
به جای مقدمه
»صفحة  نمایش رایانه ام ناگهان ثابت ماند ... با یک تصویر کج ومعوج از 
چهره های خسته و منتظر... ده ها چشم در آن واحد به من خیره شده بودند... 
پژواک عجیب وغریبی فضا را پر کرده بود... همه چیز ناآشنا و مضحک به 

نظر می رسید ...«
این کلمه ها توصیف های یک معلم دبستان است که به گفتة خودش 
تقال می کرد تا در یک کالس آنالین، درس جدید کتاب علوم را به بچه ها 
آموزش دهد. این روزها، این دست اتفاقات برای معلمان زیاد رخ می دهد.

شاید فکر کنید که گرفتاری های معلمان و فضای مجازی در دورة 
به عنوان یک  همه گیری »کووید 19« مختص کشور ماست. من هم 
پژوهشگر کنجکاو شدم بدانم، در این روزهای کرونایی بر والدین، معلمان 
و مهم تر از آن بر مجازنشینان بومی کالن شهرهای فضای مجازی، یعنی 

کودکان و نوجوانان در انگلستان چه می گذرد؟ این بود که به بررسی 
حال وهوای آن ها از طریق جست وجوی وب سایت ها، گفت وگو و نشست 

با والدین پرداختم.
 

آزمون و خطا در مدیریت کرونایی مدارس
همان طور که ویروس »کرونا« به شکل یک همه گیری در سراسر دنیا 
شیوع پیدا کرد، بحث آموزش از طریق فضای مجازی هم به یک موضوع 
همه گیر در جهان تبدیل شد. دنیا در یک شوک ناگهانی فرو رفت، ولی 
نظام  آموزشی کودکان و نوجوانان بیشتر از دیگر حوزه ها از این شوک متأثر 
شد. سیاست مداران و دولت مردان در غرب برای مبارزه با این میهمان 
ناخوانده دست به آزمون  و خطا زدند. بعضی از آن ها تدابیر همه گیری تا 
رسیدن به سطح ایمنی را در پیش گرفتند و برخی از همان ابتدا به سمت 
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قرنطینه کردن جامعه رفتند. این آزمون و خطاها در  نظام های آموزشی هم 
به مرحله اجرا درآمد. آموزش ها گاه به شکل مجازی گاه در قالب تلفیقی، 

مجازی و حضوری به شکل محدود برگزار شدند. 
دولت انگلستان پس از مدتی مقاومت در باز نگه داشتن مدرسه ها، با فشار 
والدین مجبور به پذیرفتن طرح قرنطینه شد. مدرسه ها در یک بازة زمانی 
پنج ماهه تعطیل و با فراز و فرودهای خاصی مواجه شدند. در همة دوره های 
تحصیلی، مخصوصًا دورة »امتحان های سراسری دانش آموزان دبیرستانی در 
پایان 16 سالگی« و همچنین در پیش دانشگاهی مشکالت فراوانی رخ دادند. 
مشکالت پیش آمده در نحوة ارزیابی پایان سال بچه ها که با اعتراض والدین 
و دانش آموزان همراه بود و به صحن مجلس کشیده شد، انگیزة بازگشایی 

مدرسه ها را در سال تحصیلی جدید، یعنی 2021-2020 فراهم آورد.

تقویت سامانه های جاری به جای ابداع روش های تازه
نکتة قابل توجه این است که انگلیس، به دلیل داشتن زیرساخت های 
و سخت افزاری  ارتباطی  ابزار  و  مناسب  باند  پهنای  اینترنتی،  مناسب 
پیشرفته، مشکالت کمتری برای فعال نگه داشتن امور جاری جامعه در ایام 
قرنطینه داشت. بسیاری از جلسه های اداری و امور تجاری با کشورهای 
دیگر از طریق اینترنت و نرم افزارهایی مانند زوم، اسکایپ و ... از قبل 
هم انجام می شد. لذا موضوع بسترسازی برای این امور کار سختی نبود. 
نرم افزارهایی که از خیلی قبل استفاده می شدند، در این دوران به سرعت 

به روزرسانی شدند و مورد استفادة آموزشی دانش آموزان قرار گرفتند.

