علوم تربیتی تائید شد و
پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ( ،)0/97به دست
آمد.
هيئتعلمي
مؤلفهها
اهداف
محتوای آموزشی
ویژگیهای فردی استاد
مواد و منابع آموزشی
فرایند یاددهی  -یادگیری
فعالیت یادگیری
زمان و مکان
ارزشیابی
وضعیت تدریس الکترونیکی
اعضای هیئتعلمی

M
2/8030
2/6315
2/6759
2/8089
2/6362
2/5896
2/5261
2/5136

SD
0/86582
1/03126
0/99476
0/91788
1/03702
0/96320
0/99641
1/03370

2/6481

0/87458

دوم

ميانگين جامعه
آزادي

معناداري
0/000

مؤلفه

tمقدار

اهداف

-4/568

402

محتوای آموزشی

-7/173

402

0/000

ویژگیهای فردی استاد

-6/540

402

0/000

مواد و منابع آموزشی

-4/179

402

فرایند یاددهی  -یادگیری

-7/042

402

0/000

فعالیت یادگیری

-8/554

402

0/000

زمان و مکان

-9/549

402

0/000

ارزشیابی

-9/445

402

0/000

کل

-8/077

402

0/000

خادمی کله لو ،محمد؛ عارفی ،محبوبه؛ شمس مورکانی،
غالمرضا ( .)1395ارزیابی عملکرد :راهی بهسوی تعالی نظام
آموزشعالی ،مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی6 ،
(.117 – 142 ،)16

جدول  .2نتايج آزمون  tتک گروهي در مقايسه ميانگين نمونه با
درجه

0/000

مؤلفه

tمقدار

منابع

طبق (جدول  ،)1مؤلفههای اهداف ،محتوای آموزشی،
ویژگیهای فردی استاد ،مواد و منابع آموزشی ،فرایند
یاددهی-یادگیری ،در طبقه دوم و مؤلفههای فعالیت
یادگیری ،زمان و مکان و ارزشیابی نیز در طبقه اول قرار
میگیرند.

سطح

آزادي

بر اساس (جداول  ،)2با توجه به مقدار  tکه معنادار
( )p ≥ 0/05است ،وضعیت تدریس الکترونیکی اعضای
هیئتعلمی مناسب نبوده است .بر اساس یافتهها ،از
دیدگاه دانشجویان وضعیت تدریس الکترونیکی اعضای
هیئتعلمی در بحران کووید  ،19مطلوب گزارش نشده و
نیازمند بهبود و بهسازی است؛ بنابراین ضروری است،
دورههای آموزشی جهت تغییر نگرش اعضای
هیئتعلمی ،آشنایی با مفاهیم حوزه آموزش الکترونیکی،
ایجاد عالقه و انگیزه استاد نسبت به آموزش الکترونیکی
تدبیر شود .سپس ،کارگاههایی جهت آشنایی بیشتر
اساتید نسبت به نرمافزارهای آموزشی ،نحوه تولید
محتوای آموزشی ،آموزش راههای تعامل مجازی بهتر
اساتید با دانشجویان و شیوههای تدریس الکترونیکی
اثربخش برگزار گردد.

جدول  .1ميانگين امتياز وضعيت تدريس الکترونيکي اعضاي
طبقه
دوم
دوم
دوم
دوم
دوم
اول
اول
اول

درجه

سطح
معناداري
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استفاده هدفمند از فضاي الکترونيک در بهرهوري آموزش در حوزه علوم انساني؛
مطالعه موردي رشته تاريخ
منيژه قدرتي وايقان
دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا(س)  ،دانشکده ادبیات ،گروه تاریخ؛ استاد مدعو گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی،
دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهرا(س) m.ghodrati@alzahra.ac.ir

چکيده:
شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی ،خصوصا دانشگاهها تغییر عمدهای در زیر ساختهای آموزشی به همراه داشت.
بسته شدن دانشگاهها و ضرورت تداوم آموزش رسمی دانشجویان ،دستاندرکاران و متولیان امر آموزش را وادار به تجهیز
مراکز آموزشی با ابزار الکترونیک و ایجاد فضای مجازی نمود .حوزه علوم انسانی نیز که در عرصه تاخت و تاز مهارتها و
تکنیک های الکترونیکی از سرعت بسیار پایینی برخوردار بود ناچار به همگامی با این حرکت پر شتاب شد .دانشجویان و
اساتید این حوزه که به طور معمول روشهای سنتی را پاسخگوی نیازهای آموزشی میدیدند پس از رویارویی با این تحول
جدید و پرسرعت به منظور جلوگیری از عقب ماندگی آموزشی ،خود را به فراگیری مهارتهای رایانهای و آشنایی با قابلیتها
و امتیازات آموزش الکترونیکی ملزم نمودند و تحول چشمگیری در این عرصه رقم خورد .این نوع آموزش فرصت مناسبی
جهت ارتقاء سطح تدریس و تحصیل در حوزه علوم انسانی خصوصا رشته تاریخ به شمار میآید .به نظر میرسد فضای
الکترونیک نه تنها آموزش سنتی را وارد مرحله نوینی نمود بلکه زیرساختها و امکانات موجود در این نوع آموزش ،باعث هر
چه تخصصیتر شدن فرایند فراگیری در رشته تاریخ شد .هر چند از چالشها و مشکالت مختص به آن نمیتوان چشم
پوشی کرد .در نوشتار حاضر با کمک روش پژوهش اکتشافی ،تاثیر فضای الکترونیک در ارتقاء کیفیت آموزشی رشته تاریخ
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در طول مسیر پژوهش نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک در این حوزه شناسایی شده و
پس از آن راهکارهایی جهت کسب بینش جدید در هر چه بهتر شدن فرایند یادگیری ارائه خواهد شد.
واژگان کليدي :فضای الکترونیک ،بهرهوری آموزشی ،علوم انسانی ،رشته تاریخ
مقدمه:

اساتید برای پرهیز از تکرارهای بی حاصل و کسالتآور

فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد تحول شگرفی

مطالب و به منظور جذابتر شدن آموزش تاریخ و هم

در آموزش خصوصا در حوزه علوم انسانی شد و

چنین بهرهمندی مناسب از زیرساختهای موجود اقدام به

روشهای سنتی فراگیر را دستخوش تغییر کرد .محیط

تولید محتواهای الکترونیکی در قالب پاورپوینت،

الکترونیک فرصت جدیدی برای اساتید رشتههای حوزه

اینفوگرافی ،موشنگرافی ،ارائه کلیپ و ویدئوهای مرتبط

علوم انسانی از جمله تاریخ فراهم آورد تا با بکارگیری

درسی متناسب با واحد آموزشی نمودند و دانشجویان نیز

ابزار و فضای الکترونیکی ،بر کمبودهای کالمی و

برای ارائه پروژههای درسی ،به ارائه تکالیف در همین

نوشتاری غلبه کرده و ادراک سمعی و بصری دانشجویان

قالب و ساختار مبادرت ورزیدند.

از محتوی درسی را با روشهای روزآمد تکامل بخشند.
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از آنجا که زبان بصری به همراه زبان گفتاری و شنیداری

بررسی وقایع به صورت روشمند و علمی سوق داده شد.

تاثیر آموزش را به مراتب عمیقتر و دقیقتر مینماید

زیرساختهای الکترونیک توانست تعامالت بین

اساتید رشته تاریخ با وقوف بر اهداف مورد انتظار

دانشگاهی و بین المللی را تسهیل نماید تا فرایند آموزش

آموزشی ،آگاهی از رابطه موثر بین صدا و تصویر در

از کیفیت باالتر و بهتری برخوردار شود و فرصتهای

افزایش سطح فراگیری و با شناسایی ابزار و تواناییهای

برابر آموزشی فراهم آید .پر واضح است که بخش مهمی

اثرگذار ،از زیرساختهای الکترونیکی موجود بهره جستند

از دادهها و شواهد تاریخی متعلق به اطالعات مکانی و

و اقدام به تولید محتوی مناسب درسی نمودند.

جغرافیایی است .نمایش دادههای مکانی در قالب نقشه و

هر چند نمیتوان از آسیبها و مشکالت آموزش مجازی

یا بکارگیری نرمافزارهای برخطی همچون Google

چشم پوشید .ضعف در زمینه زیر ساختهای فنی و

 Earthتوانست فراگیری تاریخ را به فرایندی سازمان

ارتباطی ،محدودیتهای دسترسی مخابراتی مناطق

یافته و علمیتر تبدیل کند .فضای الکترونیک با رفع

مختلف ،حجم باالی برخی منابع مطالعاتی تاریخی و

محدودیتهای مکانی و زمانی بستر مناسبی برای

بروز مشکل در بارگذاری برخط و یا غیرهمزمان آنها،

دسترسی عموم مردم به دادههای سالم ،آکادمیک و به

تفاوت در امکان تهیه و بهرهمندی اقشار مختلف جامعه

دور از مغلطههای تاریخی ایجاد کرد که میتواند سطح

از ابزار الکترونیک ،تفاوت در توانمندیهای مهارتی و

سواد عمومی از وقایع تاریخی را افزایش دهد.

سواد یارانهای و رسانهای اساتید و دانشجویان رشته
تاریخ ،تفاوت دانشجویان در برخورداری از محیطهای

نتيجه:

شخصی آموزشی متناسب با نیازهای آنها در کنار ظهور و

به نظر میرسد زیرساختهای الکترونیک با ایجاد

بروز برخی تخلفات

مشارکت همافزا در آگاهی و بکارگیری تجربههای زیسته

آموزشی ،برقراری عدالت آموزشی را دچار چالش کرده

و با صرف وقت و هزینه کمتر ،در به اشتراکگذاری

است.

تجربیات و یافتههای نوین رشته تاریخ در مجامع داخلی

با این وجود مزایای قابل توجه استفاده از فضای

و بینالمللی آکادمیک نقش موثری بر عهده دارند .تقویت

الکترونیک در کنار افزایش دسترسی دانشجویان به

سواد دیداری در ایجاد خالقیت و آفرینشگری در اساتید

محتوی درسی ،باعث تقویت آموزش و تسریع و تسهیل

و دانشجویان رشته تاریخ بسیار کارساز است .تهیه

دسترسی به منابع مطالعاتی دیجیتالی شد .اساتید رشته

خالصههای تصویری از روایات تاریخی معتبر در شکل و

تاریخ با دیداری کردن مفاهیم آموزشی و با بهرهمندی از

قالب اینفوگرافی و موشن گرافی میزان فراگیری را

بنیانهای داستانی این رشته ،به امر آموزش صورت

افزایش میدهد .بکارگیری صوت ،متن ،تصویر ،نقشه و

جذابتری بخشیدند .بستر الکترونیکی با کمک به

عدد به طور همزمان رقبت و انگیزه در یادگیری را

پژوهشگر رشته تاریخ و با تصویرسازی دادههای تاریخی

میافزاید و تاثیر آموزش را تعمیق میبخشد.

در

از روایتگری صرف خارج شده و به سمت تحلیل و

بکارگیری آموزش مجازی ،استاد و دانشجو رشته تاریخ
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توامان میتوانند با تعدیل انتظارات و رعایت انعطاف ،خود
را با فراز و نشیبهای روش جدید تطابق دهند و با طرح
و اجرای یک برنامه تدریجی ،پیوسته ،واقعگرا

و

برخوردار از اعتماد دو طرفه در جهت استفاده بهینه از
خدمات الکترونیک موجود گام بردارند.
سپاسگزاری :سپاس فراوان از زحمات بیدریغ و متعهدانه
کلیه اعضا محترم مرکز آموزش آزاد و مجازی حوزه
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)
خصوصا سرکار خانم معصومه جمالی.
منابع:
سلیمی سمانه ،فردین محمدعلی ،نقش کرونا ویروس در
آموزش مجازی با تاکیدی بر فرصتها و چالشها ،نشریه
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی( ،پاییز 1399
) ،شماره  ،30صص.60 -49 .
شریف مقدم هادی ،ملکیان فرد انسیه ،امکان سنجی ارائه
آموزش مجازی در رشته های علوم انسانی دوره
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد ،نشریه علوم و فنون
مدیریت اطالعات ،شماره ( ،7تابستان  ،)1396صص-55 .
.72
کیا علیاصغر ،نگاهی به آموزش مجازی(الکترونیک)،
نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی( ،اسفند ،)1388شماره
 ،24صص.89 -82 .
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الگوي آموزش و ارزشيابي بهينه در تدريس غيرحضوري-مطالعه موردي درس طراحي پل
شروان عطايي*،1عرفان رمضانپور ،2عليرضا کوهستاني ،2عليرضا نعمتي زارع ،2فرناز کيافر ،2علي اکبر عباسي2
1

دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ایران ataei@iust.ac.ir

 2دانشجوی خط و سازه های ریلی ،دانشگاه علم و صنعت ایران , Erfan.ramezanpour@yahoo.com

چکيده :
در این مقاله ،یادگیری عمیق ،ارزشیابی صحیح ،تعامل فعال و عالقه مند سازی دانشجویان به درس طراحی پل ،مورد توجه
قرار گرفته و با نظرسنجی از دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی ،موثرترین روش آموزش و ارزشیابی جسـتجو شـده اسـت.
نتایج پرسشنامه نشان داد ،در کالس برخط ،بیش از پنجاه درصد زمان کالس ،حواس پرتی دیجیتال وجود دارد .همین طور
تاثیر باالی آزمون پایان ترم ،احتمال تقلب را افزایش میدهـد .بهتـرین روش آمـوزش ،کـالس معکـوس و بهتـرین روش
ارزشیابی ،برگزاری آزمون های متناوب و گام به گام در کالس برخط شناسایی شده است .در این الگو ،فایلها و فیلم های
آموزشی قبل از جلسه برخط کالس ،در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و در جلسه برخط ،به مرور مطالب آموزشی و رفـع
اشکال دانشجویان پرداخته می شود .ارزشیابی ،به طور مداوم در طول نیمسال تحصیلی انجام می گیرد .آزمونهای مـداوم،
استرس دانشجویان را افزایش داده ،لکن عمق یادگیری (مطابق هرم یادگیری بلوم) را حتی در مقایسه با تدریس حضـوری
افزایش داده است .یافته این تحقیق ،لزوم بسترسازی قوانین آموزشی دانشگاهها و وزارت عتف ،جهت استفاده از ایـن الگـو،
حتی در دوران پساکرونا را نشان میدهد.
واژگان کليدي :آموزش غیرحضوری  ،آموزش معکوس  ،پرسشنامه سامانه گلستان  ،ارزشیابی مداوم
مقدمه
تجربه درس طراحی پل :

با شـیوع ویـروس کرونـا و تغییـر شـیوه ی آموزشـی از
حضوری به مجازی چالش های زیادی در بحث عمـق و

در این مقالـه ،تجربـه آمـوزش غیرحضـوری در کـالس

کیفیت یادگیری دانشـجویان  ،نحـوه ارزیـابی صـحیح و

طراحی پل مورد توجه قرار گرفت .ارزشـیابی مـداوم در

مشارکت و عالقه مند سازی آن ها به وجـود آمـد .حـال

طول نیمسال تحصیلی پیاده سازی گردید .نقاط قـوت و

سوال اصلی این است  :الگـویی کـه موجـب یـادگیری

ضعف تجربه اجرایی بررسی شد و با توجه به آن الگویی

عمیق ،ارزشیابی عاری از تقلب ،تناسب با ویژگـی هـای

بهینه از آموزش و ارزشیابی بدست آمد.

فضای آموزش غیرحضوری و بهره گیری از امکانـات آن
باشد ،چیست؟
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نتيجه گيري :

روش تحقيق :
در راستای تحقق این امر پرسشنامه ای طراحـی گردیـد.

طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه ،بهترین راهکار ارائه

این پرسشـنامه دارای  16سـوال بـود و در سـه بخـش

درس غیرحضوری طراحی پل  ،مـدل کـالس معکـوس

ارزشیابی کیفیت آموزشی درس ،بررسی کیفیت و صحت

[ ]2و بهترین روش ارزشیابی ،آزمونهای مـداوم اسـت.

ارزشــیابی درس و ســنجش میــزان تعامــل ،مشــارکت و

این مدل ویژگی های زیر را داراست:

عالقه مند سازی دانشجویان تنظیم شد .این پرسشـنامه
را  77درصد دانشجویان کالس تکمیل نمودند.
يافته ها در بحث آموزش:
 عمق یادگیری دانشجویان این درس ،حتـی در
مقایسه با آموزش حضوری افزایش یافته است.
شکل  : 2میزان کاهش تقلب از نظر دانشجویان
 فایل ها و فیلم های آموزشی چنـدروز قبـل از
کالس دراختیار دانشجویان قرار گیرد.
 در جلسه برخط ،مطالب آموزشی مـرور شـود و
رفع اشکال دانشجویان انجام شـود .همچنـین
نمونه سواالت آزمون ارزشیابی بعدی ارائه شود.
 ارزشیابی درسی مـداوم از مطالـب ارائـه شـده

شکل  : 1عمق یادگیری دانشجویان طبق سطوح هرم
بلوم[]1

انجام شود .تعدد آزمون ،امکان تقلب را حداقل
و عمق یادگیری را افزایش می دهد.

يافته ها در ارزشيابي :
 ارزیابی گام به گام به صورت هفتگی باعث افزایش

مراجع :

کیفیت ارزیابی و سطح رضـایت دانشـجوها شـده و

[1] Center for Excellence in Learning and
Teaching (CELT). (2011). A model of
learning objectives. Iowa State University.

توانسته توانایی های دانشـجویان را بهتـر مـنعکس
کند.
 با تعدد ارزشیابی ،می توان فعالیت حل تمرین را در

[2] Jacob Lowell Bishop, Matthew A
Verleger, The Flipped Classroom: A
Survey of the Research paper ID #6219,
& 120th Asee annual conference

قالب ارزشیابی دنبال کرد.
 ارزیابی گام به گام توانسته تا حـد زیـادی تقلـب را
کاهش دهد .

exposition, Retrieved June 2013.
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امکان سنجي به کارگيري يادگيري الکترونيکي در دروس نرم افزارهاي ترسيمي رشته
معماري
ليال السادات حميديان

ديوکاليي*1

عضو هیئت علمی دپارتمان معماری ،آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل (الزهرا) ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ،ایران
Email: lhamidian56@gmail.com

چکيده
امروزه بدون شک مزایا و فواید بسیار یادگیری الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست .با توجه به مساله مشترک جهانی ،لزوم استفاده از
آموزش های الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد .از طرفی به کمک یادگیری الکترونیکی بسیاری از
ضعف ها و نواقصی که تا پیش از این در آموزش های حضوری وجود داشته است ،بر طرف شده و موجب بهبود امر یادگیری می
گردد .با این حال ،این نوع روش یاددهی -یادگیری بی شک با چالش های جدی نیز روبرو است .یکی از موارد بسیار مهمی که در
استفاده از این نوع آموزش مطرح می گردد ،چگونگی تحقق فرآیند یادگیری الکترونیکی در دروس عملی است .بررسی این امر در
رشته هایی مانند مهندسی معماری که یادگیری در بسیاری از دروس به واسطه عملی بودن آن اتفاق می افتد نیز بسیار حائز اهمیت
است .در این گزارش تجربه ،دروس عملی گروه معماری بصورت خاص دروس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در مقاطع مختلف رشته
معماری و معماری داخلی مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به تجارب حاصل شده از این گزارش ،بنا به محدودیت های موجود در
آموزش دروس نرم افزارهای ترسیمی و بعضا عدم امکان نصب نرم افزار و استفاده از آن توسط دانشجویان ،پیشنهاد می گردد تا از
وبسایت های آنالین کار با این نرم افزارها و اپلیکیشن های تا حد امکان مرتبط به خصوص برای دانشجویانی که دسترسی به
کامپیوترهای شخصی و لپتاپ ندارند ،معرفی و استفاده شود .در این پژوهش به منظور اطمینان از کسب مهارت های الزم از
دانشجویان خواسته می شود تا در هرجلسه مطابق با موارد آموزش داده شده و بر اساس امکاناتی که دانشجویان دارند شروع به
ترسیم نقشه خانه خود کرده و موارد تکمیلی را مطابق با آموزش های هر جلسه به انجام رسانند.
واژگان کليدي :یادگیری الکترونیکی ،دروس عملی ،رشته معماری ،نرم افزارهای ترسیمی
بهتر فراگیران می شود بلکه استفاده از توانایی های بالقوه
یادگیرندگان و تقویت مهارت های عملی آن ها ،موجب
ترغیب انگیزه و پیشرفت در امور آموزشی می گردد .بنابراین
توجه به اهمیت یادگیری دروس عملی در یادگیری
الکترونیکی امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است .از این
رو در این گزارش به بررسی چگونگی بکارگیری امر یادگیری
الکترونیکی در دروس نرم افزارهای ترسیمی رشته معماری
پرداخته می شود.
روش انجام کار
دروس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی برای دانشجویان رشته
معماری و معماری داخلی مقطع کاردانی در ترم  1و  2و  3و

مقدمه
در سال های اخیر رشد چشم گیر استفاده از آموزش های
الکترونیکی به همراه رویکردهای متعدد در فرآیند یاددهی-
یادگیری ،متخصصین حوزه آموزش را بر آن داشته است تا
ضمن تمرکز بر انتخاب بهترین روش یاددهی-یادگیری،
چالش های موجود در فرآیند تدریس دروس بویژه بسیاری از
دروس عملی را بررسی و در صدد رفع مشکالت مربوطه،
اقدامات الزم را انجام دهند .به نظر می رسد با توجه به
اهمیت یادگیری دروس عملی در بسیاری از رشته ها ،به ویژه
در رشته معماری به کارگیری روش های پویا و فعال در
فرآیند یاددهی-یادگیری این دروس نه تنها موجب یادگیری
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گروه سوم نیز برخی از دانشجویانی بودند که هیچ گونه
دسترسی به کامپیوتر نداشته اند که برای این دانشجویان نیز
اپلیکشین های مرتبط و قابل اجرا در گوشی پیشنهاد و توسط
ایشان استفاده شد .آموزش دروس نیز بصورت ترکیبی از
بارگذاری فایل ها و همچنین کالس های برخط (آنالین)
برگزار گردید که عموما به تدریس نکات کلیدی و بررسی
تکالیف و رفع اشکال دانشجویان پرداخته می شد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
با توجه به موارد مطروحه می توان بیان داشت که دروس
عملی مانند نرم افزارهای ترسیمی نیز مانند سایر دروس می
تواند به کمک روش های مختلف یادگیری الکترونیکی
آموزش داده شده و توسط دانشجویان مورد استفاده قرار
گیرد .یادگیری این دروس به دانشجو کمک می کند تا با
آسودگی خاطر در ترسیم نقشه ها به طراحی پرداخته و در
آینده کاری خود موفق تر عمل کند .لذا لزوم توجه به
چگونگی یادگیری برای همه دانشجویان بسیار ضروری
است .توصیه می گردد دانشجویان همزمان با انجام تمرین،
دسکتاپ و یا صفحه گوشی خود را در کالس های آنالین به
اشتراک گذاشته و مطابق با خواسته استاد مربوطه به انجام
تمرین بپردازند تا ازین رو چنانچه نواقصی در ترسیم
دانشجویان وجود داشته باشد به کمک راهکارهای استاد
مربوطه برطرف گردد.
منابع

معماری مقطع کارشناسی در ترم  2در نظر گرفته شده است.
به منظور پوشش سرفصل این دروس می بایست نرم
افزارهای ترسیمی چون اتوکد ،اسکچ آپ و نرم افزار رویت
آموزش داده شده و تمرینی عملی (بطور ویژه ترسیم نقشه
های خانه هر دانشجو) برای هرکدام از این دروس در نظر
گرفته شود .مساله اصلی که در آموزش این دروس بصورت
غیر حضوری وجود دارد ،عدم دسترسی برخی از دانشجویان
به کامپیوترهای شخصی و لپتاپ جهت تمرین و انجام
تکالیف مورد نظر است .بنابراین به منظور یادگیری بهتر این
دروس در نظر گرفته شد تا دانشجویانی که امکان دسترسی
به سیستم جهت نصب نرم افزارهای مربوطه و کار با آن ها
را ندارند از طریق نصب اپلیکیشن های مرتبط با نرم
افزارهای اتوکد ،اسکچ آپ و نرم افزار رویت کار خود را ادامه
دهند .همچنین بررسی های انجام شده نشان داد که برخی
از دانشجویان با وجود در دسترس داشتن کامپیوتر ،به دلیل
پایین بودن عملکرد برخی از سیستم ها ،امکان نصب نرم
افزارهای مربوطه را نداشتند .بنابراین برای این گروه از
دانشجویان نیز پیشنهاد شد تا از نرم افزارهای مشابه که
بصورت آنالین و متصل به وب ،امکان ارائه خدمات را دارند
نیز به منظور تحقق یادگیری استفاده گردد.
يافته ها
با توجه به پرسش و بررسی از وضعیت دانشجویان در ابتدای
کالس و یافتن سه گروه متفاوت از دانشجویان در رابطه با
در اختیار داشتن یا نداشتن سیستم های کامپیوتری نظر بر
این شد تا دانشجویانی که دسترسی به سیستم دارند نرم افزار
مربوطه را نصب و مطابق با آموزش های هر جلسه فعالیت
خود را در ارتباط با ترسیم نقشه های خانه ای که در آن
سکونت دارند تکمیل بفرمایند.
در این میان به دانشجویانی که دسترسی به سیستم داشتند
اما به دلیل ضعف و کارایی پایین دستگاه ها قادر به نصب
نرم افزار های مربوطه نبوده اند ،توصیه شد تا از بعضی از
سایت های آنالین مشابه با نرم افزار مشخص استفاده نمایند.
آدرس برخی از این سایت ها به شرح ذیل است:

-1معنوی فر ،لیدا ،.جمالی ،جمشید ،)1389( ،مزایا و موانع آموزش
ترکیبی حضوری-مجازی درس هماتولوژی عملی از دیدگاه
دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.628-619 ،)8( 12،
-2حمیدیان ،لیال ،)1399( ،بررسی چگونگی تحقق یادگیری
الکترونیکی در درس برداشت و رولوه طرح معماری .همایش ملی
تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش
الکترونیکی در بحران کووید  ،19مرداد .1399

https://www.smartdraw.com/cad/caddrawing.htm
https://en.dwgfastview.com/flash/touploadfile
/https://www.vectary.com
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ايجاد يک فضاي مشارکتي يادگيري در محيط Moodle
سيده فاطمه نوراني* ،1بيتا

شايگاني2

1و 2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورsf.noorani@pnu.ac.ir*1, pnu.shaygan@gmail.com2

چکيده
در کنار چالشهای متعدد پاندمی کرونا ،شاهد بروز پتانسیلهای نهفته در پارهای از فعالیتها هستیم که پیش از این به آن پرداخته
نشده بود .به عنوان نمونه ،با پررنگتر شدن نقش موزش الکترونیکی در دوران پاندمی ،شعار آموزش در هر زمان و هر مکان رنگ
واقعی به خود گرفته است .در این راستا ،فضای یادگیری مشارکتی وسیعتر شده و نیاز به کنار هم قرار گفتن یادگیرندگان برای بهره
بردن از این شیوه آموزشی تاحد زیادی مرتفع شده است .در این گزارش ،تجربه نویسندگان در خصوص به کارگیری سیستمهای
مدیریت یادگیری موجود در جهت ایجاد محیط یادگیری مشارکتی ارائه خواهد شد.
واژگان کليدي :یادگیری مشارکتی ،Moodle ،آموزش الکترونیکی
اجرا می شود .در این  15دقیقه دانشجویان موظف به انجام
یک فعالیت یادگیری پیرامون مفهوم تدریس شده در همان
جلسه که توسط استاد تعیین شده است ،هستند .این فعالیت
به منظور درک بهتر مفاهیم تدریس شده در آن جلسه
طراحی شده است .به منظور تشویق دانشجویان ،نمرات
حاصل از فعالیت به عنوان بخشی از میانترم آنها در نظر
گرفته میشود .مراحل اصلی ،شامل گروه بندی دانشجویان،
ایجاد محیطی برای فعالیت یادگیری مشارکتی ،و نمره دهی
فعالیت انجام شده است .مراحل به تفضیل در ادامه توضیح
داده خواهد شد.
گروهبندي دانشجويان
به منظور گروه بندی دانشجویان در فضای مودل ،کافی است
در فضای هر درس،وارد قسمت شرکت کنندگان شده و
سپس از قسمت"منوی اقدامات"گروهها انتخاب
شود(شکل.)1
در قسمت "گروهها" با ایجاد گروه جدید ،اعضای هر گروه از
لیست دانشجویان انتخاب میشوند .به عنوان یک تجربه ،در
نامگذاری گروهها از اسم دانشجویان همان گروه استفاده
میشود .این امر ،مدیریت گروهها را راحتتر خواهم نمود.

مقدمه
با توجه به اهمیت و تاثیر یادگیری مشارکتی بر افزایش
بازدهی آموزشی ،و به دنبال دو ترم تجربه آموزش
الکترونیکی ،نویسندگان مقاله حاضر به عنوان اعضای علمی
یکی از دانشگاههای پیشرو در امر آموزش از راه دور ،سعی در
تجربهی فضایِ یادگیری مشارکتی در فضای آموزش مجازی
نمودند .با توجه به اینکه محیط یادگیری الکترونیکی
 Moodleدر سه ترم اخیر در دانشگاه پیام نور به عنوان
بستر آموزش الکترونیکی استفاده شده است ،پژوهشگران
این مقاله از امکانات همین فضا برای ایجاد محیط فعال
آموزشی و یادگیری مشارکتی استفاده نمودند .این مقاله
حاوی گزارشی از این تجربه نویسندگان است.
يک محيط يادگيري مشارکتي در فضاي Moodle
به منظور ایجاد فعالیتهای مشارکتی 28 ،دانشجوی رشته
مهندسی کامپیوتر در درس ریاضیات گسسته انتخاب شدند.
فعالیتهای مشارکتی در قالب گروههای دو نفره دانشجویان
اجرا می شود ،برای این منظور نخست از دانشجویان خواسته
شد همگروهی با انتخاب خود تعیین نمایند و سپس
دانشجویان به  14گروه دو نفره تقسیم شدند .فعالیتهای
یادگیری مشارکتی در  15دقیقه آخر هر جلسه درسی و پس
از تدریس مفهومی از درس ریاضیات گسسته توسط استاد،
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شکل  :1انتخاب "گروهها" به منظور گروهبندی دانشجویان

شکل  :3تنظیمات مربوط به اختصاصی کردن تاالر گفتگو

ايجاد محيطي براي فعاليت مشارکتي

در قسمت توصیف هر تاالر گفتگو ،سوالی در مورد مطالب
تدریس شده در جلسه مربوطه بیان میشود و دانشجویان هر
گروه باید در تاالر گفتگوبه صورت مشارکتی به سوال پاسخ
دهند.
به منظور کم کردن حجم کاری برای آماده سازی تاالرهای
گفتگوی مختلف برای گروههای مختلف ،پس از درج سوال
در یک تاالر و تنظیم گروه و تاریخ فعال شدن یک تاالر،
کلیک راست بر روی قسمت ویرایش هر تاالر و انتخاب
زیرمنوی "تکثیر" میتوان به تعداد گروههای دانشجویان از
تاالر کپی تهیه نمود و در هر کپی فقط گروه را تغییر داد .به
این ترتیب حجم کار برای آماده سازی تاالرهای گفتگو در
هر جلسه بسیار کم خواهد شد.
نمره دهي فعاليت انجام شده
پس از پایان انجام فعالیتهای مشارکتی توسط دانشجو،
مطالب درج شده در هر تاالر گفتگو توسط استاد ارزیابی و
نمره فعالیت هر دانشجو براساس فعالیت گروهی مشخص
خواهد شد.

