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سخن رسدبیر
خداونــد را شــاکرم کــه دوبــاره فرصتــی دســت داد خداونــد را شــاکرم کــه دوبــاره فرصتــی دســت داد 
ــار   ــه  انتش ــه بهان ــاران، ب ــای به ــم زیب ــا در موس ــار  ت ــه  انتش ــه بهان ــاران، ب ــای به ــم زیب ــا در موس ت
چهارمیــن نســخه از نشــریه دانشــجویی فرثــام، بــا شــما چهارمیــن نســخه از نشــریه دانشــجویی فرثــام، بــا شــما 

ــردازم. ــو بپ ــه گفتگ ــدر ب ــداگن گرانق ــردازم.خوانن ــو بپ ــه گفتگ ــدر ب ــداگن گرانق خوانن

مدتــی پیــش مطالبــی از بزرگــی خوانــدم کــه آوردنــش در ایــن مطلــع خالی از مدتــی پیــش مطالبــی از بزرگــی خوانــدم کــه آوردنــش در ایــن مطلــع خالی از 
لطــف نیســت. بزرگــی مــی گفت زنــده بــودن حرکتــی اســت افقــی،از گهواره لطــف نیســت. بزرگــی مــی گفت زنــده بــودن حرکتــی اســت افقــی،از گهواره 
تــا گــور. امــا زندگــی کــردن حرکتــی عمــودی، از فــرش تــا عــرش. زندگــی تــا گــور. امــا زندگــی کــردن حرکتــی عمــودی، از فــرش تــا عــرش. زندگــی 
یــک تــداوم بــی نهایــت اکنــون هاســت... ماموریــت مــا در زندگــی »بــی یــک تــداوم بــی نهایــت اکنــون هاســت... ماموریــت مــا در زندگــی »بــی 
مشــل زیســتن« نیســت، بلکــه »بــا انگیــزه زیســتن« اســت و انگیــزه مــی مشــل زیســتن« نیســت، بلکــه »بــا انگیــزه زیســتن« اســت و انگیــزه مــی 
توانــد همــان معنــای زندگــی و موتــور پیشــرانه حرکــت مــا در جهــان هســتی توانــد همــان معنــای زندگــی و موتــور پیشــرانه حرکــت مــا در جهــان هســتی 
ــانی را  ــر انس ــی ه ــد زندگ ــی توان ــم م ــم و تعل ــد تعلی ــی رس ــر م ــد...به نظ ــانی را باش ــر انس ــی ه ــد زندگ ــی توان ــم م ــم و تعل ــد تعلی ــی رس ــر م ــد...به نظ باش

معنــادار کنــد. زندگــی تــان پــر از معنــا بــاد.معنــادار کنــد. زندگــی تــان پــر از معنــا بــاد.
ــاتید و  ــما اس ــارکت ش ــدون مش ــر ب ــریه حاض ــار نش ــداوم انتش ــه ت ــن دارم ک ــاتید و یقی ــما اس ــارکت ش ــدون مش ــر ب ــریه حاض ــار نش ــداوم انتش ــه ت ــن دارم ک یقی
دانشــجومعلمان امــان پذیــر  نخواهــد بــود. اســتقبال  شــما بــا ارســال مقــاالت دانشــجومعلمان امــان پذیــر  نخواهــد بــود. اســتقبال  شــما بــا ارســال مقــاالت 
ارزشــمند و پرمایــه باعــث شــکوفائی ایــن نشــریه در میــان مشــتاقان عرصــه تعلیم ارزشــمند و پرمایــه باعــث شــکوفائی ایــن نشــریه در میــان مشــتاقان عرصــه تعلیم 
ــل  ــم مث ــار داری ــد.  انتظ ــد گردی ــان خواه ــاه فرهنگی ــژه دانش ــه وی ــت  و ب ــل و تربی ــم مث ــار داری ــد.  انتظ ــد گردی ــان خواه ــاه فرهنگی ــژه دانش ــه وی ــت  و ب و تربی
ــای  ــت ه ــل فعالی ــه حاص ــی ک ــا و مقاالت ــش ه ــال پژوه ــا ارس ــه ب ــای همیش ــت ه ــل فعالی ــه حاص ــی ک ــا و مقاالت ــش ه ــال پژوه ــا ارس ــه ب همیش
فــردی شماســت بــر غنــای علمــی مجلــه بیافزائیــد. بــر خــود فــرض مــی دانــم فــردی شماســت بــر غنــای علمــی مجلــه بیافزائیــد. بــر خــود فــرض مــی دانــم 
ــکده و  ــرم دانش ــت محت ــجاعیان ریاس ــر میرش ــژه دکت ــه وی ــزم  ب ــاران عزی ــکده و از هم ــرم دانش ــت محت ــجاعیان ریاس ــر میرش ــژه دکت ــه وی ــزم  ب ــاران عزی از هم
ــدازی و  ــه در راه ان ــه ک ــات تحریری ــاش هی ــز و پرت ــجویان عزی ــن دانش ــدازی و همچنی ــه در راه ان ــه ک ــات تحریری ــاش هی ــز و پرت ــجویان عزی ــن دانش همچنی

ــد قدردانــی نمایــم.  ــد قدردانــی نمایــم. انتشــار چهارمیــن نســخه نشــریه تــاش نمودن انتشــار چهارمیــن نســخه نشــریه تــاش نمودن

با احترام
دکتر جواد نکونام



زندگی  زنجیره ای  از  حال  و  احواالت مازندگی  زنجیره ای  از  حال  و  احواالت ما

عرصه ای  حدناپذیر از طیف احساسات ماعرصه ای  حدناپذیر از طیف احساسات ما

نقشه ای  گسترده  از  جوالنگه  تک بیت هانقشه ای  گسترده  از  جوالنگه  تک بیت ها

که   فرو   پاشیده اند   از   غزلی   بی انتهاکه   فرو   پاشیده اند   از   غزلی   بی انتها

زندگی   مجموعه ای   از    اتفاقات   عجیبزندگی   مجموعه ای   از    اتفاقات   عجیب

از زمین خوردن، شکستن، از جهانی دل فریباز زمین خوردن، شکستن، از جهانی دل فریب

دست   از   زانو   گرفتن،  مقتدر   برخاستندست   از   زانو   گرفتن،  مقتدر   برخاستن

با  توکل  از   خدا   صبر  و  تحمل  خواستنبا  توکل  از   خدا   صبر  و  تحمل  خواستن

زندگی  یعنی  غنیمت بشمری این  لحظه  رازندگی  یعنی  غنیمت بشمری این  لحظه  را

بر  فراموشی  سپاری   ترِس  از   آینده   رابر  فراموشی  سپاری   ترِس  از   آینده   را

دست در دست خدا بگذاری  و  عاشق شویدست در دست خدا بگذاری  و  عاشق شوی

در  رکاب  عاشقی از هرچه  غم  فارغ شویدر  رکاب  عاشقی از هرچه  غم  فارغ شوی

پر  گشایی  با  شعف  بر  سوی   شهر  آرزوپر  گشایی  با  شعف  بر  سوی   شهر  آرزو

حرکتش  از  تو، نزول  برکتش  از  سوی  اوحرکتش  از  تو، نزول  برکتش  از  سوی  او

زندگیزندگی
مریم فتحیمریم فتحی

دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی

2 نرشیه فرثام، شامره چهارم

https://samen.cfu.ac.ir/file/49/attach2022054026599084673378.mpeg
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رسالت دانشگاه فرهنگیان سنگین تر از دیگر مراکز علمی - آموزشی

15 خرداد زمینه ساز انقالب اسالمی

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، نماینــده ولــی فقیــه در گیــالن در دیــدار بــا رئیــس و برخــی معاونــان دانشــگاه فرهنگیــان کشــور در رشــت گفــت بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، نماینــده ولــی فقیــه در گیــالن در دیــدار بــا رئیــس و برخــی معاونــان دانشــگاه فرهنگیــان کشــور در رشــت گفــت 

: رســالت مهــم ایــن دانشــگاه، آمــوزش و تربیــت نیرو هایــی ســت کــه خــود در آینــده، وظیفــه ی مهــم تعلیــم و تعلــم دانــش آموزانــی آینــده ســاز و : رســالت مهــم ایــن دانشــگاه، آمــوزش و تربیــت نیرو هایــی ســت کــه خــود در آینــده، وظیفــه ی مهــم تعلیــم و تعلــم دانــش آموزانــی آینــده ســاز و 

آینــده دار را برعهــده دارنــد و ایــن مهــم، رســالت دانشــگاه فرهنگیــان را در مقایســه بــا دیگــر مراکــز علمــی - آموزشــی ســنگین تر می کنــد.آینــده دار را برعهــده دارنــد و ایــن مهــم، رســالت دانشــگاه فرهنگیــان را در مقایســه بــا دیگــر مراکــز علمــی - آموزشــی ســنگین تر می کنــد.

آیــت اهلل فالحتــی بــا بیــان اینکــه ایــران اســالمی بــرای تســریع در رونــد تحقــق تمــدن نویــن اســالمی بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد نیرو هــا آیــت اهلل فالحتــی بــا بیــان اینکــه ایــران اســالمی بــرای تســریع در رونــد تحقــق تمــدن نویــن اســالمی بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد نیرو هــا 

ــگاه  ــد و دانش ــق می یاب ــح تحق ــت صحی ــوزش و تربی ــتر آم ــم در بس ــن مه ــرد: ای ــح ک ــت تصری ــادی س ــد و جه ــص، متعه ــی، متخص ــی انقالب ــگاه و مدیران ــد و دانش ــق می یاب ــح تحق ــت صحی ــوزش و تربی ــتر آم ــم در بس ــن مه ــرد: ای ــح ک ــت تصری ــادی س ــد و جه ــص، متعه ــی، متخص ــی انقالب و مدیران

فرهنگیــان بــه عنــوان تنهــا مرکــز تربیــت معلــم در کشــور، جایــگاه منحصــری در ایــن رونــد دارد.فرهنگیــان بــه عنــوان تنهــا مرکــز تربیــت معلــم در کشــور، جایــگاه منحصــری در ایــن رونــد دارد.

امــام جمعــه ی رشــت در ادامــه پاکدســتی، پــاک چشــمی، پــاک قلبــی را بــه همــراه تــوان قــوی مدیریــت، دلســوزی، تخصــص و روحیــه ی جهــادی را امــام جمعــه ی رشــت در ادامــه پاکدســتی، پــاک چشــمی، پــاک قلبــی را بــه همــراه تــوان قــوی مدیریــت، دلســوزی، تخصــص و روحیــه ی جهــادی را 

ــی  ــن نیرو های ــذاری چنی ــتر خدمتگ ــزود: در بس ــت و اف ــالمی دانس ــران اس ــرفت ای ــازندگی و پیش ــه ی س ــن در عرص ــش آفری ــران نق ــخصه های مدی ــی از مش ــن نیرو های ــذاری چنی ــتر خدمتگ ــزود: در بس ــت و اف ــالمی دانس ــران اس ــرفت ای ــازندگی و پیش ــه ی س ــن در عرص ــش آفری ــران نق ــخصه های مدی از مش

ســت کــه می تــوان اهــداف متعالــی انقــالب اســالمی را محقــق و در مســیر تحقــق تمــدن نویــن اســالمی ســیر نمــود.ســت کــه می تــوان اهــداف متعالــی انقــالب اســالمی را محقــق و در مســیر تحقــق تمــدن نویــن اســالمی ســیر نمــود.

