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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

نگران فقر آموزشی باشیم: هیچ راه حلی به  تنهایی جوابگوی تمام نیازها نیست
کید همزمان بر آموزش از طریق شبکۀ شاد، برنامه های تلویزیونی و ابزارهای چاپی آموزش در خانه تأ

بحران  به  کنش  وا در  که  می شود  سال  یک   حدود  کنون  ا
کودک از حضور در  کشور، ۱.۶ میلیارد  کرونا، در بیش از ۱۹۰ 
کالس های درس به طور دائم یا موقت محروم شده اند. به 
دنبال تعطیلی کالس های حضوری، بسیاری از کشورها برای 
تداوم آموزش، به روش های آموزش از راه دور روی آورده اند، 
اما دسترسی کودکان مناطق محروم به آموزش در این دوران، 
بسته به میزان دسترسی به فن آوری و امکان یا عدم امکان 
حال  عین  در  است.  متفاوت  معلم،  راهنمایی  با  آموزش 
که اولویت باید بازگشایی  تجربیات جهانی نشان داده است 
مدارس باشد. شمار زیادی از کشورها، با تصمیم گیری محلی 
در مورد بازگشایی، در مناطقی که همه گیری به نسبت کنترل 
شده است اقدام به بازگشایی مدارس، به خصوص در سطوح 

کرده اند.  پیش دبستانی و دبستان 
برنامۀ  به  دانش آموزان  از  توجهی  قابل  درصد  ایران،  در 
دسترسی  غیرحضوری(  آموزش  برای  آنالین  )بستر  »شاد« 
پایین  به  مربوط  چالش های  گرفتن  نظر  در  بدون  ندارند. 
آمار  نام،  ثبت  خ  نر به  توجه  صرفًا  و  آموزش  کیفیت  آمدن 
خ ثبت نام دانش آموزان در  از افزایش نر کی  منتشر شده حا
گذشته است: از حدود ۷۰ درصد  برنامۀ شاد در هشت ماه 
)حدود ۱۰ میلیون نفر( در خرداد ماه تا ۸۸ درصد )بیش از ۱۲ 

میلیون نفر( در آذر ماه. به گزارش مسئولین وزارت خانه های 
آموزش و پرورش و ارتباطات، عدم ثبت نام در شاد عمدتًا 
دریافت کننده های  یا  اینترنت  به  دسترسی  عدم  از  ناشی 
هوشمند است. البته، مشخص نیست که آمار عدم دسترسی 

شامل دانش آموزان اتباع خارجی نیز می شود یا خیر. 
دسترسی  شبکه  این  به  که  دانش آموزانی  توزیع  طبعًا، 
از  استان ها  امتیاز  نیست.  یکسان  کشور  سراسر  در  ندارند 
لحاظ توسعۀ فاوا در تهران، سمنان، البرز، یزد و اصفهان 

استان های  از  بسیاری  در  و  کشوری،  میانگین  از  باالتر 
غربی،  آذربایجان  بلوچستان،  و  سیستان  مانند  مرزی 
است.  کشوری  میانگین  از  پایین تر  کردستان  و  لرستان 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  که  حالی ست  در  این 
گیر  فرا تعطیلی  از  پیش  تا  آذربایجان  غربی،  و  کرمان 
کالس های حضوری نیز، در میان استان هایی با بیشترین 
میزان بازماندگی از تحصیل دسته بندی می شدند.  )نقشۀ 

صفحۀ چهار(
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اولویت با بازگشایی مدارس 
است؛ شمار زیادی از کشورها، با 
تصمیم گیری محلی در مورد بازگشایی، 
در مناطقی که همه گیری به نسبت 
کنترل شده است اقدام به بازگشایی 
مدارس، به خصوص در سطوح 
پیش دبستانی و دبستان کرده اند.

که به تنهایی بتواند جوابگوی تمام نیازها در وضعیت های مختلف باشد  در آموزش از راه دور، هیچ راه حل قاطعی 
گیرد.  وجود ندارد و تصمیم گیری برای استراتژی آموزشی باید بر اساس ویژگی های محلی صورت 

آموزش با راهنمایی معلم آموزش مبتنی  بر خودآموزی
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1. کتاب، ابزارهای آموزشی چاپی
2. رادیو

3. تلوزیون

روش های آموزش 
از راه دور

7. کتاب های دیجیتال )صوتی(
8. اپلیکیشن   گوشی های  همراه ساده
9. سایر اپلیکیشن ها/پلتفرم ها

