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 مقدمه 

 
 راتییو تغ 19-دیکوو یماریب یریگ کودکان در دوران همه لیتحص تیوضع تیبا توجه به اهم

 تیوضع یبا عنوان بررس یکودکان، کارگروه لیترک تحص یآموزش و آمار باال فرایندگسترده در 
 کمیتۀدر توکلی  سرپرستی ملیکا امینبه  19-دیکوو یریگ حق آموزش کودکان در دوران همه

موجود و توجه به  های پژوهشبا مرور  و شد لیاز حقوق کودکان تشک تیپژوهش انجمن حما
 یمیت با تشکیلشد و  یطراح یحوزه برجسته شده بود پروپوزال نیکه توسط فعاالن در ا یلئمسا
 لیدل که به یطیصاً در شراخصو ،یصورت جمع کار به نی. انجام اصورت گرفتکار  مینفره تقسچند

نگارش  یها وهیکدام از ما شوجود نداشت، دشوار بود؛ هر یجلسات حضور یامکان برگزار قرنطینه
 ،وگو به گفت ازین یِ حداکثریهماهنگ یو برا میداشت یمتفاوت یلیتحص زمینۀ پیش نیو همچن

و مشارکت اعضا  یبا همدل دشوار ریمس نیا اما ،شده بود نگاشته یها و اصالح بخش  وبرگشت رفت
 هموار شد.

چارچوب »به حق آموزش کودکان از  ینگاه چندبعد تیتقو یگزارش، برا بخش تحلیلی این در
 ۀاستفاده شده است. گروه ترجم ،کرده یطراح یتوماسفسک نیکه کاتر ،«حق آموزش ۀچهارگان

 نیا یمعرف ۀگذشته کتابچ، در اسفندماه سال این منبعبه  یدسترس لیتسه یبرا زیپژوهش ن ۀتیکم
 کرده است. نتشرچارچوب را ترجمه و م

  استخراج شدهی رسمی ها کشور و داده یگزارش از اظهارات مقامات رسم نیموجود در ا یها داده
در دوران  یاجتماع راتیی. با توجه به سرعت تغاست  قرار گرفته لیو تحل یو سپس مورد بررس

گزارش در زمان  نیدر ا دآمارها و اطالعات موجو یاست برخممکن  ،19-دیکوو یماریب یریگ همه
با وجود ضرورت توجه به مسائل کودکان  ن،یباشند. همچن افتهیکاهش  ای شیمجلد افزا نیانتشار ا
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گزارش  نیدو گروه از کودکان در ا نیا یآموزش لئپرداختن به مسا ،یکار و کودکان محروم از آزاد
 یبه کودکان کار در مناطق یدسترس عدم ،یاطالعات آماری و ألهایخبر  عالوهسفانه أممکن نشد. مت

کار  توجهِ شده اما قابل دهیعمالً پرداختن به انواع کمتر د ،ها از مراکز استان یجز شهر تهران و برخ به
 نی. بنابراکرد یرا دشوار م ،ها بخش خدمات و کارگاه ها، یباف یکار در مزارع، قال رینظ ،کودک

است  شتریزمان و منابع ب ازمندیکودکان ن نیا تیحوزه پرداختن به وضع نیا لئمسا یتردگگس لیدل به
کودکان پرداخته شود.  نیحق آموزش ا تیمجزا مشخصاً به وضع یو ضرورت دارد تا در گزارش

 ییها حوزه مصاحبه نیبا افراد متخصص در ا نیز یکودکان محروم از آزاد یدرمورد مسائل آموزش
 یصورت حضور به تیکودکان در کانون اصالح و ترب نیآموزش ا نکهیاما با توجه به ا .انجام شد

را چندان کودکان  نیرچالش آموزش اپُ شیاز پ ندیافر 19-گیری بیماری کووید همهادامه دارد و 
آموزش کودکان  تیبه وضع ،مجزا یگزارش یط نده،یشد تا در آ آنبر  می، تصممتأثر نکرده است

 پرداخته شود. یاداز آز وممحر
های  ها و همراهی که اگرکمک دانیم از افرادی تشکر و قدردانی کنیم می الزم ،انیپا در

حمیدرضا واشقانی فراهانی که دلسوزانه از نخستین  شد؛ میسر نمیاین گزارش  انتشاردریغشان نبود،  بی
ما را در  و اعضای گروه بودنی محتوا در کنار گیری این پژوهش تا آخرین مراحل بازبی مراحل شکل

نی این نوشتار پژوهش که متعهدانه در نگارش و بازبی کمیتۀمسئول  ،فاطمه یزدانی این راه یاری کرد؛
مچنین ضروری است از زحماتی که . هعیوب کار کاستسنجی خود از  و با دقت و نکته همراه ما بود

، زاد هوشیار، متینه میرنظامی، شیوا شریف زاده، حنانه مهرنوش امیدوار، سارا اوقان، مهسا غالمعلی
و با  اند متقبل شدهپژوهش  کمیتۀ نی فراهانی در کارگروه ترجمۀو حمیدرضا واشقا یبهزاد انیشا

نگارندگان این نوشتار بودند، صمیمانه قدردانی  همپاینیاز برای تدوین این گزارش، ۀ متون موردترجم
آرایی این گزارش  نظر یاسمین حشدری که ویرایش و صفحه حوصله و دقت و از صبر ،. در پایانکنیم
 عهده داشته است، سپاسگزاریم. را بر

 
 ۱۹-دیکوو یریگ حق آموزش کودکان در دوران همه کارگروه

 از حقوق کودکان تیپژوهش انجمن حما کمیتۀ
 ۱۴۰۰ بهشتیارد



 
 
 
 
 
 

 درآمد 

 
، در ابتدا الزم است 19-کووید بیماریبرای تحلیل وضعیت حق آموزش کودکان در ایران در زمان 

توان به مجموعۀ اصول  های آموزشی و پرورشی دولت توجه شود. در این زمینه می به مسئولیت
از اصل سوم و نیز اصول  14و  9، 4، 3جمله بندهای انون اساسی، ناظر بر حق تحصیل ازمندرج در ق

شده  المللی پذیرفته های بین ها و تعهدنامه از فصل حقوق ملت اشاره کرد. کنوانسیون 30و  20، 19
المللی حقوق  توسط دولت جمهوری اسالمی ایران از قبیل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ضد تبعیض در نظام تعلیم و 
نیز از دیگر  1990در اجالس داکار « آموزش برای همه»تربیت سازمان یونسکو و اعالمیۀ جهانی 

قرار گرفته و  تأکیدمورد  تبعیضموارد مورد توجه است. در این اسناد، حق آموزش و پرورشِ بدون 
های  کاستی ها و به تصریحِ بسیاری از اصول مندرج در این اسناد، دولت ملزم به رفع موانع و نابرابری

 موجود در زمینۀ حق تحصیل برای همگان است.
های  زیرساخت تأمیندر پرتو این اصول و مبانی قانونی، تردیدی در مسئولیت دولت در تهیه و 

مندی از وسایل ارتباطی و تکنولوژی از قبیل گوشی  های موجود در بهره آموزشی و رفع تبعیض
... یا دیجیتال برای آموزش از راه دور وت، دستگاه گیرندۀ تاپ، تبلت، دسترسی به اینترن هوشمند، لپ

 ناپذیریِ افتراق جنبۀ با مورد این در دولت تصمیمات برخی اماتسهیل دسترسی به این امکانات نیست. 
 الزام درمورد پرورش و آموزش وزارت طرح ازجمله. دارد قرار آشکار تعارض در بشر حقوق
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 که 1400-1399 یتحصیل سال نامۀ شیوه در شاد ۀبرنام به مدارس پرسنل و آموزان دانش پیوستن
ها به ملزومات  ها و دسترسی آن ضعیف بسیاری از خانواده بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادیِ

های  وجود آورده و موجب شده است تبعیض آموزش مجازی وضع شده است. این امر مشکالتی را به
تناقضات موجود در  نیهمچن (.1399ی به خود بگیرد )فریدی، تر موجود در این زمینه نمود عینی

 یآموزان شهرها همراه داشته است. تجمع دانش را به یاعتراضات یلیتحص ۀنام وهیش نیا یاجرا ۀنحو
 یحضور یمختلف سراسر کشور در مقابل ادارات آموزش و پرورش و درخواست لغو برگزار

قرار دارد و با  هامکرونا در اب ونیناسیانجام واکس یهنوز چگونگ که یطیدر شرا ییامتحانات نها
امتحانات گرفته شده است )هرانا،  یحضور یبرگزار هب میتصم یصورت مجاز دروس به ۀوجود ارائ

 .له استئمس نیا یای( گو1400
با وجود اهمیت آموزش مجازی » ،طبق گفتۀ سیدجواد حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش

بهره  آموز از وسایل هوشمند آموزش بی آموزان یعنی حدود پنج میلیون دانش نشدرصد دا 30اینک  هم
آموزان محروم   مورد تعداد دانشکننده اما، آخرین خبر در بر شوکه(. این خ1399)حسینی پ، « هستند

چند روز بعد از آن بود که  فقطنبود.  19-گیری بیماری کووید از تحصیل در مواجهه با بحران همه
ین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در احمد حس

کنندۀ دیگری را ارائه  درس وجود دارد، آمار نگران  جمعیت، امکان برگزاری کالس های کم روستا
دانش آموز در آستانۀ ترک  پانصدمیلیون و  سهدیدن است؛  حال آسیب داد و گفت: آموزش در

 (.1399)خالدی،  تحصیل هستند
ق مختلف کشور را در ها و مناط های استان فقر بر ترک تحصیل کافی است آمار تأثیربرای اثبات 

، استان سیستان و بلوچستان 99-98نظر قرار دهیم. در میان بازماندگان از تحصیل سال این زمینه مد
ناپایدار و محرومیت بر  فقر، اشتغالِ تأثیراندازۀ کافی گویای واقعیت تلخِ  رتبۀ اول را دارد که خود به

یکی از آموز مقیم  دانش ،(. همچنین الزم است به مانی هاشمی1399ترک تحصیل است )بهرامی، 
هزینۀ خرید گوشی هوشمند  تأمیناشاره کرد که برای  ،روستاهای اطراف شهر پاوه در استان کرمانشاه

زاده، اهل بندر دیر  آسیب دیده است. یا محمد موسویدلیل سقوط از کوه شدیداً  به کولبری پرداخته و به
 (.1399دلیل نداشتن گوشی، دست به خودکشی زده است )فریدی،  که به ،در استان بوشهر
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یابی و استفاده از  های موجود در زمینۀ دست از سویی دیگر، شکاف عدالت تحصیلی و نابرابری
طور ویژه دختران را از حق  و به است ر شدهت برجسته 19-کوویدبیماری امکانات آموزشی با شیوع 

 درصد بازماندگان از تحصیل ۷0 ،های ایران کند. تا آنجا که در برخی از استان تحصیل محروم می
توزیع  بیماریگیری این  های ناشی از همه (. با توجه به اینکه آسیب1399دختر هستند )جاویدنسب، 

 هم این از پیشترین اثرات آن متوجه کودکانی شود که  مخربرود که  برابر نداشته است و انتظار می
توان نتیجه گرفت که  ( می,HRW,; 2020 UNICEF b 2020) اند، داشته قرار محرومیت در

 تری را به خود بگیرد. وضعیت حق آموزش کودکان معلول و مهاجر جنبۀ ناعادالنه

که به همت داوطلبان کمیتۀ پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان نگاشته  ،رو در گزارش پیش
شدۀ آن در  برانگیز و کمتر پرداخته شده، تالش شده است تا حق آموزش کودکان و ابعاد چالش
 پذیری پذیری، پذیرفتنی بودن و انطباق چارچوب چهارگانۀ حق آموزش که شامل موجود بودن، دسترس

(، ,INEE 2010) و استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران ( است1399)توماسفسکی،
بخشی دربارۀ پیامدهای  مورد واکاوی قرار گیرد. هدف ما از تهیۀ این گزارش، پیش از هر چیز، آگاهی

 بر حق آموزش کودکان در کشور است. 19-پیدا و پنهان بحران کووید

ی نشان داد که موضوع آموزش در زمان هر زمان دیگر از بیش 19-کووید بیماری گیری همه
مند و اصولی  بحران به چه میزان مورد غفلت نظام آموزشی کشور و نیازمند توجه و اقدام نظام

ریزان آموزشی و طلبِ  گذاران آموزشی است. بنابراین، جلب توجه برنامه مسئوالن و سیاست
هدف ما بوده است. همچنین از این طریق از فعاالن ادیگر از ثر ؤگویی و اقدام م پذیری، پاسخ مسئولیت

 از مند دغدغه دانشجویان و پژوهشگران و باکیفیت آموزشِحوزۀ حقوق کودکان، کنشگران حق 
... و آموزشی مطالعات شناسی، روان کودک، حقوق تربیتی، علوم اجتماعی، علوم مختلف های حوزه
ان کرونا، به همنشینی، همفکری، تولید محتوا و ربح های آموخته درس بر تکیه با تا کنیم می دعوت

 حق آموزش همۀ کودکان تأمینهای موجود در  ثر از بحران و چالشأآموزشِ مت موردکنشگری در
 .کنند روشن کالن و متوسط خرد، سطوح در آموزشی گذاری سیاست برای راهی چراغ و بپردازند
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 عنوان تعهد دولت حق آموزش به تأمین 

در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقشی حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و  1پرورشآموزش و 
های  های مختلف و رشد متعادل انسان در جنبه ها در زمینه ایجاد شرایط الزم برای شکوفایی آن

دار آن است  عقالنی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت سنگینی است که آموزش و پرورش عهده
، طی آن، چهار نوع یادگیری حاصل 2تعبیر یونسکو یندی است که بهافر آموزش (.1۷: 1391)علیزاده، 

یادگیری برای زندگی کردن با یکدیگر، یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن امور  :شود می
ا بر جریان دهد ت (. آموزش به هر فردی امکان می:Senyonjo, 2009 357و یادگیری برای بودن )

 تری داشته باشد. ثرتر و نظارت جامعؤاش و خصوصاً بر دولت، کنترل م زندگی خود، محیط اجتماعی
 و مدنی حقوق تحقق و افراد استقالل آزادی، شکوفایی عوامل ترین مهم از یکی آموزش حق رو، ازاین

آوردن امکانات  فراهم برای دولت پذیری مسئولیت با فقط آن تحقق که شود می شناخته سیاسی
که زمینۀ  ،«3افزا قدرت»عنوان یک حق  آموزشی با کیفیت برای همه میسر است. حق آموزش به

کند تا از آن طریق بتواند از سایر حقوق و  ها و استعدادهایش را فراهم می برخورداری فرد از توانایی
المللی بسیاری در   اسناد بیند، در زمرۀ حقوق بشر موضوعه قرار گرفته و در شومند  تکالیف خود بهره

 (.,Beiter :2006 28-30شده است ) 4ای شناسایی سطح جهانی و منطقه
المللی و  خصوص آموزش برای مفاهمه، همکاری و صلح بیننامۀ یونسکو در براساس مادۀ یک توصیه
اجتماعی است یندهای زندگی اتمامی فر» های اساسی، آموزش و پرورش شامل آموزش حقوق بشر و آزادی

ها، استعدادها،  مندی از همۀ توانایی منظور بهره های اجتماعی برای پرورش آگاهانه به که افراد و گروه
عنوان  (. بر مبنای این تعریف، حق آموزش به18Beiter :2006 ,« )گیرند ها و دانش شخصی یاد می گرایش

                                                                 
1. Education 
2. UNESCO 
3. Empowering 

( کنوانسیون 1) 28(، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مادۀ a)2بند  13جهانی حقوق بشر، مادۀ  ۀاعالمی 1بند  26ر.ک: مادۀ . 4
 (1960کنوانسیون منع تبعیض در آموزش)(، a)4 ۀحقوق کودک و ماد

منشور  1۷، مادۀ 1952کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  1 ۀپروتکل شمار 2حقوق و وظایف انسان، مادۀ  ۀاعالمی 12همچنین ر.ک: مادۀ 
منشور آفریقایی  11 سالوادور به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مادۀ پروتکل الحاقی سان 13، مادۀ 1981آفریقایی حقوق بشر و مردمان 
 2000حقوق بنیادین ۀاروپا دربار ۀمنشور اتحادی 14و مادۀ  1996منشور اجتماعی اروپا  1۷، مادۀ 1990مربوط به حقوق و رفاه کودک 
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کافی را  ۀای که بتواند از استعدادهایش بهر گونه افزا توانایی فرد را شکوفا خواهد کرد به تیک حق قدر
مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  افزا (. حقوق قدرتCoomans, 1995: 1-2ببرد )

 شرط اجرای دیگر حقوق انسانی هستند. کنند، به همین دلیل، پیش فرهنگی را تسهیل می

عنوان یک حق  که حق آموزش را بهالمللی است  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نخستین سند بین
کنوانسیون یونسکو علیۀ تبعیض در آموزش  2بشری به رسمیت شناخته است. همچنین، مادۀ یک بند 

جمله دسترسی به آموزش، استاندارد و کیفیت آموزشی و همۀ اشکال و سطوح آموزش از( »9601)
(. erheyde, 2006: 11V-12داند ) را جزو حق بر آموزش می« شود شرایطی که آموزش ارائه می

دارد که  تأکید( با به رسمیت شناختن حق آموزش برای کودکان، 1989) کودک حقوق نامۀ پیمان
برای بسترسازی و بسیج امکانات  ،عنوان متولی جامعه به ،ای است که دولت آموزش و پرورش وظیفه

ای برساند که هیچ کودکی برای فراگیری علم، کمبود یا مشکل  بر عهده دارد تا جامعه را به مرحله
 (.345-344: 1390نداشته باشد )پیوندی،

ام قانون اساسی نیز مورد  سی حق کودکان برای برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصلِ
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را »گذار تصریح کرده  و قانونقرار گرفته  تأکید

کفایی ایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودو وس آورد برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم
های برابر آموزشی  حق آموزش و پرورش رایگان و ایجاد فرصت«. طور رایگان گسترش دهد کشور به

عنوان  نامۀ حقوق کودک به با پیوستن جمهوری اسالمی ایران به پیمان 13۷2در سال برای همۀ کودکان 
ساله و  انداز بیست االجرا به نظام تقنینی ایران افزوده شده و متعاقب آن در قالب سند چشم امری الزم

 نظر قرار گرفته است.گذاری ایران مد های مختلف، در نظام سیاست های توسعه در دوره برنامه

 چارچوب چهارگانة حق آموزش

که وظیفۀ نظارت بر مفاد این میثاق را بر عهده  ،1کمیتۀ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
خود معتقد است که آموزش در همۀ اشکال و در همۀ سطوح باید  13عمومی شمارۀ  ۀدارد، در نظری

                                                                 

اجتماعی و ای از متخصصان مستقل است که اجرای میثاق حقوق اقتصادی،  ه( مجموعCESCRکمیتۀ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) .1
 تشکیل شد. 1985می  28شورای اقتصادی و اجتماعی در تاریخ  1۷/1985 ۀموجب قطعنام کند. این کمیته به ها را رصد می فرهنگی توسط دولت
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(، Accessibilityپذیری ) س(، دسترAvailabilityموجود بودن ) ۀهای چهارگان دارای قابلیت
 CESCR Generalشد )با( Adaptabilityپذیری ) ( و انطباقAcceptability)پذیرفتنی بودن 

para6 1999: Comment No.13,ها نسبت به حق  یات تعهدات دولتئتوان جز (. بنابراین می
این چهار کارگیری  آموزش کودکان را در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش بررسی کرد و با به

 (.13991)توماسفسکی، شاخص به چگونگی عملیاتی کردن این حق پرداخت
: تعهدات دولتی مبنی بر احترام گذاشتن به حق انتخاب والدین یا آزادی تأسیس موجود بودن

مدارس، معرف محتوای سیاسی و مدنی حق بر آموزش است. بنابراین موجود بودنِ آموزش دو الزام 
عنوان یک حق مدنی و سیاسی که مستلزم آن است  گیرد: حق بر آموزش به ر میدولتی متفاوت را درب

که الزم ؤسسات آموزشی تأسیس کنند، ضمن آنغیردولتی اجازه دهد تا م آفرینانِ که دولت به نقش
کند، و یا ترکیبی از این  تأمینها را  آن ۀمؤسسات آموزشی مورد نیاز را تأسیس یا بودج است خود

دیگر تعهد  ۀجنب .2دنکار گیرد تا موجود بودن آموزش را تماماً تضمین ک اقدامات و سایر ابزارها را به
 ممکن دولت. است قدرت ازدولت  ۀموجود بودن مدارس حفاظت در مقابل سوءاستفاد به تضمینِ

 خود بیان آزادی از استفاده با آموزان دانش و معلمان چراکه کند، تعطیل را آموزشی مرکز یک است
بنی بر م خود تعهد و بگیرد نادیده را آموزش حق است ممکن یا. اند کشیده چالش به را رسمی  روایت

موجود بودن آموزش در سطح مدارس به  ،کلیطور به تضمین موجود بودن آموزش را نقض کند.
بودجه برای مدارس دولتی مربوط  تأمین و سیس مدارس،أسیس/تعطیلی مدارس، آزادی برای تأت

ها و  معیارهای استخدام، آموزش ضمن خدمت و ارتقای مهارت شود. این شاخص در سطح معلمان می
های اتحادیۀ صنفی، قوانین کار،  دانش معلمان و کارگزاران آموزشی، صالحیت تدریس، آزادی

 (.3991)توماسفسکی، گیرد های شغلی و آزادی آکادمیک را در می مسئولیت

اصلی که از  ،: دسترسی به مدارس دولتی باید با اصل منع تبعیض هدایت شوددر دسترس بودن
ترین اصول حقوق بشر بوده و الزم است بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  مهم

همچنین حقوق کودک اعمال شود. رفع تبعیض منوط به تحقق تدریجی نیست، بلکه باید بالفاصله و 

                                                                 

 .است شده منتشر و ترجمه 1399 اسفند در کودکان، حقوق از حمایت انجمن پژوهش واحد ترجمۀ کارگروه توسط کتابچه این .1
2. Supreme Court of India – State of Maharashtra v. Vikas Sahebrao Roundale and Others, judgment of 11 August 
1992, paras. 2–3 and 12, (1992) 4 Supreme Court Cases 435. 
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ارد و کمیتۀ میثاق طور کامل محقق شود. در دسترس بودن آموزش در سطوح مختلف تعاریف مختلفی د به
پذیری، احقاق آن  این میثاق، ضمن تعریف دسترس 13حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تقسیر مادۀ 

(. ,para6 1999: CESCR General Comment No.13) ها برشمرده است را از وظایف دولت
دودۀ سنی مطابق این شاخص، دولت موظف است دسترسی به آموزش را برای تمام کودکان در مح

در دسترس  ،اجباری فراهم کند. عالوه بر این، آموزش اجباری باید رایگان باشد. بنابراین آموزشِ
آموز و حق  شکل فراگیر و رایگان، با کسب اطمینان حداکثری از حضور دانش به ،بودن آموزش

 (.1399)توماسفسکی، شود می تأمینوالدین بر انتخاب مدرسه 
کند؛  گری از جانب دولت را ایجاب می دلیل ماهیتش، تنظیم به»آموزش : حق بر پذیرفتنی بودن

حسب زمان و مکان، و بسته به نیازها و منابع اجتماع و افراد، مختلف گری ممکن است بر این تنظیم
دولت باید اطمینان حاصل کند تمام مدارس  (European Court of Human Rights, 1968) «باشد

قبول  آموزش قابل ۀای از ارائ ترتیب، گوشه شده، مطابقت داشته باشند و بدین با حداقل معیارهای تعیین
های  ، یکی از جنبه1990بر آموزش در اسناد سیاستی از دهۀ  «1کیفیت» ۀکند. افزودن مؤلف را تضمین 
ا برجسته کرده است. دامنۀ پذیرفتنی بودن آموزش، با تمرکز بر آموزش ر پذیرفتنی بودن مهم مقولۀ

ها، زبان آموزش را در اولویت قرار داده است. این نگرش به آن  حقوق افراد و مردمان بومی و اقلیت
معناست که آموزشی که زبان آن برای کودکان )و همچنین بعضاً برای معلمان( بیگانه است، پذیرفتنی 

تربیتی و پرورشی مدارس را  راستای شاخص پذیرفتنی بودن، شیوۀیه بدنی نیز در نیست. ممنوعیت تنب
از طریق  توان گفت پذیرفتنی بودن آموزش کلی میطور در بسیاری از کشورها تغییر داده است. به

گیری و محتوا، نظم  ، احترام به تنوع، زبان آموزش، جهت2تنظیم و نظارت بر استانداردهای ضروری
 (.1399)توماسفسکی، شود آموزان محقق می حقوق دانشمدرسه و 

یند ا: آنچه الزم است کودک در مدرسه بیاموزد و چگونگی سازماندهی فرقابل انطباق بودن
یند اپایانی بوده است. رویکرد معمول این است که محتوا و فر ها و تغییرات بی چالش أمنش یادگیری

                                                                 
1. Quality 

نظر از شرایط و امکانات، باید  است که صرفمعنای ضوابط و اقداماتی  است، و به Minimum Standardsاستانداردهای ضروری ترجمه  .2
 .رعایت شوند
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حال  .سال در آینده نگریسته شود عنوان فرد بزرگ ک بهای بازبینی شود که به کود گونه آموزش به
داند. انتخاب  کودک را ضروری می ۀنامۀ حقوق کودک اولویت بخشیدن به منافع عالی آنکه پیمان

دن پذیر مان پذیر بودن و انطباق نامه بر ضرورت انطباق هر کودک در پیمان ۀارجاع دادن به منافع عالی
شکل « آموزش»و « مدرسه»اساس این شاخص، تفکیکی مفهومی میان رکند. ب می تأکیدنظام آموزشی 

گرفته است تا آموزش را برای کودکان زندانی یا کودکان کار نیز مهیا کند. از آنجاکه این کودکان 
ها هستند انتقال داده شود.  جایی که آن توانند در مدرسه حاضر شوند، آموزش باید به هر ندرت می به

آموزش با توجه به نیازهای خاص آموزش خارج از مدرسه برای گروه کودکان قابل انطباق بودن 
 (.)همانشود  دارای معلولیت، پناهنده، محروم از آزادی و کودکان کار محقق می

 حق آموزش در شرایط وقوع بحران 

آن برای کودکان  تأمینبحران در حق آموزش به مجموعه شرایطی اشاره دارد که در آن حق آموزش و 
 شود: به چهار گروه تقسیم می اً(. این شرایط عموم,Burde 2005گیرد ) در معرض خطر قرار می

 همراه با خشونت است. های اجتماعی و بعضاً بحران سیاسی که شامل ناآرامی ـ

 توجهی از دنبال آن درصد قابل و به شود میبحران اقتصادی که منجر به افزایش فقر در جامعه ـ 
 کند. کودکان را روانۀ زندگی در خیابان یا بازار کار می

وجود  به .زیستی یا فجایع طبیعی که به دالیلی چون خشکسالی، سیل، زلزله و.. بحران محیطـ 
 آید. می

 .یابد می گسترش مسری های بیماری گیری همه پی در که سالمتی و بهداشت بحرانـ 
(1020 Anis,unpublished, & Harwood) 

نحوی امر آموزش را مختل کند و مانع از تحقق این حق اساسی  تواند به ها می هریک از این بحران
های آموزشی در زمان وقوع بحران از عواملی است  برای کودکان شود. عدم ثبات در تعریف برنامه

ش و منجر به حذف آموز گاهیامری که ، زند میآموزشی استاندارد دامن های  که به کمبود برنامه
 .(,Burde 2005)نیاز در شرایط بحرانی خواهد شد های کمکی مورد پرورش از میان دیگر فعالیت

نیاز به آموزش و پرورش در شرایط بحرانی افزایش یافته  موردآگاهی مردم در ،های اخیر در سال
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 ت. نخستاس گرفته قرار توجه مورد حوزه دو در بحران زمان در آموزش نقش اهمیت، هنتیجدرو 
تنها با وجود شرایط بحرانی حق آموزش از عهدۀ نهادهای مسئول خارج  درک این موضوع که نه

بعد از  ،دوستانه های انسان عنوان یک اولویت در پیگیری شود، بلکه آموزش و پرورش باید به نمی
حداقل  کردن فراهم راستای در تعهد و اراده وقوع بحران نیز مد نظر قرار گیرد. دومین موضوع

 (.,INEE 2010گویی به نیازهای آموزشی در شرایط بحرانی است ) کیفیت و پاسخ
آژانسیِ  شبکۀ بین ،«1آموزش برای همه»مبانی اساسی  تأمینگویی به این نیازها و  برای پاسخ

« 2استانداردهای ضروری آموزش و پرورش در شرایط بحرانی» با عنوان را سندیآموزش در بحران 
بعد از  تا حق دسترسی به آموزش و پرورش را در شرایط بحرانی و بازسازی مقدماتیِ کردتنظیم 
ها را تسهیل  شده توسط دولت های آموزشی طراحی و امکان نظارت و ارزیابی برنامه تأمینبحران 

های سنی، در  های یادگیریِ کیفی را برای همۀ گروه فرصت 3آژانسیِ آموزش در بحران . شبکۀ بینکند
برد  کند و آن را با معیار قرار دادن پنج استاندارد ضروری پیش می تعریف می ،وقعیتی از بحرانهر م

(2003 UNESCO,). 

استاندارد اول شامل تحلیل، هماهنگی و مشارکت اجتماعی است که زیربنای سایر استانداردها 
شود. تمرکز اصلی این  عنوان استاندارد بنیادین این سند شناخته می محسوب و به همین دلیل به

مبنای اساسی برای اجرای  نفعان است. این عوامل مشارکت ذی استاندارد بر نیاز به ارزیابی درست و
 شده طراحی ۀجانبه اجرا شوند تا تضمین شود برنام صورت همه و باید به هستنداستانداردهای دیگر 

و در ایجاد  دارد تأکیدرسی به آن متناسب با موقعیت است. استاندارد دوم بر محیط آموزشی و دست
آموزان را برای مشارکت  ساختن فضایی که دانش ،کوشد های آموزشی ایمن و باکیفیت می فرصت

 دگانِکنن تأمینکه  موضوع را توان این با معیارهای این استاندارد می .معنادار و فراگیر توانمند سازد
زده،  اند و همۀ کودکانِ بحران ارزیابی قرار دادهپذیر را مورد  های آسیب نیازهای خاص گروه آموزش

های آموزشی را دارند، بررسی و از اجرای آن  گونه تبعیضی، امکان دسترسی به فرصت بدون هیچ
. استاندارد سوم به آموزش و (,INEE,; 2013 Save the Children 2010) اطمینان حاصل کرد

                                                                 
1. Education For All 
2. Minimum Standards For Education In Emergencies (MSEE)  
3. The Inter Agancy Network For Education In Emergencies 
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ای و حمایت،  حرفه ۀهای درسی، آموزش، توسع یادگیری مربوط است و شامل مواردی چون برنامه
شود که با هدف تقویت تدریس و  یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری می دستورالعمل و فرایندهای

شده و تناسب فرهنگی آن  شوند تا از کیفیت آموزش ارائه یادگیری در زمان بحران پیگیری می
یت آموزگاران و دیگر کارکنان آموزشی است و اطمینان حاصل شود. استاندارد چهارم مرتبط با فعال

شود. با توجه به این استاندارد، انتخاب معلمان و  نحوۀ مدیریت منابع انسانی در مواقع بحران را شامل می
  صورت مشارکتی، شفاف، عاری از تبعیض و با در نظر گرفتن معیار برابری سایر پرسنل آموزش باید به

اجرای آن مربوط است.  ۀگذاری آموزشی و نحو م و آخر به سیاستجنسیتی باشد. استاندارد پنج
ها و  اطمینان از این موضوع است که سیاست شود که در این بخش به آن توجه میترین موضوعی  مهم

 (.,INEE 2010) کند آموزان و فضای آموزشی حمایت می از معلمان، دانش ،های کالن برنامه
واقع همان اصول جهانی مبتنی بر رویکرد شرایط بحرانی، درضروری آموزش در استانداردهای 

گویی و  افزایی، پاسخ کنند؛ مشارکت، عدم تبعیض، قدرت محور به آموزش را منعکس می حق
اصولی که زیربنای طراحی چارچوب چهارگانۀ  ،( UNICEF,& UNESCO 2007مداری ) قانون

توان چنین  دهد. بنابراین می کل میها را ش حق آموزش توسط دولت تأمینحق آموزش در جهت 
 شاخص چهار هماننتیجه گرفت که استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران، بازتابی از 

 موجود) نشود متوقف آموزشی های فعالیت اضطراری شرایط در. 1 کنند؛ می تأکید زیرا ند،محور حق
مند شوند )در دسترس بودن(،  های آموزشی بهره مۀ کودکان بتوانند بدون تبعیض از فعالیته. 2 ،(بودن

دیده باشند )قابل  های درسی مرتبط با موقعیت پسابحران باشد و معلمان آموزش الزم را  . برنامه3
های آموزشی متناسب با موقعیت موجود و وضعیت کودکان باشند )قابل  . برنامه4قبول بودن( و  

 .(Piasentin, 2015)انطباق بودن( 

 19-کووید گیری همه دورانش در حق آموز

های نوینی  دست به گریبان است و روش 19-گیری کووید حاضر سراسر جهان با بحران همه حالدر
کار گرفته شده است. تعطیلی مدارس و مراکز مراقبت از  به بیماریبرای پیشگیری از گسترش این 

وکارها و معلق  تعطیلی برخی کسب گذاری فیزیکی، های فاصله کودکان، اعمال قرنطینه و دستورالعمل
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بعضی از این اقدامات هستند و با وجود  محور و تفریحی های اجتماع شدن برخی خدمات و برنامه
گیری تا چه زمانی و با چه  ، هنوز مشخص نیست که این همهبیماریآغاز واکسیناسیون علیه این 

مدت و بلندمدت این  کوتاه مقیاسی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت. مسلماً عواقب
ویژه کودکان خواهد  های مختلف به گیری اثرات پنهان و آشکاری بر ابعاد مختلف زندگی گروه همه

 .(1399تکفلی و وامقی،داشت )
به خطر افتادن حق آموزش است. تعطیلی جهانی مدارس  ترین پیامدهای این بحران مهمیکی از 

صورت موقت یا دائم تعطیل  ور مدارس تمام کشور خود را بهکش 188سابقه است. بالغ بر  اتفاقی بی
آموزان جهان با  درصد از دانش 91میلیارد کودک و نوجوان یعنی  1.5اند و تحصیل بیش از  کرده

 155(. تعطیلی سراسری مدارس، حدود ,UN,; 2020 UNICEF b 2020)اختالل مواجه شده است 
آموز مقطع راهنمایی  میلیون دانش 53۷آموز دبستانی،  نشمیلیون دا 691دبستانی،  میلیون کودک پیش

. درک میزان و (,CCSA 2020)قرار داده است  تأثیر آموز دبیرستانی را تحت میلیون دانش 191و 
انسانی  ۀکه بر فرایند یادگیری نسل جدید و رشد و تکامل سرمای ،رفته دستعمق این ظرفیت از

های ناشی از این موضوع، بسیاری از مدارس  اثرگذار بوده، دشوار است. برای به حداقل رساندن آسیب
مجازی را   های آموزشی تلویزیونی یا رادیویی و آموزش های یادگیری از راه دور مانند برنامه روش

رای گروهی از ب فقط، اما این راهکارهای جایگزین اند آموزان خود تدارک دیده برای دانش
 استفاده بوده است. آموزان در دسترس و قابل دانش

 فقطاند، اما این اتفاق  بستر ملی یادگیری از راه دور را ارائه و آماده کرده کشورها سومبیش از دو
های آموزش و پرورش  درآمد رخ داده است. درواقع، سیاست درصد کشورهای فقیر و کم 30در 

های دیرینه را بیش از پیش برجسته کرده است. کودکانی که در  نابرابری متمرکز بر یادگیری مجازی
کنند، حتی اگر بتوانند به این شبکه اتصال  جهانی اینترنت زندگی می ۀها از شبک ترین مکان منفصل

 دالیل ست. در کشورهایی که بها گران نیز سرعت دارند که اتفاقاً اتکا و کم پیدا کنند، اینترنتی غیرقابل
جمله بنگالدش، هند و میانمار، شود، از ای اعمال می صورت منطقه اسی و امنیتی قطعی اینترنت بهسی

ها برای برخورداری از آموزش مجازی اندک است. با توجه به آمار  امید کودکان و خانواده
نیمی از  فقطنوجوانان در جهان از خدمات دیجیتالی محروم هستند،  سوم یک پیشابحران، تقریباً
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درصد  38 فقطدرصد خانوارهای شهری و  ۷3انوارهای سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند، خ
های  خانوارهای روستایی تلویزیون دارند، دختران در مقایسه با پسران دسترسی کمتری به فناوری

کشور به بیش از یک زبان ارائه  پانزده فقطین خدمات آموزشی از راه دورِ دیجیتال دارند و همچن
های  ها در دسترسی به فناوری این است که کمبود زیرساخت ۀدهند شده است. همۀ این موارد نشان

رود  بسیاری از کودکان را از یادگیری و آموزش محروم ساخته است. همچنین انتظار می دیجیتال
ورها و هم در درون کشورها تفاوت کیفیت و قابلیت دسترسی یادگیری از راه دور هم در میان کش

های ویژه و  . در این میان، گروه(,HRW,; 2020 UN,; 2020 CCSA 2020)زیادی داشته باشد 
کردند، با  انع دسترسی به آموزش را تجربه میپیش از این هم مو که احتماالً ،پذیری از کودکان آسیب

مانند کودکان ساکن ، خواهند شدحق تحصیل خود مواجه  موردهای بیشتری در محرومیت و چالش
ها که از اینترنت برخوردار نیستند یا کودکان دارای  های غیررسمی و موقت و اردوگاه گاه سکونت

برانگیز بوده  های آموزش از راه دور برای آنان چالش معلولیت و نیازهای ویژه که استفاده از برنامه
 (.HRW, 2020; UN, 2020) است

منجر به اضافه شدن بار مسئولیت آموزش  این است که تعطیلی مدارس جه دیگرتو نکتۀ قابل
هم در  ، آن1های والدین و مراقبان شده است سن، به سایر مسئولیت  ویژه کودکان کم کودکان، به

های شغلی برخی والدین یا مراقبان نیز  شرایطی که مسئولیت مراقبت از کودکان در منزل به مسئولیت
سن در  کنار عوامل متعدد ازجمله دسترسی به ابزار مناسب یادگیری کودکان کم افزوده شده است. در

ها و امکانات یادگیری از راه دور، توانایی و  شده در دسترسی به زیرساخت های مطرح منزل و نابرابری
های متعدد، بر یادگیری کودکان  قدرت سازگاری والدین و مراقبان برای مدیریت این مسئولیت

های جایگزین  . با توجه به نبود یا کمبود دسترسی به شیوه(,UNICEF b 2020)ت اثرگذر اس
ساز ترک تحصیل شود. این احتمال با  تواند زمینه های ناشی از تعطیلی مدرسه می آموزش، آسیب

گیری افزایش خواهد یافت.  تر شدن بسته بودن مدارس و تعمیق رکود اقتصادی حاصل از همه طوالنی
دهد کودکانی که والدی را  وی در کنیا، نشان می آی های مشابه در گذشته، مانند شیوع اچ تجربۀ بحران

                                                                 

های جنسیتی و ساختار تقسیم کار جنسیتی  دلیل کلیشه که عمدۀ مسئولیت مراقبتی و فرزندپروری به ،صوصاً بر وضعیت زنانخ موضوع این .1
 .توجه است هاست، قابل بر دوش آن
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دلیل کار کردن یا  هایی از کودکان هم به محتمل است به مدرسه بازنگردند. گروه دهند از دست می
ویژه  مراقبت از خویشاوندان بیمار و سالمند دیگر به مدرسه بازنخواهند گشت. ممکن است کودکان به

مناطق  . درشوددختران در این دوران، درگیر ازدواج زودهنگام شوند و بازگشتشان به مدرسه بعید 
ها و  شوند که به گروه تشویق می احتماالً کودکانی که دیگر در مدرسه نیستنددرگیر جنگ و نزاع، 

تخریب و غارت شوند  نیروهای نظامی بپیوندند، همچنین امکان دارد که مدارسِ خالیِ این مناطق اشغال،
. (UNICEF, 2021 ;UN, 2020 ;UNICEF a, 2020) امور نظامی قرار گیرند ۀو مورد استفاد
ها و جامعۀ جهانی در این زمان باید بیش از پیش اطمینان حاصل کنند که همۀ  بنابراین دولت

به کشورها  ها، دسترسی برابر به آموزش دارند. یونسکو نیز کودکان در انواع شرایط و موقعیت
توصیه کرده است که برای اطمینان از تداوم فرایند یادگیری، انواع راهکارهای نیازمند فناوری باال، 

(. همچنین ,HRW,; 2020 UNICEF b 2020) کار ببرند فناوری کم و بدون فناوری را توامان به
ویژه به  ای برای بازگشت تمام کودکان، با توجهِ باید اقدامات ویژه ،پس از بازگشایی مدارس

های کودکان برای  های مالی از مدارس و خانواده پذیر، تدارک دیده شود و حمایت های آسیب گروه
 (.,HRW 2020)سازی بازگشت به مدارس در نظر گرفته شود  زمینه

 19-گیری کووید ابعاد پرورشی آموزش در دوران همه

ارچوب حق آموزش الزم است تا از هر دو واژۀ آموزش و اشاره شد، برای فهم چ طور که قبالً انهم
پرورش استفاده شود. در این ساختار، منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و 

کوششی است که معلم در راستای انتقال معلوماتی خاص به  ای است. آموزش آموزی حرفه مهارت
معنی گسترش نگرش، دانش، مهارت و الگوهای رفتاری  برد. اما پرورش به کار می به آموز دانش

. (1390)آرمند، موردنیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین است 
های زندگی و دانش  تواند به توسعه و پیشرفت مهارت می این، پرورش کودکان در این چارچوببنابر

 امری که نیازمند توجه توامان به نیازهای جسمانی و روانی اوست. ،ها تعبیر شود اجتماعی آن

نامۀ  پیمان 19و  18ها مطابق مواد  عنوان حقوق اساسی آن سالمت جسمی و روانی کودکان به
ترین شکل ممکن، مورد توجه کشورهای طرف  حقوق کودک، موضوعی است که باید به عالی
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عنوان متولی اصلی امر آموزش کودکان  راستا، نظام آموزش و پرورش بهاین  نامه قرار بگیرد. در پیمان
ها بر سالمت  جمله حق آنتأمین و توجه به حقوق کودکان ازدر کشور، یکی از نهادهای اصلی برای 

جمله وظایف حیاتی یک نظام ورش و رشد کودک در همۀ ابعاد ازجسمی و روانی است. بنابراین پر
های آهن میان دختران، تدارک ساعات ورزش و  . توزیع شیر یا قرصآموزشی کارآمد است

های بدنی از یک سو و حضور مشاوران و آموزگاران پرورشی در مدارس از سوی دیگر،  فعالیت
 های توجه به این ضرورت است. همگی بخشی از شاخص

پیشرفت کودکان صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، رشد و  ، چه به19-کووید بیماریگیری  همه
ای تازه و  پدیده عنوان بهگیری در چنین ابعادی  قرار داده است. از یک سو، همه تأثیر را تحت

رو کرده است و از سوی دیگر  را با انواع تنش و اضطراب روبه ،ویژه کودکان به ،نشده افراد تجربه
نوعی بر فرایند  که هریک بههای خاصی را خلق کرده  دلیل اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی، موقعیت به

وپاگیر اجتماعی و اقتصادی، ترس از سرایت  جدید و دست  گذار هستند. پیکربندیتأثیررشد کودکان 
ترها،  ، زندگی منزویِ خانوادگی، بسته شدن مدارس، نبود شبکۀ حمایت از بزرگبیماریو ابتال به 

وقت بودن برای والدین و  قب تماماز دست دادن عزیزان، دشواری ترکیب دورکاری و یک مرا ترسِ
زای قبلی  پذیری در برابر عوامل آسیب مراقبان، معضالت مالی ناشی از رکود اقتصادی و افزایش آسیب

های روانی میان اعضای خانواده، همگی منجر  نظیر خشونت خانگی، استفاده از مواد مخدر و بیماری
توانند به درجات مختلف، رشد و پرورش  یشوند و م به افزایش اضطراب و دلهره در کودکان می

 (.Araújo et al, 2020د )نها را مختل ساز آن
های یادگیری و تعامالت  رشد فکری نیازمند محیطی انگیزشی و غنی، تغذیۀ کافی، فرصت

ها محدود شده  اجتماعی با مراقبانی متوجه و مسئول است. اما در شرایط فعلی، دسترسی به این فرصت
کودکان به خطر خواهد افتاد. تسکین و جبران بسیاری از فرایند رشد و تکامل  هیجنتدراست و 

بخشی، استراتژیک و  بر کودکان در سنین پایین نیازمند رویکردهای بین 19 -گیری کووید اثرات همه
 های اولیه است افزایی مداخالت بهداشتی و درمانی، تغذیه، امنیت، محافظت، مشارکت و آموزش هم

در ادامه، نیازهای پرورشی کودکان را در دو بعد  ،د. با توجه به این موار(1390و وامقی،  )تکفلی
 دهیم. جسمانی و روانی مورد بررسی قرار می
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 سالمت جسم

شاید با تسامح بپذیریم که با تعطیلی مدارس و جایگزینی آموزش مجازی، آموزش محتواهای درسی 
توان کتمان کرد که رشد جسمانی و روانی کودکان با  همچنان در دسترس کودکان قرار دارد، اما نمی

های  محدود به حضور کودکان در کالس فقطرو شده است. آموزش مجازی  اختالالت جدی روبه
ها، تولید محتوا و انجام تکالیف مربوط  بلکه تمرین آموخته ،افزار شاد نیست زشی در فضای نرمآمو

ناچار  کودکان به ،گیرد. بنابراین صورت می  وسیلۀ گوشی هوشمند و تبلت به مدرسه نیز همگی به
را نیز    یهای باز ساعات بسیاری را سرگرم ابزارهای دیجیتال خواهند بود و اگر به این ساعات، زمان

آن را ضروری  رسیم که توجه به آن و اتخاذ راهکارهای کنترلِ اضافه کنیم، به رقم خطرناکی می
های دسترسی  اکثر این اقدامات نیازمند اینترنت مدام فعال هستند و آسیب ،کند. از سوی دیگر می

کودک و  شناس گفتۀ یک روان بدون پایش و آموزش کودکان به اینترنت بسیار جدی است. به
نیافتۀ  مغز توسعه همراه است که نوجوان، بازی با تلفن همراه با آزاد کردن دوپامین در بدن کودکان

. نکتۀ دهند خود را نشان می مشکالت تمرکز کودکان ،زمان مرور به ،دهد و ها را هدف قرار می آن
دن کودکان را مختل دقیقه استفاده از تلفن همراه ساعت خواب ب سی فقطتوجه این است که  قابل
شود تا  کند. همچنین افزایش ساعت استفاده از گوشی هوشمند، منجر به اعتیاد جدی در کودکان می می

کند. از سوی دیگر، کاهش فعالیت  قراری می ها را دچار تشویش و بی آن که نبود این ابزارها آنجا
ۀ کودکان را در معرض افزایش تودفیزیکی در نتیجۀ استفاده از تلفن همراه و عدم حضور در مدارس، 

براساس  (.1399حسینی نیکو، )دهد  های قلبی و دیابت قرار می بدنی و انواع عوارض آن نظیر بیماری
کرونا در  ومیر در اثر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احتمال ابتال و مرگ

میلیون کودک زیر پنج سال در کشور، حاضر از هشت  حالکودکان و نوجوانان چاق بیشتر است و در
 .(1399عبداللهی، وزن و چاقی هستند ) حدود یک میلیون و صدوبیست هزار نفر دچار اضافه

تحرکی داشت و  گیری نیز سبک زندگی جوامع بشری میل به ایستایی و کم پیش از این همه
ها را از داشتن  آن هوشمندان با ابزارهای دیجیتال و ای و عجین شدن زندگی کودک های رایانه بازی

و قرنطینۀ ناشی از آن این امر را تشدید 19-داشت. بیماری کووید میثر بدنی بازؤفعالیت مستمر و م
های تفریحی را موجب شده  ها و مکان بدنی مدارس و تعطیلی پارک کرده و حذف ساعات تربیت
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شده حذف شده یا کاهش  می اندک زمانی که صرف بازی و فعالیت فیزیکی همان که طوری به ،است
هایی که معلمان ورزش در  بر فعالیت ربط در این زمینه باعث شد عالوه یافته است. تالش نهادهای ذی

بدنی  های آموزشی تلویزیون نیز ساعاتی را به زنگ تربیت کردند، برنامه اپلیکیشن شاد ارائه می
 ،هر روز پیش از شروع تدریس ،گفتۀ وزیر آموزش و پرورش، در شبکۀ آموزش اختصاص دهد. به

این، وجود با  .(1399)حاجی میرزایی ب،  شود زنگ ورزش و کالس درس تربیت بدنی برگزار می
نظر  آموزان در خانه در دسترس نیست و به های ورزشی از سوی دانش آماری از میزان انجام برنامه

ام کودکان و والدین بر سر انجام های ناتم های آموزشی، جدال رسد با توجه به حجم باالی ساعت می
ندرت و ناپیوسته  های مستمر ورزشی به تکالیف و وابستگی شدید کودکان به گوشی، در عمل فعالیت

 انجام شود.

مدت از تلفن هوشمند، تبلت  طوالنی ۀموضوع دیگری که در این زمینه شایستۀ توجه است استفاد
به ممکن است دلیل فرم قرارگیری بدن هنگام استفاده از این ابزارها،  های شخصی است که به یا رایانه

تواند سبب  توجهی به این موضوع می ستون فقرات و ساختار اسکلتی بدن کودکان آسیب برسد. بی
زدگی دیسک  ها، کمردرد و بیرون های اسکلتی و عضالنی، تغییر شکل ستون مهره ایجاد بیماری

طور کامل  ها و ساختار اسکلتی بدنشان به که هنوز فرم استخوان ،کودکانها شود و این امر در  مهره
 .(1399)رجایی، انگیزد  شکل نگرفته، حساسیت بیشتری را برمی

ای بود که از اواخر  لهئهای استخوانی و بحث مهم پوکی استخوان و کمبود کلسیم، مس موضوع آسیب
ای  فت و بعد از در نظر گرفتن ردیف بودجهشمسی مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گر هفتاددهۀ 

، توزیع شیر بر عهدۀ وزارت جهاد 1385اختصاصی، توزیع شیر رایگان در مدارس آغاز شد. تا سال 
به بعد،  1394. از سال شد، آموزش و پرورش متولی این امر 1392اما پس از آن تا سال  ،کشاورزی بود
رو کرد تا آنجا که  روند توزیع شیر را با مانع روبه ئلهمسبودجه ایجاد شد و این  تأمینمشکالتی در 

بایست  ، می1398مصوب سال  ۀمطابق بودج ،قطع شد. دولت تقریباً 1396توزیع شیر در مدارس در سال 
در واکنش به  .(1398)بیرانوند، گرفت اما بهبودی در این فرایند حاصل نشد  توزیع شیر را از سر می

آموزان، مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش  میزان یادگیری دانشتغذیه در  سوء تأثیر
جمله سالمت جسمی، روحی و روانی های سالمتی از غذیه در تمام شاخصت سوء»و پرورش گفت: 
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وساز بدن،  های حرکتی، سوخت آموزان، فعالیت گذار است. این موضوع حتی در تمرکز دانشتأثیر
کدام هر ،اتتأثیراین  ۀثر است. در ادامؤم ...ریختگی الگوی خواب و هم ظه و بههای ذهنی، حاف فعالیت

آموزان در  دانش یادگیری و تحصیلی اثر منفی بگذارد و باعث شودتواند در پیشرفت  از این موارد می
باید نهادهای حمایتی که متولی کار هستند و  ماندگی بیشتری پیدا کنند که قاعدتاً تحصیلی عقب ۀحوز

د. نشد، تقویت شو دارس انجام میتر در م ای مانند توزیع شیر که پیش های تغذیه همچنین بحث
درصد  هفتادمدارس حذف شد و سال گذشته نیز حدود  ۀطور کامل، شیر از برنام که امسال به صورتیدر

« تعداد دفعات توزیع شیر در مدارس کاهش پیدا کرد. ،علت کمبود بودجه آن را حذف کردند و به
که در بسیاری از کشورهای  ،وعدۀ غذایی موضوع توزیع شیر و میان ،. بنابراین(1399 )محسن بیگی،

گیرد، در ایران پیش از بروز  آموزان قرار می صورت رایگان و همگانی در اختیار دانش دیگر به
های  هزینهرو بوده است و امسال با توجه به تعطیلی مدارس و افزایش  گیری نیز با معضل روبه همه

 ،بینی است که خبری از توجه به این امر مهم در میان نباشد گیری کرونا، قابل پیش دلیل همه دولت به
 کند. موضوعی که سالمت کودکان را با خطرات جدی مواجه می

یاری، در نتیجۀ  یاری نیز متوقف شده است. برنامۀ مکمل آهن مکمل آهن ۀاجرای برنام
خانۀ آموزش و پرورش، وزارت با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، ۀخانوزارت میان ای تفاهمنامه

برای پیشگیری از کمبود آهن و  ،ها به اجرا درآمد. در این طرح جهت بهبود وضعیت ریزمغذی
صورت  ماه در سال به چهارخونی دختران دبیرستانی، هر هفته یک عدد مکمل آهن به مدت  کم

شمار  های مکمل نیز یکی از بی . توقف توزیع این قرص(9613)عبداللهی، شد  رایگان توزیع می
همراه داشته و تاکنون پس از نزدیک به یک سال از شروع  پیامدهایی است که تعطیلی مدارس به

 شیوع ویروس کرونا، هیچ دستورالعمل جایگزینی تدوین نشده است.

 سالمت روان

های  روان کودکان و نوجوانان را به آسیبگیری، سالمت  و شرایط ناظر بر همه 19-بیماری کووید
کند. در شرایطی که همۀ مردم با ترس از ابتال و مرگ  فوری و نیز اختالالت درازمدت دچار می

بینند.  کنند، کودکان در این موجِ عظیم وحشت و اضطراب بیش از دیگران آسیب می زندگی می
ها و  آمیز، قرنطینه و کم شدن مهمانی گذاری فیزیکی، حذف آغوش و تماس بدنی محبت رعایت فاصله
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توانند بر رشد و  های گروهی می های دوستانه، تعطیلی مدارس و محدود شدن امکان بازی دورهمی
تواند رشد مغزی  ناپذیری بگذارند. محیط پراسترس می بالندگی کودکان اثرات مخرب و گاه جبران

های فکری  ی که از پیش دچار انواع وسواسکودکان را مختل کند. این موضوع در ارتباط با کودکان
باور متخصصان، سطح  کند. به تر می تر و خطرناک اند، یا ترس از جدایی دارند، شرایط را پیچیده بوده

کنند، بسته به اینکه چطور مورد حمایت قرار گیرند،  استرسی که کودکان در این دوره تجربه می
دالیل گوناگون متحمل  ی و میزان استرسی که والدین به، شرایط خانوادگدرواقعمتفاوت خواهد بود. 

