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چکیده
اکثرکشورهای جهان شرایطِ جدید و پیش بینی نشده ای را تجربه می کنند که ناشی از بیماری واگیردار کوئید  19می باشد .با
توجه به اینکه آموزش در تمامی کشورها جزء فعالیت های روزانه ی میلیون ها دانش آموز ،معلم و والدین می باشد ،از شرایطِ
موجود آسیب دیده و میلیاردها دانشآموز و میلیونها معلم تحت تاثیر تعطیلی مدارس و دیگر محدودیتها قرار گرفتهاند.
ت آموزش و پرورش در همه ی کشورها تالش میکنند نیازهای آموزشی دانشآموزان را با استفاده از پرتالهای برخط و
مقاما ِ
آموزش از راه دور رفع کنند .در این تحقیق ،پژوهشگر به بررسی راهکارهای آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش در ایران برای
انجام خدمات آموزشی و برطرف کردن نیازهای جامعه از طریق تولیدات موسسات آموزشی در دوران کوئید  ،19پرداخته است.
وزارت آموزش و پرورش ایران ،با تعطیل شدن مدارس در حوزهی آموزش از راه دور تصمیم گرفت دورههای آموزشی را از
طریق شبکه آموزشیِ دانش آموزی (شاد) به دانش آموزان و معلمان ارائه دهد وجهت دایر کردن سیستم آموزشی از راه دور به
همکاری با رادیو و تلویزیون پرداخت .همچنین جهتِ برطرف کردن نیازهای دانش آموزانِ مناطق محروم و کم برخوردار با
همکاری خیرین و کمک های مردمی ،بسیج و کمیته ی امداد امام خمینی (ره) اقدام به تهیه تبلت ،گوشی و سیم کارت های
رایگان برای این دانش آموزان نمود.
واژههای کلیدی :آموزش و پرورش ،راهکارِ آموزشی ،کووید 19
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مقدمه
در پایان سال  ،2019نوعی کرونا ویروس در یوهان (چین) شروع به تهدید زندگی انسان ها کرد .همهه گیهریِ جههانی ویهروس
کرونا (کووید ،)19-به عنوان یک سندرم شدید حاد تنفسی که از دسامبر  2019پدیدار شد ،به عنوان تهدیدی برای سهالمتی و
زندگی ِ میلیون ها نفر در سراسر دنیا تلقی می شود [ .]1در مراحل اولیهی همهگیری ،این بیماری موضوعی مربهو بهه حهوزه
سالمت عمومی دانسته میشد ،اما سرعت آلودگی و استقامت این ویروس در شرایطِ گوناگون ،کوئید  19را تبدیل بهه موضهوعی
بسیار بحرانیتر کرد .مقامات سیاسی شروع به اتخاد اقدامات احتیاطی کردند تا سرعت سرایت کوئید  19را کاهش دهند.
دولت ها و سیستم های بهداشت عمومی ،با اعالم وضعیت اضطراری اقدامات گسترده ای را بهرای پیشهگیری از ابهتالء بهه ایهن
بیماری انجام داده اند .این بیماری سبک زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان تغییر داده است ،سرعت انتقال این بیماری و
مرگ و میر ناشی از آن ،منجر به هراس مردم از ابتالء به این بیماری شهده اسهت [ .]2ممنوعیهتِ مسهافرتهها و فالهلهگیهری
اجتماعی اولین گامهایی بودند که تقریبا تمام کشورها در پیش گرفتند و این گامها در برخی کشورها بها مقهررات منهع عبهور و
مرور در شب ادامه یافت .استرسِ ناشی از این بیماری و اثرات مخرب روانی -اجتماعی آن سالمت ،بهزیستی روانهی و سهازگاری
همه گروه های سنی را تحت الشعاع قرار داده است .قرنطینه و روش های مهار بیماری به عنوان روشی برای پیشگیری از انتقال
