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انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــا هــدف تفهیــم ،تبلیــغ و ترویــج اصــول پیماننامـۀ جهانـی حقـوق
کـودک در سـال  1373بـا مجـوز  11338از وزارت کشـور در ایــران تأســیس شــده اســت.
کلیـۀ حقـوق معنـوی ایـن متن متعلـق بـه پدیدآورنـدة آن یعنـی انجمـن حمایت از حقوق کــودکان اســت.
هرگونـه اسـتفاده از ایـن متن مشـروط بـر اینکـه جنبـۀ انتفاعـی نداشـته باشـد ،بـا ذکـر نـام انجمـن حمایـت از
حقـوق کـودکان و نـام نویسندگان و ویراسـتاران بالمانـع اسـت.
هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در ایــن متن و نشــر آن بههمــراه نشــان و نــام انجمــن حمایـت از حقـوق
کـودکان ،بـدون اجـازة انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت.
تکثیـر و چـاپ ایـن متن بهقصـد فـروش یـا بهرهبـرداری مـادی بـه هـر طریـق ،بـدون اجـازة انجمـن حمایـت از
حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت.
این متن صرفاً برای اهداف پژوهشی نوشته شده است و محتوای آن الزاماً نظرات انجمن حمایت از حقوق کودکان را
منعکس نمیکند.
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 مقدمه
با توجه به اهمیت وضعیت تحصیل کودکان در دوران همهگیری بیماری کووید 19-و تغییرات
گسترده در فرایند آموزش و آمار باالی ترک تحصیل کودکان ،کارگروهی با عنوان بررسی وضعیت
حق آموزش کودکان در دوران همهگیری کووید 19-به سرپرستی ملیکا امینتوکلی در کمیتۀ
پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان تشکیل شد و با مرور پژوهشهای موجود و توجه به
مسائلی که توسط فعاالن در این حوزه برجسته شده بود پروپوزالی طراحی شد و با تشکیل تیمی
چندنفره تقسیم کار صورت گرفت .انجام این کار بهصورت جمعی ،خصوصاً در شرایطی که بهدلیل
قرنطینه امکان برگزاری جلسات حضوری وجود نداشت ،دشوار بود؛ هرکدام از ما شیوههای نگارش
و همچنین پیشزمینۀ تحصیلی متفاوتی داشتیم و برای هماهنگیِ حداکثری نیاز به گفتوگو،
رفتوبرگشت و اصالح بخشهای نگاشتهشده بود ،اما این مسیر دشوار با همدلی و مشارکت اعضا
هموار شد.
در بخش تحلیلی این گزارش ،برای تقویت نگاه چندبعدی به حق آموزش کودکان از «چارچوب
چهارگانۀ حق آموزش» ،که کاترین توماسفسکی طراحی کرده ،استفاده شده است .گروه ترجمۀ
کمیتۀ پژوهش نیز برای تسهیل دسترسی به این منبع ،در اسفندماه سال گذشته کتابچۀ معرفی این
چارچوب را ترجمه و منتشر کرده است.
دادههای موجود در این گزارش از اظهارات مقامات رسمی کشور و دادههای رسمی استخراج شده
و سپس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .با توجه به سرعت تغییرات اجتماعی در دوران
همهگیری بیماری کووید ،19-ممکن است برخی آمارها و اطالعات موجود در این گزارش در زمان
انتشار این مجلد افزایش یا کاهش یافته باشند .همچنین ،با وجود ضرورت توجه به مسائل کودکان
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کار و کودکان محروم از آزادی ،پرداختن به مسائل آموزشی این دو گروه از کودکان در این گزارش
ممکن نشد .متأسفانه عالوهبر خألهای آماری و اطالعاتی ،عدم دسترسی به کودکان کار در مناطقی
بهجز شهر تهران و برخی از مراکز استانها ،عمالً پرداختن به انواع کمتر دیدهشده اما قابلتوجهِ کار
کودک ،نظیر کار در مزارع ،قالیبافیها ،بخش خدمات و کارگاهها ،را دشوار میکرد .بنابراین
بهدلیل گستردگی مسائل این حوزه پرداختن به وضعیت این کودکان نیازمند زمان و منابع بیشتر است
و ضرورت دارد تا در گزارشی مجزا مشخصاً به وضعیت حق آموزش این کودکان پرداخته شود.
درمورد مسائل آموزشی کودکان محروم از آزادی نیز با افراد متخصص در این حوزه مصاحبههایی
انجام شد .اما با توجه به اینکه آموزش این کودکان در کانون اصالح و تربیت بهصورت حضوری
ادامه دارد و همهگیری بیماری کووید 19-فرایند از پیش پُرچالش آموزش این کودکان را چندان
متأثر نکرده است ،تصمیم بر آن شد تا در آینده ،طی گزارشی مجزا ،به وضعیت آموزش کودکان
محروم از آزادی پرداخته شود.
در پایان ،الزم میدانیم از افرادی تشکر و قدردانی کنیم که اگرکمکها و همراهیهای
بیدریغشان نبود ،انتشار این گزارش میسر نمیشد؛ حمیدرضا واشقانی فراهانی که دلسوزانه از نخستین
مراحل شکلگیری این پژوهش تا آخرین مراحل بازبینی محتوا در کنار اعضای گروه بود و ما را در
این راه یاری کرد؛ فاطمه یزدانی ،مسئول کمیتۀ پژوهش که متعهدانه در نگارش و بازبینی این نوشتار
همراه ما بود و با دقت و نکتهسنجی خود از عیوب کار کاست .همچنین ضروری است از زحماتی که
مهرنوش امیدوار ،سارا اوقان ،مهسا غالمعلیزاده ،حنانه هوشیار ،متینه میرنظامی ،شیوا شریفزاد،
شایان بهزادی و حمیدرضا واشقانی فراهانی در کارگروه ترجمۀ کمیتۀ پژوهش متقبل شدهاند و با
ترجمۀ متون موردنیاز برای تدوین این گزارش ،همپای نگارندگان این نوشتار بودند ،صمیمانه قدردانی
کنیم .در پایان ،از صبر و حوصله و دقتنظر یاسمین حشدری که ویرایش و صفحهآرایی این گزارش
را بر عهده داشته است ،سپاسگزاریم.
کارگروه حق آموزش کودکان در دوران همهگیری کووید۱۹-
کمیتۀ پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان
اردیبهشت ۱۴۰۰

 درآمد
برای تحلیل وضعیت حق آموزش کودکان در ایران در زمان بیماری کووید ،19-در ابتدا الزم است
به مسئولیتهای آموزشی و پرورشی دولت توجه شود .در این زمینه میتوان به مجموعۀ اصول
مندرج در قانون اساسی ،ناظر بر حق تحصیل ازجمله بندهای  9 ،4 ،3و  14از اصل سوم و نیز اصول
 20 ،19و  30از فصل حقوق ملت اشاره کرد .کنوانسیونها و تعهدنامههای بینالمللی پذیرفتهشده
توسط دولت جمهوری اسالمی ایران از قبیل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون حقوق کودک ،کنوانسیون ضد تبعیض در نظام تعلیم و
تربیت سازمان یونسکو و اعالمیۀ جهانی «آموزش برای همه» در اجالس داکار  1990نیز از دیگر
موارد مورد توجه است .در این اسناد ،حق آموزش و پرورشِ بدون تبعیض مورد تأکید قرار گرفته و
به تصریحِ بسیاری از اصول مندرج در این اسناد ،دولت ملزم به رفع موانع و نابرابریها و کاستیهای
موجود در زمینۀ حق تحصیل برای همگان است.
در پرتو این اصول و مبانی قانونی ،تردیدی در مسئولیت دولت در تهیه و تأمین زیرساختهای
آموزشی و رفع تبعیضهای موجود در بهرهمندی از وسایل ارتباطی و تکنولوژی از قبیل گوشی
هوشمند ،لپتاپ ،تبلت ،دسترسی به اینترنت ،دستگاه گیرندۀ دیجیتال برای آموزش از راه دور و ...یا
تسهیل دسترسی به این امکانات نیست .اما برخی تصمیمات دولت در این مورد با جنبۀ افتراقناپذیریِ
حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد .ازجمله طرح وزارت آموزش و پرورش درمورد الزام
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پیوستن دانشآموزان و پرسنل مدارس به برنامۀ شاد در شیوهنامۀ سال تحصیلی  1400-1399که
بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادیِ ضعیف بسیاری از خانوادهها و دسترسی آنها به ملزومات
آموزش مجازی وضع شده است .این امر مشکالتی را بهوجود آورده و موجب شده است تبعیضهای
موجود در این زمینه نمود عینیتری به خود بگیرد (فریدی .)1399 ،همچنین تناقضات موجود در
نحوۀ اجرای این شیوهنامۀ تحصیلی اعتراضاتی را بههمراه داشته است .تجمع دانشآموزان شهرهای
مختلف سراسر کشور در مقابل ادارات آموزش و پرورش و درخواست لغو برگزاری حضوری
امتحانات نهایی در شرایطی که هنوز چگونگی انجام واکسیناسیون کرونا در ابهام قرار دارد و با
وجود ارائۀ دروس بهصورت مجازی تصمیم به برگزاری حضوری امتحانات گرفته شده است (هرانا،
 )1400گویای این مسئله است.
طبق گفتۀ سیدجواد حسینی ،معاون وزیر آموزش و پرورش« ،با وجود اهمیت آموزش مجازی
هماینک  30درصد دانشآموزان یعنی حدود پنج میلیون دانشآموز از وسایل هوشمند آموزش بیبهره
هستند» (حسینی پ .)1399 ،این خبر شوکهکننده اما ،آخرین خبر درمورد تعداد دانشآموزان محروم
از تحصیل در مواجهه با بحران همهگیری بیماری کووید 19-نبود .فقط چند روز بعد از آن بود که
احمد حسین فالحی ،سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه در
روستاهای کمجمعیت ،امکان برگزاری کالس درس وجود دارد ،آمار نگرانکنندۀ دیگری را ارائه
داد و گفت :آموزش در حال آسیب دیدن است؛ سه میلیون و پانصد دانش آموز در آستانۀ ترک
تحصیل هستند (خالدی.)1399 ،
برای اثبات تأثیر فقر بر ترک تحصیل کافی است آمارهای استانها و مناطق مختلف کشور را در
این زمینه مدنظر قرار دهیم .در میان بازماندگان از تحصیل سال  ،99-98استان سیستان و بلوچستان
رتبۀ اول را دارد که خود بهاندازۀ کافی گویای واقعیت تلخِ تأثیر فقر ،اشتغالِ ناپایدار و محرومیت بر
ترک تحصیل است (بهرامی .)1399 ،همچنین الزم است به مانی هاشمی ،دانشآموز مقیم یکی از
روستاهای اطراف شهر پاوه در استان کرمانشاه ،اشاره کرد که برای تأمین هزینۀ خرید گوشی هوشمند
به کولبری پرداخته و بهدلیل سقوط از کوه شدیداً آسیب دیده است .یا محمد موسویزاده ،اهل بندر دیر
در استان بوشهر ،که بهدلیل نداشتن گوشی ،دست به خودکشی زده است (فریدی.)1399 ،
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از سویی دیگر ،شکاف عدالت تحصیلی و نابرابریهای موجود در زمینۀ دستیابی و استفاده از
امکانات آموزشی با شیوع بیماری کووید 19-برجستهتر شده است و بهطور ویژه دختران را از حق
تحصیل محروم میکند .تا آنجا که در برخی از استانهای ایران ۷0 ،درصد بازماندگان از تحصیل
دختر هستند (جاویدنسب .)1399 ،با توجه به اینکه آسیبهای ناشی از همهگیری این بیماری توزیع
برابر نداشته است و انتظار میرود که مخربترین اثرات آن متوجه کودکانی شود که پیش از این هم
در محرومیت قرار داشتهاند )UNICEF b, 2020; HRW, 2020( ،میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت حق آموزش کودکان معلول و مهاجر جنبۀ ناعادالنهتری را به خود بگیرد.
در گزارش پیشرو ،که به همت داوطلبان کمیتۀ پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان نگاشته
شده ،تالش شده است تا حق آموزش کودکان و ابعاد چالشبرانگیز و کمتر پرداختهشدۀ آن در
چارچوب چهارگانۀ حق آموزش که شامل موجود بودن ،دسترسپذیری ،پذیرفتنی بودن و انطباقپذیری
(توماسفسکی )1399،است و استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران (،)INEE, 2010
مورد واکاوی قرار گیرد .هدف ما از تهیۀ این گزارش ،پیش از هر چیز ،آگاهیبخشی دربارۀ پیامدهای
پیدا و پنهان بحران کووید 19-بر حق آموزش کودکان در کشور است.
همهگیری بیماری کووید 19-بیش از هر زمان دیگری نشان داد که موضوع آموزش در زمان
بحران به چه میزان مورد غفلت نظام آموزشی کشور و نیازمند توجه و اقدام نظاممند و اصولی
مسئوالن و سیاستگذاران آموزشی است .بنابراین ،جلب توجه برنامهریزان آموزشی و طلبِ
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و اقدام مؤثر از دیگر اهدف ما بوده است .همچنین از این طریق از فعاالن
حوزۀ حقوق کودکان ،کنشگران حق آموزشِ باکیفیت و پژوهشگران و دانشجویان دغدغهمند از
حوزههای مختلف علوم اجتماعی ،علوم تربیتی ،حقوق کودک ،روانشناسی ،مطالعات آموزشی و...
دعوت میکنیم تا با تکیه بر درسآموختههای بحران کرونا ،به همنشینی ،همفکری ،تولید محتوا و
کنشگری درمورد آموزشِ متأثر از بحران و چالشهای موجود در تأمین حق آموزش همۀ کودکان
بپردازند و چراغ راهی برای سیاستگذاری آموزشی در سطوح خرد ،متوسط و کالن روشن کنند.
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 تأمین حق آموزش بهعنوان تعهد دولت
آموزش و پرورش 1در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقشی حیاتی دارد .شناسایی استعدادها و
ایجاد شرایط الزم برای شکوفایی آنها در زمینههای مختلف و رشد متعادل انسان در جنبههای
عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی و جسمانی مسئولیت سنگینی است که آموزش و پرورش عهدهدار آن است
(علیزاده .)1۷ :1391 ،آموزش فرایندی است که بهتعبیر یونسکو ،2طی آن ،چهار نوع یادگیری حاصل
میشود :یادگیری برای زندگی کردن با یکدیگر ،یادگیری برای دانستن ،یادگیری برای انجام دادن امور
و یادگیری برای بودن ( .)Senyonjo, 2009: 357آموزش به هر فردی امکان میدهد تا بر جریان
زندگی خود ،محیط اجتماعیاش و خصوصاً بر دولت ،کنترل مؤثرتر و نظارت جامعتری داشته باشد.
ازاینرو ،حق آموزش یکی از مهمترین عوامل شکوفایی آزادی ،استقالل افراد و تحقق حقوق مدنی و
سیاسی شناخته میشود که تحقق آن فقط با مسئولیتپذیری دولت برای فراهم آوردن امکانات
آموزشی با کیفیت برای همه میسر است .حق آموزش بهعنوان یک حق «قدرتافزا ،»3که زمینۀ
برخورداری فرد از تواناییها و استعدادهایش را فراهم میکند تا از آن طریق بتواند از سایر حقوق و
تکالیف خود بهرهمند شود ،در زمرۀ حقوق بشر موضوعه قرار گرفته و در اسناد بینالمللی بسیاری در
سطح جهانی و منطقهای شناسایی 4شده است (.)Beiter, 2006: 28-30
براساس مادۀ یک توصیهنامۀ یونسکو درخصوص آموزش برای مفاهمه ،همکاری و صلح بینالمللی و
آموزش حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،آموزش و پرورش شامل «تمامی فرایندهای زندگی اجتماعی است
که افراد و گروههای اجتماعی برای پرورش آگاهانه بهمنظور بهرهمندی از همۀ تواناییها ،استعدادها،
گرایشها و دانش شخصی یاد میگیرند» ( .)Beiter, 2006: 18بر مبنای این تعریف ،حق آموزش بهعنوان
1. Education
2. UNESCO
3. Empowering

 .4ر.ک :مادۀ  26بند  1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،مادۀ  13بند  ،)a(2میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مادۀ  )1( 28کنوانسیون
حقوق کودک و مادۀ  ،)a(4کنوانسیون منع تبعیض در آموزش()1960
همچنین ر.ک :مادۀ  12اعالمیۀ حقوق و وظایف انسان ،مادۀ  2پروتکل شمارۀ  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  ،1952مادۀ  1۷منشور
آفریقایی حقوق بشر و مردمان  ،1981مادۀ  13پروتکل الحاقی سانسالوادور به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ،مادۀ  11منشور آفریقایی
مربوط به حقوق و رفاه کودک  ،1990مادۀ  1۷منشور اجتماعی اروپا  1996و مادۀ  14منشور اتحادیۀ اروپا دربارۀ حقوق بنیادین2000
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یک حق قدرتافزا توانایی فرد را شکوفا خواهد کرد بهگونهای که بتواند از استعدادهایش بهرۀ کافی را
ببرد ( .)Coomans, 1995: 1-2حقوق قدرتافزا مشارکت در زندگی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی را تسهیل میکنند ،به همین دلیل ،پیششرط اجرای دیگر حقوق انسانی هستند.
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نخستین سند بینالمللی است که حق آموزش را بهعنوان یک حق
بشری به رسمیت شناخته است .همچنین ،مادۀ یک بند  2کنوانسیون یونسکو علیۀ تبعیض در آموزش
(« )1960همۀ اشکال و سطوح آموزش ازجمله دسترسی به آموزش ،استاندارد و کیفیت آموزشی و
شرایطی که آموزش ارائه میشود» را جزو حق بر آموزش میداند (.)Verheyde, 2006: 11-12
پیماننامۀ حقوق کودک ( )1989با به رسمیت شناختن حق آموزش برای کودکان ،تأکید دارد که
آموزش و پرورش وظیفهای است که دولت ،بهعنوان متولی جامعه ،برای بسترسازی و بسیج امکانات
بر عهده دارد تا جامعه را به مرحلهای برساند که هیچ کودکی برای فراگیری علم ،کمبود یا مشکل
نداشته باشد (پیوندی.)345-344 :1390،
حق کودکان برای برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصلِ سیام قانون اساسی نیز مورد
تأکید قرار گرفته و قانونگذار تصریح کرده «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را
برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی
کشور بهطور رایگان گسترش دهد» .حق آموزش و پرورش رایگان و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی
برای همۀ کودکان در سال  13۷2با پیوستن جمهوری اسالمی ایران به پیماننامۀ حقوق کودک بهعنوان
امری الزماالجرا به نظام تقنینی ایران افزوده شده و متعاقب آن در قالب سند چشمانداز بیستساله و
برنامههای توسعه در دورههای مختلف ،در نظام سیاستگذاری ایران مدنظر قرار گرفته است.
چارچوب چهارگانة حق آموزش

