
تجربۀ جدید تحصیل مجازی 
در مقایسه با کالس های حضوری

در دو سال گذشته که به ناچار دانش آموزان از فضای 
حضوری و شاد مدرســه، تالش و رقابت در یادگیری و 
تجربة حضور در اجتماع محــروم ماندند، فرصت دیدار 
و تعامــل بین دانش آموزان، معلم و مدیر نیز به شــدت 
کاســته شــد. این خود یکی از ضعف های مهم آموزش 
مجازی بود. می دانیم، به لحاظ روان شناســی، حضور و 
ارتباط مؤثر دانش آموزان در مدرسه تا چه حد می تواند 
عزت نفس را بــاال ببرد، روحیة تیمــی ایجاد و تقویت 
و ارتباطــات چندجانبــه را در دانش آمــوز برقرار کند. 
همین امر موجب جنب و جوش بیشــتر برای یافتن راه 
حل های گوناگون در جهت رسیدن به نتیجه و موفقیت 
می شود. فضای واقعی و ملموس آموزشی باعث می شود 
دانش آموز با پیروزی و شکست آشنا شود، تجربه اندوزی 
کند و بدون واهمه، همیشه به دنبال فهم بیشتر و درک 
مناســبی از معنای زندگی خود باشــد تــا در نهایت به 
شــناخت بهتری از خودش برســد. اما متأسفانه فضای 
مجــازی و برگــزاری کالس ها به این شــیوه، مدیریت 
کالس هــا را با چالش های جدیدی مواجه کرده اســت. 
برای مثــال، گاهی حضور و غیاب ها بــه موقع و دقیق 
صــورت نمی گیرند. معلم نمی توانــد در ارائة تدریس ها 
اشــراف کامل روی دانش آموزان و تمرکزشــان داشته 
باشــد و مشــکالتی دیگر از این دست که فضای کالس 

مجازی را خشک و بی روح کرده اند.

ضعف زیرساخت ها
مهم ترین چالش آموزش غیرحضوری

مدیران و معلمان ضعف هــا و کمبودهای زیادی، چه به 
لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ مهارتی، دارند. به طوری 
که رفته رفته عالقه و تــالش به یادگیری در دانش آموزان 
بســیار پایین آمده و اختالالتی در یادگیری و رشــد آنان 
پدید آورده اســت. از طــرف دیگر، با وجــود تالش های 
بی وقفه و شــبانه روزی معلمان، ســطح یادگیری بچه ها 
نســبت به زمان حضور مســتمر و فعال آنان در مدرســه 
و کالس بســیار افت کرد و معلمانی کــه در کالس های 
حضوری بســیار موفق عمل می کردند و عملکردشان در 
رسیدن به اهداف یادگیری و آموزش معمواًل عالی ارزیابی 
می شد، به علت ناآشــنایی با فناوری های روز و روش های 
نوین در آموزش مجازی یا دسترســی به وسایل مورد نیاز 
همچون گوشی های هوشــمند، اینترنت پرسرعت، رایانة 
کیفی )لپ تاپ( و...، در بســتر فضای مجازی و ســاخت 
محتواهای الکترونیکی، بسیار پایین تر از حد انتظار ارزیابی 
شد. الزم اســت در طول سال تحصیلی تعامالت بیشتری 
میــان معلمان و مدیر و اولیا به وجود آید. مثاًل با برگزاری 
جلسات ماهانه و گفت وگو دربارة سبک های نوین یادگیری 
و به کارگیری شیوه های یادگیری معکوس و بررسی نقاط 
قوت و ضعف کالس داری، برگزاری کارگاه های تخصصی در 
هر منطقه با توجه به نیاز معلمان و والدین برای شــناخت 
بیشــتر معضالت و مشــکالت یادگیری دردانش آموزان، 
ارائة برنامه های آموزشــی کاربردی توسط صدا و سیما و 
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از زمان شیوع بیماری کرونا و تأثیرات ناشی از ورود آن به کشور عزیزمان تغییر و تحوالتی بنیادی در بخش های گوناگون 
ایجاد شده اند، به طوری که تمام بخش ها درگیر این ویروس منحوس شده اند. به خصوص زمانی که از کودکان صحبت می شود، 
این موضوع شکلی حیاتی به خود می گیرد. اثرات مخرب کرونا بسیار زیانبار است و بی شک خط مقدم مقابله با این مشکالت، 
جبهة آموزش وپرورش است که وظایف مهمی را بر عهده دارد. این نهاد حیاتی با ایجاد مسئولیت ها در موقعیت های گوناگون 
و همچنین استفاده از توانایی های بالقوه، زمینه ساز شکوفایی و پرورش استعدادهاست و باید بهترین رویکردها را پیش بگیرد 
تا خللی در آموزش و رشــد کودکان این مرز و بوم ایجاد نشــود. اما متأسفانه حضور این ویروس روی آموزش ها و یادگیری 
دانش آموزان تأثیرات فراوانی گذاشته است. با وجود سختی های موجود و تالش های صورت گرفته از جانب معلمان و مدیران، 

