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در پی حوادث اخیر فرانسه و انتشار تصاویر توهین آمیز 
به مقدسات اسالمی در یک نشریه فرانسوی، و تشدید 
جریان ضد اسالمی و اسالم هراسی از سوی مقامات و 
رسانه های غربی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، نامه مهمی خطاب به جوانان در اروپا و 
امریکای شمالی مرقوم کردند. این نامه به زبان انگلیسی 

منتشر شد و متن ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر 
درباره ی  که  کرد  متقاعد  مرا  غربی  کشورهای  از 
جوانان  شما  من  بگویم.  سخن  شما  با  مستقیمًا  آنها 
که  علّت  این  به  نه  دهم؛  می  قرار  خود  مخاطب  را 
این  به  بلکه  می انگارم،  ندیده  را  شما  مادران  و  پدران 
شما  دستان  در  را  و سرزمینتان  ملّت  آینده ی  که  سبب 
می بینم و نیز حّس حقیقت جویی را در قلب های شما 
به  نوشته  این  در  می یابم. همچنین  هوشیارتر  و  زنده تر 
نمی کنم، چون  سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب 
معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و 

درستی جدا کرده اند.
سخن من با شما درباره ی اسالم است و به طور خاص، 
ارائه  شما  به  اسالم  از  که  چهره ای  و  تصویر  درباره ی 
تقریبًا  یعنی  ــ  سو  این  به  پیش  دهه  دو  از  گردد.  می 
اتّحاد جماهیر شوروی ــ تالش های  از فروپاشی  پس 
زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه 
دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و 
نفرت و بهره گیری از آن، متأّسفانه سابقه ای طوالنی در 
به  خواهم  نمی  اینجا  در  من  دارد.  غرب  سیاسی  تاریخ 
»هراس های« گوناگونی که تاکنون به ملّت های غربی 
بر  کوتاه  مروری  با  خود  شما  بپردازم.  است،  شده  القاء 
در  که  می بینید  تاریخ،  پیرامون  اخیر  انتقادی  مطالعات 
و  صادقانه  غیر  رفتارهای  جدید،  نگاری های  تاریخ 
مزّورانه ی دولت های غربی با دیگر ملّت ها و فرهنگ 
های جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از 
سرافکنده  استعمار  دوره ی  از  است،  شرمسار  برده داری 
مسیحیان خجل  غیر  و  رنگین پوستان  بر  از ستم  است، 
است؛ محّققین و موّرخین شما از خونریزی هایی که به 
نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملّیت و 
قومّیت در جنگ های اّول و دّوم جهانی صورت گرفته، 

عمیقًا ابراز سرافکندگی می کنند.
از  نیز  این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من 
تاریخ  بلند، سرزنش  فهرست  این  از  بخشی  بازگوکردن 
خود  روشنفکران  از  خواهم  می  شما  از  بلکه  نیست، 
با  همیشه  باید  غرب  در  عمومی  وجدان  چرا  بپرسید 
تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه 
به  معطوف  باید  جمعی،  وجدان  در  بازنگری  چرا  شود؟ 
گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع 
مهّمی همچون شیوه ی برخورد با فرهنگ و اندیشه ی 
اسالمی، از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می 

شود؟

و  نفرت  ایجاد  و  تحقیر  که  دانید  می  خوبی  به  شما 
تمام  مشترک  زمینه ی  »دیگری«،  از  موهوم  ترس 
من  اکنون  است.  بوده  ستمگرانه  سودجویی های  آن 
قدیمی  سیاست  چرا  که  بپرسید  خود  از  خواهم  می 
بی سابقه،  شّدتی  با  این بار  نفرت پراکنی،  و  هراس افکنی 
ساختار  چرا  است؟  گرفته  هدف  را  مسلمانان  و  اسالم 

قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی در حاشیه 
در  هایی  ارزش  و  معانی  چه  مگر  گیرد؟  قرار  انفعال  و 
چه  و  است  بزرگ  های  قدرت  برنامه ی  مزاحم  اسالم، 
منافعی در سایه ی تصویرسازی غلط از اسالم، تأمین می 
درباره ی  که  است  این  من  اّول  خواسته ی  پس  گردد؟ 
پرسش  اسالم  علیه  سیاه نمایی گسترده  این  انگیزه های 

و کاوش کنید.
سیل  به  واکنش  در  که  است  این  من  دوم  خواسته ی 
شناختی  کنید  سعی  منفی،  تبلیغات  و  پیشداوری ها 
مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق 
از  را  شما  آنچه  بدانید  الاقل  که  کند  می  اقتضاء  سلیم 
ماهّیتی  چه  و  چیست  ترسانند،  می  و  گریزانند  می  آن 
تلّقی  هر  یا  من  برداشت  که  کنم  نمی  اصرار  من  دارد. 
دیگری از اسالم را بپذیرید بلکه می گویم اجازه ندهید 
این واقعّیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و 
اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، 
تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان 
اسالم به شما معرفی کنند. اسالم را از طریق منابع اصیل 
و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق قرآن 
آشنا  )صلّی اهلل علیه وآله و سلّم(  آن  بزرگ  پیامبر  زندگی  و 
شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیمًا 
پیامبر  تعالیم  آیا  کرده اید؟  مراجعه  مسلمانان  قرآن  به 
و  انسانی  آموزه های  و  )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم(  اسالم 
اخالقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، 
پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز 
بر مبنای  از خود پرسیده اید که همین اسالم، چگونه و 
چه ارزش هایی طّی قرون متمادی، بزرگ ترین تمّدن 
علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان 

و متفّکران را تربیت کرد؟
من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های 
و  عاطفی  سّد  واقعّیت،  و  شما  بین  سخیف،  و  موهن 
از  را  طرفانه  بی  داوری  امکان  و  کنند  ایجاد  احساسی 
ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای  شما سلب کنند. امروز که 
در  را  شما  ندهید  اجازه  است،  شکسته  را  جغرافیایی 
هیچ  چه  اگر  کنند.  ذهنی محصور  و  ساختگی  مرزهای 
کس به صورت فردی نمی تواند شکاف های ایجاد شده 
را پر کند، اّما هر یک از شما می تواند به قصد روشنگرِی 
خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی 
آن شکاف ها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین 
تواند  اّما می  ناگوار است  اگر چه  اسالم و شما جوانان، 
پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما 
این پرسش ها،  ایجاد کند. تالش در جهت یافتن پاسخ 
فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی 
فهم  برای  را  فرصت  این  بنابراین،  دهد.  می  قرار  شما 
صحیح و درک بدون پیشداوری از اسالم از دست ندهید 
قبال حقیقت،  در  مسئولّیت پذیری شما  یمن  به  شاید  تا 
با  را  اسالم  با  غرب  تعامل  تاریخ  از  برهه  این  آیندگان 

آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
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رییس جمهوری در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال 
جایزه  دوره  دومین  و  بیست  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
جهانی کتاب سال با تاکید بر این که اندیشمندان، صاحب 
نظران، حوزویان و دانشگاهیان جواهرات و معادن کشور 
هستند و نمی شود به کوچک ترین بهانه ای یک معدن 
کنار  را  سوءظن  و  کنیم  باز  را  راه  گفت:  بست،  را  طال 

بگذاریم و هر کسی را به بهانه ای کنار نگذاریم.
به همه جهانیان بگویید؛ انقالب ما انقالب اعتدال بود

این شما فرهیختگان،  بزرگان، اهل قلم از زنان و مردان، 
و  انقالب  دارید که طراوت  بر دوش  را  بار سنگین  این 
را بسط  انقالب  را تضمین کنید، مفاهیم  انقالب  تازگی 
انقالب  که  بگویید  جهانیان  همه  به  و  دهید  توضیح  و 
و  برسانیم  جهان  افکار  همه  به  بود،  اعتدال  انقالب  ما 
ابالغ کنیم که در انقالب ما خردسوزی وجود ندارد، کتاب 
سوزی وجود ندارد. در انقالب اسالمی ما افراط و تفریط 
وجود ندارد، عقالنیت و فهم و فقه و تفقه است. باز کردن 

گره از زندگی مادی و معنوی مردم است.

هفتمین  و  سی  آستانه  در  که  ایران  اسالمی  انقالب 
قرآن  کتاب،  از  آن  ریشه  هستیم  اسالمی  انقالب  بهار 
و حدیث و مکتوبات راهبران این انقالب و در رأس آن 
امام عزیز و بزرگوار ما امام خمینی)ره( بود که اگر نامه ها 
و اعالمیه های ایشان و انتقال بیانات ایشان یا از طریق 
نوار و یا از طریق پیاده شده و مکتوب آن نبود، چگونه 
انقالب پیروز می شد و بهترین روز در مکتوبات انقالب 
آن روزی بود که کتاب حکومت اسالمی امام از نجف آمد 
و در ایران ولو مخفیانه پخش شد و برای اولین بار نظریه 
والیت فقیه ایشان و اندیشه ایشان در زمینه فقه سیاسی 
ساخت.  جدیدی  فاز  وارد  را  ما  کتاب،  آن  و  شد  منتشر 
همه سخنان امام و مکتوبات امام بعد از پیروزی انقالب 
عنوان  تحت  جامعه  یک  مدیریت  برای  را  راه  که  بود 
حکومت اسالمی گشود و امروز هم کلماتش، مجموعه و 

وصیت نامه اش همه و همه راهنمای ما خواهد بود.
*واقعیات انقالب را تبیین کنید

شما اندیشمندان و صاحبنظران واقعیت انقالب و واقعیت 
شعارها و واقعیت مسیر انقالب را تبیین کنید برای نسل 
جوان و این یک ضرورت برای انقالب است. شما باید 
اسالم رحمانی را برای دنیا تبیین کنید افراط، آدم کشی 
و تروریسم نه تنها از اسالم نیست که هیچ رابطه ای با 

اسالم رحمانی و محمدی ما ندارد. 
با  باید  اندیشمندان  و  فرهیختگان  شما  خالصه  و 
تدبیر  کنید،  بیشتر  و  بیشتر  را  امید  زیبایتان  نوشته های 
را بیشتر کنید، راه تدبیر را به دولت و ملت نشان دهید، 
شما هستید که باید وحدت را در سراسر کشورمان بیشتر 
کنید و شما هستید که باید تنش را با جهان کمتر و کمتر 
کنید و همزیستی مسالمت آمیز را برای سراسر جهان به 

ارمغان بیاورید.

پیام مهر و آگاهی
 رهبر معظم انقالب 

به جوانان سراسر جهان
متن سخنان رییس جمهوری در 

مراسم جایزه کتاب سال

من از شما می خواهم اجازه 
ندهید با چهره پردازی های موهن و 

سخیف، بین شما و واقعیّت، سّد عاطفی 
و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری 

بی طرفانه را از شما سلب کنند. امروز که 
ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی 
را شکسته است، اجازه ندهید شما را در 
مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.

تهیه و تنظیم مژده جانه 
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
مدرس و سردبیر نشریه  مرکز 1
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حضرت محمد )ص(
اخبار 



كسب رتبه اول 
مسابقات بين المللی 

قرائت  قرآن دانشجويان 
توسط قارى ايرانی

در مسابقات  بین المللی قرائت  
ایران  اسالمی  جمهوری  از  خزائی  وحید  قرائت  رشته  ،در  قرآن 
دانشجوی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 55  
موفق به کسب رتبه برتر شد. نماینده کشور مصر رتبه دوم را به 
دست آورد و نماینده کشور عراق نیز حائز رتبه سوم شد. وی در 
اصفهان  در  امسال  که  دانشجویان  عترت  و  قرآن  ملی  جشنواره 

برگزار شد نیز رتبه نخست رشه قرائت را از آن خود کرد.

