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آنکه به استقبال آینده می رود بیناترین است امام علی )ع(◄

ــته اند.  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــت، ادوار متفاوت ــاز فعالی ــان آغ ــگاه ها  از زم دانش
مأموریــت اصلــی دانشــگاه ها در ابتــدای شــکل گیری، آمــوزش و تربیــت 
ــل اوِل  ــگاه های نس ــوان دانش ــگاه ها به عن ــن رو دانش ــود. ازای ــانی ب ــروی انس نی
ــک  ــزء الینف ــز ج ــش نی ــج پژوه ــا به تدری ــوند، ام ــر می ش ــور تعبی ــوزش مح آم
آن شــد و نســل جدیــدی از دانشــگاه ها پدیــدار گردیــد کــه در آن هــا در کنــار 
ــه آن نســل دوم  ــد کــه ب ــز موردتوجــه بودن آمــوزش، فعالیت هــای پژوهشــی نی
دانشــگاه ها اطــاق می گــردد. در دنیــای رقابتــی امــروز و بــا توجــه بــه تحــوالت 
ــده  ــب ش ــوزش، موج ــازار آم ــی ب ــی و دگرگون ــادی و اجتماع ــعه اقتص در توس
اســت تــا دانشــگاه ها عهــده دار مســئولیت های جدیــدی در قبــال جامعــه شــوند. 
ــد و  ــروت آفرینن ــن و ث ــن، ارزش آفری ــردی، کارآفری ــن رویک ــا چنی دانشــگاه ها ب
ــگاه های  ــکل گیری دانش ــذا ش ــوند... ل ــده  می ش ــوم نامی ــل س ــگاه های نس دانش
»جامــع علمــی کاربــردی« بــر همیــن مبنــا صــورت گرفتــه اســت و امیــد اســت 
بــا جایــگاه و نقشــی متفــاوت از دانشــگاه های ســنتی بتوانــد تحــوالت فراوانــی را 
ــد آورد.  ــه پدی ــای صنعــت و جامع ــا ســایر بخش ه ــل ب ــن بخــش در تعام در ای
لــذا بــر آن شــدیم تــا بــا اســتعانت از خداونــد بــزرگ، همراهــی اســاتید فرهیختــه 
ــاک« رو  ــام »فرت ــا ن ــه انتشــار نشــریه ای ب ــدام ب ــی اق و شــما دانشــجویان گرام
ــگاری از  ــخ و آینده ن ــی راس ــا عزم ــم و ب ــدم برداری ــن ق ــده ای روش ــوی آین به س
موقعیــت کنونــی بــه موقعیــت مطلــوب در مســیر اهــداف دانشــگاه »جامــع علمــی 

کاربــردی« حرکــت نماییــم.

 مدیرمسئول نشریه
 زهره محمدی فر



سخن سردبیر◄

ــاز  ــف و نی ــای مختل ــاوری در حوزه ه ــش و فن ــد دان ــه رش ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــاد  ــوان نه ــگاه ها به عن ــه ی دانش ــص، وظیف ــای متخص ــه نیروه ــران ب ــه ای جامع
ــاس تر و  ــه روز حس ــد، روزب ــر و کارآم ــانی ماه ــروی انس ــت نی ــی در تربی اصل
ــت  ــرفت اس ــد و پیش ــال رش ــا در ح ــران م ــه ای ــود. ازآنجایی ک ــنگین تر می ش س
ــاش مضاعــف زمینه ســاز  ــا ت ــه ب ــاتید و دانشــجویان می باشــد ک ــده اس ــر عه ب
ــتن  ــا داش ــردی ب ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــوند. دانش ــی ش ــول و دگرگون ــن تح ای
ــش  ــن نق ــروی کارآفری ــت نی ــا و تربی ــون، مهارت ه ــوزِش فن ــم آم ــالت مه رس
پررنگــی در جامعــه دارد. بــا توجــه بــه نیــاز اقتصــاد ایــران بــه عــدم وابســتگی 
بــه کشــورهای دیگــر و بــاال بــردن هرچــه بیشــتر تولیــد ملــی، هرچقــدر جوانــان 
ــران  ــور ای ــند؛ کش ــر باش ــی کارآمدت ــی و مهارت ــف علم ــای مختل ــا در زمینه ه م

ــود. ــد ب ســرافرازتر خواه
 نشــریه دانشــگاهی فرتــاک قصــد دارد بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش دانشــگاه در 
بــاال بــردن آگاهــی علمــی و مهارتــی دانشــجویان، فعالیــت خــود را درزمینه هــای 
تخصصــی رشــته های علــوم تربیتــی، حقــوق، طراحــی لبــاس و حســابداری آغــاز 
ــر  ــه ب ــال جامع ــار مســئولیت دانشــگاه را در قب ــد گوشــه ای از ب ــا بتوان ــوده ت نم

عهــده بگیــرد.
امیداســت بــا عنایــت پــروردگار متعــال و حمایــت اســاتید و مدیــر محتــرم مرکــز 
»آمــوزش علمــی کاربــردی دانشــگاه الزهــرا واحــد تهــران چهــار«، ســرکار خانــم 
ــر در  ــر و مؤثرت ــه روز بالنده ت ــاک روزب ــریه فرت ــر؛ نش ــدی ف ــره محم ــر زه دکت

ــوزی شــود. ــی و مهارت آم ــوزه علم ح

سردبیر نشریه فرتاک
 شیرین اهلل بخش
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
برگزاری شورای تعامل با دانشجویان ◄

ــا حضــور  ــا دانشــجویان جلســه هم اندیشــی ب ــل بیشــتر ب ــاه به منظــور تعام ــر م ــرم مه ــل از شــروع ت قب
ــا حضــور رئیــس ، معــاون آموزشــی و کارشــناس  ــف در ســالن اجتماعــات ب ــدگان رشــته های مختل نماین
مرکــز برگــزار گردیــد در ایــن جلســه مــوارد رفاهــی، آموزشــی و فرهنگــی مرکــز  مــورد بحــث و گفتگــو 
ــه دانشــجویان به منظــور مشــارکت  ــال ب ــه نماینــدگان جهــت انتق ــی ب ــرار گرفــت و در انتهــا توصیه های ق
هــر چــه بیشــتر آنهــا در فعالیت هــای فرهنگــی ، برنامه هــای جانبــی مرکــز ، انجمن هــای علمــی و بســیج  

صــورت گرفــت.

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
برگزاری جلسه با مدیران گروههای آموزشی ◄

ــای  ــران گروه ه ــا مدی ــه ای ب ــاتید جلس ــا اس ــتر ب ــل بیش ــور تعام ــاه به منظ ــر م ــرم مه ــروع ت ــل از ش قب
آموزشــی در ســالن اجتماعــات بــا حضــور رئیــس، معــاون آموزشــی و کارشــناس مرکــز برگــزار گردیــد 
در ایــن جلســه  مــوارد و مشــکات آموزشــی، مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت و در انتهــا توصیه هایــی 
ــر مجموعــه خــود به منظــور همــکاری در  ــه اســاتید زی ــال ب ــران گروه هــای آموزشــی جهــت انتق ــه مدی ب
اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات آموزشــی، مشــارکت در توانمندســازی دانشــجویان،  برگــزاری کارگاه هــای 

تخصصــی و همــکاری در بازدیدهــای علمــی متناســب بــا رشــته دانشــجویان و ...... صــورت گرفــت.

اخبار مرکز  
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گزارش رویدادهای فرهنگى

ختم قرآن کریم ◄
    گزیده مطالب و سرفصل عناوین

جهت انس دانشجویان با قرآن کریم اجرای طرح "اولین ختم قرآن قرآن کریم مصباح الهدی" که از 
اول تیرماه آغاز و تا اربعین حسینی ادامه داشت توسط کانون قرآن و عترت برنامه ریزی و اجرا گردید. 
در این طرح 120 نفراز دانشجویان و کارکنان مرکز مشارکت نمودند. با این هدف که قرآن کریم در 
برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و اخرت می باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای 
انسان به سوی کمال است این قرآن به راهی هدایت می کند که مستقیم ترین راه هاست … کسانی که با 
قرآن مأنوسند به کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می دهند . قران کریم، انسان را به زندگی کردن 

با معیارهای و ارزش های انسانی واسام دعوت می کند.
به بهشت  او  پیشوای  حضرت علی )ع(می فرماید: )هر کس قرآن را پیش روی خود قرار داد،رهبر و 

خواهد بود و هر کس آن را به پشت سرافکند طردکننده و سوق دهنده او به سوی جهنم خواهد بود(
قرآن مجید عامل 1( صعود به بهشت ( 2مایه خرمی دل ها ۳ ( دریای بیکران معرفت و ۴( یگانه عامل 
توانگری است که عامل اصلی هدایت گر و تربیت کنننده افراد و جوامع بشری به سوی کمال و نیل به 
ارزش های اخاقی و انسانی است.اگر کسی بخواهد به نحو حقیقت اسام و انسان و جهان و را بشناسد 
چاره ای جز مراجعه به قران مجید ندارد. در این کتاب الهی ،آنچه آمده هماهنگ با تمام شئون انسان 

و منطبق بر نظام احسن خلقت است.

فعالیت کانون قرآن 



گاهنامه مرکز آموزش- کاربردی  علمی  جهاددانشگاهی تهران 4 8

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
نشست تخصصی بررسی جریان سیزده آبان ماه ◄

روز 1۳ آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر 
ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به 

یادماندنی به ثبت رسیده است. 
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه در 1۳ آبان 1۳۴۳، 1۳ آبان 1۳57 که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر 
النه جاسوسی در 1۳ آبان 1۳58 عنوان این سه واقعه تاریخی است که نمی توان هیچ یک را از نظر اهمیت 
نسبت به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را 
به نحوی تغییر داده است. در این نشست تخصصی استاد به تحلیل وقایع سیاسی کشور پرداخت و اهداف و نقشه های 
ایران  زانو درآوردن  به  در  را  اروپایی  از جمله سران کشورهای  آنان  و همدستان  آمریکا  منطقه،  کشورهای 
مورد برسی قرار داد و در انتهای جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت. قابل ذکر است  این نشست از طرف 

دانشجویان مورد استقبال زیادی قرار گرفت و در انتها از دانشجویان پذیرایی شد.

