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امیرحسین فردوسی
سردبیر نشریه نبض دانشجو
دانشگاه شهید باهنر کرمان
98کارشناس ارشد جامعه شناسی 

بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
وپرذوقدانشجویانازجمعیتالشویاریباوپروردگارجهانیانازفراوانسپاسبا

"انشجودنبض"مستقلدانشجویینشریهکرمان،باهنرشهیددانشگاهنخبهومنددغدغه
وانستتباالخرهمربوطهمسئولینلطفیکمچنینهموکروناویروسبحرانیشرایطازپس

.کندمنتشرراخودشمارهاولین
عهجامخصوصاًجامعه،بهمربوطمسائلوهادغدغهابرازعقاید،برایفرصتینشریهاین

رینبهتبهرامردمبهبخشیآگاهییعنیخودرسالتترینمهمتااست،دانشگاهکوچک
.دهدانجامممکنشکل

تیزیسمحیط،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیمختلفهایدغدغهباافراد"دانشجونبض"در
مخاطبانگوشبهراخودپیامدلنشینبیانیباوشوندمیجمعهمکناردر.....و

.شودمنجرنیزجامعهافرادسایرتحرکوپویاییبهداریمامیدکهرسانندمی
مسئولیتعزیز،همکارزبردستجوادمحمداقایجنابازکهدانممیالزمخودبراخردر

دلیلبهکرمان،باهنرشهیددانشگاهوگلستاندانشگاهسیاسیفرهنگیفعالپذیرو
یاعضاازویژهتشکرچنینوهمنمایمگزاریسپاسنشریهایناندازیراهدرمشارکت

.نمودندیاریامرایندرراماحدشانبیهمکاریباکهتحریرههیئتمحترم
هبدلسوزوهوشیارمخاطبانصمیمانههمراهمیوهاانتقادپیشنهادها،اینکهامیدبه

زیزمانعکشورشکوفایینهایتدرودانشگاهدر"دانشجونبض"نشریهافزونروزپویایی
.بینجامدایران

با تشکر بی کران
1399/07/04

یرسخن رسدب 



بـــر اقـــتصاد

دررونا،کشیوئعازقبلتاایراناقتصاد
یخارجوداخلیمختلفعواملنتیجه

ونوساناتدچارهاتحریمجملهاز
نآمدوجودبهباکهبودرکودهایی

ییدکو)ویرویساسمبهدیگریعامل
بنامناسوضعمراتببهکرونا،(19

صدقگزارشایندرماکرد،پیداتری
ایهبخشبرکروناتأثیربهداریم

بعمنادیدازکشوراقتصادمختلف
.بپردازیمجهانی؛وداخلی

ایرانخارجیاقتصادیبرکروناتأثیر
رانایتجاریشریکاولینکهآنجااز

یوعشگزارشاولینازبعداست،چین
ماهدرچینووهاندرکروناویروس
ردنکمحدودبهنسبتایراندسامبر،

نشانلیمیبیبالعکسوچینبهسفرها
ازدرصد23حدودکهچراداد

8ازبیشکشورنفتیغیرصادرات
سالابتدایماه11در(دالرمیلیارد
.(1نمودار)استبودهچینبه1398

دراختاللاجتماعی،رفاهوکارتعاون،وزارتگزارشبراساسهمچنین
وقیمتکاهشگردشگر،خروجوورودکاهشزمینی،مرزهایازصادرات
دراللاختکناردرکشورصادراتیمحصوالتکاهشونفتجهانیتقاضای
تجارتحوزهدرویروساینشیوعپیامدهایترینمهمازچین،باتجارت
.هستندکشورخارجی

درایرانخارجیتجارتکهاستزدهتخمینپولالمللیبینصندوقطرفیاز
.رسیدخواهددالرمیلیارد70حدودبهدالریمیلیارد16کاهشبا2020سال

کروناازقبلداخلیاقتصاد
کهطوریهبنداشتمناسبیوضعایرانداخلیاقتصادهمکروناشیوعازقبلتا

هزارصدچندبه(پیشسال2)روزدربشکهمیلیون2/8ازایراننفتصادرات
.(2نمودار)استرسیدهروزدربشکه

وسویرشیوعاثربراجتماعی،رفاهوکارتعاون،وزارتگزارشبراساس
قرارأثیرتتحتکاربازارتقاضایوعرضهسمتدوهراشتغالحوزهدرکرونا،
تعدیلهبمنجراقتصادیهایفعالیتسطحکاهشوتعطیلی.گرفتخواهد

.کردهدخواپیداکاهشنیزکارعرضهوشدخواهدکارتقاضایکاهشونیرو
احتمال،99سالپایانتابدبینانهشرایطدرکهاستآناقتصاددانانبرآورد
کسریو(درصدی33کاهش)فعلیمیزانسومدوبهایرانداخلیتولیدسقوط

.داشتخواهدوجودجاریسالدردالریمیلیارد10حدودبوددجه

رتـــأثی
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است؟تحریمازترخطرناککروناویروس
السانقالبازبعدازکهکردپولالمللیبینصندوقازدالریمیلیارد5استقراضدرخواستایرانشرایطیچنیندر

درخواستهبمنجرجانبههمههایتحریمگذشتهدههچهارطولدرمعتقدندکارشناسانازبرخی.استسابقهبی1357
.استدادهسوقسمتاینبهراایرانکروناویروسامابودنشدهصندوقاینازایراناستقراض
ایرسانهشارفودرخواستسابقهبیتقریباًاقدامیدرکشور،رسمیمقاماتتااستشدهسببکروناویروسهمچنین

.کننداعالمالمللیبینجوامعیاکشوراینازمتحدهایاالتهایتحریمتلیقیارفهبرایراخود
ایراناقتصاددربارهپولالمللیبینصندوقوجهانیبانکبینیپیش
.(3نمودار)شودکوچکتردرصد5/3میالدیجاریسالدرایرانملیناخالصتولیدکردهبینیپیشجهانیبانک

.استکردهاشاره2020سالدرایرانجملهازنفتصادرکنندگانتولیدکاهشادامهبهگزارشاینادامهدرجهانیبانک
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و سال  شده کاهش رشد اقتصادی ایران که در دگفته 
یل  و دل"امسال هم ادامه می یابد"اخیر اتفاق افتاده 

ات  آن تأثیر شیوع کرونا بر مصرف داخلی و خدم
.اعالم شده است( نظیر توریسم)

سالماهمهردرپول،المللیبینصندوقگزارشبراساس
حددرصادیاقترشدایراناقتصادکهشدمیبینیپیشگذشته

ایناکرونویروسشیوعبااماکندتجربه2020سالدرراصفر
بودنمنفیرغمبهکهیافتکاهشدرصد6منفیبهبرآورد
7/6منفیکه2019سالبهنسبتصندوقبرآوردبهنسبت

.(4نمودار)بودخواهدهمراهبهبودبابوددرصد

بـــر اقـــتصاد
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همیندیگهچیزایخیلیووسایلنقشه،نقلیه،وسیلهمسیر،مقصد،سمتمیرهذهنمونماهمهمیادمیونبهسفراسموقتی
کاملخوبفرهمسیهداشتنباخوبسفریهلذت.هستدوبارهبخشلذتیهوشیرینتجربهیهبخشنویدمعموالطورسفر

ازرفتواهیمخوریممیورفتیمزیادیسفرهایزندگیمونتویماهمهاره.میرسهنهایتبهدستاوردیهکسبباومیشه
هرکهاهداف،وهاآروزورویاهابهرسیدنسفروزندگیسفرتاگرفتهکاریوتفریحیهایسفر

کههداشتوجودقطعاهمهایینامالیمتالبتهبوده،هاییلذتوهاخوشیباهمراههاسفراینازکدوم
سفرمسیرازویمنکنتکراررواشتباهاتاوندیگهکردهکمکبهمونکهبودهارزشمندیهایتجربهاوننهایینتیجه