4. بازدید در خانه
5. تماس تلفنی

6. پیامک

10. کالس های درس دیجیتال
11. ویدئو کنفرانس

12. شبکه های اجتماعی



نمودار روبه رو سیاست های تعدادی کشور را در راستای تعطیلی 
کالس های حضوری، در کنار آمار مرگ و میر کووید-۱۹، به نمایش 
کشورها، مستقل از شدت همه گیری و  می گذارد. شمار زیادی از 
تعطیلی  به  توصیه  یا  اجباری  تعطیلی  به  میر،  و  مرگ  میزان 
کشورها  برخی  آورده اند.  روی  مدارس  در  حضوری  کالس های 
روزها پیش از نخستین آمار رسمی مرگ ومیر تعطیلی اجباری را 
شروع کردند و برخی با تأخیر بیشتری اقدام به تعطیلی کالس ها 
کشورها   از  زمان تصمیم گیری برای  کردند. همچنین، برخی از 
تعطیلی مدارس تا کنون تغییری در سیاست خود ایجاد نکرده اند 
و برخی دیگر در طول فرآیند مقابله با بحران کرونا، شدت تعطیلی ها 

و اجباری یا داوطلبانه   بودن آن را تغییر داده اند.
به طورکلی نرخ بازماندگی از تحصیل در سطح جهان، در دهۀ 
کاهشی بود، اما شیوع ویروس  اخیر در حال طی کردن روندی 
کرونا و تعطیلی مدارس، مجددًا به افزایش نرخ بازماندگی از 
سازمان  جانب  از  منتشرشده  آمارهای  شد.  منجر  تحصیل 
یونسکو در سال ۲۰۱۸، قبل از بحران کرونا، حاکی از بازماندگی 
کودک در سرتاسر جهان بود؛  از تحصیل حدود ۲5۸ میلیون 
حدود ۱۷٪ از جمعیت ۶ تا ۱۷ ساله و ۸٪ از جمعیت ۶ تا ۱۱ ساله. 
اما، به گزارش سازمان ملل متحد، پاندمی کووید-۱۹ منجر به 
کشور دنیا شده و ۱.۶ میلیارد  تعطیلی مدارس در بیش از ۱۹۰ 
دانش آموز را تحت تأثیر قرار داده است. این سازمان پیش بینی 
در  جوان  و  کودک  میلیون   ۲۳.۸ آینده  سال  در  که  می کند 
جهان و در کلیۀ مقاطع به خاطر تاثیرات همه گیری کووید-۱۹ 

دسترسی خود را به آموزش از دست خواهند داد.
در ایران، سال نامۀ آماری وزارت  آموزش وپرورش، اعالم می کند 
که در سال ۹۸-۹۷ حدود ۹۰۰ هزار نفر یا ۷٪ کودکان ۶ تا ۱۷ ساله 
از تحصیل بازمانده بودند. نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک 
مقطع از این قرار است: ۲٪ کودکان ۶ تا ۱۱ ساله، ۶٪ کودکان ۱۲ 
کودکان ۱5 تا ۱۷ ساله. البته، این تعداد آمار  تا ۱۴ ساله، و ٪۱۹ 
کودکان بازمانده از تحصیل بدون  شناسنامه را در نظر نمی گیرد. 
گرچه داده های سال نامۀ آماری نشان می دهد حدود 5۰۰ هزار 
دانش آموز غیرایرانی، که حدود ۹5٪ از آن ها افغانستانی هستند، 
کرده اند، نرخ بازماندگی از  در سال ۹۸-۹۷ در مدارس ثبت نام 

تحصیل در مورد این کودکان مشخص نیست. 
نرخ  کرونا  همه گیری  کشورها،  سایر  همانند  متاسفانه، 
بازماندگی از تحصیل را در ایران نیز افزایش داده است و نرخ 

ثبت نام نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. 

از زمان شیوع ویروس کرونا، شماری از کشورها مستقل از شدت همه گیری و میزان 
مرگ ومیر به تعطیلی اجباری یا توصیه به تعطیلی کالس های حضوری مدارس روی آورده اند.
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کالس های حضوری و تشدید فقر آموزشی  کووید-۱۹، تعطیلی 
کودک و جوان دسترسی شان را به آموزش از دست داده یا خواهند داد.  در سطح جهان، ۲۳.۸ میلیون 

۱ 
 

 1۹-دیکووگیری  همه راتیخاطر تاث هب و جوان در جهان و در کلیة مقاطعکودک میلیون  ۱۷.۸ ال آیندهکه در س کند یم ینیب شیسازمان پ نی. ااست
 دسترسی خود را به آموزش دست خواهند داد.

