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دومین نامه رهرب معظم انقالب به جوانان کشورهای غربی

بنیان های یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان 
اسالم پی ریزی کنید 
بسم الله الرّحمن الرّحیم

به عموم جوانان در کشورهای غربی 
حــوادث تلخــی کــه تروریســم کــور در فرانســه 
رقــم زد، بــار دیگــر مــرا بــه گفتگــو بــا شــا جوانــان 
ــن  ــرای مــن تأّســف بار اســت کــه چنی برانگیخــت. ب
ــت  ــا واقعیّ ــازد، اّم ــخن را بس ــر س ــی بس رویدادهای
ایــن اســت کــه اگــر مســائل دردنــاک، زمینــه ای 
بــرای همفکــری  و محملــی  بــرای چاره اندیشــی 
فراهــم نکنــد، خســارت دوچنــدان خواهــد شــد. رنــج 
ــت.  ــار اس ــان اندوه ب ــرای همنوع ــود ب ــان، به خودی خ ــه از جه ــر نقط ــانی در ه ــر انس ه
ــه شــادی  ــادری ک ــش جــان مــی دهــد، م ــدگان عزیزان ــر دی ــه در براب منظــره ی کودکــی ک
خانــواده اش بــه عــزا مبــّدل مــی شــود، شــوهری کــه پیکــر بی جــان همــرش را شــتابان بــه 
ســویی مــی بــرد، و یــا متاشــاگری کــه منــی دانــد تــا لحظاتــی دیگــر آخریــن پــرده ی منایــش 
زندگــی را خواهــد دیــد، هرکــس کــه از محبّــت و انســانیّت بهــره ای بــرده باشــد، از دیــدن 
ــم مــی شــود؛ چــه در فرانســه رخ دهــد، چــه در فلســطین و  ایــن صحنه هــا متأثّــر و متألّ
عــراق و لبنــان و ســوریه. قطعــاً یک ونیــم میلیــارد مســلان همیــن احســاس را دارنــد و از 
عامــان و مســبّبان ایــن فجایــع، منزجــر و بیزارنــد. اّمــا مســئله ایــن اســت کــه رنــج هــای 
ــخ  ــی تل ــه خاطره های ــر نشــود، فقــط ب ــی بهــر و ایمن ت ــه ی ســاخنت فردای ــر مای امــروز اگ
و بی مثــر فــرو خواهــد کاســت. مــن ایــان دارم کــه تنهــا شــا جــوان هاییــد کــه بــا درس 
گرفــنت از نامایــات امــروز، قــادر خواهیــد بــود راه هایــی نــو بــرای ســاخت آینــده بیابیــد 

ــی رســانده اســت. ــه نقطــه ی کنون ــه غــرب را ب ــی شــوید ک و ســّد بیراهه های
ــد  ــا الزم اســت بدانی درســت اســت کــه امــروز تروریســم درد مشــرک مــا و شاســت، اّم
کــه ناامنــی و اضطرابــی کــه در حــوادث اخیــر تجربــه کردیــد، بــا رنجــی کــه مــردم عــراق، 
یمــن، ســوریه، و افغانســتان طــّی ســال هــای متــادی تحّمــل کرده انــد دو تفــاوت عمــده 
دارد؛ نخســت اینکــه دنیــای اســام در ابعــادی بــه مراتــب وســیع تر، در حجمــی انبوه تــر و 
بــه مــّدت بســیار طوالنی تــر قربانــی وحشــت افکنی و خشــونت بــوده اســت؛ و دّوم اینکــه 
متأّســفانه ایــن خشــونت هــا همــواره از طــرف برخــی از قــدرت هــای بــزرگ بــه شــیوه های 
ــاالت  ــش ای ــروز کمــر کســی از نق ــت شــده اســت. ام ــر حای ــه شــکل مؤثّ ــون و ب گوناگ
ــای شــوم  ــان و دنباله ه ــده، طالب ــت و تســلیح القاع ــا تقوی ــاد ی ــکا در ایج ــده ی آمری متّح
آنــان بی اطّــاع اســت. در کنــار ایــن پشــتیبانی مســتقیم، حامیــان آشــکار و شناخته شــده ی 
تروریســم تکفیــری، علی رغــم داشــنت عقب مانده تریــن نظــام هــای سیاســی، همــواره 
ــن و  ــه پیرشوتری ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، و ای ــای گرفته ان ــرب ج ــدان غ ــف متّح در ردی
روشــن ترین اندیشــه های برخاســته از مردم ســاالری های پویــا در منطقــه، بی رحانــه 
مــورد رسکــوب قــرار گرفتــه اســت. برخــورد دوگانــه ی غــرب بــا جنبــش بیــداری در جهــان 
اســام، منونــه ی گویایــی از تضــاد در سیاســت هــای غربــی اســت. چهــره ی دیگــر ایــن تضاد، 
در پشــتیبانی از تروریســم دولتــی ارسائیــل دیــده مــی شــود. مــردم ســتمدیده ی فلســطین 
بیــش از شــصت ســال اســت کــه بدتریــن نــوع تروریســم را تجربــه مــی کننــد. اگــر مــردم 
ــد و از حضــور در مجامــع و  ــاه مــی گیرن ــد روزی در خانه هــای خــود پن ــون چن ــا اکن اروپ
ــواده ی فلســطینی ده هــا ســال اســت کــه  ــد، یــک خان ــز مــی کنن ــت پرهی مراکــز پرجمعیّ
حتّــی در خانــه ی خــود از ماشــین کشــتار و تخریــب رژیــم صهیونیســت در امــان نیســت. 
ــازی های  ــا شهرک س ــاوت ب ــّدت قس ــر ش ــوان از نظ ــی ت ــونتی را م ــوع خش ــه ن ــروزه چ ام
رژیــم صهیونیســت مقایســه کــرد؟ ایــن رژیــم بــدون اینکــه هرگــز به طــور جــّدی و مؤثّــر 
مــورد رسزنــش متّحــدان پرنفــوذ خــود و یــا الاقــل نهادهــای بــه ظاهــر مســتقّل بین املللــی 
ــود  ــان را ناب ــزارع ش ــا و م ــاغ ه ــران و ب ــطینیان را وی ــه ی فلس ــر روز خان ــرد، ه ــرار گی ق
ــا مجــال جمــع آوری محصــول  ــی فرصــت انتقــال اســباب زندگــی ی مــی کنــد، بی آنکــه حتّ
ــت زده و  ــدگان وحش ــر دی ــب در براب ــا اغل ــه ی اینه ــد؛ و هم ــان بده ــه آن ــاورزی را ب کش
ــای  ــرح اعض ــاهد رضب و ج ــه ش ــد ک ــی ده ــی روی م ــان و کودکان ــک بار زن ــان اش چش
خانــواده ی خــود و در مــواردی انتقــال آنهــا بــه شــکنجه گاه های مخــوف انــد. آیــا در دنیــای 
ــا ایــن تــداوم زمانــی می شناســید ؟  امــروز، قســاوت دیگــری را در ایــن حجــم و ابعــاد و ب
بــه گلولــه بســنت بانویــی در وســط خیابــان فقــط بــه جــرم اعــراض بــه رسبــاِز تــا دنــدان 
مســلّح، اگــر تروریســم نیســت پــس چیســت؟ ایــن بربریّــت چــون توّســط نیــروی نظامــی 
یــک دولــت اشــغالگر انجــام مــی شــود، نبایــد افراطی گــری خوانــده شــود؟ یــا شــاید ایــن 
ــده  ــا دی ــّرراً از صفحــه ی تلویزیون ه ــال مک ــه شــصت س ــت ک ــن علّ ــه ای ــط ب ــر فق تصاوی
ــه  ــر ب ــای اخی ــال ه ــی های س ــد. لشکرکش ــک کن ــا را تحری ــدان م ــد وج ــر نبای ــده، دیگ ش
ــه ای دیگــر از منطــق متناقــض  ــان بی شــاری داشــت، منون ــای اســام کــه خــود قربانی دنی
غــرب اســت. کشــورهای مــورد تهاجــم، عــاوه بــر خســارت هــای انســانی، زیرســاخت های 
ــه ســوی رشــد و توســعه  ــا ب ــد، حرکــت آنه اقتصــادی و صنعتــی خــود را از دســت داده ان
بــه توقـّـف یــا کنــدی گراییــده، و در مــواردی ده هــا ســال بــه عقــب برگشــته اند؛ بــا وجــود 
ایــن، گســتاخانه از آنــان خواســته مــی شــود کــه خــود را ســتمدیده نداننــد. چگونــه مــی 
تــوان کشــوری را بــه ویرانــه تبدیــل کــرد و شــهر و روســتایش را بــه خاکســر نشــاند، ســپس 
بــه آنهــا گفــت کــه لطفــاً خــود را ســتمدیده ندانیــد! بــه جــای دعــوت بــه نفهمیــدن و یــا 
از یــاد بــردن فاجعه هــا، آیــا عذرخواهــِی صادقانــه بهــر نیســت؟ رنجــی کــه در ایــن ســالها 
دنیــای اســام از دورویــی و چهره آرایــی مهاجــان کشــیده اســت، کمــر از خســارت هــای 

مــاّدی نیســت.
جوانــان عزیــز! مــن امیــد دارم کــه شــا در حــال یــا آینــده، ایــن ذهنیّــت آلــوده بــه تزویــر 
را تغییــر دهیــد؛ ذهنیّتــی کــه هــرش پنهــان کــردن اهــداف دور و آراســنت اغــراض موذیانــه 
اســت. بــه نظــر مــن نخســتین مرحلــه در ایجــاد امنیّــت و آرامــش، اصــاح ایــن اندیشــه ی 
خشونت زاســت. تــا زمانــی کــه معیارهــای دوگانــه بــر سیاســت غــرب مســلّط باشــد، و تــا 
ــه انــواع خــوب و بــد تقســیم شــود،  ــان قدرمتنــدش ب وقتــی کــه تروریســم در نــگاه حامی
ــح داده شــود،  ــر ارزش هــای انســانی و اخاقــی ترجی ــا روزی کــه منافــع دولــت هــا ب و ت
ــه ها  ــن ریش ــفانه ای ــرد. متأّس ــتجو ک ــر جس ــای دیگ ــونت را در ج ــه های خش ــد ریش نبای
ــز رســوخ  ــه تدریــج در اعــاق سیاســت هــای فرهنگــی غــرب نی طــّی ســالیان متــادی، ب
کــرده و یــک هجــوم نــرم و خامــوش را ســامان داده اســت. بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه 
ــی خــود افتخــار مــی کننــد، فرهنــگ هایــی کــه در عیــن بالندگــی و  فرهنــگ بومــی و ملّ
زایــش، صدهــا ســال جوامــع بــرشی را بــه خوبــی تغذیــه کــرده اســت؛ دنیــای اســام نیــز 
ــری  ــا بهره گی ــرب ب ــان غ ــارص، جه ــا در دوره ی مع ــت. اّم ــوده اس ــتثنا نب ــر مس ــن ام از ای
از ابزارهــای پیرشفتــه، بــر شبیه ســازی و هانندســازی فرهنگــی جهــان پافشــاری مــی 
ــت هــا و کوچــک شــمردن فرهنــگ هــای  کنــد. مــن تحمیــل فرهنــگ غــرب بــر ســایر ملّ
ــگ  ــر فرهن ــم. تحقی ــی کن ــی م ــار تلّق ــوش و بســیار زیان ب ــک خشــونت خام مســتقل را ی
هــای غنــی و اهانــت بــه محرم تریــن بخــش هــای آنهــا در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه 
فرهنــگ جایگزیــن، به هیچ وجــه از ظرفیّــت جانشــینی برخــوردار نیســت. بــه طــور مثــال، 
ــی  ــه مؤلّفه هــای اصل ــفانه ب ــاری اخاقــی« کــه متأّس دو عنــر »پرخاشــگری« و »بی بندوب
ــتگاهش  ــی در خاس ــگاه آن را حتّ ــت و جای ــت، مقبولیّ ــده اس ــل ش ــی تبدی ــگ غرب فرهن
تنــزّل داده اســت. اینــک ســؤال ایــن اســت کــه اگــر مــا یــک فرهنــگ ســتیزه جو، مبتــذل و 
معناگریــز را نخواهیــم، گنهکاریــم؟ اگــر مانــع ســیل ویرانگــری شــویم کــه در قالــب انــواع 
محصــوالت شــبه هــری بــه ســوی جوانــان مــا روانــه مــی شــود، مقّریــم؟ مــن اهّمیّــت و 
ارزش پیوندهــای فرهنگــی را انــکار منــی کنــم. ایــن پیوندهــا هــر گاه در رشایــط طبیعــی و 
بــا احــرام بــه جامعــه ی پذیــرا صــورت گرفتــه، رشــد و بالندگــی و غنــا را بــه ارمغــان آورده 
ــق و خســارت بار بــوده اســت.  اســت. در مقابــل، پیوندهــای ناهمگــون و تحمیلــی، ناموفّ
بــا کــال تأّســف بایــد بگویــم کــه گروه هــای فرومایــه ای مثــل داعــش، زاییــده ی این گونــه 
وصلــت هــای ناموفـّـق بــا فرهنــگ هــای وارداتــی اســت. اگــر مشــکل واقعــاً عقیدتــی بــود، 
مــی بایســت پیــش از عــر اســتعار نیــز نظیــر ایــن پدیده هــا در جهــان اســام مشــاهده 
مــی شــد، درحالی کــه تاریــخ، خــاف آن را گواهــی مــی دهــد. مســتندات مســلّم تاریخــی 
بــه روشــنی نشــان مــی دهــد کــه چگونــه تاقــی اســتعار بــا یــک تفّکــر افراطــی و مطــرود، 
آن هــم در دل یــک قبیلــه ی بــدوی، بــذر تنــدروی را در ایــن منطقــه کاشــت. وگرنــه چگونــه 
ــی جهــان کــه در مــنت  ــن و انســانی ترین مکاتــب دین ممکــن اســت از یکــی از اخاقی تری
بنیادیــِن خــود، گرفــنت جــان یــک انســان را بــه مثابــه ی کشــنت همــه ی برشیّــت مــی دانــد، 

