
آذر 1399

وضعیت 

آموزش 
مجازی

 در ایران و جهان



2

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان



3

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان



فهرست
مقدمه....................................................................................................................... 5

بخش اول: تحوالت نظام تعلیم و تربیت متأثر از فضای مجازی........................................................ 7
8 ................................................................................ 1( دانش آموز )یادگیرنده( و فضای مجازی
9 ................................................................................................ 1-1( بازتعریف دانش آموزی

2-1( فرصت های جدید دانش آموزی....................................................................................... 10
3-1( چالش های جدید دانش آموزی....................................................................................... 11
11 .................................................................................... 2( فرایند یاددهی ـ یادگیری )پداگوژی(
14 .................................................................. 3( مدرسه )محیط یاددهی ـ یادگیری( و فضای مجازی
1-3( بازتعریف مدرسه...................................................................................................... 14
2-3( فرصت های جدید مدرسه............................................................................................ 17
18 ............................................................................................ 3-3( چالش های جدید مدرسه
19 ............................................................... 4( آموزش وپرورش )نهاد تعلیم و تربیت( و فضای مجازی
1-4( بازتعریف آموزش وپرورش............................................................................................. 22
2-4( فرصت های جدید آموزش وپرورش................................................................................... 24
26 ................................................................................... 3-4( چالش های جدید آموزش وپرورش

بخش دوم: آموزش مجازی در جهان...................................................................................... 31
مقدمه....................................................................................................................... 32
1- دسته بندی انواع آموزش مجازی در جهان............................................................................. 32
2- شرکت های بزرگ ارائه دهندۀ آموزش مجازی.......................................................................... 32
3- اقتصاد آموزش و حجم بازار............................................................................................ 35
4- آموزش مجازی و توسعۀ فنّاوری........................................................................................ 36
37 .............................................................................................. 5- مروری بر تجربیات جهانی
6- مقایسۀ رویکردهای رایج جهانی در به کارگیری فضای مجازی........................................................ 41
41 ...........................................................................)Distance education( آموزش از راه دور )1
1-1( آموزش از راه دور چیست؟............................................................................................ 41
42 ........................................................ 2-1( آموزش از راه دور چه کاربردی برای کودک و نوجوان دارد؟
44 .......................................................................................... )e-learning( آموزش مجازی )2
1-2( آموزش مجازی چیست و چه تفاوتی با آموزش از راه دور دارد؟................................................... 44
53 .............................................................................. )Blended Learning( آموزش تلفیقی )3
53 ................................. 1-3( راه حل استفاده از فضای مجازی برای ارتقای کیفیت یادگیری کودک و نوجوان
55 .......................................................... 2-3( شیوه های رایج آموزش تلفیقی برای کودکان و نوجوانان

بخش سوم: آموزش مجازی در ایران...................................................................................... 58
59 ............................................................................................... 1- ایران در رتبه بندی جهانی
59 ................................................................................................ 2- اقتصاد آموزش در ایران
60 ...................................................................................................... 3- مروری بر تجربیات
60 ..................................................................................................... 1-3( مدارس از راه دور
61 ..................................................................................................... 2-3( مدارس هوشمند
66 ............................................................. 4- سیاست گذاری برای تحول )نامۀ تحول و بلوغ سازمانی(
69 ........................................................................................ 5- دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی
6- بازیگران بخش خصوصی............................................................................................... 71
73 ........................................................................................ 7- دانشگاه، خبرگان و تأثیرگذاران
8- جامعۀ مدنی............................................................................................................. 75
9- زیرساخت................................................................................................................ 75
10- خدمات.................................................................................................................. 76
76 .................................................................................................................... 11- محتوا
76 ............................................................................................... 12- تأثیرات کرونا بر آموزش
77 ...................................................................................... 13- شبکۀ آموزش دانش آموز )شاد(

80 ............................................................................................................. فهرست منابع:



وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان



6

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان

  پیشگفتار 

»فرهنگ« که یکی از ابعاد اصلی حیات اجتماعی است و در نظام جمهوری اسالمی ایران رکن  قدرت نرم 
و مقوم پایه های امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، در سالیان اخیر به شدت تحت تاثیر 

فضای مجازی قرار گرفته و دستخوش تغییرات فزاینده شده است.

تبدیل تعامالت میان مردم به صورت شبکه ای، درنوردیدن مرزهای زمان و مکان، تأمین انواع نیازهای 
خدماتی و محتوایی در بستر پلتفرم ها و سرویس های بزرگ، تغییر نمودهای فعالیت فرهنگی به طورکلی، 
توسعه نقش فرهنگ و سبک زندگی غربی، گذار از رسانه های سنتی و جمعی به رسانه های نوین و کاربر 
محور و ظهور سامانه های پیام رسانی مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی تنها گوشه ای از این تغییرات  

است.

برای اشاره به موارد بیشتر باید از درآمیختگی هویت های فرهنگی اسالمی با غیر اسالمی، ظهور بازیگران 
جدید غیرحرفه ای و داوطلب در تولید و توزیع انواع محتوا، تنیده شدن محتوای سالم با اخبار جعلی و 
شایعات و مطالب نادرست، توسعه فضای فرهنگی خارج از ضوابط و رویه های جاری حاکمیتی و دسترسی 

آسان و ارزان به محصوالت فرهنگی تولیدشده توسط سایر کشورها نام برد.

همچنین تغییر گروه های مرجع فرهنگی سنتی و جایگزینی آن ها با سلبریتی های بعضاً مروج بی اخالقی، 
تحول در ابزارها  و روش های اقناع افکار عمومی، توسعه اوقات فراغت و شکل گیری اقتصادی بزرگ برای آن 
و درنهایت افت قدرت حاکمیت در این عرصه همه و همه ازجمله گزاره هایی است که بیانگر گستره و عمق 

تغییرات و تحوالت در این حوزه است.

در حوزه آموزش نیز فضای مجازی تغییرات و به تعبیر دقیق تر »تحوالت« عمیقی را ایجاد کرده است؛ 
آموزش هم اکنون محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در هر لحظه می توان به دانش و مهارت دلخواه 
دسترسی پیدا کرد. با ورود به عصر اطالعات، نقش معلم به مثابه یک »دانای کل« متزلزل شده است 
و دانش آموزان دیگر پذیرنده منفعل آنچه که از معلم و کتاب درسی به آنان منتقل می شود، نیستند. 
شیوه های یادگیری با توسعه فناوری )به ویژه در زمینه VR و AR( متنوع شده و علم شبیه سازی باعث هرچه 
دقیق تر جهان واقعی شده است. همچنین گسترش بهره گیری از هوش مصنوعی و کالن داده ها، ضمن 
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ایجاد پرونده الکترونیکی مادام العمر برای هرکس، امکان هدایت تحصیلی دقیق )بر اساس توانمندی و نیاز 
دانش آموز( و شخصی سازی آموزش متناسب با جنسیت، استعدادها و شرایط فرهنگی-اجتماعی او فراهم 
کرده است. به لحاظ سیاسی و حکمرانی نیز، با توسعه موسسات آموزشی و متکثر و متنوع شدن آموزش ها 
و اعطای مدارک معتبر جهانی، امکان  نقش آفرینی دولت ها به واسطه حضور شرکت های بزرگ خارجی 

ارائه دهنده آموزش، تضعیف شده است. 

در کنار این تحوالت، البته برخی نقش ها و ماموریت های بنیادی آموزش و پرورش که تعالی شخصی، 
ایفای نقش در تحوالت اجتماعی و  برای  هویت یابی، جامعه پذیری و درنتیجه آماده سازی دانش آموزان 
سیاسی، همچنان پابرجاست و نیاز به مواجهه حضوری با دانش آموزان برای تعلیم و تربیت )در معنای دقیق 

کلمه( همچنان الزم است.

معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درصدد است تا با ارائه گزارش های 
موضوعی تأثیرات فضای مجازی را بر هریک از محورهای مهم حوزه فرهنگ تا حدودی تبیین نموده و 
زمینه را برای بهره مندی از دیدگاه های نخبگان، مدیران، مسئولین ذی ربط، فعاالن بخش خصوصی و همه 
صاحب نظران و عالقه مندان فراهم نماید و ره آوردی ارزشمند در طراحی و تنظیم مدل نوین حکمرانی در هر 

یک از این عرصه ها متناسب با مبانی اسالمی و ایرانی به دست آید.

پیشاپیش از توجه و مشارکت همه عزیزان در این مسیر خطیر صمیمانه سپاسگزارم.

امیر خوراکیان

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی 
مرکز ملی فضای مجازی
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بسمه تعالی

  مقدمه
نفــوذ فزاینــدۀ فنــاوری در زندگــی امــروزۀ مــا تــا بدان جــا پیــش رفتــه اســت کــه برخــی از صاحب نظــران 
آن را بزرگ تریــن تغییــر ایجادشــده در زندگــی بشــری از پیدایــش شهرنشــینی تاکنــون برشــمرده اند. 
ابعــاد گســتردۀ ایــن نفــوذ را می تــوان بــا تأملــی کوتــاه در میــزان تعامــالت گســترده و روزمــرۀ مــردم بــا 
یکدیگــر از طریــق فناوری هایــی همچــون موبایــل، ایمیــل، تــاالر گفت وگــو، پیــام رســانه ای متنــی، صوتــی 
و تصویــری و ... دریافــت نمــود. اســتفاده از فنــاوری به نوعــی در زندگــی روزمــرۀ مــا عجیــن شــده و بــه 
ــر از آن تبدیل شــده اســت. هوشــمندتر شــدن فنــاوری در طــول دهه هــای گذشــته از  جزئــی جدایی ناپذی
یک ســو و تغییــر ماهیــت نــوع فعالیت هــا و تعامــالت بشــر از ســوی دیگــر موجــب تســریع در نفــوذ فنــاوری 

در زندگــی بشــر شــده اند.
در ایــن میــان، حیطــۀ آمــوزش و یادگیــری از نفــوذ فنــاوری در همــۀ ابعــاد زندگــی انســان مســتثنی و بی بهره 
نبــوده اســت. در طــول دهه هــای گذشــته، فنــاوری موجــب بــروز تغییراتــی در »حیطــه« و »فراینــد« 

یادگیــری شــده اســت.
ــی  ــق را موجــب شــده اســت و موجــب انقالب ــی عمی ــاوری تحول ــوان گفــت کــه فن در بعــد »حیطــه« می ت
در »دسترســی فراگیرتــر و عادالنه تــر« بــه فرصت هــای آموزشــی در جهــان شــده اســت. امــروزه، بــرای 
دسترســی بــه یادگیــری، مرزهــا و محدودیت هــای زمــان و مــکان تــا حــدود زیــادی بــه لطــف فنــاوری 
درنوردیــده شــده اند. در نتیجــه، عالقه منــدان بــه یادگیــری در صــورت برخــورداری از دانــش پایــۀ فنــاوری 
و زبــان ــــ و حتــی بــدون مالحظــۀ محدودیت هــای مالــی ــــ می تواننــد تــا حــدود قابل توجهــی بــه آنچــه در پــی 

یادگیــری آن هســتند دســت یابنــد.
ــر انقالبــی دوم فنــاوری در یادگیــری را می تــوان ایجــاد تحــول در »فراینــد« یادگیــری دانســت. ایــن  تأثی

ــه دو ســطح تقســیم کــرد. ــوان ب ــد را می ت تحــول در فراین
یادگیــری اســتفاده  ارتقــای کیفیــت  بــرای بهبــود و  ابــزاری  فنــاوری به عنــوان  از  در ســطح اول، صرفــاً 
 Learning Through( »می شــود. در واقــع، پارادایــم قالــب در ســطح اول »یادگیــری از طریــق فنــاوری
Technology( اســت. در ایــن پارادایــم، از ابزارهــای مختلــف نرم افــزاری و ســخت افزاری فنــاوری از قبیــل 
نرم افزارهــای نقشــۀ ذهــن، طوفــان فکــری، بازی هــای آموزشــی نرم افــزاری، پاورپوینــت، ویدئــو پروژکتــور، 
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ــا همــان فرایندهــای معمــول در کالس هــای حضــوری را بهبــود  ــا حــدی اســتفاده می شــود ت ــه و ... ت رایان
بخشــند و تــا حــدی بــرای یادگیرنــدگان جذاب تــر و قابل فهم تــر کننــد. اشــکالی اولیــه از آمــوزش مجــازی 
را می تــوان در ایــن ســطح شــاهد بــود کــه بیشــتر بــه  صــورت ترکیبــی بیــن آموزش هــای حضــوری و مجــازی 

شــکل می گیــرد.
در ســطح دوم، »یادگیــری درون فنــاوری« صــورت می پذیــرد )Learning Within Technology(. در 
ایــن پارادایــم، فنــاوری نقشــی جدی تــر و اساســی تر در فراینــد یادگیــری ایفــا می کنــد و محیــط یادگیــری 
ــاوری شــکل می گیــرد. یکــی از ویژگی هــای ایــن محیط هــا،  ــر فن ــه  صــورت کلــی در محیط هــای مبتنــی ب ب
ســه بعدی بــودن آن هــا و اســتفادۀ آن هــا از شبیه ســازها و نرم افزارهــای رســانه ای مختلــف بــه شــکلی 
درهم تنیــده و به هم پیوســته در محیــط یادگیــری مجــازی اســت. آمــوزش مجــازی در ایــن ســطح، جدی تــر 
و حرفه ای تــر اســت و از قابلیت هــای محیــط و ابزارهــای مجــازی در ایــن ســطح بــه نحــو شایســته تری 

اســتفاده می شــود.
فــارغ از اینکــه آموزش هــای مجــازی در ســطح اول یــا دوم مــورد توجــه قــرار گیرنــد، آنچــه مهم تــر اســت ایــن 
اســت کــه اســتفاده از فنــاوری در محیــط یادگیــری، می توانــد تغییراتــی در فراینــد یادگیــری ایجــاد کنــد. 
حتــی برخــی معتقدنــد کــه اگــر از فنــاوری در آمــوزش اســتفاده شــود ولــی فراینــد و روش یادگیــری تفــاوت 
نکنــد، نه تنهــا از تأثیرگــذاری آن کــم خواهــد شــد، بلکــه ممکــن اســت موجــب بــروز صدماتــی بــه فراینــد 

یادگیــری نیــز بشــود.
از آنجــا کــه محیط هــای مبتنــی بــر فنــاوری و مجــازی، اقتضائــات خــاص خــود را دارنــد و ایــن اقتضائــات 
در بســیاری از مــوارد بــا اقتضائــات یــک محیــط حضــوری متفــاوت و بعضــاً متضــاد هســتند، نمی تــوان بــا 
همــان روش هــا و فرایندهایــی کــه در آمــوزش حضــوری اســتفاده می شــود، آمــوزش مجــازی را نیــز برگــزار و 

هدایــت کــرد. محیــط و اقتضائــات متفــاوت، روش هــای متفاوتــی را نیــز می طلبــد.1

1 . با نگاهی به »مطالعه و تدوین چشم انداز آموزش مجازی در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران«، مرتضی رضایی زاده، ۱۳۹۵
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بخش اول:

 تحوالت نظام تعلیم و
تربیت متأثر از فضای مجازی2

1( دانش آموز )یادگیرنده( و فضای مجازی
نســل جدیــد در جهــان به طــور عمومــی و در کشــور مــا به طــور خــاص، در حــال بــروز و نشــان دادن تغییــرات 
اساســی و بنیادیــن نســبت بــه نســل های قبلــی اســت. یکــی از بارزتریــن ایــن تفاوت هــا، دیجیتالــی شــدن 
و فناورانــه شــدن نســل جدیــد اســت. ایــن شــکاف نســلی تــا بدان جــا پیــش رفتــه و مــی رود کــه نســل 
جدیــد را به عنــوان بومیــان دیجیتــال3 و نســل های قبــل را در بهتریــن حالــت به عنــوان مهاجــران دیجیتــال4 
می شناســند؛ امــا آنچــه مایــۀ نگرانــی اســت ایــن اســت کــه ایــن مهاجــران دیجیتــال عمومــاً در صــدد بــه 
رســمیت شــناختن و پذیرفتــن تغییــرات شــگرف به عمل آمــده در نســل بومیــان دیجیتــال از حیــث فناورانــه 

شــدن آن هــا نیســتند، آن هــا را انــکار می کننــد و اقتضائــات آن هــا را درک نمی کننــد. 

2. بخش عمده مباحث بخش اول از پژوهشی که توسط آقای صمد غفاری و به سفارش مرکز ملی فضای مجازی انجام شده، استخراج شده است.
3 . Digital Native

4 . Digital Immigrant
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ایــن نفــی و انــکار را می تــوان در گفت وگــو بــا بســیاری از متخصصــان تعلیــم و تربیــت، معلمــان، اســاتید 
و متصدیــان تعلیــم و تربیــت کشــور به وضــوح مشــاهده کــرد. حــال  آنکــه، دوای ایــن درد نــه در نفــی ایــن 
واقعیــت اســت و نــه در تســلیم شــدن بی چون وچــرا بــه آن. چــارۀ کار آن چنــان کــه مــورد قبــول بــزرگان علــم 
تعلیــم و تربیــت در جهــان اســت، مواجهــۀ فعــال بــا ایــن پدیــده و ســعی در اســتفاده از ظرفیت هــا و دوری 

جســتن از آســیب های آن اســت.
بــا ایــن حســاب بهتــر اســت تصویــر و تصــور کلــی کــه از کــودک و نوجــوان در قامــت »دانش آمــوز« داریــم 

به روزرســانی کنیــم.

 1-1( بازتعریف دانش آموزی

از نظــر کارشناســان آمــوزش مجــازی )چــه آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی و چــه آمــوزش در فضــای 
مجــازی( ایــن قابلیــت را دارد کــه موجــب تعمیــق یادگیــری دانش آمــوزان، یادگیــری مســتمر داخــل و خــارج 
از کالس و ارتقــای دانش آمــوز محــوری و شخصی ســازی آمــوزش بشــود. ولــی الزمــۀ ایــن تغییــرات، تغییــر 

در تعاریــف ابتدایــی و انتظــارات نهایــی از دانش آمــوزی اســت.
بــا دقــت در معنــای لغــوی اصطــالح »دانش آمــوز« و تفــاوت آن بــا »دانشــجو« می تــوان بــه ذهنیــت 

ــرد.  ــی ب تاریخــی واضــح ایــن کلمــات پ
در ایــن انــگارۀ تاریخــی، کــودک و نوجــوان تــا وقتــی کــودک و نوجــوان اســت، هرچنــد بــه »دانــش« 
نیــاز دارد، امــا بایــد آن را بــه او »آموخــت«. در ایــن تصــور، دانش آمــوز از درون شــوق یــا توانایــی بــرای 
جســت وجوی دانــش نــدارد. پــس او بســان یــک شــیء منفعــل در اختیــار »آمــوزگار« قــرار می گیــرد تــا بــه 
او دانــش آموختــه شــود. امــا وقتــی از عالــم کودکــی و نوجوانــی بــه مرحلــۀ جوانــی می رســد از او انتظــار 
مــی رود کــه جوینــدۀ دانــش باشــد و آن محــرک بیرونــی را بــه قــوه ای درونــی تبدیــل کنــد. »دانشــجو« 

دانش آمــوزی اســت خوداتــکا و انگیزه منــد کــه کفایــت الزم بــرای جســت وجوی دانــش را دارد.
امــا گزارش هایــی کــه امــروز از فضــای مــدارس و دانشــگاه ها منتشــر می شــود، ایــن انــگارۀ تاریخــی را 
تأییــد نمی کنــد. نــه »دانش آمــوز« آن شــیء منفعــل در اختیــار آمــوزگار اســت و نــه »دانشــجو« آن جــوان 
جویــای دانــش. نــه دانش آمــوز »فرمان بــر« اســت و نــه دانشــجو »انگیزه منــد«. ایــن وضعیــت بی تردیــد 
محصــول تغییــر در ســبک زندگــی بــه واســطه تغییــرات ناشــی از فنــاوری و بــه روز نشــدن انگاره هــای 

ذهنــی و بــه  تبــع آن روش هــای عملیاتــی مــا در مــدارس و دانشگاه هاســت. 
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دسترســی دانش آمــوزان بــه ابزارهــای دیجیتــال و فضــای مجــازی و تغییــر عادت هــای ذهنــی و رفتــاری 
آن هــا در قبــال اطالعــات و به یادســپاری بایــد مــا را بــه ســمت تعریــف جدیــدی از دانش آمــوزی ســوق 
بدهــد. در ایــن تعریــف جدیــد دانش آمــوز بیــش از آنکــه مســتمع ســاکت کالس درس باشــد، فعــال 
و گفت وگوکننــده اســت. او بیــش از اینکــه مطالــب را حفــظ کنــد، آن هــا را جســت وجو و طبقه بنــدی 
می کنــد. او بیــش از آنکــه مشــتاق شــنیدن باشــد مشــتاق دیــدن اســت. »دانش آمــوز« در ایــن بازتعریــف 
بــه »دانش پــژوه« تبدیــل می شــود و فضــای مجــازی و فناوری هــای نویــن، بازوهــا و ابزارهــای جدیــد او 

ــا اســت. ــرای کشــف و درک دنی ب

2-1( فرصت های جدید دانش آموزی

ــد  ــر بتوانن ــا هرچــه بهت ــه وجــود آورده ت ــدگان ب ــرای تمــام یادگیرن فضــای مجــازی فرصــت مناســبی را ب
آموزش هــای فراگیــر و متنوعــی را آغــاز کننــد. در ذیــل بــه برخــی از مهم تریــن ایــن مزایــا اشــاره شــده 

اســت:
1. از بین رفتن محدودیت های زمانی و مکانی: 

یکــی از مهم تریــن مزایــای فضــای مجــازی، امــکان دسترســی فراگیــران بــه آمــوزش، فــارغ از محدودیت های 
زمانــی و مکانــی اســت. از طریــق فضــای مجــازی می تــوان بــه برنامــه و مــواد آموزشــی در هرجایــی مثــل 
دفتــر کار، خانــه، جاده هــا و هــر زمانــی )24 ســاعت شــبانه روز و 7 روز هفتــه( دسترســی داشــت. افزایــش 

کیفیــت و کمیــت آمــوزش هــر فــرد از نتایــج ایــن مزیــت اســت.
2. صرفه جویی در هزینه های آموزش: 

یکــی از مهم تریــن نتایــج انعطاف پذیــری زمانــی و مکانــی آمــوزش در فضــای مجــازی، صرفه جویــی در 
هزینه هــای آمــوزش ماننــد ســفر، مســکن، اتــالف زمــان و ... اســت.

3. پاسخ به تقاضاهای روزافزون آموزش: 
روش هــای قدیمــی و ســنتی آمــوزش )مثــل آموزش هــای خطــی، یک طرفــه، از پیــش طراحــی شــده و 
غیرمنعطــف مدرســه ای( دیگــر پاســخگوی نیازهــای رو بــه افزایــش نســل جدیــد کــه از کودکــی در معــرض 
بمبــاران اطالعاتــی رســانه های صوتــی و تصویــری قــرار دارنــد، نیســت. برخــالف ناتوانــی آمــوزش ســنتی در 
پاســخ بــه تقاضــای روزافــزون آمــوزش، آمــوزش مجــازی بــا انعطاف پذیــری و قابلیت هــای بــاالی خــود بــه 

ایــن مهــم دســت یافته اســت.
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4. افزایش فرصت دسترسی به آموزش: 
در عصــر حاضــر، محیــط مناســب آموزشــی بایــد همــواره در ســطحی وســیع و بــا انعطــاف الزم در دســترس 
همــگان باشــد، به گونــه ای کــه آمــوزش بایــد بتوانــد نــه در داخــل مراکــز آموزشــی بــا دیوارهــای بســته، بلکــه 
در هــر جایــی در دســترس همــگان باشــد. افزایــش پوشــش آموزشــی بــرای افــراد و جوامــع دور از دســترس 

از نتایــج ایــن ویژگــی اســت.

