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پیام رهبر انقالب به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز
ســخن امــروز مــن تأکیــد بــر احســاس مســئولیت همگانــی در خصــوص ترویــج فریضــه 
بــزرگ و بــی بدیــل نمــاز اســت. بــه ایــن کــه حتــی یــک نفــر از جوانــان کشــور، در 

نمــاز ســهل انــگاری نکنــد همــت گماریــد.
ــت  ــه بیس ــی ب ــامی در پیام ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــئولیت  ــاس مس ــرورت احس ــر ض ــد ب ــا تأکی ــاز، ب ــری نم ــاس سراس ــن اج و چهارمی
ــژه مســئوالن دســتگاه هــا و  ــه وی ــی در خصــوص »ترویــج نمــاز«، همــگان، ب همگان
ــن مســئله و  ــه درک عظمــت ای ــات مــادی و معنــوی و مدیریتــی را ب ــدگان امکان دارن

ــد. ــن راه، فراخواندن ــی در ای ــای عمل ــتن گام ه برداش
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بیســت و چهارمیــن اجــاس سراســری 

نمــاز بــه ایــن شــرح اســت:
بسم ا...الرحمن الرحیم

خداونــد علیــم و قدیــر را سپاســگزارم کــه تــاش شــما دســت انــدرکاران محتــرم ایــن 
اجــاس مهــم و بیــش از همــه عالــم بزرگــوار و مجاهــد جنــاب حجــة االســام آقــای 
ــدی در  ــای مفی ــته و کاره ــار نشس ــه ب ــری ب ــی و مؤث ــای اساس ــش ه ــی در بخ قرائت

ترویــج فریضــه ی بــزرگ و بــی بدیــل نمــاز انجــام گرفتــه اســت.
بــا ایــن همــه، ظرفیــت و میــدان کار و نیــز نیــاز و عطــش جامعــه ی اســامی بــرای 
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب، بســیار بیــش از واقعیــت هــای کنونــی در ایــن بــاره اســت. 
در پیــام ســال گذشــته گوشــه ئــی از ایــن فضــای خالــی و تــاش پذیــر، نشــان داده 
شــده اســت. ســخن امــروز مــن تأکیــد بــر احســاس مســئولیت همگانــی اســت. توقــع 
و انتظــار ایــن جانــب آن اســت کــه همــه بــه ویــژه مســئوالن دســتگاه هــا و دارنــدگان 
امکانــات مــادی و معنــوی و مدیریتــی، عظمــت ایــن مســأله را بــه درســتی دریابنــد و 

در راه عمــل گام نهنــد.
ــرای کاســتن آســیب هــای اجتماعــی،  ــد کــه یکــی از مؤثرتریــن راه هــا ب همــه بدانن
ــان کشــور، در  ــان و نوجوان ــه ایــن کــه حتــی یــک نفــر از جوان ترویــج نمــاز اســت. ب
نمــاز ســهل انــگاری نکنــد همــت گماریــد. ایــن یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای ســامت 
ــد و  ــرا بگیرن ــه همــگان ف ــن ک ــه ای ــه ماســت. ب ــا و جامع ــردم م ــوی و روحــی م معن
عــادت کننــد کــه نمــاز را بــا خشــوع و حضــور قلــب بــه جــا آورنــد، همــت گماریــد.

ــداوم شــما دســت  ــزم راســخ و کار م ــا ع ــه ب ــی اســت ک ــه کارهــای ممکن ــا هم اینه
ــاءاهلل.    ــد، ان ش ــد ش ــق خواه ــدرکاران، محّق ان

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی بــه 
اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان در 
ــه«  ــا، »عــزم راســخ« و »کوشــش بی وقف اروپ
ــا  ــی را تنه ــجویان ایران ــان و دانش ــه جوان هم
راه عقیم ســازی توطئه هــای جبهــه دشــمن 

در برابــر ایــران اســامی خواندنــد.
در  اســامی  انقــاب  رهبــر  پیــام  متــن 
ــه  ــن اتحادی ــالیانه ای ــت س ــن نشس پنجاهمی
در میــان ایتالیــا قرائــت شــد، بــه شــرح زیــر 

ــت: اس
بسم ا... الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
اکنــون بــه پنجــاه ســالگی اتحادیــه ی خــود رســیده اید؛ نهــاد مبارکــی کــه 
ــی و  ــا خصلت هــای جوان ــان را ب ــت اســامی و شــوق و طــراوت ایم هدای
ــم و  ــان های عال ــد انس ــول آن می توان ــد و محص ــد می زن ــجوئی پیون دانش
خردمنــد و پرهیــزگار و بــا بصیــرت باشــد. بکوشــید کــه خــود را و اتحادیــه را 
بــا ایــن هدف هــای بلنــد و ســعادتبار، هــر چــه بیشــتر، همســاز و هماهنــگ 

. کنید
کشــور و ملــت شــما بــرای پیمــودن راه طوالنــی خــود بــه چنیــن انســان 
هائــی نیازمنــد اســت. عــزم راســخ و کوشــش بی وقفــه ی شــما و همــه ی 
ــازی  ــرای عقیم س ــا راه ب ــا تنه ــه ج ــران در هم ــجویان ای ــان و دانش جوان
توطئه هائــی اســت کــه جبهــه ی دشــمن در برابــر ایــران اســامی ســرافراز، 
ــد و  ــر امی ــد. دل پ ــون طراحــی می کن ــای گوناگ ــا ابزاره ــوع و ب ــه ن از هم
ــگاه داریــد  تــوان پــر قــدرِت مــادی و معنــوی خــود را آمــاده و بهنــگام، ن
ــار و  ــدا ی ــد. خ ــش بروی ــه پی ــم ب ــم و حکی ــدای علی ــه خ ــوکل ب ــا ت و ب

ــان. نگهدارت
سّید علی خامنه ای
۲۸ دی ۹۴
/http://www.leader.ir 

رییس  جمهوری در اجتماع بزرگ مردم تهران در 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن

رییس  جمهوری در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 
بهمن، با تأکید بر اینکه دوران 37 ساله تثبیت انقالب اسالمی به پایان 
رسیده و دوره پیشرفت توأم با عظمت ملی فرا رسیده، گفت: ایران آباد 

و سرافراز را در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهیم 
ساخت.

ــر  ــی ه ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــام والمس حجت االس
گونــه تفرقــه و اختــاف را خــاف مصالــح و منافــع ملــی 
دانســت و تصریــح کــرد: امــروز روز تقابــل جناح هــا 
ــاد  ــروز روز اتح ــه ام ــت، بلک ــر نیس ــا یکدیگ ــزاب ب و اح
اســت و همــه بایــد دســت بــه دســت هــم ایــران اســامی 
ــه توافق هــای  ــا اشــاره ب را بســازیم. رییــس  جمهــوری ب
گســترده ایــران بــا روســیه، چیــن و اتحادیــه اروپــا بــرای 
ــروز  ــا ام ــت: دنی ــدت گف ــترک دراز م ــای مش همکاری ه
فهمیــده اســت دوران تحریــم و تحقیــر ملــت ایــران پایان 

یافتــه اســت و بایــد بــا ملــت ایــران تنهــا بــا زبــان تعظیــم و تکریــم ســخن گفــت. 
ایشــان هــدف دولــت یازدهــم را ســاختن ایــران آبــاد و پیشــرفته ذکــر کــرد و بــا 
ــردم،  ــاه م ــود رف ــدف و بهب ــن ه ــق ای ــرای تحق ــترده ب ــای گس ــریح برنامه ه تش
اظهــار داشــت: مــردم بــزرگ ایــران در برابــر هیــچ فشــار و تهدیــدی تســلیم نشــده 
ــر عظمــت  ــد، بایــد در براب و نخواهنــد شــد و امــروز همــه قدرت هــا نیــز دریافته ان
ملــت ایــران ســر فــرود آورنــد. رییــس  جمهــوری تأکیــد کــرد: دولــت بــا همــه توان 
ــر  ــرایط بهت ــت اقتصــادی کشــور و ایجــاد ش ــود وضعی ــرای بهب ــردم ب ــار م در کن
می ایســتد و ســال آینــده، ســال شــکوفایی و پیشــرفت کشــور ایــران خواهــد بــود.

ــق  ــران در تواف ــت ای ــزرگ مل ــروزی ب ــا پی ــروز ب ــی اظهارداشــت: ام ــر روحان  دکت
هســته ای، همــه جهانیــان فهمیدنــد کــه ایــن ملــت بــزرگ و عظیــم نــه تنهــا در 
ــا را  ــتد و آنه ــان بایس ــای جه ــر قدرت ه ــد در براب ــاع می توان ــگ و دف ــدان جن می
ــق و  ــی، منط ــه دیپلماس ــه در عرص ــد، بلک ــرافکندگی نمای ــت و س ــه شکس وادار ب
اســتدالل هــم در برابــر جهانیــان قــدرت تفــوق دارد و می توانــد حقــوق ملــی خــود 
ــا انســجام و وحــدت  ــی و سیاســی، ب ــا اســتدالل حقوق ــه کرســی بنشــاند و ب را ب
ــورای  ــه ش ــای ظالمان ــام قطعنامه ه ــری، تم ــای رهب ــایه هدایت ه ــی و در س مل

امنیــت و شــورای حــکام علیــه ملــت ایــران را بــه تاریــخ بســپارد و بــه جهانیــان 
ثابــت کنــد ایــن تبلیغــات ضــد ایرانــی کــه کشــور مــا در پــی تهدیــد کشــورهای 
منطقــه اســت و یــا اینکــه بــه دنبــال تســلیحات هســته ای اســت، دروغ و بــی پایــه 

و اســاس اســت.
رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم ایــران مردمــی صلــح خــواه هســتند 
ــا  ــا ب ــت: م ــد، گف ــاش می کنن ــان ت ــه و جه ــت منطق ــات و امنی ــرای ثب ــه ب ک
ــه انقــاب توانســتیم توطئه هــا را  ــر فرهیخت ــا رهنمودهــای رهب کمــک مــردم و ب
بــه شکســت بکشــانیم و دنیــا را متوجــه کنیــم کــه مــردم ایــران مردمــی منطقــی 
ــایر  ــار س ــز در کن ــالمت آمی ــی مس ــک زندگ ــب ی و طال

ــد. ــه ان کشــورهای دوســت منطق
ــران  ــاختن ای ــم را س ــت یازده ــدف دول ــی ه ــر روحان دکت
آبــاد و پیشــرفته دانســت و تاکیــد کــرد: مــا امــروز قادریــم 
ــان  ــت در جه ــزی درس ــا برنامه ری ــا را ب ــن صنعت ه بهتری
عرضــه کنیــم و بــه رقابــت بپردازیــم. مــردم مــا مســتحق 
ــی  ــی و زمین ــی، هوای ــوده ریل ــه و فرس ــاوگان کهن ــک ن ی
ــی و  ــی، ریل ــاوگان هوای ــن ن نیســتند بلکــه مســتحق بهتری
ــاد و  ــی آب ــردم، ایران ــور م ــک و حض ــا کم ــد و ب ــی ان زمین

ــم ســاخت. ــته خواهی ــر از گذش ــرافراز بهت س
ــا اجــرای  ــا ب ــان اینکــه »م ــا بی ــس شــورای اقتصــاد ب ریی
ــا  ــروز ب ــزود: ام ــاخت«، اف ــم س ــران را خواهی ــی ای ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
جمعیــت ۸0 میلیونــی، مردمــی تحصیــل کــرده و جوانانــی غیــور و فارغ التحصیــل 
از دانشــگاه های بســیار قــوی در کشــور، تــوان آن را داریــم کــه از دیــد اقتصــادی 
و صنعتــی بــا دنیــا رقابــت کنیــم. امــروز شــرایط بین المللــی هــم بــرای مشــارکت 
ــا مــردم ایــران، بــرای کار و فعالیــت مشــترک کامــا آمــاده اســت و ایــن راه را  ب

ادامــه خواهیــم داد.
رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد: مــا نیــاز بــه برنامــه جامــع اقــدام ملــی )برجــام ۲( 
داریــم و همــه بایــد بــرای ســاختن ایــران بــه یــک اقــدام مشــترک ملــی دســت 
ــی  ــادی و طبیع ــات م ــا، امکان ــان م ــات جوان ــران، تحصی ــت ای ــوان مل ــم. ت بزنی
کشــور همــه و همــه می توانــد مــا را بــه خوبــی بــه قلــه پیشــرفت و ســرافرازی در 

زندگــی مــادی و معنــوی برســاند.
ــالمت آمیز و  ــی، مس ــاب اخاق ــران را انق ــامی ای ــاب اس ــوری انق ــس جمه ریی
بــدون بداخاقــی و خشــونت دانســت و اظهارداشــت: دیــن اســام پیــام آور عدالــت، 

اعتــدال، مهربانــی و بــرادری بــرای همــه مــردم اســت.
http://president.ir
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سی و هفتمین گردهمایی رؤسای استانی منطقه چهار دانشگاه جامع علمی-کاربردی 
در اهواز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی، افتتاحیــه ســی و هفتمیــن گردهمایــی رؤســای واحدهــای 
ــا  ــردی خوزســتان، ب ــز علمــی کارب ــا حضــور رؤســای مراک ــار( ب ــه چه ــع علمی-کاربردی)منطق اســتانی دانشــگاه جام
تبییــن مســائل مهــم و اساســی در جهــت پیشــرفت کمــی و کیفــی و ارتقــا ســطح علمــی و مهارتــی دانشــجویان، بــا 
حضــور دکتــر اخبــاری، رییــس دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی کشــور در ســالن اجتماعــات هتــل نیشــکر اهــواز برگــزار 

شــد.
در ایــن مراســم دکتــر علی حســین حســین زاده، رییــس دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی خوزســتان بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه در حــال حاضــر 31 مرکــز فعــال در حــوزه هــای کشــاورزی، صنعــت و خدمــات اجتماعــی در اســتان خوزســتان وجود 
دارد، امــا اســتان از ظرفیــت هــای بســیاری برخــوردار اســت کــه مغفــول مانــده انــد، گفــت: از طریــق آمــوزش مهــارت 
محــور مــی تــوان ظرفیــت هــای موجــود را بالفعــل کــرد و پذیــرای دانشــجو باتوجــه بــه بــازار کار و محــل هــای مــورد 
نیــاز باشــیم. وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از دو واحــد آموزشــی بــا حضــور دکتــر اخبــاری خاطرنشــان کــرد: ایــن میــزان 

دانشــجو کشــور مــی توانــد بــه تعــداد 60 هــزار دانشــجو افزایــش یابــد.
در ادامــه گــزارش، فــرج اهلل خبیــر، معــاون سیاســی اجتماعــی اســتانداری خوزســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه خوزســتان 

باتوجــه بــه آخریــن گزارشــات در زمینــه تربیــت نیــروی انســانی ماهــر مشــکل داریــد، خاطرنشــان کــرد: در زمینــه تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد بایــد ســرمایه گــذاری 
شــود و خوزســتان از جملــه اســتان هایــی اســت کــه در زمینــه خدمــات بســیار خــوب مــی توانــد رشــد پیــدا کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بنــادر فعالــی در خوزســتان 
موجــود انــد و بــه تازگــی شــادگان نیــز اضافــه شــده اســت، بیــان داشــت: در ســال جــاری یــک و نیــم میلیــارد دالر بــه کشــور عــراق صــادرات صــورت گرفــت؛ قابلیــت 

جدیــد منطقــه آزاد ارونــد در شــهرهای خرمشــهر و آبــادان ایجــاد شــده و دو منطقــه ویــژه اقتصــادی در منطقــه بنــدر امــام خمینــی)ره( وجــود دارنــد.
در ادامــه حجــت االســام ســید محســن شــفیعی، مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای خوزســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی از حرکــت 

هــای رو بــه جلــو، گام برداشــتن در مســیر علــم و دانــش اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن مســئله مبنــای اعتقــادی و ســنت رهبــران الهــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طبیعــت متنــوع و چهــار فصــل، وجــود صنعــت و کشــاورزی، اقــوام و زبــان هــای متفــاوت بســیار بــا اهمیــت اســت و امــکان توســعه امــر آمــوزش 
عالــی را در اختیــار دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی قــرار مــی دهــد، خاطرنشــان کــرد: مجموعــه دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی اســتان خوزســتان بــا وجــود 30 هــزار 
دانشــجو و ده هــا مراکــز آموزشــی نعمــت هــای الهــی هســتند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه شــود. رؤســای مراکــز علمی-کاربــردی خوزســتان هــر کــدام نخســت گزارشــی 
از مراکــز خــود ارائــه کردنــد و در ادامــه بــه بیــان پیشــنهادات و انتقــادات خــود بــرای توســعه کمــی و کیفــی مجموعــه عظیــم و کارآمــد دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی 

ختند. پردا
در پایــان دکتــر محمــد اخبــاری، رییــس دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی کشــور، تأکیــد کــرد کــه اســتان خوزســتان از ظرفیــت هایــی برخــوردار اســت کــه بایــد بــرای آن 
مســئله پایــداری تبییــن شــود و بــرای خوزســتان بایــد تفکــر، طراحــی و توســعه مجــددی را در نظــر داشــت؛ ایــن عمــل ســاالنه بایــد صــورت گیــرد، وی گفــت: بیشــترین 
جــذب دانشــجو در میــان واحدهــای اســتانی در خوزســتان صــورت گرفــت و از دکتــر علــی حســین حســین زاده، رییــس محتــرم دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی اســتان 
خوزســتان تقدیــر و تشــکر مــی کنیــم. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه از ســال آینــده دروس مشــترک میــان رشــته هــای دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی کشــور امتحــان 
هماهنــگ برگــزار مــی شــود کــه ایــن، اقدامــی در جهــت کیفــی ســازی آمــوزش اســت، عنــوان کــرد: دانشــگاه جامــع علمــی کابــردی اگــر در جهــت کیفیــت گام برنــدارد، 

در آینــده نابــود خواهــد شــد؛ وظیفــه ایــن دانشــگاه مهــارت افزایــی اســت و نــه نظــری.
دکتــر اخبــاری بــا اشــاره بــه مطالبــات رهبرمعظــم انقــاب اســامی درخصــوص علــم نافــع، ادامــه داد: دانشــگاه علمی-کاربــردی مــی توانــد منویــات رهبرمعظــم انقــاب را 
محقــق کنــد و ایــن در صورتــی اســت کــه افــراد مجموعــه رشــد یابنــد و از نظــر بحــث تفکــر و توســعه فکــر؛ اســاس دانشــگاه هــای قــرن ۲1، بیــن المللــی شــدن آنهاســت.

نشست تخصصی معاونت سنجش با دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 
برگزار شد

ــا حضــور  بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی، در نشســت تخصصــی کــه ب
مدیــران کل حــوزه معاونــت ســنجش برگــزار شــد، دانشــجویان و دانــش آموختــگان بــه طــرح مســائل و 

مشــکات درخصــوص مــوارد اموزشــی اســتان تهــران و ســایر اســتان هــا پرداختنــد.
دکتــر عایــی اظهــار داشــت: تاکنــون جلســات ماقــات حضــوری معاونــت ســنجش بــا حضــور بیــش 
از ۴0 نفــر از دانشــجویان، دانــش آموختــگان و مدرســین دانشــگاه و در درخواســتها برگــزار کردیــم کــه 

بحمــداهلل اکثریــت مــوارد ختــم بــه حــل مشــکل و مســائل ایــن عزیــزان شــده اســت .
وی افــزود : اکثــر مراجعیــن از مراکــز آموزشــی در اســتان تهــران شــامل مراکــز پرســپولیس، عصــر انــواع 
دیــن و دانــش، ســوانح طبیعــی، فرهنــگ و هنــر واحــد 55، مرکــز بیمــه ایــران، غــات قائــم، مرکــز 
نــور، دقــت خــودرو کوشــا، ســازمان زنــدان هــا، شــهرداری تهــران، مرکــز آمــوزش هــای شــهروندی 
شــهرداری تهــران و .... بــوده اســت کــه در پــاره ای از مــوارد نیــز نســبت بــه اخــذ توضیحــات و مــدارک 

و مســتندات مســتدل از مراکــز اقــدام شــده اســت.

تدوین و تنظیم مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، گامی بزرگ و تحول گرایانه در راستای 
ارتقای سطح آموزش های عالی مهارتی است

ــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: در ایــن جلســه گــزارش  ــردی، معــاون ســنجش، خدمــات آموزشــی ب ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمی-کارب ب
تدویــن کتــاب مجموعــه مقــررات آموزشــی در قالــب ۹5 مــاده و 173 تبصــره و 66 کاربــرگ در راســتای ســاماندهی قوانیــن و مقــررات خدمــات آموزشــی و کارگاه 
هــای آموزشــی منطقــه ای مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: کارگاه هــای آموزشــی منطقــه ای در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی کــه 

از اهــداف مهــم سیاســت نظــام جمهــو.ری اســامی ایــران اســت بــا کمتریــن هزینــه ممکــن بــا هــدف آمــوزش مســتمر برگــزار گردیــد.
دکتــر عایــی در خاتمــه ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری منســجم و هماهنــگ کارگاه هــای آموزشــی منطقــه ای افــزود: از میزبانــی اســتان هــای معیــن کــه 

برگــزاری کارگاه آموزشــی را برعهــده داشــتند تشــکر و قدردانــی مــی کنیــم و امیدواریــم تــداوم برگــزاری ایــن کارگاه هــا حفــظ شــود . 
ایــن شــورا بــه ریاســت دکتــر اخبــاری برگــزار گردیــد و ایشــان از کلیــه همــکاران حــوزه معاونــت ســنجش دانشــگاه در جهــت تدویــن و گــردآوری مجموعــه قوانیــن 
و مقــررات و برگــزاری منظــم کارگاه هــای آموزشــی منطقــه ای، تقدیــر و تشــکر نمــوده و اظهــار داشــتند: تدویــن و تنظیــم مجموعــه قوانیــن و مقــررات آموزشــی 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، گامــی بــزرگ و تحــول گرایانــه در راســتای ارتقــای ســطح امــوزش هــای عالــی مهارتــی اســت. همچنیــن وی در ادامــه بــر اهتمــام 

واحدهــای اســتانی و مراکــز در جهــت اجــرای دقیــق مفــاد ایــن مجموعــه تاکیــد نمــود.
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ار
خب

ا
اهل بهشت بر چیزی از مالهای دنیا پشیمان نمی شوند مگر بر آن ساعتی که در دنیا بر آنان گذشت و به 

یاد خدا نبودند. حضرت محمد )ص(



پیام رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی پیشتازان آئین زندگی به مناسبت
 نکو داشت استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمد کمالی

ــم  ــزاری مراس ــت برگ ــران در جه ــی ای ــددکاران اجتماع ــن م ــور و انجم ــتی کش ــازمان بهزیس ــر س ــور تقدی ــدام در خ ــی اق در پ
ــوزش               ــز آم ــس مرک ــی رئی ــز میکائیل ــم مهرانگی ــرکار خان ــی، س ــد کمال ــر محم ــای دکت ــاب آق ــه جن ــتاد فرزان ــت اس ــو داش نک

ــد. ــم نمودن ــان تقدی ــور ایش ــل حض ــرح ذی ــه ش ــی ب ــام تبریک ــی پی ــن زندگ ــتازان آیی ــردی پیش علمی-کارب
استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمد کمالی با سام و احترام

ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان حــوزه ســامت اجتماعــی ایــران 
و آرزوی ســامتی و توفیــق روز افــزون بــرای شــما، بــه خــود مــی بالــم کــه افتخــار شــاگردی آن اســتاد فرزانــه را از ســال 1371 
داشــته ام و برکــت فعالیــت هــای آموزشــی و توانبخشــی جملگــی بخــش هــای ایــن مجموعــه را، کــه از ابتــدا، ســعادت انجــام 
وظیفــه در عرصــه ســامت اجتماعــی داشــته اســت مرهــون حمایــت هــای دلگــرم کننــده و افتتــاح اولیــن واحــد اجرایــی ایــن 

مجتمــع در دی مــاه 1371، توســط دســتان پــر مهــر حضرتعالــی مــی دانــم.
سامتی، سعادت و نیکبختی شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستارم.                 با تقدیم احترام

                                                                                              مهرانگیز میکائیلی
                                                                         رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی

حضور در راهپیمائی با شکوه 
22 بهمن 1394

مســئولین و دانشــجویان روز پنــج 
شــنبه همزمــان بــا ســالگرد پیــروزی 
انقــاب اســامی بــار دیگــر بــا 
 ۲۲ راهپیمایــی  در  خــود  حضــور 
ــود را  ــتادگی خ ــاد و ایس ــن اتح بهم
در ســی و هفتمیــن فجــر انقــاب 

اســامی جشــن گرفتنــد

بازدید از خانه حضرت امام خمینی )ره(

ــه مناســبت آغــاز ســالگرد گرامــی داشــت پیــروزی انقــاب  ب
اســامی مســئول امــور فرهنگــی و دانشــجویی و دانشــجویان 
ــی از  ــن زندگ ــتازان آیی ــردی پیش ــوزش علمی-کارب ــز آم مرک
خانــه حضــرت امــام خمینــی)ره(، بنیانگــذار جمهــوری اســامی 

ایــران در جمــاران بازدیــد کردنــد.

برگزاری اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و 
حجاب

اولیــن جلســه کمیتــه صیانــت از حقوق شــهروندی 
ــرم  ــس محت ــور رئی ــا حض ــاب ب ــاف و حج و عف
مرکــز ســرکار خانــم مهــر انگیــز میکائیلــی، قائــم 
مقــام محتــرم مرکــز ســرکار خانــم بهــار رجبــی، 
مدیــر محتــرم آمــوزش و پژوهــش مرکــز جنــاب 
ــی  ــرم معرف ــده محت ــی و نماین ــای حســن بقائ آق
ــردی  شــده از ســوی دانشــگاه جامــع علمی-کارب
جنــاب آقــای جعفــر باقــری در خصــوص راه 
ــهروندی  ــوق ش ــت از حق ــه صیان ــدازی کمیت ان
اجــرای  محوریــت  بــا  حجــاب  و  عفــاف  و 
ــاوری و  ــات و فن ــوم تحقیق ــور، وزارت عل ــوی وزارت کش ــی از س ــای اباغ ــتورالعمل ه دس

ــد. ــزار گردی ــردی برگ ــع علمی-کارب ــگاه جام ــزی دانش ــتاد مرک س

راه اندازی کانال اطالع رسانی مرکز 
آموزش علمی-کاربردی پیشتازان آیین 

زندگی

ــن  ــردی پیشــتازان آیی مرکــز آمــوزش علمی-کارب
ــانی و  ــاع رس ــهولت اط ــور س ــه منظ ــی ب زندگ
تســریع در انعــکاس اخبار،آییــن نامــه هــا، تقویــم 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــا اق ــه ه ــی و اطاعی آموزش

ــت. ــرده اس ــرام ک ــانی تلگ ــاع رس ــال اط کان
ــال  ــت در کان ــا عضوی ــد ب ــی توانن ــجویان م دانش
ــانی telegram.me/pishtazanaeenzendi از  ــه نش ب

ــد. ــد گردن ــط بهــره من ــب مرتب ــار و مطال اخب
حضور مسئولین و کارشناسان مرکز در کارگاه آموزشی 

ــر  ــاون و مدی ــز ، مع ــرم مرک ــام محت ــم مق قائ
آمــوزش و کارشناســان خدمــات آموزشــی و 
فــارغ التحصیلــی مرکــز در کارگاه آموزشــی 
ــی  ــدی آموزش ــطح توانمن ــاء س ــه ای ارتق منطق
ــی  ــز آموزش ــران و مراک ــتان ته ــی اس و مهارت
ــه در روز  ــردی ک ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
یکشــنبه بــه تاریــخ 1۸/11/۹۴ از ســاعت ۹ 
الــی 1۲ توســط معاونــت خدمــات آموزشــی 
ســتاد مرکــزی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
ــا مجموعــه  ــد و ب ــد، حضــور یافتن ــزار گردی برگ

ــدند. ــنا ش ــی آش ــد آموزش ــررات جدی مق

تهیه و تنظیم: 
غامرضا طایی زاده
مدیر فرهنگی مرکز
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ن زندگی
شتازان آئی

پی
سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی)ع(

 



ــن  ــردی پیشــتازان آیی ــوزش علمی-کارب ــز آم جلســه ســمینار دانشــجویان کارشناســی ارشــد مرک
زندگــی مــورخ ۲۹ دی مــاه در ســالن مطالعــه و کنفرانــس مرکــز بــا حضــور ریاســت محتــرم مرکــز 
ــر، مشــاور کان  ــی، راهب ــات تکمیل ــه تحصی ــی، اعضــای کمیت ــز میکائیل ــم مهرانگی ســرکار خان

پــروژه، اســاتید راهنمــا و دانشــجویان مرکــز برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه دانشــجویان بــه ترتیــب، پروپــوزال هــای خــود را در قالــب پاورپوینــت و در مــدت 
زمــان محــدود 15 دقیقــه ای بــرای حاضــران ارائــه دادنــد و حاضــران جلســه بــه پرســش و پاســخ 
از آنهــا پرداختنــد. پــس از اتمــام ارائــه مطلــب کلیــه دانشــجویان، نــکات مهــم راجــع بــه پروپــوزال 
ــد.  ــان دادن ــه آن ــرات الزم ب ــروژه  تذک ــاور کان پ ــر و مش ــاتید، راهب ــرور و اس ــان م ــای  ایش ه
ســپس اعضــای کمیتــه تحصیــات تکمیلــی نیــز نظــرات و پیشــنهادات خــود را جهــت هــر چــه 
بهتــر شــدن رونــد تحصیــات تکمیلــی دانشــجویان ارشــد ارائــه دادنــد.. همچنیــن هــم اندیشــی 
هایــی مــا بیــن اســاتید راهنمــا، راهبــر و مشــاور در جهــت پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان در تــرم 
آتــی ارائــه شــد. از مهــم تریــن دســتاوردهای حاصلــه از ایــن ســمینار را مــی تــوان آمــاده ســازی 
پروپــوزال هــای دانشــجویی متناســب بــا ضوابــط در خواســتی دانشــگاه جامــع دانســت بــه عــاوه 
توانمنــدی دانشــجویان دوره ارشــد در ارائــه موضــوع پایــان نامــه و رونــد انجــام تحقیــق هایشــان 
نیــز مــورد تائیــد کمیتــه ی تحصیــات  تکمیلــی قــرار گرفــت. و اشــکاالت احتمالــی نیــز رفــع شــد.

بــا برگــزاری ایــن ســمینار کلیــه دانشــجویان توســط اعضــای کمیتــه تحصیــات تکمیلــی، واجــد 
ــد  ــه جمــع آوری اطاعــات خواهن ــرم آتــی ب شــرایط ادامــه تحقیــق تشــخیص داده شــدند و در ت

پرداخــت.

گزارش جلسه سمینار دانشجویان کارشناسی 
ارشد
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خانــم مهرانگیــز میکائیلــی ، در مهرمــاه 1328 ،در خانــواده ای فرهنگــی متولــد شــدند ،تحصیــات ابتدایــی را در شهرســتانهای تنکابــن ، خــوی و تهــران بــه امتــام رســانده 
و  تحصیــات متوســطه را در دبیرســتان هــای تهران)نــرت و محمــدزاده( بــه پایــان بردند. 

ایشــان در ســال 1347 وارد مدرســه عالــی پرســتاری شــهید بهشــتی گشــته و در مهــر مــاه 1351 پــس از فــارغ التحصیلــی طــرح خــود را در شهرســتان شــاهرود بــا 
مدرســه پرســتاری بــه پایــان رســاندند. در ســال هــای ســمت مدیــر پرســتاری آغــاز و در ســال 1354 بــا ســمت مربــی 
ــز در  ــد اول شــان نی هــان شــهر چشــم بــه جهــان گشــود.حضــور در شــاهرود، ازدواج منــوده و فرزن
ــادی  ــروز آب ــتان فی ــران در بیارس ــا 1356 در ته ــال 1354 ت رس پرســتار بخــش عفونــی بودنــد، ســال 1356در س
روان پزشــکی تهــران در رشــته روان پرســتاری پذیرفتــه آزمــون کارشناســی ارشددانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، انســیتو 
ســال 1359بــه افتخــار فراغــت از تحصیــل نائل گشــتند شــدند ایــن دوره بــرای اولیــن بــار درکشــور برگــزار مــی شــد. در 
هــای جانشــین رئیــس، معــاون آموزشــی، مدیــر گــروه و تــا ســال 1374 تحــت عنــوان عضــو هیئــت علمــی در ســمت 
و از ســال 1365 در دانشــکده پرســتاری و مامایــی و مــدرس در دانشــکده پرســتاری وزارت بهداشــت و درمــان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمت منودند. 
ــردی  ــاز ف ــاس نی ــی احس ــال 1370 در پ ــی در س ــم میکائیل و اجتاعــی مبــادرت بــه تاســیس مرکــز آمــوزش و خان
ــی  ــن ذهن ــژه معلولی ــز وی ــن مرک ــد ای ــش منودن تــوام بــا نگاهــی علمــی و جدیــد بــه عرصه توانبخشــی توانبخشــی پوی

بــود، همچنیــن مرکــز آموزشــی و توانبخشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی کمــر از 14 ســال بــه نــام پویــش را در ســال 1371 تاســیس منودنــد و در پــی موفقیــت 
هــای حاصــل از ایــن کار و احســاس نیــاز خانــواده هــای معلولیــن ذهنــی و نیــاز اجتاعــی اولیــن سیســتم آموزشــی غیــر دولتــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی را در 

ــد.  ــی( تاســیس منودن ســال 1373در مقاطــع دبســتان و طــرح جامــع )معــادل راهنای
بــه دنبــال موفقیــت هــای چشــمگیر در ایــن عرصــه کاری و احســاس نیازمنــدی بــه تربیــت نیــروی انســانی تخصصــی جهــت مربیگــری در عرصــه کــودکان اســتثنایی 
و عــادی در مقاطــع پیــش از دبســتان و ارائــه خدمــات تخصصــی ارزان تــر بــه جامعــه ،همــکاری خــود را بــا دانشــگاه جامــع در ســال 1378 بــا طراحــی دوره هــای 
کوتــاه مــدت آغــاز و در ســال 1381مبــادرت بــه اخــذ مجــوز تاســیس مرکــز آمــوزش عالــی علمــی- کاربــردی از دانشــگاه جامــع علمــی - کاربــردی و رشوع بــه تربیــت 

نیــروی انســانی تخصصــی در راســتای اهــداف مرکــز منــوده انــد.
هــم اکنــون ضمــن فعالیــت مســتمر واحدهــای آموزشــی و توانبخشــی قبلــی، موفقیــت روز افــزون مرکــز آمــوزش عالــی علمــی - کاربــردی بــا اجــرای دوره هایــی در 
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی و کارشناســی ارشــد و بــا وجــود 5384 نفــر فــارغ التحصیل)تــا پایــان نیمســال تابســتانی 94-93( کــه جملگــی جــذب بــازار کار گشــته و 

حــدود 85% از آنــان در مقاطــع باالتــر تحصیلــی مشــغول بــه تحصیــل شــده انــد ادامــه دارد.
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شکر نعمت های گذشته موجب می شود که خدای متعال نعمت های تازه ای به انسان لطف کند. 
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باورهــای نادرســت زیــادی دربــاره ی مغــز انســان و نحــوه ی عملکــرد آن وجــود دارد. 
در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا 10 مــورد از ایــن باورهــا آشــنا شــویم. 

1. استفاده از تنها کسری از ظرفیت مغز
ــا تنهــا از بخــش  ــام جیمــز، روانشــناس مشــهور در ســال 1۹07  ادعــا کرد:"م ویلی
کوچکــی از منابــع ذهنــی خــود اســتفاده می کنیــم". بعدهــا یــک روزنامــه  نــگار حرف هــای 
او را اینگونــه تغییــر داد کــه "افــراد بــه طــور متوســط تنهــا از 10 درصــد ظرفیــت مغــز خــود 
اســتفاده می کننــد". امــا بــر خــاف ایــن بــاور نادرســت مشــهور، اســکن های مغــزی نشــان 
ــی  ــد تمام ــم، هرچن ــتفاده می کنی ــود اس ــز خ ــای مغ ــی بخش ه ــا از تمام ــه م ــد ک می دهن
ایــن بخش هــا هــم زمــان فعــال نیســتند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آســیب رســیدن بــه 

ــر ســکته ی  ــر اث ــه ب ــد صدم ــز )مانن ــای مغ ــدام از بخش ه ــر ک ه
ــاری می شــود. ــی و رفت ــوب روان ــرات نامطل مغــزی( موجــب تاثی

 
ــه  ــوزادان ب ــرای ن ــیک ب ــیقی کالس ــردن موس ــش ک 2. پخ

ــی ــره ی هوش ــش به ــور افزای منظ
ــکا در ســال 1۹۹۸ ســی دی های موســیقی  ــای امری ــت جورجی ایال
ــرد.  ــع ک ــوزاد توزی ــد ن ــای دارای فرزن ــن خانواده ه ــیک بی کاس
ــدوارم  ــود: "امی ــدار ب ــرف فرمان ــی از ط ــاوی پیام ــی دی ح ــر س ه
ــد و  ــذت ببری ــیقی ل ــن موس ــان از ای ــم کودک ت ــما و ه ــم ش ه
کوچولــوی شــما بــا گــوش کــردن بــه ایــن موســیقی یــک شــروع 

ــد، تاثیــر  ــدار جــذاب و احساســاتی ان هوشــمند داشــته باشــد". در حالــی کــه جمــات فرمان
موســیقی کاســیک بــر مغــز کــودکان )مشــهور بــه اثــر موتــزارت( بــه شــدت مــورد تردیــد 
اســت. ایــن ایــده اولیــن بــار از یــک تحقیــق در ســال 1۹۹3 در دانشــگاه کارولینــا بــه وجــود 
ــزارت و  ــیقی موت ــه موس ــوش دادن ب ــس از گ ــی داد 36 دانشــجو پ ــان م ــق نش ــد. تحقی آم
ــه دانشــجویانی کــه قبــل از آزمــون در ســکوت  شــرکت در آزمــون ســنجش IQ، نســبت ب
بــه ســر می بردنــد نتایــج بهتــری کســب کردنــد. ایــن نتایــج تــا بــه حــال در هیــچ آزمایــش 
دیگــری تکــرار نشــده  اســت. در حقیقــت بررســی دانشــگاه هــاروارد در ســال 1۹۹۹ روی 16 

تحقیــق مشــابه نشــان داد کــه اثــر موتــزارت واقعــی نیســت.
 

3. رشد مغز در بزرگساالن
موش هــای بالــغ، خرگوش هــا و حتــی پرنده هــا هــم می تواننــد نورون هــای 
ــا گذشــت بیــش از 130 ســال آزمایــش و تحقیــق،  ــا ب ــد، ام ــد در مغزشــان رشــد دهن جدی
ــغ  ــان های بال ــز انس ــد در مغ ــزی جدی ــلول های مغ ــد س ــد رش ــته  بودن ــمندان نتوانس دانش
ــم  ــک تی ــه ی ــی ک ــرد؛ هنگام ــر ک ــا در ســال 1۹۹۸ تغیی ــه ی این ه ــد. هم ــایی کنن را شناس
ســوئدی نشــان دادنــد کــه ســلول های جدیــدی در قســمت هیپوکمپــوس )قســمتی از مغــز 
کــه مربــوط بــه ذخیــره ی خاطــرات جدیــد اســت( مغــز افــراد بالــغ رشــد کرده انــد. در ســال 
۲01۴ تیمــی از انستســتو کارولینســکا در ســوئد بــا ردگیــری کربــن1۴ در DNA بــرای تخمین 
ــرل  ــی کنت ــه توانای ــه ب ــز ک ــه ای از مغ ــتراتوم )ناحی ــه اس ــد ک ــد کردن ــلول ها، تایی ــر س عم
ــد  ــد تولی ــای جدی ــات نورون ه ــول حی ــم در ط ــود( ه ــوط می ش ــناختی مرب ــی و ش حرکت
ــلول های  ــگاه س ــوزاد، زایش ــک ن ــز ی ــد مغ ــالی مانن ــا در بزرگس ــز م ــد مغ ــد. هرچن می کن

ــداوم بازســازی می شــود.  ــه طــور م ــا ب ــزی نیســت، ام مغ
 

4. قوی بودن مغز مردها از لحاظ ریاضیات و علوم و احساساتی بودن مغز زنان
آناتومــی مغــز مردهــا و زنــان تفاوت هــای بســیار جزئــی دارد. هیپوکمپــوس کــه مربــوط بــه 
خاطــرات اســت در زنــان بزرگ تــر اســت، در حالــی کــه آمیگــدال کــه مربــوط بــه احساســات 
اســت در مــردان بزرگ تــر اســت. )دقیقــًا بــر خــاف بــاور رایــج(. شــواهد نشــان می دهنــد 
کــه ایــن نابرابری هــای جنســیتی ناشــی از توقعــات فرهنگــی هســتند، نــه بیولــوژی. بــرای 
مثــال در ســال 1۹۹۹، روانشناســان اجتماعــی در دانشــگاه واترلــو در اونتاریــو آزمــون ســخت 
ریاضــی بــه مــردان و زنــان دادنــد. زن هــا )حتــی آن هایــی کــه ســابقه ی ریاضیــات قــوی در 
کارنامــه ی خــود داشــتند( نمــرات پایین تــری از مــردان کســب کردنــد. امــا وقتــی آزمایــش 
بــر روی زنــان و مردانــی انجــام شــد کــه در گذشــته مــورد تبعیــض جنســیتی قــرار نگرفتــه 

بودنــد، نتایــج آزمایــش بــرای زنــان و مــردان یکســان بــود. 
 

