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 گزارشة خالص

تبادی  باه ی ای از     ایا  بیمااری  در زندگی ما باعث شد که مقابله باا   91ید ویروس کرونا و بیماری کووگستردة ثیر تأ

هاای   رغم این ه در ساا   د علینده های مختلف نشان می شود. در ایران نیز نظرسنجی عمومیهای  تری  خواسته اصلی

رخی مقاطع مقابله با کروناا  اما در ب ،ودهاخیر همواره موضوعات اقتصادی و معیشتی در ردیف نخست مطالبات مردمی ب

 کنتار  اخص دولات در  طور که عمل رد نظام ح مرانی و بهدهد  . همی  امر نشان میه است  مردم ایران شداوّ مطالبة

ی ای از   بای  نازد اک اار عماومی اسات. در ایا        ماردان  دولات های مهم ارزیابی کاارایی   ای  بیماری ی ی از شاخص

صورت حضوری بود که  تعطیلی یا بازگشایی مدارس به ،91ید وکوبیماری  کنتر ضوعات مرتبط با برانگیزتری  مو چالش

ی مدیریت کرد. در دو سا  گذشته ستاد ملّ ها را متأثر می های آن آموز و خانواده ها دانش صورت مستقیم زندگی میلیون به

که مدارس حضوری خواهند شد، با کرونا اعالم کرد  گذاری مقابله تری  نهاد متولی سیاست عنوان اصلی بیماری کرونا به

تا این ه پس از پایاان   ،ها در اعزام کرزندانشان به مدارس، ای  امر عملی نشد مقاومت خانواده ازجملهدالی  متعدد  اما به

از . در گزارش حاضر تالش شده است با استفاده ندصورت حضوری بازگشایی شد ، مدارس به9049تعطیالت عید نوروز 

کرونا  کنتر عمل رد دولت در  موردنظرات مردم در  شده در دو سا  اخیر، شناختی روندی از های مختلف انجام پیمایش

تری  تصمیمات  عنوان ی ی از مهم نظرات مردم در خصوص بازگشایی مدارس به به دست آید و سپس تصویر دقیقی از

 دولت ارائه شود.

، جدیددورة ویژه در  رد موکقیت دولت در مهار کرونا بهدر مو عمومیمثبت  نگرشکه  دهد مینتایج گزارش نشان 

همای  موضاو     تاوان  میمدارس را نیز با بازگشایی  عمومیصعودی داشته و ی ی از دالی  اکزایش نگرش مثبت  روند

و کاروردی    9044ن شدند. در مقاطع زمانی آباا  ینان بیشتری مواکق بازگشایی مدارسا آرامش و اطمب ست که مردمدان

شده و ای  میزان، روندی  قبولی از نظر مردم برای دولت ثبت  عمل رد قاب نمرة ، ، در مورد واکسیناسیون عمومی9049

زیاد و  موکقیت دولت در واکسیناسیون عمومی را در حدّ پاسخگویاندرصد  04 ازکه بیش  طوری صعودی داشته است؛ به

ای  عمل رد را به  پاسخگویان، درصد 97دیگر، تنها حدود  ازطرف متوسط؛ در حدّ درصد 7062بی کرده و خیلی زیاد ارزیا

 بوده و در کص  بعد میانگی  ک ّنمرة نزدیک به  9911نمرة مقیاس مرتبط با کروردی  اند.  آمیز دانسته موکقیت میزان کم

متوالی در دو نظرسنجی نیم سا  دوم ورط کند و به خط میانگی  سقوط میرسد، اما در ادامه به زیر  می 944از   0460به 

باا تیییار دولات و اکازایش روناد      کناد و   حرکت مای  01تا  02 در محدودة 9044  اوّو یک نظرسنجی نیمسا   9911

و  9044نمارات میاانگی  در مقااطع زماانی آباان       اساس . برای گردد بازمیمجدداً به باالی خط میانگی   واکسیناسیون،

 ( رسیده است.944)از  09و  0769خود یعنی  ی  حدّبه بیشتر 9049کروردی  

کرونا و اکزایش نگارش مثبات باه     مقابله بااکزایش نگرش مثبت به عمل رد دولت در  توان ارتباط وثیقی بی  می

 پاساخگویان درصد  7962دهد که  نشان می 9049تا کروردی   9911ها از کروردی   بازگشایی مدارس دید. روند پیمایش



رسید  9049درصد در کروردی   7967اما با گذشت زمان ای  آمار به  ،شیو  کرونا مواکق تعطیلی مدارس بودنددر ابتدای 

خیلی زیاد، زیاد و متوسط مواکق بازگشایی حضوری مدارس بودناد و   درصد پاسخگویان در حدّ 2767و در همی  تاریخ 

درصادی باا    27بر نگرش اکراد کاه حااکی از مواکقات     نظری ندارم را انتخاب کرده بودند. عالوه نیز گزینةدرصد  167

)که آموزش حضوری در  9049کروردی   های دارای کرزند از نیمة خانواده درصد 14بازگشایی مدارس است، در عم  نیز 

هایی کاه دارای   درصد خانواده 94اند و کقط حدود  آموز خود در مدرسه نشده مدارس شرو  شد( مانع حضور کرزند دانش

ی توان استنباط کرد که تصمیم ساتاد ملّا   اند. از ای  آمار می مانع از حضور کرزند خود در مدرسه شده ،اند بودهآموز  دانش

 است. بوده مدیریت بیماری کرونا برای بازگشایی مدارس با همراهی عمومی همراه

. به ای  صورت کاه در  اند دهبودیگر این ه روستاییان بیش از شهرنشینان با بازگشایی حضوری مدارس مواکق نتیجة 

درصاد پاساخگویان سااک  روساتا مواکاق       01درصد جمعیت خواهان تعطیلی مادارس بودناد،    77که هنوز  9044اسفند 

اناد. همننای  در    درصد مواکق بازگشایی مدارس بوده 9760که پاسخگویان شهری کقط  درحالی ،دان بازگشایی مدارس بوده

مواکاق بازگشاایی حضاوری     ،درصد پاسخگویان شهرنشی  باه میازان کام    70شد،  که مدارس بازگشایی 9049کروردی  

با بازگشایی مدارس داشتند. همننی  در هار   یدرصد مواکقت کم 97مدارس بودند اما در میان پاسخگویان روستایی کقط 

هاای اقتصاادی بااالتر مواکقات      تر نسبت به دهاک  های اقتصادی پایی  ، دهک9049و کروردی   9044دو پیمایش اسفند 

هاای پاایی  اقتصاادی     ییان و دهکروستاکه توان نتیجه گرکت  . از ای  دو یاکته میاند داشتهبیشتری با بازگشایی مدارس 

دسترسی کمتر به اینترنت، دسترسی کمتر به ابزارهای ال ترونی ای الزم بارای حضاور در کاالس درس مجاازی،      دلی   به

دهاد و برخای    ش مای دسترسی کمتر به سایر منابع آموزشی، تراکم کمتر کضا در روستاها که احتما  ابتال به کرونا را کاه

