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 مدیر و مدرس یک موسسه رایانه ای: درگام اول مهارت آموزان باید 
با تکنولوژی و مفهوم آن آشنا شوند و لزوم حضور تکنولوژی و هدف آن 

را در زندگی امروز درک کنند. در واقع باید ابتدا به چرایی تکنولوژی 
پرداخت و سپس نحوه استفاده صحیح از آن را آموزش داد.

چه کسی فکرش را می کرد تکنولوژی که 
ساخته دست بشر بود، یک روز قاتل وقت و 

عمر با ارزش انسان شود!
پرداخته کردیم  و  را ساخته   تکنولوژی 
تا نســل های بعد از ما زندگــی راحت تر و 
بهتری داشته باشــند، اما به جایی رسید 
که فرزندانمان را یکی یکــی بلعید؛ البته 
این بی انصافی اســت که همه چیز را گردن 
تکنولوژی بیندازیم. هر ابزار و وسیله ای اگر 
به جا و درست استفاده نشود همین عاقبت 
را رقم خواهد زد. نکته جالب آن جاست که 
تکنولوژی برای پدران و مادران کودکان امروز 
شاید بیشتر به مسیر سیاه نهنگ آبی تعبیر 
شود؛ این در حالی است که همین تکنولوژی 
مسیر رشد و آموزش برخی دیگر را فراهم 

آورده است.
این والدین هســتند که بــه چگونگی ارتباط 
بچه ها با دنیای تکنولوژی مسیر و جهت می بخشند. 
ضمن این که این جهت دهی خود نیازمند آگاهی 
است. والدین باید بدانند که چرا فرزندانشان ساعاتی 
مشغول کار با تبلت یا رایانه شخصی شان هستند؟ 
اصا نیاز اســت که آن ها تبلت یا رایانه شخصی 
داشته باشند؟ وسؤاالتی از این دست که تفکر به 
آن ها برای ایجاد ارتباط صحیح کودکان با دنیای 

تکنولوژی ضروری است.
مدیریت استفاده صحیح از رایانه

نمی توان تصور کرد که کودکان ما بزرگ شوند، 
رشد کنند، وارد دانشگاه یا حوزه های مختلف شغلی 
و اداری شوند، اما با رایانه آشنا نباشند و از شبکه 

جهانی اینترنت چیزی ندانند.
 دنیای امروز، دنیای تلویزیون، ماهواره، رایانه 
و اینترنت است و موارد فوق چنان با سرعت وارد 
زندگی بشر شده و نفوذ خود را ادامه می دهند که 
نمی توان از کنار آن ها با بی تفاوتی گذشت، بلکه باید 
با آن ها به روش صحیح برخورد کرد تا بیشــترین 

سود و استفاده حاصل آید.
رایانه همیشــه، هم برای بچه هــا و هم برای 
بزرگساالن به عنوان یک منبع صحیح و قابل اعتماد 
مطرح بوده است، ولی به نظر می رسد مسائلی در 
مورد اســتفاده از رایانه وجــود دارد که والدین را 

نگران می کند.
مهین دارابی یک مشــاور خانواده ضمن بیان 
مطالب فوق برایمان توضیح می دهد:» مهم ترین 
عامل برای تعیین اثــرات مثبت و یا منفی رایانه 
یکی مدت زمانی است که کودک و نوجوان صرف 
استفاده از رایانه می کند و دیگری نوع فعالیت هایی 

است که او درگیر آن می شود.«
 روانشناسان معتقدند استفاده از نرم افزارهایی 
متناســب با سطح رشدی کودک فرصتی را برای 
تفکر، اکتشاف و به دست آوردن پاسخ در اختیار 
کودک قرار می دهــد و قدرت تفکر و خاقیت او 
را شــکوفا می کند و توانایی تفکر حل مســئله را 
در او قوی می کنــد؛ همچنین آنان بر این باورند 

نظارت بر فعالیت های هدفمند در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان            بخش پایانی

مهار زیان های رایانه با جایگزینی برنامه های مفید

گروه گزارش

 روانشناسان معتقدند کودکی که 
ساعات طوالنی از روز خود را پای 

رایانه می نشیند، از سایر فعالیت های 
الزم برای رشد مانند فعالیت های 

تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی عقب 
می ماند.

 یک مشاور: مهم ترین عامل برای 
تعیین اثرات مثبت و یا منفی رایانه 

مدت زمانی است که کودک و 
نوجوان صرف استفاده از رایانه 

می کند و دیگری نوع فعالیت هایی 
است که او درگیر آن می شود.

