راهبردهایی برای
مشارکتیشدن آموزش مجازی
نویسندگان :سبا حاججعفر ،زهرا نقشبند

در آمــوزش تعاملــی دانشآمــوزان نقــش فعــال در فرآینــد آموختــن دارنــد و دریافتکننــده منفعــل دانــش نیســتند .راههــای زیــادی
بــرای درگیرکــردن دانشآمــوز در فرآینــد آمــوزش وجــود دارد کــه اغلــب یــا از طریــق تعامــل دانشآمــوزان بــا یکدیگــر ،یــا از طریــق

تعامــل دانشآمــوز و معلــم و یــا تعامــل دانشآمــوز بــا محتــوای درس ممکــن میشــود .بدیهــی اســت کــه موانــع و چالشهــای

بســیاری در برابــر اجــرای یــک کالس تعاملــی در آمــوزش مجــازی وجــود دارد .بســیاری از ایــن موانــع را بایــد پذیرفــت و ســطح انتظــار
ازکیفیــت آمــوزش و حجــم

آرامــش بیشــتر دانشآمــوز

گرفت.

محتــوای درســی را بــرای

و معلــم پایینتــر در نظــر

بــا ایــن وجــود راههایــی هســت

کــه میتوانــد تــا حــد زیــادی

را درفرآینــد آموختــن خودکفــا

کنــد .بــه طــور کلــی بــرای

کیفیــت آمــوزش مجــازی را بــاال
داشــتن یــک کالس تعاملــی

نیســت تــا تمــام امکانهــای
یــاد بگیریــم ،کافــی اســت تــا
یــک یــا دو ابــزار اینترنتــی را بــه
بتوانیــم از آن حداکثــر اســتفاده

کردهایــم تــا راههایــی را کــه
و نتیجــ ه مطلــوب گرفتهایــم،

پیشــنهاد دادهانــد ،بــا شــما بــه

ببــرد و حتــی دانشآمــوزان
در فضــای مجــازی نیــازی

نامحــدود

تکنولــوژی

را

خودمــان و دانشآموزانمــان

طــور کامــل بلــد باشــیم و
را بکنیــم .در اینجــا تــاش

خودمــان اســتفاده کردهایــم

متخصصــان ایــن حــوزه
یــا
ِ
اشــتراک بگذاریــم.

شروع کالس

یــک شــروع خــوب معمــوال میتوانــد کالس را تــا پایــان آن بــه خوبــی پیــش ببــرد .پیشــنهاد میکنیــم در ابتــدای کالس آنالیــن ،بچههــا

را در جریــان رونــد کلــی و هــدف آن جلســه قــرار دهیــد .بــا ایــن کار بــه آنهــا کمــک میکنیــد تــا در صــورت قطــع شــدن اینترنــت یــا

پــرت شــدن حواسشــان بــه راحتــی بــه کالس برگردنــد و بــا رونــد کالس بیگانــه نباشــند .اگــر میــل همراهــی را در ابتــدای کالس در
بچههــا برانگیزیــد ،امــکان اینکــه بخواهنــد ســهم بیشــتری در کالس داشــته باشــند بیشــتر اســت .ایــن تمایــل میتوانــد از راههــای
مختلفــی ایجــاد شــود .در ادامــه برخــس از آنهــا را بررســی میکنیــم.

 -میتوانیــد کالس را بــا یــک پرســش یــا مســئله کــه مربــوط بــه زیســت روزمــره بچههــا باشــد آغــاز کنیــد ،پرســش آغازیــن

خــوب معمــوال پاســخ یکســان و از پیــش تعیینشــدهای نــدارد .پرســش میتوانــد ابــراز مخالفــت یــا موافقــت بــا یــک گــزاره باشــد:
«بــه نظــر مــن بهتــر اســت یــک نفــر درگــروه در

تمــام مــوارد تصمیــم بگیــرد تــا اینکــه هم ـهی اعضــا در تصمیمگیــری دخیــل باشــند» .همچنیــن میتوانیــد از بچههــا بخواهیــد تــا
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هــدف یــک مبحــث یــا فعالیــت را حــدس بزننــد.

