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جستاری پیرامون مزایا و معایب سبک جدیدی از آموزش

آموزش مجازی؛ آری یا خیر؟

 صــادق ایرامننــش

فارغ از بحث ،جالب است بدانیم که
آموزش از راه دور در زمانهای قدیم وجود
داشته و حتی به زمان افالطون و ...برمیگردد.
یکرسی شواهد هم وجود دارد که اولین
آموزش از راه دور به شیوه پستی و مبادله مواد
آموزشی و پرسش و پاسخ از طریق "پست" در
سال های  1728میالدی انجام گرفته است.
(یعنی حدود  280سال قبل!) اولین آموزش
مجازی برای دانشگاهیان هم برمیگردد به
سال  1890میالدی که آن هم از طریق پست
اداره میشد و کم کم در دانشگاه های اروپایی
رواج پیدا کرد .با به دنیا آمدن اینرتنت ،اولین
دوره کارشناسی آنالین توسط انستیتوی
فناوری نیوجرسی در سال  1984برای دروس
دوره کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در رشته
مهندسی به همراه اعطای مدارک تحصیلی به
دانشجویان افتتاح شد.
در ایران هم به جز مقدار اندکی تجربه و
سابقه کوتاه قبل از انقالب ،با راه اندازی نرم
افزار  Learning Management Systemیا
هامن  LMSخودمان ،در دستور کار دانشگاه
تهران قرار گرفت و پروژههایی تحت این عنوان
آغاز شد و در سال  1380سایت آموزش

مجازی دانشگاه تهران با ارائه  9درس برای
دانشجویان روزانه به راه افتاد ولی بعد از آن
دانشگاههای مجازی به صورت غیرانتفاعی به
کار خودشان ادامه دادند و ،...زیاد از بحث
اصلی دور نشویم...
در عرص حارض و با توجه به پیرشفتهایی
که در سامانه آموزش مجازی رخ داد و با توجه
به استقبالی که در سطح جهانی از آن شده،
پس واجب است که به بررسی مزایا و معایب
این تکنولوژی به صورت مخترص بپردازیم.
از مهمترین مزایای آموزش مجازی "کارآمد
و رسیع" و "انعطافپذیر و سیار" بودن آن
است؛ فرض بفرمایید شام فردی شاغل باشید
و نیاز است چند بازهی زمانی از روزهای هفته
ی خودتان را برای رفنت به کالسهای یک
آموزشگاه رصف کنید .یک رسی مشکالت
طبیعی از قبیل :حارض نشدن دانش آموختگان
یا اساتید و تعطیل شدن غیرمنتظره کالسها
وجود دارد و از طرفی ممکن است سطح
استفاده و فهم شام از کالس در آن لحظه
هم به هزار یک دلیل نوسان داشته باشد؛
حال اگر هامن آموزش در کالسهای مجازی
موجود باشد ،محتوای آموزشی همیشه در

دسرتس شامست و در هر زمان و هر مکان که
بخواهید به آن میپردازید.
"به روز بودن محتوا" یکی دیگر از مزیت
سیستم  LMSمیباشد .رسعت انتشار و
تولید محتوای الکرتونیکی در سیستم LMS
نسبت به محتوای چاپی و فیزیکی کالسها
بیشرت و خیلی رسیع میتوان محتوای جدید را
به متقاضیان عرضه کرد .متغیر بودن محتوای
آموزشی چاپی با توجه به هزینههای باالی
تولید و پخش محتوا سخت شده و تغییرات
نیز دیر انجام میشود .این اتفاق باعث شده
برای برخی حوزهها که محتوای آموزشی به
صورت مداوم عوض میشوند (مثل آموزش
نرم افزارها و ) ...استفاده از محتوای چاپی
و فیزیکی دیگر هیچ توجیهی نداشته باشد و
رصفا به صورت مجازی کار شود.
جالبه است بدانیم طبق تحقیقات
صورت گرفته ،آموزش مجازی سطح سواد،
دانش و سطح همکاری افراد را باالتر از
حالتی دانسته که به صورت حضوری به
آموزشگاهها و دانشگاهها مراجعه میکنند
زیرا فرد در هر زمان که بخواهد و آمادگی
یادگیری بهرتی داشته باشد به علمآموزی
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خود میپردازد" .افزایش مشارکت و همکاری
میان دانشجویان"" ،رصفه جویی در هزینه
های آموزش"" ،محدود نبودن ظرفیت ثبت
نام و پذیرش"" ،محدود نبودن در دسرتسی به
علوم مختلف"" ،استفاده از استادان مجرب
در حوزههای گسرتدهتر (جغرافیایی و تعداد
دانشجویان)" و "در نظر گرفنت استعدادهای
فردی" از دیگر مزایای آموزش مجازی LMS
میتوان نام برد.
در کنار متام خوبیها و مزیتهای سیستم
آموزش مجازی  ،LMSمنتقدان معایب
این سیستم مجازی را نیز مطرح کردهاند که
البته بخشی از موارد مطرح شده به مرور ،تا
حدی برطرف شده است .یکی از معایبی که
برای آموزشهای از راه دور از جمله آموزش
الکرتونیکی بر شمرده میشود" ،عدم ارتباط
چهره به چهره" است که البته با پیرشفت
تکنولوژی ،این عیب تا حدودی برطرف شده
است" .وابستگی بیش از حد به تکنولوژی"
یکی دیگر از معایبی است که منتقدان برای
آموزش الکرتونیکی مطرح کردهاند .باید
توجه داشت که هر روش آموزشی متکی بر
عنارص خاص خود است و با توجه به نوع و
سطح تکنولوژیهای امروزی این وابستگی در
ذات آموزش مجازی وجود دارد و روز به روز
نیز تشدید میشود .این وابستگیها مثل
وابستگی آموزشهای سنتی به انسان است
با این همه ،نباید از نظر دور داشت که آموزش
الکرتونیکی قابلیتها و کاربردهای خاصی
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دارد که باید در حد و جایگاه خود مورد توجه
قرار بگیرد.
از دیگر معایب این سیستم "رسعتپایین
ارتباط اینرتنتی" در برخی زمانها و عدم
دسرتسی عموم جامعه به رایانه و اینرتنت
در حال حارض میباشد و در حالی که به
نظر میرسد آموزش الکرتونیکی مانند بقیه
ابزارهای یادگیری برای هر کسی در دسرتس
باشد در واقع ،این چنین نیست مثال ،همه
افراد به اینرتنت دامئی و رایانه دسرتسی
ندارند .از دیگر معایب آموزش مجازی این
است که برای بعضیها "سازماندهی خود
و انگیزه داشنت" در این روش سخت است.
"توانایی در تنظیم رسعت یادگیری و یادگیری
خودسازمانده" برای بعضی از دانشآموزان
مثل فاجعه است ،در صورتی که بعضی از
افراد در خودسازماندهی خوب هستند ،برخی
از آنها منیتوانند بدون داشنت یک مهلت
مشخص از طرف استاد ،تکالیف خود را انجام
دهند .بعضی هم میتوانند این کار را انجام
دهند اما در عین حال داشنت مهلت مشخص
باعث میشود کار را بهرت انجام دهند چون که
انگیزه آنها را بیشرت میکند.
ایزوله شدن دانشجویان ،نبود روابط
اجتامعی ،عدم ارتباط مستقیم با اساتید
و دیگر دانشجویان و از همه مهمتر نگرفنت
بازخورد از رفتارها ،تاثیر زیادی بر روی درس و
حتی روحیه و شخصیت طرف نیز میگذارد.
شاید مهمرتین مشکل یا عیب فعلی نبود