کمیتۀ میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،1که وظیفۀ نظارت بر مفاد این میثاق را بر عهده
دارد ،در نظریۀ عمومی شمارۀ  13خود معتقد است که آموزش در همۀ اشکال و در همۀ سطوح باید
 .1کمیتۀ میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )CESCRمجموعهای از متخصصان مستقل است که اجرای میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی توسط دولتها را رصد میکند .این کمیته بهموجب قطعنامۀ  1985/1۷شورای اقتصادی و اجتماعی در تاریخ  28می  1985تشکیل شد.
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دارای قابلیتهای چهارگانۀ موجود بودن ( ،)Availabilityدسترسپذیری (،)Accessibility
پذیرفتنی بودن ( )Acceptabilityو انطباقپذیری ( )Adaptabilityباشد ( CESCR General
 .)Comment No.13, 1999: para6بنابراین میتوان جزئیات تعهدات دولتها نسبت به حق
آموزش کودکان را در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش بررسی کرد و با بهکارگیری این چهار
شاخص به چگونگی عملیاتی کردن این حق پرداخت (توماسفسکی.)11399،
موجود بودن :تعهدات دولتی مبنی بر احترام گذاشتن به حق انتخاب والدین یا آزادی تأسیس
مدارس ،معرف محتوای سیاسی و مدنی حق بر آموزش است .بنابراین موجود بودنِ آموزش دو الزام
دولتی متفاوت را دربر میگیرد :حق بر آموزش بهعنوان یک حق مدنی و سیاسی که مستلزم آن است
که دولت به نقشآفرینانِ غیردولتی اجازه دهد تا مؤسسات آموزشی تأسیس کنند ،ضمن آنکه الزم
است خود مؤسسات آموزشی مورد نیاز را تأسیس یا بودجۀ آنها را تأمین کند ،و یا ترکیبی از این
اقدامات و سایر ابزارها را بهکار گیرد تا موجود بودن آموزش را تماماً تضمین کند .2جنبۀ دیگر تعهد
به تضمینِ موجود بودن مدارس حفاظت در مقابل سوءاستفادۀ دولت از قدرت است .دولت ممکن
است یک مرکز آموزشی را تعطیل کند ،چراکه معلمان و دانشآموزان با استفاده از آزادی بیان خود
روایت رسمی را به چالش کشیدهاند .یا ممکن است حق آموزش را نادیده بگیرد و تعهد خود مبنی بر
تضمین موجود بودن آموزش را نقض کند .بهطورکلی ،موجود بودن آموزش در سطح مدارس به
تأسیس/تعطیلی مدارس ،آزادی برای تأسیس مدارس ،و تأمین بودجه برای مدارس دولتی مربوط
میشود .این شاخص در سطح معلمان معیارهای استخدام ،آموزش ضمن خدمت و ارتقای مهارتها و
دانش معلمان و کارگزاران آموزشی ،صالحیت تدریس ،آزادیهای اتحادیۀ صنفی ،قوانین کار،
مسئولیتهای شغلی و آزادی آکادمیک را در میگیرد (توماسفسکی.)1399،
در دسترس بودن :دسترسی به مدارس دولتی باید با اصل منع تبعیض هدایت شود ،اصلی که از
مهمترین اصول حقوق بشر بوده و الزم است بر حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
همچنین حقوق کودک اعمال شود .رفع تبعیض منوط به تحقق تدریجی نیست ،بلکه باید بالفاصله و
 .1این کتابچه توسط کارگروه ترجمۀ واحد پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان ،در اسفند  1399ترجمه و منتشر شده است.

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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بهطور کامل محقق شود .در دسترس بودن آموزش در سطوح مختلف تعاریف مختلفی دارد و کمیتۀ میثاق
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تقسیر مادۀ  13این میثاق ،ضمن تعریف دسترسپذیری ،احقاق آن
را از وظایف دولتها برشمرده است (.)CESCR General Comment No.13, 1999: para6
مطابق این شاخص ،دولت موظف است دسترسی به آموزش را برای تمام کودکان در محدودۀ سنی
آموزشِ اجباری فراهم کند .عالوه بر این ،آموزش اجباری باید رایگان باشد .بنابراین ،در دسترس
بودن آموزش ،بهشکل فراگیر و رایگان ،با کسب اطمینان حداکثری از حضور دانشآموز و حق
والدین بر انتخاب مدرسه تأمین میشود (توماسفسکی.)1399،
پذیرفتنی بودن :حق بر آموزش «بهدلیل ماهیتش ،تنظیمگری از جانب دولت را ایجاب میکند؛
این تنظیمگری ممکن است برحسب زمان و مکان ،و بسته به نیازها و منابع اجتماع و افراد ،مختلف
باشد» ( )European Court of Human Rights, 1968دولت باید اطمینان حاصل کند تمام مدارس
با حداقل معیارهای تعیینشده ،مطابقت داشته باشند و بدینترتیب ،گوشهای از ارائۀ آموزش قابلقبول
را تضمین کند .افزودن مؤلفۀ «کیفیت »1بر آموزش در اسناد سیاستی از دهۀ  ،1990یکی از جنبههای
مهم مقولۀ پذیرفتنی بودن آموزش را برجسته کرده است .دامنۀ پذیرفتنی بودن آموزش ،با تمرکز بر
حقوق افراد و مردمان بومی و اقلیتها ،زبان آموزش را در اولویت قرار داده است .این نگرش به آن
معناست که آموزشی که زبان آن برای کودکان (و همچنین بعضاً برای معلمان) بیگانه است ،پذیرفتنی
نیست .ممنوعیت تنبیه بدنی نیز در راستای شاخص پذیرفتنی بودن ،شیوۀ تربیتی و پرورشی مدارس را
در بسیاری از کشورها تغییر داده است .بهطورکلی میتوان گفت پذیرفتنی بودن آموزش از طریق
تنظیم و نظارت بر استانداردهای ضروری ،2احترام به تنوع ،زبان آموزش ،جهتگیری و محتوا ،نظم
مدرسه و حقوق دانشآموزان محقق میشود (توماسفسکی.)1399،
قابل انطباق بودن :آنچه الزم است کودک در مدرسه بیاموزد و چگونگی سازماندهی فرایند
یادگیری منشأ چالشها و تغییرات بیپایانی بوده است .رویکرد معمول این است که محتوا و فرایند
1. Quality

 .2استانداردهای ضروری ترجمه  Minimum Standardsاست ،و بهمعنای ضوابط و اقداماتی است که صرفنظر از شرایط و امکانات ،باید
رعایت شوند.
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آموزش بهگونهای بازبینی شود که به کودک بهعنوان فرد بزرگسال در آینده نگریسته شود .حال
آنکه پیماننامۀ حقوق کودک اولویت بخشیدن به منافع عالیۀ کودک را ضروری میداند .انتخاب
ارجاع دادن به منافع عالیۀ هر کودک در پیماننامه بر ضرورت انطباقپذیر بودن و انطباقپذیر ماندن
نظام آموزشی تأکید میکند .براساس این شاخص ،تفکیکی مفهومی میان «مدرسه» و «آموزش» شکل
گرفته است تا آموزش را برای کودکان زندانی یا کودکان کار نیز مهیا کند .از آنجاکه این کودکان
بهندرت میتوانند در مدرسه حاضر شوند ،آموزش باید به هر جایی که آنها هستند انتقال داده شود.
قابل انطباق بودن آموزش با توجه به نیازهای خاص آموزش خارج از مدرسه برای گروه کودکان
دارای معلولیت ،پناهنده ،محروم از آزادی و کودکان کار محقق میشود (همان).

 حق آموزش در شرایط وقوع بحران
بحران در حق آموزش به مجموعه شرایطی اشاره دارد که در آن حق آموزش و تأمین آن برای کودکان
در معرض خطر قرار میگیرد ( .)Burde, 2005این شرایط عموماً به چهار گروه تقسیم میشود:
ـ بحران سیاسی که شامل ناآرامیهای اجتماعی و بعضاً همراه با خشونت است.
ـ بحران اقتصادی که منجر به افزایش فقر در جامعه میشود و بهدنبال آن درصد قابلتوجهی از
کودکان را روانۀ زندگی در خیابان یا بازار کار میکند.
ـ بحران محیطزیستی یا فجایع طبیعی که به دالیلی چون خشکسالی ،سیل ،زلزله و ...بهوجود
میآید.
ـ بحران بهداشت و سالمتی که در پی همهگیری بیماریهای مسری گسترش مییابد.
()Harwood & Anis,unpublished, 2001
هریک از این بحرانها میتواند بهنحوی امر آموزش را مختل کند و مانع از تحقق این حق اساسی
برای کودکان شود .عدم ثبات در تعریف برنامههای آموزشی در زمان وقوع بحران از عواملی است
که به کمبود برنامههای آموزشی استاندارد دامن میزند ،امری که گاهی منجر به حذف آموزش و
پرورش از میان دیگر فعالیتهای کمکی موردنیاز در شرایط بحرانی خواهد شد (.)Burde, 2005
در سالهای اخیر ،آگاهی مردم درمورد نیاز به آموزش و پرورش در شرایط بحرانی افزایش یافته
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و درنتیجه ،اهمیت نقش آموزش در زمان بحران در دو حوزه مورد توجه قرار گرفته است .نخست
درک این موضوع که نهتنها با وجود شرایط بحرانی حق آموزش از عهدۀ نهادهای مسئول خارج
نمیشود ،بلکه آموزش و پرورش باید بهعنوان یک اولویت در پیگیریهای انساندوستانه ،بعد از
وقوع بحران نیز مد نظر قرار گیرد .دومین موضوع اراده و تعهد در راستای فراهم کردن حداقل
کیفیت و پاسخگویی به نیازهای آموزشی در شرایط بحرانی است (.)INEE, 2010
برای پاسخگویی به این نیازها و تأمین مبانی اساسی «آموزش برای همه ،»1شبکۀ بینآژانسیِ
آموزش در بحران سندی را با عنوان «استانداردهای ضروری آموزش و پرورش در شرایط بحرانی»2
تنظیم کرد تا حق دسترسی به آموزش و پرورش را در شرایط بحرانی و بازسازی مقدماتیِ بعد از
بحران تأمین و امکان نظارت و ارزیابی برنامههای آموزشی طراحیشده توسط دولتها را تسهیل
کند .شبکۀ بینآژانسیِ آموزش در بحران 3فرصتهای یادگیریِ کیفی را برای همۀ گروههای سنی ،در
هر موقعیتی از بحران ،تعریف میکند و آن را با معیار قرار دادن پنج استاندارد ضروری پیش میبرد
(.)UNESCO, 2003
استاندارد اول شامل تحلیل ،هماهنگی و مشارکت اجتماعی است که زیربنای سایر استانداردها
محسوب و به همین دلیل بهعنوان استاندارد بنیادین این سند شناخته میشود .تمرکز اصلی این
استاندارد بر نیاز به ارزیابی درست و مشارکت ذینفعان است .این عوامل مبنای اساسی برای اجرای
استانداردهای دیگر هستند و باید بهصورت همهجانبه اجرا شوند تا تضمین شود برنامۀ طراحیشده
متناسب با موقعیت است .استاندارد دوم بر محیط آموزشی و دسترسی به آن تأکید دارد و در ایجاد
فرصتهای آموزشی ایمن و باکیفیت میکوشد ،ساختن فضایی که دانشآموزان را برای مشارکت
معنادار و فراگیر توانمند سازد .با معیارهای این استاندارد میتوان این موضوع را که تأمینکنندگانِ
آموزش نیازهای خاص گروههای آسیبپذیر را مورد ارزیابی قرار دادهاند و همۀ کودکانِ بحرانزده،
بدون هیچگونه تبعیضی ،امکان دسترسی به فرصتهای آموزشی را دارند ،بررسی و از اجرای آن
اطمینان حاصل کرد ( .)Save the Children, 2013; INEE, 2010استاندارد سوم به آموزش و
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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یادگیری مربوط است و شامل مواردی چون برنامههای درسی ،آموزش ،توسعۀ حرفهای و حمایت،
دستورالعمل و فرایندهای یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری میشود که با هدف تقویت تدریس و
یادگیری در زمان بحران پیگیری میشوند تا از کیفیت آموزش ارائهشده و تناسب فرهنگی آن
اطمینان حاصل شود .استاندارد چهارم مرتبط با فعالیت آموزگاران و دیگر کارکنان آموزشی است و
نحوۀ مدیریت منابع انسانی در مواقع بحران را شامل میشود .با توجه به این استاندارد ،انتخاب معلمان و
سایر پرسنل آموزش باید بهصورت مشارکتی ،شفاف ،عاری از تبعیض و با در نظر گرفتن معیار برابری
جنسیتی باشد .استاندارد پنجم و آخر به سیاستگذاری آموزشی و نحوۀ اجرای آن مربوط است.
مهمترین موضوعی که در این بخش به آن توجه میشود اطمینان از این موضوع است که سیاستها و
برنامههای کالن ،از معلمان ،دانشآموزان و فضای آموزشی حمایت میکند (.)INEE, 2010
استانداردهای ضروری آموزش در شرایط بحرانی ،درواقع همان اصول جهانی مبتنی بر رویکرد
حقمحور به آموزش را منعکس میکنند؛ مشارکت ،عدم تبعیض ،قدرتافزایی ،پاسخگویی و
قانونمداری ( ،)UNESCO & UNICEF, 2007اصولی که زیربنای طراحی چارچوب چهارگانۀ
حق آموزش در جهت تأمین حق آموزش توسط دولتها را شکل میدهد .بنابراین میتوان چنین
نتیجه گرفت که استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران ،بازتابی از همان چهار شاخص
حقمحورند ،زیرا تأکید میکنند؛  .1در شرایط اضطراری فعالیتهای آموزشی متوقف نشود (موجود
بودن) .2 ،همۀ کودکان بتوانند بدون تبعیض از فعالیتهای آموزشی بهرهمند شوند (در دسترس بودن)،
 .3برنامههای درسی مرتبط با موقعیت پسابحران باشد و معلمان آموزش الزم را دیده باشند (قابل
قبول بودن) و  .4برنامههای آموزشی متناسب با موقعیت موجود و وضعیت کودکان باشند (قابل
انطباق بودن) (.)Piasentin, 2015
حق آموزش در دوران همهگیری کووید19-

درحالحاضر سراسر جهان با بحران همهگیری کووید 19-دست به گریبان است و روشهای نوینی
برای پیشگیری از گسترش این بیماری بهکار گرفته شده است .تعطیلی مدارس و مراکز مراقبت از
کودکان ،اعمال قرنطینه و دستورالعملهای فاصلهگذاری فیزیکی ،تعطیلی برخی کسبوکارها و معلق
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شدن برخی خدمات و برنامههای اجتماعمحور و تفریحی بعضی از این اقدامات هستند و با وجود
آغاز واکسیناسیون علیه این بیماری ،هنوز مشخص نیست که این همهگیری تا چه زمانی و با چه
مقیاسی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت .مسلماً عواقب کوتاهمدت و بلندمدت این
همهگیری اثرات پنهان و آشکاری بر ابعاد مختلف زندگی گروههای مختلف بهویژه کودکان خواهد
داشت (تکفلی و وامقی.)1399،
یکی از مهمترین پیامدهای این بحران به خطر افتادن حق آموزش است .تعطیلی جهانی مدارس
اتفاقی بیسابقه است .بالغ بر  188کشور مدارس تمام کشور خود را بهصورت موقت یا دائم تعطیل
کردهاند و تحصیل بیش از  1.5میلیارد کودک و نوجوان یعنی  91درصد از دانشآموزان جهان با
اختالل مواجه شده است ( .)UNICEF b, 2020; UN, 2020تعطیلی سراسری مدارس ،حدود 155
میلیون کودک پیشدبستانی 691 ،میلیون دانشآموز دبستانی 53۷ ،میلیون دانشآموز مقطع راهنمایی
و  191میلیون دانشآموز دبیرستانی را تحتتأثیر قرار داده است ( .)CCSA, 2020درک میزان و
عمق این ظرفیت ازدسترفته ،که بر فرایند یادگیری نسل جدید و رشد و تکامل سرمایۀ انسانی
اثرگذار بوده ،دشوار است .برای به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از این موضوع ،بسیاری از مدارس
روشهای یادگیری از راه دور مانند برنامههای آموزشی تلویزیونی یا رادیویی و آموزش مجازی را
برای دانشآموزان خود تدارک دیدهاند ،اما این راهکارهای جایگزین فقط برای گروهی از
دانشآموزان در دسترس و قابلاستفاده بوده است.
بیش از دوسوم کشورها بستر ملی یادگیری از راه دور را ارائه و آماده کردهاند ،اما این اتفاق فقط
در  30درصد کشورهای فقیر و کمدرآمد رخ داده است .درواقع ،سیاستهای آموزش و پرورش
متمرکز بر یادگیری مجازی نابرابریهای دیرینه را بیش از پیش برجسته کرده است .کودکانی که در
منفصلترین مکانها از شبکۀ جهانی اینترنت زندگی میکنند ،حتی اگر بتوانند به این شبکه اتصال
پیدا کنند ،اینترنتی غیرقابلاتکا و کمسرعت دارند که اتفاقاً گران نیز است .در کشورهایی که بهدالیل
سیاسی و امنیتی قطعی اینترنت بهصورت منطقهای اعمال میشود ،ازجمله بنگالدش ،هند و میانمار،
امید کودکان و خانوادهها برای برخورداری از آموزش مجازی اندک است .با توجه به آمار
پیشابحران ،تقریباً یکسوم نوجوانان در جهان از خدمات دیجیتالی محروم هستند ،فقط نیمی از
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خانوارهای سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند ۷3 ،درصد خانوارهای شهری و فقط  38درصد
خانوارهای روستایی تلویزیون دارند ،دختران در مقایسه با پسران دسترسی کمتری به فناوریهای
دیجیتال دارند و همچنین خدمات آموزشی از راه دورِ فقط پانزده کشور به بیش از یک زبان ارائه
شده است .همۀ این موارد نشاندهندۀ این است که کمبود زیرساختها در دسترسی به فناوریهای
دیجیتال بسیاری از کودکان را از یادگیری و آموزش محروم ساخته است .همچنین انتظار میرود
کیفیت و قابلیت دسترسی یادگیری از راه دور هم در میان کشورها و هم در درون کشورها تفاوت
زیادی داشته باشد ( .)CCSA, 2020; UN, 2020; HRW, 2020در این میان ،گروههای ویژه و
آسیبپذیری از کودکان ،که احتماالً پیش از این هم موانع دسترسی به آموزش را تجربه میکردند ،با
محرومیت و چالشهای بیشتری درمورد حق تحصیل خود مواجه خواهند شد ،مانند کودکان ساکن
سکونتگاههای غیررسمی و موقت و اردوگاهها که از اینترنت برخوردار نیستند یا کودکان دارای
معلولیت و نیازهای ویژه که استفاده از برنامههای آموزش از راه دور برای آنان چالشبرانگیز بوده
است (.)UN, 2020; HRW, 2020
نکتۀ قابلتوجه دیگر این است که تعطیلی مدارس منجر به اضافه شدن بار مسئولیت آموزش
کودکان ،بهویژه کودکان کمسن ،به سایر مسئولیتهای والدین و مراقبان شده است ،1آنهم در
شرایطی که مسئولیت مراقبت از کودکان در منزل به مسئولیتهای شغلی برخی والدین یا مراقبان نیز
افزوده شده است .در کنار عوامل متعدد ازجمله دسترسی به ابزار مناسب یادگیری کودکان کمسن در
منزل و نابرابریهای مطرحشده در دسترسی به زیرساختها و امکانات یادگیری از راه دور ،توانایی و
قدرت سازگاری والدین و مراقبان برای مدیریت این مسئولیتهای متعدد ،بر یادگیری کودکان
اثرگذر است ( .)UNICEF b, 2020با توجه به نبود یا کمبود دسترسی به شیوههای جایگزین
آموزش ،آسیبهای ناشی از تعطیلی مدرسه میتواند زمینهساز ترک تحصیل شود .این احتمال با
طوالنیتر شدن بسته بودن مدارس و تعمیق رکود اقتصادی حاصل از همهگیری افزایش خواهد یافت.
تجربۀ بحرانهای مشابه در گذشته ،مانند شیوع اچآیوی در کنیا ،نشان میدهد کودکانی که والدی را
 .1این موضوع خصوصاً بر وضعیت زنان ،که عمدۀ مسئولیت مراقبتی و فرزندپروری بهدلیل کلیشههای جنسیتی و ساختار تقسیم کار جنسیتی
بر دوش آنهاست ،قابلتوجه است.
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از دست میدهند محتمل است به مدرسه بازنگردند .گروههایی از کودکان هم بهدلیل کار کردن یا
مراقبت از خویشاوندان بیمار و سالمند دیگر به مدرسه بازنخواهند گشت .ممکن است کودکان بهویژه
دختران در این دوران ،درگیر ازدواج زودهنگام شوند و بازگشتشان به مدرسه بعید شود .در مناطق
درگیر جنگ و نزاع ،کودکانی که دیگر در مدرسه نیستند احتماالً تشویق میشوند که به گروهها و
نیروهای نظامی بپیوندند ،همچنین امکان دارد که مدارسِ خالیِ این مناطق اشغال ،تخریب و غارت شوند
و مورد استفادۀ امور نظامی قرار گیرند (.)UNICEF a, 2020; UN, 2020; UNICEF, 2021
بنابراین دولت ها و جامعۀ جهانی در این زمان باید بیش از پیش اطمینان حاصل کنند که همۀ
کودکان در انواع شرایط و موقعیتها ،دسترسی برابر به آموزش دارند .یونسکو نیز به کشورها
توصیه کرده است که برای اطمینان از تداوم فرایند یادگیری ،انواع راهکارهای نیازمند فناوری باال،
فناوری کم و بدون فناوری را توامان بهکار ببرند ( .)UNICEF b, 2020; HRW, 2020همچنین
پس از بازگشایی مدارس ،باید اقدامات ویژهای برای بازگشت تمام کودکان ،با توجهِ ویژه به
گروههای آسیبپذیر ،تدارک دیده شود و حمایتهای مالی از مدارس و خانوادههای کودکان برای
زمینهسازی بازگشت به مدارس در نظر گرفته شود (.)HRW, 2020
ابعاد پرورشی آموزش در دوران همهگیری کووید19-

همانطور که قبالً اشاره شد ،برای فهم چارچوب حق آموزش الزم است تا از هر دو واژۀ آموزش و
پرورش استفاده شود .در این ساختار ،منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و
مهارتآموزی حرفهای است .آموزش کوششی است که معلم در راستای انتقال معلوماتی خاص به
دانشآموز بهکار میبرد .اما پرورش بهمعنی گسترش نگرش ،دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری
موردنیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین است (آرمند.)1390 ،
بنابراین ،پرورش کودکان در این چارچوب میتواند به توسعه و پیشرفت مهارتهای زندگی و دانش
اجتماعی آنها تعبیر شود ،امری که نیازمند توجه توامان به نیازهای جسمانی و روانی اوست.
سالمت جسمی و روانی کودکان بهعنوان حقوق اساسی آنها مطابق مواد  18و  19پیماننامۀ
حقوق کودک ،موضوعی است که باید به عالیترین شکل ممکن ،مورد توجه کشورهای طرف
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پیماننامه قرار بگیرد .در این راستا ،نظام آموزش و پرورش بهعنوان متولی اصلی امر آموزش کودکان
در کشور ،یکی از نهادهای اصلی برای تأمین و توجه به حقوق کودکان ازجمله حق آنها بر سالمت
جسمی و روانی است .بنابراین پرورش و رشد کودک در همۀ ابعاد ازجمله وظایف حیاتی یک نظام
آموزشی کارآمد است .توزیع شیر یا قرصهای آهن میان دختران ،تدارک ساعات ورزش و
فعالیتهای بدنی از یک سو و حضور مشاوران و آموزگاران پرورشی در مدارس از سوی دیگر،
همگی بخشی از شاخصهای توجه به این ضرورت است.
همهگیری بیماری کووید ،19-چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم ،رشد و پیشرفت کودکان
را تحتتأثیر قرار داده است .از یک سو ،همهگیری در چنین ابعادی بهعنوان پدیدهای تازه و
تجربهنشده افراد ،بهویژه کودکان ،را با انواع تنش و اضطراب روبهرو کرده است و از سوی دیگر
بهدلیل اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی ،موقعیتهای خاصی را خلق کرده که هریک بهنوعی بر فرایند
رشد کودکان تأثیرگذار هستند .پیکربندی جدید و دستوپاگیر اجتماعی و اقتصادی ،ترس از سرایت
و ابتال به بیماری ،زندگی منزویِ خانوادگی ،بسته شدن مدارس ،نبود شبکۀ حمایت از بزرگترها،
ترسِ از دست دادن عزیزان ،دشواری ترکیب دورکاری و یک مراقب تماموقت بودن برای والدین و
مراقبان ،معضالت مالی ناشی از رکود اقتصادی و افزایش آسیبپذیری در برابر عوامل آسیبزای قبلی
نظیر خشونت خانگی ،استفاده از مواد مخدر و بیماریهای روانی میان اعضای خانواده ،همگی منجر
به افزایش اضطراب و دلهره در کودکان میشوند و میتوانند به درجات مختلف ،رشد و پرورش
آنها را مختل سازند (.)Araújo et al, 2020
رشد فکری نیازمند محیطی انگیزشی و غنی ،تغذیۀ کافی ،فرصتهای یادگیری و تعامالت
اجتماعی با مراقبانی متوجه و مسئول است .اما در شرایط فعلی ،دسترسی به این فرصتها محدود شده
است و درنتیجه فرایند رشد و تکامل بسیاری از کودکان به خطر خواهد افتاد .تسکین و جبران
اثرات همهگیری کووید 19 -بر کودکان در سنین پایین نیازمند رویکردهای بینبخشی ،استراتژیک و
همافزایی مداخالت بهداشتی و درمانی ،تغذیه ،امنیت ،محافظت ،مشارکت و آموزشهای اولیه است
(تکفلی و وامقی .)1390 ،با توجه به این موارد ،در ادامه ،نیازهای پرورشی کودکان را در دو بعد
جسمانی و روانی مورد بررسی قرار میدهیم.
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سالمت جسم

شاید با تسامح بپذیریم که با تعطیلی مدارس و جایگزینی آموزش مجازی ،آموزش محتواهای درسی
همچنان در دسترس کودکان قرار دارد ،اما نمیتوان کتمان کرد که رشد جسمانی و روانی کودکان با
اختالالت جدی روبهرو شده است .آموزش مجازی فقط محدود به حضور کودکان در کالسهای
آموزشی در فضای نرمافزار شاد نیست ،بلکه تمرین آموختهها ،تولید محتوا و انجام تکالیف مربوط
به مدرسه نیز همگی بهوسیلۀ گوشی هوشمند و تبلت صورت میگیرد .بنابراین ،کودکان بهناچار
ساعات بسیاری را سرگرم ابزارهای دیجیتال خواهند بود و اگر به این ساعات ،زمانهای بازی را نیز
اضافه کنیم ،به رقم خطرناکی میرسیم که توجه به آن و اتخاذ راهکارهای کنترلِ آن را ضروری
میکند .از سوی دیگر ،اکثر این اقدامات نیازمند اینترنت مدام فعال هستند و آسیبهای دسترسی
بدون پایش و آموزش کودکان به اینترنت بسیار جدی است .بهگفتۀ یک روانشناس کودک و
نوجوان ،بازی با تلفن همراه با آزاد کردن دوپامین در بدن کودکان همراه است که مغز توسعهنیافتۀ
آنها را هدف قرار میدهد و ،بهمرور زمان ،مشکالت تمرکز کودکان خود را نشان میدهند .نکتۀ
قابلتوجه این است که فقط سی دقیقه استفاده از تلفن همراه ساعت خواب بدن کودکان را مختل
میکند .همچنین افزایش ساعت استفاده از گوشی هوشمند ،منجر به اعتیاد جدی در کودکان میشود تا
آنجا که نبود این ابزارها آنها را دچار تشویش و بیقراری میکند .از سوی دیگر ،کاهش فعالیت
فیزیکی در نتیجۀ استفاده از تلفن همراه و عدم حضور در مدارس ،کودکان را در معرض افزایش تودۀ
بدنی و انواع عوارض آن نظیر بیماریهای قلبی و دیابت قرار میدهد (حسینی نیکو .)1399 ،براساس
گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،احتمال ابتال و مرگومیر در اثر کرونا در
کودکان و نوجوانان چاق بیشتر است و درحالحاضر از هشت میلیون کودک زیر پنج سال در کشور،
حدود یک میلیون و صدوبیست هزار نفر دچار اضافهوزن و چاقی هستند (عبداللهی.)1399 ،
پیش از این همهگیری نیز سبک زندگی جوامع بشری میل به ایستایی و کمتحرکی داشت و
بازیهای رایانهای و عجین شدن زندگی کودکان با ابزارهای دیجیتال و هوشمند آنها را از داشتن
فعالیت مستمر و مؤثر بدنی بازمیداشت .بیماری کووید19-و قرنطینۀ ناشی از آن این امر را تشدید
کرده و حذف ساعات تربیتبدنی مدارس و تعطیلی پارکها و مکانهای تفریحی را موجب شده
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است ،بهطوریکه همان اندک زمانی که صرف بازی و فعالیت فیزیکی میشده حذف شده یا کاهش
یافته است .تالش نهادهای ذیربط در این زمینه باعث شد عالوهبر فعالیتهایی که معلمان ورزش در
اپلیکیشن شاد ارائه میکردند ،برنامههای آموزشی تلویزیون نیز ساعاتی را به زنگ تربیتبدنی
اختصاص دهد .بهگفتۀ وزیر آموزش و پرورش ،در شبکۀ آموزش ،هر روز پیش از شروع تدریس،
زنگ ورزش و کالس درس تربیت بدنی برگزار میشود (حاجی میرزایی ب .)1399 ،با وجود این،
آماری از میزان انجام برنامههای ورزشی از سوی دانشآموزان در خانه در دسترس نیست و بهنظر
میرسد با توجه به حجم باالی ساعتهای آموزشی ،جدالهای ناتمام کودکان و والدین بر سر انجام
تکالیف و وابستگی شدید کودکان به گوشی ،در عمل فعالیتهای مستمر ورزشی بهندرت و ناپیوسته
انجام شود.
موضوع دیگری که در این زمینه شایستۀ توجه است استفادۀ طوالنیمدت از تلفن هوشمند ،تبلت
یا رایانههای شخصی است که بهدلیل فرم قرارگیری بدن هنگام استفاده از این ابزارها ،ممکن است به
ستون فقرات و ساختار اسکلتی بدن کودکان آسیب برسد .بیتوجهی به این موضوع میتواند سبب
ایجاد بیماریهای اسکلتی و عضالنی ،تغییر شکل ستون مهرهها ،کمردرد و بیرونزدگی دیسک
مهرهها شود و این امر در کودکان ،که هنوز فرم استخوانها و ساختار اسکلتی بدنشان بهطور کامل
شکل نگرفته ،حساسیت بیشتری را برمیانگیزد (رجایی.)1399 ،
موضوع آسیبهای استخوانی و بحث مهم پوکی استخوان و کمبود کلسیم ،مسئلهای بود که از اواخر
دهۀ هفتاد شمسی مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گرفت و بعد از در نظر گرفتن ردیف بودجهای
اختصاصی ،توزیع شیر رایگان در مدارس آغاز شد .تا سال  ،1385توزیع شیر بر عهدۀ وزارت جهاد
کشاورزی بود ،اما پس از آن تا سال  ،1392آموزش و پرورش متولی این امر شد .از سال  1394به بعد،
مشکالتی در تأمین بودجه ایجاد شد و این مسئله روند توزیع شیر را با مانع روبهرو کرد تا آنجا که
توزیع شیر در مدارس در سال  1396تقریباً قطع شد .دولت ،مطابق بودجۀ مصوب سال  ،1398میبایست
توزیع شیر را از سر میگرفت اما بهبودی در این فرایند حاصل نشد (بیرانوند .)1398 ،در واکنش به
تأثیر سوءتغذیه در میزان یادگیری دانشآموزان ،مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش
و پرورش گفت« :سوءتغذیه در تمام شاخصهای سالمتی ازجمله سالمت جسمی ،روحی و روانی
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تأثیرگذار است .این موضوع حتی در تمرکز دانشآموزان ،فعالیتهای حرکتی ،سوختوساز بدن،
فعالیتهای ذهنی ،حافظه و بههمریختگی الگوی خواب و ...مؤثر است .در ادامۀ این تأثیرات ،هرکدام
از این موارد میتواند در پیشرفت یادگیری و تحصیلی اثر منفی بگذارد و باعث شود دانشآموزان در
حوزۀ تحصیلی عقبماندگی بیشتری پیدا کنند که قاعدتاً باید نهادهای حمایتی که متولی کار هستند و
همچنین بحثهای تغذیهای مانند توزیع شیر که پیشتر در مدارس انجام میشد ،تقویت شوند.
درصورتیکه امسال بهطور کامل ،شیر از برنامۀ مدارس حذف شد و سال گذشته نیز حدود هفتاد درصد
آن را حذف کردند و بهعلت کمبود بودجه ،تعداد دفعات توزیع شیر در مدارس کاهش پیدا کرد».
(محسن بیگی .)1399 ،بنابراین ،موضوع توزیع شیر و میانوعدۀ غذایی ،که در بسیاری از کشورهای
دیگر بهصورت رایگان و همگانی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد ،در ایران پیش از بروز
همهگیری نیز با معضل روبهرو بوده است و امسال با توجه به تعطیلی مدارس و افزایش هزینههای
دولت بهدلیل همهگیری کرونا ،قابل پیشبینی است که خبری از توجه به این امر مهم در میان نباشد،
موضوعی که سالمت کودکان را با خطرات جدی مواجه میکند.
اجرای برنامۀ مکمل آهنیاری نیز متوقف شده است .برنامۀ مکمل آهنیاری ،در نتیجۀ
تفاهمنامهای میان وزارتخانۀ بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با وزارتخانۀ آموزش و پرورش،
جهت بهبود وضعیت ریزمغذیها به اجرا درآمد .در این طرح ،برای پیشگیری از کمبود آهن و
کمخونی دختران دبیرستانی ،هر هفته یک عدد مکمل آهن به مدت چهار ماه در سال بهصورت
رایگان توزیع میشد (عبداللهی .)1396 ،توقف توزیع این قرصهای مکمل نیز یکی از بیشمار
پیامدهایی است که تعطیلی مدارس بههمراه داشته و تاکنون پس از نزدیک به یک سال از شروع
شیوع ویروس کرونا ،هیچ دستورالعمل جایگزینی تدوین نشده است.
سالمت روان

بیماری کووید 19-و شرایط ناظر بر همهگیری ،سالمت روان کودکان و نوجوانان را به آسیبهای
فوری و نیز اختالالت درازمدت دچار میکند .در شرایطی که همۀ مردم با ترس از ابتال و مرگ
زندگی میکنند ،کودکان در این موجِ عظیم وحشت و اضطراب بیش از دیگران آسیب میبینند.
رعایت فاصلهگذاری فیزیکی ،حذف آغوش و تماس بدنی محبتآمیز ،قرنطینه و کم شدن مهمانیها و

کودکان و حق آموزش

23

دورهمیهای دوستانه ،تعطیلی مدارس و محدود شدن امکان بازیهای گروهی میتوانند بر رشد و
بالندگی کودکان اثرات مخرب و گاه جبرانناپذیری بگذارند .محیط پراسترس میتواند رشد مغزی
کودکان را مختل کند .این موضوع در ارتباط با کودکانی که از پیش دچار انواع وسواسهای فکری
بودهاند ،یا ترس از جدایی دارند ،شرایط را پیچیدهتر و خطرناکتر میکند .بهباور متخصصان ،سطح
استرسی که کودکان در این دوره تجربه میکنند ،بسته به اینکه چطور مورد حمایت قرار گیرند،
متفاوت خواهد بود .درواقع ،شرایط خانوادگی و میزان استرسی که والدین بهدالیل گوناگون متحمل
میشوند ،میتواند به بهتر یا بدتر شدن اوضاع برای کودکان بینجامد .تضمین احساسات رضایتبخش،
بازیهای شاد ،تأمین احساس امنیت و دوستداشتهشدن میتواند بدن کودک را به ترمیم آسیبهای
وارده وادار کند ( .)Araújo et al, 2020در کنار استرس ،انزوای اجتماعی و افزایش ساعتهای
تنهایی افراد باعث باال رفتن احساسات و تجربیات منفی نظیر افسردگی و بیانگیزگی شده است .همین
امر ،مراجعه به مشاوران و روانشناسان را احتماالً باال میبرد ،امری که برای بسیاری از خانوادهها
بهدالیل مختلفی ازجمله اقتصادی و فرهنگی ،در دسترس نیست (دقیقی خداشهری.)1399 ،
در این شرایط ،آموزش مجازی و انتقال کالس درس به خانه به تشدید عوامل استرسزا دامن
میزند .روابط والدفرزندی بهدلیل فشار ناشی از آموزش مجازی خدشهدار میشود و این چرخه به
تولید و بازتولید اضطراب و خشم در کودکان میانجامد .بسیاری از والدین در انتقال مفاهیم آموزشی
به کودکانشان تخصص و تبحر الزم را ندارند .از سویی دیگر ،زمان کافی نیز برای بسیاری از والدین
موجود نیست .انتظار نابهجای برخی والدین و آموزگاران شرایط را برای کودکان سختتر میکند.
کودکان تحت فشار زیاد ،گاهی با اشک ،گریه و حتی خشم به تکالیف مدرسه تن میدهند و این
موضوع میتواند در کاهش اعتمادبهنفس و سرخوردگی آنها نقش داشته باشد یا ارتباط سازنده با
والدینشان را تهدید کند (ایرنا الف.)1399 ،
بستر آموزش مجازی در دوران قرنطینه ،در مواردی نقضکنندۀ حریم خصوصی و خانوادگی کودکان
بوده است ،موضوعی که در مادۀ  16پیماننامۀ حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است .برخی از
اعضای خانواده یا معلمانِ ناآگاه به حقوق کودک ،با نشر پیامهای صوتی یا تصویر ضبطشدۀ دانشآموز از
موقعیتهایی همچون انجام تکلیف یا پرسش و پاسخ ،زمینهساز هتک حرمت کودک میشوند.
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با فقدان ارتباط و منزوی شدن کودکان ،اصل اساسی آموزش و جامعهپذیری به خطر میافتد.
روابط اجتماعی مهم ترین مسیر کشف و شناخت جهان است و روابط مجازی نمیتوانند بهطور
کامل ،فقدان یا کمبود نیاز به روابط اجتماعی را جبران کنند ،زیرا مغز کودکان برای رشد و
پرورش نیاز به ارتباطات فیزیکی مانند بازی کردن و به اشتراکگذاری احساسات دارد
( .)Gottbrath, 2020نبود پایگاه های حمایتی در خانواده ،عدم تبادل صمیمیت و ارتباط با افراد
نزدیک خانواده ،فامیل و دوستان ،استرس ها ،اخبار ناگوار ،فقدان و از دست دادن اعضای خانواده،
تغییر در شیوه و سبک زندگی ،مرگ ناگهانی و محرکها و عوامل پرخطری که به این مقوله دامن
میزنند ،از مهمترین عوامل روانی تأثیرگذار در دوران همهگیری هستند و سرعت اتفاقات بهحدی
باالست که روان انسان ها فرصت سازگاری و رسیدن به یک بهزیستی نسبی را پیدا نمیکند
(محمدکریمی.)1399 ،
شرایط مذکور با وجود یکی از پیشزمینههای آسیبزا میتواند وخیمتر شود .برای مثال،
هنگامی که خانواده با فقر اقتصادی دست به گریبان است ،احتماالً تنش و اضطراب بیشتری بر
کودکان وارد می شود ،تا آنجا که با تشدید احساس شرم سیستماتیک ناشی از فقر ،شاهد افزایش
افکار خودکشیمحور و اِعمال خودکشی کودکان خواهیم بود .1از سوی دیگر ،احتمال افزایش
خشونت خانگی با توجه به شرایط اقتصادی ،اخراج گستردۀ نیروهای کار ،بیکاری گستردۀ
سرپرستان خانوار و حضور طوالنی مدت اعضای خانواده در خانه ،بیشتر شده است .بحرانهای
اقتصادی درونخانوادگی ـ ناشی از تورم ،رکود و بیکاری بسیاری از سرپرستان خانوار ـ باعث شده
است که خانوادهها در تأمین نیازهای فرزندان خود با مشکل مواجه شوند و بیشترین توجه را در
تأمین نیازهای اولیۀ آنها صرف کنند ،بهطوری که توان و انرژی الزم و کافی را برای حل مشکالت
تربیتی آنها نداشته باشند .این کمتوجهی و کمتوانی میتواند گاه بهشکل خشونت فیزیکی و گاه
بهشکل خشونت عاطفی و دیگر آسیبهای اجتماعی خود را بروز دهد (ایرنا الف .)1399 ،در
شرایط محدودکنندۀ قرنطینه ،ریسک افزایش خشونت و استثمار کودکان باال میرود و این امر از
 .1طبق بررسی روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق کودکان ،مواردی که طی هشت ماه اول بعد از آغاز شیوع بیماری کووید19-رسانهای
شدهاند شامل  29مورد خودکشی منجر به مرگ و یک اقدام به خودکشی است.
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آمار فزایندۀ تماس با اورژانس های اجتماعی قابل استنتاج است .خط حمایتی کودکان در هند گزارش
داده است از ابتدای قرنطینه ،تعداد تماس های کودکان آزاردیده پنجاه درصد افزایش یافته است
( .)Singh et al, 2020طبق گزارش های داخلی ،در ایران نیز شاهد افزایش خشونت خانگی در
دوران قرنطینه بودهایم .خبرها از افزایش پنجبرابری کودکآزاری حکایت دارند و با توجه به
اختالف همیشگی گزارش های رسمی با واقعیت جامعه ،احتمال بیشتر بودن این ارقام همواره مطرح
است (محبوبفر .) 1399 ،تاریخ این اخبار متعلق به روزهای ابتدایی آغاز همهگیری بوده و دور از
انتظار نیست که در طول ماه های اخیر این روند رو به افزایش گذاشته است .در میان انواع آزار،
ضرب وشتم کودکان از سوی والدین بیشترین افزایش را داشته که احتماالً بهدلیل مواردیست که
پیشتر ذکر شد (محبوبفر.)1399 ،
در کنار آزارهای خانگی ،دسترسی بدون پایش کودکان به اینترنت نیز میتواند منجر به آزار و
آسیبهای مجازی شود .دسترسی به محتوای نامتناسب در فضاهای مجازی و قلدریهای مجازی 1در
این فضا بهدور از نظارت والدین و مراقبان کودک ،به دوچندان شدن خطرات دامن میزنند (تکفلی و
وامقی .)1399 ،اطالعات بهدستآمده از گزارشهای شبکۀ خبری بیبیسی نشان میدهند که
جستوجوی تصاویر مربوط به آزار جنسی کودکان در سراسر دنیا فقط در دو ماه مارس و آوریل
 ،2020بیش از دوبرابر افزایش یافته است (تامسون .)1399 ،این امر نشان از ناامنی فضای اینترنت
برای کودکان دارد ،بهویژه در دورانی که بیشترین ساعات شبانهروز آنها با گوشی هوشمند و در
فضای مجازی سپری میشود .بنابراین یکی از مهمترین پیامدهای قرنطینه و آموزش مجازی
دسترسیهای بدون نظارت و آموزش کودکان به محتواهای نامتناسب اینترنتی و روبهرو شدن با
تهدیدهای احتمالی است .این امر در کنار تهدید جان و سالمت کودکان ،میتواند موجب اختالل در
 .1قلدری مجازی اقداماتی مانند اعمال موهن ،به نمایش گذاشتن نظرات آزاردهنده ،هک کردن یک حساب کاربری ،افشا کردن اطالعات
شخصی دیگران بدون رضایت آنان ،آزارگری و فرستادن پیام تهدیدآمیز را در برمیگیرد .همچنین ،ابعاد تکرار در طی زمان و نبود توازن
قدرت بین پرخاشگر و قربانی ،به تعریف قلدری مجازی افزوده شدهاند که از طریق وسایل الکترونیکی مثل گوشیهای همراه ،دستگاههای
پیامرسان فوری ،شبکههای اجتماعی ،ایمیل و وبسایتهای شخصی قابلاعمال هستند و ممکن است با اهداف عمدی باال بردن طرد اجتماعی
قربانی از گروههای همسال شروع شود و ادامه یابد .قلدری مجازی با شایعهپراکنی و نشر اکاذیب علیه قربانی همراه است .ن.ک:
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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فرایند بلوغ آنها و یا بهتعبیر متخصصان ،بلوغ زودرس در آنها شود .تالش آنها برای کشف دنیای
مجازی و انجام جستوجوهای ناسالم میتواند به روح و روان آنها آسیب بزند و زندگی آتی آنها
را به مسیری ناخواسته و نامطلوب هدایت کند .محتوای ناسالم ،الزاماً ،محتوای غیراخالقی نیست ،هر
آنچه که برای سنوسال کودکان نامناسب باشد و با سطح فهم آنها تناسب نداشته باشد ،در زمرۀ
محتوای نامناسب دستهبندی میشود .رویارویی اتفاقی با وبگاهها و تصاویر نامناسب ،بازیابی اطالعات
نامناسب در کنار جستوجوهای کودکان ،محتوای تبلیغاتی مستتر در وبسایتها و ...همگی ازجمله
مواردی هستند که باید حساسیت الزم نسبت به آنها از سوی سیاستگذران و برنامهریزان آموزشی،
والدین و مراقبان کودکان وجود داشته باشد و برای مقابله با آنها اقدامات آموزشی الزم با قابلیت
پیشگیری تدارک دیده شود (حسنزاده.)1399 ،

 پیامدهای فقر بر حق آموزش در دوران همهگیری کووید19-
با وجود اینکه کووید 19-مردم سراسر جهان را تحتتأثیر خود قرار داده است ،عواقب کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت ناشی از این بحران غالباً دامنگیر اقشار ضعیفتر جامعه میشود .آموزش و
پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست .دانشآموزان مرفهی که از حمایت والدینشان برخوردارند و
عالقهمند به یادگیری هستند ،به پشتوانۀ سرمایۀ اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خانوادۀ خود ،میتوانند
سایر روشهای یادگیری همچون کالس خصوصی و معلم سرخانه را جایگزین مدارس تعطیلشده
کنند .درصورتیکه دانشآموزان محروم و کمبرخوردار با تعطیلی مدارس پشت درهای بستۀ آموزش
جا میمانند ( .)OECD, 2020با توجه به اینکه شیوع این بیماری موجب عمیقتر شدن شکاف
اقتصادی موجود در جوامع شده است ،فقر ناشی از این وضعیت حق آموزش کودکان را ،در تقاطع
عامل طبقه و وضعیت اقتصادی خانوادۀ کودک ،تحتتأثیر قرار داده است .با درنظر گرفتن این نکته
که در دوران وقوع بحران ،فقر بعد از نبودِ امنیت ،بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل بازدارندۀ احقاق
حق آموزش کودکان تلقی میشود ( ،)Sinclair, 2007در ادامه به تبیین تأثیر این همهگیری بر
وضعیت اقتصادی خانوادهها در ایران و فقر ناشی از آن ،بهعنوان یکی از موانع احقاق حق آموزش
کودکان ،خواهیم پرداخت.
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دوران کودکی آسیبپذیرترین مرحلۀ زندگی فرد است .رفاه و بهزیستی کودک بهطور مستقیم و
غیرمستقیم از وضعیت خانواده متأثر میشود ،چراکه کودکان از لحاظ اقتصادی مستقل نیستند و
عمدتاً برای تأمین نیازهای اساسی خود ،وابسته به وضعیت اقتصادی خانوادهاند .ازاینرو ،برای تبیین
تأثیرات ناشی از فقر بر وضعیت کودکان در بازۀ شیوع کووید 19-باید به سراغ تغییرات ایجادشده
در وضعیت اقتصادی خانوادهها رفت.
همهگیری بیماری کووید ،19-آسیبی جدی بر شاغالن مشاغل غیررسمی وارد کرده است ،چون
این افراد عموماً از بیمههای خدمات درمانی ،خسارتهای مالی و غرامتهای بدنی و بیمۀ بیکاری
برخوردار نیستند .براساس تحقیقی که توسط بانک جهانی در سال  2014انجام شد ،میزان اشتغال
غیررسمی در ایران  65/8درصد اعالم شده است ( .)Gatti et Al, 2014رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال  ،1399در نشستی خبری عنوان کرد:
«حدود شش میلیون شغل آسیبدیده از کرونا در کشور وجود دارد که یا بهدستور دولت تعطیل
شدهاند یا فعالیت آنها در کرونا متوقف شده است .از این شش میلیون نفر ،دو میلیون و هشتصد هزار
نفر تحت پوشش هیچ بیمهای نبودهاند (تسنیم ب .)99 ،شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ،بیشتر
بخشهایی را متأثر کرده که سهم آنها در اشتغال غیررسمی بسیار باالست .در این میان ،صنایعی مانند
چرم و پوشاک ،که دارای بنگاههای کوچک هستند ،آسیبهای جدی دیدهاند ،بنگاههایی که اشتغال
در آنها عمدتاً بر پایۀ قراردادهای غیررسمی بوده و تحت پوشش بیمههای بیکاری قرار ندارند
(پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا .)99 ،بنا بر گزارش خبرگزاری تسنیم (الف،)1399 ،
همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ،دو گروه عمدۀ
شغلی (در بخش مشاغل رسمی) که بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفتهاند عبارتاند از:
کارکنان خدماتی ،فروشندگان فروشگاهها و بازارها (حدود سه میلیون و هفتصد هزار نفر) و
کارگران ساده (حدود سه میلیون سیصد هزار نفر) .در این گزارش خبری ،بهنقل از آخرین گزارش
مرکز آمار ایران در پاییز  ،1398عنوان میشود مجموعاً حدود  24/4میلیون نفر در کشور شاغل
هستند .لذا دو گروه عمدۀ شغلی مورد تهدید مستقیم کرونا ،حدود سی درصد از کل شاغالن کشور را
شامل میشوند .این خبرگزاری عنوان میکند ،دارندگان سه میلیون شغل غیررسمی در کشور ،در
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دوران شیوع بیماری ،دچار مشکالت متعددی ازجمله بیکاری مطلق ،کاهش درآمد ،مریضی و عدم
دریافت بیمۀ بیکاری شدهاند .البته در ادامۀ همین گزارش ،بهنقل از سخنگوی دولت ،تعداد شاغالن
غیررسمی در کشور حدود چهار میلیون اعالم شده است که این تعداد ،در سایۀ همهگیری بیماری
کووید ،19-در معرض توقف یا کاهش فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج هستند و بهدلیل نداشتن
بیمۀ تأمین اجتماعی ،از حمایتهای قانونی محروم ماندهاند (همان).
براساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (،)1399
حدود سه میلیون شغل ایجادشده طی سالهای  1393تا  1398ـ که عمدتاً توسط جوانان و با سرمایۀ
اندک ایجاد شدهاند ـ تأثیر بسیار قابلتوجهی از شیوع بیماری و شوک اقتصادی ناشی از آن پذیرفته
است ،بهطوریکه با کاهش  1/21میلیون شغل مواجه شدهایم (همان).
فقر ناشی از بحران همهگیری کووید 19-وضعیت جسمی ،روانی و ذهنی کودکان را تحتتأثیر
قرار داده است که میتواند بهقیمت رنجی مداوم برای همۀ دوران زندگی آنها تمام شود .صرفنظر
از موقعیت مکانی و زمانی ،کودکان بیش از سایرین در معرض مخاطرات ناشی از فقر قرار میگیرند
و در مقایسه با بزرگساالن بهصورت ویژهای از فقر آسیب میبینند .توجه به تأثیرگذاریِ فقرِ ناشی
از همهگیری بر کودکان از منظر حق آموزش امری ضروری است ،زیرا خانوادههای محروم و
کمبرخوردار دسترسی کمتری به منابع درآمدی مطمئن ،مایملک کمتر ،دسترسی محدودتر به مراقبت
بهداشتی و برخورداری کمتر از ابزارهای دیجیتال برای یادگیری از راه دور دارند و درنتیجه کودکان
آنها بیشتر در معرض ترک تحصیل هستند (.)Cornia et al, 2020; UN, 2020
با تغییر فرایندهای آموزشی در دوران همهگیری و تعطیلی مدارس ،راهکارهای جایگزین مبتنی بر
آموزش از راه دور و آموزش مجازی ،بهدلیل از دست رفتن یا محدود شدن منابع درآمدی و همچنین
افزایش سایر هزینههای زندگی ازجمله هزینههای مربوط به بهداشت و سالمت و عدم برخورداری از
ابزار آموزشی موردنیاز (در درجۀ نخست اینترنت و سپس تبلت و گوشی هوشمند) ،آنچنان که باید در
دسترس کودکان دهکهای پایین درآمدی نیست .همچنین ،تفاوت مشهود میان نحوۀ برگزاری
کالسهای مجازی در مدارس دولتی و غیردولتی نمایانگر تأثیر فقر بر کیفیت آموزش ارائهشده در
زمان همهگیریِ این بیماری است .بهگفتۀ یکی از مدیران مدارس غیردولتی« :تأثیر تعداد دانشآموز در
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دورۀ ابتدایی خیلی مهم است .مدارس غیردولتی که در این دوران تعداد دانشآموز کمتری دارند خیلی
بهتر میتوانند به شاگردان رسیدگی کنند تا یک مدرسۀ چهلنفرۀ دولتی .خیلی اوقات معلم و دانشآموز
قرار تلفن تصویری میگذارند و چون تعداد دانشآموزان کم است ،این امکان وجود دارد تا انفرادی هم
درس را مرور کنند .اما تعداد دانشآموزانِ بیشتر این امکان را کم میکند .اغلب بچههای پایۀ اول و
دوم ،که امسال در مدارس غیردولتی درس خواندند ،منفعت کردند» (بنییعقوب .)1400،از سویی دیگر،
بهدلیل نبودِ توجه سیستماتیک به دسترسپذیر و انطباقپذیر کردن راهکارهای جایگزین با وضعیت
کودکان کمبرخوردار و کودکان با نیازهای ویژه ،انتظار میرود در پس این شیوع ،بحران یادگیری و
خروج از چرخۀ تحصیل ابعاد جدیتری به خود بگیرد .با توجه بررسی ابعاد همهگیری بر اشتغال و
منابع درآمدی خانوارهای عضو دهکهای پایین درآمدی ،که منجر به تشدید فقر این خانوارها شده
است ،میتوان اذعان داشت شیوع بیماری کووید 19-در نبودِ طرحهای حمایتی دولتی با تعمیق فقر
گسترده ،منجر به عدم تأمین حق آموزش کودکان فقیر شده که در ادامه تالش شده است تا بر حق
آموزش کودکان گروههای آسیبپذیر در تقاطع فقر و محرومیت تمرکز شود.