زبالــه ای مثــل داعــش بیــرون بیایــد؟
ــان  ــده اند و در ه ــد ش ــا متولّ ــانی کــه در اروپ ــرا کس ــید چ ــد پرس ــر بای ــرف دیگ از ط
محیــط، پــرورش فکــری و روحــی یافته انــد، جــذب ایــن نــوع گروه هــا مــی شــوند؟ آیــا مــی 
تــوان بــاور کــرد کــه افــراد بــا یکــی دو ســفر بــه مناطــق جنگــی، ناگهــان آن قــدر افراطــی 
شــوند کــه هم وطنــان خــود را گلوله بــاران کننــد؟ قطعــاً نبایــد تأثیــر یــک عمــر تغذیــه ی 
فرهنگــی ناســامل در محیــط آلــوده و مولـّـد خشــونت را فرامــوش کــرد. بایــد در ایــن زمینــه 
ــد. شــاید  ــدا و پنهــان جامعــه را بیاب ــی کــه آلودگی هــای پی ــی جامــع داشــت، تحلیل تحلیل
نفــرت عمیقــی کــه طــّی ســال هــای شــکوفایی صنعتــی و اقتصــادی، در اثــر نابرابری هــا و 
ــی کاشــته شــده،  ــی و ســاختاری در دل اقشــاری از جوامــع غرب ــاً تبعیض هــای قانون احیان
ــن صــورت گشــوده مــی  ــه ای ــه ب ــدی بیارگون ــی را ایجــاد کــرده کــه هــر از چن عقده های

شــود.
ــکافید،  ــود را بش ــه ی خ ــری جامع ــای ظاه ــد الیه ه ــه بای ــتید ک ــا هس ــن ش ــال ای به هرح
گره هــا و کینه هــا را بیابیــد و بزداییــد. شــکاف هــا را بــه جــای تعمیــق، بایــد ترمیــم کــرد. 
اشــتباه بــزرگ در مبــارزه بــا تروریســم، واکنــش هــای عجوالنــه  ای اســت کــه گسســت های 
موجــود را افزایــش دهــد. هــر حرکــت هیجانــی و شــتاب زده کــه جامعــه ی مســلان ســاکن 
ــت، در  ــئولیّت پذیر اس ــال و مس ــان فّع ــا انس ــّکل از میلیون ه ــه متش ــکا را ک ــا و آمری اروپ
انــزوا یــا هــراس و اضطــراب قــرار دهــد و بیــش از گذشــته آنــان را از حقــوق اصلی شــان 
محــروم ســازد و از صحنــه ی اجتــاع کنــار گــذارَد، نــه تنهــا مشــکل را حــل نخواهــد کــرد 
بلکــه فاصله هــا را عمــق، و کــدورت هــا را وســعت خواهــد داد. تدابیــر ســطحی و واکنشــی 
ــای  ــش قطب بندی ه ــا افزای ــه ب ــز اینک ــد ــــ ج ــی بیاب ــت قانون ــر وجاه ــاً اگ ــــ مخصوص
موجــود، راه را بــر بحــران هــای آینــده بگشــاید، مثــر دیگــری نخواهــد داشــت. طبــق اخبــار 
ــی وضــع شــده اســت کــه شــهروندان را  ــی مقّررات رســیده، در برخــی از کشــورهای اروپای
بــه جاسوســی علیــه مســلانان وامــی دارد؛ ایــن رفتارهــا ظاملانــه اســت و همــه مــی دانیــم 
کــه ظلــم، خواه ناخــواه خاصیّــت برگشــت پذیری دارد. وانگهــی مســلانان، شایســته ی ایــن 
ناسپاســی ها نیســتند. دنیــای باخــر قــرن هاســت کــه مســلانان را بــه خوبــی می شناســد؛ 
ــه ثــروت صاحبخانــه چشــم  ــان در خــاک اســام میهــان شــدند و ب هــم آن روز کــه غربی
دوختنــد، و هــم روز دیگــر کــه میزبــان بودنــد و از کار و فکــر مســلانان بهــره جســتند، 
اغلــب جــز مهربانــی و شــکیبایی ندیدنــد. بنابرایــن مــن از شــا جوانــان مــی خواهــم کــه 
بــر مبنــای یــک شــناخت درســت و بــا ژرف بینــی و اســتفاده از تجربه هــای ناگــوار، بنیــان 
ــن  ــد. در ای ــزی کنی ــام پی ری ــان اس ــا جه ــه را ب ــح و رشافتمندان ــل صحی ــک تعام ــای ی ه
صــورت، در آینــده ای نه چنــدان دور خواهیــد دیــد بنایــی کــه بــر چنیــن شــالوده ای اســتوار 
کرده ایــد، ســایه ی اطمینــان و اعتــاد را بــر رس معارانــش مــی گســراند، گرمــای امنیّــت و 
آرامــش را بــه آنــان هدیــه مــی دهــد، و فــروغ امیــد بــه آینــده ای روشــن را بــر صفحــه ی 

گیتــی مــی تابانــد.
سیّدعلی خامنه ای    ۸ آذر ۱۳۹۴

اخبار
آیا مردم فکر می کنند همین که بگویند »ایمان آوردیم«به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟!       

قران کریم)عنکبوت آیه ۲(
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آغاز ثبت نام دوره های جدید مرکز آموزش عالی تربیت مدرس
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی، رئیــس دانشــگاه ضمــن اعــام ایــن خــر افــزود: مهــارت آفرینــی از اهــداف 
مهــم دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی بــوده  کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهــری همچنیــن دولــت تدبیــر و امیــد اســت، لــذا ارائــه 
آمــوزش هــای پویــا و مهــارت محــور در مراکــز آمــوزش علمــی -کاربــردی بــر اســاس و روش هــای روز دنیــا از برنامــه هــای اصلــی ایــن 
دانشــگاه اســت. ایشــان گفتنــد: بــرای رســیدن بــه شــاخصه هــای اصلــی دانشــگاه هــای نســل ســوم بایــد در مســیر درســتی حرکــت کنیــم 
کــه ایــن مســیر هــان کیفیــت بخشــی بــه برنامــه هــای آموزشــی دانشــجویان اســت و ایــن مهــم از طریــق توامننــد ســازی و بازآمــوزی 

مدرســان اتفــاق مــی افتــد.
دکــر اخبــاری در ادامــه افــزود: اســاس کار مــا در ایــن دانشــگاه، دانشــجو و مــدرس اســت و بــرای ایــن منظــور مرکــز آمــوزش عالــی تربیــت 
ــژه بــرای مدرســان دارای کــد  مــدرس بــا اهدافــی مشــخص راه انــدازی شــد تــا طراحــی و تدویــن دوره هــای عمومــی، تخصصــی و وی

مدرســی و فعــال مراکــز آموزشــی علمی-کاربــردی را در ســطوح کشــور تحــت پوشــش قــرار دهــد. 
ایشــان هــم چنیــن اظهــار داشــتند: اولویــت فعالیــت هــای ایــن مرکــز بعــد از برگــزاری دوره هــای عمومــی بــرای کلیــه مدرســان واجــد 

رشایــط، برگــزاری دوره هــای تخصصــی و خرگــی بــرای مدرســان دروس تخصصــی و کارورزی بــه صــورت کارگاهــی و عملــی اســت.
وی در خامتــه اعــام کــرد: مراکــز علمــی کاربــردی بایــد توجــه داشــته باشــند مدرســانی کــه نتواننــد در ایــن دوره هــا رشکــت کننــد و پــس 
از آزمــون متمرکــز، موفــق بــه اخــذ گواهینامــه پایــان دوره نشــوند از گردونــه تدریــس در مراکــز آمــوزش علمی-کاربــردی دانشــگاه حــذف 
خواهنــد شــد و بــر ایــن اســاس دوره مهــارت هــای عمومــی تربیــت مــدرس همزمــان در پنــج اســتان کشــور اجــرا مــی شــود و در ادامــه متامــی اســتان هــا موظــف انــد تــا پایــان 

ســال نســبت بــه برگــزاری ایــن دوره هــا اقــدام مناینــد. 