زیر ساختهای مناسب آموزشی باشد که
جای خالیاش به شدت احساس میشود.
برای رسیدن به سیستم آموزش مجازی با
توجه به پیرشفتهای صورت گرفته باید به
زیرساختهایی رضوری از قبیل" :توسع ه
مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در
متام سطوح جامعه برای عموم"" ،ترغیب
و ترویج پژوهشهای آموزشی در زمین ه
فناوری اطالعات"" ،گسرتش کمی و کیفی
در تولید نرمافزارهای آموزشی"" ،تقویت
زیرساختهای شبکه اینرتنت در کشور"،
"گسرتش سطح دسرتسی عموم به رایانه و
شبک ه جهانی" و "توسعه فرهنگ استفاده از
فناوری اطالعات در امور روزمره" پرداخت.
در یک جمعبندی کلی باید گفت،
سیستم آموزش مجازی  LMSدر کنار متام
مزایا و معایبی که در درون خود دارد ،فرصتی
مناسب برای پیرشفت از همه جوانب است،
نبود زیرساخت مناسب این سیستم که در
حال حارض با بیامری کرونا دست و پنجه
نرم میکنیم ،حس میشود و با توجه به روند
پیرشو و مشخص نبودن زمان از بازگشایی
مدارس و علیالخصوص دانشگاهها و از
طرفی برای جلوگیری از خاموش شدن کورهی
علمی و آموزشی کشور در ترمها و سالهای
آینده ،راه حل فعلی ،آموزش مجازی است
که باید به صورت جدی به مشکالت و رفع
موانع آن جهت رسیدن به آموزش هرچه بهرت
اهمیت داد.
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بررسی کلی زیرساخت آموزش مجازی دانشگاه شهید باهرن کرمان

آنچه که کرونا باعثاش شد!

 مجتبــی روشــنی

س ــاعت  ۱۱صب ــح ب ــود ک ــه اع ــام کردن ــد
دانش ــگاه تعطی ــل ش ــده اس ــت .از کالس بی ــرون
آمدی ــم و ب ــه خان ــه رفتی ــم .روزه ــا گذش ــت و بن ــا
شهــا
بــه تصمیــم مدیــران مربوطــه ،قــرار شــد آموز 
ب ــه ص ــورت مج ــازی ارائ ــه ش ــوند .راهحلهای ــی
نی ــز پیش ــنهاد ش ــد مانن ــد اس ــتفاده از اس ــکایپ،
چ ــت گروه ــی ،س ــامانه  my.uk.ac.irو در
نهای ــت س ــامانه  lms.uk.ac.irک ــه ب ــه ج ــای
اینک ــه ت ــک ت ــک رسورهای ــش را ن ــام ب ــرم ،س ــعی
خــب بــه
میکنــم فقــط اســم اصلــی آن را بگویــمُ .
هــر شــکلی کــه بــود آمــوزش رشوع شــد .مــا پــای
سیس ــتمها نشس ــتیم و رشوع کردی ــم ب ــه درس
گــوش دادن و البتــه مقــداری دیــدن! کــه توضیــح
خواه ــم داد چ ــرا مق ــداری دی ــدن!
ا ز ابت ــدا آپدیتهای ــی میدی ــدم ک ــه داخ ــل
یش ــد و حاک ــی از آن ب ــود ک ــه
س ــامانه انج ــام م 
عــدهای مشــغول کار هســتند و ســعی میکننــد
فض ــا را به ــر کنن ــد و ای ــن یعن ــی تحمی ــل ش ــدن
رشای ــط ک ــه البت ــه ب ــه نوع ــی خ ــوب اس ــت ام ــا
قطع ــا میش ــد ب ــه م ــرور ام ــور را جل ــو بربی ــم ت ــا
بــه مشــکل برنخوریــم و بــا قطــع و وصلــی مواجــه