دانشگاه جامع علمی كاربردى بايد به قطب علمی مهارت 
آموزى و كار آفرينی تبديل شود

جامع  دانشگاه  رئیس  اخباری  دکتر 
جلسه  پنجمین  در  کاربردی  علمی- 
نظام  راهبردی  سند  تدوین  "شورای 
ضمن  کاربردی"  ـ  علمی  آموزش 
کارکنان  تمامی  از  قدردانی  و  تشکر 
دلسوز و پر تالش دانشگاه بر 12 اصل 
کلیدی برای ادامه فعالیت های دانشگاه 

تاکید کردند. 

1( مأموریت اصلي نظام علمي ـ کاربردي تبدیل شدن دانشگاه جامع به "قطب 
علمي مهارت آفریني و کارآفریني" مبتني بر ثروت آفریني است.

 2( رویکرد "راهبردها" و اقدامات ضرورتًا باید از جنس "توسعه متوازن" و با 
توجه به اسناد باالدستی تنظیم گردد و به هیچ عنوان  نباید  استراتژی ها از 

جنس ماهیت ادغام پیش بینی شود.
3( منطبق بودن اهداف با "واقعیات جامعه و به ویژه بازارکار" باید به عنوان یک 
اصل مدنظر باشد. در بحث برنامه ریزی استراتژیک الزم است آرمان گرایی از 

جنس "قابل دسترس" تعیین گردد.
4( در راهبردهاي کلیدي الزم است "سیاست هاي اصل 44" مورد توجه خاص 

قرار گیرد و مأموریت هاي بخش خصوصي تقویت شود.
5( تمامی استراتژی های توسعه ای الزم است قابلیت انطباق با "طرح آمایش 
سرزمین و مطالعات ژئو" را داشته و این  طرح ها با دقت  بررسی، مطالعه و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
6( ارتباطات بین الملل و استفاده از تجربیات جهانی و خارج شدن از جزیره ای 

عمل کردن با اولویت منطقه و جهان اسالم یک اصل در نظر گرفته شود.
7( چابک سازی سیستم از نظر اداری و نیروی انسانی و عدم تصدی گری دولت 
بسیار جدی است. چراکه سنگینی بدنه دولت و مصرف گرایی ما را با مشکالت 

عدیده مواجه مي سازد.
8( برنامه های پیشنهادی الزم است بلند مدت و از طریق متدولوژی علمی و 

متناسب با برنامه های پنج ساله تنظیم گردد.
9( با توجه به اهمیت بحث پژوهش در مباحث مدیریتی و توسعه، الزم است 

"پژوهش موتور متحرک" سایر فعالیت های دانشگاه تلقی شود.
10( بحث بازبینی و "سازماندهی و ساماندهی مجدد نظام آموزشی" منطبق با 

"مباحث علمی روز دنیا" در راس اقدامات بعدی قرار گیرد.
"حداکثر  هزینه"و  "حداقل  زمان"،  "حداقل  ما  اقدامات  کلیدی  شعار   )11

بهره وری" است.
12("توسعه رشته ها" الزم است با لحاظ ویژگي ها و مأموریت هاي نظام علمي ـ 

کاربردي و "مبتني بر بازارکار"

آقای دکترفرهادی، وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشگاهیان گیالن:
 

بايد به سمت دانشگاه هاى مهارت گرا حركت كنيم.
آقای دکتر محمد فرهادی، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، در جمع دانشگاهیان دانشگاه 
تأکید کردند و فرمودند: جهت گیری دولت  دانشگاه های نسل سوم  ایجاد  بر  گیالن 
با محوریت  اندوزی و تولید ثروت  با فناوری، مهارت  اندازی دانشگاه ها  به طرف راه 
در  کیفی  توسعه  با  مرتبط  را  پایدار  توسعه  تحقق  وی  گراست.  مهارت  دانشگاه های 
از  امر  این  باشند و رشد کنند و  باید کیفی  انسانی  منابع  دانشگاه ها دانست و گفتند: 

طریق دانشگاه ها امکان پذیر است.
جناب آقای دکتر فرهادي، با اشاره به عدم نیاز به بسیاری از رشته های آموزشی در 
دانشگاه ها، خاطرنشان کردند: رشته های تحصیلی باید متناسب با نیاز کشور و منطقه 
باشد و تحصیالت تکمیلی و عالی در این زمینه آموزش داده شود. وزیر علوم، با اشاره 
به اینکه ایجاد دانشگاه های مهارت گرا باید مورد توجه باشد، یادآور شدند: دانشگاه ها 
باید در زمینه محیط زیست، آب و پسماند، قطب برطرف کردن مشکالت در جامعه 
باشند. دکتر فرهادی خاطرنشان کردند: باید به طرف توسعه تحقیقات پیش برویم و 
ارتباط با صنعت، کشاورزی و همکاری با ارگان ها حائز اهمیت است. ایشان بر استفاده 
از امکانات دیگر نهادها در راستای توسعه پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان در دانشگاه ها تأکید کرده گفتند: دولت مکلف به تهیه امکانات در دانشگاه 
هاست؛ اما استفاده از خّیران و کمک گرفتن از فارغ التحصیالن دانشگاه ها نیز مهم 
است. وزیر علوم، موضوع هبه و وقف در دانشگاه ها را مهم خواندند و متذکر شدند: 

در محیط های دانشگاهی، کمک خّیران برای حمایت علمی دانشمندان، حائز اهمیت 
است. همچنین دکتر فرهادی، در جمع مدیران اجرایی استان گیالن و رؤسای دانشگاه 
های این استان، اظهار داشتند: شرکت های دانش بنیان در دانشگاه های کشور فعال 
می شوند. ایشان، با بیان اینکه پژوهش از اولویت های وزارت علوم در دانشگاه هاست، 
راه  و  می شود  اندازی  راه  ها  دانشگاه  در  رشته ای  میان  تحصیلی  رشته های  افزودند: 

اندازی رشته ها و گرایش های تحصیلی در دانشگاه ها باید هدفمند شود.

اخبار دانشگاهی
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حضور پرشور دانشجویان و مسئوالن دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در مسیر آغازین راهپیمایی سی و 

ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

راهپیمایان  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
با سر دادن شعارهای  اهلل اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل  و 
و  انقالب  معظم  رهبر  )ره(،  امام خمینی  از حضرت  تصاویری  حمل  
پرچم جمهوری اسالمی ایران با مضمون پیروی از والیت و حمایت از 
انقالب و نظام بار دیگرخشم و انزجار خود را از دشمنان انقالب، نظام 

و استکبار جهانی اعالم کردند.

همچنین دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز با برپائی ایستگاه صلواتی 
از راهپیمایان پذیرایی کرد.



عضويت سركار خانم ميكائيلی در شوراى 
آموزش و كميسيون موارد خاص استان تهران 

دانشگاه جامع علمی – كاربردى 
سرکار خانم میکائیلی ،ریاست مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت 
تعاونی پیشتازان آئین زندگی به موجب حکمی از سوی معاونت محترم 
سنجش، خدمات آموزش و دانشجویی و نایب رئیس محترم شورای 
به  سال  دو  مدت  ،برای  دانشگاه  خاص  موارد  کمیسیون  و  آموزشی 
استان تهران  عنوان عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص 

منتخب گردیدند.

برگزارى كارگاه اموزشی بهداشت روان

کارگاه آموزشی بهداشت روان توسط خانم دکتر زهرا فرحزادی 
با حضور قائم مقام مرکز، سرکار خانم رجبی به مدت 16 

ساعت در مرکز آموزش علمی–کاربردی پیشتازان آئین زندگی 
در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.

کارگاه با محور اصلی، کلیات بهداشت روانی، اختالالت روانی 
)رفتار نوروتیک و سایکوتیک(، عوامل موثر در بهداشت روانی 

و مکانیسم های دفاعی، بهداشت روان معلولین، تاثیر فرهنگ، 
مذهب، خانواده و جامعه بر بهداشت روان، بهداشت روان در 
گروه های سنی مختلف، درمان اختالالت روانی برگزار شد.

كارگاه پژوهشی موفقيت تحصيلی در پرتو 
برنامه ريزى مدرن و يادگيرى سيستماتيك

با  پژوهشی  کارگاه 
موفقیت   « موضوع 
برنامه  پرتو  در  تحصیلی 
یادگیری  و  مدرن  ریزی 
حضور  سیستماتیک«با 
سرکار  محترم  مدرس 
مرکز  در  جانه  خانم 
گردید. برگزار  زندگی  آئین  پیشتازان  کاربردی   – علمی 

یادگیری  سبک  یادگیری،  تعریف  اصلی،  محور  با  کارگاه 
برای  روشهایی  وآموزش  موثر  مطالعه  های  ،شیوه 
گردید. برگزار  تمرکز  و  درسی  وری  بهره  افزایش 

كارگاه آموزشی مهارت تفكر نقادانه

کارگاه آموزشی با موضوع مهارت تفکر نقادانه باحضور جناب 
آقای بیگلربیگی در مرکز علمی – کاربردی پیشتازان آئین 

زندگی برگزار گردید.
بیان  و  نقادانه  و  تفکر خالق  تعریف  اصلی  محور  با  کارگاه 
اجزاء فرایند تفکر خالق شامل: ابتکار، تخیل، انعطاف پذیری، 
موانع تفکر خالق، ارتباط تفکر خالق و ضرورت وجود تفکر 
خالق و نقادانه در علوم، یادگیری دسته جمعی برگزار گردید.

بازديد معاون محترم موسسه آموزش 
عالی علمی – كاربردى بهزيستی و تامين 

اجتماعی از مركز علمی – كاربردى 
پيشتازان آئين زندگی

جناب آقای دکتر جوادی معاون محترم موسسه آموزش 
عالی علمی – کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی و دو 
نفر از مدیران محترم موسسه، جناب آقای دکتر نافعی و 
سرکار خانم کاکایی از مرکز علمی – کاربردی پیشتازان 

آئین زندگی بازدید کردند.
در مالقات صورت گرفته فی ما بین مسئولین موسسه و 
ریاست و مسئولین مرکز در خصوص ایجاد هرچه بیشتر 
تعامالت علمی و پژوهشی ،در جهت ارتقاء سطح آموزش 
و بار علمی کارآموزی دانشجویان و فارغ التحصیالن و 
افزایش ثمربخشی آموزش های مهارتی بحث و گفتگو 

صورت گرفت.

تهیه و تنظیم: 
پریسا سعیدی

کارشناس فرهنگی مرکز
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آيين زندگي     شماره 16
ن زندگی

شتازان آئی
اخبار  پی

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

تجديد ميثاق با آرمان هاى بنيان گذار كبير انقالب اسالمی

مرکز  مسئولین  و  مدرسین  دانشجویان، 
آئین  پیشتازان  علمی–کاربردی  آموزش 
زندگی در روز سه شنبه 14بهمن ماه1393                                                                                                                                          
با  )ره(  امام  مطهر  مرقد  در  حضور  با   
آرمانهای بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 

تجدید میثاق نمودند.



