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عوارض عصبی و روانی ویروس کرونا جدی است

کلینیکهای حقوق کودک توسعه مییابد

محمدمهدی گویا،رئیس مرک ـ ـ ــز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداش ـ ـ ــت گفت:ع ـ ـ ــوارض عصبی و روانی
ویروس کرونا بسیار جدی اس ـ ـ ــت و روزبهروز این عوارض بیش ـ ـ ــتر شناخته میش ـ ـ ــود.به گفته وی نیاز است
محققان بعد روانی و عصبی ویروس را بیشتر موردبررسی قرار دهند  .گویا افزود :بهعنوانمثال ،بیماران مبتالبه
کرونا پس از ۱۰روز هنوز سردردهای شدید دارند/.جامجم دیلی

محمود عباسی،معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری ،توســـــــعه کلینیکهای حقوق کودک را از برنامههای مهم
این وزارتخانه دانست و گفت27 :کلینیک در این راستا تاکنون در کشور راهاندازی شده است.
وی افزود :بهترین ابزار برای کنترل آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان ،کودکان و سالمندان ،ایجاد کلینیکهای حقوقی است،زیرا
ماهیت آکادمیک دارند ،هرچند برخی کشورها این موضوع را به بستر اجتماع منتقل کردهاند تا مردم بهرهمند شوند/.ایرنا

کوتــاهتر از گزارش

احتمال واکسیناسیون
کرونا از 22بهمن
 آغاز واکسیناس ـ ـ ــیون کرون ـ ـ ــا میتواند همان
خبر چند کلمـ ـ ـ ـهای و کوتاهی باش ـ ـ ــد که روزها
و ماههاس ـ ـ ــت منتظر ش ـ ـ ــنیدن و اجرای آن در
کشورمان هس ـ ـ ــتیم .خبری که به نظر میرسد
در آس ـ ـ ــتانه تحقق یافت ـ ـ ــن اس ـ ـ ــت؛ آنقدر که
روز گذش ـ ـ ــته ،س ـ ـ ــعید نمکی از احتم ـ ـ ــال آغاز
واکسیناس ـ ـ ــیون کرونا با واکسنهای وارداتی تا
پیش از 22بهمن در کشور گفت.
آغاز واکسیناس ـ ـ ــیون کرونا تا پیش از سالگرد
انقالب اس ـ ـ ــامی ،مهمترین خبری اس ـ ـ ــت که
روز گذش ـ ـ ــته وزیر بهداش ـ ـ ــت وعده آن را داد.
اقدامات انجامشده برای واردات واکسن کرونا
به کش ـ ـ ــور آنقدر امیدوارانه اس ـ ـ ــت که سعید
نمکی گفت احتماال تا پیش از ۲۲بهمن و طبق
مصوبه اولویتبندی ش ـ ـ ــده ،واکسیناسیون
در گروههای مشخصشده ش ـ ـ ــروع میشود؛
البتهنمکی معتقد اس ـ ـ ــت تا زمانی که نتوانیم
مطمئنتری ـ ـ ــن و بیخطرتری ـ ـ ــن واکس ـ ـ ــن را به
کش ـ ـ ــور وارد کنیم ،ای ـ ـ ــن کار را انجام نمیدهیم
اما بهنظر میرس ـ ـ ــد امیدواری وزیر بهداشت به
ن بیدلیل
عملیشدن واکسیناسیون در بهم 
نیس ـ ـ ــت؛ چرا که کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز
اطالعرسانی و روابطعمومی وزارت بهداشت از
تامین 16میلیون و ۸۰۰هزار دوز واکسن کرونا از
س
طریق کوواکس میگوید البته تاکنون کوواک 
هیچ واکسنی را در اختیار کشوری قرار نداده اما
طبق گفته نمکی ،س ـ ـ ــازمان جهانی بهداشت
ن توزیع واکسن
وعده داده که از اواس ـ ـ ــط بهم 
از طریق کوواکس به کشورهای هدف از جمله
کشور ما شروع شود.

