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دیباچه

سعید پرستش
مدیریت مجتمع علمی

خانواده های محترم و مخاطبین گرامی با اهداء سالم و تحّیت 

ســال تحصیلــی را بــا اســتعانت از الطــاف الهــی و تــالش هــا و خالقیــت هــای همــکاران و آمــوزگاران گرامــی، 

پشــتیبانی های موثــر و ارزشــمند اولیــای محتــرم و ســخت کوشــی دانــش آمــوزان عزیــز بــه پایــان رســاندیم. 

ــا  ــا موجــب گردیــد از تابســتان 13۹۹ ب روزهــای ســخت و پــر فــراز و نشــیب متاثــر از بیمــاری منحــوس کرون

تجهیــز امکانــات فنــاوری و دانــش افزایــی همــکاران گرامــی در مســیر تقویــت توانمنــدی هــای مــان در آمــوزش 

مجــازی گام برداریــم و دوره تابســتانی را بــه جهــت تثبیــت آمــوزش هــای دوران شــروع شــیوع کرونابــه طــور 

منظــم و حضــور حداکثــری دانــش آمــوزان برگــزار نماییــم و در ایــن راســتا عــالوه بــر کالس هــای آموزشــی، 

برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری و مهارتــی نیــز در فضــای مجــازی برگــزار شــد. همــکاران تالشــگر و متعهــد 

ــر  ــتمرار ام ــر اس ــه ب ــوزان در مدرس ــش آم ــور دان ــچ گاه خالءحض ــا هی ــد ت ــالش نمودن ــبانه روز ت ــوز ش و دلس

تعلیــم و تربیــت آینــده ســازان ایــران اســالمی ســایه نینــدازد و خداونــد متعــال را شــاکریم کــه بــا همراهــی 

خانــواده هــای محتــرم اکثــر فعـــالیت های آموزشــی و فرهنگــی فــوق برنـــامه و مناســبت هــای ملــی مذهبــی با 

طراحــی هــای منظــم، اســتفاده از اســتودیوی کروماکــی و تدویــن هــای حرفــه ای انجــام گردیــده و کالس هــای 

آموزشــی آنالیــن و برخــط در فضــای اســکای روم ، شــاد و ایتــا بــه نحــو مطلوبــی برگــزار گردیــد. رضایتمنــدی 

ــد  ــا ح ــه ت ــوده ک ــع ب ــم مجتم ــداف مه ــی از اه ــی یک ــالمی علم ــی اس ــع آموزش ــم مجتم ــای معظ خانواده ه

مطلوبــی ایــن مهــم انجــام شــده اســت. امیــد اســت در راســتای تعلیــم و تربیــت آینــده ســازان ایــران اســالمی 

همــگام و همــراه بــا خانــواده هــای محتــرم مســیر رو بــه رشــد و تعالــی را طــی نماییــم.



پای تخته

ایــن روزهــا بــی آنکــه مدرســه مملــو از شــیطنت هــا و صــدای خنــده و هیاهــوی دانــش آمــوزان باشــد 

از مقابــل کالس هــای خالــی رد مــی شــویم و بــا چهــره هایــی تــا حــدی گرفتــه، خســته از ایــن بیمــاری 

عجیــب و غریــب دوبــاره شــروع مــی کنیــم.

هــر روز صبــح بــدون اینکــه صــدای خوانــدن قــرآن و ســرود جمهــوری اســالمی ، حیــاط و محوطــه ی 

اطــراف مدرســه را پــر کنــد ، بــی آنکــه دانــش آمــوزان دســت هــای کوچکشــان را پــس از خوانــدن 

نیایــش، آمیــن گویــان بــاال ببرنــد، بــا صــورت هایــی پنهــان در پشــت ماســک هــا حیــاط مدرســه را 

طــی مــی کنیــم و پشــت میزهــای کارمــان حاضــر مــی شــویم.

کادر اجرایــی و معلمــان موسســه آمــوزش اســالمی علمــی بــا همــه ی محدودیــت هــای موجــود همــه ی 

تالششــان را مــی کننــد تــا خدشــه ای بــه آمــوزش علمــی و تربیتــی عزیزانمــان وارد نشــود تــا دوبــاره 

صــدای قــرآن، ســرود جمهــوری، خنــده و هیاهــو مدرســه را پــر کنــد.

کمی غمگین و خسته ایم اما همچنان پر از امید و استوار.

دلمــان بــه ســایه ی حضــرت صاحــب االمــر و رهنمودهــای حضــرت آقــا خــوش اســت و راهمــان را بــا 

همــه ی ســختی هایــش ادامــه خواهیــم داد. 

النـاز گیو
کارشناس فرهنگی، آموزشی
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در دو ســال نهایــی قــرن اتفاقــی در تحــوالت   
ــر  ــره تحــوالت و اث ــاد کــه دای ــی افت ــادالت جهان و مع
ــی  ــود تمام ــت باوج ــیع هس ــق و وس ــذاری آن عمی گ
ابهامــات موجــود در کرونــا، اثــرات او را نمیشــود انــکار 
ــادش  ــی ابع ــا تمام ــانه ب ــا رس ــل از کرون ــا قب ــود. ت نم
ــد از  ــا بع ــود ام ــیه ب ــی و در حاش ــه ای از زندگ گوش
کرونــا رســانه تبدیــل بــه متــن واقعــی زندگــی ماشــد 
از طرفــی مشــخص نیســت کــه  ایــن ویــروس آخریــن 
ــروس  ــگاه وی ــای باش ــروس ه ــوع وی ــروس  از مجم وی
هــای جهانــی باشــد  از طرفــی هــر ارگانــی کــه متولــی 
تربیــت هســت موقتــی اســت امــا مســئله والیــت پــدر 
و مــادر در تربیــت دائمــی اســت و تکوینــی، پــس آن 
ــت  ــوازم تربی ــه ل ــز ب ــر شــرایطی مجه ــد در ه ــه بای ک
باشــد،پدر ومــادر اســت.ومنفک شــدن فرزنــدان مــا از 
فضــای مجــازی غیــر قابــل بازگشــت اســت حتــی اگــر 

ــا نباشــد. کرون

ــه  ــم ب ــم بپردازی ــتار میخواهی ــن نوش در ای  
ــه اولیــن  ــع تربیــت رســانه ای کــه فقــط ب نظــام جام

میشــود: اشــاره  قــدم 
اول قــدم قانــون منــد شــدن اســتفاده از رســانه هــا در 
ــون گــذاری تحّکمــی بلکــه  ــه قان ــا ن ــزل هســت ام من
ایــن قانــون گــذاری بایــد بــا خــرد جمعــی بیــن پــدر 
ــدا خــود  ــادر ابت ــدر و م ــه پ ــد باشــد ک ــادر و فرزن و م
مطالعــات الزم را داشــته باشــند و بعــد از مطالعــه خــود 
ایــده را بــه نظر گذاشــته شــود و گفتگــو اقناعی داشــته 
باشــیم و یــک ســبد مصــرف رســانه ای داشــته باشــیم 
کــه زمــان مصــرف رســانه در طــول روز یــک ســاعت 
مشــخص باشــد  )ســاعت پیشــنهادی کارشناســی شــده 
ــود  ــا خ ــد( ام ــاعت میباش ــا  5 س ــاعت نهایت در 24 س
ــوع  ــه مجم ــد ک ــم کن ــود را تنظی ــاعت خ ــد 5 س فرزن

رعایــت قانــون اول را در10 اصــل قــرار میدهیــم.
ــی  ــون کم ــع کنیم2.قان ــی وض ــرد جمع ــون را خ 1.قان
و قابــل پایــش باشــد3.قانون را شــفاف اعــام کنیــم4.

ــون را جــدی و  ــه تدریــج اعمــال کنیم5.قان ــون را ب قان
ــی اســتثنا اجــرا  ــون را ب ــت اعمــال کنیم6.قان ــا محب ب
ــون  ــق قان ــدی و مطاب ــورد ج ــف برخ ــا تخل کنیم.7.ب
بکنیــم8.از تغافــل ســازنده غافــل نباشــیم9.گاهی 
پــاداش بدهیــم10.از رســانه بــه صــورت جمعــی 

ــم. ــتفاده بکنی اس

علی شفیعی نژاد 
معاونت حوزه ی فرهنگی تربیت رسانه ای مجهز شدن به تربیت جامعتربیت رسانه ای مجهز شدن به تربیت جامع
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علیرضا امینی تبار 
تاثیر بازی در تربیت کودکانحـوزه ی پـرورشـی

ــل در  ــن عوام ــی از مهم تری ــازی یک ب
تربیــت اخاقــی کــودک اســت. از 
ــات و  ــه تمای ــت دادن ب ــق جه طری
ــوان او را در  ــودک می ت ــای ک انگیزه ه

ــرد. ــت ک ــح هدای ــیر صحی مس
ــگام  ــا را هن ــال بچه ه ــه ح ــا ب ــا ت آی
ــیطنت بــا دقــت تماشــا  بــازی و ش
کرده ایــد؟ آیــا انــرژی و شــادابی تمــام 
می کنیــد؟  درک  را  آن هــا  نشــدنی 

ــاط  ــازی، نش ــز، ب ــت و خی ــت؛ جس ــی اس ــه جالب نکت
ــی  ــده ی زندگ ــا کنن ــای زیب ــا نیروه ــه ی این ه و... هم

ــت. اس
ــودک  ــه از روان ک ــت ک ــی اس ــزه ای درون ــازی، انگی  ب
ــذارد؛  ــر می گ ــت وی تأثی ــرد و برتربی ــی گی ــر م تأثی
ســازی  و شــکوفا  رشــد  موجــب  می توانــد  بــازی 

اســتعدادهای بالقــوه ی او گــردد.
ــه در  ــت ک ــم اس ــت جس ــازی تقوی ــرات ب ــی از اث یک
ــک  ــوان ی ــه عن ــمانی ب ــدی جس ــز نیرومن ــرآن نی ق
ــن )ع(  ــه معصومی ــت. ائم ــه اس ــمار رفت ــه ش ــاز ب امتی
ــرای  ــتقامتی را ب ــی و اس ــای رزم ــازی ه ــام ب ــز انج نی
ــی  ــت عقان ــد. تربی ــته ان ــد دانس ــم مفی ــت جس تقوی
ــی دارد.  ــگاه واالی ــرآن و ائمــه )ع( جای ــز از منظــر ق نی
ــه  ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــی بای ــن از دوره کودک بنابرای
نمــود. ارتبــاط کــودک بــا اســباب بــازی هــای متنــوع، 
ــت  ــون در تربی ــودات گوناگ ــط و موج ــت، محی طبیع
عقانــی کــودک نقــش بســزایی دارد و باعــث می شــود 
در بزرگســالی درســت و نادرســت را از هــم تشــخیص 

ــد.  ده

نقش بازی در شخصیت سازی کودکان:
فعالیــت  اساســی ترین  و  مهــم  نیازهــای  از  بــازی 
ــردن وی  ــرگرم ک ــن س ــه در عی ــد ک ــودک می باش ک
ــک از  ــر ی ــت. ه ــری را دارا اس ــم دیگ ــای مه کارکرده
ــی کــودک  ــن کارکردهــا بــه جنبه هایــی از زندگ ای
ــی  ــه زندگ ــرای ورود ب ــه وی را ب ــود ک ــوط می ش مرب
ــرایط  ــاظ ش ــن لح ــازند. از ای ــاده می س ــالی آم بزرگس
بــازی، آزادی کــودک در بــازی، اســباب بازی هــای 
ــازی  ــه ب ــه وی ب ــی ک ــدت زمان ــتفاده او و م ــورد اس م
ــی دارد. ــایان توجه ــت ش ــد، اهمی ــی ده ــاص م اختص