ی درآمدی باالتر، تمای  بیشتری برای آموزش حضاوری در  ها رهای تأثیرگذار دیگر، در مقایسه با شهرنشینان و دهکیمتی

هاای   گاهی و دهکهای روستایی، اکراد کاقد تحصیالت دانش توان نتیجه گرکت که خانواده . از ای  آمار میاند داشتهمدارس 

اقتصاادی از   های باالتر کردگان دانشگاهی و دهک ها بیش از شهرنشینان، تحصی  آن که دانند خوبی می پایی  اقتصادی به

 .اند بودهخواهان بازگشت به مدارس و آموزش حضوری  رو ازای بینند و  تعطیلی مدارس لطمه می
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 در بحران کرونا دولت عملکرد ارزیابی

کالن جاای   اعتماد نهادی در سطحمقولة کرونا( که در  مورد بحراناینجا در یک نظام )در  مثابة اعتماد به عمل رد دولت به

و  مبتالیاان  ارقام و آمار به اعتماد»، «دولت عمل رد ارزیابی» موردسنجش قرارگرکته است. کرعیر یدارد، در قالب چند متی

 باودن  عادالناه »و « کروناا  بحاران  بارای  دولت اقدامات و ها سیاست درستی  به اعتماد»، «دولت توسط کرونا شدگان کوت

 ها در ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. یک از آنادامه به شرح نتایج مرتبط با هر  که در« جامعه در واکس  توزیع

تحات عناوان اعتمااد باه      و« ارزیاابی »های از نو   ها معموالً با سؤا  میزان رضایت از عمل رد نهادها و سازمان

شده، میزان اعتماد به عمل ارد   انجام های سنجینظر ازموج  هفت. در 9گیرد کیفیت عمل رد نهادی موردسنجش قرار می

شده به عمل رد دولت در   و از پاسخگویان خواسته قرارگرکتهبا یک سؤا  موردسنجش  -مدیریت کرونا  مورددر - دولت

و  ای در جادو   مقایساه طور یر در ادامه باه ای  متی موردآمده در  دست مره دهند. نتایج بهن 74تا  4بحران از  آنمدیریت 

بحاران   ح توانایی دولت در  مورداکراد در « نگرش»ها به سنجش  سؤا  برخی از برای  عالوه است.شده  ارائه 9نمودار 

 «نظر شما دولت توانایی واکسیناسیون عمومی را دارد به»پرداخته و در پنج موج نظرسنجی قبلی در قالب ای  سؤا  که 

تار   است؛ اما در موج ششم ای  سؤا  دقیاق  شده بلی و خیر ارائه صورت دو گزینة است؛ پاسخ به قرارگرکتهموردسنجش 

ؤا  یاکتاه و ارزیاابی عمل ارد دولات در قالاب سا       )نو  ارزیابانه( تیییر ای دیگر گونه و نو  سؤا  به شده واقع موردتوجه

در موج هفتم به ای   ازآن پساست. سنجیده شده « کنید؟ بی میعمل رد دولت در واکسیناسیون عمومی را چگونه ارزیا»

در ادامه و در قالاب جادو  و    ها آنکه نتایج  شده پرداختهبه آن در موج هشتم نظرسنجی  مجدداًر پرداخته نشده و یمتی

 است. شده  ارائهنمودار 

 1011فروردین  و 1011آبان در  عملکرد دولت در واکسیناسیون عمومی ارزیابی از نحوة :1جدول 

 ارزیابی موفقیت دولت
 درصد معتبر

 میانگین سطری
 1011فروردین  1011آبان 

 7169 7260 9467 زیاد خیلی

 9967 9967 7162 زیاد

 7069 7062 7767 تاحدی

 761 769 067 کم

 761 060 9969 کم خیلی

 9001 9770 7997 حجم نمونه

 0067 0260 0767 (944)در تراز  میانگی ة نمر

واکسیناسایون   مورددر  9049و کروردی   9044در مقاطع زمانی آبان ، شود میمشاهده  9که در جدو   گونه همان

و ای  میزان، رونادی صاعودی نیاز داشاته اسات؛       شده ثبتمردم برای دولت  نظر ازقبولی  عمل رد قاب نمرة ، عمومی

                                                
 اجتماعی در ایران که توسط وزارت کشور انجام شده است. مفهومی سه موج پیمایش سنجش سرمایةن. ک به چارچوب  .9
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زیاد و خیلی زیااد ارزیاابی    موکقیت دولت در واکسیناسیون عمومی را در حدّ درصد پاسخگویان 04بیش از  که طوری به

 آمیاز  موکقیتدرصد مردم ای  عمل رد را به میزان کمی  97دیگر، تنها حدود  متوسط. ازطرف درصد در حدّ 7062کرده و 

 9در نماودار   مورداشااره عماومی در دو مقطاع   واکسیناسایون   موردمیزان رضایت مردم از عمل رد دولت در اند.  دانسته

 شده است.  نمایش داده

 
 1011و فروردین  1011آبان  مردم، از نظر: روند ارزیابی موفقیت عملکرد دولت در واکسیناسیون عمومی 1 نمودار

هفات ماوج )از هشات ماوج(     ای نیاز در   صاورت نماره   کروناا باه   بحران گونه که اشاره شد، عمل رد دولت در هماناما 

نماره دهناد. در    74تاا   4به عمل رد دولت در مدیریت بحاران کروناا از    شد خواستهشد و از پاسخگویان سنجش نظرسنجی 

براسااس   شده است. ارائهمیانگی  در هر نظرسنجی(  )نمرةمرتبط با ای  سؤا  به همراه نمرة مقیاس هر کص   ، نتایج7جدو  

 -است شدهنیز محاسبه و ارائه  944موردسنجش قرارگرکته و در اینجا به تراز  74که در پرسشنامه در تراز از -نمرات مقیاس 

نیز مشخص اسات، آماار    7 که در جدو  گونه و همان است( 944از  7067بیش از متوسط ) میانگی  عمل رد دولت در حدّنمرة 

کراوانی  تری بیش -نمرات هستند میانةکه در -پانزده  شش تا ده و همننی  یازده تا جای گرکته در سطرهای مربوط به نمرات

دهد که ای  نمره در چند مقطاع زماانی باا     میانگی  در هر موج از نظرسنجی نشان می اند. نگاهی به نمرة داده جایرا در خود 

 ( رسیده است.944)از  04( به باالی میانگی  ک ّنمرة ست درصدی )نسبت به حدوداً بی رشد

 

 

1400آبان  1401فروردین    

 میانگین هر موج 
65.5 67.6

(موج 2)میانگین کل   
66.5 66.5
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 1011تا فروردین  1211مردم از فروردین  نظر ازارزیابی عملکرد دولت در خصوص کرونا  نمرة: 3 جدول

