
با گذشت حدود یک سال از همه گیری ویروس کرونا و تجربة آموزش 
مجازی در نظام تعلیم و تربیت، می توان این مسیر طی شده را با نگاهی 
آسیب شناسانه و نقادانه به قضاوت و تحلیل نشست و فراز و فرودهای 
آن را تبیین کرد. با نگاهی منصفانه و به دور از نقادی های غرض ورزانه، 
می توان مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف را برشمرد. البته نوشتار حاضر 
بر کاستی ها و نارسایی ها متمرکز است و این حتمًا به معنای ندیدن نقاط 
بومی،  شبکه ای  راه اندازی  توفیق  خورده، همچون  رقم  اتفاقاِت  مثبِت 
تالش های قابل تقدیر در توسعه و ارتقای این شبکه، و همت معلمان، 
مدیران و کارشناسان برای بهره گیری مناسب از امکانات موجود نیست. اما 
آنچه بیشتر می تواند به اصالح مشکالت و کاستی ها کمک کند، برشمردن 
ضعف ها و نقدهای وارد از منظر علمی و با نگاهی دلسوزانه است. مجموعة 

این نقدها در نوشتار زیر آمده است.

 1. ضعف های زیرساختی: منظور از زیرساخت، امکانات فنی 
و بسترهای الزم برای تحقق آموزش مبتنی بر شبکه است. از هنگام 
شروع آموزش مجازی به عنوان گزینة جایگزین آموزش حضوری در دوران 
همه گیری کرونا، مجموعة کنشگران عرصة تعلیم و تربیت در مدرسه و خانه، 
به دلیل ضعف های ساختاری و فنی، دچار مشکالت جدی شدند؛ از جمله: 
پایین بودن سرعت اینترنت در بسیاری از نقاط کشور، متصل نبودن یا 
اتصال ضعیف مدرسه ها به اینترنت، برخورداری ضعیف و غیراستاندارد 
از  توجهی  قابل  بخش  نابرخورداری  و  رایانه ای  امکانات  از  مدرسه ها 

دانش آموزان از ابزارهای هوشمند مورد نیاز.
و تحقق  آموزش های مجازی  فروکاستن کیفیت  در  این مشکالت   
اهداف مورد نظر سهم قابل توجهی داشتند و با وجود تالش های صورت 

گرفته، هنوز باقی هستند.

به جرئت می توان   2. آموزش و فرهنگ سازی ضعیف: حتی 
مدعی شد که در زمینة آموزِش نقش آفرینان حوزة عملیات تعلیم و تربیت 
)معلم، دانش آموز و خانواده(، به صورت رسمی اتفاق خاصی نیفتاده است! با 
توجه به بی سابقه بودن آموزش  مجازی در کشور، در این سطِح از همه گیری 

دستة  دو  می رفت  انتظار  حضوری،  آموزش  با  آن  مطلق  جایگزینی  و 
اصلی بازیگران عرصة آموزش و پرورش، یعنی معلمان و یادگیرندگان، 
به صورت جدی و مستمر تحت آموزش های الزم قرار گیرند تا هم معلمان 
شایستگی ها و مهارت های الزم را درست و سریع به دست آورند و هم 
مطابق  را  محیط  این  در  تحصیل  ضروری  مهارت های  دانش آموزان 
استانداردها کسب كنند. بگذریم که با توجه به خانه نشینی دانش آموزان و 
تحقق جریان آموزش در منزل، خانواده ها در آموزش نقشی بسیار جدی تر 
و پررنگ تر از گذشته پیدا کردند و نیاز جدی به آموزش های خانواده در 

حوزة چگونگی مدیریت امور آموزشی و تربیتی فرزندان احساس می شود.

 . تصور موقتی و گذرا بودن آموزش مجازی: آنچه از رفتارها، 
گفتارها و بعضی تصمیم های اعالمی مسئوالن بر می آید، این است که از 
همان ابتدا، طبق برآورد موجود، تصور مسئوالن این بوده که آموزش مجازی 
امری موقتی، کوتاه مدت و گذراست و چندان نیازمند توجه، هزینه کرد و 
تمرکز نیست! نشانه های ادعای حاضر را می توان در شروع دیرهنگام تدابیر 
آموزش مجازی در ابتدای همه گیری کرونا، اصرار به برگزاری امتحانات 
خرداد 99 به صورت حضوری، اصرار بر بازگشایی حضوری مدرسه ها در 
شهریور 99 یا مصاحبه و تأکید بر احتمال برگزاری امتحانات پایان ترم پاییز 