گى
رهن

ی ف
ها

داد
روی

ش 
زار

گ
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین حسینی )ع( ◄

روز اربعیــن، نخســتین زیــارت امــام حســین)ع(  در نخســتین اربعیــن، توســط جابــر بــن عبــداهلل انصــاری 
صــورت گرفتــه اســت و از آن پــس ائمــه اطهــار )علیهــم الســام( کــه از هــر فرصتــی بــرای رواج زیــارت 
امــام حســین)ع ( بهــره می گرفتنــد، آن روز را کــه نخســتین زیــارت در آن انجــام شــده ، به عنــوان روزی 
کــه زیــارت امــام حســین)ع ( در آن مســتحب اســت ، اعــام فرمودنــد.  متــن زیــارت اربعیــن هــم ازســوی 
حضــرت صــادق)ع( انشــاء شــده و بــا داشــتن مضامینــی عالــی ، شــیعیان را از زیــارت حضــرت در ایــن روز 
برخــوردار می کنــد. اهمیــت خوانــدن زیــارت اربعیــن تاجایــی اســت کــه از عائــم شــیعه دانســته شــده 
اســت ، درســت آن گونــه کــه بلنــد خوانــدن بســم اهلل در نمــاز و خوانــدن پنجــاه و یــک رکعــت نمــاز در 
ــژه  ــت وی ــت و دارای اهمی ــده اس ــوان ش ــودن عن ــیعه ب ــم ش ــماری ، از عائ ــات بی ش ــبانه روز در روای ش
ــده اســت : »... و  ــن نهضــت آم ــام حســین )ع ( از ای ــاره هــدف ام ــارت در ب ــن زی می باشــد. در بخشــی از ای
بــذل مهجتــه فیــک لیســتنقذ عبــادک مــن الجهالــة و حیــرة الضالــة ... و قــد تــوازر علیــه مــن غّرتــه الدنیــا و 
بــاع حّظــه بــاالرذل االدنــی ؛ خدایــا، امــام حســین)ع ( همــه چیــزش را بــرای نجــات بندگانــت از نابخــردی و 
سرگشــتگی و ضالــت در راه تــو داده، در حالــی کــه مشــتی فریــب خــورده، کــه انســانیت خــود را بــه دنیــای 
پســت فروخته انــد، بــر ضــد وی شــوریده، آن حضــرت را بــه شــهادت رســاندند. در ایــن مراســم بعــد از خواندن 
زیــارت اربعیــن و عاشــورا ذکــر مصیبــت و مداحــی توســط یکــی از مداحــان اهــل بیــت )ع(  صــورت گرفــت و 

در انتهــا بــا شــله زرد از دانشــجویان پذیرایــی صــورت گرفــت.
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
برگزاری نمایشگاه به مناسبت " تجلیل از هفته دفاع مقدس"◄

ــب و آزاده در  ــی نجی ــه ملت ــرف و حماس ــی از ش ــود، دنیای ــدس می ش ــاع مق ــادی از دف ــه ی ــی ک هنگام
ــا  ــه ب ــی ک ــی دارد. ملت ــی م ــا ارزان ــه م ــای خاصــی ب ــت و صف ــر معنوی ــه عط ــود ک ــی می ش ــان تداع اذه
ــه نمایــش گذاشــتند و  ــت« را ب ــر والی ــد در براب ــی حماســه آفرین مفهــوم روشــن »تعب ــرورش رزمندگان پ
بــا انگیــزه »ادای تکلیــف« در پــی »مرجــع و رهبــر« خــود ســر از پــا نشــناخته، بــه جبهه هــای حــق علیــه 
باطــل شــتافتند و طلــوع عشــقی بی بدیــل را ترســیم کردنــد و بــه پیــروزی بزرگــی کــه حفاظــت از وجــب 
ــذا جهــت تجلیــل از  ــد. ل ــود دســت یازیدن ــه وجــب ســرزمین اســامی و صیانــت از مکتــب و عقیــده ب ب
ایــن عزیــزان نمایشــگاهی از رشــادت ها و ایثــار جوانــان ایــن مــرز و بــوم در هفتــه دفــاع مقــدس در ایــن 

ــد. مرکــز  برگزارگردی
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
نشست تخصصی غدیر از تاریخ تا اعتقاد  ◄

کانون قرآن و عترت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۴ با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
دانشگاه جامع علمی کاربردی نشست تخصصی غدیر از تاریخ تا اعتقاد را به مناسبت عید غدیر و والیت علی 
ابن ابیطالب )ع(  با مشارکت50 نفر از دانشجوبان این مرکز در تاریخ 28 مرداد ماه سال98 با سخنرانی استاد 
مهدی دقیقی) استاد حوزه و دانشگاه(  برگزار نمود. ایشان عنوان کردند باید دید واقعه غدیر یک واقعه تاریخی 
است و باید با آن برخورد تاریخی بنمائیم. وی عنوان کرد اگر ما واقعه غدیر را از جنس تاریخ بدانیم کاما 
واضح و روشن است که در قبال تاریخ و و قایع آن مسئولیتی متوجه ما انسان ها نخواهد شد بلکه تاریخ به ما 
آگاهی می دهد که چه وقایعی در آن زمان رخ داده است اما اگر ما غدیر را از جنس اعتقاد قلمداد نماییم ما 
انسانها در قبال آن رخداد مسئولیت پیدا خواهیم نمود. در اینجا خرد انسان و اندیشه اندیشه ورزان در قبول این 

اعتقاد ؛ فرد معتقد را مسئول می شمارد.
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 برگزاری مراسم دعاء پر فیض عرفه:◄
    گزیده مطالب و سرفصل عناوین

روز عرفــه، روز رحمــت عــام الهــی اســت، دعــای در ایــن روز نیــز، زمینــه ســاز تجلـّـی مغفــرت و آمــرزش 
خــدا نســبت بــه بنــدگان اســت بــا توجــه بــه برگــزاری کاســهای تــرم تابســتان و اشــتیاق دانشــجویان 
ــه  ــدام ب ــنبه 98/05/20 ا ق ــرت در روز یکش ــرآن و عت ــون ق ــه کان ــاء روز عرف ــرکت در دع ــت ش جه
برگــزاری مراســم دعــاء پــر فیــض عرفــه بــا مداحــی جنــاب آقــای در نمازخانــه مرکــز نمــود . فریضــه 
مهــم در روز عرفــه زیــارت امــام حســین )ع ( اســت کــه در حدیــث آمــده اســت خداونــد قبــل از آنکــه 
بــه ســرزمین عرفــات نظــر کنــد، بــه زایریــن امــام حســین)ع ( نظــر مي افکنــد و ایــن نظــر افکنــدن در 
زمان هــاي حســاس و سرنوشت ســاز ماننــد شــب قــدر، عیــد فطــر، عیــد قربــان و عیــد غدیــر مي باشــد 

کــه افضــل اعمــال در ایــن زمان هــا زیــارت امــام حســین)ع ( اســت.
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
بزرگداشت مقام استاد◄

با توجه به بزرگداشت روز معلم وتجلیل از مقام استاد روز چهارشنبه مورخ 1۳98/02/11 طی مراسمی از 
زحمات اساتید محترم مرکز تجلیل به عمل آمد و هدایایی به همین مناسبت خدمتشان تقدیم گردید.
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
مسابقه آشپزی ایرانی با طعم خالقیت ◄

  بــا توجــه بــه ایــن کــه نســل جــوان بــه غذاهــای فســت فــود و فــرآوری شــده تمایــل پیــدا کرده انــد  و 
ایــن امــر زمینــه بیماری هایــی از قبیــل ســرطان، چاقــی مفــرط ، بیماری هــای گوارشــی و... را فراهــم نمــوده 
ــی و آشــنا ســاختن نســل  ــی و محل ــل ایران ــای اصی ــگ غذاه ــاء فرهن ــن منظــور جهــت احی اســت به همی
جــوان بــا ایــن غذاهــا و ترویــج غذاهــای ســالم،  مســابقه ســفره ایرانــی " طعــم فرهنــگ غذاهــای ســنتی 
و محلــی  بــا رویکــرد خاقیــت، نــوآوری و غــذای ســالم " شــامل پیــش غــذا، غــذای اصلــی ، نوشــیدنی و دســر 
در مرکــز علمــی کاربــردی جهــاد دانشــگاهی تهــران ۴ برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال دانشــجویان مواجــه 

گردیــد و در انتهــا بــه برنــدگان ایــن مســابقه جوایــزی اهــداء شــد.
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روانشناسى 

1(شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن.
ــاق  ــت اتف ــه در اطراف ــه آنچ ــاش همیش ــته ب ــار نداش 2(انتظ

ــد. ــو باش ــل ت ــق می ــد مطاب می افت
۳(هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.

۴(از ســختی ها و مشــکات زندگــی اســتقبال کــن و بــا غلبــه بــر 
آن هــا بــه خــود پــاداش بــده.

5(اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.
6(انتظــار نداشــته بــاش بــا منفــی نگــری جســمی ســالم داشــته 

باشــی.
7(با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده.
8(از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش.

ــر  ــران مه ــه دیگ ــی ب ــی نمی توان ــان نباش ــود مهرب ــا خ ــا ب 9(ت
ــورزی. ب

10(قبل از مطمئن شدن در مورد هیچ کاری قضاوت نکن.

نویسنده: طاهره  بینایی

چگونه شاد باشم؟◄
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 -

آیا تابه حال شـده نسـبت به کارهایـی که انجـام داده اید حس 
باشـید؟ نداشـته  خوبـی 

- آیـا در بیشـتر موقعیت هـا از ارتبـاط بـا افـراد جدیـد 
می ترسـید؟

- آیا می توانید به راحتی »نه« بگویید؟
- آیـا توانمندی هـای خـود را می شناسـید و آن هـا را بـاور 

دارید؟
- آیا نسبت به توانمندی های خود شک دارید؟

اگـر جـواب شـما به اکثـر سـؤاالت باال »بله« اسـت شـما 
دچـار کمبـود اعتمادبه نفس هسـتید.

اعتمادبه نفـس یکـی از فاکتورهـای الزم برای پیشـرفت در 
زندگـی عاطفـی، کار و روابط اجتماعی اسـت

حال به این سؤال می رسیم که اعتمادبه نفس چیست؟
اعتمادبه نفـس یکـی از بنیادی ترین بخش های شـخصیت هر 

فـرد اسـت که بر تمـام جوانـب زندگی او تأثیـر می گذارد.
اعتمادبه نفـس یعنـی دوسـت داشـتن خـود و راضـی بودن 
از خـود، بـاور داشـتن توانمندی هـا و توانایی هـای فـردی، 
اهمیـت نـدادن بـه گفتـار و قضاوت ها و طرز فکـر دیگران 

نسـبت بـه خود.
اعتمادبه نفـس تـا حـدی ذاتـی اسـت ولی بخـش بزرگی از 

این حس، اکتسـابی اسـت.
باالیـی  بسـیار  اعتمادبه نفـس  دارای  افـراد  بعضـی 
هـم  شـرایط  در سـخت ترین  حتـی  به طوری کـه  هسـتند 
افـرادی هـم  امـا برعکـس  باالیـی دارنـد  اعتمادبه نفـس 
هسـتند کـه حتـی بـا داشـتن توانمندی هـای بسـیار دچار 

کمبـود اعتمادبه نفـس هسـتند و بـا کوچک تریـن حرف یا 
رفتـاری از دیگـران دچـار حـس بـد می شـوند.

