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رسالت اجتماعی در جهت ، معمول ول پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی های معمها عالوه بر نقش دانشگاه

شوند، های مرجع جامعه محسوب می خیر عمومی دارند. همانطور که اعضای هیأت علمی جزء نخبگان و گروه 

دانش و   یدانشگاه آزادساز تیمسوولهای اجتماعی دانشگاه نیز مشارکت کنند. رود در جهت مسؤولیتانتظار می 

است.    یانسان  یعموم  ییدارا  کیکردن علم به عنوان    زهیکراتدانش و دمو   یاجتماع  یآن است، اثربخش  یسازیعموم

  کرد یرو ک ی» هادانشگاه  یاجتماع ت ی. مسئول(1396)نورشاهی،  هر کشور است  یاصل یاز نهادها ی کیدانشگاه و 

فراهم آوردن خدمات  یبرای علم ئت یه ی اعضا ان،یدانشجو قیو توسعه مفهوم شهروند متمدن با تشو یاخالق

  « است ی و جهان یمحل  داریتوسعه پا منظور به ی بوم ستیز  ،ی طیارتقاء تعهد مح ا ی یبه اجتماع محل  یاجتماع

های اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی به صورت  در سال(. 1393؛ به نقل از حسنی و همکاران، 2010، 1لو یواس )

های مختلف  فته است و بسیاری از آنها در تالش هستند به شیوه ها قرار گرویژه در دستور کار بسیاری از دانشگاه 

های مادی و انسانی که در اختیار دارند در این زمینه رسالت علمی خود را به صورت عملی در  و با توجه به ظرفیت 

  ی کنندگان خدمات آموزش   فراهم  ها صرفاًدانشگاه های دانشگاهی و بیرون از دانشگاه متبلور سازند. از اینرو، محیط 

  ز یجهان ن ی کشورها ر یخود و سا کشور  به  نسبت ریپذ تی افراد مسئول ت یدهنده هوبلکه شکل ستند؛ ین ی و پژوهش

  2اروپا ونیسیکم دگاهید د ی دانشگاه مؤ یاجتماع تیمسئول ی علمی همانگونه که مبان(. Sullivan, 2003)هستند 

و پاسخگو  ریپذ ت یمسئول د یبا ر یتأث نیا زان یجامعه دارد و به م  بر  ی راتی تأث یهر سازمان کند، ی م د یتأکاست که 

و   استهایس  ساختار، ها،یاز استراتژ ی ناش  یامدهایپ تیمسئول د یبا سازمان ک یمثابه  به  ز یدانشگاه ن ن،یباشد. بنابرا

  دگاه یدانشگاه، در نظرگرفتن د ت یریمد  نینو یلذا، به منظور درک بهتر الگو  رد؛ ی بگ  را برعهده شیعملکردها

از   ی ضمن عنوان »تعهد  به  ی دانشگاه یاجتماع تیمسئول دگاه، ید نیاست. از منظر ا تیاهم اروپا حائز ونیسیکم

از    ،اختصاصی  و    یعمومی  اصول و ارزشها   یآن، گسترش و اجرا  یکه علت وجود   شودی جانب دانشگاه محسوب م

دانشگاه   ب، یترت ن یو به ا است ی خارج یهاآموزش، پژوهش و پروژه  ت، یریمد  ل یدانشگاه از قب ی عملکردها قیطر

 (.  191: 1397)شفائی یامچلو و همکاران،  برگرفته از جامعه دارد«  یهات یبخش مسئولت یرضا یدر اجرا یسع

ها و ایران و جهان، بار دیگر اهمیت و جایگاه دانشگاهگیر شدن ویروس کرونا در های اخیر و با شیوع و همهدر ماه 

موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه تحقیق، مطالعه و شناخت ابعاد مبهم و ناشناخته این بحران جهانی مطرح  

ها و مراکز علمی و  ، به ویژه دانشکدهر اختیار دارد که د  ییهابا توجه به موقعیت و ظرفیت  شده است. دانشگاه

بسیار  و این امر    مقوله مسئولیت اجتماعی و نقش کارآمدی در این بحران ایفا کنند  بر اساس    تواند  ، می تیتحقیقا

ها  ها و اقدامات دانشگاهسعی بر آن است تا تجربه سریع ،  مطالعه گزارش های سلسله  حائز اهمیت است. در این 

ب ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در قبال  پژوهشی شناخته شده در سراسر جهان در قال  – و موسسات آموزشی  

 
1 Vasilescu 
2 European Commission  
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. بنابراین،    و شناسایی قرار گیرد  گیری ویروس کرونا مورد بررسی  جامعه و ساختار سازمانی خود در ارتباط با همه 

چند دانشگاه مطرح دنیا از کشورهای مختلف که اقدامات و عملکردهای قابل قبول و مفیدی در زمینه مقابله با  

)در این گزارش دو دانشگاه جانز هاپکینز   اند به اختصار شرح داده خواهد شد روس کرونا داشته شیوع و کنترل وی

 و دانشگاه آکسفورد مورد بررسی قرار گرفته است(.  

