همایشملیتبادلتجربیاتدانشگاهها
ومراکزآموزشیدراجرایآموزشالکترونیکی
ومراکزآموزششیدراجرایآموزشالکترونیکی
دربحشرانکووید۱۹

از۲۱تا۲۳مرداد۱۳۹۹
http://elearningcovid19.kntu.ac.ir

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮای

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
 ۲۱ﺗﺎ  ۲۳ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۹

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

آ

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب :ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

ﺗﺪوﯾﻦ :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ :ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۹

ﺗﯿﺮاژ ۴۰۰ :ﺟﻠﺪ
ﻫﻤﮑﺎران :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻐﻤﻪﮔﻮ ،زﻫﺮا ﭘﺮﻫﻤﺖ
آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ :ﺗﻬﺮان ،ﺑﻠﻮار ﻣﯿﺮداﻣﺎد  ،ﭘﻼک  ،۴۷۰ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ.
ﺗﻠﻔﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ۰۲۱ − ۸۴۰۶۴۲۷۰ :

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

آ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺨﻦ دﺑﯿﺮ
ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺗﺌﻮری و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از
دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدهاﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روی آوردﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭼﺸﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی آﻣﻮزش و
ً
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺗﻼﺷﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه دوﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻤﻼ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺗﯽ و
ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد در راﺳﺘﺎی درک و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺮان
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺮان ،و در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم زﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺤﻮﻻت در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﺮوز ﺗﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و اﺷﺘﺮاک داﻧﺶ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﻢ.
در اﯾﺮان ﻫﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و دراﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی
ً
وزارت ﻋﺘﻒ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﺘﻒ و ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اوﻟﯿﻪ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺘﻒ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮوه
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﻋﺘﻒ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ً
و ﺧﺼﻮﺻﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی زاﻫﺪی و دﮐﺘﺮ ﺗﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران آن
داﻧﺸﮕﺎه ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻇﺮف ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺨﺰن ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﺪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات و روش ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺣﻀﻮر ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﺰﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ
ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺧﻮﯾﺶ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﻮی
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وزارت ﻋﺘﻒ
دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

ب

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺣﺎﻣﯿﺎن

۱

دﺑﯿﺮان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ

۲

اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران

۳

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻋﻠﻤﯽ

۴

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

۶

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ

۷

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ

۸

ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ

۱۳

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

۱۴

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

ج

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺣﺎﻣﯿﺎن
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﻓﻨﺎوری

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱

ﺣﺎﻣﯿﺎن

دﺑﯿﺮان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ

رﺋﯿﺲ اﻓﺘﺨﺎری ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﮐﯽﺻﺪﯾﻖ

رﺋﯿﺲ ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدان دوﺳﺖ

دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﻮی

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی زاﻫﺪی

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺰﯾﻨﯽ

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
دﮐﺘﺮ آﯾﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺮاﺑﯽ

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ آﻗﺎﯾﯽ

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ
ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺳﺎن ﭘﻮرﻓﺮﯾﺪ

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
اﺣﻤﺪ ﺑﻨﯽ اﺣﻤﺪی

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۲

دﺑﯿﺮان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ

اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺪاﻏﯽ

اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺪک ﯾﺮاﻗﯽ

اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻗﺮﺷﺎﻫﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ
داوود ﺟﻌﻔﺮی

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ادب ﺟﻮ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻨﯽ
آرش ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺸﺮﻓﯽ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۳

اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﮐﺒﺮی

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ آﯾﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﺎزرﮔﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﺪﯾﻊ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺮاﺑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺗﻘﯽ ﯾﺎره

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎزﯾﻼ ﺧﻄﯿﺐ زﻧﺠﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺳﺘﻤﯽ ﻧﮋاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎزی

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی زاﻫﺪی

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﻮی

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻇﺮﯾﻒ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ ﻋﺒﺎدی

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﻋﻘﯿﻖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۴

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻋﻠﻤﯽ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﯿﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺎردان

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﻦ ﮐﺪﯾﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رﯾﺘﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آﯾﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺤﻤﻮدی

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺰﯾﻨﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ آزاده ﻣﻬﺮ ﭘﻮﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮش ﻣﻬﺮاﺑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﻼم ﻧﺎﻇﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﮋه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎزی
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۵

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻋﻠﻤﯽ

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﯿﺮﺻﺎﻧﻊ ،رﺿﻮاﻧﻪ ﺳﺎدات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻟﺸﮕﺮی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﭘﺮﻫﻤﺖ ،زﻫﺮا
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﻐﻤﻪﮔﻮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﺠﺎﺗﯽ اﻣﯿﺮی ،ﻣﻬﺸﯿﺪ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۶

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸ : ۳۰

ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸ : ۳۵

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدان دوﺳﺖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و رﯾﯿﺲ ﻫﻤﺎﯾﺶ

۸ : ۴۰

ﺧﻮش آﻣﺪ و ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ ﺻﻔﻮی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ و رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺮان

۹ : ۰۰

ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺰﯾﻨﯽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ

۹ : ۱۵

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﺻﺪﯾﻖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم و رﺋﯿﺲ اﻓﺘﺨﺎری ﻫﻤﺎﯾﺶ

۹ : ۳۰

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎﺳﺮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رﯾﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﺑﻖ وزارت ﻋﻠﻮم

۹ : ۵۰

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ زاﻫﺪی
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۷

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ
چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Aنشست اول

درسهایی از تجربهی ارزیابی کیفیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی :ضرورت
اقدام برای بهبودی بر اساس ارزیابی درونی و انجام ارزیابی برونی

عباس بازرگان

 11:15تا 11:30

مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان در زمان بحران کووید 19

پریسا عبدالرضاپور

 11:30تا 11:45

طراحی آموزشی مبتنی بر استاندارد ملی آموزش الکترونیکی

امید میربهاء

 11:45تا 12:00

تبدیل تهدید کرونا به فرصت در نظام آموزشی به کمک شبکههای اجتماعی
دانشگاهی

مریم حق شناس

 12:00تا 12:15

معرفی فعالیتهای مفید یرای افزایش تمرکز و توجه دانشجویان در حین
تدریس

علیرضا کرمی گزافی

 12:15تا 12:30

چالشهای آموزش مجازی در دانشگاههای مناطق محروم

مصطفی دهقانی
محمد آبادی

 12:30تا 12:45

و دکتر عباس بازرگان

نظری بر تجارب جهانی آموزشهای دانشگاهی در شرایط شیوع کووید19

سیدعلی اکبر صفوی

دکتر علی اکبر صفوی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 11:00تا 11:15

رییس نشست

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Bنشست اول

بررسی شیوههای تدریس اساتید دانشگاه پیامنور در سامانه مدیریت یادگیری

محمود هوشنگ نژاد

 11:15تا 11:30

سیاست ها و عملکرد آموزش الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه ای در دوران
بحرانی کووید 19در ترازوی نقد و ارزیابی

غالمرضا کیانی

 11:30تا 11:45

ابتکارات دانشگاه صنعتی سهند در مهاجرت از آموزش حضوری به آموزش
الکترونیکی

امیر حبیب زاده شریف

 11:45تا 12:00

بیان تجربه برگزاری کالس های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در
دوران کرونا

محمدهادی زاهدی

 12:00تا 12:15

افزایش مهارت اعضاء هیأت علمی دانشگاه برای اجرای دوره الکترونیکی

سید امید فاطمی

 12:15تا 12:30

تجربیات برگزاری امتحانات الکترونیکی نیمسال دوم  98-99دانشگاه سیستان
و بلوچستان

مهری رجائی

 12:30تا 12:45

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۸

و دکتراحمد کاردان

توانمند سازی کارشناسان دانشگاه تهران جهت پشتیبانی و اجرای آموزش
الکترونیکی در بحران کوید19

سعیده منصوری

 11:00تا 11:15

دکتر سید امید فاطمی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت

رییس نشست

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Cنشست اول

کرونا و چالشهای آموزش دروس کارگاهی پروژهمحور؛ یادگیری الکترونیک
درس طراحی-معماری یک

محسا حقانی

 11:15تا 11:30

برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی

فاطمه مطرودی

 11:30تا 11:45

آموزش مجازی مشارکتی به کمک کالس درسی معکوس

سیدمهدی میرفتحی

 11:45تا 12:00

کاربردشیوه تعاملی از دیدگاه گریسون و اندرسون در دروس عملی

فرزانه فخر

 12:00تا 12:15

آموزش الکترونیکی :مبنایی برای بنای شبکههای اجتماعی چندمنظوره

محمدرضا ملک

 12:15تا 12:30

تاثیر سنوات تحصیل دانشجویان رشته های مهندسی بر تمایل ایشان به حذف
ترم بعد از همه گیری کرونا (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی قوچان)

محمدحسین
سیگاری

 12:30تا 12:45

و دکتر کامبیز بدیع

برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی

مرضیه اسکندری

دکتر محمد هادی زاهدی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 11:00تا 11:15

رییس نشست

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Dنشست اول

تجربیات دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توسعه آموزش مجازی در کشور

آیین محمدی

 10:50تا 11:10

ارایه تجربه روند مجازی سازی در طی بحران کووید -19در دانشگاه علوم
پزشکی تهران

امیرعلی سهراب پور

 11:10تا 11:30

چگونه یک وبینار آموزشی را طراحی ،برگزاری و ارزشیابی کنی

ناهید ظریف صنایعی

 11:30تا 11:50

توسعه پژوهشها و همکاریهای مجازی دانشجویان در زمانه شیوع کووید
19

محبوبه مهروز

 11:50تا 12:10

سنجش عالقه و انگیزه دانش آموزان ایرانی نسبت به آموزش الکترونیکی در
دوران همهگیری کووید 19

میرسجاد سید اشرفی

 12:10تا 12:30

و دکتر آیین محمدی

بررسی عملکردسامانه کالس برخط و وبینار دانشگاه علوم پزشکی تهران

فاطمه حاجی علی
عسگری

 10:30تا 10:50

دکتر اسالم ناظمی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت

رییس نشست

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Aنشست دوم

مطالعه ای برآموزش مجازی در بحران کرونا (مطالعه موردی دانشگاه هنر)

مژگان اردالنی

 14:15تا 14:30

ارزیابی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا :تجربه دانشگاه علم و صنعت ایران

ملودی خادم ثامنی

 14:30تا 14:45

تجربیات دانشگاه فرهنگیان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی در دوران
کرونا

حسین رضایی

 14:45تا 15:00

بررسی نگرش دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند نسبت به آموزش
مجازی در دورام کرونا

فاطمه چهکندی

 15:00تا 15:15

یادگیری الکترونیکی؛ روند گذشته ،راهبردهای آینده (یک تجربه دانشگاهی)

عبدالباسط مرادزاده

 15:15تا 15:30

بررسی تأثیر سامانه سمیاد بر کیفیت آموزش مجازی در بحران کووید 19
(مطالعه موردی :دانشکده فنی و حرفهای پسران نوشهر)

مسعود تقوی

 15:30تا 15:45

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۹

و دکتر محمد علی رستمی نژاد

ارائه مدل آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا در بحران کوید 19

اکبر مومنی راد

دکتر فرشاد ترابی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 14:00تا 14:15

رییس نشست

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Bنشست دوم

تجربهی برگزاری آنالین آزمونها در مودل توسط دانشگاه شیراز در بحران
کووید 19

علیرضا نیکسرشت

 14:15تا 14:30

چالشهای پیشروی امتحانات مجازی و راهکارهای موجود

علی طالعزاده الری

 14:30تا 14:45

برگزاری آزمونهای الکترونیکی با استفاده از مرورگر امن آزمون

محسن کاهانی

 14:45تا 15:00

تجربه طراحی و اجرای امتحان آمار استنباطی

مهدی عرب زاده

 15:00تا 15:15

ارائه یک روش تلفیقی در برگزاری آزمون مجازی در شرایط بیماری همهگیر
کووید19-

مژده رحمانیان

 15:15تا 15:30

امنیت آزمونهای مجازی از دیدگاه دانشجویان مهندسی

نگار عقیق

 15:30تا 15:45

و دکتر رحیم عبادی

تجربه عملی استفاده از برگه سوال نیمه هوشمند جهت اجرای آزمون از راه
دور

سید احمد مهریشال

دکتر محسن کاهانی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 14:00تا 14:15

رییس نشست

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Cنشست دوم
عنوان

 14:00تا 14:15

نقش کلیدی علم و هنر تعامل انسان و رایانه در بهبود کیفیت سیستم های
یادگیری الکترونیکی

کاوه بازرگان

 14:15تا 14:30

سواد اطالعات و رسانهها و یادگیری الکترونیکی

فریده مشایخ

 14:30تا 14:45

بررسی چالش های آموزش ازراه دوردروس عملی طراحی صنعتی

نسرین مقدم

 14:45تا 15:00

بررسی چگونگی تحقق یادگیری الکترونیکی در درس برداشت و رولوه طرح
معماری

لیال السادات حمیدیان
دیوکالیی

 15:00تا 15:15

ارزشیابی تکوینی ،برخط و مستمر :روشی برای بهبود آموزش مجازی دروس
مهندسی

محمدحسین سیگاری

 15:15تا 15:30

اندازه اثر همیار تقلب بر عملکرد دانشجویان در آزمون الکترونیکی کرونایی

محمدعلی رستمی نژاد

 15:30تا 15:45

و دکتر فریده مشایخ

گزارشی از تجربه دانشگاه تهران در دوران همه گیری

پریسا نقی خانی

دکتر اسالم ناظمی

ارائه دهنده

ساعت

رییس نشست

چهار شنبه  22مرداد  99سالن مجازی  Dنشست دوم
عنوان
کالس مجازی درس زبان تخصصی عمران به روش معکوس در پاندمی کرونا

سمیه مالیی

 14:15تا 14:30

چالشهای تدریس آنالین زبان در دانشگاهها در دوران کرونا

وحیدرضا میرزائیان

 14:30تا 14:45

تأثیر مقایسه آموزش مجازی و سنتی بر یادگیری مجموعه های همایشی
انگلیسی

فاطمه تکلو

 14:45تا 15:00

مدیریت پروژههای درسی از راه دور

اشکان سامی

 15:00تا 15:15

راهکارهایی برای بهبود کیفیت آموزشهای الکترونیکی در رشته حسابداری

مهسا کفاش پور یزدی

 15:15تا 15:30

آموزش تاریخ تمدن اسالمی بر بستر مجازی :تجربهـتحلیل یک گروه

زهرا الهویی نظری

 15:30تا 15:45

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱۰

و دکتر صابر عظیمی

انجام فعالیت گروهی در کالسهای مجازی مکالمه زبان انگلیسی دانشگاه

الهام ناجی میدانی

 14:00تا 14:15

دکتر محمد هادی زاهدی

ارائه دهنده

ساعت

رییس نشست

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ

پنج شنبه  23مرداد  99سالن مجازی  Aنشست سوم

تجربه زیسته دانشجویان از فعالیتهای یادگیری در آموزش الکترونیکی
دانشگاه بوعلی سینا

مریم پورجمشیدی

 11:15تا 11:30

خودمردمنگاری آموزش الکترونیکی دانشگاهی در اولین ترم تحصیلی وقوع
کرونا

الهام شیردل

 11:30تا 11:45

تجربه نگاری تدوین روش ارزیابی میزان مشارکت دانشاموزان در جلسات
آنالین و تاالر گفتگو در دورههای یادگیری ترکیبی آکادمی یاسان

عبداهلل فیضاله زاده

 11:45تا 12:00

نگرش دانشجویان به آموزشهای مجازی ارائه شده در دانشگاه یزد

سید محسن موسوی

 12:00تا 12:15

آموزش کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا

علیرضا کریمی

 12:15تا 12:30

و دکتر آزاده مهرپویان

تجربه زیسته دانشجویان از آموزشهای الکترونیکی دانشگاه ،در دوران بحران
کرونا

محبوبه البرزی

دکتر محسن کاهانی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 11:00تا 11:15

رییس نشست

پنج شنبه  23مرداد  99سالن مجازی  Bنشست سوم
ارائه دهنده

عنوان

ساعت

استفاده از عناصر بازی پردازی در سامانة آموزشیاری هوشمند و بررسی اثر آن
بر عملکرد دانشآموزان

محمدحسن عباسی

 11:30تا 11:45

پیاده سازی کامل مجازی و از راه دور یک آزمایشگاه مهندسی در بحران
کرونا

سیدعلی اکبر صفوی

 11:45تا 12:00

کرونا فرصتی مغتنم جهت ارائه آموزشهای مجازی؛ یادگیری الکترونیکی
درس آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

حسین اصغرپور
علمداری

 12:00تا 12:15

برگزاری دروس عملی تربیت بدنی به صورت مجازی؛ تجربه ای از پاندمی
کووید 19

افشار هنرور

 12:15تا 12:30

و دکتر فتانه تقی یاره

طراحی محتوای تعاملی واقعیت مجازی برای مبحث شمارنده و تایمر

سید محمد حسین
فاطمی

 11:15تا 11:30

دکتر سید امید فاطمی

طراحی آزمایشگاه میکروکنترلر الکترونیکی و از راه دور

سید امید فاطمی

 11:00تا 11:15

رییس نشست

پنج شنبه  23مرداد  99سالن مجازی  Cنشست سوم

سیده فاطمه نورانی

 11:15تا 11:30

تجربه آزمونسازی با استفاده از نرمافزار ادوبی کانکت

محسن محمدی

 11:30تا 11:45

تجربه ارزشیابی توصیفی در شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) در بحران کووید
19

سمیرا ابراهیمپور
کومله

 11:45تا 12:00

یادگیری دروس مهندسی با بازی وارسازی حل تمرین

شروان عطایی

 12:00تا 12:15

شیوه ارزیابی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر بصورت مجازی

زهرا احمدی بروغنی

 12:15تا 12:30

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱۱

و دکترنازیال خطیب زنجانی

ارزیابی و مقایسهی سیستمهای مدیریت یادگیری متنباز؛ مطالعه موردی
Moodle
برگزاری آزمون آنالین با استفاده از نرم افزار مودل :مزایا و معایب

علی ویسی فرد

 11:00تا 11:15

دکترفرشاد ترابی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت

رییس نشست

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ

پنج شنبه  23مرداد  99سالن مجازی  Dنشست سوم

ضرورت تدوین استاندارد ملی در نظام آموزش الکترونیکی

کمال عقیق

 11:15تا 11:30

تجربه ی مصاحبهی شفاهی با استفاده از سامانههای همایش الکترونیکی

رضا مستوفیزاده
قلمفرسا

 11:30تا 11:45

بازنمایی تجارب زیسته ی نقش آفرینان عرصه ی آموزش الکترونیک ،مطالعه
ای به روش پدیدار شناسی

موسی خواجوی

 11:45تا 12:00

رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب دانشجویان کارشناسی از آزمون های مجازی
برخط در بحران کوید 19

مهدی محمدی

 12:00تا 12:15

نگرانی های اساتید در انتقال مطالب و ارزشیابی دانشجویان در اجرای آموزش
الکترونیکی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها در نیمسال دوم  98-99دانشگاه
سیستان و بلوچستان

مهری رجائی

 12:15تا 12:30

و دکتر کمال عقیق

آموزش الکترونیکی در عصر کووید : 91 -چالشها و فرصتها

زینب دهقان

دکتر علی اکبر صفوی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 11:00تا 11:15

رییس نشست

پنج شنبه  23مرداد  99سالن مجازی  Eنشست سوم
مزایای آموزش مجازی و عوامل موثر بر کاهش کیفیت آن

علی طالع زاده

استراتژی آموزش الکترونیکی در بحران کووید  :19چالش ارزیابی و نتایج

اصغر زمانی

 11:15تا 11:30

ارزیابی سامانه آموزش مجازی؛ از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی

محمدصادق کریمی
مهرآبادی

 11:45تا 12:00

پاندمی کووید19-؛ بررسی جامع عوامل ضروری برای اجرای موفقیت آمیز
یادگیری الکترونیکی

محسن خاورزاده

 12:00تا 12:15

ارزیابی قابلیت استفاده سیستم مدیریت یادگیری بر اساس مدل تعامل انسان
– رایانه

محمد جبرائیلی

 12:15تا 12:30

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱۲

دکتر ناصر مزینی

آموختههایی از اولین تجربه آموزش مجازی در بحران کرونا

آزاده مداحی

 11:30تا 11:45

و دکتر مریم طایفه محمودی

عنوان

ارائه دهنده

ساعت
 11:00تا 11:15

رییس نشست

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ
میز گرد اول
عنوان :زیرساختهای فنی آموزش الکترونیکی :چالشها و چشم اندازها

زمان

سه شنبه  21مرداد  99ساعت  11تا 12:30

مدعوین

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دولت الکترونیکی ،مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیر کل فناوری اطالعات وزارت
عتف ،برخی مسئولین فاوای دانشگاهها (اصفهان-کردستان -شیراز) و دکتر محمدهادی زاهدی

رییس پنل
مباحث مورد
بحث

دکتر محسن کاهانی (دانشگاه فردوسی مشهد)
بررسی و تحلیل خالصهای از زیرساختهای ارتباطی موجود در کشور ،پوشش نسل  4موبایل در کشور ،عدم کیفیت خطوط ADSL
در برخی شهرها ،کندی مقطعی در برخی شهرها در زمان پیک ،شبکه علمی بین دانشگاهها

میز گرد دوم
عنوان :توسعه کیفی ،یادگیری عمیق ،و ارزشیابی اجرای دوره ها

زمان

چهار شنبه  22مرداد  99ساعت  8:30تا 10

مدعوین

معاون آموزشی وزارت عتف ،چند معاون آموزشی دانشگاهها (صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -فنی حرفهای  -پیام نور)،
دکتر عباس بازرگان و دکتر آیین محمدی

رییس پنل
مباحث مورد
بحث

دکتر سید علی اکبر صفوی (دانشگاه شیراز)
بررسی چالشهای گذشته در اجرای با کیفیت آموزشها در محیط الکترونیکی ،نظارت و ارزیابی دورهها ،کیفیت و اثربخشی
آموزشها ،ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاهها و مراکز آموزشی مرتبط

میز گرد سوم
عنوان :تبادل نظر در زمینه مباحث فناورانه در اجرای آموزشهای الکترونیکی جهت برنامهریزیهای آتی

زمان

پنجشنبه  23مرداد  99ساعت  8:30تا 10

مدعوین

سه نفر از مدیران آموزش الکترونیکی کشور ( علم و صنعت  -سیستان و بلوچستان  -تبریز) ،مهندس سید امیر آقایی،
مهندس علی نیک محمدی

رییس پنل
مباحث مورد
بحث

دکتر سید امید فاطمی (دانشگاه تهران)
تحلیل و ارزیابی نرم افزارها و محتواهای مورد استفاده در کشور ،بررسی چگونگی تبادل تجربه در این زمینه ،ظرفیتهای شرکتها و
استارتاپها در توسعه آموزش الکترونیکی

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱۳

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
در اﺟﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

۱۴

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه

انجام فعالیت گروهی در کالسهای مجازی مکالمة زبان انگلیسی دانشگاه
الهام ناجی میدانی
.1

1

استادیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه فردوسی مشهد Email: elhanaji@um.ac.ir

چکیده تجربه

تجربة حاضر در کالس درس گفتو شنود دورة کارشناسی رشتة زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفتهاست .بهدنبال بحران
کووید  11این کالس مانند سایر کالسهای دانشگاه به صورت آنالین و در بستر ادوبی کانکت بهطور منظم برگزار گردید .در روشهای تدریس نوین
و فراگیر-محور امروزی ،فعالیت گروهی در کالس از اهمیت ب سزایی برخوردار ا ست .در ر شتههای علوم ان سانی و بهخ صوص در ر شتههای مربوط به
زبانهای خارجی ،برقراری ارتباط به صورت کالمی بین استاد و دانشجو و همچنین میان دانشجویان کالس نقش پررنگی در فعالیتهای آموزشی دارد.
در این کالسها  ،بهمنظور برقراری فر صت گفت وگو و تبادل نظر میان دان شجویان ،انجام فعالیت گروهی الزم و ضروری ا ست که در ب ستر کالسهای
آنالین امری سخخخبت بهنظرمیآید ،اما با روش  Breakoutدر نرمافزار ادوبی کانکت ،امکان گروهبندی دانشخخخجویان وجود دارد .در کالس مذکور،
دانشخخجویان بدینروش در چند گروه یا به عبارتی دقیقتر ،در اتاقهای مبتلف قرار میگرفتند و در مورد موضخخوم مورد نظر با بهکارگیری میکروفون و
دوربین به بحث و تبادلنظر میپرداختند .در مدت فعالیت گروهی ،اسخخختاد درس با جابهجایی میان اتاق های ایجاد شخخخده در محیط نرمافزار ،بر گروهها
نظارت داشت و آنها را هدایت و ارزیابی میکرد .نظرسنجی انجام شده در پایان ترم تحصیلی از دانشجویان کالس نشان داد که  08درصد دانشجویان
از این تجربه راضی بودند و آن را مفید و جالب میدانستند .مهمترین مزیت ذکر شده توسط دانشجویان ،کاهش اضطراب و افزایش تمایل به شرکت در
بحثها و گفتوگوها بود ،چراکه با قرار گرفتن در اتاقهای جداگانة مجازی ،احسخخاس راحتی بیشخختری برای شخخرکت در بحثها میکردند و همچنین،
همکاری و کار گروهی را به شیوة تازهای تجربه میکردند ،و درعینحال اح ساس ح ضور در کالس به صورت فیزیکی برای شان تداعی می شد  .نتایج
تجربة حاضر نشان داد که در بستر کالسهای آنالین نیز میتوان فعالیت های گروهی را اجرا کرده و کیفیت و تنوم در تدریس را حفظ نمود.
کلمات کلیدی :کالس مجازی ،ادوبی کانکت ،آموزش فراگیر-محور ،فعالیت گروهی ،مکالمه زبان انگلیسی دانشگاه
مقدمه

به بحثوگفتگو میپردازند و از اینطریق ،مهارتهای زبانی و ارتباطی خود را

در نیم سال دوم تحصیلی  ،1310-1311با توجه به گسترش ویروس کووید  11و

تقویت میکنند .یکی از مهمترین انوام فعالیت در روش آموزش مشخخخارکتی،

همهگیرشخخدن بیماری کرونا ،بحرانی جهانی آزاز شخخد که همة جوانب زندگی را

فعالیت گروهی است .در این نوم فعالیت ،فراگیران در گروههای  4تا  4نفره قرار

ت حت تأثیر خود قرار داد .درنتی جة این بحران ،حوزة آموزش نیز مان ند سخخخخایر

میگیرند و به تبادل نظر با یکدیگر میپردازند چالرسخخخن-فریمن و آندرسخخخون،

حوزهها دچار تحوالت گ ستردهای گ شت و کامالً مجازی شد .با مجازی شدن

 .)4848در آموزش به شخخخکل حضخخخوری ،فعالیت گروهی با مدیریت صخخخحی

آموزش ،تغییرات بسخخخ یاری در روش تدریس ،تهیه و تدوین مطالب درسخخخی،

مدرس ،بهراحتی قا بل ان جام اسخخخخت ،ا ما در آموزش م جازی این امر دشخخخوار

آزمون سازی و  ...رخ داد که این تغییرات فر صتهای جدیدی را بهوجودآورد.

بهنظرمیآید .بنابراین ،سؤالی که پیش میآید این است که آیا میتوان در کالس

حال ،با توجه به اینکه آموزش در سخخالهای اخیر به سخخمت فراگیر-محور بودن

مجازی هم فعالیت گروهی داشت؟ تجربة حاضر نشان داد که در کالس مجازی

حرکت کردهاسخخخت ،برقراری فعالیتهای فراگیر-محور در کالس حائز اهمیت

دانشگاه نیز میتوان فعالیت گروهی برگزار کرد و از مزایای آن بهرهمند گشت.

فراوان اسخخخت چریداردز و راجرز .) 4812 ،در حوزة آموزش زبان نیز ،این نوم

2روش کار

ف عال یت ها اهم یت دوچ ندان دار ند ،چرا که مو جب افزایش فرصخخخخت یادگیری

در هر جلسةکالس ،دانشجویان طبق طرح درسی که قبال ارائه شدهبود ،در مورد

زبانآموز میشخخوند .گزارش حاضخخر ،تجربة کالس درس گفتوشخخنود را در ترم

مو ضوعی م شبص میبای ست بحث و گفتوگو میکردند .درابتدای هر جل سه،

مذکور شرح میدهد .درس گفتو شنود از دروس اصلی و پایة دورة کارشناسی

مطالبی در رابطه با موض خوم موردنظر به صخخورت ویدئو ،آدیو و سخخبنرانی اسخختاد

رشخخختة زبان و ادبیات انگلیسخخخی اسخخخت .این درس به روش مشخخخارکتی 4برگزار

ارائه میگردید تا ذهن دانشجویان در رابطه با آن موضوم فعال گردد .سپس

میگردد ،بدینمعنیکه دانشجویان درارتباط با موضوم مطرحشده در هر جلسه
1مشهد ،میدان آزادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه زبان انگلیسی .کدپستی 11۱۱1201۱2 :تلفن81144820890 :
Participatory approach
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دانشخخخجو یان می بایسخخخخت به ب حثوگ فتوگو در مورد موضخخخوم آن جلسخخخخه

منابع

میپرداختند .تعداد دانشخخخجویان کالس  48نفر بود .هنگام بحث و گفتوگو،

Ellis, R. (2008). Second language acquisition (2nd ed.). Oxford,
UK: Oxford University Press.
Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2020). Techniques and
principles in language teaching (3rd ed.). Oxford, UK: Oxford
University Press.
Richards, J.C., & Rodgers, T. (2014). Approaches and methods
in language teaching (3rd ed.). Cambridge, UK:
Cambridge University Press.

دانشخخخجویان با روش  Breakoutکه در نرمافزار ادوبی کانکت وجود دارد ،به
چهار یا پنج گروه تقسخخخیم میشخخخدند .هر گروه به منزلة یک اتاق جداگانه بود و
دانشجویانی که در یک گروه قرار گرفتهبودند میتوانستند از طریق میکروفون و
دوربین با یکدیگر ارتباط صخخوتی و تصخخویری برقرار کنند .در این حین ،اسخختاد
درس که نگارندة این گزارش اسخخخت ،میان گروهها جابهجا میشخخخد و بر فعالیت
آنها نظارت داشخخخت .تصخخخویر  ،1بهعنوان نمونهای از فعالیت گروهی در یکی از
جلسخخات کالس ،گروهبندی دانشخخجویان در فضخخای نرمافزار و قرار گرفتن اسخختاد
درس در گروه شخخماره  4جهت نظارت بر فعالیت آنها را نشخخان میدهد .الزم به
ذکر است ،تصویر دانشجویان و استاد درس که دوربینهای آنها روشن بوده در
اینجا حذف شدها ست .در انتهای ترم در مورد این روش از دان شجویان کالس
نظرسنجی به صورت کمی و کیفی و از طریق آپشن  Pollخود نرمافزار به عمل
آمد.

تصوور ر  .1انجام فعالیت گروهی در کالس مجازی بهروش  Breakoutدر نرمافزار ادوبی
کانکت

 3نتیجهگیری
در نظرسنجی انجامشده در انتهای ترم 08 ،درصد دانشجویان کالس از این روش
گروهبندی ر ضایت دا شتند .افزونبراین ،دان شجویان میبای ست نظرات خود در
مورد این روش را بهصخخخورت کیفی بیان میکردند که مهمترین مزایا و معایب
روش مذکور از منظر دانشجویان عبارت بودند از :کاهش استرس و اضطراب در
کالس ،افزایش تمایل به گفتوگو در کالس ،تداعیشخخدن کالس حضخخوری و
بیرون انداختهشخخدن توسخخط نرمافزار .بدینترتیب ،این روش از نظر روانش خناسخخی
آثار مثبتی بر روی دانشخجویان گذاشخت و موجب شخد میزان مشخارکت آنها در
کالس افزایش یابد .آن ها با انجام فعالیت گروهی در کالس مجازی احسخخخاس
امنیت و راحتی بیشتری برای صحبتکردن داشتند و از میزان اضطراب آنها که
ببشخخی به دلیل ترس از صخخحبت کردن در کالس و ببشخخی بهدلیل مجازی بودن
کالس و تفاوت با تجربههای قبلی آنها است ،کاسته شد .همدنین ،میزان تمایل
به گفتوگوی آنها که سازهای مهم در روانشناسی تدریس است چالیس،)4880،
افزایش یافت .از طرفیدیگر ،این روش شخخرایط کالس را بسخخیار شخخبیه به شخخرایط
کالس حضخخخوری سخخخاخت .تنها عیبی که روش مذکور از دیدگاه دانشخخخجویان
داشخخخت ،بیرونانداختهشخخخدن از محیط کالس توسخخخط نرمافزار بود که حاکی از
مشخخکالت اینترنتی اسخخت .پیشخخنهاد میشخخود روش مذکور در کالسهای مجازی
مدارس ،آموزشگاهها و دانشگاهها بهکارگرفتهشود.
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آموزش کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا
علیرضا کریمی
.1

1

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش علوم اجتماعی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی البرزalirezak317@gmail.com ،

چكیده تجربه
هدف درس عملی کاروزی که در قالب  2واحد عملی در ترمهای  5الی  8دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه فرهنگیان ارائه می شود آشنایی دانشجومعلمان با ساختار
آموز شی و اداری آموزش و پرورش ،آ شنایی با و ضعیت مدر سه و تدریس دان شجومعلمان و آمادگی برای حرفه معلمی پس از پایان دوره لی سانس میبا شد .درس
کاروزی از جمله واحدهای دانشگاه فرهنگیان است که به صورت همزمان دانشجو باید در دانشگاه و مدرسه حضور داشته باشد .با شیوع ویروس کرونا نیز آموزش
عملی کارورزی ،به آموزش مجازی کارورزی تغییر پیدا کرد و نوع ابزارهای مطالعه و سنجش دان شجومعلمان نیز تغییر پیدا کرد .این پژوهش به « برر سی و ضعیت
آموزش درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در دوران شیوع ویروس کرونا» پرداخته است .روش پژوهش به کار رفته ،روش پژوهش کیفی از نوع پژوهش روایی
میبا شد .جامعه آماری این پژوهش را دان شجومعلمان ر شته آموزش علوم اجتماعی دان شگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردو سی البرز و دانشآموزان سال یازدهم علوم
انسااانی دبیرسااتان شاارید المری مررد ترران تشااکی میدهند که با روش نمونه گیری تصااادفی قبقهای  7نفر از آنان انتخاب شاادند .شاایوه جمع آوری اقرعات نیز بر
ا ساس یاددا شتهای میدانی از تجربه بر ا ساس م صاحبه و تجربه زی سته نگارنده به د ست آمده ا ست .نتایج به د ست آمده پژوهش ن شان میدهد که زیر ساختهای
نامناسااب پلتفرمهای ایرانی مانند ساایسااتم اسااکای روم و شاااد از نگاه جامعه هدف ،عدم اسااتفاده از روشهای نوین تدریس توساام معلم و عدم مشااارکت موالر بین
دانشآموزان و ا ساتید از جمله مرمترین عوام ضعف آموزش مجازی در تجربه به د ست آمده در دوران کارورزی میبا شد .همچنین ا ستفاده از روشهای وبینار و
روش تدریس تعاملی در آموزش مجازی کارورزی و تعام با اساتید از جمله نقاط قوت آموزش مجازی واحد کارورزی میباشد.
واژههای کلیدی :کارورزی ،آموزش مجازی ،شبكه شاد ،دبیرستان ثمری ،دانشگاه فرهنگیان

مقدمه:

بر ا ساس روش پژوهش روایی ،پژوه شگر زندگی افراد را مطالعه نموده و از زبان ای شان

از گذشاااته تا کنون ،یکی از شالشهای اصااالی ن ام تربیت معلم در جران و همچنین در

شاانیده و در پایان در روایت جمعی تلفیق کرده اساات .روش ت،لی نیز به صااورت قبقه

ایران ،ایجاد ارتباقی من سجم و االر بخش میان اردوگاه ن ر "دان شگاهها یا مراکز آموزش

یندی و ت،لی از درون داده ها و در نرایت ،سازماندهی خطی رویدادها بوده است.

عالی" و اردوگاه عم یعنی مدرسااه بوده اساات ممررم،مدی .)3132 ،درس کارورزی

کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

یکی از واحدهای درسی کلیدی دان شگاه فرهنگیان میباشد و علت این امر آن است که

قائ شاادن وظیفه تولید یافته های پژوهشاای برای معلم در کنار دو وظیفه مرم دیگر او

دانشاااجو یان در این درس آموخ ته های خود را به م ،ک اجرا و آزمون می گذار ند.

مبنی بر وظیفه استفاده از یافته های پژوهشی تولید شده توسم دیگران و وظیفه آموزش

شااخصاایت حرفهای خود را شااک داده ،مرارتهای خود را تا مرزهای حرفهای شاادن

پژوهش به دانش آموزان ،ضاارورت دانا و توانا کردن آنرا در حوزه اقدام پژوهی را

هدایت نموده و توانمندیهایشان را بارور میسازند معارف نژاد و امامعلی پور.)3138 ،

روشن می سازد .این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عم تربیتی عادی شده

روش تحقیق:

فاصااله گرفته و به سااوی تدریس و عم فکورانه پیش برود ،به ن،وی که با بینشاای

روش اجرای این پژوهش ،روش کیفی و از نوع پژوهش روایی بوده اساااات .همچنین

پژوهشی مسائ کرس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف اندیشی به یافتن

جرت برر سی و ت،لی مو ضوعی در این گزارش ،ن رات معلم راهنما در مدر سه شرید

راه ح ها ،کاربرد برف ص یافته ها و اخذ بازخورد مداوم به ا صرح و بربود م سائ

المریماستاد وحید خزائی) و استاد کارورزیمدکتر زهره سوری) گرفته شده و بر اساس

آموزشی و پرورشی بپردازدم سرفص دروس .)3131،بر این اساس ،درس کارورزی در

تجربه زیسته در دوران آموزش مجازی ،نقاط ضعف و قوت مشخص گردیده است.

دانشگاه فرهنگیان در قالب  8واحد درسی و در قول  5ترم ارائه می شود .دانشجومعلمان

جامعه آماری و حجم نمونه:

باید از ترم  ، 5درس کارورزی را در واحدهای درسااای خود اخذ نموده و در مدارس

جامعه آماری این گزارش ،دانشاااجومعلمان رشاااته آموزش علوم اجتماعی دانشاااگاه

حضاااور یابندمبرنامه درسااای .)3135،با توجه به اینکه نگارنده دانشاااجوی ترم  5رشاااته

فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی البرز مدانشجومعلمانی که واحد کارورزی  2را با استاد

آموزش علوم اجتماعی میبا شد ،واحد کارورزی  2را باید قبق سرف ص ها بگذراند .در

سااوری اخذ کردهاند 32 ،نفر بودند ).و دانشآموزان سااال یازدهم رشااته علوم انسااانی

این واحد ،دان شجو در کرس درس ح ضور پیدا میکند و با م،یم مدر سه ،ساختار آن،

دبیر ستان شرید المری مررد ترران م 13نفر) ،که با روش نمونه گیری ت صادفی قبقهای 7

روابم معلمان با دانشآموزان و ...آشاانا میگردد .در این ترم دانشااجو تنرا باید مشاااهده

نفر از آنان انتخاب شدند.

ک ند و ن تایج مشااااا هده و ت،ل ی های خود را در کرس کارورزی ارا ئه د هد .همچنین

روش تجزیه و تحلیل:

دانشجو باید گزارشی در پایان ت،ت عنوان «اقدام پژوهی» ارائه دهد و بر اساس آن یک
مسااا له را در مدرساااه یا در کرس درس ،شاااناساااایی و با همراهی معلم راهنما و اساااتاد
کارورزی رفع نماید.

 3سمنان ،شررک فرهنگیان ،خیابان حکمت ،حکمت اصلی ،پرک  ،55کد پستی -1535355333 :شماره تلفن33235837583 :
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آموزش کارورزی در دوران کرونا
آموزش مجازی کارورزی در روزهای اول:


با تعطیلی دانشااا گاه ها ،آموزش م جازی ،جایگزین آموزش حضاااوری گرد ید .وا حد

گروههای دانشآموزان پایه یازدهم دبیر ستان شرید المری و دان شجویان در

کاروزی نیز در دانشاگاه فرهنگیان که به صاورت عملی برگزار میشاد به شایوه آموزش

شبکههای مجازی

م جازی مبتنی بر بساااتر وب تغییر ج رت داد .در آموزش م جازی وا حد کارورزی ،در

جدول -1بیان نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی در روزهای اول آموزش مجازی درس

مرحله اول ،گروهی با ح ضور ا ستاد کارورزی در پیام ر سان واتس آپ ت شکی گردید.

کارورزی

ردیف

سپس بر اساس پیشنراد ایشان و با هماهنگی معلم راهنما ،در گروه تلگرامی مدرسه شرید
المری عضاااو شاااده تا از روند تدریس ایشاااان آگاهی پیدا کرده ،ن،وه مشاااارکت

عنوان

نتایج مشاهدات و ت،قیقات دانشجویان ،بر بستر شبکه اسکای روم و پیامرسان واتس آپ
ارائه داده شودمجدول.)3
پس از شیوع ب،ران و آشکار شدن برخی مشکرت ،شیوه تدریس مجازی نیز تغییر کرد.

بستر تلگرام

آموزش مجازی در روزهای پس از شیوع بحران کرونا:
3

در م شاهدات خود در کرس مجازی درس جامعه شنا سی شرید المری گروه در سی به
شااابکه اجتماعی شااااد منتق گردید و در درس کارورزی نیز ادامه جلساااات در شااابکه
اسکایپ و به صورت تصویری برگزار گردیدمجدول.)2

عدم آ مادگی در برابر ب،ران ،فیلتر بودن شاااب که ها ،عدم مشااااار کت دانشآموزان،
کارورزی در مقام م شاهدهگر در مدر سه و در مقام ت،لیلگر در دان شگاه و کرس درس

و واتس آپ

دانشاااجویان با اسااااتید و عدم تدریس معلم به شااایوههای نوین باعث شاااده بود تا تجربه

2

دانشااگاه با شااکسااتی نساابی مواجه شااود .پس از گذشاات روزهای اول و آشااکار شاادن
مشااکرت ،به ر م برجا بودن مشااکرت ساااختاری در شاابکه شاااد و عدم مشااارکت
دانشآموزان و عدم استفاده از شیوههای نوین آموزشی توسم معلم ،نکات مثبتی نمایان

بیان نتایج مشاهدات و ت،قیقات بر بستر اسکاری روم

نتیجه گیری:
آموزش مجازی در روزهای اول شاایوع ویروس کرونا ،با مشااکرت بساایاری همراه بود.

تدریس معلم راهنما و مشارکت دانشآموزان بر

دانش آموزان در درس مورد بررساای قرار گیرد .همچنین تصاامیم گرفته شااد تا هر هفته

نقاط قوت

نقاط ضعف

 -به دلی مشک فیلتر بودن این شبکه ،امکان

 -حضور حداکثری

حضور به موقع برای دانشآموزان وجود نداشت.

دانشآموزان در شبکه

 -مشارکت و تعام مؤالر معلم و دانش آموز در

تلگرام و دریافت مطالب

درس جامعه شناسی در قالب این شبکه اجتماعی

ارائه شدهمعلی ر م فیلتر

امکان پذیر نیست.

بودن شبکه)

 -بر تدریس مبتنی بر کپشنهای تلگرامی و

 -سرعت باالی آپلود و

ویسمعدم استفاده از روش تصویری و وبینار)،

ارسال مطالب توسم معلم

ت کید می شد.

و دانشآموز

 -در شبکه اسکای روم ،به دلی ضعف

 -مصرف کم اینترنت در

زیرساختها و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت

این دو شبکه

برای دانشجویان کرس ،امکان حضور همه اعضا

 -امکان ادامه ارتباط

در زمان مقرر فراهم نبود.

بااستاد کارورزی برای

 -امکان تعام و مشارکت بین استاد و دانشجویان

اقدام پژوهی و ادامه روند

در قالب این دو بستر به صورت کام و مؤالر

ت،قیق

وجود نداشت.

 -امکان تعام شندجانبه

 -سرعت پایین انتقال داده ها و ارسال مطالب

بین استاد ،معلم

توسم استاد و دانشجویان در این دو شبکه دیده

راهنما،دانشجویان و

شد.

کارکنان مدرسه

شد .مشارکت تعاملی دانشجو با استاد از قریق شبکه اسکایپ و بررسی راهبردهای متنوع
در شبکه ا سکایپ تجربه مثبتی بود که در تریه گزارش پایانی اقدام پژوهی ب سیار کمک

جدول -2بیان نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی در روزهای پس از شیوع بحران کرونا

ردیف

کننده بود .با این
وجود به ن ر میرسااد که برای آموزش کارورزی در دانشااگاه فرهنگیان به علت احتمال

عنوان

تدریس معلم راهنما و مشارکت دانشآموزان در شبکه شاد

ادامه دار بودن آموزش مجازی باید از شیوههای نوین آموزش مجازی استفاده شود.

منابع:


عارف نژاد ،سعید؛ امامعلی پور ،شرین م .)3138شناسایی آسیبهای برنامه
درساای کارورزی دانشااگاه فرهنگیان ،فصاالنامه علمی تخصااصاای مطالعات
کارورزی در تربیت معلم3 ،م11-7 ،)3



3

مررم،مدی ،م،مودم .)3132برنامه درسااای تربیت معلم و الگوی اجرائی
مشارکتی آن؛ راهبرد ت،ولی برای تربیت معلم در ایران ،دو فصلنامه ن ریه و
عم در برنامه درسی3 ،م25-5 :)3



سرعت پایین انتقال و ارسال مطالب توسم معلم درشبکه شاد
در اختیار نبودن گوشی هوشمند برای تمامیدانشآموزان
 عدم حضور تمامی دانشآموزان در اینشبکهمگروه تلگرامی همچنان حفظ گردید و
آموزشها در آن شبکه نیز در اختیار دانشآموزان
قرار میگرفت).
 -عدم تعام معلم و استفاده از شیوههای نوین

 فیلتر نبودن شبکه شاد حجم رایگان جرتدانلودمطالب و استفاده از
آنها برای معلمان و
دانشآموزان

آموزشی در آموزش مجازی
 -عدم ر بت دانشآموزان به مشارکت در درس و

معاونت آموزشی و ت،صیرت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان

 -به دلی در دسترس نبودن اینترنت پر سرعت،

-

برخی از دانشجویان در کرس نمیتوانستد حضور

دانشجویان بااساتید

مشخصات کلی ،برنامه و سرفص دروس دوره کارشناسی پیوسته آموزش
2

اسااتاد و دانشااجویان و معلم راهنمای درس کارورزی  2دانشااگاه فرهنگیان

ت،قیقات بر بستر اسکایپ

برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش علوم اجتماعیم،)3135
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نقاط ضعف

تعام با معلم

بیان نتایج مشاهدات و



نقاط قوت

مشارکت
امکان

به موقع داشته باشند.

-

 -حجم مصرفی اینترنت در این شبکه به نسبت سایر

راهبردهای متنوع از قریق

موارد مورد بررسی بیشتر بود.

ارتباط و همفکری با
دانشجویان

پردیس حکیم فردوسی
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تعاملی
بررسی

تجربهی مصاحبهی شفاهی با استفاده از سامانههای همايش الکترونیکی
1

رضا مستوفیزاده قلمفرسا

 -5استاد بیماریشناسی گیاهی ،بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز rmostofi@shirazu.ac.ir

چکیده تجربه
مصاحبهی شفاهی به عنوان بخشی از فرایند سنجش یادگیری دانشجویان ،با استفاده از سامانههای همایش موجود در اینترنت ،مانند اسکایپ ،امکانپذیر است .با این
حال استفاده از این سامانهها ،دارای آدابی است که باید هنگام مصاحبه از سوی مصاحبهکننده و مصاحبه شونده رعایت شود .این نوشتار بر اساس تجربهی به دست
آمده در دوران بحران کوید  51در دان شگاه شیراز ،عالوه بر بیان ویژگیهای روش م صاحبه با سامانههای همایش الکترونیکی ،به شیوهی آماده شدن برای م صاحبه و
فعالیتهای الزم برای انجام این نوع سنجش پیش ،هنگام و پس از آزمون میپردازد و راهکارهایی عملی برای افزایش کیفی آن ارائه میدهد.

واژههای کلیدی :ارزیابی الکترونیکی ،مصاحبهی شفاهی ،یادگیری الکترونیکی.
مقدمه
آزمون از طریق مصاااحبهی شاافاهی امری جدید نی اات و در ب اایاری از

گذاشااتن پنجرههای فعال نرمافزار یا ساای ااتم عامل همزمان با مصاااحبه

دانشاااگاه های قدیمی دنیا بخشااای از روال سااانجش دان اااتهها و میزان

اشااااره کرد .اما این نوع روش چالشهایی را هم به دنبال دارد که از آن

یادگیری دان شجویان مح وب می شود .امروزه با ا ستفاده از سامانههای

جمله فشااار عصاابی بر دانشااجو هنگام مصاااحبه ،نیاز به داشااتن ح اااب

همایش میتوان به کمک اینترنت م صاحبهی شفاهی را انجام داد .تعداد

کاربری در یکی از سااارویسهای همایش مجازی ،نیاز به وجود دوربین

سرویسهای همایش مجازی زیاد است و معروفترین آنها اسکایپ 5و

دیجیتال در ورت ا ستفاده از رایانه ا ست .همچنین این روش ن بت به

زوم 2ه تند .با این حال آداب استفاده از آنها چندان با یکدیگر تفاوت

سایر گزینههای آزمون الکترونیکی وقت بیشتری را طلت میکند.

نمیکند .این شاایوهنامه بر اساااس تجربهی به دساات آمده با اسااکایپ در

شیوهی آمادهشدن برای مصاحبه

دوران بحران کوید  51در دانشگاه شیراز ثبت شده است .در مصاحبهی

تجربهی آزمونهای مجازی برای ب یاری از دان شجویان ،تجربهای جدید

شااافاهی مجازی اساااتاد درس با اساااتفاده از سااارویسهای همایشهای

و گاه همراه با اندکی دلهره اسااات .با این حال رعایت برخی موارد در

الکترونیک مانند اسااکایپ با دانشااجو تماس ااوتی-تصااویری برقرار و
پرسااشهای خود را به ااورت شاافاهی م ر و پاس ا ها را بیدرنگ

زمان انجام آزمونها به اطمینان ما از برگزاری ااحی آن کمک خواهد
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کرد و مهارتمان را در انجام این کار باال خواهد برد.

دریافت میکند .از آن جا که ا سکایپ تمام سی تمهای عامل موجود را
پوشش میدهد ارتباط تصویری از طریق آن ب یار ساده است ،اما استفاده

پیش از آزمون

از آن در محیط دانشگاه آدابی دارد که باید به آن توجه کرد.

قبل از آزمون با اسااتفاده از یک شاایوهنامه ،چگونگی بارگیری و نصاات

ويژگیهای روش مصاحبه با سامانهی همايش

نرمافزار را به دانشاااجویان آموزش دهید .از آن ها بخواهید که تماس با

از این روش بیشتر برای آزمونهای تشااریحی اسااتفاده میشااود و هم

نرمافزار همایش را با همکالسهای خود تمرین کنند .یکی از راهبردهای

برای آزمون های تکوینی (مانند میانترم) و هم برای آزمون های انتهایی

م ثر این است که یکی دو دانشجو را به عنوان دستیار خود آموزش دهید

( مان ند پا یانترم) م ناساااات اساااات .این روش را میتوان برای ت عداد

تا یک بار کیفیت ارتباط سایر دان شجویان را برر سی و در ورت لزوم

نامحدودی کاربر اجرا کرد و تشاااخیو هویت در آن به اااورت کامل

تصااحی کنند .بهتر اساات یک بار به ااورت آزمایشاای با دانشااجویان

ااورت میگیرد و امنیت آن ب اایار زیاد اساات .از مزایای آن میتوان به

مصاحبه کنید و در آن یکی دو س ال عمومی در مورد وضعیت درسی و

امکان پرساایدن انواع ساا الهای تشااریحی و ارزیابی واکنش دانشااجو،

درسخواندن آنها در محیط مجازی بپرساید تا تنش حا ال از ارتباط با

ارفاق و راهنمایی به دانشااجو در ااورت عدم یادآوری پاس ا

شما از بین برود.

ااحی ،

س الهای خود را از قبل آماده کنید و یک جدول امتیازبندی همراه با

ضاابط جل ااهی آزمون و ارزیابی مجدد پاس ا ها ،ردوبدل کردن نوشااته

نام دانشجویان تهیه کنید .بهتر است یک س ال باز و مشخو از درس را

(مانند حل م ائل) و اسناد مختلف همزمان با مصاحبه و به اشتراک

به عنوان نخ تین س ال از قبل برای دانشجویان ارسال کنید و به عنوان
®Skype
®Zoom

1.

real-time

2.
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3.

شروع کنید و بعد به سراغ س الهای دیگر بروید .در ورتی که دانشجو

نخ ااتین س ا ال همان س ا ال را بپرسااید .این کار به کاهش اض ا راب
ناشااای از بداعت مصااااحبه کمک میکند .از دانشاااجویان بخواهید که

پا س را نمیدان ت ،میتوان برای او س ال دیگری م ر کرد و پا س

سااا ختافزار های خود را مان ند را یا نه ،لپ تاپ ،تب لت ،تلفن همراه و

او را با مثالً هشتاد در د امتیاز س ال قبلی پذیرفت .در ورتی که مایل

بلندگوی خود را قبل از آزمون یک بار بررسااای کنند و آنها را به طور

به ضاابط جل ااهی آزمون ه ااتید ،باید از قبل دانشااجو را آگاه کنید .به

کامل شاااارم نمایند .به هریک از دانشاااجویان نوبت بدهید و آنها را در

دانشجو فر ت کافی برای فکر کردن بدهید .در پایان از دانشجو بپرسید

حالت انتظار قرار ندهید ،چون باعث تشدید تنش در آنها خواهد شد .به

که از شما س الی دارد و پس از پا سخی کوتاه ،برای او آرزوی موفقیت

دانشجویان متذکر شوید که اگر تماس برقرار نشد ،نگران نشوند ،استاد یا

کنید و جل ه را پایان دهید.

دستیاران ایشان مجدداً با شما تماس خواهند گرفت .وجود یک پیامرسان

پس از آزمون

مانند واتسآپ 4برای ارتباط و نوبتدهی به دانشااجویان کارساااز خواهد

بالفا االه پس از آزمون ،امتیاز دانشااجو را محاساابه و ثبت کنید .جلوی

بود.

س الهایی که پیش از این پرسیده شده ،عالمتی بزنید و آنها را مشخو
کنید .پس از م صاحبه از کلیهی دان شجویان ،بهتر ا ست کیفیت آزمون را

هنگام آزمون

تو سط یک فرمنظر سنجی الکترونیکی (مثالً با فرمنگار گوگل )1ارزیابی

بر اساااس نوبت ،ابتدا در پیام رسااان خود یا از طریق ارتباط متنی موجود

کنید و نظر دانشجویان را در مورد آن جویا شوید و از بازخورد به دست

در ا سکایپ از آماده بودن دان شجو اطمینان حا ل کنید .پس از برقرای

آمده برای بهبود آزمونهای بعدی اساااتفاده کنید .باید توجه داشااات که

تماس ابتدا چند کلمه با دان شجو گفت و گو کنید ،از او بخواهید خود را

مصاااحبه را میتوان با سااایر ساارویسهای همایش مجازی مثل زوم و یا

کامل معرفی کند و احوال او را بپرسید .تایمر خود را روشن کنید تا زمان

یکی از پیامرسانها مانند واتسآپ یا وایبر 1هم انجام داد.

م صاحبه از وقت تعیین شده بیشتر ن شود .دان شجویان هنگام م صاحبهی

سپاسگزاری

رودررو تنش زیادی را تجربه میکنند ،بنابراین با آن ها خیلی رسااامی

از معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی و همچنین اعضای محترم

نباشید و لبخند را فراموش نکنید .مصاحبه را با س ال از پیش تعیین شده

کارگروه آزمون های الکترونیکی دانشااا گاه شااایراز برای فراهم کردن
زمینهی انجام این تجربه در دانشگاه شیراز سپاسگزاری میشود.

®WhatsApp
®Google Forms

4.

®Viber

5.
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6.

تجربه عملی استفاده از برگة سوال نیمه هوشمند جهت اجرای آزمون از راه دور
سید احمد مهریشال
.7
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استادیار مهندسی معدن -مکانیک سنگ ،دانشگاه محقق اردبیلیahmad.mehri@uma.ac.ir

چكیده تجربه

در این نو شتار به ت شریح تجربة ا ستفاده از یک برگة سوال هو شمند در ارزیابی غیرح ضوری دان شجویان مقطع کار شنا سی پرداخته شده ا ست .در این
روش ،یک فایل اکسل حاوی سواالت آزمون که در اینجا برگة سوال نیمه هو شمند نامیده شده است در اختیار دان شجویان قرار داده می شود .دان شجو
فایل را باز کرده به سواالت پاسخ داده و در نهایت همان فایل برای تصحیح به استاد مربوط ارسال میشود .این فایل اکسل ویژگیهایی دارد که میتواند
تاحدودی در مراقبت از اجرای ایمن آزمون ایفای نقش کند .هر دانشجججو فقی یکبار میتواند فایل را بازکرده و به سججواالت پاسججخ دهد و پس از پایان
مدت آزمون که توسی استاد تعییین شده است ،فایل بسته شده و تمام دسترسیهای آن مسدود می شوند .در حین اجرای آزمون ضرورتی برای اتصال به
اینترنت وجود ندارد و اینترنت تنها در لحظة دریافت و تحویل برگه مورد نیاز است .ایراد اصلی این روش آن است که فقی روی رایانه قابل اجرا است و
نمی توان فایل سوال را با گو شی هو شمند باز کرد .بعالوه طبق گزارش دان شجویان ،ف شار روانی نا شی از شمارش معکوس زمان سنج در این روش اثر
نامطلوبی بر کیفیت پاسججوگویی دارد .اما به طور کلی  35درصججد از دانشجججویانی که تجربة ارزیابی با سججایر روشها را داشججتند ،اسججتفاده از این روش را
موثرتر از سایر روشهای ارزیابی ،اعالم کردهاند.
واژههای کلیدی :آزمون مجازی ،ارزیابی غیر حضوری ،امتحان با اکسل ،کدنویسی  VBAدر اکسل ،جلوگیری از شیوع کرونا.
 -1 -2مشخصات فایل امتحان
-1مقدمه

فایل سوال هوشمند مرکور در این گزارش یک فایل اکسل است که در

روشهای ارزیابی ایمن و معتبر دانشجویان از اصلیترین موضوعات پس

آن با استفاده از زبان برنامه نویسی  VBAبرخی قابلیتهایی افزوده شده

از پایان دورههای آموزش الکترونیکی اسجت .گرر از شجیوههای آموزش

است .این فایل اکسل حاوی  75برگة مجزا است .برگة شروع موصوص

و سجججنجش سجججنتی و ورود به یادگیری و ارزشجججیابی الکترونیکی به ناگاه

ارائة تو ضیحات مربوط به آزمون و ثبت م شو صات دان شجو  71 ،برگة

امکان پریر نی ست .این تغییر ناگهانی ممکن است هم دانشجویان را دچار

سججوال و درپ پاسججخ ،یک برگة موصججوص طر سججوال و برگة آخر نیز

م شکل کند و هم ا ساتید را در ورطهای که شناخت کمتری از آن دارند

موصوص تصحیح سواالت است .در حال حاضر امکان طر  71سوال

گرفتار نماید .از این رو تالش شججد تا شججیوهای برای ارزیابی دانشجججویان

در این فایل وجود دارد که البته هر سججوال میتواند چندین بوش داشججته

اتواذ شود که هم رنگ و بوی روشهای پی شین را دا شته با شد و هم به

با شد .از اینرو در تعداد سواالت و همچنین در خ صوص نوع سواالت از

صججورت الکترونیکی و از راه دور قابل اجرا باشججد تا به این ترتیب گامی

قبیل ت شریحی یا چهارگزینهای نیز محدودیتی وجود ندارد .برگة اول این

در راستای کاهش شیوع بیماری کووید 71برداشته شود .در امتحانهای

فایل طوری طراحی شجججده اسجججت که دانشججججو پس از مشجججاهد برخی

رایج حضججوری دانشجججو برگه سججوالت و پاسججخ نامه را دریافت نموده،

توضیحات با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود ،با

سواالت را پا سخ داده و تحویل مراقبی که ضامن برگزاری معتبر آزمون

کلیک بر گزینة "ورود و رشوع پاسخ خ خ

اسججت می نماید .در این گزارش نیز از همین الگوی کالسججیک اسججتفاده

دانشجججو فقی یکبار میتواند مشججوصججات خود را ثبت کرده و وارد برگه

شججده اسججت و فایل واحدی به عنوان برگة سججوال و پاسججونامه در اختیار

سوال شود و پس از آن برگه سوال قفل می شود .زمان پا سوگویی را به

دان شجو قرار داده می شود .دان شجو فایل را باز کرده به سواالت پا سخ

صورت شمارش معکوس ن شان میدهد .قبل از پایان زمان نیز میتوان با

داده و در نهایت همان فایل را برای ا ستاد مربوط ار سال می نماید .با این

کلیک بر روی گزینة "ثبت و پاسخخب س سخ عد

" به ادامة آزمون رفت.

تفاوت که فایل سجججواالت تا حدودی هوشجججمند بوده و بوشجججی از نقش

چنانچه زمان اختصججاص یافته به سججوال پایان یابد ،تمامی پاسججخهای درپ

مراقب را نیز ایفا می کند.

شججده ذخیره شججده و سججوال بعد یاهر میشججود و دیگر امکان بازگشججت به

-2تشریح روش ارزیابی

سججوال قبل وجود ندارد .قسججمت درپ پاسججخ سججواالت در این فایل به دو

کاربرد روش ارائه شجججده در این گزارش نیاز به کسجججب دانش یا مهارت

صججورت  text boxو  word boxقابل تغییر اسججت .در فایل word

جدید ندارد زیرا عموم اسججاتید دانشججگاه و دانشجججویان ،اشججراک کامل به

 ،boxدانشججججو با کلیک بر روی کادر موصجججوص درپ پاسجججخ ،تمامی

نرمافزارهای گروه آفیس (از قبیل  Excelو  )Wordدارند.

امکانات نرمافزار  wordرا در اختیار داشته و میتواند از آنها استفاده
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" ،آزمون را آغاز میکند .هر

کند .این فایل طی اجرای آزمون ،بوش  clipboardویندوز که شججامل

گزینة "تصحیح" وارد صفحة تصحیح می شود .در اینجا گزارشاتی مبنی

ابزار  copy, cutو  pasteا ست را به طور کلی غیر فعال میکند و تنها

بر دفعات بازگشایی فایل ،لحظة شروع و پایان آزمون و غیره وجود دارد

راه درپ پاسجججخ ،اسجججتفاده از صجججفحه کلید اسجججت .پس از اینکه زمان

که با بررسی آنها میتوان از اعتبار آزمون اطمینان حاصل کرد .با زدن بر

پاسجوگویی به سجواالت به پایان رسجید ،برگه سجوال دهم بسجته شجده و با

روی گزینة " رشوع تص خخحیح" ،سواالت و پا سخهای درپ شده به ترتیب

یاهر شدن صفحة پایان فایل بسته میشود.

یاهر شجججده و اسجججتاد میتواند یکی پس از دیگری نمر اخر شجججده را در

 -2 -2طرح سوال

استاد میتواند با استفاده از گزینة "ورود عستاد" در صفحة شروع ،و وارد

کادر موصججوص وارد نماید .پس از پایان تصججحیح برگهها ،مشججوصججات

کردن رمز عبور ،وارد برگة طر سجججوال شجججود .در این برگه امکان درپ

دانشجو و نمر اخر شده از آزمون به طور خودکار جمع و ثبت میشود.

مشوصات آزمون ،طر ده سوال ،تعیین زمان و ریز نمر هر سوال وجود

 -3نتیجهگیری

دارد .در آخر با تعیین یک رمز عبور دلوواه و زدن گزی نة "عنتش خ خ خ خ خ خخار

طبق نظرسجججنجی به عمل آمده از  01دانشججججویی که این روش بر روی

آزم ن" برگة سوال آماد پاسوگویی میشود.

ایشججان اجرا شججده اسججت و سججایر روشهای موجود را نیز تجربه کردهاند،

 -3 -2نحوه دریافت و ارسال فایل

حدود  35%اسججتفاده از فایل اکسججل را موفقتر از سججایر روشهای موجود

برای دریافت فایل ،ا ستفاده از پیامر سانها ،کالس مجازی ادوبیکانکت

ارزیابی کردهاند .اصججلیترین دلیل ایشججان آن اسججت که در حین اجرای

و لینک دانلود ،گزینههای مناسجججبی هسجججتد .اما طبق تجربه ،بهترین گزینه

آزمون ضرورتی برای اتصال به اینترنت وجود ندارد .در این بین 01% ،از

ا ستفاده از لینک دانلود ا ست .به این ترتیب که فایل بر روی یک سرور

دان شجویان به سامانة مودل رای داده و  01%نیز سایر روشهای مبتنی بر

در اینترنت بارگراری شده و لینک دانلود آن در اختیار دانشجو قرار داده

پیامرسجججانها را ترجیح دادهاند .همچنین  53%درصجججد از دانشججججویان نیز

می شود تا به سادگی بتواند دانلود کند .در خصوص ارسال فایل به استاد

معتقد هسججتند ،اجرای آزمون با فایل اکسججل فشججار روانی بیشججتری را حین

نیز رویکرد های متنوعی وجود دارد .ا ما تجر بة اسجججت فاده از ام کا نات

آزمون به دان شجو وارد میکند و عمدهترین دلیل آن نیز نمایش شمارش

 google formsبه منظور بارگراری آسجججان فایل برای دانشججججویان و

معکوس زمان سنج موجود در هر سوال است .بعالوه در ذکر ایراد اصلی

دریافت یکپارچة فایلها توسی استاد ،موفقترین راه است.

این روش نیز اینطور بیان شججده اسججت که بهتر بود با گوشججی هوشججمند نیز
امکان شرکت در این آزمون فراهم میشد.

 -4 -2تصحیح برگه
اسجججتاد پس از دریافت فایل ها ،آنها را باز کرده و با زدن گزینة "ورود

 -4منابع

عستاد" و وارد کردن رمز عبور ،وارد صفحة طر سوال و سپس با زدن

نمونة آماری که در ارزیابی این تجربه شجججرکت کردند شجججامل  01نفر از
 711دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی است
که روش مورد بحث در این گزارش بر روی آنها تجربه شده است.
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كالس مجازي درس زبان تخصصي عمران به روش معكوس در پاندمي كرونا
سميه ماليي
استاديار گروه مهندسي عمران ،دانشگاه بناب s.mollaei@ubonab.ac.ir

چكيده تجربه
در ايام تعطيلي كالسهاي حضوويري دانشووگاهها و مراكز آميزش عالي به علت پاندمي كيويد ،91-يكي از ميانع بزرگ يادگيري دانشوويييان ،يعني ن م منالعالنهي
آنان در كالس ،بيشووتر نميد و بروز پيدا كردي يكي از راهكارهاي اين مسووهله روش كالس درس معكيس اسووت كه ابربيشووي آن در كالسهاي دانشووگاهي ميازي به
ميزان اندك ميرد مطالعه قرارگرفته ا ستي كالسهاي درس آنالين (برخط) دراين ايام ميتياند فر صت منا سبي براي ارزيابي اين روش ياددهي -يادگيري با شدي در
اين مطالعه ،تابير كالس درس معكيس آنالين بر سطح يادگيري و رضايت دانشيييان مهندسي عمران در م طع كارشناسي در درس «زبان تيصصي مهندسي عمران»
در دانشگاه بناب بررسي شدي يك مطالعهي نيمهتيربي با حضير  53نالر دانشييي رشته مهندسي عمران در نيمسال تحصيلي دوم  19-11انيام شدي كالس مربيط به
همين درس در نيمسووال دوم سووال تحصوويلي  ،19-19كه به شووييهي تدريس سوونتي برگزار شووده بيد ،به عنيان كالس كنترلي جهت م ايسووه انتياب گرديدي نتاي
آزمينهاي كالسي و پاياني و همچنين نظرسنيي از دانشيييان نشان داد كه در جلسات آغازين كالس ،ميانگين نمرات آزمينهاي كالسي در روش معكيس نسبت
به كالس سنتي اختالف چشمگيري نداشت اما در آزمينهاي بعدي افزايم نمرات مشهيد بيدي طبق اظهارات دانشيييان كالس معكيس ،ميزان رضايت آنها از روند
معكيس كردن كالس آنالين و همچنين رضايت از عملكرد و يادگيري خيد باال بيدي شيص نييسنده (مدرس كالس ميرد بررسي) قبل از شروع كالسها زحمت
زيادي از بابت تهيهي محتياي آميزشي براي كالس معكيس متحمل شده و در جلسات اوليه نيز با مشكالت فرواني از طرف دانشيييان مياجه بيدي با اين وجيد ،با
گذشت زمان و ايياد هماهنگي ميان مدرس و دانشيييان و تالهيم الگيي كالس معكيس ،بسياري ازاين مشكالت برطرف شدي بطيري كه به نظر نييسنده ،برگزاري
كالس درس معكيس براي بار دوم و باالتر بصيرت آنالين نسبت به كالس حضيري ارجحيت دارد؛ هم از نظر سادگي دسترسي به محتيا و منابع آميزشي و هم از
نظر استالاده بهينه از زمان و امكانات فضاي آميزش آناليني

واژههاي كليدي :يادگيري معكيس ،كالس درس آنالين (برخط) ،روش تدريس ،زبان تيصصي مهندسي عمران ،پاندمي كيويد91-ي
 -1مقدمه
روش ياددهي -يادگيري معكيس چندان جديد نيسوووت اما مطالعات مربيط به

ني سمال چهارم 9 ،نالردر نيم سال ش شم و  3نالر در نيم سال ه شتم تح صيلي قرار

كاربرد اين روش در سووطح آميزش عالي رشووتههاي مهندسووي در كشووير ايران

داشووتندي كالس درس زبان تيصووصووي عمران كه تيسووط همين مدرس ،درهمين

ب سيار محدود ا ستي ب سياري از مهارتهاي ميردنياز مهند سين در جهان امروز را

دانشووگاه و به روش تدريس سوونتي در گذشووته ارائه شووده بيد ،براي م ايسووه با

نميتيان در كالس هاي تدريس سووونتي برآورده سووواخت []9،1ي روش كالس

خروجيهاي كالس معكيس انتياب شوودي كالس كنترل شووامل  59دانشوويي بيد

معكيس يا وارون( 9حضووويري و يا م يازي) از مهمترين بيم هاي يادگيري

كه  15نالر در نيمسووال چهارم 5 ،نالر نيمسووال شووشووم و  5نالر در نيمسووال هشووتم

غني شده با فناوري مح سيب مي شيد [ ]5و ميتياند ابزار منا سبي در تربيت ن سل

تحصيل خيد قرار داشتندي

بعدي مهند سين ايراني با مهارت باال در تالكر انت ادي و خالق ،فعاليت گروهي و

 -3نتايج و بحث

تعامل با همكاران ،اعتماد به نالس و يادگيري خيدتنظيم بطير مسوووتمر باشووودي

با تيجه به تشابه ميضيع درسي ،تعداد  1آزمين كالسي به سه گروه ت سيمبندي

دانشوووييياني كه در دورههاي معكيس شوووركت ميكنند ،تيانايي بيشوووتري در

شدي طبق نتاي حاصل نمرات كالس درس سنتي در گروه  9آزمينهاي كالسي

برقراري منط ي و منسيم ميان آميختههاي جديد و دانستههاي قبلي خيد از ساير

(يعني  5آزمين اول) نسوووبت به كالس معكيس باالتر بيدي براي بررسوووي روند

دروس كسب ميكنند []5،3ي بنابراين ،به نظر ميرسد روش معكيس براي تعميق

يادگيري دانشوويييان در كالس معكيس يك سووري آزمين  T-testدونمينهي

يادگيري در دروس تي ص صي ر شته مهند سي عمران هم ب سيار مؤبر با شد و بايد

مست ل به روي نتاي آزمينهاي كالسي انيام گرفتي درآزمين گروههاي  9و 1

ابر بيشي اين روش را در كالسهاي آنالين نيز بررسي كردي

اختالف معناداري ميان نتاي وجيد داشوته اسوت (  t= -0.906و )p=0.023ي

 -2مواد و روشها

نتاي اين آزمين براي گروه هاي آزمين  1و  5از لحاظ آماري قابل تيجه نبيده

دراين مطالعه ،يك كالس  53نالري انتياب شد كه  11نالر از دانشيييان در

است ()p>0.05ي اين نتاي نشان ميدهد كه دورهي معكيس در شروع نيمسال
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1

داراي مشوووكالتي بيده تا كه اين روش مت الاوت ياددهي -يادگيري در م يان

دورههاي ميازي و ح ضيري ديگري به روش معكيس در دروس تي ص صي و

دانشووويييان جايگاه خيد را پيدا كندي مؤيد اين مطلب بهبيد تدرييي نمرات

پايهي ر شتهي مهند سي عمران دان شگاه بناب ادامه خياهد يافتي اميد ا ست نتاي

آزمينهاي كالسي اين دانشيييان بيده استي

حا صل بتياند در روند ارزيابي ،بازنگري ،بروزر ساني و ا صالحات نظام آميزش

يك نك ته قا بل تي جه در آزمين هاي كالسوووي اين بيد كه در  5ميرد از اين

عالي كشير در رشتههاي مهندسي ماليد واقع شيدي

آزمين ها سوووياالت تحليلي مطرد شووودي يعني سوووياالتي مربيط به ويژگي هاي

 -5سپاسگزاري

سازههاي فيالدي و بتني به زبان انگليسي مطرد شد كه پاسخ دادن به آنها نيازمند

اين پژوهم با حمايت دانشووگاه بناب طي قرارداد طرد داخلي به شووماره 1999

ا ستالادهي دان شيييان از دان ستههاي قبلي خيد از ساير دروس ر شتهي مهند سي

انيام يافته استي

عمران بيدي در كالس درس سوونتي ،اغلب دانشوويييان تيانايي پاسووخ دادن به اين

 -6منابع

سووياالت را نداشووتند اما در كالس معكيس تعداد پاسووخهاي صووحيح بطيرقابل

 -9بازرگان ،عباس ،فراسوتيياه ،م صويد ،نظارت و ارزشويابي در اميزش عالي،
چاپ سيم ،تهران ،انتشارات سمت9519 ،ي

تيجهي بيشتر بيد (ميانگين پاسخهاي درست در كالس سنتي و كالس معكيس

 -1بازرگان ،عباس" ،هسوووته اصووولي كيال يت در دانشوووگاهر فراي ند ياددهي-

به ترتيب برابر با  52و  95درصد)ي اين امر نشان ميدهد كه دانشيييان در كالس

يادگيري" ،سوووينراني در هالتمين جشووونياره آميزش دانشوووگاه تهران9511 ،ي

درس معكيس تيانايي باالتري در برقراري ارتباط منط ي ميان دانسوووتههاي قبلي

http://www.isee.ir/FileForDownload/files

خيد و مباحث درس زبان تيصصي داشتهاندي

 -5ميرزايي ،حسيني جستارهايي در آميزش عالي ،علم و بحران كرونا در ايران،

م يانگين نمرات آزمين پا ياني در كالس درس معكيس  % 5/9باالتر از كالس

تهران ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي9511 ،ي

سنتي بيدي نتاي آزمين  T-testدو نمينه مست ل براي نمرات پاياني و آزمينهاي

 -5ا حد يت ،مح مدرضووووا " ،تأبير كالس درس معكيس بر ميزان يادگيري و

كالسوووي در هر دو نيع كالس از نظر آماري اختالف معناداري را نشوووان نداد

رضووايت از ش وييه تدريس در دانشوويييان رشووته مهندس وي برق دانشووگاه آزاد

() p>0.05ي اين نتييه با يافته هاي مطالعات قبلي در اين زمينه [ ]9-3هماهنگ
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استي

 ،صصي 9519 ،39- 91ي

 -4نتيجه گيري

5- H. Baytiyeh and M. K. Naja, “Students’ perceptions of the
flipped classroom model in an engineering course: a case
study,” European Journal of Engineering Education, 2016.
6- S. Findlay-Thompson, and P. Mombourquette, “Evaluation
of A Flipped Classroom in an Undergraduate Business
Course,” Business Education & Accreditation, vol. 6 (1), pp.
63–71, 2014.
7- R. S. Davies, D. L. Dean, and N. Ball, “Flipping the
Classroom and Instructional Technology Integration in A
”College-Level Information Systems Spreadsheet Course,
Educational Technology Research and Development, vol. 61
(4), pp. 563–580, 2013.

در اين مطالعه خروجيهاي يك دورهي آنالين دانشووگاهي كه به روش معكيس
برگزار گرديد با كالس ح ضيري همان درس كه به روش تدريس سنتي برگزار
شده بيد م اي سه گرديدي درس ميردنظر «زبان تي ص صي ر شته مهند سي عمران»
در م طع كارشووناسووي دانشووگاه بناب بيدي طبق نتاي حاصوول ،در شووروع دورهي
كالس معكيس دانشووويييان مشوووكالتي از نظر وفق پيداكردن با روش جديد
داشتند اما ارزيابي نمرات دانشيييان در آزمينهاي كالسي مستمر نشان داد كه
اغلب دانشيييان به سرعت با روش ياددهي -يادگيري معكيس هماهنگ شدندي
به طيري كه هم در آزمين هاي كالسوووي و هم در آزمين پاياني ميانگين نمرات
دانشوويييان نسووبت به كالس س ونتي باالتر بيدي نظرات و ديدگاههاي دانش ويييان
نسوووبت به كالس معكيس نشوووان داد اين روش در بهبيد مهارت هاي يادگيري
خيدتنظيم ،اعتماد به نالس ،تالكر خالق ،فعاليت گروهي ،تالكر انت ادي و تعامل
و همافزايي دانشووويييان مؤبر بيده اسوووتي همچنين ،روند يادگيري معكيس به
گينهاي است كه دانشيي بهتر ميتياند ميان دانستههاي تيصصي خيد در رشتهي
مربيطه و آميختههاي خيد از بيمهاي ميتلف زبان انگليسوووي (شوووامل گرامر،
لغات تيصصي و لغات عميمي) ارتباط منط ي برقرار كندي
نتاي اين مطالعه ميتياند الهامبيم ا ساتيد فعال در آميزش ر شتههاي مهند سي
دركاربرد روش ياددهي -يادگيري معكيس با شدي به ا شتراك گذاردن تيربيات
مثبت و منالي اسووواتيد در اين زمينه براي بهبيد كياليت سووويسوووتم آميزش عالي
كشيردر رشتههاي مهندسي بسيار ماليد خياهدبيدي اين مطالعه با برگزاري
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 .2استادیار مهندسی کامپیوتر ،بخش علم اطالعات و دانششناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز ar.nikseresht@shirazu.ac.ir
 .1استادیار علوم کامپیوتر ،بخش ریاضی دانشکده علوم دانشگاه شیراز alireza.kazemi@shirazu.ac.ir
 .3استاد بیماریشناسی گیاهی ،بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز rmostofi@shirazu.ac.ir

چكیده تجربه

کیفیت یادگیری ،سالمت و اعتبار ارزشیابی نگرانیهای اصلی در اجرای فرایند آموزش هستند و در قالب الکترونیکی این نگرانیها دوچندان می شود.
این مقاله به کاوش د ستاوردها و تجربیات به د ست آمده در را ستای فراهم سازی ب ستر برگزاری آنالین آزمونهای پایان ترم دان شگاه شیراز بر پایهی
سامانهی متن باز «محیط شیگرا و پودمانی یادگیری پویا  -مودل» می پردازد .در این تجربه یک پیکربندی سفارشی از مودل با دو هدف سادگی کاربرد
توسططط اسططتاد و دانشططجو و مقیاسپذیر شططدن و تا آوری تعداد همزمان کاربران شططرکت کننده در آزمون ها فراهم شططد .چالش های اصططلی این کار
تا آوری سامانه ،سادگی کاربرد ،پذیرش آن از سوی کاربران ،آموزش ،فرهنگ سازی به کارگیری و اعتبار ارزشیابی بود .قبل از به کارگیری سامانه،
تا آوری و پیکربندی آن ،با برگزاری آزمون های آنالین در چند دانشگاه از جمله دانشگاه شیراز با دو تا سه هزار شرکت کننده همزمان ،سنجیده شد.
آموزش کاربرد ،سططنجش را تی و پذیرش کاربران در کار با این بسططتر با اجرای آزمونهای آزمایشطی و پرسططشنامهای بر پایهی خود سططامانه و با امکان
شططرکت همه کاربران قتقریبا یازده هزار نفر) انجام گرفت .خوشططبختانه تقریباً تمام آزمونهای پایان ترم دانشططگاه ش طیراز که در این بسططتر برگزار شططد با
موفقیت همراه بود.
واژههای کلیدی :آزمون های آنالین ،مودلق ،)Moodleمقیاسپذیری سامانه ،چالشهای برگزاری آزمون الکترونیکی ،بحران کووید 21
 -9مقدمه

 -3آموزش استفاده از مودل

در اواخر اردیبهشططت ماه  2311با اوجگیری بحران ناشططی از کوید  21کارگروه

یکی از م سائل مهم در راه اندازی یک سامانه جدید ،توان ا ستفاده و پذیرش آن

آزمونهططای الکترونیکی دانشطططگططاه شطططیراز تشطططکیططل و برگزاری آزمونهططای

است .در دانشگاه شیراز فیلمهای آموزشی کوتاه و ساده در مورد شیوهی کار با

الکترونیکی و آنالین به عنوان جایگزینی برای آزمونهای ضطوری مطرح شطد.

سامانه برای دان شجویان و ا ستادان ساخته شد و کارگاه های آموز شی متعددی

در نتیجه بررسططیهای صططورت گرفته ،سططامانه مودل ] [1به عنوان بسططتر رسططمی
دانشگاه شیراز برای برگزاری آزمونهای الکترونیکی انتخا

برای آزمونسازی و ارزشیابی در مودل برگزار گردید .همچنین آزمون آزمایشی

شد .چالش روبرو،

با بیش از  13پرسطططش از انواع مختلر طرا ی شطططد و در چ ند نوبت در اختیار

عدم آشططنایی اسططتادان و دانشططجویان ها با بسططتر و کمبود زمان تا هنگام برگزاری

کاربران قرار گرفت .در این آزمونهای آزمایشی عالوه بر آشنایی دانشجویان و

آزمونها بود .تصطططمیماتی برای غلبه بر این چالشها گرفته شطططد که توانسطططت به

استادان با انواع پرسش ،آزمای شی تا آوری سامانه هم در برابر شرکت همزمان

سرعت فضا را آماده برگزاری آزمونهای الکترونیکی کند .از مشکالت مشاهده

تعداد سه هزار کاربر بررسی شد .با برگزاری موفق آزمون و تا آوری سامانه و

شطططده در برگزاری آزمون های الکترونیکی در دانشطططگاه شطططیراز و راه لهای

سططختافزارهای موجود ،نتیجهگیری شططد که تا یک و نیم برابر این تعداد نیز در

پیشنهادی فهرستبرداری شد که در ادامه در مورد آن بحث میشود.

تحمل تجهیزات و سامانه میگنجد.

 -2داليل انتخاب مودل

مودل یک سططامانهی مدیریت یادگیری الکترونیکی متن باز برای توانمندسططازی
معلمان در آموزش مجازی اسطططت] .[1مودل امکانات و قابلیتهای زیادی دارد
که آن را به یکی از برترین سططامانههای مدیریت یادگیری بدل کرده اسططت .این
گزارش عمدتاً بر قابلیت ارزشططیابی در سططامانه مودل با اسططتفاده از افزونه آزمون
متمرکز شده است .با استفاده از این افزونه میتوان انواع آزمونها و پرسشها را
طرا ی کرد قجدول  .)2م شخ صات سخت افزاری ،نرم افزاری و میزان ا ستفاده
منابع در زمان داکثر تعداد آنالین در جدول  1آمده است.
 شیراز ،دانشگاه شیراز ،پردیس ارم ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،تلفن 372 - 31233113
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جدول  .2دالیل انتخا مودل برای برگزاری آزمون های آنالین
گروه
آزمون

پرسش

برگزاری آزمونهای الکترونیکی پایانترم در نیمسطططال دوم تحصطططیلی دانشطططگاه

امکان
برگزاری انواع آزمونهای تشریحی و چند گزینهای

شططیراز ،تجربهی بسططیار مفیدی بود که مزایای زیادی را به دنبال داشططت .طی این

قرار دادن محدودیت زمانی برای شروع ،پایان و مدت آزمون

تجربه بسترهای نرمافزاری در مدت زمان کوتاهی آموزش داده شد و در مقیاسی

وجود انواع مختلر پرسشقچند گزینه ای ،تشریحی ،پاسخ

که قبال استفاده نشده بود به کار گرفته شد .در نتیجهی تجربیات کسب شده برای

صوتی ،پاسخ ویدیویی ،پاسخ فایل ،جورکردنی ،نقطه چین و )...

برگزاری آزمونهای الکترونیکی ،و با مشاهدهی سایر امکانات موجود در سامانه

امکان ایجاد بانک پرسشها
چینش آزمون
نتایج
گزارش گیری

امکان چینش پرسشها و گزینههای پاسخ به صورت تصادفی

مدیریت آموزشططی مودل این نتیجه به دسططت آمد که اسططتفاده از این سططامانه تی

امکان انتخا پرسش تصادفی از بانک پرسشها

پس از بحران کووید 21-میتواند به عنوان ابزاری مفید در دسطت اسطتادان باعث

نمرهدهی خودکار به پاسخهای دانشجویان پس از آزمون

ارتقای سطططآ آموزش شططده ،در سططایر زمینهها از جمله صططرفهجویی در زمان و

خروجی گرفتن از نتایج آزمون در قالب های متنوع از جمله اکسل

کاهش م صرف کاغذ و عدم نیاز به جابهجایی مؤثر با شد و به ایجاد زمینی سبز و

گزارشگیری دقیق از کلیه عملیات مثل مشاهده درس ،آزمون،

پاک کمک کند.

شروع و پایان آزمون و زمان دقیق پاسخدهی و مشخصات مکانی

 -6منابع

جدول  .1مشخصات بستر فراهم شده
دسته
سخت افزار
سرور
نرم افزار
د اکثر میزان
استفاده منابع

][1] moodle.org, ‘Open source learning platform’, 2020. [online
]Available: https://moodle.org. [Accessed: 24-Jul-2020

امکان
یک ماشین مجازی  vmwareبا  21پردازنده
میزان افظه  31گیگابایت و  033گیگابایت دیسک SSD

] [2دانشگاه شیراز -شیراز ،ایران
] [3دانشجویان و استادان دانشگاه شیراز

 mysql ، centos 7.0و apache

 -7سپاسگزاری

د اکثر تعداد کاربران همزمان سامانه  1703نفر بودند که میزان

از م عاون محترم آموزشطططی و تحصطططیالت تکمیلی و همچنین اعضططططای محترم

مصرف پردازنده 71درصد ،افظه رم  13درصد ،دیسک 510

کارگروه آزمونهای الکترونیکی دانشگاه شیراز برای فراهم کردن زمینهی انجام

عملیات  IOدر ثانیه و شبکه  22333بسته در ثانیه بود

این تجربه در دانشگاه شیراز سپاسگزاری میشود.

 -4مشكالت مشاهده شده

مشطططکالت آزمون های آنالین مربوط به قبل ،هنگام و پس از برگزاری آزمون
بودند.اغلب م شکالت پیشآمده نا شی از عوامل مختلفی از جمله ب ستر ارتباطی،
قطعی برق ،اشطططکاالت سطططخت افزاری و نرمافزاری آزمون دهنده ،نا آشطططنایی با
سامانه ،اشتباهات سهوی کاربران و همچنین مشکالت سخت افزاری بستر فراهم
شطده ،ارزیابی شطدند .برای برطرف کردن این مشطکالت در دانشطگاه شطیراز تیم
پ شتیبانی آزمون برای پا سخ دهی تلفنی و آنالین شکل گرفت .همچنین در یک
پیامرسططان دو گروه پشططتیبانی برای اسططتادان تشططکیل شططد .بیشططترین گزارشهای
دریافت شططده از سططمت دانشططجویان مربوط به کندی شططبکهی اینترنت و یا برخی
مواقع قطعی آن بود .برای ل این مشکل و مشکالت ناشی از موارد اندک قطعی
برق و یا خرابی موردی سطططخت افزاری یا نرم افزاری تجهیزات آزموندهنده ،با
همکاری استاد مربوطه با برگزاری آزمون مجزا یا ادامه آزمون به صورت شفاهی
و تلفنی مسططهله تا د قابل قبولی رفع شططد .علیرغم آموزشهای ارائه شططده ،نا
آشططنایی و عدم تسططلط برای کار با سططامانه باعث افزایش جم کار تیم پشططتیبان
آزمون و از د ست رفتن بخ شی از زمان آزمون برای دان شجویان شد .رایجترین
مورد اشطططتباهات سطططهوی عدم قرار دادن محدودیت زمانی برای آزمون از طرف
ا ستادان و امکان پا سخدهی دان شجویان قبل از زمان اعالم شده برای آزمون بود.
از جمله مشکالت پس از برگزاری آزمون می توان به مواردی همچون باز ماندن
آزمون و در نتیجه عدم نمرهدهی خودکار ،ا شتباهات ا ستاد در تعیین سقر نمره
و بارم هر پرسش اشاره کرد.
 -5نتیجهگیری
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نگرش دانشجویان به آموزشهای مجازی ارائه شده در دانشگاه یزد
سید محسن موسوی
.1

1

استادیار رفاه اجتماعی ،دانشگاه یزد m.mousavi@yazd.ac.ir

چكیده تجربه
ظهور غافلگیرکننده ویروس کووید 11-و همهگیری آن ،شرایط ویژهای را برای نظام آموزش عالی ک شور رقم زد و تغییرات ا سا سی در شیوه آموزش ایجاد کرد.
دان شگاه یزد بالفا صله پس از اعالم تعطیلی ح ضوری در دان شگاه ،آموزش اکترونیکی را در د ستور کار خود قرار داد و از  11فروردین 1911بطور ر سمی و گ سترده
آنرا اجرا کرد .این گزارش شامل نتایج حا صل از اجرای طرح برر سی نگرش دان شجویان این دان شگاه ن سبت به آموزش مجازی ا ست که در نیمه دوم خرداد 1911
انجام شد .نمونهگیری از دانشجویان از طریق انتخاب 54کالس از لیست کالسهای آموزش مجازی (به روش تصادفی سیستماتیک) و درخواست از اساتید کالسهای
منتخب جهت قرار دادن لینک پرسشنامه سر کالس ودرخواست تکمیل آن توسط دانشجویان بود .از این طریق 149پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل شد .بطورکلی
میزان رضایت دانشجویان از آموزشهای مجازی دانشگاه یزد در حد متوسط رو به پایین (با میانگین 2/77روی طیف  1تا )5است .در شاخص ترجیح آموزش مجازی
بر آموزش ح ضوری ،میانگین نمرات برابر  2/22بدست آمد که نشان دهنده عدم ترجیح آموزش مجازی بر آموزش ح ضوری (بطور معنادار) است .در میزان مواجهه
با م شکالت سخت افزاری ،میانگین نمرات برابر  9/95بد ست آمدکه از حد متو سط باالتر ا ست .در تحلیل پا سخهای مکتوب دان شجویان به سؤال باز پر س شنامه که
شامل اعالم نظرات و پیشنهادات بود ،ابتدا نظرات به دو دسته مثبت و منفی (نسبت به آموزش مجازی) دستهبندی شد و سپس بر اساس روش تحلیل مضمون ،نظرات
منفی با م ضامین "نار سایی در تعامل و تطبیق"" ،تأخر زیر ساختی" " ،سیطره یاددهی بر یادگیری"" ،برگزاری امتحانات مجازی در زی ستبوم امتحانات ح ضوری" و
"انتظارات بیجواب" و نظرات مثبت با مضمون "آموزش مجازی؛ از تهدید تا فرصت" مورد شناسایی قرار گرفت .تعدادی از پاسخها نیز در دسته نظرات خنثی قرار
گرفت که شامل درخواستها ،انتظارات و پیشنهادات بود.
واژههای کلیدی :آموزش مجازی ،نگرش دانشجویان به آموزش مجازی ،مقایسه آموزش مجازی و آموزش حضوری ،فرآیند یاددهی-یادگیری ،مشکالت سخت
افزاری ،دانشگاه یزد
 -1بیان مسأله

 -2هدف

از جمله حوزههایی که شدددیدات تحت تأریر رخداد عظیم کرونا قرار گرفت ،نظام

هدف اصدددلی این پژوهش ،بررسدددی و تحلیل نظرات و نگرشهای دانشدددجویان

آموزشددی کشددورها بود .در مواجهه با این رخداد ،می توان سددیاسددت اسددتفاده از

دانشدددگاه یزد درباره آموزشهای مجازی اسدددت که در نیمسدددال دوم  19-11در

آموزش الکترون یک و از راه دور را به عنوان و جه مشدددترغ اغ لب ن ظام های

سطح دانشگاه اجرایی شد.

آموزشددی قلمداد کرد .دانشددگاه یزد از جمله دانشددگاههای پیشددرو در برگزاری

 -3روش

آموزش الکترونیک و به اصطالح آموزش مجازی بود به نحوی که بالفاصله پس

این تحقیق از حیث هدف از نوع توصیفی و از حیث جهتگیری از نوع کاربردی

از تعطیلی دانشدددگاهها در اسدددفندماه 19همزمان با توصدددیه به اسددداتید برای تداوم

اسددت .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسددشددنامه میباشددد و بمنظور تحلیل دادهها در

آموزش ها از راه دور ،در مدت کوتاهی زیرسددداخت های الزم را تهیه و تجهیز

بخش سؤاالت چندگزینهای (ب سته پا سخ) از روشهای آماری مر سوم در تحلیل

کرد و در اولین روزهای پس از تعطیالت نوروز  ،1911کالسهای مجازی بطور

پیمایشها و در تحلیل سؤال انتهای پرسشنامه (بازپاسخ) از روش تحلیل مضمون

رسددمی و برای تمام رشددتهها و مقاطع آغاز گردید .یکی از مهمترین سددؤاالت و

استفاده شده است.

دغدغه های مدیران دانشدددگاه از ابتدای اجرای این سدددبک آموزش ،دریافت
بازخوردها و نظرات بازیگران اصددلی این عرصدده که همانا دانشددجویان و اسدداتید

 -4نتایج

ه ستند بود تا در جهتگیریها و برنامهریزیهای آینده دان شگاه مورد توجه قرار

 -1-4مشخصات پاسخگویان

گیرد .در اواخر خرداد ماه ،به پیشدددنهاد ر یس دانشدددگاه و با مدیریت معاونت

از  149دانشدددجوی شدددرکت کننده16 ،درصدددد زن و  46درصدددد مرد هسدددتند.

فرهنگی و اجتماعی ،دو نظرسددنجی همزمان از دانشددجویان و اسدداتید درباره ابعاد

41در صد دان شجوی پردیس فنی ومهند سی95 ،در صد دان شجوی پردیس علوم

مختلف آموزش های مجازی ارا ه شده انجام شد که این گزارش ،به ارا ه نتایج

ان سانی واجتماعی21 ،در صد دان شجوی پردیس علوم پایه و 9در صد دان شجوی

نظرسنجی دانشجویان اختصاص دارد.

دانشکده های مستقل هنرومعماری و منابع طبیعی وکویرشناسی هستند92 .درصد
دانشجویان قرار گرفته در نمونه درمقطع کارشناسی15 ،درصد کارشناسی ارشد
و 9درصد در مقطع دکتری تحصیل میکنند 54 .درصد دانشجویان نمونه از لپ

23

دسته منفی و مثبت ،مضامین مختلفی از پاسخها استخراج شد که به شرح زیر می

تاپ97 ،در صد از موبایل9 ،در صد از کامپیوتر و 1در صد از تبلت برای ارتباط با

باشد؛

کال سهای مجازی ا ستفاده میکنند .و درنهایت41 ،در صد دان شجویان از اینترنت

در دسته نظرات منفی ،پاسخها در چهار مقوله اصلی  -1مشکالت روان شناختی

تلقن رابت 49 ،در صد از اینترنت همراه و 9در صد از سایر رو شها برای ات صال به

و خانوادگی  -2مشدددکالت زیرسددداختی و فنی  -9مشدددکالت مربوط به عملکرد

کالسهای مجازی استفاده می کنند.

اسدداتید وکیفیت کالسددهای مجازی و  -4نگرانیهای مربوط به امتحانات مجازی

 -2-4نتایج تحلیل سؤآالت بسته پاسخ

قرار گرفت که در هر مقوله پس از شدناسدایی و اسدتخراج خرده مضدامین مربوط

سؤآالت این ق سمت پر س شنامه ،شامل سؤآالت 5گزینهای مدرج ا ست .پس از

(جمعات شامل 24خرده مضمون)  ،مضامین اصلی هر مقوله به ترتیب تحت عناوین؛

کدگذاری گزینهها از 1تا  5و ترکیب دادههای سدددؤآالت مربوط به هر متغیر (از

" -1نارسایی در تعامل و تطبیق"" -2 ،تأخر زیرساختی" " -9 ،سیطره یاددهی بر

طریق محاسبه میانگین نمرات) متغیرهای اصلی تشکیل شد .با توجه به محدودیت

یادگیری" و " -4برگزاری امتحانات مجازی در زی ستبوم امتحانات ح ضوری"

متن وضددرورت گزیده نویسددی ،صددرفا مقادیر میانگین متغیرهای تحقیق گزارش

مورد شدددناخت قرار گرفت .برخی مخالفتهای دیگر نیز تحت عنوان "انتظارات

میشود.

بی جواب" نام نهاده شدددد .نظرات مثبت به آموزش مجازی که خود شدددامل دو
جدول  .1میانگین نمرات متغیرهای تحقیق

دسدددته موافقت های کلی و موافقت های مشدددروط به آموزش مجازی بود عمدتات

تععاععداد

م یانگین

اشدداره به اهمیت حفس سددالمتی ،صددرفهجویی در وقت و هزینه ،کاهش آلودگی

سؤآالت

نمرات

رضایت از آموزش مجازی

2

2/77

هوا و آرامش بی شتر برای یادگیری دا شتند .این د سته از نظرات با تعبیر "آموزش

ترجیح آموزش مجازی بر آموزش حضوری

9

2/22

تأریر نگران کننده کرونا بر زندگی شخصی و تحصیلی

4

9/95

مواجهه با مشکالت سخت افزاری

1

9/21

متغیرها

مجازی؛ از تهدید تا فرصدددت" مورد تحلیل و جمعبندی قرار گرفت .همچنین
تعدادی از پاسددخها در دسددته نظرات خنثی قرار گرفت که شددامل درخواسددتها،
انتظارات و پیشنهادات بود.

با توجه به اینکه طیف نمرات روی  1تا 5قرار دارد ،میانگین نیز در همین دامنه

 -5سپاسگزاری

تغییر می کند .حد وسددط  ، 9مبنای خوبی برای قضدداوت و تشددخیص وضددعیت

از معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت آموزشدددی دانشدددگاه یزد بخاطر فراهم

دان شجویان در هر متغیر بد ست میدهد .بطور کلی میزان ر ضایت دان شجویان از

کردن زمینه برای اجرای این پژوهش سدددپاسدددگذاری می کنم و همچنین قدردان

آموزشهای مجازی از حد وسط طیف کمتر است و همچنین ترجیح دانشجویان

زحمات دانشدددجویان عزیزم در این پژوهش خانم ها؛ نگار پارسدددی پور ،زینب

به آموزش مجازی در برابر آموزش حضوری نیست .احساس تأریرپذیری آنها از

موسوی و زهرا جان نثاری هستم.

کرونا در زندگی شخ صی و تح صیلی ن سبتات زیاد و میزان مواجه آنها با م شکالت
سددختافزاری نیز نسددبتات زیاد اسددت .همچنین بررسددیهای بیشددتر نشددان داد میزان
رضدددایت دانشدددجویان متأهل از آموزش های مجازی و همچنین ترجیح آنها بر
آموزش مجازی نسددبت به آموزش حضددوری بطور معنادار از دانشددجویان مجرد
بیشتر است .دانشجویان مقطع کارشناسی ،میزان رضایت به مراتب کمتری نسبت
دانشجویان ارشد و دکتری از آموزش مجازی داشتند و همچنین آنها با مشکالت
سخت افزاری بیشتری مواجه شده بودند .همچنین دانشجویانی که از موبایل برای
حضور در کالسهای مجازی استفاده میکردند نسبت به دانشجویانی که از لپ
تاپ یا کامپیوتر اسدددتفاده میکردند از رضدددایت کمتر و ترجیح کمتر آموزش
مجازی بر حضدددوری برخوردار بودند .عالوه براین ،میزان مواجهه با مشدددکالت
سخت افزاری در بین آنها بی شتر از دیگران بود .یافته دیگر اینکه دان شجویانی که
از اینترنت همراه استفاده میکردند در مقایسه با استفاده کنندگان اینترنت متصل
به تلفن رابت ،بیشتر با مشکالت سخت افزاری مواجه شده بودند.
 -3-4نتایج تحلیل سؤآل بازپاسخ

از  149دانشجو 211 ،نفر به سؤال آخر پرسشنامه که در خصوص اعالم نظرات و
پیشنهادت درباره آموزش مجازی بود پاسخ دادند .پس از تقسیم نظرات به دو
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توانمند سازی کارشناسان دانشگاه تهران جهت پشتیبانی و اجرای آموزش الکترونیکی در بحران
کوید91
سعیده منصوری
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی – کارشناس مسؤل یادگیری اجتماعی -مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران(smansori@ut.ac.ir) ،

چکیده

نظر به نقش بی بدیل فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در شرایط بحرانی حاضر و حاکم بر دانشگاه ها و تصمیم دانشگاه تهران بر تداوم
بدون وقفه برنامه های آموزشی در قالب آموزش الکترونیکی و از سویی دیگر گستردگی فعالیت های آموزشی این دانشگاه ،نیاز به توسعه
ظرفیت های فکری و مهارتی بدنه کارشناسی نیز برای مواجهه با اجرای آموزش الکترونیکی در دوران بحران کوید  ،91به عنوان یکی از
ارکان مهم دانشگاه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت  .در این راستا با تشکیل ستاد بحران در دانشگاه تهران در اسفند ماه سال نود وهشت
،توجه ویژه ای به جلب همکاری کارشناسان دانشکده ها و پردیس ها شد .با توجه به گستردگی واحد های آموزشی دانشگاه  ،مدیریت آنها
در پیشبرد اهداف ستاد بحران کرونا امری ضروری بود  .به این منظور طبق بخشنامه ریاست و مصوبه شورای آموزشی ،تمامی  52پردیس و
دانشکده ملزم به معرفی کارشناسان رابط جهت پشتیبانی امور مربوطه در شرایط بحران شدند و کارگروهی متشکل از  21نفر از کارشناشان
شکل گرفت .فعالیت و تعامالت این کارگروه از اواسط اسفندماه گذشته به طور رسمی با مدیریت مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت
دانش داتشگاه تهران آغاز شد  .در اردیبهشت ماه با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در جهت اقدام برای توانمند سازی کارشناسان واحدها" ،دوره
توانمند سازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری در دانشگاه تهران" به عنوان یکی از دوره های آموزشی ضمن
خدمت تصویب و طراحی ،تولید محتوا و اجرای آن به شیوه برخط ،به مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش و مرکز آموزش های
ضمن خدمت محول گردید .این دوره از تیر ماه آغاز و تا دهه دوم مرداد ماه جاری ادامه خواهد داشت  .بر این اساس در نیمسال تحصیلی
آتی صرفا کارشناسانی که این دوره را با موفقیت طی کنند امکان همکاری به عنوان پشتیبان را خواهند داشت .
واژههای کلیدی :توانمندسازی،یادگیری الکترونیکی،نیروی انسانی دیجیتال،دانشگاه تهران ، ،آموزش ضمن خدمت
 -9مقدمه

شدند  .بر این ا ساس کار شنا سان رابط واجد شرایط با ت شخیص و تایید معاونت

 -9گزارش تجربه توانمند سازی کار شنا سان دان شگاه تهران در مواجه با

آموزشااای پردیسندانشااا کده به مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش

بحران کووید 91

معرفی شاادند  .از آنجایی که صاارفا  95پردیس و دانشااکده تجربه قبلی در امور

از ابتدای نیمسااال تحصاایلی در اساافند ماه نود وهشاات ،همزمان با شااروب بحران

پشاااتیبانی دوره های رسااامی آموزش الکترونیکی داشاااتند ،نیاز به باز آموزی و

کرونا و تعطیلی برنامه های آموزشاای حرااوری در دانشااگاه ها و مراکز آموزش

بروز سانی مهارت های آنان مطابق با شرایط بحرانی حاکم و آموزش از سطوح

عالی ،دانشااگاه تهران با تشااکیل سااتاد بحران کرونا تصاامیم تداوم برنامه های

مقدماتی تا پیشاارفته برای دانشااکده هایی که زمینه و تجربه قبلی نداشااتند ،الش

آموزشی در بستر فرای مجازی را اتخاذ نمود .