ایـن افـراد معموالً شـناخت کامـل از خـود و توانمندی های 
خـود ندارنـد. ایـن افراد معمـوالً در زندگی خود انسـان های 

موفقی نیسـتند.
سـؤالی کـه در اینجا ممکـن اسـت برایتان پیـش بیاید این 
اسـت کـه چطور می شـود که فـردی اعتمادبه نفـس پایینی 

داشـته باشد؟
اسـت،  اکتسـابی  اعتمادبه نفـس  از حـس  بزرگـی  بخـش 
چـه اتفاقـی می افتـد کـه فـرد دچـار کمبـود اعتمادبه نفس 

می شـود.
همان طـور کـه می دانیـم بخـش اعظـم شـخصیت مـا در 
کودکـی شـکل می گیـرد و اعتمادبه نفـس هم از ایـن قاعده 
مسـتثنا نیسـت. در اینجـا تعـدادی از عواملـی را که باعث 
می شـود. فـرد اعتمادبه نفـس پایینـی داشـته باشـد توضیح 

می دهیـم:
والدیـن، اولیـن افـرادی هسـتند کـه نقـش مهمـی در بـاال 

بـردن یـا از بیـن بـردن اعتمادبه نفـس دارنـد.
ایـن سـؤال برایتـان پیـش می آیـد کـه چگونـه حرف هـا 
و نقدهایـی کـه مـا از کودکـی می شـنویم در شـکل گیری 

اعتمادبه نفـس مـا بسـیار مهـم هسـتند.
متأسـفانه بسـیاری از والدیـن بـا گفتـن جماتـی همچـون : 
»تـو نمی توانـی، نکـن، خراب می شـه، دیـدی گفتـم و ...« در 
کـودکان حس شکسـت و شـرم ایجاد می کنند کـه درنهایت 

منجـر بـه از بیـن رفتـن اعتمادبه نفـس کودک می شـود.
یکی دیگر از عواملی که می تواند اعتمادبه نفس فرد را 

اعتماد به نفس ◄
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کاهـش دهـد، بی توجهـی کـردن والدین بـه موفقیت های 
کـودک اسـت کـه باعـث بـه وجـود آمـدن ایـن حـس 
در کـودک می شـود کـه موقعیت هـای او هیـچ ارزشـی 
بـرای دیگـران نـدارد و کودک حـس نادیده شـدن پیدا 

می کنـد.
عامـل دیگـر، دعـوا و جروبحث هـای والدیـن اسـت کـه 
باعـث ایجـاد حس تـرس و آشـفتگی در کودک می شـود 
و ممکـن اسـت ایـن حـس در کـودک ایجاد شـود که او 

نـدارد. حامی 
می توانـد  کـه  بودنـد  مـواردی  از  نمونـه  چنـد  این هـا 
ایـن  نبـودن  و  ببـرد  بیـن  از  را  اعتمادبه نفـس کـودک 
حـس هـم در کودکـی هـم در بزرگ سـالی بـرای فـرد 
مشکل سـاز می شـود و روی زندگـی فـرد تأثیـر مسـتقیم 

دارد.
- حـال خبـر خـوب ایـن اسـت کـه فـرد می توانـد ایـن 
حـس را در خـود تقویـت کنـد، درواقـع اعتمادبه نفـس 
مثـل عضلـه ای اسـت که می شـود آن را تقویـت کرد که 

ایـن کار احتیـاج بـه تمریـن و صرف زمـان دارد.
- حــال خبــر خــوب ایــن اســت کــه فــرد می توانــد ایــن 
ــس  ــع اعتمادبه نف ــد، درواق ــت کن ــود تقوی ــس را در خ ح
ــت کــرد  ــه ای اســت کــه می شــود آن را تقوی ــل عضل مث

کــه ایــن کار احتیــاج بــه تمریــن و صــرف زمــان دارد.
راهکارهــای بســیاری بــرای بــاال بــردن ایــن حــس وجــود 
دارد کــه در زیــر بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره می کنیــم:

ــی  ــذ و قلم ــن راه کاغ ــدم در ای ــن ق ــتن اولی ــرای برداش ب
ــد  ــود را هرچن ــای خ ــا و توانایی ه ــد و توانمندی ه برداری
ــد در روز  ــردی می توان ــر ف ــًا اگ ــید مث ــک بنویس کوچ
ــی  ــن یعن ــد ای ــف درســت کن ــذای مختل ــدل غ ــار م چه
توانمنــدی یــا مثــًا اگــر کســی بــا درآمــد کــم می توانــد 
بازهــم پس انــداز کنــد ایــن توانمنــدی آن فــرد را نشــان 

می دهــد.
ــی  ــه حت ــود ک ــن ب ــا ای ــن مثال ه ــور از ای منظ
ــی  ــا توانای ــن کاره ــد ای ــر فکــر می کنی اگ
ــه  ــد و هم ــتباه می کنی ــت اش نیس
مــوارد ارزشــمند هســتند.

ــن  ــی از مهم تری یک
بــرای  روش هــا 

بــاال بــردن اعتمادبه نفس، مقایســه نکــردن خود بــا دیگران 
اســت بــه عبارتــی خودتــان را بــا خودتــان مقایســه کنیــد 
نــه بــا دیگــران. اگــر دیــدن موفقیت هــای دیگــران باعــث 
می شــود شــما حــس خوبــی نســبت بــه خودتــان نداشــته 
باشــید، ســعی کنیــد تمرکزتــان بیشــتر روی خودتان باشــد 
و بــه خودتــان یــادآوری کنیــد کــه »مــن هــم می توانــم« 
و بــه قولــی خودتــان را بــا دیروزتــان مقایســه کنیــد نــه بــا 

دیگــران.
و آخریــن راهــکاری کــه در ایــن قســمت بــه آن 
ــت، از  ــد اس ــای ب ــتن عادت ه ــار گذاش ــم، کن می پردازی
ســرزنش کــردن خــود دســت بردارید. صحبت هــای 
منفــی در رابطــه بــا خودتــان را متوقــف کنیــد و از خودتان 
ــا  ــود را ب ــان خ ــت و زم ــز وق ــد هرگ ــی نکنی عیب جوی
ــد.  ــد نیســتند ســپری نکنی ــرای شــما مفی ــرادی کــه ب اف
ــم در حــال شــماتت شــما  ــًا کســانی کــه به طــور دائ مث
هســتند یــا از کســانی کــه به ظاهــر دوســت شــما هســتند 
ولــی در باطــن مانــع رشــد و پیشــرفت شــما می شــوند و از 
بــودن در کنارشــان حــس خوبــی نمی گیریــد دوری کنیــد. 
حــس رنــج، دلخــوری و خشــم را بــا خودتــان حمــل نکنید.

ایــن روش هــا چنــد نمونــه از راهکارهــا بــرای بــاال بــردن 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــس بودن ــت اعتمادبه نف و تقوی
ــس  ــرده و ح ــت ک ــود را تقوی ــس خ ــا اعتمادبه نف از آن ه
ــردی  ــی ف ــید وقت ــته باش ــود داش ــه خ ــری نســبت ب بهت
خــودش را دوســت داشــته باشــد و حــس خوبــی نســبت 
بــه خــود داشــته باشــد ناخــودآگاه ایــن حــس خــوب را به 
اطرافیانــش هــم خواهــد داشــت.؛ و در پایــان ایــن جملــه را 
همــواره بــا خــود تکــرار کنیــد کــه »مــن عالــی هســتم و 

ــم« ــن می توان م

سولماز دادمنش
روانشناس تربیتی
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گزارش کارگاه های تخصصى

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
کارگاه آموزش مقدماتی بازیهای ریتمیک در کارگاه مادر و کودک◄

ــی  ــر آمــوزش داده شــد: طراحــی و اجــرای بازی هــای ریتمیــک به صــورت عمل ــوارد زی ــن کارگاه م در ای
ــوزش  ــوه آم ــیقی ، نح ــازی و موس ــق ب ــودکان از طری ــارکت ک ــب مش ــر و جل ــاط موث ــردی ، ارتب و کارب
ــی  ــیقیایی و جنبش ــوش موس ــت ه ــک ، تقوی ــای ریتمی ــیله بازی ه ــی بوس ــه آوازی حرکت ــای پای مهارت ه

ــودکان و....  ــی ک حرکت

تربیت مربی پیش دبستان 
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
کارگاه تخصصی شیوه های فرزند پروری مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر◄

انجمن علمی تربیت مربی پیش دبستان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی 
فاطمه)ص(  ازدواج حضرت  مناسبت  به  را  نگر  مثبت  برروانشناسی  مبتنی  پروری   فرزند  شیوه های  نشست 
با امام علی )ع(  با مشارکت 60 نفر از دانشجوبان این مرکز در تاریخ  1۳ مرداد ماه سال98 با سخنرانی 
جناب آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد )روانشناس کودک و مدرس دانشگاه( برگزار نمودند. ایشان فرمودند: 
فرزندپروری در واقع ترکیب استراتژی هایی است که در مسیر رشد فرزند خود اتخاذ کرده اید . کسانی که 
با مفهوم روانشناسی مثبت گرا آشنا نیستند، ممکن است این اصطاح را با مثبت اندیشی یا تفکر مثبت که در 
بسیاری از آموزش های انگیزشی مورد تاکید قرار می گیرد، یکسان فرض کنند اما روانشناسی مثبت گرا، یکی 
از زیرمجموعه های روانشناسی علمی و بر پایه تحقیقات ایجاد شده است. حوزه ای که به صورت جدی و رسمی، 
نخستین بار توسط مارتین سلیگمن مورد توجه قرار گرفته است. فرزندپروري مثبت رویکردي است که هدف 
آن رشد و پرورش کودکان به روشي سازنده و هدف دار است. این روش والدین را به مهارت هایي مجهز مي سازد 
که با توانایي بیشتري مدیریت رفتاري کودکان خود را به انجام برسانند و از روش تجربه و خطا پرهیز نمایند. 
فرزنداني که با این شیوه بزرگ مي شوند ذخایر رفتاري بیشتري داشته و خود به مهارت هاي الزم براي زندگي 

در کنار دیگران دست مي یابند.
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
کارگاه آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سالمت روان◄

بهداشــت روان فقــط بــه مفهــوم نداشــتن بیمــاري روانــی نیســت بلکــه حالتــي از رفــاه اســت کــه در آن 
ــد ، فعالیت هــاي شــغلي،  ــه کن ــا اســترس هاي زندگــي مقابل ــادر اســت ب ــش را مي شناســد و ق ــرد توانائي های ف
خانوادگــي ، اجتماعــي یــا تحصیلــي خــود را بخوبــي انجــام دهــد و روابــط اجتماعــي خوبــي بــا دیگــران برقرار 
ــج  ــي رن ــه کســاني کــه از اختــاالت روان ــه فقــط ب ــوط اســت ن ــه همــه مــا مرب ــد. بهداشــت روان ب نمای
ــن هــدف برنامــه  ــراد جامعــه عمده تری ــي وحفــظ بهداشــت روان اف ــد پیشــگیري از اختــاالت روان مي برن
ــا کنتــرل  ــادر می ســازد ت ــاء بهداشــت روان فرآینــدی اســت کــه مــردم را ق بهداشــت روان اســت . ارتق
بیشــتری بــر سامتشــان داشــته باشــند و کیفیــت زندگــی خــود را بــاال ببرنــد فرصت هایــی را بــرای ســالم 
ــیگار و  ــدم مصــرف س ــه مناســب ، ورزش ، ع ــر تغذی ــی نظی ــل اجتماع ــد . عوام زیســتن به دســت بیاورن
مــواد مخــدر ، اجتنــاب از رفتارهــای جنســی پــر خطــر ، روابــط اجتماعــی کافــی و ســالم و شــغل مناســب 
می توانــد در حفــظ بهداشــت روان افــراد نقــش به ســزایی داشــته باشــد. در ایــن کارگاه روش هــای مقابلــه 

بــا اســترس و ایجــاد روابــط صحیــح اجتماعــی مــورد بحــث قــرار گرفــت

هفته سالمت و روان- دفتر مشاوره
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تکنولوژی آموزشى

