نکاتی درباره خرید هارد اکسترنال
هارد اکسترنال چیست؟
هارد اکسـترنال یک وسـیله برای ذخیره اطالعات اسـت .وسـیله ای که با داشـتن
ظرفیـت بـاال ،مـی تواند هزاران عکس و فیلم و سـند را در خود جای دهد .هاردهای
اکسـترنال را می توان نسـخه دیگری از هاردهای اینترنال دانسـت که به صورت یو
اس بـی طراحـی شـده اند و قابلیت جابجایی اطالعـات را نیز دارند.
ظرفیت
هـر چـه ظرفیـت هـارد بیشـتر باشـد ،قیمـت و وزن آن نیـز باالتـر اسـت .بنابراین
هـاردی متناسـب بـا نیـاز خـود تهیه کنیـد .به عنـوان مثال اگـر تنها بـرای ذخیره

عکـس و فیلـم هـای خانوادگـی و موزیـک بـه آن نیـاز داریـد ،ظرفیت  1تـرا بایتی
کارتـان را راه مـی انـدازد.
چیـزی در حـدود  200تـا  250هـزار عکـس ،موزیـک و کلیـپ هـای خانوادگی در
هـارد  1ترابایتـی ذخیره می شـود.

امنیت
در برخـی از هاردهـای موجـود در بـازار ،هـارد بـا یـک فضای ابری رایگان به مشـتری
داده مـی شـود کـه مـی تـوان از آن بعنوان فضای پشـتیبان گیری اسـتفاده کرد تا در
صورت خرابی هارد ،گم شـدن و یا سـرقت ،دسترسـی به اطالعات وجو داشـته باشـد.

سرعت
میـزان چرخـش دیسـک گـردان در هـر دقیقـه سـرعت هـارد را معیـن مـی کنـد.
سـرعت چرخش هارد باعث تسـریع در خواندن اطالعات می شـود .هر چه ظرفیت
هـارد بیشـتر شـود ،سـرعت کار با آن کاهـش می یابد.

هاردهای ضد ضربه بخرید
ضـد ضربـه بـودن باعـث دوام اطالعات در صـورت ضربه خوردن می شـود .برخی از
مـدل هـا نیـز عالوه بر ضدضربـه بودن ،ضد آب و خاک نیز هسـتند .همچنین برای
جلوگیری از تاثیرات نوسـانات برق توصیه می شـود هاردهای ضد شـوک بخرید.

بررسی مزایا و معایب پیش دبستانیهای مهدکودکی

پیشدبستانی در مدرسه بهتر است
یا در مهدکودک؟

آمـوزش اولیـ ه کودک بـا انتخاب
الهه دوستزاده
دقیق و هوشـمندان ه مهدکودک و
روزنامهنگار
پیشدبسـتانی آغـاز میشـود .بـا
توجـه بـه اهمیـت چشـمگیر آموزش از سـنین پاییـن ،این دغدغه
بـرای والدیـنوجـود دارد کـه کودک خـود را بـرای گذراندن اولین
دوره مهـم آموزشـی کجـا ثبتنـام کننـد .برخـی بر ایـن عقیدهاند
کـه کالس اول ،مهمتریـن و شـاید سـختترین دوره آموزشـی
بـرای کـودک اسـت؛ به همیـن جهت ،مقطـع پیشدبسـتانی باید
در محیطـی اصولـی و بـا مقـررات خـاص ماننـد مدرسـه گذرانـده
شـود .برخـی دیگـر نیـز معتقد هسـتند ایـن انتخاب بهتر اسـت با
توجـه به خصوصیات اخالقی ،جنسـیت کـودک ،هزینهها و اهداف
خـاص والدیـن انجـام گیـرد .اصلیتریـن هـدف از گذرانـدن دوره
پیشدبسـتانی ،بهبـود توانایـی کـودک در یادگیری اسـت .این امر
منجـر بـه پذیـرش عضویت از سـوی جامعه ،رشـد مثبـت کودک،
تقویـت اسـتعداد و خالقیـت و همچنیـن فراگیـری مهارتهـای
موردنیـاز در زندگـی وی میشـود .ایـن آموزشهـا و مهارتهـا بـر
بـازی ،افزایـش هـوش و ایجاد چشـمانداز مثبـت در زندگی کودک
تمرکـز دارنـد .کـودک در سـنین پیشدبسـتانی میـل زیـادی بـه
پرسـش دربـاره اتفاقـات پیرامـون ،موسـیقی ،همـکاری و پیـدا
کـردن دوسـت دارد؛ بـه همیـن علـت صرفـا نبایـد در کنـار پدر و
مـادر خـود مهارتهـا را فراگیـرد؛ بلکـه بایـد در محیـط آموزشـی
نیـز چگونگـی تعامـل و زندگـی کـردن را بیامـوزد .نقـش مربیـان
و میـزان تحصیلات آنهـا نیـز در ایـن فرآیند بسـیار مهم اسـت؛
بهطـوری کـه آموزشهـای صحیـح موجـب رشـد و تشـویقهای
مربیـان موجـب افزایـش اعتمادبهنفـس در کـودک میشـود.
بنابرایـن فاکتورهـای مختلفـی از جملـه محیط ،کیفیـت آموزش،
کادر آموزشـی و هزینههـای مربوطـه ،والدیـن را بـر سـر ایـن دو
راهـی قـرار داده اسـت کـه پیشدبسـتانی در مهد بهتر اسـت یا در
مدرسـه .بههرحال گذراندن دوره پیشدبسـتانی در مهد و مدرسـه
از جهـات مختلـف تفاوتهـای بسـیاری دار د کـه مـا در ایـن مقاله

کودک در مدرسه
با توجه به فاصله
سنی بیشتری که
با دانشآموزان
کالسهای باالتر
دارد ،بیشتر مورد
تحقیر و اذیت قرار
میگیرد و نمیتواند
ارشد بودن را
تجرب ه کند

سـعی داریـم جوانـب مختلف را بررسـی تـا تصمیم گیـری را برای
والدیـن آسـانتر کنیم.
بـا توجـه بـه ایـن موضوع کـه دوره پیشدبسـتانی اجباری نیسـت،
لـذا والدیـن باید تـا حد زیادی هزینههای مربوط به آن را خودشـان
تقبـل کننـد .شـهری ه بـا توجـه بـه محـل( مرکـز اسـتان و مناطق/
شهرسـتان) ،نـوع و میـزان فعالیـت و درجهبنـدی مرکـز محاسـبه
میشـود .همچنیـن سـه متغیـر اجـاره ملـک ،حقالزحمـه عوامل،
کیفیـت و کالس فوقبرنامـه از دیگـر عوامـل تعییـن کننـده میزان
شـهریه هستند.
مقطـع پیشدبسـتانی هـم در مـدارس و هـم در مهدهـای کـودک
آمـوزش داده میشـود .مـدارس بـه سـه نـوع دولتـی ،غیردولتی یا
غیرانتفاعـی و هیئـت امنایـی و مهدهـای کـودک هـم بـه دو نـوع
دولتـی و خصوصـی تقسـیم میشـوند .مهدهـای خصوصی شـامل
ی سـتارهدار هـم میشـوند .مهدهـا بـرای دریافت سـتاره از
مهدهـا 
جهـات مختلـف ماننـد فضا ،مهارت نیروی انسـانی و شـرایط کاری
مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد و مهدکودکـی کـه امتیـاز بیشـتری
بگیـرد ،میتوانـد سهسـتاره یا چهارسـتاره را دریافت کند .در شـهر
مشـهد مهدهـا از یکسـتاره تـا سهسـتاره هسـتند .بـا توجـه بـه
اینکـه نـرخ شـهریهها هـر سـال تغییـر میکنـد ،در حـال حاضـر
شـهریه مـدارس پیشدبسـتانی دولتـی بیـن  ۵۰۰تـا  ۶۰۰هـزار
تومان اسـت.
شـهریه مـدارس غیردولتـی در دو قالـب ثابـت و فوقبرنامه دریافت
میشـود کـه معمـوال سـالیانه بیـن یـک میلیـون و پانصـد تـا دو
میلیـون و هفتصـد هـزار تومان اسـت.
مدارس هیئتامنایی شـهریه ثابتی ندارند؛ بنابراین نرخی که اولیاء
میپردازنـد ،بـا توجـه به منطقـه جغرافیایی ،خدمـات و کالسهای
فوقبرنامـه و در هـر منطقـه متفـاوت اسـت .ایـن مـدارس زیرنظـر
شوپـرورش اسـت و توسـط هیئتامنـای مدرسـه کـه شـامل
آموز 
اولیـاء و معتمدیـن محلـی اسـت ،اداره میشـوند .شـرط ثبتنام در
ایـن مـدارس محدوده جغرافیایی اسـت.