در  می تــوان  را  تربیتــی  آموزش هــای  از  خیلــی 
میــان بازی هــا بــه کــودک نشــان داد و حتــی از 
خــال بازی هــا می تــوان بــه شــرایط عاطفــی وی، 
ــرد.  ــی ب ــی اش پ ــای درون ــکار و انگیزه ه احساســات، اف
ــه اهمیــت  ــان ب ــن، بســیار الزم اســت کــه مربی بنابرای
ــرایط  ــته و ش ــه داش ــودکان توج ــی ک ــازی در زندگ ب
ــازند. ــم س ــب فراه ــای مناس ــرای بازی ه ــب را ب مناس
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امــروزه ثابــت شــده کودکانــی کــه بــه انــدازه کافــی و 
بــه درســتی بــازی نمی کننــد، از رشــد ذهنــی مناســب 
و رشــد اجتماعــی درســت بهــره نمی برنــد. امــام 
ــت  ــا هف ــدت ت ــذار فرزن ــد: »بگ ــادق )ع( می فرماین ص
ــه او  ــال دوم ب ــت س ــردازد، در هف ــازی بپ ــه ب ــال ب س
ادب بیامــوز و در هفــت ســال ســوم مراقــب وی بــاش.«

اگــر تحلیــل دقیقــی روی بــازی کــودک در خردســالی 
ــادی شــخصیت  ــا حــد زی داشــته باشــیم، می توانیــم ت
کمرویــی،  بیابیــم. خشــونت،  بزرگســالی  در  را  وی 
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــت و ع ــرس، وحش ــودن، ت ــی ب عصب
ــه در  ــتند ک ــواردی هس ــزء م ــاالن ج ــس در بزرگس نف
ــه ایــن افــراد قابــل کشــف هســتند.  بازی هــای کودکان
ــم، در  ــودکان بروی ــه کمــک ک ــان دوران ب ــر در هم اگ
ــد  ــه رو خواهن ــری رو ب ــکات کمت ــا مش ــالی ب بزرگس

شــد.
کــودکان  بازی هــای  در  والدیــن  مناســب  شــرکت 
ــدی  ــد و فرزن ــه وال ــدن رابط ــتحکم تر ش ــب مس موج
ــش  ــبی پی ــت مناس ــال موقعی ــن ح ــود؛ در عی می ش
ــد و  ــد بپردازن ــت فرزن ــه تربی ــن ب ــه والدی ــد ک می آی
نــکات تربیتــی را در خــال بــازی بــه او آمــوزش دهنــد.

پــدر و مــادر تعییــن کننــده نــوع و شــیوه بــازی کودک 
نیســتند؛ در ایــن بازی هــا والدیــن نباید خواســت و اراده 
ــی بهتــر  ــه فرزندشــان تحمیــل کننــد؛ ول خویــش را ب
اســت شــرایط ســالم را بــرای بــازی فراهــم ســازند، خود 
ــند  ــته باش ــرکت داش ــازی در آن ش ــم ب ــوان ه ــه عن ب
اجــازه دهنــد کــودک بــا قــدرت خاقیــت خــود بــازی 

را اراده کنــد. 
ادای  نحــوه  بــه  بایــد  بــازی  حیــن  در  والدیــن 
ــد؛  کلمــات، رفتارهــا و برخوردهــای خــود دقــت نماین
ــای  ــام نم ــه تم ــا، آین ــات و برخورده ــه کلم ــرا ک چ
ــت. ــودک اس ــردن ک ــورد ک ــرف زدن و برخ ــرز ح ط
تجربــه ثابــت کــرده کــودک بیــش از هر کــس از والدین

و معلمــان خویــش تأثیــر می گیــرد و نیمــی از دنیــای 
ــا معلــم  ــه پــدر و مــادر ی او در آرزوی تبدیــل شــدن ب
ــن  ــودک، کامل تری ــر ک ــود. از نظ ــپری می ش ــود س خ
ــتند. ــا هس ــن و معلم ه ــراد، والدی ــن اف و قدرتمندتری

می شــوند، نیازمنــد یافتــن بازی هــای مناســب در 
آپارتمان هــا هســتیم، هرچنــد هیــچ کــدام از ایــن نــوع 
ــود.  ــاز نمی ش ــای ب ــازی در فض ــن ب ــا جایگزی بازی ه
ــای  ــان دنی ــه ای چن ــروزه بازی هــای رایان متأســفانه ام
کــودکان را اشــغال کــرده کــه از هرگونــه بــازی فکــری 
و بدنــی بازمانده انــد و نــه تنهــا ســودی بــه حــال آنــان 
نــدارد کــه مانــع ارتبــاط جمعــی کــودک نیــز می شــود.

یکــی از اثــرات بــد بازی هــای رایانــه ای، چاقــی 
مفــرط کــودکان اســت. بعضــی از ایــن بازی هــای 
ــد  ــل دارن ــرعت عم ــری و س ــه فک ــه جنب ــه ای ک رایان
ــتند  ــوب هس ــا خ ــرای بچه ه ــدود ب ــای مح در زمان ه
ــا  ــه تنه ــا ن ــن بازی ه ــد ای ــش از ح ــتفاده بی ــی اس ول
ــث  ــدی باع ــا ح ــه ت ــد؛ بلک ــا نمی کن ــه آن ه ــی ب کمک
می شــود،  آنــان  شــدن  حوصلــه  کــم  و  عصبــی 
بــه همیــن دلیــل اســتفاده از ایــن بازی هــا بایــد 
باشــد. خــاص  زمان هایــی  در  و  شــده  کنتــرل 

بــازی مــی توانــد نقــش بســیار مثبتــی در رشــد روانــی، 
هیجانــی و بهزیســتی کــودک داشــته باشــد. بــه طــور 
مثــال کنجــکاوی شــدید کــودک مــی توانــد از طریــق 
بــازی ارضــا شــود و فرصتــی مناســب بــه او بدهــد تــا 

هــوش خــود را تقویــت نمایــد و موجــب رشــد
 و شکوفایی شخصیت کودک گردد.

اگــر نکتــه منفــی را در رفتــار فرزنــد خــود 
مشــاهده کردیــد، در برخــورد خود جســت 

و جــو کنیــد.
ــینی و  ــی ماش ــه زندگ ــه ب ــا توج ــه ب البت
خانه هایــی کــه روز بــه روز کوچک تــر
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مصاحبه با امیر حسین اسمعلی پور 
دانش آموز پایه ی ششم

»سازنده خودرو باگی«
* خودتان را معرفی کنید؟

ــمعلی  ــین اس ــر حس ــن امی ــدا م ــام خ ــه ن ب   
پــور فرزنــد اول خانــواده وکاس ششــم هســتم. متولــد 
ــدان. ــال 1388 در هم ــن س ــم فروردی ــت و هفت بیس

 مــن بــه ســاخت و ســاز وســایل جدیــدی کــه انجــام 
کارهــا را بــرای دیگــران آســان مــی کنــد، عاقــه دارم.

ــتید  ــی را توانس ــت های ــه موفقی ــما چ  * ش
ــد؟ ــب کنی کس

مــن توانســتم خــودرو باگــی بســازم و کارت   
طایــی دریافــت کنــم، مــن بــا شــرکت در طــرح هــای 
جابــر، بــه عاقــه خــودم در ســازه هــای مکانیکــی پــی 

ــردم . ب

*  رمز موفقیت شما چیست؟
عاقه بسیار زیاد و پشت کارم.  

ــد و  ــه ای داری ــرای آینــده خــود چــه برنام * ب
ــا ثــروت؟ اینکــه علــم بهتــر اســت ی

مــن دوســت دارم لــوازم پیشــرفته تــری    
بســازم و معتقــدم کــه علــم بهتــر از ثــروت اســت چــون 
ثــروت باالخــره پایــان مــی یابــد امــا علــم  هرگــز پایــان 

ــد. ــی یاب نم

 * استعداد شما چگونه شکوفا شد؟
شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه بدانیــد   
ــه شــروع  اســتعداد مــن از خــراب کــردن وســایل خان

ــن  ــم تلف ــه بدان ــتم ک ــه داش ــی عاق ــون خیل ــد چ ش
رادیــو وتلوزیــون و...چگونــه کار مــی کننــد . کــم کــم 
بــه ســاخت ماشــین عاقــه منــد شــدم و بــا ایــن کــه 
آموزشــی ندیــده بــودم بــا کمــک ویدئــو های آموزشــی 

اینترنتــی توانســتم ایــن خــودرو رو طراحــی کنــم.

ــرا  ــی را اج ــا و پروژه های ــه طرح ه ــون چ * تاکن
ــد؟ کرده ای

ــازی هایــم  مــن از کودکــی خیلــی اســباب ب  
ــردم  ــاز میک ــا رو ب ــه انه ــود و همیش ــب ب ــم جال برای
ونحــوه ی کارآنهــا رو میدیــدم. ســه راهــی همــه کاره، 
ــی و  ــین کنترل ــه ، ماش ــوازم خان ــی از ل ــر بعض تعمی
ــه  ــازه ای ک ــن س ــی ومهمتری ــره برق ــگ، کرک پارکین

داشــتم خــودروی باگــی بــوده اســت.
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ــن  ــد افتخارآفری ــه میخواهن ــی ک ــش آموزان  * دان
ــرار  ــه ق ــورد توج ــوری را م ــه ام ــد چ ــند، بای باش

ــد؟ دهن
بایــد بــه دنیاجوردیگــری نــگاه کننــد و تــاش   
پشــتکار زیــادی داشــته باشــند. مــن خــودم چــون بــه ســازه 
ــت  ــم دق ــزی کــه میبین ــن چی ــه کوچکتری ــه دارم ب ــا عاق ه
ــد،  ــت می کن ــور حرک ــد، چط ــور کار می کن ــه چط ــم ک میکن
دنیــای اطرافــم رو همیشــه طــوری نــگاه میکنــم کــه چیــزی 
بیامــوزم و همیشــه فکــر میکنــم کــه خیلــی کارهــا میشــود 
ــته  ــوان نداش ــاید االن درت ــام داد. ش ــودن انج ــر ب ــرای بهت ب
باشــم امــا بــا یــاری خــدا خواهــم ســاخت. همیشــه پشــتکار 
داشــتن باعــث موفقیــت میشــود واینکــه شــاید ســختی هایــی 
ــا امیــدی شــود، دســت  ــد باعــث ن ــا باشــد کــه نبای در کاره
از تــاش بــر نداریــم تــا بــه آرزوهایمــان برســیم وآرزوی مــا 

ــا نباشــد. روی

* سخن آخرتون با شابلون چیست؟
مــن از شــابلون بــه عنــوان یــک رســانه انتظــار دارم   
و خواهشــمندم کــه صــدای دانــش امــوزان پــر اســتعداد را بــه 
گــوش مراجــع آموزشــی و پژوهشــی برســانند تــا مــا بتوانیــم 
در کنــار تحصیــل بــه عایــق اینچنانــی مــان بپردازیــم. 
ــی  ــی و اموزش ــای مال ــت ه ــتن حمای ــه داش ــم ک ــی دانی م
ــن انتظــار دوم  ــر اســت بنابرای ــا موث ــروژه ه ــن پ در انجــام ای
ــا اطــاع رســانی راهــی  مــن ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد ب
ــن از  ــد. م ــا کنی ــا مهی ــتعداد ه ــن اس ــت از ای ــرای حمای ب
ــواده ام  ــژاد، خان مدرســه ی علمــی ، جنــاب اقــای شــفیعی ن
ــی حمایتــم کــرده و همیشــه  ــادر بزرگــم کــه از نظــر مال وم
بتوانــم امیــدوارم کــه  و  در کنــارم هســت سپاســگزارم 

 قدر دان این زحمات باشم. 
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محمود یادگاری
مـشاور

چگونه می توان  اعتماد بنفس را در فرزندانمان 
افزایش داد؟

1- در مرحلــه ی اول زمینــه ای ایجــاد نماییــم تــا او بــه 
نقــاط قــوت و ضعــف خود آشــنا گــردد.

