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دکتر محمد اخباری به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی منصوب 
شدند

ــی در  ــر دزفول ــر مخب ــردی، دکت ــع علمی-کارب ــگاه جام ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــار  ــگاه ها اظه ــای دانش ــاب روس ــه انتخ ــات کمیت ــن مصوب ــون آخری ــری پیرام ــت خب نشس
داشــت: در جلســات اخیــر ایــن کمیتــه صالحیــت 14 نفــر از روســای پیشــنهادی دانشــگاه ها 
بررســی و تصویــب شــده اســت کــه  از جملــه آنهــا دکتــر محمــد اخبــاری بــه ســمت ریاســت 

دانشــگاه جامــع علمــی -کاربــردی منصــوب شــد.

دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان یکی از 
مراجع ذی صالح بررسی ماهوی اختراعات کشور 

تعیین شد

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمــی -کاربردی، 
دکتــر راشــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اعــالم کرد: 
ــالک کشــور،  ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــات س ــت اختراع اداره ثب
ــون برنامــه پنجــم  در راســتای اجــرای "تبصــره 3 مــاده 17 قان
توســعه و مــاده 28 آییــن نامــه اجرایــی قانــون ثبــت اختراعــات، 
ــوط"  ــه مرب ــن نام ــاری آیی ــم تج ــی و عالئ ــای صنعت ــرح ه ط
ــت در  ــه جامعی ــا توجــه ب ــردی را ب ــع علمی-کارب دانشــگاه جام
حــوزه هــای تخصصــی بــه عنــوان یکــی از مراجــع ذی صــالح 

بررســی ماهــوی اختراعــات کشــور تعییــن کــرد.

مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی، افتتاح شد

ــردی،  ــع علمی-کارب ــگاه جام ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی- ــع علم ــگاه جام ــدرس دانش ــت م ــی تربی ــوزش عال ــز آم مرک
ــور  ــا حض ــاه 1394 ب ــرداد م ــم م ــنبه یازده ــردی، روز یکش کارب
ــران  ــد از مدی ــی چن ــان و تن ــس، معاون ــی ریی ــاور عال ــس، مش رئی

ــد.  ــاح ش ــگاه افتت دانش
ــراز  در ایــن مراســم ابتــدا دکتــر اخبــاری طــی ســخنانی ضمــن اب
خرســندی از افتتــاح مرکــز، گفــت: راه انــدازی مرکــز آمــوزش عالــی 
ــنامه  ــردی، در اساس ــع علمی-کارب ــگاه جام ــدرس دانش ــت م تربی
ــد را  دانشــگاه قیــد و مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و مــا خداون

ــه تحقــق ایــن امــر شــدیم.  شــاکریم کــه موفــق ب
وی افــزود: اســاس کار مــا دانشــجو و مــدرس اســت و بــر همیــن 
اســاس تربیــت مــدرس، رکــن اساســی دانشــگاه در حــوزه مدرســان 
ــز  ــوزی و نی ــوزی، نوآم ــن مرکــز بازآم اســت. ســه هــدف مهــم ای

تربیــت مدرســان خبــره خواهــد بــود. 
دکتــر اخبــاری ادامــه داد: بــر اســاس تفاهــم نامــه دانشــگاه بــا جهاد 
دانشــگاهی کار رســمی مرکــز را از هفدهــم مــاه جاری آغــاز خواهیم 
کــرد و امیدواریــم در مرحلــه اول، کار بازآمــوزی و نوآمــوزی بیــش از 

ده هــزار مــدرس را بــه پایــان رســانیم. 

اولین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی- کاربردی
 با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، گشایش یافت

ــع  ــگاه جام ــت: دانش ــری گف ــت خب ــی نشس ــگاه  ط ــس دانش ــاری، رئی ــر اخب ــش دکت ــن همای در ای
ــه،600 هــزار دانشــجو و 40 هــزار مــدرس دارد کــه  ــش آموخت ــردی بیــش از870 هــزار دان علمی-کارب
نخســتین جشــنواره ملــی اختراعــات و ابتــکارات را هــم بــا رویکــرد تجــاری ســازی و نیازهــای نوآورانــه 

ــم.  ــزار کردی ــه دانشــگاه برگ و کارآفرینان
وی اضافــه کــرد: درایــن جشــنواره، اختراعاتــی کــه از ســوی بنیــاد ملــی نخبــگان بــه تأییــد علمــی برســد 
ــای  ــازمان پژوهش ه ــن س ــوند، همچنی ــد می ش ــره من ــگان به ــی نخب ــطح 3 بنیادمل ــهیالت س از تس
علمــی و صنعتــی ایــران نیــز ضمــن اعتبارســنجی اختراعــات، گواهینامــه تأییدیــه علمــی بــه اختراعــات 

ــد. ــا می کن ــب اعط منتخ
دبیــر نخســتین جشــنواره ملــی اختراعــات و ابتــکارات دانشــگاه علمــی کاربــردی در مراســم افتتــاح ایــن 
جشــنواره بــه ثبــت نــام بیــش از هــزار و 64 نفــر در ایــن جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت: 709 نفــر از ایــن افــراد را مــردان مختــرع و مبتکــر و 

بقیــه را زنــان تشــکیل مــی دهنــد. 
وی افــزود: 85 درصــد از شــرکت کننــدگان ایــن جشــنواره را مخترعــان تشــکیل مــی دهنــد کــه تعــداد آنهــا 645 نفــر اســت و بــه همــراه بیــش 

از 140 نفــر کارآفریــن، 58 شــرکت فنــاور، 75 انجمــن علمــی دانشــجویی و 98 شــرکت دانــش بنیــان متقاضــی حضــور در جشــنواره بودنــد. 

دیدار صمیمانه حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب با دانشجویان در ماه مبارک رمضان
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب در دیــداری صریــح و صمیمــی بــا بیــش از هــزار جــوان دانشــجو، حــدود 4 ســاعت بــه دغدغــه هــا، مطالبــات، 
انتقادهــا و پیشــنهادهای آنــان گــوش دادنــد و دربــاره مســائل مختلــف از جملــه آرمــان خواهــی، الزامــات افزایــش 
ــائل روز  ــران و مس ــت ای ــتیزی مل ــداوم استکبارس ــه، ت ــائل منطق ــجویی، مس ــای دانش ــکل ه ــذاری تش تأثیرگ
ــای  ــاری در روزه ــه حســرت ج ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــالب در ای ــر انق ــد. رهب ــان ســخن گفتن ــا آن دانشــجویی ب
پایانــی مــاه مبــارک رمضــان، خاطرنشــان کردنــد: هرکــس در ایــن بهــار معنویــت و صفــا، دلــش را تحــت تأثیــر 
بــاران رحمــت و لطــف الهــی قــرار داده، در آینــده از میــوه هــای ایــن بــذر افشــانی معنــوی، بهــره هــا خواهــد بــرد.

ــنیدم  ــزرگان ش ــد: از ب ــی، افزودن ــی روح ــای تعال ــاره راه ه ــان درب ــگی جوان ــؤال همیش ــه س ــخ ب ــان در پاس ایش
کــه مهــم تریــن کار بــرای اعتــالی معنــوی، تقــوا و پرهیــز از گنــاه اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، انجــام 
فرائــض دینــی بــه ویــژه »نمــاز اول وقــت، بــا حضــور قلــب و حتــی المقــدور بــا جماعــت« را مکمــل پرهیــز از 
ــه از  ــد آی ــا تــالوت هــر روزه حداقــل چن ــن مجموعــه گــران بهــا را ب ــد: ای ــاه برشــمردند و خاطرنشــان کردن گن

قــرآن، زینــت دهیــد.
ایشــان قشــر دانشــجو را قشــری ممتــاز خواندنــد و تأکیــد کردنــد: مهــم تریــن فریضــه دانشــجویی آرمــان خواهــی 
اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، بــا رد تفکــری کــه آرمــان خواهــی را مخالــف واقــع گرایــی مــی دانــد خاطرنشــان کردنــد: آرمــان گرایــی مخالــف محافظــه کاری 

اســت نــه واقــع گرایــی.
ایشــان در توضیــح بیشــتر، محافظــه کاری را تســلیم در مقابــل هــر واقعیتــی خواندنــد و افزودنــد: آرمــان گرایــی یعنــی اســتفاده صحیــح از واقعیــات مثبــت و مبــارزه بــا 
واقعیــات منفــی در جهــت رســیدن بــه اهــداف بزرگ.رهبــر انقــالب، »ایجــاد جامعــه اســالمی و احیــای تفکــر اســالم سیاســی« را از مهــم تریــن آرمــان هــا خواندنــد و 
افزودنــد: آرمــان اعتمــاد بــه نفــس و اعتقــاد بــه »مــا مــی توانیــم« نیــز در مســیر رشــد و تعالــی جامعــه و کشــور، تأثیــری تعییــن کننــده دارد. مبــارزه بــا نظــام ســلطه 
و اســتکبار، ســومین آرمانــی بــود کــه ایشــان در چارچــوب فرائــض جامعــه دانشــجویی، مــورد بحــث قــرار دادنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: علــت اصلــی 

دشــمنی زورگویــان جهانــی بــا ملــت ایــران، خــودداری جمهــوری اســالمی از پذیــرش نظــام مبتنــی بــر ســلطه گــر و ســلطه پذیــر اســت.
ایشــان »عدالــت خواهــی«، »ســبک زندگــی اســالمی«، »آزادی خواهــی واقعــی و نــه غربــی«، »رشــد علمــی«، »کار و تــالش و پرهیــز از تنبلــی« و »اســالمی شــدن 

دانشــگاه هــا« را از دیگــر مصادیــق آرمــان خواهــی تشــکل هــای دانشــجویی برشــمردند.
رهبــر انقــالب اســالمی، ســپس بــه یــک دغدغــه راهبــردی جامعــه دانشــجویی پاســخ گفتنــد: »چگونــه مــی تــوان بــا آرمــان خواهــی بــر تصمیمــات مســئوالن کشــور 
تأثیرگــذار شــد؟«. پاســخ ایشــان بــه ایــن ســؤال مهــم صریــح و مؤکــد بــود: »آرمــان هــا را تکــرار کنیــد، بــا جدیــت بــر ســر آنهــا بایســتید تــا بــه گفتمــان دانشــجویی 

و ســپس گفتمــان عمومــی تبدیــل شــوند، آنــگاه مســئوالن و مراکــز دولتــی و حکومتــی، تحــت تأثیــر قــرار خواهنــد گرفــت«.
ــد کــه تشــکل هــای  ــی پرداختن ــان الزامات ــه بی ــف کشــور، ب ــر تصمیمــات مراکــز مختل ــه دانشــجویی ب ــن ســاز و کار تأثیرگــذاری جامع ــر انقــالب پــس از تبیی رهب
دانشــجویی بایــد بــه آنهــا پایبنــد باشند.ایشــان پرهیــز از »ســطحی نگــری و کار عمقــی روی مفاهیــم اســالمی« را نخســتین الــزام تشــکل هــای دانشــجویی برشــمردند.

رهبــر انقــالب در تبییــن راه هــای صحیــح افزایــش قــدرت جــذب تشــکل هــای دانشــجویی، بــه ارائــه حــرف هــای نــو و تــازه دینــی، سیاســی و اجتماعــی اشــاره کردند 
و افزودنــد: مطالعــه عمیــق قــرآن و نهــج البالغــه، امــکان طــرح ســخنان نــو و جــذاب را فراهــم مــی آورد. اســتفاده از روش هــای هنــری ماننــد تئاتــر دانشــجویی، 
کاریکاتــور، طنــز، نشــریات صوتــی، مراســم شــعرخوانی از دیگــر روش هایــی بــود کــه رهبــر انقــالب بــه تشــکل هــای دانشــجویی توصیــه کردنــد. حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای ســپس در تبییــن ســومین الــزام افزایــش جذابیــت گــروه هــای دانشــجویی، »اقنــاع فکــری و پرهیــز از زور و تحمیــل« را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد. رهبــر 
ــرای کار و  ــد: توقــع از مســئوالن ب ــان هــای دانشــجویی برشــمردند. ایشــان افزودن انقــالب »فهــم واقعیــات کشــور« را از دیگــر الزامــات افزایــش تأثیرگــذاری جری

تــالش بیشــتر، توقــع درســتی اســت امــا بایــد واقعیــات مثبــت را نیــز مشــاهده کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای جــوان ایرانــی را از بــا نشــاط تریــن، فعالتریــن و ســرزنده تریــن جوانــان دنیــا برشــمردند و در مقابــل، آمــار بــاالی خودکشــی جوانــان 

اروپایــی را نشــانه افســردگی در دنیــای غــرب دانســتند.

دیدار تالشگران عرصه تعاون با ریاست محترم جمهوری، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
  

  در ایــن مراســم ریاســت مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی شــرکت تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی 
بــه همــراه جمعــی از مدیــران مرکــز نیــز حضــور داشــتند. 

ــه  ــران اتحادی ــا مدی ــدار ب ــنبه در دی ــر ش ــی عص ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــالم والمس   حجت االس
ــت،  ــد مســیر دول ــان کردن ــه عرصــه تعــاون سراســر کشــور بی ــی هــا و تالشــگران نمون هــای تعاون
مســیر آرامــش و ایجــاد فضــای جدیــد و هــوای نــو بــرای تنفــس و حرکــت در مســیر رشــد و توســعه 
ــا کمــک مــردم انجــام مــی داد،  کشــور اســت، ایشــان ادامــه دادنــد، آنچــه کــه دولــت می بایســت ب
ــرای گشــودن فضــای حرکــت و توســعه  ــه و ضــد حقــوق بشــری ب رفــع تحریم هــای غلــط، ظالمان
بــود، تــا تعاونی هــای سراســر ایران زمیــن در فضــای نــو، حرکــت ســریع و بــا شــتاب خــود را بــرای 

آبادانــی ایــران اســالمی آغــاز کننــد . 
   دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه آنچــه دولــت می بایســت بــا کمــک مــردم انجــام مــی داد، برطــرف 
کــردن تحریم هــای غلــط، ظالمانــه و ضدحقــوق بشــری بــرای بازکــردن فضــای حرکــت و توســعه 
در کشــور بــود، خاطــر نشــان کــرد: هــر ســه بخــش اقتصــاد دولتــی، تعاونــی و خصوصــی بــرای مــا 
ارزشــمند اســت . رییــس جمهــوری از تعاونی هــا بــه عنــوان مســیری کــه در آن ثــروت در یــک نقطــه 

جمــع نشــده و موجــب فقرزدایــی می شــود، یــاد کــرد و گفــت: تعاونــی جایــی اســت کــه اقتصــاد عادالنــه را بــرای یــک جمــع بــه ارمغــان مــی آورد . 
ــا  ــهر و درون خانه ه ــای ش ــا کوچه ه ــتا ت ــج روس ــد از کن ــه می توان ــت ک ــن اس ــی ای ــای تعاون ــای فعالیت ه ــی از هنرمندی ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه   ریی
حضــور داشــته باشــد ، بــر ضــرورت ایجــاد اشــتغال بــرای بانــوان کشــور تأکیــد کــرد و افــزود: نبایــد تصــور کــرد کــه کار و اشــتغال تنهــا ویــژه مــردان اســت، چــرا کــه 
کار کــردن موجــب نشــاط و غــرور می شــود و امــروز بانــوان ایرانــی می خواهنــد تــا در ایــن غــرور آفرینــی و افتخــار شــریک و ســهیم باشــند، چــرا کــه اگــر محصولــی 
بــا نــام ایــران تولیــد شــده و در بــازار جهانــی حضــور یابــد، مطمئنــًا احســاس غــرور و افتخــار را بــه ارمغــان خواهــد آورد . دکتــر روحانــی در پایــان افزودنــد: وزارت تعــاون 

بایــد ســند تعــاون را تهیــه و بــرای تصویــب بــه دولــت ارائــه کنــد. 
ــه  ــی را ب ــن، هدایای ــه صــورت نمادی ــر ب ــد. همچنیــن هفــت نف ــه کردن ــن حــوزه ارائ ــدادی از تعاونگــران گزارشــی از فعالیــت هــا و مســائل در ای ــن مراســم، تع  در ای

ــد.  ــم کردن ــه رییــس جمهــور تقدی ــی هــا ب نمایندگــی از تعاون

تهیه و تنظیم مژده جانه 
و  تربیتی  روان شناسی  ارشد  کارشناس 
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بزرگ ترين عيب برای دنيا همين بس كه بی وفاست. )حضرت علی عليه السالمزينهار كه منازعه با مردم نكنيد كه كرامت را مي برد و مرّوت را برطرف مي كند. حضرت محمد )ص(



جلسه اعضای محترم تعاونگران 

  ســرکار خانــم میکائیلــی ریاســت محتــرم مرکــز آمــوزش علمی--کاربــردی شــرکت تعاونــی پیشــتازان آییــن 
ــای  ــاب آق ــه حضــور جن ــه تعاونگــران ب ــه همــراه ســایر اعضــای خان ــران ب ــه تعاونگــران ای زندگــی، عضــو خان
ــد  ــد ش ــه تاکی ــیدند و در آن جلس ــی رس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرم وزارت تع ــاون محت ــری مع ــدس کالنت مهن

ــرای بخــش توســعه فرهنگــی تعــاون انجــام شــود.  تــالش بیشــتری ب

چهارمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی ها 
  

ــن  ــتازان آیی ــی پیش ــرکت تعاون ــرم ش ــل محت ــر عام ــی مدی ــز میکائیل ــم مهرانگی ــرکار خان   س
زندگــی، عضــو هیئــات امنــای خانــه تعاونگــران ایــران ،رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی -کاربردی 
پیشــتازان آییــن زندگــی و عضــو کمیتــه داوری از طــرف خانــه تعاونگــران شــرکت هــای دانــش 

بنیان به عنوان اولین سخنران پس از خیر مقدم مطالبی به شرح ذیل بیان فرمودند.   
  

  با سالم 
ــران  ــی مدی ــت تمام ــران خدم ــه تعاونگــران ای ــی از طــرف اعضــاء خان ــه نمایندگ ــب ب   اینجان
محتــرم تشــکل هــای تعاونــی و اتحادیــه هــای سراســری کشــور – اتــاق هــای تعاون-مدیــران 

محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خیر مقدم عرض می نمایم. 
  جشــنواره تعالــی مدیریــت تعاونــی در دو پانــل بــا حضــور مســئولین محتــرم بخشــهای دولتــی،  

بخــش تعاونــی وتشــکل هــای غیــر دولتــی برگــزار مــی گــردد. 
  در ایــن پانــل هــا نقــش تعاونــی هــای دانــش بنیــان و تشــکل هــای غیــر دولتــی در توســعه 

اقتصادی تعاونی بررسی می شود. 
  در جشــنواره امــروز همچنیــن بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی از فعــاالن و پیشکســوتان بخــش 

تعــاون در 7 حــوزه تخصصــی تجلیــل بــه عمــل خواهــد آمــد و از کتــاب »24 ســال بــا تعــاون« کــه کاری اســت از زحمــات ارزشــمند خانــه تعاونگــران رو نمایــی 
خواهــد شــد. همچنیــن از مدیرانــی کــه بــرای تعالــی ســازمانی تعاونــی گام برداشــته انــد تقدیــر خواهــد شــد و اکنــون بنــده بــا بیــان مقدمــه ای شــرح مختصــری 

از چگونگــی ارزیابــی و انتخــاب تعاونــی هــای برگزیــده را خدمتتــان معــروض میــدارم. 