شیوع کرونا
آموزش حضوری در
مدارس و دانشگاهها را
به حداقل رسانده است
اما ضعفهای حل نشده
آموزش آنالین سبب
شده کارشناسان نسبت
به افت مهارتآموزی
دانشآموزان و
دانشجویان هشدار
دهند

کارشناسان آموزشی نگران سیر نزولی کسب مهارت و سواد در جامعه دانشجویی هستند

شیوعویروس تقلبدر دانشگاهها

رئیس دانشگاه تهران از افزایش تقلب دانشجویان در دوران کرونا خبر داد
هر چند در ابتدای تصمیم به مجازی شـــــــدن روند آموزش ،ذوقزدگی

واکسیناسیونی طبق اولویت

فراوانی در رابطه با این نوع آموزش وجود داشت ،اما حاال پس از گذشت
حدود یکســـــــال تحصیلی مشکالت این شیوه آشـــــــکارتر شده است.

حش ـ ـ ــدن واکس ـ ـ ــن،
ام ـ ـ ــا از اولین روزهای مطر 
اولویتبن ـ ـ ــدی اف ـ ـ ــراد ب ـ ـ ــرای تزریق واکس ـ ـ ــن
موضوعی ب ـ ـ ــود که خیل ـ ـ ــی زود توس ـ ـ ــط وزارت
بهداش ـ ـ ــت مش ـ ـ ــخص ش ـ ـ ــد .اولی ـ ـ ــن گروه
واکسیناس ـ ـ ــیون افراد در معرض آس ـ ـ ــیب که
شامل کادر بهداشت و درمانی که در آیسییو
کار میکنند ،سالمندان ساکن خانه سالمندان،
افراد باالی ۷۵سال ،افراد دارای بیماری زمینهای،
بیم ـ ـ ــاران تحت ش ـ ـ ــیمیدرمانی یا اف ـ ـ ــرادی که
چند بیماری بهصورت همزم ـ ـ ــان دارنداز دیگر
یه ـ ـ ــای فاز اول واکسیناس ـ ـ ــیون
اولویتبند 
کرونا هس ـ ـ ــتند .ب ـ ـ ــرای واکسیناس ـ ـ ــیون کرونا
در کش ـ ـ ــور چهار فاز تعریفش ـ ـ ــده که هر فاز بر
اساس تعداد واکس ـ ـ ــنی که وجود دارد ،اجرایی
میشود و سن و شرایط جس ـ ـ ــمی افراد در این
دستهبندیها تاثیرگذار خواهد بود؛ موضوعی
که علیرضا رئیس ـ ـ ــی ،معاون بهداش ـ ـ ــت وزارت
بهداش ـ ـ ــت هم درباره نحوه واکسیناس ـ ـ ــیون
به مردم اطمینانخاطر میده ـ ـ ــد و میگوید که
مطمئن باشید در زمینه واکس ـ ـ ــن کرونا کامال
فس ـ ـ ــازی خواهد ش ـ ـ ــد و به هم ـ ـ ــه اطالع
شفا 
میدهیم که به چه کس ـ ـ ــی تزریق ش ـ ـ ــده و همه
اینها را ثبت و ضبط میکنیم.

آخرین خبر از واکسن ایرانی

آنط ـ ـ ــور ک ـ ـ ــه مس ـ ـ ــؤوالن میگوین ـ ـ ــد تالش
برای س ـ ـ ــاخت واکس ـ ـ ــن ایرانی هم ب ـ ـ ــه نتایج
خوبی رسیده اس ـ ـ ــت .وزیر بهداش ـ ـ ــت درباره
واکسنهای کرونا تولید داخل میگوید تست
واکس ـ ـ ــن ایران ـ ـ ــیدر مجموعه برک ـ ـ ــت در حال
طی مراحل الزم اس ـ ـ ــت .از طرف دیگر ،احسان
کوش ـ ـ ــکی ،دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش
وزارت بهداش ـ ـ ــت هم از اجراییش ـ ـ ــدن فاز اول
تست انسانی واکس ـ ـ ــن کرونای مجموعه رازی
روی ۱۳۳داوطل ـ ـ ــب در هفته آین ـ ـ ــده خبر داده
است .در این میان ،محمد مخبر ،رئیس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم خبر از نتایج
خوب واکس ـ ـ ــن ایرانی بر داوطلب ـ ـ ــان داده که
واکسن تولیدی کش ـ ـ ــورمان تا امروز هیچگونه
عارضهای نداش ـ ـ ــته و حال ۱۴نفری که واکسن
روی آنها تست شده مس ـ ـ ــاعد است اما در این
میان جنبههای مالی و توان خرید واکس ـ ـ ــن هم
یکی از سواالت همیشگی درباره واکسن ایرانی
برای مردم کش ـ ـ ــور در ش ـ ـ ــرایط اقتصادی امروز
بوده است؛ آیا همه مردم توان خرید واکسن و
استفاده از آن را خواهند داشت؟ موضوعی که
رئیس س ـ ـ ــتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
درب ـ ـ ــاره آن توضیح داده که واکس ـ ـ ــن ایرانی زیر
قیمت نمون ـ ـ ــه خارجی آن در اختی ـ ـ ــار مردم قرار
خواهد گرفت و کش ـ ـ ــور در این بخش خودکفا
مت ـ ـ ــر از آن ای ـ ـ ــن که طبق
خواهد بود ام ـ ـ ــا مه 
گفتههای مخبر ،بخش قابلتوجهی از واکسن
کرونا ،پس از تولید انبوه ،برای استفاده رایگان
افراد بهخص ـ ـ ــوص محروم ـ ـ ــان در اختیار وزارت
بهداشت و درمان قرار خواهد گرفت.