ــای  ــرای ایف ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــه ی آت ــا و برنام ــد فعالیت ه ــی از رون ــدار گزارش ــن دی ــز در ای ــور نی ــان کش ــگاه فرهنگی ــس دانش ــی ریی ــر صحرای ــای دکت ــرای ایف ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــه ی آت ــا و برنام ــد فعالیت ه ــی از رون ــدار گزارش ــن دی ــز در ای ــور نی ــان کش ــگاه فرهنگی ــس دانش ــی ریی ــر صحرای دکت

وظایــف ســنگین محولــه در امــر تربیــت معلــم ارائــه و تاکیــد کــرد: بــرای اجــرای بهینــه ی ایــن ماموریــت مهــم نیازمنــد ارتقــاء زیرســاخت ها و تقویــت وظایــف ســنگین محولــه در امــر تربیــت معلــم ارائــه و تاکیــد کــرد: بــرای اجــرای بهینــه ی ایــن ماموریــت مهــم نیازمنــد ارتقــاء زیرســاخت ها و تقویــت 

نیــروی انســانی کارآمــد در پیکــره ی دانشــگاه فرهنگیــان سراســر کشــور هســتیم.دکتر صحرایــی همچنیــن کمبــود اســتاد و محدودیــت فضــای فیزیکــی را نیــروی انســانی کارآمــد در پیکــره ی دانشــگاه فرهنگیــان سراســر کشــور هســتیم.دکتر صحرایــی همچنیــن کمبــود اســتاد و محدودیــت فضــای فیزیکــی را 

از عمده تریــن دغدغه هــای دانشــگاه فرهنگیــان سراســر کشــور بــرای نیــل بــه اهــداف مطلــوب عنــوان کــرد و افــزود: در حــال حاضــر از عمده تریــن دغدغه هــای دانشــگاه فرهنگیــان سراســر کشــور بــرای نیــل بــه اهــداف مطلــوب عنــوان کــرد و افــزود: در حــال حاضــر 600600 عضــو هیــات  عضــو هیــات 

علمــی در ایــن دانشــگاه فعالیــت می کننــد کــه تــالش داریــم ایــن عــدد را در یــک برنامــه ی زمانبنــدی مشــخص و در بســتر جــذب اســتادانی مبــرز و علمــی در ایــن دانشــگاه فعالیــت می کننــد کــه تــالش داریــم ایــن عــدد را در یــک برنامــه ی زمانبنــدی مشــخص و در بســتر جــذب اســتادانی مبــرز و 

کارآمــد بــه بیــش از کارآمــد بــه بیــش از 44 هــزار نفــر برســانیم. هــزار نفــر برســانیم.

ــیدی در  ــیدی در  خورش ــرداد 13421342 خورش ــه در خ ــت ک ــی اس ــه وقایع ــرداد، مجموع ــرداد  خ ــه در خ ــت ک ــی اس ــه وقایع ــرداد، مجموع ــرات 1515 خ ــرات تظاه تظاه
ــی  ــی و والیت ــای ایالت ــه انجمن ه ــه الیح ــاد ب ــی، در انتق ــت  اهلل خمین ــت آی ــی بازداش ــی پ ــی و والیت ــای ایالت ــه انجمن ه ــه الیح ــاد ب ــی، در انتق ــت  اهلل خمین ــت آی ــی بازداش پ
ــت  ــه دول ــن علی ــم و ورامی ــران، ق ــهرهای ته ــرات در ش ــفید رخ داد. تظاه ــالب س ــت و انق ــه دول ــن علی ــم و ورامی ــران، ق ــهرهای ته ــرات در ش ــفید رخ داد. تظاه ــالب س و انق
اســداهلل علــم در زمــان حکومــت محمدرضــا شــاه پهلــوی برگــزار شــد. ایــن تظاهــرات اســداهلل علــم در زمــان حکومــت محمدرضــا شــاه پهلــوی برگــزار شــد. ایــن تظاهــرات 
ــی  ــد. برخ ــدگان انجامی ــهربانی و تظاهرکنن ــوران ش ــن مأم ــورد بی ــش و زد و خ ــه تن ــی ب ــد. برخ ــدگان انجامی ــهربانی و تظاهرکنن ــوران ش ــن مأم ــورد بی ــش و زد و خ ــه تن ب
ــام 1515 خــرداد  خــرداد 13421342 نقطــه عطفــی  نقطــه عطفــی  ــد کــه قی ــی معتقدن ــز امــام خمین ــران و نی ــام تحلیل گ ــد کــه قی ــی معتقدن ــز امــام خمین ــران و نی تحلیل گ

ــد.  ــمار می آی ــد.  به ش ــمار می آی ــالب 13571357 به ش ــاز انق ــالب در آغ ــاز انق در آغ
ــا  ــاه ب ــا ش ــط محمدرض ــی توس ــات اقتصادی-اجتماع ــیدی، اصالح ــا  خورش ــاه ب ــا ش ــط محمدرض ــی توس ــات اقتصادی-اجتماع ــیدی، اصالح در دی در دی 13411341 خورش
ــی  ــک همه پرس ــی ی ــالم و ط ــردم« اع ــاه و م ــالب ش ــا »انق ــفید« ی ــالب س ــوان »انق ــی عن ــک همه پرس ــی ی ــالم و ط ــردم« اع ــاه و م ــالب ش ــا »انق ــفید« ی ــالب س ــوان »انق عن
تصویــب شــد. طــرح انقــالب ســفید بــا مخالفت هایــی از ســوی جبهــه ملــی و همچنیــن تصویــب شــد. طــرح انقــالب ســفید بــا مخالفت هایــی از ســوی جبهــه ملــی و همچنیــن 
ــی از  ــدن جمع ــته ش ــل کش ــی )ره(، به دلی ــام خمین ــد. ام ــرو ش ــی روب ــل مذهب ــی از محاف ــدن جمع ــته ش ــل کش ــی )ره(، به دلی ــام خمین ــد. ام ــرو ش ــی روب ــل مذهب محاف
ــم  ــرداد در تقوی ــم  خ ــرداد در تقوی ــرد. 1515 خ ــالم ک ــی اع ــزای عموم ــه ع ــرای همیش ــن روز را ب ــردم، ای ــرد. م ــالم ک ــی اع ــزای عموم ــه ع ــرای همیش ــن روز را ب ــردم، ای م

ــت. ــمی اس ــل رس ــران تعطی ــالمی ای ــوری اس ــت.جمه ــمی اس ــل رس ــران تعطی ــالمی ای ــوری اس جمه
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هویت گمشده تربیت درآپ )بخش دوم(هویت گمشده تربیت درآپ )بخش دوم(
تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایرانتحلیلی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران

در قســمت قبلــی از هدفمنــدی آمــوزش و پــرورش 
در ایــران مختصــری بیــان کردیــم ودر ایــن قســمت 
مــوارد ومصادیقــی را در ایــن رابطــه بــه تفصیــل خواهیــم 

پرداخــت.
همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــده،اولین معنــای 
ــا کنــش اجتماعــی  هدفمندی»خروجــی مثبــت در رفتار/ی
رابطه»محتــوای »محتــوای  ایــن  در  دوم  مثبت«اســت.مصداق 
ـــ مهارتــی اســت.اینکه یــک کار تربیتــی موفــق  ـــ مهارتــیآموزشــیـ  آموزشــیـ 
اســت یــا خیر،60درصــد ســتگی بــه محتواهایــی دارد کــه 
آمــوزش داده مــی شــود.کیفیت محتواهــای آموزشــی 
ــان  ــاالن و نوجوان ــت نونه ــد تربی ــر رون ــتقیم ب ــر مس تاثی
دارد.بخــش زیــادی از خروجــی هــای رفتــار دانــش 
ــی  ــه م ــم ارائ ــه معل ــی ک ــه از محتواهای ــوزان برگرفت آم
ــد  ــا نبای ــه حتم ــت ک ــر اس ــه ذک ــت؛البته الزم ب ــد اس ده
ایــن محتواهــا متنــی باشــد یــا آموزشــی؛خیر،گاهی معلــم 
بــا رفتــار خود،بــا نــگاه خود،بــا پوشــش ولحــن تکلــم بــا 
ــا واکنــش هــای مختلــف ومتعــددی  دانــش آمــوز خود،ب
ــی  ــان م ــوادث نش ــا ح ــار ی ــر رفت ــود در براب ــه از خ ک
دهد،منعکــس مــی کند.پــس یــک معلــم بایــد یــک رفتــار 
ــی  ــت تربیت ــور ثاب ــک مح ــد وی ــته باش ــع داش ــبتا جام نس
داشــته باشــد تــا بــر اصــول کار تربیتــی ای کــه اجــرا مــی 

ــد. ــدا کن ــلط پی ــوده وتس ــف ب کند،واق
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در توصیــه هایشــان 
بــه دســتگاه هایــی کــه متولــی تربیــت وپــرورش نســلهای  
جامعــه هســتند ماننــد:وزارت آمــوزش وپــرورش،وزارت 
ــر  ــا وزی ــتگاه ه ــر دس ــالمی و دیگ ــاد اس ــگ وارش فرهن
ــور  ــر مح ــان ب ــواره تاکیداتش ــای دیگر،هم ــه ه مجموع
تربیــت وتبییــن محتــوا هــای آموزشــی بــر اســاس مبانــی 

ــت. ــی اس تربیتی/مهارت

در عرصه تربیت جنگ را جدی بگیریددر عرصه تربیت جنگ را جدی بگیرید
ــم  ــد نفهمی ــی خواهن ــده ای م ــک ع ــدی بگیرید؛ی ــگ را ج جن
ــان  ــِت انس ــه تربی ــت.در عرص ــه کاری اس ــغول چ ــمن مش دش
ــا هــدف در عرصــه ایــن  ــا همت،رشــید وشــجاع وب هــای واال،ب
تربیــِت مهــم یــک جنگــی بــر پااســت؛یک عــده ای میخواهنــد 
جــوان مومن،جــوان مســلمان، جــوان ایرانــی با ایــن خصوصیات 

پــرورش پیــدا نکنــد.
ــا  ــدار ب ــات در دی ــن بیان ــت ای ــه پیداس ــه ک ــل: همانگون تحلی
مســئوالن آمــوزش وپــرورش ایــراد شــده اســت.آموزش 
وپرورشــی کــه فقــط بــر اســاس محــور ومحتواهــای آموزشــِی 
بــی کیفیت،غیــر مرتبط،غیــر کاربــردی و بــی مفهــوم)در مقطــع 
ــوزش  ــی از آم ــچ حرف ــالب هی ــر انق ــت،اما رهب ــه( اس مدرس
ــگاه  ــر محــور تربیت،جای ــط ب ــان نمــی آورند.ایشــان فق ــه می ب
واهمیــت آن نیــز نصایــح ونکاتــی را ایــراد کــرده و مــی کننــد.