2- زمینــه ای در منــزل ایجــاد نماییــد تــا مســئولیتی 
ــا وجــدان  ــه فرزنــد مــی دهیــد ســعی کنــد ب را کــه ب
ــای  ــت ه ــا حمای ــراوان و ب ــش ف ــت و کوش کاری، دق
ــچ  ــه ســرانجام برســاند و هی ــوی شــما ب فکــری و معن

ــد. ــا تمــام رهــا نکن کاری را ن
3- ســعی کنیــد او را از همــان دوران کودکــی بــا توجــه 

بــه عاقــه اش در یــک ورزش گروهــی  عضــو نماییــد.
4- زمینــه ی دوســتی بــا افــراد  مثبــت گــرا را برایــش 

ایجــاد نماییــد.
5- بــا بیــان داســتان هــای مختلــف قرآنــی ایــن نکتــه 
ــات    ــرف مخلوق ــون اش ــه چ ــوید ک ــاد آور ش ــه او ی ب

ــرد. ــم بگی ــد خــود را دســت ک ــی باشــد نبای م
کنیــد                    ســعی  هایــش  فعالیــت  انجــام  در   -6
زمینــه ای ایجــاد نماییــد  تــا بــا داشــتن وقــت کافــی 
ــاند. ــرانجام برس ــه س ــد آن را ب ــترس بتوان ــدون اس ب

7- بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن افــراد و اینکــه خداونــد 
بــه هــر شــخصی اســتعداد ویــژه ای داده اســت هرگــز 
او را بــا کســی مقایســه ننماییــد بلکــه ایشــان را نســبت 

بــه خــودش مقایســه نماییــد .
ــا کســب موفقیــت        ــا او ب 8- زمینــه ای ایجــا نماییــد ت
ــه  ــش غلب ــرس های ــر ت ــد ب ــک( بتوان ــد کوچ ) هرچن

ــرد. ــرار گی ــورد تشــویق ق ــه م ــد و بافاصل نمای

9- بــه او یــاد دهیــد کــه بتوانــد در هــر زمینــه ای کــه 
موفــق مــی شــود خــودش را مــورد تشــویق قــرار دهــد.

نماییــد  ســعی  کودکــی  دوران  همــان  از   -10
بــرای جلوگیــری از عــادت بــه تنبلــی ،شــیوه ی                  
ــای  ــام دادن کاره ــرای انج ــه را ب ــزی روزان ــه ری برنام
شــخصی خــود تهیــه نماییــد و بــر حســب اولویــت هــا 
و مــواردی کــه در نظــر گرفتــه ایــد بــه انجــام رســانید 

ــد. ــری نمای ــو پذی ــما الگ ــد ش ــا فرزن ت
11- شــما بعنــوان والدیــن دانــش آمــوز بایــد مهــارت 
ــه انجــام  ــادر ب ــی ق ــد و در زندگ ــن را بیاموزی ــه گفت ن
دادن آن باشــید تــا فرزنــد شــما بتوانــد بــا قاطعیــت در 
مقابــل دیگــران آن را بــکار بــرده، بــدون اینکــه باعــث 

ناراحتــی آن هــا شــود .
ــد  ــوزش دهی ــان آم ــه فرزندت ــع را ب ــت تواض 12- صف
ــده  ــه نشــان دهن ــد ک ــار نکنی ــوری رفت ــز ط ــا هرگ ام
ــد  ــما باش ــخصیت ش ــمردن ش ــک ش ــواری و کوچ خ

ــرد. ــی گی ــو م ــما الگ ــرا او از ش زی
13- شــما بــه عنــوان والدیــن ســعی کنیــد در زندگانــی 
ریســک پذیــر باشــید و خــود را از منطقــه ی امــن کــه 
بــه صــورت عــادت در شــما درآمــده اســت، دور نماییــد 

تــا فرزنــد تــان از شــما یــاد بگیــرد.
14- بــا دیــد مثبــت بــه مســائل زندگــی نــگاه کنیــد و 

بــه آن هــا افتخــار نماییــد .
15- زمینــه ای ایجــاد نماییــد تــا فرزندتــان در انجــام 

کارهــای خیریــه داوطلــب شــود.
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مرضیه آژده 
مـشاور

روزهای کرونایی ومشکل ارتباط با فرزندان

ــی از  ــه بخش ــا ک ــن روزه ــد در ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــت  ــاده اس ــن افت ــردن والدی ــه گ ــدان ب ــوزش فرزن آم
والدیــن بــرای مدیریــت مناســب رفتــاری فرزندانشــان 
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــه تنه ــده اند.ن ــکل ش ــار مش دچ
بلکــه در هــر ارتباطــی تــا تعامــل مثبــت کــه زیربنــای 
یــک رابطــه صحیــح مــی باشــد وجــود نداشــته باشــد 
نمیتــوان انتظــار یــک ارتبــاط دوســویه اصولــی ومثبــت 

داشــت .
قطعــا بــرای مدیریــت رفتــاری کــودکان بایــد بتوانیــم 

بــا آنهــا تعامــل مثبــت داشــته باشــیم.
ــن  ــد در ای ــی بای ــه کارهای ــت چ ــوال اینجاس ــا س ام
راســتا وبــرای رســیدن بــه یــک  ارتبــاط مناســب بایــد 
ــا  ــا آنه ــازی ب ــترک وب ــت مش ــدن وق ــام داد.گذران انج
اولیــن مولفــه داشــتن یــک تعامــل مثبــت مــی باشــد.

امــا ایــن   بــازی، شــامل  اصــول و قواعــدی اســت کــه 
بایــد رعایــت شــود:

*ایــن بــازی بایــد هــر روز، حــدود نیــم ســاعت ، بیــن 
کــودک و مــادر و دو روز در هفتــه بیــن کــودک و پــدر 

انجــام شــود. 

ــردش  ــر عملک ــه خاط ــد ب ــودک بای ــازی، ک ــن ب *در ای
ــود.  ــیار تحســین ش بس

ــودک  ــرای ک ــدی ب ــد و نبای ــچ بای ــازی هی ــن ب * در ای
ــم  ــازی را به ــد ب ــد قواع ــی توان ــی م ــدارد، حت وجــود ن

ــد. بزن
ــت،  ــت داش ــرد و باخ ــر روی ب ــد ب ــودک تاکی ــر ک *اگ

ــد. ــت ندهن ــأله اهمی ــن مس ــه ای ــی ب ــن خیل والدی
ــودک  ــا ک ــاً ب ــازی مطلق ــاب ب ــد  انتخ ــوش نکنی *فرام
اســت و مــی توانــد هــر نــوع بــازی بــه جــز بــازی هــای 

ــاک را انتخــاب کنــد.  خطرن
* ســعی کنیــد ترجیحــا بــازی هــای حرکتــی و مفــرح 

را انتخــاب کنیــد.
ــدارد و  ــازی اصــا هیــچ آموزشــی وجــود ن ــن ب * در ای
ــا  ــوش ب ــات خ ــتن اوق ــادی و داش ــا ش ــدف آن صرف ه

ــادر اســت. م
* بــه هیــچ وجــه نبایــد ایــن بــازی هــا را کنســل کــرد 

مگــر کــودک یــا مــادرش کســالت داشــته باشــند.
* این بازی صرفاً دو نفره است.
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* ایــن بــازی بایــد تعاملــی باشــد یعنــی پــر از گفتگــو، 
شــادی، وجــد و بازخــورد باشــد. بــه عبــارت دیگــر والــد 

بایــد یــک همبــازی فــوق العــاده بــرای کــودک باشــد.
ــا  ــت ب ــل مثب ــتن تعام ــرای داش ــدی ب گام بع

ــد. ــی باش ــی م ــوی انعکاس ــدان گفتگ فرزن
ــو  ــه در گفتگ ــت ک ــن معناس ــی بدی ــوی انعکاس گفتگ
ــودش  ــه خ ــات او را ب ــات و احساس ــودک کلم ــا ک ب
ــتفاده  ــی اس ــان های ــو در زم ــن گفتگ ــم. از ای بازگردانی
ــاس  ــه احس ــر گون ــار ه ــودک دچ ــه ک ــود ک ــی ش م
ــا ناراحتــی باشــد. بایــد  منفــی ماننــد خشــم، تــرس ی
گفــت کــه در گفتگــوی انعکاســی از ســوال، قضــاوت و 

ــود. ــی ش ــتفاده نم ــت اس نصیح
ــه،  ــک آین ــل ی ــن مث ــع والدی ــو در واق ــن گفتگ در ای
ــت  ــن اس ــه ممک ــان ک ــات فرزندش ــات و احساس جم
مثبــت، منفــی یــا حتــی مبهــم باشــد را بــه او انعــکاس 
ــات  ــات و هیجان ــک روی احساس ــن تکنی ــد. ای می دهن
ــو  ــوع از گفتگ ــن ن ــز می شــود. ای ــد متمرک ــی فرزن فعل
و  والدیــن  بیــن  گفتگــو  فرآینــد  می شــود  باعــث 
ــی  ــل اصل ــد دلی ــد و بتوانن ــدا کن ــه پی فرزندشــان ادام
احساســاتی کــه فرزندشــان تجربــه می کنــد را بــا 
گفتگــوی  از  اســتفاده  کننــد.  شناســایی  یکدیگــر 
انعکاســی از طــرف والدیــن باعــث می شــود فرزندشــان 
ــش  ــات مختلف ــا از احساس ــا آن ه ــا ب ــد ت ــب باش راغ
حــرف بزنــد. زمانــی کــه گفتگــوی انعکاســی را بــه کار 
ــن االن  ــه م ــد ک ــان می فهمانی ــه فرزندت ــد ب می گیری
ــن  ــم، م ــتت نمی کن ــتم، بازخواس ــو نیس ــل ت در مقاب
ــه  ــه چ ــتم ک ــه  هس ــن متوج ــتم، م ــو هس ــار ت در کن
ــن احســاس را  ــت ای ــر عل ــا یکدیگ احساســی داری و ب
ــاط  ــک ارتب ــاد ی ــث ایج ــن کار باع ــم. ای ــدا می کنی پی

ــود. ــان می ش ــن و فرزندش ــن والدی ــم بی محک

ــام  ــی از روز انج ــاعت های ــازی را در س * ب
دهیــد کــه ُخلــق کــودک خــوب اســت و آن 
ــول  ــی شــب موک ــای پایان ــه ســاعت ه را ب

نکنیــد.