بخش،  نجامد. تضمین احساسات رضایتا بدتر شدن اوضاع برای کودکان بیتواند به بهتر ی شوند، می می
های  تواند بدن کودک را به ترمیم آسیب شدن می داشته احساس امنیت و دوست تأمینهای شاد،  بازی

های  . در کنار استرس، انزوای اجتماعی و افزایش ساعت(l, 2020Araújo et aوارده وادار کند )
انگیزگی شده است. همین  رفتن احساسات و تجربیات منفی نظیر افسردگی و بی تنهایی افراد باعث باال

ها  امری که برای بسیاری از خانواده ،برد باال می شناسان را احتماالً امر، مراجعه به مشاوران و روان
 .(1399)دقیقی خداشهری، جمله اقتصادی و فرهنگی، در دسترس نیست تلفی ازدالیل مخ به

زا دامن  به تشدید عوامل استرس مجازی و انتقال کالس درس به خانهدر این شرایط، آموزش 
شود و این چرخه به  دار می خدشه دلیل فشار ناشی از آموزش مجازی زند. روابط والدفرزندی به می

انجامد. بسیاری از والدین در انتقال مفاهیم آموزشی  راب و خشم در کودکان میتولید و بازتولید اضط
به کودکانشان تخصص و تبحر الزم را ندارند. از سویی دیگر، زمان کافی نیز برای بسیاری از والدین 

کند.  تر می شرایط را برای کودکان سخت جای برخی والدین و آموزگاران ابهموجود نیست. انتظار ن
ن دهند و ای ن تحت فشار زیاد، گاهی با اشک، گریه و حتی خشم به تکالیف مدرسه تن میکودکا

باشد یا ارتباط سازنده با ها نقش داشته  نفس و سرخوردگی آن بهتواند در کاهش اعتماد موضوع می
 .(1399)ایرنا الف، شان را تهدید کند والدین

کنندۀ حریم خصوصی و خانوادگی کودکان  بستر آموزش مجازی در دوران قرنطینه، در مواردی نقض
قرار گرفته است. برخی از  تأکیدنامۀ حقوق کودک مورد  پیمان 16موضوعی که در مادۀ  ،بوده است

آموز از  دانش ۀشد ضبط های صوتی یا تصویر ، با نشر پیامناآگاه به حقوق کودک اعضای خانواده یا معلمانِ
 شوند. ساز هتک حرمت کودک می هایی همچون انجام تکلیف یا پرسش و پاسخ، زمینه موقعیت
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افتد.  پذیری به خطر می با فقدان ارتباط و منزوی شدن کودکان، اصل اساسی آموزش و جامعه
طور  توانند به ترین مسیر کشف و شناخت جهان است و روابط مجازی نمی روابط اجتماعی مهم

کامل، فقدان یا کمبود نیاز به روابط اجتماعی را جبران کنند، زیرا مغز کودکان برای رشد و 
گذاری احساسات دارد  به اشتراک و پرورش نیاز به ارتباطات فیزیکی مانند بازی کردن

(Gottbrath, 2020نبود پایگاه .)  های حمایتی در خانواده، عدم تبادل صمیمیت و ارتباط با افراد
ها، اخبار ناگوار، فقدان و از دست دادن اعضای خانواده،  خانواده، فامیل و دوستان، استرس نزدیک

خطری که به این مقوله دامن ها و عوامل پر رگ ناگهانی و محرکتغییر در شیوه و سبک زندگی، م
دی ح گیری هستند و سرعت اتفاقات به گذار در دوران همهتأثیرترین عوامل روانی  زنند، از مهم می

کند  زیستی نسبی را پیدا نمی ها فرصت سازگاری و رسیدن به یک به باالست که روان انسان
 (.1399)محمدکریمی، 

 ،تر شود. برای مثال تواند وخیم زا می های آسیب زمینه شرایط مذکور با وجود یکی از پیش
تنش و اضطراب بیشتری بر  هنگامی که خانواده با فقر اقتصادی دست به گریبان است، احتماالً

شود، تا آنجا که با تشدید احساس شرم سیستماتیک ناشی از فقر، شاهد افزایش  کودکان وارد می
احتمال افزایش  ،. از سوی دیگر1عمال خودکشی کودکان خواهیم بودمحور و اِ افکار خودکشی

کاری گستردۀ شرایط اقتصادی، اخراج گستردۀ نیروهای کار، بیبه خشونت خانگی با توجه 
های  مدت اعضای خانواده در خانه، بیشتر شده است. بحران سرپرستان خانوار و حضور طوالنی

باعث شده  ـ ناشی از تورم، رکود و بیکاری بسیاری از سرپرستان خانوار ـ خانوادگی درون اقتصادی
ین توجه را در نیازهای فرزندان خود با مشکل مواجه شوند و بیشتر تأمینها در  است که خانواده

که توان و انرژی الزم و کافی را برای حل مشکالت  طوری به ،ها صرف کنند آن ۀنیازهای اولی تأمین
شکل خشونت فیزیکی و گاه  تواند گاه به توانی می توجهی و کم ها نداشته باشند. این کم تربیتی آن

در  .(1399یرنا الف، خود را بروز دهد )ا های اجتماعی شکل خشونت عاطفی و دیگر آسیب به
رود و این امر از  شرایط محدودکنندۀ قرنطینه، ریسک افزایش خشونت و استثمار کودکان باال می

                                                                 

ای  رسانه19-دیکوو یماریب وعیهشت ماه اول بعد از آغاز ش یطبق بررسی روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق کودکان، مواردی که ط .1
 مورد خودکشی منجر به مرگ و یک اقدام به خودکشی است. 29اند شامل  شده
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های اجتماعی قابل استنتاج است. خط حمایتی کودکان در هند گزارش  با اورژانس  آمار فزایندۀ تماس
درصد افزایش یافته است  نجاهپهای کودکان آزاردیده  داده است از ابتدای قرنطینه، تعداد تماس

(Singh et al, 2020طبق گزارش .)  های داخلی، در ایران نیز شاهد افزایش خشونت خانگی در
آزاری حکایت دارند و با توجه به  برابری کودک پنجایم. خبرها از افزایش  دوران قرنطینه بوده

بودن این ارقام همواره مطرح های رسمی با واقعیت جامعه، احتمال بیشتر  اختالف همیشگی گزارش
گیری بوده و دور از  (. تاریخ این اخبار متعلق به روزهای ابتدایی آغاز همه1399فر،  است )محبوب
های اخیر این روند رو به افزایش گذاشته است. در میان انواع آزار،  در طول ماه کهانتظار نیست 

ست که  دلیل مواردی به شته که احتماالًوشتم کودکان از سوی والدین بیشترین افزایش را دا ضرب
 (.1399فر،  تر ذکر شد )محبوب پیش

تواند منجر به آزار و  در کنار آزارهای خانگی، دسترسی بدون پایش کودکان به اینترنت نیز می
در  1های مجازی های مجازی شود. دسترسی به محتوای نامتناسب در فضاهای مجازی و قلدری آسیب

تکفلی و )زنند  نظارت والدین و مراقبان کودک، به دوچندان شدن خطرات دامن می دور از این فضا به
دهند که  سی نشان می بی های شبکۀ خبری بی آمده از گزارش دست اطالعات به .(1399وامقی، 

در دو ماه مارس و آوریل  فقطجوی تصاویر مربوط به آزار جنسی کودکان در سراسر دنیا و جست
این امر نشان از ناامنی فضای اینترنت  .(1399)تامسون، ، بیش از دوبرابر افزایش یافته است 2020

در  ها با گوشی هوشمند و روز آن بانهویژه در دورانی که بیشترین ساعات ش به، برای کودکان دارد
 دهای قرنطینه و آموزش مجازیترین پیام شود. بنابراین یکی از مهم فضای مجازی سپری می

رو شدن با  های بدون نظارت و آموزش کودکان به محتواهای نامتناسب اینترنتی و روبه دسترسی
تواند موجب اختالل در  تهدیدهای احتمالی است. این امر در کنار تهدید جان و سالمت کودکان، می

                                                                 

افشا کردن اطالعات  ،یحساب کاربر کیکردن  آزاردهنده، هک نظرات گذاشتن شیمانند اعمال موهن، به نما یاقدامات ی مجازیقلدر .1
زمان و نبود توازن  یابعاد تکرار در ط ن،ی. همچنردیگ یرا در برم زیدآمیتهد امیو فرستادن پ یآزارگر آنان، تیبدون رضا گرانید یشخص

 یها ههمراه، دستگا یها یمثل گوش یکیالکترون لیوسا قیطر اند که از افزوده شده مجازی یقلدر فیبه تعر ،یپرخاشگر و قربان نیب قدرت
 یبردن طرد اجتماع باال یعمدو ممکن است با اهداف  اعمال هستند قابل یشخص یها تیسا وب و لیمیا ،یاجتماع یها شبکه ،یرسان فور مایپ

 . ن.ک:همراه است یقربان هیعل بیو نشر اکاذ یپراکن هعیبا شا ی مجازی. قلدرابدیو ادامه  شود سال شروع هم یها از گروه یقربان
Del Rey.R Casas.J, and Ortega.R. (2016). Impact of the ConRed Program on Different CyberbullingRoles. 
Aggressive BehaviorVolume 42, pages 123–135. 
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ها برای کشف دنیای  ها شود. تالش آن نتعبیر متخصصان، بلوغ زودرس در آ ها و یا به فرایند بلوغ آن
ها  و زندگی آتی آن بزندها آسیب  تواند به روح و روان آن جوهای ناسالم میو مجازی و انجام جست

هر  ،را به مسیری ناخواسته و نامطلوب هدایت کند. محتوای ناسالم، الزاماً، محتوای غیراخالقی نیست
تناسب نداشته باشد، در زمرۀ ها  د و با سطح فهم آنسال کودکان نامناسب باشو آنچه که برای سن

ها و تصاویر نامناسب، بازیابی اطالعات  شود. رویارویی اتفاقی با وبگاه بندی می محتوای نامناسب دسته
جمله ... همگی ازها و سایت جوهای کودکان، محتوای تبلیغاتی مستتر در وبو نامناسب در کنار جست

ریزان آموزشی،  گذران و برنامه ها از سوی سیاست یت الزم نسبت به آنمواردی هستند که باید حساس
ها اقدامات آموزشی الزم با قابلیت  والدین و مراقبان کودکان وجود داشته باشد و برای مقابله با آن

 .(1399زاده،  حسنپیشگیری تدارک دیده شود )

 19-دیکوو یریگ در دوران همه پیامدهای فقر بر حق آموزش 

 مدت، کوتاه عواقب ،خود قرار داده است تأثیر مردم سراسر جهان را تحت 19-وجود اینکه کوویدبا 
 و آموزش. شود می جامعه تر ضعیف اقشار گیر دامن غالباً بحران این از ناشی بلندمدت و مدت میان

 و برخوردارند والدینشان حمایت از که یمرفه آموزان دانش. نیست مستثنی قاعده این از نیز پرورش
توانند  می ،یری هستند، به پشتوانۀ سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانوادۀ خودیادگ به مند هعالق

شده  های یادگیری همچون کالس خصوصی و معلم سرخانه را جایگزین مدارس تعطیل سایر روش
درهای بستۀ آموزش برخوردار با تعطیلی مدارس پشت  آموزان محروم و کم که دانش صورتیند. درکن

تر شدن شکاف  (. با توجه به اینکه شیوع این بیماری موجب عمیق,OECD 2020)مانند  جا می
در تقاطع  ،اقتصادی موجود در جوامع شده است، فقر ناشی از این وضعیت حق آموزش کودکان را

قرار داده است. با درنظر گرفتن این نکته  تأثیر عامل طبقه و وضعیت اقتصادی خانوادۀ کودک، تحت
ترین عوامل بازدارندۀ احقاق  یکی از اصلی عنوان بهامنیت،  نبودِکه در دوران وقوع بحران، فقر بعد از 

گیری بر  این همه تأثیردر ادامه به تبیین  (،,Sinclair 2007) شود حق آموزش کودکان تلقی می
 آموزش حق احقاق موانع از یکی عنوان به آن، از ناشی فقرو ها در ایران  وضعیت اقتصادی خانواده

 پرداخت. خواهیم ،کودکان
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طور مستقیم و  زیستی کودک به پذیرترین مرحلۀ زندگی فرد است. رفاه و به دوران کودکی آسیب
شود، چراکه کودکان از لحاظ اقتصادی مستقل نیستند و  ثر میأغیرمستقیم از وضعیت خانواده مت

رو، برای تبیین  اند. ازاین خود، وابسته به وضعیت اقتصادی خانواده  نیازهای اساسی تأمینبرای  عمدتاً
باید به سراغ تغییرات ایجادشده  19-ات ناشی از فقر بر وضعیت کودکان در بازۀ شیوع کوویدتأثیر

 .ها رفت در وضعیت اقتصادی خانواده

 چون ،مشاغل غیررسمی وارد کرده است جدی بر شاغالن یب، آسی19-یماری کوویدگیری ب همه
بیکاری  ۀهای بدنی و بیم های مالی و غرامت های خدمات درمانی، خسارت این افراد عموماً از بیمه

انجام شد، میزان اشتغال  2014اساس تحقیقی که توسط بانک جهانی در سال برخوردار نیستند. بر
عمومی و  رئیس مرکز روابط  (. et Al,Gatti 2014)درصد اعالم شده است  8/65غیررسمی در ایران 

در نشستی خبری عنوان کرد:  ،1399رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال  اطالع
دستور دولت تعطیل  دیده از کرونا در کشور وجود دارد که یا به میلیون شغل آسیب ششحدود »

هزار  هشتصدمیلیون و  دومیلیون نفر،  شش. از این ه استها در کرونا متوقف شد اند یا فعالیت آن شده
(. شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بیشتر 99 تسنیم ب،اند ) ای نبوده نفر تحت پوشش هیچ بیمه

رسمی بسیار باالست. در این میان، صنایعی مانند  ها در اشتغال غیر هایی را متأثر کرده که سهم آن بخش
هایی که اشتغال  بنگاه ،اند های جدی دیده های کوچک هستند، آسیب هکه دارای بنگا ،چرم و پوشاک

های بیکاری قرار ندارند  قراردادهای غیررسمی بوده و تحت پوشش بیمه ۀها عمدتاً بر پای در آن
، (1399)الف، بر گزارش خبرگزاری تسنیم  بنا (.99رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا،  )پایگاه اطالع

 ۀهای اقتصادی، دو گروه عمد ع ویروس کرونا در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیتزمان با شیو هم
ند از: ا عبارت اند عرض تهدید مستقیم قرار گرفتهشغلی )در بخش مشاغل رسمی( که بیشتر در م

هزار نفر( و  هفتصدمیلیون و  سهها و بازارها )حدود  کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه
نقل از آخرین گزارش  هزار نفر(. در این گزارش خبری، به سیصدمیلیون سه ود کارگران ساده )حد

میلیون نفر در کشور شاغل  4/24شود مجموعاً حدود  ، عنوان می1398مرکز آمار ایران در پاییز 
درصد از کل شاغالن کشور را  سیشغلی مورد تهدید مستقیم کرونا، حدود  ۀلذا دو گروه عمد هستند.

میلیون شغل غیررسمی در کشور، در  سهکند، دارندگان  شوند. این خبرگزاری عنوان می  شامل می
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عدم  و دچار مشکالت متعددی ازجمله بیکاری مطلق، کاهش درآمد، مریضی ،بیماریدوران شیوع 
گوی دولت، تعداد شاغالن  از سخننقل  اند. البته در ادامۀ همین گزارش، به بیکاری شده ۀدریافت بیم

 گیری بیماری میلیون اعالم شده است که این تعداد، در سایۀ همه چهارغیررسمی در کشور حدود 
دلیل نداشتن  در معرض توقف یا کاهش فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج هستند و به ،19-کووید

 مان(.)هاند  های قانونی محروم مانده اجتماعی، از حمایت تأمین ۀبیم
 (،1399ا )رسانی و پایش آثار اقتصادی کرون اساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه اطالعبر

 ۀتوسط جوانان و با سرمای که عمدتاً ـ 1398تا  1393های  میلیون شغل ایجادشده طی سال سهحدود 
و شوک اقتصادی ناشی از آن پذیرفته  بیماریتوجهی از شیوع  بسیار قابل تأثیر ـ ندا هاندک ایجاد شد

 )همان(.ایم  میلیون شغل مواجه شده 21/1 کاهش که با طوری است، به
 تأثیر وضعیت جسمی، روانی و ذهنی کودکان را تحت 19-گیری کووید ناشی از بحران همهفقر 

نظر  د. صرفها تمام شو قیمت رنجی مداوم برای همۀ دوران زندگی آن تواند به قرار داده است که می
گیرند  از موقعیت مکانی و زمانی، کودکان بیش از سایرین در معرض مخاطرات ناشی از فقر قرار می

ناشی  فقرِ گذاریِتأثیربینند. توجه به  ای از فقر آسیب می صورت ویژه ساالن به و در مقایسه با بزرگ
های محروم و  وادهخان زیراامری ضروری است،  گیری بر کودکان از منظر حق آموزش از همه

برخوردار دسترسی کمتری به منابع درآمدی مطمئن، مایملک کمتر، دسترسی محدودتر به مراقبت  کم
کودکان  هنتیجدربهداشتی و برخورداری کمتر از ابزارهای دیجیتال برای یادگیری از راه دور دارند و 

 .(UN, ;020Cornia et al, 2 2020ها بیشتر در معرض ترک تحصیل هستند ) آن
گیری و تعطیلی مدارس، راهکارهای جایگزین مبتنی بر  با تغییر فرایندهای آموزشی در دوران همه

 دلیل از دست رفتن یا محدود شدن منابع درآمدی و همچنین آموزش از راه دور و آموزش مجازی، به
برخورداری از های مربوط به بهداشت و سالمت و عدم  جمله هزینههای زندگی از افزایش سایر هزینه

ابزار آموزشی موردنیاز )در درجۀ نخست اینترنت و سپس تبلت و گوشی هوشمند(، آنچنان که باید در 
برگزاری  ۀهمچنین، تفاوت مشهود میان نحو های پایین درآمدی نیست. دسترس کودکان دهک

شده در  رائهفقر بر کیفیت آموزش ا تأثیرهای مجازی در مدارس دولتی و غیردولتی نمایانگر  کالس
آموز در  تعداد دانش تأثیر: »یکی از مدیران مدارس غیردولتی ۀگفت به این بیماری است. گیریِ زمان همه
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آموز کمتری دارند خیلی  ابتدایی خیلی مهم است. مدارس غیردولتی که در این دوران تعداد دانش ۀدور
آموز  دولتی. خیلی اوقات معلم و دانش ۀنفر چهل ۀبه شاگردان رسیدگی کنند تا یک مدرس توانند می بهتر

امکان وجود دارد تا انفرادی هم ، این کم است انآموز چون تعداد دانش و گذارند قرار تلفن تصویری می
اول و  ۀهای پای کند. اغلب بچه این امکان را کم می بیشتر انِآموز اما تعداد دانش .درس را مرور کنند

از سویی دیگر،  (.1400یعقوب، )بنی «درس خواندند، منفعت کردنددولتی که امسال در مدارس غیر ،دوم
پذیر کردن راهکارهای جایگزین با وضعیت  پذیر و انطباق توجه سیستماتیک به دسترس نبودِدلیل  به

رود در پس این شیوع، بحران یادگیری و  برخوردار و کودکان با نیازهای ویژه، انتظار می کودکان کم
گیری بر اشتغال و  با توجه بررسی ابعاد همه تری به خود بگیرد. خروج از چرخۀ تحصیل ابعاد جدی

که منجر به تشدید فقر این خانوارها شده  ،های پایین درآمدی نابع درآمدی خانوارهای عضو دهکم
های حمایتی دولتی با تعمیق فقر  طرح در نبودِ 19-توان اذعان داشت شیوع بیماری کووید است، می

حق حق آموزش کودکان فقیر شده که در ادامه تالش شده است تا بر  تأمینگسترده، منجر به عدم 
 پذیر در تقاطع فقر و محرومیت تمرکز شود. های آسیب آموزش کودکان گروه

 19-گیری کووید آموزش مجازی در دوران همه 

در همۀ ارکان  19-کووید بیماریگیری  با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی همه
شدت از بحران کنونی اثر پذیرفته آموزش است  زندگی مردم جهان، یکی از نهادهای ملی که به

های فیزیکی، از اوایل  گذاری دلیل رعایت فاصله به ونچ (1399تحقیقات و فناوری،  )وزارت علوم،
نوعی  فرایند آموزشی کشور در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی به ،1398اسفندماه سال 

کنی این بیماری و کاهش  ا با هدف کمک به ریشهه اند. از آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه تعطیل شده
در منزل و  تحصیلی متناسب برای تداوم آموزش سرعت انتقال بیماری، دغدغۀ تدوین و اجرای برنامۀ

هم آموزش و پرورش و هم آموزش  ـ های آموزشی ترین چالش نظام در شرایط قرنطینه به بزرگ
المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی و  های بین سازمان ای که نهادها و گونه تبدیل شده است، به ـ عالی

