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چکیده
آموزش و پرورش درهمه کشور از جمله استان اصفهان در مبحث طالق والدین دانش آموزان وتاثیر بر آن ها و فقر بین دانش آموزان
در دوران بیماری کوید_ 91با چالش ها و شرایط تازه ای رو به رو شد و مفهوم مدرسه با تعریف و تصویری که در ذهن مردم نقش
بسته بود بسیار فاصله گرفت  .مردم مناطق محروم استان اصفهان و دانش آموزان ابتدایی ناحیه  ۳اصفهان در حالت عادی از کیفیت
آموزشی باالیی برخوردار نبودند به دلیل کمبود امکانات و فقر بین دانش آموزان این استان و روستاهای اطراف در این دوران آسیب
بسیار جدی دیدند و جبران نا پذیر دید.آموزش و پرورش در حتی دردوران پسا کرونا اکولوژی و زیست بوم جدیدی را تجربه میکندکه
همه ابعاد آن از نقش والدین،دانش آموزان ،معلمان و مشکالت آنها ،تولید منبع های آموزشی ،مدیریت کالس و مدرسه و برنامه ریزی
آموزشی مدرسه به یک صورت بندی تازه نیاز دارد.هدف از نگارش این مقاله بررسی و سازماندهی شرایط کرونایی در تعلیم و تربیت
دانش آموزان ابتدایی مدارس مناطق محروم استان اصفهان ناحیه  ۳و روستا های اطراف و آموزش مجازی و چالش های بوجود آمده
در دوران کرونا  ،مشکالت حوزه های مختلف اعم از دانش آموزان و معلمان و والدین و پس از آن چالش های پیش رو برای دانش
آموزان ،والدین،معلمان و مدیران مدارس در دوران پسا کرونا و ارائه راهکار های مناسب مدیریتی برای اداره کالس و مدرسه و تجزیه
و تحلیل مدیریت و اهمیت مدیریت در سازمانها و آموزشگاه ها و مدارس برای ارتقای کیفیت و بدست آوردن نتیجه مطلوب در دوران
پسا کرونا و برنامه ریزی مناسب برای بازدهی باال در این دوران در رابطه با این قشر مهم و آسیب پذیر جامعه یعنی دانش آموزان
مقاطع ابتدایی مناطق محروم میباشد .و مشکالت به وجود آمده برای دانش آموزان نیازمند و قشر های پایین در استان اصفهات در
دوران کرونا و پست کرونا در این مقاله است.

واژگان کلیدی:

مدیریت ،آموزش ابتدایی ،آموزش مجازی ،کرونا ،پساکرونا ،مناطق محروم ،دانش آموزان ،استان اصفهان ناحیه ،۳

معلمان ،فقر دانش آموزان ،افت تحصیلی
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 -1مقدمه
م ضمون از نگارش این مقاله بررسی وضعیت داتش آموزان نیلزمند و ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان
استان اصفهان ناحیه  ۳در دوران کرونا و پسا کرونا است در استان اهواز است.ظهور بیماری کرونا و همه گیری آن
درماه های پایانی سال  9۳11شمسی و سال  2222میالدی باعث بوجود آمدن تغییرات غیر منتظره و اساسی در
برنامه های آموزشی ایران و جهان شد .بسیاری از کشور ها در پی انتشار این ویروس ،برای مهار و جلوگیری از
بیماری مدرسه هارا تعطیل کردند .کشور ها با توجه به غیر منتظره بودن این موضوع و زمان اندکی که داشتند و
نگرانی ایشان در رابطه با از دست رفتن زمان آموزش و آسیب پذیری این فرایند  ،فورا آموزش مجازی را جایگزین
آموزش های مجازی کردند.
واقعیت این است که روند مجازی سازی آموزش که قبال به آرامی آغاز شده بود .در کشور های دیگرو در دانشگاه
ها به کار گرفته شده بود ،ولی در کشور ما کاری نو محسوب میشد.طی همه گیری کرونا به مدارس و سایر آموزشگاه
ها رسید و روند آن تسریع پیدا کرد.
آموزش مجازی دانش آموزان ،معلمان و خانواده هارا با چالش ها و مشکالتی روبه رو کرد،این مشکالت در مناطق
محروم که در حالت عادی از کیفیت آموزشی مطلوب و امکانات چندانی برخوردار نبوده  ،بسیار مخرب تر عمل کرد.
پسا کرونا موقعیتی است که کرونا از دوران بحران خود فاصله میگیرد و نیازمند مدیریت و برنامه ریزی منظم و
دقیقی است تا از این دوران به خوبی گذر کند.
ما در این مقاله به بررسی آموزش ابتدایی و اهمیت آن در زندگی بشر ،اهمیت مدیریت و مدیریت آموزشی در آموزش
پرورش کشور استان اصفهان ،تاثیر طالق والدین بر دانش آموزان چگونگی مدیریت و اداره با کیفیت کالس و
مدرسه،کرونا و چالش های آن و مشکالتی که در حوزه های مختلف بوجود آورده میپردازیم؛ همچنین آسیب هایی
که در مناطق محروم بوجود آمده را مورد بررسی قرار دادیم ؛همچنین به واکاوی شرایط تعلیم و تربیت در دوران پسا
کرونا و راهکار های تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش پرداختیم.