جدیدی شکل گرفت که نظر به تعطیلی واحدهای دان شگاه ،شیفت های کاری و

لذا مسوولیت برنامه ریزی و تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و

دورکاری کار شنا سان ،امکان آموزش ح روری در خ صوص نحوه پ شتیبانی و

پشتیبانی های الزم به مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش این دانشگاه (

راهبری امور ،میسر نبود .

به عنوان محور اصلی در دانشگاه تهران با تجربه ای بیست ساله) محول شد .
با توجه گستردگی و وسعت دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران ،مدیریت

 -9-9تشکیل کارگروه کارشناسان پشتیبان

و جلب همکاری آنها در پیشاابرد اهداف سااتاد بحران کرونا امری ضااروری و

پس از معرفی کارشااناسااان رابط ،کارگروهی متشااکل از  21نفر شااکل گرفت و

کلیدی بود  .به این منظور طبق بخشاانامه ریاساات و مصااوبه شااورای آموزشاای

تمه یداتی ج هت ت عامالت م جازی در قا لب ا تاق های ت عا مل تحت ساااا مانه

دانشگاه در اسفند ماه نود و هشت تمامی  52پردیس و دانشکده دانشگاه ملزم به

یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران  ،برنامه های پیام رسان و پشتیبانی تلفنی از

معرفی کارشااناسااان رابط جهت پشااتیبانی امور مربوطه در شاارایط بحران کووید

52

طریق تکنولوژی ویپ  1در نظر گرفته شاااد و فعالیت و تعامالت این کارگروه از

 .9آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی و مدیریت دروس

اوا سط ا سفندماه گذ شته به طور ر سمی با مدیریت مرکز یادگیری الکترونیکی و

 .5روشهای تولید محتوای آموزشی و بارگزاری آن

مدیریت دانش آغاز شد  .با توجه به عدم آشنایی اعرا با روال و فرایند های امور

 .۳رفع مشکالت درس ،دانشجو ،استاد و دستیار

آموزش الکترونیکی و پشاااتیبانی کاربران اعم از اساااتاد و دانشاااجو ضااامن ارائه

 .4آشنایی با کالس زنده نهمزمان و نحوه پشتیبانی

آموزش های الزم و انتقال تجارب ،مهارت های مورد نیاز کار شنا سان نیز نمایان

 .2آشنایی با سایر سامانه های مرتبط دانشگاه تهران

تر و شفاف تر شد.

 .2آشنایی با درگاههای پشتیبانی کاربران

تا این که در اردیبه شت ماه با م صوبه هیأت رئی سه دان شگاه تهران در جهت اقدام

نحوه ارزیابی نهایی دوره نیز به بدین شرح در نظر گرفته شد:

برای توانمند سازی کارشناسان واحدها" ،دوره توانمند سازی کارشناسان
جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری در دانشگاه تهران"
به عنوان یکی از دوره های آموزشاای ضاامن خدمت تصااویب و طراحی  ،تولید
محتوا و اجرای آن به شااایوه برخط به مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیر یت
دانش و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران محول گردید.

-

انعکاس به محتواهای آموزشی 52 -درصد

-

فعالیتها ی حین دوره  42 -درصد

-

آزمون پایان دوره  ۳2 -درصد

-

مشاهده فیلمها و محتواهای آموزشی  92 -درصد

 -2-9مراحل طراحی و اجرای دوره توانمند سازی

دوره مذکور از تیر ماه نود و نه آغاز و تا دهه دوم مرداد ماه جاری ادامه خواهد

هدف اصلی این دوره ،ارتقاء دانش و سواد اطالعاتی کارشناسان و به تبع آن

داشت  .بر این اساس در نیمسال تحصیلی آتی صرفا کارشناسانی که این دوره را

ترفیع سطح خدمات آموزش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران و بهره

با موفقیت طی کنند امکان عرویت در کارگروه مربوطه و مجوز ها و دسترسی

برداری بهینه از وضعیت بحرانی فعلی به عنوان فرصتی برای تربیت نیروی انسانی

های الزم جهت پشتیبانی را خواهند داشت  .تداوم و استمرار آن در برنامه های

دیجیتال در نظر گرفته شد .

آتی مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران قرار دارد .
 -4-9سپاسگزاری

تدوین طرح درس این دوره بر اساس تجارب قبلی و نیاز سنجی های آموزشی که

در پایان از زحمات ریاسااات محترم مرکز فناوری های دیجیتال دانشاااگاه تهران

در تعامل با کارشناسان شکل گرفته بود با همکاری مدیریت و کارشناسان اداره

جناب آقای دکتر ساااید امید فاطمی ،مدیریت و همکاران اداره یادگیری و تولید

یادگیری و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش ،انجام و

محتوا و مرکز آموزش های ضاامن خدمت دانشااگاه تهران که در تشااکیل این

پس از تایید طرح درس توسط ریاست محترم این مرکز ،فرایند تولید محتوای

تجربه نقش موثری داشته اند سپاسگزار هستم.

دیجیتال این دوره با رویکرد مهارتی و فعالیت محوری آغاز شد و به موازات آن
مرکز آموزش های ضمن خدمت نیز امور اجرایی دوره را به انجام رسانید و

 -5-9منابع

بخشنامه ای از سوی معاونت آموزشی دانشگاه تهران به دانشکده ها و پردیس ها

مهمترین منابعی که در کسب این تجربه از آنها استفاده شده عبارتند از :

در خصوص الزام شرکت کارشناسان رابط در این دوره ابالغ شد.

منابع سازمانی

 -3-9مشخصات و سرفصل های دوره توانمند سازی

.9

هیات رییسه دانشگاه تهران

دوره به صورت برخط و تحت سامانه موک دانشگاه تهران ،آغاز شد .جهت

.5

– مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران

افزایش اثر بخشی دوره ،قبل از شروب ،آزمون برخط غربالگری اولیه ،جهت

.۳

– مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

گزینش کارشناسان واجد شرایط برگزار شد.

جامعه مورد بررسی
کارشناسان حوزه آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه تهران

پیش نیازهای مهارتی جهت آزمون غربالگری اولیه عبارت بودند از :

9

.توانایی تایپ سریع فارسی و انگلیسی

. 5توانمند بودن در کار با وب
. ۳آشنایی اولیه با ضوابط آموزشی و سامانۀ مدیریت یادگیری
طول دوره  52ساعت در نظر گرفته شد و سر فصل های آن به شرح زیر تدوین و
تولید محتوا شدند :

Voice over Internet Protocol

52

1

چالش های تدریس آنالین زبان در دانشگاهها در دوران کرونا
وحیدرضا میرزائیان ،1
.1

دکتری در آموزش زبان به کمک فناوری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا mirzaeian@alzahra.ac.ir

چكیده تجربه

این مقاله ،به بررسییی نهوه واکنم مسرسییان زبان انگلیاییی دانشییگاهرا به اسرین زبان انگلیاییی در موانه با بهران کرونا و عسش وضییور دانشیی ویان
زبان

در دانشییگاه درداهته و لالشییرای دیم روی مسرسییان و دانشیی ویان مورد بررسییی رار رفته اسییت .برای ان اش این مرز ،امساد زییانزده مسر

انگلیاییی ی داوطلبانه از طریق دعوت در این دژوهم زیییرکت کردنس .از مسرسیییان هواسیییته زیییس اا در مورد زییییوه های انتاابی هود در ان اش آموزش
آنالین زبان و لالم هایی که با آنرا روبرو بوده انس ،زارش کتبی نوزیییته و ارسیییا .کننس .دنآ نار آنرا نیز که امتان اراباو ویساویی دازیییتنس برای
ش صییا وبه نیمه سییاهتار یافته ص صییورت نسا انه انتااص زییسنس .کس ااری داده ها ان اش زییس ونتایآ زش به د سییت آمس .برای اعتبار سیین ی داده ها،
کسنوی سییی داده ها برور ش سییتق او س ی دژوه زییگران به همراه لنسین لرهه بهش ان اش زییس .نتایآ واکی از آن بود که مسر سییان ،اسرین آنالین
را ا ز طریق یک سییررری فمالیترا همنون کنتر .وضییررور دانشییررنویان در کال

م ازی و نمره دهی به اتالیو و دروبه را ب ییررورت همزمان یا

ناهمزمان ب اراه به سریا سرت دان شر اه هود ان اش می دادنس .برنامه ها و سری اراز های ماتلای مورد ا سراااده این مسر سران بوده ا سرت .با این وا،.
ش زییتالت زیادی در ان اش این مرز برای دان ز ی ویان و مسر سییان دسیس آمسه ا سییت .بنابراین ،یاد یری آنالین از آن ا که فا س زیر سییاهتارهای زش
است ،با موفقیت به ان اش نرسیسه است .دیامسهای یاد یری موفق آنالین نیز مورد بهش رار رفته است.
واژههای کلیدی :کرونا ،زبان ،یاد یری ،آنالین ،فناور
 -1مقدمه

مسر سان از لنسین برنامه ا ستااده کردنس که می اوان آنرا را به ه شت نوع اق ایز

این دژوهم به بررسیییی لگونگی واکنم مسرسیییان زبان دانشیییگاهرا به بهران

کرد .فررست آنرا در زیر آورده زسه استب ( )1سیاتز های مسیریت یاد یری

کرونا و آموزش آنالین درداهته اسیییت .این دژوهم لگونگی عملترد مرب یان
زبان دانشیییگاهرا در ایران را در زیییرای نا رانی و کامالً غیر متر به بیماری همه

( )7لیت و دییاش دهی ( )3کنارانن وییساویی ( )4اولییس مهتوا ( )5ارزییابی

یر کرونا مورد بررسیییی رار می دهس .همننین برهی از لالم های دیم روی

(آزمون) ( )6دام و ازیییتراک ااری ویسیو ( )2ارااه دهنسه یاد یری آنالین

آنرا در هنگاش یاد یری آنالین زناسایی و مورد بهش رار می یرد.

( )1منابع متار ه .مسرسییان از بازیرا ،هوش م یینوعی ،وا میت م ازی و وا میت

 -روش پژوهش

این دژوهم در ایران ان اش زییسه اسییت .زییرکت کننس ان زییانزده مسر

افزوده اسیییتااده نمی کردنس .آنرا از کال

زبان

در

و

و مود .برای مسیریت

یاد یری آنالین هود به طور کلی اسییتااده می کردنس .مربیان همننین از واان

بودنس که زیام  17زن و  4مرد از زیررهای ماتلو بودنس .کلیه مسرسیان دارای

آپ برای ان اش بایاری از فمالیترا به طور مشابه با سیاتز های مسیریت یاد یری

مسرک دکتری آموزش انگلیایییی بودنس و در آموزش انگلیایییی به عنوان زبان

اسییتااده می کردنس .از ادوبی کانتت برای بر زاری کال

هارنی از  1اا  11سا .ا ربه دا زتنس .از مسر سان زبان هوا سته زس اا در مورد

های آنالین اسییتااده

میشس.

زییییوه های هود در ان اش آموزش آنالین زبان و لالم هایی که با آنرا روبرو

 ۲-۳نحوه انجام آموزش آنالین زبان

بودنس ،زارش کتبی بنویاییینس .عالوه بر این ،دنآ نار از آنرا به طور نسا انه در

مسرسانی ونود دازتنس که آموزش آنالین هود را به صورت همزمان و ناهمزمان

یک م ییاوبه که با ادوبی کانتت بر زار زییس زییرکت کردنس زیرا نتاای را که

ان اش می دادنس .اکثر مسرسیییان ،آموزش هود را به صیییورت همزمان ان اش می

در زارش کتبی هود ذکر کرده بودنس برای بررسی بیشتر نالب به نظر می آمس.

دادنس زیرا این س ییاسییت دانشییگاه آنرا بود .ابتسا مسرسییان وضییور دانش ی ویان را

 -۳نتایج و بحث

کنتر .می کردنس .سیییان از مواد در الب اسیییال یسهای داوردوینت ،فیلز های

در این بام سییه مضییمون کلیسی مراب با زیییوه های یاد یری آنالین زبان و

آدارات و اسیییناد ورد اسیییتااده کرده و یا مواد هود را در الب فیلز  ،ا یییویر،

لالم های دیم آمسه ارااه زیسه اسیت .این سیه مضیمون عبارانس ازب برنامه های

اسییالیس داوردوینت ،اسییناد ورد و اسییناد دی دی اف اولیس می کردنس .این مرالب

مورد اسیییتااده ،نهوه ان اش آموزش آنالین زبان و لالم های دیم رو .برای هر

او س مسر سان در سی اتز های مسیریت یاد یری ماننس کال

یک از سه موضوع ،بیشترین امساد داسخ زرکت کننس ان انتااص زس.

در

و

و

مود .بار ااری زیییسه و یا از طریق برنامه های دیاش رسیییانی ماننس واان اپ به

 1-۳برنامه های مورد استفاده

ازتراک اازته می زس.
 ۳-۳چالش ها
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اولین مشت این بود که برهی دانش ویان دارای الان هوزمنس نبودنس .مورد دوش
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کنسی سرعت اینترنت بود .بایاری از دانش ویان سواد دی یتا .کمی دازتنس.
برهی از دانشی ویان نیز به طور کلی سیواد دایینی دازیتنس .بمضیی از دانشی ویان
وضیییور منظز و به مو ع در کال

در

آنالین را نسی نمی رفتنس .برهی از

دانشیی ویان دن از مرلت مقرر اتالیو هود را ارسییا .می کردنس .ماییئله دیگر
سرح اال متااوت دانش ویان بود که به نوع یاد یری آنرا نیز مربوو میشس .در
موازات بروز م شت برای دان ش ویان ،مسر سان نیز با لالم هایی روبرو زسنس.
در ابتسا ،مسرسان در اولیس مرالبی که به راوتی بتوانس در فضای یاد یری آنالین
اسییتااده زییود مشییت دیسا کردنس ،زیرا برهی از مسرسییان فق به دلی کمبود
امتاناای که دانشیی ویان دازییتنس از ابلیت های فناوری کز اسییتااده می کردنس.
همننین ب ایاری از مسر سان ا ربه کافی در ا ستااده از این امتانات را نسا زتنس.
مسرسییان همننین در ارااه بازهورد زییا ییی به دانم آموزان مشییت دیسا می
کردنس .دلی این امر آن بود که باییییاری از دانشییی ویان در مرلت مقرر اتالیو
هود را اهو ی نمی دادنس .فقسان امتانات کافی برای الایق فناوری با آموزش
یتی از مشتالت یاد یری آنالین بود .مشاص بود که بایاری از دانش ویان از
سیرعت اینترنت ،رانی ارافیک اینترنت و عسش ونود الان های هوزیمنس الیه
دازییتنس .بسون امتانات کافی ،مسرسییان نمی اواناییتنس یاد یری آنالین اماملی را
ان اش دهنس .آنرا فق می اوانایییتنس مرالبی را برای یاد یری مایییتق در هانه،
اتالیو یا دروبه و آزمون ارااه دهنس .با این وا ،.مسرسیییان م بور بودنس برنامه
هایی را انتااص کننس که به ارافیک اینترنت زیادی نیاز نسارنس ،فیلتر نیایییتنس و به
راوتی انرا می زونس.
 -۴نتیجه گیری

دژوهم واضر از منظر مسرسان به مشتالت آموزش م ازی درداهت  .مسرسان
زبان ،یاد یری آنالین را از طریق یت اری فمالیترا از نمله برر سی و ضور دانم
آموزان و نمره دادن به اتالیو دانشییی ویان به طور همزمان یا ناهمزمان بایییته به
سیییاسییت هر دانشییگاه به دلی بیماری همه یر کرونا ان اش دادنس .از برنامه های
متنوعی برای ان اش این مرز استااده زسه است .با این وا ،.بایاری از مشتالت
به هود مسرسییان و دانشیی ویان باز می ردد .در نتی ه ،یاد یری آنالین از آن ا
که فا س آماده سازی و برنامه ریزی است ،موفقیت آمیز نبوده است.
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برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی
2

مرضیه اسکندری ،1فرشاد ترابی
.1
.2

استادیار علوم کامپیوتر ،دانشگاه الزهرا eskandari@alzahra.ac.ir

دانشیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ftorabi@kntu.ac.ir

چکیده تجربه
یادگیری مسئئئ له م ور را میتوان به عنوان یکی از رویکردهای نوین در جهت تغییرات سئئئاختاری در آموزش با هدف افزایش انگیزه ،کارآمدی ،ایجاد عالقه و
یادگیری عمیق ،نامید .در این روش ،ابتدا مدرسین مس لهای واقعی متناسب با سطح دانشجویان انتخاب میکنند .دانشجویان در گروههای کوچک به مطالعه و بررسی
مسائل میپردازند و با به کارگیری مفاهیم آموزش دیده ،هدایت مدرس و کسب اطالعات جدید به صورت خودخوان ،به حل مس له میپردازند و ارزیابی دانشجویان
براساس ارائه های شفاهی و در صد مشارکت در کار گروهی صورت میگیرد .پیاده سازی این روش در بستر مجازی ،نه تنها به صورت کارایی قابل اجراست بلکه به
دلیل دارا بودن مزایایی از جمله ارزیابی دقیق و عادالنه توصیه میشود.

واژههای کلیدی :یادگیری مس له-م ور ،ارزیابی گروهی ،آموزش دانشجو-م ور ،مطالعه خودخوان.
 -1مقدمه

نخسئئئتین دوره کارگاه ،منجر به تعریف یک درس مهارتی باعنوان « یادگیری

یادگیری مسئئ له-م ور به عنوان یکی از شئئیوههای نوین آموزش ،در سئئا های

مس له-م ور در علوم ریاضی و مهندسی» در دانشگاه الزهرا ،شد.

اخیر بسئئئیار مورد توجه قرار گرفتهاسئئئت .در این روش ،بر خالف رویکردهای

در نیم سئئئا جاری که جهان با ب ران کووید  13مواجه شئئئد ،این درس برای

سئئنتی که اسئئتاد به آموزش صئئفرتاصئئد یک مب ث خاص میپردازد ،پیش از

دومین بار در دانشئئگاه الزهرا ،با همکاری دو مدرس اصئئلی و دو مدرس مدعو،

شئئرون نیم سئئا ت صئئیلی ،مدرسئئین مس ئ لهای واقعی متناسئئب با سئئطح و مقطع

مشارکت یک شرکت خصوصی و حضور سه تیم از دانشجویان سا آخر رشته

دان شجویان با دقت و برر سی فراوان انتخاب میکنند .این م سائل عمدتا از سوی

علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی ،ارائه شد -2 .نحوهی مدیریت کالس

سئازمانها و صئاحبان صئنایع و با هدف حل مسئ له توسئ دانشئگاهیان ،مطرح

با شئئئرون کووید  ،13علی رغم مشئئئکالت ناشئئئی از آن ،تاخیری در برگزاری

میشئئئود .در آغاز نیم سئئئا ت صئئئیلی ،دانشئئئجویان کالس به گروههای کاری

جلسات بوجود نیامد .چراکه تعریف مسائل و آماده سازی م توای مربوطه پیش

کوچک تقسئئئیم شئئئده و بنابر عالقهمندی دانشئئئجویان ،هریک از پروژه ها ،به

از شرون ترم صورت گرفته بود تا م سائل به گونهای قابل طرح در سطح کالس

هرکدام از گروه های کاری اختصئئئاص می یابد و دانشئئئجویان در گروه های

درآ ید .عالوه بر این با اجرای کالس به صئئئورت م جازی ،نه تن ها خللی در

کوچک به مطالعه و بررسی مسائل میپردازند .همزمان با مطالعهی اولیهی مس له،

آموزش به وجود نیامد بلکه به دلیل نیازهای متفاوت دانشئئئجویان به راهنمایی

الزم اسئئئت مطالبی که برای حل مسئئئ له نیازدارند ،را بیاموزند و با به کارگیری

مدرسئئئین ،امکان بهره برداری کارایی در بسئئئتر مجازی فراهم شئئئد .از جمله

مفاهیم آموزش دیده ،هدایت مدرس و کسئئئب اطالعات جدید به صئئئورت

مهمترین ن قاط قوت برگزاری م جازی این کالس میتوان به موارد زیر اشئئئاره

خودخوان ،به حل مسئئئ له بپردازند .در نهایت روش حل را به صئئئورت مقاله یا

کرد:

سئئخنرانی ایا هردوا ارائه میکنند .با چنین رویکردی ،وظیفهی اسئئتاد یا اس ئاتید

 .1با توجه به ماهیت دانشئئئجو م ور بودن کالس یادگیری مسئئئ له-م ور ،با

درس ،هدایت دانشئئجویان و نوعی تسئئهیلگری اسئئت .به عبارت دیگر ،چنانچه

مجازی شئئئدن کالسها ،کیفیت کالس ت ت تاثیر قرار نمیگیرد .تنها معضئئئل

دان شجویان به مطلب خا صی جهت حل م س له نیاز دا شته با شند ،آنها را هدایت

موجود ،م مان عت از ان جام ف عال یت های گروهی برای ان جام پروژه بود چرا که

میکن ند و یا در صئئئورت لزوم ام کان آموختن آن م با حث را فراهم میآور ند

دانشجویان میبایست به صورت گروهی کار میکردند و به نظر میرسید از این

اتدریس مستقیم ،دعوت از اساتید یا صاحبان صنایع ،معرفی مراجع و ویدئوهای

جهت کار گروهی به آن ن وی که برای آن برنامهریزی شده بود م قق نمیشد.

آموزشی مرتب ا.

با این وجود به دلیل ماهیت مسئئئائل تعریف شئئئده که م اسئئئباتی یا کامپیوتری

پس از برگزاری موفق اولین کارگاه یادگیری مسئئئ له-م ور برای اولین بار در

بودند ،دانشئئئجویان موفق شئئئدند بعد از گ شئئئت حداکثر دوهفته ،راه ارتباطی

ایران ،در شئئهریور ماه  1931در دانشئئکده علوم ریاضئئی دانشئئگاه الزهرا ،دومین

موثری در فضئئئای مجازی ااز جمله گیت هابا پیداکرده و نتایج فعالیت های

دوره این کارگاه با مشارکت چند سازمان و به سرپرستی تیمی متشکل از اساتید

خود را با سایر هم تیمیهای خود به اشتراک بگ ارند.

دو دان شگاه الزهرا و صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در شهریور ماه  1931در

 .2جلسئئات کالس ،رفع اشئئکا و ارائهها همگی در فضئئای مجازی با بسئئترهای

دانشئئگاه الزهرا برگزار شئئد .همچنین ،تجربه موفق و نتایج ارزشئئمند حاصئئل از

موجود اادوبکانکت یا بیگبلوباتنا به راحتی انجام میشد و تقریبا هیچ
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م دودیتی نسئئئبت به کالس فیزیکی وجود نداشئئئت .چراکه در حالت کالس

 .2جلسات ارائهی دانشجویان هر دو هفته یکبار طبق برنامه به صورت مجازی

فیزیکی ،دان شجویان گزارشهای خود را به صورت نمایش ا سالید اپاورپوینتا

برگزار شد و کیفیت آن کامالً مطابق با برگزاری جلسات حضوری بود .هر

ارائه میکنند که در شئئرای ب ران نیز ،همان ارائهها در فضئئای مجازی به راحتی

ارائه درصدی از نمرهی نهایی دانشجویان را تشکیل میداد .بعالوه دانشجویان

قابل استفاده است .حتی برای بهرهبرداری بیشتر از جلسات ،با استفاده از بسترهای

همزمان با هر ارائه ،گزارشی مکتوب نیز ت ویل میدادند که این گزارشها

موجود ،تماس ویدیویی برقرار شد و ف ضای ارائه کامالً منا سب و م شابه ح ضور

نیزمبنای ارزیابی قرار داده شد.

فیزیکی بود.

 .9در طو نرم ،دانشجویان برای حل مس لهی خود با مشکالت عدیدهای مواجه

 .9از دیگر مزایای این طرح این بود که نیازی به ایجاد م توا نداشئئئت و چراکه

میشدند که با راهنمایی ،رفع اشکا و تدریس در فضای مجازی و همچنین

نقش ا ساتید در این شیوه ،آموزش م ستقیم نی ست بلکه در این متد ،ا ساتید نقش

شبکههای اجتماعی پیگیری و حل میشد .بعالوه در برخی از موارد ،دانشجویان

راهنما و تسئئهیلگر داشئئته و به دانشئئجویان خطوط راهنما را نشئئان میدهند .چنین

خارج از زمانهای کالس و بعضاً تا پاسی از شب با مدرسین در ارتباط بودند و از

رویکردی در ف ضای مجازی هم به راحتی می سر شد و م شکلی از ل اظ م توای

این جهت میتوان گفت که فضای مجازی مجا بیشتری برای ارتباط دانشجویان

آموزشی و تدریس در فضای مجازی به وجود نیامد.

و اساتید ایجاد کرده بود.

 .4ارزیابی عادالنه مهمترین مزیت این شئئیوه م سئئوب میشئئود .مطابق تصئئمیم

 .4در نهایت نیز در روز امت ان دانشجویان به ارائهی دستاوردهای خود پرداختند

گیری و برنئئامئئه ریزی صئئئورت گرفتئئه برای اداره این کالس ،ن وه ارزیئئابی

و گزارشهای نهایی خود را ت ویل دادند .گزارش نهایی ،جمعبندی گزارشهایی

دانشئئجویان در شئئرای عادی اپیش از ب رانا برمبنای ارائه فعالیتهای صئئورت

بود که در طو ترم تهیه کرده بودند و با راهنمایی مدرسین ،ایرادهای آن رفع

گرفته به صورت دو هفته یکبار تو س هرگروه قرار گرفته بود .هر ارائه ،بخ شی

شده و در جهت مناسب هدایت شدهبود.

از نمرهی کالسی را شامل می شد .به این ترتیب طبق برنامهی اولیه ،تعداد  1ارائه

این روند نشان داد که کالس یادگیری مس له-م ور ،میتواند دارای مزایای

برای هر گروه پیش بینی شئئئئده بود .در ن ها یت طبق بر نا مهریزی ان جام شئئئئده،

زیادی در فضای مجازی باشد .چون یکی از دغدغههای اساسی تدریس در فضای

دانشئئئجویان موظف به ارائهی گزارش نهایی در روز امت ان بودند .به عبارت

مجازی ،ب ث ارزیابی نهایی است که در کالس مس له-م ور اساساً هیچ مشکلی

دیگر ،در این درس طبق تعریف ،امت ان پایانی به معنی آزمون کتبی وجود ندارد

به وجود نمیآورد.

بلکه ارزیابی به صئئئورت ارائه دسئئئتاوردهای گروه ها و در طو ترم صئئئورت

 -4نتیجه گیری

میگیرد .ل ا نگرانی بابت ارز یابی دقیق و جلوگیری از دغدغه هایی نظیر تقلب

یادگیری مس له-م ور یکی از روشهای بسیار ج اب در آموزش به حساب می-

مطرح نبود .ارزیابی نهایی دانشئئئجویان بر مبنای فعالیت های آن ها در طو ترم

آید و یادگیری مس له -م ور را میتوان به عنوان یکی از رویکردهای نوین در

صئئورت گرفت و بر خالف روشهای سئئنتی ،صئئرفاً وابسئئته به امت ان پایانی یا

جهت تغییرات ساختاری در آموزش با هدف افزایش انگیزه ،کارآمدی ،ایجاد

برگزاری امت انهای میانی نبود .ل ا ارزیابی بسیار مطم نی از عملکرد دانشجویان

عالقه و یادگیری عمیق ،نامید .صرف نظر از اینکه چنین ب رانی در دنیا وجود

در ترم صورت گرفت.

داشته باشد یا خیر ،روش آموزش مس له-م ور به خودی خود یکی از روشهای

 -3روند عملی کالس مجازی

بسیار موثر در امر آموزش بوده و قادر است آموزشی عملی و بسیار گیرا برای

با توجه به شرای و ضواب کالسها به شیوه یادگیری مس له-م ور ،ب ران کووید

دانشجویان بوجود آورد .اما تجربهی ب ران کووید 13نشان داد که این روش

 ۹۱تأثیر بسیار ناچیز و قابل اغماضی در روند کالس ایجاد کرد .آنچه که در عمل

توانمندی بسیار زیادی در امر آموزش مجازی داشته و بسیاری از دغدغههای

اتفاق افتاد را میتوان به موارد زیر خالصه کرد:

موجود در امر آموزش مجازی در دیگر درسها را ندارد .از این رو توصیه میشود

.1کالسها در شرون ب ران با کمی تأخیر به کار خود ادامه داد .این تأخیر به

که آموزش مس له-م ور به عنوان یک روش تدریس پیشرفته که در دنیا نیز مورد

واسطهی ایجاد زیرساختهای مناسب برای ایجاد کالس و هماهنگیهای الزم

توجه قرار گرفته ،به عنوان یکی از روشهای آموزشی در وزارت عتف بیش از

جهت آشنا شدن دانشجویان با فضای مجازی بود .همچنین دانشگاهها در آغاز با

پیش مورد توجه و استقبا قرار گیرد.

مشکالتی نظیر زیرساخت شبکه و پهنای باند و غیره مواجه بودند که همگی باعث
شد این کالس با تأخیر حداکثر به مدت دو هفته دوباره شرون به کار کند .اما
خوشبختانه از آنجا که دانشجویان پروژههای خود را میشناختند ،طی این دوهفته،
به کار روی پروژههای خود ادامه داده بودند و فعالیتهای دانشجویان به تعویق
نیفتاد.
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مزایای آموزش مجازی و عوامل موثر بر کاهش کیفیت آن
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استادیار ،مهندسی مکانیک ،مجتمع آموزش عالی الرستانa.talezadeh@lar.ac.ir ،

کارشناسی ارشد ،کارشناس مسئول آموزش مجتمع آموزش عالی الرستانhalipoor15@gmail.com ،

چكیده تجربه

ارائه آموزشهای مجازی ،تجربهای جدید برای اکثر دان شگاههای ا ست که فر صتها و چالشهای خاص خود را به همراه دا شته ا ست .م سلماً برر سی
دقیقتر این موارد و استفاده از تجارت مراکز علمی سراسر کشور ،به دانشگاهها کمک خواهد کرد تا معایب آموزشهای مجازی را تا حد امکان مرتفع
سااخته و با برنامه ریزی مناساب بتوانند این تهدید را به فرصات تیدین نموده و از مزایای این شایوه نوین آموزش به بهترین شاکن اساتفاده نمایند .در این
گزارش با اسااتفاده از تجارب به دساات آمده در واحد آموزش مجتمع آموزش عالی الرسااتان و نیز بر اساااس نورساانجی صااورت گرفته از اساااتید این
مجتمع ،مزایا و معایب آموزش مجازی و عواملی که ممکن ا ست بر کاهش کیفیت آموزش موثر با شند برر سی شده ا ست .برای رفع م شکالت موجود
پیشنهاد میشود دانشجویان را بیش از پیش متوجه جدی بودن آموزش مجازی و سختگیریهای معمول این شیوه آموزش نمود .ضمنا بایستی با بهادهی
بیشتر به فعالیتهای کالسی و ارزیابی مستمر دانشجویان ایشان را به حضور فعالتر در کالسها ترغیب نمود .ضمن اینکه به توجه به شرایط کنونی حفظ
انگیزه دانشجویان به منوور تالش بیشتر نیز امری حساس و پراهمیت است.
واژههای کلیدی :آموزش مجازی ،فرصتها ،چالشها ،حفظ کیفیت آموزش.
 -1مقدمه

چند گزینهای  )7امکان ارائه حجم بیشااتری از مطالب و حن تمرینهای بیشااتر،

آموزش مجازی تجربهای جدید برای اکثر دانشگاهها و مراکز علمی کشور است

در صااورت مدیریت مناسااب زمان کالس  )8امکان ضاایط فیلمهای کالسهای

که مزایا و معاییی با خود به همراه دارد .آشااانایی و شاااناخت این موارد میتواند

آنالین و در اختیار قرار دادن آنها برای دانشاااجو جهت اساااتفاده و مرور مجدد

برای مواجه بهتر با آنها کارگشاا بوده و در نهایت کیفیت فرآیند آموزش را ارتاا

مطالب درساای  )9ذخیره فیلم ضاایط شااده به عنوان منیعی برای سااالهای آینده

بخ شد .در این مااله تجربه به د ست آمده در واحد آموزش مجتمع آموزش عالی

 )11امکان توحیح

الرسااتان و نیز نتاین نورساانجی صااورت گرفته از  88تن از اساااتید این مجتمع

جزوه و تهیه جزوهای مدون و کامن تو سط دان شجویان .الزم به تو ضیح ا ست در

تشریح شده است.

کالسهای ح ضوری گاهی اوقات دان شجویان بردا شت ا شتیاه خود از مطلیی را

 -2مزایای آموزش مجازی

در جزوه یاددا شت میکنند .در اختیار بودن فیلمهای آموز شی و امکان م شاهده

هر چند آموزشهای مجازی دشواریهای خاص خود را برای دانشگاه ،اساتید و

مجدد آنها ،این امکان را به دانشااجویان میدهد تا این موارد را اصااالن نموده و

دانشجویان به همراه دارد اما از مزایای ویژهای برخوردار است که توجه به آنها و

جزوهای کامن و بدون ناص تهیه نمایند  )11امکان پاسااا دهی به ساااواالت

برنامهریزی برای استفاده بهینه از آنها میتواند بر کیفیت آموزش تاثیرگذار باشد.

دانشجویان در زمانها و موقعیتهای مختلف .الزم به توضیح است که در شرایط

در ادامه به این موارد اشاااره شااده اساات  )1امکان اسااتفاده از اساااتید مجربی که

کنونی عموماً اساااتید از یریق کانالهای مختلف با دانشااجویان در ارتیاب بوده و

پیش از این به علت بعد مساااافت امکان اساااتفاده از آنها میسااار نیوده اسااات )2

از همین یریق به سواالت و مشکالت دانشجویان پاس میدهند  )12رفع مشکن

آشنایی اساتید با روشها و ابزارهای نوین آموزشی و بروز شدن ایشان  )3امکان

دلتنگی ناشاای از دور بودن از خانواده برای دانشااجویان خوابگاهی  )13کاهش

در اختیار دا شتن د ستنو شته کال سی ا ساتید (به صالحدید ای شان و در صورت

برخی هزینههای دانشجویان خوابگاهی  )14صرفه جویی در وقت دانشجو

استفاده از نرمافزارهایی نویر وان نوت )4 )1ایجاد محیط آموزشی جذاب با ارائه

 -3عوامل موثر بر کاهش کیفیت آموزش مجازی

آموزشهای چندرسانه ای و استفاده از فیلمها ،انیمیشنها و کلیپهای آموزشی

با توجه به عدم وجود زیرساختهای مناسب و کافی در همه نااب کشور و پایین

 )5امکان اسااتفاده از تواااویر و شااکنهایی که به صااورت معمول رساام آنها با

بودن ضااار یب نفوذ در برخی از م نایق محروم و کمبرخوردار ،و با ع نا یت به

دشاااواری همراه بوده و ممکن بود رسااام شاااکن نامناساااب یا غیرگویا یادگیری

آموزشها و د ستورالعمنهای صادره از سمت وزارت علوم مینی بر سهنگیری

دانشااجو را تحت تاثیر قرار دهد  )6امکان توااحیح سااریع کوئیزها و امتحانات

در آموزشهای مجازی نیمسااال گذشااته ،الزام

بر دانشااجویان و داشااتن انعطا

One Note
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حضور دانشجویان در کالسهای آنالین برداشته شده و اجازه استفاده آفالین از

مضاایاه هسااتند را نیز در نور گرفت و برای ایشااان به صااورت خاص و موردی

کالسهای ضیط شده به ای شان داده شد .اما این مو ضوع سیب شد تا برخی از

تومیمگیری کرد.

دانشاااجویان آموزش های مجازی را جدی نگرفته و به غلط تواااور نمایند ،این

 -5سپاسگزاری

نیمساال به صاورت تشاریفاتی در حال برگزاری اسات و تحت هر شارایطی نمره

صمیمانه از زحمات بیدریغ ریاست ،معاونت آموزشی ،همکاران واحد آموزش

قیولی دروس را کساااب خواهند نمود .همین عامن در کنار عواملی نویر اعالم

و انفورماتیک مجتمع آموزش عالی الر ستان که امکان ارائه آموزشهای مجازی

امکان حذ

را فراهم ساختند ،تشکر و قدردانی مینمایم.

ترم بدون احتساب سنوات از سوی وزارت علوم ،ایالعرسانیهای

ناقص و بعض ااً اشااتیاه در خوااوص شاارایط آموزشاای نیمسااال جاری در فضااای

 -6منابع

مجازی ،ابهام در خ ووص زمان بازگ شایی ح ضوری دان شگاهها در این نیم سال،

 -1مجتمع آموزش عالی الرستان

تواااور زودگذر بودن دوره بیماری و امکان تشاااکین کالسهای حضاااوری در

 -2نورسنجی از  88نفر از اساتید مجتمع آموزش عالی الرستان

نیم سال آینده و  ...موجب شد تا دان شجویان تالش کافی برای وفق دادن خود با
شرایط آموزش مجازی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای آن و کالسهای ارائه
شااده را از خود نشااان ندهند .انعکاس این مساائله را میتوان در میادرت به حذ
درس یا حذ

ترم حدود  %12از دانشااجویان این مجتمع مشاااهده نمود .بررساای

علت این آمار باال از دیدگاه اساتید این مجتمع (شکن  ،)1موید همین نکته است.

شكل  .1علل حذف درس یا حذف ترم دانشجویان

نورات اساتید در خووص عوامن موثر بر کاهش کیفیت آموزش مجازی که در
شکن  2نمایش داده شده ا ست نیز ن شاندهنده این مطلب ا ست که عدم تالش
کافی از سااوی دانشااجویان برای وفق یافتن با شاارایط آموزش مجازی ،شاارکت
نکردن در کالسهای آنالین و عدم مشارکت در میاحث درسی کالس از عوامن
مهم افت تحویلی ایشان است.

شكل  .2عوامل موثر بر کاهش کیفیت آموزش مجازی

 -4نتیجهگیری و راهكار

برای مرتفع ساختن م شکالت بیان شده ،ضروری ا ست دان شجویان جدی بودن
آموزش مجازی و وجود سختگیریهای معمول آموزشی در این شیوه آموزش
را بیشااتر متوجه شااوند .ضاامن اینکه بایسااتی با بها دادن به فعالیتهای کالساای،
ارزیابیهای م ستمر ،جذابتر نمودن شیوههای تدریس و  ...دان شجویان را بیش
از پیش به حضور در کالسها و داشتن فعالیت کالسی ترغیب نمود .الیته در این
میان بایسااتی شاارایط دانشااجویانی که واقعاً از نور سااختافزاری و اینترنت در
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چالشهای پیش روی امتحانات مجازی و راهکاریهای موجود
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استادیار ،مهندسی مکانیک ،مجتمع آموزش عالی الرستانa.talezadeh@lar.ac.ir ،

دانشجوی کارشناسی ارشد ،کارشناس آموزش مجتمع آموزش عالی الرستانlotfi.behrouz@gmail.com ،

چکیده تجربه

غایت نهایی هر آموزش ،انتقال مفاهیم به منظور یادگیری آنها توسط جامعه هدف است .سنجش میزان یادگیری یکی از مراحل اساسی در ادامه این
فرآیند است که همواره برای دانشجویان و اساتید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .برگزاری امتحانات حضوری ،راهکاری کالسیک برای سنجش
میزان یادگیری است .اما ،با توجه به تحول به وجود آمده در شیوههای آموزش و فراگیر شدن آموزشهای مجازی ،ضروری است شیوههای سنجش
یادگیری نیز متناسب با این موضوع تغییر کرده و بروز شوند .این شیوههای ارزیابی میبایست بتوانند ثمره تالشهای یک نیمسال تحصیلی دانشجویان را
به نحو مناسب سنجیده و نهایتاً نمره ای متناسب با میزان تالش و یادگیری دانشجو به وی اختصاص دهند .لذا حساسیتهای موجود در خصوص انتخاب
شیوه ارزیابی مناسب ،حفظ سالمت آزمونها و رعایت عدالت میان دانشجویان بر کسی پوشیده نیست .در این گزارش فرآیند برگزاری مجازی امتحانات
مجتمع آموزش عالی الرستان بیان شده؛ و با استفاده از تجارب به دست آمده در این واحد و نیز بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از اساتید این مجتمع،
راهکارهایی برای بهبود شیوه ارزیابی دانشجویان ارائه شده است.
واژههای کلیدی :امتحانات مجازی ،سالمت آزمون ،شیوه های ارزیابی
 -1مقدمه

پاس ج های دانشجججو به صججورت نوشججتار یا بارگذاری پاس ج ها با انواع فرمتهای

فرآیند ارزیابی دانشجججویان به منظور سججنجش میزان یادگیری آنها و اختصججاص

مختلن؛ ثبت الگهایدان شجو و امکان ر صد همه فعالیتهای ای شان؛ ثبت زمان

نمرهای عادالنه به ایشجججان یکی از اسجججاسجججیترین مراحل پس از تکمیل فرآیند

پاسججج گویی دانشججججو به هر سجججوال؛ ابلیت تنظیم گزینههای مرور آزمون برای

آموزش ا ست ،که بع ضاً ممکن ا ست به عنوان بخ شی از این فرآیند نیز شناخته

مشججاهده برگه امتحانی ،پاسجج صججحیح ،نمره کسججب شججده و نمره نهایی؛ ارائه

شججده و اصججل آن را تحت تاثیر رار دهد .بی شججک ،برگزاری مجازی آزمونها

گزارش آ ماری از نمرات دانشججججو یان .ام کا نات خوب این سججججا ما نه در ک نار

چالشی جدی برای تمامی دانشگاههای کشور است .لذا استفاده از تجارب سایر

آموزشهای جامع ارائه شده به اساتید مجتمع ،رضایتمندی  81درصدی اساتید

دانشجججگاه ها جهت ارتقای کیفیت برگزاری آزمون و حفظ سجججالمت آن امری

از سامانه امتحانات و رضایت  09در صدی ایشان از آموزشهای مزبور را در پی

ضججروریسججت .گزارش حاضججر ،حاصججل تجربه به دسججت آمده در واحد آموزش

داشت.

مجتمع آموزش عالی الرستان و نظرسنجی صورت گرفته از  88تن از اساتید این

پیش از شججروع امتحانات با تعرین یک آزمون آزمایشججی احراز هویت ،چندین

مجتمع است.

هدف به صجججورت همزمان دنبال شجججد )1 :یادآوری مقررات امتحان و عوا ب

 -2فرآیند برگزاری امتحانات و چالشهای آن

تخلن در آزمون؛  )2اخذ تعهد کتبی از دانشجججو در این خصججوص؛  )3دریافت

در برگزاری مناسجججب یک آزمون مجازی توجه به دو نکته ضجججروری اسجججت)1 :

دسجججتخط و صجججوت همه دانشججججویان؛ )4آشجججنایی بیشجججتر دانشججججویان با نحوه

انتخاب سامانهای مطمئن و با ابلیت باال  )2حفظ سالمت آزمون .مجتمع آموزش

پاسخگویی به انواع سواالت مختلن در سامانه.

عالی الرستان با توجه به ویژگیهای مناسب سامانه منبع باز 1مودل ،2این سامانه را

برای آزمونهای چند گزینهای از اساتید خواسته شد بانک سوالی (شامل حدا ل

برای برگزاری امتحانات مجازی انتخاب نمود .از جمله ابلیت های این سجججامانه

دو برابر تعداد سججواالتی که رار اسججت در آزمون مورد اسججتفاده رار گیرد) تهیه

میتوان به موارد زیر اشجججاره نمود :امکان تعرین انواع سجججواالت چند گزینهای،

نمایند .برای آزمون هر دانشجو حداکثر نصن این سواالت به صورت تصادفی و

صحیح و غلط ،ت شریحی و ...؛ ابلیت تعرین سوال صوتی با افزودن افزونههای

با به هم ریختن گزینهها انتخاب شد .ضمن اینکه هر سوال در یک صفحه نمایش

مربوطه؛ امکان انتخاب یک یا چند سوال از میان بانک سوال تعرین شده؛ امکان

داده شججده و امکان بازگشججت به سججواالت بل وجود نداشججت .برای آزمونهای

به هم ریختن گزینهها در سجججواالت چند گزینهای؛ امکان تنظیم تعداد سجججواالت

ت شریحی از اساتید خواسته شد که از هر مبحث مورد نظر خود ،چند سوال مشابه

نمایش داده شده در هر صفحه و ت صادفی کردن ترتیب نمایش سواالت؛ امکان

و با درجه سختی یک سان تهیه نموده و در بانک سواالت رار دهند .سپس برای

تنظیم وجود یا عدم وجود ابلیت بازگشجججت به سجججواالت بل؛ امکان دریافت

آزمون هر دانشجو از هر یک از مباحث مورد نظر یک سوال به صورت تصادفی
Open source
Moodle

33

1
2

انتخاب شد .برای سواالت تشریحی امکان بازگشت سواالت بلی وجود داشت.

ضججمناً بر اسججاس تجربه به دسججت آمده در این ترم ،شججورای آموزش این مجتمع

ضججمناً در تمامی امتحانات یک سججوال صججوتی احراز هویت نیز گنجانده شججد که

تصمیم گرفت در نیمسال آینده برای تمامی امتحانات ،اعم از تستی یا تشریحی،

البته تاثیری چندانی بر حفظ سالمت آزمون نداشت.

امکان بازگشججت به سججواالت بلی وجود نداشججته باشججد و برای کمک به دانشجججو

با استفاده از این تدابیر و نیز بهرهگیری از ابلیتهای سامانه مودل میتوان تا حد

جهت مدیریت زمان آزمون ،و ت پیشجججنهادی هر سجججوال از دیدگاه اسجججتاد در

باالیی در خ صوص سالمت آزمونهای چندگزینه اطمینان دا شت اما برای سایر

گردد.

امتحانات همچنان حفظ سججالمت آزمون با چالش جدی مواجه اسججت .بر اسججاس

 -4منابع

نظرسججنجی صججورت گرفته از اسججاتید احتمال تقلب بیش از نیمی از دانشجججویان

 -1مجتمع آموزش عالی الرستان

( )%75در امت حا نات وجود دارد .نق طه تار یک آزمون های م جازی این احت مال

 -2نظرسنجی از  88نفر از اساتید مجتمع آموزش عالی الرستان

ا ست که شخص دیگری سواالت را حل نموده و پا س ها را برای بازنوی سی و
ار سال در اختیار دان شجو رار دهد .مو ضوعی که تحت عنوان "همیار تقلب" در
فضجججای مجازی ،رسجججانهها و صجججدا و سجججیما بدان پرداخته شجججده اما تاکنون هی
راهکاری برای آن ارائه نشده است.
عالوه بر موضجججوع سجججالمت آزمون ،عوامل دیگری نیز در برگزاری آزمونهای
مجازی موثر اسججت که در شججکل  1نمایش داده شججده اسججت .عدم دسججترسججی
دانشججججویان به اینترنت پرسجججرعت یکی از مهمترین عوامل اسجججت که عالوه بر
آزمونها ،در آموزش مجازی نیز تاثیر منفی دارد .عالوه بر این ،چنانجه بیان شججد
در این آزمونها نیاز ا ست ا ساتید تعداد سواالت بی شتری با درجه سختی م شابه
طراحی نمایند که امری حسججاس و و ت گیر اسججت .ضججمن اینکه تصججحیح اورا
امتحانی با تنوع زیاد و به صجججورت غیرفیزیکی نیز به نوبه خود امری و تگیر و
د شوار ا ست .در کنار این موارد عدم د ت دان شجویان به آموزشهای ارائه شده
در خصوص نحوه کار با سامانه و موکول کردن ارسال پاس ها به لحظات پایانی
آزمون نیز از دیگر عوامل مشکلساز بود.

شکل  .1عوامل کاهش کیفیت آزمونهای مجازی

 -3نتیجهگیری و راهکار

ا ستفاده از هی سامانهای (و حتی سوال احراز هویت صوتی) نمیتواند سالمت
آزمون را به صورت کامل تضمین نموده و پاس مناسبی برای بحث همیار تقلب
باشججد .از طرفی برگزاری آزمون به صججورت تصججویری نیز برای اکثر دانشجججویان
مقدور نیسججت .بنابراین ،برای بر رای عدالت در نمرات بایسججتی امتحانات مجازی
تنها بخش کوچکی از فرآیند ارز شیابی دان شجویان را شامل شوند و عمده نمره
دانشجججو را فعالیتهای کالسججی وی و ارزیابی مسججتمر در طول ترم تشججکیل دهد.
البته این مو ضوع نیازمند ح ضور مداوم دان شجویان در کالسهای مجازی ا ست
که به علل مختلن (محدودیت دسجججترسجججی برخی از دانشججججویان به اینترنت
پرسرعت و سایر امکانات سخت افزاری مناسب ،ضعن زیرساختهای اینترنت
در در مناطق محروم کشور) خود با چالشهایی همراه است.

34
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چکیده تجربه
بحران ها همواره فر صت و تهدید مح سوب شده که ب سته به میزان آمادگی و شرایط موجود در بحران ،پیامدهای مثبت و منفی خودنمایی می نماید .از این رو هدف
پژوهش حا ضر تو صیف تجربه زی سته دان شجویان دان شگاه شیراز از آموزش های الکترونیکی نیم سال دوم سال تح صیلی  88-89بود .پژوهش به شیوه کیفی از نوع
رویکرد پژوهش پدیدارشناسی توصیفی(پدیدارشناسی هوسرل) انتخاب گردید .مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش ،براساس اصل نمونهگیری با حداکثر تنوع و اصل
اشباع شدگی نمونه بصورت هدفمند انتخاب گردیدند ( 03دانشجوی کارشناسی و  13دانشجویی کارشناسی ارشد و  0دانشجوی دکتری) که با پرسشنامه باز پاسخ،
بررسی گردیدند .پاسخ های آزمودنی هادرسه مضمون سازمان دهنده شامل مضمون دانش(دانش از فضای مجازی ،تغییر درشیوه یادگیری ،تغییردرتدریس اساتید)...؛
مضمممون مهارت(مهارتهای ارتبا،ی ،مدیریت زمان و)...؛ مضمممون نگرش( صممدائت ،مسممیولیت پ.یری و، )....بقه بندی گردید .باتوجه به نتای بدسمت آمده می توان
گفت زمانی می توان از آموزش های الکترونیکی در دانشگاه حداکثر استفاده را دا شت که مهارتها ،نگرشها ودانش های الزم درخصوص آموزش در فضای مجازی
را هم برای دانشجویان و هم برای اساتید ایجاد نمود.

واژههای کلیدی :آموزش های الکترونیکی ،مهارت ،دانش ،نگرش ،دانشجویان ،تجارب زیسته.
-1مقدمه

-2روش تحقیق:

علیرغم آن که نگرش های سنتی به آموزش که به تعامل متقابل ا ستاد و دان شجو

پژوهش حاضمممر در پارادایم تحقی قات کیفی با رویکرد پد یدارشممم ناسمممی

و فعالیت های حضممموری در کهس های درس تأکید می نمود در دهه های اخیر

توصمممیفی(پدیدارشمممناسمممی هوسمممرل) انجام گردید .مشمممارکت کنندگان بالقوه

با مبحث آموزش های مجازی تحوالت اسمماسممی داشممته ،لیکن بحران کوید 18

پژوهش ،براسمماس اصممل نمونهگیری با حداکثر تنوع بصممورت هدفمند انتخاب

بصمممورت ناگ هانی شالش آموزش مجازی را تحت الشمممعاع خود ئرارداد .از

گردیدند ( 23دانشممجوی کارشممناسممی و 13دانشممجویی کارشممناسممی ارشممدو0

آنجایی که آموزش های مجازی ،آموزش مرسوم در دانشگاه های کشور نبود و

دانشجوی دکتری) که با پرسشنامه باز پاسخ ،بررسی گردیدند .اصل مبنای تجربه

ا صل آموزش به ح ضوری بودن آن تلقی می شد ،بحران کوید  18بعنوان م سأله

زیسته آنان،آموزش های دریافتی اشان از اتوماسیون آموزشی دانشگاه در فضای

ای فردی ،اجتماعی و جهانی؛ مسمممیولین ،دانشمممجویان و اسممماتید را با فرایندی

ادوبی کانکت بود .ابزار گردآوری داده های پژوهش ،پرسممشممنامه مصمماحبه باز

سمممازگارانه برای اسمممتفاده حداکثری از آموزش باکمترین اتهف وئت به شالش

پاسمممخ بود که برای دانشمممجو یان علوم انسممممانی و مه ندسمممی در فضممممای

کشمممیممد و درنتیجممه تجممارب مثبممت و منفی متعممددی را رئم زد .محمممدی و

مجازی(وات ساپ) ار سال گردید .شرط ح ضور برای دان شجویان حفظ محرمانه

همکاران()1088در پژوهش خود در بررسمممی تجارب دانشمممجویان دریافتند در

بودن پاسخ های آنان و داو،لب بودنشان بود .بعد از جمع اوری پرسشنامه ها ابتدا

بحران کوید  18م ضامین ،ائت صادی ،آموز شی ،زیر ساخت و انعطاف پ.یری در

پاسممخها بصممورت متن عینا پیاده سممازی و تجمیع گردید و س م س باروش شممبکه

آموزش های مجازی از شالش های ا سا سی بود .همچنین رجایی هرندی()2312

تحلیل مضامین ،تحلیل ها انجام شد .برای ا،مینان از صحت تفسیر و برداشت

در پژوهش خود نشمممان داد دانشمممجویان زمانی ازآموزش های مجازی حداکثر

پژوهشگران از روش بازخورد از آزمودنی ها استفاده گردید.

اسممتفاده رامی برند که از انگیزه الزم برای اسممتفاده از این نوع آموزش برخوردار

 -3یافته ها

باشند .ال سعود ،تاج الدین و محمد( )2312نیز درپژوهش خود نشان دادند برای

نتای تحلیل محتوای پاسممخ های آزمودنیها درجدول  1و  2با عناوین مضممامین

اسمممتفاده حداکثری از آموزش های مجازی باید از پلتفورم ها و برنامه هایی

سمممازمان دهنده و پایه و همچنین نقاط ئوت وضمممعف آموزش های الکترونیکی

استفاده شود که انگیزه دانشجویان راافزایش دهد در این راستا هدف از پژوهش

آمده است.

حاضر فهم تجربه زیسته دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
از آموزش های الکترونیکی دریافتی درنیمسمممال دوم  88-89که آغازگر بحران
کوید 18بود می باشد.
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های آموزش بوده است .پیشنهاد می شود برنامه ریزی و توجه ویژه ای به ایجاد
جدول  .1مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه آموزشهای الکترونیکی

ساختهای مناسب و مهارتها و نگرشهای الزم دراین خصوص صورت گیرد.

-5منابع

مضامین فرعی

مضامین اصلی

محمدی ،مهدی وهمکاران( .)1088رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب

دانش استفاده از فضای مجازی
دانش(شناختی)

دانشجویان تحصیهت تکمیلی دانشگاه شیراز از ارائه آموزش

دانش آموزش های فضای

برخط در بحران کرونا( .زیرشاپ).

تغییر از مجازی
حفظیات به شیوه

’El-Seoud,M.S.A.& et al.(2014). E-Learning and Students
Motivation:A Research Study on the Effect of E-Learning on
Higher Education. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v9i4.3465
'Harandi.,S.,R.(2015). Effects of e-learning on students
motivation, Social and Behavioral Sciences, 181, 423 – 430.

اندیشیدن
تدریس اساتید
تغییر در شیوه
تغییر در شیوه یادگیری
مسیولیت پ.یری

نگرش

.

صدائت
تاب اوری
مهارتهای ارتبا،ی

مهارت

مهارتهای انگیزشی
مهارتهای مدیریت زمان وبرنامه
ریزی
جدول :2قوت و ضعف آموزشهای الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان
قوتها
امکان استفاده مکرر از کهس های

ضعفها
عدم دانلود کهسها برای ذخیره

آموزشی
تشکیل گروههای واتساپی برای رفع

سرعت باالی تدریس اساتید

اشکال توسط برخی اساتید
استفاده همزمان از شند ابزار آموزشی

تأکید اساتید بر حفظیات

برای یادگیری
استفاده مناسب از پروژه هاو نرم افزارها

استرس و نگرانی برای حضور در کهس و

توسط اساتیدبرای امتحان ویادگیری

امتحان

برگزاری بموئع کهسها

ئطع و وصلی اینترنت -نبود اینترنت در نقاط
دورافتاده وکیفیت نامناسب در برخی منا،ق

بروزرسانی تدریس توسط اساتید

عدم تعامل استاد و دانشجو ودانشجو با
دانشجویان دیگر

استفاده از مقاالت و جستجوها و

عدم آماده بودن فضای مجازی برای تدریس

ویدئوهای مناسب درهنگام تدریس

دروس عملی و آزمایشگاهی

عدم اتهف وئت -ح.ف رفت و

امتحانات وارزیابی های نامناسب با محتوای

آمدهای غیرضروری

تدریس

 -4بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش کیفی حاضر بیانگر اهمیت توجه به زیرساختهای الزم برای
استفاده مناسب از آموزش های مجازی می باشد .مهمترین یافته حاضرآن بود که
دانشجویان وحتی اساتید نیازبه دانش ،مهارتهای و نگرش های الزم برای بهره
گیری مناسب از آموزش های مجازی بویژه در دوران بحران کرونا وپسا کرونا
هستند و دالیل نقاط ضعف اموزشهای مجازی نیز هم سه گروه عمده از شاخص
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چالشهای آموزش مجازی در دانشگاههای مناطق محروم
مصطفی دهقانی محمدآبادی
.1

1

استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه سیستان و بلوچستان m_dehghani@eng.usb.ac.ir

چكيده تجربه

آموزش مجازی و از راه دور آن هم ب صورت عمومی و نا شی از فراگیری ویروس کرونا پدیدهای نادر ا ست که افقهای جدیدی را فراروی دان شجویان
و اساااا ید گشاااوده اسااات .ب ورکلی این ا فاق منجر به پیامدهای مثبت و منفی فراوانی گردید که در مجموع برآیند این رخدادها مثبت و مفید به نظر
میر سد .از مزایای آموزش مجازی نظیر امکان یادگیری در هر مکان و زمان ،قابلیت ا شتراک دادهها و اطالعات به شیوههای مختلف (ویدیو ،ا سالید و
غیره) و جذابیت محتوای ارایه شده که بگذریم ،برخی چالشهای جدی پیش روی مسیر وسعه و کامل این شیوه بویژه در مناطق محروم ک شور وجود
دارند .در ادامه قصد دارم به برخی از ا ین موارد که به نوعی در رم گذشته با آنها روبرو شدم اشاره نمایم.
واژههای کليدی :آموزش مجازی ،چالش ها ،مناطق محروم
-1مقدمه

خوابگاه و غیره) ابتدایی رین نیاز دان شجویان بویژه دان شجویان مهند سی را حتی

آموزش مجازی ،بصورت آموزش مبتنی بر استفاده از یک یا چند فناوری جهت

بصااورت امانی یا ارایه سااهیالت قرض الحساانه بلند مدت (مشااابه آن ه جهت

برقراری ار باط بین اسا ید و دانشجویان از راه دور به منظور انتقال مفاهیم و ارایه

هزینههای خوابگاه وسا صندوق رفاه دانشجویی ارا ه میگردد) مر فع کنند .از

آموزشهای الزم عریف شده است ] . [1در حال حاضر ،آموزش مجازی ب ور

چالشهای زیر ساختی مهم دیگر می وان به سرعت پایین شبکه (یا عدم پو شش

فزایندهای در جهان در حال گ سترش ا ست .هم اکنون ،بیش از  0044دان شگاه و

منا سگ اینترنت) در ا ستانهای محروم ا شاره نمود که همین امر امکان برگزاری

مرکز آموزشااای در جهان دروس خود را بصاااورت برخا به دانشاااجویان ارا ه

کالس برخا را به حداقل ممکن کاهش داده اسااات .حتی اگر به فرض محال

میدهند ]. [2

مشااکل پوشااش اینترنت نیز ب ور کامل برطرد شااود دوباره بیشااتر دانشااجویان

فراگیری ویروس کرونا در اوایل رم دوم حصاایلی  88-89ساابگ گسااترش و

کارشناسی با همان چالش سخت افزاری که پیشتر به آن اشاره شد مواجه خواهند

و سعه بیش از پیش این شیوه آموزش در جهان و بویژه در ک شور عزیزمان ایران

بود.

گردید .در ادامه به برخی از چالشاااهایی که نگارنده در رم گذشاااته و بویژه در
دروس عملی مق ع کارشناسی با آنها روبرو بوده اشاره خواهم نمود.

 -3چالشهای برگزاری امتحانات
با وجود دابیر مختلف پیشااابینی شاااده جهت جلوگیری از خلف و قلگ در

-2چالشهای زیرساختی

آزمونها (نظیر عدد سواالت ،فاوت سواالت و گزینهها و غیره) ارزیابی مجازی

اگرچه برای دان شجویان دان شگاههای بزرگ د ستر سی و در اختیار دا شتن رایانه

هم نان با یک مشااکل جدی روبرو اساات .به عنوان نمونه ،برخی از دانشااجویان

همراه یا خانگی بساایار عادی و طبیعی به نظر میرسااد ،برای بیشااتر دانشااجویان

در آزمونها نمرا ی کساااگ میکنند که با ساااابقه آنها همخوانی ندارد و گمان

دان شگاههای کمتر برخوردار نظیر دان شگاه سی ستان و بلوچ ستان د ستر سی به این

شااار کت فرد دیگری در آزمون را قو یت میک ند که با ید برای آن چارهای

قابلیت بسیار دشوار مینماید .ماهیت برخی از درسهای عملی نظیر برنامهنوی سی

اندیشیده شود .البته به نظر این حقیر چاره این کار بیشتر فرهنگی است.

کامپیو ر ،اساااتفاده مداوم از رایانه و مرین عملی را میطلبد .در حال حاضااار با

البته ،یکی دیگر از ظرفیت های موجود ج هت کاساااتن از مخاطرات برگزاری

قیمت نجومی دالر و ارز و وضااعیت اقتصااادی موجود ،امکان هیه یک س ایس اتم

آزمون های مجازی افزایش عداد آزمونها و برگزاری آزمونهای هفتگی در طول

رایانه با حداقل قابلیتهای الزم برای بیشااتر دانشااجویان فراهم نمیباش اد .این در

رم ا ست .این شیوه از یک سو سبگ م شارکت پیو سته دان شجو شده و از سوی

حالی ا ست که پیش از فراگیری و شیوع ویروس کرونا بی شتر دان شجویان بویژه

دیگر امکان قلگ و خلف در آزمون را به حداقل ممکن کاهش میدهد.

در مق ع کار شنا سی از امکانات موجود در دان شگاه سی ستان و بلوچ ستان ،نظیر
سااایت کامپیو ر پروفسااور عظیمی و پروفسااور خشاانودی اسااتفاده مینمودند.

 -4نتيجه گيری

بنابراین ،با وجه به مشاااکالت موجود باید جهت فراهم نمودن حداقل امکانات

در این گزارش به بررسااای برخی چالشاااهای آموزش مجازی در مناطق محروم،

جهت بهرهمندی دانشجویان ساکن در این استان و بویژه در روستاهای دور دست

نظیر عدم د ستر سی به جهیزات رایانهای منا سگ پرداخته شده ا ست .از آنجا که

و مرزی دبیری اندیشاایده شااود .بنده پیشاانهاد میکنم دانشااگاهها با اختصاااص

بی شتر دان شجویان این نوع دان شگاهها در و ضعیت اقت صادی متو سا به پایینی قرار

بخشی از منابع مالی صرفهجویی شده در زمینههای مختلف (نظیر هزینههای غذا،

دارند ،پیشاانهاد شااده ا دانشااگاهها با اختصاااص برخی از هزینههای صاارفهجویی
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شده بوا س ه شیوع ویروس کرونا نسبت به هیه و در دسترس قرار دادن جهیزات
مورد نیاز دان شجویان چه ب صورت امانی و چه ب صورت سهیالت قرض الح سنه
.بلند مدت اقدام نمایند
 منابع-5
[1] Allen, Elaine (May 2017). "Distance Education
Enrollment Report 2017". Digital Learning Compass.

[2] Friedman, Jordan (January 11, 2018). "Studey:
More Students are Enrolling in Online Courses". U.S
News.
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بررسی نگرش دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند نسبت به آموزش مجازی در دوران
کرونا
فاطمه چهکندی ،1محمد اکبری بورنگ
.1
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چکیده تجربه
هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در دوران همه گیری کرونا است .داده های مورد نیاز برای انجام این
پژوهش از طریق م صاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با  11نفر از دان شجویان مقطع کار شنا سی دان شگاه بیرجند که در گرای شهای مترجمی و ادبیات انگلی سی م شغول به تح صیل بودند
جمع آوری شد .افراد شرکت کننده در این پژوهش که در نیم سال تح صیلی جاری تجربه برگزاری دروس را با ا ستفاده از سامانه آموزش الکترونیک  LMSدا شتند از طریق روش
گلوله برفی نمونه گیری شدند .این تحقیق از نوع پژوه شهای کیفی ،پدیدار شنا سانه و کاربردی ا ست .داده های جمع آوری شده از طریق روش نظریه پایه () grounded theory
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حا صل از این پژوهش در دو مقوله نگرش مثبت با زیر مقوله های سبک یادگیری ،مقرون به صرفه بودن و جذابیت سمعی و ب صری و نگرش
منفی با زیر مقوله های چال شهای مربوط به ف ضای آموزش مجازی ،چال شهای مربوط به ارز شیابی ،چال شهای مربوط به امکانات و زیر ساختها ،چال شهای مربوط به یادگیری و روش
تدریس و چال شهای مربوط به امنیت روانی طبقه بندی شدند .نتایج تحقیق ن شان داد که اگر چه آموزش الکترونیک مزایایی دارد و در شرایط همه گیری کرونا بهترین گزینه موجود
است اما غالبا نگرش مثیتی نسبت به آموزش از راه دور وجود ندارد و اکثر دانشجویان خواستار بازگشت به محیط کالسهای حضوری هستند .به منظور رفع مشکالت کالسهای برخط
م سئولین و سیاستگذاران باید درصدد ایجاد زیرساختهای فنی و امکانات الزم باشند و اهتمام ویژه ای درجهت ایجاد ب سترهای فرهنگی و اجتماعی و پذیرش آموزش مجازی بورزند.
همچنین ،به نظر میرسد که آموزش تلفیقی ( ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری) مکمل بهتری برای رفع نواقص آموزش الکترونیک است.
واژههای کلیدی :آموزش زبان انگلیسی ،کرونا ،آموزش مجازی ،دیدگاه دانشجویان.

-1مقدمه

غالبا عدم دسترسی به زیرساختهای فنی و مهارتی الزم نگرش منفی را در فراگیران ایجاد

با شیوع بیماری کوید  11حوزه تدریس و یادگیری به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار

میکند .اما آنچه درمورد تجربه به کار گیری آموزش الکترونیک در دوران شههبوع کرونا

گرفت .بیشترین تأثیر در تعلیق کالسهای حضوری و تغییر ناگهانی آموزش در مدارس و

حائز اهمیت است این است که اوال انتخای آموزش الکترونیک یک ضرورت محسوی

دانشگاهها به شکل مجازی بود .این تغییر باعث ایجاد تغییراتی نه تنها در وضعیت

می شههود و ثانیا در شههرایطی مورد اسههتفاده قرار گرفت که آمادگی کمی برای آن وجود

آموزشی و تحصیلی دانشجویان ،بلکه در متغیرهای روانشناختی و حاالت روحی آنها

داشت .بنابراین ،از حیث تجربه نسبت به پژوهشهای پیشین منحصر به فرد است.

شد .این تغییر ممکن است برای دانشجویان رشته زبان انگلیسی ملموس تر به نظر رسد

 -3روش تحقیق

چرا که غالبا آموزش زبان از طریق تعامل و برقرای ارتباط با همکالسی ها و استاد

 -1-3شرکت کنندگان

صورت میگیرد و در تدریس از راه دور پیش نیاز اصلی این آموزش یعنی تعامل

شرکت کنندگان در این تحقیق شامل  11نفر از دان شجویان مقطع کارشناسی رشته زبان

کمرنگ می شود .هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع

انگلیسی (گرایشهای زبان و ادبیات و مترجمی انگلیسی) در دانشگاه بیرجند هستند .دلیل

کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا

انتخای دانشجویان مقطع کارشناس این است منعکس کننده بهتری از ویژگی های جامعه

است .این تحقیق از آن جهت منحصر به فرد است که در شرایط همه گیری ویروس

هدف هستند .دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اغلب دسترسی بیشتری به امکانات

کرونا آموزش الکترونیک تجربه خاصی را برای فراگیران و مدرسان فراهم آورد از آن

آموزشههی دارند و یا به دلیل شههاغل بودن بیشههتر از آموزش مجازی اسههتقبال می کنند اما

جهت که در آن یادگیری و به کارگیری آموزش مجازی به صورت همزمان اتفاق افتاد.

دانشجویان کارشناسی به علت سن پایینتر غالبا شاغل نیستند و به لحاظ تعداد نیز نماینده

از طرفی در حیطه آموزش زبان انگلیسی که مستلزم تعامل و ارتباط زیاد برای یادگیری

بهتری از جامعه مور نظر که شامل کلیه دان شجویان زبان انگلی سی دان شگاه بیرجند ه ستند

است تجربیات دانشجویان مورد تحقیق و بررس قرار نگرفته است .نتایج این مطالعه می

می باشند.

تواند مورد استفاده مدرسان ،برنامه ریزان و سیاستمداران حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد

از این ده نفر  5نفر دان شجوی پ سر و  5نفر دان شجوی دختر ه ستند که در ترمهای  2تا 8

تا با برنامه ریزی صحیح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی از افت تحصیلی

مشغول به تحصیل هستند و میانگین سنی آنها نیز 21سال می باشد.

دانشجویان جلوگیری به عمل آید و آموزش با کیفی تری به آنها ارائه گردد.

-3-2نمونه گیری

-2پیشینه تحقیق

افراد شهههرکت کننده در این مطالعه به روش گلوله برفی انتخای و مورد مصهههاحبه قرار

پژوهشهههای بسههیاری در داخل و خار از ایران به بررسههی تجاری یادگیری الکترونیک

کرفتند .بدیت ترتیب ،اولین فرد سههرشههار از اطالعاتی که تمایل به شههرکت در پژوهش

یادگیرندگان پرداخته اند (& e.g. Azami, 2010; Rusu, & Tudose, Attaran

داشت شناسایی و سپس سایر موارد از طریق معرفی افراد مصاحبه شونده انتخای شد .به

) .)2018; Martin, Wang, & Sadaf, 2018آن چه از مجموع این م طال عات قا بل

عبارت دیگر ،از فرد مصهاحبه شهونده خواسهته می شهد تا فرد یا افراد دیگری که شهرایط
شرکت رد مصاحبه را دارد معرفی کند.

برداشت است این است که علی رغم فوایدی که برای آموزش از راه دور ذکر می شود
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 3-3ابزار جمع آوری اطالعات

کالسها و صرفه جویی در هزینه و زمان اشاره کرد .نگرشهای منفی نیز غالبا شامل عدم

به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش از مصاحبه نیم ساختار یافته و

د ستر سی به اینترنت ارزان و امکانات الزم برای همه دان شجویان ،عدم آ شنایی الزم برای

عمیق استفاده شد  .سواالت مصاحبه شامل موارد زیر هستند:

کار با فضههای آموزش الکترونیک ،سههطح پایینتر یادگیری و تعامل نسههبت به کالسهههای

 -1احساس شما نسبت به آموزش مجازی چیست؟

حضهههوری ،اسهههترس و فقدان امنیت روانی ،عدالت آموزشهههی پایین ،عدم توانایی کافی

 -2آموزش مجازی چه محاسن و معایبی دارد؟

اسههاتید در کار با سههامانه ،عدم بازخورد فردی در یادگیری ،ارزشههیابی اسههتاندارد و معتبر

-3
-4

در حین اسههتفاده از فضههای مجازی برای شههرکت در کالسههها چه تجاری

حجم زیاد تکالیف درسههی و کالسهههای جبرانی و جدی نگرفتن کالس توسههط دانشههجو

خوشایند و ناخوشایندی داشتید؟

هستند.

آیا تمایل دارید ترم های آینده را به صورت مجازی آموزش ببینید؟

 -6بحث و نیجه گیری

پرس شهای مورد نظر با توجه به تجاری دان شجویان از فضای مجازی تهیه شده بود

هدف از این تحقیق برر سی دیدگاه دان شجویان زبان انگلی سی دان شگاه بیرجند ن سبت به

اما درصورت نیاز مصاحبه شونده ها این فرصت را داشتند تا درمورد نکاتی که در

آموزش مجازی در دوران شهههیوع کرونا ویروس بود .یافته ای این مطالعه نشهههان داد که

سههواالت ذکر نشههده بود هم ا هار نظر کند .به منظور رعایت موارد بهداشههتی کار

اگرچه آموزش از راه دور مزایایی را برای داشهههنجویان از نظر هزینه و تطابق با برنامه

مصاحبه از طریق مجازی و یا به صورت تلفنی هماهنگ و انجام شد .در نتیجه ،فرد

فردی آنها دارد اما به طور کلی با اسههتقبال گرمی از سههمت آنها روبرو نشههده اسههت .این

مصاحبه شونده با وقتی که از قبل هماهنگ شده بود از طریق پیام رسان Skype

نتایج می تواند مورد ا ستفاده متولیان و مجریان آموزش مجازی قرار گیرد تا ا طریق بهینه

و یا اسههتفاده از پیام صههوتی در  WhatsAppوارد مصههاحبه میشههد .هر مصههاحبه

سهههازی زیر سهههاختهای فنی ،فرهنگی و مهارتی زمینه را برای پذیرش این پدیده نو هور

حدود نیم ساعت تا  41دقیقه به طول انجامید مصاحبه ها از طریق تلفن همراه ضبط

فراهم اورند.

و سپس توسط پژوهشگر به فایل متنی تبدیل شد.

با توجه به نتایج یافت شده ،میتوان نتیجه گرفت که الزمه موفقیت آموزش الکترونیک
فراهم آوردن زیرساختها و تجهیزات الزم برای دانشجو (سیستمهای مناسب ،اینترنت

 -4-3تجزیه و تحلیل اطالعات

پرسرعت )... ،و فرهنگ سازی در جهت پذیرش آموزش مجازی است .در این زمینه

فایل متنی تهیه شهههده به روش نظریه پایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این

دادن وام به دانشجویان از محل صندوق رفاه دانشجویی و کمک و پشتیبانی اساتید

روش ،محقق بر اسهههاس داده های جمع آوری شهههده مقوله هایی که دربرگیرنده

درجهت تسلط بر سامانه آموزش الکترونیک میتواند راهگشا باشد .همچنین ،وضع

مفاهیم ا صلی تحقیق ه ستند را ایجاد میکند و سپس با جمع آوری اطالعات بی شتر

قوانین و مقررات آموزشی و تهیه منشور اخالقی در زمینه حضور و غیای دانشجویان،

فرای ند کدگزاری و یافتن مقو له ها ادا مه پ یدا می ک ند تا جایی که تحل یل و

شرکت در آزمونها ،نقش استاد و دانشگاه در برگزاری و نظارت بر امتحانات ،ارزشیابی

کدگزاری به اشههباع برسههد و هیم مقوله جدیدی یافت نشههود .در دور اول تحلیل

و نظارت بر تدریس ،امری است که نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی از سوی حوزه

اطالعات ،داده ها با کدهای نگرش مثبت و نگرش منفی ن سبت به آموزش مجازی

معاونت آموزشی دانشگاه می باشد .عالوه بر این ،میزگردهای تخصصی درون هر

مشخص شدند .سپس ،داده های مربوط به هر نگرش برای یافتن قواعد تکرارشونده

دانشکده و هر رشته نیز میتواند به یافتن راه حل برای مشکالت منحصر به فرد هر رشته

در آنها با یکدیگر مقای سه شدند و واحدهایی از اطالعات که قواعد تکرار شونده

که بسته به ماهیت رشته تدریس متفاوت باشد کمک کند.

و تشههابهات معنایی و تفسههیری داشههتند در یک مقوله جای داده شههدند. .این فرایند

 -7منابع

منجر به یافتن  3زیر مقوله برای نگرش مثبت و  5زیر مقوله برای نگرش منفی شد.
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 _4نتایج
یافته ها با محوریت دو مقوله کلی نگرش مثبت و نگرش منفی طبقه بندی شهههدند.
زیرمقوله های نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی شامل:
 -1قابلیت تطبیق با انواع سبکهای یادگیری
 -2مقرون به صرفه بون
 -3جذابیت سمعی و بصری
همچنین ،زیر مقوله های نگرش منفی شامل موارد زیر می باشند:
 -1چالشهای مربوط به فضای آموزش مجازی
-2

چالشهای مربوط به ارزشیابی

.

 -3چالشهای مربوط به امکانات و زیر ساختها
 -4چالشهای مربوط به یادگیری و روش تدریس
 -5چالشهای مربوط به امنیت روانی
از جمله نگرشهای مثبت بیان شده نسبت به کالسهای برخط میتوان به انعطاف پذیری در
شخصی سازی برنامه ای آموزشی ،مدیریت زمان و سرعت ،تطابق با سبکهای یادگیری
متفاوت ،استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای چند رسانه ای و گرافیکی ،دسترسی به آرشیو
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تجربه زیسته دانشجویان از فعالیت های یادگیری در آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا
مریم پورجمشیدی
استادیار ،تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی maryamporjamshidi@gmail.com

چکیده تجربه
طراحی منا سب مولفه های ا سا سی در آموزش الکترونیکی از جمله فعالیت های یاددهی -یادگیری می تواند نقش ب سزایی در موفقیت و ر ضایتمندی دان شجویان ایفا
نماید .بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی تجربه زیسته دانشجویان از فعالیت های یادگیری تعریف شده در سامانه های مجازی مورد استفاده با روش شناسی
کیفی انجام شد .از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها و از روش تحلیل موضوعی( کدگذاری) برای تحلیل داده ها استفاده شد .جامعه
آماری دان شجویان ر شته های مختلف علوم ان سانی دان شگاه بوعلی سینای همدان بود که  02نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب شدند .نتایج تحلیل داده ها شش
مقوله شاااامل بی توجهی به موضاااو درس ،انتشار بیش از اندازه ،حجی فعالیت ،یکنواختی ،بازخورد ،درگیرساااازی در یادگیری را نشاااان داد که بیانگر تجربه های
خوشایند و ناخوشایند دانشجویان از فعالیت های یادگیری بود.
-1مقدمه

تجربه زیسته دانشجویان از مواجهه و انجام فعالیت های یادگیری تعریف شده در

ادبیات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی نشان

سامانه ها و بسترهای مورد استفاده دانشگاه بوعلی سینای همدان بود که با روش

می دهد اثربخشاای و موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی تنها بخاطر اسااتفاده

شااناساای کیفی انجام شااد .از تکنیک مصاااحبه عمیق و نیمه ساااختاریافته برای

از یک تکنولوزی جدید در انتقال محتوا نیساااتل بلکه بیشاااتر به خاطر طراحی

گردآوری داده ها و از روش تحلیل موضااوعی( کدگذاری) برای تحلیل داده ها

آموزشااای اسااات که کیفیت یک دوره آموزشااای را تعیین می کند] .[1طراحی

اسااتفاده شااد .بدین منشور ،با  02دانشااجو ( 92دختر و  92پساار) در رشااته های

مناساااب مولفه های اسااااسااای آموزش الکترونیکی از لبیل تعاملل انگیزهل راب

مختلف علوم انسانی که در ترم های  0تا  6مشغول به تحصیل بودند به صورت

کاربرل محتوا ،فعالیت های یادگیریل ساانجش و ارزیابی ،فرصاات شاارکت فعال

هدفمند مصااااحبه صاااورت گرفت .محور تجربه های زیساااته عبارتند از «تجربه

یادگیرنده در فعالیت های آموزشاای و یادگیری را فراهی می سااازد ] .[2-3اگر

زی ست شده در آموزش مجازی»« ،تجربه زی ست شده خو شایند از فعالیت های

فراگیر درک نکند ،از تجربه یادگیری فایده ای نمی برد و این به معنای شک ست

یادگیری» ،و «تجربه زیست شده ناخوشایند از فعالیت های یادگیری».

آموزش است .یک سیستی آموزش الکترونیکی خوب طراحی شده این امکان را
 -2یافته ها

دارد تا همواره برای هر فراگیر بامعنی باشااد] .[4-5این ساایسااتی به میزان کارایی
فراگیر حسااس اسات ،سا وی نیاز و آمادگی را تشاخی

داده های حاصااال از تحلیل محتوای کیفی منجر به  002کد باز اولیه گردید که

می دهد ،فعالیت های

کدها با هی مقای سه و بر ا ساس ت شابهاتی که با هی دا شتند در یک طبقه خا صی

مناسااب را انتخاب می کند و کاربر را در تجاربی درگیر می سااازد که احتماب با

لرار گرفتند .طبقات اولیه چندین بار مرور  ،بازبینی و با یکدیگر مقایسااه شاادند.

معنی خواهد بود ] .[6بنابراین چنانچه در طراحی فعالیت های یادگیری به عنوان

این امر در توسعه طبقات و جاگذاری کدها در طبقه مناسب تأثیر بسزایی داشت

مجموعه ای از فرصاات ها برای تحکیی و تعمیق آموخته های یادگیرنده در دوره

و باعث شد تا با تداوم جمع آوری داده ها و تحلیل آنها ،بع ضی از طبقات ادغام

های آموزش الکترونیکی دلت نشاااود نه تنها انگیزه فراگیران را کاهش می دهد

و یا طبقات جدیدتری ایجاد شود و در نهایت در شش م ضمون ا صلی به د ست

بلکه مانع از دسااتیابی آنها به یادگیری می شااود] .[7-8با توجه به اینکه فعالیت

آمد که تجربه های خوشااایند و ناخوشااایند دانشااجویان از فعالیت های یادگیری

های آموزشی و یادگیری در دانشگاههای کشور ما در نیمسال دوم سال تحصیلی

تعریف شده در آموزش الکترونیکی را آشکار می کند (جدول.)9

 88-89همانند بسااایاری از کشاااورهای دنیا به دلیل وجود کوید  98از شاااکل
ح ضوری به الکترونیکی تغییر یافت و ا ساتید و دان شجویان مجبور شدند فعالیت

جدول  .1مضامین اصلی و فرعی حاصل از تحلیل داده ها

های خود را در ساایسااتی آموزشاای به صااورت الکترونیکی انجام دهند .این امر

مضمون

فراوانی

افزایش مشارکت

91

بود که این تجربه ها می تواند به طراحان و اسااااتید کمک نماید تا در طراحی و

انتشار بیش از اندازه

99

توساااعه ی آموزش ها به شاااکل الکترونیکی به گونه ای عمل نمایند که نهایتار

حجی فعالیت

96

موجب درک و فهی دانشااجویان از م الب و موضااوعات درساای و به طور کلی

یکنواختی

90

مسااالمار برای آندساااته از افرادی که تجربه چندانی با این نو آموزش نداشاااتند
چالش هایی به همراه دا شت و البته حاوی تجربه هایی برای دان شجویان و ا ساتید

یادگیری عمیق و معنادار شااود .بر همین اساااس هدف م العه ی حاضاار بررساای
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بازخورد

8

 -4سپاسگزاری

درگیرسازی در یادگیری

9

از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینای همدان که با مشارکت

بر ا ساس داده های حا صل از تجارب دان شجویان م شخ

خود ما را در این پژوهش یاری نمودند تشکر می نمایی.

شد که فعالیت های

-5منابع

یادگیری که ا ساتید در سامانه برای دان شجویان در لالب تکلیف و بحث تعریف

 -9آلن ،مایکل" .راهنمای آموزش الکترونیکی(ایجاد برنامههای آموزشی تعاملی،مفری

کردند باعث شده تا آنها برای انجام آن با همکال سی ها و حتی ا ستاد م شارکت

و کارا برای سازمانها)" ،ترجمه محسن کاهانی و ابراهیی بالری .شماره اول،

بیشتری داشته باشند به گونه ای که این س ح از مشارکت را لبالر در کالس های

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.9896 .

حضوری نداشتند .دانشجویان از انتشار بیش از اندازه ی اساتید از آنها برای پاسخ

5- M, Allen." Desining sucssesful elearning. San-francisco":
Pfeiffer.7002
6- B, Sean; J ,Nicholas." A System's View of E-Learning
Success Model". Journal of Innovative Education, v16 n1
p42-76 Jan 2018.

دهی به تکالیف و مشااارکت در بحث ها یاد کردند .آنها بیان داشااتند که اساااتید
مسااأله ها و تکالیفی در سااامانه بارگزاری نمودند که در س ا ح بساایار بابتری از
شاااناخت ما لرار دارد در حالی که تدری

و محتوای اراشه شاااده خیلی کمتر از

چیزی بوده که در تکالیف از ما خواسته شده است .همچنین از حجی زیاد فعالیت

7- T. M. Forman. " Discussion Board Assignments: Student
Reflections From an Online MSN Program". Nursing
Education Research Conference Theme: Research as a
Catalyst for Transformative Practice. Washington, DC.
2016-03-29

ها به عنوان یک تجربه ناخوشاااایند یاد کردند .آنها بار بیش از اندازه ی فعالیت
های یادگیری را مانع از پرداختن عمیق به فعالیت بیان داشتند و این مقوله را عامل
افزایش اسااترس خود در آموزش مجازی برشاامردند .دانشااجویان حجی فعالیت
های بارگزاری شااده را تا سااه برابر دوره ی حضااوری بیان کردند .یکنواختی به

8- K, Xie; V, Law; L.C, Hensley; Sun, Z. "Self‐regulation as
a function of perceived leadership and cohesion in small
group online collaborative learning . British journal of
Educational technology. 456-468. January 2019

و تکراری و عمدتار در لالب پرسش ساده است که به گفته ی دانشجویان چندان

9- C. C. Olson; M, Benham-Hutchins. "Learner presence in
online nursing education". Online Journal of Nursing
Informatics,7002 , 18(3), 111.

مولع اساات که دانشااجویان از آن به عنوان یک تجربه خوشااایند یاد کردند .آنها

10- J, Bang; G, Dalsggaard. "Rethinking E-Learning: Shifting
the Focus to Learning Activities". In Sorensen, E.K.,
Murchu, D (Eds) Enhancing Learning through Technology.
London: Information Science Publishing. 2006.
Factors Influencing the "M.U, Ahmed; S, Hussain; S, Farid.
Adoption of e-Learning in an Open and Distance Learning
. International Journal of Educational "Institution of Pakistan
Management, v31 n2 p131-147 .2017 .

عنوان مضاامون دیگر بدساات آمده اشاااره به تجربه ی دانشااجویان از یکنواختی
فعالیت های یادگیری دارد .آنها بیان کردند که بی شتر تکالیف و بحث ها خ شک
برای آنها برانگیزاننده نیساات .از نتایج دیگر تحلیل داده ها ،مضاامون بازخورد به
بازخورد استاد به ویژه بازخوردهای بدون تاخیر به پاسخ های مربوط به فعالیت ها
در ساااامانه را عامل ارتباط و ح

حضاااور بیشاااتر در آموزش الکترونیکی بیان

کردند .مقوله ی درگیرسااازی در یادگیری از جمله مضااامین دیگری بود که از
تجربیات خوشاایند دانشاجویان در مواجهه و انجام فعالیت های یادگیری بدسات
آمد .دان شجویان اظهار دا شتند برخی فعالیت ها که به شکل تحلیلی تعریف شده
بود باعث گردید تا برای انجام آن به منایع مختلفی مراجعه نماییی و همین عامل
موجب درگیرشدن بیشتر ما با محتوا و موضو درسی شد.
 -3نتیجه گیری

طراحی خوب برای رساایدن به موفقیت حیاتی اسااتل اما در اکیر ساایسااتی های
آموزش الکترونیکی یافت نمی شود .شاید به این دلیل باشد که آنقدر به فناوری
توجه می شااود که انرژی زیادی به مساااشل آموزشاای بالی نمی ماند .به هر دلیل
طری خوب بدون توجه به فعالیت های یادگیری برای فراگیران ایجاد نخوا هد
شااد .بنابراین تعریف فعالیت های یادگیری مرتب  ،معنادار ،برانگیزاننده ،متنو و
متناساااب از نشر حجی بر اسااااس سااا ح شاااناختی یادگیرندگان می تواند در
رضاااایتمندی یادگیرندگان و افزایش عملکرد آنها موثر والع شاااود .در چنین
محی ی ضمن اینکه تالش های تسل یادگیرنده تقویت می شود بر استقالل عمل
وی نیز تاکید می شود.
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-9شرح گزارش

اطالعا فردی دانشگگرویا مانند سگگن ،جنسگگیت ،مهد سگ ونت ،و شگگماره تلفن

پس از شیوع بیماری کووید  91که از اسفند ماه  9411موجب تعطیلی دانشگاه ها

همراه؛ مشبصاتی مانند اد ،وز  ،زربا الب زما استراحت ،سوابق بیماری ،و

گرد ید ،اجرای کالس های دروس عملی در دانشگگگ گاه ها در ایرا و ج ا با

اندازه های دور سینه ،کمر و لگن به صور خود اظ اری اخ گردیدا خروجی

چالش جدی مواجه شده است و همچنا در بسیاری از دانشگاه ها برگزار نشده

های فرگ نشگگگا داد که تعدادی از دانشگگگرویا دارای 9 BMIباب بودندا 9.25

اسگگتا ابلب دانشگگگاه ها هر یه ،به طریتی متفاو با این چالش برخورد نموده

در صد از دان شرویا نیز دارای م ش ال ج سمانی و بیماری های مهدود کننده

اندا اشگگترات ترارو و انتباو وجوه م ت آن ا می تواند در شگگیوه مواجه با این

بودند که استاد هر درس با دانشروی مربوط به خود تماس گرفت و راهنمایی ها

مش گ د در آینده کارگشگگا باشگگدا در چنین شگگرایطی ،وزگگعیت برگزاری دروس

و مالحظا

بزگ در تمرینا را به وی اطالع دادا پس از پایش و ارائه برنامه

عملی در گروه تربیت بدنی دانشگگگاه صگگنعتی خواجه نصگگیرالدین طوسگگی نیز با

های تمرینی به صور چند ر سانه ای و نیز متنی ،از دان شرویا خوا سته شد که

چالش مواجه شگگدا با توجه به نا مشگگبد بود وزگگعیت شگگیوع و ادامه بیماری،

در ارت اط با انراگ تمرینا ارائه شده ،بازخوردی م نی بر تعداد جل سا تمرینی

تصگگمیگ گیری ها برای تعیین وزگگعیت این دروس با تاخیر انراگ گردیدا پس از

انراگ شده ،تعداد زربا الب در حین تمرین ،و وجود درد ع ضالنی احتمالی به

تصمیگ گرفته شده در دانشگاه در اواخر اسفندماه  9411برای برگزاری کالس ها

استاد خود گزارا دهندا

به صگگور ال ترونی ی ،به سگگرعت ااداما بزگ برای ت یه مهتواهای آموزشگگی

برای درس ورزا  9در رشگته بدنسگازی ،پس از برگزاری تعدادی کالس برخی

در گروه تربیت بدنی آباز گردید و در ن ایت مهتواهای م توو و چندرسگگگانه

و نیز انراگ آزمو از جزوه ،برنامه تمرینی بدنسگگگازی هفتگی که اابد انراگ با

ای به مرور تا دهه اول فروردین  9411آماده شگگگده و بارگزاری گردید و کالس

ام انا درو منزل باشگد و در عین حال دانشگرویا را برای امتها نظری پایا

های ال ترونی ی به صگگور جدی تر بعد از تعطیال نوروز تداوگ یافتا در آ

ترگ آماده کند بارگزاری گردیدا در ن ایت نیز ارزشگگگیابی به شگگگیوه ترکی ی از

مواع پیش بینی ها بر این بود که فرصتی برای تش ید حدااد ببشی از کالس ها

مشارکت های در طول نیمسال و آزمو نظری پایانی صور گرفتا

به صگگگور عملی در اواخر ب ار یا اوا ید تابسگگگ تا م یا می گرددا در اواخر

در رشگگگته تنیس روی میز نیز عالوه بر برگزاری کالس های برخی ،امتها میا

اردی شگگت ماه بود که این اطعیت به وجود آمد که ام ا تشگگ ید کالس ها به

ترگ از جزوه و نیز آموزا م ار

صور حضوری وجود نداردا نظرسنری صور گرفته از دانشرویا نشا داد

در پایا نیمسال نیز آزمو نظری صور گرفتا به دلید م ارتی بود این رشته،

که بیش از  19در صد دان شرویا تماید دارند و زعیت این درس شا در همین

در مرموع شگگرایی اجرا چندا مطلوو ن ودا در این میا همواره ام ا براراری

نیمسگگگال تعیین ت لیر گردد و به نیمسگگگال های بعدی موکول نگرددا همچنین

ارت اط دانشرو با استاد از طریق کالس های برخی هفتگی ،پند پرسش و پاسخ و

برآورد صگگگور گرفت که بین  999تا  959نفر دانشگگگروی در شگگگر

فار

ها از طریق فاید های ویدئویی انراگ گردیدا

نیز اپلی ی شن تلگراگ بر ارار بود و دان شرویانی که اب اگ یا م ش لی دا شتند از این

التهصگگیلی در این کالس ها وجود داردا ل ا برای حد این موزگگوع چندین ااداگ

مسگگیرها می توانسگگتند ارت اط برارار نمایندا تعدادی از دانشگگرویا در فرصگگت در

صور گرفتا بالفا صله ج ت اطمینا از مطالعه جزوه و آ شنایی دان شرویا با

دروس نمودندا با وجودی که مشگگارکت و تعامد

اصگگگول علمی تمرین و ورزا ،ا ادا ما

نظر گرفته شگگده ااداگ به ح

بزگ برای برگزاری آزمو آنالین از

دانشرویا در فعالیت های حین ترگ مطلوو ن ود و حدود  59درصد دانشرویا

جزوه ها صگگور گرفت که نمرا آ به عنوا نمرا مشگگارکتی در نظر گرفته

در کالس های برخی ح ضور دا شتند و یا با ا ستاد در ارت اط بودند (بی شتر به این

شدا

دلید که ترربه اول بود و ب سیاری از دان شرویا ت صور نمی کردند که بای ستی به

س گ س برای درس تربیت بدنی تصگگمیگ بر این شگگد که فعالیت های ورزشگگی اابد

صگگور ال ترونی ی مشگگارکت نمایندر ،نرا مشگگارکت در آزمو مرازی پایا

انراگ در خانه به صگگگور فیلگ و برنامه تمرینی ت یه شگگگده و در صگگگفهه درس

ترگ بابی  19در صد بودا م گ ترین تال شی که در آزمو پایانی صور گرفت

پایش دانشرویا از نظر شاخد های بدنی

و افزایش توا آزمو در

بارگزاری گرددا اما در ابتدا با هد

این بود که با هد

افزایش ادر

تمیز سگگگواب

و کنترل موارد پر خطر ،تصگگمیگ بر این شگگد که فرمی به صگگور برخی طراحی

شنا سایی دان شرویا اوی و زعیر ،سواب کامال به صو مف ومی طراحی

شگودا چو در سگامانه آموزا های ال ترونی ی ام انی برای ایراد فرگ و گرفتن

گردیدا به گونه ای که اگر دانشرویی برنامه تمرینا ارائه شده در منزل را انراگ

خروجی داده م یا ن ود ،از  GoogleDocsاسگگگتفاده شگگگدا در این فرگ عالوه بر

نداده بود و یا دارای ترارو ورزشگگگی کمتری بود ،توانایی کمتری در پاسگگگخ به
Body Mass Index
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1

سگواب داشگته باشگدا از این رو ،بسگیاری از دانشگرویا از مشگ د بود آزمو
-3منابع

گالیه داشگگگتند به گونه ای که میانگین نمرا  93291از  .9بودا اما در ن ایت و
پس از شگگگناسگگگایی و تف یه دانشگگگرویا از نظر توانمندی ،نمرا

[1] V. Valeria and G. Gonzalez Calvo, Touchless classes and

با توجه به

absent bodies: teaching physical education in times of Covid19, Sport, Education and Society, 2020. Accessed on: Jul. 25,
2020. [Online]. Available: DOI:
10.1080/13573322.2020.1791814

میانگین نمرا نیمسال ا د نرمال سازی گردیدا
ن ته اابد توجه این بود که بر اسگگگاس یافته های فرگ های ت مید شگگگده برخی،
 1421در صد از دانشرویا ساکن ش ر ت را و  9921درصد ساکن حومه ت را

] [.گروه تربیت بدنی ،نیمسگگال دوگ سگگال تهصگگیلی  ،11-11دانشگگگاه صگگنعتی

بودند و تن ا  .325در صد دان شرویا ساکن سایر ش ر ستا ها بودندا از این رو

خواجه نصیرالدین طوسی9411 ،

کامال این ام ا وجود داشت که آزمو عملی حضوری برای دانشرویا ساکن

][ 4

ت را و حومه در دان شگاه صنعتی خواجه ن صیرالدین طو سی و برای دان شرویا

نیم سال دوگ سال ته صیلی  ،11-11دان شگاه صنعتی خواجه ن صیرالدین طو سی،

ش ر ستانی در ش ر مهد س ونت خود شا (با تعامد با دان شگاه های آ ش رر

9411

دانشرویا متطع کارشناسی دارای درس تربیت بدنی ور ورزا ،9

برگزار گرددا
-2نتیجه گیری
با توجه به ج ابیت دروس تربیت بدنی و رشته های ورزشی مبتلفی که در االب
آ ارائه می گردد ،ارزیابی ها و بازخوردهای به دسگگت آمده نشگگا داد که ابلب
دانشگگگرویا و همه اسگگگاتید از برگزاری کالس ها به صگگگور مرازی رزگگگایت
نداشگگتندا در پهوهشگگی ،اسگگاتید معتتد بود که در این شگگرایی ،درس تربیت بدنی
هویت خود را از دست داده است ][1ا
همچنین ،اگرچه ت مید فرگ اطالعا و م شب صا برخی تو سی دان شرویا به
عنوا یه فعالیت م شارکتی المداد شد و اطالعا ارائه شده ،م نایی برای نمره
در نظر گرفته نشگگد؛ اما متوله صگگداات و درسگگتی پاسگگخ های ارائه شگگده همچنا
موزوعی است که نیاز به بررسی و کار داردا چرا که مروری بر پاسخ های ارائه
شده نشا داد که برخی از داده ها با هگ همبوانی ندارندا به ویهه در مورد زربا
الب زما استراحت ،که اعدادی کامال خارج از مهدوده گزارا شده بودا
برای نیم سال های آتی در صور تداوگ شیوع بیماری می توا راه ارهای زیر
را در نظر گرفت:
ارائه دروس تربیت بدنی و ورزا  9صرفا برای دانشرویا فار التهصید
ارائه تمرینا ورزا در خانه ویهه درس تربیت بدنی
عدگ ارائه ورزا های توپی و م ارتی در درس ورزا  9و صرفا ارائه ورزا های
اابد انراگ به صور ایمن در خانه م د بدنسازی ،پیالتس و کلیستنی س

.

ارزشیابی به صور ترکی ی از نظری (کارهای کالسی و آزمو ر و عملی (یه
روز آزمو عملی برای دانشرویا ساکن در ت را و حومه در دانشگاه و
دانشرویا ساکن در سایر ش رستا ها در نزدیه ترین دانشگاهر
سپاسگزاری

جا دارد که از زحما کلیه هم ارا گروه تربیت بدنی دان شگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی آاایا حمیدرزا حمیدی ،حرت اهلل لطیفی ،دکتر ع دالرحمن
خضگگری و خانگ دکتر شگگعله خداداد کاشگگی که ن ایت تالا را در مدیریت ب تر
این چالش داشتند؛ تش ر نمایگا
Calisthenics
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2

کرونا و چالشهای آموزش دروس کارگاهی پروژهمحور؛ یادگیریالکترونیکی درسطراحی-
معمارییک
2

مهسا حقانی ،1حسین اصغرپور علمداری
.1

مربی ،معماری ،دپارتمان ساختمان و معماری ،دانشکده فنیوحرفهای دختران بابل ،دانشگاه فنیوحرفهای مازندرانMhs.haghani@yahoo.com .