 

 : ارائه راهبرد برون رفت از بحران3هاپکینز  زدانشگاه جان

و   نیتریمیقد  نزیدانشگاه جانز هاپک

  یهادانشگاه ن یاز معتبرتر یکی

است   کایمتحده آمر  االتیا  ی قاتی تحق

 التیدر ا 4مور یکه در شهر بالت

دانشگاه در   نیا قرار دارد.  5لند یمر

  تیشروع به فعال 1۸76 ه ی ژانو 22

آن،   یمال  کنندهن یکرد و به نام تأم

شد. کمک   ده ینام نزیجانز هاپک

به    نزیجانز هاپک  ی دالر  ون یلیهفت م

دوستانه  کمک نوع   ن یشد، بزرگتر  نز یدانشگاه جانز هاپک  مارستانیاز آن خرج ساخت ب  ی میاز ن   ش یدانشگاه، که ب  نیا

آن زمان که   ی برجسته آلمان یهاخود را از دانشگاه  یت یریمد  ی دانشگاه الگو ن یا. تا آن زمان بود کایآمر خیتار

پس از گذشت   ز ین   نک یم القب گرفت. ه   کا یآمر  ی دانشگاه پژوهش  ن یرو نخست  ن یبودند برگرفت و از ا  اد یبن  - پژوهش

  ن یهمچنان صدرنش یدولت یاز نهادها ردال اردیلی از دو م شیساالنه ب یها همچنان با جذب بودجه پژوهشسال

ها دانشگاه  نیاز معتبرتر  یک یخود    سیهمواره از زمان تأس   نزیاست. جانز هاپک  کایآمر  یهادانشگاه   انیپژوهش در م

  ش یب ی. براد یآیشمار مبه  کایآمر یهادانشگاه  نیترینشیاز گز و جهان محسوب شده یقاتی و تحق یو مراکز علم

در   یمال  نهیو هز یگذاره یدانشگاه را در رتبه نخست سرما  نیا کایعلوم آمر  ی مل ادیبن  ی درپی پنج سال پ و  یاز س 

  ن یا  س یاست. از زمان تأس   شمار آورده   به   کا یآمر  یهادانشگاه  ی تمام  ان یدر م  یو مهندس   ، یپزشک  ،یعلم  یهارشته 

ها وودرو  آن  نیوابسته بودند که نخست انشگاهد نینوبل به ا زه یو شش برنده جا ی ، س 1۸76دانشگاه در سال 
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هجده تن  البته  دانشگاه دکترا گرفت. نیاز ا یاس یو علوم س  خیتار ۀ بود که در رشت کا،یآمر جمهورس یرئ ،6لسون یو

 اند. ی بوده و پزشک  یولوژ ی زفی هایدر رشته  نز یجانز هاپکاز برندگان نوبل 

های جهان در حوزه تحوالت مربوط  ترین دانشگاهترین و بنام هاپکینز در ایاالت متحده یکی از فعال  زدانشگاه جان

ر جهان  در زمینه ارائه آمار و اطالعات درباره ویروس کرونا داست.  719به شیوع ویروس کرونا یا به اصطالح کووید 

  حوزه در  نزیهاپک ز جان دانشگاه کارشناسانو آمریکا یکی از معتبرترین و قابل استنادترین منابع موجود است. 

بخشی و مقابله  جزء پیشگامان در حوزه مطالعات، آگاهی   ی اضطرار یو آمادگ  ی عفون یهایماری، بیبهداشت عموم

 با ویروس کرونا قرار دارند.  

 .اند : روند تکامل شیوع ویروس کرونا در ده کشوری که بیشتر آمار مبتال را داشته 1نمودار شماره  

 

در چند حوزه  این دانشگاه با طراحی یک وبسایت ویژه در خصوص تحوالت مربوط به کرونا به طور کلی و همزمان  

گیری ویروس کرونا چه در داخل و چه در  مربوط به همه بخشی، آخرین تحوالت رسانی، آگاهیدر زمینه اطالع 

های دانشگاه به طور کلی فعالیت بندی و استفاده از نمودار و ترسیم جداول بسیار فعال است.  خارج از آمریکا با طبقه 

توان به صورت کلی در دو حوزه جهانی و داخلی  گیری ویروس کرونا میهمهجانز هاپکینز را در ارتباط با 

گیرد که شامل:  های صورت گرفته در این دو حوزه جوانب مختلفی را در بر می بندی کرد. در مجموع فعالیتتقسیم 

به محض ورود  و پژوهش در حوزه مقابله و یافتن درمان برای بیماری است. برای مثال،    رسانیالع طا،  بخشیآگاهی

به وبسایت رسمی دانشگاه در قالب وبسایت و بخشی مجزا و ویژه تحوالت مربوط به ویروس کرونا مورد پوشش  

 
6 Woodrow Wilson 
7 Covid19 
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قرار گرفته است. همانطور که در شکل شماره یک نیز به خوبی مشخص است آخرین آمار و اطالعات مربوط به  

ه طور مرتب به روز شده و در اختیار افکار عمومی  تعداد مبتالیان، مرگ و میر و بهبودیافتگان در سراس جهان ب 