.برسیماهدافمونومقصدبهوببریمرولذتبیشترین
همابقدمیچندوباشیمداشتهباهمسفریهشمارههرنشریهازبخشاینتویمیخواهیمماحاال

هایرمانآواهدافمامقصدوکوچاسمبهمتفاوتهمسفریهبامتفاوت،سفریالبتهبشیم،همسفر
البد.نهکمیفرقکمیهاسفربقیهباوهستکوچینگیهایسفرنوعازسفراینشماست،

وکوچینگباکمهیسفرمونشروعازقبلبدیناجازهپسچیه؟دیگهاینکوچینگی؟سفرکوچینگ؟پرسیدمی
.برسیمشونبهمیخواییموداریمهاییهدفزندگیمونتویماهمه.بشیمآشنابیشترکوچینگیهایسفر

/درآمدفه،حر/شغل)مثلزندگیهایحوزهازکدومهردرهاهدفاینحاال
رفتپیشورشدعاطفی،روابط/عشقدوستان،وخانوادهسالمت،مالی،وضعیت

نقطهبهAطهنقازخواییممییعنیباشهمیتونه(زندگیمحیطوتفریحشخصی،
Bوباشیمشتهداکنارمونسفرهمعنوانبهکوچیهمسیراینتویاگهکنیمسفر

ترراحتیاربسبرامونهدفبهرسیدنکنیمتبدیلکوچینگیسفربهروسفر
ذاریدب؟طوریچهپرسیدمیحتمامیشههمراهفراوانیادگیریباوترمطمئن
پایینبهباالزارابطهکوچوشمارابطهکوچینگیسفرتویبدم،توضیحبراتون
درکوچتر،ایینپنهباالترهشماازنهکوچیعنیهست،برابرایرابطهبلکهنیست،

سفرویتمیشه،شریکشماهدفبهرسیدندرشماباومیگیرهقرارشماکنار
شماچنینهموهستینفردبهمنحصروتوانمندشماکهمعتقدهکوچکوچینگی
شما،مسئلهوماشبهنسبتکهکسیبیشترینیعنیخودتونینمسئلهمتخصص

دخودروندرهمهاراهکاربهترینپسهستینشماخوددارهآگاهیوشناخت
:دفرمایمیوکنهمیبیانرومفهوماینزیباخیلیموالناحضرت.شماست

توییهکشاهیجمالآینهویتوییهکالهیانهمنسخهای"
"توییهکخواهیهآنچ رهبطلبخودازهستعالمردآنچهنیستتوزبیرون

:فرمایدمیحافظحضرتیا

گاهن تمنا میکردسال اه دل طلب جام جم از ما می رکد  آنچه خود داشت ز بی
بهکوچواقعدرنکنروکاراونبکنروکارایننمیگهشمابهوقتهیچکوچکوچینگیسفرتوی
ازروراهکاربهترینخودتونکهمیکنهکمکشمابهدارهکههاییابزاروهامهارتبابلکهنمیدهراهکارشما

بپرسمسوالتاچندشماازهمینجابدیناجازهحاالکنینپیداخودتوندرون
؟یهچاجراتویمیشنوهدیگهنفریکازکهراهکاریباکنهمیکشفخودشدرونازآدمخودکهراهکاریبینفرق

؟نکردیناجراشونولیشنیدینراهکارتاچندحاالتا
؟نکردیناجراروهاراهکاراونشماکهداشتهوجوددالیلیچهمیکنینفکر

فردهبهمنحصرهمماشراهکارنتیجهدرهستینفردبهمنحصرشمامعتقدهکوچکهاینهکوچینگیسفرهایهایویژگیازیکی
.توناقعیوخودبینینمیتوشروخودتونکهآینهیکدارینآینهیکسفراینتویشماواقعدر.خودتونهمخصوصو

ومیکنهمایتحواقعیتونخودودرونکشفبرایروشماومیدهبازخوردشمابهقضاوتبدونوهستکنارتوننفریهیعنی
بهرسیدنرایبروهااونوکنینشناساییروخودتونفردبهمنحصرهایویژگیوهاپتاسیلمسیراینتویمیتونینشما

شمابهروهامککاینمیتوننکههستنچیکوچهایمهارتوهاابزارکهباشهسوالبراتونشاید.ببندینکاربهاهدافتون
وچینگی،کقدرتمندسوالها،ابزاروهامهارتاینمهمترینازتاسهولیدارنزیادیهایمهارتهاکوچکهبگمبایدبکنن

.هستشفعالدادنگوشوبازخورد
روکوچینگجوانبهمهنشهبازمبنویسمکاملهمرونشریهشمارهچندشایدبگمبراتونکوچینگمورددربخواماگهخوب

دربعدیایهشمارهدرانشااهللمیکنمسعیبگمکوچینگمورددرایمقدمهشمارهاولینتویکردمسعیولیکردبررسی
.کنیمصحبتباهمبیشترکوچینگمورد
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سفرسفرهااینازیکی.ماهاستازخیلیسفرتقریباکهمشترکیسفرکنیم،شروعرومونکوچینگیسفراولینبدیناجازهخوب
کههدفمونسمتبهوکنیممیشروعاولترمیعنیAنقطهازکهداریم(کارشناسی)ساله4حداقلسفریهماهمه.دانشگاست

مشترکسفرفر،ساینکهدرستهکهاینهدارهوجودکهاینکته.کنیممیحرکتدانشگاهازالتحصیلیفارغیعنیBنقطههمون
روخودمونسیرمبهترینبتونیمهمکمکبهتاباشینهمراهماباادامهدرپسفردهبهمنحصرماازکدومهرمسیرولیماستهمه
.کنیمپیدا
درمنولیمیکنهفرقافرادبهتوجهباسواالتواستدوطرفهگفتگویککوچینگفرایندبگمکهالزمهاینجانکتهیکذکر
کرداحساسکسیراگوبریمپیشهانوشتهاینقالبدرهمبامیشهکهجاییتاحداقلکهکنممطرحسواالتیمیکنمسعیاینجا

.کنیمشروعهمباروکوچینگیسفریکوکنههماهنگمیتونهدارهبیشتریگفتگوبهنیازکه
دتونخوبرایحتماحتماروسواالتاینجوابمیکنمخواهشازتونوکنیمشروعسوالتاچندباروسفرمونبدیناجازه

.بنویسین
ی کرده باشین، هدفتون ازاومدن به دانشگاه چیه ؟ دوست دارین بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه چه تغییرات
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گاهدانشدرکردیدمطرحقبلسوالدرکههاییویژگیوهامهارتاینازیککدام
.......................................................................................................هستند؟کسبقابل

کسبرااهویژگیاینشناسیدمیکهدانشگاهیالتحصیالنفارغدرصدچند
...............................................................................................................کردند؟

مدآنچههبدانشگاهیالتحصیالنفارغکهاندشدهباعثعواملیچهکنیدمیفکر
...................................................................................................نرسند؟بودهنظرشون

.....................................................................................................................................
انجامیاقداماتچهرسیدنددانشگاهازهایشانخواستهبهکهآنهاییکنیدمیفکر
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.....................................................................................................................................
چهدکردیترسیمخودتونبرایاولسوالدرکهایآیندهخلقبرایشماانگیزه
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.شودمیآغازشمادرونازتغییر
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.خودتهدستماندنزمینرویولینباشدتودستشایدخوردنزمین
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.گویندمیسخنآرزوهایتبودنمحالازهمهوقتیباشناشنوا
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ممنوعخود درمانی با آنتی بیوتیک 
بنویسهبرامسیلینپنییهبگمدکتربریمخوردم،سرماکنمفکردارم،بینیآبریزشکنه،میدردسرممامان!آخ-

