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 یکتا فراهانی 

پیش رو  در سال تحصیلی 
با توجه به وضعیت شیوع 
ویروس کرونا، هر کدام از 
کشورهای جهان تصمیمات 
متفاوتی در مورد چگونگی و زمان بازگشایی 
مدارس اتخاذ کرده اند. در ایران هم یکی از 
دغدغه های خانواده ها این است که چگونه 
و با توجه به چه تمهیداتی می توانند تصمیم 
بگیرند که فرزندانشان با رعایت بهداشت و 
حفظ فاصله به مدرسه بروند یا درس ها را در 
منزل و از طریق برنامه های اینترنتی به صورت 
آنالین دنبال و پیگیری کنند که البته در هر 
دو صورت با مشکالت خاص خود مواجه 

خواهند بود.
این موضوع برای کودکان مقاطع دبستانی به ویژه 
بچه های سال اولی که برای رفتن به مدرسه 
شور و شوق خاصی دارند و همچنین باید 
کم کم خود را برای ورود به جامعه و ارتباط 
با آن آماده کنند حساس تر است و در نتیجه 
تصمیم گیری را هم سخت تر می کند. برای 
بررسی بیشتر در این خصوص با دکتر بهمن 
قره داغی، پژوهشگر و مدرس کشوری برنامه 
ارزشیابی کیفی توصیفی گفت وگو کرده ایم. 

: آقای دکتر، با توجه به شیوع باالی 
ویروس کرونا در کشور و میزان موارد ابتال 
و مرگ و میر باالیی که داریم، آیا بازگشایی 
مدارس به صورت حضوری الزامی خواهد بود؟
این موضوع را که مدرسه به معنای سنتی آن باز 
باشد و فعالیت های آموزشی، پرورشی، مشاوره ای 
یا هنری و تربیت بدنی در همان فضا اتفاق بیفتد 
موضوع ضروری و الزمی است. چون همیشه در 
این بخش نیاز به آموزش داریم، اما اینکه چگونه 
و با چه هزینه ای می خواهیم مدارس در دوران 
شیوع ویروس کرونا باز باشد موضوعی است 

که نیاز به بررسی زیادی دارد. 
درواقع به این موضوع باید از جنبه های مختلف 
نگاه کرد و آن را مورد ارزیابی قرار داد، اما در 
ابتدا بهتر است به این سوال توجه داشته باشیم 
که آیا دانش آموزانی که در سال های قبل از شیوع 
کرونا در مقاطع مختلف تحصیلی از مدارس 
خارج می شدند توانسته اند به مهارت، قابلیت و 
توانایی هایی که یک فرد باید در رده سنی خاصی 
و پس از گذراندن یک سال تحصیلی به آنها دست 
یابد، برسند یا نه. آیا مدرسه توانسته دانش آموزان 
را به سطح الزم برساند؟ این موضوعی است که 
می توانیم در شرایط خاصی مانند آنچه که از بهمن 
ماه تا به حال با آن روبرو هستیم از خود سوال 

کنیم و پاسخی برای آن بیابیم.
نکته قابل توجه دیگر آن است که بهتر است 
پژوهشی درباره چگونگی آموزش های مجازی در 
این دوران داشته باشیم تا متوجه شویم نارسایی ها، 
بن بست ها و موانع از زاویه دانش آموزان، والدین 
و نظام آموزشی یعنی معلم و کادر اجرایی چگونه 

بوده و همه موارد بررسی شوند.
: به نظر شما در حال حال حاضر بهتر 
است مدارس به شیوه قبل باز شوند یا آموزش 

از راه دور هم می تواند جایگزین خوبی باشد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید استانداردهای 
فضای آموزشی در وضع موجود بررسی شود تا 
بتوان پس از آن تصمیم گرفت. هنگام تصمیم گیری 
در این خصوص همه جوانب برای بازگشایی 
مدارس باید بررسی شوند. تک تک موارد حتی 
اینکه در حال حاضر چند درصد سرویس های 
بهداشتی مدارس در کل کشور مجهز به مایع 
دستشویی، دستمال کاغذی یا هرگونه امکانات 
الزم در این خصوص هستند هم موضوع مهمی 

