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Abstract 

School is a place where our children learn, play, run, laugh and talk to each other.Pandemic 

Covid 19, faced education systems around the world, with a challenge. This pandemic 

provided an opportunity to think about new environments for learning.Constant closure of 

schools, It is associated with the risk of harm to the younger generation. Of course, there is no 

safe way to reopen schools during an epidemic. Even when a country is controlled by 

COVID-19, there is no guarantee that schools will reopen safely. About a century ago, during 

an outbreak of tuberculosis, according to doctors' recommendations, classes were held outside 

the classroom. Thus in this research, we examined how other educational systems deal with 

the Covid 19 phenomenon. Evidence shows that outdoor education is an acceptable option. 

Moving classes to the outdoors, Not only in terms of better weather, but also to introduce 

public education on the ground,it can be seriously considered. 

 

Keywords: Covid 19, Pandemic, Schools, Reopening, Outdoor 

 

© 2019 Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) 

 

  



08 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی مقاله پژوهشی

DOI:    10.22034/NAES.2021.283569.1122 0، شماره 3دوره ، 0088 زمستان 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

 باز است یآموزش در فضا رشیاکنون زمان پذ : مدارس ییو بازگشا 91ید وکو

 2نبی اهلل حسین زاده، 9*فرشته هدایتی

 سازمان آموزش و پرورش دبیر پژوهش 0
 سازمان آموزش و پرورش 2

 سازمان آموزش و پرورش دبیر پژوهش* نویسنده مسئول: 
 

 

  08/83/0088 تاریخ پذیرش مقاله:         80/82/0088 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

، 01مدرسه، جایی است که کودکان ما در آن یاد می گیرند، بازی می کنند، می دوند، می خندند و با یکدیگر گفتگو می کنند. پاندمی کووید 
را با چالش مواجه نمود. این پاندمی فرصت فراهم آورد تا به محیط های جدیدی برای سیستم های آموزش و پرورش در سراسر جهان 

یادگیری بیاندیشیم. بسته بودن مداوم مدارس با خطر آسیب دیدن بیشتر نسل جوان همراه است. البته قابل ذکر است که هیچ راهی مناسب 
باشد، هیچ  COVID-19 دارد. حتی وقتی کشوری تحت کنترلو مطمئنی برای بازگشایی مدارس در طی یک بیماری همه گیر وجود ن

تضمینی برای بازگشایی ایمن مدارس وجود ندارد. حدود یک قرن پیش، در طی شیوع بیماری سل، طبق توصیه های پزشکان، کالس های 
سیستم های آموزشی با درس در محیط خارج از کالس درس برگزار شدند. بدین ترتیب در پژوهش در صدد بررسی نحوه برخورد سایر 

 پرداختیم. شواهد نشان داد که آموزش در فضای باز گزینه ای است که ضمن رعایت فاصله اجتماعی در آن، خطرات انتقال 01پدیده کووید 

COVID-19 را در داخل کالس برطرف می کند. جابجایی کالس ها به فضای باز، نه تنها به لحاظ هوای بهتر، بلکه همچنین به منظور 
 .معرفی آموزش عمومی در زمین، جای تأمل جدی دارد

 
 

 فضای باز، پاندمی، مدارس، بازگشایی، 01کووید  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

آموزش و پرورش در همه  پاندمی ویروس کرونا، با توجه به 
متزلزل تا کنون  2828و از سال  گذشته  یماه ها یمقاطع ط

 یها طیبه مح مینا بتوات ستا یفرصت یپاندم نیا گشته است. 
مدارس  ییبازگشا یچگونگ . [0]میفکر کن یریادگی دیجد

 یکالس ها یزهایهمچنان موضوع مورد بحث ست. سا
 یحضور یحضور متناوب، دستورالعمل ها یکوچکتر، الگو

 بحث مورد...  یاجبار یمانند ماسک ها زاتیتجه  ن،یآنال
 کی  .ه استگرفت ارقر ایسر دنآموزش و پرورش در سرا انیمتول

