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پيش از هر چيز، صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)، 
سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد (يونسكو) و 

بانك جهانى تمايل دارند كه از همه وزارتخانه هاى آموزش وپرورش، 
معلمان و خانواده هايى كه به طرز خستگى ناپذيرى براى بازيابى 
يادگيرى ميليون ها كودك در جريان همه گيرى تالش كرده اند، 
تشكر و قدردانى مى كنند. مايل هستيم از 122 دفتر كشورى و 

منطقه اى يونيسف و كميته ملى كه به اين نظرسنجى پاسخ داده اند 
و به يافته هاى اصلى اين گزارش كمك شايان نمودند، تشكر كنيم.

يونيسف تهيه و تنظيم اين نشريه را با كمك هاى اساسى يونسكو و 
بانك جهانى رهبرى كرده است. تيم اصلى متشكل از: يونيسف (آنا 

آلجو، پراگيا دوان، آيسلينگ فالكونر، نيكالس روژ، هائوجن يائو)، 
يونسكو (بورهن چاكرون، گوانگ-چول چانگ) و بانك جهانى 

(خوائو پدرو آزودو، آلونسو سانچز) و راهنمايى كلى استفانيا 
جيانينى، رابرت جنكينز و جيمى ساودرا بوده است.  

تيم تحريريه از زحمات و كوشش بى دريغ الينوره آلگرن، عمر 
آرياس، كارن آوانسيان، سيسيليا بالده، جسيكا برگمان، مت 

بروسارد، مانوئل كاردوسو، كريستوفر كسل، مايكل كرافورد، روث 
كاستود، ياكوبا جيبو ابدو، توماس دريسن، آكيهيرو فوشيمى، سونيا، 

ژويرو فوشيمى، سونيا گوررو، كاتسونو هاياشيكاوا، هوونگ لى تو، 
مارگارت كلى، بيفيت كواك تياب، پريا مروا، السپت مك اوميش، 

آصف ممون، سوگورو ميزونويا، آنيا نيلسن، ماريا اوجنيا اويدو، 
آالسان اودرائوگو، هالسى راجرز، جوستو ساس، كنتاروهى تاويل، 
تانيا گونزالس ويگا، پاتريك والوگمبه و ژان لوك يامئوگو بخاطر 

ارائه اطالعات و نقطه نظراتشان تشكر و قدردانى مى نمايد. يونيسف 
از حمايت موثر همكاران گرامى، استفانو دى كاپيس، سينتيا 

گاتمن، كريستين شريدر كينگ، جورجينا تامپسون و آن مارى 
ويلكاك بواسطه حمايت و ايجاد ارتباط  الزم بسيار قدردانى مى

 نمايد. حمايت توليد بر عهده نانسى وگا بود. چنانچه قادر نيسيتيم 
نام همه دوستان ارجمندى كه در تهيه و تنظيم اين مجموعه ما را 
يارى كردند و لطف كردند و براى حمايت از ما وقت خود را صرف 

كردند، ذكر كنيم، از آنان پوزش مى طلبيم و صميمانه قدردان آن ها 
هستيم.

تقـدير و تشكـر
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همانطور كه آنتونيو گوترش، دبيركل محترم سازمان ملل متحد اظهار داشته اند، بدون اقدام فورى براى بازيابى يادگيرى ازدست رفته در طول 
همه گيرى كويد-19 و قبل از آن، جهان با يك فاجعه نسلى مواجه خواهد شود.

ما به خوبى مى دانيم كه براى جلوگيرى از اين فاجعه چه بايد كرد و به همه كودكان، به ويژه آسيب پذيرترين آن ها، فرصتى برابر براى 
يادگيرى و دستيابى به پتانسيل ها بايد ارائه داد.

دولت ها بايد براى موارد ذيل اقدام فورى انجام دهند:
دسترسى به همه كودكان و حفظ آن ها در مدرسه؛

ارزيابى الزم از سطوح يادگيرى صورت پذيرد؛
اولويت دادن به آموزش دروس اصلى؛

افزايش يادگيرى جبرانى و پيشرفت فراتر از آنچه ازدست رفته است؛ و
پيشرفت در حوزه سالمت روانى و رفاه اجتماعى تا هر كودكى آماده يادگيرى باشد.

اما اين سوال باقى مى ماند كه: آيا تصميم گيرندگان به چالش كشيده مى شوند و سرانجام اين گام هاى حياتى را بر مى دارند؟ 

همانطور كه اين گزارش نشان مى دهد، يك چهارم كشورهاى كم درآمد مورد بررسى نمى دانند چند دانش آموز به مدرسه بازگشته اند. 
همچنين گزارش حاضر نشان مى دهد كه تنها نيمى از كشورهاى كم  درآمد مورد بررسى، برنامه هاى ملى يا منطقه اى براى سنجش ميزان 
يادگيرى دانش آموزان دارند. درحالى كه دو سوم كشورها يك برنامه درسى مختصر يا اولويت بندى شده را اجرا كرده اند، تنها 40 درصد از 

كشورها، استراتژى هاى بازيابى يادگيرى را در مقياس ملى اجرا مى نمايند.

عالوه براين، اين گزارش برخى از داده هاى هشداردهنده موجود را برجسته مى نمايد، كه نشان دهنده كمبود سرمايه گذارى براى جبران 
يادگيرى ازدست رفته كه بسيار هم زياد بوده است، در سطح جهانى است. اين مسئله بازگو مى كند كه به طور متوسط، كشورها تنها 3 درصد 
از بسته محرك كوويد را به آموزش اختصاص مى دهند. كمك هاى رسمى توسعه  و كمك هاى بشردوستانه به آموزش نيز در طول همه گيرى 

كاهش يافته است. به طور خاص، سهم كمك هاى رسمى توسعه اختصاص يافته به آموزش از 8,8 درصد در سال 2019 به 5,5 درصد در سال 
2020 كاهش يافت و سهم كمك هاى بشردوستانه به آموزش وپرورش از 2,9 درصد در سال 2019 به 2,5 درصد در سال 2021 كاهش يافت.

ما مى دانيم كه حتى قبل از همه گيرى، بيش از نيمى از كودكان 10 ساله در كشورهاى با درآمد پايين و متوسط قادر به خواندن يا درك يك 
داستان ساده نبودند. هم اكنون اين رقم تا مرز 70 درصد تخمين زده مى شود. اين امر با دو سال تعطيلى مدارس مرتبط با كويد-19 تشديد 

شده است و باعث شده است كه نابرابرى آموزشى عميق تر شود. درواقع، نزديك به 153 ميليون كودك در طول دو سال گذشته بيش از نيمى 
از كالس هاى حضورى مدرسه خود را از دست داده اند كه بيش از 62 ميليون نفر از آن ها حداقل سه چهارم كالس هاى حضورى مدرسه را از 

دست داده اند. ما مى دانيم كه آسيب پذيرترين كودكان سنگين ترين بها را خواهند پرداخت، شواهد حاكى از آن است كه يادگيرى ازدست رفته 
به صورت نامتناسبى توزيع شده است و ميزان يادگيرى ازدرست رفته در ميان كودكان محروم، كودكانى كه در مناطق روستايى زندگى مى

 كنند، كودكان داراى معلوليت و دانش آموزان جوان تر، بيشتر بوده است. 

با نگاهى اميدوارانه به نشست تحول آموزش دبيركل در ماه سپتامبر، از دولت ها مى خواهيم كه براى اين حقايق نگران كننده اقدام  عاجل خود 
را آغاز نمايند. اميدواريم كه آن ها با آمادگى كامل به نشست سران تشريف بيآورند و در مورد چگونگى واكنش خود تا  كنون و آنچه متعهد به 

انجام آن در آينده هستند، گزارش دهند. 

با تكيه بر نوآورى هاى به كار رفته در طول همه گيرى، بايد شاهد يك تغيير جهانى در نحوه ارائه آموزش و نحوه يادگيرى دانش آموزان باشيم. 
در قالب اقدام عاجل و فورى و به دنبال آن حمايت پايدار و بلندمدت براى بازيابى آموزش كه در درجه اول آسيب پذيرترين كودكان را هدف 

قرار مى دهد، مى توانيم – و بايد – به بحران يادگيرى پايان دهيم. آينده جمعى ما به آن بستگى دارد.

پيشگفتـار

 
 

 

 
 

 

 
 

 

استفانيا جيانينى،
دستيار مدير كل آموزش وپرورش

يونسكو

رابرت جنكينز،
مدير جهانى، آموزش و توسعه 

نوجوانان
يونيسف

جيمى سائودرا،
مدير جهانى، تمرين جهانى 

آموزش
بانك جهانى
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افـزايـش آموزش جبرانى 

مقـدمــه 

اختـالل: تعطيلى مدارس، يادگيرى ازدست رفته

   چرايى پيگيرى بازگشت به مدارس 
   وضعيت كنونى 

   نحوه پاسخگويى و ابقاى بهتر

سنجـش سطوح يادگيرى
   چرا يادگيرى را ارزيابى كنيم؟ 

   وضعيت كنونى 
   چگونگى سنجش بهتر يادگيرى 

اولـويت دادن به آموزش دروس پايه
   چرايى اولويت بندى؟

   وضعيت كنونى 
   نحوه اولويت بندى بهتر 

   چرايى حمايت از رشد همه جانبه كودك؟ 
   وضعيت كنونى 

   چگونه از رشد همه جانبه كودك حمايت كنيم؟ 

نتيجـه گيـرى: نه تنها بازيابى، بلكه ايجاد تحول   

پـى نـوشت

فهرسـت مطالب 
تقديـر و تشكـر

پيشـگفتـار

   تعطيلى مدارس 
   يادگيرى ازدست رفته و شكاف ها 

 (RAPID) چارچوب بازيابى يادگيرى رپيد   

پاسخگويى به هركودك و ابقاى آن ها در مدارس

   چرايى آموزش جبرانى؟ 
   وضعيت كنونى 

   نحوه اجراى بهتر استراتژى هاى بازيابى يادگيرى  

تـوسعـه سالمت روان و رفاه 
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دو سال از شروع همه گيرى كويد-19مى گذرد. در طول اين دو سال، شاهد بزرگترين بحران آموزشى بوديم كه اكثر 
كشورها مدارس خود را به عنوان راهبردى براى كاهش شيوع همه گيرى تعطيل كردند: در اوج اين همه گيرى، 90 

درصد از دانش آموزان در سراسر جهان نگران تعطيلى مدارس بودند كه پيامدهاى ويرانگرى را از نظر يادگيرى و 
درآمد ازدست رفته در پى داشت.

وضعيت بحران آموزش جهانى: مسيرى براى بهبودى  پيامدهاى 
كلى را بررسى كرد، اما بزرگى شوك هنوز به طور كامل درك 

نشده است. اين بحران از بسيارى جهات نابرابرى هاى موجود در 
آموزش را تشديد كرده است، به همين دليل است كه تمركز بر 
برابرى و بازيابى يادگيرى در بازگشت كودكان به مدارس بسيار 

مهم قلمداد مى شود.

