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 فصلنامـــه ای کـــه در دســـت داریـــد در موضـــوع 
خانـــواده تولیـــد مــــــــی شود.  تحریریـــۀ فصلنامۀ 
ـــذیرای  ـــخار پــــــ ـــا افتـــ ـــواده« ب »رشـــد آمـــوزش خان
مقـــــــاالت، یادداشـــت ها، داســـــتان ها و مطالـــب 
انتشـــار  و  بررســـی  بـــرای  کاربـــردی مخاطبـــان 
 با ارســــــــال نظـــــرات و 

ً
در مجــــــله است.  لــــــطفا

پیـــشنـــــــهادات خـــود مـــا را در انتشـــار هـــر چه بهتر 
ـــاری دهیـــد.  ایـــن مجلـــه ی
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فصلنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی
برای خانواده ها و مشاورین مدارس

2

آن روی سکۀ کرونا
   یادداشت سردبیر  

امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود:
کـــه خداونـــد در درون آن،  »هیـــچ ســـختی و بالیـــی نیســـت 

گشایشـــی( قـــرار نـــداده باشـــد«.* نعمـــت )و 
ـــق و نشـــاط انداخـــت،  ـــا را از رون ـــه ظاهـــر زندگـــی  م ـــا ب کرون گرچـــه 
امـــا دریچه هایـــی از انگیـــزه و تـــالش را نیـــز بـــر مـــا انســـان ها 
ــه  ــای نهفتـ ــت، انرژی هـ ــو وا داشـ ــه تکاپـ ــا را بـ ــا مـ کرونـ ــود.  گشـ
کـــرد و توانمنـــدی انســـان را یـــک  بـــار دیگـــر بـــه رخ وی  را آزاد 
ــارزه و  ــت، مبـ ــز مقاومـ ــی جـ ــات، راهـ ــرای حیـ ــان بـ ــید. انسـ کشـ
تـــالش همه جانبـــۀ علمـــی نـــدارد. در خزانـــۀ درون او دنیایـــی 
ــتخراج  ــد اسـ ــه بایـ کـ ــود اســـت  ــات دســـت نخورده موجـ از امکانـ
کرونـــا، میـــدان مبـــارزۀ »مـــرگ و  و به روزرســـانی شـــوند. میـــدان 
ــز  ــور چالش برانگیـ ــاط« اســـت. حضـ زندگـــی« و »خمـــودی و نشـ
ــوان و  ــی تـ ــه ارزیابـ ــدار و بـ ــواب غفلـــت بیـ ــان را از خـ ــا، انسـ کرونـ
ــر  ــاز بشـ ــا، چـــه دست سـ کرونـ کـــرد.  ظرفیت هـــای خویـــش وادار 
باشـــد و چـــه ره آورد طبیعـــت، در عیـــن کوچکـــی و حقـــارت، بـــا 
کـــه در آن نهفتـــه اســـت، ســـالمت جســـمی و روحـــی  قدرتـــی 
ـــدرت  ـــن ق ـــا ای ـــا ب کرون ـــت.  ـــاخته اس ـــه رو س ـــکل رو ب ـــا مش ـــر را ب بش
کـــه برآمـــده از علـــم و دانـــش اســـت، نظـــام تعلیـــم  و   نهفتـــه اش 
گـــر از خطـــرات  کـــه ا کـــرده اســـت  تربیـــت را بـــا خطراتـــی مواجـــه 

کمتـــر نیســـت. اقتصـــادی و امنیتـــی بیشـــتر نباشـــد، 
کرونـــا توانســـت شـــور و نشـــاط را از محیط هـــای آموزشـــی بگیـــرد، 
ــان  ــد میـ ــد و پیونـ کنـ ــین  ــوزگاران را خانه نشـ ــوزان و آمـ دانش آمـ
معلـــم و شـــاگرد و خانـــه و مدرســـه را دچـــار نوســـان و آســـیب 
کـــه توانســـت  کرونـــا آن اســـت  امـــا روی دیگـــر ســـکۀ  کنـــد، 
دســـت اندرکاران و متولیـــان تعلیـــم  و  تربیـــت را بـــه تکاپـــو وا 
کرونـــا، جـــز بـــا قدرت نمایـــی علمـــی،  دارد. آنـــان هماننـــد خـــود 
شـــکوفایی اســـتعدادهای خـــدادادی و بســـیج امکانـــات علمـــی 
کننـــد. کرونـــا را زمین گیـــر و بـــر آن غلبـــه  کاربـــردی نمی تواننـــد  و 
ـــی  ـــدان خوب ـــازی می ـــوزش مج ـــتفاده از آم ـــازی و اس ـــای مج فض
ـــا، امـــا موفقیـــت  کرون اســـت بـــرای مبـــارزه علمـــی بـــا چالش هـــای 

