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 (1) ویروس کرونا عدرباره مقابله با شیو
 مواجهه نظام آموزشی کشور با ویروس کرونانحوه 

 

 

  

 

 
 

 

 

 بيان مسئله

هاي قشار و گروهاکشور ازجمله ایران را درگير کرده است. اگرچه همه  36تاکنون در جهان حدود  ویروس کرونا

 ن، تراکمشجویاآموزان و داناما با توجه به جمعيت باالي دانش ،سني در معرض خطر این بيماري قرار دارند

ي امدهاضاهاي عمومي و مشترك و درنتيجه آن پيامكانات و ف هاي درسي و دانشگاهي، استفاده ازکالس

 ي آموزشيرل فضاهامراقبت و کنت ،به آحاد جامعهانتقال ویروس از طریق این دو گروه سالمتي و احتمال باالي 

 . استبه این بيماري  از نخستين اقدامات کشورهاي مبتال

ها، ابتدا گاهدانش ویروس کرونا در فضاي مدارس و لذا در ادامه براي یافتن راهكارهاي مواجهه کشورمان با

هاي رورتضررسي بشود و در ادامه به تجربه مواجهه نظام آموزشي کشور چين با این ویروس از نظر گذرانده مي

 شود.اي کشورمان پرداخته ميهاتخاذ اقدام مناسب در مدارس و دانشگاه

 

 مواجهه نظام آموزشي چين با ويروس كرونا

 ها ازجملهحدي رسيد که مدارس و دانشگاهدر شهر ووهان چين به 2019ز شيوع ویروس کرونا در دسامبر آغا

خصوص ي بودند که ازسوي دولت چين تعطيل شدند. با توجه به خطر انتقال سریع این ویروس بهیاولين نهادها

با  1،دانشجویي در کشور چين آموزي وهاي پرازدحام و با عنایت به حجم گسترده جمعيت دانشدر مكان

تاکنون نيز اجازه بازگشایي به دولت چين ها ژانویه( از تعطيلي مدارس و دانشگاه 22ماه )از  یكگذشت حدود 

)یك هفته دیگر( نيز ادامه یابد. اما  2020است که مقرر گردیده این روند تا پایان فوریه  گفتنيداده است. نآنها 

ها تعطيل است؛ لكن آموزش و یادگيري مدارس و دانشگاه» این بوده است که سياست دولت چين در این مدت

اي براي پيشبرد امور آموزشي و تحقيقاتي با تمرکز بر همين اساس سازوکارهاي بسيار گسترده. «تعطيل نيست

چين در  اند. ازجمله سازوکارهاي جدي دولتبر بستر فضاي مجازي و آموزش از راه دور طراحي و تدوین نموده

  این خصوص عبارتند از:

                                                                                       

ميليون نفر در مقطع دبستان،  102ميليون نفر در مقطع پيش از دبستان،  52حدود داراي . طبق آمار سازمان یونسكو، نظام آموزشي کشور چين 1

 ميليون نفر نيز در سطح تحصيالت عالي است.  89ر در مقطع دبيرستان و ميليون نف 99
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ین رونا. اکهاي آن دانشگاه درخصوص مواجهه با ویروس هاي فعاليتاي در هر دانشگاه براي پيگيريتشكيل کميتهـ 

کنند ي ميي زندگ)تمامي دانشجویاني که در فضاهاي خوابگاه وآمد دانشجویان داخلي و خارجيها امور آموزشي، رفتکميته

زارش گدهد پيگيري، مي هاي صادره و تمام اتفاقاتي که در آن دانشگاه رخ(، بخشنامهج از فضاهاي خوابگاهي را ندارندحق خرو

 شود.م تعداد روزهاي تعطيل در این ایام از تعطيالت تابستان کمقرر گردید کنند. قابل ذکر است و اقدام مي

. )online meeting  ،Tencent Meeting،WeChat: ازجمله) در بستر فضاي مجازيهاي درس برگزاري کالسـ 

هاي اليتبه فع ها که نياز کمتريها و رسالهنامههاي تحقيقاتي، پایانخصوص براي دروس تئوري، فعاليتهاین سازوکار ب

 آزمایشگاهي دارند، کارایي بيشتري دارد. 