.شمبهتر
.خوردمسرماکنمفکرداریم؟خونهتوسیلینآموکسیمامان-

دوستانسالم
هماب"ازسریاینتوخواستممیهست؛سرماخوردگیازبعدماهاازبعضیهایصحبتازبخشیهااین

:کنیمبررسیهمباراهابیوتیکآنتیمصرفینحوه"بدانیم
.ندارندهاویروسرویزیادیتاثیراکثرشونوهاستباکتریرویهابوتیکآنتیاثرکهایناولنکته
.هستندویروسیگلودردهاوهاسرماخوردگیازخیلیکهایندومنکته
بهگفتهاینولی؛نیستبیوتیکآنتیمصرفبهنیازیلزوماهاسرماخوردگیدرکهگیریممینتیجهاالنپس
باکتریاییمونگیسرماخوردشایدخوبنکنیم،مصرفبیوتیکآنتیاصالًسرماخوردگیهادرکهنیستمعنااین
بیوتیکآنتیرخودسنبایدماوداردنیازپزشکتشخیصبهکهداشتیمبیوتیکآنتیمصرفبهنیازماوبود

.کنیممصرف
سربایدکهاینبیوتیکآنتیمصرفمهمنکتهداشتیم،بیوتیکآنتیبهنیازماپزشکتشخیصبهبنااگرحاال

مقاومهاییهسوشدنانتخاببهداریمناخواستهاگرنهشودکاملدرمانیدورهوشودمصرفشدهتعیینساعت
باکتری*هسوییکرویاالنکهدارویییکاستممکنکهاینیعنیکنیم؛میکمکهاباکتریدارویبه

آنتینادرستمصرفدلیلبهسالچندینطیشودمیاستفادهباکتریازآنناشیبیماریدرماندرواستموثر
.باشدنداشتهکاربرددیگرباکتریآنشدنمقاومآندنبالبهوبیوتیک
:کهاینمطلبخالصه

.نامندمیسویهیکافرادراخالصکشتدرسلولیکازحاصلهایسلول:سویه*
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ترویج توسعه 
روستایی

!!است؟آشنابرایتانروستاوتوسعهکلمهچقدرحاالتاباسالم
واحدییککدامواستپیشرفتوشدننوبهمربوطیککدامدارندبینابین،ودور،نزدیک،روابطحدچهتاکلمهدواین

بهرههایاحدومبنایبرعمدتاتولیدوبودهکشاورزیآنساکنانعمدهفعالیتکهاستاداریوفرهنگی،اجتماعی،طبیعی،
میمحسوبائلیمسجملهازمدرنزندگیگسترشبارابطهدرروستاییمحیطکلیطوربه.استداشتهجریانخانوادگیبرداری

پردازممیکدامهریهاویژگیوروستا،توسعه،تعریفبهمنظورهمینبه.داردبسزایینقشروستاییتوسعهفراینددرکهشوند
بیانمختلفهایهدیدگاکالنطوربهبایدجهتایندرچندهرکنممیبیانرامختصریمفیدمطالبروستاییتوسعهدرباهادامه
چهدرروستاهکشرایطیبهتوجهباحتیشودمیبیانمختلفیهایشاخصوهامالکهاروستاتعریفبرای:روستا️⬅.شود

جمعیتیهایمالک.1:تواندمیآنترینمتداولوترینمهمولیباشدجهانازایمنطقه
نظیرهایویژگیانتومیکهدارندتکیهفضاازوسعتیرویروستادرساکنهایانسانبرتیکهجایبهکهروستاییفضای.2

وسعتیازرداشتیبروستاییفضایخالصهطوربه.بردنام...اراضیسکونتی،جمعیتی،آن،بودنجغرافیاییآن،بودنطبیعی
.استگستردهبسیارایمجموعهدرمحدود

گوناگونیایتنوعدارایهاروستاکنممیبیانمختصرطورباشدداشتهمیاندرایارزندهنقشتواندمیهمروستاییجامعه.3
قرارخودونتگاهسکراروستاکهکسانیتعدادافزایشومتفاوتخدماتیهایفعالیتوجودبهامراینوهستندایشدهاجتماعی

تعریفازینوسنظریاتقالبدراگرولیاستلفافازخروجمعنایبهلغتدرکهتوسعهتعریفدر️⬅.گرددبرمیاندداده
ماالگاحتیوها،شهرشهرها،کالنها،روستاجوامعهمهکهاستآنبهمربوطهایارزشوفرهنگسنتیجامعههمانلفافشود

استمهمیوکلیدینکاتتوسعهتعریفدرگذراطوربه.شوندجدیدمرحلهواردوشوندخارجسنتیمرحلهازبایدها،پلیس
شودگرفتهقرارنظرمدبایدکه

.کنیمتلقیارزشیمقولهراتوسعه.1
.بدانیمپیچیدهوبعدیچندجریانیراآن.2
.باشیمداشتهتوجه"بهبود"مفهومباآننزدیکیوارتباطبه.3

زندگیکیفیتقایارتوبهبودآنموضوعکهاستفرایندیگفتتوانمیروستاییتوسعهتعریفدر:روستاییتوسعه
هاآنشرایطبهبودویروستایمردموضعبهرسیدگیروستاییتوسعههدفیعنیاستروستاییاجتماعپذیرآسیبوفقیراقشار
ریزیبرنامهبرنیمبتونهادیوآگاهانهکوششیمعنایبهدانستنظرموردکنشیکعنوانبهراروستاییتوسعهبایدکهاست
روستاییتوسعهبراساسیویژگیسهتوانمیفوقمباحثبهباعنایت.پیشرفتروندتسریعدرروستاییاقشاروضعیتبهبودبرای

:برشمرد
.گیردمیبردرراکشاورزیغیرهایبخشبهبودکشاوزیازاعمروستایی،توسعه.1

نامیدروستاییعمرانبامترادفراآنتوانمی.2
.دارندیکساناهمیتشهریتوسعهوروستاییتوسعهملی،توسعهفراینددر.3

ونشرمعنایبهکهاییروستتوسعهترویجبگیردشکلکشورمانهایروستادرروستاییتوسعهترویجکهدارممیبیانپایاندر
کشورمانایهروستادرتوسعهصعودیپیشرفتباعثکهاستهاروستامردمازایعدهبینکانونیامبدایکازدانشاشاعه

.شودمی
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دینهایریشهبررسی
نظرازندیدارد؟طوالنیسابقهدینوجودکرد؟چراتعریفمیشودچگونهرادین

دارد؟ایفایدهچهشناسیجامعه
لاصنظرازهادینهمهگویدمیاینکهبا*اسپنسرهربرتچیست؟دین

رسازیآشکاراادیانهمهمشترکویژگیهستند،ناپذیرسازشهمبااعتقادی
باتاثاستمعتقدوکندمیردرادیدگاهاینکیمدورامیل.میداندجهانرازهای
گذشتهدرهاانسانوآمدهپدیدکنونیجهاندربودنعلمیدلیلدنبالوگرایی
رااهپدیدهازبخشیکهنبودهاینطوروانددیدهمییکپارچهراجهاندورهای
اینمدورکیدانندمیخدایانیاخدابهاعتقادرادینایعده.باشندکردهاثبات
اخدازروشنیتصویرآندرکهزندمیمثالرابودیسموکردهردهمرانظر
.دانندنمیموثرسرنوشتدرراخداونداردوجود

ودسمقبهامورتقسیم':میداندچیزیکهادینتماممشترکنقطهدورکیم
هدهندنمایشکههستندهاییمراسمباورها،اشیاومقدس،بخش'غیرمقدس

نگاههاآنبهمذهبیدیدازکهشوندمیمقدسزمانیاشیاهستند،البتهاخالق
سمقدامریواستمسیحخونیادآورکلیسامراسمدرکهشرابمثالگردد
قدرتهکمعناستاینبهمقدسامر.نیستمقدسامرنوشیدنبرایولیاست

