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 روح اهلل خليلي بروجني، کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

 بــرای دولت ها و سياســت گذاران 
آموزشی بســيار مهم است که مشخص 
کننــد کــدام سياســت ها و راهبردهای 
آموزشی می توانند تأثير يادگيری آنالين را 
به حداکثر برسانند. در اين يادداشت، نقش 
نگرش دانش آموزان در به حداكثر رساندن 
پتانسيل يادگيری آنالين براي شرايطي كه 
امكان آموزش منظم حضوری وجود ندارد، 

بررسی می شود.
از آنجا که والدين و معلمان در حمايت از 
دانش آموزان برای توسعة اين نگرش  نقش 
اساسی دارند، به ويژه در شرايط غيرحضوری 
بودن مدرسه، سياست گذاری های آموزشی 
بايد با هدف کاهش بار والدين و کمک به 
معلمان و مدرســه برای تقويت و استفادة 

بيشتر از يادگيری آنالين طراحی شود.
بحران همه گيري كوويد 19، اکثر نظام های 
آموزشی را ملزم به انتخاب گزينه هايی ديگر 
به جای آموزش و يادگيری حضوری کرده 
است. به همين دليل، بسياری از نظام های 
آموزشی فعاليت های خود را به صورت آنالين 
دنبال کرده اند تا در حين تعطيلی فيزيکی 

مدرسه، فرايند آموزش تداوم يابد.
آموزش آنالين برای تداوم يادگيری در 
حين تعطيلی فيزيکی مدرسه ها ابزار مهمی 
بوده است. با اين حال، هنوز نگرانی هايی 
وجود دارد که ممکن است يادگيری آنالين 

جايگزين مطلوبی برای آموزش حضوری 
نباشد؛ به خصوص در شرايط نبود دسترسی 
جهانی به زيرســاخت ها )ســخت افزار و 
نرم افزار( و نبود آمادگی کافی در معلمان و 
دانش آموزان برای مطالبات منحصربه فردی 
که يادگيری آموزش آنالين ايجاب می کند.

ايجاد نگرش مثبت نسبت به يادگيری 
آنالين می تواند به دانش آموزان کمک کند 
برخی از چالش های بالقوة ناشی از يادگيری 
آنالين را از بين ببرند. به طورکلی، نگرش 
مثبت نســبت به يادگيری، خودتنظيمی 
و انگيزه هــای ذاتی بــرای يادگيری، در 
بهبود عملکرد دانش آموزان نقش مهمی 
دارد و در شــرايط همه گيری کوويد 19، 
اهميت اين مؤلفه ها و يافتن راه هايی برای 
توجــه جدی به آن هــا، بيش ازپيش بايد 
جزو برنامه های آموزشــی باشــد. نگرش 
مثبت دانش آموزان بــه يادگيري، افزون 
بر الگوهاي آموزشــي، تا حدود زيادی از 
حمايتی متأثر است که آن ها از خانواده ها 
و معلمان دريافت می کنند. حمايت عاطفی 
والدين از فرزندانشان و همچنين اشتياق 
معلم بــه آموزش، از جملــه راهكارهايي 
اســت كه نگرش های مثبت دانش آموزان 
نســبت به يادگيری را رشد می دهد. اين 
نگرش های مثبت، گرايش ها و تمايالتي را 
در دانش آموزان ايجاد می کنند كه توانايی 

حداكثري آن ها در اســتفاده از يادگيری 
آنالين را در پی دارد.

يکی از سياســت گذاری های نظام های 
آموزشی در اين شرايط بايد به راهنمايی 
و آموزش والدين در مورد روش های مؤثر 
برای حمايــت از يادگيری فرزندانشــان 
معطوف باشــد. درعين حال، معلمان نيز 
به پشتيبانی و آموزش مستمر نياز دارند 
تا قادر باشــند فناوری را به طور مؤثر در 
شــيوه ها و روش های تدريس و ارزشيابي 
خود به کارگيرنــد و به دانش آموزان، برای 
غلبه بر برخــی از مشــکالت مربوط به 

