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پيامك300099004806 :
 نجمه محودآبادی
ساعت  10شب است .معلم کالس سوم در
گروه شاگردانش ،تکالیف ریاضی و فارسی را
میگذارد و از مادران میخواهد فردا تا ساعت 6
عصر مشق بچهها را برایش بفرستند .از ساعت
 12شب مادران شروع به فرستادن مشقها
میکنند و همه قصد دارند در فرستادن مشقها
از هم پیشی بگیرند .فاطمه میگوید« :وقتی
معلم در گروه تکالیف را فرستاد ،پسرم خواب
بود .باورم نمیشد که بقیه مادران پسرانشان را
وادار کردند در آن ساعت شب مشق بنویسند.
من هم میخواستم پسرم را از خواب بیدار کنم
تا مشقها را بنویسد .چون از یک کالس  33نفره
 25نفر مشقها را فرستادند .سر همین موضوع
با همسرم دعوایمان شد .گفت اگر کسی خودش
را انداخت توی چاه تو هم باید پشت سرش
خودت را بندازی توی چاه».
الهه مادر یک دانشآموز کالس دومی است:
«معلم دخترم سوالها را به صورت ویس
میفرستد و اسم  3تا از دانشآموزان را میبرد
تا سؤاالت را پاسخ دهند .توی کالس دخترم،
دختری هست بنام نازنین .نازنین بیتوجه به
اسامی که معلم اعالم میکند پاسخ همهی
سوالها را میدهد .یک بار معلم عصبانی شد و
گفت نازنین به سواالتی که اسمت را نمیگویم
جواب نده ،وگرنه برایت صفر میگذارم .بعدا مادر
نازنین را دیدم .از دست معلم شاکی بود که چرا با
دخترش اینطور برخورد کرده است .گفت من
نازنین را وادار میکنم تا به همهی سؤاالت جواب
دهد تا معلمش بداند او جواب همهی سؤالها را
میداند اما معلمش حسابی زد توی ذوق بچهام».
الهه سر در نمیآورد که چرا یک مادر باید بچهاش
را وادار کند به همهی سؤاالت جواب دهد و نظم
کالس را به هم بریزد .مطمئنا معلم با سه یا چهار
پرسش هم متوجه میشود که دانشآموز درس
را یاد گرفته است.
عالوه بر همهی اینها سردرگمی این روزهای
دانشآموزان و والدین دردسرهای زیادی را برای
معلمان به وجود آورده است از طرفی والدین هم
نگران وضعیت تحصیلی فرزندانشان هستند و
اکثرا معتقدند پایه بچهها ضعیف شده است و
بچهها به این وضعیت عادت میکنند و سالآینده
برای مدرسه رفتن مشکالت زیادی دارندک
 مدرسه مکانی برای اجتماعی شدن
محمدجواد شهبا جامعهشناس میگوید:
«مدرسه صرفا جایی برای آموزش کتب درسی
نیست بلکه یکی از جاهایی است که مهمترین
اتفاق زندگی فرد یعنی «اجتماعی شدن» در
آن شکل میگیرد .دانشآموزان در مدرسه
مهارتهای ارتباطی را میآموزند که بدیل آن
به سختی میتواند حاصل شود .فرد در مدرسه
«درک محیطی و پیرامونی» بهتری به دست
میآورد و عالوه بر مطالب درسی زندگی کردن در
جامعه را یاد میگیرد که متاسفانه با مجازی شدن
آموزش این فرصتها از بین میرود و فرآیند
اجتماعی شدن دانشآموزان مختل میشود .هر
چه فرد بیشتر در مدرسه حضور داشته باشد ،به
قول جامعهشناسان «من مفعولی» او بیشتر رشد
مییابد و خودخواهیهای او به نفع همزیستی
مسالمتآمیز در آینده کمتر میشود و این نکته
مهمی است که بر همه چیز اثر میگذارد».