است که نباید نادیده گرفته شود.
دانش آموزان در شرایط شیوع بیماری نیاز دارند 
حتما بهداشت شان را رعایت کنند، اما با مطالعه 
در بخش رعایت بهداشت در مدارس مختلف 
کشور متوجه می شویم که متاسفانه به طور کلی 
در این زمینه در وضعیت بحرانی قرار داریم 
بنابراین صرف نظر از حفظ شیوه نامه های بهداشتی 
در این بخش همچنان مشکالت زیادی وجود 
دارد. موضوع مهم دیگر رعایت استاندارد تراکم 
کالسی در مدارس است که موضوع بسیار مهمی 
است. باید ببینیم چند درصد مدارس می توانند 
استاندارد تراکم کالسی را رعایت کنند یا چند 
در  که  را  شرایطی  می توانند  مدارس  درصد 
دستورالعمل های موجود برای پیشگیری از کرونا 
وجود دارد رعایت کنند؟ اینها همه مواردی هستند 

که باید مورد توجه قرار گیرند.
: با توجه به شرایط موجود به نظر 
می رسد شرایط برای بازگشایی مدارس مهیا 

باشد. درست است؟
تقسیم بندی جمعیت دانش آموزی با حفظ فاصله و 
با توجه به فضای موجود عمال امکان پذیر نیست، 
بنابراین بازگشایی مدارس در شرایط فعلی به 
خصوص در شهرهای بزرگ به نوعی به استقبال 

خطر رفتن است و عاقالنه به نظر نمی رسد، بنابراین 
ناچاریم تنوع بخشی به آموزش مدرسه ای را فراتر 
از چارچوب عادت همیشگی کلیشه ای و سنتی 
به پیش ببریم. در صورتی که در این سال ها به 
آن فکر نکرده ایم. به همین خاطر نیز مشکالت 
برای پرداختن به آنها هم دو چندان خواهد بود. 
توجه داشته باشیم برای بازگشایی مدارس باید به 
همه سواالتی که در این خصوص مطرح است 
پاسخ داده شود. به عالوه اینکه سالمت معلم، 
دانش آموزان و کلیه کارکنان آموزشی نیز نباید به 
خطر بیفتد. هنگامی که تضمینی برای سالمت، 
رعایت مسائل بهداشتی و تراکم کالسی و ضریب 
بهره وری از فضا وجود نداشته باشد و نتوانیم 
هیچ کدام از این موارد را کنترل کنیم بازگشایی 
مدارس هم امکان پذیر نخواهد بود. بازگشایی 
مدارس نباید به معنای کشاندن دانش آموزان به 
مدارس تلقی شود. درواقع مدرسه ها باید باز شوند 
اما فقط به این معنا که فعالیت های آموزشی و 
پرورشی، مشاوره ای و هنری در آن جریان داشته 
باشند. به همین خاطر موضوع مهم درحال حاضر 

چگونگی انجام چنین کاری است. 
: با توجه به آنچه گفتید رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و پیشگیری از بیماری 
کرونا با توجه به شرایط موجود مدارس، عملی 

نیست. درست است؟
بله. ضمن اینکه کادر آموزشی یا خود بچه ها 
هم ممکن است ناقل باشند و به این ترتیب 
دامنه شیوع بیماری را در سطح کشور گسترش 
دهند، بنابراین مدارس باید در شرایط بحرانی و 
به اصطالح »قرمز« بدون حضور دانش آموزان باز 
شوند و با استفاده از شبکه های مختلف آموزشی 
و تلویزونی تدریس کنند و به فعالیت بپردازند. 
اما اگر شرایط شیوع بیماری از حالت بحرانی 

خارج شود دانش آموزان می توانند گروه بندی 
شوند؛ یعنی جمعیت دانش آموزی نصف شود 
و گروه های مختلف در ساعت های مشخصی 