ــوا و  ــکاس محت ــوع دارد: انع ــی دو ن ــوی انعکاس گفتگ
ــاس  ــکاس احس انع

1. انعکاس محتوا
در انعــکاس محتــوا والدیــن بایــد خاصــه ی گفته هــای 
فرزندشــان را بــه خــودش برگرداننــد. در واقــع زمانــی 
کــه فرزندشــان جملــه یــا جماتــی را می گویــد، بایــد 
ــد  ــد و بع ــش بدهن ــه گفته های ــان را ب ــام حواسش تم
فقــط نــکات مهــم جماتــش را بــه او برگرداننــد، بــدون 
آنکــه معنــی جماتــش را تغییــر بدهنــد یــا چیــزی را 

در جماتــش اضافــه یــا کــم کننــد.
اینکار باعث می شود:

ــه  ــه ک ــرآن  چ ــه ه ــود ب ــه بش ــما متوج ــد ش 1(فرزن
گفتــه، خــوب گــوش کردیــد، درکــش می کنیــد و 
ــر  ــان محکم ت ــما و فرزندت ــن ش ــاط بی ــه ارتب در نتیج

می شــود.
2( شــنیدن خاصــه ی جماتــش از زبــان شــما باعــث 
می شــود دربــاره ی چیزهایــی کــه گفتــه آگاهــی 

ــد. ــدا کن ــتری پی بیش
. 3( انعــکاس محتــوا بــه گفتگــوی شــما جهــت میدهــد 
و باعــث نظــم بخشــیدن بــه افــکار فرزندتــان می شــود.

 4( در انعــکاس محتــوا شــما بــا افــکار فرزندتــان ســر 
و کار داریــد و در نتیجــه شــناخت بهتــری از فرزندتــان 

ــد. ــدا می کنی پی
مثال: 

ــی رو دارم.  ــن ماشــین کنترل ــه ای ــی وقت ــودک: خیل ک
ــدش رو مــی خــوام! ــه جدی ــه دون ی

مامان: دوست داری یه ماشین جدید داشته باشی.
2.انعکاس احساس

ــی  ــد بخش ــه ای را می گوین ــا جمل ــه بچه ه ــی ک زمان
ــات  ــب جم ــه در قال ــت ک ــی اس ــه محتوای از آن جمل
بــه والدیــن می گوینــد و بخشــی از آن احساســی 
ــن  ــا لح ــان ب ــوای جمله  ش ــا محت ــراه ب ــه هم ــت ک اس
ــد. در  ــان می دهن ــن نش ــه والدی ــان ب ــاالت بدنیش و ح
انعــکاس احســاس، والدیــن بــه احساســات و هیجانــات 
فرزندشــان توجــه می کننــد، آن هــا را شناســایی و 
نام گــذاری می کننــد و بــه فرزندشــان بازمــی گرداننــد.
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اینکار باعث می شود:
شــما بــه فرزندنتــان نشــان بدهیــد کــه احساســات او را 

درک مــی کنیــد.
دارد،  تردیــد  چیــزی  گفتــن  از  فرزندتــان  وقتــی 
ــن آن  ــرای گفت ــود ب ــث می ش ــاس باع ــکاس احس انع
مســئله مطمئن تــر بشــود چــون متوجــه می شــود کــه 

ــد. ــس او را درک کردی ــما ح ش
فرزنــد شــما از احساســات خــودش آگاه تــر می شــود و 
ــد  ــزان فشــاری کــه فرزن ــرد. می ــر می پذی آن هــا را بهت
ــه می کنــد  ــه خاطــر احساســات منفیــش تجرب شــما ب
کــم می شــود و کنتــرل بیشــتری روی هیجاناتــش 

ــد.  ــدا می کن پی

مامان: آهان! تو حسابی از دست علـی 
عصبانی هستی... 

ــورت  ــه ص ــب را ب ــن مطل ــه ای ــد ک ــد بودی اگرعاقمن
مفصــل تــر مطالعــه  کنیــد میتوانیــد بــه ســایت 

مدرســه قســمت مشــاوره مراجعــه فرماییــد.

نمونه هایی از انعکاس احساس:
کــودک: علــی خیلــی مــن رو اذیــت 
مشــت  بــا  می خــواد  دلــم  می کنــه، 

صورتــش. تــوی  بکوبــم 

گذرانــدن وقــت مشــترک و بــازی بــا فرزنــدان اولیــن 
مولفــه داشــتن یــک تعامــل مثبــت مــی باشــد.
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اکرم عرفان منش
مسئول بهداشت

کوچ سالمت در علمی

از روزی کــه کرونــا بــه کشــور قــدم گذاشــت و زندگــی 
همــه را تحــت تأثیــر قــرار داد تا بــه امــروز، حدود16ماه 
مــی گذرد؛16مــاه کــه باعــث شــد مــدارس تعطیــل و 
ــا شــوند و  ــا مبت ــه بیمــاری کرون ــردم ب ــدادی از م تع

عزیزانــی را از دســت دهیــم.
ــت  ــوس، شس ــروس منح ــن وی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
وشــوی مــداوم دســت هــا، اســتفاده از ماســک و رعایت 
ــه اجتماعــی توســط متخصصــان پیشــنهاد شــده  فاصل
امــا یکــی از نکاتــی کــه نســبت بــه آن تأکیــد فــراوان 
شــده اســت، قرنطینــه خانگــی اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــن از  ــد. همچنی ــی نرون ــد و جای ــه بمانن ــردم در خان م
ــود  ــری ش ــدت جلوگی ــه ش ــات ب ــور در اجتماع حض
ــه  ــا قطــع شــود. امــا در خان ــا زنجیــره ویــروس کرون ت
مانــدن و عــدم تحــرک، مشــکل چاقــی را  بــه همــراه 
دارد؛ مشــکلی کــه در آینــده منجــر بــه بــروز بیمــاری 

هــای مختلــف  در هــر فــرد مــی شــود.

ــودکان و  ــا ســامت ک ــه تنه ــی ن ــش وزن و چاق  افزای
نوجوانــان را در طــول تحصیــل بــه خطــر مــی انــدازد، 
بلکــه در آینــده بــر زندگــی آنــان تاثیــر خواهدگذاشــت 
ــا مشــکات بهداشــتی، ســامتی و شــیوع  ــان را ب و آن
ــه  ــرد. ب ــد ک ــر مواجــه خواه ــر واگی ــای غی ــاری ه بیم
ــش  ــمی دان ــای جس ــیب ه ــری از آس ــور جلوگی منظ
آمــوزان در آینــده ، وزارت آمــوزش و پــرورش مصمــم 
بــه اجــرای پــروژه کنتــرل »وزن و چاقــی دانــش آموزان 
بــا رویکــرد ترویــج ســبک زندگی فعال و ســالم« شــد و 
از رهگــذر اجــرای ایــن طــرح، نقــش موثــری در تأمیــن 
ســامت عمومــی امــروز و آینــده جامعــه ایفــا خواهــد 

نمــود.
در ایــن طــرح ، جمعیــت هــدف  کــوچ ســامت تمــام 
دانــش آمــوزان مدرســه اعــم از افــراد الغــر، دارای وزن 
ــورد  ــد م ــه بای ــی و چــاق اســت ک ــی، وزن اضاف طبیع

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــوزش، مشــاوره و حمای آم
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در ایــن راســتا بــر مشــارکت و همــکاری متقابــل 
ــدان  ــه فرزن ــی ک ــژه والدین ــه وی ــا مدرســه ب ــن ب والدی
آنــان دارای اضافــه وزن و چاقــی هســتند، توصیــه 
ــه  ــن اســت ک ــد برای ــه تأکی جــدی شــده اســت ؛ البت
ــرات منفــی وزن اضافــی و چاقــی  در عنــوان کــردن اث
نبایــد بــه گونــه ای افــراط شــود کــه بــه تأثیــر منفــی 
ــی  ــه وزن و چاق ــوزان دارای اضاف ــش آم ــۀ دان در روحی

ــد.  بینجام

ــه  ــت ب ــر درش ــه ظاه ــه ب ــی ک ــر کس ــه ه ــا ب ــا آی ام
نظــر مــی رســد ، بایــد چــاق گفــت؟ چــه فــردی چــاق 
اســت؟ بــرای تشــخیص اضافــه وزن یــا همــان چاقــی از 
فرمــول وزن )برحســب کیلوگــرم( تقســیم بــر )قــد بــه 

تــوان 2( بــر حســب ســانتی متــر اســتفاده کنــد.                       
ــر از 30  ــی او باالت ــوده بدن ــاخص ت ــه ش ــخصی ک  ش
کــه  و شــخصی  باشــد چــاق محســوب می شــود 
شــاخص تــوده بدنــی اش بیــن 25 تــا 30 باشــد دارای 

ــت. ــه وزن اس اضاف
کنترل وزن و پیشگیری از چاقی

ــد  ــا بای ــت ام ــنده ای نیس ــاری کش ــی بیم ــه چاق گرچ
بســیار جــدی گرفتــه شــود چــرا کــه مســتقیم و غیــر 
ــاط اســت.  ــا در ارتب ــا بســیاری از بیماری ه مســتقیم ب
بیماری هایــی مثــل افزایــش فشــار خــون، آترواســکلروز 
)سخت شــدن جــدار رگهــا(، بیماری هــای کبــدی و 
ــاالت  ــروز ، اخت ــرا، آرت ــه صف ــنگ کیس ــراوی، س صف
تنفســی، واریــس، ،چربــی بــاالی خــون. از دیگــر 
ــم  ــیار ه ــال دارد و بس ــه دنب ــی ب ــه چاق ــی ک عوارض

ــت اســت. ــز اهمی حائ

ــرژی  ــرد ان ــال ف ــور مث ــه ط ــی. ب ــد غذای ــادات ب 2- ع
ــدارد. ــت ن ــا فعالی ــد ام ــت می کن ــادی دریاف زی

ــد  ــای ض ــل داروه ــا از قبی ــی از داروه ــرف برخ 3-مص
بــارداری، ضــد افســردگی و ضــد اضطــراب و کورتون هــا

40-30 درصــد از علــت چاقی هــا عوامــل ژنتیکــی 
ــت. اس

5-کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی.
ــت.  ــر اس ــوارد مهم ت ــه م ــی از هم ــد غذای ــادات ب ع
ــخصی  ــد ش ــرض کنی ــم. ف ــال بزن ــک مث ــد ی بگذاری
ــان  ــدد ن ــک ع ــود ی ــدن خ ــه ب ــاز روزان ــر نی ــاوه ب ع
ــان  ــری ن ــا اینکــه کال ــه بخــورد. ب ســوخاری هــم اضاف
ســوخاری بســیار کــم اســت امــا همیــن شــخص بعــد 
از 20 ســال 15 کیلوگــرم بــر وزنــش اضافــه می شــود. 
چربــی، ذخیــره اصلــی انــرژی بــدن اســت. اگــر انــرژی 
ــی  باشــد کــه مصــرف  دریافتــی شــما بیشــتر از انرژی
می کنیــد ، قاعدتــا بافــت چربــی افزایــش پیــدا خواهــد 

ــد داشــت. ــی خواه ــش وزن را در پ ــرد و افزای ک
راه حل کنترل وزن  

بــرای پیشــگیری از چاقــی و کنتــرل وزن بایــد میــزان 
فعالیت هــای  و  کنیــد  متناســب  را  خــود  تحــرک 
فیزیکــی منظــم داشــته باشــید.غذا را خــوب بجویــد و 
آرام بخوریــد. از رژیم هــای غذایــی اســتفاده کنیــد کــه 
سرشــار از میــوه و ســبزیجات تــازه باشــند. از خــوردن 
ــود  ــت ف ــن فس ــک و همچنی ــرب و پرنم ــای چ غذاه
تنش هــای  کنیــد.از  اجتنــاب  گازدار  نوشــابه های  و 
روانــی اجتنــاب کــرده و ســعی کنیــد آرامــش خــود را 
در همــه حــال حفــظ کنیــد. هنگامــی کــه اســترس و 

ــد. ــذا نخوری ــد غ اضطــراب داری

علل چاقی:
چاقــی می توانددالیــل گوناگونــی داشــته 

ــد از: ــا عبارتن ــی از آن ه ــه برخ ــد ک باش
1- اســترس و اضطــراب، فشــارهای درونــی 

و افســردگی
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ــرا  ــد زی ــی از مصــرف دارو بپرهیزی ــان چاق ــرای درم  ب
ــی و  ــان چاق ــرای درم ــد. ب ــوارض دارن ــا ع همــه داروه
رســیدن بــه انــدام ایــده آل خــود عجلــه نکنیــد. عــادات 
ــی  غذایــی خــود را درســت کنیــد و از رژیم هــای غذای
ــج  ــه تدری ــما را ب ــه وزن ش ــد ک ــروی کنی ــالم پی س

کاهــش می دهــد. 
ــی  ــادت غذای ــالح ع ــرای اص ــه ب ــد توصی چن

ــط: غل
هر روز 6 تا 8 لیوان آب بنوشید.

