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معلم شیشه ای!

اسم  اینکه  دانســتن  راهنمایی،  دورة  در 
کوچک معلمانمان چیســت یک آرزو بود؛ یا 
اگر آن ها را در خیابان با همســر و فرزندان 
می دیدیم نقل محفــل زنگ تفریح هایمان تا 
یک هفته می شد! در دبیرستان فاصله کمتری 
با معلمانمان احساس می کردیم و در این میان 
معموال محبوب ترین معلمین ما آن هایی بودند 
که با ایجاد فضایی دوستانه در کالس و بیرون 
کالس، با مــا در اردو و زنگ تفریح و ورزش 
همراه می شدند و بیش از حرف، با رفتارشان 
البته همچنان ادب  تأثیر می گذاشتند.  بر ما 
و احترام معلم ـ شاگردی پابرجا بود و ما به 
خودمان اجازة شکستن دیوار فرضی و ارتباط 
دوستانه خارج از محیط مدرسه را نمی دادیم. 
این روزها اما از همان جلســة اولی که سر 
کالس می روم بچه ها به دنبال شماره تلفن من 
هســتند تا بتوانند مرا به گروه  تلگرامی شان 
اضافه کنند و با هم ارتباط داشــته باشیم! در 
فاصله بین کالس و اتاق دبیران هم چندتایی 
از دانش آموزان بــا صدایی آرام و لبخندی بر 
لب نشانی صفحة شــخصی اینستاگرامم را 
می پرســند. البته که در نهایــت هر دو گروه 
بچه ها با مقاومت من روبه رو می شــوند؛ چون 
من ارتباط شخصی تلفنی و مجازی را به بعد 
از فارغ التحصیلی شــان موکول می کنم. البته 
همه همکارانم به ســخت گیری من نیستند و 
بعضًا در همان جلســه شماره یا نشانی شبکه 
اجتماعی شــان را روی تخته می نویسند و به 
تعداد »دنبال کنندگان« یا همان فالوئرهاشان 
اضافه می کنند. اگرچه من با آن ها موافق نیستم 
اما همه در یک نکته مشترکیم: بچه ها پیدایمان 
می کنند! یعنی باالخره تا آخر سال چند نفرشان 
به هر شیوه ممکن مرا در شبکه های اجتماعی 
پیدا می کنند و هفته به هفتــه احوال من و 

نمره ها و تکالیفشان را می پرسند! 
بدیهی اســت کــه می تــوان از ظرفیت 
کم نظیر شــبکه های اجتماعی در امر آموزش 
استفاده های فراوانی کرد. آنچه در این نوشتار 
مورد توجه قرار گرفته مالحظاتی است در مورد 
نحوه حضور شــخصی معلمان در شبکه های 

اجتماعی.

شبکه های اجتماعی: مدرسة پنهان مجازی
فضای مجازی، بر خالف اســم فریبنده اش، 
کامال حقیقی و در امتداد واقعیت های روزمرة 
زندگی ماســت. این فضا به هر کاربری اجازه 
می دهد که با استفاده از تلفن همراه و اینترنت، 

بدون »حاضر« شدن در زمان و مکان 
مشترک، »ناظر« رویدادهایی باشد که 
ما در شبکه های اجتماعی مجازی به 
اشــتراک می گذاریم. دانش آموزان ما 
هم می توانند بیــرون از کالس ما را 
»دنبال« کننــد و این کار را تا محل 
کارمان، اتاق شخصی، قرار خانوادگی 
و یا هر جای دیگری که ما به اشتراک 

می گذاریم ادامه دهند. 
در این شــرایط فراینــد اثرگذاری 
معلم محدود به فضای کالس و زمان 
حضورش در مدرســه نیســت بلکه 
در »مدرســه پنهان« و غیررســمی 
 ایجاد شــده در فضای مجازی ارتباط 
دانش آموز و معلم کماکان ادامه دارد. 
حتی اگر یک طرف این ارتباطـ  یعنی 
معلــم ـ متوجه تعامــل و اثرگذاری 
نباشــد و آن را جــدی نگیرد باز هم  
فراینــد الگوپذیــری و تربیت تداوم 
دارد و چه بســا به شکلی  گسترده تر 
رخ می دهــد. برخالف فضای محدود 
و رســمی کالس، صفحات شخصی 
مجــازی بازتابــی از عالیق، ســبک 
زندگــی، روابط اجتماعــی و نظرات 
مختلف سیاسی و فرهنگی معلم  است 
که در محیط رســمی مدرسه کمتر 
امکان بروز و ظهــور دارد. کنجکاوی 
دانش آمــوزان بــرای ورود به فضای 
غیررســمی معلمان و ارتباط مجازی 
با آن ها هم مزید بر علت می شــود تا 
با »معلم های شیشه ای« رو به رو باشیم 
که هویتشان در بستر اینترنت هویدا 
می شــود و چیز زیادی برای مخفی 