.2

استادیار ،برق-قدرت ،دپارتمان مهندسی برق وکامپیوتر ،دانشکده فنی امام صادق(ع) بابل ،دانشگاه فنیوحرفهای مازندرانBargh_babol@yahoo.com .

چکیده تجربه
شیوع ویروس کووید 11در جهان و بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و ...ناشی از آن از یک سو و آیندهی مبهم پیشروی جهانیان ازسوی دیگر ،پیآمدهای بسیاری را
در سططحوم ملت ه همنون آموز عالی بهوجود آوردهاسطط ک که بازنگریب باتلمل در سططبک آموزشططی را میط بد .یکی از دغدغههای اصطط ی ،بعد از ایپ پدیدهی
نوظهور ،آموز

دروس کارگاهی پرو همحور در ایپ رشطططته همنون طراحیمعماری دارای

رشطططتهها با ماهی کارگاهی همنون رشطططتهی معماری اسططط  .آموز

ساختاری دووجهی بودهککه وجه منحقی آن که منجر به تع یم معمار میگردد ،از طریق گفتمان قابل انتقال به دان شجو میبا شد .ولی در بلش شهودی ،که تمرکز بر
تربی

معمار ا س ک اکثر صاحبنظران بر تعامالت چهرهبهچهره ا ستاد و دان شجو در قالب آموز

ح ضوری تلکید دارند .با ایپ پیشزمینه گزار

حا ضر با رویکردب

تجربهنگاری ،با بیان دو تجربهی «اتفاقی» و «اجباری» از کرکسیونب الکترونیکی ،قصد واکاوی نتیجهی حاصل از نحوهی استفاده از سحوم یادگیریالکترونیکی در هر
مقحع از آموز

طراحیمعماری را درراسططتای رسططیدن به تمامی

رسططال

آموز

دان شجو ،به بیان وجوهی از کرک سیونالکترونیکی میپردازد که در هر مقحع از آموز

طراحیمعماری دارد ،بدیپمنظور با بررسططی بازخوردها و محصططولنهایی فعالی
درس طراحی میتواند ،عالوه بر بحث تع یم ،به تربی

دان شجوی معماری نیز

منجر گردد .در پایان نگارندگان معتقدند ،اگرچه با بهکارگیری رو های ملت ه آموز الکترونیکی میتوان به اهداف مدنظر درس ،د س پیدا نمود ولی برگزاری
چند ج سه کالسحضوری در کنارکالسهایمجازی میتواند کمککننده باشد.

واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،دروس کارگاهی پرو همحور ،طراحی معماری.
 -1مقدمه

آموز

شطططیوع ویروس کووید  11انجام پذیرف  .در ایپ شطططرایر کرکسطططیون مجازی

با تعامل ،در رشتهی معماری با ماهی عم ی و در دانشگاه مهارت محور

فنیوحرفهای ،به تربی

جایگزیپ کرکسطططیون حضطططوری شططططد .در جدول  1رو ند برگزاری آموز

دانشطططجوی معماری در کنار تع یم آن از یک سطططو و به

الکترونیکی فاز - 1محالعات -ایپ درس نشططان دادهشططدهاسطط  .باید به ایپ نکته

آماده نمودن معمار آینده جه تعامل با کارفرما از سطططوی دیگر کمک خواهد

ا شارهدا ش

الکترونیکی ،ب سترهای برگزاری کالس

نمود .درس طراحی معمططاری ،1بططهعنوان اولیپ تجربططهی جططدی طراحی برای

آنالیپ فراهم نبوده و آموز

دانشطططجویان ترم  5مقحع کاردانی ارائه میگردد .کرکسطططیونهای چهرهبهچهره،
کالمی به همراه د س نگاری ا ستاد ،یکی از متداولتریپ رو های آموز

که در ابتدای م سیر آموز

بهصورت غیرهمزمان انجام میپذیرف .

جدول .1روند برگزاری آموزش الکترونیکی فاز 1

ایپ

درس میباشد ،که در دو فاز محالعات و طراحی صورت میپذیرد ،در ایپ راستا،
گزار

حاضطططر با بیان دو تجربهی کرکسطططیونب مجازی دانشطططجویان ،اقدامات

صطططورت گرفته در آموز

ایپ درس را ،با توجه به شطططیوع ویروس کووید 11و

عدم امکان کرک سیون ح ضوری محرم مینماید« .تجربهی اتفاقی» در ترم،181
با حضططور  25دانشططجو ر داد ،تعداد زیاد دانشططجو و زمان اندک کالس ،مجال
کرک سیون تمام دان شجویان در هر ج سه را فراهم نمینمود ،بدیپ منظور پس از
اتمام کالس پرو هی دان شجویانی که کرک سیون برای آنان صورت نپذیرفتهبود،
جمعآوری و در زمانی دیگر ،با دسططط نگاری بر روی برگه ،کرکسطططیون انجام

شططروع فاز دوم (طراحی حجم -پالن -نما -بر

میپذیرف ک سپس ت صویر آن جه انجام ا صالحات در شبکههای مجازی قرار

آموز

میگرف  .در صورت وجود سؤال ،در ج سهی بعد کرک سیون ح ضوری انجام

آنالیپ در ب ستر ادوبکانک

همراه بود ،که پتان سیل تعامل الکترونیکی

را فراهم آورد .در جدول  2فرآی ند ان جام آموز

می پذیرف  .در واقع در ایپ تجربه ،کرکسطططیون مجازی جایگزیپ کرکسطططیون

و سططای پالن) با فراهمسططازی
طراحی مع ماری در فاز  2و

بلش حجم و پالن به عنوان نمونه محرم و به بقیه موارد تعمیم میگردد .همننیپ

حضطططوری نبوده ،ب که به عنوان عنصطططر مکمل مورد اسطططتفاده قرار میگرف .

ارزیابی نهایی در هر قسطططم از ایپ بلش در قالب تحویلهای موق

تجربهی دوم که نگارندگان آن را «تجربه اجباری» میدانند در نیمسطططال  182با
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در بسطططتر

آنالیپ جه مشططابهسططازی کرکسططیونهای حضططوری جمعی انجام شططد ،بحث و
پرسطش و پاسطد در مورد مباحث محرم شطده در قالب فروم و گروههای مجازی
اتفاق افتاد.
جدول  .2روند برگزاری آموزش الکترونیکی فاز2

 -2نتیجهگیری و پیشنهادات

نتیجه حاصل ازتجربهنگاری محرمشده ،حاکی از آنس که اگرچه با بکارگیری
رو های آموز
یاف

الکترونیکی به طرق ملت ه میتوان به تربی

معمار دس

و از لحاظ فرآورده تولید شده ،در شرایر کرکسیون حضوری ،مجازی و

ت فیق آنها (مقایسه دو ترم متوالی) تفاوت معناداری ایجاد نشدک ولی باید پذیرف
گپ هایی نیز در فرآیند ایپ آموز

وجود خواهدداش

حضوری انجام میگردد .در واقع ترکیب آموز

که صرفاً با کرکسیون

حضوری و مجازی در ایپ

درس میتواند راهگشا باشد.
در جدول  3به جمع بندی رو های پیشطططنهادی نگارندگان در روند آموز
طراحی معماری بصورت الکترونیکی میپردازیم.
جدول  .3روش پیشنهادی در روند آموزش طراحی معماری

 -3منابع
.1دانشجویان ترم  5رشتهی معماری -مقحع کاردانی ،درس طراحی معماری - 1دانشکده
فنیوحرفهای دختران بابل (الزهرا).
کرباسی ،عاطفهک صدرام ،وحیدک ()1314ک"تع یم معمار یا تربی

معمار :تلم ی در رسال

زمانمند مدرس طراحی"ک صفه ،شماره  ،33صص..22-4
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کرونا فرصتی مغتنم جهت ارائه آموزشهای مجازی؛ یادگیریالکترونیکی درس آزمایشگاه
ماشینهای الکتریکی
حسین اصغرپور علمداری ،1مهسا حقانی

2

 .1استادیار ،برق -قدرت ،دپارتمان مهندسی برق وکامپیوتر ،دانشکده فنی امام صادق (ع) بابل ،دانشگاه فنیوحرفهای مازندرانbargh_babol@yahoo.com.
 .2مربی ،معماری ،دپارتمان ساختمان و معماری ،دانشکده فنیوحرفهای دختران بابل ،دانشگاه فنیوحرفهای مازندرانMhs.haghani@yahoo.com .

چکیده تجربه
شیییوع ویروک کرونا با ا اخت د در زند ی روزمره افراد مامعه و مشییک ت فراوانی در ک ی وکار شییدهاس ی  .مه ترین راه مقابله با این ویروک فاصییله ذاری
امتما ی ا م شد ،که این مه در مراکز دانشگاهی ،با دم حضور دانشجو در ک کهای درک و خوابگاهها برابری مینمود .بر این اساک ،وزارت لوم مجبور به
ا م تعطیلی دانشییگاه ها شیید .با این اقدام ،تنها راه ارتبا ی دانشییجو و اسییاتید ،فضییای مجازی بود .ا رزه در روزهای اولیه بدلیل دم ومود ب ییتر مناس ی  ،اینترن
ضعیف ،فقدان تجهیزاتِ آموزشمجازی ،دم آ اهی دان شجویان و ا ساتید از این نوع آموزش و ...موم فرار از آموزشمجازی شد ،اما با ذ ش زمان با پذیرش
ضییرورت آن ،این ارتبا ات پررن

تر ش ی  .در این تجربهنگاری ،درک آزمایشییگاه ماشییینهای الکتریکی مربوط به مقطع کارشییناسییی برق دانشییجویان دانشییکده

فنیوحرفهای امام صادق (ع) بابل (دان شگاه مهارتمحور) ،به نوان نمونه در نظر رفته شدها س  .در ابتدا ،روش تدریس ح ضوری مورد آنالیز قرار رفته و در ادامه
نحوهی آموزش همان مباحا بصیییورت مجازی بطور کامل بیان و مقای یییه شیییدهاسییی  .نگارند ان معتقدند ،با ومود امکانات زم ه زون دوربین مه تهیه فیل
آموزشی از آزمایشگاه ،قل نوری ،کامپیوتر و داشتن پلتفرمهایی ه زون ادوبکانک و دسترسی ساده به سامانه مدیری یاد یریالکترونیکی دانشگاه فنیوحرفهای
(سمیاد) ،میتوان مبحا مورد نظر را تدریس نمود .همچنین پیشنهاد میشود ،که در صورت امکان برای هر ترم حداقل یک مل ه ک ک حضوری در ابتدای مباحا

درسی تشکیل ردد.
واژههای کلیدی :آموزش مجازی ،آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ،تران فورماتورهای سه فاز.
.
 -1شرح گزارش

زارش کار تحویل میدهند .همچنین دانشجویان موظف ه

قبل از شروع

شرایط ایجاد شده از شیوع ویروک کووید  ،11و ممنو ی حضور فیزیکی استاد

آزمایش ،پیش زارش را تحویل استاد نموده و در صورت نیاز موضوع به مباح ه

آموزشیییی در دروک

کشیده و سپس آزمایش صورت پذیرد .بطور معمود ،در ابتدای ترم ،دستگاهها و

آزمایشییگاهی را بهدنباد داشیی  .اما با تومه به و نی شییدن زمان این بیماری،

میزهای آزمایشگاهی در یک مل ه به دانشجو معرفی شده و در ادامه ترم

امکان تعطیلی کامل مباحا آموزشیییی و پشوهشیییی نبوده ،و بهنازار باید بهدنباد

دانشجویان به امرای آزمایشات و سپس ترسی منحنی مربو ه با استفاده از دیتاهای

راهکار مایگزین میبود .آموزش مجازی و غیرحضیییوری از ریل پلتفرم های

بدس

آمده میپردازند .با تومه به شرایط مومود ،در نی ساد  182این درک

مومود ،با تولید محتوای آموزشی و ارساد آن در فضاهای تعریف شده مجازی،

بصورت مجازی در ی  11هفته در ب تر "سمیاد" امرا شد .برای مقای ه بحا،

منطقیترین راه برای مایگزینی روشهای تدریس سنتی در شرایط ایجاد شده،

در این بخش ،به نوان نمونه مبحا روهبرداری تران فورماتورهای سه فاز مدنظر

انتخاب شیید .در این زارش ،نگارند ان تجربهی خود را در بیان روش تدریس

قرار رفتهاس  .زگونگی تشخیص روه تران فورماتورهای سه فاز ،یکی از

درک آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته برق

موضو ات مه در آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی میباشد .ا رزه ،روشهای

دانشییگاه فنیوحرفهای نوان میدارند ( دانشییجویان این دانشییگاه اک ری فار

متعددی برای تشخیص روه ومود دارد اما در اینجا به آزمایش روههای

التحصییییل هنرسیییتانها بوده و بطور کامل با مباحا پایه دروک ملی آشییینایی

تران فورماتور با استفاده از ول متر اشاره خواهی نمود .با تومه به اینکه امکان

دارند).

حضور دانشجو در آزمایشگاه می ر نبود ،در آزمایشگاه حضور یافته و با تهیه فیل

بطور مرسوم امرای این درک ،به آزمایش موضو ات مختلف ه زون

آموزشی ،در ابتدا بطور کامل دستگاهها و وسایل مورد نیاز را شرح و پس از آن

تران فورماتورهای تک و سهفاز ،موتورهای القایی و ژنراتورهای سنکرون می-

اولین آزمایش را انجام داده شد .هدف از ارائهی این آزمایش ،بیان زگونگی و

آمده

که نگارند ان با استفاده از تجربیات

و دانشیییجو در ک ک های درک ،نگرانی کاهش کیفی

پردازد .با تومه به اینکه ،هدف اصلی درک تأیید روابط و منحنی بدس

دسترسی ساده به روه تران فورماتور ه

مباحا تئوری در آزمایشگاه اس  ،در نتیجه در ابتدای هر آزمایش استاد مربو ه

خود آنرا به دانشجویان منتقل میکنند .باید اشاره داش

مروری بر مطال تئوری داشته و آزمایشات بصورت سری مابین دانشجویان تق ی

در این آزمایش ،یک ول متر ساده اس که هر دانشجوی مهندسی برق آنرا در

میشود و آنها در هر هفته یک آزمایش را انجام داده و نتایج آنرا بصورت

اختیار دارد .در واقع خرومی این آزمایش ،انجام حال های مختلف اتصاد در
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که تنها ابزار مورد نیاز

تران فورماتورهای سه فاز بوده که در پایان آزمایش ،دانشجو موظف به ترسی
م لاهای خاصی مطابل با شکل  1میباشد.

الف)

ب)

شکل .1دستگاه ترانسفورماتور سه فاز مورد آزمایش
الف) نحوه آزمایش

ب) چگونگی بدست آوردن گروه

نگارند ان با تومه به شیییرایط بومود آمده از هر نمونه ،حداقل یک آزمایش را
انجام داده و دادههای زم در اختیار دانشییجویان قرار دادند .سییپس هر دانشییجو
موظف ا س تا تر سیمات زم را انجام ،و پس از آن ،نوع روه تران فورماتور
را تشییخیص و کاربرد آن را در صیینع بررسییی نماید .با تومه به مطال اشییاره
شده ،ا ر زنانچه دانشجوی مورد نظر ،ذهنیتی از دستگاه تران فورماتور سه فاز و
مکرد آن داشته باشد (با تومه به اینکه از دوران هنرستان با آن آشنایی دارد)،
لذا بر زاری این مبحا از درکِ آزمایشیییگاه ماشیییینهای الکتریکی بصیییورت
مجازی مشیییکلی نخواهدداشییی  .نگارند ان برای این مبحا درک (معمو ر در
فضای تدریس حضوری 3 ،مل ه را پوشش میدهد) حدود  33دقیقه (بصورت
زند مرحله) در آزمایشییگاه فیل برداری کرده و سییپس در  5مل ییه  23دقیقهای
مطال را بصورت آموزش غیرهمزمان تدریس و در سامانهی سمیاد قرار دادهاند.
ه زنین پس از بار ذاری فایلهای آف ین ،بهصیییورت آن ین در پلتفرم ادوب
کانک  ،مطال

با تعامل دوسییویه و پرسییشوپاسییم مرور شیی  .ه زنین از

فضیییای مجازی (تلگرام ،واتساپ )...،به منظور بحا و تعام ت غیرهمزمان
استفاده شد.
 .2نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه حاصل از تجربهی نگارند ان در درک آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی و
مبحا روه برداری تران ییفورماتورهای سییه فاز که بصییورت مجازی برای 5
روه مختلف برق ارائه شده و با نتیجه قابل قبولی به اتمام ر سیدها س ؛ حاکی
از آن اسییی

که بر زاری این درک ،بصیییورت مجازی با روش های آموزش

همزمان (آن ین در ب یییتر ادوب کانک و )..و غیرهمزمان (حضیییور اسیییتاد در
ف ضای آزمای شگاه و ضبط فیل ) برای دان شجویان دان شگاه فنیوحرفهای ،ومود
دا شته و میتواند در صد با یی از سرف صل را پو شش دهد .همچنین نگارند ان
پیشیینهاد میکنند که ،بهتر اس ی

حداقل یک مل ییه از  11مل ییه ترم بصییورت

حضوری بوده تا دانشجو با فضا ،تجهیزات و س های آزمایشگاه آشنا شود.
منابع
دانشجویان رشته برق دانشکده امام صادق(ع) بابل
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سنجش عالقه و انگیزۀ دانشآموزان ایرانی نسبت به آموزش الکترونیکی در دوران همهگیری
کووید 19
میرسجاد سیداشرفی ،1غالمعلی منتظر ،۲مهدیه فراز کیش
.1

۳

دانشجوی دکتری مدیریت فنّاوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال sajjad.seyedashrafi@gmail.com
.2

استاد فناوری اطالعات ،دانشکدة فنّی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرّسmontazer@modares.ac.ir ،
.3

استادیار سیاستگذاری علم و فنّاوری ،مؤسسة مطالعات بازرگانی mfarazkish@gmail.com ،

واژههای کلیدی :آموزش غیرحضوری ،کووید ،19مدرسه ،دانشآموز ،انگیزه ،آموزش الکترونیکی

 -1مقدمه

همهگیری ویروس کووید 19

در ایران نیز همانند سایر کشورها با همهگیری بیماری کووید  19از

در کشورهای مختلف و جهان-

اوایل اسفند ماه ،تعطیلی های مقطعی مدارس شروع و در زمانی کوتاه

گستری 1سریع این ویروس باعث شد از اوایل مارس(2020دهة اول

و کمتر از یک هفته ،تعطیلی سراسری مدارس اتفاق افتاد .این رخداد

اسفند ماه  )1398مدارس در بسیاری از کشورهای جهان با هدف

ناخواسته نظام آموزشی ایران را نیز با چالشی جدی مواجه کرد و به

حفظ سالمت جامعه و بهویژه دانش آموزان تعطیل شود .این روند تا

دلیل فقدان تجربههای یادگیری خارج از مدرسه ،6مدیران نظام

جایی پیش رفت که بنا بر اعالم یونسکو در  194کشور جهان در

آموزشی تالش کردند از طریق پخش تلویزیونی برنامه های

اوایل آوریل  2020مدارس به صورت سراسری تعطیل شد و در خانه

آموزشی ،فرایند یادگیری دانش آموزان را تداوم بخشند.

ماندن حدود  92درصد از جمعیت دانش آموزی جهان به تعداد

هرچند ضرریب نفوذ بیش از  90درصردی تلویزیون درکشرور ،امکان

حدود یک میلیارد و ششصد میلیون نفر ،وسیعترین تجربة همزمان

مناسربی را برای پوشرش آموزشری برنامههای درسری مهیا می کرد ولی

یادگیری در خارج از محیط مدرسه (آموزش غیرحضوری) در سطح

محردودیت های ناشررری از عدم تعراملی بودن برنامه های تلویزیونی،

جهان را شکل داد.

موجب شرد با طوالنی شردن تعطیلی مدارس ،آموزش غیر حضروری

در این میان نظام های آموزشی با تأکید بر تعطیل ناپذیر بودن آموزش

واردمرحلة جدیدی شرود؛ به نحوی که آموزشرهای مبتنی بر اینترنت

و با رویکرد یادگیری تمام عمر ،2برنامه های آموزش از دور 3را در

محور اصرلی تداوم برنامههای آموزشری مدارس شرد .مدارس با تکیه

دستور کار خود قرار دادند .در این دوره ،گونه های مختلفی از

بر شررعار رهر خانه یک مدرسرره« و رآموزش تعطیل شرردنی نیسررت«،

آموزشهای غیرحضوری در کشورها به اجرا گذاشته شد .جمعیت

اقدام به برقراری ارتباط با دانش آموزان از طریق بسرررترهای ارتباطی

دیجیتالی جهان نشان می دهد که حدود  60درصد از جمعیت 7/8

شرربکه ای کردند و فرایند یادگیری در محیط شرربکه ای به سرررعت

میلیاردی جهان ( معادل  4/6میلیارد نفر) به صورت فعال در اینترنت

فراگیر شد.

حضور دارند و اینترنت تبدیل به مهم ترین ابزار ارتباطی در عصر

برا توجره بره اهمیرت گردآوری اطالعرات تجربره هرای یرادگیری دانش

حاضر شده است .ضریب باالی نفوذ اینترنت 4در اکثر کشورهای

آموزان کشور و با در نظر گرفتن اینکه می توان با تحلیل اطالعات،

جهان سبب شد آموزش های الکترونیکی 5؛ سهم اصلی از آموزش

زمینة بهبود وضرعیت این گونه آموزش را در کشرور فراهم کرد ،در

از دور به دانش آموزان را به خود اختصاص دهد.
pandemic
Lifelong learning
Distance learning

چارچوب مطرالعرهای پیمرایشررری فرایند یاددهی -یادگیری در میان
1

4

2

5

Internet penetration rate
E-learning
6
Out of school learning

3
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دانشآموزان مورد بررسری و واکاوی علمی قرار گرفت .این مطالعه

از سوی دیگر ،سطح پایینتر عالقهمندی دانش آموزان دورة متوسطة

بر اساس پاسخ های دریافتی از بیش از  5200دانش آموز  ،مروری

دوم و بهویژه دانش آموزان پایة دوازدهم یکی دیگر از یافتهها است

بر تجربره هرای دانش آموزان ایرانی در آموزش هرای شررربکرهای در

که نشان می دهد آموزش های غیرحضوری نتوانسته است در جذب

دوران همهگیری اول کووید  19خواهد داشت.

دانش آموزانی که آزمون کنکور در پیش دارند ،موفق عمل کند.

نتایج بررسیها نشان می دهد سطح عالقهمندی و انگیزه بیش از نیمی

یکی دیگر ازیافتههای تحقیق نشاندهندة نبودِ تفاوت معنادار در

( 56درصد) از دانش آموزان شرکت کننده در این پیمایش نسبت به

عالقهمندی و انگیزة دانش آموزان مدارس دولتی با دانش آموزان

آموزش های الکترونیکی ،رمتوسط« و رکمتر از متوسط« بوده است و

مدارس غیردولتی( نمونةدولتی و غیرانتفاعی) است.

این موضوع نشان دهندة آن است که بازنگری در محتوای برنامههای
درسی و شیوة ارائة دروس در شبکه برای مواجهه با موج دوم و سوم

در این مقررالرره بررا تبیین نتررایج حرراصررررل از پیمررایش ملی در میرران

بیماری بسیار حائزاهمیت است.

دانشآموزان دورههرای مختلف ،گزاره هرایی سررریراسرررتی برای بهبود

عالوه براین نتایج تحقیق نشان میدهد تفاوت معناداری میان سطح

کیفیت آموزش شربکه ای در آموزش و پرورش بیان خواهدشرد .این

مشارکت دو برابری دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر(

موضررروع از آن جهت اهمیت مضررراعفی دارد که همة سرررناریوهای

دوبرابر بیشتر) ونیز عالقهمندی وانگیزة بیشتر دختران نسبت به پسران

جهانی حاکی ازاین اسرت که بیماری کووید  19دسرت کم تا زمسرتان

(یک و نیم برابر) وجود دارد.

سرال جاری در جهان دامنگسرترخواهد بود و به همین دلیل ضرروری

عالوه بر این ابراز عالقهمندی و انگیزه در دانش آموزان دورة ابتدایی

اسرررت سررریراسرررتگرذاران آموزش و پرورش و نیز مردیران مردارس،

(دبستان) ،ضرورت توجه ویژة برنامه ریزان نظام آموزشی برای توسعة

راهکارهایی مناسرب برای مواجهة مناسرب با این پدیده را مدنظرقرار

آموزشهای الکترونیکی در سطوح پایین تر را مورد تأکید قرارمی-

دهند.

دهد.
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ارزشیابی تکوینی ،برخط و مستمر :روشی برای بهبود آموزش مجازی دروس مهندسی
محمدحسین سیگاری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی قوچان sigari@qiet.ac.ir

چکیده تجربه

اگر چه آموزش مجازی مزایای زیادی دارد ،اما معایب آن نیز به ویژه برای آموزش دروس مهندسی کم نیست .یکی از معایب آموزش مجااازی دروس
مهندسی ،عدم امکان انتقال کامل مفاهیم به دانشجویان است .یکی از روش های بهبود این موضوع ،افزایش تعامل آموزشی استاد با دانشجویان از طریق
ارزشیابی تکوینی و مستمر است .تجربه حاضر مربوط به آموزش درس سیگنال و سیستم رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صاانعتی قوچااان ماای باشااد.
آموزش این درس بر اساس آموزش برخط در محیط  Adobe Connectانجام شده است و در طول هر جلسه ،بعد از تدریس هر زیاار ب،ااش ،سااوال
هایی در ق الب مسئله های کوچک مطرح می شد و از دانشجویان خواسته می شد به صااورا اختیاااری بااه آنهااا داسااا دهنااد .نتااای نشااان داد )1 ،اگاار
دانشجوی داس،گو اشتباه داسا داده بود ،سایر دانشجویان نیز اشتباه داسا می دادند و برداشت اشتباه در سایر دانشجویان نیز ایجاد شده بود )2 ،افاارادی
که در این ارزشیابی های تکوینی کوتاه به صورا اختیاری مشارکت داشتند ،فهم بهتری از درس داشته و نمره بهتری نیز کسب نمودند.
واژههای کلیدی :ارزشیابی تکوینی ،ارزشیابی برخط ،تعامل استاد و دانشجو ،بهبود کیفیت آموزش ،آموزش مجازی.

-1مقدمه و شرح مسئله

بود ،بسیار ضاعیف شاود و اساتاد از وضاعیت درا مطالاب توساط دانشاجویان

بااروز داناادمی کرونااا در جهااان باعاا اخااتمل در امااور آموزشاای بساایاری از

اطمعاا کمی داشته باشد.

کشورهای جهان ،از جمله ایران شد ] .[1اما بعد از گذشت چناد هفتاه و ایجااد

در کنار این ،آموزش مجازی و انتقال دانش بسیاری از دروس رشته مهندسی ،به

آرامش نسبی ،رویه آموزش از نوع حضاوری باه مجاازی ترییار یافات .دانشاگاه

خاطر ماهیت و ذاتای کاه دارناد ،دیچیاده و دشاوار اسات ] .[3درس سایگنال و

صنعتی قوچان ،با کمتر از  15سال قدمت ،از دانشگاه های جوان کشور محسوب

سیستم ،از دروس اصلی رشته مهندسی بر و کامپیوتر می باشاد کاه بسایاری از

می شود ] .[2با این حاال ،از اواخار اسافند  ،1398ساامانه بارخط ) (Onlineو

محتوای آن بر ریاضی و مفاهیم دایه مهندسی اساتوار اسات کاه از ایان موضاوع

برون خط ) (Offlineآموزش مجازی آن آماده استفاده شد و اسااتید دانشاگاه

مستثنی نیست.

به تولید محتوا درداختند.

اصوال در هنگام یا بعد از روند آموزش ،ارزشیابی نیز انجام می شود .ارزشیابی را

اگر چه آموزش مجازی مزایای بسیار زیادی دارد ،اما معایب آن نیز کام نیسات.

از یک نگاه می توان به دو دسته ارزشیابی دایاانی و تکاوینی تقسایم بنادی کارد

از مهمترین معایب آموزش مجازی ،کااهش تعامال اساتاد باا دانشاجویان اسات.

] .[4در ارزشیابی دایانی ،معماوال فقاط یاک امتحاان دایاان تارم و گااهی یاک

اگرچه در برخی دژوهش ها بیان شده ارتباط موثر بین اساتاد و دانشاجو از طار

امتحان میان ترم) مما ارزیابی است .اما در ارزشیابی تکوینی ،بعاد از تادریس

م،تلف شامل گفتاری ،نوشتاری ،دیداری در آماوزش مجاازی بارخط بیشاتر از

ب،شی ،دانسته های دانشجو مورد ارزیابی قرار می گیارد تاا برداشات او از آنچاه

آموزش حضوری اسات ] ،[3اماا در شارایطی کاه بعاد از باروز دانادمی کروناا

تدریس شده ،مش،ص گردد .در این حالت ،اگر دانشجو مطلاب را باه اشاتباه یاا

آموزش مجازی بر همه دروس نظری تحمیل شد ،ارتباط و تعامال ماوثر کااهش

ناقص درا کرده بود ،می توان آموزش را تکمیل و یاا اصامح کارد تاا هاد

شدیدی داشت .از جمله دالیل اصلی آن تجربه کم اساتید در آموزش مجازی و

درس قابل وصول شود.

همچنین عدم وجود سا،ت افازار مناساب کاامپیوتر و گوشای هوشامند) بارای

 -2داده ها و روش ها

عموم دانشجویان بود .عموه بر این ،عدم وجود زیرساخت های ارتباطی مناساب
باع

برای تدریس درس سیگنال و سیستم ،به دلیال افازایش تعامال اساتاد و دانشاجو،

بروز مشکما و کاهش کیفیات ارتبااط حتای در تعامال گفتااری بادون

آموزش مجازی برخط در محیط  Adobe Connectانجام می شاد .اگار چاه

تصویر) استاد و دانشجویان می شد .بنابراین ارتباط بین استاد و دانشاجو بیشاتر در

کل جلساا کمس ضابط مای شاد و در اختیاار هماه دانشاجویان نیاز قارار مای

قالب یک ارتباط یک طرفه کممی از سمت استاد به دانشجو بود .این مشاکما
باع

گرفت .سعی شد مطالب تدریس شده در هر جلسه به  2یا  3زیارب،ش کوچاک

می شد تعامل قوی که در آموزش حضوری و چهره باه چهاره در کامس
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تر تقسیم شود .بعد از آموزش هر زیرب،ش ،برای تثبیات بیشاتر مطالاب مثاال یاا

 )p<0.001 R=0.76اساات .همچنااین مشاا،ص شااد فقااط یااک دانشااجو از

مثال هایی ذکر می شد .از دانشجویان حاضر در جلسه خواسته می شد تا در حال

افرادی که تعداد فعالیت های کمسی ایشان کمتر از متوسط کمس بود ،موفق به

مثال ها از طریق نوشتاری قسمت چت) یا کفتاری ،مشارکت کنند .در صاورتی

کسب نمره قباولی شاده اسات .از طرفای فقاط  2نفار از دانشاجویانی کاه تعاداد

که داسا دانشجویان اشتباه بود ،موضوع با جزییاا بیشاتر تشاریم مای شاد و در

فعالیت های کمسی ایشان بیشتر از متوسط کمس بود ،نتوانساتند نماره قباولی را

صورتی که داسا صحیم یا نسبتا صحیم بود ،امتیاز مثبات بارای ایشاان دری مای

کسب کنند.

شد .به این ترتیب یک ارزشیابی تکوینی ،برخط و مستمر انجام گرفات .البتاه باه

از نتااای جالااب ایاان کااه ،اگاار دانشااجویی داسااا اشااتباه ماای داد ،عمومااا سااایر

دلیل مشارکت کمتر برخی از دانشجویان ،گاهی دیشنهاد می شد فقاط آن دساته

دانشجویان نیز موضوع را درست درا نکارده بودناد ،اماا ساوالی در ماورد آن

دانشجویان مشارکت داشته باشند تا امکان ارزیابی ایشان نیز فراهم شود.

نداشتند .بنابراین ارزشیابی تکوینی کماک مای کناد تاا دانشاجو باه اشاتباهاا و

با توجه به این که آموزش مجازی به صورا تحمیلی برای این نیمسال بود ،باارم

دریافت ناقص خود دی ببرد.

بندی درس مطابق جدول زیر و با چند نمره اضافی تعیین شد.

با توجه به ماهیت درس سیگنال و سیستم و همچنین عدم تجربه مدرس درس در

جدول  :1بارم بندی درس سیگنال و سیستم

ارائه مجازی آن ،به نظر می رسد ارزشیابی تکوینی ،برخط و مساتمر دانشاجویان

تمرین

 3نمره

توانست هم مشکما مربوط به مدرس در آموزش را تاحادی برطار

فعالیت کمسی

 8نمره

هم این که منجر به درا بهتری در دانشجویان شود.

میان ترم

 5نمره

دایان ترم

 7نمره

جمع کل نمراا

 23نمره  3نمره اضافی)

نمایاد و

مراجع
] [1حسین میرزائای ،ججساتارهایی در آماوزش عاالی ،علام و بحاران کروناا در
ایاران ،،دژوهشاکده مطالعااا فرهنگاای و اجتمااعی ،وزارا علاوم ،تحقیقاااا و

در جدول باال ،فعالیت کمسی مربوط به ارزشیابی تکوینی و بارخط باود کاه در

فناوری ،فروردین .1399

هر جلسه انجام می شد .هماان طاور کاه مشااهده مای شاود ،ارزشایابی درس باه

] [2دانشگاه صنعتی قوچانhttps://qiet.ac.ir/fa .

صورا ترکیبی از ارزشایابی تکاوینی و دایاانی باود .باه دلیال وجاود مشاکما

] [3حسین معماریان ،جآموزش برخط مهندسی ،،فصال ناماه آماوزش مهندسای

ناخواسته در حضور برخط دانشجویان در کمس 3 ،نمره اضاافی در نظار گرفتاه

ایران ،سال  ،21شماره  ،82ص .1398 ،29-15

شد تا جبران ب،شی از عدم حضور ناخواسته دانشجویان معذور را داشته باشد.

] [4حسین سپاسی ،جبررسی اثر ارزشیابی تکوینی بر دیشرفت دانشجویان ،،مجلاه

 -3نتایج و نتیجه گیری

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره  ،21شماره  ،1ص .1382 ،10-1

در کمس درس سیگنال و سیستم  26دانشاجوی فعاال تاا دایاان نیمساال حضاور
داشتند .بعد از دایان ارزشیابی ،مش،ص شد میزان همبستگی تعاداد فعالیات هاای
کمسی دانشجویان که منجر به نمره مثبات شاده ،باا نماره نهاایی آنهاا باه انادازه
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ارزیابی سامانه آموزش مجازی؛ از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
محمدصادق کریمی مهرآبادی  ،1مریم سادات قریشی خوراسگانی
.1

2

رشته اقتصاد مالی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،مجری آموزشهای مجازی دانشگاه الزهرا (س)karimi@isu.ac.ir ،
.2

استادیار مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه الزهرا (س)m.ghoraishi@alzahra.ac.ir ،

شیوع ویروس کووید  11در کشور و تعطیلی دانشگاهها ،نظام آموزشعالی

دانشگاه موردمطالعه را مطلوب ارزیابی کردهاند .همچنین ،با توجه به اینکه

را به تکاپویی تازه در عرصههای آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی ،فناوری

میانگین نمرات در مؤلفه کیفیت سامانه آموزش مجازی کمتر از میانگین

و فرهنگی واداشت تا برای جلوگیری از هرگونه توقف و اختالل ،همه

( )5و مقدار  tنیز معنادار ( )p ≥ 6/63است ،میتوان گفت؛ دانشجویان در

امکانات خود را برای گشایش مسیرهای تازه ،تدبیر و به میدان آورد .در

اتصال به سامانه آموزش مجازی و زیرساختهای فنی نسبت به اساتید

عرصه آموزش نیز ،استفاده از آموزش الکترونیکی و بهکارگیری حداکثری

مشکالت بیشتری را تجربه کردهاند و وضعیت کیفیت سامانه آموزش

زیرساختهای موجود ،تقویت و تجهیز آنها در دستور کار دانشگاهها،

مجازی را مطلوب ارزیابی ننمودهاند.

مؤسسات و مراکز آموزشی -پژوهشی قرار گرفت [ .]1دانشگاه الزهرا (س)،

جدول  .1دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت سامانه آموزش مجازی
تعداد

انحراف

میانگین خطای

معیار

استاندارد

5/282

6/236

6/621

6/856

6/655

6/105

6/658

بهعنوان دانشگاه پیشرو یک نیم سال تحصیلی را بهصورت آموزش مجازی

مؤلفه

پشت سر گذاشت .ازآنجاکه« ،ارزیابی یکی از رویکردهای مهم برای

زیرساختها

021

اصالح ،ایجاد تغییرات بنیادی در کیفیت نظامهای آموزشی است» [ ]5 ،2با

پشتیبانی

021

5/445

کیفیت سامانه

021

2/826

ارزیابی میتوان در مورد موفقیت و عدم موفقیت نظامهای آموزشی
اظهارنظر نمود تا در جهت تدوین برنامههای آتی ،سیاستهای الزم اتخاذ

داده

میانگین

جدول  .2نتایج آزمون ( )tتک گروهی در مقایسه میانگین نمونه با میانگین

شود [ .]4ازاینرو ،پژوهش حاضر باهدف ارزیابی سامانه آموزش مجازی

جامعه نسبت به وضعیت سامانه آموزش مجازی

در سه مؤلفه «زیرساختها ،پشتیبانی و کیفیت سامانه آموزش مجازی»

مؤلفه

مقدار t

درجه آزادی

دانشگاه الزهرا انجام گرفت تا با آگاهی از نتایج آن ،نقاط قوت تقویت و

زیرساخت

1/512

028

6/661

در جهت کاهش و یا رفع نقاط ضعف تدبیر و برنامهریزی شود .پژوهش به

پشتیبانی

15/580

028

6/661

کیفیت سامانه

-5/584

028

6/661

لحاظ هدف ،کاربردی؛ رویکرد ،کمی و به روش توصیفی – پیمایشی
انجامشده است .جامعه آماری شامل دانشجویان و اعضای هیئتعلمی بود

سطح معناداری

بر اسااااس (جداول  5و  ، )4با توجه به اینکه میانگین نمرات در مؤلفههای

که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و جدول مورگان ،تعداد

زیرساااخت  ،پشااتیبانی و کیفیت سااامانه آموزش مجازی ،بیشااتر از میانگین

 066دانشجو و  166عضو هیئتعلمی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

اساااتاندارد ( )5و مقدار  tنیز معنادار ( )p ≥ 6/63اسااات ،میتوان دریافت

جمعآوری دادهها توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل  11سؤال تدوین

وضااعیت زیرساااختها ،پشااتیبانی و کیفیت سااامانه آموزش مجازی ،از

گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS 22آزمون تی تک گروهی

دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،مطلوب بوده است.

و تی مستقل مورد تحلیل قرارگرفت .روایی پرسشنامه توسط  3متخصص

جدول  .3دیدگاه اعضای هیئتعلمی نسبت به وضعیت سامانه آموزش

حوزه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی بررسی و تائید شد .پایایی

مجازی
انحراف

میانگین خطای

معیار

استاندارد

تعداد
10

4/651

6/355

6/634

4/220

6/011

6/605

5/031

6/036

6/600

نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و دانشجویان  6/15و اعضای

مؤلفه

هیئتعلمی  6/11به دست آمد .یافتهها (جداول  1و  )2نشان داد ،با توجه

زیرساختها

به اینکه میانگین نمرات در مؤلفههای زیرساخت ،پشتیبانی و کیفیت سامانه

پشتیبانی

10

کیفیت سامانه

10

آموزش مجازی ،بیشتر از میانگین ( )5و مقدار  tنیز معنادار ()p ≥ 6/63
35

داده

میانگین

جدول  .4نتایج آزمون ( )tتک گروهی در مقایسه میانگین نمونه با

سهولت استفاده از نام کاربری و رمز و اتصال به کالسهای آنالین و امکان

میانگین جامعه نسبت به وضعیت سامانه آموزش مجازی
مؤلفه

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

زیرساخت

18/156

13

6/661

پشتیبانی

26/125

13

6/661

کیفیت سامانه

1/816

13

6/661

استفاده هم زمان و بدون مشکل دانشجویان به سامانه بوده است .مؤلفه
پشتیبانی شامل؛ ارائه راهنمای استفاده از سامانه و شیوههای تدریس و
تحصیل آنالین در قالب کالس ،فیلم و پیدیاف ،راهاندازی سیستم
مدیریت درخواست ،راهاندازی مرکز تماس  242بوده است و درنتیجه
باعث سرعت و کیفیت باالی پاسخگویی ،اطالعرسانی دقیق شده است.
شایانذکر است وجود پشتیبانی ،اطمینان خاطر استفادهکنندگان از سامانه و
افزایش بهرهوری را در پی داشته است .شاید بتوان گفت ،عواملی همچون،
رصد زودهنگام و بهموقع شرایط تحمیلی ناشی از همهگیری ویروس کرونا
و تشکیل کمیته آموزش مجازی توسط دانشگاه و تقسیم وظایف تخصصی،
سرمایهگذاری هوشمندانه و بهجا در فراهم آوری زیرساختها را میتوان
بهعنوان عوامل مهم اجرای مناسب و مطلوب مؤلفههای موردمطالعه قلمداد
کرد .به استناد پژوهش میر سعیدی و همکاران[ ]3مبنی بر اهمیت و ضرورت
زیرساختها ،تجهیزات و پشتیبانی برای استقرار سیستم آموزش مجازی.
میتوان گفت ،دانشگاه الزهرا (س) ،بهخوبی از عهده برنامهریزی و مدیریت

جدول  .5شاخصهای توصیفی دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
نسبت به وضعیت سامانه آموزش مجازی
انحراف

میانگین خطای

معیار

استاندارد

دانشجویان

021

5/228

6/236

6/621

اساتید

10

4/651

6/355

6/634

دانشجویان

021

5/445

6/856

6/655

اساتید

10

4/220

6/011

6/605

کیفیت

دانشجویان

021

2/826

6/105

6/658

سامانه

اساتید

10

5/031

6/036

6/600

مؤلفه
زیرساخت
پشتیبانی

تعداد

نمونه

داده

میانگین

این فاکتور مهم برآمده است .نتایج در بخش زیرساخت و پشتیبانی با نتایج
پژوهش گالستون و همکاران [ ]0همسو بوده است .در ارزیابی مؤلفه کیفیت
سامانه آموزش مجازی ،علیرغم اینکه ،اعضای هیئتعلمی آن را مطلوب
میدانند ،اما از دیدگاه دانشجویان مسائلی مانند مشکالت در پهنای باند

جدول  .6مقایسه دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئتعلمی نسبت
به وضعیت سامانه آموزش مجازی
مؤلفه

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

زیرساخت

-1/406

225

6/661

پشتیبانی

-1/452

225

6/661

کیفیت سامانه

-2/080

225

6/661

سمت دانشجویان ،عدم دسترسی به رایانه مناسب ،عدم مهارت دانشجویان
در استفاده و کار با سامانه مجازی به دلیل انتقال یکباره به آموزش
الکترونیک ،وجود سامانههای متعدد ،عدم آشنایی برخی اساتید با
تکنولوژی نوین و درنتیجه عدم انتقال کامل مفاهیم درسی و بهرهمندی از
ظرفیت آموزشهای موجود در سامانه ،میشود .شایانذکر است،

در مقایسه دیدگاه نمونهها (جدول  ،)0با توجه به اینکه ،مقدار  tدر
مؤلفههای زیرساخت ،پشتیبانی و کیفیت سامانه معنادار ( )p ≥ 6/63است.
ازاینرو ،بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئتعلمی نسبت به وضعیت

بهکارگیری آموزشهای نحوه استفاده از سامانه مجازی و افزایش سرعت
اینترنت جهت رفع مشکالت دانشجویان پیشنهاد میشود.

سامانه آموزش مجازی تفاوت معناداری وجود دارد و اعضای هیئتعلمی
وضعیت سامانه آموزش مجازی را مناسبتر از دانشجویان ،ارزیابی

[ .]1میرزائی ،حسین ( .)1511جستارهایی در آموزشعالی ،علم و بحران کرونا در ایران،

کردهاند.

چاپ اول ،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

نتیجهگیری
یافتهها نشان داد ،علیرغم اینکه دانشگاه الزهرا

(س)

[ .]2بازرگان ،عباس ( .)1513ارزشیابی آموزشی ،چاپ شانزدهم ،تهران ،سمت.

اولین نیمسال آموزش

[ .]5یداللهی فارسی ،جهانگیر ( .)1584مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی،
فرهنگ و مدیریت.121 – 136 ،)16( 5 ،

مجازی را تجربه نموده است ،اما وضعیت سامانه آموزش مجازی دانشگاه

[ .]4علی محمدی ،طاهره؛ مهرعلی زاده ،یداله؛ شاهی ،سکینه ( .)1511ارزیابی پایه سوم

الزهرا (س) به لحاظ مؤلفه های زیرساخت ،پشتیبانی و کیفیت سامانه آموزش

مقطع متوسطه نظری شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ از دیدگاه دانشآموزان و

مجازی مطلوب بوده است .بهعبارتیدیگر ،از دیدگاه نمونههای پژوهش،

دانشآموختگان ،مجله علوم تربیتی.102-188 ،)2( 11 ،

نقاط قوت سیستم آموزش مجازی دانشگاه در دو مؤلفه زیرساخت و

[ .]3میرسعیدی ،گلنوش؛ ایمانی ،محمدنقی؛ ناظم ،فتاح ( .)1513مدیریت پرستاری3 ،

پشتیبانی قرارمیگیرد .مزایای زیرساختها شامل؛ پهنای باند مناسب در

(.32 – 32 ،)2
]6[. Galstan, V., Kennedy, S., & Hu, C. (2122). The Impact of
TPZCK pre – service teacher confidence in embedding ICT in
to curriculum areas. Edcetion Technohogy Development, (55),
545 – 552.

سمت سرور ،سرورهای مناسب ،استفاده از سامانههای کامالً بومیشده و
مناسب با فرهنگ دانشجویان ایرانی و درنتیجه سهولت دسترسی به سامانه،
34
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.1

9

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی ،دبستان طاها ،شهرستان رباط کریم ،تهران ،ایرانsamiraebrahimpour@yahoo.com .

چکیده تجربه
همهگیری کووید  11در جهان ،وضعیتی استرسزا ایجاد کرده و موجب تغییر سبک زندگی انسانها در همه حوزهها از جمله کسب و کار و آموزش شده است .در پی
شیوع ویروس کرونا (کووید  )11در ایران و تعطیلی مدارس و دانشگاهها ،به منظور جلوگیری از وقفه در روند آموزش ،فضای مجازی و پیامرسانهای داخلی بستر
مناسبی برای ادامه فرایندهای یاددهی -یادگیری محسوب میشدند .با طراحی و تولید شبکه آموزشی دانشآموز که به اختصار «شاد» نامیده میشود ،کلیه فعالیتهای
آموزشی و برنامههای درسی در این شبکه و به طور مجازی دنبال شدند .نگارنده نیز به عنوان آموزگار پایه اول ابتدایی به ارائه محتوای برنامههای درسی در برنامه شاد
پرداخت .در این راستا ،نوشتار حاضر شامل تجربه نگارنده از ارزشیابی توصیفی در شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) در بحران کووید  11است .تجربه حاصله نشان
میدهد که به دلیل ماهیت انعطافپذیر ارزشیابی توصیفی و روشها و ابزارهای متنوع آن ،میتوان متناسب با هدفهای هر درس از این نوع ارزشیابی در فضای مجازی
جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارائه بازخورد به آنها استفاده نمود .بهطورکلی ،ظرفیتهای شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) در ارائه متن ،عکس،
فیلم ،استیکر و پیام صوتی ،ساخت آزمون و ایجاد نظرسنجی بهگونهای بود که دانشآموزان حضور معلم را احساس میکردند و میتوانستند یادگیری خود را زیر نظر

آموزگار خویش دنبال نمایند.
واژههای کلیدی :ارزشیابی ،ارزشیابی توصیفی ،شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ،کرونا ،کووید 11
 -9مقدمه

خصوص اجرای شیوه ارزشیابی توصیفی در شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) در

با شیوع بیماری کرونا ویروس (کووید 1)11-در سال  0202در جهان و توصیف

بحران کووید  11نگاشته شده است.

کووید 11-بهعنوان یک بیماری همهگیر توسط سازمان بهداشت جهانی [ ]3و به

 -2شرح گزارش

دنبال آن تعطیلی مدارس و دانشگاهها و بسیاری از مشاغل و کسب و کارها ،لزوم

بحران شیوع کووید  11باعث ایجاد نگرانی ،اضطراب و استرس در والدین و

رعایت فاصله فیزیکی افراد با هم و اتخاذ دورکاری به دلیل احتمال زیاد ابتال به

دانشآموزان شده بود .لذا باید تالش میشد بازخوردهای توصیفی در فضای

بیماری و دشوار بودن درمان آن ،بسیاری از افراد و خانوادهها روال عادی زندگی

روانی و عاطفی مطلوب ارائه شود تا والدین و دانشآموزان به پیگیری مستمر

خود را تغییر داده و در خانه ماندند [.]0

یاددهی -یادگیری از طریق فضای مجازی و بهویژه شبکه شاد ترغیب شوند و این

بهمنظور تداوم و پایداری یادگیری دانشآموزان و جلوگیری از ایجاد وقفه در

احساس در آنها ایجاد شود که تعطیلی مدارس و فاصله فیزیکی ایجاد شده ،مانع

آموزش آنها ،وزارت آموزش و پرورش به ارائه برنامههای درسی دورههای

گفتوگو و تعامل آنها با معلم نخواهد شد .از آنجایی که دانشآموزان پایه اول

تحصیلی مختلف (ابتدایی ،متوسطه اول و دوم) در مدرسه تلویزیونی (شبکه

ابتدایی در نخستین سال تجربه تحصیلی خود بودند ،دوری از مدرسه و کالس

آموزش ،شبکه چهار و شبکه قرآن) سیما و راهاندازی اپلیکیشن شاد اقدام نمود.

درس و ندیدن همکالسی ها و معلم برای آنها بسیار سخت و دشوار بود .برای به

هدف از راه اندازی شبکه آموزشی شاد این بود که هر دانشآموز بتواند زیر نظر

حداقل رساندن این دلتنگیها ،ارائه بازخوردهای صوتی 0و پرسش و پاسخهای

معلم خود روند تحصیلی خود را همانند گذشته طی کند [ .]1الزم به ذکر است

شفاهی و ضبط فیلمهای کوتاه از دانشآموزان توسط والدینشان به هنگام

که پیش از راهاندازی شبکه شاد ،آموزشهای مدرسهای توسط معلمان و با نظارت

روخوانی درس فارسی ،انجام آزمایشهای علوم ،خواندن سورههای قرآنی و

مدارس در پیامرسانهای ایرانی نظیر ایتا و سروش پیگیری میشدند.

شعرها و به اشتراکگذاری آنها در کالس شاد مدنظر قرار گرفت که با استقبال

از آن جایی که ارزشیییابی در دوره ابتدایی به شیییوه کیفی -توصیییفی اسییت ،الزم

از سوی دانشآموزان و اولیای آنها مواجه شد .بهعنوان آموزگار کالس با ارسال

بود همین شیییوه ارزشیییابی در فضییای مجازی دنبال شییود .بدین منظور نگارنده

پیامهای صوتی برای هر یک از دانشآموزان و تشویق و تحسین پیشرفتهایی که

به عنوان آموز گار پا یه اول اب تدایی ،تالش نمود تا آن جایی که ممکن اسیییت

کسب کرده بودند ،مواردی را نیز که نیاز به اصالح یا تمرین بیشتر داشته یادآوری

شیوههای مختلف ارز شیابی تو صیفی را در ف ضای مجازی به کار گیرد .لذا این

کرده و راهکارهای مناسب ارائه مینمودم .یکی از قابلیتهای شبکه شاد،

م طال عه به منظور انت قال تجر به ن گار نده به عنوان آموز گار پا یه اول اب تدایی در

استیکرهای دانشآموزی با مضامین «آفرین»« ،هزار آفرین»« ،صد آفرین»« ،آفرین
عالیه»« ،آفرین درسته»« ،سپاس»« ،گل کاشتی»« ،درسته» و مانند اینها بود که بسیار

. COVID-11
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 -4سپاسگزاری

برای دانشآموزان جذاب و جالب بود .برخی از این استکیرها در شکل ( )1نشان

از مدیر و معاونان محترم دبستان طاها و اولیا و دانشآموزان پایه اول

داده شده است.

(کالس  )1/0که در فضای مجازی و شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)
همکاری نمودند ،تشکر مینمایم.
 -5منابع

-1

گوهرینژاد ،دلنیا ،دانشآموزان در مورد شبکه شاد چه
میگویند؟ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) /استان

شکل  .9نمونهای از استیکرهای شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)

کردستان ،کد خبر ،11201511022 :تاریخ انتشار خبر15 :
اولیای دانشآموزان از ارسال پیامهای صوتی که عالوه بر پیام متنی و

اردیبهشت

استیکر برای ارزشیابی تکالیف و فعالیتهای دانشآموزان فرستاده

https://www.isna.ir/news/11921611299/%D%8AF%D
%8A%8D18%68D%8B4%D%8A28D18%%8D18%%8D%8B28D%8A%8D18%6%D%8AF%D%8B1%D18%%8D18%%8D%8B18D%8AF%D%8B48D%8A%8DA%A18D18%%%D%8B48D%8A%8D%8AF-%DA8%68D18%%%D18%%8DB8%C[ %DA%AF%D18%%8DB8%C%D18%68D%8AFتاریخ

میشد  ،بسیار راضی و خشنود بودند و بارها اظهار داشتند که فرزندشان
با شنیدن صدای معلم خود خوشحال شده و با پشتکار و تالش بیشتری
به انجام فعالیتهای درسی میپردازد و حضور معلم را در کالس
مجازی بهتر درک مینماید .همچنین ،تالش شد تا آزمایشهای درس
علوم با همکاری اولیا و دانشآموزان در منزل انجام شود و از آن فیلم

،1311

آدرس

اینترنتی:

مشاهده 31 :تیر .]1311

گرفته و در کالس شاد به اشتراک گذاشته شود .آزمونهای عملکردی

Nagel, P. (2929). Coronavirus: looking after your
family's mental health while staying at home.
Available
on:
https://www.place2be.org.uk/about-us/newsand-blogs/2929/march/coronavirus-advice-forfamilies-staying-at-home/ [Date of access: April
2, 2929].
WHO. (2929). Q&A on coronaviruses (COVID11). Available on: https://www.who.int/newsroom/q-a-detail/q-a-coronaviruses
[Date
of
access: April 1, 2929].

و پروژه ما نند نوشتن داستان کوتاه برای تصاویر مربوط به پیام قرآنی
صفحه  51کتاب قرآن ،ساخت کاردستی بادبادک یا فرفره برای درس
علوم ،نقاشی با موضوع شکست دادن کرونا ،نشان دادن زمان کارهایی
مثل خوابیدن ،بیدار شدن و درس خواندن دانشآموز با ترسیم ساعت
در درس ریاضی و مانند اینها نیز در شبکه شاد انجام و بازخوردهای
متنوع و مناسب با آنها برای فعالیت هر دانشآموز ارائه شد.
 -3نتیجهگیری
مهمترین یافتههای این تجربه آن است که به دلیل قابلیت
انعطافپذیری و روش ها و ابزارهای متنوع ارزشیابی توصیفی ،امکان
بهرهگیری از آن در فضای مجازی و شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)
فراهم آمد .به عبارت دیگر ،پتانسیل شبکه شاد برای به اشتراکگذاری
عکس ،فیلم ،پیام صوتی ،استیکر و متن ،ایجاد نظرسنجی جهت
پرسیدن سؤالهای چند گزینه ای و ساخت آزمون این امکان را برای
معلمان فراهم آورد تا از روشها و ابزارهای مختلف جهت ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خود در بحران کووید  11بهرهمند
شوند .با این وجود ،بهبود سرعت اینترنت و ظرفیتهای اپلیکیشن شاد
در زمینه اجرای خودسنجی و همساالنسنجی میتواند دستیابی به
اهداف یاددهی -یادگیری را در بحران کووید  11تسهیل نماید.
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خودمردمنگاری آموزش الکترونیکی دانشگاهی در اولین ترم تحصیلی وقوع کرونا
الهام شیردل
.1

1

استادیار و دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
eshirdel@lihu.usb.ac.ir

چکیده تجربه

این پژوهش تجربیات تدریس من بعنوان استتتاد دانشتتگاه در شمولک اوکترونیکی با روک مود مردم نگاری را ارائه میدهد .این مود مردم نگاری برای
واکاوی شیوه شمولک منا سب و کارشمد در شرایط کرونا و با توجه به و ضعیت ا ستان سی ستان و بلوچ ستان و نیال شخ صی صورت گرفته ا ست .این
پژوهش نتایج تجربیات کستتب شتتده در یو یم ترم تیصتتیلی در دانشتتگاه ال ش ال واود کرونا در ب من  89تا تیر  88را در بر میگیرد .تیلیل واایع و
تجارب شمولشی در این ترم تیصیلی  6مضمون معنادار شامل-1 :فقدان لیرسامت مناسب شمولک اوکترونیکی در سراسر استان-2 ،اوانین شمولشی بی
ثبات و ناهمخوان با شرایط موجود-3 ،نابرابری شمول شی و نار ضایتی دان شجویان -4 ،انتقا ف شار روانی به ا ستاد و دان شجو -7 ،شکاف ارل شیابی اابل
اعتماد در شمولک اوکترونیکی و -6نارستتایی کیتیت یادگیری را مورد شتتناستتایی ارار داد .بنابراین در این تیقی بیث میشتتود ال لمینه ها و شتترایط
مختلف نظیر لیرسامتهای ارتبایی ،فرهنگی-اجتماعی و اانونی که به اساتید و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در لمینه شمولک اوکترونیکی
کارشمد کمم میکند.
واژههای کلیدی :شمولک ،اوکترونیکی ،کرونا ،مودمردم نگاری
-1مقدمه

هراستتان و نگران با من و همینین ستتایر همکاران هیلت علمی دانشتتگاه

این پژوهش مبنی بر رویکرد کیتی و روک شتتتناستتتی مودمردم نگاری

یرح م شکل کردند که به دالیل مختلف نظیر سکونت در در رو ستاهای

صورت گرفته است که تجارب شخصی نویسنده ال تدریس اوکترونیکی

دور و مرلی و برموردار نبودن ال اینترنت و امکانات سخت افزاری نظیر

را به فرهنگ عمومی و ستتامتارهای جامعه مورد ملاوعه پیوند میلند .در

وپ تاپ و گوشتتی هوشتتمند اادر به حضتتور در کال

شنالین نیستتتند و

این شتتتیوه نویستتتنده مود را به عنوان موضتتتود پژوهش ارار میدهد و

هزی نه رفت و شمد هم برایشان سنگین است و با فشارهای ماوی بر مانواده

نزدیکترین تجرب یاتش را ال شمولک اوکترونیکی ه مانگو نه که دیگران

به ستتختی میتوانند هتته ای یکبار حداال به شتت ر شیند تا بتوانند فایلهای

ممکن بود تجزیه و تیلیل کنند ،مورد ملاوعه ارار میدهد[.]3

های بارگذاری شتتده و تکاویف تعیین شتتده ال ستتوی استتاتید را مشتتاهده

در یو ترم تیصتتیلی ب من  89-88در دانشتتگاههای ستتراستتر کشتتور و

کنند که ممکن است وات شنها نیز تمام شده باشد .بنابراین مشکل اووی

ج ان به دویل برول بیماری کرونا و اجتناب ال ملرات این اپیدمی روک

که به نظر رستتید یراحی روشتتی مناستتب برای تدریس در این وضتتعیت

شمولک ال حاوت حضتتوری به یر حضتتوری و اوکترونیکی ت ییر شتتکل

بود(دوراهی بین شمولک برمط و برون مط) تا بتواند شتترایط مستتاعد و

پیدا کرد .این اتتاق ناگ انی تجربیات و د د ههای جدیدی برای اساتید،

برابر شمولشتتتی برای دانشتتتجویان مختلف ال اشتتترهای گوناگون فراهم

دان شجویان و سایر د ست اندرکارن این حوله به م صوص دان شگاههای

شورد .موشبختانه سیستم شمولشی دانشگاه به این مشکالت وااف بودند

شمولک حضتتتوری به ارم ان شورد .براین استتتا  ،این پژوهش تجر به

و امکتتان شمولک مجتتالی را بتته روک شنالین و یر شنالین(فتتایل تای

شمولشی من بعنوان استاد جامعه شناسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ترکیبی) فراهم شورده بودند .بنابراین یی همه پرستتتی ال یری شتتتبکه

در یو ترم او تیصیلی مصادف با شیود کرونا(ب من  1389تا شمر تیر

اجتماعی ،اکثریت دانشجویان شمولک با فایل ترکیبی صوتی را ترجیح و

 ) 1388استتتت که ال درون این تجربیات بافت اجتماعی ،دنیای ایراف

انتخاب نمودند .م شکل دیگر در لمینه ت یه ااالم شمول شی بویژه کتاب و

میق و مشکالت این سبم شمولک را میتوان درک نمود.

منبع درستتی بود که در منای لندگی دانشتتجویان در دستتتر

-2یافتههای تحقیق

نبود .بنابراین استتتتاد فایل اوکترونیکی کتاب را ت یه و برای دانشتتتجویان

ت یلیتل تجربیتات شمولک اوکترونیکی مود بعنوان استتتتتاد گروه علوم

و موجود

ارسا نمود .هر چند دانشجویان موانش کتاب ال یری گوشی را سخت

اجتماعی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در  6مضمون یبقهبندی شده

و ناملبود اعالم کردند .مشکل دیگر بیان شده ال سوی دانشجویان هزینه

که در ادامه توضیح داده میشود:

باالی اینتر نت برای کال

-1فقدان زیرساخت مناسب آموزش الکترونیکی :در ش ال اعالم

اوکترونیکی حجیم بود.

شمولک دانشگاه مبنی برگزاری کالس ا بصورت اوکترونیکی دانشجویان
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های شنال ین و ضتتتبط شتتتتده و فا یل های

 -2نابرابری آموزشییی و نارییییایتی دانشییجو یان :اوا یل ترم

توجه به این شرایط به نظر میرسد شلمون کتاب بال و فعاویت های عملی

دان شجویان پیامهایی در شبکههای اجتماعی مبنی بر مخاوتت با شمولک

در این شرایط و شمولک اوکترونیکی مناسبتر باشد.

مجالی بدویل شمولک نابرابر و بیکیتیت منتشتتتر کردند .یکی ال دالیل

-6نارسایی کیفیت یادگیری :دانشجویان به سبب مشکالت مختلف

م م مخاوتت شنها نیز عدم دستتترستتی همگان به مصتتوص دانشتتجویان

شرلوی تشتتکیل مجدد کال ها در دانشتتگاه را دارند لیرا ف م ملاوب را

ا ستان سی ستان و بلوچ ستان به اینترنت ،گو شی هو شمند و وپ تاپ بیان

برای شن ها شستتتانتر و ب تر میستتتالد و به همین ترتیب نمرات ب تری نیز

شد .سعی کردم برای رفع این مشکل دانشجویان را شرام سامته و به شنها

کستتب میکنند .تعداد کمی ال دانشتتجویان به دویل ال بین رفتن انگیزه و

روحیه و امید داده و شنها را به کستتتب تجربه موب و جدید ال شمولک

عدم شترای ط مناستب نتوانستتند این ترم را ادامه دهند و ال تیصتیل عقب

مجالی تر یب نمایم.

افتادند .وجود فاصتتله استتتاد و دانشتتجو در شمولک اوکترونیکی موجب

-3قوانین آموزشی بی ثبات و ناهمخوان با شرایط موجود :به

عدم انتقا درستتت میتویات علمی و ملاوب شمولشتتی میشتتود .یکی

دویل برول شرایط جدید و عدم پیش بینی و ضعیت شینده برنامه شمولشی

دیگر ال مواردی که در کاهش یادگیری دانشتتتجو یان نقش دارد عدم

در این ترم مت یر و در هاوه ای ال اب ام بود .وضتتعیت مت یر اوانین به همین

مشارکت فعا دانشجویان و تدریس یم سویه است .به مصوص در این

نستتبت در برنامه شمولشتتی تدریس استتتاد نیز ت ییر ایجاد می کرد .و این

استتتان بخایر وضتتعیت لیرستتامت ا ،مشتتارکت دانشتتجویان در شمولک

ت ییر رویه شمول شی موجب سردرگمی و ش شتتگی دان شجویان و ا ساتید

اوکترونیکی کم و میدود است.

کرده و ال دانشجویان به دویل عدم دسترسی شن ها به اینترنت مواسته بود

 -1-1نتیجه گیری
به یور کلی به دویل فقدان لیرسامت ای مناسب ،نبود امکانات و ناششنایی

تکاویف را در ااوب یم فایل کامل ار سا کنند ،اوانین شمول شی بعد ال

دانشجویان و اساتید ،مسائلی در فرایند شمولک ال تشکیل کال

شنالین،

گذشتتت لمانی ااعان داشتتتند تمامی تکاویف در ستتامانه بلور جداگانه

ت یه فایلهای شمولشی ،برنامهریزی شمولشی ،سلح یادگیری ،مشارکت

مشخص و پاسخ داده شود .در وااع ،اوانین ستت و سخت شمولشی مانع

دانشتتجویان و ارلشتتیابی برول پیدا میکرد .دستتتیابی به ایدهش برگزاری

میگشت .بلور مثا اگر ا ستاد تکاویف در

را در فایل شمول شی ار سا

شلادی فکر و مالایت اساتید میشود.

کال

-4انتقال فشییار عاطفی به اسییتاد و دانشییجو :ناهماهنگی بین

شمولک اوکترونیکی نیالمند شرایط یکسان و منا سب در امتیار ا ساتید و

بخش های گو ناگون نظیر ف قدان لیرستتتا مت های ارت بایی ،فرهنگی و

دانشتتجویان استتت .روک ت یه فایلهای شمولشتتی در این شتترایط میتواند

امکانات ستتتخت افزاری ،اوان ین ستتتخت و مب م شمولشتتتی ،ناتوانی و

جایگزین نستتتبتا ب تری برای شمولک و یادگیری دانشتتتجویان باشتتتد اما

ناشگاهی دانشجویان نسبت به استتاده ال نرم افزارها و سامانه اوکترونیکی

روک کاملی نیستت و با ضتعف تلت دانشتجویان و عدم انتقا درستت

موجب انتقا فشار ال سلوح کالن به سلح مرد کنشگران نظیر اساتید و

متاهیم روبهرو است .در امتیان ال هر نود تستی و تشرییی امکان تقلب

دانشتتتجو یان می شتتتود .اوانین شمولشتتتی جد ید ،هج مه نرم افزار های

وجود دارد و راهی برای اجت ناب ال شن وجود ندارد .امت یان ک تاب بال

گوناگون شمولشی و عدم بکارگیری شن ا در عمل بخایر شرایط نامساعد

شتتتیوه نستتتبتا ب تری برای شلمون در شمولک اوکترونیکی استتتت .اوانین

دانشتتجویان ،عدم دستتترستتی به دانشتتجویان ،عدم توانایی دانشتتجویان به

شمولشتتتی نیز باید راه مالایت و شلادی عمل استتتاتید را فراهم شورد تا

شرکت در شلمون ا ،نقص لیر سامت اینترنت در لمان امتیان و ....ف شار

بتوانند با شستتودگی مایر ال امکانات موجود نظیر شتتبکه های اجتماعی

کاری و عایتی لیادی در این ترم بر اساتید و دانشجویان وارد شورد.

و ...استتتتتاده نمایند .در یی ا ین ترم هم استتتاتید و هم دانشتتتجویان نیوه

-5شییکاا ارزشیییابی قابت اعتماد :یکی ال مستتائل م م ارلشتتیابی

استتاده و کاربرد سامانه ها و نرم افزارهای شمولشی را در فرایند عملی و

درست و اابل اعتماد ال دانشجویان در فرایند شمولک اوکترونیکی است.

تجربی شمومتند اما تقویت لیرسامتهای ارتبایی ،فرهنگی-اجتماعی و

شتترایط متتاوت یر اابل کنتر دانشتتجویان نظیر ستترعت تایپ کردن،

اانونی ال مشکالت اساسی اابل توجه است.

ستتترعت اینترنت و ...باعث میشتتتود نیوه شلمون یکستتتان و دای را با

 -2-1منابع
 .1گروه علوم اجتماعی،دانشتتتکده ادبیات و علوم انستتتانی ،دانشتتتگاه

سختی هایی مواجه سالد .ال یرف دیگر امکان تقلب برای دانشجویان در

های شنالین با کیتیت و مشتتتارکت فعا دانشتتتجویان در شتتتیوه

سیستان و بلوچستان ،لاهدان

این روک بیشتر فراهم است و تجربه نشان داد اکثر دانشجویان در امتیان
.2

تشرییی و تستی ال کتاب رونویسی یا با یکدیگر همدستی می کنند .با

دان شجویان ر شته علوم اجتماعی و مردم شنا سی در مقلع ار شد و
دکتری

Butz D, Besio K.(2008).Autoethnography.
Geography Compass, 3(7):1660-54
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3.

برگزاری آزمون های الکترونیکی با استفاده از مرورگر امن آزمون
محسن کاهانی
.1

1

استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد kahani@um.ac.ir

چکیده تجربه

یکی از مراحل مهم در آموزش ،بویژه آموزش های کالسیی

و دانشیگاهی برگراری آزموا اسید .در یادگیری ارکترونیکی هرواره یکی از دهدها ها

برگرااری این آزموا ها ب صورت امن ا سد بنحوی کا امکاا تقلب دراا با حداقل بر سد .با توجا با اینکا این آزموا ها اکثرا باا ستفاده از مرورگر وب
انجام میشود دانشگاه ها و شرکد های کامپیوتری برای امن کردا این محیط تالش های مختلفی انجام داده اند .یکی از این ابرارها کا بصورت متن باز
و با مشارکد چندین دانشگاه بررگ ایجاد شده اسد مرورگر امن ازموا ( )Safe Exam Browserاسد .این مرورگر بر بستر بسیاری از نرم افرار
های مدیرید محتوی مانند مودل قرار میگیرد و محیط نسییاتا بوبی را برای اینکار فراهم میکند .در این گرارش نییرن م رفی این ابرار ،نحوه اسییتفاده از
آا برای یادگیرنده و یاد دهنده و نقاط قوت و ن ف آا ،تجربا استفاده از اا برای برگراری آزموا برای دو کالس (در سطح کارشناسی و کار شناسی
ار شد) برای دان شجویاا ر شتا مهند سی کامپیوتر ارائا می شود .نتایج نظر سنجی از دان شجویاا در سطح کار شنا سی هم ارائا و تحلیل میگردد .در باترا
توصیا هایی برای استفاده بهینا از این ابرار بیاا بواهد شد.
واژههای کلیدی :آزموا ارکترونیکی ،مرور گر امن آزموا ،محیط یادگیری ارکترونیکی.
 -1مقدمه

گردید .دروس انتخابی درس "ماانی اینترند اشیا" در دوره کارشناسی با 95

با شیوع ویروس کوید 15و اررام اساتید و دانشجویاا با استفاده اسیستم های

دانشجو و "وب م نایی" در دوره تحصیالت تکریلی با  11دانشجو بودند.

یادگیری ارکترونیکی (یادا) ،مسئلا برگراری آزموا ها بصورت ارکترونیکی با

ابتدا در سامانا بااستفاده از مورفا آزموا امتحانات ایجاد شدند .سواالت ترکیای از

یکی از چارش های مهم تادیل شد .با برگراری کارگاههای مت دد در سطح ملی

سواالت چند گرینا ای ،درسد/هلط ،پاسخ کوتاه و نهفتا ( )clozبودند.برای

و دانشگاهی چگونگی انجام این ف ارید با هرا هرکاراا مدرس آمرش داده شد.

دوره کارشناسی در کل 6آزموا و برای دوره تکریلی  9آزموا انجام شد .آزموا

عالوه بر این ،یکی از نگرانیها انجام تقلب های گسترده و سازماا یافتا بود کا

اول با بارم کم و برای آشنایی با سامانا طراحی شده بود .بازه آزموا حدود دو

باعث شد موسسات آموزشی پردابتن با این مسئلا را در دستور کار بود قرار

برابر زماا پاسخگویی تنظیم شد .زماا پاسخگویی باتوجا با ت داد سواالت و

دهند.

دشواری بین  9تا  59دقیقا بود.

یکی از نکات مهم در ازموا های بربط امکاا استفاده دانشجو از مطارب درسی

ب د از ایجاد هر آزموا از منوی "محدودیدهای انافی برای شرکد در آزموا"

و یا اینترند برای پاسخگویی با سواالت اسد .بصوصا چوا ازموا ها بصورت

برای گرینا امنیت مرورگر مورد "نیازمند استفاده از Safe Exam

یا دو فایل ارائا) ،دانشجو می

 "Browserانتخاب شد .برای استفاده از سامانا در کامپیوترهای استاد و

تواند متن سوال و یا پاسخ ها را کپی و بسرعد در فایل مربوطا و یا اینترند جستجو

دانشجویاا  SEBباید نصب باشد .استاد باید با استفاده از برناما SEB Config

و پس از یافتن انها را در پاسخناما ارحاق نراید.

 Toolآدرس صفحا آزموا را در صفحا  Generalدر آیتم Start URL

برای رفع این مشکل مرورگرهایی ت ایا شده اسد کا برحض اجرای آا،

وارد کند و کلرا عاور در آیتم  Administrator Passwordرا وارد کند.

موس

این کلرا عاور برای مران د از تغییر ویژگیها توسط دانشجویاا اسد .هرچنین

داشتا باشد .یکی از این ابرار ها کا توسط چند دانشگاه م تار ایجاد و بصورت کد

استاد باید از منوی  Config Fileگرینا  Start an Examرا انتخاب کند.

مناع باز در ابتیار اسد ) Safe Exam Browser (SEBاسد ].[1

هرچنی می تواا برای  setting passwordهم ی

در این تجربا استفاده از این ابرار و نتایج حاصل از آا ارائا می گردد.

این کلرا عاور جهد رمرنگاری فایل پیکربندی اسد و باید با دانشجو اعالم شود

-2شرح تجربه

تا بتواند با سیستم وارد شود.

کوتاه و از ی

بخش انجام میشود (مثال از ی

دسترسی کاربر بشدت محدود شده و فقط می تواند تایپ کند و یا کلی

استفاده از  SEBبرای آزموا بر روی دو درس برای دانشجویاا رشتا مهندسی

کلرا عاور انتخاب کرد.

پس از انجام تنظیرات فوق این فایل ذبیره و قال از آزموا باید بنحوی در ابتیار

کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .ابتدا با دربواسد از مرکر فاوای

دانشجویاا قرار گ یرد .دانشجویاا باید در کامپیوتر بود نرم افرار  SEBرا نصب

دانشگاه افرونا الزم بر روی سامانا مدیرید یادگیری ( )LMSمودل نصب

کرده باشند .میتواا این فایل را از طریق  LMSو در بخش تونیحات ازموا در
ابتیار دانشجو قرار داد .دانشجو با اجرای این فایل برناما SEBرا ف ال میکند کا

95

در ابتدا دربواسد بستا شدا بربی از برناما ها مانند مرورگر و  skypeو ...
میکند (ریسد کاملی از این برناما ها در فایل پیکربندی قرار داد و قابل تغییر اسد).
در صورت تایید کاربر این برناما ها بستا و  SEBف ال شده و صفحا شروع آزموا
را در ابتیار کاربر می گذارد .از این رحظا ب د کلیا ت امالت کاربر بشدت محدود
کردا باقی می ماند تا دانشجو آزموا را با اترام

شده و د ر حد تایپ و کلی
برساند و از برناما بارج شود.

نفر از دانشجویاا تحصیالت تکریلی در

ی

نفر از دانشجویاا کارشناسی و ی

ی

آزموا با سامانا با مشکل بوردند کا با نصب مجدد مشکلشاا رفع شد.

در پایاا ترم از دانشجویاا در مورد تجربا استفاده از این سامانا سوال گردید.
دانشجوباا تحصیالت تکریلی هرا از سامانا رانی بودند .برای دانشجویاا
کارشناسی هم ی

پرسشناما تهیا شده بود کا در آا در بصوص این سامانا هم

سوال شده بودکا نتایج در جدول شراره  1ارائا شده اسد.
-3نتیجه گیری

استفاده از مرورگر آزموا امن گرچا فضای امن تری برای اینکا دانشجو کرتر
بتواند از محتویات موجود در کامپیوتر و یا اینترند برای پاسخگویی ایجادکند،
فراهم میکند وری ب لد اینکا دانشجو میتواند از دستگاه یا موبایل برای اینکار
استفاده کند ،کافی نیسد .اراتا امکاا کپی و جستجو بسرعد فراهم نیسد و برای
ازموا های چند گرینا ای با زماا محدود می تواند مفید واقع گردد .هرچنین
امکاا ت یین هوید هم در این روش مرکن نیسد و باید از ابرارهای دیگر مانند
وبکم هررماا و در سامانا کالس مجازی و یا سامانا های مشابا کر

گرفد.

مشکل دیگری دشواری کار برای اساتید هیر مسلط با کامپیوتر و هرینطور
دانشجویاا اسد کا نظرسنجی نشاا میدهد حتی برای دانشجویاا سال ابر
کامپیوتر هم استرس زا بوده اسد.
جدول  .1نتايج نظرسنجی از دانشجويان کارشناسی
تجربا استفاده از  safe exam browserرا چگونا ارزیابی می کنید؟
بسیار بوب

ت داد نظرات

1

مفید

استرس زیادی

بوب

ناود

وارد می کرد

7

9

5

-4سپاسگزاری

از هرکاری کارشییناسییاا و مدیرید مرکر فاوا و مرکر آموزشییهای ارکترونیکی
دانشگاه فردوسی مشهد برای انجام این تجربا تشکر و قدردانی می گردد.
-5مراجع
website:

browser

exam

Safe

1

https://safeexambrowser.org/
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بررسی چگونگی تحقق يادگيری الکترونيکی در درس برداشت و رولوه طرح معماری
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عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا بابلlhamidian61@gmail.com

چکيده تجربه
امروزه با توجه به شرایط مشترک جهانی استفاده از آموزش های غیر حضوری در رشته های مختلف درسی امری اجتناب ناپذیر است .در این میان نظر به رشته های
عملی به دلیل ساختار و ماهیت اجرایی این رشته ها بسیار حائز اهمیت است .رشته معماری نیز مانند بسیاری از رشته های عملی در چالش آموزش های الکترونیکی قرار
دارد .در میان دروس مختلف معماری ،درسی مانند برداشت و رولوه طرح معماری که در آن دانشجو باید بتواند نقشه های معماری را از یک طرح و بنای معماری
برداشت کند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .با توجه به شرایط پیش آمده ،در این درس نظر بر این شد تا هر دانشجو به کمک اعضای خانواده ،خانه و محل
سکونت زندگی خود را برداشت کند تا از این طریق از تهدید پیش آمده ،حداکثر بهره وری و استفاده شود ،در عین حال که پیام فراگیر "در خانه بمانیم" به امری
کاربردی و حقیقی مبدل گردد .به منظور تحقق اهداف آموزشی در این درس از آموزش های برخط ( استفاده از کالس های مجازی آنالین در بستر ادوبی کانکت)
و آموزش های برون خط ( درج فایل ها و فیلم های آموزشی ،ایجاد تکالیف ،ارزشیابی ها ،آزمون ها و )...استفاده شد .همچنین در این مسیر سعی بر آن شد تا نرم
افزارهای مختلف اندازه گیری فضاها که قابلیت نصب بر روی گوشی همراه داشته باشند به دانشجویان معرفی و در صورت امکان به منظور تکمیل آموزش ها از این
امکانات در بخش اندازه گیری استفاده گردد .در این پژوه ش به منظور اطمینان از کسب مهارت های عملی الزم ،از دانشجویان خواسته شد تا به تصویربرداری و یا
تهیه فیلم هایی کوتاه از مراحل انجام کار به همراه بیان توضیحات مربوطه در هر بخش از پروژه پرداخته تا میزان یادگیری دانشجویان از درس مشخص گردد .همچنین
مدارک و نقشه ها ی برداشت شده توسط دانشجویان در هر تمرین عملی مورد ارزیابی قرار گرفته و راهنمایی های الزم به آن ها داده شد.

واژههای کليدی :رشته معماری ،دروس عملی ،درس برداشت و رولوه طرح معماری.
 -1مقدمه

نق شه های آن را رولوه و بردا شت نمایند .با توجه به وجود بحران کووید  61در

در زمینه یادگیری الکترونیکی پیشرفت های چشم گیری در آموزش های نظری

کشتتور و شتترایط عدم امکان حضتتور دانشتتجویان در فضتتاهای عمومی و انجام

انجام گرفته است .از آن جا که بخش زیادی از امر آموزش در رشته هایی مانند

فعالیت های مختلف بصتتورت گروهی ،از این عزیزان خواستتته شتتد تا خانه های

مهندسی معماری بصورت عملی است در نظر داشتن راهکارهایی مناسب و ثمر

خود را به عنوان یک طرح معماری ستاخته شتده در نظر گرفته و به کمک ستایر

بخش به منظور پوشش سرفصل دروسی مانند برداشت و رولوه طرح معماری در

اعضتای خانواده فضتاهای مختلف آن را اندازه گیری و برداشتت نمایند تا به این

آموزش های الکترونیکی ضروری تلقی می گردد .بنابراین نظر به این مساله و لزوم

ترتیب هم به اهداف جامع آموزشی در این درس تحقق یافته و هم با ترسیم طرح

توجه به اهمیت یادگیری الکترونیکی در شرایط زمانی که امروزه در جامعه جهانی

طبق اندازه گیری های انجام گرفته به نقشته های منزل مستکونی خود دستت پیدا

با آن مواجه هستیم ،این پژوهش به چگونگی بکارگیری امر یادگیری الکترونیکی

کنند.

در درس برداشت و رولوه طرح معماری می پردازد .یادگیری الکترونیکی بر

 -3يافته ها ،مسير و روند انجام کار

اساس مدل های مختلف طراحی تدریس و تولید محتوای الکترونیکی می تواند
صورت گیرد .در این میان یکی از انواع مدل های قابل بهره گیری ،استفاده از

فرآیند آموزش در این درس با توجه به سرفصل و اهداف آموزشی در سه بخش

مدل گانیه است که مدل معتبر جهانی است .بنابراین بر اساس این مدل ،ساختار

قابل بررسی است ،بخش اول :بخش مباحث نظری پیرامون انواع سبک های

طراحی تدریس برای این درس تعریف و مراحل مختلف رسیدن به آن تبیین می

معماری پیش از اسالم و بعد از اسالم .بخش دوم :انتخاب یک طرح معماری مورد

گردد.

نظر ( در این جا خانه دانشجو) و یاددهی اصول اندازه گیری به کمک روش های

 -2روش کار ،نمونه آماری

مختلف و ترسیم آن .بخش سوم :تحلیل نقشه های ترسیم شده بر اساس مطالب
آموزشی .جدول  6فعالیت های مربوط به این درس را بر اساس مدل طراحی

درس برداشتتتتت و رولوه طرح مع ماری در ستتتر فصتتتتل دروس ترم اول برای

تدریس گانیه بیان می دارد .قابل ذکر است که حدود  07درصد از محتوای درس

دانشجویان رشته معماری داخلی با مقطع کاردانی در نظر گرفته شده است .تعداد

از طریق بارگذاری فایل ها بصورت برون خط و  27درصد از محتوای درس

دانشتتجویان مورد نظر در این درس  32نفر بوده استتت .در این درس دانشتتجویان

بصورت بر خط در کالس های مجازی برگزار شد که عموما به بررسی و بازخورد

می بایست یک طرح معماری را با توجه به استانداردهای الزم انتخاب کرده و

تکالیف و رفع اشکال دانشجویان در بخش اندازه گیری از فضاها پرداخته می شد.
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 -4پيشنهادات ،نتيجه گيری
جدول  .1طراحی روش تدريس

با توجه به مباحث مطروحه می توان بیان داشت که دروس عملی مانند درس
برداشت و رولوه طرح معماری نیز می تواند به کمک انواع روش های یادگیری
الکترونیکی آموزش داده شده و مورد استفاده قرار گیرد .در آموزش یاد شده
مراحل طراحی تدریس بر اساس نه اصل گانیه در اختیار دانشجویان قرار گرفت

نه اصل مدل

فعاليت های مربوطه بر اساس مدل گانيه در درس

گانيه

برداشت و رولوه طرح معماری

جلب توجه

جلسات ابتدایی :نمایش عکس -انیمیشن یا فیلمی کوتاه

و بازخوردهای الزم به همراه ارزیابی عملکرد به ایشان داده شد .با توجه اهمیت و

از آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسالم  -جلسات

ضرورت یادگیری مهارت های عملی در این درس پیشنهاد می گردد تا

میانی :نمایش فیلم هایی از رولوه کردن (کار با شلنگ
تراز -شمشه تراز – مثلث بندی -استفاده از ابزار

دانشجویان اقدام به تهیه و برداشت تصاویر و یا فیلم هایی کوتاه در حین انجام کار

دیجیتالی و-)...جلسات نهایی :نمایش تصاویری از نقشه

نموده و توضیحات الزم را بیان کنند .همچنین در انتخاب نوع طرح معماری برای

های تحلیل شده

درس برداشت و رولوه توصیه می گردد با توجه به شرایط کنونی آموزشی،
فضاهایی در نظر گرفته شود که دانشجو راحت تر بتواند در آن فضا قرار گرفته و

بيان اهداف

آشنایی دانشجو به طراحی سبک های مختلف معماری

با ایمنی کامل به امر برداشت بپردازد .خانه یا محل سکونت دانشجو برای این

قبل و بعد از اسالم -روش های مختلف اندازه گیری فضا-

موضوع می تواند پیشنهاد خوبی باشد .در انتها هم ارزشیابی نهایی به کمک آزمون

تحلیل نقشه ها

ها و انجام تمارین عملی در این درس انجام گیرد.

پيش نيازها

طرح سوال و سنجش اطالعات دانشجو در هر بخش

 منابع[ ]6بابایی ،محمود ".مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی ،پژوهشگاه علوم و فناوری

ارائه درس

اطالعات ایران" :نشر چاپار.6231 ،

معرفی کتب در هر بخش و تدریس ضروریات درس
مطابق با هر جلسه ( سبک های مختلف معماری ایرانی-
روش های اندازه گیری – انواع روش های تحلیل (

[ ]3برزگر ،راضیه ،.علی آبادی ،خدیجه" .بررسی طراحی مدل آموزشی گانیه و بریگز بر

معماری -سازه ای -اقلیمی و )...

یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی" ،پژوهش در
برنامه ریزی درسی ،دوره دوم6213،

مشاوره در امر

معرفی نمونه ها و مثال ها در بخش های مختلف

يادگيری

[ ]2رشیدی ،بهمن ،.آویژگان ،مریم" .طراحی ،اجرا و ارزشیابی تدریس الکترونیکی
دروس بافت شناسی عملی و نظری ،تجربه ای نوین در دانشگاه علوم پزشکی

عملکرد

اصفهان" ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقا

انجام تکلیف مورد نظر جلسه توسط دانشجویان (در
بخش های ابتدایی بصورت خالصه نویسی و جلسات بعد

سالمت ،شماره  ،66صفحات .6217 ،6333-6361

انجام پروژه)

[ ]1رستمی نجف آبادی  ،مصطفی ،.آقا حسینی ،محمدباقر " .راهبردهای ارتقای کیفیت
آموزش دروس کارگاه مصالح و ساخت و مصالح ساختمانی در رشته معماری"،
مرمت و معماری ایران ،شماره  ،66صفحات .6216 ،661-676
[ ]6غریب پور  ،افرا ،.توتونچی ،مارال " .ارزیابی برنامه های آموزش معماری دوره
کارشناسی در ایران از منظر توجه به مولفه های فرهنگی" ،مطالعات معماری ایران،

بازخورد

انتقال بازخورد به دانشجویان پیرامون تکالیفشان

ارزيابی

برگزاری آزمون ها و...

انتقال دانش

شماره  ،67صفحات .6216 ،616-617
[ ]1کریمی مشاور  ،مهرداد " .رابطه سبک های یادگیری و عملکرد دانشجویان در کارگاه
طراحی معماری" ،باغ نظر ،شماره  ،37صفحات .6216 ،2-63
[ ]0شریفیان  ،سهیل " .تبیین الگوی آموزش تا عمل در نظام آموزش معماری ایران"،
مطالعات محیطی هفت حصار ،شماره  ،63صفحات .6211 ،30-21
[ ]3مهرورز ،محبوبه ،.مرادی ،مهسا ،.عبدلی ،سمانه" .مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی
طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی اموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری
دانش آموزان" ،مجله پژوهش های برنامه درسی ،دوره سوم ،شماره  ،3صفحات -12
.6213 ،02
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ترسیم نقشه ها به کمک برداشت و رولوه و تحلیل آن ها

طراحی آموزشی مبتنی بر استاندارد ملی آموزش الکترونیکی
امید میربهاء  ،1کمال عقیق
.1

2

دکتری انفورماتیک ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دولت omid.mirbaha1@gmail.com
.2

دکتری ریاضی  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی aghigh@kntu.ac.ir

چکیده تجربه
برای د ستر سی به کیفیت آموزش در نظام آموزش الکترونیکی در دوران بیماری کوید  ، 11طراحی آموز شی الزامی ا ست .با در نظر گرفتن مدلهای تعلیم و تربیت،
ساااختار و روشهای تولید محتوای الکترونیکی ،ویژگیهای سااکوهای نرمافزاری و ساا تافزاری و نکات فرهنگی ،طراحی میگردد و در نتیجه طیف وساایعی از
کاربردهای مربوطه را نیز به خود اختصااام میدهد .هدف از تعریف اینگونه نظام ها ،یافتن چارچوب مش ا ب برای شااناسااایی الزامات گوناگون ،ط هبندی آنان و
تشاااریع تعامالت مابین نظام آموزش الکترونیکی با ساااایر نظام های بیرونی اسااات .این گونه معماری با جزتیات مربوه به فناوریهای تولید ساااکوها نظیر زبان های
برنامهنویسی و سیستم های عامل سر و کار ندارد و مش ب کننده اهداف ،ن ش عامل انسانی و روالهای مرت ط با کارکرد نظام است .این مهم تنها از طریق استاندارد
سازی و مستند سازی تجربیات امکان پذیر است .نظام آموزش الکترونیکی به صورت استاندارد قابل تشریع است و در جهت شناخت موضوعات آموزش به کمک
فناوری اطالعات فراهم می گردد .بدیهی ا ست که تعامالت آموز شی و نظر یادگیرندگان تعیین کننده ارزش کی فی آموزش ارایه شده ا ست .از این رو در این را ستا و
در ادامه تدوین اسااتاندارد ملی آموزش الکترونیکی شااماره  ،11111الزامات و ویژگی های تنظیم روش آزمون مربوطه به منظور محک زدن کیفیت این نوع آموزش
دارای اهمیت بسیار میباشد ،تا در این دوران س ت آموزش در برند موسسه آ موزشی خالصه نشود و رقابت معنای واقعی خود را در کیفیت به نمایش بگذارد.

واژههای کلیدی :استاندارد  ،نظام آموزش الکترونیکی ،موانع پداگوژیکی ،روش شناختی تدریسی ،روش آزمون.
 -1شرح گزارش

الکترونیکی د ستر سی پیدا کردهاند یا خیر .این قطعات مسیر آموز شی ،سناریوی

با وجود گذشت زمان ،استاندارد ملی آموزش الکترونیکی شماره  1111به لحاظ

آموزشی ،نظام آموزش الکترونیکی و بسترها را آزمایش میکند ،درنتیجه هدف

ادبیات ،اشاایام مفهومی و م احف فنی کامال فعلیت خود را حفظ کرده اساات .از

آن بررساای انت ال محتوا و نمرهدهی به کاربر نیساات .هدف ،بررساای دسااترساای

باب ادبیات ،هنوز این اساااتاندارد در کشاااور جا نیفتاده اسااات .هنوز وقتی فیلم

کاربر به کیفیت آموزش مجازی اساات که آیا اتفاا افتاده اساات یا خیر .در این

آموزشی از روی یک وبسایت دانلود و مشاهده می شود ،به آن اصطالح آموزش

زمینه ،بساته های فناوری سایساتم مدیریت آموزشای و سایساتم مدیریت محتوای

آفالین داده می شااود ،در صااورتی که ارت اه آموزشاای همرنان برخط و آنالین

آموزشی به دقت توسط مت صصان فنی تهیه شد ،به طوری که از منظر تکنولوژی

است و با ابزار آموزشی مثل لوحهای فشرده تفاوت دارد .در آموزش الکترونیکی

امروز هم قابل استفاده است و همه جزتیات دیده شده است.

کنونی ،م احف فنی به درستی جایگزین م احف آموزشی نشدهاند و ادبیات را به

این سواالت به تدریج به صورت نظرسنجی ان اشت شده و در بسیاری

کنار نگذاشااته اند .ساادردن آموزش مجازی به مت صااصااان کامدیوتر امری لط

از زمینه ها به خصاااوم در زمینه آموزش مدیران کنترل کیفیت ساااازمان ملی

است.

ا ستاندارد ا ستفاده می شود .این نظر سنجی به روش آزمون ت دیل شد که از این

از ن طااه نظر دامنااه کاااربری ،کماااکااان همااان طراحی ،ماادیریاات و اجرای

پس همراه با هر دوره آموزش الکترونیکی که برگزار میشاااود ،می بایسااات به

آموزشهای مجازی فعلیت دارند و در این سه محور اصلی کم ودهای جدی در

صااورت نظرساانجی از کاربران گرفته شااود و اطالعات در یک بانک اطالعاتی

کشور مشاهده می شود .از جمله دیگر مساتلی که باید به آن توجه کرد این است

قرار بگیرد .در نهایت و در صورت ک سب کیفیت الزم ،ن شان ملی ا ستاندارد به

که چون آموزش مجازی است ،ن اید این طور تصور کرد که مشکالت و مصاتب

موسسه مربوطه اعطا میشود یا در صورت اعطای ق لی ،تایید دوباره خواهد شد.

پداگوژیکی یا روش شناختی تدری سی دیگر از بین رفتهاند ،در حالی که در ست
برعکس است .به دلیل این که از حوزه حضوری خارج شده و به عرصه مجازی

 -1-1نتیجه گیری

وارد شدهایم ،اهمیت مساتل پداگوژیکی دوچندان میشود.

دیده شد که ا ستفاده از ا ستاندارد ملی آموزش الکترونیکی شماره  11111تا چه

در این ا ستاندارد تمامی این موارد لحاظ شده ا ست .در دانشگاه صنعتی خواجه

اندازه ضاااروری اسااات ،برای ای ن که بتواند به لحاظ ادبیات ،اشااایای مفهومی و

نصیرالدین طوسی ،تمام قطعات م تلف مربوه به استاندارد ملی  11111آزمایش

م احف فنی ،فرهنگ اساااتفاده از آموزش الکترونیکی را هم برای کاربران ،هم

شد و به سواالتی که می بایست از کاربران آموزش الکترونیکی کرد ت دیل شد.

برای اسااااتید و هم برای کساااانی که آموزش الکترونیکی را سااااخته و پرداخته

این سااواالت برای بررساای این مسااتله اساات که آیا کاربران به کیفیت آموزش

میکنند و اراته میدهند ،جا بیندازد ،فرهنگی که بسیار از ابزار مهمتر است .در

36

این اسااتاندارد تمام این مساااتل بحف شااده اساات .هنگام تالیف این اسااتاندارد،
تمامی سااازمانهایی که کار آموزشاای میکردند ،مثل وزارت علوم ،تح ی ات و
ف ناوری ،وزارت آموزش و پرورش ،ب ش فنی – حر فهای و ...دخ یل بود ند و
ن ش ایفا کردند .به همین خاطر ،تدوین کاملی است و بازنگری آن بسیار س ت
است.
 -2-1منابع
موسسه استاندارد و تح ی ات صنعتی ایران ،استاندارد ملی شماره  11111با ][1
موضوع آموزش الکترونیکی (مجازی)-ویژگی ها. 1831 ،
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برگزاری مجازی یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی
فاطمه مطرودی  ،1لیال مطرودی
.1
.2

2

استادیار ،دکتری فوتونیک ،دانشگاه شهید چمران اهواز f.matroodi@scu.ac.ir

کارشناسی ارشد فیزیک پالسما  ،آموزش و پرورش بندر امام خمینی Leila.matroodi5@gmail.com

چكیده تجربه
این تحقیق نتیجه نظر سنجی از دان شجویان فیزیک و فنی دان شگاه شهید چمران اهواز و دانش آموزان تجربی متو سطه دوم شهر بندر امام خمینی درباره میزان یادگیری
آنها در آموزش مجازی در مقای سه با آموزش ح ضوری و نیز تعیین موثرترین عوامل در کاهش یادگیری آنها در شیوه آموزش مجازی ا ست .نتایج ن شان داد که در
مجموع سطح یادگیری در شیوه مجازی کاهش پیدا کرده ا ست .مدیریت زمان با  %22امتیاز به عنوان مشکل ا سا سی در کاهش سطح یادگیری شرکتکنندگان در
شیوه مجازی بهدست آمد و پس ازآن استرس و مشکالت فنی با  %22و  %11به عنوان مشکالت یادگیری عنوان شدند .اغلب کمترین تغییر در سطح یادگیری خود را
در دروس عمومی عنوان کردند.

واژههای کلیدی :آموزش مجازی ،آموزش حضوری ،سطح یادگیری ،مدیریت زمان ،استرس.
ب) از نظر یادگیری ،فرقی بین آموزش مجازی و حضوری نمی بینم.

 -1شرایط تحقیق

جامعه آماری تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

) در آموزش مجازی به خوبی آموزش حضوری یاد نمی گیرم.

از دو دانشکده علوم و مهندسی و دو کالس دهم و یازدهم متوسطه از شهر بندر

 -2میزان مشکل زایی موارد زیر را در آموزش مجازی خود از  1کمترین تاثیر تا

امام خمینی هستند .شرایط این تحقیق به این صورت است که بخشی از جلسات

12بیشترین تاثیر ،امتیاز دهید:

تدریس به صورت حضوری برگزار شده بود .بعد از تغییر شرایط سالمتی جامعه

الف) مدیریت زمان

و شیوع بیماری کوییید 11و قبل از تصمیم به برگزاری مجازی دروس ،یک وقفه

ب) مسائل فنی ( گوشی ،اینترنت)... ،

چند هفته ای در فرایند تدریس وجود دا شت .سپس با ت صمیم م سوولین ،تکمیل

) انگیزه برای یادگیری

آموزش در قالب مجازی و در سااامانه درسافزار دانشااگاه انجام شااد .سااوا و

ت) افزایش سطح استرس در شرایط فعلی

جواب ها و اشکاالت احتمالی از طریق بخش پیام سامانه و یا ایمیل انجام شد .این

ث) شلوغ بودن خانه

روند برای دروس فیزیک پایه ،1فیز یک پایه ( 2گروه های ساااا او 1و )2و

ج) نبود پرسش و پاسخ رودر رو با استاد

فیزیک لیزر ( گروه سااا آخر) برقرار بود .برای درس فیزیک لیزر ،دانشااجویان
 -2نتایج تحقیق

عالوه بر دو راه ذکر شااده ،از طریق پیامرسااان واتسااا  1نیز با اسااتاد درس در

شااکل 1نتیجه سااوا  1درباره تغییر میزان یادگیری بعد از مجازی شاادن درس در

ارتباط بودند.

مقایساه با حالت حضاوری برای چهار گروه ساا آخر ،ساا او  1و ساا او 2

فایلهای در سی بیشتر در قالب پاورپوینت همراه با صداگذاری جهت توضیح

مقطع کارشاناسای دانشاگاه شاهید چمران و گروه چهار مجموع دو کالس مقطع

مطالب و روابط بود .تکالیف هر فصاال از کتابهای مرجع و گاه از مطالب فایل

متوسااطه دوم شااهر بندر امام خمینی اساات %56 .دانشااجویان بیان کردند که در

درسی مشخص شدند و بیشتر تکالیف به صورت گروهی تعیین شدند .گروهها به

آموزش مجازی ن سبت به آموزش ح ضوری یادگیری شان پایین آمده ا ست%33 .

انتخاب دان شجویان و در بازه کالسهای ح ضوری شکل گرفت .از دان شجویان

بدون تعییر و و  %11باالتر رف ته اسااات .از دانشآموزان شااار کت کن نده %66

شرکت کننده در این تحقیق 12 ،نفر دانشجوی سا آخر رشته فیزیک و  11نفر

پایینتر %16 ،بدون تغییر و  %11باالتر رفتن سطح یادگیری را عنوان کردند.

دانشجوی سا او از رشتههای محتلف دانشکده مهندسی هستند.

شااکل،2نتیجه سااوا دوم را نمایش میدهد .نساابت مشااکلزایی عوامل مدیریت

برای گروه متو سطه دوم ،آموزش مجازی هم از طریق سامانه شاد و هم از طریق

زمان( کمبود زمان یا مشاکل تقسایمبندی مناساب زمان مطالعه) ،مساائل فنی م ل

پیامرسان واتسا انجام شد.

نداشتن گوشی هوشمند یا سرعت اینترنت ،کاهش انگیزه مطالعه دروس در قالب

از پرسشنامه تحقیق ،پاسخهای دو سوا زیر تحلیل و نتایج آنها در نمودارها

مجازی ،افزایش سطح استرس بهدلیل شرایط موجود در جامعه ،شلوغ بودن منز

آمده است.

در زمان کالسهای مجازی و نبود پرسااش و پاسااخ رو در رو با مدرس درس بر

 -1از موارد زیر یک گزینه را انتخاب کنید:

اساس امتیازدهی شرکت کنندگان دیده میشود .مشکل زمانبندی ،مشکل غالب

الف) در آموزش مجازی بهتر از آموزش حضوری یاد می گیرم.
whatsapp
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در همه کالسهای مورد مطالعه بود .دیده میشااود که مشااکل اسااترس ،در دو

یادگیری ضعیف تر انجامید .همینین اغلب شرکت کنندگان عنوان کردند که در

گروه سااا او  2و یازدهم از همه کمتر اساات .گروه سااا او  2بهطور میانگین

دروس عمومی ،مجازی شدن درس ،کمترین تاثیر را در یادگیری داشت.

دانشجویان درسخوان تر و گروه یازدهم همگی از مدرسه نمونه دولتی فرزانگان

-4سپاسگزاری

هستند .هر دو گروه در مقایسه باسایر گروهها باالتر از متوسط شاگردان هستند.

