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چهرة آموزش و 
معلمان بدون چهره 

 چکیده
با شیوع بیماری کووید -19، طوفانی از تحوالت عظیم در تمام 
حوزه ها و اقشــار جامعة جهانی ایجاد شده است. این تغییر در 
نظام آموزشی نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است. دوران پساکرونا 
در حال حرکت به ســمت تأکید بیشــتر بر آمــوزش مجازی 
)معلم بدون تصویر( اســت کــه در آن نقش معلم و دانش آموز 
به طور قابل توجهی تغییر خواهــد کرد. این مقاله روش هایی 
را پیش بینــی می کند که در دوران پســاکرونا، در آن ها معلم، 
بدون تصویر، آموزش را به ســمت پیشرفت می برد. همچنین، 
چالش های پیش روی مدیران مؤسسات، معلمان و دانش آموزان 

و تحوالت و سازگاری آن ها با فضای مجازی را مطرح می کند.

 تحوالت قابل پیش بینی در آموزش پساکرونا
با توجه به اینکه جهان در مســیر تحوالت اساسی قرار گرفته 
است، این سؤال پیش می آید که چهرة آموزش در این تغییرات 
ناگهانــی چگونه خواهد بود؟ با توجه به پیشــرفت های صورت 
گرفته، مــوارد زیر به تحوالتی در آموزش اشــاره می کنند که 

می توانند زمینه ساز بازگشت جهان به پیش از کرونا باشند.

 آمــوزش مجازی به عنوان یک نیــروی غالب در 
تدریس و یادگیری

هنگامی که وحشــت از همه گیری کووید 19 فروکش کند، 
احتمااًل آموزش مجازی و اینترنت در بســیاری از مؤسســات 
جهان به  عنوان یک نیروی غالب در برنامة  درسی ارائه می شود. 
در فوریة 2020 دانش آموزان هنگ کنگ در خانه و با اســتفاده 
از برنامک های تعاملــی و در چین نیز 120 میلیون دانش آموز 

از طریق پخــش زندة تلویزیونــی، به یادگیــری ادامه دادند. 
معلمان نیــز از طریق برنامک هایی مانند مایکروســافت تیم1 
گوگل هنگ اوتز2، ِوبِکــس3 و زوم4، به کنفرانس ویدیویی روی 
آوردند. این شرایط به تقویت مهارت در کار و معاشرت به شکل 
یکپارچه کمک کرد. مثاًل گوگل یک اکوسیستم جامع ارائه داد 
 که معلمــان می توانند از طریق گوگل هنگ اوتز یا گوگل میت5 
کنفرانس تصویری ایجاد کنند، مطالب آموزشــی و تکالیف را 
در گوگل کَلس روم6 بارگــذاری کنند، در گوگل فورمز7 حضور 
و تکالیف دانش آموزان را پیگیری کنند و با اســتفاده از گوگل 

َکلندر8 به برنامه ریزی کالسی بپردازند.
افزایش حضور در اینترنت، نویدبخش استفادة بیشتر معلم و 
دانش آموز از فضای مجازی است که می توانند در آن با یگدیگر 
در تعامل باشند؛ به جای اینکه در کالس درس که کتاب، منبع 

اصلی محسوب می شود، نقش ثانویه داشته باشند.

 نقش، عملکرد و انتظارات از معلمان
معلم به مفهوم انتقال دهندة دانــش، که تنها به برنامه ریزی 
درسی و ارائة آن ها می پردازد، دیگر نمایندة آموزش آمیخته با 
فناوری در قرن 21 نیست، زیرا به تدریج دانش آموزان با لمس 
تلفن هوشــمند یا تبلت خود، دسترســی گسترده ای به دانش 
و مهارت های فنی پیدا می کنند و ایــن فرایند، ارزیابِی مجدد 
مســئولیت معلم در کالس را طلب می کند. در عصر دیجیتال، 
دانش آمــوزان خود را در کالس هــای از راه دوری می یابند که 
معلمان و هم کالسی هایشــان در آن حضــور فیزیکی ندارند و 
به منابع دسترســی سریع خواهند داشــت. این شرایط تأکید 
بیشــتری بر مربیانی دارد که به  عنوان یک تسهیلگر و راهنمای 

ناگیندر کور  و مانروشان سین بات
نویسندگان
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در عصر دیجیتال، 
دانش آموزان 
خود را در 
کالس های از راه 
دوری می یابند 
که معلمان و 
هم کالسی هایشان 
در آن حضور 
فیزیکی ندارند

تأثیرگــذار نقش خود را به عهده می گیرند و دانش آموزان خود 
را از طریــق صفحة نمایش هدایــت و نظارت می کنند. حضور 
مفید دانش آموزان در بستر آموزش آنالین، به آموزش خالقانة 
معلمان و همراهی دلسوزانه آن ها نیاز دارد. بنابراین، معلم باید 
مهارت هــای فردی خود را به منظور ادارة کل کالس در ســال 

تحصیلی به بهترین شکل تقویت کند.