به منظور ایجاد محیطی جهت انجام فعالیتهای گروهی برای
گروههای دو نفره تعیین شده ،از تاالر گفتگو استفاده می
شود .به این منظور با کلیک دکمه "ویرایش" و "اضافه
کردن فعالیت یا منبع" یک تاالر گفتگو مختص هر گروه
ایجاد می شود( .مطابق شکل )2
به منظور اختصاص هر تاالر گفتگو به هر گروه ،در قسمت
"پیکربندی" تاالر گفتگو ،و در قسمت "محدود کردن
دسترسی" ،میتوان تاالر اعالنات را به گروه خاص اختصاص
داد .همچنین از آنجا که فعالیت در  15دقیقه پایانی هر جلسه
درسی انجام میشود ،تاریخ شروع و پایان فعالیت نیز در
همین قسمت تنظیم میشود( .شکل )3

شکل  :2انتخاب تاالر گفتگو برای فعالیتهای یادگیری مشارکتی گروههای دونفره
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بررسي اثر تغيير قوانين آموزشي بر فرآيند آموزش ،يادگيري و سنجش دانشجويان
علي

طالعزادهالري*1

فارس ،الر ،مجتمع آموزش عالی الرستانa.talezadeh@lar.ac.ir

چکيده
اگر چه برخی از دانشگاههای بزرگ کشور ارائه آموزشهای مجازی را از سالهای قبل در دستور کار خود داشتند ،اما بی
شک برگزاری کالسهای مجازی در چنین ابعاد وسیعی تجربهای جدید و متفاوت بوده است .ضمن اینکه این پدیده برای
بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی کشور چالشی جدید بود .این امر موجب شده است که شیوههای انتخاب شده برای ارائه
آموزشهای مجازی خالی از ایراد نباشد .لذا ضروری است مراکز علمی کشور با بهرهگیری از تجربیات به دست آمده در این
مدت کوتاه تالش کنند تا به صورت مداوم فرآیند آموزش و سنجش خود را بهروزرسانی نموده و رفته رفته نقاط ضعف
سیستم موجود را مرتفع نمایند .از این رو مجتمع آموزش عالی الرستان بر اساس تجربیات نمیسال دوم  ،98-99دو تغییر
مهم در قوانین آموزش مجازی نیمسال اول  1399-1400ایجاد نمود -1 :تقسیم نمره نهایی به آیتمهای متعدد نمرهدهی؛
 -2الزامی نمودن حضور دانشجویان در کالسهای مجازی .گزارش حاضر ،که حاصل نظرسنجی صورت گرفته از  81نفر از
اساتید این مجتمع است ،به بررسی اثر این تغییرات پرداخته است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی دو نمونهای
مستقل در سطح معناداری  0/05از طریق نرمافزار  SPSS 16انجام شده است .نتایج این بررسی نشان داد که با اعمال
تغییرات یاد شده ،میزان حضور دانشجویان افزایش معناداری داشته است هرچند تفاوت معناداری در تالش و مشارکت ایشان
در مباحث کالسی مشاهده نشده است .با این حال ،حضور دانشجویان در افزایش انگیزه و کیفیت تدریس اساتید موثر بوده
است و که این مسئله میتواند نهایتاً منجر به افزایش یادگیری دانشجویان گردد .همچنین در مجموع نمرات عادالنهتری به
دانشجویان اختصاص یافته است .اما معضل تقلب گسترده در امتحانات همچنان پابرجاست و تفاوت معناداری در این زمینه
مشاهده نشده است.
واژگان کليدي :آموزش مجازی ،قوانین آموزشی ،ارزیابی مستمر ،سالمت آزمون
توصیههای وزارت عتف ،شورای آموزشی این مجتمع
تصمیم به اعمال تغییراتی در زمینه قوانین آموزشی
نیمسال اول  1399-1400گرفت .بدین ترتیب مقرر
گردید نمره نهایی هر درس از آیتمهای مختلفی تشکیل
شود؛ و حداکثر نمره هر آیتم  7نمره در نظر گرفته شد.
پر واضح است که الزمه ارزیابی مستمر دانشجویان
حضور ایشان در کالسهای مجازی است .از این رو و بر
خالف نیمسال دوم  98-99حضور دانشجویان در
کالسهای مجازی الزامی شد .البته در این خصوص
همکاری الزم با معدود دانشجویانی که امکانات
سختافزاری یا زیرساختی مناسبی در اختیار نداشتند،
صورت پذیرفت .پژوهش حاضر با تکیه بر نتایج

 -1مقدمه
با توجه به نوپا بودن آموزش مجازی در ابعاد وسیع
کنونی ،اصالح ساختارها و قوانین آموزشی و
متناسبسازی آن بر اساس تجارب به دست آمده در این
مدت کوتاه امری ضروری است .تجربه مجتمع آموزش
عالی الرستان از آموزش مجازی در نمیسال دوم -99
 ،98نشان داد که برای برقرای عدالت در نمرات بایستی
امتحانات پایانی تنها بخش کوچکی از ارزشیابی کل
دانشجویان را شامل شوند و عمده نمره دانشجو را فعالیت
های کالسی وی و ارزیابی مستمر در طول ترم تشکیل
دهد ] .[1این تجربه در سایر دانشگاههای کشور نیز به
دست آمده است ] .[6-2در همین راستا و نیز بر اساس
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نمودهاند کاهش چشمگیری داشته و به کمتر از %6
برسد.
علیرغم افزایش میزان حضور دانشجویان در کالسها و
افزایش کیفیت تدریس اساتید ،اما همچنان از نظر اساتید
میزان یادگیری در کالسهای مجازی نسبت به
کالسهای حضوری مناسب نیست (شکل  .)1عوامل
موثر بر کاهش کیفیت آموزش از نظر اساتید در شکل 2
نمایش داده شده است .بر اساس نتایج حاصل شده ،عدم
برقرای ارتباط چشمی میان استاد و دانشجو مهمترین
عامل در کاهش کیفیت آموزش است .نکته جالب اینکه
اهمیت این پارامتر در مقایسه با نیمسال گذشته ][7
افزایش معناداری داشته است ( .)p=0/012این موضوع
بیانگر آن است که از دیدگاه اساتید آموزشهای مجازی
هنوز نتوانسته به خوبی جایگزین آموزشهای حضوری
گردد و همچنان خال برقراری ارتباط چشمی با
دانشجویان احساس میشود .این در حالی است که
تفاوت معناداری در میزان اهمیت سایر عوامل مشاهده
نشده است ( .)p<0/05ضمن اینکه عدم تالش کافی از
سوی دانشجویان و عدم مشارکت آنها در مباحث کالسی
(علیرغم افزایش میزان حضور آنها در کالس) ،همچنان
از عوامل موثر بر کاهش کیفیت آموزشی به شمار
میروند.

نظرسنجی صورت گرفته از  81نفر از اساتید مجتمع ،به
بررسی اثر این تصمیمات بر فرآیند آموزش و یادگیری و
سنجش دانشجویان پرداخته است .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از آزمون تی دو نمونهای مستقل در
سطح معناداری  0/05به کمک نرمافزار SPSS 16
انجام شده است.
 -2نتايج و بحث
یکی از مشخصههای بارز نیمسال گذشته ،صدور مجوز
استفاده صرفاً آفالین از کالسهای مجازی و عدم الزام
دانشجویان به حضور در این کالسها بود .از معایب این
مسئله میتوان به قطع ارتباط دانشجویان با دانشگاه،
جدی گرفته نشدن آموزشهای مجازی از سوی برخی از
دانشجویان و ایجاد تصور غلط تشریفاتی بودن نیمسال
تحصیلی اشاره کرد ] .[7این عوامل موجب غیبت %37
از دانشجویان در کالسهای مجازی نیمسال گذشته
شده بود .عدم حضور در کالس در کنار برخی پارامترهای
موثر دیگر نهایتاً سبب شد تا در انتهای نمیسال ،حدود
 %12از دانشجویان مجتمع مبادرت به حذف ترم و %15
مبادرت به حذف درس نمایند ] .[7با اجرای قوانین جدید
تفاوت معناداری در میزان حضور دانشجویان در
کالسهای مجازی ایجاد شد ( .)p=0/001بیش از نیمی
از اساتید اعالم نمودند که دانشجویان حضور بیشتری در
کالسهای آنها داشتهاند؛ و در مجموع غیبت دانشجویان
در کالسهای مجازی به کمتر از  %20رسید .این مسئله
عالوه بر کمک به افزایش یادگیری دانشجویان ،بر
انگیزه اساتید جهت تدریس باکیفیتتر نیز موثر است .بر
اساس نظرسنجی صورت گرفته بیش از  %70اساتید
معتقد بودند توانستهاند کیفیت تدریس بهتری نسبت به
نیمسال گذشته ارائه نمایند .البته در این زمینه تالش
اساتید برای وفق یافتن با شرایط آموزش مجازی و ارائه
آموزشهایی متناسبتر با این شراطی را نیز باید در نظر
گرفت .جمیع این عوامل موجب شد تا مجموع آمار
دانشجویانی که مبادرت به حذف درس یا حذف ترم

شکل  .1میزان یادگیری در کالسهای مجازی
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شکل  .2عوامل کاهش کیفیت آموزش مجازی (امتیاز از 5
نمره)

شکل  .5پارامترهای موثر در آزمون مجازی (امتیاز از  5نمره)

چنانچه بیان شد یکی از اهداف تغییرات ایجاد شده،
افزایش سالمت آزمون و عادالنهتر شدن نمرات
دانشجویان بود .بر اساس نتایج به دست آمده ،اکثریت
اساتید معتقد بودند که تعدد آیتمهای نمرهدهی سبب
شده که نهایتاً نمرات دانشجویان به عدالت نزدیکتر
شود (شکل  .)3اما نکته مهم این است که اساتید
معتقدند این امر نتوانسته سالمت آزمون را چندان بهبود
ببخشد (شکل )4؛ و همچنان از نظر اساتید احتمال تقلب
بیش از نیمی از دانشجویان ( )53%در امتحانات وجود
دارد که نسبت به نیمسال گذشته تفاوت معناداری را
نشان نمیدهد ( .)p=0/357ضمن اینکه بررسی
پارامترهای موثر در آزمون مجازی نیز ،عدم اطمینان از
سالمت آزمون را مهمترین عامل در این زمینه میداند
(شکل  .)5جالب اینکه این پارامتر در مقایسه با نیمسال
گذشته ] [1تفاوت معناداری داشته ()p=0/001؛ که
نشان میدهد بحث سالمت آزمون به دغدغه اصلی
اساتید بدل شده است.

 -3نتيجهگيري و پيشنهاد
نتایج این بررسی نشان داد که الزامی کردن حضور
دانشجویان در کالسهای مجازی و تقسیم نمره نهایی
به آیتمهای مختلف توانسته میزان حضور دانشجویان در
کالسها را با افزایش معناداری مواجه سازد اما همچنان
میزان مشارکت دانشجویان در کالسها پایین است .با
این وجود همین حضور دانشجویان بر افزایش کیفیت
تدریس اساتید موثر بوده ،و نهایتاً منجر به بهبود فرآیند
آموزش و یادگیری شده است.
عالوه بر این حضور دانشجویان در کالسها و افزایش
آیتمهای نمرهدهی سبب شده تا نمره نهایی دانشجویان
عادالنهتر محاسبه شود؛ اما همچنان معضل تقلب
گسترده در امتحانات پابرجاست .در این میان ،دروسی که
امتحانات آنها به صورت چندگزینهای و با وقت محدود و
کنترلشده برگزار شدهاند وضعیت بهتری دارند .اما برای
تعداد قابل توجهی از دروس امکان برگزاری آزمون بدین
صورت وجود ندارد .با این حال تخصیص بخشی از نمره
به پروژه و آزمونهای شفاهی ،میتواند در این زمینه
کمککننده باشد .همچنین دریافت توضیح شفاهی از
دانشجویان در خصوص سواالت حل شده امتحانی
(آزمون شفاهی تکمیلی) نیز میتواند در کاهش تخلفات
امتحانی موثر باشد.

شکل  .3عادالنهتر شدن نمرات به علت تعدد آیتمهای
نمرهدهی

 -5منابع:
 -1طالعزادهالری ،علی؛ لطفی ،بهروز .چالشهای پیش روی
امتحانات مجازی و راهکاریهای موجود ،همایش ملی
تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای
آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ،19مرداد 1399
 -2دهقانی محمدآبادی ،مصطفی؛ چالشهای آموزش مجازی
در دانشگاههای مناطق محروم  ،همایش ملی تبادل
تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش
الکترونیکی در بحران کووید  ،19مرداد 1399
 -3کیانی ،عالمرضا؛ طاهرخانی؛ مهدی؛ عالمپور ،صبا؛
منظوری ،حسینعلی؛ سیاستها و عملکرد آموزش

شکل  .4وضعیت سالمت آزمون در مقایسه با نیمسال
گذشته
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الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفهای در دوران بحرانی کووید
 19در ترازوی نقد و ارزیابی ،همایش ملی تبادل تجربیات
دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی
در بحران کووید  ،19مرداد 1399
عتیق ،نگار؛ امنیت آزمونهای مجازی از دیدگاه دانشجویان
مهندسی ،همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز
آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ،19
مرداد 1399
 -5رجائی ،مهری؛ اسمعیلی ،هادی؛ تجربیات برگزاری امتحانات
الکترونیکی نیمسال دوم  98-99دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز
آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ،19
مرداد 1399
 -6رستگاری ،محمدحسین؛ ارزشیابی تکوینی ،برخط و مستمر:
روشی برای بهبود آموزش مجازی دروس مهندسی ،همایش
ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای
آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ،19مرداد 1399
 -7طالعزادهالری ،علی؛ علیپور ،حسین .مزایای آموزش
مجازی و عوامل موثر بر کاهش کیفیت آن ،همایش ملی
تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای
آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ،19مرداد 1399
 -8اساتید مجتمع آموزش عالی الرستان
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بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش مجازي (الکترونيکي) :مطالعه موردي آموزش دروس
نظري – عملي در رشته زمين شناسي
سيد ناصر هاشمي
استادیار زمین شناسی ساختاری و تکتونیک ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه دامغان hashemi@du.ac.ir

چکيده:
در این تحقیق به مقایسه کارآمدی آموزش در دو درس نظری – عملی از دوره کارشناسی رشته زمین شناسی ،در دو وضعیت
حضوری و مجازی (قبل و بعد از همه گیری بیماری کووید  )19پرداخته شده است .مقایسه برخی از شاخص های مد نظر در این
بررسی نشان می دهد که آموزش مجازی ضمن تسهیل دسترسی دانشجویان به کالس های درسی و حضور در این کالس ها و
همچنین سهولت دسترسی به منابع و مهیا نمودن امکان به کارگیری امکانات نرم افزاری جهت انجام تکالیف درسی ،از جهت
کیفیت آموزش (بویژه در دروس عملی) و ارزیابی دانشجویان ،دارای نقاط ضعف مهمی است که الزم است مورد توجه قرار گیرد.
کليد واژه ها :آموزش حضوری ،آموزش مجازی ،آموزش مؤثر ،رشته زمین شناسی ،کارآمدی آموزش
مقدمه :آموزش مؤثر و کارآمد از اهداف اصلی سیستم های آموزشی محسوب می شود که می توان آن را به طور ساده چنین
بکارگیری
کرد:
تعریف
عملی در دوره کارشناسی زمین شناسی ،بصورت حضوری و
روش های صحیح برای انتقال دقیق و کامل دانش و مهارت.
مجازی ،برای یک نمونه آماری از  64دانشجو مورد بررسی
چنین آموزشی مستلزم مهیا بودن شرایطی است که نبود این
قرار گرفته است .به این منظور 7 ،شاخص کلی از کارآمدی
شرایط ،تحقق آن را مشکل می سازد .سؤالی که وجود دارد
آموزش برای این دو وضعیت آموزش تعیین شده و مورد
این است که آیا تحقق اجرای یک آموزش کارآمد و مؤثر،
مقایسه قرار گرفته است .در شکل  1به سادگی نمودار نشان
صرفاً با آموزش در محیط فیزیکی کالس درس و بصورت
دهنده این مقایسه و شاخص های مورد نظر نمایش داده شده
حضوری ممکن است یا آنکه می توان زمینه های کارآمدی و
است.
مؤثر بودن آموزش در محیط های مجازی را نیز فراهم آورد.
بر اساس نتایج حاصل از این مقایسه و همچنین تجربیات
شیوع بیماری کووید  19و عدم امکان برگزاری کالس های
نگارنده ،می توان چنین گفت که شیوه آموزش مجازی ضمن
حضوری و روی آوردن مراکز آموزشی به برگزاری کالس
تسهیل دسترسی دانشجویان به کالس های درسی و حضور
های مجازی ،باعث شده است بسیاری از محققان در مورد
در این کالس ها و همچنین سهولت دسترسی به منابع
کارآمدی این نوع آموزش و نقاط قوت و ضعف آن به بررسی
درسی در این روش و مهیا نمودن امکان به کارگیری قابلیت
و تحقیق بپردازند (سیمز .)2021 ،در این تحقیق ،با مقایسه
های نرم افزاری جهت انجام تکالیف درسی ،از جهت کیفیت
کارآمدی آموزش در دو وضعیت حضوری و مجازی و
آموزش و اعتبار ارزیابی عملکرد دانشجویان ،این نوع آموزش
تجربیات نگارنده در این خصوص ،به بررسی کارآمدی
دارای نقاط ضعف مهمی است که الزم است مورد توجه قرار
آموزش مجازی در آموزش دروس با ماهیت نظری – عملی
گیرد .بر این اساس ،به طور کلی می توان نقاط قوت و ضعف
در رشته زمین شناسی (به عنوان نمونه ای از رشته های با
آموزش به شیوه مجازی در دروس نظری – عملی رشته
ماهیت میدانی و تجربی) پرداخته شده است.
زمین شناسی را چنین برشمرد:
نقاط قوت:
روش تحقيق و بحث :برای انجام این تحقیق ،به روش
 دسترسی سریع تر و راحت تر به منابع درسیتوصیفی و با قیاس نتایج کلی آموزش در دو درس نظری –
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-

 سهولت شرکت در کالس و امکان دسترسی مجدد بهمطالب آموزش داده شده در کالس
 امکان به اشتراک گذاری منابع آموزشی مفید در انواعقالب ها
 صرفه جویی در وقت و هزینهنقاط ضعف:
 نبود واقع گرایی در شناخت مفاهیم و مسائل آموزشی دررشته زمین شناسی با ماهیت آزمایشگاهی و میدانی
 عدم امکان انتقال برخی از مفاهیم عملی و میدانیبصورت مجازی
 ضعف در ارتباط گروهی دانشجویان و مشاوره وهمفکری ایشان در انجام تکالیف گروهی
 عدم امکان ارزیابی دقیق و واقع بینانه از عملکرددانشجویان در طول ترم

-

ارزیابی مستمر دانشجویان در طول ترم و اطمینان از
انتقال کامل و دقیق مفاهیم درسی
ترغیب دانشجویان به تالش بیشتر با تکمیل فرایند
آموزش در قالب انجام عملی مفاهیم درسی و بازدید
های صحرایی بصورت انفرادی

سپاسگزاري :از حمایت های مادی و معنوی معاونت
پژوهشی دانشگاه دامغان در انجام این تحقیق تشکر و
قدردانی می شود.
منابع:
Sims, L. (2021) Effective Digital Learning:
Transforming traditional learning models to a
virtual world. APress, 126 p.
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6864-3

نتيجه گيري و پيشنهادها :مزایای آموزش مجازی در
رشته زمین شناسی به گونه ای است که ضرورت دارد این
شیوه آموزشی ،بخشی از فرایند آموزش در این رشته
محسوب شده و در راستای تحقق آموزشی کارآمد و مؤثر در
این رشته ،به مدلی ترکیبی از آموزش حضوری – مجازی
بیاندیشیم و زمینه های اجرای دقیق آن را برای تحقق
آموزشی مؤثر و کارآمد ،فراهم سازیم .به این منظور،
پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 استفاده حداکثری از قابلیت های محیط مجازی برایانتقال مفاهیم علمی
 کوشش برای ترغیب دانشجویان به مشارکت فعال درفرایند آموزش
 ارائه تکالیف و آزمون های مجزّا و مختص به هردانشجو ،برای دست یابی به ارزیابی دقیق تر

شکل  :1نمودار ستونی درصد شاخص های کارآمدی آموزش در
رشته زمین شناسی (دوره کارشناسی) بصورت حضوری و مجازی
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بررسي وضعيت آموزش و ارزشيابي تحصيلي با استفاده از آموزش الکترونيکي در دوران
آرامش و آشوب(پيش و پس از مواجه با )Covid-19
اسماعيل نجفي ،پارسا احمديدهرشيد
استادیار گروه آموزشی جغرافیا ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایران*es.najafi@du.ac.ir*1
دانشجوی کارشناسی جغرافیا ،دانشکده علومزمین ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایرانahmadi.par3a@gmail.com2

چکيده
همهگیری کرونا ویروس سبب شد تا ایده آموزش مجازی ،پس از سالهای طوالنی در ایران جامه عمل به خود بپوشاند .در این
راستا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و بر اساس بازخورد از کالسهای درسی دانشکده علومزمین دانشگاه دامغان در
مورد وضعیت آموزش و ارزشیابی تحصیلی با استفاده از آموزش الکترونیکی در دوران آرامش و آشوب انجام گرفتهاست .نتایج
پژوهش نشان داد که در دوره آرامش و پیش از شیوع کرونا ،بازخورد وضعیت آموزش مناسبتر از وضعیت ارزشیابی بوده است ،ولی
در دوره آشوب و بعد از شیوع کرونا ،هر دو وضعیت آموزش و ارزشیابی(علیرغم برخی مسائل) با بازخوردی مناسب همراه بودهاست.
بنابراین اگر شرایط در آیندهی نهچندان دور مساعد شود ،استفاده از آموزش و ارزشیابی الکترونیکی و حضوری(سنتی) به صورت
تلفیقی بسیار کارآمدتر خواهد بود .پیشنهاد میگردد دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور اقدام به مستندسازی دانش و تجارب آموزش و
ارزشیابی تحصیلی دانشجویان با استفاده از آموزش الکترونیکی در دوران آرامش و آشوب(پیش و پس از مواجه با  )Covid-19کنند
و ضمن تقویت زیرساخت های آموزش الکترونیکی در سطح کشور ،در صورت امکان آموزش الکترونیکی در دوران پساکرونا و دیگر
امراض اپیدمیک احتمالی آتی (حتی در قالب چند واحد درسی در هر رشته و مقطع تحصیلی) دنبال و تقویت کنند.
واژگان کليدي :آموزش و ارزشیابی تحصیلی ،آموزش الکترونیکی ،دوران آرامش و آشوب.Covid-19 ،
فرآیند ارزشیابی به صورت سنتی(حضوری) انجام میشد
و آموختههای دانشجو به صورت مدرس محور و در قالب
ارزیابیهای پایانترم صورت میپذیرفت تا میزان
یادگیری سنجیده شود.
فرآیند سنتی(حضوری) ارزشیابی نواقص بسیاری را
دارا بود؛ ارزشیابی سنتی در واقع معیاری برای سنجش
میزان آموختههای دانشجو در راستای تعیین نمره و سطح
ایشان از آموختهها است .اما با عملی شدن ایده آموزش
مجازی ،فرآیندهای ارزشیابی دچار تغییر و تحوالت
گستردهای و در عین حال چالشهای متعددی گردید .در
ابتدای امر اساتید و متعاقباً دانشجویان با شیوه مجازی
آشنایی چندانی نداشتند و همین سبب شد تا ضمن
استفاده از تجارب اندک موجود در کشور و همچنین
تجارب تدریس آنالین در کشورهای پیشرفته ،تا حدودی
با الزامات آموزش و ارزشیابی الکترونیک( ازجمله:

متن
همهگیری کرونا ویروس سبب شد تا ایده آموزش
مجازی ،پس از سالهای طوالنی در ایران جامه عمل به
خود بپوشاند .اکثریت مراکز آموزشی پس از وقوع این
چالش جهانی ،به سرعت اقدامات اولیه را برای راهاندازی
سیستمهای آموزش مجازی توسط متولیان امر آموزش
در مراکز مختلف صورت پذیرفت؛ اما سریعالوقوع بودن
این امر از یک سو و عدم آموزشها و الزامات اولیه به
اساتید و دانشجویان از سوی دیگر ،سبب بروز چالشهای
جدید شد .از جمله چالشهای مهم ،نحوه ارزشیابی پایان
ترم است .فرآیند ارزشیابی ،مهمترین بخش آموزش و به
تبع آن یادگیری است و افزایش نرخ بهرهوری در این
مقوله نیازمند وجود زیرساختها و تدوین شیوهنامههای
مناسبی در راستای افزایش کیفیت تدریس است .در
دوران آرامش(پیش از مواجه با چالش ،)Covid-19
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جدول  -1مزايا و معايب آموزش و ارزشيابي در دوره آرامش و آشوب(

زیرساختها و پهنای باند اینترنت ،وجود تجارب ارزنده(
ماحصل از استفاده این شیوه در سالیان متمادی) ،وجود
پلتفرمها و نرمافزارهای کاربردی و مناسب ،بهرهمندی
اکثریت جامعه هدف از اینترنت پر سرعت ،سواد رسانهای
و بلوغ اجتماعی جامعه هدف و تولید محتوا کاربردی در
جهت استفاده آن در آموزش الکترونیک) آشنایی پیدا
کنند.
ضعف زیرساختهای مورد نیاز و تجارب زیسته در
سطح کشور سبب شد تا به ناچار اساتید و مدرسان بیشتر
به صورت روش آزمون و خطا در طول هر ترم ،تالش
کردهاند تا موانع چالشی در تدریس و به تبع ارزشیابی را
رفع نموده و در جهت بهبود این امر گام بردارند .این
روش گرچه در طول سالیان متمادی سبب کسبب
تجارب ارزندهای میشود اما در حال حاضر دانشجویان
استفاده از این روش ،کامالً دانشجویان را متضررکرده
است .باگذشت حداقل  3ترم تحصیلی(بدون احتساب ترم
تابستان) ،تاکنون شیوهنامه همهجانبهای از جانب
نهادهای مربوطه که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد،
تدوین نگردیده است و همین مسئله سبب شده تا با به
بکارگیری شیوهها مختلف در دانشگاهها دانشجویان دچار
تحمل فشارهای آموزشی بسیار گردند .از این رو در این
پژوهش سعی برآن شد مزایا و معایب شیوه آموزش و
ارزشیابی مجازی و سنتی به روش توصیفی -تحلیلی و
بر اساس بازخورد از کالسهای درسی را مورد بررسی
قرار گیرد و با استفاده از تجارب بهدست آمده در طول
سنوات استفاده از سیستمهای آموزش مجازی ،گام
موثری در ایجاد شیوهنامههای آموزشی و ارزشیابی
همهجانبه برداشته شود .در جدول(  )1مزایا و معایب
آموزش و ارزشیابی در دوران آرامش و آشوب(پیش و
پس از مواجه با  )Covid-19آورده شده است.

ماخذ :نگارندگان).
دوره

مزايا

معايب



محیط

 قرارگیری درتدریس و امتحان؛
ستاد
 دسترسی راحت به ا و امکان فرصت مناسب
مسائل
برای رفع ایرادات و 
درسی و امتحانات؛
 امکان تقلب کمتر درارزشیابیها و فعالیتهای
کالسی.


 تکبعدی بودن ارزشیابی(امتحانمحور)؛
 عدم تأثیر قابل توجه فعالیت-های کالسی؛
 استرسها و فشارهای ناشی ازامتحان؛
 امتحان به مثابه ابزاریتنبیهی؛
 عدم نیاز به وجود خالقیت؛ توجه به نمره پایانی و عدمتوجه به مشکالت یادگیری.

بودن


* امکان بروز اختالل در
سامانههای آموزش مجازی؛
* امکان قطع اینترنت؛
* عدم پذیرش و آشنایی
خانوادهها با آموزش مجازی در
فراهمسازی بسترمناسب؛
* افزایش امکان تقلب
* دانشجویان فعال فرصت ارائه
مطالب درسی را بیشتر از
سایرین پیدا میکنند.

دوره آرامش (سنتي)








دوره آشوب (مجازي)





وجهی

* چند
ارزشیابی؛
* افزایش خالقیت؛

امتحان
* کاهش فشار

پایان ترم؛
* فراهم شدن فرصت ارائه
مطالب دروس توسط 
دانشجویان


نتيجهگيري و پيشنهادات
از نظر آموزش وضعیت آن میتوان گفت؛ در
دوره سنتی(حضوری) ،محل آموزش غالباً فضایی
نشاطآور بود و برقراری روابط اجتماعی و یافتن دوستان
جدید و آشنایی بهتر با اساتید سبب میشد تا مبحث
آموزش ،دانشپذیر را دچار خستگی و کسالت نکند؛ اما
در دوره آشوب حتی باوجود اتاقهای گفتگو یا
همان ،Chatboxسطح ارتباطات و مباحث مطرح شده
در کالسهای حضوری قابل مقایسه نیست و همین امر
موجب بروز انزوا و ایزوله شدن دانشجویان میگردد.
در دوره آرامش ،دانشپذیر به راحتی و بدون هیچ
وسیله جانبی میتواند در بحثهای درسی شرکت کرده و
در صورت عدم یادگیری با مدرس و سایر دانشجویان به
بحث و گفتوگو پرداخته و بازخورد قابل قبول دریافت
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احتمالی آتی (حتی در قالب چند واحد درسی در هر
رشته و مقطع تحصیلی) دنبال و تقویت کنند.

شود؛ اما بالعکس در شیوه مجازی به دالیلی همچون
کمبود وقت ،یکسان نبودن شرایط تمامی دانشجویان از
جمله دسترسی به اینترنت و شرایط محل حضور دانشجو،
سبب بروز شکاف در یادگیری میشود .همچنین از نظر
ارزشیابی وضعیت آن میتوان گفت؛ ارزشیابی ترکیبی
الکترونیکی سبب پویایی دانشجو میشود ،در این روش
دانشپذیر با حضور مستمر و فعال در کالس و در نهایت
انجام کارهای عملی و پروژههای محوله ،بخشی از نمره
را از آن خود میکند و همین مسئله سبب کاهش
فشارهای روانی ناشی از امتحان میشود؛ اما در شیوه
سنتی ،امتحانمحور بودن ارزشیابی سبب ایجاد فشارهای
مختلف روحی و روانی شده و مانع از شکوفایی خالقیت
فردی میشود .در شیوه سنتی ،دانشجو با حضور در جلسه
امتحان و مطالعهنسبی جهت رفع تکلیف تا حدود بسیاری
میتوانست نمره قبولی را کسب کند .در این روش
دانشپذیر صرفاً با حفظ مطالب موفق به کسب نمره
میشود؛ اما در فرآیند ارزشیابی مجازی ،با اختصاص نمره
به فعالیتهای مستمر کالسی و انجام وظایف محوله
نظیر کارهای پژوهشی ،ارائههای کالسی و مسائلی از
این قبیل ،ضمن شکوفایی خالقیت دانشپذیر ،بازخورد
بهتری را میتوان نسبت به ارزشیابی سنتی که وجهه
تکبعدی داشت ،دریافت نمود.
بنابراین اگر شرایط در آیندهای نه چندان دور مساعد
شود ،استفاده از آموزش و ارزشیابی الکترونیکی و
حضوری به صورت تلفیقی بسیار کارآمدتر خواهد بود.
پیشنهاد میگردد دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور اقدام
به مستندسازی دانش و تجارب آموزش و ارزشیابی
تحصیلی دانشجویان با استفاده از آموزش الکترونیکی در
دوران آرامش و آشوب(پیش و پس از مواجه با Covid-
)19کنند و ضمن تقویت زیرساختهای آموزش
الکترونیکی در سطح کشور ،در صورت امکان آموزش
الکترونیکی در دوران پساکرونا و دیگر امراض اپیدمیک
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پاندمي کوويد  19و تجربه برگزاري دروس عملي؛ درس کاربرد رايانه در تعليم و تربيت
مريم سادات قريشي

خوراسگاني1

استاديار گروه مديريت و برنامهريزي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه الزهرا (س) m.ghoraishi@alzahra.ac.ir

چکيده:
در کنار چالشهای عدیده برگزاری کالسها به شیوه مجازی ،چالش چگونگی برگزاری دروس عملی به شیوه مجازی بیش از همه،
مدیران نظام آموزش عالی و دانشگاهها را به تأمل واداشت .ازاینرو ،تدریس دروس عملی مستلزم بهکارگیری مهارتها و شیوههای
خالقانه تدریس الکترونیکی اساتید بود .در این میان ،یکی از دروس رشته علوم تربیتی که ماهیت عملی دارد ،درس کاربرد رایانه در
تعلیم و تربیت بود که شیوه تدریس متفاوتی را نسبت به دروس نظری صرف میطلبید؛ بنابراین ،مقاله حاضر در تالش بود ،با
بهرهگیری از رویکرد تجربه نگاری ،به تجربه دونیم سال تدریس مجازی درس کاربرد رایانه به دانشجویان کارشناسی رشته علوم
تربیتی دانشگاه الزهرا (س) بهصورت ترکیبی از آموزش آفالین و آنالین در  Adobe connectو  Moodleدر پاندمی کووید 19
بپردازد .یافتههای حاصل از تجربه نشان داد ،تدریس دروس عملی با چالشهای زیادی ازجمله؛ زیرساختهای نرمافزاری،
سختافزاری ،تجهیزات و امکانات و مهارتی روبرو بوده است .درنهایت ،راهکارهایی برای اجرای بهتر دروس عملی ارائهشده است.
واژگان کليدي :درس عملی ،کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت ،آموزش الکترونیکی ،پاندمی کووید 19
نیمسالهای بعدی ،زیر حدنصاب شدن واحدها ،به عدم
حذف دروس عملی انجامید .ازاینرو برگزاری
کالسهای عملی ،مستلزم اندیشیدن و بهکارگیری
راهکارهای مناسب بود .دراینبین ،بهعنوان استاد درس
کاربرد رایانه سعی شد ،با توجه به برگزاری کالس درس
(آنالین و آفالین) ،شیوههای کارآمد با حداکثر یادگیری
و اثربخشی را بررسی و اجرا نمایم .ازآنجاکه درس
کاربرد رایانه بهصورت ترکیبی نظری و عملی در
سرفصل تعریفشده است و الزم است بهطور عملی این
درس برای دانشجویان تدریس شود .ازاینرو ،برای
برگزاری درس مذکور به شیوه آنالین ،از محیط
 Adobe connectبهره برده شد .بهطوریکه با
اشتراک صفحه دسکتاب ،بهطور عملی به تدریس
پرداخته و دانشجویان در ضمن تدریس عملی ،سؤاالت
و ابهامات خود را مطرح نموده و پاسخ داده میشد .پس
از اتمام کالس ،بالفاصله فیلم ضبطشده کالس (توسط
دانشگاه) در اختیار دانشجویان قرار میگرفت تا با
مشاهده مکرر به افزایش یادگیری آنها کمک شود.