دانشجویان برگزیده قرآنی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 
کسب بیشترین تعداد مقام برتر در سی امین جشنواره قرآن و عترت، در 

بین دانشگاه های سراسر کشور

ــب  ــر بهرامی نس ــردی، دک ــی -کارب ــع علم ــگاه جام ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــا کســب 18 مقــام برت ــان کــرد: دانشــجویان دانشــگاه جامــع ب ــا اعــام ایــن خــر بی ب
ــت  ــه دس ــور ب ــگاه های رسارس کش ــن دانش ــام بی ــداد مق ــت تع ــت را از جه ــه نخس رتب
ــام  ــارف، پی ــوم و مع ــن دوره از جشــنواره دانشــگاه های آزاد اســامی، عل ــد. در ای آوردن
ــام کســب  ــداد مق ــاظ تع ــدی را از لح ــای بع ــان و وزارت بهداشــت رتبه ه ــور، فرهنگی ن
منودنــد. ایــن دوره از جشــنواره در شــش بخــش شــفاهی، کتبــی، هــری، ادبــی، پژوهشــی 
و فنــاوری و در بیــش از 30 رشــته برگــزار گردیــد. بهرامی نســب گفــت: جشــنواره ملــی 
قــرآن و عــرت دانشــگاه ها نقطــه عطــف مســابقات قــرآن و عــرت دســتگاه ها و 
ــاد  ــر نه ــدگان مســابقات ه ــه برگزی ــی کشــور محســوب می شــود ک ــوزش عال ــز آم مراک
دانشــگاهی، در ایــن جشــنواره بــه رقابتــی ســامل و معنــوی می پردازنــد. در بخــش 
ــع  ــگاه جام ــجویان دانش ــاوری، دانش ــری و فن ــته های ه ــامل رش ــنواره ش ــردی جش کارب
علمی-کاربــردی توانســتند نیمــی از مقام هــای برتــر کل جشــنواره را بــه خــود اختصــاص 
دهنــد کــه نشــان از پتانســیل بــاالی دانشــجویان علمی-کاربــردی در ایــن بخــش و نــگاه 
کاربــردی دانشــگاه در مقــوالت فرهنگــی دارد. در مراســم اختتامیــه جشــنواره در شــهر 
مقــدس قــم کــه بــا حضــور مســئولین کشــوری، حــوزوی و دانشــگاهی برگــزار گردیــد از  

ــه عمــل آمــد.   ــر ب دانشــجویان برگزیــده تقدی

رییس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال
تالش ها بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت متمرکز شود/پیوند دانشگاه ها با 
بنگاه های اقتصادی، صنعتی و دانش بنیان در مسیر اشتغال ضروری است/تاکید بر لزوم 

استفاده بیشتر از توان بسیج و نهادهایی مثل کمیته امداد برای اشتغال زایی
شــورای عالــی اشــتغال در جلســه ای بــه ریاســت حجــت االســام و املســلمین دکــر حســن روحانــی رییــس جمهــوری، 
سیاســت گذاری ها و اقدامــات دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار را در ســه ســطح کوتــاه مــدت، متوســط و 
درازمــدت مــورد بحــث و بررســی قــرار داد. در هفتــاد و ســومین جلســه ایــن شــورا گزارشــی از بــازار کســب و کار و 
اشــتغال کشــور و برنامه هــای دولــت در بودجــه ســال آینــده و سیاســت هــای مــد نظــر برنامــه ششــم توســعه بــه 
منظــور افزایــش نــرخ اشــتغال ارائــه شــد و در آن بــر لــزوم اصاحــات ســاختاری و نهــادی در راســتای کاهــش هــر چــه 
رسیعــر نــرخ بیــکاری تأکیــد شــد. دکــر روحانــی رییــس شــورای عالــی اشــتغال در ایــن جلســه بــر تــاش بــه منظــور 
تک رقمــی کــردن نــرخ بیــکاری در کوتــاه مــدت و لــزوم هدف گــذاری صحیــح بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف تأکیــد 
ــای  ــیل ه ــا و پتانس ــا نیازه ــب ب ــب، متناس ــری مناس ــق و جهت گی ــت گذاری های دقی ــا سیاس ــد ب ــت: بای ــرد و گف ک
مناطــق مختلــف کشــور بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری و رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب اقــدام شــود. رییــس جمهــوری 

همچنیــن بــر اســتفاده بیشــر از ظرفیــت هــای مردمــی و نهادهایــی چــون بســیج و کمیتــه امــداد بــرای ایجــاد تحــول در زمینــه اشــتغال و نیــز توجــه بــه ظرفیــت  رشکت هــای 
دانــش بنیــان و بنگاه هــای کوچــک تأکیــد کــرد. دکــر روحانــی بــا تاکیــد بــر رضورت پیونــد دانشــگاه هــا بــا بنــگاه هــای اقتصــادی و صنعتــی و دانــش بنیــان گفــت: دانشــگاه هــا 
بایــد متناســب بــا نیــاز و ظرفیــت هــای اشــتغال، نســبت بــه جــذب دانشــجو در رشــته هــای مختلــف اقــدام کننــد و در ایــن مســیر نیــاز هــای آینــده کشــور را بــه درســتی پیــش 

بینــی و بــا توجــه بــه آن، نیــروی متخصــص تحــت تعلیــم قــرار گیــرد.
در جلســه شــورای عالــی اشــتغال مقــرر شــد دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختلــف پیشــنهادها و برنامه هــای خــود بــرای اشــتغال را تدویــن کــرده و بــه دبیرخانــه شــورای عالــی 

اشــتغال ارائــه دهنــد.

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در کنفرانس سالیانه 
اتحادیه بین المللی دانشگاه ها

ــالیانه  ــس س ــردی، در کنفران ــع علمی-کارب ــس دانشــگاه جام ــاری رئی ــد اخب ــر محم دک
اتحادیــه بیــن املللــی دانشــگاه هــا کــه در دانشــگاه ســینا )Siena( ایتالیــا برگــزار گردیــد 

حضــور یافــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی، در راســتای تاکیــد وزارت 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــر توســعه همــکاری هــای علمــی بیــن املللــی، دکــر اخباری 
 )IAU( ــالیانه اتحادیــه بیــن املللــی دانشــگاه هــا رئیــس دانشــگاه، در کنفرانــس س
ــده ای از  ــا ع ــور ب ــس مزب ــاری طــی حضــور خــود در کنفران ــر اخب ــت. دک حضــور یاف
ــای  ــت ه ــی ظرفی ــه معرف ــدار و ب ــان دی ــای جه ــگاه ه ــایر دانش ــدگان س ــا و مناین روس
ــدگان  ــا حضــور مناین ــه ب ــس ک ــن کنفران ــردی پرداخــت. ای دانشــگاه جامــع علمــی کارب
صدهــا دانشــگاه جهــان در دانشــگاه ســینا )Siena( ایتالیــا از تاریــخ 6 الــی 8 آبــان مــاه 
ــی اختصــاص داشــت.  ــوزش عال ــی ســازی آم ــن امللل ــه موضــوع بی ــد ب ــزار گردی 94 برگ
کنفرانــس هــای بیــن املللــی اتحادیــه بیــن املللــی دانشــگاه هــا هــر ســاله بــه منظــور 
فراهــم منــودن زمينــه آشــنايي مســئولین دانشــگاه هــای جهــان بــا آخريــن دســتاوردها و 

چالــش هــاي پيــرشوي آمــوزش عــايل در ســطح جهــان برگــزار مــی گــردد.
ــي  ــن املل ــاد ب ــن نه ــا معترتري ــگاه ه ــی دانش ــن امللل ــه بی ــت اتحادي ــر اس ــایان ذک ش
دانشــگاهي و نهــاد مشــورتی یونســکو در زمینــه آمــوزش عالــی بــا 600 دانشــگاه عضــو 
از 130 كشــور جهــان اســت. از جملــه خدمــات ایــن اتحادیــه برگــزاری کنفرانــس هــای 
دوره ای پیرامــون آخریــن موضوعــات آمــوزش عالــی جهــان اســت کــه در آنهــا دانشــگاه 
ــد  ــت جدي ــردي مديري ــن و كارب ــاي نوي ــيوه ه ــا و ش ــرح ه ــه ط ــه ارائ ــو ب ــای عض ه
ــه و اهــداف و تصميــات خــود را  ــزي علمي-آمــوزيش پرداخت دانشــگاهي و برنامــه ري

بــه اطــاع ســاير دانشــگاه هــاي جهــان مــي رســانند.

ار
خب

ا
هم نشین بي خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده و دوست دارد تو همانند او باشي. 

حضرت علی)ع(
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پیام تسلیت سرکار خانم میکائیلی درحادثه تلخ و تاسف بار سرزمین منا

بسم الله الرحمن الرحيم
فاجعــه تأمل بــار و تاســف بار منــا در روز عيــد قربــان امســال کــه منجــر بــه درگذشــت و مجــروح 
شــدن هــزاران نفــراز حجــاج بی گنــاه و نيــز حجــاج ايرانــی شــد، قلــب همــه مســلانان جهــان 
ــی از  ــه منايندگ ــب ب ــرد. اينجان ــزادار ک ــا را ع ــت م ــه دار و مل ــران را جريح ــف اي ــردم رشي و م
هئيــت رئيســه رشکــت تعاونــی پيشــتازان آيــن زندگــی، اســتادان، دانشــجويان و پرســنل مرکــز 
ــه  ــار را ب ــن فاجعــه خون ب ــی اي ــن زندگ ــی پيشــتازان آي ــردی رشکــت تعاون آمــوزش علمی-کارب
ــوده  ــرض من ــليت ع ــتگان تس ــز درگذش ــای عزي ــج( و خانواده ه ــی عر)ع ــرت ول ــگاه ح پيش
و بــرای درگذشــتگان از خداونــد غفــار و رحــان، رحمــت و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان آنــان 
ــودی را از درگاه  ــدگان هــم شــفای عاجــل و بهب ــان و آســيب دي ــرای مجروح صر،ســامت و ب

خداونــد تبــارک و تعالــی خواســتارم .
مهرانگيز ميکائيلی
مدير عامل و رئيس هئيت مديره رشکت تعاونی پيشتازان آين زندگی

برگزاری مراسم تعزیه خوانی به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین)ع( در مجتمع پردیسان مرکز آموزش
 علمی- کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

گردهمایی انجمن های علمی رشته های
 پیش دبستان و مددکاری

  
  بــه مناســبت گراميداشــت بيســت و ســومن ســال فعاليــت دانشــگاه جامــع 
علمی-کاربــردی گردهايــی انجمــن هــای علمــی رشــته هــای تربيــت مربــی 
مراکــز پيــش از دبســتان و مــددکاری هــای اجتاعــی کــودک و خانــواده روز 
شــنبه بــه تاريــخ 94/07/18 بــا حضــور مســئولن محــرم مرکــز در ســالن 

ــد.  ــزار گردي اجتاعــات برگ
ــی در  ــرم آموزش ــت مح ــی رسپرس ــای بقائ ــاب آق ــی جن ــرد هاي ــن گ   در اي
خصــوص تاريخچــه، اهــداف و رســالت هــای دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی 
ــدگان دانشــجويی انجمــن هــای  ــس از آن مناين ــد و پ ــراد منودن – ســخنانی اي

ــا مســئولن مرکــز مطــرح منودنــد.  علمــی مشــکات خــود را ب
  دستاورد مهم اين گرد هايی 

  عوامــل تاثــر گــذار در معرفــی هــر چــه بهــر دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربــردی در ســطح جامعــه عبــارت انــد از: 

ــوب توســط  ــی مطل ــه خدمــات آموزشــی، مشــاوره ای علمــی و عمل   1- ارائ
مراکــز آموزشــی 

  2- منايش توامننديهای مهارتی دانشجويان در هنگام انجام کارورزی ها 

بازدید اساتید و دانشجویان مرکز از آسایشگاه 
جانبازان امام خمینی )ره(، به پاس تقدیر از 

دالور مردان هشت سال دفاع مقدس 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع )حجاب و عفاف: اختیار یا اجبار(

در ایــن جلســه کــه توســط اســتاد محــرم رسکار خانــم ميناونــد برگــزار گرديــد ابتــدا مختــری در مــورد 
ــح داده شــد، ســپس در خصــوص  ــان و متــدن هــای بــرشی توضي پوشــش و تاريخچــه آن در جوامــع، ادي
تغییــر پوشــش در فرهنــگ غــرب بــا توجــه بــه انقــاب صنعتــی و حضــور اجتاعــی زنــان مطالبــی عنــوان 
شــد. در انتهــا توضيحاتــی در خصــوص هنجارهــای فرهنــگ جوامــع مختلــف و قوانــن حاکــم بــر آن در 

کشــور هــا بيــان و بــه ســواالت دانشــجويان نيــز پاســخ دادنــد. 
  در ادامــه برخــی دانشــجويان در مــورد چگونگــی حجــاب و عفــاف نظــرات خــود را حــول محــور تاثــر 
حجــاب بــر بهداشــت روانــی جامعــه بيــان کردنــد. و در نهايــت اهتــام ورزيــدن بــه حجــاب و عفــاف را 

تکريــم احــکام الهــی دانســته و آن را از عوامــل مهــم تحکيــم بنيــان خانــواده معرفــی کردنــد. 
  در پايــان ايــن جلســه اســتاد بــه جمــع بنــدی مباحــث مطــرح شــده پرداختنــد و داليــل اجــرای قانــون 

حجــاب را در جمهــوری اســامی ايــران تبــن کردنــد. 