 یها هیسل، طبق توص یماریب وعیش یدر ط ش،یقرن پ

در  درسخارج از کالس  طیدرس در مح یپزشکان، کالس ها
 یریجلوگ یبراهمچنین .  [5]متحده برگزار شدند االتیسراسر ا

دوم  یبه جنگ جهان یدر دوره منتهگسترده سل که  وعیاز ش
 یواخود را به مدارس ه پااز مدارس در ارو یاریاد ، بسفاق افتات

 نیباز هستند. ا یکار در فضا زیم یکردند که دارا لیآزاد تبد
 ریکودکان، به سا یبرا یبهداشت یایمزا شیافزا لیبه دل کردیرو

 . [3]افتینقاط جهان گسترش 
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 0 0103سال  ی: دانش آموزان در پارک جنگل0ماره شکل ش

 
تا با معلم  بودزان مودانش آ یبرا یفرصت 2باز یفضا ماتیتنظ

  . [0]دانش آموزان ارتباط برقرار کنند ریخود مالقات کنند و با سا
 یدیجد دهیباز بنا شده اند  ا یکه در فضا ییآموزش هاالبته 

است که  دهیآمده، زمان آن رس شیپ طیشرا نیا رد  . [5]ستندین
را با  نیزمسیاره درباره  یشتریب یریادگیمدارس   یها ستمیس

که به  یزمان نیدر ا ژهیبه و ؛ ادغام کنند دانش آموزان زشآمو
از ارتباط  یگسترده تر یآگاه COVID-19رسد  ینظر م

ه کرد ایما را دوباره اح ییو غذا یطیمح ستیز یها ستمیس
 ت. اس
 

 و آموزش  91ید وکو
گزینه ای است که ضمن رعایت فاصله  بازر فضای آموزش د
 در داخلرا  COVID-19 الخطرات انتقدر آن،  3اجتماعی

، نه فضای بازکالس ها به  ییجابجا .کند یبرطرف م کالس
 یبه منظور معرف نیبهتر، بلکه همچن هوایبه لحاظ تنها 

 طیاز مح. [5]دارد یجد تأمل ی، جادر زمین عمومیآموزش 
استفاده شود  یدر مواقع بهتر استباز  یدر فضا یریادگی یها

،  گریباشند. به عبارت د یوده افزارزش ا یها دارا تیکه فعال
بلکه تا وقتی که از همه دوره ها در آنجا برگزار شود.  ستیالزم ن

به صورت مکمل می تواند  ، اهداف یادگیری حمایت شود
 . [0]استفاده شوند نیالآن ای کالس داخل طیدر مح یریادگی
 

 
 دمدرسه در فضای آزاش آموزان دان :2شکل شماره 

 
 های تیالکنند که فع بیتوانند معلمان را ترغ یباز م یفضاها 

چرا که افزایش فعالیت کنند.  بیترک یآموزش یرا با محتوا یبدن
 . مرتبط است یلیتحص شرفتیپ شیافزاهای بدنی با احتمال 

  "فضای باز آموزش در "( با عنوان 2828زمایشی)تحقیق شبه آ
نشان داد که با تحقیق . نتایج دانشگاه شربروک انجام شدتوسط  

، یو صدای محیطن سر وجود محرک های مزاحم همچو
اجازه داد که تمرکز بیشتری  رانفراگیبه باز فضای  .عابران..

روی یادگیری داشته باشند. این مشاهدات مقدماتی نشان می 
. [0]مفید باشدتواند  یمباز  یدر فضا یریادگی طیمحهد که د

 کودکان  یاز منزل برا رونیب استفاده از فضای زمان شیافزا
در  یو باز یریادگیدهد  ینشان م تاقیقتح؛ ستین یدیجد دهیا

 ، شناخت، توجه ویو روان یباز باعث بهبود سالمت جسم یفضا
ت مانند الزاما  یکنون یچالش ها  .دشو یم یریادگدر ی بهبود

