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نخستين جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات 
  
  

برگزاری  از  راشدی  دکتر  آقای  جناب    
نخستين جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات 
اعالم  و  دادند  خبر  تهران  در  دانشگاه  اين 
اختراعات  ملی  جشنواره  نخستين  کردند: 
علمی-کاربردی  جامع  دانشگاه  ابتکارات  و 
فکری  مالکيت  نوآوری،  توسعه  هدف  با 
وکارآفرينی نيمه دوم خرداد ماه سال جاری 
در محل نمايشگاه های تخصصی شهرداری 

تهران برگزار می گردد. ايشان تصريح فرمودند توجه به دانش فناوری و 
ترويج اختراعات و نوآوری ها از منويات رهبر معظم انقالب است. 

اساس  بر  جاری  ابتکارات  و  اختراعات  ملی  جشنواره  اصلی  رويکرد    
تجاری سازی و نياز های نوآورانه و کارآفرينانه دانشگاه است؛ بنابراين 
سمت و سوی جشنواره نيز در جهت تجاری سازی و کارآفرينی خواهد 
بود. ايشان با تاکيد بر اين که برگزاری اين جشنواره بر اساس ماموريت 
دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسعه نوآوری ها، اختراعات و ابتکارات 
خواهد بود افزودند: دانشگاه پتانسيل های فراوانی دارد از اين رو تالش 
سازی  تجاری  امر  بر  توجه جدی  نشانگر  اين جشنواره  برگزاری  برای 
اختراعات و توجه به کارآفرينی است به طوری که اختراعاتی که موفق 
به کسب تاييد داوران شوند برای حمايت های مالی و تسهيالتی معرفی 
می شوند. دبير علمی جشنواره با اشاره به اين که دانشگاه نيز به برگزاری 
خاطرنشان  نمود،  اقدام  جشنواره  اين  کنار  در  مختلف  های  نمايشگاه 
کردند: برگزاری نمايشگاه اختراعات، برگزاری نمايشگاه ابتکارات، داوری 
برگزاری  برتر،  انتخاب مخترعان  ابتکارات،  اختراعات،  ارزيابی علمی  و 
کارگاه های آموزشی و ... از برنامه های ديگر اين جشنواره خواهد بود. 
جمله  از  اجرائی  و  علمی  های  نهاد  از  بسياری  افزودند:  راشدی  دکتر 
معاونت علم و فناوری رياست جمهوری، سازمان پژوهش های علمی 
بنياد علمی نخبگان، شهرداری  اداره مالکيت صنعتی،  ايران،  و صنعتی 
تهران و صندوق حمايت از پژوهشگران و ... در برگزاری اين جشنواره 

مشارکت خواهند کرد.

پیام دکرت محمد اخباری رئيس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور به 
مناسبت برگزاری اولني کنفرانس ملی علم و کار در يزد 

به  نمی توان  را  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط    
اقتصادي؛  نظام  از  جدای  و  منفرد  صورت 
اجتماعی و تحقيقاتی مورد بررسی قرار داد و 
در خصوص آن حکم صادر کرد. به اين مسئله 
بايد به صورت جامع نگريست و الزم است به 
مشکالت ارتباط دانشگاه و صنعت و علل پديد 
آمدن اين مشکالت توجه داشت. در گذشته به 
دليل دولتی بودن صنايع و اتکای هرچه بيشتر 
از فروش نفت، صنايع،  به منابع مالی حاصل 
شرکت های  طريق  از  را  خود  نيازمندی های 

خارجی تامين می کردند و به همين دليل برای ارتباط بين صنعت و دانشگاه نيازی احساس 
نمی شد و تنها از سوی دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت و آن هم به دليل کمبود بودجه 
و ايجاد درآمد بيشتر، تمايلی کم رنگ وجود داشت. به عبارت ديگر، انگيزه ی دوطرف 
برای ارتباط، درک نياز واقعی نبود. همچنين با توجه به بيانات مقام معظم رهبری مبنی بر 
اين که توانمندسازی بخش خصوصی، جايگزينی درآمدهای نفتی با درآمدهای غيرنفتی، 
تبديل اقتصاد دانش بنيان به وجه غالب اقتصاد کشور، حمايت از توليد ملی و فعال کردن 
اند و  اقتصاد    مقاومتی  از پيش شرط های تحقق  توليدی کوچک و متوسط  واحدهای 
با درک اين واقعيت که تمام کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، توسعه ی خود را 
مرهون ارتباط نزديک دانشگاه و صنعت می دانند، سياست گذاران توسعه ی کشور به اين 
نتيجه بديهی نائل شدند که اقتصاد جديد با اقتصاد مبتنی بر صنعت دولتی تفاوت ماهوی 
دارد. صنعت هزاره ی سوم به دانشگاه هزاره سوم و سرمايه گذاری بيشتر در پژوهش برای 
پژوهش های  و  است  نيازمند  جهانی  بازار  در  رقابت  و  فناوری  نوآوری های  به  دستيابی 
بنيادی و کاربردی کردن دستاوردهای اين پژوهش ها از جايگاه ويژه ای برخوردار اند که 

سرمايه ی انسانی در مرکز ثقل اين جايگاه قرار دارد.
 لذا  دانشگاه ها بايد با نگرش جديد نسبت به تأمين نيروی انسانی کارآمد؛ برنامه های 
خود را بازنگری و دانشگاه ها را برای آموزش های مهارتی مورد نياز کشور باز مهندسی، 
ساماندهی و سازماندهی مجدد نمايند. اميد است که برپايی اين گونه کنفرانس ها بتواند 
در راستای تحقق مواردی که مطرح شد موثر و مفيد واقع شود . در پايان الزم مي دانم 

ازهمه دست اندرکاران کنفرانس تشکر  کنم . 

دانشگاه جامع علمی-کاربردی اولين نظام 
مهارتی در آموزش عالی کشور است 

  
اين  نيازمند  اين دانشگاه    دکتر اخباری فرمودند: ما برای بقای 
هستيم که فکری اساسی کنيم زيرا در اين مسيری که قرار داريم 
نظام آموزش عالی کشور حالت انقباضی به خود گرفته است پس 
يک  بايد  و  شد  خواهيم  مشکل  دچار  ما  شرايط  اين  به  توجه  با 

مهندسی مجدد برای بقای اين دانشگاه داشته باشيم. 
  ايشان در ادامه فرمودند: هدف گذاری اساسی دانشگاه رفع نياز 
اکنون  آينده مهارتی در سراسر کشور است و  بازار کار و ترسيم 
تمديدی  همه  اکثرا  فرستاده اند  استان ها  از  برخی  که  رشته هايی 
به  توجه  با  بايد  ما  می کند.  روبه رو  مشکل  با  را  ما  اين  و  است 
ارائه کنيم. نظام آموزش  را  بازار کار رشته های جديدی  نياز روز 
عالی از لحاظ مدرک  گرايی به اشباع رسيده است و بايد به سمت 
کارآفرينی برويم. اکنون برنامه ششم در حال تدوين است ما بايد 
جهت گيری اين برنامه را رصد کنيم تا استان ها و مراکز ما بتوانند 
بر مبنای آن جهت گيری خود را تنظيم کنند. يکی از اولويت های 
ما حمايت از بخش خصوصی، تحول در نظام آموزش مهارتی و 
بحث همکاری های بين المللی است و در اين راستا بايد قدم های 

مؤثری برداشته شود. 
  ايشان هچنين در پايان فرمودند: کيفيت بخشی به نظام مدرسان 
قرار  کار  دستور  در  که  است  ديگری  مهم  برنامه های  از  يکی 
داده ايم و اميدواريم بتوانيم مشکالتی که در اين حوزه وجود دارد 

را حل کنيم. 

حضور دانشگاه جامع علمی- کاربردی در بيست و هشتمين نمايشگاه 
بين المللی کتاب تهران 

  
  

و  پژوهش  معاون  راشدی  حميد  دکتر  آقای    
دانشگاه  غرفه  از  بازديد  طی  دانشگاه  فناوری 
با  علمی -کاربردی  جامع  دانشگاه  نمودند؛  اعالم 
همکاری موسسات آموزش عالی علمی-کاربردی 
اين دوره  ايران در  جهاد کشاورزی و هالل احمر 
ادامه  در  ايشان  دارد.  فعالی  حضور  نمايشگاه  از 
افزودند؛ در اين نمايشگاه که فرصتی مناسب برای 
دانشگاه  معرفی  و  نشر  زمينه  در  تجارب  مبادله 
است، حدود 300 عنوان کتاب از انتشارات دانشگاه 
و  عالی  آموزش  مؤسسات  علمی-کاربردی،  جامع 
مراکز علمی-کاربردی در معرض فروش و معرفی 

قرار گرفت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شرکت کنندگان در مسابقات بين المللی قرآن کريم

هر حنجره ای در جهت اختالف افکنی کار کند، بلندگوی 
دشمن است؛ نسخه ی عالج مشکالت، تسلیم در برابر 
قرآن و تسلیم نشدن در برابر تحمیل های جاهلیت مدرن

در سالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم، فضای حسينيه امام 
خمينی)ره( آکنده از عطر دل انگيز آيات روح بخش کالم اهلل مجيد شد و اساتيد، قاريان 
و حافظان برتِر سی و دومين دوره مسابقات بين المللی قرآن کريم، محفل نورانی انس 

حضرت  حضور  در  را  قرآن  با 
آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی، بر پا کردند.
اي  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
لزوم  بر  تأکيد  با  ديدار  اين  در 
ابعاد  تمام  در  قرآن  حضور 
اجتماعي  و  فردي  زندگي 
به  رسيدن  الزمه  مسلمانان، 
عنصر  دو  را  واال  هدف  اين 
دانستند  »عزم«  و  »بصيرت« 
و گفتند: نسخه عالج مشکالت 
تسليم  اسالم،  دنياي  کنوني 
قرآن  دستورات  برابر  در  بودن 

و تسليم نشدن در برابر تحميل هاي جاهليت مدرن و مقاومت در برابر زورگويي هاي 
اين جاهليت است.

ايشان تالوت و حفظ قرآن را مقدمه تخلق به اخالق قرآني و شکل گيري جامعه اي 
براساس دستورات قرآني برشمردند و افزودند: امروز متأسفانه دنياي اسالم از ضعف و 
فقرو اختالف و جنگ هاي داخلي ناشي از فشار نظام هاي جاهلي به شدت رنج مي برد 
که تنها راه مقابله با اين فشارهاي تحميلي، تسليم شدن در برابر قرآن و عزم جدي 
براي حرکت به سمت اهداف واالي آن است.رهبر انقالب خاطر نشان کردند: اگر يک 
نيروي مضاعفي خواهد بخشيد و  برداشته شود، خداوند  اهداف قرآني  قدم به سمت 
اين موضوعي است که ملت ايران تجربه کرده و با مقاومت در برابر زورگويي ها، به 

توانايي ها و اميد بيشتري دست پيدا کرده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي استفاده از تجربه ملت ايران در ايستادگي مقابل قدرت ها 

را نسخه عالج مشکالت دنياي اسالم دانستند و گفتند: ايجاد اختالف و دو دستگي در 
ميان امت اسالمي، امروز يکي از برنامه هاي اصلي دشمنان است، بنابراين همه بايد 
مراقب باشند تا مبادا فرياد اختالف سر دهند و بلندگوي دشمنان اسالم و قرآن شوند.

ايشان با تاکيد بر اين که هر حنجره اي که در جهت اختالف افکني کار کند، بلندگوي 
دشمن است، خاطر نشان کردند: ايجاد اختالف تحت عناوين شيعه و سني، عرب و 
عجم، و قوميت ها و مليت ها و تعصب هاي ناسيوناليستي، در دستور کار بدخواهان 

امت اسالمي قرار دارد که بايد با »بصيرت« و »عزم« در مقابل آن ايستاد.
ضروري  بسيار  را  »دشمن«  و  »دوست«  صحيِح  تشخيص  و  بصيرت  انقالب،  رهبر 
دانستند و تأکيد کردند: هنگامي که عزم و اراده در کنار بصيرت قرار گيرد، پيمودن 
مسير و ايستادگي در برابر فشارها و تحميل ها و توطئه ها، آسان خواهد شد و اين، همان 

نصرت الهي است.
نويدبخش  را  با قرآن در جامعه  انس  آيت اهلل خامنه اي گسترش روزافزون  حضرت 
و اميدوار کننده خواندند و با تأکيد بر لزوم اهتمام جدي مسئوالن به موضوع قرآن، 
گفتند: بايد جوانان و روشنفکران، انس بيشتري با قرآن پيدا کنند، زيرا غني شدن ذهن 
از معارف قرآن، تاثير خود را بر گفتار و رفتار و تصميم گيريهاي کالن خواهد گذاشت.