 ←مقطع زمانی
 ↓ عمل رد دولت نمرة نحوة

 کروردی 
9911 

 خرداد
9911 

 مهر
9911 

 بهم 
9911 

 اردیبهشت
9044 

 آبان
9044 

 7کروردی 
9049 

میانگی  
 سطری

 262 ااااا 067 9960 9767 169 067 767 صفر

 9761 ااااا 9969 7961 9764 7069 9767 9767 یک تا پنج

 7060 ااااا 7467 7069 7769 9762 7969 9761 شش تا ده

 7767 ااااا 7969 7961 7961 9767 7169 9167 یازده تا پانزده

 9069 ااااا 7967 169 9961 167 9267 9060 نوزده تا شانزده

 9460 ااااا 9762 260 760 160 9760 160 بیست

 94464 94464 94464 94464 94464 94464 94464 944 جمع ک ّ

 9700 9770 7997 7429 7949 7470 7997 9771 حجم نمونه

 99 9760 9760 160 94 167 9769 9462 (74میانگی  )در تراز  نمرة

 7067 09 0769 0269 0161 0262 0460 7969 (944میانگی  )در تراز  نمرة

 

، رساد  می 944از  0460به  بوده و در کص  بعد میانگی  ک ّ نزدیک به نمرة 9911مقیاس مرتبط با کروردی  نمرة 

و یاک نظرسانجی    9911ساا  دوم   نظرسنجی نیممتوالی در دو طور بهو  کند میاما در ادامه به زیر خط میانگی  سقوط 

باه   مجادداً ، گسترش واکسیناسیون عماومی با تیییر دولت و و  کند میحرکت  01تا  02 در محدودة 9044  اوّسا   نیم

به بیشاتری    9049و کروردی   9044اساس، نمرات میانگی  در مقاطع زمانی آبان  برای . گردد بازمیباالی خط میانگی  

 شده است. دادهنیز نمایش  7موارد کوق در نمودار  ( رسیده است.944از ) 09و  0769نی خود یع حدّ

                                                
شده در سنجش ای  متییر در موج هشتم، نسبت به موارد قبلی تیییراتی داشته، ام ان مقایسة نتایج موج هشتم در هر یک از  بندی انجام که نو  دسته ازآنجایی .7

 های نمرات با موارد قبلی وجود ندارد و در ای  خصوص تنها به نمرة میانگی  بسنده شده است. دسته
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 1011تا فروردین  1211در مقابله با کرونا از فروردین « عملکرد دولتة نمر»روند تغییرات : 3 نمودار

 دولت توسط کرونا شدگان فوت و مبتالیان ارقام و آمار به اعتماد

و در « دولت اعتماد داریاد؟  توسط کرونا شدگان کوت و چقدر به آمار و ارقام مبتالیان»ای  متییر در قالب یک سؤا  که 

، نتایج مرتبط باا ایا    9قرارگرکته است. در جدو   موردسنجش از نظرسنجیموج  ششتایی در  قالب طیف لی رت پنج

 است. شده میانگی  در هر نظرسنجی( ارائه مقیاس هر کص  )نمرة نمرةو همننی   ها گزینهسؤا  به تف یک کراوانی 

 1011تا آبان  11دولت از فروردین  توسط کرونا شدگان فوت و مبتالیان آمار به : میزان اعتماد2 جدول

 ←زمان نظرسنجی

 ↓ میزان اعتماد به آمار کرونا

 فروردین

1211 

 خرداد

1211 

 مهر

1211 

 بهمن

1211 

 اردیبهشت

1011 

 آبان

1011 
 میانگین سطری

 9762 9967 9961 9069 9461 9962 9961 زیاد خیلی

 9769 9767 9260 9767 9060 7467 7464 زیاد

 7169 7060 7769 7160 7760 9960 9469 تاحدی

 9061 9069 9769 9969 9769 9962 9769 کم

 7769 9467 7269 7069 7761 7762 7462 کم خیلی

 94464 94464 94464 94464 94464 94464 94464 جمع ک ّ

 9190 7997 7429 7949 7470 7997 9771 حجم نمونه

 7760 71 7269 7962 7769 7969 7767 (944میانگی  )در تراز  نمرة

فروردین 

99 
99خرداد  99مهر   99بهمن    

اردیبهشت 

1400 

آبان 

1400 

فروردین 

1401 

 میانگین هر موج 
53.3 60.4 47.7 49.9 47.3 62.1 63

(موج 7)میانگین کل   
54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8
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60.4 
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مانناد عمل ارد در   ه-شده توسط دولت نیاز   به آمار اعالممشخص است، میزان اعتماد  9که در جدو   گونه همان

 مقیاسنمرة ، تر دقیق عبارت متوسط است و به در حدّ -خصوص واکسیناسیون عمومی که در بخش قبلی بدان اشاره شد

متوسط  و اندکی بیشتر از حدّ (944از ) 7760 ، برابر بادولت از طرف شدگان کرونا اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و کوت

میانگی  دولت در خصوص اعتماد مردم به آمار و نمرة ، بینیم می 9که در نمودار  گونه همانموارد کوق،  رغم بهبوده است. 

شافاف   رسانی اطال ارقام مبتالیان به کرونا تقریباً روندی صعودی داشته و تنها در اوای  بحران کرونا که دولت سیستم 

کعالیات   نساجم ار و سازوکار مو مشخصی برای آگاهی دادن به مردم ایجاد ن رده بود و نهادهای مختلف در یک ساخت

 عمل رد کمتری در ای  خصوص دریاکت کرده است.نمرة ردند، دولت ک نمی

 
 1011تا آبان  1211در مقابله با کرونا از فروردین  «کرونا شدگان فوت و مبتالیان آمار به اعتماد»روند : 2 نمودار

 کرونا برای مقابله با دولت اقدامات و ها سیاست درستی  به اعتماد

و در « ها و اقدامات دولت برای مقابله با بحران کرونا اعتماد دارید؟ رستی سیاستچقدر به د»یر در قالب یک سؤا  که ای  متی

، نتایج مرتبط با ای  ساؤا  باه   0موج نظرسنجی موردسنجش قرارگرکته است. در جدو   ششتایی در  قالب طیف لی رت پنج

 است. شده میانگی  در هر نظرسنجی( ارائه مقیاس هر کص  )نمرةنمرة ها و همننی   ک کراوانی گزینهیتف 

 

 

 

99فروردین  99خرداد   99مهر   99بهمن   1400اردیبهشت   1400آبان    

 میانگین هر موج 
52.2 53.3 58.1 53.7 57.1 59

(موج 6)میانگین کل   
55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
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 1011تا فروردین  11کرونا از خرداد  بحران برای دولت اقدامات و ها سیاست درستی به : میزان اعتماد0 جدول

 ←مقطع زمانی

 ↓ دولت اقدامات و ها میزان اعتماد به سیاست

 خرداد

1211 

 مهر

1211 

 اردیبهشت

1011 

 آبان

1011 

فروردین 

1011 

میانگین 

 سطری

 9462 9769 9269 069 267 9467 زیاد خیلی

 9167 7967 7062 9069 9969 7460 زیاد

 9467 9067 7060 9467 7267 9960 تاحدی

 9760 9969 9967 9767 7967 9764 کم

 7967 9762 7469 7761 9467 7460 کم خیلی

 944 944 944 944 944 944 جمع ک 

 9141 9770 7997 7429 7470 7997 حجم نمونه

 0067 0161 7962 9769 9069 0067 (944نمره میانگی  )تراز از 

ها و اقدامات دولت برای بحران کرونا  درستی سیاستباال مشخص است، میزان اعتماد به  که در جدو  گونه همان