 -میتوانیــد کالس را بــا یــک ویدئــو ،یــک موزیــک ،یــک داســتان کوتــاه ،یــک خاطــره  ،سکانســی از یــک فیلــم یــا یــک تصویــر

آغــاز کنیــد.

 -کالس را میتوانیــد بــا یــک نظرســنجی یــا پرسشــنامه آغــاز کنیــد .در ایــن صــورت همزمــان پاس ـخهای بچههــا را بــه آنهــا

نشــان دهیــد ،قطعــا واکنشهــای جالبــی بــه پاســخهای هــم نشــان میدهنــد.

 -همچنیــن کالس را میتوانــد بــا یــک بــازی ســاده کــه بتوانــد بــه موضــوع درس شــما متصــل شــود شــروع کنیــد( .نمونههایــی از

بازیهــای یخشــکن بــرای شــروع کالس)

راههایی برای مشارکتیکردن
فرآیند کالس
 -بــارش فکــری :یــک پرســش طــرح کنیــد و از

بچههــا بخواهیــد نظــر خــود را بــه شــکل شــفاهی

بگوینــد و شــما همزمــان پاســخها را بنویســید،
یــا جدولــی در گــوگلداک 1طراحــی کنیــد تــا خــود

بچههــا نظراتشــان را همزمــان مکتــوب کننــد.

نمونـهای از جــدول بــارش فکــری در طــول کالس

بــا شــما بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت :نمونــه

جــدول بحث کالســی

 -پاورپوینــت جمعــی :بــا گوگلاســاید

2

میتوانیــد در طــول کالس یــک پاورپوینــت
جمعــی درســت کنیــد .میتوانیــد بــرای هرکــس
یــک موضــوع و ســوال تعییــن کنیــد تــا در مــدت
محــدود بــرای آن محتــوا و اطالعــات تولیــد کنــد
و یــک اســاید بســازد .ســوال میتوانــد در پایــان
تدریــس شــما طــرح شــود و از بچههــا بخواهیــد
از آنچــه آموختهانــد یــک اســاید درســت کننــد؛ یــا

میتوانــد ســؤال آغازیــن شــما باشــد و بــه بچههــا زمــان محــدودی بــرای مطالعــه و جم ـعآوری مطلــب دهیــد .لینــک یــک نمونــه

پاورپوینــت جمعــی (اســاید  ۵و  ۶را ببینیــد)

 -تختــه اشــتراکی :احتمــاال در یــک کالس آنالیــن تمــام بچههــا نمیتواننــد بــه شــکل شــفاهی مشــارکت کننــد .بــرای صرفهجویــی

در زمــان و جلــب مشــارکت حداکثــری میتوانیــد از جمبــورد 3گــوگل بــرای جمــع آوری نظــرات بچههــا اســتفاده کنیــد .مثــا در

«اســتیکی نــوت» احســاس خــود را دربــاره یــک مســئله در قالــب جملــه یــا کلمــه بنویســند ،موافقــت یــا مخالفت خــود را بــا موضوعی
اعــام کننــد ،یــا نظرشــان را دربــاره پاســخ یــک همکالســی در اســتیکی نــوت بــا رنــگ دیگــری بنویســند.

نمونه جمعآوری نظرات بچهها درباره مسئولیت اجتماعی

 مســابقه و رقابــت :جلــب مشــارکت بچههــا در کالس مجــازی بســیار دشــوار اســت و گاهــی الزم اســت بیــن بچههــا رقابتهــای1 https://docs.google.com
2 https://docs.google.com/presentation
3 https://jamboard.google.com/
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ســالم و مثبــت ایجــاد کنیــد تــا انگیــزه مشــارکت پیــدا کننــد .مثــا بــرای اولیــن مشــارکتکننده ،منصفانهتریــن نقــد بــه یــک

ارائــه ،کســی کــه بتوانــد بهتریــن توضیــح را بــه بقیــه دربــاره یــک مســئله بدهــد ،کســی کــه ایــدهای بــرای شــاد کــردن کالس داشــته

باشــد و… امتیــاز یــا جایــزه تعییــن کنیــد .ایــن جایــزه میتوانــد ســپردن بخشــی از اداره کالس مجــازی بــه آنهــا باشــد یــا میتوانــد

فرصــت اضافــی بــرای پخــش یــک آهنــگ یــا کلیــپ طنــز در کالس باشــد.

