
تنظیم و ویرایش:

کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اردیبهشت 1399

شماره 
33

نها
ی آ

رد
ارب

 ک
ی

ها
یه 

وص
و ت

ها 
ت 

الل
 د

ائه
 ار

  و
ته

یاف
ان 

پای
ی 

هش
ژو

ی پ
ها

ح 
طر

ی 
ها

ته 
یاف

ن 
ری

مت
مه

ی 
رف

 مع
ی

برا
ی 

یه ا
شر

ن

وزارت آموزش و پرورش

داشتن برنامه برای بازگشایی مدارس 

و تقویت آموزش مجازی

به قلم :
دکتر سیدعلی خالقی نژاد

پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش



 (COVID-19)مجموعه مقاالت ،گزارش های تحلیلی و  یادداشت های منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا

2

داشتن برنامه برای بازگشایی مدارس و تقویت آموزش مجازی

دکتر سیدعلی خالقی نژاد
پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بسته شدن مدارس »با همه گیرشدن ویروس کرونا« در دو قرن اخیر پدیده  بی سابقه ای بود و با سرعت فزاینده ای 
فضای آموزش مدارس در دنیا را به سمت وب و تلویزیون برد.

و  نبود  آمده  زیرساخت ها  نداشتند،  دیجیتالی کافی  دانش آموزان سواد  و  معلمان  از  بسیاری  شد،  آغاز  چالش 
همه خانواده ها و دانش آموزان به تلفن  هوشمند و تبلت و لپ تاپ دسترسی نداشتند. معلمان و دانش آموزان و 

سیاست گذران ایرانی هم این چالش را با تمام وجود احساس کردند.
در آغاز تلویزیون و پیام رسان مورد استفاده قرار گرفتند، ولی پاسخگو نبودند. چرا که 250 عنوان درس و 1000 

هزار عنوان کتاب با چنین ابزاری قابل اجرا نبود.
شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( با همکاری همراه اول راه اندازی گردید. شاد حضوری موفق داشت ولی دیر آمد. 
موفقیت شاد در این است که در حال حاضر از 15 میلیون دانش آموز ایرانی 619 / 366 / 8   دانش آموز و از 
930 هزار معلم 961 / 649 و   459/ 124 مدیر در سامانه شاد ثبت نام کرده اند و فرایند آموزش مجازی را جلو 
می برد )مهدی شرفی، 13/ 02/ 99(. ولی واقعیت این هست که 381 / 633 / 6 دانش آموز و  580 / 155 معلم 
ایرانی از سامانه شاد استفاده نمی کنند، معلوم هم نیست که از این تعداد چقدر به از برنامه های آموزشی تلویزیون 
یا پیام رسان ها استفاده می کنند. اطالعات موثقی نیر در مورد این که این جمعیت انبوده در چه مناطق آموزشی 
زندگی  می کنند، چه دوره تحصیلی هستند، و توزیع آنها در شهرها و روستاها چگونه است، نیز در دسترس نیست.

داده ها حاکی از این است که 750 منطقه آموزشی در کشور وجود دارد، 70 درصد محتوای کتاب های درسی قبل 
از تعطیلی مدارس تدریس شده است و سی درصد از دانش آموزان به اینترنت دسترسی ندارند )حاجی میرزایی، 

.)1399 / 01 /10
تعداد زیادی از جمعیت 381 / 633 / 6 دانش آموزی که در شاد شرکت نکردند دانش آموزان مناطق  احتماالً 
قطع  طور  به  آموزش  از  انبوه  این جمعیت  محروم شدن  حاشیه شهرها( هستند.  عشایری،  )روستایی،  محروم 
نابرابری های آموزشی گذشته گرفته تا بحران های روانی، افت تحصیلی شدید و  پیامدهای ناگواری )از تشدید 

ترک تحصیل( را برای آنها به دنبال خواهد شد.
بنابرابن باید به صورت جدی به دنبال اتخاذ راهبردهای برای حل این مشکل گشت تا شکاف عظیمی در نابرابری های 

آموزشی پدیدار نگردد. 
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داشتن برنامه برای بازگشایی مدارس و تقویت آموزش مجازی