قطعا گذر از دوران بحران کرونا ما را در چالش ها و شرایط تازه تری در فرایند آموزش قرار میدهد .آموزش و پرورش
کشور و استان اهواز باید بر اساس یک مدل استراتژیک و آینده نگارانه ،برنامه های خود را تدوین نموده و راهبردها
و راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسب ارائه نماید ؛ تا بتواند این دوران سخت را مدیریت کرده و از آن گذر کند.
آموزش ابتدایی
در جوامع بدوی  ،مجموع میراث فرهنگی بسیار اندک بوده و سطح دانش و مهارت ها آن چنان وسیع نبود ،در نتیجه
نیازی به نظام آموزشی منسجم با سبک برنامه خاص احساس نمیشد .آموزش بیشتر از طریق خانواده انجام میشد و
جنبه ی غیر رسمی داشت .با گذشت زمان در کشور های مختلف  ،نظام های آموزشی رسمی با ساختار بسیار منظم
و برنامه ریزی شده ،شکل گرفت .در ایران با وجود تاریخ و تمدن کهن  ،سیستم آموزشی در طول تاریخ دچار تحول
گردیده و تحوالت بسیار وسیعی در مقاطع مختلف رخ داده است .البته دوره ی ابتدایی با این اسم در نظام آموزشی
ایران وجود نداشت .قبل از تشکیل نظام آموزشی نوین  ،در ایران بیشتر مکتب خانه و مدارس دینی وجود داشت،
افراد روحانی مکتب خانه را اداره میکردند و دروس قرآن و ادبیات فارسی به کودکان آموخته میشد  .بعد از انقالب
مشروطه در سال 9212هجری شمسی  ،قانون معارف برای اولین بار تصویب شد،در نتیجه آموزش ابتدایی را به
عنوان اولین مرحله ساختار نظام آموزشی نوین ایران معرفی نمود و لزوم بسط و گسترش آموزش ابتدایی نوین در
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تاریخ ایران ،برای اولین بار مطرح شد  .در سال  9۳22طبق قانون تعلیمات اجباری  ،طول دوره ی آموزش ابتدایی
 6سال تعیین شد ،ولی در سال  9۳31هجری شمسی مدت این دوره به  1سال تقلیل پیدا کرد اهمیت آموزش ابتدایی
،به عنوان اولین مرحله ی آموزش همگانی مطرح است ؛البته آموزش پیش دبستانی به علت کمبود امکانات همگانی
نمی باشد( .سمیعی درونه_)9۳13
همچنین مطابق اصل  ۳2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان
را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور
رایگان گسترش دهد .ودر سال9۳12قانون جدیدی تصویب شد که دورۀ ابتدایی از 6سال تشکیل شودو دورههای
تحصیلی به ترتیب ۳ 6و ۳ساله شدند .این قانون سال  9۳19اجرا شد(.ویکی پدیا_)2222
سبک های مختلف اداره کالس درس
سبک های مختلف اداره کالس براساس یک دسته بندی برای اداره کالس درس سه سبک پیشنهاد شده است:
.9سبک اقتدار گرایانه(دموکراسی قانون مدار)
.2سبک مستبدانه(تحکم آمیز)
.۳سبک ازاد گذاری (آسان گیری)
سبک مستبدانه
در این سبک تنها معلم است که بر کل کالس حکومت می کند و هیچ شاگردی حق اظهار وجود ندارد دراین سبک
مدیریت قوانین یا مقرراتی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد به نفع معلم تفسیر می شود.دانش اموزان این سبک به
وسیله معلمان خود کنترل و محدود می شوند.این دانش اموزان یادگیرندگان منفعلی هستند ومهارت های ارتباطی
ضعیفی دارند(.بهارلو-بهروز)9۳11-
سبک آزاد گذاری
در این سبک هیچ قاعده و ضابطه ای حاکم بر رفتار دانش آموز نیست و هر طریقی که دلش میخواهد
رفتار و عمل میکند دانش اموز اینگونه کالسها از مهارتهای تحصیلی ناکافی و کنترل شخصی ضعیفی برخوردارند .
(بهارلو-بهروز)9۳11-
سبک اقتدارگرایانه
درکالسهایی که به این سبک اداره میشود معلم و شاگرد با توجه به رعایت حقوق یک دیگر رفتار میکنند و نسبت
بهم احترام کامل بجا میاورند در این شرایط آموزشی رفتارها در محدوده قوانین و مقرراتی صورت میگیرد که خود
وضع کرده اند ویا دیگران وضع کرده اند و آن ها قبولشان کرده اند دانش آموزان و دانشجویان معلمان اقتدارگرا
دارای اعتماد بنفس اند.در ارضای نیازهای خود عجله نمیکنند با دوستانشان به خوبی کنار میایند و از عزت نفس
عالی برخوردارند بهترین سبک اداره کالس درس سبک اقتدار گرایی آزاد منشانه یا دموکراسی قوانین مدارانه است
به باور چایلد بهتر است معلم خود را به یک سبک واحد مقید نکند و در مواقع لزوم از سبک های دیگر نیز استفاده
نماید .ب اتوجه به تنوع موقعیت های کالسی به نظر میرسد که استفاده از هر یک سبکهای کالس داری در موقعیت
های خاص خودش میتواند مفید باشد( .بهارلو-بهروز)9۳11-
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عوامل موثر در مدیریت کالس
مدیریت کالس مفهومی وسیع تر از نظم و انظباط دارد که صرفا ساکت نگه داشتن دانش آموزان درکالس
نیست.ساکت نگه داشتن دانش اموزان درکالس هیچ ایرادی ندارد اما نباید کار اصلی معلم فرض شود.معلم درنقش
رهبر کالس مسئول هدایت وتدوین شده در رابطه با بهبود مرکز اموزش را درک و درصد تحقیق ان ها هستند.مدیریت
کالس همچنین مستلزم ان است که با ایجاد محیط یادگیری مناسب به دانش اموزان یاد دهیم چگونه رفتار خود را
در کالس اداره کنند با این حرف ها کالس دارای مفهومی وسیع یافته و به غیر از نظم و انضباط هدفهای آموزشی
معلم را در بر میگیرد.