کودکی که ســاعات طوالنــی از روز خود را پای 
رایانه می نشیند، از سایر فعالیت های الزم برای رشد 
مانند فعالیت های تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی 

عقب می ماند.
دارابــی در تکمیل صحبــت هایش می گوید: 
»استفاده زیاد و کنترل نشده از رایانه در زمان های 
طوالنــی می تواند منجر به چاقــی، افت عملکرد 
ارتباطی و اجتماعی و افزایش احســاس تنهایی و 
افسردگی گردد. با این اوصاف باید از خـود بپرسیم 
که آیا برای مدیریت ایـــن بحـران و سـوق آن به 
سـوی هـدف ذکـــر شده چاره ای اندیشیده ایم؟ 
برای شروع کار تنها کافی است از طریقی، زمان و 
نحوه استفاده کودک از رایانه را تحت نظر داشت 
و سپس برنامه زمان های مجـاز استفاده از رایانه و 

موارد مصرف آن  را به وی گوشزد کرد.«     
نحوه استفاده صحیح از رایانه را 

آموزش دهیم
فعالیت های رایانه ای مورد اســتفاده توســط 
کودک باید به نوعی باشد که باعث افزایش خاقیت 
و انگیزه او شــود و بــه او فرصتی برای باز کردن، 
کشف کردن و تجربه کردن بدهد، مثل فعالیت هایی 
که پایان آن باز است و کودک قدرت انتخاب دارد.

 امروزه دیده می شــود دیــدگاه خانواده ها به 
ارتباط فرزندانشان با تکنولوژی انواع مختلفی دارد؛ 
بعضا از روی افــراط یا تفریط آن قدر محدودیت 
برای این ارتباط قائل اند که دنیای کودک تبدیل 
به یک دنیای تاریک و فاقد ارتباط با تکنولوژی و 
شگفتی های آن می شــود. برخی دیگر نیز بدون 
کنترل و ایجاد محدودیت از همان ســنین پایین 
ارتباط با دنیای مجازی و شــبکه های مختلف را 
بدون هیچ محدودیت یا مدیریتی در اختیارفرزندان 
قرار می دهند، بی آن که ارتباط کودک با تکنولوژی 
و ابزار هدفمند و دارای نتیجه در آینده او باشد. 

سمیرا اثنی عشری مدیر و مدرس یک موسسه 
رایانه ای با رویکرد آموزش برنامه نویسی و ساخت 
بازی به کودکان در پاسخ به این سؤال که چطور 
می توان نحوه ارتباط صحیح کودکان با تکنولوژی 

را به آنان آموزش داد، می گوید:» در گام اول مهارت 
آموزان باید با تکنولوژی و مفهوم آن آشــنا شوند 
و لــزوم حضور تکنولوژی و هدف آن را در زندگی 
امــروز درک کنند. در واقع بایــد ابتدا به چرایی 
تکنولوژی پرداخت و سپس نحوه استفاده صحیح 

از آن را آموزش داد.« 
وی معتقد اســت بیان نقــاط ضعف و قوت، 
همچنین فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژی به بچه ها 
به طور ملموس با زبان و بیان کودکانه خودشــان 

می تواند شناخت خوبی را در آنان ایجاد کند.
 اثنــی عشــری در ادامه می گویــد:» پس از 
شناخت، می توان با دالیلی منطقی که مورد پذیرش 
هر رِنج ســنی هست؛ نحوه استفاده صحیح آن را 

آموزش داد.«
در ادامه گفت و گو این مدرس آموزش ساخت 

بازی های رایانه ای به کودکان درباره نحوه بازخورد 
والدین نســبت به رویکرد آمــوزش تکنولوژی به 
فرزندانشان می گوید: »در اولین آشنایی خانواده ها 
با این حوزه گارد خاصی وجود داشــت و پذیرش 
ورود فرزندانشــان به دنیای تکنولوژی برایشــان 

سخت بود.«
 او در ادامه می افزاید: »از هر گوشه و کناری، 
معایب و خطرات این دنیا، بیش از مزایای آن مطرح 
شده و ناخواسته نگرانی زیادی برای والدین ایجاد 

نموده است.« 
وقتی علت مطرح شدن معایب این دنیا بیش از 
مزایای آن را از او جویا می شویم، می گوید: »شاید 
یکی از مهم ترین دالیل این طرز تفکر، عدم آگاهی 
افراد جامعه از ماهیت تکنولوژی است. همین امر 
باعث شده است تا بدون تحقیق کافی، بُعد منفی 

این مسئله پر رنگ تر به نظر بیاید.« 
اثنی عشری معتقد است خانواده ها با تحقیقات 
خودشــان می توانند مسیر درســت و نادرست را 
تشــخیص دهند و فرزندانشــان را در آن مسیر 
مناســب هدایت کننــد. این درحالی اســت که 
متاسفانه برخی ها اهمیت این موضوع را کم رنگ 

می پندارند.