 مدرســه یــک موجــود زنــده اســت موجــودی کــه متولــد 
می شــود تغذیــه مــی کنــد حرکــت می کنــد رشــد 
می کنــد هــدف دارد وتکامــل مــی یابد.اعضــاء وجــوارح 
ایــن موجــود زنــده عبارتنــد از:دانــش آمــوزان معلمــان 
مربیــان اداره کننــدگان ودر مفهــوم نویــن وتکامــل 
ــا  ــم پیونده ــن اعضــاء باه ــدران ومادران.ای ــه اش پ یافت
یــک  دارند.مدرســه  واساســی  بنیانــی  وارتباط هــای 
موجــود زنــده بســیار پیچیــده اســت بنابرایــن پژوهــش 
بــرای ایــن موجــود زنــده الزم وضــروری اســت.                                                                                         
مدرســه                                                                                                   و  درس  کاس  در  پژوهــش  ضــرورت 
پژوهــش یعنــی اقــدام بــه تاشــی کــه بتوانیــم از طریــق 
آن اطاعــات بیشــتر بدســت آوریــم. مفهــوم پژوهــش 
ــا  ــا جســتجوی واقعیت ه ــی ی ــا واقعیت گرای مســاوی اســت ب
ــز  ــه هرگ ــزی ک ــت گری ــل واقعی ــه مقاب ــت نقط درس
ــم  ــا باه ــک ی ــم نزدی ــه ه ــن دو نقطــه را ب ــوان ای نمی ت
جمــع کــرد. عالی تریــن هــدف پژوهــش در کاس درس 
ومدرســه ســوق دادن دانش آمــوزان بــه واقعیت گرایــی اســت 
ــا حقیقــت جــو باربیاینــد . ویژگــی حقیقــت جویــان از  ت
ــداوم  ــر وتفکرم ــز فک ــه تمرک ــن ب ــف: خوگرفت ــر پال نظ
ومفاهیمــی  ازتعصــب  پرهیــز  واقعیت هــا  دریافــت 
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــتند آم ــازگار نیس ــه س ــا تجرب ــه ب ک
ــاش  ــودن ت ــن ب ــرر فروت ــای مک ــش وتجربه ه آزمای
بــرای یافتــن واقعیــت. بــا پژوهش هــای کاســی 
ومدرســه ای مــی وان یادگیرنــدگان )دانش آمــوزان( 
و  داد  قــرار  نادانســته  وضعیت هــای  برابــر  رادر 
به ســوی "اندیشــه ورزی" بــه حرکــت واداشــت.  
ــکاوی  ــس کنج ــه ای ح ــی ومدرس ــای کاس پژوهش ه
وحقیقت جویــی در دانش آمــوزان راتحریــک نمــوده 

می نمایــد. وتقویــت 
بــا پژوهش هــای کاســی ومدرســه ای الگویــی فراهــم 
درمــورد  جســتجوگری  فعالیت هــای  کــه  می شــود 
بســیاری از مطالــب درســی قابــل اجــرا باشــد و از 
خودپویایــی  خودبــاوری  می توانیــم  طریــق  ایــن 
ــای  ــق پژوهش ه ــم. ازطری ــه کنی ــی را نهادین خودجوی
کاســی ومدرســه ای بســیاری ازموضوعــات را کــه 
در شــرایط زمانــی و مکانــی مدرســه ودر زندگــی 
بومــی فرهنگــی و اجتماعــی دانش آمــوزان وجــود 
دارنــد بــه آنــان یــاد بدهیــم تاخودشــان را از مرحلــه 
وبی دلیــل  بی اســاس  وگمان هــای  حدس هــا 
قضاوت  هــای  بــه  کننــد  وعــادت  بکشــند  بیــرون 
آورنــد.                                                                                                                              روی  دانســته  و  آشــکار  منطقــی  ســنجیده 
پژوهش هــای کاســی ومدرســه ای موجــب می شــود 
ــذت  ــبب خواهی ل ــی وس ــوزان ازعلت جوی ــه دانش آم ک
ببرنــد ونســلی پرسشــگر بارآینــد. نســلی کــه پرسشــگر 

پــرورش نیابــد الجــرم بایــد پذیرش گــر باشــد. انســان 
وتفکرزدایــی  تفکــرزدا  انســان  یعنــی  پذیرشــگر 
همــراه  انســان  اســت.آفرینش  آفرینــش  خــاف 
در  وپرسشــگری  اســت  یاتعقــل  تفکــر  باموهبــت 
ــت.  ــده اس ــاده ش ــی نه ــت اله ــن موهب ــت ای سرش
ــخ  ــی کــوه ی دانش آمــوز پژوهشــگر تنهــا ســطح بیرون
ــدازه  ــا ان ــم ی ــه حج ــد بلک ــگاه نمی کن ــل آب را ن داخ
ــت  ــان اس ــر آب پنه ــه در زی ــز ک ــی آن را نی حقیق

می کنــد.                                                                                                                              مشــاهده 
ــگاه  ــش در دانش ــای پژوه ــه زیربن ــش در مدرس "پژوه
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت ب ــم وتربی ــن تعلی ــت" متخصصی اس
ــاز  ــه آغ ــش را از مدرس ــد کار پژوه ــه بای ــیده اند ک رس
کنیــم براســاس روش هــای یاددهــی مبتنــی بــر تحقیــق 
وپژوهــش. همچنیــن اســتفاده از پژوهــش در کاس هــای 
ــاد  ــاوری واعتم ــش خودب ــث افزای ــدارس باع درس وم

بنفــس دانش آمــوزان می شــود.                                                                 
ــی در  ــث پژوهش ــدن مباح ــا از گنجان ــن هدف ه اصلی تری
ــر  ــی ب ــای مبتن ــتفاده از روش ه ــی و اس ــای درس کتاب ه
تحقیــق در آمــوزش مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــه شــرح 

ــند: ــر می باش زی
  1-پــرورش نســل پژوهشــگر وارتقــای مهــارت در 
تفکرمنطقــی بــه ایــن دلیــل کــه بــدون تفکــر منطقــی نمــی 

ــت.      ــانی داش ــی انس ــوان زندگ ت
بــاور کــه هرکــس در هــر  ایــن  2–اســتوارکردن 
ــرد  ــاد بگی ــد ی ــد بای ــی کن ــی م ــه زندگ ــی ک موضع
بــه  کنــد  تحلیــل  کــن  کاوش  را  هایــش  مســئله 
بیندیشــد.                                                                                                         آنهــا  حــل  راه  وبــه  برســد  شــناخت 
ــا  ــادی جســتجوی رازه ــی ع ــای زندگ ۳–کشــف معماه

آنهاســت.    وفهمیــدن  ویافتــن  آنهــا  ورمزهــای 
ــد در  ــی تردی ــه ب ــت ک ــی اس ــا اهداف ــن باوره ــه ای  تیج
ــه آنچــه  ــازه ای ب ــر دانــش واطاعــات ت ســطحی فراگیرت

ــد.           ــی افزای ــه هســت م ک
 نویسنده :صفرزاده                                                     

    جایگاه پژوهش وفناوری درمدارس ونقش آن در تثبیت یادگیری دانش آموزان◄
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ــف  ــرای توصی ــی ب ــی کل ــی مفهوم ــی واجتماع جوروان
توضیــح و تبییــن ویژگی هــای خــاص یــک کاس درس 
اســت و تاثیرمعنــاداری برپیشــرفت تحصیلــی فراگیــران 
ــه  ــیع کلم ــای وس ــه معن ــوان ب ــوکاس را می ت دارد. ج
بــه حالــت ومحیطــی اطــاق نمــود کــه ازطریــق قواعــد 
ومقــررات وضــع شــده نحــوه تعامــل معلــم وفراگیــران 
ــزان  ــر می ــد ب ــی می توان ــرایط فیزیک ــم ش ــیوه تنظی ش
ــال 1960  ــته باشد.درس ــزایی داش ــر بس ــری تاثی یادگی
پرسشــنامه جــو کاس ســاخته شــد ودر تحقیقــی 
ــاروش فراتحلیــل توســط محققینــی چــون ونــگ  کــه ب
 والبــرگ اجراشــد مشــخص شــد کــه جــوکاس یکــی 
ــران  ــرفت فراگی ــل تاثیرگذاربرپیش ــن عوام از مهمتری
همــکاری  199۴ســازمان  است.درســال  بــوده 
ــازده کشــور را  وتوســعه اقتصــادی روش تدریــس ی
ــت در کاس  ــو مثب ــد ج ــه ش ــرد ومتوج ــه ک مطالع
به عنــوان ویژگــی اصلــی معلمــان بســیار خــوب اســت.                                                                                                                                       
معلــم  رابطــه  کاس:  در  خوشــایند  محیــط 
وفراگیرمی توانــد حالت هــای مختلفــی داشــته باشــد 
مثــل رفتارهــای خشــک ورســمی یــا رفتارهایــی 
بــرای  وحمایتــی  گــرم  محیــط  وگــرم.  صمیمانــه 
کارآمــدی معلــم بویــژه تشــویق فراگیــران به مشــارکت 

ســازنده در آمــوزش ویادگیــری حائــز اهمیــت اســت.
ــه  ــوه رابط ــوکاس نح ــه از ج ــن جنب ــن مهمتری بنابرای

ــت.     ــران اس ــم وفراگی معل
ــن  ــی کاس ای ــی اجتماع ــو روان ــاره ج ــم درب ــه مه نکت
ــای  ــی از مولفه ه ــوان یک ــو کاس به عن ــه ج ــت ک اس
ــز  ــرد موفقیت آمی ــر کارک ــری ب ــتم یادگی ــم سیس مه
مــدارس تاثیــر زیــادی داشــته وکل سیســتم آمــوزش را 
ــد. از مشــخصه های  ــت می کن ــت هدای ــه ســمت موفقی ب
جوروانــی اجتماعــی مطلــوب کاس درس می تــوان بــه 

ایــن مــوارد اشــاره نمــود 
ــوان  ــری به عن ــد یادگی ــران در فراین  -مشــارکت فراگی

یــک یادگیرنــده فعــال  
ــن  ــت بی ــوب ادب ومتان ــی درچهارچ ــط صمیم  -رواب

ــران ــم وفراگی معل
 -برقراری نظم ومقررات در کاس  

 -سازماندهی مطالب آموزشی  
 -اهمیت دادن به تاش وانجام وظایف فراگیران

     نویسنده: دکترمحمدحسین ساکت

جو روانی اجتماعی کالس درس◄
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ــا امــروز محققــان و پژوهشــگران امــر تعلیــم  از گذشــته ت
ــر  ــن ام ــر ای ــاش خــود را ب ــواره ســعی و ت ــت هم و تربی
ــم و  ــر تعلی ــوان ام ــه می ت ــه چگون ــته اند ک ــوف داش معط

چنــان  را  تربیــت 
ــه  ــود ک ــش نم لذت بخ

ــدگار  ــری مان ــدگان اث ــن یادگیرن ــر ذه ب
ــال راه و روشــی  ــه دنب ــواره ب ــن رو هم ــذارد. ازای برجــای گ
بــرای ایــن امــر مهــم بــوده و هســتیم و کتاب هــا و مقــاالت 
ــادی در راســتای ایــن موضــوع تهیــه و  و پژوهش هــای زی
ــوز  ــوان دانش آم ــه می ت ــت. چگون ــده اس ــر گردی منتش
ــور و عاقه منــد ســاخت  ــان متبل را در حیــن آمــوزش چن
ــت  ــردد و احســاس موفقی ــه استعدادهایشــان شــکوفا گ ک
ــی و  ــای اجتماع ــود و ارزش ه ــان ش ــت در او نمای و رضای
فرهنگــی شایســته ی خــود را بــه دســت آورنــد؟. مهــارت 
و ســطح نگــرش معلــم امــر مهمــی اســت کــه می توانــد در 
آمــوزش واپــاد موقعیــت مطلــوب یادگیــری تاثیــر زیــادی 
داشــته باشــد. معلــم بایــد چگونــه اندیشــیدن و آموختــن و 

