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آموزش مجازی -ارتباط والدین /دانشآموزان
لیال پورغفار ،1حسن جعفرزاده داشبالغ ،2سمیرا

نظرگیگلو3

 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خلخال ،خلخال ،ایران
 2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران
 3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران( نویسنده مسئول)

چکیده
با گسترش روز افزون شبکه اجتماعی ،بر جنبه های مختلف زندگی دانش آموزان تاثیر داشته و نظارت والدین در چگونگی
استفاده از این شبکه ها یکی از مباحث اصلی و مهم در تعلیم و تربیت دانش آموزان می باشد .نوع برخورد والدین با فرزندان که
محتواهای کمتر مناسب و یا نامناسب را در محیط اینترنت مشاهده میکنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .این پژوهش
با هدف بررسی آموزشی مجازی– ارتباط والدین /دانش آموزان انجام شد .بر مبنای یافته های این مطالعه حضور بیش از حد
دانش آموزان در شبکه های مجازی بدون نظارت صحیح از سوی والدین باعث کاهش عملکرد تحصیلی می شود .پیشنهاد می-
شود مسولین ذیربط برنامه های جامع به منظ ور آشنایی بهتر و صحیح والدین با فضای مجازی و نظارت مطلوب تر بر استفاده
بهینه دانش آموزان از فضای مجازی در تمامی زمینه های کارکردی فضای مجازی فراهم آورند.
واژههای كلیدی :آموزش مجازی ،نظارت والدین ،دانشآموزان ،عملکرد تحصیلی
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مقدمه
بشر همواره در طول زندگی ،در حال فراگیری و کسب دانش بوده که با گسترش فناوری 1،مقوله آموزش نیز از آن بی بهره
نمانده و گام به گام با فناوری ها ،هماهنگ و تقویت گردیده است؛ بنابرین تحصیل کردن یکی از نیا زهای اساسی است و
بدیهی است که برای زندگی در جامعه پیشرفته امروز که اطالعات دم به دم در حال تغییر و پیشرفت است ،انسان بی خبر
از این تغییرات ،انسانی بی ثبات و جدا مانده از جامعه محسوب میشود .از طرف دیگر با افزایش جمعیت ،جامعه نمیتواند
پاسخگوی تمانی افراد به آموزش باشد ،بنابرین باید راهبردی یافت که با کمترین هزینه ،آموزش برای همگان میسر شود.
آموزش مجازی به کمک رایانه ،پاسخی مناسب به این نیاز محسوب می شود (اقا کثیری و فاضلیان .)1389 ،آموزش
مجازی 2نوعی آموزش از راه دور است .آموزش از راه دور به موقعیت های متفاوت و مختلف آموزشی اطالق می شود و
بیش از یک صده است که وجود دارد و به صورت مکاتبه از قلم و کاغذ تا آموزش مجازی توسط اینترنت تحول و توسعه
پیدا کرده است (فالو .)2007 3،آموزش مجازی با آموزش مکاتبه ای در اواسط دهه  1800میالدی آغاز شد و هم اکنون در
بیشتر کشورها برا تحصیل و یادگیری استفاده می شود (اقاکسیری و فاضلیان .)1389 ،در چند سال اخیر استفاده از
اینترنت و شبکه های مجازی توسط دانش آموزان افزایش یافته است که باعث نگرانی های درمورد ایمنی آنالین آنها وجود
دارد .ارائه یک محیط امن ،به درک عمیق تر انواع خطرهای محیط آنالین و همچنین راه حل های موثر در کاهش این
خطرات نیازمند است (لوینگستون ،دیویسون ،برایس ،میلو .)2012 4،در این میان والدین می توانند محیط امن و قایل
احترام را برا فرزندان خود فراهم کنند .در واقع ،نوع برخورد والدین با فرزندان که محتواهای کمتر مناسب و یا نامناسب را
در محیط اینترنت مشاهده میکنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .نحوه ارتباط والدین با فرزندان میتواند به
عنوان یک عامل پیشگیری در برابر عوامل مخاطره آمیز اینترنت عمل کند (ماکوبی و مارتین .)19835،والدین همچنین
نقش پررنگی برای حفط سالمت روان ،باال بردن سواد اجتماعی و مهارت درسی دانش آموزان بر عهده دارند (خبرگزاری
ایمنا .) 1399 ،با توجه به آنچه بیان شد .گستردگی فضای مجازی در تمامی عرصه های زندگی به خصوص حیطه
تحصیلی از جانب دانش آموزان و کنترل و بررسی والدین بر میزان استفاده صحیح دانش آموزان از این شبگه گستره امری
بسیار حائز اهمیت تلقی می شود .لذا این پژوهش تحت عنوان آموزش مجازی -ارتباط والدین/دانش آموزان صورت گرفت.