 3-1( چالش های جدید دانش آموزی

محتــوا و خدمــات در فضــای مجــازی تقریبــاً بی مــرز اســت. یعنــی فاصلــۀ محسوســی میــان یــک فیلــم 
آموزشــی و یــک فیلــم خبــری یــا طنــز وجــود نــدارد. مطالعــۀ یــک مقالــۀ علمــی تــا خوانــدن یــک متــن 
بــی ارزش و تبلیغــی فاصلــه ای بــه کوتاهــی یــک کلیــک دارد. درون یــک پیام رســان اجتماعــی هــم فاصلــه ای 

بیــن کاربــران وجــود نــدارد. همــۀ آدم هــا بــا یــک فاصلــه از هــم قــرار دارنــد.
اگــر دسترســی بــه بســترهای اینترنتــی بــرای دانش آمــوز فراهــم بشــود، نظــارت کــردن بــر نــوع و زمــان 
اســتفاده او از فضــای مجــازی بســیار دشــوار و بــا ســطح آگاهی هــای فعلــی اولیــا و مربیــان تقریبــاً غیرممکن 
اســت. بــا ایــن حســاب مشــروعیت دادن بــه حضــور کــودک و نوجــوان در فضــای عمومــی مجــازی بــه بهانــۀ 
یادگیــری و آمــوزش، شــکاف تربیتــی خانواده هــا و مــدارس بــا دانش آمــوزان را در زمینــۀ الگوهــای فکــری، 

فرهنگــی و اجتماعــی بیشــتر کنــد.
از ســوی دیگــر کاربــری ابزارهــای دیجیتــال، تأثیــرات شــناخته شــده و شــناخته نشــدۀ زیــادی از جملــه تأثیــر بــر 
بــدن و حرکــت و تحریــک اعصــاب بینایــی و شــنوایی تــا تأثیــر بــر مغــز و تمرکــز و اشــباع اطالعاتــی و اضطــراب 
ــد. صیانــت از  ــار و پیامدهــا شــدت می یاب ــن آث ــران ای ــا کاهــش ســن کارب اطالعاتــی و ... دارد کــه معمــوالً ب
هویــت کــودک و نوجــوان و امنیــت کاربــری او در فضــای مجــازی هــم از نگرانی هــای جــدی والدیــن اســت کــه 
بایــد بــه آن توجــه شــود. لــذا تشــویق دانش آمــوزان بــه حضــور و اســتفاده از فضــای مجــازی در امــر یادگیــری، 

حتمــاً بایــد بــا در نظــر گرفتــن چالش هــای فــوق انجــام گیــرد.

ـ یادگیری )پداگوژی(  2( فرایند یاددهیـ 
ــا  ــه دلیــل اســتفادۀ روزافــزون از فضــای مجــازی، ب ــد، ب طبــق نظــر روان شناســان، طــرز تفکــر نســل جدی
نســل های پیشــین تفــاوت بنیادیــن پیــدا کــرده اســت. ایــن عامــل حتــی بــر شــیوۀ مطالعــه نیــز تأثیــر 
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گذاشــته و ســبک مطالعــه را از مــدل »ابتــدا تــا انتهــا«، بــه مــدل »مطالعــه حــول کلمــات کلیــدی« تغییــر 
داده اســت. گرچــه بــرای رویارویــی صحیــح و اصولــی بــا ایــن تغییــرات شــگرف و پربســامد، می بایســت 
مطالعــۀ همه جانبــه و برنامه ریــزی دوراندیشــانه صــورت پذیــرد، امــا بدیهــی اســت کــه بخش هــای مختلــف 
نظــام آموزشــی، ناگزیــر از دگرگونــی، بــا هــدف ایجــاد بیشــترین ارتبــاط بــا نســل جدیــد و نوآمــوز اســت. در 
یــک  کالم، تحــوالت فضــای مجــازی باعــث تغییــر جایــگاه معلــم و کتــاب و مدرســه و دانش آمــوز و رابطــۀ 
آموزشــی خواهــد شــد. بدین ترتیــب یادگیــری صرفــاً یــک فعالیــت متمایــز از دیگــر کارهــا نیســت، بلکــه بــا 
دیگــر فعالیت هــا یکپارچــه  شــده و از راه هایــی ماننــد بــازی کاری)gamification( ، دانش آمــوز را در همــۀ 

ســاحت ها درگیــر خــود خواهــد کــرد. 
در ســپهر آموزشــیِ نویــن، پاســخ ها از قبــل تعییــن نشــده، بلکــه متناســب بــا شــیوۀ رویارویــی بــا مســئله، 
بازفهمــی و بازســازی می شــود. معلــم نیــز به تنهایــی نقــش تبیین کننــدۀ محتــوای آموزشــی را بــر عهــده 
نــدارد، بلکــه دانش آمــوز و معلــم بــا کمــک یکدیگــر، تولیدکننــدۀ آن هســتند و هــر دو به عنــوان عناصــر 
فعــال و پویــا در آمــوزش حضــور دارنــد. از ســوی دیگــر، در برخــی از ایــن نظام هــای آمــوزش نویــن، معلــم 
ــور نظــام آموزشــی می شــود؛ و برخــی پیش بینی هــا  ــه اپرات ــل ب نقــش مهــم خــود را از دســت داده و تبدی
حاکــی از آن اســت کــه کارکــرد معلــم از مدیریــت کالس، تبدیــل بــه کنترل کننــدۀ پیشــخوان )داشــبورد( 

آمــوزش خواهــد شــد کــه فقــط بــر اســاس اعــداد و ابــزار تحلیلــی نقــش ایفــا می کنــد.
عــالوه بــر آموزش هــای درســی، فضــای مجــازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان را نیــز تســخیر کــرده اســت 
ــان  ــه  زودی مــرز می ــن  جهــت ب ــا مفهــوم »ســرگرمی« تلفیــق کنــد. از ای ــز را ب و البتــه ســعی دارد همه  چی
آموزشــی  زمان هــای  بــه ســرگرمی،  و بخش هــای مربــوط  و »ســرگرمی« کم رنگ تــر شــده  »آمــوزش« 
ــن فضــا، بســیاری از شــرکت ها،  دانش آمــوزان را بلعیــده و از قــدرت آموزش هــای جــدی می کاهــد. در ای
اوقــات فراغــت و زمان هــای غیردرســی دانش آمــوزان را در اختیــار خواهنــد گرفــت و ســاعت های مطالعــه 

ــد.  درســی آن هــا را کاهــش می دهن
پیمایــش رســمی انجام شــده در کشــور نشــان می دهــد کــه متوســط ســن بازیگرهــای ایرانــی از 21 ســال 
در ســال 1394 بــه 19 ســال در ســال 1396 کاهــش  یافتــه، و میانگیــن زمــان بــازی کــردن نیــز از 79 دقیقــه 
در روز بــه 90 دقیقــه افزایــش  یافتــه اســت )پیمایــش اســفند 1396 بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای(. 
همچنیــن میــزان مصــرف کاربــران در شــبکه های اجتماعــی در طــول شــبانه روز بــه 120 دقیقــه رســیده 
اســت )پیمایــش بهمــن 1395 ایســپا(. ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 90 درصــد شــبکه های اجتماعــی 
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و 85 درصــد بازی هــای رایانــه ایِ مصرفــی در کشــور خارجــی اســت. لــذا بایــد توجــه داشــت کــه حضــور 
بیــش از انــدازه در فضــای مجــازی ـ بــه ویــژه بــا ابزارهــای خارجــی کــه منطبــق بــا ارزش هــا و هنجــاری جامعــه 
ــزوای  از جامعــه خواهــد  ــه اینترنــت و ان نیســت ـ باعــث افزایــش آســیب های  اجتماعــی از قبیــل اعتیــاد ب

شــد. 
هم اکنــون دانش آمــوزان و معلمــان ایرانــی بــرای رفــع نیــاز ارتباطــی خــود، از شــبکه های اجتماعــی خارجــی 
ـ کــه البتــه در فضــای ارتباطــیِ کامــالً افقــی و بــاز قــرار دارنــد ـ اســتفاده می کننــد، کــه ایــن امــر از تمرکــز 
دانش آمــوز بــر مســائل علمــی می کاهــد و بــر آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی می افزایــد. بــه همیــن 
دلیــل تعییــن میــزان اســتفاده از ســرگرمی و بازی گونه ســازی در امــر آمــوزش، مســئلۀ بســیار حائــز اهمیتــی 
اســت؛ هم اکنــون در خصــوص ارائــۀ مطالــب آموزشــی در فضــای کامــالً جــدی و یــا اســتفاده از ظرفیــت 
بــازی و بازی گونه ســازی در امــر آمــوزش، تصمیم گیــری نشــده اســت. اســتفاده از بــازی و بازی هــای جــدی 
و شبیه ســازها به خصــوص در آموزش هــای مهارتــی نیــز امــروزه در محافــل علمــی مــورد توجــه ویــژه قــرار 

گرفتــه اســت و بایــد بــرای آن برنامه ریــزی کــرد.
ایــن در حالی اســت کــه دولــت به طــور عــام و وزارت آموزش وپــرورش به طــور خــاص، برنامــۀ مشــخصی 
بــرای مدیریــت ایــن فضــا طراحــی نکرده انــد. وزارت آموزش وپــرورش، خــود را متولــی نظــام آموزشــی، صرفــاً 
در چارچــوب ســاعت درس و کالس مدرســه می دانــد و بــه دلیــل ســاختار متصلــب خــود، درگیــر مشــکالت 
ــه خدمــات نویــن مختلــف آموزشــی و سیاســت گذاری و  ــرای پرداختــن ب جــاری شــده و امــکان مناســب ب

تنظیــم برنامه هــا و بازطراحــی ســاختار خــود متناســب بــا  ایــن تغییــرات را نــدارد.
نکتــه دیگــر آنکــه، تحقــق اهــداف ســند تحــول آموزش وپــرورش در حیطــۀ یادگیــری و فراتــر از آن بــه 
ســادگی از طریــق فضــای مجــازی میســر اســت. فضــای مجــازی فرصــت خوبــی بــرای ارائــۀ مفاهیــم در 
طــی زمــان، بــا انــواع روش هــای مختلــف، متناســب بــا ویژگی هــا و روحیــات افــراد و نیــز پایــش میــزان 
اثرگــذاری آن و اصــالح شــیوه ها بــه منظــور عمق بخشــی بــه آموزش هــا را فراهــم می کنــد؛ موضوعــی کــه 
در بخش هــای مختلــف ســند تحــول، از جملــه تعمیــق تربیــت و آداب اســالمی )هــدف عملیاتــی 2( بــدان 
اشــاره شــده اســت. همچنیــن بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و مدیریــت داده هــا می تــوان آموزش هــای 
متناســب بــا هــر فــرد را بــه او ارائــه کــرد. بدیــن ترتیــب معلمــان می تواننــد در پهنــۀ وســیع جغرافیــای ایــران 
و فرهنگ هــای متنــوع و گونا گــون آن، محتــوای مرتبــط بــا هــر بخــش را کامــالً بــه روز و علمــی تهیــه و ارائــه 
کننــد )موضــوع هــدف عملیاتــی 5(. و نیــز بــا توجــه بــه قطــع ارتبــاط آموزش وپــرورش بــا دانش آمــوز پــس 
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از خــروج از مدرســه، می تــوان بــا مشــارکت دادن خانــواده و دانش آمــوز در خدمــات مرتبــط بــا فضــای 
مجــازی، زمان هــای خــارج از مدرســه را بــا نظــارت و حمایــت خانواده هــا در بســتر فضــای مجــازی مدیریــت 
نمــود )موضــوع هــدف عملیاتــی 4(. مــوارد دیگــری از ســند تحــول نیــز ماننــد: توجــه بــه جایــگاه و نقــش 
تعلیمــی و تربیتــی نهــاد رســانه و فناوری هــای ارتباطــی و بهره گیــری هوشــمندانه و مواجهــۀ فعــال بــا آن، 
آینده پژوهــی و پایــش تحــوالت مؤثــر بــر تعلیــم و تربیــت رســمیِ عمومــی، تنوع بخشــی بــه محیط هــای 
یادگیــری، ارتقــای کیفیــت فراینــد تعلیــم و تربیــت بــا تکیــه  بــر اســتفادۀ هوشــمندانه از فناوری هــای نویــن، 

بدین وســیله ارتقــا می یابــد.

  3( مدرسه )محیط یاددهیـ  یادگیری( و فضای مجازی
ــا رویکــرد و جهت گیــری کلــی »فطرت گرایــی توحیــدی«  ــران5 ب برنامــۀ درســی ملــی جمهــوری اســالمی ای
بــرای عناصــر هفتگانــۀ آمــوزش رســمی )دانش آمــوز، معلــمـ  مربــی، محتــوا، یاددهیـ  یادگیری، ارزشــیابی، 

محیــط یادگیــری و مدیــر مدرســه( تکالیفــی مشــخص کــرده اســت. 
ــه محیــط یاددهــی ـ یادگیــری، انتظــارات خــود را از مدرســه چنیــن  ــوط ب ایــن برنامــۀ ملــی در بخــش مرب

بیــان کــرده اســت:
1. بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای نظــام هســتی، محیطــی امــن، منعطــف، پویــا، برانگیزاننــده و غنــی را بــرای 

پاســخگویی بــه نیازهــا، عالیــق و ویژگی هــای دانش آمــوزان تــدارک می بینــد.
2. مدرســه محیــط یادگیــریِ پایــه و اصلــی اســت؛ امــا یادگیــری بــه آن محــدود نمی شــود و ســایر محیط هــا 

نظیــر محیط هــای اجتماعــی، طبیعــی، اقتصــادی، صنعتــی و فرهنگــی را نیــز دربــر می گیــرد.
3. بــا بهره گیــری از ظرفیــت و قابلیــت محیط هــای مجــازی و رســانه ها، زمینــۀ بهبــود موقعیت دانش آموزان 

و ارتقــای کیفیــت فراینــد یاددهــیـ  یادگیری را فراهم می آورد.
4. خانــواده از محیط هــای مهــم و اثربخــش تربیــت و یادگیــری بــه شــمار می آیــد کــه در تعامــل مســتمر و 

مؤثــر بــا مدرســه اســت.
همــان  طــور کــه مشــهود اســت، در ایــن ســند باالدســتی نظــام تعلیــم و تربیــت جمهــوری اســالمی ایــران، 
از »محیط هــای مجــازی و رســانه« به عنــوان بهبوددهنــدۀ موقعیــت دانش آمــوزان و زمینه ســاز ارتقــای 
کیفیــت فراینــد یاددهــیـ  یادگیــری نــام بــرده شــده اســت. همچنیــن محــدود نشــدن یادگیــری بــه دیوارهای 

5.  ابالغ ۹۱.۱۲.۲۸ وزیر آموزش وپرورش
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مدرســه و نقــش خانــواده نیــز در آن پررنــگ شــده اســت.
پــس به کارگیــری مطلــوب محتــوا و خدمــات فضــای مجــازی از جملــه وظایــف مدرســه اســت و کارگــزاران 
مــدارس می بایســت در راســتای تحقــق ایــن برنامــۀ ملــی، روال هــا و ضوابــط خــود را به روزرســانی کننــد.

 1-3( بازتعریف مدرسه

آنچــه از »مدرســۀ آینــده« در ذهــن اندیشــمندان تعلیــم و تربیــت نقــش بســته اســت، محیطــی اســت 
متعــادل، متعامــل و متکامــل کــه در عیــن جذابیــت و روزآمــدی، فضــا را بــرای پــرورش همگن اســتعدادهای 

متنــوع دانش آمــوزان بــا مشــارکت خــود و خانواده شــان مهیــا می کنــد.
بــرای ســاختن چنیــن محیطــی الزم اســت کــه نســبت »مدرســۀ آینــده« بــا »فناوری هــای آموزشــی« و 
»فضــای مجــازی« مشــخص شــود. طبیعتــاً وضعیــت فعلــی جامعــه و مــدارس مــا نمی توانــد مالکــی بــرای 
درســت و غلــط ایــن رابطــه باشــد و بایــد بــا در نظــر گرفتــن اصــول علمــی و منطقــی بــه بازتعریــف رابطــۀ 
ایــن ســه مقولــه پرداخــت. در ایــن نمــودار، هفــت محــدودۀ احتمالــی ناشــی از تالقــی ایــن ســه مقولــه 

مشــخص شــده اســت:

جدول زیر برای توصیف دقیق تر این هفت محدوده تنظیم شده است:
مدرسه 

آینده
فضای 
مجازی

فناوری 
مثالتعریفآموزشی

۱***
بخشــی از فنــاوری آموزشــی کــه 
در  مجــازی  فضــای  بــر  مبتنــی 
خدمــت مدرســه آینــده اســت.

منابع درسی دیجیتال غنی شده با چندرسانه ای	 

راســتای 	  در  معلمــان  و  والدیــن  تعامــل  ســامانۀ 
دانش آمــوزان یادگیــری  بــه  کیفیت بخشــی 

مرتبــط 	  شــبکۀ  بــه  متصــل  هوشــمند  تجهیــزات 
بــا یادگیــری مثــل کیت هــای آزمایشــگاهی و انــواع 

سنســورها
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۲**
مدرســۀ  مأموریــت  از  بخشــی 
فضــای  قبــال  در  کــه  آینــده 

اســت. مجــازی 

ــری 	  ــرای کارب ــوزان ب ــوزش دانش آم ــازی و آم آماده س
ســواد  ارتقــای  قالــب  در  مجــازی  فضــای  صحیــح 

رســانه ای ســواد  و  دیجیتــال 
بــرای 	  فرهنگــی  صیانت شــدۀ  مجــازی  فضــای 

مدرســه در  دانش آمــوزان  ســرگرمی  و  فعالیــت 

۳**

آموزشــی  فنــاوری  از  بخشــی 
آینــده  مدرســۀ  خدمــت  در  کــه 
فضــای  جنــس  از  ولــی  اســت؛ 

نیســت. مجــازی 

کیت ها، ابزارها و موالژهای آموزشی و آزمایشگاهی	 
انواع نقشه و پوستر	 
انواع وسایل و اسباب بازی های آموزشی 	 
موزه ها، نمایشگاه های موضوعی و ...	 

۴**

آموزشــی  فنــاوری  از  بخشــی 
از  خــارج  کــه  مجــازی  فضــای  در 
ســاختار و برنامــه و روال مدرســه 

می کنــد. عمــل 

ــای 	  ــی زبان ه ــازی آموزش ــای مج ــز و دوره ه ــواع مراک ان
خارجــی، مهارت هــای هنــری، باشــگاه های علمــی و ... 

ــه ای ــرفصل های مدرس ــارج از س خ

۵*

مدرســۀ  عمومــی  فرایندهــای 
آینــده کــه بــدون تالقــی بــا فضای 
مجــازی یــا فنــاوری آموزشــی رخ 

می دهــد.

معماری، فضاسازی و تجهیزات فیزیکی مدارس	 
کالس های درس گفت وگومحور و تعاملی	 
برنامه های ورزشی، طبیعت گردی، بازدید علمی	 

۶*

فناوری هــای  عمومــی  بخــش 
آموزشــی کــه خــارج از مدرســه و 
ــت  ــازی فعالی ــای مج ــارغ از فض ف

. می کنــد

انواع کتاب های و کتاب کارهای کمک آموزشی	 
انواع بازی های آموزشی و فکری	 
برنامه های آموزشی عمومی تلویزیونی	 

۷*
ســاحت عمومــی فضــای مجــازی 
کــه از مدرســه و فنــاوری آموزشــی 

فــارغ اســت.

عمــوم کارکردهــای فضــای مجــازی مثــل ســرگرمی، 	 
بــازی، کســب و کار و ارتباطــات اجتماعــی کــه اهــداف 

ــد. ــری نمی کن ــان را پیگی ــا پنه ــکار ی ــی آش درس

به این ترتیب »فضای مجازی« در این دو زمینه به »مدرسۀ آینده« مربوط می شود:
1_ انواع فناوری  های آموزشی در بستر یا در ارتباط با فضای مجازی

2_ فضــای مجــازی صیانت شــده )زیرســاخت، محتــوا، خدمــات، پلت فــرم( بــرای اســتفادۀ ســرگرمی و 
دانش آمــوزان غیرآموزشــی 

مدرسۀ آینده، بدون این دو خدمِت فضای مجازی ناقص خواهد بود.

 2-3( فرصت های جدید مدرسه

در بنــد نهــم ســند برنامــه درســی ملــی یعنــی »اصــول حاکــم بــر انتخــاب راهبردهــای یاددهــی ـ یادگیــری« 
بخــش 9ـ9 از متولیــان تعلیــم و تربیــت خواســته اســت:

زمینــۀ بهره گیــری هوشــمندانه از فناوری هــای نویــن آموزشــی را فراهــم نمایــد و اســتفاده از آن هــا را بــا نــگاه 
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تقویتــی و تکمیلــی یــا توانمندســازی )نــه نــگاه جایگزینــی و واگــذاری( دنبــال کند. 
ــر  ــواع فناوری هــای آموزشــی ـ کــه بخشــی از آن شــامل فناوری هــای آموزشــیِ مبتنــی ب ــا ایــن حســاب ان ب
فضــای مجــازی هســتند ـ نبایــد منجــر بــه حــذف »مدرســه« بشــوند. مدرســه حــق نــدارد فضــای مجــازی را 
»جایگزیــن« خــود بدانــد و وظایــف خــود را بــه آن »واگــذار« کنــد. بلکــه فضــای مجــازی بایــد یکــی از ایــن 

نقش هــا را بــرای مدرســه بــازی کنــد:
• تقویتــی: خدمــات آموزشــی کــه مدرســه در اختیــار دانش آمــوزان می گــذارد بــا کمــک فضــای مجــازی 	

تقویــت می شــود. یعنــی بــا تکــرار، تمریــن، تنــوع و جذابیــت ایــن فضــا، مأموریت هــای مدرســه در 
قبــال دانش آمــوزان بــا ســطوح پایین تــر یادگیــری محقــق می شــود. )مثــل امــکان تکــرار یــک مبحــث 

بــرای دانش آمــوزان ضعیف تــر(
• بــا انتظــارات از متوســط 	 تکمیلــی: دایــرۀ مباحــث و ســرفصل های آموزشــی مدرســه ای متناســب 

دانش آمــوزان طراحــی و تنظیــم شــده اســت. لــذا فضــای مجازی می تواند مأموریت هــای بر زمین ماندۀ 
مدرســه در قبــال دانش آمــوزان بــا ســطوح باالتــر یادگیــری را محقــق ســازد. )مثــل آموزش هــای علمــی 

در ســطح المپیادهــا(
• توانمندســازی: فضــای مجــازی می توانــد بــه حیطه هــای مهارت آمــوزی و مهارت افزایــی دانش آمــوزان 	

و معلمــان هــم ورود کنــد و امــکان تجربــه کــردن ابزارهــا، امکانــات و محیط هــای دور از دســترس یــا 
خطرآفریــن را تســهیل کنــد. )مثــل آزمایشــگاه ها یــا کارگاه هــای مجــازی(

اگــر در مدرســه ای ســه نقــش فضــای مجــازی در ســطح مطلــوب محقــق شــود، آنــگاه فراغــت حاصــل 
از ســپردن ایــن نقش هــا بــه محیطــی بیــرون از مدرســه، می توانــد صــرف ســایر مأموریت هــای حقیقــی 

مدرســه )مثــل ارتباطــات گروهــی، بازی هــای حقیقــی، تجربه هــای اجتماعــی و ...( شــود.
پــس به کارگیــری صحیــح فضــای مجــازی در محیــط یادگیــری ـ یاددهــی )برخــالف تصــور اولیــه( منجــر بــه 

تقویــت روابــط انســانی و اجتماعــی در محیــط مدرســه خواهــد شــد.

 3-3( چالش های جدید مدرسه

اســتعداد فضــای مجــازی بــرای پذیرفتــن دو نقــش »جایگزینــی« یــا »واگــذاری« وظایــف مدرســه ـ کــه 
در بــاال ذکــر شــد ـ شــاید اولیــن چالــش مــدارس باشــد. بــه ایــن اســتعداد بایــد ولــع ســرمایه گذاران بــرای 
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تصاحــب ســهم بیشــتر از فضــای کســب  و کار آمــوزش در فضــای مجــازی را اضافــه کــرد تــا بــه عمــق تهدیــد 
پــی ببریــم.