هاي انشگاهد؛ اکثر آموزان، دانشجویان و اساتيدها براي دانشنامهها، پایاندسترسي رایگان به محتواي مقاالت، کتابـ 

ر اختيار دصورت رایگان به براي دریافت آنها نياز به پرداخت هزینه بوده است، در این ایام کشور چين جزوات آموزشي که سابقاً

دسترس  صورت رایگان درها را بهترونيكي کتابها، فایل الكها بسياري از کتابفروشيمخاطبان قرار داده است. در کنار دانشگاه

 اند.  مخاطبان قرار داده

آموزان و انشرتباط دآموزان در بستر فضاي مجازي ازسوي دولت و ایجاد امكان اه محتوي و تكاليف درسي ویژه دانشئاراـ 

 .آنها با مدیران و معلمان مدارس ياوليا

 وجوانان ازندکان و  با برگزاري مسابقات تلویزیوني: براي جلوگيري از رخوت کو آموزان در منزلکردن اوقات دانش رپُـ 

 (.هاها و خالقيتنویسي، نقاشي و... نوآوريهاي تلویزیوني انواع مسابقات )ورزشي، خاطرهطریق شبكه

اي، دولت چين هاي رایانهام بازيزیاد کودکان و نوجوانان چين به انج هاي رایگان: با توجه به عالقهدسترسي آزاد به بازيـ 

 هاي رایگان تسهيل نموده است. در زمان کنوني دسترسي عموم را براي انجام بازي

 در ايران  هاهاي تعطيلي مدارس و دانشگاهتضرور

مدارس و  ي درسيهادهد که محيط متراکم کالسها نشان مينزا در مدارس و دانشگاهانظير آنفلو يهایتجربه شيوع بيماريـ 

ها به همه افراد ماريترین زمان، این قبيل بينحوي که در کوتاهباشد بهها محلي براي شيوع بيماري همچون کرونا ميدانشگاه

 از ویروس انتقال که دهدمي نشان ویروس اینمبتالیان به  مورد 425 روي بر سرایت خواهد کرد. یك مطالعه جدید در چين

 .است داده رخ نزدیك تماس در انسان به انسان

هاي بهداشتي، ها و استفاده مشترك از سرویسپایين بودن سطح امكانات و تجهيزات بهداشتي در مدارس و دانشگاهـ 

فضاهاي گونه ر ایندویروس کرونا و گسترش ها، تجهيزات ورزشي و... شيوع هاي غذاخوري، امكانات خوابگاهي، کتابخانهسالن

 بخشد.رعت ميآموزشي را س

اساً قابل آموزي اسروش خودمراقبتي که براي پيشگيري از ابتالي به این بيماري توصيه اکيد شده است، در جمعيت دانشـ 

دیگر  ل ویروس بهساز انتقاتواند زمينهآموزان و پيامدهاي سالمتي براي آنان ميبر احتمال ابتالي دانشلذا عالوهاتكا نيست. 

 ود.اعضاي خانواده ش

به تعبيري دیگر، ممكن است  .است نفس تنگي و سرفه تب، شامل بيماري مئعال و باشدمي روز 14-2 بيماري کمون دورهـ 

هاي ضروري را انجام نداده بودن دوره کمون، مراقبت سبب طوالنيآموز یا دانشجویي مبتال به ویروس کرونا بوده و بهدانش
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صورت تواند بهآموزان و دانشجویان ميویژه در جمعيت متراکم دانشي همين دوره کمون بهباشد در حالي که ویروس کرونا ط

 تصاعدي چند هزار فرد را آلوده کند.

 منزل از االمكانحتي :اند عبارتند ازه دادهئهاي مراقبتي جدي که مراجع دانشگاهي درخصوص ویروس کرونا ارااز توصيهـ 

ر صورتي است که دکنيد. همه اینها  استفاده مجزا بهداشتي سرویس و از نشوید خارج خود اتاق از منزل نشوید، در خارج

ه از منزل خارج ميليون نفر روزان 5/16ميليون دانشجو، یعني جمعيتي حدود  5/3آموز و بيش از  ميليون دانش 13حدود 

اط برقرار ن ارتبتجهيزات بهداشتي اوليه با دیگرا کنند و بدون داشتنشوند، از وسایل و امكانات عمومي استفاده ميمي

 کنند.مي

آموزان و دانش شده ازسوي وزارت آموزش و پرورش و وزارتين متولي آموزش عالي و آموزش پزشكي به ئهراهكارهاي اراـ 

د، واح وشوي دست، عدم تجمع در یك مكانهاي رعایت بهداشت فردي همچون شستدانشجویان بيشتر از جنس توصيه

سو از یك هک این در حالي است است.هاي ورزشي، توزیع بروشورهاي مورد نياز و مواردي از این دست تعطيلي فعاليت

شود و دوم آنكه کننده در مدارس و دانشگاه یافت نميهاي ضدعفونيتجهيزات مراقبت بهداشتي همچون ماسك و محلول

ست. اواحد  معناي تجمع در مكانها، خود بهدرس و محوطه مدارس و دانشگاه آموزان و دانشجویان در کالسحضور دانش