مقدسغیررام.شناختیپیوندیکبهمیشودتبدیلحفظ،برایخودجامعهاخالقی
دورکیمدیدازمذهبگیریشکلبرایاست؛مقدسامورجزبهچیزهمههم
شرطسهاست،مقدسامرگیریشکلشرطاولینکهاستالزمشرطچهار
:ازعبارتنددیگر
مقدسغیرامرباآنتمایزومقدسامرشرح-
(اندمقدسامردهندهنمایشکهرفتارهایی)مذهبیمناسک-
میداردیتجدیداجتماعبافردآنجادرکهمسجدومانندکلیسا)اخالقیاجتماع-

میاومتدوحفظجمعیبصورتمذهبیمناسکانجامبانیزجمعیاخالقوکند
(یابد
میماست،دورکیغیرمقدساتومقدساتداشتندینیهراصلیمشخصهپس
مااگذشتآنازوگرفتنادیدهراعلممیتوانامروزگرایعلمجامعهدرگوید

اعتقاداتبههممحورفردوگراعلمجامعههمینکرد،اماانکارراآننمیتوان
ورتبصجامعهتجسمگذشتهدرکههمانطورمیگویداواستنیازمندمشترک
ملهجاینالبته."داردراخدایانیساختتواناییهمآینده"شدهظاهرخدایانی
معنایبهکهبلنیستآیندهدرثوریاهرکولمثلخدایانیساختمعنیبهدورکیم
.استجدیدهاییباورطریقازاخالقیاتکردندرونی

میردشوابسیارامروزییپیچیدهادیانطریقازرادینهایریشهشناختاو
شدنتهاجمات،افزدوهازنسلهاطیامروزیادیانباورهایوعقایدزیرابیند

اثیرتخودمحیطازواندکردهعبورحکومتیهایسلسلهوجدیدخرافات،رسوم
دلیلهمینندارند،بهرامشکالتاینسادهوابتداییادیاناما.اندپذیرفتهبسیار

وپرستیپرستی،طبیعتجانیعنیابتداییمذهبنوعسهبررسیبهدورکیم
.پردازدمیتوتمیسم

یککهردنگمیدینبهطوریاوانسانی،نهواستوحیانینهدینبهدورکیمدیدگاهالبته
:بتداییادیننوعسه."تعمیمقابلوثابتقوانیندارای"نگرد،میمولکولبهدانشیمی
وها،اجنهارواح،روانپرستشمعنایبهپرستیجان:(آنمیسم)پرستیجان
هریشراپرستیجانبعضی.دارندخودآگاهیوجانکهاستالهیهایهستی
اما.دانندمیپرستیجانازگرفتهنشاتراپرستیطبیعتودانندمیادیاناصلی
شده؟حاصلچهازپرستیجانپساستدینریشهپرستیجاناگر
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دورکیمنگاهازدینهای
انانسآنتکرارودیدنخوابتجربه!دانندمیخوابراسوالجواببعضی
مابدنازخوابهنگامکهداردوجودهمزادیمادرونکهکردقانعرااولیه
خودمردهننیاکابرایرفتهرفتهاولیهپردازد،انسانمیجستجوبهوشدهجدا
میپاداشکندراضیراآنهابتوانداگرکهاندیشیدوشدقائلهمزادیهم
نگرش؛اینآیندمیفروداوبرنیاکانشخشمباشندناخشنودآنهااگروگیرد

نظررد(روح)همزادهستیموجوداتتمامبرایکمکمانسانویافتگسترش
میانرووروحمفصلبررسیبهاواستنگرشاینمنتقددورکیم.گرفت
ربوطممذهبیمراسماتنخستینبایدکهکندمیاستداللآخردروپردازد

قربانیابزندگانوباشندگورهاهامحرابنخستینوباشنددفنوکفنبه
امعهجچههربایدباشند،پسبودهمردگانهاینیازرفعدنبالبههاکردن
پیشرفتهامعجودربرعکساماباشدبیشترمردگانبهاحترامباشدترابتدایی

درولیهستیممردگانبهزیاداحترامشاهدیونانوچینومصرمثلای
دربارهظرنترینشدهپذیرفته.نداردوجوداحترامایناسترالیاابتداییجوامع
بشروانایتعدمراپرستیجاناصلیعلتکهاست*تایلوربهمربوطآنمیسم

.میداندزندهغیروزندهجسمبینتمایزدر
ناشیپرستیپرستی،طبیعتجانبرخالف:(ناتوریسم)پرستیطبیعت

بهرکیمدو.دانندمیناتوریسمازایشاخهراآنمیسمبعضی!!استبیداریاز
ازتریطبیعغیراولیهانسانبرایچیزهیچ":میگویدمولرماکس*ازنقل

دردیشدیعواطفهمینبرایشدمیتکرارمرتبطبیعت."نبودطبیعت
دیدشوابستگیو(اولیهانسانبرای)آنعظمتاماانگیختنمیبرانسان
واردنقدهشد،البتتفکروبیداریسببآنروزههرتماشایهمچنینوانسان

گونهچداردراچیزهمهبربرتریتوهمکهانسانیکهاستایننظراینبه
میکهنیانساباشدداشتهطبیعتبهنسبتزبونیوخواریحستوانسته
میعتطبیازترحقیرراخودآیا"کنمجابجاکوهمیتوانمایمانبا"گوید
داند؟

یکرادافبینکهاستاشیائیگاهییاگیاه،حیوانتوتم:توتمیسم
یاکشتدنبایراهااست،توتمحیوانتوتمغالبااست،مشترک(کالن)قبیله
تفادهاساستتوتمکهحیوانیگوشتازمیتوانضرورتزماندرولیچید

کالنوردالجنگجویانومیشودحکدفنازپیشمردگانبرتوتمکرد،نقش
همیتوتمجوامعدرتوتم.دارندراخودکالنتوتمنقشخودشانکالهبرها

زیرا"استیکیجامعهوخداجوامعایندر!جامعهنمادهمخداستنماد
ازیمدورکهدفکهچیزی"شونددرونیبایدبیرونیالزامجایبهقوانین
رونید"استهمینمیخوانیدکهیادداشتیایناست،خالصهدینمطالعه
"گرفتهصورتدینطریقازبیرونیقوانینکردن

درسههرباشنددیننوعاولینکهکدامهرتوتمیسموآنمیسم،ناتوریسم
.اندقانوناینپیرواصل
دینعمارماگرامابودنددینبامردمفریببهمتهمکشیشهاوسطیقروندر

چه؟باشندبودهِمردمخود

بنیانازوفرانسهاهلشناسجامعهدورکیمامیل*
(1917-1858)استشناسیجامعهگذاران

-1820)فیلسوفوشناسجامعهاسپنسرهربرت*
1903)

(1917-1832)شناسبارنت،انسانادوارد*
(1900-1823)شناسمولر،زبانماکس*

وشتهندینیحیاتابتداییصور'کتابچکیده:منابع
جامعهموسوی،کتابمحمودسیداز'دورکیمامیل

نائبیهوشنگترجمهگیدنزآنتونیشناسی
39و38وصفحه148تا144صفحه
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سلف بدون صنف

بعدوشدیمسلفواردهاچنگالوقاشقهمهمهدرکهروزیهست،اولینسلفازپاییردحتمافردهردانشجوییدورانخاطراتدر
.خوردرقمقشنگیوشیرینخاطرهماتکتکبرایایستادیمصفدرمخصوصظرفبرداشتناز

بهدانشجویاننیازعمدهبخشهمچنیندارددانشجویانروانیوجسمیسالمتبامستقیمرابطهواستدانشگاهدرمهمیبخشسلف
.استدانشگاهازبخشاینعهدهبرتغذیهزمینههادرخوابگاهمقیمدانجویانخصوص

شاملهکباشدایگونهبهغذاییبرنامهکهاستکارشناساننظرتحتودقیقریزیبرنامهمستلزممسئلهاینبهصحیحگوییپاسخ
باشدمیوهوخشکبارتاحبوباتوغالتازغذاییموادانواع