ايشان انس با قرآن را تضمين کننده آينده روشن و همراه با سعادت دانستند و تأکيد 
کردند: امروز خوشبختانه حرکت به سمت اسالم و قرآن در ميان جوامع اسالمي نيز 

شروع شده که بيداري اسالمي از برکات آن است.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: بيداري اسالمي حقيقتي است که از بين رفتني نيست 

و آثار آن روزبه روزگسترش خواهد يافت.
دانشجويان،           نويسندگان،  روشنفکران،  علما،  وظيفه  اي  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
اسالمي،  بيداري  روزافزون  گسترش  در  را  قرآن  حافظان  و  قاريان  و  پژوهان  دانش 
به راهي که قرآن بشارت مي دهد،  را  بايد مردم  تأکيد کردند:  مضاعف برشمردند و 

اميدوار کرد.
ايشان در پايان اظهار اميدواري کردند دولت هاي اسالمي بيشتر از آن که درباره قرآن 
از سخنان  کنند.پيش  اجرا  را  آن  دستورات  و  آشنا شوند  آن  با  در عمل  بزنند،  حرف 
رهبر انقالب، حجت االسالم و المسلمين محمدی نماينده ولی فقيه و رئيس سازمان 
اوقاف و امور خيريه با تبريک اعياد شعبانيه، گزارشی از روند برگزاری سی و دومين 
دوره مسابقات قرآنی بيان کرد.وی با بيان اين که مسابقات قرآنی امسال در مقايسه با 
سال گذشته از لحاظ کمی و کيفی از امتيازات بيشتری برخوردار بود، گفت: توجه بدون 
آنان، حضور قاريان  الفت ميان  تبعيض به همه شرکت کنندگان در مسابقات، انس و 
خارجی،  قاريان  حضور  با  استان ها  در  کريم  قرآن  با  انس  محافل  برگزاری  نوجوان، 
تجليل از بانوان فعال در عرصه قرآنی و حضور پرشور مردم و مسئوالن در مسابقات از 

مهم ترين ويژگی ها و برنامه های اين دوره از مسابقات بود.

رييس جمهوری در کنگره ملی تجليل از ايثارگران:

سرزمین اقتصادی ما توسط شورای 
امنیت و 1+۵ اشغال شده و ما آن 
را به عنوان خرمشهر جدید آزاد 

خواهیم کرد/ سوم خرداد برای همیشه 
تاریخ جاودانه می ماند

المسلمين دکتر حسن روحانی که در  حجت االسالم و 
سوم خرداد؛ سالروز آزادی خرمشهر و در هشتمين کنگره 
اظهارداشت:  می کرد،  ايثارگران صحبت  از  تجليل  ملی 
پاسداشت سوم خرداد به اين دليل است که می خواهيم 
از  بخشی  کشور  اين  در  وقت  هر  که  بگوييم  دنيا  به 
سرزمين و ارزش های ما به ناروا به دست دشمن تصرف 
شود، اراده ملی ايرانيان، آزاد کردن خرمشهرهای جديد 

است. 
رييس جمهوری با تاکيد بر اين که »خرمشهر نماد اراده 
و مقاومت ملی است و ما بايد بايستيم و خرمشهرهای 
جديد را آزاد کنيم«، گفت: امروز سرزمين زيبای فعاليت 
و  امنيت  شورای   ،۱+۵ توسط  دنيا،  با  شما  اقتصادی 
و  سياسی  ابزار  با  ما  و  است  شده  اشغال  ها  ابرقدرت 
ديپلماسی می خواهيم سرزمين اقتصاد خود را که به ناروا 
بايد  افزودند:  ايشان  کنيم.  آزاد  شده،  اشغال  و  تصرف 
تمامی سرزمين های تصرفی اقتصادی، تجاری و علمی 
خود را که در سراسر جهان به ناروا اشغال شده است، به 
عنوان خرمشهر و خونين شهر جديد، از دست دشمن آزاد 
کنيم. رييس جمهوری تصريح کرد: ما ملتی هستيم که 
خرمشهرها را فراموش نمی کنيم و مصمم هستيم که 
تمامی خرمشهرها را به دست اين ملت و هدايت مقام 
معظم رهبری و به حول و قوه الهی آزاد کنيم. دکتر 
روحانی با تاکيد بر اين که »سوم خرداد ما ادامه خواهد 
داشت و زندانی تاريخ سال ۶۱ نيست بلکه يک حماسه 

آزادی  تا  پروسه  اين  گفت:  است«،  دار  ادامه  پروسه  و 
بانکی،        تجاری،  اقتصادی،  سرزمين  خرمشهرهای  همه 
بيمه ای، اجتماعی، سياسی ، فرهنگی و علمی ادامه می 
يابد و رسيدن به پيروزی با ايمان و اراده ملت و دولت، 
طولی نخواهد کشيد. رييس جمهوری تصريح کرد: بايد 
با ابزار سياسی و ديپلماسی سرزمين اقتصادی کشور را 
که به ناروا اشغال شده آزاد کنيم و سرزمين فروش نفت 
که عفلقيان اشغال نموده اند، آزاد شود؛ بايد خرمشهر نفت 

روابط  و  ها  بانک  فعاليت  و  کنيم  آزاد  را  اقتصادمان  و 
کنيم  آزاد  جديد  عفلقيان  اشغال  از  نيز  را  کشور  بانکی 
و همان گونه که سرداران نظامی خرمشهر را در خرداد 
آزاد کردند سرداران سياسی ما خرمشهرهای جديد   ۶۱

را آزاد خواهند کرد. 
دکتر روحانی گفت: در دفاع مقدس چه قبل و چه بعد از 
فتح خرمشهر پيروزی های بزرگ و مهم زيادی داشته ايم 
را  خرمشهر  فتح  جای  نمی توانند  آنها  از  يک  هيچ  اما 
رغم  علی  که  اين  به  اشاره  با  رييس جمهوری  بگيرند. 
مثال  عنوان  به  که  بين المللی  و  داخلی  سخت  شرايط 

در داخل کشور که شاهد ترور بزرگان و شخصيت های 
نظام بوديم، افزود: با همه اين اوصاف از يک سال پيش 
از فتح خرمشهر عمليات  بزرگی را طراحی و اجرا کرديم 
فتح  اما  آورديم  دست  به  چشمگيری  پيروزی های  و 
خرمشهر شيرينی ديگری داشت. دکتر روحانی، پيروزی 
عمليات آزادسازی خرمشهر را يک جشن و شادمانی ملی 
توصيف کرد و اظهار داشت: امروز و با گذشت بيش از 
30 سال از فتح خرمشهر هنوز همه درباره فتح خرمشهر 
يک نظر واحد دارند و از آن خوشحال هستند و اين نشان 
می دهد که اين موضوع برای ملت، يک مسئله ملی است 

که همه به آن احساسی مثبت دارند. 
رييس جمهوری با بيان اين که »در لحظه لحظه و جای 
جای دوران هشت ساله دفاع مقدس، ايثار ايثارگران به 
است که هر  فتح خرمشهر  اين چراغ  اما  چشم می آيد، 
دردناک  کرد:  تصريح  می شود«،  قبل  از  پرفروغ تر  روز 
ترين رخداد دوران دفاع مقدس را سقوط خرمشهر و البته 
شيرين ترين روز دفاع مقدس را نيز سوم خرداد سال ۶۱ 
می دانم. اساسًا ميزان و معياری که مردم ما برای پيروزی 
و شکست در دفاع مقدس داشته و دارند، سقوط و فتح 
خرمشهر  در  ملت  يک  جان  همه  گويی  بود؛  خرمشهر 
آزاد  از تسلط عفلقيان  اين شهر  بود و وقتی  جمع شده 

شد، همه مردم احساس کردند که آزاد شده اند.
دکتر روحانی با بيان اين که »فتح خرمشهر فتح جنگ 
تلقی شد«، خاطرنشان ساخت: دشمن احساس می کرد 
آن  درباره  و  اوست  فتح  ترين  بزرگ  خرمشهر  اشغال 
بود  کرده  عنوان  صدام  حتی  و  می کرد  زيادی  تبليغات 
از دست بدهيم خرمشهر را  که ما اگر بصره و بغداد را 
حفظ خواهيم کرد و از همين رو بود که پيروزی و فتح 
خرمشهر، فتح و پيروزی بسيار بزرگی برای ملت ايران 

بود و همچنان هست. 
تهيه و تنظيم مژده جانه 
کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی
مدرس و سردبير نشريه  مرکز
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اخبار دانشگاهی

هر گاه ديدی که مؤمن خاموش و با وقار است به او نزديك شو زيرا که او کلمات حکمت آميز گويد.
حضرت محمد )ص(



برگزاری اولين کنفرانس از سری کنفرانس های علوم 
اجتماعی مرکز علمی- کاربردی پيشتازان آيين زندگی 

تحت عنوان» آسيبهای اجتماعی حول محور اعتياد«

اين کنفرانس ۱7 ارديبهشت ماه سال ۱394 در سالن مطالعه و کنفرانس 
مهرانگيز  دکتر  خانم  با حضور سرکار  کنفرانس  اين  برگزار شد.  مرکز 
کبودرآهنگی  دکتر  خانم  سرکار  و  مرکز  محترم  رياست  ميکاييلی، 
اهلل  از کالم  آياتی  تالوت  با    ۱4 در ساعت  مرکز  پژوهشی  معاونت  

مجيد و سرود ملی جمهوری اسالمی ايران آغاز شد.  
ميکاييلی  خانم  سرکار   
فصلنامه  معرفی  ضمن 
پيشتازان  ترويجی  علمی 
سايت  و  زندگی  آيين 
و  اساتيد  فصلنامه،  اين 
به  تشويق  را  دانشجويان 
راستای  در  مقاالت  نوشتن 
علمی  نشريه  تر شدن  پربار 
ابراز  ايشان  ادامه  کردند. در 
اميدواری کردند که در آينده 
ای نه چندان دور و با همت 

اساتيد و دانشجويان مرکز بتوانيم فصلنامه را به سمت علمی-پژوهشی 
شدن سوق دهيم. 

پس از سخنرانی رياست مرکز، کنفرانس با ارائه مقاالت توسط شرکت 
کنندگان دنبال شد. اولين شرکت کننده جناب آقای دکتر هاشمی رزينی 
عضو هيات علمی دانشگاه خوارزمی و از اساتيد مدعو جهت تدريس در 

دوره کارشناسی ارشد مرکز پيشتازان آيين زندگی بود. 
اعتياد  درمانی-روانشناختی  جديد  های  روش  مورد  در  ابتدا  ايشان 
درمان  اثربخشی  عنوان  با  را   خود  مقاله  سپس  و  کردند  سخنرانی 
مصرف  سوء  به  مبتال  افراد  عود  کاهش  در  گروهی  رفتاری  شناختی 

مواد ارائه دادند. 
و  محقق  و  نويسنده  دانشگاه،  مدرس  تهرانی،  عاتکه  خانم  ادامه  در 
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گيری مقاله خود در رابطه با عوامل 

خانوادگی منجر به اعتياد را ارائه کردند. 
پس از استراحت و پذيرايی از ميهمانان، جناب آقای دکتر ناصر صبحی، 
دانشيار دانشکده علوم تربيتی و روان شناختی دانشگاه محقق اردبيلی و 
استاد مدعو مرکز پيشتازان آيين زندگی، مقاله خود را  با عنوان بررسی 
تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر شادکامی و سبک مقابله معتادين، 

ارائه دادند. 
پس از آن جناب آقای دکتر بيوک تاجری عضو هيات علمی دانشگاه 
درمان  تاثير  بررسی  موضوع  با  مقاله  ارائه  به  کرج  واحد  اسالمی  آزاد 
شناختی رفتاری بر تحمل استرس و سازش پذيری معتادين به شيشه 

پرداختند. 
در ادامه شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ حول محورهای کنفرانس 
و مقاالت ارائه شده پرداخته، به جمع بندی و هم انديشی در رابطه به 
مسائل مطرح شده پرداختند. در پايان گواهينامه حضور در جلسه برای 
شرکت کنندگان و تقديرنامه برای داوران جلسه تنظيم و تقديم آنان 

گرديد. 

افتتاح و راه اندازی سايت مجله علمی مرکز پيشتازان 
آئين زندگی 

  
  فصلنامه علمی – ترويجی پيشتازان آئين زندگی با هدف ارتقاء سطح 
راه  دانشجويان  و  اساتيد  علمی  اطالعات  تبادل  و  دانشجويان  علمی 
اندازی شده است .عالقه مندان به ارسال مقاالت و استفاده از محتويات 
علمی سايت می توانند به آدرس www.cpazjournal.ir مراجعه 

نمايند. 