در مدرسه حضور داشته باشند. 
البته برای اجرای این برنامه هم باید ضریب 
کافی  اندازه  به  آموزشی  فضای  از  بهره وری 
باشد. در صورتی که اگر کالس چهل نفره ای را 
به نصف برسانیم ولی نسبت مساحت به دانش آموز 
کالس، استاندارد الزم را نداشته باشد هم به معلم 
و هم به دانش آموز آسیب رسانده ایم و دوباره با 
وضعیت بحرانی مواجه خواهیم شد و وضعیت 

»زرد« دوباره به »قرمز« تبدیل خواهد شد. 
آموزشی  و  تحصیلی  وضعیت   :
مدارس در روستاها و مناطق عشایری به چه 

صورت است؟
با توجه به اینکه در این مناطق وضعیت سفید 
است و خطرشیوع بیماری در آنجا وجود ندارد؛ 
بنابراین مدارس در این مناطق می توانند به شکل 
معمول و مطابق سال های گذشته به فعالیت خود 
ادامه دهند. بهتر است به این نکته توجه داشته 
باشیم که در آموزش و پرورش چیزی به نام 
وضعیت زرد وجود ندارد چون این وضعیت به 
آسانی و خیلی زود دوباره به شرایط بحرانی و 

قرمز تبدیل خواهد شد. 
دانش آموزان  حضور  مورد  در   :
دبستانی در مدارس به ویژه سال اول تحصیلی 

چه تدابیری باید در نظر گرفته شود؟ 
حضور چهره به چهره دانش آموزان دوره ابتدایی 
در کنار هم امری بایسته و ضروری در تغییر 
نگرش آنها به اطراف و همچنین یادگیری بهترشان 
است. اگر این اتفاق نیفتد بعضی آموزش های 
اجتماعی هم صورت نخواهد گرفت اما در شرایط 
فعلی، حفظ سالمت دانش آموزان باالترین اصل 

و موضوعی است که باید به آن توجه شود.
به طور کلی بهتر است در پایه های اول، دوم و 
سوم موضوع گذر از دوره تحصیلی را مد نظر 
قرار دهیم. یعنی در پایه اول تا سوم هیچ آزمونی 
برای دانش آموزان وجود نداشته باشد. به این 
معنا که بر ارزشیابی های پایه ای متمرکز شویم 
و آموزش فقط با استفاده از برنامه های اینترنتی 
و اپلیکیشن های مختلف صورت بگیرد. در این 
صورت بهتر است چیزی هم به معنای امتحان 
برای این گروه از دانش آموزان وجود نداشته باشد. 
مهم آن است که دانش آموز بدون هیچ ارزشیابی 
در موقعیت یادگیری قرار بگیرد. ضمن اینکه با 
هماهنگی مدارس برای رفع اشکال دانش آموزان، 
معلم هم می تواند در کالس حضور داشته باشد. 
یعنی دانش آموز باید با معلم در تعامل باشد. البته در 
صورت مساعد شدن اوضاع، کالس های جبرانی 

هم باید برقرار باشند.
بعد از مقطع سوم تحصیلی هم »آزمون جامع 
عملکردی« گذر از دوره تحصیلی برگزار می شود. 
اگر دانش آموز بتواند امتیاز الزم را به دست آورد 
می تواند به سطح باالتر و مقطع باالتری برود. البته 
مقطع باالتر بعدی هم مقطع چهارم تا ششم خواهد 
بود. ضمن اینکه دوباره پس از پایان کالس ششم 
آزمون جامع عملکردی برگزار می شود تا وضعیت 

تحصیلی دانش آموزان ارزیابی شود. 
شرایط  با  والدین  مواجهه  برای   :
جدید،کم شدن استرس خودشان و فرزندان شان 

چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
با توجه به اینکه بیماری کرونا تقریبا ناشناخته است 
می توان امیدوار بود که با آمدن واکسن، شرایط به 
حالت عادی برگردد. والدین باید به فرزندان شان 
توضیح دهند که شرایط همیشه پایدار و یکسان 
نخواهد بود و در شرایط بحرانی مانند شیوع یک 

بیماری که حتی امکان حضور در مدرسه هم 
وجود ندارد، چگونه باید با استفاده از خالقیت، 
بهترین بهره و استفاده را از شرایط برد. برای کاهش 
استرس والدین باید خانواده ها را خاطرجمع کنیم 
که نگران آموزش فرزندان شان نباشند چون در 
شرایط کرونا و غیر از آن بچه ها می توانند آموزش 
الزم را ببینند و درواقع خوشان هم می توانند نقش 
همیار را داشته باشند. ضمن اینکه والدین باید 
توجه داشته باشند قرار نیست در این ایام نقش 

معلم فرزندانشان را هم برعهده بگیرند. 
اولویت والدین در درجه نخست باید حفظ 
سالمت فرزندان شان باشد چون بودن و سالمت 
آنها از آموزش به روش سنتی واجب تر است. در 
این شرایط باید از سنت هایی که به آنها عادت 
کرده ایم عبور کنیم. همچنین نقش خانواده هم 
باید تعریف و محدود شود؛ نه اینکه والدین خود 
را جای معلم قرار دهند. نگرانی خانواده ها بیشتر 
به خاطر سردرگمی آنهاست؛ استرس و نگرانی 
عقب ماندن فرزندان شان که در خانه درس ها 
را دنبال می کنند نسبت به دانش آموزانی که به 
مدرسه می روند نیز بر این مشکالت دامن می زند. 
اما اگر کارشناس هاف خانواده ها را توجیه کنند 
و تمام مراحل آموزش از راه دور و همچنین 
خطرات حضور فرزندان شان در مدرسه را به 
آنها خاطرنشان کنند؛ آنها هم متوجه خواهند 
شد که به این ترتیب هیچ مشکلی در آموزش 
از راه دور وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه 
والدین هم باید نقش خود را در این خصوص 
به خوبی بشناسند و نسبت به آن واقف باشند. به 
این ترتیب بهتر و بیشتر هم می توانند به فرزندان 
شان کمک کنند. درواقع داشتن آگاهی همیشه 

باعث کاهش استرس و نگرانی می شود. 
اگر قرار باشد دانش آموزان در مدارس حاضر 
شوند هم حتما باید نسبت دو و نیم متر مساحت 
برای هر دانش آموز در نظر گرفته شود. به همین 
خاطر هر دانش آموز امکان حضور در روزهایی 

خاص را در مدرسه خواهد داشت. 
ضمن اینکه در حوزه های مختلف یادگیری 
درس هایی مانند ریاضیات هم که نیاز به حضور 
دانش آموز در مدرسه را دارد جلسات حضوری 
دانش آموز  به  فضا  استانداردهای  رعایت  با 

وجود داشته باشد. 
در مورد درس هایی هم که حضور دانش آموز 
از  استفاده  با  می تواند  آموزش  نیست  الزامی 
شبکه های مجازی و از راه دور صورت بگیرد. 
برنامه های آموزشی از راه دور یا از طریق حضور 
دانش آموزان باید به گونه ای طراحی شوند که 
شرایط معلمان و دانش آموزان در نظر گرفته شوند. 
در این شرایط هم با توجه به اینکه معلمان موقعیت 
جدید و سخت تری را برای هماهنگ کردن خود 
با چنین فضایی تجربه می کنند باید شغل معلمی، 
صالحیت حرفه ای آنها و همچنین شأن چنین 
شغلی و چگونگی حفظ آن کامال تعریف شود. 
تراکم کالسی و جانمایی و جاسازی در حوزه 
یادگیری نیز باید تعریف دقیقی داشته باشند. به 
همین خاطر هم نیاز به تعریف عملیاتی و باز 

نمایی در این بخش ها وجود خواهد داشت.

