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Abstract: Emergency school closures are often used as public health interventions 

during outbreaks of infectious diseases to minimize the spread of infections. 

However, the education of more than 80% of children worldwide is affected by the 

coronavirus. School closures during epidemics are a major concern for children and 

adolescents. The closure of schools due to the coronavirus was accompanied by a 

significant reduction in the number of admissions to hospitals and pediatric 

emergency departments. However, a number of children and adolescents have lost 

access to school-based health care services, special services for children with special 

needs, and nutrition programs. A greater risk of widening educational disparities due 

to lack of support and resources for distance learning were also reported among low 

socio-economic families and children with special needs. School closures have also 

led to increased anxiety, stress, sadness, frustration, indiscipline, and hyperactivity in 

adolescents. There is also a need to identify and support children and adolescents at 

risk for learning disabilities and mental health during school closures. For these 

students to be able to use the services of schools, they must be provided with face-to-

face training conditions in accordance with health protocols. 
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 سردبیر محترم

های علمی جهانی بر روی کروناا ورارو  امروزه تالش     

متمرکز شده است. پزشکان در سراسر جهان دانش خود را 

-در مورد مراقبت از بیماران مبتال به کروناا ستاترش مای

هاای ها و شیوهدهند و دانشمندان در حال طراحی واکتن

شاده ای کاه کمتار باه تن توجاه درمان هتتند اما نکتاه

تماوزان اساات. موضاو  مادار  و شایوه راادسیری داناش

مدار  در سراسر جهان خدمات رسامی و ییررسامی باه 

دهناد کاه ای را به کودکان و نوجوانان ارائه میهم پیوسته

تنها بر پیشرفت تحصیلی بلکه بر ساالمت و ارن خدمات نه

رفاه اجتماعی، هیجانی، روانی و جتمی متمرکاز هتاتند. 

تموزش مناسب با تجهیز کودکان و نوجواناان دسترسی به 

به ابزاری کاه بارای رسایدن باه پتانتایل کامال خاود و 

موفقیت مادام العمر الزم دارند، امید باه ترناده را افازارش 

 دهد. می

عنصار دارد، اهادا ، محتاوا،  9 یدرس یهاتموزش برنامه

 یهااتیفعال ،یمواد و منااب  تموزشا ،یریادسر یراهبردها

زماان  ران،یفراس یبندسروه ،یابرارزش یهاروش ،یریادسر

 یبرناماه درسا درابا ورارو  در دوره کرونا ه،امروز .و فضا

 یراتاییتغعنصار  9 نردر همه ا یعنر ،شود یسازمتناسب

جاری که زمان تموزش مجازی در مقارته از تنارجاد شود. 

بناابرارن انتااار تحقا   ،تر اساتبا تموزش حضوری کوتاه

)رهباار  ا  تموزشاای را نبارااد داشااته باشاایمهمااه اهااد

مدار  بر تماوزش  یلیتعط یامدهایپ(. 2021کرباسدهی 

-طبقاه یتوان در سه حوزه اصلیاز کودکان را م ترو حما

 :کرد یبند

و ممانعا  از اراهاه  یریادگمیااا  یا الف( کااه 

  یفیبا ک و آموزش جامع، قابل قبول

 شارفتیپ بار یقابال تاوجه یمنفا ریمدار  تاث  یلیتعط

دارد.  تموزانهیجانی دانشو  یاجتماع یریادسرو  یلیتحص

 متولیاان، یحضور یهاکاهش از دست دادن تموزش یبرا

 ررسااو  نراصورت تناله اند به سرعت بکرده یتموزش سع

مناااب  تمااوزش از راه دور، از جملااه درو  ارائااه شااده در 

باارای  یمطااالب نی، و همچنااورااو راد ونراازر، تلونترنااترا

-تاالش نرا لیو تحل هرمنتشر کنند. تجزبیشتر  را العهمط

 :کرده است ارجادرا  یدیکل افتهر نرچند یجهان یها

 یموانا  مرباوب باه فنااور لیبه دل رانیاز فراس یاریبت -

، در رسااانههااا و سااواد رساااختراطالعااات و ارتباطااات، ز

 دایاپ یتموزش از راه دور دسترسا یهانهرتالشند تا به سز

 کنند.

کودکااان و  یبااه تمااوزش باارا یدسترساا یهاااالشچاا -

کنناد و یما یزنادس یبحرانا هایموقعیتجوانان که در نو

 تارنریپاای اقتصاد -یاجتماع قشرکه از  یافراد نیهمچن

 شده است. درهتتند، تشد جامعه

 تتمیس به نیازهای ورژه باجوانان نوکودکان و  یدسترس -

محادود  اریتماوزش از راه دور بتا یموجود بارا یهاعامل

 یطراحا ریها به صورت فراساز تن یاریبتزررا  ؛شده است

 اند.نشده

از جملااه در ) نرمشااارکت والااد هاااینااهیچااارچوز زم -

 تنان لرتما ار ری، تواناالتی، سطح تحصتناندستر  بودن 

عاماال  (،فرزندانشااان در خانااه یریادسراااز  ترااحما یباارا

از راه  یریادسرا یهااشکتات روش ارا تیدر موفق یمهم

 دور است.