معرفی رشته
 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

مقطع کارشناسی حرفه ای
تعریف:

از  است  عبارت  دبستانی  از  پیش  پرورش  و  آموزش 
آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین کالس 
کودک  زندگی  سال  ششمین  پایان  در  دبستان  رسمی 
ادامه می یابد. در چنین سال هایی کودکان مراحل مهم 
و حساس زندگی خود را از جهات شخصیتی، اجتماعی و 
آموزشی پشت سر می گذارند. تحقیقات علمی گسترده 
از لحاظ رشد  اولیه زندگی  ثابت کرده است که 6 سال 
وهوش و شکل گیری شخصیت، دورانی سرنوشت ساز 
بوده و به همین لحاظ از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ضرورت و اهمیت:
مسئله  ما  در کشور  دبستان  از  پیش  پرورش  و  آموزش 
معطوف  بدان  شایانی  توجه  تاکنون  و  بوده  جدید  ای 
نگردیده است. در روند جامعه ی کنونی ما، نقش آموزش 
و پرورش در توضیح و تشریح ارزش های انسانی حاکم 
بر جامعه و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود 
بر مبنای روابط بین فردی و اجتماعی از اهمیت خاصی 
از تحقیقات روان شناسان  نتایج حاصل  برخوردار است. 
و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات 
مراکز تربیت کودکان در دوره های پیش از دبستانی نه 
اولیه  نیازهای  تأمین  و  کودکان  از  محافظت  برای  تنها 
آنها، بلکه برای اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده 

مورد نیاز آنها نیز در نظر گرفته شده است. 
این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیت و آموزش از 
نیازهای  از طرف دیگر  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
و  عقلی  حرکتی،  حسی،  نظر  نقطه  از  کودکان  فردی 
متعهد،  مربیان  پرورش  به  را  جامعه  احتیاج  اجتماعی، 

دلسوز، آگاه و عالقه مند نشان می دهد.

هدف:
و  آموزش  با  آشنا  ماهر  و  ای  کارشناس حرفه  1.تربیت 
ابتدایی  های  پایه  و  دبستان  از  پیش  مقطع  در  پرورش 

مقطع دبستان
2.تربیت کارشناس حرفه ای و ماهر برای برنامه ریزی 

آموزش های پیش دبستانی
و  مدیریت  جهت  ماهر  و  ای  حرفه  کارشناس  3.تربیت 

سرپرستی مراکز پیش از دبستان

قابلیت هاوتوانمندي هاي حرفه اي 
فارغ التحصیالن 

1.توانایی آموزش به کودکان در مراکز پیش از دبستان و 
پایه های اول تا سوم دبستان

خانواده  و  کودکان  با  مطلوب  در سطح  تقابل  2.توانایی 
و  دبستانی  پیش  آموزش  مراکز  کارکنان  و  آنان  های 

دبستانی
از دانش روان شناسی کودک در  بهره گیری  3.توانایی 
تعامل با آنها در مراکز آموزش پیش دبستانی و دبستانی

آموزش  مراکز  در  کودکان  آموزش  بر  نظارت  4.توانایی 
پیش دبستانی و دبستانی

ساالنه  بندی  بودجه  و  آموزشی  ریزی  برنامه  5.توانایی 
مراکز آموزش پیش دبستانی و دبستانی

تنگناهای  رفع  و  مربیان  کار  از  ارزشیابی  6.توانایی 
آموزشی در مراکز آموزش پیش دبستانی و دبستانی

مشاغل قابل احراز:
ـ  )مهدکودک  دبستانی  پیش  آموزش  مراکز  1.مؤسس 

آمادگی(
2.مدیر مراکز پیش دبستانی )مهدکودک ـ آمادگی(

3.مدیر برنامه ریزی آموزش مراکز پیش دبستانی
4.سرپرستی قسمت های داخلی مراکز پیش از دبستان

مکان های هدف:
1.وزارت آموزش و پرورش

2.سازمان بهزیستی
3.شهرداری ها

4.کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان
5.بخش خصوصی

6.مراکز آموزش پیش دبستانی، وزارت خانه ها و دانشگاه 
ها

نیازهای جامعه:
همه ی کودکان شایسته مراقبتی هستند که به پرورش 
رشد بدنی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی و اخالقی آنها منجر 
ما،  فرهنگ  جمله  از  ها،  فرهنگ  از  بسیاری  در  گردد. 
تربیت  در  مهمی  بسیار  نقش  و  مسئولیت  مادر  و  پدر 
تواند  می  خانواده  که  نیست  شکی  دارند.  خود  کودکان 
بهترین مربی تربیتی برای کودکان محسوب شود. از اهم 
مسایلی که باعث می شود این امر تحقق نیابد می توان 
وظایف  تقسیم  عدم  زندگی صنعتی،  های  پیچیدگی  به 
بین اعضای خانواده، شرایط نامطلوب اقتصادی و کافی 
نیازهای  شناخت  مورد  در  والدین  های  آگاهی  نبودن 

فرزندان شان اشاره کرد. 
با توجه به نیاز جامعه به کودکان برای ساختن آینده ای 
پویا، آموزش و پرورش پیش دبستانی با تربیت مربیانی 
شایسته و با دانش کافی  می تواند در رشد همه جانبه 
کودکان و بالندگی اجتماع نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. 

تهیه و تنظیم
حسن بقایی
مسئول نظارت، برنامه ریزی و امور مدرسان مرکز

رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایران با 
تاکید بر این که میوه و سبزی های تازه، دسته ای مهم 
از مواد غذایی محسوب می شوند که حتمًا باید در هنگام 

آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرند، گفت: 

ی  ن ها ا کسید نتی ا آ
د  جو در میوه و سبزی ها نقش حیاتی در سالمت ریه ها مو

دارند. آلودگی هوا در فصل زمستان با پدیده وارونگی هوا 
تشدید می شود. این روزها آلودگی هوای تهران، حتی در 
حد هشدارش هم کسی را متعجب نمی کند و توصیه ها 
بیماران  قلبی،  بیماران  مانند  آسیب پذیر  گروه های  به 
نشستن  خانه  به  را  آنها  که  بچه ها  و  سالمندان  آسمی، 
دعوت می کنند به طور پیاپی در رسانه ها شنیده و خوانده 
می شود. اما کم کردن سفرهای درون شهری تنها راهی 
نیست که در مواقع آلودگی هوا باید در پیش گرفت. برای 
آثار و عوارض منفی آلودگی هوا نوع تغذیه نیز  کاهش 

نقش مهمی دارد.
و  غذا  علمی  انجمن  رئیس  االسالم،  شیخ  ربابه  دکتر 
تغذیه حامی سالمت ایران در گفت و گو با روزنامه ایران 
معرض  بیشتردر  دارند  کلسیم  کمبود  که  افرادی  گفت: 

خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند.

این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه هوای آلوده حاوی 
ترکیبات اکسید کننده و سمی است، می گوید: بدن انسان 
همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود دارد واکنش 
التهابی نشان می دهد اما ترکیبات آنتی اکسیدانی از این 

فعالیت ها ممانعت به عمل می آورد.
وی یکی از راه های پیشگیری از آلودگی هوا را 
اشباع کردن بدن از ریز مغذی های کلسیم دار 
نظیر لبنیات می داند و می گوید: گیرنده های فلزات دو 
ظرفیتی در بدن انسان به صورت رقابتی عمل می کنند 
نیاز  مورد  فلزات  با  قباًل  گیرنده ها،  این  که  صورتی  در 
بدن مانند آهن و کلسیم اشباع شده باشند، بدن کمتر در 

معرض آلودگی با سرب قرار می گیرد.
شرایط  با  مقابله  برای  راهی  را  مناسب  تغذیه  وی 
می داند  افراد  سالمت  بر  آن  مضرات  و  هوا  وارونگی 
و می گوید: تغذیه متعادل و مناسب با در دسترس قرار 
دادن مواد مغذی که هر یک به طریقی بافت های بدن 
می کنند،  یاری  آالینده  ذرات  مخرب  آثار  برابر  در  را 

نقش مؤثری در حفظ سالمت بدن دارد.
در  توجه  و  دقت  با کمی  می توانیم  وقتی  می گوید:  او 
انتخاب غذای مصرفی و موادی که در طی روز تغذیه 
می کنیم، تهاجم آالینده ها را تحت کنترل در آوریم و 

جان سالم به در بریم، چرا این کار را نکنیم؟
آلودگی  مضرات  با  مقابله  در  اکسیدان ها  آنتی  نقش 
غذا  علمی  انجمن  رئیس  گفته های  از  دیگری  بخش 
او  می دهد.  تشکیل  را  ایران  سالمت  حامی  تغذیه  و 
مانند  آنتی اکسیدان هایی  باره می گوید: خواص  این  در 
ویتامین  C ،E، بتاکاروتن، سلنیوم و روی نقش قابل 
غیرفعال  و  بدن  التهابات  از  جلوگیری  در  مالحظه ای 

شدن رادیکال های آزاد موجود در هوای آلوده دارند.
غذایی  مواد  نوع  چه  از  آلوده  روزهای  در  که  این  اما 
استفاده کنیم سؤالی است که دکتر شیخ االسالم درباره 
از  مهم  دسته ای  تازه،  سبزی های  و  میوه  می گوید:  آن 
در هنگام  باید  مواد غذایی محسوب می شوند که حتمًا 
متخصص  این  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  هوا  آلودگی 
آنتی اکسیدان های  می دهد:  توضیح  تغذیه 
موجود در میوه و سبزی ها نقش حیاتی 

در سالمت ریه ها دارند.
محققان  تحقیق  تازه ترین  به  اشاره  با  وی 
این  نتایج  می گوید:  لندن  جورج  بیمارستان 
میوه ها  بین  در  سیب  می دهد  نشان  تحقیق 
بر دستگاه تنفسی داشته و  را  تأثیر  بیشترین 
است.  تأثیرگذار  ارگان  این  فعالیت  بهبود  در 
چرا که وجود ماده ای به نام پکتین در سیب، 
از بدن دفع می کند  سرب را به طور کامل 
و هر قدر مصرف سیب در طول روز بیشتر 
باشد نتایج مفید تری برای سالمت بدن به 
همراه خواهد داشت البته مصرف نارنگی، 
پرتقال، انار و سبزی هایی از قبیل سیر، پیاز، کلم بروکلی 
و سایر کلم ها، گوجه فرنگی و کاهو نیز در روزهایی که 
نتایج مفیدی  اوج خود می رسد می تواند  به  آلودگی هوا 

داشته باشد.
ایران  حامی سالمت  تغذیه  و  غذا  علمی  انجمن  رئیس 
در پایان توصیه می کند: به هر ترتیب اگر در شهرهای 
پرجمعیت و آلوده زندگی می کنید، روزانه خوردن حداقل 
دولیوان شیر، 400 گرم سبزی و میوه تازه، غالت سبوس 

دار و یک سیب را در طول روز فراموش نکنید.

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

http://yekfenjansalamat.ir:منبع
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چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد. امام حسين)ع(



شاید بزرگ ترین اشتباهی که موقع نه گفتن می کنیم 
این باشد که از نه شروع می کنیم. نه ما از چیزی سر 
چشمه می گیرد که مخالف آن هستیم. فر ایند نه مثبت 
از ما می خواهد که درست عکس این کار را انجام دهیم 

و نه خود را بر پایه چیزی بگذاریم که می خواهیم. 
خیال نکنید که اصلی ترین مانع برای نه گفتن موفقیت 
آمیز وجود طرف مقابل  است هر قدرهم طرف مقابل 
ما آدم بد غلقی باشد باز هم مانع اصلی خودمان هستیم. 