استفاده از  ، یو اجتماع یکیزیفاصله ف ، فوق العاده بهداشتی
ی و استفاده بیش از حد از فضای مجاز ،روسیانتقال و ماسک، 

را  اتکانون توجه یجامعه  به سادگ کلیاسترس فحه نمایش، ص
بسیار مناسب به ، آنچه COVID-19در طول  .کند یجلب م

 یباز م یادرس در فض یکالسهاست که ارسد این نظر می 
رعایت  یبرا ینیگزیجا یفضا  و معلمان فراگیرانتوانند به 

با  تفکر نوشتن، گفتگو و ، خواندن، دنینفس کش، کردن فاصله
 یم اما؛ جا نیفتاده است یلیروش خ نیالبته هنوز به ا. بدهدهم 

نیز   دهیا نیباشد. در نظر گرفتن ا یراه حل مقدمات کیتواند 
توان  یباز را م یفضا یاما کالسها فرهنگ است، رییتغ ینوع
افتد  یکه در ساختمان مدرسه اتفاق م یریادگیهر نوع  یبرا

ستون ها ، سطل  یده روب شنص دیتخته سف کیاستفاده کرد. 
 ینوشتن سطوح م یبرا کینشستن ... و ماژ یبرا یگالن یها

 . [2]باشد یتواند کاف
 



 شو همکار هدایتی
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 ی باز راهکار امروزکالس فضا : 3شکل شماره 

 

 ز)صحرایی(پروژه کالس درس در فضای با

 شیجهت افزا ؛0(OCP)باز  یپروژه کالس درس در فضا
 یباز برا یاز کسب تجربه در فضا یو بهره مند تیفیک ت؛یکم

در نظر گرفته شده است.  یآموزش یبرنامه هاارائه  کودکان و
آموزش، توسعه کودکان به خطر افتاده  ،یامروزه سالمت و خوش

 یکنولوژت شرفتیپ لیباز به دل یمشارکت جوانان در فضا است.
شش  از شیآموزان، ب شکه دان آن گرید لیاست و دل افتهیکاهش 

 یضارس در ف. پروژه کالس دباشند یبسته م یساعت را در فضا
چالش  نیمقابله با ا ییشد که توانا سیباور تاس نیباز، بر اساس ا

باز  یدر فضا یریادگیاب و جذ یارائه تجارب غن قیها را از طر
خردساالن،  یبرا ژهیرشد به و طیمطلوب و مح یریگادیدارد. 

 یاز کالس درس م رونیدرون و ب یاز فضاها یبیترک ازمندین
موجود در  یها تیمحدودباز  یاباشد. کالس درس در فض

 ،یدست ورز یها تیامکان فعال قیکالس درس را از طر
روابط متقابل،  قیاز طر یاعاجتم یرشد عاطف ،یبدن یها تیفعال
رتباط با و  به کمک ا یرشد شناخت یچندوجه یهاکردیرو
 یرا به حداکثر م یریادگی یامدهایو پ دینما یبر طرف م عتیطب

 . [0]رساند
 

 
 کالس یک سپتامبر ماه در النسداون دولتی مدرسه : 0شکل شماره 

 باز فضای در جدید کامالً

 

 مدرسه جنگله وژپر
با  باید نکودکا ی همه ،(2805)جنگل ی مدرسه 5انداز چشم

 کودک یادگیری قدرت که خردمندی و ماهر حضور مربیان
 درک، 0پایدار ی توسعه را برای  فرآیند اینبه  کمک و 6رمحو

 محلی، یها جنگل در را یادگیری و بازی فرصت ،اند نموده

 یک جنگل، ی مدرسه. دباشن داشته تعمراو  ها هکو ،زارها چمن
 با ، 0158   های سال اواخر از که است آموزشی نوین رویکرد

 سپس و د،سوئ و دانمارک در مدارس این ریگی شکل آغاز
 نیوزلند،  استرالیا، چین، اروپا، اسکاندیناوی، در آن ی توسعه
 گسترش جهان در کانادا در حاضر حال در و آمریکا متحده ایاالت