گردهمايی رؤسای مراکز علمی – کاربردی 
استان تهران به مناسبت بزرگداشت 

مقام معلم 
  

آموزش  مرکز  محترم  رياست  ميکائيلی  دکتر  خانم  سرکار    
آموزشی  معاون  و  زندگی  آئين  پيشتازان  کاربردی   – علمی 
مرکز در گردهمايی رؤسای مراکز آموزش علمی –کاربردی 
روز  در  معلم  مقام  بزرگداشت  مناسبت  به  که  تهران  استان 
حضور  با  و  شمس  ايوان  سالن  در   ۱394/2/۱۶ چهارشنبه 
رييس دانشگاه جامع علمی – کاربردی و واحد استان تهران 

دانشگاه، برگزار گرديد حضور يافتند. 

 برگزاری کارگاه آموزشی مددکاری مقارن با سالروز والدت 
حضرت علی )ع( و روز مددکاری 

  
  به يمن مصادف شدن سالروز والدت حضرت علی )ع( با روز مددکاری انجمن علمی 
مددکاری، مرکز آموزش علمی – کاربردی پيشتازان آئين زندگی، کارگاه آموزشی با 

موضوع مددکاری برگزار نمودند. 
  کارگاه با حضور و سخنرانی استادان ارجمند سرکار خانم ها ناظمی، دانايی، حشمتی 
ازدواج و طالق و  اميدوار تشکيل گرديد.محور اصلی کارگاه  آقای  و همچنين جناب 

همچنين آثار ناشی از آن ها برفرزندان و جامعه بود. 

جشن بزرگداشت مقام زن و تجليل از کارمندان زن در 
مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پيشتازان آئين 

زندگی
  

  جشن بزرگداشت مقام زن در مورخ ۱394/۱/20 با حضور  و سخنرانی حاج آقا خاکی 
و جناب اقای طاهری در مرکز علمی – کاربردی پيشتازان آئين زندگی برگزار گرديد. 
  ضمنا در اين مراسم با برگزاری مسابقه و اهدا جوايز به دانشجويان شرکت کننده 

تقدير به عمل آمد.
 همچنين سرکار خانم ميکائيلی در مراسمی ديگر  ضمن تبريک سالروز ميالد حضرت 
فاطمه زهرا)س( و حضرت امام خمينی )ره( بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران، فاطمه 
زهرا)س( را الگوی تمام زنان عالم دانست و احترام به پدر و مادر را از اهم واجبات 

برشمرد که مي تواند تاثيرات مطلوبی در زندگی انسان داشته باشد.
در پايان اين مراسم رييس مرکز با اهدای هديه از کارمندان زن مرکز تقدير به عمل 

آوردند و اين روز خجسته و مبارک را به آنان تبريک گفتند. 

در فصل بهار چه تغییراتی در تغذیه افراد رخ 
می دهد؟

در فصل بهار کيفيت مواد غذايی دچار دگرگونی می شود، 
بدين معنا که بعضی از مواد غذايی که در فصل زمستان 
و  شده  کمياب  به تدريج  هستيم  مواجه  آن ها  وفور  با 
برخی  برعکس،  بود.  خواهد  دشوار  آن ها  به  دسترسی 
به  بازار می شوند و  وارد  به تدريج  از مواد خوراکی  ديگر 

فراوانی در دسترس قرار می گيرند.
 

موادی که در فصل بهار کمتر در دسترس افراد 
قرار دارند

ليموشيرين،  پرتقال،  يعنی  مرکبات  ميوه ها  بين  از 
نارنگی، ليموترش، گريپ فروت و… در فصل بهار کم 
شده و دسترسی کمتری به آن ها ميسر است. انار نيز از 
ميوه هايی است که در فصل بهار ناياب خواهد شد.حال 
ببينيم آيا استفاده از ميوه های کمياب در غير فصل از نظر 

تغذيه ای مناسب است يا خير.
بهتر است در هر فصل، از ميوه های موجود در آن فصل 
استفاده نماييم، زيرا ميوه هايی که کمياب هستند معمواًل 
طريقی  هر  به  که  موادی  می شوند.  نگهداری  انبار  در 
نگهداری می شوند- به خصوص ميوه ها و سبزی ها- از 
نظر تغذيه ای، مقدار زيادی از مواد مغذی خود را از دست 
می دهند به خصوص ويتامين ها و بيش از همه ويتامين 
به  نظر  می يابد.  قابل توجه  کاهش  آن ها  در  موجود   C
اين که ما از ميوه ها و سبزی ها، عمدتًا به خاطر تأمين 
بنابراين  می کنيم،  استفاده  بدن  موردنياز  ويتامين های 
نگهداری  علت  به  فصل  از  خارج  سبزی های  و  ميوه ها 
عالوه  نيستند.  بااليی  تغذيه ای  ارزش  حاوی  طوالنی، 
بر آن، نگهداری ميوه ها و سبزی ها موجب می شود که 
کيفيت بافتی آن ها نيز تغيير کند، به اين ترتيب که بافت 
ميوه و سبزی شل شده و قوام طبيعی خود را از دست 

تغييرات  نيز  رنگ  و  بو  طعم،  نظر  از  ضمنًا  می دهد، 
به وجود می آيد و ديگر مطلوب،  گسترده ای در آن ها 
خوشمزه و خوش عطر و بو نخواهند بود. ضمنًا از نظر 
اقتصادی نيز مصرف مواد غذايی خارج از فصل، به صرفه 
ساير  از  گران تر  خيلی  خوراکی  مواد  اين  زيرا  نيست، 
ميوه ها و سبزی ها هستند. حال اين سوال پيش می آيد 
که در فصل بهار با وفور کدام يک از مواد غذايی مواجه 

هستيم و اين مواد چه نقشی در تغذيه ما دارند.

در  بیشتر  بهار  فصل  در  که  خوراکی  مواد 
دسترس همگان قرار دارند

از ميوه ها: ميوه هايی که توليد آن ها اختصاص به فصل 
بهار دارد عبارت اند از: توت فرنگی، شاه توت، توت سفيد، 
سيب گالب، هندوانه، طالبی، گرمک، آلو، هلو، شليل و 

زردآلو.
نظر  از  خوبی  منبع  آن ها  از  برخی  ميوه ها،  اين  بين  از 

ويتامين C هستند مانند شاه توت و توت فرنگی.
برخی ديگر منابع غنی کاروتنوييدها )پيش ساز ويتامين 
و  هلو  آلو،  زردآلو،  طالبی،  مانند  می شوند  محسوب   )A

شليل.
پوست مصرف می شود  با  که  آن  به علت  سيب گالب 
حفظ  در  که  است  پکتين  و  غذايی  فيبر  از  خوبی  منبع 
سالمت انسان و پيشگيری از يبوست نقش مهمی دارد.

زيادی آب است و  دارای مقدار  آنکه  بر  هندوانه عالوه 
بدن کمک کند، حاوی  موردنياز  تأمين آب  به  می تواند 
آنتی اکسيدان ها  جزء  که  است  پلی فنل  نام  به  ماده ای 
محسوب شده و در پيشگيری از بسياری از بيماری های 

شايع قرن موثر و مفيد است.
از سبزی ها: انواع سبزی خوردن مانند نعنا، ريحان، مرزه، 

مانند  سبزی ها  ساير  و  پيازچه  شويد،  ترخون،  جعفری، 
سير تازه، کنگر، ريواس و کرفس در فصل بهار به وفور در 
دسترس افراد قرار دارند. اين سبزی ها به علت آنکه تازه 
اند و به خصوص  بااليی  تغذيه ای  ارزش  هستند حاوی 
از نظر ويتامين ها بسيار غنی هستند. عالوه بر آن از نظر 
عطر، طعم، رنگ، بو و کيفيت بافتی نيز سبزی های تازه 

نگهداری شده  و  از سبزی های کهنه  بهتر  بسيار 
در انبارند.

و  تازه  از سبزی های  استفاده 
بهار،  فصل  شاداب 
که  آن  بر  عالوه 

سالمت  به  می تواند 
کمک  ما  شادابی  و 

در  است  قادر  کند، 
فراوان  تنوع  ما  تغذيه 

می توانيم  ما  نمايد.  ايجاد 
بهاری  سبزی های  از 

مختلف  غذاهای  تهيه  در 
استفاده کنيم.

پيش سازهای  يا  کاروتنوييدها 
سبزی ها  در  که   A ويتامين 

ميوه ها  از  بسياری  به و 
و مقدار قابل توجه وجود دارند در رشد  کودکان 

نوجوانان و همچنين در سالمت پوست و مخاط ها، قدرت 
بينايی و افزايش مقاومت در برابر بيماری ها بسيار موثرند. 
محسوب  آن  منابع  بهترين  از  سبزی ها  که   C ويتامين 
می شوند و نيز در برخی ميوه ها به ميزان زياد وجود دارد، 
در سالمت لثه ها، دندان ها و استخوان ها، بهبود زخم ها، 
دارد،  تأثير  بدن  ايمنی  افزايش قدرت  و  سالمت پوست 
سبزی ها  در  که  است  خاصی  مواد  همه  از  مهم تر  ولی 
قابل توجه  مقدار  به  پوست  با  خصوص  به  ميوه ها  و 
موجود است. اين مواد فيبر غذايی و آنتی اکسيدان ها نام 
متعادل  نامطلوب خون،  در کاهش چربی های  که  دارند 
و  عروق  و  قلب  سالمت  حفظ  فشارخون،  داشتن  نگه 
اختالالت  قبيل  از  بيماری ها  از  بسياری  از  پيشگيری 
قلبی- عروقی و سکته های قلبی و مغزی، برخی از انواع 
پرفشاری  به خصوص سرطان دستگاه گوارش،  سرطان، 

ديگر  بيماری های  بعضی  و  ديابت  خون، 
بسيار مفيد و موثرند.

میوه های نوبرانه
توجه داشته باشيم که از ميوه های نوبرانه يعنی ميوه هايی 
که تازه به بازار عرضه می شوند و مدت زمان کوتاهی از 
توليد آن ها گذشته استفاده نکنيم، زيرا اين قبيل ميوه ها 

)ميوه های نوبرانه( اشکاالتی به شرح زير در بردارند:
و  به خوبی  هنوز  که  آن  علت  به  نوبرانه  ميوه های   -۱
به طور کامل نرسيده اند، از ارزش تغذيه ای کمتری نسبت 
به ميوه های رسيده برخوردارند. به خصوص ويتامين های 

موجود در آن ها کمتر از ميوه های رسيده است.
چندان  بافتی،  کيفيت  و  بو  و  رنگ  طعم،  نظر  از   -2
اين  از  رسيده  ميوه های  با  مقايسه  در  و  نيستند  مناسب 

نظر در سطح پايين تری قرار دارند.
3- قيمت ميوه های نوبرانه به طورمعمول خيلی گران تر از 
ميوه هايی است که در فصل آن به وفور در اختيار همگان 

قرار دارند.

بنابراين بهتر است ميوه ها و سبزی ها را زمانی خريداری 
نماييم که تازه و رسيده باشند و به مقدار کافی در مراکز 
چنين  زيرا  باشند،  داشته  وجود  ميوه  و  سبزی  فروش 

ميوه ها و سبزی هايی از هر نظر مفيدتر و مناسب ترند.

میوه ها و سبزی های بهاری
فصل  شاداب  و  تازه  سبزی های  از  استفاده 
و  به سالمت  می تواند  که  آن  بر  عالوه  بهار، 
تغذيه  در  است  قادر  کند،  کمک  ما  شادابی 
می توانيم  ما  نمايد.  ايجاد  فراوان  تنوع  ما 
غذاهای  تهيه  در  بهاری  سبزی های  از 
خورش ها،  انواع  کنيم.  استفاده  مختلف 
انواع  دلمه،  مختلف،  کوکوهای  پلوها، 
سبزی های  با  چنانچه  سوپ  و  آش 
تازه طبخ شوند عالوه بر مفيد بودن، 
بسيار خوش عطر و بو و خوشمزه و 
لذيذ می باشند، بنابراين از فرصت 
طاليی بهار جهت مصرف انواع 
ميوه ها و سبزی های خوشمزه و 
مفيد به صورت خام يا در غذاهای مختلف 

بهره برده به سالمت خود و خانواده کمک کنيم.

شیرینی ها
در آغاز فصل بهار، يعنی ايام نوروز، تمام خانواده های 
ايرانی، برای برگزاری جشن نوروزی، از انواع شيرينی ها 
از قبيل باقلوا، قطاب، نان برنجی، شيرينی های خامه ای 
استفاده  قابل توجه  مقدار  به  شيرينی  انواع  ساير  و 
بهار  فصل  آغاز  در  هموطنان مان  بنابراين  می نمايند، 
افراد  اند، حتی برخی  با وفور چشمگير شيرينی مواجه 
در تعطيالت عيد، شيرينی را جانشين بعضی وعده های 
غذايی اصلی می کنند و اين وضعيت معمواًل در دو، سه 

هفته اول بهار ادامه دارد. اين وضعيت تغذيه ای- يعنی 
افراط در مصرف انواع شيرينی- اشکاالتی به شرح زير 

در بر دارد:
اثرات آن  افزايش وزن و چاقی می شود که  ۱- موجب 

ممکن است تا ماه های بعد گريبانگير شخص باشد.
2- افزايش چربی های نامطلوب خون از پيامدهای افراط 

در مصرف شيرينی است.
3- افزايش فشارخون از ديگر عوارض آن است.