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق شهروندی
  کارگاه آموزشــی حقــوق شــهروندی توســط اســتاد محرم 
آقــای اميــدوار در مرکــز آمــوزش علمی-کاربــردی رشکــت 
تعاونــی پيشــتازان آيــن زندگــی بــا محوريــت مقايســه ای 

ذيــل برگــزار گرديــد. 
ــا  ــهروندی ب ــوق ش ــی و حق ــوق اساس ــوق برش،حق   حق
تاســی از قانــون مذکــور کــه در تاريــخ اول فرورديــن مــاه 
ســال 1304 تصويــب گرديــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت و دانشــجويان حــارض در کارگاه ضمــن آشــنائی بــا 
مصاديــق حقــوق شــهروندی، پرامــون موضوعــات حــال 
ــرار  جامعــه، از جهــت اينکــه جــزء حقــوق شــهروندی ق

مــي گــرد يــا بــه خــر پرســش و پاســخ پرداختنــد. 

انتخابات
علمــی  هــای  انجمــن  انتخابــات   
دانشــجویی و شــورای تعامــل و تبــادل 
نظــر دانشــجو و دانشــگاه در مرکــز 
رشکــت  کاربــردی  علمــی  آمــوزش 
تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی بــا 
تعــداد پرشــوری از دانشــجویان بــه 
پــای صندوقهــای رای برگــزار گردیــد.

ن زندگی
شتازان آئی

پی
از کاری که باید از آن پوزش خواست حذر کن که مؤمن بدی نمی کند و عذر نمی خواهد و منافق هر روز 

بدی می کند و معذرت می خواهد.  امام حسین)ع(

تهیه و تنظیم: 
غالمرضا طالیی زاده
مدیر فرهنگی مرکز
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بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است. حضرت محمد )ص(

کارگاه آموزشی دسترس پذری برای افراد معلول جسمی و حرکتی
ايــن کارگاه آموزشــی مــدرس کارگاه رسکار خانــم دکــر کبــودر آهنگــی حــول محــور           در 
دســرس پذيــری ســخرانی منودنــد. و در مــورد حضــور فعاالنــه معلولــن در اجتــاع و بــازار کار 

ــد. ــوان منودن ــی را عن ــی مطالب ــای کار و زندگ ــط ه ــودن محي ــری ب ــرس پذي ــورت دس در ص
بحــث پرامــون ايــن مســئله توســط دانشــجويان نيــز پــی گــری شــد و در پايــان در ايــن مــورد 
نتيجــه گــری شــده و لــزوم دســرس پذيــر کــردن محيــط هــای زندگــی جهــت حضــور فعاالنــه ی 

معلولــن جســمی – حرکتــی تاييــد شــد. 
دســتاورد ايــن کارگاه آموزشــی مــی توانــد زمينــه ســاز تحقيــق در ايــن مــورد مهــم بــوده و زمينــه 

ســاز حضــور فعاالنــه معلولــن در جامعــه شــود. 

مراسم سخنرانی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه
ــای  ــط آق ــگاه توس ــوزه و دانش ــدت ح ــبت روز وح ــه مناس ــخرانی ب ــم س ــن مراس ای
صفــری نــژاد در مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رشکــت تعاونــی پیشــتازان آییــن زندگــی 

برگــزار گردیــد.
گزیده سخنان ایشان به رشح ذیل بود:

اتحــاد ملــی در رشــد و اعتــای جامعــه در ابعــاد مختلــف از جملــه اقتصــادی،    
... اهمیــت بســزایی دارد. ، سیاســی و  فرهنگــی – اجتاعــی 

بــرای اتحــاد ملــی مــی بایســت ابعــاد مختلــف آنــرا از لحــاظ ملــی – فرهنگــی بــه طــور 
علمــی مــورد بررســی قــرار داد یکــی از بارزتریــن ایــن ابعــاد در حــوزه علمــی و ارتقــاء 

ســطح آگاهــی جامعــه، وحــدت بیــن حــوزه و دانشــگاه اســت.
ــران، ایجــاب    ــوری اســامی ای ــاد شــده در جمه ــی ایج ــت فرهنگ ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
مــی کنــد کــه در ایــن زمینــه مطالعــات بیشــر و نســبت بــه ایجــاد همــکاری دو جانبــه 

بــا وفــاق ملــی بــا اعتــاد ســازی و همدلــی اقــدام هــای اساســی بــه عمــل آیــد.

جشنواره غذا و نمایشگاه دستاوردهای هنری و فرهنگی

برگــزاری جشــنواره غــذا و منايشــگاه دســتاوردهای هــری و فرهنگــی بــه مناســبت روز دانشــجو، بــا حضــور رسکار خانــم مهــر انگيــز ميکائيلــی، 
رئيــس محــرم مرکــز، جمعــی از اســتادان محــرم و دانشــجويان گرامــی برگــزار گرديــد. و بــه دو نفــر از برگزيــدگان جوايــز اهــداء گرديــد.

همایش»موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد«

هايش داخلی تحت عنوان»موفقيت در آزمون کارشناسی ارشد« توسط جناب آقای دکر شیروانی به مناسبت روز دانشجو در مرکز آموزش علمی کاربردی رشکت تعاونی 

پیشتازان آیین زندگی برگزار گردید.

محور های مطرح شده در هايش »موفقيت در کنکور کارشناسی ارشد« 

و .1- نحوه ی ثبت نام، زمان ثبت نام و رشايط داوطلبان برای رشکت در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، آزاد اسامی 

2- آشنايی با سيستم ها و نظام های مختلف آموزشی در آموزش عالی و نحوه ی پذيرش در دانشگاه های مختلف

3- ارايه اطاعاتی در مورد ميزان شهريه دانشگاه های مختلف و ...

4- آشنايی با رشته های کارشناسی ارشد و رشايط رشکت در رشته ها با توجه به مدرک کارشناسی 

5- آشنايی با منابع کارشناسی ارشد و نحوه تهيه منابع مختلف

6- نحوه ی احتساب معدل در کنکور کارشناسی ارشد

7- ارايه اطاعاتی در مورد نحوه ی مطالعه و تست زنی برای موفقيت بيشر در آزمون کارشناسی ارشد



1.برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت روان
 دانشــجویان، ایــن تــرم را بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی 
بهداشــت روان بــه عنــوان یکــی از دروس پیــش نیــاز خــود 
آغــاز منودنــد. مــدرس کارگاه یکــی از فــارغ التحصیــان 
خــارج از کشــور و دارای ســابقه برگــزاری کارگاه هــای 
آموزشــی در کشــور بــوده و تســلط و مهــارت کافــی ایشــان 
ــات  ــه تحصی ــای کمیت ــرای اعض ــا ب ــزاری کارگاه قب در برگ
ــای 15 و  ــن کارگاه در روزه ــود. ای ــده ب ــت ش ــی ثاب تکمیل
16 بهمــن مــاه 1393 و قبــل از رشوع رســمی تــرم طــی 16 
ســاعت انجــام شــد و شــامل ســخرانی و بخــش عملــی بــود. 
عــاوه بــر دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی مرکــز برخــی از 
ــز در کارگاه رشکــت داشــتند  ــد مرکــز نی ــان عاقــه من کارکن
و در پایــان گواهینامــه رشکــت در کارگاه بــه دانشــجویان و 

دیگــر رشکــت کننــدگان اعطــا شــد.
2.سیاست های اتخاذ شده در امر آموزش

ــتای  ــز و در راس ــن مرک ــاذی ای ــای اتخ ــت ه ــر سیاس ــا ب بن
همســان کــردن سیســتم آموزشــی تحصیــات تکمیلــی ایــن 
ــی در  ــات تکمیل ــوزش تحصی ــای آم ــتم ه ــا سیس ــز ب مرک
دیگــر کشــور هــا در نظــر گرفتــه شــد تــا دوره کارشناســی 
 student( حرفــه ای ایــن مرکــز بــه صــورت دانشــجو محــور
learning center(باشــد. در ایــن سیســتم ســعی مــی شــود 
ــاره ای از مفاهیــم نظــری بــه دانشــجو  ــا محــول کــردن پ ب
ــای  ــرح ه ــام ط ــان در انج ــارکت آن ــری و مش ــه کار گی و ب
ــا  ــود و ب ــر من ــا ت ــه پوی ــی کاس را هرچ ــک تحقیقات کوچ
ایجــاد درگیــری ذهنــی نســبت بــه موضــوع بــرای دانشــجو 
بتــوان زمینــه ســاز یــاد گیــری مــادام العمربــرای آنــان شــد. 
بــا توجــه بــه ایــن سیســتم آموزشــی دانشــجو محــور، 

نظــری  آمــوزش  کنــار  در 
بــرای  شــد  ســعی  دروس 
یــک کار  همــه درس هــا 
تحقیقاتــی نیــز انجــام شــود 
و بــا موافقــت دانشــجویان 
بخــش کوچکــی نیــز بــه 
عملی-تحقیقاتــی  صــورت 
بــه آن اضافــه شــد. کپــی 
ــای  ــزارش ه ــه گ ــوط ب مرب
دانشــجویان  تحقیقاتــی 
بــرای کلیــه دروس در دفــر 
ــز  ــی مرک ــات تکمیل تحصی

موجــود اســت.
ــر درس  ــرای ه ــن ب همچنی

ــد آن،  ــت جدی ــا فرم ــامل رشح درس ب ــه ش ــی جداگان فایل
ــده و  ــه ش ــای ارائ ــخرانی ه ــجویی، س ــف دانش رشح تکالی
لیســت اســامی دانشــجویان ایجــاد شــد و از اســاتید مربــوط  
بــه آن درخواســت شــد تــا نســبت بــه تکمیــل فایــل هــا بــا 
فرمــت هــای درخواســتی کوشــا باشــند. بــا تکمیــل فایــل هــا 
ــس شــده در مقطــع  ــوارد تدری ــی از م ــک اطاعات ــک بان ی
ــرم هــا  ــد در ت ــی توان ــه م کارشناســی ارشــد ایجــاد شــد ک
و دوره هــای آتــی نیــز منبــع ارجــاع اســاتید مدعــو باشــد.