نش ــویم.
خ ــب ،بروی ــم رساغ بررس ــی س ــایت .lms
وقت ــی س ــایت را ب ــاز میکنی ــم ب ــا ه ــان س ــاختار
یش ــویم ک ــه
چ ــوب و تخت ـهای قدیم ــی روب ـهرو م 
تالشهای ــی ب ــرای بهب ــودش انج ــام ش ــده ول ــی
قطعــا موثــر نبــوده؛ هرچقــدر هــم کــه زیرســاخت
قــویای داشــته باشــیم ولــی ظاهــر چیــزی خــوب
نباشــد زحامت کشــیدهشــده به چشــم منیآید.
دقیقــا بــه ماننــد یــک کیــک کــه بایــد درکنــار طعــم
خ ــوباش ،ظاه ــر مناس ــبی ه ــم داش ــته باش ــد؛
ام ــا چ ــرا ای ــن اتف ــاق نیافت ــاده اس ــت ،از بح ــث
مــا خــارج اســت .هرچنــد کــه قطعــا ایــن ســامانه
میتوانس ــت بهگون ـهای باش ــد ک ــه دسرتس ــی ب ــه
تتــر
شهــای مختلــف ســایت بــرای کاربــر راح 
بخ 
ی ــا ب ــه اصط ــاح  user friendlyباش ــد و تجرب ــه
کارب ــری به ــری را ب ــه دانش ــجویان منتق ــل کن ــد
نط ــور ک ــه گفت ــم فض ــای س ــایت چ ــوب
ام ــا هام 
و تخت ـهای ب ــوده و اص ــا راح ــت نیس ــت و اگ ــر
از مــن میپرســید چــرا؟ در جــواب میگویــم تنهــا
قســمتی کــه از ســایت یادتــان مانــده کجاســت؟
لیســت ســمت راســت انتخــاب درس و یــا دکمــه

