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سخن دبیر
بهنام خداوند جان و خرد
خدا را شاکریم که پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران در تاریخ  18و 19

اسفند ماه در دا نشگاه کردستان برگزار شد و قدردان حضور گرم تمام پژوهشگران و متخصصین در این کنفرانس هستیم .این کنفرانس
از جمله ارزشمندترین رویدادهای علمی در کشور عزیزمان ایران است که با جمع کردن پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان تمام
زمینههای علمی فرصت تبادل ایدهها و دستاوردها در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی را فراهم آورد .در این کنفرانس محورهایی
نظیر رسانههای اجتماعی و یادگیری ،ارزشیابی کیفیت آموزشی در محیطهای یادگیری الکترونیکی ،محتوای خالقانه وتعاملی در
یادگیری الکترونیکی ،مدلهای یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش ،یادگیری خود رهیاب در محیطهای یادگیری الکترونیکی،
روندهای تکنولوژیکی جدید در یادگیری الکترونیکی ،چالشهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی ،و زیر ساختی یادگیری
الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پساکرونا مورد بحث و تبادل نظر پژوهشگران قرار گرفت .همچنین برنامهریزی
برای ارائه دستاوردهای اساتید مطرح بین المللی پیشرو در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی در قالب سخنرانی کلیدی صورت
گرفت که با استقبال عالقهمندان مواجه گشت .در این کنفرانس کاربردها و مدلهای جدیدی برای یادگیری و یاددهی الکترونیکی
توسط پژوهشگران معرفی شد که در این میان یک طرح توجه شرکت شتاب دهنده هاب شیراز را به خود جلب نمود و این شرکت
آمادگی خود برای حمایت از این ایده را اعالم کرد .در میان این ایدهها و نظرات ،موارد متعددی مورد توجه مسئوالن امر برای ادامه
رویکرد آموزش ترکیبی در دوران پسا کرونا قرار گرفت .انتظار میرود که این رویکردها بتواند در راستای بهبود خدمات آموزشی
علی الخصوص در مناطق دور افتاده و برقراری عدالت آموزشی مورد استفاده قرار گیرند .در پایان امیدواریم که ایدههای ارائه شده و
مباحث طرح شده بتواند در اعتالی سیستم آموزشی کشور به کمک یادگیری و یاددهی الکترونیکی موثر افتد.
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Executive Committee
Name

Position

Affiliation

Dr.Rahmat Sadeghi

Honorary President

Dr.Parham Moradi

Executive Secretary

Dr.Mohsen Ramazani

Information Secretary

Dr.Saadon Azizi

Workshop Secretary

Dr.Amanj Khoramian

Informatics Secretary

Dr.Alireza Abdollahpouri

Eng.Somayeh Kanani

Publishing Committee
Secretary
Industary Relations
Secretary
-
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-
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-

Eng.Mohsene amjadyan

-
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-
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-

University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan
University of
Kurdistan

Dr.Azadeh Faroughi

7

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

University of
Kurdistan
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Eng.Khashayar Amir
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Scientific Committee
Name
Gholam Ali Montazer
Fatemeh Narenji Sani
Khadije AliAbadi
Aeen Mohammadi
Farhad Seraji
Manoosh Mehrabi
Nahid ZarifSanaiey
Khodayar Abili
Mohammad Ataran
Ali Akbar Safavi
Rita Mojtahed zadeh
Abas Bazargan
Naser Mozayani
Kamran etemad Moghadam
Elham Akbari
Mohsen Ayati
Amir Amanian
Jamal Salami
Khalil Gholami
Sadegh Sulaimany
Fardin Akhlaqian
AliReza AbdollahPouri
Mohsen Kahani
Abdol Hossein Safar Zadeh
Fattaneh Taghiyareh

Affiliation
Tarbiat Modares University
University of Tehran
Allameh Tabataba'I University
Tehran University of Medical Sciences
Bu-Ali Sina University
Shiraz university of Medical Sciences
Shiraz university of Medical Sciences
Mehra Alborz University
University of Malaya
Shiraz University
Tehran University of Medical Sciences
University of Tehran
Iran University of Science Technology
Industrial Management Institute
Tarbiat Modares University
University Of Birjand
University of Tehran
University of Kurdistan
University of Kurdistan
University of Kurdistan
University of Kurdistan
University of Kurdistan
Ferdowsi University Mashhad
Unitec Institute of Technology
University of Tehran
9

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
1400  اسفند19- 18 سنندج
دانشگاه کردستان

Nematollah Azizi
Alireza Jahani
Ali Kermanshah
Amanj Khoramian
Naser Shirbagi
Jamshid shanbeh zadeh
Ahmad Kardan
Omid Fatemi
Mohammad Hadi Zahedi
Mitra Zolfaghari
Rahim Ebadi
Ahad ZareE Ravasan
Eisa Rezaei
Parham Moradi
Taha Mansuri
Manizheh Hooshmand ja
Ghasem Salimi
Bahram Sadeghi Bigham
Nazila Khatib Zanjani
Syed Hadi Sadeghi
Yadollah Zarei Zadeh
Hassan Khosrvani
Maryam Pakdaman Naeini
Javad Hatami
Azadeh Mehrpooyan
Maryam Taife Mahmudi
Mahmood Kharat
Bahman Zandi

University of Kurdistan
Brunel University London
Mehra Alborz University
University of Kurdistan
University of Kurdistan
Kharazmi University
Amirkabi university of Technology
University of Tehran
K.N.Toosi University of Technology
Tehran University of Medical Sciences
Mehra Albor University
Masaryk University
Virtual University of Medical Sciences
University of Kurdistan
University of Salford
Virtual University of Medical Sciences
Shiraz University
Institute for Advanced Studies in Basic
Sciences
Payam Noor University
Supreme National Defense University
Kurdistan University of Medical sciences
University of Queensland
Iranian Electronic Learning Association
Tarbiat Modares University
Velayat University
Research Institute of Communication and
Information Technology
Research Institute of Communication and
Information Technology
Open and distance education research institute
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Keynote Speakers
Mahnaz Moalem
New Advances & Trends in e-Learning
Professor of Instructional Technology and Research and Department
Chair,College of Education,Towson University,USA

Gholam Ali Montazer
Re-visiting the e-learning Experiences during Covid-19 Pandemic
Proffesor of Information Technology at Tarbiat Modares University,Iran

Rita Mojtahed Zadeh
Proffesional Academic Online Presence
Associate Professor of E-Learning Planing,Tehran University of Medical
Sciences,Iran

Mateo Martini
Quod non fecit COVID,fecerunt Athenaea:from online synchronous
lessons to virtual and remote laboratories
Associate Professor,University of Marconi,Italy
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محورهای کنفرانس
 -1رسانههای اجتماعی و یادگیری
 -2محتواهای خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
 -3یادگیری خودرهیاب در محیطهای یادگیری الکترونیکی
 -4چالش های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و زیرساختی یادگیری الکترونیکی
 -5ارزشیابی کیفیت در محیطهای یادگیری الکترونیکی
 -6مدلهای یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش
 -7روندهای تکنولوژی جدید در یادگیری الکترونیکی
 -8یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پسا کرونا
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)Conference Schedule (FA
برنامه روز اول کنفرانس – چهارشنبه  18اسفندماه 1400
افتتاحیه  ۸:۱۵الی ۹:۴۰
 9:40ال 10

استراحت و بازدید از نمایشگاه
سخنرانان کلیدی
دکتر غالمعلی منتظر

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

دکتر متئو مارتینی

دانشگاه مارکونی

ایتالیا

Re-Visiting the E-Learning Experiences
during Covid-19 Pandemic

 10الی 10:30

Quod non fecit COVID, fecerunt
Athenaea: from online synchronous
lessons to virtual and remote laboratories
میزگرد اول

 ۱۰:30الی ۱۱

یادگیری یپیشرفته فناورانه مشارکتی در ( STEMیک پروژه  UNI-TELاراسموس پالس اروپایی)

 11الی 12:30

استراحت و بازدید از نمایشگاه

 12:30الی 13:30

نشست شماره ۱

 ۱۳:۳۰الی ۱۵:۰۰

سالن شماره  1یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا و پسا کرونا

سالن شماره  2خود رهیابی و یادگیری الکترونیکی

زمان  ۱۳:۳۰الی ۱۵:۰۰

زمان  ۱۳:۳۰الی ۱۴:۴۵

مدیران سالن

مدیران سالن

کد ارائه
ارائه مقاله EL-p101
ارائه مقاله EL-p102

کد ارائه
ارائه مقاله EL-p202

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

دکتر اسالم ناظمی دکتر

ارائه مقاله EL-p103

دکتر سعدون عزیزی

ناهید ظریف صنایعی

ارائه مقاله EL-p104

دکتر مانوش مهرابی

ارائه مقاله EL-p203
ارائه مقاله EL-p204
ارائه مقاله EL-p205

ارائه مقاله EL-p105
ارائه مقاله EL-p106
 15الی 15:15

استراحت و بازدید از نمایشگاه
نشست شماره 2
سالن شماره  1روندهای جدید در یادگیری الکترونیکی

 ۱۵:۱۵الی ۱۶:۴۵
سالن شماره  2چالش های زیرساختی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
یادگیری الکترونیکی+ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی
زمان  ۱۵:۱۵الی ۱۶:۴۵

زمان  ۱۵:۱۵الی ۱۶:۴۵
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کد ارائه

مدیران سالن

دکتر آیین محمدی
دکتر عیسی رضایی
دکتر منیژه هوشمند جاء

کد ارائه

مدیران سالن

ارائه مقاله EL-p301

ارائه مقاله EL-p401

ارائه مقاله EL-p302

ارائه مقاله EL-p402
دکتر جواد حاتمی

ارائه مقاله EL-p303

ارائه مقاله EL-p403

دکتر ناصر شیربیگی

ارائه مقاله EL-p304

ارائه مقاله EL-p502

دکتر علی اکبر صفوی

ارائه مقاله EL-p307

ارائه مقاله EL-p503

ارائه مقاله EL-p201

ارائه مقاله EL-p505

استراحت و بازدید از نمایشگاه

 16:45الی 17

مجمع عمومی انجمن یادا

 17الی 18

برنامه روز دوم کنفرانس – پنجشنبه  19اسفندماه 1400
سخنران کلیدی
دکتر مهناز معلم

دانشگاه تاوسان

آمریکا

New Trends & Advances in e-learning

 8الی 8:30

دکتر ریتا مجتهد زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران

Professional Academic Online Presence

 8:30الی 9

میزگرد صنایع
فناوریهای پیشرفته برای یادگیری الکترونیکی موثر

 9الی 10:30

استراحت و بازدید از نمایشگاه

 10:30الی 11

نشست شماره 3

 ۱۱الی ۱۲:۳۰

سالن شماره  1ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی
مدیران سالن

سالن شماره  2روندهای جدید در یادگیری الکترونیکی

کد ارائه

کد ارائه

مدیران سالن

ارائه مقاله EL-p305

ارائه مقاله EL-p501
ارائه مقاله EL-p504
دکتر سید امید فاطمی
دکتر سعدون عزیزی
دکتر جمال سلیمی

دکتر محمد هادی

ارائه مقاله EL-p506

زاهدی

ارائه مقاله EL-p507

دکتر فردین اخالقیان
دکتر میترا ذوالفقاری

ارائه مقاله EL-p508
ارائه مقاله EL-p509

ارائه مقاله EL-p306
ارائه مقاله EL-p308
ارائه مقاله EL-p309
ارائه مقاله EL-p310
ارائه مقاله EL-p311
 12:30الی 13:30

استراحت و بازدید از نمایشگاه
نشست شماره  ۱۳:۳۰ 4الی ۱۵

سالن شماره  2چالش های زیرساختی ،فرهنگی ،اجتماعی و

سالن شماره  1یادگیری ترکیبی و هیبرید

اقتصادی یادگیری الکترونیکی
مدیران سالن
دکتر ناصر مزینی

کد ارائه

مدیران سالن

کد ارائه

ارائه مقاله EL-p601

خانم دکتر آزاده

ارائه مقاله EL-p404

ارائه مقاله EL-p602

مهرپویان

ارائه مقاله EL-p405
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دکتر فرهاد سراجی
دکتر روجیار پیرمحمدیانی

دکتر پرهام مرادی

ارائه مقاله EL-p603

دکتر صادق سلیمانی

ارائه مقاله EL-p604

ارائه مقاله EL-p406
ارائه مقاله EL-p407

ارائه مقاله EL-p605

ارائه مقاله EL-p408

ارائه مقاله EL-p107

ارائه مقاله EL-p409

اختتامیه  ۱۵:۳۰الی ۱۶:۳۰
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برنامه افتتاحیه
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محور  :یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا و پسا کرونا

بررسی رابطه بین نگرانی از بازگشایی دانشگاه ها و واکنش های رفتاری منفی در
دانشجویان
دکتر حمید یعقوبی ،1دکتر بهروز دولتشاهی ،2هانیه رحیم جمارونی ،3ندا گودرزی ،4مسعود ظفر

5

 1دانشگاه شاهدyaghubi@shahed.ac.ir ،
 2دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعیBe.dolatshahi@uswr.ac.ir ،
 3دانشگاه علّامه طباطباییhaniehjamarani@gmail.com ،
 4دانشگاه الزهراء (س)neda.goudarzi1@gmail.com ،
 5دانشگاه شاهدmzafar1384@yahoo.com ،

چکیده  -هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نگرانی از بازگشایی دانشگاهها و واکنشهای رفتاری منفی در دانشجویان در شرایط فعلی پاندمی
کووید 19 -میباشد .روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان
در سطح کشور بود که از این میان  1865نفر به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .یافتههای نظرسنجی نشان میدهد  56درصد
دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف با بازگشایی دانشگاهها موافق و  44درصد مخالف هستند .نتایج آزمون خی دو تک متغیره تفاوت معنادار
بین این دو فراوانی را نشان میدهد ( .)2 = 10/54, P=0/001همچنین نتایج آزمون خی دو دو متغیره حاکی از رابطه بین نگرانی دانشجویان
در خصوص سالمتیشان با بازگشایی دانشگاهها و برخورد با ناقضان پروتکلهای بهداشتی است ( .)2 = 60/61, P=0/001بین احتمال برخورد
با ناقضان پروتکلهای بهداشتی با سطح تحصیالت رابطهای به دست نیامد ( .)2 = 5/04, P=0/53پیشنهاد میشود به منظور پیشگیری از
هرگونه برآشفتگیهای رفتاری ناشی از اختالف نظر دانشجویان در خصوص میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در محیط دانشگاه ،سیاستهای
خاصی تدبیراندیشی شود.
کلید واژهها :بازگشایی دانشگاهها ،دانشجویان ،کووید ،19-نگرانی
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مقدمه
از آغاز همهگیری بیماری کووید 19 -تا  29دسامبر  2021میالدی ،بیش از پنج میلیون و چهارصد و یازده هزار نفر جان خود را از دست دادهاند [ .]1در
دوران پاندمی و شیوع موجهای مختلف بیماری کووید ،مطمئنترین راه برای به حداقل رساندن انتشار ویروس و پیشگیری از پیامدهای آن ،قرنطینه و رعایت
پروتکلهای بهداشتی بوده است [ .]2در همین راستا آموزش به شیوه مجازی تغییر ماهیت داد و دانشگاهها تعطیل شدند .نیاز به مطابقت با ویژگیهای آموزش
مجازی و یادگیری دیجیتال ،دانشجویان را با نگرانیهایی روبهرو ساخت .محدودیت دسترسی به منابع دیجیتال ،افزایش هزینه اتصال به اینترنت ،تغییر در
برنامه منظم روزانه ،الگوهای خواب مختل شده ،تجربه عالئم اختاللهای روانی همچون اختالل هراس ،اضطراب ،افسردگی و استرس در پژوهشهای مختلف
به عنوان اصلیترین منابع نگرانیهای دانشجویان در این دوران ذکر شدهاند [.]3،4
قرنطینه یک تجربه ناخوشایند با ماهیتی از جنس فقدان و از دست دادن منابع بالقوه تقویت کننده است .لذا بروز واکنشهای هیجانی همچون غم ،خشم و
اضطراب طبیعی است .پژوهشهای مختلف حاکی از افزایش خشونت و واکنشهای پرخاشگرانه افراد و نیز افزایش مشکالت سالمت روان در دوران پاندمی
میباشد [ .] 4-7دوران پاندمی با پیامدهای اجتناب ناپذیرش مانند جدایی دانشجویان از دوستان ،تغییر ماهیت آموزش (از شیوه حضوری به شیوه مجازی)،
وضعیت نامشخص بیماری ،دشواریهای مالی ...،می تواند اثرات ناگواری بر این قشر جامعه داشته باشد که در صورت عدم آگاهی و استفاده از راهبردهای سالم
تنظیم هیجان ممکن است واکنشهای ناکارآمد رفتاری را برانگیزد .بنابراین ،الزم است با توجه به افزایش نگرانیهای دانشجویان در پاندمی کرونا به موازات
افزایش مشکالت سالمت روان ،به منظور پیشگیری از اتخاذ هرگونه اقدامی در خصوص تغییر دوباره ماهیت شیوه آموزش (اینبار از مجازی به حضوری)
دغدغههای قشر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته تا از هرگونه پیامد ناگوار در این زمینه جلوگیری شود .پژوهش حاضر با این هدف به بررسی نگرش
دانشجویان پیرامون بازگشایی دانشگاهها میپردازد.

روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ،از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کل کشور در سال تحصیلی  1400-1401بود.
از این جامعه نمونهای به حجم  1865نفر انتخاب شد 4 .نفر به علت نقص در تکمیل پرسشنامه حذف شدند و نمونه نهایی  1861نفر میباشد که از این تعداد
 723دانشجوی دختر ( 39درصد نمونه پژوهش) و  1138دانشجوی پسر ( 61درصد نمونه پژوهش) به روش نمونهگیری در دسترس و به صورت آنالین
انتخاب شدند 76 .درصد نمونه پژوهش ( 1417نفر) دانشجوی مقطع کارشناسی 19 ،درصد ( 350نفر) مقطع کارشناسی ارشد 3 ،درصد ( 60نفر) مقطع
دکتری و  2درصد ( 35نفر) دانشجوی مقطع کاردانی بودند .عموم دانشجویان ( 92درصد) مجرد بودند 42 .درصد نمونه پژوهش ( 782نفر) دانشجوی سال
اول 25 ،درصد ( 457نفر) سال دوم 18 ،درصد ( 339نفر) سال سوم 10 ،درصد ( 190نفر) سال چهارم 4 ،درصد ( 74نفر) سال پنجم و  1درصد ( 12نفر)
دانشجوی سال ششم و باالتر بودند.
ابزار
پرسشنامه محقق ساخته :به منظور جمعآوری اطالعات پرسشنامهای با نظرسنجی از متخصصان مربوطه در این حوزه تهیه شد .این پرسشنامه دربردارنده
اطالعات دموگرافیک مانند جنس ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی و سال ورود به دانشگاه و نیز حوزههای مختلف نگرانی شامل نگرانی از ابتال به کرونا و احتمال
بروز واکنشهای رفتاری منفی در صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی دیگران می باشد .برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه ،تعدادی از
متخصصان رشته روان شناسی و متخصصان حوزه مشاوره دانشجویی محتوای پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند .همچنین پرسشنامه به صورت آزمایشی در
اختیار تعدادی از دانشجویان مرا جعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی قرار گرفت .بدین ترتیب تعدادی از مادهها حذف و مابقی اصالح شد و پرسشنامه نهایی
تدوین گردید.
شیوه اجرا
با توجه به محدودیتهای کرونایی در این پژوهش تصمیم گرفته شد تا پرسشنامهها به صورت آنالین اجرا شود .نخست در بستر سایت آزمون ساز پرسالین،
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آیتمهای پرسشنامهها تهیه و لینک آن جهت ارسال آمادهسازی شد .در مرحله بعد با مراجعه به شبکههای اجتماعی مجازی جهت شرکت و همکاری در پژوهش،
فراخوان داده شد و در ادامه ،لینک اجرای پرسشنامهها به همراه دستورالعمل اجرا در اختیار دانشجویان داوطلب قرار داده شد.
یافتهها
جدول  1نتایج آزمون خی دو تک متغیره برای مقایسه فراوانی نگرش به بازگشایی دانشگاهها را نشان میدهد.
جدول  2نتایج آزمون خی دو دو متغیره درباره ارتباط بین نگرانی در خصوص سالمتی با بازگشایی دانشگاهها و احتمال بروز واکنش رفتاری با افرادی که
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند را نشان میدهد.
جدول  3نتایج آزمون خی دو دو متغیره درباره ارتباط بین احتمال بروز واکنش با افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و سطح
تحصیالت را نشان میدهد.
جدول  .1آزمون خی دو تک متغیره برای مقایسه فراوانی نگرش به بازگشایی دانشگاهها
نگرش

فراوانی

نسبت به

مقدار خی

درجه

سطح

دو

آزادی

معنیداری

بازگشایی
دانشگاهها
1000

موافق

10/54

1

0/001

بازگشایی
مخالف

861

بازگشایی
جدول  .2آزمون خی دو دو متغیره برای بررسی رابطه بین نگرانی از بازگشایی دانشگاهها و احتمال بروز واکنش رفتاری
جدول

فراوانی نگرانی

مقدار

درجه

سطح

ضریب

توافقی

درباره سالمتی

خی

آزادی

معنی

کرامر

نگرانی و
واکنش

بله

دو

خیر

داری

رفتاری
احتمال

45
6

برخورد

26
5

عدم برخورد

31
4

برخورد

قطعی

349

6/61
0

210

252

22

2

0/001

0/18
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جدول  . 3آزمون خی دو دو متغیره برای بررسی رابطه بین احتمال بروز واکنش رفتاری و سطح تحصیالت
جدول
توافقی
تحصیالت

فراوانی احتمال بروز واکنش رفتاری
احتماال

"

حتما

خیر

مقدار

درجه

سطح

خی

آزادی

معناداری

دو

و واکنش
رفتاری
سطح
تحصیالت

کاردانی

16

10

9

کارشناسی

627

349

432

کارشناسی

141

100

107

5/04

6

0/54

ارشد
دکتری

21

17

22

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر حاکی از دوگانهای چالش برانگیز در ارتباط با بازگشایی دانشگاهها است .نتایج تحقیق نشان میدهد علیرغم آنکه بیش از نیمی از
دانشجویان ( 56درصد) خواهان بازگشایی دانشگاهها هستند ،همین میزان ( 56درصد) گزارش کردهاند با بازگشایی دانشگاهها نگران سالمت جسمی خود
میشوند .اضطراب کرونا ) (Corona anxietyبه معنای اضطراب ناشی از مبتال شدن به ویروس کرونا است که غالباً دلیل آن ناشناخته بودن این بیماری است
[ .]8اضطراب و نگرانی از پیامدهای ناگوار پاندمی کووید 19 -در حوزه سالمت روان است که در پژوهشهای مختلف به آنها پرداخته شده است .در یک
پژوهش که در سال  2020در چین انجام شد ،مهم ترین دالیل ایجاد اضطراب در بین دانشجویان ،نگرانی از تأثیر ویروس کووید 19 -روی آینده تحصیلی،
وضیعت شغلی آینده و کاهش ارتباطات اجتماعی بود [.]9
نگرانی باالی دانشجویان درباره سالمت جسمانی به موازات بازگشایی دانشگاهها ،به عنوان یکی از یافتههای این نظرسنجی لزوم توجه به اتخاذ برنامههایی برای
پیشگیری از پیامدهای ناگوار بازگشایی دانشگاهها را بیش از پیش پُررنگ میسازد .تشکیل ستادهای ویژهای در همین راستا در دانشگاهها بر اساس تجارب
زیسته دانشجویان میتواند به جهتدهی هدفمند و صحیح خدمات و ارائه پروتکلهای مداخالتی پیشگیرانه و برنامههای آموزشی دقیق کمک کند تا ضمن
بهرهمندی حداکثری از ظرفیتها دانشگاه ،موجبات رضایتمندی دانشجویان از بازگشایی دانشگاه ها فراهم گردد.
از طرف دیگر ،همانگونه که مطالعات مختلف نشان میدهند مشکالت روان شناختی دانشجویان تحت تأثیر پاندمی افزایش پیدا کرده است .مشکالتی چون
اضطراب و افسردگی به عنوان اساسیترین اختالالت هیجانی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند [ .]3،4افزایش مشکالت سالمت روان و عدم برخورداری
از راهکارهای مقابلهای سالم و راههای ارتباطی موثر ،زمینهساز آشفتگیهای رفتاری خواهد بود .دوران پاندمی و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن مانند جدایی
دانشجویان از دوستان ،از دست دادن آزادی ،وضعیت نامشخص بیماری ،دشواریهای مالی ...،میتواند اثرات ناگواری بر این قشر جامعه داشته باشد .همسو با
پژوهشهای مختلف که حاکی از افزایش تنش و خشونت به دنبال حوادث تروماتیک هستند [ .]5-7نتایج مطالعه فوق نیز احتمال افزایش واکنشهای رفتاری
منفی در میان دانشجویان را نشان میدهد .در همین راستا  39درصد دانشجویان اعالم کردند عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی دیگران در محیط
دانشگاه آنها را عصبانی خواهد کرد 48 ،درصد گفتند احتماال" به فرد خاطی تذکر خواهند داد و  43درصد احتمال برخورد را ذکر کردند .طبق نتایج به دست
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 با آنکه نتایج.)2 = 60/61, P=0/001( آمده از آزمون خی دو دو متغیره این واکنشهای رفتاری دانشجویان با نگرانی آنها درباره سالمتیشان رابطه دارد
آزمون خی دو دو متغیره رابطه ضعیفی بین نگرانی درباره سالمت جسمانی به موازات بازگشایی دانشگاهها و احتمال بروز واکنشهای رفتاری منفی را نشان
 اما الزم است به منظور پیشگیری از هرگونه شرایطی که احتمال افزایش مشکالت در حوزهی دانشگاهها را به همراه داشته،)V = 0/18, P=0/001( میدهد
.)2 = 5/04, P=0/53(  همچنین بین سطح تحصیالت و احتمال بروز واکنشهای رفتاری رابطهای به دست نیامد. چنین رابطهای مدّنظر قرار گیرد،باشد
یافته فوق می تواند مبین آن باشد که افزایش سطح تحصیالت به نوبه خود ضامن توانمندی افراد در روابط بین فردی نبوده و الزم است مراکز دانشجویی در
 مدیریت خشم و تنظیم هیجان و برخورد جرأتمندانه برنامههای،افزایش آگاهی و توانمندسازی دانشجویان در حوزه مهارت های زندگی شامل ارتباط موثر
.پیشگیرانه در نظر بگیرند
 لزوم توجه،نتایج این پژوهش ضمن فراهم کردن و بسط آگاهی در حوزه مسائل موجود در ارتباط با بازگشایی دانشگاهها و نحوه نگرش دانشجویان به این مسأله
.به برنامههای حمایتی پیشگیرانه و راهنمایی برای متخصصان و برنامهریزان آموزشی در اولویتبندی برنامههای تخصصی الزم در این زمینه را روشن میسازد

سپاسگزاری
.بدین وسیله از حمایت و همراهی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف در اجرای این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم
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بررسی میزان تاثیر ابزارهای تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان
مقطع ابتدایی استان فارس در شرایط بحرانی کووید19-
2

عارف عسکری ،1محمدحسین زارعی

 1آموزگار ،دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران arefaskari114@gmail.com ،

 2استادیار گروه علوم تربیتی .دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول))09173293992(zarei.mhz@gmail.com
چکیده  -هدف از این تحقیق بررسیی تاثیر ابزارهای تکنولوژی مورد اسیتفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی اسیتان فارس در
شرایط بحرانی کووید  »19می باشد .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی بوده و جامعة آماری این پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی ناحیه  2شهر
شییراز اسیتان فارس( 992نفر) ،در سیال تحصییلی .1399-400تشیکیل می دهند .در پژوهش حاضیر ،روش نمونه گیری تصیادفی سیاده اسیت که
حجم نمونه آماری طبق جدول کرجسیی و مورگان( 277نفر) تخمین زده شیده اسیت.در این تحقیق به منظور گردآوری اطالعات از پرسیشینامه
محقق سیاخته اسیتفاده شید که این پرسیشینامه شیامل  31سیاال مبتنی بر طیف لیکرت به صیورت الکترونیکی می باشید که به بررسیی سینجش
کیاربرد ابزار هیای تکنولوژی درآموزش بر ییادگیری دانش آموزان از دییدگیاه معلمیان می پردازد .جهیت تعیین روایی از روایی محتوایی و جهیت
تعیین پایایی پرسیشینامه از آلفای کرونبا () 0/78اسیتفاده شیده اسیت. .برای تجزیه و تحلیل داد ها از آمار توصییفی(فراوانی ،میانگین ،انحرارف
معیار) و آزمون های اسیتنباطی( آزمون فریدمن ،آزمون خی -دو) اسیتفاده شیده اسیت .یافته ها نشیان داد که گویههای اسیتفاده از فیلم های
آموزشیی ،تولید محتوای متناسیب با کالس با اسیتفاده از برنامه های مختلف توسیط شیخم معلم ،اسیتفاده از فایل های پی دی اف سیااالت به
ترتیب رتبه های اول تا سیوم را کسیب کرده اند که در اولویت باالتری نسیبت به سیایر گویه ها قرار دارند.این مهم بیانگر این موضیو اسیت که
فناوری هایی که قابلیت استفاده مجدد و چند باره دارند در یادگیری دانش آموزان اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.
کلید واژه -ابزارهای تکنولوژی،معلمان ،یادگیری ،دانش آموزان ،کووید .19
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مقدمه
ابزار تکنولوژی و فناورى اطالعات یکی از پدیده هاى نوینی است که همه جاى جهان را با ارتباطات تار عنکبوتی درهم تنیده ،به هم وصل کرده و به سرعت
تمام جوانب زندگی امروزى بشر از جمله سیستم آموزش و پرورش را تحت تأثیر خود قرار داده است .از این روى ،آموزش و پرورش باید هرچه بیشتر و بهتر از
این پدیده جهت نیل به آرمان ها و مقاصد خود استفاده نماید(ملکی،گرمابی .)١٣٨٨ ،ابزار تکنولوژی و فناورى اطالعات عبارت است از به کارگیرى تکنولوژى
هاى نوین به منظور تغییر شکل ،انتقال و نگهدارى اطالعات براى حل مشکالت و تصمیم گیرى(تیتا 1و بارکی .)٢٠٠٩ ،2ابزار های تکنولوژی که امروز بهره
گیری از آنها محور آموزش های انالین و از راه دور اضطراری شده است را می توان به دو دسته ی ابزار های همزمان و غیر همزمان تقسیم بندی نمود .در
شرایط امروز که به دلیل قرنطیه و اجتناب از حضور دانش اموزان در مدارس نیازمند ابزارهای تکنولوژی همزمان جهت افزایش یادگیری هستیم .بسیاری از
تحقیقات ابزارهایی مانند گوگل میت ،اسکای روم ،اسکایپ ،بلک بورد ،فیسبوک و اینستاگرام را به عنوان ابزار های همزمان معرفی نموده اند که اکثر آنها سایت
های شبکه اجتماعی هستند و عنوان کردند که از ابزار هایی مانند واتساپ و فیسبوک در شرایطی که تعداد فراگیران کم باشد می توان به عنوان ابزار های
همزمان استفاده نمود .البته در شرایط عادی به عنوان ابزار های غیر همزمان و برنامه ای در دسترس جهت برقراری ارتباط فوری بین اولیا دانش اموزان و اولیا
مدرسه نیز می باشد .البته بسی اری از محققان اذعان دارند که به دلیل نبود پهنای باند مناسب و سخت افزار های الزم در اختیار دانش اموزان نیازمند برنامه
هایی هستیم که بتوان به راحتی در گوشی های هوشمند کابرد داشته باشد(ولیس کرافت2020 ،3؛ ساندرز و همکاران2020 ،4؛ علی.)2020 ،5
استفاده از ابزار تکنولوژی و فناورى اطالعات و ارتباطات بدون بسترسازى مناسب فرهنگی ،علمی و توسعه مهارت ها و بالندگی معلمان محقق نمی شود  .به
عبارت دیگر ،آگاهی یافتن معلمان از فنون بهره گیرى ،پیش نیاز سودجویی از فناورى اطالعات 6و ارتباطات 7در برنامه درسی 8است ( ملکی وگرمابی .)١٣٨٨ ،
آگاهی معلمان از فناورى ها و استفاده بهینه از آن ها ،می تواند آموزش در شرایط سخت را هموارتر کند و هم چنین موجب غنی تر شدن آموزش معلمان شود
که همین امر افزایش سطح یادگیری دانش اموزان را در پی خواهد داشت .چرا که در کالس های انالین اقتدار معلم و سواد رسانه ای ایشان موجب جذب دانش
آموز در کالس شده و یادگیری او را افزایش خواهد داد .سرعت گسترش ویروسها بر تمام جنبههاى زندگی انسان ها تاثیر میگذارد .سیستم آموزشی 9یکی از
مسائل مهم و حیاتی است که تحتتاثیر ویروس ها قرار میگیرد  .از اسفندماه سال  1398تا کنون این ویروس جهش های مختلفی داشته که هر بار مرگبار
تر از جهش قبل بوده و زندگی انسان ها را به خطر انداخته است .پاندمی ویروس کرونا آموزگاران را براى تدریس در خانه تقویت کرده است (یولیا .)٢٠٢٠ 10با
تعطیلی مدارس در پی شیوع ویروس کرونا  ،استفاده از آموزش هاى آنالین 11و مجازى 12ضرورت یافت از همین رو بسیاری از محققان این اضطرار در آموزش
انالین بدون برنامه ریزی قبلی و به این گستردگی را آموزش از راه دور اضطراری می دانند.حال نباید اجازه دهیم که این اضطرار در یادگیری دانش اموزان
مخاطره ایجاد کند .چرا که یادگیری استفاده صحیح از اموزش آنالین و در راستای ان فراهم کردن و تقویت زیر ساخت های آموزشی می تواند یادگیری دانش
اموزان را معنادار تر از قبل کند .به گفته جکوبز )٢٠١٣( 13یادگیرى آنالین به اندازه یادگیرى سنتی کالس موثر است .اینکه یک دانشآموز چگونه یا چقدر
خوب یاد میگیرد با کیفیت آموزش آنالین مشخص میشود.
نتایج تحقیقات علمی نشان داده که حواس مختلف 14در یاد گیری نقش یکسانی ندارند.مهمترین دلیل استفاده از تکنولوژی آموزشی ،نیز همین است زیرا
میتواند چند حس را باهم درگیر وتاثیر گذاری را بیشترکند .تکنولوژی ها و وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ،باعث
ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کالس درس می شوند .پر واضح است که یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان آموزشی کمک به کاربرد هر چه بیشتر و
بهتر پیشرفتهای تکنولوژی جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش است .ما هنوز تعریف درستی از آموزش مجازی را ارائه نداده ایم  .آموزش مجازی  ،آموزشی بر
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پایه فن آوری است و شامل فهرست بزرگی از کاربردها و عملکردها و از جمله آموزش بر پایه وب، 15آموزش بر پایه رایانه ، 16کالس های مجازی 17و همکاری
های الکترونیکی است که بیشترین فعالیت آموزش و پرورش تا قبل از تعطیل شدن مدارس به دلیل کرونا در حوزه آموزش بر پایه رایانه بوده آن هم به دلیل
عدم نیاز به اینترنت در ابتدایی ترین سطوح(اطالعات سخت افزار) انجام گرفته است .همه ما به واسطه مسوولیت اجتماعی باید برای ایجاد شرایط بهره مندی
سالمت دانش آموزان از فضای مجازی در اختیار اقدام کنیم؛ در این راستا در اولین روزهای مواجهه با انتشار ویروس کرونا طرح " کالس در خانه تداوم یادگیری
رسمی با نهضت ملی تدریس معلم بر بستر فضای مجازی سالمت و پویا" پیشنهاد شد تا عالوه بر استمرار و پویایی نظام یادگیری هدفمند مبتنی بر برنامه
درسی توسط معلم -درس  -دانش آموز ،تعامل سازنده بین دانش آموز و معلم حفظ شده و از منظر تربیتی ،مسایل روحی و روانی ،فضای امید و نشاط در خانه
برای مواجهه مثبت با این شرایط ایجاد شود .همچنین ارتباط اولیاء و ارکان های مختلف نیز در این فرآیند تقویت شده است(آبیار .)1397 ،
یکی از مهمترین وظایف معلمان انتخاب بهترین روش یاددهی -یادگیری متناسب با اهداف ،18محتوا ،19یادگیرنده 20و نوع ارزشیابی میداند و بیان میدارد که
معلمان با بکارگیری مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات میتوانند به عنوان یادگیرنده و پژوهشگر ،در دانش آموزان ایجاده انگیزه نموده ،به ارائه موضوعات
اخالقی ،قانونی و انسانی در زمینه استفاده از رایانه و سایر فناوریها در برنامه درسی خود اقدام نمایند( .پرهون)1396 ،
در حقیقت کیفیت نظام آموزشی ،در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است و هیچ کشوری نمی تواند از سطح معلمانش باالتر برود و به همین جهت
است که معلم نقش کلیدی و محکمی در انتقال دانش به یادگیرندگان ایفا می کند و برای ایفای این نقش در درجه اول ،خود باید به سالح و فنون و مهارت
معلمی ،که همانا کسب دانش و فناوری جدید می باشد ،مجهز باشد و در این راستا شناخت انواع تکنولوژی های آموزشی پیشرفته و دانش فناوری اطالعات از
اهمیت ویژه ای برخوردار است  .تالش در جهت بهبود و اصالح آموزش بوسیله فناوری اطالعات و ارتباطات ،نیازمند فهم و درک روشن از نقش معلم در آموزش
است .در این راستا بسیاری از کشورها گامهای اساسی در زمینه دانش ،مهارت ،نگرش و بهبود و توسعه آموزش معلمان برداشته اند و در این رابطه نظام آموزش
و پرورش کشور هم برای معلمان گام برداشته است که همچنان ادامه دارد فناوری اطالعات منجر به یادگیری فعال و استفاده از روشهای نوین آموزشی 21در
مدارس میشود( .نادری و سیف نراقی.)1396 ،
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی زندگی را در بسیاری از ابعاد آن دگرگون ساخته اند .از جمله این دگرگونی ها تغییر در شیوه های سنتی آموزش است به گونه
ای که نیا ز به حضور فیزیکی در کالس درس کاهش یافته است .اگر چه تا دیروز ،آموزش تنها از وجود مربیان و معلمان بهره میگرفت و کتاب به منزله اصلی
ترین منبع اطالعاتی در آموزش محسوب می شد .در حال حاضر وجود ابزارها ،روشها و محیط های جدید آموزشی ،شیوههای جدیدی را به وجود آورده است(.
صبوری خسرو شاهی)1389،مراکز تعلیم و تربیت نیز در فرایند جهانی شدن ،با تحوالت و چالشهایی مواجه اند کـه چنانچـه بخواهنـد نقش خود را به عنوان
عامل تحول و جهانی شدن جوامع به درستی ایفا کننـد ،نمـیتواننـد نـسبت بـه آن هـا بیتفاوت باشند (ابیلی) 1384 ،در ادامه به چند مورد از پژوهش هایی
که در این زمینه صورت پذیرفته است می پردازیم.
محمدی ( ،)1399به بررسی نقش بهره از تکنولوژی و فناوری آموزشی در محیط یاددهی و یادگیری پرداخت که نتایج نشان می دهد استفاده از تکنولووژی و
فنآوری در ایجاد محیط یاددهی  -یادگیری میتواند باعث افزایش کیفیت آموزش در زمینه های مختلف باشد .از طرف دیگر ،رضایی ( ،)1398تاثیر تکنولوژی
آموزشی در فرآیند آموزش و یادگیری طی مطالعه ای بررسی کرد که نتایج نشان داد برای داشتن تدریس موفق و توانمند که در آن فرگیران بتوانند به بهترین
نحو مطالب ارائه شده را دریافت و تحلیل کنند ،الزم است تا اصول و روش ها و امکاناتی استفاده شود تا به تسهیل و تقویت امر آموزش و یادگیری کمک نماید.
یکی از این روش ها و امکانات ،تکنولوژی آموزشی است .تکنولوژی آموزشی ،با استفاده از یافته های تمام علوم به حل مسائل آموزشی می پردازد .همچنین
لوترا و مکنزى )٢٠٢٠( 22اظهار داشته اند که اختالل در ارتباط با ویروس کرونا میتواند به مربیان فرصت تفکر مجدد در این بخش را بدهد ،عالوه بر این
تکنولوژى پا به این شکاف گذاشته و به ایفاى نقش کلیدى در آموزش نسلهاى آینده ادامه خواهد داد .در دنیایی که دانش یک کلیک موس است ،نقش مربیان
نیز باید تغییر کند .عالوه براین باسیلیا و کواوادز ) ٢٠٢٠ ( 23در مطالعه خود با عنوان گذار به آموزش هاى آنالین در مدارس در طول همه گیرى ویروس کرونا
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در گرجستان  ،قابلیتهاى کشور و مردمش را براى ادامه روند آموزش در مدارس به شکل آنالین آموزش از راه دور ،بررسی میکند و آن هایی را که مورد
استفاده دولت هستند مانند پورتال هاى آنالین ،مدرسه تلویزیونی و تیمهاى مایکروسافت براى مدارس دولتی و راه هاى جایگزین مانند زوم ،گوگل میت ،پلت
فرم و ...را مورد بررسی قرار می دهد .هم چنین وى عقیده دارد که فرمت آنالین آموزش میتواند در دوره بعد از شیوع بیمارى ،به خصوص در مورد دانش
آموزان با نیاز هاى خاص ،مفید باشد.عالوه بر این ریمرز و شلیچر )٢٠٢٠( 24در پژوهش خود با عنوان حمایت از ادامه آموزش و یادگیرى در طول بیمارى همه
گیر کووید  ١٩عقیده دارند که همه گیرى ویروس کرونا ،براى معلمان یک چالش سازنده و تحول ناپذیر است ،که براى آن هیچ کتابنامه اى که از قبل پاسخ
هاى مناسب و راهنمایی هاى الزم را برداشته باشد وجود ندارد؛ پس رهبران آموزش و پرورش باید به سرعت پاسخ هاى الزم را با در نظر گرفتن زمینه هاى
خاص طراحی کنند.از طرف دیگر گیما )2020(25در پژوهش خود تحت عنوان ارزیابی نوآوری های فنی در آموزش در جهان کرونا ویروس به ای نتیجه رسید
که نواوری در فناوری مانند اموزش های الکترونیکی بسیار مهم است و یافته های حاکی از آن است که بسیاری از کشور های در حال توسعه با وجود استفاده
از آموزش های الکترونیکی هنوز با موانعی روبرو هستند زیرا اتصال به اینترنت یک مشکل اساسی است و توصیه شده است که از ظرفیت سازمان های غیر
دولتی برای بهبود وضعیت اتصال به اینترنت برای کاربرد ابزار های فناوری در بیشتر کشور های در حال توسعه جهت بهره مندی از اموزش های الکترونیکی
بهره گرفته شود و باید آموزش ها و کارگاه های کافی برای آموزش دانش اموزان و معلمان در مورد استفاده از ابزار ها و اموزش ها های الکترونیکی در جهان
برگزار شود .همچنین در تحقیقی که توسط مهالنگا و مولوئی )2020(26در زمینه ارزیابی تاثیر کووید 19بر ایجاد انگیزه برای کاربرد ابزار های فناوری در
آفریقای جنوبی انجام گرفت ،نتایج حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی پیشرفت خوبی در کاربرد ابزارهای نسل چهارم انقالب صنعتی داشته و توانایی افزایش
دسترسی به آنها را نیز دارد.
یادگیری دانش آموزان به عنوان یکی از دغدغه های معلمان بعد از برگزاری کالس های آنالین در شرایط بحرانی است و عدم اطمینان از درک و فهم مطالب
موجب شده است تا آنها نسبت به این کالس ها نا امید بوده و کالس های حضوری را به کالس های غیر حضوری ترجیح دهند .اما این نکته قابل توجه است
که بسیار از تحقیقات نشان داده است که کارآیی کالس های انالین در صورت دسترسی به ابزار مورد نیاز ،سواد رسانه ای معلمان ،سواد والدین و توانایی کاربزرد
انواع نرم افزار های مورد نیاز نتایج بهتری نسبت به کالس های حضوری خواهد داشت .همانطور که در بررسی تحقیقات گذشته نشان داده شده است معلمان
باید در افزایش مهارت خود در کاربرد فناوری اطالعاتکوشا باشند چرا که توانایی آنها در برگزاری کالس های با کیفیت یادگیری دانش اموزان را در پی خواهد
داشت .از همین رو نویسندگان بر انند تا به رتبه بندی انواع ابزار های تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر مبانی میزان تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان
بپردازد و مشخص سازد که از دیدگاه معلمان کدام یک از این ابزار های مورد استفاده تاثیر بیشتری بر یادگیری دانش آموزان خواهد داشت.

روش پژوهش
در روش تحقیق در این پژوهش با توجه به هدف کاربردی ،از نظر گردآوری داده ها میدانی و از نظرروش توصیفی -پیمایشی از نوع کمی می باشد .جامعة
آماری این پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی ناحیه  2شهر شیراز استان فارس ،در سال تحصیلی .1399-00تشکیل می دهند .جامعه آماری در ناحیه  2تعداد
 992بوده که از این تعداد  90نفر آقایان و  902نفر خانمها می باشد .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان ()1970
استفاده شد حجم نمونه  277نفر می باشد که از این تعداد  60نفر زن و  217نفر مرد نیز بودند .فراوانی پاسخگویان به پرسشنامه بر حسب سن بدین قرار
است که  23نفر سن بین  20تا  25سال 56 ،نفر سن بین  26تا  30سال 95 ،نفر سن بین  31تا  35سال 63 ،نفر سن بین  36تا  40سال و  40نفر بیشتر
از  41سال نیز سن داشتند .فراوانی آنها بر حسب میزان تحصیالت نیز اینگونه بود که  20نفر تا مقطع دیپلم تحصیل کرده بودند 10 ،نفر در مقطع کاردانی،
 219نفر در مقطع کارشناسی و  28نفر نیز تحصیالت تکمیلی را گذرانده بودند .از این تعداد آموزگار 65 ،نفر در پایه اول ابتدایی تدریس می کردند 33 ،نفر
در پایه دوم 45 ،نفر در پایه سوم و  49نفر در پایه چهارم 43 ،نفر در پایه پنجم و  42نفر در پایه ششم تدریس می کردند که از نظرات انها در انجام این
تحقیق بهره گرفته شد .روش نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر ،روش نمونه گیری تصادفی ساده است .باتوجه به هدف پژوهشگر ،از دو روش
کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینة تحقیق
و از روش میدانی برای طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونة آماری استفاده شده است .در این تحقیق به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق
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ساخته استفاده شد که این پرسشنامه شامل  31سؤال مبتنی بر طیف لیکرت می باشد که به بررسی سنجش کاربرد تکنولوژی های آموزشی می پردازد .برای
بدست آوردن روایی پرسشنامه در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های برخی از صاحب نظرات ،سؤاالت آزمون مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات
آن برطرف گردید ،که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد .همچنین برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ()0/78
استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ،با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSورژن  20در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در بخش توصیفی به بررسی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن ،خی -دو استفاده گردید.

یافتهها
تمام تا چه اندازه ابزارهای تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان اثر بخش است؟
جدول ( )1نتایج ازمون فریدمن به منظور رتبه بندی ابزار تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع ابتدایی در شرایط بحرانی
ردیف

گویه ها

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین رتبه

1

استفاده از فیلم های آموزشی

3/79

0/89

22/34

2

تولید محتوای متناسب با کالس با استفاده از برنامه های
مختلف توسط شخص معلم

3/69

0/98

21/75

3

استفاده از فایل های پی دی اف سؤاالت

3/67

0/89

21/71

4

استفاده از فایل های صوتی آموزشی

3/65

0/95

21/16

5

استفاده از فایل های پی دی اف تمرین های روزانه

3/55

0/92

20/61

6

حضور به موقع دانش آموزان در کالس های مجازی

3/54

1/08

20/41

7

پاسخگویی به موقع و مناسب دانش آموزان

3/52

1/10

20/48

8

استفاده از روش های مختلف کالسداری در فضای
مجازی(گروه بندی کالسی و غیره)

3/43

1/03

19/69

9

استفاده از برنامه واتس آپ

3/43

1/06

19/46

10

استفاده از فایل های صوتی برای مطالبی که نیاز به مشاهده
در یادگیری ندارد مثل دیکته با سوره های قرآنی

3/42

0/95

19/11

11

استفاده از برنامه شاد

3/37

1

19/11

12

استفاده از تماس های صوتی و تصویری برای نظارت بر روند
یادگیری دانش آموزان

3/34

1/15

18/98

13

ضبط فیلم های آموزشی توسط دانش آموزان

3/34

0/91

18/70

14

ارائه تحقیق توسط دانش آموز همراه با ارائه فیلم

3/30

1/05

18/47

15

ارسال مطالب آموزشی به صورت پیام های متنی

3/27

0/98

18/23

16

تشویق دانش آموزان به استفاده از برنامه های آموزشی
تلویزیون و رادیو

3/26

1/13

18/27

17

قابلیت سنجش مناسب میزان یادگیری دانش آموزان از
طریق فضای مجازی

3/23

3/23

18/01
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18

استفاده از نرم افزارهای تولید فیلم مثل ویوا ویدیو

3/20

0/88

17/46

19

استفاده از فیلم های موجود در برنامه شاد

3/08

0/96

16/89

20

استفاده از امکانات تدریس آنالین در برنامه شاد

3/06

1/01

16/39

21

پشتیبانی اداری مناسب برای اکتساب و فراگیری فناوری
های آموزشی توسط معلمین

3/03

1/21

16/70

22

استفاده از فیلم های آموزشی موجود در کانالهای تلگرام

2/94

0/94

15/64

23

استفاده از انیمیشن های آموزشی

2/93

1/37

15/91

24

استفاده از فیلم های سایر همکاران هم پایه

2/93

0/92

15/29

25

استفاده از برنامه پاورپوینت برای ارائه مطالب درسی

2/44

1/18

11/53

26

استفاده از کتاب های کمک درسی

2/39

1/20

11/34

27

استفاده از برنامه اسکای روم

2/38

1/19

11/29

28

استفاده از دی وی دی های آموزشی

2/31

1/26

10/78

29

استفاده از آموزش کالس های حضوری

2/20

1/46

10/49

30

استفاده از تلفن ثابت برای پیگیری آموزش کودکان محروم
از برنامه های آموزش مجازی

2/06

1/20

8/95

31

استفاده از برنامه اسکایپ

1/78

1/07

6/82

32

استفاده از برنامه گوگل کالس روم

1/65

1/03

6/01

همانگونه که نتایج جدول ( )1نشان می دهد میانگین تمام گویه ها باالتر از میانگین فرضی ( )1است و گویههای استفاده از فیلم های آموزشی ،تولید محتوای
متناسب با کالس با استفاده از برنامه های مختلف توسط شخص معلم ،استفاده از فایل های پی دی اف سؤاالت به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده
اند که در اولویت باالتری نسبت به سایر گویه ها قرار دارند.
جدول ( )2آماره آزمون خی – دو
تعداد نمونه

277

آماره کای -اسکوئر ()χ2

2330/369

درجه آزادی

31

سطح معنیداری

0/0001

با توجه به جدول ( )2سطح معنیداری برابر  0/0001میباشد؛ بنابراین فرض صفر ( )H0تأیید میشود .بر این اساس تفاوت معنیداری بین گویه های ابزار
تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع ابتدایی در شرایط بحرانی وجود دارد.
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بحث
علی رغم پژوهش هاى انجام شده در خارج از کشور ،تاکنون پژوهش داخلی که دقیقا به بررسی نقش ابزار های تکنولوژی در تدریس معلمان در پی شیوع
ویروس کرونا بپردازد ،انجام نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر درک و اهمیت استفاده از تکنولوژی های آموزشی در پی همه گیرى ویروس کرونا ،و
بررسی انواع ابزارهای تکنولوژی آموزشی مورد استفاده معلمین و ارائه راهبردهایی است که به کار بستن آن ها منجر به افزایش کیفیت آموزش ها شود.نتایج
نشان داد که گویههای استفاده از فیلم های آموزشی ،تولید محتوای متناسب با کالس با استفاده از برنامه های مختلف توسط شخص معلم ،استفاده از فایل
های پی دی اف سؤاالت به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند که در اولویت باالتری نسبت به سایر گویه ها قرار دارند .بر این اساس تفاوت
معنیداری بین گویه ها ی ابزار تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع ابتدایی در شرایط بحرانی وجود دارد.این نتیجه همسو با محمدی ( )1399و رضایی
( )1398و باسیلیا و کواوادز (  ) ٢٠٢٠می باشد.محمدی ( ،)1399استفاده از تکنولووژی و فنآوری در ایجاد محیط یاددهی  -یادگیری میتواند باعث افزایش
کیفیت آموزش در زمینه های مختلف باشد.رضایی ( ،)1398تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان دارد و نیز اینکه با استفاده از تکنولوژی آموزشی می
توان در جهت موفقیت بیشتر در امر تدریس استفاده کنیم.باسیلیا و کواوادز(  )٢٠٢٠راه هاى جایگزین مانند زوم ،اسالک و گوگل مالقات ،پلت فرم و ...را مورد
بررسی قرار می دهد .هم چنین وى عقیده دارد که فرمت آنالین آموزش میتواند در دوره بعد از شیوع بیمارى ،به خصوص در مورد دانش آموزان با نیاز هاى
خاص ،مفید باشد.
با توجه به افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی ،جوامع در حال پیشروی به سمت صنعتی شدن هستند از این رو برای زندگی در اینگونه جوامع تطبیق
شرایط خود با شرایط مربوط به داشتن دانش فراوان امری ضروری است .این امر نیز جز با آموزش فراگیر در سطح جامعه تحقق نمی یابد .اهمیت آموزش از
راه دور ،از طریق شبکه های رایانه ای و ویدئو با کنش متقابل به طور روزافزونی در سطح جهان در حال افزایش است .آنچه در حال حاضر نیاز است و یادگیری
الکترونیکی به ما ارایه می کند روش هایی بهتر برای پردازش ،معنابخشی به اطالعات و خلق دوباره آنهاست .به هر حال می توانیم انتظار داشته باشیم به
همانند تمامی شکل های یادگیری کیفی ،یادگیری الکترونیکی ،بر محور دانش ،جامعه ،ارزیابی و یادگیرنده بیان شود .آنچه در امر یادگیری مهم است نقش
این تکنولوژی ها در فرآیند یادگیری است.

نتیجهگیری
هدف اصلی تحقیق اثربخشی ابزارهای تکنولوژی های اموزشی بر یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا از دیدگاه معلمان می باشد تا از این طریق جهت
یادگیری و موفقیت آمیز بودن آن راهکارهایی ارائه گردد .یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدد است و امر یادگیری در محیط کالس
به طور اخص دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است .محیط کالس به نسبت تفاوت اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت و توجه فراوان تر است .در کالس
درس عوامل اساسی دخیل در امر یادگیری عبارتند از وضع جسمی روحی علمی و شخصیتی معلم ،محتوای منابع آموزشی ،قوانین و مقررات آموزشی ،فضای
آموزشی و وسایل کمک آموزشی در بین این عوامل و وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را توأم و هماهنگ می سازد و جایگاه ویژه ای دارد.
استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در جریان تدریس باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد و دانش آموز
به یادگیری معنادار نائل شود.
بی شک آیندة هر جامعه ای که به کیفیت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد از این رو هرچه کارآیی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثرتر و
مفیدتر باشد جامعة فردا سالمت و سعادت بیشتری خواهد یافت.
روش آموزش بر پایة سخنرانی از طرف معلمان و گوش دادن و یادداشت برداشتن و حفظ کردن برای دانش آموزان موجبات خستگی و نارضایتی را فراهم آورده
و آثار این خستگی در آنها کامالً پیداست  .بدیهی است ادامة چنین وضعیتی نمی توانست و نمی تواند دوام داشته باشد و این روش جوابگوی نیازها و ضرورتها
برای دانش آموزان باشد .معلمان اکنون در برابر شاگردانی آنقدر آ گاه قرار دارند که پاسخ دادن به سئواالت آنان بدون مطالعة عمیق و آگاهی کامل میسّر نمی
باشد .و امروزه وقتی صحبت از حرفة معلمی می کنیم هرگز انتظار نداریم که از یک عالقة کاذب سخن گفته باشیم بلکه از فردی صحبت می کنیم که فراهم
کنندة هرچه بیشتر امکانات و گردآورندة تمام وسایل ممکن برای یادگیری باشد .اما با توجه به پژوهش انجام شده تنها نیمی از معلمین اطالعات محدودی از
روشهای فعال تدریس دارند که این می تواند به دلیل انگیزه و نگرش منفی معلمان نسبت به وسایل کمک آموزشی و دیگر اینکه چون با وسایل کار نکرده اند
اطالعات محدودی هم دارند.
بنا به اهمیت مواد و وسایل کمک آموزشی و مقایسة آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود مسئوالن آموزش و پرورش و
معلمان باتجربه در کنار هم ضرورت استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی را برای یادگیری دروس به دانش آموزان بیش از هرچیز و هر زمان دیگر درک و
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احساس کرده اند اما با توجه به پژوهش انجام شده :نیمی از معلمین امکانات و وسایل کمک آموزشی را کافی نمی دانند که این می تواند به دلیل این باشد که
مسئولین برنامه ریزی آموزشی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور بودجة کافی برای مدارس که امکان خرید وسایل کمک آموزشی را در اختیار مدارس
قرار نداده اند.
بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تکنولوژی آموزشی و استفاده از وسایل کمک آموزشی را توصیه می کنند .استفاده از
وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از هم ة حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند چرا که وسایل کمک آموزشی اساس قابل
لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می کنند و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد .و به این ترتیب تکنولوژی آموزشی و
استفاده از وسایل کمک آموزشی در مباحث تربیتی به بهره گیری از سرعت ،دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد.
امروزه وقتی صحبت از حرفه معلمی می کنیم هرگز انتظار نداریم که از یک عالقه کاذب سخن گفته باشیم بلکه از فردی صحبت می کنیم که فراهم کننده هر
چه بیشتر امکانات و گردآورنده تمام وسایل ممکن برای ی ادگیری باشد .اما با توجه به پژوهش های انجام شده تنها نیمی از معلمین اطالعات محدودی از
روشهای تدریس دارند که این می تواند به دلیل انگیزه و نگرش منفی معلمان نسبت به وسایل کمک آموزشی و دیگر اینکه چون با وسایل کار نکرده اند اطالعات
محدودی هم دارند .معلمان ابزا رها و امکانات موجود در مدرسه را تا حد متوسط پاسخگوی نیازهای خود می دانند و  30درصد معلمان آن را در حد بسیار زیاد
ارزیابی کرده اند.
بنا به اهمیت مواد و وسایل کمک آموزشی و مقایسه آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود مسئوالن آموزش و پرورش و
معلمان با تجربه در کنار هم ضرورت استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی را برای یادگیری دروس به دانش آموزان بیش از هر چیز و هر زمان دیگر درک و
احساس کرده اند.
در پی شیوع ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از هموطنان به این بیماری بنا بر اقتضای خانواده ها برای ممانعت از بیرون رفتن فرزندانشان از منازل و اصرار بر
تعطیلی مدارس آموزش های مجازی جایگزین آموزش های مدارس شده و روز به روز این آموزش ها رونق گرفته است.راه اندازی کانال های آموزشی مجازی
نیز توسط معلمان و پیگیری آموزش دروس مختلف نیز مکملی بر آموزش های مجازی سراسری شده است و در حالیکه همگان عزم را برای زمین گیر کردن
ویروس کرونا جزم کرده اند اما از وظایفشان غافل نشده اند .اکنون با فعال شدن آموزش های مجازی از سنگینی هراس و دلواپسی خانواده ها برای فرزندانشان
کاسته شده است چرا که در زمانیکه در منزل و فضایی بهداشتی به سر می برند و خانوداه ها از دغدغه و هراس تهدید سالمتی آنها آرامش خیال دارند ،آموزش
های دانش آموزان نیز به موقع انجام می شود و ارتباطی معقول بین دانش آموزان و معلمان ایجاد شده است.
در این بین برخی معلمان زحمتکش نیز با ابتکاراتی قابل توجه سعی در تداو م امر آموزش و برقرای ارتباط هرچه بیشتر مجازی با دانش آموزان دارند با ارایه
تکالیف و رفع اشکاالت موجود عرصه تعلیم و تربی ت را هرچه بیشتر فعال کرده اند و از طرفی برنامه ریزی و تکاپویی قابل تحسین برای دانش آموزان ترسیم
شده است.
اگرچه بیماری کرونا و هراس از ابت الی به آن دغدغه ای فراموش نشدنی در این روزها برای خانوداه ها است اما حضور آموزش های مجازی در سطح خانه های
ایرانی و پیگیری امر تعلیم و تربیت تجربه ای شیرین برای خانوداه ها و دانش آموزان است و امید و همدلی را بین اولیاء و مربیان گرم تر کرده است.
این آموزش ها به عنوان اولین تجربه ،خالی از مشکل نیست و نیازمند برنامه ریزی های منسجم تری برای رسیدن به کیفیت برنامه های آموزشی می باشد و
در این میان عدم هماهنگی هایی نیز مشهود است اما آنچه که ارزش این آموزش ها را آشکار می کند استمرار و تداوم آموزش در شرایط کنونی جامعه است.
در ادمه پیشنهاداتی در زمینه موضوع پژوهش جهت افزایش کیفیت یادگیری در این برهه ی حساس از زمان که تا کنون شرایط مشابه ای وجود نداشته ارائه
شده است به این امید که بتوانیم گامی اثر بخش در آموزش به فرزندان این مرز و بوم داشته باشیم.
 -1در جهت آگاهی معلمان از مفهوم و فلسفه تکنولوژی آموزشی و وسایل کمک آموزشی  ،برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت می تواند جو مناسبی برای
به کارگیری وسایل کمک آموزشی توسط معلمین به وجود آورد.
 -2با توجه به نتایج ،ارزش اطالعات و محتوای موجود در سیستم از دید کاربران مهم بوده و نقش اساسی دارد و لذا بایستی از طریق ارتقاء کیفی اطالعات،
جامع بودن و به روز بودن آنها نسب به بروزرسانی محتوای آموزشی ،توجه داشت.
-3با توجه به نتایج  ،ارزش اطالعات و محتوای موجود در سیستم از دید کاربران مهم بوده و نقش اساسی دارد و لذا بایستی از طریق ارتقاء کیفی اطالعات،
جامع بودن و به روز بودن آنها نسب به بروزرسانی محتوای آموزشی ،توجه داشت
 -4با توجه به نتایج ،نرمافزارهای کاربردی بایستی توسط طراحان سیستم به صورت کاربرپسند طراحی و تنظیم گردد .سازماندهی و پشتیبانی از سیستم صور
گیرد و سیستم پاسخگویی سریع داشته باشد.
 -5اختصاص بودجه ای برای مدارس داده شود که امکان خرید وسایل کمک آموزشی را داشته باشد.
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 -6توجه به وضعیت اقتصادی و رفاهی دبیران ،برقراری ارتباط دبیران با دانشگاهها به طوری که از یافته های جدید همواره با اطالع باشند و در افزایش کیفیت
تدریس خود بکوشند.
 -7معلمانی که از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند به نحو شایسته ای مورد قدردانی و حمایت قرار گیرند.
 -8در نظام ارزشیابی از فعالیت های معلمان (ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی) یکی از معیارهای مهم اساسی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی باشد.
 -9به معلما ن پیشنهاد می شود که برای استفاد از وسایل کمک آموزشی عالقه و اشتیاق فراوان از خود نشان دهند.
 -10سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش مجازی کشور در جهت وضع استراتژی ها و چشم انداز کلی مناسب برای نظام آموزش مجازی کشور ،همچنین
مدیریت علمی و مناسب برای این نوع آم وزش ها ،سیاست گذاری در جهت گسترش زیر ساخت های مورد نیاز و  ...تصمیمات را مبذول دارند.
 -11به مسئوالن پیشنهاد می شود که در جهت افزایش معلومات و آمادگی معلمان و برای استفاده بهینه و مطلوب از وسایل کمک آموئزشی ،نشریات علمی و
تخصصی را تهیه و در اختیار معلمان قرار دهند و نیز جلسات و همایش هایی در سطح کشور برگزار کند.
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چکیده  -همهگیری کرونا ،اثرات عمیقی بر سیستمهای آموزشی گذاشته است .این موضو  ،به عنوان عاملی بیرونی سبب تغییر در ماهیت،
روابط و تعامالت میان عناصر سیستم آموزشی کشور شده است .از مهمترین چالشهای دانشگاهها ،گذار از دوران کرونا با حداکثر کیفیت
آموزشی است .لذا هدف این پژوهش بررسی تجارب آموزش به شیوه الکترونیکییی در دوران کرونا و ارائه الگوی بهینه بهرهبرداری از آنها در
دوران پساکرونا در دانشگاههای کشور است .دانش گاه زابل به عنوان نمونه موردی برای این امر انتخاب شده است .مصاحبههای نیمهسازمان
یافته با  90نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه با استفاده از روشهای کیفی و کدگذاری تحلیل شد .حاصل امر دو مدل است؛
الگوی مورد استفاده در  )1دوران کرونا و  )2دوران پساکرونا .نتایج نشان میدهد این دانشگاه با تغییر زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری
و افزایش مهارت های نیروی انسانی ،ناشی از شرایط تحمیل شده در دوران کرونا ،شاهد جهشی رو به جلو بوده که قصد دارد از نقاط قوت و
پتانسیلهای ایجاد شده در جهت ارتقا کیفیت آموزش خود در آینده نیز بهره ببرد .تداوم شیوههای آموزش الکترونیکیی محور به ویژه در
واحدهای نظری هدف کوتاه مدت و ارائه رشته و ایجاد دانشکده تمام الکترونیکیی ،چشمانداز دانشگاه است.
کلید واژه -الکترونیکییی ،آموزش ،تلفیقی ،دانشگاه زابل ،حضوری.
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مقدمه
با شیوع همه گیری کرونا و همزمان با سایر مراکز علمی جهان ،دانشگاههای کشور در تمامی سطوح رسالت آموزشی خود را به صورت غیرحضوری و در بستر
شبکه و با کمک تکنولوژی چند رسانهای پیگیری نمودند .تغییر از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکییی مستلزم تغییر در ذهنیت ،مهارتها و آمادگی اساتید
و دانشجویان دانشگاهها است تا بتوانند به نحو کارآمدی نقشهای حرفهای خود را ایفا نمایند (کانیگ ،جاگر بیال و گالش ;2020 ،کاریلو و فلورس;2021 ،
کوماس-کووین 2011 ،و فارل .)2021 ،در تالش برای نیل به این هدف دانشگاههای سطوح مختلف به ویژه دانشگاههای کوچک که پیش از این تجربه آموزش
در بستر الکترونیکیی را نداشتند ،با چالشهای زیادی از جمله تهیه و تدوین محتوا ،تدریس مبتنی بر نیاز دانشجو و تمرکز بر ارزشیابی مستمر و از همه مهمتر
ملزم نمودن دانشجو به مشارکت همه جانبه در کالس ،پیش روی سیستم آموزشی دانشگاهها قرار گرفت.
از اینرو دانشگاههای مختلف در چارچوب ابالغیههای باالدستی و بر اساس امکانات و توانمندیهای خود میبایست هر یک از این چالشها را مرتفع میساختند.
لذا میتوان اینگونه بیان کرد که رفع چالشها خود فرصتی برای یادگیری و رشد حرفهای اساتید و افزایش مهارتهای دانشجویان را نیز فراهم آورد .دانشگاه
زابل به عنوان یکی از دانشگاه های سطح متوسط کشور (بر اساس امکانات زیرساختی و نیروی انسانی) در روبرو شدن با مسائل طرح شده ،سیاستهای منعطف
و کارآمدی اتخاذ کرد به گونهای که اکنون پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز شیوع همهگیری کرونا و بالتبع تدریس در بستر آموزش الکترونیکیی ،بخش
اعظمی از جامعه آموزشی دانشگاه موفق به بازسازی هویتهای حرفهای خود با کسب تواناییهایی از جمله تهیه و تدوین محتوای الکترونیکییی ،تعامل پویا و
مشارکت همه جانبه دانشجو در کالس ،انجام ارزشیابیهای مستمر در طول نیمسال ،بهره گیری از روشهای نوین تدریس و  ...شدهاند .در واقع امکان نظارت بر
عملکرد افراد درباره پیادهسازی شیوهنامههای آموزشی مصوب وزارت عتف و دانشگاه نشان میدهد ،درصد تحقق مواد شیوهنامهها و آییننامههای آموزشی و
همچنین سرفصل دروس نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است.
اجرای دورههای آموزشی مختلف برای افزایش مهارتهای علمی و فنی اساتید در برگزاری کالسها به صورت الکترونیکییی و باز بینی نقشهای حرفهای آنها
سبب گردید آموزش الکترونیکییی از تهدید بالقوه برای آموزش ،تبدیل به فرصتی برای جبران برخی از کاستی های آموزش حضوری گردد .یکی از موارد مهم
و قابل تأمل در این خصوص ،ضرورت ایجاد تغییر در شیوههای تدریس دروس (نظری و عملی) است .در این مقاله مدلهای آموزشی مورد استفاده اساتید
دانشگاه زابل و موارد تحسین شده اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه با استفاده مصاحبه کیفی و روایتگری شرکت کنندگان شناسایی و معرفی
می گردد .لذا این مطالعه به دنبال پاسخ سواالت ذیل است:
روشهای آموزشی بکار گرفته شده توسط اساتید دانشگاه زابل در تدریس الکترونیکیی دوران همه گیری کرونا کدامند؟
.1
کدام یک از روشهای مطرح می توانند در راستای ارتقای کیفیت آموزش ،در دوران پساکرونا نیز مورد استفاده قرار گیرند؟
.2

روش تحقیق
در این مطالعه از طرح تحقیق کیفی عام (کرسول )2009 ،استفاده شد .دادههای از طریق مصاحبه نیمهسازمان یافته جمع آوری گردید که موضوع روشهای
آموزش بکار گرفته ،چالشها و راه حلهای ارایه شده برای آموزش بهتر دانشجویان مورد کنکاش قرار میدهد .برای برای جمع آوری و کفایت دادهها از روش
روایتگری (کول و کوله : 2001 ،مورای )2009 ،استفاده شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل قیاسی پیوسته (گالسر و استراس)1967 ،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تجزیه دادهها بصورت سایکلیکال با اعمال مراحل کدگذاری باز ،محوری و منتخب انجام گرفت (شامز.)2014 ،
در این مطالعه شرکت کنندگان با استفاده از نمونه هدفمند و با استراتژی تنوع حداکثری (پاتون )2015 ،انتخاب گردیدند .نمونه مورد مطالعه شامل  20عضو
هیات علمی 30 ،دانشجوی تحصیالت تکمیلی و  40دانشجوی دوره کارشناسی از رشتههای مختلف گروههای آموزشی است.

نتایج تحلیل
همانطو ر که اشاره شد در این مطالعه از روش تحلیل کدگذاری استفاده شده است که در ادامه به آن پرداخته شده است

کدگذاری بار
یکی از مهمترین نتایج تحلیل و گردآوری دادهها با اعمال روش کدگذاری ،تعیین انواع روشهای مورد استفاده برای آموزش در بستر الکترونیکییی به عنوان
اولین مرحله از روش کدگذاری میباشد .در این مرحله دادههای اولیه نظم داده شده و مرتب میشوند .جدول شماره  1دادههای اولیه نظم گرفته را که شامل
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انواع روشهای محتمل برای آموزش در دانشگاه زابل میشود را معرفی میکند .الزم به ذکر است این روشها مربوط به دوران کرونا و پساکرونا میباشد.
جدول  :1انواع روشهای اولیه بکاررفته برای آموزش الکترونیکییی مستخرج از دادههای اولیه در دانشگاه زابل در دوران پساکرونا
نوع واحد
ردیف روش مورد استفاده
کلیه دروس
تمام حضوری سنتی
1
عمومی
تمام الکترونیکییی برخط
2
کلیه دروس
تمام حضوری با پیش تدریس برون خط (آفالین)
3
تمام الکترونیکییی برخط با پیش تدریس و پس تدریس برون خط (سه مرحله ای) کلیه دروس عمومی ،پایه ،تخصصی (بجز دروس عملی)
4
کلیه دروس بجر دروس عملی
تمام حضوری با شرکت مجازی برخی دانشجویان
5
کلیه دروس
کالس حضوری همراه با پیش کالس برون خط (آموزش معکوس)
6
کلیه دروس
کالس حضوری همراه با جلسات بر خط (غیر همزمان)
7
پایه ،عمومی و تخصصی
کد درس تمام حضوری  +کد درس تمام الکترونیکییی
8
هر یک از این روشها توسط اساتید مختلف در رشتههای متفاوت به کار گرفته شدهاند .تفاوتهای بین آنها ناشی از تفاوت در ماهیت درس بر اساس نوع واحد
(نظری ،عملی و نظری – عملی) ،نوع درس (پایه ،تخصصی و اختیاری) و همچنین مقطع تحصیلی دانشجویان (کارشناسی ،ارشد و دکتری) است.

کدگذاری محوری
به منظور دستهبندی اطالعات گردآوری شده یکی از شاخص های اثرگذار به عنوان کدمحوری انتخاب شد تا بر آن اساس انواع روشها را در قالب کدگذاری
محوری نظم بخشید .این شاخص نوع واحد (نظری ،عملی و نظری-عملی) است.
بر این اساس می توان سه دسته کلی را برای برگزاری جلسات در نظر گرفت :کالسهای مربوط به دروس تمام نظری ،دروس تمام عملی و دروس نظری –
عملی.
اما به دلیل لزوم آمادگی دانشگاه برای تدریس در دو موقعیت غیرقابل پیشبینی کرونا و پساکرونا ،روشهای فوق بر اساس هر یک از دو موقعیت دسته بندی
شدند .بر این اساس خروجی تحلیل کیفی دادهها در قالب دو مدل نهایی ذیل حاصل شد .مدل مربوط به دوران کرونا در شکل شماره  1و مدل مربوط به دوران
پساکرونا در شکل شماره  2نشان داده شدهاند.
▪ چگونگی تداوم آموزش در دوران کرونا
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،دروس تمام نظری در دوران کرونا تنها با استفاده از سامانههای آموزش الکترونیکی ( LMSو )Adobe connects
آموزش داده می شوند .در این شیوه دو حالت تمام الکترونیک برخط بکار گرفته می شود که حالت اول شامل "حضور همزمان استاد و دانشجو در سامانه و
تدریس و پرسش و پاسخ همزمان" است .این شیوه یکی از متداولترین شیوههای مورد استفاده در دوران کرونا در دانشگاه زابل می باشد .حالت دوم" ،آموزش
معکوس تمام الکترونیک" است که در آن استاد درس ،محتوای آموزشی مربوط به هر جلسه درس را تهیه میکند و آن را در اختیار دانشجویان قرار میدهد.
این محتوا شامل فیلم آموزش ،فایل های صوتی و تصویری و یا فایل پاورپوینت صداگذاری شده ی استاد است .پس از بارگذاری فایل آموزشی تهیه شده در
سامانه ،دانشجویان فایل را مشاهده میکنند و با اطالعات الزم در ساعت کالس به صورت الکترونیکی برخط حاضر میشوند .در بقیه ساعت باقیمانده از کالس
(کسر مدت زمان محتوا از کالس زمان کالس) استاد و دانشجویان به صورت همزمان به تعامل میپردازند .این تعامل شامل رفع اشکاالت احتمالی دانشجویان،
انجام تمرینهای فردی و گروهی ،آزمونهای کوتاه و  ...است .این شیوه آموزش از روشهای مؤثر و کارای آموزش دروس تمام نظری میباشد.
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دروس
تمام

استفاده از امکانات سامانه LMS
جهت تدریس آنالین به همراه
بارگذاری فایلهای پشتیبان و تکمیلی
آفالین (همانند روش مورد استفاده در
نیمسالهای اخیر در دوران کرونا)

تمام
الکترونیکیی
برخط

نظری

تقسیم زمان کالس به ازای هر 2
واحد تئوری به دو بخش:
𝟏

دروس
نظری -
عملی

آموزش از طریق محتوای
𝟑
آموزشی الکترونیکیی از پیش تهیه
شده به صورت آنالین در سامانه

آموزش
معکوس تمام
الکترونیکیی

LMS
𝟐

 تعامل الکترونیکییی در سامانه𝟑
جهت حل تمرین ،فعالیت فردی و
گروهی ،پرسش و پاسخ و برگزاری
آزمون کوتاه کالسی

تقسیم تعداد جلسات کالس به
جلسات الکترونیکییی و حضوری (به
همراه استفاده از  )LMSبر اساس:
 نسبت واحدهای تئوری و عملیبرای دروس تئوری و عملی دارای
مجوز از شورای آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه
 -محدودیت زمانی مجاز اعالم شده

جلسات
غیرهمزمان
تلفیقی

شکل  :1چگونگی ارائه واحدهای درسی و آموزش در دوران کرونا در دانشگاه زابل
دروس تمام عملی در دوران کرونا از جمله چالشهای اساسی دانشگاه محسوب میشوند .استراتژیهای متعددی در طول دوران کرونا در این خصوص از سوی
دانشگاه اخذ شد .به تعویق انداختن ارائه دروس به امید گذر از دوران کرونا (که سبب اختالل در آرایش دروس ارائه شده و اجبار در عدم رعایت همنیازی و
پیشنیازی بسیاری از واحدها گردید) یکی از این استراتژیها بود که گذشت زمان ناکارآمدی آن مشخص گردید .از اینرو استراتژی دوم ،یعنی برگزاری جلسات
حضوری با تعداد دانشجویان محدود و با شرایط تحت کنترل و همچنین با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله فیزیکی به تعداد ساعات و جلسات محدود
مورد اس تفاده قرار گرفت .در این استراتژی ،تعدادی از دانشجویان بومی به صورت حضوری در کالس (کارگاه ،آزمایشگاه ،آتلیه ،کلینیک و یا بلکباکس) و سایر
دانشجویان غیربومی (به دلیل عدم لزوم تجمع در خوابگاههای دانشگاه) به صورت آنالین و از طریق سامانه آموزش الکترونیک شرکت کرده داشته اند.
اما بخش عمده واحدهای هر سرفصل درسی را دروس نظری – عملی تشکیل میدهند .از اینرو برای این دروس بایستی تلفیقی از روشهای فوق مدنظر قرار
میگرفت .در این حالت ،بنا به تشخیص استاد درس و با تأکید بر استفاده از روشهای مشابه با دروس تمام نظری این واحدها ارائه شدند .البته در برخی شرایط
به منظور حفظ کیفیت آموزش ،تعداد محدودی از جلسات درس به شکل حضوری و مطابق توضیحات مربوط به دروس تمام عملی برگزار شد.
▪ چگونگی تداوم آموزش در دوران پساکرونا
تجربهی حاصل از آموزش الکترونیک در دوران کرونا ،سبب ارتقای مهارتهای نیروهای انسانی (دانشجویان و اساتید) و زیرساختهای فنی و سخت افزاری
دانشگاه زابل گردید .ایجاد بستر آموزش الکترونیکی و افزایش مهارتهای فنی و آموزشی اساتید یکی از نقاط قوتی است که حاصل تبدیل ضعفها و تهدیدهای
دوران کرونا به نقاط قوت و فرصت میباشد .از اینرو نتایج مطالعات نشان می دهد از نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه بهتر است از نقاط قوت ایجاد شده در
دوران پساکرونا نیز کماکان بهره برداری گردد .بنابراین مدل ارائه شده در شکل  2به عنوان مدل حاصل از گردآوری دادههای حاصل از مصاحبههای نیمه ساختار
یافته برای دوران پساکرونا در دانشگاه زابل مطرح است.
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مدل شماره  2نیز بر اساس دستهبندی نوع واحد و نحوه ارائه دروس تفکیک شده است .این مدل نشان میدهد دروس تمام نظری مانند دوران کرونا و بر اساس
امکانات آموزش الکترونیک تدریس خواهند شد .اما دروس تمام عملی به ص ورت تمام حضوری ارائه خواهد گردید که این امر ناشی از مشکالت و چالشهای
تدریس دروسی است که تعامل حضوری ،کار با دستگاه ،یادگیری مهارتهای عملی و نظارت مستقیم استاد را میطلبد.
اما کماکان دروس نظری –عملی از مواردی هستند که بر اساس شیوههای تلفیقی ارائه میشوند .تفاوت این مدل با مدل دوران کرونا در نبود محدودیت برگزاری
کالس های حضوری است .به عبارت دیگر نه تنها در ساعت کالس و تعداد دانشجویان محدودیتی وجود ندارد ،بلکه بایستی معادل ساعت تعیین شده برای
بخش عملی درس و مشارکت تمام دانشجویان کالس لحاظ گردد .لذا آموزش معکوس تلفیقی (الکترونیکی و حضوری) مناسبتترین شیوه از سوی مصاحبه
شوندگان برای افرایش کیفیت آموزش این نوع دروس معرفی شد.

دروس

استفاده از امکانات سامانه  LMSجهت
تدریس آنالین به همراه بارگذاری
فایلهای پشتیبان و تکمیلی آفالین
(همانند روش مورد استفاده در
نیمسالهای اخیر در دوران کرونا)

تمام
الکترونیک
یی برخط

تمام
نظری

تقسیم زمان کالس به ازای هر 2
واحد تئوری به دو بخش:
𝟏

آموزش از طریق محتوای
𝟑
آموزشی الکترونیکیی از پیش تهیه
شده به صورت آنالین در سامانه

آموزش
معکوس تما
م
الکترونیکیی

LMS
𝟐

 تعامل الکترونیکییی در سامانه𝟑
جهت حل تمرین ،فعالیت فردی و
گروهی ،پرسش و پاسخ و برگزاری
آزمون کوتاه کالسی

تقسیم زمان کالس به ازای هر 2
واحد تئوری به دو بخش:
𝟏

دروس

آموزش معکوس
تلفیقی

نظري -
عملی

دروس
تمام
عملی

(الکترونیکییی +
حضوری)

تمام
حضوری

آموزش از طریق محتوای
𝟑
آموزشی الکترونیکیی از پیش تهیه
شده به صورت آنالین در سامانه
LMS
𝟐

 تعامل حضوری جهت حل𝟑
تمرین ،فعالیت فردی و گروهی،
پرسش و پاسخ و برگزاری
آزمونهای کوتاه کالسی

کامالً حضوری بدون محدودیت به
همراه امکان استفاده از LMS

شکل  :2چگونگی ارائه واحدهای درسی و آموزش در دوران پساکرونا در دانشگاه زابل
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نتیجهگیری
این مطالعه با هدف ارائه الگوی بهینه بهرهبرداری از تجارب آموزش الکترونیکییی در دوران پساکرونا در مقیاس دانشگاهی در ایران انجام شده است .از اینرو
جامعه دانشگاهی دانشگاه زابل به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شد .مطالعه حاضر بر اساس روشهای مطالعات کیفی و با روش کدگذاری دادههای حاصل
از مصاحبههای نیمهساختار یافته با  90نفر از دانشجویان و اعضای هیأت علمی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل به شکل مدلهای دوگانه مربوط به دوران
کرونا و دوران پساکرونا به دست آمد .بر این اساس ،دانشگاه زابل با تبدیل کردن نقاط ضعف و تهدیدهای حاصل از شیوع بیماری کرونا به نقاط قوت و فرصت
آمادگی خود را برای هر نوع تغییر یکباره در شیوه های آموزشی ( الکترونیکییی و حضوری) ایجاد کرده است .عالوه بر این امکانات فراهم شده زمینهی ارائه
رشته های الکترونیکیی محور را نیز به همراه دارد .اهمیت این موضوع با توجه به فاصله جغرافیایی دانشگاه زابل نسبت به شهرهای مرکزی کشور ،کاهش تعداد
دانشجویان در برخی رشتهها و ضرورت ایجاد مهارت های خاصی به ویژه در زمینه صنعت و بخش خصوصی به منظور افزایش مهارتهای شغلی دانشجویان
بومی دوچندان میکند.
لذا نتایج این مطالعه تأیید میکند که تغییر در شیوههای آموزش و همراه شدن با روشهای جدید آن ،از سوی اعضای هیأت علمی و دانشجویان پذیرفته شده
و این خود زمینهی تداوم بهره برداری از آن را در راستای پیشرفت صنعت در منطقه فراهم مینماید.

سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم می دانند از معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،مدیر امور آموزشی و مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه به دلیل همفکری و مشارکت
در مصاحبهها و فراهمسازی زمینه مطالعه فوق سپاسگزاری کنند.
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بررسی چالش ها و پیشنهادات دانش جویان مهندسی دانشگاه تهران در رابطه با
یادگیری برخط در دوران بحران کرونا :پژوهش آمیخته
سما قریشی ،1سید امید فاطمی2و زهرا شاطرزاده

یزدی3

1دانشگاه تهرانsa.ghoreyshi97@ut.ac.ir ،
2دانشگاه تهرانofatemi@ut.ac.ir ،
3دانشگاه تهرانzahra.shaterzadeh@ut.ac.ir ،
چکیده  -در شرایط کنونی همه گیری  ، COVID-19جلسات کالس فیزیکی در سیستمهای آموزشی با توصیه های مختلف دولتها به حالت
تعلیق درآمدهاست .به منظور ادامه آموزش و یادگیری ،دانشگاهها به اجرای یادگیری برخط روی آوردهاند .در دو سال اخیر ،اجرای یادگیری
برخط در کنار مزایایی که برای آموزش عالی به همراه داشته با اشکاالتی روبرو بوده و دانشجویان با چالشهای متعددی درگیر بودهاند ..هدف
کلی این پژوهش بررسی ادراک و نظرات دانشجویان مهندسی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران درباره چالشهای موجود و پیشنهادات آنها
برای کارآمدتر ساختن نظام یادگیری برخط در آموزش مهندسی می باشد .در این پژوهش که به مدل آمیخته انجام گرفته است در ابتدا
پرسشنامهای شامل سواالت لیکرت و پایان باز طراحی و پاسخهای دانشجویان به سواالت تحلیل و کدبندی گردید و فراوانی کدهای تعیین
شده در پاسخ دانشجویان مشخم گردید .مشکالت مربوط به ارزشیابی ،یادگیری خودراهبر و تعامل بیشترین فراوانی را در بین پاسخ
دانشجویان به در رابطه با چالشهای موجود بودند.
کلید واژه -آموزش مهندسی ،کووید  ،19چالش دانشجویان ،نظرات دانشجویان ،یادگیری الکترونیکی اضطراری ،یادگیری برخط.
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مقدمه
با شروع شیوع ویروس کرونا کووید  19در کشور چین در دسامبر  2019و گسترش سریع آن در سطح جهان ،سازمان بهداشت جهانی در مارس  2020این
بیماری را یک همهگیری اعالم نمود .با جدی شدن مسئله شیوع ،کشورهای مختلف ،از آن جمله ایران ،به سیاست قرنطینه و تعطیلی سازمانها روی آوردند.
نظامهای آموزشی نیز از این سیاست مستثنی نبوده و بنا به گزارش ارائه شده یونسکو تا تاریخ  7می  2020در  180کشور جهان سیستمهای آموزشی در تمام
سطوح و مقاطع تعطیل شده است][1؛ یکی از سیاستهای رایج در سیستمهای آموزشی در سراسر جهان پاسخگویی به همهگیری با اجرای پروتکلهای
«یادگیری الکترونیکی اضطراری» بوده است تا عالوه بر بهرهمندی افراد از آموزش ،استرس ناشی از فاصله گذاری اجتماعی و در خانه ماندن نیز کاهش یابد ،به
طوری که نزدیک  70درصد موسسات آموزش عالی کالسهای حضوری خود را به سیستمهای یادگیری برخط تغییر دادهاند] .[2,3در یک سال اخیر ،اگر چه
پاندمی کرونا ،مشکالت زیادی بر تمام شاخصهای جامعه از جمله اقتصاد ،سالمت و ارتباطات اجتماعی مردم تحمیل کرد ،اما منجر به شکوفایی برخی قابلیتها
در کشور شد که از جمله آن میتوان به فراگیر شدن و رونق یافتن یادگیری الکترونیکی و پیادهسازی سریع برنامههای یادگیری آنالین در دانشگاههای سراسر
کشور اشاره کرد.

بیان مسئله
یادگیری الکترونیکی مزایای فراوانی از جمله تداوم امر یادگیری در شرایط بحران ،گسترش دسترسی به فرصتهای آموزشی ،انعطافپذیری ،قابلیـت
مستندسـازی محتـوای درسـی بـرای تسهیل دسترسی دانشجویان و قابلیت استفاده مجدد برای آموزش عالی را دارد] .[4,5,6اما اجرای این دورهها اشکاالتی
داشته و در طول سه نیمسالی که در بحران کرونا ،یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای سراسر کشور اجرا شد ،دانشجویان و مدرسان با چالشهای اساسی
روبرو بودند و فرایندهای یاددهی و یادگیری بدون برنامهریزی و به صورت سعی و خطا انجام شدهاند و چه بسا در بسیاری موارد کارایی الزم را نداشتند .لذا
الزم است یک مدل یادگیری الکترونیکی کارآمد و اثربخش در کشور توسعه و پیاده سازی گردد .به این منظور باید در ابتدا مشکالت و چالشهایی که دانشجویان
در این مدت با آنها روبرو بودند مشخص شود و پیشنهادات آنها برای بهبود یادگیری برخط مورد توجه قرار گیرد تا در مراحل بعدی و پژوهشهای آتی
براساس مشکالت مشخص شده ،مدلی برای اجرای اثربخش یادگیری الکترونیکی در آموزش مهندسی برای دوران کرونا و پساکرونا ارائه گردد.

پیشینه
در اکثر مطالعات صورت گرفته پیشین ،نبود تعامل معنی دار بین دانشجویان با یکدیگر و مدرس عمدهترین نقطه ضعف یادگیری الکترونیکی میباشد .بر این
اساس دانشجویان بیان می کنند که در محیط یادگیری آنالین تعامل و ارتباط مستقیم با مدرس و همکالسیان خود ندارند و مانند کالسهای سنتی نمیتوانند
با یکدیگر همکاری داشته باشند ] .[7,8.9.10,11,12بر اساس دیدگاه مدرسان نیز عدم وجود زمینه برای تعامل معنی دار و ندیدن حاالت چهره دانشجویان
برای گرفتن بازخورد درمورد مناسب بودن سرعت و نحوه تدریسشان برای آنها چالش برانگیز بوده است به خصوص که اگر فقط از اشتراک گذاری ویدیو برای
تدریس استفاده شود ] .[13,14مدرسان و دانشجویان هر دو از نبود بازخورد آنی در یادگیری آنالین و در نتیجه کاهش انگیزهشان در محیط آنالین شکایت
داشتهاند ،مدرسان باید منابع و فعالیتهای دوره را طراحی کنند و زمان کمی برای پاسخ به سواالت دانشجویان و بازخورد دادن و گرفتن از آنها دارند ][5,14
 .البته در یادگیری آنالین همزمان و برگزاری کالس ها به صورت ویدیو کنفرانس ،امکان بازخورد آنی و تعامل بین دانشجویان و مدرسان بیشتر است اما این
نوع یادگیری نیز نقاط ضعف خود را دارد .بر اساس نظرات دانشجویان توافق در زمانبندی کالسها به خصوص در کالسهای پر جمعیت چالش برانگیز است
و به طور کلی در یادگیری آنالین همزمان ویژگی یادگیری در هر زمان برای یادگیرنده وجود ندارد ،از طرفی نیز گاهی به دلیل ضعف در مدیریت جدول زمانی
کالسها با هم تالقی داشته و این امر برای آنها استرس آور است .همچنین مشکالت فنی از عمدهترین مشکالت سخنرانیهای آنالین شناخته شدهاند و مسائلی
چون کیفت پایین تصویر و صدا ،قطع و وصلی سامانه ،ترافیک باالی سامانه ،مشکالت پهنای باند و غیره میتواند فرایند یادگیری را تضعیف کند و نارضایتی
دانشجویان را به همراه داشته باشد ] .[8,13,14یکی دیگر از اصلیترین چالش ها در یادگیری الکترونیکی مشکالت مربوط به اتصال ضعیف اینترنت و هزینه
باالی بسته های اینترنتی است این مسئله به خصوص در کشورهای توسعه نیافته که اکثر قریب به اتفاق دانشجویان به دلیل مسائل مالی و فنی قادر به
دسترسی به اینترنت پایدار نیستند چالش برانگیزتر است ].[6,7,15,16,17,18,19
تغییر همه دوره های یادگیری به آنالین یک تحول گسترده و چالش برانگیز است .به طور کلی هر دوره آنالین نیاز به طراحی تدریس ،برنامه ریزی درسی دقیق،
منابع یادگیر ی موثر مانند محتوای صوتی و تصویری و همچنین تیم های پشتیبانی فنی و پداگوژی دارد در حالی که ظهور ناگهانی کووید  19بیشتر اعضای
هیئت علمی را با چالش هایی چون نداشتن تجربه و دانش تدریس آنالین و استفاده از فناوری اطالعات ،استراتژیهای نامناسب تدریس ،نداشتن آمادگی و
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برنامه ریزی قبلی ،نبود پشتیبانیهای الزم ،مدیریت و برگزاری منظم کالس ،عدم اطمینان از حضور واقعی و مشارکت فعال دانشجویان ،نداشتن تجربه و دانش
کافی در نحوه نظارت بر عملکرد و کیفیت یادگیری آنالین ،نداشتن دانش چگونگی ارزیابی دانش و مهارت فراگیران ،زمانبر بودن طراحی منابع و فعالیتهای
دوره روبرو کرده است ] .[5,12,13,14,20,21,22در مقابل دانش جویان نیز با نبود محیط یادگیری مساعد در منزل و حواس پرتی بیشتر ،کار مداوم با
کامپیوتر و در نتیجه سردرد و خستگی چشم ،چالش در انجام فعالیتهای گروهی ،نداشتن عادات مناسب یادگیری مثل انضباط شخصی ،مدیریت زمان ،کنترل
و انتخاب مسیر یادگیری شخصی و حجم باالی تکالیف ارائه شده مواجه هستند ].[6,7,8,11,12,20

طرح تحقیق
هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک و دیدگاه دانشجویان کارشناسی مهندسی از یادگیری برخط در بحران همه گیری  COVID-19در دانشگاه تهران
میباشد و سواالت تحقیق نیز برای رسیدن به هدف تحقیق به شکل زیر تعریف شدهاند:
 -1چه عوامل اساسی تاثیرگذار در کیفیت یادگیری الکترونیکی وجود دارد؟
 -1چالشهای دانشجویان کارشناسی مهندسی دانشگاه تهران ،در یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا چه بوده است؟
 -2پیشنهاد دانش جویان کارشناسی مهندسی دانشگاه تهران ،برای رفع چالشها و بهبود یادگیری برخط چه بوده است؟
این طرح پژوهشی از نظر هدف طرح کاربردی است و جزو طرحهای تحقیق با مدل آمیخته از نوع بهم تنیده به شمار میآید ].[23,24
در ابتدا یک چارچوب نظری برای درک عوامل و عناصر موثر در یادگیری برخط ارائه گردید ] [25و براساس این چارچوب نظری پرسشنامه کارایی یادگیری
برخط در دوران کرونا و به دلیل طوالنی شدن ،پرسشنامه به دو پرسشنامه کوتاهتر تقسیم شد .پرسشنامه الف که شامل سواالت مربوط به محتوا و پرسشنامه
ب شامل سواالت مربوط به یادگیرنده و مدرس میشد.
 340نفر از دانشجویان کارشـناسـی مهندسـی ورودی سـال  98و  99دانشـگاه تهران در پاسـخگویی به پرسـشـنامههای آنالین تهیه شـده مشـارکت داشـتند به این
نحو که  180نفر به پرسـشـنامه الف و  160نفر نیز به پرسـشـنامه ب و سـواالت طیف لیکرت و پایان باز طراحی شـده پاسـخ دادند .برای تحلیل آماری دادههای
کمی از نرم افزار  SPSSو برای تحلیل دادههای کیفی حاصـل از سـواالت با پایان باز از روش تحلیل موضـوعی و کدبندی اسـتقرایی با نرم افزار MAXQDA
 Analytics Pro 2020استفاده گردید.
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شکل  .1نقشه ذهنی عناصر اصلی یادگیری الکترونیکی

نتایج
مجموعا  340نفر از دانشجویان در پاسخگویی به پرسشنامه برخط تهیه شده مشارکت داشتند .از میان پاسخدهندگان  237نفر مرد و  103نفر خانم بودند.
همچنین  177نفر از پاسخگویان ورودی سال  99و  163نفر ورودی سال  98بودند .پاسخ دهندگان در رشتههای مهندسی برق ( 74نفر) ،مکانیک (52
نفر) ،کامپیوتر ( 49نفر) ،شیمی ( 41نفر) ،معدن ( 23نفر) ،پلیمر ( 18نفر) ،صنایع ( 18نفر) ،عمران ( 15نفر) ،نفت ( 12نفر) ،نقشه برداری ( 11نفر) ،مواد و
متالوژی ( 9نفر) ،پزشکی ( 1نفر) و علوم مهندسی ( 17نفر) مشغول تحصیل بودند.
براسـاس نتایج تحلیلهای آماری ،حجم باال و نامعقول محتوای درسـی ،فعالیتها و ارزشـیابیها (با میانگین  ،)0.58کاربردی نبودن محتوای دوره و فعالیتها و
عدم وجود مســئلههای دنیای واقعی (با میانگین  )0/79اســتفاده از روش تدریس ســخنرانی و اســتفاده نکردن از اســتراتژِیهای تدریس یادگیرنده محور (با
میانگین  ،)0/92مشـــارکت کارآمد و موثر در کارهای گروهی (با میانگین  ،)1/33نداشـــتن نقش فعال در کالسهای برخط (با میانگین  ،)1/90ضـــعف در
کالسهای عملی ،آزمایشـگاهی و کارگاهها (با میانگین  ،)2/01انگیزه پایین برای شـرکت در کالسهای برخط ،مشـاهده ویدیوها ،مشـارکت در بحثها و انجام
فعالیتها (با میانگین  ،)2/04نبود عدالت آموزشـی و تقلب (با میانگین  )2/10و عدم وجود بحث و گفتوگوهای کالسـی و نبود امکان پرسـش و پاسـخ و رفع
اشکال (با میانگین  )2/10چالشهایی بودند که دانشجویان در طول سه ترم اجرای یادگیری برخط در دوران کرونا با آنها مواجه شده بودند.
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شکل  :2خالصه نتایج تحلیل آماری

سواالت پایان باز مطرح شده در پرسشنامه به شرح زیر بودند:
 -1اصلیترین چالشها و مشکالتی که در حین اجرای دورههای برخط با آن روبرو شدید چه بود؟
 -2چه پیشنهاداتی برای برطرف کردن این چالشها و بهبود اجرای دورههای برخط در آینده دارید؟
داده های جداول  1و  2متداول ترین کدها و موضوعات تعیین شده و فراوانی آنها را ارائه می دهد.
نتایج حاصل از تحلیل کیفی نیز همسو با نتایج تحلیلهای کمی بوده و به ترتیب عوامل روشهای نامناسب استراتژیهای تدریس یاددهنده محور و منفعل
( 24/34درصد) ،حجم باال (21/74درصد) ،تعامل پایین ( 19/3درصد) ،انگیزه پایین ( 18/26درصد) ،ضعف در یادگیری ( 17/39درصد) کدهای مکرر در
بین پاسخهای دانشجویان بودند.
جدول  :1کدها ،موضوعات و فراوانی پاسخ دانش جویان به سوال 1

اصلیترین چالشها و مشکالتی که در حین اجرای دورههای برخط با آن روبرو
شدید چه بود؟

فراوانی

ارزشیابی

86

روشهای نامناسب ،زمان کم و نامتناسب ،سخت گیری بیش از
حد ،عدم همخوانی سطح تدریس و ارزشیابی (تکالیف) ،بی عدالتی،
بازبینی و ارائه بازخورد ،نبود روبریک و معیار مناسب برای
ارزشیابی
یادگیی خود راهی
ر
انگیزه ،مدیریت زمان ،تمرکز ،کنترل و مدیریت یادگیری شخصی

85

تعامل

55

مشارکت در کالس ،بحثها ،فعالیتهای کالسی و غیره ،تعامل با
استاد ،تعامل با همکالسان و سایر دانشجویان ،کار گروهی
49

فعالیتهای دوره
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حجم باال و انتظارات نامعقول ،زمان تکالیف و ددالینها ،تکالیف
بیهوده و غیرمرتبط
38

ارائه
استراتژیهای تدریس ،جذابیت ،نقش دانشجو (استاد محور در
مقابل دانشجو محور) ،طوالنی بودن زمان کالس ها و زمانبندی
نامناسب

36

یادگیری
ضعف در یادگیری  ،عقب افتادن از طرح درس ،افت سطح علمی
در دسترس بودن و پاسخ گویی اساتید

27

عالقه و اهمیت دادن اساتید ،اطالع رسانی ،عدم رفع اشکال،
آمادگی و دانش اساتید
27

روانی
خستگی از شرایط  ،سردرگمی وسایر مشکالت روحی ،انزوا،
استرس و اضطراب

25

تطابق و سازش
همدلی و درک اساتید ،انعطاف پذیری ،اعتماد

20

ویدیوهای ضبط شده
جذابیت ویدیوها ،زمان ویدیوها (طوالنی) ،کیفیت ویدیوها ،بخش
بندی نامناسب ویدیوها و ارائه ها

5

کاربست پذیری
کاربردی نبودن ،عدم ایجاد ارتباط بین تئوری و عملی

87

عمومی
امکانات و زیرساخت ،آزمایشگاه و کارگاه ،نبود عدالت آموزشی،
استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی و مضرات مرتبط مانند سردرد،
شرایط خانه

بحث و نتیجهگیری
به طور کلی ،پاسخ دانشجویان به سواالت کیفی ،بازخوردهای سازندهای درباره محیط یادگیری برخط و چالشهای پیش رو ارائه میدهد .موضوعاتی که در
بین پاسخها مکررا دیده میشدند عبارت بودند از :ارزشیابی ،یادگیری خودراهبر و تعامل؛ دانشجویان از جنبههای مختلف ارزشیابی در محیط برخط شکایت
داشتند .از نظر آنها روشهایی که برای ارزشیابی استفاده می شدند مناسب نبود ،اساتید به منظور جلوگیری از تقلب تعداد سواالت زیاد با زمان پاسخدهی
بسیار کم در نظر میگرفتند که باعث عملکرد ضعیف ،استرس و بی انگیزگی دانشجویان میگردید .همچنین آنها از تستی بودن انتحانات و توجه صرف به
جواب آخر شکایت داشتند و معتقد بودند که در بسیاری از موارد سطح تدریس ،محتوا و ارائهها با سطح ارزشیابی متناسب نبود و سختگیری بیش از حدی در
برگزاری آزمونها اتفاق میافتاد .آنها پیشنهاد استفاده از روشهای تکوینی ارزشیابی (با حجم معقولی از فعالیتها) ،طراحی روبریک و معیاری مشخص برای
ارزشیابی و همتراز کردن اهداف یادگیری ،روشهای تدریس و ارزشیابی را داشتند .بسیاری از دانشجویان معتقد بودند که عادات مناسب برای یادگیری
خودراهبر همچون تمرکز و انگیزه برای شرکت در کالس های برخط ،دیدن ویدیوها و مطالعه منابع خودخوان و مدیریت زمان برای انجام فعالیتها را ندارند.
همچنین دانشجویان به طور کلی از نبود تعامل با کیفیت و معنادار در کالسهای برخط شکایت داشتند و معتقد بودند اساتید به اندازه کالسهای حضوری
آنها را در بحثها و فعالیتهای کالسی مشارکت نمیدهند و همچنین از نظر آنها فعالیتهای گروهی در محیط برخط به طور موثر قابل اجرا نبود و آنها در
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هماهنگی برنامه ها ،مالقات برخط با اعضای گروه و همکاری با همه اعضای گروه مشکل پیدا کردند .بازخورد دانشجوان یک ابزار مهم در ارزیابی کیفیت
دورههای
برخط است  ،اما تنها ورودی مهم نیست .بازخورد باید از همه ذینفعان (هیئت علمی  ،دستیاران تدریس  ،مدیریت و غیره) دریافت شود و تأثیر آن بر همه
طرفها در نظر گرفته شود تا براساس دادههای به دست آمده و چالش های شناسایی شده مدل مناسبی برای طراحی و اجرای یادگیری برخط در آموزش
مهندسی پیشنهاد گردد].[26
جدول  :2کدها ،موضوعات و فراوانی پاسخ دانشجویان به سوال 2
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عوامل حواس پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی در کرونا
محمدعلی رستمی نژاد ،1حسن ضابط ،2علی اکبر عجم 3و نرگس

صادقی4

 ١دانشیار علوم تربیتی ،بخش تکنولوژی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران،
rostamiedu@gmail.com

 ٢کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،گرایش تحقیقات آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،ایران
info.ac.1369@gmail.com ،

 ٣دانشیار علوم تربیتی ،بخش برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،ایران،
aliakbarajam1387@gmail.com

 ۴دانشجوی کارشناسی ارشد ،گرایش برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران،
nsadeghi@birjand.ac.ir

با ش ییو پاندمی کرونا در سییال  2019میالدی و به دنبال آن با تعطیلی مدارس و دانشییگاه ها ،یادگیری الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری
مطرح شد .یکی از چالش¬های اساسی یادگیری الکترونیکی عدم شکلگیری تعامالت دوطرفه بین استاد و دانشجو و بروز پدیده حواس¬پرتی
دیجیتال اسیت؛ حواس پرتی دیجیتال در بین دانشیجویان در طی سیالیان اخیر به ویژه در دوران پاندمی کرونا افزایش یافته اسیت .بنابراین،
ضیرورت تالش برای یافتن راهحلهایی جهت کاهش حواس پرتی دیجیتال دانشیجویان مورد انتظار اسیت .لذا هدف پژوهش حاضیر ،بررسیی
پدیده حواسپرتی دیجیتال ،شیناسیایی زمینهها و فنون مدیریت آن در یادگیری الکترونیکی اسیت .روش مرور مطالعاتی از نو نقلی یا متداول
اسیت که با بررسیی در پایگاه های داده چون گوگل اسیکوالر ،مگیران ،و  ...و با جسیت و جوی کلید واژه هایی چون حواس پرتی دیجیتال ،کرونا
و ...صییورت گرفیت .نتیایج مطیالعیات بیانگر آن بود کیه در بیشییتر جوامع ،دانش الزم دربیاره حواس پرتی دیجیتیال ،زمینیه هیا و فنون میدیرییت و
کاهش آن در بین دانشییجویان کم بوده اسییت .مهمترین علل حواس پرتی دیجیتال دانشییجویان عبارت بوداز :مشییکالت ارتباطی ،نداشییتن
زیرسیاخت های فنی مناسیب ،چندکارگی ،اعتیاد به گوشیی تلفن همراه ،فقدان سیواد رسیانه ای و دیجیتالی اسیاتید و دانشیجویان .با توجه به
اهمیت جایگاه و نقش حواس پرتی دیجیتال در موفقیت تحص ییلی دانشییجویان در طی یادگیری الکترونیکی ،از مهمترین فنونی که انتظار می
رود به مدیریت حواس پرتی در طی یادگیری الکترونیکی کمک کند ،است.
کلیدواژه  -حواسپرتی دیجیتال ،فنون مدیریت حواسپرتی ،کووید  ،19همه گیری ،یادگیری الکترونیکی.
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مقدمه
در طی یک قرن اخیر ،کووید  ١٩بزرگترین همهگیری جهانی و مهمترین عامل تهدیدکننده سالمت در جهان بوده است[ ]2[ ,]1که با پیدایش آن جهان با
تغییر و تحوالت وسیع و ناگهانی در حوزههای گوناگون روبرو شد[ . ]3یکی از این حوزه ها ،نظام آموزشی و سیستم تعلیم وتربیت کشورهاست .در شرایطی که
عدم حضور فیزیکی و حفظ فاصله اجتماعی ،به عنوان تنها راه مهار و قطع زنجیره همه گیری کرونا بود ،کالس درس الکترونیک راهکار عملی شناخته شد.
موقعیتی که در آن ،برای اولین بار در تاریخ جهان تمام معلمان بهصورت الکترونیکی آموزش میدادند و یادگیرندگان نیز بهصورت الکترونیکی آموزش
میدیدند[.]4
هرچند گسترش فناوریهای دیجیتالی و بهرهگیری از آن در کالسهای درس الکترونیکی مدارس و دانشگاهها ،قابلیتهای متعددی را برای معلم و یادگیرنده
در بحثهای آموزشی فراهم ساخته ،اما درصورتی که یادگیرنده را به کارهایی که خارج از امور تحصیلی آنان است ،سرگرم کنند ،خود مانعی جدی برای تحصیل
آنان محسوب خواهند شد[ ]6[ ,]5و منجر به بروز پدیده ای به نام حواس پرتی دیجیتال در بین یادگیرندگان شده ،عملکرد و موفقیت تحصیلی آنان را دچار
اختالل خواهد کرد [ .]7بنابراین ،دسترسی نامحدود به فناوری های دیجیتال در کالس درس سبب کسب نتایج ضعیف در یادگیری می شود.
روند استفاده از تلفن هوشمند و ابزارهای الکترونیکی بهطورکل ی از سالیان گذشته رو به افزایش بوده است .مک کوی [ ]8در پژوهش خود نشان می دهد که
میزان اعتیاد آمریکایی ها به تلفن هوشمند از سال  2015تا کنون به طرز شگفت آوری افزایش یافته است .به عنوان مثال؛ استفاده دانشجویان آمریکایی از
تلفن هوشمندشان در سال  2014از  %41به  %70در سال  2015تغییر پیدا کرده است .آمارها حاکی از آنند که به طور متوسط دانش آموزان آمریکایی در
طی یک روز تقریبا  11بار به سراغ ابزارهای دیجیتالی موجود و در دسترس خود رفته و آنان را جهت اهداف غیر درسی مورد بررسی قرار می دهند .همچنین،
دانشجویان آمریکایی بهطور متوسط چیزی حدود  %21از زمان آموزشی خود در کالس های درس الکترونیکی را به بررسی و چک کردن ابزار الکترونیکی خود
برای امور غیردرسی صرف میکنند .مواردی چون ارسال و دریافت پیامک و ایمیل [ ،]9چک کردن شبکههای اجتماعی و  ...از این دسته اند .مطالعات گواهی
می دهند که در حال حاضر ،میزان استفاده دانشجویان از تلفن های هوشمند تقریبا  2برابر استفاده افراد باالی  35سال و باالتر است .تقریبا  %31افراد دارای
گوشی هوشمند ،اصال تلفن خود را خاموش نکرده و مدام در حال استفاده از آن بوده اند[ .]6همچنین ،تقریبا  %100دانشجویان به اینترنت و تلفن هوشمند
دسترسی دارند که خود عامل مهمی برای حواس پرتی دیجیتال آنان مطرح می شود .در کنار این افزایش سالیانه ،همه گیری کووید  19و پیاده سازی کالس
های درسی حضوری سنتی در قالب آموزش الکترونیکی این روند را بیش از گذشته تشدید کرده است[ .]8بنابراین ،شناخت پدیده حواس پرتی دیجیتال
دانشجویان ،زمینه های بروز و فنون مدیریت آن امری الزم و ضروری به نظر می رسد تا به این پدیده به صورت علمی تر برخورد گردد ،و بتوان تا حد امکان
آن را مدیریت کرده و اثرات منفی آن را کاهش داد.
حواسپرتی بهنوعی معادل واژه  Phubbingاست که ترکیبی از کلمات "تلفن" و "نادیده انگاشتن" است .این واژه برای اشاره به عمل درگیرشدن یادگیرندگان
با تلفن همراه خود درحالیکه همزمان در یک محیط اجتماعی تعامل دارد ،استفاده میشود[ .]10حواسپرتیهای دیجیتال آن دسته از رفتارهای شخصی
هستند که با استفاده از فناوریهای دیجیتال ،تفکر ،تمرکز و پردازش اطالعات فرد را مورد آزمایش ،چالش ،و تداخل قرار میدهند [ .]7حواسپرتی دیجیتال
را میتوان بهعنوان موارد مشاهدهشده و متداول در کالس های درس الکترونیکی ازجمله؛ کاربست غیردرسی وسایل الکترونیک ،حضور مخرب اعالنها و پیغامهای
گوشی تلفن همراه ،تماسهای فوری ،وبگردی ،تماشای فیلم ،ارسال پیامک ،جستوجو و گردش در اینترنت ،وبسایتها و وبالگها ،مشاهده ایمیل و استفاده
از رسانههای ارتباطجمعی برای امور غیر الزم و تفریح و سرگرمی تعریف کرد [.]11
حواسپرتی ممکن است بهعنوان محرکهای داخلی یا خارجی تعریف شود که پتانسیل ایجاد اختالل در شخص را دارند[ .]12حواسپرتی آموزشی شامل
پتانسیل محرکهای درونی (مانند؛ افکار و تخیالت فردی) یا محرکهای بیرونی (مثل؛ رسانههای الکترونیکی) میشود تا در امور تحصیلی و آموزشی فرد اختالل
ایجاد کرده و او را از انجام تکالیفش بازمیدارد .مطالعات نشان می دهند که حواس پرتی دیجیتال از چندین عامل مرتبط و در عین حال متمایز تشکیل شده
است ؛ حواس پرتی عاطفی ،اعتیاد دیجیتالی ،و حواس پرتی با اهمال کاری از آن دسته اند[.]7
مطالعات نشان میدهند که بین رشد روزافزون استفاده از ابزاهای الکترونیکی و میزان حواس پرتی ارتباط وجود دارد .در پژوهش کوزنکوف و ورد تیث در
خصوص استفاده از موبایل در کالس درس توسط دانشجویان نشاندادهشده است که ارسال و دریافت پیامهای متنی بیارتباط بازرس بر عملکرد تحصیلی و
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یادداشتبرداری آنان اثرات منفی خواهد گذاشت [ .]13تحقیقات هرنان ،موریسون ،کالینز و کروجر ]14[27نشان داده استفاده از اینترنت و برقراری ارتباط با
دوستان با استفاده از تلفن همراه در محیط یادگیری ،نسبت به استفاده از منابع مکتوب ،منجر به مشغله ذهنی دانشجویان و کاهش درگیری تحصیلی کل
کالس میشود .اگرچه به کارگیری ابزارهای الکترونیکی در کالس درس مزایای متعددی دارد ،اما تمام بهره گیری دانشجویان از ابزار دیجیتال مفید نیست.
برخی پژوهش ها حاکی از اثرات مثبت استفاده از ابزار الکترونیکی در کالس درس هستند .مواردی چون؛ اتصال دائم ،رفع کسالت و خستگی ،کسب سرگرمی
در زمان فراغت ،ارتباط بیش تر با محتوا ،تعامل با زبان ،مشارکت در سخنرانی ها و  ...از این دسته اند .همچنین ،از دیگر امکانات بهره گیری از تکنولوژی در
کالس درس می توان به دسترسی به برنامههای آموزشی ،پلتفرمها ،و تقریباً بینهایت اطالعات که میتواند آموزشهای جذاب و یادگیری معنادار دانشآموز را
فراهم کند ،اشاره کرد[ .]6دسترسی به دنیایی از اطالعات ،اشکال جدیدی از خالقیت و نوآوری ،بهبود انگیزش از دیگر مزایایی است که برای استفاده از
تکنولوژی در کالس درس قابل تصور است[ . ]15از طرفی همین پژوهش از تاثیرات منفی به کارگیری ابزار الکترونیکی در حین آموزش سخن به میان آورده
اند ،کاهش توجه یادگیرنده ،از دست دادن مباحث آموزشی ،و اختالل در عملکرد کالسی و تحصیلی او را از این دسته برشمرده اند .مطالعات نشان داده اند
کاربرد وسایل الکترونیکی در کالس درس برای اهداف غیر درسی و نامرتبط با یادگیری ،در درجه اول به خود کاربران آسیب می زند .به طوری که آنان توجه
خود به بحث های کالسی را از دست می دهند و عملکرد تحصیلی ضعیف آنان را به دنبال خواهد داشت .بعالوه ،این امر سبب خواهد شد تا سایر یادگیرندگان
نیز دچار حواس پرتی شده و تمرکز خود بر بحث های کالسی را از دست بدهند[ .]6به بیان دیگر آنان از فضای کالس درس دور شده و به احتمال زیاد حواس
آنان به فضای مجازی پرت می گردد.
باتوجهبه آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که ابزارهای الکترونیکی چون تلفن همراه و  ......در اکثر مکانهای فردی و یا اجتماعی کاربرد دارند ،اما جالب
این است که در کالس درس چون یک مکان منحصربهفرد تلقی میشود که در آن به یادگیری فردی و جمعی کمک میشود و وجود هرگونه عامل مختلکننده
چون حواس پرتی دیجیتال در عملکرد یادگیرندگان اختالل ایجاد کرده و مانع تشکیل فضای مناسب و مشارکت جمعی یادگیرندگان میگردد ،لذا در این مقاله
مروری بر روی پدیده حواس پرتی دیجیتال دانشجویان ،زمینهها و فنون مدیریت آن صورت میگیرد.

مواد و روشها
این مطالعه ،مرور مطالعاتی از نوع نقلی یا متداول است که در آن جمع آوری اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای داده ای ،گوگل اسکوالر ،مگیران و اس
ای دی با استفاده از کلید واژه های یادگیری الکترونیکی ،حواس پرتی دیجیتال ،کووید  ،19فنون مدیریت حواس پرتی مبتنی بر شواهد صورت گرفت.
محدودیت زمانی در جستجوی مقاالت وجود نداشت و زبان مقاالت مورد بررسی انگلیسی و فارسی بود ،که با هدف ،معرفی مختصر پدیده حواس پرتی دیجیتال
و زمینه ها و فنون مدیریت آن صورت گرفت .

عوامل زمینهساز حواسپرتی دیجیتال دانشجویان
چندکارگی
نتایج مطالعات اثبات کردهاند که یکی از دالیل بروز حواسپرتی دیجیتال در کالسهای درس الکترونیک ،پدیده چندکارگی است .چندکارگی ممکن است
بهعنوان توانایی ظاهری برای پردازش و انجام چندین کار به طور همزمان توصیف شود[ .]16این پدیده نشان میدهد که دانشآموزان نمیتوانند تقریباً به
همان اندازه که فکر میکنند ،بتوانند چند وظیفه مؤثر را به طور همزمان انجام دهند .در مقابل ،شواهد تحقیقاتی دیگر نشان می دهد که دانش آموز ممکن
است در کالس درس با یک دستگاه دیجیتال ،چندکار را به طور همزمان انجام داده و در طول گفتمان آموزشی حواسش پرت نشود[ .]8همچنین پژوهش ها
نشان داده اند که در حالت چندکارگی استفاده از ابزارهای دیجیتال منجر به کسب نتایج ضعیف یادگیری می شود؛ به این علت که هنگام انجام چند کار به
طور همزمان منابع توجه کاهش می یابد و توجه بین چندین وظیفه تقسیم می شود[.]17[ ,]8
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اعتیاد به گوشی تلفن همراه
استفاده بیش از حد از تلفن همراه منجر به بروز پدیده ای به نام اعتیاد به تلفن همراه شده است .کاالف ادعا میکند که این رفتار بهشدت در بین کاربران ١٣
تا  ٢۴سال درحالرشد است .معتادان به گوشی تلفن همراه روزانه بیش از  ۶٠با از برنامههای کاربردی موبایل و یا تبلت خود برای امور غیر درسی بهره می
گیرند[ . ]7در این میان نقش گوشی های تلفن همراه به جهت قابل حمل بودن و سهولت در استفاده بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است .از سوی دیگر
دسترسی تلفن های هوشمند به اینترنت پرسرعت سبب حواس پرتی بیش تر دانشجویان شده است .آنان مرتبا در ساعات کالسی به اینترنت متصل شده و در
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غوطه ور می شوند .این اعتیاد به تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیش از هر مورد دیگری سبب بروز پدیده حواس
پرتی دیجیتال دانشجویان می شود .نگاهی به آمارها نشان می دهد که تقریبا  %91کاربران و دارندگان تلفن های هوشمند از حداقل یک شبکه اجتماعی بهره
می گیرند[.]8[ ,]7
بی انگیزگی
انگیزش یک ساختار پیچیده و چندالیهای است .در مباحث آموزشی از آن بهعنوان پدیدهای که توصیفکننده مؤلفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری تعامل
یادگیرنده با یادگیری است ،یاد میشود[ . ]18پژوهش ها نشان داده اند که همه دانشجویان نسبت به استفاده از تکنولوژی انگیزش یکسانی ندارند؛ در حقیقت
این دسته از دانشجویان چون تکنولوژی را یک عامل تهدید کننده برای توجه و تمرکزشان در کالس درس می دانند که سبب بروز پدیده حواس پرتی در آنان
می گردد ،نسبت به استفاده از آن عالقه چندانی ندارند[ . ]19به عنوان مثال استفاده از لپ تاپ و یا گوشی هوشمند در کالس درس ممکن است به اختالل در
تمرکز خود دانشجویان و یا ه مکالسی آنان منجر شود .بنابراین مرور پیشنه پژوهش نشان می دهد که دانشجویان دارای نوعی خود آگاهی نسبت به پتانسیل
حواس پرتی ابزار تکنولوژیکی بوده و لذا نسبت به استفاده از تکنولوژی در کالس درس عالقه چندانی ندارند[.]17
مشکالت فنی
آمارها نشان میدهند که در زمان شیوع ویروس کرونا در سال  ،2019و با فراگیری یادگیری الکترونیکی میزان اختالل در مراکز آموزشی کشورهای توسعهیافته
(ایاالت متحده) قابلتوجه بوده است[ .]20مواردی چون؛ قطع اتّصال و سرعتپایین اینترنت ،هدر رفتن وقت کالس برای رفع اشکاالت شبکه ،اتالف وقت
دانشجو برای رفع اشکاالت وسیله الکترونیکی شخصی و قطع ناگهانی سامانه آموزش الکترونیک در بخش مشکالت فنی قابل بیان است.

فنون مدیریت حواس پرتی دیجیتال
تدریس اثربخش
28

بی شک فناوریهای چندرسانهای ،اطالعات و ارتباطات و سایر اشکال فناوریهای دیجیتال ،همگی تغییرات قابلتوجهی در چشمانداز آموزش در چند دهه
گذشته ایجاد کردهاند .بهرهگیری اساتید میتواند به اثربخشی و بهبود آن در فرایند یاددهی  -یادگیری کمک کند[ . .]18در تسهیم نسبت کیفیت در یادگیری
الکترونیکی بین سه بعد دخیل در آن ،نقش اساتید با میزان  %70بیش از دانشجو( )%20و ابزار الکترونیکی ( )%10است[ .]21توسعهی حرفهای معلمان و ارتقاء
مهارتهای تدریس آنان در یادگیری الکترونیکی ،بهرهگیری از مواد کمکآموزشی ،استفاده از راهبردهای یاددهی-یادگیری متناسب با محتوا ،یا استفاده از دو
یا چند راهبرد یاددهی -یادگیری بهتناسب بحث ،توجه به موارد مربوط به اصل زیباییشناسی در طراحی و تولید محتوا از مواردی هستند که اثربخشی تدریس
معلم را تحتالشعاع قرار میدهند[ .]22آنچه مسلم است این است که روش تدریس استاد و توانمندی او در کاهش و مهار حواسپرتی دانشجویان مؤثر است.
اگر اساتید بتوانند از محتوا و روش تدریس جذابتری نسبت به محتوای شبکههای اجتماعی استفاده کنند ،بیشک بهتر میتوانند کالسشان را مدیریت کرده
و ادراک دانشجو از ماهیت درس ،شخصیت استاد و سهولت استفاده از وسایل الکترونیک حین کالس درس مثبت خواهد شد که این امر خود عاملی جهت
تقویت تمرکز دانشجویان خواهد بود[.]23
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داشتن سواد دیجیتال
یکی از فنون مدیریت حواس پرتی دیجیتال دانشجویان ،داشتن سواد دیجیتال کافی برای اساتید و دانشجویان است .اینکه اساتید و دانشجو استفادههای
استانداردی از ابزار الکترونیکی خود داشته و در ارتباط با امور آموزشی و حفظ تمرکز فراگیران عمل نمایند ،بهنوعی بیانگر سواد دیجیتالی است[ .]19در صورتی
که هر یک از دو بعد فرآیند یاددهی  -یادگیری دارای سواد دیجیتال کافی نباشند ،سبب خواهد شد تا ارتباط و تعامل الزم بین دانشجو و استاد و همچنین
بین دانشجو و محتوا شکل نگرفته و به شکست و ناکامی او در یادگیری الکترونیکی منجر شود[ .]24اگر اساتید و دانشجویان نسبت به نحوه به کارگیری ابزار
دیجیتال اطالع و امادگی کافی داشته باشند ،اهداف استفاده از این ابزار به وضوح روشن شده باشد ،احتمال اینکه دچار حواس پرتی شوند ،کمتر خواهد بود[.]19
مهارت فن آوری دانش آموز ممکن است بر اعتماد معلم در استفاده از دستگاه های تلفن همراه تأثیر بگذارد .بهرهمندی اساتید و دانشجویان از سواد دیجیتال
و بهنوعی بهروز بودن دانش و مهارت آنان در بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی ،وجود زیرساختهای الزم برای آموزش الکترونیک ،بهرهگیری اساتید از محتوای
آموزشی غنی ،تعامل بهینه استاد و دانشجو ،درک متقابل از پ دیده آموزش الکترونیک ،بهبود نگرش دانشجویان به آموزش الکترونیک ،شناخت محدودیتها و
تنشهای کالس درس الکترونیک ما را در رفع چالشهای آموزش الکترونیک یاری میرساند
مدیریت کالس
از راهبردهایی که دانشجویان برای رفع مشکل حواسپرتی دیجیتال مدنظر داشتهاند ،مدیریت کالس توسط اساتید بوده است .الزم است که اساتید در این
زمینه به تفاوتهای فردی دانشجویان ،عالیق و نیازهای آن دقت کافی داشته باشند .قطعاً بهکارگیری شیوههای مدیریت کالس درس الکترونیک که منطبق بر
نیازها ،عالیق و شخصیت دانشجویان است ،اساتید را در دستیابی به یک جو مؤثر و کارآمد در یادگیری کمک کرده و موفقیت تحصیلی و مشارکت باالی
دانشجویان و تمرکز حواس را برای آنان به ارمغان خواهد آورد[ .]25نتایج نشان می دهد که معلمان و دانش آموزان به طور یکسان نگران حواس پرتی مرتبط
با دستگاه های تلفن همراه هستند .به طور بالقوه دانش آموزان و معلمان می توانند هم اندیشی کرده و دستورالعمل هایی جهت استفاده مناسب و مودبانه از
ابزارهای دیجیتالی در کالس در جهت دست یابی به اهداف آموزشی ایجاد کنند[.]19
مدیریت زمان
ازجمله راهبردهایی که به رفع حواس پرتی دیجیتال دانشجویان کمک میکند ،مدیریت زمان کالس الکترونیک است .درنظرگرفتن عنصر زمان و مدیریت آنهم
برای استاد و هم برای یادگیرنده بسیار مهم است .هرچند دانشجو در یادگیری الکترونیکی قادر خواهد بود در مکان و زمان مشخصشده فوراً به محتوای آموزشی
دسترسی پیدا کند ،اما آنچه مهم است این است که در صورت عدم مدیریت زمانی ،ادراک دانشجویان از استاد تغییر خواهد کرد و این امر نارضایتی او را به
همراه داشته و خود مانعی جدی برای حواس پرتی او قلمداد میشود.