ها و راهنماهای آموزشی و تربیتی برای  یونیسف هم به تکاپو برای تدوین برنامۀ درسی و دستورالعمل
های بسیار مهم و جدی که از سمت آموزش و پرورش و همچنین  این شرایط افتادند. یکی از برنامه
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موزش الکترونیک یا همان آموزش از طریق فضای مجازی است. آموزش عالی مطرح و انجام شد، آ
 نبودن به ابزارهای دیجیتال، آشنا نداشتن نیاز، دسترسی های مورد اما این روش با توجه به زیرساخت

 یهای آموزش مجازی را با چالش ا فرایند و ابزارهای آموزشی نوینآموزان و والدین ب معلمان، دانش
 پردازیم. یات آن میئکه در ادامه به جز رو کرده است هجدی روب

 موجود بودن: آموزش معلمان و امکانات آموزشی مهارتی

در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش و استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران، آموزش 
های نخست عملیاتی  در ماه ،حال ها و دانش معلمان یکی از ارکان اساسی است. بااین و ارتقای مهارت

شدند   رو های فنی روبه دلیل ناآشنایی با برنامۀ شاد، معلمان بسیاری با دشواری کردن آموزش مجازی به
آموزشی در  (. مقولۀ موجود بودن آموزش همچنین مربوط به وجود امکانات کمک1399ایسنا، )

ات کمک آموزشی مانند آزمایشگاه، هاست. گرچه پیش از این نیز در بسیاری از مدارس امکان کالس
تر شده  اند، اما با شروع آموزش مجازی، این چالش جدی کارگاه، کتابخانه و نظایر آن موجود نبوده

 :مثال عنوان بههای موجود در مدارس نیز عمالً منتفی شده است.  زیرا امکان استفاده از همان حداقل
که  ـ ای و کاردانش را های فنی و حرفه در رشته خصوص بهها،  ها و فعالیت توان برخی از آزمایش نمی

آموزان برای کسب مهارت الزامی  به ابزار یا کارگاه احتیاج دارند و انجام آن توسط خود دانش
 (.1399آذرکیش، در خانه انجام داد ) ـ است

 پذیری: اینترنت، ابزارهای دیجیتال و برنامة شاد دسترس

دلیل سطح پوشش اینترنت در  مکانات آموزشی در برنامۀ شاد بهآموزان به ا دسترسی عمومی دانش
هزار و  869آموزان ) درصد دانش 6.9گفتۀ وزیر آموزش و پرورش،  رو است. به روبه  ایران با چالش

آموزان در  (. اغلب این دانش1399)حاجی میرزایی الف،  نفر( به اینترنت دسترسی ندارند 400
ساکن هستند. از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق روستایی کودکان های کوچک و روستاها  شهرستان

دهی مناسب برخوردار باشند.  و معلمان مجبورند به مناطق مرتفع یا خارج از روستا بروند تا از آنتن
های ناایمن و مخاطرات احتمالی آن مانند  مسافت طوالنی، راه کردن خروج از روستا و طی
برای دختران  خصوص هدر برف، دسترسی به آب، سرویس بهداشتی )بکردن  سرمازدگی، سقوط، گیر



 31کودکان و حق آموزش     

ها را در معرض خطر قرار  نو امنیت آ کند می محدود آموزشنوجوان( و... دسترسی کودکان را به 
 (.1399تعادل،  ۀروزنام) دهد می

ای در مناطق روستایی و عشایری نیز آموزش مجازی را  پایههای چند همچنین، مشکالت کالس
خالف آموزش حضوری که با وجود فشردگی زمانی، معلم امکان داشت زیرا بر ،دشوارتر کرده است

آموزان کمک مستقیم کند، در آموزش مجازی این امکان محدودتر شده  تا برای رفع اشکال به دانش
ساالن در مناطق روستایی و عشایری،  نسبت پایین آموزش در میان بزرگ دلیل سطح به است و به

مهر مند نیستند ) تواند در اختیار آنان بگذارد، بهره های آموزشی که خانواده می آموزان از کمک شدان
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت  ،محمدحسین کفراشی ۀگفت (. به1399الف، 

و آموزان سیستان  درصد دانش 53، 1399بهمن  30شده تا  آموزش و پرورش، طبق ارزیابی انجام
با بیان اینکه  مدیرکل آموزش و پرورش لرستان(. 1399)کفراشی، ند ا محروم« شاد»بلوچستان از 

درصد  25استان تحت پوشش شبکۀ اینترنت نیست اعالم کرد  ۀمدرس پانصداکنون یک هزار و 
 .(1399)ایرنا پ، آموزان استان در مناطق محروم و دورافتاده به اینترنت دسترسی ندارند  دانش
بر اینکه در مناطق شهری  و اختالالت شبکۀ اینترنت است. عالوه پایین دیگر مشکالت سرعت از

کند، در بسیاری  رو می ، کندی و قطعی اینترنت دسترسی را گاهی با مشکل روبه4Gو دارای اینترنت 
تری دارد.  است که سرعت پایین G3دهی اینترنت  های کوچک، آنتن از مناطق روستایی یا شهرستان

ها از دیگر مشکالتی است که سرعت اینترنت را  پهنای باند و جمعیت استان نداشتن ناسبتلۀ ئمس
صورت  بر موارد مذکور، استفاده از برنامۀ شاد در گروی اینترنت است که به کند. عالوه ثر میأمت

مبتنی بر رایگان  ،ام قانون اساسی با اصل سیآموزان قرار ندارد و این موضوع  رایگان در اختیار دانش
 در تعارض است. ،بودن آموزش رسمی تا پایان دورۀ متوسطه برای آحاد ملت

مشکالت مربوط به ابزارهای ارتباطی است. آموزش مجازی نیاز به  پذیری چالش دیگر دسترس
آموز به شبکۀ  ار دانشهز ۷18چهار میلیون و  ،98-99تلفن هوشمند یا تبلت دارد. در سال تحصیلی 

آموز به گوشی هوشمند یا تبلت  هزار دانش 255میلیون و  سهشاد متصل نشدند و از این تعداد 
پراکنده، برای تعداد  ایِ (. گرچه با برخی اقدامات خیریه1399زاده،  حکیمدسترسی نداشتند )

از سوی دولت برای   معای جا محدودی از این کودکان، گوشی هوشمند و تبلت تهیه شد، اما برنامه
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غیردولتی انتظار فراهم  ایِ توان با تکیه بر اقدامات خیریه این ابزار صورت نگرفته است و نمی تأمین
شدن ابزار هوشمند برای همۀ این جمعیت را داشت. مشاهدات میدانی برخی از فعاالن حقوق 

ن تحصیل دارند و امکان هایی که بیش از یک کودک در س کودکان، حاکی از آن است که خانواده
گوشی/تبلت یا بیشتر وجود ندارد، کودکان مجبورند از یک دستگاه استفاده کنند. این  دو ۀتهی

 خانواده در کودک چند یا یک شود می باعث های مجازی، عمالً بندی کالس موضوع با توجه به زمان
 در برق به دسترسی دشواری یا نبود مانند مضاعفی مسائل. کنند شرکت مجازی های کالس در نتوانند
صورت وجود ابزار هوشمند و اینترنت، استفاده از عشایری نیز از عواملی است که در مناطق برخی

 (.1399مهر، کند ) آموزش مجازی را ناممکن یا حداقل دشوار می
گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، نداشتن  گفتۀ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ به
دسترسی منطقه به اینترنت و پهنای  نبودِدرصد(،  6۷تی از قبیل گوشی هوشمند و تبلت )حدود تجهیزا

ترین دالیل عدم احراز  درصد( از مهم نُهدرصد( و اشکال فنی در اتصال به شاد )حدود  هشتباند )حدود 
(. این برنامه در ابتدا 1399آموزان در برنامۀ شاد در مدارس بازدیدشده بود )کفراشی،  هویت دانش

عامل   نام، محدود بودن به سیستم افزاری متعددی نظیر خطای احراز هویت و ثبت مشکالت نرم
.. داشت .بودن سرعت در ساعات ترافیک و پاییند، شدۀ اندروی روزرسانی های به اندروید، نیاز به نسخه

داد. با وجود اینکه برخی از این  قرار می تأثیر های آموزشی را تحت که هم آموزش و هم ارزیابی
ها  در ساعات شروع کالس پایین افزاری یا سرعت های نرم اند، اما همچنان چالش مشکالت مرتفع شده

 26م معاون حقوق و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در قوت خود باقی است و با وجود اعال به
مشکالت، تا زمان ( با هدف رفع برخی 1399این برنامه )احمدی،  سۀ ۀمبتنی بر انتشار نسخ 1399آذر 

این نسخه منتشر نشده است. در کنار این مشکالت، مشاور وزیر آموزش و پرورش  ،نگارش این گزارش
 ضمن آنکه یکی از مشکالت جدی شاد را کمبود آموز )شاد(، انششبکۀ آموزشی د ۀو مسئول برنام

آموزی که در  هزار دانش 450میلیون و  یازدههای کاربران دانسته، اعالم کرده است که از  آموزش
 (.1399درصد فعالیت صوری دارند )الحسینی، بیستشبکۀ شاد حضور دارند، حدود 



 33کودکان و حق آموزش     

 آموزش کودکان دارای معلولیت 

رود برای  گیری ویروس کرونا توزیع برابر نخواهد داشت و انتظار می از همه های ناشی آسیب
ترین اثرات  اند، مخرب پذیری قرار داشته هم در محرومیت و شرایط آسیب این از پیشکودکانی که 

جمله برخوردار از کودکان کم ،(. بنابراین,HRW,; 2020 UNICEF b 2020) را داشته باشد
مهاجر و دختران در مناطق محروم، در پی شوک اقتصادی بازار کار و رکود  کودکان معلول، کودکان

نامتناسب با وضعیت ویژۀ این کودکان، در  اندازی آموزش مجازیِ حاصل از آن، تعطیلی مدارس و راه
شناختی، متحمل  های حمایتیِ اقتصادی، اجتماعی و روان های الزم و نبود یا کمبود طرح نبود زیرساخت

اند که در عمل منجر به تبعیض آموزشی مضاعف شده است. در ادامه به بررسی  جدی شده های آسیب
 شود. وضعیت حق آموزش کودکان دارای معلولیت پرداخته می

 ،139۷های سال  براساس آمار ،حال این کنند. با میلیون کودک معلول در ایران زندگی می 1.5تا  1بین 
هزار نفر در  58هزار نفر در مدارس عادی با نظام تلفیقی و  65هزار کودک معلول ) صد و پنجاه فقط

، 19-گیری کووید (. در شرایط پیش از همه139۷اند )قدمی،  مدارس استثنایی( مشغول به تحصیل بوده
مناسب در نزدیکی محل زندگی،  ۀدالیل متعددی مانند نبود مدرس توجهی از کودکان معلول به درصد قابل

ساالن در مدارس، افت  های هم حاصل از معلولیت و پذیرفته نشدن در گروه زنی ننگ و برچسب داغ
های باالی زندگی با معلولیت و  آموزشی فراگیر، فقر ناشی از هزینه تحصیلی ناشی از نبود امکانات کمک

تبعات ثانوی این فقر، مواجهۀ دلسردکنندۀ برخی مدیران و معلمان، فراگیر نبودن/مناسب نبودن برنامۀ 
های فراگیر مناسب و نادیده گرفتن شدن کودکان دارای  سی و فضاهای آموزشی، فقدان سیاستدر

هراس، عدم تخصیص بودجه، تسلط  ستیز و معلولیت های معلولیت ها، نگرش گذاری معلولیت در سیاست
.. از معلولیت و. ۀها و اقدامات در حوز ها، برنامه و پارادایم پزشکی بر سیاست  گفتاری و نهادی مدل

از کودکان بازمانده از  . طبق سرشماری معاونت اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی1اند تحصیل بازمانده
تا  شش بازمانده از تحصیلِ هزار کودکانِ صد و سیکم  هزار نفر از دست هشتتحصیل، حدود 

 (.139۷های مجلس،  ساله، کودکان دارای معلولیت هستند )مرکز پژوهش یازده
                                                                 

 :برای کسب اطالعات بیشتر نگاه کنید به .1
 Welfare Society for the Disabled, 2018؛ Bakhshi et al, 2017؛ Lamichhane, 2013؛ WHO, 2011 
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اتی چندوجهی بر تأثیربا تغییر در شرایط زندگی و فرایندهای آموزشی  19-گیری کووید همه
براساس چارچوب  ،تحصیل و برخورداری کودکان دارای معلولیت از حق آموزش داشته است. در ادامه

تدای این گزارش تشریح شد، که در اب ،چهارگانۀ حق آموزش و استانداردهای ضروری آموزش در بحران
 شود. ات پرداخته میتأثیرپذیری، پذیرش و انطباق به این  سطح موجود بودن، دسترس چهارر د

جایگزین شدن  گیری شیوۀ آموزش پس از آغاز همه ترین تغییرات در یکی از اصلیموجود بودن: 
 است. WhatsAppهایی مانند  رسان آموزش حضوری با آموزش مجازی مانند شبکۀ شاد و پیام

دالیلی نظیر افت تحصیلی ناشی از نبود فرصت آموزشی  کودکان دارای معلولیت اساساً به
پذیرترند و  ننگ در برابر ترک تحصیل آسیب ها و داغ شده و متناسب، فقر، برچسب سازی مناسب

از پس  ،حال ایندلیل فقر ابزارهایی مانند تبلت یا تلفن هوشمند ندارند. با ها به درصد باالتری از آن
رائه گیری، تسهیالت رسمی برای برخورداری از ابزار مناسب ا گذشت بیش از یک سال از آغاز همه

 های مردمی بوده است. شده از محل کمک نشده و تسهیالت محدود ارائه

های آنان در سایۀ  مقولۀ موجود بودن، همچنین شامل شرایط آموزش معلمان و ارتقای مهارت
گفتۀ یکی از معلمان  دارای معلولیت به شود. آموزش مجازی به کودکانِ یها نیز م توجه به حقوق آن

آموز وجود ندارد، پس  شاغل در مدارس استثنایی دشوارتر است، زیرا فرصت تعامل حضوری با دانش
صورت فردی وضعیت پیشرفت آموزشی  بر ساعات کاری، در ساعاتی اضافه و به معلم باید عالوه

 (.1399ایرنا ب، کودکان را پیگیری کند )
 به و آموزشی های دوره برگزاری مجازی، آموزش های چالش و ها محدودیت به توجه با

های وزارت آموزش و پرورش  هاست که تاکنون در برنامه کی از ضرورتی تجارب گذاری اشتراک
عمل و سازمان آموزش کودکان استثنایی مورد غفلت بوده است و معلمان و کادر آموزشی با ابتکار 

های  بر این، در ماه اند. عالوه گذاری تجارب خوب با یکدیگر اقدام کرده به اشتراکخود،  فردیِ
کادر آموزشی و پرورشی  عنوان بهممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت  درمورداخباری  ،گذشته
سیاستی  ی همعلوالن در دانشگاه فرهنگیان منتشر شده است که این موضوع نشان نکردن نام و ثبت

داغ »تنها به مسائل صنفی معلمان ارتباط دارد، بلکه خود نیز معلولیت را  هکه ن استغیردربرگیرنده 
معلمان دارای معلولیت در نهاد آموزش بر  نبودِداند که باید از دامان مدرسه زدوده شود.  می« ننگی
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های  رد و همچنان بازتولید نگرشگذا پذیری کودکان اثر می سازی از معلوالن در فرایند جامعه دیگری
 ای به معلوالن است. کلیشه

بر مواردی مانند عدم  مورد کودکان دارای معلولیت، عالوهپذیری در مقولۀ دسترسپذیری:  دسترس
بر بودن تهیۀ ابزار یادگیری  پوشش سراسری اینترنت و مشکالت سرعت، شامل مواردی نظیر هزینه

یکی از  فقطشود. نگرفتن شهریه از کودکان در مدارس دولتی  یعنی تلفن هوشمند یا تبلت نیز می
مشارکت در  ای حیاتیِه های آموزش رایگان است و در شرایطی که در اختیار داشتن ابزار شاخصه

مثال تبلت یا گوشی هوشمند در آموزش مجازی( مستلزم پرداخت هزینه است و  عنوان بهآموزش )
کند، همۀ  های پایین، بار اضافه بر دوش خانوار تحمیل می این هزینه با توجه به سطح درآمدی دهک

و پرورش استثنایی گفتۀ رئیس سازمان آموزش  های آموزش رایگان محقق نشده است. به شاخصه
زی آموزان به آموزش مجا درصد از دانش چهلدر زمان شروع آموزش مجازی  (1399)حسینی ب، 

آموز تجهیزات الزم برای  سه میلیون دانشاعالم کرد که  1399ماه اند و در اسفند دسترسی نداشته
یازهای خاص هستند آموز با ن هزار دانش بیستمتصل شدن به این شبکه را ندارند که از این تعداد 

های درسی،  سازی راهنماهای آموزشی و فعالیت اقداماتی مانند آماده ،گفتۀ وی به(. 1399)حسینی ت، 
در دست انجام است و همچنین دستورالعمل اجرایی برای آموزش کودکان  ...طراحی سامانۀ ویژه و

که با توجه به اینکه  (1399)سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، معلول تدوین شده است 
هنوز گزارشی از نحوۀ انجام این اقدامات منتشر نشده است، اثربخشی و نقاط ضعف و قوت این 

 بررسی نیست. ها قابل برنامه

هایی هستند که در  جمله شاخصههای مربوط به کیفیت و امنیت از داستانداربودن:  پذیرفتنی
 ،مناطق روستاییدلیل نبود اینترنت در برخی  به :مثال عنوان بهاند.  آموزش مجازی مستلزم توجه

 این امر که( 1399)تابناک، بروند یا از محیط روستا خارج شوند  به مناطق مرتفع ندکودکان مجبور
فصول سال ممکن نیست. اطالعی از آمار دقیق کودکان دارای معلولیت در  ۀجا و در هم در همه

فت در چنین شرایطی، این کودکان ممکن است دشواری توان گ مناطق روستایی موجود نیست، اما می
 نظر کنند. چندانی را متحمل شوند یا باالجبار از آموزش صرف دو

ای از محتوای آموزشی در آموزش مجازی برای کودکان دارای  با توجه به اینکه تولید بخش عمده
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علولیت از لحاظ معلمان است، ممکن است آموزش برای همۀ کودکان دارای م ۀمعلولیت بر عهد
طراحی « نامعلوالن»برای « نامعلوالن»که « مرسوم»های  قبولی نداشته باشد. روش کیفی سطح قابل

های مربوط به تفاوت  مانند معلولیت)های شناختی  اند نیز الزاماً پذیرای کودکان دارای معلولیت کرده
زش و پرورش با کمبود چند هزار آمو ،و کودکان نابینا و ناشنوا نیست و از سوی دیگر (در یادگیری

رو است. منابع موجود در سایت سازمان آموزش  روبه (1399)حسینی الف،  معلم خاص و معلم رابط
ها ممکن است برای شرایط  و پرورش استثنایی کشور مربوط به آموزش حضوری است و برخی از آن

طور که گفته شد، هنوز  نیز همانهای جاری  فعلی کاربرد نداشته باشند. دربارۀ میزان دستورالعمل
کودکان  ۀگان های شش بخشی مجزا برای گروه امکان ارزیابی جامع وجود ندارد. در برنامۀ شاد اخیراً

توان در مواردی مانند مدرسۀ تلویزیونی  حال می دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. اما بااین
ها فاقد زبان اشاره،  کلی برنامه صورت دود، بهسیما به این موضوع اشاره کرد که جز در موراد مع

 خوانی و زیرنویس هستند. لب

بخش اصلی حق آموزش کودکان دارای  مقولۀ قابل انطباق بودن آموزش قابل انطباق بودن:
کلی، آموزش با شیوه و روشی واحد ممکن است سازگاری کافی  صورت دهد. به معلولیت را پوشش می
های ساختاری  تبعیض ها و نوع کودکان معلول نداشته باشد. محدودیتهای مت با وضعیت و تفاوت

سامان یافته است، افراد معلول را « نامعلول»ها و نیازهای افراد  ها، ویژگی اساس تواناییجوامعی که بر
جزئیات مسائل  ای درک روشن و دقیقی از رانند. چنین جامعه در سطوح مختلف به حاشیه می

سازی در امور  گذاری و تصمیم ل متعددی نیز حضور معلوالن در عرصۀ سیاستمعلوالن ندارد. عوام
ند از: دشواری یا ناممکن بودن دستیابی به مدارج ا کنند که عبارت مربوط به خودشان را محدود می

نیازهای  تأمینریزی، فقر و مشکالت ناشی از آن در  گذاری و برنامه ثر در سیاستؤعلمی و مناصب م
کنند یا در حالت بهتر، معلوالن  هایی که معلولیت را نقصان و نوعی عدم صالحیت تلقی میاولیه، باور

ای  یریهـ خ ( و تسلط مدل پزشکی,Hästbacka et al 2016دانند ) می ...گو و را نیازمند قیم، سخن
 معلولیت در ایران.

هم محیط و  . در آموزش فراگیر،استبر آموزش فراگیر  شتأکیدمحور در آموزش  رویکرد حق
های کودکان دارای  انطباق با تفاوت قابل های ارزیابی برنامۀ درسی و شیوه امکانات آموزشی و هم
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مدارس فراگیر صرفاً با کنار هم بودن کودکان غیرمعلول و کودکان معلول  ،معلولیت است. بنابراین
در دسترس و  ۀکتابخان دار، شوند. هم امکانات کالبدی مناسب مانند آسانسور، سطح شیب محقق نمی

شده برای کودکان ناشنوا(، نور  های گویاسازی های لمسی، بریل، صوتی و فیلم فراگیر )دارای کتاب
شده، امکانات ورزش و بازی امن و مربیان و مسئوالن آگاه به مسائل کودک یا کودکان دارای  تنظیم

های کودکان  منطبق با تفاوت رزیابیِ، و هم برنامۀ درسی، مطالب آموزشی و نحوۀ انیاز استمعلولیت 
و اقدامات ترویجی و پیشگیرانه که محیط آموزشی محیطی پذیراست . ضمن آندارای معلولیت

 زنی اجتماعی وجود دارد. مورد خشونت علیۀ کودکان معلول و برچسبدر

ـ  قیفراگیر مانند ایجاد مدارس تلفیـ  شده برای ترویج آموزش تلفیقی با وجود اقدامات انجام
آموزش و پرورش  ۀنام پس از تصویب آیین یفراگیر، آموزش معلمان رابط و تولید منابع آموزش

 (،1385)شورای عالی آموزش و پرورش، آموزان با نیازهای ویژه  فراگیر کودکان و دانش ـ تلفیقی
ـ  یقیکنند و مدارس تلف آموزان معلول همچنان در مدارس استثنایی تحصیل می حدود نیمی از دانش

 19-گیری بیماری کووید فراگیر نیز مشکالتی مانند کمبود معلم رابط و امکانات دارند. در دوران همه
مجازی شدن آموزش، نقش محیط کالبدی مدارس موقتاً اهمیت خود را از دست داده است.  و

همچنان پذیری نظام آموزشی کشور برای کودکان معلول  حال، برخی مسائل مربوط به انطباق بااین
افزاری، تعداد  افزاری و سخت های کیفیِ نرم مستقیم بر آموزش دارند. جای خالی زیرساخت یاثرات

های عمومی کشور و کانون  های فراگیر )اعم از مدارس، شهرداری، نهاد کتابخانه ناچیز کتابخانه
ی موجود در پرورش فکری کودکان(، زیرنویس نبودن و گویا نبودن تقریباً تمام ویدئوهای آموزش

 آید. گیری که دسترسی به معلم کمتر است، بیشتر به چشم می اینترنت در دوران همه

پذیری  انطباق ۀلئها و تنوع مسائل آموزشی کودکان دارای معلولیت، بررسی مس دلیل تفاوت به
ش های این گزار با توجه به محدودیت ،های بیشتری است. بنابراین آموزش مستلزم توجه به پیچیدگی
به بررسی موردی دربارۀ بخشی  فقطتر در این زمینه، در این بخش  و ضرورت انتشار گزارشی مفصل

توانند از  شود. کودکان ناشنوا نمی از مسائل کودکان ناشنوا در جریان آموزش مجازی پرداخته می
رتباط با ال یا برقراری اؤامکان دریافت پیام صوتی استفاده کنند و همچنین ممکن است برای طرح س

ها را به معلم محدود کند و  تواند دسترسی آن معلم خود مجبور به تایپ کردن باشند. این موضوع می
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، نه این از این جهت اهمیت منابع تصویری موجود در فضای مجازی را دوچندان سازد. با وجود
( و نه آموزش صدا و سیما ۀسیما )وابسته به شبک ۀهای موجود در آرشیو سایت مدرس برنامه
 ۀهای رسمی شبک کدام پذیرای کودکان ناشنوا نیستند. مدیر آموزش هایی مانند آپارات، هیچ شبکه

ایران سپید دربارۀ زیرنویس و زبان اشاره گفته است این  ۀآموزش صدا و سیما نیز در پاسخ به روزنام
دلیل پخش  زیرنویس را به شبکه در آینده قصد دارد امکان زبان اشاره را اضافه کند، اما امکان افزودن

ها موجود هستند، زیرنویس کردن  زنده ناممکن دانسته و اشاره کرده است چون مطالب در کتاب
این شبکه برای که در این مورد باید اشاره کرد  ،حال . بااین(1399کجوری، ضرورت چندانی ندارد )

یرنویس تهیه کند و روی برنامه ز ،های موجود در آرشیو کم برای برنامه تواند دست سازی می مناسب
کند و  ها نقش تدریس را کم نمی رابط زبان اشاره قرار دهد. ضمن آنکه موجود بودن مطالب در کتاب

های  کرد، از اساس نیازی به مدرسه و همچنین برنامه اگر موجود بودن مطلب در کتاب کفایت می
 شان از نبود شناخت از مسائل کودکانِچنین رویکردی در وهلۀ اول ن درواقعبود.  شبکۀ آموزش نمی

به استفاده از نقش مشورتی معلوالن در امور مربوط به  نداشتن دارای معلولیت و در وهلۀ بعدی توجه
معلوالن دارد. اظهارات مدیر شبکۀ آموزش نیز دربارۀ اینکه زبان اشاره قابلیت انتقال برخی از 

توجهی به حقوق کودکان معلول  شناخت و بی داشتنن ۀید دیگری دربارؤمفاهیم و دروس را ندارد، م
بخشی از مشکل را  زمینهپویانمایی صبا نیز در همین  ۀسسؤ(. مدیر م9913سپید،  است )ایران

ملی  ۀهای رئیس شبک که با توجه به گفته های ناشنوایان دانسته است، درحالی اختالفات انجمن
( و مدیر کمپین 1399پور،  یران )علای ناشنوایان ۀانوادخ انجمن رئیس( و 1398، خبرآنالینناشنوایان )

 ۀاین صدا و سیماست که زبان مورد استفاد ،)همان(« ملی حق ناشنوا ]است[ ۀدسترسی کامل به رسان»
شناسان  یکی از زبان ،(9813رآنالین، خب) سیاوشی سارا گفتۀ شناسد و به رسمیت نمی ناشنوایان را به

المللی که با تغییراتی جزئی در میان  گسترده از زبان اشارۀ بین ۀزبان اشاره، با وجود استفاد ۀحوز
 هفدهفهم است، صدا و سیما در  ها تقریباً قابل ناشنوایان کشورهای مختلف رواج دارد و برای همۀ آن

 و نامفهوم است. نیستسال گذشته اصرار به استفاده از فارسیِ اشاره دارد که میان ناشنوایان رایج 
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 حق آموزش و کودکان مهاجر 

میلیون نفر افغانستانی در  سهمعاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در سال گذشته از حضور حدود 
 مهاجران، به مربوط ۀشد ارائه(. با وجود تفاوت در آمارهای 1399، ذوالفقاریایران خبر داده است )

هزار نفر برآورد کرد )آژانس پانصد داد کودکان مهاجر محصل در ایران را حدود تع توان می
 (.2019 پناهندگان سازمان ملل،

در  افغانستانی لۀ آموزش کودکان مهاجرسئو اعمال قرنطینه، م 19-پیش از شیوع بیماری کووید
نامۀ  و اصالح آیین قبولی برخوردار نبوده است. با وجود طرح فرمان ایران از وضعیت مناسب و قابل

یند دریافت احقوقی در فرـ  تحصیل اتباع خارجی، عواملی چون فقر و کار کودک، موانع متعدد اداری
تحصیلی، کاالیی شدن آموزش، آثار ثانوی محرومیت از تحصیل )مانند عدم تطابق سن و  ۀنام معرفی

شدن  جنسیتی و نادیده گرفته ای، تبعیض تحصیلی(، کمبود ظرفیت مدارس در برخی مناطق حاشیهۀ پای
)واشقانی ها  آمیز و تحقیرآمیز با آن فرهنگ و هویت کودکان افغانستانی در کنار برخورد تبعیض

توجهی از  ( باعث شده است تا همچنان بخش قابل 139۷، واشقانی فراهانی، 139۷فراهانی و دیگران، 
ری در سطح کشور، مشکالت و نواقص گیری این بیما این کودکان از تحصیل محروم باشند. با همه

آموزش را  ۀشد مربوط به آموزش این کودکان بیش از پیش عیان شده و مسیر احقاق حق تضییع
کرونایی آموزشِ کودکان مهاجر در ایران، به  ناهموارتر کرده است. در ادامه با نگاهی به شرایط پیشا

 هیم پرداخت.تبیین وضعیت فعلی آن در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش خوا

در تمامی  ـ طور خاص در مقطع متوسطه بهـ  : با توجه به اینکه امکانات آموزشیموجود بودن
آموزان شهرهای  های تحصیلی وجود ندارد، دانش شهرهای کوچک و روستاها و برای تمامی رشته

این، با  کنند. عالوه بر استفاده می« روستای مرکزی»همجوار گاهی از امکانات شهرهای مجاور یا 
تواند به مراکز آموزشی نزدیک به محل  می فقطآموز  نام، هر دانش توجه به اینکه هنگام ثبت

ها مراجعه  آموزان افغانستانی بتوانند به آن ای که دانش اش مراجعه کند، تعداد مراکز آموزشی زندگی
. هستند رو وبهکنند عمالً بسیار محدود است و همان تعداد اندک نیز با مشکل کمبود ظرفیت ر

همچنین، اگر شهری جزو شهرهای ممنوعه باشد، حتی اگر شهر محل اقامت مهاجران افغانستانی 
 (.1398تسنیم،  ؛1399آموز در آن وجود ندارد )خبرآنالین،  نام دانش امکان ثبت ،باشد
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د و شهرهایی همچون تهران، که از یک سو تراکم جمعیت باالیی دار کالن نشینِ در مناطق حاشیه
گوی پذیرش همۀ  ، ظرفیت مدارس پاسخاست از سوی دیگر تعداد مدارسِ در دسترس محدودتر

نام  دهند کودکان ایرانی را ثبت جمعیت کودکان ایرانی و افغانستانی نیست. مدیران مدارس ترجیح می
رایطی عمل آورند. در چنین ش نام به از کودکان افغانستانی ثبت ،کنند و درصورت وجود ظرفیت خالی

خواه، بخشی از  نا که جمعیت کودکان ساکن یک محدوده از ظرفیت مدارس بیشتر است، خواه
 (.139۷ شوند )واشقانی فراهانی، کودکان از تحصیل محروم می

سیس مدارس توسط أشود، امکان ت یکی از مواردی که ذیل مفهوم موجود بودن آموزش بررسی می
برای  افغانستانی در ایران مشکالت چندالیۀ کودکان مهاجرِ سبب حال، به خودِ مهاجران است. بااین

های مختلف اقتصادی، سیاستی، اجتماعی و فرهنگی در  دریافت خدمات آموزش رسمی و تالقی چالش
ته به وزارت آموزش و شود مدارسی وابس داده می هزندگی آنان، تحت شرایط و ضوابط موجود، اجاز

این وزارت، تحت عنوان  الملل و مدارس خارج از کشورِ مرکز امور بین ۀمجموعپرورش و زیر
سیس أبا همت بعضی نخبگان مهاجر افغانستانی ت»مدارسی که  .مدارس خودگردان فعالیت کنند

کشند که  دوش می آموزانی را به سئولیت آموزش دانشتنهایی و بدون هیچ حمایتی م اند و به شده
توانند در مدارس دولتی تحصیل  معتبر اقامتی در ایران نمی جمله فقدان شناسنامه و مدارکدالیلی از به

الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و  رئیس مرکز امور بیناما (. 1399 )هاشمی،« کنند
خودگردانی  ۀاگر مدرس»پرورش وجود مدارس خودگردان بدون مجوز را غیرقانونی دانست و گفت: 

(. هرچند اخذ 139۷)ایسنا، « دهیم تا با آن برخورد کنند الع میبه نیروی انتظامی اط ،شناسایی کنیم
برای گسترش آن، فرایند اخذ  دارد که تضرور ،است جواز برای مدارس خودگردان بسیار دشوار

رسد گردانندگان این مراکز برای ارائۀ خدمات آموزشی  نظر می جواز تسهیل شود. با این اوصاف، به
اند و  های مختلفی دست به گریبان بوده با موانع و دشواری ،ی اخیرها طی سال ،به کودکان مهاجر

 شود. سیاستی واحد در مقابلشان اتخاذ نمی

پذیری  : یکی از موانع موجود در راه تحصیل کودکان افغانستانی در ایران دسترسدر دسترس بودن
 است.

ها در کشور مشخص  در ایران براساس نوع اقامت آن افغانستانیدسترسی به آموزش برای کودکان 
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 کودکانی که.1 :کنیم تقسیم می چهار دسته را به افغانستانیشود. برای توضیح این وضعیت، کودکان  می
 ویزای کار یا کارت ان دارایکودکانی که والدینش.2 دارای کارت آمایش هستند.شان  و خانواده خود
یا اعتبار  د واوراق اقامتی ندارن انکودکانی که والدینش.3 هستند.کارفرمای کفیل  همراه باکار  ۀاجاز

. حضور دارندوالدین خود در ایران  همراهی کودکانی که بدون.4. استشان به اتمام رسیده  اوراق اقامتی
نامۀ نحوۀ آموزش اتباع خارجی،  و پس از آن اصالح آیین 1394پس از طرح فرمان، در اردیبهشت 

اما  ،(1394بدون اوراق هویتی حل شد )تسنیم،  افغانستانیِبخش مهمی از موانع حقوقی تحصیلِ کودکان 
ان برای تحصیل سبب آنکه مدارک و اوراق هویتی خارجی مهاجر ند. بها هموانع دیگر همچنان باقی ماند

حد کافی اعتبار ندارند، یکی از اقدامات ضروری برای بازگشت کودکان به چرخۀ  به در مدارس ایران
آموزش پیش از سال تحصیلی و ثبت نام، مراجعه به دفاتر کفالت جهت اخذ اوراق موردنیاز برای 

و انجام امور اداری در این نسبت تعداد مراجعان بسیار کم است  تعداد شعب این دفاتر به نام است. ثبت
 اوراق هویتی ندارند برگۀبرای کودکانی که  ،حاضر هرچند درحال شود. کندی انجام می اماکن به

ط اثبات اما وجود شر ،نام کنند دارس ثبتدر م توانند طریق آن میاز  کهشود  حمایت تحصیلی صادر می
که در دو سال اخیر به  را آموزانی دانش اقامت دوساله در ایران برای دریافت برگۀ حمایت تحصیلی،

بر  عالوه بر این، انجام این مرحلۀ زمان .کند یابی به این برگه محروم می دستاند از  ایران مهاجرت کرده
شود. کمبود ظرفیت مدارس در  نام و یا پر شدن ظرفیت مدارس می و پرهزینه باعث اتمام فرصت ثبت

ای  ای برای دریافت هزینه بازماندن از تحصیل بسیاری و گاه بهانهای مدیران باعث  کنار رفتار سلیقه
له، با ئ(. این مس1398، گربندی، 1399شود. )تسنیم پ،  شده از سایر کودکان می بیشتر از هزینۀ دریافت

و تغییر بستر آموزش از حضور فیزیکی در مدارس به آموزش مجازی، شکل  19-کووید بیماریشیوع 
ه است. وزارت آموزش و پرورش در پی شیوع این بیماری و تعطیلی مدارس، اقدام دیگری به خود گرفت
امکان ورود  افزار که این نرم های درس مجازی از طریق برنامۀ شاد کرده، درحالی به برگزاری کالس

 خصوص حق تحصیل برای کودکانتبعیضی آشکار در و این ملی را به کودکان نداده است بدون کد
 (1399 شود )هرانا، ملی محسوب می دون شناسنامه و کد، بافغانستانی

های الزم مانند پوشش  با تغییر بستر آموزش همگانی به آموزش مجازی و نبود زیرساخت
، به افغانستانیله برای همۀ کودکان، و نه فقط کودکان ئسراسری اینترنت در سراسر کشور، این مس
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این دیل شده است. اما باید در نظر داشت که یکی از علل محرومیت و بازماندگی از تحصیل تب
ای  در جامعه، عمدتاً در مناطق حاشیه نشدن سبب مشکالت مضاعف اقتصادی و ادغام به کودکان

 بنابراین، (.1399شود )رحمانی،  ند و کافی نبودن پوشش اینترنت عمدتاً از این مناطق گزارش میا ساکن
های  آموزان کشور با مشکالت مربوط به زیرساخت دانشوپنجه نرم کردن اکثر  با وجود دست

له بیشتر است. ناتوانی برای ئپذیری وضعیت آموزشی کودکان مهاجر از این مستأثیردیجیتالی، 
نام، خرید ابزار هوشمند  ثبت ۀهای تحصیل اعم از هزین های اخذ اوراق هویتی، هزینه پرداخت هزینه

فقر و محرومیت در زیست روزمره و  هایی از اثرات نمونههمچون گوشی یا تبلت و حجم اینترنت، 
 آموزش کودکان مهاجر است.