به گفتهی این جامعهشناس آسیبهای
مجازیشدن آموزش بسیارند .اخالل در یادگیری
و اجتماعیشدن فرد از سویی و از طرف دیگر
افسردگی ،انزوا ،گوشهگیری ،اعتیاد اینترنتی،

گزارش پاسارگاد از وضعیت کنونی دانشآموزان

دردسرهای آموزش مجازی
اصطکاک با والدین و ...همگی میتوانند
از آسیبهای این مسئله باشند .این
جامعهشناس در ادامه میافزاید:
«متاسفانه جبران این مسئله اندکی
سخت است .ولی از جمله کارهایی که
والدین میتوانند انجام دهند این است
که سعی کنند فرزندشان را درک کنند
و ارتباط خوبی با آنها برقرار کنند و
تنشها در محیط خانه را به حداقل
برسانند .با توجه به اینکه کرونا موجب
شدهارتباطاتباافرادفامیلهممحدود
شود پدر و مادرها میتوانند با ایجاد
فضایی صمیمانه در خانواده ،صحبت
کردن با فرزندان ،بازیهای خالقانه
این نقیصه را تا حدودی جبران کنند.
بهخصوص صحبت کردن با فرزندان و
ورود به دنیای آنها خیلی مهم است.
من همیشه سر کالسهای درس به
دانشجویانم میگویم؛ شما حتما باید
حداقل نیم ساعت با اعضای خانواده و
والدین حرف بزنید .این کار باعث ایجاد
پیوندهای قوی تربیتی اعضای خانواده
میشود و به قول جامعهشناسان
«روابط موزاییکی» بین افراد خانواده
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
از بین میرود و واکنشهای ارتباطی
محکمتری بین آنها شکل میگیرد».
واقعیت این است که در این نوع کالسها چون
به گفته شهبا دلزدگی کودکان مسئله مهمی تعامل کودکان با یکدیگر و با معلم به حداقل
است .والدین بیتجربه ،کمتحمل ،پرمشغله ،ممکن میرسد ،برای کودک بسیار خستهکننده
بعضا بیسواد ،شاغل ،بعضا از نظر اقتصادی میشود ».به گفته این کارشناس کودکان معموال
ضعیف و ...همگی بر دامن زدن بر مسایل و از محیطهای یکنواخت و محیطهایی که
مشکالت آموزش مجازی تاثیر گذارند و ممکن خودشان از نظر فیزیکی یا هیجانی یا فکری درگیر
است مسیر تحصیلی و آموزش بسیاری از نشوند ،کالفه و خسته میشوند و تمرکز خود را از
دانشآموزان را بهکلی دگرگون کنند و ذهنیت دست میدهند .اکنون که بسیاری از کالسهای
منفی از کتب درسی در آنها ایجاد کنند و مدارس به صورت آنالین برگزار میشود ،باید
قابل جبران هم نباشد .ای کاش صداوسیما معلمان درباره شیوه تدریس در فضای مجازی
شوپرورش در این راستا یک سری به حساسیتهای این فضای جدید توجه داشته
و آموز 
آموزش به والدین میداد و آنها را برای باشند و با طوالنی برگزار کردن این کالسها یا
این کار آماده میکرد .والدین بیتجربه را با ارایهی تکالیف و ویدیوهای آموزشی مکرر آنان
دانشآموزان کمتحمل تنها نمیگذاشت و دست را خسته نکنند .به خصوص این که روحیات و
ظرفیت کودکان برای یکجا نشستن و تحرک
به توانمندسازی میزد.
شهبا در ادامه درباره فرزندان بازیگوش که نداشتن یکسان نیست و بیتوجهی به این مسایل
حاضر نیستند در کالسهای آموزش مجازی موجب خستگی ،کالف ه شدن و سرخوردگی
شرکت کنند گفت« :فرزندان بازیگوش به نوعی کودکانمیشود.
دکتر مهرابی ادامه میدهد« :در این شرایط
حق دارند .اولین کار این است که ما خودمان را به
جای آنها بگذاریم و آنها را درک کنیم ،از در مدارا به کودک احساس بیکاری و بیهودگی دست
با آنها حرف بزنیم و با تشویق و ترغیب آنها را به میدهد .بهخصوص در سن دبستان فعالیت و
سمت آموزش بکشانیم و سیاستهای تنبیهی را مشارکت گروهی با همساالن برای کودک بسیار
به حداقل برسانیم .سعی کنیم با بازی و خالقیت حیاتی است و نباید انتظار داشت که کودکان به
راحتی از طریق یک دنیای مجازی ارتباط مؤثری
دروس را به آنها آموزش دهیم».