شاود کاه عدم ارتبااب رو در رو باا معلماان سابب مای -

تنهاا مهاارت تموزشای )راادسیری کودکان و نوجواناان ناه

مشارکتی و تعامل اجتماعی و هیجانی( معلمان خاود را از 

دست دهند، بلکه برنامه تموزشی شیوه زندسی سالم بارای 

 دهند.ادامه زندسی را نیز از دست می

 سالم کودک تحولبر رفاه و  ینفم ریتأثب( 

 یریادسراافراتاار از  یکااز خاادمات اجتماااعامر ،ماادار 

 مادار از  یاریبتا. در شارار  عاادی هتاتند کیتکادم

جوانان را که ممکان اسات نوکودکان و  ینام و نگهدار بت

کاه  یخادمات اما دنکنیم  رتشو ،محروم شوند لیاز تحص

اناد، رفتاه نیاز با ارمدار  محدود شده  یلیتعط لیبه دل

 است: ررشامل موارد ز

کودکااان و در شاارار  تعطیلاای ماادار  بتاایاری از  -

 یهااابااه مراقباات یدسترساا بااا نیازهااای ورااژه،جوانااان نو

هاا مراقبات نراند. ارا از دست داده یتوانبخش ار یتخصص

اسات  یزرمتما ینیو خدمات بال یلیتحص یبانیشامل پشت

 ازیاهاا نباه تن تناوزمجوانان به طور نوکودکان و  نرکه ا

-خاانواده یبرا یخدمات نیدر خارج از مدار ، چن و دارند

 کنند دور از دستر  است.یم یزندس فقرکه در  ریها

جوانان به خدمات بهداشات نوکودکان و در ارن شرار ،  -

کاه ایلاب در  یاجتمااع -یروانا یبانیو پشات یروان رسم

خادمات  نراا ارائهندارند.  یشود، دسترسیمدار  ارائه م

کناد و یما یریزدن به افراد جلاوس برچتبدر مدرسه از 
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را تتاهیل جوانان نوکودکان و  یبرا ژهر، به ویروند بهبود

 کند.یم

اسات کاه کودکاان و  یمعنا نرامادار  باه ا یلیتعط -

را از دسات  یمهما یاجتمااعروابا  جوانان امکاناات و نو

 یا باراها دشاوار اسات امااز تن یاریبت نییاند که تعداده

 اریبتا تناانجوانان و رشاد ساالم نورفاه کودکان و  نیتثم

تواناد باعا  یمهم است. رواب  با همتااالن و معلماان ما

ورود باه  نقطاهو مادار   تموزان شدهدانش وانسالمت ر

 کند.یتموزان فراهم مدانش یرا برا یاجتماع رواب 

کودکاا  و یی کاه توسا  هاابیخطرات و آساج( 

 شودیمتجربه  ا جواننو

و روال  هیجاانیو  یجتام تیاامن نیهد  مادار  تاثم

 یهااجوانان و خانوادهنوکودکان،  یروزمره قابل اعتماد برا

 فعاالدر طول ساعات مدرسه، کودکان به طور  ها است.تن

مادار  کاه  رانرشوند و توس  معلمان و مادیمشغول م

شاوند. یدارناد نااارت ماتنان را  یمحافات یهاتیمتئول

جواناان نواز کودکاان و  یاریاجتما  محل امن بت ارخانه 

از کودکاان  ترخطرات مربوب به حما نرنبوده است، بنابرا

رو باه  یاقتصااد ناانیچند برابر شده است که با عدم اطم

 متاائل را نیاز ررو سا یمربوب به سالمت یهایرشد، نگران

 :دهدیم شرافزا

 کااهش دهادیوجود دارد که نشان ما یاندهرشواهد فزا -

، شاودیمادار  ارائاه ماتوس  که  یساختار یهاتیفعال

جواناان از جملاه نودر کودکاان و  یاحتاساات منفاباع  

بار  یدرشاد راتیهاا تاث کاه هماه تن شده احتا  انزوا

 باه کاه یکتاان یبارا ژهرا، باه وداشته تنانسالمت روان 

 دارند. ازین یاجتماع -یروان هایترحما

مارتب  باا  یاقتصااد یهااز شوکها ااز تنجا که خانواده -

جواناان در نوبرناد، کودکاان و یرنا  ما ی کرونااریسهمه

 هتتند. رتررپذبیخطرناک و تس هایشغلمعرض 

با  ورژه با نیازهای جواناننومدار ، کودکان و  یلیبا تعط -

به مراقبت در خاناه  تنان ازیروبرو هتتند. ن جدیخطرات 

  رااز طر تره به حماک یمراقبان ار نروالدبه ممکن است 

 تمارهااوارد کناد و  یشاتریاند، فشار بمدار  عادت کرده

با جوانان نوکودکان و  ی بهتوجهیتزار و ب شرنتبت به افزا

 .(2021)ها   دهندیم ارهشد ورژه نیازهای

ماادار  در  یلاایدر مجمااو ،  اباات شااده اساات کااه تعط

جواناان نوبار کودکاان و  یمنفا اریبتا ریمدت تث  یطوالن

کودک  ونیلیم 127، ی کرونا وررو ریسقبل از همه. اردد

در شارار  تارک ن دبتاتان و متوساطه نیجوان در سنوو 

ورارو   کروناا و یشا ( کاه2020)بهاات  بودند تحصیل

و کمبود منااب   یتموزش هایناامرا بر  یشتریب یفشارها

 در سراسر جهان وارد کرد. 