نتیجهگیری
حواس پرتی دیجیتال یک رفتار رایج در استفاده از فناوری است که در سالهای اخیر توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است [ .]26این پدیده با شیوع
همهگیری کووید  19و ضرورت و الزام نظامهای آموزشی به پیادهسازی آموزشها در بستر یادگیری الکترونیکی بیش از گذشته تشدید شده است .در پژوهش
حاضر ،به بررسی پدیده حواسپرتی دیجیتال ،زمینههای بروز و راهکارهایی جهت کاهش آن پرداخته شد .با توجّه به نتایج پژوهش حاضر برگزاری دورههای
بهبود روش تدریس ،آشنایی با ظرفیتهای شبکههای اجتماعی ،برگزاری کارگاههای مهارت زندگی و مدیریت حواسپرتی دیجیتال ،بهبود کیفیت تعامل در
کالس الکترونیک برای اساتید و دانشجویان ،آموزش استفاده بهینه ابزارهای فناوری اطالعات ،همکاری اساتید در انتقال تجربیات حاصل از آموزش الکترونیک
با همتایان و تالش جدی و پیگیری مجدانه مسئولین حوزه آموزش ازجمله مواردی هستند که میبایست بیشازپیش مورد توجّه قرار گیرند .انتظار میرود
پژوهشگران آینده درزمینه ی نقش شبکههای اجتماعی در حواسپرتی دیجیتال دانشجویان در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به انجام تحقیقات
پژوهشی در این خصوص بپردازند.
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سپاسگزاری
. کمال تشکر را دارم،از تمامی اساتید و عزیزانی که در انجام مراحل مختلف پژوهش ما را یاری رساندند
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محور :خود رهیابی و یادگیری الکترونیکی

آزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوره های
یادگیری الکترونیکی دوران کرونا بر اساس کیفیت خدمات آموزشی با میانجی گری
مهارتهای خودرهیابی
2

ابراهیم آریانی قیزقاپان ،1فرهاد سراجی

1دانشگاه محقق اردبیلیe.aryani.sh@gmail.com ،
2دانشگاه بوعلی سینا همدانfseraji@gmail.com ،

چکیده  -پژوهش حاضیر با هدف آزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصییلی دانشیجویان تحصییالت تکمیلی در دورههای یادگیری الکترونیکی
دوران کرونیا بر اسییاس کیفییت خیدمیات آموزشیییبیا مییانجیگری مهیارتهیای خودرهییابی انجیام گرفیت .این پژوهش کمی و از نو توصیییفی-
همبسیتگی بود .جامعه آماری این تحقیق دانشیجویان تحصییالت تکمیلی دانشیگاه محقق اردبیلی در سیال تحصییلی  1400-1401بودند .روش
نمونهگیری از نو اتفاقی (در دسیترس) بود .حجم نمونه با توجه به مدل کرجسیی -مورگان و با در نظر گرفتن خطای  α، 120= 0/05نفر تعیین
گردید .برای جمعآوری دادهها از پرسیشینامههای کیفیت خدمات آموزشیی پاراسیورمان و همکاران (( )1985با پایایی  ،)α= 0/97مهارتهای
خودرهیابی سیراجی و آریانی (( )1400با پایایی  )α = 0/86و تحلیل رفتگی تحصییلی مسیلش (( )2002با پایایی  )α = 0/74اسیتفاده شید.
روایی ابزارها با نظر اسیاتید علوم تربیتی و روانشیناسیی تأیید گردید .دادهها با دو نرم افزار  Spss vs. 22و  lisrel. 8.50و با روش مدل معادالت
سیاختاری تجزیه و تحلیل شید .نتایج نشیان داد که مدل ارائه شیده از برازش مناسیب و مطلوبی برخوردار اسیت (، GFI=0/93 ،x2/df، =1/49

 ) RMSEA=0/066 ، NFI=0/91 ، CFI=0/93 ، AGFI=0/92و مالفه کیفیت خدمات آموزشیی به صیورت مسیتقیم و ریر مسیتقیم از طریق مالفه
مهیارتهیای خودرهییابی بر کیاهش تحلییل رفتگی تحصیییلی دانشییجوییان در دوره هیای الکترونیکی دوران کرونیا تیاثیر معنیدار دارد(.)p>0/05

بهبود کیفیت خدمات آموزشیی میتواند گامی ماثر در جهت یاری رسیاندن به بخش تحصییالت تکمیلی دانشیگاهها برای انطباق هر چه بیشیتر با
انتظیارات دانشییجویان ،برنامهریزی برای بهبود مهیارتهای خودرهیابی آنان و پیشییگیری و کاهش تحلیل رفتگی تحصیییلی دانشییجویان در
دورههای یادگیری الکترونیکی باشد.
کلیدواژه -تحلیل رفتگی تحصیلی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دوران کرونا ،کیفیت خدمات آموزشی ،مهارتهای خودرهیابی ،یادگیری الکترونیکی
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مقدمه
آموزش عالی یکی از مهم ترین نهادها به منظور آموزش ،توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت همه جانبهی هر کشور است .این نهاد کارکردها
و وظایف عمدهای در خصوص رشد و توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و تربیتی جوامع دارد و به عنوان یک نهاد ساختارمند ،نیازمند مالحظه
علمی تمام بخشها و جنبه های مختلف آن است (نصیری ،قنبری ،اردالن ،کریمی .)1394 ،توسعه ی پایدار این نظام مستلزم رشد موزون و متعادل در هر دو
بعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر است .گسترش کمی نظام آموزش عالی ،بدون توجه به توسعهی کیفی ،پیامدهایی همچون افت تحصیلی ،تحلیل رفتگی
آموزشی ،وابستگی علمی ،فرار مغزها و ضعف تولید دانش را در پی خواهد داشت (حاتمیفر ،کاکوجویباری ،سرمدی .)1392 ،بنابراین ،مسأله ارتقای کیفیت
آموزش عالی همواره مورد توجه بوده اس ت و روز به روز هم اهمیت بیشتری پیدا میکند و بر این اساس کشورهای مختلف سعی در توسعهی بیشترین اقالم
بودجه در زمینهی کیفیت خدمات آموزشی دارند (شایان جهرمی ،جمالزاده ،سورغالی .)1392 ،در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز بخش های مختلف را برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت ،کشاورزی و  ...بر عهده دارد .شواهد گوناگون حاکی از آن است که این
نظام در صورتی از عهده وظایف خود بر می آید که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد .ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزش ارائه شده نتایج مفیدی
را برای تصمیمگیریهای اساسی نظیر بازخورد تشخیصی دانشگاه ها در خصوص عملکرد استادان ،انتخاب و گزینش استادان برجسته و استفاده از اطالعات به
دست آمده برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب درس ها با استادانی که از شایستگی علمی برخوردارند ،در اختیار مسئوالن نظام قرار میدهد .بازخوردهای
دانشجویان اطالعات ویژهای را در اختیار مسئوالن آموزش قرار میدهد و آنها میتوانند در بهبود کیفیت عملکرد و اثربخشی خود بهرهمند شوند (فعلی ،بیگلری،
پزشکیراد .)1390 ،در این خصوص ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ،از جمله گامهای اساسی در تدوین برنامههای ارتقای کیفیت محسوب میشود (کاردیس،
کمبلی ،پانیس.)٢٠١٠ ،29
عالوه بر این دانشگاه ها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و پویا و همچنین ارتقای خود ،نیازمند الگوی مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از خدمات
آموزشی و فرایندهای مربوط و کارایی و اثربخشی دانش آموختگان خود هستند (ایزدی ،صالحی ،قرهباغی .)1389 ،درواقع دانشگاه برای حفظ پویایی خود
نیازمند برنامهریزیهای توسعهای و راهبردی بهبود فرایندها و روشها و کنترل مستمر کیفیت از طریق شناسایی تاثیر خدمات بر ویژگیهای مختلف دانشجویان
همچون ع ملکرد تحصیلی ،تحلیل رفتگی آموزشی و  ...است .یکی از علل وجودی مؤسسات آموزشی ،به ویژه دانشگاهها ،قشری از جوانان هستند که متقاضی
اجتماعی خدمات آموزشیاند و به نوعی این نیروی انسانی عظیم و با توان بالقوه از مشتریان دانشگاه محسوب میشوند .امروزه ،به دلیل تقاضای اضافی ،تقاضای
گوناگون برای آموزش و منافع خصوصی باالی آموزش ،در کنار دانشگاههای سراسری سایر بخشها نیز به عرضه آموزش پرداختهاند؛ دانشگاههای مختلف (پیام
نور ،غیر انتفاعی ،دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی) هر کدام به نوعی سعی در جذب افراد بیشتری به عنوان مشتری در درون نظام خود دارند تا از مزایای
حاصل از طرف دولت و از طرف متقاضیان بهرهمند شوند .در این زمینه موفقیت تمام سازمان ها و مؤسسات ،اعم از تولیدی یا خدماتی ،انتفاعی یا غیر انتفاعی
و دولتی یا غیر دولتی ،تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایت مندی مشتریان از خدمات آموزشی به منظور نیل به تعالی در
کسب و کار است .به بیانی بهتر تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت خدمات یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت کیفیت و تعالی است (حاتمیفر و
همکاران .)1392 ،در این راستا نظام آموزشی کشور در سال های اخیر دچار تغییرات سریع و بنیادی شده و این تغییرات هنوز هم در حال رشد است .در واقع
آموزش همچون محصولی است که به مشتریان نظام آموزشی یا همان دانشجویان ارائه میشود و از اینرو ،الزم است گامهایی به منظور هماهنگی با این تغییرات
برداشته شود .یکی از این گام ها سنجش کیفیت خدمات مؤسسات آموزشی به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان است (میرفخرالدینی ،اولیا ،جمالی،
 .)1389اکنون که در کشور ما گسترش دانشگاه ها از مرحله کمی به سمت کیفی سوق داده شده است و ضرورت انجام دادن چنین پژوهشهایی بیش از پیش
احساس می شود؛ همچنین به دلیل آن که اغلب بین شناخت مدیریت از ادراکات دریافت کنندگان خدمت و ادراکات واقعی آنان تناسب وجود ندارد و این امر
موجب صدمه دیدن کیفیت خدمات می شود ،ارزیابی کیفیت و تأثیر کیفیت خدمات از دیدگاه دریافت کننده خدمت ضرورت مییابد.
یادآوری این نکته الزم است خودرهیابی 30یکی از مهارت های مهم مورد نیاز برای یادگیری در محیط الکترونیکی است که برآیند مهارتهای فنی ،اجتماعی و
روانی را در خود نشان میدهد .از اینرو در اغلب پژوهشهای مربوط به مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان الکترونیکی بر خودرهیابی تاکید شده است (تئو و
همکاران .)2010 ،31خودرهیابی به مجموعه مهارتهایی اتالق میشود کـه فــرد بــا اســتفاده از آن ،نیازهــای یــادگیری خــود را تشخیص داده ،مسئولیت
فرآیند یادگیری را بر عهـده میگیرد و با انگیزش درونی خود ،آن را پیگیـری مـیکنـد .این مهارت را میتوان شـامل سـه خـرده مؤلفه تـشخیص نیازهـای
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یادگیری ،مسئولیتپذیری در یادگیری و خـودانگیختگی دانست (پارک .)2013 ،32در ابتدا مطالعات یادگیری خودرهیاب عمدتا بر شناسایی شیوههای آموزشی،
ارزیابی نتایج یادگیری و طراحی آموزشی برای بزرگساالن متمرکز بود ولی از دهه  ،1980بررسی فرآیندهای یادگیری ،یعنی ویژگیهای یادگیرنده ،زمینه
یادگیری و ماهیت خود یادگیری مورد توجه قرار گرفته است (مریام ،کافرال ،بومگارتنر .)2007 ،33با توجه به قابلیتهای اطالعاتی ،ارتباطی ،چندرسانهای ،هر
زمانی و هرمکانی و شخصیسازی محیط یادگیری الکترونیکی ،خودرهیابی را میتوان از منظر ویژگی شخصی یادگیرنده ،فرآیندهای یادگیری و طراحی محیط
یادگیری توصیف کرد (سانگ ،هیل .) 2007 ،34مهارت خودرهیابی نوعی ویژگی شخصی است که افراد دارای آن خصوصیات از لحاظ انگیزه ،نظارت بر خود،
مدیریت خود و کنترل خود از دیگران متمایزند .این افراد در انتخاب زمان ،محتوا و شیوه یادگیری در محیط الکترونیکی مستقل تصمیم میگیرند و مسئوالنه
نتایج تصمیمها و اقدامات خود را می پذیرند .آنها انگیزه درونی مورد نیاز برای یادگیری را دارند و برای یادگیری در این محیط مدام تالش میکنند (پارک،
 .)2013دانشجویان دارای مهارت های خود رهیابی از ابزارها و امکانات متنوعی متناسب با خواست و نیازهای یادگیری خود استفاده میکنند .کنجکاوی ،عالقه
و نیاز درونی و انگیزه از ویژگیهای آنها در محیط یادگیری الکترونیکی و باز است (بونک و همکاران)2015 ،35
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که مهارت های خودرهیابی در پذیرش محیط یادگیری الکترونیکی ،رضایت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی ،بهبود یادگیری و
کسب مهارتهای فراشناختی نقش مهمی دارد .پژوهش کارتاس و آرپاسی )2021( 36نشان میدهد ،دانشجو معلمانی که از مهارتهای فراشناختی ،مهارتهای
یادگیری مادام العمر و مهارتهای خودرهیابی برخوردار هستند ،آمادگی بیشتری برای ورود به دورههای الکترونیکی را دارند .نتایج پژوهش راجاگوپال و
همکاران )2020( 37نیز آشکار کرد که یادگیرندگان برای موفقیت در دورههای یادگیری از دور به مهارتهای خودتنظیمی ،سواد رسانهای و دیجیتالی ،انگیزه
یادگیری و مهارتهای تعاملی و مشارکتی نیاز دارند .به عالوه یافتههای سیگدم )2014( 38نشان میدهد ،دانشجویان فنی حرفهای برای ورود به دورههای
یادگیری الکترونیکی به مهارتهای خودکارآمدی ،خودرهیابی ،کنترل یادگیرنده ،انگیزه برای یادگیری و خودکارآمدی در ارتباطات آنالین نیاز دارند .همچنین
برخورداری از مهارتهای خودرهیابی امکان کسب تجربه های باکیفیت و یادگیری عمیق را در محیط الکترونیکی برای دانشجویان تسهیل میکند .پژوهش
گانگ ،الو و نیو )2019( 39نشان میدهد که مهارتهای فناورانه ،انگیزه یادگیری و مهارت های خودرهیابی ضمن کمک به ایجاد حضور اجتماعی ،شناختی و
آموزشی امکان کسب تجربههای یادگیری باکیفیت را برای دانشجویان تسهیل میکند .همچنین یافتههای تحقیق پان )2020( 40نشان می دهد خودرهیابی
نقش مهمی در پذیرش فناوری و استفاده مناسب از محیط یادگیری الکترونیکی دارد.
نظر به این که خودرهیابی دارای اهمیت واالیی است ولی متأسفانه به دالیل متعددی این مقوله در کشور ما مورد توجه جدی قرار نگرفته و در جهت ایجاد
بنیهی قوی و بهبود تقویت مهارتها و قابلیتهای خودرهیابی پژوهشی قشر دانشگاهی کشور ،تالش چندانی صورت نگرفته است؛ ضروری است به مطالعهی
راههای گسترش دامنه قابلیتها و مهارت های خودرهیابی دانشجویان و اثرات این مهارتها بر پدیدههای تحصیلی همچون کاهش تحلیل رفتگی آموزشی و به
تبع آن توسعهی علمی کشور پرداخته شود.
منظور از تحلیل رفتگی حالت ی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع
الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است (توپینن و همکاران .)2005 ،41الزم به ذکر است تحلیل رفتگی ابتدا در زمینه شغلی مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفت .با این وجود تحلیل رفتگی منحصر به شغل و محیط ای شغلی نبوده و عالئم آن در محیطهای دیگر همچون تحلیل رفتگی تحصیلی یا آموزشی
دانشجویان مشاهده گردید (فلسفی نژاد ،عزیزی ابرقوئی ،ابراهیمی قوام آبادی ،درتاج .)1394 ،تحلیل رفتگی آموزشی در میان دانشجویان اشاره به احساس
خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بی عالقگی) و احساس عدم شایستگی
به عنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین) دارد (شوفلی و همکاران.)2002 ،42
دورهی تحصیالت دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد یک دوره فشارزای روانی است .دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده تحلیل رفتگی تحصیلی را به
این دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان سطوح باالیی از تالش را میطلبد و مکانیسمهای حمایتی که راهکارهای کنار آمدن مؤثر با مشکالت را
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تسهیل میکند ،فراهم نمیشود (خزائی ،توکلی ،جابری درمیان ،یعقوبی پور .)1394 ،این امر در دروان کرونا که آموزش ها کامال الکترونیکی است می تواند،
شدیدتر باشد.
با شیوع کرونا و تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاهها ،یادگیری الکترونیکی تنها شیوه آموزش در تمامی دانشگاهها و برای همه دانشجویان در نظر گرفته شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ و اجرا شد که دانشگاهها برای ارائه دورههای الکترونیکی در زمینه تدوین سیاستها ،راهبردها و برنامهها ،تامین زیرساختها و
فناوری ها ،تهیه محتوای الکترونیکی ،طراحی و تهیه سامانه مدیریت یادگیری و زیرساختها ،آماده سازی ،مدرسان و آماده سازی دانشجویان به آمادگی نیاز
دارند .از اینرو دانشگاهها بدون آمادگی الکترونیکی ،گرچه اقداماتی را برای تامین تجهیزات ،نرمافزارها و زیرساختها و آموزش مدرسان انجام دادند .لیکن اقدام
موثری برای آمادگی دانشجویان انجام نگرفت .بر این اساس پژوهشها نشان میدهند که دانشگاهها در ارائه یادگیری الکترونیکی دوران کووید  19در زمینههای
اجتماعی ،مسائل مدرسان ،مسائل دسترسی ،انگیزه یادگیرندگان ،مسائل تحصیلی ،مسائل عمومی ،تمایالت یادگیرندگان و مسائل جمعیت شناختی با چالشهای
اساسی روبرو هستند (آباگی ،یاوسن ،آپیه ) 2021 ،43یکی از چالش های مشهود در این راستا ،تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان در دورههای یادگیری
الکترونیکی دوران کرونا است.
44
پژوهشگران بر این باورند شناخت عواملی که می توانند مانع تحلیل رفتگی آموزشی شوند ،از اهمیت به سزایی برخوردار است (سانتن ،هانت ،کمپ ،همفیل ،
2010؛ گالن ،سان مارتین ،پلو ،گینر .)2011 ،45شواهد تجربی نشان داده اند یکی از عوامل مرتبط با تحلیل رفتگی آموزشی ،درک دانشجویان از کیفیت
خدمات آموزشی دانشگاه می باشد (نصیری و همکاران .)1394 ،همچنین حمایت از استقالل و خود کنترلی نیز میتواند تحلیل رفتگی آموزشی را پیشبینی
کنند (ادیه ،واکفیلد .)2011 ،46علی رغم مطالعات دامنه دار در مورد تحلیل رفتگی آموزشی در خارج کشور ،مطالعه این پدیده در ایران جدید و نوپاست .برخی
پژوهشهای انجام شده در ایران (ساویز ،1391 ،دادور )1393 ،نشان میدهد که تحلیل رفتگی تحصیلی در مقطع کارشناسی نسبت به ارشد یا ارشد نسبت
به دکترا بیشتر مشاهده میشود .یکی از نقدهای وارد بر پژوهش های قبلی در مورد تحلیل رفتگی تحصیلی ،عدم هم بینی عوامل اثرگذار و مطالعه عوامل مؤثر
به صورت جداگانه و مجزا است؛ نظر به این که تحلیل رفتگی تحصیلی پدیدهای پیچیده و چندعاملی است ،نیاز به مدلی علی جهت تعیین نقش عوامل مؤثر بر
آن احساس می شود .تنها در صورت تعیین نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر تحلیل رفتگی تحصیلی ،امکان برنامهریزی درست و مواجه مؤثر با آن وجود دارد.
از طرف دیگر ،پیشگیری از تحلیل رفتگی یا درمان آن نه تنها برای دانشجویان بلکه برای اساتید دانشگاهها و نظام آموزش عالی ضروری و مفید است .دانشجویانی
که با رغبت و انگیزه و اشتیاق و با اعتماد به نفس به فعالیت خود ادامه دهند ،می توانند سالمت روانی خویش را تضمین و با دیدی امیدوارانه به آینده نگریسته
و هم با شور و شوق به کار و فعالیت بپردازند (فلسفینژاد و همکاران .)1394 ،الزم به ذکر است دالیل مختلفی وجود دارد که باعث شده تحلیل رفتگی تحصیلی
از عرصههای مهم تحقیقاتی به شمار آید ،از آن جمله می توان به تأثیر تحلیل رفتگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی ،تعهد دانشجویان به انجام امور آموزشی در
دانشکده ،عالقه به ادامه تحصیل و مشارکت علمی پس از فراغت از تحصیل اشاره کرد (شریفیفرد و همکاران .)1392 ،با توجه به مطالب گفته شده درباره
تحلیل رفتگی تحصیلی و پیامدهای آن در میان دانشجویان دانشگاههای کشور ،سرمایهگذاری و توجه به محتوا ،خدمات آموزشی ،منابع و انعطافپذیری در
یادگیری و نیز شناخت دیگر عوامل و متغیرهای مؤثر بر بروز تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان میتواند باعث رشد و یادگیری بیشتر دانشجویان ،کاهش بروز
تحلیل رفتگی تحصیلی و در نتیجه ارتقا سالمت روانی آنان گردد .با توجه به موارد مذکور و همچنین نقش دانشگاهها و کیفیت برنامهها و خدمات آموزشی در
بسترسازی مناسب به منظور ایجاد قابلیت و توانمندی الزم در دانش آموختگان در زمینه خودرهیابی و متعاقبا اثرات آنها بر مؤلفههای آموزشی همچون کاهش
تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان ،مطالعه و واکاوی میزان اثرات هر یک از این عوامل یک ضرورت است .براین اساس در این پژوهش ،الگوی نمودار 1برای
مطالعهی اثرات کیفیت خدمات آموزشی از طریق مهارتهای خودرهیابی بر کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دورههای یادگیری
الکترونیکی دوران کرونا ارائه شده و محقق در پی پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا کیفیت خدمات آموزشی از طریق مهارتهای خودرهیابی بر
کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دورههای یادگیری الکترونیکی دوران کرونا تاثیر دارد؟
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شکل :1مدل تاثیر و تاثر متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی و مهارتهای خودرهیابی بر کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی

مواد و روشها
این پژوهش از نظر راهبرد اصلی ،کمی ،از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر راهکار اجرایی ،میدانی ،از نظر تکنیک تحلیلی ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری
این پژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در دوره های یادگیری الکترونیکی دوران اپیدمی کرونا در سال تحصیلی ،1400-1401
تشکیل می داد .با رعایت مالحظات اخالقی از جمله اخذ رضایت از شرکت کنندگان جهت شرکت در تحقیق ،محرمانه ماندن اطالعات افراد ،عدم اجبار در ادامه
دادن روند کار و در دس ترس بودن محقق جهت پاسخگویی به سؤاالت به توزیع پرسشنامه به صورت الکترونیکی در بین دانشجویان ،اقدام گردید .روش
نمونه گیری از نوع اتفاقی (در دسترس) بود .حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 47و با در نظر گرفتن خطای  α، ١٢٠= 0/05نفر در نظر گرفته
شد .در نهایت  114پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده ،گردآوری شد .بقیه پرسشنامهها به دلیل ناقص و مخدوش بودن جهت جلوگیری از هرگونه
خطا ،از فرایند پژوهش خارج شدند.
48
پرسشنامهی تحلیل رفتگی تحصیلی( :)ABDQبرای اندازهگیری سطح تحلیل تحصیلی از پرسشنامهی تحلیل رفتگی تحصیلی مسلش استفاده شد .این
پرسشنامه اصالح شده مقیاس تحلیل رفتگی مسلش فرم عمومی است ،که سه حیطه تحلیل رفتگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بی عالقگی تحصیلی و
ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد و  ١۵سوال دارد و شامل سه خرده مقیاس خستگی تحصیلی  ۵ماده(مطالب درسی خسته کننده هستند) ،بی عالقگی تحصیلی
 ۴ماده (احساس میکنم نسبت به مطالب درسی عالقهای ندارم) و ناکارآمدی تحصیلی  6ماده (احساس میکنم نمی توانم از عهده مشکالت درسی بر بیایم)
میباشد .سطح اندازهگیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس  7درجهای لیکرت میباشد .سؤاالت این پرسشنامه در جهت مثبت و بعضی در جهت منفی
تنظیم شده است .روایی محتوایی این پرسشنامه با نظر سه تن از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی بررسی و تأیید گردید .برای بررسی پایایی نیز از آلفای
کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار پایایی کلی پرسشنامه  α =0/74و مقدار پایایی مؤلفه خستگی تحصیلی  ،α =0/63بی عالقگی تحصیلی  α =0/62و
ناکارآمدی تحصیلی  α =0/71به دست آمد.
49
پرسشنامهی کیفیت خدمات آموزشی( :)QESQاین پرسشنامه با استفاده از مدل سروکوال توسط پاراسورامان و همکاران ( )1985طراحی شده است .این
پرسشنامه در طیف لیکرت  5درجه ای قرار گرفته و ارزش یک به «کامال مخالفم» و ارزش پنج به «کامال موافقم» تعلق میگرفت .در مطالعه پاراسورامان،
زیتهامل و مالهوترا )2005( 50پایایی پرسشنامه مذکور باالتر از  α =0/94به دست آمد .در مطالعه حاضر روایی محتوایی این پرسشنامه با نظر سه تن از اساتید
علوم تربیتی و روانشناسی بررسی و تایید گردید .برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در نهایت مقدار پایایی کلی پرسشنامه برابر با
 α =0/97و مقدار پایایی در مولفه وضعیت ظاهری و امکانات در گویههای  1تا ( 4سروکوال با پایایی  ،)α =0/96قابلیت اطمینان در گویههای  5تا ( 9سروکوال
با پایایی  ،)α =0/95رغبت برای پاسخگویی در گویههای  10تا ( 13سروکوال با پایایی  ،)α =0/95تضمین و تعهد در گویههای  14تا ( 17سروکوال با پایایی
 ،)α =0/98و همدلی در گویههای  18تا ( 20سروکوال با پایایی  )α =0/97به دست آمد.
پرسشنامهی مهارتهای خودرهیابی( :)SDQبرای سنجش مهارتهای خودرهیابی از پرسشنامه مهارتهای خودرهیابی سراجی و آریانی قیزقاپان ()1400
استفاده شد .این پرسشنامه دارای  29گویه و  3سازه میباشد .گویهها در طیف لیکرت پنج درجهای تنظیم شدهاند .در مطالعه سراجی و آریانی ( )1400روایی
سازه و محتوایی این پرسشنامه تایید شده است و پایایی آن  α = 0/95به دست آمده است .در تحقیق حاضر روایی محتوایی ابزار از نظر سه تن از اساتید علوم
تربیتی و روانشناسی تایید گردد و پایایی کلی آن در ضریب آلفای کرونباخ برابر  α = 0/86در قالب  3مولفهی خود انگیختگی (-22-25-27-23-26-24
47
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( )20-19-29-21-28-18-15-16-17با پایایی )α = 0/81؛ تشخیص نیازهای یادگیری (( )8-9-7-6-10-14-13-11-12با پایایی  )α = 0/88مسئولیت
پذیری در یادگیری (( )5-1-4-2-3با پایایی  )α = 0/85به دست آمد .در نهایت قبل از پرداختن به تحلیل اصلی ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنف تک نمونهای بررسی و تایید گردد و دادههای جمع آوری شده با استفاده از دو نرم افزار  Spss vs. 22و lisrel. 8.50و با روش مدل
معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.

یافتههای تحقیق
از تعداد  114نفر نمونه گیری شده 38/6 ،درصد مونث ( 44نفر) و  61/4درصد مذکر ( 70نفر) بودند که تعداد  56نفر ( 49/1درصد) در رشتههای علوم
انسانی 15 ،نفر ( 13/2درصد) در رشتههای علوم ریاضی و فنی 38 ،نفر ( 33/3درصد) در رشتههای کشاورزی و  5نفر ( 4/4درصد) در رشتههای هنر و
معماری مشغول به تحصیل بودند .همچنین تعداد  60نفر ( 52/6درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و  54نفر ( 47/4درصد) در مقطع دکتری مشغول به
تحصیل بودند.

شکل  :2ماتریس همبستگی بین مولفههای تحلیل رفتگی تحصیلی ،کیفیت خدمات آموزشی و مهارتهای خودرهیابی
نتایج ماتریس همبستگی در شکل  2نشان میدهد که همبستگی بین مهارتهای خودرهیابی با تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان (،)p≥0/01 ،r=-0/63
همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی با تحلیل رفتگی تحصیلی ( )p≥0/01 ،r=-0/55و همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارتهای خودرهیابی
دانشجویان دورههای یادگیری الکترونیکی ( )p≥0/01 ،r=0/76در سطح اطیمنان  99درصد معنیدار است.

شکل :3مقدار آماره آزمون  KMOو بارتلت
برای بررسی اعتبار و کفایت دادهها از شاخص  KMOاستفاده شد (شکل  .)3مقدار این شاخص برای دادههای پژوهش به ترتیب برای پرسشنامه تحلیل رفتگی
تحصیلی برابر با  ،0/93پرسشنامه مهارتهای خودرهیابی برابر با  0/82و پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی برابر با  0/88به دست آمد .این شاخص در دامنهی
صفر تا یک قرار دارد ،و هر چه مقدار این شاخص به یک نزدیکتر باشد اندازه نمونه مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبتر است .از آزمون بارتلت نیز برای
بررسی چگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد .آزمون بارتلت برای هر سه پرسشنامه همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود کوچکتر از مقدار  0/05بوده
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و فرض یکه (واحد) بودن ماتریس همبستگی رد میشود .به منظور تبیین الگوی ارتباطی بین کیفیت خدمات آموزشی و تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در دورههای یادگیری الکترونیکی دوران کرونا با میانجیگری مهارتهای خودرهیابی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .شکل
 4مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب استاندارد و شکل  5مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب معنی داری ( )t-valueرا نشان میدهد.

شکل  :4مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب استاندارد

شکل  :5مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب معنی داری ()t-value
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در شکل  6نتایج مربوط به پیش بینی تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان توسط کیفیت خدمات آموزشی با واسطه گری مهارتهای خودرهیابی گزارش شده
است.

شکل  : 6ضرایب تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان از طریق مهارتهای خودرهیابی
طبق شکل  6مالحظه میگردد که کیفیت خدمات هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم ،از طریق مهارتهای خودرهیابی با تحلیل رفتگی
تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار دارد (.)p>0/05
نتایج مربوط به شاخصهای برازش الگوی ساختاری آزمون واسطهگری مهارتهای خودرهیابی در رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و کاهش تحلیل رفتگی
تحصیلی دانشجویان برای هر یک از شاخصهای پیشنهادی هو و بنتلر )1999( 51شامل مجذور خی ،)x2( 52مجذور خی 2بر درجه آزادی ( )x2/dfشاخص
نیکویی برازش ،)GFI( 53شاخص نیکویی برازش انطباقی ،)AGFI(54شاخص برازش مقایسهای ،)CFI( 55شاخص نرم شده برازندگی ( )NFIیا همان شاخص
بنتلر-بونت 56و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب )RMSEA( 57در جدول  5ارائه شده است.

شکل  :7شاخصهای برازش مدل آزمون شده پژوهش

مرور دقیق شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری در شکل  ،7نشان میدهد که الگوی ساختاری آزمون واسطهگری مهارت-
های خودرهیابی در رابطهی بین کیفیت خدمات و کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان در دورههای یادگیری الکترونیکی دوران
کرونا ،از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین متغیرهای آشکارساز توانایی الزم برای عملیاتیکردن متغیرهای مکنون را دارند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف آزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصیلی بر اساس کیفیت خدمات آموزشی با میانجیگری مهارتهای خودرهیابی در بین جامعه آماری
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دورههای یادگیری الکترونیکی دوران کرونا دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت .در مطالعه حاضر قبل از تحلیل دادهها به کمک
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روش آماری مدلیابی معادالت ساختاری ،همسو با پیشنهاد کالین ،)2005( 58مایرز ،گامست و گورین )2006( 59مفروضههای بههنجاری تک متغیری – 60به
کمک برآورد مقادیر چولگی 61و کشیدگی - 62بههنجاری چندمتغیری 63و مقادیر پرت -با روش فاصله ماهاالنوبیس 64آزمون و تأیید شدند .عالوه بر این ،نتایج
65
مربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای مشاهده شده که در جدول همبستگی (جدول  )2گزارش شده است ،نشان میدهد که مفروضههای خطی بودن
و هم خطی چندگانه 66رعایت شده است .در نهایت در مطالعه حاضر ،برای مدیریت دادههای گمشده از روش بیشینه انتظار 67استفاده شد .همچنین برای برآورد
مدل از روش بیشینه احتمال 68استفاده شد .الزم به ذکر است ماهیت پیچیده و چندبعدی مدل منتخب ،استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری را گریز
ناپذیر میکند .طبق دیدگاه وستون و گور )2006(69اگرچه روش آماری معادالت ساختاری با دیگر روشهای کمی پرکاربردی مانند تحلیل رگرسیون و تحلیل
واریانس قابل مقایسه است ،اما در مقایسه با این روشها ،تفاوتهایی هم دارد .اول ،در حالی که در دیگر مدلهای خطی کلی ،سازهها فقط به کمک یک مقدار
ارائه می شوند و امکانی برای شمول خطای اندازه گیری ندارند ،در روش معادالت ساختاری ضمن اینکه محقق از اندازههای چندگانه برای هر سازه واحد استفاده
میکند ،این روش امکان برآورد خطای ویژه هر اندازه را هم فراهم می کند .این تفاوت از این جهت مهم است که امکان آزمون روایی سازه را برای عوامل مختلف
فراهم میآورد .دوم ،در این روش ،تفسیر معناداری نتایج نه تنها نیازمند برآورد آمارههای چندگانه است ،بلکه قضاوت درباره برازندگی مدل مفروض با دادههای
مشاهده شده استفاده از شاخصهای نیکویی برازش مختلف را هم گریز ناپذیر میکند.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی به صورت منفی و معنیدار بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دورههای یادگیری
الکترونیکی در دوران کرونا تاثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهش حیاتی و همکاران ( )1391مبنی بر اینکه بین ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس
خودکارآمدی با تحلیل رفتگی تحصیلی فراگیران دانشگاه عالمه طباطبایی رابطه معنیدار وجود دارد؛ با یافته نصیری و همکاران ( )1394مبنی بر اینکه یکی
از عوامل مرتبط با تحلیل رفتگی آموزشی ،درک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه میباشد؛ با نتایج نعامی ( )1388مبنی بر اینکه بین کیفیت
تجارب یادگیری با تحلیل رفتگی تحصیلی روابط منفی معنیداری وجود دارد؛ با نتایج پژوهش آراسته و همکاران ( )1387مبنی بر اینکه کیفیت در محورهای
تسلط علمی و فنی استادان ،مناسب بودن محتوای علمی درسی استادان ،تناسب شیوههای تدریس و دسترسی به منابع علمی و فضای فیزیکی با پیشرفت
تحصیلی دانشجویان دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی ،تربیت معلم ،الزهرا و شاهد رابطه معنیدار دارد؛ با نتایج مطالعه سالماآرو ،ساووالنن و
هولوپینن )2008( 70مبنی بر اینکه حمایت اجتماعی به عنوان متغیر درونی و بیرونی با تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان رابطه معنیدار دارد؛ همخوان و
همسو است .می توان گفت مشابهت جامعه آماری ،روش پژوهش یکسان و نیز وجود جو و سطح خدمات تقریبا همسان در جوامع دانشگاهی پژوهشهای مذکور
در مقایسه با تحقیق حاضر ،دلیلی بر همخوانی مشاهده شده می باشد؛ از اینرو همخوانی مشاهده شده معقول و منطقی به نظر میرسد .در راستای تبیین
یافتههای حاضر می توان گفت تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان اطمینان فرد به خستگی تحصیلی ،بی عالقگی و بدبینی و ناکارآمدی خود در تحصیل است.
این باور موجب میشود انتظار موفقیت در دانشجویان به ویژه در دوره های یادگیری الکترونیکی کاهش یافته و به مرور انگیزش آنها را برای موفقیت کاهش
دهد .در واقع تحلیل رفتگی تحصیلی یک باور فردی در بین دانشجویان است که متاثر از عوامل محیطی در فرد شکل میگیرد .بنابراین ممکن است که عوامل
محیطی باعث افزایش تحلیل رفتگی تحصیلی یا باعث کاهش آن شوند .همانطور که یافتهی تحقیق حاضر نشان داد کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پنچگانه
خدمات ملموس (وضعیت ظاهری و امکانات) ،قابلیت اطمینان ،رغبت برای پاسخگویی ،تضمین و تعهد و همدلی باعث کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان
میشود .این امر اشاره به این دارد که در صورت وجود خدمات ملموس ،برقراری روابط اعتماد آمیز بین دانشجویان و کادر آموزشی ،وجود ویژگیهای پاسخگویی
در محیط دانشگاه و کارکنان ستادی و آموزشی و به دنبال آن شکل گیری احساس تعهد و همدلی با محیط آموزشی دورههای یادگیری الکترونکی ،دانشجویان
در مسیر پیشرفت خود انگیزه باالیی کسب کرده و تحلیل رفتگی آنان کاهش پیدا میکند.
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همچنین نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مهارتهای خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان اثر منفی و معنیدار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
کارتاس و آرپاسی ( ،)2021راجاگوپال و همکاران ( ،)2020سیگدم ( ،)2014گانگ و همکاران ( )2019مبنی بر اینکه داشتن مهارت خودرهیابی برای ورود
به دورههای یادگیری الکترونیکی ضروری است و امکان کسب تجربههای باکیفیت و یادگیری عمیق را در محیط الکترونیکی برای دانشجویان تسهیل میکند،
همخوان و هسمو است .به نظر می رسد مشابهت روش پژوهش و نیز جامعه آماری مشابه (دانشجویان) در مقایسه با تحقیق حاضر؛ دلیلی بر همخوانی به دست
آمده باشد .از اینرو همخوانی به دست آمده معقول و منطقی به نظر میرسد .در تبیین این یافته میتوان گفت مهارتهای خودرهیبای شامل مهارت
خودانگیختگی ،مهارت در تشخیص نیازهای یادگیری خود و مسئولیت پذیری در یادگیری از جمله مواردی می باشد که در تقابل با تحلیل رفتگی تحصیلی
است .در واقع فرد مجهز به این مهارتهای سه گانه خودرهیابی در آموزش و تحصیل دوره های یادگیری الکترونیکی دچار تحلیل رفتگی نمیشود و همواره با
انگیزه به تحصیل میپردازد .به نظر می رسد مهارت های سه گانه خودرهیابی شامل خودانگیختگی ،تشخیص نیازهای یادگیری و مسئولیت پذیری در یادگیری
در دوران یادگیری الکترونیکی به وسیله تالش فردی دانشجویان صورت میگیرد و دانشجویان در دوره های یادگیری الکترونیکی کرونا علیرغم همه محدودیتها
میتوانند با چالش های موجود در محیط آموزشی الکترونیکی و فضای مجازی سازگار و عملکرد خود در تحصیل را بهبود بخشند ،مسیر تحصیلی خود را هموار
و تحلیل رفتگی تحصیلی خود را کاه ش دهند .تحلیل رفتگی تحصیلی مشتمل بر خستگی ،بدبینی و بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی فرایند شکل گیری
ارزشیابی از خود متاثر از تجارب آموزشی دانشجویان و تفسیر محیط آموزشی میباشد و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره تواناییهای خود در انجام موفقیت
آمیز تکالیف تحص یلی در سطوح مختلف است و از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار در فرایند یادگیری میباشد .همچنین میتوان گفت دانشجویان دارای
مهارت خودرهیابی باال میتوانند به طور سازگارانهای با این چالشها و تهدیدهای دوره های یادگیری الکترونیکی و حضور در فضای مجازی دوران کرونا کنار
آمده و تحلیل رفتگی تحصیلی کمی را تجربه کند .این احساس اطمینان و باور به توانایی خود در زمینه مهارتهای خودرهیابی ،انگیزهی دانشجو را برای گذر
از چالشهای تحصیلی دورههای یادگیری الکترونیکی افزایش میدهد و به آنها کمک میکند تا از تمام توان خود برای غلبه بر چالشهای تحصیلی استفاده
کنند .این مقاومت در برابر چالشها ی تحصیلی و ارائه پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع موانع مداوم و جاری تحصیلی همان کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی
است که دانشجویان با ویژگی ها و مهارت های خودرهیابی باال نسبت به دانشجویان با مهارتهای خودرهیابی پایین؛ بیشتر تجربه میکنند .نتایج این پژوهش
نشان داد که دانشجویان با میزان مهارتهای خودرهیابی باال می توانند با چالش و تهدیدهای موجود در محیط آموزشی الکترونکی سازگار شده و در انجام
فعالیتهای تحصیلی موفقتر عمل کنند که این امر خود منجر به کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی آنان میشود.
یافته دیگر تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه ،کیفیت خدمات آموزشی بر مهارتهای خودرهیابی دانشجویان اثر مثبت و معنیدار دارد .این یافته با نتایج تحقیق
وادیلو و همکاران )2006( 71مبنی بر اینکه دسترسی و استفاده از امکانات از جمله عوامل مؤثّر در مهارتها و فعّالیتهای دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و
پژوهشگران حرفهای به حساب میآید؛ همسو و همخوان است .به نظر میرسد روش پژوهشی یکسان ،تحقیقات مذکور و تحقیق حاضر و همچنین اهمیت
امکانات و کیفیت خدمات آموزشی در توانمندی دانشجویان جوامع دانشگاهی مختلف ،دلیل همخوانی به دست آمده باشد .بنابراین همخوانی به دست آمده
معقول و منطقی به نظر میرسد .در راستای تبیین رابطه معنیدار بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارت خودرهیابی دانشجویان میتوان گفت تالشهای صورت
گرفته در چند سال اخیر در دانشگاه در زمین ه یادگیری الکترونیکی ،حمایت از دانشجویان و فراهم آوری امکانات فناورانه و خدمات متنوع و اهمیت دادن به دو
بعد مهم آموزش و پژوهش چه در زمان حضوری و و چه در دوره های آنالین به عنوان رسالت مهم دانشگاه؛ باعث شده است که ارتقای کیفیت خدمات آموزشی،
متعاقبا توانمندی و مهارت دانشجویان از جمله مهارت های خودرهیای آنان را نیز افزایش دهد .توجه به کیفیت خدمات آموزشی در نظام آموزش عالی برای
ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و خودانگیختگی متناسب با نیازهای جامعه در کشور الزم و ضروری است .شواهد حاکی از آن است که روحیه مسئولیت پذیری،
خودانگیختگی در یادگیری و تشخیص نیازهای یادگیری (مهارتهای سه گانه خودرهیابی) در بستر فرهنگی دانشگاهی با امکانات با کیفیت به وجود میآید.
در جامعه دانشگاهی که خودرهیابی دارای بار ارزشی مثبت باشد ،دانشجویان خودرهیاب از جایگاه باالتری برخوردارند و این خود نیازمند فرهنگ و ساختارهای
مناسب در نظام آموزشی دانشگاهی و آموزش عالی در دوره های یادگیری الکترونیکی است .عالوه بر موارد مذکور به نظر میرسد تالش هر چند جزئی در
راستای تنظیم برنامه آموزشی دوره های یادگیری الکترونیکی دانشجویان به گونهای که زمان الزم برای پیگیری فعالیتهای پژوهشی و آموزشی را در اختیار
داشته باشند ،انعقاد تفاهمنامه همکاری بین مراکز با واحدهای پژوهشی و دستگاههای اجرایی مبنی بر امکان استفاده دانشجویان از فضای آموزشی ،حمایت از
طرح های پژوهشی دانشجویان و مواردی از این دست سبب ارتقای نقش آموزش عالی و خدمات آموزشی و دانشگاهی در افزایش توانمندیهای دانشجویان
میشود.
به طور کلی نتایج تحلیل داده ها نشان داد کیفیت خدمات آموزشی هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری مهارتهای خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی
دانشجویان تاثیر معنیدار دارد .با توجه به تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر مهارتهای خودرهیابی و نیز تاثیر مهارتهای خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی؛
Vadilou and et al
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این نتیجه نیز قابل تبیین میباشد .با نظر به اثر معنیدار کیفیت خدمات آموزشی بر مهارتهای خودرهیابی دانشجویان و کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی آنان؛
پیشنهاد میشود مسئوالن دانشگاه تمهیدات الزم برای افزایش میزان کیفیت خدمات آموزشی در دورههای یادگیری الکترونیکی از جمله بهبود وضعیت ظاهری
وامکانات فناورانه (خدمات ملموس) ،بهبود وضعیت قابلیت اعتماد ،پاسخگویی در قبال خواسته و نیازهای دانشجویان ،تعهد و همدلی با دانشجویان را افزایش
دهند و با فراهم کردن زمینه مناسب ،مهارت های خودرهیابی دانشجویان را افزایش دهند تا تحلیل رفتگی تحصیلی آنان کاهش پیدا کند .همچنین ،پیشنهاد
میشود در سطح آموزش عالی و در برنامهی درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کنار فراهم آوری امکانات فناورانه با کیفیت ،مهارت کاربست نرمافزارهای
مختلف در دوره های یادگیری الکترونیکی بیشتر مورد توجّه سیاستگذاران برنامهی درسی آموزش عالی قرار گیرد تا دانشجویان در این زمینه توانایی و
موفقیت بیشتری بهدست آورند و متعاقبا تحلیل رفتگی تحصیلی آنان کاهش یابد .در نهایت میتوان گفت با توجه به رسالت دانشگاه و مسئلهی رقابت در
بازارهای داخلی و جهانی در عرضه آموزش و رشد سریع مقوله جهانی شدن و از همه مهمتر وجود طیف گستردهای از جوانان خواستار تحصیالت در آموزش
عالی ،نتایج این پژوهش میتواند گامی مؤثر در جهت یاری رساندن به بخش تحصیالت تکمیلی دانشگاهها در دورههای یادگیری الکترونیکی دوران کرونا برای
انطباق هر چه بیشتر با انتظارات دانشجویان و بهبود خدمات آموزشی ،برنامهریزی برای بهبود مهارتهای خودرهیابی دانشجویان ،پیشگیری و کاهش تحلیل
رفتگی آموزشی دانشجویان باشد که در نهایت ،موجب ارتقای رتبه علمی آنها در محیط رقابتی دانشگاهها خواهد شد.

سپاسگزاری
در پایان الزم است تشکر ویژه ای از مسئوالن محترم برگزاری کنفرانس که دغدغه بهبود و توسعهی آموزش الکترونیکی و کاربست فناوریهای
نوین در عرصهی تعلیم و تربیت را دارند داشته باشیم .همچنین از داوران گرامی که با حوصله و درایت کامل ،این مقاله را مطالعه فرموده و
توصیه های علمی در راستای غنای مقاله و همایش ارائه خواهند فرمود و دانشجویانی که با همکاری صمیمانه خود ،امکان انجام تحقیق حاضر را

فراهم نمودند ،قدردانی مینماییم.
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 تدوین مدل علی فرسـودگی تحصـیلی با توجه به نقش. فریبرز، صـغری؛ درتاج، محسـن؛ ابراهیمی قوام آبادی، محمدرضـا؛ عزیزی ابرقوئی،] فلسـفی نژاد22[
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 دو فصـلنامهی. بررسـی موانع و چالش¬های پژوهش و تولید علم در دانشـگاههای علوم پزشـکی. بهرام صـالح، زهرا؛ صـدقپور، زهرا؛ صـباغیان،] کریمیان23[
.63-36 :)4(3 ،1390 ،انجمن آموزش عالی ایران
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تاملی بر یادگیری های خودرهیاب در بسترهای یادگیری الکترونیکی
سعید شریفی رهنمو ،72فرهاد سراجی ،73حامد عباسی کسانی ،74مجید شریفی رهنمو
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با گستردهتر شدن فاوا و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق نظام آموزشی ،روشهای آموزش نیز دچار پیشرفت و توسعه بیش از پیش شد
که چنین تحولی فرصت مغتنمی به نظامهای آموزشی داد .حال ارزش ماهوی همین امر در دوران همهگیری کرونا نیز بر همگان واضح گشت اما
نکته مهم این است که آموزشهای الکترونیک ابزاری خنثی و مختم دروس خاصی نبوده و جدای از به کارگیری آن در نظام آموزشی نیازمند
مهارتهای اساسی مانند یادگیری خودرهیاب است .بنابراین ایجاد و ارتقای یادگیری خودرهیاب ،یکی از اهداف مهم نظام آموزشی به ویژه
آموزشهای الکترونیک در عصر نوین آموزش محسوب میشود چرا که انتظار میرود فراگیران به سطحی از توانمندیهای فردی برسند که بدون
قرار گرفتن در یک نظام آموزشی ویژه ،بتوانند نیازهای آموزشی خود را شناسایی کرده و در جهت رفع آن بکوشند و در نهایت یادگیری خود
را مورد ارزشیابی قرار دهند  .از این رو پژوهش حاضر با هدف تامل و تحلیلی بر یادگیریهای خودرهیاب در بسترهای یادگیری الکترونیکی
انجام پذیرفت .این پژوهش یک مطالعه مروری بر برخی از مقاالت و کتب منتشر شده در زمینه یادگیری خودرهیاب و یادگیری الکترونیک
میباشد .مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که یادگیری خودرهیاب رشدی صعودی داشته و روندی رو به توسعه دارد .به دلیل مزایای یادگیری
خودرهیاب ،توجه بنیادی به این نو یادگیری و آموزشهای اساسی برای ارتقای آن ،در سالهای اخیر به عصر آموزش مجازی مورد توجه قرار
گرفته است .لذا در پژوهش حاضر ویژگیهای یادگیرندگان خودرهیاب ،مالفههای ماثر درونی برای ارتقای یادگیری خودرهیاب در بستر
الکترونیک ،مزایای یادگیری خودرهیاب در یادگیریهای الکترونیک ،مدلهای یادگیری خودرهیاب ،توالی خودرهیابی و  ...در یادگیری
الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و مشخم شد در چنین سبکی از آموزش ،به دلیل فقدان ارتباط واقعی و نبود زیرساختهای گاهاً مناسب،
با وجود فرصتهای متعدد به شدت نیازمند به خودرهیابی در فرایند آموزش هستیم چراکه با تعاملیتر کردن و رهیاب نمودن محیط یادگیری
الکترونیک ،استفادة بهینهتراز فناوریهای چندرسانهای در امر آموزش بیش از پیش و مطلوبتر از گذشته اتفاق خواهد افتاد.
کلیدواژهها :تأمل ،یادگیریهای خودرهیاب ،بستر ،یادگیری الکترونیکی
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مقدمه
یادگیری الکترونیکی یک مدل یادگیرنده محور است که یادگیرندگان را برای یافتن دادهها در زمان مطلوب و با سرعت شخصی کمک میکند .آموزش الکترونیکی
در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران ،پدیدهای نوین و نوظهور است و هنوز آنچنان که انتظار میرود به گونهای مطلوب به استفاده از این شیوه،
نپرداختهاند(برن ،کوریا و تامپسون .)2014،76کاربرد این نوع یادگیری ،هم چون هر پدیده نوظهور دیگری ،صرف نظر از مزایا و فرصتهایی که فراهم ساخته
است ،در کشورهای در حال توسعه با برخی تردیدها و چالشها همراه بوده است(راسن .)2015 ،77اما در عصر کرونا با وجود چالشهای متعددش ولی به دلیل
خطر بهداشتی که ایجاد گردید نیاز به آموزش مجازی و الکترونیک بیش از گذشته احساس گردید و در ایران نیز برهمین اساس سازوکارهای بسیار گستردهای
برای پیشبرد امور آموزشی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین گردید(عباسی ،حجازی و حکیمزاده.)1399،
در همین زمینه جدای از آماده بودن یا نبودن بسترهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز ،مهرمحمدی( )1388یکی از اساسیترین اهداف آموزشهای مجازی
را تأکید بر تقویت قابلیتهای برتر تفکر میداند .بنابراین شیوة آموزشی نامبرده یکی از مهمترین پیشرفتها در صنعت فناوری اطالعات به شمار میرود که
توانسته با بهرهگیری از تغییرات موجود به عنوان یک پارادایم جدید ظهور کند ،به طوریکه بسیاری از مؤسسات و مراکز آموزشی در دنیا به سرعت خواهان
استفاده از آن شدهاند ،چراکه در عصر مدرن آموزش ،دیگر بحث بهبود روشهای تدریس مطرح نیست ،بلکه سخن از بهسازی فرآیند یادگیری است(مرادی،
ضرغامی ،قائدی و برخورداری .)1396،حال به نظر میرسد ویژگیهای منحصر به فرد این شیوه آموزشی باعث شده تا روز به روز جایگاه متعالیتری در نظام
آموزشی کسب نماید(پرستریج )2012،78و از آنجایی که ویژگی عصر حاضر اطالعات محوری است و یادگیری الکترونیکی بهعنوان ضرورتی برای جامعه
اطالعاتی محسوب میشود و با توجه به روند گسترش رایانه و اینترنت در آموزش ،نظامهای آموزشی نمیتوانند یادگیری الکترونیکی را نادیده بگیرند(پیچر،
ماییر و ماچر241:2010،79؛ صدقپور و میرزایی .)1392،چراکه بکارگیری صحیح نظام آموزش مجازی عالوه بر آشنایی مدرس و یادگیرنده با روشهای نوین
آموزشی میتواند به مهارتهای کامپیوتری و آموزشی در استفاده از مطالب درسی نیاز داشته باشد که یکی از این مهارتهای مهم یادگیری خودرهیاب
است(زکیعامارین و السوب.)2021،80
خودرهیابی در یادگیری ،حالت روانی است که در آن فراگیر احساس میکند از نظر فردی ،مسئول یادگیری خویش است(قبادی ،حدادی و داداشزاده.)1394،
یوان ،ویلیامز و فنگ )2011(81در تعریف یادگیری خودرهیاب اظهار میکنند که یادگیرندگان از راه یادگیری خودرهیاب با نیازهای یادگیری خود ،تعیین
هدفها ،انتخاب استراتژی یادگیری و ارزیابی نتایج فرایند یادگیری آشنا میشوند .یادگیری خودرهیاب اعتماد به نفس فراگیران و ظرفیت آنان برای یادگیری
مستقل در محیطها و موقعیتهای آموزشی و کاری چالش برانگیز را افزایش میدهد(یوسفی و گردان شکن .)1389،همچنین خودرهیابی در یادگیری ،یک
رویکرد به فرایند یادگیری است که فراگیران را به شناسایی مقاصد یا نیازهای یادگیری خودشان از راه شناخت مشترک و تصمیمگیری مشارکتی ترغیب
میکند .راهبردهایی چون جستجوگری ،یادگیری مستقل و روشهای تجربی ،تکوین و توسعه یک ارزیابی از پیشرفت فردی و گروهی به سوی دستیابی به
هدفهای تعریف شده ،جزء جداییناپذیر این رویکرد است(لونگ .)2020،82بنابراین به دلیل مزایای مربوط به برآیندهای یادگیری خودرهیاب ،محیطهای
آموزشی و سازمانی ،بهطور جدی بر اهمیت آن تأکید میورزند و ارزش آن به عنوان یک مهارت الزم برای آموزشهای الکترونیک در قرن بیست و یکم مورد
توجه قرار گرفته است(موریس و روس .)2021،83در اثر اصلی نولز )2008(84به نقل از فیشر ،کینگ وتاگو )2014(85یادگیری خودرهیاب به عنوان فرایندی
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تعریف شده است که در آن افراد برای شناسایی نیازهای یادگیری خود ،تعیین اهداف یادگیری ،شناسایی منابع و مطالب مورد نیاز برای یادگیری ،انتخاب و
اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزیابی برآیندهای یادگیری خود با یا بدون کمک دیگران وارد عمل شده و ابتکار عمل را در دست میگیرند .در این
تعریف باید به دو بعد توجه داشت ،اول ،یادگیری خودرهیاب به عنوان یک فرایند یا شیوه یادگیری) و دوم ،مسؤولیتپذیری که یک مؤلفه موردنیاز و هم یک
برآیند یادگیری خودرهیاب میباشد(توح و کیریشنر .)2020،86با تاکید براین موضوع بود که براک )2011(87از مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات افزایش
انگیزه تحصیلی ،اعتماد به نفس و گسترش یادگیری مستقل و خودرهیاب میداند .زیرا فناوری اطالعات در امر آموزش میتواند یادگیری خودرهیاب را فعال و
ترفیع دهد(زنجانی ،عجم و بادنوا .)1396،لی )2019(88در پژوهشی بیان میکند که تدریس استاد با فناوری نقش مهمی در خودرهیابی در یادگیری دانشجو
دارد و نقش اساتید به لحاظ حمایتهای رفتاری و عاطفی و از آگاهی فناوری در افزایش خودرهیابی در یادگیری نباید نادیده گرفته شود .همچنین خودرهیابی
نیز نقش اساسی در بهینهمند بودن آموزشهای الکترونیک دارند .بنابراین با توجه به آنچه بیان شد ،افزایش حجم دانش و دادهها و کهنه شدن سریع مطالب
درسی ،تغییرات سریع جوامع و غیرقابل پیشبینی بودن آینده لزوم آموزش و یادگیری مداوم شیوه آموزش نوینی را میطلبد .شیوهای که به وسیله آن فرد
بتواند به گونه مستقل و خودگردان و برای همه عمر به مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازد .زیرا افراد دارای سطوح باالی یادگیری خودرهیاب ،یادگیرندگان
فعالی هستند که میل قوی برای یادگیری دارند ،از مهارتهای حل مسأله استفاده میکنند ،دارای توانمندیهای الزم برای درگیری در فعالیتهای یادگیری
مستقل هستند و به طور خودمختار یادگیریشان را اداره میکنند(پرستریج.)2012،
با توجه به مطالب مطرح شده ،هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از مقاالت و منابع کتابخانهای انجام شده است ،مطالعة
یادگیریهای خودرهیاب در بسترهای یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت  -عملکرد در نظام آموزشی است .بنابراین در این مقاله ابتدا به
ویژگیهای یادگیرندگان خودرهیاب ،مؤلفههای مؤثر درونی برای ارتقای یادگیری خودرهیاب در بستر الکترونیک ،مزایای یادگیری خودرهیاب در یادگیریهای
الکترونیک و محدودیتهای یادگیری خودرهیاب پرداخته و سپس مدلهای یادگیری خودرهیاب ،توالی خود رهیابی در یادگیری الکترونیکی و استراتژیهای
یادگیری خودرهیاب در آموزشهای الکترونیک بررسی و در نهایت جمعبندی و نتیجهگیری شده است.

ویژگیهای یادگیرندگان خودراهبر
ویژگیهای بسیاری برای یادگیرندگان خود رهیاب در ادبیات مربوطه ذکر شده است که برخی از آنها با یکدیگر همپوشی دارند .طبق نظر متخصصان یادگیری
خودراهبر ،خالصهای از ویژگیهای افراد خود رهیاب به شرح زیر میباشد:
)1خودکنترلی :یادگیرندگان خودراهبر افراد کامالً مستقلی هستند که قادر به تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای یادگیریشان به شکل
مستقل میباشند.
 )2خودمدیریتی :یادگیرندگان خود رهیاب ،قادر به تشخیص موارد مورد نیاز خود در طی فرایند یادگیری ،ایجاد اهداف یادگیری ،کنترل زمان و انرژی خود
برای یادگیری و ترتیبدهی بازخوردهای کاری هستند(ژانگ.)2000،89
 )3انگیزه و اشتیاق به یادگیری :انگیزه این قبیل افراد به منظور کسب دانش بسیار قوی است.
 )4حل مسأله به منظور نیل به بهترین نتایج یادگیری :یادگیرندگان خودرهیاب از منابع یادگیری موجود ،راهبردهای عملی یادگیری برای غلبه بر مشکالتی
که در فرایند یادگیری روی میدهند بهره میجویند .چهار ویژگی برشمرده شده در باال موجب تمایز یادگیرندگان خودرهیاب از سایر انواع یادگیرندگان میشود،

86 Toh & Kirschner
87 Braak
88 Li
89 Zhang
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زیرا یادگیرندگان خود رهیاب به کنترل خودمختار فرایند یادگیری میپردازند .این افراد به رغم اینکه بهطور طبیعی خود مختار هستند به منظور تبادل اطالعات
ارزشمند به تعامل و ارتباط با دیگران میپردازند(کومار.)2021،90

مالفههای ماثر درونی برای ارتقای یادگیری خود رهیاب در بستر الکترونیک
برای درک و کمک به یادگیرندگان ،برای کسب صفات مربوط به یک یادگیرنده خودرهیاب در بستر الکترونیک باید نخست به بررسی و مطالعه روانشناسی
انگیزش و روانشناسی تربیتی پرداخته شود .در این زمینه بر نقش مهم انگیزه و اراده در شروع و تداوم بخشیدن به تالشهای یادگیرندگان در فرایند یادگیری
صحه گذاشته شده است(کومار .)2021،انگیزه افراد را به سمت تصمیم بـه مشارکت سوق داده و اراده باعث تداوم بخشیدن به تکلیف تا به پایان و تأمین اهداف
میشود .استادان ،مدیران و والدین و یادگیرندگان باید مفاهیمی همانند انگیزش فراگیران ،فراشناخت ،خودکارآمدی ،خودتنظیمی ،منبـع کنترل و جهتگیری
هدف را درک نمایند ،زیرا این مفاهیم پایه و اساس مبدل شدن به یک یادگیرنده خود رهیاب را برای یادگیرندگان فراهم میآورد .هرچند یک فراگیر میتواند
بدون دریافت آموزش آشکار و ایجاد این ویژگیها یک یادگیرنده خودرهیاب شود اما چنانچه استادان و مدیران آنها را در سطح کالس و دانشکده درک کرده و
پرورش دهند احتمال محقق شدن این مطلب بیشتر خواهد شد(داگالس و موریس.)2014،91
 )1انگیزش فراگیران :انگیزش مسألهای پیچیده و چند بعدی است که اساساً شامل دالیل موقعیتی گوناگون در خصوص علت انتخاب یا عدم انتخاب مشارکت
و درگیری در تکالیف علمی از سوی یادگیرندگان می باشد .انگیزش یادگیرندگان یک مفهوم لغزنده است .بدین لحاظ که ممکن است یک فراگیر به شکل درونی
برای انجام یک تکلیف خاص برانگیخته شود ،اما به لحاظ بیرونی برای انجام کار دیگری برانگیخته شده باشد .در اینجا عوامل فرهنگی متعددی نقش ایفا
میکنند کـه از آن جمله میتوان به آموزش ،فردگرایی در برابر جمعگرایی و نقش استاد یا مربی اشاره کرد(نادی و سجادیان.)1385،
 )2جهتگیری هدف :این بعد در قیاس با انگیزش یادگیرندگان مفهوم محدودتری محسوب میشود که تحت عنوان توانایی فردی برای برنامهریزی و هدفگذاری
تعریف شده است که در پرتو خودکارآمدی باعث افزایش انگیزش میشود .افراد دارای جهتگیری هدف ،اهداف چالشآور را برای خود وضع کرده و به رغم
وجود موانع یا چالشها خود را متعهد به دستیابی به سطوح باالی موفقیت میکنند(نادی و سجادیان.)1385،
 )3خودکارآمدی :خودکارآمدی ،داوری افراد در مورد توانمندیهایشان جهت اجرای یک سلسـله اقدامات الزم برای انجام انواع عملکردها تعریف شده است.
خودکارآمدی با عزت نفس تفاوت دارد .بدین لحاظ که خودکارآمدی یک داوری فردی در مورد توانمندیهای فرد است تا یک واکنش عاطفی نسبت به
موفقیتهای واقعی .خودکارآمدی بیشتر به یک تکلیف خاص مرتبط است تا یک ایده و نظر کلی در مورد توانمندیها(توول و کوترل.)2000،92
 )4منبع کنترل :توسط راتر )2001(93به نقل از میلر ،فیچ و مارشال )2003(94تحت عنوان »گرایش یادگیرندگان برای نسبت دادن موفقیتها و شکستها
به عوامل درونی تحت کنترلشان(تالش ،توانمندی ،انگیزش) یا عوامل بیرونی خارج از کنترلشان (شانس ،اقبال ،اقدامات دیگر) تعریف شده است .یک یادگیرنده
برخوردار از یادگیری خودراهبر بیشتر از منبع کنترل درونی متاثر است(میلر ،فیچ و مارشال .)2003،
 )5خودتنظیمی :توانایی یادگیرنده برای کنترل عالیق ،نگرشها و تالشها در جهت انجام یک تکلیف یا نیل به یک هدف میباشد .اساس خود تنظیمی ،توانایی
یادگیرنده برای درک صالحیتهای الزم برای یک تکلیف یا هدف و سپس نظارت بر تالشهایش و تنظیم آنها بدون یادآوری ،ضرباالجل یا سرنخهـایی از
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جانـب افرادی نظیر استادان ،همساالن و والدین میباشد .فراگیری که از درک روشن در مورد یک تکلیف تحصیلی برخوردار است ،میتواند برای برآورده ساختن
موارد الزم برای انجام این امر به خود تنظیمی بپردازد(لوینز ،ماگدا و ریکرز.)2008،95
 )6فراشناخت :توانایی یادگیرنده برای تجزیه و تحلیل ،تعمق و درک شناختها و فرایندهای یادگیریش میباشد .یادگیرندگانی که به شناسایی راهبردهای
یادگیری مناسب در بافت صحیح میپردازند از فراشناخت استفاده میکنند .آنـان از نقـاط قوت و ضعف شناختهایشان آگاهی دارند و قادر به تنظیم و اصالح
آنها خواهند بود(پالمر.)2003،

مزایای یادگیری خودراهبر در یادگیریهای الکترونیک
سامر ،)2018(96دالیلی را برای ضرورت و تأکید بریادگیری خودرهیاب در یادگیریهای الکترونیک برشمرده است کـه بدین شرح میباشد ،دلیل اول این است
که شواهد نشان میدهد ،افرادی که ابتکار عمل یادگیری خود را به دست میگیرند (یادگیرندگان فعال) در قیاس با کسانی که به شکل منفعل در کالس استاد
حاضر شده و آموزشها را دریافت مینمایند (یادگیرندگان منفعل) چیزهای بیشتری را یاد گرفته و یادگیری بهتری را حاصل مینمایند .آنها با هدفمندی و
انگیزه باالتری پای بـه قلمرو یـادگیری میگذارند و همچنین در قیاس با یادگیرندگان منفعل از آموختههای خود بهتر و بیشتر بهره میگیرند .دلیل دوم این
است که ،یادگیری خودرهیاب با فرایندهای رشد روانشناختی طبیعی انسان سازگارتر است .در واقـع یک بعد اساسی بلوغ ،شکلگیری توانمندی بر عهده گرفتن
روزافزون مسؤولیت یعنی به طور فزایندهای خودرهیاب شدن می باشد .دلیل سوم این است که بسیاری از تحوالت جدیدی که در آموزش شکل گرفته مثل
ایزارهای نوین آموزشی ،مسـؤولیت بـه دست گرفتن ابتکار و یادگیری را تا حد زیادی بر عهده یادگیرندگان مینهند و یادگیرندگانی که بدون برخورداری از
مهارتهای جستجوگری و خود رهیابی وارد این برنامهها میشوند به همراه استادان خود دچار اضطراب ،ناکامی و غالبا شکست خواهند شـد .دلیل چهارم که
میتوان اضافه کرد این است که با توجه به دگرگونیهای سریع در درک دانش ،دیگر این واقع بینانه نیست که هدف یادگیری را انتقال دانش عنوان کرد .هدف
اصلی آموزش و یادگیری درحال حاضر باید ایجاد و شکلدهی مهارتهای پژوهش و جستجوگری باشد(میلر ،فیچ و مارشال .)2003،
یادگیری خودرهیاب فرایندی است که در آن یادگیرندگان مسؤولیت برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی یادگیری خود را بر عهده داشته و از آنها انتظار میرود که به
طور مستقل از دیگران به منظور نیل به اهداف یادگیری از قبل تعیین شده کار و فعالیت کنند .یادگیری خودرهیاب به شکلی طعنهآمیز بسیار همیارانه است و
یادگیرندگان در آن به همیاری با همساالن و استادانشان میپردازند .یادگیرندگان خودرهیاب ،افرادی خودانگیخته ،ساعی ،مستقل ،خود منضبط ،خودباور و
هدف محور هستند(ژنگ ،الو و نیو .)2019،97به نظر کل )2002(98به نقل از اسمیت یادگیری خودرهیاب ،از یک طرف به عنوان یک فرایند ،شکلی از
یادگیری است که در آن یادگیرندگان مسؤولیت اصلی برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی تجارب یادگیریشان را در بستر الکترونیک بر عهده دارند و از طرف دیگر به
عنوان یک فرآورده ،هدف آن تبدیل کردن افراد به یک یادگیرنده درون راهبری شونده 99و درون عامل 100میباشد(نادی و سجادیان.)1385،
یادگیری خودراهبر به ایجاد دانش حیطه خاص و نیز توانمندی انتقال دانش مفهومی به موقعیتهای جدید میپردازد .همچنین یادگیری خود رهیاب در پی
پر نمودن شکاف بین دانش علمی و مسـائل دنیای واقعی از طریق در نظر داشتن نحوه یادگیری افراد در زندگی واقعی بر میآید(ژنگ ،الو و نیو.)2019،

محدودیتهای یادگیری خودرهیاب
نولز( )2003باور دارد فراگیرانی که بدون برخورداری از مهارتهای یادگیری خودراهبر وارد برنامههای تحصیلی وآموزشی میشوند دچار اضطراب ،ناکامی و
غالبا شکست میگردند .مطالعات مختلف گزارش کردهاند که دانشجویان ابتـدا دچار تجربه اضطراب و هراس در مورد یادگیری خودراهبر شده و در ابتدا شروع
95 Loyens, Magda, & Rikers
96 Sumuer
97 Geng, Law & Niu
98 Kell
99 Inner-directed
100 Self-operation
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دورههای خود نیازشـان را به آموزشهای رسمی اعالم میکنند .این میل و عالقمندی بـه آموزشهای رسمی از این واقعیت پرده بر میدارد کـه بزرگساالن با
یادگیری خودرهیاب ناآشنا بـوده و آن را مشکلزا میدانند .پس از مطالعه ادراکات استادان و فراگیران از یادگیری خودرهیاب بـه نظر میرسد که فراگیران یک
تغییر و تحول را از سر میگذرانند که با احساسات منفی شروع شده ولی بـه خودباوری در مهارتهای یادگیری خودرهیاب ختم میشود(ژو ،بونک و
دوو.)2020،101
این مسؤولیت مربیان است که از حصول مهارتهای یادگیری خودرهیاب فراگیران خود اطمینان یابند ،مهارتهایی که قابل انتقال از آموزش بـه محل کارشان
میباشد .دانشگاهها در واکنش نشان دادن به چالشهای جامعه نقش مهمی را ایفا میکنند ،به ویژه در مواقعی کـه شواهد فراوانی دال بر مقاومت در برابر
خودرهیابی در یادگیری مشاهده میشود .هم یادگیرندگان و هم مربیان باید درک صحیحی از یادگیری خودرهیابی داشته باشند و راهبردهای یادگیری
خودرهیاب مناسبی را برای تسهیل و ارتقای توانمندیهای یادگیرندگان در خودرهیاب شدن در فرایند یادگیری و از جمله فرایند خود سنجشی اتخاذ و انتخاب
کنند(میلر ،فیچ و مارشال .)2003،

مدلهای یادگیری خودراهبر
مدل چهاربعدی کندی :کندی )2004(102در بازبینی ادبیات و دیدگاههای مختلف یادگیری خودرهیاب ،آن را بعنوان چتری مفهومی مرکب از چهار بعد
ویژگیهای شخصی ،رضایت و پتانسیل فرد برای هدایت خود ،شیوه سازماندهی آموزش در محیطهای رسمی و پیگیری فرصت یادگیری در محیطهای غیررسمی
در نظر گرفت .تنوع سازهها در الگوی کَندی ،درک عمیقی از یادگیری خودرهیاب برای ما ایجاد نموده است؛ این الگو اولین الگوی اشاره کننده به امکان
خودرهیاب متفاوت یادگیرندگان در حوزههای مختلف محتوا است .کندی در مفهوم پرورشی به دو بعد ویژگی شخصی و رضایت (پتانسیل) فرد برای هدایت
خود و در مفهوم آموزشی به دو بعد شیوة سازماندهی آموزش در محیطهای رسمی و پیگیری فرصت یادگیری در محیطهای غیررسمی اشاره دارد ولی الگو
چگونگی یادگیری خودرهیاب را در زمینههایی از قبیل یادگیری کالس درس یا یادگیری برخط شرح نمیدهد(کندی.)2004،
مدل جهتگیری مسئولیت شخصی براکت و همسرا :براکت و همسرا )1994(103در مدل خود مدل خود مفهوم آموزشی را در سه بعد -1 :یادگیرنده عهده
دار نقش برنامهریزی  -2روش یادگیری و  -3ارزشیابی از یادگیری خود و در بعد  -4مفهوم پرورشی را ویژگیهای شخصیت یادگیرنده تعریف میکند .این الگو
به مربی این اجازه را میدهد که رشد حرفهای یادگیرنده را از طریق چهار عامل بررسی کند و او را برای پاسخگویی به این موقعیتها توانمند سازد .بعضی از
یادگیرندگان روشهای آموزشی و برنامه جدید را با آمادگی کامل می پذیرد .آنها از این طریق تقاضای حمایت میکنند و این توانایی را دارند که یادگیری خود
را ارزیابی نمایند که بدانند چه مواقعی نیاز به کمک گرفتن از دیگران دارند .با این وجود یادگیرندگان دیگری هم هستند به دالیل مختلف نمیخواهند و یا
قادر نیستند کمکی دریافت کنند و مسئول یادگیری خود بودن را در خود به وجود می آورند(بهرنگی و صیدی.)1396،
مدل یادگیری خودراهبر مرحلهای گرو :گرو )1991(104برای یادگیری خودراهبر ،مدل  4مرحلهای را پیشنهاد میکند؛ مدلی که مریام و بومگارتنر()2007
آن را به عنوان یک مدل آموزشی یادگیری خودراهبر تقسیم بندی میدانند .مدل مرحلهای گرو یادگیرندگان را طی  4مرحله از یک یادگیرنده وابسته که نیاز
به مربیگری و هدایت دارد به سمت یادگیرندهای مستقل برانگیخته شده از طریق مربی هدایت میکند(گرو.)1991،
مدل گریسون( )1992الگوی خودراهبر گریسون 105نیز شامل جنبههایی از یادگیری خودراهبر با عنوان ویژگی شخصی و فرایندهای یادگیری میباشد به
طوری که یادگیری خودراهبر از دو بعد خود مدیریتی ،خودنظارتی تشکیل شده است .در محیطهای آموزشی ،خودمدیریتی شامل استفادة فراگیران از منابع
آموزشی در خالل زمینة یادگیری می باشد .تمرکز الگوی گریسون بر استفاده از منابع ،استفاده از راهبردهای یادگیری و انگیزة یادگیری میباشد .همچنین
101
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کنترل یادگیرنده به معنای منع استقالل فردی نیست ،بلکه به معنای همکاری بیشتر افراد با یکدیگر در خالل یادگیری است .میتوان نتیجه گرفت الگوی
گریسون تمرکز مشخصی را روی مقولة فرایندهای یادگیری از یادگیری خودراهبر نداشته است؛ گریسون همانند کندی ،همچنین براکت و همسترا ،عامل زمینه
در الگویش را بعنوان خودمدیریتی خاص از منابع در زمینة ارائه شده تعریف کرده است .هنوز نقش زمینه تا حدودی در الگوی گریسون صوری بوده و تعامل
پویا میان زمینه یادگیری و یادگیری خودراهبر مبهم میباشد(گریسون.)1992،
الگوی مدیریت آموزش خودراهبر مدلی جامع برای یادگیری خودراهبر :عالوه بر مدلهای پیش گفته مدلهای دیگری نیز برای یادگیری خودراهبر مطرح شده
است ،اما در هیچ یک به مدیریت آموزش خودراهبر در زمینة آموزش علوم اشاره نشده است .همچنین در اغلب آنها توجه کمی به زمینة فرایند یادگیری ،ابعاد
شناختی و انگیزشی شده است .بدون این دیدگاه ،یادگیری خودراهبر فاقد مفهومی جامع خواهد بود .الگوی مدیریت آموزش خودراهبر با در نظر گرفتن ابعاد
مدیریت عوامل بیرونی (کنترل زمینهای) ،کنترل درونی (مسئولیتشناختی) و انگیزش (وارد شدن به کار) در ارتباط با یادگیری در زمینه آموزش علوم پیشنهاد
شده است .در اینجا یادگیران برانگیخته میشوند تا مسئولیت و کنترل مشارکتی فرایند شناختی (خودکنترلی) و زمینهای را در ایجاد و تأیید نتایج یادگیری
معنادار و ارزشمند به کار برند(گیبسون.)2003،106
بنابر آنچه تاکنون بیان شد الگوی مدیریت آموزش خودراهبر ،شامل سه بعد خودمدیریتی(کنترل کار) ،خودکنترلی (مسئولیتشناختی) و انگیزش است .اگرچه
ابعاد فوق در اینجا بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد ،اما ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند .این امر مشکالت ویژهای در مورد بحث ایجاد
میکند(گیبسون.)2003،
الف)خودمدیریتی :خود مدیریتی در ارتباط با مباحث کنترل کار بر جنبه اجتماعی تمایالت یادگیری تمرکز دارد .فعالیت های بیرونی ،به این معنی ،با فرایند
یادگیری در ارتباط است .خودمدیریتی با تعیین هدف های یادگیری و مدیریت منابع یادگیری ارتباط دارد .سواالت درباره هدف مدیریت ،روشهای یاد بگیری،
نحوه حمایت و نتایج به طور مشارکتی و مداوم مورد بحث قرار میگیرد .مثالً برای یادگیرندگان فرصتهایی در زمینه دوست داشتن آنها از نحوه انجام فعاالنه
فرایند یادگیری خود فراهم می شود .در خود مدیریتی ،مدیریت فرایند یادگیری تسهیل شده و یادگیری مداوم و معنادار تقویت میشود .واژه خود مدیریتی
برای مشخص کردن جنبهای از کنترل کار بیرونی ویژه مدیریت فعالیتهای یادگیری و بطور نزدیک مرتبط با تعیین هدف و راهبردهای فراشناختی بکار میرود.
ماهیت این مفهوم میتواند در ادبیات انگیزشی خودتنظیمی یافت شود .در عین حال خود مدیریتی در عمل نمیتواند از راهبردهای کنترل شناختی خودکنترلی
و کنترل خودکاوی (انگیزش و اراده) جدا باشد و برای نشان دادن مدیریت منابع و آنچه که یادگیرندگان در طول فرایند یادگیری انجام میدهند ،مورد استفاده
قرار میگیرد(هان.)2014،107
ب) خودنظارتی :خودکنترلی ،فرایندهای شناختی و فراشناختی شامل نظارت بر راهبردهای یادگیری و همچنین توانایی تفکر در مورد شیوهی تفکر(برنامهریزی
و اصالح تفکر مطابق با هدف یادگیری) را مورد توجه قرار میدهد .خودکنترلی فرایندی است که از طریق آن یادگیرنده مسئول ساخت ذهنی خود میشود (برای
مثال مفاهیم و عقاید جدید را با دانش قبلی یکپارچه می سازد) .مسئولیت خود کنترلی نشان دهنده تعهد و الزام برای ساخت مفهوم از طریق تفکر انتقادی و
تأیید جمعی می باشد .از طریق خود کنترلی فرایند یادگیری اطمینان یکپارچگی ساختارهای دانش جدید و قبلی به یک روش معنادار و تحقق هدفهای
یادگیری حاصل میشود(هان.)2014،
ج) انگیزش :انگیزش نقش مهمی را در اقدام و حفظ تالش برای یادگیری و تکمیل هدفهای شناختی ایفا میکند .علیرغم محدود بودن درک ما از ارتباط بین
انگیزش و شناخت ،دالیل کافی نشان میدهند عوامل انگیزشی تأثیرات عملی زیادی بر انواع فعالیتهای شناختی دارند؛ فعالیتهای شناختی که خود پیش
زمینه یادگیری فرد ه ستند .انگیزش باعث ایجاد ارزش و موفقیت در دستیابی اهداف یادگیری در هنگام یادگیری میشود و به عنوان واسطهای بین بافت
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(کنترل) و شناخت (مسئولیت) در طول فرایند یادگیری عمل میکند .انگیزش ،تمایل به انجام کار است تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد .میتوان انگیزش
را برحسب رفتار عملی تعریف کرد .کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتری از خود نشان میدهد(گاور.)2014،108

توالی خود رهیابی در یادگیری الکترونیکی
در یادگیریهای الکترونیکی میبایست توالیهای خودراهبری نیز رعایت گردد .بدین صورت که فراگیران باید احساس کنند که به یادگیری نیاز
دارند و بدانند که چطور ،چرا و چگونه چیزی را در بستر الکترونیک میآموزند .مضمون و جریان یادگیری دارای ارتباط مهم و قابل درکی با
تجربیات گذشته باشد و تجربه بهعنوان منبع مناسبی برای یادگیری به حساب آید .مطلبی که فراگرفته میشود بهطور مطلوبی با تغییرات روانی
و جسمانی فرد و امور و وظایف او در زندگی شغلی ارتباط داشته باشد .میزان استقالل تجربه شده توسط افراد در سازمان متناسب با چیزی
باشد که برای حالت یا روش کار استفاده شده مناسب است .فراگیران در محیطی آموزشی ببینند که اضطراب آنها را به حداقل برساند و با
آزادی بتوانند موضوعات ،مطالب و مهارتها را تجربه کنند(خیات .)2015،109در کنار این مکانیسمها  5ویژگی باید در فرایندآموزشهای
الکترونیکی مبتنی بر خودراهبری ایجاد یا وجود داشته باشد.
 .1انگیزش .2 ،قدرت درک ارتباطات .3 ،برنامهریزی .4 ،تجربه کردن ،و  5ارزیابی(یوسفی و گردانشکن.)1389،

استراتژیهای یادگیری خود رهیاب در آموزشهای الکترونیک
اساساً استراتژیهای یادگیری خود رهیاب به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشوند:
الف) استراتژی داخلی (درونی) که به سازماندهی محیط مطالعه ،نظم در مطالعه و استفاده از مطالعه کمکی میپردازند .ب) استراتژی خارجی  ،درک و فهم
فراگیر  ،ساختار اطالعات و دانش و انطباق دانش و محتوی با سبک یادگیری را موردمطالعه قرار میدهد(السفدو.)2020،110
برای تشخیص استراتژیهای یادگیری میتوان از این دو ابزار سود برد :ابتدا فراگیران میتوانند به کمک راهنمایان  ،رفتارهای راهبردی خود را مشاهده و تحلیل
کنند و راجع به آن با همدیگر بحث نمایند دوم فراگیران می توانند رفتارهای یادگیریشان را با استفاده از یک سیاهه استراتژیهای خود رهیابی در فرم
پرسشنامهای مربوطه منعکس نمایند(خیات .)2015،در همین زمینه پیسکوریچ )2011( 111معتقد است میتوان از استراتژیهای مستقیم و غیرمستقیم
کمک گرفت.

الف-استراتژیهای مستقیم شامل:
 .1کمک به خودآگاهی افراد .2،تشویق کردن آنها .3 ،کمک به شناسایی موفقیت قبلی .4 ،ایجاد مالکیت فردی .5 ،تشویق در جهت پذیرش روشها .6 ،حمایت
از فراگیر و کاهش سطح تهدید(السفدو.)2020،

ب -استراتژیهای غیرمستقیم عبارتاند از:
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 .1طرح سؤاالت .2،طرح مسائل .3،خلق سؤاالت .4 ،کار روی ایدههای مبهم و متضاد .5 ،معماهای پیچیده .6،مواجه با برهانها و مشکالت .7 ،تحت حمایت
قرار گرفتن .8 ،استفاده از مدلها و اصول .9 ،استفاده از تواناییها و عالئق نکته قابل توجه آن است که خودرهیابی محدود به سازمانهای آموزشی نشده و
شرکتها و مؤسسات غیرآموزشی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است(یوسفی و گردانشکن.)1389،
حال از آن جایی که خودراهبری در یادگیری به عنوان یکی از هدفها و استراتژی های یادگیری درعصر فناوری و ارتباطات در کانون توجه قرار گرفته است و
بدون تسلط بر این مهارتها امکان حضور اثربخش در آموزشهای مدرن و فراگیر محور وجود ندارد بنابراین ایجاد و پرورش مهارتهای یادگیری خودرهیاب به
یکی از اهداف آموزش مبتنی بر بسترهای الکترونیک در چند دهه اخیر بدل شده است ،به طوریکه پژوهشهای مربوط به یادگیری خود رهیاب در سطح جهان
افزایش یافته است .پیشینه مربوط به یادگیری خود رهیاب بیانگر این مطلب است که یادگیرندگان خود رهیاب همواره از مسئولیت خود در یادگیری معنادار و
نظارت بر خویش ،آگاهی دارند آنها به مسائل به دیده چالش مینگرند ،مایل به تغییر هستند و از یادگیری لذت میبرند پرورش یادگیرندگان خودرهیاب یک
مؤلفه مهم و ارزشمند در تالشهای بهبود بخش آموزش است .یادگیرندگان در هدفگذاریهای یادگیری در خصوص مطالبی که ارزش یادگیری دارند و نیز
نحوه انجام تکلیف یادگیری در یک چهارچوب خاص از استقالل بسیاری برخوردارند بنابراین چنین خصلتهای است که باعث مورد توجه قرار گرفتن آن در
دهههای اخیر از نگاه متخصصین امر شده است(جالل و اوما.)2017،112

بحث و نتیجهگیری
امروزه با افزایش بهره گیری از فناوری اطالعات در حوزه آموزش ،ایجاد محیطهای یادگیری بدون محدودیت های زمانی و مکانی روی اینترنت امکانپذیر شده
است .این محیطها یادگیرندگان را قادر میسازد تا به محتوای درسی دست یابند ،ایدههایشان را به اشتراک بگذارند و با مشارکتکنندگان آنالین دیگر ارتباطات
داشته باشند .لذا این گونه آموزش میتواند در موقعیتهایی که امکان حضور مدرس و فراگیر در یک کالس درس وجود ندارد ،بسیار مفید و کاربردی باشد .در
کشورمان نیز در پی شیوع بیماری کرونا و تعطیالت ناخواسته مراکز آموزشی ،تهیه نرم افزارهای مربوطه بستر مناسبی را برای آموزش از راه دور فراهم کرد .با
شروع راهاندازی و استمرار فرآیند یاددهی-یادگیری در این فضای مجازی ،ذینفعان آموزش با چالشهایی مواجه شدند .از طرفی مسئولین عنوان نمودند حرکتی
که در حوزه آموزش مجازی به خاطر تهدید کرونا صورت گرفت ،تبدیل به یک فرصت شده است که میتوان در زمان بازگشایی نیز از آن به عنوان مکمل برنامه
درسی و برای گسترش عدالت آموزشی بهره برداری نمود(عباسی ،حجازی و حکیمزاده .)1399،چراکه ارائه آموزش در بستر فناوری ناظر به فرصتها و
تهدیدهایی است که این خود نشانگر ماهیت غیرخنثی بودن آن است .از یکسو فناوری آموزشهای مجازی نسبت به آموزش سنتی و چهره به چهره فرصتهای
متعددی در حوزة کاری آموزش به وجود آورده است که میتوان به توسعة آموزشهای چندفرهنگی ،پرورش حس نوعدوستی و گسترش پوشش تحصیلی،
توسعة آزادی آکادمیک ،رشد منش علمی ،ایجاد محیط یادگیری تعاملی و تغییر نقش استاد و دانشجو ،پرورش تفکر انتقادی و استدالل اخالقی اشاره کرد که
همسو با این مطالب مهرمحمدی( )1388یکی از اساسیترین اهداف آموزشهای الکترونیکی و مجازی را تأکید بر تقویت قابلیتهای برتر تفکر میدانند که در
تبیین این نکته میتوان گفت ،آموزشهای الکترونیک و مبتنی بر فناوری به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر به فرد و کاربر پسندی همچون انعطافپذیری،
آموزشهای غیرحضوری ،یادگیری مستقل و مشارکتی مبتنی بر استعداد و عالقه ،صرفهجویی در هزینه و زمان و فراگیر محور بودن جامعة علمی و آموزشی را
در حوزة تربیتی و علمی با تجربیاتی جدید مواجهه نموده که در آموزشهای سنتی مشاهده و تجربه نشدهاند ،حال همین امر موجب استقبال از طرف گروههای
مختلف اجتماعی شد که با شتاب بیشتری نسبت به سایر فناوریها رشد و توسعه پیدا کرد .اما از سوی دیگر باید گفت که آموزشهای الکترونیک همانند هر
فعالیت دیگری به اخص در حوزه آموزش ،نیازمند مهارت های مختص به خود است تا بتواند نتیجه مطلوبی ارائه دهد .یکی از این مهارتاساسی یادگیری
خودرهیاب میباشد.
مرور منابع مختلف نشان میدهد ،در جهان کنونی که انفجار دانش و تکنولوژی ،تغییرات و جهشهای شـگفتانگیزی را پدید آورده ،لزوم توجه به یادگیری
خودرهیاب خصوصا در نظام آموزشی امری ضروری و بدون تردید میباشد .تحقق یادگیری خودرهیاب در واقع زمینهای برای خودشکوفایی یادگیرنده ایجاد
112 Jaleel & OM
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کرده و او را در جستجوی پاسخگویی به نیاز تحقق استعداد خود ،خالقیت و جـتجوگری در آموزش و یادگیری یاری میدهد.به عنوان مثال لی ( )2019در
پژوهشی بیان میکند که تدریس استاد با فناوری نقش مهمی در خودرهیابی در یادگیری دانشجو دارد و نقش اساتید به لحاظ حمایتهای رفتاری و عاطفی و
از آگاهی فناوری در افزایش خودرهیابی در یادگیری نباید نادیده گرفته شود همچنین خودرهیابی نیز نقش اساسی در بهینهمند بودن آموزشهای الکترونیک
دارند .یادگیری خودرهیاب از حیث میزان مسؤولیتپذیری تقبل شده از سوی یادگیرنده بر یادگیریش حائز اهمیت بسـیار است .زیرا یادگیرنده خودرهیاب
کنترل یادگیری خود را بر عهده گرفته و مسؤولیت یاد گرفتن آنچه را که برای خویش مهم تلقی میکند را میپذیرد .بنابراین به دلیل مزایای یادگیری
خودرهیاب و گسترش آموزشهای الکترونیک توجه بنیادی به این نوع یادگیری و آموزشهای اساسی برای ارتقای آن ،در سالهای اخیر به طور جدی مورد
توجه قرار گرفته است.
بر همین اساس است که امروزه نظام های آموزشی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان میکوشند تا افراد را به صورت انسان های خودرهیاب پرورش دهند
که دیگر یادگیری در چارچوب ارتباط دوسویه معلم و فراگیر محدود نشود و تعدد رسانه ها و روشهای رویارویی با مطالب یادگیری نیز موجب شده اند ،این
فرایند هم از لحاظ سطح و هم سبک ،از نظر روش و ماهیت دست خوش گوناگونی های بسیار شود و خارج شدن آن از محدوده کالس کنترل ،معلم و تبدیل
آن به صورت فرایند فراگیر محوری ،متغیرهای فردی و فاعلی فراگیران از جمله خودرهیابی در یادگیری را در فعالیت های آموزشی در کانون توجه قرار داده
است .بدیهی است ،تسلط بر رسانههای مدرنی نظیر ابزار های آموزشی امروزه به عنوان مسیرهای یادگیری خودرهیاب تلقی میشوند و افزایش مهارت در
بکاربستن آنها خودرهیابی در یادگیری را افزایش میدهد.بنابراین اگر آموزشهای مبتنی بر یادگیری الکترونیکی بر بنیاد خودرهیابی طراحی گردند و به
فراگیران نیز چنین مهارتی پرورش داده شود ،آنان را قادر خواهد ساخت تا بر فرایند یادگیری خود در تعیین هدف و برنامهریزی ،پردازش دادهها و کسب دانش
جدید ،کنترل پیشرفت خودیادگیری ،اصالح خود بر اساس بازخورد ،کنترل محیط یادگیری برای یادگیری مؤثر ،انتخاب و تغییر راهبردهای یادگیری مشارکت
فعال داشته باشند و به افزایش خودرهیابی در یادگیری بیانجامد.
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یادگیری انطباقی :پیش به سوی یک محیط یادگیری دیجیتالِ هوشمند
طالب زندی ،1فرزانه
.1

پاشایی2

استادیار تکنولوژی آموزشی ،پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) ،تهران ،ایران t.zandi@samt.ac.ir

 .2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش ،تهران ،ایران

Farzaneh.pashaii@gmail.com

چکیده
در سیالهای اخیر با تحوالت صیورت گرفته در عرصیه تکنولوژی دیجیتال ،زمینه برای خلق محیطهای یادگیری هوشیمندِ مبتنی بر ویژگیها و
توانیاییهیای ییادگیرنیدگیان فراهم شییده اسییت .در این راسییتیا ،مطیالعیه حیاضییر بیا هیدف تبیین ییادگیری انطبیاقی بیه عنوان یکی از نمودهیای
محیطهاییادگیری هوشیمند انجام شید که هدف آن سیازگاری و انطباق آموزش با ویژگیها و شیرایط یادگیرنده به کمک تحلیل دادههاسیت .به
همین منظور ،با اسیتفاده از مرور و تحلیل ادبیات موجود و مطالعات انجام شیده در این زمینه ،در ابتدا یادگیری انطباقی و مزایای آن تشیریح
شید .سیپس ،وجه تمایز این نو یادگیری با یادگیری شیخصیی سیازی شیده ،مفهوم آموزش متمایز به عنوان فصیل مشیترک این دو نو یادگیری ،و
چگونگی یکپارچگی آنها تحت عنوان مدل یادگیری انطباقی شخصیسازی شده تبیین شد .در ادامه ،منابع داده ،نقش کالندادهها در یادگیری
انطبیاقی و همچنین میدل تحلییل آنهیا ذییل مفهوم واکیاوی ییادگیری بیازنمیایی شیید .در نهیاییت ،نمونیههیایی از تکنولوژیهیای مورد اسییتفیاده در
ییادگیری انطبیاقی معرفی و چگونگی دسییتییابیبیه اهیداف ییادگیری در بسییتر آنهیا تشییریح گردیید.بیه طور کلی ،ییادگیری انطبیاقی ییک ابتکیار
پداگوژیکی اسیت که محیطی هوشیمند و سیازگار با ویژگیهای یادگیرنده را فراهم میکند که دانشیگاهها و موسیسیههای آموزشیی میتوانند به
واسطه آن ،اثربخشی فرایند آموزش – یادگیری را ارتقاء دهند.
کلمات کلیدی :تکنولوژی دیجیتال ،کالن داده ،واکاوی یادگیری ،یادگیری انطباقی ،یادگیری شخصیسازی شده
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مقدمه
متأثر از پاندمی کووید  ،19نظامهای آموزشـی سـراسـر دنیا به ویژه در کشـورهای کمتر توسـعه یافته و در حال توسـعه درگیر مسـائل و مشـکالت جدی شـدند.
اگرچه در این زمینه مدلهای آموزشـی مجازی یا آنالین جایگزین مدلهای حضـوری و چهره به چهره شـده و فعالیتهای آموزشـی -یادگیری ادامه پیدا کرد،
اما تغییرات به گونهای بود که نه منابع و نه فعالیتهای یادگیری که برای مدل آموزش حضـوری طراحی شـده بودند ،با نیازهای جدید یادگیرندگان سـازگاری
نداشت [.]1
بنابراین ،به نظر میرسـد به روز رسـانی سـریع مدلهای آموزشـی طراحی شـده برای یادگیری که در آن تمام فضـا و محیط یادگیری پیرامون یادگیرنده را به
شکل مناسبی پوشش دهد ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این راسـتا ،با توسـعه و پیشـرفتهای صـورت گرفته در عرصـه تکنولوژی در دههها و سـالهای اخیر ،یادگیری مترقی با تکنولوژی 113به تدریج وارد کالسهای
درس شـــده و در این زمینـه چهـار تغییر را تجربـه کردهایم :یـادگیری الکترونیکی ،114یـادگیری ســـیـار ،115یـادگیری فراگیر 116یـا همـه جـا حـاضـــر ،و یـادگیری
هوشــمند .]2[ 117در این رابطه ،رفته رفته محیط یادگیری مترقی با تکنولوژی از محیطهای یادگیری الکترونیکی به محیط یادگیری هوشــمند 118تحول پیدا
کرده اســت .به عنوان جدیدترین شــکل یادگیری الکترونیکی ،محیط یادگیری هوشــمند بر اســاس دو گونه از انواع تکنولوژی یعنی تکنولوژیهای وســایل
هوشـمند( 119از قبیل اینترنت اشـیاء ،و وسـایل بی سـیم) ،و تکنولوژیهای هوشـمند( 120از قبیل تحلیل یادگیری ،و رایانش ابری) سـاخته شـده اسـت [ .]3این دو
نوع تکنولوژی قادرند محیطهای یادگیری هوشـمند در برگیرنده جنبه های رهیابی فرایند یادگیری ،شـناسـایی سـناریوهای یادگیری ،آگاهی از محیط فیزیکی،
اتصـــال بـه اجتمـاعـات یـادگیری ،و کـارکردهـای انطبـاقی و تعـاملی را خلق کننـد کـه در آنهـا زمینـه یـادگیری انعطـاف پـذیر ،اثربخش ،انطبـاق یـابنـده ،درگیر کننـده،
برانگیزاننده و توأم با بازخورد را برای یادگیرندگان فراهم میکند [ .]2بنابراین ،امروزه این نوع تکنولوژیها و محیطهای هوشـمند پتانسـیل این را دارند که به
شـکلی اثربخش زمینه را برای گونهای از آموزش و یادگیری تحت عنوان یادگیری انطباقی فراهم کنند .حال ،با توجه به اهمیت این شـکل نوین یادگیری که با
ظهور روزافزون قابلیتهای تکنولوژیکی جدید نیز در سـطح نظامهای آموزشـی در سـراسـر دنیا در حال گسـترش اسـت ،و از طرفی از آنجا که تاکنون در ایران
مطالعه قابل اعتنایی در این زمینه انجام نشـده اسـت ،هدف از مطالعه حاضـر ،تبیین یادگیری انطباقی و چگونگی دسـتیابی به آن در محیطهای یادگیری اسـت.
در این راستا ،در مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر هستیم:
•

یادگیری انطباقی چیست و وجه تمایز آن با یادگیری شخصیسازی شده و آموزش متمایز کدام است؟

•

رویکردهای دستیابی به یادگیری انطباقی کدامند؟

•

نقش کالن دادهها و فرایند تحلیل آنها در یادگیری انطباقی چگونه است؟

•

تکنولوژیهای پشتیبان یادگیری انطباقی کدامند و چگونه به واکاوی یادگیری کمک میکنند؟

113 . technology-enhanced learning
114 . e-learning
115 . mobile learning
116 . ubiquitous learning
117 . smart learning
118 . smart learning environment
119 . smart devices technologies
120 . intelligent technologies
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روش
در این مطالعه به منظور دسـتیابی به هدف و پاسـخگویی به پرسـشها ،از روش مرور و مطالعه منابع به صـورت کتابخانهای اسـتفاده شـد .به این صـورت که با
جســتجوی منابع به کمک کلید واژههایی از قبیل یادگیری انطباقی ،یادگیری شــخصــیســازی شــده ،واکاوی یادگیری ،کالن دادهها و یادگیری ،منابع مرتبط
شـناسـایی شـد و بعد از بررسـی چکیده و خالصـه منابع ،آنهایی که بیشـترین ارتباط را با هدف مطالعه حاضر داشتند ،انتخاب و برای بررسی و تحلیل نتایج مورد
استفاده قرار گرفتند.

یافتهها
در ادامه ،به تناسب پرسشهای مطرح شده ،یافتههای حاصل از بررسی و تحلیلهای صورت گرفته بر مبنای منابع ،تبیین و توضیح داده شدهاند.
یادگیری انطباقی
یادگیری انطباقی

121

را می توان به عنوان فرایند خلق یک تجربه یادگیری منحصر به فرد برای یادگیرنده بر مبنای فردیت ،عالیق ،و عملکرد او جهت دستیابی

به اهدافی از قبیل بهبود عملکرد تحصـیلی ،رضـایت یادگیرنده ،فرایند یادگیری اثربخش و  ...تعریف کرد [ ]4که در محیطهای الکترونیکی ،روشـی اسـت که به
منظور ارائه یک آموزش تعاملی هوشـمند ،قابلیتهای نرمافزاری را با اسـتفاده از مکانیسـمی بکار میگیرد که بتوان منابع یادگیری را بر اسـاس نیازمندیهای
اسـاسـی یادگیری و منحصـر به فرد هر یادگیرنده فراهم کند [ .]5به عبارت بهتر ،یادگیری انطباقی هر گونه ابتکار پداگوژیکی مبتنی بر تحلیل اسـت که در آن
دادهها در طول فرایند یادگیری ظهور پیدا میکنند[ .]6این نوعی نظارت بر یادگیری است که تحت عنوان واکاوی یادگیری مطرح بوده و اجازه میدهد فرایند
یادگیری با نیازهای یادگیری هر فرد سـازگار شـود .در این راسـتا ،یادگیری انطباقی یادگیرنده را قادر میسـازد تا در هر دوره آموزشـی دانش مورد نیاز خود را با
سرعت خودش کسب کند .بنابراین به یک سیستم پداگوژیکی تبدیل میشود که در محیط آموزش – یادگیری ،توجه شخصی سازی شده را برای شمار زیادی
از یادگیرندگان دارای تفاوتهای فردی مقدور میسـازد[ .]1یادگیری انطباقی ،فرایند یادگیری را برای یادگیرنده بهینه میسـازد؛ مباحث نیازمند تقویت ،و نیز
پیشـرفتهای حاصـل شـده در رابطه با مباحث در حال یادگیری را شـناسـایی میکند؛ و در صـورت آمادگی مناسـب یادگیرنده و کسـب سـطوح پایه توسـط او،
سـطوح عالیتر دانش و یادگیری را نشـان میدهد [ .]7یادگیری انطباقی دارای  4مزیت اسـت )1 :پوشـش تنوع یادگیرندگان با پیشـینه و سـطح دانش متفاوت،
 )2اسـتفاده مناسـب از زمان کالس به واسـطه شـناسـایی حیطههایی که نیاز به کمک بیشـتر دارند )3 ،حفظ و نگهداری محتوای فعلی ،و  )4فراهم کردن زمینه
برای تولید محتوای پویا [ .]8به طور کلی ،تکنولوژی یادگیری انطباقی به یادگیرندگان اجازه میدهد که دانش خودشان را ساخته و بر تجربه یادگیری مالکیت
داشـته باشـند .همچنین ،این تکنولوژی بر اسـاس پاسـخ به پرسـشها توسـط یادگیرندگان مختلف ،با ویژگیها و سـبک یادگیری آنها سـازگاری و انطباق پیدا
میکند ،در کسب تسلط بر سیستمهای انتزاعی آنها را پشتیبانی میکند ،و سرعت انتقال برای یادگیری در آینده را بهبود میبخشد [.]9
یادگیری انطباقی ،یادگیری شخصیسازی شده و آموزش متمایز
یادگیری شخصیسازی شده 122و یادگیری انطباقی هر دو بر تفاوتهای فردی به ویژه خصوصیات شخصی یادگیرندگان تأکید دارند که این خود هدف آموزش
متمایز 123محســوب میشــود .آموزش متمایز نوعی از آموزش اســت که در آن مربیان طراحی آموزش خود را بر مبنای تفاوتهای فردی یادگیرندگان توســعه
میدهند تا بدین وسـیله همه آنها بتوانند به بهترین شـکل یاد بگیرند .در دورهها و کالسهای مبتنی بر آموزش متمایز ،مربیان به منظور ارائه آموزش اثربخش،
زمان ،منابع و انرژی خود را به یادگیرندگان با پیشـینه ،آمادگی ،سـطح مهارت و عالیق متفاوت اختصـاص میدهند [ .]10بر اسـاس تعریف دپارتمان تعلیم و
تربیت آمریکا ،در آموزش متمایز همه یادگیرندگان به دنبال رسـیدن به یک هدف یکسـان ،اما با اسـتفاده از روشهای آموزشـی متفاوت هسـتند [ .]11بنابراین،

121 . adaptive Learning
122 . personalized learning
123 . differentiated instruction
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می توان نتیجه گرفت که در برداشـتن مفهوم آموزش متمایز وجه اشـتراک یادگیری شـخصـیسـازی شـده و یادگیری انطباقی اسـت که نیازهای ویژه یادگیرندگان
را پوشش میدهد.
در این رابطه ،تفاوتهای فردی در یادگیری شـخصـیسـازی شـده دارای دو بخشِ ویژگیهای شـخصـی و ویژگیهای غیر شـخصـی اسـت که در واقع دومی یکی از
جنبههای نیازهای شـخصـی و توسـعه شـخصـی محسـوب میشـود .نیازهای شـخصـی ،فاصـله بین موقعیت فعلی و حالت مورد نظر یادگیرنده اسـت که بر این اسـاس
تفاوت نیازهای یادگیرندگان بر مبنای موقعیت فعلی و موقعیت مورد انتظار تعیین میشـود .بنابراین ،اولی را میتوان بخشـی از ویژگیهای شـخصـی ،و دومی را
به توسعه شخصی نسبت داد .لذا ،عناصر اصلی یادگیری شخصیسازی شده میتواند به دو جنبه ویژگیهای شخصی و توسعه شخصی تقسیم شود [. ]2
یادگیری شـخصـی سـازی شـده بر آموزشـی که در آن سـرعت یادگیری و رویکرد آموزشـی بر مبنای نیازهای یادگیرنده بهینه سـازی شـده اسـت داللت دارد.
بنابراین ،اهداف یادگیری ،رویکردهای آموزشی ،و محتوا و توالی آن ممکن است بر اساس نیازهای یادگیرنده متفاوت باشد .به عالوه ،فعالیتهای یادگیری برای
یادگیرنده معنادار و مرتبط بوده و از عالیق او نشـأت میگیرد [ .]11لی  124و همکاران[ ]12نیز بیان میکنند ،یادگیری شـخصـیسـازی شـده یک پارادایم در
یادگیری اسـت که هدف آن ارتقای توسـعه فردی یادگیرنده اسـت و در آن فرایند یادگیری به شـکل مناسـبی با روشهای تدریس ،تکنیکها ،محتوا ،نقطه آغاز،
فرایندها ،و روشهای ارزشیابی جهت توجه به ویژگیهای فردی و پتانسیل توسعه پیشرفت یادگیرندگان سازگار میشود.
از طرف دیگر ،یادگیری انطباقی بر نظارت تکنولوژی بر فرایند پیشـرفت یادگیرنده و اسـتفاده از دادهها برای تغییر و بهینه سـاختن آموزش در هر زمان داللت
دارد .راهبردهای یادگیری انطباقی تجربهای را برای یادگیرنده خلق میکند که بر اسـاس عملکرد او و نیز درگیر شـدن با مواد آموزشـی دوره تغییر مییابد .در
قلـب یـادگیری انطبـاقی ،رویکردی بـه آموزش وجود دارد کـه مبتنی بر تکنولوژی و دادههـای مربوط بـه عملکرد یـادگیرنـده بوده و بـا محتوا و روشهـایی کـه بـاعـث
توسعه و پیشرفت مسیر تسلط یادگیرنده بر اهداف خاص یادگیری میشود مطابقت پیدا میکند [.]13
با توصـیفات باال ،یادگیری انطباقی نمیتواند بر توسـعه شـخصـی یادگیرندگان تمرکز داشـته باشـد .از این رو ،تفاوتهای فردی در یادگیری انطباقی عمدتاً با

تفاوت در ویژگیهای شـخصـی در ارتباط اسـت .بنابراین ،عناصـر اصـلی یادگیری انطباقی را میتوان در سـه مفهوم ویژگیهای فردی ،عملکرد فردی و سـازگاری
انطباقی اصـالح و سـازماندهی کرد [ .]2در مقابل همانگونه که بیان شـد عناصـر اسـاسـی یادگیری شـخصـیسـازی شـده شـامل تفاوتهای فردی ،نیازهای شـخصـی و
توسـعه شـخصـی اسـت .با مقایسـه عناصـر جدید هر دو روش یادگیری ،میتوان دریافت که یادگیری شـخصـیسـازی شـده نمیتواند بر راهبردهای اجرایی داللت
داشـته باشـد در حالی که یادگیری انطباقی (به واسـطه سـازگاری انطباقی) می تواند این راهبردها را در بر داشـته باشـد .بنابراین ،با یکپارچه سـازی عناصـر موجود
در هر دو روش میتوان به راهبرد جدیدی بنام یادگیری انطباقی شـخصـی سـازی شـده 125رسـید که میتواند در برگیرنده طراحیها و آن راهبردهای اجرایی
باشـد که توسـعه فردی را مورد پشـتیبانی قرار می دهد .بر اسـاس عناصـر و مفاهیم کلیدی که در باال ذکر شـد ،چارچوب یادگیری انطباقی شـخصـی سـازی شـده
شکل میگیرد .این چارچوب در شکل  1نشان داده شده است.

124 . Li
125 . adaptive personalized learning
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شکل  .1چارچوب یادگیری انطباقی شخصیسازی شده (برگرفته از پنگ و همکاران)2019 ،
همانگونه که در شـکل  1مشـاهده میشـود ،محور افقی به عنوان یک محور انطباقی جهت شـناسـایی عملکرد کنونی فرد عمل میکند ،و محور عمودی به عنوان
یک محور مرتبط با ویژگیهای شــخصــیتی جهت شــناســایی توســعه فردی مورد اســتفاده قرار میگیرد .در این رابطه ،محل تقاطع هر دو محور به عنوان
ویژگیهای فردی جهت ارائه آموزش متمایزِ به اشتراک گذاشته شده توسط یادگیری شخصیسازی شده و یادگیری انطباقی عمل میکند.
رویکردهای دستیابی به یادگیری انطباقی شخصیسازی شده
برای دسـتیابی به یادگیری انطباقی شـخصـیسـازی شـده سـه رویکرد وجود دارد )1 :مطابقت و سـازگاری راهبردهای آموزشـی و تدریس بر مبنای تفاوت در
ویژگی های فردی )2 ،مطابقت و ســازگاری راهبردهای آموزشــی و تدریس در تلفیق با تفاوتها و تغییرات در عملکرد فعلی فرد ،و  )3مطابقت و ســازگاری
راهبردهای آموزشـی و تدریس در تلفیق با تفاوتها و تغییرات در چشـمانداز توسـعه شـخصـی .هر سـه رویکرد را میتوان به صـورت سـازگارانهای بر اسـاس
تصمیمگیری مبتنی بر داده 126اجرا کرد [.]2
رویکرد اول ،ارتقاء راهبردهای آموزش متمایز اسـت .راهبردهای مرسـوم آموزش متمایز ،گروهبندیهای همگن و ناهمگن هسـتند .محیطهای تکنولوژی محور،
امکان مداخالت و گروهبندهای پویا را امکانپذیر می سـازد .دومین رویکرد ،مبتنی بر مفهوم یادگیری انطباقی اسـت .در اینجا دو نوع اصـلی راهبردهای آموزشـی
مبتنی بر قانون و مبتنی بر داده وجود دارد .راهبرد آموزشــی اول قبل از تصــمیمگیری تعیین میشــود ،و راهبرد دوم به صــورت پویا و با اســتفاده از دادههای
مربوط به یادگیرنده به تدریج نمود پیدا میکند .رویکرد سـوم ،مربوط به چشـمانداز توسـعه شـخصـی اسـت .در اینجا راهبرد اصـلی میتواند به سـه سـطح تقسـیم
شود :سطح برنامه ،سطح دوره ،و سطح فعالیت .راهبرد سطح برنامه شامل تغییرات سازمانی از قبیل سیستمهای انتخاب کالس است؛ راهبرد سطح دوره شامل
طرح ریزی برای مســیر یادگیری؛ و راهبرد ســطح فعالیت شــامل مطابقت محتوا ،خدمات و  ...اســت .هر ســه رویکرد را میتوان بر اســاس ســازگاری انطباقی
تصمیمات آموزشی مبتنی بر داده اجرا کرد .بنابراین ،تصمیمگیری مبتنی بر داده ،محور اصلی یادگیری انطباقی است.
منبع دادهها در یادگیری انطباقی
دادههایی که در دانشـگاهها و موسـسـههای آموزشـی تولید میشـود ،مبتنی بر سـرویسهایی اسـت که آنها به یادگیرندگان ارائه میکنند .دانشـگاهها به صـورت
مرســوم دارای ســیســتم های کامپیوتری هســتند که مدیریت امور تحصــیلی ،مالی و  ...را بر عهده دارند .دادههایی که در این ســیســتمها تولید میشــود در
پایگاههای داده سـاختاریافتهای ذخیره شـده و به واسـطه سـیسـتمهای مدیریت یادگیری و دیگر پلتفرمهای آموزشـی ،برای یادگیرندگان و مربیان پشـتیبانی

126 . data-driven decision-making
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تحصـیلی فراهم میکند .این سـیسـتمها از طریق اینترنت برای یادگیرندگان قابل دسـترس اسـت .همچنین دادههای دیگری نیز وجود دارند که در بسـتر محیط
دیجیتال قادر به دریافت اطالعات یادگیرندگان هسـتند .با اسـتفاده از این اطالعات شـمار گسـتردهتری از متغیرهایی که اجازه ردیابی الگوهای جدید در رابطه با
یادگیرندگان و عوامل موسـسـه را فراهم میکنند امکانپذیر میشـود .از جمله ابزارهایی که پتانسـیل این امکان را دارد ،اینترنت اشـیاء 127یا ابزارهای دیگری اسـت
که مسـئولیت انجام عمل خاصـی را در دانشـگاه یا موسـسـه بر عهده دارند [ .]14گروه دیگری از دادهها ،دادههای حاصـل از شـبکههای اجتماعی هسـتند .این
دادهها از طریق تحلیل احسـاسـات و تمایالت ،اطالعات مهمی را درباره احسـاس دانشـجویان در رابطه با دانشـگاه ،فعالیتها و رویدادهای خاص فراهم میکنند.
شکل  ،2دادههایی را نشان میدهد که تحلیل آنها در بهینه ساختن یادگیری شخصیسازی شده و انطباقی حائز اهمیت است.

انواع منابع داده برای واکاوی یادگیری در یادگیری انطباقی شخصیسازی شده (ویلگاس و همکاران)2020 ،
کالندادهها و نقش آنها در یادگیری انطباقی
پیدایش یادگیری انطباقی با ظهور تکنولوژی کالن دادهها 128اتفاق افتاد .دادههایی که به روشهای مختلف و با سـرعت بسـیار باالیی خلق شـده و علم دادههای
فشرده را گسترش میدهند .مبتنی بر کالن دادهها ،یادگیری انطباقی به بخش مهمی از محیط یادگیری دیجیتال تبدیل شده است [ .]16[ -]15کالندادهها،
شــامل دادههایاند که به حدی گســترده و پیچیده هســتند که با اســتفاده از روشهای محاســبهای ســنتی قابل پردازش نیســتند .این دادهها در برگیرنده
مکانیسـمهایی هسـتند که قابلیت پردازش و مدیریت دادههای گسـترده نشـأت گرفته از منابع مختلف را فراهم میکنند و برای یافتن مدلهای تکراری ،الگوهای
پیشبینیکننـده و یـا آمـارهـای دقیقی کـه برگرفتـه از میلیونهـا داده هســـتنـد مورد اســـتفـاده قرار میگیرنـد [ .]17در نهـایـت هـدف از آنهـا ،در اختیـار قرار دادن
اطالعات قابل تفسیر برای انسان و کمک به اتخاذ تصمیمهای مناسب است.
ظهور کالندادهها ،ثبت و تفسـیر ویژگیهای فردی یادگیرندگان و حاالت واقعی آنها در زمان واقعی را در تمامی جنبههای یادگیری مقدور میسـازد .بر اسـاس
جمع بندی دپارتمان تعلیم و تربیت آمریکا ،کاربست کالندادهها در حوزه آموزش – یادگیری ،دادهکاوی آموزشی یا واکاوی یادگیری 129نامیده میشود [.]11
تالقی و همیاری این دو حوزه میتواند اســتفاده از دادههای ثبت شــده یادگیری به منظور هر چه اثربخشتر شــدن ســنجش فرایندهای یادگیری ،پیشبینی
عملکرد آینده و شناسایی مسائل بالقوه را بهبود بخشد.
مدل یادگیری انطباقی که از تحلیل دادهها برای ردیابی کاســتیهای عملکرد تحصــیلی یادگیرندگان اســتفاده میکند ،به دنبال تضــمین کیفیت کل فرایند
آموزش – یادگیری اسـت .بنابراین ،دانشـگاهها و موسـسـات آموزشـی که خود را ملزم به اسـتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدلهای آموزشـی خود
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کردهاند ،به دنبال اسـتفاده از سـیسـتمهایی هسـتند که بر اسـاس دادههای حاصـل از آنها بتوانند نسـبت به آموزش شـخصـیسـازی شـده منطبق با ویژگیهای
یادگیرندگان اقدام کنند [ .]18این ظرفیت یادگیریِ مدلهایی از این قبیل ،به واسطه مجموعهای از الگوریتمهای داده کاوی به دست آمده که نشأت گرفته از
دادههای مربوط به عملکرد یادگیرندگان بوده و بر اسـاس مقدار زمانی که آنها صـرف یادگیری می کنند ،اشتباهاتی که مرتکب میشوند ،و عملکرد شخصی آنها
در مقایسـه با سـایر یادگیرندگان در محیط دیجیتال حاصـل میشـود [ .]19در مقایسـه با مدلهای آموزشـی مرسـوم ،مدلهای آموزشـی که از قابلیتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات اسـتفاده میکنند ،مزیتهایی را عرضـه می کنند که از قابلیت همه جا حاضـر بودن برخوردار هسـتند .ویژگی همه جا حاضـر بودن و متصـل
بودن ابزارهای دیجیتال به روشهای مختلف ،زمینه را برای یادگیری انطباقی هم در کالس و هم خارج از کالس فراهم میکند.
شـکل  3یک نمودار جریانی اسـت که جزئیات فرایند بررسـی و یافتن نیازهای یادگیرندگان را از طریق یک مدل تحلیل داده به نمایش میگذارد .این فرایند با
یک درخواسـت و یا یک پرسـش در مورد وضـعیت یک گروه و یا یک فرد یادگیرنده که با یک مشـکل تحصـیلی مواجه است آغاز میشود .این درخواست میتواند
توسـط فردی مانند مربی و یا حتی یک سـیسـتم مشـابه که به دنبال پیدا کردن ضـعف عملکرد یادگیرنده اسـت انجام شـود .مدل کالندادهها ،دادههای تغذیه
کننده متغیرهای مورد تحلیل را اسـتخراج میکند .جمعآوری دادهها وابسـته به نوع پرسـشهای مطرح شـده اسـت .این شـفافیت در تعیین سـاختاریافتگی یا غیر
سـاختاریافته بودن دادهها حائز اهمیت اسـت .دادههای اسـتخراج شـده به وسـیله یک چارچوب کالندادهای پردازش و تحلیل شـده ،که این پردازش شـامل تصـفیه
دادههایی اسـت که کیفیت نتایج را تضـمین میکنند .دادههای پردازش شده به وسیله ابزارهای موجود برای کالندادهها تحلیل شده و از این طریق مقایسهها و
تالقیهای مختلف مربوط به اطالعات نیز صورت میپذیرد [.]20
در این رابطه ،تحلیل انجام شـده قابلیت شـناسـایی الگوهای ارائه شـده در دادهها را فراهم سـاخته و در نتیجه طبقهبندی افراد توسـط الگوریتمهای داده کاوی که
به روشـی منظم مسـائل فرد یا جمعیت خاصـی از یادگیرندگان را کاوش میکند امکانپذیر میشـود .در نمودار جریانی زیر ،مدل مربوطه ،اعتبارسـنجی نتایج را
انجام میدهد .در صـورتی که متغیری وجود داشـته باشـد که با دادههای ضـروری مربوط به سـایر منابع سـازگار نباشـد ،فرایند به مرحله «پردازش درخواسـت»
یعنی جایی که در آن دادههای سـازگار با اعتبارسـنجی از نو بارگزاری میشـوند برمیگردد .در مقابل ،اگر اعتبار سـنجی صـحیح باشـد ،نمودار به سـطح بعدی
ادامه پیدا کرده و نتایج را به وسیله ابزارهای مختلف تعبیه شده در مدل کالنداده برای مرحله بعد آماده میکند [.]21

شکل  .3مدل تحلیل دادهها در یادگیری انطباقی (برگرفته از ویلگاس و همکاران)2020 ،
نمودار باال نتایج را از طریق داشـبوردهایی ارائه میکند که جهت پایش کیفیت تحصـیلی تعبیه شـده و میتوانند متغیرهای مختلفی را وارد چرخه تحلیل کنند
که امکان پیشبینیهای الزم در مورد راهحل ممکن را فراهم میسـازند .به عالوه ،این مدل به صورت خودکار با هر یادگیرنده در تعامل بوده و از طریق اعالنات
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و اطالعیههایی هم عملکرد و هم اشـتباهات رایج در فرایند توسـعه یادگیری آنها را نشـان میدهد [ .]1در نمودار مورد اشـاره ،به دنبال ارائه نتایج ،بر تصـمیم
گیری تمرکز میشـود .به طور کلی ،چنین مکانیسـمی در نقش معلم خصـوصـی ،مدیر یا دپارتمان تحصـیلی ظاهر میشـود که مسـئولیت سـازگاری و مطابقت
منابع و فعالیتها را در راسـتای نیازهای شـناسـایی شـده یادگیرندگان بر عهده دارد .سـرانجام اعتبارسـنجی نتایج کسـب شـده توسـط یادگیرندگان در فعالیتهای
جدید بر اسـاس تحلیلهای صـورت گرفته انجام میشـود .اگر تغییری در یادگیری رخ نداده باشـد ،فرایند به مرحله ارائه نتایج باز میگردد که در آنجا سـازگاری
فعالیتها و منابع با نتایج ،مورد بازبینی قرار گرفته و نمودار ادامه پیدا میکند .در نهایت ،اگر به واسـطه سـنجش صـورت گرفته مشـخص شـود که فعالیتهای
یادگیری متناسب و درخور نیازهای یادگیرندگان بوده و یادگیری ارتقاء پیدا کرده باشد ،فرایند به پایان میرسد.
ابزارهای تکنولوژیک در یادگیری انطباقی
تکنولوژیهـا و ابزارهـای زیـادی وجود دارنـد کـه می تواننـد بســـتر الزم برای تحقق یـادگیری انطبـاقی را فراهم کننـد .در اینجـا بـه دو نمونـه از آنهـا SimNet :و
 Connectاشاره میشود .همچنین  Brightspace D2Lنیز به عنوان یک سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSبا آنها یکپارچه میشود.
 SimNetیک ابزار یادگیری و ســنجش اســت که به مربیان کمک میکند تا در محیط مجازی مایکروســافت آفیس بر پیشــرفت یادگیرندگان در زمینه
دســتیابی به نتایج یادگیری نظارت کنند .با این ابزار مربیان میتوانند قابلیتهای الزم برای تحقق یادگیری انطباقی را به خدمت گرفته و یک تجربه خواندن
تعاملی انطباقی در رابطه با مفاهیم مورد یادگیری را به واسطه تکنولوژی کتاب هوشمند 130برای یادگیرندگان فراهم کنند [.]22
 Connectنیز یک سیستم یادگیری انطباقی است که توسط بخش آموزش عالی مک گروهیل 131توسعه یافته است .این محیط آموزشی – یادگیری دیجیتالِ
انطباقی ،فعالیت های یادگیرندگان و مربیان را در حین تالش برای بهبود عملکرد در رابطه با نتایج یادگیری ذخیره میکند Connect .فرصـتهایی را نیز هم
برای ســنجش فرایندی و هم ســنجش پایانی فراهم میکند .این تکنولوژی انطباقی فضــای ایمنی را برای یادگیرندگان فراهم میکند تا در آن بتوانند بدون
هرگونه قضـاوت ارزشـی در مورد عملکرد اشـتباه احتمالی خود به فعالیت بپردازند و به این وسـیله به فعالیتها و تمرینهای پیچیده ترغیب شـده و گام بلندی را
برای تسلط بر مطالب مورد یادگیری بردارند [ .]23این محیط خود شامل دو تکنولوژی  SmartBookو  LearnSmartاست.
این نرمافزار را میتوان به این شـرح توصـیف کرد :مربی موضـوعهایی را در  SmartBookکه همان کتاب درسـی دیجیتال اسـت ،و تکمیل کننده سـیالبسهای
دوره آموزشـــی میبـاشـــد انتخـاب کرده و بـه صـــورت آنالین و از طریق مجموعـهای از واحـدهـا و قـابلیـتهـای  LearnSmartارائـه میکنـد .قـابلیـتهـای
 LearnSmartپرسـشهای مرتبط با محتوا مربوطه را همراه با نوعی درجهبندی در اختیار یادگیرنده قرار میدهد که سـطح اطمینان آنها را در پاسـخگویی به
پرسـش مشـخص میکند .این اطالعات به اضـافه پاسـخهای پیشـین آنها به عنوان مبنایی برای انتخاب و طرح پرسـشهای متعاقب توسـط نرمافزار ،مورد اسـتفاده
قرار میگیرد .سـیسـتم یادگیری انطباقی همچنین عملکرد یادگیرنده را بر اسـاس پرسـشهای صـحیح پاسـخ داده شـده توسـط او و سـطوح اطمینان ،مورد تحلیل
قرار میدهد .پاســخهای اشــتباه ،یادگیرنده را به مرور مجدد بخش مربوطه در کتاب دیجیتال ( )SmartBookهدایت میکند .یادگیرندگان میبایســت مواد
آموزشی را مجدد مطالعه و مرور کنند و قبل از پیشروی در ادامه فرایند آموزش -یادگیری ،به پرسشها پاسخ صحیح بدهند [.]9
هر دو برنامه ( ) SimNet, Connectباعث کاهش زمان سـخنرانی میشـوند .در نتیجه ،مربی قادر اسـت در زمان کوتاهتری حجم بیشـتری از مواد آموزشـی را
پوشـش داده و یادگیرندگان نیز میتوانند بدون نیاز به دوباره آموختن آنچه که در حال حاضـر میدانند ،تجربه یادگیری خود را تسـریع بخشـند SimNet .و
 Connectتکنولوژیهای قدرتمند و با قابلیتهای غنی هسـتند که سـرمایه گذاری و صـرف زمان برای یادگیری آنها توسـط مربیان میتواند سـودمندی زیادی
هم برای خود مربیان و هم برای یادگیرندگان داشــته باشــد .به عالوه ،با فراهم کردن یک نقطه اشــتراک و دســترســی به همه منابع دوره ( Brightspace
 ) D2L, SimNet, Connectیادگیرندگان یک تجربه یادگیری پربار را خواهند داشت و میتوانند تمام فعالیتها و نمرات خود را نیز بررسی کنند.
شـکل  4نشـان دهنده نمونهای از سـطوح واکاوی یادگیری در یادگیری انطباقی با اسـتفاده از  SimNetو  Connectاسـت .این شـکل نشـان میدهد همچنانکه
یادگیرندگان چگونگی انجام دادن فعالیتی را کشـــف میکنند (ســـطح بینش آنها) ،قادر خواهند بود چگونگی بهبود بخشـــیدن آن را نیز (تطبیق پیشبینانه)
تعیین کنند.
. SmartBook
). McGraw-Hill Higher Education (MHHE
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شکل  4سطوح واکاوی یادگیری در یادگیری انطباقی (برگرفته از کاکیش و پوالسیا)2018 ،
ســـرانجام ،یادگیرندگان در موقعیتی قرار میگیرند که قادرند عملکرد خود را بهینه ســـاخته ،و یک راهبرد یادگیری که میتواند به بهترین شـــکل با ســـبک
یادگیری و اهداف آنها سازگاری و تطابق پیدا کند را توسعه دهند.

بحث و نتیجهگیری
در دهههای گذشـته مسـائل پیرامون شـخصـیسـازی یادگیری همواره مورد بحث بوده و توجه بسـیاری از مربیان و پژوهشـگران را به خود جلب کرده اسـت.
اسـتوینوف و کریشـنر ]24[ 132بیان می کنند به منظور دسـتیابی به یادگیری اثربخش ،الزم اسـت سـیسـتمی طراحی شـود که در آن یادگیرندگان قادر باشـند به
آنچه که قصـد آموختن آن را دارند و نیز چگونگی یادگیری آن ،دسـت پیدا کنند .در این سـیسـتم باید به گونهای برای یادگیرندگان بازخورد فراهم شـود که آنها
بدانند در کجای برنامه درسـی قرار دارند و همچنین چشـماندازی را نیز از فعالیتها و تکالیف بعدی خود داشـته باشـند .به عالوه ،میبایسـت فرصـتهایی برای
یادگیرندگان جهت ارزیابی ســطح دانش و ســبکهای یادگیری آنها فراهم شــود و بتوانند نتایج یادگیری خود را ببینند .در این رابطه ما در مطالعه حاضــر به
تکنولوژی یادگیری انطباقی به عنوان یکی از نمودهای محیطهای یادگیری هوشــمند پرداختیم که بیشــتر تمرکز آن بر فراهم ســاختن یک محیط یادگیری
اســت که در آن ویژگیهای شــخصــی یادگیرندگان در محور فرایند آموزش -یادگیری قرار گیرد .در این محیط ،پیشــرفت یادگیرندگان ثبت میشــود و مربی
می تواند بر پیشرفت یادگیری هر فرد نظارت کرده و وضعیت کنونی و مسائلی که او با آنها مواجه است را مشخص نماید .در زمینه یادگیری ،سیستم یادگیری
انطباقی قابلیت تغییر کنشهای خود جهت فراهم کردن محتوای یادگیری و روش پداگوژیک برای هر فرد یادگیرنده بر اسـاس ویژگیهای شـخصـی او از قبیل
دانش ،هـدف ،تجربـه ،عالقـه ،و پیشـــینـه را دارد [ .]8چنین قـابلیتی بر مبنـای گردآوری و تحلیـل دادههـای مختلف مرتبط بـا ویژگیهـای یـادگیرنـدگـان توســـط
تکنولوژیهای پیشرفته امکانپذیر میشود .در صورتی که سیستم یادگیری انطباقی به درستی به کار گرفته شود ،میتواند کارایی و اثربخشی باالیی را هم برای
یادگیرندگان و مربیان و هم برای موسـسـه های آموزشـی به همراه داشته باشد و همچنین بیشترین کارایی برای استفاده از زمان تحصیلی را نشان دهد .عالوه بر
این ،بکارگیری سـیسـتمهای نرمافزاری و قابلیتهای تکنولوژیکی مناسب به دانشگاهها و موسسههای آموزشی کمک میکند تا معیارهای خاصی را تعریف کرده
و بتوانند در آینده به ســمت دســتیابی به آنها تالش کنند .تکنولوژی یادگیری انطباقی دارای ظرفیتی برای فرایند آموزش – یادگیری اســت که می تواند به
وســیله امکانات نرمافزاری پیشــرفته و قابل مدیریت ،دامنه وســیعی از نیازها و ترجیحات یادگیری یادگیرندگان را با توجه به محدویتهای مختلف از جمله
محدودیت در زمان و منابع پوشــش دهد .در مجموع ،مفهوم متأخر یادگیری انطباقی که با پیشــرفتهای صــورت گرفته در تکنولوژیهای دیجیتال هوشــمند
132 . Stoyanov & Kirschner
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 یک ابتکار نوین در حوزه آموزش و یادگیری و به طور خاص علم تکنولوژی آموزشـی محسـوب میشـود که نیازمند مطالعات و پژوهشهای،همگام شـده اسـت
. مربیان و یادگیرندگان در این محیط یادگیری است،گسترده به ویژه در زمینه تبیین نقش و وظایف طراحان آموزشی
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 روندهای جدید در یادگیری الکترونیکی:محور

MOOCs Recommender System with Siamese Neural Network
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Parham Moradi
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Massive open online courses (MOOCs) are becoming a popular method of education, as they offer students a
largescale learning opportunity. However, the variety of MOOC courses and their frequent changes make it more
difficult for students to identify relevant new information. To pique students' attention, a recommendation system (RS)
is used to match the learner with the best learning resources. Most research on recommender system relies mainly on
the presence of explicit feedback, while this information is commonly scarce or unavailable in MOOCs. Therefore, in
this paper we use implicit feedback which is gathered passively by tracking different sorts of students’ behavior to
model user positive and negative preferences. We propose using Siamese Neural Networks (SNNs) to extract latent
representations of students and courses based on a loss function that gives observed courses a higher preference than
unobserved courses. Then, users and courses similarity are determined based on new representations. Furthermore,
the other challenge is recommending courses to students with little available interaction data (cold start). To solve this
problem, we employ user and course content information, which aids in the creation of more accurate representations
as well. We analyze the proposed model on a real dataset obtained from XuetangX—one of China's largest MOOCs.
Experiment results show that the proposed algorithm outperforms numerous baseline algorithms.
Keywords: MOOCs, Recommendation System, Siamese Neural Network, Implicit Feedback, Content Information.
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The effectiveness of Computer Assisted Language Learning on IELT learners’
proficiency level and Engagement level

Mitra Hashemzade
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Zohre Mohamadi Zenouzagh, PhD

Associate professor
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Abstract— This study aimed at investigating the effectiveness of Computer Assisted Language Learning on IELTS
learners’ proficiency level and their engagement level. To this end, 30 Iranian IELTS learners were assigned into two
research groups (high and low group performance) based on their performance on Oxford Placement Test. Both groups
of high and low level of performance had to answer an Academic Mock test selected from the book Cambridge 10
before and after the treatment as the pretest and posttest. Moreover, the participants of both groups had to fill SCEQM questionnaire before and after treatment. The results indicated that the treatment had a positive effect on the scores
of the posttests of the low level group. Moreover, the results indicated that the treatment had a significant effect on
the learners’ engagement level. The present study can provide guidance for curriculum writers and planners who
consider technology as a beneficial tool in teaching and learning a second language especially for EFL teachers and
learners.

Index Terms-- Computer Assisted Language learning, IELTs learners’ proficiency, learners’ engagement level
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A Courses Recommendation System based on Graph Clustering and Ant
Colony Optimization in MOOC Environment
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Abstract—Course recommendation is a tricky issue for many students. When they just have a limited information

about the courses, they must rely on general course schedule systems for guidance, but the outcome are inadequate.
In this research, we propose a course recommender system based on graph clustering and ant colony optimization to
solve the problem. Graph representation, graph clustering, user weighting using ant colony optimization, and rating
prediction are the four essential steps in the proposed method. The dataset is first represented as a weighted network
based on the degree of similarity between each pair of users. The Pearson-r correlation coefficient is used to calculate
the similarity between users. Ratings of users who are most similar to the active user are the goal of the clustering
phase. As a result, users in the same cluster have a lot of similarities. Through third step, the Ant colony algorithm is
used to weight users (students) with the goal of picking a group of highly correlated users associated with their
importance values as target user's neighbor users. Finally, unknown ratings are predicted in the fourth phase by
combining the rating values of nearby users with their weights of similarity to the target user.
Keywords: Course-Recommendation, Graph Clustering, Ant Colony Optimization
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The Impact of Online Peer Feedback on Railway Engineering Students’
Academic Writing: The Case of Google Docs
Mahboubeh Taghizadeh
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Abstract—This study aimed to examine the difference in academic writing performance of railway engineering students

after giving feedback to their peers, to determine their views of the benefits of assessing writing tasks on Google Docs,
and to explore their perceptions of the roles of giving feedback and correcting peers’ paragraphs in improving
academic writing performance. The participants were 40 railway engineering students at Iran University of Science
and Technology. The instruments were pre and post-tests of writing along with two open-ended questions. The results
revealed that the experimental group performed better on the posttest after giving feedback to their peers. Assessing
without time limitation and disruption, correcting writing tasks more precisely, and enhancing lexical and grammatical
knowledge were the benefits of assessing peers’ writing tasks in Google Docs. Students also held the view that it could
help them get familiar with the academic writing principles and how to correct writing tasks.
Index Terms-- academic writing, google docs, peer feedback, railway engineering, writing tasks
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The Effect of Podcasts on Learning Speech act of Apology in Iranian English
as a Foreign Language Learners
Dr. Malihe Mousavi /Department of Foreign Languages
Dr. Fateme Hemmati /Department of Foreign Languages
Nayere Roodkhane Fini/ Department of Foreign Languages
Payame Noor University,Tehran, Iran
Malihe.Mousavi@gmail.com
Abstract—This study aimed to investigate the use of podcasts in learning the speech act of apology. To this end, 36
female learners at intermediate level were asked to take the proficiency test to homogenize the learners’ levels of
proficiency. Next, the participants answered 10 questions of apology as the pre-test of this study in both experimental
and control groups. The podcasts as a treatment were listened by participants of the experimental group and the other
group as a control group took written stories for learning the same apology situations. After the treatment during
several weeks, all participants sat for the post-tests of the apology speech act. A t-test was used to compare the
performances of the learners in two groups. The results of the study shown that the group using podcasts outperformed
the control group. Furthermore, the results indicated that Podcasts served as meaningful and authentic materials which
could improve learners’ language competence. Finally, the findings suggest material developers and teachers to use
podcast as an effective and innovative technology-based learning tool in English classroom.

Index Terms- Podcast, Foreign Language Learners, Speech Act
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learning style identification
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Abstract—Adaptivity and personalization can enhance student's motivations and acceptance of the usage of
educational games. Within educational games, adaptivity defines automatic adaptation of learning objects based on
student's learning styles, preferences, weaknesses or strongest, etc. Recently, machine learning algorithms such as
recommender systems and… have been applied to develop personalization add adaptation properties in educational
games. In this study, we introduce an interactive educational game developed based on first-grade students' mathbooks or school learning concepts. In this game, according to the student's profile and evaluation tests, the game
evaluates students' performance iteratively. Also, student's learning styles and preferences will be extracted through
playing game. Then in each iteration, the system recommends suitable learning objects to a learner based on a tradeoff between their skills and the difficulty of the task.
Keywords: Adaptive game; recomender system; learning styles; Educational game; Technology-Enhanced Learning.
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Education Revisited: The Need for Developing Online Educational Programs
in The Era of COVID-19
Hossein Najjari
Assitant Professor, University of Gonabad
Khorasan Razavi, Gonabad
najjarihossein@gonabad.ac.ir
Abstract-The transformation from a traditional to an information-based society is occurring rapidly throughout the
world. The transformation is also occurring in education and the world is witnessing online learning with the
emergence of Covid-19. Globalization has emerged as a prominent new phenomenon influencing all aspect of human
endeavors and education is a part of globalization process under the umbrella of General Agreement on Trade in
Service.
Moreover, there is a great demand for paradigm shift from the traditional paradigm of site- bounded education towards
the new paradigm of globalization in education with support of information technology and various types of local and
global networking. Giving the increasing concerns with the emergence of Covid-19 , this study has aimed to illustrate
what changes are underway and what threats and potentials there are in the process of educational in the new era.
Further, to overcome the threats and challenges and to enhance the opportunities, implications are drawn for
developing online professional instruction with particular reference to information technology to support formulation
of learning communities and fostering local knowledge.
KeyWords: E-learning, online education, Information technology
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طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی ویژه مخاطبین بین الملل دانشگاه علوم
پزشکی تهران
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1دانشگاه علوم پزشکی تهران،
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چکیده  -اگرچه بحران کووید ١٩-تمامی نظامهای ارائه خدمت به ویژه آموزش را در بسیاری ازکشورها تحتتاثیر قرارداد اما با ایجاد زیرساختهای اولیه
مناسب و تالش مدبرانه ،اینآسیب توانست به یک فرصت برای گذار از نظامهای سنتی به نظام مدرن تبدیل شود .لذا یادگیری الکترونیکی به عنوان یک
الزام برای دانشگاهها مطرح و بدیهی است در پساکرونا نیز این دستاوردها تقویت می گردد.حسب نقش معاونتبینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در
توسعه شبکه فعالیتهای بینالمللی وسیاستگذاری برای مدلهای نوین در جلب مخاطببینالملل ،پرواضح استکهآموزش مجازی ایندانشگاه را محدود
به دانشجویان بینالملل ننموده و تسری دانش روزدنیا به مخاطبین در اولویت مسیربینالمللیسازی قرار گیردبنابراین طراحی و راه اندازی سامانه آموزش
مجازی برای مخاطبین بینالملل ازجمله نیازهای اصلی این مجموعه در راستای توسعه آموزش بینالملل محسوب میگرددکهاز طریق معرفی دستاوردهای
علمیکشور با تعریف دوره های آموزشی ،معرفی اساتیدتوانمند و جذب مخاطب بین الملل صورت میپذیرد.با توجه بهOpen-sourceبودن برنامه،اینامکان
وجوددارد که بر اساس نیازسنجی ،برنامه به روزرسانی و پیاده سازی گردد.امکان دسترسی مخاطبین بینالمللی بهآموزش ارائه شده از فضای اینترنتوخارج
از کشورو همچنین ارتقای خدمات آموزش مجازی به منظور مشارکتدر فضای رقابتی مجازیسازی دربین دانشگاههای مطرح دنیا ،تحلیلدورههای آموزشی
برگزار شده برای برنامهریزی دورههای آینده وایجاد انگیزه و مشارکت مدرسین در آموزش مجازی بینالملل از دیگر اهداف کاربردی است.

کلید واژه -آموزش مجازی ،سامانه ،مخاطبین بین الملل ،مدیریت یادگیری الکترونیکی ،معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مقدمه
سامانه های مختلفی برای آموزش مجازی به صورت همزمان یا غیرهمزمان وجود دارد که می بایست با توجه به مشخصات جامعه مخاطبین بین المللی توسعه
و ارتقا یابند .این سامانه میبایست فرایندهای جذب مخاطب بین الملل را تعریف و طراحی نماید و ساز و کار آموزش رایگان و غیررایگان نیز به منظور جذب
سرمایه ملی پیش بینی کند .از امکانات این سامانه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :امکان ارائه آموزش مجازی همزمان و غیر همزمان ،امکان ارائه واحدهای
درسی به صورت الکترونیکی ،امکان برگزاری آزمون ،امکان صدور گواهی،امکان تعریف ساختارهای متفاوت برای بهره مندی از آموزش منطبق با نیاز دوره و
دسترسی مخاطبین از خارج کشور.
در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز سامانه های مختلفی راه اندازی و در حال بهره برداری است اما با مطالعه و بررسی میدانی امکانات تمامی این سامانه ها این
نتیجه حاصل شد که هیچکدام از سامانه های نامبرده پاسخگوی نیاز مخاطبین بین الملل نبود .از جمله نیازهای اساسی این سامانه آنست که ویترین جاذب
برای جلب مخاطب بین الملل برای شرکت در دورهها داشته باشد و با معرفی مناسب دوره آمار بازدیدکنندگان و نهایتاً تعداد شرکت کنندگان در دوره قابل
توجه باشد .امکان برگزاری واحد درسی برای دانشجویان و همچنین دوره درسی برای مخاطبین را نیز داشته باشد و امکانات قابل توجهی برای صدور گواهینامه
و تکمیل فرایند مالی دوره نیز مورد توجه است.
این پژوهش از جنس تولیدی و راه اندازی است .در گام نخست این پژوهش ،مطالعه سامانه های مشابه موجود در داخل و خارج از دانشگاه در سطح کشور یا
خارج از کشور به منظور نیازسنجی اولیه الزامی بوده و امکان تحلیل قیاسی و بررسی فنی سامانه های موجود به منظور سطح بندی فهرست نیازها و ویژگیها را
میسر ساخت .شاخصهایی چون کیفیت برگزاری آموزش مجازی ،تنوع مخاطبین و انواع جامعه هدف ،نحوه برگزاری آزمون ،کیفیت فرایند صدور گواهی ،امکان
انتقال داده ها بین سامانه های دیگر ،میزان امنیت و کارایی محتوایی سامانه و امکان تعریف ساختارهای متفاوت برای بهره مندی از آموزش منطبق با نیاز دوره
و نحوه دسترسی مخاطبین از مواردی است که برای مقایسه آنها تعیین کننده است.