ه از تحصیل ساله بازماند 1۰تا  ۱کودکان  ٪۰هزار نفر یا  ۹۱۱حدود  ۹۰-۹۸کند که در سال  وپرورش، اعالم می آموزش  نامة آماری وزارت سالدر ایران، 
 1۰تا  1۶کودکان  ٪1۹ساله، و  1۶تا  1۱کودکان  ٪۱ساله،  11تا  ۱کودکان  ٪۱بودند. نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک مقطع از این قرار است: 

 ۶۱۱دهد حدود  آماری نشان مینامة  های سال گیرد. گرچه داده شناسنامه را در نظر نمی ساله. البته، این تعداد آمار کودکان بازمانده از تحصیل بدون 
اند، نرخ بازماندگی از تحصیل در مورد  نام کرده در مدارس ثبت ۹۰-۹۸ها افغانستانی هستند، در سال  از آن ٪۹۶آموز غیرایرانی، که حدود  هزار دانش

 . این کودکان مشخص نیست

های گذشته  نام نسبت به سال افزایش داده است و نرخ ثبتن نیز در ایرا گیری کرونا نرخ بازماندگی از تحصیل را متاسفانه، همانند سایر کشورها، همه
 کاهش یافته است. 

 

  دسترسی و کیفیت آموزش همگانیمیزان در ها  تبعیضتشدید 
ده کرده است. در حوزة آموزش از راه دور را بسیار پیچیگذاری  سیاست های اطالعات و ارتباطات، وریآ به فنبرابر دسترسی عدم شکاف دیجیتالی و 

آموزان به اینترنت در کشورهای مختلف  خانوارها در سطح جهان به اینترنت دسترسی دارند، نرخ دسترسی دانش ٪۶۷طور میانگین  که به  درحالی
رنت دسترسی خانوار به اینت ٪۱۱و در کشورهای آفریقای سیاه کمتر از  ٪۸۶متفاوت است. در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی بیشتر از 

 دارند.  یدسترس نترنتای به خانوارها از ٪۸۱حدود ، ۹۰در سال  رانیبه گزارش مرکز آمار ا ز،ین رانیدر ادارند. 

معنا که  نیرو است. به ا روبه یبا مشکالت زین دشدهیتول یآموزش یلحاظ محتوا به برنامة شاد قیآموزش از طر ،به اینترنت یدسترس ةبر مسئل عالوه
استاندارد و  یواو محت شود، یم دینوع از آموزش هستند تول نیا یالزم برا یبرنامه اغلب توسط خود معلمان که فاقد آمادگ نیدر ا یآموزش یمحتوا

و باز شده است  یآموزش مجاز ةبه عرص یخصوص یها شرکت یپا یطیشرا نینشده است. در چن دیوپرورش تول توسط وزارت آموزش یکسانی
 ة، در دوروجود داشت یمل یها در ارتباط با آزمون ژهیو به زیاز دوران کرونا ن شیکه پ ،تیفیباک یآموزش یبه محتوا یدر دسترس ینابرابرترتیب  بدین

 .شود یم دیحاضر تشد
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خاورمیانه و   جهان
 شمال آفریقا

کشورهای   کوبا ترکیه
 پردرآمد

 ایران شیلی

 (۱۱1۸)ساله  11تا  ۱درصد بازماندگی از تحصیل کودکان 
کودکان 6 تا 11 ساله )2018( درصد بازماندگی از تحصیل 

۰ 
 

 
تر زیر  )این جمله با فونت کوچکدرصد متغیر است.  ۸۱تا  ۰۱های مختلف بین  شده توسط سازمان مرکز آمار است، این در حالی است که آمارهای اعالم های گزارشبه  مار نمایش داده شده برای ایران مربوطآ

 نمودار بیاید(

در دسترسی به اینترنت وجود ای  هایی عمده بر نابرابری در دسترسی به آموزش آنالین در میان کشورهای مختلف، در درون کشورها نیز نابرابری عالوه
یونسکو، نرخ عدم دسترسی به ابزارها و امکانات الزم برای یادگیری آنالین برای کودکان ساکن در کشورهای درگیر نزاع، دارد. به گزارش یونیسف و 

حدود سه چهارم کودکانی که به  به گزارش یونیسف، ،کودکان مناطق روستایی و فرزندان خانوارهای فقیر بسیار بیشتر از سایرین است. همچنین
 آموزش از راه دور دسترسی ندارد ساکن مناطق روستایی هستند. 