ها و تحقیقات انجام شده در مورد این ویروس در اختیار خوانندگان قرار  گیرد. همچنین، آخرین پرسشقرار می 

 .  (Johns Hopkins University, 2020)گرفته است

 کرونا در سراسر جهان روس یو  گانافتیو بهبود  های فوت ان، یآمار لحظه به لحظه تعداد مبتال: 1شکل شماره 

 

رسانی درباره آخرین  دانشگاه جانز هاپکینز خود را تنها به ارائه آمار و اطالعات در مورد ویروس کرونا و اصالع 

های برون رفت از این معضل بسیار فعال است.  تحوالت آن محدود نکرده است بلکه در زمینه ارائه راهکار و راهبرد 

گیری  رائه راهبرد نقش قابل توجهی در گذار از بحران همه در حقیقت، این دانشگاه با اتخاذ رویکردی فراگیر و ا

کند. دانشگاه جانز هاپکینز با ارائه سندی علمی و عملی به صورت فعاالنه وارد حوزه مقابله با  ویروس کرونا ایفا می 

یافتن فراگیر موارد   یبرا یبرنامه مل ک»ی که تحت عنوان  سند  نیدر اگیری ویروس کرونا شده است. همه

کمک به مسئوالن  ،  هدف  ارائه شده است،    ،«متحده   االتیدر ا   موارد تماس  یابیو رد  تالی به ویروس کرونااب

  ی هات یها و ظرفیی توانا  توسعه در    ایقبیله و    محلی ،  یالتی، املیدر همه سطوح    رندگانیگ  م یو تصم  یبهداشت عموم

گیری بیماری  است که نقش قابل توجهی در کاهش همه  و ارتباط آنها با سایر افراد مقابله با موارد ابتال  یالزم برا

 .  (Watson and et al, 2020)  دارد
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های صورت گرفته در سایر کشورهای جهان در مورد مقابله با شیوع  محققان دانشگاه جانز هاپکینز با الهام از تالش 

های  ترین راه اند که یکی از موفق به این نتیجه رسیده جنوبی، سنگاپور، نیوزلند و چین ویروس کرونا از جمله کره 

در زمینه شناسایی، آزمایش و   نه منسجم، فراگیر و فعاال مقابله با ویروس و کاهش تبعات آن اتخاذ یک راهکار 

را ارائه دادند که حول سه محور اصلی   / راهبردی از این رو، آنها طرحیقرنطینه موارد مبتال و مشکوک است. 

 متمرکز است: 

ها باید  مربوط به تشخیص ویروس کرونا در کمترین زمان ممکن )این آزمایش   ۸هایافزایش تعداد آزمایش  .1

 شامل تمام افراد مشکوک و حتی کسانی که هیچگونه عالئمی نیز ندارند باید باشد؛ 

هزار نیروی و کادر درمان جدید که کارویژه آنها در زمینه شناسایی  100استخدام و به کارگیری حداقل  .2

ست و بررسی ارتباطات و تعامالت آنها که ممکن است موجب انتقال بیماری شده  و ردیابی موارد مثبت ا

 باشد؛

اند و فراهم کردن زمینه برای بازگشت دوباره به  قرنطینه افراد مبتال و کسانی که با آنها در ارتباط بوده  .3

که مسئول    و کادر درمان جدید   تریلیون دالر به افراد  3.6تخصیص حداقل  روند نرمال زندگی و همچنین  

شناسایی و ردیابی موارد مبتال و ارتباطات و تعامالت آنها هستند و افرادی که در نتیجه شیوع ویروس  

 اند.کرونا کسب و کارهای خود را از دست داده 

 اقدامات صورت گرفته در محیط دانشگاه جانز هاپکینز و در ارتباط با دانشجویان

مربوط به خود دانشگاه و دانشجویان نیز تمهیدات قابل توجهی در   دانشگاه جان هاپکینز در ارتباط با امور

 باشد.  های مختلف اندیشیده است که به شرح زیر می زمینه 

 : تمهیدات دانشگاه جانز هاپکینز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 1جدول شماره 

 تمهیدات   حوزه 

های  فعالیت 

علمی و  

آموزشی  

 دانشگاه 

های از کارشناسان و متخصصان را در مراکز  مسئوالن دانشگاه به فراخور نیاز گروه  •

کنند تا در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر روند  مختلف تعیین می 

های الزم را انجام داده و در صورت نیاز تصمیمات  های دانشگاه بررسی فعالیت

 مقتضی را اعمال کنند.  

های الزم تمام  اند با توجه به وجود زیرساختته مقامات دانشگاه تصمیم گرف •

های آموزشی معمول لغو شده و همه واحدهای درسی و  ها و فعالیت کالس 

 آموزشی به صورت آنالین برگزار خواهد شد.  