ایشــان بطــور غیــر مســتقیم ضعــف دســتگاه هــای فرهنگــی ــــ 
پرورشــی را در عــدم پرداختــن یاعــدم توجــه بــه بحــث تربیــت 

ــد. ــد داشــته ودارن ــرآن بســیار بســیار تاکی ــد وب مــی دان
تربیت از نگاه ومنظر دین اسالم:تربیت از نگاه ومنظر دین اسالم:

ــب  ــال طل ــود کم ــک موج ــان ی ــن اسالم،انس ــن مبی ــر دی از نظ
وکمالگراســت؛بنابراین تعریــف تربیــت در دیــن اسالم،ریشــه 
ــد  ــرو... بای ــی وجامعه،مســاجد ومعاب ــم مذهب ــی ومفاهی در مبان
تقــرب الــی اهلل یعنــی نزدیــک شــدن بــه معبــود ویکتــای 

ــد. ــال باش ــد متع عالم،خداون
ســوال: بــا ایــن تعریــف از کار فرهنگــی وتربیتی،حــال چگونــه 
مــی تــوان کار فرهنگــی و تربیتــی ای انجــام داد کــه منجــر بــه 

تقــرب الــی اهلل باشــد؟
جــواب ایــن ســئوال را بــا یــک داســتان واقعــی ومتفــاوت پاســخ 

: هم مید

محمدرضا هنرورمحمدرضا هنرور
دانشجو دوره کارشناسی الهیاتدانشجو دوره کارشناسی الهیات
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در یکــی از شهرســتان هــای اســتان خراســان 
رضوی،معلمــی بــرای جــذب وتربیــت دانــش 
آمــوزاِن خــود کالس هــای ریاضــی اش را 
در مســجد برگــزار مــی کرد.جالــب تــر از 
ــه  ــزاری کالس بود.همیش ــان برگ ــز زم آن نی
زمــان برگــزاری کالس ریاضــی ایشــان،یایک 
ســاعت قبــل از اذان یــا بالفاصلــه بعــد از اذان 
ــان  ــن کارش ــل ای ــده دلی ــی بن ــاز بود.وقت ونم
ــدف  ــت: ه ــخ گف ــان در پاس ــیدم ایش را پرس
مــن ایــن اســت کــه دانــش آمــوز فضــای 
ــود.حتی  ــنا ش ــد وآش ــجد را ببین ــوی مس معن
انتظــار اینکــه نمــاز هــم بخوانــد نداریم.بیایــد 
مســجد را ببینید.بنشــیند ونمــاز خوانــدن مردم 
ببیند،مشــاهده کنــد واز نزدیــک لمــس  را 
ــا  ــه ب ــی ک ــان های ــا انس ــد ب ــورد کن کند،برخ
ایــن فضــا هــا انــس گرفتــه وآشــنا هســتند.این 
نــگاه کــردن ها،معاشــرت کــردن ها،شــرکت 
کــردن وحضــور در ایــن فضاهــا در ناخــوداگاه 
ــث  ــن باع ــذارد و همی ــی گ ــر م ــا تاثی ــه ه بچ
ایجــاد انگیــزه شــده وبــه ایــن فضــا هــا جــذب 

مــی شــود.

یــک  بــا  ایــن معلــم خــالق،  تحلیــل: خــوب 
حرکــت ســاده یــک محتــوای غنــی وسرشــار 
ــی  ــث آموزش ــر بح ــالوه ب ــه ع ــرده ک ــاد ک ایج
ــد  ــام ده ــی انج ــی ــــ تربیت ــته کار فرهنگ توانس
ــد. ــذب کن ــجد ج ــه مس ــش را ب ــش آموزان و دان

ایشــان دقیقــا همــان معنــای اصیــل تریت اســالمی 
ــت. ــرده اس ــرا ک را اج

ریاضــی  کــه درس  را  محتــوای آموزشــی اش 
بــوده اســت،در مســجد کــه یــک فضــای معنــوی 
اســت تدریــس کــرده کــه همیــن کار آســان وبــی 
هزینــه در عیــن حــال خــالق وپــر مغــز توانســته 
چندیــن دانــش آمــوز را جــذب ایــن فضــا کنــد.

پیشــتر اشــاره کردیــم کــه تربیــت بایــد بــه 
ــت. ــن اس ــود،دقیقا ای ــر ش ــی اهلل منج ــرب ال تق

بنابرایــن محتــوای آموزشــِی رفتــاری ــــ نگرشــی 
ــر  ــی فرات ــی حت ــیار واالی ــگاه بس ــی، جای ــــ متن
از آنچــه کــه فکــر کنیــم دارد و بــه تبــع آن 
تاثیــرات ونتایــج آن. همیــن رفتــار در بســتر 
جامعــه گســترش مــی یابــد و آنجاســت کــه میــوه 
درخــت تربیت،ســاختار معیــوب و شــکافته شــده 

ــد. ــی کن ــم م ــالح و ترمی ــگ را اص فرهن

نرشیه فرثام، شامره چهارم5



تجربــه نشــان داده اســت، کــه چگونگــی وضعیــت 
آمــوزش و پــرورش در جوامــع مختلــف، در مســیر رشــد 
ــه  ــت، ب ــوده اس ــر ب ــیار موث ــع بس ــاط آن جوام ــا انحط ی
عبارتــی آمــوزش و پــرورش کلیــد فتــح آینــده اســت.

طبــق فرمــوده بنیانگــذار کبیرانقــالب اســالمی، امــام 
خمینــی)ره(: 

اگــر مــا آدم بســازیم، مملکــت مــا نجــات پیــدا مــی کند، 
زیــرا همیشــه آدم هــا هســتند کــه مقــررات کشــورها را 

در دســت مــی گیرنــد.
زیــادی  اهمیــت  از  انســان  تربیــت  کــه  آنجایــی  از 
برخــوردار اســت، یــک جامعــه بــرای برنامــه هــای 
بلندمــدت نیــاز بــه بررســی آمــوزش و پــرورش و 
مشــکالت آن و رفــع آنــان دارد. حفــظ کــردن بــه جــای 
ــم محــور،  فکــر کــردن، نظــام آمــوزش و پــرورش معل
عــدم ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در دانــش آمــوزان، عــدم 

ــوزان، ــش آم ــودن در دان ــمند ب ــاس ارزش احس
عدم کاربرد مفاهیم درسی در زندگی و مشکالت ناشی از 

آنان از قبیل؛ دلسردی و ناامیدی از مدرسه، مدرسه                        
گریزی،

 ترک تحصیل برای دانش آموزان ضعیف تر و کاهش                       
کارایی تربیت معلمان ماهر و آشنا به شیوه های نوین از                      

مشکالت اصلی در سیستم آموزشی ما هستندکه البته مهارت 
مدیران مدارس، همکاری سایر نهادها با آموزش و پرورش از 
جمله؛ خانواده و رسانه  ها، اهمیت بیشتر به آموزش معلمان و 

سختگیری در استخدام آنان، آموزش دوره ای معلمان،

ــم  ــه جــای نظــام معل ــی مشــارکتی ب روش پژوهــش عمل
محــور و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای موفــق و... مــی 
ــده و  ــت نســل آین ــرورش و تربی ــوزش و پ ــد در آم توان
بــه تبــع، آن رســتگاری جامعــه بســیار موثــر واقــع شــود.

نقد محتوای کتب درسی:
تربیــت فقــط کســب دانــش نیســت، بلکــه بهتریــن 
تعریــف آن اســتفاده از دانــش اســت، بیشــترین چیــزی 
ــی شــود،  ــدارس خواســته م ــوزان در م ــش آم ــه از دان ک
حفــظ کــردن مطالبــی اســت کــه هرگــز در مدرســه 
ــه  ــود ب ــردن خ ــظ ک ــدارد؛ حف ــا ن ــرای آنه ــردی ب کارب
ــه  ــی ک ــردن مطالب ــظ ک ــت و حف ــد اس ــی ب ــدازه ی کاف ان
ــر. و  ــدارد، بدت ــی ن ــوزان ربط ــش آم ــه دان ــتر آن ب بیش
اگــر هــم بــا آنــان ارتبــاط داشــته باشــد؛ یــا اصــال آموزش 
داده نمــی شــود و یــا بــه طــور ضعیــف آمــوزش داده مــی 

شــود.
متاســفانه، امــروزه مهــارت هــای زندگــی، مهــارت هــای           
اجتماعــی ، فــردی، ارتباطی، اقتصــادی و مذهبی هیچ کدام                                                                                                                                             

 در محتــوای کتــاب هــای درســی مــا جایــی ندارند.

استعدادیابی شغلی و پروراندن آن و جهت دادن به عالیق                                           
     دانش آموزان تا حد زیادی در محتواهای کتب درسی   

          نادیده گرفته شده اند و نیازهای شغلی جامعه با 
                رشته های تحصیلی متناسب نیست.متاسفانه در 
                  این زمینه، تنها و تنها بحث های نظری باقی   

                  مانده اند.

رضا شاهوردیرضا شاهوردی
دانشجو دوره کارشناسی مشاورهدانشجو دوره کارشناسی مشاوره
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ــط  ــار توس ــن ب ــه اولی ــود ک ــده ای ب ــی ای ــدارس کوپن م
ــکا،  ــش از آمری ــا پی ــد، ام ــرح ش ــن مط ــون فریدم میلت
ایــن پینوشــه بــود کــه پــس از کودتــای نظامــی در شــیلی 
ــه کار گرفــت . شــیوه  ــه طــور گســترده ب ــده را ب ایــن ای
اجــرای ایــده مــدارس کوپنــی بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــرورش،  ــوزش و پ ــه آم ــه جــای دادن بودجــه ب ــت ب دول
آن را بــه صــورت کوپــن در اختیــار خانــواده هــای دارای 
ــا آن هــا بتواننــد مدرســه  دانــش آمــوز قــرار می دهــد ت
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــد. ادع ــاب کنن ــود را انتخ ــواه خ دلخ
ــواده  ــاب خان ــدرت انتخ ــو ق ــک س ــازوکار از ی ــن س ای
ــاد  ــه ایج ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــی ده ــش م ــا را افزای ه
ــدارس  ــده م ــد. ای ــدارس می انجام ــن م ــی بی ــت کیف رقاب
کوپنــی بــا عناویــن مختلفــی در ایــران هــم مطــرح بــوده 
ــز  ــرورش نی ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــه س و ب
ــه  ــی برنام ــام »ارزیاب ــا ن ــه اســت. طــی تحقیقــی ب راه یافت
مــدارس کوپنــی در سراســر کشــور شــیلی« کــه گزارشــی 
ــه  ــه مثاب ــیلی ب ــی در ش ــدارس کوپن ــت، م ــی اس پژوهش
ــل  ــی عم ــدارس خصوص ــترش م ــرای گس ــازوکاری ب س
کرده انــد و برخــالف ادعاهــای اولیــه تأثیــری بــر بهبــود 
کیفیــت مــدارس عمومــی نداشــته انــد. ایــن کوپــن هــا بــه 
خــروج دانــش آمــوزان بــا معــدل باالتــر و دانــش آموزان 
طبقــات متوســط بــه بــاال از مــدارس عمومــی بــه مــدارس 
خصوصــی منجــر مــی شــوند و رفتــاری رانتــی، ســرانجامی 
بــرای ایــن گونــه از اداره مــدارس و نظــام آموزشــی 
ــد  ــا را دارن ــن ادع ــی ای ــدارس کوپن ــان م ــت. موافق اس
کــه نظــام آموزشــی دولتــی بهــره وری پائینــی داشــته و 
بســیار پرهزینــه اســت و ایــن مــدارس جایگزینــی بــرای 
نظــام دولتــی هســتند. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بیــن، 
معنــای بهــره وری اســت. بهــره وری نســبت ورودی بــه 
خروجــی سیســتم اســت. زمانــی کــه موضــوع صحبــت مــا 