 دانش آموزانی با مسئولیت های بزرگ تر
با اهمیت  یافتن آموزش مجــازی، به خصوص در زمان کرونا، 
نقــش دانش آموزان در یادگیری بیش از هر زمان دیگر اهمیت 
دارد. تحقیقات نشــان داده اســت، دانش آموزانــی که از نظر 
ســطح آمادگی در کار با رایانه، اینترنت، انگیزه برای یادگیری 
و برقراری ارتبــاط آنالین خودکفا بودند، از نظر خودآموزی در 
ســطح پایینی قرار داشتند. در این شــرایط، تالش معلم برای 
تهیة برنامة  درسی، استفاده از بسترهای متعدد 
آموزشی و حتی خالقیت، بدون تغییر بنیادی 
در نگرش دانش آموزان، نتیجة مفیدی نخواهد 
داشــت. برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزش، 
تصمیم گیــری آموزشــی و جســت وجو برای 

معیارهای خودکفایی، اهمیت حیاتی دارد.

 تحول در آماده سازی معلم
هم زمــان با تغییر در روش هــای آموزش در 
پســاکرونا، ســاختار تربیت معلمــاِن پیش از 
خدمت نیز متحول می شــود. در حال حاضر، 
تمرکز مناســبی بر تجهیز معلمــان پیش از 
خدمت به مهارت های فناوری اطالعات9، به منظور ایجاد فضای 
تعاملی مؤثرتر در کالس، وجود دارد. دوره های آموزشی تربیت 
معلمــان به طراحی مجدد نیاز دارند تا معلمان قبل از خدمت، 
به مهارت های مدیریتی و عاطفی مجهز شوند و بتوانند نیازهای 
عاطفی و روانی دانش آمــوزان را در فضایی که تعامل رو در رو 
تا حد زیادی کاهش می یابد، شناسایی و بر آن ها نظارت کنند. 
برای مثال، در نرم افزار ترلو10 پیشــرفت فردی دانش آموز قابل 
ردیابی اســت، اما نمی توان مشــخص کرد معلم کجا و چگونه 
بازخورد نشان دهد، یا روحیة دانش آموز را تقویت کند. بنابراین، 
وجود سازوکاری تربیتی برای معلمان، با هدف ایجاد رفاه عاطفی 

دانش آموزان در کنار پیشرفت تحصیلی، بسیار مهم است.

 نسبت دانش آموز به معلم
می توان انتظار داشــت با به کارگیری فناوری، نسبت معلم به 
دانش آموز، به خصوص در مؤسســات عالی، بیشتر شود. برای 
مثــال، میانگین نســبت معلم به دانش آموز در سراســر ایالت 
متحده 1 به 6 اســت و انتظار می رود این مقــدار با دیجیتال 
شــدن محتوای برنامة  درســی و کالس های درس، باالتر برود. 

مطالعات همچنین نشان داده اند، اداره کردن کالس های مجازی، 
در مقایسه با کالس درس حضوری که به وقت، تالش و انرژی 
بیشتری در ارائة درس نیاز دارد، کار ساده تری است. در تحقیقی 
دیگر مشــخص شد، نسبت باالی معلم به دانش آموز در کالس 

درس فیزیکی، با پیشرفت دانش آموز رابطة عکس دارد.

 پیامدهای تغییرات آموزش پساکرونا
اگرچه تحوالت یادشــده ممکن اســت در ماه ها و سال های 
پســاکرونا در آموزش ظاهر شوند، اما چالش هایی نیز در مسیر 
پیشــرفت و جبران زیان های آموزشی اخیر پیش  روی معلم و 

دانش آموز قرار دارد.