در حین غذا از نوشیدن آب پرهیز کنید.
پیــش از مصــرف غــذا ســاالد بخوریــد تــا حجــم 
معده تــان را پــر کنــد و در غــذا از نمــک اضافــه 

اســتفاده نکنیــد.
ــامل  ــه ش ــود را ک ــی خ ــی غذای ــای اصل ــه وعده ه هم
صبحانــه ، نهــار ، شــام می شــود میــل کنیــد در 
ــواری  ــوید و ریزه خ ــنه می ش ــورت گرس ــن ص ــر ای غی

ــرد. ــد ک خواهی
بشــقاب های کوچــک  از  غــذا خــوردن  هنــگام  در 

اســتفاده کنیــد تــا غــذای کمتــری بکشــید.
می توانیــد 2 ســاعت بعــد از غــذا چــای کمرنــگ بــدون 

قند و شــیرینی بنوشــید.

ــت و  ــا فعالی ــود را ب ــت خ ــواری وق ــای ریزه خ ــه ج ب
ــد. ــر کنی ورزش پ

نحــوه اجــرای طــرح کــوچ در دبســتان پســرانه 
علمــی  :

ــی تمــام دانــش  ــوده بدن 1-ســنجش اولیــه شــاخص ت
آمــوزان تــا پایــان آبــان مــاه انجــام شــد .

2- نتایــج ســنجش اولیــه در ســامانه ســناد ثبــت شــده 
. ست ا

3-دانــش آمــوزان دارای اضافــه وزن و چــاق شناســایی 
ــوان :گــروه  ــا عن شــده و در اپلیکشــن شــاد گروهــی ب
کــوچ مجتمــع پســرانه علمــی ، تشــکیل و دانــش 
آمــوزان هــدف در گــروه عضــو شــدند ، در ایــن گــروه 
ــی ،  ــوده بدن ــا ت ــب ب ــی متناس ــه غذای ــوزش برنام آم
مشــاوره، حمایــت و نظــارت بــر افزایــش فعالیــت هــای 
ــه ) توانمندســازی و ترغیــب  ــرل تغذی حرکتــی  و کنت

ــی شــود. ــان م ــت وزن(  بی ــوزان در مدیری ــش آم دان
ــع  ــز جام ــه مراک ــرا ب ــرم اج ــل ف ــل و تحوی 4-تکمی
ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مــورد دانــش 

آمــوزان دارای کــم وزنــی و چاقــی.
5- تنظیــم میثــاق نامــه و دلنوشــته ونقاشــی  دانــش 

ــرل وزن خودشــان. ــوزان در خصــوص کنت آم

ــردم  ــاره ک ــدا اش ــه در ابت ــور ک همانط
چاقــی هــم نوعــی بیمــاری مزمــن اســت 
مزمــن  بیماری هــای  ســایر  ماننــد  و 

ــان دارد.  ــه زم ــاز ب ــان نی ــرای درم ب
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6- دعــوت از کارشــناس تغذیــه ســرکار خانــم شــادی 
شــیوا و برگــزاری کاس آموزشــی تغذیــه ســالم و 
ــز در  ــوزان عزی ــش آم ــن ودان ــرای والدی ــرل وزن ب کنت

ــازی، ــای مج فض
7- ســنجش ثانویــه شــاخص تــوده بدنــی تمــام دانــش 
ــنجش  ــه در س ــی ک ــش آموزان ــژه دان ــه وی ــوزان ب آم
اولیــه بــا اضافــه وزن و چاقــی روبــه رو بودنــد، از 
فعالیــت هایــی اســت کــه در اســفند مــاه انجــام شــد.

بوده اند مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
ــز  ــن عزی ــکاری والدی ــال، هم ــد متع ــاری خداون ــا ی ب
، تــاش و همــت دانــش آمــوزان پویــا و پیگیــری 
ــا  ــرح را ب ــن ط ــی ای ــتان علم ــوز دبس ــکاران  دلس هم
کاهــش 3 درصــدی وزن دانــش آمــوزان بــا تــوده بدنــی 

ــاند. ــم رس ــرانجام خواهی ــه س ــاال ب ب

نمودار توده بدنی دانش آموزان  دبستان به صورت زیر می باشد:

 در پایــان اجــرای طــرح ، دانــش آموزانــی 
کــه در خصــوص کنتــرل وزن خــود و 
ــی  ــکاری و همراه ــان هم ــب اندامش تناس
ــا ــود کوش ــامت خ ــظ س ــته و در حف داش
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علی درویشی 
معاونت حوزه آموزشی

راهکارهای درمان وابستگی
 بیش از حد کودکان به اینترنت

ــن  ــه درخواســت برخــی از والدی ــا توجــه ب ب  
گرامــی مبنــی بــر اســتفاده بیــش از حــد فرزنــد خــود 
از اینترنــت و فضــای مجــازی و بــه تبــع آن بــروز 
بیمارهــای هــا گوناگــون، بــر آن شــدیم راهکارهایــی را 
جهــت بهبــود ایــن مشــکل در ایــن نســخه از شــابلون 

ــم. ــه دهی ارائ
ایــن روزهــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، کــودکان 
بیشــتر اوقــات خــود را در خانــه می گذراننــد. آمــوزش 
ــای  ــی فعالیت ه ــا از برخ ــدن آن ه ــازی و محروم ش مج
خــارج از منــزل باعــث افزایــش زمــان اســتفاده از 
ــت.  ــده اس ــازی ش ــای مج ــور در فض ــت و حض اینترن
ــرای پیشــگیری از ایــن  راهکارهــای پیشــنهادی زیــر ب

ــد. ــت را ببینی ــه اینترن وابســتگی هــا کــودکان ب
ــتفاده  ــرای اس ــخص ب ــان مش ــن زم 1- تعیی

کــودکان در فضــای مجــازی
ــی  ــه درس ــق برنام ــما طب ــد ش ــه فرزن ــی ک در صورت
مکلــف بــه حضــور در شــاد و اسکـــای روم مــی باشــد 
ــاعت  ــک س ــی ی ــزی قبل ــه ری ــا برنام ــد ب ــعی کنی س
ــوزگار  ــرای آم ــف ب ــال تکالی ــرای ارس ــم ب ــخص ه مش
ــاعت از  ــن س ــد از ای ــد و بع ــرا دهی ــر ق ــان عص در زم
او بخواهیــد گوشــی را کنــار بگــذارد، فرامــوش نکنیــم 
ــان  ــم خودم ــرار میدهی ــدان ق ــرای فرزن ــی ب ــر قانون ه
ــن  ــد باشــیم، بســیاری از والدی ــه آن پایبن ــد ب هــم بای
بــا ایــن ادلــه کــه مــا تمــام کارمــان بــا گوشــی اســت 
ــی اســت  ایــن اصــل را رعایــت نمیکننــد، ایــن در حال
کــه کــودکان قــدرت تحلیــل نــدارد و ایــن قانــون مــا را 
نوعــی تحکــم و زور میداننــد، حتمــا کــودک را در ایــن 

ــم. ــه کنی ــه توجی زمین

ــتفاده  ــرای اس ــه ب ــاداش و تنبی ــن پ 2-  تعیی
ــح ــح و ناصحی صحی

 اگــر فرزنــد شــما طبــق برنامــه ریــزی گفتــه شــده در 
فضــای مجــازی بــود حتمــا هــر از چنــد گاهــی ایشــان 
را مــورد تشــویق کامــی در جمــع و یــا حتــی بــا خرید 
هدیــه او را مــورد تقدیــر قــرار دهیــد کــه کــودک بــه 
ایــن بــاور برســد کــه کار خــوب نتیجــه خــوب خواهــد 
ــد  ــم نیازمن ــرد ه ــت نک ــه رعای ــی ک داشــت، در صورت
ــت از فضــای  ــه تذکــر کامــی، محدودی ــه از جمل تنبی
اینترنــت بیشــتر و حتــی محــروم کــردن در اســتفاده از 
وســایل کــه بــه آن تمایــل بیشــتری دارد مثــل: عــدم 

اســتفاده از اســباب بــازی، کنســول هــای بــازی و....

و  فیزیکــی  فعالیــت  3- جایگزیــن کــردن 
ســرگرمی خــارج از فضــای مجــازی

ــه  ــودکان بیشــتر ب ــه ک ــی ک ــای اصل ــت ه یکــی از عل
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی رون ــازی م ــای مج ــمت فض س
ــگاه  ــی جای ــی و تحرک ــای فیزیک ــازی ه ــواده ب در خان
ــوان  ــودک میت ــود ک ــری خ ــا همفک ــری دارد، ب کمت
ــرد و در  ــی ک ــب را طراح ــی مناس ــای فیزیک ــازی ه ب
ــدان انجــام داد  ــا کمــک والدیــن و ســایر فرزن منــزل ب

ــد. ــازی برون ــای مج ــمت فض ــر س ــا کمت ت
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را پیــدا و  آنهــا  ســرچ ســاده در گــوگل میتــوان 
ــت  ــتی و رفاق ــا دوس ــنهاد م ــود اماپیش ــداری نم خری
ــدور  ــم حدالمق ــدان اســت، ســعی کنی ــا فرزن ــق ب عمی
ــروز  ــدان گفــت و گــو کنیــم کــه در صــورت ب ــا فرزن ب
هرگونــه اتفــاق، فرزنــدان امــن تریــن جایــی کــه 
بتواننــد مشــکات را مطــرح کننــد نــزد والدیــن باشــند 
ــه  ــه بهان ــی و ب ــد گاه ــر از چن ــا ه ــا، ام ــه ه ــه غریب ن
هــای مختلــف بــه صــورت نامحســوس میتــوان برنامــه 
هــای گوشــی، تاریخچــه مرورگــر، گالــری، حافظــه و.... 
تلفــن همــراه و کامپیوتــر فرزنــدان را چــک کــرد، الزم 
ــه مــورد  ــه ذکــر اســت در صــورت مشــاهده هــر گون ب
ــم و ســعی  ــر ندهی ــد تذک ــه فرزن ــاره ب ــه یکب خــاص ب