نقش انکار ناپذیر تکنولوژی در 
آموزش کودکان

بهتر است از تکنولوژی در ارائه راه حل مسایل 
و مشــکات جوامع استفاده شود و یادگیری نیز 
به منظــور ارائه راه حل برای مشــکات جامعه 
صورت پذیرد. بنابراین باید میان مدرسه و جامعه 
ارتباط پویا و زنده ای ایجاد گردد تا به این ترتیب، 
بتوان مواد درسی را بر اساس نوع زندگی روزمره 
محلی و مســائل و مشکات فردی تهیه و تدوین 
کرد. البته افراد محلی هم باید به منظور استفاده 
مناسب از این منابع محلی، آموزش ببینند؛ زیرا 
تکنولوژی تنها در آموزش رســمی مورد استفاده 
قرار نمی گیرد به عاوه یافته های مدرسه هم باید 
در جامعه بازدهی داشته باشد. بنابراین هماهنگی 
میان آموزش و عمل و اســتفاده صحیح از منابع 
محیطی باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشــی 

منطقه قرار گیرد.
مریــم احمدی یک فرهنگی و مدرس رایانه به 
گزارشــگر کیهان می گوید:» بیشــترین مشکات 
انضباطــی در کاس درس به ســبب عواملی هم 
چون کارهای حاشیه ای، درک نادرست اطاعات 
و شــیوه های نادرســت یادگیری ایجاد می شود. 

دانش آموزانی که به کاس ما وارد می شوند، بخشی 
از دنیای چند رســانه ای ها را از زمان تولدشان تا 
کنون به همراه دارند. امروزه کودکان خردسال این 
استعداد را دارند که با گوشی های هوشمند کار کنند 
و از نحوه نصب برنامه ها و بازی ها مطلع شوند و بعضا 
به تماشای برخی فیلم ها بنشینند یا اگر می خواهند 
از چیزی مطلع شــوند، قادرند از طریق جستجوی 

اینترنتی این کار را انجام دهند.«
وی ادامــه می دهد:» بنابراین نباید تعجب آور 
باشد که آنان نتوانند در طول کاس های درسی که 
دارای امکانات فناوری پایینی است، آرام بنشینند و 
مشکات انضباطی نداشته باشند. ما از این واقعیت 
که شاگردانمان در یادگیری ریاضی ضعیف هستند، 
ناراحتیــم، اما هنوز ایــن درس اصلی را به صورت 
سخنرانی و انجام دادن تکالیف آموزش می دهیم. 
اگر بتوانیم راه هایی برای کمک به این شاگردان پیدا 
کنیم که آن ها چگونه کارهای ریاضی را انجام دهند 
و در دنیای واقعی خارج از چهاردیواری کاس درس 
از آن استفاده کنند، می توانیم انتظار داشته باشیم 
که دانش آموزان در درس ریاضی پیشرفت کنند. 
رســانه می تواند به ما کمک کند که به این منظور 

زود دست یابیم.«

جایگزین کردن برنامه های مفید، 
متناسب با فرهنگ خودی

صدر عاملی یک فوق تخصص روانپزشکی کودک 
و نوجــوان در یزد، می گوید: » والدین نباید عاقه 
کودک نســبت به رایانه را سرکوب کنند، بلکه با 
جایگزین کردن برنامه های مناسب می توان جایگاه 
رایانه را به عنوان یک وسیله مفید کمک آموزشی 

حفظ کرد.«
وی در ادامــه می گوید: »بازی های رایانه ای در 
کنار برخی جنبه های مثبتی که ممکن است داشته 
باشــد پیامدهای منفی نیز به جای می گذارد که 
می توان به اتاف وقت زیاد به دلیل درگیری با این 
بازی ها اشاره کرد که همین مسئله موجب ضعف 
حضور در اجتماع و فعالیت های اجتماعی شــده و 

مشکاتی از قبیل گوشه گیری را به دنبال دارد.«
این روانشــناس همچنین آسیب های چشمی، 
ایجاد بی تحرکی، چاقی و افزایش وزن را از عوارض 
مهمی دانست که به مرور زمان بازی های رایانه ای 