 آموزش مجازی در دوران همهگیری کووید19-
با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و روانی همهگیری بیماری کووید 19-در همۀ ارکان
زندگی مردم جهان ،یکی از نهادهای ملی که بهشدت از بحران کنونی اثر پذیرفته آموزش است
(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری )1399 ،چون بهدلیل رعایت فاصلهگذاریهای فیزیکی ،از اوایل
اسفندماه سال  ،1398فرایند آموزشی کشور در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی بهنوعی
تعطیل شدهاند .از آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاهها با هدف کمک به ریشهکنی این بیماری و کاهش
سرعت انتقال بیماری ،دغدغۀ تدوین و اجرای برنامۀ تحصیلی متناسب برای تداوم آموزش در منزل و
در شرایط قرنطینه به بزرگترین چالش نظامهای آموزشی ـ هم آموزش و پرورش و هم آموزش
عالی ـ تبدیل شده است ،بهگونهای که نهادها و سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان بهداشت جهانی و
یونیسف هم به تکاپو برای تدوین برنامۀ درسی و دستورالعملها و راهنماهای آموزشی و تربیتی برای
این شرایط افتادند .یکی از برنامههای بسیار مهم و جدی که از سمت آموزش و پرورش و همچنین
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آموزش عالی مطرح و انجام شد ،آموزش الکترونیک یا همان آموزش از طریق فضای مجازی است.
اما این روش با توجه به زیرساختهای موردنیاز ،دسترسی نداشتن به ابزارهای دیجیتال ،آشنا نبودن
معلمان ،دانشآموزان و والدین با فرایند و ابزارهای آموزشی نوین آموزش مجازی را با چالشهایی
جدی روبهرو کرده است که در ادامه به جزئیات آن میپردازیم.
موجود بودن :آموزش معلمان و امکانات آموزشی مهارتی

در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش و استانداردهای ضروری آموزش در زمان وقوع بحران ،آموزش
و ارتقای مهارتها و دانش معلمان یکی از ارکان اساسی است .بااینحال ،در ماههای نخست عملیاتی
کردن آموزش مجازی بهدلیل ناآشنایی با برنامۀ شاد ،معلمان بسیاری با دشواریهای فنی روبهرو شدند
(ایسنا .)1399 ،مقولۀ موجود بودن آموزش همچنین مربوط به وجود امکانات کمکآموزشی در
کالسهاست .گرچه پیش از این نیز در بسیاری از مدارس امکانات کمک آموزشی مانند آزمایشگاه،
کارگاه ،کتابخانه و نظایر آن موجود نبودهاند ،اما با شروع آموزش مجازی ،این چالش جدیتر شده
زیرا امکان استفاده از همان حداقلهای موجود در مدارس نیز عمالً منتفی شده است .بهعنوان مثال:
نمیتوان برخی از آزمایشها و فعالیتها ،بهخصوص در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش را ـ که
به ابزار یا کارگاه احتیاج دارند و انجام آن توسط خود دانشآموزان برای کسب مهارت الزامی
است ـ در خانه انجام داد (آذرکیش.)1399 ،
دسترسپذیری :اینترنت ،ابزارهای دیجیتال و برنامة شاد