انجــام دادن را بــه دانش آمــوز بیامــوزد ماننــد ماهیگیــری 
ــوزد.  ــاگردش می آم ــه ش ــری را ب ــه راه و روش ماهیگی ک
ــی  ــم طراح ــل مه ــی از مراح ــس یک ــاب روش تدری انتخ

ــاب آموزشــی  ــد از انتخ ــم بع ــه معل ــت ک اس
ــا  ــوا و قبــل از تعییــن وســیله ی محت
ــد روش مناســب  ــزار آموزشــی بای اب
ــاب  ــود را انتخ ــس خ تدری
کنــد کــه اوالً متناســب بــا 
دانش آمــوز  توانایی هــای 
و ثانیــاً مؤثــر و قابل فهــم و 
ــود  ــرایط موج ــا ش ــب ب ــاً متناس ثالث
هــدف  بــه  و  باشــد 
ــت  ــز دس ــی نی آموزش
تدریــس:  روش  یابــد. 
یعنــی مجموعــه تدابیــر منظمــی که 
معلــم بــرای رســیدن بــه هــدف 
بــا توجــه بــه شــرایط و امکانات 

اتخــاذ می کنــد.
انــواع روش تدریــس: حفــظ 
ــش و  ــخنرانی، پرس ــرار، س و تک
پاســخ، روش نمایشــی، روش ایفــای 
نقــش، روش گــردش علمــی، روش 
بحــث گروهــی و روش آزمایشــی را 

ــرد. ــام ب ــوان ن می ت
نوین:  و  مقایسه روش تدریس سنتی 
زمان را به عقب می کشیم )روش تدریس 
سنتی( نشستن در کاس درس، گوش 
دادن به صدای معلم، حفظ کردن مطالب بدون درک 
و فهم آن ها، دلهره، استرس ناشی از امتحان و گرفتن 
نمره و در انتها ناراحتی خانواده و معلم که باعث نفرت 

و گریز ما از کاس درس و محیط آموزشی می شود.
ــل  ــی تعطی ــر دلیل ــه ه ــدارس ب ــه م ــرا هنگامی ک چ
می شــود دانــش آمــوزان خوشــحال می شــوند؟ چــرا 
ــوز  ــم در کاس درس هن ــای معل ــام زحمت ه ــود تم باوج
ــناخت  ــا ش ــم. آی ــت نیاورده ای ــه دس ــی ب ــه ی مطلوب نتیج
ــا  ــت؟ آی ــوده اس ــی نب ــوز کاف ــی دانش آم ــم از توانای معل
انتخــاب روش تدریــس معلــم درســت نبــوده اســت؟ پــس 
ــک  ــد در کاس درس تک ت ــم بای ــم معل ــه می گیری نتیج
دانش آمــوزان را از بعــد شــناختی روانــی و حرکتــی و عاطفی 
بشناســد، بدانــد کــه در ارتبــاط با هر یــک از دانــش آموزان 
چــه روش تدریســی مؤثــر و کارآمدتــر اســت. بنابراین علم 
معلــم بــه امــر تعلیــم و تربیت بســیار مهم و اساســی اســت 
و بــا توجــه بــه روش هــای بی شــمار تدریــس وجــود معلــم 
به عنــوان تســهیل گــر الزم و ضــروری اســت. در ابتــدا باید 

روش های تدریس نوین و سنتی ◄
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توجــه داشــته باشــیم در روش تدریــس ســنتی و نویــن چــه 
نقــاط قــوت و ضعفــی وجــود دارد. بــا توجــه بــه اینکــه در 
روش ســنتی بیشــتر به صــورت ســخنرانی، حفــظ و تکــرار 
اســت و محققــان و پژوهشــگران زیــادی بــا ایــن روش کامًا 
مخالــف هســتند امــا هنــوز در سراســر جهــان اکثــر معلمان 

ــد. ــتفاده می کنن ــن روش اس از ای
ویژگی هــای روش ســنتی: در روش ســنتی دایــره لغــات و 
محفوظــات ذهنــی دانــش آمــوزان بــاال مــی رود در جلســه 
امتحــان آنچــه را کــه حفــظ کرده انــد بــه خاطــر می آورنــد 
ــن  ــوز کمتری ــت و دانش آم ــده اس ــم وح ــم متکل – معل
مشــارکت و همــکاری را دارد – هــدف نهایــی کســب نمــره 
اســت و یادگیــری مطالــب و اینکــه تــا مدت هــا در ذهــن 

می مانــد یــا خیــر اهمیــت نــدارد.
نویــن  روش  در  نویــن:  تدریــس  روش  ویژگی هــای 
ــا  ــا روش آزمون وخط ــردن ب ــش ک ــا آزمای ــوز ب دانش آم
ــوزد و در  ــب را می آم ــا دوســتان خــود مطل ــی ب کار گروه
ــم  ــت. معل ــدنی اس ــدد و فراموش نش ــش می بن ــن او نق ذه
ــش  ــد و دان ــر عمــل می کن ــا و تســهیل گ ــوان راهنم به عن
آمــوزان نقــش اصلــی را دارنــد. یادگیــری کامــاً به صــورت 
ــم و  ــری مفاهی ــی یادگی ــدف نهای ــت – ه ــردی اس کارب

ــا اســت. ــردن آن ه ــی ک انتزاع
نقــاط ضعــف در روش ســنتی: روش ســنتی، معلــم محــور 
اســت- تعامــل در کاس بســیار کــم اســت- روش 
ــرای بعضــی درس هــا کارآمــد نیســت زمــان  ســخنرانی ب

ــری در نظــر  ــرد در یادگی ــی ف ــم اســت- توانای بســیار مه
گرفتــه نمی شــود.

نقــاط ضعــف روش تدریــس نویــن: دانــش آمــوزان ممکن 
اســت شــیوه کار را بــه یادگیــری ترجیــح دهنــد بعضی هــا 
ــچ کاری  ــروه هی ــدون گ ــد ب ــاد بگیرن ــت ی ــن اس ممک
ــن کار  ــد در حی ــاد می گیرن ــا ی ــد بعضی ه ــد بکنن نمی توانن
بازیگوشــی کننــد چــون کار گروهــی اســت بقیــه کار آن هــا 

ــد.  ــام می دهن را انج
ــه  ــه ب ــا توج ــت؟ ب ــس چیس ــن روش تدری ــس بهتری پ
تحقیقــات به عمل آمــده در چنــد ســال اخیر روش تدریســی 
مناســب اســت کــه وجــود تعامــل بیــن معلــم و یادگیرنــده 
برقــرار باشــد-اهداف آموزشــی از قبــل مشخص شــده 
باشــد – ایجــاد فرصــت مناســب و آســان بــرای یادگیــری، 
یعنــی یادگیرنــده بــه آســان ترین روش ممکــن موضــوع را 
یــاد بگیــرد- مســئله محــور باشــد یعنــی دانش آمــوز بــه 
چالــش کشــیده شــود. پــس نکتــه مهــم و قابل تأمــل ایــن 
اســت کــه روش تدریــس صرفــاً انتقــال اطاعات نیســت و 
جنبــه ی تســهیل شــرایط یادگیــری و تعامــل در آن بســیار 
پررنــگ اســت و در یــک روش تدریــس کامــل توجــه بــه 
هــدف آموزشــی، موضــوع درس، ســطح مخاطبــان، ســن و 
جنــس مخاطبــان، شــخصیت معلم، امکانــات موجــود، تعداد 

دانــش آمــوزان، فضــای آموزشــی بســیار مهــم اســت.

 لیا بختیاری
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گزارش بازدیدها
 و تورهای علمى وفرهنگى 

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
بازدید علمی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان◄

ــاب  ــا همراهــی اســتاد مربوطــه جن ــی پیــش از دبســتان ب ــت مرب دانشــجویان رشــته کارشناســی تربی
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــورخ 97/2/18 از کان ــنبه م ــر روز چهارش ــام عص ــک فرج ــای نی آق
نوجوانــان بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. در ایــن بازدیــد از طــرف مســئولین کانــون توضیحاتــی در مــورد 

ــد.  ــه گردی ــرای دانشــجویان ارائ ــون ب موضوعــات و چگونگــی فعالیــت کان
عــاوه بــر ایجــاد امکانــات الزم بــرای رشــد و پــرورش فکــری و ذوقــی کــودکان و نوجوانــان و کمــک 
ــون برشــمرده می شــود.  ــی کان ــه هــدف اصل ــات فراغــت، ک ــان در اوق ــه شــکوفایی اســتعدادهای آن ب
ــان  ــرای کــودکان و نوجوان ــن مهارت هــای خــوب زندگــی کــردن ب ــن و آموخت ــه تمری ــد نســبت ب بای
ــودن را  ــور ب ــم  و صب ــرل خش ــای کنت ــی مهارت ه ــه خوب ــان ب ــه ی هدف م ــا جامع ــود ت ــاش نم ت
بی آمــوزد؛ چراکــه برخــی از مشــکات بــزرگ جامعــه ریشــه در محرومیــت افــراد از همیــن مهارت هــا 
ــروز بســیاری از مشــکات و نابســامانی های اجتماعــی دانســت  ــر فرهنگــی را زمینه ســاز ب دارد. وی فق
ــای  ــد انســان ها ریشــه در آموخته ه ــا ب ــوب ی ــای خ ــی از رفتاره ــل توجه ــرد: بخــش قاب ــح ک و تصری
ــای درســت فرهنگــی  ــر پایه ه ــان ب ــودکان و نوجوان ــم ک ــاش کنی ــد ت ــه بای ــا دارد و هم فرهنگــی آنه
ــوزان،  ــه کاس درس نوآم ــون از جمل ــف کان ــای مختل ــا دانشــجویان از بخــش ه ــد. در انته رشــد کنن

ــد. ــل آوردن ــد صــورت به عم ــون و ... بازدی ــوزه کان م



گاهنامه مرکز آموزش- کاربردی  علمی  جهاددانشگاهی تهران 4 26

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین

◄

ــی در روز  ــای قهرمان ــاب آق ــه جن ــتاد مربوط ــراه اس ــابداری به هم ــی حس ــته کارشناس ــجویان رش دانش
دوشــنبه مــورخ 98/02/2۳ ســاعت 10صبــح جهــت آشــنایی از ســازمان بــورس بازدیــد بعمــل آوردند. در 
ایــن بازدیــد دانشــجویان در یــک جلســه آموزشــی کــه از طــرف مســئولین ســازمان بــورس تــدارک دیــده 
شــده بــود بــا نحــوه ســرمایه گذاری در بــورس ، نحــوه ارائــه ســهام در بــورس ، فرآیندخریــد ســهام ، ســود 
ســهام و.... آشــنایی پیــدا نمودنــد و در انتهــا از قســمت هــای مختلــف ســازمان نیــز بازدیــد بعمــل آوردنــد. 