5. کما و شباهت آن به خواب
ــی  ــی و راحت ــه خوب ــار ب ــود: بیم ــش داده می ش ــرر نمای ــدون ض ــا ب ــا کم در فیلم ه
بــرای مــدت چندیــن مــاه بــر روی تختــی خوابیــده و ســپس صحیــح و ســالم از خــواب بیــدار 
می شــود، درحالــی کــه هیچگونــه آســیبی از ایــن وضعیــت بــه او نرســیده اســت. در دنیــای 
ــی از آن  ــای ناش ــواًل از معلولیت ه ــد معم ــدا می کنن ــات پی ــا نج ــه از کم ــانی ک ــی کس واقع
رنــج خواهنــد بــرد و نیــاز بــه توانبخشــی دارنــد. اســکن مغــزی دلیــل ایــن اثــر را بــرای مــا 
ــای  ــه بخش ه ــدند ک ــه ش ــال ۲01۲ متوج ــوی در س ــمندان فرانس ــد. دانش ــن می کنن روش
پــر ترافیــک مغــز )کــه معمــواًل حتــی در زمــان خوابیــدن هــم فعــال هســتند( در بیمــاران 
ــه دوام  ــار هفت ــا چه ــتر از دو ت ــا بیش ــتر کماه ــتند. بیش ــوش هس ــال و خام ــر فع ــا غی کم
ــد.  ــاور نکنی ــد ب ــریال Grey's Anatomy می بینی ــه در س ــزی را ک ــر چی ــس ه ــد. پ  نمی آورن

 

۶. جدول حل کردن و تقویت حافظه
اگــر در حــل جــداول کلمــات متقاطــع بــا اســتعداد نیســتید و عاقــه ای هــم بــه انجــام آن 
ــد کــه حــل  ــوم اعصــاب دریافته ان ــم: دانشــمندان عل ــرای شــما داری ــی ب ــر خوب ــد، خب نداری
ــا  ــد، تنه ــته باش ــما داش ــای ش ــر روی توانایی ه ــی ب ــر مثبت ــم تاثی ــر ه ــدول، اگ ــردن ج ک
ــال ۲011  ــی در س ــود! تحقیق ــدول می ش ــردن ج ــل ک ــما در ح ــی ش ــود توانای ــب بهب موج
توســط کالــج پزشــکی آلبــرت اینشــتین نشــان داد کــه حــل جــدول در ابتــدا باعــث تاخیــر 
ــا ســن بیــن 75 تــا ۸5 ســال می شــود. امــا بــه دالیــل  در آغــاز زوال حافظــه در افــرادی ب
ــدول زوال  ــل ج ــد، ح ــته باش ــل داش ــانه هایی از زوال عق ــرد نش ــه ف ــی ک ــی وقت نامعلوم
ــدول  ــه ج ــد ک ــت ها موافق ان ــتر نوروساینتیس ــروزه بیش ــد. ام ــدت می ده ــز ش ــه  را نی حافظ
ــا حــل جــدول فراموشــکاری  ــا ب ــدارد، امــا انتظــار نداشــته باشــید ت حــل کــردن ضــرری ن

خــود را جبــران کنیــد. 
 

7. سبک یادگیری )Learning Style( و نقش آن در آموزش
ــا  ــد؟ آی ــرکت کرده ای ــری ش ــبک یادگی ــخیص س ــت های تش ــال در تس ــه ح ــا ب ــا ت آی
ــه شــما گفتــه اســت کــه شــما بایــد  ــه حــال ب ــا ب مشــاور شــما ت
ــد؟  ــود را فرابگیری ــای خ ــا بصــری درس ه ــی ی ــه صــورت صمع ب
ــا  ــم، ام ــدوش کنی ــما را مخ ــورات ش ــم تص ــت نداری ــًا دوس اص
ــود  ــی وج ــن ادعاهای ــات چنی ــرای اثب ــی ب ــواهد کاف ــفانه ش متاس
ــانتا  ــا در س ــان دانشــگاه کالیفرنی ــدارد. در ســال ۲006، روانشناس ن
ــق  ــا مطاب ــه آن ه ــه ب ــجویانی ک ــه دانش ــدند ک ــه ش ــارا متوج بارب
ــر  ــات موفق ت ــد، در امتحان ــس می ش ــان تدری ــبک یادگیری ش س
ــان  ــم نش ــال ۲00۹ ه ــه ای در س ــدند. مقال ــر نمی ش ــه ظاه از بقی
مــی داد کــه هیــچ تحقیــق علمــی کــه ثابــت کنــد ســبک یادگیــری 
و ســبک تدریــس بایــد بــا هــم هماهنــگ باشــند وجــود نــدارد. امــا 
اصــول گســترده و همگانــی ای وجــود دارنــد کــه بــا رعایــت آن هــا 
ــون، و  ــد تکــرار، شــرکت در آزم ــد. مانن ــر عمــل کن ــری بهت ــد در یادگی هــر کســی می توان

ــری و ... . ــن جلســات یادگی ــه دادن بی فاصل
 

۸. الکل و سلول های مغزی
ــه  ــا ب ــانس ابت ــد و ش ــر باش ــامتی مض ــرای س ــت ب ــن اس ــکل ممک ــرف ال ــد مص هرچن
بیماری هایــی از ناراحتی هــای کبــد و بیماری هــای مرتبــط بــا پانکــراس گرفتــه تــا 
ســرطان دهــان و معــده را افزایــش دهــد، امــا موجــب مــرگ ســلول های مغــزی نمی شــود. 
وقتــی دانشــمندان انســتیتو بارتولیــن دانمــارک مغــز افــراد الکلــی و افــراد ســالم را بــا هــم 
مقایســه کردنــد، متوجــه شــدند کــه تعــداد نورون هــای مغــز هــر دو دســته یکســان اســت. 
البتــه الــکل ماننــد بســیاری از مــواد دیگــر در دوزهــای بــاال می توانــد ســلول های مغــز را از 

ــن را(. ــال توســعه ی جنی ــز حســاس و در ح ــه خصــوص ســلول های مغ ــرد )ب ــن بب بی
 

9. حس ششم 
ادراک فراحســی )ESP(، یــا بــه اصطــاح حــس ششــم، اولیــن بــار توســط آزمایشــی در دهــه 
ــرد  ــا می ک ــگاه دوک، ادع ــناس دانش ــاه ش ــن، گی ــس رای ــوزف بنک ــد. ج ــرح ش 1۹30 مط
ــه  ــه درســتی قــادر ب ــی یــک کارت نشــان داده می شــد، ب ــه آن هــا روی خال افــرادی کــه ب
حــدس زدن شــکل روی دیگــر کارت بوده انــد و ایــن بــا اســتفاده از خوانــدن ذهــن فــردی 
ــش  ــچ آزمای ــان هی ــد از آن زم ــت. هرچن ــده اس ــر ش ــه میس ــت گرفت ــه کارت را در دس ک
دیگــری بــه ایــن نتیجــه نرســیده اســت، شــایعه ی دکتــر بکنــس بــه قــوت خــود پابرجــا باقی 
ــد قــدرت   ــا اســتخدام جاسوســانی کــه ادعــا می کردن ــد. در جریــان جنــگ ســرد، CIA ب مان
ذهن خوانــی دارنــد بــه ایــن شــایعه قــوت بخشــید. ســرانجام در ســال 1۹۹5 بعــد از اینکــه 
ــدارد، شــبکه ی  ــود ن ــه اســم حــس ششــم وج ــزی ب ــه چی ــید ک ــن نتیجــه رس ــه ای CIA ب

ــرد.  ــل ک ــود را منح ــوان خ ــان ذهن خ جاسوس

10. چپ مغز )منطقی( و راست مغز )خالق( بودن افراد
در دهــه ی 1۹60 راجــر اســپری، دانشــمند علــوم اعصــاب و روان انســتیتو تکنولــوژی 
ــدادی از  ــز تع ــده ی دو نیمکــره ی راســت و چــپ مغ ــط کنن ــاف مرتب ــک( الی ــا )کلت کالیفرنی
ــا حــذف کنــد.  ــا تشــنج آن هــا را کاهــش داده ی ــه صــرع را قطــع کــرد ت بیمــاران مبتــا ب
ســپس بــا انجــام آزمایشــی تصاویــری را بــه چشــم راســت یــا چــپ بیمــاران نشــان داد. او 
ســپس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نیمکــره ی چــپ مغــز اطاعــات کامــی را بهتــر پــردازش 
می کــرد و نیمکــره ی راســت اطاعــات بصــری و فضایــی را. بعــد از دهه هــا گذشــتن از آن 
ــات زرد  ــا و مج ــوند و در کتاب ه ــیر می ش ــط تفس ــه غل ــج آن ب ــم نتای ــوز ه ــش، هن آزمای
موفقیــت بــه کــرات دربــاره ی افــراد راســت مغــز و چــپ مغــز نوشــته می شــود. هیــچ مــدرک 
ــز  ــر مغ ــره ی قوی ت ــاس نیمک ــر اس ــراد ب ــخصیت اف ــوع ش ــخیص ن ــاره ی تش ــری درب معتب
وجــود نــدارد و جالــب اینجاســت کــه اســناد و مــدارک زیــادی وجــود دارنــد کــه ایــن نظریــه 
را رد می کننــد. بــرای مثــال در ســال ۲01۲ روانشناســان دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه تفکــر خــاق شــبکه ی وســیع عصبــی را در مغــز فعــال می کنــد کــه 

بــه طــور خــاص مربــوط بــه هیــچ کــدام از دو نیمکــره ی مغــز نیســت.
 

نکته ی جالب درباره ی این باورهای نادرست این است که برخی از آن ها به قدری 
رایج هستند که برای بخش عظیمی از جامعه به واقعیت مسلم تبدیل شده اند.
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ــلول  ــام س ــد. تم ــی کنن ــی کار م ــع زیبای ــه نف ــی اکســیدان، ب ــاوی آنت ــای ح غذاه
ــد: ــز دارن ــه ســه چی ــاز ب ــودن نی ــده ب ــرای زن ــا ب ــدن م هــای ب

اول: تغذیه ی مناسب و اکسیژن
دوم: دفع سموم، مواد زاید و دی اکسید کربن

سوم: محافظت از خود
ــه ی  ــه از لحظ ــی دارد ک ــل مختلف ــی مراح ــواد غذای ــذب م ــان ج ــا هم ــه ی تغذی
خــوردن مــاده غذایــی شــروع مــی شــود و بعــد از اینکــه معــده و روده ی شــما آن را 

هضــم و جــذب کــرد، بــه پایــان مــی رســد.

اشتباه بزرگ اما رایج!
ــدا نمــی  ــا جــذب غــذا خاتمــه پی ــه ب ــد تغذی ــد کــه رون ــه معتقدن کارشناســان تغذی
ــازه ایــن اول راه اســت، چــرا کــه ایــن مــواد غذایــی بایــد از طریــق  کنــد، بلکــه ت
ــدن برســند، وارد آنهــا شــوند، پــس از آن در ســلول هــا  ــه ســلول هــای ب خــون ب
بســوزند و بــه مصــرف برســند. البتــه ســوختن درون ســلولی نیــاز بــه آتــش نــدارد، 
ــرژی  ــا اکســید شــده و ان ــذا درون ســلول ه ــی غ ــه اکســیژن دارد، یعن ــاز ب ــا نی ام
موجــود در آن آزاد مــی شــود و ایــن انــرژی صــرف کارهــای ســلولی، مثــل حرکــت 

یــا تکثیــر و تولیــد مثــل مــی شــود.
تــا اینجــای کار همــه چیــز بــه خوبــی و خوشــی پیــش مــی رود، امــا در ایــن مرحلــه 
اشــکاالتی بــروز مــی کنــد و آن تجمــع مــواد نیــم ســوز یــا ســوخته ی بــه جــا مانــده 
از اکسیداســیون ســلولی یــا همــان رادیــکال هــای آزاد اســت. رادیــکال هــای آزاد، 
ــه آب  ــوان ب مــوادی بســیار فعــال و فــرار هســتند کــه از مشــهورترین آنهــا مــی ت
اکســیژنه اشــاره کــرد. رادیــکال هــای آزاد آن قــدر فعــال هســتند کــه در کمتــر از 
چنــد ثانیــه بــا مــواد داخــل ســلول ترکیــب شــده و بــه همیــن دلیــل ســبب بــروز 

ــه  ــوان ب عــوارض بســیار خطرناکــی در ســلول مــی شــوند کــه از آن جملــه مــی ت
آســیب غشــای ســلولی یــا آســیب مــاده ی وراثتــی ســلول هــا اشــاره کــرد. از این رو 
مــی تــوان رادیــکال هــای آزاد را ســر منشــأ بســیاری از بیمــاری هــا ماننــد ســرطان، 

پیــری پوســت و انــواع بیمــاری هــا دانســت.

راه حل بدن ما
ــدن  ظاهــرا قضیــه خیلــی جــدی اســت، امــا شــما خیلــی نگــران نباشــید، چــون ب
مــا قبــا راه حــل هــای کارآمــدی بــرای ایــن منظــور تــدارک دیــده اســت. یکــی از 
ایــن راه حــل هــا، بهــره گیــری از مــوادی بــه نــام آنتــی اکســیدان اســت. وظیفــه 
ی عمــده ی ایــن مــواد، خنثــی کــردن رادیــکال هــای آزاد اســت. هــر ســلول بــه 
ــد. در  ــی کن ــت م ــود محافظ ــع از خ ــرده و در واق ــتفاده ک ــواد اس ــن م ــی از ای نوع
طبیعــت مــواد مختلفــی وجــود دارنــد کــه بــدن مــا صرفــا بــرای محافظــت از خــود، 
بــه آنهــا نیــاز دارد. شــاید فکــر کنیــد آنتــی اکســیدان هــا، مــوادی کمیــاب هســتند 
کــه گاهــی الزم اســت مصــرف شــوند، امــا شــما ســخت در اشــتباه هســتید، چــرا 
ــی بهــره  ــواد ب ــن م ــد از وجــود ای ــه هــم نمــی توان ــی یــک ثانی ــا حت ــدن م کــه ب

باشــد.
مشــکات ناشــی از آلودگــی هــوا، مصــرف مــواد غذایــی ســرطان زا ماننــد نیتــرات 
هــا، هورمــون هــای محیطــی، ســرب و مــواد شــیمیایی آســیب رســان همــه و همــه 
ــواد  ــاد م ــر زی ــم مصــرف مقادی ــد و آن ه ــان و پیشــگیری دارن ــک راه درم ــا ی تنه

آنتــی اکســیدان بــه صــورت روزانــه اســت.
ــای  ــاری ه ــه بیم ــا ب ــش ابت ــی و کاه ــتم ایمن ــی سیس ــطح دفاع ــردن س ــاال ب ب
ویروســی و عفونــی و قارچــی نیــز هدفــی اســت کــه آنتــی اکســیدان هــا رســیدن 

ــازند. ــی س ــه آن را ممکــن م ب
واژه ی آنتــی اکســیدان بــه معنــای ضــد اکســیژن، بــه مــوادی اطــاق مــی شــود 
ــم و  ــرن نوزده ــواد در ق ــن م ــد. ای ــی کنن ــری م ــیژن جلوگی ــرف اکس ــه از مص ک

ابتــدای قــرن بیســتم میــادی موضــوع تحقیقــات گســترده ای در حــوزه ی صنعــت 
بودنــد. آنهــا مــی خواســتند مــوادی را بیابنــد کــه از اکســید شــدن فلــزات یــا انفجــار 
ــی  ــی، آنت ــع غذای ــوزه ی صنای ــد.در ح ــری کنن ــوخت جلوگی ــوزی س ــش س و آت

اکســیدان هــا بــه منظــور پیشــگیری از فاســد شــدن چربــی هــا بــه کار مــی رونــد.
در حــوزه بیولــوژی نیــز دانشــمندان بــه تجربــه دریافتــه بودنــد کــه ویتامیــن هایــی 
مثــل A و C و E خــواص آنتــی اکســیدانی خوبــی دارنــد تــا اینکــه در ســال 1۹۲6 
بــرای اولیــن بــار دانشــمندان مکانیســم اثــر آنتــی اکســیدان هــا را بــه طــور کامــل 
شناســایی کردنــد و از آن ســال بــه بعــد، مــواد متنوعــی بــه جمــع ایــن گــروه اضافــه 

شــدند.
ــواد  ــرد م ــد کارک ــه در رون ــد ک ــی ان ــاح معدن ــز ام ــز و آهــن نی مــس، روی، منگن
ــن برخــی از دانشــمندان  ــد، بنابرای ــی کنن ــا م ــی اکســیدان نقــش مهمــی را ایف آنت
ــد. ــه حســاب مــی آورن ایــن امــاح ارزشــمند را جــزء گــروه آنتــی اکســیدان هــا ب

جالــب اســت بدانیــد، یکــی از مهــم تریــن و سرشــناس تریــن آنتــی اکســیدان هــا، 
کاتــاالز نــام دارد. ایــن آنتــی اکســیدان مســتقیما در رونــد خنثــی ســازی پراکســید 
هیــدروژن کــه یــک رادیــکال آزاد و بســیار خطرنــاک اســت، شــرکت دارد. جالــب تــر 
آنکــه ایــن مولکــول پروتئینــی در هــر دقیقــه بالــغ بــر 6 میلیــون از ایــن رادیــکال 
ــرای بــدن مــا  ــه اکســیژن و آب کــه مــواد حیاتــی ب هــای آزاد را خنثــی کــرده و ب

هســتند، تبدیــل مــی کنــد.