3.درس اصول دسرتسی و مناسب سازی محیط
ــز در  ــط نی ــازی محی ــب س ــی و مناس ــول دسرس درس اص
ایــن تــرم بــه واســطه مهــارت راهــر کان پــروژه در زمینــه 
دســرس پذیــری توســط ایشــان تدریــس شــد. در ایــن درس 
ــتاندارد  ــاد و اس ــول، ابع ــی از اص ــی برخ ــر معرف ــاوه ب ع
ــا  ــی آنه ــری در کشــور و مقایســه اجال هــای دســرس پذی
بــا چنیــن اصــول و قوانینــی در کشــور هــای توســعه یافتــه 
و یــا دیگــر کشــور هــای درحــال توســعه نیــز بــه اختصــار 

ــه دانشــجویان واگــذار شــد.   انجــام شــد و مفصــل آن ب
همچنیــن در جهــت درک هرچــه بیشــر دانشــجویان از 
مســائل و مشــکات مربــوط بــه دســرس پذیــری بــرای 
بــه  همچنیــن  و  جســمی-حرکتی  ناتوان/معلــول  افــراد 
منظــور تقویــت روحیــه همبســتگی و آمــوزش کار گروهــی 
بــه ایشــان، مقــرر شــد کــه دانشــجویان در گــروه هــای ســه 

ــول  ــرای درس اص ــی ب ــام کار گروه ــه انج ــره ب ــار نف و چه
ــن  ــد. در ای ــط اقــدام مناین دسرســی و مناســب ســازی محی
کار گروهــی دانشــجویان بــا توجــه بــه موضــوع ریــز پــروژه  
ــد. در  ــون پرداختن ــن گوناگ ــد از اماک ــه بازدی ــود ب ــای خ ه
ایــن بازدیــد هــا بــه تنــاوب از ویلچیــر اســتفاده کردنــد تــا 
ــول در  ــرد معل ــت ف ــر درک نســبی موقعی ــد عــاوه ب بتوانن
جامعــه، قــادر بــه تحلیــل و ارزیابــی رفتــار هــای گوناگــون 
ــن آنهــا  ــن متری ــن ای ــول باشــند. همچنی ــا فــرد معل مــردم ب
ــرای  ــری ب ــرس پذی ــع دس ــاره ای از موان ــاری پ ــه برش را ب
فــرد معلــول اعــم از فیزیکــی و اجتاعــی قــادر ســاخت. در 
پایــان تــرم دانشــجویان گزارشــی کامــل از چگونگــی بازدیــد 
هــا ارائــه داده و مشــکات و موانــع عمــده دســرس پذیــری 
ــتاندارد  ــاد و اس ــامل ابع ــزارش ش ــن گ ــد. ای ــت کردن را لیس
هــای موجــود در قوانیــن دســرس پذیــری کشــور نیــز بــود، 
ــا وضعیــت موجــود را  ــاف اســتاندارد هــا ب ــد اخت ــا بتوان ت

هــم بررســی منایــد.
 از دیگــر مزایــای ایــن متریــن، ملــس محدودیــت هایــی کــه 
ــل  ــواده او تحمی ــول و خان ــه معل ــی ب ــای زندگ ــط ه محی
ــان را در  ــر آن ــن ام ــود و ای ــجویان ب ــط دانش ــد توس میکن
ــع  ــرای رف ــی ب ــه راهکارهای ــا و ارائ ــروژه ه ــز پ ــام ری انج
موانــع مصمــم تــر ســاخت. دســتاورد هــای حاصــل از ایــن 
ــع  ــایی موان ــت شناس ــه جه ــدام اولی ــا یــک اق ــی ه بررس
ــراد  ــرای اف ــی ب ــط هــای زندگ ــری محی ــر رس دســرس پذی ب
ــد  ــی توان ــده م ــی ش ــمی-حرکتی تلق ــول جس ــوان/ معل نات
ــع  ــه جم ــر در مرحل ــرده ت ــای گس ــی ه ــاز بررس ــه س زمین

ــد.  ــز باش ــجویان مرک ــط دانش ــات توس آوری اطاع

4.برگزاری جلسات راهربی
مرکــز          تکمیلــی  تحصیــات  کمیتــه  تصویــب  بنابــر   
شــد  مقــرر  زندگــی،  آییــن  پیشــتازان  علمی-کاربــردی 
دانشــجویان هفتــه ای دو ســاعت را در معیــت راهــر 
بــه پروپــوزال هــای  بــه مســائل مریــوط  پــروژه  کان 
تحقیقاتــی خــود و بحــث در مــورد ریــز پــروژه هــا بپردازند. 
ــوان  ــن جلســات تحــت عن ای
جلســات راهــری و در ســالن 
مطالعــه و کنفرانــس مرکــز 
پیشــتازان  علمی-کاربــردی 
آییــن زندگــی منعقــد شــد  
و دانشــجویان بــا اســتفاده 
ــخصی  ــای ش ــاپ ه ــپ ت از ل
بــا  و  پررسعــت  اینرنــت  و 
راهنایــی راهــر بــه یادگیری 
و  تحقیــق  عملــی  اصــول 
علمــی  مقــاالت  اســتخراج 
در حــوزه تحقیــق خــود مــی 
پرداختنــد. همچنیــن منظــور 
از ایــن جلســات عملیاتــی کــردن دروس نظــری آمــوزش 
داده شــده در درس روش تحقیــق بــود تــا بتوانــد زمینه ســاز 
آشــنایی عمیــق و مفهومــی دانشــجویان بــا مســاله تحقیــق 
بــوده و زمینــه ســاز تهیــه نهایــی پروپــوزال هــای تحقیقاتــی 
آنهــا باشــد. طــی ایــن جلســات راهــر و دانشــجویان حــول 
کان پــروژه و ریــز پــروژه هــا نیــز بــه بحــث و تبــادل نظــر 
ــدن  ــفاف ش ــه ش ــائل ب ــری مس ــا پیگی ــد و ب ــی پرداختن م
مســاله تحقیــق و نتایــج مــورد انتظــار کمــک مــی کردنــد. 

5.انتخاب اساتید راهنام
طــی بررســی هــای انجــام شــده توســط  کمیتــه تحصیــات 
تکمیلــی مرکــز و بــا صاحدیــد ریاســت مرکــز و راهــر 
کان پــروژه نســبت بــه انتخــاب اســاتید راهنــا بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــق ش ــه محق ــن نتیج ــجویان، ای دانش
پیشــینه تحصیلــی دانشــجویان کــه همگــی از رشــته هــای 
ــه  ــر ب ــن نظ ــد و همچنی ــی ان ــوم اجتاع ــه عل ــوط ب مرب
ــد،  ــروژه هــا متوجــه محیــط هــای زندگــی ان ــز پ اینکــه ری
ــاتید  ــان اس ــا از می ــاتید راهن ــه اس ــد ک ــر آن ش ــم ب تصمی
مجــرب معــاری کــه دارای تجربــه در مناســب ســازی 
ــر از  ــار نف ــور چه ــن منظ ــه ای ــوند. ب ــاب ش ــتند انتخ هس
ــر شــهید  اســاتید دانشــکده معــاری دانشــگاه تربیــت دبی
ــاب،  ــن انتخ ــر ای ــا ب ــدند. بن ــی ش ــاب و معرف ــی انتخ رجای
بدیهــی اســت کــه مشــاور کان پــروژه و اســاتید مشــاور در 

ــان  ــا آن ــود ت ــد ب ــار دانشــجویان خواهن ــاز در کن صــورت نی
ــاری  ــرح ی ــی ط ــه توانبخش ــوط ب ــائل مرب ــورد مس را در م

ــد.  مناین
6.کارگاه آموزشی آماده سازی پروپوزال های تحقیقاتی

بــه منظــور آمــاده ســازی بــه موقــع پروپــوزال هــای 
ــح  ــی صحی ــس ده ــگارش و رفرن ــیوه ن ــا ش ــجویان ب دانش
و منطبــق بــر اصــول علمــی و جهانــی، کارگاه آموزشــی 
آمــاده ســازی پروپــوزال طــی چهــار جلســه )16( ســاعت در 
ــن زندگــی در ســالن  ــردی پیشــتازان آیی مرکــز علمــی- کارب
کنفرانــس و مطالعــه برگــزار شــد. بــا رشکــت در ایــن کارگاه 
آموزشــی همــه دانشــجویان توانســتند پروپــوزال هــای خــود 
را بــه صــورت کامــل و در فرمــت درخواســتی دانشــگاه 
ــوزال  ــه پروپ ــس از امتــام کارگاه، کلی ــد. پ ــه مناین ــع تهی جام
هــا بــه صــورت دقیــق توســط راهــر کان پــروژه بررســی، و 
تغییــرات و نظــرات پیشــنهادی بــه دانشــجویان اعــام شــد. 
ــرات درخواســتی توســط دانشــجویان،  ــد از اعــال تغیی بع
پروپــوزال هــا جهــت ارائــه بــه اســاتید راهنــا در دو نســخه 

آمــاده شــدند.

ــربی و  ــه راه ــه کمیت ــام ب ــاتید راهن ــه اس ــه معارف 7.جلس
دانشــجویان

پیــش از رشوع تــرم دوم )مــورخ 24 شــهریور 94(جلســه 
ای جهــت معارفــه رســمی بــا اســاتید راهنــا درمرکــز 
ــد. در  ــی تشــکیل ش ــن زندگ ــردی پیشــتازان آیی علمی-کارب
ایــن جلســه کــه اعضــای کمیتــه راهــری مرکــز نیــز حضــور 
داشــتند، ضمــن معارفــه فعالیــت هــای انجــام شــده طــرح 
ــت  ــات ریاس ــرات و بیان ــری و نظ ــرس پذی ــی دس تحقیقات
مرکــز، راهــر و مشــاور کان پــروژه نیــز بــه حــارضان ارائــه 
ــا  ــر ب ــادل نظ ــه تب ــز ب ــا نی ــاتید راهن ــه اس ــد. در ادام ش
اعضــای کمیتــه راهــری پرداختنــد و ضمــن اعــام رضایــت از 
رونــد انجــام طــرح بــرای حســن انجــام آن ابــراز امیــدواری 
ــرات  ــردن نظ ــدل ک ــار و رد و ب ــس از رصف ناه ــد. پ کردن
دوره  دانشــجویان  شــده،  انجــام  هــای  بنــدی  و جمــع 
کارشناســی ارشــد مرکــز بــا در دســت داشــنت پروپــوزال 
ضمــن  دانشــجویان  شــدند.  جلســه  وارد  آمــاده  هــای 
آشــنایی بــا اســاتید راهنــا پروپــوزال هــا را جهــت بررســی 
بــه آنهــا تحویــل دادنــد. در ایــن جلســه چگونگــی ارتبــاط 
اســاتید، دانشــجویان، راهــر و کمیتــه راهــری تعییــن شــد 
و راهــر پــروژه فرمــی را جهــت کنــرل وضعیــت تحصیلــی 
دانشــجویان بــه اســاتید راهنــا تقدیــم داشــت. بــه موجــب 
ــا اســاتید  ــن فــرم تعــداد دفعــات ماقــات دانشــجویان ب ای
راهنــا در طــول تــرم، چگونگــی و رونــد انجــام تحقیــق و 
میــزان رضایتمنــدی اســاتید از پیرشفــت دانشــجویان توســط 

راهــر بررســی خواهــد شــد.
ــرم  ــری، در ت ــه راه ــم کمیت ــب تصمی ــه موج ــن، ب همچنی
هــای جــاری نیــز دانشــجویان هــر هفتــه دوســاعت جلســه 
راهــری بــه منظــور هاهنگــی هــای الزم بیــن اســاتید 
راهنــا، دانشــجویان و راهــر و در جهــت نیــل بــه اهــداف 

ــت. ــد داش کان پروژه،خواهن
تهیه و تنظیم:
مینا کبودرآهنگی، دکرای معاری و راهر  کان پروژه 
دوره کارشناسی ارشد توامنندسازی معلولین

نگاهی اجمالی به عملکرد گروه کارشناسی 
ارشد دانشگاه پيشتازان آيين زندگی
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ارشد
هر که خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند.   

امام حسن )ع(



خوردن مقادیر زیادی از مرکبات ممکن است خطر سکته مغزی را کاهش دهد. کسانی که بیشرین مقدار از مرکبات خوردند 19٪ کمر به سکته مغزی دچار 
شدند.

قرن هاست که خواص لیمو برای سامتی شناخته شده است. از جمله ی این خواص کمک به کاهش وزن، پاکسازی کبد، مرف به 
 ،C عنوان یک ضد باکری و ضد ویروس، و تقویت سیستم ایمنی بدن است. لیمو حاوی اسید سیریک، کلسیم، منیزیم، ویتامین

بیوفاونوئید، پکتین، و لیمونن است که به تقویت ایمنی بدن و مبارزه با عفونت در بدن کمک می کند.
در این جا به چند خاصیت لیمو اشاره می کنیم که احتاالً منی دانستید:

•لیمو حاوی اسید سیریک است که به جلوگیری از جوش کمک می کند. ماهیت قلیایی لیمو برخی از انواع باکری های مولد 
آکنه را از بین می برد.

•پژوهشی جدید نشان داده است که روغن لیمو دارای اثر آرام بخش و از بین بردن خستگی، رسگیجه، اضطراب، 
عصبانیت، و تنش است.