يادگيری آنالين، کمک کنند.
بنابراين، مهم اســت که سياست گذاران 
آموزشــي درک کنند چه عواملی مانع از 
آموزش مناسب و کافی دانش آموزان در اين 
شرايط شده اند. در اين ميان، افزون بر کمبود 
زيرساخت ها و آمادگی ناکافی مدرسه ها و 
معلمان، از نبود دستورالعمل های مناسب 
آموزشــی نيز می توان صحبت کرد. اين 
عناصر در هر کشوری نتايج متفاوتی را در 
کيفيت يادگيری آنالين ايجاد کرده است 
و ايــن نگرانی را در پی دارد که در صورت 
نبود اقدامات ســريع و مناسب اصالحی، 
ممکن است نابرابری در نتايج آموزشی در 
گروه های اقتصادی اجتماعی تقويت شود1.
مطالعات و پژوهش های انجام شده پيش 
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از همه گيــری بيماری کوويد 19 نشــان 
می دهنــد، ابزارهای ديجيتال زمانی برای 
يادگيــری دانش آموزان مفيــد و مؤثرند 
برای تکميــل آموزش های حضوری  که 
از آن ها اســتفاده  شــود. به همين دليل، 
دولت ها، سياست گذران آموزشی و مديران 
مدرســه ها بايد تالش کنند معلمان را در 
اســتفاده از ابزارهای آنالين در شيوه های 
آموزشــی آنالين، به طور مستمر حمايت 
کنند. برای مثال، با هدف ارائة راهنمايی 
و ايجاد انگيزة مثبت در دانش آموزان برای 
يادگيری آنالين، به معلمان آموزش دهند.

اگرچه نگرش مثبت دانش آموزان نسبت 
به يادگيری از عوامل مهم پيشرفت تحصيلی 
آن ها در زمان های عادی است، اما به دليل 
چالش های خاص و منحصربه فرد يادگيری 
آنالين، احتمااًل اين شيوه از يادگيری، در 
شرايط فعلی از اهميت بيشتری برخوردار 
خواهد بود. يادگيری آنالين دانش آموزان 
را به تکيه بــر انگيزه های ذاتی، يادگيری 
ذاتی، خودتنظيمی و خودکارآمدی ملزم 
کرده است. به همين دليل، ايجاد نگرش  
مثبت دانش آموزان نسبت به اين شيوه از 
يادگيری، می تواند کليدی باشد برای رفع 
مشــکالتی اصلی که دانش آموزان ممکن 
است در موج آيندة فراگيری اين بيماری 

دوباره با آن مواجه شوند.

آیا خانواده ها و معلمان می توانند 
از یادگیری آنالين پشتیبانی 

مؤثرتری داشته باشند؟
نگرش هـــای مثبــت در يادگيـــری 
دانش آمــوزان، ريشــه در حمايتی دارد 
کــه آن هــا از معلمــان و خانواده های 
خود دريافــت می کننــد. پژوهش ها به 
نقش مهم شــيوه های آمــوزش معلم و 
همچنين حمايت عاطفی والدين به عنوان 
محرک های مهم رشد نگرش های مثبت 
در دانش آموزان اشــاره دارنــد. بنابراين، 
شــناخت روش های حمايتی معلمان و 
خانواده ها می توانــد به آن ها كمك كند 
روند يادگيری آنالين دانش آموزان را بهتر 

دنبال کنند.
شواهد نشــان می دهند که والدين در 
دوران يادگيری آنالين در خانه، می توانند 
نقش مهمی داشته باشند. مانند اطمينان 
از اينکه فرزندانشان از برنامة درسی پيروی 
می کننــد. همچنين، والديــن با حمايت 

عاطفی از فرزندانشان، سبب می شوند آن ها 
انگيزه و اهداف بلند پروازانة خود را حفظ 
کنند، چرا که در شرايط بی توجهی، ممکن 
است فرزندانشــان به راحتی از يادگيری 
مستقل دلســرد شــوند. بنابراين، برای 
دولت ها، سياست گذاران آموزشی و مديران 
مدرسه ها بسيار مهم است که برای مقابله 
با اين مســائل و تقويت مشارکت والدين 

اقدامات سريع و مؤثري انجام دهند.