. حتی پیش از بحران کرونا، سهم دختران از کند جنسیت یکی دیگر از عواملی است که در نابرابری دسترسی به آموزش از راه دور ایفای نقش می
ز پسران بود و با شیوع ویروس کرونا نابرابری جنسیتی در دسترسی به آموزش افزایش بیشتری پیدا بازماندگی از تحصیل در کشورهای مختلف بیشتر ا

 است.  ٪۱۱.۶و در زنان  ٪۱۰.۱در مردان  نترنتینفوذ ا بیو ضر ٪،۰۱.۶زنان  یبرا و ٪۸۶مردان  ینفوذ تلفن همراه برا بیضردر ایران، است.  کرده

 یها رساختیز نیتامالمللی در زمینة  های بین سازمان یبررس برای مقاطع تحصیلی مختلف نیز نابرابر است.دور  هآموزش از را های اجرای سیاست
از کشورها برای آموزش پیش  ٪۶۱طوری که تنها  که کشورها توجه کمی به آموزش کودکان پیش از دبستان دارند؛ به دهد یآموزش از راه دور نشان م

همین مسئله،  است. ٪۰۰و برای مقطع متوسطه  ٪۰۶کنند؛ این میزان برای آموزش ابتدایی  ای آنالین استفاده میه از دبستان از اینترنت و آموزش
 کند.  تر بیش از پیش روشن می اهمیت اولویت بازگشایی را به خصوص در مقاطع پایین

حضور شود.  به افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و شکاف دیجیتالی ختم نمی 1۹-گیری کووید مشکالت به وجود آمده برای کودکان در اثر همهالبته، 
و  تیمعلول یو افراد دارا مهاجر ،ییروستا ر،یکودکان فق یبرا یا نهیمشکالت زمی، پاندم نیاتمام وقت کودکان، به خصوص دختران، در خانه در اثر 

  داده است. شیرا افزاخانوارهایشان 
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 ایران جهان اروپا دولت های عربی آسیا و اقیانوسیه آفریقا

 میزان دسترسی خانوارها به اینترنت
میزان دسترسی خانوارها به اینترنت

که آمارهای اعالم شده توسط سازمان های مختلف بین 70 تا  گزارش مرکز آمار است، این در حالی است  آمار نمایش داده شده برای ایران به 
80 درصد متغیر است.

در شرایطی که کادر آموزشی برای تولید 
محتوای مجازی مهارت و آمادگی ندارند، 
نقش شرکت های خصوصی در عرصۀ آموزش 
مجازی پررنگ تر از همیشه شده است. این 
درحالیست که می توان از این شرایط برای 
افزایش کیفیت محتوای دیجیتال در آموزش 
رایگان استفاده کرد و نابرابری در دسترسی 
به این منابع را کاهش داد.
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  تشدید تبعیض ها در میزان دسترسی و کیفیت آموزش 
همگانی 

شکاف دیجیتالی و عدم دسترسی برابر به فن آوری های اطالعات 
و ارتباطات، سیاست گذاری در حوزۀ آموزش از راه دور را بسیار 
کرده است. درحالی که به  طور میانگین 5۳٪ خانوارها  پیچیده 
دسترسی  خ  نر دارند،  دسترسی  اینترنت  به  جهان  سطح  در 
کشورهای مختلف متفاوت است.  دانش آموزان به اینترنت در 
کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی بیشتر از ۸5٪ و  در 
اینترنت  به  از ۲۰٪ خانوارها  کمتر  آفریقای سیاه  کشورهای  در 
گزارش مرکز آمار ایران در سال  دسترسی دارند. در ایران نیز، به 

۹۷، حدود ۸۰٪ از خانوارها به اینترنت دسترسی دارند. 
عالوه بر مسئلۀ دسترسی به اینترنت، آموزش از طریق برنامۀ 
شاد به لحاظ محتوای آموزشی تولیدشده نیز با مشکالتی روبه رو 
که محتوای آموزشی در این برنامه اغلب  است. به این معنا 
توسط خود معلمان که فاقد آمادگی الزم برای این نوع از آموزش 
هستند تولید می شود، و محتوای استاندارد و یکسانی توسط 
وزارت آموزش وپرورش تولید نشده است. در چنین شرایطی 
پای شرکت های خصوصی به عرصۀ آموزش مجازی باز شده 
است و بدین ترتیب نابرابری در دسترسی به محتوای آموزشی 
با  ارتباط  در  به ویژه  نیز  کرونا  دوران  از  پیش  که  باکیفیت، 