از ســوی دیگــر، بــرای ایفــای همــان ســه نقــش مجــاز هــم الگــو و روشــی کــه در آن اتفاق نظــر وجــود داشــته 
باشــد نیســت. متأســفانه در تاریخچــۀ کوتــاه اســتفاده و توســعۀ آمــوزش مجــازی در ایــران ــــ کــه بیشــتر 
در بخــش آمــوزش عالــی شــکل گرفته اســت ــــ عــدم توجــه بــه اصــل بنیادیــن »تفــاوت در فراینــد« )کــه در 
مقدمــه بحــث شــد( بــه  خوبــی مشــهود اســت. آمــوزش عالــی مجــازی در ایــران تــالش کــرده اســت تــا عینــاً 
همــان روش هــای آمــوزش حضــوری را در محیــط مبتنــی بــر فنــاوری بــه کار گیــرد و ایــن خطــای راهبــردی، 
نه تنهــا موجــب بی اثــر شــدن اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوۀ فنــاوری بــرای بهبــود یادگیــری شــده اســت، 
بلکــه موجــب صدمــات جــدی بــه کیفیــت و نتایــج یادگیــری دانشــجویان نیــز شــده اســت و در نتیجــه اعتبــار 

و اثربخشــی دوره هــای آمــوزش مجــازی را در کشــور زیــر ســؤال بــرده اســت.
از ایــن رو، بــرای پیشــگیری از بــروز مشــکل مشــابه در آمــوزش مجــازی در ســطح مــدارس، توجــه بــه 
خطاهــای آمــوزش مجــازی در ســطح آمــوزش عالــی و یادگیــری از آن خطاهــا بــرای پرهیــز از تکــرار آن هــا 

ضــروری اســت.

 4( آموزش وپرورش )نهاد تعلیم و تربیت( و فضای مجازی
امــروزه بــا ورود فناوری هــای نویــن آموزشــی و به خصــوص دسترســی بـــه اینترنــت در بیــن جامعــه فراگیــر 
در مــدارس و تأثیرپذیــری آن هــا از فرهنگ هــای جهانــی و غیربومــی، موقعیتــی بــه وجــود آمــده اســت کــه 
آموزش وپرورش نـــاگزیر اســــت تــــا کارکردهــــای نــــوینی را متناســــب بــا نیازهــای زمــان بــرای خــود برگزیند. 
گزینــش ایــن کارکردهــای نــو و دســتیابی بــه آن هــا، مســتلزم نگاهــی نــو بــه نظــام آموزش وپــرورش اســت. 
در راســتای تحقــق ایــن نــگاه نــو، بســیاری از صاحب نظــران معتقدنــد، آموزش وپــرورش امــروز نیازمنــد 
به کارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در تمامــی مراحــل خــود )از برنامه ریــزی و طراحــی گرفتــه تــا 
اجــرا و ارزشــیابی( اســت. آموزش وپــرورش آینــده، مبتنــی بــر دانایــی، قــوۀ تفکــر و قــدرت خالقیــت اســت. 
آینــده ای کــه بــه نظــر می رســد آموزش وپــرورش بــا شــیوه ها و الگوهــای ســنتی خــود، قــادر بــه پاســخگویی 

نیازهــا و رویارویــی بــا آن نیســت.
امــروزه ظهــور شــبکه های ارتباطــی گســترده از قبیــل اینترنــت، در کنــار ابــزار و امکانات آموزشــی پیشــرفته، 
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باعــث تحــول در روش هــای آموزشــی شــده و ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت تــا بتــوان طیــف وســیعی از 
جوینــدگان علــم را در نقــاط مختلــف و از فواصــل دور و نزدیــک تحــت پوشــش شــبکه های آموزشــی درآورد 
و بــا روش هایــی متفــاوت از انــواع ســنتی، بــدون نیــاز بــه شــرکت در کالس هــای حضــوری، آموزش هــای 
علمــی و تخصصــی را بــه اجــرا درآورد. از میــان ایــن روش هــای آموزشــی نویــن، »آمــوزش مجــازی« به عنوان 
یکــی از پیشــرفته ترین روش هــای آموزشــی در دنیــای امــروز مطــرح اســت و از انــواع فناوری هــای پیشــرفته 

نظیــر شــبکه های اینترنتــی، بانک هــای اطالعاتــی، مدیریــت دانــش و غیــره بهــره می بــرد.
آموزش هــای مجــازی عرصــۀ مناســبی بــرای ظهــور و بــروز اســتعدادها، خالقیــت و نــوآوری هســتند و موجب 
افزایــش کارایــی فرایندهــای آموزش وپــرورش می شــوند. در آموزش وپــرورش جدیــد، مــا قصــد نداریــم 
تــا دانش آمــوز را در مفاهیــم از پیــش تعیین شــده و قالب گیــری شــده هضــم کنیــم. لــذا بــا گســترش 
آموزش هــای مبتنــی بــر کامپیوتــر، الگوهــای یکســویه آمــوزش بــه الگوهــای جدیــد تبدیــل خواهنــد شــد کــه 
در آن یادگیرنــده نقــش فعال تــر دارد. الگوهــای رایانــه ای، مهارت هــای فــردی و اجتماعــی را بــا هــم ترکیــب 

می کننــد و در نهایــت مشــارکت را تقویــت می نماینــد.
بــا مدنظــر داشــتن مباحــث فــوق و اهمیتــی کــه بــرای آمــوزش مجــازی در ایــن مختصــر مطــرح شــد، 
پیاده ســازی و توســعۀ آن در هــر جامعــه ای کــه خواهــان پیشــرفت اســت، گزینــه ای مطلــوب و قابــل توجــه 
می نمایــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه قابلیت هــای ویــژۀ آمــوزش مجــازی تــا زمانــی قابــل تــداوم اســت کــه 
بیــن ابــزار و اهدافــی کــه بــرای نظــام آموزشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، هماهنگــی وجــود داشــته باشــد 
و همچنیــن ســاختار و ســازمان اداره کننــدۀ آن، قابلیــت راهبــری و پشــتیبانی حجــم فعالیت هــا و خدمــات 

آن را داشــته باشــد.
متأســفانه، اغلــب پیشــتازان ایجــاد محیــط آموزش هــای مجــازی، بــه اقتضائــات خــاص، متفــاوت و گاهــی 
را مــورد  از جنبه هــای آموزشــی  از آموزش هــا توجهــی نمی کننــد و بســیاری  نــوع  ایــن  متضــاد محیــط 
غفلــت قــرار می دهنــد. آنــان فکــر می کننــد کــه عصــر جدیــدی بــه واســطۀ کامپیوتــر و نظــام یادگیــری 
چندرســانه ای بــر اســاس شــبکه در حــال شــکل گیری اســت کــه مالحظــات پداگوژیــک )آموزشــی( در آن 
کنــار گذاشــته می شــود. مثــال بــارز ایــن موضــوع در آموزش هــای مجــازی دانشــگاهی رخ می دهــد کــه بــا 
درســت کــردن اتاقک هایــی بــرای اســتادان و برقــراری ارتبــاط صوتــی و تصویــری بــر پایــۀ فضــای مجــازی 
بیــن اســتاد و دانشــجویان، آمــوزش را محقــق می پندارنــد. در حالــی کــه حتــی اگــر قوی تریــن محیط هــای 
یادگیــری دیجیتــال کــه بــا به روزتریــن وســایل مجهــز شــده اند، فقــط به عنــوان وســیله ای بــرای نقل وانتقــال 
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داده یــا اطالعــات بــه کار گرفتــه شــوند، صرفــاً یــک وســیله یــا دســتگاه باقــی خواهنــد مانــد و کمتریــن تأثیــر 
را در آمــوزش خواهنــد گذاشــت.

مــروری بــر تاریخچــۀ کوتــاه آمــوزش مجــازی در ایــران نشــان می دهــد کــه کشــور مــا نیــز نه تنهــا خالــی 
از مســائل و مشــکالت فوق الذکــر نیســت، بلکــه وجــود ایــن مســائل و بســیاری از مســائل مهــم دیگــر 
به خوبــی در فراینــد آمــوزش مجــازی کشــور مشــهود اســت. غفلــت از اقتضائــات خــاص محیــط آمــوزش 
مجــازی در کشــور مــا، از یــک  طــرف تأثیــر ظرفیت هــای بالقــوۀ فنــاوری را در بهبــود فراینــد یاددهــی 
ـ یادگیــری کــم کــرده اســت و از طــرف دیگــر، صدمــات جــدی و بعضــاً جبران ناپذیــری را بــه یادگیــری 

دانشــجویان وارد نمــوده اســت.
در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  گســترش  میــزان  مــورد  در  موجــود  اطالعــات  و  آمــار  بررســی 
آموزش وپــرورش کشــورهای جهــان نشــان می دهــد، علی رغــم اینکــه در بســیاری از کشــورها ـ توســعه یافته 
و در حــال  توســعه ـ بــرای تجهیــز مــدارس بــا امکانــات و ابزارهــای فنــاوری و اســتفاده از آمــوزش مجــازی 
در آموزش وپــرورش، برنامه هــای مدونــی تدویــن شــده اســت، آمــوزش پــرورش ایــران بــرای به کارگیــری 
آموزش هــای مجــازی ســردرگم اســت و به کارگیــری امکانــات فضــای مجــازی در آموزش هــای عمومــی هنــوز 

بــه شــکل ســاختار یافته و در ســطح ملــی شــروع نشــده اســت.
در بررســی تجربــۀ كشــورهای خارجــی در توســعۀ یادگیــری الکترونیکــی، ســه كشــور آمریــکا به عنــوان 
یکــی از پیشــرفته ترین كشــورهای دنیــا در حــوزۀ یادگیــری الکترونیکــی، كــره جنوبــی به عنــوان یــک كشــور 
موفــق در حــوزۀ یادگیــری الکترونیکــی بــا ســاختار متمركــز نظــام آموزشــی مشــابه ایــران و مالــزی به عنــوان 
یــک كشــور مســلمان كــه تالش هــای بســیاری در راســتای توســعۀ یادگیــری الکترونیکــی در نظــام آموزشــی 

خــود داشــته، مــوارد زیــر بــه دســت آمــده اســت.6
مــوارد زیــر عناویــن درس هــای آموخته شــده در راســتای توســعۀ یادگیــری الکترونیکــی در ســه كشــور 

مذكــور اســت:
وجود نهاد متولی یادگیری الکترونیکی در سطح ملی	 
وجــود برنامــه ملــی بــرای یادگیــری الکترونیکــی و به روزرســانی دوره ای ایــن برنامــه طــی دوره هــای 	 

زمانــی مشــخص
توجه به تحقیق و توسعه در الیۀ سیاست گذاری آموزشی	 
ایجــاد نهادهــای دولتــی بــا ســرمایۀ ریســک پذیر جهــت تأمیــن منابــع مالــی الزم بــرای پروژه هــای 	 

6 . چشم انداز رقابت بین المللی صنعت یادگیری الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۶، دکتر سید حسین حسینی و همکاران
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فناوری محــور و نیــز به عنــوان كاتالیــزوری بــرای توســعۀ فنــاوری مــدرن از طریــق تجاری ســازی 
نتایــج تحقیــق و توســعه ای کــه دانشــگاه ها و مؤسســات R&D انجــام داده اســت.

ایجــاد كنسرســیومی جهــت ســامان دهی فعالیت هــای حمایتــی بخــش خصوصــی و ایجــاد و حفــظ 	 
بــازار رقابتــی میــان شــرکت های خصوصــی

حمایــت از اجــرای قوانیــن حقــوق مالکیــت معنــوی و حــق نشــر )وجــود دفتــر ثبــت امتیــاز و عالئــم 	 
تجــاری در حــوزۀ یادگیــری الکترونیکــی و نظــارت وزارتخانه هــای متولــی آمــوزش بــر رعایــت قوانیــن 

حــق نشــر در ایــن حــوزه(
ایجــاد امــکان دسترســی آزاد بــه اطالعــات ضمــن حفــظ اطالعــات شــخصی بــا تکیــه  بر فرهنگ ســازی 	 

سایبری
توجــه بــه تربیــت نیــروی انســانی فعــال در حــوزۀ یادگیــری الکترونیکــی در محیط هــای آموزشــی و 	 

ایجــاد بســتر هم اندیشــی و تبــادل تجربیــات بــرای آنــان
استانداردســازی منابــع و تجهیــزات آموزشــی بــا تکیــه  بــر تدویــن اســتانداردهای موردنیــاز کــه 	 

کرده انــد. ارائــه  عام المنفعــه  انجمن هــای 
وجود پایگاه و بانک اطالعاتی از وضعیت عملکرد در وزارتخانه های متولی آموزش	 
برگزاری سمینارها، کمپین ها و سایر فعالیت های ترویجی داخلی و خارجی	 
لینک هــای 	  ارائــۀ  امــکان  بــا  آمــوزش  وزارت  ســوی  از  پلت فرم هایــی  یــا  و  وب ســایت ها  ایجــاد 

آموزشــی مــورد تأییــد
توجه به تجهیز مدارس و خانه های تمام اقشار جامعه به اینترنت	 
توجــه بــه افــراد معلــول و اقلیــت جامعــه به منظــور رعایــت عدالــت آموزشــی از طریــق تولیــد محتــوا 	 

و ارائــۀ خدمــات یادگیــری الکترونیکــی و ســهولت دسترســی بــه آمــوزش بــه كمــک ایــن ابزارهــای 
آموزشی

 1-4( بازتعریف آموزش وپرورش

در ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش7 گزاره هــای ارزشــی نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی 
تشــریح شــده اســت. هفدهمیــن گــزاره ارزشــی ایــن ســند بدیــن شــرح اســت:

7. مصوب ۹۰.۱۰.۰۶ شورای عالی انقالب فرهنگی
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»جایــگاه و نقــش تعلیــم و تربیتــی نهــاد رســانه و فناوری هــای ارتباطــی و بهره گیــری هوشــمندانه از آن و 
مواجهــۀ فعــال و آگاهانــه جهــت پیشــگیری و کنتــرل آثــار و پیامدهــای نامطلــوب آن«

ــوان یکــی از رســانه ها و فناوری هــای  ــم و تربیتــی فضــای مجــازی به عن ــن حســاب اصــل نقــش تعلی ــا ای ب
ارتباطــی پذیرفتــه شــده اســت. امــا در فصــل هفتــم همیــن ســند تحــول بنیادیــن، هدف هــای عملیاتــی و 
راهکارهــای اجــرا کــردن آن ذکــر شــده و به عنــوان هفدهمیــن هــدف عملیاتــی از »ارتقــای کیفیــت فراینــد 
تعلیــم و تربیــت بــا تکیــه بــر اســتفادۀ هوشــمندانه از فناوری هــای نویــن« نــام بــرده شــده اســت. ذیــل ایــن 

هــدف چهــار راهــکار اجرایــی زیــر آورده شــده:
راهــکار 1ـ17. توســعۀ ضریــب نفــوذ شــبکۀ ملــی اطالعــات و ارتباطــات )اینترنــت( در مــدارس بــا اولویــت 
پــر کــردن شــکاف دیجیتالــی بیــن مناطــق آموزشــی و ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای بهره بــرداری بهینــه و 
هوشــمندانه کــه مربیــان و دانش آمــوزان در چارچــوب نظــام معیــار اســالمی ملــزم بــه رعایــت آن هســتند.
راهــکار 2ـ17. تولیــد و به کارگیــری محتــوای الکترونیکــی متناســب بــا نیــاز دانش آمــوزان و مــدارس بــا 
مشــارکت بخــش دولتــی و غیردولتــی و الکترونیکــی کــردن محتــوای کتاب هــای درســی بــر اســاس برنامــۀ 

درســی ملــی )بــا تأکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت چندرســانه ای( تــا پایــان برنامــۀ پنجــم توســعه کشــور
راهــکار 3ـ17. اصــالح و بــه روزآوری روش هــای تعلیــم و تربیــت بــا تأکیــد بــر روش هــای فعــال، گروهــی، 

ــا توجــه بــه نقــش الگویــی معلمــان خــالق ب
راهــکار 4ـ17. گســترش بهره بــرداری از ظرفیــت آموزش هــای غیرحضــوری و مجــازی در برنامه هــای آموزشــی 
و تربیتــی ویــژۀ معلمــان، دانش آمــوزان و خانواده هــای ایرانــی در خــارج از کشــور بــر اســاس نظــام معیــار 

اســالمی و بــا رعایــت اصــول تربیتــی از طریقــه شــبکۀ ملــی اطالعــات و ارتباطــات
پــس آموزش وپــرورش در ســه الیــۀ »زیرســاخت« ، »محتــوا« و »روش هــای آموزشــی« خــودش را مکلــف 
می دانــد کــه بــا هــدف ارتقــای کیفیــت یادگیــری، فناوری هــای نویــن و از جملــه فضــای مجــازی را بــه کار 
بگیــرد. همچنیــن آمــوزش مجــازی را بــرای معلمــان و همچنیــن فراگیــران خــارج از کشــور تجویــز می کنــد.

به طــور خالصــه مهم تریــن اهــداف اســتفاده از آمــوزش مجــازی در آموزش وپــرورش ایــران بــه ترتیــب 
از:8 عبارت انــد 

1. تعمیق یادگیری دانش آموزان،
2. تسهیم دانش و اطالعات،

8. »مطالعه و تدوین چشم انداز آموزش مجازی در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران« زیر نظر دکتر »مرتضی رضایی زاده«
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3. بهبود روش های تدریس معلمان،
4. ارتقای دانش آموز محوری،

5. افزایش دسترسی به آموزش وپرورش و عدالت محوری،
6. تولید محتوای مناسب در فضای مجازی،
7. یادگیری مستمر داخل و خارج از کالس،

8. توسعۀ ارتباط و آموزش خانواده های دانش آموزان،
9. توسعۀ برنامه های تربیتی در فضای مجازی.

 2-4( فرصت های جدید آموزش وپرورش

بــه نظــر می رســد کــه در آینــده عــالوه بــر دانش آمــوزان، ســایر ذی نفعــان در آموزش وپــرورش )مثــل معلمان 
و والدیــن( بــه ســمت اســتفاده از آموزش هــای مجــازی خواهنــد آورد و بــه آن عالقــۀ فراوانــی پیــدا خواهنــد 
کــرد. پیش بینــی می شــود کــه در آینــده بــه دلیــل اهمیــت زیــادی کــه آموزش هــای مجــازی در ارتقــا و بهبــود 
یادگیــری فراگیــران دارنــد، هزینه هــای تهیــۀ زیرســاخت های آن فراهــم شــده، ولــی بــرای فرهنگ ســازی 
کاربــرد صحیــح ایــن آموزش هــا راه درازی در پیــش اســت. همچنیــن اســتفاده و بومی کــردن روش هــای 

نویــن آموزش هــای مجــازی باعــث کاهــش هزینه هــا، افزایــش تعامــالت فراگیــران و ... می شــود.
و  بهبــود  دانــش می شــود.  اشــتراک گذاری  بــه  روحیــۀ  تقویــت  موجــب  نویــن  فناوری هــای  به کارگیــری 
افزایــش اثربخشــی فراینــد یاددهــی، یادگیــری را بــه دنبــال دارد کــه موجــب ارتقــای توانمنــدی یاددهنــگان 
ــرد  ــه دیگــر دســتاوردهای آموزشــی کارب ــرات از جمل ــر تغیی مــی شــود. کاهــش مقاومــت معلمــان در براب
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آمــوزش مجــازی در آموزش وپــرورش اســت. همچنیــن امــکان تدویــن محتــوا متناســب بــا نیازهــا و عالیــق 
یادگیرنــدگان، جامعــه و زندگــی روزمــرۀ فراگیــران، فرصــت بزرگــی اســت کــه در اختیــار آموزش وپــرورش 
قــرار می گیــرد. البتــه بــرای اســتفادۀ صحیــح و درســت از آموزش هــای مجــازی نیازمنــد ســواد دیجیتــال 

)ســواد فــاوا، ســواد اطالعاتــی و ســواد رســانه ای( هســتیم.

به طــور خالصــه مهم تریــن فرصت هــا و توانمندســازی های به کارگیــری آمــوزش مجــازی در آموزش وپــرورش 
ایــران بــه ترتیــب عبارت انــد از:9

1. توانمندسازی معلمان،
2. استانداردسازی آموزش وپرورش مجازی،
3. نظام ارزشیابی دقیق برای دانش آموزان،

4. فرهنگ سازی استفاده از فناوری و فضای مجازی،
5. ایجاد تمایل دانش آموزان به استفاده از فضای مجازی،

6. نظام جبران خدمت مناسب برای معلمان،
7. تقویت نظارت ستادی و صفی،

8. جذابیت فناوری های آموزشی و آموزش مجازی،
9. توسعۀ محتواهای درسی آنالین،

10. توسعۀ آگاهی در زمینۀ نقش فناوری در یادگیری.

. »مطالعه و تدوین چشم انداز آموزش مجازی در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران« زیر نظر دکتر »مرتضی رضایی زاده«  9
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 3-4( چالش های جدید آموزش وپرورش

در زمینــۀ چالش هــای نهــاد تعلیــم و تربیــت و فضــای مجــازی می تــوان تفکیکــی بیــن چالش هــای خارجــی 
و داخلــی ایــن عرصــه مدنظــر قــرار داد.