و شیوع بیماری های واگیردار به کار می رود [ .]3اغلب ،تحمل قرنطینه طوالنی مدت ،برای افراد مختله ،،بهه ویهژه کودکهان و
نوجوانان ،یک تجربه ناخوشایند و استرس زا است و تغییراتی را در روند زندگی آنهان ایجهاد مهی کنهد [ .]4یکهی از مشهکالتی
مهمی که در شرایط شیوع کرونا ،به دلیل تعطیلی مدارس ،برای کودکان ونوجوانان بوجود آمده است ،مشکالتِ آموزشی اسهت.
در شرایط قرنطینه کالس های درس به لورت آنالین برگزار می شوند .این در حالی است که همه دانهش آمهوزان بهه اینترنهت
دسترسی ندارند ،کاهش زمان آموزش و کیفیت نامناسب خدمات آموزش آنالین و نابرابری در اسهتفاده از فرلهتهای آموزشهی،
عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را کاهش داده است .حتی دانش آموزانی که از امکانات مناسهب بهرای دسترسهی بهه اینترنهت و
کالسهای آنالین برخوردارند ،گزارش می دهند که برنامه آموزش آنالیهن حتهی از کالسههای معمهولی اسهترس زاتهر اسهت .در
کالسهههای درس عههادی مشههارکت در فرآینههد یههادگیری و حمایههت همکالسههی ههها اسههترس را کمتههر و قابههل کنترلتههر میکنههد
[.]5کالسهای آنالین ،اغلب مشارکت یادگیرندگان و حمایت آنان از یکدیگر به حداقل می رسد .بهه عهالوه در کالسههای آنالیهن
نقش معلمان و راهبردهای تدریس معلمان تغییر می کنهد و دانهش آمهوزان الزم اسهت خودشهان را بها ایهن تغییهرات سهازگار
کنند[ .]6این مشکالت سطح استرس و اضطراب تحصیلی یادگیرندگان را باال می برد .استرس واضطراب میتواند سیستم ایمنی
بدن را ضعی ،کرده و افراد را در مقابل بیماریهای مختل ،آسیب پذیر سازد [ .]7برآوردی که توسط یونسکو انجهام شهده اسهت
نشان میدهد که بیش از  1/5میلیارد دانشآموز و  63میلیهون معلهم در  188کشهور از تهاری  27مهارس  2020تحهت تهاثیر
تعطیلی مدارس قرار گرفتهاند؛ و آموزش های عالی هم به دلیل عدم قطعیت برنامه ها در سراسر جهان به تاریخی خاص معهو
شده یا کنسل شدهاند .در این شرایط ،آموزش به مثابه یکی از فعالیت های اللی میلیهون هها دانهش آمهوز ،معلهم و والهدین در
سراسر جهان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در اکثرِ کشورهای جهان مدارس تعطیل شهده و آمهوزش هها از طریهق پلتفهورم
های آموزش از راه دور ارائه می شوند .با توجه به اینکه آموزش از راه دور در این شرایط بهترین گزینه در دوران کرونا می باشد،
اما این روش خطر افزایشِ بی عدالتی آموزشی را به همراه دارد .به این دلیل که دانش آموزان در سهطح برابهری از توانهایی هها،
امکانات دیجیتال ،سواد رسانه ای ،ارتباطات اینترنتی قرار ندارند ومناطق محهروم کشهور در ایهن شهرایط ،وضهعیتِ حهادتری را
نسبت به مناطقِ دیگر تجربه می کند؛ الزم است که سیاست گذاران این تفاوتها را میان گروه های مختل ِ،دانش آموزان در نظر
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بگیرند .در این پژوهش ،پژوهشگر واکنش ها و سیاست های انتخابی آموزش و پرورشِ ایران را در دوران کرونا و در حهوزه ههای
مختل ،از جمله پرتال های آموزشی برخط و دیگر خدمات آموزش از راه دور ،تولید محتوا ها و.مورد بررسی قرار داده است.