غذاکیفیتودنباست؛پایینآنقبولغیرقابلیمزهوطعموغذاپایینکیفیتمیکنندبیانسلفبارابطهدردانشجویاناکثرکهمشکلی
دستوررعایتعدم،آشپزانمهارتعدم،نادرستطبخطریقه،نامرغوباولیهموادبهمیتوانآنهاترینمهمازکهداردمتعددیعوامل

چیست؟پایینکیفیتایندلیلواقعاکهداردسوالجایوکرداشاره...وپخت
.استپایینآنازدانشجویانرضایتمیزانونبودهموفقزمینهایندرسلفسالهاستهستکهچههراما

دانشجوازراخستگیبایدمیگذردسلفدرموجودهایمشغلهوفروانهایکالسبیندرکهکوتاهیزمانمدت
وحربیدروامکاناتترینابتداییباسلفمحیطاماکندتزریقآنهابهراروزادامهبرایالزمانرژیوبگیردها

درواندکامکاناتوآنهاخالقیتازاستفادهباوهادانشجوخودهمکاریبامیتواندکهاستممکنحالتترین
.کندتغییرنحوبهترینبهدسترس

سلفیتوضعدرتغییریتاکنونچرااستداشتهوجوددانشجویانسمتازانتقاداتاینگذشتهسالهایدراینکهبا
است؟نشدهایجاد

رمانکباهنرشهیددانشگاهدررفاهی_صنفیشوراینبوددانشگاهمشکالتبهرسیدگیعدمعاملترینپررنگ
جویاندانشرفاهیوصنفیامورپیگیریوانعکاس"دانشجویانصنفیشوراینامهآییندرشوراایناست؛وظیفه

.استشدهعنوان"محولهاموربرنظارتودانشگاهذی ربطمسؤوالنطریقاز
هایزمینهدرونمودهکاربهشروعجدیدرویکردیباشوراهایازدهمدولتفعالیتآغازباوهشتاددهاواخردر

دادندانجامراموثریهایفعالیتمختلف
رفاهیوخدماتیآموزشی،امورکمکدانشجویان،امورسکونتوتغذیه،خوابگاه هااموردرشورااینهایفعالیت

.است...و
دانشجویانحقوقاحقاقومسئولینودانشجویانبینارتباطبرایدانشگاهیهردرشورااینوجودوحضورو

.استضروری
12
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مایانکارفربرخی ظلم  ناتمام معضل اشتغال و : دارالفنون
شود؛میبیدارخوابازتلفنهشدارزنگصدایبا

دهایغرولنبرابردروکشدمیصورتشوسربهدستی
.رودمیبیرونخانهازوکردهسکوتمادر
ازهتکهواحدیخطازرسد؛میکهاتوبوسایستگاهبه

جزایچارههمامروزوماندمیجااستکردهحرکت
.نداردتاکسیباکارشمحلبهرفتن
ندهگویکهحالیدروکندمیبازرارادیوپیچراننده
هریهشبه"مینا"کندمیصحبتدنیازیباییازدائما
.کندمیفکردانشگاهشماندهعقبی
کاریپوشاکیکدرراتابستانوبهارتماماینکهبااو

راآنزابخشیجویی،صرفهباحتینتوانستهاماکرده
اختپردبرایزیادیفرصتدیگرحاالوکنداندازپس

.ندارداششهریه
چرکوکهنهصندلیرویمغازه،ازایگوشه"رضا"

یمگوشرازبانکلماتکهحالیدرونشستهآلودی
"معدنارشدکارشناسی"او.استمشتریمنتظردهد؛
اما؛داردراکشوردولتیهایدانشگاهبهترینازیکی

یمغازهیکدرشاگردیتالشش،ینتیجهازسهمش
مشوشافکارباهمراهروزهایشوشدهروغنیتعویض
کارشیفتدو.شودمیسپرینامعلومشیآیندهبرای
تهخواسبارها.نداردمناسبیحقوقوبیمهاماکندمی
بیازترسوگرانیاما،کندرهارانیمهنصفهکاراین
.کندعملیراتصمیمشنگذاشتهپولی

ازوکندمیجابجاصورتشرویراماسکدیگری
بهاهینگنیمتاکسی،یگرفتهخاکوگردیشیشه

یکدر.اندازدمیخیاباندرترددحالدرجمعیت
داقلحازوکندمیکارشیفتدوصورتبهبیمهدفتر
اوبهکهداردایبیمهنهاست؛محرومشغلیهای

.دباشدلگرمشکهمناسبیحقوقنهوکنددلخوش
تمامکهاستثروتمندیومسنخانمکارشصاحب

اینکهازگوید؛میبدامروزیجواننسلازراروز
.دهدنمیکاربهتنوهستندتنبلوطلبراحت

مهازدفاعیحوصلهکهداردمشکالتآنقدر"شیما"
.نداردهمراخودشهاینسلی

....بگذریم
وجوددستایناززیادیجوانانماهمهاطرافدرراستش

بدتریندرآنهمسخت؛وطوالنیکاریساعاتباکهدارد
بدرفتاریومنتمیانشغلی،هایحداقلبدونوشرایط

.هستندکاربهمشغولخودکارفرمای
واجناسکشیدنفلکبهسرعلیرغمکهبسیاریجوانان
سهقراردادباهمچنانمختلف،هایزمینهدرخدماتهزینه
آنرسا،فطاقتصورتبهشیفتتکیاشیفتدوقبلسال
.کنندمیکاردریافتیحداقلباهم
ردامااند؛گرفتهخودشغلترکبهتصمیمبارهاقطعاو

وجادرواندشدهمنصرفاقتصادیمشکالتدلیلبهعمل
ضعیتواینبهبرندمیرنجآنازکهکاریفشارونارضایتی

.دهندمیادامهبغرنج
ستداینشرایطمتوجهکارفرمایانبرخیکهاینجاستدرد
همینبهجواناندانندمیچونواندشدهخودکارمنداناز

آنهاانرژیووقتازراحتیبهدارندنیازدرامداندک
کهاستراحتهمخیالشانزیراکنند؛میسواستفاده

وجودجامعهدرکافییاندازهبهمتعهدوارزانکارنیروی
.دارد
فراموشوبودهاالناسحقبههاحواسبیشترکاشایاما

دماننخواهدپنهانظلمیهیچپروردگارمحضرازشدنمی
.بودپاسخگوروزیبایستیو
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مقدمه
هایویژگیوگستردگیبامجازیفضایامروزه
یزندگاجتماعیوفردیشئونتمامفرد،بهمنحصر
یبهایفرصتواستدادهقرارتاثیرتحتراهاانسان
آوردههمراهبهرامخربونرمتهدیدهایونظیر
بخشیآگاهیومنطقیمواجههدرست،شناخت.است
بیظرفیتبهتوانمیکهاستکارهاییموثرتریناز

برایمجازی،فضایهایفرصتازاستفادهونظیر
.بردبهرهایزمینههردرپیشرفت
هایشبکهمانندمجازیفضایباامروزیمواجهه
هایسایتواینستاگراموتلگرامنظیراجتماعی
شدهلتبدیبشرزندگیحقیقییعرصهبرکهمجازی،
حاصلکهکردهایجادجامعهدرهاییچالشاست،
کهاستاجتماعیهایشبکهواینترنتسریعتوسعه

یبآسابعادبررسیبهداریماینبرسعیمقالهایندر
.بپردازیماجتماعیهایشبکهمزایاوها

چکیده
تواننمیرامجازیفضایچیست؟مجازیفضای
بهورودابزاراینترنتامادانست،اینترنتبامترادف
جازیمفضایازاستفادهبیشترین.استمجازیفضای

