
کجاهستیم؟
برای هرگونه تحلیل و بررسی شرایط 
موجود بایــد به ایــن واقعیت ها توجه 

داشته باشیم:
 نبــود برنامه ریــزی بــرای حوادث 

غیرمترقبه در نظام آموزشی کشور؛
 تغییــر ناگهانی فراینــد تدریس از 

کالس درس به فضای مجازی؛
 آمادگی نداشــتن مدیران، معلمان، 

اولیا و دانش آموزان؛

 از دســت دادن زمان مفید آموزش 
و وقفــة طوالنــی در فراینــد یاددهی 

یادگیری در کالس درس؛
 آســیب هایی که به روان بسیاری از 

دانش آموزان وارد شده است.

چالشهایپساکرونایی
دو مقوله به عنوان چالش های اساسی 
مدارس پــس از کرونــا در نظر گرفته 

می شود:

آموزش،  و  تدریس  چالش های   .1
شــامل: مرتبــط نبــودن برنامه های 
درســی، پایین بودن آمادگی تحصیلی 
خودکارآمدی  احســاس  دانش آموزان، 
اندک معلمان، تنش ها و فشارهای ناشی 
از کار، و نامناسب بودن فضای بهداشتی 

و فیزیکی مدارس.
2. چالش هــای اداری، شــامل: 
نامناســب بودن برنامه هــای نظارت و 
راهنمایــی، محدود بــودن فرصت های 

جهان  گیر شدن بحران کرونا، که کشور ما هم از تأثیر آن مستثنی نیست، آسیب ها و خسارات زیادی به جوامع مختلف و از جمله جامعة 
ما وارد کرد. آموزش وپرورش هم تحت تأثیر این بحران ناچار به تغییرات اجباری در برنامه های آموزشی مدارس شد؛ به طوری که آموزش 
را از کالس درس به فضای مجازی کشاند. در اینجا چالش های احتمالی که در چنین شرایطی بین خانواده ها، دانش آموزان، متولیان مراکز 

آموزشی و ... ایجاد می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. 

علمی کاربردی

نقش من چیست؟
جالل انوری، کارشناسادارۀکلآموزشوپرورشآذربایجانغربی

عكاس:مهناز بنكری

خروج از چالش های پساکرونایی در آموزش وپرورش
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رشــد و توســعة حرفــه ای معلمــان، 
ضعیــف بودن روابط انســانی در روابط 
سلسله مراتبی، و زمان بر بودن پاسخ به 

بخشنامه های مختلف.

آموزشوپرورش، وزارت نقــش 
اداراتکل،نواحیومناطقآموزشی

و  توصیه ها  موضــوع  اســت  خــوب 
راهکارهــا را با مجموعه های ســازمانی 
شروع کنیم. اگر وزارت آموزش وپرورش 
و ادارات تابعــه بــا مــدارس و معلمان 
از چالش های  عبــور  کننــد،  همراهی 
بعــدی راحت تر خواهد بــود. برای این 
منظــور الزم اســت به نکاتــی توجه 
شــود؛ از جملــه: اضافه کــردن زمان 
برای آموزش، حــذف بعضی از دروس 
و  بخشنامه های دست  کاهش  کتاب ها، 

پاگیر، فعال کردن کمک های تخصصی 
واردشده  آسیب های  با  رویارویی  جهت 
به ســالمت روانی دانش آموزان )مشاور 
مدرســه، هسته های مشــاورة نواحی و 
مناطق آموزش وپــرورش، کلینیک های 
روان شناختی دانش آموزان(، واریز سرانة 
ارســال وســایل  و  تهیه  دانش آموزی، 
استاندارد،  و ضدعفونی کنندة  بهداشتی 

و رفع نواقص پیام رسان ها.

نقشمدیرانمدارس
 برگزاری جلســات با معلمان مراکز 
آموزشــی جهت برنامه ریــزی الزم در 

فرصت باقی مانده؛
اولیــای  بــا  جلســه  برگــزاری   
دانش آمــوزان برای هماهنگــی برنامة 

مدرسه و رفع مشکالت جاری؛
 برگزاری جلســه ای با ادارات نواحی 
و بازگو کردن مسائل مدارس و پیگیری 

راه حل ها؛
 مجهز کردن مدرســه به وســایل 

بهداشتی و ضدعفونی کنندة استاندارد؛
 نظــارت بــر اجــرای برنامه هــای 

تعیین شده برای دوران پساکرونا؛
 ایجاد انگیزه و تشویق معلمان برای 
فعال تر شدن مدرسه در فضای مجازی.