عوامل موثر برمدیریت کالس شامل  :ویژگی های شخصیت معلم روشهای تدریس معلم و استفاده از فنون تدریس
میباشد( .بهارلو -بهروز)9۳11-
برخورد با دانش آموزان پایه ابتدایی اصفهان طالق
طالق وقتی در سنین مدرسه برای کودکی رخ میدهد می تواند عمق فاجعه را بیشتر سازد .در واقع تصور زندگی
بدون پدر و مادر برای یک دانش آموز بسیار سخت است .از این رو درک کردن دانش آموز طالق از طرف محیطهایی
که در آن قرار میگیرد ،مثل مدرسه ،امری ضروری است .با توجه به خصوصیات طرز رفتار درست با آن ها میتواند
در بهبود روحیه او بعد از تجربه یک واقعه ناگوار ،تأثیر مثبتی داشته باشد و کمک میکند تا این دوران سخت را
راحتتر پشت سر بگذارد.
تصویر طالق در ذهن دانش آموزان و مشکالت ناشی از آن در استان اصفهان
در سن  7تا  1سن دانش آموزان ابتدایی اصفهان به این فکر هستند که چگونه در درسهایشان موفق شوند و با
هم سن و سال های خود ارتباط خوبی برقرار کنند .اما وقتی که مسأله طالق به وجود میآید ،یک کودک مدرسهای
مقایسه کردن خودش با دیگران را آغاز میکند .وقتی می بیند که همساالنش با پدر و مادرشان زندگی میکنند و
دائم داستانهای آنها را میشنود به مرور افت تحصیلی پیدا می کند و اعتماد به نفس خود را از دست میدهد .با
به جود آمدن هیجانات متعارض در دا نش آموز طالق ،عملکرد او به شدت اُفت پیدا میکند
برخورد با دانش آموزان طالق مقطع ابتدایی استان اصفهان مشکالت دانش آموزان طالق در مدرسه
مسئوالن مدرسه دائماً میپردازند و در این مورد با دانش آموزان صحبت میکنند .بعد از مدتی دانش آموز از خودش
میپرسد چرا این اتفاق باید برای من رخ بدهد؟ همین عامل باعث میشود که آنها گوشهگیر و منزوی شوند و
مشکالت زیادی را تجربه کنند.
مهمترین مشکلی که دانش آموز طالق با آن درگیر می شود مشکالت رفتاری و حواس پرتی است یعنی هر کاری
می کنند جز اینکه به درس و کالس توجه داشته باشند .به همین دلیل وقتی مدرسه از شرایط دانش آموز خود با
خبر باشد میتواند رفتار درست و اصولی را نسبت به آن ها در پیش بگیرد .آموزش صحیح به دانش آموزان طالق
از طرف مربیان صورت میگیرد و این مهم می تواند شرایط کودک را بهبود ببخشد
والدین دانش آموزان طالق باید چگونه رفتار کنند؟
کودک طالق دوست دارد که از نعمت پدر و مادر به صورت مساوی برخوردار باشد ،اما این مهم نمیتواند بعد از
طالق اتفاق بیافتد .بعد از طالق ممکن است محل زندگی کودک تغییر کند و دائم از یک مدرسه به مدرسه دیگر
برود ،این مهم عملکرد دانش آموز را به کلی کاهش می دهد .برای اینکه فشارهای روانی ناشی از طالق بر روی
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دانش آموزان کم شود ،والدین باید از مشاوره های طالق استفاده کنند و بهترین طرز رفتار و برخورد داشته
باشند(.رضایی ،رحیمی )9322
رفتار مربیان و معلمان در مدرسه در برخورد با دانش آموزان طالق چگونه باید باشد؟
م ربیان مدرسه باید نسبت به دانش آموزان طالق و نحوه برخورد و درک آنها ،عملکرد خوبی داشته باشند .هر
چقدر آنها حرفهایتر و حساب شده تر رفتار کنند ،از میزان و شدت مشکالت و آثــار طالق بر کودکان کاهش
پیدا میکند .توجه به نکات زیر میتواند برای مربیان مدرسه مفید باشد(.کیایی ،منصوری )9۳11
صحبت در مورد خانوادههای تک والدی یا طالق
مربیان معموالً در مورد یک تصویر رایج از خانواد برتر  ،یعنی پدر ،مادر و فرزند حرف میزنند اما باید از این
جهتگیری ها پرهیز کنید و در مورد همه خانوادهها از جمله خانوادههای تک والدی یا طالق نیز صحبت کنید .این
مهم را باید به دور از هرگونه سوگیریهای منفی و یا مثبت انجام دهید(.کیانپور ،احمدی )9۳16
عدم به کار بردن ترحم و قضاوت در رفتار