از ت مامی دانشاااجو یان و دانشآموزانی که در این تحقیق شااار کت کرد ند،
سپاسگزاری میکنیم.
-5منابع
پرسشنامه توسط محقق طراحی و توزیع شد .گروههای مورد مطالعه شامل:

شكل  .1جواب سوال آیا یادگیری در قالب مجازی نسبت به حضوری بهتر یا بدتر شده و یا
تغییری نداشته است برای چهار گروه سال آخر ،سال اول  1و سال اول 2مقطع کارشناس ی
دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه چهار مجموع دو کالس مقطع متوسطه دوم شهر بندر
امام خمینی است.

شكل .2رتبهبندی میزان مشكل زایی پارامترهای مختلف در آموزش مجازی.

-3نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد که بیشتر شرکتکنندگان مدیریت زمان را به عنوان مشکل
اصااالی در یااادگیری خود در شااایوه مجااازی میداننااد .همینین از نظر
شرکتکنندگانی که درسخوان تر بودند نسبت به سایر شرکت کنندگان ،استرس
کمتر به عنوان یک مشکل در یادگیری آنها در شرایط ایجاد شده برای آموزش
مجازی دیده می ش ود .نتیجه نظر سنجی از دان شجویان ن شان داد که عوامل با تاثیر
م بت در بهبود یادگیری به شیوه مجازی عبارت هستند از فایلهای آموزشی نسبتا
کامل ،داشااتن جلسااات رفع اشااکا به صااورت برخط و تعیین تکالیف مرتبط
ه ستند .در درو سی که حجم سرف صلهای درس زیاد ،مباحث در سی سنگین و
ت کالیفی جهت انجام و تحویل برای دانشجو تعیین نشد ،مجازی شدن درس به
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.1

سه کالس مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

.2

از هر کالس حدود  12نفر در این تحقیق شرکت کردند.

.3

 32دانشآموز از دو کالس مقطع متوسطه دوم شهر بندر امام خمینی.

آموزش الکترونیکی :مبنایی برای بنای شبکههای اجتماعی چندمنظوره
محمدرضا ملک
.1

1

دانشیارسیستمهای اطالعات مکانی ،آزمایشگاه پژوهشی اطالعات مکانی فراگیر و خدمات مکانمبنا ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

طوسی mrmalek@kntu.ac.ir
چکیده تجربه
آموزش الکترونیکی گستره وسیعی از سامانههای رایانه مبنا را برای یاددهی و آموزش شامل می شود .در مجموع همه این موارد دربردارنده سه مولفه آموزش ،رایانه
و شبکه مخابرات است .بسیار ساده می توان دید که اینگونه محیطها در عمل خود نوعی از ساختار اجتماعی مجازی را شکل میدهند .در آن مولفههای ساختار ،علقه
یا وجه ارتباط  ،سیستم ارتباطی و سایر مولفههای شبکههای اجتماعی دیده میشود .بنابراین مج موعه آموزش الکترونیکی یک شبکه اجتماعی بوده که موقعیت مکانی
و همچنین موقعیت مجازی کاربران در آن معلوم میباشد .در مقاله حاضر شرح میدهیم که چگونه می توان از این شبکه برای منظورهای دیگر بهره برده و یک محیظ
چندمنظوره را سامان داد .مبنای نظریه مت شکل از مکان مجازی ،مکان فیزیکی و زمان میبا شد .ما در این مقاله ضمن بیان تجربه خود در حوزه اطالعر سانی ،نحوه
تعمیم شیکه آموزش غیرحضوری بعنوان یک شبکه اطالعرسانی فراگیر ،مطمئن ،با پوشش مناسب مکانی و قابل کنترل را شرح خواهیم داد

واژههای کلیدی :شبکه اجتماعی ،آموزش الکترونیکی ،موقعیت ،فضای مکانی ،فضای مجازی.
 -1مقدمه

تمییز ه ستند .نخ ست ف ضای مکانی بوده که کاربر از محل زندگی یا کار و یا هر

آموزش الکترونیکی گستتتتره وستتتیعی از ستتتا ما نه ها و م فاهیم چون آموزش

مکان دیگر به محیط متصتتل میشتتود .البته نباید فراموش کرد که با استتتفاده از

رایانهمبنا ، 1ستیستتم مدریریت یاددهی 2و دستتیار یاددهی رایانهای 3را شتامل

تجهیزات همراه هم می توان وارد محیطهای آموز شی شد .دراین صورت بازهم

می شود .در مجموع همه این موارد دربردارنده سه مولفه آموزش ،رایانه و شبکه

کاربر در ف ضای مکانی ثابت و یا متحرک وارد محیط آموز شی شده و موقعیت

مخابرات است .بسیار ساده میتوان دید که اینگونه محیطها در عمل خود نوعی

مکانی او با استفاده از گیرنده  GPSو یا مبتنی بر شبکه مخابرات سیار قابل تعیین

از ساختار اجتماعی مجازی را شکل میدهند .در آن مولفههای ساختار ،علقه یا

استتتت .فضتتتای دیگر همان فضتتتای مجازی مانند محیط درس بوده که کاربران

وجه ارتباط  ،سیستم ارتباطی و سایر مولفههای شبکههای اجتماعی دیده میشود.

بصورت مجازی در آن شرکت میجویند .شکل  1دو فضا و نحوه ارتباطشان را

نقش و اهمیت اینگونه محیطها در آموزش جای سوال و تردید د ستکم پس از

نشتتان میدهد .مطابق شتتکل ،کاربر مفرود در محل کار و در بازه مشتتخصتتی

همهگیری ویروس کووید 11-نمی گدارد .حال ستتتوال مهمی که در هن نقش

داخل فضای مجازی کالس درس الکترونیکی خود نیز میباشد.

مییندد این است که ایا بسان سایر شبکههای اجتماعی ،اینگونه شبکهها میتوانند

از سوی دیگر هر فردی می تواند تابع موقعیت و سرعت مفرود منطقهای را در

خدمات دیگری ورای آموزش دا شته با شند .بدیگر سخن آیا از اینگونه محیطها

فضا وزمان پوشش دهد .این منطقه تابع سرعت کاربر و استفاده از نوع مد حرکت

میتوان به عنوان ب ستری چندمنظوره و برای ارایه خدمات و سروی سهای مختلف

(سواره ،پیاده و دیگرها) متفاوت است .منطقه باد شده (شکل  )2به شکل مخروط

استفاده کرد؟.

بوده که تصویر آن در مکان ،یک محدوده جغرافیایی یا چندضلعی را مشخص

ما در این مقاله ضمن بیان تجربه خود در حوزه اطالعرسانی ،نحوه تعمیم شیکه

میکند].[2

آموزش غیرح ضوری بعنوان یک شبکه اطالعر سانی فراگیر ،مطمئن ،با پو شش
مناسب مکانی و قابل کنترل را شرح خواهیم داد.
-2مبانی رویکرد پیشنهادی
با گسترش روزافزون استفاده از شبکههای اجتماعی ،نحوه انتشار اطالعات از
طریق ایگونه از رستتتانهها یک موضتتتوع بستتتیار مهم تلقی میشتتتود .مستتتاله
اطالعر سانی در شرایط خاص و بگونه هدایت شده در مکانهای م شخص و یا به
جوامع معین جزو مسایل داغ تحقیقات میباشد].[1
بک کالس غیرح ضوری در یک محیط نرمافزاری یا ب صورت برخط و در زمان

شکل  .1دو فضای واقعی و مجازی

از پیش تعیین شتتده یا غیر برخط تشتتکیل میشتتود .رویبرهم دو گونه فضتتا قابل
1

)3 Computer Assisted Learning (CAL

)Computer based Learning (CBL
)2 Learning Management System (LMS
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برای مثالی دیگر ،حادثه حمله عناصر تروریستی مانند گروههای تکفیری به نقاط
مشخصی را درنظر بگیریم .در این شرایط نیز باید دستورالعملهای مشخص و اخبار
بدون اعالم عمومی در منظقه مشخص پخش شوند .باز از این شبکه میتوان
استفاده کرد .به عنوان نمونه دیگر ،وزارت بهداشت نیز میتواند از خدمات
دانشجویانش برای منظقه تحت پوشش آنها برای مقاصد سالمت و بهداشت
استفاده کند.
-2جمعبندی و نتیجهگیری
چون اطالعات مکانی دانشجویان از بانکهای رسمی دانشگاهها ثبت شده در

شکل  .2محدوده تحت پوشش در فضا -زمان

سامانه هایی چون گلستان معلوم بوده و برنامه آموزش و همجنین محیط ارایه آن
با توجه به مطالب گفته شده ،شبکه آموزش غیرحضوری در سطح دانشگاهها یک

نیز دراساس دانسته و معلوم میباشند .بنابراین،آموزش الکترونیکی دست کم در

شبکه اجتماعی مکان مبنا را تحقق داده که موقعیت دانشجو هم در مکان و هم

سطح وزارت علوم و تحقیقات و وزرات بهداشت و درمان را میتوان یک شبکه

فضای مجازی دستکم در زمان کالس معلوم و دانسته است .براساس تجربه ما،

اجتماعی مکانمبنا دانست .هر کاربری میتواند منطقهای را تحت پوشش داشته

عموم دانشجویان از همان آدرس ثبت شده در سیستم ثبتنام در کالسها شرکت

باشد .این منطقه را می توان از روشهای مختلف مانند تصویر مدل مخروطی

جسته بودند .شکل  3نمونهای از اطالعات دانشجویان کالس "تحلیلهای مکانی"

محاسبه کرد .از این شبکه برای انواع موارد اطالعرسانی و حتی ارایه خدمات و

در مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه

سرویسهای خاص میتوان استفاده کرد.

نصیرالدین طوسی را نشان داده که بعضی اطالعات برای حفظ حریم شخصی

شبکه اجتماعی پیشنهادی متشکل از اعضای هیات علمی ،دانشجویان و سایر افراد

حذف و یا تغییر داده شدهاند .با دانستن یکی از اقالم نام خیابان ،نام محله در کنار

متخصص و آموزش دیده در حوزههای مختلف میباشد .بنابراین سطح اطمینان

نام شهر ،موقعیت کاربر روی نقشه قابل پیادهسازی است .با اتصال بانک اطالعات

به آن باال است .از سوی دیگر این افراد شناخته شده هستند ،یعنی واپایی و نظارت

و دانشجویان کالس ،در مواردی از دانشجویان برای اطالعرسانی به سایر

در سطح قابل قبولی خواهد بود .نکته مهم دیگر گستردگی مکانی کاربران این

دانشجویان دانشگاه در محدوده تحت پوشش آنها کمک گرفته شد.

شبکه بوده که سراسرو اقصی نقاط ایران را شامل خواهند شد.

پرروشن است که این تجربه را میتوان بهسادگی بسط داد .برای تشریح بیشتر،
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بررسی شیوههای تدریس اساتید دانشگاه پیامنور در سامانه مدیریت یادگیری
محمود هوشنگ نژاد  ،1حمید شرف زاده
.1

2

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانhushangnezhad@gmail.com
.2

کارشناس ارشد اخالق اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران sharafpnu@yahoo.com

چكیده تجربه
این این پژوهش با هدف بررسی کیفی مهارتهای فناوری اطالعات دانشجویان و شیوه تدریس اساتید دانشگاه پیام نور در سامانه یادگیری الکترونیکی به انجام رسیده
است .جامعه آماری از اساتید دانشگاه پیام نور مرکز فردوس به شیوه در دسترس انتخاب شد .اطالعات این پژوهش بصورت مصاحبه تلفنی و برگزاری جلسات آنالین
هم اندیشی جمع آوری شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان رغبت کمی به شرکت در مباحث کالسی آنالین دارند و به ندرت حاضر به
استفاده از امکانات صدا و تصویر و یا ارائه کنفرانس کالسی میباشند .پیشنهاد میشود درخصوص رفع این مشکل عالوه بر تقویت زیرساختهای مخابراتی ،درخصوص
رفع خجولی دانشجویان و تشویق دانشجویانی که در کالسهای درس حضور فعاالنه دارند اقدامات موثر صورت گیرد.

واژههای کلیدی :روش تدریس آنالین ،سامانه مدیریت یادگیری ،یادگیری الکترونیک ،دانشگاه پیام نور .
 -1مقدمه

الزم بود تا اساتید دانشگاه نیز به خصوص اساتید مدعو که از سامانههای LMS

با همه گیر شدن ویروس کوید  16در کشور و در جهان آن تمام مراکز آموزشی

اسوتفاده نکرده بودند ،نیز مانند دانشوجویان آموزش های الزم ارائه شوود .فایل

به خصوووص مراکز دانشووگاهی به دنبا یک راه حل جایگزین برای ادامه مراحل

های راهنمای در این خصوص توسط مراکز مختلف دانشگاه پیام نور تولید شده

آموزشوووی و پیشووورفت تحصووویلی دانشوووجویان بودند تا با کمترین خنر ممکن و

بود که از طریق فضوای مجازی و یا سوایت دانشوگاه به اطالع آنها رسوید و نرم

بیشترین بازدهی بتوانند اهداف آموزشی خود را به انجام برسانند.

افزارهای مورد نیاز که در بستر ادوب کانکت اجرا می شد به صورت فایل های
آماده برای نصب در دسترس دانشجویان و اساتید قرار گرفت.

با توجه به اینکه که در دانشووگاه پیام نور که از ابتدا یک دانشووگاه مبتنی بر
آموزش از راه دور طراحی شده است ،لذا قبل از شیوع این بیماری ،ساختارهایی

آنچه که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد نحوه استفاده اساتید است

در این خ صوص و برای آموزش از راه دور طراحی شده بود که این سامانه به

سووامانه  LMSمی باشوود که در این تحقیق بنا داریم روش های مختلف این

سامانه مدیریت یادگیری( )LMSمعروف است.

کاربرد و بازخورد آن در میان دانشجویان و میزان اثربخشی آموزش از این طریق

انتخاب واحد ترم جاری از زمانی حدود دو ماه قبل از شوویوع بیماری آغاز شووده

را مورد بحث قرار دهیم.

بود و از طرف دیگر سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه پیام نور قابلیت اینکه کلیه

 -2روش پژوهش

دروس دانشووگاه را به شووکل یکپارچه در آورده و مدیریت کند وجود نداشووت.

در این پژوهش اطالعات ب صورت م صاحبه تلفنی و برگزاری جل سات آنالین از

یکی از مهمترین این دالیل ضعیف بودن زیر ساخت ها و توان سرورها در این

میان ا ساتید دانشگاه پیام نور مرکز فردوس جمع آوری شده ا ست .بر ا ساس آن

امر بود .لذا مراکز اسوووتان موظف شووودند تا در این خصووووص اقدام عاجلی

چه از گفته های ا ساتید به د ست آمده ا ست میتوان بیان دا شت مهمترین عامل

بیندیشند.

انتخاب شوویوه به کارگیری ابزارهای الکترونیکی در سووامانه مدیریت یادگیری به

هر ا ستان بنا به امکانات خود و میزان دان شجو و توانایی شبکه اطالعاتی که در

نوع درس و نیاز اساتید امکاناتی که مورد نیاز داشتند بستگی دارد.

خود داشووت یک سووامانه مدیریت یادگیری اسووتانی تشووکیل داد و اطالعات

برخی از ا ساتید به دلیل اینکه نیاز دا شتند تا فرآیند آموز شی به صورت گام به

دانشجویان و اساتید هیئت علمی و مدعو در این سامانه ها بارگزاری شدند .هر

گام و لح ظه به لح ظه به دانشوووجو یان ارا ئه شوووود از ابزار هایی مان ند ت خت

چند توانایی برنامهریزی زمانی و مدیریت نرمافزاری سامانه های علمی استانی به

الکترونیکی اسووتفاده می کردند .بعنوان نمونه اسوواتید دروس ریاضووی و دروس

کیفیت سامانه کشوری نبود اما از طرق دیگر برنامه های کالسی بصورت ارسا

ح سابداری ناچار بودند از این ابزار برای آموزش خود ا ستفاده کنند .خو شبختانه

در سایت و شبکه های مجازی و سیستم جامع گلستان به اطالع دانشجویان رسید

این ابزار از طریق نرم افزاری با برنامه آداب کانکت کامالً هم سان سازی شده و

و دان شج ویان بر ا ساس برنامه کال سی خود وارد سامانه  LMSا ستانی شده و از

میتواند برای استفاده اساتید گزینه بسیار مناسبی باشد .دانشجویان دانشگاه می

امکانات آن بهره برداری نمودند.

توانستند خودشان این ابزار را داشته باشند و تمرین های ریاضی را در کالس حل
نموده و در روی صفحه نمایش سایت دانشجویان و استاد نشان دهند هزینه باالی
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تهیه تخته الکتونیک باعث شووده تا دانشووجویان حل تمرین های خود را از طریق

م شکل خجولی برطرف شود اما بهتر از ت شویق های الزم به صورت ارائه نمره

عکس برداری و ارسا در فضای مجازی به نظر استاد برسانند.

بیشتر به دانشجویانی که از این روش استفاده میکنند صورت پذیرد.

برخی از ا ساتید که نیاز دا شتند صفحه نمایش خود را به صورت تمام صفحه و

در خصوص برگزاری آزمون ها و نحوه ارزشیابی دانشجویان دانشگاه پیام نور با

آنالین به نمایش بگذارند از امکان  share screenدر ادوب کانکت ا ستفاده

توجه به اینکه تا به حا از سیستم قرننینه و بانک سوا برای برگزاری آزمونهای

مینمودند در این روش ص فحه دسکتاپ کامپیوتر استاد برای تمام دانشجویان به

خود اسوتفاده نموده اسوت و لو رفتن سوواالت یا عدم برگزاری آزمون در یک

نمایش درآمده و می توانسووتند منالبی که برای آموزش در دروسووی مانند مبانی

مرکز ز موجب لغو کلیه آزمون های آن درس می شد بنابراین سازمان ت صمیم

کامپیوتر SPSS ،و سووایر نرمافزارهای رایانهای نیاز به بیان آن داشووتند از این

گرفت رفت تا این اختیار برای اولین بار به اساتید داده شود که خودشان سوا را

طریق به آموزش آن بپرداز ند .باز هم اشوووکا ع مده این روش این بود که

طرح کرده و یا نحوه ارزشیابی خود از دانشجویان را مشخص نمایند .گرچه تمام

دانشجویان نمی توانستند در محیط یادگیری و مانند زمانی که در سایت کامپیوتر

این روشووها ضوومانت امنیت آزمون را فراهم می نمود اما انجام یک ارزیابی از

و در ح ضور ا ستاد بود ا شکاالتی که در عمل رخ میداد را مرتفع کنند همچنین

دانشوووجویان برای نمره گذاری مورد نیاز بود .برخی از اسووواتید به ارائه تحقیق

این امکان وجود نداشوووت که همزمان با آموزش آنالین و تصوووویری که روی

ب سنده نمودند که این امر قیمت انجام ن شدن سرف صل برنامه در سی تمام شد و

صفحه مانیتور می بینند به آزمودن آنچه ا ستاد تدریس نموده به صورت همزمان

دانشجویان آنچه را برنامه ریزان درسی مد نظر داشتند ،نیاموخته اند.

بپردازند .باید به این م شکالت قنعی اینترنت و کاهش و سرعت آنرا نیز ا ضافه

 -3بحث و نتیجه گیری

کرد .در نتیجه دان شجویان حتی اگر م شکلی در ارتباط اینترنت ندا شتند مجبور

بررسی مباحث منرح شده بین طیف گسترده ای از اساتید انجام شده که در میان

بودند کلیه آموزش و تو سط ا ستاد شنیده و در حافظه خود نگه دا شته و پس از

آنان بیشووتر اسوواتید از طریق میکروفون و ارائه همزمان پاورپوینت به امر آموزش

پایان توضووویحات اسوووتاد به انجام مباحث و آزمایش آن بپردازند .طبیعتاً میزان

پرداختند .برخی ا ساتید بر ا ساس نیاز خود ناچار به بهره گیری بی شتر از امکانات

حافظه موقت افراد متفاوت ا ست و نمی تواند تمام جزئیات را به خاطر ب سپارد و

بودند درنتیجه میزان توانایی اسووواتید از فنون ارائه و فناوری اطالعات می تواند

این باعث می شود که دانشجویان نتوانند همانند آنچه را که استاد درس داده در

نقش مهمی در کیفیت یادگیری ایفا نماید.

عمل آزمایش کنند .نکته مهم دیگری که باید به آن اشوواره نمود این اسووت که

 -4پیشنهادات

چنانچه دانشجویی بخواهد در اشکاالت که خود در کار با سیستم به آن برخورد

در جهت تقویت اسوواتید در بکارگیری سووامانه ها این نیاز به شوودت احسوواس می

نموده به استاد نشان دهد ،باید توسط استاد به صورت ارائه دهنده معرفی شود و

شود که فنون طراحی ا سالید ،ا ستفاده از نرم افزارهای ضبط فیلم ،نرم افزارهایی

استاد تدریس خود را قنع کرده و سپس دانشجو به ارائه آن بپردازد.

مانند پرزی ،اسوووت فاده از فضوووای ابری و طراحی سوووایت و یا وبالا به اسووواتید

در جهت رفع مشکل قنعی اینترنت استاد درس  SPSSاین ابتکار را به خرج

آموزش داده شوووود .همچنین اسووواتید باید تدابیری تشوووویقی برای رفع خجولی

داد کالس آموزشووی خود را همچنان که در حا تدریس آنالین اسووت ،توسووط

دانشجویان و انگیزه بیشتر آنان برای حضور فعا در کالس آنالین بیندیشند.

نرم افزارهایی به صوووورت ویدیویی رخیره کرده و آن را از طریق فضوووای ابری

 -5سپاسگزاری

اشووتراد دانشووجویان گذاشووت تا دانشووجویانی که در اتصووا به اینترنت مشووکل

در پایان از اسوواتید معزز دانشووگاه پیام نور فردوس برای شوورکت در این پژوهش

داشووتند ،بتوانند از طرق دیگر مانند فضووای مجازی به مشوواهده فیلم آموزشوی

قدردانی میگردد.

بپردازند.

 -6منابع

از دیگر مشوکالتی که اسواتید در برگزاری کالس ها با آن مواجه شودند این بود

برای نگارش این منالب از بیان تجارب ا ساتید ا ستفاده شده و ب صورت از منابع

که برخی از دان شجویان از ابزار میکروفون ا ستفاده نمی نمودند .شاید بتوان یک

مکتوب سنح او و سنح دوم استفاده نشده است.

دلیل آن را این دانسووت که دانشووجویان با مواجهه به این محیط جدید دچار یک
اسووترس و یا خجولی از اینکه صوودایشووان به گوش سووایر دانشووجویان می رسوود
میشوند .همچنین تعداد کمی از دانشجویان حاضر بودند تا به عنوان ارائه دهنده
یک فایل پاورپوینت آماده کرده و آن را در کالس ارائه دهند .البته باتوجه به
اینکه همه د ستر سی به ابزارهای طراحی ا سالید ندا شتند نباید انتظار دا شت که
ارائه به صورت پاورپوینت توسط کلیه دانشجویان مورد استقبا قرار گیرد .شاید
با گذشت زمان و استفاده بیشتر از سامانه های یادگیری الکترونیکی این
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آموزش مجازی مشارکتی به کمک کالس درسی معکوس
سیدمهدی میرفتحی
استادیار فیزیک و کارشناس پژوهشی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،آموزشکده فنی پسران مالصدرا ،رامسر m.mirfathi@gmail.com

چکیده تجربه
این پژوهش با کاوش میزان اثربخشیی متتوای آموزش برط و برون ط  ،برنامه ریزی کالسییای برط و ارزشییابی مسیت ر و پایانی دروس ن ری ،دسیتیابی به روشیی
شیناور متتنی بر افزایش نشش دانشی و در میزان یادریری در مشایسیه با کالسییای ح یوری را بصیور موردی در دروس ن ری و در دو مش ع کاردانی و کارشیناسیی
ناپیوسییته دانشییگاه فنی و حرفه ای هدف قرار داده اس ی ف فاصییعه مدنی دار میزان مشییارک در یادریری و نتایی ارزشیییابی مسییت ر در دانش ی ویان کاردانی نسییت به
کارشیناسیی ناپیوسیته و ارءشاا گایگاه اسیتاد از سی ا صیرفاه اراده دهنده فایعیای آموزشیی به ءرکیتی از مدعم  -منتور در طول نی سیال ءتصییعی ،از لا ش های این ء ربه
آموزش م ازی می باشدف

واژههای کلیدی :آموزش م ازی ،کالس درس مدکوس ،منتور ،یادریری ا کترونیکی
 -1مقدمه

بصیور ءشویم آموزشیی اراده شیدف ه ننین برای مشیارک

دانشیگاه فنی و حرفه ای ،بزررترین میزبان آموزش آکادمیک میارءی به م دءاه

دانشی ویان در فرآیند

آموزش/یادریری ایشان به د خواه در رروه های  2یا  3ن ره ءشسیم بندی شدندف

فارغ ا تتصییالن هنرسیتانیا و مراکز کار و دانش در سی ا کشیور می باشیدف برای
دسییتیابی به اهداف دانشییگاه ،می بایس ی در ارفی با رن ایش متدود ،در کنار

 -2-2تولید محتوا

آموزش میارءی ،آموزش ن ری دانشی ی ویان نیز طی صیییرفاه  4نی سیییال برآورده

مرعیه متتوای آموزشیی سینتی به ک ک فناوری نوین ،ن ی ءواند برآورنده نیاز

ررددف ه ین امر مت ایز کننده شییوه و م عکرد آموزشیی این دانشیگاه در مشایسیه با

آموزشییی دانشی ویان فدال بر بسییتر شییتکه های اگت امی و با سی ا مالقه کم به

سایر دانشگاه ها اس ف

ییادریری دروس طصیییوصیییاه معوم پیاییه بیاشیییدف در این ء ربیه برای هر متتی ،

در این پژوهش ،ء ربه آموزش غیر ح یوری بر بسیتر سییسیتم مدیری یادریری و

وییددویی حیدوداه  20دقیشیه ای ءو یید و در آن عییی ن م یای

بررزاری کالسییای برط برای درس فیزیک دوره های کاردانی و کارشیناسیی

متت گدید به ه راه روند رام به رام (نه صیییرفاش مشیییاهده ک پاسی ی در یک

ناپیوسیته[ ،]1با لا ش مدم ح یور اگت امی و ءدام عیدید دانشی و-اسیتاد اراده

فریم) برای  2مثال متاسییتاءی رن انده شییدف ویددوها مالوه بر سییرور دانشییگاه بر

بیان می ررددف در این ء ربه  ،با افزایش سی ا وابسیتگی دانشی ویان به یکدیگر و

دسییترسییی به

مسییلو ی

فردی آنان ،ع ی ن رفع مد ی کاهش امنی

بسییتر سییای

مرءت گعسیییه قتی ،

آپارا نیز باررذاری رردید ءا با ءوگه به سییرم

اینترن  ،امکان دانعود آن با کی ی مورد انت ار دانشی و فراهم باشیدف سییک یک

روانی ناشییی از آموزش

ه ته قت از کالس برط  ،متن ءدریسیییی در ویددو ،به ه راه کاربرگ شیییام 2

غیرح وری ،نشش استاد از آموزرار به ءرکیتی از مدعم  -منتور ءغییر می یابدف

ء رین م زا ویژه هر رروه ،در قا

 PDFدر اطتیار دانش ویان قرار ررف ف

 2-3منتورینگ کالس

-2روش اجرایی
در ییادریری مشییییارکتی بر طالف رونید آموزش یک رفیه از سیییوی اسیییتیاد،

برطالف روش سیینتی و گی کاهش مشییکال ناشییی از ءدریک یک سییویه

دانشی ویان فیم طود را از موعیوی یادریری با سیایر شیرک کنندران به اشیترا

اسیییتیاد به منوان آموزش دهنده ،در این ء ربه ،نشش اسیییتاد به ءرکیتی از مدعم و

رذاشیته و عی ن افزایش میار های شیناطتی و احسیاسیی ،بصیورءی هدف ند در

منتور ءغییر داده شدف

س وح مختعد یادریری درریر می شوند[]2ف

دانشی ویان ه ه رروه ها از طری یک رروه مادر در ف یای م ازی ،با اسیتاد در
ءدام بوده و در طی یک ه ته ،فارغ از زمان بندی رسی ی کالسی ،سوات طود

 -2-1اصالح طرح درس و ارائه تقویم آموزشی جدید
ءغییر سییتک یادریری با ح م مرگدی

را بصییور غیر برط پرسیییده و ءوسیی اسییتاد که اینک نشش منتور را ای ا می

سییرفص ی درسییی ،نیازمند ءغییر سییام

کند ،بصیور رام به رام ،ءا رسییدن به پاسی کام هر سیوال ،راهن ایی دریاف

آموزش بصیور شیناور و اسیت اده از متتوای آموزشیی گدید می باشیدف در این

کنندف ءغییر نشش اسیتاد ،سیت

ء ربه  ،ابتدا طرح درس کالسییییک ،اصیییالح و با افزایش ءدداد گعسیییا بر هر

رردید فارغ از مشیکال پیامد مدم ح یور فیزیکی

اسییتاد/دانشیی و در کالس[ ،]3طصییوصییا دانشیی وی کاردانی فارغ ا تتصییی

متتی بیه میزان حیداقی  % 50برایر شیییرای آموزش ح یییوری ،بیا زمیان کم ءر،

هنرستان ،شیام ح مساد متاستاءی دروس پایه را پیدا ن ایدف
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پایانی برای دانشیی ویان کاردانی  60درصیید و برای دانشیی ویان کارشییناسییی

 -2-4کالس برخط رفع اشکال
کالسییای برط طت

ناپیوسته  40درصد ن ره ارزشیابی ک را به طود اطتصاد دادف

زمان بندی دانشیگاه بر بسیتر سیرویک Adobe Connect

 -3نتیجه گیری

بررزار رردیدف یکن به د ی مدم مشیارک حداکثری در  2ه ته نخسی به د ی
اشتغال اکثری

میزان مشیارک کالسیی دانشی ویان با وگود ءغییر یکتاره و از پیش ءدیین نشیده

دانش ویان کاردانی ،زمان بررزاری با ءواف آنیا ءغییر یاف ف

در ابتدای هر گعسییه ،پک از مرور متتوای برون ط ویددویی به مد  10دقیشه

شییییوه آموزشیییی از ح یییوری بییه غیر ح یییوری ،بییه د ی ی ءغییر سیییتییک

ءوس استاد ،از هر رروه ،یک ن ر ،روند ح ء رینیای کاربرگ را برای سایرین

آموزش/یادریری اسیت اده شیده ،در دانشی ویان کارشیناسیی ناپیوسیته ،به مراء از

بیان می کردف این موعیییوی مالوه بر ءاثیر مثت بر روند یادریری ،سیییت رشییید

ن ونه های مشیابه نی سیا یای رذشیته بیشیتر بودف یکن با وگود آشینایی و میار

شیییاطصیییه های رفتاری در دانشیی ویان رردیدف مد زمان هر کالس برط نیز

دانشیی ویان کاردانی به ف ییای م ازی ،ءغییر دیدراه آنیا برای ح ییور فدال در

حدوداه  50ءا  60دقیشه در ن ر ررفته شیدف ینک فیعم عیت شیده این گعسیا نیز

کالسییا و ءتوی پاسی ء رین در منزل نسیت به دانشی ویان کارشیناسیی ناپیوسیته،

در اطتیار دانش ویان قرار ررفته و برای غایتین در آن گعسه نیز در دسترس بودف

بسیار کند صور ررف ف

 -2-5ارزشیابی مستمر و پایانی

به طور مثال میزان مشیارک دانشی ویان کاردانی نسیت به کارشیناسیی در کوییز

برای ارزشییییابی ،سیییه شیییاطت کوییز ،ء رین در منزل و امتتان نیایی در ن ر

های برط ء او بارز داشیته و در حدود نالیز  20درصید بود ،که پک از  2ماه

ررفته شیدف  3ه ته پک از کالس برط هر متت  ،کوییز ه ان متت بصیور

و با مشییاوره ءع نی با غایتین این میزان به  80درصیید در کوییز های پایانی افزایش

برط و در مد زمان متدود در پایان روز و بدد از فراغ از کار دانش ی ویان،

یاف ف

بررزار شد و برای دانش ویان غای

فرص

م دد با کسر بخشی از ن ره ،در ن ر

ررفته شیدف بخش دیگری از ن ره ارزشییابی ک نیز به فدا ی رروهی دانشی ویان
در پیاسیییخگویی بیه ء رین در منزل اطتصیییاد ییافی ف در نییا ی  ،آزمون برط
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ارزیابی و مقایسهی سیستمهای مدیریت یادگیری متنباز؛ مطالعه موردی Moodle
علی ویسی فرد ،1فرشاد
.1
.2

نادی2
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چکیده
یک سیستم مدیریت یادگیری( 1)LMSبستهای نرم افزاری برای تهیه و مدیریت مواد درسی از طریق اینترنت و ارائه ابزارهایی برای تعامل آنالین
آموزشی است LMS .خدماتی از قبیل یادگیری آنالین ،ارزیابی و آزمون آنالین و یادگیری مشارکتی را ارائه میدهد LMS .های کمی بصورت
متنباز ) (OSSمنتشر شدهاند .این  LMSها کامالً رایگان و در یادگیری الکترونیکی بسیار مؤثرند .هدف اصلی این پژوهش مقایسه تعدادی از سیستم-
های بالقوه  LMSاست ،که می توانند در کنار سیستم های آموزشی مؤسسات برای فرایند آموزش استفاده گردند .در این تحقیق بر روی ارزیابی
 LMSهای آنالین و متن باز تمرکز خواهیم کرد و به مقایسهی پلتفورمهای  ATutor ،Moodleو  Open edXمیپردازیم .این تحقیق ،برای
مؤسساتی که قصد ارتقاء آموزش الکترونیکی و ارتباطات آنالین را دارند مفید بوده و آنها می توانند با انتخابی بهتر ،برای رفع نیازهای خود و یا سازمان
یک  LMSمتن باز ( )OSSرا انتخاب ،به صورت رایگان شخصیسازی و توسعه دهند .مهمترین مزیت یک  LMSبرای مؤسسات آموزشی این است
که آنها با توجه به دید روشنی که از روشها و برنامههای آموزشی خود دارند ،یک نمایه از آموزشهای الکترونیکی را با استفاده از  OSSبدست آورند.
(دی وریس 2)2004 ،
واژههای کلیدی :سیستم مدیریت یادگیری ،نرمافزار متنباز ،آموزش الکترونیکی ،مودل
Keywords: Learning Management System (LMS); Open Source Software (OSS); E-learning; Moodle
.1

است Moodle .تحت مجوز گواهینامه نرمافزارهای متن باز

شرح گزارش

(3)GPL

هدف این گزارش ،بحث در مورد تعدادی از سیستمهای مدیریت

نسخه  3منتشر شده است به این معنی که بدون تغییر در الیسنس اصلی

یادگیری ( )LMSبالقوه است که میتوانند برای فرآیندهای آموزش و

نرمافزار ،مجوز هرگونه تغییری را در کدهای برنامه دارید.

یادگیری در محیط مؤسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرند و
.2.2

این پلتفورمهای  LMSرا از نظر ویژگیهای مختلفی مانند انعطاف-
پ ذیری ،سهولت استفاده ،قابلیت دسترسی ،کاربرپسند بودن و امکان

و به صورت رایگان ارائه شده  ATutorاست .اولین نسخه آن در اواخر

ادغام با سایر سیستمها مقایسه نمود.
.2

سال  2002ارائه شده است .این پلتفورم  LMSتحت وب برای توسعه

پلتفورمهای LMS

وارائه آنالین دورهها استفاده میشود.

دو نوع پلتفورم برای  LMSوجود دارد :متن باز و تجاری ،از پلتفورم-

.2.3

های متن باز میتوان ،Claroline ،ATutor ،Sakai ،Moodle

Open edx

پلتفورم  Open edxیک نرمافزار متن باز است که توسط دانشگاههای

 MyGuru2 ،Open edxو  MyLMSرا نام برد .در عینحال ،

هاروارد و  MITدر سال  2012ساخته شده و بصورت آزاد در دسترس

نمونههایی از  LMSتجاری عبارتند از ،Blackboard

سایر مؤسسات آموزش عالی جهت توسعه و شخصیسازی قرار دارد.

SuccessFactors
.2.1

ATutor

دومین  LMSمتن بازی که امکان توسعه آن به زبان فارسی وجود داشته

در اول ژوئن  Open edX ، 2013پروژه خود را تکمیل نمود.کد این

Moodle

یکی از محبوبترین  LMSمتن باز  Moodleاست که بصورت

پلتفورم را می توان در GitHub

رایگان ارائه شده است .توسعه این پلتفورم از سال  2001شروع شده

.3

 4یافت.

مقایسه بین پلتفورمهای LMS

1

Learning Management System
)(de Vries, 2004
3
)GNU General Public License (GPL
4
github.com
2
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 مقایسهای بین پلتفورمهای ذکر شده صورت گرفته1 در جدول شماره
.است
 از زبان فارسی پشتیبانی نمیکندOpen edX  نشان میدهد که1 جدول
که البته این پلتفورم ابزار و راهنمای مفصلی را برای ترجمه کامل پلتفورم
 در بحث هاستینگ.به هر زبانی تهیه و در دسترس کاربران قرار داده است
 را می توان بر روی هاست دلخواهOpen edX  وMoodle پلتفورم های
) در صورتی که در پلتفورمSelf-Hosted ( خود پیاده سازی نمائید
.)Hosted(  مدیریت فضای میزبانی با نرمافزار استAtutor
 نتیجهگیری.4

 برای انتخاب اینکه از کدام سیستم استفاده، معیارهای متفاوتی داردLMS هر
 گام اول. باید معیارها را با توجه به نیاز کاربران و دروس تدوین کرد،شود
 گام دوم در نظر گرفتن،فکر کردن در مورد نیازهای کاربران و دوره ها است
 و گام سوم، در نظر گرفته شده استLMS هدفی که برای راهاندازی آن
.اطمینان از وجود چنین پلتفورمی است
با توجه به پشتیبانی از زبان فارسی و دارا بودن ویژگیهای بسیاری که نیاز
 البته برای. را پیشنهاد می نمائیمMoodle دانشجویان را برآورده میکند
مؤسساتی که بودجه بیشتری دارند و توانایی ترجمه را داشته و مایل به استفاده
 توصیهOpen edx ،از پلتفورمی هستند که نیازهای بیشتری را پاسخگو باشد
.می شود
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سیستم آموزش مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای
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نقش کلیدی علم و هنر تعامل انسان و رایانه در بهبود کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی
کاوه بازرگان
استادیار تعامل انسان و رایانه و دبیر موسس کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران kbazargan@acm.org / sigchi.ir

 -1مقدمه

انسانی متبحر در یادگیری الکترونیکی .بدین جهت ،دانشگاهها با توجه به امکانات

تعامل انسان و رایانه ) (Human-Computer Interactionحوزه ای از

موجود خود برای تداوم آموزش دانشجویان ،به راه اندازی و استفاده از سامانه

دانش میان رشته ای است که با رشته های  :علوم کامپیوتر ،سیستم های اطالعاتی،

های یادگیری الکترونیکی روی آوردند .در این راستا ،این فرضیه را می توان

علم آمار ،علوم تربیتی ،جامعه شناسی و روانشناسی مرتبط می باشد .این حوزه به

مطرح کرد که تفاوت ها در وضعیت موجود و مطلوب پیش بایست های یادشده

سنجش کاربرد پذیری ،تجربه کاربر ،و ریاضیات آنان ازسیستم های اطالعاتی ،

بر یادگیری دانشجویان بطور ملموس بر یادگیری آنان اثر گذارده است .البته ،تائید

نرم افزارها  ،و بطور کلی تولیدات دیجیتال ،می پردازد .این امر از طریق طراحی

این فرضیه مستلزم پژوهشی ویژه است.اما براساس تجربه های عملی ،می توان

و اجرای مستمر آزمون های کاربرد پذیری ) ،(Usability Testingدر فرایند

گفت که تفاوت های یادشده بطور قابل مالحظه ای تجربه دانشجویان ،رضایت

طراحی و توسعه سیستم های اطالعاتی ،تولید نرم افزارها و امثال آن ،انجام می

آنان از سیستم های یادگیری الکترونیکی و به تبع آن دستیابی به پیامد های

پذیرد .هرچند این کاربرد در سیستم های اطالعاتی و نرم افزارهای مربوط به امور

یادگیری را تحت تاثیر قرار داده است .با توجه به مراتب یادشده ،در این مقاله

تجاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است  ،اما به نسبت کمتری در سیستم های

سعی شده است به سوال های زیر پاسخ داده شود )1( :منظور از کاربرد پذیری

یادگیری الترونیکی به کار گرفته شده است .شاید یکی از دالیل آن است که

) (Usabilityسیستم های یادگیری الترونیکی چیست؟ ( )2چگونه می توان

کاربران سیستم های بازرگانی خریداران هستند و در راستای جلب آنان ،شرکت

آزمونهای کاربرد پذیری ) (Usability Testingرا در سیستم های یادگیری

های بازرگانی با اشتیاق برای اجرای اصول و قواعد مرجع کاربرد پذیری ،هزینه

الکترونیکی را انجام داد؟ ( )3داده های الزم برای آزمون کاربرد پذیری سیستم

کردن را پذیرا می باشند.اما ،درسیستم های یادگیری الکترونیکی که کاربران

های یادگیری الکترونیکی چیست و چگونه گردآوری وتحلیل داده ها برای بهبود

دانشجویان هستند ،چنین حالتی وجود ندارد .با توجه به مراتب فوق ،در این مقاله،

سیستم های یادشده مورد استفاده قرار می گیرد؟ برای پاسخ دادن به سوال های

ابتداء به چیستی ،چگونگی و چرائی استفاده از علم و هنر انسان و رایانه اشاره

یاد شده از داده ها و اطالعات موجود در منابع پژوهشی مرتبط ونیز نتایج برخی

خواهد شد .سپس ،نقش آزمون کاربرد پذیری  ،سنجش رضایت دانشجویان در

مطالعات جامع انجام شده در سطح ملی و بین المللی استفاده شده است. []4

سیستم های یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته وچگونگی انجام آن به

هرچند علم و هنر تعامل انسان و رایانه در دهه  1380میالدی شکل گرفته است،

احتصار بیان می شود .سرانجام ،چگونگی استفاده از نتایج آزمون و سنجش یاد

اما در  4دهه گذشته رشد و توسعه آن چنان بوده است که به یک رشته قوی و

شده برای بهبود کارآئی و اثربخشی یادگیری الکترونیکی مورد تجزیه ،تحلیل و

پیشرفته تبدیل شده است ]همان[ .از آنجا که توصیف تفصیلی این رشته تخصصی

بحث قرار خواهد گرفت.

و استفاده از آن برای بهبود سیستم های الکترونیکی مستلزم فرصت کافی می باشد،
که از حوصله این مقاله خارج است ،به اختصار به سوال های مورد نظر پاسخ داده

 -2نگاهی به ضرورت تمرکز بر علم و هنر تعامل انسان و رایانه در

می شود.

سیستم های یادگیری الترونیکی
کارامدی و اثر بخشی سیستم های یادگیری الکترونیکی مستلزم وجود پیش

 -3آزمون های کاربرد پذیری و سنجش رضایت دانشجویان برای

بایست هائی است که از آن جمله می توان به آمادگی دانشجویان ،مدرسان ،فراهم

ارتقاء کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی

بودن زیر ساخت های الزم ،محتوای تعاملی ،ارزیابی مستمر و تشکیالت مدیریتی

الزم به یادآوری است که یادگیری الکترونیکی تنها کاربرد فناوری اطالعات و

برخط (آنالین) اشاره کرد ].[3درچند ماه اخیر به واسطه همه گیری ویروس

ارتباطات دریادگیری و آموزش نمی باشد؛ بلکه نوآوری هائی را در فرایند

کرونا  ،کلیه دانشگاهها و مراکر آموزشی تعطیل شد ،به منظور تبدیل این تهدید

یاددهی-یادگیری مورد تاکید قرار داده است که در چند دهه گذشته حیطه

به فرصت ،اغلب دانشگاههای جهان به طرف استفاده همه جانبه از سیستم های

آموزش و یادگیری را تحت تاثیر قرار داده است .از این جمله می توان به

یادگیری الکترونیکی روی آوردند .اما ،در انجام این امر ،برای اطمینان یافتن از

دانشجو-محوری( )student-centeredوروش های مبتنی بر پداگوژی

وجود پیش بایست های یادشده نه فرصت زمانی کافی در دسترس بود و نه منابع

سازاگرائی اجتماعی و پیوند گرائی( connectivism & social
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 )constructivimاشاره کرد .از طرف دیگر ،سیستم یادگیری الکترونیکی،

الکترونیکی (درس آنالین) شرکت کرده یاد شرکت خواهند کرد؛ تعامل پیش

همانند بسیاری از کاربرد های دیگرفناوری های دیجیتال  ،چنان است که اگر

بینی شده در درس؛ جنبه های فناوری مورد استفاده در عرضه درس  ،بستری که

افراد در ابتداء با عالقه به استفاده از آن بپردازند ،اما درحین استفاده دریابند که

در آن درس عرضه خواهدشد .سپس با اجرای مراحل زیر آزمون کاربرد پذیری

تعامل با آن سیستم دشوار است ،عالقه آنان ناپدید شده و از کوشش بیشتر

] [2انجام می شود -1:انتخاب دانشجویان معرف -2،فراهم آوردن موقعیت

خودداری می کنند .این چنین ،دانشجویان در سیستم های یادگیری الکترونیکی

اجرای آزمون -3،تصمیم گیری در باره نوع تکلیف هائی که دانشجویان در

دچار سرخوردگی ،ترک محیط دیجیتال و عدم دستیابی به پیامدهای یادگیری

آزمون باید اجرا کنند -4،تصمیم گیری در باره نوع داده های مورد گردآوری-5،

مورد انتظار می شوند .این امر تجربه دانشجو را در محیط دیجیتال یادگیری تحت

امضای موافقتنامه توسط دانشجویان برای شرکت در آزمون -6،برگزاری آزمون

تاثیر قرار داده و به تبع آن عدم رضایت او را به دنبال می آورد .بدین طریق کیفیت

کاربردپذیری -7،پرسش و پاسخ پس از برگزاری آزمون با دانشجویان .خروجی

پیامد ای یادگیری درسیستم یادشده کاهش می یابد .برای اطالع از میزان

این آزمون های کاربردپذیری در قالب یم گزارش مورد بررسی قرار می گیرد و

کاربردپذیری سامانه های درسی برخط (درس های آنالین) می توان به آزمون

به منظور اقدام برای بهبودی سیستم یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می

های کاربردپذیری برای سنچش و ارزیابی رضایت دانشجویان از این سامانه ها

گیرد.

پرداخت .منظور از آزمون کاربرد پذیری (در یک سیستم یادگیری الکترونیکی )
آن است که نمونه ای از دانشجویان این سیستم (کاربران) ،در محیط مورد نظر

منابع

قرار گرفته و سپس از آنان درخواست شود که مجموعه ای از "تکلیف" های

 -1بازرگان ،کاوه ( .)1391جایگاه تعامل انسان و رایانه در سیستم های یادگیری

معرف را شخصا" در قالب یک ساز و ویژه بدون کمک دیگران انجام دهند .پس

الکترونیکی مبتنی بر منابع آموزشی بازو آزاد .سخنرانی علمی(پژوهشگاه علوم و

از آن با اندازه گیری عملکرد دانشجویان نسبت به تنظیم و تحلیل داده ها پرداخته

فناوری اطالعات ) سلسله سخنرانی های انجمن یادگیری الکترونیکی ایران.

و پیشنهادات بازطراحی جهت ارتقاء کیفیت سیستم در قالب جمع بندی و نتیجه

بارگیری

سایت

گیری ارائه می گردد .مراحل این امر به تفصیل در جای دیگر]1و [2توصیف شده

.IRANDOC.AC.IR/EVENT/1018

است .بنابراین از ذکر آنها در اینجا خود درا ی می شود.

 -2الزار،ج .و همکاران ( .)2010روش های تحقیق در فناوری اطالعات (با

شده

در

تاریخ

98/12/25

از

تاکید بر تعامل انسان و رایانه) -جلد 1و .2ترجمه کاوه بازرگان و عباس بازرگان
 -4مراحل ازمون کاربرد پذیری در سیستم های یادگیری

( .)1392-1393تهران :نشردیدار.

الکترونیکی

3-Gawande, V. )2009(. Effective Use of Human-Computer

به رغم اهیمت آمادگی دانشجویان و مدرسان قبل از شروع کار با سیستم یادگیری

Interaction(HCI) in e-Learning . The Sixth International
Conference on e—Learning for Knowledge-Based
Society,17-18 Dec. 2009, Thailand.

یادگیری (پداگوژی) در جوار فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار

4-- Sanders, J. ; Lafferty, N.)2010(. Twelve Tips on

الکترونیکی در دستیابی به پیامدهای یادگیری ،نقش علم و هنر یاددهای –
تعیین کننده است .با توجه به این که می توان شش حالت برای سیستم های

Usability Testing to develop Effective e-learning in
medical education. Medical Teacher, 32 ,issue12, 956960.

یادگیری الکترونیکی ] [1مورد نظر قرار داد ،در هر حالتی که سیستم یادگیری
الکترونیکی قرار داشته باشد  ،استفاده از آزمون های کاربرد پذیری و سجش
رضایت کاربران می تواند انجام شود و براساس نتایج حاصل ،اقدامات برای بهبود
کیفیت آن انجام پذیرد .برای این منظور داده های مورد نیاز در باره مولفه های
زیر مورد گردآوری قرار می گیرد :و یژگی های دانشجویان که در سامانه
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راهکارهایی برای بهبود کیفیت آموزشهای الکترونیکی در رشته حسابداری
مهسا کفاش پور یزدی
مربی ،حسابداری ،دپارتمان حسابداری ،آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد  -حضرت رقیه (س) ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد ،ایران دانشیار مهندسی مکانیک،
mkaffashpoor@tvu.ac.ir

چکیده تجربه

همزمان با گستتر

برران وووید  19و متعاقب آن تعطیلی دانشتگاهها و مراوز آموزشتی ،تیییراتی در برنامهریزیهای آموزشتی وشتور ایداد شتد وه یکی

از مهمترین آن ها الزام برای آموز

الکترونیکی است .در دانشتگاه فنی و حرفه ای ،با تو ه به ماهی .لملی و مهارتی بودن رشتتهها و دروس ،این وار با

مشتتکیتی همراه بودب با این و ود دانشتتگاه فنی و حرفه ای ،با ووشتتر بستتیار این برران را به فر تت .ت دیت نموده استت .استتاتید رشتتته حستتابداری
آموزشتکده فنی دختران یزد – حضترت رقیه(س) نیز با استتداده از برخی تکنیکها ،ویدی .آموز
به بیان این راهکارها می پردازد برخی از این راهکارها وه با استتداده از رو

الکترونیکی خود را افزایر داده اند وه مقاله حاضتر

ماتاح ه ای دریاف .شتده است .ل ارت است .از آموز

مستتمر استاتید و

دانشتتتدویان در خاتتتوت مهارتهای الزم برای یادگیری الکترونیکی ،پرستتتر و پاستتتال در ویسهای برخط و الزام به ارائه تمرین برای ویسهای
ابی .باتری و شتنیداری برای

مدازی ،ترغیب دانشتدویان برای مشتارو .بیشتتر در تاالرهای گدتگو و پرستر و پاستال خارم از مریط ویس ،ایداد

مرتواهای آموزشی ،بیان طرح درس در ابتدای مرتواهای آموزشی و استداده از برخی تدابیر برای افزایر امنی .آزمونهای آنیین
واژههای کلیدی :آموز

مدازی ،یادگیری الکترونیکی ،حسابداری ،تولید مرتوا

 -1مقدمه

با و ود مشتتکیت فراوانی وه برران وووید 19به همراه داشتت ،.اما نقطه لطدی
در پیادهستازی آموز

-3مزایای آموزش مجازی

الکترونیکی وشتور است.ب این آموز ها وه پیر از این،

این آموز هتا از مزیت.هتایی برخوردار استتتت.ب برای نمونته در آموز هتای

تنها در برخی از دروس دانشتگاهی تورت میپ یرف ،.امروزه به یک الزام در
تمامی دروس و رشتهها ت دیت شده اس .در این مقاله ،ابتدا آموز

حضتوری احتمال تداخت ویسها و مشتکیت مربوط به فضتای آموزشتی همواره

الکترونیکی

و ود دارد ،امتا در آموز هتای الکترونیکی امکتان ادغتام گروههتای م تل

و برخی از مزی.های آن بیان شتتده و در ادامه با اشتتاره به برخی از دشتتواریهای

یک درس ،برگزاری ویسها و آزمونها در روزهای تعطیت و حتی ستتالاتی از

آن ،بتا ارائته راهکتارهتایی ،تدربیتات وستتتب شتتتده در اختیتار ستتتایر همکتاران و

شتب و ود داردب دانشتگاه نیز با مردودی.های مربوط به فضتای آموزشتی موا ه

لیقهمندان قرار داده شتده است .امعه مورد بررستی ،استاتید رشتته حستابداری
آموزشکده فنی دختران یزد و رو

ن واهتد بود همننین هزینته هتای زمتانی و متالی رفت .و آمتد و حضتتتور را برای

مع آوری داده ها نیز مااح ه اس.

دانشتتدو و استتتاد واهر داده و بال
آموز

الکترونیتک تر مته وا ه  E-Learningاستتتت .و گتاه بتا نتام آموز

آموز

مدتازی شتتتنتاختته می شتتتود آموز

میشتتود تا دانشتتدویانی وه مشتتیله واری

زیادی دارند در ستتالات فراغ .خود از آموز ها بهره مند شتتوند همننین در

-2تعریف آموزش الکترونیکی
1

برای

الکترونیکی بته نولی از آموز

مدتازی ،دانشتتتدویتان میتواننتد بته هر تعتداد وته ب واهنتد مرتواهتای

آموزشتتتی را مطتالعته یتا مرور نمتاینتد] [2,3بتا این و ود ،این آموز هتا بتا

گدتته

دشواریهایی نیز همراه اس .وه در ادامه تشریح شده اس.

میشتتود وه ب ر ا تتلی آن به تتورت الکترونیکی و با بهرهگیری از بستتترهای
الکترونیکی و رایانهای اندام می شتتود و استتتاد و دانشتتدو به تتورت فیزیکی و

-4دشواریهای آموزش مجازی و ارائه راهکارها ]:[3

همزمتان در یتک ویس درس حضتتتور نتدارنتد مرتواهتای آموزشتتتی نیز (متاننتد

در این ب ر بته بیتان برخی از دشتتتواریهتایی وته آموز

فیلمهای آموزشتتی ،فایتهای پاورپوین ،.تتوتی ،متن و ) با استتتداده از رو

الکترونیکی بته همراه

دارد پرداخته و راهکارهای الزم ارائه میشود:

هتای الکترونیکی متاننتد بته اشتتتترای گت اری در تتتدرتات و یتا ستتتامتانتههتای

 .1در ابتدا ،استاتید و دانشتدویان با آموز

آموزشتتی ،ویدئو وندران  ،ارت اط اینترنتی ،تلدنی و ) به حضتتور دانشتتدو می

الکترونیکی آشتنایی وافی نداشتتند

با این و ود دانشتگاه فنی و حرفه ای با ایداد بستتری مناستب برای آموز

رسد][1

الکترونیکی و برگزاری وبینارهای ت اتاتی و دوره های آموزشتی ،بال
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 .6استتداده همزمان از متن ،تدا و تاتویر ،مدیری .تعداد و زمان استییدها ،به

افزایر دانر و مهارت استاتید شتد وه بر ویدی .آموز های ارائه شتده به

همراه واهر ستترل .بیان استتاتید در آموز های الکترونیکی نیز از دیگر

دانشدویان تاثیر بسزایی داش .همننین با اطیعرسانیهای گسترده و

راهکارهایی بود وه بال به ود ویدی .یادگیری دانشدویان شد

برگزاری وبینارهایی برای دانشتتدویان ،آنها را نیز با یادگیری الکترونیکی

 .7در خاوت امترانات وه به ورت برخط ورت پ یرف ،.تدابیری مانند

آشنا نمود

موارد ذیت امنی .آزمون را افزایر داد:

 .2در برخی از ویسهای مدازی ،دانشتدویان در ویس حضتور داشتتند ،اما

مدهومی بودن ستتواالت ،استتتداده از بانک ستتوال ،قرار دادن ستتواالت به

تو ه آنها برای یادگیری وافی ن ودب استاتید رشتته حستابداری با پرستر و

تتتورت تاتتتتادفی و بتته هم ری تن ترتیتتب گزینتتههتتا در آزمونهتتای

پاستال در ویسهای آنیین ،قرار دادن مطالب درستی و تمرینها در ستای.
آموز

چنتدگزینتهای ،واهر مدت زمان آزمون ،لدم امکان بازگشتتت .به ستتتوال

مدازی دانشتتگاه و ش ت کههای پیام رستتان ،و اختاتتات نمره برای

فعالی.های ویستی و ارستال پاستالها ،انگیزه دانشتدویان را برای تی

ق لی و لدم مشاهده پاسالها در انتهای آزمون

در

-5نتیجه گیری

طول نیمسال ترایلی افزایر دادند
 .3در زمانهایی وه برخی از دانشتتتدویان دروس لملی را به درستتتتی متو ه

گرچه پیادهستتتازی آموز های الکترونیکی با مشتتتکیتی همراه استتت ،.اما امید

نمیشدند ،قرار دادن سواالت دانشدویان به همراه پاسالهای استاد در گروه

استت .با گ ر از برران وووید 19و با استتتداده از تدربیات وستتب شتتده در این

شتد تا ستایر دانشتدویان نیز به ایرادات خود

دوران ،بتوان با بهرهگیری بیشتر از آموز های الکترونیکی به همراه آموز های

ویس و تاالرهای گدتگو بال

حضوری ،ویدی .یادگیری را در دانشگاه ها و مراوز آموزشی افزایر داد

پی برده و مسایت را بهتر یاد بگیرند
 .4ابتکار استاتید در استتداده از تاتاویر

ا مرت ط با موضتوع یادگیری ،به

همراه تدای پرانر ی ،لرن و شتیوه بیان مناستب ،بال

-6سپاسگزاری

ابی .باتری و

از استتتاتیتد رشتتتتته حستتتابداری آموزشتتتکتده فنی دختران یزد وه با حو تتتلته به

شتتنیداری مرتواهای آموزشتتی و اشتتتیار بیشتتتر دانشتتدویان برای مطالعه
مطالب تدری

پرسرهای نویسنده پاسال داده اند ،تشکر و قدردانی میشود

شده گردید

 .5بیان طرح درس در ابتدای فایتهای آموزشتی و طرح پرستر در ابتدای هر
مر

-7منابع

دید ،ضمن ایداد نظم در ذهن دانشدویان ،وندکاوی و دق .آنها

 .1بابایی ،مرمود ،مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی ،نشر چاپار1389 ،

را در یادگیری افزایر داد

https://vestasoftware.com/fa/journal-elearning/elearning/8advantages-for-using-virtual-education

 .3یافتههای پژوهر
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سیاست ها و عملکرد آموزش الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه ای در دوران بحرانی کووید 19در ترازوی
نقد و ارزیابی
غالمرضا کیانی ،1مهدی طاهرخانی ،2صبا عالم پور ،2حسینعلی
.1

منظوری2

دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس و معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
.2

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی  ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده تجربه
آموزش در دوران کووید  19مانند دیگر عرصهه اای زندگی داار توو شهده ا.هتم آموزش اروترونیوی که در دی داه اای ا یر با.هرعت ک ی درحا رشهد بود و در بر ی مراک آموزشهی مولو
مانده بود اینک در این دوران بورانی به عنوان تنها راه حل کلیدی تداوم آموزش مطرح شهد اما ددید بودن و ا.هتل امام متعدد آن ،عرصهه آموزش را با اارش اای ددیدی روبرو کرده ا.هتم دانشهگاه
فنی و حرفه ای نی با داشهتن  174واحد آموزشهی در کل ایران از این قاعده مسهتننا نووده و با برنامه ری ی .هامانه ای به نام .ه یاد را برای آموزش اروترونیوی بر و و برون و در دو نی سها دوم .ها
توصهیلی  98-99راه اندازی کردم این مقاره با د ع آوری ادالعام ک ی از .هامانه معاونت آموزشهی و ا.هتجراط ادالعاتی مانند می ان مشهارکت اعاهای دامعه آموزشهی ،تعداد دروس ،تعداد کالس اای
مجازی،رینک اا و فایل اای آموزشهی ،آزمون اا ،تواری ،،و مجامع گلتگو .هعی میوند تا می ان مشهارکت آموزشهی و دیگر عوامل مسهتجرط از .هامانه را برر.هی کندمعالوه بر این پر.هشهنامه اایی مج ا
ویژه دانشهجویان و ا.هاتی د نی می ان رضهایت ندی را نسهوت به بر ی دنوه اای آموزش اروترونیوی بین این دو گروه مقایسهه میوندم ا ننین با ا.هتلاده از رگر.هیون طی می ان تاثیرگذاری ار یک از این
عوامل بر روی می ان رضهایت کلی برر.هی شهده ا.هتم از .هوی دیگر د ع آوری ادالعام کیلی شهامل مصهاحوه از عوامل مجتل ،مانند ا.هاتید ،دانشهجویان ،رو.ها و معاونین واحد اای آموزشهی و آناری
کیلی با نرم اف ار  MAXQDAنشان می داد که اه ملاای ی در حیطه اای مشوالم و معایب،م ایا ،رااواراا ،و پیشنهادام برای بهوودبجشی به د.ت امده ا.ت تا منجر به درک ع یق تری از نگرش
مودود و اصالحام مورد نیاز در میان عوامل آموزشی شودم

تحلیل داده ها

 -1مقدمه
با شیوع ا ه گیری کووید  19و نیاز به توق ،برگ اری کالس اای حاوری در دانشگاه اا ،دانشگاه

در این پژواش برای تولیهل داده اهای کیلی و ا.هههتجراط تم اها از مصههههاحوهه اها از نرم اف ار

فنی و حرفه ای بدون داشتن تجربه و امادگی قولی در برگ اری اموزش اروترونیوی ،اقدامام الزم

 MAXQDAنسهجه ی  21ا.هتلاده شهدم ا ننین برای تولیل داده اای کیلی از آمار تولیلی در

را برای موقق کردن این امر انجام داده و .امانه ی  .یاد را به عنوان بستر آموزشی راه اندازی کردم

قارب رگر.یون طی و از دریق نرم اف ار  SPSSنسجه  26بهره گرفته شده ا.تم

از تاریخ  15فروردین ا ه ی واحداای آموزشی این دانشگاه مل م به برگ اری کالس اای بر و

یافته های کمی تحقیق

و برون و به ا راه بارگ اری موتوای آموزشی ،تواری ،دانشجویی و نی برگ اری آزمون اای

بر ا.ههاس آمار د ع آوری شههده تا تاریخ  3مرداد ماه  1399نتایج مربوط به بجش ک ی در ا ه

مست ر برای .نجش دانشجویان شدندم .امانه  .یاد بستر منا.وی را فراام ن ود تا ع لورد واحداای

واحد اا بد.هت آمدند و .هس

د ع آن اا در کل واحد اای کشهور موا.وه شدند که در ددو 1

اموزشی کل کشور توت نظارم قرار گرفته و گ ارشام اماری از ا ه ی فعاریت اای آموزشی به

بکر شده اندم

د.ت آیدم با ودود این ،آموزش اروترونیوی در دانشگاه فنی و حرفه ای با اارش اای فراوانی

ددو  – 1نتایج مربوط به بجش ک ی

روبرو شده ا.ت که نیاز به شنا.ایی و ر.یدگی دارندم بدین منظور ،توقیق مورد نظر به برر.ی

خدمات آموزشی (میز خدمت)

تکلیف

لینک آموزشی

فایل آموزشی

اروترونیوی و .نجش می ان رضایت ندی کاربران .امانه ا.تلاده می کندم

آزمون ها

ادالعهام مودود بهه منظور شهههنها هت و تولیهل ع یق از عوامهل موثر در می ان موفقیهت آموزش

جلسات درس

پژواش حهاضهههر از روش توقیق تللیقی خآمیجتههی برای د.هههت یهافتن بهه دنوهه اهای کیلی و ک ی

دروس

روش تحقیق

مشارکت دانشجویان

پردا ته ا.ت تا بتواند در رفع این اارش اا نقش موثری ایلا کندم

مشارکت اساتید

ع لورد دانشگاه و مشوالم اموزش اروترونیوی به صوص مشوالم مربوط به .امانه  .یاد

76984

64806

354392

172278

57392

466896

38171

توصیلی و نی گ ارشام مربوط به عل ورد در.ی ا.تان اا و واحداای فنی و حرفه ای کل کشور

86%

برای د ع آوری داد ه اای مورد نیاز توقیق ،ابتدا دداو و ن وداراای مربوط به گ ارشام آماری

96%

جمع آوری داده ها

در .ههامانه .هه یاد و می ان مشههارکت اعاههای دامعه آموزشههی ،تعداد دروس ،تعداد کالس اای
مجازی،رینک اا و فایل اای آموزشههی ،آزمون اا ،تواری ،،و مجامع گلتگو مورد برر.ههی قرار
گرفتم .هس

برای انجام مصهاحوه اا ی نی ه .ها تاری موققین به صهورم حاهوری به واحداای

دروس برگ ار شهههده در .هههامانه آموزش مجازی به  4گروه نظری ،ع لی ،نظری ع لی ،و معارف

قابل د.هترس واقع در ا.هتان اای تهران ،آبربایجان بربی ،ق وین. ،هیسهتان و بلواسهتان ،ارم گان و

تقسیم بندی شدند که تعداد دروس و دلسام بارگذاری شده در ن ودار  1قابل

را.ههان رضههوی مرادعه کرده و یا به صههورم بیرحاههوری و مجازی با شههرکت کنندگان شههامل

مشهااده ا.هتم به ازای ار درس نظری ،ع لی ،نظری ع لی ،و معارف به ترتیب و به دور متو.هو

رییسهان دانشهوده اا ،معاونین آموزشهی ،مدیران گروه اای در.هی ،ا.هاتید و دانشهجویان مصهاحوه

5م1 ، 13م4 ،10م ،14و 6م 9دلسههه بارگذاری شههده اندم این تعداد بارگذاری فراتر از می ان مصههو

کرده و موار ام را ضهوو ن ودندم و ا ننین پر.هشهنامه اای مربوط به عوامل آموزشهی نی از دریق

شههورای آموزشههی دانشههگاه دهت احراز شههرایو برگ اری موفق و دریافت مجوز برگ اری آزمون

.امانه ار.ا و نتایج د ع آوری شدندم

نهایی ا.تم

79

با مقایسههه درصههداای مربوط به ار فاکتور بین دو گروه ا.ههاتید و دانشههجویان میتوان دریافت که
می ان رضهایت ا.هاتید نسهوت به آموزش اروترونیوی بیشهتر از می ان رضهایت دانشهجویان بوده ا.هتم
تعداد جلسات بارگذاری شده

244921

تعداد دروس

برای تولیل ع یق تر نتیجه ی نظر .ههنجی از رگر.ههیون طی ا.ههتلاده شههد و دوق نتایج به د.ههت
آمده ،می ان رضهههایت از .هههامانه .ه ه یاد )(coefficient=.61و .هههطی کیلیت عل ی آموزش

143884

) (coefficient=.60به ترتیب بیشترین نقش را در تعیین می ان رضایت کلی دانشجویانخ%39یایلا

15248

1574

11564

62843
6899

دروس نظری-
عملی

دانش هجویان خ%34یمی باشههدما ننین رضههایت ا.ههاتید نسههوت به ادالع ر.ههانی خ%80یو آموزش از

18134

دروس معارف

کرده اندم این در حاری ا.ت که می ان رضایت ا.اتید از .امانه  .یادخ%69ی بیشتر از می ان رضایت

دروس عملی

.هوی دانشهوده ااخ %63ی باالتر از رضهایت دانشهجویان بوده ا.هتم دوق نتیجه پر.هشهنامه ،بیشهترین
می ان نارضهایتی ا.هاتید از برگ اری وبیناراای آموزشهی ا.هاتید و نی زمان راه اندازی کالس اای

دروس نظری

برون و از دریق  .یاد بوده ا.تم

یافته های کیفی تحقیق
ن ودار  -1تعداد دروس و دلسام بارگذاری شدهم

داده اای کیلی توقیق از مصاحوه با ا.اتید ،رییسان و معاونین و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه

ا ننین نتایج بد.هت آمده در ددو  2از واحد اای د تران و پسهران نشهان دانده مشهارکت بیشهتر

ای در واحداای ا.تانی مجتل ،بد.ت آمدم در مرحله او ت ام د الم تولیل موتوایی شدند و

آموزشوده اای د تران نسوت به پسران درار دو گروه دانشجویان و ا.اتید ا.تم

اهار گروه مشوالم و معایب آموزش مجازی،م ایا ،رااواراا ،و پیشنهادام برای بهوود بجشی به

ددو – 2می ان مشارکت ا.اتید و دانشجویان بر ا.اس دنسیت

عنوان موضوعام موتوایی شنا.ایی شدند  .از ب رگترین مشوالتی که ار .ه گروه با آن روبرو

جنسیت

مشارکت ا.اتید

مشارکت دانشجویان

آموزشوده اای پسران

95%

84%

ع لی ،عدم د.تر.ی منا.ب به اینترنت و ز یر.ا ت اای الزم ،و نی مشول ارزیابی از دانشجویان

آموزشوده اای د تران

%98

%89

بودم

شدند نداشتن مهارم الزم برای بهره گیری از آموزش اروترونیوی به صوص برای تدری

دروس

ا ننین نتیجه پر.هشهنامه نظر.هنجی از می ان رضهایت ندی ا.هاتید و دانشهجویان نسهوت به دنوه اای

راهکارها و پیشنهاداتی برای سیاست های ترم آتی

مجتل ،آموزش مجازی در بر ی از واحداای کشور به صورم ن ودار 2و  3قابل مشااده ا.تم

رااواراایی از .وی مسئورین و ا.اتید برای حل این مسائل به کار گرفته شد و نی پیشنهاداتی برای
بهوود بجشیدن به این نوع آموزش در آینده مطرح شد که برای ن ونه میتوان به توان ند.ازی
آموزشگران ،ارتقای قابلیت اای .امانه  .یاد و می

68% 70% 69%

75% 75% 72%

69%

75%

دمت ،تأمین و تجصیص اعتوار بیشتر برای

تهیه زیر.ا ت آموزشهای اروترونیوی ،اموان برگ اری کالس اای بر و در دا ل .امانه  .یاد،

79%

برگ اری کالس اای مت رک کشوری و منطقه ای ،توییر .یا.ت درصد برگ اری کال.های آنالین
و آفالین ازنسوت  %30به  %70به اف ایش  50تا  60درصدی کالس اای آنالین ،ادواری کردن
آزمون اای تدریجی و تواری ،به عنوان 50درصد ن ره ار درس ،انعطاف پذیر بودن آموزشی
دهت تودیل شدن به حاوری یا اروترونیوی اشاره ن ود

م
نتیجه گیری

نمودار - 2می ان رضایت ندی ا.اتید از بر ی دنوه اای آموزش اروترونیویم

با توده به نتایج به د.م امده از گ ارشام و مصاحوه اای اندام شده می توان ابعان کرد که با ودود

نحوه اطﻼع رسانی
صفحات آموزش…
امکان ارتباط دو…
برآورده شدن…
امکان برقراری …
رضایت از زمانبندی …
ارزیابی دانشجویان
کیفیت مناسب اموزش
انطباق مطالب با…
دسترسی آسان به…
دسترسی به لینک …
دسترسی به…
رضایت از نحوه…
رضایت از کیفیت …
رضایت از کیفیت …
رضایت از انسجام…
استفاده از عناصر…
دریافت بازخورد الزم
میزان استقبال از…
رضایت از سامانه LMS

80
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40
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0

مشوالم و اارش اای فراوان و ع لورد نارضایت بجش تعداد اندکی از واحداای اموزشی دانشگاه
فنی و حرفه ای ،ع لورد کلی دانشگاه موفقیت آمی بوده و مانع از تعطیلی آموزش در این دوران
گشته ا.مم اروته ت رک بیشتر شرکت کنندگان در محیو آموزش دانشگاای بر روی عوام اارش
برانگی مانند بستر اموزشی و کیلیت اموزش نشان دانده ر وم توده و ر.یدگی و اصالحام متوریان
امر آموزش اروترونیوی ا.م زیرا در این حیطه عوام زیر .ا تی محیطی و آموزشی نظیر اینترنت
و پلتلرم اای آموزشی نقش تعیین کننده ای دارند که بهوود آن اا در حوزه ی وظای ،مدیریت
آموزشی باالد.تی ا.م م

ن ودار 3م می ان رضایت ندی دانشجویان از بر ی دنوه اای آموزش اروترونیویم

80

آموختههایی از اولین تجربه آموزش الکترونیکی در بحران کرونا
آزاده مداح
استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) a.maddahi@alzahra.ac.ir

چکیده تجربه

کووید  1۹مهمان ناخواندهای که در اسففدمدماه  1۳۹8و تقریباً در ابتدای ترم تحصففی
عال شفد دانشفگاهها را با چالشف جدی در خصفو

باعث تعطی

کامل و ناگهان کالسهای آموزش ف نظام آموزش

نحوه ادامه آموزش مواجه کرد .دغدغههای سفالم

دانشفوویان و اسفاتید از یکسفو و ضفرور

تداوم آموزش از سوی دیگر سبب شد که آموزش موازی بهعموان "تمها گزیمهی ممکن" پیش روی دانشگاه قرار گیرد .گزیمهای که خود با چالشهای
برای مواجهه با این بحران نبود زیرسفاخ های الزم عدم آشفمای اساتید و دانشوویان با محیط سامانهها و

فراوان نظیر عدم آمادگ و برنامهریزی قب

الزاما آموزش موازی و  ...مواجه بود و اسفترس و نگران های ناشف از کرونا بین دانشفوویان و اسفاتید نیز بر این دغدغهها م افزود .مواجهه اثربخش با
این بحران و تبدیل کردن این تهدید مهم به یک "فرصف
ممعطف هوشفممدانه و نظامممد نسفب

طالی " برای ارتقای کیدی آموزش عال

به شفرایط پیشآمده اسف

و نیازممد مشفارک

مسفت زم تصفمیمگیری بهموقع و عکسالعمل سفریع

همدالنه و تالش جهادگونه اعضفای دانشفگاه هم در سفطو مدیریت

و راهبری و هم در سطح فردی هر یک از اساتید اس .
در این گزارش توربیفا نگفارنده بهعموان یک از اعضفففای هیفا ع م دانشفففگفاه الزهرا در اولین ترم آموزش موفازی در بحران کرونا ارائه م گردد و
تالش م شفود عالوه بر مروری اجمال بر اقداما سفطح مدیریت و کالن دانشفگاه توربیا حاصفل از برگزاری سفه درس کارشفماسف و کارشفماسف
ارشفد حسفابداری به صفور ترکیب از آموزش آنالین و آفالین (در  Adobe connectو  )Moodleو نیز برگزاری  5ج سفه آموزشف برای سفایر
اعضای هیا ع م دانشگاه الزهرا (در خصو
واژههای کلیدی :آموزش الکترونیک

آزمون سازی و کار با  )Moodleبه طور مختصر ارائه گردد.

توسعه حرفهای اعضای هیا ع م

مدیری

 -1مروری بر اقدامات در سطح دانشگاه

 -تصمیمگیری سریع و اطالع رسان مستمر تصمیما اتخاذ شده

دانشگاه الزهرا دانشگاه جامع بانوان با ده دانشکده یک پژوهشکده و متشکل از۴۶

 -پیگیری و رصد مستمر پیشرف پروژه توسط مدیری ارشد دانشگاه

گروه آموزش اس  .در این دانشگاه پس از شیوع بیماری کرونا و در آغازین
روزهای تعطی

دانشگاه بهسرع

اقداما

الزم جه

 -پیگیری روسای دانشکده ها و رصد عم کرد آموزش اساتید

بررس ابعاد موضوع

سیاس گذاری و پیگیری اجرای آموزش الکترونیک

 -شفبکهسفازی و تشفکیل گروههای پشفتیبان موزا برای هر دانشفکده در شفبکه

صور گرف .

اجتماع و پاسخگوی مستمر به سواال اساتید

کمیتهراهبری آموزش موازی در باالترین سطح دانشگاه و متشکل از ریاس

 -توانممدسفازی و توسفعه حرفهای اسفاتید از طریق برگزاری کالسهای آموزشف

دانشگاه معاونان و مدیران حوزه آموزش مال اداری فماوریاطالعا و اساتید

برخط و تهیفه محتواهفای آموزشففف مخت ف و اشفففتراذ گفذاری توربیفا هر

متخصص تشکیل شد و با تامین زیرساخ ها و آمادهسازی سامانههای Adobe

یک از اعضای هیا ع م با سایر همکاران

 connectو  Moodleامکانا ضروری برای آغاز کالسهای موازی در اختیار
اساتید دانشگاه قرار گرف

خالقانه کالس ارزیاب اثربخش

 - 2مروری بر اقدامات در سطح کالس

به گونهای که امکان تشکیل کالسهای برخط از 12

اسدمد برای اساتید فراهم گردید .متعاقبا با تعریف تمام کالسها و دانشوویان در

پس از فراهم شفدن زیرسفاختهای فم و مقررات الزم در سفطح دانشفگاه مدیری

 Moodleامکان استداده از این سامانه نیز برای کالسهای غیرهمزمان و یا ترکیب

خالقانه کالس و بازنگری در شفففیوه تعامل روش تدریس و شفففیوههای ارزیاب

فراهمشد .اگرچه تح یلدقیق عم کرد در سطح کالن دانشگاه مست زم بررس

دانشففوویان از مهمترین موضففوعات اسفف

جزئیا اقداما و راهبردهای اتخاذشده و مسائل فم مرتبط توسط تیم مدیریت

نظرسففمو از دانشففوویان در خصففو

و راهبری دانشگاه و متخصصان این حوزه اس
یک از هیا ع م

در موفقی

اما آنچه از نظر نگارنده بهعموان

این پروژه موثر بوده شامل موارد زیر اس :

 مشففارک فعاالنه مدیری ارشففد دانشففگاه به ویژه ریاس فآموزش

دروس در ترم گذشته به شر زیر اس :

معاون اداری مال و مدیری

دانشففگاه معاون

فماوری اطالعا
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که باید مورد توجه قرار گیرد .نتایج
میزان رضففای از آموزش الکترونیک

 -فراهم کردن امکان مراجعه مودد دانشوو به فی م کالس ضبط شده و محتوای

بسیار کم
بسیارزیاد

%2

%22

کم

درس جه

%16

تکمیل جزوه ها و رفع اشکاال

 -2-3ارزیابی اثربخش دانشجویان

بهرهگیری موثر از امکانا سفامانه آنالین و آفالین جه ارزیاب مسفتمر دانشفوو

متوسط
%22

ط ترم از طریق ارزیاب میزان مشفارک کالسف

زیاد
%38

آزمونهای مخت ف و متموع به ارزیاب اثربخشتر داشوویان ممور م شود.

شکل  .1میزان رضایت دانشجویان از آموزش الکترونیکی درس

با توجه به نمودار باال به نظر م رسفد رضفای
زیاد و بسفیارزیاد نشفاندهمده موفقی
خصو

 ۶0درصفد از دانشفوویان در حد

-3نتیجهگیری

نسفب آموزش الکترونیک بوده که در این

صفففرفمظر از سفففیفاسفف ف هفای کالن و محیط پیرامون انوفام اثربخش آموزش

مهمترین عوامل موفقی به شر زیر اس :

الکترونیک در هر دانشفگاه مسفت زم اتخاذ تمهیدا الزم هم در سفطح "دانشفگاه"

-2-1جلب مشارکت و همدلی دانشجویان

از نظر نگفارنفده مهمترین عفامفل در موفقیف

و هم در سفطح هر "کالس" اسف  .در اولین ترم آموزش الکترونیک

آموزشموفازی (بفهویژه بفا توجفه بفه

شفرایط حسفاسکمون ) ج ب اعتماد مشفارک

قطع صفدا و تصفویر و کمدی ایمترن

و همراه دانشفوویان اسف  .این
سفففامفانفههفا ( Adobe

توسفعه حرفهای وتوانممدسفازی اعضفا و فرهم
محتوا و مفدیریف

را فراهم م کمد.

و همدل دانشفوویان تامین

خالقفانفه کالس و ارزیفاب اثربخش م توانفد ممور بفه آموزش

الکترونیک اثربخش شفود .بدیه اسف

-2-2مدیریت خالقانه کالس و آموزش اثربخش

آنچه در ترم گذشفته انوام شفد با سفطح

ایدهآن فاص ف ه دارد و تحقق کامل این تحون عظیم و اهداف متعال آن مسففت زم

از مهمترین موضفوعات که در این زمیمه اسفتداده شفد و مورد اسفتقبان دانشفوویان
قرار گرف عبارتمد از:
مشفارکت کالس و مشفارک دادن دانشفوویان در تصفمیمگیریهای

اقداما زیادی اسف

اما بهرهگیری از این توربیا عالوه بر ایمکه به گذرکردن

مماسفب از شفرایط فع

کمک شفایان م کمد م تواند آغازگر تحول شفگرف

در نظام آموزشف باشفد و آموزش الکترونیک بهعموان مکملِ آموزش حضفوری

مربوط به مدیری کالس و نحوه ارزیاب

نیز به کار گرفته شود.

 برقراری تعامل دوطرفه و بازخوردی بین اسففتاد و دانشففوو و ج ب مشففارکپادهای نظرسفمو و

-4منابع

پاسخ به سواال چمد جواب یا کوتاه پاسخ

توربیفا ممفدر در این گزارش بفا توجفه بفه برگزاری  ۴۶ج سفففه کالس آنالین

 -رفع یکمواخت کالس با ابزارهای مخت ف انعطاف پذیری بیشتر در نحوه ارائه

برای دانشفوویان کارشفماسف و ارشفد حسفابداری نظرسفمو از دانشفوویان (55

درس و به چالش کشیدن دانشوویان

ندر) و نیز برگزاری  5ج سفففه ( 500ندرسفففاعف ) کالس آنالین برای همکفاران

 ارائه محتوای درس بهصور دستهبمدی شده متموع و زمانبمدیشده -مراجعه به سفای

سفازی باید در سفطح دانشفگاه مورد

توجه قرار گیرد .در سفطح کالس نیز ج ب مشفارک

آگاه یافتن از نگرش و دغدغههایدانشفوویان و درذمتقابل از شفرایطموجود

فعان دانشفوویان ط کالس برخط از طریق محیط چ

از مهمترین چالش های بود که گروه از

ضروریس  .عالوه بر آن تصمیمگیری و اقدام بهموقع ممعطف و هوشممدانه

 connectو  )Moodleنیز این ارتبفاط دوسفففویفه را تسفففهیفل م نمفایفد و امکفان

 -مدیری

مشفکال

دانشفففوویفان بفا آن مواجفه بودنفد بمفابراین تفامین زیرسففففاخف هفای الزم امری

موضوع با تبیین همدالنه ارتباط اثربخش و دوسویه استاد و دانشوویان در محیط
آموزش موفازی میسفففر م شفففود .بهرهگیری از امکفانفا

تکالیف فردی و گروه و نیز

(اعضفای هیا ع م دانشفگاه الزهرا) در خصفو

ها و به کارگیری نرم افزارها و برنامه های کاربردی مرتبط با

و ارزیاب در  Moodleارائه شده اس .

مبحث آموزش درس
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بانک سفوان برگزاری آزمون

ارايه تجربه روند مجازی سازی در طی بحران کوويد -۱۹در دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرعلی سهراب پور  ،۱میترا ذوالفقاری ،2جواد سیدحسینی ،3شهرزاد غیاثونديان ،4محبوبه خباز مافی نژاد

5

.1

دانشیار ،گروه داخلی ،معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانaashohrabpur@tums.ac.ir ،

.2

دانشیار ،گروه یادگیری الکترونیکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهرانZolfaghm@sina.tums.ac.ir
.3

دانشیار گروه طب اوژانس دانشگاه علوم پزشکی تهرانhosaini@tums.ac.ir ،

.4

استاد .گروه پرستاری داخلی جراحی .دانشگاه علوم پزشکی تهرانshghiyas@tums.ac.ir

.5

استادیار .گروه آموزش پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهرانm-mafinejad@tums.ac.ir

چکیده تجربه
بحران کووید ۱۹-بی شک نظام آموزش عالی بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد .دانشگاه علوم پزشکی تهران از این موضوع مستثنی نبود .هرچند این دانشگاه با قدمتی کهن و سرمایه انسانی غنی
و ایجاد زیرساختهای اولیه مناسب و همکاری تیمی مراکز آموزشی و خدماتی و ستادی و با اتخاذ تصمیمات و اقدامات مدبرانه تالش نمود تا با رویکردی اقدام پژوهانه این آسیب را به یک فرصت برای
گذار از نظام آموزشی سنتی به نظام آموزش الکترونیکی بدل کند .بدون شک اگر فرایند استقرار نظام آموزشی ،با رویکرد علمی طراحی گردد و پس از طراحی و اجرا با ابزار مناسبی کیفیت اجرای برنامه
آموزشی بدرستی ارزشیابی گردد از نتایج ارزشیابی در بهبود روند و ارتقای فرایند میتوان بهره گرفت .در این مقاله سعی شده به اختصار فرایند اجرای آموزش مجازی در طی دوران بحران کووید ۱۹-در
دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان گردد و دستورالعمل ها و آیین نامه ها و ابزارهای ارزشیابی آموزش مجازی برای استفاده همکاران در سایر دانشگاه های علوم پزشکی معرفی گردد .هم چنین با نگاهی
نقادانه چالشهای پیش رو آسیب شناسی شده و راهکارهای اجرایی به اختصار پیشنهاد گردد.

واژههای کلیدی :مجازی سازی  ،بحران کووید ،۱۹دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -۱مقدمه

دانشکده که در زمینه آموزش مجازی دانش و تجربه کافی داشته) و با ابالغ رسمی وظیفه

در انشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه آموزش مجازی پیشرو بوده و اولین دانشکده

اطالع رسانی و اجرا و پایش فعالیتهای آموزش مجازی را در سطح دانشکده بر عهده بگیرد.

مجازی در کشور در سال  ۹۲در این دانشگاه تاسیس شد ولی علیرغم راه اندازی رشته های

تشکیل ستاد مجازی کرونا :این کمیته متشکل از  ۱۰نفر از صاحبنظران و مدیران ارشد و

مجازی در دانشگاه مجازی سازی در بستر آموزشهای حضوری تسری پیدا نکرده بود و از

ستادی جهت تصمیم گیری ،تعیین قوانین و سیاست گذاری های خرد و کالن زیر نظر

طرفی پلتفرم های آموزش انالین نیز تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته بودند لذا الزم بود

مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه ایجاد شد.

برخی از زیرساخت ها قبل از شروع برنامه و به دلیل بحرانی بودن و غیرمترقبه بودن شرایط
در حین اجرای برنامه فراهم گردد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می گردد:

تشکیل گروههای پشتیبانی ۱3 :گروه برای پاسخگویی و پشتیبانی از اساتید و دانشجویان
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در واتس آپ راه اندازی گردید .هم چنین

در طراحی آموزش مجازی استفاده ترکیبی از روش غیرهمزمان با استفاده از سامانه

امکان پاسخگویی توسط میز خدمت و یا تماس تلفنی و حضوری فراهم شد.

یادگیری الکترونیکی نوید و روشهای همزمان (برگزاری جلسات انالین در کالس مجازی
نوید و یا سایر پلتفرمهای انالین :اسکای روم .بیگ بلو باتن و ادبی کانکت) در اولویت

تشکیل گروه رابطین مجازی سازی در دانشگاه :از هر دانشکده و یا مرکز درمانی یک

استفاده قرار گرفت هر چند امکان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هدف افزایش

کارشناس رایانه از طرف معاونین آموزشی معرفی شدند تا ضمن توانمندسازی رابطین

تعامل استاد با دانشجو ترغیب شد.

توسط دانش کده مجازی امور مربوط به پشتیبانی و زمانبندی کالسهای مجازی و وبینارها
و جلسات دفاع مجازی را عهده دار شوند.

فراخوانی تمامی دروس و دانشجویان و اساتید از سیپاد به سامانه نوید دانشگاه و ایجاد
پانل درسی برای تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی و حتی موارد خارج از کوریکولوم

طراحی و تدوین راهنماها و دستورالعمل ها و قرار دادن آنها در سایت دانشکده مجازی

(ژرنال کالبها و کارگاه های آموزشی و دوره های توانمندسازی و )...بر بستر نوید انجام

از جمله :تدوین سواالت متداول در خصوص سامانه نوید -تدوین راهنمای نحوه ورود

شد.

به سامانه نوید -راهنمای ساخت و تدوین محتوای الکترونیکی توسط استادان در منزل-
راهنمای برگزاری کالس انالین همزمان .راهنمای برگزاری آزمون الکترونیک

طراحی و برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید در تدریس مجازی (کارگاه
آموزش آفالین و آنالین ،تدوین محتوای الکترونیکی در منزل و دوره کوتاه مدت

طراحی شیوه و روشهای ارزشیابی تدریس مجازی :تدوین آیین نامه آموزش غیر

یادگیری الکترونیکی و )....

حضوری و ارزشیابی ویژه شرایط اپیدمی کرونا ویروس در دو بخش سیاست ها و قوانین
و مقررات آموزش مجازی و ارزشیابی در  ۱۶ماده و  ۴تبصره مصوب و ابالغ شد (پیوست

طراحی زیرساخت های اجرایی و ستادی و پشتیبانی که شامل موارد زیر بودند :تشکیل

 .)۱هم چنین شیوه نامه نظارت و پایش دروس مجازی و پروتکل های اجرایی آن در ۱۵

کارگروه مجازی سازی در دانشگاه؛ این کمیته متشکل از  ۱۵نفر ( یک نماینده از هر

ماده مصوب و ابالغ شد (پیوست  .)۲تدوین برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه) در

 تهران ،بلوار کشاورز ،خ نادری ،بن بست دولتشاهی ،پالک  ،۲دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
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جلسه شورای آموزشی جهت بررسی کیفیت آموزش مجازی طراحی نظام ارزشیابی

در کنار روشهای حضوری بهره ببرند .هر چند برای استمرار و تقویت آن الزم است

کمی و کیفی آموزش مجازی :تدوین و روانسنجی پرسشنامه های نظرسنجی :پرسشنامه

تدابیری جدی اتخاذ گردد و مشکالت پیش رو با موشکافی شناسایی و مرتفع گردد.

نظرخواهی از دانشجویان در خصوص کیفیت دوره آموزش مجازی /پرسشنامه ارزشیابی

مهمترین چالشها عبارت بودند از :با توجه به ماهیت دانشگاه بخش عمده ای از تدریس

عملکرد اساتید در تدریس مجازی از منظر دانشجویان /پرسشنامه نظرخواهی از اساتید در

واحدهای درسی عملی و کارورزی است که تنها حدود  ۲۵درصد ان در خوش بینانه

خصوص تدریس مجازی

ترین حالت امکان مجازی سازی را دارد و برای این امر الزم است دانشگاه تجهیزات و
امکانات الزم برای فراهم آوردن امکانات بیمار مجازی و سیموالتورها و واقعیت افزوده

نتايج:

و سایر نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط را ایجاد کند و هم از جنبه نیروهای فنی

تمامی دروس نظری به صورت مجازی بصورت رضایت بخشی اجرا شد .از مجموع

متخصص و هم امکان ات و تجهیزات این بستر تقویت شود که این مهم در دست اقدام

 ۱۶۶۷استاد دانشگاه  ۷۴۷نفر ( ۴۴/8درصد) در نظرسنجی شرکت کردند.دانشکده

قرار گرفت .هم چنین به دلیل عدم دسترسی دانشجویان از خارج از کشور به سامانه نوید

توانبخشی و کالج زبان و دانشکده مجازی مشارکت صد درصدی در این خصوص

اقداماتی جهت تخصیص اکانت و ایجاد سرویس  V.Campusبرای دانشجویان بین

داشتند .بیش از نیمی از اساتید ( ۵8درصد) تجربه قبلی آموزش مجازی را نداشتند.

الملل انجام گردید اما علیرغم این اقدامات بطور کامل دسترسی ایجاد نشده و با توجه

بیشترین بستر مورد استفاده در دانشگاه سامانه نوید و اسکای روم (جمعا )٪۶۷

به اهمیت بین المللی سازی در آموزش عالی الزم است دسترسی نوید از خارج از کشور

بود.اطالعات دموگرافیک و جمعیت شناختی در نمودار شماره  ۱آورده شده است.

با تمهیدات مناسب از سوی وزارت بهداشت فراهم شود.

اکثریت اساتید اذعان داشتند که در منزل محتوای الکترونیکی خود را تهیه کرده اند

زیرساختهای آموزش مجازی خصوصا در بخش همزمان الزم است تقویت شود .با رفع

(پاورپونت همراه با صدا  )٪3۹و تنها حدود  ۱۰درصد از محتوای ضبط شده در اتاق

فیلترینگ امکان استفاده از بسترهای آموزشی بیشتری مهیا شده و تنوع سرویسهای ارایه

اگوستیک دانشگاه استفاده کردند .میانگین نمره در خصوص کیفیت تدریس مجازی

اموزش الزم است بطور گسترده تری مهیا شود.

( )3/۴۹از  ۵نمره برآورد گردید ۶۷/۰3 .درصد از اساتید تمایل داشتند که در ترمهای

ایجاد تسهیالت الزم و دسترسی به اینترنت پر سرعت خصوصا برای دانشجویانی که در

آتی هم از بستر مجازی استفاده کنند و این تجربه را خوشایند می دانستند ۶8/۵۲ .درصد

مناطق محروم هستند و از حداقل امکانات الزم (لب تاپ یا موبایل هوشمند) برخوردار

در مجموع از تدریس مجازی علیرغم مشکالت و کاستی های ان رضایت داشتند .نتایج

نیستند هم باید مد نظر قرار داده شود.

نظرسنجی در جدول شماره  ۱به تفکیک سواالت پرسشنامه ارایه شده است.

علیرغم برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید در طراحی

نتایج نظراهی از دانشجویان در خصوص تدریس مجازی:

اثربخش تدریس مجازی کافی نبود و الزم است در این زمینه اقدامات بیشتری انجام

 ۷۴۰نفر از دانشجویان رشته/مقاطع تحصیلی مختلف در این نظرسنجی شرکت کردند.

گردد و مدل های آموزشی مناسب محیط های تدریس مجازی ارایه گردد.

دانشکده توانبخشی با مشارکت  ۲۱/۶۲درصدی دانشجویان این دانشکده بیشترین میزان

یکی از دالیل موفقیت دانشگاه در استفاده گسترده از آموزش مجازی فراهم آوردن

مشارکت را داشتند ۴۶.3۵ .درصد دانشجویان شرکت کننده در نظرسنجی در مقطع

سیستم پشتیبانی و حمایتی از اساتید و دانشجویان در  ۷روز هفته و  ۲۴ساعت از شبانه

کارشناسی پیوسته بودند و  ۲۴.3۲درصد دانشجویان شرکت کننده در مقطع دکترای

روز بود که با تالشی جهادی انجام شد اما استقرار نظام حمایتی و پشتیبانی به صورت

عمومی حرفه ای بودند .مابقی درصد شرکت کنندگان را دانشجویان مقاطع تحصیلی

اصولی و ترجیحا هوشمند نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دارد.

کارشناسی ارشد ،دکترای تخصصی ،کارشناسی ناپیوسته ،دستیاری پژوهشگر تخصصی،

با توجه به وقت گیر بودن آموزش مجازی و صرف تالش و زمان بیشتر در مقایسه با

دستیاری تخصصی بالینی ،و کاردانی تشکیل دادند .اطالعات دموگرافیک و جمعیت

آموزشهای حضوری لذا الزم است سیاست های حمایتی و تشویقی بیشتری انجام شود.

شناختی در نمودار شماره  ۲آورده شده است ۵۶/۵ .درصد دانشجویان اذعان داشتند که

تدوین محتوای الکترونیکی مناسب و کارآمد از مهمترین ارکان یادگیری الکترونیکی

جلسات آنالین در یادگیری درس برایشان کمک کننده بود .نتایج نظرسنجی در جدول

است که الزم است نرم افزارهای مناسب تهیه و نیروی متخصص فنی به تعداد کافی در

شماره  ۲به تفکیک سواالت پرسشنامه ارایه شده است .به طور کلی  ۶۲/۹۷درصد از

این امر به کار گرفته شوند.

دانشجویان از تدریس مجازی درس رضایت داشتند.

موارد مربوط به مالکیت معنوی و امنیت داده باید مورد توجه جدی واقع شده و دغدغه
اساتید در این خصوص مورد توجه قرار داده شود.

بحث و بررسی:

توجه به اصول اخالقی در فضای مجازی هم از نکات مهمی است که الزم است کدهای

دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیشترین میزان آمار مشارکت در تدریس مجازی در سامانه

اخالقی برای آن تدوین گردد .دسترسی به اینترنت رایگان و پرسرعت از الزامات اساسی

نوید در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور رتبه اول را در بین تمامی دانشگاههای

تدریس مجازی است که نباید از آن غفلت نمود.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کسب نمود و در نظر سنجی به عمل آمده ۷۰

موارد مربوط به آزمون های الکترونیک و احراز هویت از دیگر چالشهایی است که الزم

درصد از اساتید نگرش مثبتی به آموزش مجازی داشته و علیرغم کاستی ها و مشکالت

است پروتکل های امنیتی مناسبی بدین منظور طراحی گردد.