یماستفادهآنازدانشجویانبخصوصجامعهافرادکه
هکها،سایتواجتماعیهایشبکه:ازعبارتندکنند،

فضای.افتدمیاتفاقدستهاینازهاآسیببیشترین
لیودارد،فیزیکیفضایباهاییتفاوتاگرچهمجازی

ونچداردواقعیتکهکردتلقیفضاییراآنتوانمی
درالمثبرایدارد؛واقعیتاثیرفضاایندرانساناعمال
شود،میپرداختمالیات.شودمیجاجابهپولآن

دلرهمدیگبههاانسانشود،میانجاماینترنتیخرید
ونندکمیپیدااخالقیوعلمیرشدوشوندمیبسته

ایفضبنابراین.گیرندمیقرارسوءاستفادهموردیا
افزارهاینرماین.استحقیقتخودشاصلدرمجازی

آنبلکهنیست،حقیقتآنحسیابزارهایواجتماعی
بطمرتهااندیشهباوباشدشناختومعرفتکهچیزی
.استحقیقتاست،

بحث
ازاستفادهباوشدهانجامتحقیقاتومطالعاتطبق
اینهباجتماعیهایشبکهکابرانازپرسشنامهیتهیه
کیاجتماعیشبکههایآسیبکهبردیمپینکته

اباخیرسالدرچندکهاستنوپدیداجتماعیمعضل
وامتلگرنظیراجتماعیهایبرنامهتوسعهواندازیراه

نایهابرنامهاینازاستقبالافزایشواینستاگرام
.استشدهبیشتراجتماعیهایآسیب
اجتماعیهایشبکهتهدیدهایوهاآسیبترینمهم

:ازاندعبارت

کهاستموضوعاینمویدکشورازخارجوداخلشدهانجاممتعددتحقیقات:انسانیارتباطاتکاهش.1
ارتباطاتکاهشافسردگی،اجتماعی،انزوایبهمنجراجتماعیهایشبکهازافراطیوزیاداستفاده

.شودمیجنسیطلبیتنوعوپرخاشگرینفس،عزتکاهشاسترس،وخانوادگی،اظطراب 14
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بآسیترینمهمازیکی:وریبهرهکاهشووقتاتالف.2
افتوتحصیلیعملکردافتاجتماعیهایشبکههای

باارکهنگاممغزکهاستایندلیلشواستشغلیعملکرد
وتداللاسوتفکرتمرکز،هایزمینهدرالکترونیکیاطالعات
.شودمیضعفدچاراستنتاج

درمجازیفضایدرشخص:حیثیتیومالیهایآسیب.3
نآخریطبق.استآبروییوجانی،مالیخطرهایانواعمعرض
یکثانیه12هردراینترپلجهانیسازمانازآمارها

زایشافبهروآماراینکهشودمیسایبریجرایمنفرقربانی
دمفیاندازههمانبهکهراابزاراینکهصورتیبهواست
.استکردهتبدیلخطرناکایوسیلهبهاست
هایشبکهازناشیهایآسیبکنترلوپیشگیریبرای

روانهایمهارتوایرسانهسوادداشتناجتماعی،
شناختیروانهایمهارت.استموثرومهمبسیارشناختی

کهشبهایآسیبازپیشگیریوکاهشبرایموثرهایراهو
عاداتتغییرزمان،مدیریت:ازعبارتنداجتماعیهای

یهافعالیتکارگیریبهومشخصاهدافداشتنرفتاری،
تواندمیکارگیریبهاینکهاجتماعیهایشبکهجایگزین

.باشدداشتهموثرینقشهاآسیبکاهشدر
.اجتماعیهایشبکهمزایایوهافرصت

ازتوانیممیمجازیفضایازدرستوهدفمنداستفادهبا
بهرهپیشرفتجهتدرآنهایفرصتومزایای
هباجتماعیهایشبکهکهاندشدهباعثدالیلی.ببریم

واجتماعی،اقتصادیمسائلحلبرایشبکهترینعمومی
سیبررآندالیلومزایایادامهدرکهشودتبدیلفرهنگی

.کنیممی
.اطالعاتتبادلبودنهزینهکموسرعتوگفتگوسهولت.1
ازایزمینههردرآنانتشاروخودهایمهارتآموزش.2

.پویاوسریعیادگیریواجتماعیهایشبکهطریق
وکاروکسبباجهانسراسرمردمکردناشناوتبلیغ.3

.اقتصادیهایفرصتایجادازاستفادهباخودمحصوالت
ازکردناستفادهوآگاهیافزایشوخالقیتظهور.4

.دیگرانتجربیات
یاموردبیترددهایکاهشووقتاتالفازجلوگیری.5

.معتبرهایفروشگاهازاینترنتیخریدامردرتسهیل
کارهایانجامواجتماعیهایمشارکتتوسعه.6

.خیرخواهانه
جامعهدرسازیفرهنگبرایالگوهاییایجادبهکمک.7

گیرینتیجه
وتلگرامدمانناجتماعیهایشبکهکهبردیمپیموثرنتایجیومفیدتجربهیکبهمقالهاینپایاندر

اطالعاتدنآوردستبهویادگیریمنابع.نکنیمزندگیهاآندر.اند،وسیلهونیستندهدفاینستاگرام
رینگسطحیبمانیمآندربیشتراگرونیستمناسبها،سایتواجتماعیهایشبکهدرکافی

زماناعی،اجتمهایشبکهدرزیادفعالیتکهبردیمپیخودمانتجربهاینبه.وگرفتخواهدگریبانمان
وروحیهایآسیبباعثنتیجهدروروزمرههایفعالیتدراختاللباعثوبلعدمیوحشتناکرا

تماعیاجهایآسیبریشهکهبرسیممهمینتایجیکبهکهشدباعثاین.شودمیاجتماعیمعضالت
عدمومشخصهدفبدونهاسایتواجتماعیهایشبکهدردائمحضورمجازی،فضایاینازناشی

آسیباردچافرادوکندمینگرسطحیوناموفقکند،موفقراافرادآنکهبیشترکهاستزمانمدیریت
.گرددمیآشکارزمانمروربهکهشوندمیاجتماعیجدیهای

منابعفهرست
تگیوابسعوارضبررسی)موبایلواینترنتبهاعتیاد.(1390)فرود،حمیدیان

.دومچاپقطره،نشره،(موبایلواینترنتبه
دیدگاهازاینترنتبهاعتیاد.(1392)کارشکی،حسینبیدی،فاطمه

.نورآواینشرروانشناسی،
وارزیابیبرایراهنماکتاباعتیاداینترنتی،،(2011).نابوکاکریستیانو،یانگ

.آسیمنشرنیا،وحدتفاطمهترجمهدرمان،
پلیس،(1395)اجتماعی،هایشبکهواینترنتتهدیداتوهاآسیبمجله
.ناجااطالعاتتبادلوتولیدتبادلفضای
وتماعیاجهایشبکههایآسیبسیویلیکا،معتبرمجلهدرشدهمنتشرمقاله
.(1393)آن،ازپیشگیریکارهایراه
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LMS
برایربشکنجکاویایناستبودهتازهوجدیدمطالبفهمیدینوگیرییادپیدرپیوستهحالتاگذشتهازانسان

امردرمهمیبسیارمقولهآموزش.استداشتههمراهبهرادانشوعلمروزافزونپیشرفتجدیدعلومیادگیری
خاصزمانیکازحضوریغیرمورددرکهمیشودانجامحضوریغیروحضوریصورتدوبهآموزش.می باشدیادگیری

.استیافتهگسترشوشدهشروع
آمریکاکشوردر1840سالدروشدهشروعنامهنوشتنوایمکاتبهبصورتمیالدی1800سالازحضوریغیرآموزش
1892سالدر.یافتگسترشپستادارهطریقازدرسیجزواتومکتوباسنادتعدادیکردنبدلوردبصورت