در این لینک میتوانید ایدههایی برای تعیین جایزه در کالس مجازی پیدا کنید.

 -چکباکــس ســؤال :در ابتــدا یــا انتهــای کالس بــرای بچههــا چــک باکــس ســؤال در نظــر بگیریــد .تعــدادی ســؤال آمــاد ه کنیــد و از

بچههــا بخواهیــد ســؤاالتی کــه جوابشــان را میداننــد عالمــت بزننــد (میتوانیــد از گوگلفــرم 4یــا پرسالیــن 5بــرای ایــن کار اســتفاده
کنیــد) .ایــن میتوانــد مســیر آینــده کالس شــما را مشــخص کنــد و همچنیــن بــه بچههــا فرصــت میدهــد آموختههــای خــود را
ارزیابــی کننــد.

 -شناســایی مواضــع مخالــف :ورود بــه بحــث از نظــرگاه شــخصی بچههــا یکــی از بهتریــن راههــا بــرای شــروع یــک کالس مشــارکتی

اســت .اگــر دربــاره موضوعــی ،مواضــع مخالــف میــان بچههــا شناســایی کنیــد گام اساســی در مشارکتیشــدن کالس برداشــتهاید؛
مثــا میتوانیــد کالس را بــا یــک گــزاره آغــاز کنیــد و بچههــا در چــت باکــس موافــق یــا مخالــف بــودن خــود را بــا گــزاره مشــخص کننــد.

بعــد از میــان موافقــان و مخالفــان کســانی را انتخــاب کنیــد تــا دالیلشــان را اعــام کننــد.

ایــن موافقــت یــا مخالفــت حتــی میتوانــد دربــاره پاســخ یــک مســئله ریاضــی باشــد .از ایــن ابــزار در روال عــادی کالس نیــز میتوانیــد
اســتفاده کنیــد؛ مثــا بعــد از اینکــه دانشآمــوزی اظهــار نظــری کــرد از بچههــا بپرســید «چــه کســانی بــا حــرف او موافقنــد؟».

4 https://www.google.com/forms/
5 https://porsline.ir/
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 -مواجهــه احساســی :گاهــی بچههــا بــه ســختی میتواننــد نظــر یــا ایــدهای دربــاره موضــوع کالس شــما طــرح کننــد،

بــه ویــژه در کالس مجــازی کــه شــرایط میــان آنهــا فاصلــه ایجــاد کــرده اســت .در ایــن مواقــع از احساســات آنهــا کمــک بگیریــد.

ممکــن اســت بچههــا دربــاره موضوعــی نظــر نداشــته باشــند ،امــا قطعــا احساســات متفاوتــی دارنــد .احساســات متفــاوت آنهــا
مثــل خشــم ،نفــرت ،بدبینــی ،خوشــبینی ،بیتفاوتــی و… را بهانــه ورود بــه بحــث قــرار دهیــد.

«نســبت بــه ایــن تصویــر چــه احساســی داری؟ اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــت میآیــد چیســت؟ بــه نظــرت
ایــن ســؤال ســخت اســت یــا آســان؟ دوســت داری دربــاره کــدام بخــش ایــن موضــوع بیشــتر بدانــی؟»...
 -ارائــه کالســی :بســیاری از معلمهــا مباحــث درســی خــود را بیــن بچههــا تقســیم میکننــد و از هــر فــرد یــا گــروه میخواهنــد

مبحــث خاصــی را دقیــق مطالعــه کنــد و در کالس ارائــه دهــد .چالــش اغلــب ایــن ارائههــا ایــن اســت کــه دانشآمــوزان دیگــر عمومــا
بــه ارائ ـ ه توجــه نمیکننــد.