 شکاف دیجیتال و نابرابری در آموزش
نابرابری در دســتیابی به آموزش آنالین، ممکن است تفاوت 
بین دانش آموزان در کشــورهای توسعه   یافته و در حال توسعه 
را به طرزی عمیق افزایش دهد. با توجه به گزارش کلی جهانی 
دیجیتال در ســال 2020، فقط 60 درصد از جمعیت جهان به 
اینترنت متصل هستند که اکثر آن ها ساکن کشورهای پیشرفته 
هستند. مطالعات نشان داده است، این تفاوت ریشة عمیقی در 
نابرابری درآمد دارد، زیــرا دانش آموزان خانواده های کم درآمد، 
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به طور نامناســبی تحت تأثیر مجازی شدن آموزش، که نیازمند 
ابرازهای دیجیتال، دسترســی به اینترنت و شــرایط مناسب 
یادگیری در خانه اســت، قرار گرفته انــد. طبق تحقیقی دیگر، 
در این شــرایط، دانش آموزان به مناطقی مراجعه می کنند که 
اینترنــت رایگان ارائه می دهند، اما کیفیت پایین اتصال در این 
مکان ها، پخش محتوای تصویر با گرافیک مناســب را با مشکل 
مواجــه می کند. فراتر از این، احتمااًل این شــرایط زمینه ســاز 
نابرابری اقتصادـ  اجتماعی ریشــه داری خواهد بود که امروز در 

بسیاری از نقاط جهان شاهد هستیم.

 آمــوزش برای دانش آموزان با نیازهای خاص و در 
معرض خطر

جابه جایی به محیط آنالین، ممکن است در توسعة یادگیری 
دانش آمــوزان با نیازهای خاص و ضعیف از نظر درســی، تأثیر 
منفی داشته باشد. بسیاری از خانواده ها تحت فشار این موضوع 
هستند که به طور دائم فرزندان خود را نظارت و پیگیری کنند 
و مطمئن شــوند آن ها روی درس های خود متمرکز باشــند و 
تکالیف خود را به موقــع انجام دهند. مثاًل در خانواده هایی که 
فرزندان آن ها به اوتیسم یا اختالل یادگیری مبتال هستند، در 
کنار تعهدات روزانــه، آموزش با مهارت های خودآموزی11، یک 

چالش است که اگر به درستی هدایت نشود، 
کیفیت آموزش را به خطر می اندازد. همچنین، 

در مورد دانش آمــوزان ضعیف در درس، آموزش از 
طریق صفحة نمایش، ممکن اســت در یادگیری آن ها 

اختــالل ایجاد کند، زیــرا توانایی آن ها در دریافت ســریع 
راهنمایی از معلم و هم کالســی ها، محدودتر از زمان حضور در 

کالس فیزیکی است.

 تجربة آموزشی تمام عیار
معلمان و دانش آموزان در سراســر جهــان در پذیرش ایدة 
آموزش آنالین دچار چالش می شوند. زیرا به این ترتیب، تعامل 
اجتماعی که در ایجاد یک تجربة آموزشی سالم و کامل بسیار 
ضروری است، از دانش آموزان سلب خواهد شد. محدود کردن 
رو ممکن اســت بر رشد عاطفی و هوش هیجانی  در تعامل رو 
دانش آموزان تأثیر منفی داشته باشد. این شرایط در شکل گرفتن 

شــخصیت دانش آموزان نیز مؤثر است، زیرا 
مدرسه ها کانون فعالیت های اجتماعی هستند 
که در آن  تجربة آمــوزش در کالس درس با 
هم کالسی ها، برای دانش آموزان با ارزش است.

 تصمیمات کلیدی مدیریت آموزش
در  آنالین  آمــوزش  اجــرای  گســتردگی 
مؤسســات آموزشــی، در میزان پذیرش این 
روش آموزشــی جدید در آینده مؤثر خواهد 
بود. تعطیلی اجباری مدرســه  ها و دانشگاه ها 
به دلیل همه گیــري كرونا، در زمینة آموزش 
اختــالل ایجاد کرده اســت. بــا این حال و با 
گســترش سریع همه گیری در سراسر جهان، 
این مؤسســات در تالش بــرای انتقال کامل 
دوره ها به صورت آنالین هســتند. متأســفانه 

اکثر مدرسه  ها و دانشگاه ها برنامة تداوم کسب وکار و منابع الزم 
برای توسعة سریع دوره های آنالین را ندارند. بنابراین، احتمااًل 
اجــرا و انتقال ضعیف آموزش به شــکل آنالین، واکنش منفی 

دانش آموزان و معلمان را در پی خواهد داشت.
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 پی نوشت ها
1. Microsoft Team
2. Google Hangouts
3. Webex
4. Zoom
5. Google Meet
6. Google Classroom
7. Google Forms
8. Google Calendar
9. Information Technology (IT)
10. Trello
11. Autonomous Learning

محدود کردن 
تعامل رو دررو 

ممکن است بر 
رشد عاطفی و 
هوش هیجانی 
دانش آموزان 

تأثیر منفی داشته 
باشد. این شرایط 

در شکل گرفتن 
شخصیت 

دانش آموزان نیز 
مؤثر است
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