مثبتی بار نظار    تأثیر شده انجاماقدامات  رسد مینظر که به 9911 جز خرداد بوده است. به 944از  0067متوسط و  زیر حدّ

نمارة  نیاز   9044تاا اردیبهشات    9911ر و اقدامات دولت داشته، در ادامه و از مه ها برنامهبا  ها آنمردم و مواکقت بهتر 

 در خصاوص ویاژه   باه – و اقادامات  هاا  برناماه و تیییار محساوس   مقیاس کمتر از خرداد بوده و تنهاا باا تیییار دولات     

درصد نسابت باه اردیبهشات     97عمل رد با اکزایش زیادی )حدود نمرة  به بعد، 9044دوم سا  نیمة از  -واکسیناسیون

میاانگی  دولات در خصاوص اعتمااد باه      نمرة است،  مشاهده قاب نیز  0که در نمودار  گونه همان. شود می( مواجه 9044

 .خود رسیده است به بیشتری  حدّ 9049و کروردی   9044 ندر آبا کرونا بحران برای دولت اقدامات و ها سیاست درستی

 
 1011فروردین تا  1211 در مقابله با کرونا از فروردین «دولت اقدامات و ها سیاست درستیبه  اعتماد»روند : 0 نمودار

99خرداد  99مهر   1400اردیبهشت   1400آبان   1401فروردین    

 میانگین هر موج 
46.5 36.3 38.1 51.7 49.9

(موج 5)میانگین کل   
44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
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 توزیع واکسن در جامعهعادالنه بودن 

سرعت گرکات و سانجش    عمومی با اکزایش واردات واکس  و همننی  تولید داخلی آن در ایران، کرآیند واکسیناسیون

آیا توزیع »که  سؤا احساس مردم در خصوص عادالنه بودن توزیع واکس  از موج پنجم نظرسنجی به بعد در قالب یک 

، به یادشدهکوق در دو مقطع زمانی  سؤا کراوانی مرتبط با  7آغاز شد. در جدو  « ؟دانید میواکس  در جامعه را عادالنه 

 است. شده ارائهمقیاس نمرة همراه میانگی  و 

 1011: عادالنه بودن توزیع واکسن در جامعه در اردیبهشت و آبان 1 جدول

 ←مقطع زمانی

 ↓بودن توزیع واکسن در جامعه  عادالنه

 اردیبهشت

1011 

 آبان

1011 

میانگین 

 سطری

 169 762 9761 زیاد خیلی

 7969 7169 9267 زیاد

 9967 9062 7067 تاحدی

 9167 7767 9264 کم

 9067 064 7060 کم خیلی

 94464 94464 94464 جمع ک 

 7417 7997 7429 حجم نمونه

 0267 7967 0960 (944میانگی  )تراز از  نمرة

دالنه بودن توزیع واکس  که احساس مردم در خصوص عا دهد مینشان  اردیبهشتدر  944از  0960مقیاس نمرة 

- 9044، میازان ایا  نماره در آباان     اکزایش عمومی واکسیناسیون عمومیمتوسط است اما با نمرة در جامعه، کمتر از 

در  مقیاس احساس ماردم نمرة تیییرات رشد داشته است. روند حدود بیست درصد  -همان سا  ماه اردیبهشتنسبت به 

 است. شده  دادهنمایش  7واکس  در جامعه در نمودار  خصوص توزیع عادالنة
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 1011تا آبان  1011روند نظر مردم در خصوص عادالنه بودن توزیع واکسن در جامعه از اردیبهشت : 1 نمودار

 بازگشایی مدارس

هاای مهام اجتمااعی و     ها تبادی  باه ی ای از چاالش     در مدارس و دانشگاه آموزش سراسر جهان مسئلةدر با شیو  کرونا 

 نخستی  اماکنی بودند کاه چناد روز پاس از اعاالم رسامی شناساایی       ها جزء ایران نیز مدارس و دانشگاهدر سیاستی شد. 

مرجاع اصالی    عناوان  باه ی مقابلاه باا بیمااری کروناا     ساتاد ملّا  . نداعاالم شاد   نخستی  مبتالیان به ویروس کرونا تعطی 

بازگشاایی شاوند و آماوزش     ها بایاد  که مدارس و دانشگاهدر چند مقطع اعالم کرد  گیری در خصوص ای  بیماری تصمیم

باال رکات  آماار مبتالیاان و    جدید ویروس و  شیو  سویةنظیر  دالی  مختلف ، اما پس از مدتی بهدگرکته شوحضوری ازسر

 و آماوزش  شاد  تعطیا   مجادداً حضاوری   آماوزش  ،پس از چند هفته درنهایت ،ها و همننی  مقاومت خانواده گانشد کوت

ی مقابلاه باا ویاروس کروناا موضاو  بازگشاایی       با تصویب ستاد ملّ مجدداً 9049از ابتدای سا   .شد گرکتهمجازی از سر 

 .جامعه همراه بودهای مختلفی در  که با واکنش شد  مطرحآموزش حضوری  ازسرگیریو ها  مدارس و دانشگاه

 ،توسط مراکاز نظرسانجی   شده انجامی های ملّ گزارش بر مبنای پیمایش ای ادامة  درنظر به اهمیت ای  موضو  

های پیشی  ای   در بخش ازآن ه پس .گیرد میو تحلی  قرار  موردبررسی با بازگشایی مدارس عمومی مواکقت یا مخالفت

روندی میزان مواکقت یا  مطالعةدر ادامه با استفاده از  ،از عمل رد دولت ذکر شد عمومیگزارش میزان اعتماد و ارزیابی 

 است. شده  بررسیمخالفت مردم با تصمیمات دولت برای بازگشایی مدارس 

1400اردیبهشت  1400آبان    

 میانگین هر موج 
43.4 51.5

(موج 2)میانگین کل   
47.5 47.5

43.4 

51.5 

35

40

45

50

55

ی 
وان

را
ف

(
د

ص
در

ه 
ب

) 



 11 |بررسی عملکرد دولت در مقابله با کرونا    

 
 تعطیلی و بازگشایی مدارسة دربارنظر مردم 

ابعااد مختلاف ایا  ویاروس      دربارة  کرونا در کشور اعالم رسمی شد، مراکز پژوهشی متعددی که شیو 9917از اسفند 

دانشاجویان ایاران    اک ارسانجی پژوهشگاه کرهنگ، هنر و ارتباطات و مرکز اند.  های تلفنی کرده اقدام به انجام پیمایش

پرسیده بودند که ها  شایی مدارس و دانشگاهبازگ دربارة سؤاالتیهای خود  مراکزی بودند که در پرسشنامه ازجمله )ایسپا(

شاده   پرساش  ساؤاالت ناو    است. شده ارائه 0در نمودار ها در مقاطع زمانی مختلف  های حاص  از ای  نظرسنجی یاکته

باید  جهت ای  ازمشابه ی دیگر نبوده و  عیناًها  مواکقت یا مخالفت با بازگشایی و تعطیلی مدارس در ای  پیمایش دربارة

رغم ای   علی ناچار به جایگزی  ات ای قاب دلی  نبود منبع علمی  ولی به ،قراردادشناختی الزم را مدنظر  های روش احتیاط

 است. قرارگرکتهاستناد ها مورد حاص  از ای  پیمایشهای  داده ،ضعف

 هاا  آنگیاری   شناختی در نموناه  که اصو  روش اند یملّتلفنی در سطح  شدة انجامهای  حاص  پیمایشها  تمامی داده 

ها  که کقط در مراکز استان 9044بهم  و  9911مربوط به کروردی   پیمایش جز بهها  از بی  ای  پیمایشرعایت شده است. 