مربیان مدرسه بدون هیچ قضاوت و ترحمی برای افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان طالق بخواهند در مورد
خانوادهه ای خود صحبت کنند .معلم نباید دانش آموز را مجبور کند بلکه این کار باید کامالً داوطلبانه انجام شود تا
دانش آموز تحت فشار روانی قرار نگیرد(.جک و همکارام )2221
نکات مهم در رفتار مربیان برای کاهش مشکالت دانش آموزان طالق در مدرسه
 -9در کتابهای درسی مباحثی در خصوص خانواده وجود دارد که شما می توانید با شاخ و برگ دادن به مطالب
آن ،در خصوص طالق و علتهای آن صحبت کنید(.کیایی ،رضایی )9۳16
 -2نباید احساس دلسوزی و ترحمی را نسبت به دانش آموز داشته باشید و طوری رفتار نکنید که کودک دچار
بزرگترین مصیبت دنیا شده است(.احمدی ،منصوری )9۳11
 -۳برخی از دانش آموزانی که در آستانه طالق هستند ،ممکن است از این موضوع سوء استفاده کنند و درس
نخوانند .به همین دلیل مربیان با آگاهی از این موضوع باید برای آنها برنامههای درسی ویژهای را طراحی کنند و
در کنار آن به مسائل روانی افسردگی دانش آموزان نیز توجه ویژهای داشته باشند(.محمد پور  ،کیایی)2222
 -3ممکن است یک دانش آموز بخواهد در مورد مسأله طالق خود در سر کالس درس حرف بزند .اهمیتی ندارد
که کالس ریاضی است و یا علوم ،با جان دل ،پذیرای صحبت های او باشید و زمانی را برای برخورد مناسب با
دانش آموزان طالق کالس خود در نظر بگیرید(.عطایی ،رضایی )9۳11
 -1برخی از کودکان واکنشهای شدید رفتاری را از خود نشان میدهند و ممکن است کنترلی روی این رفتارها
نداشته باشند .از این رو مربیان باید با رعایت نحوه رفتار با دانش آموزان طالق این موضوع را با روانشناس و یا
مشاوره مدرسه مطرح کنند(.محمد ،رضایی )2222
شیوع کرونا و آموزش مجازی در کشور و مشکالت آن در استان اصفهان ناحیه  ۳و روستا های اطراف و محروم
ظهور بیماری کوید_ 91و همه گیری آن در آغاز سال  2222و در ماه های پایانی سال ، 9۳11موجب شد تا تغییرات
اساسی در برنامه های آموزشی جهان و ایران پدید آید.این تغییرات گسترده و اثر گذار منجر به پیامد های متعددی
شد که تاکنون بررسی آنان به طور عمده با موضوع نحوه اداره و استمرار جریان آموزش همراه بوده است  .بسیاری
از دولت ها در پی انتشار ویروس کرونا ،برای مهار آن ،مدرسه ها را تعطیل کردند .این تعطیلی در بسیاری از کشور
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ها بیش از 62درصد جمعیت دانش آموزی جهان را تحت تاثیر قرار داد .بر اساس برآورد (یونسکو)آموزش  9/۳میلیارد
کودک در  916کشور جهان تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته است.کشور ها با توجه به زمان اندک موجود
و افزایش نگرانی بابت از دست رفتن زمان آموزش و آسیب پذیری فرایند آموزش  ،بالفاصله آموزش مجازی را
جایگزین آموزش های حضوری کردند .روی آوردن نظام های آموزشی کشور ها به آموزش برخط (آنالین)،نیاز های
جدید آموزشی را ،هم از لحاظ زیر ساخت های اینترنتی و دسترسی به ابزاری مانند  :لپ تاپ  ،تبلت و یا گوشی
هوشمند ،و هم از لحاظ رویکرد های نوین آموزشی به وجود آورده است  .در کشور ماهم متاثر از این رویداد مدرسه
ها تعطیل شدند  ،اما آموزش متوقف نشد .حتی این چالش به فرصت تبدیل شد و جهش در تولید محصوالت آموزشی
رخ داد؛(در شرایط عادی بیش از هفت الی هشت سال طول میکشید)و محتواهای بسیار ارزنده ای توسط معلمان
تولید شد(.فالح نژاد،پرویزی)9۳11
چالش های کرونا
تعطیلی مدارس  ،دانش آموزان را با چالش هایی مانند کم تحرکی ،انزوا،رشد نیافتن مهارت های اجتماعی،نبود ارتباط
با دوستان ،چاقی و اضافه وزن و صرف زمان زیادی در فضای مجازی مواجه و بر سالمت روانی و عاطفی آنها آسیب
های زیادی وارد کرده است .مدرسه چیزی بیش از فرصت های آموزشی در اختیار کودکان قرار میدهد  .سالمت
اجتماعی ،عاطفی و روانی کودکان در مدارس ارتقاء پیدا میکند و در واقع این مکان برای کودکان کم سن و سال
امن ترین و با ثبات ترین مکان زندگی است .همچنین وابستگی هایی که بین برخی از دانش آموزان با معلمان و
همکالسی های آنها ایجاد میشود  ،برای سالمت روان و زندگی بهتر آنان اهمیت بسزایی دارد .تربیت یک فرایند
اجتماعی است که در بستر ارتباطات شکل میگیرد اما در شرایط کرونا همه توجه ها معطوف آموزش شده است  .در
این شرایط ،نگرانی در خصوص بی اهمیت شدن و به حاشیه رفتن تربیت جدی است(.فالح نژاد،پرویزی)9۳11
.1مشکالت حوزه آموزش در دوران کرونا:
آموزش مجازی سابقه جدی و طوالنی در ایران ندارد به همبن دلیل است که در این راه با چالش های متفاوت و
بزرگی در آن روبه رو شد چالش هایی که بخشی از آن به حوزه آموزش بر میگردد که در این پژوهش بعنوان اولین
مضمون اصلی شناسایی شد مضامین فرعی که از صحبت های مشارکت کنندگان در رابطه با آن استخراج شد نیاز
به زمان بیشتر آموزش عدم یادگیری عمیق فضای واقعی کالس تفاوت های فرعی ارزیابی است مشارکت کننده با
استیصال به زمان(زمان بر بودن یاددهی و یادگیری) اشاره کرد وی که دانش آموز کالس اولی دارد اظهار میکند
باید کلیپ را پنج یا شش بار برایش بگذاریم تا خوب یاد بگیرد و در ذهنش بماند سواالت را مجبورم برایش بخوانم
جواب ان را هم برایش بخوانم چون هنوز نمیتواند بخواند  .من سوال و جواب را پنج شش بار تکرار میکنم تا حفظ
شود که این کار را سخت میکند و تقریبا هر فصلی یک هفته طول میکشد تا کامل در ذهنش جا بگیرد .
مشکالت حوزه معلم و مدرسه
در آموزش مجازی معلم نمیتواند دانش اموزان را رصد کند  .عدم توانایی نظارت کامل معلم بر دانش اموزان از
مشکالتی است که مشارکت کنندگان در مورد آن صحبت میکنند :
بچه ها همزمان در آموزش مجازی با دوستانشان در حال چت هستند اما اگر آموزش حضوری بود معلم حواسش
هست اگر دانش آموزان باهم صحبت میکند تذکر بدهد .

405

بررسی و مدیریت افت دانش آموزان در زمان کرونا و ترک تحصیل دانش آموزان

سعید زمانی پور

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،3شماره ،1بهار  ،1041صفحه :از 044تا 041
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

اختالل در اینترنت و نرم افزار آموزشی باعث قطع شدن ارتباط معلم با کالس مجازی میشود این اختالالت فنی
برای معلمان و دانش آموزان به یک معضل و مشکل اساسی تبدیل شده است .
قطع و وصل مکرر معلم مشکلی است که مشارکت کننده ای در این رابطه اظهار میکند اوایل سال تحصیلی (شاد)
خیلی قطع و وصل میشد معلم اگر خارج میشد نمیتوانست به کالس برگردد و این اتفاق بارها تکرار میشد .
فراهم نبودن امکانات فناوری برای معلمان آنها را در ارائه تدریس مطلوب باز داشته است .
و دیگر مشکالتی مانند سالمندی معلم و عدم سواد رسانه ای و اموزش در فضای مجازی و...
از سری مشکالت در حوزه ی معلم و مدرسه در آموزش مجازی هست(.مصیبی اردکانی-رضاپورمیرصالح)9322-
مشکالت حوزه والدین
بخش دیگری از مشکالت مجازی متوجه والدین است .در این پژوهش مشکالت حوزه والدین به مضامین فرعیه :
تعداد فرزند محصل  ،در گیری زیاد والدین  ،آشنا نبودن والد با زیر ساخت ها و امکانات فناوری  ،تحمیل هزینه و
نگرانی والدین در حوزه ی مسائل تربیتی ؛کد گذاری شد .استمرار شیوع ویروس کرونا سبب شد تا کالسهای درس
همچنان در فضای مجازی باشد؛ ن گرانی خانواده از تداوم حضور دانش آموزان در فضای مجازی  ،در صحبتهایشان
قابل درک است  .خانواده ها معتقدند که آموزش حضوری هم تعلیم است و هم تربیت ،ولی آموزش مجازی صرفا
تعلیم است .همه ی مشارکت کنندگان ( نگرانی در حوزه مسائل تربیتی ) را در صحبتهایشان اذعان داشتند .