ــوازم خانگــی اســت ــد ل بهــره وری تولی

ــه و  ــن هزین ــا کمتری ــم ب ــه بتوانی ــی اینک ــره وری یعن به
قیمــت یــک وســیله باکیفیــت را تولیــد کنیــم. امــا در نظام 
ــه  ــه مواج ــن زمین ــم در ای ــالح مه ــا دو اصط ــی ب آموزش
ــام در  ــی نظ ــی توانای ــوزش یعن ــی آم ــتیم؛ اثربخش هس
رســیدن بــه اهــداف خــود بــا بررســی ورودی و خروجــی 
ــتفاده از  ــی اس ــوزش یعن ــدی آم ــی آن و کارآم ــر پول غی
منابــع مالــی بــا توجــه بــه خروجــی. موضــوع دیگــر 
ــه  ــت ک ــره وری اس ــت به ــی جه ــش خصوص ــزه بخ انگی
بــه نظــر مــی رســد نگاهــی تجــاری و بنگاهــی اقتصــادی 
ــات  ــود اقدام ــا وج ــه ب ــت ک ــده اس ــوزش ش ــر آم ــه ام ب
ــش  ــم بخ ــاز ه ــف ب ــای مختل ــاد ه ــوی نه ــت از س مثب
خصوصــی، مــدارس ایــن چنینــی را محلــی بــرای کســب 
ــه آن دارد.  ــه ب ــت طلبان ــدی منفع ــد و دی ــی دان ــود م س
ایــن مشــکالت باعــث شــده اســت حتــی کشــور آمریــکا 
ــر داشــته و در مقاطــع  ــن ام ــادی در ای ــات زی ــه تحقیق ک
ــن مــدارس  ــده ای ــف ای ــی مختل ــه های ــه گون مختلــف و ب
را بــه شــکل هایــی مختلــف پیــاده کــرده اســت؛ کمتــر از 
14 ایالــت و بــا درصــدی کــم نســبت بــه مــدارس دولتــی 
ــرف  ــکای ص ــت ات ــد. در نهای ــه ده ــکل ادام ــن ش ــه ای ب
بــه هــر رویکــرد زیــان هــای جبــران ناپذیــری از جملــه 
افزایــش ناعدالتــی، محرومیــت تحصیــل دانــش آمــوزان، 
تفکیــک هرچــه بیشــتر فراگیــران از یکدیگــر و... در 
ــه  ــا نگاهــی ن نظــام آموزشــی کشــور دارد کــه بایســتی ب
تجــاری و اقتصــادی بــه آمــوزش و پــرورش بلکــه ســمت 
ــن  ــوب در ای ــی  مطل ــه تصمیمات ــول گرایان ــویی تح و س

ــه اتخــاذ شــود. زمین

مدارس کوپنی و خریدخدمات

مدارس کوپنی و خریدخدمات

مهدی لطفی رضاییمهدی لطفی رضایی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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مدارس کوپنی و خریدخدمات

مشورت با یار مهرانگیز کنمدارس کوپنی و خریدخدمات                     چون که کردی دشمنی پرهیز کن 
                    مشورت در کار ها واجب شود           تا پشیمانی در آخر کم بود

   
از دیــدگاه موالنــا جــالل الدیــن بلخی،مشــورت مســبب قــوت گرفتــن عقــل انســان اســت؛ از 
دیــدگاه او مشــورت درک و هوشــیاری انســان را بــاال مــی بــرد . مشــورت تعامــل و تقــارن 
ــه  اندیشــه هاســت؛ در ایــن تعامــل فکــری ذهــن از ســکون و رکــود خــارج مــی شــود و ب
بالندگــی و رشــد مــی رســد. همچنیــن مشــورت بــه انســان ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بــا 
ایــده هــای جدیــد و نظــرات تــازه آشــنا شــود و ایــن آشــنایی،او را در مســیر پذیــرش افــکار 

جدیــد و تــازه قــرار مــی دهــد.

           مشورت ادراک و هوشیاری دهد     عقل ها مر عقل را یاری دهد
            عقل قوت گیرد از عقل دگر                        نی شکر کامل شود از نیشکر

ــد قــرآن  ــی اهلّل«،یکــی از امــور مــورد تاکی ــَوّکْل َعل ــَت َفتَ ــِإذا َعَزْم ــِر َف ــی اأْلَْم »َو شــاِوْرُهْم ِف
و ســیره ی اهــل بیــت)ع(  هــم همیــن امــر اســت،چنان کــه پیامبــر گرامــی اســالم )ص( در 
جنــگ احــزاب بــه پیشــنهاد ســلمان فارســی، دســتور دادنــد کــه جهت دفــاع از شــهر خندقی 
حفــر کننــد. مولــوی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه پیامبــر )ص( نیــاز بــه مشــورت بــا یــاران 
ــان را در  ــه آنهــا شــخصیت ببخشــد و آن ــا ب ــان مشــورت مــی کــرد ت ــا آن نداشــت؛ بلکــه ب
جریانــات اجتماعــی دخالــت دهد.طبــق گفتــه موالنــا در مشــورت بایــد تجانــس و ســنخیت 
فکــری وجــود داشــته باشــد. در دیــدگاه خاموش)تخلــص موالنــا( در بســیاری اوقــات هــم 
ممکــن اســت کــه اصــال مشــورت کارســاز نباشــد؛ مولــوی مشــورت بــا انســانی کــه غــرق در 
تمایــالت نفســانی اســت را بــی فایــده مــی دانــد. از نظــر او مشــورت نیــاز بــه زمــان و مــکان 
مناســب دارد؛ هــر کســی صالحیــت مشــورت را نــدارد و هــر کســی محــرم اســرار نیســت.

بر پیمبر امر شاورهم بدا                مشورت کن با گروه صالحان   
             این خرد ها چون مصابیح انور است        بیست مصباح از یکی روشن تر است

ــده از خطــا وغــزش اســت. او مشــورت  ــوی معتقــد اســت کــه مشــورت عامــل بازدارن مول
را عامــل رفــع بــال هــا و گرفتــاری هــا مــی دانــد؛ انــگار کــه انســان بــا دو عقــل تصمیــم مــی 
گیــرد و از بســیاری از بــال هــا و مصائــب رهــا مــی شــود. اگــر در امــری بــا فــردی مشــورت 
ــد  ــار خــود خواهی ــردی همــدرد و همــراه را در کن ــگاه ف ــد و شکســت هــم بخورید،آن کنی

داشــت تــا بــه شــما دلــداری دهــد پــس انــگار کــه مشــورت بــازی دو ســر بــرد اســت.

مانع بد فعلی و بد گفت شد              زآن که با عقلی چو عقلی یار شد  
مانع بد فعلی و بد گفت شد               نفس با نفس دگر چون یار شد  

ــته  ــی داش ــج ویژگ ــه پن ــن ک ــورت ک ــی مش ــا کس ــه ب ــد ک ــی فرماین ــادق )ع( م ــام ص ام
باشــد:»عقل،علم و تجربــه و خیرخواهــی و تقوا« و حضرت علی )ع( نیز می فرمایند:»مشــورت 
چشــم هدایــت اســت«بنابراین چقــدر عالــی مــی شــود کــه بــه ایــن امــر مهــم اهتمــام داشــته 
ــراغ  ــد چ ــی توان ــوت م ــابقه و پیشکس ــا س ــن ب ــات معلمی ــتفاده از تجریب ــا اس ــیم. قطع باش
روشــنی بــرای مــا معلمیــن جــوان باشــد. قطعــا معلــم جوانــی کــه در امــور مختلــف هماننــد 
ســبک و شــیوه تدریــس،آداب معاشــرت بــا دانــش آمــوز و... بــا بقیــه مشــورت مــی کنــد 

مــی توانــد مســیر درســت را از مســیر غلــط تشــخیص دهــد. 

مشورت و مشاور از دیدگاه مولویمشورت و مشاور از دیدگاه مولوی
سیدحسین طالبیسیدحسین طالبی

دانشجو دوره کارشناسی علوم اجتماعیدانشجو دوره کارشناسی علوم اجتماعی
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رنگ هــا  کــه  می دانیــم  مــا  همــه ی 
را  مــا  احــواالت  و  حــال  می تواننــد 
تغییــر دهنــد. نشســتن در یــک اتــاق 
نیــم ســاعت،  بــه مــدت  قهوه ای رنــگ 
مــا  شــدن  افســرده  باعــث  می توانــد 
ــش  ــه واکن ــه ک ــود! گرچ ــی روز ش در باق
مــا نســبت بــه رنگ هــا فقــط بــه ابعــاد 
بلکــه  نمی شــود؛  محــدود  مــا  ذهنــی 
ــا  ــمی م ــاد جس ــر ابع ــد ب ــا می توانن آن ه
ــان  ــز ضرب ــگ قرم ــد. ن ــر بگذارن ــز تأثی نی
ــگ  ــن رن ــد. ای ــر می کن ــا را تندت ــب م قل
مــا را بــه هیــوال تبدیــل نمی کنــد امــا 
فهــم آن کــه چــرا بــه رنــگ خشــم مشــهور 
ــگ  ــت. رن ــاده اس ــا س ــت کام ــده اس ش
ــود؛  ــتها می ش ــش اش ــث افزای ــز باع قرم
بنابرایــن دلیــل اینکــه شــما ایــن رنــگ را 
در رســتوران ها زیــاد می بینیــد همیــن 
مــورد  در  همچنیــن  است!روانشناســان 
دیگــر  رایــج  رنگ هــای  برخــی  تأثیــر 
موافــق هســتند. رنــگ زرد مــا را خوشــحال 
ــگ  ــن رن ــاد ای ــدار زی ــه مق ــد. اگرچ می کن
ــن  ــود؛ بنابرای ــا می ش ــراب م ــث اضط باع
هنــگام تزییــن کــردن خانــه نبایــد از آن 

ــد!  ــتفاده کنی ــاد اس زی
از  می کنــد،  آرام  را  مــا  ظاهــرا  آبــی 
طرفــی دیگــر رنــگ ســبز بــه بیمــاران 
ــته  ــری داش ــال بهت ــا ح ــد ت ــک می کن کم
باشــند. نارنجــی، گــرم و دوســتانه اســت. 
ــا  ــه در مهمانی ه ــده اید ک ــه ش ــا متوج آی
همیشــه به نظــر می رســد کــه مهمانــان 
بــه ســمت افــرادی کــه ایــن رنــگ را 
رنــگ  مــورد  در  می رونــد؟  می پوشــند 
بــا عشــق  را  صورتــی، بیشــتر مــا آن 
ــب  ــال تعج ــا در کم ــم، ام ــط می دانی مرتب
اســتفاده  نیــز  زندان هــا  از  برخــی  در 
می شــود  گفتــه  طرفــی  از  می شــود! 
رفتارهــای  بــر  صورتــی  رنــگ  کــه 
دارد؛  آرام بخــش  اثــر  خشــونت آمیز 