سیاست های حمایت 
از خانواده ها و معلمان

تجزيه وتحليل ارائه شده در باال، اهميت 
نقش خانواده ها و معلمان را در حمايت از 
يادگيری و ايجاد انگيزة مثبت يادگيری 
در دانش آمــوزان، به خصوص در تعطيلی 
مدرسه ها، برجسته کرده است. بنابراين، 
مهم است که دولت ها راه های تعامل مؤثر 
خود را با مدرســه ها، معلمــان و والدين 
تسهيل کنند. يافتن روش های مؤثر برای 
والدين شــاغل، به منظور تأمين مراقبت 
و حمايــت از فرزندانشــان در کارهای 
مدرســه، ضمن توجه به تعهدات شغلی 
خود، چالش مهمی اســت که بســياری 
از دولت ها ســعی در رفع آن دارند. اکثر 
کشــورها در حال حاضر در اين راستا با 
گســترش فرصت های حضور والدين در 
کنار فرزندانشــان، برنامه هايی را به اجرا 
گذاشــته اند2. ارائة اطالعات مناســب به 
والدين در مــورد چگونگی حمايت مؤثر 
از يادگيری فرزندانشــان می تواند نتايج 

آموزشــی را بهبود بخشــد. برای مثال، 
محتواهاي مناســبي كه در شــبکه های 
رشد و شــاد بارگذاري می شوند، در اين 
راســتا می توانند نقش مهمی ايفا کنند. 
مديران و معاونان آموزشــی مدرســه ها 
همچنيــن می توانند با تقويــت تعامل 
مدرسه و والدين، در مورد شيوه های مؤثر 
حمايت از يادگيری فرزندان خود، نقش 
مهمی داشته باشــند. معلمان همچنين 
برای انطباق سريع شــيوه های آموزشی 
خود بــا يادگيری آنالين، بــه آموزش و 

پشتيبانی های علمي و فني نياز دارند3.

پی نوشت ها
1. نتايج يک پژوهش در انگلستان حاکی از آن است 
که فرزندان خانواده های به نسبت برخوردار، در مقايسه 
با خانواده های فقيرتر، در شرايط دور از مدرسه، حدود 
30 درصد بيشتر وقت خود را برای يادگيری در خانه 
گذرانده انــد، در حالی که دانش آموزان مدرســه های 
ثروتمندتر، بــرای يادگيری )مانند تدريس خصوصی 

آنالين( به منابع بيشتری دسترسی داشته اند.

2. برای مثال، در اســلوونی، والدين شــاغل مجاز به 
مرخصی استحقاقی تا سه ماه هستند، به طوری که ۸0 
درصد درآمد آن ها توســط دولت پرداخت می شود. به 
همين ترتيب، در آلمان والدين دارای فرزندان زير 12 
ســال، از شش هفته مرخصی استحقاقی با 67 درصد 
درآمد در ماه برخوردار می شوند. در اياالت متحده، والدين 
دارای فرزندان زير 1۸ سال که مدرسة آن ها بسته شده 
است، مجاز به مرخصی اســتحقاقی خانوادگی تا 12 
هفته هستند و دو سوم حقوق آن ها پرداخت می شود. 
کشــورهای ديگر مقررات مشــابهی را وضع کرده اند، 
برای مثال، كشورهاي کانادا، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و 
انگلستان، در حالی که مدرسه ها تعطيل هستند، برای 
تحريک مشــارکت والديــن در فعاليت های يادگيری 
فرزندانشان، ضمن حفظ شغل و پرداخت حقوق آن ها، 

اقداماتی از اين دست انجام داده اند.
  3. در اين ميان می توان به تجربة فرانســه اشاره کرد 
که با ايجاد شــبکه ای از مشاوران آموزش ديجيتال و 
آنالين محلی، و ارائة آموزش آنالين به آن ها در مورد 
در دسترس بودن و اســتفاده از منابع ديجيتال برای 
آموزش وپرورش و با ترويج شيوه های آموزشی متناسب 
با تداوم آموزشــی و باز شــدن تدريجی مدرسه ها و 
دانش آموزان، از معلمان و مديران مدرسه ها پشتيبانی 

کرده است.
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در نوشتن اين يادداشت از برخي نكات 
مندرج در گزارش سازمان همکاری و 
توسعة اقتصادی (OECD) در خصوص 
وضعيت آمــوزش آنالين در شــرايط 
همه گيري بيماري كوويد 19 استفاده 
شده اســت. متن كامل اين گزارش را 

می توانيد در نشانی زير مطالعه كنيد:


