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وزارت آموزش و پرورش

در روزهاي كرونايي چگونه در خانه بمانيم؟

به قلم :
خانم دکتر شکوه نوابي نژاد،
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خانم دکتر شکوه نوابي نژاد،

حقیقت آن است که کرونا در حال حاضر به عنوان بحران بزرگی فرد، خانواده ، جامعه و جهان را با خود درگیر 
کرده است؛ این بیماری بیش از هر چیزی روی نظام خانواده تاثیر گذاشته و روند و سبک زندگی از خانواده را 

برای مواجهه با این بحران تغییر داده است.
از جمله منابع دینی منابع معنوی و منابع  از تمام منابعی که در اختیار داریم  باید  این ویروس  با  برای مقابله 
اجتماعی استفاده کنیم تا تابآوری افراد در مواجهه با بحران افزایش پیدا کند. در اولین قدم باید بحران کرونا را 
صرفاً به عنوان یک تهدید نبینیم؛ بدون شک ورود چنین ویروسی به کشور با اتفاقات ناخوشایند بسیاری همراه 

است، اما از بعد دیگری می توان آن را به عنوان یک فرصت در نظر گرفت. 
دهه های مختلف زندگی مان دغدغه جمع شدن افراد خانواده را در کنار هم داشتیم و امروز فرصتی فراهم شده 
تا کانون گرم خانواده ای را که همیشه از آن صحبت میکردیم به منصه ظهور برسانیم. اکنون فرصتی فراهم شده 
تا با زندگی در کنار هم پیوند خانوادگی را استحکام بخشیم. امروز ماندن در خانه به معنای حفظ آرامش و امنیت 

است و این موضوع بدون شک میتواند آثار مثبت بسیاری بر بهبود روابط خانواده ها داشته باشد. 
آمادگی برای مواجهه با سختی ها و افزایش تاب آوری داری اهمیت زیاد است. کرونا چالشی فردی، اجتماعی و 
جهانی است و این اهمیت توجه به وجه جمعی آن را نمایان می کند. هر گامی که هر فردی برای بهبود وضعیت 
خود بردارد، گام مثبتی برای خانواده، جامعه و کشور خواهد بود.تفاوت معنایی بین تاب آوری و تحمل کردن وجود 
دارد، تاب آوری به معنای آن است که فرد زندگی روزمره خود را انجام داده و خالقیت خود را برای انجام انواع 

فعالیتها در کانون خانواده به کار گیرد. 
انجام فعالیت های جمعی در کانون  افراد خانواده فردیت را کنار گذاشته و به  اکنون فرصت مناسبی است که 
خانواده بپردازند.این نگاه را نوعی توانایی دانست و گفت: حتی زندگی هایی که تاریخچه چندان مناسبی نداشتند 
میتوانند با جستجو در سالیان گذشته به وجوه مثبت موجود و داشته های زندگی بپردازند. باید از فرزندان خانواده 
و خالقیت آنها برای این موضوع بهره ببریم و حتی راه کارهای آن ها برای بهبود فضای خانواده عملیاتی شود همه 
درگیر این موضوع شوند. فرهنگ و دین ما به ما آموخته است تا با توکل بر خداوند قدرت کافی برای ایجاد تغییرات 
مناسب در زندگی را پیدا کنیم. درگیری های امروز جامعه ما با کار و زندگی باعث شده تا از بسیاری از واقعیات 

غافل شویم؛ فضای امروز زندگی خانواده ها را از بُعد معنوی و اندیشیدن به سایر افراد جامعه دور کرده است.
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راه کارهای مقابله با اضطراب و استرس کرونا :
 بهترین راه کار برای مقابله با این نگرانی ها داشتن برنامه ریزی برای طول روز است؛ والدین می توانند نقش 
بسیار مهمی در بهبود برنامه ریزی و استفاده از ساعات خالی روز فرزندان داشته باشند. هر فرد از اعضاء خانواده 
باید برنامه ریزی مناسب با شرایط زندگی خود را داشته باشد و این موضوع در نهایت به کاهش اضطراب و نگرانی 
در خانواده منجر میشوند. راهکار دیگر توجه به کتاب و کتاب خوانی در این ایام است. حتی در فضاهای محدود 
آپارتمانی می توان ساعاتی را به ورزش خانوادگی اختصاص داد. چند حرکت ساده و چند نفس عمیق میتواند 
فضای خانواده ها را بهبود ببخشد؛ تنفس درست و مناسب میتواند بر کنترل اضطراب و نگرانی ها موثر باشد. 
کودکان هم باید متناسب با سن خود اطالعات الزم درباره این بیماری را از جمله نحوه شستن دست ها و راه های 
انتقال بیماری را دریافت کنند هم چنین تغذیه مناسب میتواند با بهبوده سیستم ایمنی بسیار موثر باشد. تغذیه 
مناسب صرفاً به معنای خوردن گوشت نیست و تغذیه اصولی و مناسب میتواند در بهبود فضای خانواده و حفظ 

آرامش کمک کند. 
در این روز ها کودکان با محدودیت هایی برای فعالیت فیزیکی مواجه خواهند شد و این نیازمند توجه والدین 
است؛ اعضاء خانواده میتوانند با انجام فعالیت های مشترک این مشکل را تا حد زیادی کنترل کنند. مطرح کردن 
موضوعاتی مثل توکل به خداوند و تالش هایی که در این حوزه انجام میشود میتواند امید به زندگی را در دل 
فرزندان زنده کند. توجه به نقاشی ها می تواند راه کار بسیار مناسب دیگری برای شناسایی اضطراب و راهکار حل 

آن در کودکان باشد. 
 توصیه می شود. اخبار و آمار مربوط به مبتالیان این بیماری را خیلی پیگیری نکنید؛ خانواده هایی که فرزندان 
با سنین حساس دارند ممکن است با توجه بیش از حد به اخبار و آمار مربوط به این موضوع باعث بروز آسیب در 

فرزندان خود شوند. 
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يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 

رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. 
پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش 
نتايج پژوهش هاي آموزشی  يافته هاي پژوهشي مي نمايد و کاربران  انتشار  و  و پرورش کشور 
و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان 
يافته های  آخرين  جريان  در  مستمر  بطور  هستند،  ذيربط  گروه های  ساير  و  والدين  مدارس، 
پژوهشی قرارگرفته و اميد می رود از اين رهگذر، فرايند تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، 

از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. 
و  پژوهشی  نظام  اصلی  مولفه های  از  يكی  منزله  به  پژوهشی،  يافته های  اشاعه  ديگر،  از سوی 
راهكار توسعه تربيت پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی 
موثر بين پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد 

پديدارهای تربيتی را شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
بر تصميم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  تاثير تحقيقات  تسهيل مسير  ، اساسی و مآالً  مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