در حـال حاضـر تنهـا مهد دولتی کـه دارای دورههای رایگان اسـت،
مهدالرضـای آسـتان قـدس رضـوی اسـت که هفتـهای سـه روز در
جلسـات دو سـاعته در مسـاجد و حسینیههای سطح شهر مشهد و
شهرسـتانهای دارای نمایندگی آسـتان قدس برای کودکان باالی
 ۵سـال برگـزار میشـود .ایـن کـودکان روخوانـی قـرآن کریـم بـه
روش قصـه و بـازی و بـا لحـن عربـی ،یادگیری بعضی از سـورههای
قـرآن ،آیـات و روایـات کاربردی و مفاهیم پیش دبسـتانی را آموزش
میبینند.
شـهریه مهدهـای خصوصـی بـدون سـتاره بیـن یـک میلیـون و
چهارصـد تـا دو میلیـون و پانصـد هـزار تومـان اسـت.
مهدهـای خصوصـی سـتارهدار بـه چنـد دسـته تقسـیم میشـوند.
بـه ایـن ترتیـب کـه شـهریه مهدهـای یکسـتاره ماهیانـه حـدود
 ۲۵۰هـزار تومـان ،مهدهـای دوسـتاره ماهیانـه حـدود  ۲۸۵هـزار
تومـان ،مهدهـای سهسـتاره معمولی بین  ۴۰۰تـا  ۴۲۹هزار تومان،
سهسـتاره ممتـاز ماهیانـه حـدود  ۴۳۰هـزار تومـان و سهسـتاره
دوزبانـه ماهیانـه بیـن  ۳۸۰تـا  ۴۳۰هـزار تومان اسـت.
تمـام ایـن هزینههـا بـدون احتسـاب هزینـه تغذیـه ،سـرویس
رفتوبرگشـت و لـوازم التحریـر موردنیـاز کـودک اسـت .همچنین
شـرکت کـودکان در کالسهـای فوقبرنامـه کاملا اختیـاری و
شـهریه هـر فعالیـت فوقبرنامـه حداکثـر  ۱۰درصد شـهریه نهایی
مهدکـودک اسـت.
بهجز مسـئله شـهریه و هزینههـای جانبی ،خانوادههـا از جنبههای
دیگـر نیـز دچـار سـردرگمی هسـتند کـه کجـا بـرای کودکشـان
ن منظور نظرات چندی از مدیران مدرسـه
مناسـبتر اسـت .بههمی 
و مهدکـودک و همچنیـن کارشـناس مربوطه را جویا شـدهایم.
آقـای قدرتـی مدیـر دبسـتان پسـرانه بشـیر از لـزوم گذرانـدن
پیشدبسـتانی در مهـد میگویـد« :کـودک در مدرسـه بـا توجه به
فاصلـه سـنی بیشـتری که بـا دانشآمـوزان کالسهای باالتـر دارد،
بیشـتر مـورد تحقیـر و اذیت قرار میگیـرد و نمیتواند ارشـد بودن
را تجربـ ه کنـد .همچنیـن مسـابقات ،جشـنوارهها و المپیادهـا در
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مدرسـه موجـب غفلـت از دانشآموزان پیشدبسـتانی میشـود .در
مدرسـه افـکار بزرگانـه غالـب اسـت؛ در صورتی که کـودک در مهد
فرصت بیشـتری برای کودکی کردن دارد .در مهد بیشـتر از فرآیند
آمـوزش ،روی بـازی و تفریـح تأکید میشـود و خالقیـت در کودک
پـرورش میابد.
البتـه از جنبههـای مثبـت پیشدبسـتانی در مدرسـه میتـوان بـه
آمـاده شـدن بهتر برای ورود به دبسـتان و شـناخت اعـداد ،رنگها،
اشـکال هندسـی و مسـائل کالمی اشـاره کرد».
خانـم سـعیدی معـاون مهـد و پیشدبسـتانی کاردسـتی هـم بـر
آموزش پیشدبسـتانی در مهد تأکید دارد« :رشـد بیشـتر خالقیت