•اگر دچار زخم دهان هستید، مخلوط آب لیمو را با مقداری آب سه بار در روز قرقره کنید. به خاطر 
خاصیت ضد باکری لیمو، رسعت درمان بهبود خواهد یافت.

 c اگر دچار رسما خوردگی یا آنفانزا هستید، چای و آب لیمو میل کنید. چرا که لیمو منبع غنی ویتامین•
است و سلول های دفاعی تان را تقویت می کند.

•تحقیقات نشان داده است که روغن لیمو فعالیت مغز را بیشر می کند. اگر در طول روز احساس خستگی کردید، چند 
قطره از آن را میل کنید؛ خستگی تان بر طرف خواهد شد!

•لیمو تنفس تان را تازه می کند. دهان خود را چند بار در روز با لیموی تازه شستشو دهید و یا یک تکه لیمو بجوید.
www.alodoctor.ir : منبع

لیمو چه منفعت های ارسار آمیزی دارد؟

میوه ها و خوراکی های مرض برای بدن

در زمینه مرف میوه و سبزی باید بسیار مراقب باشید و سعی کنید از زیاده روی در مرف آن پیشگیری کنید چون ممکن است به رضر شا متام شوند 

و باعث بروز مسمومیت و بیاری در شا شوند با برخی از خطرناک ترین میوه ها و خوراکی ها آشنا شوید. در طبیعت، میوه ها و سبزیجات فراوانی 

وجود دارند که هر کدام منشا زندگی و سامتی برای انسان ها هستند اما برخی از این خوراکی ها با حواشی خطرناکی همراه شده اند. اگرچه 

خوردن روزانه میوه و سبزی بهرین راه برای داشنت یک رژیم غذایی سامل است اما افراط کردن در مرف این نوع مواد هم توصیه منی شود.

در مرصف میوه ها و سبزی ها باید به نکاتی توجه کرد:

دانه های سیب، هسته آلو، زردآلو، گیالس: حاوی نوعی هیدروژن سیانید به نام اسید پروسیک است که باعث بروز مسمومیت، رسدرد، 

رسگیجه، اضطراب و استفراغ خواهد شد.

برگ ریواس: حاوی اسید اگزالیک است که می تواند منجر به سنگ کلیه شود. مرف 11 پوند از این برگ می تواند حتی کشنده باشد.

جوز هندی: مرف بیش از حد این ادویه می تواند منجر به عوارض جدی و یا حتی تشنج، اسپاسم معده، تهوع و استفراغ شود. تب 

و خشکی دهان به همراه تپش قلب نیز ناشی از مرف بیش از حد این ادویه است.

سیب زمینی سبز: ساقه و جوانه سیب زمینی می تواند منجر به دل درد، اسهال، رسدرد، کا و یا حتی مرگ شود. علت سبزشدن سیب 

زمینی تراکم باالی ماده ای به نام سوالنین است. سوالنین ماده ای سمی است که بر سیستم مرکزی عصبی تاثیر می گذارد.

بادام تلخ: دو نوع بادام تلخ و شیرین وجود دارد. نوع تلخ بادام حاوی مقادیر زیادی هیدروژن سیانید است که گفته می شود حتی خوردن 7 تا 

10 بادام تلخ خام می تواند برای کودکان کشنده باشد و عوارض جدی روی بزرگساالن بگذارد.

عسل خام: عسلی که فرایند پاستوریزاسیون را نگذرانده باشد، حاوی سموم خطرناک است که می تواند منجر به رسگیجه، ضعف، تعریق بیش از حد، تهوع، و استفراغ شود.

گوجه فرنگی نارس: ساقه و برگ گوجه فرنگی حاوی سموم قلیایی است که می تواند باعث تحریک معده شود. گوجه فرنگی سبز نارس همین اثرات را دارد.

بادام هندی: افرادی که مشکات کلیوی درمان نشده دارند، یا این که کلیه ها و یا کیسه صفرای شان را در آورده اند باید از مرف این آجیل پرهیز کنند. دریافت زیاد اگزاالت ممکن 

است موجب کاهش جذب کلسیم نیز بشود. همچنین بادام هندی در برخی افراد واکنش های آلرژیک شدید به همراه دارد.

فلفل دمله ای مهربان با قلب

فلفل دمله ای می تواند از جان شادر برابر انواع سکته های قلبی محافظت کند و مانع ابتای شا به آن شود این نوع سبزیجات مفید و 
پرخاصیت یکی از بهرین خوردنی های گیاهی در برابر مشکات قلبی و عروقی است!

اگرچه فلفل دمله ای را می توان در همه فصول یافت، اما ماه های تیر و مرداد اوج به میوه نشسنت این گیاه زیبا با رنگ های متنوع است 
که عاوه بر زیبایی سفره شا، خواص درمانی زیادی هم دارد. رنگ های شفاف فلفل دمله ای رسشار از بهرین مواد مغذی است.فلفل 

دمله ای منبعی غنی از ویتامین آ و ویتامین سی است که هر دوی آنها آنتی اکسیدان هایی قوی اند.هر دوی این آنتی اکسیدان ها بر روی 
رادیکال های آزاد که اثر تخریبی روی سلول ها دارند، تاثیر می گذارند.

آیا می دانید رادیکال های آزاد بازیگران اصلی در جمع کردن کلسرول در رگ ها هستند و باعث گرفتگی رگ ها و بیاری های قلبی، تخریب 
عصب و رگ ها می شوند.فلفل دمله ای با تشکیل این دو ماده روی رادیکال های آزاد تاثیر می گذارد و باعث کاهش ریسک ابتا به بیاری های قلبی می شود. همچنین فلفل دمله ای 

حاوی ویتامین ب 6 و فولیک اسید است که در گرفتگی رگ ها و بیاری قلبی در افراد دیابتی تاثیر می گذارد. هر دوی این ویتامین ها که از خانواده ویتامین های ب هستند، 
باعث کاهش هموسستئین می شوند. هموسستئین باال باعث تخریب رگ های خونی شده و باعث افزایش حمله قلبی و سکته می شود. با تهیه ویتامین هایی که هموسستئین را به 

مولکول های مورد نیاز تبدیل می کنند، فیر موجود در فلفل دمله ای می تواند کلسرول را که عامل دیگری برای ابتا به حمله قلبی و سکته است، کاهش دهد. فلفل قرمز یکی از اندک 
غذاهایی است که حاوی لیکوپن است. لیکوپن کاروتنوئیدی است که مرف آن رابطه ای عکس با رسطان هایی نظیر، رسطان پروستات، مثانه و پانکراس دارد. تحقیقات نشان داده اند، 

 www.Hidoctor.ir افرادی که از غذاهایی با لیکوپن کمر استفاده می کنند، بیشر در معرض ابتا به رسطان هستند.                                                                                منبع
تهیه و تنظیم

سمیه سید آقایی 
دانشجوی کارشناسی تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
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باالترین عبادت، عفت شکم و شهوت است.

امام محمد باقر)ع(



چکیده :
بــر خــاف نظریــه دیویــی مدرســه بایــد در پــرورش نظریــه، 
ــم  ــدآن ه ــدا باش ــی ج ــه، از زندگ ــی کلم ــای واقع ــه معن ب
ــا ترغیــب  ــا اشــاعه فضــل فروشــی و افســانه، بلکــه ب ــه ب ن
نظریــه پــردازی دربــاره جهانــی کــه گســرده تــر از مدرســه 
و حتــی از جامعــه ای کــه مدرســه در آن قــرار دارد اســت. 
مدرســه بایــد بــرای گســرش عائــق معنــوی و معیــار هــای 
فرهنگــی از جامعــه فاصلــه بگیــرد و کامــا مســتقل عمــل 
کنــد. مدرســه نبایــد رصفــا خــود را بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
ــتا  ــود را در آن راس ــد خ ــه بای ــرد، بلک ــه بنگ ــود جامع بهب
ــه تنهــا خدمــت کــه آگاه ســازی،  ببینــد. فلســفه مدرســه ن
آفرینــش دریافــنت و روشــنگری نیــز هســت.)نقیب زاده، 

)1377
تاثیــر و وســعت دیــد، از  مقدمــه: دیوئــی بــه لحــاظ 
ــه  ــی او ن ــت. کار اصل ــت اس ــب پراگاتیس ــگامان مکت پیش
حــل مســائل فیلســوفان بلکــه حــل مســائل انســان هاســت. 
رشــد و گســرش و تقویــت سیســتم فکــری پراگاتیســم 
ــرورش،  ــوزش و پ ــدان آم ــوص در می ــه خص ــی(  ب )عملگرائ
بــه دســت جــان دیویــی انجــام گرفــت. بــه عقیــده دیویــی 
کار اصلــی فلســفه نــه حــل مســائل فیلســوفان بلکــه حــل 
مســائل انســان هاســت. او نیــز بــه مســایل انســان هــا مــی 
پرداخــت و محتــوای ایــن جهــان شــمولی اندیشــه هــای او 
ــد بیشــرین  ــدون تردی ــه رصاحــت نشــان مــی دهــد. ب را ب
ــرورش  ــوزش و پ ــدان آم ــی در می ــی جــان دیوی ــر جهان تاثی
بــود. او بــر خــاف اکــر فیلســوفان هــر گونــه فلســفه ای را 
فلســفه آمــوزش و پــرورش مــی خواند)نقیــب زاده، 1377(.

زندگی نامه و آثار دیویی: 
جــان دیویــی فیلســوف و مربــی بــزرگ آمریکائــی، در 
ســال 1859 میــادی در برلینگتــون آمریــکا، چشــم بــه 
جهــان گشــود. در کنــار تحصیــل در رشــته فلســفه بــه 
ــود. توانســت  ــز مشــغول ب شــغل آمــوزگاری در مدرســه نی
ــا 1888  ــد از 1884 ت ــز راه یاب ــز هاپکین ــگاه جان ــه دانش ب
بــه عنــوان مــدرس فلســفه و ســپس اســتاد یــار در دانشــگاه 
میشــیگان تدریــس کــرد. پــس از یــک ســال حضــور در 
ــروه  ــت و مدیــر گ ــاره بــه میشــیگان برگش ــوتا دوب مینس
فلســفه شــد کــه تــا 1894 ادامــه داشــت. دیویــی در 1894 
عــازم شــیکاگو شــد و مدیریــت گــروه فلســفه ایــن دانشــگاه 
ــا درجــه  ــت. از دانشــگاه کلمبی ــده گرف ــر عه ــا 1904 ب را ت
اســتاد ممتــازی دریافــت کــرد و تــا آخــر زمــان بازنشســتگی 
ــال  ــت در س ــی عاقب ــد. دیوی ــی مان ــگاه باق ــن دانش در ای
1952 بعــد از 93 ســال عمــر طوالنــی و پــر بــار کــه حاصــل 
تفکــرات فــراوان وی بــود در آمریــکا دیــده از جهــان فــرو 

بســت. 