ونیکیالکتروسایلفناوریوعلمپیشرفتبا.شدآغازپستادارهبرمتکیدانشگاهیدورراهازآموزشدورهاولین
آموزشرادیواولینمجوز1921سالدراینکهتامیکردترآسانرادورراهازآموزشکارکهشدبازارروانهجدیدی
وعناینایرسانهابزارپیشرفتباوهابعد.بودانسانزندگیدرالکترونیکیآموزشآعازاینشد،صادرمجازی

سالدرارباولینبرایخانگیهایرایانهواینترنتظهوربااینکهتامی شددنبالتلوزیونیهایبرنامهقالبدرآموزش
.کردبرگزارراآنالینآموزشدورهاولینفونیکسدانشگاه1989

کاردستوردرlmsسایت70دههاواخرازاماداشتانقالبازقبلکوتاهیبسیارتجربهدورراهازآموزشایراندر
دانشجویانبرایدرسیواحد9ارائهبامجازیآموزشدورهاولین1380سالدرکهجاییتاگرفتقرارتهراندانشگاه

اکثریمجازدانشگاهاندازیراهتوناییبرمبنیعلوموزارتادعایوآنازپس.شدشروعتهراندانشگاهتوسطروزانه
وزارتهایبرنامهدرمجازیآموزشکهشداینودادندخبرمجازیهایکالسبرگزاریبرایآمادگیازهمهادانشگاه

.میدیدندآموزشحضوریآموزشقالبدرمحصالناکثریتاماگرفتقرارکشورهایدانشگاهوعلوم
فظرویروساین.بردفروفکربهکمیراجهانچیندرکرونانامبهخطرناکیویروسشیوعخبر1398سالهاینیمه

اکزمروهادانشگاهایراندرویروساینشیوعبا.ایرانعزیزمانکشورجملهازکردخوددرگیرراجهانکلماهچندین
ازیکیاام.بایستدآموزیعلموتحصیلچرخمدتیبرایکهمیکردیمفکرزمانآنشاید.شدندتعطیلموقتاآموزشی
واستآموزشیمراکزدرحضوربهنیازبدونومکانونقطههردرتحصیلکردنفراهممجازیآموزشهایپتانسیل

درآموزشیروندادامهبرایگزینهترینجدیبهمجازیآموزشنبودفراهمآموزشیمراکزدرحضورامکانوقتیطبعا
.شدتبدیلکشور
نآموزادانشودانشجویانهمه یحاالکهبودکروناویروسشیوعدوراندرمجازیآموزشابعادماجرااینمهمنکته

.می شداستفادهدانشجویانازاندکیتعدادبرایمجازیآموزشویروساینشیوعازقبل.میگرفتبردررا
گفتهبههتوجباالبتهکهگردیدایجادمحصالنبرایایعدیدهمشکالتکروناشیوعدوراندرمجازیآموزشبکارآغازدر

.بودطبیعیتقریباامراینباالهای
شآموز.میدادنویدکشورآموزشیسیستمدرراآموزشازتازه ایفصلشروعگستردهابعاداینبامجازیآموزش

انخدمتتپایینقسمتدرراآنازتعدادیکهداشتقوتنقطهچندینوضعفچندینحضوریآموزمانندنیزمجازی
.میکنمعرض

دنبودنکم:مجازیآموزشازاستفادهجهتالزمآگاهینداشتنـ1
چونشدنمشکلدچارlmsسایتازاستفادهبرایکهدانشجویانی

ررضمتحملونداشتندمجازیفضایازاستفادهبرایراالزمآگاهی
شدند

انه،راینیازمندمجازیآموزشخب:تکنولوژیبهکاملوابستگیـ2
اینازدانشجومواردازبعضیدرکهاستاینترنتهوشمند،تلفن

لمشکدچارموردایندرایعدههمبازونیستبرخوردارتکنولوژی
.شدند

حاصلمجازیآموزشمهممشکلیک:الزمنتبجهنشدنحاصلـ3
وهگذاشتوقتدانشجوهم.استدرسکالسازالزمنتیجهنشدن

راهاز.نمیشودحاصلمطلوبوالزمنتیجهکارآخردرولیاستادهم
تدنمی افجادرستاطالعاتومفاهیمازیکسریمجازیبصورتودور

تاسآموزشنوعاینازاستفادهدردانشجویانعمدهمشکلاینو
آموزشیمراکزهمهودانشگاهدر:حضوریارتباطاتشدنکمـ4

مجازیباامااستانکارقابلغیروخوبامریکمحصلینبینارتباط
وکتاببهمحصورکهایزولهمحیطیدرراخوددانشجوآموزششدن

وضعیتایندرماندنمیبیند،استشدهدورراهازآموزشوسایل
شدخواهددانشجوبرایمشکالتیبروزباعثمدتدرازدر
شتندامجازیکالسدرحضورملزوماتازیکی:اینترنتمشکالت.5

دمعباعثآنپایینسرعتیااینترنتشدنقطعاست،اینترنت
حداتدرسیمطالبیادگیریمیزاندرنتیجهوشدهکالسباارتباط

.می یابدکاهشایتوجهقابل

معـــــایــــب
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سامانه آموزش مجازی
مـــــــزایا

ردسرکالسحضوردرسیمطالبیادگیریملزوماتازیکیحضوریآموزشدر:زمانیومکانیمحدودیتنداشتن.1
مطالببهمکانیهروزمانهردرمی تواندآموزدانشودانشجومجازیآموزشدرامااستروزشبانهازخاصیساعت
باشدداشتهدسترسیدرسی

خودتدبیرودیدصالحباوخانهدرراحتیکمالدرتامیدهدمحصلینبهرااجازهاینمجازیآموزش:آرامشوراحتی.2
الینآنهایکالسدرحضوربرایاسترسیوکنددرسیمطالبیادگیریوخواندنبهشروعروزشبانهازساعتهردر

باشدنداشته
میکعلمسنجشدرهاامتحاننقشمجازیآموزشآمدنکارسربا:دانشجوتالشواستعدادشدنگرفتهنظردر.3

یافتاختصاصدانشجوتالشواستعدادمیزانبهآنازبخشیوشدترکمرنگ
یکبا.بودآموزشیمحتوایافزایشمجازیآموزشهایحسنازیکی:مجازیفضایدرآموزشیمحتوایافزایش.4

یتدریسمطالبوجزواتازتابودفراهمفرصتاینمختلفدانشگاهیهایگروهدرعضویتبایاوسادهجستجوی
شدبهرمندکشورسراسرهایدانشگاهدرمختلفاساتید

پیشرفتبهشایانیکمکتکنولوژیازاستفادهدانشکهایدورهدر:آنازبهینهاستفادهوفناوریبابیشترآشنایی.5
جویاندانشاکثرشدباعثمجازیآموزشکهمیشودمحسوببزرگضعفیکآنبانبودنآشنامیکندعلمیفضایدر

.دکنناستفادهآنازمختلفهایشیوهبهوآموختهراعلمیسطحارتقایبرایمجازیفضایازاستفادهچگونگی

رارقدانشجویانواساتیدرویپیشهمهاییچالشمیانایندراماشدگفتهمجازیآموزشمعایبومزایاحدودیتا
رفعسادههماهنگییکباهاچالشاینوبوددانشجوواساتیدودانشگاهبینهماهنگیعدمآندلیلکهگرفت

.می شدبزرگیمشکالتبهتبدیلهممواردازبرخیدراما.می گردید
:مثالبرای

می آمدوجودبکالسدوبرگزاریبینتداخلموارداکثردروبودشدهایسلیقهکامالآنالینهایکالسبرگزاریساعت.1
ارتباطرایبخودایمیلآدرسمعرفیبهتنهاکهاساتیدینبودندکم:اساتیدودانشجوبینموثرارتباطیراهنبودن.2

نبودنددانشجویانسواالتجوابگویهمامرهمیندرومیکردندبسنده
زشیآمومطالبدریافتوبارگزاریمشکلدچارزمینهایندراساتیدهمودانشجویانهم.اینترنتپایینسرعت.3