پیش از فراگیـــــــری کرونـــــــا و اجبـــــــار آموزش عالـــــــی به مجازی شـــــــدن
میثم اسماعیلی
جامعه

مخالفتهای بسیاری در این زمینه وجود داشـــــــت ،مخالفتهایی که
برخی از آنها معطوف به نبود زیرساخت امکان اجرای چنین رویهای بود و
برخی دیگر به بیتاثیری این نوع آموزشها اشـــــــاره داشت و معتقد بود
تاثیر آموزش حضـــــــوری حداقل در جامعـــــــه ایران تفاوت فاحشـــــــی با

آموزشهای مجـــــــازی دارد .هر چه بود روند مجازی شـــــــدن آموزش عالی و البتـــــــه دوره آموزش و
پرورش کلید خورد و اجرا شـــــــد ،این قصه در نظام آموزش و پرورش همراه بـــــــا پیامدهای منفی
بسیاری بود و آنطور که جواد حسینی ،معاون وزیر آموزش و پرورش گفته به علت شیوع کرونا،
«پنج میلیون نفر از دانشآموزان ایرانی از تحصیل محروم شده و بازماندهاند» .نسبت این آمار در

نیلی:
 ۷۲درصد
دانشجویان در
حد متوسط و زیاد
از آموزشهای
مجازی راضی و
بقیه ناراضی بودند،
همچنین  ۷۰درصد
دانشجویان از
کیفیت تدریس،
پاسخگویی
دانشگاهها رضایت
داشتند و  ۱۲درصد
آنان از مشکالت
اقتصادی ناراضی
بودند

کرونا و اجبار در آموزش مجازی راه را ب ـ ـ ــرای تقلب بازتر کرده
اس ـ ـ ــت .این را میش ـ ـ ــود نتیجه و خروجی س ـ ـ ــخنان رئیس
دانشگاه تهران دانس ـ ـ ــت .به این مفهوم که پیش از دوران
کرونا ه ـ ـ ــم تقلب در می ـ ـ ــان دانشآموزان و دانش ـ ـ ــجویان
وجود داش ـ ـ ــته اما حاال بهواس ـ ـ ــطه عدم نظارت بر عملکرد
دانشجوها افزایش داش ـ ـ ــته اس ـ ـ ــت .دنیا ابراهیمشاهی،
دانشجوی نقاشی دانشگاه سوره اس ـ ـ ــت ،او معتقد است
نوع رشتههای انتخابی در میزان رواج تقلب در دانشگاهها
تاثی ـ ـ ــر دارد .او به جا مج ـ ـ ــم میگوید« :در رش ـ ـ ــتههای هنری
تقریبا نه ام ـ ـ ــکان چنین کاری وجود دارد و نه دانش ـ ـ ــجویان
رغبتی به کس ـ ـ ــب نمره با تقلب دارند .چ ـ ـ ــرا که درصد باالیی
از افرادی که رش ـ ـ ــتههای هنر را انتخاب میکنند بهواس ـ ـ ــطه
عالقه شخصی خود به این حوزه رو آوردهاند و همین عالقه
باعث شده کمتر به روشهای اینچنینی رو بیاورند ».نکته
دیگر اس ـ ـ ــتدالل این دانشجوی دانش ـ ـ ــگاه سوره هم قابل
توجه است .او معتقد اس ـ ـ ــت چون اغلب رشتههای هنر به
تواناییهای شخصی و عملی دانش ـ ـ ــجویان وابسته است
عمال امکان چنین کاری برای آنها وجود ن ـ ـ ــدارد .نکته مورد
اشاره او در این رابطه یکی از شکافهای مهم نظام آموزش
عالی و آم ـ ـ ــوزش و پرورش ایران را عی ـ ـ ــان میکند .اینکه اگر
مح ـ ـ ــور دانشپذیری از تس ـ ـ ــت و نمره و مدرک به س ـ ـ ــمت
مهارت و عالقه برود دیگر نه تنها نیازی به نظارت بر عملکرد