*از واکنش احساسی تا واکنش خالقانه 
داریم  تمایل  شدت  به  مان  بودن  انسان  حکم  به  ما 
نسبت به مسائلی که مطابق میل مان نیستند واکنش 
نشان بدهیم. یعنی با احساسات شدید ولی بدون هدف 
مشخص با آنها برخورد کنیم. ما انسان ها ماشین های 
واکنشی هستیم و »نه« های ما اغلب احساسی و فاقد 

وجدان  عذاب  سر  از  ما  هستند.  خالقیت 
سازش می کنیم، از سر خشم حمله می کنیم، 
کشیم.  می  کنار  را  خودمان  ترس  سر  از  و 
برای اینکه از این دام سه وجهی نجات پیدا 
و  نگر  آینده  مبتکر،  های  آدم  به  باید  کنیم 
نوع  سرهر  از  پس  شویم.  تبدیل  مند  هدف 
وجدان،  عذاب  یا  ترس  مثل  منفی،  احساس 
کاری نکنیم. در وضعیتی که می خواهیم نه 
بر هدف،  و  بکشیم  نفس عمیقی  باید  بگوییم 
از  دیگر  عبارت  به  کنیم.  تمرکز  بله  بر  یعنی 
واکنش احساسی و تمرکز بر نه فاصله بگیریم 
و در عوض به سمت واکنش خالقانه و تمرکز 

بر بله تغییر جهت بدهیم.
 

*صبر کن ، برو به بالکن 
دیگران  بتوانیم  که  نداریم  را  شانسی  هیچ  ما 
اینکه قبل  تاثیر خود قرار دهیم مگر  را تحت 
از همه بتوانیم واکنش ها و احساسات طبیعی 

یک  به  خواهیم  می  وقتی  کنیم.  مدیریت  را  خودمان 
رفتار توهین آمیز یا درخواست نا بجا »نه« بگوییم بسیار 
طبیعی است احساس عصبانیت کنیم. یادمان باشد خشم 

می تواند ما را کور کند. 
هنگام شتاب برای »نه« گفتن، خیلی راحت می توانیم 
چشم انداز پاداشی را که به دنبال آن هستیم از نظر دور 
طرف  واکنش  پیشاپیش  که  ترتیب  این  به  داریم؛  نگه 
خودمان  از  و  کنیم  مجسم  مان  گفتن  نه  به  را  مقابل 
بپرسیم او درباره ما چه فکر می کند یا چه کاری می کند 

یا بر سر رابطه ما چه می آید. 
فراموش نکنیم که خشم می تواند ما را کور کند، ترس 
تواند ما  نموده و عذاب وجدان می  را فلج  ما  تواند  می 
به  رو  آن  با  که  چالشی  اولین  بنابراین  کند.  ضعیف  را 
رو هستیم چالش درونی است. جالب اینجاست که این 
حرکت درونی با یک توقف شروع می شود. درنگ و تامل 
گاهی  که  را  ما  طبیعی  واکنش  چون  است  مهم  بسیار 
اشتباه است متوقف می کند و زمان الزم برای فکر کردن 
برایمان فراهم می کند و در نهایت به ما کمک می کند 
که تا »بله« مان را به درستی آشکار کنیم. شاید استعاره 
استعاره  باال  شرایط  توصیف  برای  بالکن«  به  ی«رفتن 
ی خوبی باشد. بالکن بخشی مجزا از سایر قسمت های 
ذهن ماست که هر زمانی که بخواهیم می توانیم به آن 
بازیگری  همانند  را  خود  ای  لحظه  پیداکنیم.  دسترسی 
تصور کنید که می خواهید دیالوگی را)یعنی »نه« خود را( 
بگویید. حاال خود را در بالکنی تصور کنید که مشرف 
به همه است. از بالکن می توانید صحنه ی زیر پایتان 
را به خوبی ببینید. بالکن مکانی آرام، روشن و مشرف 
به همه چیز است. از چشم انداز بالکن خیلی راحت تر 

می توانید بله ی پشت سر نه خودتان را آشکار کنید. 

*کمی به خودتان فرصت بدهید 
فکر  برای  زمان  دنیا،  در  چیز  ترین  کمیاب  روزها  این 
که  باشید  هایی  فرصت  دنبال  به  بنابراین  است؛  کردن 
اگر  بله خود فکر کنید.  بروید و درباره  بالکن  به  بتوانید 
می خواهید زمانی داشته باشید تا مسئله ی مورد نظرتان 
را بررسی کنید، بی درنگ بهانه ای معمولی و تکراری 
کار  این  از  مانع  نوعی  به  و  کند  می  خطور  ذهنتان  به 
می شود. سعی کنید در برابر چنین وسوسه ای مقاومت 
کنید. اگر طرف مقابل خواسته ای نامعقول از شما داشت، 
سعی کنید زمانی را صرف فکر کردن درباره چگونگی نه 
گفتن کنید. برای مثال: »بگذار اول فکر کنم خودم میام 
پیشت«، »باید با شریکم مشورت کنم«، »ببخشید ولی 
االن زمان مناسبی برای حرف زدن درباره ی این مسئله 

نیست، بگذار بعد از ظهر باهم حرف بزنیم.«
اگر از طرف مقابل رفتار بد و توهین آمیز دیدید می توانید 
از عبارت هایی مانند: »پنج دقیقه استراحت«، »چرا کمی 

به خودمون استراحت ندیم« و... استفاده کنیم. 

کلماتی مثل بله و خیر عبارت های مهمی 
هستند اما عبارت »یک دقیقه صبرکن« گاهی 

از این ها هم مهم تر است. 

بگویید  »خیر«،  یا  »بله«  بگویید  دانید  نمی  که  گاهی 
»یک دقیقه صبر کن«. این جمله به شما زمان می دهد 
که تصمیم گیری درستی داشته باشید. در این زمان می 
یا  بیرون بروید، سکوت  اتاق  از  ایجاد وقفه  توانید برای 
قدم  بروید  کنید  می  خشم  احساس  اگر  کنید،  مشورت 
بله  بین  اساسی  کار همان فرق  این  کنید.  و فکر  بزنید 

مبتکرانه و نه انفعالی و بی اثر است.
 

*به احساس خود گوش دهید 
آنچه باعث می شود ما به رفتار و خواسته طرف مقابل 
منفی  هیجانی  احساسات  دهیم،  نشان  نامعقول  واکنش 

ماست. 
کناره  یا  سازش  سمت  به  را  ما  وجدان  عذاب  و  ترس 
گیری سوق می دهد. در حالی که خشم ما را به حمله 
وا می دارد. حاال که روی بالکن هستید و احساسات تان 
را تحت اختیار دارید، می توانید یک مرحله جلوتر بروید. 
برای این کار انگیزه های اصلی تان را برای »نه« گفتن 
رو کنید. یک روش ساده اما قدرتمند، این است که این 
سوال جادویی را از خودتان بپرسید :« چرا؟«. الزم است 
مدام از خودتان سوال کنید »چرا؟« دلیلش هم این است 
که سوخت مورد نیاز برای »نه« موثر از نوع موضع گیری 
تان به دست نمی آید بلکه در پشت آن پنهان است. به 
عبارت دیگر منافع پنهان تان در بله ی شما نهفته است...

احساس  ندای  به  نیازهایتان  رو کردن  *برای 
تان گوش بدهید 

احساسات شعور دارند. آنها زبانی اند که نیازهای اصلی 
تان از آن استفاده می کنند تا به شما بفهمانند برآورده 

شان نکرده ایید. مثال ترس ما را از تهدید خطر احتمالی 
ما می گوید چیزی در وضعیت  به  آگاه می کند، خشم 
فعلی اشتباه است و باید درست شود، عذاب وجدان می 
حساس  مهم  روابط  به  نسبت  دهد  هشدار  ما  به  تواند 

باشیم  و... 

*»بله« خود را متبلور کنید 
حاال که عمیق ترین خواسته ها، نیازها و ارزش هایتان 
را رو کرده اید می توانید آنها را به یک »بله » قدرتمند 
تبدیل کنید. »بله« شما در واقع قصدتان برای محافظت 
به سوی آن ها  پیشرفت شما  و  از خواسته های اصلی 
است. نیازها و ارزش ها مبدا سفر شما هستند. به عبارت 
دیگر، شما فقط یک خواسته ندارید بلکه تعهد می کنید 
که آن را برآورده کنید. همان طور که مهاتما گاندی می 
نمی  دست  به  جسمانی  قدرت  از  واقعی  »قدرت  گوید: 
آید، بلکه از اراده ی تسخیر ناپذیر سرچشمه می گیرد«.

*احساسات را به تصمیم قطعی تبدیل کنید 
وقتی هدف  را مشخص کردید، حاال وقت آن است که 
به آن انرژی بدهید. این انرژی می تواند از احساساتی که 
به خوبی مهار شده اند، نشئت بگیرد. احساسات عالوه بر 
این که به شما عالیم هشدار دهنده درباره ی وجود نیاز 
های برآورده نشده را می دهند، کارکرد حیاتی دیگری 
را  شما  حرکت  برای  الزم  سوخت  آنها  دارند.  هم 
مناسب  اقدام  به  را  ما  احساسات  کنند.  می  فراهم 
وا می  مان  اصلی  از خواسته های  محافظت  برای 
دارند و به ما شجاعت و قاطعیت این اقدام را می 

دهند. 
برای حرکت از احساسات منفی به هدف مثبت، اول 
بپذیرید.  را  آنها  وجود  و  کنید  نگاه  احساساتتان  به 
سپس رد پای آن ها را تا رسیدن به خواسته ها و 
نیازهای برآورده نشده تان دنبال کنید. همچنان که 
دهید،  می  گوش  خود  احساسات  به  وجود  تمام  با 
مثبت  به  را  ها  آن  منفی  احساسی  بار  کنید  سعی 

تبدیل کنید. 
ندارد؛  وجود  منفی  و  بد  احساس  هیچ  درحقیقت، 
احساساتی که به نظر ما بد می آیند، فقط به گونه 
ای منفی شارژ  شده اند. بنابراین به صورت بالقوه 
می توانند به گونه ای مثبت شارژ شوند. احساساتی 
مثل ترس و خشم، هم می توانند مخرب باشند و 
ها  آن  با  چطور  شما  که  دارد  بستگی  سازنده؛  هم 

برخورد می کنید.
 هدف شما چیزی نیست که آن را ابداع کنید، بلکه چیزی 
است که آن را از خواسته ها و نیازهای تان متبلور می 
این  بدهد  واقعی  قدرت  شما  به  تواند  می  آنچه  سازید. 
یک  در  را  خودتان  مختلف  های  انگیزه  تمام  که  است 
هدف مشخص و متمرکز در »بله« خودتان جمع کنید. 

  
*رو کردن»بله« سه کار مفید برایتان انجام می 

دهد  
1ـ به شما قدرتی مثبت برای نه گفتن می بخشد. حاال 
می توانید روی پاهای خودتان بایستید و الزم نیست به 
کمک دیگران امید ببندید. نه شما می تواند برای دفاع از 

خواسته هایتان باشد نه علیه طرف مقابلتان . 
2-به جای این که با نه گفتن طرف مقابلتان را رد کنید، 
می توانید خیلی راحت به چیزی بله بگویید که از همه 
اینکار به شما احساس جهت  ارزشمند تر است.  برایتان 
می  خود  نه  با  که  دانید  می  چون  دهد.  می  بودن  دار 

خواهید به کجا بروید. 
3ـ به شما انرژی می دهد. حاال دیگر برای »نه« گفتن 
و ماندن بر سر آن در صورت مواجهه با مخالفت، سوخت 
الزم را دارید. حاال که بله خودتان را رو کردید وقت آن 

هست که »نه« خود را تقویت کنید.
 

