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که  بدانیم  است  جالب  بحث،  از  فارغ 
وجود  قدیم  زمان های  در  دور  راه  از  آموزش 
داشته و حتی به زمان افالطون و... برمی گردد. 
اولین  که  دارد  وجود  هم  شواهد  یکرسی 
آموزش از راه دور به شیوه پستی و مبادله مواد 
آموزشی و پرسش و پاسخ از طریق "پست" در 
سال های 1728 میالدی انجام گرفته است. 
آموزش  اولین  قبل!(  سال   280 حدود  )یعنی 
به  برمی گردد  هم  دانشگاهیان  برای  مجازی 
سال 1890 میالدی که آن هم از طریق پست 
اداره می شد و کم کم در دانشگاه های اروپایی 
رواج پیدا کرد. با به دنیا آمدن اینرتنت، اولین 
انستیتوی  توسط  آنالین  کارشناسی  دوره 
فناوری نیوجرسی در سال 1984 برای دروس 
دوره کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در رشته 
مهندسی به همراه اعطای مدارک تحصیلی به 

دانشجویان افتتاح شد.
و  تجربه  اندکی  مقدار  جز  به  هم  ایران  در 
سابقه کوتاه قبل از انقالب، با راه اندازی نرم 
افزار Learning Management System یا 
هامن LMS خودمان، در دستور کار دانشگاه 
تهران قرار گرفت و پروژه هایی تحت این عنوان 
آموزش  سایت   1380 سال  در  و  شد  آغاز 

برای  درس   9 ارائه  با  تهران  دانشگاه  مجازی 
آن  از  بعد  ولی  افتاد  راه  به  روزانه  دانشجویان 
دانشگاه های مجازی به صورت غیرانتفاعی به 
کار خودشان ادامه دادند و...، زیاد از بحث 

اصلی دور نشویم...
در عرص حارض و با توجه به پیرشفت هایی 
که در سامانه آموزش مجازی رخ داد و با توجه 
از آن شده،  به استقبالی که در سطح جهانی 
پس واجب است که به بررسی مزایا و معایب 
بپردازیم.  مخترص  صورت  به  تکنولوژی  این 
"کارآمد  مجازی  آموزش  مزایای  مهم ترین  از 
آن  بودن  سیار"  و  "انعطاف پذیر  و  رسیع"  و 
است؛ فرض بفرمایید شام فردی شاغل باشید 
و نیاز است چند بازه ی زمانی از روزهای هفته 
یک  کالس های  به  رفنت  برای  را  خودتان  ی 
مشکالت  رسی  یک  کنید.  رصف  آموزشگاه 
طبیعی از قبیل: حارض نشدن دانش آموختگان 
یا اساتید و تعطیل شدن غیرمنتظره کالس ها 
سطح  است  ممکن  طرفی  از  و  دارد  وجود 
لحظه  آن  در  کالس  از  شام  فهم  و  استفاده 
باشد؛  داشته  نوسان  دلیل  یک  هزار  به  هم 
حال اگر هامن آموزش در کالس های مجازی 
در  همیشه  آموزشی  محتوای  باشد،  موجود 

دسرتس شامست و در هر زمان و هر مکان که 
بخواهید به آن می پردازید.

مزیت  از  دیگر  یکی  محتوا"  بودن  روز  "به 
و  انتشار  رسعت  می باشد.   LMS سیستم 
 LMS سیستم  در  الکرتونیکی  محتوای  تولید 
کالس ها  فیزیکی  و  چاپی  محتوای  به  نسبت 
بیشرت و خیلی رسیع می توان محتوای جدید را 
به متقاضیان عرضه کرد. متغیر بودن محتوای 
باالی  هزینه های  به  توجه  با  چاپی  آموزشی 
تغییرات  و  محتوا سخت شده  پخش  و  تولید 
نیز دیر انجام می شود. این اتفاق باعث شده 
به  آموزشی  محتوای  که  حوزه ها  برخی  برای 
آموزش  )مثل  می شوند  عوض  مداوم  صورت 
چاپی  محتوای  از  استفاده   ) و...  افزارها  نرم 
و  باشد  نداشته  توجیهی  دیگر هیچ  فیزیکی  و 

رصفا به صورت مجازی کار شود.
تحقیقات  طبق  بدانیم  است  جالبه 
سواد،  سطح  مجازی  آموزش  گرفته،  صورت 
از  باالتر  را  افراد  همکاری  سطح  و  دانش 
به  حضوری  صورت  به  که  دانسته  حالتی 
می کنند  مراجعه  دانشگاه ها  و  آموزشگاه ها 
آمادگی  و  بخواهد  که  زمان  هر  در  فرد  زیرا 
علم آموزی  به  باشد  داشته  بهرتی  یادگیری 

خود می پردازد. "افزایش مشارکت و همکاری 
هزینه  در  جویی  "رصفه  دانشجویان"،  میان 
ثبت  ظرفیت  نبودن  "محدود  آموزش"،  های 
نام و پذیرش"، "محدود نبودن در دسرتسی به 
مجرب  استادان  از  "استفاده  مختلف"،  علوم 
تعداد  و  )جغرافیایی  گسرتده تر  حوزه های  در 
دانشجویان("  و  "در نظر گرفنت استعدادهای 
 LMS مجازی  آموزش  مزایای  دیگر  از  فردی" 

می توان نام برد.
در کنار متام خوبی ها و مزیت های سیستم 
معایب  منتقدان   ،LMS مجازی  آموزش 
که  کرده اند  نیز  مطرح  را  این سیستم مجازی 
تا  مرور،  به  شده  مطرح  موارد  از  بخشی  البته 
حدی برطرف شده است. یکی از معایبی که 
آموزش  جمله  از  دور  راه  از  آموزش های  برای 
ارتباط  "عدم  می شود،  شمرده  بر  الکرتونیکی 
پیرشفت  با  البته  که  است  چهره"  به  چهره 
برطرف شده  تا حدودی  این عیب  تکنولوژی، 
تکنولوژی"  به  از حد  بیش  "وابستگی  است.  
برای  منتقدان  که  است  معایبی  از  دیگر  یکی 
باید  کرده اند.  مطرح  الکرتونیکی  آموزش 
بر  متکی  آموزشی  روش  هر  که  داشت  توجه 
و  نوع  به  توجه  با  و  عنارص خاص خود است 
سطح تکنولوژی های امروزی این وابستگی در 
روز  به  روز  و  دارد  وجود  مجازی  آموزش  ذات 
مثل  وابستگی ها  این  می شود.  تشدید  نیز 
است  انسان  به  سنتی  آموزش های  وابستگی 
با این همه، نباید از نظر دور داشت که آموزش 
خاصی  کاربردهای  و  قابلیت ها  الکرتونیکی 

دارد که باید در حد و جایگاه خود مورد توجه 
قرار بگیرد.