از رهگذر اين ماموريت، بازيابى يادگيرى 2021، يونسكو، يونيسف، 
و بانك جهانى، تمام توان خود را براى ارائه راهنمايى و پشتيبانى 
به كشورها در جهت عبور از بحران به كار بستند. اين همكارى در 

حالى ادامه دارد كه نظام هاى آموزشى به مقابله با طوفان همه
 گيرى در حال گسترش ادامه مى دهند. با بازگشايى مدارس، 

ممكن است براى كشورها وسوسه انگيز باشد كه كار را در سيستم
 هاى آموزشى خود به طور معمول از سر بگيرند، و اين فرضيه را 

داشته باشند كه همه كودكان و جوانان به طور خودكار به مدرسه 
باز خواهند گشت و زمانى كه اين كار را انجام دهند، يادگيرى آن

 ها هم به زودى به مسير اصلى باز خواهد گشت. اين مسئله 
احتماال اشتباه بزرگى خواهد بود. براى جلوگيرى از تأثير منفى 
دائمى بر انباشت سرمايه انسانى و فراگيرى اجتماعى براى اين 

نسل، نظام هاى آموزشى بايد برنامه هاى بازيابى يادگيرى را به نحوى 
آماده سازند كه تركيبى مناسب از استراتژى هاى مبتنى بر شواهد را 
داشته باشد تا بتوانند به چالش بازيابى يادگيرى بپردازند. برنامه هاى 

بازيابى يادگيرى مى توانند از اقداماتى استفاده كنند كه در صورت 
تركيب، دانش آموزان را به مدرسه بازگرداند و از ماندن و ادامه 

تحصيل آن ها در مدارس اطمينان حاصل كنند، سطوح يادگيرى را 
اندازه گيرى كنند، مبانى برنامه درسى و محتواى ازدست رفته ضرورى 

را اولويت بندى كنند، كارايى يادگيرى را با اقدامات تكميلى افزايش 
دهند، و سرانجام، رفاه و حمايت روانى-اجتماعى را تضمين كنند.

از 3 تا 11 مارس 2022، يك نظرسنجى پالسى (مشاركتى) از طريق 
دفاتر كشورى يونيسف و كميته هاى ملى يونيسف براى ارزيابى 
ميزان مشاركت موثر كشورها در بازيابى يادگيرى انجام شد. در 

مجموع 122 كشور با مشورت با مقامات وزارت آموزش وپرورش به 
اين نظرسنجى پاسخ دادند.

اين گزارش بر اساس نتايج نظرسنجى و ساير منابع بنا شده است تا 
اهميت و پيشرفت انجام شده در پنج اقدام كليدى براى بازيابى 

آموزش را نشان دهد: رديابى شمار كودكانى كه به مدرسه بازگشته
 اند (دسترسى و حفظ)، اندازه گيرى سطوح يادگيرى فعلى دانش

 آموزان (سنجش)؛ تنظيم برنامه درسى براى تمركز بر دروس 
بنيادين (اولويت بندى)؛ اجراى برنامه هاى اصالح و جبران در مقياس 

وسيع براى رسيدگى به افت تحصيلى (افزايش)؛ و ارائه 
اقدامات فوق العاده براى رفاه كودكان (توسعه). اين گزارش 

همچنين به تامين مالى پايدار نه تنها براى بازيابى، بلكه 
جهت اصالح آموزش مى پردازد. با بررسى اقداماتى كه در 
حال حاضر توسط كشورها اجرا مى شود، اين گزارش 

قصد دارد كشورها را به سرعت بخشيدن به 
اقدامات بيشتر براى بازيابى يادگيرى تشويق 

كند.

مقـدمـه

https://www.unicef.org/media/111621/file/ The State of the Global Education Crisis.pdf .pdf
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تعطيلى مدارس
در دو سالى كه همه گيرى كوويد وجود داشت، مدارس به طور متوسط به مدت 20 هفته به طور كامل تعطيل و به مدت 
21 هفته ديگر نيمه تعطيل بوده اند (شكل 1 را ببينيد). داده هاى مركز جهانى نظارت بر تعطيلى مدارس يونسكو، نشان 

مى دهد كه از هر 10 كشور، 1 كشور مدارس خود را به مدت بيش از 40 هفته به طور كامل تعطيل كرده است. دانش
 آموزان در سراسر جهان از زمان شروع همه گيرى و قرنطينه هاى متعاقب آن، حدود 2 تريليون ساعت آموزش را از دست 

داده اند.

اختـالل:
تعطيلى مدارس، يادگيرى ازدست رفته

https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response
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امروزه، از هر پنج يادگيرنده، دو نفر همچنان با اختالالت قابل 
توجهى در آموزش مواجه هستند. طبق گزارش يونسكو، در پايان 

فوريه 2022، درحالى كه اكثر كشورها مدارس را به طور كامل باز 
كرده اند، 42 كشور مدارس را به طور جزئى باز كرده اند و شش كشور 

هنوز مدارس خود را به طور كامل بسته نگه داشته اند.1 

تأثير زنجيره اى تعطيلى مدارس مى تواند حيرت انگيز باشد و 
فراتر از حوزه آموزش احساس شود. عالوه بر عدم يادگيرى، 

تعطيلى مدارس كودكان را از مزاياى ايمنى، سالمت، تغذيه و رفاه 
كلى مدارس محروم مى سازد. تأثيرات تعطيلى مدارس دامنه وسيعى 

دارد: برآوردها نشان مى دهد كه 10 ميليون كودك ديگر ممكن است 
در اثر تعطيلى مدارس و مهدكودك ها در 11 ماه اوليه همه گيرى2 از 

مراحل اوليه رشد دور مانده باشند. تعطيلى مدارس پيامدهاى 
اقتصادى بلندمدتى نيز دارد: نسل فعلى يادگيرندگان ممكن است در 
نتيجه تعطيلى مدارس، 17 تريليون دالر درآمد در طول زندگى خود 
را از دست بدهند كه معادل 14 درصد از توليد ناخالص داخلى جهان 

امروز است.3 

يادگيرى ازدست رفته و شكاف ها

تعطيلى طوالنى مدت مدارس، نابرابرى هاى موجود در آموزش را 
عميق تر كرده است. در شكل 2 هر كشور بر اساس نسبت كودكانى كه 

مى توانند يك متن ساده را در سن 10 سالگى بخوانند و تعداد هفته
 هايى كه نظام مدرسه آن كشور تا تاريخ 28 فوريه 2022 به طور 

كامل بسته شده است، را نشان مى دهد. بسيارى از كشورهايى كه 
قبل از همه گيرى هم عملكرد ضعيفى در يادگيرى داشتند، تمايل به 

تعطيلى طوالنى تر مدارس هم داشته اند (در سمت راست پايين 
شكل)، اين اختالالت طوالنى مدت نابرابرى ها را تشديد كرد. 

مرور ادبيات موجود كه مبتنى بر شبيه سازى همه گيرى و مشاهدات 
واقعى در رابطه با آن بوده اند، نشان مى دهد كه يادگيرى در نتيجه 

تعطيلى مدارس كاهش مى يابد (شكل 3 را ببينيد). از بين 104 
كشور و منطقه كه در اين تحقيقات موجود بودند، 4 كشور از 5 

كشور داراى يادگيرى ازدست رفته بودند. به طور دقيق تر، 87 كشور و 
منطقه داراى يادگيرى ازدست رفته بودند، دو مورد گزارش كردند كه 

يادگيرى بهبود يافته است، و پنج مورد نتايج مختلطى را گزارش 
كردند، و 10 كشور اعالم كردند كه تغيير قابل توجهى نداشته اند.4  

اين نكته حائز اهميت است كه توجه داشته باشيم كه تأثيرات 
گزارش شده از همه گيرى بر اساس معيارهاى مختلف در اين پژوهش
 ها صورت گرفته است. عالوه براين، در مرور ادبيات، تنها 35 كشور از 

104 كشور اطالعاتى در مورد تأثير واقعى تعطيلى مدارس بر 
يادگيرى گزارش كرده بودند. لذا هنوز از تأثيرات واقعى همه گيرى بر 
دانش آموزان در بيش از 80 درصد كشورها و مناطق در سراسر جهان 

اطالعى نداريم. 

شكل 1. مدت زمان تعطيلى كامل مدارس، از 28 فوريه 2022

منبع: مركز جهانى نظارت بر تعطيلى مدارس يونسكو

اگر بتوانم و از دســتم بربيايد، اجازه 
نمى دهــم، حتى در زمان همه گيرى 

كرونا، هيچ كودكى مدرســه را ترك 
. كند

مآنپريــت، 22، هند

https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response
https://www.unicef-irc.org/publications/1176-covid-19-missing-more-than-a-classroom-the-impact-of-school-closures-on-childrens-nutrition.html
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cdev.13658
https://www.unicef.org/media/111621/file/ The State of the Global Education Crisis.pdf .pdf
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شكل 2. نسبت كودكانى كه مى توانند يك متن ساده بخوانند و مدت زمان تعطيلى مدارس، تا 28 فوريه 2022
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يادگيرى ازدست رفته، براى آسيب پذيرترين كودكان، شديدتر 
بوده است. مطالعات اخير نشان مى دهد كه دختران اغلب نسبت به 

پسران دچار افت يادگيرى بيشترى مى شوند: در مناطق روستايى 
پاكستان، دختران تقريباً در همه مهارت ها و پايه ها5 نسبت به پسران 

افت يادگيرى بيشترى داشتند و در انگلستان (اتحاديه)، دختران 
دبستانى تقريباً يك ماه و نيم (در مقايسه با پسرانى كه نيم ماه عقب 

بودند) تا تابستان 2021 از نظر مهارت خواندن عقب تر بودند6. در سطح 
جهانى، گزارش يونسكو زمان تعطيلى مدارس حاكى از آن بود كه 

هنجارها و انتظارات جنسيتى نيز بر توانايى دانش آموزان براى مشاركت 
در آموزش ازراه دور و بازگشت به مدرسه تأثير گذاشته است7. 

آسيب و زيان هاى بزرگ ترى نيز در ميان دانش آموزان و دانش آموزان 
مناطق روستايى محروم از نظر اجتماعى-اقتصادى، مشاهده مى شود: در 

مكزيك، داده هاى نظرسنجى خانوار نشان مى دهد كه يادگيرى ازدست
 رفته بسيار شديدتر در ميان دانش آموزان با وضعيت اجتماعى-اقتصادى 
پايين8، و در اتيوپى، يادگيرى دانش آموزان ابتدايى در مناطق روستايى 
يك سوم ميزان نرمال، درحالى كه در مناطق شهرى نصف بوده است.9  
دانش آموزان جوان معموالً آسيب بيشترى ديده اند: در هند (روستايى 

كارناتاكا)،10 در برزيل (سائوپائولو)11 و در ميان شركت كنندگان پلتفرم 

تدريس آنالين در كنيا12، در ميان دانش آموزان پايه هاى ابتدايى 
نسبت به كالس هاى باالتر، آسيب هاى بيشترى ديده اند.

چارچوب بازيابى سريع آموزش
همه گيرى كوويد-19 نابرابرى هاى عميق را آشكار كرد و گسترش داد، 

و پر واضح است كه آسيب پذيرترين اقشار به طور نامتناسبى تحت 
تأثير تعطيلى مدارس قرار گرفته اند. از رهگذر اين ماموريت: بازيابى 
يادگيرى 2021، يونسكو، يونيسف و بانك جهانى، تمام توان خود را 

براى ارائه راهنمايى و پشتيبانى به كشورهايى كه در حال عبور از 
بحران هستند، به كارگرفته اند.