تهیه و تنظیم:
مهدیه خدابخش و پرستو سعیدی
 دانشجویان کاردانی مددکاری خانواده

چگونه برای 
»نه«  گفتن  »بله« خود را 

قدرتمند سازیم
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آيين زندگي     شماره 16
ک زندگی

سب
پيروزى آن نيست كه هرگز زمين نخورى، آنست كه بعد از هر زمين خوردنی برخيزى. مهاتما گاندى



سبک زندگی  و مصرف گرایی
اگرچه مباحث مربوط به سبک زندگی به ویژه در حوزه 
جدی  توجه  لیکن  دارد،  طوالنی  سابقه  شناسی  جامعه 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  با  بحث  این  به 
شمالی  خراسان  در  جوانان  و  مردم  جمع  در  همایشی 
انقالب  رهبر  دیدار  این  در  شد.  آغاز   1391 درمهرماه 
اسالمی با طرح سوال های کلیدی از جمله سوال های 
زیر توجه همگان به خصوص مجامع علمی و فرهنگی 
را به سبک زندگی ایرانی- اسالمی، جلب کردند و از آن 
پس بود که موج تازه ای از بحث و نظر در این زمینه در 

کشور آغاز شد.
رواج  گرایی  ما مصرف  مردم  از  بسیاری  بین  در  چرا   •
دارد؟ آیا مصرف گرایی افتخار است؟ مصرف گرایی یعنی 
این که ما هرچه گیر می آوریم، صرف اموری کنیم که 

جزئی از ضروریات زندگی ما نیست.
چه  است؟  خوب  است؟  بد  چیست؟  گرایی  تجمل   •
کنیم  کار  چه  است؟  خوب  چقدر ش  است؟  بد  قدرش 
که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ )برداشتی از 

بیانات رهبر انقالب( 
ادبیات  در  زندگی«  »سبک  بحث  بودن  نو  به  توجه  با 
شناسی  آسیب  به  اجمال  به  کشور،  گفتمانی  فضای  و 

مصرف گرایی درجامعه می پردازیم.  

مصرف به عنوان سبک زندگی
یکی از شاخصه های مصرف گرایی، مصرف به عنوان 
از  از گذر  سبک زندگی است. اساسًا مصرف گرایی بعد 
یعنی دوران مصرف  دوران های مختلف حیات خویش 
هم  برای  مصرف  دوران  منزلت،  کسب  و  تفاخر  برای 
خوانی با طبقه اجتماعی خاص، دوران مصرف برای تمایز 
از طبقات اجتماعی دیگر و دوران مصرف برای ساخت 
عنوان  به  مصرف  دوران  به  اکنون  نهایت   در  هویت، 
سبک زندگی رسیده است. یعنی دقیقا تنها و تنها آنچه 
که سبک زندگی یک فرد را در جامعه شکل می دهد، 
مصرف آن فرد است. البته این نوع از مصرف تنها شامل 
مصرف کاالهای مادی نمی شود بلکه مصرف نشانه ها و 
نمادها، مصرف کاالهای فرهنگی نظیر کتاب، موسیقی، 
انواع تفریح ها و سرگرمی ها، حضور در نمایشگاه ها و 

سینماها و مانند آن را نیز دربرمی گیرد. 
فرهنگ  در  زندگی  اصطالح سبک  کارشناسان،  نظر  به 
بیان  فردیت،  معادل  یا  ضمنی  معنای  معاصر  مصرفی 
کرده  پیدا  سبک  بر  مبتنی  خودآگاهی  یک  و  خویشتن 
است که مواردی چون پوشاک، طرز صحبت کردن، وقت 
گذرانی، ترجیح های خوردنی و نوشیدنی، منزل، اتومبیل، 
باید به  را  انتخاب محل تفریح و سایر کارهای شخص 
عنوان شاخص های فردیت و سلیقه ی مصرف کننده به 
حساب آورد. همه ی مواردی که فیترستون بدان اشاره 
می نماید در واقع بخشی از سبک زندگی است که توسط 

مصرف کننده  تعیین می شود. 
تحلیل رفتاری اهداف مصرف کنندگان از مصرف گرایی،

این که چنین رفتارهای مصرفی از کجا نشأت می گیرد 
و انگیزه های آن، موضوعی است که هم اقتصاد دانان 
و هم جامعه شناسان و هم روان شناسان را چند ده  ای 
است که مشغول خود ساخته است. بنابراین برای شناخت 
مصادیق مصرف گرایی باید به این انگیزه ها توجه نمود. 
انگیزه  به  را  ما  متخصصین  از  دسته  سه  این  تحقیقات 

های زیر رهنمون می سازد. 

حفظ ظاهر
آنچه در فرهنگ مصرف گرایی بسیار حائز اهمیت است 
نگه داشتنی ظاهر است به نحوی که فرد از دید دیگران، 
جذاب، شیک، با پرستیژ باال و هماهنگ با مد روز باشد. 
اما این مسئله دیگر موضوعیت خود را در محیط خصوصی 
خانه از دست می دهد چرا که در آنجا فرد، دیگر انگیزه 
در  بالعکس  اما  یابد  نمی  اصالح ظاهر خود  برای  های 
محیط بیرون خانه و به ویژه در محل کار و میهمانی ها 
این امر یک مسئله ی حیاتی و ضروری است که عدم 
رعایت آن منجر به کاهش اعتبار و شخصیت و موقعیت 

اجتماعی فرد خواهد شد. 

بیان شخصیت و هویت
سبب  غربی،  تمدن  در  ویژه  به  هویت  بحران  چالش 
بر نقش  از مارکسیسم و تمرکز  از گذر  بعد  شده  است 
شخصیت  زیربنای  عنوان  به  شغلی  و  تولیدی  های 
سبک  و  مصرف  الگوی  مصرف،  اکنون  افراد  هویت  و 
زندگی مبتنی بر مصرف در جامعه سرمایه داری توانسته 
نماید.  معرفی  را  خود  زا  هویت  اصلی  عامل  عنوان  به 
این است  از شاخص های مصرف گرایی  بنابراین یکی 
که به شکلی از نشان دادن هویت تبدیل شده است. در 
با  تقریبًا مترادف  لفظ شخص و مصرف کننده  واقع دو 

یکدیگر شده اند.
 همیلتون معتقد است امروزه خرید، تا اندازه ای تالشی 

است برای خلق یا تجدید مفهومی از خویشتن.
که  اشیائی  اکتساب  ی  وسیله  به  نمادین  طور  به  ما 
کمبودهای ادراکی ما را جبران می کنند، خود را کامل 
می کنیم. بنابراین به نظر می رسد انسانی که از درون از 
ارزش های انسانی تهی باشد، ارزشمندی و اعتبار خود 
را بیرون از وجود خود و با کاالهای مصرفی تأمین می 

نماید. 

برتری جویی بر دیگران
ی  ریشه  کانادایی  ی  برجسته  اقتصاددانان  از   یکی 
مصرف گرایی یا به تعبیر دیگر مصرف افراطی کاالهای 
لوکسی و تجمالتی و منزلتی را در حس برتری جویی 
انسان و تحقیر مقام دیگران می داند و معتقد است فرد 
را داشته  با خرید کاالهای لوکس چیزهایی  می خواهد 
طریق  از  و  باشند  داشته  توانند  نمی  دیگران  که  باشد 
نمایش و تظاهر به آن، برتری خود را بر دیگران اثبات 
خود  بر  مبتنی  مصارف  است  معتقد  همچنین  وی  کند. 
برتربینی موجب افزایش شکاف اجتماعی و اقتصادی بین 
سرمایه داران و کارگران و در نتیجه از میان رفتن انسجام 
اجتماعی خواهد شد. وی خود برتربینی طبقه ی سرمایه 
دار را عامل فساد و تباهی اجتماعی و اقتصادی جامعه 
داند.  اقتصادی می  رونق  و  برای رشد  عواقبی  دارای  و 
البته نگاه به کاالهای منزلتی، در اقتصاد سرمایه داری، 
به عنوان عامل عقب رفت و ضد رشد و توسعه اقتصادی 
تلقی می شود. هر چند شاید به عنوان یک عامل اخالقی 
بتوان آنرا پذیرفت اما بر خالف منافع عموم جامعه است.

  
رهبر انقالب: پوسته فرهنگ غربی پیشرفت 
ظاهری است اما، باطن آن »سبک زندگِی 

مادِی شهوت آلوِد گناه آفرین هویت زداِی ضد 
معنویت« است.

شهید سید مرتضی آوینی معتقد بود که »مصرف یکی از 
ارکان نظام اقتصادی غرب است، چرا که اصواًل عرضه 
و تولید بیشتر هنگامی ضرورت پیدا میکند که تقاضا و 
مصرف بیشتر در جامعه موجود باشد و تقاضا و مصرف 
نیازهای  است.  مبتنی  تبلیغات  بر  مستقیمًا  نیز  بیشتر 
اشباع  طبیعی  حد  از  وقتی  و  است  محدود  بشر  حقیقی 
گرایشی  و  میل  او  وجود  در  دیگر  )سیر شدن( گذشت، 
برای مصرف باقی نمی ماند. بنابراین، تنها راه هایی که 
برای تشویق و ترغیب جامعه به مصرف بیشتر باقی می 
ماند، این است که از یک سو کاالهای مصرفی جال و 
تزیین و تنوع بیشتری پیدا کنند و از سوی دیگر با ایجاد 
گرایش هایی انحرافی مثل مدگرایی و تجددطلبی و… 
البته  کنیم.  ایجاد  مصرف  برای  بیشتری  تقاضای  او  در 
بازار و جست و جوی  نیز وجود دارد: توسعه  راه سومی 
بازارهای جدید؛ یعنی همان انگیزهایی که به استعمار نو 

منتهی شده است.«
برای حفظ سیستم کنونی اقتصاد آزاد و دستاوردهای آن 
از  باید  که فرآورده ی تمدن کنونی مغرب زمین است، 
یک سو دوام و ماندگاری تولیدات کارخانه ها را تقلیل داد 
و از سوی دیگر مردم را به مصرف هر چه بیشتر و اسراف 
برای  دنیا حتی  مردم  که  این  تصور  کرد.  وادار  تبذیر  و 
لحظه ای به نیازهای حقیقی خویش و الگویی متناسب 
اقتصاددان  یک  برای  بازگردند،  انسان  واقعی  حوائج  با 

وحشتناک ترین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. 
اگر حتی برای یک لحظه چنین اتفاقی در دنیا بیفتد و 
مردم فقط برای یک لحظه، درست به اندازه نیاز واقعی 
توسعه صنعتی  کنونی  روند  ادامه  کنند،  خویش مصرف 
که  شد  خواهد  عظیم  هایی  بحران  و  مخاطرات  دچار 

تصور آن بسیار دشوار است.

 سبک زندگی اسالمی- ایرانی
از زندگی و سبک زندگی بر مبنای  تفسیری توحیدی 
مدارانه  انسان  زندگی  سبک  از  متفاوت  خدامحوری 

غربی هست.
دینی  های  آموزه  به  توجه  تأثیرگذار،  منابع  از  یکی 
اصالح  و  تغییر  ایجاد،  در  تواند  می  که  است  بومی  و 
قرار گیرد.  توجه  مورد  الگوی مصرف  و  زندگی  سبک 
که  کند  می  تأکید  مسلمانان  به  اسالم  مثال،  برای 

را  خود  نیازهای  و  شوند  مند  بهره  الهی  های  نعمت  از 
برآورده سازند )ملک، 15؛ یس، 34 و 35؛ سبأ، 15؛ نحل، 
114؛ طه،81؛ بقره، 172؛ مائده، 87 و 88(. بهره مندی و 
مصرف بهینه و دور از اسراف و تبذیر مورد تأکید اسالم 
است و مسلمانان از رهبانیت و سخت گرفتن بر خود و 
افراد در اسالم به  اند. اصواًل مصرف  خانواده نهی شده 

صورت کلی به پنج دسته تقسیم می شود:
الف( مصارف واجب که به منظور تأمین نیازهای ضروری 
خود و افراد تحت تکفل و انجام واجبات عبادی استفاده 

می شوند، مانند خوراک و پوشاک و حج تمتع.
الهی،  منظور جلب رضای  به  که  ب( مصارف مستحب 
اهداف خداپسندانه و خیرخواهانه و کسب ثواب صورت 

می گیرند.
ج( مصارف حرام که در راه های نامشروع و حرام و در 
مواردی که از حد شرعی و نیاز خارج است استفاده می 

شوند.
د( مصارف مکروه که شامل مصرف بیش از حِد متعارف 

و همچنین سختگیری در مصرف روزمره است.
ه(مصارف مباح که شامل مواردی غیر از موارد قبل است 

و نکوهش و ثوابی در آنها نیست )سیدی نیا، 1391(.
بر  ناظر  دینِی  های  آموزه  و  ها  زمینه  این  به  توجه  با 
را  زندگی  جنبه های سبک  توان  می  اجتماعی،  مسائل 
اصالح کرد و آن را بهبود بخشید. طبعًا این امر نیازمند 

پیش بینی سازوکارهای مورد نیاز است.