آزمون های ملی وجود داشت، در دورۀ حاضر تشدید می شود.
میان  در  آنالین  آموزش  به  دسترسی  در  نابرابری  عالوه بر 
نابرابری هایی  نیز  کشورها  درون  در  مختلف،  کشورهای 
گزارش  به  دارد.  وجود  اینترنت  به  دسترسی  در  عمده ای 
یونیسف و یونسکو، نرخ عدم دسترسی به ابزارها و امکانات 
کشورهای  کودکان ساکن در  الزم برای یادگیری آنالین برای 
درگیر نزاع، کودکان مناطق روستایی و فرزندان خانوارهای فقیر 
گزارش یونیسف،  بسیار بیشتر از سایرین است. همچنین، به 
که به آموزش از راه دور دسترسی  کودکانی  حدود سه چهارم 

ندارند ساکن مناطق روستایی هستند. 
که در نابرابری دسترسی  جنسیت یکی دیگر از عواملی است 
به آموزش از راه دور ایفای نقش می کند. حتی پیش از بحران 
کشورهای  در  تحصیل  از  بازماندگی  از  دختران  سهم  کرونا، 
کرونا نابرابری  مختلف بیشتر از پسران بود و با شیوع ویروس 
پیدا  بیشتری  افزایش  آموزش  به  دسترسی  در  جنسیتی 
کرده است. در ایران، ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ٪۸5 
و برای زنان ۷۶.۴٪، و ضریب نفوذ اینترنت در مردان ٪۶۷.۶ 

و در زنان ۶۰.۴٪ است. 
اجرای سیاست های آموزش از راه دور برای مقاطع تحصیلی 
در  بین المللی  سازمان های  بررسی  است.  نابرابر  نیز  مختلف 
زمینۀ تامین زیرساخت های آموزش از راه دور نشان می دهد 
از دبستان  کودکان پیش  آموزش  به  کمی  توجه  کشورها  که 
کشورها برای آموزش پیش از  که تنها ۴۲٪ از  دارند؛ به طوری 
دبستان از اینترنت و آموزش های آنالین استفاده می کنند؛ این 

آموزش از راه دور با رایانه های تک بردی: تجربۀ رزبری پای 

را آشکارتر ساخته  کرونا عمق شکاف دیجیتالی  ع ویروس  که مطالب این شماره نشان می دهد، شیو همان طور 
توزیع  و  تهیه  تحصیل،  از  محروم  کودکان  برای  رایگان  یا  ارزان قیمت  ابزار  کردن  فراهم  راستای  در  است. 
ریزکنترل گرهایی  و   )Raspberry Pi( رزبری پای  مانند   )Single-Board Computers( تک ُبردی  رایانه های 
ابزارها  این  باشد.  ارزان قیمت  و  کاربردی  راه حل هایی  آردوینو )Arduino( می تواند  )Microcontrollers( مانند 
گوشی های هوشمند و تبلت های ارزان عملکرد بهتری داشته و  ضمن حل مشکل دسترسی به آموزش مجازی، از 
در دراز مدت می توانند در ترویج آموزش در حوزه های STEM )علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضیات( برای کودکان 

گیرند.  محروم مورد استفاده قرار 
که  که ترویج آموزش در این حوزه ها فرصت های شغلی بیشتری را در زمینه هایی  نتایج تحقیقات نشان داده است 

کمتر در دسترس فقرا قرار دارند ایجاد می کنند. 

رزبری پای چیست؟
را  آن  ابزارهای  و  کم هزینه  آموزش دیجیتال  که در تالش است  رزبری پای یک مؤسسۀ غیرانتفاعی است  بنیاد 
کامپیوتری و  کالس های درس بیاورد. انگیزۀ نخست ساخت رایانۀ رزبری پای، تقویت مهارت های  به خانه ها و 

آموزش STEM، به خصوص آموزش برنامه نویسی به نوآموزان مناطق محروم بود.  
کوچک روی یک مادربورد  کامپیوتر  که در آن تمامی اجزای ضروری برای یک  رایانۀ رزبری پای سیستمی  است 

کارت بانکی سوار شده  است. این ابزار،  به اندازۀ 
به  دسترسی  به  قادر  رایانه،  یک  مانند  درست 
نرم افزارهای  اجرای  و  رسانه  پخش  اینترنت، 
این  جدیدتر  نسخه های  در  است.  رایج  اداری 
و  دارد  کمتری  محدودیت  عامل  سیستم  رایانه 
بر روی  نیز  از ویندوز  امکان نصب نسخۀ خاصی 
با  کارکردن  برای  این  از  پیش  تا  دارد.  وجود  آن 
کیبورد، ماوس و یک مانیتور  رزبری پای باید یک 
یک  آن،  نسخۀ  آخرین  اما  می شد،  اضافه  آن  به 
آن  درون  در  کامپیوتری  که  است  فشرده  کیبورد 
از یک درگاه  با استفاده  را  قرار دارد و می توان آن 