 
 هزار موردی در روز صورت گیرد. 100ها باید در حجم حداقل این آزمایش  ۸
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در رابطه دوره دکتری و دانشجویانی که زمان دفاع و بازه زمانی آنها برای   •

والن دانشگاه تمهیداتی  التحصیل شدن در شروف اتمام است، مسئ فارغ 

 های الزم انجام شود. اند که تا حد امکان با این دانشجویان همکاری اندیشیده

 ها و مطالعات علمی غیرضرور تا اطالع ثانویه لغو شد.تمام پژوهش  •

ها و امکان دانشگاه برای افراد تا اطالع ثانویه ممنوع  امکان دسترسی به ساختمان  •

 است.

رویدادها و  

 خدمات

تمام رویدادهای علمی و ورزشی از قبیل کنفرانس، پنل، مسابقات ورزشی،   •

تا  ها و دانشگاه ها و دانشکدهدر گروه  های اعضای هیات علمی و اساتید نشست

 اطالع ثانویه برگزار نخواهد شد.   

 سفر 
گرفت تا اطالع  تمام سفرهای علمی و غیرعلمی که با حمایت دانشگاه صورت می  •

 ست.  ثانویه کنسل ا

آمار به روز 

 شده 

هر روز آمار دقیق و جزئی مختص شهر مریلند در رابطه با تعداد مبتالیان و مرگ   •

شود. همچنین تمهیدات اندیشیده شده در  و میر ناشی از ویروس کرونا ارائه می 

 شود.  سطح شهر روزانه بر روی سایت و وسایل ارتباط جمعی اعالم می 

 سالمتی 

های الزم در زمینه سالمت و حفظ بهداشت  ا و راهنمایهآخرین توصیه هر روز  •

 شود.  به دانشجویان ارائه می 

در صورت مشاهده و بروز هر گونه عالئم بیماری به دانشجویان و اساتید توصیه   •

شده است که در اولین فرصت با مراکز درمانی و مشاوره سالمتی که مختص  

 دانشجویان و اعضای هیات علمی است تماس گرفته شود.  

ساعت زمینه   24در کمتر از   19در صورت وجود عالئم ابتال به ویروس کووید  •

 شود.  پزشکی برای دانشجو فراهم می  تست

 

های گیری ویروس کرونا و تمهیدات اندیشیده در این زمینه یکی از مصداق دانشگاه جانز هاپکینز در واکنش به همه 

پذیری دانشگاهی در قبال جامعه و خود جامعه دانشگاهی است. این دانشگاه و عینی در حوزه تبلور مسئولیت

توجه به جایگاه و موقعیت منحصر به فرد دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش و مطالعات علمی  مسئوالن آن با 

پزشکی توانسته است که واکنشی فراتر از انتظار داشته باشد. با توجه به وضعیت بحرانی و حساسی که آمریکا و  

ست که یک قدم فراتر از  گیری ویروس کرونا با آن مواجه هستند، جانز هاپکینز توانسته ا جهان در مورد همه 

انتظارات برداشته و عالوه بر پژوهش و مطالعه در زمینه شناخت بهتر ویروس کرونا و امکان یافتن درمانی برای  

 Watson and etگذاری و ترسیم راهبرد کالن برای برون رفت از این بحران شده است )آن، وارد فاز سیاست

al, 2020روزنامه واشنگتن پست .)  (Sun and et al, 2020 )  « ویروس  شکست    ی برا  راهبردی سرانجام    با تیتر



7 
 

« در یازدهم آوریل بر اهمیت جایگاه دانشگاه جانز هاپکینز و متخصصانی که  د یاز کاخ سف نه  شد، اما  داریپد  کرونا 

پذیر و متعهد،  کند. در واقع، در غیاب سیاستمداران و دولتمردانی مسئولیت با این دانشگاه همکاری دارند تاکید می 

بخشد. این می این دانشگاه جانز هاپکینز است که مسئولیت اجتماعی خویش را به بهترین وجه ممکن عینیت 

های  ها و سازماناقدام دانشگاه جانز هاپکینز در ارائه راهبرد ملی برای مقابله با ویروس کرونا مورد توجه چهره 

 کمیسیون غذا و دارو آمریکا قرار گرفته است. مختلفی از جمله  

 

 دانشگاه آکسفورد انگلستان

های مخفی  جنبه   19گیر کووید ویروس همه 

و کمتر دیده شده در ساختار جوامع  

مختلف را عیان کرد. این ویروس نشان داد  

که جامعه ما نیازمند یک اصالح و بازنگری  

ها، اختالفات و  جدی و فوری است. نابرابری 

کمبودها را در جوامع مختلف برجسته کرد.  