ناشی از بحران کووید و درگیری در محیط های بالینی و عدم تجربه قبلی در تدریس
مجازی از این شیو ه استقبال نموده و تمایل داشتند که در آینده هم از تدریس مجازی

8۴

کاربردشیوۀ تعاملی از دیدگاه گریسون و اندرسون در دروس عملی
1

فرزانه فخر
.1

ا مربی ،نقاشی ،دانشکده هنر دانشگاه بیرجند fakhr@birjand.ac.ir

چكيده تجربه
آموزش از راه دور یکی از پیامدهای انقالب صننتیی تنک ب بب دنلاپ پیشنردک در دناوری و وتنای اربلا جعتی و وجود داصن ب بیآ آموزش دهنده و آموزش ریرنده
بوجود آمده اتنک اما ایآ روز ها با بوجب بب ووو پدید شنیوو ویروک وید  19شنرای ویگری ها ملانی نرری و نوو اتنیااده از آ بب تنر ک در حاپ بغییر اتنک
.هدف ایآ پگوهش بررتنی میاا

ی برتنیعی اتنک ب در درک انننا علیتک عراحی ب بر ملنای عراحی و برتنی
ارایی آموزش ماازی و از راه دور در دروک ع ِ

اتیوار اتک باربب شده و برملنای شیو بتام ی ررینو و اندرتو مورد بو ی و بررتی ورار ردیب اتک تازما مورد مطالتب دروک ع ی برتیعی بدریس شده در
دانشنکده هنر دانشنگاه بیرجند و بب عور مشنص

روش بدریس ماازی درک انننا علیتک عراحی تنک روش انااا ایآ پگوهش بوصنیای-بو ی ی تنک ب پس از

بررتننی باربر روند هدایک شننده در الک بر ملنای اعال اع جعر آوری شننده از عریخ یابصانب ای با مید مو ور مورد باایب و بو ی ورار رردیب اتننک م

بریآ

یادیب های بوقیخ ایآ ب دروک ع ی برتنیعی ای ب بب امکاناع ارراهی نیاز ندارند واب یک بدریس در شنرای صاب بب صنورع آموزش ماازی در تنط دتاپ را
دارا می باشند و می بوانند نییار صالوانب ای نب نند اباار میااوع موجود چو شلکب های اجیعا ی و بدریس بب صورع برص امکا اربلا در تطوح و شرای
مصی ف را در اصییار آموزش دهند ورار می دهد ایآ نو آموزش بب صنورع صالوانب و هدایک شنده از عریخ بتام های دوعردب می بواند بأثیر متناداری بر صالویک،
پیشردک بوصی ی و باال برد ا یعاد بب ناس در دانشاویا داشیب باشد
واژههای کليدی :ررینو  ،اندرتو  ،شیو بتام ی ،دروک ع ی برتیعی
 -شرح گزارش

نقش بتنام ی مت و مویوی یکی از م

در موی هنای آموزش مانازی ایآ بوه وجود دارد نب دانشننناو صود دتنالینک

روند آموزش و اربرد مویوی عراحی شنده اتنک در ایآ روش انیصاب مننیری

هنای یناد دهی و یناد ریری را اناناا می دهند و در ایآ راتنننینا نقش نگرش هنا و

مشننص

و اربردی در دتننک یابی بب نییار آموزشننی مط وب در دروک ع ی

م ارب ای مت در آموزش ندیده رردیب و نقشنش دراموش می شنود شنایا بوجب

ایده موور ،حیابی و بتییآ ننده اتک

اتنننک نب ارر آموزشنننگرا از دانش و م نارع نادی در حوز ناری صود و

در آموزش از راه دور مت مانند شنیوه های تننیی واتنطر انیقاپ آموزش نیننک

آموزش مانازی برصوردار بناشننننند بننننیناری از نگرانی هنا در رابطنب بنا ایآ نو

ب کنب رتننناننب هنا ایآ نقش را بر نده می ریرنند پس در ایآ جنا نقش مت انیصناب

آموزش برعرف صواهند شننند امروزه نررینر بتنامن یکی از جنواب بریآ نررینب ها

نو و میاا مویوا و اباار صالوناننب ای برای انیقناپ آ اتنننک[ ]1در تننناپ 1983

در آموزش از راه دور می بناشننند شنننیوه هنای بتنامن در آموزش از راه دور از

اولیآ بار بورزهولعلرگ ،نرریب پرداز برجننیر آموزش از راه دور نرریب رایگوی

دیدراه ررینننو و اندرتننو در تنناپ  1998شننام شننش نو برورای بتام در

آموزش نی را ارائب رد بب ا یقاد او ردیارهای میا دردی و بقویک انگیا ووی در

آموزش از راه دور اتک

دانشناو و احیراا بب شنص

بریآ نقش هنای مت عنا و مربینا در

دراریر شنر اصن ی مودقیک آموزش از راه دور بوده

-1بتنامن مت  -مویوی  -2بتنامن دراریر –مت  -3 -بتنامن دراریر-دراریر -4

و انگیا ینادریری و اربلنا را بنب وجود می آورد زمنانی نب آموزش و ینادریری

بتام مت مت  -5بتام مویوی -مویوی  -6بتام دراریر -مویوا(شک )1

از تننوی یادریرنده یک نیاز درونی ب قی رردد دراریر بب شننک دردی منننیق و
دتاپ در درایند یاددهی -یادریری شر ک می ند[]2
یکی از م

بریآ نقش های مت در رابطر بیآ دراریر –مت ایااد انگیاه در

دانشاو و رایگوهای هدایک شده در تطوح مصی ف می باشد ب در دروک
ع ی بصصوب دروک برتیعی صالویک مووربنیار می بواند مورد اتیااده ورار
ریرد آموزش دهنده با درک ایآ وام ،
می بواند از پیانننننی های موجود در شنننلکب های اجیعا ی در راتنننیای اداایش
اثربصشی یادریری در بیآ دانشاویا اتیااده نعوده و با حاظ اربلا منیقی با
دانشناو با رایگوهای صنورع رردیب در رابطب با اثر ارتنالی از تنوی دانشناو و

شكل -1شيوه های تعامل در آموزش از راه دور از دیدگاه گریسون و اندرسون1998

روند بغییر نگرش در منیر اجرای آ نقش اثر بصشی در منیر آموزش ایاا ند
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در مرحنر بتند ورارریری دراریرا در بتنامن بنا یگندیگر اتنننک ،ننب بن نا آن نا را بنب
تنناصیآ و بنری

رد انگاره های عیخ بر وادار می ند ب کب بب دالی مصی ف

روا شنناتنانب تنلب ایااد انگیاه و الوب می شنود بب ا یقاد جا دیویی داصن ب
رردیآ از موضنو و از منرر دیگری بب آ نگریننیآ و در نرر رردیآ ایآ ب چب
نکابی از ایآ اربلا بر دیگری اثر می روارد هعگی می بواند منار بب ایآ شنننود
ب دراریر برای داشنیب های صود ارزش بیشنیری وائ شنود در ایآ راتنیا بو و
بررتنی آثار دانشناویی در موی ماازی الک در والب دای پاورپونک عک

شكل-4نمونه ای از برداشتهای شخصی و خالقانه همان دانشجو از همان تصویر

بنیاری در رابطب با ایآ امر و اداایش حس ا یعاد بب ناس داشیب اتک

ایآ بتامالع شننش رانب می بواند بب شننک هعاما و یا بب دراصور رتننانر مورد
اتنننیااده و یا موضنننو مورد بو مورد اتنننیااده ورار ریرند امروزه با بوجب بب
پیانننی های موجود در دناوری مورد اتنیااده در آموزش از راه دور می بوا در
تنننط رننننیرده ای از ایآ رواب دوبایی ب ره برد و با دراریر اربلاعی پویا و اثر
بصش برورار رد در ن ایک نیا بتام دراریر و مویوی تننک ب نو ی رایگوی
درونی با یادریرنده ایااد می ند
 -1-1نتيجه گيری

شكل  -2ارتباط تعاملی دانشجویان در طراحی یک فرم با بستر مشترک

در ور بیننک و یک با راهکارهای تنازماندهی شند آموزش ماازی ب تنلب
اهش دواصن جغرادیایی می شنود و هر ننی با دتنیرتنی بب شنلکر اینیرنک می

در بعریآ مربو بب شننک شننعار  2با بوجب بب دا دتننیرتننی بب دانشنناو در

بواند در هر مکا و زما وارد دیننای آموزش نی شننود و وجود امکاناع مصی ف

ناررناه هنای حینننوری و در اصیینار ننداشنننیآ امکنانناع الزا از روش بتنامن بیآ
دردی اتیااده شده و با در اصییار ورار داد یک درا واحد مشص

اربلاعی از عریخ شنلکب های اجیعا ی ،شنلکر آموزش ماازی ،پننک الکیرونیکی

از دانشاویا

و امکنا بتنامن دو عردنب را در اصیینار آموزش دهننده و آموزش ریرننده ورار می

صواتنننینب شننند نب بنب عراحی پرداصینب و پس از بتنامن بنا یکندیگر در مواج نب بنا

دهد مقنالب حاضنننر ،روش بدریس ملینی بر شنننیو بتنام ی از دیگناه رریننننو و

بعریناع انااا شنده از عریخ تنامانب آموزش ماازی بب باربیاع جدیدی دتنک

اندرتنو در دروک ع ی برتنیعی را باربب رده و در ایآ جا مورد بررتنی ورار

یابند
اربلنا بتنام ی مت عنا بنا یکندیگر بنا ن

داده اتنننک .بنا بوجنب بنب دراینند منو ور در رابطنب بنا دروک ع ی ای نب نیناز بنب

ه اداایی و صنننردنب جویی هنگایی در

با یااع ارراهی نداشنننیب و برتنننیعی می باشنننند ایآ نرریب با بوجب بب جوانب

بودجب صواهد شننند[ ]2بتام بیآ مطالب مربل بب یک نوا یا حوز مشنننیرک

مصی ف اربلاعی ب در نرر رردیب اتک امال واب اتیااده و جوابگوتک

تلب شناصک بیشیر و منار بب دانشی بیآ رشیب ای و تاصیار مند صواهد شد ب بب

منابع

بولیند انندیشنننب هنای نو و صالوناننب می انانامند و امکنا بوتنننتنر دانش در تنننطوح

 .1دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

مصی ف را دراه می آورد در ایآ راتنیا در رابطب با ملاح دروک بتریف شنده

 .2دانشاویا صنایر دتیی در واحد درتی اننا علیتک عراحی

با ایااد اربلاعی متنا دار با درا های شننناصیب شننده هنننیر اصنن ی ایده پردازی در

 .3منابر عی مورد اتیااده

ذهآ دانشناو شنک رردیب و دانش و م ارع او بب صنورع ریننیالی اداایش می

[ ]1یگا ،دتعوند"،جایگاه بت ی از راه دور در دورا روار" برجعب:داود ری

یابد(بشک 3و)4

زادرا مقدا ،ب را  ،دانشگاه پیاا نور1385،
[ ]2درجال ی ،دهلاشیشریف"،رشد آموزش از راه دور در ایرا و ج ا (رروه
پگوهش نوآوری و آموزش)،نوبک چاپ،1ب را  ،دانشگاه پیاا نور1389،
[ ]3اندتو  ،ررینو ،یادریری الکیرونیکی در ور بینک و یک " :ملانی نرری
و ع ی"،نوبک چاپ،1ب را  ،وا و دنو 1384،

تشكل -3گچبری ساسانی به همراه آناليز و خوانش تصویر توسط دانشجو
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اندازه اثر هميار تقلب بر عملكرد دانشجويان در آزمون الكترونيكي كرونايي
محمدعلي رستمي نژاد
استاديار فناوري آموزشي ،گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند marostami@birjand.ac.ir

چكيده تجربه

همياار تللاا االااابودي بود ار باا فراگيري آموزش الكترونيكي روناايي در بريي يررگااريهاا بر سااار زباا هاا افتااد و وا ن هااي متاااوتي در جاام ار
دا ار شاناساايي ایر هميار تللا ادتمالي بر عملكرد ت دايلي دانشاسويا اسا ه با اساتااده از روش وهوه

دانشاگاهي داشا ه هدپ وهوه

ملايساراي ،عملكرد ت دايلي دانشاسويا در ي

علي-

آزمو الكترونيكي دضاوري در نيمسااد دوم سااد ت دايلي  97با هما آزمو در نيمسااد دوم سااد

ت دايلي  98با اساتااده از آزمو تي مساتلم ملايسار شاده يافترها نشاا داد ميانگين نمره دانشاسويا در آزمو الكترونيكي دضاوري 36ه 11و در آزمو
الكترونيكي غيردضااورير رونايي 76ه 9بوده اس ا ه نتايج آزمو تي مسااتلم نشااا داد ر تااوا ميا شااراي م نيدار اس ا ر= 𝑓𝑑 𝑡 = −252,
 . 102, 𝑝 = 0.006اندازه ایر 5ه 0بردس ا آمده نيا اندازه ایر قابمتوجهي اس ا ه يافترهاي وهوه

دا اار نشااا ميدهد عملكرد ت داايلي دانشااسويا

بااوجود عادم وجود همياار تللاا در آزمو هااي الكترونيكي دضاااوري بيشاااتر از آزمو هااي الكترونيكي غيردضاااوري در اياام روناا اسااا ه اين ياافتار
مارو اارهايي را مبرح مي ند اود ،هميار تللري وجود ندارد؛ دوم ،اگر وجود دارد ایر آ نرتنها مثر
الكترونيكي رونايي در ددي وايين بوده ر هميار تللا هم نتوانساااتر جررا
تللا هم نتوانسااتر جررا

نده يافترهاي وهوه

نيس ا بلكر مناي اس ا ؛ سااوم ،ياي آموزش

ند؛ رهارم ،شاااراي آزمو

رونايي تا ددي اساااتر زا بوده ر هميار

نشااا ميدهد برطور لي دداقم در نيمساااد رونايي نرتنها نرايد نگرا تللا بود بلكر بايد نگرا دق

ااي شاده دانشاسويا بوده آن ر براي نيمسااد آتي ويشانهاد مي شاود اساتااده از راهررد ارزشايابي مساتمر و متنو نر براي جلوگيري از تللا بلكر براي
جلوگيري از تضايي دلو دانشاسو اسا ؛ از طرفي اساتااده از اين راهررد براي ارتلاف ياي آموزش الكترونيكي نرتنها اروري بلكر ي

االام دياتي

اس ه
واژههای كليدی :ارزشيابي الكترونيكي ،آزمو الكترونيكي ،تللا ،عملكرد ت ديلي
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اويم ساااد  1399آغاز ردند؛ اما بيشااتر دانشااگاهها بر داليم م تلاي ،از اوايم

ارزيابي آمويترهاي يادگيرندگا
ميشاااود ،يكي از مراادا

عنوا امت ا ياد

شرو آموزش الكترونيكي ،ارزشيابي الكترونيكي را بر طور جدي آغاز نكردنده

ر بر زبا سااده از آ ت

مهم در دوزه آموزش اسااا ه در طي رناد دهار ايير

يكي از داليم اميد بر وايا واندومي و دضااور دانشااسويا در دانشااگاه بوده الرتر

ماايااي اساااتاااده از ارزياابي مرتني بر راياانار بي
م مولي شنايترشده اس ه اه
فوري و یرا

از آزمو هااي مرتني بر ااغا

ملاوم

هاينرهاي آزمو و مديري  ،درياف بازيورد

از ب

يود اار نمراا ،ارا ار آزمو ملاايساااراي ،جم آوري دادههاا در

مراداام آزمو و ب

هاااي رناادرسااااانااراي آزمو براي سااانس

با نادي

و در

مدرسااين دانشااگاه براي برگااري آزمو بر روش الكترونيكي و نگراني
تللا ،عل

تأيير اسااتيد براي ورود بر ارزار آزمو الكترونيكي شاده

شااد بر وايا نيمساااد و منتاي شااد دضااور دانشااسويا براي امت ا

دضااوري ،ارزشاايابيهاي الكترونيكي از راه دور برالااورا تنها گاينر ويشااروي

مهاراهاي وي يده ،مواردي از قابلي هاي اين نو آزمو اساا []2 ,1ه هم نين

مادرساااين دانشاااگااه قرار گرفا ه باااينوجود نگراني از تللاا در آزمو هااي

ميتواناد بار جم آوري دادههااي وي يادهتر ماانناد فرآينادهاا و اساااتراتهيهااي دام

الكترونيكي از راه دور بر روشهاي م تلف مبرح ميشاد برعنوا نمونر ميتوا

مسااا،لار ،و عملكرد واق ي بر روي راياانار اشاااااره رد[]4 ,3هعووه بر اين ،در

بر يرر هميار تللا اشاره رد در يررگااريها همراه با تداويري منتشر شده

ارزشاايابي مرتني بر رايانر امكا آزمو تبريلي و تش ا يپ ويشاارف يادگيري بر
اسااا

واساا هاي يادگيرنده فراهم اساا

تللا همواره يكي از رال ها و مودظاا ويشااروي ساانس

ر در ارزشاايابيهاي مرتني بر اغ

[]6هرنانكر ب

امكا و ير نيس []5ه
با همرگيري رونا ويرو

شاد ،در نيمسااد رونايي ،بريي از اسااتيد نگرا انوا تللا در

آزمو هااي الكترونيكي بودناد ،ار همياار تللاا ي ني ما
و در وي

آنوين بوده اسا
از يا

نار براي

گرفتن ساااياسا ا آموزش الكترونيكي در

امت ا داد نمونراي از آ اس ه واس داد گروهي و هماكري با همكوسيها

دانشاااگااههاا ،اغلاا دانشاااگااههاا آموزشهااي الكترونيكي يود را بارطورجادي از

در شاركرها و مراج ر بر تاب و منر درساي روشهاي ديگري از تللا بودند ر
در زما امت اناا الكترونيكي از راه دور در ايام رونايي مبرح ميشاااده بر اين
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اسااا

انتظار ميرف  ،عملكرد ت داايليرنمره امت اني دانشااسويا در نيمساااد

رنانكر مشااااهده ميشاااود باوجود ادتماد تللا در نيمسااااد رونايي ،عملكرد

سا ي ميشاود

ت دايلي دانشاسويا نسار بر هم رشاترهاي يود در سااد قرلي متر اسا ه نتايج

رونايي بر دليم فراهم بود زمينر تللا ،افااي يابده اين وهوه

آزمو تي مسااتلم نشااا داد ر تااوا ميا شااراي م نيدار اسا ر= 𝑡

اين فر ير را مورد آزمو قرار دهده

 . −252, 𝑑𝑓 = 102, 𝑝 = 0.006اندازه ایر 5ه 0بردس آمده نيا اندازه

- 2روش پژوهش

ایر قابمتوجهي بوده

براي بررساي فر اير ،از روش ت ليق علي-ملايساراي اساتااده شاده بر اين روش
ر عملكرد ت دايلي دانشاسويا

ارشاناساي رشاتر علوم تربيتي دانشاگاه بيرجند

ورودي  1396ر در نيمسااااد دوم سااااد ت دااايلي  1398-1397در

 -4نتيسرگيری و پيشنهاد

طرادي

يافترهاي وهوه

آموزشاي را داشاتند با دانشاسويا ورودي  1397هما رشاتر ر در نيمسااد دوم
سااد ت دايلي 1399-1398رنيمسااد رونايي هما در
الزم بر تو يح اس  ،عملكرد دانشسويا در ي

باوجود عدم وجود هميار تللا در آزمو هاي الكترونيكي دضوري بيشتر

را داشاتند ملايسار شاده

از آزمو هااي الكترونيكي غيردضاااوري در اياام روناا اسااا ه اين ياافتار

آزمو الكترونيكي سي سؤالي

مارو ااارهاايي را مبرح مي ناد اود ،همياار تللري وجود نادارد؛ دوم ،اگر

رهاارگايناراي در سااااماانار مودد بود ار باا اساااتاااده از آزمو تي مساااتلام مورد
ملايسار قرار گرف ه بايد ياطرنشاا

دا ااار نشاااا ميدهد عملكرد ت دااايلي دانشاااسويا

وجود دارد ایر آ نارتنهاا مثرا

رد ،آزمو الكترونيكي ر در نيمسااد غير

نيسااا بلكار مناي اسااا ؛ ساااوم ،يايا

رونايي برگاار شااد ،بر روش دضااوري بوده اساا اما آزمو الكترونيكي در

آموزش الكترونيكي روناايي در دادي واايين بوده ار همياار تللاا هم

نيمساد رونايي بر روش بري و غيردضوري بوده اس ه دانشسويا ازنظر سني

رونايي تا ددي اسااتر زا

مربوط بر ي

گروه بودند و اغلا دانشسويا

و

نتوانسااتر جررا

از جنس ز بودنده

ند؛ رهارم ،شااراي آزمو

بوده ار همياار تللاا هم نتوانساااتار جررا

ناده ياافتارهااي وهوه

نشاااا

ميدهاد بارطور لي داداقام در نيمسااااد روناايي نارتنهاا نرااياد نگرا تللاا

- 3يافتهها

بود بلكر بايد نگرا دق اي شده دانشسويا بوده آن ر براي نيمساد آتي

نتايج ملايسراي ميانگينهاي دانشسويا در جدود  1آمده اس ه

ويشاانهاد ميشااود اسااتااده از راهررد ارزشاايابي مسااتمر و متنو نر براي

جدول  :1مقايسه ميانگينهای دو گروه از دانشجويان
گروه

آزمون الکترونیکی حضوری
آزمون الکترونیکی غیرحضوری (کرونایی)

جلوگيري از تللا بلكر براي جلوگيري از تضايي دلو دانشاسو اسا ؛ از

تعداد دانشجو حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
51

11.36 17.32 3.32

3.67

53

9.76 16.68 4.68

2.70

طرفي اساااتاااده از اين راهررد براي ارتلااف يايا
نرتنها روري بلكر ي
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االم دياتي اس ه

آموزش الكترونيكي

مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان در زمان بحران کووید 19
پریسا عبدالرضاپور ،1نسیم قنبری

2

.1

استایار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون e-mail: abdolrezapour@gmail.com
.2

استایار آموزش زبان انگلیسی ،داشگاه خلیج فارس بوشهر e-mail: btghanbari@gmail.com

چكیده تجربه

شیییوو ویروس کرونا (کووید )19-باعث محرومیت بیش از  1.5میلیارد دانش آموز در سییراسییر هان از

ییور فیزیکی در مدارس و راه

اندازی سییسیت آموزش از راه دور شیده اسیت .نوو و کیفیت آموزش از راه دور در ایران در بین مدارس مختلف و سیوو مختلف آموزشیی
بسییار متفاو اسیت .محرومیت

یور فیزیکی در مدارس ممکن اسیت أثییر ووننی مدأی بر روی سیوآ آموزش کشیور داشیتش باشید .أ دادی

از دانش آموزانی کش دارای سیوآ دانش کمتری نسی ت بش سیایرین و یا مهار های ا سیاسیی و ا تماعی یایین أری هسیتبد بیش از همش در
م رض آسیییه هسییتبد .ممکن اسییت برخی از دانش آموزان مج ور بش أرک أحصیییش شییوند و أ داد زیادی از آنها کش أا بش ال از أحصیییش
محروم بودند در م رض خور سیممتی و أبدرسیتی ارار بگیرند .از آنجا کش مدارس و دانشیگاه ها أثییر بش سیزایی درافزایش سیوآ مهار های
دانش آموزان دارند در این مقالش بر آن شیدی أا نقش مهار های ا تماعی و هوش هیجانی دانش آموزان در آموزش در زمان شییوو کویید
19را مورد بررسی ارار دهی و راهکارهایی هت یرورش این مهار ها ارایش کبی .
واژههای کلیدی :مهار

های ا ساسی ،هوش هیجانی ،مهار های ا تماعی ،کووید  ،19آموزش.
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مهار های ا تماعی و ا سییاسییی دانش آموزان بش وور کلی شییامش سییممت

شییوو ویروس کرونا أثییر بش سیزایی در زند ی مردم هان از ب ش های مختلف

روانی ،أبدرسییتی و رفتار آنهاسییت .یکی از أثییرا ا تمالی کووید  19مسییایش

از ملیش اشیییت یال ،أحصیییییش ،رفاه خانواده ،رواب أجیاری و ...داشیییت .أثییر این

روانشباختی است کش در زمانی محی خانواده یرأبش است گبدین برابر می شود.

ویروس بر روی ییشیرفت أحصییلی دانش آموزان بش وی ه در ایران بسییار گشیمگیر

این شید در مسیایش روانشیباختی در برخی افراد نمود بیشیتری خواهد داشیت از

بوده اسیییت .أفاو های ا تماعی و و قاأی سیی ه بروز أفاو هایی در سیییوآ

ملش دانش آموزانی کش در خانواده هایی با سیوآ أحصییلی یایین أر هسیتبد یا از

آموزش اراییش شیییده بیش دانش آموزان در مبیاوف مختلف شیییده اسیییت .برخی از

رفاه مالی کمتری برخوردارند (آنتاناسیییو و همکاران ،)2020 ،یسییرانی کش بیشییتر

مدارس تی دارای زیرسیاختارهای مباسیه آموزشیی بودند و فقدان وسیایش رایانش

در م رض مشییکم رفتاری نسیی ت بش دختران هسییتبد (برأراند و ین )2013 ،یا

ای تی برای م ل هیا ه و ود داشییییت .عموه براین ،برخی از م ل هیا برای

برای دختران و یسران در زمان بلوغ ،مر لش ای کش ا تمال اختمن روانشباختی

آموزش از راه دور و اسیییتفیاده از ابراز آموزشیییی ایبترنتی از آمیاد ی کیافی

زیادأر می شود (یاأانی و فیتزیمونس.)2018 ،

برخوردار ن ودند.

با در ن ر رفتن این موضیوو کش أحصییش برای بسییاری از کودکان آسییه ی یر

از سیوی دیگر ،شییوو این ویروس أثییر بش سیزایی بر روی رفاه خانواده از دون ر

نوییدبخش زنید ی اسیییت ،گرا کیش نیش أبهیا امبییت و میاییت برای آنهیا فراه می

داشیییتا کار اولیا و أحصییییش ب ش ها .در وی این مد ب ش ها بیرون از مدرسیییش

آورد بلکش در آنها امیدی برای زند ی بهتربش و ود می آورد ،هدف اصیییلی این

محروم از شیییرکیت در ف یالییت هیای روهی ،ورزش هیای أیمی ییا زمین بیازی

مقالش ارایش راهکارهایی هت کاهش أثییر بحران کووید  19بر روی مهار های

هسیتبد و اولیا مشی ول دورکاری یا محروم از کار و در عین ال سیر رم مراا ت

ا تماعی و ا سیاسیی دانش آموزان در ین آموزش اسیت .با أو ش بش أحقیقا

از ب ش ها و آموزش بش آن ها هسییتبد .آن ها کش ارار بود أبها وات خود را بش کار

ذکر شده این راهکارها می أواند شامش موارد زیر باشدا

اختصیا

-

بدهبد اکبون مج ورند عموه بر أمام کارهای خانش و شی ش خود کش از

در کوأییاه میید  ،أییداوم آموزش از وریف روش هییای آموزشیییی

راه دور انجیام می دهبید ،وفیفیش م لمی کودکیان را نیز بیش عهیده بگیرنید .افزایش

ایگزین و مایت از م ل ها ،اولیا ،مخترعین ،کارشییباسییان ارأ اوی

أبش و اسیییترس در اولیا ،مو ه انزوای ا تماعی فرزندانی می شیییود کش در این

و أمیام افرادی کیش در موا ییت اراییش آموزش هسیییتبید خواه از وریف

مید محروم از داشیییتن ارأیام ا تمیاعی هسیییتبید و ییر وی ه ای بر مهیار هیای

أدریس در مبازل ،آموزش آنمین و اسیتفاده از سیایر روش های نوین

ا تماعی و ا ساسی آنها خواهد داشت.

آموزشیی .در میانش ،کم
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بش دانش آموزانی کش نسی ت بش سیایر دانش

آموزان از درس عقیه میانیده انید و رسیییانیدن آنهیا بیش سیییوآ متوسییی

شد .در این زمان می أوانی بش یکپارگگی آموزش دست یابی و این یکپارگگی

کمس (برای مثال با بر زاری کمس های رانی در أابستان و یا اول

س ه کاهش هزیبش های آموزش می شود .با أو ش بش اهمیت مهار های ا ساسی

سیال أحصییلی دید) و در ووننی مد نیاز اسیت سییسیت آموزشیی

و ا تماعی محصلین در ییشرفت أحصیلی آنها ،أو ش وی ه بش این مهار ها أثییر

برای کاهش ریسی ی

های ا تمالی آیبده فرفیت آموزشیییی خود را

بش سزایی در ییشرفت أحصیلی آنها خواهد داشت.

افزایش دهد.
-

 -3مبابع

بیا أو یش بیش نتیایج أحقیقیا ییشیییین (میانگییاواگی )2020 ،م بی بر أیثییر
وی ه یدران بر روی سییممت فرزندان ،ییشییبهاد می شییود یدران نقش
یررنی

Abdolrezapour, P. (2017a). Improving Learners' Oral Fluency
through Computer-Mediated Emotional Intelligence Activities.
ReCALL, 29 (1), 80-98.

أری در آموزش فرزنیدان بر عهیده بگیرنید و از این وریف نیش

أبهیا مهیار ا تمیاعی و ا سیییاسیییی فرزنیدان به ود می ییابید بلکیش آنهیا
خواهبد داد و این زمان

Abdolrezapour, P. (2017b). Improving L2 Reading
Comprehension through Emotionalized Dynamic Assessment
Procedures. Journal of Psycholinguistic Research, 46 (3), 747770.

أحصیییش (ع دالرضییایور و أوکلی2012 ،؛ ع دالرضییایور 2017 ،الف

Abdolrezapour, P., & Tavakoli, M. (2012). The relationship
between emotional intelligence and EFL learners’ achievement
in reading comprehension. Innovation in Language Learning
and Teaching, 6(1), 1-13.

زمان کمتری را بش أماشیای ألوزیون اختصیا
را صرف أحصیش عل خواهبد کرد.
-

بیا أو یش بیش أحقیقیا ییشیییین در خصیییو

أیثییر هوش هیجیانی بر

وب) نییاز وی ه ای بیش یرورش هوش هیجیانی دانش آموزان و أیاکیید بر
میولیفییش هییای ایین هیوش در آمیوزش بییش و ی ه در آمیوزش آنیمیین
(ع دالرضایور ،ب) دیده می شود .در این خصو  ،نیاز است در ابتدا
دانش آموزانی کش دارای ریسیی

بانیی در خصییو

Attanasio, O., Blundell, R., Conti, G., & Mason, G. (2020).
Inequality in socio-emotional skills: A cross-cohort
comparison. Journal of Public Economics, Forthcoming.

سییوآ هوش

هیجانی (سیوآ هوش هیجانی یایین أر از میانگین) هسیتبد را شیباسیایی

Bertrand, M., & Pan, J. (2013). The trouble with boys: Social
influences and the gender gap in disruptive behavior.
American Economic Journal: Applied Economics,
5(1), 32–64.

کرده و با ارایش مداخلش هایی (از ملش صح ت در مورد شرای بحرانی
کش در وی أاریخ اأفاق افتاده و نحوه فایف آمدن افراد بر مشیییکم و
اراییش مثیال هیایی از افراد موفف آن دوران) دانش آموزان را أشیییویف بیش
صیح ت در مورد شیرای زند ی و مشیکم کرده و بش اأفاق دوسیتان

Mangiavacchi, L, Piccoli, L., & Pieroni. L. (2020). Fathers
Matter: Intra-Household
Responsibilities and Children's
Wellbeing
during the COVID-19
Lockdown in Italy.
IZA
Discussion Papers, No. 13519.

بش آنها راهکارهایی ارایش دهی .
 -2نتیجه گیری
بحران کووید  19عموه بر أمام ییامدهای مبفی شامش ییامدهای مث تی نیز بوده
است.

Patalay, P., & Fitzsimons, E. (2018). Development and
predictors of mental ill-health and wellbeing from childhood to
adolescence. Social
psychiatry and psychiatric
epidemiology, 53(12), 1311-1323.

راندن زمان ووننی با والدین در خانش و آموزش فرزندان أوس اولیا

رگش ممکن است درابتدا گالش برانگیز باشد اما در ووننی مد شکش دیدی
از ارأ اوا خانواد ی را شکش خواهد داد کش می أواند دستاورد مث تی در خود
داشتش باشد .أ ییرا زیادی در ن ام آموزشی شکش خواهد رفت و م لمان در
سال های آأی عموه بر أدریس

وری از استفاده از أکبولوژی غافش نخواهبد
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گزارشی از تجربه دانشگاه تهران در دوران همه گیری
پريسا نقی خانی
كارشناس مسئول دوره هاي رسمي و تلفيقي مركز مديريت دانش و يادگيري الكترونيكي دانشگاه تهران pnaghikhani@ut.ac.ir

چكیده تجربه:

شيوع ويروس كرونا تاثير زيادي بر زندگي مردم دنيا گذاشته است .بي ترديد دانشگاه ها ،دانشجويان و استادان از اثر پذير ترين گروه هاي جامعه هستند
كه به دليل نياز به ادامه تحصيل و علم آموزي الزم بود كه راه مشخصي براي اين گروه تدبير شود .دانشگاه تهران از ابتداي همه گيري و حتي قبل از
اطالعيه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تصميم خود براي ادامه جريان آموزش بدون هيچ وقفه اي از طريق الكترونيكي را اعالن كرد .گزارش مختصري
از تجربه دانشگاه از ديدگاه اداره خدمات يادگيري الكترونيكي دانشگاه تهران در اين نوشتار ارائه مي شود .هدف از ارائه اين گزارش عالوه بر انتقال
تجربيات بهره برداري از نظرهاي متخصصين براي ارتقاء كيفيت روند ياددهي و يادگيري در دانشگاه مي باشد.
واژههای کلیدی :يادگيري الكترونيكي ،دانشگاه تهران ،يادگيري برخط ،يادگيري چهره به چهره ،مديريت آموزش ،خدمات يادگيري

•

مقدمه :وضع دانشگاه قبل از همه گیری

نداشتن كنترل الزم روي دانشجو براي چک كردن اينكه گوش مي
دهد يا خير

بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه تهران ،نيمسال دوم  99-98از روز شنبه  12بهمن

•

آغاز شد .هنوز در ابتداي نيمسال و آمادگي بود كه به دليل همهگيري ،مسئله

نداشتن روش براي ارزيابي واقعي و امكان تقلب دانشجو

تصمیم دانشگاه در ابتدای همه گیری

تعطيلي آموزش حضوري به وجود آمد.
تعداد حدود 14200دانشجوي كارشناسي در 2062درس تئوري 456 ،درس

هيأت رئيسه دانشگاه تهران در روز  3اسفند و در ابتداي همه گيري و قبل از

تئوري – عملي و 400درس عملي مشغول به تحصيل شدند.

بخشنامه وزارت (تاريخ  4اسفند) مصوب نمود كليه دروس نظري به صورت

تعداد  13145دانشجوي كارشناسي ارشد در 2926درس و  4580دانشجوي

مجازي برگزار شود.

دكتري در  1315درس ثبت نام كردند.

مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهران با تامين بستر اينترنت و سخت افزار مناسب

البته در دانشگاه تهران حدود 1100دانشجوي كارشناسي ارشد در 315درس به

در اين برهه زماني كمک شاياني را در اجراي يادگيري الكترونيكي انجام داد.

صورت الكترونيكي مشغول به تحصيل بودند.

دانشگاه تهران با اتكا به اين زيرساخت مصوبه خود را صادر كرد.

با توجه به لزوم تعطيلي آموزش حضوري نياز به مشخص كردن وضعيت ادامه

اقدامات انجام شده

تحصيل دانشجويان روش حضوري و چهره به چهره دانشگاه به وجود آمد.

با تصميم دانشگاه در روز  4اسفند با استفاده همه جانبه استادان و دانشجويان

مسئله پیش آمده

دانشگاه فرآيند خدمت رساني و بستر آموزش الكترونيكي دچار اختالل شد و از

تعطيلي آموزش حضوري يک الزام از طرف ستاد ملي مقابله با كرونا بود .در ابتدا

همان لحظه اين اقدامات برنامه ريزي و اجرا شد .هر كدام از اين اقدامات نيازمند

(و شايد تا كنون نيز) اين تصميم براي آموزش امري ناگوار

اجرا توسط يک تيم كارشناسي بود كه به تفصيل در همايش ارائه خواهد شد:

محسوب مي شد .سوال اينجاست كه چه مشكلي در آموزش عالي احساس مي

•

تشكيل ستاد بحران در مركز يادگيري الكترونيكي

•

تهيه كليپ از رئيس دانشگاه تهران در راستاي روشن كردن خواسته
مديريت ارشد دانشگاه از همه مخاطبان

شده است كه اين تصميم ناگوار جلوه كرده است .در اين قسمت مسائل و
مشكالتي كه براي اين تصميم متصور است را به اختصار ليست مي كنيم .تفصيل

•

طراحي فرايند اجراي يادگيري الكترونيكي در اين برهه

اين موارد در همايش ارائه خواهد شد.

•

•

هماهنگي با ستاد دانشگاه براي توجيه اين تصميم براي كليه واحدها

چهره به چهره نبودن

•

•

تخمين از زيرساخت مورد نياز براي اجراي طرح

نداشتن سناريوي درسي از قبل تعيين شده

•

•

بهبود زيرساخت

نداشتن وسيله ارتباطي بهتر از سخنراني
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•

تمهيدات تامين اينترنت با تخفيف

•

برگزاري دوره هاي توانمندسازي جهت آماده سازي عضو هيأت

•

در سامانه يادگيري الكترونيكي
•

علمي براي اجرا
•

راهنمايي دانشجو براي دنبال كردن فعاليت آموزشي خود

•

تعامل و آماده سازي كارشناسان فني در واحدها براي پشتيباني از

برگزاري كالس هاي زنده ،قرارگيري بيش از  50000منبع آموزشي
برگزاري بيش از  50جلسه دفاع الكترونيكي ،برگزاري ماهانه 10
وبينار ،راه اندازي بيش از  50اتاق مجازي استاد

•

بارگزاري بيش از  500فيلم آموزشي اساتيد در سامانه بيان

كابران واحد خود

جمع بندی و نتیجه گیری

طراحي روشهاي پشتيباني(اتاق هاي تعامل ،راه اندازي خطوط ويپ،

اگر چه دانشگاه تهران (مانند عموم دانشگاه هاي دنيا) در مقابله با همه گيري

ثبت تيكت)
•

غافلگير شد و آمادگي كامل در روزهاي ابتدايي اسفند وجود نداشت و همچنين

راه اندازي محيط هاي مداوم (مديريت دانش ،ارتباطات و مستندات)

اين خطر احساس مي شد كه روش يادگيري الكترونيكي نتواند اهداف علمي

•

راه اندازي وبينار جهت برگزاي جلسات دفاعيه ،جلسات اداري،

دانشگاه را برآورده كند ،اما اكنون بعد از پنج ماه تمرين همه اركان دانشگاه از

شوراهاي دانشگاه

استاد ،دانشجو ،كارشناس و مدير باور عمومي بر اين است كه يادگيري

راه اندازي سامانه بيان براي قرارگيري ويديوهاي آموزشي و پخش

الكترونيكي به عنوان يک پارادايم جديد در ياددهي و يادگيري قابل اعتناست.

زنده مراسم ها

صرف نظر از وضعيت آينده همه گيري و ادامه تعطيلي كالسهاي حضوري و يا

•

•

بازگشايي آن ،همه اركان دانشگاه به اين پديده (جديد در نظر برخي از افراد) نگاه

خالصه ای از نتايج حاصل از اقدامات
•
•

مي كنند و برنامه ريزي خود براي برگزاري هر چه بهتر وظايف علمي و آكادميک

انتقال بيش از  9800درس تئوري ،تئوري-عملي و عملي از سامانه

خود در اين بستر را به صورت جدي پيگيري مي كنند .دانشگاه تهران با تجربه

گلستان به سامانه يادگيري الكترونيكي از طريق وب سرويس

كسب شده در اين مدت به يقين در انتظار نيمسالي متفاوت با نيمسال گذشته مي

توليد بيش از  60راهنماي آموزشي ويژه كارشناسان واحدها،

باشد.

دانشجويان و اساتيد
•

برگزاري متوسط 700كالس زنده در يک روز
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ارائه مدل آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا در بحران کوید 93
اکبر مومنی راد

9

استادیار تکنولوژی آموزشی و مدیر آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سیناakbar856@gmail.com ،

چکیده تجربه
مدل ارائه شده در این مقاله بر اساس تجربیات زیسته مولف در ارتباط با آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا تنظیم شده است .این مدل بیش از آنکه یک مدل
مفهومی با شد ،مدلی عملیاتی ا ست که می تواند راهنمای اجرای آموزش الکترونیکی در مو س سات آموز شی دیگر قرار گیرد .پژوهش حا ضر را می توان به گونه ای
جستار نویسی برآمده از تجربه پژوهشگر دانست و بنابراین از روش شناسی های مرسوم استفاده نشده است .سه مرحله اقدامات پیش از آموزش ،زمان آموزش و پس
از آموزش در این مدل پیش بینی شده است .همچنین شرح هر کدام از این اقدامات به صورت مختصر ارائه شده است.

واژه های کلیدی :آموزش الکترونیکی ،کووید  ،93تکنولوژی آموزشی
 - 9مقدمه

فعالیت های مرحله زمان آموزش را می توان در سه دسته کلی کنترل کمی،

مدل به دست آمده شامل سه مرحله پیش از آموزش ،زمان آموزش و بعد از

تضمین کیفیت و تعامل دسته بندی نمود .منظور از زمان آموزش آغاز ترمیک

آموزش می باشد که تصویر آن در زیر ارائه شده است:

دانشگاه و از زمان شروع کالس های ترم تا پایان آنها می باشد.

الزم به ذکر است که این مطالب ماحصل تجارب عملیاتی نگارنده در رابطه با

الف) کنترل کمی :فعالیت های این مرحله عبارتند از:

آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا است .بنابراین بیش از آنکه ماهیت نظری

.9

بودجه بندی درس و جلسات:

داشته باشد ،ماهیت کاربردی و عملیاتی دارد.

.2

انتشار درس در موعد مقرر شده برای درس یا در یک بازه زمانی

.9

وجود مکانیسمی برای کنترل فعالیت های آموزشی و یادگیری

گام اول :قبل از آموزش

ب) تضمین کیفیت

فعالیت های مرحله قبل از آموزش را می توان شامل موارد زیر (تصویر شماره )2

کفایت کمی و کیفی محتوای قرار داده شده :برای بررسی محتوا هم می

دانست:

توان از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت آن را مورد بررسی قرار داد .مواردی
که می تواند این دو بعد را تضمین نماید شامل موارد زیر است:

آموزش
پشتیبانان

.9

پشتیبانی فنی و آموزشی از اساتید و دانشجویان:

.2

به کارگیری ارزشیابی مستمر و پرهیز از انتقال اعظم ارزشیابی به پایان
ترم

آموزش
اساتید و
دانشجویان

پورتال
جامع آموزش
الکترونیکی
دانشگاه

استانداردها
ی تولید
محتوا

.9

ترکیب جلسات همزمان و غیر همزمان

.4

اعالم هشدار شخصی در زمینه درس ،تکالیف ،اطالعیه ها و به طور
کلی اقداماتی که دانشجو باید انجام دهد.

ج) تعامل

در زمینه تعامل همانطور که  )2929( keeاشاره می کند ،دو رکن اصلی آموزش
الکترونیکی محتوا و تعامل است .از طرفی همانطور که گریسون و آندرسون

آموزش
ارزشیابی
مستمر

( )2999اشاره می کنند در یادگیری الکترونیکی فعالیت یادگیرنده الکترونیکی به
معنی حضور وی قلمداد می شود و موضوعی که می تواند باعث فعال تر شدن
یادگیرنده د ر این محیط شود تعامل است .موارد ذکر شده زیر می تواند به طور
کلی باعت افزایش تعامل یادگیرندگان شود.

تصویر شماره  )9مدل مفهومی گام های قبل از شروع آموزش الکترونیکی

گام دوم :زمان آموزش
 همدان ،میدان پژوهش ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده علوم انسانی ،اتاق  ،293شماره همراه  ،93919917193کد پستی1791797137 :
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.9

تضمین شیوه ای برای ارتباط دانشجویان با اساتید

.2

تأکید بر تعامل دانشجویان با یکدیگر و با استاد

.9

تصویر استاد در سامانه و فایل معرفی طرح درس استاد در اول ترم

گام سوم :بعد از زمان آموزش
فعالیت های مرحله بعد از آموزش را می توان موارد زیر دانست:
 -9برگزاری امتحانات در سامانه هایی که از قبل پیش بینی شده ،رفع اشکال شده
و اساتید و دانشجویان نسبت به مسلط شدن و به کارگیری آنها آموزش دیده اند.
 -2بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم اجرا شده و ارتقای مدل آموزش
الکترونیکی برای ترم های بعد
 - 2نتیجه گیری
در این مقاله یک مدل عملیاتی آموزش الکترونیکی ارائه گردید .سهههه مرحله
اصهههلی قبل از آموزش  ،زمان آموزش و بعد از آموزش به صهههورت عملیاتی و
اینکه در هر مرحله باید به چه مواردی دقت شههود مورد بحث واقع شههد .با کمی
تغییر و متناسب با شرایط و بسترهای موجود در هر موسسه آموزشی می توان از
این مدل عملیاتی بهره برد.
 - 9منابع
Kee, Ch'ng, Lay. (2020). Face-to-Face Tutorial, Learning Management
System and WhatsApp Group: How Digital Immigrants Interact and
Engage in E-learning? Malaysian Online Journal of Educational
Technology. Volume 8 – Issue. Pp 18-35.

گریسون ،دی آر و اندرسون ،تری .)9979( .یادگیری الکترونیکی در قرن 29
(ترجمه محمد عطاران) .تهران :موسسه توسعه فناوری آموزشی (زمان انتشار اثر
به زبان اصلی .)2999
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پیاده سازی کامل مجازی و از راه دور یک آزمایشگاه مهندسی در بحران کرونا
سیدعلی اکبر صفوی ،1علیرضا نیک سرشت ،2علی رشیدی مقدم ،3یزدان آرمان
.1
.2
.3
.4

4

استاد مهندسی کنترل ،دانشگاه شیرازsafavi@shirazu.ac.ir ،

استادیار مهندسی کامپیوتر و علم اطالعات دانشگاه شیراز ar.nikseresht@shirazu.ac.ir
دانشجوی کارشناسی مهندسی کنترل ،دانشگاه شیراز alirashidim666@gmail.com
دانشجوی کارشناسی مهندسی الکترونیک ،دانشگاه شیراز yazdan.arman@gmail.com

چکیده تجربه
یکی از س خ ت تریو ومهرتریو ب ه یای آموزع عالی در بحران کرونا بحآ آزمایشخخگایهاسخخت .در عیو مال عدم تواه به ایریت ایو امر موای بی کیفیت تریو
ب ه در ارائه مهرتریو انبه عرلی آموزع می گردد .گرچه بحآ آزمایشخخخگایهای مجازی و از راه دور زیاد ادید نیوخخخت ولی تا بل از بحران کرونا غالبا ادی
گرفته نری شد .در دانشگاه شیراز با مدود دو دیه تجربه در آموزع الکترونیکی و آزمایشگایهای مجازی و از راه دور موفق شدیم یک آزمایشگاه کامل و اامع از
راه دور برای درس کنترل خطی که یره دانشجویان مهندسی برق باید آنرا بگذرانند و چند آزمایشگاه اامع دیگر ایجاد کنیم .شرح م تصر و ابعاد یکی از آنها و نیز
رایکاریای تکریلی برای یرگان را بیان می کنیم .ایو آزمایشگاه امکان سرویس دیی به یره کشور را دارد.

واژه یای کلیدی :کرونا ،آزمایشگایها ،مجازی و از راه دور ،آموزع الکترونیکی.
 - 1شرح گزارع

در دانشگاه شیراز ابتدا یک پورتال ورود به محیط آزمایشگایها ایجاد شده است

آموزع و تحقیق" در اهان علری بر دانه گ وترده بنیادی  ،تئوری و مهارت یا

(شخخخکل  )2و در آن فعال  6آزمایشخخخگاه م تلف مهندسخخخی و فیزیولوژی و غیره

تاکید می کند .از طرفی تحوالت ناشخی از دنیای دیجیتال در سخالهای اخیر شخیوه

بارگذاری شده است .اما کاملتریو اینها دو آزمایشگاه کنترل خطی و آزمایشگاه

نگایها و ترام ابعاد آموزع ،یادگیری ،پژویه و مهارت آموزی را متحول کرده

PLCاسخخت .اینها یم شخخامل فیلربرداری از اارای آزمایشخخها ،یم شخخبیه سخخازی

ا ست و ایو تغییرات با سرعتی ب ویار بی شتر از گذ شته در مال افزایه ا ست .از

کامل آزمایشگاه ،و یم امکان وصل از راه دور به سیوتم وا عی یوتند.

سخخخوی دیگر ایریتی که آموزشخخخهای مبتنی بر فناوری در راسخخختای آموزشخخخها و
پژویه یای عرلی و مهارتهای مبتنی بر فضای مجازی دارند ،کرتر مورد تواه
رار گزفته ا ست .در عیو مال ب ه بزرگی از نیاز یای پی شرفته اهت پژویه
و تولید علم دانشخخگایی و توسخخعه و تحقیق در صخخنعت را ایو ابعاد الزم اسخخت
پوشخخخه دی ند .از چ ند د یه بل ب حآ ورود تحوالت دیجی تال به ابزار یای
آزمایشخخگایی شخخرود گردید و عالوه بر بحآ یادگیری الکترونیکی  ،مفاییری
چون ابزارد یق مجازی ،آزمایشخخخگایهای مجازی و از راه دور و اکنون نیز بحآ
دو لو یای دیجیتال در الی انقالب چهارم صخخنعتی مطرح شخخده اسخخت .بحران
کرونا نیز موای تواه ویژه به ایو امر گردید.
در ایو تحقیق به معرفی م تصر و شرح ویژگیهای یک آزمایشگاه مهم مهندسی

شکل  .1پورتال آزمایشگایهای دانشگاه ( Bochumصفوی) 8811 ،

برق که بصخخورت کامل یم با فیلم برداری ،یم شخخبیه سخخازی و یم امکان وصخخل
وا عی از راه دور ایجاد شده است می پردازیم.
محیط مجازی یکی از االی تریو دستاوردیای تکنولوژی اطالعات می باشد.
ابزار د یق مجازی ) (Virtual Instrumentationبه معنای استفاده از محیط
یای نرم افزاری به اای ا ستفاده از ابزار و و سایل فیزیکی مر سوم اهت اندازه
گیری و کنترل متغیریای م تلف می باشخخخد .با اسخخختفاده از فناوری محیطیای
مجازی مهندسیو و مت صصیو می توانند در و ت و یزینه صرفه اویی کرده و
کیفیت محصوالت را با یزینه کرتر باالتر ببرند .تجهیزات مجازی از طریق فرایم
کردن یک مدل ادید ساختاری از پروسه ،به تحلیل و تنظیم آنها میپردازند.

شکل  .2پورتال آزمایشگایهای مجازی و از راه دور دانشگاه شیراز
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 - 2نتیجه گیری
در ایو گزارع شرح م تصری از ابعاد یک آزمایشگاه کامل مهندسی بصورت
فیلم ،شخخخبیه سخخخاز و اارای وا عی از راه دور گزارع شخخخد .ایو برای بوخخخیاری از
ازمایشخخگایهای دانشخخگایها ابل ااراسخخت .عالوه بر آن می توان دانشخخجویان را
مقید کرد نرونه یای شخخبیه سخخازیا و فیلم یای مرتبط را از اینترنت ارع آوری،
تجریه و تحلیل و آزمایه کنند و مهارت بیشخخختر کوخخخی کنند و در عیو مال
کتاب انه بزرگی برای ایجاد ایو آزمایشخخخگایها ایجاد کنند .سخخخاخت اازای ایو
آزمای شگاه بعنوان پروزه دان شجویی ،درس آزمای شگاه و کارآموز شی یم کامال

شکل  .3ابعاد و اازای آز -کنترل خطی دانشگاه شیراز (از باالتریو مرمله تا آخریو مرمله در پاییو شکل)

شدنی است.
 - 3منابع
] [1صخخخفوی ،سخخخید علی اکبر .)1311( .آموزع الکترونیکی از ایده تا عرل.
تهران :پژویشگر نشر دانشگایی.
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تاثیر سنوات تحصیل دانشجویان رشته های مهندسی بر تمایل ایشان به حذف ترم بعد از همه گیری کرونا (مطالعه
موردی دانشگاه صنعتی قوچان)
محمدحسین سیگاری ،1سید عرفان سلیمی پور

2

.1

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی قوچان sigari@qiet.ac.ir

استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی قوچان esalimipour@qiet.ac.ir

چکیده تجربه
بعد از همه گیری کرونا و م شکالتی که شیوع این ویروس در ایران به دنبال دا شت ،روند آموزش عالی تا حدی دچار اخالل شد .به دلیل کاهش آ سیب آموز شی به
دانشجویان ،امکان درخواست حذف ترم بدون درج در سنوات و با شرایط خاص مهیا شد .در این پژوهش به بررسی تاثیر سنوات تحصیلی دانشجویان و تمایل ایشان
به ارائه درخواست حذف ترم در نیمسال دوم  1971-77و در زمان آغاز همه گیری کرونا د ر ایران پرداخته شده است .داده های تهیه شده مربوط به دانشجویان رشته
های مهند سی دان شگاه صنعتی قوچان می با شد .مقای سه آمار نیم سال دوم  1971-77با مدت م شابه در سال قبل ن شان می دهد درخوا ست های حذف ترم بعد از بروز
کرونا  9برابر شده ا ست .همچنین بر ا ساس برر سی های ان جام شده ،رابطه معکوس بین میزان سنوات تح صیل دان شجویان و میزان درخوا ست حذف ترم آنها وجود
دارد .به عبارت دیگر ،بعد از بروز کرونا در ایران ،دانشجویان سال اول و دوم ،نسبت به سایر دانشجویان دانشگاه ،تمایل بیشتری به حذف ترم داشتند .

واژه های کلیدی :سنوات تحصیلی ،حذف ترم ،همه گیری کرونا ،آموزش مجازی ،دانشجویان رشته های مهندسی.
 - 1مقدمه و شرح مسئله

در این پژوهش ،دانشیییجویان دانشیییگاه صییینعتی قوچان ] [2که در رشیییته های

بروز همه گیری کرونا در جهان ،باعث اختالل در امور آموزشیییی بسییییاری از

مهندسیی تحصییل می کنند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذکر اسیت ،بعد از

کشورهای جهان ،از جمله ایران شد .بعد از گذشت چند روز از تعطیلی دانشگاه

همه گیری کرونا ،از اواخر اسیییفند  ،1971آموزش مجازی به دو شییییوه برخط و

ها ،مقرر شد که دان شگاه ها تا حد ممکن به سمت آموزش مجازی گام بردارند

برون خط در این دانشییگاه آغاز شیید .با همکاری اداره آموزش دانشییگاه ،آمار

] .[1دان شگاه صنعتی قوچان ،با کمتر از  11سال قدمت ،از دان شگاه های جوان

تعداد کل درخواست های حذف ترم مربوط به نیمسال دوم  1971-77به تفکیک

ک شور مح سوب می شود ] .[2با این حال ،از اواخر ا سفند  ،1971سامانه برخط

سیال ورود دانشیجویان اسیتحراج شید .همین آمار برای زمان مشیابه در سیال قبل

) (Onlineو برون خط ) (Offlineآموزش مجازی آن آماده اسییتفاده شیید و

(نیمسییال دوم  )1979-71نیز اسییتخراج گردید .نمودار این داده ها در شییکل زیر

اساتید دانشگاه به تولید محتوا و آموزش مجازی پرداختند.

نشان داده شده است.

با آغاز آموزش مجازی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،طی بخ شنامه

تعداد درخواست حذف ترم بر حسب میزان سنوات تحصیل دانشجو
160

های مختلف سعی کرد ضمن ارائه پیشنهادهای مختلف برای ادامه روند آموزش

140

دانشگاه ها متناسب با شرایط و زیرساخت آنها ،مساعدت کافی با دانشجویان نیز

120
100

دا شته با شد تا کمترین آ سیب از این بحران به ای شان بر سد .از جمله راهکارهای

80
60

که معاونت آموز شی وزارت عتف پی شنهاد داد ،امکان درخوا ست حذف درس

40

بیش از یک درس و یا حذف ترم در شیییرایط خاص بود .بعد از صیییدور این

20
0

بخشنامه ،درخواست دانشجویان برای استفاده از تسهیالت این بخشنامه آغاز شد.

دانشجویان سال پنجم و دانشجویان سال چهارم دانشجویان سال سوم

دانشجویان سال دوم

دانشجویان سال اول

بعد از آن

در این پژوهش ،به بررسیییی ارتباط بین تعداد درخواسیییت های ارسیییال شیییده و

نیمسال دوم 1979- 71

سنوات تحصیلی دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان می پردازیم .الزم به ذکر

نیمسال دوم 1971- 77

شکل  .1نمودار تعداد درخواست حذف ترم بر حسب میزان سنوات تحصیل

است که در این مطالعه ،صرفا درخواست های ارسال شده از دانشجویان مالک

دانشجو

برر سی ه ستند .بنابراین نتیجه نهایی درخوا ست که موجب موافقت یا مخالفت با

در صورتی که یک خط بر روی نمودارهای ن شان داده شده برازش شود ،شیب

آن شده باشد ،مورد نظر نیست.

خط برای نیم سال دوم سال  1979-71برابر ( m=-6.3با همب ستگی )R=0.89

 - 2داده ها و ر وش ها

و برای نیمسال دوم سال ( 1971-77در زمان همه گیری کرونا) برابر m=-42.3

 خراسان رضوی ،قوچان ،کیلومتر  4جاده قوچان-مشهد ،کدپستی  ،74991۱9991شماره تلفن .01149019977
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(با همبسیتگی  )R=0.91اسیت .همانطور که در شیکل نیز مشیهود اسیت ،تعداد

]« [3موارد مستلزم تصمیم گیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه ها و مؤسسات

درخوا ست های حذف ترم بعد از بروز همه گیری کرونا ،به شدت افزایش یافته

آموزش عالی نیمسال دوم  ،»1971-1977وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،

است.

معاونت آموزشی 10 ،فروردین .1977

 - 9نتایج و نتیجه گیری

] [4سازمان سنجش آموزش کشورhttp://www.sanjesh.org .

در نمودار مشیییاهده می شیییود که به طور کلی ،با افزایش سییینوات تحصییییلی

] [5حسیین معماریان« ،آموزش برخط مهندسیی» ،فصیل نامه آموزش مهندسیی

دانشجویان ،تعداد درخواست ها نیز کاهش می یابد .این موضوع در هر دو سال

ایران ،سال  ،21شماره  ،12ص .1971 ،27-11

تحصیییلی مشییاهده می شییود و می توان گفت ارتباط چندانی با همه گیری کرونا
ندارد .اما نکته قابل توجه این که با بروز همه گیری کرونا ،شییییب نمودار افزیش
تقریبا  9برابری داشته است.
بر اسییاس آمار بدسییت آمده ،تعداد  11نفر از دانشییجویان سییال پنجم یا بیشییتر با
وقوع همه گیری کرونا ،درخوا ست حذف ترم داده اند ،در حالی که برای مدت
مشییابه در سییال گذشییته این مقدار صییفر بوده اسییت .با توجه به این که با افزایش
سنوات دان شجو ،معموال تمایل و انگیزه برای اتمام تح صیل بی شتر ا ست ،افرادی
که سال پنجم یا بی شتر بوده اند و درخوا ست حذف ترم داده اند ،احتماال خود یا
خانواده شان متاثر از بیماری کرونا بوده اند و یا این که شرایط و امکانات مناسب
برای ا ستفاده از آموزش مجازی را ندا شته اند .به نظر می ر سد دلیل دوم محتمل
تر است.
نکته مهم تر این که ،درخواست حذف ترم دانشجویان سال اول و دوم بسیار زیاد
است .این دسته از دانشجویان به دلیل این که تجربه کمتری داشته و شاید هنوز به
تفاوت های اصییلی محیط دانشییگاه نسییبت به دبیرسییتان و نحوه آموزش در آن
دارند ،اشراف ندارند ،بیشتر در معرض آسیب آموزشی (از قبیل افت تحصیلی و
 )...هسییتند .به نظر می رسیید بروز همه گیری کرونا ،این موضییوعات را تشییدید
کرده و تمایل دان شجو به حذف ترم ب سیار بی شتر از دان شجویان با سنوات بی شتر
است.
با توجه به این موضیوع ،به نظر می رسید باید راهکاری برای دانشیجویان ورودی
مهر  1977دانشیییگاه ها اتخاذ کرد که بتوان آ مادگی روحی-روانی و همچنین
مهارت های ایشیییان در آموزش مجازی را افزایش داد تا بتوانند بهتر در فرایند
یادگیری قرار گرفته و آسییب کمتری متحمل شیوند .به ویژه این که دانشیجویان
ورودی مهر  1977به دلیل تعویق آزمون سیییراسیییری ،به نوعی دچار اسیییترس
مضاعف یا نوعی استرس فرسایشی شده اند .به دلیل وجود برخی محدودیت ها
که آموزش مجازی ر شته های مهند سی به همراه دارد ] ،[5این مو ضوع به ویژه
برای افرادی که در رشته های مهندسی قبول می شوند ،بسیار جدی تر به نظر می
رسد.
 - 4مراجع
] [1حسیییین میرزائی « ،جسیییتارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران کرونا در
ایران» ،پژوهشییی کده م طال عات فرهنگی و اجت ماعی ،وزارت علوم ،تحقی قات و
فناوری ،فروردین .1977
] [2دانشگاه صنعتی قوچانhttps://www.qiet.ac.ir/fa .
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چکیده تجربه
در سال تحصیلی جاری ،موسسات و مراکز آموزش عالی به دلیل شیوع ویروس کرونا ،ناگزیر از ارائه آموزش و برگزاری آزمونهای مجازی به صورت برخط شدند .در این میان
برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه شیراز تجارب موفقی بر حسب پیشینه دیرینه ای که در زمینه آموزش مجازی داشته ،رقم زده است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،فهم تجربه زیسته
دانشجویان آنان از برگزاری آزمونهای مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد .روش گردآوری اطالعات استفاده از پرسشنامه مصاحبه
نیمهساختمند بود .بر این اساس ،با رویکرد نمونهگیری هدفمند و روش معیار ،دانشجویانی که در آزمونهای مجازی شرکت کرده بودند ،انتخاب شدند و بر اساس اشباع نظری  91نفر
مصاحبه شدند .تحلیل مصاحبهها ،با استفاده از الگوی کالیزی و روش تحلیل مضمون انجام شد .پس از استخراج و دستهبندی موضوعی ،مجموعه تجارب دانشجویان در آزمونهای
مجازی در پنج مقوله زیرساخت ،کیفیت اجرا ،شرایط روحی و روانی ،محتوای آزمون ،بازخورد نهایی طبقهبندی شدند .در نهایتتوجه به زیرساختها و بسترهای الزم جهت اثربخشی
آزمونهای مجازی ضرورتی انکارناپذیر میباشد.

واژه های کلیدی :آزمون مجازی ،کوید  ،99تجارب دانشجویان ،آموزش عالی
 - 9مقدمه

تداوم آموزش دانشجویان کمک شایانی نموده است ،اما به دلیل عدم آمادگی قبلی برای

آموزشهای مجازی ،به هر نوع دوره و آموزشییی اطالق میشییود که به شییکلی غیر از

پوشییش همه آموزشهای موجود به صییورت مجازی و جایگزینسییازی با آموزشهای

روشهای سنتی چهرهبهچهره انجام گیرد .محتویات دروس ممکن ا ست از طریق وب یا

چهرهبهچهره ،طبیعتاً چالشها و تجارب متفاوتی را برای دانشجویان که به طور معمول به

با اسییتفاده از ویدئو ،تصییاویر فعال و متعامل دو طرفه انتقال یابند .همچنین تلویزیونهای

صورت ح ضوری آموزشهای خود را دریافت مینمودند ،در پی دا شته ا ست .همچنین

کابلی یا ماهوارهای میتوانند رسییانه انتقال دهنده این مواد درسییی باشییند اوانو و ال،

نوپایی این تجربه ،ضییرورت احصییار و رفع نواقج موجود را دو چندان سییاخته اسییت.

نیوتن ،2222 ،علی یاری ،برومند و علیخانی .)9311 ،با اعالم رسیییمی شییییوع ویروس

هدف این برنامه ،فراهم نمودن اطالعات برابر برای تمام فراگیران ،صرفنظر از موقعیت

کرونا در کشییور ،دانشییگاه شیییراز با رویکرد حف سییالمت دانشییجویان و تداوم فرآیند

جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی آنهاست افنو ،چنو ،وان ،ژو ،هان و وو .)2222 ،2

یاددهی -یادگیری به صیورت شیبانهروزی به توسیعه سییسیتم اتوماسییون آموزشیی خود

بر این ا ساس ،پژوهش حا ضر با هدف واکاوی تجارب زی سته دان شجویان از آزمونهای

پرداخ ته و با تالش های متخصیییصیییین مجرب و توانم ند خود ،آموزش های برخط را

مجازی تعریو شده است .بر این اساس سؤال محوری پژوهش عبارت است از «اثربخشی

جایگزین کالسهای سنتی نمود .اندکی بعد ،با گسترش زیرساختهای خود ،از ظرفیت

آزمونهای مجاز بر اساس تجارب زیسته دانشجویان چگونه ممکن است؟ » مطرح شد.

دان شکده آموزشهای الکترونیکی ا ستفاده و تمامی آموزشهای سنتی در تمامی ر شتهها

 - 2روش شناسی پژوهش

و مقاطع تح صیلی به سامانه این دان شکده منتقل گردید .این دان شکده در بهمن ماه 9312

این پژوهش جزر طرح های کیفی و از نوع پد یدارشییی ناسیییی بوده که از الگوی هفت

در قالب یک مؤ س سه علمی و تحقیقاتی تأ سیس شد و از تاب ستان  9313فعالیت خود را

مرحله ای کالیزی اسیییتفاده شیییده اسیییت .مشیییارکتکنندگان در این پژوهش تمامی

رسماً با پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق گرایش کنترل و ابزار

دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در نیمسال دوم سال تحصیلی  99 -91بودند .برای

دقیق شییروع نمود .در حال حاضییر دارای  99رشییته در مقاطع کارشییناسییی پیوسییته و

انتخاب مشیییارکتکنندگان از رویکرد هدفمند و روش مالکی با در نظر گرفتن اشیییباع

کارشناسی ارشد ناپیوسته میباشد . 9تمامی کالسها ،حسب برنامه زمانی تعیین شده قبل

نظری استفاده شد .مالک انتخاب ،تمایل به شرکت در پژوهش و استفاده از آموزشهای

از شیییوع ویروس کرونا ،در سییاعت مقرر به صییورت برخط برگزار و تمامی فعالیتهای

ارائه شده در سی ستم اتوما سیون دان شگاه و در نهایت آزمون های برگزار شده ،بود .ابزار

آموزشیییی نیز ،از قبیل تدریس ،پرسیییش و پاسییی ،،تکالیو ،بح گروهی و  ...از طریق

گردآوری دادههای پژوهش ،پرسییشیینامه مصییاحبه نیمهسییاختمند بود و اعتبار دادهها با

سیامانه مذکور صیورت میپذیرد .هر چند راه اندازی سییسیتم مذکور تا حد بسییار زیادی

اسیتفاده از تکنیکهای تأییدپذیری از طریق خودبازبینی پژوهشگران و اعتمادپذیری با

خأل آموزشیی ایجاد شیده ناشیی از عدم برگزاری کالسهای سینتی را مرتفع نموده و به

هدایت دقیق جریان جمعآوری اطالعات و همسوسازی پژوهشگران تعیین شد.

http://vu.shirazu.ac.ir/
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 - 3یافتهها

 -1نتیجه گیری

تحلیل دادهها با روش کدگذاری و رسم شبکه مضامین انجام گردیده و برای تحلیل دادهها

بر اساس یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر ،و با توجه به اینکه آزمون مجازی در

سه گام اصلی شامل :کدگذاری اولیه ااستخراج شواهد) ،کدگذاری ثانویه اشناسایی

محیط شبکه و اینترنت و در ساختی ر سمی به وقوع میپیوندد ،با بکارگیری مجموعهای

مضامین فرعی) ،شناسایی مضامین اصلی اتلفیق و پیوند بین مضامین فرعی) برداشته شده

از تکنولوژیهای چند رسییانهای اگریسییون و آندرسییون ،2223 ، ،چن و چانو،2222 ،

است .برای شناسایی مضامین اصلی ،ترکیبهای الزم بین مضامین فرعی توأم با معنابخشی

فنو و همکارات ) 2222 ،در ایام شیوع ویروس کرونا بایستی موجبات الزم جهت تحقق

به عمل آمد و با این روش مضامین مرتبط با موضوع به شرح جدول ا )9شناسایی گردید.

این هدف مهم فراهم نمود .با شیوع ویروس کرونا آموزش مجازی در دانشگاه شیراز که

در ادامه برای روشنتر شدن اهمیت مضامین شناسایی شده ،بخشهایی از مصاحبهها

دارای زیرسیییاختی قوی و دیرینه میباشییید امکان ارائه خدمات را به کلیه دانشیییجویان و

ارائه شده است:
-

-

اسییاتید فراهم سییاخته اسییت و کلیه نینفعان خدم ات ارزشییمندی در این راسییتا کسییب

"شرایطی ویژه برای دانشجویانی که از اینترنت و وسایل جانبی مناسب برای

کردهاند و بر اساس یافتههای مستخرج از مصاحبه در این پژوهش نیز راهکارهایی از زبان

شرکت در امتحان برخوردار نیستند در نظر گرفته شود."..

دان شجویان که تجربه م ستقیم و زی سته در این زمینه خ صو صاً آزمونهای مجازی دا شته

" زمان آزمون به طور منصفانه یعنی در حدی که دانشجو بتواند بعد از جواب

اند ،ارائه گردید .به طور کلی با ایجاد زیرسییاخت قوی و برنامه ریزی مدبرانه و نگرشییی

فرصت جمع بندی و چک کردن سواالت را داشته باشد ." ...

سی ستمیک می توان به صورت راهبردی در جهت تو سعه و تعالی آموزشها و برگزاری

"به نظرم بهترین حالت اینه که استادا درکی از شرایط دانشجو و زمانبندی و

آزمونهای مجازی گام برداشت.

مقدار سواال داشته باشن...اینجوری فقط استرس دانشجوها باالتر میره و

توجه به زیرسییاختهای الزم ،کیفیت اجرای آزمونها ،توجه به شییرایط روحی و روانی

چیزهایی که خوندن هم فراموش میکنن."..

دانشییجویان ،محتوای آزمونها و توجه به بازخورد نهایی در آزمونهای مجازی میتواند

"در مورد امتحاناتی که جواب تشریحی نیاز داشت به دلیل سرعت تایپ کند

بر اثربخشی آن بیافزاید .به طور کلی و بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،بهره گیری از

بعضی دوستان دچار مشکل میشدند و اینکه اگر درقسمت چت کلیک

تکالیو متعدد و چندگانه ،ارشییییابی تکوینی در طول آموزش مجازی ،برگزاری آزمون

شده بود ک شرایط امتحان استرس زا

های بازپاسیی ،و تشییریحی ،ارائه تکالیفی در منزل به صییورت سییواالت مفهومی و باز در

بچه ها تایپ کنند و درنهایت به دلیل عدم کلیک در محدوده تایپ دچار

کنار آزمونهای مجازی آنالین تو صیه می شود .در ارتباط با سی ستم آزمونهای مجازی

مشکل شوند." ...

نیز بایسیتی به زیرسیاخت بسیترهای موجود ،انعطاف پذیری اسیاتید در طراحی سیواالت،

نمیکردند امکان تایپ نبود و این باع

مدت زمان منا سب آزمون ،عدم ایجاد ترس و ا سترس و دلهره در مخاطبین ،پا سخگویی

جدول  .1مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از پژوه

مضامین
اصلی
زیرساخت

کیفیت اجرا

شرایط روحی
و روانی

محتوای
آزمون

بازخورد نهایی

به سوالت دان شجویان در آزمون مجازی ،یادگیری سی ستم آزمون مجازی و آموزش به

مضامین فرعی
دسترسی به اینترنت
حضور حمایت گرانه و آنالین پشتیبانها ها
کیفیت مناسب بستر آزمون
وجود سخت افزار و نرم افزارهای ضروری
خطا نکردن سیستم هنگام اجرا
فضای آزمون
الزم آزمون
تعیین زمان
تعداد سواالت
ارائه آزمون های مساله محور
انسجام سواالت آزمون
حضور استاد در جلسه
درک شریط دانشجو
احساس امنیت
آرامش در منزل
اعتماد به نفس
تسلط بر محتوای آزمون و موضوع
عدم ترس و استرس از ماهیت آزمون
دانشجو و توانمندی های
توجه یه شرایط مجازی
وی نه صرفا نمره
تاکید بر یادگیری
امکان مرور مطالب به واسطه سیستم
تنوع در برگزاری آزمون
ارجحیت آزمون پژوهش محور بر آزمون
ارزشیابی اساتید
عدالت تستی
توجه بر اساس قابلیت هر یک از فراگیران
تمرکز بر محتوای ارائه شده
فرصت اعتراض

گروه های نینفع پیشنهاد میگردد.
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چكیده
اگر تاریخ روایتگر مجموعه چالشهایی استتک ه رشتتر در اعگتتار گا تتته را ن موا ه روده ،امروسه ره واستتما تتیون ریمارز رونا ،موس

ر تتته تاریخ در دانشتتگاه نیز مانند دیگر

ر تتههاز دانشتگاهی را چالش روررو تده استکب ررونرفک موفق اس این چالشتتتتفرصتک ،میتواند سمینهستاس بتت تجرره نوین و ارس تمندز در عرصته موس
استالمی را دب را و ود اینهه تیییر اس موس

تاریخ و تاریخ تمدن

ضوورز مرسو ره الهترونیهی ،ناوواسته و ره مااره توفیق ا اارز صور گرفته اسک ،اما میتوان ره این چالش رهمانند یک فرصک رراز

ایجاد تیییر مااک ،تعدیل و نار گاا تتن تیوههاز ستنتی مرستو تدریو و موس
اس فناورز اطالعا و ارتااطال ( ) ITCدر موس

تاریخ و فراهم ردن فوتایی وویاتر رراز دانشتجویان تاریخ استتهاده ردب در دهههاز اویر استتهاده

تاریخ در ستم وستیعی مورد استتهاده ررار گرفته استکب رهنظر میرستد را استتهاده اس تراین نونی و فندان امهان ررگزارز الست ا

ره صور ضوورز ،می توان استهاده اس این فناورز در ممالعا و تدریو تاریخ را ن ادینه ردب در منایبه را موس

ضوورز و مرسو  ،موس

غیرضوورز استیهایی مانند عد

مادگی ذهنی دانشتجویان رراز همراه تدن را فر یند یاددهیتتتتیادگیرز ره واستمه ضوتور در مطین منز  ،د توارز تعامل رین استتاد و دانشتجو ا تاره ردب را این اوصتاس ،استتهاده اس
فناورز نوین در موس

تاریخ ،روس مد دن ذهنیک استادان و دانشجویان در وگوص ممالعه تاریخ و مطتواز موس ی ،سوق یافتن ن ا ره استهاده ریشتر و ر تر اس مرا ع دیجیتالی و

اینترنتی را میتوان اس امتیاسا

موس

غیرضوتورز در ضوسه تاریخ دانبکب ری تردید تجارب و دستاوردهاز این دوره ،راید ره مااره یک ننمه عمف در موس

دانشگاهی واس دا ته

ود و اس مله ویشن ادا رراز این م م ،طراضی ررگزارز الس ا ره صور تر یای اس ضوورز و مجاسز رراز ایا رعد اس راسگشک ره راین عادز و نیز ررگزارز سمون از دروس
تخگگی (اعم اس میان تر و وایان تر ) ،ره صور تطلیلی و مه ومی اسکب
واژههای کلیدی :موس

الهترونیهی ،فناورزهاز نوین و تاریخ وژوهی ،ر ته تاریخ تمدن اسالمی ،تجارب موس ی ،رونا و موس

 -1مقدمه
موس

دانشگاهیب

ذهنیتی در دانشتجویان اهش مییارد و عمال ره انگیزه وود دانشتجو ربتتگی ویدا می ندب

دانشتتتگتاهی ر تتتتته تتاریخ و تتاریخ و تمتدن استتتالمی ،رتهمتاننتد دیگر ر تتتتتههتاز

همچنین ایجتاد عالرته در دانشتتتجویتان تک اوتگتتتاص سمتان طوننی رته ممتالعته تتاریخ،

دانشتتتگتاهی در غتاسین روسهتاز فراگیرز ریمتارز رونتا رته دلیتل عتد امهتان ررگزارز

مجاسز این د توارز دوچندان می تودب

الست از درس ره صتور ضوتورز را چالشتی دز موا ه تد اما را ا رایی تدن اید

د توارزهاز واص وود را دارد ،اما در موس
در موس

چ رهرته چ ره ،اضتاطته رته فوتتتاز الس ،امهتان مراراتک اس رونتد موس

و

ررگزارز الست ا ره صتور ررون و اس طریق  LMSرهعنوان تیو موس تی ایگزین،

یادگیرز را میبتر می ند ،اما در تراین غیرضوتورز ،فراهم ورز این تراین نیز رراز

تاریخ ره صتتور غیرضوتتورز ،ره مااره چالشتتتتتفرصتتک ویشروز استتتادان و

غیرضوتورز ره دلیل اینهه ارتااط استتاد را

موس

دانشتجویان تاریخ ررار گرفکب اس اینرو ،اگر ویشتتر استتهاده اس ارزارهاز اینترنتی و فوتاز
مجاسز در موس

تاریخ تمدن استتالمی ره صتتور ارزارز مک موس تتی و فعالیتی

مهمل مطبتتوب می تتد ،اما در ستتایا تطون

نونی ،و راین تتدن موس

استتادان ره ضدارل ممهن میرستدب در موس

دانشتجویان غیرمبتتنیم و گهتارز استک ،ر رهگیرز اس استتعداد دانشتجویان رراز راسستاسز
ذهنی رویتتدادهتتاز تتتاریخی را رتتا مشتتتهتتل موا تته می نتتدب عالوه رراین ،در موس

اس راه دور

غیرضوتتورز دانشتتجویان ره واستتمه رویک نشتتدن ،همراهی فعاننهاز را فوتتاز الس

این ارزارها اهمیک و ایگاهی مطورز ویدا ردهاندب را این اوصتتتاس ،رراستتتاس تجارب

ندارند و اغلت ضوتتتور ن ا صتتتورز و ااهرز استتتک و این امر روند طایعی موس

را

گروه تاریخ فرهنگ و تمدن استالمی دانشتگاه الزهرا ،میتوان مااضث مرروط ره ررگزارز

مختل می ندب چالش دز دیگر ویشروز این نون موس  ،ذهنیک امهان تنلت ریشتتتر

الس ت از این ر تتته در ربتتتر مجاسز را در ستته مطور مشتتخا ،چالش ت ا و مشتتهال ،

در امتطانا استتتک و این ذهنیک امر یادگیرز و ررنامه موس تتتی را میتواند رالاثر ندب

فرصت ا و امتیاسا و در ن ایک راههارها و ویشن ادا ممرح ردب

عالوه رر موارد فوق ،اس مشتتهال دیگر ویشروز موس

مجاسز میتوان ره ضتترور

فراهم ردن امهاناتی مانند امپیوتر و ارزارهاز مشتاره و دستترستی ره اینترنک وایدار رراز

 -1-1چالشها و مشكالت
در تتراین عادز دانشتتجو اس سمان ورود ره دانشتتگاه ،را تنویک ضو دانشتتجویی ،اس نظر
ذهنی مادگی نس رراز یادگیرز را دارد ،اما در تراین غیرضوتورز ،سمینه ایجاد چنین

همه دانشجویان ا اره ردب
 -1-2فرصتها و امتیازات
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رهرغم استتتتیهایی موس

الهترونیهی رراز موس

رنارر تجرره مجموعه گروه تاریخ فرهنگ و تمدن استتالمی دانشتتگاه الزهرا ،ره دلیل اینهه

تاریخ ،امتیتاساتی را میتوان رراز

ن متگتور رودب تدریو الهترونیهی ایجاب می ند تا عالوه رر استتهاده اس متن و توضتی

سمون از تبتتتی ره دنیل متعدد ،ارس تتیاری وارعنمایی اس ویشتترفک دانشتتجویان ره دستتک

تهاهی ،استتهاده اس امهانا چندرستانهاز ،در نار وویایی ریشتتر الس ،اثررخشتی موس

نمیدهند و همچنین مطدود ردن سمان سمون اغلت مو ت اضتتمراب در دانشتتجویان

را افزایش دهدب ره همین دلیل در تراین نونی ره مااره توفینی ا اارز ،استتهاده اس ICT

می ود ،ویشن اد می ود طراضی سمون ا ره ساک و یو تطلیلیت تمه ومی را دب استهاده

تاریخ و تاریخ تمدن استتتالمی ریشتتتتر مورد تو ه ررار گرفته استتتکب

اس این یوه دو ویامد مااک را ره همراه وواهد دا ک؛ اس یک سو دانشجویان اس نظر روانی

مدرس را س ت ولک و ردون مطدودیک میتواند ره ستتایت از تخگتتگتتی مختلف مرتان را

نگرانی چندانی در وگتوص سمان در نظر گرفته تده رراز سمون را نخواهند دا تکب اس

تاریخ و تاریخ تمدن استالمی مرا عه رده و ننشتهها و عهوها ،فیلمها و ببب را دریافک و

ستوز دیگر میتوان انتظار دا تک ه دانشتجویان ره تدرین تیوه یادگیرز تاریخ صترفا را

و یتاددهی اس ن تا استتتتهتاده نتد و در اوتیتار دانشتتتجویتان ررار دهتدب

اتها ره ضهظ و ره یادستپردن وتاه مد ورایع و ضواد تاریخی ،ره ویژه در تت امتطان

عالوهرراین ،ررار گرفتن فایل ضتتتان تتتده الستت ا در دستتتترس دانشتتتجویان ضتتتریت

را نتار رگتاارندب امروسه این اصتتتل وایرفتته تتتده استتتک ه ف م و ر رهگیرز اس ن در

رروودارز ن ا اس مطتوا و مااضث الست ا را افزایش داده استتکب روز وردن استتتادان و

یادگیرز دانش تاریخ اهمیک استاستی دارد و درم مبتاتل تاریخی در ورتو استتهاده اس رو

دانشتجویان تاریخ و تاریخ تمدن استالمی ،ره فناورزهاز نوین ،ره سودز تأثیر چشتمگیرز

ف م ،تههر والق و ایجاد ردر تخیلتتتتتتطلیل تاریخی در مُتعلم ممهن وواهد رود و ره

و وژوهشهتاز تتاریخی رر تاز وواهتد

طور لی ایجاد «ستتتواد تاریخیر در دانشتتتجو اس این طریق مندور می تتتودب تتتیوههاز

گاا تکب ویش اس این در فر یند یاددهیتتتتتیادگیرز دروس این ر تتهها ،متن مطورز و

ارسیاری ستنتی و متهی رر متن درستی ،ره تروین تیوه ضهظمطورز ره تهل غیرمبتتنیم

یهی امر موس  ،ره استتتتهتاده

مک رده استک ،رر این استاس ،دانشتجویان در طو تر  ،اغلت تو ه افی ره مااضث

ضتدا ارز اس امهتانتا دیجیتتالی روز وردهانتد و این م م غنتا و تنون مطتواز موس تتتی

ندارند و صتترفا ره ضهظ و روووانی متن درستتی در ایا رال اس تترون امتطانا و تتت

در عرصتتته موس

در فر ینتد موس

در ارتنتا

یهی در عرصتتتته ممتالعتا  ،موس

اتهتا رر متن ضرس او را میسد ،اما استتتاتیتد رراز ارتنتا
دروس تخگگی را ره همراه وواهد دا کب

امتطان روز می ورندب را تو ه ره اینهه در موس

 -1-3راهكارها و پیشنهادات

و مه ومی میتواند وارعنمتاتر را تتتد و ف م و درم دانشتتتجو اس درس و لیک مااضث و

رتا تو ته رته اینهته در عگتتتر اطالعتا  ،در ضوسه ممتالعتا تتاریخی نیز ورداس  ،تطلیتل و

مبتاتل طرح تده در الس را مد نظر ررار دهدب در این صتور  ،اراا دانشتجویان ره ف م

تهبتیر دادهها ،ره مراتت اس انتنا صترس اطالعا تاریخی م متر تلنی می تود ،ضترور
دارد ه استتادان تاریخ را در ویش گرفتن تم یداتی در فر یند موس

غیرضوتتورز ،تتیوه امتطانی تطلیلی

ماتاضتث را میتوان اس ویتامتدهتاز مااتک و متانتدگتار موس

غیرضوتورز نیز اس

دانبتتتکب تجرره امتطانا تر

غیرضوتتتورز ا اتارز نونی

ارز نیز نشتتتان داد ه در سمون از دروس ر تتتتههاز

تنویک تههر والق و انتنادز در دانشتجویان غافل نشتوند و ره گونهاز فوتاز الس در

تاریخ و تاریخ تمدن استالمی راید اس تیوه سمون تطلیلیتتت تمه ومی ر ره گرفکب در این

طو تر را راهارز نند ه دانشتجویان ره از رهیاد ستپردن صترس ممالت و اطالعا ،

صتور  ،رمعا دانشتجویان هم متون و منارع درستی تان را ره تیوه ته می ممالعه وواهند

رته ورور

تههر انتنتادز و تطلیلی در وود رپرداسنتدب همچنین رراز موفنیتک در موس

رد و هم میزان گرایش ن ا ره ارداما متنلاانه تنلیل وواهد یافکب

تاریخ تمدن استالمی رهرغم استتمرار تراین رطرانی ،راید تیییر ذهنیک ستنتی و مرستو اس

 -1-4جمعبندی و نتیجه

وژوهش در دانشتجویان در دستتو ار را تدب ره واستما ماهیک علو تاریخی دانشتجویان این

استتادان و دانشتجویان ر تتههاز تاریخ و تاریخ تمدن استالمی ،را بتت م ارت از نس در

ر تتتهها رراز وژوهش ،ره طیف وستتیعی اس منارع و ره ا تتها و سرانهاز مختلف نیاس ویدا

ک

می ننتد ،ضتا

استهاده اس ارزارها ،امهانا و سامانههاز الهترونیهی ،میتوانند راین مملوبترز

نهته رته دلیتل تعمیلی دانشتتتگتاه تا ،تتارختانتههتا و مرا ز وژوهشتتتی ،موانع

ویشارد فر یند یاددهیتتتیادگیرز در راین نونی نا ی اس فراگیرز ریمارز رونا دا ته

تدز ویش روز دانشتتتجویتان و امر وژوهش ررار داردب م ثرین راههتار ررونرفتک اس

را تندب ره طور لی ،تجرره ارس تمند نونی در رلند مد مو ت ارتنا توانمندز ن ا در

وضعیک در این راین ،استهاده اس مرا ع دیجیتالی و اینترنتی اسک ه الاته مبتلز دا تن

استتهاده اس فناورزهاز روس مد وواهد تد و ره نظا موس تی دانشتگاهی مک وواهد

دانش و م ار دستتیاری و استتهاده اس این منارع استکب اس این رو ،ویشتن اد می تود در تر

رد تا در تترایمی ه ره واستتمه مشتتهال غیرمترراه ضوتتور در دانشتتگاه را مخاطراتی

ویشرو رخشتی اس ستاعا

الستی ،ره موس

تیوههاز دستترستی و چگونگی استتهاده اس

همراه ود ،موس

الهترونیهی ره صور مهمل در امر یاددهی تیادگیرز عمل رده و

منتارع دیجیتتالی در ممتالعتا تتاریخی و در فوتتتتاز اینترنتک اوتگتتتتاص یتارتدب اس ملته

مانع اس اننمان امر موس

تتودب رر این استتاس ،رراز استتتهاده اس تجارب رهدستتک مده و

ویشتتن ادهاز دیگر میتوان ره روس مد ردن مطتواز دروس تاریخ تمدن استتالمی منماق

استتتتمرار فرهنتگ موس

الهترونیهی ،در ایتا وبتتتا رونتایی هم ررگزارز الستتت تا رته

را موس

غیرضوتتورز ،تدوین دستتتورالعمل تدریو دروس تخگتتگتتی این ر تتته در

تراین نونی ،مدیریک مملوب و م ثر سمان در فر یند ررگزارز الست از الهترونیهی

صور تر یای (ضوورز تالهترونیهی) را دب
 -1-5منابع

ا تتاره ردب همچنین رهرغم همه مطدودیت ا راید تم یداتی رراز تتناستتایی استتتعدادهاز

این گزار

دانشتجویان و رهویژه نناط ضتعف ن ا اس ستوز استتادان در نظر گرفته تود و استتهاده اس

طو نیبما دو سا تطگیلی  1399-1398فراهم ده اسکب

رو

تدریو مشار تی مک ایانی در این امر میتواند دا ته را دب
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تطلیلی رر استتاس تجارب اعوتتاز گروه تاریخ فرهنگ و تمدن استتالمی در

مطالعه ای برآموزش مجازی در بحران کرونا (مطالعه موردی دانشگاه هنر)
*2

مژگان اردالنی ،3فاطمه عرفان ،3شهال شکوفیان ،3زهرا احمدی
.3

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای کاربردی گروه فرش-Hanieherfanfar@gmail.com -moojgan.ardalan@gmail.com ،
.2

shokoufian@gmail.com
استادیار گروه فرش دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر* ،نویسنده مسوولahmadi@art.ac.ir :

چکیده تجربه
آموزش با توجه به شیوه های گسترده آن یکی از موضوعاتی است که به سرعت در حال تغییر و به روز شدن است .روشهای گوناگونی جهت ارائه مطالب آموزشی
تاکنون ابداع شددده که هر یب بازرورد مکانی وزمانی رود را داشددته اسددت .در پی گسددترش دانت تکنولو ی و فناوری اطالعا  ،یکی از روشهای نوین ،یادگیری
الکترونیکی یا شیوهی غیر ح ضوری ا ست که آموزش بررط یا آنالین می با شد .تعطیلی دان شگاهها به دلیل بحران کرونا که در نیم سال دوم سال تح صیلی 88-89
اتفاق افتاد ،سدبب شدد دانشدگاههایی که تجربهای در آموزش مجازی نداشدتند ،امکانا آموزش مجازی را فراهم نموده و مانع تعطیلی دانشدگاه و کال های درسدی
شددوند .برای ارزیابی آموزش مجازی در نیم سددال دوم سددال تحصددیلی  88-89در دانشددگاه هنر ،پرسددشددنامهای با  20سددوال پنگ گنینهای بر مبنای طیف الیکر  ،بین
دانشجویان توزیع شد .اعتبار سنجی پرسشنامه  0/98محاسبه شد که روایی ن سبتا روبی را نشان می دهد .نتایگ این مطالعه که در بین دانشجویان ترم  2 ،4 ،6 ،9مقطع
کارشناسی انجام شد ،نشان داد اساتید اغلب از نرم افنار واتس اپ و  LMSبرای آموزش استفاده کردند .نتایگ کلی تحلیل پرسشنامهها نشان داد که مینان رضایتمندی
دانشجویان از سامانه  LMSدر حد متوسط و یا پایین تر بوده و نرم افنار واتس اپ موفقیت بیشتری را نسبت به سامانه آموزشی دانشگاه در رضایتمندی دانشجویان
از کیفیت آموزش مجازی ک سب کرده ا ست .برا سا

نتایگ حا صله ،آموزش کافی برای مدر سین جهت کار با سامانههای آموزش الکترونیب الزم ا ست .همچنین

کار شنا سان آموزش و دان شگاه نین الزم ا ست زیر سارتهای منا سب برای آموزش مجازی را فراهم نموده و آموزشهای الزم برای پ شتیبانی از نرمافنارهای مناسب
آموزشی ارائه نمایند.

وا ه های کلیدی :آموزش مجازی ،دانشگاه هنر ،نرم افنار آموزشیLMS ،
 - 3مقدمه

یکی از پدیده های دنیای مدرن اسددت که در عصددر اطالعا

روشهای نوین آموزش در چند دهه اریر دسدددتروش تحوال فراوانی شدددده

بردانت پا به عرصدده وجود گذاشددته اسددت .به طور کلی نتایگ نشددان میدهد که

است .توسعه عدالت آموزشی در حوزه آموزش عالی ،افنایت ظرفیت پذیرش

کیفیت سیستم مدیریت یادگیری در دانشگاه الکترونیکی تهران به طور معناداری

و بهره مندی از اسددداتید مجرد بدون محدودیت مکانی و زمانی جهت تربیت

باالتر از حد میانگین است  .]2مطالعه 11مقاله مرتبط با آموزش مجازی در حوزه

دانت آمورتگانی که توانایی پاسددوگویی به نیازهای جامعه در زمینه توص د

پن شکی ن شان داد :آموزش مجازی اثر بو شی برابر و یا بی شتر ن سبت به آموزش

رود را داشته باشند ،می تواند در آموزش مجازی محقق شود .جهت استفاده از

سددنتی دارد .همچنین نگرش مثبت و رضددایت باالیی نند دانشددجویان و اعضدای

هر فناوری در امر آموزش ،الزم است شرایطی چون ایجاد زیر سارتهای قوی

هیأ

ذکر

فناوری ،تدوین اسدددتانداردهای آموزشدددی الزم برای ارزیابی آموزشدددگران و

شددد  .]1بحران کرونا سددبب شددد ،دانشددگاههایی که تجربهای در آموزش مجازی

دان شجویان ،فرهنگ سازی منا سب و تغییر نگرش سنتی جامعه در امر آموزش،

نداشدددت ند نین رود را ملنم به اجرای آموزش های م جازی در دورهی تعطیلی

سرمایهگذاری و م شارکت دولت و بوت ر صو صی در این زمینه فراهم شود.

اجباری دانشدددگاهها نمایند .تحقیق حاضدددر به من ور سدددنجت کارآیی آموزش

آموزش مجازی آکادمیب در صدددور تهیهی محتوای مناسدددب آموزشدددی و

مجازی در نیم سال گذشته با شروع بحران کرو نا و نین برنامه رینی برای آموزش

ارزشیابی مناسب ،سیتم موفق و کارآمدی است و با توجه به هنینههای پائین این

مجازی در آینده در دانشگاه هنر انجام شد.

نوع آموزش ،سیا ست پایهرینی ا ستفاده از آن در آموزشهای دان شگاهی ایران

علمی در رصددو

و درجامعه مبنتی

اسددتفاده از آموزش مجازی در اغلب مطالعا

 - 2روش تحقیق

پیشددنهاد میشددود  .]3دانشددگاه های برتر جهان ،در رشددتههای دانشددگاهی برای

به من ور سنجت رضایتمندی دانشجویان از آموزش مجازی نیم سال گذشته در

درو تئوری و یا عملی آموزش از راه دور و یا آنالین را بیت از  10سال است

ک تاب وا نهای،

دانشددد کده هنر های کاربردی دانشددد گاه هنر ،پس از م طال عا

که در برنامههای آموزشی کالن رود گنجاندهاند .به طور مثال دانشگاه Ignou

پر س شنامهای بر ا سا

که بنرگترین دان شگاه جهان می با شد ،در سال  3891اولین دان شگاه از راه دور

 2 ،4 ،6مقطع کارشناسی توزیع شد .اعتبار سنجی پرسشنامه به روش تعیین

هندوستان بود .یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از انواع یادگیری رودمحور،
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گنینه های طیف لیکر طراحی و بین دان شجویان ترم،9

می شود برای تداوم آموزش مجازی در آینده ابتدا آموزش جامع برای اساتید،

ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/98محا سبه شد که ن شانگر روایی ن سبتا رود
پرسشنامه بود.

معرفی نرم افنارهای متنوع آموزشی برای درو

 - 1یافته های تحقیق

جهت بهره بردای امکانا بیشتر مورد توجه قرار گیرد .به النام دانشجویان و اساتید

نتایگ ارزیابی و تحلیل پرسشنامهها نشان داد که  31درصد از دانشجویان تجربهی

در حضور به موقع در کال های درسی توجه جدی شود .شبیهسازی آزمونهای

آموزش مجازی رارج از دانشگاه را قبل از نیم سال گذشته دارا بوده و حداقل با

آنالین و آزمونهای حضوری و همچنین شبیه سازی فضای آموزش مجازی با

 1نرم افنار یا سامانه آموزشی آشنایی کامل داشتند .صرفا  2نرم افنار  LMSو

فضای کال

واتس اپ از طرف اساتید دانشجویان پرست شونده مورد استفاده قرار گرفت .به

 -1منابع

دلیل شروع نابهنگام برای آموزش مجازی در نیم سال دوم سال تحصسلس -89
 88درو

عملی در آموزش مجازی مغفول ماند که احتماال به دلیل عدم برنامه-

رینی قبلی باشد .چراکه در دانشگاه ایگنوی هند رشتههای هنری ن یر هنرهای
نمایشی به صور الکترونیکی و یا از راه دور سالیان طوالنی است که آموزش
داده میشود .نتایگ نشان داد که حدود  11/4درصد از پاسخ دهندگان از همراهی
اساتید رضایت زیادی داشتند .بیت از نیمی از دانشجویان از نقت فایلهای
بارگذاری شده در واتس اپ برای افنایت مینان یادگیری رضایتمند بودند .در
صورتیکه فایلهای بارگذاری شده در سامانه آموزشی دانشگاه را ریلی سودمند
ندانستهاند .نمودار شکل  3نشان میدهد که آزمون در سامانه  LMSکمترین
شباهت را با آزمونهای حضوری داشته است .احتماال به دلیل برقراری تما های
ص وتی و یا تصویری در واتس اپ ،شرایط آزمون حضوری و مجازی تا
حدود10درصد توانسته مشابهت داشته باشد.
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شکل -3شباهت آزمونهای مجازی در دو سامانه  LMSو  WhatsAppبا آزمون -
های حضوری

 -4نتیجه گیری
ارزیابی ن را

دانشجویان نشان داد که عدم توجه به زیر سارتها ن یر شبکه

اینترنت پرسرعت ،وجود تنها یب سامانه آموزشی برای کل دانشگاه که
بارگذاری فایلهای صوتی و تصویری را با مشکل همراه می نمود ،عدم تطابق نرم
افنار  LMSبا فونتهای فارسی و نین عدم ضبط کلیه کال ها ،مشکالتی را در
آموزش ایجاد نمود .النام اساتید به استفاده از دوربین و میکروفون در سامانهی
آموزشی از اهمیت باالیی برروردار است .برری از امکانا موجود در واتس اپ
ن یر دسترسی به فایلهای درسی (متنی ،صوتی و تصویری) بدون محدودیت
زمانی رضایتمندی بیشتری را همراه داشت .دانشگاه هنر با توجه به عدم تجربهی
آموزش مجازی قبل از بحران کرونا ،عملکرد نسبتا متوسطی را ارائه داد .پیشنهاد
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در

تئوری و عملی رشتههای هنری

تاثیر بهسنایی در افنایت کیفیت آموزش رواهد داشت.

 -3شعبانی . ،محمودی ،م ،.مطالعا روانشناسی و علوم تربیتی،زمستان
 ،3189شماره  ،46صفحه  13تا 10
 -2مومنی مهموِئی ح ،.پاکدامن م،.الری م ،.فصلنامه اطالعا و ارتباطا
در علوم تربیتی ،سال سوم ،شماره  ،2زمستان ،3183

.329- 341

 -1فرامرزی م ،.مجله آموزش در علوم پنشکی ،3192،دوره1
(ویژهنامه،)30

90-93

بررسی تأثیر سامانۀ سمیاد بر کیفیت آموزش مجازی در بحران کووید 51
(مطالعۀ موردی :دانشکدۀ فنی و حرفهای پسران نوشهر)
مسعود تقوی ،5سیّده نرگس حسینی

2

.5

مدیر گروه مکانیک ،دانشکده فنی و حرفهای پسران نوشهر ،دانشگاه فنی و حرفهای ،مازندران ،ایران – m-taghavi@tvu.ac.ir

.2

مدرس ،دانشکده فنی و حرفهای پسران نوشهر ،دانشگاه فنی و حرفهای ،مازندران ،ایران – nargesshosseini86@gmail.com
.3

چکیده تجربه
با شیوع ویروس کووید  51در ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی  ، 19-11نحوۀ آموزش در مراکز آموزشی دچار تغییرات چشمگیر و همراه با چالشهای زیادی شد.
به دلیل پراکندگی محتوای درسییی در فیییای مجازی ،دانشییجویانی زیادی را دچار سییردرگمی و نگرانی کرده بود .لیا وسود یک بسییتر مجازی شییامل مجموعهای از
امکانات آموز شی الزامی بود .دان شگاه فنی و حرفه ای ک شور ،با ایجاد ب ستری مجازیی سمیاد ( سامانۀ مدیریت یادگیری الکترونیکی دان شگاه) ف یایی را ایجاد نمود که
نیازهای اساتید سهت آموزش و دانشجویان سهت یادگیری تأمین شد .در این مقاله با در نظر گرفتن سامعۀ آماری ا ساتید و دانشجویان دانشکدۀ فنی و حرفهای پسران
نو شهر که منتج به م شارکت  %12از ا ساتید و  %33از دان شجویان گردید بوده ،همچنین برر سی نقاط ضعف و قوّت سامانۀ سمیاد و بیان پی شنهادات نوی سندگان در
خصوص بهبود کیفیت آموزشی در آموزش مجازی خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی :آموزش ،مجازی ،سمیاد ،کووید  ،51آنالین.

 تفکیک شیانزده سلسیه کالس و امکان قرار دادنی فایلها یا اسیالیدهای مورد

 - 5نحوۀ آموزش مجازی

نیاز برای باالبردن کیفیت یادگیری دانشجویان وسود داشت.

در ابتدای تعطیلی مراکز آموز شی از سوی ستاد ملّی مبارزه با کرونا ،دان شکده
فنی و حرفهای پسییران نوشییهر نسییبت به تشییکیل کارگروه مجازی اقدام نمود و

مقرر شد که آزمون پایانترم به صورت مجازی برگیار گردد و نسبت به آموزش

برای هر درس ن سبت به ایجاد گروه در ف یاهای استماعی (تلگرام و واتساپ)

برگزاری آزمون پایانترم در سامانۀ سمیاد در قالب وبینار ] [2اقدام شد.
 - 2تحلیل و ارزیابی دانشجویان و اساتید

اقدام و  %20الی  %30از زمان سلسییات بهصییورت برخو و تعاملی (آنالین) در
بسییتر اسییکای روم انجام شیید .همچنین اسییاتید محتوای درسییی تولید نمودند که

یبب گزارشهای منتشر شده از سوی معاونت آموزش ،همچنین فناوری ایالعات

دارای شییرایطی همچون ضییبو محتوا در شییرایطی با کیفیت صییدا و تصییویر

سییازمان مرکزی دانشییگاه فنی و حرفهای در خصییوص کاربران سییامانۀ سییمیاد

ا ستاندارد ،پو شش دادن سرف صل هر درس و مدت زمان م شخص آموزش در

(اسیاتید و دانشیجویان) در  570دانشیکدۀ سیط ی کشیور در دو مرحله ] [3مورخ

فیلمهای تولیدی بود که محتوای تولید شییده در صییفحۀ دانشییکده در سییایت

 5311/3/5و  ،5311/3/27ایالعات ذیل مشخص گردید:

آپارات بارگیاری میشید و لینک آن در اختیار دانشیجویان قرار میگرفت .در

سدول  .5گزارشات سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای کشور ].[3

مرحلۀ بعد ،ایجاد سامانۀ سمیاد از سوی سازمان مرکزی انجام شد که استفاده از

تاریخ

سایگاه دانشکده نوشهر در بین

مشارکت

مشارکت

این سامانه برای کاربران ناآشنا بود .لیا نویسندۀ اول این مقاله نسبت به آموزش

گزارش

 570دانشکده کشور

اساتید

دانشجویان

سییامانه از یریب بسییتر اسییکایروم و به میزبانی دانشییکدۀ فنی و حرفهای پسییران

11/3/5

11

%70993

%7913

11/3/27

97

%12

%33

نوشهر تحت عنوان وبینار تخصصی "استاد ،آموزش و آزمون در بستر سمیاد"
] [5اقدام نمود .همچنین از امکانات سیامانۀ سیمیاد میتوان به موارد ذیل اشیاره
نمود:

 ایجاد لینک کالسهای برخو ،منبع یا کتابهای مورد استفاده ،ایجاد آزمون
میانترم و پایانترم ،پروژۀ یول ترم ،فرم ارزیابی کالس و اسیییتاد ،بازخورد
کالس و نظرسییینجی های مختلف ،تاالر گفتگو ،ای جاد با نک ایال عاتی
(ویکی) و مواردی از این قبیل بود.

 - 3مزایای آموزش مجازی در سامانۀ سمیاد

 مشییاهدۀ مطالب درسییی بهصییورت یکجا توسییو دانشییجویان و عدم ایجاد
سردرگمی و نگرانیهای حاصل از آن.

 تفکیک مطالبی دروس یبب شانزده سلسه.

 امکان برگزاری آزمونهای مختلف در صفحۀ هر درس.

 مازندران ،نوشهر ،دانشکده فنی و حرفهای پسران نوشهر – m-taghavi@tvu.ac.ir – 01555152000
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 وسود تقویم و لیست ایالعیههای مربوط به زمانبندی هر آزمون.

 -9منابع

 ایجاد تکالیف آزمایشگاهی در فیای تعاملی بین استاد و دانشجو.

.5

 محیو کامالً کاربردی برای کاربران با زبان فارسی.

.2

 امکان تهیۀ انواع گزارشهای مربوط به دروس و نمرات.

گزارش معاونت آموزشی و فناوری ایالعات دانشگاه فنی و حرفهای کشور در

 رایگان بودن هزینۀ اینترنت مصرفیی سامانۀ  LMSسمیاد.

فیلم وبینار تخصصی "استاد ،آموزش و آزمون در بستر سمیاد" :

www.aparat.com/v/M3vgJ

 پشتیبانی انواع فرمت فایلها در پاسخنامۀ آزمون.

فیلم وبینار تخصصی "آموزش نحوۀ برگزاری آزمون مجازی در سامانه

سمیاد"www.aparat.com/v/Mh2Yp :

 -3معایب آموزش مجازی در سامانۀ سمیاد

خرداد ماه .5311

 نیاز به آموزش اولیه برای کاربران سدید.

 قطعی اینترنت در زمان آزمون که دانشجویان متیرر میگردند.
 محدودیت فیای آپلود سنتر سهت بارگیاری محتوای درسی.
عدم امکان برگزاری کالسهای برخو (آنالین).
 -1تبیین مسائل حقوقی تولید محتوای علمی
رعایت حب کپیرایت یک مسالۀ مهم در تولید محتوای علمی میباشد .مهمترین
میثاقی که در خصیییوص حب تألیف و نشیییر آثار فکری شیییکل گرفت ،میثاق رم
( ،)5105بروکسیییل ( )5173و نیز موافقت نامۀ مالکیت فکری (تریپس) بود .لیا
انتظار اسییاتید این اسییت که ضییمانت اسرای مناسییب در کشییور ،سهت در نظر
گرفتن حب مالکیت معنوی آنها سهت محتوای درسییی تولید شییده در نظر گرفته
شود.
 -0نتیجه گیری
با توسه به میشارکت اسیاتیید و دانشجویان در تاریخهای میکور نشان میدهد که
بستر سمیاد ،توانست رضایت اساتید و دانشجویان را در خصوص آموزش سلب
نماید که میتوان نتیجه گرفت سامانۀ سمیاد در خصوص آموزش مجازی و تأمین
نیازهای آموزشی اساتید و دانشجویان موفب عمل نمود.
 -7پیشنهادات

 تشیییک یل  NGOت حت عنوان خیر یه در هر دانشییی کده س هت ح ما یت از
دانشجویان کم بیاعت که دسترسی به رایانه و اینترنت ندارند با سمعآوری
محتوای درسی در قالب  DVDو ارسال به دانشجویان توسو پست سهت
تأمین نیازهای آموزشی آنها.