الزامات و پیش نیازهای سامانه
در دو سال گذشته ،با توجه به پاندمی بیماری کووید ،19-پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه ارائه خدمات و آموزشها به صورت مجازی و از راه دور حاصل شده
است .بدین منظور  Frameworkهای متعدد  ،Open-Sourceبر پایه زبانهای برنامه نویسی مختلف توسعه یافته اند ،که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص
خود را دارند .لذا انتخاب یک  Frameworkمناسب ،با توجه به کاربردهای مورد نظر و تعداد کاربران سامانه ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
بدین منظور مهمترین شاخصهایی که برای انتخاب یک سامانه ارائه خدمات و آموزش مجازی مطرح هستند ،با بررسی پرکاربرد ترین و محبوبترین این سامانه
ها استخراج شدند که به اختصار در پایین توضیح داده می شوند:
مقیاس پذیری ( :)Scalabilityبدین معنی است که سامانه باید توانایی ارائه خدمات به کاربران هدف ،به طور همزمان را در هر شرایطی داشته باشد و اگر بهر
علتی زیرساخت ها توانایی ارائه این خدمات را نداشته باشند ،نرم افزار های  Scalableاین امکان را می دهند که با نصب قسمت های مکمل یا موازی نرم افزار
روی سخت افزارهای مجزا ،ظرفیت ارائه خدمت الکترونیکی را تا سطح مورد نظر باال برد ،بدون اینکه در  Performanceکلی محدودیتی ایجاد شود.
امکان نگهداری و تعمیر ( :)Maintainabilityبدین معنی است که سامانه بدون نیاز به برنامه نویسی ،امکان صادرات ( )Exportو واردات ()Import
دادههای ذخیره شده ،جهت تهیه نسخههای پشتیبان را داشته باشد ،که در صورت ایجاد مشکل در زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری ،یا نیاز به ارتقای
سرورها ،داده های قبلی از دست نروند و قابل استفاده باشند.
به عالوه ماژول هایی که به صورت اختصاصی با توجه به نیازمندی های مجموعه نوشته شده اند ،با توجه به  Open-Sourceبودن این گونه نرم افزار ها به
آسانی قابل ویرایش و ارتقا خواهند بود.
امکان توسعه پذیری ( :)Extendibilityبدین معنی است که امکان تعریف ماژولها و فرآیندهای سفارشی با توجه به نیازهای مجموعه وجود داشته باشد که
این امر مستلزم در اختیار داشتن  Source Codeنرم افزار می باشد ،که یکی از ویژگیهای مهم نرم افزارهای  Open-Sourceبه شمار می رود .توسعه
پذیری رابطه نزدیکی با توانایی نرم افزار در تولید  APIو تبادل اطالعات با سایر ماژول ها و برنامه ها ،از این طریق را دارد که به تفصیل در قسمت های بعدی
توضیح داده می شود.
پشتیبانی از محتوای چند زبانه ( :)Multi-Lingualityاز آنجا که مخاطبین بین المللی ،به زبانهای مختلفی آشنایی دارند ،بدیهی است که در آینده ممکن
است این نیاز حس شود که محتوا به چند زبان مختلف که جامعه هدف ما را تشکیل می دهند ،در دسترس قرار گیرد .این امر باید در نهایت سادگی و بدون
نیاز به برنامه نویسی جدید ،قابل انجام باشد Django Framework .به صورت ( Out ogf the boxبدون نیاز به برنامه نویسی یا تنظیمات خاص) امکان
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چند زبانه سازی وبسایت ها و وب سرویس ها را فراهم می آورد.
امنیت کارایی و محتوای سامانه ( :)Securityسامانه باید قادر به شناسایی دسترسیهای تخریب کارانه ( )Hackingو جلوگیری از آنها و همچنین دفاع در
مقابل نفوذ بدافزارها باشد .در  ،Django Frameworkاین امر با استفاده از  ،csrf-tokenو الگوریتم های  HASHو پروتکول  HTTPSصورت می گیرد
و می توان مطمئن بود در صورت عدم وجود خطای انسانی در برنامه نویسی ،دسترسی غیرمجاز به داده ها ،عیر ممکن خواهد بود.
امکان رد و بدل دادهها با سایر سامانه ها از طریق  API: APIیا  Application Programming Interfaceدروازه ارتباطی میان سامانه ها و نرم افزارهای
مختلف ،با یک پروتکل استاندارد را فراهم می کند و یکپارچگی ( )Integrityدادهها را در بستر سامانه های مختلف ،امکان پذیر می کند .به عنوان مثال می
توان به ارتباط با سایر سامانه های مبتنی بر وب ، Client-Server Applications ،نرم افزار های تلفن های هوشمند و  )...اشاره کرد .که در فرایند اتوماسیون
فرایندها نقش بسزایی دارد.
امکان دسترسی به محتوای آموزشی از طریق  Applicationهای تلفنها هوشمند ( )iPhone ،Androidکه با استفاده از APIها قابل پیاده سازی است.
) UI (User Interfaceو ) UX (User Experienceمناسب ،که مشوق کاربر برای کار با سامانه باشد و باعث حس یکنواختی در کاربر نشود.
امکان گزارش گیری ( )Reporting & Analyticsو استخراج شاخصهای کلیدی عملکرد ( ،)Key Performance Indicatorsدر سطوح مختلف ،از
جمله به تفکیک عملکرد دانشجو ،عضو هیأت علمی ،گروه آموزشی.
امکان بحث و فعالیتهای گروهی در کالسهای درسی (.)Social University
امکان دسترسی به محتوا به صورت آنالین و آفالین بویژه در نرم افزارهای تلفنهای هوشمند.
امکان دریافت محتوا متناسب با سرعت و کشش دانشجویان ( ،)Self-Pacedیا به صورت جلسه ای (.)Tutor-Paced
امکان برگزاری آزمونها به صورت آنالین و تصحیح خودکار آنها .اکثر سامانه های پرطرفدار امروزه ،عالوه بر این قابلیت ،امکان تشخیص هوشمند تقلب و
راهکارهایی برای ممانعت از آن در نظر گرفته اند.
پورتال دانشجویان ( )Student Portalدر حقیقت فضای شخصی مربوط به دانشجویان می باشد ،که دانشجو با مراجعه به آن امکان دسترسی به محتوای
منتسب شده به او ،تکالیف ،آزمونها و پیامهای مدیریتی (آموزش دانشگاه ،معاونت دانشجویی ،امور خوابگاهها و  )...را به صورت یکپارچه داشته باشد.
وجود  XBlockها XBlock :ها نوعی ابزار آموزشی تعاملی ( )Interactiveهستند که به زبان  JavaScriptو سایر زبان های  Client-Sideتهیه می
شوند و به دانشجویان این امکان را می دهد که با محتوای درسی تعامل برقرار کنند که این امر موجب افزایش بازده یادگیری و ماندگاری آموخته ها می شود

روش کار
گام اول  :مطالعه سامانه های مشابه موجود در داخل و خارج از دانشگاه در سطح کشور یا خارج از کشور به منظور نیازسنجی اولیه ،مطالعه قیاسی و
بررسی فنی سامانه های موجود به منظور سطح بندی فهرست نیازها و ویژگی ها.
نیازسنجی اولیه از طریق:
بررسی سامانه های موجود دانشگاه ،سامانه های خارج از کشور (سامانه ها از جهت امکانات و قابلیت های الزم در  LMSمطابق با شاخص های ارائه
شده در دو بخش پیشین بررسی می شوند) .
راه اندازی یکی از سامانه های دانشگاه برای مخاطبین بین الملل و استخراج فهرست کمبودها و کاستی های موجود
http://en.tums.ac.ir/en/content/39/online-tums
گام دوم  :تدوین نقشه راه
تشکیل کارگروه عملیاتی بمنظور شناسایی ساختار اصلی سامانه و امکان سنجی برای پیاده سازی آن و استخراج سامانه پیشنهادی اولیه با توجه به
ویژگی های فهرست شده و تشکیل کارگروه پشتیبانی به منظور پیاده سازی و پشتیبانی در هر دوره (درسی)
شناسایی فرایندهای گردش کار و ترسیم آنها در قالب فلوچارت.
شناسایی گروه های هدف و تطبیق نیازسنجی انجام شده با امکانات موجود سامانه پیشنهادی اولیه.
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تدوین زمانبندی عملیات طراحی و راه اندازی سامانه پیشنهادی.
گام سوم  :ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری
آنالیز و بررسی الزامات سخت افزاری و نرم افزاری و نحوه تامین آنها.
گام چهارم :راه اندازی پایلوت سامانه
اجرای اولیه از سامانه به صورت آزمایشی بمنظور پایش سامانه.
استخراج نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای اجرای پایلوت به منظور برنامه ریزی برای فاز اصالح مدل پیاده سازی شده.
مقایسه تطبیقی نیازهای مجموعه و امکانات سامانه.
گام پنجم :آماده سازی محتوا به منظور بارگذاری در سامانه
جمع آوری و گروه بندی انواع محتواهای الکترونیکی.
تایید محتواها توسط کمیته نظارتی پیشنهادی.
بارگذاری محتواهای تایید شده توسط کارشناسان در سامانه.
گام ششم  :اصالح مدل پیاده سازی شده و ارتقای آن
تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف سامانه پیاده سازی شده در فاز اجرای پایلوت و ارتقای آن حسب نیاز مخاطب.
گام هفتم :ارزشیابی (نظر مخاطبین و کاربران در این گام تجمیع و آنالیز و نتایج آن کاربردی گردید)
طراحی فرم های نظرسنجی به ازای عملکرد سامانه ،محتواهای ارائه شده و بارگذاری آن ها.
تحلیل فرم های نظرسنجی.
مرتفع نمودن نقاط ضعف نظرات ارائه شده و تقویت نقاط قوت آن.
تحلیل دوره های درسی برگزار شده با استفاده از آنالیز آماری طراحی شده رد هر دوره در سامانه.
گام هشتم  :انتشار
انتشار نهایی سامانه آموزش مجازی ویژه مخاطبین بین الملل.

نتیجهگیری
در حال حاضر ،اکثر دانشگاههای مطرح جهان ،از نرم افزارهای  Open-Sourceاستفاده می کنند .مزیت مهم نرم افزارهای  ،Open-Sourceبروز
بودن و امکان  Customizationو تعریف ماژولها و فرایندهایی با توجه به نیازهای مجموعه می باشد .تا فوریه  ،2020بیشترین سهم بازار نرم افزارهای
 LMSسورس باز ،مربوط به نرم افزار  Moodleو  OpenEdXبوده است.
پس از بررسی سامانه های شاخص  Open-Sourceبه این نتیجه رسیدیم که نرم افزار  OpenEdXتعداد بیشتری از شاخصهای عملکردی مد نظر ما
را پشتیبانی می کند.
نرم افزار  ،OpenEdXبا زبان  Pythonو در  Django Frameworkنوشته شده است ،که از ویژگیهای مهم این  ،Frameworkمقیاس پذیری و
امنیت بسیار باالی آن است به گونه ای که برای ساختن سامانه های بازار بورس ،بانکها و  ...که مقیاس وسیع و امنیت داده ها در آنها حیاتی می باشد
استفاده می شود .به عالوه این  Frameworkبه صورت ذاتی از چند زبانی ،ساختار ماژوالر برنامه RESTful API ،و نرم افزار اندروید ،به صورت
( Out of the boxبدون نیاز به برنامه نویسی یا تنظیم خاصی) پشتیبانی می کند.
یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد  OpenEdXدر مقایسه با  LMSهای مشابه ،امکان تعریف دروس و تمرینهای  Interactiveاز طریق XBlock
می باشد که تأثیر بسزایی در افزایش یادگیری مطالب دارد.
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گستره پژوهی سیر تحول تکنولوژی های نوین در آموزش و یادگیری مجازی
زهرا جامه بزرگ* *:گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
* دبیر هسته پژوهشی بومی سازی ،طراحی و تولید رسانه های آموزشی دیجیتال مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی

ORCID: 0000-0001-8576-607X

چکیده -شاخم آمادگی شبکه ،وضعیت تحول دیجیتال هر جامعه را مشخم و این آمادگی در حوزه یادگیری و آموزش مهم است .این پژوهش
با هدف گستره پژوهی در سیر تحول تکنولوژی های نوین درآموزش و یادگیری مجازی انجام شد .روش گستره پژوهی طبق مدل کوپر ()2017
انجام و پایگاه های علمی بین المللی اسکوپوس ،گوگل اسکوالر ،الزویر ،اشپینگر و پایگاه نشریات باز 133به عنوان مرجع اصلی استخر منابع

134

بررسی شد .با به کار گیری راهبردهای جستجوی هدفمند مبتنی بر کلید واژه های پژوهش 132منبع اولیه انتخاب شد ،با قیاس عنوان ،چکیده،
روش تحقیق و سپس یافته های تحقیق مرحله به مرحله تعدادی از منابع از دایره مطالعاتی خارج شد .در نهایت  15مقاله مورد تایید و مبنای
کار شد .یافته های پژوهش نشان داد که سیر تحول تکنولوژی های نوین در آموزش و یادگیری روش های تحقیق ،سبک حضور ،نظریه ها و
موضوعات یادگیری  ،روش های تدریس و روش ها سنجش و ارزشیابی را تحت تاثیر قرار داده است .مهمترین تکنولوژی های مانند  :سیستم
های مبتنی بر هوش مصنوعی ،ماشین های یادگیری مجازی  ،اتوماسیون فرآیند رباتیک  ،135واقعیت مجازی و افزوده  ،136کالن داده ها و
داشبوردهای اطالعاتی  ،رایانش ابری،محاسبات اریبی،137محاسبات کوانتومی ،138بالک چین  ،139اینترنت اشیا ،140فایوجی

141

امنیت

سایبری،142خدمات یکپارچه یادگیری ،143دوره های بر خط آزاد انبوه  ،داده کاوی یادگیری ،آزمایشگاه و شبیه ساز های مجازی ،گیمیفیکیشن،
بازی های مجازی ،یادگیری شخصی شده  ،یادگیری سیار  ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی است  .بنابراین گستره پژوهی در حوزه تکنولوژی
های نوین و به کارگیری قابلیت های آن در یادگیری و تدریس ضروری است.
کلید واژه :یادگیری ،آموزش مجازی  ،تکنولوژی ،یادگیری الکترونیکی ،روندها ،گستره پژوهی

144

133

Open Access Journals
Resource Pool
135
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136
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137
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138
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139
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140
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143
SaaS: school as a service
144
Research Scoping
134

106

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

مقدمه
انتشار کووید ،19-زندگی بشر را با تحول دیجیتالی مواجه ساخت؛ شیوه کسبوکار ،سیاست گذاری دولتها ،شیوه های حضور و تدریس در مؤسسات آموزشی
به سرعت فرآیندهای خود را به صورت آنالین در پی اقدامات قرنطینه تغییر دادند .تغییر آنی و با سرعت غیر قابل تصور به سمت زندگی و کار مجازی ،اتکای
افراد به تکنولوژی های دیجیتال را افزایش داد و تحول دیجیتالی برای جوامع به یک ضرورت تبدیل شد .شاخص آمادگی شبکه ای  145شاخص هایی را برای
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات( فاوا) در جوامع مشخص نموده و اهدافی  ،به این شرح دنبال می کند :
 چگونه مزایای کاربردی تکنولوژی دیجیتال را با برابری بیشتر در سراسر جهان توزیع کرد؟ چگونه اطمینان حاصل کرد که سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها برای بهره بری از این مزایا در حال انجام است؟ چگونه دسترسی و مهارت هایی مانند فرصت کار و یادگیری هیبریدی ،با بهره مندی همگانی فراهم نمود؟ چگونه شرایط برای تغییرمدل های کسب و کار درآینده مهیا شود؟ چگونه تعادل کار و زندگی تغییر خواهد کرد و...به این منظور نیاز به ارایه داده ها و بینش هایی است که بتوانند به جهانیان در رصد موقعیت خود کمک کنند .شاخص آمادگی شبکه ای سعی دارد چنین
بستری را فراهم کن تا داده ها و تبادل اطالعات در خصوص چهار زیر شاخص مهم در اختیار جهانیان قرار گیرد .این چهار زیر شاحص شامل :تکنولوژی

،146

افراد ( 147کاربران) ،اثرگذاری ،148حکمرانی149
تکنولوژی :تکنولوژی در قلب شاخص آمادگی شبکه قرار دارد .این شاخص به دنبال ارزیابی سطح تکنولوژی است که شرط الزم برای مشارکت یک کشور در
اقتصاد جهانی است .از مصادیق مهم در ارزیابی سطح تکنولوژی دسترسی و کاربرد  ،میزان تولید محتوای بومی ،قابلیت پذیرش تکنولوژی های نوین است که
می تواند بر اقتصاد ،وضعیت کیفیت زندگی افراد و کمک به یک کشور برای دستیابی به همه پایداری ها ی اهداف توسعه) (SDGsموثر باشد .برای این
منظور
 سطح دسترسی 150در مورد زیرساخت های ارتباطی و توان مالی برای سرمایه گذاری مناسب و ایمن باید شفاف شود. تولید محتوای  151دیجیتال و راه اندازی پلتفرم های مناسب و دردسترس همراه با پژوهش های علمی و فنی در اولویت باشد بستر مناسب برای پیاده سازی تکنولوژی های نوین 152که مبتنی آن ها ارتباطات جهانی تحت تاثیر قرار می گیرد مانند هوش مصنوعی) (AIو اینترنتاشیا) )IoTفراهم شود.
افراد( کاربران) :گسترش و کیفیت تکنولوژی و دسترسی به منابع مولد در هر جامعه ،به افزایش مهارت و توانایی بهره برداری افراد از تکنولوژی کمک می
کند .بنابراین این شاخص میزان مهارت  ،نحوه اعمال و کارکرد افراد هر جامعه در مواجهه با تکنولوژی را می سنجد .به عبارتی
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-

نحوه استفاده و مواجهه فردی ،153چگونه افراد از تکنولوژی استفاده می کنند و از مهارت های خود برای مشارکت در اقتصاد شبکه بهره می
برند.

-

درآمد وکسب و کار  :154نحوه استفاده کسب و کارها از فناوری اطالعات و ارتباطات و مشارکت در اقتصاد شبکه چگونه است

-

سازمان ها  :155نحوه استفاده و سرمایه گذاری دولت ها در فناوری اطالعات و ارتباطات به نفع جمعیت عمومی

از مولفه های مهم برای تعیین میزان زیر شاخص افراد و کاربران در شاخص آمادگی شبکه است.
حکمرانی 156به ساختارهایی که امنیت شبکه های ارتباطی ،تنظیم گری دولت در تسهیل اقتصاد شبکه و گستردگی شبکه های ارتباطی را تسهیل کند،
اطالق می شود .حکمرانی می بایست برای حفظ یک شبکه یکپارچه ایمن و ایحاد امنیت برای کاربران از یک سو و پیاده سازی ،استقرار و دسترسی به سیستم
ها که فعالیت در شبکه را ترویج و تشویق کند از سوی دیگر فعالیت کند .سه زیر شاخص مهم شامل:
−

اعتماد سازی :157میزان ایمنی در چارچوب اقتصاد شبکه ای بر اساس میزان اعتماد و رفتار قابل اعتماد مردم در محیط سنجیده می شود.

−

مقررات :158دولت می تواند از طریق تصویب مقررات ،سیاست گذاری و برنامه ریزی .مشارکت افراد و شرکت ها در اقتصاد شبکه ترویج و حمایت
کند .میزان مشارکت دولت در بستر سازی برای جلب اعتماد کاربران در اقتصاد شبکه ای از طریق مقررات ،سیاست گذاری و برنامه ریزی ،شاخص
مهمی است.

−

گستردگی : 159دسترسی عادالنه  ،فراگیر و به دور از تبعیض ،شاخص دیگر است که به شکاف های دیجیتال در کشورهایی که در آن حکومت
می تواند به مسائلی مانند نابرابری بر اساس جنسیت ،وضعیت اجتماعی-اقتصادی و ناتوانی ها رسیدگی کند اشاره دارد .در دسترس بودن و شاخص
تکنولوژی در یک کشور تا جایی مورد توجه است که جمعیت و سازمانهای آن دسترسی ،منابع و مهارتهای الزم برای استفاده مؤثر از آن را داشته
باشند.

تاثیر گذاری  :160آمادگی در اقتصاد شبکه ای وسیله ای برای بهبود رشد و رفاه جامعه و به طور کلی اقتصاد است .از این رو ،شاخص تاثیر گذاری ،به دنبال
ارزیابی تأثیر اقتصادی ،اجتماعی و انسانی مشارکت در اقتصاد شبکه است که در درآمد ،کیفیت زندگی و تحقق توسعه پایدار موثر است.
−

اقتصاد :تأثیر کسب و کار و درآمد برای مشارکت در اقتصاد شبکه ای.

−

کیفیت زندگی :تأثیر اجتماعی مشارکت در اقتصاد شبکه ای.
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−

تحقق اهداف توسعه پایدار (  :161 )SDGsتأثیر مشارکت در اقتصاد شبکه در چارچوب اهداف توسعه پایدارمبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات
نقش مهمی در اقتصاد شبکه ای دارد و تمرکز ویژه ای با شاخصهای ادغام شده در سالمت ،آموزش و محیط زیست دارد .در شکل  1شاخص های
آمادگی شبکه نمایش داده شده است.

شاخص های آمادگی شبکه

شکل  : 1شاخص های آمادگی شبکه )Network Readiness Index (NRI
شناسایی شاخص ها و منابع جدید می تواند در تخمین و ارزیابی پویایی جوامع در توسعه و پیشرفت کمک کند و چشم انداز روشنی از تحول دیجیتال و
آمادگی شبکه ای برای هر جامع مشخص نماید .همانطور که توضیح داده شد ،تکنولوژی در قلب تحول برای رسیدن به اقتصاد موثر  ،بهبود کیفیت زندگی و
اهداف توسعه پایداراست .در چنین چهارچوبی ،تحول دیجیتال عالوه بر طرح بحث در خصوص تکنولوژی و کاربرد آن در زندگی بشر ،تاکید بسیار زیادی بر
جنبه های مختلف فرهنگ تکنولوژی و استقرار نظام نوآوری در زیرساختهای اساسی زندگی بشری نیز دارد .اساساً تحول دیجیتال از منظرمتخصصان به
خصوص آنانی که در حوزه آموزش و یادگیری از آن سخن می گویند ،تحول در جنبه های نرم و فرهنگی ،استفاده از تکنولوژی در جهت ا هداف بهینه سازی
ساختار  ،رفتارهای سازمانی و نظام نوآوری است .بنابراین شاخص های آمادگی شبکه برای هر سازمان و جامعه متناسب با اهداف آن ،نگاه خاصی ایجاد می
کند که هم جنبه های نرم و هویت ساز و هم جنبه های سخت و ابزاری را متاثر می کند ) .(Vial, 2019لذا تحول دیجیتال هم در فرهنگ و هم در ابزار در
نظام آموزشی از الزاماتی است که هر ساختار آموزشی بایستی از جنبه های نرم و سخت ،خود را با آن تطبیق داده و مقدمات پیاده سازی و بهینه سازی آن را
فراهم آورد) .(Bilyalova, 2017اما تاکید بر ارزش های بومی به موازات این تحول ضروری است.

)Sustainable Development Goals (SDGs
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بنابر این شناسایی تکنولوژی های نوین و کاربرد آن در ابعاد مختلف یادگیری و آموزش ضروری است این تحقیق به روش گستره پژوهی 162سعی در معرفی
فناوری های نوین یادگیری و آموزش مبتنی بر پژوهش های انجام شده دارد  .هدف گستره پژوهی توسعه ابعاد ناشناخته و نوین هر علم است و اینک گستره
پژوهی در خصوص فناوری های نوین یادگیری و آموزش می تواند ابعاد به کارگیری و شاخص آمادگی شبکه در این حوزه را بهتر تحلیل نماید.

روش شناسی پژوهش
گستره پژوهی نوعی تحقیق کیفی برای تجمیع نتایج در خصوص حوزه های ناآشنا و نوین که کمتر کار شده است به کار می رود .
- 1تدوین مسئله و تعیین معیارهای مشمول یا وردی 163و حذفی یا خروجی

164

 پژوهش سعی دارد با استفاده از روش گستره پژوهی ،دانش مربوط به تکنولوژی های نوین یادگیری و نحوه کاربرد آن راگسترش دهد. انتخاب شده  132 :منبع بین المللی و ایرانی 2021 - 2016محدودیت :زبان مقاالت به زبان انگلیسی و فارسی مقاالت و کتاب الکترونیکی هستندنوع مطالعات انتخاب شده :گزارش کامل و از نوع مطالعات کیفی پایگاه منابع الکترونیکی بین المللی:Sage ،Scopus ،ERIC ،Emerald ،Science Direct ، Google Scholar
 پایگاه های منابع ایرانیComprehensive Humanities Portal ،Magiran ،Normagz ،SIDو Civilica
 کلیدواژه های مورد استفاده در این تحقیق :Technology, Technology and education, technology and learning, technology and higher education, technology and
school, technology and Special education, Technology and training,
تکنولوژی  ،فناوری  ،آموزش  ،یادگیری  ،کارآموزی و کار ورزی
- 2استفاده صحیح از عملگر های بولین برای ایجاد جستجوهای هدفمند مانند عملیات کلیدیOR ، ANDوNOT
: 3غربالگری :دو مرحله غربالگری انجام شد .در مرحله اول عنوان و چکیده تحقیق و در مرحله بعد متن کامل با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گرفت .
( PRISMAموارد گزارش ترجیحی برای بررسی های سیستماتیک و متاآنالیز) برای غربالگری استفاده شد .مراحل  PRISMAشامل شناسایی ،غربالگری،
واجد شرایط بودن و شامل موارد زیر است:
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شناسایی 132 :منبع شناسایی شدغربالگری 98 :منبع با بررسی چکیده و عنوان تفکیک شد
واجد شرایط بودن :منابع تکراری و نامربوط حذف شده و  15منبع باقی مانده استتفاوت گستره پژوهی با روش های سنتز پژوهی در مرحله بعدی است که در سنتز پژوهی مرحله ارزیابی و سنتز وجود ندارد به دلیل محدود بودن منابع انتخابی
ارزیابی و سنتز انجام نمی شود و فقط گزارشی از نتایج به دست آمده ارایه می گردد
برای بررسی اعتبار داده ها از شاخص کاپا استفاده شده است .شاخص کاپا زمانی برای تحلیل و تعیین اعتبار داده ها مورد استفاده قرار گرفت.شاخص کاپا بین
صفر تا یک است و هر مقدار از این شاخص به  1نزدیکتر باشد نشان دهنده مطلوبیت و میزان توافق بین ارزیاب ها است.

یافتهها
برای پاسخ به سوال پژوهش :سیر تحول تکنولوژی های نوین یادگیری و به کار گیری آن در آموزش و یادگیری مجازی چگونه است؟
با انجام گستره پژوهی  15مقاله انتخاب و لیست آن در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  : 1لیست مقاالت انتخاب شده بر اساس گستره پژوهی از سال  2018تا  2021در پاسخ به سوال تحقیق

ردیف

هدف مطالعه

نویسنده و سال انتشار

1

Xianfeg Wu, Zhipeng Kou, Philip Oldfield, Tim Heath
(2021)and Katharina Borsi

دانشجویان

2

)2021(Enilda Romero-Hall

روش های تحقیق در طراحی یادگیری و تکنولوژی

3

ترجمه جامه بزرگ  ،زهرا  1400و نویسنده روندولف

چند روشی در تحقیق و توسعه تکنولوژی آموزشی

4

(Kem Saichaie)2020

5

Jesús Valverde-Berrocoso, María del Carmen GarridoArroyo , Carmen Burgos-Videla and María Belén
)Morales-Cevallos(2020

6

Florence Martin , Vanessa P. DennenCurtis J. Bonk
)(2020

7

YONG JU JUNG, HEATHER TOOMEY,
ZIMMERMAN, AND KORALY PÉREZ-EDGAR
2020
SONIA TIWARI AND YU-CHEN CHIU,
2020

8
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فضا های یادگیری مبتنی بر تکنولوژی متناسب برای یادگیری و فعالیت

یادگیری ترکیبی ،معکوس و هیبریدی :تعاریف ،پیشرفتها و جهتگیریها
روندها در تحقیقات یادگیری الکترونیکی :مروری سیستماتیک(2009-
)2018

ترکیبی از تحقیقات مروری سیستماتیک در مورد محیط های یادگیری و
فناوری های نوظهور
ردیابی چشم سیار برای تحقیق در تنظیمات آموزشی متنوع

محیط های یادگیری مبتنی برنقشه برداری بصری
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9

TIANTIAN JIN, 2020

واکاوی یادگیری :روش تحقیق در حال ظهور برای تقویت آموزش و یادگیری

10

)Farnsworth, B. (2019

ارزش ردیابی چشم در یادگیری

11

SARAH ESPINOSA AND PETER LEONG(2019).

شبیه ساز سه بعدی در یادگیری

12

& Zilles Borba, E., Corrêa, A. G., de Deus Lopes, R.,
Zuffo, M. (2019).

قابلیت کاربرد واقعیت مجازی :ارزیابی تجربه کاربر با ابزارهای تعاملی در
شبیه سازی دیجیتال ابزارها و برنامه های چند رسانه ای

13

Azevedo, R. & Gašević, D. (2019).

تجزیه و تحلیل دادههای چند کاناله چندوجهی در مورد یادگیری

14

Nagendrababu, V., Pulikkotil, S. J., Sultan, O. S.,
(Jayaraman, J., Soh, J. A., & Dummer, P. M. H. (2019

15

)2018( Alejandro Paniagua and David Istance

خودتنظیمی با فناوریهای یادگیری پیشرفته :مسائل و چالشها کامپیوترها
در رفتار انسان
این پژوهش ،تاثیرات فناوری های  VRو  ARرا در ایجاد ماهیت ذهنی و
بصری در فرایند آموزش در کنار سایر فناوری های مکمل تدریس را مثبت
ارزیابی نموده است
معلم به عنوان طراح محیط یادگیری مبتنی بر روش های نوآور و خالق

به کار گیری فناوری های نوین یادگیری ابعاد تکنولوژی آموزشی از قبیل طراحی آموزشی  ،طراحی محیط یادگیری ،به کار گیری نظریه های یادگیری  ،روش
های تحقیق ،روش های تدریس ،راهبردهای یادگیری ،شیوه های ازشیابی و تدریس را تحت تاثیر قرار داده است که نمونه هایی از آن بررسی می شود.

تحول در روش های تحقیق و پژوهش
رومرو هال و همکاران بیان کردند در روش های تحقیق در تکنولوژی آموزشی "ما دیگر به پیامد های یادگیری عالقه نداریم ،ما می خواهیم بدانیم که یادگیری
چگونه ،کجا و چرا رخ می دهد" رویکردهای پدیدارشناسی ،بر درک نحوه پدیدارشدن پدیده ی زیسته تمرکز می کنند ،که برای الهام بخشیدن به تحقیقات
طراحی محور دوره ای و در نظر گرفتن طراحی تکنولوژی آموزشی مناسب می باشد  .قوم نگاری انتقادی در یادگیری و تدریس برای مطالعات طراحی آموزشی
مانند قوم نگاری مناسب است زیرا محققان اغلب با مخاطبان در یادگیری و بافت تحقیق خود در تعامل هستند .قوم نگاری به محققی نیاز دارد که خود را در
محیط غوطه ور کند و داده ها را از طریق مشاهدات مستقیم ،تعامل با شرکت کنندگان و ضبط زندگی روزمره جمع آوری کند ،در طراحی محیط یادگیری
طراح آموزش از چنین تدابیری استفاده می کند  .شبکه نگاری به عنوان جدیدترین رویکرد قوم نگاری برای تحقیق استفاده می شود این رویکرد صرفاً بر
مطالعه تعامالت اجتماعی که در زمینه های دیجیتال رخ می دهد متمرکز است و بر مطالعه تعامالت و گفتمان بین اعضای محیط یادگیری مانند چگونگی
یادگیری در محیطهای موک تأکید دارد ،خصوصا برای محققان طراحی آموزشی که عالقه مند به کاوش در رسانه های اجتماعی و محیط های آموزش مجازی
و مبتنی بر وب هستند .روش های دیگر مانند ردیابی حرکت چشم مبتنی بر تلفن همراه در حال حاضر در تحقیقات تکنولوژی آموزشی برای درک فرایندهای
یادگیری با ردیابی نگاه و توجه یادگیرنده هنگام حرکت در یک موقعیت خاص استفاده می شود  .ردیابی حرکت چشم سیار برای پژوهش در محیط های
مختلف و پیشرفته تکنولوژیکی ،از جمله محیط های هیبریدی مبتنی بر حمایت رایانه ،واقعیت افزوده ) (ARو واقعیت مجازی ) ، (VRموزه ها و کارگاه های
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خالق ،کار آمد است .عالوه برتحقیق ها کمی مانند تحقیق پیمایشی 165تحقیق عِلی-تطبیقی 166تحقیق همبستگی 167تحقیق تجربی ، 168تحقیق های کیفی
مانند تحقیق روایت،169تحقیق پدیدارشناختی،170تحقیق قومنگاری،171تحقیق مطالعات موردی،172تحقیق تئوری زمینه ای( نظریه زمینه ای) 173و آمیخته توسعه
یافته است.

شکل  :2انواع روش های نوین تحقیق مبتنی بر تحوالت دیجیتال

تحول در تولید نظریه ها و موضوعات علمی
نظریه ها و مو ضوعاتی مانند محیط های یادگیری تعاملی  ،اجتماع کاوشگر  ،174نظریه توسعه  ،175محیط یادگیری ترکیبی  ،176یادگیری شخصی سازی شده
 ،177یادگیری توزیع شده  ، 178یادگیری مادام العمر ،179تیوری فعالیت

180

( ،181TPAKچارچوب دانش محتوایی -آموزشی – تکنولوژی برای معلم ) رویکرد

استیم 182در یادگیری  ،واکاوی یادگیری ، 183علم داده در یادگیری 184و تحلیل شبکه های اجتماعی است .

165

Survey research
Causal-comparative research
167
Correlational research
168
Experimental research
169
Narrative research
170
Phenomenological research
171
Ethnographic research
172
Case study research
173
Grounded theory research
174
Community of inquiry
175
Development Theory
176
blended learning
177
personalized learning
178
distributed learning
179
Lifelong learning
180
activity theory
181
Technological Pedagogical Content Knowledge
182
STEAM Approach
183
Analytics leaning
184
Data Science in and for Education
166
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اجتماع کاوشگر

نظریه توسعه

یادگیری ترکیبی

شخصی سازی شده

TPAK

واکاوی یادگیری

علم داده

تیوری فعالیت

یادگیری توزیع شده

یادگیری مادام العمر

شکل  : 3تاکید بیشتر بر تیوری ها ی ذکر شده مبتنی بر تحوالت دیجیتال
تحول در نحوه حضور در یادگیری
حضور آنالین و مجازی  ،حضور شناختی  ،حضور عاطفی ،حضور تدریس  ،حضور اجتماعی  ،حضور هیبریدی
مدل های طراحی آموزشی و محیط یادگیری
مبتنی بر محیط های یادگیری هوشمند و به کار گیری سیستم های الکترونیکی مبتنی بر وب  ،معلم و یادگیرنده برخط ،معلم طراح محیط یادگیری ،
طراحی یادگیری مبتنی بر شبیه ساز ها ،طراحی یادگیری مبتنی بر بازی وارسازی ،طرای محیط یادگیری مبتنی بر پروژه و مساله محور  ،نگرش نو و انعطاف
پذیری در مورد طراحی فضای یادگیری پویا و اجتماعی همرا با شادی ،نشاط و امنیت ،تدارک محیط یادگیری کنجکاوانه و خالق ،محیط های یادگیری مبتنی
برنقشه برداری بصری

محیط های یادگیری هوشمند

انعطافپذیر
یادگیریانعطاف
محیط یادگیری
فضافضاو ومحیط

مبتنی بر شبیه ساز ها

مبتنی بر پژوژه و حل مساله

مبتنی بر بازی وارسازی

مبتنی بر خالق و کار آفرین

شکل  :4تحول در مدل های طراحی آموزشی و محیط یادگیری مبتنی بر تحوالت دیجیتال
تحول در روش های تدریس
مبتنی بردرگیرسازی یادگیرنده  ،مبتنی بربازخورد و تعامل ،تسهیل گری برای گفتگو ،تسهیل گری مبتنی بر تکنولوژی  ،یادگیری معکوس ،یادگیری خرد،
روش های مبتنی بر سنجش ،مهارت های سواد اطالعاتی و رسانها ی معلم و یادگیرنده  ،مهارت های تکنولوژیکی و دیجیتال طراح آموزش و معلم و یادگیرنده،
تدریس با کوبات ها (رباط های همکار) مهارت همزیستی با صنایع پیشرفت دیجیتال ،تدریس برای ایجاد تفکر خالق و کارآفرین.
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بازخورد و تعامل

درگیرسازی

همزیستی با صنایع پیشرفته دیجیتال

تسهیل گری برای گفتگو

تدریس با کوبات ها

تدریس مبتنی تفکر خالق و کارآفرین

شکل :5تحول در روش های تدریس مبتنی بر تحوالت دیجیتال
سنجش و ارزشیابی
یادگیری خود تنظیم و خود انگیزشی ،یادگیری همکارانه-مشارکتی ،رضایت یادگیرنده ،نوآوری ،خودکارامدی  ،روش های سنجش مخفی ،سنجش به عنوان
یادگیری ،185سنجش ،خود-سنجی ،همتا سنجی و سنجش خودکار سنجش برای ایجاد تفکر خالق و کارآفرین.

سنجش خود سنجی

سنجش به عنوان یادگیری

سنجش همیارانه

سنجش مخفی

سنجش کارآفرین و خالق

شکل :6تحول در روش های سنجش و ارزشیابی مبتنی بر تحوالت دیجیتال
تکنولوژی ها و بسترهای نوین یادگیری
ردیابی چشم سیار ) ،)186 METزیست سنجی در یادگیری با به کار گیری فناوری حسگر زیستی مانند ردیابی چشم ،تشخیص حالت چهره ()،FER
رسانایی پوست گالوانیکی ،فناوری الکتروانسفالوگرام ( ) ) EEGبرای تشخیص:
•

کنش ها – فراگیران چه فعالیتهایی انجام میدهند؟

•

عواطف – فراگیران چه حسی دارند؟

شناختها – فراگیران به چه چیزی فکر میکنند؟
•
 تکنولوژی خیابان های یادگیری (تدارک فضای یادگیری باز اجتماعی مدارس و آموزش عالی مبتنی بر دیجیتال) ، فضاهای یادگیری مدارس و مراکز آموزش عالی مبتنی بر واقعیت افزودهسیر تحول بسترهای یادگیری الکترونیکی طبق شکل  7به این شرح است:

assessment as learning
Mobile eye-tracking
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شکل  :7سیر تحول تکنولوژی های نوین در یادگیری الکترونیکی
اعتبار سنجی
برای بررسی اعتبار داده ها از شاخص کاپا استفاده شده است .شاخص کاپا زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مورد استفاده قرار می گیرد که دو ارزیاب
به پاسخ امتیاز می دهند و قصد ارزیابی موافقت خود را دارند .شاخص کاپا بین صفر تا یک است و هر مقدار از این شاخص به  1نزدیکتر باشد نشان دهنده
مطلوبیت و میزان توافق بین ارزیاب ها است .ضریب کاپا به دست آمده در این تحقیق  0.795است که از مقدار قابل قبول برای گزارش توافق ( )0.6بیشتر
است .بنابراین ،فرضیه استقالل کدهای به دست آمده رد می شود و کدهای به دست آمده قابل اعتماد هستند.

نتیجه گیری
با بررسی این منابع می توان چنین بیان کرد  ،آنچه در حال وقوع است طبق شکل  8توسعه انقالبی فناوری های اطالعات و ارتباطات در یادگیری و آموش،گذار
به سمت جامعه دانش محور و در نهایت توسعه ابعاد حضور،و نونگرش به روش های یادگیری و توانمند سازی جوامع مبتنی بر تکنولوژی های نوین است
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شکل  : 8مهارت های مورد نیاز در تحوالت دیجیتال
باپشت سر گذاشتن عصر دیجیتال و ورود به عصر هوش مصنوعی مهارت های مورد نیاز برای مواجه شدن با این تغییرات گسترده است مهارت هایی مانند سودا
دیجیتال  ،توانایی استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل هوشمند از فرآیندها ،حل مساله خالق ،نگرش کار افرینانه ،مهارت های ارتباطی ،تاب آوری در برابر
تغییرات ،توانایی مدیریت پیچیدگی روز افزون ،امنیت سایبری و حریم خصوصی افراد و داده ها ،نگرش چند فرهنگی و میان رشته ای بع نظر می رسد تکنولوژی
های آینده طبق شکل  9با این شرح است:

شکل  : 9شمایی از تکنولوژی های آینده
بااین تفسیرمتناسب با این رشد و انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری می بایست در تمام ابعاد طراحی یادگیری و تدریس مانند
•

تحلیل شرایط یادگیری و تدریس

•

سازماندهی محتوا

•

ساماندهی سنجش و ارزشیابی با روش های نوین در سطوح ورودی ،تشخیصی  ،تکوینی و پایانی با رویکرد فرآیند محور

•

روش های ارایه محتوا و تدریس مانند کالس معکوس  ،یادگیری پروژه محور و یادگیری مشارکتی و...

•

روش های انگیزشی مبتنی بر بازی وارسازی آموزشی ،طراحی بازی های دیجیتال
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 تحلیل گری و حل مساله و خود تنظیمی و، اکتشاف،• راهبرد های یادگیری و هدایتگری یادگیرندگان با تاکید بر مهارت های جستجوگری
خود تعیین گری
 در این جهت می توان توصیه.برنامه ریزی مناسب انجام داد تا از این ظرفیت ها در راستای نیازهای بومی بهره برد و شاخص آمادگی شبکه را در کشور ارتقا داد
: کرد که
 طراحی و،  منابع یادگیری الکترونیکی، محصول یادگیری الکترونیکی،حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی شامل مدیریت خدمات الکترونیکی
 ارزشیابی الکترونیکی و سیاستگذاری مبتنی بر فرهنگ و اخالق در حوزه یادگیری الکترونیکی نیاز به سرمایه گذاری، برنامه ریزی الکترونیکی
.مناسب دارد

−

.سیاست گذاری و بستر سازی برای اجرایی نمودن و تحقق یادگیری الکترونیکی توسعه داد

−

. معلمان و دانش آموزان و دانشجویان در بهره گیری و مواجه با یادگیری الکترونیکی افزایش داد،  تسلط و توانمندی اساتید، آمادگی

−

.دسترسی افراد به اینترنت در سطح کشور گسترش داد

−
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اندازه گیری میزان درگیری تحصیلی یادگیرندگان در کالس الکترونیکی به صورت
ریرمزاحم در زمان حقیقی
مهدی خالقیان ،1سید امید فاطمی

2

 1دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهرانmahdi.khaleghian@ut.ac.ir ،
 2عضو هیأت علمی ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهرانofatemi@ut.ac.ir ،

چکیده  -امروزه یادگیری الکترونیکی بخشی جداییناپذیر از سیستم یادگیری و یاددهی کشورها شده است .با توجه به این که میزان موفقیت
یادگیری الکترونیکی طبق آمارها حدود دهدرصد برآورد شده است ،سیستم آموزشی با فراگیر شدن این نو از روش یادگیری با یک چالش
جدی بر سر راه پرورش یادگیرندگان روبرو است .نظریههای آموزشی عنوان کردهاند که پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان با میزان
درگیری ایشان با مطالب درسی و میزان توجه آنها در کالس متناسب است و با مشاهدهی حاالت عاطفی ،رفتاری و شناختی یادگیرندگان
میتوان به میزان درگیری و توجه آنها به مطالب درسی پی برد.
در این مقاله مدلی پیشنهاد شده است که توسط آن به صورت ریرمزاحم و در زمان حقیقی ،متغیرهای ماثر در میزان توجه و درگیری تحصیلی
یادگیرندگان در کالسهای الکترونیکی همزمان ،اندازهگیری شود .با استفاده از نتایج این مقاله با کمک تحلیل تصویر چهره مشخم میشود
که یادگیرنده در کالس الکترونیکی حضور دارد ،به کالس درس توجه دارد و درگیر مباحث درس شده است.
کلید واژه :درگیری تحصیلی ،تشخیص احساسات ،تشخیص سمت چهره ،شبکه عصبی مصنوعی ،وبکم.
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مقدمه
یادگیرندگان در کالسهای الکترونیکی رفتارهای گوناگونی از خود بروز میدهند .محققان از نحوهی اسـتفادهی موشواره و صـفحه کلید و سـنسـورهایی مانند
دنبال کنندهی مادون قرمز ســمت نگاه چشــم 187و تحلیل تصــاویر دوربین و صــدای میکروفون برای ســنجش میزان درگیری 188یادگیرندگان در محیطهای
آموزشـی الکترونیکی اسـتفاده کردهاند  .00با تحلیل این اطالعات مشـخص میشـود که آیا شـخص یادگیرنده هنگام برگزاری کالس الکترونیکی حضـور فیزیکی
دارد .همچنین با بررسـی کنشهای رفتاری 189و عاطفی 190یادگیرنده در حین برگزاری جلسـات مشـخص میشـود که چه قدر یادگیرنده درگیر مباحث درس
شده است و چه قدر درگیری شناختی 191برای او وجود دارد.
کاربرد ســنجش میزان درگیری خودکار ،محدود به کالس های الکترونیکی نیســت .به عنوان نمونه محققان با نصــب دوربین در یک کالس حضــوری ،حرکات
باالبردن دست و یادداشتبرداری دانشجویان و سمت نگاه آنها را با استفاده از بینایی ماشین تشخیص دادهاند و به این ترتیب اقدام به سنجش میزان درگیری
فردی و گروهی کالس کردهاند  0و یا با تشــخیص خودکار عدم درگیری یادگیرنده در یک کالس حضــوری و با مداخلهی به موقع یک ربات مکانیکی ســعی
کردهاند یادگیرنده را همراه و درگیر با مباحث مطرح در کالس کنند .0
برخی از این سـنسـورها پوشـیدنی هسـتند .این نوع سـنسـورها عالوه بر آن که برای اسـتفادهی روزمرهی یادگیرندگان ایجاد ناراحتی میکنند ،در دسـترس همگان
نیز نیستند .در مدل پیشنهادی برای قابل استفاده بودن برای طیف وسیعی از کاربران از این گونه سنسورها استفاده نشد و فقط از وبکم استفاده شد.
در این مقـالـه ابتـدا بـه تعـاریف و نظریـات مربوط بـه درگیری میپردازیم و مـدلهـای احســـاســـی را معرفی میکنیم .پس از آن بـه مرور مقـاالتی کـه متغیرهـای
درگیری را اندازهگیری کردهاند میپردازیم و با جمعبندی و طبقهبندی مقاالت ،مدل پیشنهادی خود را ارائه میدهیم.

تعاریف و نظریات
در آغاز به تعاریف و نظریاتی که برای شناخت ابعاد مسأله نیاز هستند میپردازیم.
درگیری تحصییلی :پیشـرفت تحصـیلی یادگیرنده با مقدار سـرمایهگذاری که شـخص یادگیرنده برای آموزش خود صـرف میکند ارتباط تنگاتنگ دارد .این
سـرمایهگذاری میتواند ،مقدار انرژی و زمانی که دانشـجو از نظر کمی و کیفی صـرف تکمیل یک دوره میکند ،شـامل شـود .یادگیرنده در یک دورهی آموزشـی از
نظر مدت زمان صـرف شـده برای دیدن فیلمهای آموزشـی و مطالعهی کتابهای درسـی ،از نظر مشـارکت در بحثها و پرسـش و پاسـخهای درون نشـسـتهای
اینترنتی و از نظر واکنشهای رفتاری ،شـــناختی و عاطفی در هنگام برگزاری کالس با مطالب درســـی درگیر میشـــود .میتوان مقدار درگیری یادگیرنده را
مشاهده و اندازهگیری کرد .00
نظریههای یادگیری و تغییر ذهنی مفاهیم :192فرایند یادگیری با تغییرات حاالت رفتاری ،شناختی و عاطفی یادگیرندگان همراه است .فرایند تغییر مفاهیم
در ذهن یادگیرنده که منجر به یادگیری در شـخص میشـود با بروز تضـاد مفاهیم در ذهن یادگیرنده همراه اسـت و این هیجانات درونی با تغییر حالت احسـاسـی
شـخص از حالت خنثی به ابراز احسـاسـاتی از قبیل شـگفتی ،خشـم و یا انزجار همزمان اسـت که این حاالت احسـاسـی تغییراتی را در چهرهی افراد نمایان میکند
.0
یادگیری سیطحی :193یادگیرنده صـرفاً مطالب را با حداقل میزان درگیری حفظ میکند و واکنشهای عاطفی از قبیل شـگفتی یا خشـم را در هنگام برگزاری
کالس از خود بروز میدهد.0
یادگیری عمقی :194یادگیرنده با حداکثر میزان درگیری از لحاظ شـناختی با مطالب درسـی ارتباط برقرار میکند و میتواند ارتباط معنادار بین مطالب برقرار
کنـد و به میزانی از فهم مطـالب میرســـد که می تواند مفـاهیم آموزشـــی را به دیگران یاد دهد .یادگیرنده در این مرحلـه از لحـاظ عاطفی کمتر از خود واکنش
نشــان میدهد و بیشــتر از لحاظ رفتاری و شــناختی با مطالب درگیر میشــود  .0به بیان دیگر آن چه که در یادگیری عمقی اهمیت بیشــتر دارد به ترتیب،
درگیری رفتاری و شناختی است و درگیری احساسی در درجه پایینتر قرار دارد.0
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تشیخیم درگیری :اسـتاد در یک کالس حضـوری با تعداد دانشـجویان اندک میتواند با یکایک یادگیریندگان ارتباط چهره به چهره برقرار کند ،از حضـور و یا
عدم حضـور و یا میزان درگیری آنها درکالس آگاه شـود و دانشـجویانی که کمتر با مطالب درگیر هسـتند را تشـخیص دهد و راهنماییهای الزم را داشـته باشـد 0
و یا در یک امتحان یا تکلیف برخط با تحلیل حاالت چهره ی دانشـجو به سـطح سـختی یا آسـانی سـؤال یا تکلیف مربوطه برای وی پی ببرد و بر این اسـاس سؤال
یا تکلیف بعدی را متناسب با توانایی وی طرح کند  .0اما تشخیص این موضوعات حتی در یک کالس بزرگ حضوری نیز مشکل میشود.
کمبود نظارت :واکنش متناسـب و به موقع از طرف اسـتاد به کنش های یادگیرندگان در یک سـیسـتم آموزش الکترونیکی بر میزان درگیری شـناختی سـطحی و
شـناختی عمقی یادگیرندگان اثر مثبت دارد  .0محدودیت در ابعاد صـفحهی نمایش در کالسهای همزمان به دلیل اختصـاص آن به عنوان تختهی تدریس از
سـویی و محدودیت در پهنای باند اینترنتی از سـوی دیگر منجر به محدودیت در نمایش تصـاویر دانشـجویان در مانیتور اسـتاد میشـود .مسألهی کمبود نظارت بر
دانشجویان و مشکل عدم شناخت از عملکرد دانشجویان با افزایش تعداد دانشجویان بیشتر هم میشود.
صیفات شیخصییتی :195نظریات گوناگونی برای طبقهبندی صـفات شـخصـیتی وجود دارد .یکی از این نظریهها پنج عامل بزرگ شـخصـیتی را به این ترتیب نام
میبرد :بازبودن (پذیرای تجربه بودن) ،وظیفهشــناســی ،برونگرایی ،توافقپذیری و روانرنجوری .بســته شــدن مراکز آموزشــی در دوران کووید ١٩-موجب
ناراحتیهای روانی برای برخی از یادگیرندگان میشود که وجود یک سیستم کارآمد آموزش الکترونیکی را ناگزیر میسازد .0
ابزارهای سنجش  :کامپیوتر ،تبلت و موبایل از ملزومات شرکت در کالسهای الکترونیکی است  .0این گونه وسایل دارای سنسورهای گوناگون و دوربین و
میکروفون هستند .با پردازش اطالعات این سنسورها می توان نظارت بیشتری بر روند آموزشی یادگیرندگان در هنگام برگزاری کالسهای الکترونیکی داشت

مدلهای حاالت احساسی
حاالت احسـاسـی به صـورتهای مختلفی مدلسـازی شـده اسـت .برخی از محققان حاالت پایهی احسـاسـی را بر شـش قسـمت میداند :شـادی ،شـگفتی ،انزجار،
ترس ،خشم و اندوه .0
197
196
مدل دیگری به نام مدل بُرداری ظرفیت و شــدت وجود دارد .این مدل ،حاالت احســاســی را به دو گروه حاالت مثبت و منفی به نام ظرفیت تقســیم
میکند .حاالتی مثل شــادی را مثبت یا زیاد و حاالتی مثل اندوه را منفی یا کم ارزیابی میکند .حاالت احســاســی مثبتتر همراه با درگیری بیشــتر اســت.
همچنین یادگیرنده با بروز حاالت منفی مشـارکت کمتری در کالس دارد  .0بخش دوم مربوط به شـدت احسـاسـات اسـت .به عنوان مثال شـخص میتواند یک
ظرفیت احساسی مثبت ،با شدت کم داشته باشد.
مدل دیگری که برای طبقهبندی احسـاس چهره پیشـنهاد شـده اسـت بر پایهی بردارهای حرکتی قابل مشـاهدهی ماهیچههای صـورت اسـت که به اختصـار
 198FACSنام دارد  .0هر یک از این حرکات با یک واحد کُنش یا  199AUبه همراه یک اندیس مشــخص میشــود .در این مدل حرکت هر یک از ریزحرکات
ابروها ،پلک ها ،زبان ،دهان ،لب ،گونه ،چانه ،پیشــانی و فک کدگذاری شــده اســت .مثالً لبخند با کنشهای  AU12یا کشــیدگی گوشــههای لب AU06 ،یا
باالرفتن گونه و  AU07یا تنگ شدن چشم در ارتباط است .تشخیص حالتهای احساسی یکی از کاربردهای این واحدهای کنشی است.
در پژوهش  0نشـان داده شـده اسـت که تغییراتی مسـتقل از حاالت پایهی احسـاسـی در چهره مشـهود اسـت که میتوان آنها را با واحدهای کنشـی تشـخیص داد
و بـا تحلیـل آنهـا میتوان میزان درگیری شـــنـاختی را انـدازهگیری کرد .بـه عنوان مثـال  AU01یـا بـاال رفتن میـان ابرو و  AU04یـا پـایین آمـدن ابرو ،نشـــانگر
درگیری شناختی یادگیرنده هستند .همچنین  AU45یا بسته بودن پلک نشانگری منفی برای درگیری شناختی است.
برای تشـخیص حاالت احسـاسـی با اسـتفاده از پردازش تصـویر چهره دو روش عمومی وجود دارد .روش اول ابتدا واحدهای کنشـی را اسـتخراج میکند و سـپس با
تحلیل این بردارها حالت احسـاسـی را مشـخص میکند .در این روش با اسـتفاده از مدل  FACSبدون اسـتفاده از شـبکهی عصـبی و صـرفاً با اسـتفاده از یک سـری
قوانین پی به حاالت احسـاسـی می برند .در روش دوم حاالت احسـاسـی را بدون اسـتفاده از هیچ مدلی و صـرفاً بر اسـاس پردازش مسـتقیم تصـویر چهره توسـط
شبکهی عصبی شناسایی میکنند .در این روش مجموعهدادهی تصاویر باید برچسب احساسی داشته باشند.
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روشهای موجود اندازهگیری درگیری
در این بخش به ابزارهای به کار رفته برای اندازهگیری درگیری اشـاره میشـود .مقاالت گوناگون از انواع گوناگون سـنسـورها اسـتفاده کردهاند .به عنوان نمونه
محققان مقالهی برای سـنجش میزان درگیری از سـنسـور دنبال کنندهی چشـم ،200دوربین و صـفحه کلید و موشواره اسـتفاده کردهاند .ایشـان از پردازش حالت
تصـویر چهرهی یادگیرندگان با اسـتفاده از الگوریتمهای شـبکهی عصـبی عمیق 201میزان درگیری را اندازهگیری کردهاند و فقط درگیری یادگیرندگانی را مورد
بررســی قرار دادهاند که از کامپیوتر رومیزی برای شــرکت در کالسهای الکترونیکی اســتفاده میکردند و یادگیرندگانی را که از موبایل برای شــرکت در این
کالسها اسـتفاده میکردند را مورد بررسـی قرار ندادهاند؛ چرا که قرارگیری چهرهی یادگیرنده روبروی موبایل معموالً به صـورت افقی نیسـت و همچنین امکان
نصب سنسور دنبال کنندهی چشم بر روی موبایل برای ایشان امکان پذیر نبوده است.
در برخی مقاالت از موبایل برای تشــخیص حاالت احســاســی اســتفاده کرده اند ،اما نمیتوان در کل زمان کالس موبایل را روبروی صــورت یادگیرنده قرار داد
ســنســورهای پوشــیدنی 202مانند کالههای ســنجش ســیگنالهای  EEGکه برای کاربردهای بالینی کاربرد دارند .عالوه بر آن که برای اســتفادهی روزمرهی
یادگیرندگان ایجاد ناراحتی میکند در دسـترس همگان نیز نیسـت در این مقاله برای قابل اسـتفاده بودن برای طیف وسـیعی از کاربران از این گونه سـنسـورها
استفاده نکردیم؛ بنابراین در تحقیق حاضر فقط از دوربین استفاده شده است.
روشهای تشخیم ضربان قلب
با اسـتفاده از ترکیب اطالعات سـنسـور ضـربان قلب  203 PPGو  204EEGو شـبکهی عصـبی عمیق میتوان به میزان خواب آلودگی و اسـترس افراد پی برد .0
اسـاس کار سـنسـور  PPGبر مبنای پردازش تغییرات لحظهای رنگ پوسـت اسـت .ضـربان قلب باعث میشـود که خون سـرخرنگ در رگها در لحظات مقطعی
جریان یابد .جریان خون باعث جذب بیشـتر طیف سـبز رنگ در زیر سـطح پوسـت میشـود .مقالهی  0با اسـتفاده از روش  205rPPGبه صـورت نامحسـوس و با
پردازش رنگ چهره که توســـط دوربین فیلمبرداری دریافت میشـــود ضـــربان قلب را اندازهگیری میکند .مقالهی  0با پردازش همزمان اطالعات دو دوربین
معمولی  RGBو دوربین مادون قرمز  206 NIRتوسـط شـبکه عصـبی عمیق موفق شـدهاسـت که تپش قلب را با خطای  ۵تا  ١٠پالس بر دقیقه به دسـت آورد.
همچنین مقالهی  0با اسـتفاده از سـیگنالهای یک سـربند الکترونیکی و سـیگنالهای  PPGیک مچ بند الکترونیکی موفق شـده اسـت میزان توجه یادگیرندگان
را اندازهگیری کند.
روشهای تشخیم سمت نگاه
یکی از سـنسـورهایی که برای تشـخیص میزان درگیری اسـتفاده میشـود سـنسـور دنبال کنندهی چشـم اسـت  .0این سـنسـور سـمت نگاه انسـان را با اسـتفاده از
پدیدهی بازتاب نور از عنبیهی چشـم و سـنسـورهای مادون قرمز تشـخیص میدهد .از طرف دیگر ،مقاالت  0و  0با اسـتفاده از تصـاویر دوربینهای معمولی و
پردازش شـبکهی عصـبی عمیق موفق به تشـخیص سـمت نگاه انسـان با دقت حدود سـه درجه شـدهاند .همچنین مقالهی  0نیز با اسـتفاده از دوربین RGB-
 Depthو با اسـتفاده از شـبکهی عصـبی مصـنوعی و مدل  ۶٨نقطهای مربوط به نقاط کلیدی 207چهره موفق به تشـخیص سـمت نگاه با دقت حدود  ۴/۶درجه با
زمان پاسخ نیم ثانیه بر فریم شده است.
روشهای تشخیم حاالت احساسی با تحلیل تصویر
برای تشـخیص حالت احسـاسـی چهره و یا تشـخیص سـمت نگاه از روشهای ایسـتا  00و یا پویا  00اسـتفاده شـده اسـت  .0در روش ایسـتا عکسها به
صـورت مسـتقل از هم پردازش میشـوند و حالت احسـاسـی هر فریم به صـورت جداگانه اسـتخراج میشـود .در روش پویا ،شـبکهی عصـبی بازگشـتی 210اطالعات
208

209

200

Eye tracker
Deep neural network
202
Wearable
203
Photoplethysmogram
204
Electroencephalogram
205
Unobtrusive, Remote photoplethysmography
206
Near-infrared
207
Landmark
208
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209
Dynamic
210
Recurrent neural network
201
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چندین فریم پشـت سـر هم در یک فیلم کوتاه را برای تشـخیص حاالت عاطفی به کار میبرد .این شـبکهها از مجموعهدادههای 211آموزش ویدئویی کوتاه مدت
استفاده میکنند که دارای سه فاز آغاز ،اوج و پایان 212حالت احساسی هستند .00000
عالوه بر ابراز احسـاسـات معمولی ،ریزاحسـاسهایی 213نیز وجود دارند که طول آنها به سـختی به چند فریم انگشـت شـمار میرسـد  000و در واقع علیرغم
سـرکوب آنها توسـط فرد به صـورت ناخودآگاه سـرریز میشـوند و به طور غیر ارادی در چهره و یا رفتار شـخص آشـکار و نمایان میشـوند .این گونه حالتها با
پردازش تفاضل تصاویر متوالی قابل تشخیص است .0
روشهای جلوگیری از بیشبرازش 214در شبکههای عصبی
مقاالت مختلفی  0 0 0برای تشــخیص حاالت چهره از شــبکهی عصــبی عمیق اســتفاده کردهاند .در مقابل ،مقاالت گوناگونی  0000از شــبکههای کمعمقتر
اسـتفاده کردهاند تا بتوانند در زمان حقیقی 215به تشـخیص برسـند .چون مجموعهدادهی آموزشـی برای تشـخیص حالت احسـاسـی چهره هنوز به اندازهی کافی
بزرگ نیســتند ،مقاالت متعددی  0 0000عنوان کردهاند که شــبکههای عصــبی عمیق دچار بیشبرازش میشــوند؛ یعنی بزرگی شــبکه باعث میشــود که
پارامترهای تصاویر مجموعهدادهی آموزش را بیش از حد یاد بگیرند و نتوانند تصاویر خارج از مجموعهداده را به درستی طبقهبندی 216کنند.
برای جبران این مشکل در شبکه ی عصبی عمیق به طور خالصه راه حلی که در مقاالت فوق ارائه شده است به این صورت است که آموزش شبکه را در دو
مرحله انجام میدهند .در گام نخست شبکهی عصبی پیچشی 217عمیق را با مجموعهدادههای آموزش بزرگی که صرفاً برای تشخیص چهرهی انسان از غیر
انسان (منهای حاالت احساسی) در دسترس هستند و با استفاده از تصاویر ایستا آموزش میدهند و یا با استفاده از روش انتقال تجربه 0000 218از شبکههای
آموزشدیدهی 219موجود که یادگرفته است مختصات صورت انسان را در تصویر تشخیص دهد استفاده میکنند و در گام دوم با چند دورهی 220آموزشی اندک
فقط بخش دوم شبکه را که از نوع بازگشتی 221و  222 LSTMاست با مجموعهدادهی آموزشی کوچکتر که مخصوص طبقهبندی حاالت احساسی چهره
هستند و با استفاده از تصاویر پویا آموزش میدهند .به این ترتیب عالوه بر جلوگیری از بیشبرازش شبکهی عصبی عمیق از مزیتهای روشهای ایستا و پویا
به طور همزمان بهره میبرند.
جمعبندی روشهای موجود و چالشها
روشهای اندازهگیری متغیرهای مؤثر در اندازهگیری کمیت درگیری در این بخش بررســی شــد .روشهای موجود با محدودیتها و مشــکالتی روبرو هســتند.
چون بیشــتر مواقع حالت چهرهها خنثی 223اســت  0و حاالت عاطفی و احســاســی کمتری در روزمره و یا در طی برگزاری کالس اتفاق میافتد و چون در
مجموعهدادههای تصـویری احسـاسـی برای آموزش شـبکهی عصـبی کمبود وجود دارد این مسـألهی طبقهبندی با مشـکل دقت و صـحت  0و مثبت و منفی
کاذب 00 224روبرو اسـت .بنابر مطالعات  0یادگیرندگان در طی دوره اکثراً حالت احسـاسـی خنثی دارند و حاالت احسـاسـی مؤثر در درگیری به ترتیب اهمیت:
شادی ،خنثی ،شگفتی ،ترس ،انزجار و خشم هستند و حالت احساسی اندوه کمترین وزن را در میزان درگیری به خود اختصاص میدهد.
به عنوان چگونگی ارسـال و نمایش اطالعات اسـتخراجی از متغیرهای درگیری در مقاالت  0 0 0 0گزارش شـده اسـت که با رمزنگاری ،توزیع بار پردزاشـی و با
رعایت حریم خصـوصـی پس از تشـخیص حاالت احسـاسـی یادگیرندگان ،اطالعات به سـمت سـرور فرسـتاده میشـود و این اطالعات به صورت شکلک 225و در کنار
نام کاربران برای اساتید نمایش داده میشود.
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213
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214
Overfitting
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Real time
216
Classify
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جدول -١متغیرهای قابل اندازهگیری مؤثر در درگیری
سنسور

سنسورها
نو
درگیری

پوشیدنی/محسوس

نامحسوس

متغیرها
نوشتن

صفحه کلید0

متن
خواندن
رفتاری

226

متن

Eye Tracker
0

دیدن فیلم

دوربین و
سمت نگاه

شبکه عصبی
0
دوربین و

حاالت

شبکه عصبی

چهره

ضربان
عاطفی

227

قلب

تعریق

0
دوربین و
پالسمتر

شبکه عصبی
0 rPPG 0

رسانایی الکتریکی
سطح پوست0 228
میکروفون 0

اضطراب

EEG0

موس و
صفحه کلید
0

226

Behavioral
Affective
228
GSR: galvanic skin response
227
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شناختی

229

EEG

پردازش
تصویر 0

انواع متغیرهای درگیری به طور خالصه در جدول ١فهرست شده است .برخی از متغیرها مانند متغیرهای صفحه کلید و موشواره به راحتی قابل اندازهگیری
هستند و برخی متغیرها مانند تشخیص سمت نگاه چشم ،حاالت احساسی و ضربان قلب از طریق روشهای شبکهی عصبی عمیق یا کمعمق قابل تشخیص
هستند .ابعاد درگیری رفتاری ،عاطفی و شناختی در ستون اول نشان داده شده است .در ستون دوم مشخص شده است که چه جنبهای از درگیری اندازهگیری
میشود .در دو ستون بعدی سنسور مورد اس تفاده و مزاحم یا غیرمزاحم بودن سنسور مشخص شده است .در این تحقیق ما اطالعات مربوط به درگیری را صرفاً
با پردازش تصویر وبکم به دست میآوریم.

روشهای پیشنهادی افزایش دقت و صحت متغیرها
با توجه به این که در بیشتر مقاالت فوق ،متغیرهایی مانند سمت نگاه یادگیرنده و حاالت احساسی چهره ،اندازهگیری و یا طبقهبندی میشوند ،میتوان همزمان
ضربان قلب و ریزاحساسها را نیز تشخیص داد و برای افزایش دقت اندازه گیری درگیری این اطالعات را با اطالعات فوق ترکیب کرد.
همچنین برای آن که مشخص شود حاالت احساسی و رفتاری یادگیرنده در اثر موضوعات مطرح شده در کالس رخ داده است یا به پدیدهای بیرون از کالس
ارتباط دارد و به این ترتیب تشخیص میزان صحت درگیری افزایش یابد ،میتوان حاالت یادگیرنده را با حاالت همکالسیها مقایسه کرد و این مسأله را تشخیص
داد.
عالوه بر این ،با این فرض که پارامترهای صفات شخصیتی در چگونگی درگیری اشخاص مؤثر است ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای اندازهگیری شده با در
نظر گرفتن پارامترهای صفات شخصیتی باید وزندهی شوند .بنابراین یادگیرندگان را میتوان از لحاظ صفات شخصیتی با استفاده از مقادیر اندازهگیری شدهی
متغیرها طبقهبندی کرد و با داشتن پارامترهای محاسبه شده ی صفات شخصیتی و با سنجش متغیرها میزان درگیری را با صحت بیشتری محاسبه کرد .مثالً
اگر شخصی درون گرا باشد بیشتر به صورت نوشتاری و دیدن فیلم و شرکت در کالسهای غیرهمزمان یا با دوربین خاموش در کالسهای همزمان در مباحث
درگیر میشود و کسی که برونگرا است بیشتر در کالسهای همزمان و با ارتباط تصویری و طرح سؤاالت گفتاری در مباحث درگیر میشود.

مدل پیشنهادی و پیادهسازی
شکل ١نمای کلی طرح پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که در بخشهای قبلی گفته شد ،سنسورهای پوشیدنی عالوه بر آن که برای استفادهی روزمرهی
یادگیرندگان ایجاد ناراحتی میکند و در دسترس همگان نیز نیست؛ در این مدل برای قابل استفاده بودن برای طیف وسیعی از کاربران از این گونه سنسورها
استفاده نشد و فقط از وبکم استفاده شد.
روش کار به این ترتیب است که در هر لحظه یک عکس توسط وبکم میگیریم و پردازشهای مورد نیاز را روی تصویر انجام میدهیم .پس از اجرای پردازشهای
گوناگون روی تصویر ،اطالعاتی را که به دست آوردهایم را به محتوای تصویر خام اولیه اضافه میکنیم و به این ترتیب یک تصویر جدید به دست میآوریم و
تصویر پردازش شده (شکل )٢را به همراه اطالعات استخراجی به سمت سرور ارسال میکنیم .در ادامه به جزئیات این مدل پیشنهادی اشاره میکنیم.

Cognitive
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وبکم

خیر
چهره وجود دارد؟

بله
تشخیص مختصات چهره
تشخیص نقاط کلیدی چهره

عدم
درگیری

تشخیص سمت چهره

خی
ر

چهره افقی است؟

بله
تشخیص حاالت احساسی
شادی ،خنثی

شگفتی ،ترس،
انزجار ،خشم

اندوه

یادگیری عمقی

یادگیری سطحی

یادگیری!؟

افزودن اطالعات درگیری به تصویر
اولیه
وبکم مجازی
شکل -١مدل پیشنهادی سیستم اندازهگیری درگیری

شکل -٢خروجی تصویر پس از اجرای پردازشهای حاالت احساسی گوناگون ،تشخیص سمت چهره و میزان دوران آن با استفاده از مدل  ۶٨نقطهای
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بستر نرمافزاری و سختافزاری
در این تحقیق برای پیادهسازی از زبان برنامهنویسی پایتون و کتابخانهی  openCVو سیستم عامل  Ubuntuو پردازنده  ۴هستهای  Core-i7نسل  ١٠با
فرکانس  ١/۵گیگاهرتز استفاده شده است .ابعاد تصاویر رنگی وبکم  ۶۴٠×۴٨٠است .پردازش اطالعات با نرخ  ٨فریم بر ثانیه انجام میشود و  ٪۵٠از توان
پردازشی پردازنده را به خود اختصاص میدهد.
دریافت و نمایش تصویر
تابع  VideoCaptureاز کتابخانهی  cv2وبکم را در اختیار قرار میدهد .تابع  readاز این کتابخانه در هر فریم ،یک تصویر از دوربین را دریافت میکند .با
تابع  cv2.imshowتصویر اولیه یا پردازش شدهی نهایی را روی صفحه نمایش میدهیم .همچنین برای این که بتوانیم تصویر پردازش شده را بر بستر اینترنت
منتقل کنیم یک راه حل استفاده از کتابخانهی  pyvirtualcamاست؛ با استفاده از این کتابخانه یک وبکم مجازی ایجاد میکنیم که برای نرمافزارهای
کاربردی مانند مرورگرها قابل استفاده است.
مراحل پردازش تصویر
برای پردازش تصویر دریافتی از وبکم مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم .ابتدا باید مختصات چهرهی فرد را در تصویر تشخیص دهیم .چون شبکهی عصبی
مصنوعی از تصاویر خاکستری برای تشخیص چهره استفاده میکند ،از تابع  cvtColorبرای تبدیل تصویر رنگی به تصویر خاکستری استفاده میکنیم .همچنین
به منظور وضوح بیشتر در تصویر از تابع  equalizeHistبرای یکنواخت کردن هیستوگرام تصویر استفاده میکنیم.

تشخیم مختصات چهره
کتابخانهی  cv2برای تشخیص مختصات بیرونی چهره تابع  CascadeClassifierرا در اختیار میگذارد .این تابع میتواند هریک از مدلهای پیشفرض برای
تشخیص چهره و چشم را به عنوان ورودی بگیرد .تابع  detectMultiScaleهر یک از الگوهای فوق را میتواند در تصویر پیدا کند و مختصات و ابعاد آن را
برگرداند .در این مرحله مختصات چهره را به دست میآوریم و این اطالعات را به مرحلهی بعدی میفرستیم.

تشخیم نقاط کلیدی چهره
برای تشـخیص سـمت چهره ابتدا نیاز داریم که نقاط کلیدی صـورت (شـکل )٢را تشـخیص دهیم .این نقاط نشـان دهندهی مرزهای چانه ،چشـم ،ابرو ،لب و بینی
هستند .کتابخانهی  cv2.faceمیتواند این نقاط را تشخیص دهد  .00با استفاده از تابع  face.createFacemarkLBFمدل صورت را ایجاد میکنیم .این تابع
یـک فـایـل مـدل از نوع  yamlرا بـه عنوان ورودی دریـافـت میکنـد .تـابع  face_Facemark.loadModelمـدل  ۶٨نقطـهای صـــورت را بـه عنوان ورودی در نظر
میگیرد .نهایتاً تابع  face_Facemark.fitدر هر فریم تصویر صورت را به عنوان ورودی میگیرد و آرایهی  ۶٨نقطهای صورت را برمیگرداند.

تشخیم سمت و سوی چهره
با استفاده از  ۶٨نقطهی کلیدی صورت میتوان سمت چهره را به دست آورد .روش های مختلفی برای استفاده از این نقاط برای تشخیص سمت چهره وجود
دارد .روشی که در این مقاله از آن برای تشخیص سمت چهره استفاده کردیم به این ترتیب است:
با توجه به شکل ٢محور  xکه از نقاط طرفین صورت (نقاط  ٢و  )١۴عبور میکند و محور  yکه از نقاط چانه و باالی بینی (نقاط  ٨و  )٢۷عبور میکند را در
نظر بگیرید .محل تقاطع دو محور فوق را  Oو نوک بینی (نقطهی  )٣٣را  Nمینامیم .بردار  ONسمت چهره را نشان میدهد که میتواند به سمت باال ،پایین،
چپ و یا راست متمایل باشد .همچنین اندازهی زاویهی میان محور  xبا خط افقی وبکم مقدار دوران صورت را مشخص میکند.
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تشخیم سمت نگاه
برای تشخیص سمت نگاه ابتدا نیاز است که مختصات صورت و نقاط کلیدی آن را در اختیار داشته باشیم .در بخش قبل چگونگی به دست آوردن مختصات
چهره و سمت چهره را توضیح دادیم .همچنین با استفاده از مدل  ۶٨نقطهای صورت مختصات چشمها را نیز در اختیار داریم .نقاط  ٣۶تا  ۴١و  ۴٢تا ۴۷
مختصات دو چشم را به دست میدهند .با پیدا کردن مکان دقیق عنبیهی چشمهای راست و چپ در میان نقاط فوق میتوانیم حرکات چشم را به دست آوریم.
با توجه به این که حرکات چشم در هنگام خواندن متن ،نوشتن متن و دیدن فیلم متفاوت است ،میتوان با دنبال کردن عنبیه هر یک از این رفتارها را در کاربر
تشخیص داد.

تشخیم حاالت احساسی
در این مرحله مختصات چهره و نقاط کلیدی صورت را در اختیار داریم .کتابخانهی  FERتوابع مورد نیاز برای تشخیص حاالت احساسی را به دست میدهد.
تابع  detect_emotionsاز کتابخانهی  FERمختصات تصویر و هفت حالت احساسی (خنثی ،شادی ،شگفتی ،ترس ،انزجار ،خشم و اندوه) به همراه میزان
احتمال هریک را در اختیار میگذارد .همان طور که در شکل ٢نشان داده شده است ،حالت احساسی با بیشترین احتمال را میتوان حالت احساس چهره در
نظر گرفت.

نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا متغیرهای مؤثر در درگیری تحصیلی معرفی شد .توضیح داده شد که درگیری دارای سه بعد عاطفی ،رفتاری و شناختی است .بیان شد که
در مقاالت گوناگون از سنسورهای مختلف که مزاحمتهایی برای کاربران ایجاد میکنند و در اختیار همگان نیستند استفاده کردهاند .در این مقاله مدلی ارائه
شد که بدون استفاده از سنسورهای مزاحم و تنها با استفاده از دوربین و پ ردازش تصویر ،میزان درگیری یادگیرندگان در کالس الکترونیکی در زمان حقیقی
اندازهگیری شود .این مدل با استفاده از کتابخانههای موجود پیاده سازی و تست شد.
تشخیص حاالت احساسی و سمت چهره با نرخ  ٨فریم بر ثانیه به دست آمد .یکی از محدودیتهای این توابع آن است که اگر سمت صورت مستقیم یا افقی
نباشد ،تشخیص مختصات چهره و حاالت احساسی دچار خطا میشود.
تشخیص استرس و خواب آلودگی با تحلیل ضربان قلب و تشخیص خودکار هر یک از رفتارهای خواندن ،نوشتن و مشاهده کردنِ تختهی درس با تحلیل رفتار
حرکتی عنبیهی یادگیرنده صرفاً با استفاده از تصاویر وبکم برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد میشود.
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طراحی سامانة آموزشیاری عاطفی بر اساس همجوشی هیجان چهره ،زاویة سر و سبک
شناختی یادگیرندگان
مهدی پورمیرزایی ،1غالمعلی منتظر ،*،2ابراهیم موسوی
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چکیده  -در سالهای اخیر ،یکی از مهمترین مسائل مطرح در آموزش الکترونیکی ،به شخصیسازی محیط یادگیری به کمک سامانههای آموزشیاری
هوشمند (ساهوش) بوده است .طراحی مدلهای یادگیری شخصی شده ،یادگیرندگان را قادر میکند تا تجربة موفقیت آمیز و رضایت بخشی را در
رسیدن به اهداف یادگیری خود داشته باشند .سامانههای آموزشیاری عاطفی (ساعا) نوعی از ساهوشها هستند که میتوانند حاالت عاطفی
یادگیرندگان را تشخیم داده و از آنها برای بهبود شرایط آموزش استفاده کنند .در این مقاله ،سامانهای به منظور شخصیسازی محیط یادگیری بر
اساس شناسایی هیجان چهره ،تخمین زاویة سر و سبک شناختی یادگیرندگان طراحی ،پیادهسازی و ارزیابی شده است .بدین منظور ابتدا واحدی
با نام تحلیلگر هوشمند عاطفی برای شناسایی هیجان چهره و تخمین زاویة سر طراحی شده و سپس سامانة آموزشیار عاطفی از ترکیب دو واحد
اصلی ساهوش و تحلیلگر هوشمند عاطفی ساخته و پیادهسازی شده است .سامانة طراحی شده در محیطی عملی با حضور  14یادگیرنده برای
آموزش درس هوش مصنوعی به کار گرفته شد .نتایج نشان داده که به کمک این سامانه شرکتکنندگان با تالش کمتری نسبت به افرادی که آن
واحد برایشان ریرفعال بود ،توانستند آزمونها را به پایان برسانند .عالوه بر این استفاده از این سامانه اثر مثبتی برموفقیت تحصیلی یادگیرندگان
(میانگین نمرات) و نیز رضایت تحصیلی آنها دارد.
کلیدواژه -تخمین زاویة سر ،سامانة آموزشیاری عاطفی ،سامانة آموزشیاری هوشمند ،شناسایی هیجان چهره ،یادگیری الکترونیکی ،یادگیری ژرف.
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مقدمه
سامانة آموزشیاری هوشمند ( iساهوش) سامانه ای ترکیبی است که با استفاده از علوم رفتاری ،شناختی ،روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم رایانه ،مسئولیت
آموزش و یاددهی را در محیط یادگیری الکترونیکی بر عهده دارد .هوشمندی این سامانه ناشی از آن است که میتواند محیط آموزشی را با ویژگیهای
شخصی یادگیرنده از قبیل سرعت یادگیری و زمینههایی که فرد در آن برتر یا ضعیفتر است ،سازگار کند ] .[1محققان معتقدند اگر حالت عاطفی
یادگیرنده نیز در نظر گرفته شود عملکرد ساهوشها به طور چشمگیری افزایش پیدا میکند ] .[2], [3عاطفه  i iحالتی ذهنی است که در آن احساساتی
مثل هیجان  i i iتجربه میشوند .هیجان نیز حالتی مرتبط با شبکة عصبی انسان است که تحت تأثیر محرّک i vشکل میگیرد ] .[4یکی از عوامل مهم در
موفقیت آموزشهای شخصی (خصوصی) ،توانایی معلم در شناسایی و پاسخ به وضعیت عاطفی vیادگیرنده است ] .[5در ] [6نشان داده شده است که تنها
با اندکی تغییرات مثبت در وضعیت ذهنی ،افراد در حل یک مشکل ،خالقتر ،انعطافپذیرتر ،دقیقتر و کارآمدتر میشوند .با وجود این شواهد ،اکثر
ساهوشهای موجود ،بٌعد عاطفی یادگیرنده را در نظر نمیگیرند .این موضوع را می توان با پیچیدگی مفهوم عاطفه و دشواری تشخیص حاالت عاطفی در
محیطهای آموزشی مرتبط دانست ] .[7سامانه هایی که توانایی لحاظ کردن عاطفه را در طراحی راهبردهای آموزشی دارند سامانة آموزشیاری عاطفی
(ساعا  )viنامیده میشوند .هدف اصلی از توسعة ساعا ،تقلید رفتارهای یاددهندة واقعی و سازگاری محیط آموزشی با وضعیت عاطفی یادگیرنده است
] .[8دو نکتة اصلی برای توسعة ساعا وجود دارد ] .1 :[9توانایی تشخیص درست وضعیت عاطفی یادگیرنده؛  .2چگونگی انطباق محیط آموزشی با عواطف
یادگیرنده.
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شکل  :1منحنی دوبعدی راسل در شناسایی هیجان ].[10
چهره مهمترین عنصر شناسایی هیجان است .در این پژوهش ،برای شناسایی هیجان از مدل دو ُبعدی راسل  [10] vi iاستفاده شده است .این مدل هیجان را
در دو بُعد  Activation-Deactivationو  Pleasant-Unpleasantمدل می کند(شکل  .)1علت استفاده از این مدل ،کارا و دقیقتر بودن آن نسبت به
سایر مدل ها در محیط یادگیری است زیرا با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،شناسایی هیجان های مثبت و منفی و شدت آنان ،در محیط یادگیری بیشترین
کاربرد را در دنبال کردن عواطف افراد داشتهاند ].[11], [12
در این پژوهش ،شخصیسازی محیط یادگیری بر اساس سبک شناختی

vi i i

و نیز هیجان و زاویة سر یادگیرنده در زمان تماشای محتواهای آموزشی انجام

میشود .سبک شناختی ،رویکرد مشخص و ثابت افراد برای سازماندهی و پردازش اطالعات است ] .[13یکی از مرسومترین آن روش سبک شناختی رایدینگ
] [14است که در این مقاله استفاده شده است که براساس دو بُعد تعریف بررسی شده است .1 :بُعد تحلیلی-کلیگرا که نشان میدهد آیا فرد تمایل دارد
اطالعات را به صورت کلی یا جزئی پردازش کند .2 .بعد تصویرسازی-کالمی در مورد تمایل افراد به بازنمایی اطالعات در حین تفکر کالمی یا تصویری است.
برای پایش وضعیت یادگیرنده از همجوشی دادههای تشخیص چهره ،هیجان چهره و تشخیص زاویه سَر در هنگام آموزش و حین مشاهدة مفاد آموزشی استفاده
شده است .بدین منظور نتایج آنها در قالب یک واحد در آمدهاند که میتواند تعداد زیادی ویدئو را از یادگیرنده در حین تماشای یک درسپار  i xگرفته و نتیجة
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آنان را در یکی از وضعیتهای از آموزشی از پیش مشخص شده ،طبقه بندی کند .در نهایت وضعیتی که یادگیرنده در آن قرار میگیرد بر دو قسمت اثر گذار
است .1 :بازخورد متنی که به صورت پیام در انتهای هر درسپار برای یادگیرنده نمایش داده میشود .2 .محتوای تکمیلی درسپار که در صورت نیاز در دسترس
فرد قرار میگیرد.

پیشینه تحقیق
یکی از مهمترین بخشهای ساعا ،نحوة تشخیص واکنشهای عاطفی است .در بسیاری از سامانههای عاطفی روش اصلی برای تشخیص وضعیت عاطفی ،شناسایی
هیجان از روی چهره است ] .[9], [15در پژوهش ] ،[16به کمک شناسایی هیجان چهره ،ساعایی ساخته شده و سپس با استفادة حالت عاطفی یادگیرنده و
بر اساس قاعده های از پیش تعیین شده ،محتوای شخصی شده به هر یک از مخاطبان ارائه شده است .در پژوهش ] ،[17برای دخیل کردن هیجان ،عالوه بر
شناسایی هیجان از چهره ،از واحدی پیشنهادی به نام «شناخت معنایی» استفاده شده که بر اساس ساخت واژهنامة هیجان از کلمات کلیدی ،که دانشجویان
در کالس به کار میبرند ،هیجان را نگاشت کرده و با استفاده از الگوریتمی مشخص میشود که به طور خاص هر یادگیرنده در کدام وضعیت قرارگرفته است و
سپس با تلفیق دو نوع هیجان حاصل ،محتوای شخصیسازی شده آماده میشود.
به جز چهره ،از روش های دیگری هم برای تشخیص وضعیت عاطفی استفاده شده است از جمله تحلیل تمایل  [18], [19] xو تحلیل اطالعات زیستسنجی
افراد ] .[20در ] [19آزمونی از شرکتکنندگان گرفته شده و نظرات و نوشته های متنی ،تحلیل شده و سپس تمایل کاربران به دو دستة مثبت و منفی
طبقهبندی و با استفاده از این اطالعات کیفیت تمرینها و آزمونها بررسی و بر اساس آن آزمونهای مناسبتری طراحی شده است .در ] [18اگر تمایل کاربر
مثبت ارزیابی شود ،فرایند آموزش ادامه پیدا کرده و چنانچه تمایل منفی باشد ،سؤاالت مرتبط با عواطف مثبت پرسیده میشود تا یادگیرنده ترغیب شود که
دربارة موضوعات مثبت فکر کند .در ساعای ] ،[20وضعیت عاطفی یادگیرنده با فناوریهای زیستسنجی اندازهگیری شده است و با استفاده از این اطالعات،
مطالب آموزشی برای هر مخاطب تغییر میکند.

طراحی و پیادهسازی سامانة آموزشیاری عاطفی
مراحل طراحی ساعای پیشنهادی شامل سه بخش اصلی است .1 :طراحی ساهوش؛  .2طراحی تحلیلگر هوشمند عاطفی؛  .3پیادهسازی ساعا.
بخشهای اصلی ساعا در شکل  2آورده شده است.

شکل  :2اجزای مختلف سامانة آموزشیاری عاطفی.
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طراحی ساهوش
طراحی این محیط شامل دو قسمت است .1 :طراحی محیط آموزشی؛  .2شخصیسازی محیط با توجه به سبک شناختی افراد.
فرایند یادگیری الکترونیکی در این محیط آموزشی شامل مشاهده و مطالعة چند جلسة درسی است .هر جلسه از تعدادی درسپار تشکیل شده و هدف این
است که محیط برای هر یک از کاربران شخصیسازی شود.
سبکهای یادگیری از متداولترین روشهای شخصیسازی محتواست ] .[21], [22به رغم سبکهای مختلف پیشنهاد شده در یادگیری محتوای آموزشی،
اثرگذاری آنها سالها مورد بحث بوده و در معتبر بودن چنین روشهایی تردید وجود دارد .در پژوهشهای بسیاری مشخص شده که به رغم محبوبیت ،بین
سبکهای یادگیری و موفقیت تحصیلی ارتباط کمی وجود دارد ] .[22]–[27یکی از روشهایی که موفقتر از دیگر سبکهای یادگیری است ،در دسترس قرار
دادن تمام محتواهای کالمی ،تصویری و نوشتاری به طور همزمان برای هر یک از یادگیرندگان است ].[23], [28
عالوه بر سبکهای یادگیری ،در پژوهش ] [14دو بُعد از سبک شناختی برای محیط یادگیری تعریف و بررسی شده است .1 :بُعد تحلیلی-کلیگرا که نشان
میدهد آیا فرد تمایل دارد اطالعات را به صورت کلی یا جزئی پردازش کند .2 .بعد تصویرسازی-کالمی در مورد تمایل افراد به بازنمایی اطالعات در حین تفکر
کالمی یا تصویری است .در این مقاله برای هر درس پار ،سه نوع از اطالعات برای ساخت محتوای آموزشی در قالب ویدیوی آموزشی (ویدیوی آموزشی شامل
متن ،صوت و تصویر به صورت هم زمان) برای یادگیرنده مهیا شده است.
در روش نخست به منظور تشخیص سبک شناختی ،از آزمون ] [29استفاده شده است که افراد را به دو دستة «کلیگرا  »xiو «تحلیلی  »xi iتقسیم میکند.
همچنین زمانی که نتایج سبک شناختی افراد نزدیک به دو دستة کلیگرا و تحلیلی باشد ،در سبک «بینابینی  »xi i iقرار میگیرند .در نهایت افراد به یکی از
سه دستة شناختی زیر تقسیم میشوند:
.1

تحلیلی

.2

کلیگرا

.3

بینابینی

هنگام قراردادن محتوای آموزشی نیاز است سه دسته از درس پارها متناسب با سبک شناختی ایجاد شود تا افراد هنگام ورود به محیط آموزشی در یکی از آنان
قرار گیرند .در شکل  3یک نمونه از نحوة ساخت محتوای آموزشی شخصیسازی شده ،نشان داده شده است.
روش دوم شخصیسازی به منظور تحلیل رفتار کاربران در ویدیوها توسط تحلیلگر هوشمند انجام میشود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
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شکل  :3روند درسپارها در سه دستة شناختی کلیگرا ،تحلیلی و بینابینی.

شکل  :4ارتباط تحلیلگر هوشمند عاطفی با محیط یادگیری.
تحلیلگر هوشمند عاطفی
تحلیلگر هوشمند بدین منظور طراحی شده که وضعیت عاطفی و یادگیری هر کاربر را حین مشاهدة ویدیو پایش کرده و در اختیار محیط یادگیری قرار دهد
تا سامانة یادگیری بتواند شخصیسازی محتوا و بازخورد را برای هر فرد جداگانه انجام دهد (شکل  .)4این واحد شامل بخش تحلیلگر و تجمیعگر است .بدین
صورت که ابتدا تحلیلگر برای تحلیل یک فریم طراحی شده و سپس برای تحلیل ویدیو تعمیم داده می شود و در نهایت با ترکیب تحلیلگر و تجمیعگر (که
در ادامه توضیح داده خواهد شد) ،تحلیلگر هوشمند عاطفی طراحی میشود .در ادامه روشهای تشخیص چهره ،تخمین زاویة سر و شناسایی هیجان توضیح
داده میشوند و سپس نحوة ساخت تحلیلگر و تجمیعگر تشریح میشوند.
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الف .واحد تشخیص چهره :xi vدر محیط یادگیری به منظور پایش هیجان و زاویة سر افراد نیاز است که مکان دقیق چهرة آنان در هر فریم تصویر تشخیص داده
شود .با توجه به اینکه تشخیص چهره به صورت لحظهای در انجام می شود و تعداد یادگیرندگانی که به صورت همزمان در سامانه حضور دارند ،میتواند بیش
از یک نفر باشد ،باید از روشی برای تشخیص چهره استفاده شود که بتواند هم به صورت لحظهای فریمها را پردازش کند و هم دقت قابل قبولی داشته باشد .از
این رو از مدل  [30] FaceBoxesاستفاده شده است.
ب .واحد تخمین زاویة سر :xvعالوه بر حالت عاطفی ،زاویة سر نسبت به وب بین ،اطالعات ارزشمندی راجع به یادگیرنده( مانند میزان تمرکز یادگیرنده) را ذر
بردارد .در این پژوهش در کنار حالت عاطفی چهره ،زاویة سر نیز به منظور شخصیسازی دقیق تر محیط یادگیری در نظر گرفته شده است .برای این کار نیاز
است که به سه زاویة محورهای  Pitch ،Yawو  Rollاویلر دسترسی داشته باشیم که در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  :5خروجی شبکة تشخیص زاویة چهره سه زاویة  Pitch ،Rollو .Yaw

در روش  ،HopeNetسه مقدار  Pitch ،yawو  Rollاز رگرسیون به طبقهبندی تبدیل میشود .برای تشخیص سه زاویة اویلر به عنوان خروجی ،از سَرهای
کمکی یادگیری خودنظارتی هم استفاده شده تا به میانگین خطای کمتری دست یافته شود .همچنین مانند ] ،[31روش ،یادگیری خودنظارتی

xvi

پازل

کردن  xvi iبوده است که در کنار سه سَر خودنظارتی قرار گرفته است.
ج .واحد شناسایی هیجان  :xvi i iبرای شناسایی هیجان از «مدل دو بعدی هیحان راسل» استفاده شده است .بدین لحاظ مطابق روش ] ،[32شبکة عصبی برای
تشخیص دو بُعد  Valenceو  Arousalطراحی و آموزش داده شده است .مانند قسمت تشخیص زاویة سر ،روش پایه در کار آنها  HopeNetاست که عالوه
بر تشخیص دو محور هیجان به عنوان خروجی ،از سَرهای کمکی یادگیری خودنظارتی نیز استفاده شده است تا به میانگین خطای کمتری دست یافته شود.
عالوه بر این مطابق روش مذکور از معماری  [33] Efficientnet-B0و تصاویر  [34] AffectNetاستفاده شده است.
طراحی تحلیلگر عاطفه
فرایند نهایی واحد تحلیلگر هوشمند عاطفه در شکل  10نشان داده شده است .این واحد از دو قسمت تحلیلگر و تجمیعگر ساخته شده است که قسمت
تحلیلگر از ترکیب روش های تشخیص چهره ،شناسایی هیجان و تخمین زاویة سر با یکدیگر ایجاد شده است .این قسمت شامل دو گام است .ابتدا روند و نحوة
پردازش روشها بر روی یک فریم تصویری (شکل  )6و سپس پردازش بر روی یک ویدیو تعمیم داده میشود (شکل  .)7بدین منظور ابتدا یک فریم به الگوریتم
تشخیص چهره داده میشود که خروجی آن میتواند سه حالت زیر باشد:
الف .چهرهای تشخیص داده نشود؛ در این حالت روند پردازشی متوقف میشود.
ب .چند چهره تشخیص داده شود؛ در این حالت نیز روند پردازش متوقف می شود ،به این علت که محیط یادگیری قرار است برای هر فرد به صورت جداگانه
پردازش و شخصیسازی را انجام دهد.
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ج .یک چهره در تصویر تشخیص داده شود؛ در این صورت چهره از تصویر اصلی بریده و به اندازة ورودی دو شبکة بعدی تبدیل میشود .تصویر بریده شده در
این حالت به شبکة تشخیص زاویة سر داده میشود که این شبکه ،زاویة سر را در دو محور  Pitchو  Yawبررسی کرده و دو عدد به عنوان خروجی زاویة
سر برمیگرداند.

شکل  :6روندنمای پردازش تحلیلگر بر روی یک فریم.
برای استفاده از این دو زاویه ،آستانهای تعریف شده که اگر اعداد در آن قرار نداشته باشند به عنوان وضعیت عدم تمرکز در نظر گرفته میشود و پردازشی انجام
نمیشود .آستانههای دو زاویه برای مشخص کردن محدودة تمرکز در جدول  1آورده شده است .در حالتی که تمرکز کاربر تشخیص داده شود ،تصویر به شبکة
شناسایی هیجان داده میشود که این شبکه نیز دو مقدار  Arousalو  Valenceرا (که هر کدام بین -10و  10هستند) به عنوان خروجی برمیگرداند و با
استفاده از این اعداد ،حالت هیجانی فرد با توجه به منحنی دو بعدی  Circumplexاندازهگیری می شود (شکل  )7و در یکی از پنج حالت درگیر شدن ،xi x
خستگی ،xxگیجی  ،xxiدرگیر نشدن  xxi iو خنثی  xxi i iطبقهبندی میشود .برای مشخص کردن پنج ناحیة فوق از پارامترهای  α1تا  α6استفاده شده که این
شش پارامتر با بررسی جنسیت ،قومیت و ظاهر متفاوت به صورت تجربی بهدست آمده که مقادیر این پارامترها در جدول  1مشخص شده است .هرچند پردازش
هر فریم به تنهایی قابل محاسبه است اما هدف ،استفاده از تحلیلگر هوشمند عاطفه در ساعا به گونهای است که بتوان رفتار هیجانی کاربران را در ویدیوها
تشخیص داد .در شکل  7روندنمای پردازش تحلیلگر بر روی یک ویدیو نشان داده شده است.
جدول  :1مقادیر آستانههای مختلف در تحلیلگر هوشمند عاطفه.
مقدار

نام آستانه

0.7

تشخیص چهره

0.25

نسبت بدون چهره به کل
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0.25

نسبت چند چهره به کل

0.35

نسبت عدم تمرکز به کل

-29 to 29

محدودة  Yawبرای تمرکز

-37 to 16

محدودة  Pitchبرای تمرکز

-1.5

α1

1

α2

1

α3

-2

α4

6

α5

-5

α6

1.0

بزرگکننده مقادیر عاطفه

0

تعداد ناراضی در تجمیعکننده

1

تعداد رضایت در تجمیعکننده

2

تعداد خسته در تجمیعکننده

2

تعداد گیج شدن در تجمیعکننده

2

تعداد چند چهره در تجمیعکننده

2

تعداد بدون چهره در تجمیعکننده

4

تعداد بدون چهره زیاد در تجمیعکننده

2

تعداد عدم تمرکز در تجمیعکننده
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شکل  :7روندنمای پردازش تحلیلگر بر روی ویدیو.

10

5

Engaged

Disengaged

Confused

3
2

1

6
10

10

4

Tired

Tired

10

شکل  :8نمودار  circumplexو پنج ناحیة مشخص شده درون آن.
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در گام اول تمامی فریمهای تصویر به شبکة تشخیص چهره داده میشوند که خروجی هر فریم می تواند یک چهره ،چند چهره و بدون چهره باشد .اگر نسبت
خروجی وضعیتهای بدون چهره به تمام خروجی فریمها بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول  1باشد ،وضعیت« ،بدون چهره» تشخیص داده میشود و
پردازش دیگری انجام نمیشود ،در غیر این صورت ،اگر نسبت خروجی وضعیت چند چهره به تمام خروجی فریمها بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول 1
باشد ،وضعیت «چند چهره» تشخیص داده می شود .در مقابل اگر این نسبت کمتر از آستانة مشخص شده باشد ،وضعیت «تک چهره» در نظر گرفته میشود و
مکانی که چهره در فریم قراردارد از تصویر به شکل مربعی بریده میشود و به شبکة تشخیص زاویة چهره داده میشود .هر فریم که شامل تک چهره است،
مطابق با جدول  1برچسبگذاری میشود .چنانچه نسبت تعداد برچسبهای عدم تمرکز از تعداد برچسبهای کل ،بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول 1
باشد ،وضعیت «عدم تمرکز» تشخیص داده میشود و اگر کمتر از آستانه باشد ،وارد گام بعدی پردازش میشود .فریمهایی که برچسب تمرکز دارند ،به شبکة
شناسایی هیجان وارد میشوند که به ازای هر فریم ،میانگین دو مقدار  Arousalو  Valanceمحاسبه میشود .در شکل  ،8نمودار  Circumplexبرای تعیین
حالت هیجانی نشان داده شده که وضعیت فرد را در یکی از پنج وضعیت درگیرشدن ،خستگی ،گیجی ،درگیرنشدن و خنثی نشان میدهد .مطابق شکل ،برای
تعیین حالت هیجانی افراد ،این نواحی با بررسی مقادیر مختلف دو محور  Arousalو  Valanceکه در شرایط واقعی با ارزیابی چهرة افراد مختلف در حین
تماشای ویدئوی درسی مشخص شدهاند ،بدست آمده است .نواحی که خاکستری رنگ هستند ناحیه خنثی را نشان میدهند که محدودة هر کدام از این نواحی
با شش پارامتر مختلف ایجاد شده است.
یادآوری میشود در جدول  ،1آستانههایی که کلمة تجمیعکننده را دارا هستند ،مرتبط به مرحلة تجمیع کردن نتایج تمام ویدیوهاست و بقیه مربوط به مرحلة
تشخیص وضعیت در هر ویدیو است.
طراحی تجمیعگر
مطابق شکل  ،7هر ویدئو در یکی از هشت وضعیت نقطه چین مشخص شده قرار خواهد گرفت .اکنون تحلیلگر میتواند ویدیوهای چند ثانیهای را گرفته و
یکی از هشت وضعیت را مشخص کند .دادن تمام ویدیوی ضبط شده به صورت یکجا به تحلیلگر ،عملی غیرمنطقی است ،زیرا هزینة پردازشی زیادی دارد،
از سویی دیگر در بازة چند دقیقه ای ممکن است حاالت عاطفی متفاوتی را از فرد شاهد باشیم و انتخاب فقط یک وضعیت برای تمام ویدیو نتیجة مطلوبی
در پی نخواهد داشت .برای رفع این مشکل ،فرایند ضبط ویدیو به شکل نمونه برداری  10ثانیهای در نظر گرفته شده است .در نهایت برای هر درسپار به تعداد
ویدی وهای ضبط شده یک وضعیت ایجاد میشود .از آنجا که با چندین وضعیت در آخر هر درس پار روبرو خواهیم شد ،از روش ابتکاری ترکیب نتایج استفاده
شده است .تجمیع تمام نتایج با حالتهای مختلفِ ترکیب هشت وضعیت مذکور انجام شده است .هنگام ترکیب هشت وضعیت اصلی ،تجمیعگر وضعیت
(ترکیب) نهایی را زمانی انتخاب میکند که تعداد ویدیوهای  10ثانیهای مرتبط با وضعیتهای آن ترکیب از آستانههای مشخص شده برای آنان در جدول 1
بیشتر باشد .به عنوان نمونه ،ترکیب نهایی «خستگی همراه با گیجی» زمانی انتخاب میشود که تعداد ویدیوهای پردازش شدهای که به عنوان خستگی و
نیزگیجی شناسایی شدهاند بیشتر از دو بار باشد .تجمیعگر وضعیت نهایی را به ترتیب زیر بررسی میکند:

شکل  :9روند انتخاب وضعیت نهایی ویدیوها در تجمیعگر.
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الف .بدون چهره همراه با چند چهره؛
ب .چند چهره؛
ج .بدون چهره زیاد؛
د .خستگی همراه با عدم تمرکز؛
ه .خستگی همراه با گیجی؛
و .عدم تمرکز همراه با گیجی؛
ز .درگیر شدن همراه با خستگی؛
ح .درگیر شدن همراه با گیجی؛
ط .درگیر نشدن همراه با گیجی؛
ی .خستگی همراه با بدون چهره؛
ک .خستگی همراه با درگیر نشدن؛
ل .درگیر شدن همراه با بدون چهره؛
م .درگیر نشدن همراه با بدون چهره؛
ن .درگیر شدن همراه با عدم تمرکز؛
س .بدون چهره؛
ع .عدم تمرکز؛
ف .خستگی؛
ص .درگیر شدن؛
ق.گیجی؛
ر .درگیر نشدن؛
ش .خنثی.
نکتة مهم در انتخاب هر کدام از  ٢١وضعیت نهایی ،بررسی باال به پایین هر کدام است (شکل  .)9ترتیب و ترکیبی که در باال قرار گرفته ،با آزمون و خطا
تنظیم شده و ترکیب های سه تایی و بیشتر و آنهایی که احتمال به وقوع پیوستن کمی داشتهاند ،از وضعیتهای نهایی کنار گذاشته شده است .در شکل 9
نحوة کارکرد و انتخاب وضعیت ویدیوها در تجمیعگر نشان داده شده است.
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شکل  :10نحوة کار واحد تحلیلگر هوشمند عاطفه در محیط یادگیری.
نحوة دقیق عملکرد واحد تحلیلگر هوشمند در محیط یادگیری مطابق با شکل  10است .با توجه به شکل ،ابتدا ویدیوها جداگانه توسط تحلیلگر پردازش
میشوند و نتایج هر ویدیو در پایگاه داده ذخیره میشود .زمانی که فرایند آموزش یک درسپار تمام شود ،تجمیعگر ،نتایج تمام ویدیوهای ضبط شده از وببین
را از پایگاهداده برداشته و آنها را تجمیع میکند .در نهایت وضعیت نهایی به محیط یادگیری فرستاده میشود.
پیادهسازی سامانة آموزشیاری عاطفی
همجنانکه اشاره شد سامانة آموزشیاری عاطفی از سه بخش اصلی تشکیل شده است (شکل :)2
الف .واحد تحلیلگر هوشمند عاطفه :هدف این واحد پایش مستمر وضعیت عاطفی یادگیرنده حین تماشای درسپارهاست .این واحد دو نوع خروجی دارد.
مورد نخست نشان دادن پیام در قالب بازخورد به کاربر و مورد دوم بازکردن محتوای تکمیلی برای هر درسپار است .اگر خروجی تحلیلگر هوشمند یکی از
وضعیت های عدم تمرکز همراه با گیجی ،درگیر شدن همراه با گیجی ،درگیر نشدن همراه با گیجی و گیجی باشد این واحد به یاددهنده اعالم میکند در صورت
وجود محتوای تکمیلی برای درسپار ،اطالعات آن در کنار پیامی برای کاربر نشان داده میشود.

ب .پایگاه دانش :در پایگاه دانش بخش سوابق یادگیرنده شامل سبک شناختی ،تاریخچة تماشای درسپارها و بازخوردهای مربوط به آن و تاریخچة نتایج
آزمونهای افراد است .بخش درس پار شامل تمام محتواهای آموزشی برای هر سبک شناختی است .بخش آزمون شامل آزمونهای هر جلسه است و بخش
توصیهها شامل همة بازخوردها و توصیههای متناسب با وضعیتهایی است که تحلیلگر هوشمند آن را مشخص میکند .در مجموع  ٢١وضعیت مختلف
آموزشی تشخیص داده میشود که از این تعداد ،سه وضعیت مربوط به دسترس قرار دادن محتوای تکمیلی است.
ج .واحد یاددهنده :در این واحد کارگزار ارائة درسپار ،سبک شناختی فرد را تشخیص داده و متناسب با آن درسپارها را برای فرد آماده میکند .کارگزار
توصیهگر پس از تماشای درسپار و تشخیص وضعیت فرد توسط تحلیلگر هوشمند ،توصیة متناسب با آن را برای نمایش آماده میکند.

شکل  :11اطالعات دورة آموزشی.
در رابط کاربری ،تصاویر چهرة افراد از طریق وب بین به صورت خودکار ضبط شده و در حین تماشای محتوای درسی به سمت سامانة آموزشی ارسال میشوند
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ارزیابی سامانة طراحی شده
در این مرحله برای ارزیابی سامانه  ،شرکتکنندگان بر اساس سبک شناختی به سه دسته تقسیم شده و در انتها عملکرد سامانه با توجه به دو عامل «موفقیت
تحصیلی» و «رضایت تحصیلی» یادگیرندگان ارزیابی شده است .در ادامه هریک از مراحل بیان شده است:
محتوای آموزشی
برای ارزیابی سامانة یادگیری ،دورة آموزشی با نام «هوش مصنوعی برای همه» تهیه شده است .هدف از این دوره ،آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی با رویکردی
کامالً غیر تخصصی برای عموم بوده است .شکل  11روند جلسات در دورة آموزشی را نشان میدهد .همانگونه که در بخش  1-3توضیح داده شد ،افراد پیش
از ورود به سامانه با آزمون ] [29در یکی از سه دستة تحلیلی ،کلیگرا یا بینابینی قرار میگیرند و در دو حالت محتوای تکمیلی در دسترس آنها قرار میگیرد1
 .سامانة تجمیع تشخیص دهد که مباحث آموزشی برای فرد گیجکننده و مبهم است؛  .2نمرة کاربر در آزمون پایانی به حد نصاب نرسیده باشد.
یادگیرندگان
شرکت کنندگان در این دورة آموزشی تعدادی از دانشجویان دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد بودهاند .این افراد ،معلوماتی در رابطه با هوش مصنوعی
نداشتند .مشخصات یادگیرندگان و نتیجة آزمون سبک شناختی آنان در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2مشخصات افراد شرکت کننده در دورة آموزشی.
تعداد افراد

14
کارشناسی

8

کارشناسی ارشد

6

حداقل

19

حداکثر

28

میانگین

23.6

مرد

6

زن

8

کلی گرا

9

تحلیلی

4

بینابینی

1

مدرک تحصیلی

سن

جنسیت

سبک شناختی

ارزیابی سامانه
به منظور ارزیابی محیط آموزشی و عملکرد سامانه ،در دورة آموزشی از دو عامل «موفقیت تحصیلی» و «رضایت تحصیلی» استفاده شده است ] .[9منظور از
موفقیت تحصیلی ،میزان اثرگذاری ساعا بر عملکرد شرکتکنندگان در فرایند یادگیری است .رضایت تحصیلی به معنی رضایت شرکتکنندگان از محیط
آموزشی است .برای بررسی این دو عامل از هر کدام از دستههای کلیگرا و تحلیلی دو فرد به صورت تصادفی با نام «گروه کنترل» انتخاب و برای آنان بازخورد
تحلیلگر هوشمند غیرفعال شده است .آنها تنها میتوانستند ویدیوهای آموزشی را مشاهده کنند؛ بقیة افراد با نام «گروه شاهد» انتخاب شدند که تحلیلگر
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هوشمند برای آنان فعال شده است .در سنجش عامل موفقیت تحصیلی نتیجة نهایی آزمونهای هر جلسه ،میانگین نمرات در تکرار آزمونها و میانگین تعداد
تالش برای قبولی در آزمون هر جلسه به عنوان معیار سنجش قرار داده شده است .نتایج آزمونهای جلسات اول و دوم در جدول  3و  4نشان داده شده است.

جدول  :3نتایج یادگیری گروه کنترل و شاهد در جلسة اول.
میانگین
میانگین

میانگین

نمرات

نمرات

در تالش

در تالش

اول

دوم

(درصد)

(درصد)

83

72.2

میانگین
میانگین

تعداد

نمرات

تالشها

قبولی

برای

(درصد)

نمرة
قبولی

زمان
سپری
شده
برای
تماشای
محتوای
ویدئویی
(دقیقه)

گروه

89.9

2.9

71

کنترل
گروه

81.3

83.7

65

2.4

112

شاهد

جدول  :4نتایج یادگیری گروه کنترل و شاهد در جلسة دوم.

میانگین
میانگین

زمان

میانگین
میانگین

نمرات

میانگین

تعداد

سپری

نمرات در

در

نمرات

تالشها

شده برای

تالش اول

تالش

قبولی

برای

تماشای

(درصد)

دوم

(درصد)

نمرة

محتوای

قبولی

ویدئویی

(درصد)

(دقیقه)
گروه

79.8

67.1

86.6

کنترل
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گروه

100

94.4

81

1.9

98

شاهد

پس از اتمام دورة آموزشی به افراد پرسشنامهای شامل سه پرسش داده شد که پرسش اول و دوم راجع به این بوده که یادگیرندگان به کیفیت محتوای
آموزشی و میزان راحتی کار با سامانه امتیاز دهند(جدول  .)5در پرسش سوم از مخاطبان خواسته شده بود که به صورت تشریحی تجربة خود را در سامانة
یادگیری توضیح دهند و مشکالتی را که در حین فرایند یادگیری با آن روبرو شدهاند ،مطرح کنند.
جدول  :5نتیجة پرسشنامه برای هر دو گروه.
میانگین
پاسخپرسش
اول

میانگین پاسخ
پرسش دوم

گروه کنترل

8.2

7.9

گروه شاهد

7.7

8.7

با در نظر داشتن نتایج رضایت تحصیلی و موفقیت تحصیلی ،نتیجة ارزیابی سامانه به شرح زیر بوده است:
الف .افراد گروه کنترل که تحلیلگر هوشمند برای آنان فعال نبوده ،تعداد تالشهای بیشتری برای قبول شدن در آزمونهای هر دو جلسه نسبت به گروه شاهد
داشتهاند .برای جلسة اول میانگین تعداد تالشها  11درصد و برای جلسة دوم  68درصد بیشتر بوده است.
ب .با توجه به پرسش سوم ،افراد گروه شاهد در جلسة اول هنگام گرفتن بازخوردهای سامانة یادگیری خود را هیجان زده توصیف کرده بوند و تمرکز کمتری
روی محتوای آموزشی داشتهاند و زمان زیادی را بر روی آزمایش بازخوردهای تحلیلگر هوشمند گذاشته بودهاند .یکی از دالیل اختالف زیاد در میانگین مدت
زمان سپری شده برای تماشای ویدیوها و نیز پایین بودن میانگین نمرات جلسة اول نسبت به نمرات در گروه کنترل ،میتواند همین موضوع باشد .همچنین با
توجه به بازخوردها ،برخالف جلسة اول ،افراد در جلسة دوم که با بازخوردهای سامانه آشنا شده بودند ،توجه و تمرکز بیشتری بر فرایند یادگیری داشتهاند .به
همین دلیل میانگین نمرات قبولی ،میانگین تعداد تالشها برای گرفتن نمرة قبولی و میانگین مدت زمان تماشای ویدیوها بهبود چشمگیری داشته است.
ج .با وجود یکسان بودن محتوای ویدیویی ،افراد گروه شاهد نسبت به کیفیت محتوای ساخته شده نظر مساعدتری داشتهاند .این نشان دهندة تأثیر هوشمندی
سامانة یادگیری در ذهن شرکتکنندگان بوده و باعث شده که سطح عالقه نسبت به محتوای آموزشی در افراد باالتر رود .البته با وجود اینکه تحلیلگر هوشمند
عاطفه برای گروه کنترل غیرفعال بوده  ،دو فرد از چهار فرد این احساس را داشتند که محیط یادگیری برای آنان هوشمند عمل کرده و مفاهیم درسی برایشان
به شکل سادهای توضیح داده شده است .علت چنین تصوری را می توان بازشدن محتوای تکمیلی در زمان نرسیدن به نمرة قبولی در آزمون و شخصیسازی
محتوا بر اساس سبک شناختی دانست.
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نتیجهگیری
 به عبارتی محیط یادگیری.سامانة آموزشیار عاطفی طراحی و پیادهسازی شد

 زاویة سر و سبک شناختی افراد،در این پژوهش با ترکیب وضعیت هیجانی

 قسمتی از- نتایج نشان داد که افراد با فعال بودن واحد تحلیلگر هوشمند عاطفی. زاویة سر و سبک شناختی افراد شخصیسازی شد،براساس هیجان چهره
. به میانگین تالش کمتری برای قبول شدن در آزمونها نیاز داشتند- سامانه که فرایند یادگیری را با توجه به حالت هیجانی چهره و زاویة سر تغییر میدهد
 افزایش پیدا، درصد نسبت به افرادی که واحد تحلیلگر هوشمند برای آنان غیرفعال بود10  رضایت تحصیلی آنان به میزان،همچنین با توجه به نتایج ارزیابی
.کرد
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تدریس برای نسل دیجیتال :چرایی و چگونگی (یک راهنمای عمل برای تدریس
فناورانه)
نوری براری  ،دانش آموخته دکتری فناوری اطالع رسانی در آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،معلم در آموزش و پرورش استان کردستان
ژیار رفاعی  ،دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،معلم در آموزش و پرورش استان کردستان

چکیده:
ماهیت متفاوت محیطهای یادگیری الکترونیکی ،با محیطهای آموزش رودررو ،طراحی استراتژیهای تدریس ویژه این محیط را بهوسیله
متخصصین پداگوژی ضروری مینماید .بااینوجود ،هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی تدریس بر مبنای
اهداف یادگیری الکترونیکی بپردازد .هدف پژوهش حاضر تدوین تدوین استراتژی های قابل اجرا برای تدریس در محیطهای یادگیری
الکترونیکی است .رویکرد پژوهش کیفی و از استراتژی طرح پدیدارشناسی بهره گرفتهشده است .جامعه پژوهش کلیه متخصصین و مدرسین
مراکز یادگیری الکترونیکی دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران و موسسه های رسمی اراائه خدمات یادگیری الکترونیکی
شهر تهران هستند که تعداد  12نفر از آنها به روش نمونهگیری گلوله برفی تا رسیدن به اشبا داده انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات
از شیوه مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده گردید .تحلیل دادهها و تعیین مقولهها و استانداردها با تکنیک کدگذاری کوربین و اشتراوس
و با نرمافزار ماکس کیودا انجام گردید .نتایج حاصل از پژوهش به تدوین  2استاندارد آموزشی و  21شاخم ضروری برای طراحی تدریس مبتنی
بر فناوری در حوزه یادگیری الکترونیکی انجامید .نتایج پژوهش میتواند بهعنوان راهنمای عمل در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی
مورداستفاده معلمان مدارس و مدرسان دانشگاه و همچنین تکنولوژیستهای آموزشی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :تدریس آنالین ،یادگیری الکترونیکی ،طبقهبندی بلوم-اندرسون
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مقدمه
تغییر در روشهای یادگیری (زیمنس ،)2009 ،و لزوم یادگیری مادامالعمر برای افراد جامعه (اسکیالر

230

و دیگران )2005 ،بهواسطه گسترش فناوریها و

سیطره آنها بر تمامی جنبههای زندگی بشری ،باعث ایجاد نیازهای جدید آموزشی گردیده است .سیستم آموزش قدیمی نمیتواند این نیازها را برآورده سازد
و اینیکی از دالیلی است که یادگیری الکترونیکی به بخش جداییناپذیر از آموزش و روش زندگی ما تبدیلشده است (پرنسکی .)2001 ،231نفوذ فناوریهای
نوین بر مؤسسات آموزشی ،شیوههای تدریس معلمان را نیز تحت تأثیر قرارداده است (گودیر )2005 ،232و با حضور فنّاوری ،دیدگاههای مختلف به مفهوم
یادگیری ارائهشده است (کاوِز 233و دیگران)2009 ،؛ و درواقع فناوریها باعث ایجاد تغییرات جدی در شیوه یادگیری انسان شدهاند و باعث گسترش انتظارات
جدید از فرایند آموزشهای رسمی ما شده است .کاوز ( ،)2015مهمترین تغییرات حاصل از گسترش یادگیری الکترونیک را در افزایش نیازهای یادگیری به
علت تغییرات سریع در زندگی روزمره ،نیاز یادگیرندگان به یادگیری انعطافپذیر و سازگار با شرایط آنها ،تنوع در روشهای یادگیری افراد ،نیاز به یادگیری
دانشآموز محور بهجای آموزش معلم محور ،تغییر در نقش معلم از ارائهدهنده محتوا به راهنما و ناظر یادگیری ،میداند.
باوجود تعاریف متعدد و گاه متفاوتی که از یادگیری الکترونیکی شده است مانند تعریف (خان( ،)2005 ،سامور 234و همکاران 2008 ،به نقل از رضایی زاده،
( ،)2014اسکیالر )2005 ،و تعریف موسسه یادگیری پیشرفته و توزیعشده 235وجه مشترک همه این تعاریف پایبند بودن آنها به لزوم استفاده از نظریات و
استراتژیهای یادگیری ،بر مبنای استفاده از فناوریهای آموزشی ،جهت بهبود و تسهیل فرایند یادگیری میباشد .دباغ ( ،)2005در این راستا بیان مینماید
که یادگیری الکترونیکی برای دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری معنیدار دارای سه مؤلفه کلیدی میباشد که عبارتاند از الف) مدلهای آموزشی یا
نظریهها ،ب) روشهای تدریس و یادگیری و ج) ابزارهای آموزشی و یا فناوریهای یادگیری .این سه جزء در ارتباط متقابلی با همدیگر هستند بهصورتی که
مدلهای یادگیری یک زیرساخت آموزشی را برای اعمال دیدگاهها و استراتژیهای یادگیری با کمک فناوریها و ابزارهای دیجیتال فراهم میآورند .همچنین
فناوریهای نوین که همچنان در حال ظهور هستند سبب ایجاد فرصتهای جدید یادگیری میشوند که این شیوههای یادگیری جدید بهنوبه خود میتوانند
استراتژیها و روشهای تدریس را تغییر و یا بهبود ببخشند؛ بنابراین این سه جزء یادگیری الکترونیکی میتوانند بهطور دائم از همدیگر تأثیرپذیر باشند و
پویایی خویش را در جهت بهبود یادگیری و سازگارشدن با محیطهای جدید یاددهی-یادگیری حفظ نمایند .شکل  1ارتباط این سه عنصر مهم برنامه درسی
الکترونیکی را نشان میدهد.
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روشهای تدریس( مانند یادگیری
مشارکتی و یا یادگیری مبتنی بر حل

مسئله)

شکل  1ارتباط سه مؤلفه مهم در برنامهریزی آموزشی یادگیری الکترونیک برگرفته از دباغ ()2005
در شکل  1تئوری ها و اصول پشتیبان یادگیری الکترونیک همان نظریات یادگیری هستند که در یادگیری رودررو کاربرد دارند .این نظریهها و مدلهای یادگیری
به همراه مدلهای دیگر یادگیری مانند یادگیری توزیعشده و یادگیری انعطافپذیر ،زیرساخت اصلی یادگیری الکترونیکی را تشکیل میدهند .جهت بهکارگیری
هریک از این مدلها و نظریات یادگیری یک برنامه عملی و نقشه راه الزم است که در شکل  1بهعنوان روشهای تدریس در یادگیری الکترونیکی معرفیشدهاند.
درواقع این استراتژیها برنامههای عملیاتی و اجرائی تئوریهای یادگیری هستند که در ارتباط متقابل با فناوریهای نوین آموزشی و شیوه بهکارگیری آنها در
ارتباط هستند.
بررسی پیشینه مربوط به شیوههای تدریس و ارائه در محیطهای یادگیری الکترونیکی نشان میدهد که مجموع پژوهشهای انجامگرفته در این حوزه را میتوان
در سه بخش جداگانه موردمطالعه قرارداد .گروهی از پژوهشها به بررسی موانع و یا عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استفاده از اصول یادگیری و
تدریس در این نوع یادگیری پرداختهاند .بهعنوان نمونه اسلیم )2009( 236در یک پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در موفقیت بهکارگیری یادگیری الکترونیکی
در دانشگاه ها و حوزه آموزش عالی پرداخت .وی در پایان هشت دسته عامل مهم را برای رسیدن به یادگیری الکترونیکی مطلوب در دانشگاهها معرفی مینماید
که از این هشت عامل ،پنج عامل مربوط به حوزه پداگوژی و اصول آموزش میباشند .نگرش به تکنولوژی ،سبک یادگیری ،میزان مشارکت و همکاری ،شیوه
طراحی دوره ،انتخاب محتوا از عواملی هستند که اسلیم به عنوان عوامل موفقیت یک برنامه یادگیری الکترونیکی نام میبرد .در پژوهشی دیگر در این راستا،
جعفری فر ،خراسانی و رضایی زاده ( ،)1395در بررسی چالشهای گسترش یادگی ری الکترونیک جهت بهبود عملکرد منابع انسانی در سازمانها بیان مینمایند
که مهمترین چالشهای پیش روی توسعه یادگیری الکترونیک در سازمانها چالشهای آموزشی و فرهنگی هستند و طراحی محیطهای یادگیری الکترونیک
بر مبنای نظریات و تئوریهای آموزش را از مهمترین چالشهای آموزشی در توسعه یادگیری الکترونیک برشمردهاند.
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دستهای دیگر از پژوهشها سعی در استانداردسازی جنبههای مختلف یادگیری الکترونیکی نمودهاند هرچند که بهصورت مستقیم اشاره به واژه استانداردسازی
در این پژوهشها نشده است اما اقدامات آنها در کیفیتبخشی به یادگیری الکترونیک با تلفیق نظریات و تئوریهای یادگیری ،عمالً به سمت استانداردسازی
آموزشی یادگیری الکترونیکی حرکت نمودهاند .این پژوهشها ،به ارزیابی از سیستمهای یادگیری الکترونیکی بر مبنای نظریات آموزش و پداگوژیک پرداختهاند
و هرکدام جنبهای از حوزه یادگیری الکترونیکی را بر این مبنا موردپژوهش قرار دادهاند .هولساپل و لی ،)2006( 237به ارزیابی کیفیت محتوای ،سرویسهای
موجود در سیستمها و میزان استفادهپذیر بودن آنها را موردبررسی قرار دادهاند .لیاوو

238

( )2007و وانگ

239

( ،)2003به نگرشهای یادگیرندگان و یاد

دهندگان در یادگیری الکترونیکی پرداختهاند .وانگ و لیوو )2007( 240و ایسالس ،)2007( 241به بررسی کیفیت محتوا و روشهای ارائه و تدریس مدرسان
دورههای الکترونیکی پرداختهاند .اوزکان 242و همکاران ( ،)2009به ارائه مدلی هشتوجهی جهت ارزیابی از سیستمهای یادگیری الکترونیکی پرداختهاند که
بیشتر مؤلفهها و شاخصهای تعریفشده آنها بر مبنای نظریات یادگیری و تئوریهای حوزه آموزش میباشد .نتایج کلی این پژوهشها نشان میدهد که باوجود
تفاوت در سازوکارهای یادگیری الکترونیکی و یادگیری رودررو و باوجودی که نظریهها و تئوریهای یادگیری بیشتر بر اساس یادگیری معمول و رودررو پیریزی
گردیده اند اما تطابق و توسعه این نظریات و تئوریها در یادگیری الکترونیک نهتنها در کیفیت بخشی به این نوع یادگیری بلکه در ارزیابی و اعتبار سنجی آن
نیز تأثیر به سزایی دارند.
گروهی سوم از پژوهشها تالش نمودهاند که مدلها و استراتژیهای یادگیری را به شیوههای مختلف یا محیطهای یادگیری الکترونیک تطبیق دهند .هرکدام
از این پژوهشگران جنبههای از یادگیری الکترونیکی را مدنظر قرار داده و سعی در سازگار نمودن استراتژیهای متناسب با این قسمت از یادگیری الکترونیکی
نمودهاند .شیخی فینی ( ،)1381اتکینسون ( ،)2000کوهانگ 243و همکاران ( ،)2009اجتهادی و همکاران ( ،)1396کونل ( ،)2004به ارائه ایدههایی برای
شیوه بهکارگیری نظریه ساختن گرایی در یادگیری الکترونیکی پرداختهاند .این پژوهشگران با تکیهبر مطالعات ویگوتسکی و تأثیر محیط و همساالن در افزایش
یادگیری و همچنین اشاره به نظریات یادگیری ساختن گرایی اجتماعی ،سعی در انطباق این نظریه با ابزار و فناوریهای مورداستفاده در یادگیری الکترونیک
نمودهاند.
دسته سوم پژوهش ها مانند پژوهش بونک و همکاران ( ،)2010دباغ ( ،)2005مایز و فریتز ( ،)2004کونل ( )2015و آتشک ( ،)1386سعی نمودهاند
استراتژی های یادگیری مناسب با محیط یادگیری الکترونیکی و ابزارهای مورداستفاده در این نوع یادگیری را تعریف و تبیین نمایند .بیشترین موضوعی که این
پژوهشگران به آن تکیه نمودهاند یادگیری همیارانه و یادگیری از طریق مشارکت در فعالیتهای آموزشی گروهی میباشد .این پژوهشگران سعی نمودهاند که
یافتهها و اصول آموزش را بهصورت دستورالعملهای اجرایی جهت بهکارگیری در محیطهای یادگیری الکترونیک تشریح نمایند و فناوریهای متناسب برای هر
یک از این استراتژیها را مشخص نمایند و یا از جهت عکس این موضوع ،شیوه بهکارگیری این فناوریها در راستای استراتژیهای آموزشی اقدام نمودهاند.
باوجود پژوهشهای فراوانی که در زمینه ضرورت تبیین استراتژیها و روشهای تدریس مبتنی بر اصول علم آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی و مزایا
و چالشهای بهکارگیری این استراتژیها و روشهای صورت گرفتهاند ،پژوهشهای اندکی در مورد چگونگی و شیوه اجرای یک تدریس جامع و مبتنی بر اهداف
یادگیری با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی در محیطهای یادگیری الکترونیکی انجامگرفته است .درواقع بیشتر پژوهشها در این زمینه به فلسفه و ضرورت
بهکارگیری متدهای تدریس مبتنی بر اصول یادگیری پرداختهاند و درنهایت اعالم نمودهاند که ضرورت استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر اصول علم آموزش
و سازگار با محیطهای یادگیری الکترونیکی به چشم میآید اما به اینکه الف) چگونه بتوانیم یک طرح درس مؤثر و مبتنی بر تئوریهای یادگیری برای تدریس
در محیطهای الکترونیکی طراحی نماییم ،ب) از فناوریهای آموزشی چگونه و در چه زمانی در تدریس استفاده نماییم ،توجه کمتری شده است .پژوهش حاضر
یا درک اهمیت این مسئله تالش نموده است که با بهرهگیری ازنظریات و تئوریهای یادگیری و بر مبنای طبقهبندی اهداف یادگیری بلوم – اندرسون به ایجاد
چارچوبی برای تدوین استانداردها و شاخصهای تدریس در محیط های یادگیری الکترونیک جهت اطمینان از دسترسی به طیف اهداف یادگیری بپردازد تا
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درنهایت با تدوین مجموعه استانداردها و شاخصهای مربوطه بتواند گام کوچکی در بهبود طراحیهای آموزشی مؤثر بردارد و بر این مبنا هدف کلی پژوهش،
تدوین استانداردهای آموزشی و شاخصهای شیوه تدریس در محیطهای یادگیری الکترونیکی برای رسیدن یادگیرنده به اهداف یادگیری موردنظر است که
سؤاالت زیر را در برمیگیرد:
 .1برای اجرای یک طرح تدریس مبتنی بر فناوری چه استانداردهایی بر اساس طبقه بندی اهداف یادگیری بلوم – اندرسون بایستی در نظر گرفته شوند؟
 .2شاخص ها و استراتژی های یک تدریس استاندارد مبتنی بر فناوری ،بر اساس طبقه بندی اهداف یادگیری بلوم – اندرسون کدامند؟

روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش در پی دستیابی به یک هدف عملی است ،از دسته تحقیقات کاربردی به شمار میرود .ازنظر روششناسی ،روش این پژوهش کیفی و
از استراتژی پدیدارشناسی برای کشف تجارب زیسته جامعه نمونه موردپژوهش استفادهشده است .نمونه پژوهش شامل  12نفر از مدرسین ،مدیران و دستیاران
آموزشی مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران (دانشگاه شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی ،الزهراء ،تربیت مدرس و دانشگاه تهران) و سه
موسسه رسمی ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی سطح شهر تهران میباشند که بر اساس روش نمونهگیری گلولهبرفی و بهصورت هدفمند برگزیدهشدهاند.
فرایند جمعآوری داده از مشارکتکنندگان در پژوهش تا رسیدن به اشباع داده ادامه پیدا نموده است .جمعیت شناختی نمونه موردپژوهش در جدول شماره 1
آمده است.
جدول شماره  1جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
کد

تخصص و تجارب مربوطه درزمینه پژوهش

دانشگاه محل کار

1

دانشجوی دوره دکتری یادگیری الکترونیکی -دست یار آموزش در مرکز یادگیری الکترونیکی

دانشگاه شهید بهشتی ،ایران

2

دکترای تکنولوژی آموزشی ،هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی ،مدرس دورههای یادگیری الکترونیکی

دانشگاه تربیت مدرس ،ایران

3

دکترای یادگیری الکترونیک ،عضو هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی-مدرس دورههای الکترونیکی

دانشگاه شهید بهشتی ،ایران

4

دکترای تکنولوژی آموزشی – عضو هیئتعلمی -مدرس دورههای یادگیری الکترونیکی

دانشگاه تربیت مدرس  -ایران

5

دکترای تکنولوژی آموزشی – عضو هیئتعلمی -مدرس دورههای یادگیری الکترونیکی

دانشگاه بجنورد -ایران

6

مهندس کامپیوتر -نرمافزار ،معاونت فناوری و اطالعرسانی-مدرس دورههای الکترونیکی

دانشگاه تهران -ایران

7

دکترای تکنولوژی آموزشی – عضو هیئتعلمی -مدرس دورههای یادگیری الکترونیکی

دانشگاه الزهرا تهران -ایران

8

دکترای برنامهریزی درسی – هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی -دارای تألیفات متعدد درزمینه یادگیری

دانشگاه

مبتنی بر وب

تهران-ایران

9

مدیر و مؤسس موسسه غیرانتفاعی یادگیری الکترونیکی خان آکادمی

موسسه غیر انتفاعی مهر البرز

10

دکترای یادگیری الکترونیکی -مدرس و طراح دورههای درسی رایگان (موک ها)

عالمه

طباطبایی

تهران
موسسه

آموزش

الکترونیکی ایرانیان
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11

دکترای یادگیری الکترونیکی -مدرس و طراح دورههای درسی رایگان (موک ها)

12

دکترای یادگیری الکترونیکی -عضو هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی-مدرس دورههای یادگیری

موسسه

آموزش

عالی

الکترونیکی بصیر
دانشگاه شهید بهشتی -تهران

الکترونیکی

بر طبق جدول شماره  1تنها افرادی می توانستند در جامعه نمونه پژوهش قرار بگیرند که دارای سه ویژگی الف) تحصیالت آکادمیک در حوزه یادگیری
الکترونیکی داشته باشند ب) در حوزه آموزش در سطح آموزش عالی در دانشکده های علوم تربیتی مشغول تدریس باشند و ج) در مراکز یادگیری الکترونیکی
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مشغول فعالیت باشند .برای جمع آوری داده موردنیاز از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید.
برای تحلیل دادهها بعد از پیادهسازی مشاهدات و مصاحبه ها از روش کدگذاری کوربین و اشتراوس استفاده گردید و برای سهولت در کدگذاریها و مقولهبندیها،
تمامی نشانههای گفتاری حاصل از مصاحبهها در نرمافزار ماکس کیودا  10جاسازی شدند و فرایند تحلیل دادهها با استفاده از این نرمافزار انجام گردید .در
مرحله اول کدگذاری ابتدا تمامی نشانههای گفتاری مصاحبهشوندگان که در ارتباط با سؤاالت فرعی پژوهش بود ،مشخص گردیدند (کدگذاری باز) و سپس
برای هرکدام از این نشانه های گفتاری مفهوم متناسب با سؤال فرعی پژوهش ایجاد گردید (کدگذاری محوری) و در جلوی آنها ثبت گردید .در مرحله بعد و
با کمک نرمافزار ماکس کیودای  10دستهبندی مفاهیم شروع گردید و مفاهیم با موضوع مشترک و مشابه در یک مقوله جاگذاری شدند (کدگذاری گزینشی).
مرحله بعد در تحلیل داده جاسازی مقولههای ایجادشده در هرم طبقهبندی بازههای یادگیری بلوم-اندرسون بود تا اطمینان حاصل گردد که مقولههای کشفشده
از جامعیت الزم برخوردار بوده و تمام الیههای این طبقهبندی را پوشش میدهند.
برای اعتباربخشی به مفاهیم ساختهشده و مقوالت کشف شده از دو روش اعتباربخشی استفاده گردید .ابتدا از روش پایای بین دو کدگذار استفاده گردید .برای
این منظور یکی از دانشجویان دکتری رشته فناوری اطالعرسانی در آموزش عالی که درزمینه پژوهش دارای تخصص و تجربه بود خواسته شد که بامطالعه فایل
مصاحبههای پیادهسازی شده ( 3مصاحبه به صورت تصادفی) ،مفاهیم الزم را استخراج نماید؛ و سپس با تطابق مفاهیم ایجادشده ایشان با مفاهیم ایجادشده
توسط پژوهشگر درصد توافق و عدم توافق محاسبه و مفاهیم استخراجشده بازنگری و اصالح شدند.
جدول شماره  2محاسبه درصد پایایی بین دو کدگذار در کدگذاری مصاحبهها
شماره مصاحبه

کل مفاهیم استخراجشده

تعداد مفاهیم موردتوافق

تعداد مفاهیم عدم توافق

پایایی بین دو کدگذار

03

62

23

16

74%

09

30

12

6

80%

01

36

15

6

83%

جمع

128

50

28

78%

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،تعداد کل کدهایی که پژوهشگر و همکار وی ثبت نمودهاند برابر  ،128تعداد کل توافقات بین این کدها 50
و تعداد کل عدم توافقات بین کدها برابر  15است .پایای بین کدگذاران برای مصاحبههای انجامگرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول
 ∗ 2تعدادتوافقات
کل،کدها

= درصدپایایی،دوکدگذار
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برابر  %78درمجموع است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ،می توان گفت که درصد پایایی بین کدگذاران در این پژوهش مورد
تائید است .درروش دوم اعتبارسنجی کدگذاری و مقولهبندی داده جمعآوریشده فایل پیاده شده و جداول کدگذاری مصاحبهها را بهصورت تصادفی به سه نفر
از مصاحبهکنندهها باز ارسال گردید و از آن ها خواسته شد تا نظرات خویش را در این مورد اعالم نمایند بعد از دریافت نظرات اصالحی آنان ،در مرحله آخر
نظرات و پیشنهادهای آنها در فایل اصلی اعمال گردید.