و هـوش از نتایـج حضـور کـودک در مهد اسـت .کـودک در محیط
ش و بـازی میتوانـد کالسهـای فوقبرنامـه
مهـد علاوه بـر آمـوز 
ی بیشتری
بیشـتری را بهنسـبت مدرسـه داشـته باشـد و سـاعتها 
را در مهد و با بچهها بگذراند .همچنین سـرگرمیهای متناسـب با
سـن بچههـا ،برای آنها فراهم شـده اسـت .در مهـد به علت فضای
بـه نسـبت کودکانهتـر ،شـرایط برای کودکـی کردن آمادهتر اسـت.
کـودکان در مهـد ،در اکثـر مـوارد پوششـی متشـکل از رنگهـای
متنـوع و شـاد دارند.
کودکانـی کـه بـه مهـد میرونـد ،بـا توجـه بـه تعـداد بازیهـا،
فعالیتهـا و دوسـتان ،نسـبت بـه سـایر کـودکان پرتحرکتـر و
شـادابتر اسـت .پیشدبسـتانی در مدرسـه ،سـه الی چهار سـاعت
اسـت؛ درصورتـی کـه در مهـد این سـاعت بیشـتر میباشـد .تعداد
بچههـا در مدرسـه بـه مراتـب بیشـتر از مهدکودک اسـت .در مهد،
مربـی در تمـام سـاعات و فعالیتهـا در کنـار کـودک حضـور دارد.
هزینـه ثبتنـام پیشدبسـتانی در این مهد حـدود دو و نیم میلیون
تومان اسـت».
خانم مقدم مدیر پیشدبسـتانی و دبسـتان گلسـتان فاطمی نظری
متفـاوت دارد .وی معتقـد اسـت« :از آنجایی کـه پیش یک مربوط
بـه بچههـای گروه سـنی پنج سـال و پیـش دو مربوط بـه بچههای
گـروه سـنی شـش سـال اسـت ،پیـش دو مقدمـه ورود کـودک به
مدرسـه اسـت .بنابرایـن حضـور کودک پیشدبسـتانی در مدرسـه
باعـث آشـنا شـدن او بـا محیط میشـود و هراس کـودک از ورود به
مدرسـه بـه مراتـب کمتر میشـود .با توجـه به اینکه کـودک از دو
سـالگی وارد مهد میشـود ،بهتر اسـت پیشدبسـتانی را در محیط
مدرسـه بگذرانـد و بـودن در کنار دیگر گروههای سـنی را فرا گیرد.
ایـن امـر موجـب ایجاد انگیزه برای تالشـی مضاعف و یادگیری نظم
و انضبـاط در کودک میشـود.
در مدرسـه  ۴سـاعت کالس فـوق برنامـه برای بچهها تـدارک دیده
شـده است.
کـودک در مدرسـه فـرم یکدسـت و مخصـوص دارد و موظـف بـه
پوشـیدن آن اسـت .همچنین مدرسـه زیر نظر آموزش و پرورش و
مهد زیر نظر بهزیسـتی اسـت .از اینرو سـرفصلهای آموزشـی در
مدرسـه منطبـق بـا برنامه مدون آمـوزش و پرورش اسـت .به عالوه
اینکـه هزینـه ثبتنام پیشدبسـتانی در مدرسـه کمتر اسـت و در
ایـن مرکـز حـدود یک و نیـم میلیون تومان اسـت».
سـمیه ابراهیمـی کوشـک مهـدی ،دانشـجوی دکتـرای مدیریـت
آموزشـی و مـدرس دانشـگاه فردوسـی در خصـوص ایـن امر نظری
بیطرفانـه را بیـان میکنـد« :فلسـفه وجـودی و هـدف از برگزاری
دوره پیشدبسـتانی ،در واقع آماده کردن کودکان  ۵و  ۶سـاله برای
حضـور در مدرسـه یـا بـه عبارت بهتـر پلی بین دوره مهـد کودک و
مدرسـه محسـوب میشود.
نیـاز اساسـی کـودک در ایـن مرحله آمادگـی اجتماعـی و عاطفی،