این سیستم "رسعت پایین  از دیگر معایب 
عدم  و  زمان ها  برخی  در  اینرتنتی"  ارتباط 
اینرتنت  و  رایانه  به  جامعه  عموم  دسرتسی 
به  که  حالی  در  و  می باشد  حارض  حال  در 
بقیه  مانند  الکرتونیکی  آموزش  می رسد  نظر 
در دسرتس  برای هر کسی  یادگیری  ابزارهای 
همه  مثال،  نیست  چنین  این  واقع،  در  باشد 
دسرتسی  رایانه  و  دامئی  اینرتنت  به  افراد 
این  مجازی  آموزش  معایب  دیگر  از  ندارند. 
خود  "سازماندهی  بعضی ها  برای  که   است 
این روش سخت است.  انگیزه داشنت" در  و 
"توانایی در تنظیم رسعت یادگیری و یادگیری 
دانش آموزان  از  بعضی  برای  خودسازمانده" 
از  بعضی  که  صورتی  در  است،  فاجعه  مثل 
افراد در خودسازماندهی خوب هستند، برخی 
مهلت  یک  داشنت  بدون  منی توانند  آنها  از 
مشخص از طرف استاد، تکالیف خود را انجام 
انجام  را  کار  این  دهند. بعضی هم می توانند 
دهند اما در عین حال داشنت مهلت مشخص 
باعث می شود کار را بهرت انجام دهند چون که 

انگیزه آن ها را بیشرت می کند. 
روابط  نبود  دانشجویان،  شدن  ایزوله 
اساتید  با  مستقیم  ارتباط  عدم  اجتامعی، 
نگرفنت  مهم تر  همه  از  و  دانشجویان  دیگر  و 
بازخورد از رفتارها، تاثیر زیادی بر روی درس و 
حتی روحیه و شخصیت طرف نیز می گذارد. 
نبود  فعلی  عیب  یا  مشکل  مهمرتین  شاید 

که  باشد  آموزشی  مناسب  ساخت های  زیر 
می شود.  احساس  شدت  به  خالی اش  جای 
با  مجازی  آموزش  سیستم  به  رسیدن  برای 
به  باید  گرفته  صورت  پیرشفت های  به  توجه 
"توسعه   قبیل:  از  رضوری  زیرساخت هایی 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مهارت های 
"ترغیب  عموم"،  برای  جامعه  سطوح  متام 
زمینه   در  آموزشی  پژوهش های  ترویج  و 
کیفی  و  کمی  "گسرتش  اطالعات"،  فناوری 
"تقویت  آموزشی"،  نرم افزارهای  تولید  در 
کشور"،  در  اینرتنت  شبکه  زیرساخت های 
و  رایانه  به  عموم  دسرتسی  سطح  "گسرتش 
از  شبکه  جهانی" و "توسعه  فرهنگ استفاده 

فناوری اطالعات در امور روزمره" پرداخت. 
گفت،  باید  کلی  جمع بندی  یک  در 
متام  کنار  در   LMS مجازی  آموزش  سیستم 
مزایا و معایبی که در درون خود دارد، فرصتی 
مناسب برای پیرشفت از همه جوانب است، 
در  که  سیستم  این  مناسب  زیرساخت  نبود 
پنجه  و  دست  کرونا  بیامری  با   حارض  حال 
نرم می کنیم، حس می شود و با توجه به روند 
بازگشایی  از  زمان  نبودن  مشخص  و  پیرشو 
از  و  دانشگاه ها  علی الخصوص  و  مدارس 
طرفی برای جلوگیری از خاموش شدن کوره ی 
علمی و آموزشی کشور در ترم ها و سال های 
است  مجازی  آموزش  فعلی،  حل  راه  آینده، 
رفع  و  مشکالت  به  جدی  صورت  به  باید  که 
موانع آن جهت رسیدن به آموزش هرچه بهرت 

اهمیت داد.

 صــادق ایرامننــش

آموزش مجازی؛ آری یا خیر؟
جستاری پیرامون مزایا و معایب سبک جدیدی از آموزش 



نشریه بسیج دانشجویی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال دوازدهم ::: شماره 110 ::: اردیبهشت  1399  5 نشریه بسیج دانشجویی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

4سال دوازدهم ::: شماره 110 ::: اردیبهشت  1399 

کردنـــد  اعـــالم  کـــه  بـــود  صبـــح   11 ســـاعت 
دانشـــگاه تعطیـــل شـــده اســـت. از کالس بیـــرون 
آمدیـــم و بـــه خانـــه رفتیـــم. روزهـــا گذشـــت و بنـــا 
بـــه تصمیـــم مدیـــران مربوطـــه، قـــرار شـــد آموزش هـــا 
راه حل هایـــی  شـــوند.  ارائـــه  مجـــازی  بـــه صـــورت 
نیـــز پیشـــنهاد شـــد ماننـــد اســـتفاده از اســـکایپ، 
در  و   my.uk.ac.ir ســـامانه  گروهـــی،  چـــت 
جـــای  بـــه  کـــه   lms.uk.ac.ir ســـامانه  نهایـــت 
اینکـــه تـــک تـــک رسورهایـــش را نـــام بـــرم، ســـعی 
می کنـــم فقـــط اســـم اصلـــی آن را بگویـــم. ُخـــب بـــه 
هـــر شـــکلی کـــه بـــود آمـــوزش رشوع شـــد. مـــا پـــای 
بـــه درس  کردیـــم  نشســـتیم و رشوع  سیســـتم ها 
گـــوش دادن و البتـــه مقـــداری دیـــدن! کـــه توضیـــح 

خواهـــم داد چـــرا مقـــداری دیـــدن!
داخـــل  کـــه  می دیـــدم  آپدیت هایـــی  ابتـــدا  از  
بـــود کـــه  ســـامانه انجـــام می شـــد و حاکـــی از آن 
عـــده ای مشـــغول کار هســـتند و ســـعی می کننـــد 
فضـــا را بهـــرت کننـــد و ایـــن یعنـــی تحمیـــل شـــدن 
امـــا  اســـت  خـــوب  نوعـــی  بـــه  البتـــه  کـــه  رشایـــط 
تـــا  امـــور را جلـــو بریـــم  مـــرور  بـــه  قطعـــا می شـــد 
بـــه مشـــکل برنخوریـــم و بـــا قطـــع و وصلـــی مواجـــه 

نشـــویم.
 .lms ســـایت  بررســـی  رساغ  برویـــم  خـــب، 
وقتـــی ســـایت را بـــاز می کنیـــم بـــا هـــامن ســـاختار 
چـــوب و تختـــه ای قدیمـــی روبـــه رو می شـــویم کـــه 
ولـــی  شـــده  انجـــام  بهبـــودش  بـــرای  تالش هایـــی 
قطعـــا موثـــر نبـــوده؛ هرچقـــدر هـــم کـــه زیرســـاخت 
قـــوی ای داشـــته باشـــیم ولـــی ظاهـــر چیـــزی خـــوب 
نباشـــد زحامت کشـــیده  شـــده به چشـــم منی آید. 
دقیقـــا بـــه ماننـــد یـــک کیـــک کـــه بایـــد درکنـــار طعـــم 
خـــوب اش، ظاهـــر مناســـبی هـــم داشـــته باشـــد؛ 
ایـــن اتفـــاق نیافتـــاده اســـت، از بحـــث  امـــا چـــرا 
مـــا خـــارج اســـت. هرچنـــد کـــه قطعـــا ایـــن ســـامانه 
می توانســـت به گونـــه ای باشـــد کـــه دسرتســـی بـــه 
بخش هـــای مختلـــف ســـایت بـــرای کاربـــر راحت تـــر 
یـــا بـــه اصطـــالح user friendly باشـــد و تجربـــه 
کنـــد  بـــه دانشـــجویان منتقـــل  را  بهـــرتی  کاربـــری 
امـــا هامن طـــور کـــه گفتـــم فضـــای ســـایت چـــوب 
و تختـــه ای بـــوده و اصـــال راحـــت نیســـت و اگـــر 
از مـــن می پرســـید چـــرا؟ در جـــواب می گویـــم تنهـــا 
قســـمتی کـــه از ســـایت یادتـــان مانـــده کجاســـت؟ 
لیســـت ســـمت راســـت انتخـــاب درس و یـــا دکمـــه 

کالس مجـــازی و یـــا پیوســـت و یـــا بـــه طـــور خیلـــی 
اســـتثنایی احتـــامال چنـــد بخـــش دیگـــر. خـــب چـــرا 
از ایـــن ظرفیـــت بهـــرت اســـتفاده نشـــده کـــه راحتـــی 

را بـــرای مـــا فراهـــم کنـــد؟
برســـیم  بـــاور  ایـــن  بـــه  بایـــد  قطعـــا  کـــه  چـــرا 
دوره ای کـــه در آن ســـامانه ها فقـــط کار می کردنـــد 
ســـامانه ها  بـــا  آن  در  کـــه  دوره ای  و  شـــده  متـــام 
راحت تـــر مـــی شـــود کار کـــرد، فـــرا رســـیده اســـت. 
بگیریـــد  دانشـــگاه  ثبت نامـــی  ســـامانه های  از 
بایـــد زیباتـــر بشـــوند و  تـــا ســـامانه های مجـــازی، 
تجربـــه راحت تـــری از کارکـــردن بـــا آنهـــا در ذهـــن 

مبانـــد. دانشـــجویان 
برویـــم رساغ باطـــن قضیـــه کـــه اتفاقـــا شـــاکی 
مـــن در  بـــه دانـــش  بـــا توجـــه  بیشـــرتی هـــم دارد. 
یکـــرسی  ســـایت،  ســـاخت  و  طراحـــی  زمینـــه 
اطالعـــات را در اختیارتـــان قـــرار می دهـــم کـــه بـــه 
 ASP.NET بـــا  lms رشح زیـــر اســـت: ســـایت
 windows server روی  بـــر  و  شـــده  ســـاخته 
اجـــرا می شـــود کـــه بـــا هـــم بررسی شـــان می کنیـــم. 
برای اینکه بحث را وارد فضای تخصصی نکنیم 
وارد جزئیـــات ســـایت منی شـــویم امـــا اینکـــه اســـم 

برایـــامن  نبایـــد  قطعـــا  می بینیـــم  را  وینـــدوزرسور 
چیـــز جدیـــدی باشـــد، چـــرا کـــه سیســـتم مجـــازی 
دانشـــگاه شـــهید باهـــر اکـــرا بـــر پایـــه وینـــدوزرسور 
اســـت و بـــه تبـــع، وقتـــی چیـــزی را دارنـــد، چـــرا بایـــد 

جدیدتـــرش را بخرنـــد؟
امـــا پاســـخی کـــه مـــا می دهیـــم خیلـــی ســـاده 
درســـت  شـــده!  قدیمـــی  چـــون  چـــرا؟  اســـت؛ 
روی  کـــه  فریم ورک هایـــی  هـــم  االن  کـــه  اســـت 
وینـــدوزرسور اجـــرا می شـــوند، وجـــود دارنـــد امـــا 
یـــک  کـــه  تـــا وقتـــی  ایـــن مســـاله دلیـــل منی شـــود 
بـــه فکـــر  چیـــزی کار می کنـــد نگـــه اش داشـــت و 
بایـــد  بیشـــرت  اطالعـــات  بـــرای  نبـــود!  آن  ارتقـــای 
بگویـــم کـــه االن دور، دور رسورهـــای لینوکســـی 
کامـــل  پوشـــش  بـــر  عـــالوه  کامـــال،  کـــه  اســـت 
امکانـــات  رسی  lmsیـــک  ســـایت   نیازهـــای 

می کنـــد. اضافـــه  آن  بـــه  هـــم  جدیـــد 
asp.net نیـــز خـــوب اســـت و مشـــکلی نـــدارد 
امـــا ایـــن ســـوال هیـــچ وقـــت مطـــرح منی شـــود کـــه 
بهـــرت  بـــه  منجـــر  می توانـــد  چطـــور  و  چیـــزی  چـــه 
زبان هـــای  از  خیلـــی  قطعـــا  بشـــود؟  آن  شـــدن 
بهـــرتی  فریم ورک هـــای  یـــا  برنامه نویســـی جدیـــد 
وجـــود دارد ولـــی تـــا وقتـــی کـــهasp.net  وجـــود 
داشـــته باشـــد، وینـــدوزرسور هـــم حضـــور خواهـــد 
ایـــن  یـــک جورهایـــی  پـــس  بالعکـــس؛  و  داشـــت 

متـــام می شـــود! بحـــث 
ادوب  نرم افـــزار  خـــود  دربـــاره  بخواهیـــم  اگـــر 
وارد  آن  بـــه  نقـــدی  کـــه  کنیـــم  کانکـــت صحبـــت 
ایـــران و ســـاختار  امـــا در  نیســـت )وارد هســـت 
از پیـــش آمـــاده شـــده دانشـــگاه، بـــه احتـــامل قـــوی 
بهرتیـــن عملکـــرد را دارد.( و خیلـــی پیـــش آمـــده 
کـــه بـــا همـــه ی کـــم گذاشـــنت اینرتنـــت تـــا جایـــی کـــه 
توانســـته اســـت همراهی بکند؛ اما وقتی کالس 
ضبـــط شـــد و متـــام شـــد چـــه اتفاقـــی می افتـــد؟

دوبـــاره برویـــم در ســـایت lms و روی دکمـــه 
بـــه  تـــا  کنیـــم  کلیـــک  عملیـــات  تختـــه ای  چـــوب 
الیـــو  فلســـفه  ببینیـــم.  را  کالس  الیـــو  صـــورت 
مـــن  و  پرســـید  مســـئولین  از  بایـــد  را  بـــودن اش 
نیـــز منی دانـــم؛ امـــا چیـــزی کـــه متوجـــه می شـــوم 
ایـــن اســـت کـــه قطعـــا هاســـت )برگـــزار کننـــده( 
می توانـــد کاری کنـــد کـــه دانشـــجو بعـــدا بتوانـــد 
خـــود  سیســـتم  روی  و  کـــرده  دانلـــود  را  محتـــوا 

بـــدون اینرتنـــت ببینـــد! چـــرا کـــه شـــاید پیـــش بیایـــد 
فـــردی یـــک جلســـه را چنـــد بـــار ببینـــد و گذشـــته از 
مـــرصف اینرتنـــت خـــود شـــخص، هزینـــه ای هـــم بـــه 
رسور بـــرای مشـــاهده دوبـــاره یـــا چندبـــاره کالس 
تحمیـــل می کنـــد. خـــب اگـــر بگوییـــم دانلـــود کـــردن 
هـــم اینرتنـــت می خواهـــد، بـــرای جـــواب بـــه ایـــن 
انجـــام  یـــک مدل ســـازی  ســـعی می کنیـــم  ابهـــام 
بدهیـــم تـــا ببینیـــم کـــدام بهـــرت اســـت. بـــا در نظـــر 
گرفـــنت اینکـــه بـــه گفتـــه مســـئوالن، حضـــور و غیـــاب 

هـــم موثـــر نیســـت.
مســـئله را بـــه ایـــن صـــورت می ســـازیم کـــه فـــرض 
کنیـــد رسعـــت اینرتنـــت شـــام 2 مگابایـــت بـــر ثانیـــه 
فـــرض کنیـــم  بـــر 8 می شـــود( اســـت و  )تقســـیم 
زمـــان 120  مـــدت  بـــا  فیلـــم کالس  می خواهیـــم 
بـــه صورتـــی  را  مگابایـــت   700 بـــا حجـــم  دقیقـــه 
کننـــده  تامیـــن  از  بانـــد  پهنـــای  متـــام  و  ایـــده آل 
اینرتنت مـــان بگیریـــم، چقـــدر زمـــان الزم اســـت؟ 
47 دقیقـــه و 47 ثانیـــه )کمـــرت از یـــک ســـاعت( 
و اگـــر آنالیـــن ببینیـــم چقـــدر زمـــان الزم اســـت؟ 
120 دقیقـــه رضبـــدر تعـــداد بازبینـــی )بیشـــرت از 

ســـاعت(. دو 
اینرتنـــت  مـــرصف  و  بانـــد  پهنـــای  بـــر  عـــالوه 
بانـــد رسور  پهنـــای  گرفـــنت  بـــه  منجـــر  شـــخصی، 
نیـــز خواهیـــم شـــد و ایـــن یعنـــی اگـــر در ســـاعات 
ترافیـــک وارد ســـایت بشـــویم تـــا جلســـه قبلـــی را 
گـــوش بدهیـــم و مقـــداری ببینیـــم، باعـــث ترافیـــک 
می شـــویم هرچنـــد کـــه رسورهـــای متفاوتـــی وجـــود 
دارد امـــا هیـــچ چیـــزی ماننـــد لـــذت ذخیـــره کـــردن 
و بـــا خیـــال راحـــت دیـــدن منی شـــود و از طرفـــی 
دانشـــگاه، تـــا بـــه کـــی کالس هـــای ضبـــط شـــده را 
نگـــه خواهـــد داشـــت؟! پـــس حـــاال کـــه رسور هـــم 
فراوانـــی نعمـــت اســـت، چنـــد تـــا رسور هـــم بـــرای 

