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ريحانه صادقی
دبير مدارس استعدادهای درخشان اصفهان
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی

 چکيده
در پژوهــش حاضر به نقش مؤثر قدرت 
  معلمــان در ادارة کالس و تدريــس در 
فضــای مجازی اشــاره می کنيــم. ادارة 
دليــل حضور  به  کالس های حضــوری 
عينــی   معلمــان و کنتــرل مســتقيم 
کالس به وســيلة آنان، ســاده  تر از ادارة 
اين  نتايج  است.  کالس های غيرحضوری 
تحقيق که بــه روش توصيفی و تحليلی 
و بــا بهره گيــری از تجارب آموزشــی و 
نيــز منابع کتابخانه ای به انجام رســيده 
اســت، نشــان می  دهد که   معلمان آگاه 
از روش هــای متنــوع تدريس و مباحث 
تربيتــی، در صــورت رعايــت اصول و 
آموزه های تعليم و تربيت در پرتو تعامل 
با فراگيرندگان نوعی پيوند عاطفی ميان 
خود و دانش آموزان به وجود می آورند و 
بدين صــورت، کالس درس را در فضای 
به گونه ای مديريت می  کنند که  مجازی 
محيط آن بــرای هر دو عنصــر   معلم و 

شاگرد جذاب، فعال و شاداب باشد.
کليدواژه ها:   معلم،    دانش آموز، تعليم وتربيت، 

فضای مجازی، آموزش وپرورش، مديريت

۱. مقدمه
امــروزه، نقــش و تأثير چشــمگير فاوا 
(فناوری اطالعات و ارتباطات) بر کســی 
پوشيده نيســت. رشد و توســعة دانش، 
پابه  پای رشد فناوری به خصوص در زمينة 
تدريس  فرايندهاي  ارتباطات،  و  اطالعات 
و يادگيــري را هرزمانی  و هر مکانی کرده 
است. پژوهشگران اذعان دارند که معلم يا 
استاد مهم ترين عامل مؤثر در به کارگيری 
مناسب رسانه هاســت و فناوری، سازه ای 
کارآ بــرای ياددادن هــای مؤثــر و مفيد 
می باشــد. حتی آنان به اين حقيقت مهم 
اشــاره دارند که اين فرد يا عامل کليدی 
از نظام ياددهی-  (معلم)، عمدتًا جزئــی 
يادگيری اســت (رئــوف، ١٣٨٧: ١٠٩). 
در آموزش مجــازی، تدريــس بر مثلث 
ياددهنــده، يادگيرنده و تعامــل اين دو 
عنصر استوار است. البته وظايف   معلم در 
محيط مجازی و برخط (آنالين) با فضای 

حضوری تفاوت هايی دارد. 
در محيط آموزشِی مدرسه و کالس های 
حضــوری به دليــل ارتباط مســتقيم و 
چهــره به چهرة   معلم و شــاگرد،   معلم از 

بازخوردهــای تدريــس خود بــه صورت 
آشــکارتری آگاه می گــردد و می تواند با 
مثال هــای متعدد، محتوای آموزشــی را 
تبيين کند يا با مشــاهدة ناهنجاری های 
رفتاری فراگيرندگان و طرح نکات تربيتی، 
آنان را هدايت و راهنمايــی نمايد اما در 
محيط مجازی، اين مســئله به راحتی بر 
وی مکشوف نخواهد شد. سوای شخصيت 
روانــی و فردی فراگيرنــدگان که ممکن 
است مانع پرسش مجدد مطلب آموزشی 
از   معلم در فضای مجازی و باعث احساس 
نگرانــی از بازخوردهای غيرمنتظرة   معلم 
يا هم کالســی ها شــود، مســائل ديگری 
چون ناســازگاری اينترنت و قطع و وصل 
آن، فراينــد آموزش را بــرای گروهی از 
  دانش آموزان مختل می کند. اين مشکالت 
موجب افزايش نگرانی و اضطراب روحی و 
روانی فراگيرنده می شــود. از سوی ديگر، 
مجازی  آموزش  فراگيرنــدگان،  از  برخی 
را چندان مهم تلقــی نمی کنند و ممکن 
است حضور فعالی در کالس درس نداشته 
باشند. در اين گونه محيط ها استاد و   معلم 
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(ياددهنده) بايد به طريقی عمل کنند که 
(يادگيرنده)  دانش  آموز  اشــتياق  و  شوق 
را به مطلــب ارائه شــده، افزايش دهند. 
  معلمــان آگاه و جــدی، کالس را به نحو 
شايســته و مؤثر کنترل می کنند و رفتار 
خودشــکوفايی را از خود بــروز می دهند. 
شايســتگی آن اســت کــه   معلــم بداند 
می تواند کارش را هر چند هم که ســخت 
باشــد، درست انجام دهد و اين موضوع از 
تجزيه و تحليل اعمال وی به دست می آيد 
(بختيارنصرآبادی و نوروزی، ١٣٨٢: ٣٤).