قوی ترین آنتی اکسیدان
"SOD"یــا "ســوپر اکســید دســموتاز" بــه عنــوان قــوی تریــن آنتــی اکســیدان مطــرح 
اســت. آیــا مــی دانیــد ایــن آنتــی اکســیدان از کجــا تهیــه مــی شــود؟ از روغــن جوانه 
ی گنــدم، البتــه شــاید بــه نظــر شــما بســیار کــم ارزش اســت، امــا بایــد بدانیــد هــر 
ــا  ــال حتم ــت دارد. ح ــان قیم ــون توم ــادل ۲5 میلی ــن مع ــن روغ ــو از ای ــک کیل ی
ــد کــه چــرا برخــی شــرکت هــای آرایشــی بهداشــتی در تبلیغــات  متوجــه شــده ای
خــود ادعــا مــی کننــد کــه از جوانــه ی گنــدم در محصوالتشــان اســتفاده کــرده انــد، 

چــون ایــن مــواد، واقعــا ضــد پیــری پوســت هســتند.
یــک آنتــی اکســیدان معــروف دیگــر "تئیــن" نــام دارد. اگــر کمــی بــه دور و برتــان 
ــی  ــن آنت ــد کــرد. ای ــدا خواهی ــاده را در اطــراف خــود پی ــن م ــد، حتمــا ای ــگاه کنی ن
ــه وفــور در چــای یافــت مــی شــود. آری، چــای نوشــیدنی ارزشــمندی  اکســیدان ب

اســت.
ــن  ــیم و آه ــدن کلس ــذب نش ــب ج ــای موج ــود در چ ــن موج ــر، تئی ــوی دیگ از س
ــذی"  ــک "ضــد مغ ــه، ی ــول متخصصــان تغذی ــه ق ــود و ب ــی ش ــذا م ــود در غ موج

اســت.
از دیگــر مــواد طبیعــی سرشــار از آنتــی اکســیدان، بایــد بــه انــواع میــوه هــا مثــل 
ــای  ــه ه ــبوس دار، دان ــدم س ــی، گن ــارچ خوراک ــل، ق ــیب، فلف ــور، س ــاس، انگ گی

ــو اشــاره کــرد. ــا، قهــوه و کاکائ ــادام و لوبی ــل پســته، ب ــی مث روغن

کدام یک از شما هر روز یکی از این مواد را مصرف می کند؟
ــی  ــاوی آنت ــی ح ــای غذای ــل ه ــا مکم ــی ی ــای طبیع ــیدان ه ــی اکس ــرف آنت مص
ــد، ســبب پیشــگیری از پیــری پوســت شــود. امــروزه تنهــا  اکســیدان هــا مــی توان
ــد.  ــی دانن ــمند م ــواد ارزش ــن م ــتفاده از ای ــت را اس ــری پوس ــی پی ــان قطع راه درم
بنابرایــن غذاهــای حــاوی آنتــی اکســیدان بــا پِیشــگیری از پیــری پوســت بــه نفــع 

ــد. ــی کنن ــی کار م زیبای
در ضمــن آنتــی اکســیدان از تخریــب مــاده ی وراثتــی و در نتیجــه بــروز ســرطان 
ــد ســلولی از  ــواد زای ــع ســموم و م ــا تســریع دف ــی ب ــد. از طرف ــری مــی کنن جلوگی
ــد،  ــی کن ــروز م ــا ب ــلول ه ــب س ــت تخری ــه عل ــه ب ــی ک ــاری های ــیاری از بیم بس
ــا آنهــا  ــروزه بســیاری از ســالمندان ب ــی کــه ام ــد. بیمــاری های ــری مــی کن جلوگی
ــدی،  ــر، مشــکات پیشــرفته ی کب ــل(، آلزایم ــس)زوال عق ــل دمان ــد، مث ــر ان درگی

ــی. ــوی و قلب کلی

تهیه و تنظیم
سمیه سید آقایی 
دانشجوی کارشناسی تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

رابطــه دو طرفه تغذیه و زیبایی
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قیمت تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی، 

قیمت تو همان است که خواسته ای. رجبعلی خیاط



قسمت اول
ــت  ــت از نادرس ــی درک درس ــی توانای ــوش اخاق ه
اســت. ایــن عبــارت بــه معنــی برخــوردار بــودن 
ــردن  ــل ک ــوی و عم ــخ و ق ــی راس ــد اخاق از عقای
ــیوه ای  ــه ش ــرد ب ــه ف ــه ای ک ــه گون ــت, ب ــه آنهاس ب
صحیــح و محترمانــه رفتــار کنــد. ایــن اســتعداد فــوق 
العــاده، دربردارنــدۀ ابعــادی ضــروری از زندگــی از 
ــودداری از  ــراد و خ ــج اف ــخیص رن ــی تش ــه توانای جمل
ــة تعمــدی، مهــار کــردن هیجــان هــای  ــار ظالمان رفت
ــوش  ــی، گ ــن کامروای ــق انداخت ــه تعوی ــی، و ب ناگهان
ــردن,  ــاوت ک ــل از قض ــا قب ــه ه ــة جنب ــه هم دادن ب
پزیــرش و ادراک تفــاوت هــا، شــناخت گزینــش هــای 
ممکــن غیــر اخاقــی، همدلــی کــردن، ایســتادگی در 
برابــر بــی عدالتــی هــا و رفتــار بــا دیگــران بــا احتــرام 
و عطوفــت اســت. اینهــا ویژگــی هــای اصلــی انــد کــه 
بــه فرزنــد شــما کمــک مــی کننــد تــا بــه یــک انســان 
خــوب و شایســته تبدیــل شــود. اینهــا پایــه و اســاس 
ــهروند  ــک ش ــه ی ــدن ب ــل ش ــتوار و تبدی ــش اس من
ــر  ــش از ه ــا بی ــه م ــد ک ــواردی ان خــوب هســتند و م

ــم.  ــان آرزومندی ــدان م ــرای فرزن ــری ب ــز دیگ چی
ــروری  ــت ض ــت فضیل ــع هف ــی در واق ــوش اخاق ه
اخاقــی اســت کــه بــه فرزنــدان مــا کمــک مــی کنــد 
تــا بداننــد چگونــه بــه شــکلی شایســته در جامعــه ای 
کــه در آن زندگــی مــی کنــد و بــا مشــکات و انســان 
هــای متفاوتــی روبــه رو هســتند، زندگــی کننــد. ایــن 

هفــت فضیلــت بــه قــرار زیــر اســت:
همدلی، وجدان، خویشتنداری، احترام، 

مهربانی،  بردباری و انصاف 
ــی و  ــت همدل ــح دو فضیل ــه توضی ــماره ب ــن ش در ای
ــن  ــوزش ای ــرای آم ــی ب ــن راهکارهای ــدان همچنی وج
ــماره  ــم پرداخــت و در ش ــودکان خواهی ــه ک ــل ب فضائ
ــورد  ــب م ــه ترتی ــز ب ــدی را نی ــل بع ــد  فضائ هــای بع

ــم داد. ــرار خواهی ــی ق ــث و بررس بح
چرا این هفت فضیلت باید آموخته شود؟

در دنیــای امــروزی مــا دیــده مــی شــود کــه کــودکان 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی زنن ــی م ــه کارهای ــیاری دســت ب بس
ــل  ــم نیســت. قت ــل تصــور ه ــی قاب ــا حت بعضــی از م
هایــی کــه توســط کــودکان انجــام مــی شــود، 
دعواهــای همســاالن, اســتفاده و حمــل ســاح هــای 
ســرد و تهدیدهایــی کــه از جانــب ایــن کــودکان 
ــش  ــوال پی ــن س ــه ای ــرد و همیش ــی گی ــورت م ص
ــت ؟؟؟   ــا کیس ــاق ه ــن اتف ــبب ای ــه مس ــد ک ــی آی م
کــودکان؟ والدیــن؟ مربیــان؟ جامعــه؟ و یــا همــه مــا؟

ــه جــای حــل کــردن  ــن ب امــروزه شــاهدیم کــه والدی
مشــکات به شــکلی ریشــه ای و اساســی فقــط صورت 
مســئله را بــه  طــور ســطحی رفــع مــی کننــد و اغلــب 
کمتــر بــه خــود زحمــت مــی دهنــد کــه مشــکل اصلــی 
را بیابنــد. بــه عنــوان مثــال والدینــی مــی فهمنــد کــه  
ــل فرزندشــان یکــی از  شــرایط مدرســه محــل تحصی
علــت هــای اصلــی افــت تحصیلــی و اخاقــی اوســت 
ــد  ــی رس ــان م ــن ش ــه ذه ــه ب ــکاری ک ــن راه و اولی

تغییــر مدرســه اوســت!
 بایــد بــه ایــن والدیــن خاطــر نشــان کــرد فرزنــد شــما 
نیــاز بــه جابــه جایــی محیــط نــدارد بلکــه آمــوزش او 
بایــد بــه شــکلی باشــد کــه در هــر محیطــی کاری کــه 
ــازگاری  ــای س ــد و روش ه مناســب اســت انجــام ده
ــر  ــد. اگ ــت نمای ــود تقوی ــری را در خ ــاق پذی و انطب
والدیــن فضیلــت هــای اخاقــی را از ابتــدای کودکــی 
ــه و  ــر جامع ــد او در ه ــوزش دهن ــود آم ــد خ ــه فرزن ب
محیطــی بهتریــن و شایســته تریــن فــرد خواهــد بــود. 
ــأ از لحــاظ اخاقــی  بایــد گفــت در دنیایــی کــه عمدت
مســموم اســت بیشــترین چیــزی کــه فرزنــدان مــان به 

ــات اســت.  ــد اخاقی ــاج دارن آن احتی

همدلی
همدلــی یعنــی توانایــی هــم دردی و درک نگرانی های 
دیگــران. ایــن نخســتین فضیلــت اخاقــی اســت کــه 
کــودکان مــا را نســبت بــه احساســات و دیــدگاه هــای 
ــای  ــی باعــث ارتق ــد. همدل دیگــران حســاس مــی کن
ــدان  ــود و وج ــی ش ــات م ــدن و اخاقی ــانیت، تم انس
ــی را  ــه همدل ــی ک ــد کودک ــی کن ــدار م ــودک را بی ک
بیامــوزد فهمیــده تــر و دلســوزتر از دیگرکــودکان اســت 
و توانایــی بیشــتری در مهــار کردن خشــم خــود را دارد. 
در جامعــه ای کــه پــر از خشــونت هــای مختلــف اســت 
امــروز، همدلــی مــی توانــد بــرای کــودکان مــا صــاح 
ــة  ــی در هم ــه صــورت ذات ــی ب ــد. همدل ــبی باش مناس
مــا از زمــان تولــد وجــود دارد امــا پــرورش یافتــن آن 

اکتســابی اســت.
عواملی که باعث از بین رفتن همدلی می شود

ــودن  ــترس نب ــن: در دس ــودن والدی ــترس نب 1(دردس
ــاق،  ــد ط ــد باش ــی توان ــت م ــد عل ــه چن ــن ب والدی
ــورد  ــن م ــاری. در ای ــتگی و بیم ــتغال، خس ــرگ، اش م
اغلــب هیــچ یــک از والدیــن ارتبــاط مؤثــری بــا فرزنــد 
خــود ندارنــد و بــرای او وقــت نمــی گذارنــد و فرزنــدان 
مــدت زمــان کمــی در کنــار خانــواده انــد. والدینــی کــه 
ــور  ــود حض ــدان خ ــی فرزن ــه در زندگ ــور فعاالن ــه ط ب
دارنــد و از نظــر عاطفــی در دســترس کودکانشــان 
هســتند در تقویــت احســاس همدلــی  آنهــا موفــق انــد.
ــات  ــده: تحقیق ــت کنن ــدران حمای ــور پ ــدم حض ۲(ع
ــده  ــت کنن ــدران حمای ــور پ ــد حض ــی ده ــان م نش
ــی در  ــش مهم ــان نق ــائل فرزندانش ــر در مس و درگی

پــرورش حــس همدلــی در کــودکان دارد.
3(ســیل بــی رحمانــة تصاویــر رســانه هــا: پخــش فیلــم 
ــه در  ــری ک ــای کامپیوت ــازی ه ــا، ب ــیقی ه ــا، موس ه
ــد در  ــوان دی ــت را مــی ت آنهــا کمــال خشــونت و رذال
ــد و باعــث مــی شــوند  کــودکان مــا تأثیــر مــی گذارن
ــد  ــا تقلی ــد و از آنه ــرار دهن ــو ق ــا را الگ ــن رفتاره ای
کننــد. پــس بایــد تــا آنجــا کــه مــی توانیــم آنهــا را از 
معــرض ایــن رســانه هــا دور کنیــم. تحقیقــات نشــان 
مــی دهــد والدینــی کــه بــا فرزنــدان شــان به تماشــای 
ایــن برنامــه هــا مــی نشــینند یــا ایــن رفتارهــا را بــه 
ــد باعــث شــعله زدن  صــورت نمایشــی اجــرا مــی کنن
بــه ایــن رفتارهــا مــی شــوند. تماشــای خشــونت باعــث 
ــر و  ــه ت ــی حوصل ــودکان پرخاشــگرتر، ب ــی شــود ک م

ترســوتر شــوند.
۴(پــرورش پســرانی کــه احساســات شــان را پنهــان می 
کننــد: در زمینــة هیجــان هــا والدیــن پســران شــان را 
بــه گونــه ای متفــاوت از دختــران پــرورش مــی دهنــد. 
ــاره ی  ــران درب ــتر از پس ــان بیش ــران ش ــا دخت ــا ب آنه
ــران را  ــد و دخت ــی کنن ــت م ــان صحب ــات ش احساس
ــد در  ــی کنن ــان م ــات ش ــن احساس ــه گفت ــویق ب تش
ــا  ــه مــی شــود ت ــه پســران گفت ــی کــه معمــوال ب حال
دردهــای عاطفــی شــان را مخفــی ســازند و ایــن امــر 
ــه  ــی در پســران ب موجــب مــی شــود کــه رشــد همدل

ــد. ــر بیفت تأخی
ــات نشــان مــی  ــد: تحقیق ــدو تول 5(ســوء اســتفاده از ب
ــی  ــتعداد همدل ــد اس ــرای رش ــان ب ــن زم ــد بهتری ده
ســه ســال اول زندگــی اســت. همچنیــن در ایــن ســنین 
ــا  ــرد ت ــودکان توجــه ک ــی ک ــه نیازهــای عاطف ــد ب بای
ــه نیازهــای عاطفــی  ــد کــه مهــم اســت ب آنهــا دریابن

ــد. ــت دهن دیگــران اهمی
عوامل مؤثر دررشد همدلی:

ــاس:  ــن احس ــات مبیّ ــی و کلم ــزودن برآگاه ــف( اف ال
ــت  ــف اس ــا ضعی ــه ه ــیاری از بچ ــی بس ــوان همدل ت
ــی تشــخیص و ابرازاحساســات  ــه ســبب آنکــه توانای ب
ندارنــد. آنهــا نمــی تواننــد احساســاتی چــون درد، 
ــا  ــادی ی ــرور، ش ــراب، غ ــی، اضط ــی، ناراحت سرخوش
خشــم دیگــران را تشــخیص دهنــد؛ ایــن کــودکان نیــاز 
دارنــد تــا بــا واژگان احساســی آشــنا شــوند، احساســات 
را  دیگــران  احساســات  و  کننــد  را درک  خودشــان 
ــر  ــوی ت ــه ق ــه ب ــار راه حــل ک ــه چه ــد. در ادام بفهمن
ــد  ــی کن ــک م ــودکان کم ــی ک ــدن واژگان احساس ش

ــود:  ــی ش ــح داده م توضی
ــرای  ــد: ب ــتفاده کنی ــی اس ــای احساس ــش ه 1(از پرس
افزایــش واژگان احساســی کــودکان تــان از آنهــا ســؤال 
هایــی بپرســید کــه بــا احساســات خــود آشــنا شــوند بــه 
ــی رســی موضــوع  ــر م ــه نظ ــران ب ــال: »نگ ــور مث ط
چیســت؟« یــا »دوســت تــو ناراحــت اســت فکــر مــی 
کنــی چــه چیــزی باعــث ناراحتــی او شــده اســت؟« یــا 

ســؤال کنیــد »چــه احساســی داری؟«
۲(بیــان احساســات از روی حــروف الفبــا: آمــوزش 
ــروف  ــل ح ــد. مث ــازی بریزی ــب ب ــات را در غال احساس
الفبــا، حــروف را بــه صــورت شــعر در بیاوریــد و 
احساســات را بــا آن بیــان کنیــد بــه طــور مثــال: آ مثــل 
آرامــش, خ مثــل خشــم و ... کار هــم باعــث تفریــح و 
ســرگرمی کــودکان تــان مــی شــود و هــم در شــناخت 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــا  کم ــه آنه ــات ب احساس
ــان  ــان را بی ــات ت ــذا احساس ــرف غ ــگام ص 3( درهن
کنیــد: ایــن کار باعــث مــی شــود کــه اعضــای خانــواده 
ــراز  ــود را اب ــات خ ــه احساس ــد ک ــاد بگیرن ــان ی همزم

ــد. ــه احساســات هــم توجــه نماین ــد و ب کنن
ــد: کارت هایــی  ۴( کارت هــای احساســی درســت کنی
ــد  ــته ای ــات را نوش ــه در آن احساس ــد ک ــت کنی درس
ــد( و  )ابتــدا از شــایع تریــن احساســات شــروع کنی
ــات  ــا و مج ــاب ه ــه در کت ــد ک ــودکان بخواهی از ک
ــر آن  ــه بیانگ ــد ک ــری بگردنن ــال تصوی ــی دنب قدیم
احســاس اســت و آن تصویــر را بــا قیچــی ببریــد 
ــد  ــی توانی ــبانید. م ــه روی کارت بچس ــب ب ــا چس و  ب
ــی  ــای آموزش ــوان کارت ه ــه عن ــا ب ــن کارت ه از ای
اســتفاده کنیــد و از کــودکان بخواهیــد کــه زمانــی کــه 
آن احساســات را تجربــه مــی کننــد کارت مربــوط بــه 

ــد. ــان ده ــان را نش ــاس ش آن احس
ــران:  ــات دیگ ــه احساس ــیت ب ــش حساس ب(افزای
یکــی از بــزرگ تریــن عواملــی کــه باعــث مــی شــود 
ــر  ــا از لحــاظ احساســی حســاس ت بعضــی از بچــه ه
شــوند، ایــن اســت کــه آنهــا مــی تواننــد بــه درســتی 
ــن صــدا،  ــل ت ــران از قبی ــای احساســی دیگ نشــانه ه

ــد. ــر کنن ــت صــورت را تعبی ــدن و حال ــت ب حال
ایــن قســمت شــش راه بــرای پــرورش   مــا در 

کنیــم. مــی  بیــان  کــودکان  حساســیت 
1( رفتارهــای حاکــی از محبــت و حساســیت را تحســین 
ــان  ــودک ت ــدید ک ــه ش ــه متوج ــان ک ــر زم ــد: ه کنی
ــویق  ــد او را تش ــی کن ــل م ــوزانه عم ــاس و دلس حس

ــد.  کنی
۲( تأثیــر حســاس بــودن را بــه او نشــان دهیــد: 
رفتارهــای دوســتانه و بــا احســاس تفــاوت هــای 
زیــادی در زندگــی افــراد ایجــاد مــی کنــد بنابرایــن بــه 
ــه  ــارش را ب ــر رفت ــا تأثی ــد ت ــان کمــک کنی کــودک ت
ــا متوجــه شــدی  ــال:» آی ــه طــور مث ــد ب دیگــران ببین
کــه وقتــی اســباب بــازی هایــت را بــه دوســتت دادی 

ــد زد.« ــد و لبخن ــحال ش ــدر خوش او چق
3(توجــه او را بــه نشــانه هــای غیــر کامــی احســاس 
جلــب کنیــد: توجــه کــودکان خــود را بــه حالــت هــای 
صــورت، بــدن اشــارات مــردم در وضعیــت هاتــی 
احساســی مختلــف جلــب کنیــد بــه طــور مثال:»امــروز 
وقتــی بــا دوســتت بــازی مــی کــردی حالــت صــورت 
ــران  ــزی نگ ــید از چی ــی رس ــر م ــه نظ ــدی؟ ب او را دی
ــی  ــود از او م ــر ب ــود بهت ــرده ب ــم ک ــون اخ ــود؟ چ ب

ــکلی دارد؟« ــا مش ــه آی ــیدی ک پرس
۴( اغلــب از اوبپرســید,»فانی چــه احساســی دارد؟« در 
فرصــت هــای کــه پیــش مــی آیــد مثــل دیــدن فیلــم 
یــا برخــورد بــا افــراد در طــول روز از کودکتــان بپرســید 

فکــر مــی کنــی او چــه احساســی دارد.
5( ازقاعــدۀ ))نیازهــا + احســاس هــا(( اســتفاده کنیــد: 
ــن اســت  ــش حساســیت، ای ــر در افزای ــک روش مؤث ی
ــرای کــودکان ســؤال هایــی مطــرح کنیــم کــه  کــه ب
ــران  ــات دیگ ــه احساس ــد ب ــی کن ــک م ــا کم ــه آنه ب
ــودکان را  ــی آگاهــی ک ــن ســؤال های ــد. چنی ــی ببرن پ
ــتند  ــان هس ــران درگیرش ــه دیگ ــی ک ــیت های ازحساس
ــه  ــبت ب ــودکان نس ــه ک ــد. درنتیج ــی ده ــش م افزای
اینکــه چگونــه مــی تواننــد بــه دیگــران کمــک کننــد 
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ــد. ــی کنن ــدا م حساســیت بیشــتری پی
6( دربــارۀ اینکــه چــرا دچــار احساســات خاصی هســتید 
بــا اوصحبــت کنیــد: احساســات خودتــان را بــا کــودک 
تــان در میــان بگذاریــد ازموقعیــت هــای کــه پیــش می 
آیــد اســتفاده کنیــد و بــه کــودک تــان بگویــد کــه چــرا 

و چگونــه چنیــن احساســی داریــد.
پ(تقویت همدلی برای درک دیدگاه های دیگران: 

ــد  ــودکان بتوانن ــا ک ــم ت ــد کاری کنی ــن روش بای در ای
ــا  ــات آنه ــا احساس ــد ت ــران بگذارن ــای دیگ ــود را ج خ
ــرای افزایــش  ــد. در زیرســه روش ســاده ب را درک کنن
ــان     ــران بی ــش دیگ ــای نق ــودکان در ایف ــی ک توانای

ــم. ــی کنی م
ــدگاه دیگــران نقــش هــا را عــوض  ــرای درک دی 1( ب
کنیــد: در شــرایطی از کــودک بخواهیــم تــا جــای خــود 
را بــا شــما عــوض کنــد و از دیــدگاه شــما یــا او دربــاره 
ــت  ــل صحب ــرف مقاب ــای ط ــته ه ــات و خواس احساس
ــید؟  ــو داد کش ــر ت ــدرت س ــرا پ ــال چ ــرای مث ــد ب کن
)بــرای اینکــه ســعی مــی کنــد قســط هــا را پرداخــت 
کنــد و در فشــار اســت(. درک دیــدگاه هــای دیگــران 
ــد شــما را افزایــش مــی دهــد، بنابرایــن  ــی فرزن همدل

ســعی کنیــد اغلــب ایــن شــیوه را بــه کار ببریــد.
ــت  ــک وضعی ــن بگــذار: در ی ــودت را جــای م ۲(خ
ــه  ــد ب ــما باش ــای ش ــد ج ــودک بخواهی ــی از ک واقع
عنــوان مثــال بــرای خریــد کــردن در یــک فروشــگاه.