بازدید علمی از سازمان سرمایه گذاری  بورس به منظور 
آشنایی و مشارکت دانشجویان در جهت تقویت 

    نظام تولیدی و اقتصادی کشور

ى 
نگ

ره
ى ف

علم
ی 

ها
ور

و ت
ها 

ید
زد

 با
ش

زار
گ



27 گاهنامه مرکز آموزش- کاربردی  علمی  جهاددانشگاهی تهران 4

: بازدید علمی از شرکت تولیدی و بازرگانی پارمین جامه◄
    گزیده مطالب و سرفصل عناوین

دانشــجویان رشــته کارشناســی طراحــی لبــاس بــه همــراه اســتاد مربوطــه ســرکار خانــم قربانــی در روز 
چهاشــنبه مــورخ 98/02/25 ســاعت 8صبــح از مرکــز علمــی کاربــردی جهــاد دانشــگاهی تهــران ۴ 
به ســمت شــهر صنعتــی ســپهر – نظرآبــاد کــرج شــرکت تولیــدی بازرگانــی پارمیــن جامــه حرکــت 
نمودنــد و ضمــن بازدیــد از قســمت های مختلــف کارخانــه بــا نحــوه کار درکارگاه هــای طراحــی و دوخت 
آشــنایی پیــدا نمودنــد در انتهــا از دانشــجویان پذیرایــی به عمــل آمــد ودر ســاعت  1۳ بعدازظهــر بــه 

همــراه اســتاد بــه مرکــز بازگشــتند. 
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حقوق

جرائم  می شود،  تقسیم  دودسته  به  اشخاص  علیه  جرائم 
علیه تمامیت جسمانی اشخاص و یا جنایت علیه تمامیت 
شدن  محقق  به  هم  جنایت  موضوع  افراد،  معنوی  حقوق 
افراد  منافع  بر  جنایت  بر عضو،  نفس، جنایت  بر  جنایت 
منوط می شود. عنصر روانی آن عمد، شبه عمد یا خطای 
مجموعه  فیزیکی،  رفتار  آن  عنصرهای  و  است  محض 
شرایط و اوضاع  و احوال خاص بر موقعیت ایجادشده از 
سوی مرتکبین به جرم را شامل می شود که به سببیت بین 
رفتار فیزیکی و نتیجه آن باز می گردد. این رفتار فیزیکی 
ترک  یا  فعل  اشخاص،  تمامیت جسمانی  علیه  جرائم  در 
است.  غیرمادی  یا  مادی  تسبیب عمل  یا  مباشرت  فعل، 
رفتار فیزیکی در جنایت عبارت از رفتاری که از مرتکب 
سر می زند و منتج به نتیجه موردنظر و یا قابل پیش بینی 
کسی  اگر  می شود.  عضو  نقص  یا  جراحت  مرگ،  از  اعم 
که عملی را انجام می دهد برعهده گرفته یا وظیفه خاصی 
کند  ترک  است،  کرده  واگذار  او  عهده  بر  قانون  که  را 
انجام  توانائی  چنانچه  شود،  واقع  جنایتی  آن  سبب  به  و 
می شود  مستند  او  به  حاصل  جنایت  باشد،  داشته  را  آن 
و برحسب مورد عمدی بودن و یا شبه عمد و یا خطای 
محض، مورد جرم مشخص و شخص مجرم شامل حدود 
قرار  آن  مجریان  و  قانون  سوی  از  آن  اجرای  و  جزا 
ترک  را  قانونی خود  وظیفه  که  پرستاری  مانند  می گیرد؛ 

از  فرزندش  شدن  غرق  مشاهده  با  که  پدری  یا  و  کند 
نجات او سرباز زند در صورتی دارای مسئولیت کیفری در 
مرگ فرزندش است که توانائی نجات دادن او را داشته 

ناشی  مسئولیت  این صورت،  غیر  در  باشد. 
از ترک عمل متوجه او نخواهد بود. 

از سوی دیگر خشونت فراقانونی 
علیه زنان که در انواع مختلف 
اکنون  و  است  شده  حدث 
مجرمانه  فعل  به صورت 

اسیدپاشی  به صورت 
مجرم  عده ای  سوی  از 

محقق شده است.    
روانـــی  عقـــده های  از 
افراد،  سرخــورده گی  حتی  و 
است.  گرفته  نشـــاءت 
چنانچه با قانون مهار نشود منجر 
و  شد  خواهد  خشونت  عامل  سوی  از  مجرمانه  رفتار  به 
در برخی موارد به سازمان یافتن گروه های مجرمانه بدل 
رفتار  و  اعمال  خشونت،  با  »افرادی  بعضًا  گشت.  خواهد 
غیرقانونی خود را توجیه می کنند کسانی هستند که آگاهی 
الزم را نسبت به عواقب مجرمانه ای اعمال خود در جامعه 
اعمال  محتوای  و  ماهیت  از  ابزاری  استفاده  و  نداشته  را 
مبادرت  و  می شوند  موجب  را  دیگران  بر  آمیز  تخلف 
روانی  شوک های  جامعه  به  که  می کنند  جنایت هایی  به 
رفتارهای  این  ازجمله  می سازند.  مستولی  را  ناامنی  جو  و 
بزهکارانه می توان به قتل های زنان خیابانی که در برخی 
از استان ها صورت گرفته که به صورت سازمان یافته، زنان 
را مورد اعمال مجرمانه قرار داده اشاره کرد و یا قتل های 
زنجیره ای از سوی بزهکاران و مجرمانی که کودکان و زنان 
یافته های خود در جهت  به زعم  بی دفاع را نشانه رفته و 
رسیدن به مطامع شخصی و در ظاهر اصاح نظم عمومی 
این اعمال مجرمانه،  ناهنجارهای اجتماعی منتهی شد،  به 
نتیجه ای قهرآمیز را در اذهان و باال بردن بدبینی عمومی 
عمومی  امنیت  ناقض  مآال«  و  دارد  و  داشته  به دنبال  را 
از  نهی  و  به  معروف  امر  فریضه  انجام  در  خلل  ایجاد  و 
بر  منکر شده و در جهت تخریب و خدشه وارد ساختن 

برخورد قاطع با عامالن
 ترویج خشونت در جامعه

◄
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برنامه های مدون دولت تدبیر و امید بوده است. این اعمال 
مجرمانه جو روانی ناامیدی را به جامعه تسری می دهند، 
چنانچه برخورد سازمان یافته و عملی با آنان به عمل نیاید، 
در آینده نیز رفتار ناهنجار و مجرمانه دیگران در مقابل 
قابل کنترل  افراد  اجتماعی  و  مدنی  گذاشتن حقوق  پا  زیر 
نخواهد بود و به عادت و در برخی موارد تشکیل گروه های 

بزهکار منتج خواهد شد.
آن ها،  رأس  در  و  قانون  مجریان  که  است  حالی  در  این 
تمامی  ایران،  اسامی  جمهوری  انتظامی  خدوم  نیروی 
روانی  آرامش  ایجاد  جهت  در  را  خود  عملیاتی  مساعی 
جامعه و نظم عمومی به کار می بندد، با ترویج و گسترش 
و  امنیتی  نیروهای  فعالیت  افراد،  این  مجرمانه  رفتار 
ناکارآمد نشان داده  انتظامی در ظاهر  نیروی  به خصوص 
و باعث سلب اعتماد عمومی از تأمین امنیت شهروندان و 
مقابله با هر نوع رفتار جنایت کارانه را در جامعه القا می کند 
تمامی  سوی  از  خودسرانه  و  سلیقه ای  برخوردهای  قطعًا 
و  اندیشه  هیچ  تائید  مورد  و  مسئولین کشور محکوم شده 
تفکری به خصوص در جامعه اسامی نبوده و نخواهد بود. 
به طبع رفتارهای خودسرانه و توجیهات غیراخاقی و خارج 
به  قانون و مقدسات  از  ابزاری  استفاده  بهانه  به  از عرف 
آن ها ماهیت و اعمال رفتارهای اخاقی را نداده و این گونه 
اعمال مخرب و نابودکننده نظم و امنیت عمومی از سوی 
هیچ آزاداندیشی توصیه نمی شود. همچنین مردم با نوعی 
تنفر و انزجار به جانیان امور غیراخاقی و غیرانسانی که 
سعی در بسط و گسترش اعمال خود در جامعه را دارند، 
برخورد کرده و مانع ادامه روند آن در درازمدت خواهند 

مدنیت  و  حاضر  عصر  در  مغرضانه  رفتارهای  این  شد. 
فعلی هیچ جایگاه قانونی و انسانی نداشته و نمی توان آن را 
این رفتارها  باورهای دینی مرتبط ساخت.  اعتقادات و  به 
ترورهای کوری است که سعی برهم زدن جو آرامش و 
امنیت افراد جامعه بخصوص زنان و کودکان را داشته تا 
دست  خود  منحرفانهای  اهداف  به  گروهی  طریق  این  از 
لفافه مقدسات  این رفتارهای در  ترویج  و  اما رشد  یابند، 
کارکرد حقیقی و الهی فریضه امربه معروف و نهی از منکر 
که یکی از اصلی ترین بنیان های ترویج اخاقیات در جامعه 
قرار  تحت الشعاع  را  است  اسامی  جامعه  در  به خصوص 
می دهد. بدیهی است با نیم نگاهی به ارشادات بزرگان دین 
و آزاداندیشان به ویژه در جامعه اسامی، نهی از افراط گرایی 
و اندیشه های منحرف و تفسیر به رأی مکرراً » توصیه شده 
است. تا به نوعی مانع دور شدن افراد جامعه از رفتارهای 
انسانی و اخاقیات شوند و در مقابل ناهنجاری های رفتاری 
و در ادامه تعرض به حقوق شهروندی و انسان های بی دفاع 

را از ریشه برکنند«.
از  تبعیت  به  افراد  ساختن  ملزم  و  قانون  اجرای  قاعدتًا  
قوانین ساری و جاری که در راستای حفظ حقوق اساسی 
عموم مردم به رشته تحریر درآمده باشد، جلوی رفتارهای 
خودسرانه و مجرمانه افراد را سد می کند. توصیه می شود 
برخورد قاطعانه با عامان و مجریان این جنایت در اسرع وقت، 
باعث عبرت تفکرات مسموم و بانیان هرج  و مرج طلبی در 

جامعه شود.
 دکتر حسن نقی پور

وق
حق
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◄

    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
ــاس در  ــد و لب ــان حــوزه م ــن توانمندی هــای دانشــجویان و فارغ التحصی ــی بکارگرفت ــن جشــنواره درپ ای
ــر از ســوی دانشــجویان  ــن رو 855 اث ــازار کار اســت. از ای سراســر کشــور و ســوق دادن آن به ســمت ب
بــه جشــنواره ارســال شــد کــه تعــدادی از دانشــجویان مــا نیــز در آن شــرکت کــرده بودنــد. همچنیــن 
ــب و کار«  ــازار کس ــناخت ب ــه »ش ــی از جمل ــت های تخصص ــا و نشس ــنواره کارگاه ه ــن جش ــار ای در کن
ــوان  ــذا می ت ــد ل ــزار گردی ــگاهی«  برگ ــه دانش ــاک از جامع ــران پوش ــارات صنعت گ ــناخت انتظ و »ش
امیــدوار بــود از ایــن طریــق بتوانیــم بــا تعامــل دانشــگاه ها و صاحبــان صنایــع و تولیدکننــدگان لبــاس، 
ایــن حــوزه را توســعه دارد. در ایــن مســابقه یکــی از دانشــجویان مرکــز خانــم لیــا ساعت ســاز رتبــه 

شایســته تقدیــر را کســب نمــود.