نظام آموزش عالی هم جای تامل دارد هر چند آماری رسمی در این حوزه وجود ندارد اما آنطور که
دیروز رئیس دانشگاه تهران گفته فقط در این دانشـــــــگاه  150دانشجو به دالیل گوناگون امکان
دسترسی به زیرساختهای آموزشی را نداشتند .حاال با گذشت حدود یکسال از فراگیری کرونا
دادههای آماری نتایج قابل تامل دیگری را پیش روی ما گذاشـــــــته است ،یکی از آنها رواج عجیب
تقلب در میان دانشجوهاســـــــت ،اتفاقی که تا بهحال در حوزه آموزش و پـــــــرورش از آن حرف زده
میشد ،اما محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشـــــــگاه تهران گفته تقلب میان دانشجویان در
دوران کرونا افزایش چشمگیری داشـــــــته اســـــــت .حجم باالی تقلبها به قدر بوده که او معتقد
است« :امتحانات پایان ترم نباید مالک گزینش دانشـــــــجویان شود ».اما افزایش تقلب در چنین
سطحی چه نشانههایی دارد؟ آسیب آن در خروجی فار غالتحصیالن دانشگاهی ایران چه خواهد
بود و این میل به تقلب از کجا نشأت میگیرد؟ آن هم در حالی که حاال سالهاست که کارشناسان
حوزه آموزش در رابطه با کاهش ســـــــطح سواد دانشـــــــجویان و دانشآموزان هشدار میدهند و
انتقادهای فراوانی به کیفیت آموزش دارند.

آنها نخواهد بود بلکه در آینده نگران کاهش س ـ ـ ــطح سواد
عمومی آنها هم نخواهیم بود.

وقتی تقلب جای سواد را میگیرد

کاهش سطح سواد عمومی محدود به قصه تقلب نیست
و رواج این پدی ـ ـ ــده تنها یک ـ ـ ــی از نش ـ ـ ــانههای بیعالقگی
دانشپذیران نسبت به کسب آموزش است .در مناقشه
چن ـ ـ ــد روز اخیر می ـ ـ ــان وزارت بهداش ـ ـ ــت و وزارت آموزش و
پ ـ ـ ــرورش در رابطه با بازگش ـ ـ ــایی دوباره م ـ ـ ــدارس هم یکی
از دالیل و اس ـ ـ ــتداللهای مس ـ ـ ــؤوالن آم ـ ـ ــوزش و پرورش
معطوف به همین نکته اس ـ ـ ــت .رضوان حکیمزاده ،معاون
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است دانشآموزان
دبستانی بهویژه پایه اول و دوم دبستان را به روش مجازی
نمیتوان بهخوبی آموزش داد .او گفته بهشدت نگران سطح
سواد این نس ـ ـ ــل هس ـ ـ ــتیم و نگرانیم یادگیری آنها به خطر
بیفتد ».نس ـ ــــبت آموزش حضوری و مجازی به سطح سواد
عمومی نسبت مستقیمی است.
حسن زیاری ،رئیس پیش ـ ـ ــین دانشگاه پیام نور هم معتقد
اس ـ ـ ــت این قصه محدود به دانشآموزان پایه اول ابتدایی
نیست و دانشجویان هم از پیامدهای بسیار منفی آموزش
مجازی به دور نیس ـ ـ ــتند .آنطور که او ب ـ ـ ــه جامجم میگوید:
«تداوم این روش به تربیت مهندسان بیمهارت و پزشکان