 مسییالۀ حب مالکیت فکری و تعیین ضییمانت اسراهای مناسییب برای محتوای
تولید شدۀ آموزشی اساتید.

 اسییتفاده از امکانات  570دانشییکدۀ دانشییگاهی فنی و حرفهای در کشییور ،مانند
اینترنت یا تجهیزات رایانهای برای دان شجویان و برگزاری آزمون ح یوری
در محل سییکونت دانشییجو با هماهنگی آموزش و حراسییت دانشییکدههای
مبداء و مقصد.
اعالم آمادگی نویسندگان سهت آموزش به کاربران سدید سامانۀ سمیاد در سراسر
مراکز دانشگاهی کشور ،از یریب بسترهای برخو (آنالین).
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ارزیابی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا:
تجربه دانشگاه علم و صنعت ایران
ملودي خادم ثامنی ،7هاجر قنبري
.7
.2

2

 7استادیار دانشکده مهندسی راهآهن ،دانشگاه علم و صنعت ایرانsameni@iust.ac.ir ،

 2استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژي ،دانشگاه علم و صنعت ایرانhajar_ghanbari@iust.ac.ir ،

چکیده تجربه
در دوران همهگیري ویروس کوید  ، 71دان شگاه علم و صنعت ایران یکی از نخ ستین دان شگاههایی بود که توان ست با توجه به سابقه  20ساله در برگزاري دورههاي
آموزش الکترونیکی ،موفق به پیاده سااازي فرایند آموزش در دوره هاي غیرالکترونیکی خود شااود .در لاح لا اار در این دانشااگاه براي برگزاري کیس آنیین از
سی ستم ادوبی کانکت ) (Adobe Connectو براي مدیریت کیس هاي مجازي ،تحویل تکالیف ،به ا شتراک گذا شتن مطالب در سی ،برگزاري آزمون و ارتباط
نوشاااتاري یاددهنده-یادگیرنده از سااایساااتم متن باز مودح ) (Moodleاساااتهاده می گردد .در این پژوهش براي اولین بار به بررسااای نقاط اااعف و قوش آموزش
الکترونیکی پیادهسازي شده در ترم دوم ساح  19-11با نظر سنجی از اعضاي هیاش علمی این دانشگاه پرداخته میشود .بدین منظور پرسشنامهاي آنیین تدوین گردید
و با هماهنگی مرکز فناوري اطیعاش و ارتباطاش (فاوا) دانشگاه براي تمامی اعضاي هیاش علمی در مرداد ماه ساح  7911از طریق ایمیل ارساح گردید.

واژه هاي کلیدي :آموزش الکترونیکی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،کوید ،71اعضاي هیاش علمی
 - 7سؤاالش اصلی

آقایان تشکیل داده اند .همچنین لدود  39درصد داراي مرتبه علمی استادیار93 ،

سؤاالش اصلی این پژوهش عبارتند از:

درصد دانشیار و  20درصد استاد تمام بوده و درصد کم باقیمانده مربی یا مرتبه





مهمترین نقاط عف و قوش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اعضاي

علمی خود را مشخص نکرده بودند .لدود  93درصد پاسخ دهندگان زیر  30ساح،

هیاش علمی چیست؟

 72درصد بین  30الی  00ساح 93 ،درصد  00الی  30ساح و مابقی بیش از  00ساح

اعضااااي هیعش علمی با چه چالش هایی جهت تدریس الکترونیکی

سن داشتهاند.

مواجه هستند؟

در بخش دوم 03 ،درصد اساتید اعیم نمودند که پیش از همه گیري کرونا ،داراي

چه راهکارهایی براي بهبود کیهیت تدریس الکترونیکی در صاااورش

تجربه تدریس الکترونیکی بودهاند .طیف تعداد دروس کارشناسی تدریس شده

پایداري شرایط کرونا وجود دارد؟

در ترم گذشته نیز از صهر ( 22درصد) تا شش و ههت ( لدود  9درصد) متغیر
بوده ،اگرچه بیشترین فراوانی در تدریس یک درس کارشناسی مشاهده شد (91

 - 2شرح گزارش
بدین منظور پر س شنامهاي طرالی شده که داراي  21سؤاح بوده و از چند بخش

درصد پاسخ دهندگان) .در خصوص دروس تحصییش تکمیلی نیز بیشترین

ت شکیل شدها ست :در بخش اوح از ا ساتید در خ صوص مرتبه علمی ،جن سیت و

فراوانی در یک درس ( 32درصد) و پس از آن دو درس  21درصد) مشاهده

ساان سااؤاح شااد .در بخش دوم در خصااوص سااابقه تدریس الکترونیکی پیش از

گردید .لدود  39درصد از اساتید پاسخ دهنده نیز اعیم نمودند که در ترم گذشته

همهگیري کرونا و تعداد دروس تدریس شااده این ترم به تهکیک کارشااناساای و

از کمک مدرس استهاده کردهاند.

تحصاییش تکمیلی پرساش شاد .در بخش ساوم ساؤاالش مختلهی در خصاوص

در بخش سوم  ،اکثریت اساتید معتقد بودند که انتهاح مهاهیم در کیسهاي

ر اااایت از جنبه هاي مختلف تدریس آنیین و چالش هاي مربوطه بر اسااااس

مجازي دشوارتر از کیسهاي لضوري است ( میانگین  9/9از  .)0در خصوص

مقیاس لیکرش پنج بخشای اراهه گردید .در بخش آخر نیز چهار ساؤاح تشاریحی

مقایسه دشواري مدیریت کیس مجازي و لضوري ،انحراف معیار زیادي در

در خصااوص نقاط قوش ،نقاط ااعف و پیشاانهاد براي بهبود آموزش مجازي در

پاسخها مشاهده شد .با اینکه لدود  30درصد اساتید معتقد بودند که مدیریت

ترم آتی مطرح گردید.

کیسهاي مجازي دشوارتر است ،میانگین پاسخها  9/37و در محدوده تهاوش

 - 9آمار و نتایج

چندانی ندارد قرار داشت 30 .درصد اساتید معتقد بودند که تدریس کیسهاي

تا زمان نگارش این مقاله 11 ،پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید .نتایج بخش

تحصییش تکمیلی تهاوش چندانی با مقطع کارشناسی ندارد ،درلالیکه 91

اوح پرسشنامه نشان میدهد که لدود  22درصد پاسخ دهندگان خانم و مابقی رو

درصد بیان داشتند که این فرایند آسانتر یا بسیار آسانتر است .میانگین ر ایت
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از نرمافزار برگزاري کیس آنیین ) 9/3 (Adobe Connectو میزان ر ایت از



پیشنهاداش ارزشیابی (امکان تخصیص زمان پاسخگویی به هر سؤاح

سامانه مدیریت یادگیري ) (Moodleکمی کمتر و برابر با  9/0بودهاست .این در

امتحانی در سامانه مودح ،امکان ارزیابی ادعاهاي مشکیش دانشجویان

لالی است که  39درصد از آنها پیش از این ترم براي دریافت تکالیف از

توسط دانشگاه)

دانشجویان کیسهاي لضوري خود از سامانه مودح یا هرگز استهاده نکرده یا در
لد بسیار کم استهاده کرده بودند.
دانشگاه علم و صنعت ایران چندین دوره آنیین دانشافزایی در خصوص جنبه-
هاي مختلف آموزش الکترونیکی برگزار نمود و اساتید میزان کارایی این دورهها
را در مجموع  9/3ارزیابی کردند 37 .درصد اعضاي هیاش علمی اذعان داشتند
که براي محتواي اراهه شده در کیسهاي آنیین از  90تا  700درصد محتواي
قبلی کیسهاي لضوري خود استهاده نموده اند.
اساتید مهمترین مزایاي آموزش الکترونیک را سهولت دسترسی از مکانهاي
مختلف ،انعطاف در زمان برگزاري کیس ،صرفهجویی در زمان و عدم اتیف
وقت در ترافیک ،امکان بط محتوا و دسترسی آتی و چندباره به آن ،استهاده
بهینه از امکاناش سمعی و بصري ،ثبت و بط تمام تعامیش و عملکرد دانشجویان
و امکان تحصیل در مناطق دورافتاده ذکر نمودند .همچنین ،مزایاي این روش در
لوزه ارزشیابی ،امکان تصحیح خودکار سؤاالش چندگزینهاي و صحیح/غلط
توسط سیستم مودح و امکان جمع آوري و ارزشیابی آسان تکالیف و پروژهها
عنوان گردید.
مهمترین دغدغه مورد اشااااره اکثر اسااااتید در لوزه ارزشااایابی بودا عدم امکان
ارزیابی مناسااب از عملکرد دانشااجویان و تقلب توسااط آنها به عنوان مهمترین
چالش پبش روي اساااتید بیان شااد .چالشهاي لوزه آموزشاای را عدم ارتباط
چهره به چهره با دانشاااجویان ،عدم امکان بازخوردگیري مناساااب و اطمینان از
یادگیري ،عدم تمرکز دانشجویان و در لوزه اجرایی عدم دسترسی به اینترنت با
سرعت مناسب توسط برخی دانشجویان تشکیل میدادند.
 -3نتیجه گیري
راهکارهاي بیان شااده اعضاااي هیاش علمی جهت بهبود آموزش الکترونیکی در
ترمهاي التمالی آینده را در چهار سرفصل کلی میتوان طبقه بندي نمود:


راهکارهاي مدیریتی (آموزشهاي روش تدریس و آزمون گیري
براي اساتید ،برخط بودن واقعی کارشناسان فناوري اطیعاش جهت
رفع مشکیش ،بهبود سیستمهاي الراز هویت ،تهیه فیلمهاي آموزشی
الزم و )...



زیرساختها و امکاناش (رفع مشکیش سامانه مودح و فعاح نمودن
تمامی ماژوحهاي آن ،بهبود گرافیک و کاربرپسند شدن ،تجهیز اساتید
به امکاناش سخت افزاري به ویژه قلم نوري ،رفع مشکل فارسی نویسی
در  Adobe Connectو )...



پیشنهادهاي آموزشی و اجرایی (بهبود ارتباط استاد و دانشجو به
صورش الکترونیکی)
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 - 0منبع
پرسشنامه پرشده توسط اعضاي هیاش علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چگونه یک وبینار آموزشی را طراحی ،برگزاری و ارزشیابی کنید
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دانشیار برنامه ریزی آموزش از دور ،دانشکده مجازی وقطب آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
nzarifsanaee@gmail.com

چکیده تجربه
وبینار به کالس ،دوره ،سمینار یا هر رویداد آنالینی گفته می شه که با استفاده از اینترنت بصورت کامال آنالین ،زنده ،تعاملی و دو طرفه در یک زمان مشخص برگزار
میشود .وبینارها قابلیت دسترسی و برگزاری سخنرانی را به ر احتی برای شرکت کنندگان از اقصی نقاط جهان فراهم میکند .به منظور برگزای یک وبینار موفق بایستی
اصوووا اسوواسوی را در نظر گرفت .این اصوووا می تواند راهنمای گام به گام در تمام مراحل طراحی ،پیاده سووازی و ارزشویابی پس از برگزاری وبینار فراهم آورید .به
منظور برگزاری یک وبینار موثر بای ستی تیم هماهنگ کننده ت شکیل  ،نیازهای مخاطبان شنا سایی شود ،زمان بندی م شخص ،امکان ثبت نام و پرداخت هزینه فراهم
شود ،چک لیست برنامه ریزی وبینار تهیه شود  .از پلت فرم های کاربر پسند استفاد شود .سخنرانان معرفی شوند ،فراخوان ها واعالمیه ها در زمان های الزم به شرکت
کنندگان اطالع رسانی شود ،از یک شبکه اجتماعی به منظور اطالع رسانی و یادآوری رویدادهای مهم استفاده شود .در حین و پس از برگزار وبینار توسط مخاطبان
و برگزار کنند گان بر اساس شاخص های تعیین شده ارزیابی و ارتقا یابد.

واژه های کلیدی :وبینار ،طراحی ،اجرا ،ارزشیابی
 - 9مقدمه

نقش تیم هماهنگی وبینار ،برنامه ریزی و تهیه امکانات به منظور استفاده از بخش

پی شرفت های فنآوری به سرعت در حاا تغییر شیوه های کسب اطالعات ،انتقاا

های مختلف وبینار اسوووت .جلسووواتی منظم قبل و بعد از برگزاری وبینار برای

 ،ذخیره سازی  ،تجزیه و تحلیل  ،تف سیر و انت شار یافته ها ا ست] .[1سمینارها و

طراحی و پایش وبینار الزم و ضروری ا ست .اع ضا تیم شامل م سوالن و د ست

ه مایش ها فرصوووت های خوبی برای اشوووتراگ گ اری و بحث و تبادا نظر

اندرکاران برگزاری وبینار ،مشاوان ،برنامه ریزان فنی و پژوهشی هستند .همچنین

تحقیقات و ایده های های جدید هسووتند .از طرفی در حاا حاضوور دانشووگاهها و

می توان از دانشوووجو یان تحصووویالت تکمیلی نیر به منظور هماهنگی بخشوووهای

نظام های آموزش عالی دن یا در بحران به سووور می بر ند  .ه مه گیری جهانی با

مختلف وبینار کمک گرفت].[4

افزایش احتماا ایجاد عفونت ،با خود محدودیت هایی را در ورود دان شجویان به

-2-2تهیه چک لیست برنامه ر یز ی وبینار

محیط های آموزشی و کنفرانس های ملی و بین المللی ایجاد کرده است[2].

مان ند سووووایر کنفرانس ها تیم ه ماهنگی وبی نار ا هداف ،بر نا مه کلی و نقش و

در این رابطه دان شگاهها و مو س سات آموزش با ا ستفاده از تکنولوژیهای نوین

فعالیتهای اعضا را تعیین و در قالب چک لیست را آماده کنند].[3,4

خدمات خود را به شکلی بسیار انعطاف پ یرتر به محققین ،دانشجویان و اساتید
ارائه میدهند] .[2وبینارها یک فرصووت مجازی عالی برای برگزاری سوومینارها و

-3-2تعیی ن پلت فرم وبینار

ایجاد تعامل بین ارائه دهندگان و شووورکت کنندگان اسوووت .وبینار به کالس،

انتخاب پلت فرم برای میزبانی وبینار بسووویار مهم اسوووت .پلیت فورم های زیادی

دوره ،سمینار یا هر رویداد آنالینی گفته می شه که با ا ستفاده از اینترنت ب صورت
کامال آنالین ،زنده ،تعاملی و دو طرفه در یک زمان مشوووخص برگزار میشوووود.
وبینارها قابلیت دسوووترسوووی و برگزاری سوووخنرانی را به ر احتی برای شووورکت

وجود دارد که برای برگزاری وبینارها و سایر رویدادهای آنالین تعاملی منا سب
ا ست .در انتخاب پلتفورم وبینار بای ستی به مواردی از قبیل؛ کاربر پ سند بودن،
امکان اتصاا به پلت فورم از داخل و خارج از کشور،

کنندگان از اقصوووی نقاط جهان فراهم میکند .از طرفی به منظور برگزای یک
وبینار موفق بایستی اصوا اساسی را در نظر گرفت .این اصوا می تواند راهنمای
گام به گام در تمام مراحل طراحی ،پیاده سوووازی و ارزشووویابی پس از برگزاری
وبینار فراهم آورید ]. [3

قووابویولووت اشووووتوراگ

گ اری فایل و ضبط سخنرانی ها ،کنترا میزان صدا ،نحوه نمایش اسالیدها و
تصوواویر در اندازه های متفاوت صووفحه نمایش (گوش وی هوشوومند ،تبلت ها ،ل
تاپ کوچک ،دسکتاپ بزرگ ،)..ظرفیت تعداد شرکت کنندگان ،منیت سیستم
و امکان اجرای برنامه در سیستم عامل های مختلف را مد نظر قرار داد ].[5

 - 2مراحل برگزار ی وبینار
مراحل برگزاری وبینار به شرح زیر می باشد:

 -4-2تعیی ن ساختار و تم کل ی وبینار مطابق با موضوع کنفرانس

 - 9-2تشکی ل تی م هماهنگ ی وبینار

901

با توجه به اینکه وبینار بستری برای تسهیل تبادا و انتشار دانش و تازه های علمی

وبینارها بخشوی از فعالیتهای منظم هر کنفرانس علمی اسوت که هدف آن تقویت

در یک موضوع خاص علمی و با مخاطبان ویژه است  .بنایراین در طراحی ظاهر

تبادا ایده ها  ،ایجاد همکاری های بالقوه بین رشوووته ای و امکان مشوووارکت و به

وبینار بایستی به نوع مخاطبان و موضوع آن دقت کرد].[4

اشوووتراگ گ اری دانش اسوووت .در مجموع به منظور برگزاری یک وبینار موثر
بایستی تیم هماهنگ کننده تشکیل  ،نیازهای مخاطبان شناسایی شود ،زمان بندی

 - 5-2انتشار اسناد و اطالعات وبینار

م شخص ،امکان ثبت نام و پرداخت هزینه فراهم شود ،چک لی ست برنامه ریزی

بایسوووتی فراخوان و اطالع یه های مهم در ز مان های الزم و در time zone

وبینار تهیه شووود  .از پلت فرم های کاربر پسووند اسووتفاد شووود .سووخنرانان معرفی

گوناگون به شوورکت کنندگان و سووخنرانان اطالع رسووانی شووود .امکان تبدیل

شووووند ،فراخوان ها واعالمیه ها در زمان های الزم به شووورکت کنندگان اطالع

منطقه زمانی بصووورت آنالین و یادآوری زمان های الزم وجود داشووته باشوود .از

رسوووانی شوووود ،از یک شوووبکه اجتماعی به منظور اطالع رسوووانی و یادآوری

شووبکه های اجتماعی به منظور اطالع رسووانی ،پرسووش و پاسووظ ،نظر سوونجی از

رو یدادهای مهم اسوووتفاده شوووود .به طور مرتب در زمان برگزاری و پس از آن

مخاطبان ،تعامل با شرکت کنندگان و رفع م شکالت شایع فنی ا ستفاده شود .از

وبینار طراحی شووده توسووط مخاطبان و برگزار کنند گان بر اسوواس شوواخص های

یک آدرس م شخص ،غیر تکرای و آ سان جهت ورود افراد به شبکه اجتماعی

تعیین شده ارزیابی و ارتقا یابد.

مربوطه و اطالع ر سانی در آن مورد به مخاطبان ا ستفاده شود .شرکت کننده ها
از امکان ضبط وبینار ،زمان در دسترس قرار گرفتن محتوای رکورد شده و محل
دریافت آن مطلع شوووند .نحوه شوورکت  ،تدریس و تعامل در وبینار به شوورکت
کنندگان و مدرسووین آموزش داده شووود و امکان پرسووش و صووحبت به صووورت
نوشتاری و صوتی در پیایان وبینار با سخنران درمحدوده زمان تعیین شده فراهم
شود .از سخنران جهت ضبط سخنرانی و انتقاا آن به پلت فرم های دیگر از قبیل
وب سوووایت دانشوووگاه یا یوتیوب ..مجوز دریافت شوووود .و نکات الزم جهت
طراحی پاورپوینت مناسب ،تعاملی و عناصر گرافیکی به سخنرانان آموزش داده
شود].[6
 -6-2ارزیابی
برگزاری یک وبینار موثر نیاز به ارز یابی منظم و رعا یت کامل و دقیق معیارها
دارد.بنابر این پس از برگزاری وبی نار امکان نظر سووونجی آنالین در پ لت فورم
وبینار فراهم شوووود و با ارسووواا یک ایمیل از شووورکت کننده ها بابت توجه و
حضورشان تشکر شود].[5, 6
 -7-2دریافت گواهی
امکان در یافت گواهی آنالین پس از برگزاری وبی نار برای شووورکت کنند گان
وسخنرانان فراهم باشد][6
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چكیده تجربه

در این مقاله به معرفی چند نوع فعالیت برای یادگیری موثر پرداخته شدددده اسدددت این پکیهی کیبی،کاربردی ی توسدددیبی اسدددت ی داده ها به ریش
مصدابهه با  87دانشدوو ی  5اسدتاد در رشدته های شدییی ،فیزی ،،ریایدی ی ریانشدناسدی انوام شدده اسدت نتای نشدان داد در بین جمویش موایی میتوان
سدوا مرر نیود ی ایلین پاسدص سد یا را با نیره کیی تشدوید کرد می توان سدوالی را ای افراد یدعیال تر کا
جن منتظر سدوالی ای خود باشدند ی ب ه این سدوات نیره منبی نیز اختصداد داد در بین کا
در کتاب درسدی را بایگو نیاید ماا یا تیرینی را در کا

ی با گبتن نام ای مرر کرد تا افراد هر

ای دانشدوویان بهواهند تا برداشدت خود ای شددو ،یدی یا

مرر کرد ی ای دانشدوویان بهواهند که جن را در یمان معینی بو نیوده ی تصدویر جن را

در سدامانه جمویش م وایی ،ایییو اسدتاد بارگااری نیایند ی برای امیینان ای بو سدوا توسدا دانشدوو ،ای افرادی که دیرتر پاسدص را ارسدا کرده اند
بهواهند تا بو خود را شدر دهند برای کاهی ختدتگی دانشدوویان بتیا پز ای  35-40دقیقه ،اسدترابت کوتاه یا ب
شدود ای رنگهای شداد ی ریشدن ی ای تصداییر مت را یا  GIFدر تهیه اسدایدها اسدتباده شدود ف دای کا
دیگر ،فایو سدوتی یا کلی
مر متدایو یال

به ب

یالهی در بد  5دقیقه مرر

را مرتها ت ییر دهید ی ای اینترنت ،اسداید های

های جمویشدی اسدتباده کنید برای یهران عدم ب دور فیزیدی دانشدوویان در دانشدگاه ای تاترهای گبتگو اسدتباده کنید ی با
ینظرا دانشدوویان در این تاترها نیره دهید هر یلتده تدلیال ی تیرین معرفی کنید نیرا اریشدیابی متدتیردانشدوویان را

پز ای هر یلته در ی ،فایو اکتو به سور برخا در معرض دید جنان قرار دهید
واژههای کلیدی :جمویش موایی ،تیرکز ،اریشیابی متتیر ،فعالیت یادگیری ،یادگیری موثر
 -1تاریخچه آموزش الكترونیكی در ایران و جهان

 -2مقدمه

پیشددینه جمویش الدترینیدی در یهان جمویش ریر ب ددوری در دهه ای سددا

پکیهشدگران بایر دارند جمویشدهای برخا ی موایی م دیدیت هایی دارند ماا

 1700میادی جرای شدددد ی هنوی هر در نقاخ مهتلال دنیا ای این شدددییوه جمویش

این جمویشها نیی توانند یانشین معلر ی تعاما انتانی ،عامبی ،ارتهاخ چهره به

برای ت صددیو اسددتباده می شددود بهره گیری ای فنایری در امر جمویش ای ایایو

چدهدره درکدا

شدددود [ ]2هدیدندندیدن بددایخدورد بدیدن یدداد دهدنددده

دهه  1900میادی ی جمویش موایی ای سدا  1995شدریع شدده اسدت .موج ای

ییادگیرنده بتدیار ناچیز اسدت ی این نیز سده کاهی یادگیری می شدود ای دیگر

جمویش الدترینیدی 1994-1999با ظهور پتددت الدترینیدی ،مریرگر هایی یب
"اچ تی ام ا "ی میدیا پلیر" ی

،چهره جمویش مهتنی بر چند رسدانه ای ها ت ییر

ییدادی پیددا کرد اسددداسدددا این نوع جمویش بدا کید ،ابزار هدایی چون پتدددت

یاقدعدی در

مشددددا جمویش موایی ابتدددا

انزیا ی نهود ابتدددا

تعامو ی مشدددارکت

ایتیاعی در این نوع جمویش اسددت نهود مشددارکت ایتیاعی ی انزیاد نیز باع
فقدان خود تنظییی در یادگیرندگان می شود

الدترینیدی ی اینترندت ی بده سدددور جمویش مهتنی بر رایدانده ی جمویش مهتنی بر

با تویه به مرال

یب بدا کیبیال پدایین ی بده سدددور متندایب انودام گرفدت.در موج دیم جمویش

بده مویوعده فعدالیدت هدای یداددهنگدان ی یدادگیرنددگدان در ید ،یمدان معین ی برای

الدترینیدی 2000-2005فنایری هایی چون یایا ،کاربردهای یسدی انواع شدهده

ت قد هدف معین رخداد جمویشدددی یا تودارب یادگیری گبتده می شدددود تیدامی

ها ،خروخ مهابراتی با پهنای باند یسدی  ،مرابی یب سدایت های پیشدرفته ی ،

توربه ها ،مردالعده ها ،ب د

ها  ،فعدالیدت های گریهی ی فردی ی سدددایر اعیدالی که

انقایی در سدددنعدت جمویش بده ییود جیرد ی جمویش ت دت یب را بده جمویش

فراگیر ت ت سدددرپرسدددتی ی راهنیایی یاددهنده ی معلر ی مدرسددده انوام می دهد

یاقعی بتددیار نزدی ،سدداخت اراحه م توای دیره در م یا های جمویشددی چند

مشددیو رخدادهای جمویشددی می شددوند بنابراین توارب یادگیری در جمویش

بعدی ی اراحه خدما پیشدددرفته ی با کیبیت به فراگیران ی هیننین تعریال ی اراحه

موایی تاثیر بیشدتری نتدهت به جمویش ب دوری دارند یانتهاب یاسدتباده ای جنها

اسدددتدانددارد هدای جمویش الدترینیدی ای ییکگیی هدای این دیران بده شدددیدار می

باحز اهییت ییادی اسدددت ای ییکگیهای فعالیت های یادگیری مناسدد به موارد

جید[]1

ییر می توان اشاره کرد:

111

فوق رخدادهای جمویشدی در جمویش موایی بتدیار مهر اسدت

• بده گونده ای انتهداب شدددوندد کده فراگیر فرسدددت تیم برای تیرین رفتدارهدای

یدی  :1نتای مصابهه اساتید

متاس با هدف جمویشی مرتها را داشته باشد

• توربه یادگیری باید ابتا

ریایت فراگیر را یل نیاید

ردیال

فعالیت یا توربه یادگیری

فرایانی

1

مر سوا با نیره تشویقی

100

2

مر سوا ای افراد یعیال کا

100

3

مر سوا ای دانشوویان با ذکر نام با ابتتاب نیره منبی

100

4

تبتیر یدی  ،شدو ی کتاب

80

5

یمان کوتاه برای هر یلته  40دقیقه

80

6

استباده ای رنگ های شاد ی تصاییر مت را در اساید ها

100

7

استباده ای فایو سوتی

80

8

استباده ای کلی های کی ،جمویشی

100

9

استباده ای تاتر گبتگو

40

• با توانایی ذهنی ،یتیی ،ایتیاعی ،عامبی ی یادگیرندگان متناس باشد
• به نتای ناخواسته ینامرلوب منور نشود

• مهارتها ی شیوه های تبدر ی اریشهای ایتیاعی را پریرش دهد
رابلد ی هی میتدترا برای رلهه بر مشددا جمویش موایی پیشدنهاد کرده اند ای
نظرا

اشدددا مهتلال فعالیت مانند ب

گریهی ،مناظره ،نظرخواهی ،انعدا

ی انتقدادهدا اسدددتبداده کرد[ ] فیلید

یاا ایوداد فعدالیدت هدای فراگیرم ور ،کدار

متدتقو ،کار گریهی را پیشدنهاد می کند ی بر فعالیت هایی که به گتدترش فعالیت
های گریهی منور می شدود تاکید بیشدتری دارد[ ] فعالیت ها ی توارب یادگیری

یدی  :2نتای

بایخورد های منداسدددهی را در اختیدار معلر قرار می دهد تا در نهود ارتهداخ چهره به

ت لیو پاسههای دانشوویان

ردیال

فعالیت یا توربه یادگیری

فرایانی

1

مر سوا با نیره تشویقی

97/7

2

مر سوا ای افراد یعیال کا

67/8

3

مر سوا ای دانشوویان با ذکر نام با ابتتاب نیره منبی

24/1

4

تبتیر یدی  ،شدو ی کتاب

85/1

این پکیهی کداربردی ،توسدددیبی اسدددت نیونده جمداری این پکیهی  87تن ای

5

یمان کوتاه برای هر یلته  40دقیقه

95/4

6

استباده ای رنگ های شاد ی تصاییر مت را در اساید ها

96/6

دانشدوویان دانشدگاه  5نبر ای اسداتید بودند که در نییتدا دیم ت صدیلی 1399-98

7

استباده ای فایو سوتی

98/6

بده سدددور مودایی ی الدترینیدی بده ت صدددیدو یدا تددریز مشددد و بودندد ابزار

8

استباده ای کلی های کی ،جمویشی

98/9

گردجیری داده ها مصدابهه با اسداتید ی سدوالهای بای پاسدص برای دانشدوویان ای به

9

استباده ای تاتر گبتگو

78/2

چهره ی بایخورد های عینی ی ب ددوری بتوان سددنوی عیلدرد دانی جمویان را
مرتهدا ی به سدددور سددد یا دریافت کردی به ت قد اهداف جمویشدددی نزدیدتر
شد[]3
 -3روش پژوهش

سددور ریر ب ددوری ی پتددت الدترینیدی بود در نهایت موارد مرر شددده ای
سدوی اسداتید ی دانشدوویان یی جیری ی کدگااری شددند مواردی که فرایانی
بیشتری داشتند استهراج شدند که در بهی نتای گزارش می شوند

[ ]1م جیتی ی هیداران ،1386 ،چارچوب نظری برنامه ی درسددی ترتیت معلر د
عصدر فنایری اما عا ی ارتهاما مهتنی بر ت لیو مهانی فلتدبی ،ایتیاعی ریان

 -4نتایج
پز ای انوام مصدابهه ی دریافت پاسدص پرسدشدنامه دانشدوویان ییی بندی موارد
مهر یپر تدرار نتای اساتید ی دانشوویان در یدی های  1ی  2جمورده شده اند

 -5مراجع

شناختی ،فصلنامه مرالعا برنامه درسی ،سا ای  ،شیاره.3
[] 2

ریشدنی ،ا فت ی یایارگاه ی ا خراسدانی ،چالشدهای کیبیت اریشدیابی

برنامه درسی دیره جمویش موایی (مورد مرالعه :دانشگاه شهید بهشتی) ،فصلنامه
مرالعا اندایه گیری ی اریشیابی ،دیره  ،7شیاره  ،1396 ،18سص29-52
[ ]3ش قره باری ی ی سدددلردان م یددی ،فعدالیدت یادگیری ب د

رییدردی نوین

در جمویشدهای موایی ،موله راههردی جمویش ،دیره  ،3شدیاره  ،1389 ،1سدص
35-39
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سواد اطالعات و رسانه ها و یادگیری الکترونیکی
دکتر فریده مشایخ
دکترای پداگوژی موسسه پداگوژیf.mashayekh@pedagogy.ir -

چکیده تجربه
یادگیری در مقاله به اهمیت و جایگاه برنامه در سی سواد اطالعات و ر سانه بر ا ساس تو صیه های یون سکو در چارچوب گ سترش مفاهیم و اثر گذاری های یادگیری
الکترونیکی در جریان بحران کووید  11پرداخته می شووودا ایب برنامه درسووی برای پاسووداری از کیفیت ،در علم وهنر یاددهی – یادگیری ،وهموار سووازی یادگیری
مداوم در عصر دیجیتال توسط یونسکو طراحی و عرضه شده استا در اینجا به صالحیتهای مربوطه و راهکارهای اثر بخشی بیشتر آن اشاره می گرددا

واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،یادگیری عمیق ،سواد اطالعات و رسانه ،کیفیت یادگیریا
 -1مقدمه

صالحیت  -1درک نقش ر سانه ها و اطالعات در جهان به هم پیو سته و پیچیده

امروز در عصوور دیجیتال و در شوورایط بحران کووید  ،11-در حوزه آموزش ،از

عصر دیجیتال (پودمان 1،2و،)1

یادگیری الکترونیکی به عنوان یک راهبرد هوشوووم ند در خد مت یاددهی-

صالحیت  -2درک محتوای رسانه ها و کاربرد آنها (پودمان 2،1،3،2و ،)11

یادگیری یاد می شوووودا یادگیری الکترونیکی هوشووومند با ترکیبی از علم وهنر

صالحیت  -1دسترسی به اطالعات به گونه ای اثربخش وموئثر(پودمان،)8،7 ،1

یاددهی-یادگیری (پداگوژی) و فنا وری (تکنو لوژی) به مثابه سفری سه مرحله

صالحیت  -3ارزیابی انتقادی اطالعات ومنابو آنها (پودمان ،)1،2،8،7،1

ای بازنمایی شوووده اسوووت ] [1در ایب بازنمایی فناوری اطالعات و ارتباطات

صووالحیت  – 2به کارگیری وطبقه بندی رسووانه های نو وسوونتی :فرصووت ها و

()ICTنقطعه شووروس سووفر ،یادگیری الکترونیکی()e-Learningمسوویرسووفر،

چالش ها (پودمان ،)4،8،3

وسواد اطالعات ورسانه ها( )Media Information Literacyمقصد سفر

صالحیت  -4م شخص نمودن ب ستر اجتماعی فرهنگی محتوای ر سانه ها (پودمان

 ،در نظر گرفته شده استا یعنی هدف غایی در ایب سفر ،تسلط بر سواد اطالعات

 ،)1،2،1،11موجود ،تماس ویدیویی برقرار شوود و فضووای ارائه کامالا مناسووب و

و رسووانه ها با عبور از سووط پایه (دسووترس وی) به سووط میانی (ارزیابی) و س وط

مشابه حضور فیزیکی بودا

پیشرفته (تولید خالق) می باشدا

صوووالحیت  -8ارتقائ سوووواد اطالعات و رسوووانه ها میان دانشوووجویان ومدیریت

به عبارت دیگر ،توانمندی شووناختی ومهارتی یادگیرنده در متعهد شوودن به گونه

تغیرات مورد نیاز (پودمان 1و)1ا

ای انتقادی ،مسوولولیت پذیر  ،شووفاف و خالق در اسووتفاده از محتوا و کاربرد اثر
بخش آن در یادگیری مداوم ،در طول زندگی شخصی و شغلی مورد نظر استا

 -3چگونگی سازگار سازی سواد اطالعات و ر سانه ها در مقیاس

با توجه به اهمیت سواد اطالعات و رسانه ها در عصر دیجیتال  ،در ذیل به اجمال

ملی

 ،چیستی و چگونگی سازگار سازی آن با راهبردهای ملی ،ارائه می شودا

در گام نخست ،ترجمه و باز طراحی برنامه درسی سواد اطالعات و رسانه ،برای

 .2چیستی سواد اطالعات ورسانه ها

سوووازگار سوووازی در مقیاس ملی ،به تشوووکیل یک کمیته راهبردی با مشوووارکت

در گذار به عصووور دیجیتال ،برنامه درسوووی سوووواد اطالعات و رسوووانه ها برای

نمایندگان سازمان های ذیربط و ذینفو نیاز داردا از جمله :رسانه ها ،کتابخانه ها،

مدرسووان ،به صووورت منابو آموزشوی باز()OERبا مشووارکت کارشووناسووان میان

آرشووویو هووا ،مراکز آموزشوووی ،کووار آموزی و تربی وت معلم در بخش دولتی

رشووته ای ،طراحی شووده و توسووط یونسووکو به عنوان یک محتوای راهبردی در

وخصوصی

خدمت یادگیری عمیق( )Deep Learningدر دسترس کشورهای عضو قرار

وظایف کمیته راهبردی عبارت خواهد بود از:

گرفته است ] [2اایب برنامه درسی از  11پودمان مستقل وهم افزا  ،با  111نشانگر

 -1مرور جامو برنامه درسوووی سوووواد اطالعات و رسوووانه ها با تمرکز بر

برای سنجش میزان تسلط بر صالحیت های کلیدی به عنوان پیامد های یادگیری

صوووالحیت های کلیدی ،برای نیاز سووونجی و تعیب هم خوانی یا نیاز به هم

عمیق ،تشووکیل شووده اسووتا ایب  11پودمان در قالب یک کل ،با اسووتفاده از زیر

افزایی در مقایسوووه با صوووال ح یت های مهارتی موجود در مق یاس ملی ،یا

بنای نظری علم اطالعات و ارتباطات طراحی شده است و تاکید آن بر رشد تفکر

سازمان متبوس ،با هدف پی شگیری از دوباره کاری و صرفه جویی در هزینه

انتقادی ،سازنده وجامو نگر استا

و وقتا

صالحیت های کلیدی مورد نظر در برنامه در سی سواد اطالعات و ر سانه برای

 -2طراحی وتولید نسخه ملی برنامه درسی سواد اطالعات و رسانه ها ا

مدرسان به شرح زیر است:

 -1انجام یک ارز یابی اول یه از اجرای تجربی برنامه درسوووی ملی سوووواد
اطالعات و رسانه ها ،برای سنجش کارایی و کاستی های برنامها
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 -3بر مبنای یافته های ارزیابی ،تغییرات و اصالحات الزم انجام می پذیردا
 -2ن سخه نهایی برنامه در سی سواد اطالعات و ر سانه ها ،با در نظر دا شتب
الزامات پداگوژیک وتکنولوژیک ،در مقیاس ملی ،پیاده سازی می شودا
الزم به یاد آوری است،با سهیم شدن در سازگار سازی برنامه درسی سواد
اطالعات و رسوووانه ها با دیگر کشوووورهای عضوووو وهمچنیب اخذ گواهینامه
خالقی وت گروهی ( ) CCCمی توان از پالتفرم منووابو آموزشوووی
باز( )OERsیونسکو استفاده نمود:
https://en.unesco.org/themes/building-knowledgesocieties/oer

 -4نتیجه گیری
سواد اطالعات و ر سانه ها ،همانطور که ا شاره شد ،طی دهه گذ شته برای
پاسوووداری از کیفیت ،در علم وهنر یاددهی – یادگیری ،وهموار سوووازی
یادگیری مداوم در ع صر دیجیتال تو سط یون سکو طراحی و عر ضه شده
استا
ایب برنامه درسوی ،در قالب یک مجموعه منسووجم متشووکل از  11پودمان8،
صووالحیت کلیدی و 111نشووانگر برای سوونجش ،پا از سووازگار سووازی
درمقیاس ملی  ،برای توانمند سازی کاربران در تمام سطوح نظام آموزشی
و دانشگاهی کشور قابل استفاده می باشد و توصیه می شودا
در ایب ارتباط ،هر سوووال ،در آبان ماه (هفته پا یانی آکتبر) ،یک هفته به
بزرگداشت سواد اطالعات و رسانه ها اختصاص یافته است ] [1امسال
ایب هفته  ،با توجه به بحران کوو ید  ،11با عنوان "مقاوم بودن در بحران
اطالعات نادرست"( ،)1نام گذاری شده است و کشورهای جهان به سهیم
شدن در تجربیات موفق در ایب حوزه می پردازندا
منابع:
[1] Uskov , V. & others (2015). Smart Education and
Smart e-Learning. Springer International Publishing.
ebook ISBN 978-3-319-1987-0. DOI: 10.1007/978-3-319ا19875-0
[2] Unesco (2015). Media and Information Literacy
Curriculum for Teachers . Unesco, Paris. ISBN: 978-923-104198-3.
URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.
pdf
[3] Global Media and Information Literacy Week , 2020.
Resisting Disinfodemic: for everyone and by every one
(24-31 Octobre, 2020). URL:
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweekا
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توسعه پژوهشها و همکاریهای مجازی دانشجویان در زمانه شیوع کووید91
2

محبوبه مهرورز 9قاسم سلیمی
.1

دکتری تخصصی ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه شیراز Mehrvarzmahboobe66@yahoo.com
.2

استادیار ،رشته مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه شیرازSalimi@Shirazu.ac.ir

چکیده تجربه
با توجه به رشد سریع علم و فناوری و شوربختانه ظهور کووید  ،211تحرک مجازی دانشجویان ،به ویژه همکاری ها و پژوهش های مجازی آنان  ،یکی از موضوعات
مهم در گفتمان بین المللی شدن آموزش عالی کشورها می باشد .از این رو  ،پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشگاهیان ایران در مورد همکاری ها و پژوهش
های مجازی برای تسهیل تحرک مجازی دانشجویان انجام شد .برای این منظور از رویکرد کیفی و روش تحقیق پدیدارشناختی استفاده شد .مشارکت کنندگان شامل
 22نفر از اعضای هیئت علمی متخصص و صاحبنظر در زمینه بین المللی شدن آموزش عالی و تحرکات مجازی از پنج دانشگاه برتر جامع و دولتی ایران(تهران ،شهید
به شتی ،تربیت مدرس ،فردو سی م شهد و شیراز) در آموزش عالی بودند .دان شگاههای مورد مطالعه برا ساس نظام رتبه بندی تایمز انتخاب شدند .شش مؤلفه ا صلی به
عنوان راهبردهای مؤثر در توسعه پژوهش ها و همکاری های مجازی از طریق تحرکات مجازی شناخته شدند .این مؤلفه ها شامل برگزاری کنفرانسها ،جشنوارهها و
سمینارهای مجازی؛ شکل دهی به تیمهای علمی – پژوه شی و همکاریهای مجازی در زمینه تولید دانش م شترک؛ انعقاد تفاهمنامه مجازی برای تقویت رویدادها و
فعالیتهای مجازی؛ ایجاد شعععبات مشععترک مجازی و غیرمجازی دانشععگاهی؛ برگزاری دورههای مجازی و اعطای مدارک مشععترک دانشععگاهی؛ ایجاد نشععریات و
مجالت مشترک با تاکید بر ارتباطات مجازی بود .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که به منظور تسهیل فعالیت های بین المللی دانشجویان در شرایط فعلی ،دانشگاه
ها باید به مؤلفه های فوق توجه بیشتری نمایند.

واژههای کلیدی :تحرکات مجازی ،بین المللی شدن آموزش عالی ،همکاری و پژوهش ،دانشجویان ،اعضای هیئت علمی.
 -9مقدمه

 -3نتیجهگیری با ظهور شرایط کووید  11تنها راه استفاده دانشجویان از فرصت

با سععرعت فعلی دیجیتالی شععدن و با ظهور کووید  ،11دانشععگاه ها با لالش ها و

های مطالعاتی در بین المللی شدن آموزش عالی ،همکاری ها و پژوهش های

خواسته های بسیاری مواجه شدند [ .]1الکترونیکی شدن و بین المللی شدن یکی

مجازی آنان به صورت تحرکات مجازی می باشد.

ازاین لالش ها می باشند ،که هر دو لالش با ارتقاء قابلیتهای تحرکات مجازی

 -4منابع

در محیطهای مجازی و باز قابلحل هستند [.]2

[1] Bevins F., Bryant, J., Krishnan, C. & Law, J.

از این رو پژوهش حاضععربه بررسععی دیدگاه های اعضععای هیئت علمی در
ارتباط با همکاری های مجازی در دان شجویان در را ستای بینالمللی شدن
آموزش عالی با وجود شیوع کووید 11می پردازد.
-2روششناسی

“Coronavirus: How should US higher education plan
for an uncertain future? (M. Sheikhan, Trans.In
Collection of International Reports on Higher Education
and Coronavirus Crisis”, Tehran, Iran: Institute for
Social and Cultural Studies, 2020.

[2] Tur, G., Urbina, S., Firssova, O., Rajagopal, K., & Buchem, I.,

این پژوهش بععا رویکرد کیفی و بععا روش پععدیععدارشعععنععاختی انجععام شععععد.
مشععارکتکنندگان بالقوه پژوهش شععامل اعضععای هیئتعلمی دانشععگاههای برتر

“Open Virtual Mobility: A Learning Design 4 SRL”. Paper
presented at EDEN Research Workshop 2018, Barcelona,
Spain, 2018.

ک شور(تهران ،شهید به شتی ،تربیت مدرس ،فردو سی م شهد و شیراز) بودند و با
رویکرد نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشعععباع نظری 22 ،نفر از آنها به عنوان
مشععارکت کنندگان کلیدی و متخصععص انتخاب شععدند .اطالعات با اسععتفاده از
م صاحبه نیمه-عمیق مورد نیاز جمعآوری و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن در قالب جدول  1ارائه شده است.

1. COVID-19
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جدول  -1عبارات مفهومی پژوهشها و همکاریهای مجازی بینالمللی از منظر اعضای هیئت علمی صاحبنظر و متخصص بینالمللی شدن دانشگاههای
دولتی و برتر کشور در شرایط کووید11
توسعه پژوهشها ،رویدادها و همکاریهای مجازی بینالمللی برای تسهیل تحرک مجازی دانشجویان
عبارت مفهومی

مضامینپایه

در دانشگاه کنفرانسهای مجازی و همچنین همایشهای آنالین و آفالین برگزار میکنیم.
دانشگاه فردوسی مشهد در زمینهی همایشهای مشترک (مجازی و حضوری) گامهای خوبی برداشته و توانسته در این زمینه موفق باشد و از
طریق همین همایش ها با کشورهای دیگر رابطه برقرار نمودهایم.
برگزاری کنفرانسها ،جشنوارهها و سمینارهای مجازی

ما باید کنفرانس های مجازی در خصوص حقوق خانواده ،مباحث ادبی و غیره برگزار کنیم و زیرساختهای الکترونیکی دانشگاه را بهمنظور
بینالمللیتر شدن به دیگر حوزههای دانشگاه ببریم.
برگزاری کنفرانسها و همایشهای برخط و مجازی در دانشگاه داشته باشیم.
نقاط مثبت دانشگاه ما این است که اساتید کشور ما با اساتید خارج در زمینههای مختلف مقالهنویسی و طرحهای پژوهشی از طریق شبکهها و

تیمهای علمی – پژوهشی و همکاریهای مجازی در زمینه تولید دانش
مشترک

بهصورت مجازی در ارتباط هستند.
دانشگاه ما باید بتواند بهصورت رسمی به تشکیل تیمهای مجازی پژوهشهای علمی و عملی با دیگر کشورهای برجسته جهان و همچنین ایجاد
تیمهای مجازی نگارش پژوهشهای میانرشتهای بپردازد
بهمنظور بینالمللی شدن آموزش عالی باید تالش نمود تا انجمن های علمی و مجازی دانشجویان داخل و خارج از کشور را تقویت کنیم.
در سه سال گذشته تمام تفاهمنامههای مشترک با کشورهای خارجی را همه الکترونیکی کردیم اآلن از طریق ویدیو کنفرانس با دانشگاه

انعقاد تفاهمنامه برای تقویت رویدادها و فعالیتهای مجازی

قزاقستان تفاهمنامه داریم برای پیشبرد تفاهمنامهها و درواقع فعالیتهای الزم را از جهت ویدئوکنفرانس انجام میدیم.
در بخش همکاریهای بینالمللی ،تمام فعالیتهای آشنایی ،گفتگوها ،تفاهمنامهها ،برگزاری جلسات و  ...بسیاری بهصورت مجازی صورت
گرفته است
تحرکات مجازی نیاز به ایجاد شعبههایی مجازی از بهترین دانشگاههای دنیا دارد تا بتواند از این طریق باعث جذب دانشجویان خارجی گردد.

ایجاد شعبات مشترک مجازی و غیرمجازی دانشگاهی

برای کشور عراق ،در حال آماده کردن محتوای دروس به زبان عربی میباشیم تا بتونیم با ایجاد شعبه در عراق هم کالسهای درس مجازی-
فیزیکی بهصورت تلفیقی داشته باشیم.
داشتن مدارک مشترک و دورههای مشترک مجازی بین دانشجویان دانشگاهها از کشورهای مختلف در ابتدای امر تحرکات مجازی امری
ضروری است
باید تالش شود تا حداقل دورههایی کوتاهمدت مانند موک ها در زمینه ای علمی هم برای اساتید و هم برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

برگزاری دوره های مجازی و اعطای مدارک مشترک دانشگاهی

بهصورت مجازی بین دانشگاه ما و دانشگاههای معروف جهان ایجاد شود.
ایجاد مدارک مشترک دانشگاهی تحت عنوان[ Dual degree, :مدارک دوگانه]؛[ joint degreeمدارک مشترک] ،در دانشگاهها بر مبنای
نیاز بازار ایجاد خواهد شد.
یکی دیگر از مسائل مهم داشتن مجالت یا نشریات مشترک با دیگر دانشگاههای جهان میباشد لون دانشکده ما خیلی عالقهمندند که استادان ما

ایجاد نشریات و مجالت مشترک با تاکید بر ارتباطات مجازی

با استادان خارجی مشترک کار کنند.
دانشگاههای کشور ما باید بتوانند بهصورت مشترک با یک یا لند دانشگاه بینالمللی مجله و نشریات علمی بهصورت مجازی و غیرمجازی تولید
نمایند؛ تا بتوانیم دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور خود را به دیگران عرضه نماییم.
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تجربه نگاری تدوین روش ارزیابی میزان مشارکت دانش آموزان در جلسات آنالین و تاالر
گفتگو در دورههای یادگیری ترکیبی آکادمی یاسان
عبداهلل فیض اله زاده ،1امیر محمدی  ،2علی صفرنواده

3

کارشناسی ارشد سیستمهای اطالعاتی ،آکادمی یاسانa.feizollahzadeh@gmail.com

.1
.2
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کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات ،آکادمی یاسان laskooam@hotmail.com
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،آکادمی یاسان alisnavadeh@gmail.com

چكیده تجربه
هدف این مقاله ارائه تجارب آکادمی یاسااان در تدوین روش ای برای ارزیابی میزان مشااارکد دانآ آمازان در ساسااات آنالین و تاالر گفتگا در دوره های یادگیری
ترکیبی میباشاد .با تاسه به اهمید مشاارکد دانآ آمازان در فرآیند یادگیری و دشاااری ارزیابی این مشاارکد در دوره هایی که تمامی یا بخشای از آن بصاارت
آنالین ارائه میگردد ،روش ارزیابی مشارکد دانآ آمازان با مطالعه تجارب و شیاههای ماساد در سهان با استفاده از تجارب مربیان و اساتید آکادمی یاسان بامی
شده و ب صارت یک شیاه قابل اسرا در آمده و ب صارت آزمای شی نتایج آن با شناخد قبای مربیان مقای سه شده و بر ا ساس آن در روش ارزیابی ا صالحاتی صارت
گرفته اسد .در این مقاله گزارشی از تجارب فرآیند تدوین روش مذکار و همچنین مؤلفههای روش و شیاه اسرای آن در آکادمی یاسان ارائه میگردد.

واژههای کلیدی :ارزیابی ،ساسه آنالین ،تاالر گفتگا ،مشارکد ،تعامل ،یادگیری ترکیبی.
 -1مقدمه

-1-1

-3-1
طرح مسأله

تعاریف مربوط به ارزیابی][2

تعریف سنجآ

آکادمی یاسااان( )yasanacademy.irدر زمینه فراهم نمادن فضااای یادگیری

سااانجآ( )assessmentبه فرایند درک آنچه دانآ آمازان یا دانشاااجایان

مهارت های تعامل استماعی ،خادیادگیری ،حل مسااهله و خالقید برای ناساانان

یادگرفتهاند گفته میشاد.

در قالب کالس معکاس و یادگیری ترکیبی فع ّالید می نماید .در حال حاضااار

تعریف اندازهگیری

آکادمی یا سان تعداد  066ناساان از بی شتر ا ستان های ایران و چند ک شار دیگر

اندازه گیری( )measurementنیز ،مانند سااانجآ ،اطالعات مارد نیاز برای

سهان از سماه کانادا ،اساانانیا و امارات متهده عربی را تهد شاشااآ دارد و هر

تصمیمگیری درباره یادگیری دانآآمازان و دانشجایان را به دسد میدهد ،اما

هفته گسااتره خدمات آن رو به گسااترش می باشااد .یکی از دغدغه های مهم این

به خالف نتایج سنجآ که هم میتااند کمّی باشد و هم کیفی یا تاصیفی ،نتایج

مجماعه ارزیابی مهارت های شااارکد کنندگان در دوره ها می باشاااد .بر همین

اندازهگیری همااره کمّی اسد.

اسااااس شرو ه ای سهد تدوین روش ارزیابی برای مهارت های مختاف تعریف

تعریف ارزیابی

شاااده و در فاز اوّل ،روش ارزیابی تعامل دانآ آمازان در کالس های آنالین و

ارزشااایابی(ارزیابی) به تعیین ارزش( )valueیک چیز یا ارزش داوری( value

تاالر گفتگا آماده و در انجمن عامی آکادمی یاسان بصارت آزمایشی اسرا و با

 )judgmentدرباره آن چیز گفته میشاد.

استفاده از تجارب بدسد آمده تکمیل و اصالح شده اسد.

-2-1

 -4-1روند طراحی روش ارزیابی

اهمیت مسأله][1

ابتدا از بین مهارتهای مطرح در کااب کدنایسی آکادمی یاسان ،مهارت تعامل

ارزیابی در بهث آمازش و یادگیری ،و در نظریههای یادگیری ماضاع سدیدی

برای فاز اول مارد تاسه قرار گرفد .دلیل این انتخاب این تصاااار باد که تعامل

نیسااد .مدت ها اسااد که این نظریه ها ارزیابی را در مرکز چرخه یادگیری قرار

بروز بیشااتری نساابد به حل مسااهله و خالقید داشااته باده و ارزیابی آن راحد تر

داده اند .اما با ظهار آمازش از راه دور و به ویژه یادگیری آنالین یا یادگیری

با شد .البته در ادامه م شخص شد که ارزیابی تعامل نیز چندان راحد نی سد ،چرا

الکترونیکی ،باب سااؤاالت سدید درباره ارزیابی گشاااده شااده اسااد .سااؤاالتی

که عاامل متعددی بر میزان و کیفید تعامل فرد تهثیرگذار هستند که از آن سماه

درباره نیاز به ارزیابی و اینکه ارزیابی باید شااامل چه مااردی باشااد و اساااسااا چه

می تاان به سنسااید ،شس از مطالعه درباره ارزیابی ساسااات و تاالرهای گفتگای

مااردی در یادگیری از راه دور قابل ارزیابی می با شد .همچنین این سؤال مطرح

آنالین ،یک سدول اولیه برای ارزیابی تعامل در این زمینه طراحی شااد .در ادامه

ا سد که آیا شیاه های مر سام ارزیابی می تااند همچنان به خابی مارد ا ستفاده

با سا سات متعدد با مربیان و مدیران آکادمی یا سان ،سداول اولیه تکمیل شده و

قرار گیرد؟

دو سدول روبریک برای ارزیابی ساسات آنالین و تاالرهای گفتگا تدوین شد.
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ضمن سا سه م شاوره آنالین با سرکار خانم دکتر دل آرام سمعیان ،اهمید تاسه
به درون گرایی و برون گرایی روشااان گردید و تناعی از شااایاه های تعامل در

جدول  .2ارزیابی مشارکت در تاالر گفتگو

ارزیابی مارد تاسه قرار گرفد.

جداول ارزیابی مشارکت

-5-1

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح
4

نتیجه نهایی شامل دو سدول ،یکی برای ارزیابی م شارکد در سا سات آنالین و
دیگری سهد ارزیابی مشارکد در تاالر گفتگا میباشد.

هر روز شاسخ

تقریبا

کمیت مشارکت در جلسات آنالین

گاهی شسد

هر روز

سدید

شاسخ و

کمید مشااارکد در ساسااات آنالین شااامل تعداد مشااارکد و فاصاااه زمانی

کمید

واکنآها میباشد.

عدم

شاسخدهی بدون

شاسخدهی

شسد سدید

مطالب

کمید سطح  1یا شایین به معنای عدم حضار فعال و واکنآ نشان ندادن به مسائل
اسااد.کمید سااطح  2یا متاسااب به معنای واکنآ نشااان دادن به مسااائل ،ولی با

سدید

تهخیر اسااد.کمید سااطح  3به معنای مشااارکد در حداقل شنجاه درصااد مباحث
بصااارت لهظه ای و فاری اسااد.کمید سااطح  4به معنای مشااارکد فعال و بی
درنگ در ساسه در اکثر ماارد اسد.

کیفید

تعامالت گروهی

غیر مرتبب

در ساسااات آنالین کااب کدنایساای آکادمی یاسااان ،عالوه بر مباحث درساای مرباو به ماضاااع

مطالب

مطالب

تا حدی مرتبب.

خاب .تا

سدید.

چندان استقبال

حدی شاسخ

به تاالر

نمیشاد.

اعضاء

سان

دوره آمازشااای ،تعامالت گروهی مانند حل مساااهله گروهی در مهیب آنالین ،اسرای نمایآ و

میدهد

شانتامیم و نقاشااای آنالین نیز انجام می شااااد که عالوه بر ایجاد نشااااو بیشاااتر به تقاید تعامالت
دانآآمازان نیز کمک مینماید .چهار سطح مشارکد در تعامالت گروهی در سدول  2ذکر شده

 -7-1نتیجه گیری

اسد .الزم به ذکر اسد که سطح  2به معنی این اسد که دانآآماز در فعالید های گروهی فقب

عاامل متعددی بر کمید و کیفید تعامل افراد تهثیرگذار هساااتند .به عناان نمانه

نقآ م ستمع دارد و از م شارکد فعال و داوطاب شدن برای دخیل شدن در آن خادداری میکند.

می تاان به درون گرایی و برون گرایی ،سنساااید ،کیفید تعامل افراد دیگر در

این سطح به سطح  1ب سیار نزدیک ا سد و فقب میان ترک سا سه و گریزان بادن از ف ضای تعامل
گروهی و نقآ مستمع و منفعل داشتن تمایز ایجاد مینماید.

ساسه آنالین و تاالر گفتگا اشاره کرد .در فاز اول شرو ه طراحی سیستم ارزیابی،
برای ساااادگی و قابل اسرا شااادن شرو ه ،از این ساااه مارد تنها به درون گرایی و
برون گرایی در قالب تناع م شارکد ها و عدم اکتفا به یک شیاه م شارکد ،مثال

 -6-1جدولهای ارزیابی مشارکت در جلسات آنالین و تاالر گفتگو
جدول  .1ارزیابی مشارکت در جلسه آنالین

کمید

کیفید

تناع

تعامالت
گروهی

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

شایین

متاسب

زیاد

خیای زیاد

مرتبب.

مرتبب .شروع

گاهی سؤال

کننده .اثرگذار

مشارکد

مشارکد

مشارکد کامال

متنی

نسبتا متناع

متناع

منفعل

فعالید

نقآ مستمع

گهگاه

واکنآهای غیر
مرتبب

عدم مشارکد

عدم مشارکد

مرتبب.
شروع کننده
بهث نیسد.

صاتی یا تصایری یا متنی شرداخته شده اسد .برای اینکه خطای ناشی از صرف
نظر از عامل سنساااید و تهثیر تعامالت دیگران ،در ارائه گزارش از سزمید و
اظهار نظر درباره تاانمندی و مهارت تعامل خادداری شااده و به ذکر مشاااهدات
بسنده می شاد .همچنین نتایج شیآ از گزارش با شناخد کای مربی از فرد تطبیق
داده می شااااد تا خطا تا حد امکان کاهآ یابد .برای گام های بعدی رسااایدن از
مشاهدات به قضاوتهای
 -8-1منابع
.1

بسیار فعال

مهل کسب تجربه
آکادمی یاسان yasanacademy.ir

.2

منابع عامی مارد استفاده در تجزیه و تهایل

[1] Dianne Conrad; Jason Openo, “Assessment
strategies for online learning : engagement and
authenticity”, Edmonton, AB : AU Press, Athabasca
]University, [2018
] [2سیف ،عای اکبر ،روانشناسی شرورشی ناین ،نشر دوران1331 ،
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درسهائی از تجربهء ارزیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی :ضرورت اقدام برای
بهبودی براساس ارزیابی درونی و انجام ارزیابی برونی
عباس بازرگان
استاد دانشگاه تهران abazaga@ut.ac.ir

چکیده تجربه
یادگیری ا ستفاده از ارزیابی درونی و برونی  ،برای بهبود کیفیت سی ستم های آموزش عالی به طور عام و سی ستم های یادگیری الکترونیکی به طور خاص ،ضرورتی
انکار ناپذیر استتتردرستته دهه گذ،تتته  ،در ستت

بین المللی در یستتیاری ازکشتتورها ،نمام ملی ارزیابی و اعتبار ستت ی آموزش عالی و نیز زیر نمام ارزیابی کیفیت

یادگیری الکترونیکی مستقر ،ده استر اما ،درایران ه وز نمام و زیر نمام یاد،ده ای اد نشده است،به رغم این واقعیت ،نسبت به تدوین الگوهای ارزیابی (درآموزش
عالی و در یادگیری الکترونیکی) کو،تته های قابل توجهی در  52ستتاگ گذ،تتته به عمل آمده استتتر ولی ،کماکان رغبت مدیران وهیات علمی برای ان ام ارزیابی
درونی و برونی در س

م لوب قرار نداردر با توجه به این که به وا س ه انقالب چهارم ص عتی ،کاربردهای هوش م ص وعی و رویدادهائی مان د همه گیری کووید-

 ،11استفاده از سی ستم های یادگیری الکترونیکی اجت اب تاپذیر،ده  ،ارزیابی و بهبود کیفیت این نمام ها الزام آور استر با توجه به مراتب فوق،،در این مقاله ابتداء به
اختصتتتار به الگوی ویژه ارز یابی کیف یت یادگیری الکترونیکی ا،تتتاره می ،تتتود ر پز از آن ،برخی ت ربه های ارز یابی درونی در یادگیری الکترونکی در(بخه
خصتتوص تی و دولتی) بیان خواهد  ،تدر س ت ز با نگاهی گذرا  ،عوامل و موانع بازدارنده ارزیابی کیفیت در نمام های آموز ،تی ایران با تاکید بر یادگیری الکترونیکی
مورد نمر قرار خواهد گرفتر سران ام  ،ضرورت استقرار نهاد ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در ان من "یادا"یحث خواهد ،در

واژههای کلیدی :آموزش و یادگیری الکترونیکی ،ارزیابی درونی ،ارزیابی برونی ،ارز،یابیر
 -1مقدمه

قبل از بیان مشتتتخصتتتات الگو ،الزم استتتت یادآوری ،تتتود که هرچ د رویکرد

یکی از هدفهای سی ستم های یادگیری الکترونیکی ت سهیل یادگیری در هرزمان،

یادگیری الکترونیکی از کاربرد ف اوری های دی ی تاگ در نمام های آموز،تتتی

در هر مکان،در هر سن  ،برای پرورش قابلیت های مورد نیاز فرد و جامعه استر

پد یدآمده استتتت ،اما یادگیری الکترونیکی باخود نوآوری هائی را نیز بهمراه

تحقق هدف های هر ستتیستتتم آموز،تتی ب ور م لوب  ،مستتتلزم وجود زیر نمام

دا،ته استر از این جمله  ،دانش و-محوری است که باید آن را یکی ازمحورهای

ارزیابی ا ستر ا ستقرار این زیر نمام باعث می ،ود که :اوال" فره گ کیفیت در

استتتاستتتی یادگیری الکترونیکی م مور دا،تتتت ] [3ر در طراحی الگوی ویژه

نمام آموز ،ی ا ،اعه یابد و ثانیا" برای اجرای ارزیابی و اقدام برای بهبود کیفیت

ارزیابی ،به این نوآوری توجه خاص مبذوگ ،ده است وبراساس نتایج حاصل از

 ،ستتاختار ستتازمانی الزم بوجود آیدر در فرای د استتتقرار زیر نمام یاد،تتده ،ارزش

طرح پژوهشی  15 ،عامل ارزیابی استخراج گردیدر این عوامل به ،رح زیرند-1:

هاو ه ار های فره گ کیف یت و عوامل توانم د ستتتاز (فردی و جمعی) مورد

ماموریت و هدفهای ستتتیستتتتم یادگیری الکترونیکی؛ -5برنامه ریزی برای تحقق

تو جه قرارگرف ته ون هاد ارز یابی ت حت مدیر یت حر فه ای قرار می گیر ] [5ر

هدفها و تو سعه ؛ -3صداقت آکادمیک و مراقبت علمی؛  -4راب ه برنامه در سی

هرچ د درایران " ،مرکز ن مارت ،اارز یابی و تضتتتمین کیف یت علوم ،تحقی قات و

با هدفها؛  -2ارز یابی یاددهی -یادگیری و امور دیگر برای بهبودی مستتتتمر؛-6

ف اوری" (وابستتته به روزارت "عتف") تشتتکیل ،تتده استتتر اما ،با توجه عواملی

حکمرانی سی ستم و مدر سان؛  -7خدمات پ شتیبانی؛  -8م ابع ان سانی و کالبدی؛

مان د :گستتتردگی انتمارات ،تعدد وظایف وموانع دیگر ،نه ت ها ه وزنمام ارزیابی

 -1دانه آموختگان -11/خدمات اموز،تتتی؛  -11خدمات پشتتتتی بانی ازفرای د

و اعتبار ستت ی آموزش عالی توستتآ آن مستتتقر نشتتده  ،بلکه زیر نمام ارزیابی

یادگیری -15/عرضه خدمات تخصصی به جامعهر برپایه عوامل دوازده گانه 31 ،

کیف یت یادگیری الکترونیکی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته نشتتتده استتتتر

مالک ()criteriaو  71ن شانگر( )indicatorsبرای ان ام ارزیابی تعریف ،ده

وانگهی ،دراوا یل دهه جاری  ،از طریق یک طرح پژوهشتتتی ،الگوی ویژه ای

است ]. [5

برای ارزیابی کیف یت ستتتیستتتتم های یادگیری الکترونیکی تدوین گردید(همان

 .3تجربه هائی از اجرای ال وی ویژه در دو سیستم یادگیری الکترونیکی

م بع)ر این الگو برای ارزیابی در دو سی ستم یادگیری الکترونیکی بکاربرده ،ده

برای ارزیابی درونی یک ستیستتتم یادگیری الکترونیکی در بخه خصتوصتی و

است ر در ادامه ،به چگونگی اجرای این الگو می پردازیمر

یک سی ستم یادگیری الکترونیکی در بخه دولتی  ،در نیمه اوگ و دوم دهه1311

 .2مشخصاخات ال وی ویژه ارزیابی کیفیت سخیسختم های یادگیری

خور،یدی ،از نوی س ده دعوت بعمل آمد که الگوی یاد،ده را برای قضاوت در

الکترونیکی

باره کیفیت آن س تیستتتم ها به اجرا درآوردربرای ان ام ارزیابی درونی درهر یک
از آنها ،ابتداء کمی ته ارز یابی درونی تشتتتک یل گرد ید و ستتت ز مراحل اجرای
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ارزیابی درونی برنامه ریزی ،دراز جمله این مراحل ،آ  ،ا کردن اع ضای سی سم

منابع

یادگیری الکترونیکی با فرای د ارز یابی درونی ،ج لب همکاری آنان،گردآوری

[1] Norman, D.A. & Spohrer , J. C. (1996). Learner-centered
education. Communication of the Association of Computing
Machinery (ACM), 39(4), Retrieved on 22.03.2020, from:
http://doi.org/10.11.45/227210227215
] [5بازرگان ،عر و فراستخواه ،مر ()1318ر نمارت و ارز،یابی در آموزش عالیر(چاپ

داده ها ،تحل یل داده ها  ،قضتتتاوت در باره کیف یت عوامل مورد ارز یابی و ته یه
گزارش ارز یابی درونی بوده استتتتتردر ان ام این امر ،ا ندازه گیری وضتتتع یت
موجودهر ن شانگر ، ،سه حالت (م لوب/ن سبتا" م لوب /نام لوب) در نمر گرفته

سوم)ر تهران سمت

،ده بودر گردآوری داده ها در باره ن شانگرها با ا ستفاده از 2پر س ش امه در پ ج

] [3بازرگان ،عر وعلوی ،سرالفر ()1318ربررستتی موانع و عوامل بازدارنده ارزیابی

جامعه آماری (دان ش ویان /مدر سان /مدیران و سایرکارک ان/دانه آموختگان/

کیفیت در آموزش مه دستتتیرخبرنامه ان من آموزشمه دستتتی ایران،،تتتماره ،32آبان

کارفرمایان) ان ام ،در س ز وضعیت موجود نشانگرها با وضعیت م لوب آنها،

ماه(صص  ،)11-1بارگیری ،ده در تاریخ  1318-15-51از www.isee.ir

که در" الزامات ارزیابی " تعریف ،ده اند (بازرگان و فزاستخواه1318 ،؛ صص
 )427-431مقایستتته گرد ید ر براین استتتاس ،در باره کیف یت هر یک از عوامل
دوازده گانه ق ضاوت ،در ق ضاوت نهائی در باره کیفیت سی ستم مورد ارزیابی با
استتتفاده از یک مدگ رگرس تیون خ ی (با ضتترایب مستتاوی برای هر عامل) بعمل
آمدر حاصل عددی این مدگ مقادیری بین 1تا  511بدست می دهدر نتایج ارزیابی
نشان می دهد که وضعیت هر دو سی ستم در حالت نسبتا" م لوب بوده استراما،
هر یک از دو سی ستم در برخی از عوامل نام لوب ارزیابی ،دندر برا ساس نتایج
بدستتت آمده ،پیش ت هاد برای بهبودی وارتقاء کیفیت س تیستتتم ها عرضتته گردیدو
توصیه ،ده بود که اقدام برای بهبودی بعمل آیدر
 .5نتیجه گیری
در دوران همه گیری کووید ، 11-دان شگاهها و سایر مراکز آموزش عالی،اغلب
آنها از امکانات الزم و پیه بایستتتت های استتتتقرار یک ستتتیستتتتم یادگیری
اکلترونیکی کتتارآمتتد و اثر بخه برخوردار نبوده انتتدر عالوه بر مشتتتکالت
زیر ساختی و ارتباطی ،می توان به م شکالتی ازجمله آمادگی ناکافی دان ش ویان
و نارستتتا بودن قابل یت های دی ی تاگ مدرستتتان،ررر ،برای تدریز برخآ(آنالین)
ا،تتاره کردر لذا ،نمی توان انتمار دا،تتت که پیامد های یادگیری دانشتت ویان در
تمام ر،تتتته ها ودرستتتها در ستتت

کیف یت م لوب بوده با،تتتدر در یک طرح

پژوهشتتتی] [1عوامل ده گانه ای به ع وان موانع بازدارنده ارز یابی کیف یت در
آموزش عالی ب ور عام و آموزش مه د سی ب ور خاص ،نمایان ،درهمچ ین ،در
یافته های طرح پژوهشتتتی یاد،تتتده  ،در باره چگونگی رفع عوامل بازدارنده،
پی ش هادهائی عر ضه ،ده ا ستر نتایج یاد ،ده چ ان ا ست که می توان آنها را به
ارزیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی نیز تعمیم دادر ،بدین جهت ،برای ان ام
ارزیابی درونی و برونی در ستتتیستتتتم های یادگیری الکترونیکی  ،باید به عوامل
بازدارنده و چگونگی رفع آنها توجه نمودر این مهم می تواند توستتتآ ای اد یک
ستتتاختار در ان من یادگیری الکترونیکی ایران به ان ام رستتتدر در این راه ،باید
نستتبت به پرورش مهارتها و قابلیت های ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در
افراد دستتتت اندکار یادگیری الکترونیکی اقدام کردتا گروهی خبره در این کار
آماده ،تتوندو همزمان با آن  ،ستتاختاری مشتتابه ارز،تتیابی در آموزش مه دس تی
بوجود آیدر
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ارائه یک روش تلفیقی در برگزاری آزمون مجازی در شرایط بیماری همهگیر کووید91-
مژده رحمانیان  ، 9اشکان سامی
.1
.2

2

مربی گروه کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه جهرم

دانشیار بخش علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه شیراز

چکیده تجربه
شیوع همه گیر بیماری کووید 11-باعث تغییر در شیوه انجام بسیاری از کارها شده است .میتوان گفت یادگیریهای سنتی مبتنی بر حضور فیزیکی در دانشگاه تقریباً
در همه کشورهای درگیر بیماری ،از جمله ایران متوقف شده است و بسیاری از دانشگاهها به آموزش و یادگیری آنالین روی آورده اند [ .]1بهکارگیری سیستم های
یادگیری مجازی و برخط در شررایط همهگیری بیماری کووید 11-به دغدغه اصرلی بسریاری از دانشرگاه های سرراسرر کشرور بد شرده اسرت .متاسرفانه ،عدم وجود
زیرساخت های فناوری مناسب در برخی از مناطق ،موجب به کارگیری انواع مختلف یادگیری الکترونیکی و حتی رسانه های اجتماعی شده است .این تجربه در مورد
دانشجویان رشته کامپیوتراست بنابراین آشنایی این دانشجویان با فناوری و تکنولوژیهای کامپیوتری و همچنین سرفصل دروس و بسیاری از آزمایشگاههای این رشته
نه تنها با چالش کمتری در آموزش مجازی به ن سبت سایر دان شجویان مواجه ا ست بلکه در مواردی میتوان از این ف ضا نیز بهره منا سبی برد .م ساله عمده در آموزش
مجازی برگزاری امتحانات و ارزیابی عادالنه دانشجویان با در نظر گرفتن شرایط مختلف میباشد .تعیین هویت دانشجو ،پیشگیری از ایجاد بستر مناسب برای تقلب در
امتحانات ،در نظر گرفتن شرایط دان شجویانی که امکانات اینترنت ضعیفی دارند نمونهای از این م سائل میبا شد .در این را ستا روشهای متنوعی وجود دارد از جمله
امتحانات طراحی شده با  ،Moodle-LMSبرگزاری آزمونهای شفاهی به صورت تصویری .یکی از این روشها آزمونهای کتبی به همراه طراحی سواالت جامع
مروری و مفهومی پیش از امتحانات با در نظر گرفتن ضوابطی م شخص ،به منظور کاهش ا سترس ف ضای مجازی امتحانات و تاکید بر فهم و یادگیری دان شجویان بود
که بازخورد مناسبی از طرف دانشجویان به همراه داشت .در انتها چالشها و نقاط ضعف و قوت روش بکارگرفته شده را بیان خواهیم کرد.

واژههای کلیدی :کووید ،11-آموزش مجازی ،آموزش الکترونیکی.
-9انواع گزینه های آزمون مجازی

یکی دیگر از چالشهای آزمونهای مجازی ،مشررکل احراز هویت دانشررجویان

در این مقطع زمانی ،که تقریبا بسیاری کشورها از آموزش مجازی استفاده

ا ست ،که ا ستفاده از برخی شیوه ها مانند ضبط صدا و ت صویر میتوان به احراز

میکنند ،الزم است که شیوههای موجود بررسی شوند و با در نظر گرفتن شرایط

هویت دانشجو کمک کرد.

با خالقیت فردی و با استفادهی تلفیقی از آنها کیفیت آموزش را ارتقا دهیم.
ابزارهای یادگیری الکترونیکی نقش مهمی در طو این همهگیری بازی میکنند.
سیستم های یادگیری الکترونیکی میتوانند برای مدیریت ،برنامه ریزی ،ارائه و
پیگیری فرایند یادگیری و تدریس کمک کنند .یکی از این چالشهای مهم در
آموزش مجازی ،مسئله ارزیابی و آزمون نهایی است .انواع شیوههای آزمون که
میتوان نام برد :استفاده از فرمنگار گوگل ،آزمون شفاهی ،سامانه  Moodleو..
که تقریبا همگی ابزارهای آشنایی هستند که هریک مزایا و معایب خاص خود را
دارند.

 -2-9یک تجربه تلفیقی

پروتکلی که برای امتحان پایانترم در نظر گرفته شررد ،طراحی مجموعه سررواالت
مروری بود که تمامی مباحث کتاب را پوشش میداد .به دانشجویان توضیح داده
شد که بخشی از سواالت روز امتحان را این سواالت تشکیل میدهد تا از استرس
امتحانات شرررفاهی و یا محدود بودن زمان امتحان بکاهد .همچنین برای تشرررویق
دان شجویان به همکاری و همفکری و نه تقلب و رونوی سی ،تو ضیح داده شد که
بایسررتی به پاس ر های خود مسررلط باشررید و بتوانید از پاس ر خود دفاع کنید و در
صررورتی که نتوانید از پاس ر خود دفاع کنید نمره این بخش را از دسررت خواهید

 -9-9چالشهای آزمون

داد .بنابراین ریسک رونویسی کردن حتی یک سوا سبب از بین رفتن نمره سایر

زمانی که صحبت از آزمونهای مجازی می شود مهمترین نگرانی ا ساتید م سئلهی

سررواالت نیز میشررود .همین مسرراله بخشرری از دغدغه ما که یادگیری اسررت و نه

حفظ سرررالمت آزمون و جلوگیری تقلب و تضرررییع حقوق دانشرررجویان اسرررت.

صرفا امتحان پایانی را پو شش میداد .در طراحی کتابچه سواالت انواع سواالت

استفاده از ارزیابی مستمر در طو ترم و استفاده از روشهای ترکیبی و کم کردن

مدنظر قرار گرفت از سواالت تمرینی تا سواالت چالشی که نیاز به تفکر ،تعمق و

وزن امتحان پایانی میتواند به در ستی سنجش دان شجویان کمک کند .برخی از

مطالعه بیشتری نیاز دارد.

اسرراتید با کم کردن زمان امتحان و یا با به اشررتراا گناشررتن ترتیبی سررواالت با

البته سواالت در حد دو یا سه روز پیش از امتحان برای دانشجویان ارسا شد که

زمان محدود ،سعی  1در کاهش احتما تقلب دارند که تمامی این روشها سبب

مطالعات خود را محدود نکنند .تمامی این موارد قبال به دان شجویان تو ضیح داده

افزایش استرس و عدم تمرکز دانشجویان میشود.

شده بود .دان شجویان فر صت دا شتند که شب قبل از امتحان از پا س های خود
عکس گرفته و ارسرررا کنند .برای روز امتحان زمانبندی آزمون شرررفاهی و زمان
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ح ضور هر دان شجو در نرم افزار  Adobe Connectار سا شد .به دان شجویان
پیش از شررروع امتحانات در مورد نحوه حضررور از لحاه یاهری و آمادگی الزم
از نظر تجهیزاتی چون وبکم به صورت مکتوب توضیح داده شده بود.
دانشجویان در گروههای  4نفره دسته بندی شدند و در زمان مشخص شده در نرم
افزار حضور داشتند .در ابتدای آزمون چند سوا  ،که زمان پاس به آنها متناسب
باشد با دانشجویان به اشتراا گناشته می شد که فرصت داشتند در زمانی که از
سایر دان شجویان به صورت شفاهی م صاحبه می شود به سواالت پا س داده و تا
پایان امتحان ارسا کنند.
در این فاصرررله به نوبت از دانشرررجویان در مورد فایل ارسرررالی خود که پاسررر
سواالت مروری بود ،سوا پر سیده می شد .این کار تقریبا با سرعت قابل قبولی
پیش میرفت چرا که با بررسرری سررریع پاس ر ها و پرسرریدن چند سرروا به راحتی
ت سلط و میزان وقتی که دان شجو برای پا سخگویی صرف کرده م شخص می شد.
شکل  1نمونهای از یکی از این جلسات است.
در موارد محدودی که دانشررجویان با مشررکل مواجه میشرردند به ناچار از تماس
تصویری  WhatsAppاستفاده میشد و همین روا طی میشد.

شکل  1برگزاری آزمون مجازی در Adobe Connect

 -3-9ارزیابی تجربه

با نظر سرررنجی از دانشرررجویان ،اکاریت با این روش موافق بودند .بسررریاری از
دانشرررجویان آزمونهای کتبی با زمان محدود را پر اسرررترس میدانسرررتند و بیان
میکردند که نتوانسرررتند آنچه که آموختند را به درسرررتی بیان کنند .همچنین در
بسررر یاری از دروس آزمون های چ ند گزی نهای گزی نه م ناسررربی برای ارز یابی
دانشجویان نمیباشد.
البته از نقاط ضعف این روش به زمانبر بودن که به تعداد دانشجویان وابسته است
و همچنین قضاوت ذهنی 1که تمامی آزمونهای شفاهی را در بر میگیرد ،اشاره
کرد.
 -4-9منابع
][1
Radha, R., et al. "E-Learning during Lockdown of Covid-19
Pandemic: A Global Perspective." International Journal of Control and
Automation 13.4 (2020): 1088-1099.
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ابتکارات دانشگاه صنعتی سهند در مهاجرت از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی
امیر حبیبزاده شریف
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهندsharif@sut.ac.ir ،

چکیده تجربه
در این مقاله ،خالصهههای از ابتکارات دانشههگاه صههنعتی سهههند در زمگنه برکالاری ال های آنالین از طریق سههامانه آمشزا الکترینگکی به منظشر تدایم آمشزا ی
پگشگگری از تعطگلی ال های درسی دانشگاه در نگمسال دیم سال تحصگلی  99-99ی ابتکارات این دانشگاه در زمگنه برکالاری آزمشنهای آنالین ی تحشیل تکالگف

دانشجشیان از طریق سامانه آمشزا الکترینگکی ی افالایش امنگت ی سالمت آزمشنها ی اهش تأثگر مداخلههای غگرقابل نترل ارائه شده است.
واژههای کلیدی :دانشگاه صنعتی سهند ،آمشزا الکترینگکی ،ال های آنالین ،آزمشنهای آنالین.
 -1مقدمه

 -1برکالاری جل سات پر سش ی پا سخ آنالین ییژه ا ساتگد در خ صشص

از ایاخر بهمن  3199ه شگشع بگماری شیید 39-منجر به محدیدیتهای
جدی در تدایم فعالگتهای آمشزشی دانشگاهها شد ،آمشزا الکترینگکی
مبتنی بر فنایری اطالعات ی ارتباطات ( )ICTفرصهههت های جد یدی را

شگشههای متنشع برکالاری ال های آنالین
 -4تشهههکگل تگم پشهههتگبان فنی به منظشر رفع اشهههکاکت اربران از طریق
تما

تلفنی؛ شبکه امپگشتری؛ ی مراجعه حضشری

پگشریی دان شگاهها قرار داد .دان شگاه صنعتی سهند با سابقه بگش از 32

 -3تهگه قلم نشری ی هدست برای اعضای هگأت علمی

سههاله در زمگنه آمشزا الکترینگکی ،به لحاظ ظرفگت های سهه ت افالاری،

 -0تجهگال تعداد  0ابگن تدریس به امپگشتر ،هدسهههت ی قلم نشری به

نرم افالاری ،ی نگریی انسهههانی مت صهههم آمشزا الکترینگکی از جایگاه
ممتازی در بگن دانشههگاه های منطقه  1شههشر برخشردار اسههت .لطا ،طر

منظشر تدریس اساتگد با رعایت مالحظات بهداشتی
 -7ضهههب ی بارکطاری اتشمات گک تمامی جلسهههات آنالین ال ها به

مهاجرت مشقت از آمشزا حضههشری به آمشزا الکترینگکی در نگمسههال

منظشر استفاده مکرر دانشجشیان از محتشاهای آمشزشی

دیم سال تحصگلی  99-99صرفاً با استفاده از این ظرفگتها ی تشانمندیهای

 -9برکالاری مشفقگتآمگال دیازدهمگن نگره ملی مهندسههی عمران

ت صههصههی همکاران دانشههگاه از تاریخ  99/32/39در راسههتای ب شههنامه
شههماره  2/119123مشرخ  3199/32/31معاینت محترم آمشزشههی یزارت
عتف با برکالاری آنالین بگش از  091عنشان در

نظری ی بگش از 3331

جلسه در هفته اجرا شد.

به عنشان یکی از ایلگن ییدئش نفرانسهای ششر
 -3برگزاری آزمونهای آنالین
خالصههه ابتکارات دانشههگاه صههنعتی سهههند در زمگنه برکالاری آزمشنهای
آنالین از طریق سامانه آمشزا الکترینگکی در نگمسال دیم سال تحصگلی
 99-99ی افالایش امنگت ی سهههالمت آزمشن ها ی اهش تأثگر مداخله های

 -2برگزاری کالسهای آنالین

غگرقابل نترل عبارتند از:

خالصههه ابتکارات دانشههگاه صههنعتی سهههند در زمگنه برکالاری ال های

 -3ته گه راهنماهای متنی برکالاری آزمشن های آنالین از طریق سهههامانه

آنالین از طریق سهههامانه آمشزا الکترینگکی به منظشر تدایم آمشزا ی
پگشههگگری از تعطگلی ال های درسههی دانشههگاه در نگمسههال دیم سههال

آمشزا الکترینگکی ییژه اساتگد ی دانشجشیان
 -2برکالاری جل سات پر سش ی پا سخ آنالین ییژه ا ساتگد در خ صشص

تحصگلی  99-99عبارتند از:

شهههگشه های متنشع برکالاری آزمشن های آنالین ی آمشزا کام به کام

 -3طراحی سهههامانه آمشزا الکترینگکی مبتنی بر نرم افالارهای LMS

شههگشه برکالاری آزمشنهای آنالین چندکالینهای ی تشههریحی ی نحشه

) (Moodleی Adobe Connect

اسهههتفاده از قابلگت های  LMSبه منظشر اهش تأثگر مداخله های

 -2ته گه فگلم های آمشزشهههی ی راهن ما های متنی برای برکالاری آنالین
ال ها ییژه اسهههات گد ی دانشهههجش یان (آمشزا قابل گت های متنشع
نرمافالارهای  Moodleی  Adobe Connectدر برکالاری آنالین

غگرقابل نترل
 -1تشصهههگه ی راهنمایی اسهههاتگد در خصهههشص تشزیع نمره دری

ال ها ی بارکطاری محتشاهای آمشزشی)

بگن

آیتمهای م تلفی مثل تکالگف ،فعالگتهای السههی ،سههمگنار ،پریژه،
شئگال ،آزمشن م گانترم ی آزمشن پا یانترم؛ ای جاد تنشع ی ت عدد در
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ارزشگابیها؛ استفاده از قابلگت پگمایش ترتگبی سؤاکت ی پگشگگری از

 -3دستشرالعمل نحشه برکالاری امتحانات نهایی نگمسال دیم سال تحصگلی -99

بازکشت دانشجش به سؤاکت قبلی ی ییرایش پاسخنامه در آزمشنهای

 99به صههشرت آنالین از طریق سههامانه آمشزا الکترینگکی دانشههگاه (ییژه

چندکالینهای؛ ا ستفاده از قابلگت نمایش سؤاکت به صشرت تکی در

اساتگد محترم)؛ دانشگاه صنعتی سهند؛ بهار 3199

صههفحات مجالا؛ اسههتفاده از قابلگت بهم ری تن ترتگس سههؤاکت ی بهم
ری تن ترتگس کالینهها؛ تعریف چندین سهههؤال مشهههابه به عنشان یک
مجمش عه به جای یک سهههؤال به منظشر تشزیع تصههههادفی آن ها بگن

دستشرالعمل نحشه برکالاری امتحانات نهایی نگمسال دیم سال تحصگلی  99-99به
صشرت آنالین از طریق سامانه آمشزا الکترینگکی دان شگاه (ییژه دان شجشیان
کرامی)؛ بهار 3199

دانشهههجش یان؛ پگشهههگگری از شههه نایر بشدن بازه زمانی آزمشن؛ عدم
اختصاص مدت زمان مازاد بر نگاز در هر آزمشن؛ در نظر کرفتن مدت
زمان کزم برای تهگه ت صاییر پا سخنامهها ی بارکطاری آنها در LMS
تشسهه دانشههجشیان در آزمشنهای تبی تشههریحی؛ مسههتندسههازی
آزمشنهای شفاهی از طریق ضب جلسات مربشطه؛ استفاده از قابلگت
پگشنمایش آزمشن در حگن تعریف آزمشن به منظشر ایجاد اطمگنان از
مجازی در حگن برکالاری آزمشن

صحت سؤاکت؛ حضشر در ال

به منظشر راهن مایی دانشهههجش یان؛ ر عا یت عدا لت در ارزشههه گابی
دانشهههجش یان ی ات اذ ری یه یا حد در برکالاری آزمشن پا یانترم هر
در ؛ تعگگن شگشه ارزشگابی هر در

در آزمشن پایانترم قبل از پایان

ال ها ی اعالم آن به دانشهههجشیان به منظشر آمادهسهههازی امکانات
سههه تافالاری ی نرمافالاری مربش طه تشسههه دانشهههجش یان؛ طراحی
آزمشنهای پایانترم با استفاده از تعداد سؤاکت افی با تشزیع مناسس
ی پششش افی ل مباحث درسی
 -4راهنمایی دان شجشیان برای تجهگال امکانات س تافالاری ی نرمافالاری
خشد اعم از لپتاپ ،تبلت ،مشبایل ،بهریزرسههانی نرمافالارها ی شههارژ
اینترنت ،باطری مشبایل ،لپتاپ ی تبلت
 -3برکالاری آزمشن پایلشت آنالین به منظشر آشنایی بگشتر دانشجشیان با
شرای ی نحشه برکالاری آزمشنهای آنالین
منابع
 -3جسهههتارهایی در آمشزا عالی ،علم ی بحران رینا در ایران؛ پژیهشهههکده
مطالعات فرهنگی ی اجتماعی؛ فریردین 3199
 -2راهنمای اتصههال به  LMSی ال

آنالین (ییژه اسههاتگد محترم)؛ دانشههگاه

صنعتی سهند؛ اسفند 3199
 -1راهن مای اتصههههال به  LMSی ال

آنالین (ییژه دانشهههجش یان کرامی)؛

دانشگاه صنعتی سهند؛ اسفند 3199
 -4راهنمای جامع برکالاری آزمشن ی دریافت پاسهههخ دانشهههجشیان در  LMSبا
منشی فارسی؛ دانشگاه صنعتی سهند؛ بهار 3199
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طراحی آزمایشگاه میکرو کنترلر الکترونیکی و از دور
سید امید فاطمی ،1نگین عباسپور 2
.5

دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران omid@fatemi.net

.2

همکار طرح یادگیری اجتماعی ،مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهرانnabbaspour@ut.ac.ir ،

چکیده تجربه
با همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی اجباری آموزش ح ضوری ،دان شگاه تهران از ابتدای همه گیری و حتی قبل از اطالعیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ت صمیم
خود برای ادامه جریان آموزش بدون هیچ وقفه ای از طریق الکترونیکی را اعالن کرد .در ماه های ابتدایی همه گیری به تصور این که شرایط برای حضور دانشجویان
فراهم خواهد شد به دروس عملی  /آزمای شگاهی پرداخته ن شد و ا ستادان موظف بر اجرای دروس تئوری به صورت الکترونیکی شدند .ت صور اولیه م سئوالن این بود
که چون دروس عملی احتیاج به تعامل حضووری اسوتاد و دانشوجو دارد پس نمی تواند به صوورت الکترونیکی اجرا شوود .در این گزارش ضومن بررسوی اجمالی این
تصور ،اجرای آزمایشگاه به صورت الکترونیکی و از راه دور ارائه می شود .نتایج نشان می دهد که نه تنها که هیچ کاستی نسبت به روش حضوری در این طرح وجود
ندارد بلکه به واسطه استفاده از اینترنت و اجرای آزمایشگاه در هر زمان از شبانه روز مزایای بیشتری برای یادگیری دانشجویان فراهم شده استد.

واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،دروس عملی آزمایشگاهی ،آزمایشگاه مجازی ،آزمایشگاه از دور
 -1مقدمه

در روش پی شنهادی در این گزارش همه این موارد حل شده ا ست و دان شجویان
5

توانایی های پایانی هر دوره آموزشی را در سه دسته دانش  ،مهارت های عملی

2

و نگرش 3دسته بندی می کنند .بر اساس تمرکز دوره بر روی این سه دسته انواع

(مهارت پذیران) با ات صات به د ستگاه منا سب کار آزمای شگاهی خود را انجام می
دهند و استاد کار آنها را تصحیح می کند.

دوره ها را می توان دسوووته بندی کرد .آنده در قرار دادن یو دوره در دسوووته
دروس عملی شوواخا اسووت این اسووت که اهدان پایانی دوره بیشووتر در جهت
مهارت های عملی به دست آمده توسط دانش پذیر تعریف شود .علت تشکیو
در این که آیا دروس عملی به صووورت الکترونیکی قابل اجراسووت بیشووتر از این
جهت اسووت که تصووور می شووود انتقات مهارت با حضووور اسووتاد و مربی در کنار
مهارت پذیر شکل می گیرد .به ا صطالح فوت کوزه گری الزم ا ست که تو سط
ا ستاد به مهارت پذیر ارائه شود .در این گزارش ضمن برر سی کوتاه این ت صور
راه حل پیشنهادی برای اجرای آزمایشگاه از دور را ارائه خواهیم داد.

آزمایشگاه میکرو کنترلر
4

با توجه به رشد چشمگیر طراحی های تعبیه شده ،آزمایشگاه میکرو کنترلر به
عنوان یکی از دروس عملی قابل توجه برای آینده شغلیدانشجویان می باشد .در
این آزمایشگاه قرار است مهارت به کار گیری میکرو کنترلر برای حل مسائل
واقعی و روز مره که دانش آن در درس میکرو کنترلر یاد گرفته شده است به
دانشجویان منتقل شود .به طور معموت دانشجویان برای انجام آزمایش و پروژه
1

های مرتبط با این آزمایشگاه از بوردهای توسعه استفاده می کنند و آزمایش و
پروژه خود را انجام می دهند.

مشکالت قابل تصور

روش کار به این ترتیب ا ست که دان شجویان به کمو برنامه ریز 6برنامه طراحی

برخی از مشکالتی که در وهله اوت به ذهن خطور می کند را می توان بدین گونه

شده خود را به بورد منتقل و سپس برنامه را اجرا و در نهایت نتایج را م شاهده و

فهرست کرد:

تحلیل می کنند.

.5

استاد باید کنار مهارت پذیر باشد .و کار او را نگاه کند.

.2

استاد باید دست مهارت پذیر را بگیرد.

.3

استاد باید همان موقع عمل کار مهارت پذیر را درست کند.

.4

مهارت پذیر باید دستگاه مناسب داشته باشد.

.1

مهارت پذیر باید همراه دیگر مهارت پذیران باشد.

.6

مهارت پذیر در فضای مناسب باید بتواند عمل کند.

سخت افزار به کار گرفته شده
برای سووواخت آزمایشوووگاه از یو بورد توسوووعه میکروکنترلر  LPC1768از
شوورکت  NXPاز خانواده آرم که در شووکل یو مشوواهده می شووود بهره گرفته
شده است.

1

4

2

5

Knowledge
Skills
3
Attitude
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Embedded Desin
Development baord
6
Programmer

نتیجه گیری
تمام مشکالتی که برای کار آزمایشگاهی از دور قابل تصور بود با این طرح حل
شده است و دانشجویان به خوبی به صورت عملی آزمایشهای مورد نیاز خود را
انجام می دهند.
نه تنها این کار همانند ح ضور در آزمای شگاه انجام می شود بلکه به خاطر امکان
ا ستفاده دان شجویان در تمام اوقات شبانه روز (در مقابل شرایط قبلی که فقط در
وقت م شخ صی می توان ستند به آزمای شگاه مراجعه کنند) باعث بهره گیری بی شتر
دانشجویان از امکانات آزمایشگاهی شده است .جزئیات و ریزه کاریهای طراحی
این آزمایشگاه در مقاله اصلی به همراه فیلم مربوطه ارائه خواهد.
شکل  -5بورد آزمایشی میکرو کنترلر LPC1768

در این بورد انواع مهارتهای مورد نیاز که در زیر لیسووت می شووود قابل تحقق می
باشد.
.5

GPIO .

.2
.3
.4
.1
.6
.7

LCD + Stepper
ADC + DAC
Timer + Interrupt
Serial port
TFT / Dotmatrix
USB / SD

راه اندازی آزمایشگاه
برای برنامه ریزی بورد و اجرای آزمایش نیاز به اتصات یو دستگاه رایانه به بورد
می با شد .این کار تو سط یو رایانه د سکتاپ معمولی انجام می شود .از طریق
کابل  USBرایانه به بورد متصل می شود.
برای اتصوووات از دور به این رایانه از طریق شوووبکه اینترنت و مکانیزم remote
 desktopدانشجویان به این رایانه وصل می شوند و برنامه مرتبط با بورد را اجرا
می کنند.
مشاهده نتایج
بعد از اتصوووات به بورد و انجام آزمایش الزم اسوووت که نتایج آزمایش توسوووط
دانشجویان دیده شود و به عنوان گزارش کار به استاد ارسات شود .برای این کار
تصویر بورد توسط یو وبکم (در اینجا یو دوربین  )USBکه به رایانه متصل
است در شبکه استریم می شود .دانشجویان تصویر و ویدیوی بورد را به صورت
لح ظه ای و ز نده مشووووا هده می کن ند .مشووووا هده نتی جه آز مایش در آدرس
 https://r.ut.ac.ir/MicroLabدر هر لحظه برای دانشوووجویان امکان پذیر
است.
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استراتژی آموزش الکترونیکی در بحران کوید  :91چالش ارزیابی و نتایج
2

اصغر زمانی ،9مهتاب پورآتشی
.2

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیofogh557@yahoo.com ،
.1

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده تجربه
یادگیری بحران کوید  21یا کرونا  ،از بهمن ماه سال گذ شته جهان را در نوردید و دان شگاه ها و نظام آموزش عالی را تحت تاثیر خود قرار داد .از یک سو م سئولیت
اجتماعی دانشگاه و از سوی دیگر تعهد دانشگاه به ایفای وظایف در این شرایط ،موجب شد تا استراتژی آموزش الکترونیکی برای مواجهه با بحران کوید  21انتخاب
گردد و به دنبال آن دانشگگگاه ها و اسگگاتید و دانشگگرویان را با والشگگی ویگگف ناشگگدنی در ارزیابی و نتاید روبرو نماید .از همین رو این پژوهش درس آموخته هایی از
مواجهه با ارزیابی دروس در دوران انتخاب اسگگگتراتژی آموزش الکترونیکی در بحران کوید  21می باشگگگد .آنده در این مهوله قابد مداقه و توجه می باشگگگد انتخاب
روشهای متنوع ارزیابی و ابزارهای گوناگون ارزیابی توسط دانشگاه ها و اساتید برای این مهم می باشد که می تواند اعتبار نتاید را تحت تاثیر قرار دهد.

واژههای کلیدی :بحران کوید  ،21ارزیابی الکترونیکی ،دانشگاه کرونایی ،استراتژی آموزش الکترونیکی ،آموزش عالی
 -9مقدمه

شد .پی گیری های یورت گرفته لاکی از ر ایت لداکثری دانشرویان از این

ا ستراتژی آموزش الکترونیکی ،اگر وه سالها ست در نظام آموزش عالی ک شور

شیوه آزمون بود.

اجرا شگگده اسگگت ،اما همواره مربو به قشگگر خایگگی از دانشگگرویان و تها گگای

 -3آنچه که دانشجویان بیان داشتند

اجت ماعی برای آموزش عالی بوده اسگگگگت .با ظهور و بروز بحران کو ید ، 21
دان شگاه ها و نظام آموزش عالی نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند و خوا سته

از جمله دالید سکر شده دان شرویان برای این ر ایت را می توان به موارد سید

و ناخواسگگگته تن به اتخاس اسگگگتراتژی آموزش الکترونیکی برای مواجهه با بحران

اشاره نمود.

کوید  21و پاسگگگخگویی به تعهدات  ،و ظایف و همدنین ایفای نهش مسگگگئولیت

 -2عدم یرف وقت و هزینه برای جابه جایی در شهر و هزینه اسکان و هم ونین

اجتماعی خود بر آمده اند .اما والشی که این استراتژی را تهدید می نماید اعتبار

نهد و انتهال بین استانی و شهری

ارزیابی آزمونهای الکترونیکی می باشگگد .ارزیابی در واقع سگگنرش میزان دسگگت

 -1تمرکز دانشگگگرو بر مبالب به دلید لذف عوامد اسگگگترس زای موجود در

یابی آموزش الکترونیکی به اهداف و نتاید از پیش تعیین شگگگده اسگگگت[ .]2این

جلسات آزمون

ارزیابی و سنرش در دانشگاه ها و توسط اساتید مختلف به شیوه های گوناگونی

-3قدرت یاداوری مبالب به دلید لضور در محیط آموزش الکترونیکی

انرام شده است .اما آنده در سید مد نظر قرار گرفته است ترارب زیسته اینرانب

اما از سگگوی دیگر مشگگکنتی نیز در این راسگگتا ابراز می نمودند که به شگگر سید

در برگزاری آزمونهای الکترونیکی و ارزیابی الکترونیکی از دانشرویان دانشگاه

قابد تامد است:

ینعتی خواجه نصیر الدین طوسی می باشد.

 -2سختی تایپ برای برخی از دانشرویان

 -2ارزیابی الکترونیکی دروس دان شگاه صنعتی خواجه ن صیر

 -1از دسگگگت دادن قدرت تمرکز همزمان برای یاداوری مبلب و تایپ

در بحران کوید 91

مبلب

در دانشگگگاه خواجه نصگگیر الدین طوسگگی با توجه به تامین زیرسگگاختها و آماده

 -3استرس قبعی برق و اینترنت منزل دانشرو در لین برگزاری آزمون

سگگازی سگگامانههای  Adobe connectو  ،Moodleامکانات گگروری برای

 -4عدم بازخورد از استاد مربوطه و سایر همکنسی ها در لین آزمون

برگزاری امتحانات و ارزیابی الکترونیکی در اختیار اساتید وجود داشت بر همین

 -4آنچه که در پایان ارزیابی مشخص شد

اسگگاس برای ارزیابی الکترونیکی از سگگامانه مرکز آموزشگگهای الکترونیکی بهره

در پایان ارزیابی اکثریت دانشگگرویان خود را موفق می دیدند و ابراز موفهیت در

گرفته شد .به این منظور ابتدا در سامانه مذکور ،سواالت وارد شد و برای هرسوال

آزمون داشتند اما با بررسی پاسخ ها مشخص شد که :

نحوه پاسخگویی و تستی یا تشریحی بودن آن و تعداد ورود دانشرو به آزمون و
سگگگایر مولفه ها مورد توجه قرار گرفت .و جهت لصگگگول اطمینان یک مرتبه به

 -2برخی از آنها اقدام به سگگگرو سگگگواالت در اینترنت نموده و مبالب
دریافتی از سایت ها را در پاسخ وارد کرده اند.

یورت تست ،آزمون آزمایشی اجرا گردید و سایر مولفه هایی وون میزان خط

 -1آنگونه که بیان داشته اند به سواالت آزمون پاسخ نداده اند.