چالش های خارجی10- 1
بــا گســترش فضــای مجــازی در کشــور و کاهــش ســن دسترســی بــه اینترنــت، آموزش هــای مجــازیِ تکمیلــی 
و کمک درســی در فضــای مجــازی افزایش یافتــه و دامنــۀ فعالیــت مؤسســات و نهادهــای دولتی و خصوصی 
داخلــی و خارجــیِ فعــال در حــوزۀ آموزش هــای مجــازی توســعه پیــدا کــرده اســت و ایــن مجموعه هــا ســعی 
کرده انــد در مــواردی بــه  صــورت رســمی، راهبــری آموزش وپــرورش کشــورها را در اختیــار بگیرنــد. ایــن 
موضــوع باعــث تضعیــف جایــگاه حاکمیتــی نظــام آموزشــی می شــود و نقــش دولــت را در پیشــبرد اهــداف 

حــوزۀ آمــوزش تحت الشــعاع قــرار خواهــد داد.
در یــک  دهــۀ اخیــر، شــرکت های بــزرگ بــه ارائــۀ خدمــات »آمــوزش مجــازی« روی آورده انــد. بــه  عنــوان 
 مثــال، یکــی از شــرکت های بــزرگ آمریکایــی )INTEL Teach Program( کــه در عرصــۀ آمــوزش مجــازی 
ایجــاد  به منظــور  آموزش وپــرورش چندیــن کشــور جهــان،  وزارتخانه هــای  بــا  را  پــروژه ای  اســت،  فعــال 
زیرســاخت و ارائــۀ محتــوای آموزشــی بــرای آن هــا، شــروع کــرد و ادعــا می کنــد کــه توانســته چندیــن میلیــون 
معلــم و کارمنــد ایــن کشــورها را در اختیــار بگیــرد. ایــن پــروژه در ابتــدا بــا ســرعت مســیر خــود را طــی 
می کــرد، امــا در ادامــه، برخــی از کشــورهای مزبــور برنامه هــای مســتقلی را بــرای رشــد و توســعۀ آمــوزش 
مجــازی خــود در پیــش گرفتنــد. در مــواردی نیــز مشــاهده  شــده کــه ایــن شــرکت ها بــه شــکل غیررســمی 
وارد فضــای آموزشــی کشــورها شــده اند کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه فعالیــت یــک  نهــاد فراملیتــی 
)Eurasia Foundation( زیــر نظــر آژانــس توســعۀ بین المللــی آمریــکا )USAID( در قالــب مدرســۀ 
مجــازی و ارائــۀ آمــوزش مجــازی بــه معلمــان ایرانــی اشــاره کــرد. ایــن مجموعه هــا بــا آموزش هــای مجــازی 
و ارائــۀ مــدرک تحصیلــی ـ کــه در برخــی از کشــورهای جهــان معتبــر اســت و در بــازار کار داخــل و خــارج، 
بیــش از مــدرک نظــام آموزشــی رســمی کارایــی دارد ـ افــراد را بــرای دور زدن نظــام آموزشــیِ رســمی کشــور 
ترغیــب می کننــد. در نتیجــه شــرکت های خصوصــی ســعی دارنــد وظایــف حاکمیــت در حــوزۀ آمــوزش را 

از اختیــار آن خــارج کننــد.
در واقــع، شــرکت هایی کــه بــه ایــن ترتیــب، نظــام آموزشــی را در اختیــار می گیرنــد، ســاختمان و مدرســه و 

10. موارد این قیمت از "نامه تحول و بلوغ سازمانی آموزش و پرورش" مرکز ملی فضای مجازی به همت امین حاجی هاشمی استخراج شده است. 
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دانش آمــوز و معلــم را در اختیــار ندارنــد، بلکــه آن هــا را بــه هــم متصــل کــرده و جریــان داده هــا را مدیریــت 
می کننــد و داده ســازی )datafication( انجــام می دهنــد. بدیــن معنــا کــه هــر اقدامــی کــه دانش آمــوز در 
ایــن نظــام آموزشــی انجــام می دهــد، تبدیــل بــه داده و ذخیــره خواهــد شــد. بنابرایــن، آمــوزش، بــه نوعــی، 
شخصی ســازی )personalization( می شــود و بــرآوردی از قابلیت هــا، توانمندی هــا و انگیزه هــای فــرد 
بــه دســت می آیــد، کــه می تــوان آمــوزش هــر فــرد را بــر اســاس آن برنامه ریــزی کــرد. لــذا پرونــدۀ آموزشــی 
و بــه تبــع آن، برنامــۀ تربیتــی افــراد را ایــن شــرکت ها مدیریــت می کننــد و نظــام ارزش گــذاری آن هــا مــالک 
عمــل خواهــد بــود. ایــن موضــوع، عــالوه بــر بــه چالــش کشــیدن حریــم خصوصــی افــراد، قــدرت حاکمیــت 
را بــه دســت شــرکت های خصوصــیِ خارجــی می ســپارد. عــالوه بــر ایــن، جریــان داده هایــی کــه در روابــط 
ــان  ــراد را نمای ــه دلیــل آنکــه دیدگاه هــا و ترجیحــات اف بیــن دانش آمــوزان و معلمــان ســاخته می شــود، ب
ــادار شــدند، تبدیــل  می کنــد، ارزش قابل توجهــی پیــدا خواهــد کــرد. در ادامــه بعــد از آنکــه داده هــا معن
بــه »پــول« می شــوند. در واقــع، خدمــات آموزشــی، کاالیــی ســازی )Commodification( شــده و بــه 

فــروش می رســد. 
 )Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft( آمریکایــی  بــزرگ  شــرکت  پنــج  هم اکنــون 
در حــال ســرمایه گذاری روی آمــوزش مجــازی هســتند و هــر کــدام خدمــات آموزشــیِ مختلفــی را ارائــه 
ــه حــوزۀ وســیع نفــوذ آن هــا در کشــورهای جهــان، ســکوهای آموزشــیِ شــرکت های  ــا توجــه ب ــد. ب کرده ان
ــور، تهدیــدی جــدی در حــوزۀ آمــوزش بــه شــمار می رونــد. ایــن رونــد در نهایــت باعــث از بیــن رفتــن  مزب

عدالــت اقتصــادی ـ اجتماعــی در حــوزۀ آمــوزش می شــود.
در حالــی کــه ارائــۀ آمــوزش عمومــی رایــگان، از جملــه وظایــف دولت هــا بــه شــمار مــی رود و در قانــون  
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــر آن تأکیــد شــده اســت. هم اکنــون شــرکت های خصوصــی ایرانــی 
نیــز در حوزه هــای مختلــف، اعــم از آمــوزش و ســرگرمی و فراغــت وارد عرصــه شــده اند. ضمنــاً شــرکت های 
دیگــری در زمینــۀ ســیم کارت دانش آمــوزی )ســیم کارت دانش آمــوزی درســا و انارســتان( و ارائــۀ خدمــات و 
محتــوا بــه دانش آمــوزان، فعالیــت خــود را گســترش داده و حــدود یــک  میلیــون کاربــر جــذب کرده انــد کــه 

عمدتــا از ســوی آمــوزش و پــرورش مــورد بی توجهــی قــرار می گیرنــد. 
بدیــن ترتیــب، شــرکت های داخلــی و خارجــی، محتــوای آموزشــی را بــه ســهولت در اختیــار دانش آمــوز 
قــرار داده و مســیر فرهنگــی و تربیتــی را خــارج از کنتــرل وزارت آموزش وپــرورش تحت تأثیــر قــرار خواهنــد 
داد. ایــن پدیــده بــه ویــژه در زمینــۀ تغییــر شــاخص ها و مالک هــای تربیتــی و ارزش هــا و هنجارهــای دینــی، 
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نمــود بیشــتری خواهــد داشــت. بــه دلیــل نبــود برنامــه و روش درســت مواجهــه بــا ایــن فضــا و وجــود 
رویکــرد تصدی گــری انحصــاری در وزارت آموزش وپــرورش، ایــن وزارتخانــه نتوانســته اســت برنامــه ای بــرای 
ــا دانش آمــوزان طراحــی کنــد؛ بلکــه از فعالیــت آن هــا  تنظیــم تعامــالت شــرکت های خصوصــی داخلــی ب
در محیــط آمــوزش جلوگیــری کــرده و در عیــن  حــال در برابــر هجــوم ســرویس های خارجــی، تنهــا، نظاره گــر 
تحــوالت اســت. بنابرایــن بــا نادیــده  انگاشــتن شــرایط جدیــد و اصــرار بــر انحصارگــری دولــت در ایــن حــوزه، 
امــکان رشــد بخــش خصوصــی داخلــی فراهــم نمی شــود و قــدرت رگوالتــوری دولــِت متصــدی آمــوزش نیــز 
بــه شــدت کاهــش می یابــد. ایــن امــر، کارویــژۀ تربیــت و رشــد فکــری نســل جدیــد را نیــز از دســتگاه های 
ــی  کــه ورود به موقــع و اســتفادۀ صحیــح و کارآمــد از ایــن فضــا،  آموزشــی کشــور ســلب می کنــد. در حال

می توانــد عامــل تعالــی نظــام آموزشــی باشــد.

چالش های داخلی- 2
واقعیت هــای موجــود  از  فــارغ  تربیــت در فضــای مجــازی  و  تعلیــم  نهــاد  توســعۀ ســاحت های متنــوع 
در صنعــت محتــوا و خدمــات آمــوزش مجــازی نمی توانــد اتفــاق بیفتــد. به طورکلــی عوامــل كلیــدی و 
شــاخص های مؤثــر بــر توســعۀ صنعــت یادگیــری الکترونیکــی و آمــوزش مجــازی در افــق 1406 ایــران بــه 

 ایــن ترتیــب احصــا شــده اســت:11
1. سیاست ها و مشوق های حاكمیتی

كیفیت سیاست گذاری و قانون گذاری جهت توسعۀ صنعت یادگیری الکترونیکی	 
سهولت انجام کسب  و کار در حوزۀ یادگیری الکترونیکی	 

2. توانمندی شرکت های فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی
توانمندی و شناخت شرکت های فعال صنعت از یادگیری الکترونیکی	 
كیفیت و كمیت فعالیت های بازاریابی، تبلیغات و توزیع در شرکت ها	 
تعداد فرصت های شغلی در حوزۀ یادگیری الکترونیکی	 

3. فرهنگ سازی، ترویج و اطالع رسانی
كیفیت فرهنگ سازی و ترویج یادگیری الکترونیکی	 
میــزان اثرگــذاری فعالیت هــای رســانه های غیررســمی )شــبکه های اجتماعــی، بالگ هــا و 	 

...( در ایجــاد فرهنــگ و ترویــج اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی
میــزان اثرگــذاری فعالیت هــای صداوســیما و ســایر رســانه های فراگیــر در ایجــاد فرهنــگ 	 

11 . چشم انداز رقابت بین المللی صنعت یادگیری الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۶، دکتر سید حسین حسینی و همکاران
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و ترویــج اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی
4. سودآوری و سرمایه گذاری

تعداد كاربران یادگیری الکترونیکی )حجم بازار یادگیری الکترونیکی(	 
میزان سودآوری شرکت های فعال در صنعت یادگیری الکترونیکی	 
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی	 

بخــش عمــدۀ ایــن عوامــل خــارج از محــدودۀ اختیــارات آموزش وپــرورش قــرار دارد و تعــدد ذی نفعــان 
اداری، همگــی موجــب  نظــام  ناکارآمدی هــای مرســوم در  و  تعــارض منافــع  و بعضــاً  و تصمیم گیــران 
می شــود کــه دســت نهــاد تعلیــم و تربیــت از خدمــات و محتــوای بــا کیفیــت آموزشــی و همچنیــن محیــط 

صیانت شــدۀ تربیتــی خالــی بمانــد.

ترتیــب  بــه  ایــران  آموزش وپــرورش  آمــوزش مجــازی در  از  اســتفاده  به طــور خالصــه مهم تریــن موانــع 
از:12 عبارت انــد 

1. فقدان درک صحیح از آموزش مجازی،
2. فقدان استانداردهای پداگوژیکی )دانش تعلیم و تربیت(،

3. شکاف نسلی دیجیتال بین معلمان و دانش آموزان،
4. مقاومت در برابر تغییر،

5. یادگیری رقابتی )نظام شاگرد اولی ـ شاگرد دومی(،
6. فقدان محتوای درسی الکترونیکی استاندارد و هماهنگ با مقتضیات بومی،

7. فقدان سیستم مدیریت یادگیری فراگیر،
8. صرف زمان ناکافی در فرایند یاددهی ـ یادگیری،

9. عدم رعایت حق مالکیت معنوی.

12  . »مطالعه و تدوین چشم انداز آموزش مجازی در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران« زیر نظر دکتر »مرتضی رضایی زاده«
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عــالوه بــر آنچــه در بــاال ذکــر شــده، بــه مــواردی مثــل ایجــاد انحصــار دولتــی و تصدی گــری بی مــورد 
و  تأییــد  ســامانه های  نبــود  آن هــا،  ایجــاد  بــودن  هزینه بــر  و  زیرســاخت ها  ضعــف  آموزش وپــرورش، 
رده بنــدی محتــوای عمومــی و تخصصــی و ضعــف ســاختار، نیــروی انســانی و بودجــه بــرای پیاده ســازی 

کــرد. اشــاره  می تــوان  ســامانه هایی  چنیــن 
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بخش دوم

 آموزش مجازی در جهان

 مقدمه
در ایــن بخــش، ضمــن بیــان آمارهایــی کلــی از وضعیــت آمــوزش مجــازی در جهــان، بــه شــکل عملیاتــی 
رویکردهــای رایــج در به کارگیــری فضــای مجــازی بــرای یاددهــی ـ یادگیــری را بررســی می کنیــم و ســه شــیوۀ 
»آمــوزش از راه دور« ، »آمــوزش مجــازی« و »آمــوزش تلفیقــی« را کــه در ســطح آموزش وپــرورش امــکان 

پیاده ســازی دارد بــا هــم مقایســه کرده ایــم.

دسته بندی انواع آموزش مجازی در جهان- 1
آموزش برخط )الکترونیکی( . 1.1

1.	 .LMS سامانه های مدیریت یادگیری

آموزش موبایلی و گوشی محور13 )در مقابل آموزش مبتنی بر رایانه(. 	.1

آموزش سریع14 و لقمه ای15. 	.1

کالس مجازی16. 	.1

شرکت های بزرگ ارائه دهندۀ آموزش مجازی- 2
مهم تریــن شــرکت های مرتبــط بــا آمــوزش دورۀ آزاد )MOOC( عبارت انــد از: کورســرا، edX، لینــدا، آی. 
تــی، کالیفرنیــا، اســتنفورد، اوپــن یونیورســی، جان هاپکینــز. ایــن میــزان بــرای وبگاه هــای برتــر ارائه دهنــدۀ 

آمــوزش برخــط )بــر اســاس شــاخص تعــداد بازدیــد ماهیانــه( در ســال 2018 بــه شــرح زیــر اســت:

13 . Mobile e-learning

14 . Rapid e-learning

15 . Microlearning / bite-sized learning

16 . Virtual classroom
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نمودار 1- مهم ترین وبگاه های آموزش مجازی در سال 201817

مهم تریــن وبــگاه آمــوزش مجــازی در ســال 2019 نیــز Udemy اســت. حــدود 20 هــزار متخصــص در ایــن 
بســتر )پلت فــرم( بــه ارائــۀ آمــوزش مشــغول اند کــه بیــش از 12 میلیــون دانش پذیــر از ایــن آموزش هــا 
اســتفاده کرده انــد. ایــن رقــم بــرای بســتر Teachable حــدود ســه میلیــون دانش پذیــر اســت کــه از 

دوره هایــی کــه 7500 متخصــص ارائــه کرده انــد بهره منــد می شــوند. 
در گــزارش دیگــری بیــش از 350 شــرکت تاکنــون بــه عنــوان شــرکتهای ارائه دهنــده یادگیــری الکترونیکــی 
در جهــان گــزارش شــده اســت کــه هــر یــک راهکارهــای آموزشــی خاصــی را در ارائــه خدمــات آموزشــی در 
پیــش گرفته انــد. از ایــن تعــداد 50 شــرکت به عنــوان شــرکت های برتــر در ســال 2019 بــر اســاس متدولــوژی 

زیــر معرفــی شــده اند:
 تعداد پیشنهادها به کاربران: پیشنهاد به کاربران خواه پیشنهاد آموزش ویدئویی، 	

سخنرانی های ضبط شده یا انواع دیگر محتوا )50% اهمیت در انتخاب شرکت برتر را به خود 

اختصاص می دهد(

 استفاده از بهترین روش های یادگیری آنالین: 	

 در دسترس بودن آموزش برای انواع برنامه ها )3.8 % اهمیت(	

 استفاده از فروم ها و انجمن ها )3.8 % اهمیت(	

 استفاده از محتوای آموزشی مکمل با محتواهای صوتی )3.8 % اهمیت(	

 تعریف کار گروهی )3.8 % اهمیت(	

 پروژه های دانشجویی )3.8 % اهمیت(	

 مسیرهای یادگیری چندگانه )3.8 % اهمیت(	

17  .similarweb.com
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مهم تریــن ارائه دهنــدگان خدمــات آموزشــی تحــت اســتاندارد مــوک طبــق آمــار 2018 عبارت اســت از 
 )XuetangX( بــا 18 میلیــون کاربــر، ژوئنتانــگ )edX( بــا 37 میلیــون کاربــر، ادکــس )Coursera( کورِســرا
بــا 14 میلیــون کاربــر، یوداســیتی )Udacity( بــا 10 میلیــون کاربــر و فیوچــر لــرن )FutureLearn( بــا 8.7 
میلیــون کاربــر هســتند. تاکنــون 11400 عنــوان دورۀ آموزشــی در ایــن ســکو تدریــس شــده اســت و بیــش 
از 800 دانشــگاه تحــت ایــن اســتاندارد دورۀ آمــوزش مجــازی ارائــه می دهنــد. در جــدول زیــر لیســت 20 

شــرکت ارائه دهنــدة خدمــات یادگیــری الکترونیکــی در ســال 2019 نشــان داده شــده اســت:

جدول 1- شرکت های برتر ارائه دهنده یادگیری الکترونیکی در سال 2019
شرکتردیف

1ej4

2Litmos by SAP

3Skillsoft

4Coursera

5CrossKnowledge

6Udemy for Business

7Simplilearn

8BizLibrary

9O’Reilly

10SafetySkills

11LinkedIn Learning

12Mind Tools

13DataCamp

14Harvard Business Publishing

15Cornerstone OnDemand

16OpenSesame

17Hemsley Fraser Group Limited

18Pryor Learning Solutions

19KPA

20Infosec
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اقتصاد آموزش و حجم بازار- 3
حجــم بــازار18 آمــوزش مجــازی در ســال 2019 در حــدود 200 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه پیش بینــی 

می شــود ایــن میــزان تــا ســال 2025 بــه 375 میلیــارد دالر برســد19. 

نمودار 2-رشد بازار جهانی فناوری های آموزشی )2026-2019(20

دالیــل ایــن انفجــار قیمــت در چنــد چیــز اســت: لــزوم آمــوزش تعــداد زیــادی از مــردم بــا هزینــۀ کــم، 
افــت قیمــت روش هــای یادگیــری، نیــاز نیــروی کار مــدرن بــرای مشــارکت در یادگیــری مادام العمــر 
و ایــن واقعیــت کــه یادگیــری از طریــق وبگاه هــای اینترنتــی اغلــب راحت تــر از رفتــن بــه مدرســه 

است21. 
شــایان توجــه اســت کــه بیشــترین رشــد در بــازار از تقاضــا در کشــورهای در حــال توســعه اســت کــه 
دسترســی مخاطبان کشــورهای در حال توســعه را به منابع آموزشــی در ســطح جهانی ـ که ممکن اســت 

بــه صــورت حضــوری در کشــور خــود در دســترس نباشــند ـ فراهــم می کنــد.
علــت دیگــر »صرفــه جویــی« در ایــن گونــه آمــوزش هاســت؛ 77 درصــد شــرکت ها در ایــاالت متحــده 

18 . Market size

19 . https://elearningindustry.com/top-elearning-statistics-2019

20 . https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size

21 . https://elearningindustry.com/top-elearning-statistics-2019
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ــر کارمنــد / کارگــر  ــد کــه دلیــل آن، صــرف زمــان کمت در ســال 2017 از آمــوزش برخــط اســتفاده کردن
بــرای آمــوزش و اختصــاص زمــان بیشــتر بــرای کار بــود. نتیجــۀ یــک مطالعــه کــه انجمــن آمــوزش و 
کــه شــرکت ها  1500 دالر ســالیانه  ازای هــر  بــه  اســت نشــان می دهــد  کــرده  ارائــه  آمریــکا  توســعۀ 
بــرای آمــوزش کارمنــدان هزینــه می کننــد، 28 درصــد در ســود آن هــا افزایــش ایجــاد می شــود. فلــذا 
ســرمایه گذاری در دانــش شــرکت ها بــه انــدازۀ منابــع انســانی اهمیــت دارد. همچنیــن ایــن تحقیــق 
نشــان داده کــه آمــوزش توانســته به طــور میانگیــن درآمــد کارمنــدان را بــه میــزان 218 درصــد افزایــش 

دهــد.22
 )MOOC( البتــه هنــوز بســیاری از مزایــای آمــوزش مجــازی بــی اطــالع انــد؛ دوره هــای گســتردۀ آنالیــن بــاز
 MOOC قــرار بــود یــک انقــالب آموزشــی ایجــاد کننــد و کارآفرینــان ایــن جنبــش معتقــد بودنــد کــه
آموزش وپــرورش در ســطح جهانــی بــرای همــه، در هــر نقطــه از جهــان، بــا هزینــه ای کــم و شــگفت آور، بــرای 
همــه فراهــم می کنــد. امــا نتایــج یــک نظرســنجی نشــان می دهــد کــه 73% دانش آمــوزان و دانشــجویان از 

در دســترس بــودن MOOCs آگاه نیســتند23.

مروری بر تجربیات جهانی- 4
در گــزارش »چشــم انداز رقابــت بین المللــی صنعــت یادگیــری الکترونیکــی ایــران در افــق 1406« کــه در 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری تنظیــم شــده، بــه تفصیــل وضعیــت ســه کشــور کــرۀ جنوبــی، 
ــه در ســطح مــدارس بررســی شــده کــه در ابتــدای ایــن  ــزی در امــر یادگیــری فناوران ــاالت  متحــده و مال ای

گــزارش بــه دســتاوردهای ایــن بررســی اشــاره کردیــم.
طــرح  اجــرای  راهنمــای  آموزش وپــرورش:  خدمــت  در  همــراه  »فنــاوری  کتــاب  در  همچنیــن 
تجربیــات کشــورهای  نوشته شــده،  آموزشــی  یــزی  برنامه ر و  پژوهــش  ســازمان  در  کــه  تبلــت« 
پــن  ژا و  یــل  برز هندوســتان،  جنوبــی،  کــرۀ  ترکیــه،  لــزی،  ما انگلســتان،  یــکا،  آمر لیا،  اســترا
شــرح  یــن  ا بــه  کشــورها  یــن  ا از  آموخته شــده  درس هــای  آن،  جمع بنــدی  در  و  شــده  مــرور 

آمــده اســت:

ایجاد زیرساخت در کنار تهیۀ تبلت	 

22 . https://elearningindustry.com/top-elearning-statistics-2019

23 . همان
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آموزش به دبیران، مدیران و سایر افراد مرتبط با دانش آموزان	 

اجرای طرح به  صورت تدریجی و طرح های پایلوت کوچک	 

انجام مطالعات علمی در کنار اجرای طرح	 

استفاده از نخبگان و صاحب نظران	 

جلب همکاری سایر بخش های کشور	 

حمایت از سمت مدیران کالن کشوری	 

هدف گذاری و برنامه ریزی	 

تولید محتوا	 

شخصی سازی طرح با توجه به فرهنگ و توانایی های دانش آموزان	 

بررسی شرایط مختلف، دانش آموزان متفاوت و سیستم عامل های متنوع	 

فرهنگ سازی و هوشیارسازی جامعه نسبت به استفادۀ ناصحیح از تبلت	 

در نظر گرفتن محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی، فنی، مدیریتی و فرهنگی	 

ارزیابی طرح در زمان های مختلف و به روزرسانی تصمیمات و اهداف	 

توجه به شکاف های آموزشی موجود در سطح کشور و عدم تقویت آن	 

سرمایه گذاری مستمر در طرح و در نظر گرفتن طرح به عنوان یک پروژۀ بلندمدت	 
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بــرای رعایــت ایجــاز، عــالوه بــر دعــوت بــه تأمــل و دقــت در نکته هــای استخراج شــده در پژوهش هــای 
بــاال، دو ســامانۀ موفــق یادگیــری فناورانــه را کــه در کشــور روســیه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد معرفــی 

می کنیــم:
پایگاه ملی »لکتوریوم«24. 1

ایــن ســامانۀ آموزشــی کــه تحــت اشــراف دفتــر ریاســت جمهــوری فدراســیون روســیه راه انــدازی شــده، 
وظیفــۀ تولیــد ویدئوهــای آموزشــی مرجــع بــرای تمامــی ســطوح آمــوزش مدرســه ای )K12( را بــه عهده دارد. 
از آنجــا کــه ایــن ســامانه جنبــۀ ملــی دارد، تمــام محتــوای آن بــه زبــان روســی و رایــگان اســت. لکتوریــوم 
همچنیــن شــامل اســتودیوی تخصصــی تولیــد محتــوای آموزشــی، پلت فــرم جانبــی بــرای پشــتیبانی از 

ــی مثــل »کورســرا«25 اســت. دانش آمــوزان و واحــد بارگــذاری دوره هــا روی ســامانه های مطــرح جهان

لکتوریــوم را می تــوان یــک پــروژۀ موفــق آمــوزش ویدئویــی دانش آمــوزی در ســطح ملــی دانســت کــه تــالش 
می کنــد خــود را متناســب بــا توســعۀ فناوری هــای رســانه ای، بــه روز نگــه دارد و باکیفیت تریــن ویدئوهــای 

غنی شــدۀ آموزشــی را تولیــد کنــد.
بیــش از 100 شــرکت مرتبــط بــا فضــای مجــازی و آموزشــی، ایــن پــروژۀ ملــی را یــاری می کننــد و بیــش از 

4000 درس در آن بارگــذاری شــده اســت.

24 . Lektorium.tv

25 . Coursera
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پایگاه »اینترنت یوروک«26. 2
ایــن پایــگاه جامــع آموزشــی را بخــش خصوصــی روســیه ایجــاد کــرده و بــا هــدف تأمیــن نیازهــای آموزشــی 
آموزشــی فعالیــت می کنــد.  و در همــۀ ســرفصل های  تمامــی مقاطــع  همــۀ دانش آمــوزان روســیه در 
اینترنــت یــوروک )بــه زبــان روســی یعنــی آمــوزش اینترنتــی( در حقیقــت یــک مدرســۀ بــزرگ اســت کــه پنــج 

ــد: ــه می کن ــه دانش آمــوزان ارائ ســطح از خدمــات را ب
متن هــای درســی، ویدئــوی تدریــس معلمــان برگزیــده، مثــال و تمریــن، پاســخگویی بــه ســؤاالت و آزمــون. 
ســه ســطح اول ایــن خدمــات بــرای تمامــی دانش آمــوزان روســیه رایــگان اســت و بــرای اســتفاده از قابلیــت 

پرســش و پاســخ یــا شــرکت در آزمون هــای آزمایشــی بایــد هزینــه پرداخــت کــرد.
اینترنــت یــوروک کــه مأموریــت خــود را »آمــوزش از راه دور« تعریــف کــرده، اکنــون در زمــرۀ بهتریــن 
نمونه هــای مــدارس اینترنتــی جهــان اســت کــه از ســال 2008 م. تاکنــون بیــش از ده هــزار »دانش آمــوز از 
راه دور«27 را پشــتیبانی کــرده و بیــش از 1.6 میلیــون نفــر کاربــر عضــو دارد. در ایــن ســامانه بیــش از 5000 

قطعــه فیلــم آموزشــی تولیــد و بارگــذاری شــده اســت.