نام تا حد زیادی  با مجازی شدن آموزش و تعلیق آموزش حضوری، مانع کمبود ظرفیت ثبت
که در طول ـ  تر سرپرست یا عضو بزرگ فقطها  برطرف شد، اما با توجه به اینکه در بعضی خانواده

آموزان  های موجود در خانه از تعداد دانش تلفن هوشمند دارد، و یا تعداد گوشی ـ روز سر کار است
(. 1399خانواده کمتر است، امکان حضور در کالس درس برای فرزندان خانواده وجود ندارد )یاری، 

های مهاجر  ها و شدت این وخامت در خانواده سبب وخامت اوضاع اقتصادی خانواده همچنین به
که پیش از  افغانستانی های اجتماعی، بسیاری از کودکان تی شغلی و نبود حمایتثبا سبب بی به

وقت  ای که پیش از این به صورت پاره اند و دسته کردند، وارد بازار کار شده گیری کار نمی همه
کنند.  ساعت در روز کار می هشتوقت و گاه بیش از  صورت تمام مشغول به کار بودند، حال به

 ۀدسترس نیست مدرس در افغانستانی از دیگر امکانات آموزشی که برای کودکان مهاجرِ ،بنابراین
های آموزشی در ساعات پیش از عصر، یعنی  سبب پخش برنامه تلویزیونی سیماست. این امکان نیز به

 ای موجود اما غیرقابل دسترس است. دقیقاً ساعات کار کودکان، برای این دسته از کودکان گزینه

همواره یکی از مسائلی بوده که  محتوای آموزشی و نیازهای کودکان : تناسب میانتنی بودنپذیرف
اند. آموزشی که به نیازهای واقعی پاسخ دهد و مبتنی بر  ریزی درسی به آن پرداخته کارشناسان برنامه

ش نقش بسزایی در ترغیب کودکان به تحصیل و درک ضرورت آموز ها باشد مسائل کودکان و واقعیت
دربارۀ تاریخ، جغرافیا و فرهنگ و ادبیات کشور خود  والدین دارد. کودکان افغانستانی مند از سوی نظام

تواند اتصال هویتی کودک با آموزش را منقطع کند.  آموزند و همین موضوع می در مدارس چیزی نمی
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ان نسل دوم و سوم بنابراین، آموزش باید به نیازهای خاص کودکان پناهجو، پناهنده، مهاجر و کودک
صورت، کودکان  ایندهی بهره جوید. در ن در این پاسخمهاجران پاسخ در خور دهد و از مشارکت خود آنا

 (.139۷دهند )واشقانی فراهانی،  ها هم به تحصیل رغبت بیشتری نشان می مهاجر و والدین و مراقبان آن

های درس از  نا و برگزاری کالسبُعد پذیرفتنی بودن آموزش کودکان مهاجر با شیوع ویروس کرو
اجرای این برنامه زبان فارسی است و همین  روست. تنها زبان قابل ههایی روب طریق برنامۀ شاد با چالش

توانست برای کودک  می ـ ها با تمام کاستیـ  محدودیت باعث شده است محتوا و امکانات شاد که
و یا  اند دهشفارسی رایج در کشور مسلط نمهاجر مفید باشد، برای کودکانی که هنوز به زبان 

 زبان(، غیرقابل استفاده باشد. های عرب والدینشان به زبان فارسی مسلط نیستند )خانواده

های  ریزی زبان، در برنامه لۀ آموزش به زبان مادری برای کودکان غیرفارسئنادیده گرفتن مس
ای که در این طرح و از  های آموزشی رنامهپیگیری است. ب تلویزیونی سیما نیز قابل ۀمربوط به مدرس

ها  دهند اما در همۀ آن های تحصیلی را پوشش می تمامی پایه شوند کۀ آموزش صدا و سیما پخش میشب
 شود. تدریس منحصراً به زبان فارسی انجام می

شان ترسیم دکان و نوجوانان ایرانی و والدیناندازی که آموزش برای کو : چشمپذیری انطباق
به اتمام تحصیالت دوران متوسطه تا واجد شرط الزم کند  میها را ترغیب  عاملی است که آن دنک می

برای ورود به تحصیالت تکمیلی شوند. اما دربارۀ پناهجویان و پناهندگان افغانستانی چنین 
 علت مشکالتی نظیر فقر، دانند که به سو می دارد. نوجوانان افغانستانی از یکاندازی وجود ن چشم

درسی در مناسبات آموزشی ایران )امیدی،  های کمک رشد مافیایی صنعت کنکور و تسلط بازار کتاب
( امکان کسب آمادگی برای موفقیت در کنکور را ندارند و پیروزی در این رقابت نابرابر ابداً 139۷

اوت که ساده نیست. ضمن آنکه پرداخت شهریه در دانشگاه نیز برای آنان اجباری است، با این تف
ملزم هستند مبلغ بسیار باالتری را در مقایسه با یک دانشجوی ایرانی بپردازند. بخش دیگری از 

دارای کارت آمایش  مشکالت متوجه این موضوع است که ورود به دانشگاه برای جوانان افغانستانیِ
امت دانشجویی شود( به اق اقامتشان از پناهندگی )که ساالنه تمدید می  به این معناست که وضعیت

 عنوان بهشود. بر این اساس، این افراد پس از پایان تحصیل تکمیلی، امکان تمدید اقامت  تبدیل می
رو، بسیاری از نوجوانان افغانستانی پس  پناهنده را نخواهند داشت و باید به افغانستان بازگردند. ازاین
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قدیم، تمایل چندانی به تحصیل  نماییِهای هفتم و هشتم یا همان دوران راه از پایان تحصیل در کالس
 (.139۷در دورۀ دوم متوسطه )دبیرستان( را ندارند )واشقانی فراهانی، 

 ، متناسب نبودنِشان ریزی برای آینده انداز واضح برای مهاجران جهت برنامه نبود چشم
ران خصوص برای دخت شده به کودکان مهاجر و عبث انگاشته شدن تحصیل، به های ارائه آموزش
شده به کودکان مهاجر با نیازها و مختصات  های ارائه . آموزش1از دیگر مشکالت است ،مهاجر

خصوص آموزش  ها هماهنگ نیست و این ضعف در محتوای درسی باعث شده آموزش، به زیست آن
گیری این بیماری و  (. همه1399دختران، برای بعضی مهاجران امری غیرضروری تلقی شود. )یاری،

تک  به کار تک یشانهای فقیر برای بقا اقتصادی ناشی از آن نیز باعث شده است تا خانوادهتبعات 
 ،آموزان فقیر مهاجر یافتن توجیهی برای ادامۀ تحصیل دانش ،بنابراین .اعضای خانواده نیازمند باشند

 (، در این دوران دشوارتر شده است.2001که پیش از این نیز دشوار بوده )توماسفسکی،

 جنسیت و حق آموزش 

خصوص در  آموزان، به آموزش بسیاری از دانش نشدن تأمینقیمت  به 19-کووید  بیماریگیری  همه
استفاده و آموزش  . کودکانی که در دوران پیشاکرونا، در دسترسی به، تمام شده است2جنوب جهانی

گیری این بیماری، بیش از سایرین از  با موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه بودند، با همه آن از
های موجود در  . شکاف عدالت تحصیلی و نابرابری(HRW, 2020)اند  نصیب مانده حق آموزش بی

ه و تر شد یابی و استفاده از امکانات آموزشی با شیوع ویروس کرونا برجسته جوامع در زمینۀ دست
کند. محرومیت از تحصیل،  ویژه دختران را از حق انسانی آنان به تحصیل محروم می کودکان به

گیرد  تری به خود می کننده گیرند، وضع نگران طور خاص مورد توجه قرار می هنگامی که دختران به
ه مدرسه میلیون دختر دیگر ب یازده، بیش از 19-با پایان یافتن بحران کووید شود میبینی  و پیش

 (.UNESCO, 2020نگردند. )باز
در بررسی چارچوب چهارگانۀ حق آموزش شامل موجود، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق 

                                                                 

 در بخش جنسیت و حق آموزش به این مشکالت بیشتر پرداخته شده است. .1
2. Global South 
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افزا، نقشی  یک حق قدرت عنوان بهبسیار مهمی است. آموزش  ایِ بودنِ آموزش، جنسیت عامل زمینه
هایی  های جنسیتی در حوزه بعیضت کلیدی در برقراری عدالت جنسیتی در خانواده و جامعه و رفع

کند. اما تحقق این مهم، نیازمند آموزش فراگیر، هدفمند  جمله قوانین، آموزش عالی و اشتغال ایفا میاز
 و همسو با برقراری عدالت جنسیتی است.

حضوری و غیرحضوری )مجازی( از سر  صورت نیمه با وجود آنکه آموزش همگانی در سال جاری به
ای مهم و نیازمند پیگیری است.  لهئمس آموزان از دانش یمیعظ لیخ لیبازماندن از تحصگرفته شده، اما 

بیشترین  گیری المللی حاکی از آن است که تبعات بلندمدت همه شده در سطوح بین های انجام پژوهش
(. در UN, 2020ها وارد کند ) هان و بر دختران فقیرترین خانوادهآسیب را بر کودکان فقیرترین نقاط ج

کنیم چطور موجود بودن، در دسترس بودن، قابل پذیرش  ادامه با محوریت متغیر جنسیت، بررسی می
 جنسیت پیوند خورده است. ۀلئو انطباق بودن آموزش با مس

تفاوت چندانی در  گیری همهازی شدن آموزش در دوران آید مج می نظر  به موجود بودن:
آموزش رایگان ایجاد نکرده باشد،  تأمینبرخورداری دختران از حق آموزش و عدالت جنسیتی در 

های دیجیتال ازجمله تلفن همراه و  چراکه دختران در مقایسه با پسران دسترسی کمتری به فناوری
هر هفت دختر، حداقل یک نفر ورد یونیسف، از برآ براساس. (1399)تکلفی و وامقی، تبلت دارند 
گیری برخوردار  میلیون دختر در جهان( از ملزومات آموزش مجازی در دوران همه 222)در مجموع 

برانگیز  جغرافیایی، عاملی چالش ۀدر این میان، جنسیت در تالقی منطق(. UNICEF c, 2020نیست )
ترنت و یا دسترسی دشوار و محدود ای به این منطقه دسترسیِ نداشتنبر سر راه آموزش دختران است. 

خروج از روستا یا رفتن به نقاط  ونچ ،کند ثر میأآموزان دختر را بیش از پسران مت به آن، دانش
کمتر از  ،ایمنی دالیل فرهنگی/ به ،برای دختران ،ی هوشمند یا تبلتبهتر گوش دهیِ آنتن خاطر بهمرتفع 

 پذیر است. پسران امکان

ثر از آن نیز، بیشتر متوجه أنشینی مت گیری و خانه پیامدهای بلندمدت همهبا تعطیلی مدارس، 
های  در جامعه دربارۀ نقش هدواند های جنسیتی ریشه آموزان دختر خواهد بود. با توجه به کلیشه دانش

ها  شود آن باعث می انهموردانتظار از زنان، محدود شدن امکان حضور دختران در محیطی غیر از خ
که زمان یا  دار شوند، طوری نگی و مراقبتی بیشتری را نسبت به دوران پیشاکرونا عهدهکارهای خا
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ها از  احتمال دارد تحصیل آن ،تحصیل و انجام تکالیف مدرسه داشته باشند. بنابراین ی برایکمترتوان 
 دختران کنونی، شرایط در همچنین(. HRW, 2020خارج شود )زودتر لویت خانوار برای تحصیل وا

گیرند،  گی قرار میبیوِ مادری و کودک همسری، کودک کهایی چون کود بیشتر در معرض آسیب
 تواند هم علت و هم معلول بازماندگی از تحصیل باشد. هایی که می آسیب

مدارس دخترانۀ موردنیاز در مناطق  تأمیندر دوران پیشاکرونا و برقراری آموزش حضوری نیز 
جمعیت در یک منطقۀ محوری که از  بوده است. طرح تجمیع مدارس کمروستایی با موانع جدی مواجه 

دالیلی همچون فقدان مدرسه  شود، به ( نیز یاد می1398)طباطبایی، « روستای مرکزی»آن با عنوان طرح 
شد.  خصوص در مقاطع متوسطۀ اول و دوم در برخی روستاهای دور از مرکز اجرا می یا کمبود معلم به

داد، زیرا  قرار می تأثیر آموزان پسر تحت آموزان دختر را بیش از دانش آموزش دانشاین طرح در عمل، 
های ناایمن  آموزان، پراکندگی و فاصلۀ زیاد روستاها و معضل راه نقل برای دانش و در نبود سرویس حمل

ستا به کردند تا برای تحصیل از یک رو و غیراستاندارد، پسران بیشتر این اجازه و امکان را پیدا می
روزی  جمعیت در مدارس شبانه وآمد کنند. پیشنهاد تحصیل دختران مدارسِ کم روستای دیگر رفت

 ،آموزان دختر دانش که تمل استساز نبوده زیرا بیشتر مح روستای مرکزی نیز در بسیاری از موارد چاره
دلیل  اجازۀ اقامت هفتگی در مجتمع مدرسه را پیدا نکنند و متعاقباً به ،فرهنگی و اجتماعی بنا به دالیل

 موجود نبودن مدرسه در نزدیکی محل سکونت خود، ترک تحصیل کنند.

های معرّف عدالت  با وجود آنکه دسترسی به آموزش مؤلفۀ اصلی شاخص در دسترس بودن:
متولیان،  عملکرد در ضعف ،(1398 واده،خان و زنان امور معاونتهای دولتی است ) جنسیتی در دستگاه

سالۀ توسعه،  جمله اسناد پنجرایی قوانین و اسناد باالدستی ازضمانت اج نداشتنِنظارت مستمر و  نبودِ
موجب دسترسی نابرابر دختران به آموزش همگانی رایگان شده است )جهانجونیا و 

آموزان پسر  دانش پذیر، به روی رویتدالیلی کمتر  (. مدارس ممکن است به1398پورمنوچهری،
 9۷(. طبق آمار، نرخ پوشش تحصیلی دختران در دورۀ ابتدایی 1399)توماسفسکی،  تر باشند گشوده

(. 1399درصد بوده است )مهر ب،  80دوم  ۀدرصد و در دورۀ متوسط 92اول  ۀدرصد، در دورۀ متوسط
در مقطع ابتدایی، دالیل ترک تحصیل  با وجود تحقق نسبی برابری جنسیتی در دسترسی به آموزش

های  تصادی، هنجارها و کلیشهخصوص در دورۀ متوسطۀ دوم را باید در فقر اق دختران در مقاطع باالتر به
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 ،جو کردو .. جست.جنسیتی، کار خانگی و مراقبتی، آداب و رسوم، ازدواج و بارداری زودهنگام و قالب
ضمانت اجرایی قوانین و اسناد  نداشتنای و  ی متناسب منطقهریز عواملی ساختاری که در فقدان برنامه

کند. در این  برخوردار را از حق آموزش محروم می باالدستی، دختران بسیاری در مناطق محروم و کم
کرده است که  تأکیدکل آموزش و پرورش خراسان رضوی  ۀادار ۀزمینه، معاون آموزش متوسط

اول و  ۀآموزان مقطع متوسط ترین عوامل ترک تحصیل دانش مهمسری از مه گیری کرونا و کودک همه
شوند و آمار ترک تحصیل در دختران بیش از پسران است )ایرنا ت،  می دوم در این استان محسوب

رود  گیری، انتظار می با تعمیق شکاف اقتصادی در جامعه و گسترش فقر ناشی از همه ،(. بنابراین1399
 ۀفزایش چشمگیری یابد و پدیدا مرکز، از دور و محروم مناطق در ویژه به دختران، تحصیل ترک میزان

 تری به خود بگیرد. کننده همسری دختران و بارداری زودهنگام ابعاد نگران کودک

های بسیاری از دختران برای خروج  : مدرسه شاید از معدود فرصتپذیرفتنی و قابل انطباق بودن
ساالن باشد. بر این اساس، تعطیلی مدارس و آموزش مجازی در  گذرانی با گروه هم از خانه و وقت

شیوۀ متفاوتی از پسران مختل و ارتباط آنان را با  پذیری دختران را به گیری، فرایند جامعه دوران همه
واسطۀ سختگیری نسبتاً کمتر  امکانی که برای پسران به ،سازد ساالن بیش از پیش محدود می هم

ها در کوچه یا پارک همچنان مهیاست. مدرسه شبکۀ ارتباطی  ای محله با هموالدین، از طریق بازی 
های  های ناشی از خشونت آسیب ی است برای اینکهو کمک کند می کودک را فراتر از خانواده تقویت

فیزیکی و تغییر حاالت روحی توسط افراد بیرون از خانواده مشاهده و پیگیری شود. متقابالً برای 
لی برای برقراری ارتباط مؤثر با خانواده بوده که در این اجتماعی و مشاوران، مدارس پُمددکاران 

 نیا وعیاز ش شیهرچند تا پ (.1399)انجمن حمایت از حقوق کودکان، شرایط محدود شده است 
اما  ،بهره بودند یدر مدارس ب یا و مشاوره یاز دختران به مشاور و خدمات مددکار یاریبس ،یماریب

واسطۀ حضور در مدرسه، امکان  که تا پیش از این، به یاز دختران یتعداد کم ،یماریب نیا وعیبا ش
برانگیز در خانه،  و درصورت بروز موقعیت چالش ندشور و مشورت با مشاور و مددکار را داشت

حضور . اند بهره مانده حداقلی بی د، از این فرصتِنمند شو از خدمات حمایتی مدرسه بهره ندتوانست می
دنبال  آورد و به پذیری او را برای اولیای مدرسه فراهم می آموز در مدرسه امکان رویت روزانۀ دانش

 را ...تغذیه و استفاده، استثمار، غفلت، سوء آن، رصد، بررسی و پیگیری مسائلی چون خشونت، سوء
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شین شدن اجباری ن خانه ،سازد. اما در شرایط کنونی ه ممکن میخانواد اعضای از غیر فردی توسط
مدت و  زندگی دختران را در کوتاه ،اولیای مدرسه به کودک دسترسیِ و نداشتن آموزان دانش

کند و امکان مداخالت تخصصی و دریافت حمایت اجتماعی  ثر میأتوجهی مت میزان قابل بلندمدت به
در  ،ارتباطی محدودتردلیل حضور بیشتر در منزل و شبکۀ  زیرا دختران به ،رساند را به حداقل می

 کنند. دهی یا دریافت مشاوره و کمک را پیدا می مقایسه با پسران، کمتر فرصت گزارش

مقولۀ پذیرفتنی بودن، قابل انطباق بودن و رعایت معیارهای برابری جنسیتی در محتوا و فرایند 
است. با وجود گاه عامل جنسیت مستلزم توجه ویژه  آموزشی نیز از دیگر مسائلی است که در گره

تواند، عمداً یا  های جنسیتی، محتوای آموزشی خود می نقش بالقوۀ آموزش در حذف برخی تبعیض
ای که  گونه به ،هنجارهای نابرابر جنسیتی بدل شود ۀکننده و حتی تشدیدکنند سهواً، به عامل تثبیت

درس راه یابد و  های ریزان محتوا و فرایندهای آموزشی، به کالس های جنسیتی برنامه سوگیری
ای که در حذف  لهئمس ،شود های مبتنی بر جنسیت  مردانه/ زنانه و نابرابری  ۀکنندۀ دوگان ترویج

پیوندی جنجالی تصاویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان نمود پیدا کرد. برای نمونه، 
 2016و  2006سال های درسی همۀ مقاطع در دو  در پژوهشی که به بررسی محتوای کتاب (،2018)

پردازد و از گفتمانی  های درسی می های جنسیتی کتاب اختصاص دارد، به سیستماتیک بودن سوگیری
های جنسیتی را تضعیف و زن را در  گوید که برابری دوانده در بطن محتوای درسی سخن می ریشه