کالس مجــازی و یــا پیوســت و یــا بــه طــور خیلــی
اســتثنایی احتــاال چنــد بخــش دیگــر .خــب چــرا
از ایــن ظرفیــت بهــر اســتفاده نشــده کــه راحتــی
را ب ــرای م ــا فراه ــم کن ــد؟
چ ــرا ک ــه قطع ــا بای ــد ب ــه ای ــن ب ــاور برس ــیم
دورهای کــه در آن ســامانهها فقــط کار میکردنــد
مت ــام ش ــده و دورهای ک ــه در آن ب ــا س ــامانهها
تتــر مــی شــود کار کــرد ،فــرا رســیده اســت.
راح 
از س ــامانههای ثبتنام ــی دانش ــگاه بگیری ــد
ت ــا س ــامانههای مج ــازی ،بای ــد زیبات ــر بش ــوند و
تجرب ــه راحتت ــری از کارک ــردن ب ــا آنه ــا در ذه ــن
دانش ــجویان مبان ــد.
بروی ــم رساغ باط ــن قضی ــه ک ــه اتفاق ــا ش ــاکی
بیش ــری ه ــم دارد .ب ــا توج ــه ب ــه دان ــش م ــن در
زمین ــه طراح ــی و س ــاخت س ــایت ،یک ــری
اطالع ــات را در اختیارت ــان ق ــرار میده ــم ک ــه ب ــه
رشح زی ــر اس ــت :س ــایت  lmsب ــا ASP.NET
س ــاخته ش ــده و ب ــر روی windows server
یشــان میکنیــم.
یشــود کــه بــا هــم بررس 
اجــرا م 
برای اینکه بحث را وارد فضای تخصصی نکنیم
یشــویم امــا اینکــه اســم
وارد جزئیــات ســایت من 
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وین ــدوزرسور را میبینی ــم قطع ــا نبای ــد برای ــان
چی ــز جدی ــدی باش ــد ،چ ــرا ک ــه سیس ــتم مج ــازی
دانشــگاه شــهید باهــر اکــرا بــر پایــه وینــدوزرسور
اســت و بــه تبــع ،وقتــی چیــزی را دارنــد ،چــرا بایــد
جدیدت ــرش را بخرن ــد؟
ام ــا پاس ــخی ک ــه م ــا میدهی ــم خیل ــی س ــاده
اس ــت؛ چ ــرا؟ چ ــون قدیم ــی ش ــده! درس ــت
اس ــت ک ــه االن ه ــم فریمورکهای ــی ک ــه روی
یش ــوند ،وج ــود دارن ــد ام ــا
وین ــدوزرسور اج ــرا م 
ای ــن مس ــاله دلی ــل منیش ــود ت ــا وقت ــی ک ــه ی ــک
چی ــزی کار میکن ــد نگ ـهاش داش ــت و ب ــه فک ــر
ارتق ــای آن نب ــود! ب ــرای اطالع ــات بیش ــر بای ــد
بگوی ــم ک ــه االن دور ،دور رسوره ــای لینوکس ــی
اس ــت ک ــه کام ــا ،ع ــاوه ب ــر پوش ــش کام ــل
نیازه ــای س ــایت lmsی ــک رسی امکان ــات
جدی ــد ه ــم ب ــه آن اضاف ــه میکن ــد.
 asp.netنیــز خــوب اســت و مشــکلی نــدارد
یش ــود ک ــه
ام ــا ای ــن س ــوال هی ــچ وق ــت مط ــرح من 
چ ــه چی ــزی و چط ــور میتوان ــد منج ــر ب ــه به ــر
نه ــای
ش ــدن آن بش ــود؟ قطع ــا خیل ــی از زبا 
که ــای به ــری
برنامهنویس ــی جدی ــد ی ــا فریمور 
وج ــود دارد ول ــی ت ــا وقت ــی ک ــه asp.netوج ــود
داشــته باشــد ،وینــدوزرسور هــم حضــور خواهــد
داش ــت و بالعک ــس؛ پ ــس ی ــک جورهای ــی ای ــن
یش ــود!
بح ــث مت ــام م 
اگ ــر بخواهی ــم درب ــاره خ ــود نرماف ــزار ادوب
کانک ــت صحب ــت کنی ــم ک ــه نق ــدی ب ــه آن وارد
نیس ــت (وارد هس ــت ام ــا در ای ــران و س ــاختار
از پیــش آمــاده شــده دانشــگاه ،بــه احتــال قــوی
بهرتی ــن عملک ــرد را دارد ).و خیل ــی پی ــش آم ــده
کــه بــا همـهی کــم گذاشــن اینرتنــت تــا جایــی کــه
توانســته اســت همراهی بکند؛ اما وقتی کالس
ضب ــط ش ــد و مت ــام ش ــد چ ــه اتفاق ــی میافت ــد؟
دوب ــاره بروی ــم در س ــایت  lmsو روی دکم ــه
چ ــوب تخت ـهای عملی ــات کلی ــک کنی ــم ت ــا ب ــه
ص ــورت الی ــو کالس را ببینی ــم .فلس ــفه الی ــو
ب ــودناش را بای ــد از مس ــئولین پرس ــید و م ــن
یش ــوم
نی ــز منیدان ــم؛ ام ــا چی ــزی ک ــه متوج ــه م 
ای ــن اس ــت ک ــه قطع ــا هاس ــت (برگ ــزار کنن ــده)
میتوان ــد کاری کن ــد ک ــه دانش ــجو بع ــدا بتوان ــد
محت ــوا را دانل ــود ک ــرده و روی سیس ــتم خ ــود
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بــدون اینرتنــت ببینــد! چــرا کــه شــاید پیــش بیایــد
فــردی یــک جلســه را چنــد بــار ببینــد و گذشــته از
مــرف اینرتنــت خــود شــخص ،هزینـهای هــم بــه
رسور ب ــرای مش ــاهده دوب ــاره ی ــا چندب ــاره کالس
تحمیــل میکنــد .خــب اگــر بگوییــم دانلــود کــردن
ه ــم اینرتن ــت میخواه ــد ،ب ــرای ج ــواب ب ــه ای ــن
لس ــازی انج ــام
ابه ــام س ــعی میکنی ــم ی ــک مد 
بدهی ــم ت ــا ببینی ــم ک ــدام به ــر اس ــت .ب ــا در نظ ــر
گرفــن اینکــه بــه گفتــه مســئوالن ،حضــور و غیــاب
ه ــم موث ــر نیس ــت.
یســازیم کــه فــرض
مســئله را بــه ایــن صــورت م 
کنیــد رسعــت اینرتنــت شــا  ۲مگابایــت بــر ثانیــه
یش ــود) اس ــت و ف ــرض کنی ــم
(تقس ــیم ب ــر  ۸م 
میخواهی ــم فیل ــم کالس ب ــا م ــدت زم ــان ۱۲۰
دقیق ــه ب ــا حج ــم  ۷۰۰مگابای ــت را ب ــه صورت ــی
ای ــدهآل و مت ــام پهن ــای بان ــد از تامی ــن کنن ــده
اینرتنتم ــان بگیری ــم ،چق ــدر زم ــان الزم اس ــت؟
 ۴۷دقیق ــه و  ۴۷ثانی ــه (کم ــر از ی ــک س ــاعت)
و اگ ــر آنالی ــن ببینی ــم چق ــدر زم ــان الزم اس ــت؟
 120دقیق ــه رضب ــدر تع ــداد بازبین ــی (بیش ــر از
دو س ــاعت).
ع ــاوه ب ــر پهن ــای بان ــد و م ــرف اینرتن ــت
ش ــخصی ،منج ــر ب ــه گرف ــن پهن ــای بان ــد رسور
نی ــز خواهی ــم ش ــد و ای ــن یعن ــی اگ ــر در س ــاعات
ترافی ــک وارد س ــایت بش ــویم ت ــا جلس ــه قبل ــی را
گــوش بدهیــم و مقــداری ببینیــم ،باعــث ترافیــک
یشــویم هرچنــد کــه رسورهــای متفاوتــی وجــود
م 
دارد ام ــا هی ــچ چی ــزی مانن ــد ل ــذت ذخی ــره ک ــردن
یش ــود و از طرف ــی
و ب ــا خی ــال راح ــت دی ــدن من 
سه ــای ضب ــط ش ــده را
دانش ــگاه ،ت ــا ب ــه ک ــی کال 
نگــه خواهــد داشــت؟! پــس حــاال کــه رسور هــم
فراوانــی نعمــت اســت ،چنــد تــا رسور هــم بــرای
دانل ــود بگذاری ــم؟ ی ــا نگذاری ــم؟
اگ ــر ش ــا ه ــم مث ــل م ــن در کالسهای ــی ب ــا
جمعیــت  ۲۰تــا  ۴۰نفــر (متغییــر) رشکــت کــرده
باش ــید ،ش ــاهد مش ــکالت کالس خواهی ــد ب ــود
و قطعــا نبــود آمــوزش ویدیویــی کار بــا نــر م افــزار،
خیلیه ــا را ب ــه دردرس انداخت ــه اس ــت .البت ــه
میش ــود ب ــا تحمی ــل ش ــدن رشای ــط کرونای ــی
توجی ـهاش ک ــرد ام ــا میش ــد از قب ــل ب ــه فک ــر آن
ب ــود؛ آن ه ــم در حال ــی ک ــه داخ ــل دانش ــگاه