ــی  ــر آگاه ــد ب ــن می توان ــگ همچنی رن
ــذارد. در  ــر بگ ــان تأثی ــذر زم ــراد از گ اف
یــک آزمایــش، افــراد در اتاق هایــی بــا 
نورهــای مختلــف ایســتادند. نــور آبــی 
باعــث شــد زمــان، ســریع تر و راحت تــر 
بگــذرد؛ درحالیکــه نــور قرمــز باعــث 
ــن  ــذرد. بنابرای ــر بگ ــان، کندت ــد زم ش
مــی توانــد پیشــنهاد خوبــی باشــد کــه 
دیوارهــای مکان هایــی کــه افــراد اغلــب 
را در  زیــادی  زمــان  مجبــور هســتند 
آن جــا ســپری کننــد آبــی باشــد مثــا 

ــکان! ــا دندانپزش ــکان ی ــب پزش در مط
شــاید یکــی از چیزهــای جالــب در مــورد 
رنگ هــا در جهــان امــروزی، اهمیــت 
آن هــا در ورزش باشــد. آمــار نشــان 
ــن  ــد بی ــا می توانن ــه رنگ ه ــد ک می ده
ــد! در  ــاد کنن ــاوت ایج ــت تف ــرد و باخ ب
ــدند  ــه ش ــا متوج ــش، آن ه ــک آزمای ی
کــه دروازه بان هــا در مقابــل پنالتــی 

ــبت ــوش نس ــان قرمزپ بازیکن

مقابــل  در  کــه  دروازه بان هایــی  بــه 
آبی پــوش،  یــا  ســفیدپوش  بازیکنــان 
اعتمادبه نفــس کمتــری داشــتند. توضیــح 
آن هــا ایــن اســت کــه وقتــی رنــگ قرمز را 
ــود،  ــا می ش ــراب م ــث اضط ــم باع می بینی
می پوشــند  را  آن  کــه  کســانی  امــا 
بیشــتری  اعتمادبه نفــس  احســاس 
هیــچ  رقبــا  اوقــات  می کنند.گاهــی 
انتخابــی نســبت بــه رنگــی کــه می پوشــند 
ــا  ــدو، رقب ــال در تکوان ــرای مث ــد. ب ندارن
ــا  ــتند. ب ــی هس ــی آب ــز و گاه ــی قرم گاه
ایــن حــال، شــواهدی وجــود دارد کــه 
ــن  ــوال بازیک ــد داوران معم ــان می ده نش
در  می دهنــد.  ترجیــح  را  قرمــز  لبــاس 
ــی  ــن، زمان ــک آت ــای المپی ــول بازی ه ط
کــه داوران بایــد برنــده ی مســابقه های 
ــد، 62  ــک را انتخــاب می کردن بســیار نزدی
درصــد از برنــدگان قرمزپــوش بودنــد.

مــا  احساســات  بــر  رنگ هــا  تأثیــر 
گســترده و پیچیــده اســت. درک ایــن 
موضــوع می توانــد از راه هــای مختلــف بــه 
مــا کمــک کنــد. از تصمیــم گرفتــن بــرای 
یــا بیمارســتان ها  رنگ بنــدی مــدارس 
بــرای  لبــاس  انتخــاب  تــا  گرفتــه 

مهمانی هــا. و  مراســم ها 
اکنــون کــه شــما بــا خوانــدن ایــن مقالــه 
بــر ذهــن و جســم  تأثیــر رنگ هــا  بــا 
آشــنا شــدید، در انتخــاب لباس هــا یــا 
ــتری  ــت بیش ــا دق ــود ب ــاق خ ــن ات تزیی

ــرد... ــد ک ــل خواهی عم

رسانه های زردرسانه های زردچیزی که من میدونم رو توهم میدونی؟؟؟!!چیزی که من میدونم رو توهم میدونی؟؟؟!!

حامد میبودیحامد میبودی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش مشاوره و راهنماییدانشجو دوره کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی
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رسانه های زردرسانه های زرد
را جدیجدی بگیرید

ــورده  ــتان نخ ــه گوش ــانه زرد ب ــام رس ــت ن ــن اس ــدا ممک در ابت
باشــد امــا حتمــا در زندگــی روزمــره خــود بــا ایــن اخبار ســروکار 
داشــته ایــد. بــرای اینکــه بتوانیــم طعمــه ایــن رســانه هــا نشــویم 
ــیم  ــا را بشناس ــانه ه ــن رس ــل ای ــور کام ــه ط ــه ب ــت ک ــاز اس نی
ــا آنهــا مواجــه شــدیم بتوانیــم هــدف هــای  تــا هــر زمــان کــه ب

ــرای خــود آشــکار ســازیم. ــب را ب پنهــان از نشــر آن مطال
ــوع و  ــک موض ــا ی ــه ب ــی در رابط ــا و حواش ــوای زرد خبره  محت
یــا بزرگنمایــی دربــاره یــک اتفــاق را منتشــر می کنــد و معمــوال 
بــه زندگــی ســلبریتی هــا شــامل بازیگــران، خواننده هــا و 
ورزشــکاران مشــهور، حــوادث و علــوم مــاورا الطبیعــی، حواشــی 
یــا جنجــال در ســایر  و  دنیــای سیاســت  و  سیاســت مداران 
حوزه هــا می پــردازد؛ بــه طــوری کــه امــروزه وارد تبلیغــات 
برندهــای معــروف نیــز شــده اســت و از عالقــه مــردم بــه 
ــردن  ــد ک ــرای پربازدی ــران ب ــی دیگ ــیدن در زندگ ــرک کش س
شــبکه های اجتماعــی یــا رســانه خــود اســتفاده کنند.بــرای مثــال 

ــد. ــت کنی ــر دق ــه تصوی ب
محتــوای زرد در تمــام موضوعــات براســاس ایــن دو اصــل شــکل 
ــوای  ــد محت ــرای تولی ــا ب ــی( ؛ ام ــیه و بزرگنمای ــرد )حاش می گی
ــی  ــی غیرمنطق ــیه و بزرگ نمای ــه حاش ــه ب ــر توج ــالوه ب زرد ع
ــا  ــب و ی ــا عجی ــای بعض ــرتیتر ه ــون س ــری همچ ــوارد دیگ از م
اســتفاده از عکس هــای زیــاد و توجــه برانگیــز و همچنین انتشــار 
ــوادث  ــز، ح ــات برانگی ــط و احساس ــا غل ــی بعض ــار جنجال اخب
ــردن  ــر ک ــی و درگی ــی و سیاس ــده جنای ــونت بار و تکان دهن خش
احساســات مــردم، تخریــب و تــرور شــخصیت افــراد و ســاختن 
ــده، ورود  ــراد بینن ــن اف ــخص در ذه ــر از آن ش ــد نظ ــر م تصوی
ــگفت انگیز  ــتان پردازی های ش ــردم، داس ــه م ــم ممنوع ــه حری ب
ــه  ــب دار جامع ــذر و ت ــات زودگ ــر احساس ــک و تکیه ب و دراماتی
ــه  ــور و جامع ــر کش ــوای زرد در ه ــود. محت ــه می ش ــره گرفت به
متفــاوت بــوده و متناســب بــا جــو غالــب در آن جامعــه می باشــد..

 از محتــوای بصــری گرفتــه تــا محتــوای متنــی همگــی در دســته بندی 
ــا اســتفاده از تاکتیــک هایــی از  محتــوای زرد قــرار می گیرنــد کــه ب
جملــه  شــایعه و جنجــال آفرینــی خبــری بــه دنبــال ایجــاد مــوج در 
ــذی  ــا کاغ ــی و اصطالح ــانه های چاپ ــوال در رس ــتند معم ــه هس جامع
ــتر  ــی بیش ــای زرد متن ــالت و ... از محتواه ــا؛ مج ــه ه ــد روزنام مانن

ــود . ــتفاده می ش اس
در تمامــی محتواهایــی کــه توضیــح دادم تیتــر نقشــی اصلــی را ایفــا 
ــمت  ــه س ــب را ب ــد مخاط ــه می توان ــت ک ــر اس ــن تیت ــرد. ای می ک
ــد  ــاب کن ــری را انتخ ــد تیت ــخص بای ــدا ش ــاند. ابت ــب  بکش آن مطل
ــراق  ــوع را اغ ــزد و موض ــب را برانگی ــات مخاط ــد احساس ــه بتوان ک
آمیــز و مهیــج توصیــف کنــد. ایجــاد ابهــام در ذهــن مخاطــب، او را 
وادار مــی کنــد کــه بــرای فهــم موضــوع بــه داخــل آن محتــوا رجــوع 
ــا  ــن آنه ــده ذه ــث ش ــب باع ــات در مخاط ــن احساس کند.برانگیخت
ــی  ــراد را در جهت ــن اف ــود و ذه ــخیر ش ــا تس ــانه ه ــن رس ــط ای توس
کــه نیــاز دارد هدایــت مــی کنــد. برعکــس در شــبکه های اجتماعــی، 
محتــوای  بــر  تمرکــز  خبرگزاری هــا  و  تصویــری  رســانه های 
تصویــری و ویدئویــی بیشــتر از بقیــه مــوارد اســت. اگــر همیــن االن 
اینســتاگرام تــان را بــاز کنیــد؛ در بخــش اکســپلور آن قطعــا یــک یــا 
ــه موضوعــات حاشــیه ای  ــه ب ــد ک ــو زرد مشــاهده می کنی ــد ویدئ چن
پرداختــه و بــرای آن هــا کاور هایــی طراحــی شــده اســت کــه 
تیتــر اصلــی و جنجالــی روی کاور بــا فونتــی درشــت و رنــگ هایــی 
ــد .  ــما می آی ــم ش ــه چش ــز و ...( ب ــبز، قرم ــذاب )زرد،س ــاص و ج خ
گســتردگی مطالــب قطعــا در یــک شــماره از ایــن گاهنامــه نمیگنجــد 
ولــی بــرای اینکــه اطالعاتــی کلــی از ایــن موضــوع داشــته باشــیم در 
ــح  ــما توضی ــت ش ــای زرد را خدم ــانه ه ــردم رس ــعی ک ــاز س ــد نی ح
دهــم . دانســتن ایــن مطالــب بــرای شــما فایــده هــای بســیاری دارد: 
ــد  ــا بع ــد ت ــا را نخوری ــانه ه ــول رس ــتید گ ــب هس ــه مراق اول اینک
ــان  ــول خودش ــورد قب ــری م ــان فک ــمت جری ــه س ــما را ب از آن، ش
بکشــند و دوم اینکــه بــرای ســریع پخــش کــردن مطالــِب خــود در 
فضــای مجــازی آموختیــد کــه نیازمنــد داشــتن تیتــر خــوب در کنــار 

ــوای خــوب هســتید. محت

محمد نوید رجبیمحمد نوید رجبی
دانشجو دوره کارشناسی الهیاتدانشجو دوره کارشناسی الهیات
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-سالم. چی شد که دانشگاه فرهنگیان رو انتخاب کردی؟-سالم. چی شد که دانشگاه فرهنگیان رو انتخاب کردی؟
+دفترچــه بیمــه! مــن وقتــی دیــدم کل خانــواده بــه نشــان بیمــه مخصــوص دایــی بزرگــه احتــرام 
مــی ذارن، تمــام تالشــم رو کــردم تــا بــه ایــن هــدف برســم. البتــه بعضــی اوقــات کــه بــه وضعیــت 

ــد. ــر می ش ــم دو براب ــردم تالش ــگاه می ک ــه ام ن ــربازی رفت ــرعموی س پس

-االن از وضعیت خودت راضی هستی؟ سطح علمی دانشگاهتون خوبه؟ -االن از وضعیت خودت راضی هستی؟ سطح علمی دانشگاهتون خوبه؟ 
+خــوب نیســت؛ عالیــه. البتــه بعضــی وقت هــا کــه ارائــه دانشــجوها تمــوم می شــه و اســاتید شــروع 

بــه تدریــس می کنــن یکــم ضعــف مشــاهده می شــه کــه قابــل چشم پوشــی و اغماضــه.