مشکل مجازی دبستانی ها
دانش آموزان سنین پایین تر و در اوایل دوران ابتدایی، به خصوص کالس 
اولی ها با مشکالت بیشتری در آموزش آنالین مواجه هستند. درحالی که 
هنوز با فضای واقعی و فیزیکی مدرسه آشنا نشده اند، مجبور به حضور 
در کالس های مجازی هستند و با اینکه از آموزش و یادگیری چیزی 
نمی دانند، مجبورند بسیاری از موضوع های درسی را تصور کنند و بدون 
استفادة مفید از حواس پنج گانه درس ها را فرا بگیرند. آن ها از دریچة 
صفحة  نمایش رایانه دنیای مدرسه را می بینند و درک می کنند و ارتباط 
با معلمان را در این فضای غیرملموس تجربه می کنند. این تنها مشکل 
بچه های کالس اولی نیست، بلکه مشکل بزرگ تر آن ها ناآشنایی و کار با 

نرم افزارهایی است که برای هدف های غیرآموزشی ساخته شده اند.  
 یکی از معلمان دورة ابتدایی منطقة »ئیلینگ« لندن می گفت: »کودکانی 

که به جای حضور در فضای واقعی مدرسه باید به صفحة لپ تاپ خیره 
شوند، در طول کالس درس وسوسه می شوند، کلیدهای کیبورد را فشار 
دهند، بین پنجره ها جابه جا شوند، و حتی حین کالس گاهی بازی های 
ویدیویی انجام دهند. بعضی ها هم کاًل از جلوی صفحة نمایش غیب 

می شوند! معلوم نیست به کجا می گریزند!« 

فشار روی معلمان در کالس های مجازی
و اما در احواالت معلمان کوشا و فعال اینکه میزان شوک و اضطراب 
وارده بر آن ها، با شروع آموزش برخط بیشتر از دانش آموزان شده است. آن ها 
به سبب اینکه ناخواسته و به ناگهان در فضایی غیرمترقبه قرار گرفته اند و 
مجبور شده اند، فقط از دریچة صفحة  نمایش رایانه با دانش آموزانشان در 

ارتباط باشند، دچار بحران شده اند. 
معلم دیگری که اهل شهر »کاردیف« بود تعریف می کرد: »از زمان 
بروز همه گیری کووید 19 ما معلم ها بیشتر از هر زمان دیگری در ارتباط با 
تماس های تصویری هستیم. چه آن وقت که برای تدریس قرار است جلوی 
یک صفحة  نمایش رایانه، ساعت ها بدون تکان خوردن ثابت یکجا بنشینیم 
و با دانش آموزان حرف بزنیم، چه زمانی که امور اداری آموزشی ایجاب 
می کند، در یک جلسة برخط گزارش کار آموزشی خود را به سایر همکاران 
ارائه دهیم، چه وقت هایی که باید در کنار فرزندان کوچک خود بمانیم و در 
امر آموزش برخط با معلم مجازی او همکاری کنیم، چه وقت هایی که باید 
یادگیری فرزندان نوجوانمان را در کالس های آنالین رصد کنیم، گرفتار 

تماس های تصویری هستیم. 
حتی وقت هایی که نوبت به ارتباطات خانوادگی از طریق صفحة  نمایش 
می رسد و با تمام قوا تالش می کنیم با کلمه ها و جمله های مکرر جبران 
مافات زبان بدن کنیم و در برقراری مؤثر ارتباط با خانواده و دوستان انرژی 
صرف نماییم! همه  و همه به نوعی پس از مدتی طاقت فرسا می شوند. 
مدت هاست که سبک زندگی ما معلمان به دلیل این همه گیری تغییر 
عمده ای کرده و خستگی استفاده از صفحة  نمایش رایانه و دل زدگی از 

فناوری های برخط برای ما نفس گیر شده است.«
 برایم بسیار جالب بود که بیان چنین دل زدگی را از زبان نوجوانان هم 
شنیدم. چند نوجوان که در شهر »میلتون کینز« انگلیس تحصیل می کنند، 
اقرار می کردند از برخط بودن مکرر خسته شده ایم. نوجوانانی که قباًل بدون 
شبکه های اجتماعی و فعالیت های آنالین نمی توانستند زندگی واقعی را 

تصور کنند، در این روزها از اینترنت خسته شده اند! 
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چرا ارتباط برخط خسته کننده است؟
اما دقیقًا چه چیزی معلمان و دانش آموزان را خسته کرده است؟ وب سایت 
»BBC Work Life« در آوریل سال 2020 در یک مصاحبه با یکی 
از استادان حوزة ارتباطات نوشت: »ارتباط در یک تماس تصویری نسبت 
به گفت وگوی رودررو تمرکز بیشتری می خواهد. در تماس تصویری، ما 
باید برای بروز نشانه های غیرکالمی، مثل زبان بدن، حالت های چهره، تن 
صدا و غیره که همگی این ها در برقراری یک ارتباط مؤثر دخیل هستند، 
تالش بیشتری کنیم و این خسته کننده و کالفه کننده است. گاهی تأخیر 
در پاسخ گویی افراد مخاطب، به دلیل مشکالت اینترنتی، گفت وگو را به 
سمت محیط خشک و غیردوستانه هدایت می کند. چالش دیگر این است 
که وقتی تصویر شما توسط دیگران دیده می شود و شما از این قضیه آگاه 
هستید، حتی می توانید خود را در صفحة نمایش مشاهده کنید، به نوعی به 
شما فشار روحی وارد می شود. این احساس استرس زاست. به همین دلیل 