بررسی چگونگی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید

زنگ خاموش مدارس به وقت کرونا

تقسیم بندی 
جمعیت 

دانش آموزی 
با حفظ فاصله 
و با توجه به 

فضای موجود 
عمال امکان پذیر 
نیست، بنابراین 

بازگشایی 
مدارس در 

شرایط فعلی 
به خصوص در 

شهرهای بزرگ به 
نوعی به استقبال 
خطر رفتن است 
و عاقالنه به نظر 

نمی رسد

»ای کاش آخرین باری که 
آمده بودم حرف شما را 
این دفعه  گوش می دادم. 
هم خام حرف های دیگران 
شدم. او را با خودم بردم تا 
از کسی که طب سنتی کار می کند و خیلی از اقوام نزد او می روند و 
در هر زمینه ای حاذق است کمک بگیرم. این لباس سیاه هم نتیجه...« 
گریه امانش نمی دهد. بسیار افسرده، ناامید و منقلب است. به نظرم 
می رسد سکوت بیش از هر چیزی در اینجا می تواند به هر دوی ما 
کمک کند. به پرونده نگاه می کنم پسربچه ای را توصیف کرده ام که 
دو بار با فاصله طوالنی به من مراجعه کرده و هر بار من برای کارهای 
پرخطر و عالئم واضح بیش فعالی دارو تجویز کرده ام و ظاهرا دارو 
مصرف نشده است. بار آخر مراجعه 3 سال پیش بوده است. مادر 
می گوید نمی خواهم این یکی را هم در تصادف از دست بدهم و 
به پسر 10 ساله ای اشاره می کند که کنارش نشسته و دوباره صدای 

گریه اش فضا را پر می کند. 
ما غالبا و در بسیاری از موارد اسیر خاطرات خوش  خیالی گذشته ایم، 
خاطراتی که پایه واقعی ندارند و محیط و از جمله رسانه ملی هم در 
ایجاد و دامن زدن به این خاطرات کمک می کنند. »نوستالژی« خاطره 
خوش خیالی از گذشته است که ما نسبت به آن دچار حسرت و آه 
می شویم. در بسیاری از فیلم ها و حتی تبلیغات ساده تلویزیونی شما 
شاهد حیاطی بزرگ با کلی درخت و حوضی پر از ماهی هستید 
که فضایی مفرح را به ما یادآوری می کند. سماوری با قوری گل 

قرمزی که روی آن قل قل 
می کند، انسان را به دنیایی 
زیبا می برد که متفاوت از 
دنیای امروزی است. وقتی 
این صحنه را از تلویزیون 
را  پرده  بعد  و  می بینیم 

به  نگاهی  تا  کنار می زنیم 
نمای پیش رو داشته باشیم؛ 

آپارتمان هایی قناس و نازیبا را 
می بینیم که به سرعت در ما حس 

دلتنگی ایجاد می کنند. فکر می کنم این 
حس برای شما هم آشنا باشد به خصوص 

در این روزهای قرنطینه آزاردهنده بیشتر یاد ایام 
گذشته می کنید. ایامی که به غلط روزهای طالیی تلقی می شوند که 

در آن هیچ بی مهری و خشمی وجود نداشته است.
این تصویر از گذشته طالیی که در ذهن مان داریم و با مدد رسانه 
ملی مرتب بازآفرینی می شود، از گذشته جایی می سازد با مردمی 
باصفا که کسی در آن دروغ و تقلب نمی ورزیده است. این جنبه های 
مثبت گزینش شده از گذشته ما را به آن وامی دارد که با آن استانداردها 
زندگی کنیم. حتما شما هم شنیده اید که می گویند »مگر قدیم کسی 
مشاوره ازدواج می رفت که 50سال را خوب و خوش کنار هم زندگی 
می کردند؟« این قبیل جمالت، تهی از حقیقت های بسیاری است؛ چراکه 
در آن ازدواج ها هم خیلی از افراد مجبور به ادامه زندگی به شیوه ای 