 Abraham Maslow) آبراهــام مزلــو
,١٩٠٨-١٩٧٠) در سلسله مراتب نيازهای 
انسانی، خودشــکوفايی را باالترين طبقة 
نيازهــا می دانــد. نظرية سلســله مراتب 
نيازهای انســانِی مزلو، معموًال به شــکل 
هرمــی متشــکل از پنج يا هفــت طبقه 
ترســيم می شود. اين سلســله مراتب، از 
نيازهــای ابتدايی در طبقة پايين شــروع 
می شــود و هر چه باالتر می رود، نيازهای 
پيچيده تــر انســانی را معرفی می کند که 
بــه ترتيب عبارت انــد از: نيازهای وجود، 
نيازهای ايمنی جويی معنوی، نياز محبت 
و دوســتی با خدا، نياز کرامت نفس، نياز 
خودشــکوفايی معنوی و تقرب به خدا. بر 
اين پايه، نيازهای معنوی از ديدگاه اسالم 
نيز در چارچوب هرم مازلو جای می گيرد 
و متناظر به آن است. از ديدگاه اسالم، اين 
نيازهای معنوی مطرح شــده را می توان 
راهبردهای مناسبی برای هدايت نيازهای 
زيســتی و عاطفی - روانی به شمار آورد 

(شجاعی، ١٣٨٦: ٨٧ و ١١٣).
طبق نظر مزلو، افراد خودشکوفا در انجام 
دادن کارها سخت کوش اند و برای رسيدن 
بــه ارزش های واال از هيچ تالشــی دريغ 
نمی ورزند. يکــی از ويژگی های اين افراد، 
مســئله مداری است؛ يعنی خود را موظف 
به انجــام دادن رســالتی می دانند که بر 
دوش آن ها گذاشــته شده است. از ديدگاه 
مزلو، افراد خودشکوفا هيچ گاه نه به دليل 
محروميت ها و کمبودها بلکه برای رشــد 
و ترقی و رســيدن به تمــام آنچه زيبندة 
آن هاســت، برانگيخته می شــوند و اغلب 
مســتقل از پاداش های بيرونی، با انگيزه و 
عالقه برای خير بشريت، در تالش و تکاپو 

هســتند. برای نمونه، آن ها درس دادن به 
بچه های درجه چهار را بر به  دست آوردن 
شــغلی با حقوق باال ترجيح می دهند؛ به 
دليل آنکه درس دادن بخشــی از هويت 
و احساس مســئوليت آن هاست (مطهری 

طشی و ديگران، ١٣٨٢: ١٠٠-٩٤).
در اين پژوهش، بــه برخی از نکات مهم 
و اساســی و کاربــردی در   تعليم وتربيت 
فراگيرندگان به خصوص در محيط مجازی 

اشاره می کنيم.

۲. راهکارهای نفوذ معنوی   معلم 
در دل دانش آموزان

۲-۱. نقش الگوشوندگی 
  معلم

يکی از راه های پرورش نيروی انسانی در 
الگوسازی است.  ســطح کالن اجتماعی، 
اسوه ها نمونه های بشری هستند که گفتار، 
کردار و ســلوک و عقيده شــان سرمشق 
عينی ديگران و روش، منش و بينش آنان 
مورد تأييد ديــن و معيار زندگی ديگران 
قرار می گيرد (عباسی مقدم، ١٣٧٩: ٥٩-
٤٥).   معلمان اخالق مدار و  صاحب علم و 
فرزانگی، در زمرة معلمان الهام بخش قرار 
دارند  که افق خويش را از ســطح انتقال 
معلومات و داده های علمی فراتر می برند و 
با صيد قلب ها و فرصت ها شاگردان را در 
پی خود می برند و بــا تأثيرگذاری عميق 
در وجود ايشان، شأنی پيامبرگون يافته اند 
(رمضانی و ديگــران، ١٣٩٨: ١٥٧). اين 
فرزانگان متعهد، به عنوان نمونه های عينی 
هدايــت، به طريقی مؤثــر آحاد جامعه را 
در مســير تعالی و رشــد و بالندگی قرار 
خواهند داد و با پرورش شاگردانی متکی 
بر فضيلت و علم و تقوا حتی بعد از مرگ 
نيز  همچنان برای افراد انسانی نقش الگو 
و اســوه خواهند داشت. اسوه ها مهم ترين 
ســرمايه های اجتماعی  اند که قادرند افراد 
را بدون تهديد و يا تشــويق، به ســمت و 
سوی خود جذب کنند. اينان در حقيقت 
از طريــق تأثيرگــذاری بر ذهــن و روان 
مخاطبــان، آنــان را وادار می  کنند بدون 
اکراه، موضوعــی را بپذيرند و يا مانند آن 
عمل کنند (ناظمی اردکانی، ١٣٩٥: ١٥). 
بنابراين، نهادينه  سازی ارزش  ها و رفتارهای 