 د بود.وجه عملياتي نخواههيچشدت شيوع تصاعدي ویروس کرونا بهویژه با توجه بهبه يهایبنابراین چنين توصيه

ها و نيز انشگاهدر مدارس و دهاي تشخيصي سو و در اختيار نبودن کيتبا توجه به طول دوره کمون ویروس کرونا از یكـ 

 د ندارد.اه وجواي شيوع این ویروس در مدارس و دانشگآموزان و دانشجویان، امكان رصد و پایش لحظهجمعيت باالي دانش

شان در ندانبر عدم حضور فرزها مبنيهاي متولي حوزه آموزش و پرورش عمومي و آموزش عالي به خانوادهتوصيه وزارتخانهـ 

بيماري  مئعال زیرا بروز ،نشده است اي غيرمنطقي و کارشناسيم بيماري، توصيهئها در صورت بروز عالرس و دانشگاهمدا

هاي درس حضور سمعناي آن است که فرد بيمار دوره کمون و نهفتگي بيماري را طي کرده است و در طول آن مدت در کالبه

ها در این ه خانوادهتيار بمضافاً اینكه واسپاري اخ قال بيماري به دیگر افراد است.معناي امكان انتاست که این خود به هیافت

 شود.يماددهي یتعطيلي مدارس و عدم امكان ارائه خدمات آموزشي و ایجاد اختالف در روند یادگيري ـ خصوص باعث نيمه

 متر 2 تا 5/1  سطح در فاصله کرونا به مشكوك و رداتب فرد با مواجهه در و افراد از متري یك کرونا فاصله از پيشگيري درـ 

ه فاصله کن است ازسوي دیگر، یكي از راهكارهاي وزارت آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا آ .باید رعایت شود

هاي با ستري در کالم 2تا  1آموزان به حد ایمن برسد. درخصوص ناکارآمدي این راهكار باید اشاره کرد؛ رعایت فاصله دانش

پذیر نيست. همچنين آموز اساساً امكاندانش 3هاي یك متري براي نفري با وجود نيمكت 45و  40آموزي باالي تراکم دانش

ك غيرقابل ي مشترآموزان در ساعات تفریح در حياط مدرسه و سایر فضاهاآموزي باال، حضور دانشدر مدارس با جمعيت دانش

 .استکنترل 

 ز این طریقم تردد ادر هنگاآموزان، عدم امكان رعایت فاصله ایمن نقل دانشوهاي حملاستفاده عموم از سرویسبا توجه به ـ 

 ي آموزشي ودن فضاآموزان، اساساً پاکسازي و ضدعفوني نموو افزایش امكان آلودگي و سرایت ویروس از این طریق به دانش

 شود.  هاي بهداشتي در مدارس بالاثر ميرعایت مراقبت
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 راهكارهاي پيشنهادي

 يت نظامبا هدف كنترل و مقابله بهينه با شيوع و گسترش اين بيماري در جامعه و ايجاد وحدت رويه در مديرـ 

تعطيل  هاي دولتي و غيردولتي كشور به مدت سه هفته تا پايان اسفندماهمدارس و دانشگاهكليه  كشور، آموزشي

 شده به سال تحصيلي افزوده شود.هاي تحصيلي به ميزان روزهاي تعطيلماندگيشوند و براي جبران عقب

رونا و ص ویروس کشبكه آموزش را متوقف کند و متناسب با شرایط کنوني کشور درخصورایج هاي سازمان صداوسيما برنامهـ 

ان که ع دبستخصوص در مقاطهآموزان )بهاي آموزشي و پرورشي ویژه دانشتعطيلي نظام آموزشي، به تهيه و پخش برنامه

 هاي درسي وجود ندارد( اقدام کند.امكان خودخواني کتاب

اي ي را برهاي مختلف تحصيلآموزان در پایههاي درسي دانشاي آموزش کتابوزارت آموزش و پرورش محتوي چندرسانهـ 

 صورت رایگان در پورتال خود قرار دهد.آموزان بهاستفاده دانش

از آموزان دانشبه  درسيکتب آموزش و پرورش مدیران مدارس و معلمان را مكلف نماید تا در راستاي ارائه محتواي وزارت ـ 

 استفاده نمایند. هاي اجتماعي داخلي رسانبستر پيام

یان دانشجو متيي و سالمنظور پایش و ارزیابي وضعيت آموزشها بهتشكيل کميته هماهنگي مقابله با کرونا در تمامي دانشگاهـ 

 وابگاه. خهاي تحقيقاتي در دانشگاه و ضرورت حضور معدود دانشجویان داراي پروژهگيري درخصوص و تصميمدانشگاه 

 

 

 