مقدمه:
با همهگیر شدن ویروس کووید  19در کشور و در
جهان ،کلیه مراکز آموزشی بهخصوص مراکز دانشگاهی
به دنبال راهحل جایگزین برای ادامه مراحل آموزشی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان بودند .ازاینرو ،شیوه
آموزش الکترونیکی جایگزین شیوه حضوری شد.
دانشگاه الزهرا (س) نیز ،با درایت و تصمیم بهموقع
مدیران دانشگاه ،با تشکیل کمیته راهبردی آموزش
مجازی و تأمین زیرساختهای الزم ،سامانه آموزش
مجازی  Adobe connect( LMSو ،)Moodle
در دسترس اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاه
قرار گرفت .دانشگاه موردمطالعه همانند سایر دانشگاهها،
علیرغم تشکیل کالسهای نظری بهصورت آموزش
مجازی ،با چالشی در خصوص چگونگی دروس عملی
مواجه بود .بهطوریکه در دانشگاهها تصمیمات
گوناگونی ازجمله حذف دروس عملی ،تعویق در
برگزاری دروس مذکور اتخاذ شد؛ اما دالیلی ازجمله،
فارغالتحصیلی دانشجویان ،عدم ارائه درس عملی در
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نیز چارهاندیشی شد و با جستجوی نرمافزارهای مختلف،
نرمافزار  Brake Handشناسایی و مورداستفاده قرار
گرفت .برتری این نرمافزار نسبت به سایر نرمافزارها این
بود که بدون آسیب به کیفیت تصویر و صدا ،حجم
بسیار زیادی از فیلم را کاهش میداد و فیلمهای
ضبطشده بدون هیچگونه مشکلی روی موبایل نیز
قابلاستفاده بودند .همچنین ،در سامانه ،Moodle
تکالیف مستمر در قالب سؤالهایی از مباحث درسی
طراحی و در سامانه بارگذاری کرده ،دانشجویان در بازه
زمانی تعیینشده ،تکالیف را انجام و خروجی کار عملی
خود را در سامانه بارگذاری مینمودند .در مورد نحوه
برگزاری امتحانات میانترم و پایانترم نیز ،تعدادی
سؤال متناسب با محتوای تدریس شده ،طراحی و در
سامانه آموزش مجازی بارگذاری میگردید .با توجه به
اینکه پاسخگویی به سؤاالت آزمون مستلزم انجام عملی،
خروجی گرفتن همراه با تفسیر مسیر انجام کار و
بارگذاری در سامانه بود .ازاینرو ،متناسب با تعداد سؤال،
زمان (یک ساعت) تعیین شد .همچنین برای افزایش
امنیت آزمون نیز ،از گزینه عدم دسترسی به سؤاالت
قبلی ،بههمریختگی سؤاالت برای هر یک از
دانشجویان استفاده شد.
در پایان پیشنهاد میشود ،جهت برگزاری بهتر دروس
عملی ،آموزشها و مهارتآموزی نرمافزارهای مختلف
در قالب کارگاه و دوره آموزشی برای اساتید ارائه شود.
همچنین ،ارتقای زیرساختهایی ازجمله؛ پهنای باند
اینترنت میتواند به رفع چالش قطع و وصلهای مکرر
کمک کند .اتخاذ تدابیری جهت حمایتهای مالی و
تهیه ابزار یادگیری (موبایل و رایانه) برای دانشجویان
نیز ضروری است.

علیرغم میزان رضایت آنها از شیوه جلسات آنالین
درس عملی؛ اما با توجه به اینکه اکثر دانشجویان
کالس در مناطق دور و محروم ساکن بوده و فقط از
موبایل برای بهرهمندی از کالسهای مجازی استفاده
میکردند .با چالشهایی ازجمله ضعف پشتیبانی اینترنت
در برخی مناطق و بهتبع آن قطعووصلی هنگام به
اشتراکگذاری دسکتاب ،عدم پشتیبانی و استفاده از فیلم
ضبطشده ادوبی کانکت روی موبایل مواجه بودیم .شاید
بتوان ،پایین بودن ورژن موبایل و یا مشکالت
نرمافزاری ادوبی کانکت را بهعنوان دالیل مشکالت
برشمرد؛ بنابراین ،الزم بود برای بهرهمندی کل
دانشجویان از فیلمهای ضبطشده ،چارهای اندیشیده
شود .ازاینرو ،پس از بررسی نرمافزارهای مختلف ویژه
ضبط جلسات ،نرمافزار Screen Recorder ZD
 ،Softبه دلیل عدم محدودیت در ساعات ضبط و
کیفیت مناسب انتخاب و مورداستفاده قرار گرفت .با
نرمافزار مذکور ،کالسهای آنالین در حین اجرا ،ضبط و
در اختیار دانشجویان قرار میگرفت .بدینصورت،
مشکالت دانشجویانی که از موبایل برای شرکت در
کالس استفاده میکردند نیز حل شد .در مورد برگزاری
جلسات آفالین درس نیز ،سعی شد تا از راهبرد تهیه
فیلم آموزشی اقدام به آموزش گامبهگام مباحث درسی
شود .برایناساس ،ابتدا با توجه به اینکه برای ضبط
تدریس عملی حدود یک ساعت و نیم ،نیاز به نرمافزاری
باقابلیت عدم محدودیت در ساعت ضبط بودیم ،بنابراین
از Screen Recorder ZD Softدر برگزاری و ضبط
کالسهای آفالین نیز بهره برده شد .علیرغم کیفیت
باالی فیلمهای ضبطشده ،اما حجم باال مانع بارگذاری
فیلمها روی سامانه بود .ازاینرو ،برای حل این مشکل
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تجربه زيسته برنامه درسي مجازي کارورزي کارشناسي علوم تربيتي در دوره کرونا
(کوويد)19
پروين احمدي
دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراpahmadi@alzahra.ac.ir9

چکيده
طراحی برنامه درسی و تصمیم گیری در مورد عناصر آن امری پیچیده و چالش برانگیز است .در نظام آموزشی مراکزی به امر مهم
سیاستگذاری ،طراحی و برنامه ریزی آموزشی و درسی می پردازند .از جمله این مراکز ،شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و
کارگروههای آن است که در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وظیفه تدوین و تصویب برنامه های درسی در سطوح مختلف(
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) را بر عهده دارند10.در بیشتر موارد ،برنامه ها و سرفصل های دروس از قبل طراحی و تدوین
شده اند .اما ،درس کارورزی از جمله دروسی است که تدوین محتوا و سرفصل های آن به عهده استاد درس گذاشته شده است .با
شیوع کرونا  ،دانشگاهها و مراکز آموزشی به ناچار از آموزش حضوری به سمت آموزش مجازی سوق پیدا کردند .درس کارورزی نیز
از این امر مستثنی نبود و به عنوان یک درس عملی و مهارتی ناگزیر به صورت مجازی و غیر حضوری ارائه شد .نوشتار حاضر،
برنامه درسی مجازی کارورزی کارشناسی علوم تربیتی را در قالب عناصر اساسی برنامه درسی(هدف و محتوا ،روش  ،منابع آموزشی
و ارزشیابی) ارائه کرده است که به روش پژوهش پدیدارشناسی ،تجربه زیسته نگارنده را توصیف نموده است .هدف نوشتار حاضر،
برنامه پیشنهادی و فرایند اجرای مجازی کارورزی کارشناسی رشته علوم تربیتی بوده  ،به راهکارهای ارائه درس عملی کارورزی
علوم تربیتی دانشگاه الزهرا پرداخته است .یافته ها حاکی از نقش استاد ،دانشجو و مدرسه ( مرکز آموزشی) در این امر مهم و تدوین
گزارش علمی به منظور پیوند نظریه و عمل در حوزه فرایند آموزش و یادگیری بوده است.
واژگان کليدي :تجربه زیسته ،برنامه درسی کارورزی ،طراحی برنامه درسی ،کارورزی کارشناسی علوم تربیتی ،کرونا(کووید )19

برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی ،از تعداد  140واحد

متن
بر اساس یکصد و هفتمین جلسه شورای تحول و ارتقای

درسی 20 ،واحد پایه 70،اصلی18 ،تخصصی 22 ،عمومی
و  10اختیاری است .درس" کارورزی"  2واحد تخصصی(

علوم انسانی ،برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم
تربیتی با چهار زمینه "مدیریت و برنامه ریزی آموزشی"،

یک نظری و یک عملی)است که در هر  4زمینه تحصیلی

" تکنولوژی آموزشی" " ،آموزش و پرورش کودکان با

وجود دارد و در ترمهای پایانی ارائه می شود .پیش نیاز

نیازهای ویژه" و " آموزش و پرورش پیش دبستانی و

آن،کلیه دروس پایه است .هدف کارورزي :کم کردن

دبستان"تصویب شد .دانشگاه الزهرا از این  4زمینه  ،در

فاصله بین دروس نظری که دانشجو در رشته تخصصی

دو زمینه " مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و " آموزش

خود در طی ترم های مختلف خوانده است و عمل در

وپرورش پیش دبستانی و دبستان" دانشجو میپذیرد .در

موقعیت های واقعی و ایجاد توانایی و مهارت
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آموزشی) ،سبک مدیریت ،چگونگی تنظیم و تدوین تقویم
آموزشی و اجرایی،طرح درس،روش تدریس ،مدیریت
کالس و تعامل معلم با دانش آموزان ،ویژگی های
یادگیرندگان ،وضع موجود) امکانات ،مشکالت و مسایل (و
نقد و بررسی آن و فعالیت های دانشجو و همکاری و
مشارکت وی در امور محوله ( همراه با ذکر فعالیت ها و
چگونگی انجام آنها) و ارائه ایده های مناسب وغیره .روش

مهارت در دانشجو برای به کار بردن اطالعاتی که در
طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است می باشد.
این اهداف در پیش از کرونا با حضور در دانشگاه و
محل کارورزی محقق میشد .در دوران کرونا (آموزش
مجازی)این تمرین عملی به صورت حضوری امکان
پذیر نبوده و باید شیوه دیگری پیش گرفت .در برنامه
شورا بیان شده که محتوای درس ،بر اساس دوره های
تحصیلی و نوع سازمان ،توسط استاد راهنما تعیین
خواهد شد .بدین ترتیب ،استاد درس متناسب با دانش
و تجربه خود ،برنامه درسی متفاوت و منحصر به فردی
ارائه می نماید .پیش از کرونا دانشجو با مراجعه به
مراکز آموزشی و مدارس ساعاتی به تجربه در محیط
واقعی مدرسه و کالس درس می پرداخت .اکنون،
آموزش به صورت مجازی است و فعالیت یاددهی –
یادگیری از طریق سامانه ال ام اس و ادوبی کانکت
مبتنی بر بستر وب صورت می گیرد ،از این رو ،روند
کارورزی نیز ،متفاوت شده است .در این راستا ،ابتدا،
استاد ،یک گروه کالسی از دانشجویان تحت راهنمایی
خود در یکی از پیام رسان ها ایجاد کرده و برنامه
درسی را با آنها به اشتراک گذاشت و توضیحات الزم
ارائه شد و نظر آنها در مورد کم و کیف آن جویا شد .از
طرف دیگر ،استاد با یکی از مجتمع های آموزشی غیر
انتفاعی در تهران که سابقه آشنایی و همکاری را
داشتند هماهنگ نموده و دانشجویان را به آن مرکز
معرفی نمود .معاون آموزشی مجتمع که خود از
دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه
درسی الزهرا بود در جریان برنامه درسی(طرح درس
کارورزی) و توضیحات و توجیحات استاد قرار گرفت
و قول همکاری و مساعدت کامل داد .محتواي برنامه
درسي کارورزي مجازي در قالب گزارش علمی و با
نگرش سیستمی شامل این موارد بود :نظام مدرسه(
درون داد ،فرایند و برون داد)  ،منابع (انسانی ،مالی و
مادی ،کالبدی و فنی) ،وظایف سازمانی پست های
موجود در مدرسه( کادر آموزشی و غیر

و منابع کارورزي مجازي ،مولتی متد بوده و از
مشاهده آنالین کالس( دسترسی به سامانه مدرسه)،
مصاحبه با مدیر و معاون و معلم ،بررسی اسناد (ملی
آموزش و برنامه درسی و آیین نامه ها و بخشنامه ها)،
منابع تخصصی و پایگاههای اطالعاتی و سایت مدرسه و...
ارزشيابي شامل :گزارش علمی ،تحلیلی و مستند در -10
 15صفحه ،گواهی ساعات حضور آنالین و همکاری و
فعالیت های دانشجو با مهر و امضای مدیر مدرسه.
نتيجه گيري

برنامه درسی کارورزی مجازی ،به دور از محدودیت های
زمانی و مکانی ،امکان دسترسی دانشجو به فایل های
ضبط شده کالس درس (تعامل معلم و دانش آموزان) را
فراهم نموده ،دانشجویان را از تجربیات بی واسطه آموزش
مجازی معلمان نمونه بهره مند ساخته ،به پرورش اعتماد به
نفس و خودپنداره مثبت انها کمک نموده و آماده حضور در
عرصه واقعی عمل می نماید.
منابع

 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .برنامه درسی دورهکارشناسی رشته علوم تربیتی1395 .
Office of teacher education (2021) Practicum
handbook. http://nie.edu.sg/teacher-education
/practicum/templates-and-downloads .
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تحليل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدهاي دانشگاه سيستان و بلوچستان در آموزش
الکترونيکي
فرهاد شهرکي1؛ ابراهيم مرادي*2
استاد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدانfshahraki@eng.usb.ac.ir 1.
استادیار  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدانeb_moradi@eco.usb.ac.ir 2،

چکيده:
دانشگاه سیستان و بلوچستان با داشتن زیرساختهای مناسب ،از پیشتازان عرصه آموزش الکترونیکی قبل از گسترش بیماری کوید
 19بوده است .با پدیدار شدن بیماری کوید  ،19دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز همراه با سایر مراکز آموزشی دورههای آموزشی
حضوری خود را تعطیل کرد .با توجه به زیر ساختهای مناسب در این دانشگاه ،اساتید و دانشجویان از اسفندماه  1398به
آموزشهای الکترونیکی روی آوردند .باگذشت حدود  2ترم از آموزش الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضروری است تا
وضعیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و راهبردهایی برای ارتقای سطح آموزش تدوین شود ،لذا در این
پژوهش با هدف شناخت نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهای دانشگاه در آموزش الکترونیکی و در نهایت تدوین راهبردهای
آموزش الکترونیکی ،ابتدا با گردآوری مجموعه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای آموزش الکترونیکی با مساعدت اعضای
هیات علمی؛ پرسش نامه  SWOTتهیه شد .پس از برگزاری کارگاه توجیهی ،تعداد  147پرسشنامه تکمیل شد و با تحلیل
پرسشنامهها مهمترین نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهای دانشگاه در آموزش الکترونیکی استخراج گردید .در نهایت
راهبردهایی برای بهبود و ارتقای سطح آموزش الکترونیکی ارائه شد.
کليد واژه ها:آموزش الکترونیکی ،تحلیل  ،SWOTتدوین راهبرد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
آموزش الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضروری
است تا نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای
دانشکدههای مختلف در آموزش الکترونیکی مورد بررسی
قرار گیرد .در این راستا در این پژوهش با نظرخواهی از
اساتید و متخصصین ،نسبت به رفع کاستی ها و چالش های
موجود در جهت ارتقای وضعیت آموزش الکترونیکی در
دانشگاه سیاستها و برنامههای الزم مشخص خواهد شد.
روش تحقيق:
در این پژوهش از روش تحلیل  SWOTاستفاده شده
است .تحلیل  SWOTیکی از ابزارهای راهبردی تطابق
نقاط قوت و ضعف درونسازمانی با فرصتها و تهدیدهای
برونسازمانی است که از ابتدای سرواژۀ عبارات قوتها
( ،)Strenghthsضعفها ( ،)Weaknessesفرصتها
( )Opportunitiesو تهدیدها ( )Threatsگرفته شده
است .این روش تحلیلی سیستماتیک برای شناسایی این

مقدمه:
دانشگاه سیستان و بلوچستان با داشتن زیرساختهای
مناسب ،از پیشتازان عرصه آموزش الکترونیکی قبل از
گسترش کوید  19بوده است .با پدیدار شدن بیماری کوید
19و شیوع آن در کشور از اسفندماه  ،1398و لزوم کنترل
بیماری ،یعنی دور از تعامالت فیزیکی و قرنطینه خانگی ،این
بیماری بر ساختار و روشهای آموزشی در جهان و از جمله
ایران تاثیر گذاشت و دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز همراه
با سایر مراکز آموزشی دورههای آموزشی حضوری خود را
تعطیل کرد .با توجه به زیر ساختهای مناسب در این
دانشگاه ،اساتید و دانشجویان از اسفندماه  1398به
آموزشهای الکترونیکی روی آوردند .مدیران دانشگاه
نیزتالش نمودند تا استانداردهای الزم در اجرای آموزش
الکترونیکی را در سریعترین زمان ممکن در اختیار اساتید و
دانشجویان قرار دهند .به هر حال با گذشت حدود دو ترم از
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کیفیت علمی پایاننامهها هم تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته
است.افزایش تقلب و عدم آشنایی اساتید با بکارگیری
شیوههای تقلب نیز معضل دیگری است که الزم است به آن
توجه شود.
از طرفی ،امکان تماشای چندباره محتوای آموزش
الکترونیکی توسط دانشجویان ،امکان برگزاری کارگاهها،
همایش های ملی و بین المللی به صورت الکترونیکی با
هزینههای بسیار کمتر از همایشهای حضوری و سهولت
مشارکت در این کارگاهها توسط اساتید و دانشجویان،
گسترش فرهنگ آموزش الکترونیکی ،فراهم شدن امکان
استفاده از آموزش الکترونیکی در شرایط بحرانی و حتی
شرایط عادی پس از برطرف شدن بیماری کوید  19از
فرصتهای پیشروی آموزش الکترونیکی در دانشگاه هست.
در دسترس نبودن اینترنت با سرعت مناسب مخصوصا در
مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان و عدم پوشش
مناسب اینترنت در تمام نقاط کشور از یک سو و فراهم
نبودن حداقل امکانات استفاده از آموزش الکترونیکی برای
بخشی از دانشجویان و کاهش انگیز تحصیل برای آنان مانند
نداشتن گوشی هوشمند یا لپ تاپ مناسب از مهمترین
تهدیدهای پیشروی آموزش الکترونیکی در دانشگاه است.
عدم امکان ارائه مناسب واحدهای عملی و آزمایشگاهی و
کارگاهی در آموزش الکترونیکی نیز تهدیدی مهم در آموزش
الکترونیکی مخصوصا در دانشکدههای علوم پایه و مهندسی
است.
نتيجه گيري و پيشنهادها:
با توجه به پوشش نامناسب اینترنت در استان مخصوصا در
مناطق روستایی الزم است در سطح کالن کشوری و
منطقهای از طرف نهادها و دستگاههای ذیربط توجه ویژهای
به آن شود .افزایش احتمال تقلب در امتحان الکترونیکی و
عادت کردن بعضی دانشجویان به روشهای غیر اخالقی در
آموزش نیز آسیب دیگری در آموزش مجازی است ،که گام
موثری که دانشگاه برداشته است تدوین شیوهنامه راهکارهای
کاهش تقلب در امتحانات است .کمبود امکاناتی مانند تخته
هوشمند و یا قلم نوری برای تدریس دروس با ماهیت
محاسباتی یکی از نقاط ضعف مهم آموزش الکترونیکی در
دانشگاه محسوب میشود ،لذا مساعدت در خرید این امکانات

عوامل و تدوین راهکارهایی برای تطابق بین آنها است .از
دیدگاه این روش ،با تدوین راهکارهای مناسب قوتها و
فرصتها بیشینه و ضعف و تهدیدها کمینه خواهد شد(داوری
و شانهساززاده1380،؛ رهنما ،مانی و اسدی.)1389 ،
برای تحلیل نقات قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
آموزش الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ابتدا،
نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای دانشکدههای
مختلف در آموزش الکترونیکی با استفاده از پرسش نامه باز
شناسایی شد .ضمن تهیه پرسش نامه بسته و ارزیابی نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها؛ ضرایب ،نمرات و رتبه
بندی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف )و خارجی(فرصتها
و تهدیدها) مشخص گردید و در آخر راهبردهای مناسب
جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در دانشگاه
تدوین شد.
نتايج :
توانمندشدن بسیاری از اساتید در کار با سامانههای آموزش
الکترونیکی  ،اطالع رسانی به موقع آیین نامه ها و شیوه نامه
ها و رفع اشکال سریع و به موقع اساتید و دانشجویان
دانشکده ،استفاده اساتید دانشکده از روشهای متعدد در
یاددهی محتوای درسی (ویدئو ،صوت ،کالس زنده ،ارزیابی
همتا به همتا ،تاالرهای گفتگو) ،استفاده اساتید دانشکده از
روشهای متعدد و مستمر ارزیابی سامانه های مدیریت
آموزش الکترونیکی و بروزرسانی محتواهای درسی توسط
اساتید دانشکده به عنوان مهمترین نقاط قوت دانشکدههای
مختلف در آموزش الکترونیکی شناخته شد.
در تحلیل نقاط ضعف ،تدریس به روش آموزش الکترونیکی
برای دروس با ماهیت ریاضی و محاسباتی  ،با محدودیتها و
مشکالت بیشتری همراه است از طرفی اساتید به امکانات
الزم مانند تخته هوشمند و یا قلم نوری دسترسی ندارند و
دانشجویان نیز درتعامل با اساتید نیازمند امکاناتی هستند که
بتوانند به صورت آنالین محاسبات مربوطه را در کالس ارائه
نمایند .بنابراین آسیبپذیری واحدهای ریاضی و محاسباتی
در این نوع تدریس بیشتر است .از طرفی تعطیلی دانشگاه
باعث تعامل و ارتباط کمتر دانشجویان با اساتید راهنما و
مشاور شده است و این مشکل بیانگیزگی دانشجویان در
پیگیری انجام پایاننامه را افزایش داده است و از سوی دیگر
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از محل گرنت اعضای هیات علمی گامی در جهت رفع این
ضعف است .برگزاری جلسات مشاوره منظم وبیناری بوسیله
اتاقهای مجازی شخصی اساتید بین اساتید راهنما و مشاور
پارسا با دانشجویان تحصیالت تکمیلی مربوطه برای افزایش
سطح علمی پارساها و دستاوردهای آن .ضبط جلسات برای
مرور مطالب جلسه نیز پیشنهاد می شود .نظارت بیشتر بر
کمیت و کیفیت تدریس الکترونیکی و تدوین و اجرایی
نمودن سیاستهای تنبیهی و تشویقی نیز در ارتقای کیفیت
آموزش الکترونیکی موثر است.
سپاسگزاري:
از همکاری معاونین محترم آموزشی دانشکدههای مختلف
دانشگاه سیستان و بلوچستان کمال تشکر و قدردانی داریم.
منابع:
داوری ،دردانه و شانهساززاده ،محمدحسن( ،)1380مدیریت
استراتژیک (از تئوری تا عمل) ،نشر مولفین ،تهران.
رهنما ،محمدرحیم ،مانی ،عزت اهلل و اسدی روح اهلل
( ،)1389تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با
الگوی  ،SWOTمجله جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره 15
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داوري الکترونيکي دروس کارگاهي پروژهمحور؛ داوري درس طراحي معماري 2براساس
الگوي JAAD
مهسا حقاني
مربی ،معماری ،دپارتمان ساختمان و معماری ،دانشکده فنیوحرفهای دختران بابل ،دانشگاه فنیوحرفهای مازندرانMhs.Haghani@yahoo.com *1.

چکيده
همهگیری ویروس کرونا در جهان ،آثار و تبعات منحصربفردی را در حوزههای مختلف از خود برجای گذاشتهاست .در این بین مراکز
آموزش عالی ،بهعنوان متولی امر آموزش با وجود رشتهها با ماهیتهای متفاوت که سبک آموزش الکترونیکی منحصر بفرد خود را
میطلبد ،با چالشهای بسیاری مواجه گشتند .یکی از دغدغههای اصلی ،آموزشِ دروس عملی پروژهمحور ،در رشتههایی همچون
معماری است؛ زیرا وضعیت حرفهای و آثار معماری در جامعهی ایران ،متأثر از نظام آموزش عالی این رشته است .از آنجاییکه
داوری در پروژههای معماری ،بهعنوان آخرین حلقهی آموزش ،زمینهساز رشد و بالندگی دانشجو خصوصاً در دروس طراحی معماری
محسوب میگردد .توجه به فرآیند این بخش در آموزش الکترونیکی از نکات قابل تأمل و چالشبرانگیز این نوع آموزش در دروس
طراحی معماری میباشد .با این پیشزمینه گزارش حاضر با رویکردِ تجربهنگاری ،به بیان تجربهی داوری با الگوی  ،JAADبصورت
الکترونیکی می پردازد ،در این تجربه ،نگارنده در ارزیابی درس طرح معماری دو دانشجویانِ کارشناسیناپیوسته معماری 5 ،مرحلهی
داوری با الگوی  ،JAADرا بصورت برخط و برون خط با توجه به مراحل مختلف داوری انجام داد .در انتها نگارنده معتقد است
ارزیابی الکترونیکی خصوصاً در مرحله سوم ،چهارم و پنجم داوری که با حضور همزمان دانشجویان ،اساتید معماری ،معماران حرفه-
ای و اساتید رشتههای دیگر بهعنوان مخاطب عام بصورت آنالین (در بستر ادوب کانکت) و آفالین (ژوژمان مجازی در گروههای
اساتید معماری) برگزارگردید؛ نمود آشکار تبدیل تهدید به فرصت بوده و تجربه بسیار مفیدی را برای دانشجویان به منظور آگاهی از
نظرات اساتید این حوزه فراهم میآورد ،که این مهم عمدتاً در ارزیابیهای حضوری بهعلت بعد مسافت و  ...امکانپذیر نمیباشد.
واژگان کليدي :داوری الکترونیکی ،دروس کارگاهی پروژهمحور ،طراحی معماری ،2الگوی .JAAD
امر داوری طرحهای معماری بخشِ مهم ،جدایی ناپذیر و
چالشبرانگیز از فرآیند آموزش معماری است ،زیرا با
سنجشِ طرحهای دانشجویان ،درک درست از انتقال
مفاهیم ،نقاط قوت و ضعفِ برنامهی آموزشی نشان داده
خواهدشد و میتوان با توجه به آن اقداماتی را در رابطه با
بهبود و آموزش طراحی با یک روش هدفمند انجام داد
( .)Bayazidi &Hamejani,2017,p.48در واقع
وظیفهی داوری این است که فاصلهی بین فعالیتهایی که
دانشجویان برای تولید طرح انجام میدهند و استانداردهایی
که توسط متخصصان قابل قبول تلقی میشوند را روشن
کند؛ که این امر کمک بزرگی به دانشجویان در نشان دادن
عملکرد بهتر از خود ،خواهد نمود ( Marie, 2014, pp.

شرح گزارش
شیوع ویروس کووید  19در جهان ،آموزش رشتهها با ماهیت
کارگاهی ،همچون رشتهی معماری ،با ماهیتی دو وجهـی در
دانشگاههای مهارتمحور همچون دانشگاه فنیوحرفـهای را
با چالشهایی مواجه ساخت .زیرا آموزش با تعامـل ،در گـام
اول به تربیت دانشجوی معماری در کنار تعلیم آن و در گـام
بعدی آماده نمودن معمار آینده جهت تعامل با کارفرما کمک
خواهــد نمــود .اگرچــه صــاحبنظــران حــوزهی آمــوزش
الکترونیکی به تعاملپذیر بـودن آن بـه طـور نظـری اشـاره
دارند ،ولی در مواجه با شـرایط اضـطرار خصوصـاً در دروس
کارگاهی پروژه محـور همچـون معمـاری بایـد بـدنبال راه-
کارهای عملیاتی با توجه به ماهیت درس بود.

.)36, 45
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مراحل داوری براساس الگوی
JAAD

با این پیش زمینه و با توجه به تجربهی یک تـرم آمـوزش
غیرحضــوری در نیمســال  ،982در نیمســال اول ســـال
JAAD11
تحصیلی1399-1400نگارنده باتــوجه به الگـوی
به ارزیابی درس طراحی معماری  2بصورت الکترونیکـی در
پنج مرحله پرداخت.
جدول :1مراحل داوری براساس الگوی JAAD
مرحله  1ارائهی فرمهای مراحل داوری به
دانشجویان
ارزیابی فرآیند طراحیِ دانشجویان
مرحله 2
ارزشیابی فرآوردهی طراحی دانشجویان
مرحله 3
بررسی نتایج ارزیابی و ارزشیابی
مرحله 4
تصمیمگیری و سیاستگذاری
مرحله 5

مرحلهی سوم ،ارزشیابی فرآوردهی طراحی دانشجویان بود؛
که در این مرحله بعلت غیرحضوری بودن به دو روش-1 ،
با حضور همزمان دانشجویان ،اساتید معماری ،معماران
حرفهای و اساتید رشتههای دیگر بهعنوان مخاطب عام
بصورت آنالین (در بستر ادوب کانکت) و -2آفالین
(ژوژمان مجازی در گروههای فضای مجازی اساتید
معماری) صورت پذیرفت ،اساتید با توجه به چک لیستهای
آماده شده به ارزشیابی فرآوردهی کار دانشجویان پرداختند.
قرارگیری در فضای داوری و آگاهی از دیدگاههای داوران
تجربهی جدیدی را برای دانشجویان فراهم آورد ،که این
امکان در چنین وسعتی در شرایط حضوری ،عمدتاً بعلت بعد
مسافت امکانپذیر نخواهدبود ،نگارنده با استفاده از تجربهی
داوری الکترونیکی در نیمسال ،991اکنون در نیمسال ،992
در کرکسیونهای مقطعی نیز ،از پتانسیل داوری الکترونیکی
و استفاده از تجربهی دیگر اساتید استفاده مینماید و بر این
نظر است که بدین روش میتوان تهدید داوری الکترونیکی
را به یک فرصت تبدیل نمود.
در مرحلهی چهارم پس از جمع کردن امتیازات مرحله  2و،3
به بررسی نتایج ارزیابی و ارزشیابی پرداختهشد ،از آنجـایی
که امتیاز نهایی ،مجموع امتیاز داوران حاضر در جلسـه و بـا
فرآیندی هدفمند صورت پذیرفته بود ،قابلیت پذیرش نمـره
توسط دانشجویان باالتر رفته و میزان رضایت آنها افزایش
یافتهبود .پس از اعالم نتـایج ارزیـابی دانشـجویان ،فرآینـد
گفتگو و تعامل برای ترویج شفافیت و رسیدن به یک درک

سمیاد12،

در مرحلهی اول در ابتدای نیمسال991در سامانه
فرمهای مراحل داوری دانشجویان ،به منظور آگاهی آنها از
شاخصها و معیارهای داوری طبق الگوی  JAADبه
ترتیب اولویت وزنشان در اختیار آنها قرارگرفت؛ بطوری که
دانشجویان از ابتدای ترم از روند داوری پیش رو مطلع بودند
و عملکرد خود را با آن تطبیق دادند .در مرحله دوم ارزیابی
فرآیند طراحی دانشجویان توسط نگارنده در غالب آزمون
اسکیس ،کرکسیونهای مقطعی ،تحویلموقت و  ...انجام
پذیرفت که این امر بصورت برخط (در بستر ادوب کانکت) و
برون خط (ارسال آثار توسط دانشجویان با صوتی کوتاه
شامل توضیحات پروژه و ارسال فیلم ضبطشده کرکسیون
همراه با دست نگاری توسط نگارنده)انجام پذیرفت.
جدول  .2روند کرکسیون غیرحضوری درس طراحی معماری (حقانی
واصغرپور)1399 ،

Judgment of Academic Architectural Designs11
داوري طرح هاي معماري دانشگاهي
 12سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي دانشگاه فنيوحرفهاي
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Al-Qaysi, N; Piroozfar, A; Southall, R; & Farr, E.
R. (2016). Judgment in architectural competitions
as communicative deliberative practice. 6th
International Competitions Conference, 27-29
October 2016, Leeds Beckett University, Leeds,
UK.

مشترک ()AL-Qaysi et al.,2016,p.1صورت پذیرفت.
زیرا اگر هیچ بحث و مشارکتی وجـود نداشـتهباشـد ،راهـی
برای بهبود و توسعه در الگوهای داوری وجود نخواهدداشت
( .)Utaberta et al.,2012,p.237استفاده از این تجربـه
در ترم جاری ،در همان درس نشان از ایجاد حس رقابـت و
انگیزه بیشتری میـان دانشـجویان ،بـا توجـه بـه آگـاهی از
تجربهی ترم پیش شدهاست.
در گام نهایی از مراحل داوری ،قصد بر آن است که نتایج
حاصل از این ارزیابی چه در مرحلهی فرآیند و چه در
مرحلهی ارزشیابی فرآورده ،توسط اساتید دانشکده بررسی و
با مقایسه با ترمهای پیش بتوان برای بهبود و ارتقاء
وضعیت آموزشی تصمیمات و اقدامات درستی صورت پذیرد.