صحيح در پرتو اسالم ناب محمدی (ص) 
در اذهان و رفتار دانش آموزان بيش از هر 
چيز به نحوة رفتار و گفتار و کردار   معلمان 
بســتگی دارد. نفوذ معنوی   معلم در بين 
مخاطبــان و در اصطالح امــروز «قدرت 
نرم»(Soft power) از جمله مسائل مهم 

تأثيرگذار در ديگران است.
به طور کلــی، قدرت به معنــای توانايی 
اعمــال نفــوذ در رفتــار ديگــران برای 
دســتيابی بــه نتيجة مطلــوب و اهداف 
دلخــواه اســت. زور، تطميــع و ارعاب از 
روش های گوناگون نيل به قدرت است که 
 (Hard power) از آن  به قدرت ســخت
تعبير شده اســت. تشخيص اينکه قدرت 
می توانــد بدون کاربرد تهديد يا تشــويق 
به صــورت ناخودآگاه بــر روان مخاطب 
اثر بگذارد، در آرای انديشــمندانی چون 
جــوزف نای (Joseph Nye) و ميشــل 
ديگران  و   (Michel Foucault) فوکــو 
قابل بررسی است (اسکندری، رستم زاده، 
١٣٩٥: ٨٥) که از آن به قدرت نرم تعبير 
می کنند.تأثيــر قدرت نرم تــا حد زيادی 
دريافت کننده  مخاطبان  قبول  به  بستگی 
دارد (ترابــی، ١٣٨٩: ٨٧). ماهيت قدرت 
نرم در گفتمان اسالمی به شدت اخالقی و 
مبتنی بر ارزش های دينی و اخالقی است. 
خدامحوری، توســل و ارتبــاط معنوی با 
معصومينـ  عليهم السالمـ   عدالت خواهی، 
خوش خويی و تعامل درست با ديگران از 
جمله مؤلفه های قدرت نرم در اســالم به 
شــمار می رود. همچنين، اعتقاد به اصل 
امامت و پيروی از واليت فقيه در فرهنگ 
سياسی شيعه يکی از مؤلفه های تأثيرگذار 
در قدرت نرم به شمار می رود (ملک زاده، 

.(١٣٩٣: ١٢٢
  معلم در جريان آمــوزش بايد به بينش 
و نگرش خــود صبغة الهی ببخشــد و با 
بهره گيری از نقش الگوشــوندگی خويش 
در جهت اصالح نسل نوجوان و تعالی آن 
به سوی توحيد گام بردارد. او می تواند در 
پرتو شــريعت، ارتباط با پروردگار، توسل 
بــه معصومين (ع)، رعايت تقوا و ســبک 
زندگی اســالمی را به عنوان مبانی فکری 
ارزش ها برای مخاطبان خود تبيين نمايد 
(فرهاديان، ١٣٩٨: ١٨-١٥). از اين روی، 
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توجه به ارزش هــا و نهادينه کردن آن در 
برخوردار  بسزايی  اهميت  از  دانش آموزان 

است.
ارزش ها حيــات يک ملــت را به وجود 
می آورند. اموری که برای يک ملت مطلوب 
و پذيرفته شــده هســتند و افراد، رفتار و 
گفتار خــود را بر پاية آن امــور موجه و 
مشروع می دانند، «ارزش» ناميده می شود 
(ملکی، ١٣٧٦: ٣٣). تنها معرفی  ارزش ها 
کافی نيست بلکه بايد آن ها را در طبيعت 
مخاطب، نهادينه ســاخت. نهادينه کردن 
و  عملياتی کردن  ارزش هــا در حقيقــت 
اجرايی نمودن ســند تحول بنيادين نظام 
آموزش وپرورش کشــور است (فرهاديان، 