بــرای حــل کــردن ایــن چالــش بهتــر اســت بــرای یــک ارائــه خــوب معیارهایــی تعییــن کنیــد .ســپس باقــی دانشآمــوزان را بــه عنــوان

داور درنظــر بگیریــد و از آنهــا بخواهیــد طبــق معیارهــای مختلــف بــه گــروه ارائهدهنــده امتیــاز دهنــد .نمونــه پرسشــنامه ارزیابــی
ارائه کالســی

 -طراحــی فعالیتهــای گروهــی :بعضــی پلتفرمهــای آنالیــن امــکان گروهبنــدی دانشآمــوزان را دارنــد .بــا ایــن حــال بــه دلیــل

زیــاد بــودن حجــم اینترنــت مصرفــی بســیاری ترجیــح میدهنــد از ایــن امــکان اســتفاده نکننــد .راههــای کمهزینهتــر و مطمئنتــری
هــم بــرای انجــام کار گروهــی در آمــوزش مجــازی وجــود دارد:

 .۱جفتکــردن بچههــا :اکثــر پلتفرمهــا امــکان چــت خصوصــی دارنــد ،بنابرایــن میتوانیــد بچههــا را جفــت کنیــد تــا در

چــت باکــس خصوصــی دربــار ه موضوعــی بحــث کننــد یــا مســئلهای را حــل کننــد و در پایــان نتیجـ ه بحــث یــا پاســخ ســؤال را در کالس

اعــام کننــد.

 .۲کارگروهــی پیــش یــا پــس از کالس :راههــای بســیاری بــرای تعامــل بچههــا بــه شــکل گروهــی در بیــرون از کالس وجــود

دارد ،میتوانیــد آنهــا را بــرای تکلیــف ،پــروژه ،امتحــان یــا هــر طــرح دیگــری بــه روشهــای زیــر گروهبنــدی کنیــد و از آنهــا خروجــی

جمعــی بخواهیــد .در ادامــه برخــی از ایــن راهکارهــا را بررســی میکنیــم.

کارگروهــی از طریــق لینــک اشــتراکی گــوگلداک تختـه اشــتراکی ،یــا گــوگل اســاید :یــک لینــک بســازید و بــا ایمیل بــه تعــداد محدودی
از بچههــا دسترســی دهیــد تــا از طریــق آن بــا هــم در ارتبــاط باشــند ،میتوانیــد جدولــی برایشــان طراحــی کنیــد تــا اشــتراکی حــل
کننــد یــا نقشـهای را تکمیــل کننــد .توجــه داشــته باشــید قبــل از اســتفاده از تمــام امکانــات گــوگل بایــد از دانشآموزانتــان بخواهیــد
تــا بــرای خــود جیمیــل 6بســازند( .از ایــن شــیوه میتوانیــد در طــول کالس نیــز اســتفاده کنیــد)

ســاختن گــروه واتســپی 7مجــزا  :بســته بــه هــدف گــروه بچههــا بتواننــد بــا هــم تمــاس تصویــری ،اشــتراک فایــل یــا ارســال صــوت
داشــته باشــند.

گــروه ایمیلــی :اگــر ایمیــل را راحتتریــن راه دسترســی تشــخیص دادیــد ،میتوانیــد یــک گــروه ایمیلــی بســازید تــا بچههــا از طریــق

آن بــا هــم در ارتبــاط باشــند و حتــی چــت کننــد.

نکتــه :اگــر نگــران ســوء اســتفاده از لینکهــا اشــتراکی یــا ورود محتــوای نامناســب در آنهــا هســتید از طریــق ایمیــل بــه

دانشآموزانتــان دسترســی دهیــد .در ایــن صــورت نویســنده هــر محتوایــی قابــل شناســایی اســت و الزم نیســت نگــران ایــن باشــید
کــه لینــک بــرای افــراد غریبــه ارســال شــود.

برای اطالعات بیشتر درباره کارگروهی در آموزش مجازی به این لینک مراجعه کنید.
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تکلیف یا امتحان مشارکتی

ممکــن اســت شــما امــکان جمعکــردن دانشآمــوزان در یــک زمــان مشــخص را نداشــته باشــید یــا زمــان و فضــای کالس آنقــدر

شــدن کالس اســتفاده کنیــد .در ایــن شــرایط پیشــنهاد میکنیــم
محــدود باشــد کــه نتوانیــد از راههــای زیــادی بــرای مشارکتی
ِ
مشــارکت را بــه قبــل یــا بعــد از کالس خــود منتقــل کنیــد.