آموزش مجازی
کوپر ) 2004( 6آموزش مجازی را مجموعه فعالت های آموزشی می داند که با استفاده از ابزار های الکترونیکی اعم از
صوتی ،تصویری ،رایانه صورت میگیرد.پاولوسکی ) 2006(7برای آموزش مجازی پنج هدف اصلی شامل غلبه بر محدودیت
های جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی ،فردی و نظام های رایج آموزشی مشخص کرده است .آموزش مجازی به یادگیرندگان
و معلمان این امکان را می دهد تا بتوانند به طور همزمان 8یا غیر همزمان 9و به صورت مشارکتی10و توزیع11شده با
همدیگردر محیط اینترنت در تعامل باشند (یونگ .)2006 12،کوچاس )2011( 1به تعریف مفهوم از آموزش مجازی
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پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمندی می داند که در ضمن تحول در آموزش و تعمق و پایدار ساختن فرهنگ
فن آوری اطالعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت .مشخصه بارز آموزش مجازی این است که کسانی که
درگیر این نوع آموزش هستند چه معلم و چه یاد گیرنده در مکان و به احتمال زیاد در زمان متفاوتی با هم در تعامل
هستند و وسیله این تعامل محیط های مجازی است (احمدی ،غالمی و عزیزی.)1392
كاربرد آموزش مجازی:
فضای مجازی در دنیای امروز موقعیتی را ایجاد نموده است که به هیچ عنوان نمی توان نسبت به اهمیت آن چشم پوشی
کرد .چرا که زمینه ساز انتقال اطالعات و ارتباطات در دنیای امروز است (افروغ .)1388 ،بسیاری از اقدامات آموزشی با این
فرض تایید شده است که فناوری اطالعات و ارتباطات قادر است به طور همزمان کیفیت یادگیری را ارتقاء داده و امکان
دسترسی به دوره های آموزشی با هزینه پایین را میسر می کند (انگلبرت .)20032،سرلک ( )1386یادگیری از طریق
آموزش مجازی به سه طریق یادگیری شخصی -3یادگیری جمعی4و کالس های مجازی تقسیم میشود:
یادگیری شخصی :در این دسته ،فرد رشته مورد عالقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود مخصوصا اینترنت،
به دنبال اطالعات مرتبط با آن می گرددو در آن زمینه تحقق می کند ،سپس سواالت خود را از اساتید آن رشته به
صورت offlineمی پرسد.
یادگیری جمعی :در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یکدیگر و اساتید ارتباط بر قرار کنند .از جمله این
ابزار  chatو forumاست .در این روش مهم معموالزمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه
یکسان است.
5
کالسهای مجازی  :در این دسته ،شرایط کامال مانند کالس درس است و حتی در بعضی از موارد در کالسهای فیزیکی
برگزار میشو د .در این جا از ویدئو کنفرانس و به جای تخته سیاه از یک ویدئو پروژکتور استفاده می شود .این روش
مخصوصابرای برگزاری کالس هایی که استادمربوط به آن درس به تعداد کافی موچود نیست و امکان جابجایی اساتید
مربوط به آن درس هم وجود ندارد مفید می باشد (سرلک.)1386 ،
مزایا آموزش مجازی:
عبادی ( ) 1383از مهمترین مزایای آموزش مجازی امکان ارائه و فراگیری آموزش در هر زمان و مکان دلخواه با حذف
انواع محدودیت ها ،انتخاب دلخواه محتوای دروس ،برخورداری از بهترین مشاوره آموزشی به صورت هوشمند از طریق
سامانه آموزشی ،برخورداری بهترین شیوه ارزیابی و تحلیل فرایند آموزشی و سنجش میزان پیشرفت فراگیران ،برخورداری
از یک شیوه مطالعه انعطاف پذیر که مطابق نیاز دانشجو است .کنجکاوی و ابتکار دسترسی به تکنولوژی جدید می توان
اشاره کرد.