26 . Interneturok.ru

27 . home school students
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مقایسۀ رویکردهای رایج جهانی در به کارگیری فضای مجازی -  
 1( آموزش از راه دور28

بــرای رســیدن بــه فهــم عمیــق و دقیــق از آمــوزش در فضــای مجــازی الزم اســت کــه بــه گذشــته های دور 
برگردیــم و ریشــۀ نیازهــای بشــر و ابتکاراتــی کــه بــه  واســطۀ ابزارهــای ارتباطــی و رســانه ها بــرای رفــع آن هــا 

بــه وجــود آمــده مــرور کنیــم.
یکــی از ایــن ابتــکارات توســعۀ آمــوزش از راه دور بــا هــدف تحــت پوشــش قــرار دادن فراگیــران دور از مرکــز 
و همچنیــن توســعۀ آموزش هــای مادام العمــر بــرای عمــوم شــهروندان بــوده اســت. در دوره هــای مختلــف 
تاریخــی، ابزارهــای رســانه ای بــه  تنــاوب به عنــوان بســتری بــرای رفــع ایــن نیــاز در آمــده و مــورد اســتفاده 

قــرار گرفته انــد. یــک روز پیــک و پســتچی، روز دیگــر رادیــو و تلفــن و امــروز فضــای مجــازی.

 1-1( آموزش از راه دور29 چیست؟

در دوره هــای تاریخــی گذشــته، همــگام بــا توســعۀ ارتباطــات از راه دور بــا ابزارهایــی از جنــس چاپــار و 
پیــک و در کنــار کارکردهــای اصلــی ایــن پیغام رســانی ها یعنــی امــور نظامــی و اداری و حکومتــی، توســعۀ 
کارکردهــای علمــی ایــن ابــزار در میــان علمــا و دانشــمندان و نویســندگان و معاریــف شناخته شــده و 
مطــرح بــوده اســت. بــه گواهــی تاریــخ، رســاله های بی شــماری بــا هــدف برقــراری ارتبــاط فکــری و علمــی 
میــان اندیشــمندان شــهرهای دور نگاشــته شــده و مکاتبــات بســیاری از ایــن دســت بــرای مــا بــه یــادگار 

مانــده اســت.
بــه  تدریــج و بــا عمومی تــر شــدن امــکان ارســال و دریافــت پیغــام، اولیــن گونه هــای آمــوزش از راه دور در 
میــان اســتادان و شــاگردان در مناطــق دور از هــم بــه وجــود آمــد. بعــد از انقــالب صنعتــی و توســعۀ راه آهــن 
و تولــد ســامانه های پســت عمومــی در جهــان، نظام هــای رســمی آموزشــی بــه فکــر پوشــش دادن فراگیــران 
در نقــاط دورافتــاده و محــروم از خدمــات متمرکــز آموزشــی افتادنــد و بدین ســان اولیــن دوره هــای آمــوزش 

از راه دور پســتی جهــان بــا عنــوان »آمــوزش مکاتبــه ای« در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم میــالدی ابــداع شــد.
اختــراع رادیــو نیــز به ســرعت در خدمــت آمــوزش از راه دور در آمــد و ایســتگاه های رادیویــی محلــی و 
حتــی فرســتنده های خصوصــی در ســرزمین های پهنــاوری مثــل آمریــکا یــا اســترالیا بــه پخــش برنامه هــای 
28.  بخــش عمــده مباحــث مرتبــط بــا "رویکردهــای رایــج جهانــی در بکارگیــری فضــای مجــازی" از پژوهشــی کــه توســط آقــای صمــد غفــاری و بــه ســفارش مرکــز ملــی فضــای 

مجــازی انجــام شــده، اســتخراج شــده اســت. 

29 . Distance Education
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آموزشــی بــرای مخاطبــان پرداختنــد. ترکیــب رادیــو و پســت در برقــراری ارتبــاط دوطرفــه و چندبعــدی 
)ارســال منبــع آموزشــی، جریــان ســؤال و جــواب بیــن شــاگرد و معلــم، برگــزاری آزمــون از راه دور( به نوعــی 
نقطــۀ اوج ایــن نــوع از آمــوزش محســوب می شــد. در یــک قــرن اخیــر اختــراع تلویزیــون و گســترش خطــوط 
تلفنــی هــم بــه کمــک ابزارهــای قدیمی تــر آمــد و کیفیــت، وســعت و میــزان ارتبــاط بیــن معلــم و فراگیــر از 

راه دور را گســترش داد.
ــن  ــرای »برقــراری ارتباطــات و انتقــال اطالعــات« ای ــوان بســتری ب ــه از »فضــای مجــازی« به عن فهــم اولی
زمینــه را در خــود داشــت کــه اولیــن نســل از آموزش هــا مبتنــی بــر فضــای مجــازی ذیــل مفهــوم قدیمــی 
»آمــوزش از راه دور« تعریــف شــود. یعنــی امکانــات و ابزارهــای فضــای مجــازی در راســتای مأموریت هــای 
شناخته شــده و ســنتی آمــوزش از راه دور ســازمان دهی شــود. ارکان تشــکیل دهندۀ آمــوزش از راه دور 

کــه فضــای مجــازی همــۀ آن هــا را در خــود جمــع کــرد از ایــن قــرار اســت:
قرار گرفتن منابع و مراجع آموزشی در اختیار فراگیر. 1
ارتباط نوشتاری، صوتی یا دیداری آموزگار با فراگیر. 2
گفت وگو و سؤال و جواب آموزگار با فراگیر در خالل آموزش. 3
ارزشیابی گام به گام یا نهایی آموزگار از فراگیر. 4
اعطای گواهی یا نمره و تأییدیۀ تحصیلی به فراگیر.  

مأموریــت  پنــج  ایــن  بــه  پاســخگویی  بــرای  نیــز  دور  راه  از  آمــوزش  مجــازی  متداول تریــن ســامانه های 
برنامه ریزی شــده اند.

 2-1( آموزش از راه دور چه کاربردی برای کودک و نوجوان دارد؟

بــا نگاهــی دقیق تــر بــه تاریخچــۀ آمــوزش از راه دور متوجــه می شــویم کــه اکثــر مــوارد این گونــه از آموزش هــا 
مربــوط بــه ســطوح عالــی آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی بــوده اســت و کمتــر مــوردی را می تــوان پیــدا کــرد 

کــه آموزش هــای مکاتبــه ای گــروه هــدف کــودک و نوجــوان را مخاطــب قــرار داده باشــد.
احتمــاالً مهم تریــن علــت ایــن امــر، محوریــت دادن بــه نظریــات رفتارگرایــان در یادگیــری کــودک و نوجــوان 
اســت کــه در اوایــل قــرن بیســتم میــالدی بــه جریــان اصلــی فکــری در تعلیــم و تربیــت تبدیــل شــد. ایــدۀ 
اصلــی رفتارگرایــی30 آن اســت کــه یادگیــری شــامل تغییــر در رفتــار بــه دلیــل اکتســاب، تقویــت و اســتفاده 

30 . Behaviorism



42

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان

از ارتباطــات بیــن محرک هــا از محیــط و پاســخ های قابل مشــاهدۀ فــرد اســت. رفتارگرایــان بــه تغییــرات 
قابل اندازه گیــری در رفتــار عالقه مندنــد. نظریه پــردازان رفتارگــرا معتقدنــد پاســخ بــه یــک محــرک وقتــی 
تقویــت می شــود کــه پــاداش مثبتــی در مقابــل آن داده شــود و از ســوی دیگــر، پاســخ بــه محــرک بــا تمریــن 
و تکــرار قوی تــر می شــود. بــا ایــن نــگاه طبیعتــاً آمــوزش از راه دور نمی توانــد اهــداف مهــم تربیتــی کــودک 
و نوجــوان را بــرآورده کنــد. چــون شــکل دادن بــه رفتــار و آمــوزش آداب از مهم تریــن مقاصــد آمــوزش 
کوچک ســاالن اســت و از راه دور امــکان مشــاهدۀ رفتــار و تأثیــر مســتقیم بــر رفتــار متربــی از طریــق 

محرک هــا وجــود نــدارد. 
مهم تریــن مشــوق و حامــی آمــوزش از راه دور »روان شناســی شــناختی«31 اســت کــه در اواخــر دهــۀ 
1950 آغــاز شــد و مرحلــۀ بعــد از رفتارگرایــی را شــکل داد. در ایــن نظریــه، برخــالف دیــدگاه رفتارگرایــان، 
انســان ها دیگــر به عنــوان مجموعــه پاســخ بــه محرک هــای خارجــی شــناخته نمی شــوند، بلکــه پردازنده هــای 
ــده  ــان آن را نادی ــده کــه رفتارگرای ــی پیچی ــه پدیده هــای ذهن اطالعــات هســتند. روان شناســی شــناختی ب
می گیرنــد، توجــه کــرد و بــا ظهــور رایانــه به عنــوان دســتگاه پردازنــدۀ اطالعــات کــه شــبیه بــه ذهــن انســان 

بــود، تحت تأثیــر قــرار گرفــت.
در روان شناســی شــناختی، یادگیــری در قالــب کســب دانــش درک می شــود: یادگیرنــده یــک پردازنــدۀ 
اطالعــات اســت کــه اطالعــات را جــذب می کنــد، عملیــات شــناختی را روی آن انجــام می دهــد و ایــن 
اطالعــات را در حافظــه ذخیــره می کنــد. بنابرایــن، روش هــای مطلــوب آمــوزش، ســخنرانی و خوانــدن 
کتاب هــای درســی اســت؛ و در حالــت افراطــی آن، یادگیرنــده کســی اســت کــه منفعالنــه دانــش را از 

معلــم دریافــت می کنــد.
ذیــل نظریــۀ یادگیــری شــناختی، آمــوزش از راه دور میســر و حتــی مطلــوب اســت. محتــوای ســخنرانی 
آمــوزگار از طریــق واســطه های رســانه ای مثــل جــزوۀ مکتــوب، رادیــو و حتــی نوارهــای صوتــی مغناطیســی 
بــه فراگیــر تحویــل داده می شــود و از آن بُعــد وظیفــۀ یادگیــری بــر عهــدۀ خــود فراگیــر اســت. او بــا مطالعــه 
ــه ذهــن خــود  ــوا ب ــع یادگیــری کــه در اختیــارش قــرار گرفتــه، ســعی در انتقــال محت ــوا و مناب و مــرور محت
می کنــد و بــه ایــن ترتیــب یادگیــری محقــق می شــود. بــا ایــن تعریــف امــکان یادگیــری از راه دور الاقــل 
بــرای کــودکان و نوجوانانــی کــه امــکان برقــراری ارتبــاط بــا منابــع ضبط شــده را داشــتند بــه وجــود آمــد. بــا 
توجــه بــه تغییــرات ذائقــۀ نســل ها در دهه هــای اخیــر عمدتــاً آمــوزش از راه دور بــرای کــودکان و نوجوانــان 

ــوده اســت. ــر فیلم هــای ضبط شــده و اســتفادۀ بیشــینه از حامل هــای چندرســانه ای ب مشــتمل ب
31 . Cognitive psychology
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فضــای مجــازی نیــز به عنــوان یکــی از بســترهای انتقــال چندرســانه ای در ایــن قالــب ایفــای نقــش کــرده و 
از انــواع ابزارهــای چندرســانه ای بــرای برقــراری ارتبــاط آفالیــن و آنالیــن بــا دانش آمــوزان و منتقــل کــردن 
محتــوای درســی در قالــب صــدا و تصویــر معلــم، فیلم هــای کمک آموزشــی و فایل هــای متنــی کتــاب و 

جــزوات درســی اســتفاده می شــود. 
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)e-learning( آموزش مجازی )2 
از ابتــدای پیدایــش اینترنــت، کارکردهــای علمــی و آموزشــی آن مدنظــر توســعه دهندگان و کاربــران بــوده 
اســت. دیجیتــال کــردن منابــع کتابخانــه ای از اولیــن تالش هــا بــرای گســترش دانش پژوهــی در اینترنــت بــود 
و تســهیل دسترســی دانشــجویان بــه اســتادان از طریــق رایانامــه گامــی مهــم بــرای ارتقــای تبــادالت علمــی 
بــه شــمار می رفــت. به تدریــج کــه فضــای مجــازی قابلیت هــای بیشــتری از خــود بــروز مــی داد، فعالیت هــای 
آموزشــی هــم شــکل جدی تــری می یافــت، تــا آنکــه اولیــن کالس هــای مجــازی و دوره های آموزشــی الکترونیکی 
بــا عنــوان e-learning یــا همــان »رایــاد« بــه وجــود آمــد. تطــور رایــاد از ســاده ترین ابزارهــای الکترونیکــی تــا 
هوشــمندترین ســامانه های امــروزی تنهــا بــه دو دهــه زمــان نیــاز داشــت. در ایــن دو دهــه، فعــاالن صنعــت 
رایــاد، دســتاوردهای قابــل اعتنایــی داشــته اند و طرح هــای بلندپروازانــه ای را هــم بــه شکســت کشــانده اند. 

اکنــون کارنامــه رایــاد بایــد فــارغ از جنجال هــای تبلیغاتــی و بــا دقــت ارزیابــی شــود.

 1-2( آمــوزش مجــازی چیســت و چــه تفاوتــی بــا آمــوزش از راه دور دارد؟
همان  طور که دیدیم، متداول ترین ســامانه های مجازی آموزش از راه دور برای پاســخگویی به پنج نیاز »تأمین 
منابع آموزشــی، اجرای تدریس آموزگار، امکان پرســش و پاســخ، انجام ارزشــیابی، اعطای کارنامه« برنامه ریزی 
شــده اند و ایــن پنــج رکــن ریشــه در نظریــۀ یادگیــری شــناختی دارنــد. پلت فرم هــای مشــهوری در دنیــا بــرای ارائــۀ 
خدمات مدیریت آموزش )LMS(32 به کار گرفته می شــوند که فراگیرترین آن ها Moodle33 اســت. این ســامانۀ 
ــه  ــان در سراســر جهــان توســعه یافت ــه بیــش از 100 زب ــی کــه از ســال 2002م. معرفــی  شــده، ب ــاز آمریکای متن ب
و میلیون هــا کاربــر از آن اســتفاده می کننــد. محتــوای آموزشــی در اکثــر LMS هــای بــه روز، در قالــب اســتاندارد 
SCORM34 تولیــد و ذخیــره می شــود. در ایــران هــم اســتفاده از نســخه های فارسی شــدۀ مــودل35 رواج دارد و بــا 

توجــه بــه بــازار آموزش هــای آزاد و دوره هــای مجــازی دانشــگاهی، ده هــا شــرکت و مؤسســۀ خصوصــی و دولتــی بــه 
بهینه ســازی و اســتفاده از آن پرداخته انــد. همچنیــن اســتفاده از ســامانه های »ارتبــاط تصویــری گروهــی«36 مثــل 

Adobe Connect37 به عنــوان مکمــل و یــا بســتر آموزش هــای مجــازی متــداول اســت.

اما سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که تلقی عمومی از آموزش مجازی چیست؟ 
آیــا آمــوزش مجــازی، یــا آن طــور کــه فرهنگســتان زبــان فارســی تصویــب کــرده »رایــاد«، همانــی اســت کــه 

32 . https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

33 . https://moodle.org

34 . https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model

35 . http://moudle.ir

36 . https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing

37 . https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
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بایــد و می توانــد باشــد؟ یــا بــا یــک توســعۀ مدیریت نشــده و غیرعلمــی ابزارهــا در فضــای مجــازی روبــه رو 
هســتیم؟ آیــا فناوری هــای فضــای مجــازی صرفــاً به عنــوان کارگــزار و زیرســاخت ارائــۀ انــواع روش هــای آموزشــی 
درآمده انــد و یــا طراحــی ســاده انگارانۀ ایــن ابزارهــا، منجــر بــه محــدود شــدن آموزش هــای مجــازی بــه همــان 
آمــوزش از راه دور مبتنــی بــر نظریــۀ یادگیــری شــناختی شــده اســت؟ در وضعیــت فعلــی آموزش هــای مجــازی، 

E را بــزرگ نوشــته اند یــا L را؟! E-learning یــا e-Learning ؟
هرچنــد کــه در ســال های اخیــر، دانشــگاه ها و مراکــز پیشــروی آموزشــی در جهــان بــه ســمت بــارور کــردن دور ه هــای 
آمــوزش مجــازی بــا تعامــل و گفت وگــو و ارتبــاط حداکثــر فراگیــر و آمــوزگار رفته انــد، امــا واقعیــت آن اســت کــه وقتــی به 
گــردش مالــی صنعــت رایــاد جهــان می نگریــم درمی یابیــم کــه عمــدۀ بــازار ایــن حــوزه در اختیــار آموزش هــای ویدئویــی 
و پلت فرم هــای انتشــار ویدئوهــای آموزشــی اســت. در ایــران ایــن مســئله شــدت بیشــتری دارد و حتــی دانشــگاه ها و 
ً به تولید و انتشــار فایل های متنی و ویدئو اهتمام دارند. برای نمونه می توان به  مراکز پیشــروی آموزشــی هم صرفا
پایگاه هــای آموزشــی بــزرگ و مهــم آمریکایــی »آکادمــی خــان«38، »لینــدا«39 و »یودمــی«40 و همیــن طــور نمونه های 
ایرانــی آن هــا مثــل »فــرادرس«41 و »فرانــش«42 اشــاره کــرد کــه اعتبــار و ارزش خــود را مدیون تولید و انتشــار ویدئوهای 
آموزشــی هســتند43. در حقیقــت هرچنــد ابــزار ارتبــاط آمــوزگار بــا فراگیر تغییر کــرده، اما گویــی روش و منطــق آموزش 

نیــازی بــه تغییــر نداشــته اســت: آمــوزش از راه دور در پوســتۀ آمــوزش مجــازی!
38 . http://www.khanacademy.org/

39 . https://www.lynda.com/

40 . https://www.udemy.com/

41 . https://faradars.org/

42 . https://faranesh.com/

43.  البتــه ایــن دو پایــگاه جــزو دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش رســمی نیســتند و طبیعــی اســت کــه تعریفشــان از آمــوزش مجــازی متفــاوت از آنچــه مــی توانــد باشــد، اســت. 

امــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی بــه شــیوه هــای دیگــر آمــوزش نیــز روی آورده انــد. 
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البتــه ضــروری اســت بــه تحولــی کــه جنبــش MOOC44 در ارتقــای کیفیــت آموزش هــای مجــازی ایجــاد کــرد 
هــم اشــاره کنیــم. 

از کمــی قبل تــر از ســال 2010 م. زمزمه هایــی مبنــی بــر نیــاز بــه تحــول در ســامانه های ســنتی LMS در 
مجامــع دانشــگاهی آمریــکا به خصــوص »اســتنفورد« ، »ام آی تــی« و »هــاروارد« بــه گــوش می رســید. 
از پیشــگامان علمــی ایــن جنبــش بایــد از »جــورج زیمنــس«45 نــام بــرد کــه از قضــا نــام او در پایه گــذاری 
یکــی از نظریه هــای نویــن یادگیــری یعنــی نظریــه »ارتباط گرایــی«46 هــم مطــرح اســت. توســعۀ امکانــات 
ــن تحول خواهــی شــد و  ــه وب هــم زمینه ســاز ای فضــای مجــازی و ارتقــای ســرعت و کیفیــت دسترســی ب
ــا  ــا حمایــت همیــن دانشــگاه ها برگــزار و ب ــاز« و »انبــوه« ب در نتیجــه اولیــن نمونــۀ دوره هــای مجــازی »ب

اســتقبال جمــع کثیــری از فراگیــران روبــه رو شــد. ایــن دوره هــا دو ویژگــی اساســی داشــتند:
دســترس پذیری آزاد: افــراد نیــازی بــه ثبت نــام در دانشــگاه یــا مؤسســه خاصــی نداشــتند و تقریبــاً . 1

بــدون پرداخــت هزینــه بــه آمــوزش دسترســی پیــدا می کردنــد.
مقیاس پذیــری: در یــک دوره آموزشــی به طــور هم زمــان تعــداد نامحــدودی از فراگیــران حضــور . 2

می یافتنــد.

44 . Massive Open Online Course

45 . https://en.wikipedia.org/wiki/George_Siemens

46 . Connectivism
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همیــن اولیــن تجربه هــا بــود کــه در زمانــی کوتــاه منجــر 
بــه شــکل گیری موفق تریــن ســامانه های آمــوزش آزاد 
و  »یوداســیتی«48   ، »کورســرا«47  مثــل  جهــان  در 
و  ســامانه ها  ایــن  کــه  هرچنــد  شــد.  »ادکــس«49 
نمونه هــای مشــابه آن هــا همچنــان از ویدئــو به عنــوان 
ــد، امــا  اصلی تریــن رکــن آمــوزش مجــازی بهــره می برن
و  شــدن  تعاملی تــر  ســمت  بــه  به تدریــج  مووک هــا 
ارتبــاط چنــد ســویۀ آمــوزگاران و فراگیــران بــا یکدیگــر 
رفتنــد و همیــن تغییــر در روش یاددهــی ـ یادگیــری منجــر بــه افزایــش کیفیــت آمــوزش و رضایــت بیشــتر 
فراگیــران شــد. تــا جایــی کــه نیویورک تایمــز در مقالــه ای ســال 2012 م. را ســال مــووک نامیــد و بعــد از آن 
اقبــال نهادهــای رســمی آموزشــی بــه مهاجــرت از LMSهــا بــه MOOCهــا شــدت زیــادی پیــدا کــرد و امــروز 

گسترده ترین نوع آموزش مجازی رسمی دانشگاهی در جهان را مووک ها تشکیل می دهند.

پایــگاه  گــزارش  بــه نظــر می رســد. در آخریــن  آمــار و اطالعــات جهانــی مفیــد  مــرور برخــی  اینجــا  در 
تخصصــی50Docebo کــه بــا عنــوان »روندهــای رایــاد 2019«51 منتشــر شــده، حجــم رو بــه کاهــش بــازار 
ــن شــرح گــزارش و  ــه ای ــاد در ســه قالــب »پلت فرم هــا« ، »ســرویس ها« و »بســته های محتوایــی« ب رای

پیش بینــی شــده اســت:
47 . https://www.coursera.org/

48 . https://www.udacity.com/

49 . https://www.edx.org/

50 . https://www.docebo.com/

51 . https://www.docebo.com/resource/report-elearning-trends-2019/
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در مقابــل رشــد منفــی پیش بینی شــده بــرای رایــاد کالســیک )خودآموزهــا، منابــع آموزشــی و یادگیــری 
ــۀ پیش بینــی رشــد قابــل مالحظــه می شــود کــه  ــه یادگیــری فناوران گروهــی(، در برخــی قالب هــای نوآوران
از آن جملــه »یادگیــری مبتنــی بــر بــازی«52 و »یادگیــری مبتنــی بــر شبیه ســازی«53 اســت. همچنیــن 
ــر پایــه علــوم شــناختی«54 و »یادگیــری موبایلــی«55 نیــز رشــد مختصــری خواهنــد داشــت.  »یادگیــری ب
بــه نظــر می رســد »تغییــر نســلی یادگیرنــدگان« و »تغییــر ابزارهــای کاربــری فضــای مجــازی« در ســال های 

اخیــر اصلی تریــن دلیــل ایــن کاهــش و افزایش هــا باشــد.