آموزش از راه دور
با تعطیلی مدارس ،در ایران ادامهی آموزش از طریق پلتفورمهای جایگزین به امری حیاتی شد .آموزش از راه دور مولفهی اللی
آموزش و پرورش ایران برای برقرار نگهداشتن انتقال آموزش به تمام مشارکتکنندگان در امور آموزشی است .وزارت آمهوزش و
پرورش در حوزهی آموزش از راه دور تصمیم گرفت دورههای آموزشی را از طریق شبکه آموزشی دانش آموزی (شاد) بهه دانهش
آموزان و معلمان ارائه دهد.

اپلیکیشن شاد
شبکه شاد پر کاربرد ترین اپلیکیشن تعاملی کشور است که توسط تیم فنهی همهراه اول بهرای وزارت آمهوزش و پهرورش پیهاده
سازی شده است .در حال حاضر با گذشت  9ماه از شروع این پروژه ملی ،بیش از  14میلیون کاربر در این زیست بوم دیجیتهال
فعال هستند .در اپلیکیشن شاد سه گروه کاربر مدیران ،معلمین و دانش آموزان بر اساس شهماره همهراه ثبهت شهده در سهامانه
سناد احراز هویت می شوند؛ بنابراین بر اساس یکی از این سه نقش می توان فیچرهای مناسب همان نقهش را ارائهه داد کهه در
ویژگی های بعدی ارائه خواهد شد؛ برای مثال به محض ورود و احراز هویت مدیر مدرسه ،کالس های مدرسه به لورت خودکار
تعری ،می شوند و نیازی به ساخت گروه های کالسی نیست .این پیام رسان تمامی ویژگی های اللی یهک پیهام رسهان اعهم از
ارسال متن ،تصویر ،لوت ،ویدئو ،فایل و ارسال موقعیت جغرافیایی ،ساخت نظر سنجی ،ذخیره و حدف پیام ها و...را داشته و بر
اساس نقش کاربر به آنها امکان ارسال می دهد .ویژگی متمایز کننده این پیام رسان ارسال فایل تا  15گیگابایهت اسهت کهه بهه
خودی خود یکی از مزایای استفاده کاربران ا ز پیام رسان شاد است ،اطالعات پیام رسان درون خود پیام رسان ذخیره شده اند و
وابسته به ابزار مورد استفادن کاربر نیست و کاربر کافی است با دستگاه دیگر در حساب کهاربری خهود وارد شهود تها بتوانهد بهه
حیاب کاربری خود وارد شود [.]8

رسانه ملی
شبکه های تلوزیونی آموزش ،شبکه چهار ،شبکه قرآن و معارف (دروس هدیههای آسمان و قرآن) ،شبکه پویا (دروس ابتدایی) و
شبکه امید (برنامههای تقویتی برای دانش آموزان) با همکاری آموزش و پهرورش ،محتواههای آموزشهیِ آمهوزش از راه دور را از
طریق کانالهای ملی در مدتی کوتاه آماده و توسط معلمانِ با تجربه در ساعات مختلفی از شبانه روز برای دانش آمهوزان پخهش
کردند.
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مثالی از برنامه های آموزش از راه دور در تلویزیون ایران ( 20اسفند )1399
پایه ابتدایی
مدرسه ابتدایی

زمان

(پایه  1تا )6
11-10:30

قرآن و فارسی پایه 1

11:30-11:00

فارسی و نگارش پایه 2

12-11:30

مهارت های اجتماعی پایه

12:50-12:20

قرآن و هدیه های پایه 4

13:20-12:50

فارسی و نگارش پایه 5

13:50-13:20

مهارت های اجتماعی پایه 6

پایه متوسطه اول

متوسطه اول

زمان
8:25-8:00

درس ریاضی  7پایه 7

8:50-8:25

عربی پایه 9

9:15-8:50

درس ریاضی پایه 8

9:30-9:15

درس آموزش قرآنی پایه 7

پایه متوسطه دوم

زمان

متوسطه دوم

15-30:

درس ریاضی  1پایه  10رشته علوم تجربی و ریاضی

15:30-15

درس نگارش  1پایه  10تمام رشته ها

16-15:30

درس فیزیک  2پایه  11رشته ای ریاضی

16:30-16

درس ریاضی  2پایه یازدهم رشته ای تجربی

17-16:30

درس دین و زندگی  3پایه  12رشته های تجربی و ریاضی فیزیک

17:30-17

درس انسان و محیط زیست پایه  11تمامی رشته ها
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در نتیجه ،تمامی ویدئوها ازطریق تلویزیون ارائه میشوندو دانشآموزانی که در خانه ارتبها اینترنتهی ندارنهد مهیتواننهد از
طریق تلویزیون در دورههای آموزش از راه دور شرکت کنند .برنامههای تلویزیونی از طریق سه کانهال ههای مختلفهی از جملهه:
شبکه آموزش برای دانشآموزان ابتدایی ،متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم پخش میشوند.
دسترسی رایگان به اینترنت برای دانشآموزان و معلمان
آموزش و پرورشِ ایران برای حمایت از دسترسی دانشآموزان به پرتال برخط ،اینترنت رایگان به دانشآموزان و معلمان رسهمیِ
این سازمان درنظرگرفت که دانشآموزان ومعلمان میتوانند از اینترنت برای شرکت در کالسهای بهرخط و دیگهر فعالیهتههای
آموزشی استفاده کنند .شبکه شاد با همراهی اپراتور همراه اول ایجاد شد و مراحل اولیه استقرار خود را طی کرد که در شروع با
مشکالتی مواجه بود چرا که این پیامرسان 15 ،میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم را تحت پوشهش قهرار داد و در چنهد روز
نخست ،یک میلیارد پیام در آن رد و بدل شد.

تقویت رشد حرفهای معلمان از طریق آموزش های ضمن خدمت
به گزارش اداره اطالع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم آموزش در فضای مجهازی و
نیز اهمیت توانمند سازی معلمان در خصوص کار با رسانه های دیجیتال از جمله موبایل ،شبکه های مجازی و اپلیکیشن شهاد؛
دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان شبکه های اجتماعی ،سواد رسانه ای ویژه کلیه معلمان در مقاطع مختل ،تحصیلی برگزار
گردید.

تقویت انعطافپذیری روانی و سالمت دانشآموزان و والدین
سالمت روان جزیی از سالمت عمومی و نیاز اساسی جامعه است و الزم است نهادهای مرتبط برای ارتقهای سهالمت روان افهراد
جامعه تالش کنند چراکه این موضوع میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی بسیاری را با خود به همراه داشهته باشهد .در ایهن بهین
وزارت آموزش و پرورش هم به منظور داشتن جامعهای سالم ،به همان اندازه که برای کسب علم و دانش تالش میکند ،سالمت
جسم و رو ان دانش آموزان را نیز مد نظر دارد و خدماتی در ایهن زمینهه بهه آنهها ارائهه میدههد .وزارت آمهوزش و پهرورش در
تمام ایام سال با بکارگیری مشاوران در مدارس و مناطق مختل ،خدمات متنوعی را به دانشآموزان و اولیای آنها ارائه میدهد.
این وزارتخانه با  750مرکز مشاوره در تمام روزهای سال تحصیلی به ویژه در شرایط بحرانی شیوع ویهروس کرونها یهاری رسهان
خانوادهها بوده است تا دامنه تاب آوری دانشآموزان افزایش یابد .همچنین این وزارتخانه هر ساله دستورالعمل اجرایی برگزاری
برنامههایی در سطح مدارس کشور را ابالغ می کند .امسال هم با هدف ترویج و فرهنگ سازی درباره مهارت های بهداشت روان
در سطح مدارس کشور ،آگاه سازی دانش آموزان ،والدین و اولیای مدارس در مورد ویروس خطرناک کرونا ،عوامل تهدیدکننهده
بهداشت روان و ارتقای سطح سواد دانش آموزان در زمینه بهداشت روان بخشنامه اجرایی را به سراسر کشور ابالغ کرد.
آموزش و پرورش در این بخشنامه برای همه روزهای هفتهِ سالمت روان با در نظرگرفتن یک عنوان خاص دوازده اقهدام در ایهن
حوزه را تعری ،کرد .تقویت هسته ها و مراکز مشاوره در شهرایط کرونها ،مشهاوران متخصصهان متعههد ،پرچمهداران و مهدافعان
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سالمت روان ،نقش مدیران تصمیم ساز ،نقش نظام مراقبتهای بهداشتی اجتماعی بهه ویهژه پرونهده الکترونیکهی دانشآمهوزان،
مشارکت سازمانهای مردم نهاد ،به مثابه یاوران و همراهان حوزه مشاوره ،نقش رسانهها و به ویژه شهبکه شهاد و توانمندسهازی
روان شناختی معلمان و کارکنان مدرسه عناوینی هستند که آموزش و پرورش برای نامگذاری روزهای این هفته برگزید.
همچنین از دیگراقدامات انجام شده؛ اجرای آزمونهای غربالگری پایه ،چکلیستها از طریق سامانه همگام ،شناسایی (نشهانگان
محور و اورژانسی) برای دانش آموزان در معرض خطر در مدرسه (توسط مشاور یا مربی منتخب) ،مداخله مختصر مدرسهه بهرای
دانشآموزان شناسایی شده و ارجاع دانشآموزان شناسایی شده به کمیته نماد منطقه جهت ارجاع درون دستگاهی (هسهتههای
مشاوره و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی منطقهای و استانی) و ارجاع برون دستگاهی (دسهتگاههای همکهار ماننهد وزارت
بهداشت و بهزیستی) از طریق سامانه همگام از دیگر اقداماتی است که مشاوران وزارت آموزش و پرورش در این مهدت پیگیهری
کردند.