& ;Utaberta, N; Hassanpour, B; Zaharim, A
Spalie, N. (2012 A). Re-assesing criteria-based
assessment in architecture design studio
Advanced Information Technology in Education
(pp. 231-238): Springer.

نتيجهگيري
نتیجه حاصل از تجربهنگاری مطرحشده ،حاکی از آنست که
اگرچه آموزش الکترونیکی در دروس کارگاهی پروژهمحور با
چالشهایی روبروست ولی میتوان از این تهدید در فرآیند
داوری ،که خود مرحلهای کلیدی در آموزش معماری است،
بهعنوان یک فرصت استفاده نمود.
منابع:
حقانی ،مهسا ،اصغرپورعلمداری ،حسین ،)1399( ،کرونا و چالش-
های آموزش دروس کارگاهی پروژهمحور؛ یادگیری الکترونیکی
درس طراحی معماری ،همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها
ومراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ،19
مرداد.1399
Bayazidi, G; Hamejani, Y. (2017). Assessing the
Effective Factors on JudgingArchitectural Design
Projects of UniversityStudents. International
Journal of Architecture and Urban Development,
7(2), pp. 47-58.
Marie, J. (2014). How design reviews work in
Architecture and Fine Art: a comparative study
across one school of Fine Art and two schools of
Architecture. Charrette, 1(1), pp. 36-48.
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سياستگذاري آينده براي استفاده بهينه از دستاوردهاي ارزيابي نتايج آموزش عالي دوران
کرونا در دانشگاه ها
اصغر زماني ،مهتاب پورآتشي
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – تهران – ایرانofogh557@yahoo.com*1
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – تهران – ایرانmah.pouratashi@gmail.com2

چکيده :
دوران کرونا برخالف آنچه ابتدا تصور می شد  ،تاثیرات ماندگاری را در ابعاد مختلف زندگی در کره خاکی و زیست بوم ما به جای
گذاشته است .از جمله این تاثیرات را می توان در حوزه آموزش و خصوصا آموزش عالی و محک زنی یادگیری و سنجش آن ،
مشاهده نمود .با شروع دوران کرونا ،دانشگاه ها و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای مواجهه با این دوران و تبعات آموزشی آن ،
اقدامات گسترده ای را برای حفظ کیفیت نظام آموزشی و ارزیابی نتایج آموزش عالی  ،به انجام رسانده اند که این اقدامات می تواند
برای آیندگان مفید واقع شده و زمینه ای برای سیاستگذاری آینده در حوزه آموزش عالی باشند  .از همین رو این پژوهش ،از رهگذر
بررسی اقدامات و دستاوردهای ارزیابی نتایج آموزش عالی دوران کرونا در دانشگاه ها ،با روش کیفی و ابزار مصاحبه ،اقدام به
مصاحبه نیمه ساختاریافته با  32نفر از بازیگران نظام آموزش عالی نموده است که تحت تاثیر آموزش الکترونیکی و شیوه های
ارزیابی آن در دوران کرونا قرار گرفته اند ،سپس نتایج حاصله در قالب رهیافت هایی برای سیاستگذاری آینده آموزش عالی در حوزه
ارزیابی نتایج آموزش عالی ارایه شده است.
واژگان کليدي :سیاستگذاری ،ارزیابی ،کیفیت ،آموزش عالی ،دانشگاه ،دانشجو
آموزش و پژوهش در کشور ،چند محور فعالیت در دستور
کار قرار گرفت که از جمله آنها می توان به محور
سنجش و ارزیابی(معاونت آموزشی وزارت عتف.)1399،
اشاره نمود .ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش و یادگیری
است که با توجه به قابلیتها و امکانات محیط الکترونیکی
می توان از آن برای کمک به افزایش کیفیت یادگیری
بهره گرفت .از یک سو ماهیت یادگیری الکترونیکی و
امکانات موجود در آن زمینه را برای تشدید تقلب و
سرقت ادبی فراهم می سازد و در صورت عدم توجه
جدی می تواند به اعتبار آموزش های الکترونیکی لطمه
وارد کند .از سوی دیگر قابلیتها و امکاناتی در محیط
الکترونیکی وجود دارد که می توان از آنها برای غنا
بخشیدن به جنبه های تربیتی شیوه های ارزشیابی بهره
گرفت .با استفاده از این قابلیتها و ظرفیتها می توان
بازنمایی چندگانه ،خودآزمایی ،همیار آزمایی و ارزشیابی
خودرهیابانه را اجرا کرد تا کارکرد واقعی ارزشیابی که

مقدمه
با شیوع بیماری کووید19 -و تعطیلی اجباری آموزش
حضوری در کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
راهبرد "تبدیل کردن تهدید کرونایی به فرصت روی
آوری به روشهای نوین آموزشی" را برای دستیابی به
اهداف زیر برگزید :
جلوگیری از وقفۀ تحصیلی برای جوانان کشور با به
حداقل رساندن آسیبهای ناشی از توقف آموزش حضوری
و نیز کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه؛ بهره مندی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از مزایای شیوه های
نوین آموزش الکترونیکی؛ افزایش توان و آمادگی مراکز
آموزش عالی در مواجه با شرایط سخت و حوادثی که آثار
مشابه اجتماعی می توانند داشته باشند(معاونت آموزشی
وزارت عتف.)1399،
در نتیجه ،با اتخاذ این راهبرد ،با تأکید بر حفظ و استمرار
فعالیتهای علمی و دانشگاهی و ممانعت از تعطیلی جریان
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آموزش عالی و جامعه و تقویت زیرساختهای فنی
درکشور و همچنین تـدوین کـدهای اخـالق در
یـادگیری الکترونیکی
 تجهیز دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور به
بستر LMSملی و پشتیبانی مناسب از آن و تقویت
زیرساختهای محتوایی ،فنی و اینترنت در دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی و دسترسی مناسب دانشجویان
به این زیرساخت ها
 اعطای وام و حمایت مالی به دانشجویان برای تهیه
ابزار های الزم در خصوص ارزیابی برخط و
زیرساخت های (سخت افزاری ،نرم افزاری ،اینترنت
و )..مناسب برای ارزیابی برخط
 تصویب قوانین بازدارنده تقلب در ارزیابی برخط و
اعالم عمومی به بازیگران نظام آموزشی و توجیه و
آموزش دانشجویان نسبت به ارزیابی برخط و شیوه
های آن و اعتماد سازی نسبت به ارزیابی برخط و
مجازات تقلب در آزمونها و مصادیق آن
 توجیه کادر پشتیبانی اعم از خدمات فنی و آموزشی و
اساتید و مدرسان مبنی بر رعایت حقوق دانشجو در
ارزیابی برخط( الزام به پاسخگو بودن اساتید به طور
منظم به دانشجویان در خصوص نحوه آزمون و شرایط
آزمون و رفع اشکال ،راه های مناسب ارتباطی،
استاندارد سازی آزمون و زمان آن ،چند روشی نمودن
آزمون و ارزیابی های متنوع و تجزیه تحلیل
موردمحور و )...به منظور کاستن از تردیدها و استرس
دانشجویان و همچنین آموزش و توسعه دانشجویان و
کادر علمی( توسعه و بالندگی اساتید در زمینه آزمون
سازی و ارزیابی و موارد مطروحه فوق) در رابطه با
استفاده از ابزارهای ارزیابی برخط.
 وحدت رویه در برگزاری ارزیابی های برخط استاندارد
در گروه های آموزشی برای جلوگیری از ارزیابی های
سلیقه ای و غیر استاندارد و همچنین تاکید بر مواردی
چون ارزیابی های متعدد و تکوینی ،دریافت بازخورد

همانا کمک به یادگیری است ،در ارزشیابی های
الکترونیکی محقق شود(سراجی .)1399،از سوی دیگر
ارزشیابی برای مقایسه و انطباق یک واحد دوره یا برنامه
با مجموعهای از معیارهای عملکرد یا پیامدها به کار می
رود .این معیارها غالباً به وسیله عوامل یا سازمانهای
خارجی تدوین می گردند اما منافع اساتید و دانشجویان
نیز در سیاست های ارزشیابی نقش تعیین کننده ای
دارند(گریسون و آندرسون.)1384،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با
ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با  32نفر از بازیگران
نظام آموزش عالی با تاکید بر حوزه یادگیری الکترونیکی
انجام شده است .که از این تعداد  12دانشجو کارشناسی
و کارشناسی ارشد 8 ،عضو هیات علمی دارای تجربه
آموزشی و اجرایی در آموزش به صورت الکترونیکی8 ،
کارشناس حوزه آموزش و خدمات پشتیبانی آموزشهای
الکترونیکی 4 ،مدیر در حوزه آموزشهای الکترونیکی ،بوده
اند .یافته های این پژوهش بعد از تحلیل ،در قالب
رهیافت هایی برای سیاستگذاری آینده برای استفاده
بهینه از دستاوردهای ارزیابی نتایج آموزش عالی دوران
کرونا در دانشگاه ها ارایه گردید.
نتيجه گيري و پيشنهاد
باتوجه به راهبردهای وزارت عتف و سیاستهای اعمالی
برای سنجش و ارزیابی در نظام آموزش عالی ،و
همچنین دامنه تبعات این راهبردها ،می توان محورها و
رهیافت های ذیل را جهت سیاستگذاری آینده برای
استفاده بهینه از دستاوردهای ارزیابی نتایج آموزش عالی
دوران کرونا در دانشگاه ها پیشنهاد و ارایه نمود.
پيش از آزمون و ارزيابي
 بهبود و توسعه فرهنگ یادگیری ،فرهنگ یادگیری
الکترونیکی و ارزیابی الکترونیکی در دانشگاه ،نهاد
78

معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.)1399( ،
اقدامات و رویکرد معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در رویارویی با همه گیری ویروس کرونا

مرتب و درطول فرایند یادگیری و یادگیری ماندگار به
جای یادسپاری
برگزاري آزمون
 استفاده از آزمونهای برخط استاندارد شده و تدوین
روش و ابزار ارزیابی برخط متناسب با هر درس و
محتوای خاص
 پشتیبانی فنی کافی از دانشجویان و کادر علمی و
مدرسان در حین آزمون
 استفاده از ارزیابی همزمان و غیر همزمان و همچنین
استفاده از آزمونهای مفهومی و منبع باز
 استفاده از بستر LMSیا مودل به همراه استفاده از
بسترنظارتی  ProctorUو HonorLockو یا
 Mettlدر ارزیابی به شیوه الکترونیکی
پسا آزمون و پسا ارزيابي
 ایجاد شبکه تبادل دانش در خصوص ارزیابی
الکترونیکی و پشتیبانی تسهیم دانش و تجارب این
حوزه
 ایجاد بستر و راه ارتباطی مناسب بین استاد و
دانشجو و تاکید بر الزام پاسخگو بودن اساتید به
دانشجویان در خصوص تبیین و روشن ساختن مساله
و پاسخ صحیح(یاددهی پسا آزمون)
منابع
سراجی،فرهاد( .)1399سنجش و ارزشیابی از یادگیرنده در محیط
الکترونیکی .مجموعه مقاالت چالشهای یادگیری
الکترونیکی در آموزش عالی .همدان ـ دانشگاه بوعلی سینا
تیرماه.
گریسون ،دی.آر؛ آندرسون ،تری .)2003(.یادگیری الکترونیکی
در قرن ( 21مبانی نظری و عملی) .ترجمه اسماعیل زارعی
زوارکی و سعید صفایی موحد .)1384(.تهران .انتشارات علوم
وفنون
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شخصي سازي آزمونهاي مجازي بر بستر سامانه هاي مديريت يادگيري الکترونيکي
سيدمهدي ميرفتحي
گروه علوم پایه ،آموزشکده فنی و حرفه ای رامسر(مالصدرا) ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ،رامسر ،ایرانm.mirfathi@gmail.com

چکيده
در این تجربه آموزشی ،چالش ها و راهکارهای پیش روی ارزشیابی الکترونیکی ،بررسی و شخصی سازی آزمونها بـه
عنوان روشی برای کاهش پیامدهای منفی استفاده از فضای مجازی به عنوان بستر اصلی آموزش و یـادگیری ،ارائـه
شده است .بازخورد دریافتی از دانشجویان ،نشان از موثر بودن این شیوه در کاهش سطح تقلب و استرس ،افزایش باور
پذیری دانشجویان و رشد مشارکت در فعالیتهای مکمل تدریس بوده است.
واژههاي کليدي :آموزش مجازی ،یادگیری الکترونیکی ،ارزشیابی ،شخصی سازی

مختلفی از جمله برقراری ارتباط تصویری زنده با دانشجو

-1مقدمه

در حین آزمون ،صحت سنجی پـس از آزمـون بصـورت

با رشد تقاضا و فراگیر شدن آموزش عالی حساسیت

برقراری ارتباط با دانشـجویان منتخـب ،قابلیـت تعریـف

نسبت به عملکرد دانشگاه ها افزایش پیدا کـرده اسـت و

بانک سوال و اختصاص سواالت تصادفی و  ...بصـورت

اطمینان از کیفیت مطلـوب در عملکـرد نظـام آموزشـی

ترکیبی پیشنهاد شده،که هر کدام مزایا و معایـب خـود را

ضرورتی انکارناپذیر در پیشگیری از اتالف سرمایه هـای

دارد(رضایی .)1399 ،در تجربه پیش رو ،قابلیت تعریـف

انسانی و مادی و توانایی رقابت پذیری در دنیای آینده به

سوال محاسباتی شخصی سـازی شـده در سـامانه هـای

شـمار مــی آیــد .از آنجــا کــه بهبــود کیفیــت آمــوزش و

مدیریت یادگیری الکترونیکی به عنوان راهکاری مناسب

یادگیری ،محوری ترین ارزش نهاد دانشگاهی است ،لـذا

برای پیاده سازی آزمونهـا و تکـالیف کالسـی در دروس

بهبود و سالمت روند ارزشیابی نیز در این مسیر ضرورتی

محاسباتی ارائه شده است.

انکار ناپذیر است(فتحی واجارگاه .)1390 ،در این میان به

-2روش اجرايي

آموزش الکترونیکی می بایست به عنوان فرصـتی بـرای
تســهیل فرآینــد یــادگیری ،مســتقل از زمــان و مک ـان

روش ارزشیابی پر استفاده طـی تـرم هـای اخیـر،
استفاده از ویژگـی بانـک سـواالت در سـامانه یـادگیری
الکترونیکی دانشگاه و تخصیص سواالت تصادفی به هـر
فراگیر می باشد .این راهکار نیازمند تعریف تعداد سواالتی
به مراتب افزون بر تعداد سواالت آزمون ویژه هر فراگیر،
در بانک سواالت هـر درس بـوده و در صـورت افـزایش
تعداد فراگیران ،به دلیل تکرار پـذیری و تصـادفی بـودن
آن ،امکان یکسان شدن سواالت آزمون بـرای جمعـی از

نگریست(عباسی کسـانی .)1398 ،تحقیقـات نشـان داده
است مسائل اخالقی ،پداگوژیکی ،روانی و فنی بـر رونـد
ارزشیابی مجازی تاثیر گذارند (زمـانی .)1394 ،از سـوی
دیگر از دید اسـاتید ،عـدم امکـان کنتـرل کلـی فراگیـر
خصوصاً در کالسهای پرجمعیت و امکـان وقـوع تقلـب،
ارزشیابی عادالنه را تحت تاثیر قرارداده است .راهکارهای
80

نمونه ساختار تعریف چنـین سـوالی در سـامانه مـدیریت

دانشجویان ،محتمـل خواهـد بـود .پیشـنهاد اصـالحی و
تکمیلی برای رفع این مشکل در روش ذکر شـده ،فعـال
سازی عدم امکان بازگشت فراگیر به سواالت قبلـی و در
حقیقت ترتیبی کردن روند پاسخگویی است ،کـه بـدلیل
استرس فضای خاص امتحـان مجـازی و محـدودیتهای
زمانی ناگزیر از اعمال آنها ،چندان عادالنه به نظـر نمـی
رسد و با انتقاد فراگیران نیز مواجه شده است.

الکترونیکی یادگیری دانشگاه فنی و حرفه ای (بـر بسـتر
مودل) ،در شکل ( )1به تصویر کشیده شده است.

راهکار پیشنهادی و تجربه شده برای رفع ایـن مشـکل،
استفاده از ویژگی تعریف سواالت محاسباتی برای آزمون
سازی در سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی است

شکل  -1نمایی از تعریف بدنه سوال .پارامترهای داخل آکوالد ،قابلیت
مقداردهی اتوماتیک توسط سامانه را خواهند داشت.

که قابلیت شخصی سازی آزمـون بـرای هـر دانشـجو را
فراهم می آورد .در این شیوه پیشنهادی ،استاد الزامی بـه

 -2-2مزاياي آزمون محاسباتي شخصي سازي شده

تعریف تعداد بسیار زیاد سوال در قالب بانک سواالت و یا

در این شیوه ارزشـیابی ،تصـحیح اوراق بـه صـورت

محدود کـردن زمـان پاسـخگویی و حتـی محـدودکردن

اتوماتیک توسـط سـامانه مـذکور انجـام شـده و فراگیـر

دسترسی فراگیر برای پاسخگویی به سوال قبلی را ندارد.

بالفاصله پس از اتمـام آزمـون ،امکـان مشـاهده پاسـخ

لذا استرس ناشی از فضای آزمون مجازی برای فراگیر به

صحیح و نمره ارزشیابی خـود را خواهـد داشـت .لـذا در

مراتب نسبت به شیوه های دیگر کاهش یافته و در کنـار

هنگام طرح سوال در سامانه ،می بایست نسـبت بـه درج

آن به دلیل متفاوت بودن متغیرهای اولیه سواالت ،امکان

فرمول های محاسباتی برای پاسخ هر بخش از سـوال و

تقلب کاهش یافته و اشـتراک گـذاری پاسـخ نهـایی ،از

در حقیقت تعریف روند پاسخ بـرای سیسـتم مـورد نظـر

سوی فراگیران برای یکدیگر ،منتفی و بی معنی خواهـد

اقدام کرد(شکل (.))2

بود.
 -1-2ويژگي هاي آزمون محاسباتي شخصي سازي شده

در این شیوه طرح سـوال ،مـی تـوان متغیرهـای
پیش فرض سوال را بـرای سیسـتم تعریـف کـرده و بـه
کمک قابلیت باز تولید ،آن مقادیر را به تعداد دلخـواه ،در

شکل  -2نمایی از شیوه تعریف فرمول محاسباتی در سامانه ،برای تصحیح
اتوماتیک پاسخ های ثبت شده دانشجویان.

تولید کرد .در حقیقت به کمک این شیوه می توان بـرای

در این تجربه ،در انتهای آزمونهـا ،الـزام ضـمیمه کـردن

هر سوال ،یک ساختار و بدنه ثابـت تعریـف کـرده و بـه

تصویر پاسخبرگ و روش حل فراگیـر نیـز اعمـال شـده

کمک درج اتوماتیک متغیرهای عددی تولید شده در آن،

است .سپس تصـاویر پاسـخبرگ دانشـجویان بررسـی و

نسبت به شخصی سازی آزمون هر دانشجو اقـدام کـرد.

ضمن بارگذاری برگه تصحیح شده ،با توجـه بـه میـزان

گستره عددی مورد نظر و بصورت اتوماتیـک در سـامانه
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روند صحیح پاسخگویی به هر سـوال ،نمـره اختصاصـی

کالسی و آزمونهای پایانی دانشـجویان دانشـگاه فنـی و

سیستم به آن پاسخ در سامانه مذکور ،قابلیت اصالح نیـز

حرفه ای (آموزشکده رامسـر) بصـورت مـوردی در درس

خواهد داشت.

فیزیــک اســتفاده شــده اســت .بــازخورد دریــافتی از
دانشجویان ،نشان از موثر بودن این شیوه ،کاهش سـطح

از مزایای دیگر شیوه طـرح سـوال محاسـباتی شخصـی

استرس ،رشد باور پذیری دانشجو و افزایش اعتماد سازی

سازی شده ،امکان تعریف محدوده خطا و پذیرش پاسـخ

در ارتباط متقابل بین دانشجو و استاد بوده اسـت .شـایان

هــای عــددی در گســتره از پ ـیش تعریــف شــده اســت.

ذکر است این شیوه صرفاً سطح تقلب پـذیری آزمـون را

بدینسان اگر دانشجویی پاسخ اعشاری نهـایی سـوالی را،

کاهش می دهد و نباید انتظار رفع کامل تقلب در آزمـون

گرد کرده یا تقریب زده و درج نمایـد ،از طـرف سیسـتم،

مجازی را به کمک آن داشت .در هر حال ،مقایسه مزایـا

پاسخ مورد نظر ،درست تشخیص داده خواهد شد .لـذا در

و معایب این شیوه ارزشـیابی ،اسـتفاده از آن در تکمیـل

این شیوه ،مالک ارزشـیابی ،بـر هـدف اصـلی آموزشـی

فرآیند یادگیری را موثرتر از سایر شیوه ها نشان می دهد.

همان مبحث درسی ،متمرکز شـده و در صـورت خطـای
محاسباتی اندک ،بر خالف سواالت چند گزینه ای ،پاسخ
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مورد نظر ،رد نخواهد شد و دانشجو ،نمره مناسب را اخـذ

رضایی ،علی محمد ،)1399( ،ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در

خواهد کرد.

دوران کرونا :چالش ها و راهکارها ،فصلنامه روانشناسی تربیتی ،دوره
 ،16شماره ،179-214 ،55
DOI: 10.22054/JEP.2020.52660.3012

 -3-2چالشهاي آزمون محاسباتي شخصي شده

زمانی ،بـی بـی عشـرت ،پرهیـزی ،رقیـه ،کاویـانی ،حسـن،)1394( ،

تعریف بدنه اصلی سوال در این شیوه در سـامانه

شناسایی چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشـجویان در دوره

های یادگیری الکترونیکی ،نسبت به آزمون تستی ،زمان

هــای الکترونیکــی .فنــاوری آمــوزش ،دوره  ،9شــماره 105-112 ،2

و صــبوری بیشــتری نیــاز دارد .همچنــین مــی بایســت

DOI: 10.22061/TEJ.2015.305

فراگیران را با روش درج درست پاسخ عددی هر سوال در

عباسی کسانی ،حامد ،شـمس مورگـانی ،غالمرضـا ،سـراجی ،فرهـاد،

سامانه آشنا نمود تا از درج یکـا یـا توضـیحات متنـی در

رضایی زاده ،مرتضـی ،)1398( ،ابزارهـای ارزشـیابی یادگیرنـدگان در

پاسخ و در نتیجـه بـروز مشـکل در تصـحیح اتوماتیـک

محیط یادگیری الکترونیکی .فصلنامه رشد فنـاوری ،دوره  ،16شـماره

پیشگیری کرد.

33-23 ،61
فتحی واجارگاه ،کـوروش ،پرداختچـی ،محمدحسـن ،ریغـی ،مهـدی،
( ،)1390ارزشیابی اثـر بخـش دوره هـای آمـوزش مجـازی در نظـام
آموزش عالی ایران (مطالعه موردی :دانشگاه فردوسی مشهد) .فصلنامه
فن آوری اطالعات و ارتباطـات در علـوم تربیتـی ،دوره  ،1شـماره ،4
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در طی سه نیمسـال تحصـیلی اخیـر ،ایـن روش
برای ارزشیابی های مستمر طول ترم ،برخـی از تکـالیف
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شناسايي مؤلفههاي اثربخشي ارزشيابي دانشجويان در آموزش الکترونيکي
هدي سادات محسني ،زهرا پاکباز
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (س)Sadatmohseni@alzahra.ac.ir*1،85692393 ،
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)z.pak313@yahoo.com2

چکيده
با توجه به اهمیت ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری و همچنین پیچیدگی این موضوع در آموزش الکترونیکی ،مقاله
حاضر بر مبنای رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل استنادی ،به شناسایی و تحلیل مؤلفههای اثربخشی ارزشیابی
دانشجویان در آموزش الکترونیکی ،پرداخت .نتایج حاصل از بررسی و تحلیل  34واحد مطالعاتی منتخب بهعنوان نمونهی
پژوهش از بین  86واحد مطالعاتی بهعنوان جامعهی پژوهش ،حاکی از آن است که مؤلفههای اثربخشی ارزشیابی
الکترونیکی بر مبنای عوامل چهارگانهی فنی در قالب چهار مفهوم ،عملکردی در قالب هشت مفهوم ،اخالقی در قالب پنج
مفهوم و زمینهای در قالب هشت مفهوم ،قابل تفکیک و تحلیل است.
کليدواژهها :ارزشیابی ،ارزشیابی الکترونیکی ،ارزشیابی دانشجویان
متن
امروزه توسعه و گسترش فناوری ،تغییرات قابل مالحظه-
ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها ایجاد کرده و
نظامهای آموزشی را بر آن داشته است تا با نیمنگاهی به
اثرات مثبت فناوری و شکلگیری ارتباطات مجازی ،خود
را به بعد جدیدی از الگوی آموزشی به نام نظام یاددهی-
یادگیری الکترونیکی مجهز کنند (الزقیز 1و همکاران،
 .)2017آموزش الکترونیکی نه تنها انتقال اطالعات جدید
را تسهیل میکند ،بلکه موجب ارتقای سطح دانش ،ایجاد
فرصتهای برابر یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش می-
شود (عباسی کسانی و همکاران .)1398 ،این نوع از
آموزش که مبتنی بر شبکه جهانی اینترنت است ،به
عنوان پدیدهای نوظهور ،از ابعاد مختلف قابل بررسی و
کاوش است که یکی از مهمترین ابعاد آن ،سنجش و
ارزیابی میزان انطباق هدفهای آموزشی و عملکرد
فراگیران است که از آن بهعنوان ارزشیابی یاد میشود
(عبدلی و محمدحسنی .)1394 ،علیرغم اهمیت
ارزشیابی در آموزش الکترونیکی ،تبدیل یادگیری و
آموختههای دانشجویان که آنهم در فضای الکترونیکی
و غیرحضوری اتفاق افتاده است به فرایندی قابل مشاهده
و محسوس که بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد از چالش-

کانکراج2،

های آموزشهای الکترونیکی است (ازمی و
)2015؛ بنابراین الزم است تا شرایط و فضای مناسبی
طراحی گردد تا ضمن ارزشیابی استاندارد و منصفانه از
دانشجویان در آموزش الکترونیکی ،نقاط قوت و ضعف
آن نیز شناسایی گردیده و ارائه آموزشهایی با کیفیت
بیشتر در فضاهای مبتنی بر شبکه جهانی اینترنت
تضمین گردد (فتحی واجارگاه و همکاران .)1390 ،در
همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی مطالعات
انجام شده در این حوزه بود تا مؤلفههای اثربخشی
ارزشیابی دانشجویان در آموزش الکترونیکی را مورد
شناسایی و تحلیل قرار دهد.
روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر ،کیفی و مبتنی بر روش تحلیل
استنادی است .بر این اساس متون مرتبط با موضوع
پژوهش اعم از کتاب ،مقاالت انجام شده در حوزه
موردنظر در پایگاههای معتبر علمی ،مطالعه و تحلیل
شدند .کلیدواژههای"ارزشیابی"" ،ارزشیابی الکترونیکی"،
"ارزشیابی دانشجویان"" ،آموزش الکترونیکی" بود که
بهعنوان واحد تحلیل پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند.
از میان جامعه پژوهش که مشتمل بر  86واحد مطالعاتی
در حوزهی ارزشیابی و یادگیری الکترونیکی مربوط به

1

2

. Al-Zagheer

. Azmi & Kankarej
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یک دهه اخیر بود ،تعداد  34نمونه با استفاده از روش
نمونهگیری به شکل هدفمند و بیشترین تناسب با حوزه
تخصصی و هدف پژوهش انتخاب گردید؛ روش تجزیه و
تحلیل اطالعات ،کدگذاری باز و محوری بوده است.
يافتهها
با استفاده از تحلیل استنادی واحدهای مطالعاتی پژوهشی
در حوزه یاد شده ،مفاهیم و مؤلفههای زیر در رابطه با
اثربخشی ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان ،شناسایی
گردیدند .در جدول ( ،)1فرایند کدگذاری دادههای
پژوهش در قالب دو مرحله کدگذاری باز و محوری
گزارش شده است .مؤلفههای اثربخشی ارزشیابی
الکترونیکی در قالب چهار دسته عوامل فنی؛ عملکردی؛
اخالقی؛ زمینهای دستهبندی گردید .عوامل فنی مشتمل
بر زیرساختهای الکترونیکی و بهبود فرایند استفاده از
سامانههای دانشگاه و سایر فضاهای مجازی مبتنی بر
اینترنت است که در روند ارزشیابی الکترونیکی مورد
استفاده قرار میگیرد .عوامل عملکردی به رویکردها و
روشهایی که اعضای هیئتعلمی برای ارزشیابی
عملکرد دانشجویان بهکار میگیرند توجه دارد و تنوع در
استفاده از ابزارهای ارزشیابی مختلف را مدنظر قرار می-
دهد .عوامل اخالقی به اصول و قوانین انضباطی و
انسانی که منجر به بهبود فرایند ارزشیابی الکترونیکی
میگردد ،اشاره میکند .عوامل زمینهای نیز مکانیسمها و
دستورالعملهایی هستند که تسهیلگر و زمینهساز فرایند
ارزشیابی الکترونیکی بوده و همچنین موجبات بهبود
عوامل فنی ،عملکردی و اخالقی را فراهم میآورند.