(كويد-19) چيز خيلى جديدى ايجاد نمى كند، 
صرفا آنچه از قبل وجود داشت را تقويت مى كند. 
بنابراين، براى دانش آموزانى كه با مدرسه دست و 

پنجه نرم مى كنند، دانش آموزانى كه در مدرسه 
شكوفا مى شوند، و كسانى كه در آن رشد و ترقى 
مى كنند، ويروس كرونا اين وضعيت را برجسته تر 

مى كند.
پسر جوان، استراليا

منبع: محاسبات نويسندگان براساس داده هاى فقر يادگيرى (منعكس كننده 
سطح مطالعه در اواخر ابتدايى) از يونسكو و بانك جهانى و داده هاى يادگيرى 

مهارت هاى بنيادين از بررسى هاى خوشه اى چندگانه (منعكس كننده سطح 
ابتدايى خواندن) از پايگاه هاى داده جهانى يونيسف، 2011-2020، و داده ها در 

مورد تعطيلى مدارس توسط نظارت جهانى يونسكو بر تعطيلى مدارس، بوده 
است. 

نكته: داده هاى مهارت هاى يادگيرى بنيادى براى كشورهايى كه فاقد داده هاى فقر يادگيرى هستند 
(جمهورى آفريقاى مركزى، گامبيا، غنا، گينه بيسائو، كيريباتى، لسوتو، مغولستان، نپال، سائوتومه و 

پرينسيپ، سيرالئون، فلسطين، سورينام، تونگا، تركمنستان و زيمبابوه) استفاده شده است. سايه هاى 
روشن تر در تصوير فوق نشان مى دهد كه داده هاى دستيابى به مهارت ها براى هر كشور درج شده است. 

اندازه دايره تخمين سال 2020 از جمعيت 10 تا 14 ساله هر كشور را نشان مى دهد كه از بخش جمعيت 
سازمان ملل برآورد شده است. 

http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055351/Understanding_progress_in_the_2020_to_2021_academic_year.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
http://img.asercentre.org/docs/aserkn3-pager_06.09.211.pdf
http://img.asercentre.org/docs/aserkn3-pager_06.09.211.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3841775&download=yes
https://www.whizzeducation.com/wp-content/uploads/Kenya-Covid-Impact-SCREEN.pdf
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
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اولويت جهانى در متن اين بحران اين است كه اطمينان حاصل شود هر 
دختر و پسر به اندازه كافى براى بازگشت به مدرسه و جبران آموزش 

ازدست رفته، حمايت مى شود. 

اين گزارش در چهار فصل مختصر، اهميت و پيشرفت انجام شده در 
پنج اقدام كليدى براى بازيابى آموزش را ارائه مى نمايد كه با مخفف 

راپيد  بيان شده است. دسترسى به هر كودك و حفظ آن ها در مدرسه، 
ارزيابى سطوح يادگيرى فعلى، اولويت بندى اصول، افزايش يادگيرى 

فراگير، و توسعه سالمت روانى و رفاه اجتماعى. اين گزارش 
پيشنهادهايى براى تقويت چنين بازيابى در هر عنصر از چارچوب را ارائه 
مى دهد. اين امر به اركان چارچوب بازگشايى مدارس  اشاره مى كند و بر 
اساس نتايج يك نظرسنجى كوتاه (از اين پس با عنوان بررسى مشاركت 

(پالسى) ذكر خواهد  شد) ارئه شده است كه در اوايل مارس 2022 
براى دفاتر كشور يونيسف و كميته هاى ملى يونيسف صورت 

گرفت،13 كه 122 پاسخ دريافت نموده است. 

در نهايت، اين گزارش مالحظات حياتى الزم براى بازگشت به 
يادگيرى شامل حفاظت و گسترش بودجه هاى آموزشى، مبتنى بر 

درس هاى آموخته شده از يادگيرى ازراه دور، حمايت از معلمان، 
تعامل با جامعه، و هماهنگى بين شركا را مورد بحث قرار مى دهد. 

اين مالحظات مى تواند به اجراى موفقيت آميز عناصر پنج گانه راپيد 
كمك كند و راه را براى تغيير آموزش در دوران پس از همه گيرى 

هموار كند.

شكل 4. چارچوب بازيابى يادگيرى راپيد

شكل 3. تأثير تعطيلى مدارس بر نتايج يادگيرى بر اساس مطالعات موجود 28 فوريه 2022

زيان شديد
زيان متوسط
نه زيان نه بهبود
بهبود
مختلط
فاقد داده 

منبع: بر اساس 65 مطالعه كه اطالعات شبيه
 سازى شده (سايه هاى روشن تر) و مشاهده شده 

واقعى (سايه هاى تيره تر) زيان يا سود يادگيرى 
را گزارش مى كنند كه در مجموع 104 كشور و 

منطقه را پوشش مى دهد.

نكته: طبقه بندى شدت زيان يادگيرى بر اساس توزيع مقادير است (شديد = باالترين سطح توزيع). شديد بودن زيان برابر است با يكى از موارد؛ انحراف استاندارد 
باالى 0,3؛ عقب ماندگى بيش از 6 ماه در تحصيل؛ كمتر از 30 درصد معادل حضور در مدارس، بيش از 5 درصد كاهش در سهم دانش آموزانى كه قادر به انجام 
تكاليف هستند يا به مهارت رسيده اند، 10 درصد يا بيشتر كاهش در عملكرد، 10 درصد يا بيشتر كاهش در سال هاى حضور در مدرسه، يا 50 درصد يا بيشتر 

كاهش در تعليم ازدست رفته (متوسط سهم از دست دادن سال تحصيلى). زيان ها بدون توجه به سن يا درجه و موضوع بر اساس بزرگترين خسارت گزارش شده 
طبقه بندى مى شوند.

دسترسى
به همه كودكان و 
حفظ آن ها در مدارس

ارزيابى
 سطوح يادگيرى

اولويت دادن
 به دروس پايه

آموزش جبرانى
و پيشى گرفتن از آنچه 
ازدست رفته است

توسعه
سالمت روان و رفاه 
اجتماعى جهت 
آمادگى كودك براى 
يادگيرى

https://www.unicef.org/media/105286/file/Framework for Reopening Schools.pdf
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چرايى پيگيرى بازگشت به مدارس؟ 
حتى قبل از شيوع كوويد-19، 258 ميليون كودك و نوجوان در سنين دبستان و دبيرستان ترك تحصيل كرده بودند.14 در سال 

2020، تخمين زده شد كه 24 ميليون دانش آموز از دوره پيش دبستانى تا دوره سوم، به دليل اختالالت آموزشى ناشى از كوويد، 
در معرض خطر عدم بازگشت به مدرسه قرار داشتند.15 داده هاى در حال انتشار در مورد ترك تحصيل، تأثير واقعى تعطيلى 

مدارس را بر مشاركت كودكان در مدارس نشان مى دهد: در اوگاندا، حدود 1 نفر از هر 10 دانش آموز در سطوح ابتدايى و 
متوسطه در زمان بازگشايى به مدرسه باز نمى گردند16، و در كنيا، در نظرسنجى اخير از 4000 نوجوان 10 تا 19 ساله مشخص 

شد كه 16 درصد از دختران و 8 درصد از پسران پس از بازگشايى به مدرسه بازنگشته اند.17

دسترسـى 
به همه كودكان و حفظ آن ها در مدرسه؛

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373992
https://www.mediacentre.go.ug/sites/default/files/media/REPORT 2ND REVIEWED FOR DISSEMINATION 2021.pdf
https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2378&context=departments_sbsr-pgy&mc_cid=8d27443b6f&mc_eid=a25e001d8c
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همچنين، ما نيك مى دانيم كه هر چه كودكان و جوانان از مدرسه 
خارج شوند، احتمال ترك تحصيل آن ها بيشتر مى شود.18 براى 

ايجاد استراتژى هايى براى بازگرداندن همه يادگيرندگان به مدرسه و 
يادگيرى، ابتدا بايد همه كودكان و جوانانى را كه در مدرسه حضور 

ندارد را شناسايى كنيم، كه شامل همه كسانى كه ترك تحصيل 
كرده اند مى شود.

وضعيت موجود چگونه است؟
بر اساس داده هاى جمع آورى شده توسط نظرسنجى مشاركتى 

يونيسف، اكثر پاسخ دهندگان نشان دادند كه اطالعات مربوط به 
كودكانى كه به مدرسه بازگشته اند در دسترس است. در ميان پاسخ
 دهندگان به اين نظرسنجى، 75 درصد از كشورهاى با درآمد پايين 
و متوسط رو به پايين، در مقايسه با 90 درصد كشورهاى با درآمد 

متوسط رو به باال، اشاره كرده اند كه سياست گذاران اطالعاتى در 
مورد تعداد كودكانى كه به مدرسه بازگشته اند دارند (شكل 5 را 

ببينيد). اين نتايج مشابه يافته هاى يك سال پيش است19 كه در آن 
85 درصد از كشورها قادر به ارائه چنين برآوردى بودند. عالوه براين، 

75 درصد از اين پاسخ دهندگان گفتند كه كشورهايشان داده هاى 
سراسرى در رابطه با بازگشت كودكان به مدرسه را دارند. بااين حال، 

اطالعات سراسرى در همه كشورها در دسترس نيست. در ميان 
كشورهايى كه اطالعات را در دسترس داشتند، يك سوم كشورهاى 

كم درآمد گزارش كردند كه چنين اطالعاتى جزئى (نه در سطح 
ملى) يا بر اساس داده هاى بسيار محدود در سطح مدرسه است. 

براى كشورها بسيار مهم است كه بفهمند كدام گروه از كودكان به 
مدرسه باز نمى گردند. ترك تحصيل علل متفاوتى دارد، به همين 
دليل است كه عالوه بر حضور و پيشرفت دانش آموز، بايد در نظر 

داشت كه چگونه عوامل خارج از مدرسه مانند محدوديت هاى مالى، 
وضعيت خانوادگى، همساالن و عدم حمايت اجتماعى ممكن 

است بر خطر ترك تحصيل دانش آموز تأثير بگذارد. توانايى 
تفكيك اطالعات در مورد تعداد كودكانى كه به مدرسه باز     

مى گردند بر اساس جنسيت، موقعيت مكانى، ناتوانى يا متعلق به 
هر گروه محروم ديگر به كشورها كمك مى كند تا كسانى را كه 

برنمى گردند، رديابى كنند. در سال 2021، مكانيسم هاى مبتنى 
بر مدرسه براى رديابى دانش آموزان از گروه هاى آسيب پذير كه 
به مدرسه باز نمى گردند، تنها توسط تقريباً يك سوم كشورها 

گزارش شد، و تنها كشورهاى با درآمد متوسط و درآمد باال اغلب 
استفاده از اين معيار را گزارش كردند.20 نظرسنجى مشاركتى 

يونيسف در سال 2022 نشان مى دهد كه در ميان كسانى كه در 
دسترس بودن اطالعات مربوط به بازگشت كنندگان به مدرسه را 
گزارش مى دهند، بيش از 80 درصد مى توانند داده ها را بر اساس 

جنسيت تفكيك كنند، اين در حالى است كه كمتر از يك 
چهارم مى توانند داده ها را براساس وضعيت معلوليت تفكيك 

نمايند. با داده هاى تفكيك شده، مسئوالن سطح مدرسه و 
آموزش وپرورش محلى مى توانند با اقداماتى براى ثبت نام مجدد، 

به طور فعاالنه با دانش آموزان ارتباط برقرار كنند. 