ــه  ــه ب ــرای اینک ــد: ب ــور کنی ــرد را تص ــاس ف 3( احس
ــران را  ــات دیگ ــا احساس ــد ت ــک کنی ــان کم کودکت
ــاس  ــه احس ــد ک ــور کن ــد تص ــد، از او بخواهی بشناس
دیگــران در مــورد یــک وضعیــت خــاص چــه خواهــد 
ــزرگ  ــرای مادرب ــان ب ــال فرزندت ــوان مث ــه عن ــود. ب ب
ــه  ــید ک ــتد از او بپرس ــی فرس ــه م ــک هدی ــود ی خ
فکرمــی کنــد مادربزرگــش چــه احساســی دارد وقتــی 
هدیــه او را بازکنــد و از او بخواهیــد وانمــود کنــد 

ــت. ــودش اس ــزرگ خ مادرب
وجدان

چــرا بایــد ایــن فضیلــت را بــه کــودکان مــان آمــوزش 
ــان و  ــی ازجانــب نوجوان دهیــم؟ امــروزه شــاهد کارهاب
ــال نشــان  ــن اعم ــه ای ــودکان هســتیم ک ــی ک ــا حت ی
دهنــده آن اســت کــه در ایــن کــودکان وجــدان 
شــکل نگرفتــه اســت ازجملــه خشــونت هــای متعــدد، 
ــی  ــاری جنس ــی بندوب ــب، ب ــرقت، تقل ــنگدلی، س س
و اســتفاده از مــواد مخــدر. همــه و همــة اینهــا را 
فرزنــدان مــا انجــام مــی دهنــد بــدون اینکــه از عواقــب 
آن اطــاع داشــته باشــند و یــا حتــی از ایــن کارهــا ذره 
ای احســاس پشــیمانی کننــد. مــا بــه عنــوان والدینــی 
ــان را  ــودکان م ــود در ک ــدان موج ــد وج ــؤل بای مس

ــم. ــت کنی تقوی
وجدان چیست؟

ــی  ــا عظمت ــی ب ــدای درون ــر آن ن ــل ناپذی ــدان خل وج
ــح را  ــا صحی ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه م ــه ب ــت ک اس
ازغلــط بازشناســیم، همــان چیــزی اســت کــه اســاس 
ــودن  ــه، شــهروندی درســتکار ب یــک زندگــی محترمان
ــان  ــد. هم ــی نه ــان م ــح را بنی ــی صحی و رفتاراخاق
ــت.  ــتوار اس ــرآن اس ــات ب ــه اخاقی ــت ک ــزی اس چی
وجــدان یــک نــدای درونــی قــوی اســت کــه کمــک 
ــال  ــام دادن اعم ــان در انج ــدان م ــا فرزن ــد ت ــی کن م
صحیــح، در مســیر اخاقــی باقــی بماننــد و چنانچــه از 
ــاه  ــا احســاس گن آن مســیر منحــرف شــوند، آنهــا را ب

ــد. ــه مــی کن ــراوان تنبی ف
راهکارهایی برای پرورش وجدان

الــف( مرحلــه اول: شــرایط الزم بــرای رشــد اخــاق را 
فراهــم کنیــد.

1(نمونــه اخاقــی نافــذی باشــید: مــا نخســتین و 
مهــم تریــن آمــوزگاران اخاقــی بــرای فرزنــدان مــان 
ــا را  ــای م ــش ه ــال و واکن ــا اعم ــد م ــتیم. فرزن هس
مشــاهده مــی کنــد و آنهــا را مــی آمــوزد. پــس تمــام 
ــان و  ــودکا ن م ــر روی ک ــد ب ــی توان ــا م رفتارهــای م
ــره از  ــور روزم ــه ط ــد. ب ــذار باش ــا تاثیرگ ــاق آنه اخ
ــه  ــم ک ــه ای باش ــا نمون ــن تنه ــر م ــیم اگ ــود بپرس خ

فرزنــدم مــی توانــد تشــخیص درســت یــا نادرســت را 
از او یــاد بگیــرد، او امــروز چــه چیــزی آموختــه اســت.
ــل  ــت متقاب ــه و دارای صمیمی ــه ای محترمان ۲( رابط
برقــرار کنیــد: کــودکان بیشــترین تأثیــرات را از کســانی 
ــد و از باورهــای  ــا وابســته ان ــه آنه ــه ب ــد ک مــی گیرن
ــی از  ــد. یک ــی کنن ــروی م ــراد پی ــن اف ــی ای اخاق
بهتریــن راه هــا بــرای پــرورش اخاقیــات در فرزندمان 
ــا او  ــه ب ــه و محترمان ــه صمیمان ــه رابط ــت ک ــن اس ای
داشــته باشــیم. بــرای مثــال بــه او احتــرام بگذاریــد تــا 

ــه شــما احتــرام بگــذارد. ب
ــان  ــر درمی ــا یکدیگ ــان را ب ــی ت ــای اخاق 3( باوره
ــارۀ  ــداوم درب ــور م ــه ط ــان ب ــدان ت ــا فرزن ــد: ب بگذاری
ــن  ــال یافت ــه دنب ــد. ب ــت کنی ــی صحب باورهــای اخاق
ــار  ــون، اخب ــل تلویزی ــی مث ــی از منابع ــب اخاق مطال
حــوادث، شــرایط مدرســه و... باشــید و هــر زمــان کــه 

ــت  ــا صحب ــارۀ آنه ــد درب ــی ده ــائلی رخ م ــن مس چنی
ــد.  کنی

۴( مترصــد رفتارهــای اخاقــی باشــید و آنهــا را طلــب 
کنیــد: از فرزنــدان تــان انتظــار داشــته باشــیدکه 
ــند،  ــادق باش ــه ص ــل اینک ــد مث ــار کنن ــی رفت اخاق

ــند. ــان باش ــد، مهرب ــرام بگذارن احت
5(از پرســش هــا و اســتدالل هــای اخاقــی اســتفاده 
کنیــد: پرســش کــردن یکــی از مهــم تریــن ابزارهــای 
ــه  ــت. ب ــودکان اس ــدان ک ــت وج ــرای تقوی ــن ب والدی
طــور مثــال از کــودکان بپرســید و یــا از آنهــا بخواهیــد 
از خودشــان بپرســند »آیــا انجــام دادن ایــن کار درســت 
ــی  ــر م ــی فک ــل نکن ــت عم ــه قول ــر ب ــت؟« »اگ اس

کنــی چــه مــی شــود؟« و...
ــد:  ــح دهی ــان را توضی ــروری خودت ــد پ ــیوۀ فرزن 6(ش
ــدان مــان کاری را انجــام  ــم فرزن ــا مــی خواهی اگــر م
ــه او  ــه ای ک ــه گون ــل آن را ب ــد دالئ ــا ندهن ــد ی بدهن
ــدگاه  ــودک دی ــی ک ــم. وقت ــان کنی ــود بی ــه ش متوج
هــای مــا را درک کــرد و فهمیدکــه چــرا چنیــن کاری 
را مــی خواهیــم انجــام دهــد یــا نــه، آن وقــت کــودک 

ــد. ــروی مــی کن ــن هنجارهــا پی ــا از ای م
را آمــوزش دهیــد کــه  ب(مرحلــة دوم: خصایلــی 
ــد. ــت کن ــار را هدای ــرده و رفت ــت ک ــدان را تقوی وج
ــه  ــد ب ــل اخاقــی بای ــارۀ فضائ آمــوزش هــای مــا درب
انــدازه کافــی واضــح باشــد و آنهــا را بــه خوبــی آموزش 
ــه نباشــد امــکان دارد  ــا اینگون ــم. اگــر آمــوزش م دهی
ــی  ــای اخاق ــه ه ــه وسوس ــبت ب ــان نس ــدان م فرزن
بیرونــی و درونــی آســیب پذیــر شــوند. در ایــن مرحلــه 
ــوزش  ــر آم ــاوه ب ــه ع ــم ک ــم کاری کنی ــی خواهی م
ــق  ــاور عمی ــه ب ــا ب ــان آنه ــدان م ــه فرزن ــی ب اخاق
نســبت بــه فضائــل اخاقــی برســند، بــه گونــه ای کــه 

ــد. ــیارانه انتخــاب کنن ــح را هوش ــال صحی اعم
1(تعییــن کنیــد کــه مایلیــد چــه فضایلــی در فرزنــدان 
تــان پــرورش بیابــد: شــما هــر قــدر در مــورد صفاتــی 
کــه توجــه بیشــتری بــه آنهــا داریــد، اصــرار بیشــتری 
داشــته باشــید، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه 
ــت  ــن عل ــه ای ــم ب ــوزد، آن ه ــا را بیام ــان آنه فرزندت
ــه آمــوزش  ســاده کــه شــما تعهــد بیشــتری نســبت ب

ــد. ــان داری ــدان ت ــه فرزن ــات ب آن صف
۲( هــر مــاه بــر یــک فضیلــت تأکیــد کنیــد: پژوهــش 
هــا حاکــی از آننــد کــه بــرای یادگیــری یــک رفتــار یــا 
ــه زمــان الزم اســت  ــد حداقــل ســه هفت مهــارت جدی
و در مــورد تحکیــم فضائــل خــوب هــم همیــن قضیــه 

کاربــرد دارد.
ــه  ــد: ب ــای آن فضیلــت را توضیــح دهی 3( ارزش و معن

فرزندتــان کمــک کنیــد تــا معنــای دقیــق آن فضیلــت 
ــت دارد را  ــن آن اهمی ــرا آموخت ــه چ ــن ک ــت ای و عل
درک کنــد.)در ســطح درک کــودک ایــن عمــل را 

ــم(. انجــام دهی
۴( بیاموزیــد کــه ایــن فضیلــت بــه چــه شــباهت دارد و 
چگونــه بــه نظــر مــی رســد: حــرف زدن دربــارۀ یــک 
صفــت بــا بچــه هــا هرگــز بــه انــدازۀ اینکــه بــه آنهــا 
نشــان داده شــود کــه آن ویژگــی چگونــه بــه نظــر مــی 

رســد، موثــر نیســت.
 یکــی از آســان تریــن راه هــا بــرای نشــان 
رفتــار  از  اســتفاده  فضیلــت  یــک  دادن 
ــی  ــۀ عین ــک نمون ــوان ی ــه عن ــان ب خودت

ــت. اس
5(آن فضیلــت را در زندگــی روزانــه خــود تقویــت کنیــد: 
ــزی  ــه ری ــات برنام ــی، لحظ ــات آموزش ــن لحظ بهتری
ــه  ــأ غیرمنتظــره ب ــن زمــان هــا غالب شــده نیســتند، ای
ــید و از  ــات باش ــی آن لحظ ــد. درپ ــی پیوندن ــوع م وق
ــه  ــد. از هم ــتفاده کنی ــل اس ــت فضائ ــرای تقوی ــا ب آنه
ــه  ــد، ازگفتگوهــای خانوادگــی گرفت ــز اســتفاده کنی چی

ــد. ــه مراکزخری ــا رفتــن ب ت
ــا  ــان ایجــاد کنیــد ت ــرای فرزندت 6(فرصــت هایــی را ب
ایــن فضیلــت را تمریــن کنــد: مــا مــی توانیــم ســاعت 
هــا دربــارۀ یــک فضیلــت بــا فرزندمــان صحبــت کنیــم 
ــد،  ــن نکنن ــا را تمری ــن رفتاره ــه ای ــی ک ــا زمان ــا ت ام
ــه  ــار آموخت ــه یــک رفت ــأ هرگــز ایــن فضیلــت ب تقریب
ــه  ــن مرحل ــن آخری ــل نخواهــد شــد. بنابرای شــده تبدی
ــا  ــان اســت ت ــرای فرزندت اساســی، یافتــن راه هایــی ب

ــد. ــه اش بگنجان ــن صفــت را در زندگــی روزان ای
پ(مرحلــة ســوم: بــرای کمــک بــه آمــوزش فرزندتــان 
در تشــخیص درســت یــا نادرســت، از قواعــد اخاقــی 
اســتفاده کنیــد. همــة مــا مــی خواهیــم کــه فرزندمــان 
صحیــح رفتــار کنــد و انتخــاب اخاقــی خوبــی انجــام 
دهــد، امــا کامــأ واضــح اســت کــه هیــچ کودکــی بــه 
درســتی رفتــار نمــی کنــد. در حقیقــت، بخــش بزرگــی 
از دوران کودکــی بــه یادگیــری ایــن مســئله مــی گــذرد 
ــا را  ــوده و آنه ــران نم ــا را جب ــتباه ه ــه اش ــه چگون ک
ــه چگونگــی   ــد ک ــی گوین ــان م ــم. محقق اصــاح کنی
ــی  ــر اخاق ــای غی ــه رفتاره ــبت ب ــا نس ــش م واکن
فرزنــدان مــان مــی توانــد عامــل تعییــن کننــدۀ مهمــی 
ــرت  ــان عب ــتباهات ش ــه از اش ــد ک ــا باش ــرای آنه ب

ــد. ــان را گســترش دهن ــی ش ــد و درک اخاق بگیرن
 در زیــر چهــار قاعــده مهــم را بیــان مــی کنیــم و در آن 
مــی گوییــم چگونــه بــه کــودکان مــان یــاد دهیــم کــه 

چــه راهــی درســت و چــه راهــی غلــط اســت. 
قاعــده اول: راحــت و آرام واکنــش نشــان دهیــد و 
قصــد فرزندتــان را ارزیابــی کنیــد. آرام باشــید و حــرف 
ــی  ــا پ ــه تنه ــه ن ــد ک ــعی کنی ــنوید. س ــای او را بش ه
ــد  ــه بفهمی ــاده اســت بلک ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــد ک ببری

ــرده اســت. ــل ک ــن روش عم ــه ای ــرا او ب ــه چ ک
ــا در  ــد. م ــی کنی ــار اشــتباه او را بازبین قاعــده دوم: رفت
ایــن مرحلــة مــی خواهیــم مطمئــن شــویم کــه کــودک 
ــد کــه چــرا کارش اشــتباه اســت.  ــان درک مــی کن م
ــی را  ــی و بازبین ــة بررس ــن مرحل ــن ای ــی از والدی بعض

نادیــده مــی گیرنــد وارد مرحلــه تنبیــه مــی شــوند.
قاعــده ســوم: راجــع بــه تأثیــرات رفتــار عمیقــا 
ــران  ــرروی دیگ ــودک را ب ــار ک ــر رفت ــید. تأثی بیندیش
ــه او  ــث گری ــو باع ــوان مثال:»ت ــه عن ــد ب ــان دهی نش

شــدی«.
قاعــده چهــارم: فرزندتــان را تشــویق کنیــد کــه رفتــار 
ــن  ــد. در ای ــران کن ــح و آن را جب ــتباهش را تصحی اش
مرحلــة کــودک نــه تنهــا علــت اشــتباه بــودن رفتــارش 
را تشــخیص مــی دهــد بلکــه مهــم تــر از همــه مــی 

دانــد کــه چگونــه آن را تصحیــح کنــد.
 

تهیه و تنظیم:
  نازنین  چکانی و متین مؤمن زاده  
کاردانی تربیت مربی مهد کودک

استاد راهنما : مژده جانه، کارشناس ارشد روانشناسی 
تربیتی  و مدرس مرکز
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نظــام آموزشــی ژاپــن غیرمتمرکــز و نظــام آموزشــی ایــران متمرکــز اســت.ژاپن برخــاف ایران 
بــا الگوبــرداری درســت ازغــرب بــا تکیــه برســنت هــای اصیــل ملــی خــود، کار خــود را از 
ــکاری  ــا هم ــه طــور جــدی ب ــتاها ب ــن روس ــاده تری ــی در دور افت ــرد، حت ــوزش رشوع ک آم
ــرداری  ــن الگوب ــران ای ــی کــه در ای ــد. در حال مــردم مراکــز آموزشــی رســمی تاســیس گردی
درســت انجــام نشــد و پیــروان علــم و دانــش بــا ایجــاد مراکــز آموزشــی جدیــد مخالفــت 
کردنــد و ایجــاد مراکــز علمــی و مــدارس را تحریــم منودنــد. شــاید علــت تحریــم و مخالفــت 
هــا بــه خطــر افتــادن منافــع آنهــا بــا تعطیــل شــدن مکتــب خانــه هــا بــود. در ژاپــن مراکــز 
آموزشــی حداکــر وســعت را در نظرمــی گیرنــد در حالــی کــه در ایــران همچنــان کمبــود 
ــر مهــارت هــای  فضــای آموزشــی وجــود دارد. آمــوزش در ژاپــن شــاگرد محــور مبتنــی ب

گروهــی اســت و در ایــران معلــم محــور و آمــوزش انفــرادی بــه صــورت جمعــی اســت.
 ژاپــن بــرای رســیدن بــه توســعه اقتصــادی و سیاســی و اجتاعــی از توســعه آموزشــی رشوع 

کــرد تــا بــه یــک قطــب اقتصــادی تبدیــل شــده اســت .امادرایــران بــدون توجــه بــه رشــد و 
توســعه آموزشــی و علمــی شــعارهای توســعه اقتصــادی و توســعه سیاســی داده مــی شــود.
ژاپــن ماننــد یــک کشــور صنعتــی غربــی عمــل مــی کنــد. معلــان و دانــش آمــوزان باهــم 
ــن طبیعــی و خصوصــا  ــرای کشــف قوانی ــزرگ ب و عمــا در آزمایشــگاه هــای کوچــک و ب
کاربــردی کــردن یافتــه هــا تــاش مــی کننــد. یکــی از برنامــه هــای مــدارس ژاپــن اجــرای 
برنامــه هــای یادگیــری در همــه زندگــی اســت. در حقیقــت یادگیــری در متــام عمربــه انــدازه 
آمــوزش و پــرورش رســمی اهمیــت دارد. درحالــی کــه در ایــران تقلیــد از غــرب یــک تنبلــی 
ذهنــی بــه وجــود آورده اســت کــه حفــظ کــردن و ازبــر کــردن مطالــب علمــی بــدون توجــه 

بــه کاربــرد آن در جامعــه و زندگــی انســان هــا در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.
ــرد در  ــن اســت . هــر ف ــی هــا ای ــری اســت شــعار ژاپن ــن آمــوزش درخدمــت یادگی در ژاپ
هــر جــا و هــر زمــان بایدبیامــوزد؛ امــا در ایــران آمــوزش بــرای دریافــت منــره اســت، مــاک 
یادگیــری کســب منــره اســت. معلــان ایرانــی در آمــوزش و ارزیابــی توصیفــی مهــارت کافــی 
ــای  ــاوت ه ــا تف ــود ت ــی ش ــازماندهی م ــت س ــا دق ــی ب ــط اجتاع ــن رشای ــد. در ژاپ ندارن
آشــکار بیــن دانــش آمــوزان هــم ســن یــا توانایــی بیشــری کــه جوانــان نســبت بــه افــراد 
بــزرگ دارنــد، بــه حداقــل برســد. در مــدارس ابتدایــی ژاپــن، ســعی بــر ایــن اســت کــه دانــش 
آمــوزان عــاوه بــر فردمحــوری بتواننــد بــه صــورت گروهــی بــه موفقیــت برســند ولــی در 
مــدارس ایــران هنــوز بچــه هــا بــر رقابــت هــای فــردی ارصار مــی ورزنــد. توجــه فــراوان 
آمــوزگاران ژاپنــی بــه انــرژی جســانی بچــه هــا یــا نشــاط و رسزندگــی آنهــا مــورد تاییــد 
اســت. آمــوزگاران ژاپنــی عقیــده دارنــد کــه شــور و نشــاط و حضــور بــا هیجــان بچــه هــا، 

ارتبــاط آنهــا را بــا گــروه تبییــن مــی کنــد.
ــا همــه وجــود خــود، در  ــه ب ــی اندک ــران آن دســته از بچــه های ــه شــدت نگ ــوزگاران ب آم
ــوش  ــا و ج ــه ه ــرک بچ ــان، تح ــر ایش ــد. از نظ ــی کنن ــت من ــی، رشک ــای گروه ــت ه فعالی
وخــروش هــای مهــار نشــده آنهــا، ابــزاری اســت بــرای خودفرمانــی و نظــم پذیــری ایشــان.
بــه همیــن ســبب، هــر چــه بچــه هــا بیشــر آزاد باشــند، بــه میــزان بیشــری هــم بایدبرخود، 
نظــارت کننــد کــه ایــن امــر، هــان بازگشــت بــه نظــم و ترتیــب اســت شــاید در مقایســه 
ــرل مــی شــوند و منــی  ــش آمــوزان کن ــا دان ــوان گفــت در مــدارس م ــران بت ــا مــدارس ای ب
تواننــد آزادانــه تحــرک داشــته باشــند و بــه قیدوبندهایــی پــای بندنــد کــه از طــرف معلــان 
و مربیــان اعــال مــی شــود. بــزرگ تریــن رسمایــه ایــران فــروش نفــت و واردکــردن فــراورده 
هــای نفتــی باقیمــت مضاعــف و چنــد برابــر اســت، امــا بــزرگ تریــن رسمایــه ژاپــن نیــروی 