تعالی یک هدف نیست – بلکه یک مسیر است

  درهــای اقتصــاد جهانــی بــه روی ایــران در حــال بازگشــایی اســت ودر چنیــن شــرایطی هــر فــرد، ســازمان یــا نظــام اقتصــادی معتــدل جهــت کســب موفقیــت 
بــه دنبــال ایجــاد و ارائــه یــک مزیــت رقابتــی اســت. 

  بافــت اقتصــادی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه ضمــن امــکان ایجــاد مزایــای رقابتــی متعــدد، تمرکــز بــر غنــی ســازی و ورود بــه اقتصــاد بیــن الملــل را از 
طریــق شــرکت هــای تعاونــی نیــز میســر مــی نمایــد، امــا شــرکت هــای تعاونــی در حــال حاضــر بــه میــزان مطلــوب توانمنــد نیســتند و طبیعتــًا امــکان رقابــت 
در ســطوح بزرگتــر اقتصــاد را ندارنــد.  توجــه بــه امــور رو بنایــی و تــالش در جهــت انطبــاق شــرایط شــرکت هــای تعاونــی بــا شــرایط مطلــوب رقابــت از واجبــات 

تبدیــل بــه ایــن بخــش از اقتصــاد بــه یــک مزیــت رقابتــی ملــی اســت. 
 BEM در همیــن راســتا راهــکار بهینــه ،بهــره بــرداری از تجــارب ســایر کشــورها و ســازمان هــای موفــق در ایــن زمینــه اســت. مــدل هــای تعالــی ســازمانی یــا  
ذاتــًا تقویــت کننــده هــای قدرتمنــدی بــرای پرداختــن بــه اصالحــات ســاختاری، از هــر نــوع و در هــر ســطح در ســازمان هــا بــه شــمار مــی رونــد. از ایــن رو 
خانــه تعاونگــران ایــران، ضمــن انتخــاب بهتریــن مــدل هــای تعالــی ســازمانی، اســاس و مبنــای عمــل خــود را جهــت مســاعدت در تقویــت بخــش تعــاون، بهــره 

بــرداری عملیاتــی از همیــن علــوم قــرار داده اســت. 
  چنیــن مــدل هایــی در دو حــوزه قدرتمنــد توانمنــد ســازها و نتایــج، معیارهایــی جهــت تعالــی و موفقیــت ســازمان هــا را ارائــه مــی دهنــد. بخــش توانمنــد ســازها 
هــر آنچــه یــک شــرکت تعاونــی جهــت تزریــق علــوم مدیریتــی بــه ســاختار خــود احتیــاج دارد را بــه طــور کامــل تعییــن نمــوده و بــا پشــتیبانی حــوزه نتایــج، بــه 

دنبــال برداشــتهای عینــی از هــر اقــدام توانمنــد ســاز اســت. 
  اینکــه معیــار هــا و نحــوه انجــام عملیــات مربوطــه چیســت و چگونــه اجــرا مــی گــردد، بحــث مفصلــی اســت کــه همــت بخــش تعــاون و هریــک از شــما عزیــزان 
بزرگــوار را مــی طلبــد. مــا در خانــه تعاونگــران، در حــد بضاعــت کلیــه زیــر ســاخت هــای الزم جهــت پشــتیبانی از شــرکت هــای تعالــی خــواه را فراهــم کــرده 
ایــم، و مشــغول توســعه آنهــا هســتیم. در همیــن راســتا جهــت اجــرای فراینــد ارزیابــی و تقدیــر از متعاملیــن،از چنــدی پیــش مســتنداتی جهــت معرفــی مــدل، 
نحــوه اجــرای فرامیــن مربوطــه، نحــوه تکمیــل اظهارنامــه و ســایر مــوارد تهیــه و بــرای عمــوم اطــالع رســانی شــد. از ایــن رهگــذر از سراســر کشــور 270تشــکل 

تعاونــی اقــدام بــه ثبــت نــام بــرای دریافــت جایــزه نمودنــد. 
  کــه ایــن مهــم هــم بــه لحــاظ کمــی و هــم بــه لحــاظ کیفــی نشــان از راهــی بــس بلنــد تــا حصــول موفقیــت و تــوان افزایــی شــرکت هــا در حــوزه هــای رو 
بنایــی مدیریتــی اســت.  مطابــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه اظهارنامــه هــا توســط دبیرخانــه جایــزه مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و نتایجــی 

اســتخراج شــد کــه در ادامــه ارائــه خواهــد شــد. 

  آنچنان که در تعامالت به شکل زیر تصمیم گیری شد: 
  1-خانــه تعاونگــران بــا شــرکت هایــی کــه در فراینــد ارزیابــی وارد شــده انــد تبییــن گردیــده، ایــن ارزیابــی مطابــق بــا منطــق ارزیابــی رادا و براســاس یــک مــدل 
1000 امتیــازی انجــام شــده و شــرکت هایــی کــه کمتــر از 300 امتیــاز کســب نمــوده باشــند حائــز دریافــت تقدیــر نامــه تعهــد بــه تعالــی تشــخیص داده شــده انــد. 

  2- شرکتهایی که بین 300 تا 500 امتیاز را کسب کرده اند تقدیر نامه اشتهار به سرآمدی را در سطوح مختلف دریافت می کنند. 
  3- شرکتهایی که بین 500 تا 600 امتیاز کسب کرده اند جایزه تندیس بلورین 

  4- شــرکتهای کــه بیــن 600 تــا 700 امتیــاز تندیــس ســیمین و نهایتــا اگــر شــرکتی بیــش از 700 امتیــاز را کســب نمــوده باشــد برنــده تندیــس زریــن خواهــد 
شــد. 

  بــا توجــه بــه ارزیابــی هــای انجــام شــده و امتیــازات مکتســبه شــرکت هــا، در ایــن ســطوح جانمایــی شــده انــد. بدیهــی اســت مطابــق شــعارخانه تعاونگــران 
مبنــی بــر ایــن کــه تعالــی یــک هــدف نیســت ،بلکــه یــک مســیر اســت.در نتیجــه از فــردا تــالش اهتمــام جهــت ارتقــاء ســطح کیفیــت عملکــرد ضــرورت دارد. و 

امیدواریــم ایــن عمــل موجبــات مزیــت ســازی بــرای کشــور را فراهــم آورد. 
  در خاتمــه مجــددا خانــه تعاونگــران حضــور پربرکــت شــماعزیزان را در ایــن جمــع پــاس داشــته و امیــدوار اســت در ســال آتــی بتوانــد بــا دســتان پرتــر در خدمــت 

خانــواده بــزرگ تعــاون کشورباشــد
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حضور مسئولين محترم وزارت تعاون در مركز آموزش علمی- كاربردی شركت تعاونی پيشتازان آيين زندگی 

ــی-  ــوزش علم ــز آم ــرم مرک ــت محت ــی ریاس ــم میکائیل ــرکار خان ــور س ــا حض ــه ب ــن جلس ای
ــری  ــای مهنــدس کالنت ــاب آق ــن زندگــی ضمــن جن ــی پیشــتازان آیی ــردی شــرکت تعاون کارب

ــد.  ــزار گردی ــراه برگ ــآت هم ــی و هی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرم وزارت تع ــاون محت مع
ــن از  ــاون و همچنی ــش تع ــه بخ ــی رتب ــدان عال ــش از کارمن ــودی درخ ــای محم ــاب آق   جن
اســتادان برجســته ایــن مرکــز آمــوزش بیــان نمودنــد، در رشــته هــای مرتبــط بــا بخــش تعــاون 
ماننــد امــور تعــاون، مدیریــت تعــاون و مشــارکت هــای مردمــی همــکاری مناســبی بیــن بخــش 
تعــاون و ایــن مرکــز آموزشــی بــه ویــژه در خصــوص در اختیــار قــرار دادن محــل هــای کارورزی 
ــه نشــریه  ــد کــه ایــن مرکــز آموزشــی در زمین وجــود دارد، و از طرفــی اعــالم نمودن
برتــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ، تعاونــی برتــر و بانــوی برتــر کشــور 

نیــز موفقیــت هایــی کســب نمــوده اســت. 
ــد  ــئوالن بلن ــا مس ــه ب ــه ای ک ــی جلس ــتند، ط ــان داش ــژاد بی ــی ن ــدس لطف ــای مهن       آق
ــی  ــه چگونگ ــت ب ــد داش ــران خواهن ــتان ته ــتی اس ــردی بهزیس ــی- کارب ــه علم ــه موسس پای
رفــع مشــکل عــدم وجــود عرصــه هــای کارورزی موسســات تعاونــی کــه حــوزه فعالیــت هــای 

ــد پرداخــت.  ــد، خواهن ــی باش ــای آن موسســه م ــالت ه ــزء رس ــا ج آموزشــی آنه
ــوزش علمــی  ــز آم ــی مرک ــالت تکمیل ــودر آهنگــی مســئول تحصی ــر کب ــم دکت ــن خان همچنی
کاربــردی شــرکت تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی بیــان داشــتند کــه کالن پــروژه دوره هــای 

تحصیلــی فعلــی کارشناســی ارشــد ایــن مجموعــه تحــت عنــوان طــرح دســترس پذیــری افــراد دچــار اختــالالت جســمی، حرکتــی بــه امکانــات و فرصــت هــا بــه 
نوبــه خــود یــک طــرح ملــی- مذهبــی مــی توانــد باشــد. 

    در ادامــه آقــای مهنــدس لطفــی نــژاد بیــان داشــتند، بــا انجــام مکاتبــات الزم بــا جنــاب آقــای آخونــدی وزیــر محتــرم مســکن، راه و شــهر ســازی راهــکار 
هــای الزم را بــرای حمایــت هــای قانونــی از کالن پــروژه کارشناســی حرفــه ای ارشــد ایــن مرکــز آمــوزش کــه در قالــب یــک طــرح ملــی مذهبــی اســت را 

تهیــه و مــورد بررســی قــرار خواهنــد داد. 
    آقــای مهنــدس کالنتــری بیــان نمودنــد، ایــن معاونــت بــا مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی نشســتی برگــزار کــرد کــه بــر مبنــای آن مســائل مالیاتــی بخــش 

تعــاون و آمــوزش هــای تعاونــی مطــرح و مقــرر شــد تــا کارگروهــی بــه منظــور حمایــت ویــژه از تعاونــی هــای مــورد بحــث امــور مالیاتــی تشــکیل گــردد. 

ــردی شــرکت  ــوزش علمــی کارب ــز آم ــات مرک ــه خدم ــد ک ــان نمودن ــری بی ــدس کالنت ــای مهن ــاب آق ــن جلســه جن ــان ای   در پای
ــد:  ــی باش ــم م ــی مه ــی دارای 3 ویژگ ــن زندگ ــتازان آیی ــی پیش تعاون

  1 -به سبب تربیت نیرو های انسانی ماهر و مجهز نمودن آنها به مهارت های علمی و دانشی، علمی می باشد. 
  2- به سبب خدمت رسانی به آسیب پذیرترین قشر جامعه )معلوالن( ارزشی و دینی می باشد. 

  3- به سبب انجام کار دسته جمعی ، تعاونی نیز می باشد. 

    ســرکار خانــم مهرانگیــز میکائیلــی ایــن کار آفریــن موفــق کــه پیــش از ایــن در حضــور رهبــر معظــم انقــالب اســالمی هــم تقدیــر شــده بودنــد، از همــکاری 
هــا و حمایــت هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص توســعه فعالیــت هــای ایــن مرکــز آموزشــی کمــال تشــکر و قدردانــی خــود را اعــالم نمودنــد.

دهمين جشنواره تعاونی های برتر 

سرکارخانم مهر انگیز میکائیلي مدیر عامل محترم شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی به همراه جناب آقای دکتر حمداهلل 
در رستمی، مدیر گروه رشته مدیریت تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی و مشاور محترم معاونت وزیر تعاون 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر حضور یافتند.
و   وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی فرمودند: تعاون یک مسیر فوق العاده قابل توجه برای گسترش عادالنه رشد اقتصادی است 

از همان گونه که امام راحل آرزو داشتن و شهید بهشتی تاکید کردند و مقام معظم رهبری فرموده اند باید تابلویی 
به رشد توزیع ثروت در کشور ترسیم شود که روح همکاری ، همدلی ، انصاف ، مسئولیت اجتماعی و شخصی و دگر خواهی 

از عنوان کارکردهای اساسی تعاون در آن موج بزند . در پایان برگزاری مراسم جشنواره از سه عنوان کتاب، دانشنامه تعاون، تعاون 
منظر اقتصاد اسالمی و فرهنگ تعاون رو نمایی شد.
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تبریک انتصاب جناب آقای دکتر محمد اخباری 

  انتصاب جنابعالی را به عنوان ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور که نشان از شایستگی 
شماست را تبریک عرض می نماییم. خدمت صادقانه و تالش مخلصانه در عرصه های علمی و فرهنگی 
کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نمایدبرای شما در مسئولیت جدید از خداوند منان 

توفیق، سالمتی و بهروزی مسئلت می نماییم. 

مهرانگیز میکائیلی
رئیس مرکز
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   نشست نمايندگان اتحاديه ها و تعاونی های برتر و منتخب كشور
نشســت منتخبــان اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای برتــر کشــور در ســاختمان کوثــر ریاســت جمهــوری بــا حضــور آقایــان دکتــر جهانگیــری معــاون محتــرم اول 
رییــس جمهــور، دکتــر ربیعــی وزیــر محتــرم تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی،مهنــدس نعمــت زاده وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت، دکتــر نوبخــت رییــس 
محتــرم ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور، دکتــر کالنتــری معــاون محتــرم وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و دکتــر ســیف رییــس کل محتــرم بانــک 

مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران برگــزار گردیــد: 
دکتــر کالنتــری معــاون محتــرم وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه خــود میزبــان و برگــزار کننــده ایــن نشســت بودنــد ضمــن خیــر مقــدم گزارشــی دربــاره 

وضعیــت تعاونــی هــا در ایــران ارائــه نمــوده، ســپس 14 نفــر از نماینــدگان اتحادیــه نقطــه نظــرات خــودرا بــه دولــت ارائــه کردنــد. 
دکتــر کالنتــری افــزود: بخــش تعــاون یکــی از بخشــهای مهــم اقتصــاد اســت کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری مــی باشد.یشــان در ادامــه بــه پیــام مقــام 
معظــم رهبــری در ایــن رابطــه اشــاره کردنــد: )مقــام معظــم رهبــری فرمــوده انــد، مــا حداقــل 10 برابــر وضــع فعلــی بایــد بــه بخــش تعــاون رســیدگی کنیــم( و 
بــا بیــان شــعار ملــی اتحادیــه جهانــی تعــاون ، » کــه تعاونــی هــا جهــان بهتــری را مــی ســازند » و تعاونــی هــا ســرمایه اقتصــادی اجتماعــی تولیــد مــی کننــد 

بــه ســخنان خــود خاتمــه دادنــد. 
   دکتــر علــی ربیعــی، وزیــر محتــرم تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هــم یکــی دیگــر از وزرای دولــت بــود کــه در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نبایــد فعالیــت تعاونــی 
هــا را صرفــآ در بخــش اقتصــادی دیــد، گفــت: تعاونــی هــادر کاهــش فقــر، بســط عدالــت اجتماعــی، افزایــش بهــره وری و ســرمایه اجتماعــی نقــش موثــری دارنــد. 
و انــدازه اجتماعــی تعاونــی هــا را بایــد پیــش از انــدازه اقتصــادی آنهــا دیــد. دولــت یازدهــم تعاونــی را بــه عنــوان یــک بخــش برخاســته از ارزش هــای دینــی و 

موثــر در حــوزه اقتصــادی مــی دانــد. 
  وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در پایــان گفــت: افزایــش ســرمایه بانــک توســعه تعــاون مــی توانــد بودجــه مــا را بــرای حمایــت از تعاونــی هــا تامیــن کنــد. 

بایــد در برنامــه ششــم توســعه جایــگاه واقعــی و مناســب بــرای تعاونــی هــا در نظــر گرفتــه شــود. 
ــا اشــاره بــه برنامــه دولــت در زمینــه افزایــش تولیــد داخلــی و ایجــاد    در پایــان ایــن نشســت دکتراســحاق جهانگیــری معــاون محتــرم اول رییــس جمهــور ب
اشــتغال تاکیــد کــرد کــه بخــش خصوصــی و تعاونــی نیــز بایــد بــه کمــک دولــت آمــده و بــا ســرمایه گــذاری کارخانجــات را بــاز ســازی کــرده و آن هــا را وارد 
چرخــه اقتصــاد کننــد وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: دولــت بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی بــاور دارد و معتقــد اســت اقتصــاد بایــد از دســت دولــت خــارج شــود. 
  دکترجهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بــه فکــر عدالــت اجتماعــی و بــه کار گرفتــن ذخایــر مــردم هســتیم بایــد بــه تعاونــی هــا میــدان دهیــم. 
همــه وزارت خانــه هــا در ایــن حــوزه مســئولیت دارنــد البتــه مــا هــم انتظــار داریــم تعاونــی هــا بــرای کار هــای بزرگتــر و تولیــد بیشــتر آمــاده شــوند. پیشــگیری 
از توســعه ورود کاالهــای خارجــی بــه ایــران و خــروج ارز از ایــران مــی توانــد بــه تولیدکاالهــای داخلــی و ایجــاد اشــتغال جوانــان داخــل کشــور منتهــی گــردد. 

ایشــان همچنیــن بــه ایــران ثروتمنــد و غنــی از منابــع زیــر زمینــی- زمینــی و انســانی کــه میتوانــد موجــب موفقیــت بیشــتر گــردد، اشــاره نمودنــد. 
  معــاون اول رییــس جمهــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد: تعاونــی هــا در مواقعــی کــه دولــت بــه آن هــا نیــاز داشــته بــه ویــژه در دوران جنــگ انصافــآ بــه دولــت 

کمــک کــرده انــد. 
  ســرکار خانــم میکائیلــی مدیــر عامــل محتــرم شــرکت تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی و مدیــر عامــل محتــرم اتحادیــه هماهنگــی 
و نظــارت تعاونــی هــای علمــی و کاربــردی نظــر خــود را مبنــی بــر بیــش از حــد مفیــد بــودن جلســه ضمــن قدردانــی از میزبانــان محتــرم از معــاون 
فرهنگــی- دانشــجوئی مرکــز در خواســت کردنــد کــه مطالــب مهــم مطــرح شــده درجلســه را در معــرض دیــد و مطالعــه جملگــی اســاتید، کارمنــدان و دانشــجویان 

اتحادیــه و شــرکت قــرار دهنــد.