وابستگی و تاثیر متقابل جوامع را در جهان  

یک اشتباه در یک نقطه از  امروز و اینکه 

تواند تمام دنیا را  جهان چگونه می 

دستخوش آشوب و تغییر کنند نمایان 

یاری و مشارکت میان افراد، جوامع و کشورها را دوچندان کرد و اهمیت و حیاتی بود آنچه  ساخت. لزوم ارتباط، هم 

اعی که نه تنها در سطح فردی بلکه  شود را صد چندان کرد. مسئولیت اجتمکه »مسئولیت اجتماعی« خوانده می 

ها سازی شود و حتی در صورت لزوم در برنامه المللی به خوبی درک شود، فرهنگ باید در سطح محلی، ملی و بین

 های آموزشی به صورت تخصصی گنجانده شود.  و چارت 

سازی پیشرو بوده  ماعی و شفاف آموزی و خرد در زمینه ایجاد آگاه اجتهای علم توانند به عنوان کانون ها می دانشگاه

 و  در عین حال تمهیداتی در راستای تقویت آن در پیش بگیرند از جمله:  

آوری کمک  های بشردوستانه و داوطلبانه از جمله جمع تشویق دانشجویان به مشارکت در کارها و فعالیت  ●

 ارند؛ بخشی در میان مردم با توجه به سطح شناخت علمی که دیا تسریع فرایند آگاهی 

های با محوریت مسئولیت اجتماعی را در  ها و ابتکاراتی که تعهد به تقویت ارزش سازی سیاستمفهوم   ●

 دستور کار دارند؛ 
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های مختلف تمهیدات و  دانشگاه آکسفورد در زمینه شناخت و مقابله با ویروس کرونا بسیار فعال بوده و در زمینه 

بخشی و در سطح  اند. دانشگاه آکسفورد در زمینه آگاهی قابله اندیشیده بخشی و م ای برای آگاهیهای گسترده برنامه 

ها به اختصار توضیح داده شده است. توصیه  2شماره کرده است که در جدول  ەای را ارائعمومی اقدامات توصیه 

در دوران  های مربوط به دورکاری و کار، حفظ سالمتی و بهبود روحیه است؛ و تداوم فرایند یادگیری و راهنمایی

 قرنطینه است. 

 : تمهیدات دانشگاه آکسفورد در دوران قرنطینه 2جدول شماره 

 تمهیدات  هاها و راهنمایی توصیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دورکاری، حفظ سالمتی  

و بهبود روحیه، و  

 یادگیری 

 

سعی کنید در دوران دورکاری حمتا هر روز چند بار به صورت آنالین با   ●

 همکارانتان در مورد مسائل کاری گفتگو کنید؛دوستان و 

دهید درست همانند  سعی کنید در بازه زمانی که به کار تخصیص می  ●

 روزهای معمول در لباس رسمی باشید؛

تالش کنید که زمانی دورکاری در منزل با ساعات حضور در محل کار   ●

ه  یکی باشد و دوستان و همکارانتان را از ساعات دورکاری در منزل آگا

 بعد از ظهر(؛  13صبح تا   9کنید )مثالً از 

اگر برایتان امکان دارد اتاقی را در منزل همانند محل کار خود آماده کنید   ●

های الزم را با اعضای خانواده داشته باشید تا در ساعات و هماهنگی

 دورکاری مزاحم شما نشوند؛ 

ان و روسا  در صورتی که در زمان دورکاری ایجاد ارتباط و نشست با همکار ●

در قالب جلسات آنالین الزم بود، بهتر است که در اتاق مهیا شده برای  

دورکاری سیستم کامپیوتر و لپ تاپ خود را کامالً به روز کرده و در زمینه  

ایجاد ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت اطمینان حاصل کنید؛ بنابراین  

یری الزم و حیاتی  افزارهای مناسب برقراری ارتباط صوتی و تصونصب نرم 

 است؛

اساتید با دانشجویان، روسا با زیرمجموعه، مدیران با کارکنان الزم است به   ●

افزارهای ارتباط  صورت مرتب و منظم از طریق اسکایپ، واتساپ و سایر نرم 

 جمعی در تماس باشند؛
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حفظ توازن بین زندگی و کار در شرایط قرنطینه بسیار ضروری است و   ●

 تا جای ممکن منحرف شود؛ نباید این توازن 

های کار کنید که در شغل  در دوران قرنطینه اگر وقت دارید بر روی مهارت ●

 تواند تاثیرگذار باشد؛ای شما می و توسعه کاری و حرفه 

های جهان ترین کتابخانه کتابخانه دانشگاه آکسفورد به عنوان یکی از غنی  ●

ا دانشجویان بلکه تمام  امکانات و تمهیدات الزمی اندیشیده است تا نه تنه

ها و منابع آن به صورت رایگان و  افراد بتوانند به بخش عظیمی از کتاب 

 مجازی دسترسی داشته باشند؛

 

بخشی و آموزشی که به صورت دورکاری انجام شد؛ توضیح و  در راستای رسالت دانشگاه آکسفورد در زمینه آگاهی 

،  9تامپسون  نیرابگی شیوع ویروس کرونا است. بدین منظور های ریاضی در مورد چگونتشریح نحوه الگوسازی 

موجود است به چگونگی   10در یک ویدئو آموزشی که در لینک زیر در آکسفورد،  یاضیر ی ولوژ یدمیپژوهشگر اپ

بینی رفتار و ابعاد مختلف شیوع آن در قالب  های ریاضی در مورد ویروس کرونا و پیش سازیمدل ساخت و تحلیل 

های ریاضی پرداخته است. دانشگاه آکسفورد و پژوهشگر ارشد آن تامپسون به زبان ساده و قابل فهم به تشریح  مدل