 کالسهای آنالین برای کودکان با کالس و معلم و مطالب درسی خود بگیرند ،به
خصوص برای کودکانی که از نظر سطح فعالیت
خستهکنندهست
ریحانه مهرابی دکترای روانشناسی بالینی با باال باشند یا آستانه توجه و تمرکز آنها پایین باشد،
رویکرد کودک میگوید« :یکی از مشکالتی که این شرایط سختتر میشود».
کاهش فشار و استرس بر والدین و کودک
والدین این روزها با آموزش آنالین فرزندان خود
این دکترای روانشناسی بالینی برای کاهش
دارند ،این است که کودک سر کالس حوصلهاش
سر میرود یا گوش نمیدهد و به راحتی حواس این مشکل و رفع استرس میخواهد تا نکات زیر
کودک پرت میشود .برخی از والدین میگویند رعایت شود:
به کودک خود حق بدهید که خسته شود و
فرزندم از یک جایی به بعد دیگر به حرفهای
معلمگوشنمیدهدوحالتخوابآلودمیگیرد .او را درک و با او همدلی کنید زیرا در واقع او از

دیدن دوستان خود محروم شده است .گاهی
افراد بزرگسال هم توانایی ارتباط برقرارکردن با
کالس درس مجازی را ندارند و ترجیح میدهند
که درکالس حضور فیزیکی داشته باشند.
سعی کنید درسی را که در آن برای کودک
کسالتآورتر است ،پیدا کنید و با روشهای
تشویقی و پاداشدهی سیستم انگیزشی کودک
را تقویت کنید.
در صورتی که میتوانید ،در آن ساعت در
کنار کودک خود باشید تا به مرور به سازگاری
با آن درس برسد .به خصوص برای کودکان
پایههای پایینتر ابتدایی مثل کالساولیها یا
کالسدومیها.
ممکناستکودکمتوجهصحبتهایمعلم
نشود و فهم درس به صورت مجازی برایش
سخت باشد .در این صورت ابتدا بررسی کنید که
از پایه و اساس کودک با فهم این درس مشکلی
نداشته باشد .به طور مثال کودکانی که در فهم
ً
مسلما یاد گرفتن
درس ریاضی دشواری دارند،
از طریق فضای مجازی برایشان سختتر میشود
و ممکن است نتوانند ارتباط گفتههای معلم را با
یکدیگر درک کنند از این رو احتمال اینکه وسط
کالس بیحوصله شود یا کال ارتباطش با مطالب
و یادگیری قطع شود ،خیلی بیشتر است .در این
مورد باید به کودک کمک کنیم که در آن درس
تقویت شود و درصورت لزوم تمرینات بیشتری
در منزل با کودک انجام شود.
دکتر مهرابی در ادامه میگوید« :مسئله دیگر
مربوط به سبکهای یادگیری کودکان است.
برخی کودکان سبک یادگیریشان به گونهای
است که باید همزمان حس دیداری و شنیداری
و جنبشی در آنها فعال باشد تا بتوانند یاد بگیرند.
در این موارد میتوانیم با تکرار مطلب به صورت
جمعی با صدای بلند یا با حرکات فیزیکی مثل

«آگهی مزایده عمومی فروش  17قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان»

ـفهرجان در نظــر دارد  17قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی
ـاری باسـ
دهیـ
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000002را بــه صــورت الکترونیکــی
بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/08/19 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/08/20ساعت 9:00
تاریخ بازدید1399/08/20 :
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/08/20ساعت  9:00تا تاریخ  1399/09/08ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی 1399/09/09 :ساعت 10:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/09/10 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینه مربوطــه) ،پرداخت تضمین شــرکت
در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن
طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در برد اعالن عمومی ســامانه
مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی (توکــن)
بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش «ثبتنــام/
پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

حرکات دست برای یادگیری بهتر به کودک
کمک کنیم .از طرفی کودکان برونگرا و اجتماعی
در کالسهای آنالین تجربههای بدتری خواهند
داشت ،چرا که آنها در جمع و یادگیری مشارکتی
عملکرد بهتری دارند .بهتر است در اینگونه موارد
کودک را تشویق کنید که در کالس مشارکت
بیشتری داشته باشد و در بحثهای کالسی
شرکت کند ،یادداشتبرداری کند و برای این
کارها میتوان پاداشهایی برای کودک در نظر
گرفت».