بیتجربه خواهد انجامید» .
محمد فاضل ،کارش ـ ـ ــناس حوزه آموزش هـــــــم به کمرنگ
شدن نقش کارگاه و آزمایش ـ ـ ــگاه در آموزش اشاره میکند و
به جامجم میگوید« :تنها هدف حضور در کارگاههای عملی
و آزمایشگاهها کس ـ ـ ــب نمره و حتی تجربه نیست ،چرا که در
این میان به نوعی مهارته ـ ـ ــای اجتماعی هم آموزش داده
میشود و خالقیت دانش ـ ـ ــجویان را میآزماید ».او میگوید:
«حذف فیزیکی دانشپذیران از محیط آموزشـــــــی کار آنها را
پس از فار غالتحصیلی هم س ـ ـ ــختتر میکند و مهمتر از آن
به صنعت ایران در آینده نه چندان دور ضربه وارد میکند».

آموزش تقلب به دانشآموزان

آمارهای اعالم شده از س ـ ـ ــوی رئیس دانشگاه تهران نشان
میدهد ادامه روند آموزش مجازی خوش ـ ـ ــایند دانشجویان
است .آنطور که محمود نیلیاحمدآبادی اعالم کرده مطابق
نظرسنجیهای انجام ش ـ ـ ــده  ۷۲درصد دانشجویان در حد
متوس ـ ـ ــط و زیاد از آموزشهای مجازی راضی و بقیه ناراضی
بودند ،همچنین  ۷۰درصد دانش ـ ـ ــجویان از کیفیت تدریس،
پاسخگویی دانشگاهها رضایت داش ـ ـ ــتند و  ۱۲درصد آنان
از مش ـ ـ ــکالت اقتصادی ناراضی بودند .این آمارها را در کنار
افزایش تقلب در این دوره با حس ـ ـ ــن معدنچی ،عضو هیات
علمی و استاد دانشگاه کاش ـ ـ ــان در میان میگذاریم .او هم

به معایب و مزایای این شـــــــیوه آموزشی اشـــــــاره میکند اما
نظر او در رابطـــــــه با افزایش تقلبها جالب توجه اس ـ ـ ــت .او
برای رونق تقلب در دوران آموزش مجازی زمینهای فرهنگی
قائل است .این استاد دانشگاه به جامجم میگوید« :وقتی
کســـــــب مدرک اولویت خانوادههاست شـــــــیوه رسیدن به
مدرک دیگر اهمیتی ندارد ،چون هدف نهایی کسب مدرک
دانشگاهی اســـــــت نه آن چیزی که قرار است نظام آموزش
عالی به این افراد آموزش دهد».
به باور او فروش مدارک دانشـــــــگاهی یا خرید و فروش علنی
پایاننامههای دانشگاهی از نشانههای آشکار این اولویت
اشتباه اســـــــت .او میگوید« :ماجرا این اســـــــت که این نکته
محدود به نظام آموزش عالی نیست و این نگاه تستمحور
حاال در آموزش و پـــــــرورش هم از اولویـــــــت باالیی برخوردار
است ،به این مفهوم که هدف دانشپذیر در این حوزه تنها
کسب نمره است نه مهارت و دانشـــــــی که از طریق آموزش
قرار است منتقل شود و به نوعی خانوادهها در سوق دادن
دانشآموزان به تقلب نقش مهمی ایفا میکنند».
محمد فاضل ،کارشـــــــناس حوزه آموزش هم معتقد است
نظام آموزشـــــــی مبتنی بر تســـــــت و درصد ســـــــهم باالیی در
افت ســـــــواد عمومی دانش آموزان و البته رغبـــــــت آنها به
انجام تقلـــــــب دارد .او به مـــــــا میگوید« :یکـــــــی از بزرگترین
آفتهای نظام ســـــــنجش دانشـــــــگاهی ما این اس ـ ـ ــت که
دانشآموزان عموما در سالهای آخر تحصیلی به جای این
که سواد بیشتری داشته باشـــــــند تکنیکهای تستزنی را
فرا میگیرند؛ به این مفهوم که بدون داشتن فهم و درکی از
محتوای درســـــــی یاد میگیرند با چه تکنیکهایی میتوانند
در آزمونهای تستی موفق تر باشند .به باور او این شیوه به
نوعی آموزش رسمی تقلب به دانشآموزان است».