١٣٩٨: ١٩،٢٥ و٢٧). 
يکــی از اصــول مهــم نهادينه ســازی 
ارزش ها عامل بودن خود   معلم و يا مربی 
بدان هاست. بهترين روش تربيت آن است 
که مربی خــود را تربيت کند (مظاهری، 
١٣٧٦: ٢٢)؛ چرا که گفتار و رفتار   معلمان 
و مربيــان همواره در برابــر ديدگان نقاد 
نوجوانان قرار دارد. امام علی (ع) در حکمت 
هفتاد و ســوم نهج البالغه دربارة اهميت 
تربيت نفس، به  خصوص از ســوی رهبران 
و پيشوايان مردم، می فرمايند: «َمْن َنَصَب 
َنْفَسُه لِلنَّاِس ِإَمامًا َفْلَيْبَدْأ بَِتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل 
َقْبَل  َتْأِديُبُه ِبِســيَرِتِه  َوْلَيُكْن  َغْيِرِه،  َتْعِليِم 
ُبَها َأَحقُّ  َتْأِديِبِه بِِلَســانِِه وَ  معلم َنْفِسِه َوُمَؤدِّ
بِِهْم»؛كسي  بِاْالْجَالِل ِمْن   معلم النَّاِس َوُمَؤدِّ
كه خود را در مقام پيشــوايي و امامت بر 
مردم قرار مي دهــد، بايد پيش از آنكه به 
تعليم ديگران مي پردازد، به تعليم خويش 
بپــردازد و بايد تأديب و تعليم او نســبت 
به ديگران پيش از آنكه با زبانش باشــد، 
با عمــل صورت گيرد و كســي كه   معلم 
و ادب  كنندة خويشتن اســت، به احترام 
سزاوارتر از كســي است كه   معلم و مربي 

مردم است (مکارم،١٣٩٠:حکمت٧٣).

۲-۲. روش های مديريت مؤثر 
در تدريس در فضای مجازی

۲-۲-۱.روش ارائة محتوا
آنچه پيش از هر چيز برای   معلم و استاد 
در فضای مجازی اهميت دارد، طرح درس 
مکتوب است. طرح درس، برنامه ای مدّون 

و منظم اســت که ياددهــی - يادگيری 
را آســان تر می کند.داشــتن طرح درس 
در کالس مجــازی به مراتــب مهم تر از 
کالس های حضوری است. در طرح درس، 
عوامل اصلی فرايند تدريس به طور منطقی 

و به دور از آشفتگی پيش روی   معلم قرار 
می گيــرد و او می تواند بــا اعتماد به نفس 
باالتــری به امــر آموزش اهتمــام ورزد. 
از طرفــی، موجب القــای اهميت نظم و 
انضباط کاری به مخاطبان، طی آموزشی 
نهفته از ســوی   معلم خواهد شــد. پس 
از آن، تغييــر روش در تدريــس اســت. 

ياددهنده بــرای اجرای آموزش اثربخش، 
بايــد روش تدريس خود را بــه گونه ای 
تغييــر دهد که بتواند محتــوای درس را 
به شکل ســاده  تر از حضور در آموزشگاه 
(کالس های حضوری) ارائه دهد. تعليم و 

آمــوزش در فضای مجازی به دليل تلفيق 
روش های گوناگون تدريس، نياز به صرف 
وقت بيشــتر و تالش های مستمر دارد. از 
ايــن روی، ضــرورت دارد   معلم، محتوای 
درس را در قالب هــای مختلــف از جمله 
پوشه  های شــنيداری، نوشتاری، تصويری 
و چندرســانه ای تهيه و بــه دانش  آموزان 
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ارائه کند. از سوی ديگر، توجه به زمان آموزش نيز 
مورد تأکيد است. زمان های طوالنی تدريس، عالوه 
بر ايجاد نگرانی و خســتگی و مشکالت جسمی و 
روحــی برای دانش آموز، او را نســبت به حضور در 

کالس بی رغبت می کند. 
حضور به موقــع   معلم در محيــط مجازی کالس 
درس و نيــز اعــالم پايان تدريس و يــا کالس از 
ســوی او، افزون بر آنکه امر آموزش را در يک سير 
منطقی و خطی منظم قرار می دهد، شــاگردان را 
از ســردرگمی و پريشانی دور می ســازد. بنابراين، 
توجه به زمان بندی در طرح درس مکتوب ضرورت 
دارد. بعضــی از   معلمان هنــگام آموزش در فضای 
مجازی، گروه را يک ســويه می کنند تا پرسش های 
دانش آمــوزان مانــع اجرای تدريسشــان نشــود. 
به نظر می رســد آنان ايــن روش را به دليل وقت 
محدود کالس و يا پرســش های نابجای عده ای از 
دانش آموزان، مفيــد می دانند اما بايد گفت کالس 
درس، تعاملی بين   معلم و شــاگرد اســت و ارتباط 
ايــن دو عنصر در فضای مجازی اگر بيش از کالِس 
حضوری نباشــد، کمتر نيســت. برای رفع مشکل 
پرسش های حاشيه ای و نابجای شاگردان، الزم است 
در آغاز درس، مقرراتــی را برای آنان تعريف کرد؛ 
اينکه   معلم (ياددهنده) به شاگردان(يادگيرندگان) 
اطمينــان دهد که در پايان هــر بخش، تدريس را 
متوقف خواهد کرد و به آنان فرصت ســؤال خواهد 
داد؛ پس فراگيرندگان بايــد اجازه دهند که   معلم 
محتوای درس را ارائه دهد و اگر ســؤالی دارند، در 