دانلـــود بگذاریـــم؟ یـــا نگذاریـــم؟
بـــا  اگـــر شـــام هـــم مثـــل مـــن در کالس هایـــی 
جمعیـــت 20 تـــا 40 نفـــر )متغییـــر( رشکـــت کـــرده 
باشـــید، شـــاهد مشـــکالت کالس خواهیـــد بـــود 
و قطعـــا نبـــود آمـــوزش ویدیویـــی کار بـــا نـــرم  افـــزار، 
البتـــه  اســـت.  انداختـــه  دردرس  بـــه  را  خیلی هـــا 
کرونایـــی  رشایـــط  شـــدن  تحمیـــل  بـــا  می شـــود 
توجیـــه اش کـــرد امـــا می شـــد از قبـــل بـــه فکـــر آن 
دانشـــگاه  داخـــل  کـــه  حالـــی  در  هـــم  آن  بـــود؛ 

آزمایشـــگاه های تولیـــد محتـــوا داریـــم ولـــی قبـــل از 
ایـــن اصـــال درگیـــر تدریـــس مجـــازی نبودیـــم!

دربـــاره بررســـی پیشـــخوان دانشـــگاه بـــا آدرس
ناگهانـــی  رشایـــط  از  قبـــل  کـــه    my.uk.ac.ir
ســـاخته و پرداختـــه شـــده بـــود، نقدهـــای کمـــرتی 
هـــم  کمـــرتی  اســـتفاده  البتـــه  و  اســـت  مطـــرح 
دارد؛ امـــا بـــاز بهینه تـــر کار می کنـــد و بـــا آمـــوزش 
تصویـــری ای کـــه برایـــش گذاشـــته شـــد، مقـــداری 

کـــرد. بـــرای دانشـــجویان راحت  تـــر  را  کار 
بـــرای  دانشـــگاه  توصیه هـــای  از  دیگـــر  یکـــی 
بـــود.  اســـکایپ  اپلیکیشـــن  کالس،  برگـــزاری 
از  یکـــی  کـــه  بگویـــم  بایـــد  افـــزار  نـــرم  ایـــن  دربـــاره 
و  اســـت  آنالیـــن  ارتبـــاط  نرم افزارهـــای  بهرتیـــن 
از  مقـــداری  معکـــوس  مهندســـی  بـــا  تنهـــا  فقـــط 
فراینـــد کار کـــردن آن تاکنـــون مشـــخص شـــده و 
هنـــوز چیـــزی از آن بـــه بیـــرون درز نکـــرده اســـت. 
(درســـت اســـت کـــه در کانکـــت شـــدن و وصـــل 
متصـــل  کـــه  هنگامـــی  امـــا  دارد،  مشـــکل  شـــدن 
شـــود تـــا جایـــی کـــه بتوانـــد وصـــل می مانـــد.( البتـــه 
طراحـــی  دانشـــگاه  را  اســـکایپ  اســـت  واضـــح 
نکـــرده و فقـــط آن را پیشـــنهاد کـــرده کـــه بـــه نظـــرم 

اســـت. بـــوده  هوشـــمندانه ای  پیشـــنهاد 
بایـــد  چـــرا  کـــه  مطلبـــی  رساغ  برویـــم  حـــال 
ببینیـــم:  مقـــداری  و  کنیـــم  گـــوش  را  کالس هـــا 
اینرتنـــت  بـــا  اســـت  ممکـــن  اســـاتید  و  دانشـــگاه 
بـــا  دانشـــجویان  امـــا  باشـــند  نداشـــته  مشـــکلی 
مشـــکالت اینرتنتـــی دســـت و پنجـــه نـــرم می کننـــد. 
صـــدا  و  شـــده  ثابـــت  تصویـــر  کـــه  حالـــی  در  مـــا 
داده  گـــوش  درس  بـــه  می شـــود  وصـــل  و  قطـــع 
حـــدس  را  نداریـــم  صـــدا  کـــه  قســـمت هایی  و 
می زنیـــم یـــا ســـعی می کنیـــم تـــا دکمـــه بـــاال بـــردن 
دســـت را بزنیـــم و ســـوال بپرســـیم امـــا چـــون کـــه 
ــا تاخیـــر  رسعـــت  نت مـــان پاییـــن اســـت و صـــدا بـ
بزنیـــم.  حـــدس  بایـــد  هـــم  بـــاز  منتقـــل می شـــود، 
هـــم  امتحـــان  در  بـــود  امیـــدوار  می شـــود  البتـــه 
بتوانیـــم از حـــس ششـــم خودمـــان اســـتفاده کنیـــم! 
ناگفتـــه نیـــز منانـــد کـــه حـــرف از اینرتنـــت رایـــگان 
زده شـــده و بـــرای مشـــرتکین دیدبـــان نـــت و نخـــل 
انتهـــای  کـــه  امـــا چـــه می شـــود  رایـــگان شـــد  هـــم 
و  اســـت  کارتـــی  ســـیم  اینرتنت هـــای  داســـتان، 

کـــرد. فکـــری  نیـــز  آن  بـــرای  کاش می شـــد 

 مجتبــی روشــنی

آن چه که کرونا باعث اش شد!
بررسی کلی زیرساخت آموزش مجازی دانشگاه شهید باهرن کرمان
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همـــه چیـــز را بـــه چشـــم دیدیـــم تقریبـــا؛ از ســـیل 
و زلزلـــه گرفتـــه تـــا شـــهادت و کرونـــا؛ فقـــط مانـــده 
بـــود ببینیـــم کـــه دولـــت از دانشـــجویان بخواهـــد کـــه 
بعـــد از تعطیـــالت عیـــد نیـــز بـــه دانشـــگاه ترشیـــف 
نیاوریـــد، کـــه ایـــن مـــورد را هـــم بـــه چشـــم دیدیـــم! و 
مـــا نیـــز مثـــل همیشـــه، هرآنچـــه کـــه اَزِمـــان خواســـته 
دیـــده  بـــر  باطنـــی،  میـــل  علی رغـــم  را،  می شـــد 
گذاشـــتیم و بـــه ســـمت دانشـــگاه نرفتیـــم. امـــا پـــس 
تکلیـــف درس چـــه می شـــود؟ تکلیـــف شـــهریه های 
دانشـــجویان شـــبانه و تکلیـــف حقـــوق اســـاتید؟ 
یعنـــی درس هـــم تعطیـــل بایـــد باشـــد؟ نـــه، بـــه هیـــچ 
کشـــور  جنـــوب رشق  دانشـــگاه  بزرگرتیـــن  وجـــه! 
را  امکانـــی  برایتـــان  دانشـــجو،  هـــزار  چندیـــن  بـــا 
فراهـــم کـــرده تـــا در عیـــن رعایـــت فاصله گـــذاری 
هوشـــمند یـــا اجتامعـــی یـــا چیـــزی شـــبیه بـــه ایـــن، 
بـــر  و علم آمـــوزی و حرکـــت  بـــه تحصیـــل  بازهـــم 