مهـارت هـای حرکتـی ،تقویت درک شـناختی و فکـری و مهمتر از
همـه تقویـت حـس کنجکاوی و پرسشـگری اسـت .کـودک باید از
لحـاظ اجتماعـی و عاطفی بتواند با همسـاالن خـود در فعالیتهای
گروهـی همـکاری کند و قـدرت کنترل انگیزهها و برقـراری ارتباط
بـا افـراد جدیـد غیـر از خانـواده را داشـته باشـد .از لحـاظ حرکتـی
ماهیچههـای کوچـک و بـزرگ او بایـد تقویـت شـود تـا بتوانـد بـه
خوبـی فعالیتهایـی نظیـر راه رفتـن ،پریـدن ،نوشـتن و ...را انجـام
دهـد .بـه علاوه بـه لحـاظ شـناختی و فکـری الزم اسـت درک
کـودک از شـباهتها و تفاوتهـای اشـیاء و مکانهـا بهخصـوص
درک تفـاوت شـرایط و مقـررات محیطی مدرسـه با مهـد کودک به
خوبـی در او شـکل گیرد.
بـا عنایـت بـه نیازهـای گفته شـده بـرای کـودک ،ایجاد شـرایط و
فرصتهای آموزشـی و پرورشـی در محیط مدرسـه یا مهد کودک
هـر کـدام مزیتهـا و عیبهایـی دارد کـه بایـد مـورد توجـه قـرار
گیـرد .مزیتهـای برگـزاری و اجـرای ایـن دوره در مدرسـه فرصت
آشـنا شـدن کودک با محیط ،قوانین و هنجارهای مدرسـه را ایجاد
خواهـد کـرد .فضـای مدرسـه کمـک میکند کودک بـه طور عینی
بـا شـرایط جدیـد وفـق پیـدا کنـد ،امـا در مقابل حضور کـودک در
مدرسـه همـراه بـا قوانیـن خـاص آمـوزش و پـرورش خطـر سـلب
کودکـی کـردن از بچههـا را بـه همـراه خواهد داشـت.
مربـی آمـوزش و پرورش برخلاف مربیان مهد کـودک دغدغههای
آموزشـی را بیـش از امـور پـرورش خواهند داشـت .بهعالوه کودک
در مدرسـه طبـق قوانیـن بایـد بـدون کمک معلم از سـرویس های
بهداشـتی اسـتفاده کنـد و بـه تنهایـی از پـس برقـراری ارتبـاط بـا
همسـاالن و کـودکان بـزرگ تـر از خـودش برآیـد؛ در حالـی کـه
ممکن اسـت هنوز به مرحله اسـتقالل کامل در این موارد نرسـیده
باشد.
برگـزاری دوره پیـش دبسـتانی در مهـد کـودک باعـث میشـود
کـودک همچنـان در یـک محیـط کامال مراقبتی باشـد و با حمایت
مربـی بـه آرامـی وارد مرحلـه بعـدی شـود؛ امـا از طرفـی حضور در
کنـار کـودکان کوچکتـر ،مالحظـات و قوانین کاملا منعطف مهد
کـودک و نداشـتن درک واقعـی از فضـای رسـمی مدرسـه ممکـن
اسـت باعـث نقـص تکمیل فرایند آماده سـازی کودک بـرای گذر از
مسـیر مهد به دبسـتان شـود.
بنابر مطالب ذکر شـده بهتر اسـت برای کودکان این مقطع ،محیط
جداگانـه و متفـاوت بـا مدرسـه و مهد کـه مطابق با اسـتانداردهای
خاص آن اسـت ،فراهم شـود .این محیط میتواند در مدرسـه ،مهد
کـودک یـا بـه طور کلی مجزا ایجاد شـود و فضا ،امکانـات ،قوانین و
هنجارهای متناسـب با نیازهای ویژه این کودکان را داشـته باشـد.
بـر همیـن اسـاس برخی مـدارس و مهـد کودکهـا اقدام بـه آماده
سـازی این محیطهـای خـاص کردهاند».