ــویم. ــتی وارد ش ــم از َدِر دوس کنی
5- هدفمنــد کــردن اســتفاده از اینترنــت بــرای 

ن کا د کو
ــود  گاهــی از فرزندانمــان ســوال کنیــم کــه علــت دانل
ــی  ــبکه اجتماع ــان ش ــور در ف ــا حض ــه ی ــان برنام ف
چیســت؟، چطــور میشــود آن را حــذف کــرد، چطــور 
امنیــت خــودم را در ایــن برنامــه بــاال ببــرم، بنظــر شــما 

خانــواده  اعضــای  نظــارت   -4
در هنــگام اســتفاده کــودکان از 

اینترنــت
نـرم افـزارهـای مختلفـی بـرای کنتـرل

ــک  ــا ی ــه ب ــود دارد ک ــاپ وج ــپ ت ــی و ل گوش

ــاال  ــما رو ب ــارت ش ــدام مه ــازی ک ــن ب ــتفاده از ای اس
ــا برنامــه باعــث عصبانیــت،  ــازی ی ــن ب ــره، اگــه ای میب
ــن  ــی؟   بدی ــازی مکین ــرا ب ــه چ ــونت و ... میش خش
ســبب باعــث میشــود فرزنــدان مــا بداننــد کــه مــا هــم 
ــا و فعالیــت هــای ایشــان هســتیم.  ــه ه ــر برنام پیگی

ــی  ــی و اجتماع ــالت خانوادگ ــش تعام 6- افزای
ــودک ک

ــث  ــک مثل ــع ی ــت 3 ضل ــازی و رفاق ــو، ب ــت و گ  گف
ــن  ــه ای ــر ب ــدان کمت هســتند کــه باعــث میشــود فرزن
ــرف زدن  ــنه ح ــل تش ــن نس ــد، ای ــوع کنن ــا رج فض
هســتند و از نصیحــت هــای مکــرر دِل خوشــی ندارنــد، 
ســعی کنیــم از نظــرات ایشــان در تمامــی زمینــه هــا 
اســتفاده کنیــم، هویــت بخشــی بهتریــن راهــکار جذب 

ــا ایــن نســل اســت. و دوســتی ب
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مصاحبه با سرکار خانم سمیه محمدی
آموزگار پایه ی سوم

1.لطفا خود را کامل معرفی کنید:
فــوق  دارای  هســتم  محمــدی  ســمیه   
ــر  ــانس کامپیوت ــی و لیس ــی تربیت ــانس روانشناس لیس
ــد  ــح و بع ــت صب ــابقه در دو نوب ــال س ــش از 15 س بی
ــع  ــرورش در مقاط ــوزش و پ ــا آم ــکاری ب ــر، هم از ظه
ــی ،متوســطه اول و متوســطه دوم را دارا هســتم  ابتدای
امــا مقطــع ابتدایــی را بــه عنــوان مقطــع ثابــت انتخــاب 
نمــودم بــرای تدریــس و بــا توجــه بــه نیــاز کارم ادامــه 
تحصیــل خــودم را در حوزه روانشناســی انتخــاب نمودم 
و بــه خاطــر عاقــه زیــاد بــه کارم همیشــه دنبــال ایــن 
هســتم کــه کیفیــت را مــد نظــر داشــته باشــم و بتوانــم 

ــم. ــل بکن ــذار عم ــر گ اث

ــر مــوردی  ــه بیــش از ه ــی ک ــاط قوت 2.نق
درخــود مــی بینیــد؟

ــر  ــه ام ــد ب ــاط و عاقمن ــا نش ــتکار ، ب پش  
ی ر گا ز مــو آ

شــغل  انتخــاب  دوبــاره  صورتیکــه  3.در 
ــر از معلمــی شــغل دیگــری  ــا غی ــد آی میکردی

را انتخــاب میکردیــد؟
به هیچ وجه  

چــه  دارای  خــوب  معلــم  4.بنظرشــمایک 
ویژگیهایــی اســت وبــه چــه ظرافتهایــی توجــه 

دارد؟
ــی  ــد م ــه روز باش ــش ب ــه علم ــی  ک معلم  
توانــد بانشــاط ، توانمنــد، بــا پشــتکار و فروتــن باشــد و 
در گــروه آمــوزگاران بــه خوبــی قوانیــن را بپذیــرد نــه 
ــه  ــه آمــوزش و تربیــت بلکــه نســبت ب تنهــا نســبت ب

ــد. ــد باش ــه من ــت دغدغ ــوزش و  تربی ــن آم بهتری
ــوی  ــتباه ازس ــک اش ــورت رخ دادن ی 5.در ص
دانــش آموزچگونــه اورامتوجــه رفتارنادرســتش 

ــد؟ میکنی
ــا  ــر مســتقیم ب ــه شــکل غی ســعی میکنــم ب  
بیــان قصــه و یــا بــا انجــام صحیــح آن کار او را متوجــه 

بکنــم. اشــتباهش 

ــش  ــزه دردان ــاد انگی ــویق وایج ــوه تش 6.نح
ــت؟ ــه اس ــف چگون ــوزان ضعی آم

کوچکتریــن نقطــه قــوت او را بســیار بــزرگ   
ــع  ــم ودر واق ــویق میکن ــوه داده و او را تش ــم جل و مه

میکنــم. پررنــگ  را  پیشــرفتش  فراینــد 

ــع  ــد مان ــائلی میتوان ــه مس ــوزش چ 7.در امرآم
ــردد؟ ــوزان گ ــش آم ــی دان ــرفت تحصیل پیش

ــاوری او  ــود ب ــس وخ ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ع  
و عــدم ایجــاد عاقــه در او و همچنیــن مشــکات 

دگــی. نوا خا

8.چــه اقدامــات و برنامــه هایــی بــرای اکنــون و 
آینــده داریــد؟

ــم  در هــر لحظــه  ــه روز کن ــم خــود  را ب عل  
ــراوان  ــا آگاهــی و نشــاط ف ــا ب در حــال رشــد باشــم ت

تربیــت کنــم. را  آینــده ســازان ســرزمینم 
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۹.درچشــم شــما چــه دانــش آموزانــی همیشــه 
بــه یادمــی ماننــد؟

ــا  ــک ب ــر ی ــون ه ــوزان چ ــش آم ــه دان هم  
ــتنی  ــت داش ــز و دوس ــم عزی ــود برای ــای خ ــی ه ویژگ

 . هســتند

ــد  ــه بای ــه ای ک ــزده ونگفت ــای ن ــرف ه 10.ح
ــد؟ ــی نگفتی ــد ول میگفتی

معلمی عشق است و شغل نیست.  

11.روش خــاص و منحصــر بــه فــردی در تدریس 
ــی کنید؟ ــال م دنب

ــه همیشــه در  ــن هســت ک ــن روشــم ای اولی  
طــول ســال هــر روز کــه بــه مدرســه مــی آیــم بــه نــام 
یکــی از ائمــه نیــت کــرده و قــدم بــه مدرســه میگــذارم.

ــور  ــروز را چط ــروز و ام ــوزان دی ــش آم 12.دان
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

دیــروز صبورتــر وتوانمنــد امــروز توانمنــد تــر   
وکــم صبــر تــر

13.تعریف  خودتون رو از معلمی بیان کنید.
ــت  ــت و محوری ــدن هس ــق ش ــی عاش معلم  
زندگــی مــن معلمــی بــوده اســت و  ســعی کــردم ناظــر 

بــه نیــاز زمــان خــودم را بــروز کــرده باشــم .

15.تعلیــم وتربیــت رو بــا رنــگ کرونایــی دارای 
چــه ویژگــی هایــی میدانیــد آمــوزش در فضــای 
ــازی دارای  ــای مج ــت در فض ــا تربی ــازی ی مج

چــه مولفــه هایــی اســت؟
هــم نقــاط منفــی دارد هــم مثبــت ،بــه   
شــخصه عاقمنــدی مــن بــه دانــش آمــوزان بیشــتر و 
ســعی و تاشــم بیشــتر شــده اســت بــه دلیــل ایــن کــه 
بتوانــم اثــر گــذاری مطلــوب رو بــر دانــش آمــوز داشــته 
ــش  ــه دان ــم ک ــته باش ــی داش ــه تعامل ــن ک ــم و ای باش

آمــوز از روی عاقــه دنبــال کاس باشــد .
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مصاحبه با برادران سلیمانی
دانش آموزان پایه ی ششم

»سازندگان ماشین ربات«
1.خودتان را معرفی کنید؟

حســین  محمــد  و  حســن  محمــد  مــا   
ســلیمانی متولــد بهمــن 1387 ، دانــش آمــوزان کاس 

علمــی مدرســه  ششــم 
ــتید  ــی را توانس ــت های ــه موفقی ــما چ 2. ش

ــد ؟ ــب کنی کس
ــی  ــات کنترل ــه ســاخت ماشــین رب ــا تجرب م  
چنــد زمانــه ، ســازه هــای ربــات و آرمیچــر بــا کاربــرد 
ردیابــی و راه یابــی بــا کنتــرل جهــات مختلــف رو بــه 
ــا  ــت و ب ــپ و راس ــه چ ــردش ب ــه عقب،گ ــو، رو ب جل
ــل  ــار وســایل و همچنیــن نصــب دری قابلیــت حمــل ب
مخصــوص حفــاری تونــل وتزئیــن بــا چراغهــای ال ای 

دی را داشــتیم.
3. رمز موفقیت شما  دو برادر چیست؟

رمــز موفقیــت در کوشــش وتــاش و همکاری   
ــا  ــا هــم بــوده و همیشــه تــاش میکنیــم ب ــرادر ب دو ب
وســایل دور ریــز  یــا غیــر قابــل اســتفاده یــک  وســیله 
ــی  ــم و خیل ــاد کنی ــت ایج ــا خاقی ــتی را ب ــا کاردس ی
وقتهــا هــم بــا تحقیــق  و مطالعــه فکــر خــود را تقویــت 
کنیم.پــس بــرای مطالعــه خودمــان عــاوه بــر مســائل 

ــم. ــز داری ــر درســی  نی ــات غی درســی مطالع
ــد و  ــه ای داری ــده خــود چــه برنام ــرای آین 4.ب

ــا ثــروت؟ اینکــه علــم بهتــر اســت ی
در  میکنیــم  تــاش  آینــده خــود  بــرای   
ــم و  ــاده کنی ــان را آم ــی خودم ــی و فن ــای علم رقابته
تــاش کنیــم تــا دارای ثبــت اختراعــات علمــی و فنــی 
باشــیم علــم و ثــروت هــردو خوبنــد امــا علــم در ذهــن 
و اندیشــه انســان ماندگارتــر از ثــروت هســت  و خیلــی 

ــیم. ــم میرس ــروت ه ــه ث ــم ب ــتن عل ــا داش ــا ب وقته
5 . استعداد شما چگونه شکوفا شد؟

مــا از بچگــی عاقــه بــه بازیهــای چیدنــی و   
ــازی  ــباب ب ــاخت اس ــن س ــتیم  و همچنی ــری داش فک
ــه در  ــف و اینک ــکال مختل ــا اش ــی ب ــایل الکتریک و وس
ــرم هــم  در کاس  ــز یــک ت ــی نی ــال اول تحصیل س