دسترسی عمومی دانشآموزان به امکانات آموزشی در برنامۀ شاد بهدلیل سطح پوشش اینترنت در
ایران با چالش روبهرو است .بهگفتۀ وزیر آموزش و پرورش 6.9 ،درصد دانشآموزان ( 869هزار و
 400نفر) به اینترنت دسترسی ندارند (حاجی میرزایی الف .)1399 ،اغلب این دانشآموزان در
شهرستانهای کوچک و روستاها ساکن هستند .از سوی دیگر ،در بسیاری از مناطق روستایی کودکان
و معلمان مجبورند به مناطق مرتفع یا خارج از روستا بروند تا از آنتندهی مناسب برخوردار باشند.
خروج از روستا و طی کردن مسافت طوالنی ،راههای ناایمن و مخاطرات احتمالی آن مانند
سرمازدگی ،سقوط ،گیر کردن در برف ،دسترسی به آب ،سرویس بهداشتی (بهخصوص برای دختران
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نوجوان) و ...دسترسی کودکان را به آموزش محدود میکند و امنیت آنها را در معرض خطر قرار
میدهد (روزنامۀ تعادل.)1399 ،
همچنین ،مشکالت کالسهای چندپایهای در مناطق روستایی و عشایری نیز آموزش مجازی را
دشوارتر کرده است ،زیرا برخالف آموزش حضوری که با وجود فشردگی زمانی ،معلم امکان داشت
تا برای رفع اشکال به دانشآموزان کمک مستقیم کند ،در آموزش مجازی این امکان محدودتر شده
است و بهدلیل سطح بهنسبت پایین آموزش در میان بزرگساالن در مناطق روستایی و عشایری،
دانشآموزان از کمکهای آموزشی که خانواده میتواند در اختیار آنان بگذارد ،بهرهمند نیستند (مهر
الف .)1399 ،بهگفتۀ محمدحسین کفراشی ،مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت
آموزش و پرورش ،طبق ارزیابی انجامشده تا  30بهمن  53 ،1399درصد دانشآموزان سیستان و
بلوچستان از «شاد» محروماند (کفراشی .)1399 ،مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه
اکنون یک هزار و پانصد مدرسۀ استان تحت پوشش شبکۀ اینترنت نیست اعالم کرد  25درصد
دانشآموزان استان در مناطق محروم و دورافتاده به اینترنت دسترسی ندارند (ایرنا پ.)1399 ،
از دیگر مشکالت سرعت پایین و اختالالت شبکۀ اینترنت است .عالوهبر اینکه در مناطق شهری
و دارای اینترنت  ،4Gکندی و قطعی اینترنت دسترسی را گاهی با مشکل روبهرو میکند ،در بسیاری
از مناطق روستایی یا شهرستانهای کوچک ،آنتندهی اینترنت  3Gاست که سرعت پایینتری دارد.
مسئلۀ تناسب نداشتن پهنای باند و جمعیت استانها از دیگر مشکالتی است که سرعت اینترنت را
متأثر میکند .عالوهبر موارد مذکور ،استفاده از برنامۀ شاد در گروی اینترنت است که بهصورت
رایگان در اختیار دانشآموزان قرار ندارد و این موضوع با اصل سیام قانون اساسی ،مبتنی بر رایگان
بودن آموزش رسمی تا پایان دورۀ متوسطه برای آحاد ملت ،در تعارض است.
چالش دیگر دسترسپذیری مشکالت مربوط به ابزارهای ارتباطی است .آموزش مجازی نیاز به
تلفن هوشمند یا تبلت دارد .در سال تحصیلی  ،98-99چهار میلیون و  ۷18هزار دانشآموز به شبکۀ
شاد متصل نشدند و از این تعداد سه میلیون و  255هزار دانشآموز به گوشی هوشمند یا تبلت
دسترسی نداشتند (حکیمزاده .)1399 ،گرچه با برخی اقدامات خیریهایِ پراکنده ،برای تعداد
محدودی از این کودکان ،گوشی هوشمند و تبلت تهیه شد ،اما برنامهای جامع از سوی دولت برای
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تأمین این ابزار صورت نگرفته است و نمیتوان با تکیه بر اقدامات خیریهایِ غیردولتی انتظار فراهم
شدن ابزار هوشمند برای همۀ این جمعیت را داشت .مشاهدات میدانی برخی از فعاالن حقوق
کودکان ،حاکی از آن است که خانوادههایی که بیش از یک کودک در سن تحصیل دارند و امکان
تهیۀ دو گوشی/تبلت یا بیشتر وجود ندارد ،کودکان مجبورند از یک دستگاه استفاده کنند .این
موضوع با توجه به زمانبندی کالسهای مجازی ،عمالً باعث میشود یک یا چند کودک در خانواده
نتوانند در کالسهای مجازی شرکت کنند .مسائل مضاعفی مانند نبود یا دشواری دسترسی به برق در
برخی مناطق عشایری نیز از عواملی است که درصورت وجود ابزار هوشمند و اینترنت ،استفاده از
آموزش مجازی را ناممکن یا حداقل دشوار میکند (مهر.)1399 ،
بهگفتۀ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ،نداشتن
تجهیزاتی از قبیل گوشی هوشمند و تبلت (حدود  6۷درصد) ،نبودِ دسترسی منطقه به اینترنت و پهنای
باند (حدود هشت درصد) و اشکال فنی در اتصال به شاد (حدود نُه درصد) از مهمترین دالیل عدم احراز
هویت دانشآموزان در برنامۀ شاد در مدارس بازدیدشده بود (کفراشی .)1399 ،این برنامه در ابتدا
مشکالت نرمافزاری متعددی نظیر خطای احراز هویت و ثبتنام ،محدود بودن به سیستم عامل
اندروید ،نیاز به نسخههای بهروزرسانیشدۀ اندروید ،پایین بودن سرعت در ساعات ترافیک و ...داشت
که هم آموزش و هم ارزیابیهای آموزشی را تحتتأثیر قرار میداد .با وجود اینکه برخی از این
مشکالت مرتفع شدهاند ،اما همچنان چالشهای نرمافزاری یا سرعت پایین در ساعات شروع کالسها
بهقوت خود باقی است و با وجود اعالم معاون حقوق و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در 26
آذر  1399مبتنی بر انتشار نسخۀ سۀ این برنامه (احمدی )1399 ،با هدف رفع برخی مشکالت ،تا زمان
نگارش این گزارش ،این نسخه منتشر نشده است .در کنار این مشکالت ،مشاور وزیر آموزش و پرورش
و مسئول برنامۀ شبکۀ آموزشی دانشآموز (شاد) ،ضمن آنکه یکی از مشکالت جدی شاد را کمبود
آموزشهای کاربران دانسته ،اعالم کرده است که از یازده میلیون و  450هزار دانشآموزی که در
شبکۀ شاد حضور دارند ،حدود بیست درصد فعالیت صوری دارند (الحسینی.)1399،
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 آموزش کودکان دارای معلولیت
آسیبهای ناشی از همهگیری ویروس کرونا توزیع برابر نخواهد داشت و انتظار میرود برای
کودکانی که پیش از این هم در محرومیت و شرایط آسیبپذیری قرار داشتهاند ،مخربترین اثرات
را داشته باشد ( .)UNICEF b, 2020; HRW, 2020بنابراین ،کودکان کمبرخوردار ازجمله
کودکان معلول ،کودکان مهاجر و دختران در مناطق محروم ،در پی شوک اقتصادی بازار کار و رکود
حاصل از آن ،تعطیلی مدارس و راهاندازی آموزش مجازیِ نامتناسب با وضعیت ویژۀ این کودکان ،در
نبود زیرساختهای الزم و نبود یا کمبود طرحهای حمایتیِ اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی ،متحمل
آسیبهای جدی شدهاند که در عمل منجر به تبعیض آموزشی مضاعف شده است .در ادامه به بررسی
وضعیت حق آموزش کودکان دارای معلولیت پرداخته میشود.
بین  1تا  1.5میلیون کودک معلول در ایران زندگی میکنند .بااینحال ،براساس آمارهای سال ،139۷
فقط صد و پنجاه هزار کودک معلول ( 65هزار نفر در مدارس عادی با نظام تلفیقی و  58هزار نفر در
مدارس استثنایی) مشغول به تحصیل بودهاند (قدمی .)139۷ ،در شرایط پیش از همهگیری کووید،19-
درصد قابلتوجهی از کودکان معلول بهدالیل متعددی مانند نبود مدرسۀ مناسب در نزدیکی محل زندگی،
داغننگ و برچسبزنی حاصل از معلولیت و پذیرفته نشدن در گروههای همساالن در مدارس ،افت
تحصیلی ناشی از نبود امکانات کمکآموزشی فراگیر ،فقر ناشی از هزینههای باالی زندگی با معلولیت و
تبعات ثانوی این فقر ،مواجهۀ دلسردکنندۀ برخی مدیران و معلمان ،فراگیر نبودن/مناسب نبودن برنامۀ
درسی و فضاهای آموزشی ،فقدان سیاستهای فراگیر مناسب و نادیده گرفتن شدن کودکان دارای
معلولیت در سیاستگذاریها ،نگرشهای معلولیتستیز و معلولیتهراس ،عدم تخصیص بودجه ،تسلط
گفتاری و نهادی مدل و پارادایم پزشکی بر سیاستها ،برنامهها و اقدامات در حوزۀ معلولیت و ...از
تحصیل بازماندهاند .1طبق سرشماری معاونت اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی از کودکان بازمانده از
تحصیل ،حدود هشت هزار نفر از دستکم صد و سی هزار کودکانِ بازمانده از تحصیلِ شش تا
یازدهساله ،کودکان دارای معلولیت هستند (مرکز پژوهشهای مجلس.)139۷ ،
 .1برای کسب اطالعات بیشتر نگاه کنید به:
 WHO, 2011؛ Lamichhane, 2013؛ Bakhshi et al, 2017؛Welfare Society for the Disabled, 2018
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همهگیری کووید 19-با تغییر در شرایط زندگی و فرایندهای آموزشی تأثیراتی چندوجهی بر
تحصیل و برخورداری کودکان دارای معلولیت از حق آموزش داشته است .در ادامه ،براساس چارچوب
چهارگانۀ حق آموزش و استانداردهای ضروری آموزش در بحران ،که در ابتدای این گزارش تشریح شد،
در چهار سطح موجود بودن ،دسترسپذیری ،پذیرش و انطباق به این تأثیرات پرداخته میشود.
موجود بودن :یکی از اصلیترین تغییرات در شیوۀ آموزش پس از آغاز همهگیری جایگزین شدن
آموزش حضوری با آموزش مجازی مانند شبکۀ شاد و پیامرسانهایی مانند  WhatsAppاست.
کودکان دارای معلولیت اساساً بهدالیلی نظیر افت تحصیلی ناشی از نبود فرصت آموزشی
مناسبسازیشده و متناسب ،فقر ،برچسبها و داغننگ در برابر ترک تحصیل آسیبپذیرترند و
درصد باالتری از آنها بهدلیل فقر ابزارهایی مانند تبلت یا تلفن هوشمند ندارند .بااینحال ،پس از
گذشت بیش از یک سال از آغاز همهگیری ،تسهیالت رسمی برای برخورداری از ابزار مناسب ارائه
نشده و تسهیالت محدود ارائهشده از محل کمکهای مردمی بوده است.
مقولۀ موجود بودن ،همچنین شامل شرایط آموزش معلمان و ارتقای مهارتهای آنان در سایۀ
توجه به حقوق آنها نیز میشود .آموزش مجازی به کودکانِ دارای معلولیت بهگفتۀ یکی از معلمان
شاغل در مدارس استثنایی دشوارتر است ،زیرا فرصت تعامل حضوری با دانشآموز وجود ندارد ،پس
معلم باید عالوهبر ساعات کاری ،در ساعاتی اضافه و بهصورت فردی وضعیت پیشرفت آموزشی
کودکان را پیگیری کند (ایرنا ب.)1399 ،
با توجه به محدودیتها و چالشهای آموزش مجازی ،برگزاری دورههای آموزشی و به
اشتراکگذاری تجارب یکی از ضرورتهاست که تاکنون در برنامههای وزارت آموزش و پرورش
و سازمان آموزش کودکان استثنایی مورد غفلت بوده است و معلمان و کادر آموزشی با ابتکار عمل
فردیِ خود ،به اشتراکگذاری تجارب خوب با یکدیگر اقدام کردهاند .عالوه بر این ،در ماههای
گذشته ،اخباری درمورد ممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت بهعنوان کادر آموزشی و پرورشی
و ثبتنام نکردن معلوالن در دانشگاه فرهنگیان منتشر شده است که این موضوع نشانهی سیاستی
غیردربرگیرنده است که نهتنها به مسائل صنفی معلمان ارتباط دارد ،بلکه خود نیز معلولیت را «داغ
ننگی» میداند که باید از دامان مدرسه زدوده شود .نبودِ معلمان دارای معلولیت در نهاد آموزش بر
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دیگریسازی از معلوالن در فرایند جامعهپذیری کودکان اثر میگذارد و همچنان بازتولید نگرشهای
کلیشهای به معلوالن است.
دسترسپذیری :مقولۀ دسترسپذیری درمورد کودکان دارای معلولیت ،عالوهبر مواردی مانند عدم
پوشش سراسری اینترنت و مشکالت سرعت ،شامل مواردی نظیر هزینهبر بودن تهیۀ ابزار یادگیری
یعنی تلفن هوشمند یا تبلت نیز میشود .نگرفتن شهریه از کودکان در مدارس دولتی فقط یکی از
شاخصههای آموزش رایگان است و در شرایطی که در اختیار داشتن ابزارهای حیاتیِ مشارکت در
آموزش (بهعنوان مثال تبلت یا گوشی هوشمند در آموزش مجازی) مستلزم پرداخت هزینه است و
این هزینه با توجه به سطح درآمدی دهکهای پایین ،بار اضافه بر دوش خانوار تحمیل میکند ،همۀ
شاخصههای آموزش رایگان محقق نشده است .بهگفتۀ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی
(حسینی ب )1399 ،در زمان شروع آموزش مجازی چهل درصد از دانشآموزان به آموزش مجازی
دسترسی نداشتهاند و در اسفندماه  1399اعالم کرد که سه میلیون دانشآموز تجهیزات الزم برای
متصل شدن به این شبکه را ندارند که از این تعداد بیست هزار دانشآموز با نیازهای خاص هستند
(حسینی ت .)1399 ،بهگفتۀ وی ،اقداماتی مانند آمادهسازی راهنماهای آموزشی و فعالیتهای درسی،
طراحی سامانۀ ویژه و ...در دست انجام است و همچنین دستورالعمل اجرایی برای آموزش کودکان
معلول تدوین شده است (سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور )1399 ،که با توجه به اینکه
هنوز گزارشی از نحوۀ انجام این اقدامات منتشر نشده است ،اثربخشی و نقاط ضعف و قوت این
برنامهها قابلبررسی نیست.
پذیرفتنیبودن :استانداردهای مربوط به کیفیت و امنیت ازجمله شاخصههایی هستند که در
آموزش مجازی مستلزم توجهاند .بهعنوان مثال :بهدلیل نبود اینترنت در برخی مناطق روستایی،
کودکان مجبورند به مناطق مرتفع بروند یا از محیط روستا خارج شوند (تابناک )1399 ،که این امر
در همهجا و در همۀ فصول سال ممکن نیست .اطالعی از آمار دقیق کودکان دارای معلولیت در
مناطق روستایی موجود نیست ،اما میتوان گفت در چنین شرایطی ،این کودکان ممکن است دشواری
دوچندانی را متحمل شوند یا باالجبار از آموزش صرفنظر کنند.
با توجه به اینکه تولید بخش عمدهای از محتوای آموزشی در آموزش مجازی برای کودکان دارای
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معلولیت بر عهدۀ معلمان است ،ممکن است آموزش برای همۀ کودکان دارای معلولیت از لحاظ
کیفی سطح قابلقبولی نداشته باشد .روشهای «مرسوم» که «نامعلوالن» برای «نامعلوالن» طراحی
کردهاند نیز الزاماً پذیرای کودکان دارای معلولیتهای شناختی (مانند معلولیتهای مربوط به تفاوت
در یادگیری) و کودکان نابینا و ناشنوا نیست و از سوی دیگر ،آموزش و پرورش با کمبود چند هزار
معلم خاص و معلم رابط (حسینی الف )1399 ،روبهرو است .منابع موجود در سایت سازمان آموزش
و پرورش استثنایی کشور مربوط به آموزش حضوری است و برخی از آنها ممکن است برای شرایط
فعلی کاربرد نداشته باشند .دربارۀ میزان دستورالعملهای جاری نیز همانطور که گفته شد ،هنوز
امکان ارزیابی جامع وجود ندارد .در برنامۀ شاد اخیراً بخشی مجزا برای گروههای ششگانۀ کودکان
دارای معلولیت در نظر گرفته شده است .اما بااینحال میتوان در مواردی مانند مدرسۀ تلویزیونی
سیما به این موضوع اشاره کرد که جز در موراد معدود ،بهصورتکلی برنامهها فاقد زبان اشاره،
لبخوانی و زیرنویس هستند.
قابل انطباق بودن :مقولۀ قابل انطباق بودن آموزش بخش اصلی حق آموزش کودکان دارای
معلولیت را پوشش میدهد .بهصورتکلی ،آموزش با شیوه و روشی واحد ممکن است سازگاری کافی
با وضعیت و تفاوتهای متنوع کودکان معلول نداشته باشد .محدودیتها و تبعیضهای ساختاری
جوامعی که براساس تواناییها ،ویژگیها و نیازهای افراد «نامعلول» سامان یافته است ،افراد معلول را
در سطوح مختلف به حاشیه میرانند .چنین جامعهای درک روشن و دقیقی از جزئیات مسائل
معلوالن ندارد .عوامل متعددی نیز حضور معلوالن در عرصۀ سیاستگذاری و تصمیمسازی در امور
مربوط به خودشان را محدود میکنند که عبارتاند از :دشواری یا ناممکن بودن دستیابی به مدارج
علمی و مناصب مؤثر در سیاستگذاری و برنامهریزی ،فقر و مشکالت ناشی از آن در تأمین نیازهای
اولیه ،باورهایی که معلولیت را نقصان و نوعی عدم صالحیت تلقی میکنند یا در حالت بهتر ،معلوالن
را نیازمند قیم ،سخنگو و ...میدانند ( )Hästbacka et al, 2016و تسلط مدل پزشکی ـ خیریهای
معلولیت در ایران.
رویکرد حقمحور در آموزش تأکیدش بر آموزش فراگیر است .در آموزش فراگیر ،هم محیط و
امکانات آموزشی و هم برنامۀ درسی و شیوههای ارزیابی قابلانطباق با تفاوتهای کودکان دارای
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معلولیت است .بنابراین ،مدارس فراگیر صرفاً با کنار هم بودن کودکان غیرمعلول و کودکان معلول
محقق نمیشوند .هم امکانات کالبدی مناسب مانند آسانسور ،سطح شیبدار ،کتابخانۀ در دسترس و
فراگیر (دارای کتابهای لمسی ،بریل ،صوتی و فیلمهای گویاسازیشده برای کودکان ناشنوا) ،نور
تنظیمشده ،امکانات ورزش و بازی امن و مربیان و مسئوالن آگاه به مسائل کودک یا کودکان دارای
معلولیت نیاز است ،و هم برنامۀ درسی ،مطالب آموزشی و نحوۀ ارزیابیِ منطبق با تفاوتهای کودکان
دارای معلولیت .ضمن آنکه محیط آموزشی محیطی پذیراست و اقدامات ترویجی و پیشگیرانه
درمورد خشونت علیۀ کودکان معلول و برچسبزنی اجتماعی وجود دارد.
با وجود اقدامات انجامشده برای ترویج آموزش تلفیقی ـ فراگیر مانند ایجاد مدارس تلفیقی ـ
فراگیر ،آموزش معلمان رابط و تولید منابع آموزشی پس از تصویب آییننامۀ آموزش و پرورش
تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه (شورای عالی آموزش و پرورش،)1385 ،
حدود نیمی از دانشآموزان معلول همچنان در مدارس استثنایی تحصیل میکنند و مدارس تلفیقی ـ
فراگیر نیز مشکالتی مانند کمبود معلم رابط و امکانات دارند .در دوران همهگیری بیماری کووید19-
و مجازی شدن آموزش ،نقش محیط کالبدی مدارس موقتاً اهمیت خود را از دست داده است.
بااینحال ،برخی مسائل مربوط به انطباقپذیری نظام آموزشی کشور برای کودکان معلول همچنان
اثراتی مستقیم بر آموزش دارند .جای خالی زیرساختهای کیفیِ نرمافزاری و سختافزاری ،تعداد
ناچیز کتابخانههای فراگیر (اعم از مدارس ،شهرداری ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور و کانون
پرورش فکری کودکان) ،زیرنویس نبودن و گویا نبودن تقریباً تمام ویدئوهای آموزشی موجود در
اینترنت در دوران همهگیری که دسترسی به معلم کمتر است ،بیشتر به چشم میآید.
بهدلیل تفاوتها و تنوع مسائل آموزشی کودکان دارای معلولیت ،بررسی مسئلۀ انطباقپذیری
آموزش مستلزم توجه به پیچیدگیهای بیشتری است .بنابراین ،با توجه به محدودیتهای این گزارش
و ضرورت انتشار گزارشی مفصلتر در این زمینه ،در این بخش فقط به بررسی موردی دربارۀ بخشی
از مسائل کودکان ناشنوا در جریان آموزش مجازی پرداخته میشود .کودکان ناشنوا نمیتوانند از
امکان دریافت پیام صوتی استفاده کنند و همچنین ممکن است برای طرح سؤال یا برقراری ارتباط با
معلم خود مجبور به تایپ کردن باشند .این موضوع میتواند دسترسی آنها را به معلم محدود کند و
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از این جهت اهمیت منابع تصویری موجود در فضای مجازی را دوچندان سازد .با وجود این ،نه
برنامههای موجود در آرشیو سایت مدرسۀ سیما (وابسته به شبکۀ آموزش صدا و سیما) و نه
شبکههایی مانند آپارات ،هیچکدام پذیرای کودکان ناشنوا نیستند .مدیر آموزشهای رسمی شبکۀ
آموزش صدا و سیما نیز در پاسخ به روزنامۀ ایران سپید دربارۀ زیرنویس و زبان اشاره گفته است این
شبکه در آینده قصد دارد امکان زبان اشاره را اضافه کند ،اما امکان افزودن زیرنویس را بهدلیل پخش
زنده ناممکن دانسته و اشاره کرده است چون مطالب در کتابها موجود هستند ،زیرنویس کردن
ضرورت چندانی ندارد (کجوری .)1399 ،بااینحال ،در این مورد باید اشاره کرد که این شبکه برای
مناسبسازی میتواند دستکم برای برنامههای موجود در آرشیو ،زیرنویس تهیه کند و روی برنامه
رابط زبان اشاره قرار دهد .ضمن آنکه موجود بودن مطالب در کتابها نقش تدریس را کم نمیکند و
اگر موجود بودن مطلب در کتاب کفایت میکرد ،از اساس نیازی به مدرسه و همچنین برنامههای
شبکۀ آموزش نمیبود .درواقع چنین رویکردی در وهلۀ اول نشان از نبود شناخت از مسائل کودکانِ
دارای معلولیت و در وهلۀ بعدی توجه نداشتن به استفاده از نقش مشورتی معلوالن در امور مربوط به
معلوالن دارد .اظهارات مدیر شبکۀ آموزش نیز دربارۀ اینکه زبان اشاره قابلیت انتقال برخی از
مفاهیم و دروس را ندارد ،مؤید دیگری دربارۀ نداشتن شناخت و بیتوجهی به حقوق کودکان معلول
است (ایران سپید .)1399 ،مدیر مؤسسۀ پویانمایی صبا نیز در همین زمینه بخشی از مشکل را
اختالفات انجمنهای ناشنوایان دانسته است ،درحالیکه با توجه به گفتههای رئیس شبکۀ ملی
ناشنوایان (خبرآنالین )1398 ،و رئیس انجمن خانوادۀ ناشنوایان ایران (علیپور )1399 ،و مدیر کمپین
«دسترسی کامل به رسانۀ ملی حق ناشنوا [است]» (همان) ،این صدا و سیماست که زبان مورد استفادۀ
ناشنوایان را به رسمیت نمیشناسد و بهگفتۀ سارا سیاوشی (خبرآنالین ،)1398 ،یکی از زبانشناسان
حوزۀ زبان اشاره ،با وجود استفادۀ گسترده از زبان اشارۀ بینالمللی که با تغییراتی جزئی در میان
ناشنوایان کشورهای مختلف رواج دارد و برای همۀ آنها تقریباً قابلفهم است ،صدا و سیما در هفده
سال گذشته اصرار به استفاده از فارسیِ اشاره دارد که میان ناشنوایان رایج نیست و نامفهوم است.
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 حق آموزش و کودکان مهاجر
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در سال گذشته از حضور حدود سه میلیون نفر افغانستانی در
ایران خبر داده است (ذوالفقاری .)1399 ،با وجود تفاوت در آمارهای ارائهشدۀ مربوط به مهاجران،
میتوان تعداد کودکان مهاجر محصل در ایران را حدود پانصد هزار نفر برآورد کرد (آژانس
پناهندگان سازمان ملل.)2019 ،
پیش از شیوع بیماری کووید 19-و اعمال قرنطینه ،مسئلۀ آموزش کودکان مهاجر افغانستانی در
ایران از وضعیت مناسب و قابلقبولی برخوردار نبوده است .با وجود طرح فرمان و اصالح آییننامۀ
تحصیل اتباع خارجی ،عواملی چون فقر و کار کودک ،موانع متعدد اداری ـ حقوقی در فرایند دریافت
معرفینامۀ تحصیلی ،کاالیی شدن آموزش ،آثار ثانوی محرومیت از تحصیل (مانند عدم تطابق سن و
پایۀ تحصیلی) ،کمبود ظرفیت مدارس در برخی مناطق حاشیهای ،تبعیض جنسیتی و نادیده گرفته شدن
فرهنگ و هویت کودکان افغانستانی در کنار برخورد تبعیضآمیز و تحقیرآمیز با آنها (واشقانی
فراهانی و دیگران ،139۷ ،واشقانی فراهانی ) 139۷ ،باعث شده است تا همچنان بخش قابلتوجهی از
این کودکان از تحصیل محروم باشند .با همهگیری این بیماری در سطح کشور ،مشکالت و نواقص
مربوط به آموزش این کودکان بیش از پیش عیان شده و مسیر احقاق حق تضییعشدۀ آموزش را
ناهموارتر کرده است .در ادامه با نگاهی به شرایط پیشاکرونایی آموزشِ کودکان مهاجر در ایران ،به
تبیین وضعیت فعلی آن در چارچوب چهارگانۀ حق آموزش خواهیم پرداخت.
موجود بودن :با توجه به اینکه امکانات آموزشی ـ بهطور خاص در مقطع متوسطه ـ در تمامی
شهرهای کوچک و روستاها و برای تمامی رشتههای تحصیلی وجود ندارد ،دانشآموزان شهرهای
همجوار گاهی از امکانات شهرهای مجاور یا «روستای مرکزی» استفاده میکنند .عالوه بر این ،با
توجه به اینکه هنگام ثبتنام ،هر دانشآموز فقط میتواند به مراکز آموزشی نزدیک به محل
زندگیاش مراجعه کند ،تعداد مراکز آموزشیای که دانشآموزان افغانستانی بتوانند به آنها مراجعه
کنند عمالً بسیار محدود است و همان تعداد اندک نیز با مشکل کمبود ظرفیت روبهرو هستند.
همچنین ،اگر شهری جزو شهرهای ممنوعه باشد ،حتی اگر شهر محل اقامت مهاجران افغانستانی
باشد ،امکان ثبتنام دانشآموز در آن وجود ندارد (خبرآنالین1399 ،؛ تسنیم.)1398 ،
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در مناطق حاشیهنشینِ کالنشهرهایی همچون تهران ،که از یک سو تراکم جمعیت باالیی دارد و
از سوی دیگر تعداد مدارسِ در دسترس محدودتر است ،ظرفیت مدارس پاسخگوی پذیرش همۀ
جمعیت کودکان ایرانی و افغانستانی نیست .مدیران مدارس ترجیح میدهند کودکان ایرانی را ثبتنام
کنند و درصورت وجود ظرفیت خالی ،از کودکان افغانستانی ثبتنام بهعمل آورند .در چنین شرایطی
که جمعیت کودکان ساکن یک محدوده از ظرفیت مدارس بیشتر است ،خواهناخواه ،بخشی از
کودکان از تحصیل محروم میشوند (واشقانی فراهانی.)139۷ ،
یکی از مواردی که ذیل مفهوم موجود بودن آموزش بررسی میشود ،امکان تأسیس مدارس توسط
خودِ مهاجران است .بااینحال ،بهسبب مشکالت چندالیۀ کودکان مهاجرِ افغانستانی در ایران برای
دریافت خدمات آموزش رسمی و تالقی چالشهای مختلف اقتصادی ،سیاستی ،اجتماعی و فرهنگی در
زندگی آنان ،تحت شرایط و ضوابط موجود ،اجازه داده میشود مدارسی وابسته به وزارت آموزش و
پرورش و زیرمجموعۀ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشورِ این وزارت ،تحت عنوان
مدارس خودگردان فعالیت کنند .مدارسی که «با همت بعضی نخبگان مهاجر افغانستانی تأسیس
شدهاند و بهتنهایی و بدون هیچ حمایتی مسئولیت آموزش دانشآموزانی را بهدوش میکشند که
بهدالیلی ازجمله فقدان شناسنامه و مدارک معتبر اقامتی در ایران نمیتوانند در مدارس دولتی تحصیل
کنند» (هاشمی .)1399 ،اما رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و
پرورش وجود مدارس خودگردان بدون مجوز را غیرقانونی دانست و گفت« :اگر مدرسۀ خودگردانی
شناسایی کنیم ،به نیروی انتظامی اطالع میدهیم تا با آن برخورد کنند» (ایسنا .)139۷ ،هرچند اخذ
جواز برای مدارس خودگردان بسیار دشوار است ،ضرورت دارد که برای گسترش آن ،فرایند اخذ
جواز تسهیل شود .با این اوصاف ،بهنظر میرسد گردانندگان این مراکز برای ارائۀ خدمات آموزشی
به کودکان مهاجر ،طی سالهای اخیر ،با موانع و دشواریهای مختلفی دست به گریبان بودهاند و
سیاستی واحد در مقابلشان اتخاذ نمیشود.
در دسترس بودن :یکی از موانع موجود در راه تحصیل کودکان افغانستانی در ایران دسترسپذیری
است.
دسترسی به آموزش برای کودکان افغانستانی در ایران براساس نوع اقامت آنها در کشور مشخص
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میشود .برای توضیح این وضعیت ،کودکان افغانستانی را به چهار دسته تقسیم میکنیم.1 :کودکانی که
خود و خانوادهشان دارای کارت آمایش هستند.2 .کودکانی که والدینشان دارای ویزای کار یا کارت
اجازۀ کار همراه با کارفرمای کفیل هستند.3 .کودکانی که والدینشان اوراق اقامتی ندارند و یا اعتبار
اوراق اقامتیشان به اتمام رسیده است.4 .کودکانی که بدون همراهی والدین خود در ایران حضور دارند.
پس از طرح فرمان ،در اردیبهشت  1394و پس از آن اصالح آییننامۀ نحوۀ آموزش اتباع خارجی،
بخش مهمی از موانع حقوقی تحصیلِ کودکان افغانستانیِ بدون اوراق هویتی حل شد (تسنیم ،)1394 ،اما
موانع دیگر همچنان باقی ماندهاند .بهسبب آنکه مدارک و اوراق هویتی خارجی مهاجران برای تحصیل
در مدارس ایران بهحد کافی اعتبار ندارند ،یکی از اقدامات ضروری برای بازگشت کودکان به چرخۀ
آموزش پیش از سال تحصیلی و ثبت نام ،مراجعه به دفاتر کفالت جهت اخذ اوراق موردنیاز برای
ثبتنام است .تعداد شعب این دفاتر بهنسبت تعداد مراجعان بسیار کم است و انجام امور اداری در این
اماکن بهکندی انجام میشود .هرچند درحالحاضر ،برای کودکانی که اوراق هویتی ندارند برگۀ
حمایت تحصیلی صادر میشود که از طریق آن میتوانند در مدارس ثبتنام کنند ،اما وجود شرط اثبات
اقامت دوساله در ایران برای دریافت برگۀ حمایت تحصیلی ،دانشآموزانی را که در دو سال اخیر به
ایران مهاجرت کردهاند از دستیابی به این برگه محروم میکند .عالوه بر این ،انجام این مرحلۀ زمانبر
و پرهزینه باعث اتمام فرصت ثبتنام و یا پر شدن ظرفیت مدارس میشود .کمبود ظرفیت مدارس در
کنار رفتار سلیقهای مدیران باعث بازماندن از تحصیل بسیاری و گاه بهانهای برای دریافت هزینهای
بیشتر از هزینۀ دریافتشده از سایر کودکان میشود( .تسنیم پ ،1399 ،گربندی .)1398 ،این مسئله ،با
شیوع بیماری کووید 19-و تغییر بستر آموزش از حضور فیزیکی در مدارس به آموزش مجازی ،شکل
دیگری به خود گرفته است .وزارت آموزش و پرورش در پی شیوع این بیماری و تعطیلی مدارس ،اقدام
به برگزاری کالسهای درس مجازی از طریق برنامۀ شاد کرده ،درحالیکه این نرمافزار امکان ورود
بدون کد ملی را به کودکان نداده است و این تبعیضی آشکار درخصوص حق تحصیل برای کودکان
افغانستانی ،بدون شناسنامه و کد ملی محسوب میشود (هرانا)1399 ،
با تغییر بستر آموزش همگانی به آموزش مجازی و نبود زیرساختهای الزم مانند پوشش
سراسری اینترنت در سراسر کشور ،این مسئله برای همۀ کودکان ،و نه فقط کودکان افغانستانی ،به
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یکی از علل محرومیت و بازماندگی از تحصیل تبدیل شده است .اما باید در نظر داشت که این
کودکان بهسبب مشکالت مضاعف اقتصادی و ادغام نشدن در جامعه ،عمدتاً در مناطق حاشیهای
ساکناند و کافی نبودن پوشش اینترنت عمدتاً از این مناطق گزارش میشود (رحمانی .)1399 ،بنابراین،
با وجود دستوپنجه نرم کردن اکثر دانشآموزان کشور با مشکالت مربوط به زیرساختهای
دیجیتالی ،تأثیرپذیری وضعیت آموزشی کودکان مهاجر از این مسئله بیشتر است .ناتوانی برای
پرداخت هزینههای اخذ اوراق هویتی ،هزینههای تحصیل اعم از هزینۀ ثبتنام ،خرید ابزار هوشمند
همچون گوشی یا تبلت و حجم اینترنت ،نمونههایی از اثرات فقر و محرومیت در زیست روزمره و
آموزش کودکان مهاجر است.
با مجازی شدن آموزش و تعلیق آموزش حضوری ،مانع کمبود ظرفیت ثبتنام تا حد زیادی
برطرف شد ،اما با توجه به اینکه در بعضی خانوادهها فقط سرپرست یا عضو بزرگتر ـ که در طول
روز سر کار است ـ تلفن هوشمند دارد ،و یا تعداد گوشیهای موجود در خانه از تعداد دانشآموزان
خانواده کمتر است ،امکان حضور در کالس درس برای فرزندان خانواده وجود ندارد (یاری.)1399 ،
همچنین بهسبب وخامت اوضاع اقتصادی خانوادهها و شدت این وخامت در خانوادههای مهاجر
بهسبب بیثباتی شغلی و نبود حمایتهای اجتماعی ،بسیاری از کودکان افغانستانی که پیش از
همهگیری کار نمیکردند ،وارد بازار کار شدهاند و دستهای که پیش از این به صورت پارهوقت
مشغول به کار بودند ،حال بهصورت تماموقت و گاه بیش از هشت ساعت در روز کار میکنند.
بنابراین ،از دیگر امکانات آموزشی که برای کودکان مهاجرِ افغانستانی در دسترس نیست مدرسۀ
تلویزیونی سیماست .این امکان نیز بهسبب پخش برنامههای آموزشی در ساعات پیش از عصر ،یعنی
دقیقاً ساعات کار کودکان ،برای این دسته از کودکان گزینهای موجود اما غیرقابل دسترس است.
پذیرفتنی بودن :تناسب میان محتوای آموزشی و نیازهای کودکان همواره یکی از مسائلی بوده که
کارشناسان برنامهریزی درسی به آن پرداختهاند .آموزشی که به نیازهای واقعی پاسخ دهد و مبتنی بر
مسائل کودکان و واقعیتها باشد نقش بسزایی در ترغیب کودکان به تحصیل و درک ضرورت آموزش
نظاممند از سوی والدین دارد .کودکان افغانستانی دربارۀ تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ و ادبیات کشور خود
در مدارس چیزی نمیآموزند و همین موضوع میتواند اتصال هویتی کودک با آموزش را منقطع کند.
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بنابراین ،آموزش باید به نیازهای خاص کودکان پناهجو ،پناهنده ،مهاجر و کودکان نسل دوم و سوم
مهاجران پاسخ در خور دهد و از مشارکت خود آنان در این پاسخدهی بهره جوید .دراینصورت ،کودکان
مهاجر و والدین و مراقبان آنها هم به تحصیل رغبت بیشتری نشان میدهند (واشقانی فراهانی.)139۷ ،
بُعد پذیرفتنی بودن آموزش کودکان مهاجر با شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالسهای درس از
طریق برنامۀ شاد با چالشهایی روبهروست .تنها زبان قابلاجرای این برنامه زبان فارسی است و همین
محدودیت باعث شده است محتوا و امکانات شاد که ـ با تمام کاستیها ـ میتوانست برای کودک
مهاجر مفید باشد ،برای کودکانی که هنوز به زبان فارسی رایج در کشور مسلط نشدهاند و یا
والدینشان به زبان فارسی مسلط نیستند (خانوادههای عربزبان) ،غیرقابل استفاده باشد.
نادیده گرفتن مسئلۀ آموزش به زبان مادری برای کودکان غیرفارسزبان ،در برنامهریزیهای
مربوط به مدرسۀ تلویزیونی سیما نیز قابلپیگیری است .برنامههای آموزشیای که در این طرح و از
شبکۀ آموزش صدا و سیما پخش میشوند تمامی پایههای تحصیلی را پوشش میدهند اما در همۀ آنها
تدریس منحصراً به زبان فارسی انجام میشود.
انطباقپذیری :چشماندازی که آموزش برای کودکان و نوجوانان ایرانی و والدینشان ترسیم
میکند عاملی است که آنها را ترغیب میکند به اتمام تحصیالت دوران متوسطه تا واجد شرط الزم
برای ورود به تحصیالت تکمیلی شوند .اما دربارۀ پناهجویان و پناهندگان افغانستانی چنین
چشماندازی وجود ندارد .نوجوانان افغانستانی از یک سو میدانند که بهعلت مشکالتی نظیر فقر،
رشد مافیایی صنعت کنکور و تسلط بازار کتابهای کمکدرسی در مناسبات آموزشی ایران (امیدی،
 ) 139۷امکان کسب آمادگی برای موفقیت در کنکور را ندارند و پیروزی در این رقابت نابرابر ابداً
ساده نیست .ضمن آنکه پرداخت شهریه در دانشگاه نیز برای آنان اجباری است ،با این تفاوت که
ملزم هستند مبلغ بسیار باالتری را در مقایسه با یک دانشجوی ایرانی بپردازند .بخش دیگری از
مشکالت متوجه این موضوع است که ورود به دانشگاه برای جوانان افغانستانیِ دارای کارت آمایش
به این معناست که وضعیت اقامتشان از پناهندگی (که ساالنه تمدید میشود) به اقامت دانشجویی
تبدیل میشود .بر این اساس ،این افراد پس از پایان تحصیل تکمیلی ،امکان تمدید اقامت بهعنوان
پناهنده را نخواهند داشت و باید به افغانستان بازگردند .ازاینرو ،بسیاری از نوجوانان افغانستانی پس
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از پایان تحصیل در کالسهای هفتم و هشتم یا همان دوران راهنماییِ قدیم ،تمایل چندانی به تحصیل
در دورۀ دوم متوسطه (دبیرستان) را ندارند (واشقانی فراهانی.)139۷ ،
نبود چشمانداز واضح برای مهاجران جهت برنامهریزی برای آیندهشان ،متناسب نبودنِ
آموزشهای ارائهشده به کودکان مهاجر و عبث انگاشته شدن تحصیل ،بهخصوص برای دختران
مهاجر ،از دیگر مشکالت است .1آموزشهای ارائهشده به کودکان مهاجر با نیازها و مختصات
زیست آنها هماهنگ نیست و این ضعف در محتوای درسی باعث شده آموزش ،بهخصوص آموزش
دختران ،برای بعضی مهاجران امری غیرضروری تلقی شود( .یاری .)1399،همهگیری این بیماری و
تبعات اقتصادی ناشی از آن نیز باعث شده است تا خانوادههای فقیر برای بقایشان به کار تکتک
اعضای خانواده نیازمند باشند .بنابراین ،یافتن توجیهی برای ادامۀ تحصیل دانشآموزان فقیر مهاجر،
که پیش از این نیز دشوار بوده (توماسفسکی ،)2001،در این دوران دشوارتر شده است.