پردازد و در حقیقت  مدل اپیدمیک می   های انجام گرفته برای طراحی یکها و چگونگی محاسبه مراحل، فرایند، داده 

بخشی بر عهده  مسئولیت اجتماعی را که دانشگاه به عنوان کانون علم و دانش که نسبت به جامعه در حوزه آگاهی 

 رساند. در قالب یک ویدئو آموزشی یک ساعته به انجام می دارد  

 
9 Robin Thompson 
10 http://podcasts.ox.ac.uk/how-do-mathematicians-model-infectious-disease-outbreaks  

http://podcasts.ox.ac.uk/how-do-mathematicians-model-infectious-disease-outbreaks
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تحقیقاتی پیشرفته مختص  تاسیس یک مرکز : ۱۹های دانشگاه آکسفورد در زمینه کوویدپژوهش 

 ۱۹افزار تشخیص ویروس کوویدو طراحی نرم   پژوهش در زمینه ویروس کووید

تواند به نجات  های تحقیقاتی که در کوتاه مدت که می دانشگاه آکسفورد در کنار بسیاری از تمهیدات و زمینه 19

در دست انجام دارد از جمله: نظارت،    19های زیادی در زمینه پژوهش در مورد کووید جان افراد کمک کند، تالش 

سازی و تأخیر در گسترش بیماری. کشف ساختار ژنتیکی و توپوگرافی ویروس؛ توسعه ابزار برای تشخیص  مدل

 سریع بیماری؛  و پیشرو در آزمایشات مربوط به تولید مواد درمانی و واکسن است.  

دانشگاه آکسفورد   ر حال همکاری با بیمارستاندر همین حال، در سطح محلی و شهری، در آکسفورد محققان د

های تحقیقاتی بالینی هستیم، تا به محققان این امکان داده شود تا تحقیقات  برای کاهش فعالیت  -   11ان اچ اس   –

پشتیبانی کنند. روشن    NHSرا در اولویت قرار داده و مستقیماً از نیازهای بالینی فشرده    19در مورد ویروس کووید 

داران و  ها، سرمایه نیاز به همکاری با دولت 19جامعه دانشگاهی برای مقابله مؤثر با بحران ویروس کووید است که 

های بهداشتی دارد.  دانشگاه آکسفورد سابقه طوالنی در پاسخ به موارد اضطراری بهداشتی  دهندگان مراقبت ارائه

نشگاه نقش موثری در تسریع روند کشف واکسن  دانشمندان این دا  2014داشته است و در طی شیوع ابوال در سال  

المللی، در کنار کارهای  داشتند.  نقاط قوت دانشگاه آکسفورد در تحقیقات پیرامون بیماریهای عفونی و سالمت بین

مهم دیگر در زمینه تولید واکسنهای ضروری و فوری، جایگاه این دانشگاه را در موقعیت مناسبی نسبت به سایر  

 کننده باشیم.گیر یاری ار داده تا در درک بهتر پیرامون کنترل مؤثر این بیماری همه ها قردانشگاه

 
11 NHS Foundation Trust   
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، یک مرکز کارآفرینی در دانشگاه آکسفورد است که امروز یک برنامه عملی دو بخشی را  12مرکز فاندری آکسفورد 

و افزایش مقاومت    19ر کووید گیهای کارآفرینانه برای بحران پیش آمده در زمینه همه برای تسریع در یافتن راه حل 

 و فرصت الزم برای پاسخگویی مراکز درمانی در برابر فراگیری موج بیماران آغاز کرده است. 

محقق، کارآفرین برجسته، سیاست گذاران، سرمایه   60تیم حاضر در این مرکز از یک کارگروه جهانی با بیش از 

است. این مرکز شامل شبکه وسیعی از اعضای هیأت علمی،  گذاران، رهبران تجاری و افراد خیرخواه تشکیل داده 

شرکت   32های مختلف دانشی است. در زیرمجموعه این مرکز دانشجویان و متخصصان خبره دانشگاهی در حوزه 

شرکت از آنها به صورت جدی در زمینه ویروس کرونا فعال   13و نهاد نوپا )استارتاپ( قرار دارد که در حال حاضر 

برای بیماران است که بتوان از راه دور آنها را مورد   GPها شامل یک بستر از راه دور گذاری مایهاست. این سر

 های تخصصی فراخواند و در صورت امکان از راه دور مداوا کرد.  ارزیابی قرار داد و در صورت لزوم آنها را برای درمان 

برد، این مرکز با تمرکز منابع مالی  به سر می  این مرکز با توجه به وضعیت خطیری که جهان و بریتانیا در آن 

ساعته و بدون وقفه در طول هفته در حال   24حامیان و درخواست از تمام پژوهشگران و متخصصان به صورت 

های ممکن مقابله با این بیماری است. همچنین، این مرکز با توجه به شبکه وسیع  پژوهش بر روی یافتن راه 

دانشگاهی که در اختیار دارد، طی فراخوانی از تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان خود درخواست کرده که در  

ها و پیشنهادهای توانند ایده حل در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا دارند؛ می تکار و راه صورت هرگونه پیشنهاد، اب