آزمایشــگاههای تولیــد محتــوا داریــم ولــی قبــل از
ای ــن اص ــا درگی ــر تدری ــس مج ــازی نبودی ــم!
درب ــاره بررس ــی پیش ــخوان دانش ــگاه ب ــا آدرس
 my.uk.ac.irک ــه قب ــل از رشای ــط ناگهان ــی
س ــاخته و پرداخت ــه ش ــده ب ــود ،نقده ــای کم ــری
مط ــرح اس ــت و البت ــه اس ــتفاده کم ــری ه ــم
دارد؛ ام ــا ب ــاز بهین هت ــر کار میکن ــد و ب ــا آم ــوزش
تصوی ــریای ک ــه برای ــش گذاش ــته ش ــد ،مق ــداری
راحتت ــر ک ــرد.

کار را ب ــرای دانش ــجویان
یک ــی دیگ ــر از توصی هه ــای دانش ــگاه ب ــرای
برگ ــزاری کالس ،اپلیکیش ــن اس ــکایپ ب ــود.
درب ــاره ای ــن ن ــرم اف ــزار بای ــد بگوی ــم ک ــه یک ــی از
بهرتی ــن نرمافزاره ــای ارتب ــاط آنالی ــن اس ــت و
فق ــط تنه ــا ب ــا مهندس ــی معک ــوس مق ــداری از
فراین ــد کار ک ــردن آن تاکن ــون مش ــخص ش ــده و
هن ــوز چی ــزی از آن ب ــه بی ــرون درز نک ــرده اس ــت.
)درس ــت اس ــت ک ــه در کانک ــت ش ــدن و وص ــل
ش ــدن مش ــکل دارد ،ام ــا هنگام ــی ک ــه متص ــل
شــود تــا جایــی کــه بتوانــد وصــل میمانــد ).البتــه
واض ــح اس ــت اس ــکایپ را دانش ــگاه طراح ــی
نک ــرده و فق ــط آن را پیش ــنهاد ک ــرده ک ــه ب ــه نظ ــرم
پیش ــنهاد هوش ــمندانهای ب ــوده اس ــت.
ح ــال بروی ــم رساغ مطلب ــی ک ــه چ ــرا بای ــد
کالسه ــا را گ ــوش کنی ــم و مق ــداری ببینی ــم:
دانش ــگاه و اس ــاتید ممک ــن اس ــت ب ــا اینرتن ــت
مش ــکلی نداش ــته باش ــند ام ــا دانش ــجویان ب ــا
مشــکالت اینرتنتــی دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
م ــا در حال ــی ک ــه تصوی ــر ثاب ــت ش ــده و ص ــدا
یش ــود ب ــه درس گ ــوش داده
قط ــع و وص ــل م 
و قس ــمتهایی ک ــه ص ــدا نداری ــم را ح ــدس
میزنی ــم ی ــا س ــعی میکنی ــم ت ــا دکم ــه ب ــاال ب ــردن
دس ــت را بزنی ــم و س ــوال بپرس ــیم ام ــا چ ــون ک ــه
تم ــان پایی ــن اس ــت و ص ــدا ب ــا تاخی ــر
تن 
رسع ـ 
منتق ــل میش ــود ،ب ــاز ه ــم بای ــد ح ــدس بزنی ــم.
البت ــه میش ــود امی ــدوار ب ــود در امتح ــان ه ــم
بتوانیــم از حــس ششــم خودمــان اســتفاده کنیــم!
ناگفت ــه نی ــز منان ــد ک ــه ح ــرف از اینرتن ــت رای ــگان
زده شــده و بــرای مشــرکین دیدبــان نــت و نخــل
یش ــود ک ــه انته ــای
ه ــم رای ــگان ش ــد ام ــا چ ــه م 
ته ــای س ــیم کارت ــی اس ــت و
داس ــتان ،اینرتن 
کاش میش ــد ب ــرای آن نی ــز فک ــری ک ــرد.
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ُم َحصالی منونه!
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آیا چیزی هم یاد خواهیم گرفت؟