رباتیــک شــرکت کردیــم.
6 .  تاکنــون چــه طرح هــا و پروژه هایــی را 

اجــرا کرده ایــد؟
برقی،مخلــوط  کولر،پنکه،جــارو  ســاخت   
پرتــاب  قابلیــت  بــا  تانــک  و  ،ماشــین  کــن 
غیــره.. و  گیــر  دزد  و  قــوه  تیر،ربات جگنجو،چــراغ 
7دانــش آموزانــی کــه میخواهنــد افتخارآفریــن 
باشــند، بایــد چــه امــوری را مــورد توجــه قــرار 

؟ هند د
نظــم  و مطالعــه و عاقــه در کار و تــاش در   

نکننــد. فرامــوش  را  یادگیــری 
8. سخن آخرتون با شابلون چیست؟

مــا از شــابلون و دســت انــدر کاران آن تشــکر   
داریــم کــه زمینــه شناســایی و معرفــی افــراد توانمنــد 
ــا  ــن حمایته ــم ای ــرده و امیدواری ــاد ک ــاق را ایج و خ

ــند. ــته باش ــه داش ادام
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یادگیری الکترونیکی در مدارس

ــط در کاس  ــری فق ــه یادگی ــد ک ــه کنی ــد توج  بای
درس صــورت نمی گیــرد و در هــر زمــان و در هــر 
ــای  ــی از روش ه ــروزه یک ــوان آموخــت. ام ــکان می ت م
یادگیــری، یادگیــری الکترونیکــی اســت. در ایــن راســتا 
و بــرای خودآمــوزی یــا در واقــع یادگیــری فــرد محــور، 
الکترونیکــی  یادگیــری  از  از روش هااســتفاده  یکــی 

اســت. 
یادگیری الکترونیکی  

امــروزه بــا گســترش فنــاوری هــای  اطاعاتــی و 
ــره،  ــای روزم ــت ه ارتباطــی، روش کســب و کار، فعالی
ارتبــاط بــا دیگــران، دســتیابی بــه اطاعــات و بــه طــور 
کلــی تمامــی ارکان زندگــی بشــر دچــار تحولــی عظیــم 
گشــته اســت. یادگیــری الکترونیکــی و کســب دانــش 
ــد  ــده اســت. هرچن ــان مســتثنی نمان ــن می ــز در ای نی
بشــر از دیربــاز فنــاوری و ابــزار را در خدمــت آمــوزش و 
فراگیــری اش بــکار گرفتــه ولــی شــاید هیچــگاه ماننــد 
امــروز، آمــوزش و فراگیــری بــا تحــوالت شــگرفی 
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــری فن ــده از بکارگی ــی ش ــه ناش ک
ــرده  ــوح فش ــت، ل ــد اینترن ــی مانن ــی و ارتباط اطاعات
ــرو  ــد، روب ــی باش ــانه ای م ــد رس ــای چن و سیســتم ه
ــدف  ــا ه ــا ب ــا عمدت ــاوری ه ــن فن ــت. ای ــته اس نگش
ــز  ــات آموزشــی و نی ــه خدم ــی ارائ ــاء ســطح کیف ارتق
ــوزش  ــن، آم ــداد مخاطبی ــی چــون گســترش تع اهداف
ــرکت  ــی )و حتــی ش دهنــدگان و موسســات آموزش
ــا  ــازند ت ــی س ــادر م ــب و کار( را ق ــز کس ــا و مراک ه
ــن  ــاه تری ــه و در کوت ــه صرف ــرون ب ــی مق ــه صورت ب
ــه  ــورد نظــر را ب ــات م ــب و محتوی ــان ممکــن مطال زم

ــد. ــل نماین ــن منتق مخاطبی
ــا تبدیــل کاس هــای  ســاخت محتــوای الکترونیکــی ی
ــی،  ــر فیزیک ــازی و غی ــای مج ــک فض ــه ی ــی ب درس

ــدی  ــا ج ــادی ب ــود می ــه ن ــه از ده ــت ک ــزی اس چی
شــدن اینترنــت در فضــای آموزشــی مطــرح شــد و طی 
ــا ، شــرکت های خصوصــی و بســیاری از  ــن ســال ه ای
ــر روی  دانشــگاه ها و مــدارس و موسســات آموزشــی  ب
تولیــد محتــوای الکترونیکــی و هــم چنیــن تولیــد نــرم 

ــد. افزارهــای فضــای آموزشــی مجــازی اقــدام کردن
در یــک محیــط الکترونیکــی، کتــاب هــا و مطالــب بــه 
ــا  ــف ی ــوند. تکالی ــل می ش ــایدها تبدی ــا و اس فایل ه
ایمیــل ارســال می شــوند یــا از طریــق سیســتم آنایــن 
در پنــل اســتاد قــرار مــی گیرنــد و شــما دیگــر چهــره 
اســتاد خــود را هــر روز نمــی بیننــد و نیــازی بــه ســفر 
فیزیکــی بــه محــل کاس نیســت و شــاید حتــی اســتاد 
را بــا دوربیــن و از روی وب تماشــا کنیــد .... همــه 
ــه  ــی ب ــر ماهیــت از شــکل قبل این هــا تنهــا یــک تغیی

شــکل جدیــد اســت. 
یک مدل پیشرفته تر و کارآمدتر

بــا توجــه بــه نقــش معلــم در روشــهاي نویــن تدریــس، 
ــري  ــهیل گ ــه تس ــت وظیف ــه ي نخس ــم در مرحل معل
در فراینــد یاددهی_یادگیــري را برعهــده دارد. بــه ایــن 
معنــا کــه دانــش آمــوزان مســئول یادگیــري هســتند و 
ــان تســهیل میکنــد  ــراي آن معلــم فقــط یادگیــري را ب
ــاي اســتفاده از  ــه معن ــري ب ــه تســریع یادگی و در ادام
ــري  ــه یادگی ــراي ســرعت بخشــیدن ب ــر معلمــی ب هن
ــم و  ــاي تعلی ــق رویکرده ــت. طب ــوزان اس ــش آم دان
ــش  ــري دان ــت یادگی ــوزش تثبی ــدف از آم ــت ه تربی
ــتاي  ــی اســت و در راس ــرد آن در زندگ ــوزان و کارب آم
نویــن  روشــهاي  از  بایــد  معلمــان  همیــن هــدف 
ــش  ــا دان ــد ت ــتفاده نماین ــود اس ــس در کاس خ تدری

سید مرتضی دزفولیان
معاونت فنـاوری



28

مجموعــه روشــها و دســتورالعملهایی کــه بــا اســتفاده از 
یافتــه هــاي علمــی بــراي حــل مســائل آموزشــی اعــم 
از طــرح، اجــرا و ارزشــیابی در برنامــه هــاي آموزشــی 
ــز  ــی نی ــواي الکترونیک ــود. محت ــه میش ــه کار گرفت ب
زیــر مجموعــه تکنولــوژي آموزشــی اســت و بــه عنــوان 
رســانه ي آموزشــی تلقــی میشــود. اســتفاده از محتواي 
الکترونیکــی در کاس تجربــه اي جدیــد بــراي معلــم و 
دانــش آمــوزان خواهــد بــود و میتوانــد گامــی مؤثــر در 

جهــت تثبیــت یادگیــري دانــش آمــوزان باشــد
ــول در  ــاد تح ــه ایج ــی، ب ــوزش الکترونیک ــروزه آم  ام
سیســتم آموزشــی بــه معنــای آمــوزش انتخابــی 
نیازمنــد اســت. مراکــز تحقیقاتــی بــر روی تولیــد 
ــد  ــا، تولی ــوای آموزشــی کوچــک، اتصــال محتواه محت
ترکیبــی محتــوا، ســنجش هوشــمند  میــزان فراگیــری 
دانشــجو و دانــش آمــوز، اجــازه انتخــاب بــه هــر دو در 
شــکل دهی واحدهــای درســی و ... متمرکــز هســتند. به 
طــور کلــی فرآینــد تحقیــق بــه ســمت آمــوزش انتخابی 
و آمــوزش هوشــمند در حرکــت اســت بــا ایــن حــال در 
کشــور مــا بــه دلیــل کمبــود محتــوای الکترونیکــی، نوپا 
ــط بعضــی  ــی تصــور غل ــوزش مجــازی و حت ــودن آم ب
ــن  ــی ، ای ــوزش الکترونیک ــه آم ــبت ب ــئولین نس از مس
مســیر تحقیقاتــی ، پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت.

تعریف یادگیری الکترونیکی
مفهومــی اســت بیانگــر بکارگیــری فنــاوری هــای 
اطاعاتــی و ارتباطــی در فرآینــد آمــوزش. بــه عبــارت 
ــال  ــا اســتفاده از انتق ــوای دوره آموزشــی ب ــر محت دیگ
متــن، صــدا و تصویــر بــه فراگیــر ارائــه مــی شــود تــا 
بــا بهــره گیــری از ارتبــاط دو ســویه بیــن فراگیــران و 
اســاتید یــا بیــن خــود فراگیــران، برگــزاری دوره هــای 

آمــوزش الکترونیکــی در باالتریــن ســطح از هــر مــکان 
ــی شــود. ــی میســر م ــر زمان و در ه

ــن   ــای آنای ــورت دوره ه ــه ص ــی ب ــوزش الکترونیک آم
ــه مــی شــود. ــن  ارائ ــا آفای ی

در آمــوزش آنایــن  همــه کاربــران بــه طــور مســتقیم 
بــا یکدیگــر در ارتباطنــد امــا از طریــق ابزارهــای 
فنــاوری ماننــد چــت، ویدیوکنفرانــس و فضاهــای 
ــن ،  ــوزش آفای ــه در آم ــی ک ــازی، در حال کاس مج
ماننــد ارتبــاط از طریــق محتــوا، پیــام رســانها، تکالیــف 

ــود. ــی ش ــرار م ــر برق ــا تاخی ــی ب ــاط آموزش ، ارتب
آموزش و یادگیری الکترونیکی

ــه  ــری اســت  ک ــی ازیادگی ــری الکترونیکــی نوع یادگی
در محیــط شــبکه و اینترنــت و در ســاختی رســمی بــه 
وقــوع میپیونــدد و مجموعــه ای از فنــاوری هــای چنــد 

رســانه ای در ایجــاد آن بــه کار میرونــد.
ــی در  ــری الکترونیک ــوزش و یادگی ــرورت آم ض

ــدارس م
ــول  ــه اف ــهای درس رو ب ــنتی کاس ــکل س ــروز ش ام
اســت. روز بــه روز بــر تعــداد مــدارس هوشــمند افــزوده 
ــا  میشــود. مــدارس هوشــمند مدارســی هســتند کــه ب
داشــتن امکانــات ارتباطــی کافــی و بــا اتصــال به شــبکه 
هــای ملــی و جهانــی، دسترســی معلــم و دانــش آمــوز 
را بــه منابــع عظیــم علمــی و محتــوای آموزشــی فراهــم 
میکننــد. آمــوزش در اینگونــه مــدارس بــه کمــک رایانه 
ــت و  ــت و اینتران ــد اینترن ــی مانن ــق شــبکه های از طری
بــه صــورت چنــد رســانه ای انجــام میشــود. بــه عبــارت 
ــا اســتفاده از  ــای درســی ب ــه ه ــوای برنام ــر، محت دیگ
ــره  ــود. به ــه میش ــم و... ارائ ــن، فیل ــر، مت ــدا، تصوی ص
گیــری از تعامــل و ارتباطــات دوســویه و چنــد ســویه 
ــم و شــاگرد و نیــز بیــن شــاگردان، کیفیــت  بیــن معل
فرآینــد یاددهــی یادگیــری را بــه باالتریــن ســطح خــود 
ــی نظــام  ــداف عال ــی از اه ــه یک ــم ک ــاند. میدانی میرس
ــش  ــری دان ــت یادگی ــش کیفی ــت، افزای ــم و تربی تعلی