شكل 5. سهم كشورهايى كه گزارش مى دهند اطالعات كودكانى كه ترك تحصيل كرده اند در دسترس 
است

اطالعات موجود در سطح كشور.اطالعات در مورد كودكان بازگشته به مدرسه موجود است.

نكته: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، در مارس 2022. تنها از كشورهايى كه پاسخ دادند كه اطالعات مربوط به كودكانى 
كه به مدرسه بازگشته اند، در دسترس است (101 كشور) سؤال شد كه در چه مقياسى اطالعات مذكور موجود است.

چگونه مى توان دسترسى و حفظ را بهتر داشت؟
با بازگشايى مدارس، نظارت بر ثبت نام مجدد كودكان و درك اينكه 

چرا برخى از كودكان به مدرسه بازنگشته اند بسيار مهم است. 
توسعه سيستم هاى هشدار اوليه براى شناسايى دانش آموزانى كه 

در معرض خطر ترك تحصيل هستند، مى تواند به مداخالت فراگير 
كمك كند. كمپين هاى ارتباطى بازگشت به مدرسه، چه عمومى و 
چه هدفمند براى دانش آموزان در معرض خطر، مى تواند به افزايش 
نرخ ثبت نام مجدد كمك كند. اين مسئله بسيار حائز اهميت است 
كه ارزش مدرسه و يادگيرى با والدين در ميان گذاشته شود و به 

آن ها اطمينان داده شود كه بازگرداندن فرزندانشان به آغوش 
مدرسه بى خطر و امن خواهد بود، زيرا نگرانى والدين در مورد 

خطرات سالمتى ممكن است مانع از بازگشت كودكان به مدرسه 
شود. راهبردهاى عملى براى رفع موانع اجتماعى-اقتصادى براى 

ثبت نام مجدد و بازگشت به مدرسه مى تواند شامل حصول 
اطمينان از رايگان يا حتى االمكان كم هزينه بودن خدمات، اطالع 
رسانى به والدين در مورد بورسيه هاى موجود، و ارائه وجوه نقدى 

به فرزندان خانواده هاى فقير باشد. با نگاهى به آينده، بايد بر 
تقويت بيشتر سيستم هاى اطالعاتى مديريت آموزش  تأكيد كرد تا 
از نظارت بر زمان واقعى و فردى كاركنان و دانش آموزان اطمينان 

حاصل شود. اقدامات منظم رديابى مبتنى بر مدرسه همچنين   
مى تواند به جمع آورى داده هاى تفكيك شده براى گروه هاى   

دانش آموزى كه بيشتر در معرض خطر هستند كمك كند.

برخى از دختران پس از كويد-19 به مدرسه  
    بازنگشتنـد،

 چون مى ترسند.
 الئه تيتيا، 17، چاد

تعداد كل:
122

درآمد باال
13

درآمد متوسط باال
40

درآمد متوسط پائين
45

درآمد پائين
24
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ارزيـابـى 
سطوح يادگيرى؛

چرا يادگيرى را ارزيابى كنيم؟
درك سطوح يادگيرى فعلى كودكان، مسير بازيابى يادگيرى آن ها را بهتر هدايت مى كند. براى مقابله با بحران يادگيرى، كشورها 

نخست بايد با ارزيابى سطوح يادگيرى دانش آموزان به بحران داده هاى يادگيرى بپردازند. با بازگشت دانش آموزان به مدرسه، 
ارزيابى سطح يادگيرى آن ها براى تسريع بهبود يادگيرى بسيار مهم است.
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آگاهى از اين مسئله كه آيا گسترش نتايج يادگيرى از زمان شروع 
همه گيرى بدتر شده است يا خير؟ حائز اهميت است. هنگامى كه 
كودكان در مورد سطح يادگيرى خود ارزيابى نمى شوند، احتمال 

بيشترى وجود دارد كه دانش و مهارت هاى اساسى را كه تمام 
يادگيرى هاى آينده بر اساس آن ها ساخته مى شود، را از دست 

بدهند. برآورد ميزان يادگيرى ازدست رفته و همچنين محتواى خاص 
ازدست رفته، به كشورها كمك مى كند تا استراتژى هاى بازيابى 

يادگيرى مناسب را طراحى كنند. در سطح جهانى و ملى، داده هاى 
مربوط به يادگيرى ازدست رفته مى تواند مبنايى براى تالش هاى 

بازيابى باشد تا منابع را در جايى كه بيشتر مورد نياز است بسيج 
كنند. در سطح مدرسه و كالس درس، داده هاى ارزيابى تشخيصى 

براى كمك به معلمان جهت سنجش سطح يادگيرى دانش آموزان و 
شناسايى شكاف هاى يادگيرى به منظور اطالع رسانى آموزش ضرورى 

است. 
براى سياستگذاران، مديران مدارس و معلمان حياتى است كه به 

داده هاى يادگيرى كه منعكس كننده وضع موجود و شرايط آن هاست 
دسترسى داشته باشند و داده هاى يادگيرى مى بايست به زيرگروه

 هاى مختلفى از دانش آموزان تفكيك شده باشد، به طورى كه آن ها 
بتوانند آموزش را هدف قرار دهند و بازيابى يادگيرى دانش آموزان را 

تسريع نمايند.

وضعيت موجود چگونه است؟
در سطح جهانى، تنها يك ششم كشورها داده هاى واقعى را در مورد 
تغيير نتايج يادگيرى به دليل همه گيرى منتشر كرده اند (شكل 3 را 
ببينيد). اكثر كشورهاى با درآمد كم و متوسط، يا شبيه سازى اثرات 
همه گيرى دارند يا اصًال داده اى ندارند. دسته بندى اخير ارزيابى ها، 

از جمله ارزيابى هاى بين المللى در مقياس بزرگ و نظرسنجى
 هاى خانگى، حكايت از وجود شكاف هايى در رابطه با داده ها و 

اطالعات دارد و اين روند در دهه گذشته غالب بوده است: 
حدود يك چهارم كشورها اطالعاتى در مورد سواد پايه در 

ادبيات و رياضى ندارند، و در گروه هاى سنى، كمتر از دو كشور 
از هر پنج كشور داده هاى ارزيابى در مورد كودكان خردسال در 

حدود 5 سال دارند21. تالش هاى جهانى موجود براى تقويت 
ارزيابى وضعيت كه شامل؛ داده هاى يادگيرى فشرده كه هدف 
آن بهبود در دسترس بودن و به موقع بودن داده هاى ارزيابى 
در كشورهاى با درآمد كم و متوسط است؛ پروژه كويد-19: 

نظارت بر آثار برآمده از دست آوردهاى يادگيرى كه نتايج 
يادگيرى را در شش كشور آفريقايى اندازه گيرى مى كند؛ و 

مدل يادگيرى مهارت هاى بنيادين ميكس، كه كودكان 7 تا 
14 ساله را هم در مدرسه و هم در خارج از مدرسه پوشش مى

 دهد.

بر اساس نظرسنجى مشاركتى يونيسف، سه چهارم پاسخ
 دهندگان اظهار داشتند كه كشورشان در حال اجراى اقدامات 
اصالحى براى كاهش يادگيرى ازدست رفته هستند. 60 درصد 

اين پاسخ دهندگان اشاره كرده اند كه كشورهايشان برنامه اى 

نظام مند براى سنجش يادگيرى پس از بازگشايى در سطح ملى يا 
منطقه اى دارند (شكل 6 را ببينيد). اين امر نشان دهنده بهبود نسبت 

به سال 2021 است22 كه تنها كمى بيش از يك سوم كشورها 
گزارش دادند كه اقداماتى را براى ارزيابى دانش آموزان به روش 

استاندارد انجام داده اند. 

برنامه هاى سنجش ميزان يادگيرى دانش آموزان به ميزان قابل 
توجهى بر اساس سطح درآمد، متفاوت است. نيمى از پاسخ دهندگان 

از كشورهاى كم درآمد يك برنامه نظام مند را در سطح ملى يا 
منطقه اى گزارش مى دهند، درحالى كه بقيه نشان مى دهند كه    

داده هاى يادگيرى دانش آموزان در مقياس كوچك (يا در سطح 
مدرسه) اندازه گيرى مى شود يا اصًال اندازه گيرى نمى شود.       

ارزيابى هاى سراسرى اغلب فقط براى مقاطع يا سنين خاص انجام 
مى شود. در كشورهايى كه از طرح هاى سطح مدرسه براى اندازه

 گيرى يادگيرى استفاده مى شود، مدارس مى توانند از ارزيابى هاى 
تشخيصى براى كمك به معلمان جهت درك سطوح يادگيرى دانش

 آموزان هنگام ورود مجدد به كالس هاى درس استفاده كنند. بيش از 
80 درصد از كشورهاى پردرآمد پاسخ دهنده، گزارش كردند كه 

برنامه اى نظام مند جهت اندازه گيرى سطوح يادگيرى پس از بازگشت 
كودكان به مدرسه در سراسر كشور يا در سطح منطقه دارند.

چگونه يادگيرى را بهتر ارزيابى كنيم؟
بهبود اندازه گيرى يادگيرى براى همه كودكان به معناى افزايش در 

دسترس بودن ارزيابى هاى منظم، به موقع و فراگير است.       
ارزيابى هاى يادگيرى در مقياس بزرگ بايد شامل افرادى شود كه 

شكل 6. سهم كشورهايى كه يك برنامه نظام مند براى سنجش ميزان يادگيرى كودكان پس از بازگشايى مدارس گزارش 
كرده اند.

سطح كشورى منطقه اى مقياس كوچك (سطح مدرسه) اجرا نشده

درآمد پائين
16

درآمد متوسط پائين
32

درآمد متوسط باال
31

درآمد باال
11

تعداد كل:
90

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. تنها كشورهايى كه اعالم كردند برنامه هاى اصالحى براى كاهش يادگيرى 
ازدست رفته اجرا مى كنند (90 كشور)، مورد پرسش و مطالعه قرار گرفتند و از آن ها پرسيده شد كه آيا برنامه اى نظام مند براى 

اندازه گيرى ميزان يادگيرى كودكان پس از بازگشايى مدارس دارند يا خير؟

https://www.unicef.org/partnerships/learning-data-compact
https://covid19.uis.unesco.org/learning-loss/
https://covid19.uis.unesco.org/learning-loss/
https://mics.unicef.org/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/lessons_on_education_recovery.pdf
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اغلب حذف شده اند يا كمتر ديده مى شوند، مانند كودكان در 
كشورهاى با درآمد پايين و متوسط، كودكان ترك تحصيل كرده و 

كودكان داراى معلوليت.

اولين قدم مهم در چرخه ارزشيابى، درك سطوح يادگيرى فردى 
دانش آموزان از طريق استفاده از ارزيابى تشخيصى است. ابزارهاى 

تشخيصى ساده و آماده اى وجود دارند كه معلمان مى توانند از آن ها 
براى درك و ارزيابى سطوح يادگيرى فعلى استفاده كنند و دولت ها 

بايد اطمينان حاصل كنند كه معلمان از حمايت كافى براى 
استفاده از آن ها برخوردار هستند. اطالعات به دست آمده از اين 

ارزيابى ها براى طراحى طرح  درس، فعاليت هاى اصالحى و برنامه
 هاى جبرانى و تكميلى كه آموزش را بر اساس نيازهاى فعلى دانش

 آموزان هدف قرار مى دهند، حياتى است.