99 به صورت حضوری دید که هیچ کدام هم محقق نشدند!
 به نظر می رسد، این نوع برخورد  با موضوع، ناشی از تصور تصمیم گیران 
مبنی بر موقتی بودن شرایط بود. لذا هر وقت اوضاع همه گیری قدری 
فروکش  کرد، زمزمه های حضور دانش آموزان در مدرسه ها بلند  شد. البته و 
حتمًا هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری نیست، اما بحث اساسًا این 
نیست که آموزش حضوری بهتر است یا مجازی، بلکه مسئله نوع مواجهه 
با موضوع است که تأثیرات خود را بر توسعة کیفی آموزش های مجازی 
می گذارد! ضمن اینکه شوربختانه یا خوشبختانه باید متذکر شد، آموزش در 
جهان پساکرونا با فروکش کردن همة محدودیت ها و قرنطینه ها، هیچ گاه 
به حالت سابق و پیشاکرونایی باز نخواهد گشت که بخواهیم فناوری را 
ببوسیم و کنار بگذاریم، یا مطالبه ای در باب ادامة برخی جنبه های آموزش 
به طریق مجازی نباشد، بلکه آیندة نظام های آموزش و پرورش موفق، 

تحلیلی نقادانه بر تجربۀ یک سال آموزش مجازی
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با آموزش های ترکیبی و تلفیقی رقم خواهد خورد و این خود بر ضرورت 
تقویت زیرساخت ها و داشتن برنامه های جدی برای توسعة آموزش های 

مجازی داللت دارد.

 ۴. انحصار در پلتفرم یا بستر: راه اندازی شبکة آموزش دانش آموز 
)شاد( فی نفسه امری ستودنی و اقدامی قابل دفاع است، اما محدود كردن 
حق انتخاب مدرسه ها و معلمان به آموزش مجازی در این سامانه، واقعًا 
قابل دفاع نیست! بگذریم از اینکه اساسًا شبکه های اجتماعی از ابتدا و 
بالذات نمی توانند بار تمام جریان آموزش را به دوش بکشند و همة امکانات 

مورد نیاز را تأمین كنند و در اختیار کاربران قرار دهند! 
البته دغدغة مهم و قابل توجه امنیت اخالقی و اطالعاتی، و حفظ حریم 
خصوصی کاربران کودک و نوجوان در محیط مجازی، جدی و مهم است، 
ولی راه حفظ این امنیت، الزامًا انحصار در بستر آموزش مجازی نبوده و 
نیست. چرا که اواًل آنچه امروزه بیشتر به عنوان بستر آموزش مجازی استفاده 
می شود، سامانه های مدیریت یادگیری یا همان »ال ام اس« ها هستند که 
هم نمونه های موفق خارجی دارند و هم نمونه های موفق داخلی زیاد. 
)مجلة حاضر، در شش شمارة اخیر، در هر شماره در سرفصل »جهش تولید 
فناورانه« سامانه های بومی و مناسب را معرفی  كرده است(. اتفاقًا موضوع 
مسائل امنیت اطالعات و حریم خصوصی و مسائل اخالقی و تربیتی در 
آن ها بسیار راحت تر و با کمترین دغدغه قابل مدیریت است. بله. شاید 
همگان را امکان دسترسی به این سامانه ها نبود، ولی حداقل می توانستیم 
به آن ها که امکان و دسترسی دارند، این آزادی و حق انتخاب را بدهیم 
که خود از میان مجموعه ای از امکان ها )که می توانست فهرستی تأیید و 
ابالغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش باشد( دست به انتخاب بزنند تا 
مثل امروز با حفره ای جدی که بیش از پیش در عرصة عدالت آموزش 
مجازی ایجادشده است، مواجه نمی شدیم؛ چنان كه مدرسه های خاص و 
برخوردار )عمدتًا غیردولتی یا دولتی های ویژه( از بهترین، به روزترین و 
کارآمدترین بسترها برای آموزش مجازی استفاده کردند و اکثر مدرسه ها 
و دانش آموزان و معلمان ما در مدرسه های معمولی، در شهرها و روستاها، 
در همان حین درگیر بارگذاری و بارگیری )آپلود و دانلود( نشدن فایل های 

ارسالی برای یکدیگر بودند! 
محدودسازی  از  بیش  پرورش،  و  آموزش  نظام  مهم تر  رسالت  ثانیًا، 
به  رسانه ای  سواد  آموزش  و  فرهنگ سازی  آن(،  با  همگام  حداقل  )یا 
دانش آموزان است که باید به دانش و مهارت های کار با رسانه ها، به شکل 
مطلوب و مطابق نظام ارزشی و بومی کشور، مجهز شوند. همه می دانیم 
شروع رسمی این آموزش ها در برنامه های درسی به دورة متوسطه موکول 
شده است، در حالی که فرزندان ما، دست کم از دورة پیش دبستانی، استفاده 

جدي از رسانه ها را شروع مي كنند.