شرکت در جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس
 )مسابقه زنده تصویرسازی لباس اجتماع (

گزارش جشنواره ها 
و دستاوردهای دانشجویى
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    گزیده مطالب و سرفصل عناوین
مسابقه زنده یک روزه تصویرگری لباس عاشورایی◄

کارگروه  همکاری  1۳98با  ماه  شهریور   ۴ دوشنبه  روز  عاشورایی  لباس  زنده  تصویرگری  طراحی  مسابقه    
تشویق  و  ترغیب  با هدف   ۴ تهران  دانشگاهی  کاربردی جهاد  علمی  مرکز  در  لباس کشور  و  مد  ساماندهی 
طراحان برای ارائه ایده ها با نگاه دینی در طراحی لباس و پارچه در لباس های مذهبی و عاشورایی و مناسبتی  
برگزار گردید در این مسابقه 80 نفر شرکت نمودند که 20 نفر از آنها صبح و 60 نفر دیگر در بعدازظهر با هم 

به رقابت پرداختند. شرکت کنندگان باید طرح های خود را با الهام از وقایع عاشورا طراحی می نمودند.
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استایلینگ از واژه "style" به معنی سبک و روش گرفته شده 
رویداد   ، برند  فرد،  به  دادن  و شخصیت  است که طراحی 
کالکشن، کت واک ، مجله یا برنامه تلویزیونی را شامل می شود.

است  استایلینگ  شغلش  که  است  شخصی  استایلیست 
است؛ کسی  کارگردان هنری مد  و می توان گفت: همان 
که کارش هدایت مد در یک مسیر مشخص و معنادار 
است. او باید بتواند عناصر یک سبک را به خوبی در کنار 
ممکن  حالت  ایدئال ترین  به  درنهایت  و  کند  مونتاژ  هم 
دست پیدا کند. او فردی مهم در فرآیند خلق تصویر تلقی 

می شود که به هیچ دیدگاه خاصی وابسته نیست.
استایلیست شخصی، تفکرش مبتنی بر دموکراسی است چراکه 

باید معتقد باشد: یک نوع اندام 
ایدئال وجود ندارد و هر شخصی 
می تواند هویتی منحصر به خود 
طریق  از  را  آن  و  باشد  داشته 
نمایش  معرض  به  خود  استایل 
بگذارد. به طور ساده می توان گفت 
که مسئول انتخاب لباس و ظاهر 

کلی  افراد است.
استایلینگ درعین حال که بیانگر 
نوعی  است،  دموکراسی  نوعی 
با  بار اشرافی و تجماتی را هم 
خود به همراه دارد، چراکه فرق 
افرادی  بین  است  زیادی  بسیار 

که لباس هایشان را بر تنشان چیدمان می کنند و کسانی که 
فقط لباس می پوشند.

استایلیست موفق می داند که تنها مهارت عملی او مورد 
ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه ایده ها و نگرش و سلیقه شخصی 
و ذوق هنری و خاقانه او نیز در هر اثری که خلق می کند 
کارهای  می تواند  استایلیست  یک  است.  اهمیت  دارای 
چالش برانگیزی انجام دهد که امروزه نیز بسیار رایج است 
مثل پوشیدن لباس زیر بر روی لباس رو، نشان دادن زنان 
در لباس رسمی کامًا مردانه و بالعکس پوشاندن کفش 
با  مردان  به پای  بلند  و  باریک  پاشنه هایی  با  زنانه  کامًا 
تیپ و استایل های کامًا مردانه و حتی استفاده از لباس 
ورزشی به عنوان لباس رسمی برای مردان، مانند پوشیدن 
و  مردانه  کت وشلوار  با  ورزشی  و  اسپورت  کامًا  کتانی 
هویت  کامًا  که  صورت  کامل  پوشاندن  ایده  درنهایت 
فرد را مخفی می کند که همین جسارت استایلیست ها باعث 
به وجود آمدن سبک و روشی در ارائه آثار و کت واک ها 

Faceless؛ که برندهای مختلفی در کت  می شود به نام 
واک هایشان از این ایده استفاده می کنند.

یک استایلیست باید:
 تاریخ هنر و تاریخ لباس را بلد باشد.

 از گرایش و سبک های مد و لباس آگاه باشد.
تدابیر  و  اندام شناسی  فرم شناسی،   علم رنگ شناسی، 

خط و رنگ را داشته باشد.
آگاهی کافی در مورد واژه های اصلی مبحث مد و لباس 

را داشته باشد.
کتان،  پشمی،  پارچه:  نوع  مورد  در  کافی  اطاعات   
اسکرین،  سیلک  دیجیتال،  چاپ:  استات.../انواع  پلی استر، 
شلوار،  یقه،  و.../انواع  روتاری 
آستین،.../ پیراهن،  بلوز،  دامن، 

کاه،  انواع  جانبی:  لوازم 
دستمال گردن، کراوات، عینک، 
و  مو  تزئینات  کفش،  کیف، 

انواع گل سرها... داشته باشد.
نظیر  از مسائلی  فهم درستی 
رنگ،  نور،  انعکاس  مکان،  نور، 

بافت داشته باشد.
زبان بدن  را بلد باشد.

درزمینه  را  خود  اطاعات 
ادبیات،  تلویزیون،  فیلم، 
زیبایی شناسی  جامعه شناسی، 

و...باال ببرد.
هوش و خاقیت خود را خارج از منافع شخصی خود با 

استفاده از انواع تصاویر و مطبوعات باال ببرد.
قلمی روان و گویا داشته باشد و از مهارت های نویسندگی 

و انتقادی آگاه باشد.
ببیند و خوب تحلیل کند و  بتواند خوب  باید  او  در کل 

عالی اجرا کند.
نمونه کار  داشته  باید برای خود آلبوم  استایلیست  یک 
باشد. او بعد از پایان هر پروژه عکاسی و انجام ویرایش 
نهایی را که عکاس در  باید تصاویر  و پرداخت عکس ها 
حتی  و  دهد  قرار  خود  آلبوم  در  می دهد  قرار  اختیارش 
می تواند از بریده های مجاتی که برایشان کار انجام داده 

است نیز استفاده کند.
استایلیست می تواند تمام فعالیت های خود را در زمینه های 
مختلف استایلینگ به صورت آلبوم درآورد و یا اینکه آلبوم 
خود را در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی نشر دهد.

استایلینگ  چیست؟ و استایلیست  کیست؟◄

طراحى لباس 
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کلی  دسته  سه  به  می توان  را  استایلینگ  به طورکلی 
تقسیم بندی کرد:

1.استایلینگ شخصی : با چیدمان لباس و لوازم جانبی در 
خود  و  بزند  حرفی  اینکه  از  قبل  فرد  شخصیت  هم  کنار 
از  نوع  این  در  می شود.  کشیده  تصویر  به  کند  معرفی  را 
که  می کند  کمک  خود  مشتری  به  استایلیست  استایلینگ، 

اعتمادبه نفس بیشتری کسب کند و برای خود یک
استایلینگ از واژه "style" به معنی سبک و روش گرفته شده 
است که طراحی و شخصیت دادن به فرد، برند ، رویداد کالکشن، 

کت واک ، مجله یا برنامه تلویزیونی را شامل می شود.
و  است  استایلینگ  شغلش  که  است  شخصی  استایلیست 
که  است؛ کسی  مد  هنری  کارگردان  همان  گفت:  می توان 
کارش هدایت مد در یک مسیر مشخص و معنادار است. او 
باید بتواند عناصر یک سبک را به خوبی در کنار هم مونتاژ 
کند و درنهایت به ایدئال ترین حالت ممکن دست پیدا کند. 
او فردی مهم در فرآیند خلق تصویر تلقی می شود که به هیچ 

دیدگاه خاصی وابسته نیست.
استایلیست شخصی، تفکرش مبتنی بر دموکراسی است چراکه 
باید معتقد باشد: یک نوع اندام ایدئال وجود ندارد و هر شخصی 
می تواند هویتی منحصر به خود داشته باشد و آن را از طریق 
استایل خود به معرض نمایش بگذارد. به طور ساده می توان گفت 

که مسئول انتخاب لباس و ظاهر کلی  افراد است.
استایلینگ درعین حال که بیانگر نوعی دموکراسی است، نوعی 
بار اشرافی و تجماتی را هم با خود به همراه دارد، چراکه فرق 
بسیار زیادی است بین افرادی که لباس هایشان را بر تنشان 

چیدمان می کنند و کسانی که فقط لباس می پوشند.
مورد  او  عملی  مهارت  تنها  که  می داند  موفق  استایلیست 
ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه ایده ها و نگرش و سلیقه شخصی 
و ذوق هنری و خاقانه او نیز در هر اثری که خلق می کند 
کارهای  می تواند  استایلیست  یک  است.  اهمیت  دارای 
چالش برانگیزی انجام دهد که امروزه نیز بسیار رایج است 
مثل پوشیدن لباس زیر بر روی لباس رو، نشان دادن زنان 
کفش  پوشاندن  بالعکس  و  مردانه  کامًا  رسمی  لباس  در 
کامًا زنانه با پاشنه هایی باریک و بلند به پای مردان با تیپ 
و استایل های کامًا مردانه و حتی استفاده از لباس ورزشی 
کتانی  پوشیدن  مانند  مردان،  برای  رسمی  لباس  به عنوان 
با کت وشلوار مردانه و درنهایت  کامًا اسپورت و ورزشی 
ایده پوشاندن کامل صورت که کامًا هویت فرد را مخفی 
وجود  به  باعث  استایلیست ها  جسارت  همین  که  می کند 
آمدن سبک و روشی در ارائه آثار و کت واک ها می شود به 
Faceless؛ که برندهای مختلفی در کت واک هایشان  نام 

از این ایده استفاده می کنند.
یک استایلیست باید:

تاریخ هنر و تاریخ لباس را بلد باشد.
از گرایش و سبک های مد و لباس آگاه باشد.

علم رنگ شناسی، فرم شناسی، اندام شناسی و تدابیر خط 
و رنگ را داشته باشد.

آگاهی کافی در مورد واژه های اصلی مبحث مد و لباس 
را داشته باشد.

اطاعات کافی در مورد نوع پارچه: پشمی، کتان، پلی استر، 
استات.../انواع چاپ: دیجیتال، سیلک اسکرین، روتاری و.../

انواع یقه، شلوار، دامن، بلوز، پیراهن، آستین،.../لوازم جانبی: 
کفش،  کیف،  عینک،  کراوات،  دستمال گردن،  کاه،  انواع 

تزئینات مو و انواع گل سرها... داشته باشد.
فهم درستی از مسائلی نظیر نور، مکان، انعکاس نور، رنگ، 

بافت داشته باشد.
زبان بدن  را بلد باشد.

ادبیات،  تلویزیون،  فیلم،  درزمینه  را  خود  اطاعات 
جامعه شناسی، زیبایی شناسی و...باال ببرد.