 ســید محمــد امیــر گنجعلیخانــی

همــه چیــز را بــه چشــم دیدیــم تقریبــا؛ از ســیل
و زلزل ــه گرفت ــه ت ــا ش ــهادت و کرون ــا؛ فق ــط مان ــده
بــود ببینیــم کــه دولــت از دانشــجویان بخواهــد کــه
بعــد از تعطیــات عیــد نیــز بــه دانشــگاه ترشیــف
نیاوریــد ،کــه ایــن مــورد را هــم بــه چشــم دیدیــم! و
مــا نیــز مثــل همیشــه ،هرآنچــه کــه ا َ ِزمــان خواســته
یش ــد را ،علیرغ ــم می ــل باطن ــی ،ب ــر دی ــده
م 
گذاشــتیم و بــه ســمت دانشــگاه نرفتیــم .امــا پــس
یشــود؟ تکلیــف شــهریههای
تکلیــف درس چــه م 
دانش ــجویان ش ــبانه و تکلی ــف حق ــوق اس ــاتید؟
یعنــی درس هــم تعطیــل بایــد باشــد؟ نــه ،بــه هیــچ
وج ــه! بزرگرتی ــن دانش ــگاه جن ــوبرشق کش ــور
ب ــا چندی ــن ه ــزار دانش ــجو ،برایت ــان امکان ــی را
فراه ــم ک ــرده ت ــا در عی ــن رعای ــت فاصل هگ ــذاری
هوش ــمند ی ــا اجتامع ــی ی ــا چی ــزی ش ــبیه ب ــه ای ــن،
بازه ــم ب ــه تحصی ــل و علمآم ــوزی و حرک ــت ب ــر
روی مرزه ــای دان ــش و فن ــاوری ادام ــه دهی ــد.
راهح ــل دانش ــگاه ،سیس ــتم آم ــوزش مج ــازی
ی ــا ه ــان "الاماس" ب ــود .آم ــوزش از راهدور و
از طری ــق اینرتن ــت .ب ــا ام ــکان اش ــراکگذاری
ه ــر ن ــوع فای ــل صوت ــی و تصوی ــری .علیالظاه ــر
راهحل ــی خ ــوب و درمان ــی بهدردبخ ــور ب ــرای ای ــن
ای ــام بی ــاری .ام ــا آی ــا در واقعی ــت نی ــز همی ــن

ب ــود؟ پ ــس بذاری ــد گش ــتی بزنی ــم در نظ ــرات
نهــا را
دانشــجویان در فضــای مجــازی و تجربــه آ 
درب ــاره اس ــتفاده از ای ــن سیس ــتم بخوانی ــم.
اول از هم ــه ،دانش ــجویی س ــوال داش ــت ک ــه
یشــده
چــرا تاکنــون از ایــن سیســتم اســتفاده من 
و مــا بایــد بــرای دروســی کــه امــکان ارائــه مجــازی
نه ــا وج ــود دارد ،ب ــه رس کالس ــی میرفتی ــم ک ــه
آ
ن ــه دانش ــجو حوصل ــه آن را داش ــت و ن ــه اس ــتاد
انگی ــزه کاف ــی .و پش ـتبند آن پرس ــیده ب ــود ک ــه
آی ــا ام ــکان اس ــتمرار آن در تر مه ــای آین ــده نی ــز
وج ــود دارد؟ اگ ــر بخواهی ــم ب ــه ج ــای مس ــئولین
دانش ــگاه ج ــواب بدهی ــم بای ــد بگویی ــم ک ــه بل ــه
وج ــود دارد؛ ام ــا آی ــا واقع ــا ب ــاز ه ــم م ــا رن ــگ و
روی سیس ــتم مج ــازی را در م ــورد برخ ــی دروس
خواهیــم دیــد یــا بازهــم بایــد دروس نظــری خــود را
در بعضــی کالسهایــی طــی کنیــم کــه منیدانیــم
روی صندل ــی شکس ــتهاش بنش ــینیم ،ب ــه "ج ــا
اســتادی" نوشــته شــده روی تریبــون کالس نــگاه
کنیــم و یــا بــه رس و صــدای سیســتم گرمایشــی را
گ ــوش ف ــرا دهی ــم؟
ام ــا دانش ــجوی دیگ ــری ،ح ــرف خوب ــی را
زده ب ــود .او پرس ــیده ب ــود ک ــه پ ــول ش ــهریهاش
یش ــود و
ح ــاال دقیق ــا دارد خ ــرج چ ــه چی ــزی م 

آی ــا وقت ــی در سیس ــتم مج ــازی در ح ــال درس
خوانــدن اســت ،چــرا بایــد ایــن میــزان از شــهریه را
پرداخــت کنــد و چگونــه هزینــه درس خوانــدن او
یشــود و چگونــه مابقــی پــول او ،بــه او
محاســبه م 
یشــود؟ بایــد گفــت کــه ایــن ســوال،
بازگردانــده م 
س ــوال خطرناک ــی اس ــت .فع ــا ،س ــامت و
آس ــایش ،در عب ــور از آن اس ــت و خ ــود را ب ــه
نطــور کــه مســئولین زدهانــد؟
نشــنیدن زدن! هام 
منیدانی ــم ،ش ــاید.
در کامنت ــی دیگ ــر ،دانش ــجویی معتق ــد ب ــود
کــه رسعــت پاییــن سیســتم ،حــال همــه را گرفتــه
اســت و اســاتید همــه در واتـسآپ گــروه زدهانــد
و تع ــداد گرو هه ــای مش ــرک م ــن ب ــا دوس ــت
همکالس ـیام ب ــه تع ــداد دروس م ــن  1 +رس ــیده
اس ــت! (چ ــرا ک ــه همیش ــه ی ــک گ ــروه وج ــود
دارد ک ــه هی ــچ اس ــتادی در آن عض ــو نیس ــت).
و اگ ــر ق ــرار اس ــت در وات ـسآپ درس بخوانی ــم؛
دیگ ــر واقع ــا معرف ــی سیس ــتم مج ــازی و مان ــور و
تبلی ــغ آن ب ــرای چیس ــت ،وقت ــی ک ــه در خیل ــی از
س ــاعات از کار میافت ــد؟ (البت ــه نبای ــد ناگفت ــه
گذاش ــت ک ــه سیس ــتم مج ــازی ب ــه م ــرور زم ــان
به ــر و به ــر ش ــده اس ــت و ب ــازده بیش ــری ب ــه
نس ــبت روزه ــای فاجع هب ــار اولی ـهاش دارد.