در کودکان ایجاد می کنند.
صدر عاملی در ادامه توضیح می دهد:»  از همه 
مهمتر محتوای این بازی هاست که به دلیل جذاب 
شــدن بازی از محتوای جنگی و خشــن استفاده 
می شود که خود می تواند موجب الگو برداری کودک 
از این رفتارها به عنوان یک رفتار و روش برخورد، 
معمول شــود و به تدریج قبح پرخاشگری در فرد 
شکســته شود. برخی از بازی های رایانه ای به علت 
تقویت بیــش از حد قدرت تخیل در کودک مورد 
نقد هســتند، چرا که رشد نامتناسب قدرت تخیل 
نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. هیجاناتی که در حین 
بازی به علت ترس از باخت ایجاد می شود می تواند 
در نهایت به مشــکات خلقی و روحی در زندگی 

کودک تبدیل شود.«
وی مســائل مورد نقد دیگری که در برخی از 
بازی های رایانه ای دیده می شود را مغایرت فرهنگی 
بازی ها با فرهنگ ایرانی - اسامی دانسته و می گوید: 
»برخی از بازی های رایانه ای مســائل نامتناســب 
با فرهنگ ایرانــی را آموزش می دهند. اختال در 
عملکرد تحصیلی کودک به دنبال صرف وقت زیاد 
و خستگی روحی و جسمی نیز از دیگر پیامدهای 
استفاده مکرر از بازی رایانه ای است و با توجه به این 
که بی عاقگی نسبت به تحصیل، اختال در تمرکز 
و … نتیجه بازی رایانه ای در دراز مدت اســت که 
والدین باید در خصوص تعدیل استفاده کودکان از 
این نوع بازی ها به عنوان سرگرمی نقش بیشتری 
را ایفا کنند. در طی ســال تحصیلی باید در طول 
هفته وقت محدودی به این بازی ها اختصاص یابد. 
همچنین بازی هــای با محتوای آموزنده جایگزین 
بازی های خشــن و غیر اصولی شــوند. با توجه به 
کاربردهای مهم رایانه  نباید عاقه کودک به آن  را 
سرکوب کرد، بلکه با حذف بازی های نامتناسب با 
فرهنگ و جایگزین کردن برنامه های مفید و آموزنده 
می توان جایگاه رایانــه را به عنوان یک ابزار مفید 

کمک آموزشی حفظ کرد.«

سید محمد سعید مدنی/ 97 / کیهان/ 20/000 تومان
شاهنامه، کتابی مبتنی بر آموزه های توحیدی و اخالقی و 
اسالمی است و ارزش هایی که در آن مطرح می شود و در 
زبان و رفتار قهرمانان و پهلوانان آن مطرح می شود، غالبًا 
منبعــث از فرهنگ الهی و مورد تأیید مکتب جان آفرین 
و انسان ســاز اسالم است. برای روشن شدن این نکته که 
اخالق حاکم بر شاهنامه، اخالق اسالمی است، کافی است 
شخصیت رســتم را در شاهنامه مطالعه کنیم. تاجگذاری 
منوچهر، زاده شدن زال، زال و رودابه، زاده شدن رستم، 

اولین جنگ ایران و توران و...

هفت خوان

عبدالخالق فاضلی/ کوشا مهر
برای شــناخت یک ساختار می توان پاســخ آن را با اعمال 
ورودی های مختلف به دســت آورد و آنگاه با بررسی پاسخ، 
حساسیت، دقت، سرعت و غیره از جنبه های مختلف)مثبت 
یا منفی( به گونه ای مشــخص و قابل تحلیل بر محیط سازمان 

به دست آورد.
در این کتاب می خوانیم: آنگاه که فســاد به محیط نفوذ کند 
و محیط به ســمت فساد میل کند، همه چیز اعم از فرآیندها، 
کنترل ها، نظارت ها، برنامه ریزی ها، بررسی ها، تخصیص ها، داده ها 
و اطالعات آلوده به فساد می گردند و دیگر نمی توان به داده ها و 
اطالعات اتکا نمود. همه چیز نقش تخریبی و منفی ایفا می کند.

تازه ترین کتاب های انتشارات قدر والیت در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
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اشتباه تاریخی مصدق
بررسی مستند حضور آمریکا در ایران و ارتباط، با  نهضت ملی نفت و کودتای 28 مرداد  

موسسه فرهنگی هنری قدر والیت/ 10/000 تومان
دکتر محمد مصدق به مناسبات بین المللی، مخصوصا بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم، 
توجه عمیق نداشــت او از عالئق و مناسبات و منافع مشترک بین قدرت های جهانی از 
جمله آمریکا و انگلیس مطلع نبود. او آمریکا را که تازه در صحنه های بین المللی به قدرتی 
بزرگ تبدیل شده بود یک کشور حامی پنداشت و به اتکا آن کشور به مقابله با انگلیس 
برخاست! زندگی نامه و عملکرد دکتر مصدق، مصدق و دولت های کوتاه مدت، مصدق در 
آمریکا، ارتباط عناصر جبهه  ملی با آمریکاییان، کودتای 28 مرداد، نقش بی بی سی در 

کودتای  28 مرداد، بی توجهی مصدق به هشدارها؟و....