   (. Oxford University, 2020خود را با مدیران و مسئوالن مرکز در میان بگذارند ) 

ان و اطرافیان  بروز اختالالت و اثرات روانی در بیمار  19گیری ویروس کووید یکی از پیامدهای مهم و قابل توجه همه 

گیری بر روی افراد به ویژه کودکان و سالخوردگان دارد  آنها است. اختالالت روانی و تاثیرات منفی که این همه 

کننده است. بنابراین، دانشگاه آکسفورد و متخصصان فعال در حوزه مقابله با ویروس کرونا  بسیار عمیق و نگران 

شناختی ناشی از  می و تخصصی به صورت ویژه بر روی پیامدهای روان کنند که کشورها و نهادهای علپیشنهاد می 

تواند پیامدهای زیانباری برای افراد و کلیت  گیری ویروس کرونا متمرکز شوند؛ چون عدم توجه به این مهم می همه

از   13جوامع درگیر داشته باشد. این پژوهش که توسط گروهی از پژوهشگران از جمله پروفسور  اندی پرزیبیلسکی 

دهد که در این چند ماه تنها تعداد بسیار  انجام گرفته است نشان می 14خود دانشگاه آکسفورد و آیرنه ترَیسی 

مربوط است و این در حالی است    19شناختی کووید های انجام شده به جوانب روان اندکی از پژوهشگران و پژوهش

 Przybylskiلکه در آینده نیز بسیار خطرناک خواهد بود)گیری نه تنها در زمان حال بکه پیامدهای روانی این همه 

& Tracey, 2020 خواهند تا به صورت  شناسی می (. این پژوهشگران از مقامات و نهادهای فعال در حوزه جمعیت

 
12 Oxford Foundry 
13 Andy Przybylski 
14 Irene Tracey 
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دقیق تمام موارد استرس، نگرانی، دپرشن، اختالالت روانی، خودآزاری، و خودکشی را رصد و مورد مطالعه قرار  

 دهند.  

و تیم تحقیقاتیش از همان روزهای اول اعالم شیوع   15ی دیگر از اساتید دانشگاه آکسفورد به نام پیتر هوربی یک

در چین و شهر ووهان، به صورت جدی و فعال به همکاری با متخصصان چینی در زمینه شناخت    19ویروس کووید 

استفاده   HIVای که برای درمان بیماران و چگونگی مقابله با این ویروس پرداخت. او و همکارانش بر روی داروه

شود، متمرکز شدند تا شاید بتوانند از روی مطالعه این قبیل داروها بتوانند داروی موثر برای مقابله با ویروس  می 

 های که کماکان ادامه دارد و هنوز به نتایج مشخص و قطعی نرسیده است. کرونا کشف کنند. تالش 

افزار  یک نرم  16وهی از محققان دانشگاه آکسفورد به سرپرستی پروفسور کریستوفر فریزر در اقدام نوآورانه دیگر، گر

تواند موارد  اند که می طراحی کرده  19ویژه برای موبایل به منظور شناسایی و تشخیص مبتالیان به ویروس کووید 

 گوشزد کند و در نتیجه از  ابتال را به سرعت تشخیص داده، تدابیر احتیاطی الزم را به سایر افراد و شخص مبتال 

کند، طبق  افزار که بر اساس شناسایی دیجیتال کاربران کار می گیری بیشتر ویروس جلوگیری کند. این نرم همه

تواند به جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کمک کند البته  شود می خوانده می   17آنچه که الگوسازی اپیدمیولوژیکی

های خود نصب  افزار را بر روی گوشی از کاربران این نرم   ٪ 50کمی بیش از   این در صورتی ممکن است که حداقل

اند خیلی سریع از طریق شبکه  افزار بدین شکل است که کاربرانی که آن را نصب کرده کنند. کارکرد این نرم 

های ابتال را در خود  شوند؛ وقتی که یکی از کاربران عالئم و نشانهشده است به هم وصل می  ایجادای که گسترده 

شود تا در اسرع وقت تمهیدات  داشت یا این احتمال را داد، خیلی زود این هشدار به سایر کاربران انتقال داده می 

چنین به فرد مبتال یا مشکوک هشدار داده  الزم برای به حداقل رساندن ارتباط با کاربر مورد نظر را لحاظ کنند. هم

خود را در خانه   ،شود تا خود را به نزدیکترین کلینیک یا مرکز درمانی معرفی کند و یا در صورت صالحدید می 

های تشخیصی که بر  افزار را نصب کرده باشند و با توجه به دستورالعمل و راهنمایقرنطینه کند. افراد اگر این نرم

ارد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت وجود عالئم مشکوک خود را قرنطینه و سپس به  روی آن قرار د

تواند در شیوع بیماری و کنترل آن بسیار مثمر ثمر باشد. عملکرد این مراجع بیمارستانی ذیربط معرفی کنند، می 

  .1۸به روشنی تشریح شده است  2شماره  افزار در شکل نرم 

 
15 Peter Horby 
16 Christophe Fraser 
17 Epidemiological modeling 
18 https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-
transmission-and-ease-us-out-of-lockdown  

https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown
https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown
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گیری و تشخیص ویروس کرونا در دانشگاه  افزار طراحی شده برای مقابله با همه عملکرد نرم  : نحوه 2شکل شماره 