نیم نگاهــی بــه انتظــار رشــد فناوری هــای آموزشــی در ســال 2020 م. نشــان می دهــد کــه از یک ســو بــازار 
رایــاد کالســیک )آمــوزش برخــط، ســامانه های مدیریــت آمــوزش، منابــع بــاز  آموزشــی و...( بــه اشــباع خــود 

52 . Game based learning (GBL)

53 . Simulation based learning

54 . Cognitive Learning

55 . Mobile Learning
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نزدیــک شــده و از ســوی دیگــر فناوری هــای آموزشــی جدیــد مثــل برنامک هــا، هــوش مصنوعــی، واقعیــت 
افــزوده، محتــوای ســاخت کاربــر و ... در حــال خیــز بــرای رشــد جــدی هســتند.

اگرچــه آمــار دقیقــی از وضعیــت ایــران در ایــن عرصــه وجــود نــدارد، شــواهد میدانــی حاکــی از رکــود 
پایگاه هــای کالســیک آمــوزش مجــازی و اســتارت آپ های آموزشــی ســنت گرا اســت. هرچنــد در طــرف 

مقابــل هــم رشــدی مشــاهده نمی شــود.

مقایســۀ فراینــد یادگیــری ـ یاددهــی در یــک ســامانۀ کالســیک رایــاد و ســامانه های نویــن آن می توانــد 
چشــم انداز آینــدۀ ایــن صنعــت را روشــن کنــد. در رایــاد ســنتی، مبتنــی بــر نظریــۀ یادگیــری شــناختی، یــک 
فراینــد خطــی و یک ســویه بــرای یادگیرنــده طراحــی شــده و محتــوای از پیــش تعیین شــده بــه شــکل قالبــی 
و صلــب در اختیــار او قــرار می گیــرد. در صورتــی کــه در ســامانه های بــه روز یادگیــری الکترونیکــی، مبتنــی 
بــر نظریــات جدیدتــر »ســاخت گرایی56« و »ارتباط گرایــی57«، فرایندهــای تودرتــو و رفــت و برگشــتی بــرای 

یادگیرنــده و منابــع و محیــط یادگیــری در نظــر گرفتــه می شــود.

56 . Constructivism

57 . Connectivism
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بــه نظــر می رســد ســامانه های آموزشــی به تدریــج در حــال دور شــدن از فرایندهــای آمــوزش از راه دور 
هســتند و آینــدۀ آمــوزش مجــازی را بــا توجــه بــه ابعــاد متنــوع پدیــدۀ یادگیــری بــه ســمت »یادگیــری 
اجتماعــی«58 ســوق خواهنــد داد. در ایــن شــیوه جدیــد آمــوزش اگرچــه منجــر بــه فردگرایــی کاربــر می شــود 
امــا بیــش از هرزمــان دیگــری منعطــف و منطبــق بــا خواســت و نیــاز فــردی یادگیرنــده خواهــد بــود و 
فراینــد یادگیــری ـ یاددهــی در محیطــی مجــازی امــا اجتماعــی رخ خواهــد داد. نتیجــۀ ایــن فراینــد جدیــد، 

آموزش هــای کاربردی تــر و کامــالً متناســب بــا نیازهــا و شــرایط روز خواهــد بــود.

58 . Social Learning
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)Blended Learning( آموزش تلفیقی )3 
ــه نظــر  ــارۀ »آمــوزش از راه دور« و »آمــوزش مجــازی«، ب ــا در نظــر گرفتــن همــۀ مــوارد گفته شــده درب ب
می رســد بــرای اســتفادۀ بهینــه از امکانــات دنیــای دیجیتــال در راســتای تربیــت نســلی اندیشــمند و توانمند 
بایــد راهــی میانــه یافــت تــا قابلیت هــای بی نظیــر فضــای مجــازی بــا کمتریــن آســیب و تنــش بــه خدمــت 
تعلیــم و تربیــت نســل جــوان در بیایــد. راهــی کــه بــا نگاهــی بــه تجربیــات پیشــینیان، الزامــات قانونــی و 

دســتاوردهای جهانــی تــا حــد زیــادی قابــل تشــخیص اســت.

 1-3( راه حل استفاده از فضای مجازی برای ارتقای کیفیت یادگیری کودک و نوجوان 

سیاســت گذاران در جوامــع مختلــف نســبت بــه وظایــف حاکمیــت در آموزش وپــرورش نســل های آینــده، 
مجــادالت فراوانــی داشــته اند. ماحصــل ایــن مباحــث آن اســت کــه اهتمــام بــه فراهــم آوردن شــرایط 
تعلیــم و تربیــت صحیــح نفــوس )از ســوادآموزی گرفتــه تــا علــوم و فنــون پیشــرفته( از شــاخص های یــک 
حکومــت انســانی و آرمانــی اســت. در دوران مــا، هــر حکومتــی بســته بــه درایــت حاکمــان و بضاعــت 
ــر مــی دارد. آنچــه در جهــان امــروز در  ــه ایــن شــاخص کفایــت ب ــرای دســتیابی ب ــی ب مردمانــش، قدم های
مــوردش اتفاق نظــر وجــود دارد ایــن اســت کــه آمــوزش عمومــی همگانــی از طریــق نظــام مــدارس ابتدایــی 
و متوســطه بــرای کــودکان و نوجوانــان محقــق می شــود و در اصــل ســی ام قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران تصریــح شــده اســت: »دولــت موظــف اســت وســایل آموزش وپــرورش رایــگان را بــرای همــۀ 
ــا ســرحد خودکفایــی کشــور  ــی را ت ــان دورۀ متوســطه فراهــم ســازد و وســایل تحصیــالت عال ــا پای ملــت ت
به طــور رایــگان گســترش دهــد.« از آنجــا کــه به طــور ســنتی »مدرســه« به عنــوان بســتر آموزش وپــرورش 
ــارۀ اســناد باالدســتی مثــل ســند تحــول  شــناخته می شــده تفســیر ایــن اصــل نیــز منجــر بــه تأکیــد چندب
بنیادیــن آموزش وپــرورش )مصــوب 1390( بــر الــزام کــودکان الزم التعلیــم بــه حضــور در محیــط مدرســه در 
ایــام مشــخص ســال تحصیلــی شــده اســت. در نتیجــه موضــوع »آمــوزش از راه دور« و »آمــوزش مجــازی« 
و کالً هرگونــه اســتفاده از فناوری هــای ارتباطــی و رســانه ای در حکــم مکمــل آموزش هــای مدرســه ای 
شــناخته شــده و امــکان جایگزینــی و واگــذاری آمــوزش بــه محیــط خــارج از مدرســه وجــود نــدارد. ایــن 
مــورد در اصــول حاکــم بــر انتخــاب راهبردهــای یاددهــی ـ یادگیــری در بنــد نهــم ســند برنامــۀ درســی ملــی 

)مصــوب 1391( بــه ایــن شــکل مــورد اشــاره قــرار گرفتــه: 
»9ـ9. ]آموزش وپــرورش بایــد[ زمینــۀ بهره گیــری هوشــمندانه از فناوری هــای نویــن آموزشــی را فراهــم 
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نمایــد و اســتفاده از آن هــا را بــا نــگاه تقویتــی و تکمیلــی یــا توانمندســازی )نــه نــگاه جایگزینــی و واگــذاری( 
دنبــال کنــد.«

بــه ایــن ترتیــب، در روال معمــول بــه لحــاظ موانــع قانونــی »آمــوزش از راه دور« و »آمــوزش مجــازی« 
نمی توانســت بــه شــکل فراگیــر در کنــار نظــام مــدارس ایــران توســعه یافتــه و فعالیــت کنــد. آن چنــان کــه در 
دنیــا مفاهیمــی ماننــد »یادگیــری در خانــه«59 یــا »مــدارس آزاد«60 جایگزیــن تعلیــم و تربیــت مدرســه ای 
هســتند. امــا ایــن بــه معنــای بن بســت و نهایــت مســیر نیســت. چــه بــا نــگاه »دو جهانــی شــدن« بــه 
فضــای مجــازی و چــه بــا فــرض توســعۀ فضــای مجــازی در امتــداد فضــای حقیقــی، می تــوان از ظرفیت هــای 
بی شــمار ایــن فضــا در تقویــت و تکمیــل آموزش هــای مدرســه ای بهــره گرفــت. مثــالً معلمــی کــه در کالس 
درس از محتــوای منتشرشــده در فضــای مجــازی اســتفاده می کنــد تــا اشــتیاق دانش آموزانــش را بــه 
ــا دانش آمــوزان را در محیط هــای  ــاط تعلیمــی و تربیتــی ب ــا مدرســه ای کــه ارتب ــری افزایــش دهــد، ی فراگی
مناسب سازی شــدۀ مجــازی برقــرار و آنــان را در اســتفادۀ مناســب از امکانــات ایــن فضــا راهنمایــی می کنــد، 
همگــی در حــال فعــال کــردن ظرفیت هــای یاددهــی ـ یادگیــری فضــای مجــازی هســتند، بــدون آنکــه بــه 

ســاحت مدرســه )در معنــای ســنتی آن( خدشــه ای وارد کــرده باشــند.
انــواع ارتباطــات مدیریت شــده در فضــای مجــازی نیــز مثــل ارتبــاط بیــن معلمــان، ارتبــاط بیــن والدیــن 
و معلمــان، ارتبــاط بیــن دانش آمــوزان و معلمــان بــا حفــظ اصالــت محیــط مدرســه، بــه توســعۀ مفهــوم 

یاددهــی ـ یادگیــری در همه جــا و همه وقــت کمــک می کنــد.
ــری  ــری ـ یاددهــی را »یادگی ــد یادگی ــری رســانه ها و به خصــوص فضــای مجــازی در فراین ــوع از کارب ــن ن ای
تلفیقــی« می نامنــد. نوعــی از یادگیــری کــه از تلفیــق امکانــات محیــط حضــوری و محیــط مجــازی یــا 
رســانه ای حاصــل می شــود. یادگیــری تلفیقــی بــه عبــارت دیگــر بــا غنی ســازی محیــط یادگیــری ـ یاددهــی 

ــرد. ــه وســیلۀ عناصــر مجــازی و رســانه ای شــکل می گی حقیقــی ب
در یادگیــری تلفیقــی، ضمــن حفــظ مزایــا و فوایــد محیط هــای حضــوری یادگیــری، ســعی در افــزودن مزایــا 
و فوایــد عناصــر رســانه ای و مجــازی می شــود، تــا فراگیــران بیشــترین ســطح درگیــری بــا موضــوع و محتــوای 

آموزشــی را تجربــه کننــد.
هــر چقــدر کــه ســن یــا تجربــۀ فراگیــران در به کارگیــری فضــای مجــازی کمتــر باشــد، آمــوزش تلفیقــی کمــک 
می کنــد تــا مضــرات و آســیب های ناشــناخته یــا ناخواســتۀ ایــن فضــا، در رونــد یادگیــری اختاللــی ایجــاد 

59 . Home Schooling

60 . Open Schooling



53

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان

نکنــد. همچنیــن آمــوزش تلفیقــی بــه شــکل تلویحــی راه و رســم صحیــح اســتفاده از رســانه و فضای مجازی 
را بــه فراگیــر می آمــوزد. هدایــت یادگیــری تلفیقــی و تشــخیص میــزان ترکیــب فضــای حقیقــی و مجــازی 
بــا توجــه بــه شــرایط فراگیــران، بــر عهــدۀ معلــم اســت. بــا ایــن حــال آزادی عمــل فراگیــران در بهره گیــری از 

فضــای مجــازی در چارچوب هــای اعالمــی معلــم، موجــب تحــرک و نشــاط بیشــتر آنــان می شــود.
همــۀ ایــن مزایــا موجــب شــده کــه آمــوزش تلفیقــی از ســوی بدنــۀ تعلیــم و تربیــت مــورد اســتقبال واقــع 

شــود و در رأس برنامه هــای تحولــی مــدارس و معلمــان پیشــرو قــرار بگیــرد.

 2-3( شیوه های رایج آموزش تلفیقی برای کودکان و نوجوانان

متداول تریــن نــوع به کارگیــری آمــوزش تلفیقــی در کالس هــای درس، غنی ســازی محیــط یادگیــری بــا 
ابزارهــای چندرســانه ای اســت. اولیــن بــار »ادگار دیــل«61 آمــوزگار آمریکایــی )1900 تــا 1985 م.(، بــا طــرح 
»مخــروط تجربــی«62 بــه اثربخشــی یادگیــری دیــداری و شــنیداری اشــاره کــرد. هرچنــد کــه بنــا بــر مطالعــات 
اثبات شــدۀ ادگار دیــل ســطح یادگیــری در کالس هــای چندرســانه ای در بیشــترین ســطح خــود قــرار نــدارد، 
امــا بــه هــر حــال فاصلــه  گرفتــن از آموزش هــای ســخنرانی محــور ســنتی و حرکــت بــه ســوی یادگیــری 

هم یارانــه و مشــارکتی، بــا گــذر از ایــن نــوع یادگیــری محقــق می شــود.
ــردۀ نمایــش، ســاده ترین  ــه کمــک ویدئوپروژکتــور و پ ــگار63 و ویدئوهــای آموزشــی ب ــر پرده ن پخــش تصاوی
نــوع اجــرای کالس چندرســانه ای اســت. به کارگیــری تخته هــای هوشــمند کــه امــکان تعامــل محــدود فراگیــر 
بــا محتــوای دیجیتــال را میســر می کنــد نیــز از جملــه اقدامــات متــداول بــرای درگیــری بیشــتر دانش آمــوزان 

در کالس بــا محتــوای چندرســانه ای اســت.

61 . https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dale

62 . Cone of Experience

63 . PowerPoint
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آمــوزش چندرســانه ای می توانــد در بیــرون کالس هــم بــه یادگیــری کمــک کنــد. مشــاهدۀ ویدئوهــای 
آموزشــی در منــزل بــرای مــرور مباحــث آموخته شــده و یــا تکمیــل اطالعــات و تقویــت معلومــات درســی نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. نحــوۀ دسترســی بــه این گونــه ویدئوهــا بــا توجــه بــه توســعۀ زیرســاخت های 

اینترنــت، می توانــد بــه شــکل برخــط باشــد.
از دیگــر کاربردهــای ویدئوهــای آموزشــی در منــزل می تــوان بــه توســعۀ شــیوۀ »یادگیــری معکــوس«64 
اشــاره کــرد. در ایــن روش، بــا معکــوس شــدن فراینــد ســنتی کالس داری یعنــی »تدریــس در کالس و 
تمریــن در منــزل«، آشــنایی بــا ســرفصل های جدیــد درســی بــا مشــاهدۀ ویدئــوی آموزشــی یــا ویدئــوی 
تدریــس معلــم در منــزل انجــام می شــود و زمــان کالس درس در مدرســه بــه حــل تمریــن و رفــع اشــکال 
ــه ســمت  ــه تفاوت هــای فــردی دانش آمــوزان و حرکــت ب ســپری می شــود. در یادگیــری معکــوس توجــه ب

الیه هــای پایین تــر مخــروط ادگار دیــل بــا حــل گروهــی تمریــن در کالس محقــق می شــود.65
اســتفاده از ظرفیت هــای ارتباطــی فضــای مجــازی هــم می توانــد در خدمــت آمــوزش تلفیقــی قــرار بگیــرد. 
بدیــن صــورت کــه انجــام تمریــن و برگــزاری انــواع آزمون هــا را ـ چــه در کالس درس و چــه در منــزل ـ 

ــرون کالس فراهــم آورد. ــران را در بی ــم و فراگی ــد و امــکان پرســش و پاســخ معل تســهیل کن

64 . Flipped learning

ــن  ــرد نوی ــوس، راهب ــه: »کالس معک ــد. از جمل ــه فرمایی ــم مراجع ــد معل ــۀ رش ــده در ماهنام ــدد نوشته ش ــاالت متع ــه مق ــوس ب ــا کالس معک ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش 65 . ب
14013/https://www.roshdmag.ir/fa/article »20427 و » صرفه جویــی در وقــت، دســتاورد کالس معکــوس/https://www.roshdmag.ir/fa/article »آمــوزش
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اســتفاده از »بازی هــای کوچــک«66 یــا »بازی هــای جــدی«67 در خــالل فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری، عــالوه 
بــر تقویــت انگیــزه و نشــاط فراگیــران، بــه یادگیــری چندبعــدی و عمیق تــر آنــان کمــک می کنــد. ایــن 
بازی هــا می توانــد در کالس درس بــا اســتفاده از ابزارهایــی مثــل »تبلــت آموزشــی« یــا در منــزل بــه عنــوان 

تکلیــف مدرســه ای انجــام شــود.
در تمــام روش هــای گفته شــده، هدایــت معلــم و نظــارت او بــر کاربــرد تلفیقــی ایــن ابزارهــای رســانه ای و 

مجــازی ضــروری و تعیین کننــده اســت.

66 . Mini Game

67 . Serious Game
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بخش سوم

 آموزش مجازی در ایران

ایران در رتبه بندی جهانی- 1
بــر اســاس آمارهایــی کــه در ســال های 2015 تــا 2016 بیــن 140 کشــور بررســی شــده اســت، ایــران رتبــۀ 74 
را در آمــوزش بیــن کشــورهای دنیــا داشــته و در تقســیم بندی، بیــن کشــورهایی اســت کــه از نظــر توســعۀ 

اقتصــادی در حــال پیشــرفت اســت.
در حــوزۀ آمــوزش ابتدایــی بــا پوشــش 98.4 درصــد ایــران توانســته اســت رتبــۀ چهاردهــم را کســب کنــد کــه 
ایــن نشــان از ســرمایه گذاری خــوب در ایــن زمینــه دارد. امــا در مــورد محتــوای آموزشــی، رتبــۀ ایــران 47 
اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری صــورت پذیــرد. در مــورد شــاخص تکنولــوژی علی رغــم اینکــه 
برخــی مــدارس هوشــمند شــده اســت کــه بــا کســب امتیــاز 3.2 رتبــۀ 99 را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

و از نظــر کیفیــت آموزش وپــرورش بــا کســب امتیــاز 4.2 در رتبــۀ 60 قــرار دارد.
همچنیــن در دورۀ متوســطه ایــران بــا پوشــش 86.3 درصــد بــه رتبــۀ 82 رســیده و در زمینــۀ مدیریــت 

مــدارس نیــز بــا امتیــاز 3.9 در رتبــۀ 91 قــرار دارد. 

اقتصاد آموزش در ایران- 2
حجــم کل بــازار آمــوزش کشــور68 در ســال 1390 در حــدود 8000 میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 
1395 بــه 18000 میلیــارد تومــان رســیده اســت و پیش بینــی می شــود کــه ایــن رقــم بــرای ســال 1399 بــه 

نزدیــک 30000 میلیــارد تومــان برســد.69 

68 . حجم بازار آموزش کشور بر اساس حاصل ضرب تعداد خانوار در هزینۀ تحصیل در سبد هر خانوار محاسبه شده است )همان(. 
69 . سند راهبردی توسعۀ اقتصاد یادگیری الکترونیکی کشور، ستاد توسعۀ فناوری های نرم و هویت ساز، مهرماه 1397



57

وضعیت 
آموزش

 در ایران و جهان

بــا در نظــر گرفتــن ســهم یــک درصــدی بــازار یادگیــری الکترونیکــی بــرای ســال های 1390 و 139570 و ســهم 
3 تــا 5 درصــدی ایــن بــازار بــا توجــه بــه مســیر توســعه و شــیوع ویــروس کرونــا، پیش بینــی می شــود ایــن 

رقــم بــه حــدود 900 تــا 1500 میلیــارد تومــان بــرای ســال 1399 برســد. 

مروری بر تجربیات71- 3
 1-3( مدارس از راه دور

در ایــران »مــدارس از راه دور« بــر طبــق آیین نامــۀ »مدیریــت آمــوزش از راه دور آموزش وپــرورش«72 
بــرای دانش آمــوزان الزم التعلیــم در شــرایط خــاص کــه امــکان دسترســی بــه دورۀ اول و دوم آموزشــی 
متوســطه را ندارنــد )مثــل دانش آمــوزان ایرانــی خــارج از کشــور( و همچنیــن دانش آمــوزان بزرگ ســال، 
بــه ارائــۀ خدمــات آموزشــی مشــغول هســتند کــه دو مــورد شــاخص الکترونیکــی »مرکــز آمــوزش از راه 
ــق آمــار  ــل ذکــر اســت. طب ــرای آشــنایی بیشــتر قاب ــا«74 ب دور ثمیــن«73 و »مرکــز آمــوزش از راه دور صب
منتشرشــده بیــش از 1600 مدرســۀ آمــوزش از راه دور در آموزش وپــرورش ایــران وجــود دارد کــه بســیاری 
از آن هــا الکترونیکــی نیســتند و هنــوز بــا شــیوه های »کتــاب پایــه« یــا »دیــداری ـ شــنیداری« بــه ارائــۀ 
ــه ارائــۀ آموزش هــای حضــوری  ــه نیــاز دانش آموزان شــان ب ــا توجــه ب خدمــات مشــغول اند! ایــن مــدارس ب
بــرای دروس مهارتــی و نیمه حضــوری یعنــی 6 ســاعت بــه ازای هــر واحــد درســی در نیم ســال تحصیلــی 

می پردازنــد.75
آیــا ایــن وضعیــت ناگــوار آمــوزش از راه دور در ایــران ناشــی از ویژگی هــای ذاتــی آمــوزش از راه دور و 
فضــای مجــازی اســت یــا از ضعــف بینش هــا و ســوء مدیریــت و عــدم برنامه ریــزی ناشــی می شــود؟ هرچنــد 
نظــام آموزشــی ایــران کارکــردی بــرای آمــوزش از راه دور در مقطــع ابتدایــی قائــل نیســت و آن را منحصــراً 
مــورد بهره بــرداری در مقطــع متوســطه و ترجیحــاً فراگیــران بزرگ ســال می دانــد؛ امــا در مجازی ســازی 
فرایندهــای آمــوزش از راه دور بــرای مقطــع متوســطه هــم چنــدان توفیقــی نداشــته و صرف نظــر از چنــد 

نمونــۀ غیردولتــی محــدود، در ســایر مــوارد از پاســخگویی بــه نیازهــای مخاطبــان خــود عاجــز اســت. 
مطالعــۀ ســادۀ بی رغبتــی دانش آمــوزان ایرانــی خــارج از کشــور بــرای اســتفاده از خدمــات آمــوزش از 

70 . همان منبع
71.  بخش عمده مباحث "مروری بر تجربیات" از پژوهشی که توسط آقای صمد غفاری و به سفارش مرکز ملی فضای مجازی انجام شده، استخراج شده است.