قدر والیت/ 96/ 10/000 تومان
در ایــن کتاب بــا اصول، 
هر  ضرورت های  و  لــوازم 
دو جهت گیری اســالمی و 
آمریکایی در اصالحات آشنا 
می شویم؛ اصالحاتی که جزء 
ذات انقالب اســت و باید به 
طور مستمر رصد انجام شود 
که در چه صورتی در جهت 

انقالب، قانون اساسی و منافع واقعی و استراتژیک ملت ایران 
خواهد بود و در چه حالی در خدمت منافع غرب و علیه نظام و 

منافع عمومی ملت قرار خواهد گرفت.

اصالحات و اصالح طلبی انقالبی و آمریکایی
سید عظیم قوام/ 97/ 15/000 

تومان
توانســته  اثر،  این  در  مولف 
اســت با ارائه آیات و روایات 
تاریخی  مصداق هــای  نیز  و 
و نمونه هــای مربوط به دوره 
انقالب اسالمی،  انحرافاتی که 
در مسیر نخبگان و خواص در 

درآمدی بر انحرفات سیاسی

عرصه سیاست و مسئولیت های کوچک و چه بزرگ وجود دارد را 
ترسیم و ارائه نماید. مفهوم انحرفات سیاسی، بزرگانی که منحرف 

شدند، اسالم منهای روحانیت، قساوت قلب، حرام خواری و...

دکتر گرگوری ال .جانتز/ اکــرم مریخ نژاداصل / ارغوان مهر/ 
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زندگی براساس شیوه تفکر طرح ریزی می شود، بدون در نظر 
گرفتن میــزان درآمد، محله زندگی، چگونگی جایگاه و مقام 
اجتماعی و طرز فکر دیگران درباره شــما »نحوه اندیشیدن« 
معنای زندگی شما را می سازد. دکتر جانتز در این کتاب می گوید 
که چگونه الگوهای گذشته را تغییر دهید و مسیر را برای یک 
آینده سالم و شاد، احیا نمایید. کتاب به گونه ای طراحی شده 
است تا راه را برای بهبود سالمت جسمی، احساسی و معنوی 

شما هموار سازد.

عشق و آرامش

شناخت، نقد، اصالح

مجتبی دولتی/ 96/ 12/000 
تومان

کتاب  ایــن  در  مولــف 
را  نفوذ  مختصر  تاریخچه 
در تاریــخ معاصر ایران و 
در انقالب اسالمی بررسی 
توافقنامه  به  آنگاه  کرده، 
نفوذ  بزنگاه های  و  برجام 
اســت.  پرداخته  آن  در 

 کتــاب 38/ قدر والیت/ 
20/000 تومان

راه های  بهتریــن   از  یکی 
شــناخت  و  ارزیابــی 
از  صدیق  خدمتگــزاران 
خدمتگزاری،  مدعیــان 
نتایــج عملکرد و اقدامات 
آنان اســت. این مجموعه 
رساندن  یاری  راستای  در 

نفوذ در پسابرجام

دســته بندی بیانات رهبری در خصوص نفوذ و راه های 
مقابله با نفوذ دشــمنان از دیگر مباحثی است که در 
این کتاب به آن پرداخته شــده است. شیوه های نفوذ 
در پسابرجام، تغییر در نسل جدید ایران، چگونه برجام 
صنعت توان هسته ای ایران را تحقیر می کند، اهداف نفوذ 

دشمن، ایجاد حاکمیت دوگانه و...

چگونه مدیریت کنیم؟
طرح الگوی اخالق و عمل مدیران

به مدیران و مســئوالن برای اطالع و دســتیابی آنان به 
راهبردهای رهبر معظم انقالب اسالمی در خدمتگزاری به 
مردم و نیز با هدف کمک به مردم و جوانان در این که چه 
چیز را از مدیران و مسئوالن مطالبه  کنند تنظیم  شده است. 
رفتارهای نبوی، الگوی مدیران و مســئوالن، راهبردهای 
مدیران رسانه ملی، راهبردهای مدیران دستگاه قضایی و....

دیدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله(


