
لیالسلیقهدار
 مشاور و مدرس کشوری آموزش خانواده و معلمان 

مقدمه
زمانــی نه چنــدان دور، والدین در خصــوص اینکه چه 
موقعی تلفن همراه شــخصی بــرای فرزند خود بگیرند یا 
اجازة دسترسی به فضای مجازی را برای فرزند خود فراهم 
کنند، می پرسیدند و نگرانی و دغدغة نحوة ورود به فضای 
مجازی برایشــان مطرح بود. اکنون اما در شرایطی به سر 

می بریم که آموزش و تحصیل تنها از این طریق ممکن است 
و دسترســی کودک و نوجوان به ابزارهای الکترونیکی همانند 

کتاب و دفتر و قلم اســت. به همین دلیل، نقش والدین 
نیز تغییر یافته اســت و نمی توانیم انتظاراتی را که تا 

سال گذشته در خصوص دنیای مجازی از فرزندان 
خود داشــتیم، همچنان داشته باشیم. این نوشته  
نقش جدید والدین را در مواجهة فرزندان با فضای 
مجازی در بستر آموزش مجازی بیان می کند. در 
اینجا به یکی از حوزه های مرتبط با این موضوع و 

باید و نبایدهای آن پرداخته شده است.

بهروزرسانیتواناییها
الزم است در استفاده از برنامه های مورد نیاز در آموزش 
مجازی، مهارت های الزم در فرزند تقویت شــود و در عین 
حال آن ها از نظارت و حمایت والدین نیز برخوردار باشند. 
برخی از این مهارت ها شامل بارگیری و بارگذاری فایل ها، 
ذخیره ســازی، کم حجم کردن فایل ها، کســب اطمینان از 
ارسال درســت و دریافت فایل توسط مخاطب، انجام کار 
گروهی در فضای مجازی و مواردی از این دست است. حاال 

پرسش این است که والدین تا چه اندازه در این مسیر 
بر امور او نظارت دارند. با این رویکرد، روشن می شود 

مقصود از نظارت، انجام کار به جای فرزند نیست.
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دغدغه مندان

تازه كار
والدین و آموزش مجازی
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نقادیهای
غیرتخصصی

موجبکاهش
شوقمعلمان
ونیزاحساس
نامطلوبدر
فرزنداندر

آموزشمجازی
میشود

مطالبهکنید
شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که پیامی از معلم 
فرزندتان دریافت می کنید مبنی بر اینکه بر روند خاصی از کار 
فرزندتان نظارت کنید یا نکته ای را دنبال کنید یا کاری را انجام 
دهید. در صــورت دریافت چنین پیام هایی، که بر نقش جدید 
والدین به مثابة همیار مدرســه و معلم مبتنی اســت، حتمًا از 
معلم بپرسید خواستة ایشــان را چگونه باید دنبال کنید. برای 
مثال ممکن است از شما خواسته شود بر انجام تکلیف فرزندتان 
نظارت کنید. حاال پرســش این است که چگونه باید نظارت را 
انجام دهیم و مقصود از نظارت دقیقًا انجام چه کارهایی است؟ 
بنابراین، صرفًا دریافت کنندة انتظارات مدرســه نباشــید، بلکه 
حتمًا در خصوص چگونگی انجام آن ســؤال کنید و بر مبنای 

تجربه یا برداشت شخصی اقدام نکنید.

آموزشمحتوایامهارت؟
از جملــه موارد مهم در مداخلة والدیــن در آموزش مجازی، 
یادد ادن و آموزش دادن اســت. به ویژه ایــن اتفاق در خصوص 
کودکان دورة ابتدایی رخ می دهد. نکتة مهم این اســت که در 
همیاری والدین برای آموزش، نقش اصلی والدین، مهارت آموزی 
است و نه لزومًا آموزش محتوای کتاب های درسی. برای مثال، 
مهارت نظم و انضباط در امور روزانه، مهارت مسئولیت پذیری و 
آغاز پذیرش و انجام وظایف و تعهدات، استقالل و توانمندسازی 
فردی، اعتماد به خود، برنامه ریزی و مواردی از این دســت، در 
صدر توانایی هایی اســت که خانواده می تواند به ویژه در جریان 

آموزش مجازی دنبال کند.