72 . https://dei.medu.ir

73 . http://iranischool.com

74 . http://sabaeducation.net

75 . https://www.irna.ir/news/83513284
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راه دور و ناتوانــی ایــن مراکــز در برطــرف کــردن نیــاز دانش آمــوزان الزم التعلیــم در شــرایط خــاص نشــان 
می دهــد کــه بخــش غیردولتــی هــم نتوانســته ناکارآمــدی آموزش وپــرورش در ایــن حــوزه را جبــران کنــد و 
»قوانیــن بی کیفیــت« ، »مدیــران بی درایــت« و »مجریــان بی صالحیــت« دســت  بــه دســت هــم داده انــد 

تــا در ایــن بخــش نیــز فرصت هــای زیــادی از دســت بــرود.
مشــاهدات میدانــی این گونــه از مــدارس نشــان می دهــد کــه کارکــرد واقعــی مراکــز آمــوزش از راه دور در 
حــال حاضــر، اعطــای مــدرک دیپلــم بــه جامانــدگان از تحصیــل و بزرگ ســاالن تــرک تحصیــل کــرده اســت و 
انگیــزۀ چندانــی بــرای آمــوزش مؤثــر دانش آمــوزان الزم التعلیــم ندارنــد. بــه همیــن علــت اســت کــه تبدیــل 

مراکــز ســنتی آمــوزش از راه دور بــه مراکــز الکترونیکــی چنــدان طــرف داری نــدارد. 
همــۀ این هــا در حالــی اســت کــه تلقــی موجــود از »آمــوزش از راه دور مجــازی« ذیــل نظریــات یادگیــری 
شــناختی بــوده و ظرفیــت بهره گیــری از نظریــات پیشــرفته تر یادگیــری در فضــای مجــازی همچنــان مغفــول 

اســت. لــذا ســؤاالت بی جــواب زیــادی دربــارۀ وضــع موجــود آمــوزش از راه دور در ایــران مطــرح اســت:
آیــا نمی تــوان از فضــای مجــازی بــرای آمــوزش از راه دور باکیفیــت بــه فراگیــران الزم التعلیــم یــا - 

بزرگ ســال بهــره گرفــت؟
آیا نمی توان از فضای مجازی برای آموزش از راه دور به کودکان دبستانی بهره گرفت؟- 
آیا نمی توان از فضای مجازی برای آموزش های مهارتی بهره گرفت؟- 

 2-3( مدارس هوشمند 

قدمــت راه انــدازی مــدارس هوشــمند در ایــران بــه اوایــل دهــۀ هشــتاد شمســی برمی گــردد. بــرای پــی بــردن 
بــه انتظــارات متولیــان آموزش وپــرورش از تأســیس این گونــه مــدارس، نگاهــی بــه »نقشــۀ راه مــدارس 
هوشــمند« کــه معاونــت آمــوزش و نــوآوری ســازمان آموزش وپــرورش شــهر تهــران در ســال 88 منتشــر 
کــرده اســت می توانــد راهگشــا باشــد. در ایــن ســند، ذیــل اهــداف هوشمندســازی مــدارس آمــده اســت:

استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه	 
ــا و جــذاب بــرای شــكوفایی كامــل اســتعدادها و بــروز خالقیت هــای فــردی و 	  ایجــاد محیطــی پوی

دانش آمــوزان جمعــی 
یادگیــری 	  فراینــد  در  ذی نفــع  گروه هــای  و  والدیــن  مشــاركت  و  پشــتیبانی  حضــور،  افزایــش 

دانش آمــوزان
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همــراه نمــودن كادر آموزشــی مــدارس بــا روندهــای نویــن آموزشــی مبتنــی بــر نیازمندی هــای 	 
دانش بنیــان جامعــۀ 

پیشــرفت 	  و  اســتعداد  بــا  متناســب  و  مســتمر  ارزیابی هــای  جهــت  مناســب  محیطــی  ایجــاد 
دانش آمــوزان

یاددهــی 	  نمــودن فضــای مشــاركت و تعامــل دانش آمــوزان و معلمیــن در فرایندهــای  فراهــم 
یادگیــری

ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانش آموزمحوری در فرایندهای آموزشی	 
توسعۀ مهارت های ادراکی، کالمی، اجتماعی، حرفه ای تخصصی دانش آموزان	 

از دقــت در گزاره هــای بــاال، به ســختی می تــوان پیونــدی بیــن مــدارس هوشــمند مــورد انتظــار و مدرســه ای 
کامپیوتــری و اینترنتــی را دریافــت. کمــا اینکــه چشــم انداز مــدارس هوشــمند در ایــن ســند این چنیــن ذکــر 

شــده اســت:
»مدرســۀ هوشــمند ســازمانی اســت یادگیرنــده كــه در آن نســلی خــالق و توانمنــد در عرصه هــای زندگــی 

و توانــا در خلــق دانــش تربیــت می شــوند.«
امــا در کمــال شــگفتی، در »مــدل مفهومــی مــدارس هوشــمند« کــه بــه  تفصیــل و همــراه بــا معیارهــا 
و شــاخص های ســنجش معیارهــا در ایــن ســند ذکــر شــده، بــا مدرســه ای سیم کشی شــده و معلمــان و 
ــگاه غیرتربیتــی و کامــالً  ــن ن ــا ای ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــی رایانه به دســت مواجــه می شــویم. ب دانش آموزان
فنــی و زیرســاختی، مــرور ویژگی هــای ایــن مــدارس بــر اســاس مــدل مفهومــی آن مفیــد اســت. مــدل 
مفهومــی مدرســۀ هوشــمند از پنــج عنصــر اصلــی تشکیل شــده و ذیــل هــر عنصــر، معیارهــای شناســایی و 

ســنجش آن عنصــر بــه ایــن شــرح آمــده اســت: 
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محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای. 1

بهره گیری از محتوای آموزشی چندرسانه ای در دروسی که معلمان ارائه می کنند.	 

به کارگیری نرم افزارهای کمک آموزشی توسط معلمان	 

اســتمرار فراینــد یادگیــری و یاددهــی دانش آمــوزان در منــزل بــا اســتفاده از سیســتم 	 
مدیریــت محتــوا

استفاده از ابزارهای خودآموز آموزشی توسط دانش آموزان 	 

توسعۀ محتوای آموزشی به  صورت چندرسانه ای توسط معلمان	 

توسعه محتوای آموزشی به  صورت چندرسانه ای توسط دانش آموزان	 

موضوعــات 	  عمیق تــر  شــناخت  و  اطالعــات  جســت وجوی  بــرای  اینترنــت  از  اســتفاده 
یادگیــری

ارزشیابی الکترونیکی دانش آموزان	 
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زیرساخت توسعه یافتۀ فناوری اطالعات. 2

وجود تعداد کافی رایانه برای دانش آموزان	 

وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه	 

استقرار شبکۀ محلی در مدرسه	 

وجود تعداد موردنیاز پروژکتور برای هر کالس	 

وجود سایت رایانه ای مناسب در مدرسه	 

دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب	 

وجود تعداد مناسب لپ تاپ به ازای معلمان	 

وب سایت به روز برای مدرسه	 

وجود پست الکترونیکی برای معلمان و دانش آموزان	 

وجود ِسرور مناسب در مدرسه	 

مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطالعات در مدرسه	 

وجود امکانات برق اضطراری در مدرسه	 

وجود تجهیزات تهویه و خنک کنندۀ مناسب سایت	 

وجود نرم افزار آنتی ویروس مناسب	 

استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه	 

میز و صندلی های استاندارد رایانه	 

مدیریت مدرسه با سیستم یكپارچۀ رایانه ای. 3

استقرار نرم افزار یکپارچۀ مدیریت مدرسه	 

ارتباط الکترونیکی با مخاطبان مدرسه	 

استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای مدیریت مدرسه	 

برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزۀ فناوری اطالعات. 4

معلمانی که دوره های پایۀ رایانه را گذرانیده اند	 
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معلمانی که دوره های تولید محتوا را گذرانیده اند	 

دانش آموزانی که دوره های کاربری رایانه را گذرانیده اند	 

سمینارهای فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های دانش آموزان، معلمان و اولیا	 

تکنسین فنی مناسب در مدرسه	 

هماهنگ کننده و رابط پیگیر امور مدرسۀ هوشمند	 

ارتباط یكپارچۀ رایانه ای با مدارس دیگر.  

عضویت فعال در پورتال مدارس هوشمند	 
همکاری و تعامل علمی و آموزشی با سایر مدارس هوشمند	 

همــان طــور کــه مشــهود اســت، بــه غیــر از عنصــر اول، بقیــۀ عناصــر بــه مــوارد زیرســاختی و ارتباطــی 
مربــوط می شــود و ربــط چندانــی بــه تربیــت نســلی خــالق و توانــا نــدارد. در عنصــر اول هــم وظیفــۀ مصــرف 
محتــوای چندرســانه ای بــر عهــدۀ معلمــان گذاشــته شــده، بــدون آنکــه معلــوم باشــد ایــن محتــوا از کجــا 
قــرار اســت در اختیــار آنــان قــرار بگیــرد. همچنیــن در کمــال شــگفتی ـ در معیــاری دیگــر ـ وظیفــۀ توســعۀ 
محتــوای چندرســانه ای بــر عهــدۀ معلمــان و دانش آمــوزان گذاشــته شــده! مثــل آنکــه وظیفــۀ توســعۀ 

کتاب هــای درســی و کمک درســی بــر عهــدۀ معلمــان و دانش آمــوزان گذاشــته شــود.
در نظــام آموزش وپــرورش ایــران کــه بــه شــکل متمرکــز اداره می شــود و منابــع و محتــوای درســی از مرکــز 
بــرای واحدهــای تابعــه ارســال می شــود و حتــی کتاب هــای کمک درســی و کمک آموزشــی هــم بــرای ورود 
بــه مــدارس بایــد از درگاه هــای نظارتــی مرکــزی عبــور داده شــود، چطــور وظیفــۀ توســعۀ محتــوا بــر عهــدۀ 
معلمــان و دانش آمــوزان قــرار می گیــرد؟! اصــالً بیــن تولیــد و مصــرف محتــوای چندرســانه ای و »ســازمان 

یادگیرنــده« و »تربیــت نســلی خــالق و توانمنــد در عرصه هــای زندگــی« چــه نســبتی وجــود دارد؟
کامــالً قابل انتظــار اســت کــه بــا ایــن ســطح نگــرش و برنامه ریــزی بــرای مــدارس هوشــمند، خروجــی دو دهه 
اجــرای ایــن طــرح در آموزش وپــرورش چیــزی بــه غیــر از انباشــتن تجهیــزات ســخت افزاری در مدرســه ها و 

هــدر دادن بودجــه و زمــان آموزشــی نباشــد.
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سیاست گذاری برای تحول )نامۀ تحول و بلوغ سازمانی(- 4
در ســال 1397، مرکــز ملــی فضــای مجــازی تصمیــم گرفــت پیشــنهاد تحــول در برخــی وزارتخانه هــا )از جمله 
وزارت آموزش وپــرورش( متناســب بــا تحــوالت فضــای مجــازی را در قالــب نامــه ای تحلیلــی بــا نــام تحــول و 
بلــوغ ســازمانی ارائــه نمایــد. ایــن نامــه کــه در تاریــخ 1397/11/10 بــه دفتــر رهبــری و دفتــر رئیس جمهــور 
ارســال و متعاقبــاً بــه وزارت آموزش وپــرورش ارجــاع شــد، حــاوی نــکات مهمــی در مــورد فضــای مجــازی و 

تأثیــرات آن در آموزش وپــرورش بــود؛ 
ــر در شــرایط اجتماعــی و انســانی، روزآمــد شــدن شــیوه های  ــاوری آموزشــی، تغیی رشــد چشــمگیر در فن
آموزشــی و در نهایــت پیشــنهادهایی بــرای تحــول در ســاختار و فراینــد نظــام آموزش وپــرورش مطــرح شــده 

بــود کــه مهم تریــن آن هــا عبارت انــد از:
تعییــن و تبییــن نقــش فضــای مجــازی در ســاحت های تعلیــم و تربیــت، بــا توجــه بــه سیاســت های 	 

جمهــوری اســالمی ایران.
برنامه ریــزی بــه منظــور اســتفاده از خدمــات فضــای مجــازی در آموزش وپــرورش و تصمیم گیــری 	 

دربــارۀ نحــوۀ درســت ورود آن بــه مــدارس.
سیاســت گذاری بــرای تقویــت خدمــات و پلت فرم هــای موردنیــاز، از طریــق حمایــت یــا رگوالتــوری 	 

و تعییــن نحــوۀ فعال ســازی ظرفیت هــای بخــش خصوصــی و مردمــی در ارائــۀ خدمــات مختلــف 

آموزشــی تحــت نظــارت وزارت آموزش وپــرورش.
ایجــاد تغییــرات ســاختاری در وزارت آموزش وپــرورش، متناســب بــا نقــش ایــن وزارتخانــه، بــه 	 

ویــژه در حمایــت و رگوالتــوری خدمــات و نیــز تعییــن نقــش فعــال بــرای بخش هــای مربــوط بــه 

برنامه ریــزی آموزشــی و بخــش فرهنگــی در وزارتخانــه.
ــم و دانش آمــوز، دسترســی هر جــا 	  ــر نقــش فعــال معل ــد ب ــا تأکی بازطراحــی چارچــوب آموزشــی ب

و هرزمــان بــه آمــوزش، و نیــز پایــش و هدایــت مســیر آمــوزش بــر اســاس نیــاز هــر فــرد بــه بســتر 

فضــای مجــازی و حقیقــی.
افزایــش ســطح ســواد فضــای مجــازی )اعــم از ســواد رســانه، دیجیتــال، اطالعــات( معلمــان، 	 

کارکنــان، دانش آمــوزان و والدیــن، بــه  منظــور ایفــای نقــش فعــال آن هــا در زمینــۀ فضــای مجــازی. 

ــان  ــرورش و ســایر معاون ــرم وزارت آموزش وپ ــا حضــور قائم مقــام محت ــن نامــه، جلســه ای ب ــا ای متعاقــب ب
مربــوط بــه آن حــوزه و ریاســت محتــرم مرکــز و معــاون محتــرم فرهنگــی اجتماعــی و امــور محتــوا در 
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تاریــخ 1397/12/1 در مرکــز ملــی تشــکیل شــد و بــرای پیگیــری ایــن فراینــد، جلســۀ دیگــری نیــز بــا حضــور 
مســووالن و مدیــران مربــوط بــه همــان حــوزه در ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی و نیــز معاونــت فرهنگــی 

ــوا در 1397/12/15 برگــزار شــد. اجتماعــی و امــور محت
در ادامۀ این فرایند، چند مصوبۀ مهم نیز به تصویب رسید:

در جلســۀ 59 شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه تاریــخ 98/1/26 »تدویــن ســند تحــول حوزه هــای 	 

فرهنــگ و آمــوزش بــا توجــه بــه تحــوالت فضــای مجــازی« بــه تصویــب رســید. 
در 1398/3/7 و در اجــرای مــادۀ 69 قانــون برنامــۀ ششــم، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 	 

ســندی بــا عنــوان »سیاســت ها و اقدامــات کالن جهــت اجرایــی شــدن هوشمندســازی مــدارس« 

بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی پیشــنهاد داد. 
تفاهم نامــه ای بیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و وزارت آموزش وپــرورش در راســتای 	 

اجــرای مــادۀ 69 قانــون برنامــۀ پنــج  ســالۀ ششــم توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ج.ا.ا. و 

توســعۀ زیرســاخت هوشمندســازی مــدارس در تاریــخ 98/4/29منعقــد شــد.
بــه دلیــل وجــود مشــکالت موجــود در مــورد تعریــف و نحــوۀ هوشمندســازی مــدارس و نیــز 	 

در  مجــازی  فضــای  ملــی  مرکــز  آموزش وپــرورش،  وزارت  و  ارتباطــات  وزارت  بیــن  ســوءتفاهم 

تابســتان ســال 1398، بــر آن شــد تــا اصــول و سیاســت هایی بــرای کالن پروژه هــای هوشمندســازی 

مــدارس، آمــوزش مجــازی و تحــول ســازمانی نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی تدویــن کنــد 

تــا راهنمــای عمــل همــۀ دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مرتبــط بــا موضوع هــای فوق الذکــر باشــد.

بــر ایــن اســاس، هســتۀ راهبــردی ای بــا حضــور صاحب نظــران و فعــاالن عرصــۀ تعلیــم و تربیــت و 

فضــای مجــازی تشــکیل شــد کــه در قالــب شــش جلســۀ تخصصــی الزامــات بهره گیــری از فضــای 

مجــازی بــرای تحــول در نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور مــورد بحــث و مداقــه قــرار گرفــت. خروجــی 

ایــن جلســات تدویــن پیش نویــس ســند جدیــدی بــا عنــوان »اصــول و سیاســت های حاکــم بــر 

بهره گیــری از فضــای مجــازی در نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی کشــور« بــود. 
متعاقبــاً دو جلســۀ »کمیتــۀ تعلیــم و تربیــت و فضــای مجــازی« بــا حضور نماینــدگان معاونت های 	 

مختلــف وزارت آموزش وپــرورش در تاریخ هــای 98/9/18 و 98/10/23 برگــزار شــد کــه در آن هــا 

ســند مذکــور مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت.
همچنیــن کمیتــۀ دیگــری نیــز بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های مرتبــط تعلیــم و تربیــت و فضــای 	 
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مجــازی اعــم از وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات، ســازمان صداوســیما، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

اطالعــات و... در 98/10/23 برگــزار شــد و بــا مــرور و ارزیابــی ســند، نقــش دیگــر دســتگاه ها در 

پیشــبرد کالن پــروژۀ بهره گیــری از فضــای مجــازی مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. 
بــا تغییــر وزیــر محتــرم آموزش وپــرورش )شــهریور 1398( مدتــی پیگیــری امــور از جایــگاه حــوزۀ 	 

ریاســت وزارتخانــه متوقــف مانــد، امــا ارتبــاط مرکــز ملــی بــا ســازمان پژوهــش بــه صــورت فعاالنــه 

برقــرار بــود. بــا تشــکیل شــورای راهبــری فضــای مجــازی در ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی و 

برگــزاری شــش جلســه، نماینــدگان مرکــز ملــی در ایــن جلســات بــه صــورت فعــال مشــارکت 

داشــتند. کلیــات ســندی کــه مرکــز ملــی آمــاده کــرده بــود هــم در ایــن جلســه بــه تصویــب رســید. 
راه اندازی شــورای راهبردی فضای مجازی در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی و تشــکیل 	 

شــش جلســه در ســال 1398؛ در تاریــخ 98/12/10 طــرح تحــول پیشــنهادی ســازمان پژوهــش و 

برنامه ریــزی آموزشــی بــه تصویــب شــورای معاونیــن و تأییــد وزیــر رســید، امــا بــا تغییــر رئیــس 

ســازمان پژوهــش و برنامه  ریــزی آموزشــی، موضــوع متوقــف مانــد؛
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و تصمیــم وزارت آموزش وپــرورش بــرای راه انــدازی شــبکۀ اجتماعــی ویــژۀ 	 

ــن  ــز در ای ــی نی ــوا، مرکــز مل دانش آمــوزان، نماینــدگان معاونــت فرهنگــی اجتماعــی و امــور محت

جلســات حضــور بــه هــم رســاندند. 
در نهایــت پیش نویــس ســند »تعلیــم و تربیــت و فضــای مجــازی« کــه معاونــت محتــوای مرکــز ملــی 	 

در جلســه شــماره 108 مــورخ 99/03/25 ارائــه کــرده بــود، در کمیســیون عالــی ارتقــای تولیــد محتــوا 

بررســی و بــرای اعــالم نظــر بیشــتر بــه آموزش وپــرورش ارســال شــد. 

دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی -  
وزارت آموزش وپــرورش به عنــوان متولــی قانونــی آموزش هــای عمومــی در کشــور، از ابتــدای دهــۀ 
هشــتاد بــا ایــدۀ راه انــدازی شــبکۀ ملــی مــدارس )رشــد( مســتقیماً وارد بــازار رایــاد ایــران شــد و بــا ســفارش 
دادن محصــوالت، برگــزاری مناقصــه و خریــد تضمینــی و توزیــع رایــگان محصــوالت، شــرایط را به گونــه ای 
رقــم زد کــه از ابتــدا شــرکت های ایــن حــوزه وابســته بــه بودجــه و ارادۀ دولتــی توســعه پیــدا کردنــد. حتــی در 
بعضــی مــوارد شــرکت های دولتــی وابســته بــه آموزش وپــرورش وارد رقابــت بــا بخــش خصوصــی شــدند و از 
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طریــق مناقصــه و یــا ابالغیه هــای حاکمیتــی، مدعــی انحصــار در تولیــد و توزیــع برخــی محصــوالت شــدند.

در زمینــۀ توســعۀ زیرســاختی و ســخت افزاری فنــاوری آمــوزش در مــدارس هــم، مرکــز برنامه ریــزی 
فنــی و مهندســی، عملیــات  بــا رویکــرد کامــالً  منابــع انســانی و فنــاوری اطالعــات آموزش وپــرورش 
اتصــال و انباشــتن ســاختمان مــدارس از تجهیــزات الکترونیکــی ضــروری و غیرضــروری را ـ فــارغ از 
پیوســت فرهنگــی و آموزشــی ـ لنگان لنــگان بــه پیــش بــرد و در ایــن مســیر شــرکت های واردکننــدۀ 
تجهیــزات و صنــف نصــب و پشــتیبانی از ادوات انفورماتیــک نیــز از درآمــد بی بهــره نمانده انــد. پیــش 

ــروژۀ مــدارس هوشــمند هــم نکاتــی ذکــر شــد کــه در همیــن ردیــف قــرار می گیــرد. ــارۀ پ  از ایــن، درب

از ســوی دیگــر شــورای عالــی آموزش وپــرورش کــه در ســال 1389 بــرای اســتفادۀ بهینــه از فرصت هــا 
بــا مصوبــۀ  تربیتــی،  و  آموزشــی  منابــع  و عرضــۀ  تولیــد  در  غیردولتــی  و  دولتــی  بخــش  امکانــات  و 
هشــتصد و بیســت و هشــت، معــروف بــه »آیین نامــۀ ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتــی )مــواد و 
ــا تولیــد و عرضــۀ مــواد  رســانه ها(« وارد میــدان شــده بــود، بــه وزارت آموزش وپــرورش تکلیــف کــرد ت
و رســانه های آموزشــی و تربیتــی اســتاندارد را بــا توجــه بــه ایــن راهکارهــا مــورد ارزیابــی، هدایــت، 

تشــویق و حمایــت قــرار دهــد:

1_ طراحــی و ایجــاد ســامانۀ مدیریتــی و هدایتــی مناســب بــرای ارزیابــی تولیــد، استانداردســازی، 
حمایــت و اســتفاده از مــواد و رســانه های آموزشــی و تربیتــی

2_ اعطای نشان استاندارد به مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی معتبر

3_ حمایت از تولید مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد به انحای گوناگون، از جمله:

آن هــا  و معرفــی  اســتاندارد  تربیتــی  و  آموزشــی  رســانه های  و  مــواد  توصیفــی  فهرســت  تهیــۀ  ـ 
بــه  ویــژه در کتاب هــای درســی، مجــالت رشــد و ســایت های آموزشــی بــه دانش آمــوزان، معلمــان 

خانواده هــا و 

ــ برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی

ـ طراحــی و تمهیــد ســازوکار مناســب بــرای به کارگیــری ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در ارزشــیابی 
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ــع آموزشــی و تربیتــی مناب

4_ برقــراری ارتبــاط منســجم میــان وزارت آموزش وپــرورش و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی ذی ربــط در 
حــوزۀ کتــاب و ســایر مــواد و رســانه های آموزشــی و تربیتــی به منظــور تحقــق اهــداف مذکــور

5_ صدور مجوز اطالع رسانی و تبلیغ منابع آموزشی و تربیتی استاندارد

اکنــون و یــک دهــه بعــد از تصویــب مصوبــۀ 828، قضــاوت دربــارۀ عملکــرد آموزش وپــرورش در اجرایــی 
کــردن ایــن راهکارهــا چندان دشــوار نیســت:

آنکــه  بــدون  رشــد  الکترونیکــی  محتــوای  و  عکــس  فیلــم،  کتــاب،  ســاالنۀ جشــنواره های  برگــزاری 
کوچک تریــن تأثیــری در حرکــت صنعــت رایــاد یــا میــزان بهره گیــری معلمــان از فناوری هــای آموزشــی 
داشــته باشــد، تهیــه فهرســت های کاغــذی یــا دیجیتــال از فناوری هــای آموزشــی مــورد تائیــد، بــدون آنکــه 
مــورد مراجعــۀ مخاطبــان قــرار بگیــرد، اعطــای مجــوز و یــا عــدم اعطــای مجــوز بــه محصــوالت، تجهیــزات و 
محتواهــای آمــوزش الکترونیکــی، بــدون آنکــه داشــتن یــا نداشــتن ایــن مجــوز تأثیــری در اقبــال یــا عــدم 

ــال مخاطــب داشــته باشــد... اقب

ضعــف  آن  اصلــی  کلیــدواژۀ  کــه  برشــمرد  می تــوان  ناکارآمــدی  این همــه  بــرای  فراوانــی  دالیــل 
مدیریتــی و نــگاه رفــع تکلیفــی بــه امــر فنــاوری آموزشــی اســت. البتــه در تحــوالت یــک ســال اخیــر 
یــک  از  شــواهدی  آموزشــی،  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  خــاص  به طــور  و  آموزش وپــرورش 
پوســت اندازی مدیریتــی و تحــوالت نگرشــی دیــده می شــود کــه می تــوان تشــکیل »شــورای راهبــری 
فضــای مجــازی آموزش وپــرورش« را نشــانه ای از ایــن تحــوالت دانســت. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه 
ایــن نفــس تــازه، تــوان آب کــردن یخ هــای نظــری و عملــی آموزش وپــرورش در فنــاوری آموزشــی را دارد 

یــا نــه؟

فهرســت مهمتریــن دســتگاه هایی کــه در بحــث آمــوزش مجــازی و الکترونیــک ذی نفــع و ذی ربــط 
هســتند بــه شــرح زیــر اســت کــه بررســی عملکــرد آنــان مجــال موســع تری می طلبــد: 

معاونت های آموزشی )ابتدایی و متوسطه(	 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش 	 
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معاونت برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش وپرورش	 
شورای عالی آموزش وپرورش	 
دفتر آموزشگاه های آزاد و مشاركت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 	 
معاونت آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری	 
معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 
شبکۀ آموزش و معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما	 
مرکز تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی سراج	 

شــایان ذکــر اســت ایــن دســتگاه ها بایــد ضمــن نگاشــت نهــادی و تقســیم کار ملــی مناســب، 
جایــگاه خــود را در زنجیــرۀ زیســت بوم آمــوزش مجــازی کشــور بــه خوبــی پیــدا کننــد. 