زمان خود از   معلم بپرسند.
ايجاد حس حضور و همراهی   معلم با شــاگردان، 
افزون بــر آرامش خاطــر دانش آمــوزان، محيط 
غيرحضوری را برای آنان، خوشــايند و امن تر جلوه 
می دهد؛ زيرا مخاطبــان اطمينان دارند که ارتباط 
بين   معلم و شــاگرد همچنان برقرار است و پس از 
تدريس، آنان با انبوهی از پرســش ها و اشکاالت در 

اين فضای پرمشغله رها نخواهند شد. 
  معلم مجــازی با طراحی مناســب تکاليف متنوع 
و ارزشــيابی های مســتمر در آغاز و حين و پايان 
تدريــس دانش آمــوز را با محتــوای جديد درگير 

می نمايد و به او فرصت پرسش و پاسخ می دهد.

۲-۲-۲. ارتباط کالمی
آنچه همــواره در فرايند تعليم وتربيت، به  خصوص 
در آموزش های مجــازی، مهم تريــن و مؤثرترين 
گام محسوب می شــود، ارتباط کالمی بين   معلم و 
شاگرد اســت. مهارت در برقراری ارتباط کالمی و 

مهارت های هوش عاطفی  مهم ترين عامل در ايجاد 
انگيزه و شور و شــوق و تعامل بين   معلم و شاگرد 
خواهد بــود. نحوة بيان و کالم   معلــم در برخورد 
با دانش آموز در فرايند آموزش و پرســش و پاسخ 
بخشــی از آموزش های رفتاری است که شاگردان 
به طور پنهان و غيرمستقيم در زمينة شيوة ارتباط 
با ديگــران فرامی گيرند و در وجــود آنان نهادينه 
خواهد شــد و به تحول فــردی و اجتماعی خواهد 
انجاميد. گاه بی توجهی به اين موضوع و ساده انگاری 
آن موجب بــروز اختالالت رفتاری و آســيب های 
اجتماعــی در زندگی آيندة نوجوان خواهد شــد. 
بر اين اســاس اســت که نظريه پردازان قدرت نرم، 
بخشی از جذابيت فرد الگوشونده را ناشی از سخن 
گفتن او،  واژگان مورد استفاده و ارتباط کالمی اش 

با مخاطب تعريف می کنند.
فضای مجازی با وجود رغبت کاربران به اســتفاده 
از آن، در مواقــع ياددهی و آمــوزش برای نوجوان 
جذابيــت چندانی نــدارد و ممکن اســت هنگام 
تدريس   معلــم   دانش آموزان حاضــر در کالس در 
سايت  های ديگر مشــغول گفت وگوهای دوستانه با 
يکديگر باشــند. اينجاست که رسالت مهم   معلمان 
در فضــای مجازی آشــکارتر می شــود.   معلم بايد 
بتوانــد با ايجاد خالقيت و تحــول در آموزش  های 
غيرحضوری، فضايی نشــاط انگيز و مطلوب را برای 
دانش  آموزان فراهــم نمايد؛ به طوری که آن ها برای 
حضور داوطلبانه و مشــتاقانه در کالس درس وی 
لحظه شــماری کنند. در اين ميان، الزم است نحوة 
ارتباط و رفتار   معلم در هميــن مورد به طور مجزا 
بررســی گردد. خوشــايند بودن يک رفتار و لذت 
بردن از آن و اجتناب از امور ناخوشايند سبب ميل 
به انجام دادن آن رفتار می  شــود. اين موضوع يکی 
از عوامل انگيزشــی تغيير رفتار در ديگران اســت 