  ۵. استفاده نكردن از فرصت تعطیالت تابستان: فاصلة 
میان اتمام امتحانات پایان سال تا شروع سال تحصیلی جدید در تابستان، 
فرصت مغتنمی بود برای مجموعه ای از فعالیت های الزم به منظور رفع 
بسیاری از مشکالت همان سامانة انحصاری شاد! می شد در تابستان با 

اقدامی جهادی، به رفع مشکالت فنی این سامانه، تقویت نرم افزاری آن، 
تولید محتوای الکترونیکی به معنای واقعی، تسهیل کاربری و تنوع امکانات 
آن همت گماشت. اما این فرصت به راحتی از دست رفت و آنچه در ابتدای 
سال تحصیلی با آن مواجه شدیم، تبدیل شاد از شبکه ای پیام رسان به یک 
اپلیکیشن )برنامة کاربردی( آموزشی بود که البته اقدامات توسعه ای صورت 
گرفته بود، اما در بیشتر بخش ها و امکانات عمدتًا با پوسته ای بیش مواجه 
نبودیم. یا در نهایت به کانالی در قالب شبکه های اجتماعی متصل شدیم 
که به هیچ عنوان نمی شود نام آن ها را تولید محتوای الکترونیکی گذاشت!

 ۶. کم توجهی به عرصة پرورش و تربیت: آنچه دغدغة اصلی 
و محوری قرار گرفت، آموزش بود و تعطیل نشدن تدریس و کالس. طبیعی 
هم بود و البته قابل توجیه و دفاع! اما انتظار می رفت با گذر زمان و روی 
روال افتادن امور آموزشی، برنامه ریزان و مدیران آموزش های مجازی 
تدبیری برای امور پژوهشی و تربیتی در این دوران می کردند و با خلق 
ایده ها و راهکارهای جدید، به تداوم امر تربیت و پرورش همت می گماشتند 
و به یاری معلمان و خانواده ها می آمدند. اما متأسفانه، آنچه در عمل واقع 
شد، نشان می دهد در این زمینه نه ایدة مناسب و خالقانه و کارآمدی 
عرضه شد و نه اتفاق عملی قابل توجهی رخ داد و امروز یکی از آسیب های 
جدی و فرصت های ازدست رفته و نگران کننده، چالش ها و کاستی هایی 
هستند که دانش آموزان را در این یک سال تهدید می كنند و چه بسا در 

ماه ها و سال های پیش رو آثار آن ها نمایان تر خواهد شد!

معاصر  جهان  جهانی:  اندوختة  تجربة  به  کم توجهی   .۷  
دست کم یک صد سال است که آموزش از دور را تجربه می كند و حداقل 
دو دهه است که آموزش الکترونیکی در نظام های آموزشی پیشرو در جهان، 
امری مرسوم است. در ایام همه گیری کرونا نیز تجربه های بسیار قابل 
استفاده ای در کشورهای مختلف دنیا در نوع و روش مواجهه با شرایط 
پیش آمده در دسترس بوده و هست که البته نیازمند مطالعة تطبیقی و 
برداشت های متناسب با شرایط بومی و فنی و زیرساختی و فرهنگی کشور 
است. اما نکته ای که در این بند مورد اشاره و نظر است، اصل توجه و 
استفاده از تجربه های جهانی است که نباید به بهانة غیربومی یا غربی و 
شرقی بودن، مورد بی توجهی قرار گیرد. به هر حال، آنچه مورد تأکید بزرگان 
کشور نیز هست، استفاده از تجربه های جهانی است؛ بدون هضم شدن در 

چارچوب های كالن فكری و فرهنگی آن ها.
از آنچه بیان شد، نه ایراد گرفتن هدف بود و نه مقصر نشان دادن به کسی 
و نه بنای ندیدن زحمات و تالش ها؛ بلکه به جد قدردان مجاهدت های 
مسئوالن زحمت کش هستیم و بیشتر از همه این قدردانی متوجه معلمان 
عزیز کشور است که با حداقل امکانات و با تمام نقاط ضعف و کاستی های 
موجود، تالش مضاعف داشتند تا جریان آموزش تعطیل نشود. اما هدف 
از نگارش موارد فوق، ارائة تحلیل کارشناسی از یک سال تجربة آموزش 
به  بتواند  است  امید  که  است  کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  مجازی 
تصمیم سازی ها کمکی کند و با نمایاندن کاستی ها، مسیرهای اصالحی 

را فراروی کنشگران این عرصه باز كند.
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