 جنسیت و حق آموزش
همهگیری بیماری کووید  19-بهقیمت تأمین نشدن آموزش بسیاری از دانشآموزان ،بهخصوص در
جنوب جهانی ،2تمام شده است .کودکانی که در دوران پیشاکرونا ،در دسترسی به آموزش و استفاده
از آن با موانع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مواجه بودند ،با همهگیری این بیماری ،بیش از سایرین از
حق آموزش بینصیب ماندهاند ( .)HRW, 2020شکاف عدالت تحصیلی و نابرابریهای موجود در
جوامع در زمینۀ دستیابی و استفاده از امکانات آموزشی با شیوع ویروس کرونا برجستهتر شده و
کودکان بهویژه دختران را از حق انسانی آنان به تحصیل محروم میکند .محرومیت از تحصیل،
هنگامی که دختران بهطور خاص مورد توجه قرار میگیرند ،وضع نگرانکنندهتری به خود میگیرد
و پیشبینی میشود با پایان یافتن بحران کووید ،19-بیش از یازده میلیون دختر دیگر به مدرسه
بازنگردند.)UNESCO, 2020( .
در بررسی چارچوب چهارگانۀ حق آموزش شامل موجود ،در دسترس ،قابل قبول و قابل انطباق
 .1در بخش جنسیت و حق آموزش به این مشکالت بیشتر پرداخته شده است.
2. Global South
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بودنِ آموزش ،جنسیت عامل زمینهایِ بسیار مهمی است .آموزش بهعنوان یک حق قدرتافزا ،نقشی
کلیدی در برقراری عدالت جنسیتی در خانواده و جامعه و رفع تبعیضهای جنسیتی در حوزههایی
ازجمله قوانین ،آموزش عالی و اشتغال ایفا میکند .اما تحقق این مهم ،نیازمند آموزش فراگیر ،هدفمند
و همسو با برقراری عدالت جنسیتی است.
با وجود آنکه آموزش همگانی در سال جاری بهصورت نیمهحضوری و غیرحضوری (مجازی) از سر
گرفته شده ،اما بازماندن از تحصیل خیل عظیمی از دانشآموزان مسئلهای مهم و نیازمند پیگیری است.
پژوهشهای انجامشده در سطوح بینالمللی حاکی از آن است که تبعات بلندمدت همهگیری بیشترین
آسیب را بر کودکان فقیرترین نقاط جهان و بر دختران فقیرترین خانوادهها وارد کند ( .)UN, 2020در
ادامه با محوریت متغیر جنسیت ،بررسی میکنیم چطور موجود بودن ،در دسترس بودن ،قابل پذیرش
و انطباق بودن آموزش با مسئلۀ جنسیت پیوند خورده است.
موجود بودن :بهنظر میآید مجازی شدن آموزش در دوران همهگیری تفاوت چندانی در
برخورداری دختران از حق آموزش و عدالت جنسیتی در تأمین آموزش رایگان ایجاد نکرده باشد،
چراکه دختران در مقایسه با پسران دسترسی کمتری به فناوریهای دیجیتال ازجمله تلفن همراه و
تبلت دارند (تکلفی و وامقی .)1399 ،براساس برآورد یونیسف ،از هر هفت دختر ،حداقل یک نفر
(در مجموع  222میلیون دختر در جهان) از ملزومات آموزش مجازی در دوران همهگیری برخوردار
نیست ( .)UNICEF c, 2020در این میان ،جنسیت در تالقی منطقۀ جغرافیایی ،عاملی چالشبرانگیز
بر سر راه آموزش دختران است .نداشتن دسترسیِ منطقهای به اینترنت و یا دسترسی دشوار و محدود
به آن ،دانشآموزان دختر را بیش از پسران متأثر میکند ،چون خروج از روستا یا رفتن به نقاط
مرتفع بهخاطر آنتندهیِ بهتر گوشی هوشمند یا تبلت ،برای دختران ،بهدالیل فرهنگی /ایمنی ،کمتر از
پسران امکانپذیر است.
با تعطیلی مدارس ،پیامدهای بلندمدت همهگیری و خانهنشینی متأثر از آن نیز ،بیشتر متوجه
دانشآموزان دختر خواهد بود .با توجه به کلیشههای جنسیتی ریشهدوانده در جامعه دربارۀ نقشهای
موردانتظار از زنان ،محدود شدن امکان حضور دختران در محیطی غیر از خانه باعث میشود آنها
کارهای خانگی و مراقبتی بیشتری را نسبت به دوران پیشاکرونا عهدهدار شوند ،طوریکه زمان یا
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توان کمتری برای تحصیل و انجام تکالیف مدرسه داشته باشند .بنابراین ،احتمال دارد تحصیل آنها از
اولویت خانوار برای تحصیل زودتر خارج شود ( .)HRW, 2020همچنین در شرایط کنونی ،دختران
بیشتر در معرض آسیبهایی چون کودکهمسری ،کودکمادری و کودکبیوِگی قرار میگیرند،
آسیبهایی که میتواند هم علت و هم معلول بازماندگی از تحصیل باشد.
در دوران پیشاکرونا و برقراری آموزش حضوری نیز تأمین مدارس دخترانۀ موردنیاز در مناطق
روستایی با موانع جدی مواجه بوده است .طرح تجمیع مدارس کمجمعیت در یک منطقۀ محوری که از
آن با عنوان طرح «روستای مرکزی» (طباطبایی )1398 ،نیز یاد میشود ،بهدالیلی همچون فقدان مدرسه
یا کمبود معلم بهخصوص در مقاطع متوسطۀ اول و دوم در برخی روستاهای دور از مرکز اجرا میشد.
این طرح در عمل ،آموزش دانشآموزان دختر را بیش از دانشآموزان پسر تحتتأثیر قرار میداد ،زیرا
در نبود سرویس حملونقل برای دانشآموزان ،پراکندگی و فاصلۀ زیاد روستاها و معضل راههای ناایمن
و غیراستاندارد ،پسران بیشتر این اجازه و امکان را پیدا میکردند تا برای تحصیل از یک روستا به
روستای دیگر رفتوآمد کنند .پیشنهاد تحصیل دختران مدارسِ کمجمعیت در مدارس شبانهروزی
روستای مرکزی نیز در بسیاری از موارد چارهساز نبوده زیرا بیشتر محتمل است که دانشآموزان دختر،
بنا به دالیل فرهنگی و اجتماعی ،اجازۀ اقامت هفتگی در مجتمع مدرسه را پیدا نکنند و متعاقباً بهدلیل
موجود نبودن مدرسه در نزدیکی محل سکونت خود ،ترک تحصیل کنند.
در دسترس بودن :با وجود آنکه دسترسی به آموزش مؤلفۀ اصلی شاخصهای معرّف عدالت
جنسیتی در دستگاههای دولتی است (معاونت امور زنان و خانواده ،)1398 ،ضعف در عملکرد متولیان،
نبودِ نظارت مستمر و نداشتنِ ضمانت اجرایی قوانین و اسناد باالدستی ازجمله اسناد پنجسالۀ توسعه،
موجب دسترسی نابرابر دختران به آموزش همگانی رایگان شده است (جهانجونیا و
پورمنوچهری .)1398،مدارس ممکن است بهدالیلی کمتر رویتپذیر ،به روی دانشآموزان پسر
گشودهتر باشند (توماسفسکی .)1399 ،طبق آمار ،نرخ پوشش تحصیلی دختران در دورۀ ابتدایی 9۷
درصد ،در دورۀ متوسطۀ اول  92درصد و در دورۀ متوسطۀ دوم  80درصد بوده است (مهر ب.)1399 ،
با وجود تحقق نسبی برابری جنسیتی در دسترسی به آموزش در مقطع ابتدایی ،دالیل ترک تحصیل
دختران در مقاطع باالتر بهخصوص در دورۀ متوسطۀ دوم را باید در فقر اقتصادی ،هنجارها و کلیشههای
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قالب جنسیتی ،کار خانگی و مراقبتی ،آداب و رسوم ،ازدواج و بارداری زودهنگام و ...جستوجو کرد،
عواملی ساختاری که در فقدان برنامهریزی متناسب منطقهای و نداشتن ضمانت اجرایی قوانین و اسناد
باالدستی ،دختران بسیاری در مناطق محروم و کمبرخوردار را از حق آموزش محروم میکند .در این
زمینه ،معاون آموزش متوسطۀ ادارۀ کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرده است که
همهگیری کرونا و کودکهمسری از مهمترین عوامل ترک تحصیل دانشآموزان مقطع متوسطۀ اول و
دوم در این استان محسوب میشوند و آمار ترک تحصیل در دختران بیش از پسران است (ایرنا ت،
 .)1399بنابراین ،با تعمیق شکاف اقتصادی در جامعه و گسترش فقر ناشی از همهگیری ،انتظار میرود
میزان ترک تحصیل دختران ،بهویژه در مناطق محروم و دور از مرکز ،افزایش چشمگیری یابد و پدیدۀ
کودکهمسری دختران و بارداری زودهنگام ابعاد نگرانکنندهتری به خود بگیرد.
پذیرفتنی و قابل انطباق بودن :مدرسه شاید از معدود فرصتهای بسیاری از دختران برای خروج
از خانه و وقتگذرانی با گروه همساالن باشد .بر این اساس ،تعطیلی مدارس و آموزش مجازی در
دوران همهگیری ،فرایند جامعهپذیری دختران را بهشیوۀ متفاوتی از پسران مختل و ارتباط آنان را با
همساالن بیش از پیش محدود میسازد ،امکانی که برای پسران بهواسطۀ سختگیری نسبتاً کمتر
والدین ،از طریق بازی با هممحلهایها در کوچه یا پارک همچنان مهیاست .مدرسه شبکۀ ارتباطی
کودک را فراتر از خانواده تقویت میکند و کمکی است برای اینکه آسیبهای ناشی از خشونتهای
فیزیکی و تغییر حاالت روحی توسط افراد بیرون از خانواده مشاهده و پیگیری شود .متقابالً برای
مددکاران اجتماعی و مشاوران ،مدارس پُلی برای برقراری ارتباط مؤثر با خانواده بوده که در این
شرایط محدود شده است (انجمن حمایت از حقوق کودکان .)1399 ،هرچند تا پیش از شیوع این
بیماری ،بسیاری از دختران به مشاور و خدمات مددکاری و مشاورهای در مدارس بیبهره بودند ،اما
با شیوع این بیماری ،تعداد کمی از دخترانی که تا پیش از این ،بهواسطۀ حضور در مدرسه ،امکان
شور و مشورت با مشاور و مددکار را داشتند و درصورت بروز موقعیت چالشبرانگیز در خانه،
میتوانستند از خدمات حمایتی مدرسه بهرهمند شوند ،از این فرصتِ حداقلی بیبهره ماندهاند .حضور
روزانۀ دانشآموز در مدرسه امکان رویتپذیری او را برای اولیای مدرسه فراهم میآورد و بهدنبال
آن ،رصد ،بررسی و پیگیری مسائلی چون خشونت ،سوءاستفاده ،استثمار ،غفلت ،سوءتغذیه و ...را
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توسط فردی غیر از اعضای خانواده ممکن میسازد .اما در شرایط کنونی ،خانهنشین شدن اجباری
دانشآموزان و نداشتن دسترسیِ اولیای مدرسه به کودک ،زندگی دختران را در کوتاهمدت و
بلندمدت بهمیزان قابلتوجهی متأثر میکند و امکان مداخالت تخصصی و دریافت حمایت اجتماعی
را به حداقل میرساند ،زیرا دختران بهدلیل حضور بیشتر در منزل و شبکۀ ارتباطی محدودتر ،در
مقایسه با پسران ،کمتر فرصت گزارشدهی یا دریافت مشاوره و کمک را پیدا میکنند.
مقولۀ پذیرفتنی بودن ،قابل انطباق بودن و رعایت معیارهای برابری جنسیتی در محتوا و فرایند
آموزشی نیز از دیگر مسائلی است که در گرهگاه عامل جنسیت مستلزم توجه ویژه است .با وجود
نقش بالقوۀ آموزش در حذف برخی تبعیضهای جنسیتی ،محتوای آموزشی خود میتواند ،عمداً یا
سهواً ،به عامل تثبیتکننده و حتی تشدیدکنندۀ هنجارهای نابرابر جنسیتی بدل شود ،بهگونهای که
سوگیریهای جنسیتی برنامهریزان محتوا و فرایندهای آموزشی ،به کالسهای درس راه یابد و
ترویجکنندۀ دوگانۀ مردانه /زنانه و نابرابریهای مبتنی بر جنسیت شود ،مسئلهای که در حذف
جنجالی تصاویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان نمود پیدا کرد .برای نمونه ،پیوندی
( ،)2018در پژوهشی که به بررسی محتوای کتابهای درسی همۀ مقاطع در دو سال  2006و 2016
اختصاص دارد ،به سیستماتیک بودن سوگیریهای جنسیتی کتابهای درسی میپردازد و از گفتمانی
ریشهدوانده در بطن محتوای درسی سخن میگوید که برابریهای جنسیتی را تضعیف و زن را در
موقعیت تابع بازنمایی میکند ،بهگونهای که زنان با وجود دستیابی نسبی به فرصتهای آموزش عالی،
اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی ،همچنان بیش از هر چیز ،باید در چارچوب نقش مادری و
خانهداری تعریف شوند.
همچنین در پژوهشی که مهران ،ملکزاده و نراقیزاده ( )1396دربارۀ کتابهای ادبیات فارسی و
زبان فارسی سال اول دبیرستان انجام دادهاند ،نشان داده شد که بیشترین درصد اسامی و تصاویر
کتابها متعلق به مردان است و اصلیترین سهم زنان در فعالیتهای خانگی و کمترین آن در
فعالیتها و امور سیاسی /اجتماعی است .ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای اجتماعی منتسب به زنان و
مردان نیز متأثر از پیشداوریهایی است که زن را جنس دوم و مرد را جنس برتر معرفی میکند.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (داووس) دربارۀ برابری زن و مرد در سال  ،2021در میان صد و
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پنجاه و شش کشور جهان ،ایران در جایگاه صد و پنجاه قرار گرفته است .این گزارش با مد نظر قرار
دادن معیارهایی مانند مشارکت اقتصادی و برابری فرصتها ،دستیابی به آموزش ،سالمت و بقا ،و
اثرگذاری سیاسی ( )weforum, 2021حاکی از وخامت شکاف جنسیتی در ایران است ،موضوعی که
احتماالً در سایۀ همهگیری بیماری کووید 19-وضعیت بهمراتب بدتری پیدا خواهد کرد.
عالوه بر این ،برنامۀ پنهان درسی ،که فراتر از برنامۀ درسیِ رسمی و مربوط به ارزشها و
خطمشیهای موردانتظار در سطوح فردی ،اجتماعی و سیاسی است ،درونیسازی ارزشهای جنسیتی
حاکم را ممکن میکند (طالبی و شریفی فدیجی .)1394 ،برنامۀ پنهان درسی دختران را متفاوت از
پسران جامعهپذیر میکند ،برای مثال :به آنها القا میکند که چه مشاغلی برای هر جنس مناسبتر و
مقبولتر است .شیوع ویروس کرونا گرچه مستقیماً پذیرفتنی و قابل انطباق بودن آموزش از منظر
جنسیت را تحتتأثیر قرار نداده است ،اما بدون شک ،با توجه به بستر آموزش از راه دور ،این
موضوعات را از مرکز توجه عموم تا حدی خارج کرده و امکان نظارت بر برنامۀ درسی و ارزیابی
آن را ـ اعم از آشکار و پنهان ـ از منظر تبعیضهای جنسیتی سیستماتیک کاهش داده است ،مسئلهای
که میتواند تالشهای چندینسالۀ فعاالن حقوق زنان و برابریهای جنسیتی را بیاثر یا کماثر سازد.
بر این اساس ،الزم است جنسیت در مرکز برنامهریزیهای آموزشی در زمان وقوع بحران قرار
گیرد و دغدغۀ برقراری عدالت جنسیتی در زمینۀ موجود بودن ،در دسترس بودن ،پذیرفتنی بودن و
قابل انطباق بودن آموزش ،به دور از اهداف شعارگونه پیگیری شود .مقابله با سوگیریهای جنسیتی
آشکار و پنهان محتوای درسی باید از طریق تحلیل محتوا و فرایند آموزشی ،اصالح محتوا در جهت
حذف کلیشههای جنسیتی و پایشهای منطقهای در طول زمان پیگیری شود .الزم است در اسرع وقت
نیازسنجی و برنامهریزی الزم در زمینۀ بازگشت دختران بازمانده از تحصیل بهدلیل همهگیری کرونا
انجام شود و با تمرکز بر مدارس دخترانه ،خانواده و محیط پیرامونی این دختران ،اقدامات حمایتی
مقتضی اعم از اقتصادی و فرهنگی انجام شود .سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آموزشی برای
اثربخشی باید با علم به عوامل ساختاریِ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیِ مؤثر بر دسترسی به /استفاده از
آموزش دختران دانشآموز انجام شود ،بهگونهای که امنیت ،رفاه و پیشرفت دختران در الویت این
برنامهها قرار گیرد.
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ایسنا ( .)1399معلمی مجازی و چالشهای آن .خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 12 .اردیبهشت  .1399قابلبازیابی از:
./https://www.isna.ir/news/99021208581
بنییعقوب ،ترانه .)1400( .فارسی در آشپزخانه ،ریاضی در اتاقخواب .ایران آنالین .قابلبازیابی از:
http://www.ion.ir/news/692260