روی مرزهـــای دانـــش و فنـــاوری ادامـــه دهیـــد.
راه حـــل دانشـــگاه، سیســـتم آمـــوزش مجـــازی 
بـــود. آمـــوزش از راه دور و  یـــا هـــامن "ال ام اس" 
اشـــرتاک گذاری  امـــکان  بـــا  اینرتنـــت.  طریـــق  از 
هـــر نـــوع فایـــل صوتـــی و تصویـــری. علی الظاهـــر 
راه حلـــی خـــوب و درمانـــی به درد بخـــور بـــرای ایـــن 
نیـــز همیـــن  واقعیـــت  در  آیـــا  امـــا  بیـــامری.  ایـــام 

نظـــرات  در  بزنیـــم  گشـــتی  بذاریـــد  پـــس  بـــود؟ 
دانشـــجویان در فضـــای مجـــازی و تجربـــه آن هـــا را 

ایـــن سیســـتم بخوانیـــم. از  دربـــاره اســـتفاده 
اول از همـــه، دانشـــجویی ســـوال داشـــت کـــه 
چـــرا تاکنـــون از ایـــن سیســـتم اســـتفاده منی شـــده 
و مـــا بایـــد بـــرای دروســـی کـــه امـــکان ارائـــه مجـــازی 
ــه  ــا وجـــود دارد، بـــه رس کالســـی می رفتیـــم کـ آن هـ
نـــه دانشـــجو حوصلـــه آن را داشـــت و نـــه اســـتاد 
انگیـــزه کافـــی. و پشـــت بند آن پرســـیده بـــود کـــه 
نیـــز  آینـــده  ترم هـــای  در  آن  اســـتمرار  امـــکان  آیـــا 
وجـــود دارد؟ اگـــر بخواهیـــم بـــه جـــای مســـئولین 
بلـــه  کـــه  بگوییـــم  بایـــد  بدهیـــم  جـــواب  دانشـــگاه 
وجـــود دارد؛ امـــا آیـــا واقعـــا بـــاز هـــم مـــا رنـــگ و 
روی سیســـتم مجـــازی را در مـــورد برخـــی دروس 
خواهیـــم دیـــد یـــا بازهـــم بایـــد دروس نظـــری خـــود را 
در بعضـــی کالس هایـــی طـــی کنیـــم کـــه منی دانیـــم 
"جـــا  بـــه  بنشـــینیم،  شکســـته اش  صندلـــی  روی 
اســـتادی" نوشـــته شـــده روی تریبـــون کالس نـــگاه 
کنیـــم و یـــا بـــه رس و صـــدای سیســـتم گرمایشـــی را 

گـــوش فـــرا دهیـــم؟
را  خوبـــی  حـــرف  دیگـــری،  دانشـــجوی  امـــا 
شـــهریه اش  پـــول  کـــه  بـــود  پرســـیده  او  بـــود.  زده 
و  چیـــزی می شـــود  چـــه  خـــرج  دارد  دقیقـــا  حـــاال 

درس  حـــال  در  مجـــازی  سیســـتم  در  وقتـــی  آیـــا 
خوانـــدن اســـت، چـــرا بایـــد ایـــن میـــزان از شـــهریه را 
پرداخـــت کنـــد و چگونـــه هزینـــه درس خوانـــدن او 
محاســـبه می شـــود و چگونـــه مابقـــی پـــول او، بـــه او 
بازگردانـــده می شـــود؟ بایـــد گفـــت کـــه ایـــن ســـوال، 
و  ســـالمت  فعـــال،  اســـت.  خطرناکـــی  ســـوال 
بـــه  را  خـــود  و  اســـت  آن  از  عبـــور  در  آســـایش، 
نشـــنیدن زدن! هامن طـــور کـــه مســـئولین زده انـــد؟ 

شـــاید. منی دانیـــم، 
بـــود  معتقـــد  دانشـــجویی  دیگـــر،  کامنتـــی  در 
کـــه رسعـــت پاییـــن سیســـتم، حـــال همـــه را گرفتـــه 
اســـت و اســـاتید همـــه در واتـــس آپ گـــروه زده انـــد 
دوســـت  بـــا  مـــن  مشـــرتک  گروه هـــای  تعـــداد  و 
همکالســـی ام بـــه تعـــداد دروس مـــن + 1 رســـیده 
وجـــود  گـــروه  یـــک  همیشـــه  کـــه  )چـــرا  اســـت! 
دارد کـــه هیـــچ اســـتادی در آن عضـــو نیســـت.( 
و اگـــر قـــرار اســـت در واتـــس آپ درس بخوانیـــم؛ 
دیگـــر واقعـــا معرفـــی سیســـتم مجـــازی و مانـــور و 
تبلیـــغ آن بـــرای چیســـت، وقتـــی کـــه در خیلـــی از 
نبایـــد ناگفتـــه  ســـاعات از کار می افتـــد؟ )البتـــه 
زمـــان  مـــرور  بـــه  مجـــازی  کـــه سیســـتم  گذاشـــت 
بـــه  بـــازده بیشـــرتی  بهـــرت شـــده اســـت و  بهـــرت و 
دارد.  اولیـــه اش  فاجعه بـــار  روزهـــای  نســـبت 