(نوری، ١٣٩٦:٦، به نقل از فيسکه). 
  معلــم در آغــاز تدريــس بــا اطــالع از حضور 
دانش آموزان، کالس را با نام و ياد خداوند شــروع 
می کنــد و پس از آن گفت وگــوی کوتاهی همراه 
با احوال  پرســی از بچه ها انجام می دهد. شــناخت 
دانش آموزان و صدا   زدن آنان با نام کوچک، محيط 
آموزشــی را دوســتانه تر خواهد نمــود. اگر   معلم 
در جلســة گذشته پاسخ ســؤال يا حل تمرينی را 
به جلســة آينده موکول کرده اســت، بايد به قول 
خود عمل کند و در اولين جلســة پــس از آن، با 
يادآوری به شــاگردان، پاسخ گوی مسئله باشد؛ هر 
چند دانش آموزان آن را فراموش کرده باشــند. گاه 
ممکن اســت بعضی از دانش آموزان با طرح بعضی 

تعليم و آموزش 
در فضاي مجازي 

به دليل تلفيق 
روش هاي 
گوناگون 
تدريس، 

نياز به صرف 
وقت بيشتر 
و تالش هاي 
مستمر دارد
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مشــکالت، فضای کالس را به حاشيه بکشانند که 
در اين صورت،   معلم می توانــد با بيان چند جملة 
کوتاه و ابراز همدلی نســبت به آنان، قول دهد که 
اين مطلب را در فرصتی خارج از ســاعت کالســی 
در گروهی جداگانه بررســی خواهد کرد يا از آنان 
بخواهــد نظرهای خود را پــس از پايان کالس در 
صفحة شخصی او قرار دهند. ممکن است در ابتدای 
کار، اين روش برای   معلم وقت گير باشد و او نتواند 
آن گونه که مورد نظر مخاطبان است، آنان را اقناع 
کند اما اين روش موجب جلب اعتماد دانش آموزان 
خواهد شــد؛ زيرا متوجه خواهند شد که   معلم در 
حد توان خود قصد دارد به آنان کمک کند. همين 
مســئله محيط کالس را در حالت تعاملی دوستانه 

قرار خواهد داد. 
نکتة ديگــر دربارة انجام دادن تکاليف اســت. در 
فضای مجازی درخواســت انجام دادن تکاليف زياد 
و وقت گير از شــاگردان، عالوه بر آنکه روح و روان 
آنان را آزرده می کند، چندان هم ثمربخش نخواهد 
بــود. بهترين روش انجــام دادن تکاليف در همان 
زمان برخط (آنالين) بودن بچه  هاست.   معلم در اين 
صــورت با دادن تکاليف کوتاه و پرســش از بچه ها 
آنــان را به فعاليت تشــويق می کند و پاداش را در 
لحظه می دهد. معموًال دانش آموزان زرنگ پاسخ ها 
را در همان لحظة اول می فرستند و اين فرصت را از 
ديگران سلب می کنند. در اين صورت، دانش آموزان 
ضعيف تر به حاشيه کشيده می  شوند. رسالت تربيتی 
  معلــم در حين آمــوزش با بيان کلماتی ارزشــی، 
معنادار می شــود. او با ارســال جمالت تشويقی و 
تربيتــی در فضيلت صبر و تحمل، شــاگردان را به 

رفتار صحيح فرا می خواند.
مشکلی که اکثر   معلمان در محيط غيرحضوری و 
هنگام آموزش با آن مواجه اند، پرسش های تکراری 
دانش آموزان اســت. ممکن است پرسشی ساده به 
دليل مشــکالت قطع شــدن و يا کندی ِنت برای 
دانش آموزان، نگرانــی از عقب افتادن از کالس و يا 
گم شــدن پاســخ   معلم در بين پرسش های بچه ها 
بارها تکرار شود و   معلم هم آن را بارها متذکر شود. 
در اين  صورت، او می تواند با گفتن جملة «چه کسی 
پاسخ اين سؤال را خواهدداد؟» از مشارکت بچه ها 
در ادارة کالس يــاری بگيرد و ســپس از همياران  
سپاسگزاری کند. اين روش، دقت بچه ها را افزايش 
می دهد. هرگاه دانش آموزی سؤالی را مکرر مطرح 
کند، دانش آموز ديگری پاســخ خواهد داد و مورد 
تشــويق   معلم قرارخواهد گرفت. اين روش، موجب 
توجه و تمرکز دانش آموزان نسبت به سخنان   معلم 

و نيز تعديل رفتار آنان خواهدشد.