مؤلفهها

عوامل
اخالقی

عوامل
زمینهای

مفاهيم
سخنرانی و کنفرانس آنالین
امتحانات تستی و تشریحی
مشارکت در بحثهای کالسی
آزمایشگاههای مجازی
تعامل استاد و دانشجو بر پایهی
صداقت و اعتماد
شفافسازی روند ارزشیابی در ابتدای
ترم تحصیلی
ارائه فرصتهای جبرانی برحسب
شرایط
تناسب ارزشیابی با آموزش طول ترم
ابالغ آییننامه تخلفات امتحانی به
دانشجویان
تدوین و ابالغ آییننامهی ارزشیابی
الکترونیکی
تدوین آییننامه تخلفات امتحانی
جلسات بحث و تبادل نظر اساتید در
رابطه با ارزشیابی الکترونیکی
نظرسنجی از دانشجویان
منطبق بودن روند ارزشیابی با اهداف
دوره
وحدت رویهی نسبی اساتید در
ارزشیابی در عین انعطافپذیری
استفاده از تجارب کشورهای پیشرو
تآمین زیرساختهای فناوری الزم

بحث و نتيجهگيري
در نگاهی جامع ،ارزشیابی نه به عنوان بخشی منفک از
آموزش ،بلکه بهعنوان بخشی حیاتی از فرایند آموزش در
نظر گرفته میشود که با ارائه بازخوردهای متناسب و به-
هنگام به فراگیران ،افزایش یادگیری و توسعه دانش آن-
ها را فراهم میآورد؛ از اینرو ارزشیابی بهعنوان یکی از
مهمترین مراحل آموزش و یادگیری ،که به طور ذاتی
دارای پیچیدگی است ،در شرایط حاضر و با شیوع
ویروس کرونا ،به دلیل غیرحضوری و مجازی بودن آن،
از حساسیت دوچندانی برخوردار است و به یکی از
چالشهای مهم مراکز آموزشی تبدیل گردیده است .در
همین راستا و در گام نخست ،با توجه به جدید بودن
شیوههای آموزش و ارزشیابی بهصورت الکترونیکی و
مجازی در کشور ،بهبود سامانههای ارزشیابی ،ارائه

جدول ( .)1کدگذاری باز و محوری دادههای پژوهش
مفاهيم
مؤلفهها
پهنای باند و سرعت اینترنت
بهروز بودن سامانههای الکترونیکی
عوامل فنی خدمات پشتیبانی کافی و در دسترس
مؤلفههای
آموزش سامانههای الکترونیکی به
اثربخشی
کاربران
ارزشیابی
تعادل بین سنجش تکوینی و پایانی
الکترونیکی
حضور منظم و فعال دانشجو در کالس
دانشجویان
عوامل
فعالیتهای پژوهشی میدانی
عملکردی
ارائه مقاله و پروژههای فردی و
گروهی
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عباسی کسانی ،حامد؛ شمس مورکانی ،غالمرضا؛ سراجی،
فرهاد؛ رضاییزاده ،مرتضی ،)1398( ،ابزارهای ارزشیابی
یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی ،فصلنامه رشد
فناوری ،سال شانزدهم ،شماره شصت و یکم.23-33 ،
عبدلی ،سمانه؛ محمدحسنی ،نسرین ،)1394( ،سنتزپژوهی
مؤلفهها ،ابزارها و روشهای به کار رفته در ارزشیابی
یادگیری الکترونیکی و ارائۀ الگویی جامع برای ارزشیابی
آموزش الکترونیکی ،فصلنامه مطالعات اندازهگیری و
ارزشیابی آموزشی ،سال پنجم ،شماره نهم.153-172 ،
فتحی واجارگاه ،کوروش؛ پرداختچی ،محمدحسن؛ ابوالقاسمی،
محمود و محمدهادی ،فریبرز ،)1390( ،تضمین کیفیت در
آموزش برمبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد ،راهبردهای
آموزش در علوم پزشکی ،سال چهارم ،شماره دوم.57-65 ،

راهنمایی و پشتیبانی فنی و آموزش این سامانهها به
اساتید و دانشجویان روند ارزشیابی را بهبود میبخشد.
مطلب قابل توجه دیگر ،توجه به تنوع شیوههای ارزشیابی
و عدم تأکید بر شیوهای خاص از سوی اعضای هیئت-
علمی است؛ به زعم براری و همکاران ( )1398و مام،
کارم و رمیک )2016( 1ارزشیابی الکترونیکی باید به-
گونهای طراحی و اجرا شود که میزان دستیابی فراگیران
به سطوح عالی یادگیری را مورد سنجش و ارزیابی قرار
دهد؛ در همین راستا در نظر گرفتن فعالیتهایی مانند
پژوهش ،کار میدانی ،سخنرانی ،کنفرانس و غیره ضمن
تناسب با روند الکترونیکی و غیرحضوری ارزشیابی ،سبب
تعمیق و بهبود یادگیری دانشجویان میگردد .نکته مهم
دیگر در ارزشیابی الکترونیکی توجه به قواعد اخالقی
است؛ تأکید بر روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت فی
مابین استاد بهعنوان ارزیابیکننده و دانشجو بهعنوان
ارزیابیشونده و متهم نکردن دانشجویان به تقلب در
موارد متعدد ،البته بهگونهای که منجر به سوءاستفاده
نگردد ،در تأمین فضای ارزشیابی سالم اهمیت بهسزایی
دارد .شفافیت روند ارزشیابی از ابتدای ترم تحصیلی و
تناسب محتوا و سطح ارزشیابی با آموزشهای ارائه شده
در طول ترم نیز نکته قابل توجهی است که باید در نظر
گرفته شود .نهایتاً تحقق عوامل فوق ،مستلزم توجه به
کلیه عوامل یاد شده ،به ویژه عوامل زمینهای است که به
دست مدیران آموزشی و برنامهریزان دانشگاهها و
برمبنای تجربیات مدرسان و نظرسنجی از دانشجویان،
استفاده از تجارب کشورهای پیشرو و تآمین زیرساخت-
های فناورانه مورد نیاز رقم خورده و در تدوین
دستورالعملهای اجرایی اثربخش تاثیرگذار خواهد بود.
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طراحي پلتفرم آموزشي مبتني بر گيميفيکيشن در جهت ارتقاء کيفيت آموزشهاي
الکترونيکي
محسن باقري* ،1علي شاهسون

مارکده2

استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه اراک ،پست الکترونیکm-bageri@araku.ac.ir :
دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،کارشناس مرکز فناوریهای نوین آموزشی دانشگاه اراک

چکيده تجربه
هر روزه شاهد ظهور فناوریها و رویکردهای نوینی هستیم که می توانند در فرایند آموزش و یادگیری مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.
گیمفیکیشن یکی از این رویکردهاست که به کاربرد اصول و روشهای بازی در موقعیتهای غیر بـازی اشـاره دارد .گیمفیکیشـن
اصطالح جدیدی است که امروزه بیشتر در صنعت ،تجارت و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته و کمتر در حوزه آموزش بکار گرفته شده
است .با توجه به گرایش نوجوانان و جوانان به سمت بازیهای رایانهای و مبتنی بر اپلکیشن ،گیمفکیشن برای این نسـل مـیتوانـد
جذابیت داشته و موجبات تسهیل و تعمق یادگیری را در موضوعات مختلف فراهم کند .از سـوی دیگـر یکـی از مشـکالتی کـه در
آموزشهای مجازی و مبتنی بر وب مطرح است کاهش احساس حضور فراگیران در فرایند یادگیری می باشد .گیمیفیکیشن ،با توجه
به ویژگیهایی که دارد زمینههایی را فراهم می آورد که افراد با توجه به سطح درگیری و فعالیت در فرایند یادگیری بیشترین حضـور
را داشته باشند و عالوه بر یادگیری باالترین سطح رغبت و عالقه به یادگیری را در فراگیران ایجاد میکند .این مطالعـه گزارشـی از
روند طراحی و اجرای گیمیفیکیشن مبتنی بر وب در جهت ارتقاء آموزش و یادگیری در دانشگاه اراک ارائه میدهد.
واژههاي کليدي :گیمفکیشن ،طراحی آموزشی ،مکانیک ،پویایی ،زیباشناسی
مقدمه

فرايند طراحي و راه اندازي

گیمیفیکیشن یا بازیوار سازی یکی از رویکردهایی نوین
آموزشی است گیمیفیکیشن بکارگیری اصول بازی در
موقعیتهای غیر از بازی است .استفاده از بازی در
آموزشهای مجازی یک رویکرد ابداعی و نو برای ارتقاء
عالقه و یادگیری و باال بردن سطح درگیری یادگیرندگان
است .در سیستمهای یادگیری الکترونیکی این مولفه به
عنوان یک ابزار مهم خصوصا در نسخههای جدید نرم
افزارهایی مانند موودل اضافه شده است و می تواند به عنوان
ابزار انگیزشی مهم مورد استفاده قرار گیرد.
گیمیفیکیشن دارای سه عنصر اساسی مکانیک ،پویایی و
زیباییشناسی ،است .بر اساس اصول گیمیفیکییش پلتفرم
آموزشی در دانشگاه اراک با هدف ارتقاء کیفیت آموزشهای
مجازی طراحی و راه اندازی شده که در این گزارش تشریح
شده است.

در دانشگاه اراک طراحی و راه اندازی پلتفرم آموزشی مبتنـی
بر گیمفیکیشن مراحلی طی شد از جمله:
الف -تشکیل تیم تخصصی :تولید پلتفرم آموزشی مبتنـی بـر
گیمیفیکیشن مستلزم به کارگیری تخصصهـای مختلـف در
حوزه های گونـاگون اسـت .در طراحـی پلتفـرم آموزشـی در
دانشگاه اراک تخصصهایی از جمله طـراح آموزشـی ،طـراح
موتور بازی ،برنامه نویس ،متخصص شبکه ،گرافیست ،طراح
آزمون به کار گرفته شدند.
ب -تهیه سناریو  :بر اسـاس اصـول گیمیفیکیشـن از جملـه
مکانیک ،پویایی و زیباشناسی ،طراحان آموزشی اقدام به تهیه
سناریو کردند .مکانیک در پلتفرم آموزشی طراحی شده شامل
در نظر گرفتن صفحه امتیازات افراد و مشـاهده رتبـه بنـدی،
سکهها ،امتیازات و فروشـگاه مجـازی بـود .پویـایی طراحـی
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موقعیت های چالش برانگیز ،رقابت با افراد دیگر ،رقابتهـای

پلتفرم آموزشی وارد شد .این پلتفرم آموزشی قابلیت آن را

دو نفره و ...بـود و زیبـاییشناسـی نیـز احسـاس موفقیـت و

دارد که انواع محتوای آموزشی در آن قرار گیرد .شیوه طراحی

رضایتی بود کـه از طریـق تکنیـکهـای بـه کـار گرفتـه در

محتوای آموزشی به شکل برنامهای و طرح سوال و ارائه

مکانیک و پویایی حاصل میشد.

بازخورد است.

ج -تولید :بر اساس سناریوی تهیه شده افراد در بخـشهـای

نتيجه گيري

مختلف شروع به فعالیت نمودند .محیطهای گرافیکـی بـرای

با شیوع ویرویس کووید 19-بسیاری مراکز آموزشی از جمله

صفحات مختلف توسـط گرافیسـت هـا طراحـی و در اختیـار

دانشگاهها به سمت آموزشهای مجازی روی آوردند .آنچه

سازنده موتور بازی قرار گرفت و بر مبنای الگوریتمی که قبال

در طراحی آموزش مجازی دارای اهمیت بسیار است عالوه بر

در نظر گرفته شده بود پلتفرم آموزشی مبتنی بر گیمفیکیشـن

زیرساختها و تجهیزات توجه به اصول طراحی آموزشی و

طراحی شد و در اختیار متخصص شبکه جهـت بـارگزاری در

فرایند ارائه آموزش است .گیمفیکیشن یکی از رویکردهای

وب قرار گرفت .گیمیفیکیشن طراحی شده دارای بخش هایی

نوین در ارائه آموزش خصوصا در آموزشهای مجازی و

از جمله صفحه اصلی ،بازی دو نفره ،تمرین روزانه ،عملکـرد

الکترونیکی است .در این رویکرد از عناصر بازی در

من بود .هر دانشجو با نام کاربری و رمزعبـور کـه در اختیـار

موقعیتهای غیراز بازی استفاده میشود .بر اساس اصول

وی قرار می گرفت می توانست وارد محیط اپلیکیشن شود و

گیمفیکیشن پلتفرم آموزشی در دانشگاه اراک طراحی و راه

در موضوعات درسی با دیگران به رقابت بپردازد.

اندازی شد .این پلتفرم آموزشی قبل از اجرای نهایی به

د -اجرای آزمایشی :قبل از آنکه برنامه بـه صـورت گسـترده

صورت آزمایشی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت و پس

مورد استفاده قرار گیرد ،در چند مرحله به صورت آزمایشی به

از رفع اشکالت ،به صورت نهایی قابل استفاده است .با توجه

اجرا درآمد .در مرحله اول در یک درس و بر روی  50نفـر از

به محیط گرافیکی جذاب و بکارگیری اصول بازیها در

دانشجویان اجرا شد .هدف از اجـرای آزمایشـی ،جمـع آوری

پلتفرم آموزش طراحی شده که زمینه ساز ترغیب کاربران به

مسائل و مشکالت مربوط به پلتفرم آموزشی بود .این دوره به

یادگیری ،درگیر شدن فعال در فرایند آموزش ،افزایش

مدت  3ماه اجرا درآمد و مشکالت اصالح شد .در مرحله دوم

انگیزش و اشتیاق به یادگیری میشود بکارگیری این پلتفرم

یک درس مشترک (زبان انگلیسی) در پلتفرم آموزشی تعریف

آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت آموزشهای مجازی در

و بیش از  500نفر از دانشجویان وارد پلتفرم آموزشی شدند.

آموزش عالی و آموزش و پرورش پیشنهاد میشود.

ه -اجرای نهایی :پس از اجرای آزمایشی و رفع نواقص،
پلتفرم آموزشی به صورت گسترده به دانشجویان و اساتید
معرفی شد .مشخصات  6000دانشجو و  300استاد در این
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فرصت ها و تهديدهاي آموزش الکترونيک در طي شيوع بيماري کرونا
ليال دالوري ،ايرج شاکري نيا ،محسن مشکبيد حقيقي
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی موسسه آموزش عالی کوشیار رشت leiladelavari59@gmail.com
دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه گیالن irajeshakerinia@guilan.ac.ir
استادیار دانشگاه فرهنگیان Ehya110@yahoo.com

چکيده
تحقیق حاضر با هدف کشف فرصتها و تهدیدهای موجود در آموزش الکترونیک در ایام کرونا انجام شد .داده ها به روش
کیفی با رویکرد پدیدار شناسی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بدست آمد؛ جامعه تحقیق عبارتند از کلیه
دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه آموزش عالی کوشیار شهر رشت که در سال تحصیلی  1399-1400و در دو مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند .با توجه به موقعیت کرونا و همچنین رعایت شیوه نامه های
بهداشتی ،کلیه مصاحبه ها با تلفن انجام شد .مصاحبه ها حول چهار محور اصلی دانشجو ،استاد ،واحد آموزشی و زیرساخت و
فناوری برگزار شد .در پانزدهمین مصاحبه ،اشباع نظری داده ها به دست آمد ،ولی به منظور اعتبار بخشی یافته ها ،مصاحبه
تا بیستمین نفر ادامه یافت و در نهایت مشخص شد که در مصاحبه ها یافته جدیدی ارائه نمی شود .با بررسی یافته های
حاصل از مصاحبه ها با روش کالیزی 45 ،شاخص فرعی شناسایی شد .آموزش الکترونیک در محورهای چهارگانه(دانشجو،
استاد ،واحد آموزشی و زیرساخت و فناوری) ،در دو بخش فرصتها و تهدیدها دسته بندی شدند .نتیجه عمومی فرصتها در
محورهای چهارگانه عبارتند از بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی ،توانمندسازی کاربرد در استفاده از رایانه ،صرفه جویی در زمان
و مکان ،کاهش هزینه ها ،حفظ سالمت عمومی ،انعطاف پذیری و یادگیری مادام العمر آموزشی؛ همچنین چالشهای مورد
اشاره نیز عبارت بودند از عدم نظارت دقیق بر محتوای آموزشی و روند آموزش در کل دوره ،مشکالت ناشی از اینترنت ،قطع
برق ،عدم برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی برای کاربران در زمینه کار با سیستم ،عدم دسترسی به استادان در خارج از
بازه زمانی آموزشی ،مقاومت کاربر در استفاده از سیستم آموزش الکترونیک و عدم تعهد وی و مشکالت ناشی از عدم تعامل
چهره به چهره.
واژگان کليدي :فرصت ها ،تهدیدها ،آموزش الکترونیک ،بیماری کرونا.
آموزشی در در تمامی کشورها ،مجبور شدند تا در مدت
زمانی بسیار کوتاه ،روند آموزشی خود را از حالت سنتی به
حالت مجازی منتقل کنند(بابایی .)1389 ،به طور کلی
آموزش الکترونیکی بیانگر هر گونه آموزشی می باشد که
در آن از شبکه مجازی جهت تسهیل یادگیری ،تعامل و
انتقال دانش استفاده می گردد .این آموزش شامل
یادگیری از راه دور ،یادگیری توزیع شده ،آموزش مبتنی
بر شبکه و آموزش مبتنی بر رایانه در شبکه می باشد که
به طور هم زمان و یا غیر هم زمان ،با هدایت معلم و
کمک اینرنت صورت می گیرد(عطاران .)1399 ،دانشگاه

متن
در نیمه اول سال  ،2020مردم در سراسر جهان با بیماری
کرونا مواجه شدند(الکمیل و همکاران .)2021 ،این
موضوع موجب شد تمامی جوامع تحوالت عمیقی را
تجربه کنند هستند؛ در این تحوالت ،فناوری اطالعات در
عرصه های مختلف(آموزشی ،سازمانی ،اقتصادی ،صنعتی
و  )..نقش بسیار مهم تری داشته است .آموزش
الکترونیک یا آموزش مجازی به عنوان یکی از کاربرد
های مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهای
آموزشی سرعت بی نظیری یافته است .مؤسسات
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ها و مؤسسه های آموزشی در سراسر دنیا برنامه های
یادگیری الکترونیک را در دستور کار خود قرار دادند تا
بتواند پاسخگوی نیاز عالقمندان به آموزش گردند.
امروزه بیشتر دانشگاه ها ،در حال تالش مداوم برای باال
بردن اثربخشی آموزش مجازی هستند(آندن و اسریتنو،
 .)2009ارتقای دانش و مهارت های نیروی انسانی با
بکارگیری برنامه های به روز و مقرون به صرفه ،از مهم
ترین اهداف یادگیری الکترونیک است.
یادگیری الکترونیکی بستری از فرصت ها را برای نظام
آموزشی ،دانشجویان ،اساتید و دانشگاه فراهم ساخته
است .با توجه به اینکه یادگیری و یاددهی و سرعت
انتقال مفاهیم آموزشی در یادگیری الکترونیکی و
همچنین انعطاف پذیری این نوع آموزش و صرفه جویی
در زمان و هزینه ها و امکان استمرار برنامه های
آموزشی و پژوهشی در شرایط بحرانی باعث شده است
که به عنوان گزینه ای جایگزین روش سنتی در نظر
گرفته شود ،همچنین در طی همه گیری بیماری کرونا به
عنصری اساسی در در فعالیت مدارس و دانشگاه ها
تبدیل گردید .این تغییر رویکرد می تواند تغییراتی در
درک دانش آموزان از این نوع آموزش ایجاد کند که به
نوبه خود متفاوت از مطالعات و یافته های قبلی از این
نوع آموزش می باشد ،در نتیجه در این پژوهش سعی بر
آن است که وجود چنین تغییراتی درک گردد(کمان و
همکاران .)2020،در عین ایجاد فرصت ،کاربرد آموزش
های مجازی چالش هایی را نیز به همراه دارد و ضرورت
دارد که با شناسایی چالش ها و تهدیدهای آموزش
الکترونیک ،میزان اثرگذاری آن بر برنامه های آموزشی و
پژوهشی دانشجویان ،مشخص شود .موضوعی که هدف
تحقیق حاضر است ،به این معنی که پژوهشگران در این
تحقیق در صدد کشف نکات مثبت و منفی آموزش
الکترونیک از دید کسانی هستند که به دلیل قرار گرفتن
در شرایط کرونا به صورت مستقیم در گیر این الگوی
آموزشی هستند.

روش
جامعه تحقیق عبارتند از کلیه دانشجویان شاغل به
تحصیل در موسسه آموزش عالی کوشیار شهر رشت که
در سال تحصیلی  1399-1400و در دو مقطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند .با توجه به
موقعیت کرونا و همچنین رعایت شیوه نامه های
بهداشتی ،کلیه مصاحبه ها با تلفن انجام شد .مصاحبه ها
حول چهار محور اصلی دانشجو ،استاد ،واحد آموزشی و
زیرساخت و فناوری برگزار شد .در پانزدهمین مصاحبه،
اشباع نظری داده ها به دست آمد ،ولی به منظور اعتبار
بخشی یافته ها ،مصاحبه تا بیستمین نفر ادامه یافت و در
نهایت مشخص شد که در مصاحبه ها یافته جدیدی ارائه
نمی شود
يافته ها
با بررسی یافته های حاصل از مصاحبه ها با روش
کالیزی 45 ،شاخص فرعی شناسایی شد .آموزش
الکترونیک در محورهای چهارگانه(دانشجو ،استاد ،واحد
آموزشی و زیرساخت و فناوری) ،در دو بخش فرصتها و
تهدیدها دسته بندی شدند .نتیجه عمومی فرصتها در
محورهای چهارگانه عبارتند از بهبود و ارتقاء کیفیت
آموزشی ،توانمندسازی کاربرد در استفاده از رایانه ،صرفه
جویی در زمان و مکان ،کاهش هزینه ها ،حفظ سالمت
عمومی ،انعطاف پذیری و یادگیری مادام العمر آموزشی؛
همچنین چالشهای مورد اشاره نیز عبارت بودند از عدم
نظارت دقیق بر محتوای آموزشی و روند آموزش در کل
دوره ،مشکالت ناشی از اینترنت ،قطع برق ،عدم
برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی برای کاربران در
زمینه کار با سیستم ،عدم دسترسی به استادان در خارج از
بازه زمانی آموزشی ،مقاومت کاربر در استفاده از سیستم
آموزش الکترونیک و عدم تعهد وی و مشکالت ناشی از
عدم تعامل چهره به چهره.

89

بابایی ،محمود .)1389( .مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی.
تهران :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران :نشر چاپار،
چاپ اول.
بازرگان ،عباس .)1399( .مفدمه ای بر روش های تحقیق کیفی
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عطاران ،محمدرضا .)1386( .دانشگاه مجازی :بازخوانی روایت
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;Al-Kumaim, N.H.; Alhazmi, A.K.
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FedUni Journal of Higher Education,
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نتيجه گيري و بحث
سابقه آموزش الکترونیک حداقل به  5دهه گذشته می
رسد و موسسات آموزشی از آن به عنوان روشی اختیاری،
جدید ،باصرفه و جایگزین استقاده می کردند ،لیکن با
وقوع بیماری کرونا استفاده اختیاری به استفاده اجباری
تبدیل شد و آموزش مجازی به عنوان تنها جایگزین
آموزش مورد استفاده قرار گرفت و امکان تشکیل جلسات
رفع اشکال که در روش اختیاری پیش بینی شده بود در
روش اجباری به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
شرایط قرنطینه و ممنوعیت تردد بین شهری ،ممنوع
اعالم شد و بسیاری از چالشهای استفاده از آموزش
الکترونیکی در شرایط جدید به این موضوع مربوط شد و
در مصاحبه ها توسط مصاحبه شونده ها به صورت مکرر
و پررنگ مورد اشاره قرار گرفت.
با توجه به نتایج ذی قیمت به دست آمده توسط برنامه
ریزان آموزشی و برنامه نویسان رایانه ای در دوران کرونا
پبشنهاد مشخص این تحقیق تداوم آموزش الکترونیک
در دوران پساکرونا است عالوه بر این برگزاری کارگاه
های آموزشی گسترده برای آموزش و انتقال تجارب
علمی به استادان جهت کنترل هرچه بیشتر و کامل تر
فرایند آموزش از تنظیم مطالب آموزشی و ارائه آن به
یادگیرندگان تا انجام ارزیابی های آموزشی است.
منابع:

Hartmann, Patrick and Apaolaza Ibanez,
Vanessa (2006). Green Value Added.
Marketing Intelligence & Planning, Vol.
24, No. 7. 673-680.
Horppu, M. & Kuivalainen, O. & Tarkiainen,
A. and Ellonen, H.K. (2008). Online
satisfaction, trust and loyalty, and the
impact of the offline parent brand. Journal
of Product & Brand Management, Vol. 17.
No. 6. 403-413.

اسماعیلی ،هادی ،رحمانی ،شاهپور ،کاظمی ،احمد.)1394( .
ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی ،دوره  ،9شماره .223-241 ،34
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چکيده
بررسی تاثیر شرایط بحرانی کرونا بر مقاطع تحصیالت تکمیلی ،به دلیل آمیختگی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنها ،و نیـز نقـش
مقاطع مذکور در بکارگیری و باز تولید سرمایه انسانی ،قابل تعمق است .فراگیر بودن این بحران ،سبب می شود تا تجارب موجود به
گونه ای سیستماتیک مورد تامل قرارگیرند .این مقاله چالش ها و فرصتهای بحران یک ساله کرونا را با عنایت به تجربه های ارائـه
کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات آموزشی الکترونیکی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تبیین کـرده اسـت .بـا عنایـت بـه مـدل
ارزشیابی  PDPPمعلوم شد که بحران کرونا هر دو گروه مذکور را با تغییر در ترکیب هزینه های اقتصـادی روبـرو سـاخته اسـت.
گرچه امکان دسترسی و مشارکت آسان تر و متنوع تر از اساتید مخصوصاً در رساله ها ،رویدادی مثبت بود اما همچنان ضعف های
بنیادین در برقراری ارتباط و پشتیبانی آموزش ،درکنار کاهش تعامالت آموزشی و پژو هشی دانشجویان با یکدیگر ،از جملـه چـالش
های دوران کرونا در مقاط ع آموزش تکمیلی به شمار می آید .رعایت این مالحظات بـا توجـه تطویـل احتمـالی بحـران ،نـاهمگنی
دانشگاههای گوناگون در دستیابی به زیر ساختهای الکترونیکی آموزشی -پژوهشی ،در سیاستگذاری کارآی سیسـتم آمـوزش عـالی
میتواند مفید فایده باشد.
کليد واژه  :تحصیالت تکمیلی ،بحران کرونا ،آموزش الکترونیکی ،مدل ارزشیابیPDPP
مدل ارزشیابی-16 PDPPکه بـا هـدف مقالـه تطـابق بیشـتر
دارد -تبیین شدند .نظر بـه تـداوم احتمـالی بحـران و لـزوم
افزایش کارآیی در سیستم آموزش عالی ،نکـات ضـروری در
سیاستگذاری های آتی ،پیشنهاد می شوند.

مقدمه
تولید دانش از اهداف اصلی سیستم آموزش عـالی بـه ویـژه
مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی اسـت .در ایـن مقـاطع ،چرخـه
مطلوب تولید سرمایه انسانی  -تجمع سرمایه انسانی (اعضای
علمی استادیار به باال) ،ترکیب آن با سایر نهاده های سرمایه
فیزیکی و مالی ،و سپس تولید مجدد سـرمایه انسـانی (فـارغ
التحصیالن مقاطع مذکور) -هم به لحاظ کمی و هم کیفـی
مورد توجه نهادها و سیاستگذاران آموزش عالی است .امتـزاج
آموزش و پژوهش حداقل به واسطه پایان نامـه هـا و دروس
سمینار ،این مقاطع را از مقطع کارشناسی متمایز مـی سـازد.
جایگــاه و ویژگــی تحصــیالت تکمیلــی ،ضــرورت تمرکــز و
تفکیک در بررسی آموزش الکترونیکی آنهـم در پـی بحـران
کرونا ،را می طلبد .ازاینرو با استفاده از تحقیقـات و تجـارب
مخصوصاً یکسال اخیـر ،دایـر بـر ارزشـیابی کیفـی آمـوزش
الکترونیکی ،فرصت ها و چالش های این بحران بـا الهـام از

فرصتها ،چالشهاي آموزش الکترونيکي در بحران کرونا

مانند هر رخداد دیگری بحران کرونا از ابعـاد گونـاگون قابـل
بررسی است .الزام به آمـوزش الکترونیکـی مهـم تـرین اثـر
فراگیر این بحران بر آموزش عالی بـوده کـه بـا فرصـتها و
چالش هایی توام شده است .مدل  PDPPدر چهار فاز برنامه
ریزی ،توسعه ،فرآیند و تولید ،با بهره گیری از شاخص های
متنوع (دربرگیرنـده ابعـاد آموزشـی ،سـاختاری و اقتصـادی)
مربوط به هر فاز ،امکان بـرازش کیفـی و جـامع از آمـوزش
الکترونیکی را فراهم می سازد.
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ساختهای یکسان سخت افزاری ،نرم افزاری ،و البتـه تفـاوت
مهارت کاربران ،مانع از تحقق کامل مزیت مذکور شده است.
نتيجه گيري
ارزشیابی کیفی آموزش الکترونیکی  ،با توجه به شاخص های
مدل  PDPPو با عنایـت بـه ماهیـت آموزشـی – پـژوهش
مقاطع تحصیالت تکمیلی نشان داد که گرچه صـرفه هـای
اقتصادی آموزش الکترونیکی می تواند به عنوان یک فرصت
و مزیت در توسـعه ایـن نـوع آمـوزش باشـد امـادر مقطـع
تحصیالت تکمیلی این موضوع کافی نبوده و نیازمندآن است
تا بهبود امکانات زیر بنایی درجهـت ارتقـای سـخت افـزاری
ونــرم افــزاری فنــاوری هــای الزم بــرای تســهیل آمــوزش
الکترونیکی و تنوع بخشی به آنهـا بـه گونـه ای کـه امکـان
تعامالت آموزشی و پژوهشی فی مـابین اسـتاد و دانشـجو ،و
مخصوصا تشریک مساعی دانشجویان بایکدیگر فراهم شود.

تجربه بحران کرونا در مقاطع تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه
پیـام نـور بـه عنـوان بـا سـابقه تـرین و یکـی از بزرگتـرین
دانشگاههای کشور در عرصه آموزش الکترونیکی (به لحـاظ
تعداد دانشجو ،استادیاران و باالتر و وسعت زیر ساخت) نشان
می دهد که مانند بحـران مـالی  2009کـه هزینـه تحصـیل
بسیاری از دانشجویان غالباً شاغل ،ناچار به استفاده از طریـق
آموزش الکترونیکی –به ویژه از بعـد ایـاب و ذهـاب کاسـته
شــد( -.ژانــگ و چِنــگ  .)201217،در ایــران قــدری از ایــن
کاهش ،با هزینـه تهیـه ابـزار اتصـال بـه شـبکه آمـوزش و
دستیابی به منابع پژوهشی جبران شد .وجود زیر ساخت های
فناورانه برای ارتباطات اساتید بـا دانشـجویان ،طراحـی وب،
پشتیبانی از مدرسین و ...همراه با ساختارمالی -اداری چابـک
و انعطاف پذیر فرصت کسب سود بیشتر( هم با کاهش هزینه
و هم با افزایش درآمد حاصل از افزایش سهم از بـازار) را ،از
آموزش الکترونیکی فراهم می آورد .تجارب چین ،رومـانی و
ترکیه نشان می دهد پشتیبانی های تکنیکی و مطلوب سازی
وب سایت به منظور دستیابی سریع ،آسان و گسترده به منابع
درسی ،کمک درسی و پژو هشی ،و نیـز امکـان صـحبتهای
زنده دیجیتال هم با اساتید و هم مخصوصاً دانشجویان مـورد
نظر با یکدیگر ،جایگزینی  -اگر نه کامل -برای تعامالت رخ
در رخ بوده و در رضایتمندی و کاهش استرس دانشجویان ،و
نیز اثر بخشی تدریس ،یـادگیری و پایـداری آن مـوثر بـوده
است .چالش های موجود در ایـران بـیش از همـه ناشـی از
سرعت ناکـافی و کیفیـت پـایین وب سـایت ،عـدم کفایـت
پشتیبانی هـای تکنیکـی در سـه حـوزه تـدریس و ارزیـابی،
پژوهش و تعامالت علمی دانشجویان با یکدیگر(درمباحثه یـا
شرکت در جلسات دفاع یکدیگر) موجب ضـعف رضـایتمندی
دانشجویان و حتی اساتید شده اسـت .بعـالوه دسترسـی بـه
اساتید با تخصصهای متنوع با پراکندگی های مکانی ،گرچـه
امکان ارتقای کیفـی رسـاله هـا بـا توزیـع عادالنـه و بهینـه
فرصتهای پژوهش را سبب شده ،امـا چـالش نـاهمگنی بـین
دانشگاهها و حتی واحدهای متبوعشان ،در دسترسی بـه زیـر

امکان تنوع بخشی در استفاده از اساتید گرچه به عنوان نقطه
قوت رویه آموزش الکترونیکی الزم االجـرا در دوران کرونـا
است اما نظر به مهـارت هـای نـاموزون کـاربران در ارائـه و
استفاده از فرصـتهای عادالنـه یـادگیری و تحقیقـی ،برنامـه
ریزی دانشگاهها برای یکسان سـازی مهارتهـای اسـاتید و
دانشجویان توصیه می شود .همچنین با عنایت به نقش مهم
مقاطع مذکور در تولید سرمایه انسانی ،برنامه ریزی ،سـرمایه
گذاری ،و نیز سیاستگذاری کالن آموزش عالی برای کـاهش
ناهمگنی دانشگاهها در دستیابی به امکانات زیر بنایی آموزش
الکترونیکی (ابعاد مالی و فنی) پیشنهاد می شود .
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چکيده
با شیوع ویروس کرونا یا بیماری کوید  19در جهان ،به علت سرعت باالی انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه ،بسیاری از
کشورها سیاست تعطیلی فعالیت های حضوری تمام مقاطع تحصیلی را پیش گرفتند و به روشهای نوین آموزشی با تاکید بر
برگزاری فعالیتهای بر بستر ابزار های آموزش های الکترونیکی روی آوردند .هدف از این تجربه نگاری ،بررسی عوامل موثر
بر بهبود فرآیند آموزش مجازی میباشد که با هدف ارائه تجارب زیسته مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در بحران کرونا
انجام شده است .در دنیای کنونی ،نقش استفاده از فناوری به عنوان مؤلفه اصلی توسعه در عرصه آموزش مطرح شده و
برخورداری از فناوری های نوین در این عرصه ،عامل اصلی برتری و تمایز موسسات آموزشی و مراکز علمی و در نهایت
جامعه و کیفیت زندگی شده است .در مواجه با بحران کرونا همه بخش های آموزشی سراسر جهان چشم و نگاهشان را به
راهکارهای آموزش و یادگیری الکترونیکی و متخصصین و تالشگران این حوزه دوخته اند .در ایران نیز مرکز آموزش
مجازی دانشگاهیان بعنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش مجازی کشور ،زمینه ایجاد تحول همه جانبه ،گسترده و عمیق
در مفاهیم و محتوای آموزشی و نوع ارائه آن را فراهم آورد و با برنامه های راهبردی و تحول آفرین ،امکان کسب شایستگی
های الزم و تکوین و تعالی آموزشی  -تربیتی مخاطبین خود را فراهم ساخت .در این راستا با طراحی چهار آموزشکده
دینی -معرفتی ،فرهنگ  -سیاست ،مهارتی ،هنر -رسانه و با تغییر در سه حوزه شناخت ،نگرش و مهارت مخاطبین خود در
صدد تحقق این هدف متعالی و مهم می باشد .این مرکز در بحران کرونا به روش های متفاوتی در حوزه آموزش مجازی
نقش آفرینی داشته از جمله :ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان ،کارمندان ،اساتید ،معلمان و ...رشته های مختلف با
استفاده جدیدترین استانداردهای نوین آموزش مجازی ،بروزرسانی و ارتقاء بینش ،دانش و مهارت نیروی انسانی اعم از
اساتید ،دانشجویان ،مدیران و کارمندان و ، ...استفاده از فضای الکترونیکی جهت ارائه خدمات آموزشی -تربیتی به دانشگاه
ها ،ادارات ،سازمان ها و ارزشیابی مداوم محتواهای آموزشی از طریق بازخوردهای حاصل از دانشجویان ،اساتید،
صاحبنظران.
واژگان کليدي :تجارب زیسته ،یادگیری سیار ،آموزش مجازی ،مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان
جمله حوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار
مقدمه
داد(میان و خان .)202018،با شروع اپیدمی کووید،19 -
اگر چه در چند سال اخیر ،متولیان آموزش ،مدام بر ارائه
در سراسر جهان ،پروتکل های بهداشتی بر رعایت فاصله
آموزش در بستر فضای مجازی تأکید می کرد اما در
19
گذاری اجتماعی تأکید کردند(ساجد و آمگیان.)2020 ،
عمل ،حرکت وسیعی در سطح کشور در این حوزه اتفاق
در این راستا در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما،
نیافتاده بود و تنها برخی دانشگاه ها اقدام به برگزاری
برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش های حضوری
دوره های مجازی کرده بودند .اگر چه شیوع ناگهانی
کووید ، 19 -سیستم های بهداشتی درمانی دنیا را با
چالش های متعددی روبرو کرد ،اما سایر حوزه ها از