 چگونه از استرس خود جلوگیری کنیم و
آن را به کودک منتقل نکنیم؟
دکتر مهرابی در این مورد راهکارهایی ارایه
میدهد« :والدین به خصوص مادران ممکن است
در این زمان دچار استرس شوند و ناخواسته
استرس خود را به کودکان نیز منتقل کنند .دلیل
استرس والدین ممکن است تغییرات رفتاری
مانند مشاجرات بیش از حد ،مخالفت یا سرپیچی
کودکان در مطالعه دروس و عقب افتادن بعضی
کودکان از یادگیری دروس باشد .در این مرحله،
حمایت و راهنمایی والدین بسیار مهم و حیاتی
بوده و والدین میتوانند با بهرهگیری از نکات زیر
به کودکشان کمک کنند تا با استرسهای سال
تحصیلیجدیدکناربیایند».
 با فرزند خود مهربان و حامی او باشید
والدین باید با کودک مهربان بوده و آنها را
درک کنند تا با این روش آموزش جدید سازگار
شوند .زیرا آموزش مجازی برای معلمان به علت
ناشناخته بودن استرسآور و اضطرابزا است و
کودکان که جای خود را دارد .نکته دیگری که به
والدینتوصیهمیکنیمایناستکهبههیچعنوان
کودکتان را براییادنگرفتن سرزنش نکنید ،بلکه
با روشهای دیگر مثل گرفتن معلم خصوصی
(درصورت امکان) مشکل او را برطرف کرده و یا

اگر کودکتان در مسئله خاصی مشکل
دارد میتوانید آن را یادداشت کرده و
شخصا از معلم کودکتان بپرسید تا
دوباره برای فرزندتان توضیح دهد.
 به کودک استراحت دهید
شروع سال تحصیلی به معنای
تعطیل شدن بازی و تفریح کودک
نیست.بچههادرکناردرسخواندن،نیاز
به استراحت دارند و والدین باید در عین
حال که شرایط را برای آموزش مجازی
فراهممیکنند،بههمانترتیببهنیازها
و خواستههای کودک توجه کرده و به آنها
گوش فرادهند .اگر کودکان مانند زمانی
کهبهمدرسهمیرفتندنظموترتیبشان
حفظ شود ،بهترین عملکرد را خواهند
داشت .کالس مجازی را درست مثل
یک کالس واقعی در نظر بگیرید و در
زمان استراحت اجازه دهید کودک
خوراکی بخورد و بازی کند تا برای شروع
ساعت دوم کالس و یا انجام تکالیف
آماده شود.
 گفتوگوی آزاد داشته باشید
فرزند خود را تشویق کنید تا
احساسات خود را ابراز کند .صبور
باشید و او را درک کنید .زیرا کودکتان
ممکن است واکنشهای مختلفی نسبت به
استرس داشته باشد .او را تشویق کنید تا در مورد
موضوعی که باعث استرساش شده صحبت
کند و سعی کنید بدون واکنش منفی ،با دلگرمی
نگرانیهایش را رفع کنید .مثال اگر کودکتان
میگوید« :میترسم نمرهام پایین شود» ،در جواب
به او بگویید« :من میدانم که تو درسهایت را
خوب متوجه میشوی حتی اگر نمرهات پایین
شود ».یا اگر کودکتان استرس نحوه یادگیری
در فضای مجازی را دارد ،به جای دعوا ،تحقیر
و سرزنش کردن ،او را راهنمایی کنید که کالس
مجازی را درست مثل کالس حضوری در نظر
بگیرد ،خوب به صحبتهای معلم گوش کند
و اگر جایی عقب افتاد یا چیزی را متوجه نشد،
بدون خجالت سؤال کند.
 به کودکتان اجازه دهید از طریق تماس
تصویری با دوستانش ارتباط برقرار کند
یکی دیگر از عوامل استرس ،دورشدن
کودک از همکالسیها است .کودک در این
فضای آموزشی احساس میکند از تفریح و
ارتباط با دوستانش محروم شده است .اگر چه
ممکن است دیدن حضوری کودک با دوستانش
خطرناک باشد اما میتوانید به کودک اجازه دهید
تا به صورت آنالین با آنها تعامل کند .تماس
تصویری غالبا بهترین وسیله برای برقراری ارتباط
و راهی عالی برای گذراندن اوقات اجتماعی ،بدون
به خطر انداختن خود و دیگران است.