اهدای تبلت و گوشی به دانش آموزان نیازمند
پس از ممنوعیت حضور دانشآموزان در کالس درس و مدرسه ،در پی شروع کرونا در کشور آموزش در بستر فضای مجهازی بها
طراحی اپلیکشین شاد دنبال شد .با شروع فعالیت آموزشی با این نرمافزار ،اغلب دانشآموزانی که به اینترنت پرسرعت ،گوشهی
هوشمند ،تبلت و لپتاب دسترسی داشتند به این اپلیکشین متصل شدند و متاسفانه برخی دانشآموزان کهه ایهن امکانهات را در
اختیار نداشتند ،در امر آموزش با مشکل مواجه شدند که آموزش و پرورش با همکاری نهاد ها و سازمان ههای مختلفهی جههت
تهیه تبلت و سیم کارت رایگان برای دانش آموزان نیازمند اقدام کرد .کمیته امداد امام خمینهی (ره) ،خیهرین ،سهازمان بسهیج،
جمعیت هالل احمر ،مساجد و کمک های مردمی از جمله نهاد ها و سازمان های مشارکت کننده در این امر بودند.

آموزش مجازی آالء
آالء یک مؤسسه غیر تجاری و دانش بنیان آموزشی برخط رایگان در ایران است که با هدف توسعه عدالت آموزشی ایجاد شهد و
فعالیت خود را رسماً در سال  1392با شعار آال رایگان است و به لط ،خدا رایگان خواهد ماند آغاز کرد .این مؤسسهه در تهاری
 7بهمن سال  1398مجوز رسانه لوت و تصویر فراگیر را از سوی سازمان لهدا و سهیما دریافهت نمهود .آالء بها ههدف عهدالت
آموزشی در سراسر ایران تشکیل شدهاست .این سامانه مجازی با فراهم کردن تحصیل رایگهان ،مهردم را توانمنهد مهیسهازد تها
زندگی خودشان ،خانواده شان و جامعه ای که در آن زندگی می کنند را بهبود بخشند و در عهین حهال بهه دنبهال اههداف زیهر
است:


ترویج گفتمان خدمت به کشور



نشان دادن افق اثرگذاری کالن



ایجاد روحیه ما میتوانیم و امید به آینده

با توج ه به وضعیت کرونا و سرعت انتشار ویروس ،این موسسه غیر تجاری که فعالیت خود را از سال  1392با شهعار آال رایگهان
است شروع کرده بود ،با تقویتِ زیر ساخت های خود و با کمک خیرین تمام تالش خود را جهتِ ارائه خدماتِ آموزشی به دانش
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آموزان و معلمان به کار گرفت در شرایط کرونا ،این موسسهِ آموزشی با توجه به ارائه فیلم ها و فایل هایآموزشیِ بسیار خهوب در
تمامی درس های ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم؛ از سوی معلمان و آموزش و پهرورش مهورد اسهتقبال بهیش تهری قهرار
گرفته و معلمانِ مدارس استفاده از این موسسه آموزشِ مجازی را در مقاطع مختل ،برای دانش آموزان و والدین آنهها پیشهنهاد
دادند.

