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 مقدمه

مقوله تربیت داشته ت، به عنوان نهاد متولی تربیت انسان موظف است نگاهی همه جانبه به نظام تعلیم و تربی

و نحوه مواجهه با مسایل پیرامونی آماده سازد.سند تحول بنیادین برای ایفای نقش های اجتماعی  را و افراد

ت منعطف تاکید نموده است.نیز بر همه جانبه نگری، یکپارچه نگری و تربی آموزش و پرورش  

توانایی موزش و پرورش این است که دانش آموزانی تربیت نمایند که ن رسمی آیکی از انتظارات از متولیا

وز دهند.یطی واکنش مناسبی از خود برمدیریت خویش را داشته و بتوانند در برابر مسایل و بحران های مح  

 بحث

پس از بروز و شیوع عالیم کرونا در کشور ما، مطابق معمول یکی از نهادهایی که درباره نقش آن و همچنین 

زیادی بروز  ز از خود حساسیت هایامعه نیچگونگی ادامه فعالیت رسمی آن مباحث جدی صورت گرفت و ج

 داد، آموزش و پرورش و مدارس بود.

ت وجود داشت: یکی از بابت ترجیح سالمت دانش آموزان بر آموزش آنان بود و این حساسیت ها از چند جه

دیگر، مشخص نبودن دامنه دیگر از بابت نقشی که مدارس می توانستند در این رابطه ایفا نمایند.حساسیت 

 شیوع این ویروس و مشخص نبودن تمام جوانب تاثیر آن بر فعالیت مدارس بود.

نواده ها و قشر فرهنگیان، در نهایت و اندک زمانی موجب شد تا اد شده در بین دانش آموزان، خانگرانی ایج 

غلبه یافته و منجر به تعطیلی وجه اول حساسیت ها یعنی ترجیح سالمت دانش آموزان بر آموزش آنان، 

است. این وجه به قدری پررنگ بود که  بودهغالب فعالیت حضوری مدارس گردد و تاکنون نیز همین وجه 

ی که شاید در ابتدا عده ای، آن را قبول نداشتند و حترم نیز بارها بر این مساله ناکید داشتند.وجهوزیر م

نیاز فوری به تعطیلی مدارس قرار ندارند، معتقد بودند چون کودکان و نوجوانان در معرض خطر باالیی 

یام رییس پرت باالی انتقال توسط کودکان و قد خیر وزیر محترم بهداشت مبنی بر اما سخنان انیست،

طر سازمان بهداشت جهانی به جوانان مبنی بر اینکه جوانان باید در خانه بمانند تا دیگران را در معرض خ

قرار ندهند، نشان داد، حساسیت والدین و دانش آموزان کامال پیشروانه و پیشگیرانه بوده و مشحص نبود اگر 

 چه به عنوان ناقالن این ویروس، منجر به ایجادیل نمی شد، همین دانش آموزان فاقد عالمت مدارس تعط

ذیری می شدند.و جبران ناپلطمات ناخواسته   



ریت شکستن زنجیره انتقال از طریق ن دستگاه را باید در مدیحساسیت وزارت آموزش و پرورش و وزیر ای

بحران در این مدت کوتاه باید سیستم تعلیم و یی که از این اما درس هادانش اموزان مورد تقدیر قرار داد 

.تژیک هستندت باید بیاموزد، کامال استراتربی  

 ،آسیب شناسی این موضوع، نیاز به گذشت زمان دارد اما در این مدت کوتاه نیز موارد قابل تاملیهر چند  

این دستگاه قرار بگیرد. ئولینسقابل مشاهده است که باید مورد توجه م  

با سطوح اندکی متفاوت نیز  مهم ترین آسیب های قابل شناسایی در این بحران که احتماال در سایر بحران ها

ناسایی خواهد بود، عبارتند از:قابل ش   

سیستم با محیط پیرامونیق عدم تطاب -الف  

ستم با محیط پیرامون ابق محیطی سیو قابلیت تطدر پویایی هر سیستمی میزان بسیار مهم یکی از نکات 