یافتهها
در تحلیل داده کیفی مربوط به سؤاالت پژوهش که استانداردهای آموزشی در بعد روش تدریس و ارائه مطالب و شاخصهای هریک از آنها را در دستیابی به
اهداف سطوح عادی و عالی یادگیری را مورد پرسش قرار داده بود ،برای رسیدن به نتیجه دلخواه ابتدا تجارب زیسته جامعه نمونه در مورد روشهای تدریس
آنان در محیطهای یادگیری الکترونیکی سؤال گردید و در ادامه به بررسی محدودیتهای اینگونه روشها پرداخته شد و از آنها خواسته شد که شیوه تدریس
ایده آل آنان در محیطهای یادگیری الکترونیکی را بیان نمایند و اینکه فناوریهای آینده چگونه میتوانند اثربخشی روشهای ارائه آنان را ارتقاء دهند؟ همچنین
از مشارکتکنندگان در مصاحبه خواسته شد که در صورت امکان خاطرهای از اجرای یک طرح درس که در یادگیرنده اثرگذار بوده است را تعریف نمایند.
بعد از انجام هرکدام از مصاحبهها ،فایل صوتی مصاحبه با دقت بر روی نرمافزار واژهپرداز مایکروسافت ورد بهصورت یک سند متنی درآورده شد .برای مدیریت
بهتر فرایند ادامه کار سند متنی مصاحبه در نرمافزار ماکس کیودا آپلود گردید و با دقت شروع به خوانش مصاحبه و همزمان مراجعه به سؤاالت پژوهش گردید
تا جمالت و عباراتی که میتوانستند در جواب یکی از سؤاالت پژوهش مورداستفاده قرار بگیرند بهعنوان یک نشانه گفتاری مشخص شوند (مرحله اول کدگذاری-
کدگذاری باز) .در ادامه برای هر نشانه گفتاری یک مفهوم مرتبط بامعنای گفتههای شرکتکننده تعریف میشد (مرحله دوم کدگذاری -کدگذاری محوری).و
در نرمافزار ماکس کیودا ثبت میگردید.
درمجموع برای هر دو سؤال پژوهش نشانهای گفتاری و مفاهیم بر خواسته از آن ها مشخص گردیدند و در جداول جداگانه ثبت شدند که نمونهای از آنها در
جدول شماره  3آورده شده است .الزم به یادآوری است که اعداد مربوط به ستون آدرس مصاحبه نشاندهنده کد مصاحبهشونده و شماره صفحه سند متنی
پیاده شده مصاحبه وی مس باشد .بهعنوانمثال  7-4یعنی مصاحبهکننده با کد  7و صفحه  4از سند مصاحبه مربوط به ایشان.
جدول  3شواهد گفتاری درزمینه استانداردهای آموزشی و شاخصهای آنان در بعد روش تدریس در یک سیستم یادگیری الکترونیکی بر مبنای طبقهبندی
بلوم -اندرسون
کد مصاحبهشونده و
شماره صفحه مصاحبه

شواهد گفتاری

مفهوم

3/1-11/9

در طول فرایند تدریس تکالیف دادهشده بیشتر بر موضوعاتی تمرکز دارند که یادگیرنده
در ارزشیابیهای پیشین نتوانسته است پاسخ دهد

ارائه تمرین مبتنی بر اشتباهات
یادگیری

1/1-2/5

در روشهای تدریس باید از تمرین و تکرارها به میزان زیاد استفاده نماییم

تدریس مبتنی بر تمرین

4/1-10/9

در پایان آزمون مقدار امتیازات برای رسیدن به جامها و جوایز در نظر گرفتهشده محاسبه
و به اطالع یادگیرنده میرسد.

استفاده از مشوقها و جوایز در
طول تدریس

1/1-13/7

خیلی مهمه محتوی باید بهصورت قطرهچکانی تقریباً باید ارائه بشه مرحلهبهمرحله باید
ارائه بشه

روش ارائه بهصورت قطعات کوچک
درس

1/1

به نظرم تو ممورایزینگ مهارت گوش دادن میخوایم یعنی معلم سخنرانیش یکطرفه باشه
ولی تکنیکهایی رو به کار ببره که مطمئن باشه که یادگیرنده هاش دارن گوش … به نظرم
میتونه توی ممورایزنگ کمک بکنه

استفاده از روش سخنرانی و گوش
دادن فعال

1/1-13/1

استفاده از پادکستهای صوتی میتواند در حفظ مطالب یادگیری برای بعضی از
یادگیرندگان مؤثر باشد

ارائه
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1/3-12/1-13/5

بایستی در هر طرح درسی مواردی را در نظر بگیریم که به یادآوری و یا مرور درسهای
قبل کمک نماید

شروع تدریس با مرور درس گذشته

2/1-13/2

مثال از یاد یارها استفاده کنیم از تداعی استفاده کنیم برای حفظ ...

استفاده از روشهای تداعی

2/2-5/2

یه جوری محیط رو باید طراحی بکنیم که فنی باشه تکنولوژی سرتاسرش رو گرفته باشه،
به قول شما فرهنگ لغت باشه موتور جستجوگر داشته باشه پشتیبان داشته باشه

تدریس مبتنی بر فناوریهای حفظ
مطلب (موتورهای جستجو گرو
فرهنگ لغات)

3-/12-5/4-1/10
4/13

ارائه مثالها و موارد عملی برای هر بخش از درس برای مثال وقتیکه از سبک مدیریت
یادگیری توزیعشده فردی صحبت میشود یک موسسه یا آموزشگاه که به این شکل
مدیریت میشود معرفی و فرایندهای درونی آن توضیح داده میشوند .و لینکهای متعدد
برای اطالعات در مورد این موسسه و قسمتهای مختلف آن در دسترس قرار میگیرد.

تدریس مبتنی بر موقعیتهای
اصیل یادگیری

2/2-13/4-12/1

استفاده از شبیهسازی بر اساس واقعیت افزوده

تدریس بر مبنای شبیهسازها

3/4-13/4-4/1

آزمایشگاه مجازی میتواند بسیاری از واقعیتهای یادگیری را که قابلمشاهده نیستند
برایمان بازسازی نماید

تدریس بر مبنای آزمایشگاه مجازی

3/4-9/10

ارائه محتوا در فیلمهای کوتاه بین حداکثر  ۷دقیقه و حداقل  ٢دقیقهای

تدریس بر مبنای فیلمهای آموزشی

5/4-4/10

امکان تشکیل دنبال نمودن اجتماعات یادگیری و انجمنهای بحث مربوط به هر موضوع
در سیستم یادگیری

بهبود یادگیری با بحثهای مجازی
باهمساالن

4/4-13/1

ولی انسان کالً نقش رو خیلی دوست داره به خاطر همینم هست که انسانها مجذوب
بازیگران دیگه میشن چون اونا نقش بازی میکنن این چیزی بود که من خودم تو مدارس
ابتدایی دیدم

استفاده از روش ایفای نقش

3/3-13/5-12/1

اصال گره میزنه به هم یعنی اینکه اوال دانش قبلی خودش رو با دانش جدید پیوند میده ،...
انیکه بیاد این دوتا رو ریلیشن رو برقرار بکنه میشه دانش جدید

فراهم نمودن موقعیت یادگیری از
همساالن

2/2-12/13

استفاده تکنیک های خالصهسازی مانند نمودار و جداول در فرایند تدریس

استفاده از جدول و نمودار در
تدریس

5/13

اجازه تشکیل زیرگروهها از گروههای اصلی

گروهبندی یادگیرندگان
بحثهای کالسی

3/13

به یادگیرندگان این موقعیت فراهم آوریم که بتوانند باهم یک مجله الکترونیکی را در طول
دوره راهاندازی و منتشر کنند

انتشار مجالت الکترونیکی

5/5-11/9

قسمتی از محتوا مشتمل بر فیلمهای آموزشی از فرایند تدریس دیگر معلمها و متخصصین
موضوع درسی باشد

ارائه دیدگاه سایر متخصصان در
تدریس

4/5-11/9

در پایان هر بخش از محتوا ،یادگیرنده میتواند برای اعالم میزان مفید بودن محتوا ،به آن
امتیاز بدهد.

فراهم نمودن زمینه اظهارنظر
یادگیرنده از تدریس

1/1-11/1-10/9

از یادگیرندگان بخواهیم بهعنوان یک تکلیف درسی به وبالگهای همدیگر سر بزنند و در
مورد پستهای آنان نظر بگذارند

تشویق به ارائه نظر در وبالگها
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-5/4

توانایی ارائه و مدیریت تعداد متنوع و زیاد اشیاء یادگیری و فعالیتهای یادگیری را بر
مبنای دیدگاههای مختلف را داشته باشد.مانند .محیط یادگیری مسئله محور ....

تدریس مبتنی بر حل مسئله

5/2-1/5-4/2

روش های ندریسمون باید بروفق سبک یادگیری نسل امروز باشد .همه ما شاهدیم که
بازیهای الکترونیکی چه اندازه محبوبیت دارند در بین این نسل بنابراین چارهای جز اینکه
تدریس در محیطهای یادگیری مونو به سمت بازیکاری ببریم نداریم

تدریس مبتنی بر بازی کاری

4/5-9/10

پیشبینی و ارائه فعالیتهای یادگیری مبتنی بر وبالگهای شخصی یادگیرندگان

فعالیت یادگیری مبتنی بر وبالگ

برای رسیدن به پاسخ سؤال اول پژوهش که استانداردها و شاخصهای روش تدریس را در سطوح اولیه طبقهبندی بلوم -اندرسون مورد پرسش قرار داده بود با
بررسی شواهد گفتاری و مفاهیم اولیه استخراجشده سعی گردید تا مفاهیم مرتبط جداسازی و دستهبندی گردند .مشارکتکنندگان در پژوهش بابیان فعالیتهای
یاددهی -یادگیری مانند استفاده از پیش سازمان دهنده ،تدریس مبتنی بر تمرین ،استفاده از تکنیک تداعی ،تدریس مبتنی بر فیلمهای آموزشی ،جستجوی
منابع یادگیری در اینترنت ،ارائه درس در بخشهای کوچک و منظم ،تکیهبر خالصهنویسی موارد آموختهشده ،نشان دادند که تکیهبر فرایندهای شناخت و
حافظه یادگیرنده و استفاده از فناوریهای نوین یادگیری بخش مهمی از روشهای تدریس آنها را در محیطهای یادگیری الکترونیکی تشکیل میدهد .برای
نمونه مصاحبهکننده شماره  5بیان نمود که :

"در هنگام تدریس یه جوری محیط رو باید طراحی بکنیم که فنی باشه تکنولوژی سرتاسرش رو گرفته باشه ،به قول شما فرهنگ لغت باشه موتور جستجوگر
داشته باشه پشتیبان داشته باشه تا یادگیرنده هر موقع که بخواهد به اطالعات مرتبط دسترسی داشته باشد تا به یادسپاری آن برایش آسانتر گردد".
بیانات اینچنینی نشان میدهند که مرور مستمر مطالب درسی که دسترسی به آنها از طریق موتورهای جستجوگر فراهم است تدریس بر مبنای راهبردهای
شناختی و حافظه را میسر میسازد .از دیگر مفاهیم مهم پشتیبانیکننده این دیدگاه در تدریس در بیانات مشارکتکننده شماره  13روشن میگردد:

"خیلی مهمه محتوی باید بهصورت قطرهچکانی تقریباً باید ارائه بشه مرحلهبهمرحله باید ارائه بشه .در این صورت یادگیرنده انگیزه پیدا مینماید که بعد از هر
قطعه کوچک محتوای تدریس شده پیگیر ادامه تدریس شود و با موفقیت موضوع درس را یاد بگیرد".
چنین بیاناتی بر اساس اطالع از گنجایش محدود حافظه موقت و پیروی از نظریههای شناخت گرایان ارائه گردیده است .درمجموع چنین بیاناتی یک مقوله
اصلی با عنوان تدریس مبتنی بر فرایند شناختی یادگیرندگان ایجاد گردید .تدریس بر مبنای فرایند اطالعات شناختی میتواند بهعنوان یک استراتژی در
محیطهای یادگیری الکترونیکی مورداستفاده واقع گردد (دباغ .)2005 ،اجرای این استراتژی میتواند به یادگیرندگان قدرت تفسیر اقدامات و تصمیمات خود
و درک روش یادگیری خویش و کنترل آن را میدهد ،گفتن آنچه می دانند به دیگران و توسعه آن توسط دیگران و دفاع از یافتهها و بیان آنها با جمالت و
بیانات خویش زمینه را برای یادگیری بلندمدت و جلوگیری از فراموشی فراهم میسازد.
برای رسیدن به پاسخ سؤال دوم پژوهش که استانداردها و شاخصهای روش تدریس را در سطوح عالی طبقهبندی بلوم -اندرسون مورد پرسش قرار داده بود با
بررسی شواهد گفتاری و مفاهیم اولیه استخراجشده سعی گردید تا مفاهیم مرتبط جداسازی و دستهبندی گردند.
مشارکتکنندگان در پژوهش عموماً اعتقاد داشتند که تمایل به اجرای روشهای مبتنی بر مشارکت اجتماعی یادگیرندگان در فرایند تدریس دارند و روشهای
تدریس مبتنی بر تعامل با یادگیرندگان و محتوا را بیشتر میپسندند .و تمایل داشتند که فعالیتهای آموزشی خویش را مبتنی بر دخالت یادگیرنده در یادگیری
جلوهگر نمایند بهعنوانمثال مشارکتکننده شماره  8بیان میکند:

"دریکی از دورههای درسی خویش احساس نمودم که روش اداره کالسهایم بدون هیجان و برای یادگیرندگان خستهکننده شده است .دریکی از جلسات به
یاد دارم موضوع کالس در مورد ضرورت وجود مرکز آموزشی در سازمانها برای توسعه مهارتهای شغلی افراد بود آنها را به دودسته موافق و مخالف چنین
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مرکزی تقسیمبندی نمودم و از آنها خواستم هر گروه طرف مقابل را وادار به پذیرش دالیل وجود یا نبود این مرکز نمایند .باور کنید وقت کالس تموم شده
بود اما اونا هنوز مشغول استدالل آوردن و بحث باهم دیگر بودند".
تشکیل گروههای مجازی و انجمنهای مجازی درس یکی از روشهای تدریس در محیطهای یادگیری الکترونیکی است که مشارکتکنندگان دیگر
(مشارکتکننده شماره  7،10 ،3و  )11نیز به آن اشاره نمودهاند.از دیگر فعالیتهای تدریس که در مصاحبهها زیاد مورد تکرار شده است ،استفاده از وبالگها
و ویکیها در بخشهای مختلف تدریس میباشد.مشارکتکنندگان شماره  ،9 ،12 ،2،3و  6تجارب خویش را در شیوه بهکارگیری وبالگ و ویکی در ارائه
مطالب به یادگیرندگان بیان نمودند .مشارکتکننده شماره  6در این راستا بیان نمود:

" معموالً در اولین جلسه تدریس آدرس وبالگ کالس را در اختیار یادگیرندگان قرار می دهم و در هر جلسه با اعالم موضوع جلسه آینده از آنها میخواهم
موضوعات مرتبط با بحث جلسه آیند را در وبالگ قرار دهند و همچنین در مورد پستهای گذاشتهشده دیگران اظهارنظر نمایند .در هنگام تدریس موضوع
جدید یادگیرندگان را به موضوعات و پستهای سایر همکالسیها ارجاع و قسمتی از تدریس را صرف بررسی پستهای آنها مینمایم".
مجموع مفاهیم استخراج شده از چنین بیاناتی در یک مقوله با عنوان تدریس مبتنی بر استراتژی یادگیری مشارکتی گنجانده شدند .هنگامیکه یادگیرندگان
از نقطه نظرات همدیگر در مورد یک موضوع آشنا میشوند ،میتوانند اطالعات موجود خود را به شیوههای جدیدی بازنمایی نمایند و به کسب دانش جدید و
ساختار جدیدی از دانش دست یابند (دافی و کانینگهام .)1996 ،درواقع ترویج دیدگاههای مختلف شامل ارائه اطالعات به روشهای مختلف است تا یادگیرندگان
دیدگاه مختلف به اطالعات را درک نموده و بهوسیله این دیدگاههای مختلف بتوانند درک جدیدی از دانش را کسب نمایند (جاکوبسن .)1994 ،244هدف اصلی
این استراتژی برهم زدن ساختار ثابت شناختی یادگیرنده نسبت به دانش موجود وی میباشد تا با چالش کشیدن این ساختار یادگیرندگان به وجود دیدگاههای
مختلف در مورد یک مسئله در زندگی واقعی آشنا گردند و بتوانند با کمک همدیگر فرایند یادگیری را تکمیل نمایند .بر این اساس  25مفهوم اولیه در  2مقوله
اصلی جای گذاری گردیدند .جدول  4در سه ستون نشاندهنده آدرس مفاهیم استخراجشده از فایل مصاحبهها به همراه مفاهیم اولیه و مقولههای اصلی
استخراجشده میباشد.
جدول  4مقولههای استخراجشده از مفاهیم بهدستآمده حاصل از نشانهای گفتاری در بعد روش تدریس در یک سیستم یادگیری الکترونیکی
کد مصاحبهشونده و شماره
صفحه مصاحبه

مفاهیم استخراجشده از نشانهای گفتاری

مقولههای اصلی

3/1-11/9

ارائه تمرین مبتنی بر اشتباهات یادگیری

1/1-2/5

تدریس مبتنی برترین

تدریس بر مبنای فرایند اطالعات
شناختی

4/1-10/9

استفاده از مشوقها و جوایز در طول تدریس

1/1-13/7

روش ارائه بهصورت قطعات کوچک درس

1/1-13/1

تدریس مبتنی بر ارائه پادکستهای صوتی

4/3-11/1-10/9

تدریس مبتنی بر حل مسئله

1/3-12/1-13/5

شروع تدریس با مرور درس گذشته

2/1-13/2

استفاده از روشهای تداعی

2/2-5/2

استفاده از موتورهای جستجو گرو فرهنگ لغات

4/2

استفاده هوشمندانه از صفحهنمایش

3/4-9/10

تدریس بر مبنای فیلمهای آموزشی

4/2-12/13

تدریس مبتنی بر نرمافزارهای تحلیل داده

. Jacobson,
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2/2

ذخیره تمرینهای یادگیرندگان در کارپوشهها

4/5-9/10

فعالیت یادگیری مبتنی بر وبالگ

4/3-13/4-12/7

فعالیتهای یادگیری مبتنی بر ویکی

3/5-13/2

تدریس بر مبنای آزمایشگاه مجازی

3/3-13/5-12/1

فراهم نمودن موقعیت یادگیری از همساالن

5/2-1/5-4/2

تدریس مبتنی بر بازی کاری

4/4-13/1

استفاده از روش ایفای نقش

2/2-13/4-12/1

تدریس بر مبنای نرمافزارهای شبیهسازها مانند اکتیو وردس

4/3-13/4-12/7

تدریس بر اساس ویدیو کنفرانس (سایر متخصصان)

5/4-4/10

بهرهگیری از انجمنهای بحث مجازی در تدریس

5/4-4/10

تدریس مبتنی بر نرمافزارهای واقعیت افزوده

5/13

گروهبندی یادگیرندگان برای بحثهای کالسی

3/13

زمینهسازی انتشار مجله الکترونیکی

تدریس مبتنی بر استراتژی یادگیری
مشارکتی
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با توجه به جدول  4میتوانیم بگوییم که برای اینکه روش تدریس و ارائه محتوا جامعیت الزم جهت پشتیبانی انواع اهداف یادگیری را داشته باشد بایستی با
تکیهبر فناوریهای آموزشی این امکان را فراهم نماید تا موارد مربوط به  2مقوله ایجادشده را پشتیبانی نماید.

بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این پژوهش تدوین استاندارهای آموزشی و شاخص های مربوطه برای روش تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی برای دسترسی به اهداف
یادگیری بر طبق طبقهبندی بلوم  -اندرسون بر اساس تجارب زیسته مدرسین و متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی میباشد .بر این اساس با استفاده از
مصاحبههای نیمه ساختاریافته از مشارکت کنندگان در پژوهش و اطمینان از اعتبار شیوه تحلیل دادهها ،سعی دریافتن پاسخهای معتبر برای سؤاالت فرعی
پژوهش شده است .نتایج پژوهش منجر به تدوین  2استاندارد با  24شاخص مربوط به آنها گردید.
بر اساس نتایج بهدستآمده فعالیتهای یادگیری مبتنی بر وبالگ ،بهرهگیری از انجمنهای بحث مجازی در تدریس ،تدریس مبتنی بر بازی کاری ،فراهم نمودن
موقعیت یادگیری از همساالن ،شبیهسازی موقعیت های یادگیری با استفاده از آزمایشگاه مجازی و انتشار مجله الکترونیکی در طول دوره درسی بهعنوان قسمتی
از فعالیت تدریس از جمله شاخصهایی بودند که مشارکتکنندگان در پژوهش بهعنوان نمونهای از فعالیتهای خویش برای ایجاد یادگیری مشارکتی و یادگیرنده
محوری در تدریس اشاره نمودند مشابه چنین نتایجی را پژوهشگران دیگر بهصورت جداگانه بیان نمودهاند .مهدوی نسب و علیآبادی ( ،)1393و فریدنبرگ و
همکاران ( ،) 2007استفاده از وبالگ برای ارتقاء مشارکت در فرایند یادگیری دانشجویان ثمربخش اعالن نمودهاند و استفاده از وبالگها و ویکیها را باعث
تقویت یادگیری اجتماعی دانند .سراج ( ،)1387کوهنگ و همکاران ( ،)2009بایرد ،)2018( 246انجمنهای بحث و امکان استفاده از فناوریهای مبتنی بر
بازی را بهعنوان امتیازات مهم محیطهای یادگیری الکترونیکی برای اجرا تدریس مشارکتی و یادگیری از همساالن میدانند .وجود چنین نتایج مشابهی

. activesworlds
. Byrd

160

245
246

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

نشاندهنده اهمیت ابزارها و فناوریهایی است که در محیطهای الکترونیکی میتوانند بستر یادگیری مشارکتی و زمینه ایجاد بحثهای گروهی را فراهم آورند
است و مشارکتکنندگان در تحقیقات مذکور اهمیت این موضوع را نشان دادهاند و آن را بهعنوان یک مزیت مهم یادگیری الکترونیکی خاطرنشان نمودهاند.
تدوین استانداردها و شاخص های روش تدریس در محیط های یادگیری الکترونیک می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای مدرسین و تبیین الزامات
حداقلی برای اجرای یک تدریس موثر را ف راهم آورده اند .برای اطمینان از جامع بودن این شاخص ها و توانایی پوشش اهداف مختلف یادگیری ،این شاخص
ها با طبقه بندی بلوم – اندرسون مورد مطابقت قرار داده شدند .فعالیت های یادگیری که یادگیرنده را وادار به گوگلینگ نمودن ،استفاده از فرهنگ های لغت
انالین ،گوش د ادن به پادکست های صوتی و فعالیت های مبتنی بر دریافت مدال و نشان های دیجیتالی و جایزه می نماید در سطح یاداوری و حفظ مطالب
درسی قرار می گیرند .ذخیره محتوا در کارپوشه ها ،ارائه تمرین مبتنی بر اشتباهات یادگیری و استفاده از پیش سازمان دهنده در تدریس باعث عمق بخشیدن
به یادگیری و افزایش درک و فهم یادگیرنده می گردد .استفاده از تکنیک تداعی ،استفاده از روش حل مسئله و استفاده از نرم افزارهای شبیه در هنگام تدریس
می توانند یادگیرنده را به کاربرد اموخته ها در موقعیت های اصیل یادگیری ببرند.
همچنین برای اینکه قدرت تحلیل و ترکیب یادگیرنده تقویت گردد استفاده از انجمن های مجازی در درون سیستم و یا راهنمایی یادگیرندگان به انجمن
های درسی مرتبط در خارج از سیستم یادگیری ،استفاده از فیلم های اموزشی،استفاده از نرم افزارهای صفحات گسترده و بهره گیری از یادگیری از همساالن
مناسب و مد نظر خواهد بود  .استفاده از روش های تدریس ایفای نقش ،وادار نمودن یادگیرنده به بررسی کارهای دیگران در روی ویکی طراحی شده برای
دوره مورد نظر ،ارائه نظر در مورد پست های دیگر یادگیرندگان بر روی وبالگ دوره و یا یادگیرندگان ضروری به نظرمی رسد  .شاخص های تولید یک مجله
اینترنتی در طول دوره ،استفاده از نرم افزارهای .اقعیت مجازی و واقعیت افزوده می تواند به تقوبت خالقبت یادگیرندگان بیانجامد .شکبل  1تطبیق شاخص
های تدوین شده بعد روش تدریس را با طبقه بندی بلوم-اندریون نشان می دهد .رای اطمینان از اینکه استانداردها و شاخصهای تدوینشده از جامعیت الزم
برخوردار بوده و میتوانند اهداف موردنظر یادگیری را پشتیبانی نمایند از انطباق آنها با طبقهبندی اهداف یادگیری بلوم –اندرسون استفاده گردید .بر این
اساس  24شاخص مربوطه ،با شش سطح طبقهبندی اهداف یادگیری بلوم -اندرسون تطبیق داده شدند.

شکل شماره  1تطبیق شاخصهای استخراجشده با سطوح طبقهبندی بلوم – اندرسون
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بر طبق شکل شماره  1طراحان آموزشی و مدرسین دورههای یادگیری الکترونیکی میتوانند با در نظر گرفتن هدف درسی ،فعالیتهای یادگیری منطبق و
مرتبط را طراحی نمایند و در طرح درس های خویش به کاربرند .آنچه مسلم این است که نباید فعالیتهای یادگیری را محدود به شاخصهای تعریفشده
نمود.زیرا که به دلیل پیچیدگی محیطهای آموزشی و تأثیرپذیری فر ایند یادگیری از تعداد بسیار زیادی متغیرهای بیرونی و درونی و مشکل بودن کنترل همه
عوامل مؤثر بر تدریس و یادگیری نمیتوان نسخه ثابتی را برای تدریس در محیط های یادگیری در نظر گرفت .همچنین آشوبناکی که در محیطهای یادگیری
وجود دارد باعث میشود که تأثیرپذیری محرکهای آموزشی همیشه قابل پیشبینی و ثابت نباشد و چه بسا یک فعالیت یادگیری در یک محیط مؤثر و در
محیط یادگیری دیگر بیاثر باشد.
در پایان باید اذعان نمود که استانداردها و شاخصهای تدوینشده بهعنوان حداقلهای الزم برای یک تدریس مبتنی بر هدف و بهعنوان شرایط الزم برای
طراحی تدریس مؤثر در محیطهای یادگیری الکترونیکی باید در نظر گرفته شوند و نمیتوان ارزیابی کیفیت تدریس در یادگیری الکترونیکی را تنها با شاخصهای
مذکور موردسنجش قرارداد .در پایان میتوان گفت ،بر اساس نتایج این پژوهش ،ارزیابان و مدیران محیطهای یادگیری الکترونیکی میتوانند به ارزیابی شیوه
تدریس مدرسان دورههای درسی الکترونیکی بپردازند برای این منظور شاخصهای استخراجشده از دادههای کیفی را میتوان در یک طیف لیکرتی قرارداد و بر
اساس آن شیوه تدریس مدرسین دورههای یادگیری الکترونیکی را مورد ارزیابی قرارداد .همچنین مدرسین و طراحان دورههای یادگیری الکترونیکی میتوانند
برای اهداف یادگیری دورههای درسی خویش طرح درسهای مؤثر و هوشمندانهای را طراحی نمایند تا ضمن استفاده بهموقع و حسابشده از فناوریهای
آموزشی موجود بر روی سیستمهای یادگیری الکترونیکی ،از دست یابی یادگیرنده به اهداف یادگیری نیز اطمینان حاصل نمایند.
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محور :چالش های زیرساختی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی یادگیری الکترونیکی ،ارزشیابی کیفیت یادگیری
الکترونیکی

ساماندهی پاسخگویی آنالین کارشناسان یک دانشگاه جامع به دانشجویان در دوران
همه گیری ویروس کرونا
آمانج خرمیان
دانشگاه کردستانa.khorramian@uok.ac.ir ،
چکیده  -هنگام شیو ویروس کرونا و در ایامی که دانشجویان بدلیل قرنطینه خانگی اجازه ورود به دانشگاه را ندارند ،عالوه بر مساله برگزاری
کالسهای آنالین که تمام دانشیگاهها در سیطح دنیا برای آن چاره اندیشییدند ،مسیاله پاسیخگویی آنالین کارشیناسیان به دانشیجویان نیز دارای
چالشهایی اسیت که کمتر به آن پرداخته شیده اسیت .دانشیجو عالوه بر کالس درس ،نیازمندیهای اداری در داخل دانشیگاه نیز دارد از قبیل
سیواالتی که در خصیوص امور انتخاب واحد ،ثبت نام ،فارا التحصییلی و ریره که قبالً بصیورت حضیوری از طریق کارشیناسیان پاسیخ داده میشید.
در این پژوهش سیعی شیده اسیت این چالشها در دانشیگاه کردسیتان با جمعیت حدود  12000نفر دانشیجو و حدود یکصید کارشیناس بررسیی و
راه حل عملی برای حل تمام آنها ارائه شیود .نتایج نشیان میدهد راهکار ارائه شیده در این مقاله کامالً موفق بوده و رضیایت عموم دانشیجویان را
نسبت به راهحلهای رایج داشته است.
کلید واژه -ارتباط برخط ،ارتباط دانشجو و کارشناس دانشگاه ،پاسخگویی سلسله مراتبی ،سامانه پاسخگویی آنالین ،سواالت اداری
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مقدمه
پس از شیوع ویروس کرونا و اعالم آن بعنوان پاندمی از سوی سازمان جهانی بهداشت ] ،[1اغلب قریب به اتفاق دانشگاههای سراسر دنیا بصورت آنالین به ادامه
امور مربوط به تدریس پرداختند ] .[2تالشهای زیادی برای ارتقای کیفیت یادگیری از راه دور صورت گرفت .برای مثال به مدرسین استفاده از تکنولوژیهای
یادگیری از راه دور آموزش داده شد ] ،[3مشکالتی که برای تغییر شیوه تدریس از حالت حضوری به آنالین وجود داشت مورد بررسی قرار گرفتند ] [4و شیوه
ارزشیابی و نمره دهی به دانشجویان در دروس مختلف تغییر کرد ] .[5-10همچنین چارچوبهایی برای پاسخگویی دانشگاهها به دوران پاندمی ارائه شدند [11-
] .15دانشجویان در کالس های آنالین شرکت کرده و به امر یادگیری خود ادامه دادند .یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفت نیازمندیهای اداری
دانشجویان در داخل دانشگاه است .دانشجویان قبل از شیوع کرونا در حالت حضوری ،زمانی که به سوال یا مشکلی برخورد میکردند به کارشناس حضوراً مربوطه
مراجعه و پاسخ یا مواد مورد نیاز خود را دریافت می نمودند .برای مثال در خصوص مسائل مربوط به انتخاب واحد به کارشاس گروه آموزشی یا کارشناس امور
دانشجویی و برای مساله ثبت نام و فارغ التحصیلی به اداره آموزش کل مراجعه میکردند .پس از شیوع ویروس کرونا و غیر حضوری شدن ،اغلب قریب به اتفاق
دانشگاهها از طریق ایمیل ،تلفن ،گذاشتن صفحه پرسشهای پرتکرار ،پاسخگویی آفالین ،پیامرسان ها و یا ترکیبی از این موارد نسبت به حل این مسائل اقدام
کردند ] .[16-26در این مقاله مشکالت استفاده از این روش ها را بیان و نتایج حاصل از موفقیت بکارگیری سامانه آنالین جامع برای پاسخگویی را نشان
خواهیم داد.

چالشهای پاسخگویی ریر آنالین و ریر جامع
اغلب دانشگاهها پس از شیوع کرونا از روش های مختلف مثل پاسخگویی تلفنی ،انتشار لیست ایمیل کارشناسان ،تهیه و انتشار سواالت پر تکرار دانشجویان به
همراه پاسخ سواالت ،ایجاد گروه و کانال مجازی در انواع پیامرسان ها و بکارگیری آنها ،تهیه فرم ارسال سوال جهت پاسخگویی آفالین و یا ترکیبی از این
روش ها جهت پاسخگویی به سواالت اداری دانشجویان استفاده میکنند .در این بخش به بیان ایرادات این روشها نسبت به پاسخگویی جامع آنالین میپردازیم.
استفاده از شماره تلفن
انتشار شماره تلفنهای (ثابت یا همراه) کارشناسان دانشگاه برای دانشجویان معایبی دارد که به آنها میپردازیم.
با انتشار شماره های تلفن همراه کارشناسان یک دانشگاه این امکان وجود دارد که در ساعات غیر اداری نیز با آنها تماس گرفته شود .واضح است کارشناسان
مایل نیستند در ساعات و روزهای غیر کاری شماره آنها توسط دانشجویان اشغال شود .همچنین پرداخت حق الزحمه برای پاسخگویی در ساعات غیر اداری
نیازمند بررسی دقیق تماس ها و احراز صحت پرسش و پاسخ مربوط به امور دانشجویی است که این کار عمالً امکان پذیر نیست چون مکالمهها ذخیره نمیشوند
و اگر هم دانشگاه بخواهد ذخیره شوند نیازمند صرف وقت بسیار زیاد (بیشتز از مکالمات انجام شده!) برای بررسی آنها است.
استفاده از شماره های ثابت دانشگاهی در ساعات کاری مشکل اشغال بودن شماره توسط یک دانشجو در لحظه برقراری تماس توسط دانشجوی دیگر را دارد.
همچنین امکان ارسال و دریافت تصاویر و مستندات از طریق شماره تلفن وجود ندارد.
استفاده از ایمیل یا فرمهای آنالین
تماماً آفالین بودن ارتباط بین دانشجو و کارشناس این مشکالتی را در پی خواهد داشت .حالتی را در نظر بگیرید که یک دانشجو سوال فوری دارد که میبایست
سریعاً به آن پاسخ داده شود چون مهلت اقدام توسط او بزودی به پایان میرسد .برای مثال حین انتخاب واحد میخواهد بداند مدرس یک درس خاص در نیمسال
بعدی احتماالً چه کسی هست تا بر اساس آن دروس ترم جاری را انتخاب کند و فرصت انتخاب واحد تا یکساعت دیگر برای او باز است .در این حالت کارشناس
میبایست سریعاً به او پاسخ دهد اما ممکن است بعد از گذشت یکساعت ایمیل خود یا فرم مربوطه را بررسی کند.
انتشار سواالت پرتکرار و پاسخ آنها
بر روی وبسایت اغلب دانشگاهها صفحاتی قرار داده شده اند که حاوی راهنمای امورات اداری دانشجویان و روند انجام کارهاست .عالوه بر آن ،به مرور زمان
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سواالت دانشجویان گردآوری شده و بهمراه پاسخ در صفحاتی قرار داده میشود .ولی وجود اینگونه صفحات نمیتواند پاسخگوی سواالت خاص و فوری دانشجویان
باشد چون همیشه سواالت جدید در شرایط خاص وجود دارند که در واقع وجود کارشناسان برای پاسخگویی به آنهاست .همچنین برخی مشکالت خاص یک
دانشجو هستند و مناسب برای انتشار نیستند.
استفاده از پیامرسانها
پیامرسان های مختلفی همچون سروش ،واتسپ ،تلگرام و غیره وجود دارند که میتوان در آنها گروه هایی ایجاد و دانشجویان و کارشناسان را در آنها عضو کرد
که سواالت پاسخ داده شوند .اساساً پیام رسان ها برای امور دانشگاهی ساخته نشده و بکارگیری آنها برای این منظور مشکالت متعددی را بدنبال دارند .برای
مثال اگر تمام  300دانشجوی یک گروه آموزشی را به همراه کارشناس مربوطه در یک گروه قرار دهیم ،آن کارشناس ممکن است پاسخ برخی سواالت را نداند
چون در حوزه کاری او نیست و به کارشناس آموزش یا کتابخانه یا امور دانشجویی مربوط میشود .اگر کارشناسان دیگر را هم به این گروه اضافه کنیم ،ناچاراً
باید آنها را به سایر گروهها نیز اضافه کنیم که دو مشکل دارد -1 :کارشناس غیر آموزشی سواالتی را باید مشاهده و مطالعه کند که در حیطه کار او نیست و
زمانش هدر میشود؛  -2کارشناس غیر آموزشی باید دهها گروه عضو ش ود که عمالً امکان مطالعه تمام سواالت را بدلیل زیاد بودن آنها و وقت کم نخواهد داشت.
پیام رسان های قابل استفاده در ایران امکان مسدودسازی در ساعات غیر اداری را ندارند که این مشکل مزید بر علت است .مشکل دیگری که استفاده از پیام
رسانها دارد اینست که امکان گزارش گیری جامع و یکپارچه از آنها و بررسی عملکرد کارشناسان (از قبیل تعداد مکالمات ،رضایت دانشجویان ،زمان پاسخگویی
و غیره) توسط دانشگاه وجود ندارد.

ساماندهی پاسخگویی آنالین بصورت جامع
برای حل مشکالت ذکر شده استفاده از سامانه پاسخگویی آنالین با امکان تیکت شدن تمام درخواستها در دستور کار دانشگاه کردستان قرار گرفت که بصورت
بکپارچه مورد استفاده قرار گرفت .تعداد  12000هزار نفر دانشجو سواالت شان را از طریق این سامانه مطرح میکنند و بصورت آنالین توسط هر کدام از حدود
 90نفر کارشناس ثبت شده در این سامانه در ساعات اداری پاسخ داده میشوند.
راهبر کارشناسان
کارشناسان حاضر در سامانه با توجه به حوزه کاری آنها در دانشگاه ،به پانزده دسته تقسیم و یک کارشناس به عنوان راهبر هر دسته تعیین شد .عنوان دستهها
را در لیست زیر مالحظه میکنید:
 .1دانشکده زبان و ادبیات
 .2دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 .3دانشکده علوم پایه
 .4دانشکده علوم پایه و فنی-مهندسی بیجار
 .5دانشکده کشاورزی
 .6دانشکده منابع طبیعی
 .7دانشکده مهندسی
 .8دانشکده هنر و معماری
International Students .9
 .10معاونت آموزشی
 .11مدیریت امور آموزشی کارشناسی
 .12مدیریت امور آموزشی تحصیالت تکمیلی
 .13امور دانشجویی
 .14صندوق رفاه
 .15کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
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برای هر کدام از این دسته ها یک راهبر (مسئول دسته) تعیین شد .با توجه به حجم کار راهبر و حوزه مربوطه ،راهبرها بصورت دورهای در هر بخش عوض
میشوند.

روند ارسال سوال/درخواست توسط دانشجو
دانشجو در ساعات کاری با مراجعه به وبسایت سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان یا وبسایت اصلی دانشگاه در گوشه پائین سمت راست (شکل )1
عالمت متحرک و پیغام دهنده ای را مشاهده میکند که با کلیک بر روی آن یک منو (شکل دو) به او جهت شروع نشان داده میشود.
1

2

شکل  :1عالمت شروع طرح سوال در ساعات اداری

شکل :2منوی نشان داده شده به دانشجو جهت شروع گفتگو

از طریق این منو ،دانشجو مشخصات خود را وارد و با توجه به محتوای سوالش ،از میان  15دانشکده/بخش ،یکی را انتخاب میکند و کلید شروع را میزند .پس
از آن صفحه گفتگو برای دانشجو باز میشود که میتواند سوال یا درخواستش را بنویسد یا صدایش را بفرستد یا مستنداتی را ارسال کند .اولین پیغام او به راهبر
نشان داده میشود .راهبر پیغام را خوانده و با توجه به محتوا ،آن را یا خودش پاسخ میدهد یا به کارشناس مربوطه جهت پاسخگویی ارسال میکند .این وقایع
تو سط دانشجو قابل رویت هست .کارشناس با دانشجو وارد بحث میشود تا سوال را پاسخ یا به درخواستش از طریق متن ،صدا یا فایل جواب دهد .پس از اتمام
پاسخگویی ،کارشناس گفتگو را میبندد و دانشجو به نحوه پاسخگویی او امتیاز (از پنج نمره ضعیف تا عالی) میدهد .چنانچه دانشجو منتظر پاسخ نماند یا
پاسخدهی طول بکشد و دانشجو صفحه را ببندد ،پاسخ کارشناس برای ایمیل میشود.
https://vclass.uok.ac.ir/login/index.php
https://uok.ac.ir/fa.aspx
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فعالیت کارشناسان
هر کدام از کارشناسان میتواند در هر زمان که فکر کند بحث دانشجو مربوط به یک کارشناس دیگر هست میتواند گفتگو را به او ارجاع دهد .همچنین کارشناسان
میتوا نند با یکدیگر در ارتباط باشند .زمان پاسخگویی و مکالمات و امتیازات همگی ثبت میشوند که بر اساس آنها کارشناسان برتر تشویق میشوند.

نتایج استفاده از سامانه پس از گذشت ده ماه
این سامانه از تاریخ  21فروردین  1400راه اندازی و مورد استفاده دانشجویان و کارشناسان دانشگاه قرار گرفت .از آن تاریخ تا  14اسفند ( 1400حدود 11
ماه) تعداد  63008مکالمه (شامل  199711پیام ارسالی از سوی کارشناسان و  307810پیام دریافتی از سوی دانشجویان) بین دانشجویان دانشگاه کردستان
و کارشناسان این دانشگاه و تعداد  49724انتقال گفتگو بین کارشناسان از طریق این سامانه انجام گرفته است .تعداد  4539فایل و  57صوت نیز از سوی
کارشناسان به دانشجویان ارسال شده است .میانگین امتیاز دانشجویان به کارشناسان از  8243نظرسنجی انجام گرفته  %91بوده است که موفقیت کیفی این
سامانه در پاسخگویی آنالین را نشان میدهد .مشاهدات میدانی در سطح دانشگاه نشاندهنده کاهش چشمگیر مراجعه دانشجو به دانشگاه کردستان را نسبت به
قبل از راه اندازی این سامانه است که اصوالً کاهش شیوع ویروس کرونا را به دنبال داشته است.
مدل تشویقی برای کارشناسان
مشاهده گزارشات فعالیت کارشناسان نشان داد برخی کارشناس ان زیاد و برخی کمتر در سامانه فعال هستند .به همین خاطر بر اساس چهار معیار تعداد مکالمه،
میانگین زمان پاسخگویی ،تعداد امتیازدهی و درصد امتیازدهی دانشجو تصمیم به تشویق کارشناسان فعال از میان حدود  90کارشناس گرفته شد .این معیارها
برا اساس اعداد ماکزیمم و مینیمم نرمال سازی شد و پس از آن ،ضریب همبستگی انها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید .لذا به ترتیب وزن هر کدام جهت
امتیازدهی بصورت  %20 ،%30 ،%20و  %30تعیین گرد ید و امتیاز نهایی بر اساس آن برای هر کارشناس محاسبه شد و از هر دانشکده/بخش یک نفر برای
تشویق از سوی دانشگاه معرفی گردید .پس از انجام این کار شاهد فعالیت بیشتر کارشناسان در سامانه بودیم .مقدار مربوط به هر معیار را برای ده کارشناس
حائز امتیاز برتر بر اساس روش فوق را در شکل  3و امتیاز نرمال شده هر کدام را در شکل  4مالحظه میکنید.
تعداد مکالمه

رتبه

درصد

تعداد امتیاز

میانگین زمان پاسخ

4188
3570
2030
1377
1006
954
1268
674
529
807

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

درصد

تعداد امتیاز

میانگین زمان پاسخ

تعداد مکالمه

رتبه

88%
88%

100.00%
84.70%

99.52%
88.38%

100.00%
85.24%

1
2

0:06:51
268
88
2:47:16
227
88
2:06:20
244
92
0:44:21
206
92
2:36:12
222
95
0:53:01
210
90
1:04:21
207
84
1:08:57
155
85
0:23:46
94
98
2:00:21
116
85
شکل  :3مقدار مربوط به هر معیار برای ده کارشناس برتر
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3
4
5
6
7
8
9
10

48.47%
32.88%
24.02%
22.78%
30.28%
16.09%
12.63%
19.27%

91.23%
96.92%
89.15%
96.32%
95.53%
95.21%
98.35%
91.64%

91.04%
76.87%
82.84%
78.36%
77.24%
57.84%
35.07%
43.28%

92%
92%
95%
90%
84%
85%
98%
85%

نتیجهگیری
 در.روش های معمول که در حالت حضوری نیز جهت پاسخگویی آنالین کارشناسان به دانشجویان وجود داشتند برای حالت غیر حضوری کافی به نظر نمیرسد
 نتایج این تحقیق میتواند.این مقاله به مشکالت روش های سنتی پرداخته شد و نحوه بکارگیری سامانه آنالین پاسخگویی در یک دانشگاه بزرگ توضیح داده شد
.در سایر دانشگاه های ایران و جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته و اقدامات الزم جهت پیاده سازی آن انجام گیرد
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https://ui.ac.ir/index.aspx?code=451&lang=1&sub=0&Page_=AdvEForm&tempname=indexmega&pageId=1291
1
]25[
.ما
با
ارتباطAccessed:
March
6,
2022:
https://www.um.ac.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.html
]26[
.سواالت متداولAccessed: March 6, 2022: https://edu.modares.ac.ir/index.jsp?pageid=13083
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بررسی چالش های زیرساختی ،اقتصادی ،اجرایی ،فرهنگی و آموزشی یادگیری الکترونیکی در دوران پاندمی کرونا در ایران و
جهان
2

زهرا احمدی ،1رالمحسین رحیمی دوست

 1دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز
zahmadi2022@gmail.com

 2عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
rahimidoost@scu.ac.ir
چکیده
این پژوهش با هدف بررسیی چالش ها و محدودیت های زیرسیاختی ،اقتصیادی ،اجرایی ،فرهنگی و آموزشیی یادگیری الکترونیکی در دوران
پاندمی کرونا در ایران و جهان انجام گرفته اسیت .روش پژوهش ،توصییفی -اسینادی و ابزار گردآوری اطالعات ،کتابخانه ای و متن کاوی اسیت.
در این پژوهش ادبیات و سیوابق موضیو تحقیق با مراجعه به مقاالت علمی /پژوهشی و سایر مقاالت منتشره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در مجمو بررسییی های انجام شییده میتوان گفت که بحران کرونا میتواند فرصییتی برای شییناسییایی ضییعف ها و نقم ها در زمینه یادگیری
الکترونیکی و نمایان سیاختن مشیکالت ،چالش ها و عدم توازن در زمینه های گوناگون اقتصیادی ،فرهنگی ،زیرسیاختی ،اجرایی و آموزشیی و
شیناسیایی این کمبودها و تالش در جهت برطرف کردن آنها باشید و این به مثابه رشید و تعالی در این زمینه و خود نقطه آرازی برای تداوم و
ارتقاء کیفیت بحث یادگیری الکترونیکی در آینده اسیت .برای تأثیرگذاری و کارآیی بهتر این نو از آموزش ،معلمان ،مربیان ،مدارس و سازمان
های آموزشی باید درک کاملی از یادگیری الکترونیکی و چالش ها محدودیت های آن داشته باشند.
واژههای کلیدی :کرونا ،یادگیری الکترونیکی ،دانش آموزان ،چالش ها
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مقدمه و بیان مسئله
ی ادگیری الکترونیکی طی سالهای اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است .این نوع آموزش که به عنوان
آموزش غیرحضوری و یا مجازی نیز خوانده می شود ،روشی نوین در ارائه آموزش با کمک فناوری های نوین و با تکیه بر ابزارهای فناوری اطالعات است .در
آموزش مجازی ،آموزش های حضوری به طورکامل شبیه سازی شده و به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه میگردند .این شیوه آموزشی به دو صورت همزمان
و غیرهمزمان امکان برگزاری دارد .در شیوه مجازی همزمان ،تبادل اطالعات میان استاد و دانشجو به صورت زنده و در لحظه صورت میگیرد .آموزش مجازی
همزمان امکان بحث و پرسش و پاسخ در حین آموزش و یادگیری را فراهم میسازد .در نوع آموزش مجازی غیرهمزمان ،مطالب آموزشی در قالب صوت و تصویر
ضبط و جهت برخورداری در زمان دیگر در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .این نوع آموزش نیز امکان سنجش و ارزیابی تحصیلی از طریق آزمون و تکالیف را
فراهم میسازد[ ]1به طور کلی توجه به آموزش الکترونیکی در جهت رفع محدودیت های آموزش سنتی در سال های اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است و
مراکز آموزشی شروع به فعالیت در این راستا و گسترش آموزش در این راستا نموده اند[ ]2آموزش های مجازی یا الکترونیکی زیر مجموعه و فصل مشترک
فناوری اطالعات و ارتباطات فناوری آموزشی میباشند .در این رویکرد ،آموزش از راه فناوری های الکترونیکی و ارتباطی و یادگیری مبتنی بر مبنای فناوری
هایی مانند اینترنت ،سیستم های یاددهی هوشمند و سیستم های آموزش مبتنی بر رایانه و چند رسانه ای استوار است .فناوری اطالعات و ارتباطات وسیله ای
برای ذخیره سازی ،پردازش و ارائه داده ها است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه میباشد [ ]3برای یادگیری الکترونیکی تعاریف گوناگونی
وجود دارد .سلومن یادگیری الکترونیکی را به معنی استفاده از فناوری در یادگیری میداند که یادگیری به طور عمده از طریق اینترانت ،اینترنت ،شبکه ارتباطی
داخلی-خارجی یا وب ارائه یا دریافت میشود []4
ویروس جدید کرونا معروف به کووید 19 -در آخرین ماه سال  2019در یک بازار ماهی فروشی در ووهان چین کشف شد[ ]10در طول تاریخ ،بیماری های
عفونی باعث ویرانی جوامع شده است .بیماری های عفونی در حال ظهور و نو ظهور اکنون با سرعت بی سابقه ای اتفاق میافتند .طبق گزارش سازمان بهداشت
جهانی ،طی دهه گذشته جهان شاهد ظهور چندین بیماری و اپیدمی ناشی از بیش از  20عامل عفونی بوده است .طی دو دهه گذشته ،ظهور بیماری های
مرتبط با ویروس کرونا (سارس و مِرس) چالش های جهانی را به سیستم های بهداشت عمومی تحمیل کرد .سارس_ کو_ (2عامل ایجاد کننده بیماری ویروس
کرونا) جدیدترین مورد اضافه شده به این لیست در حال رشد است .سازمان بهداشت جهانی در  30ژانویه کووید  19را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت
عمومی و نگرانی بین المللی و در  11مارس  2020به عنوان یک پاندمی اعالم کرد []11
در  50سال گذشته رشد چشمگیری در سراسر جهان در زمینه ارائه آموزش وجود داشته است .کووید 19بزرگترین چالشی است که سیستم های آموزش ملی
تاکنون با آن روبرو بوده اند .در نتیجه ی پاندمی بیماری کرونا ،بسیاری از دولت ها به موسسات دستور داده اند که آموزش حضوری بیشتر دانشآموزان خود را
متوقف کنند و آنها را ملزم میکنندکه به آموزش آنالین و آموزش مجازی روی بیاورند[ ]12قرنطینه؛ مدارس ،معلمان ،دانش آموزان و والدین را با وضعیت
کامالً جدیدی مواجه کرده است [ ]13به گونه ای ادامه آموزش و یادگیری تنها از طریق ابزار های ارتباطی از راه دور امکان پذیر میباشد .در نتیجه ی این
تغییر ،معلمان باید به آموزش آنالین روی بیاورند و از آنها خواسته شده است تا از ابزارها و منابع دیجیتالی مختلف برای حل مشکالت و اجرای رویکردهای
جدید در آموزش و یادگیری استفاده کنند[]14
بی تردید پاندمی ویروس کرونا و به دنبال آن تغییر رویه آموزشی و پژوهشی از حضوری به غیرحضوری ،در حوزه های گوناگون فرصت ها و تهدید هایی به
دنبال خواهد داشت و نظام های آموزش و پرورش دنیا را با چالش هایی روبرو کرده است .شناسایی فرصت ها و چالش های این پاندمی در نظام آموزش عمومی
ما نیز حائز اهمیت خواهد بود زیرا شناسایی اثرات و تبعات پاندمی کرونا در نظام آموزش و پرورش ،عالوه بر اینکه سیمای روشنی از مسئله را جلوی چشم
سیاست گذاران قرار میدهد ،به فرایند خط مشی گذاری مطلوب در زمان حاضر و کاهش تبعات آن برای دوران پسا کرونا نیز مفید خواهد بود []8

روش
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روش پژوهش حاضر ،توصیفی  -اسنادی و ابزار گردآوری اطالعات ،کتابخانه ای و متن کاوی می باشد .در این پژوهش ادبیات و سوابق موضوع تحقیق با مراجعه
به مقاال ت علمی /پژوهشی و سایر مقاالت منتشره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .ابتدا در ارتباط با یادگیری الکترونیکی و پاندمی ویروس کرونا و تاثیرات
آن بر جوامع توضیح داده شده است .سپس پیشینه ی موضوع بررسی و درنهایت به ارائه چالش های یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا در جهان و ایران
پرداخته شده است.

یافته ها
در این قسمت به تجارب آموزشی کشور های مختلف جهان و ایران در برخورد با پاندمی کرونا پرداخته شده است .تمامی پژوهش های خارجی مربوط به سال
های  2020و  2021و پژوهش های صورت گرفته در ایران مربوط به سال های  1399و  1400میباشند.
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
پژوهش آلیا ،فابرا ،رولدن و فاروقی با هدف جمع آوری اطالعات در مورد آگاهی معلمان در فیلیپین از بیماری همهگیر کووید ،19-همچنین مشکالتی که آنها
در طول تغییر ناگهانی کالسهای حضوری به آموزش از راه دور تجربه کردهاند ،انجام شد .در این پژوهش معلمان آمادگی خود را برای روی آوردن به آموزش
یادگیری از راه دور ابراز داشتند .با این حال ،آنها به دلیل کمبود امکانات ،تجهیزات و ظرفیت سازی برای آموزش از راه دور با مشکل مواجه شدند[]15
دبارارما و دورای در پژوهشی به بررسی تاثیرات کووید 19بر دانشجویان ایالت های شمال شرقی هند پرداختند .طبق نتایج بدست آمده ،اینترنت ضعیف و به
دنباله ی آن ارتباط ضعیف معلم و دانشجویان ،تأخیر در برگزاری امتحانات ،محدودیت های مالی برای تامین نیازهای الزم برای یادگیری موثر آنالین ،قرنطینه
ی مداوم و افزایش تنش و استرس ذهنی دانشجویان به دلیل شیوع همهگیری ،و به دنبال آن افزایش ناامنی در مورد برنامه های آینده ،مشکالت معلمان برای
تطبیق با آموزش آنالین و پیشرفت های فناوری و افزایش تأخیر در پاسخگویی به وظایف و تکالیف آنالین از جمله تاثیرات کووید 19بر دانشجویان ایالت های
شمال شرقی هند میباشند[]16
عباسی و همکاران پژوهشی را در کشور پاکستان با موضوع ادراکات دانشجویان در مورد یادگیری الکترونیکی در طول کرونا در یک کالج خصوصی پزشکی
انجام دادند .در این تحقیق اکثر دانشجویان ( 77درصد) درک منفی نسبت به آموزش الکترونیک را ابراز داشتند[]17
سینتما تاثیرات کرونا بر بر عملکرد دانشآموزان پایه دوازدهم را بررسی کرد .نتایج این مطالعه همگی به این نکته اشاره دارد که کووید 19-اثرات سوئی بر
بخش آموزش در زامبیا خواهد گذاشت .دلیل این روند مورد انتظار عمدتا به از دست دادن ساعات تماس دانشآموزان دبیرستانی و کمبود امکانات آموزش
مجازی است که دانشآموزان میتوانستند برای تعامل با معلمان خود استفاده کنند[]18
پلوسو و همکاران پژوهشی را با موضوع نگرانی های دانشجویان آموزش عالی مرتبط با سالمت در برزیل در رابطه با آموزش از راه دور در طول همه گیری کرونا
انجام دادند .بر اساس یافته های این پژوهش دانشجویان به دلیل همهگیری احساس اضطراب داشتند .همچنین دانشجویان نگران این بودند که یادگیری مطالب
بالینی و آموزش حرفه ای دچار مشکل شود و از شکست در سال تحصیلی می ترسیدند[]19
راج در بررسی وضعیت سیستم آموزش هند در مبارزه با کووید 19-به این نتیجه رسید که در حال حاضر ،اینفراتک هند آماده انتخاب سیستم آموزش آنالین
در کشور نیست .در بخش اینترنت ،برق و آموزش الکترونیکی در هر بخش ،توسعه بیشتری الزم است[]20
آدوی ،آدانکین و آدانکین در بررسی تجربه سیستم آموزش عالی نیجریه در برخورد با کووید 19-و آموزش مجازی نتیجه میگیرد که پاندمی جهانی این
بیماری در حال حاضر ،بخش آموزشی را به سمت نگاه به درون سوق میدهد .پذیرش آموزش الکترونیکی در طی بیماری همهگیر کرونا بسیاری از خالها و
شکاف های موجود در سیستم آموزشی نیجریه را نشان داده است .چالش های یادگیری الکترونیکی در نیجریه از جمله منبع تغذیه نامنظم ،هزینه های باالی
اشتراک اینترنت ،دسترسی ضعیف به اینترنت و عوامل دیگر است[]21
سوریامان و همکاران به بررسی پاندمی کووید ،19-سیستم یادگیری آنالین در خانه و تاثیراتشان بر روی دانشکده داروسازی پرداختند .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که دانشآموزان ،معلمان و والدین موانع مختلفی را در فعالیت های یادگیری و یادگیری آنالین تجربه کردهاند ،یعنی تسلط بر فناوری هنوز کم
است ،هزینه های اضافی سهمیه اینترنت ،کار اضافی برای والدین در کمک به کودکان در یادگیری ،ارتباطات و معاشرت بین دانشآموزان ،معلمان و والدین
کاهش مییابد و ساعات کار برای معلمان نامحدود است زیرا آنها باید با والدین ،سایر معلمان و مدیران مدارس ارتباط برقرار کنند[]22
تارتاوال و همکاران پژوهشی با موضوع شیوه های تدریس آنالین و اثربخشی فرآیند آموزشی در پی همه گیری کرونا انجام دادند .با استفاده از پاسخهای 362
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استاد و دانشجو از  13کشور اروپایی ،این نکته حاصل شد که آنان بسیار سریع خود را با تغییرات جدید وفق دادهاند .اگرچه پاسخ دهندگان آموزش آنالین را
بهعنوان یک تأثیر مثبت کلی بر فرآیند آموزشی میبینند ،از دید آنان ،اثربخشی کلی تجربه آموزشی آنالین کمتر از آموزش حضوری است []23
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
حاجی ،محمدی مهر و محمد آذر در پژوهشی با روش پدیدار شناسی به بازنمایی مشکالت آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره کرونا
پرداختند .طبق یافته های پژوهش چالش های تدریس در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد عبارتند از :مشکالت مربوط به دانش آموزان و والدین (انگیزه
کم ،وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی و عدم همکاری مناسب والدین)؛ مشکالت مربوط به معلمان (روش های تدریس کلیشه ای و نامناسب ،عدم تعامل
و همفکری بین معلمان و استرس معلمان)؛ مشکالت محتوا (ناهماهنگی بین کتاب های قدیمی و فضای آموزشی جدید و سختی های تولید محتوا)؛ مشکالت
تجهیزات (نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیر ساختی شاد و دسترسی نداشتن همگان به شاد)؛ مشکالت سازمانی(دوره های ضمن خدمت ناکارآمد
و نظارت شدید) و مشکالت ارزشیابی (نبودن نظارت دقیق و بروز پدیده ی تقلب و عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره) []2
محمدی و همکاران در پژوهشی با روش پدیدار شناسی به واکاوی تجارب والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی از چالش های آموزش مجازی با شبکه های
اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا پرداختند .بر اساس یافته های این پژوهش ،برخی از معایب آموزش مجازی عبارتند از :خستگی و بی حوصلگی والدین،
عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی و کاهش پا یبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی ،حذف کاریزمای حضور معلم ،عدم تسلط به فناوری اطالعات ،عدم حرف
شنوی دانش آموزان از والدین و تغییر و اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری به والدین[]5
ابوالمعالی الحسینی در پژوهشی با روش توصیفی_تحلیلی به پیامد های روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانشآموزان و راهکارهای مقابله با آن ها
پرداخت .یافته های این پژوهش نشان داد که استرس روانشناختی حاصل از بیماری همه گیر کرونا و قرنطینه ،پیامدهای نامطلوبی در سطوح فردی ،بین فردی
و آموزشی برای کودکان و نوجوانانی که در سنین تحصیل هستند ،ایجاد می کند .برخی از این مشکالت آموزشی شامل حضور شناختی و اجتماعی ضعیف
یادگیرندگان در فرآیند آموزش آنالین ،تدریس ضعیف و مشکالت طراحی برنامه آموزشی آنالین در معلمان میباشند .همچنین این نوع از آموزش منجر به
مشکالت دیگری میشود از قبیل :افزایش اضطراب تحصیلی و نگرانی از ارزشیابی پایانی دردانشآموزان ،مدیریت زمان ضعیف ،ضعف انگیزه تحصیلی و اهمالکاری
(مانند رفتارهای اجتناب از مطالعه و انجام تکالیف تحصیلی) []6
شمالی احمد آبادی و برخورداری احمد آبادی در پژوهش خود نقش فرسودگی والدینی در بدرفتاری با دانش آموزان ابتدایی در همه گیری کووید 19را مورد
بررسی قرار دادند .یافته های پژهش نشان داد عواملی چون مشکالت اقتصادی ،بیکاری و خستگی از عوامل مرتبط با فرسودگی والدینی در همه گیری کووید
 19است ،این همه گیری خطر افزایش فرسودگی والدینی را تشدید مینماید ،ف رسودگی والدینی ناشی از همه گیری کووید ،احتمال غفلت والدینی مرتبط با
دانش آموزان ابتدایی را افزایش میدهد و فرسودگی والدینی ناشی از همه گیری کووید  19-احتمال کودک آزاری را در دانش آموزان ابتدایی افزایش میدهد.
بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کووید  19از عوامل موثر در بروز فرسودگی والدینی بوده و این مساله احتمال بدرفتاری با دانش
آموزان ابتدایی را افزایش میدهد[]9
عباسی ،حجازی و حکیم زاده در تحقیق خود به بررسی فرصت ها و چالش های تدریس در شاد (شبکه آموزشی دانش آموزان) از دیدگاه معلمان ابتدایی
پرداختند .یافته های این پژوهش به شرح زیر است :فرصت های آموزش مجازی عبارتند از  :افزایش سواد رسانه ای ،افزایش مسئولیت پذیری برای مطالعه
بیشتر ،توسعه خالقیت و نوآوری و استقالل عمل بیشتر ،عدم تعلیق آموزش و یادگیری .برخی از چالش ها نیز عبارتند از :هزینه بر بودن اینترنت و کند بودن
سرعت آن ،دشوار بودن فرایند ارزشیابی دانش آموزان ،ارائه محتوا ها و آزمون های ناکارآمد آموزشی ،افت عملکرد تحصیلی برخی از دانش آموزان به دلیل
جدی نگرفتن آموزش مجازی ،وابستگی به فضای مجازی و استفاده بی جا از مطالب دیگران[]7

بحث و نتیجه گیری
با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در قسمت یافته ها بدان ها اشاره شد ،چالش های یادگیری الکترونیکی در پنج بخش چالش های
زیر ساختی ،آموزشی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجرایی دسته بندی شدند.
چالش های آموزشی
 )1ارتباط ضعیف معلم و دانشجویان )2مشکالت معلمان برای تطبیق با آموزش آنالین )3تسلط کم بر فناوری )4کاهش ارتباطات و معاشرت بین دانشآموزان،
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معلمان و والدین  )5اثر بخشی کم این نوع از آموزش از دیدگاه فراگیران  )6وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی  )7احساس اضطراب و درک منفی
فراگیران نسبت به آموزش الکترونیکی  )8افزایش اضطراب تحصیلی و نگرانی از ارزشیابی پایانی درفراگیران  )9عدم همکاری مناسب والدین  )10روش های
تدریس کلیشه ای و نامناسب معلمان و بوجود آمدن استرس در معلمان  )11ناهماهنگی بین کتاب های قدیمی و فضای آموزشی جدید  )12سختی های تولید
محتوا برای معلمان  )13نبودن نظارت دقیق و بروز پدیده ی تقلب و عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره  )14عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی و
کاهش پایبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی  )15ضعف انگیزه تحصیلی و اهمالکاری (اجتناب از مطالعه و انجام تکالیف تحصیلی توسط دانش آموزان)
 )16عدم توجه به قدرت و سرعت یادگیری دانش آموزان  )17افت عملکرد تحصیلی برخی از دانش آموزان به دلیل جدی نگرفتن آموزش مجازی )18دشوار
بودن فرایند ارزشیابی دانش آموزان.
چالش های زیر ساختی
 )1کمبود امکانات ،تجهیزات و ظرفیت سازی برای آموزش از راه دور  )2دسترسی ضعیف به اینترنت و وکند بودن سرعت آن  )3عدم دسترسی همگان به
امکانات آموزشی فضای مجازی مانند گوشی هوشمند و اینترنت به ویژه در مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش  )4دوره های ضمن خدمت
ناکارآمد
چالش های اقتصادی
 )1محدودیت های مالی برای تامین نیازهای الزم برای یادگیری موثر آنالین )2کاهش در بودجه آموزش عالی  )3هزینه های باالی اشتراک اینترنت
چالش های اجرایی
 )1تأخیر در برگزاری امتحانات  )2تأخیر در پاسخگویی به وظایف و تکالیف آنالین  )3اختالل در تقویم دانشگاهی موسسات عالی
چالش های فرهنگی
 )1بروز فرسودگی والدینی و خستگی و بی حوصلگی والدین  )2عدم حرف شنوی دانش آموزان از والدین  )3تغییر و اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری
به والدین  )4حذف کاریزمای ناشی از حضور معلم
پیشنهادات
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میگردد )1 :برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای معلمان جهت آشنایی بیشتر و
بهره گیری صحیح از این فناوری در تدریس؛
 )2آموزش فرهنگ صحیح استفاده از تکنولوژی و امکانات فضای مجازی به دانش آموزان؛
 )3در نظر گرفتن روش ها و تمهیداتی برای ایجاد نشاط در کالس های مجازی و افزایش انگیزه در دانش آموزان نسبت به یادگیری در فضای مجازی؛
 )4به کارگیری ابزارهای نوین از قبیل انیمیشن ها ،فیلم ها و چندرسانه ای های آموزشی جهت جذاب تر کردن آموزش و عالقمند کردن دانش آموزان به
آموزش مجازی؛
 )5گنجاندن دروس مرتبط با آموزش مجازی در دوره های آموزشی تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان؛
 )6رفع مسئله سرعت اینترنت؛
 )7تالش برای فراهم کردن تجهیزات و امکانات مناسب برای دانش آموزان کم برخوردار ؛
 )8تالش در جهت اصالح و مناسب سازی محتوای کتاب ها مطابق با آموزش مجازی؛
 )9حمایت مالی و تالش در جهت فراهم کردن تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب برای دانش آموزان کم برخوردار.
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ارزشیابی آنالین و راهکارهای جلوگیری از تقلب
2

شیما ملکی 1و جواد حاتمی

1دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایرانsh2154@yahoo.com ،
2استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایرانj.hatami@modares.ac.ir ،
چکیده  -هدف از مقاله حاضیر جسیتجوی راهکارهایی جهت جلوگیری از تقلب در ارزشیابی آنالین بود .به منظور نیل به هدف از روش اسنادی،
بررسیی پیشیینه و تحقیقات صیورت گرفته در این حوزه اسیتفاده شید .مطالعات نشیان میدهد یکی از چالشهای عمده ارزشییابی مجازی ،امکان
تقلب و عدم نظارت بر آزمون شیونده در امتحان میباشید که ممکن اسیت از اعتبار ارزشییابی بکاهد و نتایج ناصیحیحی را متبادر کند .روشهای
تقلیببیه دسییت آمیده از این مطیالعیه :برگیه تقلیب ،قرار دادن راهبردی کمیکهیای ریرمجیاز ،تلفن /تبلیت /راییانیه دوم برای ذخیره اطالعیات ،تغییر
تنظیمات کامپیوتر ،همکاری با دوسیت از طریق تلفن ،هدفون ،موتورهای جسیتجو /اینترنت ،خطای شیبکه جعلی ،اشتراک گذاری صفحه نمایش
و  ...اسییت .نتایج نشییان داد به منظور تضییمین کیفیت ارزشیییابی مجازی میتوان از راهکارهایی مانند کاربرد دوربین  360درجه ،راه اندازی
مرورگر امتحان ایمن ،تشییخیم  ،IPروشهای بیومتریک و  ...اسییتفاده کرد .باید به این نکته توجه داشییت یک سیییسییتم کنترل خوب برای
مدیریت امتحان آنالین باید آزمون شیوندگان را از تقلب دلسیرد کند و در صیورت تقلب ،آن را تشیخیم دهد و یکپارچگی آزمون را نیز حف
کند .در این صورت است که می توان اعتبار آزمون آنالین را تایید کرد و بر اساس نتایج آن به تصمیم گیریهای بعدی پرداخت.
کلید واژه -ارزشیابی آنالین ،تقلب ،فضای مجازی.
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مقدمه
همه گیری ویروس کرونا در جهان ،تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و در این میان رد پای تاثیر و دگرگونی در آموزش مدرسهای و دانشگاهی
نیز هویدا شده است .با شیوع بحران کرونا ،مدارس و دانشگاهها به عنوان مرکز یادگیری و آموزش با تعطیلی رو به رو شد .لی و الالنی ،)2020( 1اظهار میدارند
در شرایط بیماری کرونا ،در سراسر جهان بیش از  1/2میلیارد کودک از شرایط حضور فیزیکی در کالس درس محروم شدهاند ] .[1در نتیجه آموزش به طور
چشمگیری تغییر کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانشآموزان باشد .با ظهور متفاوت آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور در بستر دیجیتال) ،به منظور
استفاده و پیگیری روند آموزش ،این تغییرات کامال آشکار شد.
این شرایط فرصتهایی مانند تامین و گسترش برابری فرصتها و عدالت آموزشی ،خلق نوآوری آموزشی جدید ] ،[15افزایش مشارکت والدین ،صرفه جویی در
هزینههای رفت و آمد ،آموزش انفرادی ،ارتقا سواد رسانهای ] ،[15را برای آموزش و پرورش کشور فراهم کرد .البته در کنار این پیشرفتها ،چالشهای فراوانی
نیز همراه داشت که از جملهی آنها میتوان به نبود زیرساختها و امکانات الزم در بحث طراحی و اجرای کالس مجازی ] ،[17سرعت ناکافی اینترنت ،تولید
ضعیف محتوای آموزشی ] ،[18ارزشیابی در فضای مجازی و  ...اشاره کرد .در این مقاله سعی بر آن است به یکی از چالشهای آموزش مجازی یعنی «ارزشیابی»
و به طور ویژه چالشها و راهکارهای مواجهه با تقلب در ارزشیابی مجازی پرداخته شود.

شرح و بسط مفهوم ارزشیابی در محیطهای آنالین
ابتدا با تعریفی از ارزشیابی آغاز میکنیم :ارزشیابی ،مؤلفه قضاوت ارزشی را به ارزیابی اضافه میکند ،به کاربرد یافتهها میپردازد و مستلزم قضاوتی در مورد
اثربخشی ،فایده اجتماعی یا مطلوبیت یک محصول ،فرآیند یا پیشرفت بر اساس اهداف یا ارزشهایی است که به دقت تعریف و توافق شده است ] .[2مطابق
تعریف ارائه شده هر آموزشی به منظور تعیین اثربخشی ،مطلوبیت و میزان پیشرفت اهداف مستلزم ارزشیابی است .حال در شرایط همه گیری کووید  ،19زمانی
که ارزشیابی به صورت معمول و حضوری امکان پذیر نیست ،ناگزیر به برگزاری امتحانات به صورت مجازی هستیم.
اما ماهیت مجزای آموزش آنالین نگرانیهایی را در مورد خطرات بالقوه عدم صداقت علمی بهویژه زمانی که دانشآموزان برای امتحان در مکانهای دورافتاده
مینشینند ،در غیاب روشهای انضباطی که معموالً در مراکز امتحان به کار میرود ،ایجاد میکند ] .[3مطالعات انجام شده نشان میدهد تنها  %31دانشجویان
مخالف با امتحانات مجازی هستند ،همچنین با توجه به نتایج %59 ،از دانشجویان در امتحانات مرتکب تقلب میشوند .یکی از چالشهای امتحانات مجازی
تقلب است که اکثر دانشجویان دیدی منفی نسبت به آن نداشته و آن را عمل غیر اخالقی قلمداد نمیکنند ].[19

تشریح و تببین مفهوم تقلب در آموزش
تقلب در امتحانات به اندازه انجام امتحانات دارای سنت دیرینهای است .شرایط چارچوب آزمونها در سالهای اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است :در
حالی که داوطلبان مجبور بودند برای سالها ،دههها و قرنها یک فرم امتحانی کاغذی را در اتاق امتحانی تحت نظارت تکمیل کنند ،فرمتهای امتحانی کامالً
جدید به دلیل فناوریهایی مانند موبایل ،دستگاهها و استفاده از اینترنت جایگزین آنها شده است .اگرچه آموزش آنالین فرصتهای یادگیری ارزشمندی را
برای افرادی که به دلیل محدودیتهای زمانی یا فیزیکی به آموزش با کیفیت سنتی دسترسی ندارند ،فراهم میکند ،اما اگر مسائل مربوط به عدم صداقت علمی
حل نشود ،ممکن است اعتبار آن به خطر بیفتد ] .[4تقلب تحصیلی از مشکالت رایج نظامهای آموزشی است که به دلیل گسترش فزایندهی آن تهدیدی جدی
تلقی شده و صدمات جبران ناپذیری به جامعه علمی وارد میکند .تقلب سبب ایجاد مزایای ناعادالنه برای فراگیر متقلب شده و میتواند مانعی برای یادگیری
باشد .به طور کلی تقلب تحصیلی موجب میشود اقدامات معلمان ،مربیان و اساتید در برنامه ریزی آموزشی و اصالح نقاط ضعف فراگیران خنثی گردد ].[20
حال باید دید راههای تقلب در امتحان مجازی چگونه است و چه راهکارهایی برای جلوگیری از آن وجود دارد؟

Li & Lalani
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بسیاری از تاکتیکهای خاص را میتوان از طریق طبقهبندی توسط سیندره و کیومامیال ( )2015نشان داد که تاکتیکهای تقلب زیر را میشناسند ]:[5
.1

جعل هویت :اینکه امتحان شما توسط شخص دیگری پاسخ داده شود.

.2

استفاده از وسایل کمکی که برای امتحان مجاز نیست :اکثر امتحانات محدودیتهایی در استفاده از مواد (مثالً کتاب های درسی) و ابزار (مانند انواع

ماشین حساب) دارند.
.3

سرقت ادبی :ارائه سخنان یا عقاید دیگران به عنوان سخنان خود ،یعنی بدون ارجاع و نقل قول مناسب.

.4

کمک /همکاری :داوطلبان از سایر آزمون شوندگان ،کارمندان یا افراد خارجی کمک میگیرند یا به گونهای همکاری میکنند که برای امتحان مجاز

نیست.
.5

نقض زمان :داوطلب قبل از زمان مجاز ،شروع به کار در آزمون میکند و یا پس از اعالم ناظر آزمون به کار خود ادامه میدهد.

.6

دروغ گفتن به ناظران برای دستیابی به نتایج مطلوب :مثال دریافت وقت اضافی در امتحان یا نرمش در نمره دهی به دلیل مشکل ادعایی (اما نه

واقعی) در امتحان.
.7

نسخه برداری سواالت امتحانی بعد از امتحان .برخی از دانشگاهها این را یک تخلف جدی میدانند ،معموالً به این دلیل که سؤاالت مشابه ممکن

است در آزمونهای بعدی مجدداً استفاده شوند.
بام و ارتیز ،)2021( 1به منظور دریافت بینش دقیق در مورد زمان بندی و رویکردهای احتمالی تقلب در آزمونهای آنالین تحت نظارت" ،مسابقه تقلب TUM
 "2020را با  12نفر از دانشجویان در بازه زمانی  2روز در دانشگاه فنی مونیخ برگزار کردند .در این مسابقه شرکتکنندگان میتوانستند با تقلب تا حد امکان
مؤثر و خالقانه در یک آزمون آنالین تحت نظارت خودکار ،برنده شوند .این آزمون توسط نرمافزار کاوشگر خودکار " "Proctorioبرگزار شد و از طریق پلتفرم
مودل دانشگاه فنی مونیخ در دسترس دانشجویان قرار گرفت .این مسابقه با یک مصاحبه کوچک دو قسمتی همراه بود تا به تجزیه و تحلیل ادراکات شرکت
کنندگان در مورد تقلب و همچنین رفتارهای تقلب آنها کمک کند.
شرکت کنندگان در چند اتاق (محیط خنثی) در زمانها و تاریخهای جداگانه برای شرکت در آزمون و تکمیل مصاحبه مستقر شدند و با یکدیگر هیچ گونه
تعاملی نیز نداشتند .شرکت کنندگان در مورد قوانین مسابقه و معیارهای برنده شدن (نمره کل امتحان ،تعداد سواالتی که به درستی پاسخ داده شده توسط
تاکتیک تقلب و همچنین خالقیت در تاکتیکهای به کار رفته) اطالع یافتند و از آنها خواسته شد تا برای روز مسابقه از قبل آماده شوند (تشویق به تقلب).
قبل از آزمون مصاحبهای  15دقیقهای جهت آمادگی شرکت کننده برای امتحان و نصب هرگونه کمک غیرمجاز (طبق قوانین آزمون رسمی) صورت گرفت.
پس از امتحان نیز مصاحبهای درباره روشهای تقلب به کار رفته توسط شرکت کنندگان انجام شد .در آخرین مرحله شرکت کنندگان از عملکرد خود در آزمون
آنالین مطلع شدند و برندگان مسابقه معرفی شدند.
برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا یک دانشجو تقلب کرده است یا نه ،سطحی از سوء ظن با کمک نرم افزار "پروکتور" در نظر گرفته شد .فقط فیلمهای دانشجویان
با سطح شک باالی ٪60بررسی شد .اگر دانشجویی از این حد سوء ظن فراتر میرفت ،ویدئو بازبینی میشد تا رفتار مشکوک را به صورت دستی شناسایی کنند
و سپس تصمیم بگیرند که آیا او واقعاً تقلب کرده است یا خیر .بنابراین ،آنانی که ویدئوهایشان بازبینی نشده است ،در مسابقه «متقلبهای موفق» خواهند بود.
همانطور که در باال ذکر شد ،بخش اول مصاحبه قبل از امتحان شرکتکننده انجام شد ،در حالی که بخش دوم که پرس و جوهای خاصی از تاکتیکهای تقلب
مورد استفاده و تجربه کلی امتحان داشت ،بالفاصله پس از آزمون آنالین انجام شد.

Baume & Ortiz
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به استثنای یک شرکتکننده« ،متقلبهای مشکوک دستگیر شده» از تنوعی از یادداشتهای غیرمجاز (یا چاپ شده یا نمایش داده شده در دستگاه دوم)
استفاده کردند .این نشان میدهد که استفاده از یادداشتهای غیرمجاز به راحتی توسط پروکتور تشخیص داده میشود .با این حال ،سه متقلب دستگیر نشدند.
رویکردهای تقلب به کار رفته عبارتند از ]:[4
.1

برگه تقلب

.2

زبان تاکتیکی بدن

.3

قرار دادن راهبردی کمک های غیرمجاز

.4

متون ویرایش نشده

.5

تلفن  /تبلت  /بیمر  /رایانه دوم برای ذخیره اطالعات

.6

تغییر تنظیمات کامپیوتر

.7

همکاری با دوست از طریق تلفن

.8

ماشین مجازی

.9

هدفون

.10

موتورهای جستجو  /اینترنت

.11

خطای شبکه جعلی

.12

اشتراک گذاری صفحه نمایش

راهکارهای جلوگیری از تقلب در محیطهای آنالین
1

جلوگیری از تقلب با نظارت مستمر بر آزمون شونده تأثیرگذارترین نتیجه مراقبت است .بر اساس مکانیسم روانشناختی اثر پالسبو  ،آزموندهندگان در صورتی
که تحت نظارت باشند یا زمانی که تحت این فرض قرار میگیرند که در هر لحظه عمل آنها مشاهده میشود ،توجه خود را به تقلب کاهش میدهند .بنابراین
فضای امتحانی باید به گونهای سازماندهی شود که حداقل فرصت برای آزمون دهندگان برای دیدن برگههای امتحانی یا پاسخنامههای یکدیگر وجود داشته
باشد و هنگامی که این امتحانات از طریق رایانه در یک فضای محدود برگزار میشود ،اقداماتی انجام شود تا آزمون دهندگان نتوانند صفحه نمایش یکدیگر را
ببینند یا ترتیب سؤاالت درهم باشد .به طور کلی ناظران دو وظیفه مهم دارند :اوالً با حضور و نظارت مستمر خود از تقلب جلوگیری کنند ،دوم ،رفتارهای تقلب
(مشکوک) را عالمت دهند و گزارش دهند ].[6
• برای جلوگیری از تقلب ،راجر ،2پیشنهاد نصب برنامه امنیتی کاوشگر را در رایانهها داد که نظارت مستمر بر صفحه رایانه هر آزمون دهنده را در نمای کنترلی
مربی امکانپذیر میسازد .به طور مشابه ،کالسکی 3و همکاران ،یک مدل هشت مرحلهای برای کاهش تقلب احتمالی توسط فراگیران پیشنهاد کردند که شامل
placebō
Roger
3
Cluskey
1
2
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چندین معیار بود که در امتحان مؤثر بودند ،مانند مدت زمان امتحان ،زمان اختصاص داده شده برای پاسخ به هر سؤال و  . ...این مدل با توجه به اینکه فراگیران
را ملزم به استفاده از مرورگر ویژه برای دسترسی به برنامههای امتحانی میکند ،دارای محدودیتهایی است ].[3
• یک رویکرد جدید برای تشخیص تقلب در طول آزمونهای الکترونیکی کاربرد سیستمهای مبتنی بر شبکههای عصبی کانولوشن ( )CNNپیشنهاد شده است.
این سیستم به متصدیان کمک میکند تا هر نوع رویداد نامطمئن را در زمان آزمونهای آنالین شناسایی کنند .تشخیص مبتنی بر  CNNبا دقت  97درصد
برای تشخیص هر نوع فعالیت نامشخص دانشآموزان در زمان امتحان الکترونیکی حساسیت نشان داده است ] .[7در یادگیری عمیق ،شبکه عصبی کانولوشن،
یک دسته از شبکههای عصبی مصنوعی است که بیشتر برای تجزیه و تحلیل تصاویر بصری استفاده میشود.
• روشها و ابزارهای تشخیص سرقت ادبی :ابزارهای تشخیص سرقت ادبی در ارزیابی دورهها برای شناسایی استفاده غیرمجاز از محتوای نوشته شده توسط
دانش آموزان محبوب هستند .به عنوان مثال ،ابزار سرقت ادبی کد میتواند برای محاسبه شباهت بین دو نوشتار با استفاده از توالی نشانه و ویژگیهای نمودار
وابستگی استفاده شود .با این وجود ،این تکنیکهای تشخیص سرقت ادبی کد را میتوان با تغییر نحو کد دور زد .مطالعات محدودیتی را در این روش نشان
دادند :با توجه به اینکه تشخیص سرقت ادبی به مقدار آستانهای که برای محاسبه سطح شباهت در محتوا استفاده میشود وابسته است ،مسائل آستانه در این
رویکرد میتواند منجر به اقدامات نادرست پیشگیری شود ].[3
• روشهای بیومتریک :اطمینان از حضور خود شخص آزمون دهنده در طول کل نظارت ،حیاتی است .روشهای پیشگیری از تقلب باید عالوه بر کمک به حفظ
یکپارچگی فرآیند آزمون ،در طول فرآیند شناسایی از این که هویت شرکت کننده با هویت دانشآموزی که مدعی شرکت در آزمون است تطابق دارد ،اطمینان
حاصل نمایند .چندین استراتژی برای مقابله با چنین فعالیتهای متقلبانه در طول نظارت پیشنهاد شده است ،از جمله نظارت بر تغییرات زاویه انحراف ،حضور
صدا در محیط و ضبط فعال صفحه نمایش .به عنوان مثال ،در تحقیقاتی مانند پراتیش 1و همکاران ( )2016و نارایانان 2و همکاران ( )2014ایجاد یک سیستم
جامع چند وجهی متشکل از سخت افزاری مانند وب کم برای ضبط صدا و تصویر همراه با نرم افزارهایی جهت ضبط فعال پنجره پیشنهاد کردند که این قابلیت
را دارد با شناسایی چهره آزمون شونده ،استخراج نقاط و تشخیص زاویه انحراف تصمیم بگیرد رفتار نادرستی رخ داده است یا خیر ] .[9] ،[8به طور مشابه،
در تحقیقی دیگر ،روش تشخیص ژست سر را ارائه کردند که از مکان یابی دقیق نقاط عطف چهره استفاده میکند که به شناسایی جهت نگاه کاربر و همچنین
تشخیص چهره کمک میکند .هو 3و همکاران ( )2018بر نظارت مبتنی بر اطالعات وضعیت سر و دهان (چهره) از طریق وبکم و تمایز بین رفتار عادی از
حرکات غیرعادی فراگیران در طول آزمون آنالین تاکید کرده است ] .[10در مطالعهای دیگر که بر افزایش امنیت امتحانات آنالین متمرکز بود ،متاپتی 4و
همکاران ( )2017استفاده از تصاویر شخصی را به عنوان رمزهای عبور گرافیکی پیشنهاد کرد .آنها پیشنهاد کردند که از تصاویر دیجیتالی که از ویدئوی زنده
گرفته شدهاند (به جای تصاویر ثابت) به عنوان نشانههای فیزیکی شخصی سازی شده استفاده شود ].[11
در مطالعاتی دیگر پیشنهاد شده که ترکیبی از تشخیص چهره و ضربه زدن به کلید میتواند بهترین طبقه بندی کننده برای احراز هویت بیومتریک
•
مبتنی بر رفتار باشد .در ابتدا ،زمانی که متقاضی وارد سیستم میشود ،سبک تایپ وی به طور خودکار ثبت میشود که برای آن یک الگو ایجاد میشود .این
صفحات ورودی متعاقباً به عنوان الگو برای نظارت مستمر اصالت کاربران ،بر اساس چندین پارامتر مورد استفاده قرار میگیرند :تفاوت زمانی بین فشار دادن
کلید و رهاسازی ،زمان سپری شده بین باز کردن کلید و فشار دادن کلید :دو ضربه متوالی و سرعت تایپ برای دقت و استحکام بهتر ] [13] ،[12و ].[7
استفاده از دوربینهای  360درجه برای نظارت :برخی از شرکتها ،دوربینهایی با قابلیت ثبت تصویر  360درجه برای نمایش اتاق ارائه میکنند.
•
از این دوربینها میتوان با کمک صفحه کامپیوتر یا نصب روی لباس داوطلب برای ثبت نگاه و اقدامات او در اتاق امتحان استفاده کرد و این امکان را میدهد
که پوشش صوتی و تصویری عالی داشته باشیم ،اما انتخاب گران قیمتی است که باید توسط همه فراگیران با هزینه شخصی اتخاذ شود ].[7
در یک بررسی آنالین شامل سواالت چند گزینهای ،از یک عامل هوشمند تقلب الکترونیکی برای شناسایی هرگونه تقلب بالقوه استفاده شد .عامل
•
هوشمند تقلب الکترونیکی از دو عامل اصلی تشکیل شده است :عامل تشخیص  IPشبکه و عامل تشخیص رفتار .در مرحله اول ،استفاده از یک عامل تشخیص
 IPبرای فیلتر کردن هرگونه فعالیت فریبکارانه پیشنهاد شد .به عنوان مثال ،این سیستم میتواند آدرس  IPداوطلبان آزمون را کنترل کند که سیستم را قادر
میسازد در صورتی که دانشآموزی دستگاه رایانه یا مکان اولیه خود را تغییر دهد ،هشداری صادر کند .در روش پیشنهادی ،چندین مجموعه سواالت امتحانی
1
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(مانند مجموعه  C ،B ،Aو غیره) وجود خواهد داشت .در شروع امتحان ،پس از تأیید ،به دانشآموز به طور تصادفی مجموعهای از سؤاالت برای ارزیابی اختصاص
داده میشود (مثالً مجموعه  .)Aاگر رفتار غیرعادی تشخیص داده شود ،سیستم سؤاالت را به طور تصادفی به مجموعه دیگری (مثالً مجموعه  )Bتغییر میدهد.
یک عامل تشخیص رفتار (کاربرد معیارهای درست /نادرست بودن پاسخ ،سرعت پاسخگویی به سواالت :سریع ،عادی و آهسته) نیز از طریق یک رویکرد یادگیری
عمیق برای نظارت و تجزیه و تحلیل رفتار همه دانشآموزان به مربیان هشدار میدهد و فقط در مواردی که رفتار غیرعادی تشخیص داده میشود بالفاصله
سؤاالت باقی مانده را با مجموعه جدیدی از سؤاالت دوباره جایگزین میکند .به طور مثال اگر سرعت خیلی سریع یا خیلی آهسته در مقایسه سایر نمونه ثبت
شده نشان داده میشد ،به عنوان "غیرطبیعی" برچسب گذاری میشد .هنگام تعریف سرعت پاسخگویی به سؤاالت ،دو عامل در نظر گرفته شد :تعداد سؤاالت
پاسخ داده شده و سطح دشواری هر سؤال .به عنوان مثال ،مشاهده کردیم که اگر سطح دشواری یک سوال به عنوان "آسان" تعریف شود ،اکثر دانشآموزان
میتوانند در عرض  10تا  20ثانیه به آن پاسخ دهند .اگر بهعنوان «متوسط» یا «باال» تعریف میشد ،به ترتیب به  30تا  40ثانیه یا  2-1دقیقه نیاز داشتند.
یشوند بستگی دارد ].[3
با این حال ،ویژگیهای چنین معیارهای برچسب گذاری به موضوعات یا دورههایی که ارزیابی م ُ
راه اندازی مرورگر امتحان ایمن :مرورگر در حالت تمام صفحه خواهد بود و تمام گزینههای موجود در نوار وظیفه مرورگر امتحان ایمن ،قابل مشاهده
•
است .هنگامی که مرورگر باز میشود ،افزونهها و پنجرههای دیگر ،دانلود /آپلود غیرفعال میگردند ،هیچ آدرس سایت دیگری راه اندازی نخواهد شد و تنها گزینه
امتحان مرورگر در سربرگ وجود دارد .در این روش تنها ابزارها یا وب سایتهای مرتبط با برنامه در سیستم اجرا میشوند و به غیرفعال کردن ضبط صفحه،
برنامههای کاربردی مبتنی بر دسکتاپ و سایر برنامه های وب کمک می کند .این روش میتواند برای آزمونهای کتاب باز با منابع محدود /انتخابی در دسترس
دانشآموزان با استفاده از رویکرد فهرست سفید کاربرد بیشتری داشته باشد .با این حال ،روشهای ضد تقلب با استفاده از این رویکرد به اندازهای مؤثر نیستند
که بازرس همچنان میتواند به منابع خارجی برای یافتن پاسخها دسترسی داشته باشد ].[14] ،[7
نظارت ترکیبی :این روش ترکیبی از نظارت خودکار و انسانی است .کاربرد نرمافزار کاوشگر به تولید پرچمهای قرمز در تشخیص رفتار مشکوک
•
کمک میکند و آزمون انجام شده را از نظر یکپارچگی ارزیابی میکند .با استفاده از این روش شانس تقلب کم است و در بعضی مواقع اندازه گیری یکپارچگی
بسیار دشوار است .این روش به طور کلی در مقایسه با روش خودکار پروری پرهزینهتر و زمانبرتر است ].[7
• در نظر گرفتن زمان اندک برای هر سوال و کاهش احتمال تقلب که البته ممکن است منجر به ایجاد تنش و اضطراب و تبدیل شدن به آزمون سرعت باشد،
نه آزمون توانایی .ارائه هر سوال و سپس ارائه سوال بعدی پس از سپری شدن زمان پاسخدهی به سوال قبلی و  . ...استفاده از آزمونکها در طول ترم و به دفعات
زیاد که نیاز به صرف زمان و کوشش بسیار دارد .ارائه سوالهای متفاوت با ضریب دشواری نزدیک به هم ،به دانشجویان مختلف به منظور کاهش احتمال تقلب
[.]21
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشگیری از تقلب در آزمون آنالین در داخل و خارج از کشور ،راهکارهای ارائه شده را میتوان در تصویر شماره 1
خالصه نمود.
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شکل  :1راهکارهای پیشگیری از تقلب در آزمون آنالین

نتیجهگیری
تقلب و فریبکاری تحصیلی معضلی است که بعضی از اشکال آن با رواج فناوری اطالعات در چند دههی اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است .شیوع تقلب در
محیطهای آموزشی کشورمان نیز انکارناپذیر است .همچنین نتایج پژوهشها نشان میدهند قبح تقلب در میان دانشجویان از بین رفته و به راحتی ارتکاب به
آن را اظهار میدارند .همچنین با توجه به گسترش فناوری اطالعات در نظام آموزشی ،روشهای کشف و کاهش تقلب الکترونیکی باید از هم اکنون مورد توجه
پژوهشگران قرار گیرد( .امید مقدم) لذا این مقاله در صدد بررسی ارزشیابی دانشجویان در بستر فضای مجازی و راهکارهایی جهت جلوگیری از تقلب برآمد تا
اساتید و معلمان بتوانند استفاده مطمئنتری از فضای مجازی برای ارزشیابی نمایند .نتایج نشان داد میتوان از راهکارهایی مانند کاربرد دوربین  360درجه،
راه اندازی مرورگر امتحان ایمن ،تشخیص  ،IPروشهای بیومتریک و  ...استفاده کرد.
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پیش بینی دانشجویان در معرض خطر کیفیت تحصیلی با استفاده از رفتار سری آن ها
در سیستم های مدیریت یادگیری
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چکیده  -امروزه از تجزیهوتحلیل یادگیری برای شناخت رابطهی بین استاد و دانشجو استفادهی بیشتری میشود .هدف ما از این پژوهش ،مدلسازی سیستمی
کارآمد به منظور بهبود عملکرد دانشجویان و اساتید است .در این مطالعه ،برای پیشبینی اولیه عملکرد دانشجویان در طول ترم از رویکردی مبتنیبر یادگیری
عمیق – شبکهی عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت ( )LSTMبرای تحلیل رفتارهای زمانی آنالین دانشجویان با استفاده از دادههای سامانه مدیریت یادگیری
مودل ( )Moodleاستفاده کردهایم .برای آشکار کردن پتانسیل رویکرد یادگیری عمیق در تجزیه وتحلیل پیشبینیکننده ،شبکهی  LSTMرا با ردهبند
ماشین بردار پشتیبان که در مطالعات پیشین به عنوان یک ردهبند مناسب استفاده شده است ،از نظر عملکرد پیشبینی مقایسه کردیم .نتایج نشان میدهد که
استفاده از رویکرد یادگیری عمیق و اطالعات سریهای زمانی ،تشخیص زودهنگام دانشجویان در معرض خطر را با دقت پیشبینی باالیی فراهم میکند .عالوه
بر این ،رویکرد یادگیری عمیق عملکرد پیشبینی باالتر و قابلیت تعمیم قویتر را نسبت به ردهبند یادگیری ماشین SVMنشان داد .به منظور دستیابی به این
هدف ابتدا نحوهی دریافت و جمعآوری دادهها از یادگیرندگان را بررسی میکنیم .نحوهی استفاده از این دادهها نیز از دیگر مسائل مطرح در این پژوهش است.
در گام نهایی نیز مجموعهدادهی خود را تجزیهوتحلیل میکنیم.
کلید واژه -تجزیهوتحلیل یادگیری ،شبکه حافظه طوالنی کوتاه مدت  ،LSTMیادگیری عمیق ،پیشبینی دانشجویان در معرض خطر
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مقدمه
در طول چند دهه گذشته ،یادگیری تحلیلی به عنوان بخش قابل توجهی از تحقیقات در زمینه یادگیری پیشرفته در فناوری ظاهر شده است .بررسی نکات
کلیدی برای این رشته نشان میدهد که ترکیبی از در دسترس بودن مجموعهدادههای بزرگ ،ظهور یادگیری آنالین در مقیاس گسترده و نگرانیهای سیاسی
در مورد استانداردهای آموزشی موجب توسعه این رشته شده است .تجزیهوتحلیل یادگیری برای درک و بهینهسازی یادگیری و محیطهایی که در آن اتفاق
میافتد ،به کار گرفته شده است .اگرچه این مبحث یک حوزهی جدید از تحقیقات است ،اما در زمینههای مرتبط با آن کار گستردهای انجام شده و طیف وسیعی
از ابزارها و روشهایی ارائه شده است.
امروزه مسائل مرتبط با معماری ابری ،پردازشهای کالنداده و کاربردهای یادگیری عمیق از اهمیت به سزائی برخوردار هستند .از جمله این کاربردها استفاده
از تحلیل در یادگیری است .در مباحث یادگیری الکترونیکی ،ایجاد یک محیط مناسب جهت یادگیری یادگیرندگان از اهمیت باالیی برخوردار است .این محیط
مناسب میتواند شامل ابزارهای هوشمند و فضای ارتباطی مناسب بین یادگیرنده و یاددهنده باشد .در این میان یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه و بحث
قرار گرفته است  ،اطالعات و دادههای آموزشی و همچنین بررسی و تحلیل یادگیری توسط استاد و دانشجو است.
در این مطالعه ،از دادههای دانشجویان در سامانه مدیریت یادگیری مودل 1برای پیشبینی عملکرد دورههای آنها در دانشگاه تهران با استفاده از یک مدل
یادگیری عمیق-شبکهی عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت 2استفاده میکنیم .ما شبکهی  LSTMرا با مجموعهای از دادهها در بازههای زمانی مختلف آموزش
دادیم تا بررسی کنیم چگونه میتوان به یک پیشبینی با دقت باال در کوتاهترین زمان دست یافت .همچنین عملکرد شبکه  LSTMرا در مقایسه با ردهبند
 SVMاز نظر دقت پیشبینی مقایسه و ارزیابی کردیم.
ساختار این مقاله به شرح زیر است .بخش  2به طور خالصه به کارهای گذشته میپردازد .بخش 3روش پیشنهادی به کار گرفته شده را ارایه میدهد .بخش 4
در مورد تحلیل و ارزیابی نشان داده شده است .بخش  5نتیجهگیری را نشان میدهد.

ادبیات پژوهش
بسیاری از مطالعات از رویکردهای یادگیری ماشین و رویکردهای یادگیری عمیق برای پیشبینی عملکرد دانشجویان [ ]1،2و بهینهسازی محیط یادگیری
[ ]3در زمانی که دادههای رفتاری دانشجویان به دلیل توسعه محیطهای یادگیری پیشرفتهتر مانند  MOOCو سیستم های مدیریت یادگیری ( )LMSدر
دسترس است ،استفاده کردهاند.
پیشبینی نتایج دانشجویان در طول ترم در  MOOCو  LMSبسیار مهم است زیرا میتواند به معلمان کمک کند که دانشجویان در معرض خطر را بشناسند
و به آنها در گذراندن دروس کمک کنند .کارهای متعددی در زمینه شناسایی دانشجویان در معرض خطر انجام شده است .برخی از تحقیقات قبلی در مورد
پیشبینی عملکرد دانشجویان از روشهای یادگیری ماشینی سنتی برای تناسب اطالعات جمعیتشناختی  ،گزارشهای تعامل یا هر دو استفاده کردند.
رگرسیون لجستیک معموالً در مدلهایی که دانشجویان در معرض خطر شکست را پیشبینی میکنند ،استفاده شد و نتایج پیشبینی امیدوارکنندهای را
نشان داد .ویلسون و همکاران [ ]4یک رگرسیون لجستیک را بر روی اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان اعمال کرد که با وظایف نوشتاری و تواناییهای
شخصی آنها مطابقت دارد ،و مدل تولید شده یک ناحیه امیدوارکننده را در زیر منحنی( )AUCبا درجه ی  0.89نشان داد.
مربوتی و همکاران [ ]5همچنین از رگرسیون لجستیک برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای حضوری و ارزیابی رفتار آنها
استفاده کرد.

Moodle
LSTM

189

1
2

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

سیلویرا و همکاران [ ]6روشهای رگرسیون لجستیک،ماشین های بردار پشتیبان  ،دستهبند بیز ساده و الگوریتم  J48را در پیشبینی موفقیت/شکست
تحصیلی بر اساس دادههای سازمانی و دادههای ردیابی تولید شده توسط  VLEمقایسه کرد و الگوریتم  J48بهترین دقت ردهبندی و بهترین زمان اجرا را
داشت (به استثنای  .)Naive Bayesاین روشهای یادگیری ماشین نتایج امیدوارکنندهای را در پیشبینی عملکرد دانشجویان با دادههای طول ثابت نشان
میدهند.
همه این مدلها از دادههای متوالی از گزارش رویدادهای تعامل استفاده کردند ،اما دادههای ارزیابی را که در طول ترمها نیز در دسترس بود ،نادیده گرفتند .در
مقابل ،مدل ما از هر دو این دادههای جریان استفاده کرد و در نتیجه به نتایج پیشبینی بهتری دست یافت.

راه حل پیشنهادی
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،راهکار پیشنهادی این پژوهش شامل  5گام است .گام اول ،جمعآوری و پاالیش دادهها میباشد .گام دوم ،پیشپردازش
و پاکسازی دادهها است .در این گام دادههای ناموجود یا بدون مقدار حذف میشوند و دادههای برچسبدار متعادلسازی میشوند .در گام سوم به تجزیهوتحلیل
داده اکتشافی میپردازیم .این گام شامل استخراج و انتخاب ویژگیها و همچنین انتخاب بهترین روش تقسیمبندی زمانی است .مدلسازی و ردهبندی دادهها
در گام چهارم انجام میشود .انتخاب ردهبند بهینه(شبکه ی عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت) ،تنظیم پارامترهای مربوط به آن و مقایسهی نتایج آن با ردهبند
ماشین بردار پشتیبان از فعالیتهای مربوط به این گام است .درنهایت در گام پنجم به تحلیل خروجیهای مربوط به ردهبندی شبکهها میپردازیم.

شکل .1مراحل کلی روش پیشنهادی ما را در قالب بالک دیاگرام
جمعآوری و پاالیش دادهها
در سیستمهای آموزش الکترونیکی اطالعات گوناگونی در مورد هر یک از یادگیرندگان ثبت و ضبط میشوند .با توجه به اهداف داده کاوی این تحقیق ،بخشی
از ویژگیهای سیستم آموزشی مورد توجه قرار گرفته است که در تشخیص الگوی موفقیت و شکست یادگیرندگان ایفای نقش مینمایند.
مجموعه دادهی مورد استفاده در این پژوهش  ،دادههای گردآوری شده از سامانه مدیریت یادگیری مودل ( )Moodleمیباشد تا یک مجموعه دادهی غنی
گردآوری و برای آزمایش آماده گردد .این دادهها شامل اطالعاتی دربارهی فعالیتهای دانشجویان ،تمرینها ،نمرات ،زمانهای صرف شده و غیره است.
جمعآوری این دادهها با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی یک سیستم آموزشی که مبتنیبر ساختار سیستم یادگیری الکترونیکی  Moodleطراحی و
پیادهسازی شده انجام گرفته است .این سیستم کلیه امکانات و عملیات مربوط به استاد و دانشجو را به صورت الکترونیکی فراهم میآورد .عملکرد نهایی
شرکتکنندگان در دو کالس گروهبندی شد :موفقیت و شکست.
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با سیستم یادگیری الکترونیکی  ، Moodleمربیان میتوانند با انعطاف پذیری بیشتر برنامه درسی خود را ،برای دانشجویان ارائه دهند .بنابراین دانشجویان
میتوانند با دسترسی آنالین به فعالیتها  ،مطالب ترم  ،ابزارهای ارتباطی و ارزیابی با تعامل بیشتر با مربی از یادگیری خود سود ببرند .مجموعه کل دادهها
تجزیهوتحلیل شده و پیکرهای شفاف از درون آن استخراج میگردد.
دادههای دوازده ترم برای آموزش  ،اعتبارسنجی و آزمایش مدلهای پیشبینی استفاده شد .در مجموع  587دانشجو در این دوره شرکت کردند .با توجه به
اینکه استفاده از یک نمونه آموزشی کوچک با تعداد زیادی ویژگی برای یادگیری ممکن است بسیار مناسب باشد  ،ما از  80درصد از دادهها ( 469دانشجو) به
طور تصادفی برای آموزش و اعتبار سنجی استفاده کردیم؛  20درصد باقی مانده از نمونه ( 117دانشجو) برای آزمایش استفاده شد.
پیشپردازش دادهها
در این پژوهش ،دادههای غیر ضروری حذف و دادههای مفید از اطالعاتی که برای تجزیهوتحلیل مناسب نبود جدا شد .در مجموع 14 ،ویژگی برای پژوهش
انتخاب شد.
برای پاکسازی دادهها نیز ابتدا مقادیر بدون مقدار در مجموعه داده را حذف کردیم .ازجمله دیگر کارهای مربوط به پاکسازی دادهها میتوان به شناسایی و
حذف ویژگیهای ساختاری دارای مقدار صفر و بدون معنی اشاره کرد.

تجزیهوتحلیل دادههای اکتشافی
برچسب گذاری دادهها
در این بخش از نمرات نهایی به عنوان شاخص عملکرد درس استفاده کردیم .طبق جدول زیر برچسبگذاری انجام شد.
جدول .1برچسبگذاری
نمره
0%-60%
60%-100%

برچسب
Fail
Pass

تقسیم بندی زمانی
تقسیمبندی زمانی تعیینکننده ی آن است که اطالعات موجود در درس را به چه تعداد بازه تقسیم کنیم و همینطور شروع و پایان این بازهها به شکل باشند.
اگر بازه کوچک باشد دادهی کافی برای محاسبه وجود ندارد .اگر بازه بزرگ باشد به علت میانگین گرفته شدن اتفاقات تاثیر منفی یا مثبت خیلی از اتفاقات
کم شود .برای فهم بهتر شکل  2را مشاهده کنید .تعداد بازهها برابر با  ۴میباشد که طبق شکل زمان شروع هر بازه از اول شروع درس میباشد.

شکل .2تقسیمبندی زمانی
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استخراج و انتخاب ویژگیها
فعالیتهای دانشجویان در سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر  Moodleعبارتند از آزمون ،تماشای ویدیو ،بازخورد ،تاالر گفتگو ،کارگاه ،تکلیف .بر پایه
این سیستم  14ویژگی استخراج گردید .که طبق جدول زیر ویژگیها مشخص میباشند.
جدول.2انتخاب ویژگیها

NVW

 -1تعداد ویدیوهایی که مشاهده شده

SSV

 -2امتیازی که دانشجو از ویدیو کسب
کرده

NQ

 -3تعداد کوییزهایی که انجام داده

RQ

 -4نر

ASQ

 -5میانگین نمرات کسب شده در کوییزها

NCD

 -6تعداد کارهای کالسی که انجام

کوییزی که کسب کرده

داده(تحویل)
RCD

 -7نر

ANCD

 -8میانگین نمرات کسب شده در

کارکالسی که کسب کرده(تحویل)

کارکالسی(تحویل)
NCE

 -9تعداد کارهای کالسی که انجام
داده(ارزشیابی)

RCE

 -10نر کارکالسی که کسب
کرده(ارزشیابی)

ANCE

 -11میانگین نمرات کسب شده در
کارکالسی(ارزشیابی)

NFV

 -12تعداد بازخورد به ویدیو که انجام داده

RFV

 -13نر
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ANFV

 -14میانگین نمرات کسب شده در بازخورد
ویدیو

انتخاب ویژگی ،یکی از بخشهای مهم در یادگیری ماشین است .روشهای انتخاب ویژگی نقش مهمی در بهینهسازی مدلهای یادگیری دارند .در این بخش
ابتدا نقشه حرارتی میان ویژگیها ایجاد و از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
همبستگی پیرسونبا استفاده از روش همبستگی پیرسون ،همبستگی خطی میان هر دو متغیر را محاسبه میکنیم .حاصل این محاسبات برای هر دو متغیر عددی
میان  1-و  1است .عدد  0 ، 1و  1-به ترتیب نشاندهندهی همبستگی خطی مثبت ،عدم همبستگی خطی و همبستگی خطی منفی است.
ضریب همبستگی پیرسون مقیاس اندازه گیری وابستگی خطی میان دو متغیر تصادفی است .ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر  Xو Y
برابر است با حاصل تقسیم کوواریانس دو متغیر بر حاصلضرب انحرافات استاندارد آن ها .فرمول محاسبه ریاضی این ضریب به شرح زیر است:

()1

)𝒚∑(𝒙𝒊 −𝒙) ∑(𝒚𝒊 −
𝒙√∑(𝒙𝒊 −
𝒚̅)𝟐 √∑(𝒚𝒊 −
𝟐)̅

= 𝒚𝒙𝒓

در این پژوهش به دنبال انتخاب ویژگی هایی با همبستگی نزدیک به صفر هستیم .اگر دو ویژگی همبستگی بیشتر یا کمتر از  0داشته باشند ،اطالعات زائد در
نظر گرفته میشود.
نقشه حرارتیتمامی ویژگیها برای هر مجموعهداده بر اساس روش همبستگی پیرسون طبق شکل  3محاسبه گردید .این بررسی در قالب تحلیل نقشهی حرارتی
مجموعهدادهها انجام شده است.
شکل .3نقشه حرارتی
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تحقق شبکههای LSTM
در این پژوهش از شبکههای  LSTMبه عنوان یک روش یادگیری عمیق برای پیشبینی عملکرد دانشجویان در طول ترم توسط رفتارهای سری زمانی آنها
استفاده کردیم.
ما ابتدا ویژگیها را برای هر دانشجو در هر بازه زمانی محاسبه میکنیم که اینکار منجر به مجموعه دادهای با  ۴شکاف زمانی برای شبکه  LSTMشد .سپس در
بازه زمانی اول پیشبینی اولیه صورت میگیرد .بااینحال ،ما همچنین شبکههای بازه دوم ،بازه سوم ،بازه چهارم را پیادهسازی کردیم تا نشان دهیم این مدل
چقدر میتواند در بازهی زمانی کم با یادگیری عمیق پیشبینی خوبی داشته باشد.
شبکه  LSTMزیرمجموعهای از شبکههای عصبی مکرر ( )RNNsاست که شبکههای عصبی ()NNsشامل اطالعات زمانی هستند .همانطور که در شکل 4
نشان داده شده است  ،حلقهها اجازه میدهند اطالعات از یک شکاف زمانی به شکاف زمانی بعدی آن در  RNNمنتقل شوند .هنگامی که باز میشود  ،یک
 RNNشبیه یک  NNمعمولی به نظر میرسد اما شامل چندین نسخه از همان  NNاست که اطالعات از یک شبکه به جانشین منتقل میشوند .به طور خاص
 ،خروجی یک شبکه در یک شکاف زمانی به ورودی آن در شکاف زمانی بعدی تبدیل میشود  ،که RNNها را در مدلسازی دادههای سری زمانی بسیار موفق
میکند .با این حال RNN ،ها به ویژه هنگام یادگیری دادههای دنبالههای طوالنی از مشکل شیب ناپدید شدن یا انفجار رنج میبرند[ .]۷این امر به دلیل وجود
چندین بازه زمانی  ،ضرب متوالی با ماتریس وزن مکرر برای به روزرسانی وزنها مورد نیاز است .ممکن است منجر به ناپدید شدن یا شیب های انفجاری در
حین انتشار مجدد شود.
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شکل  :4شبکه عصبی مکرر و شکل باز شده آن

شکل  5معماری نمونه شبکه  LSTMمورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد که براساس داده های بازه اول تا چهارم ساخته شده است .دادههای ورودی
دارای سه بعد هستند :اندازه دسته  4 ، 6۴بازه زمانی و اندازه ویژگی  . 14در باالی گرههای ورودی  ،یک الیه  LSTMدر شبکه قرار میگیرد که وابستگی
زمانی بین بازههای زمانی را مدل میکند .خروجیهای الیه  LSTMنیز دارای سه بعد هستند :اندازه دسته  ،تعداد بازههای زمانی و اندازه گرههای خروجی .پس
از آن ،یک الیه  Dropoutروی الیه  LSTMانباشته میشود تا خروجیهای آن را با حذف  50درصد از آنها بپوشاند .الیه  Dropoutشده به عنوان یک
تکنیک منظمسازی برای جلوگیری از اتصاالت بیش از حد استفاده میشود [ .]8با توجه به اینکه شکل خروجیهای  LSTMبا شکل هدف مطابقت ندارد ،
یک الیه متراکم با عملکرد فعالسازی  Sigmoidبرای ایجاد پیشبینیهای نهایی اضافه میشود .الیه متراکم شکل خروجی  LSTMرا از سه بعد به دو تغییر
میدهد .به این ترتیب  ،خروجیهای نهایی مدل از نظر شکل داده با اهداف مطابقت دارد .از الگوریتم  ،]9[ Adamبرای بهینه سازی مدل  LSTMاستفاده
شد .اندازه دورهای  60نمونه برای آموزش استفاده شد ؛ آنتروپی دوتایی متقاطع به عنوان تابع هزینه استفاده شد .طبق توصیههای قبلی [ ،]10یک یا دو
الیههای پنهان به طور معمول برای شبکههای عصبی برای طبقهبندی نمونهها کافی است ؛ بنابراین ما یک الیه پنهان را انتخاب کردیم.

شکل  :5مدلسازی رفتارهای سری زمانی با شبکههای LSTM

تحلیل و ارزیابی
پیشبینیهای مدل  LSTMدر طول بازهها بهبود مییابد ،همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،مدل به تدریج بهبود در پیشبینی عملکرد تحصیلی
را به تصویر میکشد .همانطور که در شکل -6الف نشان داده شده است ،دقت از بازه اول تا بازه چهارم متغیر بود که نشاندهنده افزایش عملکرد تحصیلی
پیشبینی شده است .مدل عملکرد تحصیلی هر دانشآموز را با دقت  ٪83.14در بازه اول پیشبینی کرد ،در حالی که  ٪85.1در بازه دوم و  ٪94.02درصد
در بازه چهارم به دست آمد.
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LSTM
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Accuracy

80%

0%
بازه چهارم بازه سوم
Precision

بازه دوم

بازه اول

Recall

Accuracy

بنابراین ،این الگوی گرایش یک عامل تعیینکننده حیاتی در پیشبینی اولیه عملکرد تحصیلی دانشجویان است .همانطور که دقت با افزایش بازه افزایش مییابد،
مقادیر ضرر با افزایش بازه کاهش مییابد ،که نشاندهنده استحکام مدل است .توجه داشته باشید که شکل -6ب افت یادگیری مدل را نشان میدهد.

(الف)
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(ب)
شکل - 6معیارهای یادگیری :منحنیهای دقت و ضرر( .الف) :دقت یادگیری مدل به کار گرفته شده در  60دوره؛ (ب) :ارزش از دست دادن مدل به کار گرفته
شده در  60دوره
معیارهای صحت و فراخوانی دادههای اعتبارسنجی در شکل  7نشان داده شدهاند که با اطالعات بازهای بیشتر بهبود مییابند .صحت بهعنوان نسبت دانشجویان
در معرض خطر که به درستی از تعداد کل دانشجویان در معرض خطر شناسایی شدهاند توسط مدل تعریف شد .فراخوانی به عنوان نسبت دانشجویان در معرض
خطر توسط مدل از تعداد کل دانشجویان در معرض خطر در دادههای واقعی تعریف شد .از آنجایی که مدل اطالعات بیشتری در مورد تعامل دانشجویان و
فعالیتهای مشارکتی آنها دریافت میکرد ،مدل تمایل داشت رفتار آنها را بیاموزد و نتایج بهتری تولید کند .مقادیر صحت در شبکه  LSTMاز  ٪69.12در بازه
اول به  ٪92.71در بازه چهارم بهبود یافت .به طور مشابه ،مقادیر فراخوانی از  ٪66.02به دست آمده در بازه اول به  ٪90.09در بازه چهارم بهبود یافت.
مقادیر صحت در شبکه  SVMاز  ٪61.37در بازه اول به  ٪87.86در بازه چهارم بهبود یافت .به طور مشابه ،مقادیر فراخوانی از  ٪57.05به دست آمده در
بازه اول به  ٪79.73در بازه چهارم بهبود یافت.
مقادیر صحت در شبکه  SVMاز  ٪61.37در بازه اول به  ٪87.86در بازه چهارم بهبود یافت .به طور مشابه ،مقادیر فراخوانی از  ٪57.05به دست آمده در
بازه اول به  ٪79.73در بازه چهارم بهبود یافت.
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 ارزیابی با تکنیک پایه.7شکل

نتیجهگیری
 موردSVM این مطالعه دانشجویان در معرض خطر را با تبدیل مسئله به قالب بازههای متوالی و اندازهگیری اثربخشی مدل متوالی عمیق در مقابل مدل ردهبند
.بررسی قرار داد
 و به سیاستهای تصمیمگیری برای ابداع استراتژیهای، ارائه دهیم،ما در نظر داشتیم تا درک درستی از رفتار دانشجویی که در معرض خطر شکست قرار دارد
 تمایل به نظارت بر الگوی متوالی بازهای دانشجویان و فعالیتهای آنها داشت و در مقایسهLSTM . کمک کنیم،مداخله زودهنگام برای بهبود عملکرد دانشجو
 به موسسات کمک میکند، چنین پیشبینیهای اولیه. عملکرد بهتری داشت، که با تعامالت دانشجویان به صورت جمعی و انبوه سروکار دارندSVMبا ردهبند
 چنین تجزیهوتحلیل مبتنی. در مورد دانشجویان در معرض خطر مداخله به موقع کنند،تا با ارائه یک سیستم پشتیبانی از طریق مشاوره و ایمیلهای هشدار
 معیارهای.بر داده همچنین به تصمیمگیرندگان کمک میکند تا سیاستهای بهینه موفقیت دانشجویان را بر اساس الگوهای رفتاری و تعاملی آنها تدوین کنند
 ارائه حمایت آموزشی از نظر تدوین کمیتههای،به کار گرفته شده برای تعیین زودهنگام دانشجویان پرخطر به جامعه آموزشی کمک میکند تا با مداخله به موقع
. فعالیتها و رفتار آنها را برای حفظ دانشجویان ثبت کند،راهنمایی و راهبردهای اصالحی
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اثرات مهم و ماندگار ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران
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چکیده  -هدف پژوهش حاضییر ،بررسییی اثرات ویروس کرونا بر روی نظام آموزش و پرورش ایران می باشیید .این پژوهش از نو پژوهشهای
کیفی میباشید که در آن از روش پدیدارشیناسیی اسیتفاده شیده اسیت .شیرکتکنندگان در پژوهش را مدیران دبیرسیتانهای ریر دولتی تشیکیل
دادند با اسیتفاده از روش نمونهگیری هدفمند گلوله برفی با  9نفر از آنها مصیاحبه نیمهسیاختارمند صیورت گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها
نیز از روش تحلیل مضیمون اسیتفاده شید .یافته های پژوهش نشیان داد که اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش کشیور شیامل یازده
مقوله اصیلی میباشید-1 :تغییراتی در سیبک رهبری مدیران در مدارس و اختالالتی در تصیمیم گیری آنان -2تغییر در شیرح شیغل و شیرایط
احراز شیغل کارکنان جهت اثربخشیی عملکرد و کارایی و رضیایت شیغلی کارکنان  -3طراحی زیر سیاختهای منسیجم و اثربخش جهت فعالیتهای
آموزشیی و فرهنگی -4تغییر در برنامه ریزی های آموزشیی -5پدیده فرسیودگی شیغلی وترک شیغل-6افت تحصییلی و ترک تحصییل -7
اختالالت رفتاری و مشیکالت جسیمی دانش آموزان  -8تغییر در مسیائل مبتالبه خانواده ها و رئوس عناوین جلسیات آموزش خانواده ،انتظارات
و دردره های جدید والدین  -9تغییر در کسییب بودجه و نظام جبران خدمت  -10کم رنگ شییدن تعامل اجتماعی دانش آموزان  -11آموزش
های ضمن خدمت مستمر و مدیریت دانش در فرایند یادگیری الکترونیکی.
کلید واژه -ایران ،نظام آموزش و پرورش ،ویروس کرونا.
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مقدمه
ورود ویروس کرونا تغییرات و محدودیت های بســیاری برای فعالیت های روزانه بشــر بوجود آورد و اکثر دســتاوردهای علمی و تکنولوژیک ســاخته بشــر را به
چالش کشـیده اسـت .سـبک زندگی ها روزبهروز با تغییراتی مواجه شـدند ،اقداماتی که برای پیشـگیری از نفوذ کرونا توسـط سـتاد ملی مبارزه بر کرونا انجام می
شود ،فاصلهگذاری ها و قرنطینه به شکل حیرتآوری چهره زندگی را عوض کرده است.
همه گیری کرونا حتی تاریخ را به قبل و بعد از پیدایش خود تقسـیم کرده اسـت .همچنان که تاریخ در اعصـار مختلف تقسـیمبندیهای بهیادماندنی را تجربه
کرده است .به عنوان مثال؛ قبل از رنسانس و بعد از رنسانس ،از این پس نیز تاریخ انسان معاصر به ماقبل کرونا و پساکرونا دستهبندی میشود.
حتی اگر این پاندمی فروکش کند یا محو شـود ،تأثیرات ناگهانی و عمیق روانی و اقتصـادی آن تا سـالها بر دوش بشـر سـنگینی خواهد کرد .آری؛ زندگی دیگر
به حالت قبلی خود برنمیگردد .به همـان مقـدار که پاندمی کرونا جهـان را تغییر داده اســـت ما نیز ناچـاریم خود را با این تغییرات همـاهنگ کنیم .پیشبینی و
ترسیم آینده و شناسایی آنچه در انتظار جوامع انسانی است؛ یک امر حیاتی به شمار میرود (عبدالملکی.)13 ،1399 ،
در حوزه آموزش و پرورش مدارس برای اجرای رسـالت خود ،یعنی همان فرایند یاددهی – یادگیری ،نیز با تاثیراتی که با ورود همه گیری کرونا صـورت گرفته
اســت ،با تغییراتی مواجه شــدند که برخی از آنها اثرات مخرب و جبران ناپذیر در پی داشــت .اجرای فرایند یاددهی – یادگیری در زمان خود ،یکی از دغدغه
های عمومی مسـئوالن نظام آموزش و پرورش ،اولیاء و دانش آموزان اسـت .مسـئوالن نظام آموزشـی نهایت تالش خود را نمودند تا بتواند این مهم را در زمان
خود هرچند با کاستی هایی انجام دهند.
اگر با دید همه جانبه نگاه کنیم ،همه گیری کرونا تغییراتی را در نظام آموزشــی و دنیای پیرامون ما بوجود آورده اســت ،ما ناگزیریم از شــیوه ها و روش های
تدریس ماقبل کرونا عبور کنیم و جهان جدیدی با ساختارها و برنامههای جدید بنا نهیم .این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد تا پس از ارزشیابی نیز عملکرد
مدارس را درراسـتای اهداف آموزشـی و یا نزدیک به آن ببینیم .با این نگاه منحوس یا خرابکار تلقی کردن همه گیری کرونا ،سـادهانگاری و خطاسـت .در واقع
می توان کووید ـ ١٩را یک شانس و فرصت برای بازاندیشی و بازسازی برنامه ها درنظرگرفت.
محیط آموزشـی به عنوان فرهنگ سـاز جامعه بیشـترین نقش را خواهد داشـت .اگر عملکرد ها به درسـتی سـازمان دهی شـوند ،می توانند تاثیرات بسـیار خوبی را
برای عبور از این مرحله و زندگی بهتر در دوران پسـاکرونا را ترسـیم نمایند .آثار مثبت این پدیده تحول عظیم در حوزه تعلیم و تربیت بود .سـرعت پیشـرفت و
تغییر در فرایند یاددهی -یادگیری بارزترین نکته ای است که دست اندرکاران این حوزه آن را کامال مملوس تجربه نموده اند .اگر این تغییرات شناسایی نشوند
و برای آنها برنامه ریزی صـحیح صـورت نگیرد ،قطعا به فرایند یاددهی – یادگیری آسـیب خواهد زد .باید چشـم اندازی برای مدیریت صـحیح این تغییرات تهیه
نمود و با مدیریت عملکرد از تمامی امکانات سـیسـتم ماده ،اطالعات و انرژی برای اجرای فرایند یاددهی -یادگیری با کیفیت مطلوب اسـتفاده نمود .از اینرو،
پژوهش حاضـر با هدف شـناسـایی تغییرات ناشـی از تاثیر ویروس کرونا بر روی نظام آموزش و پرورش ایران صـورت گرفت .چرا که معتقدیم که دیگر آموزش به
سبک گذشته به طور کامل امکان پذیر نخواهد بود و باید برای نوع جدید آموزش در مدارس جایی را درنظر گرفت.
در زمینه پژوهش حاضـر پژوهشهایی صـورت گرفته است که برخی از آنها اشاره میشود :کاظم زاده ( )1399در سمینار چالش های آموزش مجازی برخی از
مشـکالتی که دانش آموزان با آن مواجه بودند را به این شـرح بیان نموده اسـت .بوجود آمدن خالً ارتباطی دانش آموزان را تبدیل به افراد نیمه افسـرده نموده
اسـت .کاهلی ،سـسـتی و رخوت ،آهسـته آهسـته خود را در زندگی دانش آموزان نمایان می کند .عدم تحرک و جنب و جوش و ارتباط با همسـاالن به صـورت
حقیقی ،تغییر در سـاعت خواب دانش آموزان ،به هم ریختن نظم زندگی و سـاعت حضـور در مدرسـه ،چت کردن در فضـای مجازی هنگام تدریس ،پرسـش
آنالین از دیگر مواردی هست که باید بررسی و کنترل شود.
شــفیع پور مطلق ( )1398در مطالعه که جهت طراحی الگوی مدرســه داری مدیران برای پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا انجام داده اســت به این نتیجه
رسـیده اسـت که یکی از ابعا د الگوی مدرسـه داری مدیران ،توانمندسـازی روانشـناختی دانش آموزان و کادر مدرسـه اسـت .توانمندسـازی روانشـناختی به معنای
تقویت روحیه افراد به گونه ای که احسـاس توانایی و تسـلط بر شـرایطی که در آن زندگی می کنند را دارا هسـتند .توانمندسـازی روانشـناختی به معنای بهره
گیری ا ز تمهیداتی اسـت که احسـاس توانمند بودن را در دانش آموزان و کادر مدرسـه بوجود می آورد .تمهیداتی از قبیل)تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و
کادر مدرســه ،تحســین کردن فعالیت های دانش آموزان و کادر مدرســه ،تقویت خودباوری در دانش آموزان و کادر مدرســه ،توســعه مهارت های انضــباطی و
بهداشـتی در دانش آموزان و کادر مدرسـه ،اثر گذاری بهداشـتی ،فرهنگی ،اجنماعی ،آموزشـی بر دانش آموزان و کادر مدرسـه ،و  .....موجب بهبود توانمند سـازی
روانشناختی می شود.
پژوهش ریوز ،النگ ،و سـلزاک ( )2021نیز پنج درسـی که سـال سـخت به مدیران آموخت (مدیر بودن در میان بحران) را این طور بیان نموده اند :وقتی بحران
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کرونا جهانگیر شـد ،شـرکتها درجات مختلفی از آمادگی برای مواجهه با آن را به نمایش گذاشـتند .پتانسـیل باالی بحران کرونا برای ایجاد اختالل در کسـب و
کارها و نیز اهمیتِ آمادهشــدن برای بحرانهای بعدی باعث میشــود به آموختههایمان از این بحران توجه بیشــتری نشــان دهیم .ما این پنج درس مهم را از
بحران کرونا گرفتیم.1 :اطالعات را بهدرسـتی فیلتر کنیم  .2 ،بوروکراسـی را در نظر بگیریم .3 ،برای بحران بعدی آماده شـویم .4 ،به آنچه گذشت فکر کنیم.5 ،
برای یک جهان متفاوت آماده باشــیم .باید انتظار داشــته باشــیم که بحران کرونا همه چیز را در جامعه و کســب و کارها تغییر داده باشــد .این تحوالت در
حوزههایی مثل خرید آنالین ،آموزش آنالین و سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و سالمت واضحتر است؛ اما به این حوزهها محدود نمیشود.

روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی می باشــد .هدف از پژوهش کاربردی ،به دســت آوردن دانش الزم برای تهیه ابزاری اســت که به وســیله آن نیازی
مشـخص و شـناخته شـده برطرف گردد .در پژوهش کاربردی ،هدف اصـلی کشـف علمی نیسـت ،بلکه آزمودن و بررسـی امکان کاربرد دانش اسـت .از آنجا که در
این پژوهش نیز پژوهشــگران به دنبال شــناســایی اثرات مهم و ماندگار ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران میباشــند ،بنابراین پژوهشــگر به دنبال
اســتفاده و بکارگیری دانش موجود در این زمینه برای اســتفاده از آن در حوزه عملیاتی اســت و از این رو میتوان گفت که این پژوهش یک پژوهش کاربردی
اسـت .همچنین ،پژوهش حاضـر به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات از نوع کیفی میباشـد که در آن از روش پدیدارشـناسـی اسـتفاده شـده اسـت .دلیل اسـتفاده از
روش پدیدارشـناسـی نیز این بود که روش پدیدارشـناسـی یکی از روشهای پژوهش کیفی اسـت که به بررسـی و تحلیل عمیق دیدگاهها ،احسـاسـات ،و تجارب
گروه نمونه در رابطه با پدیده یا پدیدههای خاصـــی میپردازد ( )Creswell, 2014که در این پژوهش نیز به بررســـی اثرات مهم و ماندگار ویروس کرونا بر
نظام آموزش و پرورش ایران به عنوان یک پدید مهم نگریسـته شـده و تجربه زیسـته مصـاحبهشـوندگان در این رابطه پرسـیده شـد .شـرکت کنندگان در پژوهش
شــامل مدیران دبیرســتانهای غیردولتی شــهر تهران میباشــد که  9نفر از آنها با اســتفاده از روش نمونهگیری هدفمند گلولهبرفی به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .در نمونهگیری هدفمند پژوهشگر کار را تا جایی ادامه میدهد که به اشباع نظری دست یابد و در این پژوهش نیز پژوهشگر در نفر نهم به اشباع
نظری دست یافت .منظور از اشباع این است که کار انجام مصاحبه تا جایی ادامه پیدا کرد که دیگر اطالعات جدیدتری از مصاحبهشوندگان به دست نیامد.
ابزار پژوهش نیز مصـاحبه نیمهسـاختارمند بود .در بخش اول مصـاحبه ،مقدمه (هدف ،درخواسـت و تعریف اصـطالح و ارائه چارچوب مفهومی) ارائه گردید ،و در
بخش دوم مصــاحبه نیز به بیان ســؤال در رابطه با اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران ایران پرداخته شــد .طبق نظر Guba, & Lincoln
) (1982بررسـی صـحت و تأیید روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی شـامل چهار معیار اعتبار ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری و تأییدپذیری میباشـد (عباسـی
کسانی .)1399 ،در پژوهش حاضر نیز برای بررسی روایی و پایایی براساس این چهار معیار عمل شد.
اعتبار :برای مقبولیت و اعتبار بخش کیفی پژوهش حاضر از بررسی مستمر دادههای حاصل از مصاحبه و خودبازبینی محقق استفاده شد.
انتقالپذیری :قابلیت انتقال و تعمیم نتایج به دســت آمده به ســایر گروهها و محیطهای مشــابه را انتقال پذیری مینامند .به منظور تســهیل انتقالپذیری،
پژوهشـگر به توصـیف نحوه انتخاب و ویژگیهای مشـارکتکنندگان ،جمعآوری دادهها و فرایند تحلیل پرداخت .همچنین به ارائه یافتهها همراه با نقل قولهای
مستقیم پرداخته شد که تمامی این موارد به انتقالپذیری نتایج کمک میکند.
اطمینانپذیری :ااطمینانپذیری زمانی حاصـل میشـود که محقق ،دقت علمی یافتهها را اثبات کرده باشـد .اطمینانپذیری بدون اعتبار حاصـل نمیشـود .برای
رسیدن به بعضی مقیاسهای اطمینانپذیری ،وجود یک رویه و ثبات در جمعآوری دادهها ضروری است .در پژوهش حاضر ،ابتدا تمامی مصاحبهها توسط خود
محقق یادداشـتبرداری شـد .همچنین صـدای مصـاحبهشـوندگان نیز ضـبط شـده و برای بازبینی مجدد از آن اسـتفاده شـد و در نهایت تمامی مصـاحبهها نیز به
متن تبدیل شد.
تیأیییدپیذیری :تـأییـدپـذیری یـک معیـار فرآینـدی تـدریجی و مـداوم اســـت .ثبـت مرحلـه بـه مرحلـه دادههـا و توالی زمـانی فرآینـد جمعآوری دادههـا در تـأییـدپـذیری
بســیار اهمیت دارد .در پژوهش حاضــر نیز جهت تأییدپذیری ،تمامی یافتههای پژوهش و چگونگی تفســیر و تحلیل آنها مســتندشــده و در هر مرحله ثبت و
گزارش شده است.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل مضـمون اسـتفاده شـد .به این منظور ابتدا تمام مصـاحبهها به صـورت نوشـتاری و با جزئیات پیادهسـازی شـد.
سـپس خط به خط متن نوشـتاری مصـاحبهها مورد مطالعه و بررسـی دقیق قرار گرفت .آن دسـته از شـواهد گفتاری که دارای مفاهیم مشـخص در جواب به سـؤال
پژوهش بودند ،انتخاب و یک عنوان یا برچسـب که اصـطالحاً «کد» نامیده میشـود برای آن تعیین شـد .به طوری که هر فرد با مشـاهده این عنوان به مفهوم
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جمالت پی ببرد.