طاولی در   صورت بهت پیمایشی که شاز ه است. شده اجراکشور  و روستایی ک ّها در نقاط شهری  سایر پیمایش، شده اجرا

توسط مرکز اک ارسنجی دانشجویان ایران  9044و اسفند  9044دو پیمایش شهریور  اند، گرکته قراراستناد حقیق موردت ای 

 پیمایش دیگر پژوهشگاه کرهنگ، هنر و ارتباطات بوده است. ششو مجری  شده انجام)ایسپا( 

 
 تعطیلی یا بازگشایی مدارس )درصد( ةدربار عمومیروند تغییر نظرات : 1 نمودار

 ،باود  شده  اعالم تازگی بهکه شیو  کرونا در کشور  9911در کروردی   ،مشخص است 0نمودار که از روند  گونه همان

از زماان   گذشات  باا  تادریج  بهولی  درصد( وجود داشت 7962در جامعه ) بیشتری  میزان مواکقت عمومی با تعطیلی مدارس

 9049 کاروردی   99تاا   77در آخری  نظرسنجی کاه   درنهایتمیزان مواکقت مردم ایران با تعطیلی مدارس کاسته شده و 

13.3 

24.3 

20.4 

32.5 

43 

21.1 

40.4 

75.5 

4.5 

8.4 7 

5 

14 

20.6 

2.7 

9.8 

81.7 

70 

72.5 

62.5 

35.3 

55.3 
55.2 

23.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

اردیبهشت   1211خرداد  1211فروردین 

1011 

 1011فروردین  1011اسقند  1011بهمن  1011ابان  1011شهریور 

 تعطیلی مدارس نمی دانم-بی نظر بازگشایی مدارس
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درصاد   2767در همای  نظرسانجی   درصاد رسایده اسات.     7967میزان مواکقت عمومی با تعطیلی مادارس باه   شد،  انجام

 بار   زماان  گذشت بادهد  ای  روند نشان می. اند مدارس بودهبازگشایی  خیلی زیاد، زیاد و متوسط مواکق در حدّ پاسخگویان

 بارای ی مدیریت بیماری کروناا  و حدود دو هفته پس از تصمیم ستاد ملّاست  شده  اکزودهتعداد مواکقان بازگشایی مدارس 

ا بازگشاایی  با  عماومی میزان مواکقت یا مخالفات   اند. درصد مردم با ای  تصمیم مواکق بوده 27بازگشایی مدارس، بیش از 

پژوهشاگاه   توان درک کرد. بهتر می ،بازگشایی سایر اماک  مقایسه شود نظر مردم در خصوص صورتی که بامدارس را در 

اماک  مختلف  بازگشاییبا  ها آنمیزان مواکقت  دربارة، نگرش عمومی 9049 کروردی در پیمایش  کرهنگ، هنر و ارتباطات

 است. شده ارائه 2نتایج ای  پرسش در نمودار  را پرسید که

 

 
 (1011با بازگشایی اماکن عمومی و آموزشی )فروردین  )خیلی زیاد، زیاد و متوسط( درصد موافقت :1 نمودار

و تعاداد مواکقاان بازگشاایی     ها با مدارس متفاوت اسات  بازگشایی دانشگاه مواکقان درصد دهد نشان می 2 نمودار

دلیا  ایا  امار اقامات برخای از       رساد  مای نظر باه  اسات.  دانشگاهدرصد بیشتر از مواکقان بازگشایی  94حدود  مدارس

 نگرانی بیشتر خانواده برای چنی  دانشجویانی باعث باشد که یخوابگاه یا محیط ویان در شهرهایی دور از خانوادهدانشج

سا   97جمعیت آماری ای  نظرسنجی چون شام  اکراد باالی . همننی  شود می ها نشگاهو مخالفت با حضوری شدن دا

مواکقات  دلیا  ذینفاع باودن     ود بخشی از پاسخگویان بودند و بهخ ،سا  به باال هستند 97دانشجویان که  عتاًیطباست، 

در جمعیت نمونه قرار نگرکته و  اساساًسا  بودن  97دلی  زیر  آموزان به اند اما دانش ها داشته کمتری با بازگشایی دانشگاه

 د.ناند تا مخالفت خود با بازگشایی مدارس را اعالم کن را نداشته سؤاالتام ان پاسخ به 

11.1 

11.1 

12.1 

11.0 

1 11 31 21 01 11 11 11 11 

 بازگشایی مدارس

 بازگشایی دانشگاه ها

 بازگشایی سالن های ورزشی و ورزشگاه ها

 بازگشایی سالن های سینما، تئاتر و کنسرت
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 رفتار عملی خانواده

 تأثیرگاذار ز مهام و  نی ها آنعالوه بر نگرش، نو  رکتار عملی ها با بازگشایی مدارس  میزان مواکقت یا مخالفت خانواده مورددر 

اند مواکق بازگشایی مدارس هستند اما باید دقت کرد کاه آیاا در    درصد پاسخگویان اعالم کرده 27 بیش از یعنی هرچند؛ است

هام پیوناد خاورده باشاد یاا خیار؟        هاا  آنبا رکتار خود  مستقیماًآموزی وجود دارد که ای  پاسخ  پاسخگویان کرد دانش خانواده

آموز عضو خانواده بعاد از بازگشاایی مادارس راهای      کرد دانشآیا در عم  هم  ،همننی  عالوه بر نگرش مواکقت یا مخالفت

 است. شده  ارائه 0در جدو   سؤاالتنتایج ای   مدرسه شده است یا خیر؟

 (1011در خانواده )فروردین  آموز دانشداشتن  اساسرب انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 1 جدول

در خانواده آموز دانشداشتن   درصد فراوانی 

 7961 009 بله

 00 700 خیر

پاسخ بی  9 469 

ک  جمع  9770 944 

 مدرساه  باه  را خود کرزند آیا است، شده حضوری مدارس که االن» که شد پرسیده دارند، آموز دانش که اکرادی از