 آکسفورد 

 

است که عالئم را در  یقرمز رنگ نشانه فرد لیمستط ●

 .افزار آن را گزارش کرده استخود دارد و در نرم

افراد به مورد مبتال را  نیترکیرنگ نزد یآب یهارهیدا ●

 .اندکرده نهیکه خود را قرنط دهدینشان م

سطح از ارتباط با افراد  نیبنفش دوم یهارهیدا ●

 نهیکه خود را قرنط دهدیشده را نشان م نهیقرنط

 .اندکرده

افراد بعد از  یو بررس نهیمعا یدماسنج به معنا نشانگر ●

 .استاز سالمت آنها  نانیروز به منظور حصول اطم 7

 .است یخانگ نهیقرنط یقرمز به معنا یهامربع  ●

 

 روسیانجام تست و یرنگ به معنا اهیس تیَک نشانگر ●

 .افراد است ایفرد  یکرونا بر رو

 روسیانجام تست و یرنگ به معنا یآب تیَک نشانگر ●

 یبه افراد یرسانفرد مورد نظر و سپس اطالع یکرونا رو

 .اندکه با او در ارتباط بوده

تست   یبه همراه عالمت مثبت به معنا رهیدا نشانگر ●

 کرونا است  روسیمثبت ابتال به و

 یخانگ نهیعدم قرنط یرنگ به معنا دیسف یهامربع  ●

 .است
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های جدید پژوهش ها، و ها و ایدهپرفسورها و پژوهشگران ارشد دانشگاه آکسفورد پیشقراوالن طرح و ارائه نوآوری 

هستند. پیشتر به بررسی برخی از این   19در زمینه مطالعات مربوط به شناخت هر چه بیشتر ویروس کووید 

و   19که توسط جنیفر بیم داوود  اشاره شود ترین پژوهشی ها اشاره کردیم و در اینجا الزم است به تازه فعالیت

. در مطالعه که توسط این تیم  20پذیر در برابر ویروس کرونا است های جمعیتی آسیبدر زمینه گروه  همکارانش

در  که یک پدیده غالب  گروهی انجام شده است روشن شده است که کشورهای با بافت جمعیتی سالخورده

هستند. این موضوع   در نتیجه ابتال به ویروس کرونا مواجه ، با خطر مرگ بیشتری است کشورهای توسعه یافته 

زمانی توجهات را به سوی خود جلب کرد که شیوع ویروس کرونا در ایتالیا به یکباره موجی از مرگ و میرهای  

های ناشی از کرونا خیلی سریع به عدد هزار نفر در روز رسید.  گسترده را در پی داشت به طوری که آمار فوت شده 

شده بود آمار مرگ و میر بسیار    لی پیشتر با شیوع این ویروس روبروکه خی  جنوبی   این در حالی بود که کشور کره

  65تری را ثبت کرده بود. با بررسی هرم جمعیتی دو کشور پژوهشگران متوجه شدند که گروه سنی باالی پایین

درصد از   14درصد از کل جمعیت است و این در حالی است که این گروه سنی تنها  23.3سال در ایتالیا حدود 

برابر کشور کره   1.7دهد. بنابراین، آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایتالیا ل جمعیت کره را تشکیل میک

شود الگوی اجتماعی  جنوبی بود. یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش چشمگیر موارد مرگ و میر در ایتالیا می 

ت خانوادگی در ایتالیا به نحوی است که ارتباط بین  و تعامل بین نسلی در این کشور است. سبک زندگی و تعامال

تر است و همین امر موجب  فرزندان و والدین نسبت به سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان بسیار بیشتر و فعاالنه 

شد تا دی و بازدید فرزندان و والدین سالخورده آنها باعث شود که گسترش ویروس کرونا و انتقال آن از طریق  

تر شدن ابعاد تاثیر هرم جمعیتی،  تر باشد. همچنین برای روشن تر و گسترده دان به والدین خود سریع فرزن

 یسازه ی متفاوت شب اریبس یسن ع یمشابه اما توز تیرا در دو کشور با اندازه جمع ر ینرخ مرگ و م پژوهشگران

  ت جمعی از ٪ 0.2که تنها  یی ، جاهی جری و ن هشتاد سال سن دارند  باالی تجمعی از ٪ 2که  یی ، جالیکردند: برز

شتر  یسه برابر بدر برزیل  19ناشی از ویروس کووید  ری، مرگ و میدارند. براساس ساختار سنسن سال  ۸0 یباال

  نادیده گرفت  ز ین کشورها را  سالمت ستم یس  تیو ظرف تیتراکم جمعالبته در این تحلیل نباید  از نیجریه بود.

(Beam Dowd and et al, 2020 .) 

 

 
19 Jennifer Beam Dowd 
20 https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-17-covid-19-mortality-highly-influenced-by-age-demographics  

https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-17-covid-19-mortality-highly-influenced-by-age-demographics
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