4- اختالل در سالمت قلب و عروق و مشکالت قلبی- 
عروقی ارمغان مصرف شيرينی زياد و مکرر است.

۵- افراط در مصرف انواع شيرينی در اوايل بهار و ايام 
نوروز می تواند موجب برقراری عادت غلط در فرد بشود.

شيرينی ها  مصرف  در  روی  زياده  است  الزم  بنابراين 
نکنيم و ميوه های تازه فصل را جانشين شيرينی بنماييم.

http://www.hidoctor.ir :منبع

تهيه و تنظيم
سميه سيد آقايی 
از  پيش  مراکز  مربی  تربيت  کارشناسی  دانشجوی 

دبستان

تغذیه سامل 

در بهار

تهيه و تنظيم: 
پريسا سعيدی

کارشناس فرهنگی مرکز

اعالم آخرين آمار دانشجويی و دانش آموختگی مؤسسه 
آموزش عالی علمی کاربردی بهزيستی و تامين اجتماعی

کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  آموختگان  دانش  و  مراکز  بر  نظارت  دفتر  مدير 
اين  آموختگان  دانش  و  دانشجويان  خصوص  در  آماری  اجتماعی  تامين  و  بهزيستی 
موسسه اعالم نمودند: ايشان در گزارش خود بيان کردند مرکز آموزش علمی – کاربردی 
پيشتازان ائين زندگی بيشترين تعداد جذب دانشجو  به تعداد 433 نفر ،بيشترين تعداد 
در  را  نفر   ۵۱7 تعدا  به  آموخته  دانش  تعداد  بيشترين   ، نفر    2042 تعداد  به  دانشجو 
بهمن ماه 93به خود اختصاص داده است.باالترين تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد با 
20دانشجو به مرکز تهران اختصاص دارد و پس از آن مرکز آموزش علمی – کاربردی 
پيشتازان آئين زندگی با ۱۱ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رتبه دوم قرار دارد.
همچنين سه رشته تجهيزات پزشکی گرايش تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشکی ، 
خانواده  گرايش  اجتماعی  مددکاری   ، اتاق عمل  تجهيزات  گرايش   پزشکی  تجهيزات 
جزء سه رشته برتر از نظر جذب دانشجو در مقطع تحصيلی کاردانی می باشند.باالترين 
دانش آموخته را در مقطع تحصيلی کاردانی در بهمن ماه 93 رشته تحصيلی تربيت مربی 
پيش از دبستان  با ۶70 دانش آموخته دارا بوده است، رشته های تحصيلی مددکاری 
اجتماعی گرايش خانواده و اصالح و تربيت نيز به ترتيب با 2۶3 و2۶2 دانش آموخته در 
مقطع کارشناسی در بهمن ماه 93 پس از رشته تربيت مربی پيش  دبستانی باالترين 
تعداد دانش آموخته را در مقطع تحصيلی کاردانی داشته اند.باالترين دانش آموخته در 
بهمن ماه 93را  رشته تحصيلی تربيت مربی پيش دبستانی  با ۵۱7 دانش آموخته دارا 
بوده است ، رشته های تحصيلی آسيب شناسی اجتماعی  گرايش پيشگيری از اعتياد و 
مددکاری اجتماعی _مددکاری خانواده به ترتيب با 307 و۱97 دانش آموخته در بهمن 
ماه سال 93 پس از رشته تربيت مربی پيش دبستانی باالترين تعداد دانش آموخته را 

دراين  مقطع دارا بوده است.

نياز مردم به شما از نعمت های خدا بر شما است، از اين نعمت افسرده و بيزار نباشيد.
 امام حسين)ع(
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هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت کنيد.
حضرت علی)ع(



اريگامی )origami(   هنر ژاپنی خلق شکل های گوناگون و زيبا از تا کردن کاغذ 
است که حاصل آن مجسمه های کاغذی است. اريگامی هنر تا کردن کاغذ يا صفحاتی 
از جنس پالستيک ، فلز و مواد ديگر برای خلق شکل های مختلف است. اين اشکال 
انواع مختلفی از حيوانات، پرندگان، ماهی ها، وسايل بازی، وسايل دکوری و شکل های 

هندسی را شامل می شوند.
جهان  سراسر  در  امروزه  که  است  ژاپنی  محبوب  های  کاردستی  از  يکی  اريگامی 
طرفدارن زيادی دارد. هدف اين هنر آفريدن طرح های جالب از کاغذ به کمک تاهای 

هندسی است.

تاها        همين  ولی  کند  می  استفاده   گوناگون  تاهای  از  کمی  تعداد  از  فقط  اريگامی   
می توانند به روش های گوناگونی ترکيب شوند تا طرح های متفاوتی ايجاد کنند. به 
طور کلی اين طرح ها با يک برگ کاغذ مربع شکل اغاز می شود که هر روی آن 

ممکن است به رنگ متفاوتی باشد و بدون بريدن کاغذ ادامه يابد.
بسيار  يا  و  ساده  بسيار  تواند  می  که  است  هايی  کاردستی  همان  اريگامی  واقع  در   
پيچيده باشد. بنابراين اريگامی طيف بسيار گسترده ای از مخاطبان را در بر می گيرد. 
از کودکان پيش دبستانی تا اساتيد دانشگاه و تمامی مردم می توانند از آن لذت برده با 

خلق طرحهای جديد به تاريخ اريگامی بپيوندند.

اهداف آموزشی اریگامی برای کودکان پیش دبستانی
 

بر  اريگامی برای کودکان مهدکودک و پيش دبستانی عمدتا  پايه:  ۱(آموزش مفاهيم 
آموزش مفاهيم پايه مانند اشکال هندسی و مهارت استفاده از ماهيچه های کوچک 
دست ها تاکيد دارد و مفهوم تقارن و چگونگی تبديل يک شکل دو بعدی به سه بعدی 
به کودکان آموزش داده می شود. اين مفاهيم در عين سادگی پايه بسياری از آموزشها 

از جمله رياضيات، علوم مهندسی و تکنولوژی در سال های بعد محسوب می شود. 

تقويت           اريگامی  در  اجسام  بعدی  سه  و  فضايی  درک  بعدی:  سه  تجسم  2(تقويت 
يا صندلی  می شود. به عنوان نمونه مفاهيمی که در طراحی سازه های تلسکوپی و 
تاشو به کار می رود همان مفهومی است که در ساخت اريگامی از آن استفاده می شود. 
3(تقويت هوش کودک: اريگامی ترکيبی از هنر و علم است و به نوعی به هر دو نيمکره 
نياز دارد و         از هر دو دست  استفاده  به  اريگامی  مغز مربوط می شود. چرا که ساخت 
به نوعی ورزش مغزی محسوب می شود و با توانمند کردن هر دو نيمکره مغز کودکان 

به حل مسائل پيچيده در آينده کمک می کند.
و  پيگيری  صبر،  و  شکيبايی  کودکان  به  اريگامی  کودک:  پيگيری  و  صبر  4(بهبود 
خالقيت را ياد می دهد. با تا کردن های پی در پی کاغذ طبق الگو و نقشه کودکان ياد 
می گيرند که تا پايان مراحل ساخت صبور باشند و به طور عملی درک می کنند که 

اشتباه کردن فرايندی طبيعی در روند انجام کار است.
۵(تقويت تجسم هنری و تجسم فضايی: شباهت انتزاعی اشکال اريگامی به واقعيت 
مانند شباهت اريگامی درنا و يا قو به درنا يا قوی واقعی در طبيعت باعث پرورش قدرت 

مشاهده کودکان می شود که پايه و اساس هنرهای زيبا و گرافيک است.
۶(پرورش خالقيت کودک: ساخت اريگامی مانند بازی با لگو برای کودکان است. همان 
طوری که در ساخت يک قلعه با لگو بلوک های لگو با الکوهای خاصی کنار هم قرار 
می گيرند تا قلعه درست شود، در اريگامی هم يک تکه کاغذ به دفعات و به اشکال 

مختلف تا می شود تا مجسمه های کاغذی به دست آيد.
7(تقويت دقت و مهارت پيروی از دستورالعمل ها: برای ساخت مجسمه های کاغذی، 
يک برگ کاغذ بايد به صورت مرحله به مرحله و بدون امکان جهش يا حذف مرحله 

قبلی تا شود و الزم است از دستورالعمل ها به دقت پيروی شود.
8(تقويت تمرکز در يادگيری و کمک به مهار استرس: اريگامی می تواند به صورت يک 
فعاليت انفرادی يا جمعی انجام شود و تا کردن های مکرر و تمرکز در ساخت يک شکل 

مشخص باعث رها شدن کودکان از استرس و تنش ها می شود.
9(تقويت مهارت های اجتماعی و ايجاد ارتباط عاطفی: اريگامی می تواند به صورت 
تقويت  باعث  و  انجام شده  در کالس درس  يا  خانواده  در جمع  فعاليت گروهی  يک 

مهارت های اجتماعی کودکان شود.
۱0(عالقه مند کردن کودکان به مفاهيم رياضی و هندسی: آموزش مفاهيم هندسی و 
رياضی مانند تبديل شکل مربع به مثلث با يک تا و يا آموزش مفهوم تقارن از طريق 

اريگامی قابل آموزش است و باعث ايجاد عالقه در کودکان می شود.
و         ها  دست  است  الزم  اريگامی  در  ها:  دست  و  ها  چشم  هماهنگی  به  ۱۱(کمک 
چشم ها با هماهنگی کامل با هم کار کنند و در نتيجه به دست ورزی بهتر کودکان 

کمک می کند.
در پايان اريگامی فعاليتی سازنده و مثبت است که بدون  نياز به وسايل و امکانات خاص 
و با حداقل هزينه، می تواند تفريحی مفيد و موثر برای کودکان پيش از دبستان باشد.

تحقيق از: نازيال هوشيار، معلم کالس اول ابتدايی دبستان شهدای هويزه )منطقه 2(
تنظيم از: معصومه شريفی، مدير گروه تربيت مربی مراکز پيش از دبستان مرکز 

اهداف آموزش اریگامی به 

کودکان پیش دبستانی

غذا  قبيل  از  مشکالتی  با  کودکان  ای  تغذيه  مشکالت 
خوردن دلبخواهی وهمراه با ادا و اصول فرق می کند و 

معموال به خودی خود برطرف نمی شود.
که  ميزانی  به  آنها  که  معناست  اين  به  اغلب  بدغذايی 
انتظار می رود و برای رشد وسالمتي شان الزم است غذا 
نمی خورند و وعده های غذايی و غذا خوردن آنها اغلب 
تبديل  ای  کننده  ناراحت  تجارب  و  پرتنش  ساعات  به 

مي شود. 
شرايط،  تغيير  با  تا  انديشيد  تدابيری  بايد  بنابراين 

دلپذير  آن  به  مربوط  ساعات  و  غذاخوردن 
کودکان          و  والدين   همچنين  شود؛  تر 
تجربه  را  خوشايندی  غذايی  های  وعده 

نمايند.
در ادامه راهکار هايی برای حل اين مسئله 

پيشنهاد می شود.
داريد  والدين کودک حق  به عنوان  ۱.شما 
خواسته ها و مقررات مورد نظرتان را هنگام 
که  است  مهم  نماييد.  اعمال  غذا  صرف 
انتظار  و  هستيد  چه  دنبال  به  بدانيد  دقيقا 
باشد:  داريد ساعات صرف غذايتان چگونه 
يا  بخورد؟  غذا  خودش  کودک  مايليد  آيا 
کسی  چه  غذا  صرف  هنگام  داريد  دوست 
از  باشد؟ دوست داريد هر کدام  پيش شما 
اعضای خانواده کجا بنشيند؟ دوست داريد 
داريد  دوست  بنشيند؟  کجا  تان  کودک 

صرف هر وعده چقدر طول بکشد؟و...
هنگام  به  حاضر  درحال  کنيد  2.بررسي 
شما  درخانه  احوال  و  اوضاع  غذا،  صرف 

غذا  معمولي  آداب  رعايت  مورد  در  مثال  است.  چگونه 
خوردن، زمان غذا خوردن و نوع غذا،  کودک مي داند 
چه زمانی از او راضی مي شويد؟کودک مي داند بايد از 

قاشق استفاده کند يا غذا را خود در دهانش بگذارد؟
رشد  مراحل  به  باال  هاي  پاسخ  پرسش  يافتن  برای   
کودک و مرحله اي که فعال در آن قراردارد توجه نماييد.