نقادیغیرتخصصی!
مادران و پدرانی که همچنان به ضرورت آموزش های مجازی پی 
نبرده اند، غالبًا به انواع نقادی ها و تحلیل های نامرتبط با تعلیم وتربیت 

اقدام می کنند. این دسته از والدین چنین برخوردی دارند:
 در بیشــتر موارد تأثیرگذاری و وجوه مثبت و ســازنده یا 

ضروری آموزش مجازی را زیر سؤال می برند.
 نسبت به تأثیر و نتایج مرتبط با آموزش مجازی احساس و 

ابراز ناامیدی دارند و بدبین هستند.
 بــا نقادی های غیرتخصصی که در حــوزة تخصص آن ها 
نیست، معمواًل کلی گویی دارند و همه یا هیچ را در این خصوص 

به کار می برند.

کورکردنشوقها
با برچیده شدن دیوارهای کالس درس، ورود والدین و دیگر اعضای 
خانواده به جزئیات و اتفاقات کالس درس موجب شده است برخی 
والدین با دخالت های غیرتخصصی خود در مسیر و فرایند یاددهی ـ 
یادگیری، موجب از میان رفتن شوق و رغبت به آموزش در معلمان 
شوند. باید در نظر داشت، همانند وضعیت تحصیل حضوری، الزم 

است والدین در مباحث مربوط به معلمی و حرفة یاددهی ـ یادگیری 
به معلم اعتماد کنند و جریان را به او بسپارند.

اززبانمدیرمدرسه
به عنوان مدیر مدرســه، در تمام روزهای کرونایی، در مدرسه 
حاضرم. بسیاری معتقدند شما کاری ندارید و حاال دیگر مسئولیت 
خاصی را دنبال نمی کنید. اما شاید قابل باور نباشد که از روزهای 
حضوری دانش آموزان، گاهی بســیار بیشتر درگیر پاسخ دادن به 

تماس والدین و رسیدگی به شکایات و نگرانی های آن ها هستم.
مادری تمــاس می گیرد و می گوید معلــم دارد از روی کتاب 

روخوانی می کند. اینکه درس دادن نیست! مادر 
دیگری تماس می گیرد و شکایت می کند چرا 
معلم اسم فرزند او را در کالس بیان نمی کند. 
پدری اصرار دارد به همــة پیام هایی که برای 
معلم ارسال کرده است توجه شود و گفته  شود 
چرا به برخی پاســخ داده نشده است. دیگری 
ابراز می کند فرزند من خیلی حســاس است و 
نمونه تکلیف او را معلم به کالس نشان نداده و 
او بسیار غمگین و ناامید شده است. رسیدگی 
به این حجم و تنوع از درخواست ها و انتقادهای 
نادرست و غالبًا به دور از نگاه جامع نگرانه، تأثیر 

بدی در روحیة من به عنوان مدیر و نیز در معلمان دارد.
 

رقابتوالدین!
در برخی از کالس های مجازی، شاهد مسابقه و رقابت والدین با 
یکدیگر هستیم. برخی مادران و پدران در ارائة تکالیف فرزندشان، 
حضور او در کالس و پاســخ گویی به معلم در رقابت هســتند و 
بسیاری امور را صرفًا برای اینکه به دیگران نشان دهند فرزندشان 
عالی عمل کرده اســت، خودشــان انجام می دهند و گاهی اصاًل 
دانش آموز اطالع ندارد فالن پروژه را تکمیل و ارسال کرده است.

اززباندانشآموز
در کالس کتاب خوانی بودم. این کالس مثل همیشه برای من 
جذابیت زیادی نداشت و همچنان که صدای معلم را می شنیدم، 
مشــغول صرف ناهار بودم. معلم در بخشی از صحبت های خود 
گفت که نتیجة مسابقة داستان نویسی تعیین شده است و بعد 
هم اسامی سه برگزیده را خواند. با کمال تعجب و ناباوری، اسم 
خودم را هم شــنیدم. من اصاًل در این مســابقه شرکت نکرده 
بودم. در بخش پیام ها نوشــتم که من شرکت نکرده بودم، ولی 
خوشحالم برنده شده ام و عکس لبخند گذاشتم. معلمم بخشی 
از داستان مرا یادآوری کرد و گفت درست مثل همین شخصیت 
داســتانت شوخ طبع هستی. آیا فکر می کنی عاقبت خودت هم 
مثل شخصیت داستانت می شــود؟ راستی اسم این شخصیت 
را چه گذاشــته بودی؟! نمی دانســتم چه پاسخی بدهم. وقتی 
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مادرم متوجه شــد، در هاله ای از خوشحالی و خشم فرو رفت. 
خوشــحالی از اینکه داستانش برنده شده! و خشمگین از اینکه 
چرا من گفته ام داستانی ننوشته ام و در مسابقه شرکت نکرده ام!

