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یادداشت سردبیر

سال نو و بهار 1399 را در حالی آغاز کرديم که يک ماه و اندی پيش تر ويروس تاجدار نامهربانی بی دعوت به بوم ما آمده، از چين 
نه از راه ابريشم و به قصد سوداگری، بل از زمين و آسمان به عزم ويرانگری. در کوتاه زمانی بر همه چيز گَرد زنگار پاشيده و در دل ها 
نهال پريشانی کاشته. ناخوانده مهمانی که گويی به سر فکر رفتن ندارد. ما را خانه نشين کرد و دوستان مان ز خانه راند و آنچه خوش 

می داشتيم در دم تکاند. هر دم و هر لحظه ياری و عزيزی را گرفت، عالمی را در غم و حيرت نهاد.
در اين حال، تنها اميد ســکاندار زندگی امروز شــده است. اميد به سالی پربرکت و عاری از بيماری و درد، سالی سرشار از شادی و 

لبريز از نوای سورنا، سالی بی هيچ اثری از کرونا؛ سال نو مبارک.
باری، در عصر حکمرانی کرونا در جهان که اميد دولتش زودگذر باد، و در ميانه اين بحران، دانشگاه و مدرسه هم بود که از هنگامه 
خالی شد و از رونق افتاد. کالس های درس تعطيل شد و دانشجو و دانش آموز در خانه ماند. به عنوان يک معلم که همواره رو در رو 
شدن با فراگيران و تعامل آنان با معلم و هم کالسی هايشان را در چهارچوبی به نام کالس آن هم از نوع فيزيکی آن، شرط مهم تحقق 
همه جانبه هدف های برنامه درســی می دانســتم، کوچ به آموزش در فضای مجازی را برنمی تابيدم. علی رغم ظاهر جذاب و متنوعی 
که داشــت، آن را بســيار ناتوان تر از کالس و درس سنتی می پنداشــتم. آموزش مجازی را تنها فرصتی برای تجربه های شخصی و 
يادگيری های از راه دور ســودمند تصور می کردم. آن را مانند خودروی شــيکی می پنداشتم که برای آمد و شد خريده ايم ولی بيش 
از آنکه به راه و رانندگی توجه کنيم، غرق تجهيزات و امکانات پيشــرفته درون آن شده ايم. حاشيه ای که بسيار مهم تر از متن جلوه 
می کند. آن قدر خود می نماياند که از دير يا هرگز به مقصد نرسيدن غافلمان می کند. با اين ترس و دغدغه و بدون داشتن تجربه ای 
عميق و دقيق، به آموزش مجازی چون ابزاری تجملی می نگريســتم که اگر باشــد هم بد نيســت. تالش نمی کردم آن را به عنوان 
جايگرينی تمام قد برای تدريس و کالس داری خود بپذيرم مگر به اجبار يا برای تزئين. شــايد هم تعلق خاطر به روش های ســنتی، 
دوری يا ناديده گرفتن فناوری های آموزشی و تلفيق آن با فناوری ارتباطات و اطالعات در مجموعه ای به نام آموزش مجازی را هم 

برای خودم ارزش قلمداد می کردم.
و اما اينک و در اوج تهديدی به نام کرونا، فرصتی دست داد که توفيقی اجباری بيابم و افزون بر آشنايی با ابزارهای گوناگون تشکيل 
و مديريت کالس، تهيه محتوا و ارائة درس و سرانجام ارزشيابی، به کارايی اين بستر برای آموزش بيشتر باور کنم. هرچه زيادتر آموختم 
و فزون تر تجربه کردم به توانايی آن بيشــتر پی بردم. برای تک تک نيازهای آموزشی راهکاری در آن يافتم. برخی بسيار کارآمدتر از 
روش های واقعی. در مدتی کوتاه، بخت يارم بود و چشــيدم طعمی که تاکنون نچشيده بودم. بوييدم گلی که تاکنون نبوييده بودم. 

خوش حالم که از يک سونگری دست شستم. پنچره اتاق َگرد گرفته ذهنم را باز کردم و در هوايی تازه نفس کشيدم.
بی شک، نبودن زيرساخت های الزم و کافی در سراسر کشور آن هم برای همه و تأمين هزينه های باالتر راه اندازی و نگهداری آموزش 
مجازی آن هم با بودجه های کم و محدود اختصاص يافته از طرف دولت، صرفه اقتصادی ارائه کالس در اين فضا را توجيه ناپذيرتر 
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و رغبت به آن را در ميان مسئوالن کمتر کرده باشد. شايد هم کمی شناخت معلمان و مدرسان از توانايی های آن به دفاع بد از اين 
روش انجاميده است. هرچه هست، دوران کرونا نگاه همگان را دوباره به آموزش مجازی برگرداند. اين بار ژرف تر از پيش و بر مبنای 
درخواست و مطالبه ای جدی؛ نيازی آن چنان خطير که می تواند اين بار هم برای اختراع مادری کند. پديدآوردن بستری نو ولی بومی 

برای تحول در آموزش کشور شود، نه در بحران بلکه در همه حال.
اميد اســت کشور عزيزمان هرچه زودتر اين دوران سخت و تلخ را پشت سر بگذارد و نظام آموزشی ما از اين تهديد، فرصتی برای 
ساختن آينده ای بهتر بسازد. تا می تواند با تغيير در سياست ها و برنامه ريزی های آموزشی، آموزش مجازی را نه به عنوان جانشين بلکه 
به عنوان مسيری موازی در کنار آموزش واقعی پر و بالی دهد و بودجه های الزم برای ايجاد و گسترش آن در همه جای ميهن عزيزمان 
تأمين کند و مهم تر آنکه تغيير در نگرش ها و اجرای آموزش های الزم برای کاربران را در صدر برنامه های توسعه ای خويش قرار دهد. 

غير از اين، جز فرصتی سوخته نخواهيم داشت.      
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