مورد نیاز برای پاسخگویی به سواالت و بهم ریختگی ترتیب سواالت و  ...مورد

 -3با اعنم الکترونیکی بودن ارزیابی دروس ،عمده آنها به امید اسگگگتفاده

توجه واقع شد.سپس در تاریخ مد نظر بر اساس تهویم امتحانات  ،آزمون برگزار

از منابع در دسترس ،به یفحات درسی و مبالعه دروس نپرداخته اند.
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 -4برگزاری آزمونهای الکترونیکی به این شیوه تنها و تنها دان شرویان را
از یگگگرف و قت و هزی نه ها م عاف می ک ند و تاثیری درتمرکز و
یاداوری مبلب توسط آنها ندارد.
 -5برخی دانشگگرویان با اسگگتفاده از کتاب درسگگی  ،کلمات را مو به مو و
بدون تغییر کووکترین جزی یات ب یان نموده ا ند برگزاری یگگگرف
آزمون به این شگگیوه اعتبار الزم را ندارد زیرا فرهنی یادگیری  ،خود
ارزیابی و عدم تغلب ،در کشور نهادینه نشده است.

 -5نتیجه گیری
آموزش الکترونیکی اگر وه نسبتا وندین سال است که در نظام آموزش عالی ما
در جریان اسگگگت  ،اما ارزیابی الکترونیکی هنوز جایگاه خود را در نظام آموزش
عالی کشگگگور پیدا نکرده اسگگگت .این ارزیابی بیش از آنکه نیازمند زیرسگگگاختهای
فناوری اطنعات باشد ،نیازمند فرهنی سازی ارزیابی در کشور می با شد .ترربه
برگزاری آزمون به یگگگورت الکترونیکی در دانشگگگگاه نشگگگان داد که برگزاری
آزمون به یگگورت الکترونیکی و توجه یگگرف به ارزیابی الکترونیکی با توجه به
فضگگای موجود نمی تواند اعتبار الزم را داشگگته باشگگد و نتاید آن قابد اعتماد نمی
باشگگد .بر همین اسگگاس الزم اسگگت شگگیوه های متعدد ارزیابی و ابزار های متعدد
ارز یابی برای هردرس و مت ناسگگگگب با ماه یت درس مورد تو جه قرار گیرد تا
مشگگکنت اعتبار این نوع ارزیابی را به لداقد برسگگاند .درخصگگوش شگگیوه های
متنوع ارزیابی توجه به ارزیابی های دوره ای و تکوینی و شگگگسگگگیوه های ارزیابی
ترربی و پرسش و پاسخ های کنسی می تواند در این مسیر رهگشا باشد.

 -6منابع
Kenneth Fee (2009)Delivering E-learning. A complete
strategy for design, application and assessment.
KOGAN PAGE.
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تجربهی آزمونسازی با استفاده از نرمافزار ادوبی کانکت
2

محسن محمدی ،1رضا مستوفیزاده قلمفرسا

 -1استادیار بخش مهندسی انرژی  -هوافضا ،دانشکدهی مهندسی مکانیک mohsen_mohammadi@shirazu.ac.ir
 -2استاد بیماریشناسی گیاهی ،بخش گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز rmostofi@shirazu.ac.ir

چکيده تجربه
ادوبی کانکت یک نرمافزار آموزش از راه دور ،همایش در وب ،ارائه و به اشتراک گذاری پنجرههای رایانه است .این نرمافزار با دارا بودن نیامهای مختلف ،امکانات
کاربردی مختلفی را در اختیار ارائهدهنده میگذارد .این امکانات میتواند با افزایش تعامل با شررررکتکنندگان ،کیفیت آموزش و یادگیری را بهبود ببخشرررد .از این
نرمافزار میتوان برای ساخت آزمونهای چندگزینهای ،کوتاهجواب ،ت شریحی و م صاحبه شفاهی ا ستفاده کرد .در این گزارش بر ا ساس تجربهی به د ست آمده از
کاربرد ادوبی کانکت در دانشگاه شیراز در زمان بحران همهگیری کووید  11سعی شده است که کار با ابزارهای مختلف این نرمافزار برای آزمونسازی ،که برخی از
آنها کمتر شناخته شده هستند ،آورده شود.

واژههای کليدی :آزمونسازی الکترونیکی ،ادوبی کانکت ،آزمون تشریحی ،آزمون چندگزینهای ،مصاحبه شفاهی.
 -1مقدمه

میشرررود .نوب سرررؤال ،کوتاهجواب یا چندگزینهای ،انتخاب میشرررود .اگر نوب

بحران شرریوب بیماری همهگیر کووید 11-در دنیا ،باعث شررد که امکان برگزاری

سرررؤال چندگزینهای باشرررد ،امکان انتخاب تنها یک گزینه ویا انتخاب چندین

کالسهای دانشگاهها به شیوهی سابق امکانپذیر نباشد .لذا تصمیم بر آن شد که

گزینهی همزمان مشخص میشود.

آموزش به صرررورت الکترونیکی ادامه یابد .انتخاب یک نرمافزار مناسرررر برای

معموالً یک آزمون از چندین سررؤال تشررکیل شررده اسررت .به این منظور قبل از

آموزش الکترونیکی یکی از مهمترین چررالشهررا در این بخش بود .بررا آنکره

شروب آزمون ،سؤالها در چندین نیام نظر سنجی طراحی می شود .با فعال کردن

نرمافزارهایی بومی در ایران وجود داشت ،اما اکثر دانشگاهها برای کنترل بیشتر و

به ترتیر نیامها ،سؤالها برای دان شجویان نمایش داده می شود .محا سبهی زمان

رفع عیر سررریعتر ترجیح دادند از نرمافزارهای نصرررشررده روی سرررور داخلی

پاسخگویی بر عهدهی استاد درس است و دستیاران ایشان میتوانند در مدیریت

خود اسرررتفاده کنند .نرمافزار ادوبی کانکت 1یک از این انتخابها بود .از طریق

زمان به ایشان کمک کنند.

این نرمافزار آموزش از راه دور ،میتوان انواب پرونده الکترونیکی در قالر های

بعد از پایان پاسخگویی دانشجویان به هر سؤال ،میتوان نتایج را مشاهده نمود و

 PDFو  PPTرا ارائه داد .همچنین با اشررتراکگذاری دسررکتاب 2و یا صررفحهی

در صررورت انتخاب این نتایج به خود دانشررجویان نیز نمایش داده شررود .راه حل

نرمافزاری دیگر ،میتوان دیگر جنبههای آموزش را پوشش داد.

دیگر مشررررا هدهی ن تایج ب عد از پا یان کل آزمون و از طریق گزی نهی

Mange

تجربهی اسرررتفادهی یک نیمسرررال تحصررریلی از نرمافزار ادوبی کانکت در

 Meeting Informationاسررت .نتایج تفصرریلی در این بخش از هر سررؤال آزمون

دان شگاه شیراز باعث شد که ا ستادان و دان شجویان با شیوهی کار با این نرمافزار

قابل مشرراهده و بررسرری اسررت .میتوان این نتایج را در قالرهای مختلف ذخیره

کامالً آشنا شوند .سؤالی که پیش میآید این است که آیا میتوان از این نرمافزار

نمود.

برای آزمون سازی الکترونیک نیز استفاده نمود؟ جواب این سؤال ،مثبت ا ست .با
آنکه هدف از ساخت ادوبی کانکت آزمون سازی نبوده ا ست ،اما با ا ستفاده از

آزمونهای تشریحی

آن میتوان انواب آزمونها را ایجاد نمود .در ادامه و به اخت صار ،شیوهی ساخت

با استفاده از نرمافزار ادوبی کانکت میتوان آزمونهای تشریحی نیز ایجاد نمود.

انواب آزمون بررسی میشود.

متن سؤالها در قالر یک پروندهی  PDFدر اختیار دانشجویان قرار میگیرد .بعد
از پاسخگویی به سؤالها ،میتوان با استفاده از امکانات اتوماسیون آموزشی
دانشگاه و یا یک فرم در فرمنگار گوگل ،پاسخنامهی دانشجویان را جمعآوری

آزمونهای چندگزینهای و کوتاهجواب
3

به منظور ساخت این نوب از آزمونها میتوان از نیام نظر سنجی ا ستفاده نمود .با

نمود .مزیت این روش آن است که همزمان با آزمون میتوان در جلسهی آزمون

اسررتفاده از این نیام ،میتوان یک سررؤال کوتاهجواب یا چندگزینهای ایجاد نمود.

حضور داشت و به ابهامات احتمالی دانشجویان به صورت آنالین پاسخ داد.

به این منظور یک نیام جدید ایجاد و سؤال در قالر یک سؤال یکخطی طراحی

1

Adobe Connect
Desktop
3
Pod
2
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آزمونهای الکترونیکی دان شگاه شیراز به دلیل فراهم آوردن ب ستره منا سر برای
تجربهی آزمونهای الکترونیکی تشکر کنیم.
مصاحبهی شفاهی

در ارائهی یک کالس الکترونیکی ،صدای استاد درس باید توسط همهی
دانشجویان شنیده شود .اما در یک مصاحبهی شفاهی ،به یک مصاحبهی
اختصاصی دو سویه نیاز است.
دو روش برای این کار پیشنهاد میشود .روش اول ،استفاده از امکان در انتظار
گذاشتن شرکتکنندگان است .در این روش ،دسترسی دانشجوی مصاحبهشونده
به ارائهدهنده تغییر داده میشود .در این وضعیت مکالمه استاد و دانشجوی
مصاحبهشونده تنها توسط همین دو نفر شنیده میشود و دیگر دانشجویان در انتظار
خواهند بود .بعد از پایان مصاحبه می توان همین فرایند را برای دانشجویی دیگر
تکرار نمود.
در روش دوم ،با استفاده از شکستن اتاق اصلی به چندین اتاق ،4یک جلسهی
مشترک را به چندین جلسهی مجزا تقسیم میشود .استاد درس میتواند با حضور
در هر یک از این جلسات ،با یک دانشجو ویا گروهی از دانشجویان مصاحبه کند.
از این روش ،میتوان در انواب دیگر آزمونسازی نیز استفاده نمود .در پایان،
میتوان با بازگشت به جلسهی اصلی ،پاسخنامهی دانشجویان به اشتراک گذاشته
شود و مورد تحلیل قرار گیرد.
در هر دو روش ،دانشجو میتواند عالوه بر بلندگو و وبکم از دیگر
ابزارهای آماده شده در نرمافزار ،مانند تخته و یا امکان ارسال فایل استفاده کند.
نيام پرسشوپاسخ

به منظور پاسخگویی به سؤالهای دانشجویان در طول آزمون ،میتوان از نیام
پرسشوپاسخ استفاده نمود .با استفاده از این نیام ،سؤال دانشجویان تنها برای استاد
نمایش داده میشود .استاد میتواند پاسخ هر سؤال را برای دانشجوی پرسشگر
ویا برای همهی دانشجویان ارسال کند.
نتيجهگيری

با استفاده از نرمافزار ادوبی کانکت عالوه بر آموزش الکترونیکی ،میتوان
آزمونسازی الکترونیکی را نیز انجامداد .سادگی روشها ،استفاده از امکانات
موجود ،حضور استاد و دستیاران ایشان در طول آزمون به منظور پاسخگویی به
ابهامات ،سرعت باالی ساخت آزمون و آشنایی استادان و دانشجویان با این
نرمافزار از مزایای استفاده از ادوبی کانکت است.
سپاسگزاری

در پایان این گزارش تجربه جا دارد از مسررریولین محترم دانشرررگاه شررریراز ،به
خصوص معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی و اعضای محترم کمیتهی

Breakout rooms
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4

امنیت آزمونهای مجازی از دیدگاه دانشجویان مهندسی
1

نگار عقیق
.1

دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ،دانشگاه تهران n.aghigh@ut.ac.ir

چکیده تجربه
هدف کلی گزارش حاضر ،بررسی شیوههای بهکارگرفته شده برای تضمین سالمت آزمونهای مجازی و تاثیر آن روی ارزشیابی دانشجویان است .در این مطالعه 101
دانشجوی کارشناسی شرکت داشتند که همگی در نیمسال دوم سال تحصیلی  1311-1311در دانشگاههای دولتی شهر تهران در رشتههای فنی و مهندسی مشغول به
تحصیییب بودند .ابزار این مطالعه ،پرسییشیینامه الکترونیکی شییامب  13پرسییا اسییت که به منجور م آوری تجربیات و نجرات دانشییجویان توسییق محقق یراحی شیید.
یافتههای گزارش نشان میدهد که با و ود دسترسی دانشجویان به مناب مختلف ،نمرات آنان در آزمونهای مجازی نسبت به میانگین ترمهای گذشته افزایا نداشته
است و روشهای لوگیری از تقلب بر کیفیت پاسخدهی دانشجویان تاثیر منفی داشته است .نتایج تحلیبها حاکی از آن است که افزایا سطح استرس و فشار روانی
دانشجویان که ناشی از شیوه دید آموزش و ارزشیابی است ،به افت عملکرد آنان منجر شده است .همچنین در دروس فنی و مهندسی ،مناب در دسترس دانشجو به
تنهایی منجر به یافتن پاسخ نهایی سوال نمی شوند و فهم دانشجو و آمادگی قبلی او تاثیر به سزایی در پاسخ نهایی او دارد .لذا ضرورت محدود کردن این مناب نیاز به
بازبینی دارد .برنامهریزی منجم و دقیق پیا از شییروت ترم و در یول ترم میتواند آراما بیشییتری برای دانشییجویان فراهم سییازد .یراحی هدفمند سییواست براسییاس
ارزشیییابی فهم دانشییجو ،مناب در دسییترس او را در نتیجه نهایی بیتاثیر میکند .در عین حال ،ارزشیییابی مسییتمر در کنار آزمون پایانی میتواند تضییمین مناسییبی برای
ارزشیابی دقیقتر ایجاد کند ،ز یرا عالوه بر کاها فشار روانی دانشجو ،استاد مربویه ایالعاتی از عملکرد دانشجو خواهد داشت که با تو ه به آن میتواند به ارزشیابی
عادسنه و منصفانه بپردازد.

واژه های کلیدی :آزمون مجازی ،امنیت آزمون ،ارزشیابی مستمر ،یادگیری الکترونیکی ،ارزیابی عادسنه
دانشییگاههای صیینعتی شییریف ،تهران ،صیینعتی امیرکبیر ،علم و صیینعت ،صیینعتی

 - 1شرح گزارش

خوا ه نصیییرالدین یوسییی و شییهید بهشییتی مشییغول به تحصیییب هسییتند .پ

با تو ه به شیییرایق ویکه کشیییور و بحران کویید  ،11بیشیییتر آزمونهای پایانترم
نیمسال دوم سال تحصیلی  1311-1311به صورت مجازی برگزار شدند .یکی از

از

م آوری دادهها ،تحلیب کمی به صیییورت الکترونیکی و تحلیب کیفی توسیییق

مهمترین دغدغهها در این زمینه ،حفظ امنیت و سالمت آزمونها و تطابق آنها با

پکوهشگر انجام شد.

اسییتانداردهای آموزشییی اسییت .دانشییگاهها و اسییاتید برای این مهم ،راهکارهای

 - 3یافتهها

متفاوتی ارائه کردند که هر کدام تاثیراتی بر کیفیت امتحان و نحوه پاسیییخگویی

نتایج بهد ستآمده حاکی از آن ا ست که برخالف پی شنهاد وزارت علوم مبنی بر

دانشیجویان داشیته اسیت .مهمترین پیشینهاد دانشیگاهها در این زمینه ،اختصیا

ارزیابی میانترم و مسییتمر ،آزمون نهایی بیشییترین سییهم را از نمره پایانی داشییته

دادن بخا اعجم نمره به ارزیابیهای مسییتمر و میانترم از مله تمرین ،پروژه و

اسیییت .در این آزمونها ،اسیییاتید از روش های متنوعی مثب اسیییتفاده از وبکم،

کوییز بوده ا ست .به اعتقاد آنها ،این روش به ارزیابی عادسنه و من صفانهتر منجر

تصادفی کردن ترتیب سواست ،تفاوت سواست دانشجویان با یکدیگر ،برگزاری

خواهد شد ] .[2هدف این گزارش ،بررسی تصمیمات عملی شده در این زمینه و

امتحانات شییفاهی ،افزایا سییطح دشییواری سییواست ،دریافت پیانوی های

تجربیات دانشجویان از آزمون مجازی است.

امتحان ،افزایا تعداد سییواست و یا کاها زمان پاسییخگویی اسییتفاده کردهاند.

 - 1روش پکوها

علیرغم تمام محدودیتها و ممنوعیتها ،دانشیییجویان موفق شیییدهاند از برخی

برای بررسی روشهای اتخاذ شده توسق دانشگاههای برتر کشور و تاثیر آن در

مناب در حین آزمون استفاده کنند.

نتیجه آزمون ،پر س شنامه الکترونیکی شامب  13پر سا درباره تجربیات و نجرات
دانشییجویان یرح شیید و در اختیار شییرکتکنندگان قرار گرفت .یبق تحقیقات
وزارت علوم ،دانشیییجویان دانشیییگاه های دولتی آمار تقلب کمتری نسیییبت به
دانشجویان سایر دانشگاهها دارند ] .[1لذا شرکتکنندگان این مطالعه ،نمونهای
است تصادفی شامب  101دانشجوی کارشناسی رشتههای فنی و مهندسی که در
 آدرس :تهران ،میرداماد ،رازان شمالی ،نبا کوچه هشتم ،پالک  ،1واحد  .11تلفن01111010100 :
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 - 4پیشنهادات
یافتههای این مطالعه ن شان میدهد که تخ صیص بی شترین نمره به آزمون پایانترم
و پیاده سازی روشهای یاد شده برای حفظ امنیت آزمون ،نه برای دان شجویان و
نه برای نجام آموزشییی نتایج مطلوبی نداشییته اسییت .به نجر میرسیید در صییورت
تداوم آموزش مجازی ،برنامهریزی های دقیقتر و مطالعات بی شتری سزم ا ست تا
شیوه ارزشیابی مناسب برای هر رشته ارائه و به کار گرفته شود .با تو ه به کسب
تجربه در نیمسال گذشته ،تدوین ساختاری منجم برای تدری  ،ارزشیابی و تعامب
با دانشیییجویان میتواند میزان اسیییترس آنها را کاها دهد .یراحی سیییواست
امتحانی نیز میتواند به گونهای باشد که فهم دانشجو و توانایی حب مسهله او -که

شکب  . 1استفاده دانشجویان از مناب درسی با و ود محدودیتها

هدف ا صلی آموز شی در ر شتههای فنی و مهند سی ا ست  -را ارزیابی کند .در
بر همین ا ساس 1000 ،در صد دان شجویان معتقدند که روشهای فوق در کاها

این صورت ،به شریی که دانشجو خود در لسه امتحان حاضر شود ،استفاده از

عملی میزان تقلب موفق نبودهاند .از یرفی 1001 ،در صد دان شجویان معتقدند این

سایر مناب مثب کتاب ،زوه و ...تاثیر قابب تو هی در نتیجه نهایی آزمون نخواهد

روشها بر کیفیت پاسیخگویی آنها تاثیر منفی داشیته اسیت .با تو ه به شیکب 1

داشییت .همچنین ارزشیییابی مسییتمر و متناسییب با هر درس همزمان فشییار روانی

انتجار می رود که نمرات دانشیییجویان در این آزمون ها بیا از حد انتجار شیییده

دانشییجویان را کاها میدهد ،تعامب آنها با درس و اسییتاد را افزایا میدهد،

با شد ،در حالی که میانگین نمرات  81در صد از آنها ن سبت به ترمهای گذ شته

گزارش منا سبی از و ضعیت و عملکرد آنها را برای ا ستاد مربویه فراهم میکند

کاها قابب تو هی داشییته اسییت و برای  8101درصیید آنها تغییر قابب تو هی

و سالمت امتحانات پایانترم را نیز تضمین خواهد کرد.

نکرده است .از سوی دیگر 4108 ،درصد دانشجویان معتقدند که استفاده از مناب
ذکرشییده در شییکب  ،1نشییانه عدم توانایی دانشییجو در پاسییخگویی به سییواست
نیست.

 - 0مناب
"دانشیییگاه های غیردولتی بیشیییترین آ مار تق لب علمی را دار ند ر برخورد []1

 - 8تحلیب نتایج
به نجر میر سد که روشهای اتخاذ شده برای حفظ امنیت آزمون به نحو متفاوتی
در نتایج آزمون تاثیرگذار بودهاند .مطالعات نشییان میدهند که میزان اسییترس و
فشییار روانی دانشییجویان در دانشییگاههای دولتی در حالت عادی زیاد اسییت .در
آزمونها و آموزش مجازی ،الگو و سیییاختار درس خواندن دانشیییجویان با بروز
همهگیری کرونا تالقی داشته است .این اتفاق به همراه بیحوصلگی ،عدم تمرکز
و پایین آمدن انگیزه ،زمینه های بروز اسیییترس در ایام امتحانات را بیا از پیا
فراهم کرده است ] .[3این استرس میتواند با یرح سواست دشوار ،کاها زمان
امتحان و سایر روشهای استفاده شده در امتحانات تشدید شود.
از سییوی دیگر ،با تو ه به این که دروس پایه و تخصییصییی فنی و مهندسییی،
مطالب حفجی ندارند و مبتنی بر فهم درسییت و الگوهای حب مسییهله هسییتند ،در
د سترس بودن فرمولها و روابق به تنهایی نمیتواند به یافتن پا سخ صحیح منتهی
شود .در نتیجه روشهای یاد شده نه تنها در رسیدن به هدفی که برای آن یراحی
شیییدهاند ،یعنی در تضیییمین امنیت آزمون ها موفق نبودهاند ،بلکه تاثیر منفی نیز
داشییتهاند .همچنین در دروسییی مانند دروس فنی و مهندسییی ،اسییاسییا ضییرورت
بهکارگیری آنها نیاز به بازبینی دارد.
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وزارت علوم با  14موسیییسیییه فروش پایاننامه" ،خبرگزاری دانشیییجو18 ،
شهریور [ .1311درون خطی].
.Available: https://snn.ir/003Jpy
م .چابوک" 0امنیت امتحانات مجازی چقدر اسیتروقتی دانشیجویان «رزرو []1
تقلب» میکنند!" ،خبرگزاری مهر 11 ،خرداد [ .1311درون خطی].
.Available: mehrnews.com/xS5Fw
" راهکارهای غلبه دانشیییجویان بر اسیییترس امتحانات مجازی" ،خبرگزاری []3
مهوری اسالمی 11 ،خرداد [ .1311درون خطی].
.Available: www.irna.ir/news/83817434

بررسی عملکردسامانه کالس برخط و وبینار دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه حاجی علی عسگری ،3پرستو منتظرلطف ،2میترا ذوالفقاری ،1فهیمه خدمتکن
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دانشجوی پی اچ دی ،آمار ،دانشگاه علوم پزشکی تهرانpar.montazer@gmail.com

دانشیار ،گروه یادگیری الکترونیکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران Zolfaghm@sina.tums.ac.ir
.4

کارشناسی ،نرم افزار ،دانشگاه علوم پزشکی تهران@gmail.comf.khedmatkon17 ،

چکیده تجربه
آموزش مجازی ،آموزش ی بر پایه فناوری اس ت و با دو ش یوه زمزمان و نازمزمان بابا ارایه اس ت .در ش کا زمزمان یا آنالین ش اما فهرس ت بزرگی از کاربردزا و
عملکردزا و از جمله آموزش بر پایه وب ،کالسزای مجازی و زمکاریزای الکترونیکی و جوامع مشارکتی بر خط است که کمتر مورد توجه وابع شده بود و تا ببا
از تعطیا شدن مقطعی کالسها به دلیا کرونا ،گزینه انتخابی برای کاربران محسوب نمی شد ،پس از ظهور و تداوم کرونا به عنوان یک ضرورت مطرح و پشتیبانی می
شود.
استفاده از امکانات متنوع و با اولویت استفاده صحیح ،کارآمد و در جهت ارتقای کیفیت کاربری و برگزاری جلسات و کالسها که تا ببا از بحران کرونا در دانشگاه
زا به عنوان یک ابزار فوق برنامه معرفی می شد پس از این بحران ،به عنوان یک الزام برای تداوم مسیر انتقال دانش محسوب و توسعه مییابد .کاربران زر لحظه ضمن
جستجوی امکانات بهتر در مسیر نهادینه شدن آموزشزای مجازی زدایت می شوند و تقویت زیرساخت زای الزم به عنوان یک اصا در این فرایند مورد توجه برار
میگیرد .در حال حاضر استفاده از فضای مجازی در این دانشگاه با برنامهریزی دبیق و سنجیده به منظور تدوین برنامهزای رازبردی و حا مسائا آموزشی و پژوزشی
جامعه دانشجویان با توجه به تعطیلی کالسهای حضوری از یک سو و ضرورت برگزاری جلسات زم افزایی برای اعضای تیم مدیریتی دانشگاه و برگزاری وبینارزا از
سوی دیگر ،نیازمند ب ستر سازی منا سب ا ست که دان شگاه با بهره مندی از سامانه زای مختلف توان سته ا ست زیر ساخت ا صلی مو ضوع را فرازم کند .در این مقاله به
بررسی یکی از سامانه زای منتخب و پرکاربرکه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای برگزاری نشست زای مجازی از آن بهره مند شده است پرداخته و با تحلیا آماری
عملکرد جامعه کاربران که نشان از استقبال به کارگیری این ابزار ،بعد از بحران کرونا است به جزییات بیشتر مسیله می پردازیم .اطالعات مربوطه شاما فروردین ماه تا
خرداد سال  3111است.

واژه زای کلیدی :مجازی سازی  ،بحران کرونا ،سامانه ،وبینار ،تحلیا آماری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
اس کای روم یکی از انواع س امانه زای آنالین برگزاری کالس و وبینار اس ت که در

ضمن شناسایی و خروج رکوردزای نشست زایی که برای تست کاربری ایجاد شده اند

دانشگاه علوم پزشکی تهران از آن استفاده می شود و با امکاناتی چون ارتباط شنیداری و

در این مقاله آمده است .از بین  11131بار مراجعه به این سامانه برای برگزاری نشست زا

دیداری ،اشتراک دسکتاپ ،نمایش اسالیدزا ،پخش فایا صوتی و تصویری و اشتراک

در بازه زمانی مورد تحقیق حدود  8در صد که به ت ست سامانه مربوط می شود از تحلیا

فایا زا توانسته است بسمتی از حجم فرایند مجازی سازی آموزش و پژوزش دانشگاه را

خارج ش ده و مابقی با  11،113تعداد ش رکت کننده در  4318جلس ه ،کالس و وبینار،

بر عهده بگیرد .در وابع این سامانه گروزی از افراد را در ارتباط زنده و برخط به یکدیگر

حدود  211،000س اعت با احتس اب ورود کاربران زمزمان از این س امانه بهره مند ش ده

وص ا میکند و آنزا را فراتر از محدودیتزای مکانی و جغرافیایی ،برای انجام کاری

اند.

مش ترک به زم پیوند میزند .این س امانه می تواند با ایجاد امکان برای گفت و گوزای
ساده و دو سه نفره و مشاورهزای چهره به چهره تا وبینارزا با شمار زیادی از افراد با ایجاد
یک پیوند اینترنتی استفاده شود .فارسی بودن این بستر ارتباطی و اتکای آن به امکانات و
زیرس اختزای داخلی نیز از دیگر ویژگی زای آن اس ت .اطالعات اس تخراجی از این
سیستم با تعریف و بررسی متغیرزایی چون تاریخ برگزاری جلسه ،کالس و وبینار ،مدت
ن ش ست و متولی برگزاری آن می تواند تغییر مح سوس میزان ا ستفاده از چنین امکانی در
زمان ببا کرونا و اس تفاده روز افزون آن در زمان حاض ر را به درس تی به تص ویر بکش د.
برر سی روززای فعال این سامانه از  31فروردین تا اوا سط خرداد شاما  13روز فعالیت،

جدول .3توزیع ساعات نشست و تعداد شرکت کننده
محتوا

کنندگان

(دبیقه)

کالس یا جلسه

40،212

1،832

32،183،110

وبینار

11،101

111

2،114،238

کا

73,961

4,168

15,536,148

جدول فوق بیانگر آنست که به طور متوسط در زر نشست  38نفر و زر کدام به طور
متوسط  1ساعت و نیم حضور مجازی داشته اند .از تعداد  4318نشست برگزار شده 30

تهران ،بلوار کشاورز ،خ نادری ،بن بست دولتشازی ،پالک  ،2دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

311

تعداد شرکت

تعداد نشست زا

طول نشست

درصد آن وبینار و مابقی کالس یا جلسه بوده است .از آنجا که بررسی روند تقاضا برای

350,000

321,487

بهره مندی از امکانات این زیرساخت در بازه زمانی مورد تحقیق شاما  13روز فعالیت،

254,691

نمای مناسبی برای حجم و استقبال برگزاری نشست زای مجازی را ارائه می دزد در سه

250,000

244,013

مازه مورد بررسی به نتایج زیر دست یافتیم:

200,000

141,051

جدول .2روند استقبال و بهره مندی کاربران از سامانه به تفکیک ماه
تعداد

تعداد

شرکت

نشست

کنندگان

زا

فروردین

30،811

814

2،111،810

اردیبهشت

10،120

2111

1،111،301

311،302

خرداد

32،188

111

1،312،313

12،810

31

کا

11،113

4318

31،111،348

218،111

13

ماه

300,000

طول نشست-
دبیقه

150,000
100,000

طول

تعداد

نشست-

روززای

ساعت

فعال

11،111

31
13

باتوجه به آنکه در شرایط عادی و نه در بحران کرونا ،کالسها و نشست زای حضوری
بیشتر در ساعات اداری تنظیم و برگزار می شود انتظار می رود این موضوع نیز در نشست

50,000
0

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نمودار  .3روند تغییرات مدت زمان نشست به تفکیک ماه

زای مجازی دیده شود .بررسی ساعات برگزاری نشست زا گواه زمین مطلب است که
حدود  10درصد نشست زا از ساعت  1صبح تا  1عصر برگزار شده است و پشتیبانی نشست

ادامه جدول .1روند استقبال و بهره مندی کاربران از سامانه به تفکیک ماه

ماه

در زر ماه

سهم تعداد شرکت کنندگان

زر ماه

سهم مدت زمان نشست در

روززای فعال

متوسط تعداد نشست زا در

متوسط تعداد شرکت

کنندگان در زر نشست

زر شرکت کننده-ساعت

متوسط ساعت نشست توسط

زای زمزمان با تعدد شرکت کنندگان از طریق این سامانه در ساعات پرترافیک با حفظ
کیفیت برگزاری ،یکی از مسایلی است که توجه به آن حائز ازمیت است که دانشکده
مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران توانست این موضوع را پشتیبانی و حمایت کند.

نتیجه گیری
توسعه مجازی سازی به ویژه در حوزه آموزش و پژوزش جز از طریق ایجاد و تقویت
زیرساختهای الزم میسر نمی گردد .مجازی سازی با سامانه زایی که کاربری آسان تر و

فروردین

%34.11

%20.41

10

31

1.18

نیازمند تجهیزات ساده تری دارند باعث استقبال بیشتری از سوی مخاطبین و خدمت

اردیبهشت

%18.04

%11.11

81

31

1.10

دزندگان می شود .برگزاری کالسها و وبینارزا با این تعداد و مدت زمان نشست که در

خرداد

%31.21

%31.11

13

31

4.31

این بررسی آمده است ،نشان از آن دارد که کاربران با زر سطح از دانش و توانمندی

کا

%300.00

%300.00

18

38

1.10

فناوری اطالعات امکان استفاده از این سامانه را داشته و آموزش کاربری در سطح مقدماتی
نیز می تواند نیاز آنها را برای کاربری این سامانه تأمین نماید .پس از معرفی زیرساخت
زای الزم دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در اردیبهشت ماه سال جاری

به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی ،در زر روز  18نشست زر کدام با  38نفر

میزان استقبال و بهره مندی از این امکانات برای دانشجویان ،مدرسین و سرمایه انسانی و

شرکت کننده برگزار شده است که زر شرکت کننده نیز به طور متوسط سه ساعت و نیم
در نشست حضور مجازی داشته است که با توجه به ایام تعطیا در فروردین و خرداد و
ترافیک برگزاری نشست زا در اردیبهشت ماه نوسان تعداد نشست زا در این ماه منطقی به

مدعوین این دانشگاه فزونی یافت و مسیر انتقال دانش از طریق ارتباطات مجازی زموار
گردید.

نظر می رسد.در ادامه با ت عریف شاخص دیگری می توان به تغییرات روند مدت زمان
استفاده در زر ماه دست یافت.

ماه

تعداد

تعداد

روززای

شرکت

فعال

کنندگان

مورد نظر در بازه زمانی مورد تحقیق

میانگین
طول نشست
دبیقه

در یک
شبانه روز

فروردین

31

30،811

2،111،810

343،013

اردیبهشت

13

10،120

1،111،301

123،481

خرداد

31

32،188

1،312،313

244،031

کا

13

11،113

31،111،348

254,691

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده مجازی
مشخصات جامعه مورد بررسی :تمامی نشست زای مجازی برگزار شده از طریق سامانه

جدول .4توزیع مدت زمان نشستهابه تفکیک ماه برگزاری در تاریخ گزارشگیری
زمان نشست

منابع
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دکتری انفورماتیک ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دولت omid.mirbaha1@gmail.com

چکیده تجربه
در سااالهای اخیر رشااد و تسااترش آموزش الکترونیکی به ویژه در شاارای شاایو بیماری کوید  51تجربیات ارزشاامندی در زمینه روشهای آموزشاای در ایااای
الکترونیکی یا به صورت ترکیبی انبا شت شده ا ست که از آنها میتوان در جهت راع موانع پیش روی ر شد و ت سترش آموزش الکترونیکی باکیفیت ا ستفاده نمود.
بدیهی است که بررسی وضعیت اناوری نرم و سخت بسیار ضروری است ،لیکن تجا رب تذشته در کشور و جهان نشان داده است که حتی در شرای ایده آل از این
حیث ،آن چه تلوتاه به شاامار میاید از جنش موانع پداتوکیکی یا روش شااناختی تدریساای اساات .ما در این مقاله با بهره تیری از اناوری اطرعات در در خصااو
تدوین اساااتاندارد ،الزمات و ویژتی های بومی و میانرشاااته ای نظام آموزش الکترونیکی بحث خواهیم کرد که این امر منجر به تنظیم روش آزمون و اطرق نشاااان
استاندارد به موسسات و واحد های آموزشی با کیفیت خواهد شد.

واکه های کلیدی :معماری آموزش الکترونیکی ،استاندارد ملی ،نظام آموزش الکترونیکی
 - 5شرح تزارش

آموزش عالی .نه این که به علت اضاااطرار مجبور به اساااتفاده از این اساااتاندارد

تالیف اساااتاندارد ملی آموزش الکترونیکی شاااماره  51111زمانی آغاز شاااد که

شاویم .اجباری که ناشای از عادتهای آموزشای اسات .دانشاجو و اساتاد عادت

بحث مهم کیفیت آموز شی ا یای مجازی مطرح شده بود .کیفیت آموز شی از

کردهاند که کرض ح یوری به تونهای در آموزش مجازی شبیه سازی شود ،با

دیدتاه اناوری شامل زیر ساختهای سختاازاری یا بحث های نرماازاری مثل

وجود تمام مشااکرت ،اعم از مشااکرت زیرساااختی که هنوز هم وجود دارد و

سیستمهای بومی سازی شده و خودمختار مدیریت محتوای آموزشی در آموزش

قابلیت این را ندارد که از کرضهای مجازی زنده پشتیبانی کند ،با وجود این که

مجازی بود که تمامی این موارد به ب سترها ا شاره دارند .دیدتاه دیگر ،ا ستفاده از

دانشااجویان وارد کرض زنده میشااوند اما عمر وجود ندارند ،حیااور ندارند و

ابزارها بود ،به طوری که بشاااود کرض حیاااوری را تا حد ممکن به صاااورت

تفت و تویی وجود ندارد.

مجازی پیاده کرد ،جایی که موضااو کرضهای زنده مطرح شااد و تا امروز نیز

 -2ویژتی های استاندارد ملی شماره 51111

مطرح است.

هدف از تدوین اساااتاندارد ملی شاااماره  ،51111تعیین الزامات اجرای دورههای

در آن زمان ،تنها جایی که به تالیف و تدوین استاندارد ملی آموزش الکترونیکی

آموزشااای به صاااورت الکترونیکی اسااات .این اساااتاندارد برای طراحی ،اجرا و

شماره  51111کمک کرد ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود .مرکز

مدیر یت آموزش های الکترونیکی در مراکز آموزشااای کاربرد دارد .در این

آموزش الکترونیکی در آن دوره به تونهای سااخته شاد که از ابتدا ،تمام مساا ل

اساتاندارد ابتدا اصاطرحات و تعاریفی هموون آموزش و یادتیری الکترونیکی،

ذکرشاده در نظر تراته شاود اما اصال بر کیفیت آموزش تذاشاته شاود .کیفیت

نظام آموزش الکترونیکی و ارکان و ابعاد آن ،روش های توناتون ارا ه مطالب

آموزش به صااورت وابسااته به تولید محتوا مشااخت شااد .تولید محتوا نباید رها

در آموزش الکترونیکی ،مدل یادتیری در آموزش الکترونیکی ،اشیاء آموزشی،

شااود ،به عبارتی به بارتذاری محتوا اکتفا شااود ،بلکه باید پشااتیبانیهای متعددی

پیش نیازهای یادتیری ،م سیر و سناریوی یادتیری ،طراحی آموز شی ،شیوههای

هم در زمینه آموزش و هم در زمینه انی انجام شود .استاندارد ملی شماره 51111

ارزیابی ،سااختار درض ،سایساتم مدیریت محتوای آموزشای و سایساتم مدیریت

در چنین بستری نوشته شد ،بستری که در آن بحث استاندارد ،کیفیت آموزش و

آموزشااای مطرح شاااده اسااات .سااا

به طبقهبندی ارایندهای ایجادی آموزش

ورود به ایای مجازی همه با هم مطرح شده بودند.

الکترونیکی شامل ایجاد سامانههای ساخت و ارآوری و تجهیز برحسب الزامات

تمامی این م سا ل ب سیار پیش از بحران کویید  51بیان شده بودند .زمانی که هیچ

اسااتاندارد پرداخته شااده اساات .الزامات این اسااتاندارد شااامل موارد زیر اساات:

تونه اضطراری نبود و سالها وقت کاای برای پیاده کردن استاندارد ملی شماره

الزا مات ن ظام آموزشااای ،مدل آموزش الکترونیکی ،ویژتی های یادتیر نده،

 51111در کشااور در دساات بود .تجربه کیفی و کمی که در دانشااگاه صاانعتی

ویژتی های هدایتکننده یا یاددهنده ،ویژتیهای تحویل و ویژتیهای اشااایاء

خواجه ن صیرالدین طو سی به د ست آمده بود میتوان ست ب سیار قبلتر از دوران

آموزشی و تولید محتوا.

کووید  51برای همه عملی شود ،از آموزش و پرورش تراته تا انی  -حراهای و

 آدرض :تهران ،میرداماد غربی ،پرک  ،071دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی .کد پستی .5171770011 :شماره تلفن11525111021 :
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 - 3نتیجه تیری
استفاده از استاندارد ملی آموزش الکترونیکی شماره  51111باید خیلی سال قبل
انجام می ترات .زمانی که این استاندارد تصویب شد و به عنوان الزامات و
ویژتیها مطرح شد ،همان موقع باید در کل کشور اجرا میشد .دو ترش در این
زمینه صورت ترات .یکی نظام نامه آموزش مجازی که در وزارت علوم،
تحقیقات و اناوری بر مبنای استاندارد ملی شماره  51111نوشته شد ،اما محرمانه
باقی ماند و هرتز به اجرا درنیامد .دومی در نظام آموزشی کارکنان اتفاق ااتاد که
در آنجا هم موضو بدون پیگیری باقی ماند و سرانجامی نداشت .این الزام و نیاز
در شرای کنونی است که احساض میشود.
با این حال ،هنوز ارصت هست که این استاندارد شناخته شود و عامه کسانی که
دست اندر کار این مسا ل هستند با آن آشنا شوند .سازمان ملی استاندارد ایران
قدمی رو به جلو نهاده است و میخواهد این استاندارد را در سطح ملی معرای
کند ،برای آن نشانه استاندارد تهیه کند و به سازمانهایی که کیفیت آموزشی را
رعایت میکنند اعطا کند.
 -0منابع
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،استاندارد ملی شماره  51111با ][1
موضو آموزش الکترونیکی (مجازی)-ویژتی ها. 5337 ،
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یادگیری دروس مهندسی با بازی وارسازی حل تمرین
3

شروان عطایی* ،7مجیدمیرزاوزیری ،2مسعود افروغ

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

.7
.2
.3

استاد ریاضی محض ،دانشگاه فردوسی مشهد mirzavaziri@gmail.com

دانشجوی خط و سازه های ریلی ،دانشکده مهندسی راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ایران Mswdafrwgh@gmail.com

چکیده تجربه
اجبار بوجود آمده در آموزش غیرحضوووری دروس دانشووگاهی ،باعچ دوت دسووته جمعی یادگیرندگان و یاددهندگان به سووامانه های مدیریت دروس )(LMS
(مثال مودل) و سووامانه برگراری دالس های برخط (مثال ادوبی دانکت) شووده اسووت .زمه آموزش اوکترونیکی اشربتع ،تعامل فعال با یادگیرنده میباشوود .یکی از
راههای تعامل فعال ،بازی وارسازی فرآیند حل تمرین دا نشجویان می باشد .در این راستا با اوگوگیری از مسابقه شهرریاضی ،فرآیند حل تمرین درس استاتیک بازی
وار شده تا جذابیت آن برای دان شجویان افرایع یابد .بازی به این صورت بود ده دان شجویان تعدادی سوال در  3سطح آ سان و متو سط و ستت از فرو شگاه بانک
سوووا ت ده توسووط مسووزول بازی تهیه شووده بود را انتتام میدردند و به حل آن میپرداختند .دانشووجویان بعد از تسوولط دامل به درس میتوانسووتند به حل سوووا ت
بپردازند و امتیاز زم را دسب دنند .دانشجویان در این بازی باهم رقابت دوستانه و هیجان انگیری داشتند و در طول یک ماه بازی  242سوال درس استاتیک توسط 8
گروه حل شد .انجام این بازی به یادگیری بهتر آنها در درس استاتیک دمک درد.

واژه های دلیدی :بازی وارسازی حل تمرین ،خرید و فروش سوا ت ،استاتیک ،مسابقه شهر ریاضی.
 - 7مقدمه

اعضای گروه انجام میشد و نتیجه نهایی را به مسزول بازی اعالم میدردند ده

دانشجویان ورودی  73۳8رشته مهندسی خط و سازههای ریلی دانشکده مهندسی

مسزول بازی سطح سوال و شماره سوال را یادداشت میدرد.

راه آهن دانشگاه علموصنعت با اقتباس از مسابقه شهرریاضی ،یک مسابقه برای

اگر گروه سوا ت را به درستی پاسخ دهد و توسط مسزول بازی تایید شود،

حل تمرین درس اسوتاتیک را انجام دادند ..یکی از دانشوجویان درس ،به عنوان

امتیاز پاسخ به آن گروه تعلق میگیرد واگر گروهی قادر به پاستگویی سوال خود

مسزول برگراری بازی انتتام شد .دانشجویان به شع گروه سه نفره و دو گروه

نبود  2راهکار در پیع رو دارد .7 :سوال خود را با هماهنگی مسزول بازی به یکی

دونفره تقسیم شدند.

از گروهها بفروشد و یا پاسخ صحیح آنرا از گروه دیگر بترد ده امتیاز خرید و
فروش سوال و پاسخ آن با توافق دوسرگروه تعیین میشد.2 .سرگروه میتواند

وظایف مسوول بازی به شرح ذیل است:
.7طراحی بانک سوا ت استاتیک ده میتواند به صورت تشریحی یا تستی باشد

سوال خود را به فروشگاه بانک سوا ت بازگرداند(بفروشد) ده در این صورت

و تمامی سوووا ت طراحی شووده باید به سووه سووطح آسووان،متوسووط و سووتت

مسزول بازی سوا ت بازگردانده شده توسط سرگروه را با امتیازی دمتر از امتیاز

تقسووویمبندی شوووده باشوووند.2 .تعیین زمان برای پاسوووتگویی به سووووا ت و رف

فروخته شده خریداری میدند .همچنین اگر گروهی سواوی را بترد و نتواند به

اشکا ت دانشجویان و درنظرگرفتن وقت دافی برای رف اشکا ت هرگروه ده

هیچ یک از دو روش با عمل دند توسط مسزول بازی شامل جریمه میشود ده

تو سط سرگروهها مطرح می شود .3 .تعیین امتیاز هرگروه و محا سبه آنها درپایان

در آخر بازی از امتیازات نهایی آن گروه دسر میشود.

هرروز و اعالم نتایج امتیازات تمامی گروهها درپایان هرمرحله .4 .انجام راسوووتی

در این دوره از بازی در مجموع در فروشگاه بانک سوا ت  42سوال آسان و 3۳

آزمایی ازهرگروه درپایان هرمرحله .

سوال متوسط و  2۳سوال ستت وجودداشت .امتیازات خرید و فروش سوا ت و

 - 2قوانین و مراحل بازی

نحوه امتیازگیری گروهها در مراحل متتلف طبق جدول ( )7میباشد.

در اردیبهشت  ۳۳مسابقه در قاوب سه مرحله پنج روزه انجام گردید.
در ابتدا به هرگروه  ۳امتیاز اوویه داده شد .هرگروه میتوانست ازفروشگاه بانک
سوا ت ده توسط مسزول بازی طراحی شده بود سوا ت را خریداری دند.
درمرحله اول سوا ت سطح آسان یک امتیاز و متوسط سه امتیاز و ستت پنج
امتیاز داشت .گروهها براساس امتیازاتی ده داشتند یا درفرآیند بازی بدست
میآوردند ،سوا ت را خریداری میدردند .ایندار توسط سرگروه و با مشورت
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جدول  .7امتیاز سواوها در مراحل متتلف
سوال ستت

سوال متوسط

سوال آسان

نظر دان شجویان تنها نکته منفی این بازی وقت گیر بودن آن بود چون این م سابقه
از هیجان با یی برخوردار بود و حس رقابت بین گروهها زیاد بود تمامی اعضای

۳

3

7

امتیازخریدمرحله 7

گروه ها بیشوووتر وقت خود را در طول این یک ماه صووورب این بازی دردند تا

72

۶

2

امتیازپاسخ مرحله 7

امتیازات بیشووتری دسووب دنند و وقت دمی را برای دروس دیگر خود گذاشووته

72

۶

2

امتیازخریدمرحله 2

بودند.

22

72

4

امتیازپاسخ مرحله 2

22

72

4

امتیازخریدمرحله 3

42

24

8

امتیازپاسخ مرحله 3

در مرحله دوم و سوم امتیازات سوا ت داخل فروشگاه بانک سوا ت و
پاسخهایشان نسبت به مرحله اول شامل تورم میشوند ده نحوه تورم در جدول
شماره یک نشان داده شده است .به عنوان مثال اگر یک سوال ستت را در مرحله
اول خریداری و حل دنند ده امتیاز میگیرند و اگر آنرا نگه دارند و در مرحله
سوم تحویل دهند چهل امتیاز میگیرند ده سود حاصل از این دار برای گروه سی
امتیاز است .در پایان هر مرحله راستی آزمایی یک ساعته توسط مسزول بازی
انجام میشد( .شکل )7

شکل  .7اعتبارسنجی یکی از گروه ها

 - 3نتیجه گیری
در این بازی مجموعا  242سوال شامل  772سوال آسان 83 ،سوال متوسط و 41
سووال سوتت توسوط  8گروه دانشوجویان حل شود .طبق نظر سونجی انجام شوده
توسوووط مسوووزول بازی از دانشوووجویان شوووردت دننده نکات مثبت و منفی بازی
اسوووتاتیکی بدین شووورح عنوان شووود.7 :نکات مثبت :همکاری و دوسوووتی بین
دان شجویان بت صوص اع ضای هر گروه بی شتر شد .و همچنین هرمبحثی از درس
اسووتاتیک را باید بطور دامل یاد میگرفتند تا بتوانند به سوووا ت پاسووخ دهند در
نتیجه با دقت بیشوووتری هرمبحچ را مطاوعه میکردند و یادگیری آنها به دمک
هیجان و حس رقابتی ده در حین بازی دا شتند باعچ شد درس را بهتر و سریعتر
یادبگیرند و گروههایی ده باجدیت و تالش بیشووتری نسووبت به بقیه گروهها بازی
راانجام دادند درنهایت نمره قابل قبولتری از این درس گرفتند .2 .نکته منفی :از
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تأثیر مقایسه آموزش مجازی و سنتی بر یادگیری مجموعه های همایشی انگلیسی
فاطمه تکلو
استادیار رشته آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه پیام نورf.takallou@gmail.com ،

چکیده تجربه
مجموعه های همایشی ساختاری در زبان است که در طبیعی به نظر رسیدن گفتار ،نقش مهمی ایفا می کند .یادگیری مجموعه های همایشی سخت ترین و پر مسأله
ترین بخش یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجه می باشد .تعداد زیادی از زبان آموزان ایرانی نیز برای یادگیری مجموعه های همایشی با مشکالت
فراوانی روبرو ه ستند .زبان آموزانی که به کالس های سنتی زبان انگلی سی می روند همانند زبان آموزانی که به صورت مجازی زبان انگلی سی یاد می گیرند ،در این
زمینه مشکل دارند .تحقیق حاضر به بررسی تفاوت یادگیری مجموعه های همایشی انگلیسی در کالس های سنتی و مجازی می پردازد .بدین منظور ،چهل زبان آموز
در این تحقیق شرکت کردند که نیمی از آنها در کالس سنتی و نیمی در کالس مجازی شرکت کردند .پس از گذراندن دوره آموز شی ،به هر دو گروه پس آزمون
مجموعه های همایشییی داده شیید .هم نین پرسییشیینامه ای جهت اطمینان از نتایج آزمون به زبان آموزان داده شیید .نتایج پس آزمون نشییان داد که زبان آموزان مجازی
نسبت به زبان آموزان سنتی در آزمون مجموعه های همایشی عملکرد بهتری داشتند .عالوه بر این ،پرسشنامه نیز حاکی از رضایت بیشتر زبان آموزان مجازی نسبت به
یادگیری مجموعه های همایشی انگلیسی بود.

واژه های کلیدی :آموزش مجازی ،آموزش سنتی ،مجموعه های همایشی انگلیسی ،یادگیری.
 - 9مقدمه

آزمون تعیین سطح آکسفورد ،مجموعه های همایشی انگلیسی آنالین آکسفورد،

این تحقیق به بررسی تفاوت یادگیری مجموعه های همایشی انگلیسی در کالس

پیش آزمون و پس آزمون مجموعه های همایشییی ،پرسییشیینامه رضییایتمندی از

های سنتی و مجازی می پردازد .هم نین ،نگرش زبان آموزان در مورد یادگیری

آموزش مجازی

مجموعه های همایشیییی و به طور کل زبان انگلیسیییی از طریق آموزش مجازی

روش اجرای تحقیق

بررسی می شود .بر همین اساس ،این تحقیق دو پرسش زیر را بررسی می نماید:

در مرح له اول ،هر دو گروه گواه و آز مایش در جلسییییه اول و ق بل از مرح له

 -9آیا آموزش مجازی در تدریس مجموعه های همایشیی به زبان آموزان ایرانی

آموزش ،در آزمون تعیین سیییطح آکسیییفورد شیییرکت کردند تا سیییطح زبان

تأثیر دارد؟

دانشجویان سنجیده شود و همسانی سطح آنها مشخص شود .در مرحله دوم ،هر

 -2آیا زبان آموزان مجازی از این سی ستم برای یادگیری زبان انگلی سی ر ضایت

دو گروه گواه و آزمایش در پیش آزمون مجموعه همایشییی شییرکت کردند .در

دارند؟

مرحله سیییوم ،گروه آزمایش و گواه در یک دوره آموزش چهار جلسیییه ای در

 - 2روش شناسی تحقیق

چهار هفته متوالی ،شییرکت کردند .در مرحله چهارم ،از هر دو گروه پس آزمون

شرکت کنندگان

گرفته شد .سپس ،پرسشنامه رضایتمندی از آموزش مجازی از دانشجویان گروه

در این تحقیق بر ا ساس روش نمونه گیری در د سترس دان شجویانی که در ر شته

مجازی گرفته شد .پس از پایان دوره آموز شی و آزمون ها ،داده ها با ا ستفاده از

زبان انگلی سی که در دان شگاه پیام نور تح صیل می کردند ،شرکت دا شتند .نیمی

نرم افزار  SPSSنسیییخه  22مورد ارزیابی قرار گرفتند .تحلیل های آماری برای

از شرکت کنندگان مونث و نیمی مذکر بودند که سن آنها از  22تا  33سال متغیر

مشاهده تفاوت ارزش میانگین دو گروه انجام شد.

بود .قبل از تحقیق ،به منظور هم سان سازی آزمون تعیین سطح آک سفورد گرفته

 - 3یافته های تحقیق

شد و  02شرکت کننده ای که نمراتی به اندازه یک واحد انحراف معیار باالتر و

بر ا ساس جدول  ، 9آمار تو صیفی و سایر اطالعات در مورد عملکرد دان شجویان

پایین تر نمره میانگین گرفته بودند ،انتخاب شیییدند و در سیییطح میانی زبان قرار

در پیش آزمون و پس آزمون مجموعه همایشی فراهم شده است.

گرفتند .در نهایت ،شرکت کنندگان به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.
ابزار تحقیق
به منظور سنجش تأثیر آموزش مجازی در تدریس مجموعه های همایشی به زبان
آموزان ایرانی از ابزارهای زیر استفاده شد:
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جدول  . 9آمار توصیفی برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون

داشتند زیرا برای حضور می توانستند در منزل خود بمانند و هزینه ای بابت حمل

مجموعه های همایشی

پیش آزمون

پس آزمون

آمار

خطای استاندارد

گروه

گروه

و نقل نیز نپردازند.
 -0نتیجه گیری و بحث

گواه

آزمایش

گواه

آزمایش

.35

.91

در این تحقیق ،گروه مجازی عملکرد بهتری نسبت به گروه سنتی داشتند.
دانشجویان کالس مجازی اذعان کردند که از آموزش خود بهره کافی و بیشتر

میانگین

99/90

92/20

میانه

92/22

92/22

بردند .استفاده از فناوری باعث می شود که بیشتر متوجه نکته آموزشی نتایج این

انحراف معیار

0/09

3/50

تحقیق در راستای نتایج تحقیقات گذشته در این حوزه می باشد (هاشمی و

میانگین

93/39

99/92

میانه

93/22

93/22

انحراف معیار

5/91

1/11

9/30

9/99

پورغریب ][2؛ صادقی و فرضی زاده ] [3؛ زارعی و خزائی ].)[4
این نتایج را با چند دلیل می توان توضیح داد .دانشجویان گروه مجازی ممکن
است با بهره گیری از کمک آموزشی تصویری نتایج بهتری از آموزش مجموعه

نمره میانگین گروه گواه در پیش آزمون  99/90می باشییید که در پس آزمون به
 93/39رسیییید .از طرف دیگر ،گروه آزمایش نمره میانگین  92/20گرفته اند که
در پس آزمون میانگین این گروه  99/92می باشد.

 -3منابع

نشان می دهد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه مجازی اختالف
وجود دارد .به منظور بررسی این موضوع که آیا این اختالف معنادار است یا

[1] J. Harmer, How to Teach English. Harlow: Pearson,
Longman, 2005.

تصادفی ،آزمون نمونه های جفت شده تی تست انجام شد .نتایج این تحلیل در
جدول  2نمایش داده شده است.

[2] M. Hashemi and B. Pourgharib, “The Effect of Visual
Instruction on New Vocabularies Learning” International
Journal of Basic Science and Applied Research, 2(6), 623-627,
2013.

پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
تفاوتهای جفتشده
میانگین

انحراف
استاندارد

معیار
میانگین

کمینه

بیشینه

9/03

0/25

t

df

Sig
دوطرفه

[3] K. Sadeghi and B. Farzizadeh, “The Effect of Visually'Supported Vocabulary Instruction on Beginning EFL Learners
Vocabulary Gain” MEXTESOL Journal, 37(1), 1-12, 2013.

جفت -9
پیش آزمون-

9/90

0/13

9/90

برای آنها لذت بخش می شود .این دیدگاه با مشاهده هارمر ] [1همخوانی دارد.
منجر می شود و در نتیجه یادگیری و بازیابی را تقویت می کند.

بر یادگیری مجموعه همایش های انگلیسی زبان آموزان ایرانی ،آمار توصیفی

خطای

فناوری کالس سرگرم کننده برای دانشجویان به وجود می آورد و فراگیری زبان
استفاده از ابزارهای آموزشی و داده های ورودی فناوری به سطح باالتری از توجه

با در نظر گرفتن اولین پرسش تحقیق در مورد تأثیر کالس های مجازی و سنتی

سطح اطمینان % 13

های همایشی گرفته باشند .عالوه بر این ،تکنیک های تصویرسازی به کمک

9/03

91

. 229

پسآزمون

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  2ارزش ( Sigدوطرفه) برابر با  .229است و
چون این عدد از سطح تعیین شده  .23کوچکتر ا ست می توان نتیجه گیری کرد
که از لحاظ آ ماری تفاوت معناداری بین نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه
آزمایش وجود دارد .این تفاوت میانگین با  %13اطمینان ارزش کمینه و بی شینه را
نشان می دهد.
نتایج پرسییش دوم تحقیق در مورد رضییایتمندی دانشییجویان از آموزش مجازی،
نشان داد که تقریباً بیشتر دانشجویان کالس مجازی از استرس کمتری نسبت به
کالسییهای سیینتی برخوردار هسییتند .عالوه بر این ،ااهار داشییتند که آنها امکان
ا ستفاده مجدد از درس های کال سی را که به خوبی متوجه ن شده بودند ،دا شتند.
هم نین ،آنها بیان داشتند که برای حضور در کالس مجازی مشکل کمتری
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[4] G. R. Zarei and S. Khazaie, “L2 Vocabulary Learning
through Multimodal Representations”, Procedia: Social and
Behavioral Sciences, 15, 369-375, 2011.

شیوه ارزیابی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر بصورت مجازی
زهرا احمدی بروغنی

*1

مربی مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه بیرجند zahmadi@birjand.ac.ir

چكیده تجربه
ارزشیابی و ارزیابیها فعالیت هایی هستند که برای آزمودن مهارت دانشجویان در اهداف یادگیری یک واحد درسی طراحی می شوند .در عین حال برای دانشجویان
فرصتتی جهت بهوود یادگیریشتان فراهم میستازند .ارزیابیها همچنین فرصتتی استت برای اینكه یک مدرا از مو ر و کارا بودن شتیوههای تدریس خود اطالع پیدا
نماید .یكی از مؤلفه های مهم در ارزیابی ،بازخورد است .شفافیت در هر دو فعالیت ارزیابی و ارزشیابی ،صرف نظر از شیوه انجام آن مهم است .در این مقاله کوتاه،
مرور کلی در مورد ا ستراتژی ها و گزینه های ارزیابی در طی یک نیم سال ارائه شده ا ست .با توجه به اینكه شیوههای مختلفی برای ارزیابی دان شجویان در طول ترم
تحصیلی استفاده شد ،با در نظر گرفتن بخشی جزئی ازنمره برای ازمون پایان ترم ،شیوه ارزیابی کارا و مو ر بوده است.

واژه های کلیدی :ارزیابی ،اموزش مجازی ،تكالیف با حل در منزل ،پروژه های گروهی
 - 1مقدمه

صتراحت و وضتو کامل برای هر هدف مشتخص شتده و دانشتجویان نیز از آن

هدف ارزیابی صرفا فرایند جمعآوری اطالعات در مورد دان ستههای دان شجویان

اگاه شوند.

برا ساا تجربه آموز شی ای شان ا ست و نتایج آن به طور معمول برای شنا سایی

 - 2شیوه های ارزیابی بكار گرفته شده
ارزیابی برای هر درا در این نیم سال دردوبخا انجام شد .ارزیابیهایی که در
طول ترم با هدف چگونگی یادگیری دانشتتتجویان از مطالب ارائه شتتتده ،برگزار
شد و نهایتا امتحان پایانی که با هدفِ مورد سنجا رار دادنِ انچه دان شجو پس
از اتمام درا آموخته است ،صورت پذیرفت.
یادگیرندگان با استفاده از سوایت کالسی در حین برگزاری ،کوئیز های چند
گزینه ای ،تكالیف جهت حل در منزل ،تعریف پروژه های گروهی و نهایتا امتحان
تشریحی پایان ترم مورد ارزیابی رار گرفتند .در بخا پیاِ رو هر کدام بطور
خالصه مورد بررسی رار گرفته است.

داناجویان طراحی شتتتده اند ،می بیند [ .]1طراحی و اجرای ارزشتتتیابیها تأ یر

 -1-2سوایت کالسی خودآزمایی)

زمینههایی برای بهوود و همچنین اطمینان از مفید بودن محتوای در سی ارائه شده
با در نظرگرفتن نیازها واهداف یادگیری آن درا میباشتتتد .با توجه به فراگیری
کرونا ،عدم امكان برگزاری کالاهای درا بصتتتورت حیتتتوری و حرکت به
ستمت یادگیری آنالین ستؤایتی را در مورد ماهیت ارزشتیابی دورهها و دراها
ایجاد نمود .دیدگاه ستنتی ارزشتیابی نقا اصتلی خود را به عنوان ارزیابی در
دانشتتتجو از دانا وا عی تعریف می ک ند  ،در حالی که تعریف امروزی تر،
ارزشتتتیابی را به عنوان فعال یت هایی که در درجه اول برای تقو یت یادگیری

در حین برگزاری کالا برای ورود به بحث مورد نظر چندین سوال مطر و در
پایان هر موحث مجددا سوال مورد نظر از یادگیرندگان پرسیده شده واجازه داده
میشد که دانشجویان در مورد آن تامل نموده وبا ترغیب ایشان به بحث در مورد
پاسخ به سوایت ،از آموخته های خود استفاده نمایند .این شیوه ارزیابی صرفا برای
کمک به یادگیری وبایتر بردن در آنها از مطالب انجام میگرفت و نمرهای
برای ان لحاظ نمیشد.

بیشتتتری بر عملكرد دانشتتجویان ،نستتوت به روش ارائه آن بصتتورت آنالین در
مقابل چهره به چهره) دارد .مطالعات مختلف نشتتان داده استتت که در دوره های
آنالین و حیوری که ارزشیابی درآن به خوبی طراحی شده باشد ،هیچ تفاوتی
در پیشتترفت داناجویان و نمراتشتتان وجود ندارد [ .]2-5در محیط های آنالین
دانشتتجویان ممكن استتت به اشتتتواه فر

کنند که نیازی به تالش برای یادگیری

مطالب درستتی یا تكمیل ارزیابیها نخواهند داشتتت [ .]6اگرچه مطمئناً ،برخی از

 -2-2کوئیز

روش هتتای ارزیتتابی ستتتنتی در یتتک محیط آنالین کتتاربردی نتتدارد ،لیكن

کوئیزها راهی عالی برای درگیر کردن یادگیری دانشتتجویان هستتتند .ستتوایت
بصتتورت چند گزینهای ،صتتحیو وغلط برای دانشتتجویان طراحی شتتدند .در این
شیوه ترتیب سوایت و گزینه ها ب صورت ت صادفی انتخاب شد وهمچنین امكان
پیمایا سوایت به ترتیب در نظر گرفته شدند .در پایان هر ف صل دان شجویان با
استفاده از یک کوئیز یک امتیازی مورد ارزیابی رار گرفتند .از مزایای این شیوة
ارزیابی ،کوتاه و آستتتان بودن آن و اینكه بالفاصتتتله پس از پایان زمان آزمون
دانشجو بازخوردی از عملكرد خود را در سیتم  LMSمشاهده میکند.

ارز شیابیهای د یق و سختگیرانه میتوانند به صورت آنالین ت سهیل شوند [.]7
ارز شیابیهای آنالین شامل هر و سیلهای برای ارزیابی پی شرفت دان شجویان و یا
حرکت دانشتتتجو در روند یادگیری در طول ترم کامالً آنالین می باشتتتد [ .]8با
توجه به اینكه فعالیتهای ارزیابی و ارزشتتیابی باید با اهداف یادگیری هماهن
باشند ،برای رسیدن به این مهم اهداف یادگیری در هر موحث بر اساا سرفصل
آن درا استخراج شد و سپس با درنظر گرفتن اهداف ،ارزشیابیهای مناسب در
طول ترم مشخص و برنامه ریزی گردید .اطمینان حاصل شد که این انتظارات به
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 -3-2تكالیف با حل در منزل

این شیوه یكی از محووبترین روشهای ارزیابی کیفی است .دانشجویان را ترغیب
میکنتتد تتتا ضتتتمن آزمودن در کلی خود از یتتک موضتتتوع ،خال یتتت
وتوانمندیهای خود را در حل مسائل کشف نمایند .این سوایت معموی نیازمند

و ت بیشتتتری بوده تا دانشتتجو زمان کافی برای اندیشتتیدن ،ستتازماندهی وتدوین
پاستخ های خود داشتته باشتد .تعدادی از تكالیف پس از تحویل بصتورت انالین
توستتط خود یادگیرنده با حیتتور ستتایر دانشتتجویان تشتتریو میشتتد .ستتپس با
مشارکت سایر دانشجویان ومدرا ،تكلیف جمعبندی میگردید ،تا بدین شكل
درا مجدداً مرور وهمچنین خطاها درصورت وجود اصال گردند و کالسی با
تعامل بیشتتتتر ارائه شتتتود .این رویكرد به دانشتتتجویان امكان میدهد که آنچه را
آموخته اند و مجددا یزم به بررستتتی و اصتتتال دارند را ارزیابی نموده تا در
بهتری از مطالب اموزشتتی کستتب نمایند .از ستتوی دیگر مدرا میتواند میزان
یادگیری مطلب توستتتط دانشتتتجویان را ،با استتتتفاده از مشتتتارکت آنها و بیان
دیدگاه شان در حل م سئله مطر شده ،مورد ارزیابی رار داده و در صورت نیاز
و ت بیشتری را به مرور آن موحث اختصاص دهد.
 - 4 - 2پروژه های درسی

برای هر کدام از دروا در ابتدای ترم اهداف یادگیری درا در ا لب یک
پروه تیمی تعریف و م شخص گردید و برای تحویل فازهای مختلف اجرایی آن
زمان تحویل در نظر گرفته شتتتد .با این کار یادگیرنده هم کار تیمی را تجربه
می نماید وهم اینكه به یادگیرنده یک احستتتاا وا عی منتقل میشتتتود که هم
چالا برانگیز است وهم جذاب.
 - 5 - 2آ زمون پایانی

امتحان پایانی با هدف مورد سنجا رار دادن آموختههای دانشجو پس از اتمام

 -4منابع
[1] K.L. Webber, The use of learner-centered assessment in US
colleges and universities. Research in Higher Education, 53(2),
201–228, 2012.
[2] N. Tsai, Assessment of students’ learning behavior and
academic misconduct in a student-pulled online learning and
student-governed testing environment: A case study. Journal of
Education for Business, 91(7), 387-392, 2016.
[3] M.F. Spivey, , & J.J. McMillan, Classroom Versus Online
Assessment. Journal of Education for Business, 89(8), 450-456,
2014.
[4] L. Page, & M. Cherry, Comparing trends in graduate
assessment: face-to-face vs. online learning. Assessment
Update, 30(5), 3-15. 2018.
[5] C. Hewson, Can online course-based assessment methods be
fair and equitable? Relationships between students’ preferences
and performance within online and offline assessments. Journal
of Computer Assisted Learning, 28(5), 488-498, 2012.
[6] M. Kebritchi, A. Lipschuetz, & L. Santiague, Issues and
challenges for teaching successful online courses in higher
education: A literature review. Journal of Educational
Technology Systems, 46(1), 2017.

درا ،صورت میگیرد .در این نیمسال با توجه به مجازی بودن برگزاری دوره و

[7] J.W. Gikandi, D. Morrow, & N. E. Davis, Online formative
assessment in higher education: A review of the literature.
Computers & Education, 57(4), 2333-2351, 2011.

وزمانی با توجه به دشواری آن برای پاسخگویی دانشجویان لحاظ گردید .در هر

[8] D. Conrad and J. Openo, Assessment Strategies for Online
Learning: Engagement and Authenticity, Published by AU
Press, Athabasca University, 2018

همچنین امتحانات ،برای هر ستتوال در ستتامانه  LMSیک ازمون طراحی شتتد
ازمون برای هر موحث سه سوال کامال مشابه تعریف شد وگزینه نمایا تصادفی
سوایت انتخاب گردید از دانشجویان خواسته شد که فقط به سوال اول در ازمون
پاسخ دهند وپاسخ خود را به سامانه ارسال نمایند .اندسته از دانشجویان که برای
ارسال پاسخ با مشكل مواجه می شدند که معموی تعداد ابل مالحظهای بودند)
میتوانستتتند در همان بازه زمانی مشتتخص شتتده از طریق ایمیل ،واتسآپ و یا
تلگرام پاسخ را ارسال نمایند.
 - 3نتیجه گیری
شیوههای مختلف برای ارزیابی دانشجویان در طول ترم تحصیلی استفاده شد .انواع
ارزیابی تعداد هر نوع ارزیابی زمان انجام آن و میزان نمره برای هر کدام در سامانه
 LMSوت وعالوه برآن از طرق مختلف گروه های درسی در واتسآپ
وتلگرام) به دانشجویان اطالع رسانی شد .این روش از میزان استرا دانشجویان
برای امتحان پایانی با توجه به شرایط جدیدی که برای اولین بار با آن روبرو شده
بودند کاست .عالوه بر آن با بررسی نمرات دانشجویان در پایان ترم این نتیجه
حاصل شد که با در نظر داشتن شرایط ویژه در ارائه و ارزیابی و برای اطمینان
خاطر از میزان یادگیری وا عی دانشجویان ،در نظر گرفتن بخشی جزئی ازنمره
برای آزمون پایان ترم  ،شیوه ارزیابی کارا ومو ری بوده است.
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بازنمایی تجارب زیسته ی نقش آفرینان عرصه ی آموزش الکترونیک ،مطالعه ای به روش پدیدار شناسی
2

موسی خواجوی 3و کیوان صالحی
.3

.2

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهرانe-mail(m.khajavi9271@gmail.com) ،

دکترای سنجش و اندازه گیری و استادیار دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانe-mail(keyvansalehi@ut.ac.ir)،

چکیده تجربه
پژوهش حاضرررر درررد دارد با انعکاب تجارب زیسرررته افراد ذی نفع در آموزش الکترونیک محاسررر و معایم آموزش الکترونیک را مشرررک

کرده و در پایان

پیشرنهادهایی را برای اعتیی آموزش الکترونیک کشرور مطرن نماید.رویکرد مورد اسرتفاده در ای پژوهش کیفیتاسرتقراییر و روش آن پدیدارشرناسری توصریفی یا
تجربی است .برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و ابزار گردآوری داده ها در ای پژوهش مداحبه نیمه ساختارمند است  .برای
همکاری بهتر مشرارکت کنندگان مدراحبه ها به دو روش حرروری و یر حرروریتصروتی و نوشرتاری ر انجام شرد .برای تعی روایی صروری و محتوایی سرواالت
مداحبه از نظرات کارشناسان امر در طراحی سواالت استفاده شد  .تعداد هجده مداحبه انجام شد که مداحبه ها در مداحبه پانزدهم به اشباع نظری رسید و برای
اعتباربکشی بیشتر به پژوهش گردآوری داده ها تا هجدهمی مداحبه ادامه پیدا کرد  .عمل چندسویه سازی اطیعات با بهره گیری از تنوع نظرات دانشجویان ،اساتید
و کارشررناسرران انجام شررد.برای تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کییزی اسررتفاده شررد ،شرررن کار بدی ترتیم اسررت که در ابتدا مت مدرراحبه ها پیاده شررد و
پژوهشگر بعد از تسلط بر مت مداحبه ها و مرور چندباره ا دام به استکراج جمیت مهم نمود ،درگام بعدی جمیت مشترک مشک
دریک طبقه رار گرفتند ،سرس

شد و بر حسم اشترک مفاهیم

طبقه های مشرترک با هم اد ام شرده و مررامی کلی تری را تشرکیل دادند که در د خود زیر مررمون هایی را رار دادند ،در گام

پایانی نیز با نظر خواهی از مشررارکت کنندگان در مورد مرررامی اسررتنباع شررده عمل رواسررازی انجام شررد.نکته مهم در پژوهش حاضررر ای اسررت که مطابق با پدیدار
شناسی تجربی پژوهشگر ایده ها و ذهنیت های بلی خود را تعلیق کرده و همچون آینه به انعکاب تجارب زیسته ی مشارکت کنندگان می پردازد.تکرسو 2002 ،ر.

واژه های کلیدی :آموزش الکترونیک ،تجارب زیسته ،پدیدارشناسی
 - 3شرن گزارش

محاس ر وتا یرات اجتماعی:کاهش فشررارهای روانی در اجتماع،کاهش آلودگی

بحران کرونا بکش های مکتلف زندگی بشرررر را تحت تا یر رار داده و یکی از

هوا وترافیک ،کاهش هزینه های دولت ،کاهش تعداد مرگ میر و افسرردگی در

مهم تری چالش های بشرررر چگونگی اسرررتمرار امر آموزش اسرررت .آموزش

جامعه و سروی

دهی بهتر به بیماران به دلیل کاهش مبتییان.

الکترونیرک موجرم صررررفره جویی در زمران و هزینره می شرررودتمهرعلیزاده،

محاس و تا یرات فردی :زیرمرمون های ان شامل کاهش استرب ،صرفه جویی

شدن محا س ومعایم آموزش الکترونیک از دیدگاه ذی

در زمان و هزینه ،فرصت یادگیری برابر ،دسترسی به کیب در هر مکان و زمان،

نفعان آ موزش الکترونیک دو سوا مطرن شد و بعد از تحلیل داده ها ،اطیعات

امکان انجام کار وکسررم درآمد همزمان با آموزش الکترونیک حفس سرریمتی و

زیر بدست آمد:

باالبردن اطیعات رایانه ای است.

سوا یک :محاس آموزش مجازی در نیمسا تحدیلی دوم  23 -22از دیدگاه

سرروا دوم :معایم آموزش مجازی در نیمسررا تحدرریلی دوم  23-22از دیدگاه

شما چه می باشد؟

شما چه می باشد؟

مرررامی اصررلی :محاسرر آموزشرری ،محاسرر وتا یرت در بعد فردی ،محاسرر

در جواب ای سوا دو م رمون کلی بد ست آمد که هرکدام زیرم رمون هایی

وتا یرات در بعد اجتماعی.

را در خود گنجانده است.

محا س آموز شی :زیرمررمون های آن شرامل امکان ضربط کیسرها و اصرتفاده

معایم آموزشررری :کم بودن بازخوردهای دیداری ،یک طرفه بودن آموزش در

مجدد،چندرسرررانه ای بودن محتوای آموزشررری ،ج ابیت ،عدالت آموزشررری،

بعررری موارد ،کم شرردن ا ربکشرری کیب به دلیل طع مکرر ارتباع،کم شرردن

جایگزینی ارزشیابی تکوینی به جای تراکمی ،طرن تکالیف مبتنی بر تفاوت های

مدرلحتی سرواالت داشرنجویان به دلیل کم بودن زمان ،ترک تحدریل بعرری از

فردی،امکان بت و بایگانی پوشه کار در سیستم،برگزاری آزمون و بت نمره در

دانشجویان به دلیل نداشت امکانات شرکت در کیسها،عدم استفاده از امکانات

لحظه ،دسررترسرری مداوم به فایل های اموزشرری ،انعطای پ یری ،تنظیم سرررعت

محیط دانشگاه ،دسترسی کمتر به اساتید ،احساب خستگی به دلیل کم بودن

 3131ر.برای م شک

یادگیری و اشتراک منابع آموزشی بدون محدودیت است
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محرک های د یداری و هدر رفت بکش مهمی از ز مان کیب به دل یل طع
ارتباع می باشد.
مشرکیت سراختاری :زیر مرررمون های آن شررامل کم بودن سرررعت اینترنت در
کشررور ،عدم امکان دسررترسرری به اینترنت در بعررری از نقاع کشررور ،بروز نبودن
سررریسرررتم آموزش الکترونیک در کشرررور ،نبود امکانات مدرن برای اسررراتید و
دانشررجویان برای شرررکت در کیب ،گران بودن رایانه ها و گوشرری های موبایل
مورد نیاز دانشجویان برای شرکت در کیب .
 - 2نتیجه گیری
مطابق با نطرات ذی نفعان آموزش الکترونیک در کشرررور  ،باوجود مشرررکیت
زیرسرراختی در کشررور محاسرر آموزش الکترونیک بیش از معایم آن بوده و با
رفع نوا

موجود ا ربکشررری بیشرررتری را شررراهد خواهیم بود .اک ر مشرررارکت

کنندگان مشکیت زیرساختی و سرعت پایی اینترنت کشور را بزرگتری چالش
و عیم آموزش الکترونیک می دانند و معتقدند که صررررفه جویی در زمان و
هزینه  ،اماک ضربط کیسرها ،کاهش فشرارهای روانی و مهم تر از همه ی موراد
حفس جان انسانها برجسته تری محاس آموزش الکترونیک می باشند.درپایان با
در نظر گرفت تجربه زی سته ی م شارکت کنندگان ای پژوهش راهکارهای برای
اعتیی آموزش الکترونیک مطرن می گردد :افزایش سرررر عت اینتر نت ،امکان
دسررترسرری مناطق محروم به اینترنت ،برگزاری دوره های آموزش الکترونیک در
سطح ک شور ،اعطای ب سته های آموز شی به ا ساتید و دان شجویان ،رایگان کردن
اینتر نت در حی برگزاری کیسررر ها ،ام کان اسرررت فاده رای گان از پای گاه های
الکترونیکی علمی کشرور ،گرایش بیشرتر اسراتید به ارزشریابی فرآیندی وطراحی
بیشتر محتواهای چندرسانه ای.
 - 1سساسگزاری
در پایان از ذی نفعان آموزش الکترونیک سه دانشگاه تهران ،شهید بهشتی و عیمه
طباطبایی و کتابکانه ی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بکاطر
همکاری در انجام ای پژوهش صمیمانه تشکر می کنیم  ،همچنی از کلیه ی
نهادهای برگزار کننده ی ای همایش که فرصتی را برای ارایه بازخوردهای
اموزش الکترونیک فراهم کردند سساسگزاری می کنیم.
 -4منابع
کتابکانه ی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
بازرگان ،ع .ت3123ر .مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیکته .دیدار.

کرسو  ،ج .ت2002ر .ترجمه کیامنش ،ع و دانای طوب ،م .طرن پژوهش
رویکردهای کیفی ،کمی وترکیبی .جهاد دانشگاهی.
مهرعلیزاده ،ی و متانت ،ب .ت 3131ر.جهانی شدن و نظامهای آموزشی .رسش.
ذی نفعان آموزش لکترونیک سه دانشگاه تهران شهید بهشتی و عیمه طباطبایی
عطاران ،م .ت .(3131جهانی شدن ،فناوری اطیعات وتعلیم وتربیت موسسه توسعه
فناوری آموزشی مدارب هوشمند.
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نگراني هاي اساتيد در انتقال مطالب و ارزشيابي دانشجويان در اجراي آموزش الکترونيکي و ارائه راهکارهايي
براي رفع آنها در نيمسال دوم  99-99دانشگاه سيستان و بلوچستان


مهري رجائي ،5جمعي از اساتيد دانشگاه سيستان و بلوچستان
.5

استاديار -مهندسي کامپيوتر ،دانشگاه سيستان و بلوچستان rajayi@ece.usb.ac.ir

چکيده تجربه
اجراي گ سترده و ناگهاني آموزش الکترونيک و غبر ح ضوري در دان شگاه ها و ادامه روند آموزش در ک شور ،اگر چه با م شکالت ب سياري روبرو شد وباعث کاهش
کيفيت آموزش در نيسممال دوم  99-99به دليل عدم تجربه مشمابه آن در اي وسمعت شمد ،اما فر متي فراهر آورد تا اسماتيد و دانشمجويان تجربه جديدي در آموزش
الکترونيکي داشته باشند و با مزاياي آن آشنا شوند .از سوي ديگر با توجه به شرايط قرنطينه و خانه نشيني اساتيد و دانشجويان ،حس ارزشمندي و يادگيري را در بي
اساتيد و دانشجويان زنده نگهداشت .هدف از اي گزارش اي است تا برخي از نگرانيهاي اساتيد در خصوص توليدمحتوا ،برگزاري کالسهاي برخط و ارزيابي و
ارزشيا بي دانشجويان را به مورد بررسي قرار داده و راهکارهايي براي رفع آنها ارائه شود.

واژه هاي کليدي :ياددهي الکترونيکي ،يادگيري الکترونيکي ،دانشجو محور ،کالس برخط ،ارزيابي مستمر ،محتواي الکترونيکي.
 - 5مقدمه

براي انجام تکليف-2 .توليد محتواهاي ان شعابي که در بي آن سوالي از دان شجو

دان شگاه سي ستان و بلوچ ستان داراي  55دان شکده 2 ،پرديس زاهدان و چايهار و

پرسيده شود و در ورت پاسخ حيح به آن سوال بتواند ادامه محتوا را مشاهده

مرکز آموزشهاي الکترونيکي اسممت .در ادامه نگرانيها و مشممکالت را در سممه

کند-3 .استفاده از تاالرهاي پرسش و پاسخ براي به چالش کشيدن دانشجويان از

بخش توليد محتواي آموز شي ،ارز شيابي ،سامانههاي آموزش الکترونيکي مورد

محتواي مطرر شده در محتوا و کمک به يکديگر در فهر بهتر مطالب ،با مشاهده

بررسي قرار ميگيرد و تجربه و يا راهکار مورد نظر هر يک را نيز ارائه ميشود.

پاسمممخ ديگران و بازخورد دادن به پاسمممخهاي يکديگر-4 .تعريف تکليف طرر

 - 2محتواي آموزشي




سمموال از محتواي آموزشممي ارائه شممده جهت در

بهتر مطلب-1 .درخواسممت

زمانبر بودن توليد محتواي الکترونيکي استاندارد.

ارسممال فايل مموتي خال ممه و يا نقص محتواي آموزشممي به عنوان تکليف-3 .

نعدم رعايت مالکيت معنوي محتواهاي آموزشي

مشمماهده گزارشممهاي الگ و گزارشهاي اجمالي و تکميل فعاليت براي ر ممد

عدم اگاهي از مشاهده دقيق محتواهاي آموزشي توسط دانشجويان

ميزان فعاليت دانشجو در درس -7 .اعمال محدوديتهاي دسترسي براي دستيابي

به دليل اينکه در طول اي نيمسمال تييير روش خيلي سمريع و ناگهاني اتفاا افتاد،

به ساير مطالب آموز شي به شرط تکميل فعاليتهاي قبلي-9 .برگزاري جل سات

در ابتدا سعي شد تا سادهتري روشهاي توليد محتوا به اساتيد آموزش داده شود.

برخط وبيناري و پر سش شفاهي در ابتداي جل سه از محتواي آموز شي قبلي ،در

با م صوبه شوراي آموز شي دان شگاه نيم سال تح صيلي به مدت  3هفته گ سترش

ورتي که تعداد دانشجويان زياد نباشد-9 .تعريف يک آزمون کوتاه برخط در

يافت تا اساتيد فر ت کافي براي توليد محتوا و افزايش مهارت کار با سامانههاي

سامانه  LMSو فعالسازي آن در ابتداي کالس برخط

يادگيري الکترونيکي را داشته باشند .پيشنهادهايي در خصوص کيفيت محتواهاي

در خصوص مالکيت حق معنوي به اساتيد پيشنهاد شد تا در طول ويدئو از لگوي

توليد شممده به شممرر زيرميباشممد :ويدئوهاي آموزشممي داراي انيميش م و ج ا

دان شگاه ا ستفاده کنند و در ابتداي ويدئو خود را معرفي کنند .و ت صاويري براي

باشمممد و مطالب با هر نمايش داده نشمممود ،مدت زمان آن کوتاه تا توان يادگيري

پس زمينه اساليدها طراحي و در اختيارشان قرار گرفت .محدوديتهاي دسترسي

دانشمممجويان در طول مشممماهده محتوا پايي نيايد و بتواند تا انتهاي ويدئو را دنبال

زماني براي محتواهاي توليد شده اعمال کنند.

کنند ،حجر محتواي توليد شده کر باشد تا راحتتر دانلود شود.

 - 3ارزيابي و ارزشيابي مستمر

در مرحله دوم ،برگزاري کالس برخط به عنوان يکي از راحتتري روشمممها به

بسياري از اساتيد با فرض اينکه امتحانات به ورت حضوري برگزار ميشود از

اسمماتيد پيشممنهاد شممد .اما چالش آن اي بود که در برخي از رشممتهها به دليل عدم

ابتداي نيمسال ارزيابي مناسبي انجام ندادند .بعالوه اختصاص بخش زيادي از نمره

برخورداري دانشجويان از اينترنت پرسرعت و تجهيزات الزم استقبال مناسبي از

به يک آزمون ممک است موجب افزايش انگيزه تخلف از سوي دانشجو شود و

آن ورت نميگرفت.

از سوي ديگر با بروز مشکل ارتباطي در زمان امتحان يک دانشجو نمره زيادي را

اما از سوي ديگر براي رفع نگراني ا ساتيد براي دنبال کردن محتواي آموز شي به

از دست بدهد .به همي دليل ،با تاکيد بر ارزيابي دانشجو به روشهاي متعدد و به

آنها تجربيات زير ممورت گرفت -5 :طرر سممواالتي در محتواهاي آموزشممي

ورت مستمر براي اساتيدي که فر ت کافي براي ارزيابي دانشجويان نداشتند،
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مهلت اعالم نمرات در دانشگاه سيستان و بلوچستان تا  35مرداد تمديد شد تا اساتيد
بتوانند ارزشيابي الزم از دانشجويان را انجام دهند.
تجربيات روشهاي ارزيابي مستمر شامل مواردي ميشود که در قسمت محتواي
الکترونيکي بيان شد بعالوه موارد زير-5 :سمينار :ارجاع دانشجويان براي بررسي
دقيقتر به ساير منابع و مقاالت و آماده کردن يک فايل ارائه ويدئويي و يا ارائه
برخط-2 ،استفاده از فعاليتهاي ويکي سامانه مديريت يادگيري براي مشارکت
دانشجويان در تهيه محتواي آموزشي-3 ،استفاده از تاالرهاي گفتگو براي طرر
سوال از سوي دانشجويان و امنياز دادن به دانشجوياني که ميتوانند سواالت
ديگران را پاسخ دهند -4 .استفاده از روشها و تکنيکهايي که دانشجويان بتوانند
پاسخها و سمينار سايري را ارزيابي کنند-1 .استفاده از نکنيکهاي رقابتي جهت
افزايش انگيزه دانشجويان در مشارکت در فعاليتهاف -3ارزيابيهاي شفاهي و
 pollدر کالسهاي برخط
 -4کالسهاي برخط
يکي از مشکالت کالسهاي برخط اي است که استاد از وضعيت دانشجوهاي
آنالي در کالس اطالعي ندارد که آيا واقعا مطالب مورد بحث را دنبال ميکنند.
گاهي اوقات قطع و و ل شدن استاد و دانشجو باعث ميشود تا کيفيت ارائه
مطالب پايي بيايد.يکي از نگرانيها کاهش تعامل بي دانشجويان در آموزش
الکترونيکي است .راهکارهاي زير براي افزايش کيفيت کالسهاي آنالي و
ج ا

شدن آن براي دانشجو پيشنهاد ميشود-5 :در شروع کالس گفتگويي

کوتاه با دانشجويان داشته باشد -2 .بهتر است کالسهاي برخط بيشتر براي حل
تمري و رفع اشکال برگزار شود تا ارائه محتواي درسي-3 .جهت افزايش تعامل
بي دانشجويان ،استفاده از امکانات  breakoutدر ادوبي کانکت براي کالس-
هاي آنالي و طرر سوال و قرار دادن گروهي دانشجويان در  breakoutهاي
متفاوت براي بحث و تبادل نظر .استاد هر پيوسته در بي گروهها ميتواند جابجا
شود و از نحوه فعاليت آنها مطلع شود و در نهايت  podهاي گروههاي متفاوت
را به همه نشان دهد-4 .استفاده از  pollدر کالسهاي آنالي جهت بررسي ميزان
مشارکت دانشجويان -1 ،در هر جلسه تعدادي از دانشجويان تا تصوير و داي
خود را به اشترا

بگ راند و خود را معرفي کنند و در بحثها شرکت کنند-3 .

پروژههاي گروهي تعريف شود تا دانشجويان در تعامل با هر انجام دهند-7 .از
کالسهاي برخط ميتوان براي ارائه سمينارهاي دانشجويي و يا تحويل پروژههاي
گروهي استفاده گردد.
 -1منابع
[ ]5دانشگاه سيستان و بلوچستان
[ ]2اساتيد و دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
[ ]3کارگاههاي دکتر فاطمي و دکتر فوي
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چکيده تجربه
امتحانات الکترونيک و غير ح ضوري يکي از مع ضالتي ا ست که در نيم سال جاري م شکالت ب سياري براي دان شجويان و ا ساتيد ايجاد کرد .در اين گزارش تجربيات
امتحانات الکترونيک را از جنبههاي متفاوت سرعت سامانهها ،نگرانيهاي اساتيد از صحت پاسخنامهها ،نگرانيهاي دانشجويان از امتحانات الکترونيک و غيرحضوري
در دانشگاه سيستان و بلوچستان را بيان ميکنيم و در مقابل هر يک راهکار پيشنهادي براي آن را ارائه ميدهيم.

واژه هاي کليدي :امتحانات غيرحضوري ،امتحانات الکترونيک ،امتحانات وبيناري ،تقلب ،ارزيابي
 - 7مقدمه

مواجهه با تعداد زيادي از کاربران که در امتحان شججرکت ميکنند ،دچار مشججکل

در دان شگاه سي ستان و بلوج ستان از سامانههاي مودل به عنوان سامانه  LMSو

شجججود ،و جود داشجججت .براي مقابله با مشجججکالت احتمالي يک هفته قبل شجججروع

ادوبي کانکت براي برگزاري کالسهاي برخط استفاده مي شود .در اين دانشگاه

امتحانات تدابيري انديشجججيده شجججد-7 :افزايش منابع سجججختافزاري و پهناي باند

 1177دانشجججوي مجزا در  2712فعاليت آزموني که در سججامانه  LMSاز تاريخ

اينترنت سامانههاي مدريريت يادگيري-2.اعمال تنظيماتي بر روي سي ستم عامل،

شروع امتحانات برگزار شده شرکت کردهاند .تعداد نفر آزمون شرکت کننده در

سامانه مودل جهت افزايش امنيت و سرعت سامانهها -5 ،افزودن benchmark

اين آزمونها برابر  59221مي باشد که متوسط تعداد شرکت در هر آزمون 71/17

به مودل جهت ارزيابي عملکرد سججامانه و شججناسججايي نقاو رججعف و رفع آنها-4 .

دانشججو ميباشجد .ززم به ککر اسجت که امتحاناتي که به صجورت وبيناري گرفته

توزيع دروس برا ساس کد دان شکده درس بر روي دو سرور-1 ،برنامه زمانبندي

شده ا ست و يا به صورت تکليف در سامانه  LMSتعريف شده ا ست در اين

امتحانات بدون تغيير تاريخ که قبال در  5وقت تنظيم شده بود در  9بازه امتحاني

آمار محاسبه نشده است.

توزيع شجد به ووري که حداکرر تعداد کاربر همزمان بر روي يک سجرور از 417

بسجياري از اسجاتيد به دليل اينکه افم مشجخاجي از انتهاي بحران نداشجتند و گمان

تجاوز نکند -7 .از ا ساتيد خوا سته شد تا ايميل خود را به عنوان روش جايگزين

ميکردند که امتحانات به صججورت حضججوري برگزار خواهد شججد ،از روشججهاي

براي دريافت پاسخها در امتحانات تشريحي نياز به آپلود فابل اعالم نمايند.

ارزيابي مسجججتمر و متعدد اسجججتفاده نکردند .اگرازهمان ابتدا روش هاي ارزيابي

به دليل اينکه سامانه مودل گزار شهايي از کل آزمونهاي تعريف شده در سامانه

مسجتمر و متعدد اسجتفاده ميشجد ،بسجياري از مشجکالتي که در ادامه بيان ميشجود

نداشججت جهت مديريت و رصججد بهتر امتحانات در حال برگزاري و شججناسججايي

مطرح نبود .شوراي آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان با تاويب ماوبهاي تا

مشججکالت و رفع سججريع آنها با اسججتفاده از بلو

 configurable reportبر

 57مرداد فر صت اعالم نمره را تمديد کرد تا ا ساتيد فر صت کافي براي ارزيابي

روي سججامانه مودل قبل از شججروع بازه امتحانات گزارشججاتي براي مشججاهده ليسججت

داشته باشند.

آزمونهاي تعريف شده در يکبازه خاص و تعداد شرکت کننده در آنها تهيه شد.

 - 2سامانه هاي آموزش الکترونيکي

 - 5نگراني هاي اساتيد

دان شگاه سي ستان و بلوچ ستان از سال  7592تجربه برگزاري امتحانات عمومي به

يکي از نگرانيهاي اساتيد عدم مهارت و تسلط کافي در تعريف آزمونها و ورح

صجججورت الکترونيک را دارد .با اين تفاوت که در زمان امتحان دانشججججويان در

سوال در سامانه بود که براي اين منظور  4کارگاه آزمونسازي برگزار گرديد .در

سالنهاي مراکز کامپيوتر دانشگاه حضور پيدا ميکنند و از آنجا با حضور مراقب

نهايت يک چک ليست در اختيار اساتيد قرار گرفت تا بعد از وراحي آزمون

و انجام حضور و غياب در امتحان شرکت ميکنند .بنابراين دانشگاه تجربه حدود

موارد را چک کنند .فايل اکسلي براي ورود سوازت چندگزينهاي وراحي شد

 577دان شجوي همزمان بر روي سامانهها را دا شت .منتهي مزيتي که در آن موقع

و واسطي براي درج سوازت اکسل در بانک سوال پيادهسازي شد.

مطرح بود اينکه دانشجججويان بر بسججتر شججبکه داخلي دانشججگاه در امتحان شججرکت

يکي از نگرانيهاي اساتيد امکان وجود تقلب و عدم سنجش درست و منافانه از

ميکردند و نگراني سمت کاربر وجود نداشت.اما تجربه برگزاري امتحان در اين

دانشجويان ميباشد که واقعا به جا و منطقي است و ممکن است کل کيفيت

حجم وجود نداشججت بنابراين نگرانيهايي در مورد اينکه سججامانهها در صججورت

آموزش الکترونيکي را با چالش روبرو کند.
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جهت جلوگيري از تقلب و ارزيابي منافانه روشهاي زير پيشنهاد ميشود-7 :
عدم اختااص نمره زياد به يک آزمون و ارزيابي مستمر -2 ،وبقه بندي سوازت
در بانک سوال و انتخاب سوازت تاادفي براي آزمون از هر وبقه-5 .استفاده از
تکنيکهاي بهم ريختن ترتيب سوازت و يا تنظيم امتحان به گونهاي که امکان
بازگشت به سوال قبل وجود نداشته باشد-4 .ارزيابي شفاهي بعد از امتحان در
راستاي صحتسنجي -1 ،ورح آزمونهاي مختلف با اعمال محدوديت دسترسي
خاوصا در دروس تحايالت تکميلي که جمعيت کمي دارد-7 ،بررسي زگ
امتحان بعد از امتحان و شناسايي دانشجوياني که با يک  ipمشتر

امتحان دادهاند

يا دانشجوياني که  ipآنها در زمان امتحان تغيير کرده است.
 -4نگرانيهاي دانشجويان
يکي از نگرانيهاي دانشجويان عدم برخورداري همه دانشجويان از تجهيزات
يکسان و سرعت اينترنت ميباشد .متاسفانه يکي از مشکالت دانشجويان در بازه
امتحانات قطع برق و اينترنت ووزني مدت بود .به دانشجوياني که مشکل امکانات
و يا ارتباوي داشتند توصيه شد تا از کافينتها استفاده کنند .استرس دانشجويان
براي شرکت در آزمونهاي الکترونيک بسيار بازتر از امتحانات حضوري است .از
اساتيد خواسته شد تا در توصيف آزمون توريحات کامل در مورد سوازت و
محدوديتهاي آزمون قرار دهند و يا راه ارتباوي در صورت بروز مشکل براي
دانشجو عنوان کنند .تقريبا اکرر دانشجويان کارشناسي تجربه امتحان الکترونيک
چندگزينهاي را داشتند اما با اين حال آزمونهاي تست و نمونه با سوازت متنوع
از تاريخ  1خرداد بر روي صفحه اول سامانه قرار گرفت تا دانشجويان بارها در آن
شرکت کنند و با نحوه پاسخدهي به اتواع سوازت آشنا شوند .چک ليستي براي
دانشجويان تهيه شد تا قبل از امتحان به موارد ککر شده دقت کنند .يکي از نگراني-
هاي دانشجويان رتبه برتر اين بود که شايد ارزيابي درستي صورت نگيرد و رتبه-
هاي برتر جابجا شوند .که در اين راستا راهکارهايي در برخي از دانشگاههاي
خارج اعمال شده بود که در اين نيمسال نمرات در معدل محاسبه نشود و يا فقط
گذراندن و رد شدن درس مال

باشد.

يکي از مشکالتي که براي برخي از دانشجويان که کلمه عبور خود را در اختيار
ديگران قرار داده بودند اين بود .که برخي از افراد خاوي در هنگام امتحان با نام
کاربري همکالسي خود وارد مي شدند ،که هم باعث تقلب ميشد و پاسخهاي
وي را مشاهده ميکردند و هم دانشجو به دليل محدوديت فعال بودن يک نشست
کاربري در هنگام امتحان از سامانه خارج ميشد و تا ورود مجدد به سامانه وقت
امتحان آنها سپري ميشد هنگام مشاهده زگ امتحان متوجه اين ميشديم که
دانشجو با دو تا  ipمتفاوت در امتحان فعال بوده است .براي رفع اين مشکل پس
از شناسايي موارد فوق از آنها خواسته شد تا رمز عبور خود را عوض کنند.
 -1منابع
[ ]7دانشگاه سيستان و بلوچستان
[ ]2اساتيد و دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
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نظری بر تجارب جهانی آموزشهای دانشگاهی در شرایط شیوع کووید91
سیدعلی اکبر صفوی ،9قاسم سلیمی ،2الله رئیسی

استاد ،مهندسی سیستمها و کنترل ،دانشگاه شیراز safavi@shirazu.ac.ir
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دانشیار ،رشته مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه شیراز salimi@shirazu.ac.ir

دانشجوی دکتری تخصصی ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه شیراز raeisylaleh@gmail.com

چكیده تجربه
9

شرایط بحرانی شیوع ویروس کووید ، 91به صورت گ سترده نه تنها جوامع محلی بلكه جامعه جهانی را درگیر خود کرده ا ست و دان شگاهها ،مراکز آموزش عالی و
حتی مراکز پژوه شی را بر آن دا شته ا ست تا با طرح ابتكارات و با تغییر در ا ستراتژیهای آموز شی خود بتوانند اقدام منا سب و همرا ستا با این شرایط را برای پی شبرد
برنامههای آموزشی خود به عمل آورند .به دلیل اهمیت آموزش ویادگیری الكترونیكی در پاسخ به این شرایط ،این پژوهش به مطالعه تجارب تعدادی از دانشگاههای
مختلف در سطططج جهانی در این زمینه و در شططرایط بروز و هور کوید  91پرداخته اسططت .بر این اسططاس ،با رویكرد پژوهش کیفی ،این مطالعه مصططاحبه با  92نفر از
اعضای هیئتعلمی شاغل در دانشگاههای مختلف در کشورهای سوئد ،آلمان ،ایاالت متحده آمریكا ،نروژ ،هلند ،انگلستان و سوئیس به عنوان مشارکتکننده کلیدی
را در کانون توجه قرار داده ا ست .روش گردآوری داده های پژوهش ،م صاحبه نیمه عمیق بود و پس از گردآوری داده های پژوهش ،با روش تحلیل محتوای کیفی ،
داده ها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج مطالعه ،ن شان داد که چگونه در حوزه ت صمیمات و راهبردهای آموز شی (الكترونیكی ،ح ضوری و تلفیقی) برنامهریزی
کردند و مواردی چون نحوه تدریس دروس نظری ،و ضعیت دروس عملی و آزمای شگاهی ،و ضعیت امتحانات دان شگاهی و و ضعیت برنامه نیم سال جدید را درنظر
گرفته اند .این تجارب و تصطططمیمات میتواند برای جامعه بین المللی و جامعه آموزش عالی ایران در برخورد با شطططرایط بحرانی و برای آینده نیز حائز اهمیت و توجه
باشد و گزینههای مناسبی برای سیاستگذاری است.

واژه های کلیدی :دانشگاههای جهان ،آموزش و یادگیری الكترونیكی ،بحران کووید ،91تجارب آموزشی
 - 9مقدمه

 - 3نتیجه گیری

امروزه کشططورها با همهگیری بحران کرونا و یا ویروس کووید  91مواجه هسططتند

با توجه به تجارب گوناگون دانشگاهها در برخورد با شرایط بحرانی ویروس

که برای اولین بار در  22ژانویه  2222در شطططهر ووهان چین شطططناسطططایی شطططد و

کووید ،91استفاده از فناوریهای در اکثر دانشگاهها بخش عظیمی از نیازهای

موسطططسطططات آموزشطططی در سطططراسطططر جهان مو ف به توقف بخش عمدهای از

ارتباطی در آموزش را برطرف ساخته است .با این حال تفاوتهای محسوسی در

فعالیتهای حضوری آموزشی و روی آوری به فناوریهای آموزشی برخط []9

نحوه بكارگیری این ابزارها جهت نیازهای مختلف آموزشی در دنیا وجود دارد.

و استفاده از رفیتهای آموزش الكترونیكی شدند [ ]2که تجارب و تصمیمات

-4منابع

آنها در اسطتفاده از این تجهیزات برای پیشطبرد فعالیتهای آموزشطی حائز اهمیت

[ ]9مرکز همكاریهای علمی بینالمللی دانشگاه صنعتی اصفهان ،نحوه برگزاری

اسططت .از این رو این پژوهش به مطالعه تجارب دانشططگاههای مختلف در سطططج

امتحانات در دوران .9311 ،COVID-19

بینالمللی و راهبردهای آموزشی در این زمینه میپردازد.