در كالس هاى درس، معلمان بايد در انجام ارزيابى هاى تكوينى 
(ارزيابى براى يادگيرى) و جمع بندى (ارزيابى يادگيرى)، به ويژه در 
پرتو اختالالت مرتبط با كوويد مانند روش هاى يادگيرى ازراه دور و 

برنامه هاى درسى مختصر، حمايت شوند. ارزشيابى تكوينى، به 
ويژه، نقشى كليدى در تسريع روند بازيابى يادگيرى ايفا مى كند، 
زيرا بازخورد مستمرى را هم به معلمان و هم به فراگيران ارائه   

مى دهد تا شيوه هاى خود را بر اين اساس تنظيم كنند23. در 
حمايت از استفاده از ارزيابى ها در مواردى كه ظرفيت محدود است، 

كشورها بايد اندازه گيرى يادگيرى پايه را در سطح كالس در 
اولويت قرار دهند.

تعطيلى مدارس باعث اختالل در 
يادگيرى و منجر به عملكرد ضعيف 

دانش آموزان ما شد.
جان كالومو، مدير، ماالوى
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اولـويت بنـدى 
تدريس دروس پايه؛

چرايى اولويت بندى؟
حتى قبل از همه گيرى كويد-19، جهان با يك بحران يادگيرى دست و پنجه نرم مى كرد. داده هاى قبل از همه گيرى نشان 
مى دهد كه نيمى از كودكان ده ساله ساكن در كشورهاى با درآمد پايين و متوسط قادر به خواندن يا درك يك داستان ساده 

نبودند.24 امروزه اين رقم به دليل تعطيلى مدارس تا 70 درصد تخمين زده مى شود25. از آنجايى كه سواد و رياضى زيربناى 
اصلى براى يك زندگى آموزشى26 است، بعيد است كه كودكان بدون توسعه اين مهارت هاى اساسى، استانداردهاى يادگيرى را 

در هر كالس برآورده كنند. 
تا سپتامبر 2021، حدود 131 ميليون دانش آموز در 11 كشور، سه چهارم از يادگيرى حضورى خود را به دليل تعطيلى مدارس 
ناشى از كوويد از دست داده بودند. در ميان آن ها، 59 درصد - يا نزديك به 77 ميليون نفر - تقريباً تمام زمان آموزش حضورى 

را از دست دادند.
شواهد به دست آمده از شرايط اضطرارى گذشته و شبيه سازى  زيان هاى اقتصادى نشان داده اند كه تعطيلى مدارس ممكن است 

باعث آسيب طوالنى مدت شود و براى گروه هايى از كودكان با سطح تحصيالت پايين تر، اثرات منفى از جمله درآمد كمتر و 
بيكارى بيشتر در بزرگسالى، را به همراه خواهد داشت.27

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/395151571251399043/ending-learning-poverty-what-will-it-take
https://www.unicef.org/media/111621/file/ The State of the Global Education Crisis.pdf .pdf
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عامل اصلى اين موضوع اين است كه، حتى قبل از همه گيرى، بيشتر 
برنامه هاى درسى ملى بيش از حد بلندپروازانه توصيف مى شدند كه 
براى معلمان و دانش آموزان ايده آل طراحى شده بود و واقعيت هاى 

موجود را ناديده مى گرفتند.28 كويد-19با كاهش بيشتر زمان 
آموزشى اين مشكل را تشديد كرد. و باعث شد كه تعداد دانش آموزان 

بدون حداقل سطح سواد و رياضى افزايش يابد.

در پى تعلل در اقدام مقتضى، يادگيرى هاى ازدست رفته به مرور زمان 
تشديد خواهند شد و دانش آموزانى كه عقب بودند، بيش از پيش 
عقب خواهند ماند. با توجه به اينكه زمان آموزشى بسيار زيادى 
ازدست  رفته است، تالش هاى بازيابى يادگيرى بايد بر محتواى 

ضرورى ازدست رفته و اولويت بندى اساسى ترين مهارت ها و دانش هاى 
مورد نياز براى پيشرفت تمركز كند. انجام اين كار مستلزم حصول 
اطمينان از تمركز برنامه هاى درسى بر مهارت ها و دانش هايى است 

كه كودكان در كالس هاى مربوط به خود به آن نياز دارند.

وضعيت موجود چگونه است؟
بر اساس نظرسنجى مشاركتى يونيسف، به نظر مى رسد تلفيق برنامه 

درسى، اقدامى است كه معموالً توسط كشورهاى با درآمد كم و 
متوسط پايين اتخاذ مى شود. به طورى كه 70 درصد از پاسخ دهندگان 

از اين كشورها گزارش داده اند كه برنامه درسى را در سطح ملى يا 
منطقه اى به اختصار انجام مى دهند (شكل 7 را ببينيد). اين مساله 

نسبت به سال 2021 افزايش يافته است، در آن زمان حدود نيمى از 
كشورهاى كم درآمد گزارش كرده بودند كه اولويت بندى را در رابطه 

با حوزه هاى خاص درسى يا مهارت هاى مشخصى انجام داده اند.29 اين 
درحالى است كه تنها يك كشور از هر پنج كشور پردرآمد پاسخ

 دهنده چنين تغييراتى را در برنامه درسى انجام داده اند كه احتماالً 
به دليل دوره هاى كوتاه تر تعطيلى مدارس بوده است.

نحوه اولويت بندى بهتر؟
تعديل محتواى برنامه درسى براى حمايت از بازيابى يادگيرى 

ضرورى است. كشورها مى توانند برنامه هاى درسى را در 
سراسر دروس و در موضوعات مختلف ادغام كنند تا مهم ترين 

مهارت ها و دانش موردنياز براى دانش آموز در هر پايه را 
اولويت بندى كنند. اولويت بايد به آن دسته از مهارت هايى 
داده شود كه پيش نيازهاى يادگيرى هاى بيشتر هستند، از 

جمله يادگيرى پايه مانند سواد، رياضى و قابليت هاى 
اجتماعى-عاطفى پايه. همچنين بايد به محتواى ضرورى 

ازدست رفته اولويت داده شود، كه از طريق ارزيابى سطوح 
فعلى يادگيرى قابل شناسايى است.

در بلندمدت، كشورها بايد روند اصالح برنامه درسى را نيز 
بازنگرى كنند. درحالى كه عالقه به افزايش بار بيش از حد 
برنامه درسى زياد است، اما برنامه هاى درسى بايد طورى 

طراحى شوند كه دانش آموزان در جايگاه كنونى خود ديده 
شوند- به طورى كه در هر زمان، آن ها در حال يادگيرى 

مطالب متناسب با سطح خود باشند - و آنچه را كه براى ورود موفق 
به كالس بعدى بايد بدانند، پوشش داده شود. 

از نظر عملياتى، اين امر مستلزم تشكيل تيم هايى از كارشناسان 
برنامه ريزى درسى است كه مى توانند مبانى، پيش نيازها و محتواى 

ازدست رفته ضرورى را شناسايى كنند. سپس، موضوعات آموزشى به
 روزشده و اهداف متناسب با سطح كالس، راهنماى معلمان و ساير 

اسناد درسى بايد توليد شود. همچنين، اين مسئله ممكن است 
تضمينى براى استفاده از مواد آموزشى و يادگيرى - مانند كتاب هاى 
درسى و كتاب هاى دانش آموزى - انعطاف پذير باشد، به طورى كه اين 
مطالب با سطوح يادگيرى دانش آموزان و نه لزوماً كالس درس فعلى 

آن ها هماهنگ باشد.

به معلمان بايد راهنمايى روشنى در قالب آموزش در مورد برنامه 
درسى تلفيقى يا اولويت بندى شده ارائه شود. در نهايت، بايد مراقب 

بود كه محتويات ارزيابى هاى يادگيرى آينده مطابق با آن تنظيم 
شود تا اطمينان حاصل شود كه آن ها با آنچه اكنون آموزش داده 

مى شود، همسو هستند.

شــكل 7. ســهم كشورهايى كه برنامه درســى مختصر و اولويت بندى شده را گزارش مى كنند.

توجه: نظرســنجى مشــاركتى يونيســف، مارس 2022. فقط از كشــورهايى كه اعالم كردند برنامه هاى اصالحى براى كاهش 
يادگيرى ازدســت رفته را اجرا نموده اند (90 كشــور) در مورد اقدامات تعديل و مقياس اجراى آن ها ســؤال شــد.    

در سطح كشور جزئى در ســطح منطقه اى

پائين درآمد 
16

درآمد متوســط به پائين
32

درآمد متوسط به باال
31

درآمد باال
11

تعداد كل:
90

 اينجا در مدرســه معلم از تخته سياه براى آموزش
 و رفع اشــكاالت ما استفاده مى كند. وقتى در

 منزل درس مى خوانديم، كار براى ما دشــوا تر بود،
زيرا ديگــر معلم آنجا نبود تا ما را اصالح كند

آريادنا، 10، اكوادور
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افـزايـش 
آموزش جبرانى؛

چرا «آموزش جبرانى»؟
مطالعات انجام شده در كشورهاى با درآمد كم و متوسط نشان مى دهد كه در نتيجه همه گيرى، يادگيرى ازدست رفته به 

صورت اساسى در سراسر سيستم رخ داده است. ادبيات مربوط به يادگيرى ازدست رفته تا حد زيادى بر يادگيرى تحصيلى 
متمركز شده است، اما توجه به اين نكته مهم است كه مدارس همچنين مكانى براى يادگيرى اجتماعى و عاطفى نيز 

هستند و تعطيلى مدارس مى تواند بر تنظيم هيجانى، خودكارآمدى و مهارت هاى اجتماعى كودكان تأثير بگذارد.30 
پيامدهايى كه بر همه يادگيرندگان تأثير مى گذارد، به ويژه براى آن هايى كه در سال هاى اوليه هستند نگران كننده است. 