یافتهها و بحث
پس از تحلیل مصاحبههای صورت گرفته 11 ،مؤلفه به عنوان اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران شناسایی شد:
-1تغییراتی در سبک رهبری مدیران در مدارس و اختالالتی در تصمیم گیری آنان
مدیران آموزشی به عنوان یکی از اعضاء موثر در محیط آموزشی با چالشها و موانع بسیاری در منابع انسانی و مادی مواجه شدند ،آنها از یک طرف وظیفه دارند
بین اعضاء تحت رهبری خود همکاری و تفـــاهم بـــه وجود آورند و از طرف دیگر موانع و چالشها را با تغییرات بوجود آمده برطرف کنند ،برای مواجهه با این
تغییرات تصـمیماتی را اتخاذ نمایند و سـایر اعضـای مدرسـه اعم از کادر اجرایی و دبیران ،دانش آموزان و اولیای آنان ،پذیرش اجرای آن را داشـته باشـند .این که
مدیر در این تصـــمیمات و عملکردها در مورد خود ،نوع رفتارش با کارکنان ،و محیطی که برای کار فراهم کرده اســـت ،چگونه قضـــاوت می کند ،گرچه حائز
اهمیت است ولی آن چه که رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرارمی دهد ،ادراک خود کارکنان از رفتار مدیر است .بنـــابراین برای هر مدیری سودمند است که به
نحوی ،از ادراکات همکاران و زیردســتانش نســبت به رفتارهای خود مطلع شــود ،یا به عبارت دیگر از الگوی رفتاری و ســبک رهبری خود ،آگاهی پیدا کند.
«شیوه و روشی را که رهبر برای نفوذ به کار می برد ،سبک رهبری مینامند».
این مهم را باید ذکر کرد که رفتار و رهبری مدیر می تواند بر ادراکات ،انتظارات ،نگرش ها ،رفتار و انگیزش معلمان به عنوان منابع انسـانی ارزشـمند نظام تاثیر
بگذارد و به تبع آن بازده و اثربخشی آن را متاثر سازد .از طرفی آن چه که در تعامل بین مدیر و معلمان درجریان است بــه طورمستقیم و غیرمستقیم بردانش
آموزان تـاثیرمی گـذارد .ر هبری عمـل تـاثیر گـذاری بر افراد اســـت ،بـه گونـه ای کـه از روی میـل و عالقـه برای هـدفهـای گروهی تالش کننـد(.حقیقی و همکـاران،
)1388
مدیریت مدرسـه در تربیت بسـیاری از دانش آموزان و شـکل دادن به شـخصـیت آنها ،آسـان کردن جریان رشـد و پرورش پیشـبرد آموزش و یادگیری و هم چنین
تحقق هدف های آموزشـی دخالت و نفوذ چشـمگیری دارد ،لذا انتخاب سـبک رهبری مناسـب برای مدیر امری بسـیار حیاتی اسـت زیرا مدیر با رهبری پویای
خویش می تواند زمینه پیشبرد امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم نماید.
در تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت شــــغلی و تعهــــد سازمانی کارکنان نشان داد که بین سبک رهبری مدیران با رضایت
شغلی و تعهد سازمانی رابطه تنگاتنگی وجود دارد( .منصوری ،1381 ،ص.)126
م دیر می تواند می تواند با اتخاذ سـبکی مناسـب ،زمینه های تشـویق آنان به قبول مسـئولیتهای بیشـتر و سـنگین تر را فراهم آورد ،در این صـورت میزان تعلق
آنان به سـازمان بیشـتر و افزون تر شـده و سـازمان را در رسـیدن به اهدافش یاری خواهد کرد .واضـح اسـت یکی از مسـائل مهم سـازمانهای اجتماعی و آموزشـی
کاسـتن اثرات مختلف فشـار روانی اسـت ،محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی اسـت که احسـاسـهای متفاوتی را در انسـانهای مختلف به وجود می آورد.
بدون وجود یک رهبر نیرومند ،هیچ گونه هدایت ،جهت گیری ،کنترل و نظارتی در سـازمان ،وجود نخواهد داشـت این وضـعیت باعث می شـود تا کارکنان وقت
خود را به بطالت بگذرانند و هرج و مرج سازمانی پدید آید( .حقیقی و همکاران.)1388 ،
بنابراین شناخت و بکارگیری بهترین تئوری های رهبری در مدیریت آموزشی یک ضرورت می باشد ،اکثر مدارس غیردولتی اهدافی را عالوه بر اهداف آموزش
و پرورش دارنـد و برمبنـای آن عمـل می کننـد و اولیـاء برمبنـای علملکرد مـدارس آنهـا را انتخـاب می کننـد .در واقع مـدیران بـایـد ســـبکی را انتخـاب نمـاینـد کـه بر
اثربخشـی سازمان شان تاثیر منفی نگذارد .اثر بخشی سازمان نیز به عنوان یک مولفه مهم برای نگهداشتن منابع اصلی سازمان یعنی مشتریان (درمورد مدارس
همه جامعه و متقاضـیان دانش را در بر می گیرد) مهم و حیاتی اسـت .اثر بخشـی را می توان به مناسـب بودن سـبک رهبری برای اسـتفاده از وظایف مدیریت و
بـه کـار گیری ابزار مـدیریـت بـه همراه منـابع مـدیریـت برای رســـیـدن بـه اهـداف تعریف کرد .اگر چـه امروزه اثر بخشـــی نـه تنهـا از بعـد هـدف بلکـه از بعـد منـابع و
فرایندهای درونی سازمان نیز سنجیده می شود.
از آنجایی که بارزترین و مهمترین مسـئله ای که باید در اسـرع وقت به آن رسـیدگی می شـد ،لزوم تداوم آموزش بود .مدیران در سـطوح عالی تصـمیماتی را که
اتخاذ نمودند که هرچه سـریع تر یادگیری صـورت پذیرد ،در ضـمن به این نکته نیز توجه داشـته باشـند که در سـطح مدارس ،مدیران مدارس با چه مشـکالتی
مواجه خواهند شـد .آیا تصـمیماتشـان کاربردی خواهد بود .در مدارس غیردولتی رضـایت دانش آموزان و اولیاء از مدرسه بسیار حائز اهمیت است .در واقع نوعی
مشـتری مداری حکم فرماسـت .این دغدغه ذهنی با ورود چالشـها و موانعی که از شـیوه آموزش از حقیقی به مجازی صـورت گرفت در تصـمیم گیری آنها بسـیار
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موثر اسـت .ازسـوی دیگر ،مدارس سـیسـتم های باز اجتماعی هسـتند ،بنابراین تعامل ،تاثیر و تاثرهای زیادی را با محیط پیرامون خود دارند .ایجاد روابط مناسـب
با محیط پیرامون ،شناختن تقاضاها و درخواست های آنان و دادن پاسخ مناسب به آن ها ،از جمله وظایفی است که باید به آن توجه نمود.
تغییر اختیارات مدیریتی خصـوصـا در حوزه تصـمیم گیری با توجه به معیارهای عصـر جدید ،مدیران را با چالش هایی روبرو سـاخته اسـت و آنان در برخی از
موارد اسـتقالل خود را در تصـمیم گیری ها از دسـت دادند و اینکه در برخی از چالش هایی که با آن مواجه می شـدند به دلیل مشـخص نبودن و پنهان بودند و

غیر قابل پیش بینی نبودن نتایج ،آنها را دچار سـردرگمی می کند .نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره اینگونه اسـت«:تصیمیم گیری ها مختل شیده،
برای کوچک ترین کارها باید نظرات مسوئولین باال دستی ،انجمن اولیاء و مربیان و معلمین را جویا شویم».
این اختالل در تصـمیم گیری از جانب مدیران باالدسـتی ،اولیا و انتظارات آنان به صـورت مسـتمر وجود دارد .این چالشـها موجب پدید آمدن خصـوصـیات ویژه
ای برای مدیران جامعه اطالعاتی در سـازمان های مجازی گردیده اسـت ،که ازآن تحت عنوان«مدیریت اثربخش» یاد می شـود .ده خصـوصـیت مدیریت اثربخش
درسازمان های مجازی عبارتند از:
 -1سـرعت -2بکارگیری نیروی انسـانی ماهر -3مهارت های همکاری -4آزادی عمل -5نظم  -6ارتباطات خوب -7مدیریت رضـایت مندی -8تمرکز بر
-9رهبری از طریق نظارت -10مدیریت دانش به معنای مجموعه روش ها و فنونی که طی آن تعدادی از افراد متخصـص دور هم جمع می
نیاز مشـتری
شوند و دانش خود را به اشتراک گذاشته و دانش جدیدی به وجود می آورند( .فخرالدینی)1380 ،
همچنین به دلیل پیچیدگی ،وســعت و حجم عملیات درآموزش مجازی ،برای ســازماندهی ارتباطات ،تخصــیص منابع و الگوســازی رفتارهای مطلوب نیازمند
سـبک رهبری متمایزی اسـت .منظوراز سـبک رهبری؛ الگوی رفتاری مدیرکه بر رفتار زیردسـتان تاثیر می گذارد .همه مدیران یک وظیفه اسـاسـی و مشـابه یعنی
انجام کار از طریق دیگران را بر عهده دارند و نحوه انجام کار از طریق دیگران به سبک مدیر بستگی دارد.
با ورود به این عرصه ناشناخته و نیاز به آموزش کارکنان مدیران باید از سبکی استفاده نمایندکه به این مهم توجه نماید .رهبری تحولگرا باید به همه افـراد در
همه سـطوح سـازمان آموزش داده شـود تا بر عملکرد کلی سـازمان تأثیر مثبتی داشـته باشـد .مطالعات نشـان داده اند که آموزش می تواند رهبری تحولگرا و
تعاملگرا را تقویــت کنــد .در نتیجه سازمانها باید توجه ویژه ای نیز به آموزش داشته باشند .همچنین مدیران برای اداره مدارس که با تغییرات بسیار مواجه
اسـت ،از سـبک رهبری اسـتراتژیک و هدایت گر اسـتفاده نمودند و دیگر نمی توانسـتند از سـبک رهبری سـازنده که بیشـتر متمرکز بر وظایف ،گرایش به نتایج،
وفادار به سنتها بود استفاده نمایند( .زاهدی)45 ،1378 ،
تغییر در شرح شغل و شرایط احراز شغل کارکنان ،جهت اثربخشی عملکرد ،کارایی و رضایت شغلی کارکنان
یکی از مواردی که با ورود ویروس کویید19در سازمان آموزش و پرورش ایجاد شد ،تغییر در شرح وظایف کادر اجرایی ،دبیران و معلمین بود .برخی از وظایف
که خاص ســیســتم حضــوری بود به کلی کنار گذاشــته شــدند و برخی از وظایف که فقط توســط نیروهای  ITانجام می شــد را باید تمامی کارکنان فرا می

گرفتند ،تا آنها بتوانند به فعالیت های خود با شـرایط جدید ادامه دهند و در شـغل خود باقی بمانند .یکی از مصـاحبهشـوندگان بیان میکند که« :به دلیل عدم
حضیور دانش آموزان ،برخی از سیمت ها مانند معاونین انضیباطی ،کتابدار ،خدمات و معلمین ورزشیی در مدرسیه ما عمال کاری برای اجرا ندارند،
ما مجبوریم به دلیل تغییرات و نیاز مالی در فراهم نمودن زیرساختهای تدریس مجازی به هزینه ها توجه داشته باشیم».
برای بهره مندی از زمان آموزش ،با توجه به کم شـدن سـاعات تدریس در کالس معلمان مجبور هسـتند ،بخشـی از محتوای کالس را به صـورت آفالین آماده
نمایند و در دسـترس دانش آموزان قرار دهند .آنان باید قادر باشـند تا در زمان تدریس آنالین مشـکالت دانش آموزان را رفع نمایند و اگر نتوانند در مقابل آنان
که از توانمندی خوبی برخوردار هسـتند به خوبی ظاهر شـوند ،اثرات نامطلوبی برای خودشـان خواهد داشـت .در تدریس به صـورت مجازی ،دانش آموزان تصـویر
مخاطب خود را ندارند ،آنان باید قادر باشـند تا از فیلم ها و انیمیشـن ها برای فهم مطالب اسـتفاده نمایند .مدیران مجبور هسـتند ،افرادی را انتخاب نمایند که
در این زمینه توانمند باشـند .و از معلمینی که نمی توانند خود را با شـرایط کنونی وفق دهند ،هر چند دارای سـوابق بسـیار باالیی در تدریس باشـند ،خداحافظی
نمایند یا نیروهایی را جهت کمک به آنان بکارگیرند .تعدادی از کارکنانی که سـاعات کاری و شـرح وظایف آنان تغییر کرده برای حفظ شـغل و موقعیت خود،

ناچار به همراهی و سـکوت سـازمانی شـده اند .مصـاحبهشـوندهای در این باره میگوید« :برای تهیه محتوای افالین دبیران سیاعت های بسییاری را می
گذارند و از طرفی درخواست حقوق بیشتر را دارند و از طرفی دچار خستگی های زیادی هستند .تعدادی از همکاران اصال نمی توانند خودشان
را با شرایط ج دید وفق دهند  .علی ررم سابقه بسیار که در موسسه دارند ،ناچاریم با آنها خداحافظی نماییم».
 -3طراحی زیرساختهای منسجم و اثربخش جهت فعالیت های آموزشی و فرهنگی
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پیش بینی می شـود ،حتی با غلبه کامل بر ویروس کرونا شـرایط مدارس دیگر به حالت سـنتی قبل برنگردد و دانش آموزان به صـورت حضـوری تمام وقت در
مدارس حضـور پیدا نکنند و مدارس مجبور باشـند برخی از فعالیت های آموزشـی خود را به صـورت مجازی ارائه دهند .از این رو باید زیر سـاخت هایی که برای
آموزش مجازی فراهم کردند را بهبود ببخشـند و برنامه ریزی طوالنی مدتی برای ارائه برخی از دروس در این فضـا داشـته باشـند .آموزش ترکیبی غیرحضـوری و

حضـوری یک از قوی ترین پیش بینی هایی هسـت که در نظرات کارشـناسـان مشـاهده می شـود .نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره این بود«:برخی از
فیلم ها و آموزش هایی که برای تدریس به صیورت مجازی تهیه شیده اند ،قابلیت این را دارند که در صیورت عدم تغییر مجددا مورد اسیتفاده
قرار گیرند .برخی از دروس چنانچه به قوانین آموزش و پرورش مغایرتی نداشته باشد را می توان به صورت ریرحضوری در آینده اجرا نمود».
-4تغییر در برنامه ریزی های آموزشی
در تمام جوامع مراکزآموزشـی ،مدارس و دانشـگاه ها نقش کلیدی دارند ،دانش جدید تولید می کنند ،و در دسـترس جوانان قرار داده و قالب آنها را برای یک
رهبر ،یک کارآفرین ،یک دانشـمند ،و یا یک متخصـص فرم می دهند .در دنیای امروز تولید دانش جایگزین سـرمایه فیزیکی شـده و خمیرمایه رشـد اقتصـادی
اسـت .بنابراین وجود یک سـیسـتم آموزشـی با عملکرد عالی در دنیای رقابتی امروز از ضـروریات هر کشـوری اسـت .برای کشـورهای درحال توسـعه اهمیت داشـتن
سـیسـتم آموزش با عملکرد عالی از پیششـرط های مشـارکت درفرایند تولید و تبادل دانش با دانشـگاههای پیشـرو در کشـورهای صـنعتی و توسـعه یافته اسـت.
مراکز آموزشی با عملکرد عالی ابزاری برای حل مشکل کشورهایی با درآمد پایین و متوسط هستند.
ویژگیهای اصـلی یک مرکز آموزشـی موفق درسـطح وکالس جهانی بدین شـرح اسـت :رهبری ،سـیاسـتگذاری ،حمایت مالی ،توانایی تمرکزدائم براهداف شـفاف و
سیاست های مرکز آموزشی ،توسعه فرهنگ آموزشی قوی ،کیفیت مدرسان.
فرایند یادگیری در دوره حضـوری دارای شـرایط زمانی و روش تدریس خاص خود بود .با ورود ویروس کویید19زمان حضـور دانش آموزان در سـاعات آموزشـی
به دلیل اسـتفاده مداوم ازلب تاب ،گوشـی های هوشـمند وتبلت تقلیل پیدا کرد .معاونین آموزشـی مجبور شـدند برای اینکه بتوانند از این زمان تعیین شـده
نهایت اسـتفاده را بنمایند ،برخی از دروس را کال از آموزش مجازی حذف نمایند .تعدادی سـوال برای آنها در نظر بگیرند .یا به صـورت آفالین ارائه نمایند .کوتاه
شـدن زمان آموزشـی ،دانش آموزان را به این مدت زمان حضـور در کالس عادت داده اسـت و دانش آموزانی که قبال در سـیسـتم آموزشـی با جلسـات  90دقیقه
ای و  60دقیقه ای حضــور می یافتند ،در کالس هایی با زمان های  45دقیقه ای حاضــر شــدند .این تقلیل ســاعت تاثیر بســیار زیاد در طرح درس و نحوه
تدریس معلمین داشت .پیش بینی می شود که دیگر نمی توانیم کالس های حضوری با زمانی طوالنی برای دانش آموزان طراحی نماییم.

مصــاحبهشــوندهای در اینباره میگوید« :در زمانهایی که به مدارس اجازه داده شید تا با تعداد کم دانش آموزان در کالس ها حضیور یابند ،یکی از
مشییکالت همکیاران میا کنترل کالس و ییادآوری قوانین حضییور در کالسبیه دانش آموزان بود .آنهیا در خیانیه در حیالتهیای مختلف از کالس هیا
اسیتفاده می کردند ،اما در مدرسیه مجبورند که در کالس نشیسیته و با حف قوانین حضیور در کالس به مطالب گوش فرا دهند این موضیو
خسیتگی هایی را برای آنان بوجود می آورد و به این خاطر بی نظمی هایی در کالس ایجاد می شیود .اکر زمان کالس ها به زمان قبل  90دقیقه
ای برگردد ،حصول نظم کالس مستلزم زمان بسیاری است تا دوباره به حالت قبل برگردد».
امروزه در صـفحات اینترنتی فیلم های بسـیاری از دروس ارائه شـده توسـط معلمین در دسـترس قرار گرفته اسـت ،و معلمین می توانند با مشـاهده آنها از نحوه
تدریس همکاران خود مطلع شـوند .و پیشـنهاد بدهند که قسـمت هایی از مباحث درس را دانش آموزان با مشـاهده این فیلمها یاد بگیرند .فرایند یادگیری در
حوزه آموزش عالی نیز باتغییراتی مواجه خواهد بود.
تحوالت در حوزه آموزش عالی بسـیار زیاد خواهد بود .خیلی از دانشـگاه ها به خاطر کرونا مجبور به آموزش های مجازی و آنالین شـده اند ،روش تدریسـی که
برای بسـیاری از دانشـگاه های بزرگ دنیا قابل توجیه نبود .امروز بسـیاری از ریسـای دانشـگاه به این نتیجه رسـیدند که این شـیوه تدریس هم مهم اسـت .آموزش
های مجازی رشــد و رونق بســیاری خواهد گرفت .محتوای های الکترونیکی تولید شــده دانشــگاه های بزرگ دنیا در اختیار همه دانشــگاه ها قرار می گیرد و
همین نقل و انتقال اطالعات آموزشی موجب می شود تا دانشگاه ها نسبت به آموزش حساستر و خالقتر شوند.
 -5پدیده فرسودگی شغلی و ترک شغل
فرسـودگی شـغلی پیامدی از فشـار شـغلی دایم و مکرر اسـت .بدین ترتیب که شـخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احسـاس فشـار میکند و
این فشار ،پیوسته و چندینباره بوده و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل میگردد .فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف میشود و شخص
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دچار فرسودگی شغلی ،احساس کسالتانگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان میدهد.
معلمانی که در زمان های طوالنی باید برای تدریس خود تولید محتوا داشـته باشـند ،و یا در محیط  LMSومحیط های دیگری که برای آنان مشـخص شـده
اسـت آزمون ها و مطالب درسـی خود را به صـورت آفالین بارگزاری کنند ،و در کنار این موارد سـاعاتی را نیز به تدریس بپردازند ،تکالیف ناخوانای ارسـال شـده
دانش آموزان را مشـاهده و ارزیابی نمایند ،به مرور زمان دچار ناراحتی هایی در سـتون فقرات ،بینایی و  ...خواهند شـد .حتی اگر نظام جبران هم مطلوب آنان
باشـد به دلیل آسـیب های جسـمی تمایل به ادامه همکاری ندارند .چه بسـیار دبیران توانمندی که در این ایام یا مرخصـی بدون حقوق گرفتند و یا در مدارس
غیردولتی محیط کار خود را رها کردند.

نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره اینگونه بود«:برخی از فعالیت ها در زمان های خارج از مدرسیه برای تعدادی از همکاران رضیایت بخش بود
آنهیا در کنیار فرزنیدان خود بیه فعیالییت می پرداختنید و ابراز رضییاییت می کردنید .امیا انجیام برخی از فعیالییت هیا برای آمیاده سییازی محتوا ،ییا
پاسیخگویی در سیاعات طواالنی به دانش آموزان نارضیایتی هایی را به دنبال داشیت ،برخی از این عزیزان دچار ضیعف بینایی یا دچار نارحتی
هایی در ناحیه گردن و ستون فقرات شدند .و از ما خواستند تا پایان دوره مجازی فعالیتی نداشته باشند».
 -6افت تحصیلی ،عدم تمرکز و ترک تحصیل
اسـتفاده از زبان بدن در تدریس یکی از حوزههایی اسـت که کمتر مورد توجه قرار میگرفت .در حالی که بر خالف بسـیاری از تخصـصهای دیگر مثالً مذاکره
کنندگان تجاری ،معلمان از جمله کسـانی هسـتند که نه به صـورت ناپیوسـته و در مقاطع کوتاه ،بلکه در تمام سـاعات کار روزانهی خود ،نیازمند توجه به زبان
بدن و ارتباط غیرکالمی هستند .البته احتماالً در مقاطع مختلف ،جنس این نیاز و ترکیب مولفههای مختلف آن تغییر میکند.
شــاید بتوان گفت در ارتباط غیرکالمی با کودکان ،ســالهای نخســت مدرســه ،دریافت پیامهای غیرکالمی دانش آموز اهمیت باالیی دارد و یکی از مهمترین
پیامهایی که معلم با زبان بدن خود باید برای دانش آموزان ارســال کند ،محبت و حمایت اســت .دانش آموزان ابتدایی نیاز دارند با معلم خود انس بگیرند که
متاسـفانه به دلیل عدم ارتباط این مهم شـکل نگرفت و بر روی یادگیری آنان تاثیر گذاشـته اسـت .اما در مقاطع باالتر ارتباط غیرکالمی را بیشـتر برای انتقال
بهتر پیام خود و نیز موارد حاشیهای (مانند القاء حس اعتماد به نفس و تسلط بر مطلب) نیاز دارد و به کار میگیرد.
معلمینی که دانش آموزان خود را هنگام تدریس ،مشـاهده نمی کنند .دریافت هایی را از آنها ندارند ،متوجه نمی شـوند که دانش آموزان مطلب را فرا گرفته اند
یا خیر ،یا برعکس آن .به دلیل افت سـرعت اینترنت دبیران مجبور به قطع پخش تصـاویرخود هسـتند .آزمون هایی که از دانش آموزان گرفته می شـود از اعتبار
چندانی برخوردار نیسـت .براین باور هسـتند دانش آموزانی که در این فضـا نمره کسـب می کنند ،درصـدی از نمره حقیقی نخواهد بود .در سـال های آتی در
مباحثی که پیوستگی و پیش نیاز الزم دارند ،ممکن است افت های تحصیلی را مشاهده نماییم.

مصـاحبهشـوندهای در اینباره میگوید « :به علت نبودن ارتباط چهره به چهره حضیور و ریاب دانش آموزان ،نظمی که درمدارس به تدریج در دانش
آموزان نهادیه شیده بود را کم رنگ و یا از بین برد .با نسیلی مواجه خواهیم شید که راه های گریز بسییاری را در این فضیا آموخته اند .حضیور بچه
ها در کالسهای درس ،صبحانه نخورده ،خواب آلود ،به هر شکلی که در منزل راحت هستند ،افت آموزشی را پی خواهد داشت».
ارتبـاط یـادگیرنـده و یـاددهنـده در فراینـد یـادگیری ،اهمیـت بســـیـار زیـادی دارد .درحـال حـاضـــر بـه علـت عـدم ارتبـاطی کـه بین معلم و یـادگیرنـده وجود دارد
سـوءتفاهمات زیادی پیش می آید که موجب عدم پذیرش و عدم رضـایت دانش آموزان نسـبت به معلمین می شـود .به علت نبودن ارتباط چهره به چهره حضـور
و غیاب دانش آموزان ،نظمی که درمدارس به تدریج در دانش آموزان نهادیه شـده بود را کم رنگ و یا از بین برد .با نسـلی مواجه خواهیم شـد که راه های گریز
بسـیاری را در این فضـا آموخته اند .حضـور بچه ها در کالسـهای درس ،صـبحانه نخورده ،خواب آلود ،به هر شـکلی که در منزل راحت هسـتند ،افت آموزشـی را
پی خواهد داشت.
معلمان باید تالش بیشـتری برای نگه داشـتن کودکان در مسـیر با اشـتیاق انجام دهند  ،چون حضـور فیزیکی در دسـترس نیسـت ،انجام چندکار و حواس پرتی
می تواند اثربخشـی یادگیری آنالین را تضـعیف کند .دانش آموزانی که به دلیل عدم تمکن مالی تا پایان سـال تحصـیلی از گوشـی هوشـمند برخوردار نشـدند .یا
افرادی که حتی نتوانسـتند از آموزش ه ای رسـانه ملی اسـتفاده کنند .نرخ رشـد ترک تحصـیل را که در حال کاهش بود ،مجددا افزایش داد .و برنامه هایی برای
این امر باید در دستور کار مسوولین قرار بگیرد.
آمار ترک تحصیلی در برخی از شهرستانهای کشور  ٣٠تا  ۴٠درصد است .عالوه بر این زیرساختهای مناسب جهت استفاده از نرمافزار شاد و فضای اینترنتی
برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردسـت و شـهرسـتان ها آماده نبود ،از این رو متاسـفانه عده زیادی از دانش آموزان فرصـت تحصـیل را از دسـت دادند که
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مساله حائز اهمیتی است.
در سـال تحصـیلی گذشـته پس از شـیوع کرونا ،از بیش از  ١۴میلیون دانشآموز سـراسـر کشـور ،حدود  ١٠میلیون نفر در سـامانه شـاد عضـو شـدهاند و بیش از سـه
میلیون دانش آموز به دالیلی همچون نداشـتن گوشـی هوشـمند یا تبلت یا عدم دسـترسـی به اینترنت ،امکان اسـتفاده از این سـامانه را پیدا نکردهاند و در خطر
ترک تحصیل قرار گرفتهاند.
آمـار  ٣میلیون نفری آقـای وزیر (معـادل بیش از  )%٢٠و  ۵میلیون نفری معـاونش (معـادل بیش از  ،)%٣٠دربـاره دانشآموزانی کـه از امکـانـات آموزش هوشـــمنـد
بیبهره هستند و خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل آنها را تهدید میکند ،مثل بقیه آمارهای اقتصادی یا اجتماعی نیست که بتوان به راحتی یا با تحلیلهای
سـطحی از کنار آن ها گذشـت؛ حرف از خطری اسـت که اگر عالج نشـود ،در یک دهه آینده تبدیل به یک بحران فرهنگی و اجتماعی میشـود .ده ها عامل در
سلسله نتایج و تبعات «ترک تحصیل» وجود دارد که به سه مورد آن اشاره می گردد:
-1شکلگیری ناخواسته معضل کودکان کار؛ یکی از نتایج تلخ ترک تحصیل ،کشیده شدن کودکان و نوجوانان الزمالتعلیم به میدان کار ،مخصوصا کارهای
پرخطر و فراتر از اقتضـائات سـنی آنهاسـت؛ به هر میزان هم که کودکان و نوجوانان به «کودک کار» تبدیل شـوند ،امکان سـوء اسـتفاده و بهرهکشـی اقتصـادی و
غیراقتصادی از آنها بیشتر فراهم میشود.
-2افزایش آسییبهای اجتماعی؛ ترک تحصـیل و دور ماندن کودک و نوجوان از مدرسـه و محیط تعلیم و تربیت ،چه به شـکلگیری پدیده «کودکان کار» و
مصـایب آن منجر بشـود و چه در حد کارگری در کنار بزرگترها ختم شـود ،سـرآغازی اسـت برای باال رفتن ضـریب آسـیبهای اجتماعی؛ از گرفتاری در دام اعتیاد
گرفته تا روی آوردن به سرقت و دهها معضل اجتماعی دیگر!
 -3شیکلگیری «نسیل ناتوان» و افزایش شیکاف؛ وقتی کودک یا نوجوانی در این دوره و زمانه که عصـر دانش و فناوری اسـت ،ترک تحصـیل میکند ،یعنی
در مقایســه با همســاالنش از قدرت حل مســئله و رقابت اجتماعی باز میماند؛ حاال وقتی این آمار باال میرود ،یعنی نســل بازماندهای شــکل میگیرد که میان
همساالنشان فاصله فرهنگی و اجتماعی احساس میکنند و این ،شروعی میشود برای تضادها و تعارضهای دائمی و خطرناک.
 -7اختالالت رفتاری و مشکالت جسمی دانش آموزان
دانش آموزانی که سـاعت های طوالنی مجبور هسـتند از طریق لب تاب ،گوشـی های هوشـمند وتبلت به فعالیت های آموزشـی بپردازند ،و سـاعت هایی را نیز به
تکالیف بپردازند ،به دلیل جلوگیری از شـیوع ویروس کویید  19روزهای طوالنی در منزل تنها باشـند ،نداشـتن هم صـحبت و عدم دیدار همکالسـی های خود به
تدریج دچار خالً ارتباطی می شوند و به افراد نیمه افسرده تبدیل خواهند شد.
با تعطیل شـدن سـاعات ورزشـی ،کاهلی ،سـسـتی و رخوت ،آهسـته آهسـته در زندگی دانش آموزان نمایان می شـود .عدم تحرک و جنب و جوش و ارتباط با
همسـاالن به صـورت حقیقی ،تغییر در سـاعت خواب دانش آموزان ،ورود به کالس در دقایق پایانی قبل از شـروع کالس گاهی نیم سـاعت بعد از آغاز کالس ،به
هم ریختن نظم زندگی (عدم دغدغه برای حضوربا ظاهر مرتب درکالس) و ساعت حضور درمدرسه ،در حال حاضر و آینده دانش آموزانی را با اختالالت رفتاری
و مشـکال ت جسـمی به تعداد زیاد در تمامی مدارس مشـاهده خواهیم کرد .در حالی که در زمان حضـور دانش آموزان در مدارس ،هرسـال قد و وزن آنان مورد
بررسـی قرار می گرفت .حضـور طوالنی مدت در کالس های مجازی و فضـای مجازی نسـلی را پیش روی ما قرار می دهد که اگر دچار آسـیب های جدی نشـده
باشند ،نیاز به صرف زمان های طوالنی جهت اصالح بدن خود دارند.

نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره اینگونه بود«:تحرک و جنب و جوش که واقعاً برای نوجوان الزم اسیت و همیشیه می گویم که ورزش و تحرک
مثل نان شیب برای نوجوان الزم اسیت  ،ولی متاسیفانه شییو کورونا و خانه نشیینی ،باعث تحرک کم بچه ها شیده اسیت .دیگر از روحیه پر انرژی
و پرتحرک افراد قبلی که با عشییق دیدار دوسییتانشییان به مدرسییه میآمدند و زنگ های تفریح شییور و رورایشییان فضییای مدرسییه را پر
میکرد،خبری نیست.حاال باید  ۷-۶ساعت پای کامپیوتر بنشینند و خدا می داند که پرنده فکر و ذهن شان کجا پرواز می کند؟».
یکی از موارد بسـیار مهم و اسـترس زا برای دانش آموزان و معلمین ترس از مبتال شـدن خود و یا بسـتگان به ویروس کویید  19بود .کمتر خانواده ای را می
یابیم که به این ویروس مبتال نشـده اند و یا عزیزان خود را از دسـت نداده اند .فشـارهای روحی از دسـت دادن سـرپرسـت خانواده و عزیزان و وابسـتگان بر روند
تحصیلی دانش آموزان و عملکرد معلمین موثر بوده است.
در مطالعاتی از تاریخ  1ژانویه تا  11می  2020با اســتفاده از کلیدواژگان ویروس کرونا ،پنومونی ،مداخالت روانشــناختی دربحرانها ،ســالمت روان ،کووید-
 ،19پاندمیک و با جسـتجو در سـایتهای معتبر پابمد ،سـاینس دایرکت ،اسـکوپوس ،گوگل اسـکالر ،پروکوئسـت و همچنین پایگاههای داخلی همچون پایگاه
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جهاد دانشـگاهی ،ایرانمدکس و مگیران با هدف حاضـر با هدف بررسـی ،شـناخت و ارائه مداخالت روانشـناختی اثربخش مبتنی بر شـواهد علمی ،با توجه اثرات
روانشـناختی گسـترده پنومونی کووید 19-مانند اسـترس ،اضـطراب ،افسـردگی ،اختالل اسـترس پس از سـانحه بر مردم به ویژه کادر درمان ،مبتالیان به این
بیماری و خانوادههای آنان و افراد قرنطینه ،انجام شـده اسـت نشـان می دهد .در مجموع ،از تعداد  102مقاله به دسـت آمده( ،تعداد  75مقاله مورد مرور نهایی
قرار گرفت ).نتایج نشـان داد که در زمان پاندمی کووید 19-اثرات روانشـناختی منفی از جمله اختالل اسـترس پس از سـانحه ،افسـردگی ،اضـطراب ،اسـترس،
اختالالت خواب و عصـبانیت در کادر درمان و دیگر افراد درگیر با کووید 19-به طور معناداری افزایش یافته بود .عوامل اسـترسزا شـامل اضـطراب سـالمتی،
نظریه های توطئه ،طوالنی شـدن زمان قرنطینه ،ترس از سـرایت بیماری ،ناامیدی ،خسـتگی ،لوازم محافظتی کم ،اطالعات ناکافی ،ضـرر مالی ،شـایعات ،باورهای
منفی درباره واکسیناسیون و انگ هستند .به عالوه یافتهها نشان داد که در زمان شیوع کرونا ،رویکرد درمانی شناختی -رفتاری به صورت آنالین موثر میباشد.
بر طبق مرور مطالعات انجام شـده ،مشـخص شـد که به طورکلی در زمان پاندمی کووید 19-شـاهد کاهش سـالمت روان افراد به خصـوص کارکنان درمانی درگیر
با این بیماری هســتیم و الزم اســت مداخالت روانشــناختی ســریع ،مداوم و به موقع به خصــوص خدمات تلفنی و آنالین صــورت گیرد و فواید خدمات
روانشناختی آنالین در طی زمان شیوع ،به مراتب بیشتر از خدمات روانشناختی حضوری و چهره به چهره است (.شاهدحق قدم و همکاران )1400 ،
ترمیم ناتوانی دانش آموزان در برخی از مهارت هایی که باید به صورت عملی بادست انجام دهند ،نیز از جمله مواردی هست که پس از برطرف شدن ویروس
کویید  19باید در دستور کار مسوولین آموزشی قرار گیرد.
از نظر متخصـصـان فرایند یاددهی -یادگیری تنها به کالس های درس و محتواهای آموزشـی محدود نمی شـود .دانش آموزان از محیط آموزشـی نیز آموزش
هایی را فرا می گیرند که موجب تکامل این فرایند می شـود .ارتباط دانش آموزان با یکدیگر ،با معلمین و مشـاهده رفتارهای آنان به رشـد شـخصـیتی و مهارت
ارتباط ،گفتگوی با یکدیگر و مهارت انجام کارهای گروهی منجر می شــود .حضــور دانش آموزان در منازل و عدم این ارتباطات و مشــاهدات ،در آینده ما را با
دانش آموزانی مواجه خواهد کرد که از توانمندی ها و مهارت های اجتماعی متناسب سن خودشان بهره مند نخواهند بود.
 -8تغییر در مسائل مبتال به خانواده ها و رئوس عناوین جلسات آموزش خانواده ،انتظارات و دردره های والدین
اسـتفاده از فضـای مجازی برای تداوم فرآیند تعلیم و تربیت ازهمان ابتدا با مخالفت بسـیاری از خانواده ها روبرو شـد ،زیرا دانش آموزان و والدین نسـبت به سـواد
رسـانه ای شـناخت الزم را نداشـتند و در واقع این ورود یک شـوک را در عرصـه تعلیم و تربیت کشـور رقم زد .نگرانی والدین دانش آموزان از ورود فرزندانشـان به
فضــای مجازی را می توان در پیام های ارســالی آنان به معلمان ،کارکنان حوزه ســتادی آموزش و پرورش و مشــاوران مدارس و مراکز مشــاوره مشــاهده کرد.
والدینی که به فرزندانشـان تا قبل از شـیوع کرونا و غیر حضـوری شـدن آموزش مدارس ،حتی برای بازی کردن حق اسـتفاده از گوشـی همراه را نمی دادند ،حاال
باید بدون هیچ مقدمه و آموزشی آن را در دسترس فرزندان خود قرار دهند و خود نیز به جهت مشغله های کاری در کنار آنان حضور نداشته باشند.
حضـور دانش اموزان در شـبکه های اجتماعی آنها را با تصـاویر و یا مطالبی مواجه نمود که برای گروه سـنی آنان مناسـب نیسـت .به علت عدم بلوغ فکری دانش
آموزان فضای مجازی برایشان امن نیست و یکی از دغدغه های اصلی والدین درکنارسایر مشکالت می باشد.

مصـاحبهشـوندهای در این باره میگوید« :عدم کنترل فضیای مجازی ،توسیط والدین مسیاله دیگری بود که نمیتوانسیتند بگویند موبایل نداشیته باش.
موبایلی که قبالً برای بچهها منع شییده بود حاال شییده بود یک ابزار یادگیری  .بنابراین کنترل خانواده ها از میان رفت .بچه ها دیر خوابیدند و
دیر بیدار شییدند.بعض یی اوقات همکاران میگفتند که بچه ها توفضییای مجازی آنالین با هم چت می کنند .معلوم اسییت که روز بعد دیگر نمی
توانسیتند در زمانی که الزم اسیت که از خواب بیدار شیوند ،صیبحانه بخورند و سیرحال بنشیینند سیر کالس مجازی .در واقع نظم زندگی به هم
ریخت».
بسـیاری از والدین تسـلط بر فناوری ندارند و دانش آموزان با دانسـتن این موضـوع به فضـای مجازی سـفر می کنند تا به قول خودشـان ازشـگفتی های آن عقب
نمانند .برخی از آنان درخواسـت می نمایند تا آموزش هایی در زمینه نحوه حضـور دانش آموزان در فضـای مجازی و ترفندهایی جهت کنترل انان پیش رویشـان
قرار گیرد .برخی از مدارس م ی خواسـتند که دانش اموزان تحقیق اضـافه برای سـرج در صـفحات اینترنتی نداشـته باشـند و یا اینکه مدارس خودشـان بانک و
صفحات اینترنتی فیلتر شده بوجود آورند.
 -9تغییر در کسب بودجه و نظام جبران خدمت
با ویروس کویید  19بســیاری از مدارس غیردولتی با کمبود بودجه ،در اثر عدم پرداخت شــهریه توســط اولیا به دلیل به هم خوردن کســب و کارشــان مواجه
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شـدند از این رو برای عبور از این مقطع تعداد کارکنان خود را به حداقل رسـاند و درواقع معیشـت دبیران به خطر افتاد .پیش بینی می شـود این روند در برخی
از مدارس ادامه خواهد داشــت .کارکنانی که ســال ها در این مدارس مشــغول بودند این روزها به دلیل عدم بهره مندی و آشــنایی با تکنولوژی های جدید
موقعیت شـغلی شـان به مخاطره افتاده اسـت .همچنین مدارسـی که سـالها با تعداد مناسـبی دانش آموز مشـغول به فعالیت بودند به دلیل عدم برگزاری برخی از
فوق برنامه ها که مدارس غیر دولتی را از مدارس دولتی متمایز می ساخت با ریزش دانش آموز مواجه هستند.

نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره اینگونه بود « :معلمینی که سیاعتهای بسییاری را صیرف آماده سیازی محتوای آموزشیی می نمایند انتظار دارند
مدارس نظام جبران خدمت مناسبی را جهت قدردانی و کیفیت بهتر ارائه کار آنها در اختیارشان قرار دهد».
قرار دادن اینترنت رایگان برای دبیران ،از طرف دولت بخشــی از دغدغه آنان را کاهش داده اســت .اما برای ســاعت های اضــافه انتظار می رود که از طرف
مسـئولین برای آنان خدماتی در نظر گرفته شـود .و یا اینکه معلمینی که دچار آسـیب های جدی جهت فعالیت بسـیار در عرصـه مجازی شـده اند ،مورد حمایت
خدمات درمانی و بهداشتی قرار بگیرند.
 -10کم رنگ شدن تعامل اجتماعی دانش آموزان
تعامل اجتماعی برای رشـد کودکان حیاتی اسـت .بسـیاری از یادگیری که در زمان حضـوری به وسـیله تعامل بین دانش آموزان صـورت می گیرد .آنها برای پیدا
کردن پاسـخ ها ،با همدیگر گفتگو می کنند ،کارهای گروهی انجام می دهند .در کارگروهی مسـولیت پذیری آنان رشـد می کند .در این سـبک یادگیری هم به
صــورت فردی و هم به صــورت گروهی می آموزند .زمانی که آموزش و یادگیری آنالین در نظر گرفته میشــود ،در بســیاری از مدارس به دلیل محدودیت ها
متـاســـفـانـه این مهم فقط زمـان برای آموزش و تـدریس از طریق معلم صـــورت می پـذیرد .برای کودکـان کوچـک ،کالسهـای فیزیکی بســـیـار الزم اســـت.
تـــــعـــــامـــــل اجـــــتـــــمـــــاعـــــی کـــــه مـــــیتـــــوانـــــد اثـــــر مـــــادام الـــــعـــــمـــــر بـــــر کـــــودک داشــــــــتـــــه
بـاشــــد بـایـد در مراحـل اولیـه ارایـه شـــود تـا یـک پـایـه محکم برای مهـارتهـای اجتمـاعی آنهـا فراهم شـــود .کـار گروهی مهـارتی اســــت کـه میتوانـد از
طریق اصــول به اشــتراک گذاری ،برقراری ارتباط و بازی به دســت آید ،در حالی که یادگیری آنالین مانع از این پارامترها میشــود (Jacobs & Farrell,
).2008

مصـاحبهشـوندهای در اینباره میگوید« :در فرایند یادگیری ،محتوا ،ارتباط یادگیرنده و یاد دهنده و  ...بسییار اهمیت دارد و در حال حاضیر با عدم
ارتباطی که بین معلم و یادگیرنده وجود دارد سیوءتفاهمات زیادی پیش میآید که موجب عدم پذیرش و عدم رضیایت دانش آموزان نسیبت به
معلمین است».
با اسـتفاده از امکانات فضـای مجای و پلتفرم های مناسـب می توان محیط هایی را برای کارگروهی فراهم نمود و با برنامه ریزی آموزشـی صـحیح تالش شـود
که کالس مجازی فعال باشد تا تبادل نظر – تفکر نقادانه صورت پذیرد.
 -11آموزش های ضمن خدمت مستمر و مدیریت دانش در فرایند یادگیری الکترونیکی
عرصـه مجازی عرصـه بسـیار نامحدودی اسـت ،دریای بیکران صـفحات اینترنتی و حضـور نرم افزاری بسـیار و با هدفمندی های گوناگون و دسـترسـی دانش آموزان
به تعداد بسیار زیادی از آنان ،در دسترس قرار گرفتن تولیدات همکاران دیگر در عرضه آموزش ،معلمین را وارد سیستم های آموزش ضمن خدمتی کرده است
که هر روز باید بیآموزند تا بتوانند در دوران پســاکرونا به فعالیت خود ادامه دهند .و گر نه در مقام قضــاوت دانش آموزان و مســوولین آموزشــی قرار خواهند
گرفت .موقعیت شغلی خود را از دست خواهند داد.

نظر یکی از مصـاحبهشـوندگان در اینباره اینگونه بود« :ما شیاهد توانمندی های بسییار زیادی از دانش آموزانمان در ارائه کنفرانس ها و انجام تکالیف
هسییتیم ،دانش آموزانبیا ورودبیه عرضییه مجیازی تونمنیدی هیای قیابیل توجهی پییدا کرده انید و اگر میا بخواهیم برای آموزش دروس فقطبیه ییک
پاوروپوینت اکتفا کنیم ،هم برای خودمان ناخوشیانید هسیت و هم اینکه برای دانش آموز دلچسیب نیسیت .برای جلوگیری از این مهم ،دبیران
ما در شوراهایی که داریم هر جلسه یک یا دونفر ،مطالب و نرم افزارهای جدیدی را در دسترس همکاران خود قرار می دهند».
استفاده از فرایندهای یادگیری الکترونیکی دارای مزایایی بسیاری از قبیل:
دسـترسـی جهانی ،برنامه های متعدد و حق انتخاب ،مشـارکت فعال ،دانشـجو محوری ،به موقع بودن ،صـرفه جویی در هزینه ها ،یادگیری با سـرعت دلخواه و
امکان بازگشـت ،ارزیابی چند وجهی ،کمک به حفظ محیط زیسـت می باشـد .به کارگیری مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در توسـعه دانش بنیان فرایند
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یادگیری الکترونیکی و پیامدهای آن از جمله بهبود عملکرد فردی و سـازمانی داشـته باشـد و برخی از چالشـها و مشـکالت یادگیری الکترونیکی را نیز مدیریت
نماید .به دلیل رابطه نزدیک دانش و یادگیری ،مدیریت دانش می تواند سـهم زیادی در بهبود فرایندهای آموزش داشـته باشـد و این موضـوع به سـاخت یک
فرهنگ یادگیری پیوسـته کمک می نماید .بهبود کیفیت ،گسـترش منابع انسـانی و گسـترش پایه در مدیریت و اندازه گیری ،ازجمله نقشـهای مدیریت دانش در
آموزش می باشد.
اگر فرایندهای مدیریت دانش و ابزارهای آن در فرایند یادگیری الکترونیکی به کار رود و ادغام شـــود ،می تواند فراگیران را قادر به شـــناســـایی محتوای مهم
دانشـی برای یادگیری نموده و مسـیر به کاربرد رسـاندن آن را ترسـیم نماید .از جنبه مدیریت دانش ،فراگیران جهت کسـب دانش باید فرآیندهای مدیریت دانش
شامل خلق ،اکتساب ،ذخیره سازی ،شخصی سازی ،تسهیم ،توزیع ،همکاری و به کارگیری دانش را دنبال نمایند( .توالیی)1399 ،
ابزارهای همکاری

ابزارهای
اجتماعی

ابزارهای پیوند

ابراز های دانش
نظیر به نظیر

ابزراهای مدیریت
دانش شخصی

دسته بندی ابزاراهای مدیریت دانش برای اثربخشی یادگیری الکترونیکی

نتیجهگیری
پس از بررسـی هرکدام این موارد ذکر شـده ،مشـاهده می گردد هدف و دغدغه اصـلی حصـول یادگیری اسـت و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسـیده اسـت که
پدیده پاردایم یا تغییر پارادایم از «پارادایم آموزش» به «پارادایم یادگیری» صورت گرفته است.
برای آموزش الگوها ،مدل ها و روش های مختلفی را در آموزش حضـوری داشـتیم که در سـالهای اخیر از آموزش معلم محور به دانش آموز محور تغییر کرده
بود ،اما با ورود کرونا باید به این نتیجه برســیم که یادگیری صــورت گرفته باشــد و این یادگیری می تواند از طریق کالس های آنالین ،آفالین ،شــبکه های
مجازی ،صفحات گسترده اینترنتی باشد.
ورود پاندمی کرونا فرصت هایی را نیز بوجود آورده است که به برخی از آنها عبارتند از:
دانش آموزان برای یادگیری بیشـتر در زمان تدریس معلم ،جسـتجوهایی را همزمان در صـفحات گسـترده داشـتند و می توانسـتند در همان زمان با اجازه دبیرمشالب بیشتری را در کالس به اشتراک بگذارند.
نکته دیگر اینکه دانش آموزان تنها با فشـردن یک دکمه وارد کالس درس می شـدند و از زمان برای اسـتراحت بیشـتر و یا مطالعه قبل از کالس اسـتفاده میکردند و دیگر زمان خود را در ترافیک های طوالنی هدر نمی کنند .البته این موضوع می توانند یکی از موانع برای شرکت در کالس های حضوری باشد.
برای تغییر هر پـارادایم بـایـد زمـان هـای بســـیـاری جهـت متقـاعـد کردن افراد و پـذیریش آن گـذاشـــت ،امـا بـا ورود ویروس کوییـد  19بـه دلیـل اهمیـت فراینـدیادگیری ،تغییر پاردایم آموزش به پارادایم یادگیری مورد پذیرش قرار گرفت.
به پدیده کرونا می توان بعنوان یک فرصت در جهت رشد و ارتقا یادگیری نگاه نمود .البته به شرط اینکه به صورت آموزش ترکیبی یادگیری صورت پذیرد.کرونا هم تهدید بوده و هم فرصـت .فرصـتی که در آینده بشـر از آن می تواند در پیشـبرد علم و فناوری اسـتفاده کند .دنیا به سـمت مطالعات جدیدتر و جامعتری در زمینه ابعاد زندگی بشـر می رود .مطمئنا کرونا تأثیر زیادی بر روی علم خواهد گذاشـت ما در این شـرایط متوجه شـدیم که چقدر زیرسـاخت های علمی
نه فقط در ایران بلکه در دنیا کمبود دارد.
 تأثیر کرونا روی روابط اجتماعی ،بحث های علمی ،کسـب و کارها و علم و فناوری بسـیار عمیق بوده اسـت و به جرأت می توان گفت شـاهد یک سـرفصـلجدیدی در مطالعات علمی در همه ابعاد زندگی بشـرخواهیم بود .چرا که ممکن اسـت در آینده دوباره مشـابه این وضـعیت بوجود آید و دولت ها باید آمادگی
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الزم را برای برخورد با انواع بیماری ها داشته باشند.
مسـئوالن باید برنامه ریزی هایی جهت آموزش دانش آموزانی که به فضـای آموزش مجازی دسـترسـی نداشـتند نیز در نظر بگیرند .تعداد قابل توجهی از دانش
آموزان به دلیل نبود امکانات نتوانسـتند ،از آموزش بهره مند شـوند و برخی یادگیری ها نیز با کیفیت نبوده اسـت .همچنین به دلیل عدم ارتباطات و تعامالت
اجتماعی دانش آموزان از مهارت های اجتماعی کمتری نسبت به سن های خویش در سنوات قبل برخوردارند.
هم چنین دبیران بسـیاری که به دلیل فشـار کاری زیاد دچار فرسـودگی شـغلی شـدند باید مود توجه و توانمند سـازی قرار بگیرند و روحیات آنها با حضـور در
کالس ها فراهم گردد و نکته پایانی و حائز اهمیتاین اسـتوانمندی بسـیار زیاد برخی از دانش آموزان و تجربه شـیوه های مختلف آموزشـت که مسـئولین باید به
این مهم متمرکز شـوند که بخشـی از فرایند یاددهی – یادگیری را به صـورت مجازی و دانش اموز محور در نظر گیرند تا آنان بتوانند از این توانمندی ها لذت
ببرند و شیوه های نوین آموزش نیز همچنان در کالس های درس ساری و جاری باشد.
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شناسایی چالش های آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز در زمان
شیو بیماری کرونا
3

لیال محمدی ،1موسی پیری 2و سیروس اسدیان
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چکیده  -هدف پژوهش حاضییر شییناسییایی چالشهای آموزشهای مجازی از نگاه معلمان در عصییرکرونا بود .پژوهش حاضییر از لحاظ هدف،
کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش ،توصییفی -پیمایشیی بود .جامعهی آماری شیامل معلمان دوره ابتدایی نواحی پنجگانهی شیهر تبریز به تعداد
 3199معلم میباشید 343 .نفر با اسیتفاده از جدول کرجسیی و مورگان و روش نمونهگیری تصیادفی طبقه ای متناسیب با حجم (تعداد معلمان
نیاحییه ییک  71نفر،نیاحییه دو  52نفر،نیاحییه سییه  86نفر،نیاحییه چهیار  69نفر ونیاحییه پنج )65بیه عنوان نمونیه انتخیاب شییدنید .ابزار پژوهش،
پرسیشینامه محققسیاخته  29سیوالی با شیش بعد فنی ،اقتصیادی ،پداگوژیکی ،فرهنگی ،حقوقی و نیروی انسیانی بود که روایی صیوری و محتوایی
ابزار از نظر اسیاتید حوزهی علوم تربیتی تایید و ضیریب پایایی پرسیشینامه با اسیتفاده از ضیریب آلفای کرونبا مقدار  0/93برآورد شید .برای
تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصییفی و اسیتنباطی اسیتفاده شید .نتایج پژوهش نشیان داد که بین دیدگاه معلمان بر اسیاس جنسییت و نواحی
تفاوت معناداری وجود ندارد چون سیطح معناداری آزمون در همهی ابعاد بیشیتر از  0/05اسیت  .همچنین چالشهای اقتصیادی ،پداگوژیکی،
فرهنگی ،فنی ،حقوقی و نیروی انسانی به ترتیب جزء چالشهای آموزش مجازی در بین معلمان و نواحی منتخب میباشند.

کلید واژه -آموزش مجازی ،چالش ،دوره ابتدایی ،کرونا ،معلمان
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مقدمه
ورود فناوری به عرصه ی اطالعات و پدید آمدن فناوری اطالعات تمام ابعاد زندگی بشری را متحول کرد و روند انجام امور با گذشتههای نهچندان دور از نظر
کمی و کیفی تغییر کرده است که درنتیجه این تغییر و تحوالت ،دانشگاهها و مراکز آموزشی با پدیدهی جدیدی بهعنوان فنآوری آموزشی (فناوری آموزشی)
روبرو شده اند که این پدیده آموزش را از حاالت سنتی خارج ساخته و جریان خاصی به آن بخشیده است .این نوع آموزش شالودهای از کاربرد فناوری ،ارتباطات،
مفاهیم روانشناختی ،حرفهای و علمی بر اساس معیارها و استانداردهای معمول است که بنا به اهداف ،نیازها و واقعیتهای موجود جوامع شکل خاصی به خود
میگیرد .آموزش به کمک فناوریهای نوین در مدت زمان کوتاهی که از زمان پیدایش آن میگذرد توانسته شیوههای آموزش را دگرگون نماید] .[1امروزه
دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست .چرا که از سالهای آغازین قرن  12هر یک سال و نیم ،یکبار
قلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می شود .در چنین شرایطی است که افراد جامعه برای هماهنگی با تغییرات دائمی و شتابان پیرامون خود به آموزشهای
مدرن نیاز فزایندهای پیدا میکنند .اگر تا دیروز آموزش تنها از معلمان و مربیان سود میبرد و کتاب بهعنوان اصلیترین منبع اطالعاتی در امر آموزش محسوب
میشد ،امروزه آموزش با ابزارها و محیطهای جدید ارتباطی روبرو شده است ].[2
با توجه به گسترش بیماری همهگیر کووید  19و وارد کردن خسارت بزرگی به زندگی بشر در همهی ابعاد ،مؤسسات آموزشی نیز به دلیل تعطیلی ،با توقف
فعالیت های آموزشی روبرو شدند .در این زمان ،فرایند آموزش و یادگیری آنالین برای افزایش یکپارچگی آموزشی به سناریوی جدید آموزش تبدیل شد].[3
شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کالس های حضوری و فیزیکی در مدارس ،آموزش مجازی با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکههای ملی و
جهانی ،ارتباط معلم و دانش آموز را با یکدیگر و دسترسی آنان را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم میکند .در آموزش مجازی یکی از هدفهای
عالی نظام تعلیم و تربیت ،افزایش کیفیت یادگیری دانشآموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان می باشد .استفاده از آموزش الکترونیکی و فناوریهای نوین آموزشی
در مدارس و بهرهگیری از آنها در مراکز آموزشی ،هرچند که نمیتواند تنها ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعهی بشری
باشد ،اما به محیطهای آموزشی نوید می دهد که با استفاده مستمر از این فناوری حداقل در امر آموزش گامی مؤثر بردارند] .[4با شیوع این ویروس و به دنبال
آن تعطیلی مراکز آموزشی ،متصدیان نظام آموزشی خود را موظف دیدند تا با استفاده از نرمافزارها و ابزارهای مختلف جریان آموزش را از طریق فضای مجازی
دنبال کنند؛ اما به دلیل نبود زیرساختها و امکانات الزم چه در بحث طراحی و چه اجرا با چالشهای جدی روبهرو شدند].[5
نتایج پژوهشهای انجام شده نشانگر وجود چالشهای آموزش در دوران کرونایی است؛ مثالً سلیمی و فردین چالشها را در سه سطح کالن ،میانی و خرد مطرح
کرده است که در سطح کالن چالشهای عدم داشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامهریزان؛ سیاست گذاری نامطلوب ،ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛
در سطح میانی چالش ضعف فناوریهای معرفیشده ،نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم خوردن بودجهبندی مطرحشده و در سطح خرد حاصل گردید.
همچنین ازنظر مشارکتکنندگان ،شیوع کرونا فرصت هایی را در سطح کالن (فراهم کردن زمینه تغییر ،توجه به داشتن برنامهریزی راهبردی و توجه به
آموزشهای برخط و مجازی ،سطح میانی (خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید) و سطح خرد به دنبال داشته است] .[6فری و همکاران به
چالش فناوری ،آموزشی و اجتماعی ناشی از کرونا در آموزش مجازی پرداخته است] [7و گری و دوتا نیز چالشهای آموزش مجازی در دوران کرونایی را شامل
ع دم دسترسی به اینترنت ،ابزارهای دسترسی ازجمله کامپیوتر و موبایل ،عدم تجربه آموزش مجازی ،کاهش ارتباطات اجتماعی ،کاهش آزمایشهای حضوری،
وجود استرس در فراگیران و نبود یادگیری مشارکتی برشمردند] . [3همچنین ساری و نیر پشتیبانی فناوری و آموزش از راه دور و نبود تجربه کافی شرکت در
مورد آموزش مجازی را از چالشهای اساسی دانستهاند].[8
در جوامع مختلف دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود در این دوران است که شخصیت کودک شکل
می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز معلم ] .[9معلمان نیز برای یادگیری،
نه فقط برای تدریس ،به زمان نیاز دارند .این امر بهویژه امروزه برای معلمانی مشهود است که بر دنیای دیجیتال تسلط ندارند یا مجبورند روشهای جایگزینی
برای آموزش دانشآموزانی که در خانه کامپیوتر ندارند پیدا کنند .درحالیکه برخی از معلمان در مورد تغییراتی که  COVID-19اعمال کرده است پذیرفته و
مثبت نگر هستند ،بسیاری دیگر معلومات آموزش آنالین را نمیدانند ،بهویژه کسانی که ارتباطات مجازی محدودی دارند یا از ابزارهای اساسی فناورانه برای
انجام برخوردار نیستند .ضمناً تالش برای پایبندی به برنامهی درسی جدید به صورت آنالین و انجام آن به روشی سرگرمکننده برای جلب توجه دانشآموزان
میتواند برای معلمان چالش برانگیز باشد.
در کشور ما این تعطیلی غیرمنتظره ،آموزش و پرورش را سخت غافلگیرکرد و ضعفهای ساختاری و سخت افزاری آن را بیش از پیش نمایان ساخت .به همین
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سبب مدارس در این برهه با مشکالت گوناگونی روبرو شدند و نتوانستند مانند کشورهای توسعه یافته ،ریل قطار تعلیم و تربیت را به آسانی تغییر دهند .با توجه
به گسترش آموزشهای مجازی در این دوران و دستوپنجه نرم کردن معلمان با مشکالت و چالشهای به وجود آمده درنتیجه استفاده از این نوع آموزشها
شناسایی چالشهای آموزش مجازی کمک قابل مالحظهای به مسئولین نهاد آموزش و پرورش در راستای اجرای بهینه و موفقیت آمیز این شیوهی آموزشی
خواهد کرد .لذا با توجه به خال موجود در ارتباط با شناسایی چالش های آموزش مجازی در شرایط کرونایی هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که
چالش های آموزش مجازی ازنظرمعلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز در زمان شیوع بیماری کرونا چیست؟

روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت پژوهش ،از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان دوره
ابتدایی نواحی پنجگانهی شهر تبریز میباشد که به تعداد  3199معلم میباشد  .برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و بر اساس
این جدول برای  3199نفر  343نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و برای انتخاب نمونه آماری از روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد که
تعداد معلمان ناحیه یک  71نفر ،ناحیه دو  52نفر ،ناحیه سه  86نفر ،ناحیه چهار  69نفر و ناحیه پنج  65نفر بود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
محقق ساخته شامل  ۶مولفه (فنی ،اقتصادی ،پداگوژیکی ،فرهنگی ،حقوقی و نیروی انسانی) و 29گویه در طیف  ۵درجه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد)
بود .جهت تعیین روایی این پرسشنامه از نظر اساتید حوزهی علوم تربیتی استفاده شد که پرسشنامه را دارای روایی صوری و محتوایی دانستند و برای برآورد
کردن ضریب پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای کل پرسشنامه  0/932میباشد .برای تجزیه و تحلیل داده های گرد
آور ی شده از آمار توصیفی( فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و ).....و از آمار استنباطی(آزمون فریدمن ،تی مستقل و تحلیل آنوا) استفاده شد .کلیه محاسبات
آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن  26و در سطح  0/05معناداری انجام پذیرفت.

یافتهها
سوال )1چالشهای فنی ازنظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
جدول  :1چالشهای فنی آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

عدم وجود زیرساختهای تکنولوژیک

343

3/65

1/14

3/07

2

عدم دسترسی به لوازم و ابزارهای الزم در
منزل

343

3/41

1/07

2/66

4

عدم دسترسی به ارتباط اینترنتی مطلوب

343

3/54

1/15

2/88

3

نداشتن سواد رسانهای و فناوری در والدین و
دانشآموزان

343

3/67

1/14

3/07

2

کمبود امکانات فناورانه در مدرسه

343

3/82

1/19

3/32

1

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای فنی ،چالش کمبود امکانات فناورانه در مدرسه با میانگین  3/82و میانگین رتبه  3/32در رتبه اول چالشهای
فنی ،عدم وجود زیرساختهای تکنولوژیک با میانگین  3/65و میانگین رتبه  3/07و نداشتن سواد رسانهای و فناوری در والدین و دانشآموزان با میانگین 3/67
و میانگین رتبه  3/07در رتبه دوم ،عدم دسترسی به ارتباط اینترنتی مطلوب با میانگین  3/54و میانگین رتبه  2/88در رتبه سوم و عدم دسترسی به لوازم و
ابزارهای الزم در منزل با میانگین  3/41و میانگین رتبه  2/66در رتبه چهارم قرار دارند.
سوال )2چالشهای اقتصادی ازنظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
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جدول  :2چالش های اقتصادی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

عدم توانایی مالی برای خرید
زیرساختهای تکنولوژی

343

3/83

1/22

2/40

3

عدم توانایی مالی در خرید
بسته های اینترنتی

343

3/50

1/24

1/99

4

افزایش قیمت گوشی

343

4/57

0/84

3/19

1

نداشتن زمان کافی برای
انجام شغلی دیگر در جهت
کسب درآمد به علت افزایش
ساعات کاری آموزش مجازی

343

3/88

1/16

2/42

2

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای اقتصادی ،افزایش قیمت گوشی با میانگین  4/57و میانگین رتبه  3/19در رتبه اول چالشهای اقتصادی،
نداشتن زمان کافی برای انجام شغلی دیگر در جهت کسب درآمد به علت افزایش ساعات کاری با میانگین  3/88و میانگین رتبه  2/42در رتبه دوم ،عدم توانایی
مالی برای خرید زیرساختهای تکنولوژی از قبیل(کامپیوتر ،موبایل ،مودم و )...با میانگین  3/83و میانگین رتبه  2/40در رتبه سوم و عدم توانایی مالی در
خرید بستههای اینترنتی با میانگین  3/50و میانگین رتبه  1/99در رتبه چهارم قرار دارند
سوال )3چالشهای پداگوژیکی ازنظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
جدول  :3چالشهای پداگوژیکی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

کمبود مهارت در استفاده از
تکنولوژی از سوی معلمان

343

3/15

1/09

2/13

5

کمبود دوره های آموزشی
فناورانه

343

3/67

1/11

2/93

3

تضعیف ارتباطات و تعامل
چهره به چهره

343

4/13

0/95

3/57

2

کمبود بازخورد مطلوب برای
دانشآموزان

343

3/65

1/08

2/79

4

ضعف در سیستم ارزشیابی
واقعی

343

4/15

1/01

3/59

1

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای پداگوژیکی ،ضعف در سیستم ارزشیابی واقعی با میانگین  4/15و میانگین رتبه  3/59در رتبه اول چالشهای
پداگوژیکی ،تضعیف ارتباطات و تعامل چهره به چهره با میانگین  4/13و میانگین رتبه  3/57در رتبه دوم ،کمبود دورههای آموزشی فناورانه با میانگین 3/67
و میانگین رتبه  2/93در رتبه سوم ،کمبود بازخورد مطلوب برای دانشآموزان با میانگین  3/65و میانگین رتبه  2/79در رتبه چهارم و کمبود مهارت در
استفاده از تکنولوژی از سوی معلمان با میانگین  3/15و میانگین رتبه  2/13در رتبه پنجم قرار دارند.
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سوال  )4چالشهای فرهنگی ازنظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
جدول شماره  :4چالشهای فرهنگی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

گویه

تعداد

1/07

3/24

کمبود حمایت مطلوب
خانواده از معلمان از
آموزش مجازی در خانه

343

3/85

2

1/10

2/85

4

عدم همکاری مطلوب
والدین دانشآموزان

343

3/64

نادیده گرفته شدن بحث
پرورش در کنار آموزش(به
علت زمان کم آموزش
مجازی و لزوم حضوری
بودن مباحث پرورشی)

343

نگرانی از مورد تمسخرقرار
گرفتن تدریس در فضای
مجازی

343

کمبود فرهنگ استفاده از
کالس مجازی در برخی از
دانشآموزان

343

3/93

3/32

3/78

1/09

1/30

1/06

3/33

2/52

3/07

1

5

3

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای فرهنگی ،نادیده گرفته شدن بحث پرورش در کنار آموزش(به علت زمان کم آموزش مجازی و لزوم حضوری
بودن مباحث پرورشی) با میانگین  3/93و میانگین رتبه  3/33در رتبه اول چالشهای فرهنگی ،کمبود حمایت مطلوب خانواده از معلمان از آموزش مجازی در
خانه با میانگین  3/85و میانگین رتبه  3/24در رتبه دوم ،کمبود فرهنگ استفاده از کالس مجازی در برخی از دانشآموزان با میانگین  3/87و میانگین رتبه
 3/07در رتبه سوم ،عدم همکاری مطلوب والدین دانشآموزان با میانگین  3/64و میانگین رتبه  2/85در رتبه چهارم و نگرانی از مورد تمسخر قرار گرفتن
تدریس در فضای مجازی با میانگین  3/32و میانگین رتبه  2/52در رتبه پنجم قرار دارند.
سوال )5چالش های حقوقی آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
جدول  :5چالشهای حقوقی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

بازنشر مطالب و مباحث
علمی بدون اجازه مولف
اصلی

343

3/45

1/22

3/06

3

عدم رعایت حق انتشار
برای محتوای تولیدی

343

3/44

1/19

3/04

4

کنترل دسترسی به
محتوای تولید شده توسط
مولف

343

3/07

1/06

2/54

5

عدم برخورد با متخلفان

343

3/52

1/21

3/17

2
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اینترنتی
عدم رعایت حریم
خصوصی در آموزش
مجازی

343

3/51

3/18

1/21

1

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای حقوقی ،عدم رعایت حریم خصوصی در آموزش مجازی با میانگین  3/51و میانگین رتبه  3/18در رتبه اول
چالشهای حقوقی ،عدم برخورد با متخلفان اینترنتی با میانگین  3/51و میانگین رتبه  3/17در رتبه دوم ،بازنشر مطالب و مباحث علمی بدون اجازه مولف
اصلی با میانگین  3/45و میانگین رتبه  3/06در رتبه سوم ،عدم رعایت حق انتشار برای محتوای تولیدی با میانگین  3/44و میانگین رتبه  3/04در رتبه چهارم
و کنترل دسترسی به محتوای تولید شده توسط مولف با میانگین  3/07و میانگین رتبه  2/54در رتبه پنجم قرار دارند.
سوال  )6چالش های نیروی انسانی از نظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟
جدول  :6چالشهای نیروی انسانی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

نبود انگیزه کافی برای تدوین محتوا در آموزش مجازی

343

3/54

1/17

3/62

1

نبود اعتماد به نفس برای تدریس مجازی

343

2/84

1/26

2/67

3

عدم همکاری عوامل اجرایی مدرسه(مدیر ،معاون و )...در راسنای آموزش
مجازی

343

2/85

1/28

2/58

4

مقاومت در برابر تغییر نوع آموزش از حضوری به مجازی از سوی معلمان و
کادر مدرسه

343

2/87

1/20

2/67

3

نبود نیروی انسانی ماهر در راستای نحوه آموزش مجازی در سطح مدرسه

343

3/44

1/21

3/47

2

بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالشهای نیروی انسانی ،نبود انگیزه کافی برای تدوین محتوا در آموزش مجازی با میانگین  3/54و میانگین رتبه 3/62
در رتبه اول چالشهای نیروی انسانی ،نبود نیروی انسانی ماهر در راستای نحوه آموزش مجازی در سطح مدرسه با میانگین  3/44و میانگین رتبه  3/47در
رتبه دوم ،مقاومت در برابر تغییر نوع آموزش از حضوری به مجازی از سوی معلمان و کادر مدرسه با میانگین  2/87و میانگین رتبه  2/67و نبود اعتماد به
نفس برای تدریس مجازی با میانگین  2/84و میانگین رتبه  2/67در رتبه سوم و عدم همکاری عوامل اجرایی مدرسه(مدیر ،معاون و )...در راستای آموزش
مجازی با میانگین  2/85و میانگین رتبه  2/58در رتبه چهارم قرار دارند.
سوال )7چالشهای آموزش مجازی در بین معلمان(زن و مرد) مدارس ابتدایی در زمان شیوع بیماری کرونا متفاوت است؟
جدول :7بررسی تفاوت چالشهای آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی در زمان شیو کرونا براساس جنسیت
گویه

میانگین مرد

رتبه مرد

میانگین زن

رتبه زن

F

t

سطح معناداری

فنی

3/55

4

3/63

4

0/408

-0/588

0/557

اقتصادی

3/94

1

3/94

1

0/006

-0/056

0/956

پداگوژیکی

3/63

3

3/77

2

0/010

-1/181

0/237

فرهنگی

3/68

2

3/66

3

1/297

0/193

0/847

حقوقی

3/43

5

3/39

5

0/286

0/249

0/803
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نیروی انسانی

3/17

6

3/10

6

0/529

1/021

0/597

بر اساس یافتههای جدول میانگین چالشهای فنی از دیدگاه معلمان مرد  ،3/55چالشهای اقتصادی  ،3/94چالشهای پداگوژیکی  ،3/63چالشهای فرهنگی
 ،3/68چالشهای حقوقی  3/43و چالشهای نیروی انسانی  3/17میباشد که به ترتیب از دیدگاه معلمان مرد ،چالشهای اقتصادی ،فرهنگی ،پداگوژیکی،
فنی ،حقوقی و نیروی انسانی جزء چالش های آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا بوده است .در صورتی که میانگین چالشهای فنی از دیدگاه معلمان
زن  ،3/64چالشهای اقتصادی  ،3/94چالشهای پداگوژیکی  ،3/77چالشهای فرهنگی  ،3/66چالشهای حقوقی  3/39و چالشهای نیروی انسانی 3/10
میباشد که به ترتیب از دیدگاه معلمان زن ،چالشهای اقتصادی ،پداگوژیکی ،فرهنگی ،فنی ،حقوقی و نیروی انسانی جزء چالشهای آموزش مجازی در زمان
شیوع بیماری کرونا بوده است .مطابق با نتیجه به دست آمده از آزمون تی مستقل ،تفاوت محسوسی بین میانگین چالشها از دیدگاه معلمان مرد و زن وجود
ندارد چون سطح معناداری آزمون در همهی ابعاد بیشتر از  0/05است و در هر دو مورد چالشهای اقتصادی در اولویت اول قرار دارند و چالشهای نیروی
انسانی نیز در اولویت آخر چالشها قرار دارند.

جدول  :8آزمون فریدمن اولویت چالش های آموزش مجازی از معلمان منتخب مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا براساس نواحی
ناحیه 1

گویه

ناحیه 3

ناحیه 2

ناحیه 5

ناحیه 4

میانگین رتبه

رتبه

میانگین رتبه

رتبه

میانگین رتبه

رتبه

میانگین رتبه

رتبه

میانگین رتبه

رتبه

فنی

3/59

4

3/54

4

3/66

3

4/03

2

3/47

4

F
1/021

sig
0/396

اقتصادی

4/51

1

4/92

1

3/48

4

4/41

1

4/54

1

0/417

0/796

پداگوژیکی

3/98

2

3/74

2

4/22

1

3/67

3

3/90

2

2/210

0/068

فرهنگی

3/60

3

3/68

3

3/84

2

3/66

4

3/71

3

1/441

0/220

حقوقی

3/04

5

2/78

5

2/68

5

3/21

5

3/03

5

1/551

0/187

نیروی انسانی

2/29

6

2/34

6

2/12

6

2/02

6

2/35

6

0/895

0/467

بر اساس یافتههای جدول( ،)8معلوم میشود که بین چالشهای آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی بر اساس نواحی پنجگانه تفاوت معناداری وجود
ندارد چون سطح معناداری آزمون در همهی ابعاد بیشتر از  0/05است .همچنین میانگین رتبه و رتبهی به دست آمده از آزمون فریدمن نیز موید این نکته
است که در همهی نواحی از نظر معلمان ،چالش اقتصادی در اولویت اول قرار دارد و چالش نیروی انسانی در اولویت آخر میباشد.

نتیجهگیری
شیوع ویروس کرونا ،موجب تعطیلی فیزیکی مراکز آموزشی برای جلوگیری از انتشار این ویروس شد و روند آموزش به صورت مجازی از خانه ها ادامه یافت .در
کشور ما مثل سایر کشورها ،از طریق شبکه های منتخب تلویزیونی ،برنامه های آموزشی برای فراگیران پخش و ارائه شد و بدین ترتیب گام دیگری در راستای
توسعه آموزش مجازی برداشته شد .اما به دلیل نبود زیرساختها و امکانات مناسب ،معلمان در امر آموزش مجازی با چالشهایی روبرو شدند؛ با توجه به نتایج
پژوهش حاضر در رابطه با چالشهای فنی به ترتیب چالش کمبود امکانات فناورانه در مدرسه ،عدم وجود زیرساختهای تکنولوژیک ،نداشتن سواد رسانهای و
فناوری در والدین و دانشآموزان ،عدم دسترسی به ارتباط اینترنتی مطلوب و عدم دسترسی به لوازم و ابزارهای الزم در منزل جزء چالشهای فنی مدارس
ابتدایی در شرایط کرونایی میباشند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش سلیمی و فردین ] [6در چالش ضعف فناوری آموزش ،میرزایی سرگزی و همکاران

] [5در محور فراهم نبودن زیرساختهای فنی ،فری و همکاران ][7در خصوص چالشهای فنی،گری و دوتا ] [3و ساری و نیر ][8و هوانگ ([10])Huang
چالش عدم دسترسی به اینترنت ،ابزارهای دسترسی ازجمله کامپیوتر و موبایل همسویی دارد .چالشهای فنی در درجهی اول مربوط به عدم اتصال به اینترنت
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و دستگاههای الکترونیکی است .این مشکل ممکن است نابرابریها را از طریق دسترسی نابرابر به فناوری مورد نیاز دانشآموزان و معلمان افزایش دهد .در واقع،
همهی فراگیران به فنآوری های الزم برای استفاده از آموزش آنالین مانند اتصال سریع اینترنت و رایانهی قدرتمند دسترسی ندارند].[7همهی معلمان یا
دانشآموزان در خانهی خود لپتاپ ندارند .آنها معموالً به تلفنهای همراهشان وابسته هستند که استفاده از آن به راحتی استفاده از لپتاپ نیست .ضمناً
بسیاری از دانشآموزان به هیچ دستگاه موبایلی یا رایانه رومیزی دسترسی ندارند و دسترسی آموزش مجازی به همه فراگیران را دشوار میکند] .[3نبود
زیرساخت های اینترنتی چه در بین برخی از معلمان و والدین و از طرف دیگر هزینه زیاد تامین اینترنت به خصوص برای برخی از والدین چالش مهمی است.
همچنین در صورت عدم وجود ابزارهای الزم برای استفاده در منزل توسط معلمان و دانشآموزان ،آموزش مجازی به مشکل برخواهد خورد .در رابطه با
چالشهای اقتصادی به ترتیب افزایش قیمت گوشی ،نداشتن زمان کافی برای انجام شغلی دیگر در جهت کسب درآمد به علت افزایش ساعات کاری ،عدم
توانایی مالی برای خرید زیرساختهای تکنولوژی از قبیل(کامپیوتر ،موبایل ،مودم و )...و عدم توانایی مالی در خرید بستههای اینترنتی جزء چالشهای اقتصادی
مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی میباشند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش محمدی و همکاران ][11در چالش هزینه تامین زیرساختها همسویی دارد.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که شرایط اقتصادی یکی از چالشهای اساسی در راستای آموزش مجازی است .در راستای این چالشها افزایش قیمت
گوشی در ماه های گذشته بود که برخی از معلمان و والدین توان مالی الزم را برای تامین هزینه خرید گوشی نداشتند که این امر منجر به اختالل در روند
آموزش مجازی از سوی معلمان و والدین شده است .ضمناً به علت افزایش ساعات کاری معلمان در سایه ی آموزش مجازی ،برخی از معلمان که قبالً عالوه بر
معلمی مشغول مشاغل دیگری برای تامین هزینه خود بودند ،دیگر نتوانستند در جهت تامین مخارج زندگی به شغل دیگری رو بیاورند که این امر از جمله
چالشهای دیگری اقتصادی است .چالش اقتصادی دیگر عدم توانایی مالی در تامین زیرساختهای فناوری است .بدیهی است که معلمانی که هزینه تامین
زیرساختهایی از قبیل گوشی ،لپ تاپ ،اینترنت و  ...را نخواهند داشت ،در آموزش مجازی دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که بدون دسترسی به ابزارهای مناسب
فناورانه ،آموزش مجازی تقریباً کاری سخت و غیر قابل انجام می باشد .در خصوص چالش های پداگوژیکی نتایج نشان داد که به ترتیب ضعف در سیستم
ارزشیابی واقعی ،تضعیف ارتباطات و تعامل چهره به چهره ،کمبود دورههای آموزشی فناورانه ،کمبود بازخورد مطلوب برای دانشآموزان و کمبود مهارت در
استفاده از تکنولوژی از سوی معلمان جزء چالشهای پداگوژیکی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی می باشند.نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رضایی][12در
محور ناکارآمدی ارزشیابی مجازی ،کیان] [13و گیری و دوتا ] [3در محور کمبود تعامالت چهره به چهره همسویی دارد .در تبیین این یافته میتوان چنین
گفت که ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر مهم در برنامه درسی در جهت دستیابی به میزان موفقیت برنامه درسی انجام میپذیرد .ارزشیابیهای مجازی به علت
عدم کنترل دقیق فراگیران دارای مشکالت اساسی است و در فرآیند آموزش مجازی قاطعانه نمیتوان گفت که دستیابی به اهداف مدنظر حاصل شده است .از
طرف دیگر،گسترش آموزش مجازی باعث شده است که ارتباطات چهره به چهره معلم و فراگیر از بین رفته است که این امر مشکالتی را برای روند آموزش به
وجود آورده است؛ چرا که درصد تاثیرپذیری آموزش رو در رو به مراتب بیشتر از آموزش مجازی است .گرچه در کالس مجازی فرصتی جداگانه برای سوال و
جواب در نظر گرفته شده ،اما نمیتواند جایگزین رفع اشکال به صورت حضوری باشد .در آموزش مجازی به دلیل عدم تعامل مستقیم دانشآموز و معلم (و
همچنین با توجه به سایر مشکالت) ،دانشآموزان اغلب تمرکز خود را از دست میدهند و در یادگیری برخی از دانشآموزان مشکالتی به وجود میآید که از
جمله این مشکالت ،مشکالت ارتباطی است] .[14در ارتباط با چالشهای فرهنگی نتایج نشان داد که نادیده گرفته شدن بحث پرورش در کنار آموزش(به علت
زمان کم آموزش مجازی و لزوم حضوری بودن مباحث پرورشی) ،کمبود حمایت مطلوب خانواده از معلمان از آموزش مجازی در خانه ،کمبود فرهنگ استفاده
از کالس مجازی در برخی از دانشآموزان ،عدم همکاری مطلوب والدین دانشآموزان و نگرانی از مورد تمسخر قرار گرفتن تدریس در فضای مجازی جزء
چالشهای فرهنگی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی میباشند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش توکوئرو ( [15 ])Toqueroو گری و دوتا]  [ 3در
محور دلهرهی آموزشی معلمان و دانشآموزان همسویی دارد .بیاعتقادی برخی معلمان به آموزش مجازی و در نتیجه عدم صرف وقت الزم ،حذف کاریزمای
ناشی از حضور معلم ،تغییر و اشتراکگذاری بیشتر مسئولیت یادگیری به خود ،عدم حرفشنوی از پدر و مادر و خستگی و بیحوصلگی ناشی از فعالیتهای
درون و بیرون از منزل به عنوان چالشهای فرهنگی آموزش مجازی در شرایط کرونایی است] .[11در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که دانشآموزان به
دلیل حضور نیافتن در مدارس یا کمتر شدن زمان حضورشان در کالسها نمیتوانند مبانی پرورشی را به درستی فرا بگیرند و مهمتر این که از امتیاز همصحبتی
و هماندیشی با سایر همکالسیهای خود محروم هستند .به همین دلیل معلمان و کادر آموزشی باید پیگیری بیشتری داشته باشند تا دانشآموز مفاهیم پرورشی
را نیز بهتر درک کند .چالش فرهنگی دیگر ،عدم حمایت خانواده از آموزش مجازی در خانه است .این مورد هم در مورد معلمان و هم در مورد دانشآموزان
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صدق می کند .معلمانی که دارای فرزندان با سنین پایین در خانه هستند ،اغلب در تهیه مواد آموزشی مبتنی با فناوری دچار مشکل میشوند ،به خصوص در
بین معلمان خانم این مورد مشهودتر است .همچنین دانش آموزان اگر از حمایت کافی خانواده در جهت تامین زیرساختهای و هزینههای آموزش مجازی
برخوردار نباشند ،از این نوع آموزش بی بهره خواهند بود .در رابطه با چالشهای حقوقی نتایج نشان داد به ترتیب عدم رعایت حریم خصوصی در آموزش
مجازی ،عدم برخورد با متخلفان اینترنتی ،بازنشر مطالب و مباحث علمی بدون اجازه مولف اصلی ،عدم رعایت حق انتشار برای محتوای تولیدی و کنترل
دسترسی به محتوای تولید شده توسط مولف جزء چالشهای حقوقی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی میباشند .در تببین این یافته میتوان چنین گفت
غیرمنتظره و یکباره بودن آموزشهای مجازی ،خالی از چالش نبوده است .با توجه به اینکه فرهنگسازی و آموزش الزم برای بهرهگیری از اینترنت و فضای
مجازی برای کودکان آنچنان که میبایست صورت نگرفته است ،این شیوهی آموزش پیامدهای منفیای نیز به دنبال داشته است در ماههای گذشته کلیپهای
متعددی با مضامینی همچون «سوتی خفن معلم» و یا «شاگرد بمب خنده» از کالسهای مجازی معلمان و دانشآموزان در شبکههای مجازی بازنشر شدند که
این عمل جدای از اینکه میتواند زندگی خانوادگی و یا شاید زندگی برخی را با مشکالتی روبهرو سازد در واقع نوعی پایمال کردن و ضایع کردن حریم خصوصی
دیگران به شمار میرود .همچنین با توجه به اینکه ،تدوین محتوای مناسب برای آموزش مجازی نیازمند زمان زیادی است و کاربران فضای مجازی بدون توجه
به این امر ،آثار مولفان و معلمان را بدون کسب اجازه در این فضا منتظر می کنند که این امر چالش حقوقی محسوب میشود .در خصوص چالشهای نیروی
انسانی نتایج نشان داد به ترتیب نبود انگیزهی کافی برای تدوین محتوا در آموزش مجازی ،نبود نیروی انسانی ماهر در راستای نحوهی آموزش مجازی در سطح
مدرسه ،مقاومت در برابر تغییر نوع آموزش از حضوری به مجازی از سوی معلمان و کادر مدرسه ،نبود اعتماد به نفس برای تدریس مجازی و عدم همکاری
عوامل اجرایی مدرسه(مدیر ،معاون و )...در راستای آموزش مجازی جزء چالشهای نیروی انسانی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی میباشند .نتایج پژوهش
حاضر تا حدی با نتایج پژوهش فری و همکاران] [7و گری و دوتا ][3در چالش نبود تجربه و انگیزه کافی برای آموزش مجازی معلمان همسویی دارد .مهمترین
رکن برای پیاده سازی و بهره برداری از آموزش های مجازی ،برنامهریزی برای تهیه و تولید محتوای الکترونیکی است که این رکن جز در سایه وجود انگیزهی
کافی برای معلمان فراهم نمی شود .اگر معلمی حس کند که هیج تفاوتی بین او و کسی که کال به تولید و تدوین محتوای مجازی برای آموزش نپرداخته است،
وجود ندارد ،انگیزهی الزم را برای ادامهی آموزش مجازی از دست خواهد داد .وجود انگیزه برای تولید محتوا نیازمند وجود بستر الزم برای یادگیری و مشارکت
می باشد که اگر نیروی انسانی ماهر و توانمندی (ازجمله مدیر) در مدرسه وجود داشته باشد ،میتواند زمینهی شکوفایی استعداد معلمان و همچنین عالقهمند
کردن آنها به فرآیند تدوین محتوای آموزش مجازی را فراهم سازد .از طرف دیگر مقاومت در برابر تغییر فعالیتهای آشکار و پنهان که معلمان نسبت به تغییرات
برنامهریزی شده سازمانی است .این پدیده مشابه مفهوم اینرسی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است که افراد سعی میکنند خود
را در وضعیت قبلی حفظ کنند و از پرداخت به امور جدید ،دوری می کنند که این امر در مورد آموزش مجازی در برخی از همکاران نیز صدق میکند .و جو
اعتماد به نفس نیز از جمله چالشهای نیروی انسانی است .اعتماد به نفس مهم است زیرا که به فرد جرات ،عزت نفس و توانایی ابراز وجود میدهد .وقتی که
فرداعتماد به نفس دارد نمیترسد که ریسک بکند و چیزهای جدیدی را امتحان کنید .اعتماد به نفس برای داشتن یک زندگی شاد و موفق ضروری است و یک
ویژگی شخصیتی است که اکثر مردم آن را تحسین میکنند .وجود اعتماد به نفس باال ،فرد را به انجام آموزش مجازی عالقهمند میسازد و این افراد همیشه
سعی میکنند قابلیت های خود را در آموزش مجازی با تدوین فیلم و ...به دیگران نشان بدهند که در صورت همکاری و مشارکت صمیمانه ارکان مدرسه (از
جمله مدیر) این توانمندیها روز به روز شکوفاتر خواهند شد .وجود اعتماد به نفس باال ،فرد را به انجام آموزش مجازی عالقهمند میسازد و این افراد همیشه
سعی میکنند قابلیت های خود را در آموزش مجازی با تدوین فیلم و ...به دیگران نشان بدهند که در صورت همکاری و مشارکت صمیمانه ارکان مدرسه (از
جمله مدیر) این توانمندیها روز به روز شکوفاتر خواهند شد .با توجه به اینکه تدریس مجازی ،برای بسیاری از معلمان پدیدهای جدید است که سابق بر این
تجربه کافی در این زمینه را نداشتهاند ،به نظر میرسد جهت رویارویی با چالشهای این نوع تدریس نیازمند برنامهریزی دقیق ،آموزش مداوم معلمان با برگزاری
کارگاههای آموزشی و کالسهایی هستیم که تدریس مناسب و منطبق با اکولوژی کالسهای مجازی را برای معلمان روشن کند و تجربیات مناسبی را در اختیار
آنها قرار دهد تا بتوانند بر چالشهای تدریس در فضای مجازی فایق آیند.
به دست اندرکاران آموزش و پرورش پیشنهاد میشود تا در ابتدای سال کارگاههای آشنایی با نحوه استفاده از فناوری در بین والدین و دانشآموزان و معلمان
برگزار کند .برنامه ای مبتنی بر تماس تصویری چند نفره در جهت افزایش تعامالت چهره به چهره تدوین شود .مباحث پرورشی در قالب برنامههای آنالین و یا
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ویدیو کلیپ ارائه شود و تکالیف مربوط به این بخش نیز از فراگیران خواسته شود .با برگزاری کارگاهها سعی شود به ضرورت ،اهمیت و مزایای آموزش مجازی
اشاره شود تا مقاومت در برابر تغییر در بین همکاران کاهش یابد .به محققان آینده پیشنهاد می شود به بررسی راهکارهای برون رفت از چالشهای آموزش
مجازی در شرایط کرونایی از دیدگاه خبرگان بپردازند .همچنین پیشنهاد میشود جهت بررسی چالشهای آموزش مجازی در شرایط کرونایی از روشهای
دیگری از جمله مصاحبه در قالب رویکرد کیفی و یا رویکرد ترکیبی نیز استفاده شود.
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چکیده – به دنبال پاندمی کووید 19-و مجازی شیدن آموزش در دانشیگاهها ،بررسیی کیفیت این شییوه یادگیری الزامی اسیت .مطالعه حاضیر با
هدف ارائه مدل ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در پاندمی کرونا از دیدگاه دانشیجویان دندانپزشیکی دانشیگاه علوم پزشیکی مازندران انجام شید.
پژوهش حاضیر ،توصییفی–تحلیلی از نو مقطعی اسیت .ابزار گردآوری دادهها پرسیشینامه با  5مولفه :شییوه اجرا ،امکانات و فناوری ،محتوا،
راهبردها و روشهای آموزشیی ،ارزشییابی ،طراحی شید .برای تایید روایی محتوایی ،پرسیشینامه مورد تایید متخصیصیین آموزش قرار گرفت.
سیپس پرسیشینامه توسیط  30نفر از دانشیجویان تکمیل گردید و پایایی آن از طریق ضیریب آلفای کرنبا  0.98محاسیبه گردید .پرسیشینامه به
شکل مجازی و آنالین برای همه دانشجویان هدف که واحدهای مجازی خود را در نیمسال دوم  1398-99و نیمسال اول  1399-1400گذرانده
بودند ،ارسیال گردید .نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشیاف ی و تاییدی نشیان داد تمامی سیواالت دارای بار عاملی بیشیتر از متغیر پنهان به خود را
داشیتند .ولی بین متغیرهای پنهان ،در مدل نهائی باالترین ضیریب مسییر مربوط به مولفه راهبردها و روشها و در جایگاه دوم و سیوم امکانات و
فناوری و محتوا قرار دارد .در این مدل  %61.6از تغییرات ارزشیابی توسط سه متغیر فوق قابل تبیین است.
کلید واژه :مدل ارزیابی آموزش ،پاندمی کرونا ،دانشجویان دندانپزشکی
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مقدمه
با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ،شیوههای ارائه آموزش همانند دیگر جنبههای زندگی دچار تغییر و تحوالتی شده است .که ماحصل آن ،ارائه شیوههای
آموزش مجازی یا همان یادگیری الکترونیکی است .طبق تعریف ،آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکی شامل هر نوع یادگیری که در آن از شبکه برای انتقال
دانش ،تعامل و تسهیل در یادگیری استفاده شود ،میباشد 1.این نوع از آموزش بیشتر از "ارائه" اطالعات ،بر کمک و پشتیبانی اساتید و مدرسان به دانشجویان
در خصوص یافتن اطالعات متمرکز است .هفت اصل و عامل موثر بر آموزش اثربخش توسط چیکرینگ و گامسون ،بیان گردیده است .این  7مولفه شامل تشویق
به برقراری ارتباط بین دانشجو و مـدرس ،توسـعه ارتبـاط متقابـل و همکـاری بـین دانشـجویان ،تشویق به یادگیری فعال ،دادن بازخورد سریع ،زمان و وظیفه،
بیان انتظارات باال ،احترام بـه اسـتعدادها و شیوههای یادگیری میباشد .اکبری و همکاران ،مولفههای اهداف ،محتوا ،تعامل میان استاد و دانشجو ،انتظارات،
ارزشیابی ،بازخورد ،زمان و وظیفه ،همکاری میان دانشجویان ،تفاوتهای فـردی و راهبردهای یادگیری متنوع ،یادگیری فعال و محیط یادگیری را جهت بررسی
کیفیت آموزش مجازی بررسی کردهاند.

2

تکمیل آموزشهای پزشکی با استفاده از تکنولوژی روز به دانشجویان این امکان را میدهد تا مهارتهای گروهی خود را گسترش دهند3.و 4به عنوان مثال میتوان
از وبینارها ،ویدیوکنفرانسها ،شبکههای اجتماعی و دیگر نرم افزارهایی که فضایی برای آموزش مجازی فراهم میکنند ،جهت برگزاری کالسهای آموزشی
دانشگاهی بصورت مجازی استفاده کرد 4.وبینارها امکان برگزاری جلسات و کالسهای آموزشی بین اساتید و دانشجویان در نقاط جغرافیایی مختلف در یک
زمان را فراهم میآورند 5.بطور خالصه ،آموزش مجازی یک منبع آموزشی آسان را در دسترس بشر قرار داده است.

4,6

اگرچه آموزش مجازی دارای محاسن متعددی از جمله دسترسی آسان به منابع آموزشی ،پتانسیل ایجاد منابع جدید و تعامل آنالین بین اعضای یک دانشگاهی
یا بین دانشگاه های مختلف است؛ ولی دارای چالشها و معایبی نیز می باشند .متدوالترین چالشهایی که در طول استفاده از سیستم عاملهای الکترونیکی
برای ارائه یادگیری مجازی وجود دارد ،مشکالت فنی و همچنین عدم دسترسی همه افراد به اینترنت بوده که این نوع آموزش را با محدودیتهایی روبرو میکند.
4،6،7،8،9

کشور چین در ژانویه  ٢٠٢٠بطور رسمی ویروس کرونا را به عنوان پاتوژن مسبب کووید ١٩-معرفی کرد .این بیماری به سرعت به یک اپیدمی چالش برانگیز
برای تمامی کشورها تبدیل شد .عالیم شبه سرماخوردگی مانند تب ،ضعف و بیحالی و سرفه نشانه های اصلی ابتال به ویروس  SARS-CoV-2هستند 10.با
وجود اینکه بیماران مبتال به کووید ١٩-دارای عالئم بالینی ،منبع اصلی انتقال این ویروس هستند ،تحقیقات نشان میدهند که بیماران بدون عالمت هم در
دوران نهفتگی ،ناقل بیماری بوده و این بیماری همه سنین را درگیر میکند و یک پاندمی بسیار چالش برانگیز شناخته شده است.

4،6،11

سالمت دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاهها ،شیوه «آموزش مجازی» برای برگزاری کالسهای آموزشی دانشجویان در نظر گرفته شد.

جهت حفاظت از

6,7,8,9,11

استفاده از آموزش مجازی و مبتنی بر شبکه به خودی خود جدید نبوده و مطالعاتی هم در جهت ارزیابی آن در دروس و رشتههای مختلف مورد ارزیابی قرار
گرفته است .اما پاندمی ذکر شده شرایطی را بوجود آورده که دانشگاهها ملزم به ارائه آموزش ها ،حداقل در بخش دروس نظری ،به شیوه الکترونیکی و بصورت
بسیار گستردهتر از قبل شدهاند .بنابراین مهم است که کیفیت این نوع از آموزش با توجه به معیارهای بررسی آموزش مجازی ،مورد بررسی قرار گیرند تا از
سطح باالی آن اطمینان حاصل شود .همچنین ،ارزیابی کیفیت آموزش از ضروریات نظام آموزش عالی ست 12.یکی از راههای ارزیابی کیفیت آموزش ،اخذ نقطه
نظرات دانشجویان از طریق بررسی یافتههای حاصل از پرسشنامه و سنجش اثرات متغیرهای انتخاب شده (مستقل) روی متغیر وابسته (کیفیت آموزش) میباشد.
از این رو مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در پاند می کرونا از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
طراحی گردید.
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مواد و روشها
تحقیق پیش رو ،مطالعهای توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است که با هدف بررسی کیفیت آموزش مجازی در پاندمی کووید 19-از دیدگاه دانشجویان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،با کد اخالق  IR.MAZUMS..REC.1400.9209انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق
ساخته میباشد .برای طراحی پرسشنامه از مطالعات یادگیری الکترونیکی (اسماعیلی و همکاران ( ،1 )1395نوبخت و همکاران ( ،13 )1395اکبری و همکاران
( )2)1391استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  30زیرمؤلفه بود .پرسشنامه در  5مولفه :شیوه اجرا ،امکانات و فناوری ،محتوا ،راهبردها ،روشهای آموزشی
و ارزشیابی طراحی شد .برای تایید روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات متخصصین آموزش (متخصصین آموزش عالی ،برنامه ریزی درسی ،آموزش پزشکی)
استفاده شد و مورد تایید آنها قرار گرفت .روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه شاخص  )content validity ratio( CVRبررسی شد.
برای تعیین نسبت روایی محتوا از  20نفر متخصص و خبره آموزش پزشکی ،آموزش عالی و سایر متخصصان ،عالقهمند و خبره در حوزه آموزش درخواست شد
تا هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی (ضروری است ،مفید است ولی ضروری نیست ،ضرورتی ندارد) بررسی نمایند .سپس با استفاده از فرمول  CVRکه
در آن  NEتعداد متخصصانی که به گزینه ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد متخصصان بود و نسبت روایی محتوایی محاسبه گردید .بر اساس جدول الوشه
برای تعیین حداقل ارزش شاخص ،نسبت روایی محتوایی عبارتی که میزان  CVRآنها از  0/42باالتر بود ،حفظ گردید و سه زیرمؤلفه که کمتر از  0/42بود،
حذف گردید .برای پایایی ابزار ،پرسشنامه توسط  30نفر از دانشجویان تکمیل گردید و پایایی آن از طرق ضریب آلفای کرنباخ  0/98محاسبه گردید.
مؤلفه شیوه اجرا شامل  7زیرمؤلفه بود که جهت بررسی میزان و کیفیت برگزاری کالسها به روش آنالین و/یا آفالین و کیفیت ساعت کالسها طراحی شده
بود .مؤلفه امکانات و فناوری شامل  9زیرمؤلفه با هدف سنجش مواردی از جمله سهولت استفاده از سامانه طراحی شده ،سرعت دسترسی به محنواهای آموزشی،
متناسب بودن طراحی سامانه ،وجود پشتیبانی مناسب ،امکان ارسال تکلیف یا ارسال پیام صوتی یا متن برای اساتید و سایر دانشجویان و وجود هماهنگی بین
صدا و تصویر و متن حین آموزش ،بود .در ادامه سواالت ،مؤلفه محتوا شامل  6زیرمؤلفه :تطابق مطالب ارائه شده با اهداف درس و طرح دوره ،میزان استفاده از
محتواهای جدید و به روز و تنوع در محتواها (بکار بردن تصاویر ،گرافها ،جداول ،نمودارها ،مثال ها و ) ...و ذکر منابع آموزشی بود 4 .زیرمؤلفه مؤلفه راهبردها
و روش ها جهت ارزیابی امکان گفتگو و مشارکت فعال دانشجویان حین کالس ،میزان و وجود تکالیف و پروژههای گروهی و مشارکتی و بازخورد مناسب و کافی
از جانب اساتید طراحی شدند .در نهایت برای بررسی مؤلفه ارزشیابی 4 ،زیرمؤلفه که موارد زیر را بیان میکردند در نظر گرفته شد :اعالم نمودن مالکهای
ارزشیابی واضح از جانب اساتید ،ارزیابی مستمر آموختههای دانشجویان ،اخذ آزمونهای میانترم و بیان نحوه و زمان ارائه تکالیف به طور واضح از سوی اساتید.
در مجموع  30سوال با مقیاس  5درجهای لیکرت بصورت جداگانه برای ترمهای تحصیلی نیمسال دوم سال  1399-1398و نیمسال اول سال 1400-1399
طراحی شدند.
جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران میباشد .معیار ورود به طرح ،گذراندن واحدهای دندانپزشکی نظری به شیوه
مجازی در نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1398و نیمسال اول سال تحصیلی  1400-1399بود .همچنین معیارهای خروج از طرح شامل :عدم گذراندن
یا حذف یکی از این دو ترم یا هردو ترم ،عدم برداشت و اتمام واحدهای نظری علوم پایه و یا نظری اختصاصی ،مجازی نبودن آموزش دانشجو در یکی یا هردو
ترم بودند .نمونهگیری به صورت سرشماری بود و همه  256دانشجوی دندانپزشکی که در نیمسال مذکور واحدهای آموزشی را به صورت مجازی گذرانده بودند،
در نظر گرفته شدند .لینک پرسشنامه در سایت  googleform.comایجاد و به شکل مجازی از طریق شبکه های اجتماعی و ایمیل ،برای دانشجویان
ارسال شد.
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برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی تحقیق از فن مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار Smart PLS 3
استفاده شد .این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنها روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه کم و توزیع داده ها غیر نرمال است14.
مدل سازی معادالت ساختاری از دو بخش شامل مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می باشد .متغیرهای مدل نیز در دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار
تقسیم بندی می شوند .متغیرهای پنهان در سطوح مختلف به کار برده میشوند .بخش مدل اندازه گیری شامل سواالت (شاخصها) هر بعُد همراه با آن بُعد
است و روابط میان سواالت و ابعاد در این بخش مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرند .بخش مدل ساختاری نیز شامل تمامی سازه های مطرح شده در مدل
اصلی پژوهش بوده و میزان همبستگی سازه ها و روابط میان آنها مورد بررسی قرار می گیرد 15.بسته به اینکه چه میزان دقت برای حذف سواالت در نظر
گرفته می شود ،مقادیر مالک از  0/5الی  0/7برای بار عاملی معرفی شده ولی کمترین سرحد بار عاملی مقدار  0/4می باشد 16.برای تایید فرضیه پژوهش از

فرمان  Bootstrappingدر نرم افزار  Smart PLSاستفاده شد .برای تایید فرضیه و بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t
استفاده می شود .وقتی مقدار  tبیشتر از  1/96باشد بیانگر معنادار میزان بارهای عاملی مشاهده شده در سطح خطای  0/05بوده و مبین پذیرش آن
میباشد17.

نتایج
در نهایت  128نفر از دانشجویان شامل  64دانشجوی دختر و  64پسر در اجرای این طرح مشارکت داشتند .سن این دانشجویان بین  19الی  35سال بوده و
دانشجویان سنین  21الی  24سال  76/1درصد از کل پرسشنامهها را تکمیل کردند.
نتایج اجرای اولیه آزمون مدل ساختاری در شکلهای  1و  2ارا ئه شده است .مؤلفه ارزشیابی به عنوان متغیر وابسته و سایر مؤلفهها متغیرهای مستقل آن در
نظر گرفته شدند .بر اساس این نتایج تمامی سواالت دارای بار عاملی بیشتر از متغیر پنهان به خود را دارند .ولی بین متغیرهای پنهان ،بار عاملی متغیر شیوه
اجرا معنیدار نمیباشد و کفایت الزم برای باقی ماندن را نداشته و باید از مدل حذف شود (جدول  .)1با اجرای مجدد آزمون مدل ساختاری و حذف متغیر
شیوه اجرا ،مدل نهائی ارزیابی آموزش مجازی (شکلهای  3و  )4نشان میدهد که باالترین ضریب مسیر مربوط به مولفه راهبردها و روشها و در جایگاه دوم
امکانات و فناوری و نهایتا در جایگاه سوم محتوا قرار دارد .با توجه به جدول  2تمام متغیرها دارای بار عاملی معنیدار بوده و برازش مدل مناسب است .در این
مدل  % 61/6از تغییرات ارزشیابی توسط سه متغیر امکانات و فناوری ،محتوا و راهبردها و روشها قابل تبیین است.

جدول  –1آماره t
متغیر

و تحلیل ساختاری همه مولفهها

بار عاملی t-value

نتیجه

شیوه اجرا

0/064

0/92

عدم تایید مسیر

امکانات و فناوری

0/282

3/15

تایید مسیر

محتوا

0/198

2/33

تایید مسیر

راهبرد ها و روش
ها

0/384

4/94

تایید مسیر

جدول  –2آماره

t

و تحلیل ساختاری مولفه ها پس از حذف مولفه فاقد بار عاملی معنادار

متغیر

بار عاملی t-value

نتیجه

امکانات و فناوری

0/304

3/68

تایید مسیر

محتوا

0/216

2/59

تایید مسیر
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راهبرد ها و روش
ها

0/389

5/23

تایید مسیر

شکل  – 1مدل ساختاری در حالت استاندارد با ورود همه سواالت و
متغیرها در مدل

شکل  - 2مدل ساختاری در حالت ریر استاندارد با ورود همه سواالت و
متغیرها در مدل
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شکل  - 3مدل ساختاری در حالت استاندارد پس از حذف متغیر شیوه
اجرا

شکل  - 4مدل ساختاری در حالت ریر استاندارد پس از حذف متغیر
شیوه اجرا
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بحث
پاندمی کووید 19-و شیوع گسترده آن از ژانویه  ، 2020تاثیرات به سزایی بر سیستم آموزش دانشگاهی در تمامی دنیا و همچنین کشور ایران داشت .دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز از این امر مستثنا نبوده و آموزش دروس نظری این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی  1398و نیمسال اول
سال تحصیلی  1399تماما به صورت مجازی برگزار شد .یادگیری الکترونیکی و آمورش مجازی به خودی خود جدید نبوده و قبل از دوران پاندمی کووید19-
هم اجرا میشد ،اما هیچ گاه کلّیه دروس و به شکلی که در دور ان پاندمی و قرنطینه ملزم به اجرای آن بودیم ،صورت نگرفته بود .از طرف دیگر ارزیابی کیفیت
این نوع از آموزش به شکل ویژه در دوران پاندمی کووید 19-حایز اهمیت است ،چرا که کیفیت باالتر با رضایت بیشتر دانشجویان همراه بوده که جزوی از
اهداف سیستمهای آمورشی میباشد12.
از آنجا که کیفیت آموزش با رضایت دانشجویان ارتباط مستقیم دارد ،انجام پژوهشهایی که نظرات دانشآموختگان را ابزار سنجش خود خود قرار میدهند،
بسیار مرسوم و کمک کننده در راستای ارتقا سیستم آموزش هر دانشگاه میباشد .از این رو مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در
پاندمی کرونا از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران طراحی گردید.
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محققساخته شامل  5مولفه :شیوه اجرا ،امکانات و فناوری ،محتوا ،راهبردها و روشهای آموزشی ،ارزشیابی بوده است .یافتههای
حاصل از آزمون مدل ساختاری نشان داد که تمامی سواالت بار عاملی بیشتر از متغیر پنهان به خود را داشتند .هرچند بار عاملی متغیر شیوه اجرا معنیدار نبود
و بدلیل عدم داشتن کفایت الزم برای باقی ماندن از مدل حذف شد .پس از حذف متغیر شیوه اجرا و اجرای دوباره آزمون ،مدل نهائی ارزیابی آموزش مجازی
بدین ترتیب بود :باالترین ضریب مسیر مربوط به مولفه راهبردها و روشها بود و در جایگاههای بعدی به ترتیب مؤلفههای امکانات و فناوری و نهایتا محتوا قرار
داشتند .در این مدل  %61/6از تغییرات ارزشیابی توسط سه متغیر امکانات و فناوری ،محتوا و راهبردها و روشها قابل تبیین است .به بیان دیگر ،امکان و میزان
گفتگو و مشارکت فعال دانشجویان حین کالس ،میزان و وجود تکالیف و پروژه های گروهی و مشارکتی و بازخورد مناسب و کافی از جانب اساتید بیشترین اثر
را بر کیف یت آموزش الکترونیکی دارا میباشد .از طرف دیگر میزان و کیفیت برگزاری کالسها به روش آنالین و/یا آفالین و کیفیت ساعت کالسها از اهمیت
کمتری برخوردار بود.
مطالعات مشابه متعددی قبل پاندمی کووید 19-در زمینه آموزش مجازی صورت گرفت .برای مثال مطالعهای که در سال  1398توسط قنبری و همکاران
انجام شد مدل ارائه شده نشان داد که بین مولفه های مورد بررسی ،باالترین ضریب مسیر مربوط به سه مولفههای عوامل تسهیل کننده ،تعامل بین استاد و
دانشجو و تمایل کاربر گزارش شد 18.این نتایج با یافته های این تحقیق همخوانی دارد.
پژوهش دیگری توسط خسروی در سال  97با هدف طراحی و اعتباریابی الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزش در موسسات و دانشگاههای مجازی
ایران انجام گرفت .روش کار بصورت ترکیبی روش دلفی و پیمایش بوده و مدلسازی از طریق نرمافزار  AMOSمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج بیانگر آن بود
که چهار محور کیفیت آموزش ارائه شده ،کیفیت رفتار متولیان آموزش مجازی ،کیفیت سیستم ارائه خدمات و کیفیت پشتیبانی ادراک شده ،کفایت الزم
جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش را دارند .که با مطالعه مذکور همخوانی دارد12.
پدرام و همکاران در سال  89در یک تحقیق با بکارگیری استاندارد ایزو  9126به ارزیابی کیفیت سامانههای یادگیری الکترونیکی در ایران پرداختند .این مدل
شامل  6متغیر اصلی میباشد .یافتههای ایشان نشان داد هر  6متغیر بر کیفیت تاثیر گذار بوده و بیشترین اثر را به ترتیب از قابلیت نگهداری سامانه ،کارایی
سامانه ،انتقال پذیری سامانه ،عملیاتی بودن سامانه ،قابلیت استفاده و قابلیت اطمینان سامانه میپذیرد19.
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تنظیم مجازی سازی و پیکربندی سرورها جهت استفاده پایدار از سامانه آموزش
مجازی مبتنی بر مودل و بیگ بلوباتن در مقیاس بسیار کالن
آمانج خرمیان
دانشگاه کردستانa.khorramian@uok.ac.ir ،
سیامانه آموزش مجازی مبتنی بر مودل و بیگبلوباتن در مقیاس یک دانشیگاه جامع شیامل چندین سیرور نرم افزاری مختلف اسیت .در این
تحقیق پنجاه سیرور بیگبلوباتن ،یک سیرور مودل و یک سیرور باالنسیر در نظر گرفته شیده که الزم هسیت با یکدیگر در ارتباط باشیند .هر کدام
از سیرورهای نرم افزاری نیازمند منابع سیخت افزاری کافی برای اجرای پایدار سیامانه اسیت .تخصییم کامل منابع سیخت افزاری بر اسیاس آنچه
بصیورت رسیمی در خصیوص بیگ بلو باتن توسیط توسیعه دهندگان منتشیر شیده اسیت نیازمند هزینه کرد بسییار زیاد برای تهیه سیرورهای سیخت
افزاری میباشید .با بررسیی نحوه مصیرف منابع توسیط سیرورهای نرم افزاری در مقیاس دانشیگاه کردسیتان ،راهکارهایی جهت تخصییم بهینه
منابع سخت افزاری بصورت اشتراکی با استفاده از مجازی سازی ،انجام تنظیمات کارا بر روی سرورهای سخت افزاری و توزیع بهینه سرورهای
نرم افزاری بر روی سیرورهای سیخت افزاری ارائه و اعمال شیدند .نتیجه اعمال این راهکارها موجب شید علیررم در نظر گرفتن محدودیتهای
آموزش در برگزاری کالسها و با بکارگیری حداقل منابع سخت افزاری ،سامانه بصورت کارا اجرا شود و کالسها دچار مشکل نشوند.
کلید واژه -باالنسر ،بیگبلوباتن ،تعادل زمان/حافظه ،مودل ،سرور سخت افزاری ،سرور نرم افزاری ،سیستم توزیع شده ،مجازی سازی ،مودل
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مقدمه
کالس های درسی دانشگاه کردستان در دوران همه گیری ویروس کرونا نیازمند بکارگیری تکنولوژیهای روز جهت تدریس و تعامل با دانشجویان به عنوان
یک امر مهم در نظر گرفته شد .یکی از راه های ساده و مستقیم برای رسیدن به این هدف استفاده از نرمافزارهای تجاری با کیفیت باال همچون زوم ،1گوگل
میت 2و مایکروسافت تیمز 3است .دو دلیل عمده برای عدم بکارگیری آنها عبارتند از -1 :وجود تحریمها که مانع بزرگ برای استفاده از آن ها می باشد -2
عدم تاثیر این نرم افزارها در وبومتریک دانشگاه.
لذا راه حل این مشکل استفاده از نرم افزارهای متن باز است و مناسب ترین نرم افزار متن باز برای انجام این کار بیگ بلو باتن 4میباشد .با توجه به نیازمندی
های منتشر شده توسط برنامه نویسان این نرم افزار و توسعه دهندگان آن ،اصوالً نیاز به تهیه منابع سخت افزاری اختصاصی غیر مجازی سازی شده وجود دارد
[ ]1که نیازمند هزینههای زیاد است .این مشکل با انجام تنظیمات مناسب روی سرورهای موجود در دانشگاه و انجام مجازی سازی به صورت کارا حل شد .در
این گزارش نحوه انجام این کارها بیان شده است .شایان ذکر است که این نرم افزار اساساً برای مراکز آموزشی کوچک (با تعداد فراگیران کمتر از یکصد نفر
] )[2طراحی شده است لذا به کمک نرم افزارهای جانبی برای به کارگیری جهت استفاده یک دانشگاه با مقیاس بزرگ  ١٢٠٠٠نفر دانشجو امکان استفاده از
آن فراهم شده است.

چالشها
اغلب کالس های درسی دانشگاه کردستان در ساعات مشخصی شروع شده و خاتمه پیدا میکنند .با توجه به روال مرسوم در برنامه زمانبندی کالسهای حضوری،
همچنین نظر به مشکالت مترتب آموزشی با تغییر گسترده در برنامه زمانبندی امکان توزیع یکنواخت کالس ها وجود ندارد .لذا سامانه آموزش مجازی میبایست
بر اساس محدودیت های بخش آموزش دانشگاه در برنامه ریزی درسی و زمانبندی کالس ها راه اندازی شود .از دیگر سو ،سامانه آموزش مجازی می بایست در
کنار سایر سامانه های دانشگاه که بر روی سرورها نصب شدهاند راه اندازی شود .به این معنی که نرم افزار های مرتبط با سامانه آموزش مجازی می بایست به
طور مشترک با سامانههای دانشگاه از منابع سخت افزاری موجود و سرور ها استفاده کند.
تعداد سرورهای مستقر در دانشگاه بسیار کمتر از تعداد سامانه های در حال اجرای دانشگاه هستند .لذا راه حل پیشنهادی برای حل این مشکل استفاده از
مجازی سازی و توزیع سامانه ها بر روی سرور ها است .سرور ها باید به گونهای تنظیم شوند که تحمل بار محاسباتی این سامانه ها را داشته باشند و سامانهها
باید به گونهای توزیع شوند که بار تحمیلی بر روی سرورها نسبتاً یکنواخت باشد .این پیکربندی ها باید به گونهای انجام شوند که اختاللی بر روی عملکرد
سامانه ها در حین اجرا وجود نداشته باشد .در این تحقیق نحوه به انجام رسیدن این امور بیان شده است.
همچنین با اعمال این تنظیمات نیازی به فراهم شدن منابع بسیار زیاد سخت افزاری وجود ندارد و پیشنهاد خواهد شد که توسعه دهندگان بیگ بلو باتن در
نیازمندیهای زیرساختی اعالم شده برای اجرای نرم افزار خود تجدید نظر کنند.

مسئله
سامانه آموزش مجازی دانشگاه متشکل از تعداد زیادی سرور نرم افزاری می باشد که این سرور های نرم افزاری با یکدیگر در ارتباط هستند و اختالل در اجرای
هر کدام از این سرورها موجب بروز اختالل در کل سامانه خواهد شد .از دیدگاه زیرساختی ،سرور های سخت افزاری که محل قرار گرفتن سرور های نرم افزاری
هستند باید به درستی تنظیم شوند طوری که بستر مناسبی برای اجرای این سرور های نرم افزاری فراهم شود .این امر نیاز به انجام تنظیمات در پایین ترین
سطح سرور های سخت افزاری دارد .با توجه به شرکت سازنده و مدل سرور سخت افزاری ،انجام تغییراتی در تنظیمات این سرور ها مورد نیاز است .این تغییرات
بر اساس ماهیت عملکردی سرور های نرم افزاری انجام می پذیرد .تنظیمات اعالم شده از سوی سازندگان بیگ بلوباتن برای سرورهای سخت افزاری مناسب
سرورهای نرم افزاری آموزش مجازی در مقیاس یک دانشگاه نیستند زیرا نیازمند تهیه انبوه منابع سخت افزاری مجزا با هزینه بسیار باال بدون اشتراک منابع
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هستند .لذا انجام تغییرات مناسب بر روی آنها ناگزیر می باشد.
از دیگر سو ،مجازی سازی سرورهای نرم افزاری مستلزم به کارگیری منابع مشترک برای سامانههای مختلف است .سامانه آموزش مجازی شامل  ۵٢سرور نرم
افزاری میباشد که به صورت مجازی راهاندازی شدهاند .منابع تخصیص داده شده به این سرور های نرم افزاری باید به گونه ای انجام پذیرد که اوالً موجب
اختالل در سایر سامانههای دانشگاه نشود؛ در ثانی از منابع مشترک یکدیگر به صورت کارا استفاده کنند .منابع سخت افزاری مورد نظر در این پژوهش عبارتند
از حافظه ذخیره سازی ،هسته های پردازشی و حافظه رم .سایر منابع همچون شبکه ،پهنای باند اینترنت و مصرف انرژی مورد بحث این پژوهش نیستند.

کارهای انجام شده
اغلب تحقیقات انجام شده در کشورهایی که تحت تحریم نیستند در خصوص بکارگیری نرم افزار های تجاری همچون زوم به دلیل کارایی باال و عملکرد مناسب
آن می باشد مثل ] .[3,4,5برخی از دانشگاههای کوچک در کشورهایی با درآمد کم اگر چه تحت تحریم نیستند اما از نرم افزار های تجاری استفاده نمی کنند
و یا به صورت محدود و در ترکیب با بیگ بلو باتن استفاده می کنند ] .[6,7چنانچه بستر ابری مناسبی مهیا باشد و هزینه استفاده از آن مقرون به صرفه باشد
اجرای نرم افزار بیگ بلو باتن بر روی یک سامانه ابری پیشنهاد شده است ] .[8طبق بررسی انجام شده هزینه اجاره ماهانه برای کالس های دانشگاه کردستان
توسط سرویسهای ابری شرکتهای چندین برابر تهیه و نگهداری آنها بر روی سرورهای دانشگاه اعالم میشود که مقرون به صرفه به نظر نمیرسد .کار پژوهشی
منتشر شده در خصوص تنظیمات سرور و پیکربندی مجازی سازی برای دانشگاهی در مقیاس دانشگاه کردستان تاکنون یافت نشد .تحقیق جاری به این موضوع
میپردازد که با منابع سخت افزاری کمتر از آنچه توسط شرکت توسعه دهنده بیگ بلوباتن میتواند نیاز یک دانشگاه را مرتفع کند.

تعاریف و محدودیتها
مودل
مودل یک سیستم مدیریت کالس 1رایگان ،متن باز و بین پلتفرمی 2برای آموزش الکترونیکی است ] [9که افزونههای مفیدی برای تجزیه و تحلیل یادگیری
ارائه میکند ] .[10مودل  18سال پیش توسط مارتین دوگیاماس 3توسعه داده شد تا به مربیان کمک کند دوره های آنالین با تمرکز بر تعامل و ساخت مشترک
مطالب را ایجاد کنند .این نرم افزار بطور مداوم در حال تکامل مداوم است [ . ]11یک سرور نرم افزاری از مودل برای مدیریت کالسهای دانشگاه کردستان
نصب شده است .در حال حاضر تعداد  1815افزونه برای مودل وجود دارند که  524000مرتبه دانلود شده اند ] .[12هم اکنون تعداد  557افزونه مختلف
(شامل آزمون ،انواع سوال ،دفتر نمره ،تکلیف و غیره) بر روی مودل دانشگاه کردستان نصب شده است .یکی از این افزونهها با اسم BigBlueButtonBN
جهت اتصال به بیگبلوباتن نصب شده است.4
بیگ بلوباتن
بیگبلوباتن (بصورت اختصاری )BBB :یک سیستم وب-کنفرانس 5متن باز برای یادگیری آنالین است که با هدف تجربه یادگیری از راه دور با کیفیت باال
توسعه داده شده است .این نرم افزار امکان اشتراک گذاری صوتی  ،تصویری و صفحه را بصورت بالدرنگ فراهم می کند ] .[13برای اجرای آن نیاز به نصب نرم
افزار دیگری وجود ندارد بلکه مبتنی بر  HTML5خالص بوده و صرفاً از مرورگر برای اجرا استفاده میکند .امکانات مورد نیاز کالس درس همچون ضبط و
پخش مجدد کالس ،تخته سفید و به اشتراک گذاری دسکتاپ ،صدا و وبکم در این نرم افزار وجود دارد .این نرم افزار با نرم افزارهای متن باز دیگری همچون
مودل ،وردپرس ،جومال ،دروپال ،ساکای و غیره قابل یکپارچه سازی میباشد ] .[14این نرم افزار برای اجرا از سرویسهای نرم افزاری متعددی منجمله red5
bbb-html5 ،mongod ،tomcat7 ،bbb-fsesl-akka ،bbb-transcode-akka ،bbb-apps-akka ،redis-server ،freeswitch ،nginx ،

1

)CMS (Course Management System
Cross-platform
3
Martin Dougiamas
4
https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn
5
Web-conferencing system
2
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 bbb-web ،etherpad ،kurento-media-server ،bbb-webrtc-sfu ،و  bbb-ltiاستفاده میکند .شکل  1نشان میدهد که تعدادی از این اجزای نرم
افزاری ،در سطح باال ،چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند[15] .

شکل  :1ارتباط بین اجزای نرم افزاری مختلف بیگبلوباتن در باالترین سطح دید
هر سرور نرم افزاری بیگبلوباتن جهت نصب به سیستم عامل اوبونتو  64بیتی نسخه  16/04بر روی هسته لینوکسی  4نیاز دارد .همچنین به
درگاه تیسیپی  80و  443و درگاههای یودیپی از شماره  16384تا  32768نیاز دارد .همچنین در وبسایت اصلی نرم افزار بیان شده که به
سخت افزار اختصاصی جهت اجرا نیاز دارد که این مورد بدلیل عدم امکان تهیه بودجه آن برای  50سرور بیگ بلو باتن مورد نیاز دانشگاه نقض
شده و بصورت اشتراکی در نظر گرفته شده است.
باالنسر
یک سرور نرم افزاری بیگبلوباتن به تنهایی گنجایش تنها  100کاربر (استاد و دانشجو) همزان را دارد که برای مقیاس دانشگاه کردستان کافی نیست .رصد
کالسهای برگزار شده نشان میدهد در ماکزیمم لود کاری 3700 ،کاربر همزمان (شامل کاربران کالسهای دانشگاه کردستان و سایر مراکز آموزشی تحت
پوشش مثل مرکز زبان ،واحد بین الملل ،کارآفرینی ،آموزش های آزاد ،دانشگاه علمی کاربری و برخی مدارس) از سامانه آموزش مجازی استفاده کردهاند .این
تصور اشتباه هست که  ⌈3700 ÷ 150⌉ = 25سرور برای دانشگاه کافی خواهد بود چون یک کالس نمیتواند بر روی دو سرور مجزا برگزار شود و همچنین
تعداد کاربران هر کالس متفاوت و از قبل غیر قابل پیش بینی است .لذا تعداد  50سرور بیگبلوباتن برای کالسها در نظر گرفته شده است.
این ایده که سرورهای بیگ بلوباتن را بصورت ایستا 1به کالس های تعریف شده در دانشگاه تخصیص دهیم مناسب نخواهد بود چون لزوما باالترین کاربران
همزمان مربوط به کالس ها ثابتی نیست بلکه در روزها و ساعات مختلف تغییر میکنند .لذا بهتر است تخصیص هر کالس به سرور بیگبلوباتن بصورت پویا2
انجام پذیرد که کمترین تعداد سرور نرم افزاری نیاز به راه اندازی باشد .وظیفه تخصیص کالس به سرور بیگ بلو باتن میتواند توسط یک نرم افزار انجام شود
که باالنسر نام دارد .از جمله باالنسرهایی که این کار را بشکل قابل قبولی انجام میدهد  ScaleLiteمیباشد که ارتباط آن با سرورهای مودل و بیگ بلو باتن
در شکل  2نشان داده شده است .سایر باالنسرها نیز عملکرد مشابهی دارند.

Static
Dynamic
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شکل  :2آرایش نرم افزاری سرورهای باالنسر ،بیگ بلو باتن و مودل
یک باالنسر میتواند انبوهی از سرورهای نرم افزاری بیگ بلو باتن را مدیریت ک ند طوری که همچون یک سرور به نظر برسند .باالنسر نصب شده برای سامانه
آموزش مجازی دانشگاه تعداد  50سرور بیگ بلوباتن را همچون یک سرور بیگ بلو باتن به سرور مودل معرفی میکند.
سرور سختافزاری
سرور سخت افزاری به کامپیوترهای با منابع محاسباتی قویتر از کامپیوترهای خانگی گفته میشود .مقصود از منابع محاسباتی رم ،هارد و پردازنده؛ و منظور از
قوی تر بودن ،بیشتر بودن از لحاظ کمیت و سریعتر بودن در عملکرد میباشد .مشخصات سرورهای سخت افزاری مورد استفاده سامانه آموزش مجازی دانشگاه
کردستان در جدول شکل  3آمده است.
شماره

نام سرور ()HPE ProLiant

پردازنده ()Xeon

1

DL380 Gen10

6252 2.10GHz

2

DL380 Gen10

Gold 6152 2.10GHz

3

DL380 Gen9

4

DL380 Gen9

Gold

E5-2699 v4 2.20GHz
E5-2650 v4 2.20GHz

تعداد هسته

تعداد نخ

میزان رم

هارد

48

96

512

GB

15

TB

44

88

319

GB

30

TB

44

88

320

GB

12

TB

24

48

64

GB

2

TB

شکل  :3جدول مشخصات سرورهای سخت افزاری مورد استفاده سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان
شایان ذکر است بر روی سرورهای سخت افزاری فوق ،عالوه بر سرورهای نرم افزاری سامانه آموزشی مجازی ،تعداد قابل توجهی از سایر سامانههای دانشگاه نیز
نصب شدهاند که از منابع این سرورهای سخت افزاری بصورت مشترک استفاده میکنند.
سرور نرمافزاری
به نرم افزاری که بر روی یک سرور سخت افزاری قرار گرفته و از طریق ارتباطات شبکه تعدادی سرویس را به سایر برنامهها یا افراد متقاضی ارائه میدهد سرور
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نرم افزاری (نرم افزار سرور ) 1گفته میشود .سرورهای نرم افزاری همیشه باید در حال اجرا باقی بمانند تا امکان پاسخگویی به درخواست ها را داشته باشند.
برای سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان تعداد  50سرور نرم افزاری بیگ بلو باتن ،یک سرور مودل و یک سرور باالنسر راه اندازی شده اند که سروریس
های متعددی را به یکدیگر جهت عملکرد صحیح سامانه ارائه میدهند و تعدادی سرویس را به کار بران (اساتید و دانشجویان) ارائه میدهند .این  52سرور نرم
افزاری بر روی  4سرور سخت افزاری معرفی شده در شکل  3-2نصب و از منابع آنها بصورت توزیع شده استفاده میکنند.
مجازیسازی سختافزاری
مجازی سازی سخت افزار( 2اختصاراً مجازی سازی) به ساختن مجازی (غیر واقعی) یک کامپیوتر (اصطالحاً ماشین) گفته میشود که به عنوان یک کامپیوتر با
سخت افزار کامل به نظر برسد طوری که بتوان تمام امورات یک کامپیوتر واقعی (مثل نصب سیستم عامل) را بر روی آن نیز اجرا کرد .این کار به منظور استفاده
بهینه و چندمنظوره از منابع یک سرور سخت افزاری یا ابررایانه انجام میشود .تعاریف ،دسته بندیها و تاریخچه مفصلی برای مجازی سازی وجود دارد .مجازی
سازهای مختلفی (منجمله POWER Hypervisor ،Oracle VM Server ،XCP-ng ،Nutanix AHV ،Microsoft Hyper-V ،AntsleOS
و  )Xenوجود دارند که بر روی سرورهای دانشگاه کردستان از  VMware ESXiاستفاده شده است که یک سرپرست نوع اول 3محسوب میشود .ساختار
مدیریتی این سرپرست در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  :4ساختار مدیریتی  VMware ESXiبرگرفته از وبسایت www.vmware.com
برای سامانه آمو زش مجازی دانشگاه کردستان تعداد چهار سرور فیزیکی ( )Physical Serverو  52ماشین مجازی ( )Virtual Machineبا ساختار فوق
استفاده شده است.

تنظیمات و پیکربندی
انجام تنظیمات بر روی سرور
ویژگی  Intel Turbo Boostبا فرض پیروی از برخی شرایط به پردازنده اجازه می دهد تا در فرکانسهای باالتر از فرکانس پایه مشخص شده در آن کار کند.
این شرایط شامل میزان گرمای اتالف شده ،دمای قطعه و تعداد هسته های فعال هنگامی که  Turbo Boostفعال است میباشد .زمانی که بار کاری روی
پردازندهها باال میرود ،پردازنده فرکانس را باال میبرد تا دستیابی به باالترین عملکرد ممکن فراهم شود ] .[16هر چند فعالسازی این ویژگی موجب تولید گرمای

1

Server software, or software server
Hardware virtualization
3
Type-1 hypervisor
2
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بیشتر در محیط و صرف انرژی بیشتر میشود ] ،[17اما با توجه به اینکه با تغییر بار کاری  ،فرکانس نیز تغییر می کنند ] [16و بصورت بسیار مقطعی در حین
برگزاری کالسها نیاز به فعال بودن آن وجود دارد ،1لذا این ویژگی بر روی سرورهای شماره  1و  2نشان داده شده در جدول شکل  6را فعال نمودیم.

شکل  :5صفحه تنظیمات بایوس برای پیکربندی مقادیر مصرف انرژی
در قسمت بایوس سرورهای فوق ،در قسمت تنظیمات بار کاری ،مقدار  High Performance Modeبرای ویژگی  Power Regulatorو مقدار General
 Peak Frequencyبرای ویژگی  Energy/Performance biasقرار داده شدند تا هستههای پردازندهها ،بصورت مستقل ،بتوانند از بیشترین فرکانس
خود استفاده کنند .صفحه تنظیمات مربوطه در شکل  5نشان داده شده است.
انجام پیکربندی بر روی ماشینهای مجازی
با در نظر گرفتن محدودیت وجود تعدادی سرور نرم افزاری مربوط به سامانههای دیگر (غیر از سامانه آموزش مجازی) بر روی سه عدد از چهار سرور سخت
افزاری در نظر گرفته شده برای سامانه آموزش مجازی ،میبایست تنظیمات به گونهای انجام پذیرد که سرورهای مرتبط با سامانه اختاللی را روی سایر سرورها
ایجاد نکند .هر دو دسته از سرورهای نرم افزاری دارای منابع مشترک و اختصاصی از زیرساختهای سخت افزاری هستند .در جدول شکل  6نحوه تخصیص
منابع به سرورهای نرم افزاری نصب شده بر روی سرورهای سخت افزاری نشان داده شده است.

شکل  :6منابع تخصیص داده شده به هر یک از سرورهای نرم افزاری مربوط به سامانه آموزش مجازی

 1از کل هفته ،معموال در محدود زمانهای پر کار مربوط به کالسهای بازه زمانی  10:00تا  12:00روزهای یکشنبه و دوشنبه نیاز به فعال بودن این ویژگی وجود دارد.
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نحوه مصرف منابع پردازشی

نحوه مصرف منبع حافظه

نحوه مصرف منابع ذخیره سازی

سرور١
سرور

٢

سرور٣

سرور۴

شکل  :7چگونگی مصرف منابع محاسباتی سروهای  3 ،2 ،1و 4
شایان ذکر است یک سرور نرم افزاری جهت تهیه پشتیبان از مودل و باالنسر بر روی سرور 1نصب شده است .بر روی همین سرورهای سخت افزاری  1تا 4
مورد استفاده سامانه آموزش مجازی ،عالوه بر سرورهای نرم افزاری مورد استفاده سامانه ،تعداد  8سرور نرم افزاری فعال بر روی سرور ،2تعداد  11سرور نرم
افزاری فعال بر روی سرور 3و یک سرور نرم افزاری فعال نیز بر روی سرور 4نصب و در حال کار هستند که بصورت مشترک با سرورهای سامانه آموزش مجازی
از منابع استفاده میکنند .این اجازه به سرورهای نرم افزاری داده شده است که در صورت نیاز به منابع بیش از آنچه تخصیص داده شده است بشرطی که از آن
منبع بر روی سرور مقدار آزاد وجود داشته باشد ،بتواند بصورت اشتراکی و موقت تا رفع نیاز از آن استفاده کند .مدیریت این تخصیص منابع آزاد مشترک توسط
مکانیزم خودکار تعریف شده در سرپرست  VMware ESXiانجام میشود.
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نحوه مصرف منابع پردازشی

نحوه مصرف منبع حافظه

نحوه مصرف منابع ذخیره سازی

مودل
باالنسر

BBB

پرکار

BBB

عادی

شکل  :8نمودار مصرف منابع محاسباتی توسط سروهای نرم افزاری در یک روز

نتایج تحقیق
شکل  7مصرف منابع چهار سرور سخت افزاری در روز کاری  14فروردین  1400در یک بازه  24ساعته را نشان میدهند .نحوه مصرف منابع توسط سرورهای
نرم افزاری مودل ،باالنسر ،بیگبلوباتن پرکار و بیگبلوباتن با حجم کار میانگین در شکل  8نشان داده شده است.
همانطور که نمودارها نشان میدهند ،مصرف منابع در ساعات برگزاری کالس و زمانهای بعد از آن که برای رندر 1فایلهای ضبط شده و ترانسفر 2آنها به باالنسر
صرف میشود به شکل مناسبی توزیع شده است .در زمانهای پیک کاری حداکثر فشار حدود هشتاد درصد میباشد .و درخواستهای استفاده از هارددیسک در
طول زمان به اندازه کافی پخش شده هستند .استفاده از رم کش شده در سرورهای  1و  2به تدریج افزایش پیدا میکند و به نظر میرسد عدم تدرج در سرور
 3مربوط به سایر سرورهای نرم افزاری نصب شده بر روی آن میباشد.
با توجه به اینکه اختاللی در برگزاری کالسها بجز موارد مربوط به مشکالت مقطعی اپوراتورهای اینترنت گزارش نشد این تنظیمات کارا بنظر میرسند .لذا توصیه
منتشر شده توسط توسعه دهندگان بیگ بلوبات نیاز به بازنگری کلی دارد چرا که با صرف منابع بسیار کمتر از آنچه پیشنهاد شده میتوان به عملکرد بدون
مشکل دست یافت.

نتیجهگیری و پیشنهادات
توزیع یک سامانه و تخصیص منابع از پیچیده ترین مباحث حوزه کامپیوتر محسوب میشوند .این کار اگر بدرستی انجام نشود میتواند منجر به صدمه زدن به
منابع سخت افزاری یا صرف هزینههای گزاف برای تهیه منابع مازاد سخت افزار ی خواهد شد .در این پژوهش سعی شد با مانیتور کردن نحوه مصرف منابع
Render
Transfer
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توسط اجزای مختلف نرم افزاری سامانه آموزش مجازی ،با بهره گیری از مناسب ترین متدهای توزیع سیستم و روشهای تخصیص منابع از موجودی منابع به
شکل بهینه استفاده شود.
ایجاد تعادل 1بین مصرف منابع پردازشی و حافظه موجب استفاده بهینه از زیرساختهای سخت افزاری میشود .این امر به تقلیل هزینه های اضافی برای خرید
سرورهای گرانقیمت کمک میکند و موجب ایجاد توازن در مصرف انرژی توسط سرورهای بکار گرفته شده میشود .انجام تنظیمات درست بر روی سرورها موجب
میشود تا در لحظات خاص استفاده باال از منابع (در مواردی که کالس های زیادی در حال برگزاری هستند و در لحظات خاصی ممکن است استفاده از یک
منبع پردازشی بسیار بیشتر از حالت میانگین مورد نیاز باشد) اختالل در سامانه وجود نداشته باشد.