البتـــه کـــه همـــه مـــا می دانیـــم تـــا رســـیدن بـــه وضـــع 
دارد!( زیـــادی  فاصلـــه  مطلـــوب، 

در پاســـخ بـــه کامنـــت بـــاال، دانشـــجوی دیگـــری 
بـــه او گفتـــه بـــود کـــه اســـتادان او راه دیگـــری را بـــر 
کالس گذاشـــنت در واتـــس آپ ترجیـــح داده انـــد و 
آن هـــم برگـــزاری کالس در ســـاعات پایانـــی شـــب 
اســـت و مدعی بود اسکرین شـــات کالس هایش 
کنیـــد!  مشـــاهده  اســـتوری اش  در  را می توانیـــد 
نیـــز کـــه از کالس هـــای آخـــر  دانشـــجوی دیگـــری 
نکتـــه  قبـــل  نفـــر  حـــرف  بـــه  بـــود  شـــاکی  شـــب 
جدیـــدی را اضافـــه کـــرده بـــود. اینکـــه اســـاتید فکـــر 
می کننـــد مـــا کال دیگـــر بیـــکار هســـتیم و فقـــط بایـــد 
پشـــت سیســـتم و گوشـــی، کارهـــای درســـی مان 
را رگبـــاری انجـــام بدهیـــم و فکـــر منی کـــرد کـــه یـــک 
روزی پـــدرش بـــه او بگویـــد کـــه درس را ول کـــن و 

بیـــا کمـــک مـــن بـــده!
از ایـــن دســـت کامنت هـــا بســـیار بـــود و تقریبـــا 
خیلـــی  طنزآلـــود  کامنـــت  کامنـــت،  پرتکرارتریـــن 
تقریبـــا  کالســـی  هـــر  از  اینکـــه  دربـــاره  بچه هـــا  از 
بیســـت دقیقـــه، اســـتاد می پرســـد صـــدا هســـت؟ 
و دانشـــجویان بـــا بلـــه و خیـــر پاســـخ می دهنـــد و 
چنـــد دقیقـــه بـــا قطـــع شـــدن صـــدای اســـتاد، ایـــن 
ــتارت می خـــورد  فرآینـــد از طـــرف دانشـــجویان اسـ

کـــه اســـتاد صـــدا قطـــع شـــده اســـت! از خیـــر باقـــی 
کامنت هـــا نیـــز می گذریـــم؛ ماننـــد کامنت هـــای 
خاطـــرات دانشـــجویان دربـــاره انجـــام ســـایر کارهـــا 
همزمـــان بـــا کالس هـــای درس شـــان، مثـــل دیـــدن 
رسیـــال )!( و اینکـــه چقـــدر از ایـــن مـــدل تدریـــس 

راضـــی هســـتند!
و  افتـــاده  کـــه  بـــوده  اتفاقـــی  حـــال،  هـــر  بـــه 
همیـــن  هـــم  آن  مدیریـــت  راه  بهرتیـــن  شـــاید 
سیســـتم مجـــازی بـــود. از تالش هـــای کارمنـــدان 
بخش هـــای مختلـــف دانشـــگاه هـــم نبایـــد گذشـــت 
یـــک  بـــه  را  فاجعـــه  سیســـتم  آن  مـــرور،  بـــه  کـــه 
سیســـتم قابـــل تحمـــل تغییـــر داده انـــد؛ امـــا در کل، 
دانشـــگاه و اســـاتید بایـــد متوجـــه باشـــند کـــه بایـــد 
تـــالش بیشـــرتی را بـــرای بهبـــود انتقـــال مفاهیـــم 
بـــه دانشـــجویان بکننـــد چـــون واقعـــا درصـــد فهـــم 
مطلـــب از دانشـــجویان در مـــدل مجـــازی، بســـیار 
یـــا  پاییـــن اســـت. گذرانـــدن درس هـــای فرمولـــی 
حفظـــی )!(، در ایـــن حالـــت فرقـــی نـــدارد؛ تقریبـــا 
دانشـــجو باید جان بکند و درس را متوجه بشـــود 
انجـــام  را  اســـاتید  بنشـــیند و مشـــق های  تـــازه  و 
کوشـــش  و  تـــالش  اینجـــا،  در  کـــه  البتـــه  بدهـــد. 
خـــود دانشـــجو نیـــز حائـــز اهمیـــت اســـت و نبایـــد 

فقـــط تـــوپ را در زمیـــن دانشـــگاه انداخـــت.

نگارنـــده بـــه جـــد معتقـــد اســـت در ایـــن کشـــور 
و در ایـــن دانشـــگاه، بـــا بیـــان بســـیاری از حرف هـــا 
داشـــت؛  مشـــکالت  اصـــالح  بـــه  امیـــد  می تـــوان 
هرچنـــد در ایـــن یـــک مـــورد و علی الخصـــوص در 
مـــورد مطالـــب تحریـــر شـــده در پاراگـــراف قبلـــی، 
مطمـــن نیســـت و احتـــامال بایـــد دو مـــاه دیگـــر در 
تیرمـــاه از دانشـــگاه و اســـاتید خواهـــش کنیـــم کـــه 
ای عزیـــز! بـــه جـــان عزیـــزم، درس را نفهمیـــدم! بـــا 
گـــوش دادن صـــوت، هیچکـــس انتظـــار نـــدارد مـــن 
یـــک "محصـــل منونـــه" بشـــوم! پـــس از مـــن انتظـــار 
پـــاس شـــدن را نداشـــته بـــاش و مـــرا بـــا منـــره 10 
از هـــر کســـی  بیشـــرت  مـــن خـــودم  تهدیـــد مکـــن! 
دوســـت دارم کـــه پـــاس بشـــوم! پـــس یـــا بـــرای ایـــن 
مشـــکل راه حلـــی پیـــدا کـــن، یـــا اگـــر می خواهـــی بـــه 
بـــرای ترم هـــای  مـــن زیـــر 10 بدهـــی، اخـــذ درس 
دوســـت  اگـــر  کـــن!  رایـــگان  مـــن  بـــرای  را  آینـــده 
نـــداری دل مـــن دانشـــجو را بســـوزانی و آواره ام 
کنـــی. بـــه امیـــد بهـــرت شـــدن روزهـــای خوبـــی کـــه در 

آن هســـتیم.