 ل است:.منظور از این نکته در این شرایط در چند زمینه قابل تاماست

موزش در زمان تعطیلی نامشخص یکی از مهم ترین زمینه ها، چگونگی تداوم فرآیند آ-1

 .مدارس می باشد

طیلی مدارس، همراه با افکار عمومی تصمیم مینه تعدرست است که آموزش و پرورش در ز

وضعیت آموزش چگونه منطقی و پیشروانه ای اتخاذ نمودند اما مشخص نبود با این تصمیم ، 

آموزش و پرورش بود.به این معنا که سیستم در .این دقیقا مهم ترین آفت موجود خواهد بود

در چنین مواقعی وجود ندارد.چون وضعیت هیچ طرح و برنامه مشخصی برای تداوم آموزش 

سیستم به گونه ای است که یک سناریو برای آموزش دارد و آن هم حضور فیزیکی در مدارس و 

 .تدریس فیزیکی در کالس درس توسط معلمان می باشد

.یعنی عالوه بر دانش آموزان، .قرار است مطابق سند تحول مدرسه، کانون تربیتی محله باشد 2

، این اتفاق  شوند.آیا در این بحران مند  حله نیز از سیاست و اقدامات تربیتی مدرسه بهرهاهالی م

با منعطف بود و و مشخص است که جواب منفی است. در حالی که اگر سیستم، ل شد صحا

رونا شت، می توانست به عنوان کانون های مبارزه با شیوع کمحیط پیرامونی تعامل موثری دا

ویروس همراه با مراکز وزارت بهداشت عمل نموده و با توجه به ذهنیت مثبت مردم به این نهاد، 

 :باشد از دو جهت موثر 

ذاشته و هر دانش آموز به عنوان یر گاول با قدرت اقناعی خود در دانش آموزان و والدین، تاث

 ل نماید.عامل مبارزه با شیوع و انتقال این ویروس عم

 ری وزارت بهداشت در بسیج نیروهای محلی ایفا نماید.دوم، مدارس نقش موثری با همکا

 خالقانه فناوانهضعف در نگاه  -ب



در این رابطه داشته باشد. این  برنامه کامال مدون، دستگاه تعلیم و تربیت باید متاثر از تحوالت تکنولوژیک 

ا نام طرح های . هزینه های مختلفی که برورش نمایان ساختان این نقص جدی را در وزارت آموزش و پبحر

صورت گرفت، نشان داد این برنامه ها در چنین مواقعی ، تلویزیون تعاملی و ...و متنوعی مانند هوشمند سازی

 ن رابطه چند نکته باید مورد توجه قرار گیردخاصی ایفا کنند. در ایآمد بوده و نمی توانند نقش کامال ناکار

و فناورانه در مدیران این دستگاه می باشد. یعنی نگاه خالقانه  فقداننقطه کانونی در این زمینه،  -1

، فناوری های نوین ارتباطی نیز باید مورد توجه جدی قرار گرفته و به عالوه بر محوریت خالقیت

، البته نشانه های متعددی وجود دارد که سیستم آموزش و پرورشعنوان نقطه کانونی عمل نمایند.

ح می دهد با همان نگاه سنتی، به مقوله تعلیم و تربیت تی به فناوری نداردو ترجینگاه مثب

 ، اتفاقا باعث توزیع بی عدالتی آموزشی می گردد.نتیجه  این نگاهبنگرد.

روش های فناوری محور در امر آموزش، به سمت خوبی در حال حرکت است و  استقبال جامعه از -2

می کند بررسی دقیق وضعیت موجود، نشان می دهد، بخش عمده ای از جامعه از این امر، استقبال 

گی همکاری با آموزش و پرورش آمادف در بخش های مختلف جامعه، غم وجود نقاط ضعو علیر

، هر چند دیر در اختصاص اینترنت رایگان به معلمانICTرد. به عنوان نمونه، اقدام وزیر وجود دا

در صورت وجود نگاه ، اما مثبت است. بنده معتقدم ظرفیت همراهی با آموزش و پرورش هنگام

 تعاملی و خالقانه در این دستگاه در سطوح مختلف اجتماعی بسیار باال است.