بازیگران بخش خصوصی - 6
هرچنــد کــه بخــش خصوصــی فعــال در زمینــۀ محتــوا و خدمــات یادگیــری الکترونیکــی؛ ســال های 
طالیــی آغــاز دهــۀ هشــتاد شمســی را بــا موفقیــت شــروع کــرد، امــا متوقــف شــدن حمایت هــای دولتــی 
از نیمــۀ دوم دهــه هشــتاد و کســری بودجــۀ آموزش وپــرورش در خریــد محتــوای آموزشــی موجــب 
ــراً مــدل کســب  و کار قدیمــی )حضــور در مناقصــات دولتــی  ــج ایــن شــرکت ها کــه اکث شــد کــه به تدری
و تولیــد بــر اســاس ســفارش( داشــتند راکــد شــده و نیروهــای توانمنــد فنــی و محتوایــی خــود را از 
دســت بدهنــد. در ایــن میــان، عــدم وجــود صنــف یــا اتحادیــۀ قــوی و مؤثــر هــم مزیــد بــر علــت شــده 
و شــیرازۀ ایــن صنعــت در آغــاز دهــۀ نــود از هــم پاشــید. معــدود شــرکت های باقی مانــده یــا بــر انجــام 
پروژه هــای آموزشــی دانشــگاهی و آزاد متمرکــز شــدند و یــا وارد حــوزۀ نشــر الکترونیــک شــده و از 
باقی مانــده  شــرکت های  اصلــی  تمرکــز  اکنــون  کشــیدند.  دســت  مدرســه ای  مهارت افــزای  تولیــدات 
در حیطــۀ آموزش وپــرورش بــه جــای فناوری هــای مؤثــر در ارتقــای یادگیــری و جذابیــت کالس هــای 
درس، یــا بــر انــواع نرم افزارهــای اتوماســیون مدرســه اســت، یــا بانــک ســؤال و آزمون ســاز و یــا تولیــد 
ویدئوهــای خودآمــوز درســی. هرچنــد کــه همیــن محصــوالت هــم بــه دالیــل دیگــری، کیفیــت پاییــن و 

ــازار کوچکــی دارد. ب
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مهم تریــن شــرکت هایی کــه در زمینــۀ آمــوزش فعالنــد بــر اســاس بررســی کــه در مرکــز ملــی صــورت گرفتــه 
اســت، ده شــرکت زیر هستند: 

شرکت دانش آرتان سهند )فرادرس(	 
مؤسسۀ فرهنگی ره پویان دانش و اندیشۀ خالق )فرایاد(	 
شرکت صنعت توسعه آموزش سالم )استاد سالم(	 
شرکت توسعۀ همراهان آتیۀ پاسارگاد )آرش و آنا(	 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد نورنگار )فندق(	 
مؤسسۀ فرهنگی دیجیتالی و دانش بنیان ره پویان خرد ایرانیان )آموزا(	 
مؤسسۀ فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا )لوح گسترش(	 
شرکت عصر پردازش اطالعات امین )آموزش حوزه های علمیه(	 
شرکت مهبانگ فناوری های پارس )اسکای روم(	 
شرکت طراحان ارتباطات هوشمند )مدرسه من(	 

همچنیــن مــدارس غیردولتــی تخصصــی در زمینــۀ هوشمندســازی و آمــوزش مجــازی ماننــد میــزان، 
امــام صــادق علیه الســالم، صالحیــن و...

ــه تعــداد محــدود  ــدان مســاعد نیســت. نگاهــی ب ــران چن ــاد ای در مجمــوع، حــال  و روز صنعــت رای
شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه76 و دایــرۀ بســتۀ محصــوالت و خدمــات آنــان در مقایســه بــا رشــد 
روزافــزون خدمــات و محصــوالت نوآورانــه در حوزه هــای خدمــات شــهری، حمل ونقــل، کســب وکار، 
خدمــات مالــی و... نشــان دهندۀ عقب ماندگــی جــدی ایــن حــوزه در تحــوالت یــک دهــۀ اخیــر اســت. 
بــرای تحلیــل ایــن وضعیــت نابســامان می تــوان از جنبه هــای مختلــف بــه موضــوع نــگاه کــرد: از نــگاه 
تولیدکننــدگان و طراحــان و بخــش خصوصــی، از نــگاه وزارت آموزش وپــرورش به عنــوان متولــی دولتــی 
توزیــع و به کارگیــری ایــن فناوری هــا در آمــوزش عمومــی یــا از نــگاه بخش هــای علمــی و تحقیقاتــی 

به عنــوان پیشــران های فنــاوری آموزشــی در کشــور کــه تفصیــل آن مجــال بیشــتری می طلبــد.

76 . نگاه کنید به کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیکی )رایاد( ایران، ۱۳۹۶
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دانشگاه، خبرگان و تأثیرگذاران- 7
اوضــاع نهــاد علــم و دانشــگاه در هدایــت و حمایــت از فناوری هــای آموزشــی، آمــوزش مجــازی و 
یادگیــری فناورانــه چطــور اســت؟ شــاید اینجــا الزم اســت کــه نگاهــی دقیق تــر بــه رشــتۀ تکنولــوژی آموزشــی 

در دانشــگاه های ایــران بیندازیــم.

رشــتۀ تکنولــوژی آموزشــی به عنــوان یــک گرایــش کارشناســی ارشــد در دانشــکده های علــوم تربیتــی 
و روان شناســی ایــران از 1374 ابتــدا در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی )ره( و بــه دنبــال آن در دانشــگاه 
روش  از  عبارت اســت  آموزشــی  »تکنولــوژی  کلــی:  تعریــف  یــک  در  درآمــد.  اجــرا  بــه  تربیت معلــم 
سیســتماتیک طراحــی، اجــرا و ارزشــیابی کل فراینــد تدریــس و یادگیــری کــه بــر اســاس هدف هــای 
منابــع  به کارگیــری  و  ارتباطــات  علــم  و  یادگیــری  روان شناســی  یافته هــای  از  بهره گیــری  یــا  و  معیــن 
مختلــف ـ اعــم از انســانی و غیرانســانی ـ بــه  منظــور آمــوزش مؤثرتــر، تنظیــم و اجــرا می شــود.« در 
ــوژی  ــوژی تعلیــم و تربیــت« ، »تکنول ــا عناوینــی مثــل »تکنول ــا ایــن رشــته ب دانشــگاه های مطــرح دنی
بــه  بین رشــته ای  حــوزۀ تحصیلــی  یــک  به عنــوان  یادگیــری«  و »تکنولــوژی سیســتم های  یادگیــری« 
بــر رایانــه، طراحــی آموزشــی و  جســت وجوی ارتباطــات میــان مســائل محیط هــای یادگیــری مبتنــی 

می پــردازد.  آموزشــی  دغدغه هــای 

ســال  در  بــار  آخریــن  آموزشــی  تکنولــوژی  رشــتۀ  ارشــد  کارشناســی  دورۀ  درســی  برنامــۀ 
1393 در شــورای عالــی برنامه ریــزی آموزشــی وزارت عتــف بازنگــری شــده تــا بســتری مناســب 
بــرای پــرورش محققانــی فراهــم کنــد کــه بــا پژوهــش در پــی یافتــن راه حل هــای گوناگــون بــرای 
حــل مشــکالت آموزشــی هســتند. محققانــی کــه نه تنهــا بــه دانــش پایــه ای و ضــروری در حــوزۀ 
تعلیــم و تربیــت دســت  یافته انــد، بلکــه بــه مهارت هــای الزم در خصــوص فناوری هــای روز نیــز 

هســتند.77 مجهــز 

ــا توجــه بــه شــرایط واقعــی رشــته های علــوم انســانی در کشــور و ضعــف جــذب نخبــگان و  امــا ب
اســتعدادهای برتــر بــه ایــن رشــته ها، ضعــف انگیزه هــای دانشــجویان در تحصیــل، عــدم برقــراری 

77.  نگاه کنید به مصوبه هشتصد و پنجاهمین جلسۀ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف مورخ ۹۳۰۴۰۸
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گرفتاری هــای  و  دل مشــغولی ها  واقعــی،  مســائل  و  دانشــگاهی  منابــع  میــان  معنــادار  ارتبــاط 
از  انســانی،  علــوم  حوزه هــای  ســایر  شانه به شــانۀ  کــه  اســت  طبیعــی  و...  هیئت علمــی  اعضــای 
دانش آموختــگان تکنولــوژی آموزشــی هــم بــرای حــل مشــکالت واقعــی آموزش وپــرورش انتظــاری 

داشــت. نمی تــوان 

ــا برگــزاری  ــاوری اطالعــات ب ــوم تربیتــی و فن از ســوی دیگــر، از ســال 1386 جمعــی از متخصصــان عل
اجالس هــای ســالیانۀ »یادگیــری الکترونیکــی« بــر آن شــدند تــا بــا ایجــاد انجمنــی علمــی، محیطــی 
منســجم و هم افــزا را بــرای توســعۀ ایــن عرصــۀ جدیــد در کشــور پدیــد آورنــد. ســرانجام ایــن تــالش در ســال 
1390 بــه بــار نشســت و »انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران« )یــادا(78 بــا مجــوز کمیســیون انجمن هــای 

علمــی کشــور تأســیس شــد.

از مهم تریــن دالیــل تأســیس انجمــن یادگیــری الكترونیكــی ایــران می تــوان بــه ایجــاد وحــدت 
پیشــبرد  بــرای  بین رشــته ای  همکاری هــای  انجــام  الکترونیکــی،  یادگیــری  ذی نفعــان  میــان  رویــه 
تخصصــی  ظرفیــت  به کارگیــری  و  علمــی  حــوزۀ  ایــن  دیده بانــی  الکترونیکــی،  یادگیــری  اهــداف 
كشــور در جهــت ارتقــای كیفــی و كمــی ایــن حــوزه، طراحــی راهــكار بــرای رفــع فقــدان قوانیــن و 
دســتورالعمل های كافــی در وزارتخانه هــای مرتبــط بــرای هدایــت و نظــارت بــر یادگیــری الکترونیکــی 
ــا ســازمان ها و نهادهــای  ــادل تجربیــات بیــن متخصصــان و ایجــاد ارتباطــی منســجم و علمــی ب و تب
سیاســت گذار اشــاره کــرد. امــا نهایتــاً ایــن فهرســت بلندبــاال از اهــداف عالــی و برنامه هــای متعالــی 
برگــزاری  و  دانشــگاهی  ســخنرانی های  و  علمــی  مقــاالت  تولیــد  بــرای  فرسایشــی  چرخــۀ  یــک  در 
اثــر  یــادا،  انجمــن  از  نامــی  و  یــادی  جــز  اکنــون  و  رفتــه  تحلیــل  روز  بــه  روز  ســاالنه  اجالس هــای 
دیگــری بــر صنعــت رایــاد ایــران بــه چشــم نمی خــورد. امیــد کــه در دوران همه گیــری ویــروس کرونــا 
و برگــزاری اغلــب کالس هــای دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی بــه صــورت مجــازی، نیــاز بــه بررســی 

علمــی و نظــری ایــن شــیوه آمــوزش باعــث توســعه هرچــه بیشــتر ایــن علــوم شــود.

78 . http://elearningassociation.ir/
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جامعۀ مدنی- 8
مهم ترین مخاطبان برنامه های آموزش مجازی در کشور عبارت اند از:

اساتید مدارس و دانشگاه	 
معلم هــای رســمی و غیررســمی وزارت آموزش وپــرورش در بخــش نظــری، فنــی و حرفــه ای و کار 	 

و دانــش
معلمان غیررسمی آموزش مجازی و عمومی ـ مهارتی 	 
دانش آموزان و دانشجویان	 
والدین 	 
صاحبان صنایع و حرف	 

زیرساخت - 9
و  کــه در ســال 1398 رخ داده اســت، توســعه زیرســاخت  مهم تریــن تحــول در حــوزۀ زیرســاخت 
دسترســی بــه شــبکۀ اینترنــت در بیــش از 85 درصــد روســتاهای بــاالی بیســت خانــوار )و بالتبــع مــدارس( 

ــا انتهــای شــهریور 1399 اســت.  و دسترســی کامــل آن هــا ت

خدمات- 10
ــان در حــوزۀ آمــوزش خصوصــی  ــی در مؤسســات و شــرکت های دانش بنی ظرفیت هــای بســیاری خوب
فعــال در حــوزۀ آمــوزش در کشــور وجــود دارنــد کــه در زمینــۀ ســامانۀ مدیریــت یادگیــری )LMS(، کالس 
مجــازی79 )هم زمــان(، ســامانه های آزمون ســاز و... تولیــد شــده اســت کــه می تــوان از توانمنــدی آن هــا 

اســتفاده کــرد.

79 . Virtual Class  
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محتوا- 11
پژوهــش  ســازمان  از  مجــوز  کــه  دارنــد  وجــود  محتــوا  تولیدکننــدۀ  شــرکت های  از  زیــادی  تعــداد 
ایــن بیــن حــدود ده شــرکت هســتند کــه محتــوای  از  و برنامه ریــزی وزارت آموزش وپــرورش دارنــد. 
یــک  حــدود  در  ســامانه ها  ایــن  مخاطبــان  مجمــوع  کــه  کرده انــد  ارائــه  باکیفیــت  و  فاخــر  دیجیتــال 

میلیــون نفــر اســت. 

تأثیرات کرونا بر آموزش- 12
شــیوع بیمــاری ویروســی کوویــد 19 موســوم بــه کرونــا و شــرایط بحرانــی ناشــی از آن، کــه باعــث تعطیلی 
نســبتاً طوالنی مــدت مــدارس شــد، تأثیــرات منفــی و مثبــت زیــادی در عرصــۀ آمــوزش از خــود بــر جــای 

گذاشــت. 

در زمینــۀ تأثیــرات منفــی، کاهــش کیفیــت فراینــد آمــوزش، تحت الشــعاع قــرار گرفتــن برگــزاری آزمــون 
سراســری )کنکــور(، بــه حاشــیه رفتــن امــور تربیتــی و پرورشــی، ســطح ســواد رســانه ای و ســواد فضــای 
مجــازی پاییــن معلمــان و دانش آمــوزان، فقــدان زیرســاخت و خدمــات مناســب فضــای مجــازی کشــور، 

ــوان برشــمرد.  ــال و... را می ت کمبــود منابــع درســی دیجیت

در زمینــۀ تأثیــرات منفــی نیــز حضــور بیشــتر و فعــال خانواده هــا در کنــار دانش آمــوزان و ارتبــاط مؤثــر 
ــا معلمــان دانش آمــوزان زمینــۀ بســیار مناســبی را فراهــم ســاخت. همچنیــن بــه گفتــۀ  و فعــال ایشــان ب
ــا  ــا و اســتارت آپ های حــوزۀ آموزشــی در شــرایط کرون معــاون علمــی ریاســت جمهــوری، شــرکت های نوپ
رشــد هــزار واحــدی داشــته اند80 کــه عــدد بســیار چشــم گیر و شــایان توجهــی اســت. به عــالوه، تعــداد 
زیــادی از معلم هــا بــه صــورت خــالق و خودجــوش بــه تولیــد محتــوای آموزشــی دیجیتــال روی آورده انــد کــه 

مایــۀ فخــر و مباهــات اســت. 
80 . https://snn.ir/fa/news/853183/%D8%A8%D988%%D8%B3%DB%8C%D984%%D987-%%D981%%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D985%%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D985%%DB%8C%E2

8%80%C%D8%AA%D988%%D8%A7%D986-%%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D985%%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D985%%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D987-%

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D985%%D984-%%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-

%D988%%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E28%80%C%D8%A2%D9%BE%E28%80%C%D987%%D8%A7%DB%8C-

%D8%A2%D985%%D988%%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D988%%D8%B2%E28%80%C%D987%%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D988%%D986%%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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و البتــه مهم تریــن اتفــاق متأثــر از شــیوع ویــروس کرونــا، راه انــدازی شــبکۀ شــاد به عنــوان بســتر و 
پلت فــرم آموزش وپــرورش مجــازی در کشــور اســت کــه در ادامــه توضیحــات مبســوط و مرتبــط بــا آن طــرح 

می شــود. 

شبکۀ آموزش دانش آموز )شاد(- 13
ســازمان  مــدارس،  تعطیلــی  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  بــا  و   1398 ســال  اســفندماه  اواخــر  از 
نوجوانــان  و  کــودکان  مجــازی  آمــوزش  جهــت  در  ســامانه ای  راه انــدازی  بــه  اقــدام  آموزش وپــرورش 
بــا عنــوان شــبکۀ آمــوزش دانش آمــوز )شــاد( کــرد تــا از ایــن طریــق دانش آمــوزان بتواننــد هماننــد 
حضــور در کالس هــای مدرســه، از ســرویس آموزشــی بهره منــد شــوند. طــی ســه ماهــۀ انتهایــی ســال 
تحصیلــی 98-99 دانش آمــوزان در سراســر کشــور بــا دسترســی بــه ســامانۀ شــاد، ایــن ســال تحصیلــی 

را بــه هــر ترتیــب، بــه پایــان رســاندند. 

مرکــز ملــی فضــای مجــازی نیــز بــا درک اهمیــت راه انــدازی یــک ســامانۀ فراگیــر ملــی بــرای راهبــری، 
وظایــف تعلیــم و تربیــت در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا و نیــز نــگاه بلندمــدت بــه تحــول ســاختار و 
فراینــد آموزش وپــرورش در عصــر مجــازی، پیگیــری مســائل مرتبــط بــا ایــن ســامانه را جــزء اولویت هــای 
کاری خــود قــرار داد. از جملــه اینکــه در گام اول مرکــز ملــی فضــای مجــازی ده هــا جلســۀ کارشناســی 
اول،  همــراه  شــرکت  امنیــت  بخــش  و  فنــی  بخــش  دســتیاران،  و  شــاد  شــبکۀ  اجرایــی  مدیــران  بــا 
مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا ریاســت جمهــوری، مرکــز امــور بین الملــل و مــدارس خــارج از کشــور 
بــر اســاس  آموزش وپــرورش و ســایر کارشناســان عرصــۀ تعلیــم و تربیــت برگــزار نمــوده اســت کــه 
ریاســت محتــرم جمهــور  نظــر  بــر  اســاس  بــه احصــای مســائل و دســته بندی آن هــا  آن مرکــز ملــی 
و اولویت هــای مدنظــر بــرای راه انــدازی ســریع و باکیفیــت ایــن ســامانه پرداختــه و بــرای مشــکالت 
تاریخ هــای  راهبــردی ســامانه شــاد در  نیــز دو جلســۀ کمیتــه  اســت. متعاقبــاً  نمــوده  چاره اندیشــی 
ــرورش و دســتگاه های مرتبــط دیگــر  ــدگان وزارت آموزش وپ ــا حضــور نماین 1399/4/2 و 1399/4/25 ب
بررســی های  مرکــز  رئیــس  و  رئیس جمهــور  )مشــاور  آشــنا  دکتــر  جنــاب  بــا حضــور  جلســه ای  نیــز  و 
ــه دســتگاه های  ــات آن ب ــخ 99/5/25 برگــزار نمــوده کــه مصوب اســتراتژیک ریاســت جمهــوری( در تاری
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ــز ارســال شــده اســت. ذی ربــط نی

بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، شــاد در نســخۀ ســال تحصیلــی جدیــد خــود عــالوه بــر امــکان 
تعامــل معلــم و دانش آمــوز در بســتر پیام رســان، بیــش از ده خدمــت و ســرویس جدیــد بــه امکانــات 
خــود اضافــه کــرد؛ از جملــه حضــور و غیــاب، ارســال تکالیــف، آزمون ســاز، کارپوشــه، صفحــۀ شــخصی 
معلــم، پخــش تصویــر زنــدۀ معلــم بــرای دانش آمــوزان، فضــای ابــری نگهــداری فایــل، مخــزن محتــوای 
اســتاندارد، بهبــود جذابیــت بصــری کانال هــا و بَنرهــا و... و تــالش کــرد برخــی نارســایی های نســخۀ 

قبلــی را برطــرف نمایــد. 

بــرای فضــای آموزشــی ایجــاد شــده، در هیچ کــدام از پیام رســان های  ایــن امکانــات کــه اختصاصــاً 
داخلــی و خارجــی فراگیــر کشــور وجــود نــدارد کــه به عنــوان مزیــت نســبی ایــن ســامانه می توانــد در جــذب 

معلمــان و دانش آمــوزان بــه اســتفاده از شــاد مؤثــر واقــع شــود. 

 بــر اســاس آخریــن آمــار اعالم شــده، تعــداد دانش آمــوزان احــراز هویــت شــده در ســامانۀ شــاد بالــغ 
بــر 11.5 میلیــون نفــر و تعــداد معلمــان نیــز برابــر بــا 670 هــزار نفــر اســت کــه پوشــش حــدود 65 درصــدی 
مخاطبــان را نشــان می دهــد. 15 درصــد دانش آمــوزان نیــز از دیگــر ســامانه های برخــط آموزشــی کشــور 
اســتفاده می کننــد و مابقــی دانش آمــوزان کــه حــدود 20 درصــد هســتند از آمــوزش تلویزیونــی و ارســال 
بســته های آموزشــی بــه منــازل بهــره می گیرنــد کــه امیــد اســت تعــداد اســتفاده کننــدگان ایــن ســامانه تــا 

انتهــای ســال بــه فزونــی حداکثــری برســد.
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آمار دقیق مرتبط با این حوزه )1399/7/20( به شرح زیر است:

میزان شاخص

۱۸,۲۶۱,۸۸۲ تعداد کل کاربران

۱۱,۶۳۲,۲۹۶ تعداد دانش آموزان احراز هویت شده

۵۲۲,w  ۱۰۶ تعداد مدیران احراز هویت شده

۶7۱,۰۶۲ تعداد معلمان احراز هویت شده

۱۳۲,۰۵۲ تعداد مدرسه )مستقل و ضمیمه(

۲,۸۵۶,7۰۰ گروه ـ کالس های ایجاد شده

۹۸7,۵۱۵,۵۵7 تعداد فایل های ارسال شده

۳,۹۹۵,۳۱۰,۶7۲ تعداد پیام های ارسال شده

۱۸۳,۰۳۵ تعداد آزمون های برگزار شده

7۰۳,۰۴7 تعداد تکلیف ارائه شده

۲۹۴ ترافیک مصرفی

بــا ایــن همــه  شــاد بــرای اینکــه بــه ســکوی ملــی و اصلــی کشــور در زمینــه آمــوزش و تعلیــم و تربیــت 
مجــازی تبدیــل شــود راه زیــادی در پیــش دارد کــه آرزومندیــم بــا همــت دســت انــدرکاران و مســئوالن 

دغدغــه منــد، ایــن مهــم بــه شایســتگی بــه انجــام برســد. 
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و  نیست  خاصی  مکان  و  زمان  به  محدود  اکنون  هم  آموزش 
دسترسی  دلخواه  مهارت  و  دانش  به  می توان  لحظه  هر  در 
پیدا کرد. با ورود به عصر اطالعات، نقش معلم به مثابه یک 
»دانای کل« متزلزل شده است و دانش آموزان دیگر پذیرنده 
منفعل آنچه که از معلم و کتاب درسی به آنان منتقل می شود، 
نیستند. شیوه های یادگیری با توسعه فناوری )به ویژه در زمینه 
 VR و AR( متنوع شده و علم شبیه سازی باعث هرچه دقیق تر 

جهان واقعی شده است