شدند
کهفتیاکاهششدیدطرزبههاامتحانازبعضیوقتدانشجویان،احتمالیتقلبازجلوگیریبرای.هاامتحانزمان.4

شودندمشکلدچاردانشجویانهمهشدباعثامراین
آوردبوجوداساتیدبرایرامشکالتینیزآنهابودنناخواناواساتیدبرایشدهارسالهایفایلکیفیتبودنپایین.5
...و

بحالتامجازیآموزشمقولهدرآخر،
هندیدخودبهراایگستردهابعادچنین

ردریشههممتعددمشکالتبروزوبود
بایدهمرااینولی.داردموضوعهمین

کهکنونیشرایطدرکهگرفتنظردر
بهکروناویروسشیوعبحراندرجهان

لبلبوگلشرایطانتظارنبایدمی بردسر
الشتامکانحدتاوباشیمداشتهراقبل

وفاشکروزبهروزکشورعلمیجبههکنیم
باترسریعهرچهکهامیدوارم.شودتر

رامنحوسویروساینیکدیگرهمیاری
.دهیمشکست
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گادین بالی جان 

گنجهفت کودکان 
هاهیزمخانوادهکهجاهمانحیاطگوشهدرچهارسالهیرقیه
هکظهرآفتابواستبازیمشغولاند،کردهکپههمرویرا

بهافرسطاقتگرمایازماندناماندربراىگیردمیتابیدن
.بردمیپناهکپر
کخنتواندیگرهمفرسودهآبىکولرواستگرماماکپر

.پاشدمیآبراپدرکپرندارد،راکردنش
کهگونههمانمطبوعشهوایوشودمیخنککپرحاال

جانورانبرایمناسبیمحلکند،میجمعهمدورراخانواده
.هستنیزعقربومارمثلموذی
مایىخودنکپرسقفدرمارىاندکشیدهدرازکهحالیدرگاهی
.خزدمیسوراخیبهباالفاصلهوکندمی

-مییرکوانگارکهاستتابستانیگرمشبهایازآناماامشب
لویگدردستگرمایشباوبکشدرخبهراقدرتشتمامخواهد
.کنددشواروسختراکشیدننفستااندازدمیانسان
راانخوابشجایشوندمیمجبوروکندمیتابشانبیگرما
بتواناهىشبانگنسیمیواسطهبهشایدتاکنندپهنبیرون
.خوابیدشدهکههمساعاتیبرای
ومادردرپمیپرد،خوابازفریادبارقیهکهگذشتهنیمهازشب
سرشانرویبارهیکبهدنیاوکنندمىپیداعقربلباسشدر
.شودمىآوار
شوندلطمسخودشانبهوکنندپیداماشینوبپوشندلباستا

میسرعتبهزماندهندمیدستازرادرمانطالییدقایق
.شودمىبدتروبدرقیهحاللحظههروگذرد
هبکودکوتزریقراعقربگزشمخصوصسرمدرمانگاهدر

بهتانبیمارسدرکوچکرقیهاماشودمیمنتقلبیمارستان
دگیزنرویبههمیشهبرایرازیبایشچشمانسادگیهمین
.بنددمیفرو
کتهنواستکرمانجنوبکودکانسالههرداستاناینالبته
راگزیدگیعقربقربانیانبیشترینکهاستآنبرانگیزتأمل

.دهندمیتشکیلسالزیرششکودکان

ن،بیاینازکهداردوجودعقربنوعچندکرماناستانجنوبدر
.اشدبمیترکشندههانمونهدیگرازگادینوالماسعقربزهر

گزیدگیعقربعلتبهمیرومرگشیوعدالیلمهمترین
ارتباطی،هایزیرساختاقتصادی،کمبودشدیدمحرومیت
.باشدمیمردمآگاهیعدمگاهودرمانیبهداشتی،
درانزندگیشمحوطهاستالزمکهباشنددرنظرداشتههاخانواده
وطهمرباداراتودولتوبرخوردارباشد،مناسبروشناییازهاشب

رخوردارببرقنعمتازروستاهاتمامىتاببرندکاربهراخودتالش
.شوند
درگوشهدیگراشیایوساختمانیمصالحهیزم،انبارباشدیادمان
بهموذیموجوداتسایروعقربتجمعبرایمناسبیمکانحیاط
رافاطبهتوجهبدونکهکودکانیشرایطایندروآوردمیوجود
عقربگزشبرایمناسبیطعمههستندبازیمشغولکفشبدون
.باشندمی
سیارببیمارجانحفظبرایزمانندادندستازگزیدگیعقربدر

خطربهرافردجانگرفتهصورتهاخوددرمانیگاهواستحیاتی
:پساندازد،می

هارستانبیماودرمانیمراکزبهسریعأوراکنارگذاشتهخوددرمانى
.نماییدخوداری...ونیشدرآوردنزدن،تیغازنمایید،مراجعه
بهنىوکپرنشیکپرهاحذفزمینهدراقدامیسالهاطیدرهادولت

هایازهسایندرکههاییخانوادهنیستندهنوزکمامااندکاربرده
همخانهبودنداراوجودباحتییاهستندساکنغیراستاندارد

فراموشامادارنداصرارزندگیبرایازکپرهااستفادهبرچنان
.استمیوظیفهاولینفرزندانمانجانازمراقبتوحفظنکنید
تمهیداتتماماستالزمهواگرماىآغازبهباتوجهروزهااین
بهکودکیهیچدادندستازشاهددیگرتاشوداندیشیدهالزم
.نباشیمگزیدگیعقربعلت
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به 98تندیس چهره هنر انقالب اسالمی در سال 
.حاج احمد یوسف زاده اهدا شد

ولینمایندهسلیمانییدادیعلحسنوالمسلمیناالسالمحجتحضورباکهمقدسدفاعپیشکسوتانازتجلیلآییندر
ثاراهللسپاهدهفرمانمعروفیحسینسردارکرمان،استاندارفداییمحمدجواددکترکرمان،جمعهامامواستاندرفقیه

ومقدسدفاعسوتانپیشکازجمعیوکرماناستاناسالمیانقالبهنریحوزهرئیساسدیمجتبیکرمان،استان
سهوبیستآن»کتابنویسندهزادهیوسفاحمدشد،برگزارمقدسدفاعهفتهازروزاولیندرشهدامعظمهایخانواده

.شدمعرفی۹۸سالدراسالمیانقالبهنرسالچهرهعنوانبه«اطفالاردوگاه»و«نفر
مانندمعیارهاییبهتوجهباو«اسالمیانقالبهنرهفته»ستادشدنفعالبااسالمیانقالبهنرسالچهرهانتخابروند
فعالیت»«انقالبیانجوهنرمندانبههنرآموزشخصوصدرارزندهسوابق»«باالمخاطبگسترهیاوانتشاربااثریخلق»

واکنش»«المیاسانقالبباهمسوهنریفرهنگیجریانسازیتجربهدارای»«انقالبهنریوفرهنگیجبههدرمؤثر
ایجادوکروناویروسشیوعدلیلبهاماشدآغاز۹۸سالماهبهمندر«فرهنگیمعارضجریانهایبههنرمندانه
انقالبهنرچهرهفیمعراسالمی،انقالبهنرهفتههایبرنامهلغووکرونابامبارزهملیستادسویازهاییمحدودیت
.افتادتعویقبهمقدسدفاعهفتهتااسالمی
استکرمانستانافاریابشهرستانمتولدآزادهونگارروزنامهنویسنده،شاعر،زاده،یوسفاحمدگزارش،اینبراساس

اردوگاه»و«نفرسهوبیستآن»،«شیرینرنج»،«قفسدرلبخند»هایکتاببهتوانمیایشانآثارترینمهمازکه
نوکرمان/.کرداشاره«اطفال
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