تعطيلى پيش دبستانى، كودكان خردسال را از رشد جامع، از جمله مهارت هاى اجتماعى و عاطفى، كه براى يادگيرى 
بيشتر اساسى هستند، محروم مى كند.

https://riseprogramme.org/publications/importance-students-socio-emotional-learning-mental-health-and-wellbeing-time-covid-19
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عوامل بى شمارى در كاهش يادگيرى نقش دارند، حتى 
زمانى كه گزينه هاى يادگيرى ازراه دور توسط كشورها ارائه 

مى شود. اين  عوامل شامل دسترسى و آمادگى براى 
يادگيرى ازراه دور مى شوند. تخمين ها نشان مى دهد كه يك 

سوم دانش آموزان از مدارس پيش دبستانى تا دبيرستان  
نمى توانند با برنامه هاى ديجيتالى و پخش برنامه هاى 

يادگيرى ازراه دور ارتباط برقرار كنند. معلمان اغلب براى 
ارائه آموزش ازراه دور/آنالين آمادگى الزم را نداشتند.31 در 

سال 2021، تنها 22 درصد از كشورهاى كم درآمد گزارش 
دادند كه آموزش هاى ويژه اى به معلمان براى آموزش ازراه دور 

ارائه كرده اند.32 

عوامل ديگر عبارتند از: حمايت محدود والدين به ويژه در 
ميان والدين كم سواد33 و خانواده هاى كم درآمد34؛ فقدان 

حمايت بزرگساالن در خانه، اغلب به دليل فشارهاى رقابتى 
كار يا مراقبت از اعضاى سالمند خانواده، كه مى تواند به دليل 
از دست دادن سرپرستان نيز باشد، تخمين زده مى شود بيش 

از پنج ميليون كودك در سراسر جهان يكى از والدين يا سرپرستان 
خود را به دليل كويد-19 از دست داده باشند35؛ عالوه براين، شواهد 

نشان مى دهد كه فقدان تعامالت حضورى با همساالن در طول 
تعطيلى مدرسه مى تواند به يادگيرى ازدست رفته منجر شود.36

وضعيت موجود چگونه است؟
در مارس 2022، نظرسنجى مشاركتى يونيسف از كشورها 
درخواست كرد تا در مورد اطالعات برنامه هاى اصالحى در 

حال اجرا و مقياس آن ها گزارشى تهيه نمايند. در ميان 
پاسخ دهندگان با هر گونه برنامه اصالحى، بيش از 60 

درصد كشورهاى پاسخ دهنده شرح دادند كه از معلمان 
براى آموزش هدفمند حمايت مى كنند. بااين حال، 

مقياسى كه در آن حمايت از معلمان ارائه مى شود متفاوت 
است. فقط يك چهارم از پاسخ دهندگان گزارش كردند كه 

حمايت از معلمان براى انطباق تدريس خود در سطح 
كشور ارائه شده است (شكل 8 را ببينيد). در ميان 

كشورهاى با درآمد پايين و متوسط پايين، اين نسبت 
كمتر بود و كمتر از 20 درصد از پاسخ دهندگان گزارش 

دادند كه چنين حمايتى از معلمان در سراسر كشور ارائه 
شده است.

شواهد حاكى از آن است كه برنامه هاى با طراحى مناسب، 
از جمله آموزش در سطح خرد به گروه هاى كوچك دانش
 آموزان، مداخالت غيرمستقيم مانند تدريس خصوصى و 
مربيگرى فردى، و تسريع و تسهيل (يعنى تمركز تنها بر 
مهمترين مهارت ها و دانش ها براى يك كالس خاص) در 

كمك به دانش آموزان براى رسيدن به يادگيرى موثر 
هستند.37 يك سال پيش، بيش از دو سوم كشورها 

گزارش دادند كه اقدامات اصالحى براى رفع شكاف هاى 

يادگيرى به طور گسترده براى دانش آموزان دبستانى و متوسطه در 
زمان بازگشايى مدارس اجرا شد.38 

بااين حال، داده هاى مطالعه مشاركتى يونيسف در سال 2022 نشان 
مى دهد كه برخى اقدامات بازيابى بيشتر از ديگر موارد دنبال شده

 اند. تنها 21 درصد از كشورهاى پاسخ دهنده برنامه هاى فردى خود 
هدايت شونده را اجرا مى كنند و 15 درصد برنامه هاى آموزشى و 

مربيگرى را در سطح ملى يا زيرملى اجرا مى كنند،

     

شكل 8. سهم كشورهايى كه از معلمان حمايت مى كنند تا تدريس خود را با سطوح يادگيرى 
دانش آموزان تطبيق دهند.

سطح كشورى بصورت جزئى در سطح منطقه اى

درآمد پائين
16

درآمد متوسط به پائين
32

درآمد متوسط باال
31

درآمد باال
11

تعداد كل:
90

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. فقط از كشورهايى كه اعالم كردند برنامه هاى اصالحى بلندمدت يا كوتاه
 مدت براى كاهش افت يادگيرى اجرا نموده اند (90 كشور) در مورد حمايت از معلمان سؤال پرسيده شده است.

شكل 9. انواع راهبردهاى بازيابى يادگيرى در حال اجرا و مقياس اجراى آن ها

كشورى بصورت جزئى در سطح منطقه
مقياس كوچك-سطح مدرسه اجرا نشده

افزايش زمان آموزش

برنامه هاى فردى شده خود
يادگيرى

طرح هاى تدريس خصوصى و
هدايت كردن

برنامه هاى تسريع يادگيرى

برنامه هاى جبرانى براى 
بازماندگان از تحصيل

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. فقط از كشورهايى كه اعالم كردند برنامه هاى اصالحى براى كاهش افت 
يادگيرى اجرا مى نمايند (90 كشور)، در مورد استراتژى هاى بازيابى يادگيرى و مقياس اجراى آن ها سؤال شد.

https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261114
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=cpre_workingpapers
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352464222000050
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352464222000050
https://www.mdpi.com/2227-7102/12/2/105
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احتماالً به اين دليل كه چنين اقداماتى نياز به سرمايه گذارى بيشترى 
دارد. استراتژى هايى مانند زمان آموزش طوالنى تر و يادگيرى سريع و 

برنامه هاى فراگير گسترده تر هستند، حدود 40 درصد از پاسخ
 دهندگان گفتند كه اين اقدامات در سراسر كشور يا در سطح ملى 

اجرا شده است (شكل 9 را ببينيد).

كشورهايى كه تجربه تعطيلى طوالنى تر و كامل مدارس را داشته اند، 
احتمال اينكه اين استراتژى هاى بازيابى يادگيرى را در سراسر كشور 

اجرا نمايند بيشتر است. اين امر به ويژه در ميان كشورهاى پاسخ
 دهنده با درآمد متوسط به باال، قابل مشاهده و برجسته است. بيش از 

دو سوم از كشورهايى كه بيش از 20 هفته تعطيلى كامل مدارس را 
تجربه كرده اند، در مقايسه با حدود يك سوم كشورهايى كه تجربه 20 
هفته يا كمتر را دارند، حداقل يك چنين استراتژى را در سراسر كشور 

اجرا مى كنند. براى هفته هاى تعطيلى كامل مدارس شكل 10 را 
ببينيد. كشورهاى كم درآمد براى به كار بردن راهبردهاى بازيابى 

يادگيرى در سطح بزرگ با چالش هاى بيشترى روبرو هستند. در ميان 
كشورهايى كه تعطيلى طوالنى تر مدارس (بيش از 20 هفته) را داشته
 اند، احتمال اينكه كشورهاى با درآمد پايين يا متوسط پايين يكى از 

اين استراتژى هاى بازيابى يادگيرى را در سراسر كشور اجراء كنند 42 
درصد كمتر از كشورهاى ثروتمندتر، است.

چگونه مى توان استراتژى هاى بازيابى يادگيرى را بهتر 
اجرا كرد؟

هر نظام آموزشى بايد يك برنامه بازيابى يادگيرى حاوى تلفيقى 
از استراتژى هاى مبتنى بر شواهد و متناسب با زمينه اتخاذ 

نمايد. انجام اين مهم مى تواند به اين گروه از دانش آموزان اين 
اطمينان را بدهد كه عليرغم زمان ازدست رفته، آن ها آموزشى را 

دريافت مى كنند كه معادل نسل هاى قبلى خواهد بود. براى 
تسريع بازيابى يادگيرى مى توان استراتژى هاى متعددى را اتخاذ 

كرد.

كشورها مى توانند كارايى آموزش كالس را از طريق رويكردهاى 
آموزشى جديد يا تقويت شده كه به  طور  تجربى ثابت شده براى 

تسريع يادگيرى و بازيابى زيان هاى يادگيرى موثر هستند، 
افزايش دهند. براى مثال، آموزش هدفمند، كه ممكن است 

دانش آموزان را بر اساس نيازهاى يادگيرى كنونى شان به جاى 
سن يا كالس شان گروه بندى كند، نتايج يادگيرى را تا 75 صدم 

انحراف استاندارد بهبود مى بخشد.39 

ارائه آموزش به معلمان در استفاده از ارزيابى هاى تشخيصى 
براى شناسايى سطوح يادگيرى دانش آموزان، شكاف هاى دانش 
و مهارت ها و انطباق آموزش بر اساس اين شكاف ها بسيار مهم 

خواهد بود.40 گذشته از كمبودهاى آموزشى، موانع بر سر راه 
ايجاد آموزش متناسب با نيازها مى تواند شامل تعداد كم معلم 

يا نسبت بسيار زياد دانش آموز به معلم باشد. در چنين مواردى، 

پرداختن به چنين موضوعاتى براى كشورها براى اجراى واقع بينانه 
اين استراتژى ها مهم خواهد بود.

در رويكردهاى آموزشى جديد معلمان عالوه بر مهارت آموزى به 
آموزش هايى نياز دارند كه به آن ها توانايى برآمدن از عهده دانش
 آموزانى با سطوح پايين تر يادگيرى و همچنين ارائه حمايت هاى 

روانى-اجتماعى به دانش آموزان را ارائه بكند. حمايت از معلمان به
 وسيله دوره هاى مستمر حرفه اى، مربيگرى و نيروى متخصص 

(مانند كاركنان فناورى اطالعات و ارتباطات) براى اجراى استراتژى
 هاى بازيابى يادگيرى حياتى خواهد بود. براى نمونه، آموزش جديد 

در مورد استفاده از فناورى ديجيتال مرتبط و قابل دسترس در 
برنامه آموزشى مى تواند مهارت هاى ديجيتال معلمان را كه در طول 

تدريس ازراه دور به دست مى آيند، را تقويت كند. چنين آموزشى بايد 
آموزش ديجيتال، برنامه ريزى درسى، انجام ارزيابى ها و استفاده از 

داده ها، و تعامل همتا به همتا را پوشش دهد. سپس معلمان

شكل 10. سهم كشورهايى كه حداقل يك استراتژى بازيابى يادگيرى در سطح كشورى را اعالم    
كرده اند بر اساس ميزان درآمد كشور و مدت زمان تعطيلى مدارس.

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. در مجموع 121 كشور در اين بررسى لحاظ شده اند. از آن ها پرسيده شد 
كه آيا استراتژى هاى بازيابى يادگيرى زير در حال اجرا هستند: حمايت از معلمان براى انطباق تدريس خود با سطوح يادگيرى 

دانش آموزان، افزايش زمان آموزش، برنامه هاى فردى شده خود-يادگيرى، تدريس خصوصى و هدايت كردن (از جمله حمايت 
مالى)، برنامه هاى يادگيرى سريع/ ساير مداخالت با بازه زمانى كوتاه تر، و برنامه هاى تطبيقى براى كودكانى كه ترك تحصيل 

كرده اند. اين رقم شامل كوزوو (در چارچوب قطعنامه 1244 شوراى امنيت سازمان ملل متحد (1999)) نمى شود كه اطالعات 
مربوط به تعطيلى مدارس براى آن در دسترس نيست. اطالعات مربوط به تعطيلى مدارس از نظارت جهانى يونسكو بر تعطيلى 

مدارس اخذ شده است.

تعطيلى كامل
 بيش از 20 هفته

درآمد پائين يا متوسط رو به پائين (تعداد: 69)

تعطيلى كامل
كمتر از 20 هفته

%32
(25 كشور)

%67
(27 كشور)

%24
(41 كشور)

%39
(28 كشور)

دلم تنگ شده بود كه در مدرسه در يك اتاق 
روشن مى نشينم نه جلوى كامپيوتر، و دوست 

دارم با دوستان و معلمانم باشم.