حضور پررنگ شرکت تعاونی خدمات آموزشی - توانبخشی پیشتازان آیین زندگی 
در  نخستین نمایشگاه ارائه توانمندی های بخش تعاون کشور 

  
 

مدیــر عامــل محتــرم شــرکت تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی، ســرکار خانــم مهرانگیــز میکائیلــی، 
در روز دوشــنبه  بــه تاریــخ 94/06/16 ضمــن حضــور در جلســه افتتاحیــه کــه باحضــور وزیــر محتــرم 
ــن  ــتازان آیی ــی پیش ــرکت تعاون ــه ش ــل غرف ــد. از مح ــاح گردی ــی افتت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
زندگــي ، شــماره A57  بــه همــراه ســایر اســاتید، دانشــجویان و پرســنل شــرکت بازدیــد بــه عمــل 
آوردنــد و دســت انــدرکاران تجهیــز غرفــه را بــه بهتریــن نحــو صــورت گرفتــه بــود را مــورد تقدیــر 

قــرار دادنــد.
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تبریک انتصاب
سرکار خانم دکتر وحیده نگین، انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی 
کاربردی از طرف آقای دکترمحمد اخباری ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریک می گوییم.  موفقیت روز افزون 

شما را در نیل به اهداف مورد نظر آرزومندم. 
مهرانگیز میکائیلی
رئیس مرکز
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دیدار سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی
 با رئیس مجلس شورای اسالمی 

علمــی    جامــع  دانشــگاه  سرپرســت  دیــدار  در 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــا رئی ــردی ب کارب
ــام  ــعه نظ ــت توس ــا محوری ــف ب ــات مختل موضوع
آمــوزش عالــی مهارتــی و نیــز نقــش دانشــگاه 
ــعه  ــم توس ــه شش ــردی در برنام ــی کارب ــع علم جام
گرفــت.  قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد 

برگزاری کارگاه پروپوزال های تحقیقاتی کارشناسی ارشد 

ــارت  ــش و مه ــاء دان ــدف ارتق ــا ه ــی ب ــای تحقیقات ــوزال ه ــن پروپ ــی تدوی   کارگاه تخصص
دانشــجویان دوره ی کارشناســی ارشــد در زمینــه آمــاده ســازی و پیشــنهاد طرحهــای تحقیقاتــی در 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــن زندگ ــتازان آیی ــی پیش ــردی شــرکت تعاون ــی کارب ــوزش علم ــز آم مرک
  ایــن کارگاه توســط ســرکار خانــم دکتــر کبــودر آهنگــی – راهبــر کالن پــروژه دســترس پذیــری- 
وبــا حضــور دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد و جمعــی از اســاتید مرکــز طــی چهــار جلســه ی 
چهــار ســاعته و در ســالن مطالعــه و کنفرانــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی شــرکت تعاونــی 

پیشــتازان آییــن زندگــی تشــکیل شــد. 
  جلســه ی اول مــورخ 94/05/21 ، بحــث حــول اصــول و مبانــی تحقیــق، بیــان خالصــه مراحــل 
ــط  ــن ضواب ــی همچنی ــای تحقیقات ــرای طرحه ــوب ب ــار چ ــن چه ــی و تدوی ــرح تحقیقات ــک ط ی
انتخــاب مناســب روش هــای انجــام تحقیــق انجــام شــد. در ایــن جلســه دانشــجویان دوره ی ارشــد 
مرکــز بــرای ریــز پــروژه هــای تخصصــی خــود چهــار چــوب تحقیقاتــی تدویــن کــرده و بــه بحــث 

در مــورد چگونگــی مراحــل اجــرای ریــز پــروژه هــا پرداختنــد.  جلســه ی دوم مــورخ 94/05/22 ، بحــث حــول چگونگــی بیــان صحیــح مســاله ی 
تحقیــق و دالیــل توجیهــی و ضــرورت اجــرای طرحهــای تحقیقاتــی دنبــال شــد و چگونگــی نوشــتن خالصــه ی تحقیــق بعنــوان یــک مهــارت کــه 
مــی توانــد مقدمــه ای بــرای نوشــتن مقــاالت علمــی نیــز باشــد بــه حاضریــن در کارگاه آمــوزش داده شــد. ایــن بحــث بــا چگونگــی بیــان هــدف 
ــان  ــات و ســواالت تحقیــق و بی ــان فرضی ــال شــد. همچنیــن چگونگــی بی ــرای طرحهــای تحقیقاتــی دنب تحقیــق و تعریــف اهــداف اختصاصــی ب

پیشــینه موضــوع تحقیــق توضیــح و وضعیــت موجــود شــرح داده شــد. 
  جلســه ی ســوم، مــورخ 94/05/28 ، بــه بیــان نتایــج مــورد انتظــار تحقیــق اختصــاص یافــت و ضمــن کنتــرل چهــار چوبهــای تحقیقاتــی تدویــن 
ــرای آنهــا  ــح ب ــه روش صحی ــب ب ــی و چگونگــی درج فهرســت مطال ــح رفرنــس دهــی در طرحهــای تحقیقات ــن روش صحی شــده توســط حاضری
شــرح داده شــد.  جلســه چهــارم مــو رخ 94/05/29 ، چگونگــی تهیــه جــدول زمانبنــدی بــرای طرحهــای تحقیقاتــی و همچنیــن پیــش بینــی هــای 
الزم بــرای تامیــن تجهیــزات و وســایل مــورد نیــاز تحقیــق بــرای حاضریــن توضیــح داده شــد. در ادامــه در مــورد هزینــه هــای الزم بــرای انجــام 
طرحهــای تحقیقاتــی و چگونگــی تخصیــص اعتبــارات بــه مراحــل مختلــف تحقیــق، بحــث شــد. در پایــان جلســه مطالــب تدریــس شــده در کارگاه 
آموزشــی جمــع بنــدی شــدند و کلیــه حاضریــن پروپوزالهــای تهیــه شــده در ایــن کارگاه را جهــت بررســی و نظــر دهــی بــه ســرکار خانــم دکتــر 

کبــودر آهنگــی تحویــل دادنــد. 
  اصالحــات اولیــه ی پروپوزالهــا در کالس انجــام شــد و کنتــرل نهایــی آنهــا همــراه بــا نظــر دهــی جهــت بهینــه ســازی پروپوزالهــا نیــز انجــام شــد. 

در خاتمــه حاضریــن گواهینامــه ی شــرکت در ایــن کارگاه آموزشــی را دریافــت نمودنــد. و ســطح کارگاه را خــوب ارزیابــی کردنــد. 

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین شیوه 
نامه اجرایی کاربینی و کارورزی 

  برگــزاری کارگاه آموزشــی تدویــن شــیوه 
ــا حضــور  نامــه اجرایــی کاربینــی و کارورزی ب
ــرم  ــت محت ــی ، ریاس ــم میکائیل ــرکار خان س
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی شــرکت 
ــت  ــی، معاون ــن زندگ ــتازان آیی ــی پیش تعاون
محتــرم آمــوزش و اســتادان در خصــوص 
بررســی شــیوه نامــه اجرایــی دروس کاربینــی 

و کارورزی برگــزار گردیــد. 
  و در پایــان چنیــن تصمیــم گیــری شــد کــه 
ــک  ــف ی ــی مختل ــای تحصیل ــته ه ــرای رش ب
ــای  ــت ه ــی فعالی ــکیل و تمام ــروه تش کار گ
ــرم آموزشــی  ــت محت ــر نظــر معاون ایشــان زی

ــرد.  ــرار گی ــری ق ــورد بررســی و پیگی م
شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه 

  جلســه شــورای تعامــل و تبــادل نظر دانشــجو و دانشــگاه بــا حضور 
مدیــر آمــوزش مرکــز آقای ســلطانی، ســرکار خانم رئیســی مســئول 
حراســت، آقــای طالئــی زاده کارشــناس فرهنگــی، دبیرشــورا آقــای 
حســینی، نماینــدگان منتخــب دانشــجویی خانــم رئیــس الســادات و 
آقــای علــی پــور و همچنیــن ســرکار خانــم کاشــی مســئول بســیج 
ــم  ــرکار خان ــری و س ــون هن ــر کان ــی دبی ــور خطیب ــم  ایرانپ ، خان
ــوزش  ــز آم ــددکاری در مرک ــی م ــن علم ــر انجم ــی دبی داوودبیگل
علمــی کاربــردي  شــرکت تعاونــی پیشــتازان آئیــن زندگــی برگــزار 
ــجویی  ــات دانش ــکالت و مطالب ــع مش ــه رف ــن جلس ــد. در ای گردی

مطــرح گردیــد. و ســپس دانشــجویان بــه تبــادل نظــر پرداختنــد.

انتصاب عضو کمیته تحصیالت تکمیلی استان تهران 

ــورای  ــه ش ــن نام ــاده 8 آیی ــه م ــت ب ــا عنای ــرام و ب ــا احت   ب
ــه پیشــنهاد رئیــس محتــرم  تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه و ب
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی واحــد اســتان تهــران، 
ــوان  ــه عن ــه مــدت 2 ســال ب ــی ب ــم میکائیل ســرکار خان
ــوب  ــران منص ــتان ته ــی اس ــالت تکمیل ــه تحصی ــو کمیت عض

ــد.  گردی
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بخشنده ترين مردم كسی است كه در هنگام قدرت می بخشد. امام حسين)ع(

)راه حلهایی جهت برطرف نمودن مشکالت تغذیه ای 
درکودکان پیش دبستان(

ــد و  ــش آن در رش ــه و نق ــت تغذی ــک اهمی ــی ش ب
تحــول طبیعــی کــودکان بــر کســی پوشــیده نیســت. 
پیشــرفت هــای اخیــر در علــوم تغدیــه و توجــه بیشــتر 
خانــواده هــا بــه نتایــج یافتــه هــای متخصصــان ایــن 
علــوم مدعــی ایــن ادعاســت. همــان طــور کــه تغذیــه 
ــن  ــان را تامی ــالمت آن ــت و س ــودک بهداش ــالم ک س
مــی کنــد، مشــکالت تغذیــه ای و عــدم تمایــل آنــان 
ــه غــذا خــوردن ضمــن ایجــاد نگرانــی در والدیــن،  ب

ســالمتی شــان را بــه خطــر مــی انــدازد. 
امــروزه کمتــر کســی اســت کــه شــاهد گالیــه هــای 
والدیــن ازغــذا نخــوردن فرزندانشــان نباشــد یــا 
صحنــه دنبــال کــردن کــودک توســط  مــادر و بــه زور 
غــذا گذاشــتن در دهــان او را مشــاهده نکــرده باشــد. 
چــرا در زندگــی هــای امــروزی شــاهد چنیــن امــری 
مــی باشــیم؟ چــرا در گذشــته کــودکان بــرای خــوردن 
غــذا بــه دنبــال والدیــن خــود مــی دویدنــد، در حالــی 
کــه امــروزه ایــن والدیــن هســتند کــه تمنای خــوردن 

غــذا از ســوی فرزندانشــان را دارنــد؟

مشکل تغذیه ای در کودکان به چه معناست؟
ــورد و در  ــذا بخ ــت غ ــر نیس ــما حاض ــودک ش - ک

ــود؟ ــی ش ــد م ــش ب ــذا حال ــرف غ ــاعات ص س
ــازی  ــه ب ــذا ب ــرف غ ــاعات ص ــما در س ــودک ش - ک
ــه  ــش ب ــات غذاخوردن ــا اوق ــود و ی ــی ش ــغول م مش

ــود؟ ــی ش ــل م ــگ تبدی ــه جن صحن
- کــودک شــما در هنــگام صــرف غــذا بــه شــیوه ای 

ناراحــت کننــده کســل و مریــض احــوال اســت؟
ــه صحنــه  ــرای کودکتــان ب - اوقــات غــذا خــوردن ب

جنــگ تبدیــل مــی شــود؟و ...
در صورتــی کــه پاســختان  بــه پرســش هــای مطــرح 
ــه  ــه مشــکالت تغذی ــان ب شــده مثبــت باشــد، کودکت

ای مبتــال مــی باشــد.
مشــکل تغذیــه ای کــودکان بــه ایــن معناســت کــه؛ 
آنهــا بــه میزانــی کــه انتظــار مــی رود و بــرای رشــد 
طبیعــی وســالمتی شــان الزم اســت غــذا نمــی خورند 
ــی  ــای غذای ــده ه ــا وع ــای آنه ــواده ه ــرای خان و ب
وغذاخــوردن اغلــب بــه ســاعات پــر تنــش و تجــارب 

ــل مــی شــود. ــده ای تبدی ناراحــت کنن
بنابرایــن بایــد کاری کــرد تــا شــرایط  تغییــر کــرده و 
ــر شــود. ــرای کــودک دلپذیرت ســاعات صــرف غــذا ب

والدیــن گرامــی بــرای حــل ایــن مشــکل ابتــدا بایــد 
بــا خــود روراســت باشــید و بدانیــد شــما تنهــا خانــواده 
ای نیســتید کــه ایــن مشــکل را داریــد، پــس دســت 

بــه کار شــوید.

به نظر شما اوقات صرف غذا باید دارای چه 
ویژگی هایی باشد؟

والدیــن عزیــز: زمانــی کــه تصمیــم بــه تغییــر شــرایط 
ــی از  ــش های ــرای پرس ــی ب ــخ قطع ــد پاس ــد بای داری

قبیــل زیــر بیابیــد
- تمایل دارید کودکتان خودش غذا بخورد؟

- تمایــل داریــد کودکتــان غذایــش را در کجــا 
بخــورد؟

- دوســت داریــد هــر وعــده غذایــی او چقــدر طــول 
بکشــد؟

ــذا  ــد وعــده غ ــان در روز چن ــد کودکت - دوســت داری
بخــورد؟

- تمایــل داریــد کودکتــان چــه نــوع غذاهایــی بخــورد 
و چــه هنــگام از نوشــیدنی اســتفاده کنــد؟

ــذا  ــگام صــرف غ ــزل را در هن ــرایط محیطــی من ش
ــد. بررســی کنی

ــوردن  ــذا خ ــی غ ــا آداب معمول ــما آی ــزل ش - در من

ــت مــی شــود؟ رعای
- روزانــه چنــد بــار غــذا و نوشــیدنی در اختیــار 

کودکتــان قــرار مــی دهیــد؟
- آیــا کودکتــان غــذا و نوشــیدنی زیــاد مصــرف 

میکنــد؟
- آیــا کودکتــان مــی دانــد چــه چیــز را در چــه وقتــی 

بایــد مصــرف نمایــد؟
- آیــا کودکتــان بــه خوبــی مــی دانــد چگونــه آنچــه را 
کــه از او انتظــار داریــد، انجــام دهد؟)بــه عنــوان مثــال 

از قاشــق اســتفاده کنــد(
ــگام  ــزل در هن ــس از بررســی شــرایط محیطــی من پ
صــرف غــذا، بــه نــکات کلیــدی زیــر توجــه نماییــد.

1- عوامل مخل محیطی را بر طرف نمایید.
-آیا رادیو یا تلویزیون روشن است؟

ــازی  ــا چیــزی ب ــگام صــرف غــذا کــودک ب ــا هن -آی
مــی کنــد؟

-آیا مشغول بازی با کودکتان هستید؟
ــذا  ــه غ ــودک کســانی هســتند ک ــراف ک ــا در اط -آی

ــد؟ ــی خورن نم
توجــه داشــته باشــید کــه کــودکان در مراحــل اولیــه 
رشــد نمــی تواننــد در آن واحــد بــه چنــد چیــز توجــه 
کننــد. اگــر شــما از آنــان   مــی خواهیــد کــه فقــط بــه 
غــذا خــوردن توجــه کننــد، بایــد محرکهــای محیطــی 
را کــه موجــب بــر هــم زدن تمرکزآنــان مــی شــود را 

بــر طــرف کننــد.
2- عوامل انحراف توجه کودک را رفع نمایید.
-کارهایی که شما و دیگران انجام می دهید. 

-صحبتهایی که شما و دیگران انجام می دهید.
-حاالتی که شما و دیگران دارید.

3- رضایت خود را به کودک اعالم نمایید.
-شــما و دیگــران چگونــه  رضایــت خــود را بــه 

ــد؟ ــی کنی ــالم م ــودک اع ک
ــر  ــا دیگ ــی ی ــکل کالم ــه ش ــان  ب ــالم رضایتت -اع

روشهاســت؟
ــودک  ــه ک ــردن ب ــه ک ــا توج ــان  ب ــالم رضایتت -اع

ــود؟ ــی ش ــه م عرض
ــل اینکــه فرزندشــان کــم غــذا مــی  ــه دلی ــن ب والدی
خــورد یــا همــواره بــه جــای غــذا خــوردن، بــازی مــی 
کنــد بســیار نگــران شــده و ناآگاهانــه بیــش از انــدازه 
ــد  ــت دارن ــودکان دوس ــد. ک ــی کنن ــه م ــه او توج ب
ــما را  ــه ش ــا توج ــد ت ــی را انجــام دهن ــتر کارهای بیش
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــب کنن ــان جل ــه خودش ب
ــی  ــما مبن ــارات ش ــا اظه ــان، ی ــما از آن ــت ش عصبانی
بــر خســتگی تــان نیــز بــه منزلــه نوعــی توجــه بــرای 

کــودک محســوب مــی شــود.
ــه  ــن اســت کــه توجــه نشــان دادن ب ــه مهــم ای نکت
ــته  ــه از او خواس ــام کاری ک ــر انج ــه خاط ــودک ب ک
ــز اهمیــت اســت و باعــث تقویــت و  ــد، بســیار حای ای
تکــرار آن مــی شــود و وقــوع رفتارهایــی کــه کمتــر 
از جانــب شــما مــورد توجــه قــرار گیرنــد، رفتــه رفتــه 

کاهــش خواهــد یافــت.
بــرای شــروع مــی توانیــد هنگامــی کــه کــودک آرام 
نشســته و گریــه نمــی کنــد، بــا تشــویق هــای خــود 

ــه  ــی ک ــا زمان ــرا ت ــرار دهید)زی ــه ق ــورد توج او را م
کــودک آدام و ســاکت ننشــیند، احتمــال صــرف 
ــه محــض اینکــه  ــد(. ســپس ب غــذا کاهــش مــی یاب
کــودک کوچکتریــن عالقــه ای بــه غــذا نشــان داد ، 
ــه شــدت اورا تحســین کــرده و خوشــحالی خــود را  ب
بــه وی ابــراز کنیــد. چنانچــه کــودک عالقــه ای بــه 
غــذا و غــذا خــوردن از خــود نشــان نــداد، اصــال بــه 

ــد. ــه نکنی او توج
ــر  ــکان پذی ــی ام ــه راحت ــن کار ب ــل ای ــه در عم البت
ــیوه  ــرای ش ــه اج ــل ب ــد در عم ــر بتوانی ــت. اگ نیس
جدیدتــان پافشــاری کنیــد و در برابــر کــودک کوتــاه 
نیاییــد، اطمینــان داشــته باشــید جــواب مــورد نظرتــان 
ــن  ــد والدی ــت دارن ــودکان دوس ــد گرفت.ک را خواهی
خــود را راضــی نگــه دارنــد، بنابــر ایــن بــرای کــودک  
ــی از او رضایــت  ــا چــه زمان ــد شــما دقیق روشــن کنی
دارید.)بــرای مثال:آفریــن بــه تــو کــه روی صندلیــت 

ــوردی!( ــم خ ــذات رو ه ــام غ ــتی و تم زود نشس

وعده های غذایی کودکتان را اصالح کنید
بایــد بــه کــودکان خردســال، خیلــی واضــح و روشــن 
ــه  ــف چ ــای مختل ــه در موقعیته ــد ک ــح دهی توضی
ــن منظــور ضــروری  ــه ای ــد. ب ــان داری انتظــاری از آن
اســت ،همــواره عالیــم و پیامهای مشــخصی اســتفاده 
کنیدتــا کــودک زمــان شــروع و یــا ختــم هــر وعــده 
غذایــی را متوجــه شــود.) بــه عنــوان مثــال: هــر وقــت 
ــد دســتانت را  ــده شــد، بای ــز چی بشــقاب هــا روی می