والدین همپای تقلب دانشآموزان

هر چند حاال آمارهای اســـــــتخراج شـــــــده از نظرســـــــنجیهای
دانش ـ ـ ــگاه تهران افزایش تقلب میان دانشجویان را ثابت
میکند ،اما در دوران فراگیری هم تقلب یکی از معضالت این
شیوه آموزشـــــــی بودهاســـــــت .از همان روزهای آغازین سال
تحصیلی در دوران کرونا در فضای مجازی شـــــــیوههای تقلب
یا جلوگیری از آن از زبان بسیاری از دانشآموزان و مسؤوالن
شـــــــنیده میشـــــــد .روشهای گاه عجیب و غریبی هم برای
جلوگیری از تقلب عنوان شـــــــدهبود ،از گذاشتن آینه جلوی
دوربینهای کامپیوتر بگیرید تا انجام سوالهای گاه شخصی
برای راس ـ ـ ــتیآزمایی از حضور دانشـــــــجویان و دانشآموزان
واقعی .افزایش تقلب آنقدر بود که حتی منجربه تشکیل بازار
پرسودی هم شـــــــد  ،آگهیهای متعدد در فضای مجازی برای
استفاده از شخصی دیگر جهت حضور در امتحان آنالین به
جای دانشجو آن هم با پرداخت هزینههای عجیب حتی پای
پلیس فتا را نیز به این موضوع باز کرد.
رئیس دانشگاهتهران گفته به واسطه افزایش این تقلبها
امتحانات پایان ترم نباید مالک گزینش دانشجویان میشد.
مهدی شرفی ،سرپرست مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات
آموزشوپرورش هم در رابطه با شیوههای جلوگیری از تقلب
در برنامه شاد اعالم کرد«:اگر تقلبی در این فضا شکل میگیرد،
ما راهکاریهای ارزیابی را در اختیار معلم گذاشتیم و اگر معلم
به این نتیجه رســـــــید که آزمون آنالین شاد خروجی مد نظر او
را نداشـــــــته ،میتواند از راههای دیگر مانند تمرین و تکلیف
استفادهکند».
اما محمد فاضل معتقد است این شیوهها هر چند الزم اما به
طور مقطعی میتواند جوابگو باشد .او ریشه اصلی این اتفاق
را در فرهنگ عمومی جامعه میبیند ،در افزایش بیعدالتیها
و رواج تبعیض در جامعه .او میگوید« :جلوگیری از تقلب باید
از منشا آن آغاز شـــــــود ،جایی که باید نگاه خانوادهها بیش از
کسب مدرک به عالقه و مهارت دانشآموزان معطوف شود.
تشویق آنها به مهارتآموزی شیوهای است که باعث میشود
خود دانشآموز به دلیل عالقه شخصیاش به درس ،تقلب
نکند و این کار را به نوعی خیانت به خـــــــود بداند ».اما جالب
اینکه حاال برخی خانوادهها پای ثابت و همراه دانشآموزان
در تقلبهای آنالین هستند .یکی از آنها به جامجم میگوید با
اینکه سطح درسی فرزندش قابل قبول و باالست و مدرسه
محل تحصیل او هم اعتبار باالیی در تهران دارد اما فرزندش
در امتحانات آنالین همواره همراه با مادر خود به ســـــــواالت
پاسخمیهد.