3.توجه داشته باشيد که کودک در مراحل اوليه رشد نمي 
او     از  اگر شما  کند.  توجه  چيز  چند  به  واحد  درآن  تواند 
مي خواهيد که فقط به غذا خوردن توجه نمايد، بنابراين 
بايد محرک های محيطی را که احتماال باعث برهم زدن 
مثل  کنيد.  حذف  او  اطراف  از  شود  مي  کودک  تمرکز 
ديگران  و  شما  که  هايی  صحبت  و  ها  حالت  و  کارها 

مي کنيد.
4.وقتي کودک غذايش را نمي خورد به جای توجه کردن 
شما و ديگران به او)مثال نشان دادن عصبانيت(؛ رفتاري 
داشته باشيد که از جانب شما کمتر مورد توجه قرار بگيرد، 
در صورت اين رفتار، رفته رفته عمل منفی کاهش پيدا 
کرده و در عوض هنگامی که کودک آرام نشسته و گريه 
نمي کند با تشويق های خود او را مورد توجه قرار دهيد.

۵.کودکان دوست دارند والدين شان را راضی نگه دارند 
و وقتی مي بينند آنها ازکارشان خوشحال مي شوند سعی 
مي کنند آن را تکرار کنند. بنابراين بسيار مهم است که 
برای کودک روشن کنيد که شما دقيقا چه زمانی از او 

راضی مي شويد و او را تحسين مي کنيد.
تحسين کردن تاثير قابل توجهی در ترغيب آنها به انجام 

کارهايی دارد که از آنها انتظار داريد.
داشته  را  شما  دلخواه  رفتار  تان  کودک  اينکه  ۶.برای 
باشد، بايد رفتارهای مطلوب او را تشويق و از رفتارهای 

نا مطلوبش چشم پوشی نماييد.
7.به ياد داشته باشيد به همان ميزان که کلمات تحسين 
او          توجه  جلب  باعث  تان  کودک  رفتار  از  شما  آميز 
مي شود، نگاه کردن به او، برگشتن به سمت او، و ابراز 
رضايت از رفتار او در حضور ديگران نيز باعث جلب توجه 

او خواهد شد.

8.بايد به کودکان خردسال، خيلی واضح توضيح دهيد که 
درموقعيت های مختلف چه انتظاری از آنان داريد. برای 
مشخصی  های  پيام  و  عالئم  از  است  الزم  منظور  اين 
استفاده کنيد تا دقيقا کودک زمان شروع و ختم هر وعده 

غذايی را متوجه شود. 
بينند ياد مي گيرند نه آنچه  9.کودکان آنچه را که مي 
که به آنها مي گوييد. برای مثال وقتی کودکی مي بيند 
غذا           هم  با  و  نشسته  هم  دور  اش  خانواده  اعضای  که 
مي خورند و از اين کار لذت مي برند، او نيز مشتاق مي 

شود که به جمع آنها بپيوندد.
۱0.برای ترغيب کودکان به غذا خوردن و لذت بردن از 
آن، با تنظيم موقعيت های خوشايند جمعی سعی کنيد به 
او نشان دهيد که وعده هاي غذايی يک فعاليت اجتماعی 

لذت بخش است.
را  مقررات  و  ها  محدوديت  دارند  دوست  ۱۱.کودکان 
بلکه  آنها  کلی  رفتارهای  تنها  نه  موضوع  اين  بدانند. 

رفتارهاي ايشان درهر وعده غذايی را نيز شامل می شود.
سالم  تغذيه  درباره  کنون  تا  که  را  آنچه  بايد  ۱2.شما 
بزرگساالن آموخته ايد را کنار بگذاريد و به حياتی بودن 

مواد قندی و چربی برای کودکان خردسال توجه کنيد. 
۱3.بايد بدانيم تامين کالری الزم برای کودکان خردسال 
بسيار حياتی تر از تنوع غذايی و ايجاد عادت های صحيح 
غذايی است.کودکان خردسالی که اشتهای کمی دارند، 
به ندرت و خيلی کم به غذا و نوشيدنی نياز دارند، بهتر 
وعده  ميان  دو  و  اصلی  غذای  وعده  سه  روز  هر  است 
برنامه غذايی  از ظهر و يکی بعدازظهر را در  يکی قبل 

فرزندتان منظور نماييد.
غذايی،  وعده  هر  برای  که  بود  خواهد  مفيد  ۱4.بسيار 
کالری  تامين  فرصت  تا کودک  کنيد  آماده  غذا  نوع  دو 
بيشتر را داشته باشد، تا اگر غذای اول را دوست نداشت 
را  او  بود  دسر  دوم  اگرغذای  بخورد.  را  دومی  نخورد  و 
توجيه کنيدکه دسر پاداش خوردن غذای اول نيست بلکه 
تامين کالری  و  بيشتر  بردن  لذت  برای  فرصت ديگری 

بيشتر است.
۱۵.بهتر است غذای کودک را به ميزان کم و در ظرف 
کوچک بريزيد تا او بتواند آن را تمام کند و مورد تحسين 
شما قرارگيرد. سپس مي توانيد او را به يک ظرف غذای 

ديگر نيز دعوت کنيد.
۱۶.بهترين سن برای شروع ارائه طعم ها وترکيب های 
مختلف غذايی به نوزادان 4 تا 8 ماهگي است. اگر اين 
فرصت را از دست داده ايد الزم است حداقل ۱۶ يا ۱7 
بار طعم ها وترکيبات مختلف غذايی را به او ارائه کنيد تا 

سرانجام آنها را بخورد.
هر  در  که  خانواده  اعضای  ساير  شويد  مطمئن  ۱7.بايد 
وعده غذايی با شما و فرزندتان غذا مي خورند با روش 
اجرا کنيد هماهنگ  مقرراتی که شما مي خواهيد  و  ها 
کمک  شما  به  تغييرات  اجرای  در  همچنين  هستند. 

خواهندکرد.
گيرند  مي  که  تصميمی  سر  بر  والدين  است  ۱8.الزم 
و  برسند  توافق  به  هم  با  کنند  مي  دنبال  که  هدفی  و 

جزييات برنامه خود را به طور دقيق يادداشت نمايند تا 
برنامه کاری هريک کامال روشن باشد.به يادداشته باشيد 
بسيار ضروري  کار  اين  ابتدای  در  زياد  وقت  که صرف 

است.
۱9.اگر مي خواهيم کودکان خردسال به گونه ای ديگر 
بزرگساالنشان  اطرافيان  رفتار  ابتدا  بايد  مي  رفتارکنند، 
تغييرکند. والدين بايد کامال بر اوضاع حاکم بر وعده های 
غذايی کنترل داشته آن را به سرگرمی تبديل نمايند.)اين 
کار نبايد به معنی تهديد و يا خط و نشان کشيدن برای 

کسی باشد(
ابتدا  کودکان،  رفتار  تغيير  به  کنيم  مي  20.وقتی شروع 
مشاهده مي شود قبل از آن که رفتار ايشان بهتر شود، 
بدترمي شود. البته اين نشانه خوبی است و نبايد مايوس 
شويم و دست از کار بکشيم. اين موضوع نشان مي دهد 
خواهد  مي  و  است  شده  تغييرات  متوجه  کودک  که 

محدوديت ها و مقررات جديد را آزمايش کند.
2۱.باقدم های کوچکی که برمي داريد، 
ايجادکنيد.  بزرگی  تغييرات  توانيد  مي 
آن  گرفتن  ناديده  با  و  بينديشيد  مثبت 
دسته از رفتارهای کودک تان که مغاير 
دادن  نشان  توجه  با  و  شماست  نظر  با 
شماست  نظر  با  موافق  که  آنهايی  به 
فضای  بزند،  سر  او  از  بيشتر  مايليد  و 
را  فرزندتان  غذايی  های  بروعده  حاکم 

خوشايندتر ودلپذيرتر سازيد.
در  را  ديگری  های  بچه  22.اگر 
غذا              خوب  که  شناسيد  مي  سن  همان 
به غذا دعوت کنيد.  را  آنها  مي خورند، 
کاربردهای  گاهی  خوب  الگوی  يک 
بيهوده  که  آن  شرط  به  دارد،  بسياری 
خوبی بچه های ديگر را به کودک خود 
گوشزد نکنيد. يا به عبارت ديگر مقايسه 

نکنيد.
غذا  کودک  که  بزرگساالن  ساير  23.از 
تقاضا  دارد،  دوست  را  آنها  با  خوردن 
کنيدکودک را همراهی کنند. بعضی مواقع کودک در کنار 
پدربزرگ يا مادربزرگ و... غذای خود را بدون بداخالقی 
مي خورد. حتی اگر در هر چند بار يک وعده چنين باشد، 
مي تواند عادت بد اخالقي او را در هنگام غذاخوردن از 

بين ببرد.
24.به کودک اجازه دهيد با بچه های ديگر غذا بخورد. 
به خصوص آنهايی که انواع غذاها را در هر جايی بدون 

بهانه و ايراد مي خورند.
تهيه و تنظيم 
فاطمه حسن بيکی و اکرم رشوند
دانشجويان کاردانی تربيت مربی پيش دبستانی
استاد راهنما : مژده جانه کارشناس ارشد روان شناسی 
تربيتی، مدرس و سردبير نشريه  مرکز

راهکارهایی برای مقابله 

با بد غذایی کودکان

در اين دنيا سرور مردم، سخاوتمندان هستند؛ ولي در قيامت سّيد و سرور مردم، پرهيزکاران خواهند بود. 
امام سجاد )ع(

اگر برای يك اشتباه هزار دليل بياوريد،در واقع هزار و يك اشتباه از شما سرزده است. 
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در  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های  فزاينده  گسترش 
سال های اخير، حيات بشری را در ابعاد مختلف سياسی، 
است. همان  داده  قرار  تاثير  فرهنگی تحت  و  اجتماعی 
و  نوزدهم  قرن  در  تلفن  و  آهن  راه  تلگراف،  که  طور 
و  ملی  اندازهای  چشم  تحول  باعث  بيستم  قرن  اوايل 
بين المللی شدند، فناوری ارتباطات و وجه مشخص آن، 
يعنی اينترنت در زمان ما، تحوالت بی سابقه را به دنبال 
داشته است؛ تا آنجا که به وجه غالب جهان معاصر تبديل 

شده است. گسترش فزاينده فناوری اطالعات و 
ارتباطات، که مانوئل کاستلز از آن 

ای«  شبکه  »جامعه  عنوان  به 
تحول  به  منجر  کند،  می  ياد  

مختلف  ابعاد  در  دگرگونی  و 
و  اقتصادی  امنيتی،  سياسی، 

های  است.ويژگی  شده  اجتماعی 
اقتصاد  همچون  ای  شبکه  جامعه 

اطالعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش 
تعامالت  در  مکان  و  زمان  اهميت 

هزاره  به  متمايزی  ويژگی  اجتماعی 
سوم بخشيده است که اصل بنيادين آن 

فعاليت  عرصه  در  فرد  محوری  ی اهميت  ها
اجتماعی، سياسی و اقتصادی با بهره گيری از ابزارهای 
نوين ارتباطی و اطالعاتی است. در چنين فضايی که با 
عنوان فضای سايبر توصيف می شود، مجموعه هايی از 
ارتباطات درونی انسان ها از طريق کامپيوتر و مسائل 
مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافيای فيزيکی شکل 
خصوصيات  دارای  )اينترنت(  مجازی  فضای  گيرد.  می 
کرده  متمايز  ها  رسانه  ساير  از  را  آن  که  است  چندی 
دسترس  در  بودن،  ديجيتالی  چون  ويژگیهايی  است. 
و  بودن،  مرز  بی  بودن،  فرامتنی  بودن،  تعاملی  بودن، 