شســته و آمــاده غــذا خــوردن شــود( 
گذاشــتن و رهــا کــردن غــذا و نوشــیدنی در تمــام روز 
دور و بــر کــودک کــه ســر گــرم بــازی اســت، اصــال 
صحیــح نیســت. بــا ایــن کار شــما پیــام گیــج کننــده 
ــد  ــی دان ــا نم ــرا او دقیق ــد، زی ــودک میدهی ــه ک ای ب

غــذا بخــورد یــا بــازی کنــد؟

سخن آخر
1-متاســفانه بســیاری از کــودکان یــا درتنهایــی ویا در 
مقابــل تلویزیــون غــذا مــی خورنــد. کــودکان بایــد غذا 
خــوردن دیگــران و لــذت بــردن آنهــا را ببیننــد تــا یــاد 
بگیرنــد کــه غــذا خــوردن نیــز مــی توانــد، ســرگرمی 

خــوب و لــذت بخشــی باشــد.
2-کــودکان آنچــه را کــه مــی بیننــد یــاد مــی گیرنــد 
ــوان  ــه عن ــی گویند.)ب ــا م ــه آنه ــه ب ــه را ک ــه آنچ ن
ــای  ــه اعض ــد ک ــی بین ــی    م ــی کودک ــال: وقت مث
ــتاق  ــز مش ــد، او نی ــی خورن ــذا م ــم غ ــا ه ــواده ب خان

ــدد(. ــا بپیون ــع آنه ــه جم ــی شــود ب م
ــذت  ــو ل ــذا خوردن ــه غ ــودکان ب ــب ک ــرای ترغی 3-ب
بــردن از آن، بــا تنظیــم برنامــه ای ســعی کنیــد بــه او 
نشــان دهیــد کــه وعــده هــای غذایــی یــک فعالیــت 

لــذت بخــش اســت.
ــررات را  ــا ومق ــد محدودیته ــودکان دوســت دارن 4-ک
ــی  ــای کل ــه رفتاره ــا ب ــه تنه ــوع ن ــن موض بدانند.ای
ــی  ــه رفتارهایشــان در هــر وعــده غذای آنهــا، بلکــه ب

ــط مــی شــود. ــز مرتب نی
ــذا  ــه غ ــور ب ــودک را مجب ــد ک ــی توانی ــما نم 5-ش
خــوردن کنیــد، شــما نمــی توانیــد بــه او زور بگوییــد، 
ــا  ــور باشــید ت ــذر بیفشــانید و صب ــد ب تنهــا مــی توانی

ــرد. ــورت گی ــرور ص ــه م ــرات ب تغیی

تهیه و تنظیم 
محبوبه فیض نژاد
 کارشناسی ارشد پیش دبستان ومدرس مرکز

فرزندم غذا نمی خورد!!!

کــه   خوراکــی  مــواد  ســمی ترین  از  می خواهیــم 
ــه خــود را در برنامــه غذایــی شــما  وارد کــرده  مخفیان
ــه زودی دستشــان راحــت شــوید،  ــد ب ــد و شــما بای ان
بحــث کنیــم. در عیــن حــال بــه جــای انهــا  خوردنــی 
هــای ســالم تری را بــه شــما توصیــه کنیــم کــه 

ــد. ــود وارد کنی ــی خ ــه غذای ــد در برنام می توانی

1- شکر
ســابقا شــکر را بــه صــورت تصفیــه نشــده و خــام کــه 
ــتفاده  ــد اس ــه می ش ــاره نیشــکر گرفت ــتقیما از عص مس
می کردنــد. امــا امــروزه تهیــه اکثــر شــکرهای تجــاری 
ــته و  ــر گذاش ــت س ــیمیایی را پش ــد ش ــود، رون موج
تصفیــه می شــود. بــر اســاس اعــالن موسســه ســالمت 
ــن ترتیــب  ــاالت متحــده، شــکرهایی کــه بدی ــی ای مل
تصفیــه می شــوند بی خاصیــت هســتند زیــرا یــک 
چنیــن رونــد تصفیــه ای تقریبــا تمــام ویتامیــن و مــواد 
معدنــی آن را از بیــن می بــرد و شــکر را از ارزش 

ــازد. ــی می س ــال ته ــه ای کام تغذی
انجمــن قلــب امریــکا تمایزاتــی بیــن شــکر طبیعــی یــا 
ــان  ــه هم ــت می شــود ک ــت یاف ــه در طبیع شــکری ک
ــات  ــزء ترکیب ــی ج ــور طبیع ــه ط ــه ب ــت ک شکریس
اصلــی میوه هــا، ســبزیجات و فرآورده هــای شــیر 
ــکرهای  ــا ش ــزوده ی ــکر اف ــا ش ــی ی ــکر غیرطبیع و ش
مالیــم،  نوشــیدنی های  بــه  کــه  شــده  تصفیــه 
مــواد غذایــی و آبمیوه هــا اضافــه می گــردد، قائــل 
می شــود. گزارشــات آنهــا مبنــی بــر شواهدیســت کــه 
نشــان می دهــد مصــرف زیــاد شــکر موجــب وخامــت 
ــروز( و  ــدن آرت ــاد ش ــریان )ح ــب ش ــای تصل بیماری ه
دیابــت شــده و موجــب نرســیدن مــواد مغــذی بــه بــدن 

می شــود.
جایگزین

شــکر زرد، شــکری تصفیــه نشــده و شــکل خــام شــکر 
ــه  ــد. ب ــرف می ش ــن مص ــه در روزگاران که ــت ک اس
ــیرین  ــوان ش ــه عن ــتفاده از آن ب ــترده ای اس ــور گس ط
کننــده در هنــد و آســیای جنوبــی رواج دارد. شــکر زرد 
ــه در  ــی ک ــذی و ویتامین های ــواد مغ ــی، م ــواد معدن م
عصــاره نیشــکر وجــود دارد را در خــود حفــظ می کنــد 
و ایــن شــکر در طــب ســنتی هندی هــا، آیــورودا، 
ــتم  ــود سیس ــک، بهب ــرفه های خش ــان س ــرای درم ب
گوارشــی و درمــان انبوهــی از بیماری هــا کاربــرد 
ــه برخــی  ــادی فســفات ب ــر زی ــروزه مقادی ــا ام دارد. ام
ــواع شــکر زرد افــزوده می شــود. شــکر زردی کــه  از ان
ــع  ــه نظــر می رســد، در واق ــه ب ــگ و شســته رفت کم رن
همــان نــوع شــکر زردیســت کــه بــه آن مقــدار زیــادی 
فســفات اضافــه شــده اســت. کــه بایــد از آن اجتنــاب 
ــر و  ــه نامطبوع ت ــی ک ــما آن نوع ــوض ش ــرد. در ع ک

ــد. ــاب کنی ــد را انتخ ــر می رس ــه نظ ــر ب تیره ت
عســل نیــز جایگزینــی فوق العــاده بــرای شــکر اســت. 
مصــرف روزانــه عســل فوایــد زیــادی در بــر دارد، بــه 
طــور خــاص بــرای افــرادی کــه از ترشــحات بیــش از 
ــل  ــد. عس ــج می برن ــس رن ــی نف ــی و تنگ ــد مخاط ح
بــرای قلــب و مغــز و همچنیــن بــرای هوشــیاری ذهــن 

بســیار مفیــد اســت.
عســل تاثیــرات مختلفــی بــر روی سیســتم کلــی بــدن 
ــرف  ــی مص ــر از چگونگ ــر متاث ــن ام ــان دارد و ای انس
عســل اســت، آیــا خــام مصــرف می شــود، بــا آب ســرد 
ــرم حــل  گــردد. هنگامــی  ــا در آب ول ــوط  شــود ی مخل
کــه عســل بــا آب ولــرم مخلــوط و بــه صــورت روزانــه 
ــای  ــداد گلبول ه ــش تع ــب افزای ــود، موج ــرف ش مص
در سیســتم گــردش خــون شــده، ســطح  قرمــز 
ــان  ــث درم ــه باع ــرده ک ــاال ب ــون را ب ــن خ هموگلوبی

می شــود. کم خونــی 
عســل بــه هیــچ وجــه نبایــد پختــه شــود. زیرا حــرارت، 
ــا  ــرم ی ــا آب ول ــد. عســل را ب عســل را ســمی می نمای

گــرم مخلــوط نمائیــد امــا بــه آبــی کــه در حــال جــوش 
اســت نــه. همچنیــن بــه کــودکان زیــر 1 ســال نبایــد 

عســل داده شــود.

2- شیر
ــم  ــم هض ــال آنزی ــر 3 س ــودکان زی ــدن ک ــط در ب فق
ــه  ــد منطق ــتثنای چن ــه اس ــود دارد. ب ــیر وج ــل ش کام
ــر  ــرای اکث ــیر ب ــان ش ــی جه ــن، در مابق ــره زمی در ک
بزرگســاالن، غالبــا غذایــی ســت غیرقابــل هضــم! شــیر 
ــل ایجــاد ترشــحات مخاطــی و  ــل هضــم، عام غیرقاب
ــت  ــت. درس ــدن اس ــنگینی در ب ــوت و س ــب رخ موج
اســت کــه از قدیــم شــیر را منبــع مهمــی بــرای تامیــن 
ــع خــوب دیگــری  ــا مناب ــدن می دانســتند ام کلســیم ب

ــن آن وجــود دارد. ــرای تامی ــز ب نی

جایگزین
آجیل هــا  و  عــدس  انــواع  کامــل،  غــالت 
ــوند  ــوب می ش ــیر محس ــن ش ــن جایگزی عالی تری
ــه  ــی روزان ــه غذای ــاز در برنام ــورد نی ــا کلســیم م ت
ــادام  ــال: ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن کنن ــما را تامی ش
ــل  ــذای کام ــک غ ــود ی ــودی خ ــه خ ــا ب زمینی ه
هســتند. بــادام زمینــی بایــد حداقــل 6 ســاعت 
در آب خیســانده شــود تــا آنچــه از منظــر طــب 
ــده  ــا خوان ــورودا، پیت ــه آی ســنتی هندی هــا موســوم ب
ــادام  ــر ب ــود. اگ ــارج ش ــی خ ــادام زمین ــود از ب می ش
زمینــی بــدون خیســاندن خــورده شــود، احتمــاال 
ــود. ــوع می ش ــت ته ــت و حال ــارش پوس ــب خ موج

ــی از  ــع بســیار خوب ــدی )Horsegram(، منب ــی هن باقال
ــع  ــن مناب ــی از غنی تری ــت و یک ــیم اس ــن و کلس آه
بــه  گیاه خــواری  رژیم هــای  در  پروتئیــن  تامیــن 

حســاب می آیــد. 

3- غالت فرآوری شده
در حالــت طبیعــی ســاختار یــک دانــه متشــکل از 
هــاگ، ســبوس و ریشــه اســت. ریشــه حــاوی گیاهــک 
ــه اســت  ــه اســت، هــاگ تامیــن کننــده غــذای دان دان
و ســبوس الیــه محافــظ کــه هــاگ و ریشــه را احاطــه 
ــت  ــته اس ــاگ، نشاس ــزء ه ــتین ج ــت. نخس ــرده اس ک
ــه  ــرای جوان ــرژی ب ــب ان ــن غال ــه آن تامی ــه وظیف ک
زنــی دانــه اســت. بــا ایــن وجــود هــاگ حــاوی مقادیــر 
ــا  ــر ی ــی، فیب ــواد معدن ــا، م ــی از ویتامین ه ــیار کم بس
phytochemicals اســت. امــا در عــوض ســبوس و 
ــل  ــذی از قبی ــواد مغ ــن م ــر ای ــار از اکث ــه سرش ریش
ویتامیــن B، اســیدهای آمینــه، phytochemicals و مــواد 
ــم، پتاســیم، ســدیم و  ــل کلســیم، منیزی ــی از قبی معدن

آهــن اســت.
ــورت  ــه ص ــالت ب ــه غ ــش از آنک ــود پی ــن وج ــا ای ب
تجــاری بــه بــازار عرضــه شــوند، اغلــب بــرای بهبــود 
بافــت و مانــدگاری طوالنــی تصفیــه می شــوند. آنچــه 
ــه  ــازار عرض ــده در ب ــه ش ــالت تصفی ــوان غ ــه عن ب
می شــود، طــی فراینــدی ریشــه و ســبوس آن از 
ــه می شــود، و آنچــه باقــی  یکدیگــر جــدا و دور انداخت
ــن  ــه ای ــت. نتیج ــاگ اس ــی ه ــته داخل ــد نشاس می مان
ــی و  ــواد معدن ــذی، م ــواد مغ ــتر م ــه بیش ــود ک می ش
فیبــری کــه بــرای برنامــه غذایــی ضروریســت در طــی 

ــی رود. ــت م ــد از دس ــن فراین ای
ــروش  ــه ف ــاری ب ــورت تج ــه ص ــه ب ــی ک ــر غالت اکث
ــده  ــه ش ــد تصفی ــل فراین ــی متحم ــه نوع ــد، ب می رس
ــج ســفید  ــه برن ــوان ب ــا می ت ــن نمونه ه ــد. از عام تری ان

و آردســفید اشــاره کــرد
جایگزین

ــج  ــل برن ــل از قبی ــالت کام ــای غ ــروزه فرآورده ه ام
ــد.  ــه وفــور در دســترس قــرار دارن قهــوه ای و گنــدم ب
غــالت کامــل سرشــار از برخــی ترکیبات انــد کــه 
خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی، ســرطان، چاقــی، 
ــش  ــن را کاه ــاری مزم ــر بیم ــوع 2 و دیگ ــت ن دیاب
ــبوس  ــه و س ــات در ریش ــن ترکیب ــب ای ــد. اغل می ده
ــد  ــه اســت کــه کــم و بیــش در طــی فراین آنهــا نهفت

ــود. ــه می ش ــال دور انداخت ــه کام تصفی

بســیار مهــم اســت کــه بــه طــور حتــم برنامــه غذایــی 
مــا حــاوی بیــش از یــک یــا دو نــوع حبوبــات باشــد. 
ــی  ــر مهم ــه عناص ــذی ک ــال مغ ــواد کام ــی از م تنوع
در برنامــه غذایــی تلقــی می شــوند کــه اغلــب نادیــده 

ــود. ــه می ش گرفت

4 – چای/ قهوه
چــای و قهــوه، محــرک رشــته های عصبــی انــد. 
مــدت  بــرای  عصبــی  رشــته های  محرک هــای 
ــد  ــا بع ــد، ام ــاد می کنن ــرژی ایج ــدن ان ــی در ب کوتاه
از مدتــی ایــن انــرژی افــت می کنــد. در صــورت 
ــرد در  ــه ف ــن محرک هــا، بنی مصــرف بیــش از حــد ای
درازمــدت تحلیــل مــی رود و موجــب تاثیــرات مخربــی 

ــود. ــرد می ش ــدن ف ــرژی در ب ــره ان ــر ذخی ب

جایگزین
 winter(ــتانی ــزه زمس ــوان آب خرب ــک لی ــیدن ی نوش
melon( هــر روز صبــح شــما را سرشــار از انــرژی کرده، 
سیســتم عصبــی را کامــال آرام می کنــد. مصــرف روزانه 
ــه  ــرد را ب ــی ف ــزه زمســتانی توانایی هــای ذهن آب خرب
ــان  ــا مبتالی ــد. ام ــش می ده ــاده ای افزای ــرز فوق الع ط
ــرفه  ــرماخوردگی و س ــتعد س ــس و مس ــی نف ــه تنگ ب
بایــد کمــی عســل یــا فلفــل بــه آب خربــزه زمســتانی 
ــزه  بیفزاینــد. ایــن امــر خاصیــت خنــک کنندگــی خرب

ــد. ــی می کن ــدودی خنث ــا ح زمســتانی را ت
ایــن دســتورالعمل تهیــه چــای لیمــو- زنجبیــل حــس 
ــی  ــی آورد و روح ــان م ــه ارمغ ــان ب ــرزندگی را برایت س
تــازه در جســم شــما می دمــد، بی آنکــه عــوارض 

ــوید: ــل ش ــوه را متحم ــی قه جانب
4 فنجــان و نیــم آب را در کتــری بجوشــانید. در حیــن 
جوشــیدن آب، دو تکــه زنجبیــل تــازه در حــدود 6 
 Tulasi( ــرگ ــی 30 ب ــا 25 ال ــته و ب ــانت را برداش س
ــی را  ــل و توالس ــد. زنجبی ــه کنی ــال ل Holy Basil(کام
بــه آب در حــال جــوش بیفزائیــد، همچنیــن می توانیــد 
ــرد  ــنیز)اختیاری( خ ــه گش ــوری دان ــق چای خ 2 قاش
ــدت  ــه م ــد ب ــازه دهی ــد. اج ــه کنی ــم اضاف ــده را ه ش
ــی  ــای را از صاف ــند. چ ــم بجوش ــا ه ــه ب ــا 3 دقیق 2 ت
بریزیــد و 1 قاشــق  گذرانــده و داخــل فنجان هــا 
ــر  ــم بهت ــرای طع ــکرزرد ب ــو و ش ــوری آب لیم چای خ

ــد! ــرو کنی ــرم س ــد. گ ــه آن بیافزائی ب
مهم ترین نکته این است که در برنامه غذایی 
روزانه شما تعادل مواد مغذی حفظ گردد، اما 
به خاطر داشته باشید که در ارتباط با غذایی 

که میل می کنید دچار وسواس نشوید.

تهیه و تنظیم
سمیه سید آقایی 

دانشجوی کارشناسی تربیت مربی مراکز پیش از 
دبستان
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سعادت و خوشبختي انسان در حفظ و كنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه كار زشت و خالف است.