کرد. HDMI به تلوزیون یا مانیتور متصل 
تک بردی  کامپیوترهای  این  ویژگی  مهم  ترین 

که با لوازم جانبی الزم  هزینۀ پایین آن  است. قیمت برد آخرین مدل رزبری پای از ۳5 دالر آمریکا شروع می شود 
گوشی های  گرفتن مانیتور( و با دالر دولتی حدود 5۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت. توزیع  )بدون در نظر 
کند،  هوشمند و تبلت های ارزان قیمت می تواند مشکل ابزار الزم برای آموزش از راه دور را به طور موقت حل 
که این رایانه ها می توانند برای  اما به لحاظ اثرات دراز مدت استفاده از رایانه های تک بردی مفیدتر است، چرا

کنند.  کمک  گرفته و به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر  آموزش مهارت های STEM مورد استفاده قرار 
گوئه  کامرون، نیکارا تجربۀ استفاده از رزبری پای در مناطق محروم و روستایی در تعدادی از کشورها از جمله هند، 

که قباًل هرگز رایانه ای ندیده اند، بسیار موفقیت آمیز ارزیابی شده است. کودکانی  و غنا، حتی در مورد 

که درون  کامپیوتری درخود است  رزبری پای 400 یک سیستم 
یک صفحه کلید جاسازی شده است.

۸ 
 

 
 

 اند؟ هایی اتخاذ کرده کشورها برای کاهش فقر آموزشی در دوران کرونا چه سیاست
 یابیرا رد آموزش ةاند تا اقدامات کشورها در حوز داده بیرا ترت یشیمایمشترک پ یدر اقدام ،یو بانک جهان ونسکوی سف،یونیسازمان در سطح جهان، 

 شود: آموزان به آموزش از راه دور شامل موارد زیر می برای افزایش دسترسی دانشمهمترین اقدامات کشورهای شرکت کننده کنند. 

 آموزان؛ دانشبرای های آنالین ملی  ارائة سوبسید هزینة اینترنت، اینترنت رایگان، یا دسترسی رایگان به پلتفرم 

 ؛اتصال رایگان به اینترنت برای معلمان وری اطالعات و ارتباطات وآ ابزارهای فن توزیع 

  تر؛ با قیمت کمبه صورت رایگان یا توزیع ابزارهای الزم برای دسترسی به آموزش از راه دور 

 ؛ های آموزشی چاپی قابل استفاده در خانه بسته استفادة گسترده از تلویزیون، رادیو یا 

 ؛مشارکت هستند تحصیل و عدم آموزانی که در معرض خطر ترک دانش حروم وآموزان م رای حمایت از دانشاستفاده از امکانات مدرسه ب 

 ؛های اینترنتی برای افزایش دسترسی به اینترنت هایی محلی برای ارائة زیرساخت حل راه  

  آموزشی نوآورانه در ارائة وری ارتباطات و اطالعات و رویکردهای آ های فن با تقویت مهارت از راه دوردروس آموزش معلمان برای اجرا و ارائة
 ؛محتوای آموزشی

  تدارک راهنماهایی برای والدین برای تسهیل دسترسی کودکان به محتواهای آموزشی آنالین )در نیمی از کشورهای پردرآمد مدارس با
 کنند(؛  های تلفنی والدین را در ارتباط با آموزش از خانه راهنمایی می تماس

 ؛رسان های پیام میل، تلفن یا اپلیکیشن ها با استفاده از ای آموزان و والدین یا سرپرست آن ران، دانشتاکید بر حفظ تعامل میان دبی 

 های تحصیلی؛ و  های نقدی مشروط و بورسیه افزایش پرداخت 

  .توزیع غذا و ارزاق به خانوارها در دورة تعطیلی مدارس 

  

٤٢% 

٧٦ %٧٤% 

٤١% 

٦١% 

٨٦% 

 مقطع متوسطه مقطع ابتدایی مقطع پیش دبستانی

 استفاده از اینترنت و تلویزیون به تفکیک مقطع آموزشی در سطح جهان

 تلوزیون اینترنت

استفاده از اینترنت و تلویزیون برای آموزش از راه دور به تفکیک مقطع آموزشی در سطح جهان