-چقدر واسه استفاده از امکانات دانشگاهتون هزینه می کنی؟-چقدر واسه استفاده از امکانات دانشگاهتون هزینه می کنی؟
ــرای  ــه ای ب ــچ هزین ــا هی ــه م ــه ک ــان این ــگاه فرهنگی ــه ی دانش ــای دیگ ــی از مزیت ه ــی. یک +هیچ
اســتفاده از امکانــات نمی کنیــم. خــود مســئوالن دانشــگاه زحمــت می کشــن و از حقوقمــون کســر 
می کنــن. ایــن کار باعــث میشــه مــا ســاعت ها وقتمــون رو بــرای محاســبه امــور مالــی تلــف نکنیــم 

و تمرکزمــون رو درســمون باشــه.

-تحصیل در دوران کرونا سخته؟ خودت ترجیح می دی حضوری درس بخونی یا مجازی؟-تحصیل در دوران کرونا سخته؟ خودت ترجیح می دی حضوری درس بخونی یا مجازی؟
ــه  +خــب هرکــدوم خوبی هــا و بدی هــای خــودش رو داره. یکــی از خوبی هــای کالس مجــازی این
ــا در ســامانه ال ام اس برگــزار می شــه  کــه شــاید اصــال کالس برگــزار نشــه. خــب کالس هــای م
ــن« رو از  ــزار نک ــامانه کالس برگ ــن س ــزه ی »بهتری ــا جای ــهوره و باره ــی مش ــامانه خیل ــن س و ای
جشــنواره کالس زجــر گرفتــه. تحصیــل حضــوری هــم لــذت خودشــو داره و مــن بــه توفیــق الهــی 
و بــا دعــای پــدر و مــادرم از زمــان شــروع تحصیــل در دوره کارشناســی تونســتم دو بــار دانشــگاه 

رو از نزدیــک ببینــم و هــر دوبــار از ســالن فوتبالــش اســتفاده کنــم.

-به شما ناهارم دادن؟-به شما ناهارم دادن؟
ــوری  ــالن غذاخ ــتم از س ــودن و نتونس ــی ب ــگاهمون مرخص ــون دانش ــپز و باغب ــاً آش ــب حقیقت +خ
دانشــگاه اســتفاده کنــم. انشــاءهلل ســری بعــد از ســالن کنفرانــس دانشــگاهمون اســتفاده می کنــم.

-ممنونیــم ازت. اگــر حرفــی، پیشــنهادی، انتقــادی داری بگــو تــا منتشــر بشــه و بــا کمک مســئولین، -ممنونیــم ازت. اگــر حرفــی، پیشــنهادی، انتقــادی داری بگــو تــا منتشــر بشــه و بــا کمک مســئولین، 
موضــوع برطرف بشــه.موضــوع برطرف بشــه.

ــن  ــت ای ــوت و مثب ــاط ق ــه نق ــت هم ــم باب ــکر میکن ــان تش ــگاه فرهنگی ــئوالن دانش ــن از مس +م
ــر... ــی اگ ــگاه؛ ول دانش

-با عرض پوزش از تمامی همراهان گرامی؛ متاسفانه باتری تلفن همراه مصاحبه کننده
 ما به پایان رسیده بوده و این قسمت از مصاحبه ضبط نشده و به این دلیل که حافظه فرار 
و امکان تحریف مطالب گفته شده وجود دارد این قسمت از مصاحبه حذف شد. به زودی

 با یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه مصاحبه خواهیم کرد و انتقادات و پیشنهادات این
 قشر نخبه را منعکس خواهیم کرد.

امــروز در خدمــت یکــی از دانشــجویان دانشــگاه امــروز در خدمــت یکــی از دانشــجویان دانشــگاه 
ــه،  ــن مصاحب ــون از ای ــتیم. قصدم ــان هس ــه، فرهنگی ــن مصاحب ــون از ای ــتیم. قصدم ــان هس فرهنگی
ــن  ــای ای ــا و نیازه ــردن دغدغه ه ــس ک ــن منعک ــای ای ــا و نیازه ــردن دغدغه ه ــس ک منعک

ــت ــتدانشجوهاس دانشجوهاس

علی نیک سیرتعلی نیک سیرت
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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فیلــم ســینمایی اعجوبــه  )Wonder( بــه کارگردانــی اســتیون شباســکی کــه بــر اســاس داســتانی بــا ایــن نــام، نوشــته 
آرجــی پاالســیو در ســال 2017 ســاخته شــده اســت، داســتان کودکــی بــه نــام آگــی را روایــت مــی کنــد کــه بــه 
خاطــر ســندرم »تریچــر کالینــز«، دارای صورتــی بــه ظاهــر نازیبــا و عجیــب اســت. کودکــی کــه تــا کاس پنجــم را در 
ــار وارد مدرســه شــود. امــا در مدرســه علیرغــم  ــرای اولیــن ب ــده و مــی خواهــد ب ــا کمــک مــادرش گذران ــه و ب خان
وجــود مدیــری فهیــم و معلمــی دلســوز بحــران هایــی برایــش پیــش مــی آیــد کــه البتــه  بــا حمایــت هــای خانــواده 
صمیمــی اش و مهــارت هــای رفتــاری کــه در ایــن مــدت در خانــواده آموختــه بــر آن هــا فائــق مــی آیــد؛ کــه فیلــم 

در واقــع داســتان ایــن بحــران هاســت و مهــر تاییــدی بــر نقــش کلیــدی خانــواده در موفقیــت فرزنــدان.
 زیبایــی ایــن فیلــم امــا از نظــر مــن بــه عنــوان یــک معلــم ایــن اســت کــه در آن تفــاوت هــای دانــش آمــوزان و 
تعامــات آن هــا بــا هــم بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. فیلــم در عیــن اینکــه کلیتــی را روایــت مــی 
ــا آن  ــه داســتان زندگــی هرکــدام از دانــش آمــوزان نیــز ســرکی مــی کشــد؛ مثــا شــرایطی کــه آگــی ب کنــد، ب
مواجــه اســت، تنهایــی ویــا )خواهــر آگــی(، مشــکات مالــی خانــواده جکویــل )دوســت آگــی( و مشــکات خانوادگــی 
میرانــدا )دوســت ویــا( و..... ایــن نــگاه کل نگــر بــه بیننــده کمــک مــی کنــد تــا درک کاملــی از رفتارهــای ایــن بچــه 
هــا و تاثیــرات مثبــت و منفــی شــان بــر روی هــم داشــته باشــد. ایــن نــگاه کل نگــر کــه ریشــه در نوعــی فرزانگــی 
دارد بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا در قضــاوت دیگــران )شــاگردانمان( روی دیگــر داســتان را هــم ببینیــم. اگــر تقلبــی 
دیدیــم، در کنــار آن آگــی را ببینیــم کــه از درد تنهایــی و بــی دوســتی بــه ســتوه آمــده و ســعی مــی کنــد بــه 
دانــش آمــوزی دیگــر تقلــب برســاند تــا بتوانــد دل او را اندکــی بــه ســوی خــود متمایــل کنــد. اگــر شــاهد دعــوای 
دو دانــش آمــوز بودیــم، در کنــار آن جکویلــی را ببینیــم کــه از خویــش درآمــده و مردانــه مشــکاتش را مشــت 
مــی کنــد تــا پشــتوانه مظلومــی باشــد و اگــر در دقیقــه نــود، بــا فــرار دانــش آمــوزی از مســئولیتش مواجــه شــدیم 
در کنــار آن میراندایــی را ببینیــم کــه خالصانــه خــود را بــه کنــار مــی کشــد تــا دوســتش نیــز فرصــت دیــده شــدن 

بیابــد. 
ایــن صحنــه هــا و صحنــه هــای دیگــری نظیــر نگرانــی مــادر آگــی در اولیــن روز مدرســه اش کــه تمــام روز، مغمــوم 
پشــت میــزی نشســته کــه ســالها در آن بــه آگــی در خانــه درس داده بــود، بــا صحنــه گفتگــوی آقــای تاشــمن مدیــر 
فهیــم مدرســه بــا خانــواده پرتوقــع دانــش آمــوز خاطــی، صحنــه هاییســت کــه بــرای مــا معلمیــن خاطــرات زیــادی 
را زنــده مــی کنــد. صحنــه هایــی نــاب کــه بــا دیالــوگ عجیــب آگــی بــه خانــواده اش در جشــن فــارغ التحصیلــی 
ــه عقیــده مــن  ــه ب ــه اینجــام« و ایــن جمل ــرای اینک ــم ب ــد: »مامــان ممنون مدرســه کامــل مــی شــود کــه مــی گوی
بزرگتریــن مــدال افتخــار بــرای مدیــر و معلمــی اســت کــه در طــول ایــن بحــران هــای طوالنــی بــه زیبایــی در کنــار 

او و ســایر بچــه هــای مدرســه بــوده انــد.
 فیلــم هــای خــوب بــا محوریــت مدرســه زیــاد ســاخته شــده انــد ولــی بــه نظــر مــن نــگاه خــاص فیلــم اعجوبــه، دیــدن 

آن را بــرای هــر کســی کــه در عرصــه معلمــی وارد مــی شــود ضــروری مــی کنــد.