 امام سجاد َ)ع(



ــار  ــه رفت ــي ک ــم اجتماع ــاي  مه ــزه ه ــي از انگی یک
آدمــي را تحــت تأثیــر قــرار مــي دهــد، انگیــزه 
ــزه  ــان انگی ــاد روان شناس ــه اعتق ــت. ب ــرفت اس پیش
پیشــرفت میــل و اشــتیاق یــا تــالش و کوششــي اســت 
کــه فــرد بــراي دســتیابي بــه یــک هــدف یــا تســلط 
بــر اشــیاء و امــور و یــا افــراد و اندیشــه هــا و رســیدن 
بــه یــک معیــار متعالــي از خــود ابــراز مــي دارد )پارســا 

 .)1376،
 مــک کللنــد و اتکینســون )1953( نیــاز بــه پیشــرفت 
ــردن  ــد ”جســتجو ک ــي کنن ــف م ــه تعری ــن گون را ای
موفقیــت در رقابــت بــا اســتانداردي عالــي“. شــخص 
بــا انگیــزه پیشــرفت نیرومنــد، مــي خواهــد در برخــي 
ــق شــود.”موفقیت در  ــز موف ــش انگی ــف چال از تکالی
ــترده  ــي گس ــي“ تعریف ــتانداردي عال ــا اس ــت ب رقاب
اســت، بــه طــوري کــه اســتانداردهاي عالــي ممکــن 
اســت مربــوط بــه تکلیــف باشــد )مثــل انجــام دادن 
ــردن  ــل ک ــگام ح ــاًل، هن ــف، مث ــک تکلی ــوب ی خ
ــه  ــوط ب ــت مرب ــن اس ــا ممک ــده( ی ــي پیچی معمای
خــود باشــد )مثــل انجــام دادن کاري بهتــر از دفعــه 
ــن  ــابقه در بهتری ــک مس ــدن در ی ــر دوی ــل، نظی قب
ــه  ــوط ب ــکان دارد مرب ــا ام ــخصي( ی ــت ش موقعی
ــر از  ــا بهت ــام دادن کاره ــر انج ــد )نظی ــران باش دیگ
ــابقه(.  ــک مس ــدن در ی ــده ش ــد برن ــران، مانن دیگ
ــترک  ــز مش ــک چی ــا ی ــت ه ــن موقعی ــام ای در تم
اســت و آن اینکــه شــخص مــي دانــد عملکــردش بــه 
ارزیابــي مطلــوب یــا نامطلــوب خواهــد انجامیــد کــه 
ــت  ــراي موفقی ــه شــکل غــرور ب ــي ب واکنــش هیجان
ــي  ــد م ــت را تولی ــر شکس ــه خاط ــاري ب ــا شرمس ی

کنــد )ریــو،1376(. پژوهــش هــاي انجــام شــده نشــان 
ــاال در  ــرفت ب ــزه پیش ــراد داراي انگی ــه اف ــد ک داده ان
ــل(  ــري و تحصی ــه یادگی ــا )از جمل ــام دادن کاره انج
بــر افــرادي کــه از ایــن انگیــزه بــي بهــره انــد، پیشــي  

ــیف،1379( . ــد )س ــي گیرن م
ــش  ــه افزای ــزش ب ــردازان انگی ــه پ ــیاري از نظری بس
ــوزش و  ــرد در آم ــد. در کارب ــه دارن ــان توج ــوان انس ت
ــر ارزش  ــي ب ــش آمــوز مبتن ــر احســاس دان ــرورش ب پ
خاصــي        تأکیــد  او  شــخصیت  پــرورش  و  داشــتن 
مــي شــود. یکــي از مفاهیــم مهــم مفهــوم خــود 
اســت. آگاهــي نســبت بــه خــود و داشــتن خــود پنــداره 
مثبــت، کلیــد بحــث انگیــزش و موفقیــت اســت)گالور 
ــال  ــرازي،1381 (. در س ــة خ ــگ ،1990،ترجم و برونین
هــاي اخیــر روان شناســان اهمیــت زیــادي بــه مســائلي 
کــه مربــوط بــه تشــکیل  خــود پنــداره اســت، داده انــد. 
ــي  ــت روان ــان بهداش ــراي متخصص ــوع ب ــن موض ای
ــخصیت  ــرد از ش ــدار ف ــرا پن ــي دارد؛ زی ــت خاص اهمی
خــود ، تــا انــدازه زیــادي تصــور او را دربــاره محیطــش 
ــاي  ــوع رفتاره ــل، ن ــن دو عام ــد، و ای ــي کن ــن م تعیی
ــد. اگــر تصــور از خــود، مثبــت و  او را طــرح مــي ریزن
نســبتًا متعــادل باشــد، شــخص داراي ســالمت روانــي 
اســت و اگــر بــه عکــس خــود پنــداره شــخص، منفــي 
و نــا متعــادل باشــد، او از لحــاظ روانــي ناســالم شــناخته 

ــي شــود )شــاملو،1378(. م
ــراي  ــداره آموختنــي اســت و ایــن موضــوع ب  خــود پن
فــرد و بــراي کســاني کــه مســئول پــرورش او در اوان 
زندگــي انــد ، حائــز اهمیــت فراوانــي اســت. هرچه را 
کــه فــرد دربــاره خــود مــي دانــد، از تجــارب گذشــته 
او سرچشــمه مــي گیــرد کــه در میــان آنهــا تجــارب 

اجتمــاع درجــه اول اهمیــت را دارد)شــاملو،1378(.
ــدازه  ــا ان در زمــان طفولیــت ایــن تجــارب اجتماعــي ت
زیــادي منحصــر بــه روابــط خانوادگــي اســت و تصــور 
دربــارة خــود، در اثــر روابــط بــا اعضــاي خانــواده ایجــاد 
ــه تدریــج کــه کــودک رشــد مــي کنــد،  مــي شــود. ب
ــه  ــود توج ــارة خ ــران درب ــاوت دیگ ــه قض ــبت ب نس
ــي از  ــداره او انعکاس ــود پن ــد و خ ــي کن ــتري م بیش
ارزیابــي هــاي دیگــران مــي شــود. اگــر ایــن  ارزیابــي 
ــده و ناپســند باشــد، کــودک خــود را  ــر کنن ــا، تحقی ه
بــه همــان نظــر مــي نگــرد و خــود را ناچیــز و حقیــر 
بالعکــس، در خانــواده  پنــدارد.  ارزش مــي  بــي  و 
ــل                  ــراي شــخصیت کــودک اهمیــت قائ ســالمي کــه ب
ــي  ــا ارزش ــخص ب ــود را ش ــودک خ ــوند، ک ــي ش م
خواهــد دانســت و در نتیجــه آدمــي مثبــت، خوشــبین و 

ــاملو،1378(. ــد بود)ش ــد خواه مفی
 برخــي محققــان در پژوهــش هــاي خــود دریافتــه انــد 

کــه تأثیــر خــود پنــداره در پیشــرفت تحصیلــي بســیار 
ــت و  ــر اس ــوش مؤث ــتر از ه ــي بیش ــت و حت ــاد اس زی
انگیــزه پیشــرفت بــه تنهایــي کافــي نیســت بلکــه فــرد 
بایــد عــالوه بــر انگیــزه بــاال، خــود پنــداره مثبتــي نیــز 

از خــود داشــته باشــد)دارابي،1380(.
ــي  ــي خودشناس ــت روان ــم بهداش ــول مه ــي از اص یک
ــات،  ــي داراي امکان ــراد آدم ــک از اف ــر ی ــت . ه اس
ــي اســت. کســاني کــه  ــي هــا و محدودیــت های توانای
از نیروهــا و کاســتي هــاي خــود آگاهنــد و بــا واقعیــت 
ــنایي  ــتر آش ــط بیش ــود و محی ــه خ ــوط ب ــاي مرب ه
دارنــد، کمتــر گرفتــار کجــروي و انحــراف مــي شــوند. 
ــرد  ــه ف ــد ک ــي آی ــد م ــي پدی ــي زمان ــاي روان تضاده
ــه رو  ــت رو ب ــاکام و دور از واقعی ــاي ن ــه ه ــا تجرب ب
گردد)پارســا، 1377(. بنابرایــن  بــراي اینکــه فــرد 
بتوانــد ســالمت خــود را حفــظ کنــد، بایــد احتیــاج بــه 
پیشــرفت و فعالیــت مثبــت در او ارضــا شــود؛ زیــرا اگــر 
ــرد  ــردد، ف ــرکوب گ ــداوم س ــور م ــه ط ــل ب ــن تمای ای
دچــار اختــالالت روانــي خواهــد شد)شــاملو،1378(. بــه 
ــر  ــاي ه ــدف ه ــت روان ، ه ــراري بهداش ــور برق منظ
فــرد بایــد تــا انــدازه زیــادي در دســترس باشــد،در غیــر 
ــت،  ــت و محرومی ــي شکس ــد از مدت ــورت، بع ــن ص ای
فــرد بــه ناراحتــي هــاي روانــي مبتــال خواهــد 

شد)شــاملو، 1378(.
درمــورد رابطــه بیــن خــود پنــداره و ســالمت عمومــي 
ــوان  ــه عن ــه اســت. ب ــن پژوهــش صــورت گرفت چندی
ــا  ــود ب ــق خ ــالمي)1381(  در تحقی ــیخ االس ــال، ش مث
عنوان:“بررســي رابطــه ابعــاد خــود پنــداره بــا ســالمت 
ــگاه  ــجویان دانش ــاي آن در دانش ــه ه ــي و مؤلف عموم
ــداره  ــود پن ــه از خ ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــیراز”، ب ش

هــاي مختلــف فقــط خــود پنــداره ارزشــي داراي رابطــه 
ــن  ــت. همچنی ــردگي اس ــا افس ــا داري ب ــي و معن منف
دانشــجویاني کــه خودپنــداره ارزشــي باالتــري داشــتند، 

ــد. ــز برخــوردار بودن از ســالمت عمومــي بیشــتري نی
ــه  ــه ک ــن نکت ــده و ای ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــزه  ــه انگی ــت ک ــت نیس ــتندي در دس ــش مس پژوه
پیشــرفت دانشــجویان را بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــاي 
مختلــف مطالعــه کــرده باشــد، موجــب برنامــه ریــزي 
هــاي نامناســب و یکســان بــراي آنهــا، بــدون در 
ــوع  ــناختي، ن ــرایط)متغیرهاي روان ش ــن ش ــر گرفت نظ
ــت  ــت. در نهای ــده اس ــا ش ــیت( آنه ــگاه و جنس دانش
ــر  ــي ب ــار مختلف ــت آث ــن اس ــور  ممک ــل مذک عوام
ــس  ــک جن ــه تفکی ــجویان ب ــرفت دانش ــزه پیش انگی
ــا  ــت ب ــن وضعی ــد. در ای ــته باش ــگاه داش ــوع دانش و ن
وجــود تأکیــد بــر ارتقــاء ســطح کیفــي تحصیــل 
دانشــجویان، آمارهــا نشــان مــي دهــد دانشــجویان آن 
ــل  ــزه قاب ــه شایســته اســت، عملکــرد و انگی طــور ک
ــي،  ــور کل ــه ط ــد. ب ــر ندارن ــي در ســطوح باالت توجه
ــي  ــي فیزیک ــي و حت ــت تحصیل ــه وضعی ــا ک از آنج
دانشــگاه هــاي دولتــي ، آزاد و غیرانتفاعي) مثــاًل، 
ــات آموزشــي و  از لحــاظ تعــداد نفــرات کالس، امکان
ــت  ــي در وضعی ــاوت های ــد تف ــي توان ــا( م ــر آنه نظای
انگیــزه پیشــرفت، ســالمت روان و خــود پنــداره 
تحصیلــي دانشــجویان داشــته باشــد، پژوهــش حاضــر 
بــه دنبــال پاســخگویي بــه ایــن ســؤال هاســت کــه 
ــود  ــالمت روان و خ ــرفت، س ــزه پیش ــن انگی ــا بی آی
ــي  ــته روان شناس ــجویان رش ــي دانش ــداره تحصیل پن
ــهر  ــي ش ــي ، آزاد و غیرانتفاع ــاي دولت ــگاه ه دانش

ــر. ــا خی ــود دارد ی ــا داري وج ــاوت معن ــران تف ته
بحث و نتیجه گیری:

ــل واریانــس یــک راهــه  ــج آزمــون آمــاري تحلی نتای
انگیــزه پیشــرفت  نمــرات  بیــن  نشــان داد کــه 
دانشــجویان رشــته روان شناســي دانشــگاه هــاي 
دولتــي، آزاد و غیــر انتفاعــي تفــاوت معنــاداري وجــود 
نــدارد. دلیلــي کــه در اینجــا مــي تــوان ذکــر کــرد ایــن 
اســت کــه پرداخــت هزینــه تحصیلــي باعــث باالرفتــن 
انگیــزة دانشــجویان دانشــگاه آزاد و غیــر انتفاعــي    
مــي شــود. بنابرایــن آنهــا ســعي مــي کننــد بــا عالقــه 
ــاي  ــد واحده ــا بتوانن ــد ت ــتري کار کنن ــت بیش و رغب
خــود را بــا موفقیــت بگذراننــد چــرا کــه در غیــر ایــن 
صــورت ملــزم بــه پرداخــت هزینــة بیشــتر مــي شــوند. 
در مــورد دانشــجویان دانشــگاه دولتي)کــه در ایــن 
تحقیــق بــه طــور تصادفــي دانشــگاه عالمــه طباطبایي 
ــه از  ــگاهي ک ــل در دانش ــود(، تحصی ــده ب ــاب ش انتخ
ــه  ــه در مرتب ــاتید فرهیخت ــي و اس ــطح علم ــر س نظ
بســیار بــاال قــرار دارد و همچنیــن وجــود دانشــجویان 
ســاعي و کوشــا، خــود باعــث ایجــاد انگیــزه و عالقــه 

ــود.  ــي ش ــجویان م در دانش
ــه  ــک راه ــس ی ــل واریان ــاري تحلی ــون آم ــج آزم نتای
عمومــي  ســالمت  نمــرات  بیــن  کــه  داد  نشــان 
دانشــجویان رشــته روان شناســي دانشــگاه هــاي 
ــود  ــاداري وج ــاوت معن ــي تف ــي، آزاد و غیرانتفاع دولت
دارد. البتــه ایــن تفــاوت فقــط بیــن دانشــجویان 
دانشــگاه دولتــي و آزاد اســت در حالــي کــه بیــن 
نمــرات ســالمت عمومــي دانشــجویان دانشــگاه دولتــي 
ــگاه آزاد  ــجویان دانش ــن دانش ــي و همچنی و غیرانتفاع
ــد.  ــاهده نش ــاداري مش ــاوت معن ــي تف ــر انتفاع و غی
ــن  ــرد ای ــر ک ــوان ذک ــي ت ــا م ــه در اینج ــي ک دالیل
ــي،  ــگاه دولت ــجویان دانش ــر دانش ــه: 1( اکث ــت ک اس
شهرســتاني )غیربومي(انــد و تعــداد کمــي از آنهــا 
ــتر  ــه بیش ــي ک ــند در حال ــي باش ــران م ــاکن ته س
ــه  ــا حوم ــران ی ــاکن ته ــگاه آزاد س ــجویان دانش دانش
ــد  ــط واح ــي توس ــوص، تحقیق ــن خص ــتند. در ای هس
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بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت، 
سالمت روان و خودپنداره تحصیلي 

دانشجویان 

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند. مارس آشار

ــه  ــران)1376 ب ــگاه ته ــاوره دانش ــر مش ــش دفت پژوه
ــه  ــورت گرفت ــکاران،1380( ص ــرادي و هم ــل از م نق
اســت. در ایــن پژوهــش، از نظــر محــل ســکونت 
قبــل از دانشــگاه بیــن ســه گــروه دانشــجویان تهرانــي، 
ــاهده  ــاداري مش ــاوت معن ــتایي تف ــتاني و روس شهرس
ــي  ــن ترتیــب کــه دانشــجویان تهران شــده اســت. بدی
ــي را نشــان داده  ــانگان جســماني و روان ــترین نش بیش
انــد و ســپس دانشــجویان شهرســتاني و روســتایي 
قــرار داشــتند. 2( اکثــر دانشــجویان دانشــگاه دولتــي در 
رشــته مــورد عالقــه خــود ادامــه تحصیــل مــي دهنــد 
ولــي ایــن مســئله در مــورد دانشــجویان دانشــگاه آزاد 
چنــدان صــادق نیســت. بیشــتر آنهــا بــه دلیــل اینکــه 
نتوانســته انــد وارد دانشــگاه دولتــي شــوند فقــط 
بــراي ادامــه تحصیــل، بــدون توجــه بــه رشــته مــورد 
عالقــه خــود، وارد دانشــگاه آزاد مــي شــوند. بــاز هــم 
ــاوره  ــر مش ــد پژوهــش دفت ــه توســط واح ــي ک تحقیق
ــان داده  ــه نش ــورت گرفت ــران )1376( ص ــگاه ته دانش
اســت کســاني کــه بــه رشــته تحصیلــي خــود عالقــه 
مندنــد در مقایســه بــا کســاني کــه بــه رشــته تحصیلــي 
ــتري  ــي بیش ــالمت عموم ــد از س ــه ندارن ــود عالق خ

ــد. برخوردارن
ــه  ــک راه ــس ی ــل واریان ــاري تحلی ــون آم ــج آزم نتای
ــي  ــداره تحصیل ــرات خودپن ــن نم ــه بی ــان داد ک نش
دانشــجویان رشــته روان شناســي دانشــگاه هــاي 
ــود  ــاداري وج ــاوت معن ــي تف ــي، آزاد و غیرانتفاع دولت
دارد. البتــه ایــن تفــاوت فقــط بیــن دانشــجویان 
دانشــگاه دولتــي بــا آزاد و غیرانتفاعــي اســت در حالــي 
کــه بیــن نمــرات خودپنــداره دانشــجویان دانشــگاه آزاد 
و غیرانتفاعــي تفــاوت معنــاداري مشــاهده نشــد. دلیلــي 
ــوان در اینجــا ذکــر کــرد ایــن اســت کــه  کــه مــي ت
دانشــجویان دانشــگاه هــاي دولتــي از اینکــه توانســته 
ــاي  ــگاه ه ــد و دردانش ــور بگذرن ــي کنک ــد از صاف ان
ــه،  ــا تجرب ــاتید ب ــاال و اس ــي ب ــطح علم ــا س ــر، ب معتب

ــد. ــي کنن ــرور م ــاس غ ــد، احس ــل کنن تحصی
 آنهــا  مــي داننــد کــه مــدارک شــان از طــرف دولــت، 
ــي  ــر دولت ــي غی ــت و حت ــه دول ــته ب ــات وابس مؤسس
ــه  ــي ب ــارغ التحصیل ــد از  ف ــت و بع ــول اس ــورد قب م
ــل  ــه در داخ ــود را چ ــدارک خ ــد م ــي توانن ــي م راحت
کشــور و چــه در خــارج از آن ارائــه دهنــد و از مزایــاي 
ــن عــزت نفــس  ــد شــوند. بنابرای ــي آن بهــره من قانون
ــا  ــي در آنه ــداره مثبت ــه و خودپن ــش یافت ــا افزای آنه
شــکل مــي گیــرد. امــا در مــورد تأ ییــد مــدارک 
دانشــگاه آزاد و غیرانتفاعــي هنــوز حکــم روشــني 
صــادر نشــده اســت. از ایــن رو، بســیاري از دانشــجویان 
آن دانشــگاهها، نمــي داننــد کــه نتیجــه تحصیــل آنهــا 
چــه خواهــد شــد. ایــن مســئله باعــث مــي شــود کــه 
آنهــا احســاس شکســت و ناامیــدي کننــد و خودپنــداره 
ــاي  ــه ه ــق گفت ــرد. طب ــکل بگی ــا ش ــي در آنه منف
بعضــي از دانشــجویان دانشــگاه آزاد و غیرانتفاعــي، 
ــي  ــوند و م ــي ش ــي م ــا وارد دانشــگاه دولت ــي آنه وقت
ــا  ــي ب ــد، حت ــتفاده کنن ــا اس ــات آنج ــد از امکان خواهن
وجــود داشــتن معرفــي نامــه، بــه آنهــا اجــازه ایــن کار 
داده نشــده و برخــورد نامناســبي بــا آنهــا مــي شــود. بــه 
ــن مســائلي باعــث مــي شــود کــه  نظــر محقــق، چنی
مفهــوم خــود تحصیلــي منفــي در آنهــا شــکل بگیــرد.