ــا دانشــگاه  ــی ت ــان از ســطح ابتدای ــن معل ــده و ماهــر اســت. در ژاپ انســانی آمــوزش دی
ــان  ــش پژوه ــن، دلســوزترین دان ــن، آگاه تری ــه مندتری ــتعدادترین، عاق ــن خــوش اس از بی
ــه  ــی وعاق ــزه کاف ــدون انگی ــد ب ــی وجــود دارن ــران معلان ــا در ای انتخــاب مــی شــوند، ام
منــدی و اســتعداد کافــی، بــدون دارا بــودن توانایــی مطلــوب کار کــه مســئولیت ایــن امــر 
خطیــر را بــر عهــده گرفتــه انــد. نتیجــه ایــن مــی شــود کــه در مطالعــات »تیمز«کــه دربــاره 
پیرفــت تحصیلــی بیــش از40 کشــور جهــان در درس هــای ریاضــی و علــوم تجربــی انجــام 
گرفتــه اســت، ژاپــن در ایــن 2درس در متــام مقاطــع ســنی بیــن 3 کشــور اول بــوده و ایــران 

بــا کلمبیــا و آفریقــای جنوبــی در انتهــای جــدول قــرار مــی گیــرد!
مــی تــوان چنیــن نتیجــه گیــری منــود کــه ژاپنــی هــا بــه دقــت مراقــب تحــوالت اقتصــادی، 
ــرای هاهنگــی  ــی ب ــه خصــوص کشــورهای غرب ــه ب علمــی و اجتاعــی کشــورهای پیرفت
ــا ایــن تحــوالت بــوده انــد و براســاس الگوهــای کشــورهای پیرفتــه برنامــه هــای  خــود ب
اصاحــات مشــخصی را در آمــوزش و پــرورش، نحــوه ی اداره ی مــدارس برنامــه هــای 
آموزشــی و نهادهــای اجتاعــی دنبــال کــرده انــد. نکتــه ی مهــم در تعامــل ژاپــن باغــرب در 
بازســازی نظــام آمــوزش و پــرورش، اســتفاده از روش هایــی از جملــه دعــوت از پژوهشــگران 
و متفکــران خارجــی، اعــزام دانشــجو بــه خــارج و ترجمــه ی کتــاب هــا و مقــاالت و... بــه 
ــط  ــی و رشای ــی و مل ــای فرهنگ ــه ارزش ه ــه ب ــی توج ــت اصول ــت. سیاس ــی اس ــان ژاپن زب
اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنــگ ژاپــن، همــراه باکوشــش پیگیــر در جــذب و فهــم و توســعه 
ی دانــش و فنــاوری جدیــد بــوده اســت کــه عنــر اساســی اصاحــات آمــوزش و پــرورش 
ــات  ــن اصاح ــی رود. در ژاپ ــار م ــه ش ــی اول و دوم ب ــای جهان ــگ ه ــد از جن ــل و بع قب
ــر پایــه ی پژوهــش هــای معتــر علمــی، بهــره گیــری از تجــارب بیــن املللــی و  آموزشــی ب
ــی  ــده از اصاحــات آموزشــی دوران گذشــته صــورت م ــه دســت آم ــتفاده از تجــارب ب اس

گیــرد.
ایــن روش اصــاح آموزشــی بیــش از هــر چیــز توجــه و مشــارکت عمومــی و رسمایــه هــای 
ــی و بازنگــری اثربخــش برنامــه هــای آموزشــی،  ــرای نیازســنجی، ارزش یاب اجتاعــی الزم ب

برنامــه هــای درســی ملــی و محتــوای آموزشــی را بــه همــراه دارد.
کتابخانــه،  مــدارس،  فضــای  آموزشــی،  تلویزیــون  نویــن  هــای  فّنــاوری  از  اســتفاده   
رایانه،اینرنــت و... از دیگــر اصاحــات ایــن کشــور در زمینــه هــای آموزشــی اســت. بنابرایــن 
مــا نیــز مــی توانیــم در کشــور عزیزمــان ایــران بــا ایجــاد اصاحاتــی در نظــام آموزشــی بــا 
حفــظ ارزش هــای فرهنگــی و ملــی مــان بــا اســتفاده از پژوهــش هــای معتــر علمــی، بهــره 
گیــری از تجــارب بیــن املللــی و اســتفاده از تجــارب بــه دســت آمــده از اصاحــات آموزشــی 
ــاح  ــر و اص ــه تغیی ــه البت ــم ک ــی کنی ــی را ط ــت و ترق ــای پیرف ــه ه ــی پل ــای قبل دوره ه
برنامــه هــای آموزشــی بــه عنــوان زیربنــای توســعه اقتصــادی، اجتاعــی و سیاســی بیــش از 
هــر چیــز، توجــه و مشــارکت عمومــی و رسمایــه هــای اجتاعــی نیــاز دارد و رصفــا بــا ارایــه 
مقالــه امــکان پذیــر نخواهــد بــود. بــرای دســت یافــن بــه یــک نظــام آموزشــی پیرفتــه کــه 

بتوانــد موجــب توســعه همــه جانبــه شــود، مــوارد زیــر پیشــنهاد مــی گــردد.
ــا تحــوالت  ــری آموزشــی ب ــم گی ــزی و تصمی ــه ری ــذاری، برنام ــام سیاســت گ ــاق نظ * انطب

ــی. ــی و تربیت ــی، سیاس ــعه ی  فرهنگ ــه ی توس ــه در زمین ــن جامع نوی
ــت  ــرای کیفی ــنجی ب ــب بازس ــرورش در قال ــوزش و پ ــانی آم ــروی انس ــداوم نی ــازی م *بهس

ــانی. ــروی انس ــی نی بخش
*گزینــش نیــروی انســانی مطلــوب بــرای آمــوزش در قالــب اعــال برنامــه هــای بلندمــدت 

بــر اســاس سیاســت هــای جدیــد آمــوزش و پــرورش.
ــی و  ــای آموزش ــت ه ــوزان در فعالی ــش آم ــای دان ــال و پوی ــور فع ــه ی حض ــهیل زمین *تس

ــه. ــع و مبتکران ــای بدی ــتفاده ازروش ه ــی بااس پرورش
*ایجاد انگیزه های درونی برای یادگیری و تاش و کوشش خودجوش دانش آموزان.

*حرکت به سوی عدم مترکز در نظام آموزشی و تفویض اختیار به مناطق مدارس.
*جلــب مشــارکت مردمــی و اســتفاده از نیروهــای بومــی و محلــی در فراینــد برنامــه هــای 

آموزشــی مــدارس.
*بهره گیری از همکاری های بین املللی و منطقه ای و تبادل تجربیات سازنده .

*انطبــاق ســاختار و محتــوای آموزشــی بــا نیازهــای واقعــی دانــش آمــوزان و ایجــاد تناســب 
در میــزان حجــم دروس مختلــف.
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چکیده:
ــم و  ــاره ی تعلی ــطو درب ــه ی ارس ــی نظری ــا بررس ب
ــارت  ــت عب ــر تربی ــه عناص ــم ک ــی یابی ــت درم تربی
ــی  ــرد. عنصراصل ــادت و خ ــت(، ع ــد از منش)سرش ان
درایــن میــان مســئله ی عــادت اســت، یعنــی عــادت 
ــت را  ــه ی فضلی ــندیده ملک ــک و پس ــال نی ــه اعم ب
ــا  ــت همان ــه فضیل ــی آورد و ملک ــد م ــی پدی در آدم
ــل  ــه متمای ــت ک ــانی اس ــدار نفس ــخ و پای ــت راس حال
ــه  ــل را ب ــطو فضای ــت. ارس ــدالل اس ــت اعت ــه رعای ب
ــت  ــد اس ــد و معتق ــی کن ــیم م ــری تقس ــی و نظ عمل
کــه عقــل عملــی فضایــل عملــی و اخاقــی و عقــل 
ــه  ــد. ب ــی را شناســایی مــی کن ــل عقان نظــری فضای
ــت  ــدف تربی ــت و ه ــه غای ــی ک ــده وی نیکبخت عقی
ــی اســت کــه  ــی عقان ــارت از فعالیت آدمــی اســت عب
ــه  ــوط ب ــوده و مرب ــوب ب ــی نفســه خواســتنی و مطل ف
فضایــل عقانــی اســت. بنابرایــن لذیذتریــن فعالیــت، 
ــه اوج  ــت ک ــفه( اس ــا نظری)فلس ــی ی ــت عقان فعالی
نیکبختــی آدمــی اســت. پــس مــی تــوان گفــت تربیــت 
تــن بــرای تربیــت روان و اوج تربیــت روان شــکوفایی 
ــواره هــدف و  ــه هم ــی انســان اســت ک ــرد نیکبخت خ

ــت. ــان اس ــه آدمی ــی هم ــت زندگ غای
کلیــدواژه هــا: ارســطو، تربیــت، عــادت، فضیلــت، خــرد، 

ــک بختی. نی
نظام تربیتی ارسطو و هدف آن:

ــم  ــی او در ه ــام اخاق ــا نظ ــطو ب ــی ارس ــام تربیت نظ
تنیــده وکلیــد نظــام اخاقــی وی فضیلــت اســت 
و هــدف ارســطو از تعلیــم وتربیــت نیــز فضیلــت 
ــی  ــن وســیله آدم ــا بدی ــد ســاختن انســان اســت ت من
ــه ی  ــی هم ــدف زندگ ــا ه ــه همان ــی ک ــه نیکبخت ب
آدمیــان اســت رهنمــون شــود. وی معتقــد اســت 
نیکبختــی یکــی ازبهتریــن موهبــت هاســت ولــی بــه 
طورمســتقیم ازطــرف خــدا بــه انســان بخشــیده نمــی 
شــود، زیــرا اگــر صرفــاً هدیــه ی خــدا بــود تنهــا چنــد 
ــدند در  ــی ش ــد م ــره من ــدگان از آن به ــی از برگزی تن
صورتــی کــه نیــک بختــی در حقیقــت غایــت فضیلــت 
ــی در  ــتعداد و توانای ــه اس ــانی ک ــه کس ــت و هم اس
ــطو،  ــی آورند.)ارس ــگ م ــه چن ــد آن را ب ــوری دارن خ
ــف( از نظــر  اخــاق، نیکوماخــوس،10۹۹ ب و1100 ال
ــرای  ــت و ب ــر اس ــکان پذی ــت ام ــوزش فضیل اول آم
ــه  ــا از نظــردوم ک ــه الزم اســت ام آن فرصــت وتجرب
ــام اخــاق بــه خــود  فضیلــت زاده ی عــادت اســت، ن
ــچ وســیله ی  ــه هی ــن ک ــاه ســخن ای ــرد کوت ــی گی م
تغییــر و دگرگونــی از راه عــادت درتمایاتــی کــه 
ــن رو،  ــدارد. از ای ــود ن ــد آورده وج ــا پدی ــت در م طبیع
ــف آن  ــه مخال ــت و ن ــه زاده طبیع ــی ن ــل اخاق فضای
هســتند بلکــه تنهــا طبیعــت، انســان را بــه قبــول آنهــا 
ــا را  ــادت آنه ــیله ی ع ــه وس ــان ب ــرده و انس ــا ک توان

ــون،۲۲7-۲7۸(.  ــی کند)کرس ــل م تکمی
هماهنگی خرد و عادت:

ــخص  ــی در ش ــوزش هنگام ــطو آم ــده ارس ــه عقی ب
تربیــت شــونده تأثیرگــذار اســت کــه روان او بــه 
ــن رو  ــد از ای ــده باش ــته ش ــوب آراس ــای خ ــادت ه ع
ــا پدیــد آوردن عــادت هــای  بایــد تربیــت کــودک را ب
خــوب در او آغــاز کــرد. خــرد، تنهــا برکســی فرمانــروا 
خواهــد بودکــه عــادت هــای پســندیده در او پدیدآمــده 
ــا  ــز نیــک اســت، ب ــن کــه چــه چی باشــد. دانســتن ای
ــت  ــاکه طبیع ــه بس ــت. چ ــی نیس ــودن یک ــک ب نی
ــه تنهــا  ــا خــرد هماهنــگ نشــود و ن وخــوی آدمــی ب
نیــک بختــی کــه در هماهنگــی طبیعــت، خــو وخــرد 
اســت ممکــن نگــردد بلکــه آدمــی بــا خــود در ســتیزه 

ــد)نقیب زاده،6۲(. ــدام باش م

بنابرایــن تعلیــم و تربیــت بایــد از تــن آغــاز شــود و بــه 
ســوی امیــال رود و ســرانجام بــه خــرد برســد. 

نظام آموزشی ارسطو:
آمــوزش  بــرای  را  چهارموضــوع  حداقــل  ارســطو 
ــوزش و  ــتن، آم ــدن و نوش ــد خوان ــی کن ــخص م مش
ــه  ــیم ب ــی و ترس ــیقی، نقاش ــمانی، موس ــرورش جس پ
عقیــده ی وی، همــگان دربــاره ی ســودمندی خواندن 
و نوشــتن و نقاشــی بــرای کارهــای گوناگــون زندگانی 
ــودکان  ــه ورزش ک ــن ک ــورد ای ــد و در م ــق دارن تواف
ــا موســیقی  ــی آورد هــم داســتانند. ام ــار م ــر ب را دلی
مــوردی اســت کــه جــای شــک و تردیــد دارد، زیــرا 
ــی  ــوش گذران ــرای خ ــط ب ــان آن را فق ــی مردم برخ
ــن  ــدف از آموخت ــه ه ــی ک ــد درحال ــی گیرن ــرا م ف
ــر از ایــن اســت و آن تربیــت و  موســیقی چیــزی برت
پــرورش ذهــن آدمــی اســت کــه مــی توانــد جزئــی از 
تربیــت آدمــی باشــد) ارســطو، سیاســت، 133۸ الــف(.
دربــاره ی ضــرورت ورزش و چگونگــی آموختــن آن، 
ارســطو برایــن عقیــده اســت کــه کــودکان تــا پیــش 
ــای  ــه ورزش ه ــد ب ــوغ بای ــن بل ــه س ــیدن ب از رس
ــوری  ــخت و پرخ ــای س ــد و از کاره ــبک بپردازن س

دوری نماینــد، زیــرا در غیــر ایــن صــورت رشــد شــان 
دچــار اختــال مــی شــود.

پــس از رســیدن بــه ســن بلوغ،کــودکان بایــد بــه مــدت 
ســه ســال بــه فراگرفتــن خوانــدن و نوشــتن، نقاشــی و 
موســیقی بپردازنــد ولــی پــس از پایــان دوره مــی توانند 
ورزش هــای ســخت انجــام دهنــد و خــود را ملــزم بــه 
رعایــت رژیــم غذایــی نماینــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه روان و تــن، هرکــدام کارخــاص خــود را بــه موقــع 

انجــام مــی دهند)همــان:133۹ الــف(.
تربیت تن و روان:

ــه  ــودکان توصی ــن ک ــت ت ارســطو درگام نخســت تربی
مــی کندکــه شــیر فــراوان بهتریــن غــذای آنــان اســت 
ــه ورزش اشــاره مــی کنــد و معتقــد اســت  و ســپس ب
ــار آیــد بایــد  ــه ب بــرای اینکــه بــدن کــودک راســت ب
ــرده و ورزش  ــتفاده ک ــاص اس ــایل خ ــباب و وس از اس
ــد. وی  ــس آن برآی ــه از پ ــت ک ــه او آموخ ــی را ب های
ــالگی  ــج س ــا پن ــودک را ت ــرورش ک ــدی پ دوره ی بع
ــن دوره  ــه در ای ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــد و ب ــی دان م
ــاری  ــه آمــوزش هــا وکارهــای اجب ــد کــودک را ب نبای
ــه  ــد او ب ــه رش ــت ک ــورت اس ــن ص ــت در ای واداش
ــداری  ــرای نگه ــط ب ــرد. فق ــی پذی ــورت م ــانی ص آس
ــد او را  ــکاری بای ــی و بی ــودک از فربه ــای ک ــدام ه ان
بــه جنبــش و حرکــت واداشــت. امــا ایــن جنبــش بایــد 
بــه شــکل بــازی انجــام گیــرد، بــازی هــای کــودکان 
نبایــد خســتگی آور و یــا بــی روح و سســت باشــد بلکــه 
ــد تقلیــدی از اشــتغاالت زندگــی باشــد وکــودک را  بای

ــان،1336 ب(. ــرد بپرورد)هم آزاد م
در مــورد تربیــت روان، ارســطو بــه چگونگــی داســتان 
ــان  ــادران و مربی ــی اشــاره مــی کندکــه توســط م های
ــت  ــد اس ــود. او معتق ــی ش ــان م ــودکان بی ــرای ک ب
ــودکه  ــت ش ــان دق ــد چن ــا بای ــتان ه ــش داس درگزین
ــی  ــت اخاق ــوی فضیل ــه س ــودکان را ب ــات ک احساس
رهنمــون شــود. پــس قانــون گــذار بایــد نقــل داســتان 
هــای زشــت وکلمــات هــرزه را ممنــوع کنــد. نکتــه ی 
ــدن  ــان را از دی ــه بایدکــودکان و نوجوان ــن ک دیگــر ای
ــخره  ــعار مس ــنیدن اش ــده دار و ش ــای خن ــش ه نمای

ــت)همان:1337 ب(. ــگاه داش ــز دور ن آمی
ــوذ  ــرو و نف ــه نی ــرات همیش ــتین تأثی ــه نخس ــرا ک چ
ــه  ــی ک ــه چیزهای ــد. همیش ــی دارن ــتری در آدم بیش
ــرای آدمــی  ــده مــی شــوند. ب ــار دی ــرای نخســتین ب ب
ــودکان  ــد ک ــن رو بای ــد. از ای ــای دیگرن ــر از چیزه برت
ــد  ــه و ب ــه کین ــژه از هرآنچــه ب ــه وی ــا ب ــدی ه را از ب

ــت. ــگاه داش ــی خبرن ــت ب ــه اس ــتی آمیخت سرش
ــدت  ــه م ــد ب ــج ســالگی،کودکان بای ــان پن ــس از پای پ
ــود  ــده ی خ ــندکه در آین ــی باش ــال ناظرکارهای دو س
ــوزش  ــد آم ــه بع ــن ب ــن س ــت و از ای ــد گرف فراخواهن
ــی  ــود. یک ــی ش ــیم م ــه تقس ــه دو مرحل ــرورش ب و پ
هفــت ســالگی تــا ســن رشــد، دیگــری از ســن رشــد 

ــر  ــد: بهت ــطومی گوی ــالگی، ارس ــک س ــت وی ــا بیس ت
ــی از  ــدی دوره هــای زندگــی آدم اســت در بخــش بن

ــم. ــروی کنی ــت پی ــیر طبیع س
ــر،  ــدف هن ــد ه ــز مانن ــت نی ــدف تربی ــه ه ــرا ک چ
ــردن  ــرف ک ــال برط ــن ح ــت و درعی ــدی از طبیع تقلی

ــت. ــای آن اس ــب ه عی

بحث و نتیجه گیری:
ارســطو روان آدمــی را دارای دو بخــش بخــرد و نابخــرد 
مــی داندکــه بخــش نابخــرد پیــش از بخــش خردمنــد 
رشــد مــی کنــد و هرگونــه کــه پــرورش یابــد زمینــه 
ــر. بنابرایــن مربیــان بایــد  ــرای بخــش برت ای اســت ب
در ایــن مرحلــه تربیــت دقــت زیــادی داشــته باشــند تــا 
عــادت هــای خــوب و پســندیده را درکودک پدیــدآورده 
و بــه وســیله ی تمریــن وتکــرار، آن عــادت هــارا بــه 
ــت  ــد. اگرتربی ــت نماین ــودک ثاب ــه درک ــورت ملک ص
ــرد  ــود، خ ــاز ش ــندیده آغ ــای پس ــادت ه ــودک باع ک
ــر او فرمــان برانــد و در ایــن  ــد ب بــه راحتــی مــی توان
صــورت اســت کــه مــی گوییــم میــان خــرد و عــادت 
هماهنگــی پدیدآمــده اســت. ارســطو براعتــدالل و 
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــی کن ــیار م ــد بس ــه روی تأکی میان
ــا میانگیــن  فضیلــت را عبــارت از یافتــن حــد وســط ب
ــام  ــد وی مــی خواهــد مق ــردن آن مــی دان ــه کارب و ب
ــر اســاس نظــرات  ــر خــرد نظــری را آشــکارکند. ب برت
آموزشــی  نظــام  مــی شــودکه  پیشــنهاد  ارســطو 
ــل از آن  ــی و قب ــوص در دوره ی ابتدای ــی الخص ماعل
ــه  ــا از برنام ــدارس و مهده ــه م ــه هــای روزان در برنام
ــدام  ــی ان ــه باعــث ورزیدگ هــای ورزشــی متنوعــی ک
ــتفاده  ــم اس ــورت منظ ــه ص ــود ب ــی ش ــودکان م ک
ــارت  ــای مه ــه ه ــدن برنام ــن گنجان ــد. همچنی نمای
ــل  ــی و قب ــای دوره ابتدای ــاب ه ــی درکت ــای زندگ ه
ــی  ــرای زندگ ــودکان ب ــودن ک ــاده نم ــرای آم از آن ب
اجتماعــی مؤثرخواهــد بــود. اســتفاده از داســتان هــای 
آموزنــده علــی الخصــوص داســتان هایــی کــه موجــب 
افــزوده شــدن فضایــل  و  تقویــت روح شــجاعت 
اخاقــی کــودکان مــی شــود بایــد توســط مربیــان در 