اعـــجــوبـــه

نمرهIMDB: اعـــجــوبـــه
 7 .9/10

سجاد شریعتیسجاد شریعتی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی گرایــش پژوهــش علــوم کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی گرایــش پژوهــش علــوم 
عی جتما عیا جتما ا

ــوم اجتماعــی،  هــدف دوره کارشناســی ارشــد پژوهــش عل
تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص بــرای 
انجــام امــور پژوهشــی، آموزشــی و مدیریتــی و برنامه  ریزی 
در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی و مســائل 
اجتماعــی اســت. تأکیــد اصلــی ایــن رشــته، آمــوزش و 
ــی  ــائل اجتماع ــورد مس ــی در م ــای میدان ــج َکندوکاوه تروی
کشــور و تحلیــل و تفســیر ریشــه ها، زمینه هــا، علــل و 
عوامــل آنهــا، توصیــف و تحلیــل گســتردگی آنهــا در جامعه 
ــن  ــت آمده از ای ــات به دس ــل اطالع ــه و تحلی ــاً تجزی و نهایت

ــرای حــل مســائل اجتماعــی اســت.  مطالعــات ب
بــازار کار ایــن رشــته عمدتــا در مشــاغل دولتــی و عمومــی 
اســت و در بخــش خصوصــی بــه شــکل محــدود و در قالــب 
فعالیت هــای حرفــه ای پژوهشــگری امکان  پذیــر اســت. 
ــی و  ــش دولت ــه بخ ــبی ب ــتگی نس ــل وابس ــه دلی ــن، ب بنابرای

ــه نوعــی محدودیــت دارد. عمومــی، ب
در ایــن رشــته بــرای افــرادی کــه عالقه منــد بــه ایــن 
حــوزه هســتند و خالقیــت و تالشــی در ایــن زمینــه از خــود 
ــد، فرصت  هــای شــغلی نســبتا مناســبی وجــود  بــروز داده ان
ــانی  ــوم انس ــته  های عل ــی از رش ــه برخ ــبت ب ــا نس دارد. ام
ــوق دارای  ــابداری و حق ــی، حس ــی بالین ــون روانشناس همچ
ــازار کار  ــری اســت. در مجمــوع ب فرصت  هــای شــغلی کمت
ایــن رشــته در حــوزه   پژوهــش عمدتــا منحصر به شــهرهای 
ــای  ــفارش فعالیت  ه ــش و س ــر پژوه ــه ام ــت ک ــزرگ اس ب
ــا  ــی در آنج ــی و عموم ــتگاه  های دولت ــط دس ــش توس پژوه
امکان  پذیــر اســت. لــذا فارغ  التحصیــالن ایــن رشــته در 
ــه  ــد ب ــتایی نمی توانن ــق روس ــا مناط ــک ی ــهرهای کوچ ش
شــکل جــدی فعالیــت حرفــه  ای در حــوزه پژوهــش انجــام 

دهنــد.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی
ــرای ورود  ــجویان ب ــازی دانش ــاده س ــته آم ــن رش ــدف ای ه
بــه مشــاغل مربــوط بــه تحقیقــات دربــاره نظــام هــای 
آموزشــی در تمامــی ســطوح آ.پ اعــم از دولتــی و غیــر 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــات م ــن تحقیق ــد. ای ــی باش ــی م دولت
انجــام تغییــرات و اصالحــات الزم در نظــام آموزشــی کشــور 
باشــد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــا اســتفاده از روش 
ــن  ــون، بهتری ــل گوناگ ــف در مل ــاي مختل ــس و الگوه تدری
ــور  ــي کش ــام آموزش ــود نظ ــت بهب ــو را در جه ــبک و الگ س
ــود  ــه وج ــی ب ــش از جای ــن گرای ــزوم ای ــد. ل ــن مي کنن تدوی
مــی آیــد کــه سیســتم هــای آموزشــی نیازمنــد ایجــاد، اصــالح 
ــه ســازی مــی باشــند. از آنجــا کــه نقــص در سیســتم  و بهین
هــای آموزشــی بــا  توجــه بــه افزایــش ســرعت رشــد شــیوه 
هــای مختلــف آموزشــی بســیار گســترده شــده اســت، وجــود 
تحقیقــات اموزشــی بســیار کمــک رســان خواهــد بــود.

ــه  ــش در درج ــن گرای ــالن ای ــر فارغ التحصی ــال حاض در ح
اول جــذب آمــوزش و پــرورش می شــوند. تعــدادی نیــز 
در ســازمان های دولتــی از جملــه ســازمان های مدیریــت 
انســانی  علــوم  و پژوهشــکده های حــوزه  برنامه ریــزی  و 

فعالیــت می کننــد.
کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی

محبــوب تریــن گرایــش در رشــته روانشناســی، روانشناســی 
ــان  ــادی از داوطلب ــم زی ــا حج ــاله ب ــه هرس ــت ک ــی اس بالین
ــار  ــای رفت ــاری ه ــناخت نابهنج ــدف آن ش ــت. ه ــراه اس هم
انســان هــا، تغییــر و درمــان آنهاســت. ایــن گرایــش در 
مراکــز  در  درمانــی  و  تشــخیصی  ارائــه خدمــات  جهــت 
ــا(  ــک ه ــا( و خصوصی)کلینی ــتان ه ــی عمومی)بیمارس درمان
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــی ب ــی بالین ــت. روانشناس ــده اس ــاد ش ایج
ســالمت روان بــه افــرادی میپــردازد کــه یــا بــه خواســت خود 
و یــا بــه درخواســت مراکــز قانونــی)دادگاه هــا( بــه مراکــز و 
کلینیــک هــای موجــود در ســطح شــهر مراجعــه کــرده و یــا 

ــد. ــده ان ــاع داده ش ارج
ــه  ــواده هــا در زمین ــن فرهنــگ خان ــر رفت ــه باالت ــا توجــه ب ب
مراجعــه بــه روانشــناس کــودک و اهمیــت والدیــن بــه 
ســالمت روان فرزنــد خــود و از طــرف دیگــر بــه دلیــل 
افزایــش برخــی اختــالالت مثــل اختــالالت طیــف اتیســم، ایــن 

ــی دارد. ــازار کار خوب ــته ب رش
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قصد داریم در این قسمت یک ترفند جالب و کاربردی رو به شما آموزش بدیم.
آقــا شــاید بدتریــن و روی مــخ تریــن ویژگــی واتســاپ ایــن باشــه کــه پــس از گذشــت یــک ســاعت و انــدی 
از ارســال پیــام، دیگــه امــکان حــذف دو طرفــه اون پیــام وجــود نــداره. درســت برخــالف پیــام رســان محبــوب 
ــا دیگــه بتونیــد در هــر  تلگــرام ... حــاال مــا میخوایــم اینجــا یــک راهــکار مفیــد رو بهتــون معرفــی کنیــم ت

زمانــی پیــام خودتــون رو بــه صــورت دو طرفــه حــذف کنیــد.
ــر  ــم بخاط ــش رو داری ــذف کردن ــد ح ــه قص ــی ک ــق پیام ــاعت دقی ــخ و س ــیم و تاری ــاپ میش اول وارد واتس

ــن ...( ــت کن ــوش کارا یادداش ــپاریم. )فرام میس
حاال باید برنامه واتساپ رو از قسمت پنجره ها به کلی ببندیم و اتصال به اینترنت رو قطع کنیم.

ــدا و  ــه واتســاپ رو پی ــا )apps( برنام ــه ه ــل میشــیم و از قســمت برنام ــات موبای ــد وارد تنظیم ــه بع در مرحل
ــم. ــاری )force stop( رو میزنی ــف اجب ــه توق ــپس گزین ــم. س ــاب میکنی انتخ

ــورت  ــه ص ــخ )date and time( و ب ــاعت و تاری ــش س ــه بخ ــم ب ــات، میری ــمت تنظیم ــون قس ــاال از هم ــب ح خ
ــم. ــی کنی ــم م ــا تنظی ــام رو در اینج ــق اون پی ــاعت دقی ــخ و س ــتی، تاری دس

ــم؛ االن  ــک میگ ــب تبری ــیم. خ ــاپ میش ــم وارد واتس ــل کنی ــت رو وص ــه اینترن ــدون اینک ــه ب ــن مرحل در ای
میتونیــم گزینــه حــذف دو طرفــه )delete for everyone( رو بــرای اون پیــام مدنظــر مشــاهده و انتخــاب کنیــم 

تــا پیــام حــذف بشــه.
وقتــی پیــام رو حــذف کردیــم حــاال ســاعت و تاریــخ رو بــه حالــت اول برمیگردونیــم و اینترنــت رو روشــن 

مــی کنیــم.
وقتــی اینترنــت رو روشــن کردیــم، مجــدد میریــم ســراغ پیامــی کــه حــذف کردیــم و ناگهــان بــا یــک عالمــت 
تعجــب در مجــاورت پیــام حــذف شــده روبــرو میشــیم. خــب بچــه هــا نگــران نمیشــیم چــون چیــز خاصــی 
نیســت و درســت پیــش اومدیــم .... کافیــه کــه روی عالمــت تعجــب بزنیــم و گزینــه نمایــش داده شــده بــا 

عنــوان ارســال مجــدد )resend( رو انتخــاب کنیــم. 
و تماااااااااااااااااام ...

بــر طبــل شــادانه بکــوب ...... خســته نباشــی دالور ..... خداقــوت پهلــوان .... شــیر مــادر و نــان پــدر حاللــت 
..... بــه شــما نوابــغ افتخــار مــی کنیــم.

WhatsApp

WhatsApp!!!را دور بزن

14 دانشگاه فرهنگیان،واحدثامن الحجج)ع(مشهد



ــر کســی  ــات کــودک و نوجــوان کمت 1-در عرصــه ادبی
ــوران  ــوران میرهــادی را نشناســد. ت ــم ت اســت کــه خان
میرهــادی متولــد 26خــرداد1306 در تهــران بــود 
. خانــم میرهــادی ثمــره ازدواج مهنــدس میرهــادی 
ــان  ــه ب ــار باغچ ــا جب ــنایی ب ــود. آش ــی ب ــادری آلمان و م
ــق  ــت، عش ــم و تربی ــه تعلی ــه ب ــیار و توج ــر هوش و دکت
ــان را در او  ــم انس ــرورش و تعلی ــوزش و پ ــذت آم و ل
ــدت  ــه م ــل او ب ــزه تحصی ــر انگی ــن ام ــت. همی برانگیخ
چهارســال در ســوربن فرانســه و یــک ســال در آلمان در 
زمینــه روان شناســی و تعلیــم و تربیــت پیش از دبســتان 
بود.خانــم میرهــادی موســس و مدیر مجموعه آموزشــی 
فرهــاد، برپــا کننــده نخســتین نمایشــگاه کتــاب کــودک، 
ــودک  ــه ک ــاب و فرهنگنام ــورای کت ــذاران ش ــه گ از پای
و نوجــوان و مولــف کتــب آموزشــی و تربیتــی بــود. 
تاســیس مدرســه فرهــاد کــه الگویــی بــرای دیگــران بود 
محلــی شــد بــرای اینکــه خانــم میرهــادی هــم اندیشــه 
هــا، تجرییــات و دســتاورد هــای تربیتــی خــودش را بــه 
عمــل درآورد و هــم فرصتــی بــود تــا کــودکان را بهتــر 
بشناســد تــا بهتــر برایشــان تاثیرگــذار باشــد. مجموعــه 
ــودکان و  ــرای ک ــادی ب ــم میره ــرکار خان ــات س اقدام
نوجوانــان در عرصــه هــای مختلــف باعــث شــد نــگاه هــا 
ــرود و ایشــان باعــث  ــان ب ــه ســمت کــودکان و نوجوان ب
شــدند جامعــه، اهمیــت کــودک و نوجــوان را بهتــر درک 
کنــد و متوجــه شــوند بــرای پیشــرفت کشــور بایســتی به 
ایــن گــروه ســنی توجــه شــود و برایــش هزینــه کننــد؛ 
همانطــور کــه بانــو میرهــادی بــا تمــام وجــود در خدمــت 
فرزنــدان ایــران بــود و زندگــی خــود را چــه مــادی و چــه 
ــن  ــزرگ و ای ــوی ب ــن بان ــرد. ای ــان ک ــف آن ــوی وق معن
ــان 1395  ــران در 18 آب ــدان ای ــران و فرزن ــق ای عاش

درگذشــت.