Mian, A., & Khan, S.18
Sajed, A. N., & Amgain, K.19
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همکاران20،

در مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد(وینر و
 .)2020برای این که آموزش دانش آموزان و
دانشجویان در طول دوره فاصلهگذاری اجتماعی دچار
وقفه نشود و برنامه های درسی طبق برنامه از قبل
مشخص شده ،تداوم داشته باشد مرکز آموزش مجازی
دانشگاهیان طبق رسالت اصلی خود مبنی بر ارتقاء نحوه
ارائه آموزش دانشجویان ،کارمندان ،اساتید ،معلمان رشته
های مختلف با استفاده جدیدترین استانداردهای نوین
جهانی و آموزش مجازی در این زمینه توانست به
نیازهای روز افزون آموزشی در سطح جامعه پاسخگو
باشد و در این زمینه به تجارب موفق دست پیدا کرد که
در این مقاله به صورت مختصر بیان شد .در واقع رسالت
اصلی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ،تحقق اهداف
آموزشی و تربیتی همسو با اهداف بلند مدت آموزش
مجازی کشور و با عنایت به اسناد باالدستی از جمله
نقشه جامع علمی کشور ؛ استانداردسازی و ارتقاء کیفیت
آموزش در سطح بین المللی و افزایش دسترسی به
آموزش و یادگیری برای اقشار مختلف و عدالت آموزشی
در دستیابی به منابع و اطالعات میباشد .مرکز آموزش
مجازی دانشگاهیان ،دارای چهار بخش مدیریت فناوری،
مدیریت ارتباطات و همکاری ها ،مدیریت تولید محتوا و
مدیریت پژوهش و برنامه ریزی و دارای چهار آموزشکده
دین و معرفت؛ فرهنگ و سیاست؛ مهارت های عمومی و
هنر و رسانه است  .که بدلیل محدودیت تعداد صفحات
مقاله ،به تجربه نگاری بخش فناوری مرکز در دوران
کرونا پرداخته شده است:

پشتیبانی کاربران در دوران کرونا می باشد که خود دارای
دو بخش اصلی به شرح ذیل است:
بخش نرم افزار که حوزه های زیر را پوشش می
داد:
برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم در جهت طراحی و
بهبود زیرساخت های آموزشی؛ مانیتورینگ و پایش
مستمر سرورها و سامانه های مرکز آموزش مجازی؛ ایجاد
و حفظ امنیت الزم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و
دسترسی ها به منابع مختلف؛ تحلیل داده و تهیه
داشبوردهای مدیریتی در حوزه فعالیت های آموزشی و
تعاملی کاربران؛ طراحی ،برنامه واجرای برنامه آموزشی
درپلتفرم موبایل؛ طراحی  ،برنامه ریزی واجرای برنامه های
آموزشی مبتنی بر واقعیت افزوده؛ تدوین طرح های
تحقیق و توسعه زیرساخت های آموزشی (خدمات
آموزشی،پشتیبانی،فنی)؛ تولید ماژول های اختصاصی
زیرساخت آموزش مجازی ))EC/LMS/UN؛ بهبود
مستمر ،رفع مشکالت و مسائل فنی و زیرساختی سامانه
های آموزشی؛ طراحی و تولید داشبوردهای مدیریتی (در
بستر وب و )...؛ پیاده سازی و بارگذاری محتوای آموزشی
(محتوا،سئواالت،فروم ها و  )...در سامانه؛ نظارت کیفی بر
محتوای الکترونیکی ارائه شده؛ ساماندهی و آرشیو
محتواهای آموزشی و تگ گذاری دروس؛ مدیریت سامانه
های آموزش مجازی ( lmsو  )...و پیگیری انجام امور
آموزشی کاربران مانند صدور  ،آزمون ها ،ویرایش
مشخصات و ...
بخش پشتیبانی فنی
مدیریت سامانه ارتباط مستقیم با اساتید (حل مسائل
اساتید/نظرسنجی های دوره ای و ) ...؛ پاسخگویی
تلفنی،ایمیلی و آنالین به دانشجویان و سایر کاربران؛
مدیریت سامانه درخواست های کاربران؛ تهیه گزارشات
پشتیبانی کاربران؛ ارتباط مستمر هفتگی/ماهانه و دوره ای
با مخاطبان خاص؛ پشتیبانی کاربران سامن ها و تهیه
بازخوردهای پشتیبانی ازکاربران.
در جدددول زیددر گزارشددی از پشددتیبانی هددای انجددام شددده

ماموریت اصلی بخش فناوری مرکز ،مدیریت ،طراحی،
اجرا ،تحقیق و توسعه زیرساخت های ارائه برنامه های
آموزشی در حوزههای خدمات آموزشی ،فناوری آموزشی و

Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, 20
J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R.

براساس بازه های زمانی متفاوت ارائه شده است:
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چکيده
هدف از مقاله حاضر بررسی ویژگی های سیستم مدیریت یادگیری در موسسه آمورش عالی زند می باشد .اخیراً با توجه به بحران
شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا و حفظ رعایت فاصله اجتماعی اهمیت کالسهای مجازی دو چندان شده است .کالسهای
مجازی عالوه بر اینکه میتواند کالسهای آفالین را پوشش دهد خصوصیات و ویژگیهای دیگری برای استاد و دانشجو دارد از
جمله این خصوصیات میتوان به سهولت دسترسی به کالسها در هر زمان برای دانشجو و همچنین امکان تشکیل کالسها در
زمان دلخواه برای اساتید اشاره نمود.
واژگان کليدي :آموزش مجازی ،ویروس کرونا ،کالسهای آنالین و آفالین
فایل رکورد کالسهای آنالین بصورت لحظهای و خودکار
در سایت قرار میگیرد.

مقدمه
اغلب دانشگاه ها امروزه ،در حال تالش برای افزایش
اثربخشی فناوری های نوظهور در فعالیت آموزشی خود
هستند (آندون و اسریتینو  )2009 ،با توجه به ویژگی ها و
مزایای آموزش مجازی در سطح آموزش عالی ،تقاضا برای
برگزاری کالسها بصورت آموزش مجازی در برنامه
آموزشی دانشگاهها رو به افزایش نهاده است (زامیر،
.)2010
برخی از امکانات سامانه سیستم مدیریت یادگیری21
) (LMSموسسه آموزش عالی زند شیراز به شرح ذیل
میباشد:

استفاده از مرورگر جهت کالسهاي آنالين:

با توجه به اینکه در دسامبر  2020اکثر مرورگرها از جمله
کروم امکان استفاده از فلش پلیر را ندارند ،آخرین نسخه
ادوبی کانکت راهاندازی گردید که امکان استفاده از کالس-
های آنالین در تمامی مرورگرها بدون استفاده از فلش پلیر
را انجام میدهد و همچنین برای امنیت صدا و تصویر از
 22استفاده شده است .قابل ذکر است امکان
پروتکل Https
مشاهده کالسهای رکورد شده آنالین ،هم در مرورگر و
هم در برنامه ادوبی کانکت فراهم گردیده است که در
نسخههای پیشین این نرم افزار این قابلیت وجود نداشته
است .

کالس آنالين:

با توجه به سیاستهای موسسه آموزش عالی زند شیراز هر
استاد حداقل موظف به برگزاری چهار جلسه کالس آنالین
میباشد ،که این امکان به صورت یکپارچه در سیستم
مدیریت یادگیری ایجاد گردیده است و اساتید به آسانی
میتوانند از آن استفاده نمایند .بعد از پایان یافتن کالس

کالس آفالين:

کالسهای آفالین در موسسه آموزش عالی زند توسط نرم
افزار بندیکم ) (Bandicamضبط میگردد و دلیل استفاده
از آن سهولت استفاده از این نرم افزار در مقایسه با نرم
افزارهای مشابه میباشد .همچنین یکی از دالیل استفاده از

Learning Management System1

Hypertext Transfer Protocol Secure 2

96

این نرم افزار نیاز به نصب بر روی سیستم عامل را ندارد و
با توجه به نگه داشتن کیفیت باالی تصویر حجم قایل
ارسالی را نیز کم میکند .از دیگر قابلیت های این نرم افزار
امکان استفاه از وب کم در حین تولید محتوا میباشد.

استفاده از برد هوشمند:
با توجه به خریداری شدن ویدیو پروژکتورهای Epson

مدل  A555به همراه قلم آن و پس از نصب و راه اندازی،
تعداد  5کالس فیزیکی به برد هومشند تجهیز شد که
اساتید با مراجعه حضوری امکان استفاده از این برد و قلم
هوشمند را دارند.

ويدئوهاي تعاملي ):(h5p

یکی از جدیدترین روندهای ساخت ویدئوهای آموزشی می-
باشد که در آن مخاطب هم آموزش بهتری میبیند و هم
فهم مطالب برای فراگیر بهتر و سادهتر خواهد شد .موسسه
آموزش عالی زند شیراز امکان ساخت ویدئوهای تعاملی را
از ترم گذشته برای اساتید محترم فراهم نموده است و در
حال حاضر بسیاری از اساتید از این قابلیت جهت تولید
ویدئوهای آموزشی خود استفاده مینمایند.

استفاده از سرورهاي داخلي:

با توجه به دستورات مقامات امنیتی کشور مبتنی بر لزوم
داخلی بودن سرورها ،در موسسه آموزش عالی زند تمامی
سرورهای خارج کشور ،به داخل کشور و خود مجموعه زند
انتقال یافت .همچنین آپلودری جهت بارگذاری فایلها و
محتوای درسی بر روی همین سرورهای داخلی طراحی،
اجرا و در دسترس قرار گرفت.

تعيين و ارسال تمرين:

ارزیابی دانشجویان در طول ترم با امکان تعریف تمرین در
بازههای زمانی مختلف و از قسمتهای مختلف درسی
امکان پذیر است .امکان ارسال تمرین با هر حجم و فرمتی
امکان پذیر است و همچنین تمرینها دارای محدودیت
زمانی میباشند که دانشجو موظف است ابتدا فایل درسی را
مشاهده نماید و سپس تمرین مربوط به آن مبحث را ارئه
دهد .با توجه به نیازهای دانشجو این قابلیت در نظر گرفته
شده است که اگر دانشجو در موعد مقرر امکان ارسال
تکلیف را نداشته باشد ،با ثبت زمان تاخیر دانشجو امکان
ارسال تمرین را تا چند روز بعد همچنان داشته باشد.

نگهداري فايلها:

با توجه به سیاستهای موسسه جهت نگهداری و ذخیره
محتوای درسی اساتید یک دستگاه  SANبه همراه فضای
ذخیره سازی  35ترابایت با سرعت باال خریداری و نصب
گردید .قابل ذکر است ،تمامی مطالب درسی ،نیمسال دوم
 98و همچنین مطالب درسی نیمسال اول  99در دسترس
دانشجویان قرار دارد و تمامی محتوای درسی حتی پس از
اتمام ترم درسی نیز همچنان جهت استفاده در دسترس
دانشجویان قرار دارد .
پشتيباني اساتيد و دانشجويان:

با توجه به نیاز دانشجویان و اساتید جهت حل مشکالت
کالسهای مجازی آنها ،سامانه پشتیبانی به نشانی
 pasokh.zand.ac.irجهت این امر طراحی و راه اندازی
گردید که در کمتر از چند دقیقه تیم پشتیبان به پیام ارسالی
دانشجویان جواب خواهند داد .همچنین دانشجویان می-
توانند با واحد مجازی تماس بگیرند و مسائل کالس یا
درسی خود را حل نمایند .برای راهنمایی اساتید نیز گروهی
در یکی از پیام رسانها تشکیل گردید و در آن گروه نیز
بصورت  24ساعته پاسخگوی اساتید محترم و عزیز می-
باشیم.

حضور و غياب اتوماتيک:

با توجه به درخواست اساتید مبنی بر حضور غیاب کالس-
های آفالین و همچنین آنالین افزونهای راهاندازی گردید
که به کمک آن هرکدام از دانشجویان ویدئوهای آفالین
خود را مشاهده نمایند و یا در کالس آنالین حضور پیدا
کنند این افزونه به صورت اتوماتیک حضور آنها را عالمت
زده و در نهایت با گزارشگیری از کالس لیست فعالیت هر
یک از دانشجویان را نمایش میدهد .همچنین این افزونه
به دانشجو امکان مشاهده درصد پیشرفت و تکمیل فعالیت
در آن درس را مشخص مینماید.
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دانشجو ،ارائه تمرین و تکالیف ،ویدئوهای تعاملی ،استفاده
از مرورگر در کالسهای آنالین ،حضور و غیاب اتوماتیک،
گزارشگیری ،استفاده از سرورهای داخلی و نگهداری
فایلها را دارا میباشد که موجب شده در مدت  15ماه که
بدلیل همهگیری ویروس کرونا کلیه کالسها بصورت
مجازی ارائه میگردد موسسه بتواند با کمترین مشکل و
بیشترین بازدهی و سطح رضایت کالسهای عملی وتئوری
را برگزار نماید .نتیجه بررسی موانع و چالشهای دانشگاه
مجازی در پژوهشهای انجام شده توسط خدیور و رحمانی
نشان داد که مشکالت و مسائل مربوط به فناوری در زمینه
زیرساخت ،ضعف در منابع سخت افزاری و نرم افزاری و
عدم تخصیص اعتبارات به این حوزه از جمله چالشهای
پیش روی این دانشگاه است (خدیور و رحمانی .)2014 ،که
همانگونه که عنوان شد موسسه آموزش عالی زند شیراز با
برنامه ریزی دقیق و راهبردی از سال  1395توانست با
تهیه امکانات و زیر ساخت های کافی و مدیریت و حمایت
مدیران مجموعه استودیو آموزش مجازی را راه اندازی
نماید.
با تشکر از مدیران و کارشناسان زحمتکش و متعهد موسسه
آموزش عالی زند شیراز
منابع:

ارسال پيام به استاد و دانشجو:

با توجه به نیاز دانشجویان و اساتید جهت ارتباط با یکدیگر
در سامانه مجازی ،قسمت ارسال پیام و همچنین چت با
یکدیگر به صورت خصوصی فراهم گردیده است و
همچنین از همین طریق اساتید میتوانند به کل کالس
پیامهای خود را ارسال نمایند.
گزارشگيري:

تمامی فعالیتهای دانشجویان و اساتید در سیستم ثبت
میگردد؛ لذا ،امکان گزارشگیری لحظهای از کلیه فعالیت-
های هر کابر شامل نام کابر ،زمان ورود ،زمان خروج،
تاریخ ،نوع فعالیت ،آیپی آدرس کاربر و غیره ،به صورت
فایلهای پیدیاف و اکسل به صورت نموداری و جدول
وجود دارد.
نتيجه گيري و پيشنهاد:
امروزه آموزش مجازی به دلیل مزیت هایی از جمله عدم
نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو ،پوشش محتوای
بیشتر ،وابسته نبودن به زمان و مکان خاص از اهمیت
ویژهای برخوردار هست .دروس دیجیتال که با استفاده از
روشها یا مدلهای آموزشی خوب طراحی شدهاند ،میتوانند
تاثیر مثبتی بر فراگیران داشته باشند .آموزش الکترونیکی
تعامل بین دانشجویان و استادان را سرعت میبخشد که
این تعامل فهم اطالعات را برمیانگیزد (بورا و آمد،)2013 ،
در آموزش الکترونیکی عملکرد یادگیرنده را میتوان به
صورت اتوماتیک پیگیری کرد (فیشل و هیل )2015 ،و
زمان و هزینه مسافرت برای دانشجویان کاهش مییابد
(بورا و آمد )2013 ،که در دوران همهگیری ویروس کرونا
اهمیت و ضرورت بکارگیری آن دو چندان شده و و در
سرتاسر دنیا نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است.
در این راستا موسسه آموزش عالی زند شیراز نیز از این
قاعده مستثنی نبوده و با بکارگیری و صرف زمان و هزینه
مالی توانسته یکی از مجهزترین سیستمهای آموزش
مجازی را دارا باشد که این سیستم از نظر سختافزار و
نرمافزاری قابلیتهای بسیاری از جمله تعامل استاد با

خیور  ،صالح ،.و رحمانی ،یونس .)2014( .موانع و چالشهای
دانشگاه مجازی در شهر الکترونیکی دو ماهانه هوش مصنوعی
و ابزار دقیق.186 ،)4( 8 ،
Andone, L., & Sireteanu, N-A. (2009).
Strategies for technology-based learning in
higher education. The FedUni Journal of
Higher Education, 4(1), 31-42.
Zameer, A. (2010). Virtual education system:
Current myth & future reality in Pakistan.
Informing
Science
and
Information
Technology, 7(1), 1-8.
Bora, U. J., & Ahmed, M. (2013). E-learning
using cloud computing. International Journal
of Science and Modern Engineering, 1(2), 912.
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نوآوري در برنامهريزي آموزشي در دوران کرونا؛ تجربه زيسته يک معاون آموزشي دانشکده
دکتر سيدعباس رضوي
عضو هیئت علمی ،استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،نشانی :اهواز ،بلوار گلستان ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،شماره
همراه ،09166106076 :پست الکترونیکrazavi_sa@scu.ac.ir :

چکيده:
شیوع بیماری کرونا ،زمینه ساز بروز تغییراتی جدی در شیوه آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شد .اجبار مراکز
آموزش عالی برای ادامه آموزش به صورت غیرحضوری در حالی بود که این تجربه جدیدی بود و حضور اعضای هیئت
علمی و دانشجویان در دانشکده ها با مخاطراتی همراه بود .یکی از مشکالت اساسی ،دانش و مهارت پایین بسیاری از
است ادان و دانشجویان در بهره گیری از فناوری های آموزش مجازی بود .بنابراین الزم بود تمامی دست اندرکاران آموزش با
هم متحد شوند و با این چالشها دست و پنجه نرم کنند .در این دوران من معاون آموزشی دانشکده بودم .تجارب خود در
زمینه فناوری آموزشی را به کار گرفتم و تالش کردم امور آموزشی جریان یابد .برخی از آنها عبارتند از :پیشگامی در آموزش
مجازی ،ارائه آموزشهای مهارتی به اعضای هیئت علمی ،اطالع رسانی مستمر ،پادرمیانی در خصوص تلفیق پایبندی و
انطباق ،حضور در کارگروه های تخصصی آموزش مجازی ،توانمندسازی پرسنل آموزش ،تشکیل منظم جلسات شوراهای
دانشکده ،حضور مستمر در دانشکده ،و دروازه بانی پیامها .در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.
کليد واژه ها :دوران کرونا ،آموزش مجازی ،تغییر برنامه درسی ،تجربه زیسته ،معاون آموزشی
در کشور ما نیز با شیوع کرونا و لزوم جلوگیری از انتشار آن و
همچنین با تعطیلی کالسهای حضوری ،سیاست ادامه
آموزش در مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری در
دستور کار قرار گرفت .معاونین آموزشی دانشکده ها به عنوان
یکی از تسهیل گران امور آموزشی ،در برنامه ریزی آموزشی
و اجرای تغییر نقش کلیدی داشتند .برخی اقدامات که در
حوزه معاونت آموزشی دانشکده برای تسهیل امور آموزشی و
اجرای برنامه درسی جدید انجام شد عبارتند از:
الف) پيشگامي در ارائه آموزش به صورت مجازي :به
عنوان معاون آموزشی پیشگام استفاده از امکانات آموزش
مجازی دانشگاه شدم .طبق نظریه «نشر نوآوری» راجرز،
همواره نوآوری ها توسط افراد عالقه مند و پیشگام استفاده
می شود و سپس اگر این نوآوری سودمند به نظر آید دیگران
نیز شروع به استفاده از آن می کنند(رحیمی دوست و
رضوی .)1385،بعالوه این کار باعث شد مشکالت فنی و
زیرساختی را زودتر بشناسم.

مقدمه:
در هزاره سوم میالدی دانشگاهها به منظور دستیابی به رشد و
تعالی و بقا باید دائماٌ آماده رویارویی با تغییرات باشند(دوماس
و هانچین .)2010 23،یکی از تغییرات قرن جدید شیوع
ویروس کروناست که اثرات زیانبار و مخربی بر تمام جنبه-
های زندگی بشر داشته است(سازمان بهداشت جهانی24،
 .)2020بر اساس گزارش یونسکو25در تاریخ  6آوریل ،2020
تقریبا بیش از  %91از دانشآموزان و دانشجویان تحت تاثیر
همهگیری جهانی کووید 19-قرار گرفتند(توکورو.)2020 26،
بنابراین موسسات آموزشعالی در سراسر جهان ،به سمت
آموزش آنالین و از راه دور حرکت کردند(دی و همکاران27،
.)2020
3
4

Dumas & Hachans

World Health Organization

2
2
2

5
UNESCO(United Nations Educational
Scientific and Cultural
)Organization
2
6
Toquero
2
7
Day et al.

100

و) غيرحضوري کردن خدمات آموزشي :گرچه دانشگاه
تالش کرد بسیاری از خدمات آموزشی را غیرحضوری کند ،با
این حال در برخی موارد کار به کندی پیش می رفت .با
تشکیل شورای دانشکده ،مسائل دانشجویان مورد بررسی قرار
می گرفت و برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری
تدابیری اتخاذ می شد .از جمله ارائه معرفی نامه به
دانشجویان به صورت غیرحضوری ،بررسی پرپوزالهای
دانشجویان دکتری و نظایر آن.

ب) ارائه آموزشهاي مهارتي به اعضاي هيئت علمي :آشنا
کردن اعضای هیئت علمی یک دانشکده با سیستم آموزش
مجازی که بسیاری از آنها اصال تجربه ای در این زمینه
نداشتند کار دشواری بود .به سبب تخصص و تعهد حرفه ای
که داشتم ،مجموعه ای کامل از ویدیوهای آموزشی (شامل
 23ویدیو) برای آشنایی استادان و دانشجویان با چگونگی
استفاده از  LMSو آموزش آنالین(مانند ادوبی کانکت) تولید
و آن را در اختیار همکاران قرار دادم.
ج) اطالع رساني در خصوص امور آموزشي :هماهنگ
کردن افراد با تغییراتی که در مدیریت آموزشی دانشگاه
مدنظر بود مستلزم اطالع رسانی مستمر بود .با استفاده از
فناوریهای ارتباطی ،اطالعیه ها و اخبار و نکات مهم به طور
مستمر به اطالع اعضای هیئت عملی ،کارکنان و دانشجویان
می رسید.
د) پادرمياني در خصوص تلفيق پايبندي و انطباق :به
سبب ناگهانی بودن تغییر ،الزم بود بین خواسته های مدیران
و امکانات و شرایط متفاوت استادان و دانشجویان نوعی
پادرمیانی صورت گیرد چرا که پژوهش ها نشان داده است
وقتی به استادان اجازه داده می شود در فرایند اجرا برنامه
درسی را با توجه به شرایط متغیر و خاص ،جرح و تعدیل
کنند ،نوآوری موفقیت آمیزتر خواهد بود(مارش و ویلیس
ترجمه مدنی.)1397،
هی) حضور در کارگروه هاي تخصصي آموزش مجازي :با
حضور در کارگروه های دانشگاهی که در زمینه آموزش
مجازی در دوران کرونا تشکیل می شد ،تالش کردم مفاهیم
مختلفی مانند «ارزیابی مستمر» و «یادگیری ترکیبی» را
مطرح و تبیین کنم .برای مثال ارزیابی مستمر از آنجا اهمیت
داشت که در ماه های بعد استادان با چالش ارزشیابی در
فضای مجازی روبرو می شدند و چنانچه در طول ترم
دانشجویان را به روشهای مختلف ارزیابی کرده بودند ،آزمون
پایان ترم برای آنها مشکالت کمتری ایجاد می کرد.

ز) توانمندسازي پرسنل آموزش :یکی از چالشهای اصلی
در ارائه خدمات آموزشی در دوران کرونا ،ضعف مهارتی و
عدم آشنایی پرسنل آموزش با آموزش مجازی و ارائه خدمات
به صورت غیرحضوری بود .آموزشهایی ارائه شد که پرسنل
بتوانند مهارتهای استفاده از فناوریهایی نظیر پست
الکترونیکی ،کار کردن با اسناد پی دی اف ،و برخی دیگر از
مهارتهای فناورانه بیاموزند.
ح) تشکيل منظم جلسات شوراهاي دانشکده :استمرار
برگزاری جلسات سبب شد که مسائل و مشکالت اقشار
مختلف به سرعت شناسایی و برای آنها چاره ای اندیشیده
شود .مدیران گروه ها در جلسات شورای آموزشی با مشکالت
یکدیگر آشنا می شدند و تجارب یکدیگر را به کار می گرفتند
و برای مشکالت و مسائل آموزشی تدابیری اتخاذ می شد.
ط) حضور مستمر در دانشکده :حضور مستمر معاون
آموزشی در دانشکده باعث می شد دانشجویان و اعضای
هیئت علمی و پرسنل بتوانند مشکالت خودشان را در میان
بگذارند و در صورت لزوم مالقات حضوری داشته باشند.
استادان احساس میکردند نیروی ستادی کامالً فعال است و
همواره آنها را در حل و فصل مشکالتشان یاری میکند.
ي) دروازه باني پيامها :دروازه بانی پیام تمام جنبههای
انتخاب ،استفاده و کنترل پیام را شامل میشود(نعمتنیا و
غالمی .)1393،به منظور ایجاد آرامش بیشتر در اعضای
هیئت علمی و حتی مدیران گروه های آموزشی ،برخی از
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اطالعیهها ،بخشنامهها ،پیامها و درخواستهایی که از سوی
مدیران دانشگاهی مطرح می شد ،در مجموعه معاونت
آموزشی تحلیل می شد و در صورت لزوم مورد تعدیل قرار
می گرفت و به اصطالح دروازه بانی می شد .به مدیران
اطمینان داده میشد که کارها خوب پیش می رود و نظارت
بر برخی امور بهتر است در سطح دانشکده صورت گیرد تا
موجبات آرامش بیشتر در همکاران فراهم شود .همچنین
برخی پیامها به شکلی دیگر بیان می شد تا تاثیر بهتر و مثبت
تری داشته باشد.
نتيجه گيري و پيشنهاد:
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید «یادگیرنده» باشند.
معاونین آموزشی می توانند این ویژگی را عینیت بخشند .بر
اساس تجارب زیسته به عنوان معاون آموزشی دانشکده
پیشنهاد می کنم:
 oبرای معاونین آموزشی دانشکده ها به منظور آشنایی با
اصول و مبانی تعلیم و تربیت و فنون بهره گیری از
روشهای جدید و فناوریهای نوین آموزشی دوره های
آموزشی برگزار شود.
 oدر دوران بروز بحرانهایی مثل کرونا ،آموزش افراد و
توانمندسازی آنها بسیار اهمیت دارد .در برخی موارد
دانشگاه ها اقداماتی می کنند ،اما در سطح محلی معاونین
آموزشی دانشکده ها می توانند مسائل و مشکالت
دانشکده را شناسایی و برای توانمندسازی افراد دست به
کار شوند.
 oحضور مستمر مدیران دانشکده به ویژه معاونین آموزشی
می تواند موجب شناسایی بهتر مسائل و مشکالت
آموزشی و باعث دلگرمی پرسنل و اعضای هیئت علمی و
دانشجویان و آرامش بیشتر در آنها شود.
 oمعاونین آموزشی دانشکده ها چنانچه در پذیرش
نوآوریهای جدید (مانند ارائه آموزش به صورت مجازی)
پیشگام شوند عالوه بر آن که نقش الگویی خواهند
داشت ،سریعتر با مشکالت و الزامات آن آشناتر خواهند
شد و این کار موجب تسهیل امور آموزشی می شود.

 oالزم است برخی مواقع به منظور ایجاد آرامش در اعضای
هیئت علمی و سایر افراد ،اجازه انطباق برنامه به آنها داده
شود تا در کنار رعایت اصول مورد نظر دانشگاه ،بتوانند
اقدامات ابتکاری ،فناوریهای در دسترس و شیوه های
شخصی خود را نیز به کار گیرند و در عین حال اصول
آموزش رعایت شود.
منابع :نعمت نیا ،جاسم؛ غالمی ،غالمرضا .معیارهای مطلوب
دروازه بانی خبر در رسانه ملی .فصلنامه رادیو تلویزیون.
27-62 ،)1393(،12،24
مارش ،جی کالین؛ ویلیس ،جرج .مبانی نظری و عملی برنامه
ریزی درسی( .ترجمه سیداحمد مدنی) .تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)1397( .
رحیمی دوست ،غالمحسین؛ رضوی ،سیدعباس .اشاعه
نوآوری و پدیده یادگیری الکترونیکی .مجله علوم تربیتی و
روانشناسی142-127 ،)1385( ،13،4 ،
Dumas. A, & Hanchans. S. How Dose JobTraning Increase Firm Performance? The Case
of Morocco. International Journal of
Manpower. 31, 5,(2010).585-602.
World Health Organization. Coronavirus disease
)(COVID-2019
situation
reports..
https://www.who.int/emergencies/diseases/nov
el-coronavirus-2019/situation-reports. (access
(Feb 16, 2020
Day, T., Chang, I. C. C., Chung, C. K. L.,
Doolittle, W. E., Housel, J., & McDaniel, P. N.
The Immediate Impact of COVID-19 on
Postsecondary Teaching and Learning. The
Professional Geographer, 73,1,(2020), 1-13..
Toquero, C. M. Challenges and Opportunities for
Higher Education Amid the COVID-19
Pandemic:
The
Philippine
Context. Pedagogical Research, 5,4, (2020).
25-41

102

قابليتهاي بستر الکترونيکي وبينارها در آموزش رسانه هاي ديجيتال
فاطمه صارمي مفرد ،سارا شيخي
(عضو هیئت علمی دانشگاه فنی وحرفه ای دختران خرم آباد ،مدیر گروه برق و کامپیوتر ،مربی ،کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت ،
. )f.saremi794@gmail.com
(مدرس عضو مدعو دانشگاه فنی وحرفه ای دختران خرم آباد  ،کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک .) sssheykhi@gmail.com ،