گوشی به دست شدن زود هنگام دانش آموزان ابتدایی بدون آمادگی قبلی ،باعث نگرانی خانواده ها در استفاده نا
مناسب از فناوری توسط فرزندانشان شده است  .مشارکت کننده ای در این رابطه اظهار میکند  (:به نظرم همه ی
والدین این دغدغه را دارند حاال که بچه ها گوشی به دست هستند ممکن است موقع سرچ ،ناخواسته چیزی را که
مناسب سن آنها نیست ببینند ( .مصیبی اردکانی-رضاپورمیرصالح)9322-
مشکالت حوزه ی دانش آموزان
مشکالت آموزش مجازی نه تنها گریبان گیر معلمان و خانواده ها شده ؛بلکه دانش آموزان را نیز درگیر کرده و
عملکرد آنها را تحت شعاع قرار داده است .برای برخی دانش آموزان آموزش مجازی کسل کننده است ؛ زیرا مدرسه
را مکانی برای برقراری روابط اجتماعی می دانند و برای برخی حفظ انگیزه و سازماندهی خود کمی دشوار به نظر
میرسد .در پژوهش حاضر {مشکالت حوزه ی دانش آموزان} مضمون اصلی بود که در رابطه با مشکالت آموزش
مجازی شناسایی شد  .مضامین فرعی که در این حوزه شناسایی شدند( :بروز مشکالت جسمی ،عدم زمان کافی برای
امتحان ،نیاز به حمایت بیشتر  ،عدم تعامل مثبت با همساالن  ،درگیری زیاد دانش آموز  ،عدم وجود جو کالسی و
مشکالت مختص کالس اولی ها) (مصیبی اردکانی-رضاپورمیرصالح)9322-
پدیده گریز از فراگیری آموزشهای رسمی یا ترک تحصیل که این روزها بخاطر محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا
افزایش یافته است متاثر از عاملهای بنیانی مانند شخصیت دانشآموز ،رویکرد والدین ،سبک زندگی ،اقتصاد خانوار،
وضعیت کمی و کیفی مدارس و محیط اجتماعی میباشد.
شیوع کرونا که مرزهای زندگی فردی و اجتماعی را در جهان درنوردیده و تاثیرات خود را به شکلی بیسابقه بر همه
چیز و همه افراد تحمیل نموده ،آموزش و پرورش را هم بینصیب نگذاشته بطوری که نه تنها این حوزه را از دریافت
آموزشها و شیوه آموزش حضور در کالس محروم کرده بلکه برخی از مخاطبان الزمالتعلیم را به ترک تحصیل سوق
داده است.
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"ترک تحصیل" به معنای کنارهگیری نابهنگام دانشآموزان از مدرسه و برنامه رسمی تعلیم تربیت ،پیش از اتمام
یک دوره تحصیلی و در نتیجه ناتوانی از ادامه فراگیری دانش میباشد که در بطن خود زمینهساز پیامدها و آسیبهای
اجتماعی است.
افزایش بیسوادی را میتوان کمترین پیامد آسیبزای ترک تحصیل قلمداد کرد که خود زاینده بسیاری از انحرافات
فردی و گروهی و کژرویهای رفتاری در جامعه است.
ترک تحصیل روندی است که به مرور زمان شکل میگیرد و تنها به دلیل ضعف تحصیلی دانشآموزان نیست بلکه
بیشتر از مشکالت اجتماعی و تحصیلی در مدارس ناشی میشود و عواملی چون ضعف امکانات خانوادهها ،مدارس و
جوامع بر این مشکالت میافزایند.
در این میان شیوع کرونا و عواقب ناشی از آن نیز بر انبوه عوامل موثر در ترک تحصیل افزوده است به طوری که
شماری از دانش آموزان به دلیل ترس والدین از ابتال به بیماری در سال تحصیلی جاری به مدرسه نرفتهاند و به هر
ترتیب از ادامه تحصیل آنان به بهانه کرونا صرفنظر شده است.
در این میان استان اصفهان ناحیه  ۳با حدود  9،9122نفر جمعیت که افزون بر  ۳22هزار نفر آنها دانشآموز هستند
یکی از حوزههای جغرافیایی عمده کشور به عنوان الگو در تجربههای آموزشی و تعلیم و تربیت در زمینههای مختلف
است.
افزایش  2برابری بازماندگی از تحصیل در استان اصفهان ناحیه ۳
مدیرکل آموزش و پرورش استان اهواز با اشاره به بازماندگی از تحصیل بیش از  32هزار دانشآموز این استان گفت:
آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل در استان نسبت به سال گذشته بیش از  2برابر افزایش داشته است.
با توجه به برآوردی که از ثبتنام دانشآموزان و آمار ثبت شده در سامانه سناد دراستان اصفهان ناحیه  ۳داریم حدود
 32هزار دانشآموز در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کردهاند.
وی ادامه داد :در حال حاضر که سه ماه از سال تحصیلی گذشته ،بعید به نظر میرسد پروندهای در مدارس باقی مانده
باشد که هنوز ثبت نشدهاند.
کرونا مقصر جدید ترک تحصیل
خدابنده ادامه داد :ترس از ابتالی به کرونا نیز در ترک تحصیل دانشآموزان بیتاثیر نبوده و برخی از خانوادهها مانع
حضور فرزندان خود در مدرسه شدهاند.
در سال گذشته  9۳هزار دانشآموز این استان ترک تحصیل کردند در حالی که این تعداد در سال جاری به  32هزار
نفر افزایش یافته است.
وظیفه ما بازگرداندن دانشآموزان به فراگیری درس و تالش برای ادامه آموزش آنان است.
کودک همسری دومین عامل ترک تحصیل
معاون آموزش متوسطه و ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ناحیه  ۳نیز گفت :پدیده "کودک
همسری" از مهمترین عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه و ابتدایی است.
بعد از شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن" ،کودک همسری" مهمترین عامل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع متوسطه
در این استان محسوب میشود که به همین سبب ترک تحصیل بین دختران بیشتر است و باعث
شده آمار ترک تحصیل دختران حدود  2یا سه درصد بیشتر از پسران در دوره متوسطه اول و دوم باشد.