۲-۲-۳. فرودآمدن از مسند و مقام 
برتر

يکــی از ويژگی های بــارز مؤمن، شــوخ طبعی و 
گشــاده رويی اســت. اين خصلت در سيره و سخن 
پيشوايان دين ـ  عليهم السالم ـ قابل تأمل و بررسی 
اســت (هادی منــش، ١٣٨٥: ٧٧-٦٩). يکــی از 
مؤلفه های قدرت نرم در اسالم، خوش  خلقی و خوی 
نيــک در برخورد با ديگران اســت. اخالق به مثابة 
قدرت نرم به عنوان يک عامل ايجابی و سياسی در 
جذب ديگران مفيد اســت (پوراحمدی و ديگران، 

.(١٣٩١: ١٥٦- ١٣٧
از نشــانه های خوش خلقی آن است که مؤمن در 
ارتباط با ديگران، شــوخ طبع، خوش ســخن و اهل 
مزاح پسنديده باشد.   معلم آگاه و باتجربه در فضای 
کالس مجــازی انعطاف پذيرتــر از کالس حضوری 
رفتار می کند. او با شــوخ طبعی و مزاح پسنديده و 
گفت وگوی صميمانه با دانش آموزان، فضای خشک 
تدريس صرف را شــاد و جذاب می کند. از ديدگاه 
مزلــو نيز يکــی از ويژگی های افراد خودشــکوفا، 
احساس شوخ طبعی فلســفی و غيرخصمانه بودن 
(مطهری طشــی و ديگران، ١٣٨٢: ٩٨) در ارتباط 
با ديگران اســت. گاه ممکن است در روند آموزش 
مجازی، خطا و اشــکالی از طرف   معلم رخ دهد. در 
اين صورت، الزم اســت وی از مســند و مقام برتر 
فرودآيد و آن را بپذيرد. بهتر است   معلم (ياددهنده) 
پيــش از آموزش به دانش آموزان متذکر شــود که 
در صورت هر اشــکال و اشتباهی در ارائة فايل  های 
گفتاری يا نوشــتاری، او را مطلع ســازند. يکی از 
ارتباطات کالمِی سالم  شگفت انگيزترين جلوه های 
اين اســت که بدانيم هنوز خودمان در حال رشد و 
يادگيری هستيم و نکاتی را که قبًال نمی دانسته ايم، 
تازه می فهميم (رؤوف، ١٣٨٧: ٣٣). اين امر از يک  
ســو تعامل بين   معلم و شاگرد را افزايش می دهد و 
از ديگر ســو پذيرش خطا و اشــتباه، عذرخواهی و 
اصالح آن، فضايل عالی انســانی همچون صداقت و 
شجاعت را به مخاطب القا می کند و شخصيت   معلم 
را برای فراگيرندگان به الگوشونده تبديل می کند. 

۲-۲-۴. تدريس خصوصی
با آنکه   معلم در تالش است تا مباحث آموزشی را 
به طور منظم و مجزا و ســاده و قابل فهم در اختيار 
دانش آموز قرار دهد، گاه الزم است با فراگيرندگان 
ســطح پايين به صورت شخصی تعامل داشته  باشد. 

معلم مجازي با 
طراحي مناسب 
تكاليف متنوع 
و ارزشيابي هاي 
مستمر در 
آغاز و حين و 
پايان تدريس 
دانش آموز را با 
محتواي جديد 
درگير مي نمايد 
و به او فرصت 
پرسش و پاسخ 
مي دهد



۱۳ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٢| زمستان ١٣٩٩ |

بديــن منظور در بعضی مواقع، بــا ورود به صفحة 
خصوصی دانش آمــوز و ايجاد ارتباط دوســتانه با 
وی، مشکالت يادگيری را بررسی می کند و به رفع 
اشــکاالت آموزشی روی می آورد. اين روش موجب 
می شود که فراگيرنده سطح پايين فعاليت های خود 
را با اشتياق و با اعتمادبه نفس بيشتری انجام دهد 
و متوجه شود که تمام اعمال او برای   معلم اهميت 

زيادی دارد.
در تدريس خصوصی به سبک دوستانه،   معلم اين 
مطلــب را به دانش آموز القــا می کند که يادگيری 
و فهــم محتوا برای افراد ســطح پايين کالس هم 
از اهميت ويژه ای برخوردار اســت و تدريس برای 
آنان در محيط مجازی، محدود به يک زمان خاص 

نيست.

۲-۲-۵. دخالت دادن والدين در 
تعليم وتربيت

نکتة ديگــر، درگيرکردن والديــن و بزرگترها در 
فرايند تعليم وتربيت اســت. البته اين روش بايد با 
روابطی مثبت و به شــکل داوطلبانه صورت پذيرد. 
  معلم می تواند با طرح پرســش  در قالب نظرسنجی 
از والدين، بــا نقاط ضعف خــود در تدريس و نيز 
مشکالت رفتاری و يا نگرانی هايی که مخّل يادگيری 
دانش آموز اوســت، آشــنا شــود و آن ها را بررسی 
نمايد. تعامل اوليا و مربيــان در فضای مجازی، به 
نحو بارزی در ايجاد محيط درســی بانشاط و فعال 
برای شاگردان مؤثر اســت. هر چه آگاهی   معلم از 
مشــکالت آموزشی و تربيتی بيشــتر باشد، حضور 
مشتاقانة دانش آموزان در کالس فعال تر و مديريت 

محيط آموزشی برای   معلم آسان تر خواهدبود.