کردن ندارند!
اگر ما معلمی را چیزی بیشــتر از 
»تدریس« می دانیم و در فضای واقعی 
تالش می کنیم ظاهر و رفتارمان هم 
برای دانش آموزان »درس« آموز باشد؛ 
الزم است برای پدیدة معلم شیشه ای 
در شــبکه های اجتماعی هم چاره ای 
بیندیشیم. در غیر این صورت بچه ها 
خیلی زود تناقض بیــن ظاهر ما در 
مدرســه و بازنمایــی زندگی مان که 
در فضای مجازی منتشــر می شود را 
متوجه می شوند و در برابر آن موضع 
می گیرند. نکات زیر پیشــنهادهایی 
جهــت مدیریت هوشــمندانه رفتار 

مجازی ماست. معلمان عزیز با دقت 
و ظرافت خود می توانند این نکات را 

غنی سازی و اصالح نمایند:
اگــــر نــــمی خـواهیـــم 
دربـــارة  دانـش آموزانـــمان 
عکس ســفرة شام دیشب و یا 
فرزندمان  جدید  شــیرین کاری 
که روی اینســتاگرام گذاشته بودیم 
ســر کالس صحبت کنند الزم است 
تکلیفمــان را با محتواهای خصوصی 
و شخصی مان مشــخص کنیم. قفل 
کردن صفحه و خصوصی سازی آن در 
برخی شبکه های اجتماعی امکان پذیر 
است و اجازه می دهد بازدیدکنندگان 
را مدیریت کنیم. داشتن دو پروفایل 
)یکی شــخصی و یکی عمومی( هم 

راه حلی دیگر است.
و  کــردن  قفل  علی رغــم 
باز  صفحه،  خصوصی سازی 
هــم بســیاری از رفتارهای 
مجازی ما مثل عکس پروفایل، 
الیک ها و نظرات و ... قابل مشــاهده 
و یا ردیابــی خواهد بــود. به خاطر 
داشته باشــید که زمان حضور شما 
در شــبکه های اجتماعی نیز اهمیت 
دارد و برای دیگران نیز قابل مشاهده 
است. پســت گذاشتن در نیمة شب، 
سر کالس یا وســط جلسة مراقبت 
امتحان ممکن است منجر به تخطئة 
مدیر مدرســه یا مچ گیری توســط 

دانش آموزان شود!
مـــا کـنترلـی بــــر روی 
شــخصی  صفحات  محتوای 
و  نداریــم  دانش آموزانمــان 
نامناســبی  اگر آن ها محتوای 
منتشــر کنند، نمی توانیم خود را به 
ندیدن بزنیم و ممکن است مجبور به 
واکنش حقیقی یا مجازی شویم که 
تبعات دیگری دارد. پس بهتر اســت 
دانش آموزانمان را »دنبال« نکنیم! در 
صورت درخواست و اصرار آن ها برای 
دوســتی در شبکه های اجتماعی نیز 
قانون مشخصی وضع و به آن ها اعالم 
کنیم. برای مثال ارتباط مجازی را به 
بعد از فارغ التحصیلی موکول کنیم.

اگر می خواهیــم از ظرفیت 
استفاده  اجتماعی  شبکه های 

کنیم و با ایجاد یک »پاتوق سایبری1« 
مباحث درسی و کارهای جانبی کالس 
را در فضای مجازی دنبال کنیم؛ الزم 
است به نحوی این فضا را ایجاد کنیم 
که مدیریت صفحه با خودمان باشد 
تا در صورت ایجاد مشــکل محتوایی 
یــا فنی بتوانیــم آن را حــل کنیم. 
همچنین باید قوانین مشخصی برای 
نحوة حضور دانش آمــوزان در پاتوق 
سایبری تدوین و آن ها را به طور صریح 
و مشخص در فضای حقیقی کالس 

اعالم نماییم.
در برخی مدارس آیین نامه ها 
دربارة  مصوبــات خاصــی  و 
مــــحدودیت های اســتفاده 
شــبکه های  از  دانش آمــوزان 
اجتماعی وجود دارد. برای اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی در فرایند 
تدریــس، الزم اســت مالحظات و 
قوانین مدرســه را دربارة شبکه های 

اجتماعی در نظر بگیریم.
قبل از اینکه در صفحة شخصی 
خود از مدرسه و همکاران خود 
انتقاد کنیم به عواقب آن توجه 
کنیم. به خاطر داشته باشیم که 
ممکن اســت دانش آموزان، اولیا و یا 
همکارانمان هــم صفحه مجازی ما را 
دنبال کنند. نگارنده قباًل به دلیل عدم 
توجه به همین نکته دچار مشکالتی 

شده است!
به اشــتراک گذاری  دربــاره 
عکــس دانش آمــوزان نیــز 
احتیاط کافی به خرج دهیم. 
معموال اولیای بچه ها ـ خصوصًا 
دختــران ـ نظرات متفاوتــی درباره 
انتشــار عکس های فرزندانشــان در 
فضای مجازی دارند. حتی اگر صفحة 
ما خصوصی باشــد و عکس ها را هم 
برای مدت محدودی منتشر کنیم باز 
هم امکان نســخه برداری2  از آن ها و 

بازنشر توسط دیگران وجود دارد.
 پی نوشت ها

1.  آقای حســین غفــاری  به طــور مفصل 
دراین بــاره در مقالــه ای بــا عنــوان »پاتوق 
مجــازی« بحــث کرده انــد که در شــماره 

اردییهشت 94 رشد معلم منتشر شده است.
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