اجتماعی،  ارتباطات  ی  گستره  در  که  این  سرانجام 
تمایل  جامعه  فرهنگی  و  سیاسی  متولیان  و  کارگزاران 
با  سازگار  زندگی  های  ایجاد سبک  و  اصالح  تغییر،  به 
ارزش ها و هنجارهای جامعه ی خویش دارند. یکی از 

این زمینه ها فعالیت در قالب رسانه هاست. 

طراح و تنظیم کننده: زهرا ولی زاده 
رشته کاردانی

استاد مشاور: اکرم میناوند، دانشجوی دکترای رشته 
تعلیم و تربیت اسالمی و مدرس مرکز
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كسی كه داراى عزمی راسخ است، جهان را مطابق ميل خويش عوض می كند. گوته



رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی که مدارس ابتدایی 
به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم 
تحقیقات  است.  آموزان  دانش  روانی  بهداشت  تامین 
آموزان  دانش  روانی  که سالمت  دهد  می  نشان  متعدد 

ابتدایی با پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط مستقیم دارد.

ها  اولی  کالس  ویژه  به  ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش 
ممکن است در روز های نخستین سال تحصیلی جدید 
با انواع مختلفی از اضطراب مواجه شوند. آماده نکردن 
در محیط  برای حضور  روانی  و  عاطفی  لحاظ  از  آنان 
آنان وارد می کند  به  ناپذیری  مدرسه صدمات جبران 
که وجود این اضطراب و ترس در دانش آموزان می 
اجتماعی  و  تحصیلی  پیشرفت  های  انگیزه  از  تواند 

آنان بکاهد. 

از  ناخوشایند  احساس  یک  اضطراب 
ترس با منشا ناشناخته است که اغلب با 
عالیم روان تنی مثل استفراغ، سردرد، 
دهان،  خشکی  قلب،  تپش  سرگیجه، 

اسهال و غیره همراه است.
از نظر فروید اضطراب ترس درونی شده و بی 
هدف است در صورتی که نتوانیم با اضطراب 
مقابله کنیم و در معرض خطر مغلوب شدن 
توسط آن قرار بگیریم گفته می شود که 
این اضطراب آسیب زاست)شولتز و شولتز، 

.)1390
تظاهرات اضطراب در رفتار دانش آموزان 
هایی  موقعیت  در  خصوص  به  ابتدایی 

مثل نقاشی کردن، بازی، صحبت در جمع، 
ماندن در مدرسه قابل مشاهده و سنجش است. دانش 
آموزانی که به نحوی از نبود بهداشت روانی مناسب رنج 
بنابراین  با افت تحصیلی مواجه هستند.  می برند اغلب 
مناسب  شرایط  تامین  جهت  رسد  می  نظر  به  ضروری 
آموزان  دانش  تربیتی  و  آموزشی  اهداف  به  نیل  برای 
ابتدایی عوامل به وجود آورنده اضطراب را در آنان مورد 

بررسی قرار دهیم.

خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین کانون های رشد و 
تربیت کودکان قبل از رفتن به مدرسه سهمی به سزا در 
شکل دهی رفتار کودکان به عهده دارد. رفتارهای قابل 
اجتماعی  محیط  و  خانواده  محصول  کودکان  مشاهده 
بنابراین حفظ  کند.  زندگی می  آن  در  است که کودک 
کاهش  در  موثری  عامل  خانواده  در  روانی  بهداشت 

رفتارهای اضطرابی کودکان است. 

والدین مضطرب، اضطراب را به کودکان خود می آموزند 
بنابراین اضطراب نه تنها آموختنی است بلکه به خودی 
خود از یادگیری دانش آموزان جلوگیری می کند. خانواده 
به  برقرار می کند که منحصر  افراد  بین  را  پیوند هایی 
ارتباط های صمیمانه و خشنود کننده خانوادگی  فردند. 
سالمت جسمانی و روانی را در سراسر دوران رشد پیش 
بینی می کند و در مقابل دور شدن از خانواده یا بیگانگی 
با آن اغلب با مشکالت دوران رشد در ارتباط است )برک 
الگوهای  و  ها  مدل  از  پیروی  اثر  در  کودک   .)1390،
سایر  و  نگرانی  ترس،  اضطراب،  انواع  دچار  اجتماعی 

واکنش های شدید عاطفی می شود)شاملو، 1387(.
حل  مدرسه  از  قبل  سنین  در  کودکان  استرس  چنانچه 
نشود ممکن است این اضطراب در مدرسه به علت وجود 
زمینه های آموزشی و محیطی گسترش یابد و به اشکال 
مختلف در دانش آموزان مثل اضطراب جدایی، اضطراب 
امتحان بروز کند. به عنوان نمونه هراس از مدرسه یکی 
برای  کودک  که  است  جدایی  اضطراب  های  نشانه  از 
مدرسه رفتن بی میلی شدیدی از خود نشان می دهد و 

هر چه وابستگی کودک به مادر بیشتر باشد این اضطراب 
تشدید می شود. بررسی ها نشان داده حدود 3/5  درصد 
از کودکان کالس اول ابتدایی هراس از مدرسه دارند  که 

از این بین تعداد دختران نسبت به پسران بیشتر است.
عوامل متعددی در هراس از مدرسه دانش آموزان ابتدایی 
موثرند که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد. 
-اضطراب و ترس کودک از مکان های ناشناخته و افراد 

غریبه.
در  تنبیه  وجود  یا  مقررات  اجرای  چگونگی  از  -ترس 

مدرسه.
-اضطراب جدایی والدین و نبود حمایت آنها در مدرسه .

-نگرانی از به موقع نیامدن والدین.

ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش  اضطراب  عوامل  از  یکی 
امتحانات  است.  نویسی  دیکته  و  امتحان  از  اضطراب 
است  مدارس  در  زا  استرس  عوامل  ترین  مهم  از  یکی 
از  دارد.  متعددی  فیزیولوژیکی  و  روانی  های  پیامد  که 
جهتی اضطراب امتحان تا حدی یک امر طبیعی است 
که باعث افزایش تالش دانش آموزان 
برای کسب نتیجه بهتر 
می شود 

لی  و
متعادل  حد  از  اگر 

بروز  باعث  شود  خارج  خود 
گردد.  می  آموزان  دانش  در  متعددی  مشکالت 

و  کلی  اضطراب  از  نمودی  امتحان  اضطراب  وجود 
عمومی دانش آموز است که باعث کاهش تمایل دانش 

آموز به مطالعه و یادگیری می شود.

امتحان در دانش  اورنده اضطراب  عوامل به وجود 
می  تقسیم  ذیل  دسته  سه  به  و  متعددند  آموزان 

شوند.
1(عوامل فردی: ضعف اعتماد به نفس، عدم خودباوری 
الزم،  ریزی  برنامه  و  آمادگی  عدم  موفقیت،  به  نسبت 
عدم تمرکز در امتحان و مطالعه، شخصیت مضطرب و 

کمال گرا.
از  بیش  فشار  و  گیری  سخت  خانوادگی:  2(عوامل 
اندازه خانواده، عدم حمایت و تشویق والدین، اختالفات 

خانوادگی، والدین مضطرب، عدم تشویق فرزندان.
غیرواقعی  انتظارات  )مدرسه(:  آموزشی  محیط  3(عوامل 
وجود  امتحان،  برای  نامناسب  فیزیکی  محیط  معلمان، 

مقررات خشک و انعطاف ناپذیر.

مقطع  آموزان  دانش  اضطراب  عوامل  ترین  مهم  از 
و  معلم  است.  معلم  با  نامطلوب  عاطفی  رابطه  ابتدایی، 
مسئوالن مدرسه نقش مهمی در کاهش اضطراب دانش 
آموزان ایفا می کنند. در واقع معلم می تواند مهم ترین 
رکن در کاهش نگرانی های دانش آموزان باشد. معلمان 
و اولیای مدرسه باید محیط یادگیری را به گونه ای فراهم 
آورند که احساس امنیت و آرامش خاطر را برای دانش 
و  روابط مثبت  ایجاد کنند. جو عاطفی مطلوب،  آموزان 
هدفمندی است که بین معلم و دانش اموزان در کالس 
به وجود می آید. راوبط معلم و دانش آموزان باید به گونه 
داشته  دوست  وابستگی،  و  تعلق  نیازهای  که  باشد  ای 

استعدادهای  شکوفایی  و  احترام  بودن،  ارزشمند  شدن، 
باعث  امر  این  شود.  تامین  آن  توسط  آموزان  دانش 
رضایت و خشنودی دانش آموزان می شود و بر سعی و 
تالش آنان می افزاید. شناخت جو عاطفی کالس درس 
آورد،  فراهم  معلمان  برای  ارزشی  با  بازخورد  تواند  می 
از کالس،  غیبت  تحصیل،  ترک  در  عامل  این  که  چرا 
اندوه و افسردگی شاگردان اثربخش است. بنابراین اگر 
ارتباط عاطفی مطلوب بین معلم و شاگردان فراهم گردد، 

یادگیری دانش آموزان بهتر و مفیدتر خواهد بود.

در پایان چند راهکار برای کاهش اضطراب دانش 
آموزان مقطع ابتدایی پیشنهاد می شود:

•شرکت کودکان در کالس های پیش دبستانی قبل از 
ورود به آموزش های رسمی ابتدایی.

•ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در خانواده و دوری از 
مشاجرات و درگیری های خانوادگی.

مند  عالقه  و  آموزان  دانش  در  یادگیری  انگیزه  •ایجاد 
کردن آنها به یادگیری.

مدرسه  مختلف  های  قسمت  با  کودکان  کردن  •آشنا 
مقطع  به  ورود  از  قبل  آموزشی  مسئوالن  و  ابتدایی 

ابتدایی.
خاطر  امنیت  و  عاطفی  •حمایت 
دوران  در  ویژه  به  آموزان،  دانش 

امتحانات.
•توجه والدین به اهمیت استراحت و 

خواب فرزندان و تغذیه مناسب آنها.
دانش  از  والدین  منطقی  •انتظارات 
آموزان و متناسب بودن توقعات انها با 

توانایی های کودکان.
دیگران  با  آموزان  دانش  مقایسه  •عدم 
توسط والدین و معلمان و توجه به تفاوت 

های فردی آنها.
•ایجاد فضای امتحانی بدون استرس و ارائه 
دشوار   به  آسان  سطوح  از  امتحانی  سواالت 

توسط معلمان.
•اختصاص برنامه هایی مناسب برای گذراندن 
اوقات فراغت و استراحت دانش آموزان و ایجاد 
سرگرمی  و  نشاط  و  بازی  برای  هایی  فرصت 

دانش آموزان.