 روز یک تا روز از نیمی کودکان جنگل، مدارس در .است هفتیا
 شهری، تلفمخ های پارک در و منزل از خارج در را کامل

 بازی های زمین مدرسه، به یکنزد یا مجاور طبیعی فضاهای
. کنند می سپری مدرسه فضای از بیرون های کالس و طبیعی

 ایضف از بیرون در که اوقاتی تمام در جنگل، مدارس کودکان
 دارند؛ اختیار در را منظم یادگیری برای فرصتی هستند، همدرس

 و روز نیم در آموزان دانش برای ها برنامه از برخی مثال عنوان به
 جنگل ی مدرسه.  گردد می ارائه کامل روز یک برای دیگر برخی

 فضای در مدرسه ، طبیعت کودکستان مانند مختلفی های نام با
 نام دو اما است؛ شده شناخته. .. ، بشات و بارش ی مدرسه ، باز

 یا «جنگل ی مدرسه: »دارد وجود مدرسه نوع این برای برجسته
 . [6]" «طبیعت ی مدرسه»

 
 : مدرسه جنگل در انگلستان5شکل شماره 

 

 در سایر کشورها 91کووید 
 ریهمه گ یماریب لیجهان در اوا یهمه کشورها باًیتقر

COVID-19  یاریکردند. از آن زمان بس لیمدارس خود را تعط 
 از کشورها از یبرخگردانده شده اند. ان به کالس برنش آموزدا از

 لیسوئد هرگز مدارس خود را تعط و کاراگوئهی، ن وانیجمله تا
 را برگزید؛ همچنین    "دست نزنید! " کردیرو؛ سوئد نکردند.

از راه  یریادگیساله و باالتر در خانه ماندند و  06دانش آموزان 
 ماه مه ن کبک کانادا ، که دراستا .[0]دور را انجام دادند

 ادیز اریبسرا با فاصله  ییمدارس ابتدا 2828 اردیبهشت()
را اعالم کرد که به کودکان اجازه  یمه هاکرد، برنا ییبازگشا

شش نفره آزادانه معاشرت کنند. هر گروه  یدر گروه ها دهد  یم
متر با معلمان  2دانش آموزان و  گرید یمتر از گروهها 0 دیبا

کرد؛  عمل  خوب یلیخ نجایتا ا ژاپن . [0]فاصله داشته باشد
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داشته است ، در را تحت کنترل  COVID-19 شتریبکه  ژاپن
مدارس در  ییبازگشا یبرا یمحافظه کارانه ا کردیماه ژوئن رو

دارند، اما  متفاوتی یها یمختلف استراتژ مدارس .گرفت شیپ
تناوب به صورت م یدر روزها یدانش آموزان ژاپن یبه طور کل

نیمی از  که  یکنند، به طور یدر کالس شرکت م یحضور
با سکوت ناهارها وند. ر کالس حاضر می شانش آموزان دد

دمای بدن  رعایت می شود و  یاجتماع فاصلهو  صرف می شود
 . [0]کنترل می شودروزانه  دانش آموزان 

 

 
ی در سه ادر مدر : بررسی دمای بدن دانش آموزان 6شکل شماره 

 ژاپن
 

زمان آغاز  مدارس با دانمارک آغاز شد، از ییبازگشاهمچنین 
ان غرب، کشور در جه نیاول روس،یکرونا و روسیو وعیش

کرد. دانش  ییخود را بازگشا ییارک  بود که مدارس ابتدادانم
در مدارس ضمن  منیا ییبازگشا یبرا یآموزان به عنوان راه

 باز یبه فضا شتریهرچه ب یریادگی یبرا ،یحفظ فاصله اجتماع
 یآموزش در فضا ،یشمال ندرلی، در ا بیترت نیرفتند. به هم یم

 یکشور مترق، 0اروگوئه. [3]تار گرفته اسباز مورد توجه قر
 زانیم نیکمتر یدارا تینفر جمع ونیلیم 3.0با  یجنوب یکایآمر