شــما میتوانیــد فرآینــد آمــوزش را پیــش یــا پــس از
کالس طــی کنیــد و از فرصــت کالس بــرای طــرح مســئله،

تبــادل اطالعــات ،رفــع اشــکال ،انتقــال تجربــه ،پاالیــش

اطالعــات و غیــره اســتفاده کنیــد .در ادامــه راههایــی

بــرای تعامــل دانشآمــوزان بــا هــم و بــا محتــوا در بیــرون

از کالس پیشــنهاد میشــود.

 -ســاخت وبــاگ :بــرای درسهایــی ماننــد ادبیــات،

تاریــخ ،اجتماعــی ،جغرافــی و حتــی زبــان انگلیســی،

ســاخت وبــاگ بــرای کالس میتوانــد راه مناســبی بــرای
جلــب مشــارکت دانشآمــوزان باشــد .یــک وبــاگ

بســازید و در نوشــتهای یــک ادعــا ،یــک داســتان ،یــک
تصمیــم تاریخــی یــا نــوع مواجهــه بــا یــک بحــران زیســت
محیطــی را طــرح کنیــد .از یکــی از بچههــا بخواهیــد

نظــرش را در زیــر پســت شــما مکتــوب کنــد .تکلیــف باقــی
بچههــا ایــن باشــد کــه هــر کــس نظــرش را دربــاره نظــر

نفــر قبــل بنویســد.

 -تصحیــح تکالیــف بــه شــکل تعاملــی :میتوانیــد

ســؤاالت تکلیــف یــا کاربــرگ خــود را در گــوگل فــرم تنظیــم

کنیــد .خروجــی پاس ـخها را در اختیــار همــه بچههــا قــرار

دهیــد و از آنهــا بخواهیــد تــا هــر کــس تکلیــف یــک نفــر
دیگــر را تصحیــح کنــد یــا بــرای آن نظــر ثبــت کنــد .مثــا
فایــل اکســل تکالیــف را بــا بچههــا بــه اشــتراک بگذاریــد

و از بچههــا بخواهیــد روی تکلیــف نفــر قبــل یــا بعــد از خــود در ســتون اکســل نظــر بنویســند.

 -تهیــه کاربــرگ :اگــر از فیلــم یــا ویدئــوی آموزشــی یــا هــر محتــوای ســمعی و بصــری دیگــری اســتفاده میکنیــد ،پیشــنهاد میشــود

بــرای آن کاربــرگ تهیــه کنیــد .از دقایقــی کــه برایتــان مهــم اســت حتمــا ســؤال طــرح کنیــد و از بچههــا نکاتــی کــه توجهشــان را جلــب
کــرده اســت بپرســید.

 -مناظــره مخفــی :اگــر در طــول کالس امــکان ایجــاد فضــای مناظــره یــا گفتگــو نداریــد بــرای بچههــا مناظــر ه مخفــی ترتیــب دهیــد.

بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا متــن ،گــزاره یــا ادعایــی را بــرای بچههــا ارســال کنیــد و از آنهــا بخواهیــد موافقــت یــا مخالفــت خــود را بــا

آن اعــام کننــد .ســپس بــه مخالفــان اســتداالل موافــق آن ادعــا و بــه موافقــان اســتداللهای مخالــف آن ادعــا را ارئــه دهیــد .از آنهــا
بخواهیــد پاســخ آن اســتداللهــا را در قالــب مکتــوب یــا فایــل صوتــی ارائــه دهنــد .نمونــه یــک مناظــره مخفــی
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پایان کالس

کالس هــای آنالیــن همــواره خطــر تمــام نشــدن دارنــد .ایدههایــی داشــته باشــید کــه بتوانیــد بــا آن کالس را پایــان دهیــد و معنــادار
کنیــد .پایــان کالس را هــدف اصلــی شــما از آن جلســه تعییــن میکنــد .گاهــی احســاس میکنیــد کالس خوبــی نداشــتهاید یــا بــه

هــدف خــود نرســیدهاید؛ امــا ایــن بــه هیــچ وجــه بــه معنــی بــی ارزش بــودن آن کالس نیســت .میتوانیــد بــه آن کالس معنــای

دیگــری دهیــد؛ مثــا در پایــان آن جلســه بازاندیشــی برگــزار کنیــد و نقطــه ضعــف آن را شناســایی کنیــد و هــدف خــود را در رونــد کالس

کوچکتــر کنیــد .راهکارهایــی بــرای پایانبنــدی کالس را بررســی میکنیــم.