تحقیق: نازیال  هوشیار- معلم کالس اول ابتدایی دبستان 
شهدای هویزه )منطقه 2(

تنظیم: معصومه شریفی-مدیر گروه تربیت مربی پیش از 
دبستان مرکز .
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مقدمه

جوامع،  توسعه  از  ناشی  اجتماعی  تغییرات  امروزه 
ازجمله افزایش موارد اشتغال زنان در بیرون ازخانه، 
وجود خانواده های تک فرزندی وتک والدینی و فقر، 
موجب تغییر ساختار و الگوی سنتی تغذیه کودکان 
با  همراه  اجتماعی  تغییرات   این  است.  گردیده 
تغییرات شیوه زندگی مردم، تغییرات الگوی سالمت 
است.  داشته  دنبال  به  را  کودکان  جمله  از  جامعه، 
سنین  در  مناسب  الگوهای  ارایه  و  تغذیه  آموزش 

پیش دبستان، از ابعاد مختلفی قابل توجه است.
در درجه اول، این امر نقش مهمی در حفظ و ارتقای 
رکن  مناسب  تغذیه  زیرا  دارد،  کودکان  سالمت 
ها  سرماخوردگی  ها،  عفونت  با  مبارزه  در  اساسی 
و بیماری های واگیر محسوب می شود. به عالوه 
تغذیه متعادل و کافی از پیش نیازهای تامین رشد 
عالوه  است.  دبستان  از  پیش  کودکان  در  مناسب 
فرا  را  ذایقه غذایی  پایین  در سنین  آن کودکان  بر 
می گیرند. این پیام ها از طریق آگهی های تجاری 
برچسب  تبلیغاتی،  تیزرهای  و  پوستر  تلویزیونی، 
کاالهای غذایی و یا حتی فیلم ها و کتابها  به آنها 
منتقل می شود. بنابراین این دوران فرصت با ارزشی 
انتخاب  برای  والدین شان  و  برای هدایت کودکان 
تغذیه ای سالم تر و در پیش گرفتن الگوی مناسب 

مصرف غذا محسوب می شود.
اصولی  یادگیری  برای  غنی  موقعیتی  تغذیه  زمان 
که  این  زمان ضمن  این  آورد.  می  فراهم  کودکان 
از نظر یادگیری  انرژی کودکان را فراهم می کند، 
و  وارتباط  اجتماعی، طرزغذا خوردن  و رسوم  آداب 

ایجاد عادات اجتماعی حایز اهمیت است.

نکات اساسی در تغذیه کودکان
1-روابط صمیمانه در تغذیه کودکان بسیار مؤثراست 
)به اجبار غذا دادن به کودک، یکنواخت بودن غذا 
اشتهای  کودک  عاطفی  نیازهای  به  توجه  عدم  و 

کودک را کاهش می دهد(.
آماده کردن  از همکاری کودکان در  2-سعی کنید 

میز و چیدن بشقاب ها و وسایل استفاده نمایید.
3- اشتهای کودک مثل خلق و خوی او متغیر است 
بنابراین کودک را با تنوع غذایی)ماهی آب پز، هویج 
پخته، پوره سبزیجات و کدو، غالت و حبوبات پخته(

آشنا سازید.
4- کودک را تشویق کنید قبل و بعد از غذا دست ها 

و دهان خود را بشوید.
گروه  لبنیات،  از  کودک  غذایی  های  وعده  در   -5
سبزی  میوه  مرغ(،  تخم  جگر،  ها)ماهی،  گوشت 
جات)سبزی های سبز تیره، زرد، نارنجی مانند هویج 

که حاوی ویتامین" آ "هستند( استفاده نمایید.
6- هرگز در جلوی دیگران نگوییدکه کودک غذایی 

را دوست ندارد.
7- بعد ازغذا فرصتی برای استراحت یا بازی ها و 

فعالیت های آرام فراهم آورید.
و  گزاری  شکر  اهمیت  به  را  کودک  پایان  در   -8

قدردانی از نعمت های آفریدگار آگاه 
کنید.

مورد  غذایی  مواد  و  عناصر 
از  قبل  سنین  در  کودک  نیاز 

دبستان

1- آهن
کودکان به علت رشد سریع همراه با 
افزایش در هموگلوبین و میزان کل 
آهن بدن، در معرض خطر بیشتری 
کمبود  از  ناشی  خونی(  آنمی)کم  از 
آهن قرار دارند. توانایی یادگیری در 
کودکان مبتال به کمبود آهن کاهش 
می یابد و کم خونی مسبب این امر 
می شود. برای پیشگیری از کم خونی 
ناشی از کمبود آهن در کودکان باید 

بر مصرف مواد غذایی آهن دار تاکید شود. مصرف 
راه  ترین  راحت  چربی  بدون  قرمز  گوشت  مقداری 

رساندن مقدار بیشتری آهن به کودک است.
2- کلسیم:

وجود کلسیم برای تشکیل مواد معدنی و رشد بافت 
ازای  به  کودکان  است.  الزم  درکودکان  استخوانی 
بزرگساالن  از  بیشتر  بار   4 تا   2 وزن  کیلوگرم  هر 
نیاز دارند. جذب کلسیم به عواملی مثل  به کلسیم 
میزان پروتئین، ویتامین و فسفات بستگی دارد. شیر 

و فرآورده های لبنی، منابع اصلی کلسیم هستند.
3- ویتامین "د" :

این  استخوان،  در  آن  و رسوب  برای جذب کلسیم 
ویتامین مورد نیاز است. این ویتامین از تاثیر آفتاب 

بر بافت های زیر پوستی به دست می آید.
4- روی:

اشتهایی و  کمبود روی سبب اختالل در رشد، کم 
کاهش حس چشایی می شود. بهترین منبع روی، 

گوشت و غذاهای دریایی است.
5- ید:

کمبود روی سبب کند ذهنی،کاهش آموزش پذیری 
این مشکل  توانایی جسمی فرد می شود.  و ضعف 
با مصرف نمک ید دار در رژیم غذایی بر طرف می 

شود.
6- فیبر:

فیبر  کمبود  کودکان  ای  تغذیه  مشکالت  از  یکی 
است. برای رفع این مشکل الزم است از سبزی ها 
و میوه ها در رژیم غذایی استفاده شود و کودکان به 

استفاده از غالت سبوس دار تشویق شوند.

برنامه غذایی مناسب برای کودکان قبل از 
دبستان

از  پیش  کودکان  جهت  الزم  پروتیین  میزان   -1
ماهی،  غذایی)گوشت،  وعده  دو  خوردن  با  دبستان 
خوردن  همچنین  و  شیر(  لیوان  یک  و  مرغ  تخم 

صبحانه کامل تامین می شود.
2- از گروه لبنیات و شیر دو وعده در روز استفاده 

گردد. شیر و پنیر و خامه برای صبحانه و عصرانه 
و ماست برای ناهار استفاده شود، این گروه غذایی 
تامین می  برای کودک  را  پروتین  کلسیم، فسفر و 

نمایند.
3- از گروه نان و غالت و سیب زمینی چهار بار در 
روز برای کودکان پروتئین استفاده شود. نان سبوس 
دار همراه غذا مصرف شود و سیب زمینی به شکل 
پوره یا سرخ شده در میان وعده ها و از برنج در ناهار 
انرژی  تامین کننده  این گروه غذایی  استفاده شود. 

برای کودک هستند.

و  میوه  گروه  از  روز  در  نوبت  چهار  حداقل   -4
سیب،  هندوانه،  موز،  مانند)گالبی،  سبزیجات 

پرتقال و میوه های خشک و سبزیجات پخته مانند 
هویج، کدو، اسفناج و...( به همراه وعده های غذایی 
استفاده شود. این گروه امالح و ویتامین های بدن 

کودک را تامین می کنند.
5- چربی ها و قندها در راس هرم غذایی هستندکه 
سهم بسیار کمی از برنامه غذایی را به خود اختصاص 
می دهند، ولی چون چربی، کالری زیادی نسبت به 
سایر مواد غذایی به کودک می دهد، باید به عنوان 
یک منبع اساسی در نظر گرفته شود)دو تا پنج قاشق 

در روز(.
استخوان  در  آن  رسوب  و  کلسیم  جذب  برای   -6
ویتامین "د" الزم است، مقدار مورد نیاز بدن بسته به 
محل زندگی و مدت زمانی که فرد در معرض آفتاب 
قرار می گیرد، متفاوت است)نیاز کودک پنج میکرو 

گرم در روز است(.
7- کمبود روی که سبب اختالالتی در بدن کودک 
و کاهش  اشتهایی  بی  در رشد،  اختالل  می گردد) 
گوشت  و  دریایی  غذاهای  انواع  در  چشایی(  حس 
یافت می شود) نیاز روزانه به روی در کودکان 1-3 
ساله سه میلی گرم ودر کودکان6-3ساله پنج میلی 

گرم(.
بدن کودک  در  اختالالتی  ید که سبب  8- کمبود 
و  پذیری  آموزش  ذهنی،کاهش  کند  گردد)  می 
ضعف جسمانی( در نمک های ید دار موجود است.
)نیاز روزانه به ید برای کودکان نود میکروگرم است(.

تهیه و تنظیم    
محبوبه فیض نژاد 
 کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مدرس مرکز

تغذیه کودکان در 
سنین پیش از دبستان
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     اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن یا خطر کردن 
است. تعریف اعتیاد از سوی سازمان ملل متحد در سال 
یا فرصتی است که برای  اعتیاد مسمومیت حاد   :1950
شخص یا اجتماع زیان بخش است و از طریق استعمال 
همچنین  شود.  می  ایجاد  صنعتی  یا  طبیعی  داروی 
اعتیاد را چنین  سازمان بهداشت جهانی در سال 1964 
تعریف می نماید: جایگزین اعتیاد باید از واژه وابستگی 
که  متناوب  یا  مداوم  مسمومیت  نمود،  استفاده  دارویی 

تدریجی  مصرف  اثر  در 
ترکیبات  از  برخی 
یا  طبیعی  شیمیایی، 
ایجاد  فرد  در  مصنوعی 
نتیجه  در  که  شده 
فردی  موجب مشکالت 
گردد.  می  اجتماعی  و 
شاخصه های آن عبارت 
مفرط  تمایل  از:  است 
برای  اضطراری  میل  یا 
به  تمایل  ادامه مصرف، 
ماده  تدریجی  افزایش 
و  مصرفی  داروی  یا 
وابستگی بدنی یا روانی. 
های  معرفی شاخصه  از 
سه  توان  می  فوق 
استنباط  را  مهم  ویژگی 
نمود که مهمترین نشانه 
های اعتیاد در دنیای فعلی 
اند: از لذت و عودکنندگی، 
وابستگی.  و  پیشروندگی 
جهانی  ای  پدیده  اعتیاد 
را  ایران  جامعه  که  است 
مورد  جدی  طور  به  نیز 

اعتیادآور  مواد  در  تنوع  و  تکثر  است.  داده  قرار  تهدید 
محرکه  به  مخدر  گونه  از  و  صنعتی  به  سنتی  شکل  از 
به آن ها در سه دهه  تغییر در نوع و میزان وابستگی  و 
اخیر، افکار عمومی را بر آن داشته که نگاهی عمیق تر 
نسبت به این آسیب داشته باشند که نتیجه آن در قالب 
بازتعریف اعتیاد در طی سال های  اخیر نمود داشته است. 
به گونه ای  که تا حد زیادی انگ جرم از آن زدوده شده 
و به منزله بیماری فردی و اجتماعی محسوب می گردد.