ــان اســت.  آمــوزان و رشــد علمــی و فرهنگــی آن
 

ــدار  ــق و پای ــري عمی ــه یادگی ــوزان ب آم
دســت یابنــد. تکنولــوژي آموزشــی یکی از 
اساســی تریــن مباحــث آمــوزش و پــرورش 
اســت کــه در روشــهاي نویــن تدریــس بــه 

آن توجــه میشــود. تکنولــوژي آموزشــی
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النـاز گیو
کارشناس فرهنگی،آموزشی

در صورتیکــه  فرزنــد شــما دارای وســایل ارتباطــی در 
فضــای مجــازی اســت الزم اســت قواعــدی را بــه عنوان 
والدیــن کــودک وضــع نماییــد کــه هــم از طــرف شــما 
و هــم از طــرف فرزندتــان مــورد رعایــت قرار گیــرد و از 
ایــن طریــق مــی توانیــد جلــوی اثــرات مخــرب حضــور 

کــودکان در فضــای مجــازی را بــه حداقــل برســانید.
ــرای  ــردی ب ــه شــرح روش هــای کارب ــه ب ــن مقال در ای
جلوگیــری از بــروز اشــتباه در اســتفاده از فضــای 
ــودکان  ــن و ک ــط والدی ــراه توس ــن هم ــازی و تلف مج

ــم: ــی پردازی م
 آمــوزش حفــظ حریــم بــه کــودکان در فضــای 

مجــازی:
ــم  ــه اهمیــت حفــظ حری الزم اســت والدیــن نســبت ب
ــی در  ــخصی و خانوادگ ــات ش ــای اطاع ــدم افش و ع
ــی  ــوزش کاف ــود آم ــودکان خ ــه ک ــازی ب ــای مج فض
را داده تــا کــودکان را در فضــای مجــازی  از ســو 
اســتفاده افــراد کاه بــردار  حفــظ نماییــد. الزم اســت 
بــه کــودک بیاموزیــد کــه در مــوارد زیــر اطاعاتــی در 

ــد: ــر ننمای ــازی منتش ــای مج فض
•شماره تلفن

•آدرس دقیق منزل یا مدرسه
•اطاعات شناسنامه ای

ــای  ــری و کارته ــای کارب ــای ورود  حســاب ه ــز ه •رم

بانکــی
•عکس های خصوص شخصی و خانوادگی

ارتباط با کودکان از طریق فضای مجازی:
والدیــن مــی تواننــد ویدئــو یــا عکــس هــای  آموزنــده 
و ســرگرم کننــده ای کــه حــاوی پیــام هــای مثبــت و 
ــان خــود  ــرای تلفــن همــراه فرزندت ســازنده اســت را ب
ارســال نماینــد تــا ارتبــاط دوســتانه ای نیــز در فضــای 
مجــازی بــا آنهــا داشــته باشــید. امــا  الزم اســت در این 

ــوند و  ــارج نش ــادل خ ــرده و از تع ــراط نک ــوص اف خص
حجــم زیــادی از اطاعــات هــر چنــد مفیــد و آموزنــده 

را بــرای کــودک ارســال ننماینــد.
ممنوعیــت اســتفاده از فضــای مجــازی در 
ــع  ــی و جم ــای غذای ــده ه ــرف وع ــگام ص هن

ــی: ــای خانوادگ ه
ضــروری اســت والدیــن درهنــگام صــرف وعــده هــای 
غذایــی و زمــان هایــی کــه افــراد خانــواده بــا یکدیگــر 
در حــال معاشــرت و گفتگــو هســتند از تلفــن همــراه 
خــود اســتفاده ننماییــد. بــا اینــکار بــه افزایــش حــس 
صمیمــت در فضــای خانــواده کمــک نمــوده و خانــه را 
بــه محــل امنــی بــرای بیــان احساســات و گفتگــو هــای 

دوســتانه تبدیــل نماییــد.
ارتباط تصویری با کودکان :

در صورتیکــه بنــا بــه دالیلــی موقتــا از محیــط خانــواده  
ــاس  ــد ازتم ــی توانی ــتید م ــود دور هس ــدان خ و فرزن
ــا آنهــا اســتفاده نماییــد امــا  تصویــری بــرای ارتبــاط ب
ــاط  ــرای ارتب ــن روش ب ــز از ای ــادی هرگ ــرایط ع در ش
ــن روش را  ــد و ای ــتفاده ننمایی ــود اس ــودکان خ ــا ک ب

ــد. ــای واقعــی نکنی ــاط ه ــن ارتب جایگزی
گفتگو با فرزندان :

اگــر فرزنــد شــما نیــاز بــه توجــه و گفتگــو بــا شــما دارد 
ســریعا تلفــن خــود را کنــار گذاشــته و بــه حــرف هــای 
ــن  ــرض ای ــا ف ــن ب ــی والدی ــد. گاه ــرا دهی ــوش ف او گ
موضــوع کــه کــودک حــرف مهمــی بــرای گفتــن نــدارد 
و صرفــا بــه دنبــال جلــب توجــه اســت بــه حرفهــای او 
توجــه کافــی نمــی نماینــد و خــود را بــا تلفــن همــراه 

مشــغول مــی ســازند.

روش هایی برای مراقبت از کودکان در فضای 
مجازی
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ــری  ــراد ماه ــه اف ــل ب ــرور تبدی ــه م ــودکان ب ــن ک ای
درایــن زمینــه خواهنــد شــد و ممکــن اســت از والدیــن 
درایــن خصــوص پیشــی بگیرنــد. بهتــر اســت والدیــن 
ــش  ــود را افزای ــال خ ــواد دیجیت ــا س ــد ت ــعی نماین س
ــدان  ــد  اســتفاده فرزن ــزوم بتوانن ــا در صــورت ل داده ت
خــود را از ایــن فضاهــا محــدود نماینــد. در اســتفاده از 
ــه روی دســتگاه  ــی را ب ــت های فضــای مجــازی محدوی
ــت  ــه رعای ــزم ب ــد و او را مل ــد خــود اعمــال نمایی فرزن

ــن قوانیــن نماییــد . ای
ــی  ــای گوش ــن ه ــا دوربی ــم  ی ــتفاده از وب ک در اس
ــه  ــا ب ــی داده ت ــات کاف ــودکان اطاع ــه ک ــل ب و موبای
صــورت ناخواســته مــورد ســوء اســتفاده قــرار نگیرنــد 
و اطاعــات شــخصی و خانوادگــی از مجــرای ایــن 

ــردد. ــال نگ ــواده ارس ــارج از خان ــه خ ــا ب ــن ه دوربی
ــا  ــت ی ــب ل ــرچ ت ــه س ــداوم تاریخچ ــورت م ــه ص ب
ــازی  ــای مج ــود را در فض ــد خ ــا ……  فرزن ــی ی گوش
ــا   ــه ی ــتفاده  آگاهان ــا در صــورت اس ــد ت ــرل نمایی کنت
ــس  ــات و عک ــب اقدام ــوای نامناس ــه از محت ــا آگاهان ن
ــد و در صــورت  العمــل صحیحــی از خــود نشــان دهی
نیــاز بــا مشــاور  در مــورد حضــور کــودکان در فضــای 

ــد. ــو نمایی ــازی  گفتگ مج
ــرم افزارهــای آموزشــی و  ســعی نماییــد کــه بیشــتر ن
ــا  ــید ت ــته باش ــود داش ــراه خ ــن هم ــازنده روی تلف س
ــدان خــود  ــرای فرزن ــن لحــاظ الگــوی مناســبی ب از ای

باشــید.
آگاه سازی کودکان در فضای مجازی:

ــه  ــی ک ــرات احتمال ــورد خط ــود در م ــدان خ ــا فرزن ب
ــرو شــوند  ــا آن روب در فضــای مجــازی ممکــن اســت ب

ــری  ــرار گی ــا را از ق ــکار آنه ــا این ــوده و ب ــت نم صحب
ــظ  ــده حف ــران کنن ــاک و نگ ــای خطرن ــت ه در موقعی
نماییــد. بــه او بیاموزیــد اگــر فــردی بــه هــر دلیــل بــا 
پیــام و یــا تصویــری بــه هــر نحــو باعــث بــروز احســاس 
نگرانــی و نــا امنــی در او شــده اســت بایــد بــه والدیــن 

در ایــن مــورد اطــاع رســانی نماینــد.
فریب کودکان در فضای مجازی :

بــه کــودکان خــود بیاموزیــد کــه ممکــن اســت بعضــی 
از افــراد بــه دالیــل مختلــف از جملــه اختــاالت 
ــی  ــی و روان ــان روح ــای پنه ــاری ه ــخصیتی و بیم ش
ــروز  در فضــای مجــازی شــخصیت متفاوتــی از خــود ب
ــودکان  ــاد ک ــه و اعتم ــب توج ــه جل ــبت ب داده و نس
تــاش نماینــد. همــواره بــه  کــودک در خصــوص عــدم 

ــد. ــدار دهی ــناس هش ــراد ناش ــه اف اعتمادب
پیام از طرف افراد ناشناس:

بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد کــه گاهــی اوقــات ممکــن 
اســت پیــام هایــی از افــراد ناشــناس بــا عناویــن جــذاب 
ــد از  ــه بای ــد ک ــت نماین ــاص دریاف ــای خ ــس ه و عک
گشــودن ایــن پیــام هــا اجتنــاب نماینــد زیــرا ممکــن 
ــروس در دســتگاه آنهــا شــده  اســت ســبب انتشــار وی
ــا  ــخصی آنه ــات ش ــن اطاع ــرقت رفت ــه س ــر ب ومنج

شــود.
با دیگران مهربان باشید:

بــه کــودکان در فضــای مجــازی  ضــرورت حفــظ ادب 
ــهای  ــا روش ــا را ب ــوده و آنه ــزد نم ــی را  گوش و مهربان
محترمانــه و مودبانــه ابــراز نظــرات آشــنا نماییــد. علــی 
الخصــوص در مواقعــی کــه کــودک بــا نظراتــی مخالــف 
بــا نظــرات خــود روبــرو می گــردد حفــظ ادب ضــرورت 

بیشــتری مــی یابــد.

همانگونــه کــه بیــان گردیــد بــا اســتفاده از روش 
ــی  ــروز خطــرات احتمال ــوان از ب ــی ت ــف م هــای مختل
ــود  ــری نم ــازی جلوگی ــای مج ــودکان در فض ــرای ک ب
ــا اگاهــی از مــوارد فــوق از کــودکان در ایــن محیــط  ب

ــد. ــت نماین محافظ

ــن در  ــارت والدی ــزان مه ــش می افزای
ــازی : ــای مج ــتفاده از فض اس

در شــرایط کنونــی کــه کــودکان از ســنین 
ــه یادگیــری و اســتفاده از  پاییــن شــروع ب

فضــای مجــازی مــی نماینــد