۲-۲-۶. توجه به مخاطبان
مخاطبان در فضای مجازی ديگر محدود به تعداد 
مشــخص دانش  آمــوزان در چهارديــواری کالس 
نيســتند بلکه خانواده ها نيز به طــور ناخودآگاه در 
کالس حضــور می يابند و گوش به ســخنان   معلم 
می  ســپارند و بدين گونه، هدايــت و تعليم به طور 
پنهان و نهفته و غير مستقيم نيز وسعت می يابد. از 
طرفی، خانواده ها  همياران مؤثری در ارائة آموزش و 
به خصوص پرورش نسل جوان هستند. در اين زمان، 
الزم اســت   معلمان با هوشياری در صدد آن باشند 
که اين موقعيت را به فرصت تبديل کنند و بيشترين 
بهره را، به خصوص در مبحث توسعة تربيت دينی و 
آموزه  های معرفتی ببرند. در اين عرصه، نقش   معلم 
به مبلغ تعميم می يابد. البته معلم متخصص و آگاه 
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مقاالت). چــاپ اول. تهران: آثار 

فکر.
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رفتار انســان در انديشــة عالمه 
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منابع
- اســکندری، کريم؛ رستم زاده، 
و  «شناســايی  رضــا.(١٣٩٥). 
قدرت  مؤلفه های  اولويت بنــدی 
نرم در دانشــگاه بر اساس مدل 
فازی vikor »، ســال ششــم، 
دوفصلنامة  پانزدهــم،  شــمارة 
مطالعات قدرت نرم، صص ١١٢- 

.٨٢
حســن؛  بختيارنصرآبــادی،   -
 .(١٣٨٢) رضاعلــی.  نــوروزی، 
راهبردهای جديد آموزشــی در 

در انتقال معلومات محتوای آموزشی توانايی زيادی 
دارد و ايــن مقوله را تحت الشــعاع مباحث تربيتی 
قرار نمی  دهد. بــه هر روی، ماهيت کار   معلمی هم 
دانش اســت و هم مهارت حرفه ای (رؤوف، ١٣٨٧: 
٥٦). تسلط و اشراف بر محتوای آموزشی و توانايی 
در انتقــال داده ها خود يکــی از عوامل مؤثر نفوذ 
معنــوی   معلم اســت؛ همچنان  که بنــا بر فرمودة 
مقام معظم رهبری، «شرط تأثيرگذاری در جامعه، 
افزايش ســواد و ارتقای نصاب علمی است» (ديدار 
مقام معظم رهبری با طالب حــوزة علمية تهران: 

.(٩٦/٦/٦
بر پاية آنچه بيان شــد، به خوبی می توان به نقش 
و وظايف ســنگين   معلم در امر تعليم و تربيت در 
فضای پرهياهوی مجازی پی برد؛ چرا که مخاطبان 
وی محدود به طيف خاصی نيستند و حتی خواص 

هم در برابر وی و ناظر تدريسش هستند.

۳. نتيجه
امروزه فضــای مجازی يکی از ابزارهای کارآمد در 
تعليم وتربيت به شــمار می رود. اگرچه تدريس در 
اين محيط مشکالتی برای مخاطبان ايجاد می کند 
و رسالت سنگين معلمی را نيز دوچندان می سازد. 
معلمان فرزانه و متعهد، افزون بر تدريس محتوای 
آموزشــی و  تحول در ماهيت روش های پيشــين 
تدريس، به عنوان اســوه های الهام بخش در عرصة 
فرهنــگ و اخالق ، نقش مبّلــغ و هدايتگر را برای 
نســل جوان ايفا می کنند و به تدريس در اين فضا 
به عنــوان يک فرصت می نگرند. آنان با خودآگاهی 
و خودشــکوفايی و نفوذ معنوی در دل شاگردان ، 
در پرتو تعليم و تربيت صحيح و نيز نهادينه ســازی 
ارزش های واالی دينی و اســالمی خواهند توانست 
جامعه را از درون متحول سازند و به سمت و سوی 
تعالی، رشد و شــکوفايی سوق دهند و انسان هايی 
خدامحور و متخلق به اخالق اسالمی تربيت نمايند.