البت ــه ک ــه هم ــه م ــا میدانی ــم ت ــا رس ــیدن ب ــه وض ــع
مطل ــوب ،فاصل ــه زی ــادی دارد!)
در پاســخ بــه کامنــت بــاال ،دانشــجوی دیگــری
ب ــه او گفت ــه ب ــود ک ــه اس ــتادان او راه دیگ ــری را ب ــر
کالس گذاش ــن در وات ـسآپ ترجی ــح دادهان ــد و
آن هــم برگــزاری کالس در ســاعات پایانــی شــب
نشــات کالسهایش
اســت و مدعی بود اسکری 
را میتوانی ــد در اس ــتوریاش مش ــاهده کنی ــد!
سه ــای آخ ــر
دانش ــجوی دیگ ــری نی ــز ک ــه از کال 
ش ــب ش ــاکی ب ــود ب ــه ح ــرف نف ــر قب ــل نکت ــه
جدیــدی را اضافــه کــرده بــود .اینکــه اســاتید فکــر
میکننــد مــا کال دیگــر بیــکار هســتیم و فقــط بایــد
پش ــت سیس ــتم و گوش ــی ،کاره ــای درس ـیمان
یکــرد کــه یــک
را رگبــاری انجــام بدهیــم و فکــر من 
روزی پ ــدرش ب ــه او بگوی ــد ک ــه درس را ول ک ــن و
بیــا کمــک مــن بــده!
تهــا بســیار بــود و تقریبــا
از ایــن دســت کامن 
پرتکرارتری ــن کامن ــت ،کامن ــت طنزآل ــود خیل ــی
از بچهه ــا درب ــاره اینک ــه از ه ــر کالس ــی تقریب ــا
بیســت دقیقــه ،اســتاد میپرســد صــدا هســت؟
و دانش ــجویان ب ــا بل ــه و خی ــر پاس ــخ میدهن ــد و
چن ــد دقیق ــه ب ــا قط ــع ش ــدن ص ــدای اس ــتاد ،ای ــن
یخ ــورد
فرآین ــد از ط ــرف دانش ــجویان اس ــتارت م 

کــه اســتاد صــدا قطــع شــده اســت! از خیــر باقــی
ته ــای
ته ــا نی ــز میگذری ــم؛ مانن ــد کامن 
کامن 
خاطــرات دانشــجویان دربــاره انجــام ســایر کارهــا
سش ــان ،مث ــل دی ــدن
سه ــای در 
همزم ــان ب ــا کال 
رسی ــال (!) و اینک ــه چق ــدر از ای ــن م ــدل تدری ــس
راض ــی هس ــتند!
ب ــه ه ــر ح ــال ،اتفاق ــی ب ــوده ک ــه افت ــاده و
ش ــاید بهرتی ــن راه مدیری ــت آن ه ــم همی ــن
شه ــای کارمن ــدان
سیس ــتم مج ــازی ب ــود .از تال 
شهــای مختلــف دانشــگاه هــم نبایــد گذشــت
بخ 
ک ــه ب ــه م ــرور ،آن سیس ــتم فاجع ــه را ب ــه ی ــک
سیســتم قابــل تحمــل تغییــر دادهانــد؛ امــا در کل،
دانش ــگاه و اس ــاتید بای ــد متوج ــه باش ــند ک ــه بای ــد
ت ــاش بیش ــری را ب ــرای بهب ــود انتق ــال مفاهی ــم
ب ــه دانش ــجویان بکنن ــد چ ــون واقع ــا درص ــد فه ــم
مطلــب از دانشــجویان در مــدل مجــازی ،بســیار
سه ــای فرمول ــی ی ــا
پایی ــن اس ــت .گذران ــدن در 
حفظــی (!) ،در ایــن حالــت فرقــی نــدارد؛ تقریبــا
دانشــجو باید جان بکند و درس را متوجه بشــود
و ت ــازه بنش ــیند و مش ـقهای اس ــاتید را انج ــام
بده ــد .البت ــه ک ــه در اینج ــا ،ت ــاش و کوش ــش
خــود دانشــجو نیــز حائــز اهمیــت اســت و نبایــد
فق ــط ت ــوپ را در زمی ــن دانش ــگاه انداخ ــت.