معایب اموزش مجازی:
حذف چهره به چهره مالقات معلم با دانشآموز ،کاهش سطح ایمنی روح و ذهن دانش آموزان در برابر امواج رسانه ها،
هزینه باال خرید و توسعه تکنولوژی و محدودیت در زیر ساخت های مخابراتی و ارتباطی ،عدم تطابق کامل محتوای ارائه
شده با نیازهای موجود ،فقدان مهارت های مدیریتی و نظارتی ،محدود ساختن و صدمه زدن به مهارت های ارتباطی و
اجتماعی را می توان برای این شیوه آموزشی بر شمرد .که البته بسیاری از کاستی ها و ضعف ها با پیشرفت تکنولوژی
جدید کمرنگ گشته است (گودرزوند و اسمعیلی.)1390،
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والدین و دانش آموزان:
دانش آموزان دانش اصلی و پایه مهارت ها ،نگرش ها و عادات مربوط به رشد خود را در خانه کسب می کنند .بنابراین،
والدین اولین نهاد مسئول رشد و تحصیلی دانش آموزان هستند (جوکالپ ،باروت و منتسز .)2010 1،والدین نقش حمایتی
در تعلیم تربیت فرزندانشان داشته و اولین مربیان آنها به حساب می آیندو این نقش مهم را هنگامی که فرزندانشان راهی
مدرسه می شوند ادامه می دهند.هدف والدین این است که فرزندانشان با حضور در مدارس به علم وآگاهی دست یابند و
تحقق این هدف جزء باهمکاری والدین امکان پذیر نیست (ایمانی .)1388
در قدیم مدارس به مثابه موسساتی به حساب می آمدند که نقش والدین ،فرستادن کودکان به مدرسه و حمایت از مدارس
به منظور نظم دادن به فرزندانشان بوده؛ اما امروزه این نوع مشارکت تغییر کرده است و والدین در سطوح متفاوتی در
مدارس مشارکت دارند .از آنجا که والدین نزدیک ترین گروه به دانش آموزان هستند و از تجارب مثبت و منفی فرزندان
خود آگاهی دارد .اصلیترین و شایشهترین گروهی هستند که باید در گروه مدرسه مشارکت کنند (استرن.)2003 2،
محیط والدین نخستی محیطی هستند که کودکان در آن قرار می گیرند و الگویی برا تعامل ها و ارتباط های آینده هستند
(سایمس و فلوراس .)2013 3،والدین و مدرسه زمانی میتواند رسالت آموزشی و پرورشی خود را به نحو مطلوب انجام دهد
که همه یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهند .نظام اجتماعی و
حیات سیاسی جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد.این امر از طریق همیاری مردمی استوار است .این
نظام بدون مشارکت موثر والدین در ابعاد علمی ،فرهنگی ،اقتصادی وعاطفی نمیتواند فرایند تعلیم و تربیت را به خوبی
عملی کند .فعالیت آموزشی بدون جلب توجه و همکاری والدین دانش آموزان نتایج مطلوب نخواهد داشت .زیرا تاثیر
پذیری دانش اموزان از والدین بیشتر از سایر عوامل است .از این رو باید هرچه بیشتر افکار و نظرات اولیاء و مربیان در
جهت شناخت بهتر به هم نزدیک باشد و مساله مشارکت والدین و مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است .ارتباط والدین
با دانش آموزان باعث پیشرفت تحصیلی آنها میشود (داوودی.)1385 ،
مهرابیان ( )1386در پژوهشی که تفاوت دانش آموزان ی که از لحاظ سن و سطح تحصیالت والدین و پایداری خانوادگی
مورد بررسی قرار گرفته به این نتیجه رسیده است.که پیشرفت دانش آموزانی که والدین با سواد و آموزش دیده داشته
باشند بیشتر است .هادلینگتون )2015(4در پژوهش خود به این نتیجه رسید هر چه سطح تماس و ارتباط بین پدارن با
فرزندان خود بیشتر باشد.اوقات بیشتری باهم داشته باشند و اوقات خود را صرف خواندن و انجام تکالیف و صحبت کردن
با هم بگذرانند .در این زمینه جامعه پذیری کودکان توسعه و رشد پیدا می کند .زیرا اگر والدین مسولیت خطیر خود را در
ارتباط با مسئله آموزشی اجرا ن مایند .خیلی از مشکالت رفع شده و نقش مثبت والدین در آموزش دانش آموزان مشخص
می شود و تاثیر مثبتی در تمام جنبه های رشد دانش آموزان از جمله عوامل آموزشی و تفریحی دارد .حبیبی و سراوانی
( )1390در پژوهش خود به این نتیجه رسید بین سواد تحصیلی و وضعیت اقتصادی و روانی مناسب والدین و توجه اولیاء
به اوقات فراغت دانش آموزان ،بین مشارکت اولیاء با فرایند انجام تکالیف و یادگیری و بین همکاری اولیاء با مدارس رابطه
وجود دارد .در کل بین رابطه والدین با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.