نتایــج آزمــون آمــاري t نشــان داد کــه از نظــر انگیــزه 
ــر  ــر و پس ــجویان دخت ــرات دانش ــن نم ــرفت بی پیش
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــود دارد. ب ــاداري وج ــاوت معن تف
ــت.  ــران اس ــر از پس ــران کمت ــرفت دخت ــزه پیش انگی
تحقیقاتــي کــه در مــورد انگیــزه پیشــرفت و جنســیت 
صــورت گرفتــه نشــان مــي دهــد کــه از لحــاظ 
آموزشــي، زنــان در کالس هــاي پاییــن مدرســه 
ــطوح  ــا در س ــتند. ام ــردان هس ــر از م ــواًل جلوت معم

ــود و  ــي ش ــوس م ــع معک ــن وض ــل، ای ــي تحصی عال
ــدة  ــه عقی ــد. ب ــي افتن ــو م ــان جل ــردان از زن ــًا م غالب
ــي  ــًا ریشــه فرهنگ ــاوت عمدت ــن تف ــان، ای روان شناس
ــا  ــن معن ــه ای ــناختي)ژنتیکي(. ب ــت ش ــه زیس دارد ن
ــه پیشــرفت  ــار دارد ک ــردان انتظ ــه کاًل از م ــه جامع ک
زیــاد داشــته باشــند و موفــق شــوند. افــزون بــر ایــن، 

ــاد  ــاي زی ــت ه ــردان فرص ــه م ــًا ب غالب
پیشــرفت داده مــي شــود و بــراي موفقیــت 
ــق  ــادي تعل ــاداش زی ــان پ ــرفت ش و پیش
ــن  ــژاد، 1378(. هافم ــعاري ن ــي گیرد)ش م
)1972 بــه نقــل از بــال، 1994، ترجمــة 
ــد اســت آنچــه بیشــتر  مســدد، 1373( معتق
از هــر چیــز، رفتــار و انگیــزه هــاي پیشــرفت 
ــد،  ــي ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــان را تح در زن
نیــاز شــدید بــراي پیوســتگي اســت. دختــران 
بیشــتر  و  اســتقالل  بــه  تشــویق  کمتــر 
ــار  ــر تحــت فش ــوند و کمت ــي ش ــت  م حمای
ــادر  ــدا از م ــي ج ــا هویت ــد ت ــي گیرن ــرار م ق
خــود دارا شــوند. در نتیجــه اعتمــاد و مهــارت 
هــاي مناســب در آنهــا رشــد نکــرده و گرایــش 

ــد.  ــران دارن ــه دیگ ــودن ب ــته ب ــه وابس ب
نتایــج آزمــون آمــاريt نشــان داد کــه از نظــر 

ســالمت روان بیــن دانشــجویان دختــر و پســر تفــاوت 
معنــاداري وجــود نــدارد. الزم بــه ذکــر اســت، در 
تحقیقــي کــه توســط حســیني)1381( صــورت گرفــت، 
نشــان داده شــده اســت کــه بــا باالرفتــن ســال هــاي 
ــان بیشــتر  ــي آن تحصیــل افــراد، میــزان ســالمت روان
ــالت  ــه تحصی ــر چ ــه ه ــب ک ــن ترتی ــود. بدی ــي ش م
ــان  ــي آن ــالمت روان ــزان س ــد، می ــر باش ــراد باالت اف
بیشــتر اســت. ایــن امــر مؤیــد نقــش مهــم و ســازنده 
دانــش و آگاهــي در تعمیــق و گســترش شــاخص هــاي 
ســالمت روانــي اســت. همچنیــن بــا بــاال رفتــن ســطح 
ــه  تحصیــالت، احســاس آرامــش بیشــتر مــي شــود. ب
ــر،  ــن ام ــل مهــم ای ــه یکــي از عل ــي رســد ک نظــر م
آگاهــي بیشــتر افــراد تحصیــل کــرده از اصــول 
بهداشــت روانــي و راه هــاي حفــظ و تقویــت ســالمت 
روانــي باشــد. از ایــن لحــاظ کــه ایــن تحقیــق بــر روي 
دانشــجویان رشــته روان شناســي صــورت گرفتــه، 
ــاي  ــته ه ــجویان رش ــه دانش ــبت ب ــا نس ــن آنه بنابرای
دیگــر و همچنیــن مــردم عــادي، آگاهــي و اطالعــات 
بیشــتري از اصــول بهداشــت روانــي و راه هــاي حفــظ 
ــد  ــي دارن ــالمت روان ــاي س ــاخص ه ــترش ش و گس
ــان ســالمت  ــاوت می ــل دیگــر عــدم تف ــن دلی همچنی
روانــي زنــان و مــردان، را مــي تــوان در حضــور فعــال 
ــه  ــام عرص ــردان در تم ــا م ــگام ب ــان هم ــر زن و مؤث
ــا  ــر باوره ــي، تغیی ــي و اجتماع ــي، فرهنگ ــاي علم ه
ــن  ــان، و باالرفت ــورد زن ــه اي در م ــاي کلیش و رفتاره

ــا دانســت.  ــواده ه ــي خان ســطح آگاه
از نظــر  نتایــج آزمــون آمــاري t نشــان داد کــه 
خودپنــداره تحصیلــي بیــن نمــرات دانشــجویان دختــر 
ــن  ــدارد. مهمتری ــود ن ــاداري وج ــاوت معن ــر تف و پس
ــرد  ــرح ک ــوان مط ــي ت ــه م ــن رابط ــه در ای ــي ک دلیل
ایــن اســت کــه امــروزه، دختــران پــا بــه پــاي پســران، 
در عرصــه هــاي علمــي و اجتماعــي حضــور و فعالیــت 
ــد.  ــي کنن ــب م ــم کس ــي را ه ــت های ــد و موفقی دارن
ایــن موفقیــت هــا باعــث ایجــاد انگیــزه بیشــتر در آنهــا 
شــده و خودبــاوري، اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس 
را در آنهــا افزایــش مــي دهــد. در نهایــت، تمــام ایــن 
مســائل باعــث مي شــود کــه خودپنــداره مثبتــي در آنها 
شــکل بگیــرد. همچنیــن نحــوة برخــورد اســاتید)آن هم 
اســاتید رشــته روان شناســي(، عامــل مهــم دیگــري در 
ایجــاد خودپنــداره مثبــت در دانشــجویان)دختر و پســر( 

اســت. 

ــون  ــتگي پیرس ــب همبس ــاري ضری ــون آم ــج آزم نتای
نشــان داد کــه بیــن نمــرات انگیــزه پیشــرفت و نمــرات 
ــي دانشــجویان رابطــه معکــوس و  ــداره تحصیل خودپن
معنــاداري وجــود دارد. یعنــي هرچــه انگیــزه پیشــرفت 
ــر  ــان کمت ــداره آن ــد، خودپن ــتر باش ــجویان بیش دانش

ــي از  ــس. یک ــود و برعک ــد ب خواه

مفاهیــم مهــم در حــوزة 
روان شناســي مفهــوم "خــود" اســت. آگاهــي نســبت 
ــد بحــث  ــت، کلی ــداره مثب ــه خــود و داشــتن خودپن ب
ا گــر فــرد  انگیــزش و موفقیــت اســت. یعنــي 
داراي خودپنــدارة مثبــت باشــد، از توانایــي هــا و 
اســتعدادهاي خــود بــه خوبــي آگاه اســت بنابــر 
ایــن مســیر درســتي را انتخــاب مــي کنــد و در 
ــد  ــي کن ــم کســب م ــي را ه ــت های ــن راه، موفقی ای

ــزه و  ــش انگی ــث افزای ــود باع ــا خ ــت ه ــن موفقی و ای
ــاال در  ــره ب ــه نم ــي شــود.  از آنجــا ک ــه در او م عالق
ــي  ــالمت عموم ــا س ــي ب ــالمت عموم ــنامه س پرسش
نســبت عکــس دارد و بیــن نمــرات ســالمت عمومــي 
ــه  ــجویان رابط ــي دانش ــداره تحصیل ــرات خودپن و نم
ــر ایــن مــي تــوان  مثبــت و معنــاداري وجــود دارد بناب
گفــت کــه هرچــه نمــره ســالمت عمومــي دانشــجویان 
بیشــتر باشــد، نمــره خودپنــداره تحصیلــي آنــان بیشــتر 
ــه  ــي، هرچ ــور کل ــه ط ــس. ب ــر عک ــود و ب ــد ب خواه
ــد  ــادل باش ــبتًا متع ــت و نس ــود، مثب ــرد از خ ــور ف تص
ــس،  ــه عک ــر ب ــت و اگ ــي اس ــالمت روان او داراي س
ــادل باشــد او از لحــاظ  ــرد منفــي و نامتع ــداره ف خودپن

ــود.  ــي ش ــناخته م ــالم ش ــي ناس روان
ــالمت  ــرات س ــرفت و نم ــزه پیش ــرات انگی ــن نم  بی
ــاداري  ــوس و معن ــه معک ــجویان رابط ــي دانش عموم
وجــود دارد. یعنــي هرچــه انگیزه پیشــرفت دانشــجویان 
بیشــتر باشــد، ســالمت روان آنــان بیشــتر خواهــد بــود 
و بــر عکــس. بــه طــور کلــي، بــراي اینکــه فــرد بتوانــد 
ســالمت خــود را حفــظ کنــد بایــد احتیــاج به پیشــرفت 
ــن  ــر ای ــرا اگ ــود، زی ــا ش ــت در او ارض ــت مثب و فعالی
ــرد دچــار  ــه طــور مــداوم ســرکوب گــردد، ف ــل ب تمای
ــرد ســالم احســاس  ــي خواهــد شــد. ف اختــالالت روان
ــي  ــع بین ــیله واق ــه وس ــود را ب ــي خ ــت و ناکام شکس
و درک ایــن حقیقــت کــه در محیــط موانعــي موجــود 
ــز اســت،  ــا عاج ــر آنه ــدن ب ــق آم ــه او از فائ اســت ک

جبــران خواهــد کــرد.
تهیه و تنظیم:

ژالــه طاهــری،  دکتــرای روان شناســی تربیتــی و 
ــز ــدرس مرک 18م
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انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكيو



گذری بر تکنیک پنج s در گذر 
عمل

ــک  ــه ی ــا ورود ب ــه ب ــد ک ــرده ای ــت ک ــز دق ــا هرگ آی
آرامــش         احســاس  و مرتــب چقــدر  تمیــز  محــل 
مــی کنیــد و یــا برعکــس، بــا ورود بــه یــک محــل بــه 
ــط  ــدازه از آن محی ــا چــه ان ــب، ت ــه و نامرت هــم ریخت
دل زده و ناامیــد مــی شــوید. در ایــن جــا مــی خواهیــم 
ــه  ــا اجــرای تکنیــک 5S ب بدانیــم چطــور مــی شــود ب
محیطــی آرام و مرتــب دســت یافــت کــه نویــد رســیدن 

ــه اهــداف ســازمان را مــی دهــد.  ب
ــک  ــای ی ــان ه ــداف و آرم ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
شــرکت یــا ســازمان بایــد ابتــدا زمینــه  و شــرایط الزم 
بــرای رســیدن بــه آن را فراهــم آورد. ایجــاد شــرایط 
ــز خــود مراحــل  ــط کار و زندگــی نی مناســب در محی
مختلفــی دارد کــه بایــد مــورد شناســایی قــرار گرفتــه 
ــق  ــه دقی ــن برنام ــا و تدوی ــش نیازه ــت پی ــا رعای و ب
زمــان بنــدی شــده فعالیــت اجرایــی را شــروع کــرد. 
یکــی از گام هــای اجرایــی، ایجــاد فضایــی مناســب 
در محیــط کار بــه وســیله اجــرای تکنیــک 5S اســت. 
ــه  ــازمان یافت ــی س ــاد محیط ــک در ایج ــن تکنی ای
ــم بســیار ســاده  ــر مفاهی ــن تکنیــک ب ــد دارد. ای تأکی
و ابتدایــی تأکیــد دارد و درک آن بســیار آســان اســت. 
ایــن تکنیــک بــه مــا مــی آمــوزد کــه اصــول ابتدایــی 
کیفیــت گرایــی را شــناخته و در جهــت دســتیابی بــه 

بهــره وری مطلــوب قــدم برداریــم. 
ــت  ــدی نیس ــث جدی ــث 5S بح ــی مبح ــور کل ــه ط ب
ــای  ــه ه ــه گون ــه آن ب ــوط ب ــول مرب ــه اص و همیش
ــن  ــال ای ــور مث ــه ط ــت. ب ــوده اس ــرح ب ــف مط مختل
و  نظافــت کــردن  و  کــه چــه چیــزی کجاســت 
پاکیزگــی وظیفــه چــه کســی اســت؟ و در چــه مــوارد 
و مواقعــی بایــد انجــام شــود را همــه مــا بــه عناویــن 
مختلــف شــنیده ایــم ولــی هرگــز تــا ایــن انــدازه بــه 

اهمیــت آن پــی نبــرده و از وســعت کاربــرد آن اطــالع           
نداشــته ایــم. زمانــی کــه بــه کلیــه عملکردهــای مــان 
ــی                  ــا را بررس ــد 5S آنه ــم و از دی ــی بینی ــت م ــه دق ب
ــه گمــان آن  ــا را ب ــم کــه بســیاری از کاره ــی نمایی م
ــا کمــک  ــه ب ــم و حــال ک ــه درســت انجــام داده ای ک
اصــول 5S آن را بســیار صحیــح تــر مــی تــوان انجــام 
داد. بــا کمــی فکــر و برنامــه ریــزی و یــاری گرفتــن از 
5S مــی تــوان از بــروز بســیاری از مشــکالت کوچــک 
و بــزرگ در محیــط کار جلوگیــری کــرده و یــا آنهــا را 

ــازیم. برطــرف س
عــدم اجــرای 5S در محیــط بــه طــور حتــم بــه دلیــل 
ناآشــنایی از فوایــد آن و یــا تنبلــی افــراد خواهــد بــود، 
ــش از  ــران و سرپرســتان پی ــم مدی ــه طــور حت ــی ب ول
آن کــه دیگــران را بــه اجــرای 5S ترغیــب کننــد بایــد 
خــود از آن اطــالع کافــی داشــته و لــزوم اجــرای آن را 

واقعــًا درک کننــد. 

5s چیست؟
ــه  ــج کلم ــه از پن ــت برگرفت ــج اصــل در حقیق ــن پن ای
ژاپنــی اســت کــه بــا صــدای )اس( شــروع مــی شــود 
و بــه همیــن دلیــل بــه 5 س یــا 5 اس معــروف اســت. 
اصــل اول )اصــل تشــخیص و ســاماندهی( اســت کــه 
ــی Seiri اســت. اصــل دوم )اصــل  ــه ژاپن ــه کلم ترجم
ترتیــب و نظــم دهــی( اســت کــه ترجمــه کلمــه ژاپنــی 
ــزه  ــف و پاکی ــوم )اصــل تنظی Seiton اســت. اصــل س
ســازی( اســت کــه ترجمــه کلمــه ژاپنــی Seiso اســت.

اصــل چهــارم )اصــل تثبیــت یــا استانداردســازی( اســت 
کــه ترجمــه کلمــه ژاپنــی Seiketus اســت. اصــل 
پنجــم )اصــل تکلیــف یــا انضبــاط( اســت کــه ترجمــه 

ــی Shitsuke اســت.  ــه ژاپن کلم
ــی  ــوم خاص ــی و مفه ــات معن ــن کلم ــک از ای ــر ی ه
ــط کاری را  ــا محی ــه انجــام آنه ــد ک ــی کنن ــان م را بی
بــرای انجــام هــر گونــه اقــدام در جهــت بهبــود مهیــا 
مــی کنــد. 5S را بــه عنــوان پنــج اصــل و پنــج دســتور 
ــح  ــا را توضی ــک از آنه ــر ی ــرده و ه ــرح ک ــم مط مه

مــی دهیــم.
ــا حــروف  ــی را ب ــج اس ژاپن ــادل پن ــم مع اگــر بخواهی
فارســی بگوییــم مــی شــود: تشــخیص، ترتیــب، 
تنظیــف، تثبیــت و تکلیــف کــه همگــی بــا )ت( شــروع 
مــی شــود و مــی تــوان بــه جــای پنــج اس از معــادل 
ــه شــخصه پنــج  پنــج )ت( اســتفاده نمــود. امــا مــن ب

ــم. ــی ده ــح م اس را بیشــتر ترجی

اصل )دستور( اول: تشخیص و ساماندهی
ــادل  ــوده و مع ــرح ب ــتور اول مط ــوان دس ــه عن Seiri ب
ــه  ــتور ب ــن دس ــت. ای ــی آن Organization اس انگلیس
ــر  ــالم غی ــروری از اق ــالم ض ــردن اق ــوا ک ــی س معن
ضــروری از محیــط کار و اولویــت گــذاری اقــالم 
ضــروری اســت. انجــام ایــن کار ایــن ســؤال را مطــرح 
ــوان  ــه مــی ت مــی کنــد کــه نیازهــا چیســت؟ و چگون
ــد  ــتور بای ــن دس ــام ای ــرای انج ــناخت؟ ب ــا را ش آنه
ــه در آن  ــرد ک ــاده ای وضــع ک ــای س ــتورالعمل ه دس
ــت  ــا اولوی ــخص و نیازه ــا مش ــدم نیازه ــا و ع نیازه
ــات  ــوان تصمیم ــا بت ــه کمــک آنه ــا ب ــدی شــوند ت بن
قاطــع و ســریعی اتخــاذ کــرده و بــه مــورد اجــرا 
گذاریــم. مدیریــت اولویــت هــا مــی توانــد بــرای انجــام 

ــد. ــا باش ــم راه گش ــن مه ای

اصل )دستور( دوم: ترتیب و نظم دهی
ــی Neatness و  ــادل انگلیس ــا مع ــتور دوم Seiton ب دس
بــه معنــی ســامان دادن اســت. یعنــی ایــن کــه اقــالم 
مــورد نیــاز را بــه نحــوی مرتــب کنیــد کــه هــر چیــزی 
ــه آســانی در دســترس  ــرد و ب ــرار گی در جــای خــود ق
ــورد  ــدار م ــدا مق ــد ابت ــور بای ــن منظ ــرای ای ــد؛ ب باش
ــت اســتفاده از  ــز مشــخص و اولوی ــر چی اســتفاده از ه
آن تعییــن گــردد، بــه ایــن ترتیــب بــا اختصــاص دادن 
ــک  ــر ی ــرای ه ــب ب ــم مناس ــا حج ــب ب ــل مناس مح
ــگ  ــا و رن ــه ه ــب روی قفس ــا زدن برچس ــالم ب از اق
آمیــزی محــل هــا نســبت بــه تعییــن محــل هــر یــک 

از اقــالم اقــدام مــی کنیــم، در تعییــن محــل هــا بایــد 
ــره را در  ــی و غی ــه جای ــل و جاب ــل و نق ــائل حم مس

نظــر گرفــت. 