بحث و نتیجه گیری
ویروس کووید  19یک مشکل عمده در سراسر جهان است و مقیاس این مشکل مقاماتِ حکومتی اکثرِ کشورها را مجبهور کهرده
است تا اقدامات احتیاطی جدی را در پیش بگیرند .در نتیجهی این اقدامات احتیاطی ،دانشآموزان و معلمان تها حهد زیهادی از
کووید  19متاثر شدهاند .مدارس جهت رعایت فاللهگیری اجتماعی ،در بسیاری کشورها فورا تعطیهل شهدند و کشهورها تهالش
میکنند که با توجه به شرایط فو العاده ،از خدمات آموزشی از راه دور حمایت کنند .با اینکه آموزش از راه دور در این شهرایط
بهتر ین گزینه برای آموزش می باشد اما با توجه به نابرابری هایِ اقتصادی ،اجتماعی و نابرابری ههای آموزشهی در زمینهه ههای
دیگر ،این روش خطر افزایشِ بی عدالتی آموزشی را به همراه دارد؛ و از طرفی توجه به این موضوع که مناطق محروم کشهور در
این شرایط ،وضعیتِ حادتری را نسبت به مناطقِ دیگر تجربه می کنند؛ الزم است که سیاست گذاران این تفاوتها را میان گهروه
های مختل ِ،دانش آموزان در نظر بگیرند .در این پژوهش ،پژوهشگر واکنش ها و سیاست های انتخابی آموزش و پرورشِ ایهران
را در دوران کرونا و در حوزه های مختل ،از جمله پرتال های آموزشی برخط و دیگر خدمات آموزش از راه دور ،تولید محتوا ها
و ...مورد بازبینی قرار داد.

54

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1400  فروردین،35  شماره،سال چهارم

منابع
1-World Health Organization (2020). Statement on the second meeting of the International Health
Regulations. Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV).
Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved from oom/detail/30-01-2020- statementon-the second-meeting-of-the-international-healthregulations-(2005)-emergency-committee regardingthe outbreak-of novel-coronavirus-(2019-ncov).
2-Brooks, S. K. Webster, R. K. Smith, L. E. Woodland, L. Wessely, S. Greenberg, N. &Rubin, G. J.
(2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence.
The Lancet, 395(10227), 912–920.
3-Barbisch, D. Koenig, K. L. & Shih, F.Y. (2015). Is There a Case for Quarantine? Perspectives from
SARS to Ebola. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 9(5), 547–553. Rubin, G. J. &
Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical Research Ed.),
308, 313.
4-Gagne, J. C. de, & Walters, K. (2009). Online Teaching Experience: A Qualitative Metasynthesis
(QMS). MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 5(4), 577–590.
5-Rarkryan, P. A. (2020). Challenges of home learning during a pandemic through the eyes of a
student. Retrieved from https://www. thejakartapost.com/ life /2020/04/11/challenges-of-homelearningduring-a-pandemic-through-the-eyes-of-a-student.html.
6-Brooks, S. K. Webster, R. K. Smith, L. E. Woodland, L. Wessely, S. Greenberg, N. &Rubin, G. J.
(2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence.
The Lancet, 395(10227), 912–920.

 اعتباریهابی مقهدماتی اضهطراب بیمهاری کرونها.)1398( . حسن، زهرا و عبداللهزاده، علیپور، ابوالفضل، احمد؛ قدمی،علیپور-7
.175-163،)32( 8، نشریه سالمت اجتماعی،(در نمونه ایرانیCDAS)

 فصهلنامه علمهی، شبکه آموزشی دانش آموزی شاد.)1399(. مجتبی، لدیقه؛ کارگر، فاطمه؛ ساالری، علی؛ کارگر،بیرقی فرد-8
.53-66،)12(3  سال،و تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

55

