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 به دنبال جدی شــدن خطر شيوع 
ويروس کرونا در اوايل اســفند ســال 
٩٨، مدرســه های ايران تعطيل شدند. 
از همان ابتدا، برخی مدرســه ها طبق 
آموزش  هدايــت  با  مــدون،  برنامه ای 
رســمی به فضــای مجــازی، مانع از 
شــدند.  آمــوزش  رســمی  تعطيلــی 
فرســتادن فيلم های آموزشی، تدريس 
در قالــب فايل های صوتــی و برگزاری 

شــرايطی  حاصل  مجازی،  آزمون های 
بود که تمامی دلسوزان تعليم و تربيت 
را بــا حداکثــر تــوان و بضاعت علمی 
بــه کار گرفت تــا در کنار شــيوه های 
نويــن تدريس، با به کارگيــری راهکار 
کنند؛  تجربــه  را  آمــوزش  جديدتری 
شيوه ای که هرچند به کارگيری آن در 
برخی مراکز علمی سابقه داشت، اما تا 
اين زمان هنوز در مدرســه ها جايگاهی 

 دکتر  سهیال نعیمى، دبیر تاریخ، تهران

| | |  



۳۱

جدی نيافته بود. شايد به جرئت بتوان 
اذعــان کرد که آمــوزگاران و دبيران و 
آموزش وپرورش،  رسمی  متوليان  ساير 
پــس از ســپری شــدن ايــن بحران، 
همچنان از اين ظرفيــت مفيد در کار 
تدريس بهــره گيرند.تهديــد کرونا در 
کنــار تمامــی پيامدهــای اجتماعی و 
اقتصادی و روانی خــود، فرصتی برای 
عرضة توانمندی های فردی فراهم کرد 
و به صراحت نشان داد که فقط عشق به 
خدمت اســت که می تواند يک آموزگار 
مدرسة اســتثنايی و يک دبير را، پس 
ميدان  وارد  بازنشســتگی،  ســال ها  از 
کند و در عمل نشــان دهد که او در هر 
شرايطی در کنار دانش آموز خود است.

نبايد فراموش کرد که غالب اختراعات 
و اکتشافات بشر از کهن ترين روزگار همه 
مديون همين تهديدها بوده و هستند؛ 
تهديدهايی که اگر نبودند، چه بسا هرگز 
فرصتی برای خلــق راهکارهای جديد 
فراهم نمی شــد. اين جريــان، روندی 
چنانچه  است.  بشــر  زندگی  در  دائمی 
اشاره شد، فرصت پيش رو ظرفيتی تازه 
در آموزش رسمی کشور به وجود آورد 
که هرچنــد جايگزين آموزش حضوری 
را  مطلوب  فضــای  حداکثر  امــا  نبود، 
امکانات  حداقــل  از  بهره گيــری  برای 
موجود فراهم کــرد. از آنجا که همواره 
مواجه شــدن با تهديدها اجتناب ناپذير 
است، سؤال اصلی اين است که چگونه 
می تــوان قبــل از بروز و ظهــور آن ها 
خود را آمادة مقابله با چنين شــرايطی 
کرد؟ به تعبيری ديگــر، آيا برای خلق 
فرصت و تجربــه ای جديد، همواره بايد 
منتظر تهديدی جديد بود؟ اينجاســت 
که می طلبــد متوليان آموزش وپرورش 
بــا بهره گيری از تجربه هــای اخير، در 

برخورد با چنين موقعيت هايی روشــی 
ضمن  تا  باشــند  داشــته  منســجم تر 
پيش  از  برنامه ريــزی  از  برخــورداری 
معايب  و  محدوديت ها  از  تعيين شــده، 
راهکارهای قبلی دور باشــند و از بروز 
جلوگيری  آموزشی  مختلف  سليقه های 
شود. چرا که هرگونه بی دقتی و اهمال 
در اعمال روش های جايگزين آموزشی، 
نه تنهــا نتايج مثبتی در پی ندارد، بلکه 
زمينه ساز بی ميلی و بی رغبتی آموزشی 
می شــود  مخاطبان  و  فراگيرندگان  در 
و بــه اتالف وقت و هــدر رفتن نيروی 