اصل )دستور( سوم: تنظیف و پاکیزه سازی
Seiso ســومین دســتور تکنیــک 5S و بــا معــادل 
ــپیدی و  ــی س ــه معن ــتور ب ــن دس ــت. ای Cleaning اس
ــز کــردن محیــط  ــر تمی ــوده و ب پاکیزگــی و نظافــت ب
ــردن  ــز ک ــاره دارد. تمی ــاغل اش ــود ش ــط خ کار توس
ــاط  ــه نق ــت ک ــی اس ــی بازرس ــود نوع ــد 5S خ از دی
ــردن  ــز ک ــد. تمی ــی ده ــان م ــف را نش ــدرت و ضع ق
یکــی از مهمتریــن دســتورهای 5S بــوده و اجــرای آن 
مــی توانــد بهتریــن نــوع تبلیــغ و معرفــی ســازمان در 

ــد.  ــه باش جامع

اصل )دستور( چهارم: تثبیت یااستانداردسازی
ــادل  ــا مع ــک 5S و ب ــتور تکنی ــن دس Seiketus چهارمی
انگلیســی Standardization و معــادل فارســی ســالمتی 
پایــدار از طریــق اســتاندارد ســازی اســت. معنــی ایــن 
ــب نگــه داشــتن محیــط کار و زندگــی در  دســتور مرت
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــتاندارد اس ــوب و اس ــطح خ س
اســتاندارد ســازی در 5S یعنــی کنتــرل و اصــالح 
دائمــی ســه دســتور اول کــه شــامل ســاماندهی، نظــم 

ــت. ــی اس ــب و پاکیزگ و ترتی
 

اصل )دستور( پنجم: تکلیف یا انضباط
 Discipline ــا آخریــن دســتور 5S  در واقــع Shitsuke ی
اســت. ایــن دســتور بــه معنــی ســازمان یافتگــی، نظــم 
ــتور،  ــن دس ــور از ای ــت. منظ ــاط اس ــب و انضب و ترتی
ــه افــراد جهــت ایجــاد توانایــی بــرای  آمــوزش دادن ب
ــر  ــورد نظ ــوب و م ــیوه مطل ــه ش ــور ب ــه ام انجــام کلی
ــن  ــی تری ــی از ابتدای ــک 5S  یک ــرای تکنی ــت. اج اس
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــای اج ــدم ه ــن ق ــول و اولی اص
پیشــرفته کیفــی اســت و بــا اجــرای آن مــی تــوان بــه 
ــوب دســت  ــره وری مطل ــًا به ــت دلخــواه و نهایت کیفی

یافــت.
 بــا توجــه بــه ایــن کــه ارتقــاء کیفیــت و بهــره وری در 
همــه شــئون زندگــی مطــرح اســت، بنابرایــن تکینــک 
ــت و  ــه کیفی ــتیابی ب ــوان اصــل اول در دس ــه عن 5S ب
بهــره وری نیــز بایــد همزمــان در تمــام مراحــل زندگی 
اجــرا گــردد. همــه ســازمان هــا در هــر شــرایطی کــه 
باشــند مــی تواننــد بــا اجــرای ایــن تکنیــک در مســیر 
ــه  ــد. ب ــرار گیرن ــود ق ــی خ ــداف اصل ــه اه ــتیابی ب دس
ــه و  ــط کار، خان ــوان در محی ــی ت ــی 5S را م ــور کل ط
اجتماعــی کــه در آن زندگــی    مــی کنیــم، اجــرا کــرده 
و فوایــد آن را در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت مالحظــه 

کنیــم.
تهیه و تنظیم
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آموزشی
 ابرهاي غارتگر ديرزماني پيروز نخواهند ماند، دير زماني صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به 

ظاهر در كام خود فرو مي برند. والت ويتمن

شکاف بین نسلی، زمینه ها و علل آن
شــکاف نســلی  همــواره  جزئــی از زندگــی بشــر بــوده 

اســت. اگرچــه امــروزه بیشــتر نمایــان اســت. 
مفهــوم شــکاف نســلی بــه چگونگــی تــداوم فرهنگــی 
یــک جامعــه از نســلی بــه نســل دیگــر مربوط می شــود. 
اگــر در فرآینــد اجتماعــی کــردن کــودکان، نوجوانــان و 
ــی از نســلی  ــا حــد مطلوب ــه ت ــگ جامع ــان، فرهن جوان
ــی  ــد فرهنگ ــود و بازتولی ــل ش ــر منتق ــلی دیگ ــه نس ب
ــزان اشــتراک  ــرد، می ــن شــکل صــورت پذی ــه بهتری ب
ــاال مــی رود. در نتیجــه، اختــالف  فرهنگــی دو نســل ب
ــد و  ــود نمی آی ــه وج ــل ب ــان دو نس ــم گیری می چش
بیــن دو نســل جدیــد و قدیــم تفاهــم برقــرار می شــود. 

ــت نمی شــود. ــار بحــران هوی ــز دچ ــد نی نســل جدی
ــل  ــه عل ــردن ب ــی ک ــد اجتماع ــر فرآین ــل، اگ در مقاب
ــگ  ــرد و فرهن ــص صــورت گی ــی، ناق ــی و خارج داخل
جامعــه در حــد مطلوبــی بــه نســل بعــد منتقــل نشــود، 
ــود و  ــکل می ش ــار مش ــه دچ ــی جامع ــداوم فرهنگ ت
ــه  ــد. البت ــکاف می افت ــم ش ــد و قدی ــل جدی ــن نس بی
ــل ها  ــدن نس ــر دور ش ــددی ب ــی متع ــل اجتماع عوام
ــه  ــد ک ــذار ان ــلی اثرگ ــکاف نس ــروز ش ــر و ب از یکدیگ
ــارزی  ــاط جمعــی نقــش ب ــان، وســایل ارتب در ایــن می

ــد. دارن
ــده ای  ــای بین نســلی، پدی ــالف ه ــت اخت ــوان گف می ت
ــن  ــه ای بی ــر جامع ــواره در ه ــه هم ــت ک ــداول اس مت
ــل  ــی عوام ــود دارد. در بررس ــف وج ــل های مختل نس
مؤثــر بــر شــکاف نســلی، خانــواده و رســانه بــه دلیــل 
ــی   ــهم اساس ــراد، س ــری اف ــر جامعه پذی ــذاری ب اثرگ

ــد.  دارن
ظرفیــت اجتماعــی یادگیــری در خانــواده و انتقــال 
ارزش هــا از ایــن نهــاد بــه فــرد، خانــواده را بــه بســتر 
ــل های  ــه نس ــد ک ــل می کن ــی تبدی ــی اجتماع همگرای
ــال،  ــن ح ــد. در عی ــای می ده ــود ج ــف را در خ مختل
تغییــرات شــکلی و کارکــردی خانــواده، همچــون 
تبدیــل خانــواده از گســترده بــه هســته ای؛ یــا کاهــش 
ــذاری  ــواده و واگ ــی خان ــای آموزشــی ـ تربیت کارکرده
برخــی نقش هــای آن بــه دیگــر نهادهــا، موجــب 

ــش شــده اســت. ــن نق ــف ای تضعی
شــکاف ارزشــی درون خانــواده و بیــن نســل ها، زمانــی 
ــکل  ــا مش ــی ب ــال فرهنگ ــه انتق ــد ک ــاق می افت اتف
ــد  ــال فرهنگــی در ح ــه انتق ــود. از آنجــا ک ــه رو ش روب
ــی  ــچ تفاوت ــدون هی ــی ب ــل، یعن ــال کام ــل انتق فاص
میــان والدیــن و فرزنــدان، و عــدم انتقــال، یعنــی 
ــرار  ــل، ق ــن دو نس ــن ای ــابه بی ــه تش ــر  گون ــدون ه ب
دارد، اگــر بــه هــر یــک از ایــن دو شــکل صــورت گیرد، 
ــد؛ چــرا  ــه شــمار می آی ــرای جوامــع ب نوعــی آســیب ب
کــه انتقــال کامــل، اجــازه نــوآوری و تغییــر و واکنــش 
ــد  ــا نمی ده ــه تازه وارده ــد را ب ــای جدی ــه موقعیت ه ب
ــی  ــوم واقع ــه مفه ــو ب ــلی ن ــورت، نس ــن ص و در ای
ــا  ــه دارای تفاوت ه ــد ک ــد نمی آی ــناختی پدی جامعه ش
ــال  ــدم انتق ــند و ع ــود باش ــاص خ ــای خ و نگرش ه
نیــز باعــث برهــم خــوردن نظــم اجتماعــی و بــه مــرور 

ــی شــود.  ــی م ــی و مل ــان بحــران هویت زم
ــداری و  ــانه های دی ــژه رس ــه وی ــی، ب ــانه های جمع رس
شــنیداری، بــه دلیــل کارکردهــای متنــوع خــود و ایجاد 
تغییــرات پیوســته، بــه تدریــج جــای ارتبــاط بین فــردی 
از نــوع چهــره بــه چهــره را گرفته انــد و فضــای 
ــواده  ــی در خان ــای اجتماع ــای فض ــه ج ــرادی را ب انف
ــه جــای  ــواده ب ــراد خان ــد. در نتیجــه، اف حاکــم می کنن
گفت وگــوی صمیمــی بــا یکدیگــر، بــا ابزارهــای 
ــی  ــه ارتباط ــد ک ــرار می کنن ــاط برق ــی ارتب الکترونیک

ــی و احساســی اســت. ــار عاطف ــد ب فاق
یکــی از عوامــل مهــم کاهــش شــکاف نســلی، پیونــد 
ــح  ــات صحی ــه ارتباط ــود زمین ــواده  و وج ــای خان اعض
ــتی  ــه درس ــی ب ــاط زمان ــن ارتب ــت. ای ــردی اس بین ف
ــی  ــا نوع ــواده ب ــای خان ــه اعض ــود ک ــرار می ش برق
ــته  ــل داش ــر تعام ــا یکدیگ ــل ب ــم و درک متقاب تفاه
باشــند. یکــی از عوامــل ارتقــا دهنــده پیونــد عاطفــی و 

ــی  ــت؛ یعن ــلی، گفت وگوس ــکاف نس ــده ش کاهش دهن
ــر. ــا یکدیگ ــی ب ــل کالم ــاط و تعام ــراری ارتب برق

در فضــای ارتباطاتــی، بــه ویــژه ارتباطــات بین فــردی، 
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــار ع ــک رفت ــًا ی ــو صرف گفت وگ
الگویــی اســت کــه فضــای عاطفــی و هیجانــی حاکــم 
ــی  ــد. گفت وگوی ــکل می ده ــراد را ش ــبات اف ــر مناس ب
ــت،  ــل اس ــی و تعام ــای ارتباط ــی ه ــد ویژگ ــه واج ک
دارای دو مهــارت  بــه عبارتــی  و  دارای دو مؤلفــه 
ــا  ــی. ب ــارت همدل ــوش دادن و مه ــارت گ ــت: مه اس
بهره گیــری مناســب از ایــن دو مهــارت می تــوان 
جریــان ارتباطــی گفت وگــو را در جهــت تفاهــم و 

ــت. ــه راه انداخ ــل ب درک متقاب
ازایــن رو، در بررســی شــکاف نســلی بایــد هــم بــه نهــاد 
خانــواده و هــم بــه نهــاد رســانه، بــه عنــوان دو نهــاد 
ــه  ــن زمین ــواده در ای ــش خان ــرد. نق ــه ک ــذار توج اثرگ

ــود:  ــان می ش ــه بی دوگون
ــری  ــوزش جامعه پذی ــواده در آم ــتقیم خان 1. نقشغیرمس

یــا اثرگــذاری آن؛ 
ــتگی  ــا وابس ــکاف ی ــواده در ش ــتقیم خان ــش مس 2. نق

نســلی.
بــرای درک بهتــر اثرگــذاری خانــواده، بــه کارکردهــای 

ــود: ــاره می ش آن اش
ــد  ــی و تولی ــای جنس ــه رفتاره ــیدن ب ــام بخش 1. نظ

ــل؛  مث
و  معلــوالن  کــودکان،  از  نگــه داری  و  مراقبــت   .2

ســالمندان؛
3. اجتماعی کردن کودک )جامعه پذیری(؛ 

4. حمایت عاطفی؛
5. تثبیت جایگاه اجتماعی؛ 

6. فراهم کردن امنیت اقتصادی؛
7- انتقال ارزشها و باورهای جامعه. 

درمی یابیــم  خانــواده،  کارکردهــای  در  دقــت  بــا 
کــه رســانه ها اثــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر 

داشــت.  خواهنــد  خانــواده،  فعالیت هــای 
موضــوع  صاحب نظــران،  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
شــکاف نســلی تــا پیــش از پیدایــش جامعــه صنعتــی، 
ــش از  ــی پی ــوده و حت ــه نب ــور توج ــئله ای در خ مس
قــرن بیســتم، امــری آشــکار کــه مســئله ای اجتماعــی 
تلقــی بشــود، نبــوده اســت. در گذشــته علــل بســیاری، 
ــب و  ــرایط، مرات ــز در ش ــیار ناچی ــالف بس ــد اخت مانن
ــف،  ــنی مختل ــای س ــی گروه ه ــای اجتماع موقعیت ه
رعایــت اصــل احتــرام بــه بزرگ ترهــا، انتقــال طبیعــی 
فرهنــگ و رســوم جوامــع بــه نســل های پســین بــدون 
ــه و  ــد اندیش ــای واح ــود الگوه ــش، وج ــه جه هرگون
ــرات  ــد تغیی ــبب می ش ــل ها، س ــار در نس ــر و رفت تفک

ــد. ــی باش ــد و بطئ ــیار کن بس
ــی  ــدرن، در پ ــی م ــرایط اجتماع ــل ش ــری تقاب درگی
ــرایط  ــا ش ــی دوم، ب ــگ جهان ــس از جن ــدیافتگی پ رش
ــردم  ــش آگاهــی م ــراه افزای ــه هم ــدرن، ب ــل م ــا قب م
از وضعیــت خــود و جوامــع دیگــر و توانایــی بالقــوه در 
ــای  ــد نگرش ه ــبب ش ــی س ــد، همگ ــل های جدی نس
جدیــدی در نســل جــوان پدیــد آیــد. در نتیجــه، شــکاف 

ــده مهــم خودنمایــی کــرد. ــه عنــوان پدی نســلی ب
بیــن  طبیعــی  تفاوت هــای  نمی تــوان  دیگــر 
نســل های قدیــم و جدیــد را امــری عــادی تلقــی کــرد. 
ایــن برداشــت کــه نســل امــروزی بســیار عمیق تــر از 
ــت  ــر اس ــی تغیی ــد و در پ ــته می فهم ــل های گذش نس
و توانایــی بیشــتری دارد، یــک واقعیــت آشــکار اســت. 
بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه مســائل نســلی، مســئله 
مشــترک جهــان امــروز، بــه ویــژه جوامعــی اســت کــه 
ــا بیشــتر  ــرات اجتماعــی در آنه شــتاب و ســرعت تغیی
اســت. بــر ایــن اســاس، بــه چنــد نظریــه مهــم اشــاره 

می شــود.
تهیه و تنظیم: 
 اکرم میناوند، دانشجوی دکترای رشته تعلیم و تربیت 
اسالمی و مدرس مرکز

معرفی رشته کاردانی امور تعاون

تعریف:
امــور تعــاون بــه جمــع ارزش هــای اخالقــی همــراه بــا 
اهــداف اقتصــادی و اجتماعــی و رفــع نیازهای مشــترک 
افــراد مــی پــردازد ودر ایــن نظــام اقتصــادی و اجتماعــی 
ــی  ــی صــورت م ــا مشــارکت جمع ــا ب ــت ه همــه فعالی
ــرده و  ــد ک ــتعدادها رش ــه اس ــت ک ــن اس ــرد و چنی گی
ــارور مــی گــردد. بنابرایــن رشــته کاردانــی حرفــه ای  ب
امــور تعــاون بــه منظــور اســتقرار تعــاون بــا تشــکیل و 
ــی  ــای تعاون ــا و اتحادیه ه ــعه تدریجــی شــرکت ه توس

ایجــاد شــده اســت. 

ضرورت و اهمیت:
تعــاون در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــی و خصوصــی یکــی از  ــای دولت ــار بخــش ه در کن
بخــش هــای اقتصــادی مطــرح و بــه عنــوان روشــی 
ــای  ــراد جوی ــار اف ــزار کار در اختی ــراردادن اب ــرای ق ب
ــز  ــغلی نی ــای ش ــت ه ــعه فرص ــه توس ــوده ک کار ب
ــر آن  ــالوه ب ــه اســت. ع ــرار گرفت ــه آن ق ــورد توج م
ــون  ــون ابالغــی اصــل 44 قان ــای قان در سیاســت ه
اساســی افزایــش ســهم بخــش تعــاون بــه 25 درصــد 
اقتصــاد ملــی تاکیــد شــده اســت. توســعه ایــن بخــش 
عــالوه بــر ســرمایه گــذاری هــای کالن مالــی نیازمند 
ســرمایه انســانی آمــوزش دیــده و ماهــر اســت  کــه 
بــا کســب دانــش و قابلیــت هــای حرفــه ای الزم راه 

ــرای توســعه ایــن بخــش فراهــم ســازند.  را ب

هدف:
1.تربیــت کاردان حرفــه ای و ماهــر بــرای انجــام امــور 

مقدماتــی در تشــکیل تعاونــی ها 
ــی  ــرای هماهنگ ــر ب ــه ای و ماه ــت کاردان حرف 2.تربی
در تعییــن منافــع کلــی، تدویــن طــرح هــای تجــاری و 

تهیــه اســناد قانونــی و ثبــت آن در تعاونــی هــا

قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي فارغ التحصیالن:
- آمادگــی کســب توانایــی هماهنگــی در تاســیس 
انــواع شــرکت هــای تعاونــی )ماننــد: ثبــت، عضوگیــری، 

ــه( ــرمایه اولی ــن س تامی
ــی  - توانایــی هماهنگــی در  اداره  شــرکت هــای تعاون

کوچــک مقیــاس
ــابداری  ــات حس ــام عملی ــی در انج ــی هماهنگ - توانای
ــت و  ــخیص، ثب ــد: تش ــی ) مانن ــای تعاون ــرکت ه ش

ــا( ــاب ه ــص حس تلخی
- توانایــی هماهنگــی در تهیــه صــورت هــا و گــزارش 

هــای مالــی موسســات کوچــک مقیــاس
- توانایــی هماهنگــی در انجــام حمــل و نقــل و فــروش 

تعاونــی هــای تامیــن کننــده نیــاز
ــای کســب و  ــرح ه ــه ط ــی در تهی ــی هماهنگ - توانای

ــاس ــک مقی کار کوچ

مشاغل قابل احراز:
-راهنمای تأسیس  شرکت های تعاونی

-کاردان امور اداری در شرکت های تعاونی 
-کاردان امور مالی در شرکت های تعاونی

-کاردان امور بازرگانی در شرکت های تعاونی
-کاردان اجرایی در ادارات تعاون شهرستان ها

ــرح  ــرای ط ــه و اج ــده در تهی ــگ کنن -کاردان هماهن
ــی ــای تعاون ــرکت ه ــب و کار در ش ــای کس ه

مکان های هدف:
تعاونــی،  هــای  اتحادیــه  تعاونــی،  هــای  شــرکت 
ــه تهیــه  مؤسســات اقتصــادی، مؤسســاتی کــه اقــدام ب

ــد. ــی کنن ــب و کار م ــای کس ــرح ه ط

تهیه و تنظیم
حسن بقایی
مسئول نظارت، برنامه ریزی و امور مدرسان مرکز
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عوامل گرایش به اعتیاد در سه 
سطح خرد، میانه و کالن