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وی ادامه داد :عامل تاثیرگذار دیگر در این زمینه ،پراکندگی استان اهواز است که باعث شده در برخی مناطق دوردست
مدرسه متوسطه اول و متوسطه دوم نداشته باشیم و این امر کار را برای ادامه تحصیل دانش آموزان سخت کرده
است.
مدارس دولتی و مناطق محروم
بیشترین ضربه از افت یادگیری متوجه دانشآموزان مدارس دولتی عادی و مناطق محروم است؛ واقعیت این است
که در چند سال آینده ،شکاف آموزشی پررنگتر از امروز جلوه خواهد کرد همچنین افت تحصیلی پنهان موضوعی
نیست که توجه برنامهریزان را به خود جلب کند!(نور نیوز )9322
یشترین ضربه از افت یادگیری متوجه دانشآموزان مدارس دولتی عادی و مناطق محروم است ،دانشآموزانی که
پیش از این نیز مورد توجه نظام آموزشی نبوده و با وجود اینکه  12درصد از دانشآموزان در این مدارس مشغول به
تحصیل هستند اما تمرکز امکانات و کیفیت آموزش متوجه آنها نیست و به دلیل ارائه آموزشهای ویژه به
دانشآموزان مدارس خاص ،در بحث کیفیت یادگیری از آنها عقبتر بودند و حاال با مجازی شدن آموزشها آسیب
بیشتری دیدهاند؛ واقعیت این است که در چند سال آینده شکاف آموزشی پررنگتر از امروز جلوه خواهد کرد .
(نورنیوز)9322
هر چند که پیش از این هم در کالسهای شلوغ و پرتراکم مدارس دولتی و کالس های چند پایه مدارس مناطق
محروم  ،کیفیت یادگیری دانشآموزان پایین بود و عملکرد دانشآموزان در آزمونهای بینالمللی اثباتکننده این
موضوع است اما در شرایط آموزش مجازی به دلیل آنکه مشخص نیست دانشآموز آموزشها را دریافت میکند یا
اینکه والدین در حال پاسخگویی به سؤاالت هستند ،نمیتوان از کیفیت یادگیری اطمینان کسب کرد و طبیعتاً نمرات
هم دقت و اعتبار کافی را ندارند؛ بنابراین افت یادگیری دانشآموزان در سالهای آینده خود را نشان خواهد داد.
(نورنیوز)9322
بحث و بررسی درباره الگوها و روش تدریس و مدیریت کالس درس دوره ابتدایی به ویژه کالسهای چندپایه مناطق
محروم ،یکی از مباحث اساسی و کلیدی است که از نظر متخصصان برنامه ریزی درسی و روانشناسان تربیتی اهمیت
ویژه ای یافته است  .برخی این مدل کالس هارا به مثابه یک فرصت آموزشی و پرورشی بهینه به شمار
میاورند(.نورنیوز. )9322
بیشترین آسیب متوجه ابتدایی استان اصفهان ناحیه ۳
بهنام بهراد عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معتقد است که «بیشترین آسیب محرومیت از
آموزش حضوری متوجه دانشآموزان دوره ابتدایی است چون دانشآموزان دبستانی باید مهارت پایه مانند خواندن و
نوشتن را که با آموزش مجازی قابل انتقال نیست ،فرا بگیرند به همین دلیل بسیاری از کشورهای اروپایی از بهار
سال گذشته مدارس ابتدایی خود را تعطیل نکردند.
وی مطرح کرد :مطالعات ثانویه روی نتایج آزمون بینالمللی تیمز و پرلز نشان داده است ،زمان آموزشی که صرف
ریاضی یا علوم میشود در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بسیار مؤثر است و افزایش زمان آموزش با عملکرد تحصیلی
بهتر رابطه دارد ،آموزش مجازی و فقدان آموزش حضوری به معنای کاهش زمان آموزش و متعاقباً کاهش پیشرفت
تحصیلی بهویژه در مهارتها یا دروس اساسی مانند خواندن ،نوشتن ،ریاضی و علوم خواهد بود .نتیجه مطالعات و
بررسیهای بینالمللی بر روی دانشآموزان  92تا  91ساله نشان میدهد این گروه از دانشآموزان در زمان تعطیلی
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مدارس به نسبت از قبل از آن به طور میانگین در هفته بین  3تا  1ساعت کمتر آموزش دریافت کردهاند این وضعیت
در کشور ما نیز مصداق دارد( ».نورنیوز)9322
اصول تحوالت آموزش و پرورش در دوران پسا کرونا در کشور و همچنین مناطق محروم استان اصفهان
_ ضرورت وجود ابزار الکترونیکی شخصی برای دانش آموزان کم برخوردار از جمله تبلت و کامپوتر شخصی در فرایند
تعلیم و تربیت پسا کرونا
_ لزوم توجه به سواد رسانه ای به عنوان یکی از اصول شایستگی های معلمی
_هویت زدایی از مفهوم سنتی مدرسه و تغییر پارادایم یاددهی-یادگیری
_ تقویت بنیان های نظری مدرسه مجازی
_ لزوم باز تعریف عناصر برنامه درسی در دوران پسا کرونا
نظر ساختاری باز اندیشی باعث میشود تا نظامهای تعلیم و تربیت دنیا که دچارفقدان منابع گوناگون هستند و با
مشکالت عدیده ای روبه رویند میتوانند با سرمایه گذاری در بخش فناوری های نوین ارتباطی اشکال جدیدی از
فنون آموزش را رواج دهند .دانش آموزان با توجه به فناوری های نوین میتوانند به واسطه ظرفیت و امکانات آن نه
تنها به توسعه مهارت های نوشتن و یادگیری شان بپردازند بلکه میتوانند از دیدگاه ها و نقد و نظر همکالسی هایشان
و معلمان و دیگران در خود تحقق بخشی خود استفاده کنند.در نتیجه ،در عصر حاضر استفاده از فناوری های نوین
در آموزش و یادگیری موجب تغییر پارادایم آموزشی خواهد شد که مولود آن انسان و جامعه دیگری خواهد بود .