 باه  را خاود  آماوز  داناش  کرزند درصد 9469 و کرستند می مدرسه به را خود کرزند پاسخگویان درصد 7160 «کرستید؟ می

بازگشاایی   مورددر رکتار عملی نیز اکثریت پاسخگویان در  ،عالوه بر نگرشدهد  ای  آمار نشان می .کرستند نمی مدرسه

، مدیریت بیماری کرونا تصمیم بر بازگشایی مدارس داشتی چند بار هم ستاد ملّ ای  از پیشاند.  مدارس هم اری کرده

 ای  باردر عم  ای  تصمیم پس از مدتی لیو شد اما  ،ها در کرستادن کرزندان خود به مدارس دلی  مقاومت خانواده اما به

و  کرستند می کرزند خود را به مدرسه د،آموز دارن هایی که دانش درصد خانواده 14حدود که  داد مینتایج نظرسنجی نشان 

 اند. آموز خود در مدارس انجام داده آموز مخالفت عملی با حضور دانش دارای دانشهای  درصد خانواده 94کقط حدود 
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 مدرسه به آموز دانش فرستادن: 1 نمودار

 به بازگشایی مدارس نگرشای و  رهای زمینهیمتغ

متییرهاای   برحسبتفاوت نظرات  مخالفت با آموزش حضوری در مدارس، میزان مواکقت یا موردن ات مهم در  ازجمله

 مواکاق  زناان  از بایش  ماردان ، 9049در پیمایش کاروردی    ای )جنسیت، س ، تحصیالت و مح  س ونت( است. زمینه

 دیگار  سانی  هاای  گاروه  از بیش بیشتر، و سا  74 سنی گروه. اند بوده ها کالس حضوری برگزاری و مدارس بازگشایی

 دانشاگاهی،  تحصایالت  دارای اکاراد  از بیش سواد بی اکراد. اند بوده ها کالس حضوری شدن و مدارس بازگشایی مواکق

 برگازاری  و مادارس  بازگشایی مواکق شهر در ساک  اکراد از بیش نیز روستا ساکنی  و اند بوده مدارس بازگشایی مواکق

 .اند بوده ها کالس حضوری

 (1011)فروردین  شناختی جمعیتصورت حضوری به تفکیک متغیرهای  : میزان موافقت با بازگشایی مدارس به1 جدول

 متغیرهای
شناختی جمعیت  
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 مرد

ن
31 ز

-
11

 
سال

 

21
-

01
 

سال
 

11
 

سال
و 

 

یب
شتر

ی 
ب

 
سواد

 

ن 
سواد )بدو

با

ت 
ال

صی
ح

ت

ی(
شگاه

 دان
ی 

دارا

ت 
ال

صی
ح

ت

ی
شگاه

 دان

 شهر

ستا
 رو

 7767 0767 0467 0267 7260 0769 0762 0969 0969 0267 زیاد
 7467 7967 7961 7467 9969 9767 7960 7967 7467 7960 متوسط
 97 7069 7761 7961 061 92 7060 7767 7767 7769 کم

 169 161 760 167 7060 9062 067 169 9461 767 نظری ندارم

11.1 

11.1 

 خیر بله
۰ 
۱۰ 
۲۰ 
۳۰ 
۴۰ 
۵۰ 
۶۰ 
۷۰ 
۸۰ 
۹۰ 
۱۰۰ 



 31 |بررسی عملکرد دولت در مقابله با کرونا    

 
 وجود دارد.ای  مدارس برحسب متییرهای زمینه بازگشاییمخالفت با  میزان مواکقت/ تفاوتِنیز  9044پیمایش اسفند  در

پاساخگویان سااک  شاهر     که درحالیاند؛  بازگشایی مدارس بوده پاسخگویان ساک  روستا مواکق درصد 01 که صورتبه ای  

 در ،بیشاتر اسات   خاانوار در  هاا  آن ماهانه هزینة سرانة اکرادی کههمننی   اند. مدارس بوده بازگشاییدرصد مواکق  9760کقط 

اناد. ایا  یاکتاه     داشاته با بازگشایی مدارس  بیشتری میزان مخالفت در ماه کمتر است، ها آنسرانة  مقایسه با اکرادی که هزینة

های اقتصادی باالتر مواکقت بیشتری با بازگشاایی مادارس    تر نسبت به دهک های اقتصادی پایی  دهکبدی  معنی است که 

که پاسخگویان دارای  صورت بدی  است، شده اکزودهبا اکزایش تحصیالت نیز بر میزان مخالفت با بازگشایی مدارس  .اند داشته

مخاالف   درصاد  0169 دیپلمزیار پاساخگویان   که درحالی اند، مدارس بوده بازگشایید مخالف درص 0767تحصیالت دانشگاهی 

پاسخگویان  برع سو  شد اکزودهبا کاهش س  پاسخگویان بر میزان مخالفت با بازگشایی مدارس  اند. بازگشایی مدارس بوده

سا  مواکق  71تا  97صد اکراد در 9262که به ای  صورت اند.  میزان مواکقت بیشتری با بازگشایی مدارس داشته باالتربا سنی  

سااله و بااالتر میازان     74اکاراد   درنهایات اند و  درصدی داشته 0460سا  مواکقت  01تا  94اند و اکراد  بازگشایی مدارس بوده

 اند. درصد اعالم کرده 0767مواکقت خود با بازگشایی مدارس را 

مخالفات بیشاتر زناان    اناد.   جنسیت نیز زنان در مقایسه با مردان مخالفت بیشتری با بازگشایی مدارس داشته نظر از

آموزان حاضر  و کمک به دانش دلی  حضور بیشتر در خانه در مقایسه با مردان به ها آننیز حائز اهمیت است که  جهت ازای 

 هاا  آنآموزش حضاوری از دردسار و زحمات    رغم این ه  و علیرند با آموزش مجازی مدارس درگیری بیشتری دا ،در خانه

درصاد   0467 اند مدارس همننان بسته بماند. دلی  خطرات احتمالی آموزش حضوری ترجیح داده کاهد ولی همننان به می

 ند.ا درصد مردان پاسخگو مخالف بازگشایی مدارس بوده 7961 که درحالی ،اند زنان پاسخگو مخالف بازگشایی مدارس بوده

 آموزش مجازی شکالتم

 دربارةنظرهای متعددی اظهار ،ها مجازی شده است دانشگاه دلی  شیو  کرونا آموزش مدارس و در دو سا  گذشته که به

در  تلفنی صورت به 9911 مهرماهها صورت گرکته است که ایسپا در پیمایشی که  کیفیت و ابعاد مختلف ای  نو  آموزش

تواناد   ها می بررسی دیدگاه مردم پرداخته است. تحلی  ای  داده دقیقی به سؤاالتبا  ،انجام داد بی  ساکنی  شهر تهران

 ها باشد. سازی صحیح در خصوص مجازی یا حضوری شدن مدارس و دانشگاه یاریگر تصمیم

 کیفیت آموزش مجازی

 و آماوزش  غیرحضاوری،  و مجاازی  آماوزش  در گویناد  مای  برخای » :است شده پرسیده تهرانی انآموز دانش والدی  از