جان دیویی و فلسفه:
بــرای  روشــی  عنــوان  بــه  بایــد  فلســفه  نظــر وی  بــه 
ــود.  ــداد ش ــی قلم ــائل زندگ ــاالری و مس ــردم س ــوزش م آم
ــان  ــن آرم ــل ای ــا تحلی ــه ب ــت ک ــن اس ــوف ای ــه فیلس وظیف
هــا  و پیامــد هــای آنهــا، راه کار مناســب را در اختیــار 
فــرد و جامعــه قــرار دهــد. جــان دیویــی فلســفه را بــا متــام 
ماجراهــای حیــات آدمــی همــراه مــی دانســت. معتقــد بــود 
فلســفه یــک فعالیــت پــی گیــر در پژوهــش  و جســتجویی 
آرزومندانــه اســت. راه ایــن جســتجو راه آرام و مطابــق بــا 
نقشــه ای نیســت کــه همــه مــا در هــر وقــت قــادر بــه طــی 
آن باشــیم، زیــرا در دنیایــی کــه دامئــا در تغییــر و دگرگونــی 
اســت، اندیشــه هــا مــدام در تغییرنــد. اصطــاح »تغییــر و 
دگرگونــی« یکــی از کلیــد هــای فلســفه دیویــی اســت)نقیب 

.)1374 زاده، 
ــه و عمــل را منــی  ــی نظری ــی جــان دیوی ــدگاه  تربیت در دی

تــوان از همدیگــر تفکیــک کــرد و زندگــی در مدرســه هــم 
از زندگــی در خــارج از مدرســه جــدا نیســت. زندگــی و 
یادگیــری مــرادف انــد. یادگیــری در مدرســه، خــود زندگــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــی. آم ــرای زندگ ــدن ب ــاده ش ــه آم ــت ن اس
پشــت رسش هدفــی نــدارد بلکــه هــدف یــا غایــت خــودش 
اســت. آمــوزش و پــرورش بــاز ســازی و تغییــر شــکل دادن 
ــه  ــی ک ــت اجتاع ــدی اس ــرورش فراین ــوزش و  پ ــت. آم اس
ــد.  ــی کن ــط م ــی مرتب ــعور اجتاع ــه و ش ــا جامع ــرد را ب ف
ــای روان  ــش ه ــد دارای بین ــرورش بای ــوزش و پ ــان آم مربی
شــناختی باشــند و تربیــت بایــد بــا ســاختار روان شــناختی 

باشــد.  ســازگار  فــرد 
و  آمــوزش  مربیــان 
ــا،  ــرو ه ــد نی ــرورش بای پ
هــای  رغبــت  و  غرایــز 
درســتی  بــه  را  کــودک 
ــا  ــیر و آنه ــر و تفس تعبی
ــگ  ــه هاهن ــا جامع را ب
کننــد. بــه نظــر او، معلــم 
ــه  ــد ک ــی باش ــد کس نبای
مــی  کاس  جلــوی  در 
هــای  تکــه  و  ایســتد 
ــی  ــش م ــات را پخ اطاع
ــد کــه دانــش آمــوزان  کن
منفعــل آنهــا را جــذب 
کننــد. بلکــه معلــم بایــد 
پیــش  و  راهنــا  نقــش 
عهــده  بــه  را  برنــده 
بگیــرد. از نظــر دیویــی 
بایــد  آمــوز  دانــش 

ــه  ــه اینک ــد ن ــل باش ــود عام ــه خ ــود ک ــت ش ــوری تربی ط
عمــل شــخص دیگــری را تحمــل کنــد. مکتــب هــای تجربــه 
گرایــی معتقدنــد کــه کــودک بایــد تجــارب الزم را بیامــوزد 
تــا بتوانــد موجودیــت خــود را حفــظ کنــد بنابرایــن، برنامــه 
ــی  ــواع شــناخت و مهــارت های ــد شــامل ان ــا بای درســی آنه
باشــد کــه کــودک در زندگــی کنونــی و آینــده اش بــدان هــا 

.)1380 است)شــکوهی،  نیازمنــد 
 در نوشــته هــا و گفتارهــای دیویــی اهــداف آمــوزش و 
ــرح  ــون ط ــای گوناگ ــام ه ــف و ن ــور مختل ــه ص ــرورش ب پ
گردیــده اســت. گاهــی مــی گویــد هــدف تعلیــم و تربیــت، 
ــد  ــرورش را رش ــوزش و پ ــدف آم ــی ه ــت و گاه ــر اس بیش
مــی دانــد، و در جایــی هــدف آمــوزش و پــرورش را اصــاح 
ــه  ــازی تجرب ــا نوس ــازی ی ــر بازس ــی دیگ ــادات و در جای ع
قلمــداد مــی کنــد. مفهــوم تجربــه از مبانــی فلســفه ی 
پراگاتیســم اســت. ایــن واقعیــت کــه دیویــی مدرســه اش 
را در شیکاگو)مدرســه تجربــی( نامیــد، نشــانگر دیــدگاه 
اوســت کــه تعلیــم و تربیــت بیشــر ماهیتــی تجربــی 

.)1389 زاده،  دارد)مهــدی 

هدف تعلیم و تربیت
ــت  ــم و تربی ــت رضورت زندگــی اســت. تعلی ــم و تربی تعلی
ــه  ــت ب ــم و تربی ــت. تعلی ــی اس ــش اجتاع ــه کن ــه مثاب ب
مثابــه راهنائــی و بــه مثابــه رشــد اســت. تــا زندگی هســت 
تعلیــم و تربیــت هــم هســت. کوشــش هــای مشــخص 
ــتین  ــش راس ــرد و نق ــت ک ــرل و هدای ــد کن ــوز را بای نوآم
ــی  ــت مرب ــم و تربی ــت. تعلی ــن اس ــت همی ــم و تربی تعلی
عبــارت اســت از: فراینــدی اصیــل – نــه فقــط مقدماتــی – 
میــان مربــی و مربــی، ناشــی از رضورت زندگــی اجتاعــی 
ــوز  ــش آم ــی دان ــی و فعل ــای درون ــت ه ــر رغب ــی ب و مبتن
و مربــی بــه منظــور بــاز ســازی تجربــه بــرای رشــد و 

اجتاعی)مفیــدی،1381(. دموکراســی 

نتیجه گیری و بحث:
ــرورش را  ــوزش و پ ــی، آم ــل نهای ــا در تحلی ــم ه پراگاتیس
ــی  ــز های ــه چی ــون همیش ــد چ ــی پندارن ــه م ــد تجرب فراین
ــردن  ــه ک ــرای تجرب ــی ب ــور گوناگون ــنت و ام ــاد گرف ــرای ی ب
وجــود دارد. روش تجربــی اذعــان دارد کــه نتیجــه ی ثابــت 
و مطلــق وجــود نــدارد. حتــی اگــر معلــم پیشــامدهای 
از  شــاگردان  دانــد  منــی  همیشــه  بدانــد  را  اجتاعــی 
ــه دســت مــی  تحقیقــات شــان چــه نتیجــه ی مشــخصی ب

.)1389 زاده،  آورند)مهــدی 
پیشــنهاد بــرای مبحــث فــوق:  فراینــد یادگیــری در مــدارس 
ایــران بایــد بــر مبنــاء تجربــه یادگیرنــده صــورت پذیــرد. در 
ایــن صــورت ذهــن یادگیرنــده بــه مفاهیــم زنــده و مرتبــط 

تبدیــل خواهــد شــد. 
طبــق نظــر دیویــی، تفکــر اصیــل موقعــی بــه دســت         
مــی آیــد کــه فــرد بــا مشــکات روبــه رو شــود  و بــر اســاس 
روش علمــی بــه حــل آنهــا بپــردازد. بــه نظــر دیویــی، اگــر 
کــودکان در مدرســه در دروس تجربــی، ماننــد فیزیــک، روش 
حــل مســئله را متریــن کننــد و فعاالنــه در شــناخت طبیعــت 

و پیرامــون خویــش رشکــت جوینــد، تجاربــی را بــرای زندگــی 
تــوام بــا همــکاری و تعامــل متقابــل بــه دســت مــی آورنــد 
و  ایــن ســبب مــی شــود. کــه در آینــده نیــز بــا مســائل و 
مشــکات زندگــی خــود ماننــد دانشــمندان روبــه رو شــوند. 

و بــا روش علمــی بــه حــل آن هــا بپردازنــد.

 مراحل اجرا در الگوی حل مسئله:
ــی مشــکل: مســئله را از راه  ــاز منای ــا ب  1- طــرح مســئله ی
ــوان در ذهــن شــاگردان ایجــاد کــرد.  هــای مختلــف مــی ت
قبــل از طــرح مســئله بایــد بــه خصوصیــات فراگیــران نظیــر 
ــی  ــی، ویژگ ــی و عاطف ــد ذهن ــات، رش ــزان تحصی ــن، می س
ــه  ــادی و... توج ــی و اقتص ــط اجتاع ــی، رشای ــای فرهنگ ه
ــا طــرح مســئله،  ــه شناســایی ی ــان دیگــر مرحل ــه بی کــرد. ب
مرحلــه ای اســت کــه در آن ذهن)افــکار یــا احســاس( 

ــه رو مــی شــود.  ــا مشــکلی رو ب ــا مســئله ی شــخص ب
2- جمــع آوری اطاعــات: بــرای ایــن کــه مشــکل یــا مســئله 
ــات  ــت اطاع ــود، رضوری اس ــوم ش ــخص و معل ــآ مش دقیق
ــه  ــد. البت ــع آوری کن ــوع را جم ــاره ی آن موض ــق درب دقی
ــی  ــات از نظرعلم ــرد آوری اطاع ــع  گ ــت مناب رضوری اس
معتــر باشــند و اطاعــات جمــع آوری شــده بایــد بــا توجــه 

ــار هــای صحیــح و علمــی طبقــه بنــدی شــوند. بــه معی
 3- تعریــف دقیــق مســئله: در ایــن مرحلــه شــخص بــا 
ــه ریشــه و ماهیــت  بررســی اطاعــات جمــع آوری شــده ب

ــرد. ــی مــی ب مشــکل خــود پ
4- ســاخنت فرضیــه: فرضیــه، حدســی اســت کــه بــر اســاس 
اطاعــات  پیشــین و شــواهد موجــود، در برخــورد بــا دنیــای 
ــور  ــذا منظ ــرد. ل ــی گی ــکل م ــاگرد ش ــن ش ــارج، در ذه خ
ــی و  ــای احتال ــل ه ــی راه ح ــش بین ــازی، پی ــه س از فرضی
ــاخنت  ــرای س ــاگرد ب ــت. ش ــئله اس ــل مس ــرای ح ــی ب حدس
ــل  ــرای ح ــردازد و ب ــر بپ ــه تفک ــت.  ب ــز اس ــه ناگری فرضی
مســئله چندیــن راه را بــر مــی گزینــد و بــه تولیــد و خلــق 
راه حــل هــای مختلــف مــی پــردازد و ســعی مــی کنــد راه 
حــل هــای مختلــف را از طریــق بــارش فکــری، تعامــل و هم 
اندیشــی بــا دیگــران بــه دســت آورد. همــه راه حــل هــای 
مختلفــی کــه بــه ذهنــش خطــور مــی کنــد را مــی نویســید. 
ــدا کــردن راه حــل هــای  ــه، فقــط پی هــدف  در ایــن مرحل
گوناگــون اســت، نــه ایــن کــه کدامیــک از راه هــای انتخــاب 

شــده بهــر و قابــل قبــول تــر اســت.
ــون و  ــای گوناگ ــل ه ــی راه ح ــه: بررس ــش فرضی  5- آزمای
انتخــاب بهریــن راه حــل: در ایــن مرحلــه فــرد هــر یــک از 

بررسی آرای 
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راه حــل هایــی  کــه در مرحلــه قبــل یادداشــت شــده بــود را بــا منــره ارزش گــذای مــی کنــد 
ــه  ــد، کدامیــک از راه حــل هــا کارآیــی بهــر و قابلیــت اجرایــی بیشــری دارد و ب ــا دریاب ت
نوعــی زودتــر و بهــر مــی توانــد مشــکل یــا مســئله را حــل منایــد. هــدف در ایــن مرحلــه 
بــر خــاف مرحلــه قبــل، قضــاوت و داوری اســت و بــا بررســی کیفیــت و محتــوای راه حــل 