آموزش تلفنی ارزشی ندارد

تحصیل حضوری و خطر جدی کرونا

انگشــت اتهام تنها به ســمت ســاختار آموزشــی در ایران نیســت .هر چند این رویــه مزیتهای
فراوانــی به همراه داشــته امــا از ســویی دیگــر دل معلمان و بــر خی والدیــن دانشآمــوزان هم از
نحوه آموزش و یادگیری در آموزش مجازی پر اســت .خانم ســعیدی ،معلم ســوم ابتدایی است
و ارتبــاط نگرفتــن چهره بــه چهــره دانشآمــوز و معلــم را به عنــوان یکــی از مهمتریــن نقصهای
آمــوزش آنالیــن عنــوان میکنــد و میگویــد« :در بســیاری از مــوارد متوجــه شــدهام کــه بچههــا
خودشــان در کالس حضــور ندارنــد و تلفــن همــراه در دســت والدینشــان اســت ».موضوعــی
که صرفــا نوعی رفع مســؤولیت بــرای حضــور در کالس تلقــی میشــود و یادگیری کودک را بســیار
پایین م ـیآورد .در واقع بــه نظر میرســد آن مقید بودن و احســاس تکلیــف در برابــر معلم ،جای
خالــی بســیار پررنگی اســت کــه در آمــوزش مجازی احســاس میشــود و باعــث افــت تحصیلی و
کاهش یادگیــری مهارتهــای دانشآموزان میشــود .پیامدی کــه والدین دانشآمــوزان هم به
آن واقف هســتند؛ آنقدر که مــادر یکــی از دانشآموزان ســال دوم ابتدایــی هم امیدوار اســت با
کمرنگ شــدن رنگ وضعیت شــهرها و بهبود نســبی اوضاع ،مــدارس حضوری شــود .او معتقد
اســت آمــوزش مجــازی بــرای دانشآمــوزان بــا ســن و ســال کم کــه خودشــان فوایــد تحصیــل را
نمیداننــد و درس خواندشــان خودجوش نیســت ،کاربــردی نــدارد و مفید نیســت .او میگوید:
«آنها نیاز به تکرار مداوم دروس توســط معلمهایشان دارند و در چنین شــرایطی ،فار غ از اینکه
درسهایشــان را بــه خوبــی یــاد نمیگیرنــد و بچهها بــا ســوادی کمتــر از حد انتظــار به ســال بعد
میروند ،به نظر من بچهها بســیاری از مهارتهای زندگی را با همسن و ساالنشان یاد میگیرند؛
در حالی کــه امروز بــا یک تلفن همــراه خانهنشــین شــدهاند و این نــوع از آمــوزش ،ارزش افزوده
چندانی برایشان ندارد».

فروکــش کــردن آمارهــای ابتــا و مــرگ و میــر کرونــا باعــث
شــده دوبــاره بحــث بر ســر بازگشــت بــه شــیوه معمــول و
قدیمــی حضــور دانشآمــوزان و دانشــجویان داغ شــود.
هر چنــد رئیس دانشــگاه تهــران ســوق دادن آموزشهای
حضــوری بــه ســمت مجــازی شــدن را «مز یــت بــزرگ کرونا»
دانســته ،امــا وزارت آمــوزش و پــرورش همچنــان اصــرار به
آمــوزش حضــوری دارد .در ایــن میان امــا آمارهای ســازمان
امور دانشــجویان نشــان میدهد یک چهارم دانشــجویان
مقطع کارشناســی در ایام کرونــا امکان حضور در دانشــگاه
را نداشــتند .آنطور که مجتبی صدیقی گفتــه « در ترم آینده
که دو تا ســه هفتــه آینده آغاز میشــود ،شــرایط کالسهای
مجازی تغییر زیادی در مقایســه با نیمســال جــاری ندارد ».از ســوی دیگر رئیس مرکز مشــاوره و ســامت ســازمان امــور دانشــجویان هم از
ابتالی 5درصد از دانشجویان به کرونا و بستری شدن ۱۴۶نفر در بیمارســتان از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون در کشور خبر داده است.
آنطور که مجید صفارینیا اعالم کرده است دانشجویان ،پرریســکترین گروه برای ابتال به کرونا بودهاند و تا ۹۰روز بعد از ابتالی آنها به کرونا
۲۳درصد عوامل روانشناختی دیده میشود.
البته با توجه بــه اینکه فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونای تهــران بهتازگــی از افزایش ابتال بــه کرونا در کــودکان خبر داده اســت ،میتوان گفت
بازگشــایی شــتابزده مدارس نیــز ممکن اســت صدمــات جبــران ناپذیری را بــه خانوادههــا تحمیــل کند .بــه همین دلیــل در کنــار توجه به
ضعفهای آموزش آنالین و کاهش ســطح ســواد در جامعه دانشآموزی و دانشجویی کشــور مدیران نظام آموزشی کشور باید ضعفهای
این حوزه را پوشش دهند و برای کارآمدتر شدن آن اقدام کنند.