2-جبــار عســکرزاده، معــروف بــه باغچــه بان، آمــوزگار 
و نویســنده بــزرگ کــودکان، 19 آبــان 1264در ایروان 
قفقــاز بــه دنیــا آمــد. تحصیــالت ابتدایــی را در زادگاهش 
ــار  ــا قــرآن و دروس دینــی آشــنا شــد. جب گذرانیــد و ب
پــس از آزادی از زنــدان در کالس هــای اول ابتدایــی 
مــدارس شــهر ایــروان بــه تدریــس پرداخــت. او روش 
جدیــدی را بــرای آمــوزش الفبــا در همــان روزهــا پایــه 
ــت.  ــهرت یاف ــد و ش ــی ش ــوزگار موفق ــرد. آم ــزی ک ری
پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول بــه ایــران آمــد و مدتی 
در مرنــد معلــم شــد. آن رفــت و نخســتین کودکســتان 
ایــران را در ســال 1302 بــه نــام باغچــه اطفــال تاســیس 
کــرد و نــام خانوادگــی خــود را از »عســگرزاده« بــه 
ــود کــه ســه  ــان ب ــن زم ــر داد. در همی ــان تغیی باغچــه ب
کــودک کــر و الل نــزد وی گفتــن آموختنــد و ایــن 
ــال  ــان در س ــه ب ــار باغچ ــد. جب ــهرت وی ش ــب ش موج
ــه  ــتین مدرس ــد و نخس ــران آم ــه ته ــیراز ب 1312 از ش
شــبانه روزی کــر و الل هــا را تأســیس کــرد و تــا پایــان 
ــود  ــترش کار خ ــل و گس ــه تکمی ــن راه ب ــر در همی عم
پرداخــت. باغچــه بــان «جمعیــت حمایــت از کــودکان کر 
و الل« را تاســیس کــرد و دوره هــای کودکستان،دبســتان 
و دبیرســتان را بــا بیــش از 100 نفــر دانــش آمــوز کــر 
و الل و آمــوزگاران متخصــص آغــاز نمــود. باغچــه بــان 
ــیس  ــنوایی را تاس ــز ش ــک مجه ــال 1342 کلینی در س
کــرد. او الفبــای آســان را در 1304، الفبــای خودآمــوز 
ــر و  ــوزش ک ــالمندان در 1326 و روش آم ــرای س را ب
الل را در 1343 بــه چــاپ رســاند. عــالوه بــر ایــن هفــت 
مقالــه، 16 دســت نوشــته چــاپ نشــده دارد. مجلــه 
ــان  ــی زب ــه هفتگ ــک را در 1291 و مجل ــک ل ــی ل فکاه
را در 1323 منتشــر کــرد. فــردی کــه بــه ایــران عشــق 
میورزیــد و ایرانــی بــودن را مایــه ســرافرازی خــود مــی 
دانســت. 4 آذر 1345جبــار باغچــه بــان دارفانــی را 
وداع گفــت و در مدرســه خــودش تهــران، همــان جــا کــه 

فعالیــت مــی کــرد، بــه خــاک ســپرده شــد.
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تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

ــر  ــی ب ــن بدبخت ــاور دارد ای ــد ب ــی تردی ــرده ام، ب ــن افس ــد م ــی گوی ــی م وقت
او عــارض شــده اســت، ولــی بــه نظــر مــن، او احســاس بدبختــی و مصیبــت را 
انتخــاب کــرده اســت. آنچــه از هنــگام تولــد تــا مــرگ از مــا ســر مــی زنــد، 
ــی  ــکایت م ــه از آن ش ــوزد آنچ ــی آم ــا م ــه م ــاب ب ــوری انتخ ــت. تئ ــار اس رفت
کنیــم را خودمــان انتخــاب کــرده ایــم و مــی توانیــم یــاد بگیریــم انتخــاب هــای 

بهتــری داشــته باشــیم و بــر مشــکالت و شــکایات فائــق آییــم.

ایزدان هم
آیزاک آسیموف

هیچ پایان خوشی در تاریخ وجود ندارد، فقط نقاطی بحرانی 
که می گذرند.

کافکا در کرانه
هاروکی موراکامی

ــط  ــز فق ــچ چی ــد. هی ــی ده ــر نم ــزی را تغیی ــت چی ــم های ــتن چش بس
ــی،  ــد نبین ــی افت ــاق م ــه دارد اتف ــه را ک ــو آنچ ــه ت ــر اینک ــه خاط ب
ناپدیــد نمــی شــود. در حقیقــت بــار دیگــری کــه چشــم هایــت را بــاز 
ــا در  ــه م ــی ک ــود. دنیای ــد ب ــر خواه ــی بدت ــی خیل ــاع حت ــی اوض کن
آن زندگــی مــی کنیــم ایــن چنیــن اســت. چشــم هایــت را کامــال بــاز 

ــدد. ــی بن ــش را م ــم های ــو چش ــک ترس ــط ی ــه دار. فق نگ

جاده
کورمک مک کارتی

مــردم همیشــه بــرای فــردا خــود را آمــاده مــی کردنــد. مــن بــه 
ایــن کار اعتقــادی نداشــتم. فــردا، خــود را بــرای آنهــا آمــاده نمــی 

کــرد؛ حتــی نمــی دانســت کــه آن هــا وجــود دارنــد.
ــه  ــر و کل ــداری، س ــارش را ن ــال انتظ ــه اص ــی ک ــر، زمان ــر دردس اگ
ــه  ــه همیش ــد ک ــن باش ــت ای ــاید کار درس ــود، ش ــی ش ــدا م اش پی

ــی. ــته باش ــش را داش ــار آمدن انتظ

مترو 2035
دیمیتری گلوخوفسکی

تنهــا یــک چیــز مــی توانــد انســان را از جنــون نجات 
ــد و آن، شــک و تردید اســت. ده

تیکهتیکهکتــابـــــــــکتــابـــــــــ مبین مختاریان نوگلیمبین مختاریان نوگلی
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ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــه هــای گردشــگری ک ــران سرشــار اســت از جاذب ــان ای سرتاســر کشــور عزیزم
تاریــخ باســتانی، ترکیــب فرهنــگ هــا، آب و هــوای مختلــف و طبیعــت زیبــا توانســته عالقــه منــدان 
بســیاری را از هــر گوشــه جهــان مجــذوب خــود کنــد. جاذبــه هــای بــی بدیلــی کــه شــاید خیلــی از 
مــا حتــی یکبــار هــم نــام آنهــا را نشــنیده باشــیم. شــناخت ایــران و جاذبــه هــای گردشــگری آن 
بــر هــر ایرانــی واجــب اســت علــی الخصــوص بــرای مــا معلمــان کــه وظیفــه تعلیــم و تربیــت نســل 
هــای آینــده را بــر دوش داریــم. بهتریــن راه شــناخت ایــران ســفر کــردن اســت. بــه رســم شــماره 
هــای پیشــین فرثــام، در بخــش ایــران گــردی قصــد داریــم شــما را بــا تعــدادی جاذبــه گردشــگری 

دیگــر از ایــران پهنــاور آشــنا ســازیم.
1- کال جنی

ــه دره جن هــا معــروف اســت؛ در  ــان ب ــزد بومی ــی دره ای بســیار قدیمــی کــه در ن کال جن
شــهر طبــس جــای گرفته اســت. دره کال جنــی، دره ای پــر آب در وســط بیابــان داغ 
ــن دره در 35  ــت. ای ــز اس ــا و گاه وهم انگی ــایش هایش، زیب ــا و فرس ــا دره ه ــه ب ــس ک طب
ــراردارد و دارای  ــان ق ــتای ازمیغ ــراف روس ــس و در اط ــتان طب ــمال شهرس ــری ش کیلومت
نقــش و نگارهــا و دیواره هــای بلنــد اســت کــه بــر اثــر جــاری شــدن ســیالب ها و فرســایش 
ــه  ــه ب ــد ک ــن دره قراردارن ــای ای ــا در دیواره ه ــره هایی ه ــا و حف ــود آمده اند.تونله ــه وج ب
زمــان ساســانیان بازمی گردنــد. در ایــن دره نخلســتان هــای زیــادی روییــده اســت کــه بــه 
زیبایــی بصــری ایــن مــکان مــی افزایــد. کال جنــی طبــس در ســال 1396بــه شــماره 350 

در فهرســت آثــار طبیعــی- ملــی ثبــت شــد.

2- طاق بستان
ــه  ــت ک ــانی اس ــته های دوره ساس ــنگ نگاره ها و سنگ نوش ــه ای از س ــتان مجموع طاق بس
در ایــران در محلــه طاق بســتان در شــمال شــرقی شــهر کرمانشــاه و در غــرب ایــران واقــع 
ــری و  ــت و ارزش هن ــاخته شده اس ــالدی س ــوم می ــرن س ــه در ق ــن مجموع ــت. ای شده اس

تاریخــی زیــادی دارد
 طاق بســتان یکــی از قدیمی تریــن و زیباتریــن آثــار باســتانی ایــران و ســنگ نگاره 
ــول  ــده و اص ــت قاع ــا رعای ــنگی ب ــوی س ــتین تابل ــتان نخس ــاق بس ــلطنتی ط ــکارگاه س ش
نقاشــی در جهــان بــه حســاب می آیــد. برجســته ترین اثــری کــه می تــوان در طــاق بســتان 
ــری و  ــاظ هن ــتان  به لح ــاق بس ــت. ط ــانی اس ــاه ساس ــن پادش ــر آخری ــرد تصوی ــا ک تماش
ــت  ــوردار اس ــان برخ ــتان  شناس ــان و باس ــخ نویس ــزد تاری ــی ن ــت فراوان ــی از اهمی تاریخ
ــن  ــران که ــردان ای ــط م ــه توس ــه کار رفت ــر ب ــت آن را در هن ــکوه و عظم ــوان ش و می ت
مشــاهده کــرد. طــاق  بســتان از چندیــن رخــداد تاریخــی عصــر ساســانی رونمایــی می کنــد 
و تــاج گــذاری شــاهان ایــن دوره را بــه تصویــر می کشــد. چنــد صحنــه ی تاریخــی از جملــه 
ــاج گــذاری شــاهپور دوم و ســوم  ــز، تاج گــذاری اردشــیر دوم، ت تاج گــذاری خســرو پروی
و همچنیــن چنــد ســنگ نوشــته )کتیبــه( بــه خــط پهلــوی کتیبــه ای و مراســم شــکار گــراز 
توســط ســوار کاران و نواختــن موســیقی بــا آالت موســیقی چنــگ در آن حــک شده اســت. 
وجــود کــوه و چشــمه و دریاچــه ای کــه در کنــار آن قــرار دارد، ایــن مــکان را بــه 
ــه  ــورد توج ــروز م ــه ام ــا ب ــن ت ــای دیری ــه از زمان ه ــوده ک ــل نم ــا تبدی گردش گاهــی زیب

بوده اســت.
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