 در» کاه  نظار  ایا   با والدی  درصد 90؛ «مواکقید؟ نظر ای  با حدّ چه تا شما. شود نمی انجام مناسب صورت به یادگیری

 مقاب  در کهند مواکق زیادی حدّ در «شود نمی انجام مناسب صورت به یادگیری و آموزش غیرحضوری، و مجازی آموزش

 حدّ در درصد 9967 واند  با ای  گزاره مواکق بوده کم حدّ در نیز درصد 9760 .نیستند مواکق اصالً نظر ای  با درصد 9961

 برای مجازی آموزش بودن مناسب میزان به نسبت هم به نزدیک و ی سان دیدگاه ،جنسیت نو  از کارغ والدی  .متوسط
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 معناادار  هاا  تفااوت  کاه  گرکت قرار موردبررسی نیز تحصیلی مقاطع از یک هر برحسب والدی  دیدگاه. داشتند یادگیری

 .دارند خصوص ای  در ی سانی نسبتاً دیدگاه مقطع سه هر والدی  و است نشده

 نیاز به کمک در آموزش مجازی

 یا کند کار غیرحضوری آموزش های اپلی یش  با تواند می تنهایی به شما کرزند آیا» شد سؤا  تهرانی آموزان دانش والدی  از

 0762 اماا  کناد  کاار  ها اپلی یش  با تواند می تنهایی به کرزندشان داشتند اظهار درصد 7467؛ «دارد؟ ترها بزرگ کمک به نیاز

 باا  تواند می تنهایی به کرزندشان اند گفته ابتدایی آموزان دانش والدی  درصد 9967دارد؛  نیاز کمک به کرزندشان گفتند درصد

 اناد  کارده  اظهاار  دوم متوساطه  درصاد  27 و او  متوسطة آموزان دانش والدی  درصد 0967 . همننی کند کار ها اپلی یش 

 :شد پرسیده ،دارند کمک به نیاز ها آن کرزندان اند گفته که والدینی از ادامه در .کنند کار ها اپلی یش  با توانند می کرزندانشان

 کاه  هست کسی خانواده در اند داشته اظهار درصد 1961 ؛«کند؟ کمک وی به زمینه ای  در که هست کسی خانواده در آیا»

 .کند کمک آموزش در کرزندشان به نیست کسی اند گفته درصد 261 و نماید کمک کرزندشان به

 رضایت از عملکرد معلم

 والادی   درصاد  0760 ؛«داریاد؟  رضاایت  حادّ  چه تا کرزندتان معلم از» :است شده سؤا  تهرانی انآموز دانش والدی  از

 و اصاالً  درصد 9960 و متوسط را خود رضایت میزان درصد 7762. دارند زیادی رضایت کرزندشان معلم از اند اظهارداشته

کرزندشان در مدارس غیرانتفااعی تحصای     که والدینی .اند نداده پاسخ سؤا  ای  به نیز درصد 9069. اند نموده اظهار کم

 مقطع هر در رضایت میزان ای  همننی . دارند دولتی مدارس با مقایسه در خود کرزند معلم از بیشتری رضایت کند، می

. اسات  مقااطع  ساایر  از بیشتر معلمان از ابتدایی آموزان دانش والدی  رضایت میزان که است شده مقایسه مقاطع بقیة با

 آماوزان  داناش  و درصاد  0069 او  متوساطه  آموزان دانش درصد، 7967 ابتدایی آموزان دانش والدی  زیاد رضایت میزان

 .است آمده دست به درصد 9267 دوم متوسطه

 روحی آموزش مجازی مسائل

 ایا   و بمانند خانه در گذشته از بیشتر کرزندان شده باعث مجازی آموزش معتقدند برخی» ه است:شد پرسیده والدی  از

 آماوزش  کاه  اناد  کارده اظهاار   درصد 0760 ؛«مواکقید؟ نظر ای  با حدّ چه تا شما. شود می آنان برای روحی آسیب باعث

 درصاد  7769. شاود  مای  آنان روحی آسیب باعث ای  و بمانند خانه در گذشته از بیشتر کرزندان است شده باعث مجازی

 کاامالً درصاد   9060. اند داشته اظهار کم حدّ در درصد 9761 و متوسط حدّ در مورد ای  در را خود مواکقت میزان والدی 

 آمااری  حیاث  از تحصایالت  و جنسیت برحسب مجازی آموزش بودن زا آسیب به نسبت والدی  نگرش .هستند مخالف

 کرزندان شده باعث مجازی آموزش معتقدند مقاطع سایر از بیشتر اندکی ابتدایی آموزان دانش والدی  .است نشده معنادار

 .شود می آنان برای روحی آسیب باعث ای  و بمانند خانه در گذشته از بیشتر ها آن
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 آموزش غیرحضوری مسائل

( آموز دانش) شما مش الت» ه است:شد پرسیده( گزینه بدون) باز سؤا  یک در دارند آموز دانش هخانواد در که کسانی از

 جماع  لاذا  کنند اشاره گزینه چند به توانستند می پاسخگویان سؤا  ای  در ؛«چیست؟ غیرحضوری آموزش از استفاده در

 خالصه شده است. 1در نمودار  ها پاسخ. است 944 از بیش اعداد

 

 (1211آموزان یا والدین با آموزش غیرحضوری )مهرماه  : مشکالت دانش1 نمودار

 درصاد  99 ضاعیف،  اینترنت را خود اصلی مش   پاسخگویان درصد 7962 که در نمودار مشخص است،طور همان

 ام انات کقدان درصد 160 آموزش، کیفیت کتاُ و زمان کمبود درصد 9469 ان،آموز دانش غیرصحیح و نامناسب یادگیری

 به انآموز دانش توجه عدم درصد 760 مالی، توانایی عدم درصد 760 اینترنت، قیمت بودن زیاد درصد 760 مجازی، آموزش

 آماوزش  از اساتفاده  در اناد  گفتاه  درصاد  7767. اناد  کارده  عناوان  شااد  اپلی یشا   ضعیف ییکارآ درصد 067 یادگیری،

 .اند کرده  اشاره موارد سایر به درصد 9769 و ندارند مش لی غیرحضوری

 گیری نتیجهو  بندی جمع

 کاه  دهاد  نشان مای  9049 کروردی تا  9911پژوهشگاه کرهنگ، هنر و ارتباطات و ایسپا( از کروردی  ) ها پیمایشروند 

در  درصاد  7967زمان ای  آمار به  گذشت بانا مواکق تعطیلی مدارس بودند اما درصد ایرانیان در ابتدای شیو  کرو 7962

مواکاق بازگشاایی    خیلی زیاد، زیااد و متوساط   در حدّ درصد پاسخگویان 2767و در همی  تاریخ رسید  9049کروردی  

 نظری ندارم را انتخاب کرده بودند. درصد نیز گزینة 167حضوری مدارس بودند و 
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 مشکلی با آموزش غیرحضوری نداریم