های آموزش عالی،  ه فرصتای که زنان با وجود دستیابی نسبی ب گونه به ،کند موقعیت تابع بازنمایی می
های اجتماعی، همچنان بیش از هر چیز، باید در چارچوب نقش مادری و  اشتغال و سایر فعالیت

 داری تعریف شوند. خانه

های ادبیات فارسی و  ۀ کتابردربا (1396زاده ) زاده و نراقی مهران، ملکهمچنین در پژوهشی که 
بیشترین درصد اسامی و تصاویر  که د، نشان داده شدان زبان فارسی سال اول دبیرستان انجام داده

های خانگی و کمترین آن در  ترین سهم زنان در فعالیت ها متعلق به مردان است و اصلی کتاب
های شخصیتی و رفتارهای اجتماعی منتسب به زنان و  ها و امور سیاسی/ اجتماعی است. ویژگی فعالیت

کند.  که زن را جنس دوم و مرد را جنس برتر معرفی می هایی است داوری مردان نیز متأثر از پیش
صد و ، در میان 2021براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد )داووس( دربارۀ برابری زن و مرد در سال 
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 قرار نظر مد با گزارش اینقرار گرفته است.  صد و پنجاهکشور جهان، ایران در جایگاه  پنجاه و شش
ها، دستیابی به آموزش، سالمت و بقا، و  نند مشارکت اقتصادی و برابری فرصتما معیارهایی دادن

موضوعی که  ،حاکی از وخامت شکاف جنسیتی در ایران است (weforum, 2021)اثرگذاری سیاسی 
 مراتب بدتری پیدا خواهد کرد. وضعیت به 19-کووید بیماریگیری  احتماالً در سایۀ همه

ها و  درسی، که فراتر از برنامۀ درسیِ رسمی و مربوط به ارزش عالوه بر این، برنامۀ پنهان
های جنسیتی  سازی ارزش نیوانتظار در سطوح فردی، اجتماعی و سیاسی است، در های مورد مشی خط

دختران را متفاوت از  برنامۀ پنهان درسی (.1394)طالبی و شریفی فدیجی، کند  حاکم را ممکن می
تر و  کند که چه مشاغلی برای هر جنس مناسب ها القا می به آن :برای مثالکند،  پذیر می پسران جامعه

 منظر از آموزش بودن انطباق قابل و پذیرفتنی مستقیماً گرچه کرونا ویروس شیوعتر است.  مقبول
دور، این  راه از آموزش بستر به توجه با شک، بدون اما است، نداده قرار تأثیر تحت را جنسیت

موضوعات را از مرکز توجه عموم تا حدی خارج کرده و امکان نظارت بر برنامۀ درسی و ارزیابی 
ای  لهئمس ،های جنسیتی سیستماتیک کاهش داده است از منظر تبعیض ـ اعم از آشکار و پنهان ـ آن را

 اثر سازد. اثر یا کم بی های جنسیتی را سالۀ فعاالن حقوق زنان و برابری های چندین تواند تالش که می

های آموزشی در زمان وقوع بحران قرار  ریزی بر این اساس، الزم است جنسیت در مرکز برنامه
گیرد و دغدغۀ برقراری عدالت جنسیتی در زمینۀ موجود بودن، در دسترس بودن، پذیرفتنی بودن و 

 یتیجنس یها یریسوگابله با قابل انطباق بودن آموزش، به دور از اهداف شعارگونه پیگیری شود. مق
 جهت در محتوا اصالح آموزشی، فرایند وباید از طریق تحلیل محتوا  یدرس یآشکار و پنهان محتوا

 وقت اسرع در است الزم. شود پیگیری زمان طول در ای منطقه های پایش و جنسیتی های کلیشه حذف
گیری کرونا  دلیل همه انده از تحصیل بهبازم دختران بازگشت زمینۀ در الزم ریزی برنامه و نیازسنجی

انجام شود و با تمرکز بر مدارس دخترانه، خانواده و محیط پیرامونی این دختران، اقدامات حمایتی 
های آموزشی برای  ریزی مهها و برنا گذاری مقتضی اعم از اقتصادی و فرهنگی انجام شود. سیاست

استفاده از  /ثر بر دسترسی بهؤم ، اجتماعی و اقتصادیِسیاسی باید با علم به عوامل ساختاریِ اثربخشی
ای که امنیت، رفاه و پیشرفت دختران در الویت این  گونه انجام شود، بهآموز  آموزش دختران دانش

 ها قرار گیرد. برنامه
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زودی رونمایی  به« شاد سه»های پرمخاطب کشور است و  میلیون کاربر جزء شبکه 18.6با « شاد» .(1399) .احمدی الشکی، قاسم

. 1399آذر  26و پرورش در بادرود.   مدارس آموزش ۀافتتاح دو پروژ ۀشود: گزارش خبرنگار فارس در حاشی می
 . http://fna.ir/f1clv2بازیابی از:  قابل

. )ایرنا( خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران. شاد در استان مرکزی ۀنشست بررسی فعالیت شبک .(1399). الحسینی، حسن
  /www.irna.ir/news/84068125بازیابی از:  قابل
. 14/8/139۷ ،تعادل ۀروزنام. گوی رضا امیدی، استاد دانشگاه تهران و گفت :هر مدرسه یک بنگاه اقتصادی .(139۷) .امیدی، رضا
 https://bit.ly/2KVEi1iبازیابی از:  قابل

بازیابی از:  قابل .1399مهر  6 .ایران سپید ۀروزنام ،صدا و سیما به ناشنوایان ۀوعد .(1399) .ایران سپید
https://www.iransepid.ir/News/21861.html. 

. قابل 19-گیری بیماری کووید گزارش اجمالی درمورد وضعیت کودکان در سال همه .(1399). انجمن حمایت از حقوق کودکان
 :https://t.me/irsprcorg/3682 ازبازیابی 

. )ایرنا( خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران .1399 آذر 15 .های پیدا و پنهان کرونا کودکان و آسیب .(1399) ایرنا الف.
  /www.irna.ir/news/84135325بازیابی از:  قابل

دی  6 .خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( .ادعای معلمان استثنایی در روزهای سخت کرونایی آموزش بی .(1399). ایرنا ب
 . /www.irna.ir/news/84141180. قابل بازیابی از: 1399

. قابل 1399دی  14، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(. های مجازی در ایستگاه امتحانات چالش آموزش .(1399). ایرنا پ
  /www.irna.ir/news/84170274بازیابی از: 

. 1399اسفند  13 .خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(. پایان تحصیل برخی از دختران ۀازدواج؛ نقط .(1399). ایرنا ت
  /www.irna.ir/news/84248427بازیابی از:  قابل
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https://mehrnews.com/xSdjK
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https://www.unhcr.org/ir/fa/2019/12/09/more-support-needed-for-refugee-education-in-iran
http://fna.ir/f1clv2
http://www.irna.ir/news/84068125/
https://bit.ly/2KVEi1i
https://www.iransepid.ir/News/21861.html
https://www.iransepid.ir/News/21861.html
https://t.me/irsprcorg/3682
http://www.irna.ir/news/84135325/
http://www.irna.ir/news/84141180/
http://www.irna.ir/news/84170274/
http://www.irna.ir/news/84248427/
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ایران خبرگزاری دانشجویان . شده به ناجا اند/ معرفی مدارس خودگردان شناسایی مدارس خودگردان غیرقانونی .(139۷) .ایسنا
  \https://www.isna.ir/news/97040100286بازیابی از:  قابل. 139۷تیر 2 .)ایسنا(

بازیابی از:  . قابل1399بهشت  اردی 12 .خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( .های آن معلمی مجازی و چالش .(1399ایسنا )
https://www.isna.ir/news/99021208581/. 

 بازیابی از: . قابلایران آنالین .خواب در اتاق یاضیدر آشپزخانه، ر یفارس (.1400یعقوب، ترانه. ) بنی

http://www.ion.ir/news/692260 
بازیابی از:  قابل .24 خبرگزاری اقتصاد .آتش فقر در خرمن تحصیل .(1399) .بهرامی، نجات

https://www.eghtesaad24.ir/000PDK  
بازیابی از:  . قابل)ایلنا( خبرگزاری کار ایرانگردد؟،  آموزش و پرورش بازمی ۀشیر به سفر .(1398). بیرانوند، مهناز

www.irna.ir/news/83507976 / 
. 699، کد خبر: 1399آبان  5 .ونا با معیشت مردم چه کرد؟کر .(1399)کرونا.  اقتصادی آثار پایش و رسانی پایگاه اطالع
  https://bit.ly/38chpQ6بازیابی از:  قابل

 .اسالمی ۀسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش .تهران .حقوق کودک .(1390). پیوندی، غالمرضا
بازیابی از:  . قابلپایگاه خبری تابناک .شاد ۀتداوم مشکالت اینترنت روستایی و شبک .(1399) .تابناک

https://tabnakjavan.com/fa/news/31198 . 
. BBCنقل از  سی فارسی به بی بی .هشدار پلیس؛ آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت در دوران کرونا .(1399). تامسون، مایک

  https://www.bbc.com/persian/iran-52853888بازیابی از:  قابل
. 1394اردیبهشت  2۷ .آموز افغانستانی از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونی یک دستور از رهبر انقالب: هیچ دانش .(1394) .تسنیم

  https://tn.ai/741883بازیابی از:  قابل
بازیابی از:  . قابل1398خرداد  29 .تسنیم .ها اعالم شد آموزان اتباع در مدارس و هنرستان نام دانش شرایط ثبت .(1398) .تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/29/2035648 
خبرگزاری . لزوم مانیتورینگ دقیق مشاغل غیررسمی تأثیر کرونا قرار گرفت؟/ هایی تحت اشتغال چه گروه .(1399) .تسنیم الف

  .ai/2234823https://tnبازیابی از:  . قابل1399فروردین  14 .تسنیم
. 1399تیر  16 .خبرگزاری تسنیم. میلیون شاغل فاقد بیمه برای پرداخت تسهیالت کرونا 1.5شناسایی  .(1399) .تسنیم ب

  https://tn.ai/2301027بازیابی از:  قابل
 .در قانون اساسی؛ تاراج کیفیت آموزشی در مدارس دولتی« آموزش و پرورش رایگان»پشت پا زدن به اصل  ،(1399) .تسنیم پ

  https://tn.ai/2366589بازیابی از:  . قابل1399مهر  21
گروه مطالعات اجتماعی و  .های جهانی اثرات کرونا بر کودکان کرونا و کودکان؛ یافته .(1399وامقی، مروئه. ) ؛تکفلی، مرضیه.

  https://www.ssor.ir/i/Tolidat/child.pdf ازیابی از:ب . قابلعالی پژوهش تأمین اجتماعی ۀفرهنگی مؤسس
گروه  ۀتعهدات حقوق بشر: موجود، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق ساختن آموزش، ترجم .(1399) .توماسفسکی، کاترین

  https://t.me/irsprcorg/3689بازیابی از:  . قابلانجمن حمایت از حقوق کودکانترجمه کمیته پژوهش. 
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 یونس با تیتریک خبرنگار وگوی گفت د:رصد بازماندگان از تحصیل در البرز دختر هستند ۷0 .(1399) .جاویدنسب، یونس
بازیابی از:  . قابلخبری تحلیلی تیتریک ۀشبک .ابتدایی آموزش و پرورش استان البرز معاون جاویدنسب،

https://b2n.ir/s37406  
 ۀپژوهشنام .بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسالمی ایران .(1398) .پورمنوچهری، سیدعلی؛ .جهانجونیا، شاپور

  http://ensani.ir/fa/article/download/414493بازیابی از:  . قابل83-61(. ص 28)پیاپی  2 ۀشمار .زنان
نقل از توییتر  پایگاه خبری انتخاب به .آموزان به اینترنت دسترسی ندارند درصد دانش 6.9(. 1399). الف ،میرزایی، محسنحاجی 

  .https://entekhab.ir/002GI0بازیابی از:  . قابلحاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش
 ،خبرگزاری برنا .آموزان در شاد بدنی و سالمت دانش های تربیت فراگیری آموزش .(1399). ب ،حاجی میرزایی، محسن

  https://www.borna.news/fa/tiny/news-990711بازیابی از:  قابل
. های عمومی ایران انجمن علمی ارتقای کتابخانه .های فضای مجازی برای کودکان کرونا و آسیب .(9139) .زاده، محمد حسن

  http://ipla.ir/?p=2974بازیابی از  قابل
 باشگاه خبرنگار وگوی کند؟ گفت هایی را به کودکان وارد می استفاده از تلفن همراه چه آسیب .(1399). حسینی نیکو، آسیه
ز: ا بازیابی قابل. جوان خبرنگاران باشگاه نوجوان. و کودک حوزۀ شناس روان نیکو، حسینی آسیه با خبرنگاران

https://www.yjc.ir/00Umym  
 .های کشور ادارات آموزش و پرورش استثنایی استانسای ؤویدئو کنفرانس سیدجواد حسینی با ر .(1399) .الف ،حسینی، سیدجواد

 /. www.irna.ir/news/83752391بازیابی از:  . قابل(ایرناجمهوری اسالمی ایران )خبرگزاری 
بازیابی از:  قابلتابناک. فعالیت مدارس استثنایی در سال تحطیلی جدید.  ۀنحو .(1399) .ب ،حسینی، سیدجواد

https://www.tabnak.ir/fa/news/996888/  
 .اند بهره آموزان از وسایل هوشمند برای اتصال به فضای مجازی بی درصد دانش 30حداقل  .(1399). پ ،حسینی، سیدجواد

  /https://www.isna.ir/news/99100604241 بازیابی از: . قابل)ایسنا( خبرگزاری دانشجویان ایران
آموزان موفق با نیازهای  تبلت به دانش یسخنرانی در آیین افتتاح باشگاه پیشکسوتان و اهدا .(1399). ت ،حسینی، سیدجواد

  /www.irna.ir/news/84256494بازیابی از  . قابل(ایرنای ایران )جمهوری اسالمخبرگزاری  .خاص
وگوی خبرنگار ایرنا با  آموز: گفت میلیون دانش 3پویشی ملی برای رفع محرومیت آموزش مجازی  .(1399) .زاده، رضوان حکیم

. 1399مرداد  19. (ایرناجمهوری اسالمی ایران )خبرگزاری  .زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش حکیم
  /www.irna.ir/news/83899129بازیابی از:  قابل

بازیابی از:  خبرگزاری موج. قابل .آموزان ایرانی درصدی دانش30ترک تحصیل  ۀفاجع .(1399) .حمیدرضاخالدی، 
365655-https://www.mojnews.com/fa/tiny/news  

. خبرآنالینگزارش خبرآنالین از اعتراض ناشنوایان به صدا و سیما؛ با زبان خودم با من حرف بزن. . (1398خبرآنالین )
  https://www.khabaronline.ir/news/1305503بازیابی از:  قابل
بازیابی  . قابل1399مرداد  2۷ .خبرآنالین .اتباع خارجی در مدارس ایرانآموزان  نام دانش اعالم شرایط ثبت .(1399خبرآنالین )
 /  https://www.khabaronline.ir/news/1422632از: 
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 جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار وگوی سنگین کرونا بر زندگی پرنشاط کودکان، گفت ۀسای .(1399). دقیقی خداشهری، آمنه
: از بازیابی قابل .جوان خبرنگاران باشگاه نوجوان. و کودک بالینی شناسی روان متخصص خداشهری، دقیقی آمنه با

https://www.yjc.ir/00Vk13  
بازیابی  . قابل1399مهر 4 .خبرگزاری تسنیم اتباع افغانستانی را دارند؟ها بیشترین جمعیت  کدام استان .(1399) .ذوالفقاری، حسین

  https://tn.ai/2354209 از:
 خبرنگار وگوی نقل از گفت به ،آموزان نامناسب از گوشی هوشمند تهدیدی برای سالمت دانش ۀاستفاد .(1399) .رجایی، علیرضا
داخلی و فوق تخصص روماتولوژی،  متخصص رجایی علیرضا دکتر با بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط

  //:www.irna.ir/news/84057408httpبازیابی از:  . قابلخبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)ایرنا(
بازیابی از:  . قابلفرهیختگان ۀروزنام .را ندارند« شاد»سوم روستاها زیرساخت  یک .(1399). رحمانی، ابوالقاسم

http://fdn.ir/46292  
 .1399آذر  12 .تعادل ۀروزنام ،روند ها می آموزانی که برای اینترنت به تپه دانش .(1399تعادل ) ۀروزنام

آموزان با نیازهای ویژه در شرایط تعطیلی  دستورالعمل آموزشی و توانبخشی دانش .(1399استثنایی )سازمان آموزش و پرورش 
نقل از  دستورالعمل به ۀعلت شیوع ویروس کرونا و با رویکرد استفاده از ظرفیت فضای مجازی )خالص مدارس به

 . http://mehrnews.com/xRpcJبازیابی از:  خبرگزاری مهر(. قابل
 .های درسی ایران های جنسیتی در کتاب تفاوت .(1389سیف، اسد. )

بازیابی از:  . قابلهای مجلس مرکز پژوهش .قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ۀالیح .(1359شورای انقالب )
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98948  

آموزان با نیازهای ویژه.  فراگیر کودکان و دانش-آموزش و پرورش تلفیقی ۀنام آیین .(1385) .شورای عالی آموزش و پرورش
  https://www.solh.ir/regulation/7/6948بازیابی از:  قابلپرورش. شورای عالی آموزش و 

 ۀفصلنامآموزی: مقاومت همراه با تابعیت،  درسی پنهان در زندگی دانش ۀ( برنام1394) .شریفی فدیجی، حسین .؛طالبی، ابوتراب
 .5۷-۷8صص .1۷ ۀشمار. هفرهنگ و رسان

  https://b2n.ir/t94141بازیابی از:  قابل .همشهری ۀروزنام .دختران دور از مدرسه .(1398) .طباطبایی، فهیمه
رسانی  پایگاه خبری و اطالع .نقش مهم والدین در تشویق دختران خود به مصرف مکمل آهن در مدارس .(1396). عبداللهی، زهرا

  https://b2n.ir/b41978بازیابی از:  . قابل)وبدا( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزن کودکان و نوجوانان در دوران کرونا، نشست  هشدار وزارت بهداشت نسبت به چاقی و اضافه .(1399). عبداللهی، زهرا

وزارت بهداشت، رسانی  پایگاه خبری و اطالع .وزارت بهداشت ۀخبری زهرا عبدالهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامع
  https://b2n.ir/a34598بازیابی از:  . قابل)وبدا( درمان و آموزش پزشکی

صدا.  ناشنوایان تفاوت دارد: اشارات نامفهوم در دنیای بی ۀشود با زبان اشار آنچه در صدا و سیما ارائه می(. 1399علیپور، سعیده )
  https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-20731بازیابی از:  قابل .1399مهر  2. ایرانی ۀتوسع ۀروزنام

 شیراز، نشر ارم .ساختار نظام آموزش و پرورش ایران و جهان .(1391). علیزاده، ابراهیم
. آنالین حقوق ما ۀمجل .کرونا ویروسگیری  آموزش کودکان و وظایف دولت در زمان همه .(1399). اصغر فریدی، علی
  https://iranhr.net/fa/articles/4538بازیابی از:  قابل
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