در راستای چنین تحقیقی پیشنهاد میشود بکارگیری سایر مجازی سازها (همچون XCP- ،Nutanix AHV ،Microsoft Hyper-V ،AntsleOS
 POWER Hypervisor ،Oracle VM Server ،ngو  ) Xenمورد پژوهش قرار گیرند چرا که مکانیزم تخصیص خودکار منابع مشترک در هر
کدام از آنها بصورت متفاوت صورت میگیرد .همچنین پیشنهاد میشود مصرف سایر منابع همچون پهنای باند اینترنت و انرژی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار
گیرد .عالوه بر آن ،مناسب خواهد بود چنانچه با همکاری واحد آی تی ،سرورهای نرم افزاری غیر مرتبط با سامانه آموزش مجازی از روی سرورهای سخت
افزاری در نظر گرفته شده برای آموزش مجازی برداشته شده تا این تحقیق بصورت دقیق تر انجام پذیرد.
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محور :ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی

ارزشیابی دوره الکترونیکی مهارت آموزی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در
آزمون های صالحیت بالینی
زهره سادات میر مقتدایی ،حبیب اله رضایی ،نسرین دهقانی ،محمد طهماسبی سی سخت)نویسنده مسئول)
مقدمه:
ارزشیابی دوره های آموزشی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن کیفیت کار نقش موثری دارد .تا کنون ارزشیابی از دوره کوتاه مدت الکترونیکی
مهارت آموزی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صالحیت بالینی دوره پزشکی عمومی انجام نشده است بنابراین هدف از انجام این
مطالعه ارزشیاب ی دوره الکترونیکی مهارت آموزشی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صالحیت بالینی می باشد.
مواد و روش ها:
این مطالعه ارزشیابی به صورت مقطعی در سال 1399-1400شد .از الگوی کرک پاتریک جهت ارزشیابی دوره استفاده گردید .رضایت دانشجویان
توسط فرم رضایت سنجی محقق ساخته روا و پایا ،میزان یادگیری آنها با استفاده از  17آزمون که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه طراحی شد و روایی
و پایایی آن به تایید رسید تعیین گردید و رفتار آنها با تحلیل نتایج آزمون صالحیت بالینی که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه طراحی شد و روایی
آن با استفاده از تهیه جدول دو بعدی آزمون تامین و پایایی آن به تایید رسید تعیین گردید .جمعیت مورد مطالعه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند .نتایج با استفاده از نرم افزار  spssورژن  26تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج:
رضایت کل از دوره در دوره اول برگزاری دوره  4/03با انحراف معیار  0/12و در دوره دوم  4/11با انحراف معیار  0/15بود .تعداد  35دانشجو در دوره اول در
 8مورد آزمون شرکت نمودند و در دوره دوم تعداد  34دانشجو در  17آزمون شرکت نمودند .تعداد قبولی در آزمون صالحیت بالینی اول  15نفر و در آزمون
صالحیت بالینی دوم  25نفر بود.
نتیجه گیری:
رضایت دانشجویان از شرکت در این دوره منا سب بود و شرکت در این دوره میزان قبولی دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی را افزایش داد .پیشنهاد می
گردد شرایطی فراهم گردد که دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز بتوانند در این دوره شرکت نمایند.
واژه های کلیدی :ارزشیابی ،صالحیت بالینی ،دوره الکترونیکی ،دانشجو ،پزشکی
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مقدمه
ارزشـیابی در معنی عام ،تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز اسـت و به صـورت خاص ارزشـیابی «تعیین میزان موفقیت یک برنامه ،یک درس ،یک سـری آزمایش،
یک دارو و  ...در رسـیدن به هدفهای اولیه آنها» اسـت( .)1انواع مختلف ارزشـیابی وجود دارد که شـامل ارزشـیابی آموزشـی و ارزشـیابی پژوهشـی اسـت .ارزشـیابی
آموزشـی شـامل ارزشـیابی موسـسـه ،ارزشـیابی اسـتاد ،ارزشـیابی دانشـجو و ارزشـیابی برنامه می باشـد( .)2ارزشـیابی برنامه به عنوان یکی از انواع ارزشـیابی های
آموزشــی به دو صــورت تکوینی و تراکمی انجام می گیرد .ارزشــیابی تکوینی برنامه به منظور بهبود عملکرد برنامه ،اطالعاتی را فراهم می کند و معموالً به
صـورت نظرسـنجی از فراگیران ،اعضـای هیئت علمی ،بیماران و  ...جهت کسـب بازخورد در مورد برنامه درسـی و ارائه پیشـنهادات برای بهبود برنامه درسـی
اسـتفاده می شـود .ارزشـیابی تراکمی برنامه ،برای تعیین موفقیت برنامه در دسـتیابی به اهداف یادگیری برای همه یادگیرندگان ،دسـتیابی به اهداف فرایندی ،یا
موفقیت در جذب ،انگیزه دادن ،و خوشـحال کردن یادگیرندگان و اسـاتید اسـتفاده می شـود ( .)3ارزشـیابی دوره های آموزشـی از یک سـو اطالعاتی در خصـوص
جنبه های مثبت و منفی این برنامه ها را فراهم آورده و ازســوی دیگر تصــویری روشــن از کم و کیف فعالیت های آموزشــی در اختیار مدیران و برنامه ریزان
آموزشـی قرارمی دهد ( .)4برنا مه آموزشـی زمانی ارزشـمند اسـت که شـواهد و مدارک مسـتند قابل اطمینان و معتبر ،تاثیرات آموزش را بر تغییر رفتار و عملکرد
شـرکت کنندگان نشـان دهد ( .)4سـازمان ها نمی توانند بدون توجه به نتایج ارزشـیابی برنامه های آموزشـی ،صـرفاً به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش
نیروی انسـانی خود بپردازند .زیرا اجرای دوره های آموزشـی به خودی خود نمی تواند یک سـازمان را در تحقق برنامه های توسـعه انسـانی کمک کند .آموزش ها
باید با توجه اصـول و روش های علمی بنا گذاشـته شـوند تا نتیجه بدسـت آمده ،نیازهای موجود را برطرف سـازد در غیر اینصـورت آموزش ها بی فایده بوده و
ممکن است سرمایه های سازمان را هدر دهد ( .)5از طریق بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی می توان به میزان تحقق و مطلوبیت دوره های آموزشی
پی برد
( .)6تا کنون در ایران ارزشـیابی از رشـته ها و دوره های مختلف آموزشـی انجام شـده اسـت از جمله این مطالعات می توان به گروههای آموزشـی دانشـگاه شـهید
بهشـتی ،گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشـکی سـمنان ،گروه بهداشـت عمومی سـمنان ،بخش دندانپزشـکی گروه سـالمت دهان و دندان پزشـکی اجتماعی،
گروه بهداشـت شـهید بهشـتی ،بهداشـت خانواده در کل کشـور ،گروه پوسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه ،گروه آموزش ترمیمی و مواد دندانی علوم پزشـکی
بابل ،مدیریت خدمات بهداشــتی کرمان ،دوره آموزشــی احیا قلبی ریوی ،برنامه پزشــکی عمومی و  ...اشــاره نمود( .)20-7اما ارزشــیابی از دوره کوتاه مدت
الکترونیکی مهارت آموزی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صالحیت بالینی دوره پزشکی عمومی انجام نشده است.
دوره کوتاه مدت الکترونیکی مهارت آموزی دانشـجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صالحیت بالینی دوره پزشکی عمومی در سال  1400در
دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج طراحی و اجرا شـد .محتوای الکترونیکی این دوره ترکیبی از فیلم آموزشـی ،پادکسـت ،تصـاویر آموزشـی و فایل های پی دی اف
بود .محتواها شـامل دو جلسـه مجازی همزمان(آنالین) 18 ،جلسـه مجازی غیرهمزمان(آفالین) 2 ،گفتگوی غیرهمزمان(آفالین) و  17تکلیف و  17آزمون بود.
جلســات مجازی همزمان در ابتدای دوره به معرفی دوره و در انتهای دوره به پاســخگویی به ســواالت اختصــاص داشــت .جلســات مجازی غیرهمزمان شــامل
صـالحیت بالینی و آزمون صـالحیت بالینی ،مصـاحبه و گرفتن شـرح حال  ،مهارت های ارتباطی ،اخالق حرفه ای در پزشـکی ،معاینه فیزیکی ،ترمیم زخم ،آتل
گیری ،لوله گذاری داخل تراشــه ،اســتفاده از دیســی شــوک ،احیا قلبی ریوی ،گرفتن ماســک روی صــورت بیمار ،نمونه گیی مایع مغزی نخاعی ،تخلیه هوای
فشـرده شـده در اطراف ریه ،تفسـیر نوار قلبی بیمار ،تفسـیر عکس رادیولوژی شـکم بیمار ،تفسـیر عکس رادیولوژی قفسـه سـینه بیمار ،تفسـیر گازهای خونی و
تفسـیر الم خونی محیطی بیمار اختصـاص داشـت .دو گفتگوی غیرهمزمان شـامل تجربه دانشـجو از شـرکت در آزمون صـالحیت بالینی و بیان چالش های اخالق
حرفه ای لمس شـده توسـط دانشـجو در دوره پزشکی عمومی بود .تکالیف بدین شکل بود که دانشجو بعد از مشاهده فیلم آموزشی ،پروسیجر را در مرکز مهارت
بالینی دانشـگاه خودش انجام می داد و فیلم برداری نموده و در پاسـخ به تکلیف بارگزاری می نمود که شـامل تهیه فیلم های مربوط به مصـاحبه و گرفتن شـرح
حال  ،مهارت های ارتباطی ،اخالق حرفه ای در پزشـکی ،معاینه فیزیکی ،ترمیم زخم ،آتل گیری ،لوله گذاری داخل تراشـه ،اسـتفاده از دیسـی شـوک ،احیا قلبی
ریوی ،گرفتن ماسک روی صورت بیمار ،نمونه گیی مایع مغزی نخاعی ،تخلیه هوای فشرده شده در اطراف ریه ،تفسیر نوار قلبی بیمار ،تفسیر عکس رادیولوژی
شــکم بیمار ،تفســیر عکس رادیولوژی قفســه ســینه بیمار ،تفســیر گازهای خونی و تفســیر الم خونی محیطی بیمار بود .جهت اجرای دوره در ابتدا طرح دوره
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الکترونیکی این دوره توسـط مدیرگروه طب اورژانس با جمع بندی نظرات سـایر گروهها تدوین گردید و با توجه به طرح دوره محتواهای الکترونیکی در سـامانه
نوید دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج بارگزاری گردید .این دوره به عنوان یک دوره تکمیلی در مقطع کارورزی در نظر گرفته شـد .دانشـجویان در این دوره ثبت
نـام ،محتواهـای آموزشـــی ،تکـالیف و آزمون هـای مرتبط را گـذرانیـدنـد .طول دوره دو مـاه بود کـه دو بـار جهـت دانشـــجویـان فعـال گردیـد .مرحلـه اول از تـاریخ
 1400/1/8تا  1400/3/5و مرحله دوم از تاریخ 1400/3/10تا  1400 /5/14بود(.)21
با توجه به اینکه ارزشـیابی دوره های آموزشـی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن کیفیت کار نقش موثری دارد و تا کنون ارزشـیابی از دوره کوتاه
مدت الکترونیکی مهارت آموزی دانشـجویان پزشـکی جهت آمادگی شـرکت در آزمون های صـالحیت بالینی دوره پزشـکی عمومی انجام نشـده اسـت بنابراین
هدف از انجام این مطالعه ارزشیابی این دوره می باشد.

مواد و روشها
در این مطالعه ارزشـیابی که به صـورت مقطعی در سـال 1399-1400انجام شـد از الگوی کرک پاتریک اسـتفاده شـد ..اثربخشـی زمانی به دسـت می آید
که تغییر عملکرد فراگیران در محیط کار و انتقـال آموختـه های آنهـا به محیط واقعی انجـام گیرد .مدل کرک پاتریک تغییر عملکرد فراگیران را با توجه به
دوره آموزشـی را نشـان می دهد .مدل کرک پاتریک به عنوان یکی از مدل های ارزشـیابی در چهار سـطح واکنش( ،)reactionیادگیری(،)learning
رفتار ( )behaviorو نتایج( )resultدوره را مورد ارزشیابی قرار می دهد .منظور از واکنش میزان عکــس العمل ـی است که فراگیران به کلیــه عوامــل
مــوثر در اجــرای یــک دوره آموزش از خود نشان می دهند .در مرحله واکــنش ایــن الگــوی ارزشیابی ،چگونگی احساس شرکت کننــدگان در مــورد
برنامـــه آموزش(رضایت) اندازه گیری می شود ،مرحله یادگیری عبـــارت است از تعیین میزان فراگیری مهارتها ،تکنیک هـــا و حقـــایقی است که طی
دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموخته شــده و برای آنان روشن گردیده است و می توان ازطریق آزمون هــای قبل ،ضمن و بعــد از شــرکت در دوره
آموزش ـی بــه میــزان آن پی برد .منظور از رفتار نیز چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتــار شــرکت کننــدگان در اثــر شــرکت در دوره آموزش ـی
حاصـل می شـود و باالخره منظور از نتایج ،میزان تحقق اهــــدافی اسـت که به طور مسـتقیم به سـازمان ارتباط دارد( .)22در این پژوهش جهت ارزشـیابی
اثربخشـی دوره سـه سـطح اولیه مورد اشـاره در این مدل اسـتفاده شـد .در سـطح یک که تعیین رضـایت می باشـد یک فرم رضـایت سـنج تهیه و در اختیار
دانشـجویان قرار گرفت .برای جمع آوری داده ها ،پرسـشـنامه رضـایت سـنج در سـامانه نوید قرار گرفت و دانشـجویان پس از طی دوره آن را تکمیل نمودند.
فرم رضـایت سـنج با مرور متون مرتبط تهیه گردید و در جلسـه گروه متمرکز نهایی شـد سـپس روایی آن با در اختیار قرار دادن فرم به 5نفر از متخصـص
آموزش پزشـکی مشـخص گردید پایایی آن نیز پس از برگزاری دوره با آلفای کرونباخ مشـخص شـد .تعداد گویه های این پرسـشـنامه  16عدد بود .تمامی
گویه ها دارای شـاخص روایی محتوایی و نسـبت روایی محتوا  1بود .پایایی پرسـشـنامه با الفای کرونباخ محاسـبه شـد میزان پایایی کل  0/43بدسـت آمد
که نشان دهنده پایایی متوسط ابزار می باشد .پایایی تمام گویه های باالتر از  0/6بود.
در سطح دو مدل کرک پاتریک که یادگیری می باشد تعیین میزان یادگیری با استفاده از آزمون های در نظر گرفته شده در سامانه نوید مشخص گردید.
تعداد  17آزمون برگزار گردید که آزمون ها به صـورت چهارگزینه ای بود .آزمون ها در خصـوص مصـاحبه و گرفتن شـرح حال ،مهارتهای ارتباطی ،اخالق
حرفه ای در پزشـکی ،معاینه فیزیکی ،ترمیم زخم ،آتل گیری ،لوله گذاری داخل تراشـه ،اسـتفاده از دیسـی شـوک ،احیا قلبی ریوی ،گرفتن ماسـک روی
صـورت بیمار ،نمونه گیری مایع مغزی نخاعی( ،)LPتخلیه هوای فشـرده شـده در اطراف ریه(پنوموتراکس فشـارنده) ،تفسـیر نوار قلبی بیمار ،تفسـیر عکس
رادیولوژی شـکم بیمار ،تفسـیر عکس رادیولوژی قفسـه سـینه بیمار ،تفسـیر گازهای خونی بیمار( )ABGو تفسـیر الم خونی محیطی بیمار بود .آزمون ها
نیز در سامانه قرار گرفت و هر دانشجو پس از مطالعه محتوای آموزشی آزمون مورد نظر را گذرانید .جهت حصول روایی آزمون ها ،جدول دو بعدی جهت
آزمون ها طراحی شـد و نسـبت روایی محتوایی مشـخص شـد .روایی آزمون با تهیه جدول دو بعدی آزمون( )blue printحاصـل شـد که در این خصـوص
پرسشنامه ای تهیه و نسبت روایی محتوایی( )CVRمحاسبه شد .پایایی نیز پس از آزمون مشخص گردید.
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در سطح سه کرک پاتریک که رفتار می باشد نتایج آزمون صالحیت بالینی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت .آزمون صالحیت بالینی نیز به صورت حضوری
و به شیوه آزمون آسکی در اردیبهشت  1400و مرداد  1400برگزار شد .آزمون اردیبهشت ماه شامل  14ایستگاه سوال بود شامل سردرد ،تب شیرخوار،
تفسیرخون ،تفسیر عکس ،توراکوسنتز ،در رفتگی هیپ ،تنگی نفس ،وسواس ،نوارقلب ،زنان ،AF ،اداره راه هوایی ،اینتوباسیون ،سوچور بود .آزمون مرداد ماه
شامل  14ایستگاه سوال شامل تشنج ،ترومای سر و گردن ،هایپرکالمی ،تپش قلب ،آسپیراسیون زانو ،زخم پای دیابتی ،معاینه گوش کودک ،دیابت ،اینتوباسیون،
زنان ،AF ،آنژیوکت ،سونداژ ،سوچور بود .آزمون در مرکز آزمون دانشگاه برگزار گردید .که دارای دوربین مداربسته می باشد و عالوه بر آن تعدادی کارشناس
نظارت بر آزمون را بعهده داشت.

جهت انجام این پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کد اخالق به شناسه

 IR.SBMU.SME.REC.1400.011اخذ گردید .از تمامی شرکت کنندگان جهت شرکت در این مطالعه رضایت نامه آگاهانه دریافت شد .به جامعه مورد
مطالعه در خصوص محرمانه بودن اطالعات و آگاهی از نتایج در صورت درخواست آنها اطالع رسانی شد .نتایج وارد نرم افزار  spssورژن  26شد و آمار توصیفی
شامل میانگین ،انحراف معیار ارائه شد.

نتایج
در مجموع  69دانشـجو در این مطالعه شـرکت نمودند .تعداد  35دانشـجو در دوره اول و تعداد  34نفردر دوره دوم شـرکت نمودند .تعداد  35نفر در دوره اول
فرم رضـایت از دوره را تکمیل نمودند و تعداد  34نفر در دوره دوم فرم رضـایت از شـرکت در دوره را تکمیل نمودند که نتایج آن در جدول شـماره  1-4ارائه
گردیده است.
جدول شماره  : 1-4رضایت دانشجویان از دوره کوتاه مدت الکترونیکی توانمندسازی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی در آزمون صالحیت بالینی دوره پزشکی
عمومی

رضایت در دوره اول

گویه

میانگین

رضایت در دوره دوم

انــحــراف میانگین
معیار

انحراف معیار

3/94

0/23

3/97

0/52

از تعـداد محتواهـای دوره آمـادگی برای آزمون صـــالحیـت بـالینی راضـــی 3/94
هستم.

0/23

4/11

0/47

از ســـازمـانـدهی محتواهـای دوره آمـادگی برای آزمون صـــالحیـت بـالینی3/80 ،
راضی هستم.

0/4

3/88

0/47

از کیفیت صــدای محتواهای دوره آمادگی برای آزمون صــالحیت بالینی 3/82
راضی هستم.

0/38

3/88

0/47

از کیفیت تصــویر محتواهای دوره آمادگی برای آزمون صــالحیت بالینی 3/82
راضی هستم.

0/45

3/85

0/50

از کیفیـت متن محتواهـای دوره آمـادگی برای آزمون صـــالحیـت بـالینی 3/80
راضی هستم.
از تعداد تکالیف دوره آمادگی برای آزمون صالحیت بالینی راضی هستم4 .

0/53

3/88

0/64

0

4/02

0/41

از کیفیت تکالیف دوره آمادگی برای آزمون صالحیت بالینی راضی هستم4 .

0

4/05

0/42

از طول دوره آمادگی برای آزمون صالحیت بالینی راضی هستم.
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از تعداد آزمون های دوره آمادگی برای آزمون صـــالحیت بالینی راضـ ـی 4
هستم.

0

4/14

0/35

از کیفیت آزمون های دوره آمادگی برای آزمون صــالحیت بالینی راضــی 4/34
هستم.

0/48

4/29

0/46

از تعداد مباحثات(گفتگوهای) دوره آمادگی برای آزمون صــالحیت بالینی 4/08
راضی هستم.

0/28

4/29

0/46

از کیفیـت مبـاحثـات(گفتگوهـای) دوره آمـادگی برای آزمون صـــالحیـت 4/34
بالینی راضی هستم.

0/48

4/38

0/49

از تخصــص و تســلط اســتاد در تهیه محتواهای دوره آمادگی برای آزمون 4/08
صالحیت بالینی راضی هستم.

0/28

4/11

0/53

از قدرت تفهیم مطالب توســـط اســـتاد در محتواهای دوره آمادگی برای 4/17
آزمون صالحیت بالینی راضی هستم.

0/70

4/11

0/68

دوره آموزشــی آمادگی برای آزمون صــالحیت بالینی نیاز آموزشــی مرا 4/08
برآورده کرد.

0/28

4/26

0/44

محتوای دوره آمادگی برای آزمون صالحیت بالینی کاربردی است.

4/34

0/48

4/38

0/55

میانگین کل

4/03

0/12

4/11

0/15

همانطور که جدول شــماره  4-4نشــان می دهد رضــایت کل از دوره در دوره اول برگزاری دوره  4/03با انحراف معیار  0/12و در دوره دوم  4/11با انحراف
معیار  0/15می باشد که نشان از افزایش میزان رضایت در دوره دوم برگزاری دوره دارد.
میزان یادگیری در این دوره با استفاده از آزمون های برگزار شده در سامانه نوید تعیین شد .تعداد  35دانشجو در دوره اول در  8مورد آزمون شرکت نمودند و
در دوره دوم تعداد  34دانشجو در  17آزمون شرکت نمودند .نتایج آن در جدول شماره  2-4ارائه گردیده است.

جدول شماره  :2-4میانگین نمره دانشجویان در آزمون های دوره اول و دوره دوم برگزار شده در سامانه نوید

نام آزمون

میـانگین و انحراف معیـار نمره در آزمون هـای دور میانگین و انحراف معیار نمره در آزمون های
اول
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین
مصـاحبه و گرفتن شـرح -
حال

-

0/77

0/35

-

-

0/88

0/24

مهارتهای ارتباطی
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اخــالق حــرفــه ای در -
پزشکی

-

0/85

0/28

معاینه فیزیکی

-

-

/70

0/39

ترمیم زخم

0/78

0/32

0/83

0/29

آتل گیری

0/91

0/19

0/88

0/24

لوله گذاری داخل تراشه 0/72

0/37

0/73

0/37

استفاده از دیسی شوک

0/71

0/36

0/72

0/37

احیا قلبی ریوی

0/80

0/34

0/80

0/34

گرفتن مـاســــک روی 0/70
صورت بیمار

0/38

0/70

0/39

نمونـه گیری مـایع مغزی 0/90
نخاعی()LP

0/20

0/89

0/20

تـخـلـیــه هـوای فشـــرده 0/78
شـــــده در اطـــراف
ریــه(پــنــومــوتــراکــس
فشارنده)

0/25

0/82

0/24

-

-

0/83

0/39

تفسـیر عکس رادیولوژی -
شکم بیمار

-

0/83

0/34

تفسـیر عکس رادیولوژی -
قفسه سینه بیمار

-

0/76

0/37

تفســـیر گـازهـای خونی -
بیمار()ABG

-

0/82

0/32

تـفســــیـر الم خـونـی -
محیطی بیمار

-

0/70

0/37

تفسیر نوار قلبی بیمار

همانطور که در جدول شماره  2-4مالحظه می نمایید در تمامی مهارت هایی که مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته بود افزایش نمره دانشجویان مشاهده شد.
رفتار دانشـجویان در آزمون صـالحیت بالینی دانشـجویان تعیین شـد .تعداد  30دانشـجو در آزمون صـالحیت بالینی تاریخ  1400/3/6شـرکت نمودند که تعداد
 28نفر در دوره صـالحیت بالینی شـرکت نموده بودند .تعداد  28دانشـجو در آزمون صـالحیت بالینی تاریخ  1400/5/14شـرکت نمودند که تعداد  28نفر در
دوره شرکت نموده بودند .نتایج آزمون صالحیت بالینی دانشجویان شرکت کننده دوره آمادگی جهت آزمون صالحیت بالینی را در جدول شماره  3-4مالحظه
می نمایید.
جدول شماره  : 3-4نتایج آزمون صالحیت بالینی دانشجویان شرکت کننده در دوره آموزشی آمادگی جهت آزمون صالحیت بالینی
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تاریخ آزمون

تعـداد ثبـت نـام تعـداد ثبـت نـام تعداد ثبت نام تعداد قبولی در تعـداد مردودی در تـعــداد غــایـبـیـن
آزمون
آزمون
آزمون
کننده خانم
کرده در آزمون کننده آقا

1400/3/6

30

13

17

15

11

4

1400/5/14

29

14

15

25

2

2

همانطور که در جدول شماره  3-4مالحظه می نمایید تعداد قبولی در آزمون دوم بیشتر از آزمون مرحله اول می شود .تعداد قبولی در آزمون صالحیت بالینی
اول  15نفر و در آزمون صالحیت بالینی دوم  25نفر بود.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این مطالعه ارزشـیابی دوره کوتاه مدت الکترونیکی مهارت آموزی دانشـجویان پزشـکی جهت آمادگی شـرکت در آزمون های صـالحیت بالینی
دوره پزشکی عمومی بود .ارزشیابی این دوره با استفاده از مدل کرک پاتریک در سه سطح واکنش ،یادگیری و رفتار سنجید شد.
در سـطح واکنش رضـایت افراد سـنجیده شـد نتایج نشـان داد که رضـایت کل دانشـجویان از دوره خوب بود و پس از برگزاری دوره دوم رضـایت افزایش یافته بود.
نتایج این مطالعه مشـابه برخی از نتایج مطالعه کتابچی بود( .)23کتابچی و همکارانش در مرکز آموزش مجازی دانشـگاه تهران با توجه به فاکتورهای مرتبط با
محتوا ،فاکتورهای ارتباطی ،فاکتورهای ارزیابی ،فاکتورهای سـیسـتم مدیریت یادگیری به ارزیابی رضـایت دانشـجویان پرداختند .در مطالعه کتابچی رضـایت از
فاکتورهای مرتبط با محتوا مناسـب ،رضـایت از فاکتورهای ارتباطی و ارزیابی متوسـط و رضـایت از فاکتورهای سـیسـتم مدیریت یادگیری ضـعیف بود( )23که
نتایج مربوط به فاکتورهای ارزیابی متفاوت از نتایج مطالعه حاضـر بود .در مطالعه حاضـر رضـایت دانشـجویان از طول دوره ،تعداد محتواهای دوره ،سـازماندهی
محتواهای دوره ،کیفیت صـدای محتواهای دوره ،کیفیت تصـویر محتواهای دوره ،کیفیت متن محتواهای دوره ،تعداد تکالیف دوره ،کیفیت تکالیف دوره ،تعداد
آزمون های دوره ،کیفیت آزمون های دوره ،تعداد مباحثات(گفتگوهای) دوره ،کیفیت مباحثات(گفتگوهای) دوره ،تخصـص و تسـلط اسـتاد در تهیه محتواهای
دوره ،قدرت تفهیم مطالب توسـط اسـتاد در محتواهای دوره  ،برآورده کردن نیاز آموزشـی و کاربردی بودن محتوای دوره سـنجیده شـد که رضـایت دانشـجویان از
همه این موارد وجود داشت اما رضایت از سیستم مدیریت یادگیری سنجیده نشد.
مطالعه آربا یکی از اولین مطالعات در خصـوص شـناسـایی فاکتورهای موثر بر اثربخشـی واحدهای آموزشـی تحت وب و رضـایت دانشـجویان بود که در آن مطالعه
انعطاف پذیری رسـانه ای و توانایی ایجاد یک محیط آموزشـی تعاملی نسـبت به سـهولت و تناوب اسـتفاده از ابزارهای رسـانه ای در تعیین رضـایت دانشـجویان
نقش بیشـتری داشـت( .)24در پژوهش حاضـر برای تعیین رضـایت به این معیارها اشـاره نگردید اما در طراحی آموزشـی انجام شـده طیفی از محتواهای آموزشـی
شـامل فیلم آموزشـی ،پادکسـت ،تصـاویر آموزشـی و فایل های پی دی اف اسـتفاده شـد و جهت توجه به تعامل در محیط آموزشـی اسـتفاده از گفتگوهای مجازی
آفالین و تکالیف مورد نظر قرار گرفت و ای ن موارد تأثیر خود را بر رضایت از دوره نشان داده است .وانگ رابط کاربری ،جوامع یادگیری ،محتوا و شخصی سازی
را فاکتورهای تأثیرگذار بر رضـایت دانشـجویان مجازی بیان کرد( .)25که در پژوهش حاضـر رضـایت در خصـوص رابط کاربری ،جوامع یادگیری و شـخصـی سـازی
بررسـی نشـد .ایوم و هم کاران بیان نموده اند که آموزش آنالین می تواند یک روش آموزشـی برتر باشـد به شـرطی که بازخوردهای به موقع و متنوع از سـوی
آموزش دهندگان فراهم باشـد که در مطالعه حاضـر رضـایت دانشـجویان از بازخوردهای ارائه شـده بررسـی نشـد( .)26در مطالعه حاضـر بسـیاری از فاکتورهای
موثر بر رضـایت دانشـجویان از دوره آموزشـی مورد سـنجش قرار گرفت اما به بعضـی از مولفه ها مانند بازخورد و شـخصـی سـازی و  ...توجهی نشـد پیشـنهاد می
گردد در مطالعات آتی میزان رضایت دانشجویان از این مولفه ها نیز در این دوره بررسی گردد.
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در سـطح یادگیری نتایج آزمون های دانشـجویان در طول دوره بررسـی شـد .نتایج آزمون های برگزار شـده در طول دوره نشـان داد در تمامی مهارت هایی که
مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته بود افزایش نمره دانشجویان مشاهده شده است .در سطح سوم رفتار دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی که به صورت آزمون
آسـکی برگزار شـد مشـخص شـد که نتایج نشـان داد تعداد قبولی دانشـجویان در آزمون صـالحیت بالینی در آزمون دوم بیشـتر از آزمون مرحله اول بود .دالیل این
امر می تواند مربوط به این موضـوع باشـد که اسـتفاده دانشـجویان از فیلم های آموزشـی مورد اسـتفاده در این دوره به ارتقاء میزان یادگیری دانشـجویان از مهارت
های بالینی کمک کرده و همچنین میزان قبولی دانشـجویان را افزایش داده اسـت و دلیل اینکه در آزمون های مرحله دوم میزان نمرات و میزان قبولی بیشـتر
شـده اسـت مربوط به این موضـوع اسـت در دوره دوم آموزش های با طراحی آموزشـی مناسـب تر به دانشـجویان ارائه شـد و عمالً در دوره اول ارائه این دوره
آموزشـی نقاط ضـعفی شـناسـایی شـد که در دوره دوم ارائه این دوره آموزشـی این نقاط ضـعف برطرف گردید .امروزه تاکید بر آموزش مهارت بالینی و ارتباطی و
ایجاد نگرش مناسـب در دانشـجویان در فضـاهای مجازی مورد توجه زیادی قرار گرفته اسـت .کووید  19باعث شـده تا بسـیاری از خدمات به شـکل غیرحضـوری و
از بسـتر اینترنت ارایه شـوند و آموزش ها در دانشـگاه ها به شـکل مجازی پیگیری شـود( .)27ارائه این دوره به صـورت مجازی با توجه به رضـایت دانشـجویان و
ارتقا در نمرات آزمون های آنها و افزایش تعداد قبولی در آزمون صـالحیت بالینی نشـان از موفق بودن این دوره در دسـتیابی به اهداف در نظر گرفته شـده در
طراحی دوره می باشد.
اسـتفاده از سـایر فناوری های در فضـای مجازی می تواند این دوره را تکمیل نماید واقعیت مجازی یکی از این موارد اسـت .واقعیت مجازی ( )VRبه یک شـبیه
سـازی رایانه ای گفته می شـود که در آن فرد می تواند در یک محیط سـه بعدی مصـنوعی با اسـتفاده از دسـتگاه های الکترونیکی مانند عینک مخصـوص با
صـفحه یا دسـتکش مجهز به سـنسـور  ،تعامل داشـته باشـد .در این محیط مصـنوعی شـبیه سـازی شـده  ،کاربر می تواند تجربه ای واقعی از احسـاس را داشـته
باشـد( .)28در این مطالعه امکان اسـتفاده از فناوری واقعیت مجازی برای تیم تحقیق برای تهیه محتواهای آموزشـی فراهم نبود .پیشـنهاد می گردد در مطالعات
آتی برای ارتقا آمادگی دانشجویان از فناوری واقعیت مجازی استفاده شود.
در مجموع نتـایج این مطـالعـه نشــــان دهنـده ی موثر بودن دوره الکترونیکی در آموزش مهـارت هـا بود کـه بـا نتـایج مطـالعـه دادگســـتر و همکـاران،
تیزدال()Teasdaleو همکاران ،کایومی ( )Qayumiو همکاران ،سـسـتینی( )Sestiniو همکاران ،و یوم( )Yomمشـابه بود .مطالعه دادگسـتر و همکاران با
هدف دسـتیابی به شـیوه هایی برای آموزش بهتر معاینه فیزیکی به دانشـجویان گروههای پزشـکی ،صـورت پذیرفت که یافته ها بیانگر بهبود فرایند یادگیری
دانشــجویانی بود که پیش از آموزش به روش معمول ،در مواجهه با یک روش آموزش به کمک رایانه قرارگرفته بودند( .)29در مطالعه تیزدال اســتفاده از یک
لوح فشـرده برای آموزش سـالمت دهان سـالمندان به دانشـجویان پزشـکی و دندان پزشـکی باعث افزایش معناداری در دانش و مهارت شـرکت کنندگان شـده
بود( .)30در مطالعه کایومی که از آموزش به کمک رایانه در تدریس معاینه فیزیکی شـکم اسـتفاده شـده بود ،مشـخص شـد که این روش به دانشـجویانی که در
یادگیری ضـعیف میباشـند ،بیشـتر کمک می کند( .)31در مطالعه سـسـتینی برای آموزش صـداهای ریوی به دانشـجویان پزشـکی پس از آموزش معمول خود ،از
ارائه یک مولتی مدیا طی یک ســمینار اســتفاده شــد .که پس از آن ،خطاهای دانشــجویان شــرکت کننده به طور معناداری کمتر از گروه شــاهد بود( .)32در
پژوهش یوم رضـایتمندی دانشـجویان رشـته پرسـتاری از یک دوره آموزشـی به شـیوه تلفیق روش مبتنی بر وب و سـنتی رو در رو مورد بررسـی قرار گرفت بود و
اکثر دانشجویان خواستار آن بوده اند که دورههای آموزشی بیشتری به این شیوه ارائه گردد(.)33
در این مطالعه به دلیل زمان در دسـترس کم برای پژوهشـگر امکان ثبت نام دانشـجویان سـایر دانشـگاه ها در دوره فراهم نشـد پیشـنهاد می گردد در دوره های
آتی با نامه نگاری با سایر دانشگاه ها امکان ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها در این دوره فراهم گردد.

نتیجه گیری:
رضـایت دانشـجویان از شـرکت در این د وره مناسـب بود و شـرکت در این دوره میزان قبولی دانشـجویان در آزمون صـالحیت بالینی را افزایش داد .پیشـنهاد می
گردد شرایطی فراهم گردد که دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز بتوانند در این دوره شرکت نمایند.
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بازخورد در سنجش یادگیری آنالین
رضوان نظری ،1جواد

حاتمی2

چکیده:
زمینه :این مقاله به بررسی بازخورد در سنجش یادگیری آنالین پرداخته است .در شرایط کنونی جهان که بیماری همهگیر کرونا مردم تمام جوامع را درگیر
مشکالت ارتباطی ساخته است ،به نظر میرسد مهمترین مسئله آموزش و یادگیری باشد که خود نوعی ارتباط است و مستلزم تعامالت اجتماعی فراوان میباشد.
پرواضح است که ارتباط و تعامل معلم و متعلم از کانال بازخورد امکانپذیر میشود.
روش :در این مطالعه مقاالت چاپ شده در زمینه بازخورد الکترونیکی و آنالین (به زبان فارسی و انگلیسی) از ابتدای پیدایش ویروس کرونا که موجب تعطیلی
مراکز آموزشی و برگزار شدن کالسهای درس بصورت مجازی (آنالین) شد تا پایان دیماه  1400مورد بررسی قرار گرفتند .این جستجو از طریق پایگاههای
علمی معتبر PubMed ،Scopus، Google scholarو ERICو  ELSEVIERبا واژگان کلیدی مرتبط انجام گرفت و بر اساس معیارهای ورودی27 ،
مقاله مناسب بررسی در این مطالعه انتخاب شد و اطالعات الزم استخراج گردید.
نتیجهگیری :از نتایج تحقیقات اینگونه استنباط می شود که چهار استراتژی یادگیری به طور قابل توجهی با بازخورد الکترونیکی و آنالین مرتبط است که
عبارتند از :فراشناخت ،مدیریت زمان ،خودتنظیمی و تفکر انتقادی .همچنین گزارشها نشان دادند در فرایند آموزش به ویژه آموزش از دور ،ارائهی بازخورد
مفید و موثر به دانش آموزان اهمیت بسیار زیادی در ایجاد انگیزه ،حس حضور اجتماعی و حضور شناختی دارد بنابراین شایسته است که از تمام امکانات فناورانه
و تکنولوژیکی برای ارائه بازخورد موثر در محیطهای آنالین استفاده شود.
کلیدواژهها :بازخورد آنالین ،سنجش و ارزشیابی آنالین ،یادگیری آنالین ،آموزش مجازی ،کووید19-

 .1دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی .دانشگاه تربیت مدرس.
 .2استاد گروه علوم تربیتی .دانشگاه تربیت مدرس.

E.mail: nazari714@yahoo.com
E.mail:j.hatami@modares.ac.ir
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مقدمه
در سـالهای اخیر تحت تأثیر پاندمی کووید ،19-شـکل و روش آموزش دسـتخوش تغییرات بیسـابقهای شـده اسـت .تغییر از کالسهای سـنتی حضـوری به
فضـاهای مجازی و آنالین؛ تغییر از سـنجش و ارزشـیابی سـنتی به سـنجش آنالین و بهتبع آن از بازخوردهای حضـوری (کتبی/شـفاهی) به بازخوردهای آنالین و
الکترونیکی منجر به شـکسـتن مرزهای زمان و مکان در امر آموزش شـده و ظرفیت گسـتردهتری برای یادگیری اجتماعی و تعامل بین معلم و فراگیران را فراهم
میکند .این تغییر در پارادایم آموزشـی سـبب پررنگتر شـدن نقش فناوری در یادگیری شـده اسـت و متخصـصـان آموزش را متوجه اهمیت و ضـرورت گسـترش
یادگیری الکترونیکی نموده است.
یادگیری الکترونیکی از سـال های دور در آموزش عالی اکثر کشـورها رواج داشـته اسـت و تحت عنوان آموزش از دور ،آموزش مکاتبهای ،یادگیری الکترونیکی در
قالب سـیدیها و ...بهصـورت آفالین ارائه میشـده اسـت .امروزه گسـترش یادگیری الکترونیکی در نظامهای آموزشـی علل متفاوتی دارد ازجمله مهمترین آنها
دسترسی غیرحضوری داوطلبان به مطالب درسی و رفع محدودیتهای زمانی ،مکانی و مشکالت مربوط به حضور اجباری در کالسهای درس ،دسترسی سریع
و بهموقع به حجم باالیی از اطالعات ،کاهش برخی هزینه-های آموزشــی ،تســهیل آموزش و یادگیری مادامالعمر ،میســر نمودن کار و تحصــیل توأمان برای
متقاضیان ،امکان برقراری ارتباط اداری و آموزشی برای طیف وسیعی از مخاطبان دانست.
در دنیای امروز که دارای منابع دیجیتالی فزایندهای اسـت و فناوریها بهسـرعت درحالتوسـعه هسـتند ،مؤسـسـات آموزشـی در سـطح جهان رویکردهای مبتنی بر
فناوری را برای حمایت از نیازهای در حال تغییر در جهان پذیرفتهاند.
توانگریـان و همکـاران )2007( 1معتقـدنـد یـادگیری الکترونیکی ،بـه عنوان یـک محیط آموزشـــی مبتنی بر فنـاوری ،متکی بر یـادگیرنـده اســـت و شـــامـل انواع
پشــتیبانیهای آموزشــی از فرایند یاددهی –یادگیری بر اســاس ابزارهای الکترونیکی اســت که با هدف ســاخت دانش بر مبنای تجارب فردی ،تمرین و دانش
یادگیرنده پایهریزی شده است (به نقل از براری و همکاران.)1398،
با توجه به این تعریف اصـل اسـاسـی در یادگیری الکترونیکی پشـتیبانی از یادگیرنده اسـت که در قالب بازخورد نمود پیدا میکند .بهمنظور تسـهیل یادگیری
آنالین ،پلتفرمهای مختلفی مانند نظامهای مدیریت یادگیری ( )LMSدر دهههای گذشــته ظهور کردهاند .این محیطها منابع متعددی دارند (مانند اتاقهای
چت ،نشست ،اشتراک گذاری انواع فرمت محتوا و )...که امکان تعامالت متعدد بین مربیان ،دانشآموزان و محتوا را فراهم میکنند.
مطالعات متعددی که در زمینه آموزش و سـنجش آنالین انجامشـده نشـان دادهاند :سـه جزء کلیدی ارزشـیابی عبارتاند از )1( :اندازهگیری اهداف یادگیری)2( ،
خودارزیـابی برای دانش آموزان برای انـدازهگیری پیشـــرفـت خود و ( )3تعـامـل و بـازخورد میـان مربی و دانش آموزان (رابلس و براســـن .)2002 ،2ازآنجـاییکـه
مربیان و دانشآموزان در فضـا  /زمان در محیطهای مجازی از هم جدا میشـوند ،عنصـر بازخورد از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت .در نظرسـنجیهایی که در
رابطه با عوامل موفقیت در سـیسـتم یاددهی-یادگیری مجازی انجامشـده اسـت ،معلمان و فراگیران بازخورد را ارزشـمندترین ابزار موفقیت معرفی کردهاند (گریو
و همکاران.)2016 ،3
در این مطالعه مقاالت چاپ شده در زمینه بازخورد الکترونیکی و آنالین (به زبان فارسی و انگلیسی) از ابتدای پیدایش ویروس کرونا که موجب تعطیلی مراکز
آموزشی و برگزار شدن کالسهای درس بصورت مجازی (آنالین) شد تا پایان دیماه  1400مورد بررسی قرار گرفتند .این جستجو از طریق پایگاههای علمی

.Tavangarian et al
. Robles & Braathen
3
. Grieve et al
1
2
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معتبر PubMed ،Scopus، Google scholarو ERICو  ELSEVIERبا واژگان کلیدی مرتبط انجام گرفت و بر اساس معیارهای ورودی 27 ،مقاله
مناسب بررسی در این مطالعه انتخاب شد و اطالعات الزم استخراج گردید.

بازخورد آنالین:
بازخورد در واقع همان داوریهای شـناختی ،فراشـناختی و عاطفی معلم اسـت که دانشآموز با دریافت بهنگام آنها ،اطالعاتی در خصـوص وضـعیت ،نقاط ضـعف
و میزان موفقیت خود به دســت میآورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آنها یاری میگیرد .بازخوردهای دیجیتالی و آنالین دادههایی تولید میکنند که
میتواند تصویری از عملکرد و نیازهای یادگیری شخصی فراگیران در لحظه را ارائه دهد (لمب.)2018 ،1
بازخورد نیاز به ارائه اطالعات خاص مربوط به یک کار یا فرآیند یادگیری دارد که شـــکاف بین درک مطلوب و واقعی از محتوا یا رشـــد تواناییها را پر کند .از
طریق بازخورد ،دانش آموزان به دنبال تقویت دانش یا مهارتهای ناکافی یا ضـعیف هسـتند که مانع پیشـرفت یادگیری آنها میشـود ( کاوالکانتی و همکاران،2
.)2021
بروکهارت اثربخشــی و کارآیی کل فرایند ســنجش و ارزشــیابی را منوط به ارائه بازخورد مؤثر میداند (نظری و همکاران .)1392 ،ســوســیالنا و پریبادی
( )2021در مقاله خود شش کارکرد مهم بازخورد آنالین را بهصورت زیر برشمردهاند:
 .1درک معنای اهداف و عملکرد مناسب.
 .2ساده کردن فرایند یادگیری در جهت خودارزیابی و بازتاب آن.
 .3ارائه اطالعات واجد شرایط برای دانش آموزان جهت یادگیری.
 .4دادن فرصت و فضا برای بازخورد و گفتگو.
 .5تشویق الهام مثبت و انگیزشی.
 .6دادن فرصت برای رسیدن به هدف و عملکرد مورد انتظار

1

. Lamb, et al
. Cavalcanti et al

2

. Susilana, & Pribadi

3
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شکل :1چرخه بازخورد .اقتباس از سایت دانشگاه مینه سوتا

جنسـن و همکاران )2021(1با بررسـی اسـتعارههای مختلفی که از بازخورد وجود دارد ،این اسـتعارهها را در  6دسـته قرار میدهند .این شـش اسـتعاره عبارتند از:
مربیگری ،درمان ،دستورالعمل و هدایتگری ،ابزار یادگیرنده ،کاالی پرهزینه و گفتگو.
بعید به نظر میرسـد که یک اسـتعاره واحد برای پرداختن به پدیدهای که اینقدر گسـترده اسـت مناسـب باشـد؛ زیرا چالشهایی که هنگام کار با بازخورد آنالین
با آنها روبرو میشـویم بسـیار زیاد هسـتند .پرسـشهای ارزشـمند پژوهشـی مرتبط با شـیوههای بازخورد آنالین شـامل پرسـشهای متنوعی اسـت؛ مانند چگونه
هزینـههـای مرتبط بـا ارائـه بـازخورد بـه تعـداد فزاینـده دانشآموزان را کـاهش دهیم؟ چگونـه از تجزیـهوتحلیـل یـادگیری برای بهبود نتـایج اســـتفـاده کنیم؟ چگونـه
دانش آموزان آنالین را بـا انگیزه نگـهداریم؟ و نحوه طراحی دورههـای آنالین کـه دانش آموزان را ملزم میکنـد تـا از اطالعـات بـازخوردی کـه دریـافـت میکننـد در
تکالیف بعدی استفاده کنند .بنابراین بازخورد در فرایند سنجش آنالین میتواند بنا بر شرایط و اهداف مختلف ،هریک از  6استعاره موجود را پوشش دهد.

اهمیت بازخورد آنالین:
در گروههای مجازی فرصـتهای مشـاهده کمتر از زمانی اسـت که گروهها در یک فضـای کاری با هممکانی فیزیکی کار میکنند .بنابراین بازخورد وسـیله مهمی
برای ترویج فعالیتهای نظارتی در تیمها است.
پیشـینه قابلتوجهی از مطالعات تجربی درباره اثرات بازخورد در تیمهای مجازی وجود دارد که نشـان میدهند بازخورد در تیمهای مجازی میتواند فرآیندهای
تیمی را تقویـت کنـد .ســـنـگ و ســـای 2در ســـال  2007دریـافتنـد کـه بـازخورد تقویتی برای ارتقـای کیفیـت پروژه دانشآموز ،بـهویژه در محیط ارزیـابی آنالین
همتایان مفید است ( کاوالکانتی و همکاران.)2021 ،

. Jensen et al
. Tseng &Tsai

1
2
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«بازخورد در محیط آموزش از دور و الکترونیکی از خود برنامه درســی مهمتر اســت؛ زیرا عامل حفظ ارتباطاتی اســت که کمبود آن به دلیل جدایی مدرس و
یادگیرنده در محیط انالین همواره محل بحث بوده است» (فرج اللهی و حقیقی1390 ،؛ به نقل از حاتمی ،رضایی و مالکی.1398 ،ص .)354
مســـئلـهی ارتبـاط و تمـاس مســـتقیم بین معلم و دانشآموز در کالسهـا و مقـاطعی کـه دانشآموزان چنـد معلم را برای تـدریس دروس مختلف دارنـد ،اهمیـت
بیشــتری پیدا میکند؛ زیرا در کالسهایی که تنها یک معلم برای تدریس تمام دروس وجود دارد هم معلم درک بهتری از وضــعیت هر دانشآموز دارد و هم
دانشآموز به شـناخت و درک متقابلی با معلم دسـت مییابد؛ اما در مقاطعی که چندین معلم برای تدریس موضـوعات درسـی مختلف وجود دارد و خود معلم
نیز اغلب در چندین کالس و شاید در چند مدرسه همزمان به تدریس یک واحد درسی میپردازد ،ارتباط مستقیم معلم با دانشآموزان کمرنگتر و مکانیکیتر
میشود .از همین رو است که دادن بازخوردهای مفید و مؤثر به دانشآموزان اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
نتایج چندین نظرســنجی نشــان میدهد که تقریباً  60تا  70درصــد از کارکنان ترجیح میدهند حتی پس از بیماری همهگیر کرونا نیز تا حدی در ترتیبات
کاری خود مجازی باقی بمانند (هندک و همکاران.)2022 ،1
این موضـوع اهمیت برنامهریزی برای اسـتفاده گسـترده از فضـای مجازی و تقویت عناصـر آن را نشـان میدهد .و البته مهمتر ین عنصـر در این فضـا ،بازخورد اسـت
زیرا نقش اسـاسـی در تفهیم و تفاهم دارد و به درک صـحیح محتوا و اصـالح کجفهمیها کمک میکند .بازخوردهای متقابل و پیوسـته معلم و یادگیرندگان در
فضــای مجازی عامل مهم درگیری شــناختی و رفتاری در یادگیری ،رشــد تفکر انتقادی و ســاختن معنا توســط یادگیرنده اســت و موجب اســتمرار مشــارکت
فراگیران در فرایند یادگیری است.
بازخورد یک جزء اساسی در فرآیند یاددهی-یادگیری است؛ زیرا به دانش آموزان اجازه میدهد شکافها را شناسایی کرده و پیشرفت یادگیری خود را ارزیابی
کنند .در حقیقت بازخورد هسـته مرکزی فرایند یاددهی -یادگیری (حاتمی ،رضـایی و مالکی؛  .1398ص )355و قلب سـنجش و ارزشـیابی تحصـیلی اسـت.
اهمیت بازخورد در سیستم یادگیری و سنجش الکترونیکی و آنالین ،بهمراتب بیشتر از کالسهای حضوری آشکار میشود.
در آموزش از دور ،ارائه بازخورد مفید و موثر به دانشآموزان نهتنها میتواند آنها را در مسیر یادگیری نگه دارد و بر نقاط قوت آنان تأکید و نقاط ضعفشان
را اصـالح کند بلکه همچنین میتواند نقش مؤثری در برقراری ارتباط و حفظ تعامل بین معلم و دانشآموزان و خارج کردن هر دو از انزوا و احسـاس تنهایی و
رهاشـدگی در آموزش آنالین دارد .درواقع جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شـده اسـت که بازخورد بهعنوان پاشـنه آشـیل و مهمترین
چالش در این نوع یادگیری محسوب شود.

محتوای بازخورد آنالین:
بازخورد چه بهصـورت سـنتی و چه بهصـور ت آنالین ممکن اسـت بسـته به موقعیت و نیازهای دانش آموزان ،از تأیید پاسـخ صـحیح یا موفقیت در سـطح یادگیری
(درصـورتی که بین اهداف یادگیری و یادگیری فعلی شـکافی وجود نداشـته باشـد) ،شـکل گیرد .در صـورت وجود چنین شـکافی ارائه انواع مختلف اطالعات در
مورد مفاهیم ،رویهها یا شرایط کار و غیره ارائه میکند.

. Handke, et al
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سـوالی که در اینجا مطرح میشـود این اسـت :آیا بازخورد آنالین با هر کیفیتی و در هر شـرایطی ،برای انواع مخاطبان میتواند مفید و اثربخش باشـد؟ واقعیت
این اسـت که هیچ پژوهش کیفی و یا مروری پاسـخ دقیق و کاملی برای این پرسـش ارائه نکرده اسـت و اغلب پژوهشها تنها به بررسـی بعدی از ابعاد مختلف آن
پرداختهاند.
برخی از نویســندگان از اصــطالح بازخورد الکترونیکی برای اشــاره به بازخورد ارائهشــده در محیطهای یادگیری مجازی اســتفاده کردهاند (کال و همکاران،1
 .)2014بازخورد الکترونیکی میتواند فضایی برای خالقیت بیشتر در ارائه بازخورد ایجاد کند.
عامل اصـلی برای ماندگاری یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی و ادامه روند یادگیری ،وجود تعامل و بازخوردهای حسـابشـده و بهموقع یادگیرنده اسـت
که باعث میشـود اعتمادبهنفس یادگیرنده برای ادامه روند یادگیری تقویت گردد (براری و همکاران .)1397 ،بنابراین الزم اسـت عالوه بر تأکید بر اهمیت ارائه
بازخورد ،به آموزش اصـول صـحیح ارائه بازخورد در آموزش الکترونیکی نیز پرداخته شـود .همچنین اضـافه مینماید که مناسـب و متعادل بودن ،خصـوصـی و
انفرادی بودن ،واضـح و روشـن بودن ،سـودمند و دلگرمکننده بودن ،بهموقع و هدفمند بودن ،حقیقی و بر اسـاس عملکرد بودن ،توصـیفی و غیر ارزیابانه بودن ،از
اصول اولیه و مهم بازخورد به شمار میروند.
برخی محققان به این نتیجه رســیدهاند که دانشــجویانی که در محیطهای یادگیری آنالین بازخورد مؤثر و بهموقع دریافت مینمایند ،با داشــتن حس تعلق به
محیط یادگیری و وفاداری به دوره درسـی ،امکان اینکه بتواند دوره درسـی را به پایان برسـانند و محیط یادگیری را ترک نکنند ،بیشـتر اسـت .و این به عملکرد
بهتر و باکیفیتتر در یادگیری منجر میشود.
در طراحی بازخورد برای محیط یادگیری الکترونیکی اســتانداردهای خاصــی باید مد نظر قرار گیرد از جمله :کاربردی بودن ،مبتنی بودن بر داربســت ســازی،
طرح انگیزشی کلر ،اصول طراحی چندرسانهای کالرک و مایر و مبتنی بودن بر کسب نتیجه.
شــکل  1مطابقت این اســتانداردها را با طبقات اهداف یادگیری بلوم و اندرســون نشــان میدهد .این اســتانداردها درواقع حداقلهای الزم برای طراحی یک
بازخوردمؤثرهستند و به فراخور شرایط و ضرورت میتوانند گستردهتر شوند (براری و همکاران)1398 ،

کاربردی بودن بازخورد
استانداردهای آموزشی
بعد بازخورد در
محیطهای یادگیری
الکترونیکی

بازخورد مبتنی بر داربست سازی
بازخورد مبتنی بر طرح انگیزشی کلر

بازخورد مبتنی بر کسب نتیجه

. Coll, et al
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شکل  .2استانداردهای تدوین شده با طبقهبندی اهداف یادگیری بلوم-اندرسون
امروزه با پیشـرفت در زمینه هوش مصـنوعی میتوان گفت در محیط یادگیری آنالین هیچگونه محدودیتی برای ارائه انواع فرمتهای بازخورد اعم از تصـویری،
کتبی ،شـفاهی ،ویدئو ،انیمیشـن و ترکیبی از آنها وجود ندارد؛ بازخورد بر اسـاس محتوای موردنظر ،ویژگیهای مخاطبان و شـرایط زمانی و مکانی و امکانات
تکنولوژیکی مخاطبان به ایشان ارائه میشود.

تاریخچه بازخورد آنالین:
پژوهش در زمینه بازخورد به نظریه رفتارگرایانی از قبیل ثراندایک و اسـکینر مربوط میشـود .قانون اثر ثراندایک در تبین نقش مهم بازخورد در یادگیری کمک
جالبتوجهی کرده اسـت .اسـکینر نیز "تقویت" را نوعی بازخورد میدانسـت که یادگیرنده را نسـبت بهدرسـتی پاسـخ آگاه میکند .گانیه و دریسـکول نیز بازخورد
را بهعنوان یک نوع تقویت بررسی کردهاند .در تئوری رفتارگرایی بازخورد عمدتاً به تقویت پاسخ درست و نادیده گرفتن پاسخ غلط معطوف است.
در دهـه  1970تئوری پردازش اطالعـات تحولی بنیـادین در مفهوم بـازخورد ایجـاد کرد .بر طبق این تئوری ،خطـاهـا یـک منبع مهم اطالعـاتی دربـاره پردازش
شـــنـاختی دانش آموزان بهحســـاب میآینـد که می تواننـد معلمـان را در فراینـد یاددهی و یادگیری یاری کننـد .هدف بازخورد ،پیشـــبرد توانایی دانش آموزان
بهمنظور اسـتفاده از راهبردهای مطالعه ،بازبینی کار ،تصـحیح مدیریت خود بر زمان ،مکان و منابع مورداسـتفاده اسـت .براین اسـاس بازخورد به یادگیرندگان
کمک میکند تا درباره سطوح درک و فهم خود قضاوت کنند و از اشتباهات خود آگاه شوند.
در مجموع میتوان گفت که بازخورد اصــل اســاســی در تمام تئوریهای یادگیری اســت .در تئوری یادگیری رفتارگرایی و اصــول آموزشــی پاولف و یادگیری
ماشـینی اسـکینر عامل بازخورد در قالب تشـویق و ایجاد انگیزه عامل مهم یادگیری شـناخته میشـود .در نظریه یادگیری شـناختی تعامالت بین حافظه بلندمدت
و کوتاهمدت عامل اصـلی یادگیری شـناخته میشـود و اصـول یادگیری گانیه در مکتب شـناخت گرایی بر بازخورد بهموقع و مناسـب متکی هسـتند .در نظریات
یادگیری سـاختگرایی وارتباط گرایی نیز تعامل و ارتباط بین عناصـر یادگیری بهاندازهای مهم اسـت که زیمنس یادگیری راهمان ارتباطات متقابل یادگیرنده با
منابع یادگیری تلقی مینماید (براری و همکاران.)1397 ،
ازآنجاییکه بازخورد آنالین میتواند در قالبهای مختلف پادکسـت ویدئویی ،صـدا و تصـویر و شـکل و بهطورکلی چندوجهی ارائه شـود ،نظریه بسـیار حیاتی در
زمینه بازخورد آنالین نظریه طراحی محتوای چندرسـانهای مایر اسـت که با ارائه اصـول طراحی انواع محتوا با توجه به امکانات موجود و ویژگیهای مخاطبان،
امکان یادگیری را به حداکثر میرسـاند؛ بنابراین رعایت اصـول طراحی چندرسـانهای کالرک و مایر یک اصـل کامالً ضـروری و مهم در طراحی و ارائه بازخورد
آنالین میباشد.

بررسی پژوهشهای انجام شده در رابطه با بازخورد آنالین
از انجاییکه در فضـای مجازی و آنالین بازخورد با اسـتفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید و ارائه میشـود ،میتوان گفت پیشـینه پژوهشـی بازخورد آنالین به دوره
آموزش الکترونیکی بازمیگردد.
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ال-حمد و محیلدن )2013( 1یک ابزار ارزیابی و بازخورد الکترونیکی را پیشـنهاد کردند که از طراحی ارزیابی یک درس شـیمی پشـتیبانی میکرد .نتایج آنها
نشـان داد که اسـتفاده از فناوری و ارائه مکانیسـمهای بازخورد فوری باعث افزایش کارایی اسـاتید و کمک به دانشـجویان برای توسـعه فرهنگ خود نظارتی و
خودارزیابی شد.
شـوت و ونچرا )2013( 2در پژوهشـی نشـان دادند که بازی در یادگیری به طرق مختلف از بازخورد پشـتیبانی میکند ،بهعنوانمثال ،از طریق تولید اطالعات
بالدرنگ و سـطح دشـواری یک پاسـخ فعالیت را به ویژگیهای خاص دانشآموز تغییر میدهد؛ بنابراین بهموقع ،شـخصـی و مسـتمر اسـت؛ آنها اسـتدالل کردند که
در قضـاوت درباره موفقیت اسـتراتژیهای بازخورد الکترونیکی ،باید به زمینه و شـرایط آموزشـی گسـتردهتر ،ازجمله تعامل بین فناوری و شـخصـیت متمایز،
موضوع خاص ،سنتهای آموزشی و مشاورهای موجود و همچنین سواد دیجیتال معلم و دانشآموز توجه شود.
پـارکن و همکـاران )2012( 3در تحقیقـات خود در مورد ســـودمنـدی رایـانـههـا برای بهبود تعـامـل بـا بـازخورد تکـالیف گزارش دادنـد کـه بســـیـاری از دانشآموزان
احســاس میکردند که بازخورد آنالین بیشــتر به این دلیل مهم تلقی شــده که نشــانگر میتواند بهراحتی نظرات را اصــالح کند و نمره مناســبی را اعطا کند.
دانشآموزان همچنین احسـاس میکردند که هنگام مشـاهده بازخورد آنالین ،حریم خصـوصـی افزایش مییابد و این به آنها اجازه میدهد تا بهطور مسـتقل در
مورد نظرات و نمرات فکر کنند .البته برخی از دانشجویان گزارش کردند که بازخورد آنالین نسبت به بازخورد آفالین کمتر شخصی است.
کال و همکاران ( )2014با هدف کمک به درک راهنمایی ارائهشده توسط معلم از طریق بازخورد برای حمایت از دانشسازی در میان دانشآموزانی که در
گروههای کوچک در یک محیط یادگیری مشارکتی آنالین کار میکردند پژوهشی انجام دادند که نشان داد بازخورد آنالین کمک بزرگی به درک فراگیران از
راهنماییهای ارائهشده توسط معلم می کند و موجب ایجاد داربست یادگیری ،شیوه تفکر و رفتار صحیح در راستای اهداف تعیینشده میگردد .همچنین این
پژوهش نشان داد که بازخورد آنالین معلم نه تنها بر محتوای یادگیری ،بلکه بر وظیفه و مشارکت اجتماعی نیز متمرکز بوده است و معلم با استفاده از امکانات
الکتر ونیکی و هوش مصنوعی توانسته است بازخورد خود را بر اساس نیازها و شایستگیهای درک شده دانش آموزان در هر گروه تنظیم کند (مافیت و همکاران،
.)2020
با این وجود وقتی میترا و باروا )2015( 4تأثیر ارزیابی تکوینی و بازخورد آنالین را در مقایسـه با نسـخه کاغذی همراه با بازخورد چهره به چهره بررسـی کردند،
علیرغم اینکـه بـه نظر میرســـیـد دانش آموزان گروه آزمـایشـــی در آزمونهـای تکوینی بهتر عمـل کننـد ،در ارزیـابی جمعبنـدی نهـایی تفـاوتی در عملکرد کلی
مشاهده نشد.
در یک مطالعه توسـط آکاپاینار )2015( 5بررسـی شـد که آیا بازخورد خودکار ارائهشـده از طریق متنکاوی در پیشـگیری از سـرقت ادبی دیجیتال در زمینه
دادهکاوی آموزشــی که مانع یادگیری آنالین میشــود ،مؤثر اســت یا خیر؟ نتایج حاکی از آن بود که حتی اگر ســرقت ادبی در محیطهای آنالین آســانتر از
محیطهای سـنتی است ،اما ازآنجاییکه هر نوع دادهای بهصورت دیجیتالی در این سیستمها ذخیره میشود ،امکانی برای تشخیص سرقت ادبی فراهم میکنند.
الزم به ذکر اسـت بهطورکلی رویکردهای دیجیتالی به دلیل کمک به کاهش سـرقت ادبی (باتان )2010،6و به این دلیل که امکان نمرهگذاری سـریعتر را فراهم
میکنند ،با دید مطلوبی موردبررسی قرار میگیرند .درنتیجه حجم کار معلم نیز کاهش مییابد.
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گریو و همکـاران ( )2016بـه بررســـی نقش حضـــور اجتمـاعی و نگرشهـای رایـانـهای در ترجیحـات دانش آموزان برای عالمـتگـذاری آنالین در مقـابـل آفالین
پرداختند .تحقیق ایشــان نشــان داد که دانش آموزان ارســال آنالین تکالیف و اخذ نمرات و بازخورد آنالین را ترجیح میدهند .اگرچه طبق نظر این محققان
ســهولت در ادراک دانشآموزان از ارزشــیابی و رتبهبندی در بازخورد آنالین یک عامل کلیدی برای این رجحان اســت؛ به نظر میرســد که عمدتاً به دالیل
عملگرایانه ،مانند سهولت دسترسی و بهموقع بودن آن باشد؛ زیرا از بسیاری جهات ،بازخورد تکالیف کتبی سنتی به بازخورد تکالیف آفالین شباهت دارد.
البته شواهدی نیز وجود دارد که حضور اجتماعی برای برخی افراد مهم نیست (کیم و همکاران.)2011 ،1
در همین راستا براودبنت )2017( 2در مقایسه یادگیری آنالین و ترکیبی ،نتیجه گرفت که دانش آموزان تمایل دارند از استراتژی های یادگیری خودتنظیمی،
بیشتر در زمینه های آنالین استفاده کنند تا در محیط های ترکیبی.
همسـو با پژوهش های فوق ،ریچاردز باب و همکاران )2018( 3اسـتفاده از یک سـیسـتم بازخورد تطبیقی مبتنی بر وب را برای تنظیم و پاسـخگویی به تکالیف
دانشآموزان شـیمی بررسـی کردند .این سـیسـتم شـامل ارائه یک رویکرد شـخصـیتر برای تکمیل تکالیف و تسـتهابود که به دانشآموزان بازخورد ویژه در مورد
کارشان میداد .یافتهها نشان داد که سیستم تطبیقی احتمال دستیابی به نمره نهایی باالتر را ،افزایش میدهد.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا پذیرش عمومی فناوری به ترجیح بازخورد آنالین ترجمه میشود؟
بطور کلی تحقیقاتی که در ســالهای اولیه ورود فناوری ارزشــیابی و بازخورد آنالین به دنیای آموزش ،انجامشــده اســت بیان میکنند که نگرش به فناوری بر
رضـایت دانشآموزان از ارزشــیابی و بازخورد آنالین تأثیر میگذارد .برای مثال اســمیت و اوســتازن 4در گزارش نتایج تحقیق خود بیان کردند با فراگیر شــدن
رایانهها در جامعه معاصر ،دانش آموزان ،صرفنظر از سن یا جنسیت ،دیگر برداشتهای منفی از استفاده از رایانه در آموزش ندارند (گریو و همکاران.)2016 ،
مافیت و همکاران ،5در سـال  2020گنجاندن شـکلکها را بهعنوان روشـی برای افزایش درک دانشآموز از دسـترسـی و احسـاسـی بودن بازخورد آنالین مکتوب
بررســی کردند .نتایج نشــان داد ادراک دانش آموزان از کیفیت بازخورد و حرفهای بودن نشــانگر تحت تأثیر اســتفاده از شــکلک قرار نگرفت؛ بنابراین ،مربیان
میتوانند از شکلک های دارای ظرفیت مثبت برای تزریق مقداری سرگرمی ،گرما و احساسات در بازخورد ارزیابی آنالین مکتوب استفاده کنند.
لمـب ( )2018در پژوهشـــی بـا عنوان "بـازخورد دیجیتـال ،گفتگوی چنـدوجهی و تعـامـل چنـدوجهی بـا فنـاوری" دریـافـت بـازخوردهـای دیجیتـالی و چنـدوجهی
میتواند از فرصت هایی برای یادگیری پشتیبانی کنند که تخیلی ،انتقادی و همسو با تغییرات شرایط جامعه هستند.
باردک و همکاران )2021( 6در پژوهشـی دریافتند که آموزش مبتنی بر سـناریو و بازخورد آنالین و تأمل تأثیر مثبت و معناداری بر آمادگی شـناختی دانشـجو
معلمـان دارد .همســـو بـا این پژوهش ،کـاوالکـانتی و همکـاران ( )2021بـا مروری بر مطـالعـات موجود در مورد بـازخورد خودکـار در محیطهـای یـادگیری آنالین از
سـال  2009تا  2018بررسـی کردند که آیا بازخورد خودکار به عملکرد دانشآموز کمک میکند؟ آیا به مربی کمک میکند؟ و آیا میتواند از بازخورد دسـتی
کارآمدتر باشـد یا خیر؟ آنها به این نتیجه رسـیدند که شـواهدی وجود دارد که بازخورد خودکار عملکرد دانشآموز را در فعالیتها افزایش میدهد (٪50.79
از مقاالت) و به کاهش تالش مربی کمک میکند ( ٪53.96از مقاالت).
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در مقابل این نتایج ،پریرا و همکاران )2021(1در پژوهش ـی نشــان دادند که تســهیل ارتباطات فعالشــده توســط رســانههای ارتباطی دیجیتال و چندوجهی
بالفاصـله به بازخورد باکیفیت تبدیل نمیشـود .این یافتهها نشـان میدهند که معناسـازی یک جنبه حیاتی از بازخورد آنالین اسـت .این مسـئله وقتی در پرتو
نظریههای نشـانه شـناختی ارتباطات دیده میشـود ،یافتهها را میتوان به این صـورت تفسـیر کرد که بازخورد آنالین فاقد منابع مهم معناسـازی اسـت که بتواند
معانی منتقلشده توسط زبان کالمی (مانند نگاه ،تماس چشمی ،ژستها و وضعیت بدنی) را در ارتباطات بینفردی ،اضافه کند.
بنـابراین دو ویژگی برای انجـام بـازخورد آنالین در آموزش اهمیـت ویژهای دارنـد ،یکی وضـــوح معـانی کـه منتقـل میشـــونـد و دومی نوع رســـانـههـایی کـه برای
معناسازی به کار گرفته میشوند .همچنین میتوان نتیجه گرفت اثربخشی بازخورد آنالین به نحوه عملکرد آن بستگی دارد.
لطیفی و همکاران ( )1398در پژوهش خود با به کارگیری بازخورد آنالین همتایان ،به این نتیجه رسیدند که بازخورد همتا آن هم در محیط آنالین نقش
مهمی را در افزایش مشارکت دانشجویان و صرف زمان بر روی تکلیف بازی میکند.
هومان فرد و رحیمی ( )1398در پژوهشـی به مقایسـه تأثیر بازخورد برخط معلم و همتایان بر بهبود کیفیت نگارش زبان انگلیسـی فراگیران ایرانی پرداختند.
یافتههای آن ها نشـان داد گروه بازخورد برخط در امتحان پایانی عملکرد بهتری در نگارش نسـبت به گروهی که بازخورد سـنتی دریافت کردند ،داشـتند .عالوه
بر این ،زبانآموزانی که در گروه بازخورد برخط بودند در ارائه بازخورد درسـت ،موفقتر از گروه بازخورد سـنتی بودند .درنهایت ،فراگیران ضـعیفتر در گروههای
برخط بیش از دانشجویان گروه سنتی در نگارش پیشرفت داشتند.
بهطورکلی مطالعات نشــاندهنده اشــتیاق کاربران برای بهکارگیری فناوریهای یادگیری در ارائه بازخورد اســت ،اما در زمینههای نظری یا تجربی قوی که بر
اســاس آن بتوان اثربخشــی را آزمایش کرد ،تعداد مطالعات اندک اســت؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که لزوماً اینطور نیســت که رویکردهایی که با
اسـتفاده از فناوری بر ارائه مشـارکت و لذت تمرکز دارند ،بهترین فرصـتها را برای به حداکثر رسـاندن یادگیری فراهم کنند؛ بلکه باید تمام عوامل و عناصـر در
ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند تا عامل اصلی موفقیت و شکست مشخص شود.

مزایای بازخورد آنالین:
✓

بازخورد آنالین مزایای زیادی ماننـد افزایش انعطـافپذیری و افزایش ارتبـاط و تعـامل بین معلمـان و دانش آموزان بدون توجه به زمان و مکـان دارد .
هنگام بحث در مورد ارزیابی کیفیت دوره های آنالین ،یکی از موضـوعات تکراری از بین رفتن رابطه رودررو بین معلم و دانشآموز اسـت .بسـیاری بر
این بـاورنـد کـه فقـدان تمـاس چهره بـه چهره بر یـادگیری و ادراک دانشآموزان از محتوا تـأثیر میگـذارد .درحـالیکـه بـازخورد آنالین بـا اســـتفـاده از
یادداشت های آموزشی ،صوتی ،تصویری و بحث بیشترین تجربه مشارکت و تعامل را برای فراگیران ایجاد میکند.

✓

در یک کالس درس سـنتی ،وقتی معلم به دانشآموزی بازخورد کتبی میدهد ،فقط همان دانشآموز قادر به رییت و بهرهبرداری از آن اسـت .مگر
اینکه او به طور فعال با هر یک از آن دانش آموزان نیز تعامل داشـته باشـد اما در فضـای آنالین تمام پاسـخها و بازخوردهای مربوط به آنها میتواند
در یکلحظه با تمام فراگیران به اشتراک گذاشته شود.و این به تقویت مهارت خودارزیابی و فراشناخت کمک میکند.

✓ بـازخورد آنالین قـابلیـت ارائـه و ذخیره بـه اشـــکـال مختلف را دارد ،مـاننـد بـازخورد الکترونیکی در مورد تکـالیف کتبی (مثالً ،پیگیری تغییرات در
 )Microsoft Wordیادداشتهای کوتاه در ایمیل ،بازخورد شفاهی در جلسات آنالین ،بازخورد ویدیویی ضبطشده از صفحه ،یا بازخورد خودکار
ارائهشده توسط رایانه.

. Pereira et al
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✓

در یک محیط آنالین که دانش آموزان ناشـناس هسـتند و چهره خود را نشـان نمی دهند ،بیشـتر احتمال دارد نظرات خود را با همسـاالن خود به
اشتراک بگذارند و بازخورد انتقادی و سازنده دریافت کنند (لیو و همکاران.)2021 ،

✓

اسـتفاده از بازخورد در فعالیتهای آموزشـی و یادگیری آنالین میتواند بر انگیزه دانشآموزان و احسـاس تعلق آنها به یک جامعه یادگیری آنالین
تأثیر مثبت بگذارد (پترسون و همکاران .)2020 ،
1

✓

در فضـاهای آنالین ،نوشـتههای فراگیران را میتوان بهعنوان رونوشـت ثبت کرد تا توسـط خود و معلمانشـان برای اهداف یادگیری اظهارنظر شـود و
این موجب تقویت تفکر انتقادی میشود.

✓

در محیطهای آنالین با استفاده از امکانات تکنولوژیکی خوانایی بازخورد افزایش مییابد زیرا دانش آموزان دیگر نیازی به اتکا به نظرات دستنویس
روی دستنوشتهها ندارند.

✓

رویکردهای بازخورد آنالین باعث صرفهجویی در زمان سفر و هزینههای سفر دانش آموزان و همچنین هزینههای دیگر مانند چاپ تکالیف میشود.

✓

اندازهگیری مشـارکت فراگیران بهصـورت آنالین آسـان اسـت زیرا نرمافزار دوره آنالین میتواند تعداد دفعاتی را که دانشآموزان یک صـفحه خاص را
مشاهده میکنند ،چند دقیقه دانشآموز در سایت است و غیره را محاسبه کند.

✓

ازجمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر رضـایت فراگیران حس حضـور اجتماعی اسـت؛ شـواهد قوی وجود دارد که نشـان میدهد حضـور اجتماعی برای
رضایت یادگیری در مطالعه آنالین بسیار مهم است.

نگرش خوش بینانه نسبت
به کامپیوتر

ترجیح
ساخت
آنالین

درک حضور اجتماعی زیاد
در ساخت آنالین

درک حضور اجتماعی کم
در ساخت آفالین
شکل  .3رابطه پیش بینی شده بین نگرش نسبت به رایانه ،حضور اجتماعی و ترجیح برای عالمت گذاری آنالین (گریو)2016 ،

محیط های آنالین فرصــت زیادی برای یادگیرندگان در پاســخگویی یا ســوال (بازخورد ســازنده به همتایان) از دیدگاه ســایر فراهم کرده اســت و این تعامل بر
اثربخشـی و کارآی ی بازخورد سـازنده اثرگذار اسـت .محیط های برخط و آنالین برای مدرسـان فرصـت بیشـتری برای نظارت و شـناسـایی مداوم الگوهای ضـعف

. Paterson, et al
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عملکردی یادگیرندگان ارائه میکنند و از طریق نظارت مداوم بر روند یادگیری فراگیران مدرس میتواند به مشـاهده و شـناسـایی الگوهای پیشـرفت و موفقیت
یادگیرندگان ،تفسـیر آنها و نتیجه گیری درباره میزان پیشـرفت حاصـله بپردازد؛ که این امر به نوبه خود سـبب ارائه بازخوردهای سـازنده برای رفع نیازهای آنی
یادگیرنده از سوی مدرس میشود (حاتمی ،رضایی و مالکی؛ .1398ص.)359

چالشهای بازخورد آنالین:
•

مشـــکالت فنی مـاننـد توقف نـاگهـانی پلتفرمهـای آنالین میتوانـد مشـــارکـت دانشآموزان در بـازخورد را کـاهش دهـد .اگرچـه فنـاوری در طول زمـان
بهبودیافته اســت و حتی باوجوداینکه جوانان بهطور فزایندهای ســواد فناوری دارند ،مســائل فنی همچنان مشــکلی اســت که باید در زمینه ارائه
بازخورد آنالین در نظر گرفته شـود .یک مطالعه اخیر در مورد دسـترسـی به بازخورد ارزیابی نشـان داد که بیش از یکسـوم فایلهای بازخورد توسـط
دانشآموزان قابلدسـترسـی نبوده اسـت (منسـینک و کینگ)2020 ،1؛ بنابراین درگیر شـدن با بازخورد آنالین تنها در صـورتی امکانپذیر اسـت که
دسترسی تکنولوژیکی مناسب وجود داشته باشد.

•

دانش آموزان ممکن اسـت انتظار دریافت بازخورد بهموقع و مکرر آنالین در مورد عملکرد خود را داشـته باشـند درحالیکه چنین بازخوردی ممکن
است همیشه در دسترس نباشد .بنابراین ممکن است بر تعامالت عاطفی میان مدرس و یادگیرنده نیز تاثیر بگذارد.

•

هاسـت )2021( 2بیان میکند که یکی از اشـکاالت عمده بازخورد آنالین در پیادهسـازی و تفسـیر آن نهفته اسـت .بازخورد آنالین ،در غیاب بحث
3

رودررو ،ممکن اسـت منجر به مشـکالتی در تفسـیر و اجرای بازخورد شـود ،زیرا فرصـت فوری برای شـفافسـازی وجود ندارد (هاسـت و هیلی ،
.)2018
•

بسـیاری از کاربران برای تنظیم تجربه بازخورد آنالین خود و تقویت یادگیری حرفهای خود ممکن اسـت به دنبال کمک باشـند؛ این کمک میتواند
انطباقی (بازخوردجویی) باشــد و طبق پژوهش های انجام شــده در صــورتیکه در زمان درخواســت کمک به هر دلیل از جمله مشــکالت اتصــال و
ارت باط ،در دســـترس نبودن مربی و یا همتایان و  ..بازخورد مناســـبی دریافت نکنند به کمک جویی های غیر انطباقی (ســـره ناشـــناختهها و یا
بیتفاوت گذشتن از کنار ناشناختهها) میپردازند.

•

در دورههای آنالین هنگامیکه شـرکتکنندگان شـروع به صـحبت میکنند ،نام حسـاب آنها بر روی صـفحهنمایش دسـتگاههای الکترونیکی همه
شـرکتکنندگان دوره نشـان داده میشـود و صـدای آنها در کانون توجه قرار میگیرد؛ در برخی افراد این موضـوع موجب احسـاس خجالت شـده و
درنتیجه ممکن است به ناچار از مشارکت و طلب بازخورد صرف نظر کنند.

•

به نظر میرسـد دانشآموزانی که عملکرد پایینی دارند با محیط یادگیری آنالین سـازگاری کمتری دارند و کمتر با سـیسـتمهای آنالین تعامل برقرار
میکنند.

•

در نظرسـنجی از مدرسـان ،مشـخص شـد که آنها بازخورد آنالین را سـادهتر یا صـرفهجویی در زمان بیشـتری نسبت به ارائه بازخورد نسخههای چاپی
سـنتی نمیدانسـتند .با اینحال ،به نظر میرسـد که این با جزئیات بیشـتر در بازخورد و اثربخشـی درک شـده آن جبران میشـود  -که هر دو باید به
نفع فراگیران باشد (هاست.)2021،

جمعبندی و نتیجهگیری:

. Mensink, & King
. Hast
3
. Hast & Healy
1
2
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در شـرایط کنونی مربیان در همه سـطوح اسـتفاده از فناوری آنالین را بهعنوان یک ابزار آموزشـی پذیرفتهاند ،اما موضـوع سـنجش و ارزشـیابی یادگیری
دانشآموزان در یک دوره آنالین بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته اســت .اگرچه آموزش آنالین ممکن اســت برای دانشآموزان و معلمان کارآمدتر،
راحتتر و انعطافپذیرتر باشد ،اما الزم است تأکید شود که این فناوری باید با
هدف تسهیل آموزش و ارتقای یادگیری استفاده شود.
یافتهها نشـان میدهد که نگرش دانشآموزان نسـبت به فناوری و ادراک آنها از حضـور اجتماعی ،نقش کلیدی در تعیین افزایش یا کاهش مشـارکت
آنها دارد .نگرشهای مثبت بیشـتر نسـبت به یک روش تحویل (بهعنوانمثال ،آنالین) با نگرشهای منفی بیشـتری نسـبت به حالت جایگزین (آفالین)
همراه بود .این یافتهها نشاندهنده رابطه پیچیدهتر بین روش بازخورد و نگرشهای دانشآموز نسبت به مقایسه میانگینهاست و پیامدهای مهمی برای
مربیان و سیاستهای آموزش عالی دارد زیرا گزینههای یادگیری آنالین همچنان در حال افزایش است.
با تالش مربیان برای اسـتفاده از شـیوههای یادگیری دانشآموز -محور ،پیامدهای این تفاوتهای فردی قابلتوجه است .هنگام توسعه (بهروزرسانی) یک
دوره ،مربیان باید بین ارائه عملگرایانه درس با نیازهای تکتک دانش آموزان تعادل برقرار کنند.
انتقال دورههای آموزشــی از کالس درس ســنتی به یک محیط آنالین اســاســاً تعامل انســانی ،ارتباطات ،الگوهای یادگیری و تکنیکهای ســنجش و
ارزشیابی را تغییر میدهد .از آنجاییکه روش ارائه تغییر کرده است ،معلمان باید سایر عناصر را نیز متناسب با روش ارائه تغییر دهند.
از نتایج تحقیقات اینگونه اسـتنباط میشـود که چهار اسـتراتژی یادگیری فراشـناخت ،مدیریت زمان ،خودتنظیمی و تفکر انتقادی بهطور قابلتوجهی با
بازخورد الکترونیکی و آنالین مرتبط اسـت .همچنین بین شـیوه ارائه بازخورد و مخاطبان بازخورد ارتباط زیادی وجود دارد ،درصـورتیکه شـیوه مناسـبی
برای ارائه بازخورد انتخاب شود ،بازخورد بیشترین و بهترین تأثیر را بر مخاطبان خواهد داشت.

برخی پیشنهادهای کاربردی:
•

بازخورد آنالین باید بهصورت سیستماتیک برای ارتقای ارزشیابی و یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شود.

•

مربیان آنالین باید به مهارت برقراری ارتباط همزمان یا ناهمزمان با دانش آموزان مجهز شوند.

•

از آنجاییکه مشـارکت فراگیران مسـتقیماً تحت تأثیر بازخورد قرار اسـت و بازخورد آنالین با امکانات چندرسـانهای میتواند یادگیری خودتنظیمی را
ترویج دهد. ،مربیان آنالین باید بتوانند دانشآموزانی را که از فناوری میترسند ،درگیر کنند.

منابع:
براری ,نوری ,خراســانی ,اباصــلت ,رضــایی زاده ,اعالمی ,فرنوش .)1398( .اســتانداردهای آموزشــی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری
الکترونیک ،بر اساس طبقهبندی بلوم-اندرسون .علوم تربیتی.174-155 ,)1(26 ,
براری ,نوری ,معینی ,علی ,رضـایی زاده ,عباسـی کسـانی ,حامد .)1397( .معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیطهای دیجیتالی بر اسـاس
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ارزشیابی تحصیلی دانشجویان در محیط الکترونیکی :تأملی بر تجربة دانشگاه های
کشور در رویارویی با همه گیری کووید 19
طیبه گشول درهسیبی ،1غالمعلی

منتظر*2

 1دانشگاه تربیت مدرّس ،تهرانt.gashool@modares.ac.ir ،
 2دانشگاه تربیت مدرّس ،تهرانmontazer@modares.ac.ir ،

* نویسندة عهدهدار مکاتبات
چکیده – ارزشییابی الکترونیکی راهی برای اجرای ارزشییابی تحصییلی در محیط الکترونیکی اسیت .ناهممکانی یادگیرنده و یاددهنده مزیت
ویژهای اسیت که محیط الکترونیکی فراهم میکند .این مزیت (که تنها یک ویژگی از ویژگیهای محیط الکترونیکی اسیت) آن را به مفری برای
گریز از خطر ابتال به بیماری کووید  19همراهبا تداوم فعالیتهای دانشیگاهی تبدیل کرد .در این مقاله ارزشییابی تحصییلی دانشیجویان در اولین
نیمسیال رویارویی دانشیگاهها با همهگیری بیماری بررسیی میشیود .بررسیی نشیان میدهد در ارلب موارد روشهای سینتی مرسیوم در آموزش
رودررو ،در محیط الکترونیکی بهکاررفتهاسیت .براسیاس نتایج بررسیی راهکارهایی برای اجرای ارزشییابی در محیط الکترونیکی پیشینهاد شیده
اسیت .همچنین راهکارهایی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای اجرای ارزشییابی الکترونیکی طرح شیده اسیت .بهنظرمیرسید تغییر رویکرد
نسیبتبه آموزش و ارزشییابی نیازی اسیت که همهگیری بیماری با شیدتدادن به برخیاز جوانب آن ،ضیرورت پرداختنبه آن را بیشاز هر زمان
دیگری آشییکار کرده اسییت .نکتة حائز اهمیت در پرداختنبه این موضییو  ،ضییرورت توجهبه ابعاد مختلف آن ،شییامل تربیتی (پداگوژیکی)،
مدیریتی ،فرهنگی ،منابع انسانی و فنّاورانه ،برای رسیدنبه راهکاری جامع و اثربخش در نظام آموزشی است.
کلید واژهها -ارزشیابی الکترونیکی ،ایران ،احراز پدیدآوری ،کووید  ،19یادگیری الکترونیکی.
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مقدمه
گسترش ویروس کووید  19در روزهای آغازین نیمسال دوم تحصیلی  1398-99کوه اجباری به فضای الکترونیکی را بهعنوان ضرورتی برای ادامة فعالیتهای
آموزشـی دانشـگاهها مطرح کرد .تداوم این شـرایط ،ماندگاری در این فضـا را رقمزد .بدینترتیب ،یافتن راهی برای برازنده سـاختن شـیوة ارزشـیابی xxi vبا فضـایی
که آموزش در آن برای بسـیاری از دانشـگاههای کشـور تجربهای نو بود ،به مسـئلهای جدید تبدیل شـد .حسـاسـیت آزمونهای پایان نیمسـال و اهمیت «نمره» و
«معدل» دانشـجویان و دانشآموختگان در نظام آموزش عالی کشـور ،اهمیت این مسـئله را بیشاز مسـئلة ارزشـیابی بهعنوان بخشـیاز نظام آموزش و یادگیری
جلوه میدهد .این حسـاسـیت تا حدی اسـت که توجهبهآن برخیاز دانشـگاهها را (بهعنوان اجزایی از نظام آموزش عالی کشـور) بهسـوی تدارک شـرایط برای
برگزاری حضـوری آزمونهای پایان نیمسـال سـوقداد .لیکن ناگزیری حاصـلاز اوجگیری دوباره و چشـمگیر شـمار مبتالیان و قربانیان کووید  ،19در ایامی که در
تقویم آموزشــی دانشــگاهها به برگزاری این آزمونها اختصــاص یافته بود ،تردیدها را برای برگزاری آزمونهای غیرحضــوری ازبینبرد و ارزشــیابی در محیط
الکترونیکی را به راهی ناگریز تبدیل کرد.
بررسـی تجربة دانشـگاههای کشـور به روشـنشـدن ابعادی از مسـئلة ارزشـیابی کمک میکند که آگاهیاز آنها مقدمهای برای یافتن راهحل مشـکالت موجود اسـت.
در این مقاله مروری بر آنچه دانشـگاهها در بیتجربگی نسـبتبه ارزشـیابی الکترونیکی xxvدر نیمسـال دوم سـال تحصـیلی  1398-99آزمودند ،صـورت میگیرد.
اطالعات مورد نیاز ،از شـیوهنامهها ،مصـاحبهها و اطالعیههای دانشـگاهها و گزارشهای مربوطبه این موضـوع اسـتخراج شـده اسـت .براسـاس نتایج بهدسـتآمدهاز
این اطالعات ،پیشنهادهایی برای حل مسئلة ارزشیابی الکترونیکی ارائه میشود.
ادامة این مقاله بدینترتیب سـازمان یافته اسـت :در بخش  2به تعریف ارزشـیابی و صـورتهای مختلف الکترونیکی آن پرداخته میشـود .در بخش  3موضـوع
احراز هویت  xxviو پدیدآوری  xxvi iدر ارزشـیابی الکترونیکی تبیین میشـود .در بخش  4نحوة اجرای ارزشـیابی در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی  1398-99در
دانشــگاههای کشــور توصـیف میشــود .در بخش  5راهکارهای عملیاتی برای اجرای ارزشـیابی در محیط الکترونیکی مطرح میشــود .در پایان ،در بخش  6به
جمعبندی مطالب و نتیجهگیری پرداخته و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی طرح میشود.

ارزشیابی و ارزشیابی الکترونیکی
ارزشـیابی فرایندی برای گردآوری شـواهد و اطالعاتی دربارة یادگیریِ یادگیرنده اسـت ] .[1فعالیتهای ارزشـیابی از ابعاد مختلف قابل دسـتهبندی اسـت .ارزشـیابی
میتواند بهشـکل کتبی و با پرسـشهای بسـتهپاسـخ  xxvi i iیا بازپاسـخ xxi xصـورتگیرد .از این نوع ارزشـیابی ،با نام ارزشـیابی سـنتی یاد میشـود .درمقابل این نوع،
ارزشـیابی بدیل xxxاسـت که با نام ارزشـیابی اصـیل  xxxiهم شـناخته میشـود .این شـکل ارزشـیابی تنوع بسـیاری دارد ،اما در توصـیفی مختصـر مجموعة روشهایی
برای ارزشـیابی اسـت که سـنتی نیسـتند [ .]1در دسـتهبندی دیگری ،ارزشـیابی به مسـتمر  xxxi iو پایانی  xxxi i iتقسـیم میشـود .ارزشـیابی مسـتمر پیشاز شـروع
فرایند یادگیری و آموزش و درحینآن صـورت میگیرد و ارزشـیابی پایانی معموالً در انتهای این فرایند اجرا میشـود .ارزشـیابی مسـتمر بهدلیل شـکلگیری در
حین فرایند یادگیری ،اطالعاتی را فراهم میآورد که در برنامهریزی و ارتقای این فرایند بسـیار بهکارمیآید .ارزشـیابی پایانی نیز آشـکارکنندة توفیق یادگیرنده
در فرایند یادگیری اســت ] .[1ارزشــیابی ازاینمنظر هم که چهکســی داوری آن را اجرا میکند ،دســتهبندی میشــود :ممکن اســت ارزشــیابی را یاددهنده،
یادگیرندگان همتا یا خود یادگیرنده انجام دهد .دو حالت اخیر را بهترتیب با نامهای همتاارزش ـیابی xxxi vو خودارزش ـیابی xxxvمیشــناســند .جنبة دیگری که
برای ارزشـیابی تحصـیلی میتوان در نظر گرفت ،حسـاسـیت آن اسـت .ارزشـیابی ممکن اسـت با حسـاسـیت زیاد  xxxviیا با حسـاسـیت کم  xxxvi iباشـد .اگر ارزشـیابی
اثر مهمی بر یادگیرنده ،یاددهنده یا ذینفعان دیگر نظام آموزشـی داشـته باشـد در ردة ارزشـیابیهای با حسـاسـیت زیاد و اگر چنین نباشـد ،در ردة ارزشـیابی با
حساسیت کم قرار میگیرد ].[3] [2
xxxi x
xxxvi i i
و بهمثابه
 ،برای یادگیری
گذشـتهاز دسـتهبندیهای یادشـده ،در نگاه به ارزشـیابی ،سـه نوع رویکرد را میشـود در نظر گرفت :ارزشـیابی از یادگیری
یادگیری  .xlدر «ارزشـ ـیابی از یادگیری» ،هدف مشـــخص کردن ســـطح دانش ،مهارت و توانمندیهای یادگیرنده در موضـــوعی اســـت که یادگیری در آن
درحالشــکلگیری اســت یا صــورت گرفته اســت .در این رویکرد ،تأکیدبر ارزشـیابی پایانی اســت .در «ارزشـیابی برای یادگیری» بهدســتآوردن اطالعاتی که
بهکمکآن بتوان فرایند یادگیری را ارتقا دارد ،بسـیار مهم اسـت و ازهمینرو ،ارزشـیابی مسـتمر در آن مورد تأکید اسـت .در «ارزشـیابی بهمثابه یادگیری» نقش
یادگیرنده برای ارتباط بین یادگیری و ارزشـیابی ،اصـل اسـت .هرکداماز این سـه رویکرد مهم ،ارزشـمند و گاهی ضـروری اسـت اما باید بهجا و بهشـکل مناسـب
بهکاررود ].[4
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ارزشـیابی الکترونیکی صـورتیاز ارزشـیابی اسـت که بهاقتضـای شـرایط ویژة محیط یادگیری الکترونیکی شـکلگرفته اسـت .این شـکل نو را فرایندی مسـتمر برای
ارزشــیابیِ یادگیری در محیط الکترونیکی میدانند که متکیبر روشها و ابزار مبتنیبر فنّاوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) اســت .اســتفادهاز ابزار فاوا به تحقق
جوانب مختلف ارزشـیابی کمک میکند :از فراهمکردن بنسـازة  xl iالزم برای اجرای ارزشـیابی و طراحی فعالیتهای ارزشـیابی تا شـخصـیسـازی آن و انطباقبر
یادگیرنده ] .[6] [5گذشـتهاز امکان ویژة شـخصـیسـازی ،ارزشـیابی الکترونیکی راهکارهایی برای اجرای شـکلهایی از ارزشـیابی فراهم کرده اسـت که عملیکردن
آنها در غیر آن تقریباً غیرممکن اســت .ارزشـیابی نهان  xl i iو ارزشـیابی مبتنیبر بازی  xl i i iازجملة این موارد اســت .در ارزشـیابی نهان ،بدونآنکه الزم باشــد
یـادگیرنـده فعـالیتی جز فعـالیـتهـای یـادگیری صـــورت دهـد و بـدون ایجـاد زحمـت یـا اثر روانی نـامطلوبی بر او ،میزان یـادگیریاش ســـنجش میشـــود.
یادگیریپژوهی xl i vراهی برای اجرای ارزشیابی نهان است ] .[7ارزشیابی مبتنیبر بازی هم با شرکت کردن یادگیرنده در نوعی بازی جدی اجرا میشود ].[8
چنانکه اشـاره شـد گاهی ممکن اسـت نتیجة ارزشـیابی برای یادگیرنده حسـاسـیت زیادی داشـته باشـد .در چنین شـرایطی ممکن اسـت یادگیرنده برای رسـیدنبه
منافعی که دسـتیابیبه آنها وابسـتهبه نتیجة ارزشـیابی اسـت ،مرتکب رفتارهایی غیرصـادقانه شـود .چنین رفتارهایی اعتبار نتیجة «ارزشـیابی از یادگیری» را با
تردید همراه میکند .البته این موضـوع محدودبه ارزشـیابی در محیط الکترونیکی نیست ،ولی دوری یادگیرنده از یاددهنده و عدم حضور او در محضر ناظری که
مراقب رفتار او در حین آزمون و مانع اقدامات مشــهود برای قلب در پاســخگویی باشــد ،باعث بدگمانی دربارة اصــالت فعالیتهای یادگیرنده در ارزشــیابی
الکترونیکی میشود .بهرغم این بدگمانی ،ارزشیابی الکترونیکی (مفهومی که اعمبر آزمون الکترونیکی است) از مزایایی برخوردار است که گذشتن از آن بهخاطر
این مسـئله ،سـاده نیسـت .بخشـیاز این مزایا عبارتند از :بهرهمندی از دادههای مربوطبه فعالیتهای یادگیرندگان و فرصـت تحلیل آنها ،خودکارشـدن بخشـیاز
امور در فرایند ارزشـیابی یادگیرندگان ،سـهولت بیشـتر در تأمین شـرایطی مانند ناشـناسـی همتایان در همتاارزشـیابی ،امکان عملی کردن انطباق ارزشـیابی بر
عملکرد یادگیرندگان ،شخصیسازی ارزشیابی ،ارزشیابی نهان و بازیپردازی.

احراز هویت و احراز پدیدآوری
در ارزشیابی برخط ،مسئلة اطمیناناز هویت یادگیرنده و اینکه آنچه را برای ارزشیابی تحویل میدهد دقیقاً خود او تهیه میکند ،اساس سالمت xl vارزشیابی را
تشکیل میدهد .در این بخش با نگاهی گذرا ،به روشهای موجود در این دو موضوع پرداخته میشود.
xl vi i i
xl vi i
xl vi
) ،بودن
(مانند گذرواژه
احراز هویت در سـامانههای الکترونیکی (ازجمله سـامانههای یادگیری) براسـاس سـه محور اصـلی انجام میگیرد :دانسـتن
(مانند احراز هویت زیسـتسـنجی ،)xl i xداشـتن ( lمانند کارت هوشـمند  .)l iمعموالً روشهای مبتنیبر دانسـتن ،هم در پیادهسـازی و هم در کاربرد ،سـادهاند و
نیاز چندانی به ابزاری ویژه ندارند .در مقابل روشهای مبتنیبر بودن و مبتنیبر داشـــتن ،نیاز یه ابزارهای ســـختافزاری و نرمافزاری ویژه دارند .البته برخیاز
ســـخـتافزارهـای الزم در انواع افزارههـای رایج وجود دارد (مـاننـد دوربین برای احراز هویـت براســـاس چهره) .بـهتـازگی روشهـای مبتنیبر مکـان  l i iو مبتنیبر
شبکههای اجتماعی  l i i iهم برای احراز هویت مطرح شدهاند ].[9
احراز پدیدآوری در آموزش ،مسـئلة پیچیدهای اسـت .این پیچیدگی به محیطهای الکترونیکی محدود نیسـت اما حاضـر نبودن یادگیرنده و یاددهنده یا مراقبان
در مکانی واحد و دسـترسـیبه منابع گوناگون و امکانات رایانشـی ،حسـاسـیت آن را در این محیط افزایش داده اسـت .راههای موجود برای احراز پدیدآوری در
محیط آموزشـی در جدول  1خالصـه شـده اسـت ] .[10دراینمیان ،سـادهترین و درعینحال مهمترین روش ،اسـتفادهاز شـیوههای طراحی آموزشـی اسـت .این روش
نیازمند دقت و توجه یاددهنده اسـت .برای توفیقدر رسـیدنبه اطمینان نسـبی از اصـالت نتیجة ارزشـیابی ،باید ارزشـیابی را بهشـکلی صـورتداد که هزینة تقلب
بیشـــینه و مزایای آن کمینه شـــود .باتوجهبهاینکه بههرحال یادگیرنده به منابع مختلف و امکانات ارتباطی و نیز ابزارهای رایج تحتوب (مانند جویشـــگرها)
دسـترسـی دارد ،باید بهشـیوهای ارزشـیابی را صـورتداد که دسـترسـیبه این موارد اثر چندانی بر نتیجه نداشـته باشـد .این موضـوع دلیلی برای تأکیدبر روشهای
ارزشیابی مستمر و شکلهای عملکردی آن است ].[10
جدول  1روشهای احراز پدیدآوری در محیطهای آموزشی
روش

توضیح

احراز هویت

 با اسناد هویتی
 گذرواژه :محدود کردن دسترسیبه سامانة یادگیری و ارزشیابی با ورود
مبتنیبر گذرواژه به سامانه
 چالشپاسخ :صحتسنجی هویت یادگیرنده با پرسشهای شخصی
 زیستسنجی فیزیکی :احراز هویت با عوامل زیستی ،مانند اثر انگشت
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مراقبت



آشکارسازی
دستبرد ادبی



زیستسنجی
رفتاری



زیستسنجی رفتاری :احراز هویت براساس رفتارهای منحصربه یادگیرنده،
مانند رفتار کلیدزنی
مراقبت سنتی :مراقبت در زمان آزمون درشرایط هممکانی مراقب و
یادگیرنده
مراقبت از دور :مراقبت و نظارت عامل انسانی بر یادگیرنده بااستفادهاز جریان
ویدیوی دریافت شده از یادگیرنده در زمان شرکت در آزمون
مراقبت خودکار :تحلیل جریان ویدیو/صوت دریافتی از یادگیرنده در حین
آزمون ،با الگوریتمهای هوشمند یا ابزار تحلیلدادهای
استفادهاز روشهای تحلیلداده و هوش مصنوعی برای تشخیص دستبرد
ادبی (بهویژه برای متن و کدهای برنامهنویسی)
بازشناسی رفتار یادگیرنده در استفادهاز افزارهها (مانند صفحه کلید ،صفحة
لمس و موشی l i vرایانه) یا سبک نوشتاری
سلب دسترسیبه امکانات و برنامههایی از افزارة مورد استفادة یادگیرنده

قطع دسترسیهای 
lv
رایانه
پایش شبکهای  پایش فعالیتهای یادگیرندگان در شبکه با تحلیل دادههای رویدادهای

ثبتشده
 استفادهاز روشهای تحلیل داده برای آشکارسازی یا پیشبینی تقلب

روشهای
دادهکاوی
طراحی آموزشی  طراحی یادگیری و ارزشیابی بهشکلیکه هزینة تقلب بیشینه و مزایای آن
l vi

کمینه شود
تأیید یاددهنده  تشخیص تقلب با تکیهبر تجربة یاددهنده (درشرایطیکه نوعی ارتباط
رودررو برای بازشناسی یادگیرندگان و سبکهای ویژة آنها وجود دارد)
خطمشیهای
مقابلهبا تقلب

 پیشگیریاز تقلب با تدوین خطمشیها و شیوهنامههایی (شامل تعریف
تقلب و تعیین مصداقها ،جریمهها و رویههای انضباطی) در مراکز آموزشی

هریکاز روشهای موجود میتواند برخیاز موارد عدم اصـالت و پدیدآوری را آشـکار کند ،مانع برخیاز شـکلهای تقلب شـود یا راحتی در اجرای آنها را کاهش
دهد؛ اما باید پذیرفت که در مجموع هیچکداماز آنها نمیتواند کامالً مانع تقلب شـود .ضـمناینکه برای اجرای هریک ،به زیرسـاختهایی سختافزاری ،نرمافزاری
یا شـبکهای نیاز اسـت .ازسـویدیگر باید توجهداشـت که بههرحال همچنانکه در محیط آموزش رودررو نمیتوان از اصـالت تمامی اقالم ارزشـیابی اطمینان یافت،
در محیط الکترونیکی هم یافتن راهی برای رسـیدنبه اطمینان کامل از پدیدآوری سـاده نیسـت .البته محیط الکترونیکی امکاناتی برای احراز هویت و پدیدآوری
دارد کـه در محیط رودررو بـهکـارنمیرونـد .تحلیـل دادههـای رویـدادهـای ثبـتشـــده و پـایش رفتـار یـادگیرنـده بـا روشهـای تحلیـلدادهای بـدون ایجـاد زحمـت برای
کاربر یا وقفهدر کار او ،ازجملة این امکانات است.

ارزشیابی ریرحضوری در کشور در دوران همهگیری کووید 19
در نظام آموزش عالی کشـور ،ارزشـیابی پایانی دانشـجویان اهمیت زیادی دارد .بخشـیاز اهمیت این موضـوع به اهمیت نمره و معدل نمرات هر نیمسـال و معدل
دانشآموختگی در اعطای امتیازهای مختلف به دانشــجویان و دانشآموختگان اســت .درواقع معدل دانشــجویان ممکناســت بر ســرنوشــت آنها اثر بگذارد.
بههمینمیزان ،همواره آزمونهای پایانی (شـامل آزمونهای پایان و میانة نیمسـال تحصـیلی) برای دانشـجویان حسـاسـیت زیادی دارد .تأکیدبر برگزاری آزمونها
بهشـکل حضـوری (تاپیشاز همهگیری بیماری کووید  )19و ازسـویدیگر اهمیت رسـیدنبه بیشـترین نمره در آنها برای دانشـجویان ،ناشـیاز این مسـئله اسـت.
اهمیت برگزاری آزمون حضـوری تاجاییاسـت که حتی دانشـگاههایی نیز که اسـاسـاً با رسـالت آموزشازدور و آموزش الکترونیکی برپاشـدهاند ،وزن اصـلی نمرة
درس را بر آزمون حضوری قرار میدادند [.]3[]2
باتوجهبه اهمیت آزمون در نظام آموزش عالی ،تعیین شـیوة ارزشـیابی غیرحضـوری ،به مسـئلة اختیار دانشـگاهها و اسـتادان برای انتخاب شـکل اجرای آن و اسـاسـاً
مُجاز بودن آن وابســته اســت [ .]4در روزهای پایانی فروردینماه  ،1399پیشاز اوجگیری دوبارة شــمار مبتالیان به کووید  19و زمانیکه امید به فایقآمدنبر
شـیوع این ویروس قوت گرفته بود ،وزارت علوم شـیوهنامهای را دربارة نحوة ارزشـیابی پایانی و برگزاری آزمونهای پایان نیمسـال تحصـیلی منتشـر کرد .مسـتند
منتشــر شــده حاوی نکات مهمی اســت که در واقع موضــع وزارت را دربارة ارزشـیابی در محیط الکترونیکی و اختیار دانشــگاهها و اســتادان در انتخاب شــکل
ارزشیابی مشخص میکند [.]5
در شـیوهنامة وزارت علوم ،آزمون حضـوری بهعنوان اولین گزینه مطرح اسـت و برای شـرایطی نیز که برگزاری آزمون حضـوری نوعی الزام بهشـماررود (و البته
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میســر هم باشــد) گزینههایی برای تحقق این امر با کمترین میزان ســفرهای بینشــهریِ دانشــجویان تعریف شــده اســت .البته مواردی نیز برای ارزشــیابی
غیرحضـوری دیده شـده اسـت .ازجمله ،امکان اینکه «بخشـی یا تمام» ارزشـیابی بهشـکل مسـتمر ،در قالب آزمونکهای قابلاجرا در اغلب سـامانههای مدیریت
یادگیری ( l vi iسـامد) ،تکلیفها و تمرینها و نیز پروژههای درسـی ،و بر بسـتر فضـای مجازی صـورتگیرد .برگزاری آزمون تشـریحی پایانی برخط بهشـکل کتبی
یـا شـــفـاهی نیز گزینـة دیگری اســـت .نظـارتازدور بر اینگونه آزمونها در کالسهای کمجمعیت ،به شـــیوههایی مانند نظارت با دوربین ،بهعنوان راهی برای
اطمینان یافتن از صـداقت دانشـجویان در آزمون درنظرگرفته شـده و برای کالسهای پرجمعیت پیشـنهاد شده است که اجرای آزمون پایانی بهشکل پرسشهای
چندگزینهای و با رعایت تدابیری برای کاهش تقلب صــورت گیرد .البته توصــیه شــده برای کاهش مخاطرات ممکن دربارة اعتبار آزمون در چنین شــرایطی
(امکان تقلب دانشـجویان) به ارزشـیابی پایانی در چنین شـمایلی اکتفا نشـود .بههرحال کاسـتی تکیهبر یک شـکل ارزشـیابی بر تدوینکنندگان شـیوهنامه پوشـیده
نمانده و توجهبه اجرای ارزشـیابی با «ترکیبی از روشهای مختلف» بهمنظور ترسـیم «تصـویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشـجو» ازجملة موارد ذکر
شده در این شیوهنامه است .از مهمترین نکات این شیوهنامه تأکیدبر «مرجع» بودن استاد در ارزشیابی دانشجویان است [.]5
در نهایت شرایط نیمسال دوم تحصیلی  1398-99بهگونهای رقمخورد که اجرای آزمون حضوری در عمل برای غالب دانشگاهها میسر نشد .اقدامات دانشگاهها
برای ارزشـیابی در شـرایط همهگیری در جدول  2خالصـه شـده اسـت .همچنانکه مالحظه میشـود غالب دانشـگاهها ارزشـیابی حضـوری را بهدلیل نامناسـب بودن
شـرایط ،به صـالح ندانسـتهاند .در موارد معدودی هم برگزاری آن در صـورت ضـرورت ،مُجاز دانسـته شـده اسـت .در مواردی هم که گسـتردگی بیماری کمتر بوده،
آزمون پایان نیمسـال بهشـکل حضـوری برگزار شـده اسـت .برای ارزشـیابی در محیط الکترونیکی ،با شـیوهنامة وزارت علوم ،مانعی ازنظر مقررات برای ارزشـیابی
مسـتمر از یادگیرندگان و محاسـبة نمره براسـاس آن ،نماند لیکن ارزشـیابی نهایی برخط همچنان بخشـیاز ارزشـیابی دانشـجویان اسـت .بیشـتر دانشـگاهها دربارة
سـهم ارزشـیابی پایانی در نمرة درس سـکوت کردهاند .این سـکوت ممکن اسـت بهمعنای پایبندیبه مقررات پیشـین باشـد یا عالمت رضـا به تصـمیم اسـتاد درس
دربارة آن .البته باتوجهبه راهنماییهایی که برای برگزاری آزمون برخط شـده اسـت ،بهنظرمیرسد همچنان حساسیت آزمون پایانی زیاد و نمرة آزمون آن بخش
مهمی از نمرة درس باشد.
جدول  1خالصهایاز اقدامات دانشگاهها برای حل مسئلة ارزشیابی درشرایط همهگیری
دانشگاه

سهم ارزشیابی
ارزشیابی
ارزشیابی
پایانی در نمرة
مستمر در
ارزشیابی
نهایی کتبی
محیط
حضوری
پایان
میانة
برخط
الکترونیکی نیمسال نیمسال

تهران

برای
درسهایی
مشخص

✓

✓

تربیت مدرس

-

✓

✓

صنعتی شریف

-

✓

✓

صنعتی امیرکبیر

-

✓

✓

خوارزمی

درصورت
لزوم

✓

✓

عالمه طباطبایی

-

✓

✓

اصفهان

-

✓

✓

فردوسی مشهد

-

✓

✓

تبریز

-

✓

✓

شیراز

-

✓

✓

N/A

N/A

تمدید زمان
ارزشیابی/
ثبت نمره

مرجع

 6تا 20
تیر

[]7[]6

 22تیر تا
50% N/A
 15مرداد
[]9
براساس نظر استاد
N/A
 14تا 26
[]10
N/A
N/A
تیر
 14تیر تا []12[ ]11
N/A
N/A
[]13
 1مرداد
30
[]15[]14
 N/A N/Aشهریور
[]16
N/A
N/A
 20خرداد
[]17
براساس نظر استاد
تا  1مرداد
 7تا ]19[ ]18[ 26
براساس نظر استاد
[]20
تیر
[]8

N/A

N/A

N/A

[]22[ ]21
[]23

 15تیر تا
[]24
براساس نظر استاد
شهید چمران اهواز
✓
✓
 22مرداد
 7تا 24
[]26[ ]25
براساس نظر استاد
سیستان و بلوچستان
✓
✓
تیر
 14تا 29
بهانتخاب بهانتخاب بهانتخاب
[]28[ ]27
بوعلیسینا
N/A
N/A
تیر
استاد
استاد
استاد
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علمیوکاربردی
(بخش نظری
درسها)

*

*

N/A

N/A

N/A

 11تا ]30[ ]29[ 17
[]31
مرداد

آزاد اسالمی

*

✓

-

N/A

N/A

[]33[ ]32
[]34

پیامنور

-

✓

N/A

N/A

N/A

✓ استفاده میشود.
 -استفاده نمیشود.

*

 18خرداد
[]36[]35
تا  10تیر

* بستهبه وضعیت شیوع بیماری در استان یا شهرستان استفاده میشود.
 N/Aاطالعات در دسترس نیست یا اظهار نظر نشده است.

برای آزمون پایانی بسـیاری از دانشـگاهها به امکانات سـامانة مدیریت یادگیری برای طراحی پرسـش و آزمون گرایش داشـتهاند .درکنارآن ،توجهبه آزمونهایی با
امکان دسترسی آزاد به منابع مختلف (کتابباز) هم توصیة برخیاز دانشگاهها است [.]38[ ]37[ ]23[ ]22[ ]10
توجهبه ارزشـیابی مسـتمر (درکنار آزمون پایان نیمسـال) و تخصـیص بخشـیاز نمرة درس به آن ،جنبة دیگری از ارزشـیابی غیرحضـوری دانشـجویان در همهگیری
کووید  19اسـت .برای این بخش ،دانشـگاهها شـکلهای مختلفی را به اسـتادان پیشـنهاد کردند :ازجمله آزمونکهای کتبی ،پرسـشهای شفاهی ،تمرین و تکلیف،
ارائة شـفاهی ،خالصـهکردن مقاله ،کارپوشـه و پروژة درسـی .بهرغم فراوانی آموزشهایی که به نحوة طراحی آزمون در سـامانة مدیریت یادگیری پرداختند (اعمبر
مسـتندات و کارگاهها) ،برای صـورتهای گوناگون این نوع ارزشـیابی آموزش ویژهای صـورت نگرفت؛ در اکثر موارد تنها فهرسـتیاز شـیوههای مختلف ارائه شـد.
گفتنیاسـت این موارد پساز گذشـت مدت شـایان توجهی از آغاز نیمسـال مطرح شـد؛ البته تمدید زمان پایان نیمسـال یا مهلت ثبت نمرات ،تا حدی این تأخیر
را جبران کرد [.]40[ ]39[ ]38[ ]16[ ]14
نکتة حائز اهمیت دربارة رویکرد دانشـــگاهها به احراز پدیدآوری آن اســـت که عمدة تالشهای مربوطبه آن به آزمون پایانی معطوف اســـت .این امر ناشـــیاز
حساسیت همراه این شکل ارزشیابی است که بهآن اشاره شد .این حساسیت ازسویی برای عدهایاز دانشجویان انگیزة ارتکاب تقلب ایجاد میکند و ازسویدیگر
باعث میشـود تا برگزارکنندگان آن به فکر مهارهایی برای جلوگیری از بروز چنین رفتاری باشـند .این حسـاسـیت را میشـود با توجه بیشـتر به ارزشـیابی مسـتمر
کاهشداد؛ لیکن بهدالیلی (ازجمله امید به پایان شـیوع کووید  19و بنای برنامهریزیها بر بازگشــتبه شــرایط عادی پیشاز آن ،تاقبلاز پایان نیمســال) نحوة
اجرای ارزشـیابی مسـتمر در مجموع نتوانسـت حسـاسـیت آزمون پایانی را آنگونه که باید کمکند .بخشـیاز تالشها برای تضـمین سـالمت آزمون به اسـتفادهاز
امکاناتِ شــناخته شــدة ســامانههای مدیریت یادگیری برای اجرای آزمون معطوف اســت .تعیین مجموعة پرســشهای آزمون با انتخاب تصــادفی آنها از مخزن
پرسـشها ،ترتیب تصـادفی پرسـشها ،ترتیب تصـادفی گزینههای پرسـشهای چندگزینهای ،نمایش تکبهتک (و نه یکجای) پرسـشها و سـلب امکان برگشـت به
پرســشهای قبلی ،محدود کردن زمان پاســخگویی به هر پرســش یا به تمام پرســشهای آزمون و نمایش ندادن پاســخها تاپیشاز تمام شــدن آزمون تمام
شـرکتکنندگان ،شـگردهایی اسـت که برای کاهش احتمال تقلب بسـیار توصـیه شـده و بهکاررفته اسـت .البته کاسـتی چنین اقداماتی برای جلوگیری از تقلب
برای کسـی پوشـیده نیسـت .بههمیندلیل ،این اقدامات با تدبیرهایی مانند مراقبتازدور با دوربین یا پرسـشهای شـفاهی در ارتباط ویدیویی نیز همراه شـد.
بررسـی اطالعات ثبتشـده از فعالیتهای کاربران در سـامانة یادگیری ،اقدام دیگری اسـت که البته توجه درخوری بهآن نشـده یا حتی از روشهای خودکار برای
آن استفاده نشده است [.]42[ ]41
مسـئلهای دراینباره که نمیتوان بهسـادگی از آن گذشـت ،آن اسـت که کاسـتیهای فنّی به گرایش شـدید به ابزارهای عمومی ارتباط در محیط الکترونیکی برای
یادگیری و ارزشـیابی ،منجر شـده اسـت [ .]43این ابزارها برای اهداف آموزش و یادگیری طراحی نشـدهاند و لذا اسـاسـاً دادههای مربوطبه رویدادهای آموزشـی در
آنها ثبت نمیشــود .گذشــتهازآن ،دادههای ثبت رویداد این ابزارها در دســترس کاربران عمومی قرار نمیگیرد .گرایشبه این ابزارها راهکاری اجباری برای حل
مشـکل ارتباط اسـت که حتی بهدلیل مزیت «اشـغال نشـدن پهنای باند دانشـگاه» ،مورد توصـیة دانشـگاهها هم هسـت .نتیجة این پدیده ازدسـتدادن گوهر
دادههایی اسـت که تحلیل آنها دسـتِکم به روشـنشـدن مسـائل و شـناسـایی مشـکالت کمک میکند و مقدمات حل مسـائل و بهبود شـرایط را فراهم میکند.
بهبیاندیگر ،ازدســتدادن این دادهها باعث افتادن در چرخهای معیوب (از بروز مشــکالت ،شــناســایی نشــدن آنها و نپرداختنبه حل آنها به روش ـی نظاممند)
میشود که حاصل آن ماندگاری مشکالت و بزرگتر و پیچیدهتر شدن آنهاست.
درحالیکه دانشگاهها بر آزمون برخط پایان نیمسال و مسائل مربوطبه آن متمرکز شده بودند ،در مواردی ابتکار استادان در برگزاری ارزشیابی به تجاربی ارزنده
و آموزنده منجر شـد .بهکارگیری ذوق اسـتادانه در این موارد ،باعث شـده اسـت ارزشـیابی از دانشـجویان بهشـکلی رضـایتبخش صـورت گیرد .اجرای یادگیری
مسـئلهمحور و ارزشـیابی براسـاس آن ازجملة تجاربی اسـت که در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی  1398-99رقمخورد .شـکلگیری یادگیری در سـطوح عمیق آن و
معطوف شـدن انرژی اسـتاد به هدایت دانشـجویان از ویژگیهای مهم این تجربه اسـت [ .]45[ ]44کاربسـت رویکرد «بازیپردازی» و اجرای ارزشـیابی بهشـکل
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مشـارکتی نمونة دیگری از تجارب شـایان توجه اسـتادان در ارزشـیابی تحصـیلی اسـت [ .]46نکتة شـایان توجه دیگر ،توجه بعضـیاز اسـتادان به اثر منفی فشـار
روانی بر دانشجویان در ارزشیابی برخط و درنظرگرفتن آن در تعیین شکل ارزشیابی است [.]47

راهکارهای پیشنهادی برای ارزشیابی الکترونیکی
مشکالت ناشیاز کوه اجباری به محیط الکترونیکی نشانداد که نظام آموزش عالی کشور با مسائلی بنیادی روبهرو است .عمق ضعفهای موجود در این مسئله
را از آنجا میتوان دریافت که دانشـگاههایی که اسـاسـاً با هدف آموزشازدور تأسـیس شـدهاند و نیز دانشـگاههایی که سـابقة ارائة دورههای رسـمی الکترونیکی را
دارند بهجایآنکه در این مســیر پیشقدم باشــند و در چالشهای این دوره راه را نشــان دهند ،همپای دانشــگاههای دیگر برای همســازی با شــرایط جدید،
پیشرفتند :از تولید محتوای الکترونیکی ،برپایی سامانة مدیریت یادگیری و برگزاری کالسهای برخط زنده تا پرداختنبه مسئلة ارزشیابی [ .]48این مشکالت
و مسـائل البته منحصـر به ایران نیسـت؛ رونق بازار ابزارهای مراقبتاز آزمون ،نشـانهایاز وجود مسـائل فراوان و ابعاد چندگانة مسـئلة ارزشـیابی الکترونیکی در
جهان اسـت .لیکن اگرچه این مسـائل همزمان در تمام دنیا دامنگیر نظامهای آموزشـی شـده اسـت ،سـسـتی در حل آن به عقب ماندن در این حوزه خواهد
انجامید .همچنانکه غفلت از رسـالت اصـلی یادگیری الکترونیکی و تمرکزبر یک وجه آن (پذیرش دانشـجو) به جاماندن از قافلة شـتابان پیشـرفتهای این حوزه
منجر شـده اسـت [ ،]49تمرکز صـرف بر ارزشـیابی پایانی و در آن هم تنها توجه به جلوگیریاز تقلب و کشـف آن و باز در آن هم نگاه غیرفنّاورانه به مسـئلهای
که کامالً درهمتنیده با فنّاوری است ،به تکرار این سرنوشت ختم میشود.
راهحلهای مسـئلة ارزشـیابی الکترونیکی در کشـور را میتوان به راههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تقسـیم کرد .در راههای کوتاهمدت به مسـائل مربوطبه
اجرای ارزشـیابی در محیط الکترونیکی ،مطابق با نیاز فعلی (برای اجرای ارزشـیابی در این ایام) پرداخته میشـود .راههای میانمدت به مسـائل مربوطبه تحقق
ارزشـیابی الکترونیکی مربوط اسـت .راهحل بلندمدت هم به تعیین مسـیرهای حرکت در جهت حل ریشـهای مسـئلة یادگیری و ارزشـیابی در نظام آموزش عالی
کمک میکنند.
راهحلهای کوتاهمدت مسـئلة ارزشـیابی الکترونیکی ،در شـرایطی پیشـنهاد میشـوند که از ابعاد مختلف آمادگی اجرای ارزشـیابی الکترونیکی وجود ندارد .این
راهها بر اجرای ارزشـیابی در محیط الکترونیکی بهشـیوهای نسـبتاً سـازگار با شـرایط موجود متمرکز هسـتند .اقدامات مربوطبه راهحلهای کوتاهمدت در جدول 3
خالصـه شـده اسـت .تعیین دقیق شـیوة ارزشـیابی به عوامل مختلفی بسـتگی دارد؛ برخیاز آنها عبارتند از :جمعیت کالس ،میزان شـناخت اسـتاد از دانشـجویان،
امکانات دردسترس (مانند امکانات سامانة مدیریت یادگیری برای اجرای ارزشیابی) ،میزان انعطافپذیری امکانات موجود (نسبتبه شیوههای مختلف ارزشیابی،
شـرایط یادگیرندگان ،یاددهندگان و درس و زیرسـاختهای نرمافزاری و سختافزاری) ،ارتباطبا یادگیرندگان ،میزان دسترسی یادگیرندگان به ابزارهای فنّاوری،
میزان آشـنایی اسـتادان و طراحان ارزشـیابی با امکانات فنّاورانه و ماهیت درس .پیشـنهادهایی که در جدول  4آمده اسـت مجموعهای کلی از روشهای ارزشـیابی
] [11بههمراه خالصـهایاز مالحظات مربوطبه احراز پدیدآوری در هر روش اسـت .در انتخاب روش مناسـب احراز پدیدآوری برای هر شـیوة ارزشـیابی باید ازمیان
روشهای مطرح ،بهشیوهایکه متناسببا امکانات است ،پرداخت.

جدول  2راهکارهای کوتاهمدت
مدیریتی /نیروی انسانی

تربیتی (پداگوژیکی)

 تعیین خطمشی و شیوهنامة
 توزیع نمرة درس بین
سالمت ارزشیابی
ارزشیابی پایانی و
ارزشیابیهای مستمر و تقلیل  آموزش شیوههای ارزشیابی
بدیل به استادان
وزن ارزشیابی پایانی
 استفادة ترکیبی از شیوههای  همراهی دستیاران فنّاوری با
استادان
ارزشیابی سنتی و بدیل در
 همراهی کارکنان دانشگاه در
ارزشیابی مستمر
امور اجرایی ارزشیابی
 افزایش مشارکت دانشجویان
در فرایند ارزشیابی

فنی

 بررسی امکانات سامانههای موجود
مدیریت یادگیری و ارزشیابی برای
ارزشیابی و احراز هویت و
پدیدآوری و استفادهاز آنها
 استفادهاز ابزارهای موجود برای
ارتباط همزمان
 استفادهاز زیرساختهای موجود در
کشور برای احراز هویت و
پدیدآوری

جدول  3مالحظات احراز اصالت پدیدآوری در شیوههای ارزشیابی
روش
ارزشیابی

روش احراز پدیدآوری

توضیح
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بازیپردازی

واکاوی
یادگیری

تهیة محتوای
آموزشی

نقشة
مفاهیم

کارپوشه

نوشتن مقاله/
همتا طراحی ارزشیابی یا
گزارش میدانی
تکنگاری
پرسش
ارزشیابی

پروژه

بررسی انتقادی مطالعه و
منابع مرتبط خالصهسازی

بحث گروهی

ارزشیابی کتبی با
پرسشهای بازپاسخ

ارزشیابی کتبی با
پرسشهای بستهپاسخ

دانشگاه کردستان

یــادگـیـرنــده بــه انـواع پـرســـشهــای
بستهپاسخ ،جواب میدهد.

یـادگیرنـده بـه پرســـشهـای بـازپـاســـخ،
جواب میدهد.


















احراز هویت
تعامل همزمان ویدیویی
امضای دیجیتال هر پاسخ در سامانه
مراقبت از دور یا خودکار
قطع دسترسیهای رایانه
پایش شبکهای
احراز هویت (مانند ارتباط همزمان ویدیویی)
امضای دیجیتال هر پاسخ در سامانه
مراقبت از دور یا خودکار
قطع دسترسیهای رایانه
پایش شبکهای
سبک نوشتاری (در پاسخهای گسترده)
آشکارسازی دستبرد ادبی
احراز هویت
احراز هویت رفتاری
سبک نوشتاری

ارزشــــیــابـی از راه فـعــالـیــتهــای
یـادگیرنـدگـان در بُنســـازة مبـاحثـه و
براسـاس شـیوهنامهای مشـخص ،صـورت
میگیرد.
یـادگیرنـده مقـالـههـا یـا بخشهـایی از  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری گزارش
 سبک نوشتاری
کتاب را مطالعه و خالصه میکند.
 آشکارسازی دستبرد ادبی
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط شده
یادگیرنده گزارشــی از بررســی انتقادی  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری گزارش
منبع مرتبطی را (نـه لزومـاً متن ،ولی  سبک نوشتاری
موجود در دنیای واقعی)تحویل میدهد  .آشکارسازی دستبرد ادبی
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
یـادگیرنـده از آغـاز درس ،مســـئلـهای  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری گزارش
تعریف و بهشــکل مداوم پیشــرفت در  سبک نوشتاری
 آشکارسازی دستبرد ادبی
حل آن را گزارش میکند.
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
یادگیرنده برداشت و تحلیل خود دربارة  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری گزارش
موضـــوعی مربوطبه درس ،مینویســد  سبک نوشتاری
(موضــوع ممکن اســت بخشــیاز پروژه  آشکارسازی دستبرد ادبی
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
باشد).
یـادگیرنـده مشـــاهـدات خود در دنیـای  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری گزارش
واقـعـی را گـزارش مـیدهــد (ایـن کــار  سبک نوشتاری
 آشکارسازی دستبرد ادبی
میتواند بخشیاز پروژه باشد).
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
یـادگیرنـده پرســـشهـایی را تحویـل  امضای دیجیتال /تهنقشگذاری مستندات
میدهد یا فعالیتهایی برای ارزشــیابی  سبک نوشتاری
 آشکارسازی دستبرد ادبی
درس طراحی میکند.
 فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
 تعامل همزمان ویدیویی
یـادگیرنـده کـار یـادگیرنـدة دیگری را  تعامل همزمان ویدیویی
 امضای دیجیتال
ارزشیابی میکند.
یـادگیرنـده تمـام کـارهـایش را بـهعنوان
شـــواهـد پیشـــرفـت و توانمنـدی در
اســتفادهاز دانش کســب شــده ،ثبت
میکند.
یادگیرنده نقشـة مفاهیم موضـوع را تهیه
میکند.
یــادگــیــرنــده درسپــارهــایــی بــرای
موضـــوعهـایی کـه یـادگیرنـده تعیین
میکند ،تهیه میکند.















تعامل همزمان ویدیویی
سبک نوشتاری
آشکارسازی دستبرد ادبی
امضای دیجیتال
امضای دیجیتال
فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبطشده
تعامل همزمان ویدیویی
سبک نوشتاری
آشکارسازی دستبرد ادبی
امضای دیجیتال
احراز هویت
زیستسنجی رفتاری

ارزشـیابی با تحلیل دادههای ثبت شـده
از فعـالیـتهـای یـادگیرنـده در ســـامـانـة
یادگیری صورت میگیرد.
یادگیری از راه فعالیتهایی ارزشـــیابی  احراز هویت
مـیشـــود کــه در مـحـیـط یــادگـیـری  زیستسنجی رفتاری
بازیپردازی شده اجرا میشود.
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در پیشــنهاد راههای میان مدت ،تمرکز بر گرایش به ارزشــیابی الکترونیکی (و نه فقط ارزشــیابی در محیط الکترونیکی) بهعنوان راهحل مســئلة ارزشــیابی
غیرحضـوری در شـرایط یادگیری و آموزش غیرحضـوری اسـت .در این زمینه باید توجهداشـت که ارزشـیابی الکترونیکی اقتضـائاتی متفاوتبا ارزشـیابی حضـوری
دارد .اســتفادهاز روشهایی مانند مراقبتازدور در آزمون کتبی برخط بهعنوان راهی کوتاهمدت تنها عالجی موقتی برای حل مشــکل اصــلی اســت .بدینترتیب
برای اجرای ارزشـــیـابی الکترونیکی بـایـد بـه ترکیبی منـاســـب از راهکـارهـای فنّی و تعلیموتربیـت ویژة آن پرداخـت .در پیمودن این راه ،همراهی اســـتـادان و
دانشـجویان اهمیت بسـیاری دارد .تشـریح مزایای غیر قابل چشـمپوشـی در رویکردهای نوین به یادگیری و ارزشـیابی و یاد دادن اصـول و شـیوههای اجرای این
رویکردها و البته یاری برای انجام آن ،ازاولین گامهایی اســت که در حرکت به ســمت ارزشـیابی الکترونیکی باید برداشــت .جدول  5راههایی اســت که در این
زمینه پیشنهاد میشود.