بهرامی ،نجات .)1399( .آتش فقر در خرمن تحصیل .خبرگزاری اقتصاد  .24قابلبازیابی از:
https://www.eghtesaad24.ir/000PDK

بیرانوند ،مهناز .)1398( .شیر به سفرۀ آموزش و پرورش بازمیگردد؟ ،خبرگزاری کار ایران (ایلنا) .قابلبازیابی از:
/ www.irna.ir/news/83507976
پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا .)1399( .کرونا با معیشت مردم چه کرد؟ 5 .آبان  ،1399کد خبر.699 :
قابلبازیابی ازhttps://bit.ly/38chpQ6 :
پیوندی ،غالمرضا .)1390( .حقوق کودک .تهران .سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
تابناک .)1399( .تداوم مشکالت اینترنت روستایی و شبکۀ شاد .پایگاه خبری تابناک .قابلبازیابی از:
. https://tabnakjavan.com/fa/news/31198
تامسون ،مایک .)1399( .هشدار پلیس؛ آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت در دوران کرونا .بیبیسی فارسی بهنقل از .BBC
قابلبازیابی ازhttps://www.bbc.com/persian/iran-52853888 :
تسنیم .)1394( .یک دستور از رهبر انقالب :هیچ دانشآموز افغانستانی از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونی 2۷ .اردیبهشت .1394
قابلبازیابی ازhttps://tn.ai/741883 :
تسنیم .)1398( .شرایط ثبتنام دانشآموزان اتباع در مدارس و هنرستانها اعالم شد .تسنیم 29 .خرداد  .1398قابلبازیابی از:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/29/2035648

تسنیم الف .)1399( .اشتغال چه گروههایی تحتتأثیر کرونا قرار گرفت؟ /لزوم مانیتورینگ دقیق مشاغل غیررسمی .خبرگزاری
تسنیم 14 .فروردین  .1399قابلبازیابی ازhttps://tn.ai/2234823 :
تسنیم ب .)1399( .شناسایی  1.5میلیون شاغل فاقد بیمه برای پرداخت تسهیالت کرونا .خبرگزاری تسنیم 16 .تیر .1399
قابلبازیابی ازhttps://tn.ai/2301027 :

تسنیم پ ،)1399( .پشت پا زدن به اصل «آموزش و پرورش رایگان» در قانون اساسی؛ تاراج کیفیت آموزشی در مدارس دولتی.
 21مهر  .1399قابلبازیابی ازhttps://tn.ai/2366589 :
تکفلی ،مرضیه.؛ وامقی ،مروئه .)1399( .کرونا و کودکان؛ یافتههای جهانی اثرات کرونا بر کودکان .گروه مطالعات اجتماعی و
فرهنگی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی .قابلبازیابی ازhttps://www.ssor.ir/i/Tolidat/child.pdf :
توماسفسکی ،کاترین .)1399( .تعهدات حقوق بشر :موجود ،در دسترس ،قابل قبول و قابل انطباق ساختن آموزش ،ترجمۀ گروه
ترجمه کمیته پژوهش .انجمن حمایت از حقوق کودکان .قابلبازیابی ازhttps://t.me/irsprcorg/3689 :
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جاویدنسب ،یونس ۷0 .)1399( .درصد بازماندگان از تحصیل در البرز دختر هستند :گفتوگوی خبرنگار تیتریک با یونس
جاویدنسب ،معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان البرز .شبکۀ خبری تحلیلی تیتریک .قابلبازیابی از:
https://b2n.ir/s37406

جهانجونیا ،شاپور.؛ پورمنوچهری ،سیدعلی .)1398( .بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسالمی ایران .پژوهشنامۀ
زنان .شمارۀ ( 2پیاپی  .)28ص  .83-61قابلبازیابی ازhttp://ensani.ir/fa/article/download/414493 :
حاجی میرزایی ،محسن ،الف 6.9 .)1399( .درصد دانشآموزان به اینترنت دسترسی ندارند .پایگاه خبری انتخاب بهنقل از توییتر
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش .قابلبازیابی از.https://entekhab.ir/002GI0 :
حاجی میرزایی ،محسن ،ب .)1399( .فراگیری آموزشهای تربیتبدنی و سالمت دانشآموزان در شاد .خبرگزاری برنا،
قابلبازیابی ازhttps://www.borna.news/fa/tiny/news-990711 :

حسنزاده ،محمد .)1399( .کرونا و آسیبهای فضای مجازی برای کودکان .انجمن علمی ارتقای کتابخانههای عمومی ایران.
قابلبازیابی از http://ipla.ir/?p=2974
حسینی نیکو ،آسیه .)1399( .استفاده از تلفن همراه چه آسیبهایی را به کودکان وارد میکند؟ گفتوگوی خبرنگار باشگاه
خبرنگاران با آسیه حسینی نیکو ،روانشناس حوزۀ کودک و نوجوان .باشگاه خبرنگاران جوان .قابلبازیابی از:
https://www.yjc.ir/00Umym

حسینی ،سیدجواد ،الف .)1399( .ویدئو کنفرانس سیدجواد حسینی با رؤسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) .قابلبازیابی از./ www.irna.ir/news/83752391 :
حسینی ،سیدجواد ،ب .)1399( .نحوۀ فعالیت مدارس استثنایی در سال تحطیلی جدید .تابناک .قابلبازیابی از:
/https://www.tabnak.ir/fa/news/996888
حسینی ،سیدجواد ،پ .)1399( .حداقل  30درصد دانشآموزان از وسایل هوشمند برای اتصال به فضای مجازی بیبهرهاند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) .قابلبازیابی از/https://www.isna.ir/news/99100604241 :
حسینی ،سیدجواد ،ت .)1399( .سخنرانی در آیین افتتاح باشگاه پیشکسوتان و اهدای تبلت به دانشآموزان موفق با نیازهای
خاص .خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) .قابلبازیابی از /www.irna.ir/news/84256494
حکیمزاده ،رضوان .)1399( .پویشی ملی برای رفع محرومیت آموزش مجازی  3میلیون دانشآموز :گفتوگوی خبرنگار ایرنا با
حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش .خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) 19 .مرداد .1399
قابلبازیابی از/www.irna.ir/news/83899129 :
خالدی ،حمیدرضا .)1399( .فاجعۀ ترک تحصیل 30درصدی دانشآموزان ایرانی .خبرگزاری موج .قابلبازیابی از:
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-365655

خبرآنالین ( .)1398گزارش خبرآنالین از اعتراض ناشنوایان به صدا و سیما؛ با زبان خودم با من حرف بزن .خبرآنالین.
قابلبازیابی ازhttps://www.khabaronline.ir/news/1305503 :
خبرآنالین ( .)1399اعالم شرایط ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی در مدارس ایران .خبرآنالین 2۷ .مرداد  .1399قابلبازیابی
از/ https://www.khabaronline.ir/news/1422632 :
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دقیقی خداشهری ،آمنه .)1399( .سایۀ سنگین کرونا بر زندگی پرنشاط کودکان ،گفتوگوی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان
با آمنه دقیقی خداشهری ،متخصص روانشناسی بالینی کودک و نوجوان .باشگاه خبرنگاران جوان .قابلبازیابی از:
https://www.yjc.ir/00Vk13

ذوالفقاری ،حسین .)1399( .کدام استانها بیشترین جمعیت اتباع افغانستانی را دارند؟ خبرگزاری تسنیم4 .مهر  .1399قابلبازیابی
ازhttps://tn.ai/2354209 :
رجایی ،علیرضا .)1399( .استفادۀ نامناسب از گوشی هوشمند تهدیدی برای سالمت دانشآموزان ،بهنقل از گفتوگوی خبرنگار
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دکتر علیرضا رجایی متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی،
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران(ایرنا) .قابلبازیابی ازhttp://www.irna.ir/news/84057408 :
رحمانی ،ابوالقاسم .)1399( .یکسوم روستاها زیرساخت «شاد» را ندارند .روزنامۀ فرهیختگان .قابلبازیابی از:
http://fdn.ir/46292

روزنامۀ تعادل ( .)1399دانشآموزانی که برای اینترنت به تپهها میروند ،روزنامۀ تعادل 12 .آذر .1399
سازمان آموزش و پرورش استثنایی ( .)1399دستورالعمل آموزشی و توانبخشی دانشآموزان با نیازهای ویژه در شرایط تعطیلی
مدارس بهعلت شیوع ویروس کرونا و با رویکرد استفاده از ظرفیت فضای مجازی (خالصۀ دستورالعمل بهنقل از
خبرگزاری مهر) .قابلبازیابی از. http://mehrnews.com/xRpcJ :
سیف ،اسد .)1389( .تفاوتهای جنسیتی در کتابهای درسی ایران.
شورای انقالب ( .)1359الیحۀ قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور .مرکز پژوهشهای مجلس .قابلبازیابی از:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98948

شورای عالی آموزش و پرورش .)1385( .آییننامۀ آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه.
شورای عالی آموزش و پرورش .قابلبازیابی ازhttps://www.solh.ir/regulation/7/6948 :
طالبی ،ابوتراب.؛ شریفی فدیجی ،حسین )1394( .برنامۀ درسی پنهان در زندگی دانشآموزی :مقاومت همراه با تابعیت ،فصلنامۀ
فرهنگ و رسانه .شمارۀ  .1۷صص.5۷-۷8
طباطبایی ،فهیمه .)1398( .دختران دور از مدرسه .روزنامۀ همشهری .قابلبازیابی ازhttps://b2n.ir/t94141 :
عبداللهی ،زهرا .)1396( .نقش مهم والدین در تشویق دختران خود به مصرف مکمل آهن در مدارس .پایگاه خبری و اطالعرسانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (وبدا) .قابلبازیابی ازhttps://b2n.ir/b41978 :
عبداللهی ،زهرا .)1399( .هشدار وزارت بهداشت نسبت به چاقی و اضافهوزن کودکان و نوجوانان در دوران کرونا ،نشست
خبری زهرا عبدالهی ،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعۀ وزارت بهداشت .پایگاه خبری و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی (وبدا) .قابلبازیابی ازhttps://b2n.ir/a34598 :
علیپور ،سعیده ( .)1399آنچه در صدا و سیما ارائه میشود با زبان اشارۀ ناشنوایان تفاوت دارد :اشارات نامفهوم در دنیای بیصدا.
روزنامۀ توسعۀ ایرانی 2 .مهر  .1399قابلبازیابی ازhttps://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-20731 :
علیزاده ،ابراهیم .)1391( .ساختار نظام آموزش و پرورش ایران و جهان .شیراز ،نشر ارم
فریدی ،علیاصغر .)1399( .آموزش کودکان و وظایف دولت در زمان همهگیری ویروس کرونا .مجلۀ آنالین حقوق ما.
قابلبازیابی ازhttps://iranhr.net/fa/articles/4538 :
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قدمی ،مجید .)139۷( .گفتوگوی مجید قدمی ،رئیس وقت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ایرنا .خبرگزاری
جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) .قابلبازیابی از/http://www.irna.ir/news/83030560 :
کجوری ،شهرام .)1399( .مدرسۀ تلویزیونی و مناسبسازی برای معلوالن :گفتوگوی روزنامۀ ایران سپید با مدیر آموزشهای
رسمی شبکۀ آموزش صدا و سیما .روزنامه ایران سپید .قابلبازیابی از.http://tv7.ir/news/143664 :
کفراشی ،محمدحسین .)1399( .نتایج نظارت بر فرایند آموزشی و پرورشی مدارس کشور :مصاحبۀ با محمدحسین کفراشی،
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش .باشگاه خبرنگاران جوان .قابلبازیابی از:
https://www.yjc.ir/00WBf9

کمپین معلوالن .)1399( .بهزیستی ،سازمانی اجتماعی با مدیران غیرمتخصص و غیرمرتبط .قابلبازیابی از:
. https://t.me/dscampaign/8516
گربندی ،مهسا .)1398( .خانوادهها مدارس دولتی که پول میگیرند را گزارش کنند .جوان آنالین 22 ،مرداد  .1398قابلبازیابی
ازhttps://www.javann.ir/0043Dl :
مجلس شورای اسالمی .)1383( .قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی .قابلبازیابی از:
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94018
محبوبفر ،محمدرضا ،)1399( .آمار کودکآزاری در ایران  5برابر شده است ،گفتوگوی خبرنگار رکنا با محمدرضا
محبوبفر ،پژوهشگر آسیبهای اجتماعی .پایگاه خبری و اطالعرسانی رکنا .قابلبازیابی از:
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-557998

محسنبیگی ،محمد ،)1399( .هیچ کمکی برای توزیع شیر در مدارس نشد ،گفتوگوی خبرنگار ایلنا با محمد محسنبیگی،
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش .خبرگزاری کار ایران (ایلنا) 14 ،بهمن .1399
قابلیازیابی ازhttps://www.ilna.news/fa/tiny/news-1032886 :
محمدکریمی ،آزیتا ،)1399( .افزایش اضطراب و افسردگی کودکان در دوران کرونا :گفتوگوی خبرنگار ایسنا با محمدکریمی،
روانشناس حوزۀ کودک و نوجوان .خبرگزاری ایسنا 2 .آبان  .1399قابلبازیابی از:
/https://www.isna.ir/news/99073022127
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( .)139۷بررسی مسئلۀ «بازماندگی از تحصیل» و «بیسوادی» در نظام آموزش و
پرورش ایران .معاونت پژوهشهای فرهنگی ـ اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس .قابلبازیابی از:
.https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1123573
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( .)1399ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا .قابلبازیابی از:
https://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/1510373

معاونت امور زنان و خانواده ( .)1398ابالغ شاخصهای عدالت جنسیتی به دستگاهها .قابلبازیابی از:
http://women.gov.ir/fa/news/10606

مهر الف ،)1399( .دو روی سکۀ تحصیل دانشآموزان روستایی و عشایر در سایۀ کرونا .خبرگزاری مهر 15 .مهر .1399
قابلبازیابی ازhttp://www.mehrnews.com/xSQyx :
مهر ب ( ،)1399آمار ترک تحصیل دختران در متوسطۀ دوم بیشتر است ،خبرگزاری مهر 15 ،بهمن  .1399قابلبازیابی از
http://www.mehrnews.com/xTGTP
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 بررسی نقش کلیشههای جنسیتی کتابهای ادبیات فارسی و زبان،)1396( . شیما، افسانه و ملکزاده، گلنار و نراقیزاده،مهران
.61  شمارۀ. فصلنامه نوآوریهای آموزشی.فارسی سال اول دبیرستان در انتخاب رشتۀ تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر
.66-43 صص
 مرداد،40  شمارۀ. ماهنامۀ قلمرو رفاه. نگاهی به موانع تحصیل کودکان افغانستانی در ایران،)139۷(  حمیدرضا،واشقانی فراهانی
http://www.ghalamrorefah.ir/newspaper/page/40/19/3018/0 : قابلبازیابی از.9۷
: در، پناهنده و بدون شناسنامه، وضعیت کودکان مهاجر.)139۷( . آیشا، صدیقه؛ صدیقی، حمیدرضا؛ بختیاری،واشقانی فراهانی
. انتشارات آگاه: تهران.1398-1395 پیام روشنفکر (مدیر و ویراستار علمی) وضعیت اجتماعی کودکان در ایران
 نکتههای اساسی در حفظ کیفیت،)1399( . معاونت آموزشی دفتر برنامهریزی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری،وزارت علوم
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