در وضعیت  کشور  شهر  شصت  که  است  کرده  ذکر  بهداست  وزیر  معاون   )1399  /02  /9( رئیسی 
قرمز کرونا هستند تمامی مراکز استان ها در وضعیت قرمز هستند. همچنین از 400 شهرستان کشور 284 
شهرستان در وضعیت زرد هستند و 116 مورد در وضعیت سفید هستند. در سطح جهانی نیز یونسکو )29/ 
4/ 2020 معادل 10 / 2/ 99: الف( گزارش کرده است در ژاپن، چین بین 30 تا 40 از مدارس بازگشایی 
شده است. در کشورهای دانمارک و نروژ مدارس ابتدایی باز شده است. البته، در این کشورها پروتکل هایی 
در نظر گرفته شده )از جمله این که تعداد دانش آموز بیشتر 10 نفر نباشد و فاصله اجتماعی بین آنها رعایت 
مدرسه  به  ابتدایی  تا سوم  اول  دانش آموزان  نیز  اسرائیل  در   )2020( تودی  ای  اس  یو  گزارش  به  شود(. 

فراخوانده شده اند. بقیه کشورها نیز در حال اتخاذ سیاست های برای بازگشایی مدارس هستند.
در اینجا این پرسش مطرح می شود:

و  جامعه  محروم  طبقات  دانش آموزان  تحصیل  ترک  و  تحصیلی  افت  از  جلوگیری  که برای   -
روستایی ایرانی چه باید کرد ؟

آیا همچنان  و  باشد  تدوام داشته  باید  یکپارچه بستن درب همه مداس همچنان  -آیا سیاست 
اختالل در جریان آموزش باید تداوم داشته باشد ؟

- آیا دانش آموزانی که در مناطق حاشیه ای و دورافتاده و عشایری که به مدت طوالنی از دریافت 
اند، می توانند بازگشت موفقیت آمیزی به جریان آموزش داشته  خدمات آموزشی محروم بوده 

باشند ؟

برای مواجه با این بحران که به احتمال زیاد در سال تحصیلی بعد نیز تداوم خواهد شد، راهکارهای زیر 
پیشنهاد می شود.

با رعایت دستورالعمل  ابتدایی و متوسطه روستایی، عشایری در 116 منطقه وضعیت سفید  )1(. مدارس 
فاصله اجتماعی باز گردند.

)2(. در روستاها و مناطق عشایری که معلمان در همان مناطق سکونت دارند و عالئمی از بیماری وجود 
ندارد، مدارس باز شوند.

)3(. مدارس ابتدایی در 116 شهرستان با وضعیت سفید با رعایت دستورالعمل ها بازگردد.
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مولفان  و  کارشناسان  تایید  و  نظارت  با  درس ها  فایل  همراه  به  درسی  آموزشی  منابع  و  فیلم ها   .)4(
کتاب های درسی در وبسایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بارگذاری گردد.

)5(. کتابخانه آنالین دانش آموزی برای تقویت دانش آموزانی که سامانه شاد استفاده می کنند، راه اندازی گردد.
)6(. در کنار برنامه های آموزشی، برنامه های برای تقویت سالمت روان دانش آموزان طراحی گردد.

)7(. توانمندسازی معلمان از طریق برنامه های ضمن خدمت و والدین از طریق فیلم های آموزشی دنبال گردد.
یادگیری  از  اطمینان  برای  الکترونیکی  یادگیری  حوزه  کارشناسان  و  متخصصان  کمک  با  راهبردهایی   .)8(

دانش آموزان  شرکت کننده در فضای مجازی اتخاذ گردد.
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يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
از  ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور  پرورش و 
رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام 
به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، بطور 
فرايند  رهگذر،  اين  از  می رود  اميد  و  قرارگرفته  پژوهشی  يافته های  آخرين  جريان  در  مستمر 
تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربيت 
پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی موثر بين پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربيتی را 

شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
نظام آموزش و  ارکان  بر تصميم سازي هاي  تاثير تحقيقات  تسهيل مسير  اساسی و مآالً   ، مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