نگارنــده بــه جــد معتقــد اســت در ایــن کشــور
فهــا
و در ایــن دانشــگاه ،بــا بیــان بســیاری از حر 
یت ــوان امی ــد ب ــه اص ــاح مش ــکالت داش ــت؛
م 
هرچن ــد در ای ــن ی ــک م ــورد و علیالخص ــوص در
م ــورد مطال ــب تحری ــر ش ــده در پاراگ ــراف قبل ــی،
مطمــن نیســت و احتــاال بایــد دو مــاه دیگــر در
تیرمــاه از دانشــگاه و اســاتید خواهــش کنیــم کــه
ای عزیــز! بــه جــان عزیــزم ،درس را نفهمیــدم! بــا
گــوش دادن صــوت ،هیچکــس انتظــار نــدارد مــن
یــک "محصــل منونــه" بشــوم! پــس از مــن انتظــار
پ ــاس ش ــدن را نداش ــته ب ــاش و م ــرا ب ــا من ــره 10
تهدی ــد مک ــن! م ــن خ ــودم بیش ــر از ه ــر کس ــی
دوســت دارم کــه پــاس بشــوم! پــس یــا بــرای ایــن
مشــکل راهحلــی پیــدا کــن ،یــا اگــر میخواهــی بــه
م ــن زی ــر  10بده ــی ،اخ ــذ درس ب ــرای تر مه ــای
آین ــده را ب ــرای م ــن رای ــگان ک ــن! اگ ــر دوس ــت
ن ــداری دل م ــن دانش ــجو را بس ــوزانی و آوارهام
کنــی .بــه امیــد بهــر شــدن روزهــای خوبــی کــه در
آن هس ــتیم.
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اندر
حکایت
برگزاری یک
کالس مجازی!
 صالــح محبــی

دَم َدمهای این بود که کرونا همهگیر
شده و خرب تعطیلی مراکز مختلف کشور به
گوش میرسید و دانشجوهای دلتنگ خانه
و زندگی دعا دعا میکردند که دانشگاه هم
یکی ،دو هفته تعطیل شود تا بتوانند پس
از گذشت دو هفته سخت از ترم جدید (!)
رسی به خانههایشان بزنند و در عمل مقدس
خانهتکانی ،خانواده را یاری برسانند .خرب
رسید و دانشگاه تعطیل شد ،اما خربهای
که در پیوست میرسید نگران کننده بود.
اردوهای راهیان نور لغو ،برگزاری تجمعات،
مراسامت ممنوع و تعطیلی همه چیز و همه
جا .مگر چه خرب شده که تعطیلیها این قدر
گسرتده است؟
اوایل تعطیلیها بنا بر این بود که دانشجویان
بعد از عید دوباره به دانشگاه بیایند حاال!
این هم یک ماه! فوقش کمی فرشدهتر و با
برگزاری کالسهای جربانی کاستی پیش آمده
جربان میشود .اما کرونا به کیفیت آیفونهای
لوکس طراحی آمریکا بود که روی جلدشان زده
شده ساخت چین و حاال حاالها تضمینی
و باکیفیت کار میکند .فروردین ماه بحث
کالسهای مجازی قوت گرفت و دانشگاه
گفت« :جانم؟ باشه حاال زیر ساخت درست
و حسابی نداریم اما کم کم فراهم میکنیم».
رشتههای فنی استارت کار را زدند و

کالسهای فالن و بیسار مجازی شکل گرفت
که البته به دلیل رعایت موارد بهداشتی ،تجمع
بیش از حد در کالس مجازی ،سایت را به
هنگ رساند؛ تا جایی که یکی از اساتید محرتم
ساعت  6صبح را برای برگزاری کالس انتخاب
کرده بود و یا دیگری برای کاهش تراکم سایت
ساعت  7تا  9شب را؛ و اگر معجزهای میشد
و کالسی برگزار ،از دو ساعت زمان کالس ،ما
بین رد و بدل شدن دیالوگ های
 +صدااااای منو داریییننن؟
 استاااااد صدام میااااد؟ صدات میاد ،صدای من چی؟ نه استاد صداتون منییاد.ده الی پانزده دقیقه کالس مفید برگزار
میشد و بگذریم که دانشجویان با دادن
وعده بستنی به خواهر و برادر کوچکتر،
طفلهای معصوم را پای سیستم میگذاشتند
تا چند دقیقهای یک بار دکمهای بزنند و
حارضی دانشجو را اعالم کنند! و دانشجویان
روستانشینی که از نعمت اینرتنت پررسعت
محروم بودند ،نحوه حذف دروس را جویا
میشدند...
چرا راه دوری برویم؟ در همین شهر و
در این رشایط بد اقتصادی خانوادههایی
که پول شهریه فرزند پرخرجشان را به زور
پرداخت میکنند ،دیگر هزینه خرید لوازم

کامپیوتری و یا حتی بسته اینرتنت را ندارند.
پله به پله وخامت اوضاع بیشرت میشود.
بودند دانشکدههای فراموش شدهای که اکرث
دروسشان عملی است و امکان برگزاری
کالس مجازی برایشان فراهم نبود .از جمله
دانشکده هرن و معامری که نگارنده این منت
اعالم میکند از  20واحد درس ،یک فیلم 20
دقیقهای تا کنون برایش فرستادهاند و دانشگاه
به وزارت علوم پُز برگزاری  80درصد کالسهای
آموزشی را میدهد!
قطعا مجازی برگزار کردن کالسهای درسی
گامی است که در مسیر رشد تکنولوژی باید
آن را برداریم به رشط آنکه زیر ساختهایامن
قوی باشد ،اساتید متامی دروس ،متایل به
برگزاری کالس های آنالین داشته باشند و
دانشجویان دروس مجازی را با جدیت پیگیری
کنند .قطعا آخرین نقطهای که در این اوضاع
کرونا زده جهان فعالیت خود را از رس میگیرد،
خوابگاههای دانشجویی هستند و تا آن موقع
همین آش دانشگاه است و همین کاسه خالی
ما...
پ.ن :به مدد امام زمان (عج) کرونا را
شکست میدهیم اما زخمهای علمی این
جنگ نابرابر بر پیکره دانشجویی که قرار است
خود تولید علم کند خواهد ماند؛ اگر به همین
منوال ادامه دهند و ادامه دهیم...