ُمَحصالی منونه!
آیا چیزی هم یاد خواهیم گرفت؟

 ســید محمــد امیــر گنجعلیخانــی

کاراکرت شهاب حسینی در این فیلم سینامیی روایت گر   
حس و حال خیلی از دانشجویان، هنگام کار کردن با
سیستم آموزش مجازی است.
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همه گیر  کرونا  که  بود  این  َدم های  َدم 
به  کشور  مختلف  مراکز  تعطیلی  خر  و  شده 
خانه  دلتنگ  دانشجوهای  و  می رسید  گوش 
هم  دانشگاه  که  می کردند  دعا  دعا  زندگی  و 
پس  بتوانند  تا  شود  تعطیل  هفته  دو  یکی، 
 )!( جدید  ترم  از  سخت  هفته  دو  گذشت  از 
مقدس  عمل  در  و  بزنند  خانه هایشان  به  رسی 
خر  برسانند.  یاری  را  خانواده  خانه تکانی، 
خرهای  اما  شد،  تعطیل  دانشگاه  و  رسید 
بود.  کننده  نگران  می رسید  پیوست  در  که 
تجمعات،  برگزاری  لغو،  نور  راهیان  اردوهای 
همه  و  چیز  همه  تعطیلی  و  ممنوع  مراسامت 
قدر  این  تعطیلی ها  که  شده  خر  چه  مگر  جا. 

گسرتده است؟
اوایل تعطیلی ها بنا بر این بود که دانشجویان 
حاال!  بیایند  دانشگاه  به  دوباره  عید  از  بعد 
با  و  فرشده تر  کمی  فوقش  ماه!  یک  هم  این 
آمده  پیش  کاستی  جرانی  کالس های  برگزاری 
جران می شود. اما کرونا به کیفیت آیفون های 
لوکس طراحی آمریکا بود که روی جلدشان زده 
تضمینی  حاالها  حاال  و  چین  ساخت   شده 
بحث  ماه  فروردین  می کند.  کار  باکیفیت  و 
دانشگاه  و  گرفت  قوت  مجازی  کالس های 
زیر ساخت درست  باشه حاال  گفت: »جانم؟ 

و حسابی نداریم اما کم کم فراهم می کنیم.«
و  زدند  را  کار  استارت  فنی  رشته های 

گرفت  شکل  مجازی  بیسار  و  فالن  کالس های 
که البته به دلیل رعایت موارد بهداشتی، تجمع 
به  را  سایت  مجازی،  کالس  در  حد  از  بیش 
هنگ رساند؛ تا جایی که یکی از اساتید محرتم 
انتخاب  6 صبح را برای برگزاری کالس  ساعت 
یا دیگری برای کاهش تراکم سایت  کرده بود و 
ساعت 7 تا 9 شب را؛ و اگر معجزه ای می شد 
و کالسی برگزار، از دو ساعت زمان کالس، ما 

بین رد و بدل شدن دیالوگ های
داریییننن؟ منو  + صدااااای 
- استاااااد صدام میااااد؟

- صدات میاد، صدای من چی؟
- نه استاد صداتون منی  یاد. 

برگزار  مفید  کالس  دقیقه  پانزده  الی  ده 
دادن  با  دانشجویان  که  بگذریم  و  می شد 
کوچک تر،  برادر  و  خواهر  به  بستنی  وعده 
پای سیستم می گذاشتند  را  طفل های معصوم 
و  بزنند  دکمه ای  بار  یک  دقیقه ای  چند  تا 
دانشجویان  و  کنند!  اعالم  را  دانشجو  حارضی 
پررسعت  اینرتنت  نعمت  از  که  روستانشینی 
جویا  را  دروس  حذف  نحوه  بودند،  محروم 

می شدند...
و  شهر  همین  در  برویم؟  دوری  راه  چرا 
خانواده هایی  اقتصادی  بد  رشایط  این  در 
زور  به  را  پرخرجشان  فرزند  شهریه  پول  که 
لوازم  خرید  هزینه  دیگر  می کنند،  پرداخت 

ندارند.  را  اینرتنت  بسته  حتی  یا  و  کامپیوتری 
می شود.  بیشرت  اوضاع  وخامت  پله  به  پله 
اکر  که  شده ای  فراموش  دانشکده های  بودند 
برگزاری  امکان  و  است  عملی  دروس شان 
جمله  از  نبود.  فراهم  برایشان  مجازی  کالس 
منت  این  نگارنده  که  معامری  و  هر  دانشکده 
20 واحد درس، یک فیلم 20  از  اعالم می کند 
دقیقه ای تا کنون برایش فرستاده اند و دانشگاه 
به وزارت علوم پُز برگزاری 80 درصد کالس های 

آموزشی را می دهد!
قطعا مجازی برگزار کردن کالس های درسی 
باید  تکنولوژی  رشد  مسیر  در  که  است  گامی 
ساخت هایامن  زیر  آنکه  رشط  به  برداریم  را  آن 
به  متایل  دروس،  متامی  اساتید  باشد،  قوی 
و  باشند  داشته  آنالین  های  کالس  برگزاری 
پیگیری  با جدیت  را  دانشجویان دروس مجازی 
اوضاع  این  در  که  نقطه ای  آخرین  قطعا  کنند. 
کرونا زده جهان فعالیت خود را از رس می گیرد، 
موقع  آن  تا  و  هستند  دانشجویی  خوابگاه های 
همین آش دانشگاه است و همین کاسه خالی 

ما...
را  کرونا  )عج(  زمان  امام  مدد  به  پ.ن: 
این  علمی  زخم های  اما  می دهیم  شکست 
پیکره دانشجویی که قرار است  بر  نابرابر  جنگ 
خود تولید علم کند خواهد ماند؛ اگر به همین 

منوال ادامه دهند و ادامه دهیم...

 صالــح محبــی

اندر
حکایت 

برگزاری یک
کالس مجازی!