داوودی ( )1385ارتباط والدی ن با دانش آموزان منجر به احساس خودکار آمدی و منجربه انگیزه پیشرفت برای کسب
موفقیت های بعدی در تحصیل می گردد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم یک منبع مهم پرورش دهنده سازگاری
مناسب تحصیلی و اجتماعی شناخته شده است .لی )2006(5در پژوهشی نشان داده است که دو بعد حمایت خانواده و
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پیوستگی خانوادگی و درگیری والدین در فعالیت های تحصیلی در پیشرفت و سازگاری دانش آموزان موثر است .دانش
آموزانی که والدینشان را در عالیق و نگرانیها مربوط به مسائل تحصیلی شریک میدانند از لحاظ تحصیلی ،عملکرد بهتری
نسبت به سایرین داشته و رفتارهای مداخله ای والدین به طور معناداری بر پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان اثر
دارد .وفادار و جوانبخت ( ) 1383در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند مشارکت اولیا در مدارس نتایج مثبت فراوانی
دارد .این مشارکت شرایط آموزش و یادگیری را تسهیل میکند و به رشد همه جانبه دانشآموز کمک میکند و انسجام و
هماهنگی در ابعاد و مراحل مختلف تعلیم و تربیت به وجور می آورد .منادی ()1387در یک تقسیم بندی کلی میتوان
چهار عامل را در یادگیری دانش آموزان موثر دانست-1 :خانواده -2مدرسه  3اجتماع -4رسانه های جمعی و اینترنت .با
این که سه عامل اولی تاثیر به سزایی در یادگیری فرد دارند اما عامل چهارم یعنی اینترنت و شبکههای اجتماعی تفاوت
اساسی با آنها داشته و به همین خاطر نقش مهمی در یادگیری به مفهوم عامل ایفا میکند .خانواده ،مدرسه و اجتماع در
محیط های تاثیر گذار سنتی میباشد و اینترنت را میتوان ابزار آموزشی مدرن نامید که به تنهایی میتواند تعامالت
موجود در هر یک از محیط های سه گانه آموزش را تحت تاثیر قرار بدهد و حتی تاثیرات آموزشی آنها را ناچیز نماید و یا
انها را خنثی سازد.