نامتمرکز بودن.
بديهی است در فضای جديدی که به واسطه گسترش 
آمده،              وجود  به  ارتباطی  و  اطالعاتی  های  فناوری 
فرهنگ  مانند  جوامع  دهنده  تشکيل  بنيادين  های  پايه 
هويت    شود.  می  متحول  تدريج  به  نيز  ملی  هويت  و 
اساسی ترين نياز روانی انسان و پيش نياز هرگونه زندگی 
را  اجتماعی  زندگی  مبنای  و  محور  اگر  است.  اجتماعی 
برقراری ارتباط پايدار و معنادار با ديگران بدانيم، هويت 
اجتماعی چنين امکانی را فراهم می سازد. هويت اجتماعی 
نه تنها ارتباط اجتماعی را امکان پذير می کند، بلکه به 
زندگی افراد هم معنا می بخشد. احساس هويت ترکيبی 
از همسانی ها و تمايزهاست، بدين معنا که اعضای يک 
های  مؤلفه  اساس  بر  و  مشخص  مرز  درون  در  گروه 
خاصی که به شاخصه های هويتی معروف اند، به نوعی 
با هم مشابه و همسان اند. به عبارت ديگر، اين مرزها 
که خصلتی نمادين دارند، دربرگيرنده افرادی اند که به 
طورکلی شباهت هايشان بيشتر از تفاوت های آنهاست. 
اساسًا همين شباهت هاست که به عنوان شاخص هايی 
برای تعريف هويت آنها، به عنوان عضوی از يک گروه 
اجتماعی خاص، به کار می آيد. از سوی ديگر، افراد در 
خارج از اين محدوده و در فراسوی مرزهای نمادينی که 
کند،  می  متمايز  ها  گروه  ديگر  از  را  گروه  يک  قلمرو 
براساس ويژگی های اختصاصی خود و تفاوت هايشان 
با ديگران مشخص می شوند. به بيان ديگر، در خارج از 
مرزهای گروه، به جای هويت با مفهوم هويت ها روبه رو 
هستيم که ناشی از تفاوت و گاهی تقابل هويت ها است. 
تعريف   با ساير هويت ها  تقابل  در واقع، هر هويتی در 
می شود و اجتماعات بشری با استفاده از    قابليت های 
بين خود و ديگری مرزبندی می شوند. مفهوم  نمادين 
هويت در ديالکتيک معنايی يک فرد و ديگران با يک 
گروه يا گروه های ديگر، صورت بندی می شود، هر 
هويتی با ايجاد مرز از ساير هويت ها متمايز می شود 
و اين مرزها بيانگر ويژگی های ساختاری و محتوايی 

هويت ها هستند.
امکان  ها،  خانه  درون  به  اينترنت  فزاينده  نفوذ  با   
اشتراک در تجارب گروه های مختلف ايجاد شده است. 
و            ها  سايت  تعداد  ارتباطی،  افزارهای  سخت  منظر  از 
گسترش  حال  در  نيز  آنها  به  وابسته  های  تکنولوژی 
تحت  را  بشری  زندگی  مختلف  ابعاد  امر  اين  و  است 
و  روابط  از  نوينی  داده و موجب ظهور شکل  قرار  تاثير 
تعامالت بين افراد انسانی شده است. فضای مجازی  در 
 on( واقع محيطی است مشتمل بر شبکه های آنالين
line( کامپيوتری، که در لحظه، به مبادله اطالعات با 
يکديگر می پردازند. اين ارتباطات نه تنها شکل نوينی 
را  بلکه فضای مجازی  را می سازد،  اجتماعی  روابط  از 
شکل     می دهد که در اين فضا روابط اجتماعی متنوع 
گسترده  های  شبکه  براساس  متکثر  و 
های  هويت  بر  مبتنی  مجازی  روابط 

مجازی شکل می گيرد.
اجتماعی  روابط  در  سنتی،  جوامع 
اصل  ها  هويت  گيری  شکل  و 
تعيين  عامل  محوری  جغرافيا 
شد.  می  محسوب  ای  کننده 
امکان برخورداری از هويت های 
مختلف برای افراد وجود داشت، 
اما اين هويت ها همگی واقعی 
های  ويژگی  براساس       و 
در  که  حالی  در  بود.  افراد  حقيقی 
تحول      و  تغيير  دچار  فضا  و  زمان  مجازی  فضای 
معنا     بی  کاماًل  جغرافيايی  و  مکانی  فواصل  اند.  شده 
لحظه  و  آنی  ارتباطات  واسطه  به  نيز  زمان  و  اند  شده 
ای از معنای قبلی جدا شده است و نهايتًا حس تحرک       
بی سابقه ای را به درون فضای اجتماعی تزريق کرده 
است. حس تحرک بدان معناست که در اين فضا امکان 
تغيير طبقه، نژاد و جنسيت برای افراد وجود دارد. فرد در 
لحظه ای آنی     می تواند جنس، نژاد و طبقه اجتماعی 
خود را پنهان سازد و با ويژگی های جديد کاذب جنسيتی 
و نژادی؛ هويتی تازه برای خود تعريف کند و براساس آن 
به تعامل با هويت های واقعی يا مجازی ديگر بپردازد. 
در اين چارچوب، گذر زمان و قرار گرفتن فرد به دفعات 
موجب      مجازی  هويت  با  تعامل  و  فضا  اين  در  متعدد 
می گردد تا هويت مجازی در فرد نهادينه گردد و فرد 
آن را همچون هويت های خود در جهان واقعی بپندارد.

تاثیر فضای مجازی بر هویت
اجتماعی  های  هويت  گيری  شکل  در  بنيادين  عامل 
به  که  هنگامی  فرد  واقع  در  است.  انسانی  تعامالت 
به  را  خويشتن  هويت  پردازد  می  ديگری  فرد  با  تعامل 
بستر  در  هويت  کند.  می  پيدا  جامعه  عضو  يک  عنوان 
های  فناوری  شود.ظهور  می  تعريف  اجتماعی  تعامالت 
و  معامالت  در  را  بنيادينی  دگرگونی  ارتباطی  نوين 
است  معتقد  کاستلز  است.  کرده  ايجاد  انسانی  ارتباطات 
ارتباطات  از طريق  فرهنگ  و جريان  انتقال  آنجا که  از 
از  هايی  نظام  که  فرهنگ  حوزه  گيرد  می  صورت   
تکنولوژی  با ظهور  را شامل می شود،  رفتارها  و  عقايد 
ورود    میگردد.  بنيادين  دگرگونیهای  دستخوش  جديد 
در ساختار  را  بنيادينی  دگرگونی  ارتباطی،  فنآوری های 
مناسبات و ارتباطات انسانی ايجاد کرده است. پيامد اين 
انسانی  تعامالت  از  جديدی  نوع  گيری  امر      شکل 
در                مرسوم  ارتباطی  الگوهای  از  تمايز  ضمن  که  است 
را  نوينی  های  فرصت  عماًل  جمعی  ارتباط  های  رسانه 
در جهت تجلی خود و هويت، به وجود آورده است.  در 
امکان  و  مجازی  جهان  است  معتقد  بل  ارتباط  همين 
ظهور  منشاء  شمار،  بی  و  همزمان  ارتباطات  برقراری 
فرهنگ های آنی و به دنبال آن ظهور هويت های خلق 
الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می گيرد 
و با ظهور هويت های جديد به سرعت از بين می روند.

فضای  بر  حاکم  الکترونيکی  ارتباطات  های  ويژگی 
مجازی شرايطی متفاوت از روابط حقيقی و رو در رو را 
برای کاربران آن فراهم می کند. سرعت عمل، ناشناس 
ماندن و سيال بودن می تواند فضای يکسان و مشابهی 
تجارب  مستعد  که  سازد  فراهم  کاربران  همه  برای  را 

متفاوتی برای آنهاست. تعامالت آزمايشی، کنجکاوانه و 
يا با نيت افزايش ظرفيت شناختی، کاربران اينترنتی را با 
ذهنيت و گرايش جديدی تجهيز می کند که می تواند 
رفتار وتعامالت آنها در دنيای حقيقی را به چالش کشانده 
و تغييراتی را هر چند جزئی در ميدان عمل اجتماعی آنها 
فراهم سازد. فضای مجازی اين امکان را فراهم می کند 
تا افراد نيازها، خواسته ها و بازانديشی در هويت خويش 
را به درجاتی به دنيای حقيقی خود تسری دهند و شرايط 
تازه ای را برای گفتگو، تفاهم و تعامل در دنيای مجازی 
در  رو  غير  ماهيت  همچنين،  سازند.  فراهم  حقيقی  و 
روی ارتباطات الکترونيکی اينترنتی می تواند انگيزه ی 
بيشتری را برای کاربران آن در بازی با هويت، رفتارهای 
آزمايشی و ارائه تصويری غير واقعی فراهم سازد که خطر 

شرمندگی در آن کمتر است.
موجب              اطالعاتی  و  ارتباطی  نوين  های  فنآوری 
تشکيل  جديدی  های  هويت  و  اجتماعات  تا  شود  می 
شود. در جامعه ای که به ارتباطات مبتنی بر صنعت چاپ، 
تلويزيون و تلفن متکی است، شيوه توليد به گونه ايست 
که هويت ها را به صورت عاقل، سودمند و خودبسنده در 
می آورد.اما در جامعه اطالعاتی،جامعه ای که ارتباطات 
الکترونيک سيطره دارد؛ ذهنيت ها و هويت های ناپايدار، 
چند اليه و پراکنده ظهور می کند. مارک پاستر در کتاب 
»عصر دوم رسانه ها« تأکيد می کند در دوره جديد که 
دارد،  سيطره  جامعه  در  الکترونيک  ارتباطات  و  اينترنت 
اين داده ها و اطالعات و يا به عبارت دقيق کلمه، اين 
سازند.  می  را  افراد  هويت  که  اند  مجازی  اجتماعات 
وسايل نوين اطالعاتی و ارتباطی بر اثر تغييراتی که در 
برداشت های بشر امروزی به وجود می آورند، هويت ها 
را در وضعيت کامال تازه ای قرار  می دهند که متفاوت و 
حتی مغاير با گذشته است. هويت در اجتماعات مجازی 

جامعه اطالعاتی در مسير فرامليتی شدن حرکت 
می کند. در واقع ارتباطی که با اتکاء به وسايل ارتباطی 
از  اندازی  چشم  گيرد،  می  شکل  جديد  اطالعاتی  و 
آشکار می سازد که  را  از ذهنيت  و درک جديدی  فهم 
لحاظ  به  که  عملکرد  و  گفتار  های  بندی  صورت  در 
ارتباطات  اين  گيرد.  می  جان  اند،  محسوس  تاريخی 
پديده ای چند  به عنوان  انسان  به  نگريستن  راهگشای 
تغييرپذير، منفعل و تکه تکه است. پديده ای که  اليه، 
شکل دادن خويش را به گونه ای طراحی می کند که 
اطالعاتی  جامعه  ستيزد.  می  هويت  تثبيت  هرگونه  با 
مبين هويت بی ثبات، تغييرپذير و منعطف انسان جديد 
است. در اين جامعه بسا انسان هايی که با همسايه ها، 
خود  هموطنان  حتی  و  ها  همشهری  و  ها  محلی  هم 
احساس قرابت نداشته ولی با فرد ديگری در اقصی نقاط 
جهان احساس هويتی يکسان داشته باشند. هويت ملی 
در جامعه اطالعاتی به دليل ظهور اجتماعات مجازی به 
شدت تهديد می شود، اجتماعات مجازی تهديدی برای 
اجتماعات واقعی است. هويت افراد در اجتماعات مجازی 
هويتی » ديجيتال« است، ديگر سرزمين، زبان بومی و 
در  را  افراد  هويت  نژاد،  و  ملی  فرهنگ  کشور،  محلی، 
اجتماعات مجازی تعيين نمی کنند، بلکه منافع مقطعی، 
افراد را دور هم  محدود، و در حوزه موضوعات مختلف 

جمع می کند و هويت آنها را می سازد.
فنآوری های نوين اين امکان را فراهم می کند تا افراد 
فضايی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای خود 
خود  برای  جديدی  خلوت  ترتيب  بدين  و  باشند  داشته 
اين  در  کنند.  ايجاد  ارتباطی  ابزارهای  از  گيری  بهره  با 
فضا پيام هايی بدون آگاهی ديگران رد وبدل می شود 
و قرار مالقات هايی تنظيم می شود و با بهره گيری از 
گفتگو  های  اتاق  و  بوک  فيس  مانند  اينترنت  امکانات 
گيرد  افراد شکل می  ميان  روابط  از  ای  شبکه گسترده 
که غير قابل کنترل و ناملموس است. اين امر به تدريج 
موجبات از هم پاشيدگی شبکه های سنتی روابط مانند 
همسايگی را فراهم می کند و هويت هايی ماورای جهان 
واقعی و محيط عينی که افراد در آن زندگی می کنند، 

ايجاد می کند.
تهيه و تنظيم: 
 اکرم ميناوند، دانشجوی دکترای رشته تعليم و تربيت 
اسالمی و مدرس مرکز

چالش فرهنگ و هویت در 
فضای مجازی

 
پيدا خواهند شد که کارشان مثال  اگر يک قرن پيش کسی به شما می گفت کسانی 
برنامه نويسی يا طراحی صفحات وب باشد، آيا کسی پيدايش اين مشاغل را باور می کرد 
تکامل  و  فناوری  پيشرفت  ترتيب  همين  آنها  داشت؟به  ماهيت  به  نسبت  شناختی  و 
جوامع انسانی، باعث خواهد شد که در آينده شاهد به وجود آمدن شغل ها و حرفه های 
تازه باشيم. در ادامه ۱0 شغلی را با هم مرور خواهيم کرد که در آينده نسبتا نزديک مثال 

در دو دهه بعد رواج پيدا خواهند کرد.
 