چکيده
یادگیری فرآیند انتقال دانش است که در زمینه آن نظریه های بسیاری مطرح شده است  ،یادگیری دارای سطوح وسبک های
مختلفی است وعوامل گوناگونی بر ارتقا کیفیت یادگیری موثرند .حرکت به سوی رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده
است بسیاری از دانشگاه های جهان از فناوری آموزش مجازی در ارائه دوره ها استفاده کنند .پژوهش حاضر با هدف تعیین
قابلیت های بستر الکترونیکی وبینارها در آموزش رسانه های دیجیتال در نظام آموزشی انجام شد .روش این پژوهش تجربی
است و جامعۀ آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع
کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد می باشند که در سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال در
نیمسال دوم تحصیلی  1399-1400شرکت کرده بودند.
روش کار  :این پژوهش یک مطالعه تجربی است .جامعه پژوهش شامل دانشجویان مقطع کاردانی گروه برق دانشگاه فنی و
حرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد می باشند که در
سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال در نیمسال دوم تحصیلی  1399-1400شرکت کرده بودند .در این سمینار آنالین 60
دانشجو (  35دانشجوی دختر و  25دانشجوی پسر) شرکت کردند  .روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است .خروج
ازسمینار فقط در صورت قطع اینترنت ممکن بود و همه دانشجویان تا پایان سمینار حضور داشتند .سپس در پایان سمینار
مدرس با توجه به آموزش های داده شده به دانشجویان  ،یک تکلیف یکسان به تمامی دانشجویان داده و از دانشجویانی که
سیستم رایانه شخصی در زمان اجرای سمینار داشتند خواسته شد تکالیف انجام شده را جهت بررسی به پست الکترونیکی
مدرس ارسال کنند .
نتايج  :در مطالعه حاضر  60دانشجو با میانگین سنی  22/1 + 1/90و دامنه  24-19سال حضور داشتند 58/33 .درصد
دانشجویان مونث و  41/67درصد دانشجویان مذکر بودند .در نظر سنجی انجام شده  50درصد دانشجویان شرکت کننده در
سمینار رایانه شخصی در منزل داشتند که در دسترس بودن رایانه شخصی در ارتقا یادگیری دانشجویان نقش به سزایی دارا بود
و  50درصد دیگر با استفاده از گوشی هوشمند در سمینار حضور داشتند .با توجه به بررسی تکلیف های ارسال شده توسط
دانشجویان به مدرس  ،میزان دسترسی به اهداف آموزشی در  80درصد موارد کامل 15 ،درصد متوسط و  5درصد ضعیف ذکر
شده بود .کفایت محتوایی مطالب آموزشی در  85درصد موارد کامل  10 ،درصد متوسط و  5درصد ضعیف ذکر نمودند.
نتيجه گيري  :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ایجاد تنوع در ارائه سمینار آموزشی به روش مجازی ،بازنگری در شیوه ارائه ،
جهت ارتقای میزان دست یابی به اهداف و ارتقاء کیفیت آموزش های مجازی می تواند مفید واقع گردد .دسترسی به رایانه
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شخصی و مهارت استفاده از کامپیوتر و نیزدسترسی به اینترنت پرسرعت در تسهیل عملکرد دانشجو برای آموزش از راه دور
نقش مؤثری می تواند داشته باشد.پیش بینی می شود در سمینار های آنالین آتی چنانچه تمامی دانشجویان به سیستم رایانه
شخصی دسترسی داشته باشند به اهداف آموزشی جامع و با کیفیت باالتری بتوان دست یافت.
کليدواژه ها :سمینار آنالین ،یادگیری مجازی  ،ایندیزاین.
نوعی فناوری آموزشی غربی است که بر محور ارزش هایی نظیر
مقدمه
فرد محور بودن ،یادگیری مستقل ،خود راهبر و فعال مبتنی
یادگیری فرآیند انتقال دانش است که در زمینه آن نظریه های
است .البته بدیهی است هر جامعه این نوع یادگیری را متناسب
بسیاری مطرح شده است  ،یادگیری دارای سطوح وسبک های
با شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی خود بکار میگیرد ( .)2برای
مختلفی است وعوامل گوناگونی بر ارتقا کیفیت یادگیری موثرند.
کشورهای در حال توسعه ،تجربه و درک آموزش مجازی در
فرآیند یادگیری باتوجه به شرایط موجود به چند شیوه ازجمله
نظام آموزشی یک تجربه پیچیده واقعی ،مجازی ،جهانی ،محلی،
شیوه حضوری وشیوه مجازی ویا ترکیبی از هردو اتفاق می افتد،
سنتی و مدرن است و در این شرایط شکل و نوع مناسبات
البته هر کدام از این روش های یادگیری محاسن و معایب خود
فردی -اجتماعی دستخوش تغییر شده و روابط قدرت ،سلسله
را دارند  .وبینار ( )web based seminarاز ترکیب دو
مراتب بین استاد/دانشجو ،تحقق فردیت ،بسط دیوارهای کالس
کلمه وب و سمینار ساخته شده است و به معنی سمینار آنالین
درس و به طور کلی مناسبات جدید شکل گرفته است .به همین
است؛ دقیقاً مثل سمینار ،یک تیم برگزارکننده دارد ،یک یا چند
ترتیب ،به کارگیری این فناوری در جوامع شرقی و در حال
سخنران و افرادی که بهعنوان مخاطب یا شرکتکننده در آن
توسعه نظیر کشورمان ایران ،که ارزش های فرهنگی -اجتماعی
حضور دارند.هنگام برگزاری وبینار ،یک نفر ارائهکننده است و
متفاوتی دارد ،موجب می شود درک کاربران از این نوع یادگیری
بقیه افرادی که آنالین هستند ،همزمان او را میبینند و میتوانند
متفاوت باشد .مسئله قابل بررسی این است که ورود آموزش
در حین جلسه یا پایان آن ،کامنت بدهند و سؤاالتشان را
مجازی به نظام آموزش عالی ایران ،که نظامی با اقتضائات
بپرسند .درست شبیه یک سمینار واقعی .وبینار برای کاربرانی که
بومی -ملی خاص خود است ،چه تحوالتی را در مبانی تعلیم و
به علت دوری راه ،محدودیتهای جغرافیایی و به ویژه
تربیت ایجاد کرده است .آموزش مجازی ،به تمام شکل های
محدودیتهای ایجاد شده در اثر کرونا نمیتوانند در جلسات
یاددهی -یادگیری اطالق می شود که به شیوه الکترونیکی اجرا
شرکت کنند یک روش بسیار کاربردی است .حرکت به سوی
و پشتیبانی می شود .این شیوه آموزش با هدف ساخت دانش
رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده است بسیاری از
مرتبط با تجربه فردی پیش می رود .فناوری های اطالعات و
دانشگاه های جهان از فناوری آموزش مجازی در ارائه دوره ها
ارتباطات ،چه به صورت شبکه ای و چه غیر شبکه ای ،رسانه
استفاده کنند .در نظام آموزش عالی ایران ،اجرای آموزش
اصلی تسهیل آموزش مجازی تلقی میشوند ( .)3حرکت به سوی
مجازی دانشگاهی با تالش هر دو بخش دولتی و خصوصی به
این شیوه نوین در آموزش عالی ،موجب شده است تعداد زیادی
طور رسمی در سال 1380شمسی آغاز شد .مسئله قابل تأمل
از دانشگاه های جهان به طور روز افزون ،در ارائه دوره ها از آن
اینجا است که تقابل شیوه سنتی آموزش با روش آموزش
استفاده کنند .اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند آموزش
مجازی موجب تغییر پیامدهای آموزشی در یادگیرندگان شده
مجازی نتوانسته است تمامی اهداف اساسی تعلیم و تربیت نظیر
است ( .)1فرهنگ تازه یادگیری بدون حضور استاد ،به راحتی
رشد تفکر خالق ،تعهد و مسؤولیت پذیری ،خطر پذیری علمی و
نمی تواند جای خود را بیابد و در نتیجه محیط جدید آموزش و
مواردی از این نوع را محقق سازد ( .)4بررسی مبانی نظری
یادگیری را با چالش هایی همراه می سازد .آموزش مجازی،
نشان می دهد که فضای مجازی با وجود گسترده تر کردن
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کمرنگ است ( .)4اگر احتمال خطر در فرایند یادگیری مهم
باشد ،وقتی فرایند یادگیری در کالس حضوری میان استاد و
دانشجو شکل می گیرد ،هر دو طرف خطر می کنند و ایده های
نوآورانه را مطرح کرده و محک می زنند .این خطر ،در فضای
آموزش های مجازی ،وقتی دو طرف با هم تعامل ندارند ،وجود
ندارد .در محیط آموزش حضوری ،دانشجو این خطر را می پذیرد
که شاید احضار شود تا معلوماتش سنجیده شود و استاد هم می
پذیرد که شاید از او سؤالی شود که نتواند جواب دهد .این قابلیت
در فضای آموزش مجازی وجود ندارد( .)4از نظر Dreyfus
،استاد در کالس مجازی هرگز نمی تواند متوجه شود که
دانشجویان حاضر در کالس ،جذب درس شده اند یا نه .استاد
هرگز نمی تواند میزان درگیری دانشجو را در درس متوجه شود
و ایده های نوظهور و خالقانه او را تخمین زده و هدایت کند.
بنابراین به نظر می رسد درباره آثار آموزشی و تربیتی دانشگاه
مجازی می بایست قدری با تأمل نگریست ( .)4در زمینه بررسی
چالش های آموزش مجازی در دانشگاه ها مطالعات مختلفی
انجام شده است .از جمله مطالعه  Kellerو همکاران ،با
مقایسه دغدغه های استادان مجازی دانشگاه های آرژانتین و
سوئد ،نشان داد استادان آرژانتینی در مقایسه با استادان سوئدی
ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال دانشجو را عامل انگیزشی
مهمی می دانستند .همچنین مشکالتی نظیر نبود زمینه خالقیت
و طرح ایده های نو ،ضعف دانش درباره فناوری ،نبود عوامل
انگیزشی و ضعف فرهنگ سازمانی از موانع تجربه آموزشی
استادان در دانشگاه های مجازی بود ( .)7از سوی دیگر ،مطالعه
Stodelدرباره مسائل اصلی آموزش مجازی دانشگاهی ،پنج
حوزه اصلی مورد غفلت در این نوع آموزش ها را نشان داد:
فقدان گفتگوهای عمیق برخط ( ، )Onlineفقدان بروز ایده
های بالبداهه و خالق ،فقدان درک دیگران و درک شدن از
سوی دیگران ،فقدان شناخت دیگران و در نهایت ،فقدان
آموختن و الگو گرفتن برای رفتار و یادگیری ( .)8از سوی دیگر،
یافته های پژوهش  Conceicaoدر زمینه تجارب استادان در
آموزش مجازی نیز نشان داد تجربه آموزش برخط ،روابط

زمینه اطالعاتی کاربران ،در پرورش مهارت های دانشگاهی
نظیر «خالقیت» چندان موفق نیست( .)4خالقیت به معنای به
کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم
جدید است .در این راستا ،توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک
انگاره یا اندیشه جدید مطرح است .خالقیت ارتباط مستقیمی با
قوه تخیل یا توانایی تصویرسازی ذهنی دارد که در راستای
یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها به کار گرفته
می شود ( .)5از سوی دیگر ،در محیط های آموزشی و نیز در
فرایند آموزش اثر بخش دانشگاهی ،تالش می شود تا دانش
مربوط به محتوای درس به صورت فعاالنه به وسیله
یادگیرندگان ساخته شود ( .)6ساخت دانش به وسیله خود فرد و
به کارگیری شیوه های تازه در درک و حل مسائل ،از نمودهای
تفکر خالق در افراد است .به نظر می رسد پرورش تفکر خالق
از جمله عملکردهای نظام آموزشی و همچنین آموزش در
سطوح دانشگاهی است .از آنجا که آموزش اثربخش در دانشگاه
ها از جایگاه خاصی برخوردار است ،توجه دو چندان به پرورش
مهارت های دانشگاهی نظیر خالقیت دور از انتظار نیست .
صاحب نظران متعددی به کاستی های آموزش های مجازی
اشاره داشته اند .از جمله ، Dreyfusاستاد معاصر فلسفه و
منتقد اینترنت ،بر این باور است که آموزش مجازی نمیتواند
تضمین بروز ایده های خالق ،کیفیت اطالعات ،اشراف کاربران
بر تمامی واقعیت ها و امکان زندگی آکنده از معنا را برای
یادگیرندگان فراهم کند .از نظر وی ،دانشجویان متوجه هستند
که حضور در کالس ،بودن با استاد و بودن با دیگر دانشجویان
در کالس ،چیزی است که به آنها احساس ارتباط با کالس می
دهد به طوری که آنها نمی خواهند این احساس را از دست
بدهند .حضور در کالس آن قدر تجربه مثبتی است که اغلب
دانشجویان زحمت آمدن سرکالس در هوای بد را به خود می
دهند و در کالس حاضر می شوند( .)4از سوی دیگر ،مهم ترین
عامل در شکل گیری تفکر خالق در یادگیرندگان ،زمینه سازی
خطرپذیری و طرح و به کارگیری ایده های نو در فرایند
یادگیری است که البته در فضای آموزش های مجازی بسیار
105

شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین قابلیت های بستر
الکترونیکی وبینارها در آموزش رسانه های دیجیتال در نظام
آموزشی ایران انجام شد .روش این پژوهش تجربی است و
جامعۀ آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی گروه برق
دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع
کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد
می باشند که در سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال در
نیمسال دوم تحصیلی  1399-1400شرکت کرده بودند.

دانشگاهی تازهای را برای فعالیت های استاد و دانشجو به
همراه داشت .آموزش مجازی ،طول و عمق مشارکت در ارائه
درس را متفاوت کرده است .استادان ،فقدان ارتباط حضوری را با
راهبردهایی نظیر بازخورد فوری ،متمایز کردن تعامالت مدیریتی
و شخصی و نیز ارتباط حضوری با دانشجویان بر اساس جدول
زمانی منظم ،جبران میکردند ( .)9مطالعه ، Joyمشخص کرد
که نظام کالس مجازی ،نوعی «فرهنگ بالبداهه» است که به
زمان و کار بیشتر نیاز دارد .ارتباطات باید بسیار واضح باشد زیرا
ممکن است منجر به سوء برداشت شود .از نظر استادان ،امکان
با نشاط کردن محیط درس و پرورش راه حل های تازه برای
مسائل در فضای مجازی بسیار دشوار است .شناسایی سبک
های یادگیری دانشجویان ،مشکل مهم دیگری در آموزش
مجازی است .فضای مجازی ،جایی برای خودنمایی نیست و
مستلزم شایستگی هایی نظیر عشق به کار ،انطباق خود ،مهارت
خوب گوش کردن ،خوب بازخورد دادن و خوب فکر کردن
درباره نظرات دانشجویان است .از نظر استادان ،بزرگ ترین
نقص آموزش مجازی فقدان «تجربه شخصی دانشجو از ارتباط
با استاد» است ( .)10پژوهش  Coppolaنیز نشان داد تغییر
نقش استاد در محیط های مجازی غیرهمزمان ،در سه قالب
نقش شناختی ،عاطفی و مدیریتی رخ داده است .نقش شناختی
(فرایندهای ذهنی یادگیری ،ذخیره اطالعات و تفکر) به نقش
پیچیده تری تبدیل شده بود .نقش عاطفی (اثرگذاری بر روابط
میان دانشجویان ،استاد ،جو کالس) موجب شد استادان
ابزارهای جدیدی برای ابراز احساسات خود بیابند و ارتباط
صمیمانه تری با دانشجویان برقرار کنند .نقش مدیریتی
(مدیریت کالس و درس) نیازمند آن بود که استادان به جزئیات
بیشتر توجه کنند ،ساختار و نظم بیشتری را در نظر بگیرند و
نظارت مضاعفی بر دانشجو داشته باشند ( .)11در مجموع ،مرور
مبانی فوق ،حاکی از آن است که آموزش های مجازی در
دانشگاه ها منجر به تحول «شاکله آموزش» شده است و برخی
دغدغه های تازه در زمینه فرایند تعلیم و تربیت دانشجویان در
فضای مجازی را رقم زده است .حال با توجه به مباحث مطرح

روش کار
این پژوهش یک مطالعه تجربی است .جامعه پژوهش شامل
دانشجویان مقطع کاردانی گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای
پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع کاردانی گروه کامپیوتر
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد می باشند که در
سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال در نیمسال دوم تحصیلی
 1399-1400شرکت کرده بودند .مدت زمان سمینار 240
دقیقه بود .در این سمینار آنالین  60دانشجو (  35دانشجوی
دختر و  25دانشجوی پسر) شرکت کردند که از این تعداد 30
نفر شامل(  20دانشجوی دختر و  10دانشجوی پسر) دارای
سیستم رایانه شخصی بوند .روش نمونه گیری به صورت
سرشماری بوده است و کلیه دانشجویان آشنایی کامل با
شیوه آموزش الکترونیکى را دارا بودند .قبل از هرگونه مداخله،
مهارت نصب برنامه جهت شروع سمینار آموزشی رسانه های
دیجیتال به دانشجویان آموزش داده شد و دانشجویانی که
دارای سیستم رایانه شخصی بودند  ،هم زمان با مدرس اقدام
به نصب نرم افزار ایندیزاین نمودند .سپس آموزش کامل نرم
افزار ایندیزاین را با توجه به سرفصل های آموزش نرم افزار
ایندیزاین فرا گرفتند و سپس مدرس به آموزش رسانه های
دیجیتال پرداخت .خروج ازسمینار فقط در صورت قطع
اینترنت ممکن بود که انجام نشد و همه دانشجویان تا پایان
سمینار حضور داشتند و سپس در پایان سمینار به رفع اشکال
پرداخته شد و دانشجویان سواالت خود را از مدرس مربوطه
پرسش کردند و مدرس نیز با توجه به آموزش های داده شده
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رسد ،تولید رسانه آموزشی از راه دور بهتر است به روش تولید
فیلم و همراه با امکانات چت تصویری باشد .بدیهی است
اجرای این روش در مراکز و دانشکده ها با امکانات مکفی،
از حجم کالس های رفع اشکال حضوری کاسته و امکان
ارائه کامل دروس به روش از راه دور را میسر می سازد .علی
رغم رضایت نسبی از جذابیت های سامانه مجازی ،در
نظرسنجی جهت ایجاد دوره ی پیشرفته ی آموزش رسانه
های دیجیتال رضایت باالیی مشاهده شد .یادگیری آموزش
مجازی ،زمان و تمرکز و تمرین بیشتری را می طلبد ولی
ادامه آن به یادگیری مؤثر ،مداوم و لذت بخش افراد می
انجامد .لذا برای تسریع و تسهیل در ثبات این روش
آموزشی ،می توان از ارائه نمرات تشویقی ،امتیازات ویژه به
دانشجویان برتر منتخب در این روش و ارائه تسهیالت مانند
وام خرید رایانه استفاده نمود .پیشنهاد می شود دوره های
آموزش اساتید در زمینه برنامه ریزی آموزش از راه دور ،روش
کار درکالس های رفع اشکال ،ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی
و ارائه واحد آشنایی با رایانه و اینترنت و سایت آموزش
مجازی به دانشجویان پیش بینی و اجرا شود .مراکز کامپیوتر
دانشکده ها با توجه به تعداد دانشجویان تجهیز و مسائل نرم
افزاری و سخت افزاری آنان مرتفع گردد .همچنین پیش
بینی تسهیالت دسترسی به کامپیوتر شخصی با ارائه وام
دانشجویی بلند مدت پس از تحصیل برای خریداری کامپیوتر
قابل حمل وگوشی هوشمند انجام گیرد .دانشجویان جدید
الورود به مراکز ارائه دهنده خدمات آموزش کامپیوتر با
برخورداری از تخفیف دانشجویی معرفی گردند و به عنوان
یک راهکار میان مدت مدارک  ICDLبه عنوان پیش نیاز
ورود به دانشگاه اعالم گردد .به عالوه اضافه نمودن سؤاالت
کامپیوتر در کنکور ورودی دانشگاه ها و دروس مقطع
دبیرستان و حتی راهنمایی به منظور همگام نمودن قشر
جوان با نیاز روزمره جهانی می تواند در روند شکل گیری
نظام های آموزشی خالق و جدید از جمله آموزش الکترونیک
نقش مؤثری داشته باشد.

به دانشجویان در مدت زمان مربوطه ،یک تکلیف یکسان به
تمامی دانشجویان داده و از دانشجویانی که سیستم رایانه
شخصی در زمان اجرای سمینار داشتند خواسته شد تکایف
انجام شده را به پست الکترونیکی مدرس ارسال کنند .
نتايج
در مطالعه حاضر  60دانشجو با میانگین سنی 22/1 + 1/90
و دامنه  24-19سال حضور داشتند 58/33 .درصد دانشجویان
مونث و  41/67درصد دانشجویان مذکر بودند .در نظر سنجی
انجام شده  50درصد دانشجویان شرکت کننده در سمینار
رایانه شخصی در منزل داشتند که در دسترس بودن رایانه
شخصی در ارتقا یادگیری دانشجویان نقش به سزایی دارا بود
و  50درصد دیگر با استفاده از گوشی هوشمند در سمینار
حضور داشتند .با توجه به بررسی تکلیف های ارسال شده
توسط دانشجویان به مدرس  ،از بین دانشجویانی که دارای
سیستم رایانه شخصی بودند ،میزان دسترسی به اهداف
آموزشی در  80درصد موارد کامل 15 ،درصد متوسط و 5
درصد ضعیف ذکر شده بود .کفایت محتوایی مطالب آموزشی
در  85درصد موارد کامل  10 ،درصد متوسط و  5درصد
ضعیف ذکر نمودند.
بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ایجاد تنوع درارائه مطالب
مفهومی به روش مجازی ،بازنگری در شیوه ارائه و افزودن
جلوه های ویژه بخصوص در مباحث مفهومی ،جهت ارتقای
میزان دست یابی به اهداف آموزشی می تواند مفید واقع
گردد .دسترسی به رایانه شخصی و مهارت استفاده از
کامپیوتر نیز در تسهیل عملکرد دانشجو برای آموزش از راه
دور نقش مؤثری دارد که در مطالعه شریدر و دیاشویلی نیز بر
تأثیر مثبت مهارت استفاده از کامپیوتر تأکید شده است(.)28
البته در مقایسه میزان تبحر و دسترسی افراد به رایانه در
آلمان با ایران باید نهایت احتیاط را لحاظ نمود .به نظر می
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عمر کوتاه خود جایگاه مناسبی در ساختار آموزش در سراسر
دنیا پیدا کرده است .با توجه به این مورد تقریباً همه در
ابتدای این راه قرار دارند و فاصله ها در این مسیر چندان زیاد
نیست و بنابراین با تالش برنامه ریزی شده و مصمم می
توان در زمره پیشگامان این حرکت بزرگ قرار گرفت؛ لذا
الزم است هرچه سریع تر حرکت در این مسیر آغاز شود .
تعلل در این کار تنها از دست دادن فرصت های فراوانی
است که فرا روی وزارت آموزش عالی قرار دارد .علت عدم
حرکت(ضعف شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور) عبارتست از :
رفع محدودیت های مخابراتی و سخت افزاری در اولویت
های برنامه های مخابرات قرار دارد و در آینده ای نزدیک
تمام این موانع برطرف خواهد شد  .از طرفی در حال حاضر
افراد در سراسر کشور از امکانات اینترنت بهره می گیرند و
تعداد آنها به سرعت در حال افزایش است .ایجاد زیر ساخت
های سخت افزاری و شبکه ای باید به صورت موازی صورت
گیرد ،تا بتوان در حداقل زمان از آنها بهره برداری کرد و
الزم است این دو به صورت موازی هم حرکت کرده و
گسترش یابند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ایجاد تنوع
در ارائه سمینار آموزشی به روش مجازی ،بازنگری در شیوه
ارائه  ،جهت ارتقای میزان دست یابی به اهداف و ارتقاء
کیفیت آموزش های مجازی می تواند مفید واقع گردد.
دسترسی به رایانه شخصی و مهارت استفاده از کامپیوتر و
نیزدسترسی به اینترنت پرسرعت در تسهیل عملکرد دانشجو
برای آموزش از راه دور نقش مؤثری می تواند داشته
باشد.پیش بینی می شود در سمینار های آنالین آتی چنانچه
تمامی دانشجویان به سیستم رایانه شخصی دسترسی داشته
باشند به اهداف آموزشی جامع و با کیفیت باالتری بتوان
دست یافت.

نتيجه گيري و پيشنهادات
در دنیای امروز که اطالعات روز به روز نو شده و سرعت
تولید آن به چشم بر هم زدنی کاهش یافته است ،انتقال
اطالعات از فردی به فرد دیگر به عنوان هدف آموزش کاری
عبث و بیهوده است؛ بنابراین هدف آموزش به آموزش
بازیابی این دانسته ها به فراخور حال هر فرد تغییر یافته
است .با توجه به امکانات رایانه ای موجود در دانشگاه ها و
میزان تسلط و توانمندی دانشجویان در کار با رایانه آموزش
مجازی نمی تواند به عنوان روش غالب در سطح دانشگاه
استفاده شود .هر چند تداوم و ارتقای دسترسی به رایانه در
کل جامعه و آموزش استفاده از رایانه در آموزش پایه کشور،
برای زمینه سازی استفاده از این روش آموزشی می تواند
کمک مؤثری باشد.آموزش مجازی نیز به عنوان شیوه نسبتاً
نوظهور به طور جدی این هدف را دنبال می کند .هر چند
این نوع آموزش و بهره وری از رسانه های مدرنی همچون
اینترنت و رایانه فرصت های طالئی را برای افراد ایجاد
کرده ،اما وجود موانع و مشکالت در آن امکان ناپذیر است.
حرکت برای استفاده بیشتر از آموزش های مجازی در سراسر
دنیا آغاز شده است و این امر روز به روز گسترش بیشتری
پیدا کرده است .عمده ترین دلیل این امر نیز مزایای فراوان
آموزش های سنتی از جمله قابلیت عمومیت یافتن و هزینه
های بیشتر این نوع آموزش است که تنها نیمی از درصد
هزینه های آموزش سنتی را شامل می شود .از طرفی تعداد
زیاد افرادی که می توانند از این آموزش ها در  24ساعت
روز و 7روز هفته استفاده کنند و عدم وجود جایگزین برای
این امر ،بخصوص برای آموزش تعداد زیاد مدرسان در سطح
کشور الزامات فراوانی را پیش روی مسئولین آموزش و
پرورش قرار داده است .موضوع مدارس مجازی علی رغم
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Company; 2004 [cited 2012 Feb 9]. Available from:
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09232004
172606/unrestricted/Dissertationfinal3.pdf.
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همتاارزيابي روشي مؤثردر ارزيابي و ايجاد تعامل در محيطيادگيري الکترونيکي:يک تجربه زيسته
احسان طوفانينژاد
مدرس مدعو ،دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،مدیر آموزش مجازی بنیاد سعدی ،محقق مهمان دانشگاه
استرالیای جنوبی ()UniSA
نشانی :تهران ،ولنجک ،خ پانزدهم شرقی ،پالک  ،17بنیاد سعدیtoofanien@yahoo.com ، .

چکيده
با شیوع بیماری همه گیر کووید ،19-بخش آموزش در سطح جهانی با تأثیر بسیار زیادی روبرو گردید ،به گونهای که گسترش این
بیماری منجر به تعطیلی آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی در سراسر جهان شد و دانشگاهها مجبور شدند تدریس خود را به حالتهای
یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی تغییر دهند .چالشهای موجود باعث ایجاد فرصتهایی نیز شد و به عنوان یکی از فرصتهای
ارزشمند ،میتوان به تغییر اساسی در شیوۀ ارائه دروس اشاره کرد .دانشگاه شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در دو نیمسال گذشته،
درس ریاضی عمومی  2را متفاوت با آنچه تاکنون به صورت مجازي يا حضوري ارائه شده است و بر پایۀ یک مدل آموزشی
مناسب طراحي و اجرا کرد .در این مقاله ضمن معرفی مدل آموزشی استفاده شده ،به چگونگی ارائه این درس پرداخته میشود.
واژگان کليدي :مدل آموزشی  ،MCIECسیستم مدیریت آموزشی مودل ) ،(Moodle LMSمحتوای تعاملی
استاد ،فراگیران و فنآوری بیش از انتقال دانش از استاد یا فناوری
به یادگیرنده ضرورت دارد.
روش .برای پیاده سازی مدل آموزشی  ،MCIECنیاز به یک
سامانه مدیریت آموزشی ) (LMSمناسب است و با توجه به
امکانات دانشگاه شیراز ،بستر مودل1انتخاب شد.
از دیگر ارکان اصلی این مدل ،محتوا است .کوهوهانگ،
رایلی و اسمیت ) (Koohang, et al., 2009محتوا سازی را
به عنوان طراحی فعالیتهای یادگیری میدانند ،و پرین مضامین
محتوا را مشخص میکند ).(Perin, 2011
با رعایت روشهای نوین آموزشی ،توسط نویسندگان محتوای
اصلی آموزشی درس ریاضی عمومی  2به صورت ویدئویی طراحی
گردیده و با استفاده از نرمافزارهای ریاضی ،از جمله ،Matlab
 Geogebra ،Mapleو  ،Wolfram CDFانیمیشنهایی
از شکلها و نمودارهای ریاضی به این ویدئوها اضافه شدهاند .با
هدف مشارکت دادن دانشجو در مباحث ،محتوای آماده شده ،با
استفاده از فایلهای  2 H5Pو به شکل تعاملی در مودل
بارگذاری میشوند .با توجه به نحوۀ تهیۀ محتوا و قابلیتهای

مقدمه .با شیوع کووید ،19-سبک زندگی افراد تغییر بسیار کرد.
آثار اجتماعی این بیماری ابعاد مختلفی دارد که برخی از آنها
میتواند فرصتساز باشد .در مراکز آموزشی ،مشکالت آموزش
غیرحضوری بیش از پیش نمایان شده و لزوم بازنگری در روش-
های تدریس و ارزیابی در بستر اینترنت و آشنایی با روشهای به
روز بر همگان نمایان گردیده است .بخش ریاضی دانشگاه شیراز
نیز از این فرصت استفاده کرده و فعال نمودن اصولی آموزش غیر
حضوری را در دستور کار خود قرار داد .در اولین گام گروه توليد
محتواي رياضي ديجيتال راهاندازی و ارائه دروس ریاضی بر
اساس مدل آموزشی  MCIECپیشنهاد شد .این مدل آموزشی
دارای ارکان اصلی انگيزه ،محتوا ،تعامل ،ارزيابي و پيوند
است ) .(Jeong Yong, et al., 2018در مدل آموزشی در
نظر گرفته شده ،سعی شده است که درس از حالت یکنواخت و بی
تحرک درآمده و بیشتر بر روی محتوای تعاملی و کارهای گروهی
تأکید گردد .یکی از رکن های اصلی این مدل آموزشی تعامل
است .تعامل عبارت است از فرآیند ارتباطی بین استاد ،فراگیران و
فناوری ،این تعامل برای تاثیرگذاری بر یکدیگر انجام گرفته و در
راستای تسهیل روند تدریس و یادگیری است .وود و اشفیلد
) (Wood, et al., 2008توضیح میدهند که تعامل بین

Moodle 1
HTML 5 package 2

110

دانشجو به مرور توسط استاد درس رصد میشود و دانشجو
میتواند با اطالع از آن از وضعیت تحصیلی خود مطلع شود و
برای بهبود آن تصمیمات الزم را بگیرد .همه این موارد در کنار
هم گویای قابلیت ارزیابی تکوینی این روش است.

