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نردبان کرونا

یادداشت 
سردبیر 

اوضــاع و احوالی کــه در شــرایط کرونا، 
ایــن بیماری همه گیــر جهانــی، در عرصة 
آموزش وپرورش شاهد آن هستیم، به ویژگی 
و ذات این بیماری مربوط اســت و بیشتر به 
آزمایشــی الهی برای همة بشــریت شباهت 
دارد. جوامع و اشخاصی که آمادگی بیشتری 
داشــتند و از قبل خویشــتن و استعدادهای 
آشــکار و پنهان جامعة خود را بــرای انواع 
بحران ها آماده کرده و صاحــب برنامه، نگاه 
راهبردی و اندیشــه و فرهنگ قانون مداری و 
مشارکت پذیری باالیی بودند، راحت تر و بهتر 
توانستند با شرایط ابهام و عدم قطعیت مواجه 
شــوند و آن را به خوبی مدیریت کنند. حال 
بودند و هســتند جماعت ها و اجتماعاتی که 
بنا به دالیل گوناگون، از جمله قانون گریزی، 
همراهی نکـــردن جمعـــی و کاهلــــی در 
خودمراقبتی و دیگرمراقبتی، مدیریت ضعیف 
و نظام سالمت نه چندان قوی، امکانات پزشکی 
کم و نیز زیرساخت های الکترونیکی ناکارامد 
و بهتر است گفته شود بسیار ناکارا، نتوانستند 
آن گونه که باید با بحران ها و نامالیمات مواجه 

شوند و آن ها را مدیریت کنند.
آموزش وپــرورش، مدرســه و کالس درس 
نیز از جمله مقوله ها و عرصه هایی اســت که 

بــه دالیل گوناگــون، از جمله آمــاده نبودن 
زیرســاخت ها و ناتوانی در مدیریت و کمبود 
امکانات، نتوانست به موقع و به جا قد برافرازد و 
با مشکالت و معضالت مقابله کند. و صدالبته 
که ایــن ضعف، از آماده نبودن چندین ســالة 
نظــام آموزش وپرورش برای چنین بحران ها و 
بیماری های نوظهوری حکایت دارد. تقریبًا در 
دو دهة اخیر، برای توسعة فناوری اطالعات و 
ارتباطات و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی و 
آموزش بر بســتر دیجیتال، جز در چند مورد 
اندک و جزئی که بیشــتر شامل نظام اداری و 
کارکنان، پرداخت ها و راه اندازی چند ســایت 

بوده است، گامی برداشته نشده است!
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، 
از ســال 2005 تا 2013، در راستای آموزش 
آنالین و الکترونیکی دانش  آموزان برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری شده و در سال 2014، تقریبًا 
90درصد دانش آموزان آن ها موفق شــدند به 
روش آنالین آموزش ببینند. این فرصت و این 
امکانات موجب شده اســت معلمان، مدیران 
و والدیــن نیــز آموزش هــای الزم را ببینند، 
به طوری که امروز شاهد موفقیت های چشمگیر 
آنان در عرصة مقابله بــا ویروس کرونا در امر 

آموزش هستیم.
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ناگفته پیداســت، علــت ضعف هایی را که 
امــروز در آموزش های مجازی و غیرحضوری 
در آموزش وپــرورش شــاهد آن هســتیم، 
نبایــد تنها در این دولــت و در وزارت فعلی 
آموزش وپــرورش و تشــکیالت آن بجوییم. 
بپذیریــم که ایــن ضعف هــا و کمبودها، در 
گذشــته و نبود نگاه راهبردی و آینده نگرانة 
دولت مردان و مدیران ارشد آموزش وپرورش، 
از گذشــته تاکنون، ریشــه دارد؛ کسانی که 
دانسته و ندانسته از زیر بار توسعة فناوری در 
مدرسه ها شانه خالی کردند یا برنامه ای برای 
آن و اعتقادی به آن نداشــتند. با این وصف، 
امروز شــاهد آنیم که بیــش از 3/500/000 
دانش آموز از دسترسی به آموزش های مجازی 
محروم اند  و بقیه ای کــه از آن بهره می برند، 
کیفیت آموزشــی باالیی را تجربه نمی کنند. 
هم شبکه های ذی ربط ضعیف اند، هم معلمان، 
مدیــران و کارشناســان آموزش های الزم را 
ندیده اند و هم محتوای درسی متناسب با این 

شرایط بازطراحی نشده است.
بنابرایــن، همگــی باید همتمــان را صرف 

مشــارکت، همدلی و همکاری کنیم، ضعف ها 
را به کمک یکدیگر جبران کنیم و این فرصتی 
را که ویروس کرونا در باور به توسعة سازه های 
نرم و ســخت فناوری و بسترهای الکترونیک 
و آموزش هــای آنالین به وجود آورده اســت، 
قدر بشناســیم. به جای مقصریابی، با همدیگر 
همســو و هم جهت شــویم و یاریگــر هم در 
رســیدن به آموزش های بهتر و برتر، و جبران 
مافات. البته این به معنی ندیدن کاســتی ها و 
بی مباالتی ها و کم کاری های برخی از بخش ها، 
افــراد و دســت اندرکاران داخل و خــارج از 

آموزش وپرورش نیست!
سخن پایانی اینکه، نگاه و تفکر راهبردی پیشه 
کنیم تا بیشتر، دورتر و زودتر از دیگران ببینیم. 
فراموش نکنیم که آینده به طرف ما می آید، با 
خود تحوالت بسیاری می آورد و آثاری در پی 
دارد. مهم است درک کنیم آینده چه چیزهایی 
را با خود می آورد تا در این اندیشه برنامه ریزی 
کنیم که خود و سازمان خویش را چگونه و با 
چه راهبردهایی، با مســائلی که پیش می آید، 

سازگار کنیم. 