1- نوستالژیست
آدمی است ديگر! هميشه دوست دارد که محل زندگی خود را به سبک های مختلف 
بسيار  و  مدرن  زندگی  فشار  تحت  مخصوصا  آدم ها،  که  نيست  بعيد  هيچ  کند.  آماده 
ماشينی و احتماال خالی از معنويت دهه های آينده، هوس کنند که جلوه ای از گذشته 
مثال دهه ۱980 يا اصال دهه ای را که ما در آن به سر می بريم، بازسازی کنند و برای 
را به  اتاق ها و خانه های شان  نياز خواهند داشت که  به آدم های متخصصی  اين کار 

سبک گذشته بيارايند.
 Telesurgeon 2- جراح از راه دور یا

همين حاال هم جلوه هايی از پزشکی از راه دور را شاهد هستيم، در دهه های آينده اما 
اين کار بسيار رايج تر خواهد شد. با پيشرفت وسايل دقيق جراحی کنترل از راه دور، 
احتماال جراحی ها چه به صورت جراحی های اورژانس بيماران دچار تروما يا جراحی هايی 

مثل جراحی های زيبايی، از حالت کنونی به درخواهند آمد.
3- احیاکنندگان طبیعت

هيچ نمی دانيم که در دهه های بعد اصوال طبيعتی هم باقی خواهد ماند يا نه. می توان 
حدس زد در آن زمان آنقدر مساحت نقاط بکر و دست نخورده طبيعت کم شود که به 

جای حرفه حفظ محيط زيست، شاهد رونق گرفتن حرفه احيای طبيعت باشيم.
و  پيشرفته  ژنتيک  و  زيست شناسی  دانش  داشتن  با  احتماال  طبيعت،  احياکنندگان 
دلتنگ،  آدم های  برای  محدود  صورت  به  کرد  خواهند  تالش  نوين  فناوری های 

جلوه هايی از طبيعت را ايجاد کنند.
4- طراحان زباله

در ادامه مشاغل کنونی مثل بازيافت زباله و با تکامل دانش هايی مثل مهندسی مواد، 
احتماال سر و کله طراحان زباله پيدا خواهند شد. حجم زباله در دهه های بعد بسيار بيشتر 
انسان ها مجبور خواهند شد که توده های بزرگ زباله را به صورت های  خواهد شد و 

جديدی بيارايند، طوری که تحمل آنها ساده تر شود.
 ۵- متخصصان تسهیل پروژه ها

پروژه های آينده بسيار پيچيده تر از پروژه های کنونی خواهند بود و بنابراين الزم است 
که کسانی پيدا شوند که کارشان تبديل مراحل متعدد يک کار، به مراحل ساده تر و کمتر 

بشود. آنها ياوران مديران پروژه خواهند شد.
6- راهنماهای سیستم های بهداشتی و درمانی

همين حاال هم شايد به چنين حرفه ای نياز داشته باشيم. در آينده با پيشرفت دانش 
پزشکی و ايجاد زيرشاخه های فوق تخصصی، روند تشخيص و درمان بيماری ها پيچيده 
خواهد بود و بيماران و اعضای خانواده آنها نياز به راهنماهای ويژه ای خواهند داشت.
اين راهنماها ترکيبی از دانش پزشکی، مشاوران روان پزشکی و کارشناسان اقتصادی 
را خواهند داشت و می توانند به خوبی بيماران و اعضای خانواده آنها را راهنمايی کنند.

7- درمانگرهای سال های پایانی عمر
ايستايی  شرايط  با  توأم  انسان ها،  عمر  پايانی  سال های  زندگی،  به  اميد  افزايش  با 
خاصی خواهد شد. در اين سال ها که ما علی رغم داشتن بيماری های متعدد، همچنان 
بر  است که عالوه  يافت. پس الزم  زندگی کاهش خواهد  کيفيت  بود،  زنده خواهيم 
متخصصان کنونی طب سالخوردگی، درمانگرهايی هم به مردم کمک کنند و به آنها در 

مورد چگونگی گذران مناسب سال های پايانی مشاوره بدهند.  
۸- طراحان بازی وارسازی

با  را  زمان  آن  دشوار  و  پيشرفته  کارها  که  داشت  خواهيم  نياز  ما  آينده  دهه های  در 
روحيه و نشاط بهتری انجام بدهيم و در اين راستا، سر و کله متخصصان بازی وارسازی 
تبديل  قابل تحمل تری  به محيط  را  دنيا  آنها  پيدا خواهد شد.   Gamification يا 
ساده تر شود،  کارها،  انجام  يا  مهارت ها  آموختن  روند  که  می دهند  ترتيبی  و  می کنند 

انگيزه انجام کارها را پيدا کنيم و تنش های روزانه ما کم شود.
 9- مشاوران ربات ها

کسانی پيدا خواهند شد که به شما در مورد مدل های بسيار متنوع ربات ها مشاوره بدهند 
و بتوانند در انتخاب مدل  مناسب ربات خانه دار يا مربی توصيه های خوبی کنند.

1۰- سرگرم کننده های چندرسانه ای
دی جی ها يا خوانندگان مراسم جشن کنونی را فراموش کنيد. در آينده سر و کله کسانی 
پيدا خواهد شد که برای برگزاری بهتر مراسم ازدواج يا کارزارهای تبليغاتی می توانند 
به صورت چندرسانه ای به ما کمک کنند.آنها صوت و ويدئو و عکس و واقعيت افزوده 
را با هم ترکيب می کنند و از ترکيب آنها شيوه جديدی برای سرگرم کردن ما ايجاد 

خواهند کرد.
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 تعريف:
آموزش  به عرصه گذاشته است  پا  بيستم  نيمه دوم قرن  از   اين رشته ی جديد که 
و يادگيری را با رويکردی متحول و پويا مورد تحليل، نقد و بهسازی قرار می دهد. 
در  را  نوينی  های  مهارت  و  ها  آگاهی  تحصيلی  دوره  در طی  رشته  اين  دانشجويان 
راستای توانمندسازی خود و يادگيرندگان در زمينه های تکنولوژی و طراحی آموزشی 
و ساير شيوه های نوين آموزشی کسب می کنند تابه کارشناسانی ماهر و خالق تبديل 

شوند.

ضرورت و اهميت:
لذا        است  انسانی  فرايندهای  ترين  پيچيده  از  يکی  يادگيری  و  آموزش  که  آنجا  از 
و  آموزش  آماده سازی و پرورش کارشناسان ماهر و خالق در زمينه  برنامه ريزی، 

پرورش و امر يادگيری حائز اهميت شايانی است.

هدف:
۱.تربيت کاردان حرفه ای ماهر و توانمند در زمينه تکنولوژی ها 

و شيوه های نوين آموزشی
منظور  به  ماهر  ای  حرفه  کاردان  2.تربيت 
با شرايط  يادگيری متناسب  تدوين آموزش و 

متحول و پويای آينده ی تعليم و تربيت 

مشاغل قابل احراز:
۱.کمک کارشناس فناوری و طراحی آموزشی
2.هماهنگ کننده امور مراکز سمعی و بصری
3.متصدی و کمک کارشناس مراکز فراگيری

4.مربی و تسهيل گر آموزش و يادگيری
۵.کمک طراح و توليد کننده مواد و رسانه های آموزشی و يادگيری

۶.کاوشگر و ارزياب آموزش و يادگيری
7.کمک مشاور معلمان و کادر آموزشی در امور فناوری آموزشی و يادگيری

توانمندی های بعد از دانش آموختگی:
۱.آشنايی با اصول و مبانی نظری فناوری آموزشی

2.آشنايی با طراحی آموزشی و کاربرد آن در آموزش، تدريس و يادگيری
3.درک اهميت و لزوم توجه به رويکردهای متفاوت آموزش و يادگيری

4.برنامه ريزی امور مرکز سمعی و بصری
۵.شناسايی، ارزيابی، انتخاب و فراهم آوری مواد، رسانه ها و تجهيزات و مراقبت از آنها

۶.همفکری و همکاری در برنامه ريزی امور مراکز فراگيری
7.توانايی تهيه و تدوين طرح درس های کلی و مرحله ای

8.آشنايی با روش ها و فنون تدريس و يادگيری
9.سنجش و ارزيابی تدريس و يادگيری

۱0.آشنايی با اصول و فنون طراحی و توليد پيام ها و مواد آموزشی
۱۱.توانايی طراحی، توليد و ساخت مواد و رسانه های آموزشی دستی

۱2.توانايی کاربرد مواد و رسانه های مختلف در امر آموزش، تدريس و يادگيری
بانک های اطالعاتی  از  برداری  اينترنتی و بهره  ۱3.انجام بررسی ها و کاوش های 

محلی و ...
۱4.درک، تحليل و نقد مسايل آموزشی و کمک در ارائه راه حل های پيشنهادی

۱۵.تدوين و تنظيم انواع گزارش ها و پروژه های شخصی
۱۶.ارزيابی موقعيت های آموزشی و يادگيری

مکان های هدف:
۱.وزارت آموزش و پرورش

2.وزارت علوم تحقيقات و فناوری 
3.کليه نهادهايی که دست اندر کار آموزش و يادگيری هستند.

4.مراکز اطالع رسانی مانند صدا و سيما و ...

نيازهای جامعه:
بهبود بخشی کيفيت آموزشی يک نياز تخصصی جهانی است که کشور ما نيز متناسب 
با ساير پيشرفت های علمی به کارشناسان اين رشته در تمامی ابعاد تعليم و تربيت از 

آموزش و پرورش تا دانشگاه نياز مبرم دارد.
تهيه و تنظيم
حسن بقايی
مسئول نظارت، برنامه ريزی و امور مدرسان مرکز

معرفی رشته تکنولوژی آموزشی 1۰ شغل عجیبی که مردم در آینده خواهند داشت

روياهای کوچك را آرزو نکن ، زيرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند.
 گوته

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفيف ميدهد.
 ويليام شکسپير
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تقدیم به مادر هستی حضرت فاطمه زهرا)س(
زیباترین احساس هستی با تو بودن 
من واژه کم دارم برای تو سرودن

یک لحظه را بی تو تصور هم محال است 
دیگر چه معنی دارد این بودن ... نبودن ؟

دشتی، که سبزی از صفایت وام دارد
سرچشمه ناچار از نگاه تو ربودن 
تو چلچراغ عالمی با دوازده شمع 
پروا ندارد "مهر" در پایت غنودن 

وقتی سالمت را به دریا هدیه کردی 
شد تا ابد هر موج نام تو سرودن

بعثت پیامبر اکرم )ص(
ای مهربان ترین نام در شاه بیت هستی

سرمایه ی غزل ها، آغاز شور و مستی
ای سایه سار جاری در آتش جهالت 

فریاد یا الهت پایان بت پرستی
نام بلند تو نام، برکیمیا گذارد 

ای معجز کالمت پیوند هر گسستی 
قرآن بخوان محمد، تا روح پر بگیرد 
ای از تبار ایزد بر عرش خوش نشستی

 
 مریم عامری
دانشجوی کاردانی تکنولوژی آموزشی

راه های رسیدن به خدا
یک روز صبح " بودا " در بین شاگردانش نشسته بود که مردی به جمع آنان نزدیک شد و پرسید: 

آیا خدا وجود دارد؟
بودا پاسخ داد: بله خدا وجود دارد.

بعد از ناهار سرو کله ی مرد دیگری پیدا شد که پرسید: آیا خدا وجود دارد؟
" بودا " پاسخ داد نه خدا وجود ندارد.

اواخر روز مرد سومی همین سوال را از " بودا " پرسید، پاسخ بودا به او چنین بود: خودت باید این 
راه را برای خودت روشن کنی.

یکی از شاگردان گفت: این منطقی نیست. شما چه طور می توانید به یک سوال سه جواب بدهید؟
بودا که به روشن بینی رسیده بود پاسخ داد: 

چون آنان سه شخص مختلف بودند و هرکس از راه خودش به خدا می رسد: عده ای با اطمینان، 
عده ای با انکار و عده ای با تردید.