نقشمعلمان
ارتقاء نگــرش خانواده ها  به   کمک 

نسبت به فضای مجازی؛
 معرفی دانش آموزان دچار آسیب های 
روانی به قســمت های تخصصی مربوطه 

)مشاور مدرسه، هسته های مشاوره نواحی 
و مناطق آموزش وپرورش، کلینیک های 

روانشناختی دانش آموزان(؛
 تقویت آمادگی ذهنی دانش آموزان 
و مرور مفاهیم پایــه برای ادامة فرایند 

تدریس؛
 شناســایی دانش آموزانــی کــه بر 
مطالب جدید تســلط دارند یا کســانی 
که آن ها را فرا نگرفته اند و شروع نقطة 

تدریس؛
 ادامة اســتفاده از پیام رســان ها و 
تشویق دانش آموزان به فعالیت در آن ها.

نقشاولیا
 توکل به خدا و دور کردن استرس، 
اضطراب و ترس )ناشی از ویروس کرونا( 

از فضای خانواده؛
 معرفی دانش آموز به مدیر و مشاور 
مدرســه، در صورتی که دچار مشکالت 

روحی شده باشد؛
 دنبــال کــردن برنامه های شــبکة 

آموزش و شبکة 4 تلویزیون؛
 آشــنا کــردن فرزندان با شــبکة 

آموزشی دانش آموزی )شاد(؛
 آشــنا کردن فرزندان با روش های 

بهداشتی و رعایت اصول مقرر؛ 
 کسب تجربه های جدید آموزشی؛

 همکاری بیشتر خانواده ها با یکدیگر 
و مدرسه و معلمان؛

 تمرین مهارت مدارا، صبر و تحمل و 
افزایش همدلی و فرصت های گفت وگو 

در خانواده.

بیشترشــدنمداخلههارامدیریت
کنید

قرنطینة  خانگی به شکل طوالنی مدت، 
روال عادی ســبک  زندگــی خانواده ها را 
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وقتی تمام افراد 
خانواده زمان طوالنی 

در یک جا و پیش هم در 
محیط خانه می مانند، 
چالش هایی به وجود 

می آید



تغییر می دهد. تصور کنید خانواده ای که 
فرزند یا فرزندانش به مدرسه می رفته اند، 
پدر خانواده مثاًل معلم بــوده و مادر هم 
شــغلی داشــته اما به یک باره و ناگهانی 
همگــی یا بیشــتر آن ها در ایــن روزها 
خانه نشین شده اند؛ نوعی خانه نشینی که 
حتی نمی توان به گردش و مهمانی رفت. 
به طور کلی، همیشــه ذهن انسان به یک 
روال عادی روزانه عادت می کند و خود را 
بــا آن وفق می دهد. قرنطینة خانگی این 
روال عادی را به هم زده اســت. واقعیت 
این اســت که وقتی تمام افــراد خانواده 
زمان طوالنی در یک جــا و پیش هم در 
محیــط خانه می ماننــد، چالش هایی به 
وجود می آید. ممکن است بیشتر در کار 
یکدیگر مداخله کنند، پا پیچ هم شــوند، 
والدین بیشــتر به بچه ها اعتراض کنند 
و کالفگی و گســتاخی بچه ها در مقابل 
والدین بیشتر شود. در چنین مواقعی، چه 
بسا زن و شــوهرها هم بیشتر یکدیگر را 

کنترل می کنند. 

صبــروتحملیکــهزودترتمام
میشود

تمــام وقــت در کنار یکدیگــر بودن و 
اختالف سلیقه ها گاهی باعث می شود که 
صبر و طاقت اعضای خانواده از دست برود. 
با وجود کرونا، مشکالت اقتصادی زیادی 
گریبان افرادی را که شغل آزاد دارند، گرفته 
و همین مســئله روحیة آنان را تضعیف 
کرده و نگران کننده است. اگر زن یا شوهر 
برخالف میل همســر خود تأکید داشته 
باشد که حتمًا به دیدن نزدیکان و بستگان 
برود و به توصیه های ایمنی اهمیت ندهد، 
این هم باعث شروع یک بحث جدی دیگر 
می شــود. موارد مطرح شده ممکن است 
بخش کوچکی از مشــکالت خانواده ها در 

این روزهای خاص باشد.