  1400-1401 یلیسال تحص یبرا هاییتوصیه

 کااااراطفاااال تمر ی پزشاااکی، تکاااادمریااااخ هیاااانیب در

(American Academy of Pediatrics ) ارنگونااه

ساال  یبرا یسذاراستیتمام مالحاات سکند که بیان می

تماوزان داناش یکارزیبا هد  حضور ف دربا ندهرت یلیتحص

باه  یتماوزان دسترساداناش یبارا. در مدرسه تیاز شاود

برخاوردار  یاژهرو تیمناب  از اهم ررو سا یتموزش حضور

 یو تعاامالت اجتمااع تموزشایمدار  خدمات  رارز ؛است

زرار چناد توصایه  در دهند.یارائه م را با همتاالن ریفراس

سیری تموزان در طی همهکلیدی برای بهبود شرار  دانش

 کرونا وررو  ارائه شده است: 

را  ناهیجوانان در هار زمنوکودکان و  مشکالت ریشناسا -

را کاه ماان   یتاتمی، سپس موان  سیمقرار ده تردر اولو

-یمارفااهی به خدمات  یبا تموزش و دسترس تنانتعامل 

 .یمشود، برطر  کن

-تتمی، سنجوانانوو  کودکان انحطاب از یریجلوس یبرا -

 ،یمکنا ترتقورا با همکاری متولیان تموزش، تموزش  یها

محاروم که از مدرساه  ی راجواناننواز کودکان و  ترحما و

 .یمقرار ده تردر اولو اند،شده

را  یرفااه باه خادمات یمادار ، دسترسا ریبا بازسشا -

 .یمقرار ده تردر اولو یلیتحص  رسر شرفتینتبت به پ

 یهااتموزش، مرور مطالب و رسانه یهاتتمیس تربا تقو -

 دیاو مف رندهیادسبا رناسب تم درمطالب جد هیموجود و ته

را  یتاراز راه دور عادالنه یریادسردر خانه،  یریادسر یبرا

 .یمارائه ده

 یهااو روش یلیتحص محتوایکه  یمحاصل کن نانیاطم -

کودکاان و  یبارا مناسابی یهانهرسز ،از راه دور یریادسر

 .هتتند ورژه نیازهایجوانان با نو
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تعطیلی اضطراری مدار  ایلب به عنوان مداخالت بهداشت عمومی در هنگام شیو  بیمااری چكیده:

 80حاال، تماوزش بایش از شاود. باا ارنعفونت استفاده می های عفونی برای به حداقل رساندن شیو 

مادار  در طاول  یلایتعط .اسات درصد کودکان در سطح جهان تحت تث یر کرونا وررو  قرار سرفتاه

ناشی از کرونا مدار   یلیکند. تعطیم جادرکودکان و نوجوانان ا یرا برا یمهم یهایها نگرانیریسهمه

و بخش اورژانس کودکان هماراه باود. باا  مارستانیدر ب رشرتعداد پذ در یبا کاهش قابل توجه وررو 

بار مدرساه،  یمبتن یبهداشت یهابه خدمات مراقبت یاز کودکان و نوجوانان دسترس یحال، تعداد نرا

 شرافازا شاتریرا از دست دادناد. خطار ب هرتغذ یهاو برنامهبا نیازهای ورژه کودکان  یبرا ژهرخدمات و

 یهااخانواده انیدر م زیاز راه دور ن یریادسر یو مناب  برا ترکمبود حما لیبه دل یوزشتم یهاینابرابر

 یلایتعط نیسازارش شاده اسات. همچنابا نیازهای ورژه و کودکان اقتصادی  -با سطح پارین اجتماعی

جواناان نودر  یفعاالشیو با یانضاباطیب ،یدیناام ،ینیاستر ، یمگ ،اضطراز شربه افزامنجر ر  امد

کودکان و نوجوانان در معرض خطار  ترو حما ریبه شناسا ازیننیز مدار   یلی. در زمان تعطاست شده

 مادار تموزان بتوانند از خادمات دانش نرا کهنرا یو سالمت روان وجود دارد. برا یریادسراختالالت 

 م شود.ها فراهتن یبرا یتموزش حضور  رشرا یبهداشت یهاپروتکل تربا رعا دراستفاده کنند با
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