مارتا، 10، جورجيا

درآمد باال يا متوسط رو به باال (تعداد: 52)

https://assets-global.website-files.com/61366d43ebd6df56d9b67a11/61817882eaf4fc53582e1055_Targeted_Instruction_RGB_10-30-21.pdf
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مى توانند از ابزارهاى مختلفى براى كمك به آموزش تطبيقى و مرور 
مفاهيم در كالس هاى درس استفاده كنند. با بهبود دانش و آشنايى 
با ابزارهاى ديجيتال، معلمان مى توانند به دانش آموزان كمك كنند 

تا برنامه هاى يادگيرى خودراهبرى يا منابع آموزشى را براى 
موضوعاتى كه در آن به بيشترين كمك احتياج دارند، شناسايى 

كنند.

آموزش در كالس را مى توان با راهبردهاى بازيابى مانند برنامه هاى 
يادگيرى خودراهبرى و آموزش گروهى كوچك تقويت كرد. برنامه

 هاى خود هدايت شونده به دانش آموزان اجازه مى دهد تا با سرعت 
متناسب با خود پيشرفت كنند و مى توان آن ها را از طريق كاغذ و 

مداد يا از طريق برنامه هاى رايانه اى و اغلب تطبيقى ارائه كرد. ثابت 
شده است كه تدريس خصوصى در گروه هاى كوچك در بازيابى 

يادگيرى مؤثر است، حتى زمانى كه كسانى كه آموزش را ارائه     

مى دهند، معلمان خصوصى نيستند. تحت اين رويكرد با يك ديدگاه 
بلندمدت، بايد مسيرهاى يادگيرى چندگانه فعال شوند تا همه 

كودكان بتوانند مسير يادگيرى مناسب با اهدافشان را دنبال كنند. اين 
امر به ويژه در مواردى كه تفاوت ها افزايش يافته است صادق است و 
كودكان براى تكميل يادگيرى خود به شيوه هاى پوياترى نياز دارند.

در نهايت، يكى ديگر از گزينه ها براى تسريع بازيابى يادگيرى، 
گسترش زمان آموزشى است. اين مى تواند شامل تغيير تقويم مدرسه 

با تنظيم روزهاى شروع يا پايان يا كوتاه كردن تعطيالت، مدرسه 
تابستانى، يا طوالنى تر كردن روزها يا هفته هاى مدرسه براى پوشش 

دادن ساعات بيشترى باشد. از زمان آموزشى اضافى، مى بايست به
 صورت خردمندانه در كنار روش هاى تربيتى كه براى بهبود كارايى 

آموزش هستند، و با در نظر گرفتن نيازهاى معلمان كه مسئوليت هاى 
خانوادگى و سرپرستى دارند، بهره برد.
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 تـوسعـه7
سالمت روان و رفاه؛

چرايى حمايت از رشد همه جانبه كودك؟
حتى قبل از كويد-19، ما مى دانستيم كه مدارس عالوه بر آموزش، در نقش پلتفرم هاى مهمى براى ارائه ساير خدمات 

ضرورى، كه به ارتقاى رفاه كلى كودكان كمك مى كند، هستند. بدون مدرسه، كودكان وعده هاى غذايى، خدمات بهداشتى 
حياتى، واكسيناسيون و حمايت هاى روانى-اجتماعى را از دست مى دهند. همگى اين موراد منجر مى شود تا والدين براى 

فرستادن فرزندان خود به مدرسه انگيزه بيشترى داشته باشند. اين نيازها به ميزان قابل توجهى در دوران كوييد-19 افزايش 
يافته است. برآوردها نشان مى دهد كه 370 ميليون كودك در 150 كشور در اوج تعطيلى مدارس، وعده هاى غذايى 

مدرسه را از دست دادند.41 بسيارى از دانش آموزان همچنين دسترسى به حمايت هاى بهداشتى را از دست دادند.42 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
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وقتى به مدرسه برگشتم تغذيه ام بهتر شد، زيرا آن وعده هاى 

غذايى فوق العاده را كه در خانه نداشتم، در مدرسه دريافت 

مى كردم.

فيوور، 12، آفريقاى جنوبى

شكل 11. اقدامات فوق العاده در حال انجام براى سالمت و رفاه دانش آموزان پس از بازگشايى مدارس

اقدامات فوق العاده قابل توجه افزايش در مقياس كوچك در اقدامات عدم تغيير

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. از همه پاسخ دهندگان نظرسنجى در مورد اقدامات فوق العاده براى سالمت و رفاه دانش آموزان (122 كشور) سؤال شد.

شواهد به دست آمده از اين همه گيرى حاكى از آن است كه بحران 
سالمت روانى كودك و نوجوان در دل بحرانى ديگر پديدار شده است. 
به طور همزمان، خطرات خشونت، به ويژه خشونت مبتنى بر جنسيت، 

و كار كودكان افزايش مى يابد و هرچه كودك بيشتر از مدرسه باز بماند، 
اين موارد كمتر گزارش مى شوند. در نتيجه همه گيرى، شيوع اختالالت 

اضطرابى و اختالالت افسردگى اساسى براى نوجوانان 10 تا 19 ساله 
34 درصد افزايش يافت.43 تخمين زده مى شود كه تا پايان سال 2024 

بيش از 9 ميليون كودك ديگر در معرض خطر كار كودكان قرار دارند44  
و 10 ميليون دختر ديگر ممكن است بين سال هاى 2020 تا 2030 به 

ازدواج زودهنگام سوق داده شوند.45 بر اساس يافته هاى نظرسنجى 
اختالالت آموزشى يونسكو و مركز ارزشيابى پيشرفت تحصيلى46، 

بسيارى از دانش آموزان احساس تنهايى مى كردند و نگران بودند كه اين 
اختالل چگونه بر يادگيرى و اراده آن ها تأثير مى گذارد، و تحصيالت 

آينده آن ها را تحت تاثير قرار مى دهد. بدون پشتيبانى جامع و سيستم
 هاى ارجاع، ما نمى توانيم ابزارهاى الزم براى بازگشت به يادگيرى را 

براى كودكان و نوجوانان فراهم كنيم.

وضعيت موجود چگونه است؟
جديدترين نظرسنجى يونيسف بر اقدامات بيشترى براى حمايت از رفاه 

كودكان پس از بازگشت به مدرسه تمركز دارد. هدف درك ميزان 
افزايش اقدامات رفاهى در مقايسه با سطوح موجود از زمان بازگشايى 

مدارس مى باشد.

چهل و پنج درصد از كشورهاى پاسخ دهنده گزارش كردند كه اقدامات 
فوق العاده قابل توجهى براى خدمات واش (آب، فاضالب و بهداشت) 

انجام داده اند (شكل 11 را ببينيد). اين مسئله با يافته هاى قبلى در 
سال هاى 2020 و 2021 مطابقت دارد.47 بهبود در امكانات مدرسه و 

واش (آب، فاضالب و بهداشت) براى القاى پروتكل هاى بهداشتى 
مانند شستن دست ها براى بازگشايى ايمن مدارس ضرورى هستند.

بااين حال، اقدامات فوق العاده براى سالمت روان و حمايت روانى 
اجتماعى  و تغذيه در مدرسه، محدود بوده اند. در سال 2021، 
كشورهاى با درآمد متوسط و باال گزارش دادند كه حمايت هاى 

روانى-اجتماعى و بهداشت روانى را براى دانش آموزان ارائه مى كنند. 
پاسخ به آخرين نظرسنجى نشان دهنده افزايش توجه به حمايت از 
سالمت روان است. البته تنها 20 درصد از پاسخ ها نشان مى داد كه 
اقدامات قابل توجهى انجام شده است، 57 درصد اظهار كردند كه 
اقدامات مربوط به سالمت روان در مقياس كوچك افزايش يافته 

است.

در نهايت، تنها 45 درصد مشاركت كنندگان در آخرين نظرسنجى 
گزارش دادند كه برخى اقدامات فوق العاده (در مقايسه با سطوح 

موجود) براى خدمات تغذيه مبتنى بر مدرسه انجام شده است.48 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380398/PDF/380398eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380398/PDF/380398eng.pdf.multi
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تعداد بسيار اندكى از كشورهاى كم درآمد (8 درصد) گزارش 
كردند كه كشورهايشان اقدامات بيشترى را براى تغذيه در مدرسه 
انجام داده اند، اين درحالى است كه در اين كشورها تغذيه سالم تا 
حد بسيار زيادى به وعده هاى غذايى كه در مدرسه ارائه مى شوند 

بستگى دارد. اين يافته ها هيچ تغيير قابل توجهى را نسبت به سال 
2021 نشان نمى دهد.49 

چگونه از رشد همه جانبه كودك بهتر حمايت كنيم؟
كودكان زمانى بهتر ياد مى گيرند كه سالم باشند، تغذيه مناسب 

داشته اند و ايمن باشند. تمركز بر سالمت و رفاه كودكان نه تنها به 
افزايش حضور و ماندگارى آن ها در مدرسه كمك مى كند، بلكه 

براى آمادگى كودك براى يادگيرى، به ويژه در دوران همه گيرى 
كويد-19، ضرورى است. ارائه وعده هاى غذايى مغذى و خدمات 

واش (آب، بهداشت و فاضالب) جهت تقويت حضور موثر، به ويژه 
براى حاشيه نشينان و محرومان بسيارى ضرورى به نظر مى رسد. 

حصول اطمينان از محافظت از كودكان و وجود فضاها و فرصت ها 
براى بازى و دسترسى به سالمت روان و حمايت روانى اجتماعى 

نيز ضرورى است تا به كودكان اجازه داده شود بر يادگيرى تمركز 
كنند. انجام اين كار همچنين به معناى حمايت بيشتر از معلمان و 
مدارس است تا اطمينان حاصل شود كه خدمات جامع و متناسب 

با نيازهاى دانش آموزان ارائه مى شود. اينها شامل سيستم هاى ارجاع 
براى سالمت روان و حمايت روانى اجتماعى براى معلمان و دانش

 آموزان و آموزش معلمان در زمينه حمايت روانى اجتماعى مى شود. 
همچنين ممكن است نياز به همكارى بين بخشى و بين  وزارتخانه هايى 

باشد كه وظايفى در زمينه هايى مانند آموزش، بهداشت، تغذيه و 
حمايت از كودكان را در برعهده دارند.

درنهايت، حفاظت از رفاه معلمان و ساير پرسنل مدرسه نيز مهم است. 
اين را مى توان از طريق گروه هاى پشتيبانى حضورى يا مجازى، يا 

آموزش هاى سالمت روان و حمايت روانى اجتماعى ايجاد شده براى 
معلمان به دست آورد. در كوتاه مدت، اولويت بندى و نظارت بر 

واكسيناسيون كوويد-19 براى معلمان و كاركنان مدرسه نيز حياتى 
است.50 

احساس مى كنم نمى دانم مسير درست كدام است. 
گيج، مضطرب، و كمى سرگردانم. هيچ كس نيست 

كه راه را به من نشان دهد ... واقعًا سخت است. 