فناوری های نوین در حوزه ی تعلیم و تربیت منجر به ظهور نوع جدیدی از شکل دهی ذهنیت میشود(.فالح
نژاد،پرویزی)9۳11
 -۲نتیجه گیری
اگر والدین دانش آموز مدرسهای دارند باید او را در اولویت قرار دهند .رفتار درست با دانش آموزان طالق مسأله
مهمی است که عالوه بر تأثیر منفی در روحیه فرد ،عملکرد درسیاش را نیز کاهش میدهد .باید با دانش آموزان
طالق طوری رفتار کنید که ضمن درک این قضیه ،متوجه شوند که در پایان راه نیستند و با وجود طالق والدینشان
باز هم آنها میتوانند موفقیت های زیادی را به دست آورند .در این مسیر می توانید از مشاوران روانشناس کمک
گرفت
آموزش و پرورشکشور و استان اصفهان ناحیه  ۳دوران کروناپسا کرونا اکولوژی و زیست بوم جدیدی را تجربه میکند
که همه ی ابعاد آن از نق ش والدین،دانش آموزان ،معلمان و مشکالت آنها ،تولید منابع آموزشی ،مدیریت مدرسه و
برنامه ریزی آموزشی مدرسه به یک صورت بندی تازه نیاز دارد .بدون داشتن یک برنامه استراتژیک و راهبردی
مشخص ،نمیتوان اثربخشی مدارس را حفظ کرد .معلمان نیاز است آموزش های الزم برای یادگیری روش های
سنجش در فضای مجازی را دریافت کنند .بنابراین سنجش ملی از یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باید
یکی از مهم ترین اتفاقاتی باشد که دستور کار آموزش و پرورش قرار میگیرد.آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت
در شرایط کرونا و پسا کرونا ،چنانچه نتواند بر اساس یک مدل استراتژیک و آینده نگارانه ،برنامه های خود را تدوین
نموده و راهبردها و راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسب ارائه نماید ؛ موفق نخواهد شد دوران سخت را مدیریت
کرده و از آن گذر کند .اگرچه این بحران و این چالش بزرگ کرونایی،یک چالش و یک دشواری و تنگنای جهانی
است،نیاز است در قلمرو جغرافیایی زاد بوم خویش با نگاهی ملی ،به گونه ای برنامه ریزی شود تا آینده نگاری موفقی
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را رقم زده شود .بر این اساس ،در این مقاله سعی کرده ایم تا حدودی با استفاده از منابع و مطالعات موجود ،راهکارهایی
جهت فائق شدن بر چالش های پیش روی حوزه تعلیم و تربیت پیشنهاد کنیم.
پیشنهاد و انتقاد
مشاوره و روانشناسی دانش آموزان دبستانی که فرزند طالق هستند به صورت مستمر زیر نظر مشاوره و روانشناسی
مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرها و استان ها محروم کشور و استان اصفهان ناحیه  ۳برای برقراری نظم و
برخورداری از امکانات و برخورداری از کیفیت آموزشی مطلوب در مناطق محروم برنامه ریزی و مناسبی را در این
خصوص در دستور کار خود قرار دهند و با بازرسی از این مناطق تا حد امکان شرایط بهتری را برای دانش آموزان
فراهم آورند.
پیشنهاد میشود آموزش مجازی بعنوان یک بعد تکمیل کننده ادامه پیدا کند نه این که عمده آموزشها به این صورت
به روند خود ادامه دهد.
به دلیل حضور نیافتن دانش آموزان در مدرسه در چند سال تحصیلی اخیر خصوصا دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی
و قرار نگرفتن در این جو و از بین رفتن کیفیت ارتباطات اجتماعی خصوصا نبود برنامه در خصوص آموزش تربیت
اخالقی و رفتاری مناسب حرمت و جایگاه معلم و مدرسه و هنگام حضور در کالس و رفتار مناسب با معلم ،مدرسه
و خانواده ها باید با همکاری و برنامه ریزی درست این مسئله ی مهم را به دانش آموزان توضیح و آموزش دهند.
اگر بخواهیم آموزش مجازی مفید و مؤثر باشد ،باید ابزارهای الزم مثل موبایل ،کامپیوتر ،اینترنت با پهنای باند زیاد
در اختیار معلمان و دانش آموزان باشد .بدون فراهم کردن زیرساختهای آموزش مجازی ،نمیتوان به پیاده سازی و
اثربخشی آن امیدوار بود .
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