در ایـــن مســـیر چنـــد شـــرط دارد:
و  علمـــی  چهره هـــای  درونـــی  توانمندی هـــای  کـــردن  شـــکوفا   .1

کاری فقـــط بـــا به کارگیـــری جامعـــۀ  کشـــور؛ چنیـــن  نخبـــگان جـــوان 
علمـــی روان شناســـی و علـــوم تربیتـــی، و تکیـــه بـــر دانـــش روان شـــناختی 

و اعتمـــاد بـــه جامعـــۀ فرهیختـــه آن، امکان پذیـــر اســـت.
2. افزایـــش امکانـــات و به کارگیـــری روش هـــای علمـــی مجـــرب 
و ابتـــکاری؛ فضـــای مجـــازی در ذات خـــود مبنـــای علمـــی دارد و 
عامـــل وجـــودی اش علـــم اســـت. دســـت اندرکاران نظـــام تعلیـــم و 
تربیـــت نیـــز بایـــد ابـــزار و امکانـــات آموزشـــی را بـــر پایـــه علـــم تولیـــد 
کارآمـــد علمـــی را تولیـــد و در دســـترس  کننـــد و روش هـــای بـــه روز و 

مخاطبیـــن )مدرســـه و خانـــواده( قـــرار دهنـــد.
ـــه اقتضـــای زمـــان و مـــکان،  ـــد ب 3. ایـــن امکانـــات و روش هـــا بای
و  فرهنگـــی  تنـــوع  گردنـــد.  مطلوب تـــر  و  جامع تـــر  روزبـــه روز 
ــد،  ــا می کنـ ــان اقتضـ ــور عزیزمـ کشـ ــتی  ــای محیط زیسـ تفاوت هـ
گرفتـــه  حساســـیت ها در ارتبـــاط بـــا آمـــوزش مجـــازی در نظـــر 
شـــوند؛ از همیـــن رو الزم اســـت ســـاماندهی و نظـــارت بـــر آن، 
بـــه درســـتی انجـــام پذیـــرد و علمی ســـازی ایـــن مســـیر بـــه بوتـــۀ 
کیفی ســـازی مســـتمر  فراموشـــی ســـپرده نشـــود؛ تـــا اینگونـــه، هـــم 
آن انجـــام پذیـــرد و هـــم از خطـــرات فرهنگـــی و اخالقـــی بالفعـــل و 

بالقـــوۀ ایـــن فضـــا پیشـــگیری شـــود.
گســـترش علـــم و دانـــش  کرونـــا،  در حقیقـــت آن  ســـوی ســـکۀ 
خـــدای  و  اســـت  کشـــور  آموزشـــی  فضـــای  علمـــی  جهـــش  و 
ـــی  ـــزار خوب ـــا اب کرون ـــود،  ـــه نش ـــم توج ـــن مه ـــه ای ـــر ب گ ـــته ا ناخواس
ـــردن  ک ـــا وارد  ـــه ب ک ـــود  ـــوم خواهـــد ب ـــرز و ب ـــرای دشـــمنان ایـــن م ب
آســـیب های علمـــی، فرهنگـــی و اخالقـــی، پیکـــرۀ نظـــام تعلیـــم و 

کننـــد. تربیـــت مـــا را دچـــار اختـــالل 
مجلـــۀ وزیـــن رشـــد آمـــوزش خانـــواده بـــه نوبـــۀ خـــود از ایـــن دو 
ــارهای  ــار فشـ ــا بی نصیـــب نمانـــد. از طرفـــی دچـ کرونـ روی ســـکۀ 
کاهـــش  آن  شـــمارگان  و  صفحـــات  تعـــداد  و  شـــد  اقتصـــادی 
ـــم  ـــت عل ـــا محوری ـــه ب ک ـــود  ـــدا نم ـــق پی ـــر توفی ـــرف دیگ ـــت. از ط یاف
و اندیشـــه، مباحـــث ارزشـــمند و قابـــل اســـتفاده ای را در »ویژه نامـــۀ 
کشـــور و  آمـــوزش مجـــازی، مهرمـــاه 1399« بـــه جامعـــۀ فرهیختـــۀ 
کنـــد. هم چنیـــن در دو  خانواده هـــای عزیـــز دانش آمـــوزان ارائـــه 
ــال تحصیلـــی پیـــش رو )از  ــه در سـ ــدۀ ایـــن مجلـ ــمارۀ باقی مانـ شـ
جملـــه همیـــن شـــماره(، نیم نگاهـــی بـــه ایـــن مهـــم خواهـــد داشـــت.

* بحاراالنوار، ج 78، ص 374.
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