 از مزایای آموزش آنالین برای فرزندتان
بگویید
بازگوکردن مزایای این روش آموزشی میتواند
به کودکان کمک کند تا با استرس ناشی از آموزش
آنالین کنار بیایند .برای کاهش استرس کودک
میتوانید به او بگوییدکه« :در آموزش آنالین
برخالف آموزش حضوری امکان ضبط تدریس

معلم وجود دارد؛ بنابراین اگر جایی از درس را
متوجه نشدی میتوانیم بعد از کالس ،مجدد ویدیو
را با هم ببینیم و رفعاشکال کنیم .همچنین در این
روش تو میتوانی اشکاالت و سؤاالتت را بنویسی و
برای معلمت ارسال کنی تا به سؤالت پاسخ دهد».
همچنین مدت زمان کوتاه ،آزادی ،انعطافپذیری
و عدم رفتوآمد به مدرسه در سرما و گرما و
ترافیک از دیگر مزایای کالس آنالین است که
میتوانید برای فرزندتان توضیح دهید.
 عوامل حواسپرتی را از کودک دور کنید
هرچیزی که باعث حواسپرتی کودک
میشود را رفع کنید؛ از باز بودن پنجره و گرم
بودن بیش از حد اتاق گرفته تا هرچیز دیگری
که میتواند تمرکز او را بهم بریزد .بهتر است از
فرزندتان سؤال کنید و ببینید دوست دارد در
کدام محل آموزش آنالین را شروع کند ،اتاق
خواب یا پذیرایی ،پشت میز یا روی زمین و...
حتی گاهی حضور والدین در کنار کودک میتواند
باعث استرس او شود .درچنین شرایطی توصیه
میکنیم والدین تا حد امکان از دور به کودک
نظارت داشته و هنگام تدریس کنار او ننشینند تا
حس ترس و خجالت بر او غالب نشود.
 ترس ونگرانی خود را به فرزندتان انتقال
ندهید
در اکثر موارد کودک هیچگونه ترس و نگرانی
از رفتن به مدرسه با رعایت پروتکل بهداشتی
و آموزش مجازی را ندارد اما ترس و اضطراب
والدین باعث میشود کودک تصور کند سال
تحصیلی سختی را در پیش دارد .یکی از نکات
مهمی که والدین باید به آن توجه داشته باشند این
است که در حضور کودک ،چیزی از سختیها و
مشکالت درس خواندن از طریق فضای مجازی
نگویند و با استفاده از روشهای فوق ،کودک
را برای مواجه با شرایط جدید آماده کرده و با
حمایت و راهنماییهایشان او را تشویق به درس
خواندن در چنین شرایطی کنند.
دکتر مهرابی در ادامه می گوید« :والدین باید
زمان طالیی برای مطالعه کودک خود را پیدا
کنند و این مدت زمان برای هر کودک متفاوت
است .والدین باید این نکته را در نظر بگیرند
که زمان آموزش مجازی با آموزش حضوری
کامال متفاوت هست و کودکان اگر در مدرسه
۴ساعت سر کالس درس هستند بدون اینکه
آنچنان احساس خستگی داشته باشند در آموزش
مجازی این زمان به یک سوم تقلیل مییابد و
کودک نهایت زمانی که میتواند بدون خستگی
آموزش آنالین ببینید برای کودکان دبستان بین
یک ساعت تا یک ساعت ونیم است و مدت زمان
مرور مطالب را نهایت۳ساعت در نظر قرار دهند.
همچنین والدین امسال باید هرگونه ضعف و افت
تحصیلی را در نظر بگیرند و از کمالگرایی اجتناب
کنند تا هم استرسی اضافه بر آموزش نامأنوس
مجازی به خود و کودکانشان اضافه نکنند».
این روانشناس بالینی کودک در این خصوص
توصیه میکند« :بهتر است تقسیم کار بین پدر و
مادر انجام گیرد .ممکن است آموزش مجازی
مدت طوالنی برقرار باشد و این امر باعث میشود
مادر از ادامه کار با کودک دلزده شود .بهتر است
نظارت بر آموزش مجازی و چک کردن گروه و
کالس به عهده مادر و نظارت بر تکلیف و کارکردن
با کودک در صورتی که شغل پدر و شرایط کاری
اجازه میدهد به عهده پدر قرار گیرد .امید است
با همکاری والدین و معلمان محترم این دوران
هم هر چند سخت اما با خاطرات خوب در ذهن
کودکان باقی بماند نه با تنش و اضطراب».
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