دخترى بزرگ، اندونزى

https://en.unesco.org/news/unesco-and-education-international-call-governments-consider-teachers-and-school-personnel
https://en.unesco.org/news/unesco-and-education-international-call-governments-consider-teachers-and-school-personnel
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نتيجـه گيـرى،
نه تنها بازيابـى، بلكه ايجـاد 

سه اولويت اصلى تحت ماموريت بازيابى آموزش وجود دارد: همه كودكان و جوانان به مدرسه بازگشته اند و خدمات 
متناسب با نياز خود براى يادگيرى، سالمت جسمى و روانى-اجتماعى و ساير نيازهاى خود را دريافت مى كنند. همه كودكان 

براى جبران يادگيرى ازدست رفته حمايت مى شوند و همه معلمان آماده هستند و حمايت مى شوند تا بتوانند به يادگيرى 
ازدست رفته در ميان دانش آموزان خود رسيدگى كنند و فناورى ديجيتال مرتبط و قابل دسترس را در تدريس خود بگنجانند.

https://blogs.worldbank.org/education/mission-recovering-education-2021
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چارچوب بازيابى يادگيرى راپيد  كه پيشتر شرح داده 
شد بر اقدامات كليدى مورد نياز براى دستيابى به اين 

اهداف تاكيد دارد. با اين حال، موفقيت در اين معيارهاى 
كليدى به چند مالحظات مهم و اساسى بستگى دارد:

در بودجه پايدار آموزش بايد حصول بازيابى موثر، 
را در اولويت قرار داد. بيانيه  پاريس در نشست 

جهانى آموزش 2021 51 از همه دولت ها مى خواهد كه 
منابع آموزشى را افزايش دهند، از آن ها به طور مؤثر 

استفاده كنند و از ارائه آموزش فراگير با كيفيت و 
عادالنه اطمينان حاصل نمايند. درحالى كه داده هاى پس 

از همه گيرى درباره هزينه هاى آموزش عمومى هنوز 
پراكنده است، پاسخ هاى داده شده به نظرسنجى نشان 

مى دهند كه تنها يك سوم كشورها منابع عمومى براى آموزش را 
افزايش داده اند. چهل و پنج درصد از پاسخ دهندگان اعالم كردند كه 

هيچ تغييرى در منابع عمومى براى آموزش در اين سال تحصيلى 
نسبت به سال قبل وجود نخواهد داشت (شكل 12 را ببينيد). با 

افزايش تورم، كه فقط به كشورهاى با درآمد باال محدود نمى شود، 
انتظار مى رود كه ميزان بودجه واقعى آموزش وپرورش براى سال 

تحصيلى جارى حتى كمتر از سال تحصيلى قبل باشد. مساله نگران
 كننده تر اين است كه يك چهارم كشورهايى كه با دوره هاى طوالنى تر 
تعطيلى مدارس (بيش از 20 هفته) مواجه بودند حتى كاهش بودجه 

آموزشى خود را گزارش كرده اند.52

به طور متوسط، كشورها تنها 3 درصد از بسته هاى محرك كوويد را 
به آموزش اختصاص دادند و در كشورهاى با درآمد پايين و متوسط 

پايين، اين رقم حتى كمتر از 1 درصد است.53 همچنين سهم آموزش 
در طول همه گيرى هم در كمك هاى رسمى توسعه (از 8,8 درصد در 

سال 2019 به 5,5 درصد در سال 2020) و هم در كمك هاى 
بشردوستانه (از 2,9 درصد در سال 2019 به 2,5 درصد در سال 

2021) كاهش يافته است.54 بدون دسترسى به منابع كافى، بازيابى 
آموزش امكان پذير نخواهد بود.

بازيابى و تحول آموزش وپرورش بايد بر اساس درس هاى آموخته شده 
از همه گيرى باشد. روش هاى آموزشى مختلف ازراه دور يا تركيبى در 
طول دو سال گذشته با تركيبى از نوآورى هاى مختلفى با استفاده از 

فناورى پيشرفته، فناورى ساده و بدون فناورى به كار بسته شدند، كه 
براى اطمينان از تداوم تحصيل حياتى بودند. همين نوآورى ها       

مى توانند با بازگشايى مدارس براى حمايت از اجراى برنامه هاى درسى 
با ارائه منابع جديد و مواد آموزشى براى معلمان و ارائه روش هاى 

مختلف براى دستيابى به حاشيه اى ترين  كودكان مفيد باشند تا 
يادگيرى ازدست رفته كاهش يابد.

با توجه به اينكه هر سيستم آموزشى ممكن است با تعطيلى مدارس 
ملى يا محلى مواجه شود، تركيبى از پلتفرم هاى ديجيتال، پشتيبانى 

آفالين (مانند تماس تلفنى/بازديد از منزل)، مواد آموزشى كار در 
خانه يا پيامك هاى مخابره شده مى توانند براى تداوم آموزش استفاده 

شوند و در فعاليت هاى آمادگى از جمله برنامه ريزى پيش بينى، 
گنجانده شود. 

معلمان در خط مقدم بهبودى هستند و نياز به حمايت چند 
جانبه دارند. مأموريت: بازيابى يادگيرى 2021 تأكيد مى كند كه 
همه معلمان بايد آموزش ببينند تا رويكردهاى آموزش اصالحى و 

يادگيرى اجتماعى-عاطفى را در برنامه آموزشى خود بگنجانند. آن ها 
همچنين بايد آموزش يا پشتيبانى ديگرى در مورد نحوه ارائه آموزش 
ازراه دور دريافت كنند. عالوه براين، معلمان براى ايجاد انعطاف پذيرى 

خود از طريق تضمين رفاه خود، فراهم كردن فرصت هايى براى 
راهنمايى و يادگيرى از همتايان و پرورش انگيزه درونى به كمك نياز 

دارند.

درگير كردن جامعه آموزشى مهره اصلى بهبود يادگيرى است. 
مشاركت دادن والدين، رهبران نوجوان، و رهبران اجتماع و اعضاى 

ديگر اجتماع، پيش نيازى براى رسيدگى به نگرانى ها، ترويج پذيرش 
نوآورى ها، و تضمين يك تحول يادگيرى ايمن و پذيرفته شده است. 
كودكانى كه در خانه حمايت مى شوند، عملكرد بهترى در خواندن 

دارند. براى كودكانى كه در فقيرترين خانواده ها هستند، داشتن 
كسى كه براى آن ها كتاب مى خواند، شانس يادگيرى خواندن را دو 

برابر مى كند. خواندن در خانه مستلزم مطالب خواندنى است، اما تنها 
تقريباً 50 درصد از كودكان كوچكتر حداقل يك كتاب در خانه 

دارند.55 مطالعه در خانه همچنين به والدينى نياز دارد كه خواندن را 
بلد باشند و زمانى را براى گذراندن با فرزندان خود داشته باشند. 

ارائه اطالعات به والدين تأثيرات مثبتى بر يادگيرى دارد، والدين   
مى توانند تفاوت بزرگى ايجاد كنند اگر كه بدانند فرزندانشان در 
مدرسه چگونه عمل مى كنند. راه حل هاى آموزشى كه با اجتماع 
ايجاد مى شوند، يا حداقل توسط آن ها حمايت مى شوند، احتماالً 

پايدار هستند و توسط جامعه آموزشى حمايت مى شوند.

شكل 12. تغيير در منابع عمومى براى سال تحصيلى جارى

توجه: نظرسنجى مشاركتى يونيسف، مارس 2022. اين نمودار درصد كشورهاى داراى پاسخ معتبر (107 كشور) 
را نشان مى دهد. 15 دفتر كشورى پاسخ «نمى دانم» داده اند و در نمودار گنجانده نشده اند.

افزايش قابل توجه منابع عمومى تخصيص يافته (>=%5) 
توسط دولت

افزايش اندك در منابع عمومى (<%5) 
توسط دولت
بدون تغيير در منابع عمومى

كاهش منابع عمومى اختصاص داده شده 
توسط دولت

https://en.unesco.org/news/uneven-global-education-stimulus-risks-widening-learning-disparities
https://en.unesco.org/news/uneven-global-education-stimulus-risks-widening-learning-disparities
https://stats.oecd.org/
https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
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شركاى آموزشى بايد با برنامه هاى بهبودى كه در سطح ملى 
راهبرى مى شود، هماهنگ باشند. اينكه آيا همه كودكان مى توانند 
به يادگيرى بازگردند، به هماهنگى در همه سطوح، از دولت ها و كمك
 كنندگان در سطح ملى گرفته تا واحدهاى ادارى محلى بستگى دارد. 

هماهنگى مؤثر مستلزم مشورت گسترده و مكرر با ذينفعان است و 
بايد از صداى كودكان و جوانان در فرآيند تصميم گيرى آگاه بود. 

شركا بايد روى دستيابى به كودكانى كه بيشتر به حاشيه رانده     
شده اند و محروم هستند، تمركز كنند. براى مثال، پيش بينى ها نشان    

مى دهد كه 11 ميليون دختر ممكن است به مدرسه باز نگردند.56 
ازاين رو، همه ذينفعان بايد اقدامات ثبت نام مجدد و بازيابى يادگيرى 
را براى اطمينان از اينكه هر كودك قادر به بازگشت به مدرسه است، 

به كار گيرند.

سيستم هاى پاسخگويى بايد تقويت يا راه اندازى شوند. يك 
عنصر كليدى براى تقويت مسئوليت پذيرى، رسيدگى به بحران داده ها 

است: بايد تاكيد زيادى بر تقويت بيشتر سيستم اطالعات مديريت 

آموزش وپرورش  براى اطمينان از نظارت لحظه اى و فردى شده بر 
كاركنان و دانش آموزان، شود. سيستم هاى رديابى و ارزيابى يادگيرى 

مبتنى بر مدرسه همچنين مى توانند به جمع آورى داده هاى تفكيك
 شده درباره حضور و غياب و يادگيرى براى گروه هاى دانش آموزى 

كه بيشتر در معرض خطر هستند، كمك كند. داده هاى به روز كه به
 راحتى در دسترس باشند، مى توانند به سرپرستان و كودكان كمك 

كنند تا به دنبال ايجاد فرصت هاى يادگيرى بهتر باشند.

در مجموع بايد آموزش و يادگيرى را در اولويت سياسى قرار دهيم. 
ما بايد از بازيابى آموزش در مقياس جهانى حمايت كنيم، در غير 
اين صورت اين نسل از كودكان و جوانان را از دست خواهيم داد.

من مدرسه را دوست دارم زيرا چيزهاى 
جديدى ياد مى گيرم و با دوســتانم بازى 

مى كنم.
حســين، 7 ساله، لبنان
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پـى نوشت ها:
طبق تعريف يونسكو از تعطيلى مدارس، مدارس زمانى «كامًال تعطيل» در 
نظر گرفته مى شوند كه تعطيلى شامل بيش از 80 درصد از جمعيت دانش
 آموزى ثبت نام شده از مقطع پيش دبستانى تا متوسطه دوم شود. مدارس 

زمانى «جزئى تعطيل» در نظر گرفته مى شوند كه مدارس يا فقط در مناطق 
خاصى، يا فقط براى برخى از مقاطع تحصيلى يا گروه هاى سنى تعطيل 
باشند، يا با ظرفيت محدود كار كنند. درنهايت، زمانى كه اكثر مدارس 

(حداقل 80 درصد) به طور خاص به صورت حضورى برگزار شوند، مدارس 
«كامًال باز» در نظر گرفته مى شوند.
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