در سطح جهان، حداقل دو سوم 
کودکان مقطع پیش دبستانی و نیمی از 
دانش آموزان مقطع ابتدایی به آموزش 
از راه دور دسترسی ندارند. این مسئله 
اهمیت بازگشایی هر چه سریع تر را، به 
خصوص برای این مقاطع دوچندان می کند. 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

میزان برای آموزش ابتدایی ۷۴٪ و برای مقطع متوسطه ٪۷۷ 
است. همین مسئله، اهمیت اولویت بازگشایی را به خصوص 

در مقاطع پایین تر بیش از پیش روشن می کند. 
کودکان در اثر همه گیری  البته، مشکالت به وجود آمده برای 
شکاف  و  تحصیل  از  بازماندگی  آمار  افزایش  به  کووید-۱۹ 
به  کودکان،  وقت  تمام  حضور  نمی شود.  ختم  دیجیتالی 
مشکالت  پاندمی،  این  اثر  در  خانه  در  دختران،  خصوص 
کودکان فقیر، روستایی، مهاجر و افراد دارای  زمینه ای برای 

معلولیت و خانوارهایشان را افزایش داده است. 

  کشورها برای کاهش فقر آموزشی در دوران کرونا چه 
سیاست هایی اتخاذ کرده اند؟

در سطح جهان، سازمان یونیسف، یونسکو و بانک جهانی، در 
اقدامی مشترک پیمایشی را ترتیب داده اند تا اقدامات کشورها 
در حوزۀ آموزش را ردیابی کنند. مهمترین اقدامات کشورهای 
شرکت کننده برای افزایش دسترسی دانش آموزان به آموزش از 

راه دور شامل موارد زیر می شود:
   ارائۀ سوبسید هزینۀ اینترنت، اینترنت رایگان، یا دسترسی 

رایگان به پلتفرم های آنالین ملی برای دانش آموزان؛
اتصال  و  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  ابزارهای  توزیع     

رایگان به اینترنت برای معلمان؛
   توزیع ابزارهای الزم برای دسترسی به آموزش از راه دور به 

صورت رایگان یا با قیمت کم تر؛
گسترده از تلویزیون، رادیو یا بسته های آموزشی     استفادۀ 

چاپی قابل استفاده در خانه؛ 
   استفاده از امکانات مدرسه برای حمایت از دانش آموزان 
و  ترک تحصیل  خطر  معرض  در  که  دانش آموزانی  و  محروم 

عدم مشارکت هستند؛
   راه حل هایی محلی برای ارائۀ زیرساخت های اینترنتی برای 

افزایش دسترسی به اینترنت؛ 
   آموزش معلمان برای اجرا و ارائۀ دروس از راه دور با تقویت 
رویکردهای  و  اطالعات  و  ارتباطات  فن آوری  مهارت های 

آموزشی نوآورانه در ارائۀ محتوای آموزشی؛
   تدارک راهنماهایی برای والدین برای تسهیل دسترسی 
کشورهای  کودکان به محتواهای آموزشی آنالین )در نیمی از 
با  ارتباط  در  را  والدین  تلفنی  تماس های  با  مدارس  پردرآمد 

آموزش از خانه راهنمایی می کنند(؛ 
   تاکید بر حفظ تعامل میان دبیران، دانش آموزان و والدین 
یا سرپرست آن ها با استفاده از ای میل، تلفن یا اپلیکیشن های 

پیام رسان؛
بورسیه های  و  مشروط  نقدی  پرداخت های  افزایش     

تحصیلی؛ و 
   توزیع غذا و ارزاق به خانوارها در دورۀ تعطیلی مدارس. 
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کودکان بازمانده از تحصیل 6-11 ساله به چرخۀ آموزش رسمی  ح بازگرداندن  طر

ح »بازگرداندن  کودکان بازمانده از تحصیل در ایران، برای نخستین بار در سال ۹5 و با اجرای طر شناسایی دقیق 
که به ابتکار معاونت  ح  کودکان بازمانده از تحصیل ۶-۱۱ ساله به چرخۀ آموزش رسمی« آغاز شد. مطابق با این طر
کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت آموزش وپرورش و دیگر دستگاه های مسئول در حوزۀ  رفاه وزارت تعاون، 
حمایت اجتماعی از کودکان در حال اجرا است، در وهلۀ نخست کد ملی دانش آموزان استخراج و با کدملی متولدین 
کودکان بازمانده از تحصیل به دست آید.  در سن تحصیل )۶-۱۱ ساله(، تطبیق داده می شود تا از این طریق تعداد 