[ ]2سلیمی ،قاسم " ،رافتها و رفیتهای آموزش مجازی در آموزش عالی در

 - 2روش شناسی

زمینه شیوع کرونا" ،جستارهایی در آموزش عالی ،علم و کرونا در ایران ،تهران:

مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاههای مختلف

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی9311 ،

[ ]3در کشططورهای سططوئد ،آلمان ،ایاالتمتحده آمریكا ،نروژ ،هلند ،انگلسططتان و

[ ]3دانشگاههای مشارکتکننده :ای.تی .اچ ،زوریخ ،علمی-کاربردی درسدن،

سوئیس میباشندکه با رویكرد نمونهگیری دردسترس و با تكنیک اشباع نظری،

صنعتی درسدن ،فنی مونیخ ،ناتینگهام ،چالمرز ،ان .تی .ان.یو ،دلفت ،کترینگ

 92نفر از آنها به عنوان مشططارکتکندگان کلیدی انتخاب شططده و با اسططتفاده از

ایالت شمالی میشیگان و دانشگاههایی از ایالت کالیفرنیا.

مصطططاحبه نیمه-عمیق اطالعات مورد نیاز جمعآوری و سطططبس با روش تحلیل
محتوای کیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن در قالب جدول 9
ارائه شده است .این مطالعات در تیرماه  9311انجام شده است.

 شیراز -خیبابان زند ،دانشكده مهندسی برق و کامبیوتر دانشگاه شیراز

1- COVID-19
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جدول  -9عوامل آموزشی مورد نظر در تصمیمات دانشگاههای بینالمللی در مواجه با شیوع کووید91
کشور

سوئیس

عوامل آموزشی
دانشگاهها

فعالیت حضوری (با رعایت پروتكلهای
بهداشتی)

ای.تی .اچ
زوریخ

وضعیت دروس عملی و آزمایشگاهی
ارائه به صورت حضوری با افراد محدود

شروع از جوالی (فقط موارد ضروری)

رعایت پروتكلهای بهداشتی در
آزمایشگاه ها

وضعیت امتحانات دانشگاهی
گزارش تحقیق  ،نقد بر مقاله،
امتحان شفاهی ،تعویق برای
ترم بعد ،بررسی موضوع از
جنبههای مختلف

وضعیت نیمسال جدید
برگزاری کالسها با تعداد افراد
کمتر و رعایت فاصله و آنالین غیر
همزمان

انجام بخشی از امتحانات
امكان تكرار امتحانات در ترم

علمی-کاربردی درسدن
آلمان

صنعتی درسدن

شروع از جوالی (فقط موارد ضروری)

فنی مونیخ

ارائه به صورت حضوری با افراد کمتر در هر

آتی به اختیار دانشجو

گروه

امتحانات آنالین

فعالیت حضوری با محدودیت و ایمنی باال

امتحانات کتبی (تستی و

(در صورت نیاز) فعالیت تک نفره در

تشریحی) آنالین با نظارت

کارگاه ها و آزمایشگاه در ساعات مشخص

دوربین برای تعداد باالی 52

تهیه فیلم و یا آنالین

نفر

احتمال شروع از ماه اکتبر
احتمال ادامه داشتن روند
الكترونیكی برای ترم آینده

امتحانات شفاهی آنالین برای
تعداد  52نفر به پایین

انگلستان

ناتینگهام

فعالیت غیر حضوری از سبتامبر

کالس ضبط شده و یا تدریس آنالین
برگزاری کالس ها با زیرنویس برای
دانشجویان بینالملل

سوئد ،نروژ ،هلند

چالمرز

ادامه روند به صورت آنالین

ان .تی .ان.یو

امكان شروع حضوری برای دانشجویان

دلفت

جدیدالورود
شروع ترم حضوری از ماه جوالی

ایاالت متحده

کترینگ ایالت شمالی میشیگان

امكان شروع برخی فعالیتهای حضوری و ادامه

آمریكا

دانشگاههای کالیفرنیا

اغلب روند الكترونیكی فعالیت دانشگاهها تا
تابستان آینده ( ) 2229

حضور اساتید و تعداد افراد بسیار محدود با
برنامه زمانی

تكلیف و تمرین در منزل
امتحان به صورت کتاب باز
امتحانات حضوری برای بعد
از ماه ژانویه

شروع اغلب بصورت آنالین
همزمان و غیر همزمان و برخی
بصورت حضوری با تعداد کم و
ضبط کالس برای بقیه
شرکتکنندگان آنالین

تمرین و پروژه در خانه

تعداد کم حضوری و اغلب آنالین

امتحانات آنالین

ارائه برنامه حضوری از پیش تعیین

ارزشیابی تكوینی

شده توسط اساتید

آموزش حضوری ،و آنالین و غیرحضوری
(تعداد بسیار کم) ،کیتهای مخصوص برای
دانشجویان
تقسیمبندی کالسهای حضوری به دو
کالس با رعایت فاصلهگذاری

952

امتحانات آنالین

تعدادی حضوری و تعدادی آنالین

آموزش الکترونیکی در عصر کووید :91-چالش ها و فرصت ها
زینب دهقان  ،9هادی زاهدی
.5
.4
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عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور dehghan.4152@yahoo.com

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی zahedi@kntu.ac.ir

چکیده تجربه
ویروس کووید 51-منجر به تغییرات چ شمگیری در نحوه ی تح صیل دانش آموزان و دان شجویان ک شور شده ا ست .آموزش الکترونیکی در این دوران به یک ا صل
ضررروری آموزش تبدیل شررده اسررت  .انجمن های علمی ملی و بین المللی ،راهبردها ،نظامنامه ها و مسررتندات متعددی برای حصرروا اطمینان از ادامه یافتن تحص ریل و
کارآمدی آن در این زمان د شوار ،منت شر کرده اند .هدف از این مقاله برر سی چالش های موجود در زمینه ی آموزش الکترونیکی در ایران و همچنین تحلیل فر صت
ها در این حوزه است

واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،آموزش از راه دور ،آموزش برخط
 -9مقدمه
یادگیری برخط و همچنین یادگیری از راه دور موضررو جدید نیسررت اما با این

به روز ضروری است.

حاا ،کووید 51-نیاز به بررسی فرصت های تدریس و یادگیری برخط و مستمر

 2-2چالش های فنی

کمتر برخوردار حمایت از خانواده ها جهت برخورداری از امکانات الکترونیکی

را احیا می کند .اکنون نحوه تهیه و ا ستفاده از مطالب یادگیری برخط در سی ستم

در حاا حاضر سامانه مدیریت یادگیری کامل و جامع بومی وجود ندارد .مراکز

یادگیری الکترونیکی به چالش اصرررلی تبدیل شرررده اسرررت .سررریسرررتم یادگیری

آموزشی فارد مراکز داده یا میزان فضای ذخیره داده مورد نیاز برای ذخیره سازی

الکترونیکی به دلیل گستردگی  ،هزینه کم  ،سهولت استفاده و دارا بودن خاصیت

محتوی کهس های برخط ه ستند .مو ضوعات مرتبط با حوزه امنیت و نگهداری

تعاملی از مهمترین عوامل در یادگیری برخط به شمار می رود].[5

و حفظ اطهعات کاربران ،سطح امنیت

از آنجا که موفقیت سرریسررتم های یادگیری الکترونیکی تا حد زیادی به پذیرش

و اطمینان سیستم ها و سامانه ها از دیگر چالش های فنی است .عدم برخورداری

کاربران دراسرررتفاده از این سررریسرررتم ها بسرررتگی دارد ،مطالعه پذیرش یادگیری

از سرعت اینترنت مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان به خصوص در مناطق

الکترونیکی می تواند دانشرررگاه ها را به دره بهتر ن یازهای دانشرررجویی هدایت

محروم.

نماید و در نهایت منجر به یک سی ستم یادگیری الکترونیکی موفق شود] .[4در

 2-3چالش های مهارتی

این گزارش به بررسری موارد زیر می پردازیم:عمده ترین چالش های اسرتفاده از

چالش های مهارتی شامل عدم دانش فنی کافی برخی مدرسین در تولید محتوی

سرریسررتم یادگیری الکترونیکی در طوا بیماری همه گیر کووید51-چیسررت -

آموزش الکترونیکی با اسرررت فاده از ف ناوری های روز ،عدم توانم ندی برخی

فر صت ها و راهکارها در ا ستفاده موفقیت آمیز از سی ستم یادگیری الکترونیکی

مدرسرین در تدریس غیر حضروری و همچنین عدم تمایل برخی دانش آموزان و

در طوا بیماری همه گیر کووید 51-چیست

دانشررجویان به یادگیری های از راه دور و برخط می باشررد .عهوه بر این تدریس

 -2چالش های مهم پیش روی استتت داده از ستتی تتتم یادگیری

برخی دروس عملی مانند آزمایشررگاه ها بوصرروص در برخی از رشررته ها مانند

الکترونیکی در طول بیماری همه گیر کووید91-

پزشکی و دندانپزشکی از سایر چالش های مهارتی محسوب می شوند .بر اساس

چالش های اصرررلی پیش روی آموزش الکترونیکی در طوا بی ماری ه مه گیر

تجرب یات مطرح شرررده در پشوهش  ]2بهترین راهکار برای ارا ئه دروس عملی

کووید 51-عبارتند از:

آزمایشگاهی برای دانش آموزان و دانشجویان استفاده از آزمایشگاه های مجازی

 2-9چالش های مالی

) (Virtual Labمبتنی بر سرررویس های ابری و همچنین اسررتفاده از تکنولو ی

به طور کلی اسرررت فاده از سررررویس های مبتنی بر آموزش الکترونیکی ن یازمند

های سه بعدی شبیه سازی است .در بسیاری از مراکز آموزشی دنیا با بهره گیری

حمایت مالی از مو س سات آموز شی برای بکارگیری تجهیزات منا سب و به روز

از فناوری های وارعیت مجازی و شبیه سازی تا حدودی بر این چالش فائق آمده

اسررت .عهوه بر این مدرسررین نیز باید حمایت مالی شررده تا تجهیزات مورد نیاز

اند .نداشتن اطهعات کافی ا ساتید و مدرسان از مباحثی همچون طراحی درس و

برای افزایش کیفیت آموزش در اختیارشررران ررار گیرد .از سررروی دیگر دانش

مباحث تکنولو ی آموز شی در تدوین محتوای در سی را می توان از چالش های

آموزان و دانشررجویان نیز باید از وسررایل الکترونیکی مناسررب و همچنین سرررعت

این بوش دانست.

اینترنت کافی برخوردار با شند .در برخی مناطق مانند رو ستاها و مناطق محروم و

515

 2-4چالش های حقوقی
یکی از موضررروعاتی که در این ایام مورد توجه ررار گرفته اسرررت ،بحث حقو
مالکیت معنوی محتواهای آموز شی تولید شده تو سط ا ساتید ،مدر سان و مراکز
آموزشی می باشد.

Seifert, Tami. "Student assessment in online learning:
"Challenges and effective practices during Covid-11.
EdMedia+ Innovate Learning. Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE),
0202.

 -3فرصت ها و راهکارها
به موازات چالش های موجود در آموزش الکترونیکی در عصرررر کووید-
 ، 51فرصرررت ها و راهکارهایی نیز وجود دارد که می توان از آن جمله به موارد
زیر اشاره کرد:
 توسعه دیجیتاا و طراحی برنامه های انعطاف پذیر
 استفاده از رویکردهای آموزشی نوآورانه (تحوا جدی در آموزش)
 توسعه امکانات و فناوری های شبکه ای در مناطق محروم
 به روز رسانی دانش و اطهعات مدرسین با فناوری های روز][8
 آموزش های ضررمن خدمت و تربیت مدرسرری بویشه در موضرروعات
مدیریت آموزشی ،طراحی آموزشی و تکنولو ی آموزشی
 توسعه آزمایشگاه های مجازی مبتنی بر سرویس های ابری
 طراحی ،ایجاد و توسعه رشته های بین رشته ای در زمینه آموزش های
الکترونیکی
 افزایش انعطاف پذیری در امر آموزش
 تغییر رویکردهای مدیریت آموزشی
 افزایش محتوی آموزشی با کیفیت برخط
 -5نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی چالش های موجود پرداخته و چالش های مالی ،فنی و
مهارتی مورد بررسی ررار گرفت .در ادامه فرصت های ایجاد شده برای آموزش
الکترونیکی و همچنین راهکارهای مناسب برای حل بحران های کنونی مورد
بحث وارع شد .در رسمت پایانی گزارش تجارب و راهکارهای دروس عملی و
آزمایشگاه ها مورد بررسی ررار گرفته و استفاده از آزمایشگاه های مجازی و شبیه
سازی سه بعدی به عنوان موفق ترین راه حل کنونی مطرح شد.

 -6منابع
Almaiah, Mohammed Amin, Ahmad Al-Khasawneh,
and Ahmad Althunibat. "Exploring the critical
challenges and factors influencing the E-learning
system usage during COVID-11 pandemic." Education
)and Information Technologies (0202
Liguori, Eric, and Christoph Winkler. "From Offline to
Online:
Challenges
and
Opportunities
for
Entrepreneurship Education Following the COVID-11
Pandemic." (0202): 0616101202115152.
Hoq, Mohammad Ziaul. "E-Learning During the
Period of Pandemic (COVID-11) in the Kingdom of
Saudi Arabia: An Empirical Study." American Journal
of Educational Research 2.1 (0202): 261-252.
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یادگیری الکترونیکی؛ روند گذشته ،راهبردهای آینده (یک تجربه دانشگاهی)
عبدالباسط مرادزاده
.3

1

استادیار گروه مدیریت دانشگاه والیت ایرانشهر Ab.moradzadeh@velayat.ac.ir

چکیده تجربه
پژوهش حاضر با هدف بررسی و انتقال تجربیات آموزش الکترونیکی در دانشگاه والیت ایرانشهر صورت گرفته است .روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تجربهنگاری
بوده و تالش شده است ضمن تأمل در نقاط ضعف و آسیبها ،از منظر ظرفیت سازی نیز به این موضوع پرداخته شود .نتایج نشان میدهد به دلیل عدم آمادگی قبلی
بسیاری از مراکز آموزش عالی برای مواجهه با این پدیده ،روندهای طی شده در نیم سال دوم سال تحصیلی  99-99اگر چه با شرایط مطلوب فاصله دارند ،امّا به دلیل
تجربه عمیق این موضوووع توسووط متولیان و مسووروالن مراکز آموزشووی ،به د د های پایدار و مداوم تبدیل شووده و باعخ خواهد شوود ،ظرفیتهای آموزش و یادگیری
الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور به سرعت توسعه و تعمیق یابد .در پایان پژوهش ،پیشنهادهایی برای بهبود روندها در سالهای آتی ارائه شده است.

واژههای کلیدی :کوئید  ، 39نظام آموزشی ،آموزش الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی.
 -1شرح گزارش

 )34نظرسوونجی از دانشووجویان در رابطه با وضووعیت برگزاری کالسهای مجازی

دانشگاه والیت ایرانشهر نیز همپای سایر مراکز آموزش عالی برای قرارگیری در

دانشگاه.

فرایند آموزش الکترونیکی برنامه هایی را در دسوووتور کار قرار داد که مهم ترین

 -2چالشهای برگزاری کالسهای مجازی
برخی از چالشهای عمدهای که دان شگاه در این م سیر با آنها مواجه بود عبارت

 )3راهاندازی سامانه آموزشهای الکترونیک دانشگاه در اسفند .99

بودند از:

 )2همفکری و مشووورت دائم و منظم در راسووتای به اشووترا گذاری تجربیات با

 -ضعف در زیرساختهای اینترنت دانشگاه؛

سایر دانشگاه های کشور.

 -عدم تجربهی قبلی آموزش مجازی و الکترونیک در دانشگاه؛

 )1تهیه و تنظیم شیوهنامه آموزشهای مجازی و الکترونیک دانشگاه جهت ایجاد

 -سکونت بخش کثیری از دان شجویان دان شگاه در مناطق رو ستایی و به تبع آن،

یک چارچوب ساختارمند.

بهرهمندی ناکافی از ظرفیت اینترنت مناسب؛

 )4تهیه فیلم آموز شی و راهنمای ا ستفاده از سامانه مجازی دانشگاه تو سط واحد

 -نبود تجربهی اداری و مدیریتی برای برخورد با این پدیده.

فناوری اطالعات.

 -3تمهیدات ویژه دانشگاه برای افزایش دقت و صحت آزمون ها

 )5تهیه کلیپهای متعدد آموزشی در زمینه معرفی و استفاده کارآمد از ابزارهای

 -3تأکید بر ارزشیابی های مستمر ،از اوایل فروردین و تدوین شیوه نامه ارزیابی های

چند رسانهای برای ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تدریس.

مستمر توسط دانشگاه در نیمه اردیبهشت.

 )6تشکیل تیم دستیاران آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه ،متشکل از اعضای

 -2به اساتید تأکید شد ،بخشی از نمره نهایی را به تکالیف و پروژه های درسی

انجمنهای علمی.

اختصاص دهند به گونه ای که دانشجویان مجبور به بررسی و استفاده از متون

 )7برگزاری جل سات منظم هفتگی با بخشهای مختلف دان شگاه و ارزیابی روند

مختلف مرتبط با درس شوند.

انجام فعالیتهای آموزش مجازی.

 -1آموزش های الزم به اساتید داده شد که طراحی سؤاالت (هم تستی و هم

 )9مستندسازی فعالیتهای آموزش مجازی از قبیل برگزاری کالسهای وبینار و

تشریحی) به گونه ای باشد که امکان تقلب به حداقل برسد.

دفاعیههای مجازی پایاننامهها.

 -4چالش ها و موانع در برگزاری امتحانات و ارزشیابی ها

 )9پشتیبانی  24ساعته و آنالین سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه.

 -عدم دسترسی بخش عمده ای از دانشجویان به اینترنت مطلوب.

 )31اطالعر سانی منظم و مداوم نحوهی ارائه و دریافت خدمات آموز شی توسط

 -جدید بودن سیستم آموزش مجازی و بویژه برگزاری آزمون در این فضا (هم به

دانشجویان ،از طریق شبکههای مجازی.

لحاظ فنّی و هم روانی).

 )33تقدیر از اساتید فعال در حوزه برگزاری کالسهای مجازی و الکترونیک.

 -ضعف در زیرساخت های اینترنتی دانشگاه (با بوجود آمدن شرایط جدید ،بخش

 )32برگزاری جلسووه پرسووش و پاسووع مجموعه معاونت آموزشووی با دانشووجویان

عمده ای از تمرکز دانشگاه بر تقویت این زیرساخت ها مصروف شده است).

دانشگاه پیرامون مسائل نیمسال جاری.

 -عدم کنترل کامل بر شرایطی که دانشجویان در حال پاسخگویی به آزمون ها

 )31تدوین شووویوهنامه نهایی امتحانات پایان ترم و نحوه ارزیابی میزان یادگیری

هستند.

آنها به شرح زیر میباشند:

دانشجویان در نیمسال جاری.
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نتیجه گیری و پیشنهادها
بر اساس ،آنچه در نیم سال گذشته طی شد ،راهبردهای زیر که حاصل همفکری
و جمعآوری نظرات اعضای هیرت علمی دانشگاه والیت میباشند ارائه میشود.
 طراحی سامانه یکپارچه آموزش الکترونیک و مجازی به گونهای که تمام مراکزآموزش عالی کشور (زیر مجموعه وزارت عتف) از آن استفاده نمایند.
ارائه درس مبانی یادگیری الکترونیکی در تمام رشتهها به صورت اجباری. تدوین کتاب راهنمای یادگیری و آموزش الکترونیکی (راهنمای اساتید ومدیران نظارت و ارزیابی).
 مساعدت در راهاندازی رشتههای مجازی برای دانشگاهها که در شرایط عادینیز فعالیت مجازی تداوم داشته باشد.
 مجاب کردن دانشگاهها و اساتید به انجام فعالیتهای کالسی ،تحقیقی و  ...ازطریق سامانههای مجازی.
 مساعدت ویژه در خصوص درخواست تجهیز دانشگاههای نوپا به سامانهها،سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با آموزش مجازی.
 برگزاری دورههای مجازی آموزش شیوههای تدریس ،ارزیابی و نظارت برآموزش مجازی در یک قالب واحد برای تمام مراکز آموزش عالی.
 تدوین نظام ارزیابی جامع فعالیتهای آموزش مجازی به صورت یکپارچه درتمام مراکز آموزش عالی کشور.
منابع
 مستندات دفتر آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه والیت تجربیات مدیران ،اعضای هیرت علمی و کارشناسان بخشهای مختلف درگیردر آموزش مجازی.
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طراحی محتوای تعاملی واقعیت مجازی برای مبحث شمارنده و تایمر
سید محمد حسین فاطمی  ،1سید امید فاطمی
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 .2دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران omid@fatemi.net

دانشجوی رشته کامپیوتر ، ،دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران fatemi.hossein@ut.ac.ir

چكیده تجربه
آنچه به عنوان آینده یادگیری توسط متخصصان ارائه می شود این است که یادگیری حتما به صورت فعالیت محور و تعاملی خواهد بود .همچنین فناوری واقعیت
مجازی نقش عمده ای در فروبردن دانش پذیر در مواجه با دنیای واقعی برای کشف حقیقت و یادگیری ایفا می کند .با توجه به نو بودن فناوری واقعیت مجازی و
سختی طراحی سناریوی مناسب آموزشی با این فناوری ،در این گزارش به شرح مختصری از تجربه به دست آمده در طراحی محتوای تعاملی واقعیت مجازی برای
آموزش مبحث شمارنده  /تایمر از مباحث درس ریز پردازنده از برنامه درسی کارشناسی رشته های برق و کامیپوتر پرداخته می شود.
در قدم اول طراحی سناریوی محتوا برای یاددهی انجام شد .در قدم بعدی طراحی تعاملهای مورد نیاز بین دانش پذیر و یک روبوت که نقش کمک کننده برای
پیشرفت در یادگیری دارد طراحی شد .در مرحله سوم تعامل و کنشهای دانش پذیر برای ساخت مدارهای ناشی از شمارنده  /تایمر طراحی شد و سپس اجرای این
مراحل در واقعیت مجازی شکل گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهد که دانش پذیر با غوطه ور شدن در فضای تعاملی و واقعیت مجازی ایجاد شده بدون خستگی انواع حاالت را با اشتیاق دنبال می کند و با
استفاده از قابلیت یادگیری در حین انجام 1مباحث را به خوبی یاد می گیرد.

واژههای کلیدی :واقعیت مجازی ،یادگیری مبتنی بر فناوری ،محتوی تعاملی ،تجربه همه جانبه.
 -1مقدمه
به کار گیری واقعیت مجازی در آموزش نه تنها دانش پذیران را در تجربه همه
جانبه قرار می دهد بلکه تفریح و سرگرمی را به آموزش اضافه می کند و باعث
همراهی بیشتر دانش پذیر می شود .این نیز باعث سطح باالتر مشارکت دانش
پذیران می شود .طبیعی است زمانی که دانش پذیر در واقعیت غوطه ور شود
بهتر می تواند یاد بگیرد .ولی قرار گرفتن در متن واقع می تواند گران باشد و
برخی مواقع امکان پذیر نباشد .در واقعیت مجازی به کمک دستگاه کوچکی
که بر روی سر قرار می گیرد این تجربه شکل می گیرد و دانش پذیر خود را در
محیط واقعی احساس می کند .در این گزارش با استفاده از واقعیت مجازی
انتقال دانش 2یکی از مباحث مطرح در علوم رایانه یعنی مبحث شمارنده /
تایمر 3به دانش پذیر صورت می گیرد.
دستگاه واقعیت مجازی

به هنگام قرار گرفتن دستتتتگاه روی ستتتر مانند شتتتکل یک ،محیطی برای
کاربر ایجاد می شود که گویا خود را در دنیای واقعی می بیند.
انواع مختلفی از این دستگاه ها وجود دارد که در این محتوا از Oculus Rift

شکل  -5دستگاه واقعیت مجازی

که داری عینک به همراه کنترلر می باشد استفاده شده است.

1

Learning by doing
Knowledge transfer
3
Counter / Timer
2
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محیط ساخته شده
در این تجربه ،قطعاتی از نوع رجیستر و شمارنده(شکل دو) در اختیار دانش پذیر
قرار می گیرد.

شکل  - 4استفاده از دست برای اتصال قطعات
شکل  - 2رجیستر و شمارنده

دانش پذیر می تواند انواع ترکیبهای شمارنده از قبیل تقسیم فرکانس ،4به دنبال
هم 5و اتصال کالک 6را آزمایش کند.

دانش پذیر می تواند این قطعات را بردارد و با سیمهایی که در اختیارش قرار می
گیرد ورودی و خروجیهای قطعات را به هم وصل کند و نتیجه را بر روی صفحه

نتیجه گیری

های قطعات مشاهده کند.

انجام این نحوه یاددهی برای دانش پذیر سرگم کننده بود .دانش پذیر بدون

سناریوی یاددهی  /یادگیری

خستگی حاضر به انجام انواع مختلف آزمایشها بود .به طوری که حتی قبل از

در ابتدای جلسه روباتی (شکل سه) در محیط ظاهر می شود و برای دانش پذیر

ارائه درس توسط روبات دانش پذیر برخی از موارد را آزمایش کرده بود.

صحبت می کند.

غوطه وری در واقعیت سطح یادگیری را افزایش داده است.
جزئیات و ریزه کاریهای طراحی این محتوا در مقاله اصلی به همراه فیلم مربوطه
ارائه خواهد شد.

شکل  - 3روبات سخنگو
بعد از توضیحات روبات ،از دانش پذیر سوال می شود که برای آزمایش خود به
چه قطعه ای نیاز دارد.
بعد از پاسخ دانش پذیر ،روبات به گنجه قطعات می رود و قطعه مورد نیاز را در
اختیار او قرار می دهد.
کاربر با دست خود قطعات را جابجا می کند( ،شکل  )1بلند می کند و در مکان
مناسب روی میز قرار می دهد و سیمهای بین قطعات را وصل می کند.

Frequency divider
Cascade

4
5
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Clock signal

6

مدیریت پروژه های درسی از راه دور
اشکان سامی  ،1امیر حق شناس
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دانش یار دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه شیراز sami@shirazu.ac.ir

.2

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ،دانشگاه شیراز Haghshenas.amir17@gmail.com

چکیده تجربه
یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی اسااااتید ومعلمان در زمان بحران کووید  7۱نحوه ی هدایت کل کالس اسااات .از نحوه ارادر درس تا مثاپی پیهیده تری
مانند ارزیابی عملکرد دانشجویان و دانش آموزان بر دلیل عدم امکان برگذاری آزمون های پضوری .هر کدام رویکرد های جایگزین می طلثد .تغییر و تنوع در نحوه
تخصاای

پروژه های درساای و تمارین از اهمیت بات تری برروردار شااده اند .از طرفی بر دلیل وزن باتی این گونر پروژه ها در نمره ی دانشااجویان باعی شااده کر

چالش های جدیدی در جهت مدیریت و هماهنگی از راه دور و همهنین نحوه ی ارایر و ارزیابی این پروژه ها پیش روی اسااااتید ررار گیرد .همهنین شااارایی ایجاد
شده برای دانشجویان ،باعی افت انگیزه شد ه و شرایی روپی نامناسثی را بر وجود آورده است .در مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز ،در درس مهندسی نرم افزار سعی
بر این شد کر فضای روپی مناسب تری عالوه بر فعالیت های معمول کالس برای دانشجویان فراهم کنیم تا در بهثود سالمت روپی آنها ردمی برداشتر باشیم .از این
رو ،از یکی از مساابقر معتثر ترین مساابقات دانشاجوی بر نام  SCORE 227271کر در لیسات فعالیت های کنفرانس بین المللی مهندسای نرم افزار ICSE 22272
برای تعریف پروژه نهایی این درس اسااتفاده شااد در جهت این کر دانشااجویان با اسااتاندارد های دانشااگاه های بین المللی بر فعالیت بپردازند و همهنین راهکار های
مختلفی جهت مدیریت پروژه ی درس و ارزیابی عملگرد دانشجویان پیاده سازی شد .در ادامر نحوه ی انتخاب پروژه درس ،مدیریت گروه های دانشجویی و همهنین
ارزیابی عملکرد دان شجویان مورد بحی ررار گرفتر ا ست .هم اکنون کر درس پایان یافتر ا ست در پال آماده سازی برری گزار شات نهایی پروژه ها در رالب منا سب
برای ارسال بر کنفرانس  ICSE 2227و شناسایی کار و تالش دانشجویان در سطح بین المللی هستیم.

واژههای کلیدی :پروژه درس ،ارزیابی عملکرد ،مدیریت از راه دور.
 -1شرح گزارش

در سریع ترین زمان ممکن این مشکل پل شده و سرعت پیاده سازی برنامر ها افت

شااارایی پاکم بر دانشاااگاه ها بر علت بحران کووید  7۱مشاااکالت زیادی را برای

چشم گیری نداشتر باشد.

اساااتید و دانشااجویان ایجاد کرده اساات .در این رساامت مشااکالت پیش رو جهت

وجود شاارایی ررنطینر و تعطیلی دانشااگاه ها باعی افت انگیزه و انرژی دانشااجویان

معرفی پروژه درساای و ارزیابی آن توساای اسااتاد درس و دسااتیار اسااتاد و همهنین

برای انجام بهینر ی پروژه های درسی شده و یکی از چالش های اساتید ایجاد فضای

م شکالت پیاده سازی و سازگاری با روش های از راه دور تو سی دان شجویان و راه

مناسااب در جهت افزایش انگیزه دانشااجویان اساات .برای پل این مشااکل ،در درس

پل های استفاده شده جهت پل این مشکالت در کالس درسی بیان میشود.

مهندسااای نرم افزار از یکی از کنفرانس های بزرگ در پوزه ی مهندسااای نرم افزار

یکی از ویژگی های اصااالی پروژه های درس مهندسااای نرم افزار ،نیاز بر تعامل زیاد

اساتفاده شاد و مساابقر ای کر بر صاورت موازی با کنفرانس در ساال  2222در پال

افراد درون گروه و هر گروه با استاد درس و دستیار استاد میثاشد .با توجر بر شرایی

اجرا بود بر عنوان پروژه درس مطرح شد .در این مسابقر تعدادی پروژه ی نرم افزاری

ایجاد شده و عدم امکان همکاری پضوری ،راه کار هایی برای پل این مشکل باید

با مشخصات و نیازمندی های اولیر مطرح شده است کر شرکت کنندگان در مسابقر

برای دان شجویان در نظر گرفتر می شد .از این رو برای جل سات هماهنگی بین اع ضای

میثایست عالوه بر پیاده سازی نیازمندی های کلی ،ویژگی های رالرانر ای در جهت

هر گروه و یا اعضای گروه با دستیار استاد ،جلسر های مجازی تصویری در اسکایپ

بهثود تجربر کاربر بر نرم افزار مورد نظر اضاااافر کنند .دانشاااجویان درس همهنین

شااکل میگرفت .نحوه ی پیاده سااازی این جلساار ها بر این صااورت بود کر هر از هر

امکان ارتثاط م ستقیم با مهند سین نرم افزار م سئول در ر سمت های مختلف م سابقر را

گروه یک نفر بر عنوان رابی با دساااتیار اساااتاد انتخاب میشاااد و در صاااورت نیاز بر

دارا بودند کر این اتفاق در افزایش انگیزه و روپیر دان شجویان ب سیار تاثیر گذار بود.

برگزاری جلسااار هماهنگی تزم بین این دو نفر انجام میگرفت .با این روش تعداد

انتخاب این مسااابقر بر عنوان پروژه درس نر تنها پس ررابت دانشااجویان را افزایش

افرادی کر بر د ستیار ا ستاد مراجعر میکنند بر تعداد گروه های کالس محدود می شود

داد ،بلکر دان شجویان شانس شرکت در یکی از بزرگ ترین کنفراس های مهند سی

کر در بات بردن کیفیت روند پل م شکل تاثیر گذار ا ست .ت شکیل جل سات مجازی

نرم افزار را دارا بودند کر در صااورت برنده شاادن ،شااانس چای یک مقالر در آن

این امکان را فراهم میکرد کر در صورت بروز مشکلی در روند پیاده سازی گروه ها،

کنفرانس برای اعضای گروه فراهم میشد .پس از انتخاب این مسابقر و معرفی آن بر

1 https://conf.researchr.org/home/icse-2221/score-22212Project-Proposals
2
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عنوان پروژه درس ،بازرورد دانشاااجویان بر این انتخاب بسااایار مدثت بود و با انگیزه

اسااتفاده از این دو روش در جهت تشااخی

بیشتری بر پیاده سازی آن پردارتند.

باعی شد کر نمره دهی بر هر گروه بر طثق تق سیم کار انجام شده با اطمینان بی شتری

از دیگر مشکالت کالس های مجازی ،نحوه ی ارزیابی پیشرفت کار دانشجویان در

انجام گیرد و همهنین میزان اطمینان گروه های کالس بر نمره ی داده شاااده بر هر

درس میثاشد .ارزیابی پیشرفت دانشجویان درس در طول مسیر تدریس و پیاده سازی

گروه بیشتر شود.

پروژه بر ساختی رابل اجرا اسات بر این علت کر تجربر ی دروس گذشاتر نشاان داده

 -2نتیجه گیری
بعد از پیاده سازی روش مدیریت پروژه های درس مهندسی نرم افزار ،نتابج بر دست

کر همین امر باعی افت کیفیت پروژه های انجام شده می شود .برای پل این م شکل

آمده نشاااان دهنده ی موفقیت این روش در موارد مختلفی همهون ایجاد انگیزه در

ا ست کر پیاده سازی پروژه ها و تمارین دروس اغلب بر روز های آرر واگذار شده

کار های انجام شااده توساای افراد گروه

نیز جل سات هفتگی جهت ارایر پی شرفت پروژه بین د ستیار ا ستاد ،ا ستاد و گروه های

دانشجویان برای پیاده سازی پروژه های درسی در دوران ررنطینر وهمهنین کمک بر

کالس تشااکیل میشااد کر در آن نقاط روت و نقاط ضااعف پیاده سااازی در هفتر ی

دانشجویان در جهت تداوم انجام کار در طول مدت کالس است.

گذ شتر برر سی می شد .این جل سات در زیر سارت ادوبی کانکت 3برگزار می شد کر

پس از پایان کالس درس ،نتایج بر دساات آمده از نمرات دانشااجویان و پروژه های

تو سی دان شگاه شیراز بر جهت برگزاری کالس های آنالین ا ستفاده می شود .در این

انجام شاااده موفقیت این روش بر صاااورت کامل رابل مشااااهده بود و همهنین

جلسر ها هر گروه میثایست کار های انجام شده در طول هفتر گذشتر وهمهنین کار

دانشااجویان درس نیز از روش پیاده شااده در جهت ارزیابی درس مهندساای نرم افزار

های برنامر ریزی شده در هفتر ی آینده را ارایر داده و همهنین هر فرد نیز م شکالتی

رضایت داشتند.

کر در طی هفتر گذشتر وجود داشتر را نیز بیان میکند با هدف این کر استاد و دستیار

در جدول شااماره  7مشااخصااات گروه های گالس و نتیجر بر دساات آمده از پیاده

اساااتاد بر صاااورت کامل در جریان اتفارات هفتر گذشاااتر و برنامر هفتر آینده ی هر
گروه با شد .از طرفی تمامی دان شجواین در این جل سات شرکت دا شتر و در جریان

سازی این روش در راستای آماده سازی هر گروه برای شرگت در مسابقر گفتر شده
آورده شاده اسات .همانطور کر مشاخ

اسات ،تعداد هشات گروه تشاکیل شاده و

روند پیاده ساازی پروژه های نرم افزاری توسای دیگر گروه ها و همهنین مشاکالت

اعضاااای هر گروه بین سااار تا پنج نفر متغییر اسااات .بعد از اتمام ترم از بین  5گروه

اپتمالی ررار میگرفتند .استفاده از جلسات هفتگی مداوم جهت بررسی پیشرفت کار

شاارکت کننده 1 ،گروه پروژه را بر صااورت کامل بر اتمام رسااانده و  7گروه رابلیت

پروژه های درساای باعی میشااود کر دانشااجویان در تمام طول مدت کالس فعالیت
یکسان و مداومی را داشتر باشند.

ارایر در م سابقر را دارند کر این نتایج موفقیت روش پیاده شده را در جهت مدیریت
پروژه درس مهندسی نرم افزار را نشان میدهد.

از موارد مهم در نمره دهی بر پروژه های گروهی نیز رعایت عدالت در نمره گروه

ف ضای ایجاد شده برای انجام پروژه تا پد ممکن این اپ ساس را برای دان شجویان بر

میزان

وجود آوردر کاار در محیطی وارعی و بر روی پروژههااای بینالمللی بااا ابعااادی

تقسیم کار صورت گرفتر بین اعضای ارایر دهند تا در صورت کم کاری تعدادی از

تأثیرگذار در پال فعالیت هسااتند وباید با بر کارگیری اصااول مهندساای نرمافزار در

ا ست کر از وظایف ا ستاد و د ستیار ا ستاد این ا ست کر رو شی برای ت شخی
اعضای گروه ،این مورد رابل تشخی

باشد .برای پل این موضوع در درس مهندسی

نرم افزار از دو روش جهت ارزیابی تقسیم کار انجام شده استفاده شد .در مورد اول،

بهثود و ارتقاء کار ردم های جدی بردارند .مسااالماً فعالیتهای موثر و تاثیرگذار و
اتمام پروژه ها در افزایش روپیر دان شجویان داد تاثیر ب سیار زیادی دا شتر و اعتماد بر

هر گروه میثایساات کار های انجام شااده در هر هفتر را در ساایسااتم ترلو 7بر صااورت

نفس آنها را ارتقا بخشید .در انتها بر تمامی همکاران در دیگر دانشگاه های مهندسی

کامل ثثت کند و کار انجام شااده توساای هر فرد گروه زا نیز بر اساام همان فرد ثثت

کشااور پیشاانهاد میشااود کر از زیرسااارت فراهم شااده توساای کنفرانس بین المللی

کند .با بررسی این سیستم تقسیم کار انجام شده در هر گروه بر تفکیک هر هفتر رابل
مشاهده است.

مهندسی نرم افزار برای انجام پروژه های دانشجویی درس مهندسی نرم افزار استفاده
کنند .رود آنها نیز همراه با دانشااجویان و تیمهای دانشااجویی شااده و با نگاه ریز بر

در مورد دوم جهت اطمینان از کار انجام شده توسی هر نفر ،از سیستم کنترل نسخر

فعالیتهای انجام شده در تق سیم کار و انجام کار و همهنین برر سی کد ها اپ ساس

گیت 5استفاده شد .در این سیستم هر تغییری کر در برنامر پروژه ایجاد شود ،با اسم و

اینکر در یک ف ضای ررابتی بین المللی دان شجویان کار میکنند و توانمندی آنها در

مشااخصااات فرد ثثت میشااود و این تغییرات در طول روند پیاده سااازی پروژه رابل

سطح بین المللی است را تقویت کنند.
جدول  .1مشخصات گروه های پروژه پس از پایان ترم

م شاهده ا ست .با مقای سر ی تغییرات ثثت شده در این سی ستم و کار هایی کر توسی

پروژه ها با قابلیت ارایه

هر گروه در سی ستم ترلو گفتر شده با اطمینان ب سیار باتیی صحت تق سیم کار انجام

تعداد گروه ها

پروژه های تمام شده

5

1

شده رابل م شاهده ا ست .نحوه ی بر کار گیری این دو سامانر در جهت تایید تق سیم
کار انجام شده بر این صورت بود کر بر صورت هفتگی ،سامانر ی ترلو توسی دستیار

در مسابقه
7

استاد بررسی شده و تقسیم کار های صورت گرفتر توسی اعضای هر گروه مشاهده
میشد .سپس در انتهای هفتر و بعد از ارایر توسی هر گروه ،سامانر گیت بررسی میشد
بر این صااورت کر در آن سااامانر تغییرات انجام شااده توساای هر فرد کر بر صااورت
رودکار ثثت شده است با مسئولیت ذکر شده در سامانر ترلو مطابقت داده میشد.
Adobe Connect
www.trello.com

 -3منابع
جامعر مورد بررسی :دانشجویان درس مهندسی نرم افراز

محل کسب تجربر :دانشگاه شیراز
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www.gitlab.com
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بررسی چالش های آموزش ازراه دوردروس عملی طراحی صنعتی
نسرین مقدم
استادیار طراحی صنعتی ،دانشگاه تهران nmoghadam@ut.ac.ir

 -1چکیده تجربه

تعیدد مراحیل کیار ،سیییتیه کننیدهُ ،کنید ،شرهزینیه و غیرجیذاب بودن آن بییان

بروز بحران جهانی بیماری کووید  19و تعطیلی نابه هنگام مراکزآموزشییی

گردییدر مجموایه ای واژه هیا نشیییان دهنیده آن بود کیه سیییامیانیه از «کیاربرد

و ضیییرورد تداوم تعلیا بااس اسیییتزاده از روت آمو ت الکترونیکی در

شذیری» مناسی ی بر وردار ن ودر کاربرد شذیری اشییاره به درجه کارآمدی،

تمیام مایاطش شیییده اسیییمر ای امر به انوان یر سییییر و رویکرد جدید

کیارایی و رضییییایتمنیدی کیاربران ازییر محییییول ییا یدمیم داردر

آموزشیی اج اری دردوران قرنطینه ،همراه با ود مسیاللی را آشیکار نمودر

کاربردشذیری یر سایم و اجزای آن چیزی تراتر از یر شوسته گراتیکی

چهارچوب تمام بسیترها وبرنامه های آموزت مجازی با الهام وشی یه سیازی

و ظاهری اسیییم و منطق ،جریان کار و مکانیسیییا امل یر سیییایم را به

آموزت حضیوری تهیه وتنظیا شیده اند اما مسیهله ای که هنوز در آموزت

انوان یر «محیییول» نشییان میدهدر ایجاد طای کمتر درتعامل با یر

مجازی به کمال نرس ییده اسییمم موضییوا تعامند انسییانی ،تعامل انسییان-

کیاربر ،کیارآیی بیام ،تراگیری سیییریش وآسیییان ،قیابلییم بیه ییادسیییسیاری،

ماشی و واسط های کاربری اسمر اگرچه آموزت مجازی از طریق سامانه

دوسیییمداشیییتنی بودن و تأمی رضیییایم احسیییاسی یی کاربر ،ویژگیهای

یادگیری الکترونیکی دانشییگاه تهران دارای شیشییینه ای درحدود  20سییال

کاربردشذیری برای طراحی یر تجربه کاربری وب هسیییتنیدر با توجه به

می باشید اما به دلیل ا تیاری بودن ،کمترمورد اسیتزاده قرارگرتته اسیمر از

ادم اسیتا ال اکرر دانشیجویان درو

املی از سیامانه  ،ناگزیر برای تداوم

نیمسیال تحیییلی  1398-99-2به بعد و شس ازالزام به اسیتزاده ازآن  ،ادم

آموزت از برنامه واتس اپ با امکان دسییترسییی همگانی اسییتزاده گردیدر

های

نظری اسیمر

اسیتا ال بر ی دانشیجویان و اسیاتید از ای سیامانه بااس شید تا ضیع

روت های اراله محتوای هردر

املی تاحدی مشیابه درو

سییییسیییتا مورد مداقه قرارگرتته و تغییراتی در «تجربه کاربری» 1آن ایجاد

ای روشیییهیا شیییامل گزتیار ،متون دیداری و شییینییداری ،اراله لینر منابش،

شیییودر ای شژوهش تجربی درجسیییتجوی شاسیییال به دمیل ادم رضیییایم

بازدید المی ،تمری ،کار با مواد و ابزاردر کارگاه یا آزمایشیگاه می باشیدر

کاربران از سیامانه یادگیری الکترونیکی دانشیگاه تهران و نحوه اسیتزاده از

کارگاهی و

شیام رسیان امومی «واتس اَپ» 2به انوان «شلتزرم» 3جایگزی و دردسیتر
همگان برای اراله درو

املی انجام شده اسمر

درو

آتلییه 4ارالیه می گردنیدر دردرو

کیارگیاهی معموم بیا موادی مریل

چوب ،گچ ،تلز ،شلیمروغیره بیه آموزت سیییا یم احجیام ونمونیه سیییازی

ای شژوهش درابتدا با مشیییارکم شنجاه نزر از دانشیییجویان سیییه کن
مرت ط بییا درو

درو

املی رشییته طراحی صیینعتی دردوحالم کلی درو

محییومد با اسیتزاده ازابزاروماشیی آمد می شردازندر دردرو

آتلیه ای

املی رشیییتییه طراحی صییینعتی دراسیییزنیید مییاه 1398

ازنوشیم اتزارولوازم ناشیه کشیی ونهایتأ رایانه برای اراله ایده اسیتزاده می

آغازگردیدر برای شاسیال به شرسیش های شژوهش درابتدا گروه های مجازی

شیود و برای سیا م احجام معموم از ابزارهای سی ر  ،مدل سازی با رایانه

در برنامه شیام رسیان واتس اپ تشیکیل گردیدر سیسس درمورد روت تعامل

که مسیتلزم

وشیگیری امورکن

وچاپ سیه بعدی اسیتزاده می شیودر برای اراله ای نوا درو

ها نظرسینجی انجام شیدر نتایج بررسیی اولیه نشیان داد

اسییتزاده از مواد و ابزار می باشییندآموزت ازراه دوربا مشییکند و مسییالل

که بیش از نود درصیید دانشییجویان تمایلی به اسییتزاده از سییامانه دانشییگاه

مهمی مواجیه می گرددر چرا کیه آموزت و ییادگیری در انجیام املییاتی کیه

ندارندر در مرحله دوم ،با اسیییتزاده از مییییاح ه های امیق با دانشیییجویان،

باید بیییورد حسییی و تیزیکی تجربه شییوند ،با رایانه و ازراه دور امکان

دمیل تاثیرگذار در ادم انتخاب سییامانه و ادم رضییایم از تجربه کاربری

شیذیر نیسیییم ودرنتیجیه کیزییم ییادگیری کیاهش مییابیدر هنگیام اسیییتزیاده از

شیدر ای امر با واژه ها و صیزاتی همچون شیچیده ،گیج کننده،

واتس اپ نحوه اراله مطالب به دو صورد «بر ط»و«برون ط» 5به ترتیب

1
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با اسیتزاده ازضی ط و ارسیال صیدا ،مت  ،تییویرو تایل بودر سیسس شرسیش و

بیه بر ی از مشیییکند اشیییاره نمود :ایدم شیاسیییخگویی و شیگیری بر ی

شاسیال وتمری با زمان بندی دقیق برای انجام درهمان جلسیه انجام می شیدر

دانشیجویان ،صیر

انرژی بیشیتراسیتاد ،امکان انتشیار مطالب و ناض حاوق

ازطریق بررسیییی «اینزو» 6درهرگروه اسیییتاد می تواند متوجه شیییود که چه

میالکییم تکری محتواهیای تولییدشییییده ،تیدا یل وظیای

کسیانی شیام هایش را وانده ،شینیده ویا حداقل دریاتم کرده اندر موضیوا

روزمره ،نیاز به برنامه ریزی دقیق و ا تیییاز زمان و مکان به ای امرمها

مها دیگربررسیییی انجام کارهای املی وسیییا م ماکم بودکه برای ای
منظور سیعی دراسیتزاده از امکاناد دردسیتر

می بیاشیییدر بنیابرنتیایج ای شژوهش ،آموزت بر ی درو

دانشیجویان گردیدر به ای

شیییغلی بیا امور
املی آتلییه ای

درتضییای مجازی امکان شذیراسییم و در یییوز به کارگیری ابزارهای

ترتییب کیه آنهیا آزاد بودنید کیه ازامکیانیاد موجود درکیارگیاه هیای محلی

آموزت ازراه دور ،ارتایا ای امر بیه طور کلی بیه چنید ایامیل زیرسیییا تی

وحتی مواد و وسییایل انگی اسییتزاده کنندر ارزیابی نهایی تعالیم کل ترم

دولتی ،سییازمانی ،اجتماای و اقتیییادی بسییتگی داردر برای رتش مشییکند

بررسیی تمام تمریناد که درشوشیه ای برای اسیتاد ایمیل

موجود شیشیینهاداد به دو صییورد :ال ) راه حل های ماطعی کوتاه مدد

دانشیجویان براسیا

شید و تیلم رداری ازسیا م ماکم به نحوی که ود دانشیجو درآن دیده

و ب) راه حل های آینده نگرانه و بلند مدد ،قابل اراله هسیییتندر مهمتری
راه حل ،تخیی

شودم انجام گردیدر
یاتته ها بیانگر آن اسیییم که اگرچه واتس اپ همچون سیییامانه امکاناد

بودجه و رید بسته های آماده مواد و وسایل کاراملی

ا تیییاصییی برای هردانشییجو درآغاز تحییییل دردانشییگاه اسییم تا بتواند
درتضییای شییخیییی تعالیم املی را انجام دهدر دیگر اینکه برنامه ریزی

کنترل دقیق تراینید و شیگیری تعیالییم هیا را نیدارد امیا برای ارالیه مهمتری
مطالب درسیی با حداقل امکاناد مزید اسیمر ای تجربه درکنار مشیارکم

آموزت درو

بر ی از دانشیییجویان ممتاز وشیگیر برای حضیییوردرجلسیییه توتان هنی به

وابستگی کمتری به حضوردرکارگاه مطر شودر

جمش بنیدی اییده هیایی منجر شییید تیا بتوان درآینیده کیزییم آموزت ازراه
دوردرو

املی را اتزایش داد .درکنار ای دسیتاوردهای ارزشیمند میتوان

Info
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املی بیایید از میدرسیییه آغیاز گردد تیا درسیییطو بیامتر

برگزاری آزمون آنالین با استفاده از نرم افزار مودل :مزایا و معایب
سیده فاطمه نورانی
دکتری مهندسی کامپیوتر ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورsf.noorani@pnu.ac.ir

چكیده تجربه
یکی از مباحث مهم در آموزش ،ارزیابی و نحوه سننن د داندی یادریرندراا اسننهم اهمیه و حتنناسننیه اید موضننوآ در ضننای آموزش ا کترونیکی ب

هه عدم

حضنور یییکی یادریرندراا ،بیشنتر از ضنای آموزش حضنوری اسنهم یکی از ابیارهای پیشننهادی برای آموزش و ارزیابی ا کترونیکی نرم ا یار متد باز مودل اسنهم با
تو ن بن انننرای حناکم بر سنننیتنننتم آموزش کن متنادر از اپیندمی  Covid 19اسنننه ،در ت ربن ای از ابیار آزموا مودل برای ارزینابی امتحناننات مینانترم و پنایناا ترم
دانشن ویاا اسنتداده رردیدم ب

هه کنترل و تشن یو هویه دانشن ویاا ،از نرم ا یار اسنکای

نیی همیماا با ارزیابی مودل اسنتداده رردیدم در اید ریارش ،ضنمد بیاا

میایای استداده از نرم ا یار مودل ب همراه اسکای  ،چا شهای مو ود نیی بیاا خواهد ادم

واژههای کلیدی :ارزیابی ا کترویکی ،آموزش ا کترونیکی ،نرم ا یار Moodle
 -1مقدمه

 -2اولین تالش برای برگزاری آزمون در نرم افزار مودل :استتفاده

در ضنننای ارزیابی ا کترونیکی و از راه دور ،کنترل و تشن ن یو هویه

از قابلیت جابجایی سوالهای و حتی گزینهها

یادریرندراا ،کنترل عدم دسنترسنی ب کتاو و سنایر منابم آموزانی در

در آزمونهنای اول ،با اسنننتدناده از امکناا اب نا نمودا ترتین

حا ه امتحانات کتاو بتننت  ،ایمیناا از عدم ت مم و اننرکه رروهی

حتی ترتین ریین هنا ،تونننور بر اید میاننند کن میتواا از بحنث تللن

سنننوالها و

در امتحناا از مهمترید چنا دهنای ارزینابی ا کترونیکی اسنننهم در کننار

لوریری نمودم اما نتایج چیی دیگری را نشننناا میدادم مودل امکاا دبه

ابیارهای رسان های ا تماعی ،نرم ا یار متد باز مودل ،1از ابیارهایی اسه

تمامی عا یه و حتی ذخیره آدرس  IPسنیتنتمی اسنه ک رد با آا وارد

کن در ب د آموزش ا کترونیکی و کسسنننهنای م نازی می توانند مورد

ضنای مودل انده ،را داردم ب عنواا مثال تونویری از ضنای ف ای

مورد اسنننتدناده رار ریردم در اید ریارش تسانننهنای م تل

مودل برای یک آزموا ،در انک  1نماید داده انده اسنهم پا از چند

در برریار

از آزموا در ضننای مودل ،از یریا اید ف ای مشنن و انند کدام

آزموا پایاا ترم دو ترم رذات ارائ اده اسهم

یک از دانش ویاا در زماا امتحاا در یک ضا بودهاندم
 IPآدرس

منشأ

توصیف

نام رویداد

کامپوننت

ه رویداد
زمین ٔ

188.159.70.33

web

The user with id '32041' viewed the user
report in the gradebook.

Grade user
report viewed

گزارش
کاربر

درس3916_01_1115157 :
نظريه زبانهاوماشين ها

188.159.70.33

web

'The user with id '32041' viewed the 'quiz
activity with course module id '7972'.

ماژول درس
مشاهده شد

آزمون

188.159.70.33

web

188.159.70.33

web

The user with id '32041' has submitted
the attempt with id '444' for the quiz with
course module id '7972'.
The user with id '32041' updated the
grade with id '581' for the user with id
'32041' for the grade item with id '2186'.

تالش در آزمون
تحویل داده
شد
به کاربر نمره
داده شد

آزمون

آزمون :آزمون پایان ترم درس
نظریه زبانها 26-خرداد ساعت
10:30
آزمون :آزمون پایان ترم درس
نظریه زبانها 26-خرداد ساعت
10:30
درس3916_01_1115157 :
نظريه زبانهاوماشين ها

سيستم
مرکزی

کاربر
تأثیر
گرفته
عاطفه
رحماني

نام کامل
عاطفه
رحماني

-

عاطفه
رحماني

عاطفه
رحماني

عاطفه
رحماني

عاطفه
رحماني

عاطفه
رحماني

زمان
خرداد 26
،1399
 11:10صبح
خرداد 26
،1399
 11:10صبح
خرداد 26
،1399
 11:10صبح
خرداد 26
،1399
 11:10صبح

شكل  .1نمایی از الگ فایل نرم افزار مودل (مشخصات دانشجو به منظور رعایت حریم خصوصی پوشانده شده است)

 -1-2مشكل این روش:

در مرحل بعد از ابلیه رروه بندی مودل اسننتداده رردیدم در اید مرحل توننمیم

تکی ب اید ف ای ب تنهایی کا ی نیتننهم زیرا ممکد اسننه یادریرندراا در

رر تیم ک دانش ن ویاا ب رروههای م تل

زمناا آزموا کننار یکندیگر بنااننننند و ی هر کندام بن عنواا مثنال از اینترننه موبناین

متداوت بااندم هر چ تعداد رروه ها بیشتر بااد ،احتمال همگروه ادا ا راد و در

خود اسنننتداده نمایندم در اید تنننورت آدرس IPهای متداوتی برای هر کدام در

نتی

مودل دبه خواهد ادم

بودم در اید حا ه نیی از بهم خوردا ترتی

 -3استفاده از گروه بندی مودل

سوا ت مشاب کمتر و در نتی

بهره رر ت ادم
 -1-3مشكل این روش:

Moodle
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تلتننیم اننوند و سننوا ت هر رروه

تحهی د هی ارزیابی دانش و د یلتر خواهد
سنوا ت و همننید ریین های مودل

اید روش در عم کمی با س ن تی همراه اسننهم اینک اسننتاد مود
یک کسس درسنی ،چند سنری سنوال م تل
ب ونو

باانند برای

در اید حا ه سننوا ها در دو سننری م تل

برای دو رروه م تل

از دانشن ویاا

یراحی نماید کار سناده ای نیتنهم

ینک درس یراحی رردیندم بن اید ترتین

نوننن

رردیندم در اید

در مورد دروسنی ک سنوا ت ب تنورت تتنتی یراحی می انوند و

تعداد سوا ت برای رروه های م تل  ،آمار با یی خواهد دااهم در اید مرحل
برای دروس  2سنننری سنننوال م تل
م تل

مرحل از دانشنن ویاا خواسننت انند ،ک همیماا نرم ا یار اسننکای را هم عال
نمایند ،با اسننتداده با تماس توننویری میتواند در یی آزموا عا یه دانشنن و را

یراحی و بنا اسنننتدناده از امکناا مودل،

دانشنن ویاا ب تننورت تونناد ی ب دو رروه تلتننیم و سننوا ت برای دو رروه
ب تورت داران تعری

احتمنال تللن

رتند نمایدم نمایی از تندح دانشن و در اید حا ه در انک  2نشناا داده انده
اسهم

ادندم ا بت یک نکت خیلی مهم اید اسه ک

مودل دارای بانک سنوا ت اسه و در نتی

ب مرور در ترمهای آتی استاد دارای

بانک سننوا ی خواهد بود ک می تواند آا را اضننا و از سننوا ت آا اسننتداده
نمایدم
 -4استفاده از گروه بندی و گزینه "به ترتیب" در نحوه حرکت

در اید حا ه سننوا ها در دو سننری م تل

برای دو رروه م تل

ینک درس یراحی رردیندم بن اید ترتین احتمنال تللن نوننن

از دانشن ویاا
رردیندم نرم ا یار

مودل ینک ویگری دیگر هم دارد و آا اید اسنننه کن در پیکربنندی آزموا ،در
تنننمنه چیندمناا بنا انت ناو نمناید بیشنننتر ،نحوه حرکنه در آزموا را خواهیم
داانه ک در آا با انت او ریین "ب ترتی " دانشن و امکاا بررشنه ب سنوا ت
بلی را ندارد و با پاسن هر سنوال و ر تد ب سنوال دیگر ،امکاا بررشنه ب عل
و سنننوا ت بن را ن واهند داانننهم در اید تنننورت سنننوا ت تنک بن تنک بن
دانشنن ویاا نشنناا داده می اننود و ارر ریین

اب ایی سننوا ها و ریین های نیی

عال اود ،آنگاه احتمال مشاهده همیماا سوا ت پایید می آیدم

شكل  .2نمایی از صفحه آزمون و ارتباط اسكایپ در صفحه موبایل دانشجو

با آموزش دانشن ویاا برای کار با محی اسنکای

 -1-4مشكل این روش:

ارر دانش ن وی وی تر با سننرعه بیشننتری سننوا ت را پاس ن دهد و دانش ن وی
ضنعیدتر در کنار او بااند ،می تواند پاسن سنوا ت را ببیند و سنپا وارد سنوا های
خود را پاسن دهدم مشنک دیگر اید اسنه ک ارر ریین مرور سنوا ت در یی
آزموا ،عال باانند ،پا از پاس ن تک ب تک ب سننوا ت ،تمامی سننوا ت هر
چند با ترتی نابرابر نشننناا داده می انننود و دانشن ن ویاا رتنننه چک کردا

و مودل اید روش خوبی اسنهم

با و ود یک اینترنه با سرعه خوو ،در اید روش می تواا تا  50کاربر همیماا
را کنترل نمودم در مورد دانشن ویاا با تعداد بیشنتر ،نیاز ب اسنتداده از دسنتیار برای
کنترل دانشن ویاا اسنهم اید روش در آزموا پایاا ترم دروس زباا ت ونونی و
اتننول یراحی کامپایلر راننت مهندسننی کامپیوتر ب ترتی با  41و  24دانشنن و
مورد استداده رار رر هم

سوا ت را با یکدیگر دارندم
 -5استفاده از گروه بندی مودل و نرم افزار اسكایپ همزمان
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بیان تجربه برگزاری کالس های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دوران کرونا
3

محمدهادی زاهدی  ،1معصومه بداغی ،2ساسان پورفرید
.1
.2
.3

استادیار مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی zahedi@kntu.ac.ir

کارشناس بخش فنی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ma.bodaghi@yahoo.com
کارشناس بخش فنی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی sasanpourfarid@gmail.com

چكیده تجربه

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال  13۸۴پذیرش دانشجوی را آغاز کرد ،در ابتدددا در مع ددر کارشناسددی و در
حال حاضر تنها در مع ر کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد و تاکنون 1900فارغ التحصیل در رشته های مهندسددی داشددته و در حددال حاضددر حدددود
 600دانشجوی فعال دارد .با همه گیری ویروس کووید  19معرر شد کلیه کالس های دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار گردد بددا توجدده بدده تجربدده
مرکز آموزش های الکترونیکی ،وظیفه فراهم آوردن بسترالزم بر عهده این مرکز قرارگرفت .تجربه پددیش رو حاصددل تددالش ایددن مرکددز در کنددار سددایر
ارکان دانشگاه از جمله بخش فناوری اطالعات دانشگاه است.
.واژههای کلیدی :آموزش الکترونیکی ،کووید 19
-1شرح گزارش

حداکثر تعداد دانشجو وارد شده در سیستم

بدا شدیو ویدروس کروندا ،طددی تصدمیمات وزارت علدوم تحعیعدات و فندداوری و

6000

دانشگاه معرر شد تمامی دروس نظری تخصصی به صورت غیرحضوری برگدزار

4000

گردد لذا تمام مسئولیت فراهم آوردن این بسدتر بدر عهدده مرکدز آمدوزش هدای

2000

الکترونیکددی دانشددگاه زیددر نظددر کددارگروه آمددوزش الکترونیکددی قددرار گرفددت.

0

کدارگروه آمدوزش الکترونیکدی بدا تددبیر معاوندت آموزشدی و بدا هدد

ارتعدا

آموزش الکترونیکدی دانشدگاه در خردادمداه  139۸ایجداد شدده بدود و بدا شدیو
ویروس کرونا و برگزاری کالس های دانشگاه به صورت غیرحضوری ،سیاسدت

جدول 1روند تعداد دانشجویان وارد شده در سامانه LMS

گذاری های الزم را انجام داد .لذا پس از همه گیدری شدوی کروندا اقدداماتی در
جهت فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای برگزاری کدالس هدا بده صدورت

مجموع کالس آنالین تشکیل شده در ماه

الکترونیکی انجام پذیرفت ،بدین شرح است
آماده سازی بستر سخت افزاری الزم
 ۴تاسدرور  ،بدا  ۴پردازندده  ۸هسدته ای و  32گید

رم و  500مگابایددت

پهنای باند
.2

تغییر تنظیمات نرم افزاری مورد اسدتفاده تعدداد کدل دانشدجویان دانشدگاه
 7700نفر است لدذا دو سدرور جداگانده بدرای دانشدجویان روزانده در نظدر
گرفتدده شدددد و تنظیمدددات الزم بددرای اسدددتفاده همزمدددان حدددداک ر 1500
دانشجوانجام شد.

.3

روند استفاده از سرورها و تشکیل کالس های الکترونیکی در سامانه بدین
شرح است
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تیر

خرداد

981
3774

1098
2793

اردیب
هشت
1222
1695

فرورد
ین
1130
1833

اسفند
703
703

در ماه
فراوانی تجمعی

جدول 2مجمو کالس آنالین تشکیل شده

Axis Title

.1

4000
3000
2000
1000
0

.1

حداکثر تعداد کاربر همزمان

394

957

1138

1073

738

1500
1000
500
0

تجهیددزات سددخت افددزاری مرکددز آمددوزش هددای الکترونیکددی بددرای
پشتیبانی  7700دانشجو مناسب نبود.

.2

کمبود شدید نیروی انسانی

.3

آشددنا نبددودن بسددیاری از اسدداتید از نحددوه تدددریس در سددامانه آمددوزش
الکترونیکی

.۴
جدول 3حداک ر تعداد کاربر همزمان در طول ترم

کالسها داشت،
.5

.۴

مشکالت ق عی اینترنت که تاثیر زیادی بر کیفیت و رضایتمندی برگزاری
متاسفانه برخی از دانشجویان حداقل نیازمندیهای برگزاری کدالس هدای

طبق بررسی های آماری انجام شده نشان می دهد در ابتدای تدرم بده دلیدل

الکترونیکددی ماننددد کددامپیوتر و اینترنددت بددا کیفیددت مناسددب را در اختیددار

آماده نبودن سیستم ،عدم آشنایی اساتید و دانشجویان بدا سیسدتم آمدوزش

نداشتند که این امر مشکالتی را برای دسترسی به دروس ایجاد کرد.

الکترونیکی ،آماده نبودن محتوای تدریس اساتید موجب شد تدا فدروردین

.6

پیک برگزاری

ماه میزان استفاده از سیستم کم باشد و با رفر شدن این مشکل از فدروردین

.7

برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت الکترونیکدی کده جددایی از نحدوه

روند افزایشی آغاز شد و در اردیبهشت به حداک ر رسید ،با نزدیک شددن

طراحی سوال بحثهای محل تعلب دانشدجویان ،ق عدی اینترندت در حدین

پایان ترم میزان تشکیل کالس و بال بر تعدداد کدالس هدای تشدکیل شدده

برگزاری آزمون ،پیک برگزاری آزمون در برخدی از سداعات را دارا بدود

کاهش یافت اما به دلیل استفاده دانشجویان از آرشیو کدالس هدا کماکدان

که خوشبختانه با همکاری اساتید محترم و قرار دادن دوتا سدرور و سدامانه

استفاده از سایت و پهنای باند مصرفی تا انتهای ترم روند افزایشی نشان می

آزمون مجزا از هم مشکل فنی در زمان برگزاری آزمون نداشتیم.

دهد.

 .8کمبود تجهیزات برگزاری کالس آنالین از جمله قلم نوری.

آشنایی اساتید دانشگاه با نحوه آموزش به صورت الکترونیکی بده منظدور
آشنایی اساتید سه اقدام به صورت همزمان انجام شد.
الف .تشکیل گروههایی از هدر دانشدکده در واتدس آ و عضدویت
کارشناسان بخش فنی مرکز آموزش الکترونیکی به عنوان راهنما
ب .تهیده فددیلم هددای آموزشددی از نحددوه تدددریس در سددامانه آمددوزش
الکترونیکی
ج .ایجاد قسمت راهنمای استفاده از سیستم ویژه اسداتید و قدرار دادن
فیلم های آموزشی و نرم افزارهای مورد نیاز در آن قسمت

.5

دادن آموزش های الزم به دانشجویان روزانه
الددف .تهیدده فددیلم هددای آموزشددی از نحددوه اسددتفاده سددامانه آمددوزش
الکترونیکی و انتشدار آن از طریدق کاندال روابدو عمدومی دانشدگاه و
تشکل های دانشجویی

 -2نتیجه گیری
با توجه به شرایو پیش رو به نظر می رسد ترم آینده نیز برگزاری کدالس هدا بده
صورت غیرحضوری باشد بنابراین با توجه به تجربه و مشکالت موجود اقدامات
وارد زیر پیشنهاد می شود
.1

امکان یک سامانه مناسب برای ذخیره اطالعات

.2

ایجاد خوشه کامپیوتری بدرای سدرورهایی کده در تدرم گذشدته زیدر فشدار
بودند.

.3

بکارگیری نیروی پشتیبان فنی بیشتر

.۴

نیازسنجی امکانات مورد نیاز اساتید و فراهم آوردن آن قبل از شدرو تدرم
جدید

ب .پاسخ گویی به سواالت دانشجویان از طریق ایمیل
ج .ایجاد قسمت راهنمای استفاده از سیستم ویژه دانشجویان به منظور

نیمسال دوم سال تحصیلی  9۸-99به صورت الکترونیکی با تمام مشکالت

پاسخ گویی به سواالت دانشجویان  ،قدرار دادن فایدل هدای راهنمدا و

و چالش هایش گذشت .آنچه در پیش رو داریم یک تجربه بسیار گرانبهدا

نرم افزارهای مورد نیاز

بددرای همدده گددروه هددا از جملدده اسدداتید ،دانشددجویان ،کارکنددان و مدددیران

از جمله مشکالتی که برای برگزاری کالسها به صورت الکترونیکدی

دانشگاه است که می تواند حتی با وجود برگشت شرایو به حالت عدادی،

با آن مواجه بودیم به این شرح است

زمینه ساز تغییرات خوبی در عرصه یاددهی ویادگیری باشد.

16۴

تجربیات دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توسعه آموزش مجازی در کشور
آیین محمدی ،*1ریتا مجتهدزاده ،2سید ناصر استاد ،3آزاده شعبانی ،4عیسی رضایی

5

 .1استادیار ،متخصص آموزش پزشکی ،گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وابسته دوم و معاون دانشگاه علوم پزشکی مجازی .آدرس:
تهران ،خیابان مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه یکم ،پالک  ،3تلفنaeen_mohammadi@tums.ac.ir .41134 :
 .2استادیار ،متخصص برنامه ری زی آموزش از دور ،گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وابسته دوم و مدیر کارگروه MOOCs-LMS
دانشگاه علوم پزشکی مجازیr_mojtahedzadeh@tums.ac.ir .
 .3استاد ،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وابسته دوم و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازیostadnas@tums.ac.ir .
.4

عضو کارگروه  MOOCs-LMSدانشگاه علوم پزشکی مجازیazad.shaa@gmail.com .
.5

استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی مجازیrezaeiphd@gmail.com .

چکیده تجربه

این طرح با روش پژوهش در عمل ( )Action researchاز بهمن ماه  1398تا پایان خردادماه  1399در دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام
شده است .محل اجرای طرح کلیه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور بوده است .علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به
عنوان یك دانشگاه پیشرو در آموزش ،پژوهش ،تولید و ترویج علم در حوزه آموزش مجازی تأسیس شده است .از رسالتهای این دانشگاه
همکاریهای علمی و فنی با سایر دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور و ارائه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری آموزش
مجازی به ایشان است ( .)1به دنبال شیوع بیماری کرونا در بهمن  1398دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور تعطیل شدند و آموزش
مجازی به عنوان راه حل ادامه فعالیتهای آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت ( .)4-2در این مقاله اقدامات و تجربیات دانشگاه
علوم پزشکی مجازی که به نمایندگی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسوولیت پیاده سازی ،پایش و
ارزشیابی کار را برعهده داشت ارائه شده است.
واژههای کلیدی:

آموزش مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی ،کووید  ،19تجربه توسعه

 - 1ساختار شرح گزارش

رسانهای کاربری ،ویژه مدیران ،استادان و دانشجویان تهیه شده و در اختیار ایشان

یکی از مهمترین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و تهیه سیستم

قرار گرفت.

مدیریت یادگیری الکترونیکی ( )Learning Management Systemنوید

 -3زیرساختهای سختافزاری سامانههای نوید با قدرت و سرعت تقویت

است .سامانههای نوید به طور اختصاصی برای  70دانشگاه ،دانشکده و موسسه

شد .به طوری که تا پایان اردیبهشت ماه  99هفتاد سرور قدرتمند با حدود 200

آموزش عالی زیر مجموعه وزارت بهداشت از سال  1397راهاندازی شده و به

 ،CPU coreبیش از یك ترابایت حافظه رم و بیش از  140ترابایت حجم ذخیره

رایگان در اختیار ایشان قرار گرفته بود ( .)6 ،5در بهمن  1398کمیته تخصصی

هارد در اختیار دانشگاهها قرار گرفت .کارشناسان دانشگاه به طور منظم کلیه

متشکل از  10نفر از متخصصان آموزش پزشکی ،یادگیری الکترونیکی و

سرورها و  70سامانه نوید را مونیتور کرده و هر گونه کمبود منابع یا توقف کار

متخصصان فنی تشکیل شده و راهبری پروژه را بر عهده گرفت .اقدامات اصلی

سرور را به سرعت رفع میکنند.

انجام شده عبارتست از:

 -4همزمان با اقدامات فوق به منظور دستیابی به عدالت آموزشی ،بیش از 300

 -1دانشگاه علوم پزشکی مجازی راسا انتقال اطالعات سیستمهای مدیریت

عنوان درسی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهیه شده و بر روی پلتفورم

آموزش دانشگاهها به سامانههای نوید را برعهده گرفت و در مدت  9روز

موکس کشوری آرمان که از محصوالت همین دانشگاه است ،به رایگان در

اطالعات استادان ،دانشجویان و دروس در حال ارائه در همه دانشگاهها را به

اختیار همه کشور قرار گرفت.

سامانههای نوید منتقل کرد.

 -5در خرداد ماه  99پرسشنامه روا و پایای ارزشیابی آموزش مجازی و سامانه

 -2سیستم پشتیبانی نوید بازنگری شده و با ادمین تمامی دانشگاهها در تماس

نوید برای تمامی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور ارسال شد.

مستمر بوده و آموزشهای الزم را به ایشان ارائه داد .همچنین هفت راهنمای چند

قسمت بسته به صورت طیف لیکرت پنج درجهای بوده و بخش کیفی نیز با
استفاده از تحلیل محتوای کیفی آنالیز شد.
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 -1-1نتایج :کلیه سامانههای نوید اطالعات کاربری خود را از طریق وب
سرویس به یك سایت مرکزی ارائه میدهند و آمار کاربری در سطح کشور به
طور لحظهای پایش و گزارشگیری میشود .تا پایان خرداد  ،99بیش از
 1533331دانشجو-درس شامل  181532دانشجو و  24362عضو هیات علمی
در سامانه نوید فعال بوده و  71824درس به صورت مجازی ارائه میشود .در
طی این مدت  436915محتوای الکترونیکی بر روی سامانهها بارگذاری شده و
 17900آزمون 104802 ،تکلیف و  17171گروه گفتگو برگزار شده است (.)7
تعداد  28دانشگاه پرسشنامه ارزشیابی را تکمیل کردند .نتایج آنالیز بخش
کیفی در گروه تخصصی برای اصالح فرآیند مورد استفاده قرار گرفت .در
بخش کمی نیز در کلیه قسمتها میزان رضایت به طور معنی داری از میانگین
باالتر بود ( ( )Pvalue = 0.000جدول .)1
 -2-1نتیجه گیری
مجموعهه این اقهدامهات بهاعه

شهههد کهه دانشهههگهاهههای علوم پزشهههکی بها آمهادگی

زیرسههاختی که از قبل داشههتند و با فراهم سههازی شههرایو الزم بتوانند در دوران
بحران کرونا به سههرعت برای ارائه درسها به شههیوه مجازی اسههتفاده کنند .به نظر
میرسهد با توجه به تجربه نیمسهال گذشهته ،دانشهگاهها میتوانند برای نیمسهال آتی
برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

0.89

3.8

گروه گفتگو

0.65

3.9

گزارشات

0.68

4.1

راهنماها

0.85

3.8

گرافیك و کاربر پسندی

منابع
 -1اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور .قابل دسترسی در:
 5 .مرداد https://vums.ac.ir/?page_id=133811399
2- Important guidance for medical students on clinical
rotations during the (COVID-19) outbreak. Press release.
Association of American Medical Colleges. Published
March 17, 2020. Accessed March 23, 2020.
https://www.aamc.org/
news-insights/pressreleases/importantguidance-medical-students-clinicalrotations during-coronavirus-covid-19-outbreak
3- Suzanne Rose. Medical Student Education in the Time of
COVID-19. American Medical Association. March 31,
2020. ddd:10.1001/dddd.2020.5227
4- COVID-19 updates and resources. Liaison Committee on
Medical Education. Updated March 25, 2020. Accessed
March 27, 2020. https://lcme.org/covid-19

 -5سامانههای نوید .قابل دسترسی در:

 -3-1سپاسگزاری

از وزارت بهداشهت ،درمان و آموزش پزشهکی که دانشهگاه علوم پزشهکی مجازی
را در اجرای این تجربه یاری کردند قدردانی میشود.
جدول  .1میزان رضایت از بخشهای مختلف بر اساس طیف لیکرت
انحراف معیار

میانگین

بخش مورد بررسی

0.74

3.8

بخش مدیریت

0.61

4.1

تعریف دروس و کاربران

0.59

4.2

معرفی درس

0.64

3.6

محتوا و منابع

0.75

3.9

تکالیف

 5 .مرداد https://vums.ac.ir/?page_id=182911399
6- Houshmand, S, Rezaei E., Hatami J., & Molaei, B. (2019). Elearning readiness among faculty members of medical
sciences universities and provide strategies to improve it.
Res
Dev
Med
Educ,
8(2).
http://doi.org/10.15171/rdme.2019.0xx .
7- Realtime accumulative statistics of NAVID usage in all
universities
for
current
semester.
Accessible
at:
http://rayaban.vums.ac.ir/. Retrieved: 29 july 2020.
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استفاده از عناصر بازی پردازی در سامانة آموزشیاری هوشمند و بررسی اثر آن بر عملکرد دانش
آموزان
2

محمدحسن عباسی ،1غالمعلی منتظر
.1

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال mhabbasi@iau-tnb.ac.ir
استاد مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرّس montazer@modares.ac.ir

چکیده تجربه

در این پژوهش ،سامانۀ آموزشیاری هوشمند(ساهوش) با استفاده از عناصر بازی پردازی طراحی و میزان اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مورد ارزیابی قرارگرفته است .زیرسامانۀ طراحی شده بر سامانۀ مودل افزوده شده و در درس آموزش ریاضی برای  117دانشآموز پایه نهم که از پیش
آشنایی با یادگیری الکترونیکی داشته اند ،اعمال شده است .به منظور پیادهسازی عناصر بازی پردازی ،هشت عنصر اصلی بازی شامل -1 :امتیاز -2 ،مرحله
و سطح -3 ،جایزه -4 ،مدال -5 ،محتوی -6 ،سیاهۀ پیشتازان -7 ،نقشه راه و  -8بازخورد در سامانه پیادهسازی شده است.
درس مورد نظر در طول هشت هفته برگزار شد  ،در دو هفته اول آزمونی از مباحث مطرح شده برگزار و نمرات آزمون ابتدایی سنجیده شد و در هفته
سوم پس از قرار دادن عناصر بازی پردازی برای تعدادی از دانش آموزان ،با برگزاری آزمون ثانویه در انتها ،نمرات ثانویه آنها پس از بازی پردازی مورد
سنجش قرارگرفته است .برای بررسی دقیق میزان اثر بخشی سامانه طراحی شده ،دانش آموزان در دو گروه بازی پردازی شده و بدون بازی پردازی (گروه
شاهد) مورد مقایسه قرارگرفتند و نمرات آنها در آزمونها با یکدیگر مقایسه گردید .برای انجام مقایسۀ دقیق این دو گروه از آزمون آماری Tبهره برده
شده است که نتایج حاصل از آن حکایت از تفاوت معنی دار نمرات دانش آموزان پس از بازی پردازی است .این نتایج نشان میدهد ،استفاده از عناصر
بازی پردازی با تحریک حس رقابتی دانش آموزان ،موجب افزایش معنادار میانگین نمرات و موفقیت تحصیلی در گروه بازی پردازی ،نسبت به گروه
شاهد شده است .این موضوع میتواند در مقیاس گستردهتر به عنوان یکی از ساز و کارهای اثربخش برای تحریض دانشآموزان برای بهبود عملکرد
تحصیلی ،در آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،سامانۀ آموزشیاری هوشمند(ساهوش) ،بازی پردازی ،موفقیت تحصیلی.
 -1مقدمه

اضافه شده اند .مدت زمان این دوره آموزشی هشت هفته آموزشی بود که در دو

در این پژوهش از ساز و کار بازی پردازی در طراحی سامانۀ آموزشیاری

هفته اول آزمونی از مباحث مطرح شده برگزار گردید و نمرات آزمون ابتدایی

هوشمند(ساهوش) استفاده شده است .عناصر بازیپردازی شامل  8عنصر

سنجیده شد و در هفته سوم عناصر بازی پردازی برای تعدادی از دانش آموزان در

«امتیاز»« ،مرحله و سطح»»« ،جایزه»« ،مدال»« ،محتوای»« ،سیاهۀ پیشتازان»« ،نقشه-

سامانه اضافه گردید .در انتهای این دوره آموزشی آزمون نهایی برای سنجش

راه» ،و «بازخورد» است .استفاده از این عناصر در فضای آموزشی با ایجاد حس

میزان اثرگذاری بازی پردازی بر نمرات برگزار گردید .برای بررسی دقیق میزان

رقابت و همچنین افزایش لذت با مکانیزم ترشح هورمون شادی (دوپامین) در

اثر بخشی سامانه طراحی شده ،در دو گروه بازی پردازی شده و بازی پردازی

هنگام موفقیت باعث ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد و ترغیب بیشتر یادگیرنده به

نشده (گروه شاهد) مورد مقایسه قرار گرفت و نمرات آنها در آزمونها با یکدیگر

یادگیری میگردد(مهانیان و منتظر.)1396 ،

مقایسه گردید .برای انجام قیاس دقیق این دو گروه از آزمون آماری  Tبهره برده
شده است.

 -2پیاده سازی

برای طراحی زیر سامانه ،از نرم افزار مودل استفاده گردیده است و در درس

 -3نتایج

آموزش ریاضی برای  117دانشآموز پایه نهم که از پیش آشنایی با یادگیری

برای مقایسه عملکرد تحصیلی ،دو نمره آزمون اولیه و ثانویه یادگیرنده با

الکترونیکی داشته اند ،اعمال شده است .به منظور پیاده سازی ،عناصر بازی

یکدیگر مقایسه شده است .آزمون اولیه ،نمره آزمونی است که در دو هفته

پردازی توسط ماجولهای مختلف در سامانه پیادهسازی شده است .پس از طراحی

ابتدایی از یادگیرنده اخذ شده و نمره آزمون ثانویه شامل میانگین آزمون نهایی

ماجولهای بازی پردازی ،این عناصر برای یک گروه از دانش آموزان به سامانه
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جدول  .3آزمون آماری  tبرای مقایسه عملکرد در آزمون اولیه و ثانویه

است .در جدول ،1توصیف آماری دو گروه شامل میانگین و انحراف معیار
نمرات آزمون اولیه و نهایی با یکدیگر مقایسه شده است.
جدول  .1توصیف آماری نمرات اولیه و نهایی دو گروه
آزمون اولیه

آزمون اولیه

آزمون ثانویه

t-value

0.046

2.81

P-value

0.964

0.008

آزمون نهایی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نتایج آزمون فوق نشان میدهد در حالیکه نمرات دو گروه در آزمون اولیه تفاوت

گروه آزمون

50.37

22.07

63.44

14.77

معناداری با هم ندارند ،اما در آزمون ثانویه میانگین نمرات گروه آزمون به طور

گروه شاهد

53.64

33.06

56.15

16.83

معناداری از نمرات گروه شاهد باالتر است .این موضوع حکایت از آن دارد که

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمرات در گروه آزمون ،باالتر از گروه شاهد
است و میزان پیشرفت تحصیلی در این گروه بیشتر است.

استفاده از بازی پردازی در سامانۀ آموزشیاری هوشمند ،منجر به بهبود عملکرد
دانشآموزان شده است.
 -4نتیجه گیری و جمع بندی

برای بررسی دقیقتر ،میانگین نمرات این دو گروه قبل و بعد از بازی پردازی با

نتایج حاصل از این قیاس نشان دهندة این واقعیت است که نمرات دانش آموزان

استفاده از آزمون آماری Tمقایسه شده است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول

گروه بازی پردازی در آزمون ثانویه تفاوت معناداری نسبت به گروه شاهد داشته

 2آورده شده است.

اند ،در حالیکه این تفاوت معنادار در آزمون اولیه وجود نداشته است .همچنین با
قیاس نمرات اولیه و ثانویه نیز مشاهده میشود که در گروه بازی پردازی دانش

جدول  .2آزمون آماری  tمقایسه عملکرد پپش و پس از بازی پردازی
گروه بازی پردازی

گروه شاهد

آموزان پیشرفت قابل توجه و معناداری در نمرات داشتهاند ،در حالیکه در گروه

t-value

2.6

0.298

شاهد نمرات دو آزمون تفاوت معناداری ندارد .این موضوع نشان میدهد استفاده

P-value

0.016

0.770

از بازی پردازی میتواند در مقیاس گستردهتر به عنوان یکی از ساز و کارهای

جدول فوق نشان دهندة آن است که میانگین نمرات در گروه بازی پردازی ،در
دو آزمون تفاوت معناداری دارد .چرا که مقدار  pکمتر از  0.05است ،درحالیکه

اثربخش برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان در یادگیری الکترونیکی،
مورد توجه قرار گیرد.
 -5منابع

این تفاوت معنادار در گروه شاهد مشاهده نمیشود.

مهاانیاان ,علیرضاااا و غالمعلی منتظر ،1396 ،تبیین مفهوم باازی پردازی و ارایاه مادل بهره

جدول  3مقایسه میانگین نمرات دو گروه در آزمون اولیه و ثانویه با استفاده از

برداری از آن در آموزش ،کنفرانس تحقیقاات باازی هاای دیجیتاالگگرایش هاا،فنااوری هاا

آماری  Tرا نشان میدهد.

و کاربردها ،تهران ،بنیاد ملی بازی های رایانه ای-دانشگاه علم و صنعت ایران.
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افزایش مهارت اعضاء هیأت علمی دانشگاه برای اجرای دوره الکترونیکی
2

سید امید فاطمی ،1نگین عباسپور

 .1دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران omid@fatemi.net
 .2همکار طرح یادگیری اجتماعی ،مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهرانnabbaspour@ut.ac.ir ،
چکیده تجربه

با همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی اجباری آموزش حضوری ،استادان ناچار به انتقال به روش یاددهی برخط در مقابل روش سنتی چهره به چهره شدند.
آنچه در این انتقال مورد غفلت اکثر استادان قرار گرفت تفاوت نگرش در این دو شیوه از یاددهی بود .بسیاری از استادان با فرض این که همان روش
چهره به چهره را فقط الزم است به صورت اینترنتی اجرا کنند وارد این فرآیند شدند .آنچه در این تجربه گفته می شود تفاوتهای اساسی مفهومی در این
دو روش است و کارگاهی که بر این اساس برای افزایش مهارت اعضاء هیأت علمی طراحی شده است توضیح داده خواهد شد .بنای آموزشهای چهره
به چهره به طور معمول بر شیوه های استاد محور ،سخنرانی محور و تماس همزمان و چهره به چهره است .اما کلید موفقیت در یادگیری الکترونیکی شیوه
دانشجو محور ،فعالیت محور ،محتوا محور و شبکه محور است .این اصول و نحوه اجرای آنها در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی در کارگاه برای
استادان ارائه شده است.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،یادگیری دانشجو محور ،یادگیری فعالیت محور ،یادگیری محتوا محور ،یادگیری اجتماعی ،توانمند سازی
 )4واحدهای درسی دوره

 .1ویژگی کارگاه

 )5رصد و ارزیابی

عوامل مهم در اجرای یک دوره آموزشی و تبدیل آن به دوره ای که

 .3دستاورد ،2هدف 3و پیامد 4دوره

باعث یادگیری عمقی برای دانش پذیران می باشد در تحقیقات مختلف
ذکر شده است .اما عامل اصلی و محوری در همه اینها توجه به مسئله

آنچه هر دوره آموزشی دنبال می کند پیامدهایی خاص برای دوره است

طراحی تدریس 1می باشد .مدلهای متعددی برای طراحی تدریس ارائه

که در انتهای دوره الزم است دانش پذیران به آن رسیده باشند .ویژگیهای

شده است .نگارنده مدل بومی ساده ای که به اختصار دستور نامیده می

این موارد و تفاوت آنها در کارگاه به تفصیل ارائه می شود.

شود را ارائه داده است.

 .4سرفصل و سیالبس

ویژگی اصلی این کارگاه این است که عالوه بر ارائه مسائل تئوری برای

بعد از تعیین اهداف دوره الزم است که معلوم شود که برای رسیدن به آن

اجرای یادگیری الکترونیکی نحوه اجرای آن به صورت واقعی و عملی

اهداف چه مواردی الزم است در دوره پوشش داده شود.

نیز ارائه می شود.

 .5واحدهای درسی

 .2مدل دستور در طراحی تدریس

5

با مشخص شدن سیالبس الزم است که محتوای آموزشی طراحی شود و

مدل پیشنهادی نگارنده برای طراحی تدریس از پنج رکن تشکیل شده

در اختیار دانش پذیران قرار بگیرد.

است که از ابتدای کلمات آنها واژه دستور ساخته می شود.

 .6تعاملها و فعالیتهای دوره

این پنج رکن عبارتند از:
 )1دستاورد ،هدف و پیامد

از عوامل موثر در یادگیری فعالیت دانش پذیر و تعامل با محتوای درسی

 )2سرفصل و سیالبس دوره

می باشد .این مسئله باعث عمق بخشی به یادگیری دانشجو می کند.

 )3تعاملها و فعالیتهای دوره
1

Instructional Design
Objective
3
Goal
2
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4
5

 .7رصد و ارزیابی

در دوره اول تئوری های اصلی معرفی می شوند .و این پایه برای چهار

همانطور که گفته شد طراحی تدریس بر محور اهداف و پیامدهای دوره

دوره دیگر که اجرای دقیق همان اصول طراحی تدریس می باشند است.

می گردد .در حین اجرای دوره الزم است که پیشرفت دانش پذیر رصد

دوره دوم به دستاوردها و واحد های آموزشی می پردازد .دوره سوم برای

شود و در مراحل مختلف ارزیابی صورت پذیرد.

ایجاد سناریوی تدریس و ساخت ویدیوی آموزشی طراحی شده است.
در دوره چهارم به تعامل ها و فعالیتها پرداخته می شود و دوره پنجم

 .8یادگیری آینده

متکلف بحث رصد و ارزیابی می باشد.

آنچه به عنوان یادگیری عمقی در یادگیری آینده ذکر می شود چند

مزیت این کارگاه ارائه تئوری های یاددهی و یادگیری با همراهی اجرای

مشخصه دارد .عوامل مهم آن به اختصار اینجا ذکر می شود و تک تک

عملی این تئوریها در سامانه و به صورت الکترونیکی است ..هدف این

این عوامل در کارگاه آموزش داده می شود:

کارگاه آموزش کار با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی( 10در اینجا

 -1محتوا محور (مخصوصا محتوای چند رسانه ای)

مودل )11نیست اگر چه که این اتفاق برای افرادی که این کارگاه را

 -2فعالیت محور (در مقابل منفعل)

بگذرانند حاصل خواهد شد.

 -3دانش پذیر محور (در مقابل استاد محور)
 -4شبکه محور – یادگیری اجتماعی (در مقابل یادگیری انفرادی)

 .10لیست فیلمها

به دلیل محدودیت در تعداد صفحات لیست فیلمها در این نوشتار ارائه

 .9معرفی کارگاه

کارگاه روشهای نوین یاددهی و یادگیری ،طراحی

نمی شود .در مجموع  67کلیپ در این کارگاه ارائه می شود

تدریس 6و اجرای

برخط یادگیری 7دانشجو محور ،8محتوا محور و فعالیت محور 9برای کلیه

 .11نتایج اجرای کارگاه

اساتیدی که در حوزه یاددهی و یادگیری (چه به صورت چهره به چهره و

این کارگاه تا به حال  4بار اجرا شده است .سه بار برای اعضاء هیأت

چه به صورت برخط) فعالیت می کنند طراحی شده است .مطالب این

علمی دانشگاه تهران برگزار شده است .و یک بار به صورت آزاد برای

کارگاه بر اساس نیازسنجی های میدانی و تجارب دانشگاهی طراحی شده

عالقه مندان دیگر اجرا شده است.

است.

نتایج نشان می دهد که کارگاه برای اجرای دوره های الکترونیکی و حتی

ویژگی این کارگاه شمول بر کلیه مطالب و ارائه صفر تا صد اجرای دوره

روش حضوری موثر بوده است.

می باشد .برای دسته بندی مطالب این کارگاه قابل اجرا در  5دوره می
باشد .کلیه فیلمهای این کارگاه شامل  67کلیپ آموزشی (معموال بین  8تا
 )14دقیقه به صورت کامل در پایان این مستند آمده است

6

9

7

10
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8
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Activity based
)LMS (Learning Management System
11
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چگونه توانستم بر مشکالت تدریس آنالین ریاضی غلبه کنم؟
1

پروانه کسایی
.1

دبیر ریاضی دبیرستان فراست p_kassaei@yahoo.com

چکيده تجربه
شییع ررناا ن اررا ستیتمیآ ن در سییتیتآ سع پ ن شرنرپی دری ی جدیدی ب رنی سع پ ن حتی شرنرپ گشیعد  .در ابتدای اسر دااش سع ن سعلآی بی هیچ
تجرب ار شینددیی هن سیردرگآ ن ااشییاا ی شیرن ب یاددهی ن یادگیری اکید ررداد ا اسا ب سرنر ن با ت ادا تجارن بید دااش سع ی ن بید سعلنی رآ رآ هن ی
سجنعع راه خعد را شیدا ررداد ن رن ب رن سحکآ تری با ااگیزه تر ن با اطنیدان بیشتر در اید ستیر گام برداشتدد .ا سالهای دنرتر یکی ا دغدغ های سد جذابتررردن
سع پ ریاضیی با اسیتداده ا ابزارهای سع شیی گعااگعن بعد .با اعتماد ب ایدک هرچ درس جذابتر ارائ شیعدی ااگیزه برای یادگیری بیشیتر نیادگیری راحتتر سیشیعدی
ا تعطیلی ااخعاست ای ر ب دلیل شیع ررناا شیش سدی برای شیادهرردن ایدههای سع شیام استداده رردم
.

مقدمه

 -1بیان شیدا

با تعج ب ایدک درس حتابان تخصصی ترید درس دااش سع ان رشت ی ریاضی

بعدن ب ن

اسیت ن سعنع برای یادگیری سداهیآ ن دچار سشیکل هتیتددی هنیشی در اید فکر

 -2ارائ گزارپ عنلکرد هدتگی دااش سع

بعدم ری چطعر سیتعااآ بیا جیذانتر رردن رکس ن ارائی ی خیا

 -3ارسیییاا نییدئعهیای سع شیییی جلتییی ی یدیده در ااتهیای رکس بی سدظعر

ن ستدیان

جییلییعگیییییری ا هییدر رفییت سییان رییکس بییرای دااییلییعد نیییدئییع

سطیالیر رییاضییییی اسر ییادگیری را برای دااش سع ااآ ای تدهیا راحیتتر بلکی

 -4استداده ا نیدئعیی ر ا تدری

خعشیایدد ردآا یکی ا رنشیهای سعرد عک سد برای سع پ ریاضیی اسیتداده ا
رنپ سع پ سعکعس در تیدری
شیدم ب شییعه ای ستدان
ن گرفتآا تدری

بعد ری در فرایدیدبرگزاری اید رکس سعفق

نیدئع هایی ر با ارم افزار تعلید شییدهااد ب سدظعر حدظ ارت اط عاطدی بید سعلآ
 -6سعظف انعدن دااش سع ب ارسیاا جزنه ای ر ا رنی نیدئع اعشیت اسیت

سع پ سهیا ررد ا

برای اطنیدان ا ایدک نیدیع دیده شده باشدا

روند برگزاری کالس آنالین
رکس سع پ سجا ی سد در سحیط اشلیکیشیید ناتتییا  1برگزار شیید ا برای
تیدری

نییدیعهیایی ری بیا رنیر ارم افزارهیای شیانرشعیدیت ن ریاستیا ییا سیده ررده

بعدم را سرحل ب سرحل برای دااش سع ان ارساا سیرردمی اها داالعد سیررداد
ن سیدیداد ن سیعا تشیان را سیشرسییداد ن سی

نیدیعی بعدی نااااا در اهایت

 -9فرصت دادن ب دااش سع ان برای ارائ تعاانددیهایشان در الر طرح فعالیت
های هد

سدد

 -10ستدع رردن شیعه ار شیابی

شيوه های آزمودن ميزان یادگيری
هر جلت ی ب شیییعه های ستدان ا سعخت هایشییان سییعاا سیکردمی هآ ب سدظعر

هآ چدد سییعاا برای گرفتد با خعرد سطلر ب اعبت ارسییاا سیکردمی تصییادفی ا
ب

سعلآ رنی نایت برد تهی شده در ردار تهی

ن دااش سع

ن را اجرایی ردآ ن در اهایت اتیج ی اتی تا سطلعبی ا

اکیدی فضا را برای اجرای اید اع

ن صیریق عااید ن احعه ار شییابی ا ابتدای شیرن رکس ن شای دد

شدایی با انعا سعا

هایی ر حضیعرشیان را اعکم ررده بعداد سیشرسییدم ن اهایتا برای جلتی بعد

بیشتر ن هآ برای هیجان ااگیز رردن رکسی ر در اداس

تکلیف سعید سیرردما ال تی در اید بید چدید سعن تشیییریحی بی شییییعه هیای

ب چدد سعرد اشارهای خعاهآ داشت:

ستدیان هآ برگزار رردم ری دراداسی بی اهیا خعاهآ شرداخیتا اسیا بی سرنر سیان ن

▪ب تعدادشان سعاا طرح سیکردم ن برای هر سعاا ا یر تا تعداد ادرا رکسی

با رتیر تجرب ن تیییر در بعضیی رفتارها سیعی رردم رکس را ب گعا ای اداره

یر عدد را ااتخان رددد

بعد سیعاا را ارسیاا سیکردم ن هرر

ردآ ر بیشترید با دهی سنکد را بگیرما
برای بررسیییی رنی ن سیاری جعاایر سختلف تیدری

باید ب سیعاا خعدپ جعان سیدادا ش

شایان سهلت سمرر رلید را برایشییان ارسییاا ناشییکا تشییان را برطر

اکید ی در دنسرحلی ا

دااش سع ااآ اظرسییدجی رردما با بررسییی هر دن سرحل اظرسییدجی ن سطالع ن
تحمیق رنی اکا سطرح شدهی اکا

شیناره در اظر سیگرفتآ ن ا اها سی خعاستآ ب تصاد

ا

سیکردم ن

دراهایت تکلیف جلت ی یدده اعشتد سعاا ن جعابهای هن تعسط هن بعد.

ابل تاسل یر را استخراج رردم:

 تهران اتعبان ارتش سحل اراج رعچ صاد ی سمدم غربی شکک  10ناحد یر ردشتتی 1693716414تلدد 09352532402
Whats app
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▪ا خعد ب

ها سیخعاسییتآ برای جلت ی بعد 10سییعاا با شاسییح طرح ردددی بدنن

پيشنهادات

ایدک ا ل با دااش سع ان هناهدگ ررده باشآ ر رار است اید ده سعاا رجا

•ب ستئعلید رشعر

اسییتداده شییعدی یر ادر را ااتخان سیکردم ن ا ان سیخعاسییتآ یر سییعاا بدنن

تعج ب ایا های سع شی دااش سع ان ن دبیران

شاسیح در گرنه بگذارد ن ش

ا سهلت سمرر برای حل سیعاای سی ادر را ااتخان

ردید ری جعابهیایشیییان را در گرنه بگیذاراید ن بی شیاسیییح ب ی هیا انره دهیدا در اید
رنپ ا سیایر ب

تیییر اگرپ درالگعی ار یابی سعلنان

•ب هنکارااآ

ها هآ سیخعاسیتآ ب سیطق ن رار یی سیعاا طرح شیده استیا

بدهدد.

داشتد اظآ فرانان در شرن ن اتنام رکس

▪شیدا رردن اشت اهاتی ر ب عند در نیدئعها سرتکر سیشدم
▪در ااتهای جلتی برای جلتی یدده تعدادی ا ب

برگزاری رکسهای سع شی سعرد ایا برای تدری

اکید برای دبیران

داشتد جدیت یاد در بررسی تکالیف

ها را برای نیدئعراا ااتخان

سیکردم ن لیتت اساسی را دراختیارشان رار سیدادما
▪برای اسییتداده ا تعاانددیهای دااش سع ان نتکنیل انره ستییتنر یر فعالیت

ردار گذاشتد تدکرا تدری

سدتی ن شذیرپ فرهدگ سع پ اکید

ب رن رردن اطکعا راس یعتری ن رنی نردن ب تعلید سحتعای الکترنایکی

عنلی برایشیییان تعریف رردما هردااش سع هر س حثی ا حتیییابیان ری در ن
ضیییعف داشیییت را بی رنیر شیانرشعیدیت تیدری

ردید تیا بی عدعان دااش سع

منابع و ماخذ

ریاضی هآ با ارم افزار جئعج را در ترسیآ های ریاضی ن هآ با فرسعا اعیتی در
سحیط فی  2شیییدیا شیییعادادر تنیام سراحل ااجیام اید فعیالیت در صیییعر ایا

الف -رتابها:
سیر دنایالیدی تاایتی صیییالحیی نحییدی ارعی نارریی اسییینیاعییل ی راهدنیای

درردارشان بعدما

ییییادگیییییییری ن تیییدریی ی

ا راه دنر)ی ااتشارا دااشگاه عکس ط اط اییی چا انای 1388

نتيجه گيری
با تعج ب ایدک تدری
هنراهی هر دنطر

یر اسر دنسعی استی ب دست نردن اتیج ی سطلعنی
را سیطل دا خصیعصیا در شیرایطیر تدری

ب صیعر ا

راه دنری سجا ی ن اکید صیعر سیشذیردی اعتناد دن طرف ی ستیئعلیت شذیری ن
در ااط اق با شییرایطی ا ارران سهآ برای رسیییدن ب اتیج دلخعاه هتییتددا در
اید سیان اسییتداده ا ابزارها ن برااس های راس یعتری برای تعلید سحتعاهای جذان
اسری بتیییییار سهآ ن ضیییرنری اسیییت چراری رنپ تیدری

اکید بیا تدیانتهیای

اگرشییی ن سییاختاری در سمایتیی با رنپ سییدتیی شییرایط ن اسکااا خعدپ را
سیطل دا اسا باید اید اکت را دراظر گرفت ر تعلید سحتعا هرچدد در سییطق بتیییار
عیالی بی تدهیایی انیتعااید سعفمییت ایجیاد ردید ن حتنیا در ردیار ییر سحتعای جیذانی
باید ب تنام جزییا

تیییلیییدیییییییمیییی

درایییظیییام حضیییییعری ن

سع پ سدجنل ار شییابیی اظآ فرانان ن جدیت در گرفتد

دانلیی لیزای یادریی سصیییطدیی ابزارهیایی برای سعفمییت در تیدری

اکیدی

ااتشارا سا سان سنتیچا انای 1393
هرادی شعری سحندی فردحتییدیی سهتیای گام ب گام با سعدا فارسیی برای سدیران ن
سیییدرسییییییانی اایییتشییییییارا

شیییییییام حیییدیییان ی چیییا

انا 1398

ن -سجل :
سیترا دااشیعری سمال یادگیری سشیاررتی الکترنایکی 3ی فصیلداس علنی شونهشیی ی
دنره 1ی شناره 3ی شاییز 1390
https://ijvlms.sums.ac.ir/article_45996_97fd0b4005c1d8
59943d4067545399ba.pdf
 سایت:خ رگزاری تتدیآ https://www.tasnimnews.com
شررت شونهشافزار فردا https://pafcoerp.com/

با خعرد ایز بتیار تعج رردا

office
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