 سایر موارد

 کارایی ضعیف نرم افزار شاد 

 عدم توجه دانش آموزان به یادگیری

 عدم توانایی مالی

 زیاد بودن قیمت اینترنت

 فقدان امکانات آموزش مجازی 

 کمبود زمان و افت کیفیت آموزش

 یادگیری نامناسب و غیرصحیح دانش آموزان 

 اینترنت ضعیف
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 درصاد  14نیاز   عما  ، در اسات درصادی باا بازگشاایی مادارس      27که حاکی از مواکقت  اکرادعالوه بر نگرش 

کرزناد  ماانع حضاور   ه آماوزش حضاوری در مادارس شارو  شاد(      ک) 9049کروردی   از نیمة کرزند های دارای خانواده

ند مانع از حضور کرزند آموز هست هایی که دارای دانش درصد خانواده 94اند و کقط حدود  در مدرسه نشده خود آموز دانش

ی مدیریت بیماری کروناا بارای بازگشاایی    توان استنباط کرد که تصمیم ستاد ملّ از ای  آمار می اند. خود در مدرسه شده

 جامعه همراه است. اکثریت اعضایعمومی  همراهیمدارس با 

 کاه به ای  صورت روستاییان بیش از شهرنشینان با بازگشایی حضوری مدارس مواکق هستند.  این ه دیگرنتیجة 

ا مواکاق  درصد پاسخگویان ساک  روسات  01 ،ندمدارس بود خواهان تعطیلیدرصد جمعیت  77 که هنوز 9044در اسفند 

 همننای   اند. ی مدارس بودهدرصد مواکق بازگشای 9760کقط  یپاسخگویان شهر که درحالی و دان بازگشایی مدارس بوده

درصد پاسخگویان شهرنشی  به میزان کم مواکق بازگشایی حضاوری   70 که مدارس بازگشایی شد، 9049در کروردی  

همننای  در   با بازگشایی مدارس داشاتند.  یمواکقت کم درصد 97کقط  پاسخگویان روستاییدر میان مدارس بودند اما 

هاای اقتصاادی بااالتر     تر نسابت باه دهاک    های اقتصادی پایی  دهک، 9049و کروردی   9044یمایش اسفند هر دو پ

هاای پاایی     ییان و دهاک روساتا  کاه  توان نتیجه گرکت از ای  دو یاکته میمواکقت بیشتری با بازگشایی مدارس دارند. 

ال ترونی ی الزم برای حضور در کاالس درس  ابزارهای  دسترسی کمتر به دلی  دسترسی کمتر به اینترنت، اقتصادی به

 دهد که احتما  ابتال به کرونا را کاهش می در روستاها کضا ، تراکم کمترسایر منابع آموزشیدسترسی کمتر به  ،مجازی

تمای  بیشتری بارای آماوزش    ،های درآمدی باالتر در مقایسه با شهرنشینان و دهک ،دیگر تأثیرگذارو برخی متییرهای 

گاهی و های روستایی، اکراد کاقد تحصیالت دانش توان نتیجه گرکت که خانواده از ای  آمار می ر مدارس دارند.حضوری د

هاای بااالتر    کردگان دانشگاهی و دهک بیش از شهرنشینان، تحصی  ها آندانند  خوبی می های پایی  اقتصادی به دهک

 خواهان بازگشت به مدارس و آموزش حضوری هستند. رو ازای بینند و  اقتصادی از تعطیلی مدارس لطمه می

 سیاستی اتپیشنهاد

 .مهام اسات  تعطیلی یا بازگشایی مدارس دربارة توجه به مقتضیات و نظرات متفاوت روستاییان و شهرنشینان  (9

وری دالی  مختلف و متعدد نسبت به شهرنشینان تمای  بیشتری برای آموزش حضا  که ذکر شد روستاییان به گونه همان

لحاظ بهداشتی ام ان بیشتری  های روستایی نیز به مدارس و محیطدر مدارس دارند و همننی  تراکم کمتر جمعیتی در 

 77به این ه طبق آخری  سرشماری جمعیت کشاور کقاط حادود     همننی  باتوجهکند.  برای آموزش حضوری کراهم می

لذا  .انجام دادی تر ریزی آموزشی مناسب توان برنامه برای ای  گروه جمعیتی می ،در روستاها ساک  هستند ایرانیاندرصد 

تصمیم به تعطیلی مادارس   ناشی از کرونا ومیر مرگگسترش مبتالیان و دلی   به مجدداًشود در صورتی که  پیشنهاد می

آماوزان روساتایی    شغیرحضاوری دانا  در آماوزش   چراکاه  ،دوبی  مدارس روستایی و شهری تفاوت قائ  ش گرکته شد،

شود در صاورتی کاه تصامیم باه      کید میشوند. تأ هرنشینان متضرر میشاز بیشتر ، که پیشتر ذکر شد ،دالی  متعددی به
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با تخصیص منابع ماالی و انساانی بیشاتر ام اان     باید  ،تعطیلی مدارس شهری و دایر بودن مدارس روستایی گرکته شد

 روستایی به نحو بهتری کراهم کرد.های بهداشتی را در مدارس  رعایت پروت  

توسط  ذکرشدهبیشتری  کراوانی را در بی  مش الت در آموزش غیرحضوری مش   مربوط به قطع شدن اینترنت  (7

دهد با  نشان می موضو  و مسئلهای  پاسخگویان دارد، همننی  گران بودن اینترنت نیز از دیگر مش الت ذکر شده است. 

ای  ن ته در  ارتقای آموزش غیرحضوری کمک کرد. توان به می تر کردن آن بهبود کیفیت و ارزاننت، اکزایش پوشش اینتر

روستاییان و اکراد کاقاد تحصایالت دانشاگاهی مواکقاان اصالی      های پایی  اقتصادی،  داد دهک ای که نشان می کنار یاکته

راه ارهای گساترش عادالت    ازجملهزان دهد دسترسی بیشتر به اینترنت پرسرعت و ار نشان می ،آموزش حضوری هستند

 زدایی است. آموزشی و محرومیت

کرونا را کنار بگذارد؛ بسیاری از مسائ  و مش التی کاه   ةدورآموزش مجازی در  تجربةنظام آموزشی کشور نباید  (9

آماوزش و  شایوة   ، مربوط به مسائ  زیرساختی، کنی و سازمانی است و به نفس ایا  شود میدر مورد آموزش مجازی گفته 

ز در برخی از روزهای هفته، ماه آموزش حضوری، آموزش مجازی نی کنارآن مربوط نیست. بنابرای  بهتر است در  وری بهره

تا در صورت ایجاد بحران )هر بحرانی( نظام آموزشی کشور با وقفه مواجه نشاود. البتاه آماوزش     ،گرکته شودیا سا  درنظر

و در آیناده،   اکناون  هم از قابلیت آن بهره برد. توان مین نیست؛ در روزهای عادی نیز بحرا های زمانهمجازی کقط مختص 

 اهمیت اساسی دارد. و پژوهش در دنیای کناوری و مجازیآموزش 
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