
(1)ن را بهتر بدانیمآو نقش والدین در  چیست آنالین آموزش  

 
 سبک زندگی افراد درویروس کرونا و خطرناک بودن آن ، تغییرات زیادی امروزه به دلیل وجود   

ا این شرایط جدید دشوار بوده برای خیلی از ما انطباق یافتن ب است. شده ایجاد بخصوص آموزش

. از تغییرات اساسی که می توانیم به آن اشاره کنیم شروع سال تحصیلی جدید و تعطیلی است

آنالین از  آموزشمدارس و کالس ها و حضور فرزندان در خانه و تحصیل به صورت غیر حضوری و 

معموال  در گذشته،،. بر اساس مطالعات روانشناسی خانوادهدوتر و موبایل می باشیطریق کامپ

. اما تحمیل می شد برنامه ریزی بهتری داشتند و فشار کمتری بر آن ها ،والدین با شروع مدارس

 در نتیجه .دنبگذارن آموزشو  خود امروزه والدین باید وقت بیشتری را برای امور تحصیلی فرزندان

   خواهد کرد. فشار بیشتری رو به رو بارا  آن هاقطعا  ،آن صل ازاح اوضاع اخیر و اضطراب های

 یننقش والدین در آموزش آنال یاید ها و نباید هاب

 است.به طور کلی آماده سازی فرزندان برای رفتن به مدرسه یکی از وظایف اصلی والدین بوده   

پیدا کرده و حتی بیشتر حال حاضر با تغییر سیستم آموزشی این وظیفه والدین به نحوی تغییر در 

آنالین هم مراقبت کنند.  بعد از آموزش های ،هم شده است. عالوه بر آن، والدین باید از کودکان

بررسی ها نشان می دهد که در آموزش های آنالین، والدین اغلب نقش معلم را به عهده می 

گیرند و حتی مشارکت والدین نسبت به سایرین در پیشرفت تحصیلی کودکان بیشتر و موثرتر شده 

 .است

ینه مراقبت از فرزندان در طول و باید و نباید ها در زما والدین می توانند با رعایت برخی راهکاره  

که  ییاهکارها. رداشته باشند نقش موثری در پیشرفت تحصیلی کودکان ،آموزش های آنالین

 ز:کنند، عبارتند ا تیفرزندان خود رعا نیآنال یآنها را در آموزش ها دیبا نیوالد

 تاس یضرور نیآنال یکالس ها یتمرکز برا 

 نترنتیبه ا دیبا رد،یگ یمورد استفاده قرار م نیآنال آموزش یکه برا یتلفن هوشمند ای یلوح انهیار  

 یریشگیپ یدانش آموزان برا یاتاق جداگانه برا کیداشته باشد. اختصاص  یپر سرعت دسترس

 .تواند در تمرکز کودکان موثر باشد یم یهر گونه حواس پرت جادیاز ا

 گوش دهند یبه معلمان مجاز دیکودکان با 

الزم را داشته باشند تا  یآمادگ ،خود نیآنال یآموزش ها یتمرکز بر رو یبرا دیآموزان با انشد  

 .آنها تمرکز کنند یمعلم خود گوش بدهند و بر رو یبتوانند به طور کامل به حرف ها

 شود تینظم و انضباط رعا 

خود را  یبهتر است برنامه ها نیدارند، موفق ترند. والد یشتریکه نظم و انضباط ب یآموزان انشد  

کار در خانه  ،ییغذا یوعده ها یبرا یخاص یکنند. زمان ها یکودک زمان بند یها ازیبا توجه به ن

 خود نیآنال یدرس یکالس ها نیدر ح دی. دانش آموزان بادشو میکودک تنظ یها تیفعال ریو سا

 یخوددار یگوشیو باز دنیوعده، آشام انیاز خوردن م آموزش نیکرده و در ح تینظم و انضباط را رعا

 .کنند یخود تنبل نیآنال یدر روند آموزش ها دیکنند. دانش آموزان نبا

 شود هیته دیدانش آموز با ازیامکانات مورد ن 



کودکان را فراهم کنند. عدم در دسترس بودن  نیآموزش آنال یبرا ازیمورد ن لیوسا دیبا نیالدو  

 نیکالس آنال یکه کودکان برا یلیبگذارد. وسا یمنف ریتواند بر تمرکز آنها تأث یامکانات مناسب م

 .برخوردار باشند یمطلوب تیفیاز ک دیکنند با یاز آنها استفاده م

 رندیبگ یرا جد نیآنال آموزش دیدانش آموزان با 

 ییکنند که بعد از بازگشا یاز دانش آموزان فکر م یدر نظر داشته باشند که برخ دیبا نیوالد  

شود و معلم دوباره آنها را آموزش  یتکرار م نیدوران آنال یها آموزش یمدارس به صورت حضور

از حضور  یو حت رندینگ یرا جد نیآنال یفرزندان شما آموزش ها دیاساس شا نیدهد. بر هم یم

کنند. بلکه  قیرفتار ها را در فرزندان خود تشو نیا دینبا نیصرفنظر کنند. والد نیآنال یها السدر ک