 -بازاندیشــی :در انتهــای یــک مبحــث (بــه شــکل ماهانــه یــا هفتگــی) جلســه بازاندیشــی برگــزار کنیــد .در جلســه بازاندیشــی از

بچههــا بخواهیــد خــود و شــما و رونــدکالس را ارزیابــی کننــد« .بهتریــن و بدتریــن عملکــرد را در چــه بخشهایــی داشــتهاند؟ کالس

در چــه بخشهایــی موفــق و در چــه بخشهایــی ناموفــق بــوده اســت؟ بــا چــه تغییراتــی میتوانســت بهتــر شــود؟…»
ً
 -ارزشــیابی :ارزیابــی از مهمتریــن دشــواریهای آمــوزش مجــازی اســت .چگونــه متوجــه شــویم کــه دانشآمــوزان اصــا

چیــزی یادگرفتهانــد؟ چگونــه در حالــی کــه نمیتوانیــم ارتبــاط چهــره بــه چهــره داشــته باشــیم از رابطــه آنهــا بــا محتــوا ،یکدیگــر

و خودمــان باخبــر شــویم؟ چگونــه بــا وجــود تمــام مشــکالت دسترســی و حضــور در کالس آنهــا را بــه شــکل منصفان ـهای ارزیابــی

کنیــم؟ میتوانیــد در انتهــای کالسهــا بــرای دانشآمــوزان «بلیــط خــروج» درنظــر بگیریــد .بلیــط خــروج نوشــتن یــا گفتــن چیــزی

اســت کــه آنهــا در طــول کالس یادگرفتهانــد (حتــی یــک نکتــه غیردرســی) .بــه بچههــا یــک دقیقــه فرصــت دهیــد تــا دربــاره چیــزی

کــه یادگرفتهانــد تأمــل کننــد و ســپس از آنهــا بخواهیــد یــک نکتــهای کــه یادگرفتهانــد را مکتــوب یــا شــفاهی ارائــه دهنــد.

 -خروجــی :خروجــی یــک کالس مشــارکتی معمــوال بــه گونــهای اســت کــه دانشآمــوزان بــا آن احســاس بیگانگــی نمیکننــد و

میتواننــد ســهم خــود را در آن تشــخیص دهنــد .هــر چقــدر دانشآمــوز بیشــتر احســاس اثرگــذاری در رونــد کالس داشــته باشــد،

انگیــزه او بــرای مشــارکتهای بعــدی بیشــتر اســت .بــرای اینکــه ســهم بچههــا در رونــد کالس را برجســته کنیــد راههــای زیــر را
پیشــنهاد میکنیــم:

پادکســت :میتوانیــد صــدای بچههــا را در طــول کالس (یــا بــا فایلهــای صوتــی ارســالی) ضبــط و ذخیــره کنیــد و از آنهــا پادکســت

درســت کنیــد( .میتوانیــد از خودشــان بــرای ســاختن پادکســت کمــک بگیریــد).

خروجــی گرفتــن از بحثهــای کالســی :در بحثهــای گروهــی حتمــا حرفهــای بچههــا را بــه اختصــار مکتــوب کنیــد و خروجــی
بحــث کالســی را دســتهبندی و پاالیــش کنیــد و در اختیــار آنهــا قــرار دهیــد تــا بداننــد حرفهــای آنهــا ارزشــمند اســت و بحــث

کالســی اتــاف وقــت نیســت .گاهــی بچههــا از خروجــی حرفهایشــان شــگفتزده میشــوند.

آرشــیو کــردن :کارهــای بچههــا مثــل پاورپوینــت ،انشــا ،و یــا تکلیــف را در محیطــی اشــتراکی مثــل گوگلدرایــو  ،مــوودل یــا
8
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دراپباکــس 10ثبــت کنیــد و گاهــی بــه آنهــا ارجــاع دهیــد.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیل:
info@baztabschool.ir
وبسایتbaztabschool.ir :

8 https://drive.google.com/drive/
9 https://moodle.org/
10 https://www.dropbox.com/
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