شده بودند که برایشان رقم خورده 
بود. شاید اگر از آنها بپرسیم و پای 
حرف دل شان بنشینیم به حقایقی 
تکان دهنده برسیم و شاید پشت 
»او  که  مادربزرگ  این جمله 
دستش از دنیا کوتاه است و 
زندگی ما دیگر به هر شکل که 
بوده تمام شده است« حقایقی 

دردناک خفته باشد.
پرستیدن  و  تفکر  روش  این 
حوزه های  در  قدیمی  شیوه های 
مختلف برای ما دردسر درست می کند. 
در حوزه تربیت و آموزش و مدرسه هنوز هم 
برخی معتقدند که بچه باید کتک بخورد یا باید از 
کسی حساب ببرد تا آدم بشود. در ادبیات ما ضرب المثل هایی 
هم در این زمینه وجود دارند مانند »چوب استاد به ز مهر پدر« یا این 
که در گذشته وقتی بچه را به معلم می سپردند، می گفتند »پوست و 
گوشتش مال شما و استخوانش مال ما« یعنی برای بچه حریم قائل 

نشدن و حمایت نکردن از کودک در مقابل مواضع قدرت.
متاسفانه ما به چرایی این نوستالژی و تقدیس آیین های قدیمی که 
به نظر می رسد هزاران سال کارکرد داشته است بی توجهیم. ما به این 
فکر نمی کنیم که در گذشته به این خاطر از درمان های سنتی استفاده 
می کرده اند که چاره دیگری نداشته اند. عقل سلیم حکم می کند جایی 
که امکان دست یابی به روش های نوین و کم عارضه درمانی وجود 

دارد ازآنها استفاده کنیم.

اما هم چنان می بینیم که گروهی، داستان های تخیلی تاثیر روش های 
قدیمی را باور می کنند و با این تصویر طالیی از خرد پیشینیان و 
گذشته طالیی، خود و فرزندانشان را از درمان های جدید محروم 
می کنند یا وقتی هم از ما دارو می گیرند با خودشان در کشمکش و 
تعارض هستند که آیا کار بدی کرده اند و چقدر با این کارشان به 
فرزندانشان ظلم نموده اند. باید به این نکته اساسی توجه کنیم که 
در گذشته آدم ها چاره ای نداشتند و مجبور بودند بروند و از کسی 
دعا بگیرند یا جوشانده ای تهیه کنند یا نزد رّمال بروند و بشنوند 
که چشم خورده اند و باید کارهای عجیبی را برای ابطال آن چشم 
بد انجام بدهند. دوام چند هزار ساله آن روش ها نه به خاطر موثر 
بودن آنها بلکه به دلیل ناگزیر بودن مردم به استفاده از آن روش ها 
بوده است. کاش رسانه ملی می توانست این ابعاد سیاه گذشته را 
به چشم مردم بیاورد و به آنها نشان دهد که تراخم و کچلی از 
مشکالت رایج خانواده های قدیمی بود. در گذشته ای نه چندان 
دور زن های زیادی از همسر خود کتک می خورند، استقالل مالی 
و فکری نداشتند و امکان تصمیم گیری برای آنها وجود نداشت. 
کاش تلویزیون بتواند به ما نشان دهد که آپارتمان نشینی ناشی از 
ازدیاد جمعیت است و نمی توان، هم در خانه ویالیی مسکن گزید 

و هم درکالن شهری بدون ترافیک و آلودگی زندگی کرد.
باید به خود یادآوری کنیم همان طور که از تلفن همراه به عنوان 
معیاری از پیشرفت استفاده می کنیم باید از روش های درمانی نوین 
روان پزشکی هم برای کاهش مشکالت خود و فرزندان مان کمک 
بگیریم و به دنبال راهکارهای موقت و جایگزین نگردیم تا مثل مادر 
داستان ما به سوگ فرزند خود ننشینیم و خود را برای گناهی که تنها 

او مقصرش نیست مجازات نکنیم. 

نوستالژی و حسرت گذشته
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