دغدغهمندانگمراه
برخی والدین به شکلی در نقش حمایتگری 
خود غرق شــده اند که تصور می کنند دریافت 
نتایــِج هر چند بی ریشــه و نادرســِت امروز، 
بهتر از نتیجة درســت و سازنده در بلندمدت 
اســت. به همین دلیــل، در روزهای برگزاری 
امتحانــات، از هیچ کمکی دریــغ نمی کنند. 
برخی با شناسایی و استخدام معلم خصوصی و 
برخی دیگر کتاب به دست، در کنار فرزندشان 
تالش می کنند کمک های الزم را برای پاسخ 
به سؤاالت امتحان به فرزندشان انجام دهند و 

دوستی خاله خرسه را تمام و کمال انجام دهند.
ایــن اقدام نه تنها بــه بدنة یادگیری خســارت می زند، بلکه 
رذیلت های اخالقی غیرقابل جبرانی را برای کودک و نوجوان به 
همراه دارد. تقلب، دروغ گویی، پنهان کاری، دل بستن به نتایج 
زودگذر، چشم پوشــی از ارزشــمندی تالش و ... بخشی از آثار 

تربیتی ناشی از این رفتار هستند.

کماهمیتنشاندادن
در زمانی که فرزند نیاز دارد برای شــرکت در آموزش مدرسه 
از تلفن همراه استفاده کند، مانند کالس های برنامة شاد، برخی 
والدین از خریدهای کوچک و بزرگ روزانه تا سفر و انجام امور 
خارج از خانه، صرف نظر نمی کنند و با این عبارت که »حاال بعداً 
فیلمــش را می بینی« یا اینکه »بیا توی راه در کالس شــرکت 
کن« و ... طوری وانمود می کنند که این آموزش چندان رسمی 
و پراهمیت نیست. در این شرایط نمی توان انتظار داشت پیگیری 

و دل سپردن دانش آموز به آموزش مجازی صورت گیرد.

گفتوگویارزشمند
در خصوص برگزاری کالس های آموزشی با فرزندتان گفت وگو 
کنید و نظر او را جویا شوید، اما صرفًا براساس برداشت و احساس 
او نتیجه گیری نکنیــد، بلکه با جمع آوری آن ها، در صورتی که 
نیازمند ایجاد تغییراتی است، از او بپرسید چه پیشنهادی برای 
بهترشــدن اوضاع دارد. پرسش و نظرخواهی حتی برای کودک 
پایه اولی نیز می تواند سازنده و مفید باشد. نظر یا پیشنهاد خود 
را نیــز با او در میان بگذاریــد و به فرزندتان اطمینان دهید در 
صورت نیاز یا مساعد بودن شــرایط، موارد را به مدرسه انتقال 

می دهید، اما او نباید صرفًا منتظر تغییر در مدرسه باشد.

معیارداشتهباشید
به منظور نقادی و بررسی عملکرد فرزندتان در آموزش مجازی 
و نیز ارائة پیشــنهاد یا نظراتی در خصــوص این آموزش، الزم 
است معیارهای درستی طراحی کنید. در این شرایط، از ورود به 
مسائلی که در تخصص شما نیست، پرهیز کنید و تنها این موارد 
را در قالب پرسش طرح کنید. در سایر موارد، انتظارات خود را 
روی برگه ای بنویسید و با فردی که در زمینة آموزش و نیز دورة 
سنی فرزند شما اطالعات دارد، مشورت کنید که آیا انتظار شما 
درســت و منطقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ، با همان 

معیارها روند تحصیلی فرزندتان را دنبال و بررسی کنید.

آموزشمجازیخانواده
از جملــه اتفاقات مهــم در طول دریافت خدمات آموزشــی 
مجازی، آموزش خانواده اســت که مدرســه و دیگــر افراد و 
نهادهای فرهنگی برگزار می کنند. الزم اســت به منظور کسب 
تجربــة آموزش های مجازی و نیز ارتقای آگاهی و مهارت خود، 
از این قبیل اقدامات اســتقبال کنید و در صورتی که مدرسه به 
بهانه های گوناگون از برگزاری چنین کالس هایی پرهیز می کند، 

آن را به عنوان مطالبه و ضرورت با مدرسه مطرح کنید.

مهمتریننقش
والدیندر
مسیرتحصیل
مجازیفرزندان،
تالشبرای
توانمندسازیو
مهارتورزیآنان
استنهآموزش
محتوایدرسی
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خارج از خانه، صرف نظر نمی کنند و با این عبارت که »حاال بعداً 
فیلمــش را می بینی« یا اینکه »بیا توی راه در کالس شــرکت 
کن« و ... طوری وانمود می کنند که این آموزش چندان رسمی 
و پراهمیت نیست. در این شرایط نمی توان انتظار داشت پیگیری 
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