سیستم مدیریت آموزشی مودل ،امکان تعامل هم زمان و خودکار
با دانشجو و ارزیابی از عملکرد وی فراهم گردیده است .این
تعاملها به این صورت است که در قسمتهای خاصی از درس،
پخش ویدئو متوقف شده و پرسشی مرتبط با موضوع مطرح می
شود و تا زمانی که دانشجو به آن پرسش پاسخ درست ندهد ،ادامه
نمی یابد .همچنین در صورت نیاز به معرفی مرجع بیشتر و یا
استفاده از نرم افزار خاصی ،آدرس مرجع مورد نظر در همان
قسمت از فیلم آورده شده و به راحتی برای دانشجو قابل دسترسی
است .بدین طریق دانشجو در درس مشارکت تعاملی دارد .این
پرسشها کوتاه ،غیر چالشی و هدفمند و در راستای تکمیل
آموزش طراحی شدهاند.
سازمان دهی اصلی درس بر اساس هفتههای نیم سال تنظیم
و در هر هفته ،عناوین اصلی مباحث مشخص و تنظیم گردیده
است .دانشجو با مراجعه به هر قسمت ،اهداف اصلی آن را مشاهده
می کند .ارائه محیط یادگیری بسیار مؤثر و تقویت کنندههای
تعاملی مکمل ،به دانشجویان اجازه میدهد هر زمان از شبانه روز
که اراده کنند به محتوای درسی مراجعه و مطالعه کرده و با
سرعت خود کار کنند.
به منظور ایجاد انگيزه در دانشجویان و پيوند بین دانش به
دست آمده آنها و زمینههای علمی ،مثالهایی عملی در محتوا
آورده شده است .قسمت تکمیلی از طریق تعامل ،همکاری و
ارتباط دانشجویان با یکدیگر و دانشجویان با استاد در کالسهای
تعاملی ،به صورت آنالین و در بستر آدوب کانکت انجام میپذیرد.
یکی از مزیتهای این روش ارزيابي پوياي آن است.
ارزیابی نقش مهمی در تکمیل کلیه جنبههای این مدل دارد.
ارزیابی پویا درصدد است تا فراگیران را به گونه ای ارزیابی کند که
بتواند زمینه یادگیرنده ،توانایی یادگیری و سرعت و همچنین
نوآوری و خالقیت را فراهم کند .در این درس ،آزمون پایانی تنها
 20درصد از کل ارزیابی را تشکیل می دهد و  80درصد باقیمانده
را دانشجویان با شرکت در آزمونهای میانی ،کوییزها و انجام
تعاملهای آنالین و آفالین به دست میآورند و به این ترتیب
ارزیابی تراکمی درس حاصل میشود .همچنین در این روش
میزان افت یا پیشرفت
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يک مدل آموزشي الکترونيکي براي آموزش رياضي با استفاده از سيستمهاي مديريت
آموزشي
فرشيد عبدالهي ،امير پيروي
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چکيده
با شیوع بیماری همه گیر کووید ،19-بخش آموزش در سطح جهانی با تأثیر بسیار زیادی روبرو گردید ،به گونهای که گسترش
این بیماری منجر به تعطیلی آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی در سراسر جهان شد و دانشگاهها مجبور شدند تدریس خود را به
حالتهای یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی تغییر دهند .چالشهای موجود باعث ایجاد فرصتهایی نیز شد و به عنوان یکی
از فرصتهای ارزشمند ،میتوان به تغییر اساسی در شیوۀ ارائه دروس اشاره کرد .دانشگاه شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در
دو نیمسال گذشته ،درس ریاضی عمومی  2را متفاوت با آنچه تاکنون به صورت مجازي يا حضوري ارائه شده است و بر
پایۀ یک مدل آموزشی مناسب طراحي و اجرا کرد .در این مقاله ضمن معرفی مدل آموزشی استفاده شده ،به چگونگی ارائه این
درس پرداخته میشود.
واژگان کليدي :مدل آموزشی  ،MCIECسیستم مدیریت آموزشی مودل ) ،(Moodle LMSمحتوای تعاملی
فرآیند ارتباطی بین استاد ،فراگیران و فناوری ،این تعامل
برای تاثیرگذاری بر یکدیگر انجام گرفته و در راستای تسهیل
روند تدریس و یادگیری است .وود و اشفیلد (Wood, et
) al., 2008توضیح میدهند که تعامل بین استاد،
فراگیران و فنآوری بیش از انتقال دانش از استاد یا فناوری
به یادگیرنده ضرورت دارد .روش .برای پیاده سازی مدل
آموزشی  ،MCIECنیاز به یک سامانه مدیریت آموزشی
) (LMSمناسب است و با توجه به امکانات دانشگاه شیراز،
بستر مودل30انتخاب شد.
از دیگر ارکان اصلی این مدل ،محتوا است .کوهوهانگ،
رایلی و اسمیت ) (Koohang, et al., 2009محتوا
سازی را به عنوان طراحی فعالیتهای یادگیری میدانند ،و
پرین مضامین محتوا را مشخص میکند (Perin,
).2011
با رعایت روشهای نوین آموزشی ،توسط نویسندگان
محتوای اصلی آموزشی درس ریاضی عمومی  2به صورت

مقدمه .با شیوع کووید ،19-سبک زندگی افراد تغییر بسیار
کرد .آثار اجتماعی این بیماری ابعاد مختلفی دارد که برخی از
آنها میتواند فرصتساز باشد .در مراکز آموزشی ،مشکالت
آموزش غیرحضوری بیش از پیش نمایان شده و لزوم
بازنگری در روشهای تدریس و ارزیابی در بستر اینترنت و
آشنایی با روشهای به روز بر همگان نمایان گردیده است.
بخش ریاضی دانشگاه شیراز نیز از این فرصت استفاده کرده
و فعال نمودن اصولی آموزش غیر حضوری را در دستور کار
خود قرار داد .در اولین گام گروه توليد محتواي رياضي
ديجيتال راهاندازی و ارائه دروس ریاضی بر اساس مدل
آموزشی  MCIECپیشنهاد شد .این مدل آموزشی دارای
ارکان اصلی انگيزه ،محتوا ،تعامل ،ارزيابي و پيوند
است ) .(Jeong Yong, et al., 2018در مدل
آموزشی در نظر گرفته شده ،سعی شده است که درس از
حالت یکنواخت و بی تحرک درآمده و بیشتر بر روی محتوای
تعاملی و کارهای گروهی تأکید گردد .یکی از رکن های
اصلی این مدل آموزشی تعامل است .تعامل عبارت است از
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ویدئویی طراحی گردیده و با استفاده از نرمافزارهای ریاضی،
از جمله  Geogebra ،Maple ،Matlabو
 ،Wolfram CDFانیمیشنهایی از شکلها و نمودارهای
ریاضی به این ویدئوها اضافه شدهاند .با هدف مشارکت دادن
دانشجو در مباحث ،محتوای آماده شده ،با استفاده از فایل-
های 31 H5Pو به شکل تعاملی در مودل بارگذاری می-
شوند .با توجه به نحوۀ تهیۀ محتوا و قابلیتهای سیستم
مدیریت آموزشی مودل ،امکان تعامل هم زمان و خودکار با
دانشجو و ارزیابی از عملکرد وی فراهم گردیده است .این
تعاملها به این صورت است که در قسمتهای خاصی از
درس ،پخش ویدئو متوقف شده و پرسشی مرتبط با موضوع
مطرح می شود و تا زمانی که دانشجو به آن پرسش پاسخ
درست ندهد ،ادامه نمی یابد .همچنین در صورت نیاز به
معرفی مرجع بیشتر و یا استفاده از نرم افزار خاصی ،آدرس
مرجع مورد نظر در همان قسمت از فیلم آورده شده و به
راحتی برای دانشجو قابل دسترسی است .بدین طریق
دانشجو در درس مشارکت تعاملی دارد .این پرسشها کوتاه،
غیر چالشی و هدفمند و در راستای تکمیل آموزش طراحی
شدهاند.
سازمان دهی اصلی درس بر اساس هفتههای نیم سال
تنظیم و در هر هفته ،عناوین اصلی مباحث مشخص و تنظیم
گردیده است .دانشجو با مراجعه به هر قسمت ،اهداف اصلی
آن را مشاهده می کند .ارائه محیط یادگیری بسیار مؤثر و
تقویت کنندههای تعاملی مکمل ،به دانشجویان اجازه میدهد
هر زمان از شبانه روز که اراده کنند به محتوای درسی
مراجعه و مطالعه کرده و با سرعت خود کار کنند.
به منظور ایجاد انگيزه در دانشجویان و پيوند بین
دانش به دست آمده آنها و زمینههای علمی ،مثالهایی عملی
در محتوا آورده شده است .قسمت تکمیلی از طریق تعامل،
همکاری و ارتباط دانشجویان با یکدیگر و دانشجویان با
استاد در کالسهای تعاملی ،به صورت آنالین و در بستر
آدوب کانکت انجام میپذیرد.

یکی از مزیتهای این روش ارزيابي پوياي آن است.
ارزیابی نقش مهمی در تکمیل کلیه جنبههای این مدل دارد.
ارزیابی پویا درصدد است تا فراگیران را به گونه ای ارزیابی
کند که بتواند زمینه یادگیرنده ،توانایی یادگیری و سرعت و
همچنین نوآوری و خالقیت را فراهم کند .در این درس،
آزمون پایانی تنها  20درصد از کل ارزیابی را تشکیل می
دهد و  80درصد باقیمانده را دانشجویان با شرکت در آزمون-
های میانی ،کوییزها و انجام تعاملهای آنالین و آفالین به
دست میآورند و به این ترتیب ارزیابی تراکمی درس حاصل
میشود .همچنین در این روش میزان افت یا پیشرفت
دانشجو به مرور توسط استاد درس رصد میشود و دانشجو
میتواند با اطالع از آن از وضعیت تحصیلی خود مطلع شود و
برای بهبود آن تصمیمات الزم را بگیرد .همه این موارد در
کنار هم گویای قابلیت ارزیابی تکوینی این روش است.
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تجربه نگاري استادان دانشگاه سيستان و بلوچستان در باب راهکارهاي کاهش تقلب
در آموزش الکترونيکي
مهري مهرجو
عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکيده مبسوط
این مقاله حاصل تجربه نگاری استادان دانشگاه سیستان و بلوچستان درباره راهکارهای کاهش تقلب در آموزش الکترونیکی
میباشد .این تجارب در شبکه اجتماعی که بابت تبادل تجربیات آموزش الکترونیکی میان استادان این دانشگاه در ابتدای
سال  1399تشکیل گردید ،رد و بدل شده است .در مستندسازی مطالب ،اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده توسط همکاران
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دستهبندی شده و مصادیق آن تک به تک بیان گردیده است.
 تقلب یک عمل غیراخالقی است که عدم مواجهه با آن،
موجب گسترش فساد و بیعدالتی در جوامع انسانی میشود.
عالوه بر اینها ،تقلب در حوزه آموزشی موجب افت کیفیت
یادگیری و نقصان علمی دانشآموختگان میگردد .از این رو،
مقابله با آن در همه سیستمهای آموزشی با جدیت دنبال
میشود .از سال  ،1398با همهگیری کووید 19و لزوم
استفاده از آموزش غیرحضوری در سراسر جهان ،مساله تقلب
بیش از پیش در مسیر آموزش چالش ایجاد کرده است .این
مقاله از دیدگاه استادان دانشگاه سیستان و بلوچستان به این
مساله نگریسته و تجربیات این عزیزان منعکس شده است.
 قبل از آن که به راهکارهای کاهش تقلب در آموزش
الکترونیکی فکر کنیم باید انگیزه های انجام تقلب را در
دانشجو بیابیم .انگیزه ممکن است ناشی از سخت بودن
درس ،اهمالکاری دانشجو ،عدم عالقه به موضوع درس ،بی
تاثیر دانستن راهنمایی گرفتن از استاد ،تعیین کننده بودن و
سرنوشت ساز بودن نمره درس باشد .اگر انگیزه روشن باشد،
انتخاب یک یا چند راهکار مناسب از میان راهکارهای
موجود ،ساده تر خواهد بود .این راهکارها را میتوان در موارد
زیر خالصه نمود:
 پرورش تعهد و صداقت عمل در دانشجو :یک نقطه شروع
خوب ،تاکید بر حفظ صداقت و درستی در کالس درس

شماست .اگرچه بیان اهمیت این موضوع از نظر شما ممکن
است ،مانع تقلب نباشد ،ولی باعث می شود ،دانشجو حداقل
یک بار دیگر در تصمیم خود برای انجام کار اشتباه بیندیشد.
استاد می تواند متنی در این خصوص با کمک دانشجویان
تهیه کند و اصول اخالقی که باید در این درس و آزمون
های آن رعایت شود را با هم تدوین کنند و در نهایت همه
دانشجویان آن را امضا کرده و در سایت محتوای درس
بارگذاری نماید.
 آگاه کردن دانشجو از قوانین و مقررات :با توجه به این که در
آموزش الکترونیکی از منابع و روش های الکترونیکی برای
یاددهی و یادگیری استفاده می شود ،در ابتدای درس ،استاد
باید اصول و قوانین آموزش الکترونیکی را به دانشجو یادآور
شود .این که استفاده از منابع الکترونیکی تا کجا و به چه
شکلی در آزمون ها مجاز هست و یا چگونه می تواند موثر
باشد ،می تواند دانشجو را با امکانات و فرصت های قانونی
که در اختیار دارد بیشتر آشنا کند و انگیزه های تقلب را
کاهش دهد.
 طرح سواالت تحلیلی و کتاب باز :استفاده از سواالتی که
تفکر نقادانه دانشجو را می سنجند به جای استفاده از
سواالت با پاسخ چند گزینه ای که حافظه دانشجو را می
سنجند.
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توزیع نمره در آزمون های متعدد و مستمر در طول ترم :در
آزمون های متعدد هم عمق یادگیری و هم حجم یادگیری
ارزیابی گردد .عمق یادگیری دانشجو ،در هر زمانی در حین
تدریس می تواند ،ارزیابی شود ،ولی حجم یادگیری در پایان
یک یا چند فصل از درس برنامه ریزی می شود .در
امتحانات پایان ترم که حجم بیشتری از مطالب ارزیابی می
شود ،انگیزه های تقلب افزایش می یابد .از این رو ،ایجاد
یک تعادل نسبی بین نمرات امتحانات پایان ترم و کوییزها و
تمریناتی که عمق یادگیری را می سنجند ،موثر است.
طرح سواالت متفاوت و متعدد :یک راهکار دیگر ،طراحی
یک آزمون در نسخه های متفاوت است .این کار با تغییر
ترتیب سواالت ،تغییر بیان مساله و خواسته های مساله
ممکن است انجام شود .حال بعضی اساتید به دانشجو اطالع
نمی دهند که سواالت متفاوت هست ،این باعث می شود که
دانشجویانی که کورکورانه تقلب می کنند ،سواالت را
یکسان تلقی کرده و پاسخ نامرتبط به سوال بدهند که کشف
تقلب را تسهیل می کند .بعضی اساتید هم ترجیح می دهند
در ابتدا به دانشجو اطالع دهند که سواالت متفاوت هست تا
انگیزه دانشجو برای تقلب کاهش یابد.
ترغیب دانشجو به راهنمایی خواستن از استاد :دانشجو را
ترغیب کنید که در آزمون در صورت نیاز از شما راهنمایی
بخواهد و مشوق هایی برای این کار فراهم کنید .به عنوان
مثال ،با کاهش درصد کمی از نمره ،استاد می تواند به
دانشجودر مورد حل مساله مشورت دهد.
تغییر معیارهای ارزشیابی دانشجو :معیارارزیابی فقط نمره
نباشد و تاثیر نمره در ارزیابی ها کاهش یابد .تالش برای
مشارکت در بحث های کالسی ،رفع اشکال سایر دوستان و
حتی نشان دادن پشتکار ارزش داده شود.
محدود کردن فرصت پاسخگویی در آزمونهای تستی،
انجام آزمون شفاهی عالوه بر آزمون کتبی،
ایجاد محدودیت برای بازگشت به سواالت قبل در آزمون.
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چکيده :همهگیری ویروس کرونا در دو سال گذشته ،نظامهای آموزشی را نیز همچون سایر نهادهای جامعه دستخوش تغییر
نمود .به عبارت دیگر ،تعطیلی نهادهای آموزشی ،ادارات ،سازمانها و مشاغل مختلف موجبات وقفه در روندهای عادی جامعه را
فراهم آورد .در آغاز ،شوک ناشی از این پدیده تا حدی ،نوعی بالتکلیفی نسبت به چگونگی ادامه روندهای موجود ایجاد نمود .با
این وجود ،این شرایط دیری نپایید و به تدریج ضرورت بهرهگیری از فناوریهای الکترونیک جهت استمرار فعالیتها ،بیش از
پیش نمایان شد .در این شرایط ،نظامهای آموزشی ،نرم افزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داده و آموزشهای برخط را در
دستور کار خود قرار دادند .با این وجود ،ارائه آموزشها به تنهایی کافی نبوده و ارزشیابی از آموختهها نیز بایستی مورد توجه قرار
گیرد ،چیزی که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود .در حال حاضر ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به روشهای مختلف از
جمله برگزاری آزمونهای الکترونیک و برخط ،آموختههای فراگیران را ارزیابی میکنند ،اما اعتبار این روشها  %100مورد تأیید
نبوده و با درصدهای مختلف ،احتمال تقلب در آزمونها وجود دارد .از این رو ،حصول اطمینان از کیفیت آزمونها و عدم تقلب در
آزمون ها نیز موضوعی است که الزم است مورد توجه قرار گیرد .چرا که تغییر اجتناب ناپذیر بوده و در زمان پس از کرونا نیز
بایستی آموزش و ارزشیابی برخط و آنالین به موازات نوع حضوری آن ادامه داشته باشد .این مباحث در ادامه ،به اجمال مورد
بررسی قرار گرفته است.
کليد واژه ها :ارزشیابی کیفیت ،آموزش ،پساکرونا
ها ،پارکها ،زیارتگاهها و مانند آنها پیامدهای اجتماعی
خاصی را به دنبال خواهد داشت که تأثیر آن بر گروههای
اجتماعی -اقتصادی متفاوت خواهد بود .برای مثال ،تعطیلی
مدارس و دانشگاهها موجب جداشدن میلیونها کودک،
نوجوان و جوان از فعالیتهای آموزشی و اجتماعی برای
مدتی طوالنی خواهد بود که بعدها ممکن است جبران آن
به آسانی ممکن نباشد .از این رو ،الزم است پیامدهای
کرونا از هم اکنون از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته
و راهکارهایی جهت تعدیل ،جبران و ترمیم حوزههای در
معرض آسیب ،اندیشیده شود(ایمانی جارجرمی.)1399 ،
آنچه مسلم است این است که به واقع پس از خاتمه کرونا

متن مقاله:
باید پذیرفت که اپیدمی کووید 19-ماهیتی پیچیده و
چندگانه دارد و بیتردید پیامدهایی فراگیر در حوزههای
مختلف خواهد داشت .البته این نکته به این معنی نیست
که این ویروس صرفا یک تهدید قلمداد شده و پیامدهای
آن نیز سراسر منفی و نامطلوب خواهد بود .این پدیده،
علیرغم تمامی تهدیدها با فرصتهایی نیز همراه است و
علیرغم تمامی پیامدهای مخرب و منفی ،حتماً پیامدهای
مثبت و مطلوبی نیز به ارمغان خواهد آورد(اسکندریان،
 .)1399اعمال سیاستهایی چون فاصلهگذاری اجتماعی و
تعطیلی مراکز تجمع و تعامل افراد مانند مدارس ،دانشگاه-
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یک یا چند مورد آن ها را به صورت همزمان مورد استفاده
قرار داد .برای مثال ،آزمونهای آنالین ،تهیه سئوالهای
چند-گزینهای با در نظر گرفتن زمان محدود پاسخ برای
هر سئوال ،آزمونهای شفاهی به صورت آنالین ،برگزاری
آزمونهای حضوری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،
فاصلهگذاری و  ...با این وجود ،هر یک از این روشها از
مزایا و محدودیتهای خاصی برخوردار بوده و این امر در
آزمونهای مجازی که حضور آزمودنی مشخص نیست،
اطمینان به نتیجه آزمون را بیش از پیش دشوار میسازد.

با جهان متفاوتی رو به رو هستیم که چه بسا واقعیتی
بسیار پیچیدهتر از حالت فعلی آن دارد.
محوریترین ارزش نهادهای دانشگاهی در درجه نخست،
بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است .از این رو ،برنامه-
های ارزشیابی ضرورتاً بخش مهمی از فعالیتهای آنان را
تشکیل میدهد .به منظور تضمین کیفیت یادگیری
فراگیران و تعیین میزان آموختههای آنان در آموزش سنتی
از روشهای مختلفی استفاده میشود .اما در شرایط کنونی
با توجه به شیوع ویروس کرونا ،آموزش از حالت سنتی
خارج شده و عمدتاً در بستر اینترنت ،در فضای مجازی و به
صورت الکترونیکی ارائه میشود .دروس دیجیتال که با
استفاده از روشها یا مدلهای آموزشی خوب طراحی شده-
اند ،میتوانند تأثیر مثبتی بر فراگیران داشته باشند .البته
آموزش الکترونیکی از نقاط ضعف مهمی نیز رنج میبرد .به
عنوان مثال ،موفقیت آموزش در این روش به توانایی
یادگیرندگان در استفاده از رایانه بستگی دارد .همه فراگیران
به رایانه و اینترنت مناسب دسترسی ندارند ،فراگیران به
سطوح باالتری از توجه و انگیزه نیاز داشته و اندازهگیری
سطح توجه فراگیران و حصول اطمینان از کیفیت آن دشوار
است .سرعت پایین اینترنت و هزینههای باالی آن،
کاربران را دچار مشکل میکند .عالوه بر این ،سامانههای
آموزش مجازی دچار ایرادهای فنی هستند .برای نوشتن
پایان نامه و رساله نیاز به تعامل حضوری و رودررو وجود
دارد که از طریق آموزش مجازی به خوبی صورت نمی-
گیرد ،تهیه محتوای آموزشی مناسب نیاز به صرف زمان و
تالش فراوان داشته و دانشجویان به لحاظ دسترسی به
امکانات ،برابر نیستند (رضایی .)1399 ،نکته دیگری که
بایستی به آن توجه نمود ،چگونگی ارزشیابی از آموختههای
فراگیران است .در حال حاضر با مشکل ضعف و عدم
روزآمدی شیوه های جذب پذیرش توانمندسازی و ارزشیابی
دانشجو در تعامل با بحران کرونا روبرو هستیم(نادی،
 .)1399روشهای مختلفی برای ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی وجود دارد که با توجه به وضعیت فعلی میتوان

نتيجه گيري و پيشنهاد:
آنچه مسلم است ،این است که مدت زمان ریشهکن شدن
پاندمی کرونا مشخص نبوده و چه بسا این عدم قطعیت،
تغییراتی جدی در نظامهای آموزشی را به همراه داشته
باشد .در نهایت ،در دوران پساکرونا با فراگیرانی رو به رو
هستیم که تحت وب آموزش دیده و تغییر یافتهاند .قابلیت-
های این فراگیران از جهاتی بیشتر از دوره پیش از کرونا
بوده و از ابعاد دیگر ،ممکن است به جهت محدودیتهای
بالقوه آموزشهای مجازی کاستیهایی در فرایندهای
آموزشی ،پرورشی و اجتماعی خود داشته باشند .با این
وجود ،همراستایی با نیازها ،انتظارات و قابلیتهای این نسل
از جمله ضرورتهای نظامهای آموزشی محسوب شده و
الزم است برنامهریزی جامعی برای آموزش در دوران
پساکرونا به انجام رسد .به طور خاص ،در حوزه آموزش و
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،توجه به رویکردهای ترکیبی و
بهرهگیری از مزایای آن میتواند اثربخشی بیشتری داشته
باشد .در این خصوص ،توجه به راهکارهای زیر میتواند
مفید واقع گردد .1 :تقویت نقش فراگیران در فرایند آموزش:
الزم است در جریان یادگیری استقالل بیشتری به فراگیران
داده شود؛  .2برگزاری دورههای توانمندسازی و بازآموزی
برای معلمان و اساتید :به منظور آموزش راهکارهای تولید
محتواهای آموزشی مؤثر جهت ایجاد تجارب یادگیری با
کیفیت در فراگیران؛  .3تقویت سامانههای آموزش مجازی
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و افزایش قابلیتهای آنها جهت آموزش و ارزشیابی
فراگیران؛  .4بهرهگیری از روشهای ترکیبی در ارزشیابی از
آموختههای فراگیران :در این خصوص الزم است
ارزشیابیها به خاتمه دوره محدود نشده و عالوه بر این،
تلفیقی از ارزشیابیهای برخط و شفاهی مورد استفاده قرار
گیرد.
منابع:
اسکندریان ،غالمرضا .ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر
سبک زندگی (با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی) .ارزیابی
تأثیرات اجتماعی .شماره دوم .ویژهنامه پیامدهای شیوع
ویروس کرونا-کووید .19-اردیبهشت ،1399 ،صص -85
.65
ایمانی جاجرمی ،حسین .پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس
کرونا در جامعه ایران .ارزیابی تأثیرات اجتماعی .شماره دوم.
ویژهنامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کووید.19-
اردیبهشت .1399 ،صص .87-103
رضایی ،علیمحمد ،ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در
دوران کرونا :چالشها و راهکارها .فصلنامه روانشناسی
تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،سال  ،16شماره  ،56بهار
 ،1399صص .214-179
نادی ،محمد علی ،گزارش تحلیلی حکمرانی در جهان
پساکرونا ،چالشها-راهبردها .دفتر دوم :آمورش عالی.
دانشگاه آزاد اسالمی ،معاونت علوم انسانی و هنر ،مرکز
مطالعات ،برنامهریزی و تعالی1399 .
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اختصاص  75درصد نمره دانشجو به ارزشيابي مستمر :واکاوي يک توصيه
دکتر فرهاد

سراجي1

 .1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسیناfseraji@basu.ac.ir ،
چکيده :هدف این پژوهش واکاوی تصمیم اختصاص  75در صد نمره به ارزشیابی مستمر در آموزش الکترونیکی دوران کروناست.
هر عمل ارزشیابی آموزشی را میتوان از سه منظر عملیاتی ،اطمینانپذیری و تربیتی مورد بررسی قرار داد .اجرای ارزشیابی پایانی در
محیط الکترونیکی از لحاظ عملیاتی و اطمینانپذیری با چالشهای اساسی روبروست و از طرفی دستاوردهای تربیتی آن نیز بسیار
اندک است .در مقابل اجرای ارزشیابی مستمر میتواند از لحاظ عملیاتی و اطمینانپذیری برخی از چالشهای ارزشیابی مانند سرقت
ادبی ،تقلب ،تشخیص میزان یادگیری دانشجویان و روا و پایا بودن تکالیف ارزشیابی را کاهش یا رفع نماید و از منظر تربیتی تحقق
اهداف شناختی سطخ باال ،کسب مهارتهای ارتباطی ،مسئولیتپذیری در یادگیری ،تشخیص نیازهای یادگیری ،اصالح راهبردهای
یادگیری و برنامهریزی برای یادگیری را تسهیل نماید.
کليدواژه :ارزشیابی مستمر ،آموزش عالی ،علمیاتی ،اطمینانپذیری ،تربیتی
هزینه ،امکانات و منابع مورد نیاز ،نیروی انسانی ،تجهیزات و
مدت زمان قابلیت اجرایی داشته باشد و از منظر اطمینان-
مقدمه
پذیری نیز تکالیف و نتایج ارزشیابی باید از لحاظ روایی و
ارزشیابی مستمر همواره یکی از موضوعات مغفول در آموزش
پایایی ،توان تمیز یادگیرندگان ،جلوگیری از سرقت ادبی و
عالی بوده است .اکثر نظامهای آموزش عالی وزن حداقلی را
تقلب قابل اعتماد باشد .در سراسر تاریخ آموزش عالی تا قبل
در تعیین نمره دانشجو به ارزشیابی مستمر اختصاص می-
از دوران کرونا ،دانشگاهها به دلیل عملیاتی بودن و اطمینان-
دهند .این کار دالیلی متعددی دارد که از آن جمله میتوان
پذیری ،شیوههای ارزشیابی پایانی را در قالب آزمونهای
به نبود تعریف عملیاتی مشخص از ارزشیابی مستمر ،ناآشنایی
چندگزینهای آزمونهای تشریحی و آزمونهای عملکردی یا
مدرسان با شیوههای ارزشیابی مستمر ،همپوشانی ارزشیابی
پروژه به اجرا درآوردهاند .این شیوهها از منظر تربیتی همواره
مستمر با فعالیتهای تدریس و تکالیف یادگیری ،نبود ساختار
به دالیل تاکید بیش از حد بر حفظ مطالب سطحی ،عدم
الزم برای اجرای ارزشیابی مستمر و عدم اطمینان به
تمرکز بر ارزشیابی سطوح باالی یادگیری ،ترویج مطالعه شب
اثربخشی ارزشیابی مستمر اشاره نمود( Jacoby, Heugh,
امتحانی ،ایجاد استرس و مشکالت روانی در دانشجو ،نتیجه
.)Bax & Branford-White, 2014
محوری صرف و عدم توجه به فرآیندهای یادگیری ،ترویج
گرچه ارزشیابی آموزشی اقدامی در راستای تحقق اهداف
یادگیری گریزی و ترغیب دانشجو به تقلب مورد انتقاد بوده
تربیتی به حساب میآید ولی تصمیمها و اقدامات مربوط به
است(.)Buhagiar, 2007
آن در نظامهای آموزشی از سه منظر تربیتی بودن ،عملیاتی
بودن و اطمینان پذیری مورد بحث قرار میگیرد .از منظر
تربیتی شیوههای ارزشیابی باید فرصتهایی را برای
یادگیرنده فراهم سازد تا میزان یادگیری موضوعی،
مسئولیتپذیری ،کسب مهارتهای فراشناختی ،تشخیص
نیازهای یادگیری ،برنامهریزی ،اصالح راهبردهای یادگیری،
مشارکت و مهارتهای ارتباطی را در او تقویت نماید .از
لحاظ عملیاتی شیوههای ارزشیابی باید تا حد امکان از منظر

با شروع آموزش الکترونیکی در دوران کرونا در دانشگاهها،
مساله ارزشیابی دانشجو به یکی از چالشهای مهم نظام
آموزش عالی تبدیل شد .از یک سو امکان اجرای ارزشیابی به
شکل حضوری و در پایان ترم وجود نداشت و از سوی دیگر
ارزشیابیهای الکترونیکی به دلیل سرقت ادبی ،تقلب و ضعف
روایی و پایایی قابل اطمینان نبود با مالحظه این قبیل
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 .3 -2ارزشیابی همزمان نمیتواند بر اهداف سطح باال مانند
ترکیب ،تحلیل ،ارزشیابی و اهداف شناختی -اجتماعی و
فراشناختی توجه کند.
 .3 -3در این شیوهها استفاده از شیوههای خودآزمایی،
همسال آزمایی و ارائه بازخورد توضیحی ،انگیزشی ،اسنادی و
راهبردی مغفول است.
 .3 -4در این شیوه ،یادگیرندگان در جمعآوری ،تحلیل و
تفسیر اطالعات و ارائه بازخورد مشارکت ندارند و این عدم
مشارکت رقابت را به جای یادگیری مشارکتی ترغیب می-
کند(.)Gikandi, Morrow & Davis, 2011
ظرفيتهاي ارزشيابي مستمر در محيط يادگيري

مسائل معاونت محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به دانشگاهها توصیه کرد برای جلوگیری از مسائل
سرقت ادبی و افزایش اطمینانپذیری نمرات دانشجویی می-
توانند  75درصد نمره نهایی دانشجو را به ارزشیابی مستمر
اختصاص دهند .هدف این پژوهش آشکارسازی ضعف و
قوتهای این تصمیم از منظر تربیتی ،عملیاتی سازی و
اطمینانپذیری است.
چالشهاي موجود در ارزشيابي الکترونيکي
در این بخش چالشهای ارزشیابی الکترونیکی از سه منظر
عملیاتیسازی ،اطمینانپذیری و تربیتی مورد بررسی قرار
میگیرد.
.1عملياتيسازي
 .1 -1اجرای ارزشیابی پایانی به دلیل عدم امکان حضور
دانشجویان در دانشگاه به شکل گذشته غیر ممکن است و به
لحاظ زیرساختهای فنی امکان احراز هویت دانشجو هزینه
باالیی دارد و مقرون به صرفه نیست.
 .1 -2اجرای ارزشیابی پایانی برای آزمونهای عملکردی و
مهارتی دشوار است.
 .1 -3قطعی و نوسانات برق و اینترنت در اجرای ارزشیابی-
های همزمان میتواند خالل جدی ایجاد نماید .کیفیت
اینترنت میتواند بر کیفیت ارزشیابی تاثیر جدی
بگذارد(.)Gikandi, Morrow & Davis, 2011
.2اطمينان پذيري
 .2 -1به دلیل عدم امکان احراز هویت ،تقلب و سرقت ادبی
افزایش مییابد.
 .2 -2ممکن است دانشجویان گروههای همیار تقلب شکل
دهند و نتایج ارزشیابی ،عملکرد واقعی آنها را نشان ندهد.
.3تربيتي
 .3 -1همزمانی ارزشیابی میتواند دانشجویان را با استرس و
مسائل روانی روبرو سازد و کیفیت عملکرد آنها در آزمون را
کاهش دهد.

الکترونيکي
در این بخش ظرفیتهای ارزشیابی مستمر در محیط
الکترونیکی از سه منظر عملیاتیسازی ،اطمینانپذیری و
تربیتی ارائه میشود.
.1عملياتيسازي.
 .1- 1در اغلب درسافزارها امکاناتی برای ارائه تکالیف
ارزشیابی ،ذخیرهسازی ،نمرهگذاری و ثبت آنها وجود دارد و
میتوان با تکالیف جلسه به جلسه و مستمر برای دانشجو
طراحی کرد.
 .1 -2امکان اجرای ارزشیابی در هر جلسه همزمان یا
ناهمزمان وجود دارد.
.2اطمينان پذيري
 .2 -1به دلیل سهسوسازی و اجرای چندگانه ارزشیابی امکان
تشخیص بهتر را برای مدرس فراهم میسازد.
 .2 -2مشارکت دانشجویان در خودآزماییها و ارزشیابیهای
همکالسان اطمینانپذیری آن را ارتقاء میدهد،
.3تربيتي
 .3 -1حرکت به سمت ارزشیابی سازنده گرایانه .با تاکید بر
فعال بودن یادگیرنده در فرآیند جمعاوری ،تحلیل و تفسیر
اطالعات و ارائه بازخورد ،مشارکت همکالسی در ارزشیابی
همدیگر ،بسط تعامل در ارزشیابی ،تدارک فرصتهای متنوع
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یادگیری موضوعی ،بستر آموزش عالی را برای پرورش
اهداف سطح باالی تربیتی فراهم سازد.

خودارزشیابی ،امکان طراحی تکالیف واقعی و مبتنی بر
بافت(.)Lam, 2014
 .3 -2توجه به جنبههای انگیزشی ارزشیابی .ارزشیابی مستمر
با درگیر کردن دانشجو در فرآیند جمعآوری ،تحلیل ،تفسیر
اطالعات و ارائه بازخورد انگیزه درونی یادگیرنده را برای
یادگیری و اصالح آن افزایش میدهد.
 .3 -3در ارزشیابی مستمر فرصتهای متنوعی برای
تشخیص نیازهای یادگیری ،برنامهریزی برای یادگیری،
انتخاب و اصالح راهبردها و کمک به تقویت مهارتهای
خود تنظیمی فراهم میسازد .3 -4 .کمک به تغییر فرهنگ
ارزشیابی .در ارزشیابی مستمر معلم طراح تکالیف و آزمون-
هاست ولی در جمعآوری اطالعات ،تحلیل و تفسیر اطالعات
و ارائه بازخورد از دانشجویان کمک میگیرد ،این موقعیتها
سبب میشود که دانشجویان به تدریج ارزشیابی را بخشی از
فرآیند یادگیری خود تلقی کنند و به جای ارزشیابی بیرونی به
ارزشیابی درونی مانند خود ارزشیابی و ارزشیابی همکالسی
تمرکز داشته باشند) Xiao & Yang, 2019(.
جمع بندي
محیط یادگیری الکترونیکی ظرفیتهای متنوعی برای اجرای
ارزشیابی مستمر دارد .استفاده مناسب از راهبرد ارزشیابی
مستمر میتواند برخی از چالشهای عملیاتی و اطمینان-
پذیری ارزشیابی در محیط الکترونیکی را کاهش دهد و در
مقابل ارزشیابی مستمر را محملی برای توسعه ظرفیتهای
تربیتی محیط یادگیری الکترونیکی قرار دهد .ارزشیابی
مستمر در محیط یادگیری میتواند زمینه فعال بودن
یادگیرنده ،مشارکت و مسئولیتپذیری او در ارزشیابی را ارتقاء
داده و مهارتهای فراشناختی و خود تنظیمی را در یادگیرنده
بهبود بخشد و فرهنگ ارزشیابی از بیرون را به ارزشیابی از
درون تغییر دهد .از این رو سیاست توجه به ارزشیابی مستمر
با تدابیری نظیر اختصاص  75درصد نمره نهایی به تکالیف و
آزمونهای ارزشیابی مستمر میتواند عالوه بر دوران کرونا،
در آینده نیز تداوم داشته باشد تا عالوه بر کمک به اثربخشی
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