برگرفته از کتاب مکتوب – پایولوکوییلو

عوامل موثر بر اعتیاد

در شماره گذشته اعتياد به مثابه يک پديده چند وجهی و 
چند بعدی معرفی گرديد که عوامل گرايش و همچنين 
پيامدهای حاصل از آن در سه سطح خرد، ميانه و کالن 

قابل بررسی است.
تالش        شناختی  روان  ديدگاه  اتخاذ  با  خرد  سطح  در 
فردی،  سطح  به  مربوط  که  عواملی  تمامی  شود  می 
شخصيتی و ناراحتی های جسمی و روانی  می شود و در 
گرايش به اعتياد در فرد موثراند و علل گرايش به اعتياد 

را تسريع می نمايند بررسی قرار شوند.
جامعه  فرايند  در  که  عواملی  و  علل  به  ميانه  سطح  در 
و  شوند  مطرح  آن  به  مربوط  نهادهای  در  فرد  پذيری 
اشاره      آورد  می  فراهم  را  اعتياد  به  گرايش  موجبات 

می نماييم. اين نهادهای جامعه پذيری شامل: 
رسانه  مدرسه،  همساالن،  گروه  خانواده،  نهاد 

ها، گروه های شغلی و... .
در سطح کالن نيز به تمامی عوامل ساختاری 
مصرف   سوء  به  منجر  اجتماعی  سطح  در  که 
فراهم            را  اعتياد  به  گرايش  و  گردد  می 

می آورند، اشاره می شود.

مبنای اعتیاد
برای  که  ساله ای   20 تا   ۱۵ سالم  جوانان 
دوستان  با  معاشرت  اثر  در  يا  و  تجربه  کسب 
نامناسب و يا معتادان به استفاده از ماده مخدر 
پرداخته اند. اين گروه از راه کنجکاوی و به علت 
نداشتن پشتوانه خانوادگی و تربيت صحيح در 
استفاده  به  را  آنها  که  کسانی  با  معاشرت  اثر 
از داروی مخدر تشويق می کنند و برای اولين 
 بارمواد مخدر را تجربه می کنند و دچار اعتياد 
علت  به  جوانان  اين  از  بسياری  البته  می شوند. 
احساس درماندگی، ناکامی، عدم کفايت و برای 
می شوند  معتاد  روانی  فشار  و  تنهايی  از  رهايی 
و متاسفانه رهايی از اين اعتياد به سادگی ميسر 

نمی شود. 

اختالل های  روانی و اعتیاد
اختالل شخصيتی بيش از همه چيز فرد را در برابر اعتياد 
های  اختالل  خود  اعتياد،  سپس  می سازد.  آسيب پذير 
می يابد.  ادامه  معيوب  دايره  و  می کند  تشديد  را  موجود 
شخص معتاد برای به دست آوردن ماده مخدر به اعمال 
خالف قانون و اخالق دست می زند و با آزاد شدن از قيد 
کل  در  می شود.  نيز  جنايت  مرتکب  اخالقی  بندهای  و 
می توان  را  روان پريش  نيز  و  روان نژند  های  شخصيت 
در برابر اعتياد بسيار آسيب پذير دانست. شخصيت های 
خفيف  روانی  های  بيماری  که  کسانی  يعنی  روان نژند، 
ترس  وسواس،  اضطراب،  روانی،  ضعف  با  که  دارند 
های  شخصيت  می شوند؛  مشخص  بی تصميمی  و 
به علت عدم رشد خلقی،  يعنی کسانی که  روان پريش، 
در سازش اجتماعی دچار اشکال هستند و خلق و خوی 
متغير و قضاوت ناپايدار دارند. مبتاليان به اين بيماری ها 
آسان تر به مواد مخدر گرايش می يابند و در زمره معتادان 
درمی آيند. بديهی است بسياری از همين شخصيت ها نيز 

غير معتاد باقی می مانند. 

اجتماعی و اختالل خلقی  روان پريش ها رفتارهای ضد 
دارند و توانايی کافی برای پيروی از قوانين و مقررات را 
ندارند و روابط آنها با ديگران سطحی است. با آنکه اين 
افراد کم هوش نيستند، ولی قادر به تحمل فعاليت های 
منظم جسمی و ذهنی نيستند و جا و مکان و کار ثابتی 
را پذيرا نمی شوند. سابقه اين افراد نشان می دهد که در 
مدرسه  در  و  بوده  مشکل ساز  و  نا آرام  کودکی،  دوران 
فاقد  نيز  ديگر  های  محيط  در  و  نداشته  سازش  قدرت 
که  مهاجم  های  روان پريش  بوده اند.  اجتماعی  سازش 
اعمال  انجام  به  و  دارند  رفتاری شديد  اختالل  دارای 
از  آدم کشی دست می زنند  و حتی  جنايت  و  تهاجمی 
جمله کسانی به  شمار می آيند که بيش از همه به  طرف 
اعتياد گرايش می يابند. در عين  حال روان پريش های 

نااليق و غيرفعال نيز که معموال به دروغ گويی، دزدی، 
وسيله  را  مخدر  مواد  می پردازند،  ديگران  آزار  و  تقلب 

خوشی و آسايش خود به  شمار می آورند. 

نقش تکنولوژی و تمدن
سبب  بيستم  قرن  در  تکنولوژی  های  پيشرفت  اگرچه 
معيارهای  جانبه  همه  پيشرفت  نيز  و  دايمی  تحوالت 
بهبود  در  و  گرديده  عمومی  بهداشت  جمله  از  زندگی 
حال  عين  در  اما  است،  شده  واقع  موثر  مردم  زندگی 
عوارضی چون ترس از تامين آينده و تشويش و اضطراب 
نيز با خود به ارمغان آورده است که در بسياری از مردم 
است.  شده  روانی  کشمکش های  پيدايش  به  منجر 
درهم  سبب  محروميت ها،  از  بيش  حتی  کشمکش ها، 
رو  اين  از  و  افراد می شود  دفاعی  مکانيسم های  ريختن 

بيماری های روانی ناشی از کشمکش ها و اضطراب ها 
بيش از بيماری های جسمی بشر را آزار می دهند. 

افسردگی با اعتیاد درمان پذیر نیست!
افسردگی روانی يکی از بيماری های شايع عصر ماست که 
بر روی خلق و خوی و رفتار و احساس فرد اثر می گذارد. 
و  حياتی  قابليت  و  اراده  و  فعاليت  افسردگی  نوعی  در 
جسمانی و اعتماد به نفس کاهش می يابد و نشانه هايی 
چون خستگی، بی ميلی، بی عالقگی، کم خوابی و نااميدی 
و همکاری  و عالقه  نشاط  موارد  اين  در  بروز می کنند. 
جای خود را به نگرانی، ناخشنودی و انزواجويی می دهد 
و بيمار با از دست دادن عاليق شغلی و اجتماعی و گاه 
فردی ممکن است به طرف مواد مخدر نيز گرايش يابد 
تا شايد آرامش و آسايش بيشتری احساس کند. افرادی 
که برای گريز از تشويش و اضطراب و فشارهای روانی 
مواد مخدر را انتخاب می کنند کسانی اند که از رو به رو 
شدن با واقعيات عاجزند و به علت احساس عدم کفايت، 
از واقعيت جدا کرده و آن را بر اوهام و  زندگی خود را 

رويا بنا می کنند. 

تاثیرات اعتیاد بر خانواده
اعضا  همه  زندگی  خانواده  در  معتاد  فرد  يک  وجود  با 
ادامه  برای  خانواده  اعضای  بيند.  می  صدمه  نحوی  به 
تغييراتی  خود  زندگی  در  که  شوند  می  مجبور  حيات 
به  بيايند.  کنار  اعتياد  ويرانگر  اثرات  با  بتوانند  تا  بدهند 
مرور زمان اين روش باعث می شود تا خود آنها نيز در 
زندگی با مشکالت فراوانی رو به رو شوند. مجموعه ای 
از عواطف و احساسات ويرانگر وجود دارند که سالمت 
روانی، رفتاری و کيفيت زندگی اعضای خانواده به علت 
همجواری در کنار فرد معتاد را به خطر می اندازند. اين 

گونه احساسات و رفتار ها عبارت اند از: 
•احساس گناه: حالتی که افراد خانواده تصور می کنند که 

مقصر اعتياد عزيز معتادشان هستند.
قابل      غير  رفتارهای  و  معتاد  از  خشم  شامل  •خشم: 

پيش بينی وی و يا خشم از علل و عواملی که موجب 
بروز اعتياد وی شده اند.

که شناخت  هايی  خانواده  احساس شرمندگی:  و  •انکار 
کافی از بيماری اعتياد ندارند برای فرار از سرخوردگی و 
شرمساری معتاد بودن عزيزشان، اقدام به انکار کرده يا 

همواره در وجودشان احساس شرمندگی می کنند.
رفتارهای  دليل  به  که  حالتی  تشويش:  و  •اضطراب 
از  که  متعددی  اتفاقات  و  معتاد،  بينی  پيش  غيرقابل 
شود  می  ناشی  خانواده  افراد  از  يکی  اعتياد  پيامدهای 
رخ داده و باعث می شود که اعضای خانواده همواره در 

اضطراب و تشويش به سر ببرند.
قابل ذکر است که مهم ترين احساساتی که خانواده معتاد 
به دليل اعتياد فرد با آن مواجه می شوند عبارت اند از 
انکار، ترس، گناه، خشم، اضطراب، ترحم، شرم، انزوا و... 
. يک احساس  زيربنايی در خانواده معتاد وجود 
واسطه  به  شده  ذکر  احساسات  تمامی  که  دارد 
آن ايجاد و شدت می گيرد، وابستگی احساسی 
است که در متن روابط خانواده های درگير اعتياد 
معموال ديده می شود. احساس وابستگی تجربه 
افراد از مهارت های زندگی را با اختالل مواجه 
توانايی هايی  زندگی  مهارت های  نمايد.  می 
و  می يابند  پرورش  مداوم  تمرين  با  که  اند 
روزانه  مسايل  با  شدن  روبه رو  برای  را  شخص 
اجتماعی و  روانی،  توانايی های  افزايش  زندگی، 
بهداشتی آماده می کنند. سازمان جهانی بهداشت     
مهارت های زندگی را چنين تعريف نموده است: 
توانايی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای 
زندگی  با چالش ها و ضروريات  بتواند  فرد  که 

روزمره خود کنار بيايد. 
اند  عبارت  زندگی  های  مهارت  کلی  طور  به 
بهداشت  ارتقای  به  منجر  که  هايی  توانايی  از 
روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزايش 
جامعه   سطح  در  سالمتی  رفتارهای  و  سالمت 
به صورت  زندگی هم  می گردند. مهارت های 
به  هم  و  روانی  سالمت  ارتقای  راهکار  يک 
روانی– های  آسيب  از  پيشگيری  در  ابزاری  صورت 

های  خشونت   ، اعتياد  نظير  جامعه  به  مبتال  اجتماعی 
خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ايدز و موارد 
های  مهارت  کلی   طور  به  است.  استفاده  قابل  مشابه 
روانی  سالمت  متوليان  دست  در  قوی  ابزاری  زندگی 
جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی  - 
کنند  می  افرادکمک  به  ها  مهارت  اين  است.  اجتماعی 
از                       را  جامعه  هم  و  خودشان  هم  کرده،  عمل  مثبت  تا 
آسيب های روانی – اجتماعی حفظ کنند، سطح بهداشت 

روانی خويش و جامعه را ارتقاء بخشند.
از مهم ترين اين مهارت ها عبارت اند از خودآگاهی، حل 
مسئله، تصميم گيری، مسئوليت پذيری فردی، قاطعيت، 
تفکر انتقادی، توانايی رويايی با استرس ها و هيجان ها، 

همدلی و...
در  شده  ذکر  باب سطوح  در  بحث  به  بعدی  نوشتار  در 
پرداخته      اعتياد  از  حاصل  پيامدهای  و  سنجی  عوامل 

می شود.
 

تهيه و تنظيم:
مهناز علی زاده
دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مدرس مرکز

به او اعتامد کن...

مردی ثروتمند وجود داشت که همیشه پر از اضطراب و دلواپسی 
بود. با این که از همه ثروت های دنیا بهره مند بود، هیچ گاه شاد 
نبود.او خدمتکاری داشت که ایمان درونش موج می زد. روزی 

خدمتکار وقتی دید مرد تا حد مرگ نگران است به او گفت:
شما  آمدن  دنیا  به  از  خداوندپیش  که  دارد  حقیقت  »ارباب،آیا 

جهان را اداره می کرد؟«
او پاسخ داد:»بله«
خدمتکار پرسید:

»آیا درست است که خداوند پس از آن که شما دنیا را ترک 
کردید آن را همچنان اداره می کند؟«

ارباب دوباره پاسخ داد:»بله«
خدمتکار گفت:

»پس چه طور است به خدا اجازه بدهید وقتی شما در این دنیا 
هستید او آن را اداره کند؟«

برگرفته ازکتاب:
 »برای آن به سوی تو می آیم«؛ جی پی واسوانی

تهیه و تنظیم
رویا بیدی 

کارشناس ارشد ادبیات فارسی
مدرس و عضو هیئت تحریریه 

نشریه مرکز

برای راهنمايی خود به دنبال نوری می رويم که به دست خويش داريم.به هر کجا که بروی جز خدا چيزی را 
مالقات نمی توانی کرد. آندره ژيد

دنيا نيرزد به آنکه پريشان کنی دلی. سعدی
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