چالش های فراوانی پیش روی ایشان است.
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همچنیــن تخصیص منابع مالِی بیشــتر به مناطق کمتر 
توســعه یافته به منظور تأمین زیرســاخت های الزم و رفع 

مشکالت نرم افزار شاد، روند یادگیری را تقویت بخشید.

عوامل کسب نکردن نتیجۀ مطلوب 
در کالس های مجازی

برگزارنشدن کارگاه های متناسب با تولید محتوا و کار با 
نرم افزارهای گوناگون، تخصیص نیافتن امکانات متناسب با 
آموزش مجازی، آگاهی نداشــتن خانواده ها و نبود تعامل 
درســت والدین با این مدل تدریس ها و سختی مدیریت 
و کنتــرل بچه ها در فضــای مجــازی، از دیگر معضالت 
مهم تدریس مجازی به شــمار مــی رود. برای مثال، نحوة 
ارزشیابی ها و برگزاری آزمون ها کیفیت مطلوبی در بر ندارد 
و غالبًا معلم نمی تواند روی تک تک دانش آموزان اشــراف 
کامل داشــته باشد. تفهیم درس ها به کندی پیش می رود 
و رفع اشــکال ها به کیفیت کالس حضوری نیســت، زیرا 
باید برای هر دانش آموز فیلم رفع اشــکالی جدا و متناسب 
با وضعیت تحصیلی او تولید و ارســال شود و بازخوردهای 
درست و منطقی، چه به لحاظ کالمی یا متنی، ارائه شوند 
که این خود به شــدت زمان را از معلــم می گیرد و باعث 
اتالف وقت می شود. در کنار همة این عوامل، باالبودن آمار 
هر کالس هم در نوع ارائة محتوا و زمانی که برای پیگیری 
امور کالس داری گذاشته می شود اثر مستقیم می گذارد و 
این خود گواه پایین آمدن ســواد یادگیری و از دست رفتن 
شور و شــوق در دانش آموز است. باید پذیرفت، برای حل 
موضوعات مطرح شــده، این تالش هــا در فضای مجازی 
پاسخ گوی نیاز دانش آموزان نیست و باید چاره ای اساسی 
برای آن اندیشــید. عوامل ذکرشده را می توان از مهم ترین 
عوامل کسب نشدن نتیجة مطلوب در برگزاری کالس های 

مجازی در دوران کرونا دانست.

  

با شــیوع ویروس کرونا که به اختالل جریان آموزشــی 
منجر شد، استفاده از فضای مجازی در یاددهی ـ یادگیری 
شــکلی جدی تر به خود گرفــت و هرکــدام از مدیران و 
معلمان به سهم خود در طراحی و اجرای مطلوب برنامه ها 
با چالش های اساسی مواجه شدند. از جملة بارزترین آن ها 
می توان نبود دسترسی همة اقشار جامعه به تلفن هوشمند، 
اینترنت پرســرعت، نبود شناخت و مهارت کافی معلمان و 
دانش آموزان برای ارائه و دریافت آموزش غیرحضوری وکار 
با نرم افزارهای تولید محتوا را معرفی کرد و ســطح بازدهی 
وانتظارات آموزشــی را به طور محسوســی پاییــن آورد. از 
ســوی دیگر، بحران کرونا فرصتی برای شناسایی ضعف ها، 
کمبودها و رفع نقص های زیرســاختی موجود ایجاد کرد تا 
با برنامه ریزی هــای دقیق و تالش همه جانبه در جهت رفع 
موانع بتوانیم نظام آموزشــی پویا، یکپارچه و هدفمندی را 

طراحی و اجرا کنیم.
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