جدول  4راهکارهای میانمدت
تربیتی(پداگوژیکی)

 طراحی ارزشیابی بهمثابه بخشیاز
فرایند آموزش و یادگیری
 برقراری تعلیموتربیت متناســببا
محیط یادگیری الکترونیکی
 گرایشبـه یـادگیرنـدهمحوری در
طراحی فرایند آموزش و ارزشیابی

مدیریتی /نیروی انسانی

 تدوین خطمشی حریم خصوصی
 آموزش رویکردهــا و راهکــارهــای
نوین یـادگیری و ارزشـــیـابی بـه
استادان و دانشجویان
 افـزایـش مـهــارت اســــتــادان و
دانشجویان در بهکارگیری فنّاوری
 همراهی دســـتیــاران فنّــاوری بــا
استادان

فنی

 تــقــویــت و تــکــمــیــل
زیرساختهای فنّی
 یکپــارچــه کردن ابزارهــای
مختلف با سامانة یادگیری
 برقراری زیرســـاخـت ثبـت،
ذخـیـرهســــازی و تـحـلـیــل
دادههــای یــادگــیــری و
ارزشیابی الکترونیکی

هدف راههای بلندمدت پرداختنبه مسـئلة یادگیری و ارزشـیابی بهعنوان مسـئلهای عمیق ،ذووجوه و گسـترده در نظام آموزش عالی کشـور اسـت .درواقع بدون
حل ریشـهای مسـئله ،راهحلهای کوتاه و میانمدت تنها راههایی بیفرجاماند که پسازگذشـت دورة تأثیرشـان به فراموشـی سـپرده میشـوند .برای پیشـنهاد
راهکارهای بلندمدت باید به ابعاد تعلیموتربیتی (پداگوژیکی) ،فنّی ،نیروی انسـانی و فرهنگی توجه کرد .بهعالوه ،سـیاسـتها ،بهعنوان قواعد کلی حاکمبر نظام
آموزش عالی ،و قوانین و مقررات ،بهعنوان بازوی اجرای سیاستها ،نقشی اساسی در اصالح شرایط کنونی دارند .خالصة اقدامات مربوطبه راهحلهای بلندمدت
در جدول  6آمده است.
جدول  5راهکارهای بلندمدت

سیاستی

تربیتی
(پداگوژیکی)

ابعاد

راهکارها

ت ویژة محیط یادگیری الکترونیکی
 برقراری تعلیموتربی ِ
 تغییر رویکرد از «ارزشـــیـابی از یـادگیری» بـه اســـتفـادهاز آن در کنـار (و بـا اولویـت دادن بـه)
«ارزشیابی بهمثابة یادگیری» و «ارزشیابی برای یادگیری»
 توجهبه اصالح نظام آموزش و ارزشیابی در راهبردهای اصالح آموزش عالی
 اهتمام ویژه به یادگیری در خطمشی کلی حاکمبر ساحتهای مختلف آموزش عالی
 اهتمامبه یادگیری الکترونیکی بهعنوان رویکردی مهم در تحقق اهداف آموزش و یادگیری
 تعیین جایگزین برای نمره و معدل در ارزیابی شـایسـتگی دانشـجویان و دانشآموختگان برای
برخورداری از امتیازها
 استفادهاز ظرفیتهای بخش خصوصی برای اجرای ارزشیابی الکترونیکی
 برخورد علمی با مسائل یادگیری و آموزش و حل آنها بر پایة پژوهشهای عمیق
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نیروی انسانی
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 افزایش جمعیت هیئت علمی آموزشی متناسببا جمعیت دانشجویان
 توجه به کیفیت آموزش در ارزیابی استادان
 آموزش رویکردهای نوین آموزشی به استادان (و دانشجویان)
 آموزش رویکرد «یادگیری الکترونیکی» به استادان (و دانشجویان)
 افزایش مهارت استادان (و دانشجویان) در کاربرد ابزارهای فنّاورانه
 تربیت و بهکارگیری متخصصین طراحی یادگیری الکترونیکی بهعنوان دستیاران استادان
 تربیت و بهکارگیری نیروی انسانی برای تولید محتوا
 تربیـت و بـه کـارگیری متخصـــصـــین فنّـاوری اطالعـات برای برپـایی و روزآمـد نگـهداشـــتن
زیرساختهای فنّاورانه
 تدارک زیرساخت برای شیوههای نوین ارزشیابی و ارزشیابی الکترونیکی
 طراحی و پیادهسازی محیطی یکپارچه برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها
 استفادهاز روشهای خودکار و هوشمند برای احراز پدیدآوری
 پـایش وضـــعیـت پیشرانهـای فنّـاورانـة یـادگیری و ارزشـــیـابی الکترونیکی و همســـویی بـا
پیشرفتهای جهانی متناسببا نیازمندیهای کشور
 بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی حاکم بر مسئلة ارزشیابی الکترونیکی
 اصـالح نگرش نسـبتبه یادگیری و ارزشـیابی الکترونیکی در اسـتادان ،دانشـجویان ،صـاحبان
کسبوکارها

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله موضـوع ارزشیابی و ارزشیابی الکترونیکی ،بهویژه ،تجربة دانشگاههای کشور از ارزشیابی در محیط الکترونیکی بررسی شد .نتیجة این بررسی نشان
میدهد دو دسـته از مشـکالت در این تجربه نمود یافته اسـت :بخشـیاز مشـکالت بهدلیل نابرازندگی جامة ارزشـیابی حضـوری بر قامت ارزشـیابی الکترونیکی اسـت
و بخشـی دیگر ،در نظام ارزشـیابی (اعمبر رویکرد الکترونیکی نسـبتبه آن) ریشـه دارد .درواقع ،در نظام آموزش عالی کشـور مسـائلی بنیادی در حوزة ارزشـیابی
وجود دارد کـه کوه اجبـاری بـه محیط الکترونیکی آنهـا را برجســـتـه کرد .تمرکزبر ارزشـــیـابی پـایـانی و بنـای نظـام ارزیـابی دانشـــجویـان و دانشآموختگـان در
موقعیتهای مختلف بر نمره و معدل نمرات ،باعث حسـاسـیت بسـیار آزمونهای پایانی شـده اسـت .این حسـاسـیت تا حدی اسـت که بهرغم متناسب نبودن آزمون
کتبی پایانی با محیط الکترونیکی و نبود زیرسـاخت مناسـبی که آن را در ضـرباالجل پیش آمده از همهگیری کووید  19جبران کند ،همچنان اصـراربر اجرای
ارزشـیابی بدین شـیوه اسـت .بهنظرمیرسـد دلیل این امر چیزی بیشاز مقاومتی اسـت که همیشـه در برابر هر تغییری ،بهویژه اگر ناخواسـته باشـد ،پدید میآید.
بدینترتیب بررسـی مسـئلة ارزشیابی الکترونیکی نشان میدهد که اساساً موضوع ارزشیابی با مسائلی درگیر است که حل آنها به بهبود نظام آموزش عالی کشور
کمک میکند و اتفاقاً ارزشیابی الکترونیکی راهی برای حل این مسئله است.
با وجود مشـکالتی برای ارزشـیابی در محیط الکترونیکی ،تجربههای نو و ارزشـمندی هم در دوران شـیوع بیماری کووید  19شـکل گرفت .تجربة اجرای یادگیری
مســئلهمحور و اســتفادهاز بازیهای جدی نشــان میدهد حتی درشــرایطیکه انتقالبه محیط الکترونیکی بهشــکل یکباره صــورتگرفت ،اســتفادهاز چنین
رویکردهایی ممکن بوده اسـت .این موضـوع نشـانمیدهد اعتمادبه اسـتادان همراهبا آگاهی آنها از فنون مختلف آموزش و ارزشـیابی و نیز شـکلهای یادگیریِ
یادگیرندهمحور تأثیر بسیار مهمی بر توفیق در آموزش و ارزشیابی در محیط الکترونیکی و بهطورکلی تغییر در نظام ارزشیابی دارد.
در این مقاله برای حل مســئلة ارزشــیابی الکترونیکی ،پیشــنهادهایی ارائه شــد که در ســه دســتة کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت قرار میگیرند .برای حل
کوتاهمدت به ارزشـیابی در محیط الکترونیکی (و نه لزوماً ارزشـیابی الکترونیکی) پرداخته میشـود تا با نوعی سـازگاری با شـرایط کنونی ،امکان اجرای ارزشـیابی
در شـرایط لغو فعالیتهای حضـوری فراهم باشـد .در راهکارهای میانمدت به فراهم کردن شـرایط الزم برای ارزشـیابی الکترونیکی پرداخته میشـود .برای حل
بنیادی مسئلة ارزشیابی الکترونیکی بهعنوان رویکردی در اجرای ارزشیابی ،به اقداماتی کالنتر هم نیاز است که در راههای بلندمدت به آنها پرداخته میشود.
در ادامة این پژوهش ،میتوان با تحلیل تکافت (تواناییها ،کاسـتیها ،فرصـتها و تهدیدها  )l vi i iبه بررسـی دقیقتر مسـئلة ارزشـیابی تحصـیلی در نظام آموزش
عالی کشـور و تعیین راهبردهای مناسـب پرداخت .همچنین مقایسـه با کشـورهای دیگر ،تصـویر روشـنتری از وضـعیت ارزشـیابی الکترونیکی در کشـور ترسـیم
میکند .بهعالوه ،مطالعة تجربة دانشـجویان و اسـتادان به روشـنشـدن ابعاد تازهای از مسـئلة ارزشـیابی الکترونیکی کمک میکند .بهعنوان نمونه ،تحمیل حجمی
از کارهایی که اجرای آنها زمان و انرژی زیادی از اسـتادان میگیرد ،باعث اتالف توان اسـتادان و کاهش کیفیت فعالیتهای آموزشـی آنها میشـود .همچنین در
اولین تجربة گسـتردة ارزشـیابی الکترونیکی توجه چندانی به حقوق دانشـجویان نشـد .اِعمال فشـار روانی بر دانشـجویان برای جبران کاسـتیهای روشهای مورد
اسـتفاده برای ارزشـیابی با توجیه جلوگیریاز تقلب و تضـمین سـالمت آزمون و نیز روشـن نبودن محدودة حریم خصـوصـی و برخورد سـلیقهای با آن ،از نمونههای
این کمتوجهی است.
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دانشگاه سیستان و بلوچستان « ،اطالعیه مهم شرکت در امتحانات الکترونیک پایان ترم دانشگاه سیستان و بلوچستان .1399/04/07 »،برخط.
دسترسی ازhttps://www.usb.ac.ir/News/ID/12280. :
پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا« ،دانشجویان با مراجعه به سامانه گلستان از تاریخ جدید امتحانات خود مطلع شوند .1399/03/22 »...برخط.
دسترسی ازhttps://basna.ir/fa/news/4022. :
پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا« ،نحوه ارزشیابی پایان نیمسال  ٩٨٢در دانشگاه بوعلیسینا  +تقویم ارزشیابی نیمسال .1399/03/18 »،برخط.
دسترسی ازhttps://basna.ir/fa/news/4002. :
دانشگاه جامع علمی کاربردی« ،آزمونهای نیم سال دوم  ٩٨-٩٩غیرحضوری (برخط) دانشگاه جامع علمی کاربردی ،هماهنگ و متمرکز برگزار
شد .1399/05/20»،برخط .دسترسی ازhttps://www.uast.ac.ir/fa/news/50776. :
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دانشگاه جامع علمی کاربردی« ،امتحانات حضوری پایان نیمسال دوم تحصیلی ٩٨-٩٩در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری
با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه برگزار شد .1399/04/31 »،برخط .دسترسی ازhttps://www.uast.ac.ir/fa/news/50479. :
دانشگاه جامع علمی کاربردی « ،دستور العمل و راهنمای برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  ٩٨-٩٩دانشگاه جامع علمی کاربردی
ابالغ شد .1399/04/15 »،برخط .دسترسی ازhttps://www.uast.ac.ir/fa/news/50189. :
دانشگاه آزاد اسالمی « ،آخرین جزئیات زمان و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم به تفکیک استانها .1399/03/24 »،برخط .دسترسی از:
https://www.iau.ac.ir/fa/News/128047.
دانشگاه آزاد اسالمی « ،آغاز برگزاری امتحانات پایان ترم حضوری در استان های وضعیت سفید .1399/03/24 »،برخط .دسترسی از:
https://iau.ac.ir/fa/News/128062/.
م .چابوک« ،همه تغییرات دانشگاه آزاد برای ترم آینده/سیستم جدید نمره دهی 1399/05/29 »،برخط .دسترسی ازmehrnews.com/xSwSZ. :
دانشگاه پیامنور« ،آغاز امتحانات دانشگاه پیام نور از  18خردادماه 1399/03/19 »،برخط .دسترسی از:
http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1661138.
Availabl:
برخط.
.1399/02/21
نیمسال»،
پایان
ازمون
برگزاری
نحوه
«جزئیات
پیامنور،
دانشگاه
http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1625934.
ع .طالعزادهالری و ب .لطفی« ،چالشهای پیش روی امتحانات مجازی و راهکارهای موجود »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات
دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
دانشگاه تبریز« ،اطالعیه (شماره  )١٠در خصوص امتحانات پایان ترم ،زمان و نحوه برگزاری دروس تربیت بدنی از تاریخ  ٢٠اردیبهشت»،
 .1399/02/17برخط .دسترسی ازhttps://tabrizu.ac.ir/fa/news/11766/. :
 .م .رجائی« ،نگرانی های اساتید در انتقال مطالب و ارزشیابی دانشجویان در اجرای آموزش الکترونیکی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها در نیمسال
دوم  99-98دانشگاه سیستان و بلوچستان »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش
الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
ع .مرادزاده« ،یادگیری الکترونیکی؛ روند گذشته ،راهبردهای آینده (یک تجربه دانشگاهی)» کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات
دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
م .رجائی و ه .اسمعیلی« ،تجربیات برگزاری امتحانات الکترونیکی نیمسال دوم  99-98دانشگاه سیستان و بلوچستان »،کتاب جامع محتوای همایش
ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
س .ف .نورانی« ،برگزاری آزمون آنالین با استفاده از نرم افزار مودل :مزایا و معایب »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و
مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری« ،ارزیابی تجربة دانشجویان درآموزش غیرحضوری در دورة همهگیری بیماری کووید  »،19وزارت علوم ،تحقیقات و
فنّاوری.1399 ،
م .اسکندری و ف .ترابی« ،برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها
و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،١
ا .سامی و ا .حق شناس« ،مدیریت پروژه های درسی از راه دور »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در
اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
س .ا .ابطحی« ،چارچوبی پیشنهادی برای اجرای آزمون های مجازی یک ارزیابی تکوینی ،براساس تجربه اجرای کالس مجازی در عصر کرونا »،انجمن
آموزش مهندسی ایران.1399 ،
ر .مستوفیزاده قلمفرسا« ،تجربة مصاحبة شفاهی با استفاده از سامانههای همایش الکترونیکی »،کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات
دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
م .هوشنگ نژاد و ح .شرف زاده« ،بررسی شیوههای تدریس اساتید دانشگاه پیامنور در سامانه مدیریت یادگیری »،کتاب جامع محتوای همایش ملی
تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید .1399 ،19
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غ .منتظر و ط .گشول درهسیبی« ،یادگیری الکترونیکی :دگردیسی فنّاورانه درعرصة آموزش »،سیاست علم و فنّاوری ،ج ،12 .ش ،1 .ص،36-15 .
.1399

ارزیابی توانمندی آموزشی دانشگاههای ایران در مواجهه با همه گیری بیماری کووید 19
غالمعلی منتظر 1و مهدیه

فرازکیش2

چکیده :پاندمی کووید  19تهدید بزرگی برای سالمت جامعة بشری است که موجب شده بسیاری از فعالیتهای روزمرة مردم جهان و از جمله
فعالیتهای آموزشی مختل شود .نظامهای آموزشی در سراسر جهان برای جریان داشتن آموزش مجبور شدهاند با استفاده از پلتفرمهای
آموزشی موجود ،بهررم چالشهای پیشروی این تحول ناگهانی ،به آموزش ریرحضوری روی آورند .ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
به همین دلیل تمرکز این مطالعه بر ارزیابی تجربة آموزش ریرحضوری و تدریس شبکه ای در دانشگاههای ایران در دورة همهگیری بیماری
کووید  19است .بدینمنظور تالش شده سطح توانمندی دانشگاههای کشور در مواجهه با پاندمی کرونا موردمطالعه قرار گیرد .بدینمنظور
پرسشنامة ارزیابی توانمندی آموزش الکترونیکی ویژة دانشگاههای کشور مبتنی بر هشت بُعد و  58سنجه تدوین و از طریق وب پیادهسازی
شده و در این پژوهش  365دانشگاه مشارکت داشتهاند .نتایج نشان میدهد میانگین توانمندی دانشگاههای کشور در سطح «متوسط» قرار
دارد اما در ابعاد زیرساختهای ارتباطی (به ویژه در سنجة هزینهکرد برای اینترنت) توانمندی در سطح «نسبتاً ضعیف» و تمهیدات و تسهیالت
ارائة تدریس شبکه ای (به طور خاص در سنجة جبران هزینة افزارهای ارتباطی و رایانهای برای دانشجویان) توانمندی در سطح «پایینتر از
متوسط» ،برآورد میشود.
واژگان کلیدی :آموزش غیرحضوری ،ارزیابی توانمندی الکترونیکی ،همهگیری کووید  ،19دانشگاههای ایران.

 . 1استاد گروه مهندسی فنّاوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول).

montazer@modares.ac.ir :

 . 2استادیار گروه ارزیابی سیاستها و پایش علم ،فناوری و نوآوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
توقف فعالیت غیرمنتظرة مؤسسههای آموزش عالی در نتیجة ظهور پاندمی کرونا ،سیاستگذاران آموزشی را بر آن داشت تا در مواجهه با چنین بحرانی
جایگزینهایی برای روشهای یادگیری حضوری بکار گیرند ( .)Maatuk et al., 2021اگرچه در ایران از ابتدای دهة  1380خورشیدی آموزشهای
الکترونیکی در دستور کار برخی از دانشگاههای کشور قرار گرفته بود ،اما تا سالهای  ،1397-1398پیش از مواجهه دانشگاهها با پاندمی کرونا ،حتی دانشگاههای
مطرح کشور و پیشگامان این حوزه نیز که بیش از یک دهه در برگزاری دورههای آموزش الکترونیکی تجربه داشتند ،با چالشهای بنیادی در جذب دانشجو
مواجه شده و بهسرعت دورههای آنها در حال تعطیلشدن و درآمدهای آنها از محل آموزش الکترونیکی در حال کاهش بود (منتظر و فرازکیش .)1400 ،در
عین حال با ظهور پاندمی کرونا ،بار دیگر اجرای دورههای آموزش الکترونیکی بهاجبار در دستور کار دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور قرار گرفت .اما پرسش
اصلی این است که به چه میزان توانمندی الزم برای اوجگیری آموزش عالی الکترونیکی کشور در مواجهه با این همهگیری وجود داشته است؟
این پژوهش باهدف ارزیابی نخسـتین تجربة آموزشهای غیرحضـوری در دانشـگاههای کشـور در دورة همهگیری کووید  ،19نگارش یافته اسـت .بدین منظور
جمعآوری اطالعات  365دانشـگاه کشـور در سـال  1399در دسـتور کار قرار گرفته تا تصـویری واقعی و دقیق از میزان توانمندی دانشـگاههای کشـور در مواجهه
با این پاندمی ،بهدسـت دهد .بر همین اسـاس ،این مقاله بهشـرح ذیل تنظیم شـده اسـت :در بخش  2ابعاد ارزیابی توانمندی آموزش الکترونیکی معرفی میشـود،
آنگاه در بخش  3نحوة ارزیابی توانمندی آموزش الکترونیکی در دانشـگاههای مذکور بررسـی میشـود .در ادامه در بخش  4تحلیل نتایج حاصـل از بررسـی ابعاد
توانمندی آموزش الکترونیکی در دانشگاههای کشور مقایسه شده و در نهایت در بخش  5جمعبندی مقاله ارائه خواهد شد.

مدل ارزیابی توانمندی آموزش الکترونیکی دانشگاهها
در متون حوزة یادگیری الکترونیکی ،مفهوم «توانمندی آموزش الکترونیکی» بهعنوان «عوامل مؤثر بر پیشبرد موفقیتآمیز آموزش الکترونیکی» به کار رفته
است ( .)Odunaike et al., 2013این مفهوم در نهادهای آموزشی دارای ابعاد چندگانهای است که در قالب تدوین «مدلهای ارزیابی توانمندی آموزش
الکترونیکی» موردتوجه پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است (منتظر و فرازکیش .)1400 ،در این مقاله با استفاده از مطالعة اسنادی مدلهای ارزیابی توانمندی
آموزش الکترونیکی دانشگاهها ،ابعاد و سنجههای این مدلها را استخراج نموده که در جدول  1طبقهبندی و ارائه شدهاند:

جدول  .1ابعاد و سنجههای ارزیابی توانمندی آموزش الکترونیکی در دانشگاهها
ردیف

ابعاد

1

زیرساختهای ارتباطی

سنجهها

 −هزینة سالیانة اینترنت
 −نوع تأمینکنندة اینترنت
 −نوع زیرساخت ارتباطی
 −پیامرسانهای الکترونیکی دانشگاهها

286

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

 −وجود کتابخانه دیجیتال
 −امکان امانت الکترونیکی و دریافت پروندة کتاب
 −دسترسی برخط به نشریات علمی و مجالت عمومی
 −دسترسی برخط به پایاننامهها
 −دسترسی برخط به اسناد و مدارک علمی الکترونیکی
2

زیرساختهای محیط پژوهشی

3

زیرساختهای نظام آموزشی

4

سیاستهای اجرایی

 −دسترسی برخط به منابع چندرسانهای
 −وجود دور آزمایشگاهها

1

 −وجود آزمایشگاههای مجازی

2

 −امکان دسترسی به سامانههای پردازشی دانشگاه
 −امکان برگزاری جلسات برخط سمینار و دفاع پایاننامه
 −وجود نرمافزارهای برگزاری جلسات دفاع پایاننامهها
 −وجود دورههای تدوین مواد آموزشی خودآموز برای استادان
 −سرانة ساعت دورههای تدوین مواد آموزشی خودآموز برای استادان
 −وجود دورههای آموزشی برای دانشجویان
 −سرانة ساعت دورههای آموزشی برای دانشجویان
 −وجود دورههای آموزشی برای کارکنان
 −سرانة ساعت دورههای آموزشی برای کارکنان
 −وجود شبیهسازهای الکترونیکی برای محیطهای کارگاهی آموزشی
 −تشکیل گروه یا انجمنهای شبکهای برای هماندیشی استادان
 −حجم کالسهای نظری در نیمسال آموزشی
 −حجم کالسهای کارگاهی و آزمایشگاهی در نیمسال آموزشی
 −حجم کالسهای نظری غیرحضوری دانشگاه در نیمسال آموزشی (همزمان/غیرهمزمان)
 −مزیت اصلی آموزش الکترونیکی از نظر دانشگاه
 −اشکال اصلی آموزش الکترونیکی از نظر دانشگاهها
 −نمودهای آموزش الکترونیکی مورد استفادة دانشگاهها
 −وجود تجربة قبلی آموزش الکترونیکی
 −وجود تجربة قبلی پذیرش دانشجو در دورههای غیرحضوری
 −وجود سند سیاستی برای تحقق آموزش الکترونیکی در دانشگاه
 −تدوین برنامة اقدام برای اجراییسازی سند
 −وجود ردیف بودجهای خاص برای آموزش الکترونیکی
 −میزان بودجة آموزش الکترونیکی
 −طراحی مقررات آموزش الکترونیکی در دانشگاه

Tele-Lab
Virtual Lab
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 −وجود واحدی برای مدیریت آموزش الکترونیکی
 −وجود سامانة مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS
 −وجود سامانة پیامرسان آموزشی
 −وجود کارسازگان 1در واحد آموزش الکترونیکی
5

ساختار

6

دولت الکترونیکی

7

تمهیدات و تسهیالت

8

نظام نظارتی

 −کاربرد آموزش الکترونیکی در دانشگاه
 −وجود شبکة داخلی مستقل برای آموزش الکترونیکی در دانشگاه
 −اختصاص ردیف بودجة مشخص برای واحد آموزش الکترونیکی
 −وجود ساختار سازمانی مصوب برای واحد آموزش الکترونیکی
 −بخشهای واحد آموزش الکترونیکی دانشگاهها
 −سازوکارحقوقی واحد آموزش الکترونیکی
 −وجود شبکة پیامرسان تعاملی ویژة دانشگاه
 −وجود سامانة خودکارسازی اداری
 −امکان برگزاری جلسات اداری دانشگاه تحت شبکه
 −وجود سامانة خودکارسازی آموزشی
 −تأمین افزارهای رایانهای برای استادان
 −جبران هزینة اینترنت استادان در آموزش برخط
 −جبران هزینة اینترنت دانشجویان
 −جبران هزینة افزارهای ارتباطی و رایانهای برای دانشجویان
 −وجود سازوکار مستند کردن تجربههای آموزش غیرحضوری در دانشگاه
 −وجود سازو کار ثبت عملکرد تدریس و ارزشیابی استادان در آموزش برخط
 −وجود سازوکار ثبت عملکرد تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان
 −سنجش میزان رضایت دانشجویان از آموزشهای برخط

به منظور اعتبارسـنجی چـارچوب پیشـنهادی فوق ،بـا طراحی پرسشنامهای با  8بُعد ،تالش شد تا دیدگاههـای صاحبنظران و خبرگان کشور در خصوص
اهمیت هـر یـک از ابعاد محاسبه شود .یادآور میشود گسـترة توزیع پرسشنامه ملّی بوده و سعی شده جامعـة اصـلی خبرگان عرصه آموزش الکترونیکی را در
بـر گیـرد .بـرای تدوین پاسخها از طیف لیکرت پـنج درجـهای (مقیـاس  1برای کامالً مخالف و مقیاس  5برای کامالً موافق) ،که یکی از رایجترین مقیاسهای
اندازهگیـری پاسـخهـای بسـته بـه شمار میرود ،استفاده شده اسـت .پرسـشنامـه در اختیـار بیش از  60تن از خبرگان یادگیری الکترونیکـی و آمـوزش عالی
قرار گرفت .شایان ذکر است که در این تحقیـق افـراد زیر به عنوان صاحبنظر (خبره) در نظر گرفته شدهاند:
گروه نخست :مدیران و برنامهریزان نظام آموزشی و یادگیری الکترونیکی در سطح وزارت علوم و دانشگاههای کشور ( 23نفر)،
گروه دوم :استادانی که تخصص و زمینة تحقیقاتیشان یادگیری الکترونیکی و مباحث مرتبط است ( 30نفر)،
گروه سوم :افرادی که بهلحاظ مدیریتی و فنّی با موضوع آشنا و درگیر ایجاد و برگزاری دورههای یادگیری الکترونیکی هستند ( 10نفر) .
با توجه به ارزیابی های مختلف ابزار تحقیق (پرسشـنامه) از جهات پایایی یا قابلیت اعتماد ،با استفاده از آلفای کرونباخ ،و روایی سازهای با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی ،نتـایج کلّی هر یک از ابعاد مدل ،مطابق جدول  2حاصل شد ( .)Darab & Montazer, 2011مقدار ضریب آلفای کرونباخ ،آمارة KMO
 ،سـطح معنـاداری آزمون کرویت بارتلت و درصـد واریـانس بیـان شـده توسط مدل را نشان میدهد .این شـاخصهـا کفایـت مـدل تحلیل عاملی را بررسی
Server farm
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میکنند .بر اساس یافتههای حاصل (=  897/0KMOو برای آزمون بارتلت < ،)05/0pکفایت مدل تأیید میشود .همچنین توان پیشبینی ایـن مـدل بـر
اساس واریانس بیان شده برای هر سـازه در همـین جـدول مشخص شده است .مقدار آلفای کرونباخ نیـز بـرای تمـامی سازهها بیش از  0/7است و گویای
مطلوب بودن ابزار جمعآوری دادهها برای این تحقیق اکتشافی است.
جدول  .2نتایج تحلیل عامل اکتشافی
ردیف

نحوة تأیید سازه

بُعد توانمندی

کرونبا α

KMO

1

زیرساختهای ارتباطی

0/91

0/712

مطلوب

2

زیرساختهای محیط پژوهشی

0/85

0/676

مطلوب

مطلوب

3

زیرساختهای نظام آموزشی

0/88

0/773

مطلوب

مطلوب

56/08

4

سیاستهای اجرایی

0/77

0/532

مطلوب

مطلوب

40/63

5

ساختار

0/72

0/874

مطلوب

مطلوب

48/32

6

دولت الکترونیکی

0/88

0/828

مطلوب

مطلوب

59/99

7

تمهیدات و تسهیالت

0/86

0/660

مطلوب

مطلوب

51/02

نظام نظارتی

0/82

0/751

مطلوب

65/22

کل واریانس (درصد)

روایی

پایایی

مطلوب

63/76
70/82

8
با توجه به این مدل میتوان براساس این ابعاد و با استفاده از پیمایش انجام شده به بررسی وضعیت توانمندی آموزشی الکترونیکی در دانشگاههای مشارکت
مطلوب

کنندة کشور پرداخت.

ارزیابی توانمندی آموزشی دانشگاههای کشور در آموزش الکترونیکی
بهمنظور سنجش میزان توانمندی دانشگاههای ایران در آغاز پاندمی ،چهار گام اصلی طی شده است:
الف .تدوین پرسشنامة ارزیابی توانمندی مبتنی بر  8بُعد و  58سنجة مدل پیشنهادی
ب .پیادهسازی پرسشنامه از طریق وب (سامانة آموزش عالی و درگاه وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری)
ج .جمعآوری ،پاالیش و طبقهبندی دادهها
د .تهیة گزارش توصیفی و تحلیلی از دادههای اعتبارسنجی شده
بازة زمانی انجام فرایند گردآوری دادهها از تاریخ  1399/2/21تا  1399/4/31بوده و در اخذ دادههای مربوط با پرسشنامة تحت وب 365 ،دانشگاه مشارکت
داشتهاند که اطالعات جمعیتشناسی آنها به تفکیک استان و نوع دانشگاه در شکلهای  1و  2ارائه شده است.
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35
30
25
20
15
10
5
0
اصفهان
مازندران
قزوین
خراسان رضوی
فارس
تهران
خراسان جنوبی
کرمان
یزد
آذربایجان شرقی
چهارمحال و بختیاری
گلستان
خوزستان
همدان
آذربایجان رربی
گیالن
مرکزی
سمنان
لرستان
اردبیل
قم
کرمانشاه
ایالم
زنجان
سیستان و بلوچستان
البرز
کردستان
بوشهر
هرمزگان
خراسان شمالی
شکل  .1تعداد مؤسسههای آموزش عالی مشارکت کننده در پیمایش به تفکیک استان

شکل  .2نوعشناسی مؤسسههای آموزش عالی مشارکت کننده در پیمایش
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تحلیل نتایج
در این بخش ،جمعبندی نتایج ارزیابی ابعاد مختلف توانمندی دانشگاههای کشور به تفکیک هر بُعد ارائه میشود .به منظور تحلیل امتیازهای حاصل از هر بُعد
(با توجه به ماهیت کیفی سؤاالت پرسشنامه) ،از روش  ISDMاستفاده شده است ( .)Qamar, 2002در این روش دادهها بر اساس رابطة زیر در چهار سطح
«ضعیف»« ،متوسط»« ،خوب» و «عالی» تقسیمبندی شدهاند:
A ≤ Mean- Sd
Mean- Sd < B ≤ Mean

ضعیف=A
متوسط=B

Mean < C ≤ Mean + Sd

خوب=C

Mean + Sd < D

عالی=D

که در این رابطه Mean ،نشاندهندة میانگین و  Sdبیانگر انحراف معیار برای هر بُعد است.

تحلیل توانمندی بُعد زیرساختهای ارتباطی
وضعیت دانشگاههای کشور از منظر زیرساختهای ارتباطی ،تأمینکنندههای آن و ترکیب پیامرسانهای الکترونیکی مورد استفاده دانشگاهها ،در شکل  3و
هزینههای سالیانة اینترنت نیز در شکل  4مشاهده میشود.

شکل -3الف .زیرساختهای ارتباطی دانشگاهها

ب .تأمینکنندههای خدمات اینترنتی دانشگاهها
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شکل  .4هزینههای سالیانة اینترنت دانشگاهها (میلیون ریال)
مطابق با شکل  3حدود  82درصد از زیرساختهای ارتباطی دانشگاهها فیبرنوری و  ADSLو بیش از  90درصد تأمین کنندههای اینترنت دانشگاهها
شرکتهای خصوصی و شرکت مخابرات است .تنها  19درصد از دانشگاههای کشور بیش از  400میلیون ریال در سال هزینة اینترنت پرداخت میکنند (شکل
 .)4همچنین حدود  65درصد از پیامرسانهای الکترونیکی دانشگاهها تلگرام و واتساپ هستند (شکل .)3

تحلیل توانمندی بُعد زیرساختهای پژوهشی
در جدول  3وضعیت دانشگاههای کشور به تفکیک  10سنجة توانمندی زیرساختهای محیط پژوهشی دانشگاهها جمعبندی شده است .مطابق با این جدول،
در نیمی از سنجهها ( 5سنجه) وضعیت اغلب دانشگاهها (حدود  90درصد و بیشتر) مناسب ارزیابی شده است .مضاف بر اینکه در سنجههای «وجود کتابخانة
دیجیتال» و «امکان برگزاری جلسات برخط سمینار و دفاع پایاننامه» وضعیت باالتر از حد متوسط ،در سنجة «امکان دسترسی به سامانههای پردازشی دانشگاه»
وضعیت پایینتر از حد متوسط و در سنجههای «وجود دورآزمایشگاهها» و «وجود آزمایشگاههای مجازی» وضعیت در سطح ضعیف برآورد شده است.
جدول  .3نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی زیرساختهای محیط پژوهشی برای دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود کتابخانه دیجیتال

32

2

امکان امانت الکترونیکی و دریافت پروندة کتاب

93

7

3

دسترسی برخط به نشریات علمی و مجالت عمومی

96

4

4

دسترسی برخط به پایاننامهها

94

6

5

دسترسی برخط به اسناد و مدارک علمی الکترونیکی

94

6
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6

دسترسی برخط به منابع چندرسانهای

97

3

7

وجود دورآزمایشگاهها

7

93

8

وجود آزمایشگاههای مجازی

11

89

9

امکان دسترسی به سامانههای پردازشی دانشگاه

40

60

10

امکان برگزاری جلسات برخط سمینار و دفاع پایاننامه

63

22

1

همچنین مطابق با شکل  5تعداد دورآزمایشگاهها و آزمایشگاههای مجازی دانشگاههای برخوردار از مجموع آزمایشگاههای آنها مشخص شده است.

شکل -5الف .درصد دورآزمایشگاههای دانشگاههای برخوردار

ب .درصد آزمایشگاههای مجازی دانشگاههای برخوردار

در شکل  6نیز ترکیب نرمافزارهای مورد استفاده برای برگزاری جلسات دفاع از پایاننامهها در دانشگاهها نشان داده شده است که بر اساس آن حدود  77درصد

دانشگاهها از نرمافزارهای  Skype ،Skyroom ،Adobe connectو  BBBاستفاده میکنند.

شکل  .6نرمافزارهای برگزاری جلسات دفاع پایاننامهها
1

پاسخ  15درصد دانشگاهها به این پرسش «تا حدودی» بوده است.
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تحلیل توانمندی بُعد نظام آموزشی
در بُعد نظام آموزشی سه پرسش اصلی در خصوص «مزیتهای اصلی آموزش الکترونیکی از نظر دانشگاهها»« ،مشکالت اصلی آموزش الکترونیکی از نظر
دانشگاهها» و «نمودهای آموزش الکترونیکی مورد استفادة دانشگاهها» مطرح شده که به ترتیب در شکلهای  8 ،7و  9مهمترین پاسخهای انتخاب شده مالحظه
میشود .بیش از  80درصد مزایای منتخب آموز ش الکترونیکی در قالب استمرار آموزش در هر مکان و هر زمان و غنیسازی آن با استفاده از منابع مختلف
دیده شده است .در مقابل مشکالت عمده این نوع آموزش نیز شامل عدم ارتباط رو در روی استاد و دانشجویان ،عدم امکان استفاده از آزمایشگاه و کارگاههای
عملی و عدم امکان برگزاری آزمون و ارزشیابی دقیق ،توسط بیش از  60درصد دانشگاهها تأیید شدهاند .بیش از 90درصد دانشگاهها نمود آموزش الکترونیکی
را از طریق استفاده از کالسهای همزمان در شبکه (آموزش برخط) ،استفاده از فیلمهای ضبط شده (برون خط) و ارسال فایلهای متنی به همراه صوت برای
دانشجویان ،دانستهاند.

شکل  .7مزیتهای اصلی آموزش الکترونیکی از نظر دانشگاهها

شکل  .8مشکالت اصلی آموزش الکترونیکی از نظر دانشگاهها
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شکل  .9نمودهای آموزش الکترونیکی مورد استفادة دانشگاهها
از میان  7سنجة توانمندی نظام آموزشی دانشگاهها برای آموزش الکترونیکی ،مطابق با جدول  ،4در چهار سنجه وضعیت اغلب دانشگاهها (حدود  75درصد و
بیشتر) مناسب ارزیابی شده است .با این وجود در سنجههای «وجود تجربة قبلی پذیرش دانشجو در دورههای غیرحضوری»« ،وجود تجربة قبلی آموزش
الکترونیکی» و «وجود شبیهسازهای الکترونیکی برای محیطهای کارگاهی آموزشی» وضعیت نامطلوب ارزیابی شده است.
جدول  .4نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی نظام آموزشی برای دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود تجربة قبلی پذیرش دانشجو در دورههای غیرحضوری

10

2

وجود تجربة قبلی آموزش الکترونیکی

24

76

3

وجود دورههای تدوین مواد آموزشی خودآموز برای استادان

79

21

4

وجود دورههای آموزشی برای دانشجویان

76

24

5

وجود دورههای آموزشی برای کارکنان

79

21

6

وجود شبیهسازهای الکترونیکی برای محیطهای کارگاهی آموزشی

13

87

7

تشکیل گروه یا انجمنهای شبکهای برای هماندیشی استادان

83

17

بلی

خیر
90

در شکل  10نیز سرانة ساعت دورههای آموزشی به تفکیک دانشجویان ،استادان و کارکنان مشخص شده است 56 .درصد از دانشگاهها کمتر از  11ساعت دورة
آموزشی تدوین مواد آموزشی خودآموز برای استادان برگزار کردهاند .از میان  76درصد دانشگاههایی که برای دانشجویان خود دورة آموزشی برگزار کردهاند ،در
 50درصد آنها سرانة ساعت دورة آموزشی کمتر از  12ساعت بوده است .عالوه بر این  79درصد دانشگاهها برای کارکنان خود دورة آموزشی برگزار کردهاند که
در  60درصد آنها سرانة دورة آموزشی کمتر از  12ساعت است.

295

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

مقایسة حجم کالسهای نظری در مقابل کالسهای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاههای کشور در نیمسال دو سال تحصیلی  1399-1398در شکل  11نشان
داده شده است .حجم کالسهای نظری تقریباً  10برابر کالسهای کارآگاهی و آزمایشگاهی برآورد میشود .بر این اساس در حدود  45درصد دانشگاههای مورد
مطالعه ،بیش از  90درصد کالسهای نظری در نیمسال دوم سال تحصیلی  1398-1399به صورت غیرحضوری همزمان یا ناهمزمان برگزار شدهاند (شکل
.)12

شکل -11الف .حجم کالسهای نظری در نیمسال دوم 1398-1399
1398
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شکل  .12حجم کالسهای نظری غیرحضوری دانشگاهها در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1399

تحلیل توانمندی بُعد سیاستهای اجرایی
از میان  4سنجة بُعد توانمندی سیاستها اجرایی دانشگاهها (جدول  ،)5وضعیت سنجة «سند سیاستی برای تحقق آموزش الکترونیکی در دانشگاه» در سطح
نسبتاً ضعیف قرار دارد و در مقابل وضعیت دو سنجة «طراحی مقررات آموزش الکترونیکی در دانشگاه» و «تدوین برنامة اقدام برای اجراییسازی سند» در سطح
نسبتاً مطلوبی قرار دارد .در سنجة «وجود ردیف بودجهای خاص برای آموزش الکترونیکی» نیز وضعیت باالتر از متوسط مشاهده میشود.
جدول  .5نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی سیاستهای اجرایی برای دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود سند سیاستی برای تحقق آموزش الکترونیکی در دانشگاه

24

2

تدوین برنامة اقدام برای اجراییسازی سند

76

24

3

وجود ردیف بودجهای خاص برای آموزش الکترونیکی

63

37

4

طراحی مقررات آموزش الکترونیکی در دانشگاه

82

18

بلی

خیر
76

 38دانشگاه میزان بودجة تخصیص یافتة خود به آموزش الکترونیکی را اظهار داشتهاند؛ که در  55درصد آنها میزان اعتبار تخصیص یافته کمتر از  400میلیون
ریال بوده است (شکل .)13
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شکل  .13میزان بودجة آموزش الکترونیکی در سال ( 1398میلیون ریال)

تحلیل توانمندی بُعد ساختار
در بُعد ساختار سه پرسش اصلی در خصوص «کاربرد آموزش الکترونیکی در دانشگاه»« ،بخشهای واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه» و «سازوکار حقوقی واحد
آموزش الکترونیکی» مطرح شده که به ترتیب در شکلهای  15 ،14و  16ترکیب پاسخهای دانشگاهها مالحظه میشود .بیش از  40درصد دانشگاهها کاربرد
اصلی آموزش الکترونیکی را «به عنوان راهکاری در شرایط تعطیلی ناخواستة دانشگاه» دانستهاند .همچنین مهمترین سازوکار حقوقی آموزش الکترونیکی در
دانشگاهها نیز «طراحی شیوهنامة آموزشی» برای آن با حدود  40درصد موافقت ،شناسایی شده است .بیش از  60درصد دانشگاهها مهمترین بخشهای واحد
آموزش الکترونیکی را بخش های «پاسخگویی و مشاوره به استادان» و «پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان» ،دانستهاند.

شکل  . :14کاربرد آموزش الکترونیکی در دانشگاه
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شکل  .15سازوکارحقوقی واحد آموزش الکترونیکی

شکل  .16بخشهای واحد آموزش الکترونیکی دانشگاهها
در ادامه مطابق با جدول  ،6از میان  7سنجة بُعد توانمندی ساختاری دانشگاهها برای آموزش الکترونیکی ،وضعیت  4سنجة «وجود واحدی برای مدیریت
آموزش الکترونیکی»« ،وجود سامانة مدیریت یادگیری الکترونیکی « ،»LMSوجود سامانة پیامرسان آموزشی» و «وجود ساختار سازمانی مصوب برای واحد
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آموزش الکترونیکی» در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و در مقابل وضعیت سه سنجة «وجود کارسازگان در واحد آموزش الکترونیکی»« ،وجود شبکة داخلی
مستقل برای آموزش الکترونیکی در دانشگاه» و «اختصاص ردیف بودجة مشخص برای واحد آموزش الکترونیکی» در سطح نسبتاً ضعیف برآورد شده است.
جدول  .6نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی ساختاری آموزش الکترونیکی در دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود واحدی برای مدیریت آموزش الکترونیکی

74

2

وجود سامانة مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS

74

26

3

وجود سامانة پیامرسان آموزشی

60

40

4

وجود کارسازگان در واحد آموزش الکترونیکی

27

73

5

وجود شبکة داخلی مستقل برای آموزش الکترونیکی در دانشگاه

22

78

6

اختصاص ردیف بودجة مشخص برای واحد آموزش الکترونیکی

27

73

7

وجود ساختار سازمانی مصوب برای واحد آموزش الکترونیکی

73

27

بلی

خیر
26

تحلیل توانمندی بُعد دولت الکترونیکی
در بُعد توانمندی دولت الکترونیکی دانشگاهها (جدول  ،)7وضعیت تمام سنجه ها در سطح باالتر از متوسط قرار دارد؛ در این میان برای سنجة «وجود سامانة
خودکارسازی آموزشی» با امتیاز  72درصد باالترین و برای سنجة «وجود شبکة پیامرسان تعاملی ویژة دانشگاه» با امتیاز  53درصد پائینترین سطح ،مشاهده
میشود.
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود شبکة پیامرسان تعاملی ویژة دانشگاه

53

2

وجود سامانة خودکارسازی اداری

65

35

3

امکان برگزاری جلسات اداری دانشگاه تحت شبکه

71

14

4

وجود سامانة خودکارسازی آموزشی

72

28

1

بلی

خیر
47

جدول  .7نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی دولت الکترونیکی در دانشگاههای کشور

 1پاسخ  15درصد دانشگاهها به این پرسش «تا حدودی» بوده است.
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تحلیل توانمندی بُعد تمهیدات و تسهیالت ارائه آموزشهای الکترونیکی
از میان  4سنجة بُعد توانمندی تمهیدات و تسهیالت ارائة آموزشهای الکترونیکی در دانشگاهها (جدول  ،)8وضعیت سنجة «جبران هزینة افزارهای ارتباطی
و رایانهای برای دانشجویان» در سطح نسبتاً ضعیف قرار دارد .وضعیت دو سنجة «جبران هزینة اینترنت دانشجویان» و «جبران هزینة اینترنت استادان در
آموزش برخط» نیز در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد .تنها در سنجة «تأمین افزارهای رایانهای برای استادان» وضعیت باالتر از متوسط مشاهده میشود.
جدول  .8نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی تمهیدات و تسهیالت ارائة آموزشهای الکترونیکی در دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

تأمین افزارهای رایانهای برای استادان

65

2

جبران هزینة اینترنت استادان در آموزش برخط

41

59

3

جبران هزینة اینترنت دانشجویان

37

63

4

جبران هزینة افزارهای ارتباطی و رایانهای برای دانشجویان

19

81

بلی

خیر
35

تحلیل توانمندی بُعد نظام نظارتی
در بُعد نظام نظارتی آموزشهای الکترونیکی دانشگاههای کشور مطابق با جدول  ، 9در هر چهار سنجة ارزیابی شده وضعیت باالتر از متوسط مشاهده میشود.
به ویژه در سنجة «وجود سازو کار ثبت عملکرد تدریس و ارزشیابی استادان در آموزش برخط» سطح مطلوب با امتیاز باالتر از  90درصد برآورد میشود.

جدول  .9نتایج ارزیابی سنجههای توانمندی نظام نظارتی در دانشگاههای کشور
وضعیت دانشگاهها (درصد)

ردیف

سنجه

1

وجود سازوکار مستند کردن تجربههای آموزش غیرحضوری در دانشگاه

69

2

وجود سازو کار ثبت عملکرد تدریس و ارزشیابی استادان در آموزش برخط

91

9

3

وجود سازوکار ثبت عملکرد تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان

79

21

4

سنجش میزان رضایت دانشجویان از آموزشهای برخط

78

22

بلی

خیر
31

نتیجهگیری
در این مقاله میزان توانمندی دانشــگاههای ایران در مواجهه با پاندمی کرونا ،تحلیل شــد .بدینمنظور توانمندی این دانشــگاهها در پیادهســازی ابعاد مختلف
توانمندی نظامهای آموزش الکترونیکی اعم بر زیرسـاختهای ارتباطی ،زیرسـاختهای محیط پژوهشـی ،زیرسـاختهای نظام آموزشـی ،سـیاسـتهای اجرایی،
سـاختاری ،دولت الکترونیکی ،تمهیدات و تسـهیالت و نظام نظارتی ،بر اسـاس دادههای واقعی ،برآورد و ارزیابی شـد که جمعبندی آن در شـکل  17مشـاهده

301

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

میشـود .با فرض ضـریب یکسـان برای تمامی ابعاد توانمندی ،متوسـط امتیاز ارزیابی توانمندی دانشـگاههای کشـور حدود  5/4از  10اسـت که اندکی باالتر از
سطح متوسط را نشان میدهد.

شکل  .17مقایسة ابعاد توانمندی دانشگاههای کشور برای پیادهسازی آموزش الکترونیکی در مواجهه با همهگیری کووید 19
اگرچه برخورداری از این سـطح توانمندی نامطلوب محسـوب نمیشـود ،با این وجود برای پارادایم شـیفت کاملی که در مواجهه با کرونا از نظام آموزشـی سـنتی و
حضـوری به نظام آموزشـی الکترونیکی و غیرحضـوری برای دانشـگاههای کشـور ضـرورت داشـت ،قطعاً کفایت نمیکند .به ویژه در ابعادی همچون زیرسـاختهای
ارتباطی و تمهیدات و تسـهیالت که وضـعیت موجود از سـطح مطلوب فاصـلة زیادی دارد این موضـوع با چالش بیشـتری مواجه میشـود و نیازمند توجه راهبردی
ســیاســتگذاری حوزة آموزش عالی و مدیران ســطح کالن دانشــگاههاســت .همچنین با بررســی تخصــصــی محتوای دروس ارائه شــده و بُعد پداگوژی آموزش
الکترونیکی ،به نظر میرســد نتایج دقیقتری حاصــل آید که در پژوهش حاضــر بدان پرداخته نشــده اما میتواند موضــوع پژوهشهای آتی قرار گیرد؛ چراکه
جنبههای کیفی نظام آموزش الکترونیکی کشور بسیار وابسته به این موضوع خواهد بود.
در پایان باید توجه داشـت اگرچه پاندمی کرونا ،مشـکالت زیادی بر تمام شـاخصهای جامعه از جمله سـالمت مردم تحمیل کرد ،اما منجر به شـکوفایی برخی
قابلیتها در کشـور شـد که از جمله آن میتوان به فراگیر شـدن و رونق یافتن آموزش الکترونیکی در سـراسـر کشـور اشـاره کرد .به نظر میرسـد که آموزش
الکترونیکی در کشـور ما وارد یک فاز جدیدی شـده و توجه بیشتری بدان معطوف شـده اسـت .ازطرفدیگر ،مسـئولین امر نیز بیشازپیش بر اهمیت آموزش از
راه دور و آموزشهای مبتنی بر یادگیری الکترونیکی واقف شدهاند .بنابراین انتظار میرود در ادامه این پژوهش پژوهشهای تکمیلی بهمنظور ارزیابی توانمندی
دانشـگاهها پس از مواجهه اجباری با همهگیری کووید  19انجام شـود و پیشزمینه ارائه پیشـنهادات سـیاسـتی آیندهنگرانة برای برنامهریزان نظام آموزش عالی
کشور قرار گیرد تا حتی پس از پایان یافتن شیوع کرونا ،این نوع آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد.

تشکر و قدردانی
302

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
1400  اسفند19- 18 سنندج
دانشگاه کردستان

 تحقیقات و فناوری به جهت حمایت در گردآوری دادههای، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم،نگارندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از مرکز نظارت
. صمیمانه سپاسگزاری کنند،موردنیاز برای نگارش این مقاله
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چکیده  -فراگیران نسل امروزی با تکنولوژی مانوس شده اند و دارای تفکرات با ویژگی های متفاوتی هستند .آنها با فناوریهای دیجیتال بزرگ
شدهاند و سبکهای یادگیری متفاوت ،نگرش جدید به فرآیند یادگیری و الزامات باالتری برای آموزش و یادگیری دارند .معلمان با چالش های
جدیدی روبرو هستند و باید مسائل مهم مربوط به انطباق فرآیند یادگیری با نیازها ،ترجیحات و نیازهای دانش آموزان را حل کنند .معلمان باید
از روشها و رویکردهای آموزشی متفاوتی استفاده کنند که به دانشآموزان امکان میدهد با انگیزه قوی و مشارکت در یادگیری خود،
مشارکتکنندگان فعالی داشته باشند .پارادایم ها و پداگوژی های آموزشی مدرن که با استفاده از تکنولوژی تقویت و اثرگذاری یافته اند ،دارای
ویژگی هایی هستند که منجر به یادگیری فعال در فراگیران می شوند .بازی و یادگیری یکی از این پارادایم هاست .در این مقاله مقایسه ای ،دو
روش مدرن آموزشی که برگرفته از تلفیق بازی و یادگیری هستند ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.
کلید واژه -انگیزه درونی ،بازی وارسازی ،گیمیفیکیشن ،یادگیری مبتنی بر بازی.
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مقدمه
سازوکار روش های تدریس قدیمی به دالیلی از جمله اینکه دانش آموزان نمی توانند خارج از چارچوب فکر کنند و با مکانیسم های قدیمی نوعی ارزشیابی
عملی انجام دهند ،دیگر برای دانش آموزان مفید نیست [ .]1در مکانیزم تدریس قدیمی ،دانش آموزان به جای تالش برای درک مفاهیم اساسی موضوعات
درسی ،فقط بر امتحانات تمرکز میکنند .بنابراین ،به جای تمرکز بر امتحانات بدون درک موضوعات ،نیاز وجود دارد که به دانش آموزان اجازه دهیم به روش
های خود یاد بگیرند .به منظور ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مطلوب برای دانش آموزان ،محققان متقاعد شده اند که محیط های یادگیری الکترونیکی و
مبتنی بر بازی ایجاد کنند .اگرچه آموزش الکترونیکی نیز بدلیل برخی ضعف ها در سیستم ارزشیابی فراگیران و همچنین تاثیر منفی بر روی مهارت های
اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است [ ]2به نقل از [ ،]3با این وجود از تاثیرات مثبت آن نیز نمیتوان چشم پوشی کرد.
بازی یک فعالیت تفریحی عالی است که افراد در هر سنی می توانند از آن لذت ببرند .بازی ها همچنین می توانند برای یادگیری و تجربیات آموزشی استفاده
شوند .برخی از بازی ها عملکردهای شناختی مانند حافظه و استدالل را بهبود میبخشند []4؛ بازیهای دیگر این پتانسیل را دارند که مشکالت عملکردی مغز
که مرتبط با پیری هستند ،مانند از دست دادن حافظه کوتاه مدت را معکوس کنند [ .]5فرآیندهای تصمیم گیری مورد نیاز برای انجام برخی بازی ها باعث
میشود مغز سخت کار کند .این تمرینات شناختی می تواند از تصمیم گیری های ساده تا تدوین استراتژی های پیچیده را شامل شود .کودکان و بزرگساالن
در هر سنی می توانند از تحریک ذهنی که یادگیری مبتنی بر بازی فراهم میکند بهره مند شوند .از طرف دیگر ،اگر فعالیت مستمر و پایدار توام با توجه به
استانداردها و کیفیت باال را مهم ترین چالش دنیای امروزی بدانیم ،بی شک باال بودن عالقه و انگیزه همچنین درگیرکردن ذهن مخاطبان مهمترین ماموریت
ما خواهد بود .از جمله ابزارهایی که میتواند در این چالش برگ برنده ما باشد ،می توان به گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی اشاره کرد.
ساختار این مقاله به گونه ای است که ابتدا ،بازی وارسازی و مفهوم آن تبیین شده و کاربرد آن در آموزش به همراه چالش های مربوطه بررسی میشود .در
قسمت دوم مقاله یادگیری مبتنی بر بازی و مزایای آن در کنار عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش مبتنی بر بازی گنجانده شده است .بخش آخر مقاله نیز به
مقایسه ی ابعاد مختلف این دو رویکرد با عنایت به کاربرد دو رویکرد ،اختصاص یافته است.

بازی وارسازی
هدف بازی وارسازی برانگیختن افراد به منظور تعامالت بیشتر ،به جا آوردن نیازها و منافع افراد ،شاد کردن فضا ،تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های ذهنی و
اثرگذاری بر رفتارها و تغییر در آن و ایجاد رفتار مد نظر می باشد [ .]6بازی وارسازی در زندگی روزمره در حوزه های متعددی از جمله :مارکتینگ ،یاددهی و
یادگیری ،بهداشت و سالمت و همچنین ایجاد تغییر در رفتارهای عمومی و فرهنگی ،تبلیغات و بازاریابی و زمینه های بسار دیگر کاربرد دارد [.]7
مفهوم بازی وارسازی
این واژه اولین بار در سال  2002توسط نیک پلینگ 1مطرح شد و در ایران با عناوینی مانند :بازی سازی ،بازی وارسازی ،بازی آفرینی یا بازی کاری ذکر شده
و استفاده می گردد .مرجع [ ،] 8بازی وارسازی را فرآیند به کارگیری تفکربازی و مکانیک های بازی برای درگیر نمودن کاربران به منظور حل مسئله می داند.
در تعریفی که توسط مرجع [ ]9ارائه شده ،بازی وارسازی به کاربرد عناصر رایج بازی مانند امتیاز ،مدال ،یا کاالهای مجازی در زمینه های غیر بازی و سنتی
اطالق شده است .مرجع [ ]10در تعریف خود بازی وارسازی شامل تکنیکی دانسته است که در جهت تعامل کاربران می باشد و معتقد است برای اینکه موثر
واقع افتد ،بایستی با ویژگی ها و رفتار کاربران تناسب داشته باشد .به طور کلی استفاده از عناصر بازی در زمینه های غیر بازی را میتوان رایج ترین تعریفی
دانست که به نقل از مرجع [ ]11برای بازی وار سازی ارائه شده و در منابع متعددی نیز به آن اشاره شده است [.]7
بنیان نظری بازی وارسازی

Nick Pelling
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اساس نظری بازی وارسازی در یادگیری را می توان به نظریات خود-تعیینگری 1و نظریه تعیین هدف 2دانست [ ]7به نقل از [ .]8مطابق نظریه خود-تعیین
گری ،انگیزه انسان را برای انجام یک وظیفه یا فعالیت سوق می دهد؛ این انگیزه نشات گرفته از محرک درونی است [ .]12این برخالف نظریه شرطی سازی
عامل است که در آن یک عمل توسط محرک های بیرونی انجام میگیرد.
نظریه تعیین هدف نیز مشتمل بر دو عامل شناختی اهداف و ارزش ها میباشد .منظور از اهداف این موضوع است که فرد به طور آگاهانه سعی میکند فعالیتی
را انجام دهد .ااصطالح ارزش ها نیز به حاالتی از احساسات اطالق میشود که فرد تمایل دارد اعمال خود را در راستای آنها انجام دهد [.]13
بازی وارسازی در آموزش
در نسل دیجیتال امروزی ،بازی وارسازی به یک تاکتیک محبوب برای تشویق رفتارهای خاص و افزایش انگیزه و تعامل تبدیل شده است [ .]14اگرچه بازی
وارسازی معموالً در استراتژیهای بازاریابی یافت میشود ،اما اکنون در بسیاری از برنامههای آموزشی نیز شاهد اجرا آن هستیم و به مربیان کمک میکند تا
تعادلی بین دستیابی به اهداف خود و برآوردن نیازهای دانشآموز در حال تکامل پیدا کنند [.]16[ - ]15
فرآیند بازی وارسازی در آموزش را میتوان در پنج مرحله خالصه کرد:

در مرحله اول ،دو پرسش اساسی مطرح میشود؛ جامعه هدف چه کسانی هستند؟ زمینه ای که برنامه آموزشی را دربرمیگیرد ،بایستی چگونه باشد؟
در حالی که تجزیه و تحلیل جامعه مخاطبان به شما کمک می کند تا عواملی مانند گروه سنی ،توانایی های یادگیری ،مجموعه مهارت های فعلی و غیره را
تعیین کنید ،تجزیه و تحلیل زمینه یادگیری می تواند جزئیاتی از اندازه گروه دانش آموز ،محیط ،ترتیب مهارت ها و محدوده زمان را در اختیار شما قرار دهد.

Self-determination Theory
Goal-setting Theory
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در مرحله دوم ،اهدافی تعیین میشوند که انتظار داریم طی انجام فعالیت های آموزشی ،فراگیران به آنها دست یابند .دسته مختلفی از اهداف در این مرحله
تعیین میشود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ اهداف کلی مانند :تکمیل یک تکلیف ،آزمون ،پروژه و غیره از سوی دانشآموز
▪ اهداف ویژه مانند :درک دانش آموز از یک مفهوم ،توانایی انجام یک کار پس از آموزش ،یا تکمیل برنامه یادگیری
▪ اهداف رفتاری که ممکن است دانش آموز را ملزم به تمرکز در کالس ،تکمیل سرعتی تکالیف ،به حداقل رساندن حواس پرتی در کالس و غیره کند.
در مرحله سوم ،مراحل برنامه یادگیری تعیین و مقدمات اجرای برنامه آغاز میشود .تعیین مراحل و نقاط عطف ،ابزارهای قدرتمندی هستند که مربیان را قادر
میسازند تا دانش را ترتیب دهند و آنچه را که دانشآموز باید یاد بگیرد و در پایان هر مرحله یا نقطه عطف به دست آورد ،قابل ارزیابی نماید .این نقاط عطف
برای دانشآموزان نیز به خوبی کار میکند ،زیرا باعث میشود هدف نهایی قابل دستیابیتر و قابل اندازهگیریتر به نظر برسد ،در این حال اطمینان حاصل
میشود که موانع درون و بین هر مرحله به راحتی قابل شناسایی هستند.
مرحله چهارم با این پرسش آغاز میشود که منابع مورد نیاز برای بازی سازی آموزش چیست؟ همچنین با پاسخ به پرسش های زیر میتوان برآورد دقیقی از
کم و کیف بازی و فعالیت های مرتبط به عمل آورد.
▪
▪
▪
▪

آیا می توان مکانیزم ردیابی را برای این مرحله خاص اعمال کرد؟
چه چیزی رسیدن به یک سطح را تعیین می کند؟
آیا قوانین روشنی وجود دارد که بتوان آنها را اجرا کرد؟
آیا سیستم کلی به دانش آموز و/یا مربی بازخورد می دهد؟

در مرحله آخر مربی تصمیم می گیرد که کدام عناصر گیمیفیکیشن باید اعمال شوند .حال برنامه آموزشی را میتوان با در نظر گرفتن موارد ذکر شده به مرحله
اجرا درآورد .مهمترین مسئله ای که بایستی در فرآیند بازی وارسازی مد نظر قرار بگیرد ،اشاره به این موضوع است که بازی وارسازی تحت هر شرایطی لزوما
تاثیر مثبت نخواهد داشت .عدم توجه به خصوصیات فراگیران منجر به بروز چالش هایی میشود که اثرگذاری مدنظر را تحت تاثیر قرار میدهد.
چالشهای مطرح شده در بازی وارسازی
مورد اول توجه به نوع انگیزه ای هست که در فرآیند بازی وارسازی مدنظر قرار میگیرد .همانطور که قبال اشاره شد ،بازی وارسازی ارتباط نزدیکی با انگیزش
درونی دارد حال آنکه شاهد هستیم اکثر طراحان بازی محرک ها و پاداش های بیرونی را به کار میگیرند .بنابرین بایستی طراحی بازی متناسب با خصوصیات
فردی افراد باشد [.]17
چالش دیگر مربوط به مسائل پیرامون سیستم امتیاز دهی می باشد .جمع آوری امتیاز نباید به قدری اهمیت پیدا کند که عمده تمرکزات معطوف به فعالیت
های امتیاز آور شود در حالیکه اهداف اصلی آموزش نادیده گرفته شده است [.]18
در پژوهشی که در سال  2017منتشر شد ،بیتوجهی به محتوا بعنوان چالشی مطرح شد که به اشکال مختلف ممکن است بروز کند [ .]19گاها ممکن است
بازی بدون انجام فعالیت خاصی به پیش برود بدون آنکه فراگیر درگیر مهارت خاصی شود و او عمال مهارتی نیاموزد .چالش های اینچنینی در صورت عدم توجه،
ممکن است میزان اثرگذاری بازی را به طرز قابل توجهی کاهش داده و عمال به فعالیتی بی فایده تبدیل کند.

یادگیری مبتنی بر بازی
یادگیری مبتنی بر بازی را میتوان یک روش آموزشی دانست که به دانش آموزاناین امکان را میدهد تا بخش های مختلف یک بازی را به عنوان یک نوع
یادگیری مورد بررسی قرار دهند .بازی هایی آموزشی توسط معلمان و سایر متخصصان آموزش و پرورش طراحی میشوند تا مفاهیم مختلف آموزشی را با قواعد
و جنبه های گوناگون بعضا اجتماعی فراگیرند [ .]20اگرچه بازی ها به طور معمول در سطوح مختلف از توانایی و با هدف کمک به فراگیران برای یادگیری
مفاهیمی است که به آنها ارائه میگردد ،با این وجود می توان بازی و موقعیت مورد طراحی را به موقعیت های دیگر نیز تعمیم داد [ .]21بسیاری از این بازی
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ها با شرایط واقعی زندگی ارتباط دارند و در هنگام انجام بازی ،کودکان میآموزند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند .یادگیری بازی محور همچنین می تواند به عنوان
یک محور تعامل بین فراگیران و معلمان انجام شود .این شیوه از خلق بازی ،تجربه بازی کردن را بهبود می دهد و می تواند منجر به یادگیری عمیق گردد
[.]22
یادگیری مبتنی بر بازی برای تشویق دانشآموزان به مشارکت در یادگیری در حین بازی استفاده میشود و با افزودن سرگرمی به فرآیند یادگیری ،آن را
جالبتر میکند .بازی و دوره های آموزشی با هم ترکیب می شوند خسته آور بودن فرآیند یادگیری سنتی با یادگیری مبتنی بر بازی منجر به باال رفتن انگیزه
یادگیری دانش آموزان شود [.]1
مزایای یادگیری مبتنی بر بازی
بازیها عالوه بر ارزش سرگرمی ،پتانسیل مثبت زیادی دارند و زمانی که بازیها برای رسیدگی به یک مشکل خاص یا آموزش مهارت خاصی طراحی میشوند،
موفقیت قابلتوجهی حاصل میشود .بازی ها به وضوح می توانند توجه کودکان و نوجوانان را به خود جلب کنند .بیش از بیست سال است که محققان از بازیها
در آموزش استفاده میکنند و دالیل زیر را ارائه میکنند که چرا بازیها ابزار مفیدی در آموزش و یادگیری مفاهیم هستند.
انگیزش و مشارکت
بازیها بیشتر شبیه نوعی سرگرمی هستند تا یک روش یادگیری .از آنجایی که بازیها شامل قوانین ،اهداف قطعی ،اهداف قابل اندازهگیری و اصول رقابتی
هستند ،تجربهای تعاملی ارائه میکنند که حس موفقیت را برای همه شرکتکنندگان افزایش میدهد .یادگیرندگان اغلب با فرصت های یادگیری عملی و فعال
انگیزه میگیرند .فراگیران میتوانند با انتخاب اقدامات به خصوص ،روی دستیابی به یک هدف کار کنند .تعامل بین فراگیران باعث میشود که آنها برای یادگیری
بیشتر بازگردند .شیوههای مداوم تصمیمگیری ،برنامهریزی و یادگیری در یک محیط بازی به راحتی به موقعیتهای روزمره که کودکان با بزرگتر شدن با آنها
مواجه خواهند شد ،میتواند تعمیم پیدا کند [.]23
بازخورد
یادگیرندگان از بازخورد فوری که در حین بازی رخ می دهد بهره مند میشوند .دانشآموزان بهجای اینکه روزها یا حتی هفتهها برای یک تکلیف یا نمره امتحان
منتظر بمانند ،فوراً نتیجه میگیرند که آیا تصمیم خوبی گرفتهاند یا نه .آنها همچنین می توانند تأثیرات بلندمدت تصمیم گیری خود را دریابند .یک تصمیم در
ابتدای بازی می تواند تأثیرات ماندگاری در طول بازی داشته باشد .بازخورد سریع به بچه ها کمک می کند تا بفهمند چه زمانی تصمیم خوب یا بد گرفته اند
[.]25[ - ]24
مربیان میتوانند با مشاهده نحوه تعامل و واکنش کودکان بازخورد سریع دریافت کنند .در حین انجام یک بازی ،کودکان نیز این آزادی را دارند که بدون هیچ
عواقب عمده ای از آسیب جسمی یا روحی اشتباه کنند .آنها می توانند در یک محیط امن در حین بازی آزمایش انجام دهند و هر اشتباهی که مرتکب میشوند
را می توان پس از آن در یک محیط گروهی مورد بحث قرار داد .این مورد به دانش آموزان اجازه می دهد تا در مورد آنچه انجام داده اند فکر کنند و شاید برای
دفعات بعد استراتژی خود را تغییر دهند [.]26
رشد شناختی
هر بار که کودکان همان بازی را انجام می دهند ،اقدامات شناختی مانند یادآوری قوانین ،پیگیری خطرات و یادآوری نحوه عملکرد توالی بازی ،در ذهن آنها
صورت میگیرد [ .]27بچهها از مهارتهای تفکر استراتژیک خود ،از جمله استفاده از منطق برای تصمیمگیری صحیح و برنامهریزی از قبل ،با پیشبینی در
مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد ،استفاده میکنند .کودکان همچنین مهارت های حل مسئله را در خود پرورش میدهند؛ آنها یاد می گیرند که چگونه
خالقانه فکر کنند و حرکت های خود را چند قدم جلوتر برنامه ریزی کنند [ .]28بازیهای آموزشی میتوانند در مقایسه با یادگیری سنتی ،میزان ماندگاری
باالتری داشته باشند [.]22
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رشد مهارتها
بازیهای آموزشی به بچهها این امکان را میدهد که مهارتهای فیزیکی مانند هماهنگی دست و چشم را تمرین کرده و عملکرد آنها را بهبود بخشند .آنها
همچنین می توانند بر روی مهارت های فضایی و مهارت های حرکتی ظریف کار کنند .بازی های تعاملی به بچه ها کمک می کند تا با کار در یک محیط
آموزشی یکپارچه ،مهارت های شناختی ،اجتماعی و فیزیکی را به طور همزمان پیشرفت دهند .این فرایند موجب افزایش کیفیت یادگیری مهارت های ضروری
زندگی مانند همکاری و کار گروهی میشود .دانش و مهارت های به دست آمده از طریق یادگیری مبتنی بر بازی بیشتر از اطالعات سایر روش های یادگیری
حفظ می شود [.]29

عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش مبتنی بر بازی
اگرچه آموزش بازی محور جنبههای مثبت بسیاری را برای فراگیران ارائه میکند ،اما مطالعات نشان دادهاند که عوامل بیرونی نیز میتوانند بر اثربخشی یادگیری
مبتنی بر بازی تأثیر بگذارند .فاکتورهای زیر بر کیفیت یادگیری بازی محور تأثیر میگذارند.
جنسیت
اگرچه مطالعات گذشته نشان داده است که مردان ممکن است بیشتر از زنان به بازی و فناوری عالقه مند باشند ،مطالعه مرجع [ ]30تفاوت های رفتاری کمی
بین جنسیت ها را در طول بازی نشان داد .با این حال ،بازیکنان زن بازی های دارای داستان را ترجیح میدهند .بنابراین ،بازیهای آموزشی با داستانهای
روایی ممکن است انگیزه بازیکنان را بهویژه در بین خانمها افزایش دهد .یکی از مهمترین مؤلفه برای هر دو جنس ،تعامل است .اجتماعی شدن بخش مهمی
از بازی های آموزشی است که بازیکنان زن و مرد را به دنبال تعامل زبانی با بازیکنان دیگر برمی انگیزد [.]31
سطح مهارت
مهارت عاملی است که تأثیر جدی بر یادگیری دارد .در مطالعهای که بر روی بازیکنان بیتجربه تمرکز داشت ،فراگیران از منحنی یادگیری بازی ،بهویژه در
ارتباط با یادگیری زبان ،ناامیدی قابلتوجهی را تجربه کردند .به دلیل فقدان دانش آنها در مورد مکانیک بازی و عدم تسلط به زبان انگلیسی ،فراگیران احساس
کردند که یادگیری از طریق بازی کردن بسیار دشوار است [.]32
اگرچه عواملی مانند انگیزه ،زمان بازی و نگرش مثبت نسبت به بازی ،در بین جنسیتها مشابه بود ،بازیکنان بدون تجربه قبلی در بازی به طور قابلتوجهی
انگیزه و مشارکت کمتری از خود نشان دادند [.]32[ - ]31
تعامالت
از آنجا که تعامل یک محرک قوی در یادگیری مبتنی بر بازی میباشد ،جای تعجب نیست که مرجع [ ]33هنگام گروه بندی یک زبان آموز ژاپنی با یک مربی
انگلیسی زبان ،شاهد نتایج بسیار موفقی درفرآیند یادگیری زبان بودند .در این مطالعه ،این زوج بازی را با هم انجام دادند و از طریق چت درون بازی با یکدیگر
ارتباط برقرار کردند و برای بازیکن ژاپنی این امکان فراهم شد که از طریق الگوبرداری از رفتارهای مربی انگلیسی خود و همچنین دریافت تأیید یا پرسش از
او ،آموزش ببیند .با این حال ،در مطالعات دیگر ،بازیکنان بدون مربی نیز به نتایج مثبتی در امال و واژگان دست یافتند که نشان میدهد روابط جدید ایجاد
شده در بازی میتواند به اندازه روابط قبلی در افزایش انگیزه و یادگیری مؤثر باشد [.]34

مقایسه بازیوار سازی با یادگیری مبتنی بر بازی
قرن بیست و یکم رویکردهای متفاوتی را برای کار با فراگیران نسل دیجیتال به مربیان ارائه کرده است .این رویکردها یا راهبردهای یادگیری سعی می کنند با
نیازهای یادگیرنده قرن بیست و یکم مطابقت و تناسب داشته باشند .یادگیری مبتنی بازی محور و بازیوارسازی دو مورد از این استراتژی های یادگیری هستند.
هر دو به طور گسترده توسط مربیان در آموزش رسمی و آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته اند.
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ایجاد یک دوره بازی وارسازی شده که انگیزه دانشآموزان را تقویت میکند ،مستلزم درک عمیقی از عناصری است که افراد را درگیر بازی میکند .ایجاد
گیمیفیکیشن آسان نیست زیرا عالوه بر تمرکز بر عناصر ،تفکر عمیق در مورد کل تجربه یادگیری به مراتب با اهمیتتر است [ .]35مرجع [ ]36اشاره کرد
که طراحی گیمیفیکیشن معنادار باید نیازها و اهداف کاربر را برآورده کند .بازی خوب طراحی شده میتواند جذاب و انگیزهبخش باشد زیرا با حوزههای شناختی،
عاطفی و اجتماعی بازیکنان سروکار دارد و تاثیر بر این حوزه ها به مراتب آثار عمیق تری بر جای میگذارد [.]37
گیمیفیکیشن با بازیهای مبتنی بر یادگیری تفاوت دارد .هدف این بخش ،تحلیل تفاوت بین گیمیفیکیشن در آموزش و آموزش مبتنی بر بازی در بسیاری از
مقولههای با ریشه مشترک است .دو نگاه در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد .در نگاه اول بازی ها شامل یک سیستم یا فضایی با بازیکنان ،انتزاعی از
واقعیت ،چالش ،قوانین ،تعامل ،ارائه بازخورد ،یک نتیجه قابل سنجش و شامل یک واکنش عاطفی است [ .]8گیمیفیکیشن ،از سوی دیگر ،استفاده از عناصر
بازی ،طراحی ،زیبایی شناسی و تفکر بازی در محتوا برای ارتقای انگیزه ،مشارکت ،یادگیری و حل مسئله است [.]11
به بیان دیگر ،گیمیفیکیشن کل فرآیند یادگیری را به یک بازی تبدیل میکند؛ از مکانیک بازی و عناصر گیم پلی استفاده میکند و آنها را در دوره ها و محتوای
آموزشی موجود به منظور ایجاد انگیزه و درگیر کردن بهتر زبان آموزان به کار میگیرد [ .]8نمونه هایی از عناصر طراحی گیمیفیکیشن عبارتند از :قوانین ثابت،
پیامدهای منفی ،رتبه ها ،تالش بازیکن و نتایج متغیر .مکانیک بازی نیز عبارتست از قوانین و حلقههای بازخوردی که شامل تاکتیکهایی همچون سیستمهای
امتیاز ،تابلوهای امتیازات ،مراحل ،پاداشها و محدودیتهای زمانی می شود .بازی های مبتنی بر یادگیری از مکانیک ها ،عناصر و تفکر بازی اشاره شده نیز
استفاده می کنند .ولی تفاوت آن ها دراین جاست که بازیهای مبتنی بر یادگیری ،یک هدف آموزشی منحصر به فرد را از یک دوره آموزش الکترونیکی به یک
بازی تبدیل میکنند ،در حالی که گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی کل فرآیند آموزش الکترونیکی را در اختیار میگیرد و آن را به یک بازی تبدیل میکند [.]1
همه مطالعات در زمینه های یاددهی و یادگیری ،نتایج یادگیری از طریق بازی وارسازی را عمدتاً مثبت در نظر گرفتند ،به عنوان مثال ،از نظر افزایش انگیزه و
مشارکت در طول یادگیری و همچنین لذت بردن از آنها .با این حال ،در همان زمان ،مطالعاتی نیز به نتایج منفی اشاره کردند که باید به آنها توجه شود ،مانند
اثرات افزایش رقابت ،مشکالت ارزیابی کار ،و ویژگی های طراحی و مسائل اینچنینی[ .]10جدول شماره  1مقایسه بین دو رویکرد مذکور را منطبق بر نظریات
[ ]1در خود گنجانده است.
جدول  :1جدول مقایسه بین رویکرد بازی وارسازی یادگیری و بازی مبتنی بر یادگیری به نقل از []1
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از نگاهی دیگر ،به عقیده مرجع [ ]38بازی وارسازی شامل استفاده از تفکر طراحی بازی برای برنامههای غیر بازی است تا آنها را سرگرمکنندهتر و جذابتر
کند و میتوان آن را در هر صنعتی برای ایجاد تجربیات سرگرمکننده و جذاب اعمال کرد .در آموزش ،بازی وارسازی برای ایجاد انگیزه و تغییر رفتار یادگیرنده
با استفاده از محیط های سرگرم کننده و جذاب بازی مانند استفاده می شود .این سرگرمی ،تمرکز شدید ،رقابت ،همکاری ،حفظ ،بهرهوری و خالقیت و کاوش
را تشویق میکند .استفاده از بازی وارسازی در آموزش ،نقاط قوت زیادی را برای فرآیند آموزش و یادگیری به ارمغان می آورد ،اما در صورت عدم استفاده
صحیح می تواند مشکالتی را نیز به همراه داشته باشد .برخی از مزایایی که یادگیرنده قرن بیست و یکم در یک کالس بازی سازی با آن مواجه می شود عبارتند
از :کالس درس سرگرم کننده و جذاب ،انگیزه دائمی برای دانش آموز برای تکمیل فعالیت های یادگیری ،باعث می شود دانش آموز تمرکز و توجه بیشتری به
یادگیری خود داشته باشد و رقابت سالم را ترویج کند .از سوی دیگر برخی از مشکالتی که یک مربی می تواند در بازی سازی کالس با آن مواجه شود عبارتند
از :فعالیت های بازی سازی قابل پیش بینی و خسته کننده توسط فراگیران ،تجربیات فاقد بار علمی و معنا برای یادگیرندگان ،و اهداف کامل تعریف نشده.
در ادامه مرجع [ ]38یادگیری مبتنی بر بازی را یک فرآیند با نتایج آموزشی تعریف شده و با این ایده میداند که دانشآموزان را وادار به بازی برای تحقق یک
هدف آموزشی میکند .طبق گفته وی ،یادگیری مبتنی بر بازی به استفاده از بازی ها برای افزایش تجربه یادگیری مربوط می شود .مربیان سال هاست که از
بازی ها در کالس درس استفاده می کنند .برخی از مزایای استفاده از یادگیری مبتنی بر بازی عبارتند از :استفاده از یادگیری خود راهبرانه و تشویق دانش
آموزان برای تبدیل شدن به حالل مشکالت ،ترویج طراحی بازی از طریق دانش آموزان ،تقویت یادگیری روش های جدید و ترویج رقابت سالم بین همساالن.
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در این بین برخی از مشکالتی که ممکن است ایجاد شود عبارتند از :ناآشنایی مربی با بازی ها یا روش مبتنی بر بازی ،اهداف یادگیری نامشخص ،مسائل
پیرامون زیرساخت ها و فن آوری در محیط کالس درس.

نتیجهگیری
در تحقیقات ثابت شده است که بازی ها تعامل را افزایش می دهند که به نوبه خود باعث افزایش انگیزه و موفقیت می شود [ .]39گیمیفی کردن یک دوره نیاز
به درک عمیق بازی ها دارد .طراحان باید دانش بازی های ویدئویی برای یادگیری ،تعامل ،انگیزه ،موفقیت ،گیمیفیکیشن و مکانیک بازی داشته باشند تا بتوانند
یک دوره آموزشی گیمیفی شده موثر ایجاد کنند [ .]35این یک فرآیند یک شبه نیست و در بیشتر موارد ،ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا توسعه یابد.
اما در نهایت ،بازی سازی یک دوره ارزشش را دارد زیرا دانش آموزان آن را سرگرم کننده ،هیجان انگیزتر از روش های سنتی ،همه جانبه ،راهی برای ایجاد
هویت جدید ،راهی برای همکاری و رقابت با دیگران و راهی برای توسعه شناخت می یابند.
هدف این مقاله تبیین اهمیت استفاده از گرایش های جدید در آموزش است .ایجاد یک بازی آموزشی موثر بسیار بیشتر از تدریس سنتی میتواند گیرایی
محتوای آموزشی را باال ببرد .از طریق بازی ،ما نه تنها میتوانیم ذهنیتی ایجاد کنیم که دانشآموزان را تشویق کند تا چیزهای جدید را امتحان کنند و از
شکست نترسند ،بلکه میتوانیم دانشآموزان را قادر به تجربههای لذتبخش با هدف یادگیری کنیم .عالوه بر این ،بازی و گیمیفیکیشن رویکردهای نوآورانه
برای یادگیری میباشند ،زیرا فناوریها و برنامههای جدید به طور مداوم در حال ظهور و پیوسته در حال توسعه هستند .با این حال ،مهم ترین هدف هر ماده
آموزشی مبتنی بر بازی ،افزایش یادگیری است .در مقایسه با سخنرانیهای سنتی ،رویکردهای مبتنی بر بازی در واقع میتوانند اثرات یادگیری بهتری ایجاد
کنند ،که بر نیاز به توسعه مواد آموزشی مناسب تأکید میکند.
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چکیده :یکی از مهمترین ابعاد توسعه و توانمندسازی سرمایههای انسانی ،آموزش ضمن خدمت بوده و اثربخشی و مشارکت افراد از چالشهای
مدیران منابع انسیانی در این زمینه اسیت .این پژوهش با هدف طراحی و اجرای آموزش چیدمان به توزیعکنندگان شیرکتهای لبنی با رویکرد
بازیوارسییازی انجام شییده که یک مطالعه کاربردی ،آمیخته ،مقطعی و تجربی میدانی اسییت .در گام اول این مطالعه مولفههای چیدمان درون
فروشیگاهی با اسیتفاده از روش مرور سییسیتماتیک تعیین شیدهاسیت .در مرحله بعد ،سیناریوی بازی آموزشیی توسیط پنل خبرگان تدوین و بازی
آموزشییی تحت سیییسییتم عامل اندروید طراحی شیید .در گام چهارم ،بازی طراحی شییده طی یک روز توسییط نیروی انسییانی توزیع یکی از
شیرکتهای لبنی اجرا و جایزه بازی به برندگان اهدا شید .در مرحله نهایی ،دادههای حاصیل از بازی با اسیتفاده از آزمون تی زوجی تحلیل شید.
یافتههای پژوهش نشیان میدهد که مشیارکت و اثربخشیی آنی آموزش بازیوارسیازی شیده در سیطح قابل قبولی بودهاسیت .برهمین اسیاس
میتوان بازیوارسییازی همراه با محتوای به روز و هدفمند را به عنوان یکی از روشهای موثر و کارآ در آموزش ضییمن خدمت به مدیران منابع
انسانی سازمانها توصیه نمود.
کلیدواژهها :بازی وارسازی ،چیدمان ،توزیع ،منابع انسانی ،آموزش ضمن خدمت ،صنایع لبنی.
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مقدمه
یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی منابع انسانی یک سازمان ،آموزش اثربخش آنان است و استفاده از شیوههای نوین آموزشی و متناسب با شرایط روز
فناوری ،از دغدغهها ی مدیران و پژوهشگران حوزه منابع انسانی بوده است .به ویژه اینکه نیروی انسانی جوان جامعه که عمدتا در گروه نسل زد 1قرار دارند
(متولدین سالهای  1369الی  ،)1380به عنوان نیروی تازه کار کسب و کارها ،با رایانهها ،بازیهای رایانهای ،تلفن همراه و دیگر ابزار و وسایل دیجیتال احاطه
شده و گرایش قابل توجهی به این ابزارها دارند .در همین راستا یکی از زمینههایی که در سالهای اخیر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی مدنظر بوده است،
بازیوارسازی 2است .اگرچه این عبارت اصطالحی تقریباً نو به شمار میآید ،اما چندی است در زمینههای مختلفی از کسب و کار مانند ایجاد انگیزه در سازمانها،
یادگیری و دیگر موارد مشابه ریشه دوانده است ] .[1بازیوارسازی مفهومی است که تالش میکند با استفاده از سرگرمی و مفاهیم مطرح شده در بازیها،
کاربران را به آغاز و ادامه یک فعالیت مشخص سوق داده ،مشارکت آنان را افزایش دهد ،برخی از چالشها را حل کرده و یا موجب بروز رفتاری خاص در جامعه
هدف شود ] .[2سیستمهای بازیوارسازی به گونهای طراحی شده اند تا با جذب ،درگیری و اقناع مخاطبان ،کاربر را در یک فرایند گام به گام هدایت کرده و
او را به سمت انجام مجموعهای از اهداف سوق دهند ] .[3زیرا بازیوارسازی ،فناوری نوینی محسوب میشود که قادر است به فضاهای جدی ،جذابیت ببخشد
و با استفاده از مکانیکهای بازی ،زیبایی شناسی و تفکر بازی ،افراد را درگیر موضوع کرده ،به اعمال آنان انگیزه ببخشد ،یادگیری را ارتقا داده و موجب مشارکت
و حل مساله شود ] .[4استفاده از بازی وارسازی در آموزش منابع انسانی نیز یکی از محورهای موردتوجه پژوهشگران و مدیران منابع انسانی سازمانها است و
آنان را وادار کرده تا به بررسی و شناسایی عناصر طراحی بازیهایی بپردازند که در قالب فرایند مدیریت آموزشی ،بتوانند موجب خلق تجربه جذاب یادگیری و
تقویت برنامههای آموزشی در ردههای مختلف سازمانی شده ] [5و در جذب فراگیران ،افزایش لذتبخشی و اثربخشی فرایند یادگیری موثر باشد ].[1
یکی از بخشهای مهم هر سازمانی که آموزش دورههای اثربخش ،تاثیر زیادی بر عملکرد آنها میتواند داشته باشد ،منابع انسانی درگیر در بازاریابی شرکتهای
تولیدی لبنی از جمله توزیعکنندگان هستند .یکی از مهارتهای کلیدی برای این کارکنان ،چیدمان درون فروشگاهی است که میتواند تاثیر بسزایی در استفاده
بهینه از فضای درون فروشگاهی داشته باشد ] .[6با این وجود مساله اصلی این است که عمده دورههای آموزشی به شیوه سنتی برای پرسنل توزیع به دالیلی
نتوانسته با مشارکت موردانتظار برگزار گردد .علت این امر میتواند این باشد که در بسیاری از شرکتهای لبنی ،افراد توزیعکننده رابطه استخدامی ثابتی با
شرکت نداشته و مشارکت افراد در قالب دستورالعملهای سازمانی نمی تواند نتیجه الزم را داشته باشد .از همین رو استفاده از یک روش جذاب و موثر آموزشی
میتواند چالش حضور و مشارکت این افراد در برنامههای آموزشی شرکت را مرتفع کند و بازیوارسازی گزینه مناسبی در این حوزه به نظر میرسد .در همین
راستا این مطالعه به دنبال طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی با استفاده از روش بازی وارسازی است تا بر اساس آن بتوان دانش چیدمان درون فروشگاهی
محصوالت را به منابع انسانی توزیعکننده شرکتهای لبنی انتقال داد.

پیشینه پژوهش
بازی وار سازی
عبارت بازیوارسازی در اوایل دهه  2000شکل گرفت ] ،[7با این وجود این مفهوم از اوایل سال  2010رشد قابل توجهی را تجربه کردهاست ] .[8ایده اصلی
بازیوارسازی استفاده از توانایی انگیزشی بازیها با انتقال عناصر طراحی بازی به محیطهای غیربازی است .به عبارت دیگر بازیوارسازی یک فناوری تشویقی
است که تالش میکند بر رفتار کاربران تاثیر گذاشته و انگیزههای شخصی را از طریق بازی به آنان منتقل سازد ] .[9در حالیکه تاکنون اپلیکیشنهای
بازیوارسازی زیادی طراحی و مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اما به نظر میرسد تعریف علمی جهانشمولی برای آن ارائه نشده باشد ].[10

یادگیری و بازی وار سازی
با وجود اینکه مبانی نظری بازیوارسازی همچنان در حال تکوین و توسعه است ،با این حال روند مطالعات نشان میدهد استفاده از بازیوارسازی در حوزه
یادگیری به عنوان یک استراتژی موثر با هدف خلق تجربه یادگیری لذت بخش در حال گسترش است ] .[11بازیوارسازی مفهومی جدید در حوزه آموزش
Z Generation
Gamification
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است ] [12و برخی از پژوهشگران تالش کردهاند تا با ارائه چارچوبی مانند یادگیری بازیسازی شده ،1رابطه میان بازیوارسازی و یادگیری را تبیین نمایند .بر
اساس تئوری جریان ،2زمانی که افراد درگیر فعالیت چالشبرانگیزی همچون بازی میشوند ،در صورتی که به حداکثر عملکرد خود برسند قادرند تا جریان را
تجربه کنند .از این رو تئوری جریان میتواند سبب ارتقای درگیری و یادگیری اثربخش شود .در مطالعهای مشخص شد درصورتی که عناصر بازی در فعالیتهای
بازی گنجانده شوند ،قادرند تا فرد را به سمت جریان سوق دهد ] .[13یکی دیگر از نظریههایی که از منظر روانشناختی اثربخشی بازیوارسازی را توضیح
میدهد ،نظریه خودرایی 3یا خودتعیینگری است و در این نظریه ،محیط عاملی است که بر ارضای این نیازهای روانشناختی تاثیر بسزایی داشته ] [14و
غنیسازی محیطهای یادگیری با عناصر طراحی ،بر نتایج یادگیری تاثیر قابل قبولی دارد .به عالوه بر اساس این نظریه انواع مختلف بازخورد میتواند در مکانیسم
اصلی یادگیری حضور داشته باشند و بر همین اساس بازیوارسازی قادر است بر روی نتایج یادگیری تاثیر مثبت باقی بگذارد ] .[15بر اساس همین ویژگیهاست
که یادگیری و آموزش یکی از حوزههایی است که به نظر میرسد گستره وسیعی از کاربرد بازیوارسازی را به خود اختصاص داده و در مطالعات مرتبط،
موضوعاتی از قبیل مشارکت و درگیرشدن ،4انگیزه ،5اضطراب ،6همکاری 7و یادگیری 8به عنوان اهداف بازی مدنظر بوده است ].[16
چیدمان درون فروشگاهی
یکی از چالشهای خردهفروشیهای فیزیکی ،محدودیت فضا و یکی از دغدغههای چیدمان درون فروشگاهی و درون قفسهها است .از سوی دیگر رفتار درون
فروشگاهی مشتری نیز می تواند متاثر از چیدمان باشد؛ زیرا یکی از عوامل موثر بر رضایت مشتری از فروشگاه چیدمان و جو داخلی فروشگاه بوده و به عنوان
یکی از عناصر مهم آمیخته بازاریابی و یک ابزار موقعیت یابی ،روشی متداول در حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به حساب میآید ] .[17به طور
معمول ،مصرف کنندگان ،فروشگاهی را که دارای چیدمان متراکم از محصوالت باشند را بیشتر ترجیح میدهند ] .[18این در حالی است که مطالعات اندکی
در حوزه چیدمان مطلوب قفسههای یک گروه محصول در خردهفروشیها انجام شدهاست ].[19
10
با این وجود بخشی از مطالعات انجامشده به محل قرارگیری 9قفسهها اختصاص دارد که موقعیت بهینه یخچال و قفسهها را بررسی کردهاند .موقعیت یخچال
در راهروها و نسبت به نقطه ورودی و خروجی ] [20و همجواری قفسهها و یخچالها نسبت به هم ] [21از جمله این مطالعات است .بخش دیگری از
پژوهش های انجام شده به وضعیت قرارگیری محصول در قفسه اشاره دارند .محل قرارگیری محصول در قفسه قادر به بازآفرینی توجه و ارزیابی برند است و
مصرفکنندگان انتظار دارند محصوالت معروف را در قسمت خاصی از قفسه جستجو کنند ] .[22در مطالعه دیگری مشخص شد جهت 11قرارگیری از دیگر
حوزههای چیدمان است که می تواند بر ادراک مشتری و حس رضایت وی از انتخاب ،اثرگذار باشد ] .[23از سوی دیگر در صورتی که میان چیدمان قفسه و
طبقهبندی داخلی در ذهن مصرف کننده تناسب وجود داشته باشد ،تنوع بیشتری توسط مشتری ادراک شده و همچنین پیچیدگی ادراک شده نسبت به چیدمان
قفسه کاهش می یابد و این ادراکات به نوبه خود بر قصد خرید و رضایت از کاالی انتخابی تاثیر میگذارد ] .[19همه این یافتهها موجب میشود تا آموزش
چیدمان درون فروشگاهی موضوعی باشد تا خردهفروشیها و کارکنان توزیع مدنظر قرار گیرد.

روش پژوهش
این پژوهش با هدف طراحی و اجرای برنامه آموزشی منابع انسانی با روش بازیوارسازی انجام شده است .روششناسی این مطالعه از حیث مبانی فلسفی در
پارادایم اثباتگرایی و با جهتگیری اکتشافی و کاربردی و از حیث رویکرد پژوهش ،آمیخته است .زیرا در بخش اول با استفاده از یک روش کیفی محتوای
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آموزش مشخص شده و در بخش دوم با استراتژی تجربی میدانی دادهها گردآوری شده و با روش کمّی تجزیه و تحلیل شده است .مراحل این پژوهش در شکل
 1آورده شده است.

تعیین مولفه
های چیدمان
درون
فروشگاهی

اجرای بازی
آموزشی

طراحی سناریو
بازی آموزشی

تحلیل یافته ها

شکل  :1مراحل اجرای پژوهش
در گام اول با استفاده از روش مرور سیستماتیک و به صورت کتابخانهای ،مولفههای چ یدمان درون فروشگاهی تعیین شد .در گام دوم سناریو بازی آموزشی
طی چندین جلسه و از طریق پنل خبرگان تدوین و بازی کامپیوتری تحت سیستم عامل اندروید طراحی شد .در گام بعدی ،بازی طراحی شده در یک روز
مشخص توسط نیروی انسانی توزیع یکی از شرکتهای لبنی بزرگ کشور اجرا شد و جایزه بازی به قید قرعه به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند
اهدا شد .در مرحله نهایی ،دادههای حاصل از بازی تحلیل شد .در این مرحله با استفاده از آزمون تی زوجی ،امتیازات کسب شده شرکتکنندگان (نیروی انسانی
توزیع) در اولین دور از بازی و مقایسه آماری آنها در آخرین دور بازی هر فرد مقایسه و تحلیل شد.
دادهها
جامعه آماری این پژوهش در مرحله اول کلیه انتشارات علمی و معتبر در حوزه چیدمان درون فروشگاهی بوده که در طی سالهای  2000تا  2020میالدی و
 1380تا  1398شمسی در پایگاههای معتبر داخلی و خارجی قابل دسترس بودهاند .نمونهگیری از این مطالعات به صورت قضاوتی و هدفمند و بر اساس اشباع
نظری انجام شده است .در پنل خبرگان این پژوهش نیز یازده نفر از مدیران و کارشناسان صنایع لبنی که دارای سابقه موثر در امر بازاریابی و توزیع بوده و
چیدمان درون فروشگاهی را میشناختهاند ،به همراه افراد با سابقه در امر توزیع محصوالت لبنی حضور داشتهاند .همچنین تعدادی از اساتید دانشگاهی مسلط
به امر توزیع و چیدمان فروشگاهی در این پانل شرکت داشته اند .در این بخش نیز انتخاب اعضای پنل به صورت قضاوتی و هدفمند بوده است .در نهایت در گام
اجرای آموزش ،کلیه توزیعکنندگان شرکت لبنیات به عنوان جامعه آماری مد نظر بودهاند که در روز مسابقه  63نفر از این افراد وارد مسابقه شده و در بازی
مشارکت داشتهاند .این افراد بر اساس اطالع رسانی واحد منابع انسانی شرکت و با هماهنگی این مدیریت انتخاب شدند .دادههای مشخصات جمعیتشناختی
مشارکتکنندگان در این پژوهش در جدول  1آورده شده است.
جدول :1مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مراحل پژوهش
پانل خبرگان
تعداد درصد

توزیعکننده
تعداد درصد

تعداد

11

63

جنسیت

زن
مرد

4
7

36
64

2
61

3
97

سن

کمتر از 35
بین  35تا 50
باالتر از 50

6
3
2

55
27
18

15
38
10

25
69
16

سابقه کار

کمتر از 5
بین  5تا 15
باالتر از 15

3
3
5

27
27
46

4
29
30

6
46
48
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پانل خبرگان
تعداد درصد
شغل

مدیر بازاریابی و فروش
مدیر منابع انسانی
دانشگاهی

3
5
3

27
46
27

توزیعکننده
تعداد درصد
-

-

ابزار
در گام اول این پژوهش و در روش مرور نظاممند ،ابزار گردآوری فیش و جداول رایانهای بوده است .ابزار گردآوری داده در مرحله بازی نیز اپلیکیشن ویژه این
پژوهش بوده که در محیط اندروید برنامه نویسی شد و لینک دسترسی افراد مشارکت کننده در اختیار آنان قرار داده شد .محتوای بازی در بخش یافتههای
پژوهش تشریح شده است.

یافتههای پژوهش
شناسایی عوامل چیدمان درون فروشگاهی
در گام اول این پژوهش ،ابتدا عوامل چیدمان درون فروشـگاهی با اسـتفاده از روش مرور نظام مند تعیین شـد .مالک ورود و خروج مطالعات ،ارتباط موضـوعی
آنها با چیدمان درون فروشـگاهی و به طور خاص عوامل چیدمان بوده اسـت .این مطالعات در پایگاههای معتبر داخلی و خارجی که دسـترسـی به متن آنها میسـر
بود ،جسـتجو شـد و از کلیدواژههای مرتبط اسـتفاده گردید .همانگونه که قبال نیز اشـاره شـد ،مطالعات داخلی که بتواند در تعیین عوامل از آنها اسـتفاده کرد،
مشـاهده نگردید و از بین  83مطالعه مرتبط خارجی ،در انتها با اسـتفاده از الگوی پریزما  18مطالعه در تعیین عوامل به طور کامل مطالعه و عوامل اسـتخراج
گردید .بخشـی از این مطالعات در زمینه موقعیت یخچال لبنیات و برخی در زمینه چیدمان درون قفسـهای بودهاند که یافتههای ین مرحله در جدول  2آورده

شدهاست.
جدول :2عوامل چیدمان درون فروشگاهی حاصل از مرور نظام مند پیشینه
عامل چیدمان

منبع

Q1

تنوع در یخچال

Q2

شلوغی یخچال

Q3

حساسیت به برند در تنوع محصول

Q4

شباهت محصول در برابر شباهت برند

Q5

فضای بین محصول

Q6

موقعیت عمودی قفسه

Q7

موقعیت افقی درب یخچال

Q8

ادراک از کیفیت محصول در طبقات

Q9

ادراک از قیمت محصول در طبقات

Q10

تمایل به پرداخت برای محصوالت در طبقات

]24
[
]25
[
]26
[
]27
[
]28
[
]20
[
]29
[
]22
[
]22
[
]30
[

320

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

عامل چیدمان

منبع

Q11

چیدمان محصول بر اساس تبلیغات

Q12

سمت اسکن یخچال

Q13

موقعیت برند در یخچال

Q14

تقارن در قفسهها

Q15

موقعیت تصویر روی محصول

Q16

کیفیت در مقابل تعداد یخچال

Q17

چیدمان محصول ضعیف در برابر قوی

Q18

همجواری لبنیات با تخم مرغ

Q19

همجواری لبنیات با سبزیجات
همجواری لبنیات با نان
موقعیت محصوالت کم فروش

Q20

موقعیت یخچال در خریدهای برنامه ریزی شده

Q21

جذابیت طول راهرو

Q22

فضای اختصاصی به لبنیات

Q23

جذابیت یچالهای خروجی

Q24

فضای پله خور برای لبنیات

]31
[
]22
[
]23
[
]20
[
]32
[
]31
[
]33
[
]21
[
[21
[21
]20
[
]20
[
]20
[
]20
[
]20
[
]21
[

منبع :یافتههای پژوهش
طراحی بازی
در این مرحله میبایست محتوای آموزشی حاصل از مراحل قبل به صورت بازی طراحی شود؛ به گونهای که هدف آموزشی ،انگیزه مشارکت ،سرگرم کننده بودن
آن و در نهایت قابلیت تحلیل نتایج میسر شود .از همین رو مراحل شکل  2در طراحی بازی دنبال شد.

شکل  :2مراحل طراحی بازی
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در اولین گام از طراحی بازی ،سناریوی بازی تعیین گریده است .سناریو بازی میتواند مسیری باشد که بازیگر میخواهد به یک مقصد برسد .سناریو این بازی
بر اساس یافتههای مرحله پیش (جدول  )2در پنل خبرگان مورد بحث قرار گرفت و عناصر بازیوارسازی بر اساس مدل سیبورن و فلز 1در قالب الگوی جدول
 3مطرح و با توجه به هدف بازی و مخاطبان آن ،ویژگی هر عنصر مشخص شد.
جدول  :3مشخصههای سناریو بازی
عنصر

طراحی

محتوا

بر اساس عوامل چیدمان و تعیین ترجیحات مصرفکننده
2

چالش

محدودیت زمانی

سطحبندی

سه سطح

برنده

بیشترین امتیاز کسب شده در زمان مشخص شده

طرح

فرد میتواند با هزینه کرد بخشی از امتیازات خود ،نتیجه
یافتههای علمی (جدول  )2را ببیند

آموزشی
انگیزه

جایزه درنظر گرفته شده از سوی سازمان

طرح

چرخاندن اختیاری گردونه شانس و کسب و یا از دست
دادن امتیاز (عالوه بر امتیاز مراحل)

سرگرمی
نحوه
تعیین برنده

بیشترین امتیاز کسب شده فرد تقسیم بر تعداد تالش در
طی زمان بازی

منبع ][10
سپس با توجه به ویژگیهای توزیعکنندگان مقرر شد خط سیر 3بازی مطابق با الگوریتم شکل  3طراحی شود .در مرحله اول و پس از نصب بازی در تلفن های
همراه خود ،با شماره همراه خود وارد بازی میشوند .این شماره با شماره تلفنهای بانک داده مربوط به افرادی که شرکت برای آموزش در نظر گرفته شدهاند،
مطابقت داده شده و بر اساس همین ثبت نام ،امتیازهای بازی آنان به عنوان دادههای تحلیلی ثبت و ذخیره میشود .با ورود افراد به محیط اصلی بازی ،ابتدا
روایت بازی برای مخاطب به صورت تصویری ارائه میشود .عالوه بر این ،قواعد بازی توضیح داده شده و با دیدن تصویری که نیاز و هدف از بازی را نشان
میدهد ،کاربر وارد محیط فروشگاه میشود .در این الگو ،میتوان کارکنان فروش را مشتریانی فرض کرد که در هنگام بازی ،رفتار مشتری را شبیهسازی میکنند.
در اصل هدف از این سناریو این است که کارکنان فروش بتوانند بر اساس درک رفتار درون فروشگاهی مشتریان ،بهترین چیدمان قفسه و درون قفسه را برای
محصوالت لبنی داشته باشند.

1

Seaborn and Fels
Time constraint
3
Storyboard
2
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شکل  :3فلوچارت منطق بازی
با توجه به نظر پنل ،نرمافزار بازی 1در پلتفرم اندروید طراحی و پس از چندین بار نصب و بازنگری توسط پنل خبرگان ،اصالحات الزم انجام شد .شکل  4نمایی
از محیط بازی را نشان میدهد.

شکل  :4نمایی از مراحل مختلف بازی
اجرای بازی در نیروی انسانی فروش
به منظور اجرای بازی ،ابتدا پیامک اطالعرسـانی توسـط واحد منابع انسـانی شـرکت برای تعداد  63نفر از توزیعکنندگان شـرکت ارسـال شـد .در این پیامک ،یک
روز برای شـرکت در مسـابقه تعیین شـد و جوایز مسـابقه نیز به اطالع نیروی انسـانی فروش رسـید .سـپس در ابتدای روز مسـابقه ،لینک نرمافزار توسط واحد منابع
انسـانی شـرکت توزیعکنندگان ارسـال شـد .در این مرحله ،شـرکتکنندگان با نصـب و ورود به بازی ،در دور اول با توجه به محدودیت زمانی امتیازاتی را کسـب
کردند .سپس با اتمام زمان بازی ،در دورهای بعدی بازی را انجام دادند .در انتهای دوره زمانی بازی ،بیشترین امتیاز کسب شده هر فرد بر تعداد تالشهای وی
تقسیم شده و از میان افرادی که بیشترین امتیاز را داشتند ،به صورت قرعه برنده مشخص شد.

Game app
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تحلیل نتایج بازی
نتایج این برنامه آموزشـی بازیوارسـازی شـده را میتوان از سـه منظر مشـارکت و درگیرشـدن ،انگیزه و یادگیری ارزیابی نمود .با توجه به اینکه همه افراد دعوت
شده بازی را نصب کرده و تالش آنان در بانک داده ثبت شد ،از منظر مشارکت نتیجه بازی قانع کننده بود .در انتهای مدت یک روزه مسابقه ،میزان تالشهای
انجام شده 1بازی توسط مشارکت کنندگان در جدول  4آورده شده است.
جدول  :4فراوانی تالشهای انجامشده توسط نفرمشارکتکنندگان
تعداد تالش بازی
دور بازی

3

2

4

5

جمع

6

تعداد نفرات
63
9
11
18
18
7
درصد
100
14
17
29
29
11
همچنین با توجه به اینکه عالوه بر پاداش درنظر گرفته شــده ،افراد مشــتاق بودند جایگاه خود را در بین همکاران خود ببینند ،به نظر میرســد ،انگیزه آنان
برای بازی (و یادگیری به صورت پنهان) در سطح مناسبی بود.
به عالوه هدف اصـلی این بازیوارسـازی که یادگیری اصـول چیدمان از منظر مشـتری به پرسـنل توزیع بوده اسـت ،بخشـی از تحلیل به یافتههای اثربخشـی
یادگیری اختصـاص یافته اسـت .به منظور تعیین اثربخشـی بازی در یادگیری اصـول چیدمان درون فروشـگاهی در بین کارکنان واحد توزیع شـرکت ،میانگین
امتیاز کسـب شـده افراد در دور اول بازی به عنوان با میانگین امتیازات افراد در دور نهایی بازی آنها مقایسـه شـده اسـت .در همین راسـتا ابتدا نرمال بودن دادهها
2
با ازمون کولموگروف امیرنوف بررســی شــد و در بازه اطمینان  95درصــد ،نرمال بودن دادهها تایید شــد ( .)Sig.<0.05ســپس با انجام آموزن تی زوجی
معناداری اختالف امتیاز کسب شده در بین مشارکت کنندگان بررسی شد .نتیجه ازمون در جدول  5آورده شده است.

جدول : 5آزمون برابری میانگین امتیازان کاربران در تالش اول و تالش آخر
تفاوت زوجی
d

امتیاز تالش اول-امتیاز تالش آخر

-11/556

Std. Error 
d
Mean
0/403 3/197

بازه اطمینان %95
Lower
-12/361

Upper
-10/750

t
-28/692

Sig.
df
)(2-tailed
62

>0/001

همانگونه که مشـاهده میشـود ،تفاوت معناداری میان سـطح امتیاز شـرکت کنندگان در این آموزش دیده میشـود ( .)Sig<0.001به نحوی که میانگین امتیاز
کارکنان در دور اول بازی برای  11/68از  44/9( 26درصـد) امتیاز بازی بوده اسـت ،در حالیکه با تالش افراد در بازه  2تا  6دور ،میانگین امتیاز آنان در روز
مسابقه به  89/4( 23/24درصد) رسیده است (شکل .)5

Turn
Paired sample T-test
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شکل  :5روند تعییران امتیاز کاربران در طول بازی (یادگیری)

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف آموزش اصول چیدمان درون فروشگاهی به پرسنل توزیع شرکتهای لبنی به کمک بازیوارسازی طراحی و اجرا شد .مرور پیشینه نشان
میدهد که مطالعات داخلی اندکی در این زمینه انجام شده و از این منظر میتوان یکی از خالء های پژوهشی را بررسی تاثیر عوامل مختلف چیدمان بر رفتار
1
درون فروشگاهی مصرفکننده دانست .بر اساس نتایج این مطالعه مشارکت توزیعکنندگان در بازی به صورت کامل مشاهده شد که با مطالعات سایلر و هومنر
( )2020و لون 2و همکاران ( )2018همخوانی دارد و به نظر میرسد بازی وارسازی توانسته این انتظار سازمان را برآورده سازد .این در حالی است که
توزیعکنندگان یکی از گروه های سازمانی هستند که به دلیل فشار زمانی توزیع کاالی تندمصرف و بعضا رابطه شناور استخدامی ،مشارکت و انگیزه کمتری از
سایر رستههای شغلی در دورههای سنتی آموزشی نشان میدهند .با این وجود تجربه موفق بازیوارسازی این پژوهش در آموزش توزیعکنندگان میتواند
زمینهای برای طراحی سایر کارگاههای آموزشی باشد .عالوه بر مشارکت ،اثربخشی بازیوارسازی از دیگر نتایج این مطالعه است که با یافتههای سایلر و هومنر
( )2020مطابقت دارد.
این مطالعه در نوع خود از جمله اولین مطالعاتی اســت که در داخل کشــور و مبتنی بر یک مســاله ســازمانی ،بازیوارســازی را در اجرای یک دوره آموزشــی
پیادهسـازی نماید .به عالوه طراحی محتوای بازی بر اسـاس پیمایش به روز و هدفمند تهیه شـده اسـت که خود میتواند یک چارچوب نظری مناسـب برای سـایر
فعالیتهای مشابه باشد .بر همین اساس میتوان به مدیران منابع انسانی سازمانها توصیه نمود با به کارگیری روشهای جدید همچون بازیوارسازی در حوزه
آموزش ،به کسـب نتایج مثبت و اثربخشـی در یادگیری امیدوار باشـند .از سـوی دیگر با اجرای این روشها میتوان با صـرف منابع کمتر (بدون کالس فیزیکی) و
آزاد بودن زمان دریافت محتوای آموزشــی ،کارایی این قبیل آموزشها را ارتقا داد .این پژوهش نیز مانند ســایر پژوهشهای علوم اجتماعی با محدودیتهایی
روبرو بوده اســت .با توجه به زمان برگزاری بازی در یک روز کاری ،مشــارکتکنندگان درگیر انجام کارهای روزانه خود بودهاند و این امر ممکن اســت بر دقت
آنان و در نتیجه پاسـخهای ارسـالی اثر گذاشـته باشـد .نکته دیگری که باید به آن پرداخت تنوع و تفاوت در فروشـگاهها اسـت .آنچه در این مطالعه ،این موضـوع
به عنوان محتوای بر اسـاس حالت اسـتاندارد و ایده آل بوده ،ممکن اسـت نتایج ان با واقعیت دارای شـکاف باشـند .از این موضـوع نیز نباید غافل شـد که موضـوع
چیدمان دارای گسـتردگی و پیچیدگی زیادی بوده و آموزش جامع و کامل آن در قالب یک بازی ،پوشـش دهنده اهداف کالن سـازمان نیسـت .از سـوی دیگر به
نظر میرسـد ویژگیهای شـخصـیتی و رفتاری شـرکتکنندگان ممکن اسـت در انگیزه و یادگیری آنان موثر واقع شـود که به دلیل محدودیت اجرایی در این
مطالعه ،از سـنجش آن صـرف نظر شـده اسـت .از سـوی دیگر ،اگرچه امروزه اسـتفاده از گوشـیهای هوشـمند و نرمافزارهای نصـب شـده بر روی آن امری متداول
اسـت ،اما ممکن اسـت تفاوت مهارت افراد شـرکتکننده در کار با نرمافزار و بازی طراحی شـده بر روی نتایج دارای تاثیر بوده باشـد .به عالوه عدم امکان اجرای
بازی در یک محیط کنترل شــده جهت پرهیز از مشــارکت در پاســخگویی (هر چند مشــورت و کمک گرفتن در یادگیری تاثیر دارد) ،از دیگر محدودیتهای
اجرای پژوهش بوده است.
Sailer and Homner
Lone
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 بر همین اســاس. در این مطالعه از بازی در حالت آفالین اســتفاده شــده اســت.با این وجود میتوان زمینههایی را برای پژوهش های آتی پیشــنهاد نمود
 از بازی، افزایش سـرعت جمعآوری اطالعات و افزایش حس رقابت در میان شـرکتکنندگان،پیشـنهاد میشـود به دلیل مواردی همچون افزایش هیجان بازی
 بدین صـورت. به عالوه به پژوهشـگران توصـیه میشـود تا بازیوارسـازی و ارتباط آن با مدیریت دانش در چیدمان را مورد مطالعه قرار دهند.آنالین اسـتفاده شـود
، همچنین با توجه به اثر ویژگیهای جمعیتشـناختی و روانشـناسـی و تاثیر آن بر یادگیری.که تجربه افراد را میتوان از طریق بازی جمع آوری و منتشـر نمود
.اثر دو متغیر یاد شده بر یادگیری در محیطهای بازی نیز میتواند زمینهای برای پژوهشهای آتی باشد

سپاسگزاری
شـایسـته اسـت از حمایتهای معنوی معاونت پژوهشـی دانشـگاه شـیراز و همچنین از مدیریت منابع انسـانی شـرکت لبنی و همه مشـارکتکنندگان در مطالعه
.سپاسگزاری شود
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مطالعة کیفی تجربة استفاده از تلگرام در تدریس پایه اول ابتدایی
سید مهدی حسینی 1و شلیر

نجفی2

یکی از دشواریهای تدریس در اول ابتدایی ،اطال رسانی به اولیاء و هماهنگ کردن آنان با روند آموزش معلم و پیگیری فعالیت بچهها در
منزل است .در پایه اول ،دانشآموزان قادر به خواندن و نوشتن نیستند .معلم برای ذکر بسیاری از نکات آموزشی و تربیتی ،ناگزیر است به طور
مستمر با اولیاء دیدار نماید .در سالهای اخیر ،دفتر رابط به عنوان مرجعی برای ارتباط میان اولیا و معلم مورد استفاده قرار میگرفت ،اما
استفاده از آن در کالس اول زمانبر بود .اوقات طالیی که میتواند صرف آموزش به دانشآموزان شود ،به نوشتن دفتر رابط میگذشت .این مساله،
اولیاء را نیز دچار مشکل میکرد؛ آنها ،با وجود مشغله فراوان ،ناچار بودند برای اطال از بسیاری موارد ،اکثر روزها به مدرسه مراجعه کنند.
یکی از بهترین راهکارها برای حل این مشکل ،استفاده از فضای مجازی است .با آشنا شدن معلمان و عموم جامعه با برنامههای پیامرسان
الکترونیکی ،استفاده از پیامرسان تلگرام در پایه اول ابتدایی رواج یافت .این پژوهش باهدف مطالعه تجربه استفاده از تلگرام در تدریس پایه
اول ابتدایی انجام شد .رویکرد کیفی -تفسیری برای انجام پژوهش انتخاب شد و تجارب معلمان ،دانشآموزان و والدین از طریق مصاحبه نیمه
ساختاریافته ثبت شد .دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و منتخب تحلیل شد و مضمونهای کلی حاصل از تحلیل پاسخها ،نظرات و
تجارب سه گروه مورد مطالعه دستهبندی شد .تجارب شرکت کنندگان در این پژوهش بیانگر دالیل و شیوه استفاده ،فواید و دشواریهای
استفاده از پیام رسان تلگرام در آموزش پایه اول ابتدایی است .همچنین ،این پژوهش روابط ساختاری عوامل ،زمینهها و اقدامات معلم ،دانشآموز
و والدین در آموزش مجازی از طریق پیامرسان تلگرام را به عنوان یک مدل مفهومی ترسیم کرده است .مدل ارائه شده روشنگر این واقعیت
است که موفقیت آموزش در بستر پیامرسان های مجازی مانند تلگرام بستگی به عوامل گوناگون در چهار الیه محتوا ،افراد ،اینترنت و
سیاستهای کالن نظام آموزشی دارد.
کلمات کلیدی :تدریس مجازی ،پایه اول ابتدایی ،پیامرسان تلگرام ،تجارب زیسته ،معلمان ،دانشآموزان ،والدین

 . smahdihosseni@gamil.comدکترای علم اطالعات و دانش شناسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان ،پژوهشگر پژوهشکده کردستانشناسی.

1

 . shler.najafi@gmail.comکارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،معلم آموزش و پرورش ناحیه  2سنندج،

2

328

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

مقدمه و بیان مساله
در آموزش دوره ابتدایی ،پایه اول از بیشترین اهمیت و حساسیت برخوردار است .زیرا بخش زیادی از شالودهی شخصیت اجتماعی و فکری فرد در آن بنیان
نهاده میشود .حمایتهای فکری و روانی خانواده به عنوان اولین مکان یادگیری و شکلگیری شخصیت و هویت کودکان ،در اول ابتدایی و پایههای دیگر بسیار
سازنده است .همسویی خانواده با مدرسه در روش انجام تکالیف و سایر فعالیتهای آموزشی کار معلم را تسهیل میکند (زرهانی.)1389 ،
مدرسه باید با روشهای گوناگون اسباب مشارکت فکری اولیا را در امور تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند .والدین باید نسبت به پایه تحصیلی ،عناوین
دروس و نقاط ضعف و قوت فرزند خود آگاهی داشته باشند .از طرفی کودکان هم نیاز به جلب توجه و ابراز وجود دارند .بنابراین ،والدین باید کودک خود را
مورد تشویق قرار دهند .احتیاج به هدف ،نیاز دیگر کودک است .اگر کودک بداند که درس را برای چه هدفی میخواند و آثار و نتایج هریک از مواد درسی به او
تفهیم شود ،عالقهاش به درس خواندن افزایش پیدا میکند (استادان طرح جامع خانواده .)1383 ،برخی از مزایای ارتباط خانه و مدرسه برای کودکان ،آگاهی
از پیشرفت خود ،درک سیاستهای مدرسه و بهبود مهارتهای ارتباطی است (اپستین 1و همکاران.) 2004 ،
یکی از دشواریهای تدریس در اول ابتدایی ،اطالعرسانی به اولیاء است .در پایه اول ،دانشآموزان قادر به خواندن و نوشتن نیستند .معلم برای ذکر بسیاری از
نکات آموزشی و تربیتی ،ناگزیر است به طور مستمر با اولیاء دیدار نماید .در سالهای اخیر ،دفتر رابط به عنوان مرجعی برای ارتباط میان اولیا و معلم مورد
استفاده قرار میگرفت ،اما استفاده از آن ،به ویژه در کالس اول و دوم ،فرصت بسیاری را از معلم و دانشآموزان میگرفت .اوقات طالیی که میتواند صرف
آموزش به دانشآموزان شود ،به نوشتن دفتر رابط میگذشت .این مساله ،اولیاء را نیز دچار مشکل میکرد؛ آنها ،با وجود مشغله فراوان ،ناچار بودند برای اطالع
از بسیاری موارد ،اکثر روزها به مدرسه مراجعه کنند .یکی از بهترین راهکارها برای حل این مشکل ،استفاده از فضای مجازی است.
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) فضای زندگی خانواده و بچهها را دچار دگرگونی کرده است .تاپ اسکات )2009( 2اصطالح "نسل نت" را ابداع کرد
که به کودکانی گفته میشود که با دنیای دیجیتال بزرگ میشوند .او معتقد است که نسل جدید بسیار کنجکاو ،دارای اعتمادبهنفس ،متضاد ،باهوش ،متمرکز،
قادر به سازگاری باال در عزتنفس و جهتگیری جهانی است .در نحوه جمعآوری ،پذیرش و استفاده اطالعات کودکان تغییری ایجاد شده است.
امروزه ارتباط و تعامل افراد و تبادل و اشتراک اطالعات ،دانش و ایدهها با شبکههای اجتماعی و برنامههای پیامرسان بسیار تسهیل شده است .پژوهشهای
انجام شده توسط موسسه مطالعات فناوری آینده نگر 3نشان میدهد که سرعت باالی استفاده از رسانههای اجتماعی در خارج از کالس رسمی آموزشی
فرصتهای جدیدی را برای نوآوری و نوسازی آموزش و پرورش فراهم میکند .پیدایش و محبوبیت شبکههای اجتماعی در چند سال گذشته سبب شده است
تا از نظر بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران این شبکهها برای استفاده در زمینه های آموزشی مناسب تشخیص داده شوند (حمید 4و همکاران )2015
دسترسی گسترده به شبکههای مجازی و قابلیت استفاده بدون محدودیت مکانی و زمانی ،صرف هزینه و رفت و آمد را برای آموزش حل کرده است .به دلیل
عرضه محتوا به صورت چند رسانهای ،یادگیری جذابتر است .فرد محدود به منابع و فضای کالس نیست و با جستجو منابع متناسب با نیاز اطالعاتی خود را
مییابد .به همین دالیل فاوا کالسهای درس و نحوه تعامل با والدین را تغییر داده است .معلم با بهرهگیری از امکانات شبکههای اجتماعی ،میتواند روشهای
حضوری را گسترش دهد .همچنین دانشآموزان با اشتراک اطالعات ،بیان نظرات و ایدههای خود ،اشتراک ویدئو و تصاویر به عنوان منابعی از یادگیری از
امکانات شبکههای اجتماعی خارج از کالس درس استفاده میکنند .در این حالت آنها برای یادگیری مشارکتی ،پاسخ به بازخورد دیگران و یادگیری غیررسمی
که خود به عنوان یک یادگیرنده فعال هستند ،ترغیب میشوند( .وایت و همکاران .)2011،5یادگیری الکترونیکی ،عنصری مهم در سیستمهای آموزشی و
پرورشی آینده خواهد بود و توسعه این شیوه ،امری حتمی و ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها به شمار میرود .بهرهگیری از آموزش مجازی در کنار آموزش
حضوری مدارس میتواند تضمینکننده یادگیری دانشآموزان باشد و به زعم آنچه گاریسون و واگن )2007(6و سیالن و کیسچی )2017(7آن را آموزش ترکیبی
یا رویکرد راهبردی قرن  21نامیدهاند ،با تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش حضوری و آنالین میتوان در ارتقا کیفیت یادگیری گام مؤثرتری برداشت.
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به دلیل اهمیت نیاز ارتباطی والدین با مدرسه بهخصوص در پایه اول ابتدایی ،شبکه مجازی نقش محوری پیدا کردهاند .در این میان پیام رسان تلگرام ،1در
سال های اخیر ،توانسته است تعداد زیادی از کاربران ایرانی را جذب کند و از طریق پشتیبانی از تعامل ،حمایت از ارائه و دریافت بازخورد ،تقویت ارتباط بین
افراد ،سبب بهبود فرایند یادگیری و کسب مهارتهای اساسی مانند تفکر انتقادی ،خالقیت و حل مسئله در فراگیران میشوند (آریانی و همکاران.)1395 ،
شیرینبخش و سعیدی ( )2018در مطالعهای دریافتند که آموزش خواندن و توانایی درک مطلب از طریق شبکههای اجتماعی مانند تلگرام میتواند انگیزه
یادگیرندگان زبان انگلیسی را نیز بهبود بخشد و نتایج مفیدی را ارائه دهد .ربکا ینکا )2018( 2با بررسی تلگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی برای آموزش و
یادگیری در مؤسسات عالی دریافتند که دانشآموزان از تلگرام برای اهداف آموزشی و یادگیری استفاده میکنند .آنان توصیه کردند که استفاده از تلگرام در
برنامه درسی مؤسسات عالی برای بهبود آموزش دانشگاهها گنجانده شود.
اه ایکسان 3و موحد ( ) 2017در دانشگاه مالزی چگونگی استفاده معلمان از تلگرام در فرایند آموزش و یادگیری را بررسی کردند .یافتههای آنان نشان داد که
با استفاده از تلگرام میتوان چندین تکنیک را انجام داد :مانند حضور در بحث ها ،ارسال فایل صوتی و تصاویر .از نظر دانشجویان آموزش و یادگیری با استفاده
از تلگرام به آنها امکان میدهد تجربه جدیدی به دست آورند و خالقتر باشند و آنها را تشویق میکند که از یادگیری خود هیجان زده شوند و پرشور باشند.
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تأثیر شبکه های اجتماعی و همچنین تلگرام در فرایند یادگیری و لزوم ارتباط مستمر اولیا با مدرسه و معلمین ،نشان
میدهد که استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام توانایی بالقوهای برای توسعه دامنه تجربه آموزش و یادگیری دارند .با توجه به فراگیرشدن ابزارهای
پیامرسان فوری و دسترسی همگان به برنامههای پیامرسان موبایل ،شناسایی قابلیتها و نقاط ضعف این بسترها باید در اولویت کار پژوهشگران قرار گیرد.
از آنجا که معلمان اول ابتدایی سنندج از پیامرسان تلگرام برای برقراری ارتباط با والدین ،تداوم آموزش درخانه و راهنمایی دانشآموزان استفاده میکردند،
پژوهش به دنبال بررسی تجارب معلمان ،والدین و دانش آموزان اول ابتدایی در استفاده از تلگرام به عنوان یک ابزار ارتباطی است.
نتایج این مطالعه باعث خواهد شـد که معلمین و مسـئولین مدرسـه و خانوادهها با آگاهی از ادراک بیان شـده نسـبت به اسـتفاده از تلگرام یا پیامرسـانهای مشـابه
ترغیب شـوند و والدین با پیگیری فعالیتهای مدرسـه و اشـتراک منابع ،توجه بیشـتری به فرزندان کالس اولشـان نشـان دهند تا بتوانند در فعالیتهای تربیتی و
یادگیری موفق و اثربخش عمل کنند و معلمین هم نســـبت به برنامهریزی دقیقتر با مشـــارکت والدین برای مقابله با عدم افت تحصــیلی در پایه اول و ایجاد
امکانات بیشتر اقدام نمایند .با توجه به مباحث مطرح شده پژوهشگران در تحقیق حاضر اهداف چندگانه زیر را مدنظر دارند:
بیان تجارب معلمان ،والدین و دانشآموزان اول ابتدایی در استفاده از تلگرام ،چگونگی ارزیابی معلمان ،والدین و دانشآموزان از مزایا و معایب استفاده از تلگرام
در تدریس پایه اول ابتدایی؛ نحوه استفاده معلمین ،اولیا و دانشآموزان از تلگرام در تدریس پایه اول ابتدایی؛ نقش خانواده و معلمان در آشنایی دانشآموزان با
شبکههای اجتماعی؛ شناسایی چالشها و دشواریهایی که معلمان ،والدین و دانشآموزان در استفاده از تلگرام در تدریس پایه اول.
از این رو ،با توجه به اهداف فوق پاسخ پرسشهای ذیل موردنظر است:
.1
.2
.3

معلمان ،والدین و دانشآموزان اول ابتدایی در چه مواردی از پیامرسان تلگرام استفاده میکنند؟
تجربه معلمان ،والدین و دانشآموزان اول ابتدایی در استفاده از پیامرسان تلگرام چگونه است؟
فضای ساختاری ابعاد پدیده پیامرسان تلگرام حاصل از تجربه معلمان ،والدین و دانشآموزان پایه اول ابتدایی چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شد .میدان مطالعه و جامعه پژوهش ،شامل معلمان ،والدین و دانشآموزان پایه اول ابتدایی سنندج است که
تجربه استفاده از پیامرسان تلگرام را داشتند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند در کل با  11معلم 8 ،نفر از والدین و  9نفر از دانشآموزان مصاحبه انجام

 .انتخاب پیامرسان تلگرام به دوران قبل از کرونا بر میگردد .به دلیل اینکه هنوز سامانه رسمی آموزش و پرورش (شاد) برای آموزش مجازی در دوران ویروس کرونا ایجاد

1

نشده بود .اما معلمان با پیامرسانهای خارجی آشنا شده بودند.
yinka

2-Rebeca

-H. Iksan

3
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شد .در مرحله اول با معلمان ،والدین و دانشآموزان ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند با حداکثر تنوع مصاحبه انجام گرفت .نمونهگیری تا آنجا ادامه یافت
که به اشباع نظری رسیدیم .جدولهای ( 2 ،1و  )3مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه را نشان میدهد.

جدول  :1مشخصات جمعیتشناختی معلمان شرکتکننده در مصاحبه
سنوات تدریس در
مدرک تحصیلی
کد معلمین
خدمت پایه اول
16
معلم شماره  1لیسانس آموزش ابتدایی 24
معلم شماره  2لیسانس آموزش ابتدایی
معلم شماره 3

دیپلم آموزش ابتدایی

معلم شماره 4

ارشد روانشناسی

تجربه استفادهاز
تلگرام (سال)

مدرسهی محل خدمت

 5سال

هیات امنایی جنت

27

19

 6سال

هیات امنایی امام سجاد

28

18

 6سال

هیات امنایی خسروی کردستانی

24

13

 4سال

بعثت

معلم شماره  5لیسانس آموزش ابتدایی

17

13

 2سال

کیانفر پادگان

معلم شماره  6لیسانس آموزش ابتدایی

20

11

 5سال

گلهای بهارشهرک ساحلی

معلم شماره  7لیسانس آموزش ابتدایی

22

15

 4سال

راضیه شهرک بعثت

معلم شماره 8

لیسانس علوم تربیتی

12

2

 4سال

پروین  1شهرک حسنآباد

معلم شماره 9

لیسانس امور فرهنگی

27

27

 5سال

هیات امنایی معلم

معلم شماره  10لیسانس مشاوره راهنمایی

20

15

 6سال

مدرسهی شاهد

معلم شماره  11لیسانس آموزش ابتدایی

21

15

 4سال

هیات امنایی معلم

جدول  :2مشخصات جمعیتشناختی والدین شرکتکننده در مصاحبه
کد اولیا

مدرک تحصیلی

سن

شغل

تعداد فرزندان

شغل همسر

اولیا شماره 1

فوقدیپلم

40

خانهدار

1

آزاد

اولیا شماره 2

لیسانس

38

خانهدار

2

کارمند

اولیا شماره 3

لیسانس

32

خانهدار

1

آزاد

اولیا شماره 4

دیپلم

30

خانهدار

1

آزاد

اولیا شماره 5

فوقلیسانس

30

پرستار

1

پرستار

اولیا شماره 6

فوقدیپلم

29

خانهدار

1

آزاد

اولیا شماره 7

لیسانس

39

خانهدار

2

کارمند

اولیا شماره 8

فوقلیسانس زبان

35

مدرس زبان

1

مطلقه
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جدول  :3مشخصات جمعیتشناختی دانشآموزان شرکتکننده در مصاحبه
کد دانشآموز

نام مدرسه

دانشآموز شماره 1

هیات امنایی خسروی کردستانی

دانشآموز شماره 2

هیات امنایی خسروی کردستانی

دانشآموز شماره 3

گلهای بهارشهرک ساحلی

دانشآموز شماره 4

هیات امنایی معلم

دانشآموز شماره 5

هیات امنایی معلم

دانشآموز شماره 6

هیات امنایی معلم

دانشآموز شماره 7

هیات امنایی جنت

دانشآموز شماره 8

گلهای بهار شهرک ساحلی

دانشآموز شماره 9

هیات امنایی آموزگار

روش گردآوری دادهها:
در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد .پژوهشگر با توجه به دانشی که درباره پدیده موردنظرکسب کرده است،
سؤاالتی برای انجام مصاحبه طراحی نمود .و پس از مشورت با متخصصان حوزه آموزش مجازی روایی آنها را تأیید نمود.
در این پژوهش پس از اخذ مجوز از دانشگاه و سازمان آموزشوپرورش ،شروع به انجام مصاحبه کردیم .شناسایی هم از طریق ارتباط با سرگروه پایه اول انجام
گردید .پس از انجام مصاحبه از طریق همان معلمان همکاران دیگر را به پژوهشگر معرفی میکردند .مصاحبهها در زمان فراغت از کار و فعالیت و به دور از
عوامل مزاحم و استرسزا صورت میگرفت .همچنین اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایت میشد .در طول مصاحبه هر جا
الزم میشد سؤاالت ریزتر و جزئیتری برای دستیابی به اطالعات جامعتر و عمیقتر پرسیده میشد .مدت مصاحبهها متغیر و بین بیست تا چهل دقیقه طول
میکشید .از سؤاالت کاوشی (چرا ،چگونه ،چطوری ،برایم مثال بزنید ،چهکار میکرد ،چطور بود ،اگر ممکن است خاطرهای تعریف کنید ).استفاده گردید و کلیه
مصاحبهها ضبط و یادداشتبرداری شد .برای تحلیل دادهها از روش کدگذاری باز ،محوری و منتخب استفاده شد.

یافتهها
با توجه به اینکه تعداد جدولهای تحلیل مصاحبه زیاد است ،از هرکدام از گروههای شرکت کننده در مصاحبه یک جدول به عنوان نمونه آمده است .جدولهای،4
 5و  6کدگذاری مصاحبه را به ترتیب برای معلمان ،والدین و دانشآموزان نشان میدهد.
جدول :4نمونهای از کدگذاری مصاحبه با معلمان (پرسش مصاحبه :اولینبار چه چیزی باعث شد که به فکر استفاده از تلگرام در تدریس بیفتید؟)
کدهای باز

کدهای محوری

کدهای منتخب

«کانال تلگرامی فعـالیـتهای وقتگیر و غیر ضـــروری اولیـا و معلمـان را از بین میبرد -کاهش هزینـههای وقتگیر ارتبـاطی
بین اولیا و معلمان میشود -ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای استفاده از رایانه جهت انجام فعالیتها و تکالیف درسیشون-
دسترسی آسان به اولیا جهت رفع نیازهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان» (کد )1
«قبـل از تلگرام از وایبر اســـتفـاده میکردم بعـد کـه تلگرام آمـد دیـدیم امکـانـات این بهتر و گروه کالســـی و دانشآموزان
منسجمتر است و بارگیری فیلم و فایلهای صوتی راحتره» (کد )2
«اولینبار که اســتفاده کردم در مدرســهی پادگان بودم شــرایط آنجا طوری اســت که هرکدام از آنها از یک شــهری و یا
حاشـیه شـهرسـتانها آمدهاند و بعضـیها بیسـواد و بعضـیها فوقالعاده باسـواد بودند بسـیار ناهماهنگ بودند از لحاظ تعداد

 .1ازبـیـنبـردن فـعــالـیــتهــای
غیرضروری
 .2کاهش هزینه
 .3صرفهجویی در وقت
 .4ایجاد انگیزه در دانشآموزان
 .5دسترسی آسان به اولیا

• کمـک بـه ارتبـاط
بهتر با والدین
• تـداوم آموزش در
خانه
• ایجـاد یکـدســـتی
در کمک والدین
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کدهای باز

کدهای محوری

کدهای منتخب

فرزندان هم متفاوت بودند بعضیها تکفرزند و بعضیها فرزند زیاد داشتند و دخالت کردن در تکلیف فرزندان باعث شد در
کـار آموزش نـاهمـاهنگی پیش بیـایـد کـه بـه فکر این افتـادم کـه از تلگرام اســـتفـاده کنم و این نـاهمـاهنگیهـا را از بین ببرم و
منســـجم کنم( ».کـد « )3امالی بچـههـا بود چون بچـههـا بلـد نبودنـد امال بنویســـنـد بنـابراین از طریق کـانـال متن امال را
مینوشــتم و در کانال قرار میدادم و یا تکالیف علوم را در کانال قرار میدادم .اوایل از تلگرام بهعنوان یادداشــت اســتفاده
میکردم و یـادداشـــت برای اولیـا میگـذاشـــتم .تلگرام ابزاری راحـت و آســـان بود و اولین دلیـل من این بود کـه بـهراحتی
میتوانستم کانال تشکیل دهم و ارتباطی یکطرفه را با اولیا را داشته باشم( ».کد )4
«به خاطر اینکه دنیا دنیای ارتباطات و فضــای مجازی هســت و اکثر اولیا از این فضــا اســتفاده میکنند و این ارتباط باعث
هماهنگی و یکپارچه بودن بین کلیه والدین خواهد شـد .احساس نیاز کردم .باتوجهبه اینکه دانشآموزان پایه اول خواندن و
نوشـــتن نمیدانند و یا فراموش میکنند و یا خیلی از موارد را فراموش میکردند ولی از طریق تلگرام مواردی که الزم بود
در کانال قرار میگیرد و به تمام اولیا اطالعرسانی میشود»( .کد )5
«معموالً آمار کالس ها زیاد اسـت و برای معلم سـخت اسـت که هم تکالیف بررسـی کند هم سـرمشـق دهد هم تدریس کند
بنابراین من به فکر تلگرام افتادم که میتواند تسهیلکنندهی کار من باشد و به دلیل فراموش کردن بچهها یادداشت کردن
موارد ضـروری برای بچهها وقت گیرو سـخت اسـت برایم و میتوانم از تلگرام به عنوان وسـیله ایکه براحتی با یک پیغام به
اطالع همهی اولیا برسـانم -اکثر خانوادهها نمیدانسـتند چون به فرزندانشـان کمک کنند من میتوانسـتم از طریق تلگرام
موارد را با اولیا تفهیم کنم»( .کد )6
«استفاده از فناوری بهروز دنیا باید انسان استفاده کند که معلم هم از این امر مستثنا نیست  -قابلدسترس برای تمام اولیا
و دانشآموزان و معلمین است و اکثراً از آن برخوردار هستند( ».کد )7
«مطـالبی کـه در کالس تـدریس میکردم گـاهی اوقـات مشـــکـل داشـــتنـد در کـانـال قرار میدادم و اینطوری هم آنهـا یـاد
میگرفتند و هم برای خودم راحتتر بود .احســاس نیازی که در پایه اول به ارتباط با اولیا بیشــتر باید باشــد و روشهای
تدریس جدید نیاز دارد که اولیا راهنمایی شود .که از طریق تلگرام انجام میشود( » .کد )8
«یکی از دالیـل من ارتبـاط گرم و صـــمیمی بـا اولیـا دارم کـه گروهی کـه تشـــکیـل دادم والـدین انگـار توی کالس بودنـد و از
کارهای توی کالس آگاه بودند و باعث صـمیمیت و احسـاس مسـئولیت بیشـتر اولیا میشـود از هر چیزی در کالس انجام
میدادم همون موقع عکس و فیلم میگرفتم و در کانال میگذاشـتم مخصـوصـاً پایه اول خیلی مهم اسـت  -کیفیت و کارایی
که تلگرام دارد سایر نرمافزارها از آن برخوردارنیستند -وایبر خیلی ضعیف بود و مدت زمان کمی بود»( .کد )9
«دلیل اصـلی من اولین سـالهایی که تلگرام بوداین بود چون باید برای بچهها یادداشت میکردم به خاطر راحتی کار خودم
کانال را تشــکیل دادم و هر آنچه الزم بود از طریق تلگرام به اطالع والدین میگذاشــتم»( .کد « )10وســیلههای ارتباطی
قابل دسـترس – شـرایط بچهها در این مدرسـه متفاوت اسـت چون بچهها خانوادههای برخوردارهسـتند و همهی بچهها و
خانواده دارند -امکاناتی دارد که کارم را راحتتر کرده و مهمترین نیاز من بازخورد سریع است و اگر چیزی بخواهم به اولیا
بگویم خیلی راحت و سریع انتقال میدهم( » .کد )11

 .6استفاده آسان
 .7ارسال فایلهای حجم باال
 .8ایجــاد همــاهنگی در والــدین
برای کمک به دانشآموزان
 .9ارسال یادداشت برای والدین
 .10رفع مشـکل درسـی مانند امال
و آموزش علوم
 .11حضـور اکثر والدین در فضـای
مجازی
 .12پایه اولیها تکالیف را فراموش
میکنند
 .13تســـهیـلکننـده کـار معلم و
تداوم تدریس در منزل
 .14ارســال یک پیام به مخاطبان
بسیار
 .15راهنمایی والدین در روشهای
تدریس جدید
 .16آگاه کردن والدین از وضـعیت
فرزندان و رخدادهای کالس
 .17تـلـگـرام قـویتـر از ســــایـر
پیامرسان است
 .18بـازخورد ســـریع بـه والـدین و
دریافت پیامهای آنان

• پیگیری مشـکالت
آموزشی بچهها
• صـــرفـهجویی در
زمان
• امکــان بــازخورد
دوطرفه
• استفاده آسان

طبق آنچه در جدول 4آمده است ،کمک به ارتباط بهتر با والدین ،تداوم آموزش در خانه ،ایجاد یکدستی در کمک والدین ،پیگیری مشکالت آموزشی بچهها،
صرفه جویی در زمان ،امکان بازخورد دوطرفه ،و استفاده آسان از دالیلی است که سبب شده است معلمان برای اولین بار به فکر استفاده از این پیامرسان بیفتند
و از آن استفاده نمایند.
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جدول  :5نمونهای از کدگذاری مصاحبه با والدین (پرسش مصاحبه :فکر میکنید اطالعات و محتوای این کانال چه اثری روی بچه شما گذاشته است؟ با ذکر
خاطرهها یا نمونهها توضیح دهید).
کدهای باز (متن اصلی مصاحبه)

کد محوری

کد منتخب

« -10یکبار خانم  ...یه پیام فرسـتاده بودند که هرکدام از بچهها در هر زمینه دوسـت داره قصـه داسـتان یا هر چیز
دیگه بفرســته همه شــون کار انجام داده بودند و خانم  ...در کانال گذاشــته بود ولی پســرم ناراحت بود که هیچی
نداره بفرســته ولی شــب اون روز برف اومد پســرم آدمبرفی درســت کرد و عکس گرفت و فرســتاد برای خانم  ...و
معلمش گذاشــت توی کانال پســرم خیلی خوشــحال شــد و خیلی وقتها میره داخل کانال و همون عکســو نگاه
میکنه» (کد )1
«بله تأثیرگذار بوده» (کد )2
«وقتی فیلم و یا مطالب سـایر همکالسـیهایش را میبیند مشـتاقتر میشـود که فعالتر باشـد و به درسـش اهمیت
بیشتری دهد» ( کد )3
«وقتی خانم  ...اسـتیکرهای دسـت و گل میزاره فرزندم خوشـحال میشـه و میگه به منم نشـون بده -وقتی خانم ...
تـدریس مطلبی انجـام میدهنـد بعـدازآن فرزنـدم هم حرفهـای معلمش را تکرار میکنـه و مثـل اون تـدریس میکنـه و
توضــیح میدهد( » .کد« )4خیلی تأثیرگذار بود .تشــویقهای معلم با اســتفاده از ویس خیلی مشــوق بود و چون
بهترینها را داخل کانال میگذاشـت تالش میکرد که کارش بهترین باشـد» ( کد« )5بله واقعاً هم از لحاظ درسـی
هم اخالقی تأثیرگذار بوده» (کد)6
«ویسهای معلمش خیلی تأثیرگذار بوده مثالً به بچهها میگفت شـما از مادرتون امال بگیرید و یا در نقش معلم به
برادرش آموزش میدهد  -حتی با برادرش دنبال صـداهایی که معلمش درس میدهد میگردد» (کد  )7صـددرصـد
تأثیر داشـت آندیا هروقت میومد منزل از من میپرسـید مامان خانم معلم کار منو توی کانال قراردادند و همیشـه
ســـعی میکرد کـارهـا و تکـالیفش و مرتـب و خوب انجـام بـده کـه خـانم معلمش توی کـانـال قرار بـده کـه همـه ببیننـد
به عنوان نمونه خودش تدریس صـدای خ رو انجام داد هم برای من و هم برای آندیا خاطرهی خوشـایندی شـد( .کد
)8

 -1خوشحالی دانشآموزان
 -2لذت بردن از کار
 -3مشتاق شده به یادگیری
 -4فعـالشـــدن بـه جریـان
یادگیری
 -5اهمیتدادن به درس
 -6تقلیـد از الگوی تـدریس
معلم
 -7مشوق بودن
 -8تأثیرات اخالقی
 -9پیگیری جریـان تـدریس
و آموزش
 -10بیشــتر شــدن میل به
یادگیری
 -11خاطره سازی

• خوشــــاینـد بودن
فــرایــنــد آمــوزش و
یادگیری
• ایجاد انگیزه بیشتر
• ایـجــاد یــادگـیـری
مشارکتی
• آگ ـاهی از فراینــد
کالس و آموزش
• مـانـدگـاری بیشـــتر
مطالب

به نظر والدین و باتوجه به جدول ،5از جمله مواردی که بر دانشآموزان تأثیر داشته می توان ،خوشایند بودن فرایند آموزش و یادگیری ،ایجاد انگیزه بیشتر،
ایجاد یادگیری مشارکتی ،آگاهی از فرایند کالس و آموزش ،و ماندگاری بیشتر مطالب را نام برد .فضای مجازی ،یکی از محرکترین و مهیجترین و غنیترین
ابزارهای آموزشی و یادگیری است .محیطهای آموزشی آنالین وابسته به اینترنت ،فرصتهای درازمدت فراهم میآورند و موجب افزایش کارایی فرآیند یاددهی
– یادگیری و همچنین افزایش اعتماد به نقس دانشآموز میشوند .دانشآموزان و والدین آنها مرتب محتوا و اطالعات کانال را دریافت میکردند و محتوا و
آموزشها را مناسب ،الزم و خوشایند میدانستند.
جدول  :6نمونهای از کدگذاری مصاحبه با دانشآموزان (پرسش مصاحبه :کدام فعالیتها یا مطالب کانال را دوست داری؟ چرا؟ از کدامهاش خوشت نمیاد؟
کد محوری

کدهای باز (متن اصلی مصاحبه)
« -9خانم معلم از من فیلم گرفته و توی کانال گذاشته – دوست دارم داستان برام بزاره »( .دانشآموز کد )1وقتی
صدای معلمم را میشنوم خوشحال میشوم (کد)3
«دوست دارم وقتی چیزی میخونم مامانم صدای منو ضبط کنه و در کانال بزاره خیلی دوست دارم صدای خودش
را بشنوم و صدای خانم معلمم را بشنوم .خانم معلم اگه اشتباه کنیم داخل کانال نمیذاره اگه بزاره آبروی اون یه
نفر میره»( .کد « )4چون ریاضی را دوست دارم دوست دارم فعالیتهای ریاضی را انجام دهم .خوشنویسی دوست
ندارم چون خطم بد است»( .کد « )5خوشم میاد صدای خانم معلم را بشنوم»( .کد « )6دوست دارم تکلیف ریاضی
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 -1فیلم خودم
 -2داستان
 -3صدای معلم
 -4صدای خودم
 -5فعالیتهای ریاضی
 -6صدای دوستانم

کد منتخب
• چــــنــــد
رسانهایها
• فعــالیــتهــای
درسی و دوستان

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

انجام دهم چون ریاضی رو دوست دارم»( .کد « )7فیلم و صدای دوستانم و خودم»( .کد « )8از ریاضی  -نقاشی
 کاردستی خوشم میاد ولی از نگارش و قران خوشم نمیاد چون خیلی زیاده و من قران زیاد خوب بلد نیستم»(کد )9

 -7نقاشی
 -8کاردستی
 -9نگارش
 -10قرآن

باتوجهبه جدول  ،6دانشآموزان مطالبی شامل چندرسانهایها و فعالیت های درسی خود و دوستانش را بیشتر دوست دارند .با توجه به اینکه برخی معلمان
سعی دارند که با ارتباط از طریق کانال برخی نواقص در تدریس را جبران نمایند ارتباط مجازی با دانشآموزان تالش در هماهنگی دروس برای بهره گیری
دانشآموزان از آموزشهای مجازی دارند که فعالیتهایی مثل گذاشتن عکس و فیلمهای مختلف فعالیتهای دانشآموزان در کانال میتواند آنها را به یادگیری
بیشتر سوق دهد و به کالس درس عالقهمند سازد.