جامعه شناسی اعتیاد، امروزه اعتیاد نوین صنعتی را پدیده 
ای چند بعدی و چند وجهی معرفی می نماید که ابعاد  آن 
عبارت است از جسمانی و بیولوژیک، روانی، اجتماعی و 
معنوی که سه ویژگی مهم اشاره شده در مورد آن صادق 
است. همچنین این حوزه سعی در بررسی عوامل ایجاد 
و  میانه  در سه سطح خرد،  اعتیاد  تشدیدکننده  و  کننده 
کالن دارد که  منظور از هر یک از این سطوح و واکاوی 
در باب آنها را از  طریق تحلیل مصاحبه ای که در این 

شماره ذکر گردیده، در شماره آتی بیان می داریم.

مصاحبه با یک فرد در حال بهبودی
 * شخصیت یک معتاد را چگونه توصیف می کنید؟

 - می خواهم خودم را به عنوان یک معتاد در گذشته 
تعریف کنم، شاید تعریفی را که ارائه می دهم در همه 
و  گذشته عصبی  در  من  باشد.  من صادق  مثل  افرادی 
آمدم.  آدم جنگ جو می  نظر یک  به  و  بودم  پرخاشگر 
از همه توقع داشتم به من توجه کنند  دروغ می گفتم، 
و حمایتم نمایند، بدون آن که خدمتی و یا کاری را در 
حق کسی انجام بدهم. خدمت من به دیگران، به دور 
از توقع و انتظار نبود، در واقع نفع خودم را در نظر می 
الشعاع  تحت  و  برنامه  بدون  کاماًل  زندگیم  و  گرفتم 
مواد مخدر بود. انگار مواد، به من دستور می داد که 

چه بکنم چه بخورم و تنها خودم را می دیدم. دور از مردم 
بودم، در انزوا و خلوت خودم تنها یاور و دوستم را مواد 

مخدر می دانستم.

خود  اعتیاد  به  آیا  مخدر  مواد  مصرف  زمان  در   *  
آگاهی داشتید؟

برای همین دروغ  انکار می کردم و   - شاید آن زمان 
می گفتم، چرا که من بر هیچ چیز کنترلی نداشتم، دست 
مرا  احساسات  و  افکار  نوعی  به  زدم  می  کاری  هر  به 
تغییر می داد آن هم به سمت مصرف بیشتر، و فکر به 
آن، باعث می شد هیچ تعادلی در زندگیم نداشته باشم، 

کارهایم از روی افراط و تفریط بود.

 * این عدم تعادل باعث نمی شد که فکر کنید با 
دیگر مردم تفاوت دارید؟

 - دقیقًا، چون من بیماری به نام اعتیاد داشتم که در هیچ 
چیز کنترلی وجود نداشت و این تفاوت من با دیگر مردم 
دوست  گردن  به  را  اعتیادم  علت  من  مثال،  برای  بود. 
توجه  با  امروز  که  حالی  در  انداختم،  می  دیگری  یا  و 
این درک  به  بیماریم به دست آوردم  از  به شناختی که 
دست  به  مرا  زندگی  کنترل  اعتیاد  بیماری  که  رسیدم 
در  را  تمام شد که خود  زمانی  کنترل  این  و  بود  گرفته 

برابر آن عاجز دیدم.

 * شما یک بیمار در حال بهبودی هستید و این به 
چه معناست؟

 - بله، من پاکی 2 ساله دارم... یعنی از دوسال گذشته 
سم زدایی جسمی کردم و در حال حاضر دارم روی پاکی 
با کمک یک  البته  کنم.  کار می  و ذهنی خودم  روحی 

راهنمای بهبودی این کار انجام می شود.

 * آیا وسوسه بعد از ترک و میل به مصرف به سراغ 
شما آمده؟ چگونه مقابله کردید؟

آمده،  سراغم  به  وسوسه  این  مواقع  از  بسیاری  بله،   -  
آنچه  اما  است،  بهانه  دنبال  به  معتاد  که  کردم  اشاره 
موجب تقویت این وسوسه می شود به ذهنیات معتادگونه 
برمی گردد. برای مثال  چه قدر جمعه ها دلگیر است، 
پدرم به من قول داده بود برایم موتور بخرد، همسرم مرا 
تهدید به طالق کرد، عروسی... عزا... تولد... رفتم، آنجا 
وسوسه شدم تا دوباره مواد بزنم. یا دوباره هوس کردم 

درست مثل شب عید... پارسال...

 به طور کامل، سرو کار داشتن با دوستان قبلی )ارتباطات 
می  اعتیاد  دوباره  شروع  موجب  ها(  نشینی  شب  قبل، 
شود، مسافرت، عروسی و حتی عزا و یا خانه اقوام... که 
ذهنی  حاالت  تداعی  هستند،  کننده  مصرف  احیانًا  اگر 
برای شروع دوباره مصرف است! برای مثال یک بار در 
مواد  به  مبتال  او هم  که  دوستی  با  و  بودم  ترک  حالت 
به مصرف کرد،  او مرا دعوت  برخورد کردم،  بود  مخدر 
با وجودی که گفتم ترک کرده ام، اما پیشنهاد داد که با 
کمی مصرف )یعنی نصف مصرف قبل( معتاد نمی شوم! 
بیماران  ما  اشکال  شدم.  معتاد  دوباره  مصرف  با  من  و 
پس از دوره سم زدایی جسمی این است که تصور می 
کنیم تحت هیچ شرایطی وسوسه نمی شویم چون خطر 
بازگشت به مصرف را درک نمی کنیم، در حالی که به 
تجربه هم در مورد خودم و دیگران 
دیده ام که در 3 ماه اول بیشترین 
شروع  دوباره  وسوسه  برای  خطر 
مصرف وجود دارد. وقتی ترک سم 
مدتی  دهیم،  می  انجام  را  زدایی 
روحی  و  جسمی  نظر  از  حالمان 
را  خوبی  احساس  شود،  می  خوب 
را یک طور  دنیا  تجربه می کنیم، 
دیگری می بینیم و کمتر قبول می 
کنیم که این خطر هنوز در کمین 

ما نشسته است.

 * به نظر شما چه باید کرد؟ با 
این وسوسه، با این طرز فکر...

 - به نظر من، باید به دنبال علت 
علت  این  گشت،  وسوسه  های 
به  کردم  اشاره  که  طور  همان 
روابط قبل ما برمی گردد، به نوعی 
می  اعمال  که  ای  و شیوه  زندگی 
خانواده  به  نزدیکی  با  ما  کردیم. 
صمیمانه  ارتباط  ایجاد  و  هایمان 
و البته رفتاری توأم با جلب اعتماد 
حداقل  به  در  توانیم  می  خانواده، 
کردن  جایگزین  کنیم،  کمک  وسوسه  این  رساندن 
البته نه شادی  مواردی که مثبت و شادی آفرین است، 
بودن  خانواده  و  آشنایان  و  اقوام  جمع  در  کاذب،  های 
معتادان  جلسات  در  شرکت  سبک،  های  ورزش  انجام 
در  معتادان،  دیگر  به  بهبودی  پیام  دادن   ،)NA(گمنام
کمک  ما  روانی  و  روحی  سالمتی  سطح  به  ما  رسیدن 
می کند. همچنین کمک به خانواده مثل ظرف شستن یا 
تعمیر وسایل خانه و حتی خرید نان و... جایگزین مثبت 

به شمار می روند.

 * سخن آخر را بگویید، سخنی که پیامی را برای 
خوانندگان این مطلب داشته باشد.

 - اگر خواننده این مطلب یک فرد سالم و عاری از مواد 
و وابستگی به آن باشد، می تواند تصویری از قبل و بعد 
یک بیمار مبتال به این درد را بهتر بشناسد و هرگز با او 
به عنوان یک مجرم و یا منحرف اجتماعی برخورد نکند 
و اگر خواننده این مطلب که حاکی از پرسش و پاسخ بود، 
یک بیمار وابسته به مواد مخدر باشد، سراسر سخنان من 
از 12  پیام تنها گام اول  این  پیام بهبودی است، گرچه 

گام به سوی بهبودی است.

تهیه و تنظیم:
حامد طایفه یراق بافها
دانشجوی کاردانی مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعی
استاد مشاور مهناز علی زاده
دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مدرس مرکز

مقدمه اى در باب اعتياد
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کاغذی به رنگ برف 

کاغذی که مثل برف سفید بود گفت: "من پاک و سفید و تمیز آفریده شده ام و 
تا ابد هم همین طور خواهم ماند. من ترجیح می دهم که بسوزم و به خاکستری 
سفید تبدیل شوم، تا این که به سیاهی اجازه دهم به من نزدیک شود و مرا پر از 

لکه و تیرگی کند."
شیشه ی مرکب حرف های کاغذ سفید را شنید و در دل سیاهش بر او خندید. اما 

جرئت نکرد که به او نزدیک شود.
مدادهای رنگی هم که حرف های کاغذ را شنیده بودند هرگز به او نزدیک نشدند 

و به این ترتیب کاغذ سفید برف گون همان طور که می خواست سفید و پاکیزه 
باقی ماند... اما پوچ و بی مصرف!

جبران خلیل جبران، حمام روح

عجب حال غریبی  دارم امشب                                  
به دل بغض عجیبی دارم امشب

خداوندا خدایا این چه حالی است                            
حسین فاطمه را یابم امشب

طواف کعبه را من مؤمنم لیک                                 
طواف کربال را خواهم امشب

حسین جان من کجا و شور شعرت                                
بزرگی می کنم با حالم امشب

سید امید موسوی
دانشجوی کارشناسی اورژانس اجتماعی

یک چند به کودکی به استاد شدیم                   
یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید                    
از خاک برآمدیم و بر باد شدیم 

ای دل غم این جهان فرسوده مخور                       
بیهوده نه ای، غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید                  
خوش باش، غم بوده و نابوده مخور

 حکیم عمر خیام

فرمود:  اصحاب خویش   به  اسالم )ص(  پیغمبر  از روزها  یکی  در 
آیا می دانید: کدام یک از مؤمنین افضل و برترند؟ گفتند: فرشتگان؛ 
نبود. گفتند:  آنان  من  منظور  ولی  است  حضرت فرمود: همین طور 
نیست.  ایشان  منظورم  ولی  آری  فرمود:  حضرت  افضلند؛  پیامبران 

گفتند: یا رسول اللهّ پس آنان کیانند؟
آخرالزمان  در  من  از  بعد  که  اند  افرادی  آن  ایشان  فرمود:  حضرت 
به وجود می آیند. آنان مرا ندیده و سخن مرا نشنیده و معجزات مرا 
بر  که  را  سیاهی  و  سربسته  کتاب  و  فقط ورق  اند.  ننموده  مشاهده 
سفیدی نوشته شده باشد می بینند و به آن عمل می کنند. آنان برادران 

من هستند که افضل اهل ایمانند.
سپس رسول اعظم اسالم )ص( این آیه را خواند که می فرماید »الذین 
ایمان  غیب  به  که  افرادی  آن  حقا«  اخوانی  اولئک  بالغیب  یومنون 
ما  آیا  اللهّ  رسول  یا  گفتند:  اصحاب  منند.  برادران  که  حقا  می آورند 

برادران تو نیستیم !؟
حضرت فرمود: شما اصحاب من هستید و آنان برادران منند

تفسیر آسان : ج 1، ص 37، نقل از تفسیر جالء االذهان

تهیه و تنظیم
رویا بیدی 

کارشناس ارشد ادبیات
مدرس و عضو هیئت 

تحریریه نشریه مرکز
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