احساس خستگی از صفحة  نمایش به وجود می آید.«

دستیار واقعی معلم در کالس مجازی
از مشکالت تدریس آنالین برای معلمان تعامل با دانش آموزان و کنترل 
کالس به تنهایی است. معلمان به یک دستیار نیاز دارند تا در کنار آن ها، 
به امور بچه ها در این فضا رسیدگی کنند. کنترل خاموش و روشن کردن 
میکروفون بچه ها در حین تدریس معلم، در مواقعی که نیاز است، یکی از 
دانش آموزان پاسخ سؤال معلم را بدهد، حتی کنترل تحرکات دانش آموزان 
و احیانًا ورود و خروج آن ها، از جمله مواردی هستند که حضور یک دستیار 
معلم را ضروری می سازند. از آنجا که به شکل معمول در نظام آموزشی 
انگلیس یک دستیار در کالس برای معلمان وجود دارد، همراهی وی با 

معلم در کالس آنالین توانست کمک مناسبی برای ادارة کالس باشد.

ضرورت همراهی والدین در آموزش های عملی
از آنجـا که در انگلستـان عمـدة آمـوزش هـای دورة ابتـدایی هـمراه با 
آموزش های عملی، بازی و نمایش است، لذا موضوع یادگیری از طریق 
فضای مجازی برای دورة دبستان معضل بزرگی در  نظام آموزش وپرورش 

ایجاد کرده است.
دکتر نانسی کارلسون پایژه1 استاد دانشگاه »لسلی«2 در کمبریج آمریکا 
و دکتر دنیشا جونز3 استاد دانشگاه »واشنگتن« از متخصصان حوزة تربیتی 
کودکان، به دنبال یافتن راه حل های عملی برای این مشکالت هستند. 

آن ها معتقدند: »معلمان کالس های اول و دوم، یعنی سال های ابتدایی 
ورود به مدرسه، با همیاری والدین می توانند عوامل فشارهای خارجی و 
محیطی را روی بچه ها خنثی کنند تا بتوانند برنامة درسی مبتنی بر صفحة 

 نمایش آنالین را برای دانش آموزان فراهم سازند.« 
آن ها در وب سایت خود بسته های آموزشی به والدین ارائه داده اند. بر 
چگونگی  و  بچه ها  درس های  والدین  آموزشی،  بسته های  این  اساس 
مشارکت با معلم را فرامی گیرند و درس های تدریس شده را برای فرزندان 
خود به یک کار عملی تبدیل می کنند. فعالیت های دستی مثل ساختن، 
تنظیم کردن، سرهم کردن بعضی از اشیا، و استفاده از هر فرصت و واقعه ای 
در زندگی روزمره برای آموزش بچه ها، از جملة این نوع فعالیت ها هستند. 
آنچه که برای مسئوالن آموزشی اهمیت زیادی دارد، این است که معلمان 
اطمینان حاصل کنند، یادگیری موردنظر مدرسه برای کودکان در خانه هم 

اتفاق می افتد؛ لذا همکاری نزدیک والدین و معلمان بسیاری مهم است.

به جای نتیجه گیری
در مجموع، شیوع کرونا و خانه نشینی به ما نشان داد که به طور فزاینده ای 
به فناوری دیجیتالی و اینترنتی متکی هستیم. این ابزار سکوی نجاتی برای 
جلوگیری از محبوس شدن در محدودة فیزیکی خانه های ما شدند. شاید 
بتوان به این قضیه بیشتر فکر کرد و با شناخت مزیت ها و فرصت های 
استفاده از این فناوری، از بسیاری از مشکالت رهایی پیدا کرد. تصور کنید 
در روزگار قرنطینه از فناوری ارتباطی آنالین بی بهره بودیم. چه فضایی 
در خانه ها ایجاد می شد؟ کودکان و نوجوانان چگونه می توانستند آموزش 
انجام می شدند؟ چطور می توانستیم  از راه دور  ببینند؟ مشاغل چگونه 
خانواده، فامیل و دوستان خود را ببینیم و از دلتنگی بیرون بیاییم؟ همة 
این ها به لطف حضور همین ابزار ارتباطی برخط شکل کم رنگ تری از 
مشکل را برای ما ترسیم می کنند. البته به شرطی که محاسن آن را بهتر 

بشناسیم و آن را در جهت مفید و ارزنده به کار ببریم.

پینوشتها 
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