همانطــور کــه در شــماره هــای قبــل بحــث 
ــت  ــی اس ــد وجه ــده چن ــک پدی ــاد ی ــد اعتی ش
ــاد  ــن ابع ــری دارد. ای ــون و متکث ــاد گوناگ ــه ابع ک
ــی، اجتماعــی و  ــد از بعــد جســمی، روان ــارت ان عب
معنــوی... کــه هــر یــک از آنهــا در زیــر مجموعــه 
ــد.  جهــت  ــر مــی گیرن خــود عواملــی را نیــز در ب
ــه  ــر مجموع ــل زی ــاد و عوام ــن  ابع ــی ای بررس
ــای  ــاد و پیامده ــه اعتی ــش ب ــل گرای ــد عل آن  بای
ــه و  ــرد، میان ــطح خ ــه س ــل از  آن را  در س حاص
ــل   ــماره قب ــه در ش ــود ک ــدی نم ــه بن کالن طبق

بــه تعریــف هــر یــک از ایــن ســطوح 
بــه گونــه ای مقدماتــی پرداختیــم. 
عوامــل  بــه  شــماره  ایــن  در 
پیامدهــای  و  اعتیــاد  بــه  گرایــش 
حاصــل از آن در ســطح خــرد بــه 
طــور خــاص و ســطح میانــی بــه 
پردازیــم. مــی  مقدماتــی  شــکل 
ــدگاه  ــاذ دی ــا اتخ ــرد ب ــطح خ در س
روان شــناختی تــالش مــی شــود 
کــه تمامــی عواملــی کــه مربــوط بــه 
ســطح فــردی، شــخصیتی و ناراحتــی 
هــای جســمی و روانــی و ذهنــی  
ــاد  ــه اعتی ــش ب ــود و در گرای ــی ش م
ــد  ــل از آن موثرن ــای حاص ــا پیامده ی
مــورد بررســی قــرار گیــرد. از عوامــل 
روانــی کــه در ایــن ســطح مــی توانــد 
منجــر بــه اعتیــاد فــرد شــود عبــارت اند 
از: پاییــن بــودن عــزت نفــس و اعتمــاد 

ــاتی  ــه ای کاذب، احساس ــه گون ــا ب ــس و ی ــه نف ب
ــراب،  ــرس، اضط ــدی، ت ــا امی ــاس و ن ــون ی چ
زندگــی  در  ســرخوردگی  ناکامــی،  انزواطلبــی، 
و اجتمــاع، فقــدان هــدف و ایــده ال زندگــی،          
ــارت، زود  ــی، حق ــزرگ بین ــود ب ــی، خ ــی کفایت ب
رنجــی، وابســتگی، فقــر عاطفــی، پرخاشــگری و... 
ــی  ــر شــده در م ــل ذک ــر عوام ــل ب ــی تأم ــا کم ب
ــم کــه بســیاری از احساســاتی کــه در ســطح  یابی
روانــی فــرد تجربــه مــی کنــد و از عوامــل احتمالی 
گرایــش بــه اعتیــاد او می باشــند، بعضا احساســاتی 
انــد کــه بــه شــکل متناقــض در فــرد وجــود دارنــد 
ــس  ــم دارای ح ــا ه ــرد توام ــال ف ــوان مث ــه عن ب
بزرگنمایــی و هــم حــس حقــارت اســت یــا مثــال 
ــه نفــس  ــه طــور همزمــان هــم دارای اعتمــاد ب ب
ــه  ــاد ب ــواردی اعتم ــن و در م ــس پایی ــزت نف و ع
ــت.  ــکل کاذب اس ــه ش ــس ب ــزت نف ــس و ع نف
توجــه بــه  ایــن احساســات متناقضــی کــه معمــوال 
در افــراد درگیــر اعتیــاد دیــده مــی شــود در حــوزه 
ــت.  ــت اس ــر اهمی ــیار پ ــان بس ــگیری و درم پیش
اجتماعــی  موجــودی  انســان  کــه  آنجایــی  از 
ــات  ــخصیت و احساس ــری ش ــکل گی ــت و ش اس
ــالت و  ــد تعام ــان و در فراین ــری زب ــا یادگی او ب
ــل  ــد،  تحلی ــی افت ــاق م ــی اتف ــات اجتماع ارتباط
ــا در  ــری آنه ــکل گی ــی ش ــات و چگونگ احساس
انســان تنهــا بــا عنایــت بــه دیــدگاه روان شناســی 
ــت  ــر نیس ــکان پذی ــناختی ام ــل روان ش و عوام
ــرد و  ــری ف ــه پذی ــد جامع ــل در فرآین ــه تأم بلک
ــی  ــه اجتماع ــی ک ــش نهادهای ــهم و نق ــدن س دی
شــدن او را بــر عهــده دارنــد و مــرور بــر 
ایــن فراینــد بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
شــکل          اجتماعــی  فضــای  در  احساســات 
ــوند  ــی ش ــد م ــواره بازتولی ــد و هم ــی گیرن م

ــد  ــز بای ــرای آســیب شناســی آنهــا نی در نتیجــه ب
بــه حــوزه جامعــه پذیــری فــرد و فرآینــد آن 
ــکل  ــل ش ــه عل ــی ب ــت یاب ــم. دس ــوع نمایی رج
توســعه  و  متناقــض  احساســات  ایــن  گیــری 
مطالعــه  طریــق  از  آنهــا  شــدن  نهادینــه  و 
در  اشــکال و محتــوای  ارتباطــات اجتماعــی 
کــه فــرد در فراینــد جامعــه پذیــری تجربــه 
ــت.   ــر اس ــکان پذی ــادی  ام ــد زی ــا ح ــوده، ت نم
ــطح  ــد در س ــی توان ــه م ــمانی ک ــل جس از عوام
خــرد مطــرح باشــد عبــارت انــد از: وراثــت، 
ژنتیــک، نــژاد، ســن، جنســیت، معلولیــت جســمی 
و ســایر نقایــص جســمانی ، تســکین درد جســمانی 
و... . اعتیــاد والدیــن اثــر ارثــی مســتقیم در اعتیــاد 

ــه  ــاد ب ــادران معت ــه م ــی ک ــدان دارد. کودکان فرزن
مــواد دارنــد، از زمــان قبــل از تولــد متاثــر از اعتیــاد 
ــق ژن  ــاد از طری ــال اعتی ــورد انتق ــد. در م ــادر ان م
ــده  ــل نیام ــه عم ــی ب ــات دقیق ــوز تحقیق ــا هن ه
ــف  ــاد در نژادهــای مختل ــه اعتی ــش ب اســت. گرای
متفــاوت اســت. زردپوســتان و ســفید پوســتان 
بیــش از ســیاه پوســتان معتــاد مــی شــوند، البتــه 
ــوع  ــدم تن ــل ع ــه دلی ــاله ب ــن مس ــران ای در ای
ــنی  ــای س ــروه ه ــت. در گ ــادق نیس ــژادی ص ن
مختلــف احتمــال اعتیــاد متفــاوت اســت. بــه 
خصــوص در دوران بلــوغ افــراد کــه بیــن 12 
ــادر  ــدر، م ــواده پ ــر در خان ــت اگ ــال اس ــا 15 س ت
ــان  ــه هم ــدان ب ــند، فرزن ــاد باش ــر دو معت ــا ه ی
ــت  ــل اس ــد محتم ــن معتادان ــه والدی ــاده ای ک م
ــف  ــد، ســپس در ادوار مختل ــدا کنن ــاد پی ــه اعتی ک
ــد. ــی دهن ــر م ــود را تغیی ــاد خ ــوع اعتی ــنی، ن س
یکــی دیگــر از دالیــل جســمانی اعتیــاد بــه مــواد 
ــات  ــواد مخــدر و ترکیب ــت م ــز موق مخــدر  تجوی
دارویــی اعتیــاد آور توســط پزشــک یــا افــراد دیگــر 
بــرای تســکین موقــت اســت کــه البتــه ایــن امــر 
در جامعــه مــا ریشــه تاریخــی و ســنتی نیــز دارد. 
همیــن تســکین موقــت درد همــراه با نگــرش های 
مثبــت، فــرد را تشــویق مــی کنــد کــه به اســتعمال 
ــال در اســتفاده  ــوان مث ــه عن ــواد ادامــه دهــد. ب م
ــی  ــه باورهای ــاک ب ــژه تری ــه وی ــدر ب ــواد مخ از م
ــرای کاهــش فشــار خــون الزم اســت«  چــون »ب
یــا »دارویــی بــرای نــوزادان« در نگــرش تاریخــی 
و ســنتی بــر مــی خوریــم. البتــه قابــل ذکــر اســت 
نگــرش تســکین درد بیشــتر در حوزه اعتیاد ســنتی 
ــت.  ــوده اس ــادق ب ــدر ص ــواد مخ ــه م ــاد ب و اعتی
ــه      ــی پرداخت ــل و عوامل ــه عل ــطح میان ــا در س ام
مــی شــود کــه در جامعــه پذیری فــرد نقــش دارند. 

قــرار  خــرد  ســطح  در  نــه  عوامــل  ایــن 
در  ولــی  ســطح کالن  در  نــه  و  انــد  گرفتــه 
ارتبــاط  نیــز  ســطح  دو  آن  بــا  حــال  عیــن 
شــود. مــی  پرداختــه  دارنــد،  تنگاتنگــی 
در ایــن ســطح معرفــی نهادهــای جامعــه پذیــری 
بســیار مهــم اســت. نهادهــای جامعــه پذیــری بــه 
نهادهایــی گفتــه مــی شــود کــه فراینــد اجتماعــی 
شــدن افــراد جامعــه در آنهــا اتفــاق مــی افتــد. از 
اهــم ایــن نهادهــا بــه ترتیــب  عبــارت انــد از:  نهاد 
خانــواده، گــروه همســاالن، مدرســه، رســانه هــای 
گروهــی و نهادهای شــغلی کــه به تفصیــل در باب 
هــر یــک مــی تــوان بــه بحــث پرداخــت و رابطــه 
ــرار داد. ــه ق ــورد مباحث ــاد م ــده اعتی ــا پدی آن را ب
روابــط خانوادگــی و الگوهــای رفتــاری 
خانــواده بــه عنــوان اولیــن نهــادی 
ــود و  ــناخت خ ــه ش ــرد در آن ب ــه ف ک
جهــان اجتماعــی پیرامــون خــود دســت 
ــوق  ــی در س ــش مهم ــد، نق ــی یاب م
ــواد دارد.   ــتفاده از م ــه اس ــراد ب دادن اف
تحقیقــات گســترده ای همــواره نشــان 
ــاد بیــش از  ــراد معت ــد کــه اف مــی دهن
بقیــه بــه خانــواده هــای از هــم پاشــیده 
ــد. آشــفتگی و  ــق دارن ــات تعل ــی ثب و ب
نابســامانی هــای خانوادگــی از توانایــی 
ــا  ــرای ســازش ب ــان ب ــان و جوان نوجوان
ــد  ــی کاه ــی م ــارهای روان ــواع فش ان
ــاد  ــه اعتی ــش ب ــرای گرای ــان را ب و ان
مســتعد مــی نمایــد. وجــود روابــط 
بیمارگونــه بیــن والدیــن بــا هــم و 
ــا فرزنــدان شــان و درگیــری  والدیــن ب
ــه  ــد زمین ــی توان ــا م ــرر آنه ــای مک ه
ــه  ــه ب ــواده باشــد ک ــاد در خان ــی اعتی ســاز احتمال
عنــوان یکــی از آســیب هــای خانواده مطرح اســت. 
سســتی و پایبنــد نبــودن اعضــای خانــواده خصوصا 
والدیــن بــه ارزش هــای معنــوی، اخالقــی و 
مذهبــی یــا پایبنــدی بــه شــکل افراطــی و 
ــرش  ــوه پذی ــون در نح ــات گوناگ ــی، تبعیض جزم
فرزنــدان از ســوی والدیــن، عــدم رعایــت اعتــدال 
در جهــت پــرورش جنبــه هــای عاطفــی فرزنــدان، 
طــرد شــدن، مــورد خشــونت قــرار گرفتــن، 
ــی  ــرزنش ب ــورد، س ــی م ــای ب ــری ه ــخت گی س
حــد و حصــر، شــتاب در تصمیــم و قضــاوت هــا، 
ــدان، مســامحه  ــه فرزن ــای مخــرب ب برچســب ه
تفریحــات ســالم، معاشــرت هــای  ایجــاد  در 
تخریبــی و انحرافــی، بــی تفاوتــی والدیــن نســبت 
ــاه  ــا رف ــر و ی ــدان، فق ــای فرزن ــه کنجــکاوی ه ب
ــدان  ــی مســئولیتی فرزن ــه برســازنده ب افراطــی ک
اســت، نارســایی هــای متعــدد در تعدیــل خواســته 
ــدان و بالعکــس ...  ــن از فرزن ــات والدی ــا و توقع ه
ــار  ــاد در کن ــاز اعتی ــه س ــد زمین ــی توان همگــی م
ــواده باشــد.  ــی در خان ــر احتمال ــای دیگ آســیب ه
بــه امیــد آنکــه در شــماره هــای بعــدی بــه طــور 
ــا  ــاط آن ب ــواده و ارتب ــوزه خان ــه ح ــی ب تخصص
اعتیــاد کــه بســیار مــورد بحــث اســت، بپردازیــم. 

تهیه و تنظیم:
مهناز علی زاده
دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مدرس مرکز

آيين زندگي     شماره 18

13

ی اجتماعی
ب ها

آسی
انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی ديگر از باال به پائين بنگرد كه ناگزير است او را ياری رساند تا روی 

پای خود بايستد.  گابريل گارسيا ماركز

سفر کوتاه
پدربزرگم می گفت، زندگی عجیب کوتاه است. حاال که 

گذشته را به یاد می آورم،  زندگی به نظرم چنان فرشده می 

آید که مثال منی فهمم چطور ممکن است جوانی تصمیم 

بگیرد با اسبش به دهکده ی  بعدی برود اما نرتسد که مبادا-  

قطع نظر از اتفاقات بد-  مدت زمان همین زندگی عادی و 

خوش و خرم، کفایت چنین سفری را نکند.

برگرفته از کتاب پزشک دهکده،  فرانتس کافکا

دقت

 شبی، برف فراوانی آمد و همه جا را سفید پوش کرد. دو 

پرس کوچک باهم رشط بستند که از روی یک خط صاف از 

راهی عبور کنند که به مدرسه می رسید. یکی از آنان گفت: 

کار ساده ای است! بعد به زیر پای خود نگریست که با 

دقت گام بردارد. پس از پیمودن نیمی از مسافت، رس خود 

را بلند کرد تا به ردپای خود نگاه کند، متوجه شد که به 

صورت زیگ زاگ قدم برداشته است. دوستش را صدا زد و 

گفت: سعی کن این کار را بهرت از من انجام دهی! 

پرسک فریاد زد، کار ساده ای است! بعد رس خود را باال 

گرفت، به در مدرسه چشم دوخت و به طرف هدف خود 

رفت. رد پای او کامال صاف بود.

برگرفته از کتاب بال ها یی برای پرواز، نوربرت لش الیترن    

تهيه و تنظيم
رويا بيدی 

کارشناس ارشد ادبيات فارسی
مدرس و عضو هيئت تحريريه 

نشريه مرکز

شيطان از کار خود دست می کشد...

ــه از کار خــود دســت بکشــد،  ــم گرفــت ک ــد روزی شــیطان تصمی مــی گوین
بنابرایــن اعــام کــرد کــه مــی خواهــد ابــزارش را بــه قیمتــی مناســب بــه فروش 
بگــذارد. پــس وســایل کارش را بــه منایــش گذاشــت کــه شــامل خودپرســتی، 

نفــرت، تــرس، خشــم، حســادت، شــهوت، قــدرت طلبــی و غیــره مــی شــد.
ــید و  ــی رس ــر م ــه نظ ــرده ب ــه و کار ک ــیار کهن ــزار، بس ــن اب ــی از ای ــا یک ام
شــیطان حــارض نبــود کــه آن را بــه قیمــت ارزان بفروشــد. کســی از او پرســید 
: ایــن وســیله گــران قیمــت چیســت؟ شــیطان گفت:ایــن نومیــدی و افرسدگــی 

اســت.
پرسیدند : چرا این همه گران است؟ 

شــیطان گفــت: زیــرا ایــن وســیله بــرای مــن بیــش از ایــن ابــزار دیگــر مؤثــر 
بــوده اســت. هــرگاه ســایر وســایلم بــی اثــر مــی شــوند، تنهــا بــا ایــن وســیله 
مــی توانــم قلــب انســان هــا را بگشــایم و کارم را انجــام دهــم. اگــر بتوانــم 
ــودن و  ــرود ب ــرسدی، مط ــأس، دل ــدی، ی ــاس ناامی ــه احس ــی را وادارم ک کس
ــن  ــن ای ــم. م ــا او بکن ــم ب ــی خواه ــه م ــه ک ــم هرچ ــی توان ــد، م ــی کن تنهای
وســیله را روی همــه ی انســان هــا امتحــان کــرده ام و بــه همیــن دلیــل ایــن 

همــه کهنــه اســت.

ــد اساســی اســت کــه یکــی از  ــد کــه شــیطان دارای دو ترفن ــه ان راســت گفت
آنهــا دلــرسد کــردن ماســت، بــه ایــن ترتیــب بــرای مدنــی منــی توانیــم مفیــد 

باشــیم.
ترفنــد دیگــر تردیــد افکنــدن در دل ماســت تــا ایاممنــان نســبت بــه خــدا و 

خودمــان ضعیــف شــود.
پس مراقب این دو ترفند باشیم!

برگرفته از کتاب از آن سوها ـ جی پی واسوانی

قيمت چشم و گوش و دست و پا...

ــخت  ــرد و س ــكايت مى ك ــود ش ــر خ ــى از فق ــش بزرگ ــى، در پي ي

ــاىش و  ــته ب ــم داش ــزار دره ــه ده ه ــى ك ــت: خواه ــد. گف مى نالي

چشــم نداشــته بــاىش؟ گفــت: البتــه كــه نــه. دو چشــم خــود را بــا 

ــم.  ــوض منى كن ــا ع ــه دني هم

گفت: عقلت را با ده هزار درهم، معاوضه مى كنى؟ 

گفت: نه. 

گفت: گوش ودست و پاى خود را چطور؟ 

گفت: هرگز.

ــد، صدهــا هــزار درهــم در دامــان  گفــت: پــس هــم اكنــون خداون

تــو گذاشــته اســت. بــاز شــكايت دارى و گلــه مى كنــى؟! بلكــه 

ــيارى  ــال بس ــا ح ــش را ب ــال خوي ــه ح ــود ك ــى ب ــارض نخواه ــو ح ت

از مردمــان عــوض كنــى و خــود را خوش تــر و خــوش بخت تــر 

ــو  ــس آنچــه ت ــى. پ از بســيارى از انســان هاى اطــراف خــود مى بين

ــد و  ــران را داده ان ــه ديگ ــت ك ــر از آن اس ــى بيش ت ــد، ب را داده ان

تــو هنــوز شــكر ايــن همــه را بــه جــاى نيــاورده، خواهــان نعمــت 

بيش تــرى هســتى!

برگرفته از: امام محمد غزالی، كيمياى سعادت، ج 2، ص 380
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