ــرد. ــرار گی ــرلوحه کار ق س
ــتن  ــت واداش ــه فعالی ــر ب ــیاری ب ــد بس ــطو تأکی ارس
کــودکان و آمــوزش ازطریــق انجــام بــازی هــای 
گوناگــون دارد. پــس مربیــان بایــد بتواننــد بــا طراحــی 
ــای  ــارت ه ــرورش مه ــه پ ــف ب ــای مختل ــازی ه ب
جســمی حرکتــی کــودکان پرداختــه، همچنیــن برخــی 
از مفاهیــم علــوم و ریاضــی را نیــز از ایــن طریــق بــه 

ــد. ــوزش دهن ــودکان آم ک
ارســطو اصــرار دارد بــا تربیــت بخــش برتــر روان، خــود 
را بــه مقــام فناپذیــری نزدیــک نماییــم و از راه زیســتن 
براســاس آن کــه درحقیقــت خویشــتن راســتین ماســت، 
ــن زندگــی  ــدان را کــه نیــک بخــت تری زندگــی جاوی

اســت بــه دســت آوریــم.
تهیه و تنظیم:

امیر حسین مهدی زاده، دکترای مدیریت آموزشی و 
مدرس مرکز
الهام چیت ساز، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

بررســی آرای تربیتی 
ارسطو وآموزشی 

10 آيين زندگي     شماره 20

ش
وز

آم
ه 

سف
فل

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت. )داالیی الما( 



ــان«  ــی »زن ــاده واژه فارس ــت وجوی س ــک جس ــا ی ب
ــه  ــوید ک ــه می ش ــوگل متوج ــر گ ــمت تصاوی در قس
بیشــترین نتیجــه مربــوط بــه زنانــی بــا تصاویــر 
ــخ،  ــا تاری ــنخیتی ب ــچ س ــه هی ــت ک ــتهجن اس مس
تمــدن و ماهیــت فرهنگــی و دینــی مــا ندارنــد. وقتــی 
ــی  ــت وجو می کن ــی« را جس ــان ایران ــی »زن واژه فارس
ــر  ــم ب ــا منطــق حاک ــر عــوض شــود، ام شــاید تصاوی
آنهــا عــوض نمی شــود؛ زن بــه عنــوان ابــزار جنســی، 
ــی.  ــه در عرصــه سیاس ــی و چ ــه در عرصــه فرهنگ چ
ــای  ــاالن زن در عرصه ه ــر از فع ــک تصوی ــغ از ی دری

ــی! ــری و فرهنگ ــی، هن ــا علم واقع
شــاید بتــوان گفــت وقتــی بــرای اولیــن بــار اینترنــت 
ــی  ــل علم ــه دالی ــتر ب ــد، بیش ــرح ش ــران مط در ای
ــه  ــود ک ــی ب ــر کس ــت. کمت ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
ــه  ــدام ب ــت، اق ــازی اینترن ــای مج ــی در جامعه ه حت
دوســت یابــی بــه ویــژه از جنــس مخالــف نمایــد. بــه 
ــل از 15 ســال پیــش  ــال کســی کــه حداق ــوان مث عن
ــه  ــت ک ــادش هس ــد ی ــتفاده می نمای ــت اس از اینترن
»یاهــو مســنجر« ابــزاری بــود بــرای ارتبــاط بــا اســتاد 
دانشــگاه، همــکاران علمــی، دوســتان یــا اقــوام مقیــم 
خــارج از کشــور. حتــی نخســتین رفاقت هــای مجــازی 
ــدت و  ــتی های درازم ــه دوس ــب ب ــا اغل ــن فضاه در ای
ــی را  ــات علم ــادل اطاع ــه تب ــد ک ــی انجامی ــد م مفی
نیــز بــه همــراه داشــت وکمتــر کســی بــا دیــد جنســی 

ــد. ــا می ش ــن فض وارد ای
بــا گســترش اســتفاده از رایانــه درخانــواده هــای 
ایرانــی و امــکان اســتفاده ارزان از اینترنــت، رفتــه 
ــران بی هــدف ایــن فضــا افــزوده شــد.  ــه کارب رفتــه ب
بــا ظهــور شــبکه های اجتماعــی و ســیل عظیــم 
مراجعــه کاربــران ایرانــی بــه ایــن شــبکه ها، کار 
ــران  ــتفاده کارب ــور اس ــه منظ ــه ب ــید ک ــی رس ــه جای ب
ــاوت و  ــی متف ــدد دوســت یاب ــبکه های متع ــی، ش ایران
ــی روی  ــات عظیم ــد. تبلیغ ــاخته ش ــد س ــه هدفمن البت
ایــن شــبکه ها شــکل گرفــت و بــه نوعــی موفــق بــه 
ــن  ــه ای ــه ب فرهنگ ســازی و بعضــا جهت دهــی مراجع
ــاف  ــد عف ــای ض ــان، برنامه ه ــد. همزم ــبکه ها ش ش
ــا  ــز ب ــیقی نی ــینما و موس ــواره ای، س ــبکه های ماه ش
هــدف عــادی ســازی روابــط زن و مــرد بیــش از بیــش 
ــری از  ــور خب ــل کش ــا در داخ ــت. ام ــق می گرف رون
ــود.  ــح نب ــوزش صحی ــب و آم ــازی مناس ــگ س فرهن
ــر  ــع در براب ــه  موق ــب و ب ــل مناس ــدم عکس العم ع
ــب  ــد موج ــده و هدفمن ــزی ش ــم برنامه ری ــن تهاج ای
ــه ایــن  شــد افــراد بســیاری بــدون پشــتوانه فکــری ب
ــران بخــش  ــان و دخت ــه زن شــبکه ها جــذب شــوند ک

ــد. ــکیل داده ان ــی از آن را تش ــل توجه قاب
بــی شــک اهمیــت بــه آموزه هــای دینــی و بهره گیــری 
ــن  ــم تری ــتین و مه ــی، نخس ــی ایران ــای فرهنگ از غن
ــی در  ــان ایران ــار زن ــوع رفت ــده ن ــن کنن ــل تعیی عام
ــا در خــاء کــم کاری  شــبکه های اجتماعــی اســت. ام
متولیــان فرهنگــی کشــور، نهادهــای مختلــف داخلــی 
ــامی  ــگ اس ــا فرهن ــبی ب ــچ تناس ــه هی ــی ک و خارج
ــک  ــا ی ــوزه وارد شــدند ت ــن ح ــه ای ــران نداشــتند ب ای
ضــد فرهنــگ )ضــدارزش( را جایگزیــن یــک فرهنــگ 
ــوارد  ــفانه در بســیاری از م ــد و متاس ــاب )ارزش( کنن ن
ــن  ــردرگم در ای ــی س ــان ایران ــد. زن ــق یافتن ــز توفی نی
شــبکه ها نیــز مجبــور بودنــد براســاس باورهــای خــود 
عمــل کننــد و البتــه نمی تــوان انتظــار داشــت کــه در 
برابــر چنیــن تهاجــم فرهنگــی حساب شــده ای، بــدون 
آســیب باقــی مانــده باشــند. همیــن امــر موجــب ظهــور 
دو جریــان ارزشــی و ضدارزشــی در بیــن زنــان فعــال 

ــت. ــده اس ــبکه ها ش ــن ش در ای

دســته اول کــه همــواره مســیر عفــت را پیــش گرفتــه 
ــوند:  ــبکه ها می ش ــن ش ــل وارد ای ــه دو دلی ــا ب و عموم
ــه  ــر )صرف ــی همس ــا حت ــس ی ــت همجن ــن دوس یافت
نظــر از صحیــح یــا غلــط بــودن ایــن مســیر( و 
همچنیــن اســتفاده از اطاعــات ســایر افــراد و آشــنایی 
ــود.  ــه خ ــان فرهیخت ــا همنوع ــات ب ــتراک اطاع و اش
ــه منظــور تســهیل در ایجــاد ارتبــاط  امــا دســته دوم ب
بــا غیرهمجنــس و بــه دلیــل آســانی بــه دام انداختــن 

طعمه هــا وارد ایــن فضــا شــده اند.
ــی  ــیه امن ــی حاش ــه نوع ــه ب ــا ک ــودن فض ــازی ب مج
ــان را قانــع  بــرای زنــان گــروه دوم ایجــاد می کنــد، آن
ــتیابی  ــرای دس ــد ب ــه می توانن ــد ک ــن می کن و مطمئ
بــه اهدافشــان برنامــه ریــزی نمــوده و از ایــن رو 
مثــا بــا عکس هــای بی حجــاب یــا زننــده خــود 
ــی  ــراد، حت ــن اف ــد. ای ــه دام بیندازن ــان را ب طعمه هایش
ــه دالیلــی مثــل تــرس از شناســایی در فضــای  اگــر ب
ــل  ــه دلی ــه وی )ب ــه ب ــت اولی ــدم رغب ــا ع ــی ی واقع
ــود  ــی خ ــر اصل ــی( از تصوی ــری احتمال ــوب ظاه عی
ــم  ــی مقی ــای ایران ــر مدل ه ــد، از تصاوی ــتفاده نکنن اس
ــتارهای  ــی، سوپراس ــدگان غرب ــور، خوانن ــارج از کش خ
ــه  ــی ک ــراد ناشناس ــا اف ــتهجن و بعض ــای مس فیلم ه

فضــای  در  ی عکس هایشــان  ز مجــا
منتشــر می شــود بــرای پروفایــل 

ــد. ــرداری می کنن ــره ب ــود به خ
مطالعــه پروفایل بیــش از ۲00 
کاربــر زن در شــبکه اجتماعی 
ایرانــی »کلــوب« کــه از 
ــود  ــاب خ ــر بی حج تصاوی
نامناســب  تصاویــر  یــا 
افــراد دیگــر اســتفاده 
نشــان  می کننــد، 
ــت  ــه عل ــد ک می ده
آنهــا  عضویــت 
یابــی«  »دوســت 

ذکــر شــده  کــه همــراه بــا  
قیــد »زندگــی مجــردی« در اطاعــات 
می نمایــد. تامــل  قابــل  شــخص، 

وقتــی بــا »سوســن« کــه تنهــا ۲ مــاه از عضویتــش در 
ــه صحبــت  یکــی از شــبکه های اجتماعــی می گــذرد ب
دوســت  دوســتانم  »همــه  می گویــد:  می نشــینم 
ــت یابی  ــه دوس ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــک دارن ــر فابری پس
ــت و  ــاف وق در خــارج از فضــای مجــازی موجــب ات
صــرف هزینــه اســت، مــن در همیــن فضــا اقــدام بــه 
دوســت یابی می کنــم.« وقتــی از او می پرســم کــه 
آیــا ایــن اقــدام تــو ارزشــت را بــه عنــوان یــک زن زیــر 
ــتگاری  ــه خواس ــر ب ــد: »مگ ــرد می گوی ــئوال نمی ب س
پســرها مــی روم کــه حــاال نگــران باشــم کــه بعــد از 
ــک  ــر؟! ی ــا خی ــد ی ــرکوفت می زنن ــن س ــه م ازدواج ب
ارتبــاط دوســتانه اســت کــه هرجــا الزم باشــد قیــدش 
را می زنــم. کاری کــه تــا بــه حــال بارهــا انجــام 

داده ام!«
ــات  ــا امکان ــی ب ــبکه های اجتماع ــب، ش ــن ترتی ــه ای ب
ــس  ــه نف ــاد ب ــاد اعتم ــته دوم ایج ــان دس ــود در زن خ
کاذب نمــوده و او را بــه مــرداب ضدارزش هــا و ورطــه 
ــک مقصــد  ــا ی ــه تنه ــی ک بی ارزشــی می کشــاند. جای
ــرای  ــه ب ــود! چراک ــده: عرضــه خ ــف ش ــرای او تعری ب
ــان،  ــروه از زن ــن گ ــل ای ــه پروفای ــدگان ب ــه کنن مراجع
وجــود تصاویــر مســتهجن معنــای خاصــی دارد. از نظــر 
ــت  ــرد پش ــدف ف ــت و ه ــا ماهی ــن عکس ه ــان، ای آن
ــور  ــور او از حض ــاخته و منظ ــخص س ــر را مش تصوی
ــر  ــن تصاوی ــع، ای ــاند. درواق ــبکه را می رس ــن ش در ای
ــب  ــا صاح ــه ی ــازد ک ــده را مجــاب می س ــه کنن مراجع
صفحــه را در فهرســت دوســتان خــود قــرار ندهــد یــا 
ــوع  ــه هرن ــرد ب ــن ف ــاال ای ــه احتم ــه اینک ــم ب ــا عل ب
ــتان  ــت دوس ــد داد او را در فهرس ــن خواه ــه ای ت رابط

قــرار دهــد.
»تــارا« یکــی از کاربــران شــبکه های اجتماعــی اســت 
ــال  ــوک و ۲,5 س ــس ب ــال در فی ــدت 3 س ــه م ــه ب ک
در گــوگل پــاس فعالیــت می کنــد. او می گویــد: 

»امــکان ارتبــاط بــا جنــس مخالــف در فضــای مجازی 
بســیار آســان اســت. از همــه مهــم تــر اینکــه می توانی 
ــاط  ــف ارتب ــس مخال ــر جن ــا کارب ــا صده ــان ب همزم
داشــته باشــی و از بیــن آنهــا مــورد مطلــوب را بــرای 
ــی  ــی ازدواج احتمال ــا حت ــت ی ــارج از اینترن دوســتی خ
انتخــاب کنــی. همیــن امــر باعــث می شــود یــک نــوع 
ــبکه های  ــده از ش ــتفاده کنن ــران اس ــن دخت ــت بی رقاب
اجتماعــی ایجــاد شــود. در میــدان ایــن رقابــت دخترانی 
ــب  ــات و مطال ــر، جم ــه از تصاوی ــتند ک ــق هس موف
ــارا در  ــد.« ت ــتفاده نماین ــده بیشــتری اس ــک کنن تحری
ــش از 100  ــا بی ــازی ب ــبکه مج ــت در ش ــدت فعالی م
نفــر ارتبــاط )نامشــروع( داشــته اســت، چیــزی کــه بــه 
قطــع در جامعــه بیــرون از فضــای مجــازی فقــط بــرای 

ــود. ــور می ش ــی تص ــان خیابان ــپیان و زن روس
وجــود تــارا و بســیاری از مــوارد مشــابه موجــب 
ــردان حاضــر در شــبکه های مجــازی  ــد م می شــود دی
ــرده  ــر ک ــا تغیی ــن فض ــر در ای ــان حاض ــه زن ــه هم ب
و حتــی بــه آنــان پیشــنهادهای نامناســب دهنــد. 
»غــزل« کــه در گــوگل پــاس بــه فعالیــت علمــی در 
ــد:  ــردازد می گوی ــوردی می پ ــوم و فضان ــوص نج خص
»بــا اینکــه شــکل فعالیــت مــن کامــا علمــی اســت و 
ســعی می کنــم همیشــه فقــط دختــران را بــه دوســتی 
بگیــرم و از ارتبــاط بــا آقایــان بــه شــدت مــی پرهیــزم 
ــیارند.  ــود بس ــاه آل ــوط و گن ــنهادات نامرب ــا پیش ام
از ۲0 شــماره  بعضــی روزهــا بیــش 
تمــاس از آقایــان ایــن شــبکه 
ارســال  برایــم 

می شــود.
واقعــا  ایــن   
و  مــن  بــرای 
جامعــه ام  زنــان 
ــت.  ــار اس ــف ب تاس
ــه زن  ــگاه ب ــی ن وقت
ــزاری شــد، ارزشــش  اب
از بیــن مــی رود. مقصــر 
هــم خــود زنــان هســتند. 
عکس هــای  وقتــی 
مســتهجن  و  نامربــوط 
بــه  وقتــی  می گذارنــد، 

ــخ  ــی پاس ــر حماقت دیــد ه می دهنــد،  مثبــت 
مــردان نســبت بــه زنــان را عــوض می کننــد.«
امــا نبایــد ایــن زنــان را تنهــا عوامــل ایــن نــوع رفتــار 
کاربــران اینترنــت دانســت. عــدم درک صحیــح از 
»ارزش اجتماعــی«، در کنــار عــدم ارائــه تعریــف 
ــه  ــان ارزش گــذاری جامع مناســب از آن توســط متولی
ــه  ــزی اســت ک ــان، مســئولین و...( چی ــواده، مربی )خان
ــد.  ــی می کن ــود نمای ــته خ ــن دس ــان ای ــب زن در اغل
احســاس تنهایــی، عــدم راهنمایــی و بعضــا طــرد 
ــف در  ــس مخال ــاره جن ــت نکــردن درب ــن، صحب والدی
ــب  ــران، موج ــت دخت ــراه ذات خلق ــه هم ــواده، ب خان
ــده  ــازی ش ــای مج ــان در فض ــه زن ــو عرض ــاد ج ایج
ــه  ــه؛ ب ــن رفت ــم از بی ــر نگویی ــان او اگ و ارزش و ش

ــت. ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش
»ارزش اجتماعــی« بــه عنــوان یکــی از مفاهیــم 
جامعــه شناســی، واقعیت هــا و امــوری را تشــکیل 
می دهــد کــه مطلــوب و مــورد خواســت و آرزوی 
اکثریــت افــراد جامعــه اســت. ارزش اجتماعــی، انگیــزه 
گرایش هــای  و  می شــود  اجتماعــی  گرایش هــای 
اجتماعــی تمایاتــی کلــی انــد کــه در فــرد بــه 
وجــود می آینــد و ادراکات، عواطــف و افعــال او را 
ــن  ــد. ای ــان می اندازن ــه جری ــی ب ــای معین در جهت ه
ــاوت اســت  ــراد متف ــر حســب شــخصیت اف گرایــش ب
ــرا،  ــرا، دانش گ ــخصیت های قدرت گ ــورت ش ــه ص و ب

ــد. ــی می کن ــرا و... تجل ــرام گ احت
ــظ  ــه حف ــراد ک ــخصی اف ــه ش ــر از وظیف ــه نظ صرف
بــا  بایــد  نیــز  کشــور  مســئولین  اســت،  عفــاف 
ایجــاد کارگــروه ویــژه، بــه هدایــت فعالیت هــای 
زنــان در فضــای مجــازی بپردازنــد تــا راه را بــر 
ــوزش  ــد. آم ــان ببندن ــی از زن ــتفاده های احتمال سوءاس

زی؛ ن در فضای مجا زنــا
ــا مقصر نی ی ا  قرب
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به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.)چاردینی(



ــه  ــکار مواجه ــف و راه ــه تعری ــد و ارائ ــح و هدفمن صحی
بــا جنــس مخالــف و فضــای مجــازی در مقاطــع حســاس 
ــر ابتدایــی و دبیرســتان، از عواملــی اســت کــه  ســنی نظی
ــای  ــوان پایه ه ــه عن ــان ب ــردرگمی زن ــع س ــد مان می توان
ــو و  ــی الگ ــود. معرف ــا ش ــن فض ــه در ای ــی جامع فرهنگ
ارائــه ســبک زندگــی ایرانــی- اســامی نیز شــیوه مناســب 
ــی  ــتین  اجتماع ــای راس ــف ارزش ه ــرای تعری ــری ب دیگ
اســت. اهمیــت تبلیغــات و اطــاع رســانی در ایــن زمینــه 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــری ض ــورد دیگ ــر م ــش از ه ــز بی نی
ــپس  ــوزش و س ــا آم ــه زن اوال ب ــه ای ک ــد. به گون می رس
ــر  ــود ب ــده و خ ــازی ش ــای مج ــس ارزش وارد فض ــا ح ب

ــد. ــت نمای ــش مدیری ــت فعالیت کیفی
همیــن شــناخت صحیــح از ارزش هــای واقعــی یــک زن، 
ــی  ــداف متعال ــا اه ــز ب ــادی نی ــان زی ــا زن ــده ت ــث ش باع
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــازی ورود کنن ــبکه های مج در ش
ــت  ــوک اس ــس ب ــال در فی ــان فع ــی از زن ــه« یک »فاطم
کــه بــه مــدت 5 ســال در راســتای ایــران دوســتی و دیــن 
ــاره جایگاهــش  ــاوری فعالیــت می نمایــد. وقتــی از او درب ب
ــب،  ــد: »خ ــم می گوی ــی می پرس ــبکه اجتماع ــن ش در ای
ــد  ــش می دهن ــده ای فح ــد. ع ــتقبال می کنن ــده ای اس ع
و بــد و بیــراه بــارم می کننــد کــه از فــان کــس و 
فــان طیــف پــول می گیــرم یــا مــزدور سفارشــی 
طیــف خاصــی هســتم. عــده ای از مــردان نیــز در مواجــه 
ــذا  ــن غ ــپزی و پخت ــه آش ــن را ب ــتاتوس هایم م ــا اس ب
ــا  ــد ب ــا می خواهن ــد. آنه ــوت می کنن ــرم دع ــرای همس ب
ــد.  ــر کنن ــن را تحقی ــواد« م ــه دار بی س ــب »زن خان برچس
امــا مــن معتقــدم هــدف بزرگــی دارم و بــرای ایــن هدفــم 
ــه  ــب هایی ب ــه برچس ــت چ ــم نیس ــم مه ــم. برای می جنگ
ــودش را  ــت خ ــر زن عف ــدم اگ ــن معتق ــد. م ــن می زنن م
حفــظ کنــد، هرچقــدر هــم کــه ســعی کننــد او را بــی ارزش 
ــی  ــن ارزش ــت م ــت کار و فعالی ــد. ماهی ــد نمی توانن کنن

ــمند.« ــت و ارزش اس
»ســارا« نیــز در یــک شــبکه مجــازی در راســتای منافــع 
جنــاح سیاســی مــورد عاقــه اش فعالیــت می کنــد. او 
ــت  ــت فعالی ــود راح ــا می ش ــن فض ــت: »در ای ــد اس معتق
ــت و  ــواه حمای ــاح دلخ ــرد. از جن ــته ک ــب را برجس و مطال
ــاص،  ــع خ ــا در مقاط ــرد. ام ــن ک ــان را تبیی ــداف ایش اه
بــه مــن پیشــنهادهای مختلفــی می شــود کــه معمــوال بــا 

ــورد.« ــد می خ ــاس کلی ــماره تم ــال ش ارس
ــای  ــن فض ــزل درای ــارا و غ ــال س ــد امث ــر می رس ــه نظ ب
مجــازی بســیارند. زنانــی کــه بی دلیــل قربانــی نگاه هــای 
مغــرض بــه زنــان فعــال در عرصــه اجتماعــی می شــوند و 

بعضــا بــه دام فســاد ناشــی از ایــن تلقــی نیــز می افتنــد.