 .داشته باشند دیکتا نیآنال یآموزش ها یبر رو شتریب دیبا

 یدها را حذف کن یحواس پرت 

پنجم از وقت روزانه خود را در  کیمشخص شد که دانش آموزان حدود   2016در سال  یگزارشرد  

دانند که انجام  یخودشان م یحت .کنند یم یهوشمند و تبلت ها سپر یلپ تاپ ها، تلفن ها

برساند. به طور متوسط دانش آموزان در  بیآنها آس یلیو تحص یدرس تیتواند به وضع یکار م نیا

 کنند.  یم یخودشان بررس یدرس ریاهداف غ یدستگاه ها را برا نیبار ا نیچند وزطول ر

در ارتباط باشند و  گرانیخواهند با د یکار م نیبا انجام ا ،اکثر دانش آموزان اعتراف کرده اند که  

 یآموزش ها یمشکالت ممکن است در ط نیخود را کاهش دهند؛ اما ا یحوصلگ یکسالت و ب

 کیتواند  یاطراف دانش آموزان م طیمح طیشرا نیتر هم شوند. در ا جیشتر و رایب یو مجاز نیآنال

 آموزش طیمورد عالقه در اطراف مح یها یاسباب باز داشتن .آنها باشد یبزرگ برا یحواس پرت

 یها یکه امکان دارد حواس پرت ییتا جا دیبا نی. پس والدزدیتواند تمرکز کودک را بهم بر یم نیآنال

 د.فراهم شو نیآنال آموزش یآرام برا یطیاطراف فرزند خود را حذف کنند تا مح

 دیانتخاب کن،را دیمزاحم نشو تیوضع ،آموزش نیدر ح 

 تیکودکان خود با انتخاب وضع ،نیآنال آموزش نینکته توجه داشته باشند که در ح نیبه ا نیوالد  

 یتماس ها ای امیپ افتیلپ تاپ کودک، هر گونه در ایهوشمند و  یها یگوش یبرا دیمزاحم نشو

 .را مسدود کنند یورود

 مناسب باشد دیبا آموزش طیمح 

از تابش  .باشد یکاف یآرام با نورپرداز یمکان کی دیدانش آموزان با نیآنال آموزش یبرا طیحم  

 یشخص یها انهیهوشمند، تبلت، را یمانند تلفن ها یلیشود. وسا یریدر اتاق جلوگ یآب ینورها

 . رندیاتاق وجود دارد، قرار بگ یو حداقل دما یکه نور کاف ییلپ تاپ ها را در جا ای

وضعیت كودكان خود را هنگام نشستن در مقابل وسايل اصالح كنند تا مجبور نباشد  دیبا نیوالد  

ممکن است  نیآنال یکه مدت زمان کالس ها ییکودک خیلي به جلو يا پشت خم شود. از آنجا

در سطح  شیصفحه نما ییروشنا زانیم دیباشد با شتریب یحضور ینسبت به ساعات آموزش

 فقط .محافظ استفاده کنند نکیاز ع دیوم به دانش آموزان اجازه دهدر صورت لز .شود میتنظ ،راحت

 یبه کودکان داده شود. دانش آموزان م ییها یدنیو نوش وهیدر هنگام استراحت معلمان، آب م

 .پارچه مرطوب پاک کنند کیچشم چشمان خود را با  یاز مشکل خشک یریشگیپ ید برانتوان

 دیبه دانش آموزان اعتماد کن 



 یتوانند با بچه ها ینم نیجلسات آنال یدانش آموزان در ط ،یحضور آموزش یکالس ها برخالف  

به طور کامل و  دیبا معلم خود به صورت چهره به چهره صحبت کنند. کودکان با ایحرف بزنند و  گرید

 آماده شوند.  طینوع مح نیا یبرا یاز لحاظ روانشناخت

بهتر است  نیداد. عالوه بر آن والد حیآنها توض یبرا دیرا با نیآنال یمثبت کالس ها یجنبه ها  

 رندیبگ ادیآموزش را  دیروش جد نیارتباط برقرار کنند تا بچه ها ا نیخودشان با معلمان به صورت آنال

 .و با آن سازگار شوند

 دیاسترس را کاهش ده 

د خواهن یشود و آنها م یم دهید شترینوجوانان ب نیفشار همساالن و دوستان در ب یه طور کلب  

ممکن است باعث  دینوع آموزش جد نی. ارندیبگ ازیاز آنها امت شتریبه رقابت بپردازند و ب گریبا همد

 .نوجوانان شود نیبروز استرس و اضطراب در ب

در بخش بعدی این مقاله به موارد دیگری در ارتباط با آموزش آنالین فرزندان شما خواهیم پرداخت.   

 عزیزان خوش درخشیده باشد.انشاهللا که به چشمان شما 

وارد شده  یها بیاز آس یریبا نکات باال و جلوگ شتریب ییآشنا یبرا دیتوانیم زانیدر آخر شما عز  

مشاوره راز  مرکز.دیمراجعه کن زیشناسان کودک و نوجوان نبه روان خود در آموزش آنالینفرزندان به 

مجرب و  روانشناسی مشاورهمتخصص خود که در تمامی زمینه های مشاوران  یماندگار با همکار

 .کند ییراهنما در این زمینه زیرا ن زانیشما عز تواندیمعالی هستند 
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