است و هرگز  ریمناطق و مرگ و م نیدر ا COVID-19ابتال به 
 نیاز اول یکیاروگوئه   نکرد. لیاقتصاد خود را به طور کامل تعط

ا استفاده بود که دانش آموزان خود را ب یغرب مکرهین یاکشوره
  لیاواخر آور در .به مدرسه بازگرداند یمرحله ا کردیرو کیز ا

دارای که  ییاروگوئه مدارس خود را در مناطق روستا  ،2828
 لیدر اواهمچنین کرد.  ییبازگشا ی کم بود؛ دانش آموز تیجمع

و سال های آخر  ریپذ بیآسدانش آموزان  یماه ژوئن، گروه ها
 انشسپس همه دند. درس برگردا به کالس هایدبیرستان را 

 . درس برگشتند یبه کالسها یرشهریآموزان در مناطق غ
 تختیدانش آموز در پا 256،888ژوئن ،  21 خیسرانجام ، در تار

برنامه متناوب آموزش  کیبه مدرسه بازگشتند.  دئویمونته و
موزان را همزمان در کالس ها تعداد دانش آ یو مجاز یحضور

مداوم و زودهنگام  ریاتخاذ تداب لیبه دل وگوئهار .دهد یکاهش م
   . [0]ماسک قابل توجه استاستفاده از و  یمانند فاصله اجتماع

 
 روگوئهدر سن خوزه ، ا ییمدرسه روستا :0شکل شماره 

 

  نتیجه گیری

 و کنند می بازی دوند، می ام کودکان که است جاییدرسه، م
 به سریعتر هرچه باید اآنه .کنند می بحث یکدیگر با و خندند می
 خطر با مداوم شدن بسته . برگردند مالنر و عادی طشرای آن

. است روبرور جوانان از نسل یک زندگی شانس دیدن آسیب
 واقعیت از کمرنگ ای سایه غالباً مجازی آموزش همچنین

 . میروبرو هست COVID-19 بحران آموزش کیما با   . [2]است
سال  کی یبرا؛ کودک  ونیلیم 060 ز بیش ا س بامدار تقریبا 

 نیبا گذشت هر روز، ا  .شده اند لیتعطدر سراسر جهان مل کا
البته  . [1]بیشتر دچار عقب ماندگی تحصیلی می شوند کودکان

 ییبازگشا یبرا و مطمئنی مناسب یراه چیهقابل ذکر است که 
 یوقت یوجود ندارد. حت ریهمه گ یماریب کی یمدارس در ط

 یبرا ینیتضم چیباشد، ه COVID-19 ترلت کنتح یکشور
ها و  استیس بطوریکه  .مدارس وجود ندارد منیا ییبازگشا

در مدارس داشته  یا هیاول یها تیکه موفق ییعملکرد کشورها
این سیاست ها و عملکردها به  .راستا است نیدر هم زیاند ن

 دنیپوش .کند یکمک ممدارس  ییبازگشا و آرام  مرحله آهسته
هم در مدارس و هم در جوامع  ، یه اجتماعسک و فاصلما قیدق

 نیز کارشناسان از برخی  . [0]آن بسیار حیاتی است اطراف
و جو استرس  زندگی محدود شرایط از پس که کنند می استدالل

 پیشگیرانه و بهداشتی اقدامات ماهها ما  کودکان ،زای جوامع
لذا   ند؛ا دهکر تحمل خانه از خارج در را  COVID-19 عمومی
 اجتماعی،  سالمت زیادی میزان به تواند می باز فضای در حضور

به این ترتیب برای  .کند تقویت را آموزان دانش روحی و عاطفی
و برای شرایط  الین آن یادگیری نامناسب ییواشرایط آب و ه

به ی توان کالس های فضای باز را آب و هوایی مطلوب م
بتوان برای برون بلکه رفت گ ظرعنوان یک راهکار اولیه در ن

 تر ارائه داد. رفت از شرایط موجود راهکاری مطمئن 
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