کودکان از سازمان ثبت احوال دریافت می گردد.  کدملی والدین این  در مرحلۀ بعد 
در این مرحله معاونت رفاه با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ویژگی های اجتماعی-اقتصادی خانواده های 
این کودکان را ازجمله دهک درآمدی خانوار، عضویت در سازمان های حمایتی )بهزیستی و کمیتۀ امداد(، وضعیت 
کشور بودن، به تفکیک استان و شهرستان استخراج می کند. بعد از تشکیل یک  ج از  بیمه ای، بعد خانوار و خار
پرونده برای هر کودک بازمانده از تحصیل، با ارسال پیامک و برقراری تماس تلفنی با کودکان شناسایی شده، دالیل 
کودکان بنا به دالیل بازماندگی از تحصیل جهت حمایت  بازماندگی از تحصیل آن ها ردیابی می شود. در نهایت این 
گرفته  نظر  در  در مدرسه  و حضور  ثبت نام  برای  برای شان مشوق هایی  و  نهادهای مختلف معرفی می شوند،  به 
می شود. این مشوق ها شامل مواردی چون پرداخت های نقدی مشروط، خدمات درمانی )با همکاری دانشگاه 
کلینیک  علوم پزشکی(، خدمات بیمه ای سالمت )از طریق سازمان بیمۀ سالمت(، خدمات مشاوره ای )از طریق 
بهزیستی  کل  ادارۀ  همکاری  طریق  )از  حرفه آموزی  خدمات  بهزیستی(،  سازمان  نظارت  تحت  مددکاری  های 
ح )با همکاری بهزیستی و سازمان  کودکان عضو طر استان ها با بخش خصوصی( و تشکیل تیم های ورزشی برای 

ورزش و جوانان( می شود.
که در مدرسه ثبت نام نشده  بودند شناسایی و تالش ها  کودک ۶-۱۱ سال  در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، ۱۴۷ هزار 

برای رفع موانع تحصیلی آن ها آغاز شد.

کسفورد منبع: بانک اطالعاتی تهیه شده توسط محققان مدرسۀ حکومت بالواتنیک )The Blavatnik Shool of Government(، دانشگاه آ

 
هایی مانند تهران، سمنان،  ها از لحاظ توسعۀ فاوا در استان ها یکسان نیست. امتیاز استان اطالعات در تمامی استان  آوری به فن در ایران نیز، دسترسی

های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان و کردستان  البرز، یزد و اصفهان باالتر از میانگین کشوری، و در بسیاری از استان
 ست. ا نگین کشوریتر از میا پایین

 
 آوری اطالعات، درگاه پایش جامعۀ اطالعاتی ج.ا.ایران منبع: سازمان فن

 راهنمای نقشه

 (ICT Development Indexآوری اطالعات و ارتباطات ) شاخص توسعۀ فن

  سبز۱.۵بیشتر از : 

  نارنجی۱.3تا  ۱.۳بین : 
  زرد۱.9تا  ۳.۹بین : 

24 23 30 
19 

76 77 70 
81 

کشورهای با درآمد  کشورهای کم درآمد جهان
 متوسط روبه باال

کشورهای با درآمد 
 متوسط   روبه پایین

تعداد دانش آموزانی که به آموزش از راه دور دسترسی ندارند، به 
 (به درصد)تفکیک نواحی شهری و روستایی 

 نواحی روستایی نواحی شهری

کید بر لزوم سیاست گذاری محلی است. برای  خ توسعۀ فاوا در استان های مختلف به معنی لزوم تأ تفاوت نر
کید بیشتری بر توسعۀ برنامه های تلویزیونی، ابزارهای  جلوگیری از افزایش فقر آموزشی، در برخی نواحی باید تأ

گیرد.  کمک  آموزشی چاپی و تماس های تلفنی صورت 

)ICT Development Index( شاخص توسعۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات
  بیشتر از ۷.۳

  بین ۶.5 تا ۷.۲

  بین 5.۹ تا ۶.۴

کمتر از 5.۹   

منبع: سازمان فن آوری اطالعات، درگاه پایش جامعۀ اطالعاتی ج.ا.ایران

تصمیم گیری در مورد کارآمدترین روش 
آموزش از راه دور در مناطق مختلف 
متفاوت است؛ به خصوص که دسترسی 
به فن آوری اطالعات و ارتباطات در 
استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی، لرستان و کردستان 
بسیار پایین تر از میانگین کشوری است. 