هوش و خاقیت خود را خارج از منافع شخصی خود با 
استفاده از انواع تصاویر و مطبوعات باال ببرد.

قلمی روان و گویا داشته باشد و از مهارت های نویسندگی 
و انتقادی آگاه باشد.

در کل او باید بتواند خوب ببیند و خوب تحلیل کند و عالی 
اجرا کند.

داشته  کار   نمونه  آلبوم  خود  برای  باید  استایلیست  یک 
ویرایش  انجام  و  عکاسی  پروژه  هر  پایان  از  بعد  او  باشد. 
در  عکاس  که  را  نهایی  تصاویر  باید  عکس ها  پرداخت  و 
حتی  و  دهد  قرار  خود  آلبوم  در  می دهد  قرار  اختیارش 
انجام داده  کار  برایشان  بریده های مجاتی که  از  می تواند 

است نیز استفاده کند.
تمام فعالیت های خود را در زمینه های  استایلیست می تواند 
مختلف استایلینگ به صورت آلبوم درآورد و یا اینکه آلبوم 

خود را در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی نشر دهد.
کلی  دسته  سه  به  می توان  را  استایلینگ  به طورکلی 

تقسیم بندی کرد:
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جانبی  لوازم  و  لباس  چیدمان  با   : 1.استایلینگ شخصی 
در کنار هم شخصیت فرد قبل از اینکه حرفی بزند و خود 
از  نوع  این  در  تصویر کشیده می شود.  به  کند  معرفی  را 
می کند  کمک  خود  مشتری  به  استایلیست  استایلینگ، 
یک  خود  برای  و  کند  کسب  بیشتری  اعتمادبه نفس  که 
استایل شخصی با توجه به تمامی عوامل مانند سن، شغل، 
ایدئولوژی، فرم بدن و... به دست بیاورد. او باید آرمان ها 
و خواسته های مشتری خود را بداند و تمامی این اطاعات را 

برای رسیدن به یک استایل خوب و ماندگار پردازش کند.
یک استایلیست نباید با انتخاب استایل برای مشتری خود 
باعث شود فرد تصویر دلخواهی که دیگران دوست دارند از 
او ببینند را داشته باشد و برای او شخصیتی غیر از چیزی که 
هست را بسازد بلکه باید هویت فرد مطابق با شخصیت او در 

استایلش نمایانگر باشد؛ نه چیزی که دوست دارد باشد.
او در ماقات با مشتری خود باید نکاتی را مدنظر قرار دهد:
سبک زندگی /بودجه/ فرم بدن و سن/حذف برخی از لباس ها

2.استایلینگ تبلیغاتی : برای فروش محصوالت و خدمات 
لباس به مخاطبی خاص صورت می گیرد. او با عکاس در 
حوزه تبلیغات همکاری می کند. در گروه استایلینگ تبلیغاتی 
رأس  در  و  آرایش  طراح  مو،  طراح  لباس،  طراح  عکاس، 
آن ها استایلیست در کنار هم پروژه تبلیغاتی را پیش می برند.

زمینه ها  سایر  در  استایلیست  استایلینگ،  از  نوع  این  در 
به غیراز تبلیغات مد و لباس و لوازم وابسته به مد نیز فعالیت 
محصوالت،  بانک ها،  خوراکی ها،  تبلیغات  مانند  می کند؛ 
سوپرمارکت ها و...که ضرورتًا از گرایش های معروف مد و 
لباس پیروی نمی شود بلکه نسبت به نمایش لباس مطابق 
و  تاریخی  دانش  باید  می کند، پس  کار  تبلیغاتی  پروژه  با 
فرهنگی داشته باشد. او باید هویت برند و مخاطبان برند 
تبلیغاتی   را بشناسد و طبق آن استایلی را برای تیزرهای 

تلویزیون، بیلبوردها، لمپست ها و...چیدمان کند.
به عنوان مثال: اگر الکچری  بودن مد می شود او باید هویت 
را  مخاطبانش  و  کند  تبلیغ  برایش  می خواهد  که  برندی 
بشناسد که بداند استفاده از الکچری بودن برای آن برند 

تبلیغ محسوب می شود یا ضدتبلیغ است.
3.استایلینگ مطبوعاتی:  استایلیست در این نوع از استایلینگ 
در مجات، وباگ ها، مقاالت فعالیت می کند. او نمایش های 
فصلی را بر اساس فرم اصلی لباس، رنگ، نوع پارچه، نوع 
چاپ تفسیر می کند و یک جمع بندی کلی از ارائه برندها 

در اختیار مخاطبانش قرار می دهد.
گرایش های  استایلینگ  از  حوزه  این  در  باید  استایلیست 
خیابانی  را در لباس مردم نشان دهد و گویای نفوذ صحنه 
مد به خیابان باشد؛ و همچنین مقاالت لباس فصلی برای 
این  لباس  مقاالت  از  منظور  کند.  آماده  مخاطبان  جذب 

است که سناریوی را از طریق تصاویر بیان کند که شامل 
یک تم، حالت یا مفهوم باشد. به عنوان مثال: لباس شنا برای 

فصل تابستان و پالتو و کت برای فصل زمستان.
شغل های یک استایلیست

ازآنجایی که استایلینگ رشته ای پویا است و استایلیست ها 
به عنوان متخصصین جدانشدنی از هنر و صنعت در حال 
فعالیت هستند، عناوین شغلی زیادی در رابطه با استایلینگ 

وجود دارد که برخی از آن ها به شرح ذیل است:
استایل  چیدمان  و  آماده سازی   :Celebrity Styling

افراد مشهور برای حضور در فستیوال ها، نمایش فیلم، فرش قرمز 
و در کل زندگی شخصشان چراکه حضور آن ها و استایلشان برای 

مردم مهم است و مردم پیگیر زندگی آن ها هستند.
آماده سازی مجموعه لباس برای   :Wardrobe styling

تئاتر، سریال ها، فیلم های سینمایی، کنسرت و برنامه های تلویزیونی
Catalog styling: آماده سازی کاتالوگ های تبلیغاتی 

و پروموشن ها.
در  دادن  مشاوره   :Retail fashion styling

فروشگاه های خرده فروشی برای چیدمان یک استایل برای 
فروش بهتر و بیشتر.

Window dressing style: چیدمان ویترین فروشگاه های 
لباس برای هر فصل و طبق هویت فروشگاه و برند لباس

از  این شغل  استایلیت در  Brand consulting: یک 

صفرتا صد یک کالکشن را در کنار مابقی گروه حضور دارد 
و ترند ها را برای برند تحلیل می کند.

کت  اجرای  هنری  کارگردان   :Runway styling

واک ها که مسیر مشخصی را برای ران وی با ایجاد یک 
استوری بورد مشخص می کند.

بررسی  و  مد  مقاالت  نوشتن   :Editorial styling

مراسم های  در  سلبریتی ها  لباس  بررسی  برندها،  تحلیل  و 
مختلف، آماده سازی روند عکاسی برای مجات مد و تبلیغاتی.

بدون  اشیا  عکاسی  استایلیست   :Still life styling

هم  کنار  در  اشیا  چیدمان  متخصص  او  مدل.  از  استفاده 
است و این کار را به روش های مختلف انجام می دهد.

 فرق بین طراح لباس و یک استایلیست:
بهترین توصیف که می تواند گویای دید کلی نسبت به این دو شغل 
باشد این است که: طراح لباس در وهله اول یک هنرمند است ولی 

یک استایلیست یک بیزینس من است.
در طراحی لباس بیشتر در مورد چیزی که مد است صحبت میکنیم 
و شخصیت افراد کمتر در نظر گرفته می شود ولی در استایلینگ 
شخصی، شخصیت فرد مهم است تا چیزی که مد و ترند فصل 
باشد. همینطور در حوزه استایلینگ تبلیغاتی باید هویت برند مورد 

توجه قرار بگیرد نه چیزی که مد روز است.
مهدیه احمدی: نویسنده ومدرس استایلینگ

س 
لبا

ى 
اح

طر
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ــه  ــا photoshop ک ــاس ب ــی لب ــان طراح ــوزش آس آم
نــرم افــزار بســیار قدرتمنــد اســت کــه امــروزه بــا آن هر 
ــاپ  ــای فتوش ــی از توانایی ه ــد یک ــام را می دهن کاری انج
طراحــی لبــاس اســت در اینجــا نکاتــی بــه شــما خواهیــم 

گفــت.
 

ابزار های مهم photoshop در طراحی لباس
ــیار  ــا در photoshop بس ــا الیه ه ــث کار ب ــه: مبح نکت
مهــم اســت چــون در طراحــی لبــاس کاربردهــای فراوانی 

دارد.
ــرای  ــاب ب ــه طن ــزی شــبیه ب ــزار انتخــاب کمند)چی 1.اب

Ploygonal lasso tool )گرفتــن چیــزی
بــا ایــن ابــزار شــما می توانیــد کــه بــا دقــت بســیار تمــام 
ــای بیشــتر انتخــاب  ــرای انجــام کاره ــود را ب ــط خ محی
کنیــد به طــور مثــال شــما مــی خواهیــد کــه یــک رنــگ 
ــری از  ــود و اث ــال ش ــاس اعم ــای لب ــه دکمه ه ــط ب فق
ــن  ــود ای ــده نش ــاس دی ــای لب ــه بخش ه ــگ روی بقی رن

ــه شــما کمــک خواهــد کــرد. ــزار ب اب

2.ابزار انتخاب سریع
ــه  ــت ک ــی اس ــیار عال ــاب بس ــزار انتخ ــک اب ــم ی این ه
ــاس را  ــمتی از لب ــد قس ــک می توانی ــد کلی ــا چن ــط ب فق

ــد. ــدا کنی ــمت ها ج ــه قس ــد از بقی ــه می خواهی ک
Magic wand tool

3. ابزار قلم مو
ابــزار فــوق العــاده کاربــردی در photoshop کــه بــرای 
ــزار اســتفاده می شــود  رنگ آمیــزی همــه چیــز از ایــن اب
ــد  ــرای مقاص ــم را ب ــزاران قل ــد ه ــما می توانی ــه ش البت
طراحــی لبــاس خــود اســتفاده کنیــد و یــا خودتــان یــک 

Brush tool  .ــازید ــاوت بس ــم متف قل

4.ابزار الگو با مهر
ــرح  ــک ط ــمتی از ی ــردن قس ــی ک ــرای کپ ــزار ب ــن اب ای
اســت در واقــع شــما می توانیــد قســمت هایی از طــرح را 
کــه دوســت داریــد برداشــته شــود و بجــای آن قســمتی 
دیگــر از طــرح کپــی شــود را بــه راحتــی بــا ایــن ابــزار 
ــی  ــد. در طراح ــام دهی ــب photoshop انج ــیار جال بس

لبــاس ایــن ابــزار بســیار کاربــردی خواهــد بــود.
ــی  ــرای طراح ــماری در photoshop ب ــای بی ش ابزاره
لبــاس بــه کمــک شــما خواهنــد آمــد کــه ایــن ۴ ابــزار از 

ــتند. ــا هس ــن آنه مهم تری
Clone stamp tool

معرفی ابزارهای آموزشی در طراحی لباس ◄

Ploygonal lasso tool 
Magic wand tool

Clone stamp tool
Brush tool

کاربرد فتوشاپ در طراحى

نویسنده: شهره سلطان محمدی
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کاربرد فتوشاپ در طراحى
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