انسانی می انجامد.
 برخی از مدرســه ها از همان روزهای 
ابتدايی دســت به کار شدند و به بهانة 
آموزشــی،  فرصت  نــدادن  دســت  از 
کالس های مجازی خود را به طور جدی 
گاه تا ســاعت ١٤,٣٠ ادامه دادند. در 
اين ميان، برخی مدرسه ها نيز با استناد 
به اينکــه هيچ آموزشــی را جايگزين 
آمــوزش حضوری نمی دانســتند، تنها 
فرصت های طاليی را از دســت دادند. 
ماحصــل هــر دو نگــرش، اعتراض و 
نارضايتی دانش آمــوزان و اوليا بود که 
آموزشی  برنامه های  فشردگی  از  برخی 
دانش آموزان  روانی  ناآرامی  روزهای  در 
و برخی نيز از بی تفاوتی اوليای مدرسه 
و بالتکليــف گذاشــتن دانش آمــوزان 

گله مند بودند.
به نظرمی رسد، وقت آن رسيده  است 
که نهاد رســمی تعليم و تربيت برای 
تجربه هايی،  چنين  تکرار  از  جلوگيری 
برنامه ای مدون برای تشــکيل ستادی 
مجــرب و تدبيرهايــی ارزنــده برای 
مواجهه با شرايطی مشابه داشته باشد 
و با مشــخص کردن متولی خاص در 
آموزشــی  مديريت  شــرايطی،  چنين 

را بــر عهده بگيــرد تــا دانش آموزان 
از ســردرگمی و اعمــال ســليقه های 
مختلف آموزشی در امان بمانند. شايد 
الزم باشــد اين ســتاد از اکنون برای 
ســال جديد تحصيلی فعاليت خود را 
آغاز کند و درس های هر رشــته را به 
تفکيــک، به صورت ضبط شــده و زير 
در  مختلف،  رشته های  متخصصان  نظر 
فضايی آرام و بدون شــتاب، در اختيار 
مدرســه ها قــرار دهد تا در شــرايط 
نيز  دبير  تأمين نشدن  حتی  يا  مشــابه 
روند آموزشی به شــکل مطلوب ادامه 
يابد. ضمن تشــکر از تمامی متصديان 
آموزش وپــرورش در تدويــن و پخش 
برنامه های آموزشی از طريق رسانه های 
ملــی، و تقدير از تالش هــای خالصانة 
آنــان در اين زمينه، بايــد اذعان کرد 
گاه شــتاب زدگی در تدوين و برگزاری 
کالس های آموزشی، مانع از بهره گيری 
مطلــوب دانش آموزان شــد. حال که 
مجازی  فضای  از  بهره گيــری  ظرفيت 
در تدريس مدرسه ای بر همگان مسلم 
شده  اســت، شــايد وقت آن باشد که 
متوليــان رســمی آموزش وپرورش، با 
فاصله گرفتن از ناديده گرفتن و حذف 
اين روش، در تدريس برخی از درس ها 
يا حتی در مواقعی که با مشکل نيروی 
انســانی، به خصوص در کالن شــهری 
چون تهــران، روبه رو هســتند، از آن 
بهــره گيرند. يادمان نــرود که پديدة 
کرونا، در کنار تمامی پيامدهای منفی 
خــود، فرصتــی فراهم کرد تا نشــان 
دهد معلمان و فرهنگيان اين کشــور، 
برخالف مؤسسه های آموزشی، هميشه 
در کنار دانش آموزان خود حضور دارند 
و تنهــا نيت آنان عشــق به خدمت به 

دانش آموزان اين مرز و بوم است. 
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