ورود فناوری جدید به زندگی علی رغم امکاناتی که برای انسانها داشته همواره با آسیب هایی همراه بوده است .شبکه
های اجتماعی جدید شکل جدید از ارتباطات را ایجاد میکند .استفاده از شبکه به عنوان یک عادت روزانه قرار گرفته است
و باعث ایجاد تغییرات اساسی در زندگی دانش آموزان شده است و علی رغم تمامی مزایایی که دارد در صورتی که به
درستی استفاده نشود میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد .از آنجا که دانش آموزان تا ساعاتی طوالنی از شب را در
شبکه ها می گذرانند .این امر می تواند باعث کاهش پیشرفت تحصیلی شود .در نتیجه سپری کردن بیش از حد برای
استفاده از شبکه مجازی باعث تاثیر منفی بر دانش آموزان و وارد ساختن خلل در عملکرد تحصیلی آنان میشود (امامی-
ریزی .)1395 ،استفاده از شبکه مجازی جزء جدایی ناپذیر از زندگی بسیار از دانشآموزان شده است و بر کل جوانب
زندگی دانشآموزان از جمله میزا ن استفاده و عملکرد تحصیلی آنها تاثیر مستقیم داشته است .هر چند که سبب تحصیل
ارتباط با دوستان شده می شود ولی به همین میزان سبب اختالل در روند تحصیل دانشآموزان میشود (کریسچنر و
کارپنسکی.)2010 1،
محدود بودن میزان استفاده از شبکه اجتماعی و مجازی و استفاده از آنها برای اساتید ،خانواده و دوستان می تواند دانش
آموزان را در کسب عملکرد تحصیلی مثبت موجب شود گر چه عکس این قضیه نیز صادق است زمان بیش از حد برای
استفاده از شبکه مجازی باعث ایجاد تاثیر منفی بر دانش آموزان و وارد ساختن علل در عملکرد تحصیلی میشود (سدر،
اویشی و اثنیک .)2009 2،در کشور نمودار سنی استفاده کنندگان استفاده از شبکههای اجتماعی چو فیس بوک ،وی
چت ،واتس آپ ،تلگرام ،با کاهش مواجه شده است و شاهد حضور بی حد وحساب دانشآموزان در بین کاربران اینترنتی
شبکههای اجتماعی هستیم (نجفی .)1394 ،در فضای مجازی امکان بروز رفتارهای نامناسب دانش آموزن به واسطه تاثیر
پذیری از شیوه های برخورد آنالین دیگران مانند ارائه اطالعات شخصی در مکان های که افراد زیادی به آن دسترسی
خواهند داشت وجود دارد .روش های مختلفی برای ایمن نگه داشتن دانش آموزان در هنگام حضور آنها در فضای مجازی
وجود دارد .بی تردید یکی از مهم ترین ها در این زمینه آموزش آنها از سنین پایین و افزایش اگاهی آنها درباره خطرات
احتمالی مواجه شدن آنها در فضای مجازی ،توسط والدین است .گنجی ،توکلی ،بنی سعد و اسدی ( )1395در پزوهشی
نشان دادن که اعتیاد به اینتنرنت بر کاهش اشتیاق تحصیلی تاثیر گذار است.
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نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعات حضور بیش از حد دانش آموزان در فضای مجاری و به دنبال آن افت تحصیلی ،به یکی از دغدغه
های امروزی والدین تبدیل شده است .نقش نظارتی والدین بر آموزش بسیار حائز اهمیت است .بدون نظارت والدین
یادگیری مطلوب م حقق نخواهد شد .این نظارت باید هم در آموزش و هم تدریس و هم آموزش مجازی صورت پذیرد.
چنانچه براساس استنباط مطالعه حاضر والدینی که فرزندان خود را در استفاده از شبکه های مجازی یاری می کنند،
زمینه استفاده درست از این شبکهها را برای آنها فراهم می کنند و به تبع آن موجب افزایش کارکرد تحصیلی مانند نحوه
صحیح یادگیری ،جست و جوی بهینه مجازی ،دسترسی بهتر به اینترنت و همچنین موجب کاهش خطرات نامطلوب از
شبکه مجازی را فراهم می کنند .به بیانی دیگر بر مبنای یافته های این مطالعه حضور بیش از حد دانشآموزان در شبکه
های مجازی بدو ن نظارت صحیح از سوی والدین باعث کاهش عملکرد تحصیلی آنان می شود .الزم به ذکر است در رابطه
با فضای مجازی -والدین و دانش آموزان ،ابتدا باید خود والدین با فضای مجازی و کار با آن را یاد بگیرند .پیشنهاد می
گردد که مسولین ذیربط با همکاری فعاالن عرصه ارتباطات برنامه های جامع به منظور آشنایی بهتر و صحیح والدین با
فضای مجازی و نظارت مطلوب تر بر استفاده بهینه دانش آموزان از فضای مجازی چه در امر تحصیل و چه در سایر کار
کردهای فضای مجازی فراهم کنند.
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