قدرباهمبودنرابدانید
برای هر اتفاقی که در زندگی می افتد، 

می توانیم انتخاب های متفاوتی داشــته 
باشــیم کــه دســت خودمان اســت؛ 
هــم می توانیم این با هم بــودن را به 
شــرایطی تحمل ناپذیر تبدیل کنیم و 
هم می توانیم از این موقعیت به خوبی 
بهــره ببریم. به همیــن دلیل، توصیه 
می شود این مسئله را بپذیریم که این 
قرنطینه باید انجام شــود و در نهایت 
به نفع خود ماســت و با رعایت آن به 
ســالمت خودمان و کل جامعه کمک 
می کنیم. واضح است که این دوره هم 
می گــذرد و هیچ چیز دائمی نیســت. 
پس ســعی کنیم که قدر با هم بودن  و 
لحظاتی را که در کنار یکدیگر هستیم، 
بیشتر بدانیم. تا حد امکان سعی کنیم 
به جای گیــر دادن به یکدیگر و پاپیچ 
هم شدن و تمرکز روی نکات منفی، به 

مثبت ها نگاه کنیم.

فرصتبرایگفتوگوراازدســت
ندهید

پیش هــم بودن های اجبــاری اغلب 
زمــان خوبی اســت بــرای اینکه زن و 
شوهر در فضایی امن با یکدیگر صحبت 
کنند و بیشــتر به هم نزدیک شوند اما 
متأسفانه برخی از ما عادت کرده ایم که 
این با هم بودن هــا و صحبت کردن ها 
را به کام هــم تلخ تر از زهر کنیم. برای 
اینکه بتوانیم از این موقعیت به شــکل 
بهینه اســتفاده کنیم، بایــد خود را به 
مهارت هایی جــدی مجهز نماییم؛ مثاًل 
یاد بگیریم بــدون قضاوت و نصیحت و 
بدزبانی گفت وگو کنیم و بفهمیم که ما 
زن و شوهر هستیم نه دشمن، و در کنار 

یکدیگریم و مقصد مشترکی داریم!

بچههایمانرابیشتربشناسیم
اضطراب و ترس را به هم و به خصوص 
به بچه ها منتقل نکنیم. از اخبار ســالم 
و نه از شــبکه های اجتماعی اوضاع را 
در حــد معقول پیگیــری کنیم. وقت 
شــاد بودن و بازی با بچه ها را مشخص 
کنیــم. بــه جای ســرزنش کــردن و 
ســرکوفت زدن به فرزندانمان، راه های 
ارتباط بهتر و شــناخت بیشــتر آن ها 
را یــاد بگیریم. توصیة آخر من شــاید 
کلیشه ای باشــد اما مهم است: بیایید 
بیشتر کتاب بخوانیم و سهم مطالعه را 

در خانه افزایش دهیم.
   

جمعبندیکلی
تأیید حمایت شــبکه های مجازی   
در امداد رسانی به همنوعان از تغییرات 

حاصل از کرونا؛
 ایجــاد آمادگــی اساســی بــرای 
حــــوادث  در  واقعـــی  برنامه ریــزی 

غیرمترقبه؛
 ایجاد زمان مناســب بــرای اجرای 
بودجه بندی کتب درســی دانش آموزان 

در مدارس؛
در  اساســی  نگــرش  تغییــر   

انعطاف پذیری متولیان امور؛
 ایجاد وحدت و همدلی برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی حاصل از حوادث 

ناگهانی؛ 
 آموزش مســئولیت پذیری همگانی 
با هم فکــری و رعایت امــور یکدیگر و 

بهداشت فردی؛ 
 ایجاد تفکر عمیق در صفات مقدس 

الهی، که همة عالم از اوست؛
 پند آموزی از ایــن حوادث و درک 

اینکه حامی واقعی خود خداست؛ 
 بعضــی مواقع حــوادث غیرمترقبه 

نوعی امتحان الهی برای بندگان است. 
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برای هر اتفاقی که 
در زندگی می افتد، 

می توانیم انتخاب های 
متفاوتی داشته باشیم 

که دست خودمان 
است