تهیه و تنظیم: 
 اکرم میناوند، دانشجوی دکترای رشته تعلیم و تربیت 
اسامی و مدرس مرکز
منبع: هفته نامه گلستان مهر

مخدر ديجیتالي شنیداري چیست؟

مدتــي اســت کــه نــوع جدیــدي از مخــدر هــا و محــرک هــاي نوظهــور بــه بــازار هــاي جهانــي رســیده کــه در 
انــواع و آثــار مختلــف بــه صــورت دیجیتالــي تولیــد شــده و در دنیــاي مجــازي دســت بــه دســت مــي شــوند. 
محــر ک هــا و مخــدر هایــي کــه از طریــق امــواج صوتــي، همــان تاثیــر مخدرهــاي ســنتي و گاه قویتــر از آن 
را بــراي مصــرف کننــدگان بــه ارمغــان مــي آورنــد، امواجــي کــه ایــن روز هــا بــازار خوبــي در کشــور هــاي 
غربــي و بعضــي کشــور هــاي دیگــر بــراي خــود دســت و پــا کــرده و بــه عنــوان » مخــدر هــاي دیجیتالــي« 

در میــان جوانــان شــناخته مــي شــوند.
مخــدر دیجیتالــي نوعــي فایــل هــاي صوتــي انــد کــه مــي تواننــد بــا پالــس هــاي تولیــد شــده بــا فراکانــس 
هــاي متفــاوت بــراي هــر گــوش تاثیــر خاصــي بــر بخش هــاي مختلــف مغــز بگذارنــد. و تجربــه متفــاوت مواد 
مخــدر و محــرک صنعتــي و ســنتي را در مغــز بــه وجــود آورنــد، ایــن اختــاف فرکانــس هــاي پخــش شــده 

مــي تواننــد اثر متفــاوت هر در هــر گــوش 
ــواد  ــک از م مخــدر و محــرک همچــون ی
 ، ئیــن کا مرفیــن، کو اســید،  تریــاک، 
 ، لیــن نا ر د کــراک، هروئیــن، حشــیش، آ
 ، نــا ا یجو ر ریتالیــن و بســیاري از مــواد ما
ــرف دیگــر و حتــي  ــز مص ــکل را در مغ ال
ن  گا شــبیه ســازي کننــد ایــن در کننــد
ــت  ــي اس کــه حتــي برخــي از ســایت حال
ارائــه  ــاي هــاي  ــل ه ــن فای ــده ای دهن
بــا  توجــه بــه تاثیــر هر یــک از صوتــي، 
ــن  ــا، ای ــا آن ه ــرک ه ــا و مح ــدر ه مخ
بخــش  در  ــر را  ــا تاثی ــق ب ــاي و مطاب ه

 ، یــک  ــد.هــر  ــرده ان ــدي ک ــه بن طبق
ایــن نــوع از اعتیــاد بــر خــاف مخدرهــاي شــایع ماننــد هروئیــن و قــرص هــاي تــو هــم زا، بــا نــام دیجیتــال 

دراگ از نــوع شــنیداري اســت و بــه ســرعت در میــان جوانــان معتــاد بــه اینترنــت در حــال گســترش اســت.
جوانــان معتــاد بــه ایــن نــوع مخــدر، بــا دســت و پــا کــردن یــک اتــاق تاریــک، یــک هدفــون و یــک فایــل 
صوتــي خــاص بــه صــورت یــک فایــل MP3 بــا قیمتــي بیــن 3 تــا 30 دالر ) کــه از طریــق اینترنــت قابــل 
بارگیــري اســت( شــرایط را بــراي ایــن کار فراهــم مــي کننــد. ایــن فایــل صوتــي کــه حــاوي نوعــي امــواج 
صوتــي مخــرب اســت. مغــز را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد و شــنونده را دچــار سرخوشــي، تــو هــم، تشــنج 

و حالتــي غیــر طبیعــي مــي کنــد.
گفتــه مــي شــود بیــش از ۲00 هــزار جــوان در ترکیــه بــه ایــن نــوع اعتیــاد مبتــا هســتند و بــا توجــه بــه 
تعــداد بــاالي کاربــران اینترنتــي در جهــان، دنیــا شــاهد فاجعــه جدیــدي میــان جوانــان اینترنتــي خواهــد بــود.

ب- تاریخچه مخدر هاي شنیداري: 
ــردد  ــي گ ــر م ــه ســال 13۸۹ ب ــوش، ب ــر گ ــاوت از ه ــاي متف ــس ه ــر شــنیدن فرکان تاریخچــه شــناخت اث
کــه » هاینریــش ویلهلــم داو« توانســت ایــن اثــر را کشــف کنــد. ولــي از اوایــل قــرن بیســتم، پزشــکان بــه 
تاثیــر ایــن فرکانــس هــا در مباحــث درمانــي و کنتــرل درد و خاصیــت تســکیني آن دســت یافتنــد. البتــه ایــن 
خاصیــت بــر اثــر ایجــاد ضربــان میــان دو کنفرانــس صوتــي پخــش شــده در هــر گــوش بــه وجــود مــي آیــد 

بــه شــرط آنکــه اختــاف فرکانــس، کمتــر از 30 هرتــز باشــد.
همچنیــن بــا دســتکاري ایــن ضربــان و فرکانــس ورودي بــه هریــک از گــوش هــا مــي تــوان اثــرات مخــدر 
هــا و محــرک هــاي مختلــف را شــبیه ســازي کــرد و برخــي هــا مدعــي آن هســتند کــه ایــن اصــوات  مــي 

توانــد در کاهــش وزن، میــزان یادگیــري، تقویــت حافظــه و غیــره نیــز تاثیــر گــذار باشــد.

ج- عوارض و تاثیرات مخدر دیجیتالي:
ــواد  ــا م ــارزه ب ــر مب ــه دفت ــدازه اي اســت ک ــه ان ــي ب ــن مخــدر هــاي دیجیتال ــرات مخــرب اســتفاده از ای اث
مخــدر  ایالــت اوکاهامــا در ســال ۲010 و بــر اســاس برخــي گــزارش هــاي واصلــه بــه آن مرکــز، نســبت 
بــه مصــرف ایــن مــوارد هشــدار داد، ایــن در حالــي اســت کــه بــر پایــه گــزارش کشــور هــاي غربــي، مــوج 
اســتفاده از ایــن فایــل هــاي صوتــي بــه ایــن کشــورها رســیده و بســیاري از جوانــان غــرب بــه دنبــال تجربــه 

ایــن مخدرهــاي دیجیتالــي انــد.
ــر  ــاي منتش ــایت ه ــي س ــه حت ــت ک ــدي اس ــدازه اي ج ــه ان ــي ب ــاي دیجیتال ــتفاده از مخدره ــوع اس موض
کننــده ایــن مخــدر هــا نیــز بــا هشــدار و پیــام هــاي warning، نســبت بــه ورود بــه صفحــات دانلــود ایــن 
موزیــک هــا و اســتفاده از آن بــراي افــرادي کــه از مشــکات ذهنــي و روحــي رنــج مــي برنــد هشــدار داده و 
در فیلــم هــاي منتشــر شــده از آثــار مصــرف ایــن مخدرهــا نیــز، تاثیــرات خطرنــاک اســتفاده از آن هــا کامــأ 

هویداســت. 
اســتفاده از مخدرهــا، هنــوز در کشــور مــا بــه صــورت فراگیــر در میــان جوانــان بــاب نشــده اســت ولــي آگاهــي 
بخشــي بــه مســئوالن امــر و همــه همــکاران باعــث مــي شــود تــا سیاســت هــاي مناســب و قابــل اطمینانــي 
در مبــارزه بــا ایــن مخدرهــاي جدیــد در پیــش گرفتــه شــود: چراکــه بســیاري از ســایت هــاي اینترنتــي کــه 
اقــدام بــه فــروش و حتــي امــکان دریافــت رایــگان ایــن موزیــک هــا را بــراي مخاطبــان شــان مهیــا کــرده 

انــد، در دســترس عمــوم قــرار دارنــد.
http://www.parsnews.com
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ما ندرتًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. 
)شوپنهاور(



»قابل توجه تمام دانشجويان در شرف فارغ التحصیلی«

بدینوسیله به اطالع می رساند مراحل احراز شرایط دانش آموختگی 
به ترتیب اولویت به شرح زیر است: 

1-قبولی در تمامی دروس مصوب دانشگاه جامع 
 علمی – کاربردی در رشته تحصیلی مورد نظر حتی دروسی که به 

شکل معرفی به استاد اخذ شده است. 
2-اطمینان حاصل کردن از ثبت نمرات در پروفایل

 شخصی دانشجویان در سامانه سجاد 
3-مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب 

4-ثبت اطالعات فردی در کانون دانش آموختگان به آدرس : 
info.uast.ac.ir  و یا مراجعه به وب سایت مرکز به آدرس 

www.cpaz.ir منوی باال  سمت چپ اخذ کدرهگیری 
5-ارائه کدرهگیری فوق الذکر به واحد  امور فارغ التحصیالن مرکز آموزش 

6-پرداخت وجه الزم مصوب دانشگاه جامع علمی–کاربردی برای صدور دانشنامه پایان تحصیالت 
توجه: انجام مراحل صدور گواهی موقت منوط به ارائه کدرهگیری  و پرداخت وجه الزم برای صدور دانشنامه است. 
تبصره: در صورت عدم انجام مراحل فوق توسط دانشجویان در زمان مقرر قانونی تعیین شده، این مرکز آموزشی هیچ 

گونه مسئولیتی در قبال دیرکرد صدور گواهی موقت و  دانشنامه پایان تحصیالت ندارد. 
                                                                                                            با تشکر                                                                                                                                             
                                        واحد آموزش مرکز                                                                                                                                     

وقتی خدا برای کسی ثروتی بخواهد،
ثروتش را در روحش و

تقوایش را در قلبش قرار می دهد.

)حضرت محمد ص(
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ش
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اگر تو نمی توانی باور کنی، برای کسی که باور دارد همه چیز امکان پذیر است.)انجیل(



تعریف:
ــر توانایــی  ــر دانــش هــا و مهــارت هــا کــه ب مــددکاری حرفــه ای اســت مبتنــی ب
هــا و اســتعداد افــراد و گــروه هــا و اجتماعــات تکیــه مــی نمایــد. بنابرایــن دانــش 
از یــک ســو و مهــارت از ســوی دیگــر در تعمیــم ایــن حرفــه نقــش دارد تــا از ایــن 
طریــق بتــوان بــه افــراد، گــروه هــا و اجتماعــات کمــک و یــاری حرفــه ای نمــود. از 
آنجــا کــه کــودکان از ارکان مهــم ســازنده آینــده هــر جامعــه ای هســتند؛ بنابرایــن 
رشــته مــددکاری کــودک نقــش مهمــی را در حــل مشــکات کــودکان، هدایــت و 
پــرورش آنهــا بــرای حرکــت بــه ســمت ایجــاد جامعــه ای پویــا، ســالم، رو بــه رشــد 

و ایــده آل ایفــا مــی کنــد.

ضرورت و اهمیت:
ــدی  ــد مــی شــوند، فشــار هــای اجتماعــی نیرومن از لحظــه ای کــه کــودکان متول
ــه  ــا الگوهــای پذیرفتــه شــده فرهنگــی مربــوط ب ــا ب ــر آنهــا اعمــال مــی شــود ت ب
جنســیت خــود هماهنــگ شــوند. رضایــت و پذیــرش جنســیت فــردی مســئله مهمــی 
اســت کــه ســنگ بنــای آن از دوران کودکــی گذاشــته مــی شــود. شــخصیت پســرها 
ــای  ــروه ه ــپس گ ــواده و س ــط خان ــدا توس ــی ابت ــام دوران کودک ــا در تم و دختره
همســاالن و مدرســه ای و بعدهــا توســط معلمــان و اجتمــاع مطابــق بــا الگویــی کــه 
بــرای جنســیت کــودک مناســب شــناخته مــی شــود، شــکل داده مــی شــود. بنابرایــن 
ایجــاد ایــن رشــته بــرای تشــکیل یــک خانــواده ســالم و بــه دنبــال آن جامعــه ای 

ســالم از ضــرورت و اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
 

هدف:
1.تربیــت کارشــناس حرفــه ای و ماهــر بــه منظــور اســتفاده بهینــه از شــیوه هــای 

مــددکاری اجتماعــی بــه کــودکان
ــای  ــارت ه ــاء ســطح مه ــور ارتق ــه منظ ــر ب ــه ای و ماه ــناس حرف ــت کارش ۲.تربی

ــاع ــا مشــکات اجتم ــه شــدن ب ــرای مواج ــودکان ب ــی ک زندگ

قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي فارغ التحصیالن:
1.توانایی ایجاد رابطه با کودکان

۲.توانایی ارزشیابی شخصیت کودکان با توجه به شرایط زیست محیطی آنها
3.توانایی تشخیص ریشه های مشکل و مسائل کودکان

۴.توانایی به وجود آوردن شرایط مقابله با مشکات در کودکان
5.توانایی ارائه راه کار برای حل مشکات کودکان

مشاغل قابل احراز:
*کارشناس مددکاری اجتماعی در حوزه تخصصی کودک

*کارشناس مددکاری اجتماعی )آسیب های خاص اجتماعی کودکان(

مکان های هدف:
*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*سازمان بهزیستی
*نهادهای بهداشت و درمان در دانشگاه ها

*مراکز تعلیم و تربیت از مهد کودک تا دانشگاه
*نهادهای عمومی خیریه ای

*شوراهای محله شهرداری ها
*مراکز خانه کودک

*مراکز مراقبت کودک

نیازهای جامعه:
ــا مشــکل  ــن ب ــا قوانی ــود ب ــاق خ ــودکان در انطب ــم ک ــی بینی ــی م ــع کنون در جوام
مواجــه هســتند )ماننــد کــودکان کار(. بــزرگ تریــن بحــران کــودکان انتقــال آنهــا از 
طفولیــت بــه بلــو غ اســت. در چنیــن حاالتــی کــودکان معمــواًل بــه اشــکال مختلــف 
دچــار مشــکل مــی شــوند. در ایــن قســمت مــددکار کــودک مــی توانــد نقش اساســی 
و مهمــی را در درک کــودکان نســبت بــه یکدیگــر و جامعــه ایفــا کنــد. از طرفــی در 
جوامــع شــهری و صنعتــی پیشــرفته کنونــی بــا توجــه بــه فاصلــه بــه وجــود آمــده 
بیــن فرزنــدان و خانــواده آنهــا )تربیــت مســتقیم والدیــن( بــه مربیانــی نیازمندیــم کــه 
بتوانــد بخشــی از ایــن مســئولیت را بــه انجــام رســاند. مــددکار کــودک مــی توانــد در 

تعلیــم و تربیــت، بهداشــت و درمــان کــودکان ســهمی را ایفــا کنــد.

  پژوهــش در لغــت بــه معنــای جســتجو اســت امــا پژوهــش در حــوزه کاربــرد دارای 
ماهیــت گســترده تــری اســت.

ــی-  ــف فرهنگ ــاد مختل ــی در ابع ــرفت زندگ ــعه و پیش ــا توس ــان ب ــان همزم انس
ــه  ــی ب ــت یاب ــرای دس ــره ب ــادی و غی ــی، اقتص ــی، صنعت ــی، علم ــری- اجتماع هن
خواســته هــای خــود فرایندهایــی را تعریــف مــی نمــود و هنــگام عملیــات نمــودن 
ایــن فرایندهــا بــا مشــکاتی مواجــه مــی گشــت و بــه همیــن ســبب همــواره بــه 
دنبــال دالیــل بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکات و چگونگــی مرتفــع نمــودن آنهــا 

ــوده اســت. ب

پژوهش در عمل دارای مراحل زیر است:
1-  شناسایی مشکات پیش روی فرایند ها

۲- شناسایی عوامل به وجود آورنده مشکات 
3- تجزیه و تحلیل مشکات

۴- ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکات
5- بررسی راهکاری پیشنهادی برای حل مشکات

6- انتخاب راهکار نمایی برای حل مشکات
7- ارزیابی میزان کارآیی و اثر بخشی راهکارهای انجام شده.

در دنیــای پیشــرفته امــروز در انجــام مراحــل پژوهشــی همــواره از تجربیــات گذشــته 
، فنــاوری هــای اطاعاتــی، روش هــای اســتاندارد انجــام پژوهــش و آزمــون هــای 

مربــوط بــه ارزیابــی پژوهــش هــای انجــام شــده، اســتفاده مــی شــود
*  بــا کاوش در الیــه هــای درونــی پژوهــش هــا مــی تــوان بــه محصــوالت زیــر 

دســت یافــت: 
1- تهیه مقاالت علمی

۲- اجرای کارگاه، سمینار، کنفرانس و همایش های علمی
3- طراحی و تدوین نشریات علمی

در پایــان انجــام هــر پژوهــش بــا ســواالت جدیــدی روبــه رو مــی شــویم کــه خــود 
زمینــه ای بــرای انجــام پژوهــش هــای آینــده اســت.

معرفی رشته مددکاری کودک 
پژوهش چیست؟)مقطع کارشناسی(

تهیه و تنظیم :حسن بقایی
مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی–کاربردی 
پیشتازان آئین زندگی
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افراد شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.)گوته(



صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمي -کاربردي 
شرکت تعاوني پیشتازان آئین زندگي 

مدیرمسئول: مهرانگیز میکائیلی
سردبیر: مژده جانه 

هیئت تحریریه: 
بهار رجبی نصر آباد، مژده جانه

خلیل شیروانی، رویا بیدی
همکاران این شماره: 

مینا کبودرآهنگی، اکرم میناوند، سمیه سید آقایی، 
امیر حسین مهدی زاده، نازنین  چکانی، متین 
مؤمن زاده، پیروز سلطانی، حسن بقایی، الهام 

چیت ساز 
ویرایش: رویا بیدی

هماهنگی و روابط عمومی: غامرضا طایی زاده
چاپ و تکثیر: مرکز آموزش علمي-کاربردي 

شرکت تعاوني پیشتازان آئین زندگی
aienezendegy@yahoo.com

تلفن : ۴۴۲351۲1 