پاسخ پرسشهای پژوهش
پرسش اول) معلمان ،والدین و دانشآموزان اول ابتدایی در چه مواردی از پیامرسان تلگرام استفاده میکنند؟
تحلیل پاسخهای معلمان ،والدین و دانش آموزان به پرسش اول پژوهش در جدول  7ارائه شده است .این جدول نشان میدهد که معلمان به سه مضمون کلی
(دالیل اولیه استفاده از تلگرام در تدریس ،فواید استفاده تلگرام در تدریس ،نحوه اطالعرسانی مطالب آموزشی با تلگرام)؛ والدین به  7مضمون کلی (زمینههای
استفاده والدین از اینترنت و فضای مجازی ،زمینههای ارتباط والدین با مدرسه ،نحوه عضویت در کانال تلگرامی ،انواع مطالب دریافتی از کانال تلگرامی ،نحوه
ارتباط با معلم برای مباحث غیردرسی ،تمایل مداوم والدین به پیگیری مطالب کالس ،جذب دانشآموزان به مطالب کانال)؛ و دانشآموزان به  5مضمون کلی (
فایل چندرسانهای درج شده در کانال ،مطالب ارسالی معلم ،وضعیت درسی ،نمایش مطالب در کانال کالسی ،فواید کانال تلگرامی) اشاره کردهاند.
جدول . 7مضمونهای شناسایی شده از مصاحبه شرکت کنندگان درباره استفاده از تلگرام
شرکت

مصداقها

مضمون های کلی

کنندگان

معلمان

دالیـل اســـتفـاده از
تلگرام

کمک به ارتباط بهتر با والدین ،تداوم آموزش در خانه ،ایجاد یکدستی در کمک
والدین ،پیگیری مشکالت آموزشی بچهها ،صرفهجویی در زمان ،امکان بازخورد
دوطرفه.

فوایــد اســـتفــاده از
تلگرام

استفاده آسان ،سرعت ابزار ،چندرسانهای بودن ابزار ،امنیت بیشتر ،دسترسی
همگانی به ابزار ،مدیریت ارتباط با والدین ،نقش مثبت والدین در یادگیری،
تداوم و تثبیت یادگیری ،رفع مشکالت آموزشی.

اطالع رسانی

آگاه کردن والدین از وضعیت فرزندان ،آموزش والدین ،ارسال تمرین و تکالیف،
ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،توجه به تفاوت فردی در آموزش.

اســـتفاده از فضـــای
مجازی

کانالهای آموزشی ،کانالهای آشپزی ،کانالهای پزشکی و بهداشتی ،کانالهای
خبری ،کانالهای سرگرمی

ارتباط با مدرسه

برقراری تماس به جای حضور فیزیکی ،فضای مجازی ،ارائه فعالیتها ،پیگیری
رفع مشکالت بین دانشآموزان ،،فرایند آموزش ،آگاهی از وضعیت درسی ،حس
مسئولیتپذیری ،ارتباط بیشتر.

نحوه عضویت

خانواده،

انواع مطـالـب دریـافتی
از تلگرام

چندرسانهای ،مطالب آموزشی و کالسی ،نکات تربیتی و روانشناسی ،نحوه کمک
در انجام تکالیف

والدین
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دانشآموزان

ایــجــاد عــالقــه در
فرزندان

گفتههای معلم ،ارتباط با همکالسی و معلم ،مطالب کالسی و درسی ،مشاهده
آثار و تکالیف خود در کانال کالسی

محتوای جذاب

فیلم آموزشی ،جشن کالسی،

تمرین و فعالیت

آگاهی از تکالیف و ارسال تمرینهای انجام شده ،دریافت نظر معلم

وضعیت درسی

اکثر دروس خوب و رضایت بخش است

نمایش آثار و عملکرد

کارهای هنری و تکالیف با کیفیت را در کانال برای همه میفرستد.

تســـهـیـالت آمـوزش
مجازی

زمان بیشتر انجام تکالیف ،بازخورد لذتبخش از فعالیتها

پرسش دوم) تجربه معلمان ،والدین و دانشآموزان اول ابتدایی دراستفاده از پیام رسان تلگرام چگونه است؟
تحلیل گفتههای شرکتکنندگان نشان داد که معلمان به  6مضمون کلی (نحوه زمانبندی استفاده از تلگرام ،انواع فعالیتهای به کار گرفتهشده در تلگرام برای
تدریس ،انواع محتواهای ارسالشده در تلگرام ،چگونگی تهیه محتواهای آموزشی ،نحوه اطالع از منابع آموزشی سایر کانالها ،انواع مختلف تولید محتوا)؛ والدین
به  4مضمون کلی (مدت زمان استفاده از فضای مجازی توسط والدین ،زمان مشخص برای استفاده از تلگرام ،نحوه همراهی فرزندان توسط والدین در استفاده
از تلگرام ،زمان استفاده از تلگرام توسط والدین)؛ و دانشآموزان به 4مضمون کلی (بررسی کانال تلگرامی ،درج فعالیتها در کانال ،زمان استفاده از کانال تلگرام،
زمان استفاده از مطالب کانال) اشاره نمودهاند .به طور جزئیتر پاسخ شرکت کنندگان به این پرسش در جدول 8آمده است.
جدول .8مضمونهای شناسایی شده درباره تجارب کاربران تلگرام
شرکت

مصداقها

مضمون های کلی

کنندگان

معلمان

والدین

زمانبندی استفاده

مشارکت در جریان یادگیری ،استفاده بر اساس ضرورت ،استفاده مداوم،
برداشتن محدودیت زمانی

انواع فعالیتها

فعالیتهای آموزشی ،روشهای نوین آموزشی ،استفاده به عنوان مکمل
تدریس ،مرور و تمرین بیشتر دانشآموزان ،ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری،
تهیه محتوای آموزشی از سایتهای دیگر ،استفاده از تجارب دیگران

تنوع محتوا

چندرسانهای ،متنی ،صوتی ،تصاویر کتاب درسی ،نمایش فعالیت دانشآموزان،
شرح انجام تکالیف ،پیشنهاد محتوا به والدین ،بیان نکات تربیتی.

چگونگی تهیه محتوا

سایتهای معتبر ،کانالهای تلگرامی ،تجارب آموزشی همکاران ،کتب کمک
آموزشی ،تولید محتوا توسط معلم.

نحوه اطالع از محتوا

عضویت در کانالها ،جستجو در اینترنت ،مشورت با همکاران

دشواریهای استفاده

عدم زیرساخت مناسب ،باال بودن هزینه اینترنت ،شاغل بودن والدین ،ایجاد
مشکالت روانی برای معلم و دانشآموز ،مشکالت مالی و اقتصادی ،زمانبر
بودن فرایند آموزش ،همهگیر نبودن ،عدم تجربه الزم در آموزش مجازی،
ریزش تحصیلی دانشآموزان ،تأثیرات منفی استفاده زیاد از گوشی ،عدم
همکاری والدین است.

مدتزمان استفاده

متناسب با شرایط ،بیشتر اوقات

زمان مشخص

عدم زمان و مکان مشخص ،در صورت فرصت و داشتن وقت

نــحــوه هــمــراهــی
بافرزندان

با نظارت مستمر ،جمعی نگاهکردن ،برحسب نیاز و توصیه معلم
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دانشآموزان

دشواریهای استفاده

مشکالت مخابراتی و زیرساختی ،حساسیت همسر ،مشغله زیاد ،مشکالت مالی.

بررسی کانال تلگرام

اعضای خانواده ،به همراه خانواده

درج فعالیتها

در صورت تأیید معلم

زمان استفاده

همیشه ،اکثر اوقات

دشواریهای استفاده

اینترنت کند و ضعیف ،در دسترس نبودن همیشه گوشی ،ناتوانی درخواندن و
نوشتن.

پرسش سوم) فضای ساختاری ابعاد پدیده پیامرسان تلگرام حاصل از تجربه معلمان ،والدین و دانشآموزان پایه اول ابتدایی چگونه است؟
در تحلیل پاسخها ،معلمان به  7مضمون کلی (نقش تلگرام در ارتباط معلم با دانشآموزان ،نقش تلگرام در ارتباط معلم با والدین ،نظرات مخالف و موافق
همکاران در استفاده از تلگرام ،استفاده از تلگرام در آینده ،توصیه برای استفاده معلمان از تلگرام در تدریس ،پیشنهادات معلمان در استفاده از فضای مجازی در
آموزش و تدریس ،آموزش عمومی برای استفاده از تلگرام) و والدین به  5مضمون کلی (تأثیر اطالعات و محتواهای تلگرامی روی دانشآموزان ،تأثیر کانال
تلگرامی بر فعالیتهای جانبی دانش آموزان ،میزان یادگیری والدین از کانال تلگرامی معلم ،نحوه برقراری ارتباط والدین در زمینه مباحث کالسی با معلم ،انواع
مختلف مطالب اشتراک گذاشته شده برای والدین) و دانشآموزان به  4مضمون کلی (مطالب و فعالیتهای معلم در کانال ،تمایل به فعالیتها و مطالب کانال،
تمایل به فعالیت در کانال یا فعالیت کالسی ،خاطره خوب از کانال تلگرامی) اشاره نمودند .یعنی معلمان ،والدین و دانشآموزان در پاسخ به این پرسش پژوهش
تجارب متفاوتی را بیان نمودند .جدول  9دسته بندی تجارب مشارکت کنندگان در مصاحبه را نشان میدهد.

جدول :9دستهبندی تجارب و اقدامات کاربران پیامرسان تلگرام در آموزش
کاربران

ابعاد مورد توجه
ویژگیهای تلگرام
اقدامات

معلمان

ساده ،سریع ،ایمن ،تعاملی ،چندرسانهای ،همگانی
آگاه کردن والدین ازوضـعیت فرزندان ،ارسـال تمرین و تکالیف ،نمایش فعالیت بچهها ،ارسـال نکتههای تربیتی
و آموزشی برای والدین،

زمان

کاهش محدودیت زمانی ،استفاده بر اساس ضرورت

محتوا

محتوای کتاب ،تولید محتوا توسـط معلم ،تهیه محتوا از سـایتهای دیگر ،اسـتفاده از رسـانههای مختلف ،تولید
محتوا توسط دانشآموز

توسعه حرفهای
یادگیرنده
والدین

روشهای نوین آموزش ،استفاده از تجارب همکاران ،امکان خالقیت در تدریس ،همکاری در تدریس
جذابیت ،ایجاد انگیزه ،تمرین و مرور بیشتر درس ،امکان انجام فعالیتها ،افزایش اعتمادبهنفس،
دســترســی مداوم ،آموزش و راهنمایی بیشــتر والدین ،اطالع از جریان آموزش ،همکاری در رفع مشــکالت،
صمیمیت بیشتر ،کمکرسانی والدین به معلم ،دریافت بازخورد ،عدم نیاز به مراجعه حضوری

نظر همکاران

رضایتمندی ،مکمل تدریس ،وقتگیر بودن ،ایجاد انگیزه

پیشنهادات

رفع مشـــکالت زیرســـاختی ،تجهیز معلم و دانشآموز به ابزارها ،آموزش والدین ،آموزش معلمـان ،راهاندازی
سایت تولید محتوا معتبر،

زمان استفاده
والدین

جزئیات

عدم زمان و مکان مشخص ،در صورت فرصت داشتن ،متناسب با شرایط ،بیشتر اوقات

محتوا

چندرسانهای و مولتی میدیا ،مطالب آموزشی و کالسی ،نکات تربیتی روانشناسی

اقدامات

الزمه فرایند آموزش آگاهی از وضعیت درسی ،حس مسئولیتپذیری ارتباط بیشتر
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دانشآموزان

تأثیر بر فرزندان

خوشــایند بودن فرایند آموزش و یادگیری ،ایجاد انگیزه بیشــتر ،ایجاد یادگیری مشــارکتی ،آگاهی از فرایند
کالس و آموزش ،ماندگاری بیشتر مطالب

تأثیر بر والدین

ارائـه فعـالیـتهـا ،رفع مشـــکالت بین دانشآموزان ،بهبود مهـارت ارتبـاط ،آگـاهی از نقش خود ،تفـاوت در نحوه
تدریس و آموزش

محتوا

فیلم جشــن و همکالس ـیها ،مطالب آموزشــی ،انواع تولید محتوای الکترونیکی ،مطالب درســی و آموزشــی،
کارهای هنری

اقدامات

چندرسانهایها ،فعالیتهای درسی و دوستان

فواید کانال تلگرام
خاطرات

زمان بیشتر انجام تکالیف ،بازخورد ،لذتبخش از فعالیتها
قراردادن فعالیتها در کانال ،صدای معلم

شـــکل  1مدل مفهومی روابط عوامل و فعالیت های هرکدام از ســـه گروه فعال در آموزش مجازی از طریق پیام رســـان اســـت .این مدل نشـــان میدهد که
فعالیتهای سه گروه یاددهنده ،یادگیرنده و والدین حول محتوا صورت میگیرد .به عبارت دیگر ،در آموزش مجازی محتوا خوراک فعالیتهاست .معلم با تولید
محتوا یا جســتجوی محتوای مرتبط و دســترس پذیر نمودن آن برای دانشآموز و راهنمایی و تســهیلگری زمینه تمرین و فعالیت برای دانشآموز را فراهم
مینماید .دانشآموز هم امکان تولید محتوا ،تمرین ،فعالیت ،برقراری ارتباط با معلم و همکالسـان و مشـورت با والدین خود را دارد .والدین هم امکان جسـتجوی
محتوا ،مشاهده محتوا ،مشورت با معلم و تسهیل دسترسی برای فرزند خود را دارند.

دنیای واقعی
سیاستهای
آموزشی

نگاه اجتماعی

فضای مجازی

فرهنگ
ویژگیهای پیام
رسان

تسلط علمی

مهارت استفاده

اقدامات

تولید

روش تدیس
تدریس

ددددد
محتوا

معلم

فیلترینگ

تمرین

جذابیت فناوری

فعالیت

دانش
آموز

جستجو
مشورت

کالس داری

تسهیل

دیدگاه همکاران

فرهنگ استفاده

زیر ساخت فنی
مشکالت خانوادگی

والدین

338

زمان

مشاهده نتیجه
تالش خود
ردگروه

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

مشکالت اقتصادی

شکل .1مدل مفهومی روابط عوامل و نقش هرکدام از آنها در آموزش مجازی از طریق پیام رسان تلگرام
اقدامات هر سه گروه در فضای مجازی تحت تأثیر مسائل زیرساخت فناوری ،فیلترینگ ،فرهنگ استفاده ،مهارت استفاده ،و ویژگیهای پیامرسان است.
همچنین ،مســائل دنیای واقعی بر ســه گروه معلمان ،والدین و دانشآموزان اثرگذار اســت .این موارد برای معلم ســیاســتهای کالن نظام آموزشــی ،دیدگاه
همکاران ،تسـلط علمی ،روش تدریس ،کالس داری و زمان اسـتفاده اسـت .برای والدین ،مسـائل اقتصـادی خانواده ،مشـکالت و فرهنگ خانوادگی و زمان اسـتفاده
عـامـلهـای اثرگـذارنـد .برای دانشآموزان مســـائـل انگیزشـــی و جـذابیـتهـای فنـاوری ،همراهی والـدین ،و پیـامهـا و روشتـدریس معلم نقش تعیین کننـده دارنـد.
همچنین ،مدل شــبکهروابط ســه گروه را نشــان میدهد .هرکدام از گروه معلمان ،والدین ،و دانشآموزان در فضــای مجازی امکان ارتباط به دو گروه دیگر و با
همگروه خود را دارند .این مدل امکان الیهبندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی (چهار الیه محتوا ،افراد ،اینترنت و سـیاسـتهای کالن نظام آموزشـی) را فراهم
میکند.

بحث
تحلیل دادهها نشان داد که معلمان و والدین و دانشآموزان به دلیل فواید و کارکردهای تلگرام از این پیامرسان استفاده میکنند و آن را برای جریان یاددهی
– یادگیری دانشآموزان الزم میدانند .براساس جمع بندی دیدگاه سه گروه شرکت کننده در این پژوهش ،استفاده از کانال تلگرامی برای دانشآموزان پایه اول
ابتدایی تسهیلگر بوده و معلمان و والدین و دانشآموزان وجود این پیامرسان را الزم تلقی کردند .سایر پژوهشها نیز نشان دادند که استفاده از پیامرسان تلگرام
و شبکههای اجتماعی ،در موارد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد و روابط معلم شاگردی و یادگیری اثربخش را تقویت میکند (جانسون1999 ،1؛ مارز،
مووفی و سایموند .)2008 ،2برخی پژوهشهای دیگر نشان میدهند که به کارگیری شبکههای اجتماعی مجازی میتواند درگیری دانشآموزان را در آموزش
افزایش دهد (جانکو .)2011 ،3همچنین شبکههای اجتماعی میتوانند مهارتها و اطالعات افراد را در محیطهای رسمی و غیر رسمی از طریق اشتراک دانش
و توسعه مهارتها افزایش داده و ارتباط معلم با والدین و دانشآموزان را بیشتر کرده و تداوم و تثبیت یادگیری ،رفع مشکالت آموزشی و آگاهی از وضعیت
درسی و تحصیلی دانشآموزان را به ارمغان آورد .در واقع معلم میتواند با استفاده از امکانات رسانهها و شبکههای اجتماعی ،روشهای حضوری را گسترش دهد
چراکه یکی از جنبههای کلیدی شبکههای اجتماعی ارتباط همزمان بین چند کاربر میباشد .وایت و همکاران )2011( 4نیز در پژوهش خود نشان دادند
دانشآموزان از شبکههای اجتماعی خارج از کالس درس برای عضویت در گروههای مباحثه یا مورد عالقه خود و اشتراک اطالعات ،ایدهها ،بیان نظرات خود،
همچنین اشتراک ویدئو و تصاویر به عنوان منابعی از یادگیری استفاده میکنند .در این حالت آنها برای یادگیری مشارکتی ،یادگیری از همدیگر ،پاسخ به
بازخورد دیگران و مهارت هایی که بیشتر زمینه یادگیری غیررسمی دارند و خود به عنوان یک یادگیرنده فعال هستند ،ترغیب میشوند .عالوه براین ،در بهبود
انجام دادن تکالیف و یادگیری به منظور بهبودکیفیت یادگیری مؤثر است؛ تعامالت اجتماعی چندگانهای را به وجود میآورد که شایستگیهای شناختی و
اجتماعی را پرورش میدهد (کریستوفیدز و همکاران.)2009 5
بی شک نقش نظارتی والدین در کنار نقش بیبدیل معلمین برای آموزش دانشآموزان در آموزشهای مجازی و برخط مخصوصاً در دوره ابتدایی نقش برجستهای
است .یعنی بدون نظارت ،کنترل و حمایت والدین ،یادگیری معنیدار و استفاده درست از پیامرسان تلگرام محقق نمیشود .اگرچه خود والدین نیز باید
1.

Johnssen
Mazer, Murphy and Simonds
3. Junco
4. White et al
5. Christofides et al
2.
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آموزشهای الزم را در مباحث علمی و رسانهای برای یادگیری بهتر فرزندان فراگیرند .نتایج بررسیهای جونز ،ادوارد و رید )2009( 1تسریع در فعالیتهای
آموزشی و پیگیری تکالیف درسی را یکی از فواید استفاده از برنامههای پیامرسانها میدانند و چگونگی به کارگیری این پیامرسان و استفاده درست آن را مهم
تلقی میکنند .آلن ،ویت و ویلیز )2006( 2نیز نشان دادند که پاسخهای فوری از جانب معلم باعث افزایش انگیزه در یادگیرندگان و بهبود تسلط شناختی آنان
بر مواد آموزشی خواهد شد .بنابراین ،در عصری که نمیتوان از آثار برخورد فناوریهای نو درامان بود بهتر است دقیقاً نتیجه مواجهه با آن را بدانیم و بیاموزیم
چگونه آنها را به خدمت خود در آوریم .استفاده از تلگرام و شبکههای اجتماعی در کنار تمام فوایدی که دارد و کمکهایی که به جریان آموزش در مواقع
حساس و ضروری میکند ،با دشواری ها و مشکالت مختلفی همراه است که گاهاً افراد را دلزده کرده و استفاده از آن را برای آدمی دشوار میسازد .لذا باید
شناسایی موانع و راهبردهای به کار گیری شبکههای اجتماعی در آموزش را شناخت و در راه حل و رفع مشکالت آن گام برداشت.
استفاده از فناوریهای دیجیتال در خانه یا مدرسه نیازمند دسترسی به اینترنت و کسب مهارتهای الزم برای استفاده در فضای مجازی است .همین امر میتواند
از جمله محدودیتهای این مسئله باشد؛ بنابراین ،بهمنظور بهرهمندی از مزایای استفاده از شبکههای اجتماعی ،باید امکان دسترسی برابر به این ابزار و فراگیری
مهارتهای الزم برای استفاده از منابع تضمین شود .عالوه بر این آشنایی یادگیرندگان با این ابزارها بسیار متفاوت است و همین امر ممکن است برخی از
یادگیرندگان را با مشکالتی در زمینه یادگیری مواجه کند .عالوه بر آشنایی باید بر تفاوتهای یادگیرندگان در زمینه استعداد ،مهارتهای عملی و عالقه نیز
توجه داشت .حتی دانشآموزان نیز ممکن است به اینترنت معتاد شوند و این خود یکی از مشکالت مهم استفاده از پیامرسان تلگرام برای یادگیری مطالب
درسی و آموزشی است (یانگ و تانگ .)2007 ،3این اعتیاد به اینترنت و فقدان نظارت معلم در روش آموزشی مبتنی بر وب ،استفاده از شبکههای اجتماعی در
آموزش دانشآموزان را دشوارتر و مشکل سازتر میکند .پژوهشی که با کنترل آرزوها و تمایالت  205بزرگسال کاربر شبکههای اجتماعی و با ثبت مجموع 7
هزار و  827نشانه مبنی بر تمایالت و خواستههای هر یک از آنها انجام شد .نشان داد که عادت به ورود مداوم به شبکههای اجتماعی میتواند به اعتیادی
منجر شود که فرد حتی با وجود مشکالت و مسائلی که به دلیل گذراندن زیاد وقت در این شبکهها متحمل میشود ،قادر به ترک آن نباشد.
آموزشوپرورش گام اساسی در زندگی هر فرد است که باید برای افزایش محبوبیت و دسترسی آسان همگان به آن از روشها و تکنیکهای آموزش الکترونیکی
از جمله پیامرسان تلگرام بهره گرفت و روشهای جدید و زیرساختهای آن را برای آموزشهای الکترونیکی گسترش داد .امروزه استفاده از فناوری اطالعات در
آموزش به جهت برخورداری از مزایای بسیار از جمله امکان استفاده در هر زمان و مکان ،از مهمترین اهداف بسیاری از مؤسسات آموزشی در سراسر جهان و
ایران میباشد .این تکنولوژیها میتوانند طیف گستردهای از خدمات آموزشی را همراه با انعطافپذیری طوالنی جهت یادگیری ،پیچیدگی باالتر و توسعه کار
تیمی را باعث گردند .در واقع ،ویژگیهای جالبتوجه و مفید یادگیری الکترونیکی تمام نیازمندیها برای یادگیری در جامعه مدرن را فراهم میکند لذا ،استفاده
مناسب از آموزش الکترونیکی بهعنوان بهترین استراتژی برای بهبود کیفیت تدریس ،یادگیری ،و ایجاد فرصتهای برابر است؛ بنابراین ،بر تداوم جریان آموزش،
زیرساختی در مرکز فناوری اطالعات تحت عنوان «پیامرسان تلگرام» طراحی و تهیه شد تا فعالیت آموزشی دانشآموزان با هدایت معلمان ادامه پیدا کند.
پس از بررسی دیدگاهها و نظرات معلمان ،والدین و دانش آموزان در خصوص ابعاد ساختاری و زیرساختی ،بعضی از معلمان به اهمیت نقش تلگرام در ارتباط با
دانشآموزان و والدین در صورت عدم حضور در مدرسه ،استفاده از تلگرام در آینده و تأثیر آن در جریان آموزش در صورت رفع مشکالت زیرساختی اشاره کردند
و معلمان استفاده از فضای مجازی در آموزش و تدریس و آموزش عمومی را از تلگرام پیشنهاد دادند .البته نظرات مخالف و موافقی هم وجود داشت نظرات
مخالف به دلیل مشکالت زیرساختی تلگرام و وابستگی دانشآموزان و بهخاطر ترس و نگرانی از آسیبهای اجتماعی و اخالقی که ممکن بود فضای مجازی
داشته باشد و نظرات موافق به دلیل تداوم جریان آموزش در صورت عدم حضور دانش آموزان بود .والدین نیز تأثیرات اطالعات و محتواهای تلگرامی را روی
آموزش دانش آموزان مثبت ارزیابی کردند و استفاده از کانال تلگرامی را به دلیل فعالیتهای جانبی دانشآموزان ،میزان یادگیری والدین از کانال تلگرامی معلم،
نحوه برقراری ارتباط والدین در زمینه مباحث کالسی با معلم ،انواع مختلف مطالب اشتراک گذاشتهشده برای خود را الزم میدانستند و در کنار تمام شکالت
ساختاری و ابعادی که تلگرام داشت آن را قبول داشتند و از وجود آن استقبال میکردند .دانشآموزان نیز بخاطر اینکه مطالب و فعالیتهای معلم در کانال

Jones ،Edwards & Reid
.Allen.,Witt, Wheeless
3. Yang and Tung
1.
2
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گذاشته میشد و تمایل به یادگیری بیشتر بودند و خاطرات خوبی از کالسهای مجازی با معلمان خود داشتند آن را الزم میدانستند و وجود کانالهای تلگرامی
با وجود مشکالت خاصی که در زمینه زیر ساخت داشت ،برایشان خوشایند بود.
فضای ساختاری و ابعادی شبکههای اجتماعی و پیامرسان تلگرام بهگونهای است که میتوانند بهوسیله ایجاد محیطهای یادگیری انعطافپذیر ،در دسترس و
پویا از یادگیری مادامالعمر حمایت کنند که مکمل آموزشهای اولیه است .عالوه بر این ،پتانسیل شبکههای اجتماعی در رسانههای اجتماعی ،با وجود پراکندگی
جغرافیایی بر موانع زمان و مکان غلبه کرده و به تعامل و مشارکت بین یادگیرندگان و معلمان ازیکطرف و بین خود یادگیرندگان از طرف دیگر منجر میشود
و این مسئله یادگیرندگان را قادر میکند که افق دید خود را وسیعتر کرده و فراتر از دیوارهای زمانی و مکانی با یکدیگر مشارکت داشته باشند و بدین ترتیب
امکان را فراهم کرده که یادگیرندگان حتی پس از پایان دوره رسمی تحصیل ،به یادگیرنده مادامالعمر تبدیل شوند وانگ و چیو.)2011( 1

نتیجهگیری
تجارب شرکت کنندگان در این پژوهش بیانگر دالیل و شیوه استفاده ،فواید و دشواریهای استفاده از پیام رسان تلگرام در آموزش پایه اول ابتدایی است.
همچنین ،این پژوهش روابط ساختاری عوامل ،زمینهها و اقدامات معلم ،دانشآموز و والدین در آموزش مجازی از طریق پیامرسان تلگرام را به عنوان یک مدل
مفهومی ترسیم کرده است .مدل ارائه شده روشنگر این واقعیت است که موفقیت آموزش در بستر پیامرسانهای مجازی مانند تلگرام بستگی به عوامل گوناگون
در چهار الیه محتوا ،افراد ،اینترنت و سیاستهای کالن نظام آموزشی دارد.
نظام آموزش و پرورش به دلیل تدوین سیاستهای آموزشی ،آئیننامه ها و مقررات استفاده از فضای مجازی و نیز فراهم کردن فرصت توسعه حرفهای معلمان
از نظر دانش تخصصی ،روشتدریس و کالسداری و همچنین ،سواد رایانهای برای استفاده از فضای مجازی و مهارت تولید محتوا و دسترسپذیر نمودن آن
برای یادگیرندگان و تسهیل زیرساختهای فاوا برای به کارگیری آن در آموزش نقش تعیین کننده دارد.
عامل تعیین کننده دوم درک معلم از قابلیتها و فرصت ها و نقاط ضعف فضای مجازی توسط معلمان است .درک ،مهارت و روش معلم شکل دهنده رفتار
دانش آموزان و والدین برای انجام فعالیت و تمرین است .همچنین ،عوامل خانوادگی مانند فرهنگ ،مهارت استفاده ،اقتصاد و سواد والدین برای همراهی و
همسویی دانشآموز پایه اول ابتدایی با خواستهها و رهنمودهای معلم نقش بی بدیل دارند.
مباحث اینترنت و سامانههای مجازی به عنوان ابزار و بستر نقش و جایگاه ویژهای در آموزش مجازی دارد .زیرساختهای مخابراتی مانند پهنای باند و پروتکلهای
دسترسی ،قابلیت استفاده پیامرسانها مانند سرعت ،سهولت و امکان استفاده از چندرسانهایها) تسهیل کننده یا مانع تعامل معلم ،دانشآموز و والدین خواهد
بود.
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ارائه اطالعات آموزش نیست :راهنمایی و بازخورد حلقه گمشده آموزشهای الکترونیکی
در آموزش عالی
حسین
 1عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز،

دهقانزاده1

Hossein.dehganzadeh@gmail.com

چکیده  -آموزش الکترونیکی در عصیر حاضیر با توجه به شیرایط اجتماعی ،اقتصیادی ،شیغلی ،فناوری ،یک نیاز اسیاسیی در سییسیتم های آموزشیی
بویژه آموزش عالی محسوب می گردد .جهت اثربخش بودن دوره ها و بهبود عملکرد یادگیرندگان در آموزش های الکترونیکی ،توجه به اصول
آموزش و یادگیری الزامی اسیت .در مطالعه حاضیر از منظر اصیول آموزش و یادگیری به آسییب شیناسیی آموزشیهای الکترونیکی دانشیگاه ها با
مطالعه موردی دانشیگاه تبریز پرداخته شیده اسیت .برای انجام آسییب شیناسیی از روش پژوهش کیفی پدیدارشیناسیی اسیتفاده شیده وجهت
گردآوری داده ها با  14نفر از دانشیجویان دانشیکده علوم تربیتی و روانشیناسیی دانشیگاه تبریز بصیورت نیمه سیاختار یافته مصیاحبه شیده اسیت.
یافته های پژوهش نشییان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسییب و مورد نیاز هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی حلقه گمشییده آموزشییهای
الکترونیکی آموزش عالی در دوران کرونایی بوده است.

کلید واژه -آموزش الکترونیکی ،آموزش عالی ،بازخورد ،راهنمایی ،یادگیری الکترونیکی
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مقدمه
با رشد سریع یادگیری آنالین در آموزش عالی (سیمن ،)2018،1نگرانی هایی مانند اثرات ترکیبی بر نتایج یادگیری (گوین ،)2015،2نرخ ماندگاری ضعیف
(باوا ،)2016،3و بازخورد ناکافی برای یادگیرنده (سونار )2016،4وجود دارد .در یادگیری آنالین ،انواع پشتیبانی ها ،از جمله بازخورد ،توسط معلمان و اساتید
برای کمک به فراگیران ارائه می شود .کار با بازخورد با کیفیت باال با تمرین تکراری می تواند به توسعه شایستگی کمک کند (ایپیچ 5و همکاران )2015،و
تعامل بین یادگیرندگان و مربیان را افزایش دهد.
با این حال ،در حالی که بازخورد به شدت در آموزش آنالین استفاده می شود ،مطالعات مختلف گزارش کرده اند که یادگیرندگان از بازخورد دریافتی راضی
نیستند (هیا2019،؛ مولینر و تاکر 2017؛ ویلیامز و همکاران  .)2008به طور مداوم ،ادبیات پژوهشی گزارش میدهد که بازخورد میتواند اثرات متفاوتی بر
یادگیری داشته باشد ،از اثرات مثبت قوی تا ضعیف (ایورس 6و همکاران ،)2012،خنثی (فانگ 7و همکاران )2019،یا حتی اثرات منفی (هیو 8و
همکاران .)2016،بازخورد برای یادگیری بسیار مهم است و به طور گسترده در آموزش آنالین استفاده می شود ،اما فقدان اثرات مثبت ثابت بر یادگیری یک
نگرانی است .بنابراین ،بررسی نحوه استفاده واقعی از بازخورد و چگونگی بهبود عمل بازخورد بسیار مهم است.
در حالی که بازخورد به عنوان بخش مهمی از فرآیند آموزشی در حمایت از یادگیری دانشآموز شناخته میشود ،این یک حوزه نسبتاً جدید از تحقیقات آموزش
آنالین است .بازخورد آموزشی قدرت افزایش یادگیری را دارد .با این حال ،فراگیران همیشه از تجربه بازخورد خود احساس رضایت نمی کنند .به طور همزمان،
توجه کمی به بررسی نحوه اجرای بازخورد در یادگیری آنالین شده است .بازخورد برای راهنمایی یادگیرندگان در جهت درست از طریق اظهار نظر ،پرسش،
داربست زنی ،یادآوری ،و ارائه مدلها و مثالها طراحی شده است.
تحقیق در مورد بازخورد آنالین هنوز در مراحل اولیه است .با این حال ،تحقیق در این زمینه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد ،زیرا تعداد فزاینده ای از
دانشجویان در دوره های آنالین ثبت نام می کنند و با این افزایش ،اساتید باید زمان بیشتری را صرف پاسخگویی به زبان آموزان از راه دور و اتخاذ مهارت ها و
شیوه های جدید کنند.
بازخورد در بسیاری از پارادایم های یادگیری استفاده می شود .مفهوم بازخورد در آموزش و یادگیری بسیار مهم است .این یک اصل روانشناختی پذیرفته شده
است که یکی از عناصر ضروری برای یادگیری مؤثر ،بازخورد است .آگاهی از نتایج برای ارزیابی پیشرفت ،تصحیح خطاها و بهبود عملکرد مورد نیاز است
( .)Mory, 2003بازخورد هر گونه ارتباط یا روشی را توصیف می کند که برای اطالع یادگیرنده از صحت پاسخ ،معموالً به یک سؤال آموزشی ،ارائه می شود.
به طور گسترده تر ،بازخورد امکان مقایسه عملکرد واقعی با برخی استانداردهای عملکرد را فراهم می کند .در آموزش به کمک فناوری ،اطالعاتی است که پس
از هر ورودی با هدف شکل دادن به ادراکات یادگیرنده به یادگیرنده ارائه می شود .اطالعات ارائه شده از طریق بازخورد در آموزش ممکن است نه تنها صحت
پاسخ ،بلکه اطالعات دیگری مانند دقت ،به موقع بودن ،راهنمایی یادگیری ،پیام های انگیزشی ،مطالب پس زمینه ،توصیه های توالی ،مقایسه انتقادی و تمرکز
یادگیری را شامل شود (موری .)2003 ،در یک کالس درس ،یادگیرندگان و معلمان می توانند به راحتی با هم تعامل داشته باشند ،یعنی دانش آموزان آزادانه
می توانند سؤال کنند و معلمان معموالً می دانند که آیا دانش آموزان آنها مفاهیم (پایه) یا تکنیک های حل مسئله را می فهمند یا خیر .بازخورد جزء مهمی
از این تعامل است .عالوه بر این ،مطالب آموزشی را می توان به طور مستمر با استفاده از اطالعات حاصل از تعامل بین سخنرانی و فراگیران بهبود بخشید ،که
منجر به راه کارآمدتر و مؤثرتر توسعه دوره می شود.
فقدان بازخورد مناسب در دوره های آموزشی محیط یادگیری الکترونیکی (یا آموزش الکترونیکی) در آموزش عالی وجود دارد (موری .)2003،9تقریباً تمام
بازخوردها مربوط به موقعیتهای پرسش و پاسخ است .در موارد نادر،بازخوردها مبتنی بر محیط های سازنده گرایی اجتماعی هستند (دافی .)1996 ،در چنین
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محیط هایی ،یادگیرندگان مسائل پیچیده را از طریق مذاکرات و بحثهای اجتماعی بین همساالن برابر (انسان) در یک محیط متنی حل می کنند .بازخورد در
قالب بحث در میان یادگیرندگان و از طریق مقایسه دانش ساختار یافته درونی رخ می دهد (موری.)2003 ،

بازخورد و راهنمایی در آموزش آنالین
بازخورد به عنوان اطالعاتی که در مورد عملکرد یادگیری ارائه می شود ،با هدف تنظیم شناخت ،انگیزه و/یا رفتار یادگیرنده برای بهبود عملکردشان مفهوم
سازی می شود (دوژنهاور .)2012 ،1بازخورد یکی از قوی ترین عواملی است که بر یادگیری در محیط های آموزشی مختلف تأثیر می گذارد (هتی و تیمپرلی
2007؛ هاتی و گان  .)2011این نه تنها می تواند به یادگیرندگان کمک کند که از شکاف های بین دانش ،درک یا شایستگی های مورد نظر و فعلی آگاه شوند،
بلکه از آنها در کسب دانش و شایستگی ها و تنظیم فرآیند یادگیری خود حمایت می کند (چو و زو  .)2020نیکول و مک فارلین دیک ( )2006نیز بازخورد
را ابزاری در نظر گرفتند که می تواند به یادگیرندگان انگیزه دهد.
بازخورد به دو صورت تکوینی یا پایانی وجود دارد .بازخورد تکوینی به اطالعاتی اشاره دارد که به یادگیرندگان برای تنظیم تفکر یا رفتار یادگیری آنها ارسال
می شود (شوت .)2007،2این می تواند از ارزیابی و آموزش پشتیبانی کند ،به رفع شکاف در درک یادگیرندگان کمک کند و به یادگیرندگان انگیزه دهد
(بروکهارت  .)2008از سوی دیگر ،بازخورد پایانی معموالً پس از ارزیابی های نهائی در پایان یک ترم یا دوره یآموزشی ارائه می شود (هاریسون و همکاران
 .)2013هدف بازخورد پایانی این است که برای یادگیرندگان بیان کند در نهایت تا چه حد یک تکلیف یادگیری چه نمره ای را کسب میکند و چقدر عملکرد
آنها کامل بوده است (وایت و ویت .)2000،3بطور خالصه ،بازخورد برای یادگیرندگان ضروری است تا شکافهای بین عملکردشان ،هدف نهایی یادگیری برای
دستیابی به آنها و آنچه را که برای رفع ضعف یادگیری خود باید بیشتر روی آن کار کنند ،درک کنند (هاریسون و همکاران .)2013
در آموزش آنالین ،بازخورد یکی از عناصر ضروری برای یادگیری است ،زیرا عملکردها بر اساس بازخورد داده شده توسعه می یابند (گوسکی.)2007،
یادگیرندگان درک می کنند که بازخورد برای آنها مهم است ،زیرا با آموزش در هم می آمیزد (هتی و تیمپرلی )2007 ،و درک و یادگیری یادگیرندگان را تایید
می کند .بازخورد همچنین می تواند به یادگیرندگان کمک کند تا بر مهارت های خاص تسلط یابند ،آنچه را که آموخته اند به کار گیرند ،شایستگی ها را توسعه
دهند ،افکار را گسترش دهند و دستاوردها را نشان دهند (بیسر و نیوبای .)2019،4تحت  ،CBLفراگیران ارزیابیهای تکوینی و بازخورد را دریافت میکنند و
همچنین فرصتهایی برای تالش مجدد در هنگام تمرین مهارتها در اختیارشان قرار میگیرد (بیسر و نیوبای .)2019،چنین بازخوردی میتواند آنچه را که از
یادگیرندگان انتظار میرفت تقویت کند ،آنچه را که یادگیرندگان به خوبی یاد گرفتهاند تأیید کند و به مواردی که فراگیران باید تالش بیشتری را صرف کنند
و بهتر یاد بگیرند ،اشاره کند (گوسکی.)52007،
اگرچه بازخورد برای حمایت از توسعه عملکرد و یادگیری بسیار مهم است ،اما یادگیرندگان معموال از بازخورد دریافتی راضی نیستند ،به ویژه در سطح آموزش
عالی (رادلوف 2010؛ مولینر و تاکر  .)2017مطالعات قبلی همچنین گزارش دادند که بازخورد می تواند اثرات مثبت و منفی بر یادگیری داشته باشد (هاتیه و
تیمپرلی .)2007،6برخی از انواع بازخورد قدرتمند هستند زیرا اطالعاتی در مورد وظایف ارائه می دهند و به یادگیرندگان کمک می کنند تا عملکرد موثرتری
داشته باشند .در مقابل ،بازخوردهایی مانند تمجید و پاداش ،کمتر مؤثر هستند زیرا اطالعات مفیدی را ارائه نمی دهند (هتی و تیمپرلی .)2007

روش پژوهش
برای انجام آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی در دوران کرونایی ،از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی استفاده شده وجهت گردآوری
داده ها با  14نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز بصورت نیمه ساختار یافته مصاحبه شده است.

یافتههای پژوهشی
1

Duijnhouwer
Shute
3 White and Weight
2

Besser and Newby
Guskey
Hattie and Timperley
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یافته های پژوهش نشان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسب و مورد نیاز هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی حلقه گمشده آموزشهای الکترونیکی آموزش
عالی در دوران کرونایی بوده است .یادگیرنده ای میگوید:
" واال برخی از اساتید فایل پی دی افی ارسال می کنند سپس مگند که که از صفحه فالن تا صفحه فالن را مطالعه کنید .حاال بماند که برخی پی دی افها
چ قدر بدنوشته شده و سازماندهی خوبی هم ندارند .ما این پی دی افهای داغون را میخونیم با هزار سوال در ذهن و واقعا آنگونه که مطلوب است چیزی
یادنمیگیریم"
یادگیرنده دیگری بیان می دارد:
" برخی از اساتید زحمت میکشند محتوا تهیه کرده و ویدئو ضبط می کنند در ویدئو هم انصافا خوب توضیح می دهند اما با این حال برای ما با دیدن ویدئو
سواالتی پیش میاد ولی پیام میگذاریم در ال ام اس یا در گروههای واتس اپی کالسی ،منتها نادیده گرفته می شوند یعنی اصال خونده نمیشن و برخی موارد
هم الکی اشاره ای میشه منتها با این اشاره ها نمیتوان به پاسخ سوال رسید"
یادگیرنده ای توضیح می دهد:
" استاد ویدئویی را برای ما ارسال می کنه و میگه که با ددقت نگاه مکنین که در کالس آنالین ویدئو را بررسی خواهیم کرد وقتی سر کالس آنالین میرسیم
استاد میگه بچه ها از سرفصلهامون عقب میوفتیم اگر زیاد برای ویدئوی قبلی وقت بگذاریم بریم درس جدید رو شروع کنیم"
دیگری بیان میکند:
" برخی از اساتید موضوعات عملی را نظری تدریس می کنن اصال خبری خود درس نیست ما باید موضوعات عملی را عملی یادبگیریم استاد ما را راهنمایی
کنن اشتباهات را اصالح کنند ولی خبری از اینجور موارد نیست"
یادگیرنده ای توضیح میدهد:
" در موضوعات عملی برخی از اساتید ،تالش میکنن زحمت می کشن خوب هم ویدئو ضبط میکنند ویدئوی ضبط شده کیفیت خوبی هم دارد اما در برخی
موارد آنگونه که کارها در ویدئوی استاد پیش میرون برای ما پیش نمرن و با مشکل مواجه میشیم وقتی به استاد میگیم میگن که در ویدئو همه چیز بصورت
شفاف گفته شده و فرایند انجام کارها نمایش داده شده است با دقت نگاه کنین ولی ما هرچقدر هم با دقت نگاه میکنیم و تکرا ر میکنیم مشکلی که داریم حل
نمیشه البته اساتید هم واقعا زحمت میکشن بارکاری یشون خیلی زیاده"
دیگری میگوید:
" من خودم مدیر پیج اینستاگرامی هستم تولید محتوا هم انجام میدم کار خیلی سختی است میدونم اساتید زحمت کش ما هم واقعا خوب تالش می کنن
وقت میگذارن تولید محتوا انجام میدهن ،آنها را آپلود کرده و برای ما ارسال میکنن تو گروه واتس اپی مجموعه سواالت بچه ها رو میبینن و بصورت کلی برای
همه بازخورد میدن راهنمایی میکنند ولی مشخصه وقت نمیکنن برای همه بصورت تکی بازخورد دهند در برخی موارد مشکلی که من دارم نیازی که به
راهنمایی دارم متفاوت از مشکل همکالسیهم است که در این موارد به مشکل میخورم کار برام خیلی سخت میشه"
یادگیرنده ای میگوید:
" چی بگم واال بازخورد و راهنمایی هست نمیگم نیست ولی رضایتبخش نیست مخصوصا در باره موضوعات عملی که با مشکل مواجه میشیم چون زیاد به
راهنمایی نیازداریم شاید هم سطح من پایینتر از کالسه که زیاد به راهنمایی نیاز دارم"
دیگری اینگونه توضیح میدهد:
" واقعا بین اساتید هم تفاوت زیادی هست برخی از اساتید وقت میگذارن ویدئو ضبط می کنند یکی یکی در گروههای کالسی برای بچه ها توضیح می دهن
بعد بر اساس سواالت بچه ها بازهم ویدئو ضبط می کنن در این کالس این اساتید مشکالتمون برطرف میشه و اکثر بچه ها هم راضی هستند ولی برخی اساتید
توجه زیادی به سواالت و مشکالت بچه ها ندارند"
دانشجوی دیگری بیان می کند:
" کالسهای آنالین برای بحث و گفتگو ،سوال پرسیدن فرصت هست و اساتید هم پاسخ میدهن اما در کالسهای آنالین زمان کم میاریم برای بررسی همه
کارهای بچه ها .مثال استاد میاد کارهای بچه ها رو میبینه بازخور د میده اون دیگه خیالش راحت میشه از نقاط قوت و ضعف کارش ولی برای برخیا فرصت
نمیشه استاد بازخورد بدن"
یادگیرنده ای اینگونه توضیح میدهد:
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" در کالسهای آنالین نمیشه برای همه بازخورد ارائه بدن از طرف دیگه اصال نمیتوان از طریق کالسهای آنالین برای موضوعات عملی بازخورد ارائه داد با این
سرعت داغون ،همینکه استاد میخوان صفحه کامپیوترشان را به اشتراک بگذارن قطع و وصلی اونقدر زیاد میشه که کال نمیفهمیم استاد چی دارن میگن" .

بحث و نتیجهگیری
آموزش الکترونیکی در عصر حاضر ،یک نیاز اساسی در سیستم های آموزشی بویژه آموزش عالی محسوب می میشود .در مطالعه حاضر از منظر اصول آموزش
و یادگیری به آسیب شناسی آموزشهای الکترونیکی دانشگاه ها با مطالعه موردی دانشگاه تبریز پرداخته شد .برای انجام آسیب شناسی از روش پژوهش کیفی
پدیدارشناسی استفاده شده وجهت گردآوری داده ها با  14نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز بصورت نیمه ساختار یافته
مصاحبه شده است .یافته های پژوهش نشان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسب و مورد نیاز هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی رضایتبخش نیست.
به طور مداوم ،ادبیات پژوهشی گزارش میدهد که بازخورد میتواند اثرات متفاوتی بر یادگیری داشته باشد ،از اثرات مثبت قوی تا ضعیف (ایورس 1و همکاران،
 ،)2012خنثی (فانگ 2و همکاران )2019 ،یا حتی اثرات منفی (هیو 3همکاران .)2016،بازخورد برای یادگیری بسیار مهم است و به طور گسترده در آموزش
آنالین استفاده می شود ،اما فقدان اثرات مثبت ثابت بر یادگیری یک نگرانی است .بنابراین ،بررسی نحوه استفاده واقعی از بازخورد و چگونگی بهبود عمل
بازخورد بسیار مهم است.
در حالی که بازخورد در آموزش آنالین بشدت نیاز بوده و استفاده هم می شود ،مطالعات مختلف گزارش کرده اند که یادگیرندگان از بازخورد دریافتی راضی
نیستند (هیا42019؛ مولینر و تاکر 2017؛ ویلیامز و همکاران  .)2008در مطالعه حاضر ،مشاکت کنندگان از کیفیت و کمیت بازخوردها و راهنمایی های ارائه
شده رضایت نداشته و اعالم کردنه اند که برخی موضوعات را نتوانستیم بدلیل کمبود بازخورد و راهنمایی بخوبی یاد بگیریم.

منابع
Bawa, P. (2016). Retention in online courses: Exploring issues and solutions. SAGE Open, 6(1), 1–11
Besser, E. D., & Newby, T. J. (2019). Exploring the role of feedback and its impact within a digital badge system from
student perspectives. Tech Trends, 63(4), 485–495.
Besser, E. D., & Newby, T. J. (2020). Feedback in a digital badge learning experience: Considering the instructor’s
perspective. Tech Trends,64, 484–549.
Chou, C. Y., & Zou, N. B. (2020). An analysis of internal and external feedback in self-regulated learning activities
mediated by self-regulated learning tools and open learner models. Int J Educ Technol High Educ, 17(55), 1–27.
Cimpian, A., Arce, H. C., Markman, E. M., & Dweck, C. S. (2007). Subtle linguistic cues affect children’s motivation.
Psychological Science, 18, 314–316.
Duijnhouwer, H., Prins, F. J., & Stokking, K. M. (2012). Feedback providing improvement strategies and reflection
on feedback use: Effects on students’ writing motivation, process, and performance. Learning and Instruction,
22(3), 171–184.
Eppich, W. J., Hunt, E. A., Duval-Arnould, J. M., Siddall, V. J., & Cheng, A. (2015). Structuring feedback and
debriefing
to
achieve mastery learning goals. Academic Medicine, 90(11), 1501–1508.
Fong, C. J., Patall, E. A., Vasquez, A. C., & Stautberg, S. (2019). A meta-analysis of negative feedback on intrinsic
motivation.
Educational Psychology Review, 31, 121–162.
Hattie, J. A., & Gan, M. (2011). Instruction based on Feedback. In R. Mayer & P. Alexander (Eds.), Handbook of
research
on
learning and instruction (pp. 249–271). New York: Routledge.
1

Ivers
Fong
3
Hu
4
HEA
2

348

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
1400  اسفند19- 18 سنندج
دانشگاه کردستان

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
Hu, X., Chen, Y., & Tian, B. (2016). Feeling better about self after receiving negative feedback: When the sense that
ability
can be improved is activated. The Journal of Psychology, 150(1), 72–87.
Hung, M., & Chou, C. (2015). Students’ perceptions of instructors’ roles in blended and online learning environments:
A
comparative study. Computers & Education, 81, 315–325.
Ivers, N., Jamtvedt, G., Flottorp, S., Young, J. M., Odgaard-Jensen, J., French, S. D., O’Brien, M. A., Johansen, M.,
Grimshaw,
J.,
& Oxman, A. D. (2012). Audit and feedback: Effects on professional practice and healthcare outcomes. The
CochraneDatabase of Systematic Reviews, (6), CD000259.
Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a metaanalysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254.
Narciss, S. (2013). Designing and evaluating tutoring feedback strategies for digital learning environments on the
basis
of
the interactive tutoring feedback model. Digital Education Review, 23(1), 7–26.
Seaman, J., Allen, I. E., & Seaman, J. (2018). Grade increase: Tracking distance education in the United States.
Wellesley: Babson Survey Research Group.
Shute,V.(2007). Focus on formative feedback. ETS Research Report. http://www.ets.org/research/contact.html.
Sunar, A. S., Abdullah, N. A., White, S., & Davis, H. (2015). Personalisation of MOOCs: The state of the art.
Proceedings
of
the
7th International Conference on Computer Supported Education (pp. 88–97), Lisbon, Portugal.
Tekian, A., Watling, C. J., Roberts, T. E., Steinert, Y., & Norcini, J. (2017). Qualitative and quantitative feedback in
the
context
of competency-based education. Medical Teacher, 39(12), 1245–1249.
Wang et al. Int J Educ Technol High Educ (2021) 18:5 Page 21 of 21
Zhai, K., & Gao, X. (2018). Effects of corrective feedback on EFL speaking task complexity in China’s university
classroom.
Cogent Education, 5(1)

349

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400
دانشگاه کردستان

ادراک دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران پاندمی کوئید19-
سید حسین حسینی ،1فاطمه نارنجی ثانی* ،2محمدجواد محدث ،3سمانه

حجازی4

 1استاد ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،گروه انگلشناسی،
 2استادیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشیFnarenji@ut.ac.ir ،
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،گروه
سیاستهای تحقیق و توسعهMohathes@gmail.com ،
 4دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی،
Hhoseini@ut.ac.ir

S.hejazi@ut.ac.ir
چکیده  -پژوهش حاضیر از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافتهها آمیخته از نو درهمتنیده اسیت .جامعه آماری پژوهش حاضیر شیامل
کلیه دانشیجویان ورودی  99-98دانشیگاه تهران بوده اسیت که حداقل دو نیم سیال از دوران تحصییل خود را در محیط یادگیری الکترونیکی
سیپری نمودهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسیشینامه محقق سیاختهای بوده که در  21گویه طراحی شیده اسیت .روایی پرسیشنامه با اسیتفاده ازنظر
صیاحبنظران متخصیم در این حوزه بررسیی و تأیید شید و همسیانی درونی آن نیز با اسیتفاده از آلفای کرونبا ( )%91محاسیبه شید .جهت
تجزییهوتحلییل دادههیا در بخش کمی از نرمافزار  SPSSو آزمون تی تیک نمونیه و در بخش کیفی ،از روش تحلییل محتوی از نو قراردادی
استفاده شد.
یافتههای بخش کمی نشییان داد که میزان رضییایت دانشییجویان در برخی ابعاد نظیر؛ انتقال مفاهیم در محیط یادگیری الکترونیکی نسییبت به
شییوه رو در رو ،تناسیب محتوای دروس ارائه شیده با محیط الکترونیکی ،پشیتیبانی فنی از دانشیجویان ،میزان عالقه به تحصییل و رضیایت کلی از
سیامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نسیبت به نیم سیال تحصییلی گذشیته کاهش یافته اسیت و یافتههای بخش کیفی گویای آن اسیت که
دانشیجویان در  3حوزه شیامل؛ آشنایی با شیوه تحصیل در محیط الکترونیکی ،آشنایی با ابزارها و نرمافزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی و
آشینایی با نحوه تعامل در محیط الکترونیکی نیازمند دورههای آموزشیی میباشیند .درنهایت تحلیل یافتههای کیفی نشیان داد که چالشهای
نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشییجویان شییامل؛ چالشهای کار با سییامانه مدیریت یادگیری ،چالشهای مرتبط با اعضییای
هیئت علمی ،دانشیجویان ،نحوه برقراری تعامل ،جسیمی و روانی ،پداگوژی ،مالی ،پشیتیبانی ،اسیتفاده مناسیب از سیختافزارها و چالشهای
مرتبط با زیرساخت بوده است.
کلیدواژه -پاندمی کوئید ،19-تجربه زیسته دانشجویان ،فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی
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مقدمه
طی دو سـال اخیر همهگیری ویروس کرونا تأثیر قابلتوجهی بر فرایند یاددهی-یادگیری داشـته اسـت بهنحویکه با شـیوع آن برخی از نهادهای آموزشـی بهطور
موقت تعطیل و بســیاری از آنها به آموزشهای الکترونیکی روی آوردهاند ( .)Ho & et al, 2020بررســیها نشــان میدهد که شــیوع و همهگیری ویروس
کرونا سـبب شـده اسـت که در حدود  85000یادگیرنده تحت تأثیر قرار گیرند و  226مدرسـه 2 ،مرکز آموزشـی و  32دانشـگاه در سـطح بینالمللی آسـیبهای
جبرانناپذیری را متحمل گردند .نگرانی از بحران کرونا بهجایی میرسـد که سـازمان آموزشـی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسـکو) برنامههایی برای توسـعه و
توانمندسازی معلمان و رهبران نظامهای آموزشی بهمنظور کسب مهارتهای جدید و باهدف بهبود و ارائه آموزش از راه دور و باکیفیت طراحی میکند.
درحالیکه موسـسـه آمار یونسـکو ،بانک جهانی و یونیسـف تا قبل از این  17هدف توسـعه پایدار را تا سـال  2030در رأس برنامههای خود قرار داده بودند ،ایجاد
پاندمی کووید  19ســبب شــد هدف و اولویت خود را به ســمت یادگیری و آموزش فشــردهســازی دادهها بهعنوان مجموعهای از روشها ،ابزارها و راهحلهای
مبتنی بر شـواهد ،سـوق دهند .در واقع آنها اظهار میدارند که رویکرد مذکور به کشـورهای درحالتوسـعه کمک میکند که تا سـال  2025از کیفیت دادههای
نظام آموزشـی خود نهایت بهره را برده و همچنین این رویکرد اطالعات ذیقیمتی در خصـوص دوران بحران در اختیار دانشـگاهها قرار میدهد ( Egger & et
.)al, 2021
از سـوی دیگر ،بررسـی گزارشهای علمی در سـطح بینالمللی نشـان میدهد که پس از رشـد بیسـابقه آموزش عالی طی چند دهه گذشـته (نظام آموزش بیش از
 220میلیون نفر) در ســال  2020به دلیل پاندمی کرونا ناگهان دچار تنزلی شــدیدی شــده و در حال حاضــر ،اکثر دانشــگاههای ســراســر جهان با تغییر در
برنامههای عادی و سازماندهی خود در سطح نهادی و ملی در حال آمادهسازی یک محیط یادگیری ایمن و مؤثر هستند (.)Khanna, 2021
نتایج تحقیقی که بخش آموزش عالی یونسـکو در آوریل  2020انجام داده اسـت نشـان میدهد که بیشـترین تأثیرات پاندمی کویید  19بر فرایندهای اصـلی
دانشگاه نظیر؛ یادگیری ،ثبتنام ،ارزیابی ،فعالیتهای پژوهشی ،ایجاد شبکههای علمی و پشتیبانی از دانشجو بوده است (.)Rehman,2020
با این همه اگرچه طبق گزارش یونسـکو تا تاریخ  27مارس  2020در  165کشـور ،دانش آموزان و دانشـجویان در تمام سـطوح از دسـترسـی به کالسهای
حضـوری بازماندهاند؛ اما در این میان برخی کشـورها آموزش را متوقف نکرده و تحت تأثیر انقالب صـنعتی چهارم از یکسـو و اسـتفاده از فناوریهای نوین در
فراینـد یـاددهی-یـادگیری از ســـوی دیگر ،رویکرد نوینی را تحـت عنوان یـادگیری الکترونیکی بـه کـار گرفتـهانـد ( .)Bazargan & Bazargan,2020بـدین
ترتیب یادگیری الکترونیکی به عنصـر اجباری کلیه مؤسـسـات آموزشـی در سـراسـر جهان تبدیلشـده اسـت ( )Radha & et al, 2020اصـطالح یادگیری
الکترونیکی به دلیل کاربردهای متنوع معانی بســـیاری دارد (  .)Munif & et al, 2021در یک تعریف جامع نوعی از یادگیری اطالق میگردد که در آن
یادگیرنده به منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی ،رشد تجارب یادگیری ،دستیابی به محتوای یادگیری ،برقرار کردن تعامل با محتوا ،مربی و یادگیرندگان
دیگر و برای کسـب حمایت و پشـتیبانی در خالل فرایند یادگیری ،از اینترنت بهره میگیرد ( .)Aali & et al, 2020یادگیری الکترونیکی روشـی انعطافپذیر
برای بســیاری از دانشــجویان اســت ( .)Srivastava, 2019این رویکرد با انواع رویکردهای یادگیری ســازگاری دارد؛ دانشــجویان را قادر میســازد تا بهطور
مسـتقل یاد بگیرند ( ،)Akhter & et al, 2021به افراد معلول امکان ادامه تحصـیل از هر مکانی را میدهد (  )Al Rawashdeh & et al, 2021و نیز
امکان دســترســی راحت و مؤثر به جدیدترین اطالعات و دانش را فراهم میکند ( )Oproescu & et al, 2019باوجود مزایای بیانشــده ،اجرای یادگیری
الکترونیکی همیشـه سـاده و مؤثر نیسـت و دارای چالشها و موانعی نیز بوده اسـت و اثرات مثبت و منفی بر نظام آموزش عالی دنیا داشـته اسـت .بهطور مثال
نتایج نظرسـنجی که بین  15دسـامبر  2020و  12فوریه  2021بهصـورت الکترونیکی باهدف شـناسـایی وضـعیت موجود سـیسـتم آموزش عالی در سـطح ملی و
جهانی توســط بخش آموزش عالی یونســکو در  204کشــور صــورت پذیرفت ،نشــان داد که اپیدمی کووید  19اثرات مثبت و منفی بر نظام آموزش عالی دنیا
داشـته اسـت؛ که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر؛ تغییر آموزش از حضـوری به الکترونیکی و همچنین محبوبیت آموزش ترکیبی ،افزایش میزان ثبتنام در
کشـورهای با درآمد باال و گسـترش نابرابری آموزشـی ،ایجاد چالشهای ملی که مهمترین آن ،سـالمتی و سـازگاری با شـیوههای جدید آموزشـی بود ،کاهش
قابلتوجه فرصــتهای شــغلی ،تغییر در اولویتها و راهبردیهای ملی ،نیاز به بهبود زیرســاختها و در دســترس بودن دســتگاههای دیجیتال برای آموزش
الکترونیکی و از راه دور ،اشاره کرد ()Khamis & et al, 2021
بهطور خالصـه همانگونه که پیشتر اشـاره شـد یادگیری الکترونیکی به عنصـر اجباری کلیه مؤسـسـات آموزشـی تبدیل شـد ()Radha & et al, 2020
بهنحویکه بهیکباره در اغلب نقاط جهان دانشـگاهها نسـبت به اسـتفاده از رویکردهای یاددهی-یادگیری با ابزارهای فناورنه برای انتقال از محیط حضـوری به
الکترونیکی اقدام کردند .در این میان سـرعت انتقال از محیط حضـوری به محیط الکترونیکی بهاندازهای زیاد بود که اکثر دانشـگاهها به سـادهترین شـیوه و آنهم
برگزاری رده های حضـوری در محیط الکترونیکی بدون رعایت الزامات محیط مذکور روی آوردند و این سـبب ایجاد چالشهایی فراوانی شـد ( & Bazargan
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 .)farasatkha, 2019مسـائل و چالشهای ایجادشـده نهتنها سـبب شـد مزایای یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار نگیرد ( ،)Akhter, 2021بلکه سـبب
کاهش یادگیری عمیق و تحقق پیامدهای یادگیری گردید .در طی شـیوع بیماری کرونا ،درحالیکه محیطهای آموزشـی هنوز درگیر چالشهای تحول و تبدیل
دیجیتال و یافتن راههای بهینه برای سـازگاری بودند ،همه فعالیتهای یادگیری-یاددهی در فاصـله زمانی بسـیار کوتاهی تغییر و در محیط الکترونیکی برگزار
شـد ( ،)Bao, 2020بررسـیها نشـان می دهد ،اگرچه ممکن اسـت رشـد سـریع فناوری در اجرای یادگیری الکترونیکی برای اعضـای هیئتعلمی آشـنا به نظر
برســد ،اما در مورد دانشــجویان ممکن اســت این امر صــادق نباشــد و آنها واکنشهای متفاوتی از خود نشــان دهند ( ،)Sahin, & Shelley, 2008لذا
شـناسـایی و واکاوی ادراک دانشـجویان از فرایند یاددهی-یادگیری ضـروری به نظر میرسـد (  ،)Ana & et al, 2020بهمنظور شـناسـایی نگرش فراگیران
نســـبت به آموزش در محیط دیجیتال در طی شـــیوع ویروس کرونا ،تحقیقاتی انجامشـــده اســـت و یادگیری الکترونیکی و چالشهای آن تبدیل به یکی از
موضـوعات داغ و پرطرفدار برای پژوهشـگران شـده اسـت .بهعنوانمثال آینی و همکاران ( ،)2020چالشهای یادگیری الکترونیکی را در سـه گروه چالشهای
مرتبط با دانشـجویان ،هیئتعلمی و چالشهای سـازمانی تقسـیمبندی نمودند ( .)Aini & et al, 2020البالس و همکاران ( )2020دریافتند که بیشـترین
نگرانی دانشـجویان از ضعف سرعت اینترنت است و این در حالی است که بیشترین مزیت آن صرفهجویی در وقت و انعطافپذیری کالسها است ( Al-Balas
 .)& et al, 2020باتیکولون و همکاران ( )2021بیان میدارند که چالشهای یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان شامل؛ چالشهای مرتبط با فناوری،
فردی ،داخلی ،نهادی و درنهایت اجتماعی اســـت ( .)Baticulon & et al, 2021باچک و همکاران ( ،)2021اظهار میدارند که مزایای اصـــلی یادگیری
الکترونیکی از دیدگاه دانشـجویان شـامل؛ دسـترسـی مداوم به منابع الکترونیکی و یادگیری با سـرعت موردنظر دانشـجو اسـت و چالشهای آن عبارتاند از؛ تعامل
ناکافی با دیگران و مشـکالت فنی ( .)Bączek & et al, 2021نتایج تحقیق رحیم و چندران ( ،)2021نشـان میدهد که دانشـجویان ،یادگیری الکترونیکی
را جـایگزین بهتری برای کالسهـای رو در رو دانســـتـهانـد و موانع اجرایی آن را شـــامـل قطعی برق ،پهنـای بـانـد پـایین ،هزینـههـای بـاالی ابزارهـای  ،ICTفقـدان
زیرسـاخت و دانش  ICTبیان نمودهاند ( .)Rahim & Chandran, 2021رزمی و ابراهیم ( ،)2021بیان میدارند که مهمترین چالشهای دانشـجویان در
فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی شـامل؛ کاهش تعامل ،تمرکز و انگیزه اسـت ( .)Razami & Ibrahim, 2021السـید عبید ( )2020در بررسـی ادراک
دانشـجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا به مواردی نظیر؛ عدم ارتباط انسـانی ،مشـکالت فنی و وابسـتگی بیشازحد به رایانه اشـاره نمودهاند (‐El
 .)Sayed Ebaid, 2020نتایج پژوهش وهیو سـودوی ( )2021نشـان میدهد که اکثر دانشـجویان بیان نمودهاند چالشهای نظیر؛ عدم مهارت و انگیزه الزم
برای بهبود و انطباق ســبک های تدریس مدرســین با محیط دیجیتال ،ارائه پشــتیبانی ناکافی برای ســهولت یادگیری دانشــجویان و همچنین ارائه بیشازحد
تکلیف ،وجود دارد ( .)Baticulon & et al, 2020بررسـی پیشـینه تحقیق نشـان میدهد که محیط یادگیری الکترونیکی علیرغم همه فوایدش سـبب ایجاد
موانع و چالشهای میشـود که ازجمله مهمترین آنها میتوان به ایجاد احسـاس انزوا در افراد ،تعامالت نامناسـب ،نگرش منفی اعضـای هیئتعلمی به این شـیوه
و از همه مهمتر ضـعف در دانش فناوری اطالعات و ارتباطات اشـاره نمود که وجود اینها سـبب ایجاد ناامیدی و اضـطراب در دانشـجویان میشـود ( Akhter,
 .)2021از سـوی دیگر عدالت آموزشـی و رفع تبعیض ناشـی از موانع جغرافیایی نیز به یکی از اصـلیترین چالشهای اعضـای هیئتعلمی و دانشـجویان مبدل
گشـت زیرا این محیط بسـتری را فراهم کرده بود که افراد در آن محیط احسـاس انزوا کرده و تعامالت نامناسـب ،نگرش منفی اسـاتید و از همه مهمتر ضـعف در
دانش فناوری اطالعات و رویکردهای یادگیری الکترونیکی ســبب ایجاد ناامیدی و اضــطراب در این دو گروه شــده بود .نتایج پژوهش ســادئو ( )2021نشــان
میدهد که اکثر دانشـجویان بیان نمودند که مدرس بهخوبی مطالب را توضـیح داده اسـت ،محتوا بر اسـاس اهداف ترم تنظیمشـده و درنهایت دانشـجویان ابراز
داشــتند که آموزش الکترونیکی برای آنان مؤثر بوده اســت .چالش های دیگری که متقاضــیان باید با آن کنار بیایند ،عمدتاً مربوط به مدرســین بود ،ازجمله
محدودیت اشــتغال در ابزار ،عدم مهارت و انگیزه الزم برای بهبود و انطباق ســبکهای تدریس آنها با محیط دیجیتال ،ارائه پشــتیبانی ناکافی برای ســهولت
یادگیری دانشــجویان و همچنین ارائه بیشازحد تکلیف و پیروی ضــعیف از برنامه یادگیری ( .)Baticulon & et al, 2020در بررســیهای صــورت گرفته
توسـط انوار و همکاران ( )2021نشـان میدهد که دانشـجویان نگرش مثبتی نسـبت به تجربه یادگیری الکترونیکی داشـتهاند (.)Anwar & et al, 2021
هدایت ( )2020بیان نمود ادراک دانشـجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران قرنطینه در حد متوسـط بوده اسـت ( .)Hidayat,2020بر اسـاس آنچه بیان
شـد اجرای موفقیتآمیز یادگیری الکترونیکی به درک و تجربیات دانشـجویان بسـتگی دارد .بهعبارتدیگر ،هنگامیکه دانشـجویان سـیسـتم را مفید نمیدانند،
تمایلی به پذیرش و اسـتفاده از آن نخواهند داشـت؛ بنابراین ،اینیک هدر رفت زمان و منابع جهت پیادهسـازی سـیسـتمهایی اسـت که پذیرفتهنشـده یا منفی
تلقی میشـوند .درنتیجه بسـیار ضـروری اسـت که مؤسـسـات آموزش عالی که سـعی در پیادهسـازی سـیسـتمهای یادگیری الکترونیکی دارند از درک دانشـجویان
بهخوبی آگاه باشــند ( .)Ansong-Gyimah, 2020در کشــور ما نیز نهادهای آموزش عالی با مســائل و مشــکالتی مواجه هســتند که نمود آنها در قالب
شــکایات اعضــای هیئتعلمی به معاونین آموزشــی و روســای دانشــکدهها و طرح در نهادهای عالیتر ،کاهش نمرات نتایج ارزشــیابی دانشــجویان از اعضــای
هیئتعلمی ،حضـور و مشـارکت اندک اعضـای هیئتعلمی و دانشـجویان در محیط الکترونیکی ،بروز پیداکرده اسـت بهنحویکه اکثر دانشـگاههای طراز اول کشـور
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را بر آن داشــته که پس از ســپری شــدن یک نیم ســال ،وضــعیت موجود نظام یاددهی-یادگیری در محیط الکترونیکی را از دیدگاه مهمترین ذینفعانشــان
موردبررسـی قرار دهند ( ;Delavar, Shokouhi amirabadi, 2020; Eskandari & mohammadi, 2020; Rabbanikhah & et al, 2020
 )eyni & et al, 2020; Einkhah & salehiomran, 2021; Daneshpour & et al, 2021تا در صـورت اسـتمرار این شـیوه از یادگیری بتوانند
برنامه بهبود مناسـب برای آن تهیه نمایند .در این بین دانشـگاه تهران نیز بهعنوان دانشـگاه مادر و نماد آموزش عالی کشـور از این امر مسـتثنا نبود؛ بنابراین بر
اساس مهمترین چالشها و دغدغههایی که از سوی دانشجویان به اعضای هیئتعلمی ،معاونین دانشکدهها و در برخی مواقع به دانشگاه منتقلشده بود تحقیق
حاضـر شـکل گرفت تا با واکاوی ادراک دانشـجویان شـناخت درسـتی از وضـعیت موجود ،نیازهای دانشـجویان و چالشهایی که دانشـجویان در این محیط با آن
مواجه هستند ،به دست آورده تا با استفاده از آن بتوان با طراحی برنامههای آموزشی و ترمیمی ،محیط یادگیری را برای دانشجویان به یک محیط لذتبخشتر
تبدیل نموده و در آن ها اشـتیاق برای یادگیری ایجاد کرد؛ بنابراین هدف تحقیق حاضـر واکاوی ادراک دانشـجویان از یادگیری الکترونیکی در پاندمی کوئید19-
است.

روششناسی پژوهش
روش تحقیق پژوهش حاضـر ازنظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری دادهها ترکیبی از نوع درهمتنیده اسـت .جامعه آماری پژوهش شـامل کلیه دانشـجویان
ورودی  99-98که حداقل دونیم سـال تحصـیلی را در محیط یادگیری الکترونیکی سـپری نمودهاند و ابزار گردآوری دادهها پرسـشـنامه محقق سـاختهای بود که
بر اسـاس دودسـته از اطالعات طراحی گردید؛  )١مهمترین چالشها و دغدغههایی که از سـوی دانشـجویان و اعضـای هیئتعلمی به معاونت آموزشـی دانشـگاه
انتقال داده شـده بود و  )٢نظر مدیران ارشـد و سـیاسـتگذاران دانشـگاه با توجه به دغدغهها و تجارب زیسـته خود در محیط یادگیری دیجیتال .درنهایت بر
اسـاس اطالعات مذکور ،ابزار پژوهش شـامل  21گویه ( 14گویه کمی با طیف شـشتایی لیکرت 4 ،گویه دوگزینهای بله و خیر 1 ،گویه با سـه گزینه و  2گویه
کیفی به شـکل سـؤال باز) طراحی گردید .در همین راسـتا پس از طراحی و بررسـی روایی محتوایی ،پرسـشـنامه به صـورت الکترونیکی در اختیار دانشـجویان قرار
گرفت و با توجه به اینکه تمامی مشـارکتکنندگان از اهداف پژوهش مطلع بودند ،لذا به طور داوطلبانه همکاری نمودند .شـیوه نمونهگیری در پژوهش حاضـر از
نوع نمونهگیری در دسـترس بود و در مجموع  4502پرسـشـنامه تکمیل شـده بازگشـت .به منظور تبیین پایایی پرسـشـنامه از آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد که بر
اسـاس آن پایایی پرسـشـنامه  0/90محاسـبه گردید و جهت بررسـی روایی ،از روایی محتوا اسـتفاده شـد .بدین گونه که از تعدادی از صـاحبنظران و اعضـای
هیئتعلمی دانشگاه تهران درخواســـت شد تا پس از مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را در مورد رعایت دســـتور زبـــان ،اســـتفاده از کلمـــات
مناسـب ،قرارگیـری گویه ها در جای مناسب خود ،مقیاس پاسخگویی به گویه و نیـاز بـه تغییر و یا حذف یک گویه و تناسب گویه ها با موضوع مورد سنجش
و تناســب با جامعه هدف ارائه نمایند .در نهایت گویه ها طبق توصــیههای متخصــصــین و اعضــای هیئتعلمی اصــالح و روایی محتوایی تأمین شــد .جهت
تجزیه وتحلیل دو سـؤال کیفی ،از تحلیل محتوی از نوع قراردادی اسـتفاده شـد .در گام اول نظرات مندرج دانشـجویان در پرسـشـنامهها چندبار مرور گردید .در
گام دوم ،طراحی انتزاعی نمودن واحدهای معنایی و انتخاب مفاهیم انجام شـد .با توجه به تجارب مشـارکتکنندگان ،مفاهیم آشـکار و پنهان به صـورت جمالت
یا پاراگراف از کلمات آنها و کدهای داللتکننده مشـخص شـده ،سـپس کدگذاری و خالصـهسـازی انجام گرفت .در گام سـوم بر اسـاس مقایسـه مداوم تشـابهات،
تفاوتها و تناسـب ،مفاهیمی که بر موضـوع واحدی داللت میکردند ،در یک طبقه قرار گرفت و زیر طبقات و طبقات دسـتهبندی شـد و کدهای محوری شـکل
گرفت .در گام چهارم در سـطح تفسـیری ،طبقات تلخیص و مفهوم مرکزی هر طبقه مشـخص گردید و مفاهیم اصـلی و انتزاعی اسـتخراج شـد .مفاهیم بر اسـاس
شرح مضامین درونی در متن مشخص گردید و این مضامین درونی با توجه به کل دادهها مورد بازبینی قرار گرفت.

یافتهها
یافته های حاصل از پژوهش بر اساس سؤاالت مطرح شده بررسی و نتایج در چارچوب این سؤاالت بیانشدهاند .پیش از بررسی سؤاالت اصلی ،نتایج توصیفی
پژوهش ارائه شده است .نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان در خصوص مقطع تحصیلی نشان میدهد که از  4502دانشجوی
مشارکتکننده 1665 ،نفر ( 36/98درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی 2095 ،نفر ( 46/53درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و  742نفر (16/48
درصد) در مقطع تحصیلی دکتری در حال تحصیل بودهاند .نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان در خصوص جنسیت نشان میدهد که
 2383نفر ( 52/93درصد) از پاسخدهندگان مرد و  2119نفر ( 47/06درصد) از پاسخدهندگان زن بودهاند .نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی
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پاسخدهندگان در خصوص شهر محل سکونت نشان میدهد  2299نفر ( 51/06درصد) از پاسخ دهندگان ساکن شهر تهران و در خصوص تجربه قبلی حضور
در دورههای الکترونیکی (قبل از کرونا) 1059 ،نفر ( 23/52درصد) از دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش تجربه قبلی حضور در دورههای الکترونیکی را
داشتهاند.
در ادامه جهت بررسی سؤاالت پژوهش با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف هر سؤال ،از آزمون پارامتریک  tتک گروهی استفاده شده است .بر اساس
نتایج حاصل از جدول ( ،)1گویه های انطباق پذیری با شیوه تحصیل در محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال گذشته ،سهولت دسترسی به سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه نسبت به نیمسال گذشته ،صرفه جویی در زمان و هزینه توسط آموزش به شیوه الکترونیکی ،ارزشیابی تکوینی در طول نیمسال تحصیلی،
در دسترس و پاسخگو بودن اساتید جهت رفع اشکاالت درسی و مشاوره ،میزان آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلف سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
امکان یادگیری در هر زمان و مکان در تحصیل به شیوه الکترونیکی ،استفاده از شیوه یادگیری الکترونیکی در کنار کالسهای رو در رو به طور معناداری باالتر
از میانگین مورد انتظار و در نتیجه باالتر از حد متوسط بوده است .گویه های اثربخشی انتقال مفاهیم در شیوه یادگیری الکترونیکی نسبت به یادگیری رو در
رو ،تناسب محتوای دروس ارائه شده با محیط الکترونیکی ،پشتیبانی فنی آموزش الکترونیکی ،میزان عالقه به تحصیل در محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال
 ، 982میزان رضایت از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به طور معناداری پایینتر از میانگین مورد انتظار و در نتیجه پایینتر از حد متوسط بوده است .در
گویه آمادگی ،مهارت و دانش الزم اساتید جهت ارائه فرایند یاددهی -یادگیری در محیط الکترونیکی ،میانگین به دست آمده ما از میانگین مورد انتظار پایینتر
است و تفاوت معناداری با  3/5ندارد.
جدول ( :)1آزمون  tتک گروهی سؤاالت پژوهش
گویه

t

df

Sig

Mean

 .1انطباقپذیری با شیوه تحصیل در
محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال
گذشته

45/459

4415

0/000

3/84

 .2سهولت دسترسی به سامانه
یادگیری الکترونیکی دانشگاه نسبت
به نیمسال گذشته

8/133

4383

0/000

3/68

 .3اثربخشی انتقال مفاهیم در شیوه
یادگیری الکترونیکی نسبت به
یادگیری رو در رو

-20/621

4501

0/000

3/02

 .4تناسب محتوای دروس ارائه شده
با محیط الکترونیکی

-10/975

4501

0/000

3/24

 .5صرفهجویی در زمان و هزینه
توسط آموزش به شیوه الکترونیکی

26/396

4501

0/000

4/17

 .6آمادگی ،مهارت و دانش الزم
اساتید جهت ارائه فرایند یاددهی-
یادگیری در محیط الکترونیکی

-1/632

4501

0/103

3/46

 .7ارزشیابی تکوینی در طول
نیمسال تحصیلی

6/374

4501

0/000

3/64

 .8در دسترس و پاسخگو بودن
اساتید جهت رفع اشکاالت درسی و
مشاوره

12/676

4501

0/000

3/78

 .9میزان آشنایی دانشجویان با
بخشهای مختلف سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه

9/096

4501

0/000

3/69
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 .10پشتیبانی
الکترونیکی

فنی

آموزش

-11/682

4501

0/000

3/25

-13/651

4440

0/000

3/14

10/166

4501

0/000

3/74

 .13استفاده از شیوه یادگیری
الکترونیکی در کنار کالسهای رو
در رو

3/573

4501

0/000

3/60

 .14میزان رضایت از سامانه
یادگیری الکترونیکی دانشگاه

-4/178

4501

0/000

3/40

 .11میزان عالقه به تحصیل در
محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال
982
 .12امکان یادگیری در هر زمان و
مکان در تحصیل به شیوه
الکترونیکی

بر اساس نتایج جدول ( 81/9 ،)2درصد از دانشجویان اعالم نمودند که از امکانات الزم جهت شرکت فعال در کالسهای الکترونیکی برخوردار بوده و 18/1
درصد اعالم نمودند دسترسی کافی به امکانات الزم جهت کالسهای الکترونیکی ندارند .در خصوص دورههای آموزشی  69/01درصد دانشجویان اعالم نمودند
نیازمند دورههای آموزشی مرتبط با فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی نمیباشند و  30/98درصد اعالم نمودند نیازمند گذراندن دورههای مذکور هستند63.
درصد دانشجویان سایر پلتفرمهای یادگیری الکترونیکی را ارجحتر از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران میدانند و  51/28درصد دانشجویان اعالم
نمودند در نیمسال  982نگرششان نسبت به اثربخشی شیوه الکترونیکی افت پیدا کرده است 62/61 .درصد دانشجویان شیوه آموزش ترکیبی (همزمان و
غیرهمزمان) را شیوه اثربخش در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی دانستهاند و پس از آن  20/59درصد شیوه همزمان و  16/8درصد شیوه غیرهمزمان را
اثربخشتر دانستهاند.
جدول ( :)2فراوانی و درصد فراوانی گویه های  15تا  19پرسشنامه
فراوانی

گویه
 .15برخورداری از امکانات الزم جهت
شرکت فعال در کالسهای الکترونیکی
 .16نیازمندی به دورههای آموزشی مرتبط
با فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی
 .17ارجحیت سایر پلتفرمهای یادگیری
الکترونیکی نسبت به سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه
 .18نگرش دانشجویان در خصوص
اثربخشی شیوه الکترونیکی در نیمسال
982
 .19دیدگاه دانشجویان در خصوص
اثربخشی یادگیری به شیوههای همزمان،
غیرهمزمان و ترکیبی

درصد
فراوانی

بله

3688

81/9

خیر

814

18/1

بله

1395

30/98

خیر

3107

69/01

بله

2837

63/0

خیر

1665

37/0

افت نگرش

2309

51/28

بهبود
نگرش

2193

48/71

همزمان

927

20/59

غیرهمزمان

756

16/8

ترکیبی

2819

62/61

در ادامه سؤال  16پژوهش ،از دانشجویان خواسته شد دورههایی که به منظور بهبود کیفیت یاددهی -یادگیری بدان نیاز دارند را ذکر نمایند .با استفاده از
کدهای باز استخراج شده از پاسخ دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش ،مفاهیم شناسایی شده در  3مقوله دستهبندی شدند .همانگونه که در جدول ()3
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مالحظه میشود ،دورههای مورد اشاره دانشجویان عبارتاند از :مهارت های مرتبط با تحصیل در محیط یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با ابزارها و نرمافزارهای
مرتبط با یادگیری الکترونیکی ،مهارتهای مرتبط با نحوه تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی.

مقوله

عبارات کلیدی

مهارتهای مرتبط با تحصیل در محیط الکترونیکی

جدول ( :)3مهارتها و تواناییهای مورد نیاز دانشجویان به منظور توانافزایی ایشان در محیط یادگیری الکترونیکی
آشنایی با ارتقاء خودکارآمدی پژوهشی در آموزشهای الکترونیکی،
آشنایی با ایجاد و حفظ انگیزه جهت شرکت در دورههای الکترونیکی،
آشنایی با برنامهریزی تحصیلی متناسب با دورههای الکترونیکی ،آشنایی
با تکنیکهای یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با روش تحقیق در محیط
وب ،آشنایی با فرهنگ استفاده از یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با
مدیریت زمان در آزمونهای الکترونیکی ،آشنایی با مشارکت در
دورههای الکترونیکی ،آشنایی با مهارت فن بیان در دورههای
الکترونیکی ،آشنایی با نحوه ارائه به صورت الکترونیکی ،آشنایی با نحوه
افزایش اعتماد به نفس جهت شرکت در مباحث غیرحضوری ،آشنایی با
نحوه تمرکز در دورههای الکترونیکی ،آشنایی با نحوه گوش دادن مؤثر
در آموزش در محیط الکترونیکی ،آشنایی با نحوه مواجه با فضای مرده
مجازی ،آشنایی با نحوه یادگیری اثربخش در دورههای الکترونیکی،
آشنایی با یادداشتبرداری مؤثر در دورههای الکترونیکی ،آشنایی با
یادگیری فعال در دورههای یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با نحوه آزمون
دادن به شیوه الکترونیکی ،دوره افزایش مهارت و سرعت تایپ ،دوره
مدیریت زمان در یادگیری الکترونیکی ،دوره مدیریت منابع در یادگیری
الکترونیکی ،دوره مشاوره (در حوزه آموزش در محیط الکترونیکی)،
مدیریت استرس در دورههای الکترونیکی
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مهارتهای مرتبط با نحوه تعامل در

آشنایی با ، ICDLآشنایی با ابزارهای مورد استفاده در یادگیری
الکترونیکی ،آشنایی با گوگل میت ،آشنایی با مهارتهای کامپیوتری،
دورههای آشنایی با کامپیوتر ،آشنایی با نرمافزار اسکای روم ،آشنایی با
نرمافزار اسکایپ ،آشنایی با نرمافزار اکسل ،آشنایی با نرمافزار پاورپوینت،
آشنایی با نرمافزار کمتازیا ،آشنایی با نرمافزار ورد ،آشنایی با نرمافزارهای
آفیس ،آشنایی با نرمافزارهای تدوین و اصالح فیلم و صدا ،آشنایی با
نرمافزارهای تولید محتوای الکترونیکی ،آشنایی با نرمافزارهای ضبط و
پخش فیلم و صدا ،آشنایی با نرمافزارهای مرتبط با دورههای
الکترونیکی ،آشنایی با نرمافزارهای مرتبط با دورههای غیرحضوری،
آشنایی با ویندوز ،آموزش نصب نرمافزارها ،دورههای آشنایی با
کامپیوتر ،آشنایی با تاالر گفتمان سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با اتاق چت خصوصی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با تابلو اعالنات سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،آشنایی با
چگونگی ضبط کالسهای الکترونیکی در سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه ،آشنایی با نحوه ارائه در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با نحوه استفاده از دروس ضبط شده با موبایل ،آشنایی با نحوه
استفاده از دوربین/وبکم در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با نحوه استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه در
موبایل ،آشنایی با نحوه استفاده از میکروفون در سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،آشنایی با نحوه بارگذاری فایل در سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،آشنایی با نحوه دانلود فایلهای ارائه شده توسط
استاد در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،آشنایی با نحوه دانلود
فیلمهای ضبط شده کالس در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با نحوه دانلود محتوا از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به
صورت آفالین ،آشنایی با نحوه ذخیرهسازی فایلهای کالس در هنگام
پخش ،آشنایی با بخش آزمون سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،
آشنایی با نحوه نمایش فایل در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه
جهت ارائه درس ،آشنایی با ادوبی کانکت ،آشنایی با ارائه درس در
نرمافزار ادوبی کانکت ،آشنایی با نرمافزار ادوبی کانکت ،آشنایی با نحوه
استفاده از ابزارهای وایت برد الکترونیکی ،آشنایی با نرمافزار بیگ بلو
باتن
محیط یادگیری الکترونیکی

آشنایی با ابزارها و نرمافزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی

دانشگاه کردستان

آشنایی با تعامل مؤثر در یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با نحوه تعامل با
استاد در محیط الکترونیکی ،آشنایی با نحوه تعامل با سایر دانشجویان
در محیط الکترونیکی ،آشنایی با نحوه تعامل و ارتباط در محیط
الکترونیکی
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مهارتهای مرتبط با تحصیل در محیط الکترونیکی :تحصیل در محیط الکترونیکی عالوه بر مهارتهای الزم جهت کار با نرمافزارهای مربوط به محیط
الکترونیکی ،نیازمند آشنایی دانشجویان با شیوه تحصیل در محیط مربوطه است .در این خصوص دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش پیرامون لزوم برگزاری
دورههای الزم به منظور بهبود کیفیت یاددهی-یادگیری در محیط الکترونیکی بر موارد زیر تأکید نمودند« :دورههای نحوه افزایش تمرکز در کالسهای
الکترونیکی برای باالبردن کیفیت کالس های الکترونیکی ،مورد نیاز دانشجو است .اغلب به دلیل شرایط محیطی حواس دانشجو پرت میشود (م ،519م،650
م»)1545؛ «در حال حاضر به دورههای آشنایی با مهارت های مدیریت زمان و منابع و دوره طریقه پژوهش و استفاده از منابع و پایگاههای دادهای الکترونیکی
نیازمندم (م»)585؛ «دوره یا دورههایی جهت آشنایی با نحوه آزمون دادن مجازی برگزار گردد (م»)871؛ «با عناوین این دورهها آشنا نیستم فقط میدانم به
دلیل کمتجربگی در آموزش مجازی ،نیاز به دورهای دارم تا فرآیند یادگیریام بهتر شود (م»)1333؛ «برگزاری دورههایی به جهت افزایش اعتماد به نفس فرد
برای هند رایز کردن و شرکت در سایر امور مجازی (م»)1545
آشنایی با ابزارها و نرمافزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی :کلودزیاک و روزاک ( )2017معتقدند که داشتن مهارتهایی مثل کار با سختافزار،
نرمافزار و  ...برای حضور در دورههای الکترونیکی بسیار بااهمیت است و عنوان میکنند که قبل از حضور در دورههای یادگیری الکترونیکی این شایستگیها در
افراد باید مورد پرسش و آزمون قرار بگیرد تا از حضور شایسته و مؤثر افراد در محیط الکترونیکی اطمینان حاصل شود (.)Narenji Thani & et al, 2021
بر این اساس دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش بر موارد زیر تأکید نمودند« :جهت شرکت در کالسهای مجازی به آموزش کار حرفهای با کامپیوتر نیازمندم
(م ،1545م»)1681؛ «آموزش نرمافزارهای اکسل ،پاورپوینت ،ورد و  ...برای شرکت در دورههای حضوری و بهخصوص الکترونیکی برای دانشجویان ضروری
است (م ،1799م»)1843؛ «آشنایی با نرمافزارها و سختافزارهای مورد نیاز جهت تولید محتوای الکترونیکی (م»)3336؛ «لزوم برگزاری دورههایی برای
آموزش انواع نرمافزارهای به روز تولید فیلمهای آموزشی حرفهای برای دانشجویان در همه مقاطع (م»)3866؛ «با توجه به اینکه برخی کالسها در اسکایپ
برگزار میشود نیاز است با محیط این نرمافزار و نحوه استفاده درست و کامل از آن آشنا شویم (م ،302م ،1799م« ،»)4060جهت بهرهمندی مناسب از فضای
یادگیری الکترونیکی دانشگاه نیاز داریم با نرم افزارهای متداول در آموزش در محیط الکترونیکی از قبیل ادوبی کانکت ،بیگ بلوباتن و سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه آشنا شویم (م ،271م ،340م ،398م»)401؛ «لزوم آشنایی با نحوه حل مشکالتی که در سامانه ایجاد میشود اعم از مشکالت نرمافزاری و یا میکروفون
و دوربین (م») 281؛ «لزوم آموزش امکانات کامل سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه و ادوبی کانتکت و آموزش سامانه آزمون (م»)321؛ «لزوم آموزش کامل
محیط آموزشی الکترونیکی و کار با آن قبل شروع دوره (م.»)472
مهارتهای مرتبط با نحوه تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی :تعامل در محیط الکترونیکی به صورت پیچیده و به وسیله یادگیرنده از طریق مواردی
مانند پرسش کردن ،پاسخ دادن ،توضیح دادن ،جستوجو کردن ،ارتباط برقرار کردن ،ساختن و ارزیابی امکانپذیر میشود ( ;Galbbert & Sims, 2007
 )kamal Kharrazi & et al, 2016و بر این اساس نیاز است دانشجو بهعنوان یادگیرنده شایستگیها الزم جهت برقراری تعامل مفید را در کالسهای
آموزشی در بستر الکترونیکی داشته باشد .بر این اساس دانشجویان مشارکتکننده در خصوص دورههای مورد نیاز خود در حوزه تعامل بیان نمودهاند« :در
محیط الکترونیکی تعامل با دانشجویان دیگر و استاد بهسختی انجام میگیرد .بر این اساس الزم است دورههایی برگزار شود و نحوه تعامل درست در فضای
مجازی را با استاد و دانشجویان توضیح دهد (م ،1309م« ،») 1435من دانشجو ترم یک هستم و واقعاً تعامل خوبی با اساتید و درس به دلیل شرایط کرونایی
نداشتم به نظر من باید بهصورت دوره ای جلساتی برگزار شده و شیوه تعامل صحیح در این محیط آموزش داده شود (م»)3371؛ «آشنایی بیشتر با ویژگی
تعامالت گروهی و اهمیت آن در ارتقاء اثربخشی آموزش الکترونیکی (م.»)3841
در نهایت در ادامه پژوهش از دانشجویان خواسته شد چالشها و موانع موجود در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی که با آن مواجه بودهاند را ذکر نمایند .در
خصوص چالشها و موانع طی فرایند یاددهی-یادگیری از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،مفاهیم شناسایی شده از پاسخ ارائه شده توسط دانشجویان
شرکتکننده در پژوهش ،در  10مقوله دستهبندی شده اند .همانگونه که در جدول ( )4مالحظه میشود ،چالشهای فرایند یاددهی-یادگیری از طریق سامانه
یادگیری الکترونیکی دانشگاه عبارتاند از :چالشهای مرتبط با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی ،چالشهای مرتبط با اعضای هیئتعلمی ،چالشهای مرتبط
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با دانشجویان ،چالشهای مرتبط با نحوه برقراری تعامل ،چالشهای جسمی و روانی ،چالشهای پداگوژیکال در محیط الکترونیکی ،چالشهای مالی ،چالشهای
مرتبط با پشتیبانی ،چالشهای سختافزاری ،چالشهای زیرساخت.

چالشهاي مرتبط با اعضاي هیئتعلمی

چالشهاي مرتبط با سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی

جدول ( :)4دستهبندی مفاهیم شناسایی شده
مفهوم
مقوله
امکانات کم سامانه ،پایین بودن کیفیت سامانه ،ترافیک باالی سامانه ،خارج شدن
غیرارادی اساتید /دانشجو از سامانه ،خطا در سامانه (در کالس /در امتحانات)،
ضبط نشدن برخی از کالسها در سامانه ،ضعیف بودن سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،طراحی پیچیده سامانه ،عدم اتصال به سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،عدم وجود نوتیفیکیشن برای اعالنات سامانه ،عدم امکان
آپلود فایل در سامانه ،عدم امکان باال بردن سرعت پخش کالسهای آفالین،
عدم امکان دانلود برخی ویدیوها در سامانه ،عدم امکان دانلود کالسها در سامانه،
عدم ثبت پاسخ امتحان در سامانه ،عدم دسترسی اساتید به سامانه ،عدم دسترسی
به کالسهای ضبط شده از طریق موبایل ،عدم دسترسی دانشجویان به سامانه،
عدم کارکرد مناسب سامانه در ساعات پرترافیک ،عمل نکردن سامانه با مرورگر
فایرفاکس ،غیر فعال بودن برخی امکانات سامانه ،قطع ارتباط در حین برگزاری
کالس ،قطع شدن سامانه در امتحانات ،قطع و وصل شدن سامانه ،کارکرد
نامطلوب سامانه ،کندی سامانه ،مشکالت تصویر در سامانه (کیفیت پایین تصویر
 /قطع و وصل شدن تصویر) ،مشکل اتصال استاد/دانشجو به سامانه ،مشکل در
برقراری ارتباط از طریق میکروفون در سامانه ،مشکل در تایپ فارسی در سامانه،
مشکل در ورود به سامانه ،مشکل کار نکردن دوربین /وبکم ،مشکالت سامانه در
گوشی آیفون ،مشکالت سامانه پس از به روزرسانی ،مشکالت صدا در سامانه
(قطع و وصل شدن صدای استاد و دانشجو /نویز /تأخیر صدا /پایین بودن کیفیت
صدا /اکوی صدا) ،مشکالت فنی سامانه ،یوزرفرندلی نبودن سامانه

استفاده اساتید از سایر پلتفرمهای یادگیری الکترونیکی ،آشنایی کم اساتید
در استفاده از فناوریهای جدید ،تولید محتوای الکترونیکی ضعیف اساتید،
سر و صدای منزل یا محل کار اساتید ،عدم استفاده اساتید از وبکم ،عدم
آشنایی اساتید با شیوه تدریس در محیط الکترونیکی ،عدم آشنایی اساتید
با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،عدم پاسخگویی اساتید به
سؤاالت در محیط الکترونیکی ،عدم توانایی اساتید در بازخورد گیری و
سنجش یادگیری دانشجویان ،عدم حضور به موقع اساتید در دورههای
الکترونیکی ،عدم شناخت اساتید از دانشجویان ،عدم ارائه تصویر توسط
اساتید در کالس در محیط الکترونیکی ،عدم مهارت اساتید در انتقال
مباحث در محیط الکترونیکی ،عدم مهارت استاد در استفاده از تجهیزات
آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم اختصاص زمان توسط اساتید برای
بهبود روش تدریس در محیط الکترونیکی ،عدم استفاده اساتید از تمام
امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

359

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
سنندج  19- 18اسفند 1400

چالشهاي مرتبط با نحوه

برقراري تعامل

چالشهاي جسمی و

روانی

چالشهاي پداگوژیکال در محیط الکترونیکی

چالشهاي مرتبط با

دانشجویان

دانشگاه کردستان

اشتیاق کمتر دانشجویان به تحصیل در آموزش در محیط الکترونیکی،
پایین بودن تمرکز دانشجویان در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم
آشنایی دانشجویان با اساتید ،آشنایی ناکافی دانشجویان با سامانه
یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،عدم جدیت کالس از دیدگاه دانشجویان،
عدم دسترسی دانشجویان شهرستان به اینترنت پر سرعت ،عدم دسترسی
دانشجویان شهرستان به منابع درسی ،عدم استفاده دانشجویان از وبکم،
عدم آشنایی دانشجویان با کامپیوتر و اینترنت
تعامل کمتر دانشجویان و اساتید در آموزش در محیط الکترونیکی ،ارتباط
یک طرفه استاد در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم امکان ارتباط
چهره به چهره با اساتید ،عدم امکان ارتباط مناسب دانشجویان با یکدیگر،
عدم امکان بحث و گفتگو بین دانشجویان و اساتید ،عدم امکان تعامل با
اساتید و دانشجویان سایر رشتهها ،عدم امکان تعامل چهره به چهره با
دانشجویان دیگر ،عدم دسترسی به اساتید در محیط الکترونیکی ،عدم
امکان تعامل با دانشجویان ترمهای باالتر
ابتالی دانشجویان به مشکالت جسمی در آموزش الکترونیکی ،استرس
حضور در کالسهای الکترونیکی به جهت قطع شدن کالس ،استرس
قطع شدن اینترنت هنگام امتحان ،استرس قطع شدن سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه هنگام امتحان ،خستگی و فشار روانی دانشجویان در
آموزش در محیط الکترونیکی ،کاهش بینایی به جهت استفاده از لپتاپ،
ابتالی دانشجویان به مشکالت روحی در آموزش الکترونیکی ،ایجاد حس
پرخاشگری
اتالف وقت کالس جهت تنظیم صدا و تصویر اساتید ،افت تحصیلی
دانشجویان در آموزش به شیوه الکترونیکی ،بازدهی پایین یادگیری در
آموزش در محیط الکترونیکی ،باال بودن حجم تدریس شده توسط اساتید
نسبت به دورههای حضوری ،پایین بودن کیفیت آموزش در محیط
الکترونیکی ،تعداد باالی دانشجویان در کالسهای الکترونیکی،
خستهکننده بودن آموزش در محیط الکترونیکی برای دانشجویان،
دشواری تفهیم سؤال مورد نظر به استاد در آموزش در محیط الکترونیکی،
سختی یادگیری مفاهیم در آموزش به شیوه الکترونیکی ،طوالنی شدن
کالسهای الکترونیکی نسبت به کالسهای حضوری ،عدم
اشتراکگذاری محتوا در زمان تدریس توسط اساتید ،عدم اعمال عدالت
آموزشی در شیوه آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم امکان انتقال مفاهیم
در کالسهای عملی در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم امکان
پرسش به موقع در کالس درس ،عدم امکان طرح کامل سؤاالت در
دورههای الکترونیکی ،عدم ارزشیابی دقیق دانشجو توسط اساتید در
کالس ،عدم امکان مباحثه و طرح سؤال از اساتید ،یکنواختی فرایند
یادگیری در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم جذابیت کالسهای
الکترونیکی ،عدم دریافت بازخورد از استاد ،عدم مشارکت دانشجویان در
آموزش در محیط الکترونیکی ،ناکارآمدی یادگیری الکترونیکی برای
جایگزینی با آموزش حضوری
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چالشهاي

مالی

چالشهاي مرتبط با

نظام پشتیبانی

چالشهاي

سختافزاري

چالشهاي مرتبط با

زیرساخت

دانشگاه کردستان

باال بودن هزینه تهیه امکانات سخت افزاری ،باال بودن هزینه اینترنت،
باال بودن هزینه دریافت پایاننامههای دانشگاه تهران ،عدم دسترسی به
امکانات مالی جهت خرید تجهیزات آموزش در محیط الکترونیک
پشتیبانی فنی ضعیف سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،عدم
پاسخگویی کارشناسان فنی

تجهیزات الکترونیکی قدیمی دانشجو ،عدم دسترسی دانشجویان به
امکانات سختافزاری الزم ،عدم دسترسی به لپتاپ ،عدم وجود دوربین،
مشکالت سخت افزاری ،عدم دسترسی اساتید به امکانات سختافزاری
مناسب ،عدم وجود میکروفون
پایین بودن سرعت اینترنت ،باال بودن حجم اینترنت مصرفی ،پایین بودن
کیفیت اینترنت ،عدم ،امکان برقراری ارتباط تصویری به دلیل مشکالت
زیرساختی ،عدم دسترسی دائمی به اینترنت ،عدم وجود زیرساختهای
صوتی مناسب ،فقدان زیرساختهای الزم در آموزش در محیط
الکترونیکی ،قطع و وصل شدن اینترنت ،قطع شدن برق ،ضعیف بودن
اینترنت ،عدم دسترسی به اینترنت ،پایین بودن سرعت سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،پهنای باند کم سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

چالشهای مرتبط با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی :سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی یکی از ابزارهای کلیدی در شکلگیری ،استمرار و توسعه
آموزشهای الکترونیکی است ( )Zare Bidaki,2015که در صورت وجود اختالل یا کاستی می تواند به طرق مختلف سبب کاهش کیفیت فرایند یاددهی-
یادگیری الکترونیکی شود .دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش به چالش های متنوع و زیادی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران اشاره نمودهاند از
جمله برخی از دانشجویان ،ترافیک باالی سامانه و اختالل آن در ساعات پر ترافیک ،خارج شدن غیرارادی اساتید /دانشجو از سامانه ،قطع ارتباط در حین
برگزاری کالس و قطع و وصل شدن سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه را از چالش های دسترسی و ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه دانستهاند.
به عنوان نمونه دانشجویان اظهار داشته اند« :گاهی اوقات مشکل در اتصال به سامانه داشتیم به طوری که مجبور بودیم کالس را در اسکایپ برگزار کنیم
(م« ،»)30در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به ویژه در تعامل زنده ارتباط مدام قطع میشود (م« ،»)76ترافیک باال و ضعف سیستم در برگزاری همزمان
کالسها ،قطعی سیستم و کند بودن از مشکالت اساسی بود (م.»)96
بخش دیگری از مشکالت دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به کیفیت صدا و تصویر و امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه از قبیل
اتصال میکروفون و وبکم ،تایپ فارسی و  ...مربوط می شد .بر این اساس دانشجویان بیان نمودند« :دوبل شدن و برگشت صدا و در مواردی قطعی صدا از مشکالت
سامانه دانشگاه است (م« ،»)341در کیفیت صدا نسبت به اسکای روم از کیفیت کمتری برخوردار بود (م« ،»)362بیشترین مشکل اکو شدن صدای میکروفن
دانشجویان هنگامی است که استاد و دانشجو میخواهند همزمان با هم حرف بزنند یا اینکه میکروفن چند دانشجو همزمان با هم وصل باشد (م« ،»)376مشکل
قطع صدا یا تصویر استاد و سایر حاضرین در محیط ادوبی کانکت و بیگبلوباتن (م« ،»)1177سؤالها را در ادبی کانکت نمیتوان به صورت فارسی تایپ کرد و
اینگونه پرسش از استاد را سخت و طوالنی میکند (به صورت فینگلیش) (م.»)2165
چالشهای مرتبط با اعضای هیئتعلمی :چالشهای دانشجویان در خصوص اعضای هیئتعلمی در دو بخش تقسیم میشود .بخش اول مربوط به مهارت
اساتید در حوزه های مختلف مرتبط با یادگیری الکترونیکی است که دانشجویان در این خصوص بیان داشتهاند« :ضعف برخی اساتید در استفاده از تجهیزات
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الکترونیکی (نداشتن دانش و تسلط کافی در فضای الکترونیکی) (م« ،») 66برخی استادان تمایل به تدریس الکترونیکی نداشتند و صرفاً فایل ارسال کردند
(م« ،»)2195برخی اساتید برای ارائه مناسب در کالس آمادگی الزم را ندارند (م« ،»)2236اساتید خیلی مطالب را نمیتوانستند انتقال دهند (م،»)2289
«بیانگیزگی برخی اساتید برای آمادهسازی مطالب الکترونیکی و سرهمبندی کالس توسط ایشان (م« ،»)2324اساتید بسیاری هنوز طرز استفاده از سامانههای
مختلف آموزش الکترونیکی را بلد نیستند (م ») 2412و بخش دوم مرتبط با امکانات اساتید جهت استفاده از محیط الکترونیکی است؛ که در این خصوص
دانشجویان اظهار داشتند «اساتید از وبکم استفاده نمیکنند (م« ،»)60اساتید محیط مناسبی برای برگزاری یا ضبط کالسها ندارند .سر صدای منزل یا محل
کار اساتید آزاردهنده است (م.»)57
چالشهای مرتبط با دانشجویان :در رویکرد یادگیری الکترونیکی دانشجویان عالوه برداشتن حداقل ویژگیها و تواناییهای الزم برای یادگیری و موفقیت در
آن باید از مهارتها ،تواناییها و ویژگیها خاص دوره برخوردار باشند ( ،)Heidari & et al, 2013نیاز است دانشجویان با رغبت و تمایل قلبی دورههای
الکترونیکی را برگزینند ،پیش از ورود به دورههای الکترونیکی دانش علمی الزم در زمینه رشته خود داشته باشند ( .)Narenji Thani & et al, 2021در
این میان دانشجویان بیان کردهاند که اشتیاق و انگیزه کمتری جهت شرکت در کالسهای الکترونیکی را داشتهاند ،تمرکز دانشجویان در آموزش در محیط
الکترونیکی پایین بوده و کالسها از دیدگاه دانشجویان جدیت کافی و الزم را ندارد ،از سوی دیگر عدم آشنایی دانشجویان با اساتید ،آشنایی ناکافی دانشجویان
با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ،عدم دسترسی دانشجویان شهرستان به اینترنت پر سرعت و ...برای دانشجویان در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی
به چالش اساسی تبدیل شده است .در این خصوص دانشجویان بیان داشتهاند« :فضا و محیط الکترونیکی روی میل و اشتیاق دانشجو تأثیر خوبی ندارد و انتظار
نباید داشت که کیفیت در همان حد دورههای حضوری باقی بماند (م« ،»)1200تمرکز استاد و دانشجو در این شیوه بسیار پایین است (م« ،»)1424کالسها
از نظر دانشجویان جدی گرفته نمیشود (م« ،») 33آشنایی کافی با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه نداریم و از طرف دانشگاه آموزش کافی ارائه نمیشود
(م« ،»)1796این مورد باید در نظر گرفته شود افرادی که در شهرستانها وارد سامانه میشوند مشکل ضعیف بودن اینترنت را دارند و کالسها را بهصورت
قطع و وصل دارند و اساتید به حضور و مشارکت در کالس اهمیت میدهند (م.»)2725
چالشهای مرتبط با نحوه برقراری تعامل :یکی از مواردی که در اظهارات دانشجویان در خصوص چالشهای یادگیری الکترونیکی مشاهده میشود مسئله
تعامل است .در بیان دانشجویان تعامل حیطههای مختلفی از قبیل تعامل دانشجو -استاد ،تعامل دانشجویان یک کالس با یکدیگر ،تعامل با دانشجویان و اعضای
هیئتعلمی سایر رشتهها ،تعامل با دانشجویان ترمهای باالتر و ...را شامل میشود.
در این خصوص دانشجویان بیان داشتهاند «متأسفانه اساتید محترم هیچ پاسخی به ایمیل و تلفن و پیامک نمیدادند .تالش بسیار من برای برقراری ارتباط با
استاد و تعامل با ایشان برای در جریان قرار دادن مشکالت با پاسخی مواجه نشد (م« ،») 2906امکان تعامل حضوری با اساتید و دانشجویان جهت مباحثه و
رفع اشکاالت درسی وجود ندارد (« ،») 3518تعامل چند طرفه بین دانشجو با استاد و سایر دانشجویان به سختی انجام میشود (م« ،»)3521امکان تعامل با
دانشجویان ترم باالیی برای استفاده از تجارت آنها و مشاوره با آنها و اصالً آشنایی با آنها وجود ندارد .امکان استفاده از اساتید و دانشجویان دیگر غیر از
رشتهی خود امکانپذیر نیست (م.»)798
چالشهای جسمی و روانی :یکجانشینی و عدم امکان تکامل سازنده برای دانشجویان مشکالت جسمی و روانی متعددی ایجاد نموده است .در این خصوص
دانشجویان بیان داشته اند «استفاده مداوم از کامپیوتر باعث ضعیف شدن چشم همراه با سرگیجه و پرخاشگر شدن شده است (م« ،»)846سوزش و خارش
چشمان و سردرد به دلیل کار زیاد با لپتاپ و موبایل (م« ،») 1542دچار مشکالت سالمت جسمی هم شدیم از جمله گردن درد و چشم درد و...به دلیل
طوالنی بودن (م« ،»)1963نگاه کردن طوالنی مدت به صفحه لب تاپ باعث خستگی بیش از حد چشم وافت تمرکز و ایجاد مشکالت روحی و جسمی شده
است (م« ،»)2433استرس بیش از اندازهی حضور در کالس های الکترونیکی به دلیل قطعی اینترنت و از دست دادن مطالب ذکر شده توسط مدرس (م.»)118
چالشهای پداگوژیکال در محیط الکترونیکی :دانشجویان در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی نیز دچار مشکالتی از قبیل اتالف وقت کالس جهت
تنظیم صدا و تصویر اساتید ،پایین بودن کیفیت آموزش در محیط الکترونیکی ،دشواری تفهیم سؤال مورد نظر به استاد در آموزش در محیط الکترونیکی ،سختی
یادگیری مفاهیم در آموزش به شیوه الکترونیکی ،عدم امکان انتقال مفاهیم در کالسهای عملی در آموزش در محیط الکترونیکی و ...شدهاند .در این خصوص
دانشجویان بیان داشته اند «بعضی روزها که سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مشکل دارد ،بعضی اساتید وقت زیادی را صرف تالش برای ورود به کالس
میکنند و بعضی روزها موفق هم نمیشوند و باعث اتالف وقت میشوند (م« ،»)1772در کالسهای آموزشی در محیط الکترونیکی کیفیت آموزش به طرز
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چشمگیری افت نموده و امکان رفع اشکال عمالً وجود ندارد (م« ،»)1954در کالس نمیتوانیم به موقع سؤال و مطرح کنیم تایپ کنیم (م« ،»)2988مهمترین
این هست که یک سری از دروس که نیاز به حضور سر کالس می باشد مانند درس ژنتیک و یا جاده سازی که نیاز به حضور و بازدید در طبیعت میباشد در
سامانه دچار مشکل است؛ و درسی مثل ورزش و تربیتبدنی بهصورت الکترونیکی دچار مشکل می باشد و اینکه در صورت به وجود آمدن سؤال از مطالب ذکر
شده امکان درستی برای بازگو کردن و پاسخ گرفتن وجود ندارد (م.»)3931
چالشهای مالی :سیستم آموزش در محیط الکترونیکی به دلیل نیازمندی به امکانات اولیهای مانند اینترنت و سختافزارهایی چون لب تاب/کامپیوتر ،وبکم،
میکروفون و  ...نیازمند صرف هزینه از جانب دانشجویان است که این خود برای برخی از دانشجویان ایجاد چالش نموده است .در این خصوص دانشجویان بیان
نمودند «هزینههای نرمافزاری و سختافزاری برای دانشجویان باالست (م« ،»)4253مبلغ بابت اسکن و ارسال پایاننامههای دانشگاه تهران برای خود دانشجویان
دانشگاه تهران بسیار باالست (م« ،»)904به دلیل شرایط مالی و تعرفه باالی بستههای اینترنت شرکت در کالسها با مشکل مواجه است( .م« ،»)3099هزینه
مصرف اینترنت من بیش از  ۵برابر شده و گاهی مجبور به پرداخت هزینه اینترنت تلفن همراه تا نزدیک یکمیلیون تومان در ماه میشوم که واقعاً خیلی خیلی
زیاد ا ست .اتصال به وی پی ان دانشگاه و کار کردن روی سرور و دانلود فایلهای درسی و ویدیوها و کالسهای الکترونیکی ،حجم خیلی باالیی میگیرد .من
یک لپتاپ قدیمی و یک گوشی با حافظه پایین  ١۶دارم .توانایی پرداخت این هزینههای سنگین را ندارم (م.»)3806
چالشهای مرتبط با نظام پشتیبانی :پشتیبانی و آمادگی کادر فنی یک سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی برای رفع فوری و مستمر معایب نرمافزاری آن،
از اولویتهای نخست در مدیریت چنین سامانههایی است ( .)Zare Bidaki,2015در این میان دانشجویان پشتیبانی فنی ضعیف سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه و عدم پاسخگویی کارشناسان فنی را از جمله چالشهای فرایند یاددهی -یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران دانسته و در این خصوص بیان کردند
«دسترسی مناسب و راحت به پشتیبانی سایت وجود ندارد (م« ،»)4016پاسخگویی ضعیف عوامل پشتیبانی دانشگاه و شفاف نبودن در بسیار از موارد
خواستهشده (م« ،»)283در دسترس نبودن و پاسخگو نبودن کارکنان پشتیبانی فنی(م.»)1742
چالشهای سختافزاری :سخت افزار از جمله عناصر مهم حوزه یادگیری الکترونیکی است که به نوعی یادگیری الکترونیکی با کمک آن تحقق مییابد
( .)Narenji Thani & et al, 2021تجهیزات الکترونیکی قدیمی دانشجو ،عدم دسترسی دانشجویان به امکانات سختافزاری الزم ،عدم دسترسی به لپتاپ،
عدم وجود دوربین ،عدم دسترسی اساتید به امکانات سخت افزاری مناسب ،عدم وجود میکروفون و ...از جمله چالشهای سختافزاری از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه تهران است .در این خصوص دانشجویان اظهار داشته اند «امکانات و تجهیزات الزم برای اتصال به سامانه را در اختیار نداشتم ،به همین دلیل از حضور
به موقع در کالس ها بازماندم که این امر از سوی اساتید پذیرفته نبود و باعث افت تحصیلی شد (م« ،»)3346نبود تجهیزات و امکانات و وسایل کمک آموزشی
همچون لپتاپ و محیط اینترنت از مشکالت کالسهای آموزشی در محیط الکترونیکی است (م« ،»)4392من یک لپتاپ قدیمی و یک گوشی با حافظه پایین
 ١۶دارم .توانایی پرداخت این هزینههای سنگین را ندارم (م.»)3806
چالشهای مرتبط با زیرساخت :زیرساختهای آموزش در محیط الکترونیکی امکانات ،سیستمها و ساختارهایی در حیطه تکنولوژی و فناوری ارتباطات است
که برای اجرا و دسترسی مناسب بـه خدمات آموزش مجازی مورد نیاز است ( .)Davarzni, 2017از جمله چالشهای دانشجویان در این حوزه میتوان به
پایین بودن سرعت و کیفیت اینترنت ،عدم امکان برقراری ارتباط تصویری به دلیل مشکالت زیرساختی ،عدم وجود زیرساختهای صوتی مناسب ،فقدان
زیرساخت های الزم در آموزش در محیط الکترونیکی ،قطع و وصل شدن اینترنت ،قطع شدن برق ،ضعیف بودن اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت اشاره نمود.
در این خصوص دانشجویان بیان نمودهاند «زیرساخت اینترنت کشور کیفیت بسیار پایینی دارد (م« ،»)557کمبود زیرساختهای سختافزاری در آموزش
اینترنتی و قطعی اینترنت باعث شد آموزش با سختیهایی همراه باشد (م« ،») 1317بیشترین مشکالت مربوط به قطع برق و اینترنت بوده است که از سوی
دانشگاه نیست و باید زیرساختهای بهتری برای آن در کشور تدارک دیده شود (م« ،»)1328کم بود زیرساختها و شاید کیفیت بد اینترنت سبب میشد
کیفیت صدا و تصویر استاد با اشکال مواجه شود (م.»)2082

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که اشاره شد بررسی ادراک دانشجویان از فرایند یاددهی -یادگیری در محیط الکترونیکی در دانشگاه اهمیت به سزایی دارد؛ از این رو در پژوهش
حاضر ابتدا ابعاد مختلف فرایند یاددهی -یادگیری از دیدگاه دانشجویان سنجیده و در ادامه نیازهای آموزشی دانشجویان در این حوزه و همچنین چالشها و
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موانع فرایند مذکور شناسایی و دسته بندی شدند .بر اساس آنچه در بخش کمی مشاهده شد بیشترین میزان مشارکت دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی
مربوط به کارشناسی ارشد با  46/53درصد مشارکت و از لحاظ جنسیت ،دانشجویان مرد با  52/93درصد مشارکت بوده است .همچنین  51/06درصد از
مشارکتکنندگان ساکن شهر تهران بودهاند.
پیرامون اثربخشی انتقال مفاهیم در شیوه یادگیری الکترونیکی در مقایسه با یادگیری رو در رو ،بیش از نیمی از دانشجویان اعالم نمودند که اثربخشی انتقال
مفاهیم در شیوه یادگیری الکترونیکی کمتر از یادگیری رو در رو بوده است .مخمتشین و همکاران ( )2021نیز در بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه نابرژنیه
چلنی روسیه در خصوص یادگیری الکترونیکی بیان داشتند که اکثر دانشجویان معتقدند یادگیری الکترونیکی در بهبود کیفیت یادگیری بیتأثیر میباشد .این
بدان معناست که اکثر دانشجویان مطمئن نبودند که یادگیری الکترونیکی برای بهبود عملکرد و نتایج یادگیری آنها مؤثر است و آنها اظهار داشتند که روش
یادگیری رو در رو ،در مقایسه با یادگیری الکترونیکی بهتر است ( .)Mukhametshin & et al, 2021نتایج به دست آمده در این بخش با نتایج پژوهشهای
بر خی دیگر از محققین در سطح جهان تفاوت چشمگیری دارد .در این خصوص پژوهشگرانی چون وستون و همکاران ( )2013اظهار داشتهاند که دانشجویانی
که تمام یا بخشی از کالسشان را به صورت الکترونیکی گذراندهاند نسبت به دانشجویان دورههای حضوری ،عملکرد بهتر و مناسبتری داشتهاند ( Owston
 .)& et al, 2013بر اساس آنچه دانشجویان در بخش چالشهای فرایند یاددهی یادگیری مطرح نمودند میتوان عوامل زیادی را به عنوان عوامل تأثیرگذار
در خصوص عدم اثربخشی مناسب یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران مورد اشاره قرار داد .به عنوان مثال اولین مورد میتواند عواملی باشد که به طور
مستقیم بر فرایند انتقال مفاهیم و ارتباط استاد و دانشجو اثرگذار بوده است از جمله قطع و وصل شدن سامانه ،اینترنت ،صدا و تصویر؛ مورد دوم میتواند موارد
مربوط به اساتید باشد از جمله عدم آشنایی اساتید با شیوه تولید محتوای الکترونیکی چه از نظر محتوایی و چه از نظر ابزاری و نرمافزاری ،عدم آشنایی اساتید
با شیوه تدریس در محیط الکترونیکی و نحوه صحیح انتقال مفاهیم در این محیط؛ سومین بخش اثرگذار در این حیطه را میتوان امکانات محدود دانشجویان
در خصوص آموزش در محیط الکترونیکی دانست که این امر مانع استفاده مناسب دانشجویان از مفاهیم ارائه شده توسط اساتید میشود.
 51/28درصد از دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش اعالم نموده اند که تجربه یک نیمسال تحصیلی به شیوه الکترونیکی سبب افت نگرش آنان نسبت به
اثربخشی این شیوه از آموزش شده است؛ که با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان شد ،زمانی که آموزش به شیوه الکترونیکی با امکانات الزم و آموزشهای قبلی
اجرا نشود بهطورقطع اثربخشی الزم را نداشته و دیدگاه ذی نفعان (دانشجویان ،اساتید) این شیوه آموزشی دچار افت میگردد .هانگ و همکاران ()2010
دراینباره گفتهاند که در فضای مجازی ،ممکن است دانشجویان در ارتباط با مهارتهای این شیوه آموزشی دچار چالشهایی شوند که این چالشها سبب ایجاد
دیدگاه منفی آنان به این شیوه از آموزش میگردد (.)Huang & et al, 2010
در ادامه بر اساس بررسی انجامشده مشخص شد از میان دانشجویان شرکتکننده در پژوهش ،حدود  18درصد دسترسی به امکانات نرمافزاری ،سختافزاری و
زیرساختی الزم جهت شرکت در دوره های الکترونیکی را ندارند .این بدان معناست که تعداد باالیی از دانشجویان دانشگاه تهران از کالسهای درسی باکیفیت
مطلوب بیبهره میباشند.
در حدود  30درص د از دانشجویان اعالم نمودند به منظور اثربخشی و بهبود کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی به دورههای آموزشی مرتبط نیازمند
بوده که بر اساس اظهارات آنان دورههای مذکور در  3دسته مهارتهای مرتبط با تحصیل در محیط یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با ابزارها و نرمافزارهای مرتبط
با یادگیری الکترونیکی ،مهارت های مرتبط با نحوه تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی تقسیمبندی شدند .در ابتدا یکی از ملزومات برگزاری دورههای
الکترونیکی آشنایی کامل کاربران جهت استفاده مؤثر از سامانه مربوطه است که دانشجویان در این حوزه اعالم نمودند نیازمند آموزشهای تصویری کار با
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه (سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران) هستند .از جمله ملزومات دورههای الکترونیکی آشنایی دانشجویان با شیوه
تحصیل در محیط الکترونیکی از جمله آشنایی با ارتقاء خودکارآمدی پژوهشی در آموزشهای الکترونیکی ،آشنایی با ایجاد و حفظ انگیزه جهت شرکت در
دورههای الکترونیکی ،آشنایی با برنامهریزی تحصیلی متناسب با دورههای الکترونیکی ،آشنایی با تکنیکهای یادگیری الکترونیکی ،آشنایی با روش تحقیق در
محیط وب ،آشنایی با فرهنگ استفاده از یادگیری الکترونیکی و ...میباشد که در صورت عدم توجه به این موارد دانشجویان با چالشهای مختلفی رو به رو
خواهند شد که مشابه این چالشها را در بخش چالش های مرتبط با پداگوژی در محیط الکترونیکی که مورد اشاره دانشجویان بود خواهیم دید .از جمله این
چالشها میتوان به موارد زیر اشار ه نمود :بازدهی پایین یادگیری در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم امکان مباحثه و طرح سؤال از اساتید ،یکنواختی فرایند
یادگیری در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم جذابیت کالس های الکترونیکی ،عدم مشارکت دانشجویان در آموزش در محیط الکترونیکی ،ناکارآمدی یادگیری
الکترو نیکی برای جایگزینی با آموزش حضوری و  . ...در خصوص سومین دوره مطرح شده با توجه به اینکه دورهها در محیط الکترونیکی برگزار میشوند الزم
است دانشجویان از ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با این حوزه استفاده نمایند از جمله لپتاپ /کامپیوتر ،وبکم ،میکروفون ،نرمافزارهای آموزشی مرتبط با سامانه
و ...که در این راستا با توجه به مهارت دانشجویان در این حوزه ممکن است برخی با نحوه استفاده از این ابزارها و نرمافزارها آشنا نبوده و این عدم آشنایی سبب
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تأثیر مستقیم بر کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری آنان داشته باشد .لیبنبرگ و همکاران ( )2012در پژوهش خود بیان میدارند با وجود افزایش استفاده از
 ICTدر آموزش ،بسیاری از دانشجویان دانشگاه هنوز سواد  ICTمورد نیاز برای انجام تکالیف دانشگاه را ندارند ( .)Liebenberg & et al, 2012او به نقل
از براون و همکاران ( )2010بیان میدارد که دسترسی به تنهایی منجر به استفاده مؤثر نمیشود و تمرکز بر افزایش مهارت  ICTدانشجویان همچنان یک
هدف اساسی در محیط الکترونیکی است .این نگرانی وجود دارد که ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،اگر بدون تأمل دقیق انجام شود ،میتواند
منجر به حاشیه رفتن بیشتر کسانی شود که محروم هستند؛ و در آخر دانشجویان به دوره های مرتبط با شیوه تعامل اثربخش در محیط الکترونیکی اشاره
نمودهاند .در این حوزه دانشجویان در بخش چالشها با چالش های متعددی از جمله تعامل کمتر دانشجویان و اساتید در آموزش در محیط الکترونیکی ،عدم
امکان ارتباط مناسب دانشجویان با یکدیگر ،عدم امکان بحث و گفتگو بین دانشجویان و اساتید ،عدم امکان تعامل با اساتید و دانشجویان سایر رشتهها ،عدم
امکان تعامل با دانشجویان ترمهای باالتر و ...اشاره نموده اند که شاید برگزاری دوره مذکور کمک شایانی در رفع چالشهای موجود در این حوزه نماید .از دیدگاه
پالوف و پرات ( )2005کلید فرایند یاددهی -یادگیری ،تعامل میان دانشجویان با اساتید و با خودشان است و مشارکت در یادگیری نتیجه این تعامل میباشد
( .)Mostafavi & et al, 2020وقتی روند ارتباط و تعامل بین استادان و دانشجویان بهراحتی پیش نرود ،دانشجویان احساس میکنند که روش سنتی (رو
در رو) بهتر از یادگیری الکترونیکی است.
در خصوص روشهای یادگیری 20/59 ،درصد از دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش اعالم نمودهاند که از دیدگاه آنان شیوه همزمان (آنالین) 79/16 ،درصد
شیوه غیر همزمان (آفالین) و  62/61درصد شیوه ت رکیبی (آنالین و آفالین) از اثربخشی بیشتری در یادگیری برخوردار بوده است .ابوگی و همکاران ()2021
در راستای نتایج پژوهش خود بیان میدارند علیرغم شرایط اضطراری ،آموزش آنالین بهترین گزینه موجود برای همهگیری ویروس کروناست که نتایج پژوهش
آنان نشان میدهد دانشجویان کمتر از این نوع روش توسط مؤسسات بهرهمند میشوند .از دیدگاه وی رویکرد ترکیبی میتوانست دانشجویان و اساتید را قادر
ساخته تا به آرامی به یک رویکرد کامالً آنالین در این دوره همهگیری منتقل شوند ( .)Aboagye & et al, 2021او به نقل از مورنر و همکاران ()2008
بیان می کند که یادگیری ترکیبی مؤثرترین راه برای انتقال از کالس سنتی به یادگیری الکترونیکی است .ابوگی و همکاران بیان میدارند رویکرد ترکیبی باید
پیش از شیوع ویروس کرونا دانشجویان را با یادگیری الکترونیکی آشنا و آنان را به استفاده از این شیوه وادار میکرد .برای بسیاری از دانشجویان ،یادگیری
الکترونیکی چیز جدیدی است و هنگامی که در دوره همهگیری قرار بگیرند ،ترجیح میدهند ترم تا اطالع ثانوی متوقف شود.
بیش از نیمی از دانشجویان از پشتیبانی فنی ارائه شده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ناراضی میباشند .پشتیبانی فنی رضایت کاربران را افزایش
می دهد و تأثیر مهمی بر باورهای کاربران در پذیرش یا رد یک سیستم اطالعاتی دارد .هنگامیکه کاربران در هنگام مواجهه با مشکلی از کارشناسان کمکی
دریافت نمیکنند ،این احساس را پیدا میکنند که کار با سیستم اتالف وقت است و بنابراین کار با آن را رها میکنند (.)Baleghi-Zadeh & et al, 2017
در حدود  63درصد از دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش ،سایر ابزارهای برگزاری کالس در محیط الکترونیکی را جایگزین مناسبی برای سامانه یادگیری
الکترونیکی دانشگاه دانستهاند .این موضوع بیانگر این است که با توجه به چالش های فراوان سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه که دانشجویان به آن اشاره
نمودهاند سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه را محیط مناسبی برای یادگیری ندانسته و سایر پلتفرمها را به آن ترجیح میدهند .این امر باید مدیران این حوزه
را ترغیب به رفع سریع چالشهای موجود و جلب رضایت دانشجویان نماید.
باوجود تمام چالشها و موانع مطرح شده بیش از نیمی از دانشجویان اعالم نمودهاند در صورت بازگشت به شیوه سنتی (آموزشهای حضوری و رو در رو) تمایل
دارند در کنار کالس های رو در رو از شیوه یادگیری الکترونیکی (به عنوان مکمل) در فرایند یاددهی-یادگیری استفاده نمایند و در کل بیش از نیمی از
دانشجویان رضایت خود را از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه اعالم نمودهاند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر جهت بهبود فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی پیشنهادها زیر ارائه میگردد:
 برگزاری دوره آموزشی د ر حوزه کار با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه برای دانشجویان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه تخصیص وام به دانشجویان جهت تهیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز تحصیل در محیط الکترونیکی پیگیری اصالح ضعفهای سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه از دانشگاه -تقو یت سیستم پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران سامانه
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Intelligent Tutoring System (ITS)
Affect
Emotion
iv
Stimulus
v
Affective State
vi
Affective Tutoring System (ATS)
vii
Russell
viii
Cognitive style
ix
Lesson
x
Sentiment Analysis
xi
Wholistic
xii
Analytic
xiii
Middle
xiv
Face detection
xv
Head Pose estimation
xvi
Self-Supervised Learning (SSL)
xvii
Puzzling
xviii
Emotion recognition
xix
Engagement
xx
Tired
xxi
Confused
xxii
Disengagement
xxiii
Neutral
ii

iii

xxiv

Assessment
E-Assessment
xxvi
Identity authentication
xxvii
Authorship
xxviii
Closed-response
xxix
Open-response
xxx
Alternative
xxxi
Authentic
xxxii
Formative
xxxiii
Summative
xxxiv
Peer-assessment
xxxv
Self-assessment
xxxvi
High-stake
xxxvii
Low-stake
xxxviii
Assessment of learning
xxxix
Assessment for learning
xl
Assessment as learning
xli
Platform
xlii
Stealth assessment
xliii
Game-based assessment
xliv
Learning analytics
xlv
Integrity
xlvi
Based on the knowledge
xlvii
Password
xlviii
Based on the inherence
xlix
Biometric
l
Based on the possession
li
Smart card
xxv

368

نهمین کنفرانس بینالمللی و
پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران
1400  اسفند19- 18 سنندج
دانشگاه کردستان

lii

Location-based authentication
Social network
liv
Mouse
lv
Computer lockdown
lvi
Data mining
lvii
Learning management system
lviii
Strength-weakness-opportunity-threat analysis
liii
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