، نشان دادند عالوه بر درک باال از شرایط موجود، رترین عنصر در تعلیم و تربیتمعلمان به عنوان موث -3

ی به مقوله فناوری دارند یا حداقل می توان گفت، ه شناسی باالیی داشته و نگاه مثبتغلظت وظیف

 در آنها از غلظت مناسبی حرکت به سمت استفاده از فناوری آن هم در سطح دولت موبایلروحیه 

است و در صورت وجود برنامه منسجم و یا حتی عدم ایجاد مشکالت توسط سیستم های  برخوردار

اقدامات موثر و مثبت معلمان، بار دیگر نشان داد بهتر را داشت.امید به اینده ای باال دستی می توان 

 چرا این قشر، به عنوان مرجع مورد اعتماد مردم هستند.

 پاسخگویی مدرناطالع رسانی و ضعف در  -ج

رعت در اطالع س مدیران متولی در شرایط بحرانی، در دسترس یودن و یکی از انتظارات درست جامعه از  

اطالع رسانی و پاسخگویی در وزارت آموزش و پرورش کامال  ،رسانی و پاسخگویی است.فقدان این حضور

نظرت با آنها مصاحبه کنند و قت بگیرند و ران از دفاتر مدیران ود خبرنگانوز هم بایمشهود است.گویا ه

ا است، در حالی که اکثر دستگاه های دولتی و مدیران آنها، ایشان یک طرفه منعکس شود.جالب اینج

سعی می کنند با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی، هم اطالع رسانی نموده و هم جریان سازی، 

ن نیز آگاه شده و پاسخگو باشند، اما مدیران آموزش و پرورش به شدت و ن حال از نظرات مخاطبیدر عی

، وزیر محترم اموزش و ناباورانه ای از این شبکه ها دوری می گزینند و تنها فرد مسئولی که حضور دارد

 پرورش می باشد.



، باعث به حاشیه رانده شدن آموزش و و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعیاین ضعف در مواجهه 

 و شفاف  ، صریحپرورش می شود. نمی شود در اتاق های دربسته ماند و با افکار عمومی به صورت سریع

 تلقی شود.شت، موضوع تعلیم و تربیت موضوع اول جامعه ارتباط نبود و انتظار دادر 

 نتیجه

تا همین جا تحلیل کامل تری ارائه نمود، اما ن در ادامه و با فروکش کردن این بحران، می تواهر چند 

مات در گام های بعدی، تصمی، حداقل آن را مدنظر قرار بدهیمنیز اگر به درستی درس های ابتدایی 

 :دی نمودتوجه ج به چند مقولهدر ادامه این وضعیت،نده باید بذ نمود.به نظر بهتری می توان اتخا

، آموزش و پرورش عنصر کلیدی و همه بدانند  د توجه جدی همه مسئولین باشند معلمان باید مور-1

 .معلمان هستند 

در جهت ارتقا تعلیم و تربیت وجود دارد که در صورت  ظرفیت های بزرگ اجتماعی و بین دستگاهی-2

 .پرورش قابل وصول استدر مدیران کالن آموزش و تقویت نگاه فناورانه و خالقانه 

تا وزارت آموزش و پرورش باید محیط پیرامونی را به رسمیت شناخته و مورد توجه جدی قرار دهد -3

و معلمان نحوه  آموزان دانش که ن صورت است.در ایداینون تربیتی محله تبدیل نممدرسه را به کا د بتوان

 را فرا می گیرند.ان ها برخورد و مدیریت در بحر

، باعث رشد رسانی و پاسخگوییمختلف اطالع  حضور پررنگ مدیران آموزش و پرورش در عرصه های-4

 .در جامعه می شودجایگاه این نهاد 

 