ارائــه شــده را انتخــاب کــرده و بــه مرحلــه اجــرا مــی گــذارد.
6- اجــرا و ارزیابــی: پــس از انتخــاب بهریــن راه حــل و اجــرای آن، ارزیابــی از مشــکل یــا 
مســئله، آغــاز مــی شــود. اگــر راه حــل انتخــاب شــده موفقیــت آمیــز باشــد، مشــکل خامتــه 
پیــدا مــی کنــد. اگــر موفقیــت آمیــز نبــود، اولویــت بعــدی را بــه مرحلــه اجــرا مــی گــذارد. 
ــه حــل مســئله  ــه شــده ب ــردن راه حــل هــای ارائ ــدا ک ــا پی ــد ب ــرد نتوان ــه ف ــی ک در صورت
برســد، امــکان دارد تعریــف درســت و دقیقــی از مشــکل نداشــته اســت، پــس توصیــه مــی 
ــو،  ــن الگ ــد. در ای ــه ده ــئله رشوع و ادام ــق مس ــف دقی ــل را از تعری ــددا مراح ــود مج ش
شــاگرد فعــال اســت، احســاس مســئولیت بیشــری مــی کنــد، هنــگام موفقیــت یــا شکســت، 
خــود را مســئول مــی دانــد نــه معلــم را، رشــد شــاگرد هــدف اصلــی اســت، روح پژوهــش 
و انتقــاد گــری را پــرورش مــی دهــد، و شــاگرد فــردی خــاق و نــو آور خواهــد بــود. ایــن 
ــی  ــی را م ــات فراوان ــاز دارد، امکان ــگر نی ــه و پژوهش ــا تجرب ــوی و ب ــان ق ــه معل ــو ب الگ
ــاگردان  ــداد ش ــی تع ــه طــور کل ــاگردان در هــر کاس محــدود اســت و ب ــداد ش ــد، تع طلب
ــور  ــم مح ــر معل ــران بیش ــوزش  در ای ــد. آم ــاوز کن ــر تج ــد از 20 نف ــر کاس نبای ، در ه
ــر  ــار کننــده دارد در ســال هــای اخی ــان یادگیــری بیشــر نقــش انب بــوده و کــودک در جری
وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران در پــی ایــن بــوده اســت کــه تغییراتــی اساســی  در شــیوه 
آمــوزش کــودکان بــه وجــود آورد ولــی ایــن تغییــرات بیشــر جنبــه کمیتــی داشــته و کمــر بــه 
کیفیــت آمــوزش توجــه شــده اســت همچنیــن دانشــگاه فرهنگیــان وظیفــه تامیــن، تربیــت 
ــده  ــر عه ــران ب ــرورش را در ای ــوزش و پ ــانی وزارت آم ــروی انس ــان و نی ــازی معل و بهس

ــا زاده، 1383( دارد)آق

راهکار هایی برای بهره مندی بیشرت از این روش در رشایط فعلی آموزش و پرورش:
ــا دیگــران بــه کســب توانائــی مهــارت حــل مســئله در زندگــی خــود بیشــر احســاس  1- ت

نیــاز مناینــد.
2- بــرای تقویــت مهــارت حــل مســئله در خــود یــا دیگــران بایــد بــه خصوصیــات شــخصیتی، 

احساســی و رفتــاری خــود و آنــان توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
ــا  ــه آی ــز توجــه داشــته باشــیم ک ــکان نی ــان و م ــط زم ــه رشای  3- در طــرح حــل مســئله ب

ــر؟ ــا خی ــاده اســت ی ــان آن مســئله آم ــرای بی ــط ب رشای
4- از طریــق همدلــی بــا دیگــران مــی توانیــم آنــان را در حــل مســئله کمــک کنیــم بــدون 

آن کــه در بیــان آن مقاومــت ایجــاد مناییــم.
ــع مطمــن کســب  ــق  و الزم را از مناب ــات دقی ــرای حــل مســئله رضوری اســت اطاع 5- ب

مناییــم.
6- با ایجاد باور و نگرش مثبت می توان در حل مسئله گام های موثرتری برداشت.

7- اگــر کســی بــرای  حــل مســئله از مــا کمــک خواســت، بافاصلــه راه حــل ارائــه ندهیــم، 
بلکــه ابتــدا از او بپرســیم: خــودت چــه راه حــل هایــی بــه ذهنــت مــی رســد؟ و بعــد او را 

در مســیر حــل مســئله راهنایــی کنیــم.
8- از طرح مسئله یا مشکل از سوی فرزندان یا دوستان و نزدیکان استقبال مناییم.

ــدارد، و ...  ــی ن ــن ربط ــه م ــت، ب ــودت اس ــکل خ ــد مش ــی مانن ــردن کلات ــه کار ب 9- از ب
ــم. ــودداری کنی خ

ــر و  ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــا نی ــت، حت ــل نیس ــن راه ح ــل بهری ــن راه ح ــه اولی 10- همیش
ــری دارد. ــق ت دقی

11- به یاد داشته باشیم که همیشه کوتاه ترین راه، بهرین راه نیست.
12- در مواجهــه بــا انبوهــی از مشــکات بــه هــم تنیــده ســعی کنیــم تــا مشــکات را از نظــر 

اهمیــت و مهــم بــودن اولویــت بنــدی کنیم.
13- اگــر راه حلــی را انتخــاب کردیــم ولــی بــه نتیجــه نرســیدیم، مایــوس نشــده، بــه دنبــال 
راه حــل هــای دیگــری بــرای پیــدا کــردن حــل مشــکل یــا مســئله باشــیم، چــرا کــه شکســت 

یــک راه حــل، پایــان متــام راه حــل هــا نیســت.
 14- اگــر اجــازه دهیــم کــودکان پاســخ سواالتشــان را خــود کشــف کننــد، در ســنین باالتــر 

توانایــی حــل مســئله بیشــری را خواهنــد داشــت.
15- متســخر راه حــل هــای اولیــه در کــودکان، کســب توانایــی حــل مســئله را در آن هــا بــه 

تاخیــر مــی انــدازد.
تهیه و تنظیم:
امیر حسین مهدی زاده، دکرای مدیریت آموزشی و مدرس مرکز
الهام چیت ساز، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شیرین لشگری ، ذانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چنــد ســالی اســت کــه بحــث پیرامــون بهــره وری جــای خــود را در میــان مباحــث علمــی و 
اجتاعــی کشــور بــاز کــرده اســت. در صحنــه پــر تنــش رقابــت جهانــی و ســیر پــر شــتاب 
فنــاوری ، اینــک سیاســتگذاران و مدیــران» افزایــش بهــره وری« را گاه بــه عنــوان هــدف، 

مــورد توجــه قــرار مــی دهنــد.
ــروی انســانی،  ــر ســود ممکــن از نی ــه دســت آوردن حداک ــارت اســت از ب ــره وری عب به
ــه  ــاه جامعــه ب ــاء رف ــه منظــور ارتق ــکان و... ب ــان، م ــزات، زم ــول، تجهی ــن، ماشــین، پ زمی
گونــه ای کــه افزایــش آن بــه عنــوان یــک رضورت، در جهــت ارتقــاء ســطح زندگــی انســان 
هــا و ســاخنت اجتاعــی مرفــه تــر همــواره مــد نظــر همــه صاحبنظــران سیاســت و اقتصــاد 

اســت.
ــکل  ــده در ش ــت آم ــه دس ــر ب ــارت از تغیی ــره وری عب ــس)DAVIS ( به ــم دیوی ــه زع ب
محصــول در ازای منابــع مــرف شــده است.ســازمان ملــی بهــره وری ایــران)NIPO( بهــره 
ــه هــدف آن  ــد ک ــی دان ــی م ــه کار و زندگ ــی ب ــرش عقان ــک نگ ــگ، ی ــک فرهن وری را ی
هوشــمندانه تــر کــردن فعالیــت هــا بــرای دســتیابی بــه زندگــی بهــر و متعالــی تــر اســت. 
نظــر بــه اینکــه در غالــب مــوارد، واژه هــای بهــره وری، کارایــی و اثــر بخشــی نابــه جــا 
بــه کار گرفتــه شــده یــا بــا هــم اشــتباه مــی شــوند، رضورت دارد بــرای فهــم بیشــر مفهــوم 

بهــره وری واژه هــای کار آیــی و اثــر بخشــی را تعریــف و روشــن ســازیم.
کارآیی: 

ــورد  ــن شــده )م ــتاندارد و تعیی ــه بازدهــی اس ــده ب ــه دســت آم ــی ب ــازده واقع نســبت ب
انتظــار( کارایــی یــا راندمــان اســت، یــا در واقــع نســبت مقــدار کاری  کــه انجــام مــی شــود. 
بــه مقــدار کاری کــه بایــد انجــام شــود. مثــآ میــزان بــازده کارگــری 120 قطعــه در ســاعت 
و میــزان تولیــد تعییــن شــده پــس از بررســی هــای مهندســی روش هــا و کارگــر ســنجی 
180 تعییــن شــده، کارآیــی ایــن کارگــر 66/67٪=0/6667=120 اســت. کار آیــی در ماشــین 

همیشــه زیــر یــک و در انســان مــی توانــد باالتــر از یــک هــم باشــد.
ــان  ــه بی ــه اهــداف تعییــن شــده. ب ــزان نیــل ب ــارت اســت از درجــه و می ــر بخشــی: عب اث
دیگــر اثــر بخشــی نشــان مــی دهــد کــه تــا چــه میــزان از تــاش هــای انجــام شــده و نتایــج 
مــورد نظــر حاصــل شــده اســت. در حالــی کــه نحــوه اســتفاده و بهــره وری از منابــع بــرای 

نیــل بــه نتایــج، مربــوط بــه کارآیــی مــی شــود.
در واقــع اثــر بخشــی مرتبــط بــا عملکــرد و فراهــم آمــدن رضایــت انســان از تــاش هــای 
انجــام شــده و کار آیــی بهــره وری صحیــح از منابــع اســت. کار آیــی جنبــه کمــی دارد امــا 

اثــر بخشــی جنبــه کیفــی دارد.
ــا بــه پــای هــم حرکــت منــی کننــد،  کار آیــی و اثــر بخشــی لزومــآ هــم ســو نیســتند و پ
زیــرا کار آیــی در برگیرنــده ســطح یــا میزانــی از نتایــج اســت کــه لزومــآ ممکــن اســت در 
مجمــوع مطلــوب و ایــده آل نباشــد. مثــآ رســاندن یــک بســته پســتی بــه فــردی کــه در 
200 مــری قــرار دارد، اگــر بــا پــای پیــاده برویــم کــه بــرای مــا هزینــه نــدارد- عمــل مــا 
تــوام بــا کارایــی اســت- امــا اگــر بســته دیــر بــه دســت فــرد برســد و او محــل را چنــد ثانیــه 

زودتــر تــرک کنــد- کار مــا بــا اثــر بخشــی انجــام نشــده اســت.
یــا هــر وقــت خدمتــکار چــای را بــرای مهــان، بــه موقــع نیــاورد و مهــان چــای نخــورده 
بــرود و عــذر خدمتــکار ایــن باشــد کــه مــی خواســته چــای تــازه دم بیــاورد. عمــل خدمــت 

کار بــا کارآیــی امــا خدمتــش بــه جــا و موثــر نیســت.)غیر اثــر بخشــی(
هــر عاملــی کــه بتوانــد مــا را یــک قــدم بــه اهــداف نزدیــک تــر منایــد، آن را مــی تــوان 
عاملــی اثــر بخــش نامیــد. پــس اثــر بخشــی یعنــی دســت یابــی بــه اهــداف متعالــی و بــه 

زبــان ســاده تــر یعنــی انجــام دادن کارهــای درســت.
بدیــن ترتیــب الزم اســت در کاربــرد صحیــح واژه هــای بهــره وری ، کارآیــی و اثــر بخشــی 

دقــت شــود، اکنــون بــا شــناخت ایــن کــه بهــره وری چیســت، مــی توانیــم بگوییــم.

بهره وری= اثر بخشی+ کارآیی
بهره وری =اجرای کارهای درست+ اجرای درست کارها

بهــره وری اســتفاده درســت از امکانــات، زمــان، مــکان و کاربــرد آن در تولیــد منــود بیشــری 
دارد. کارآیــی و اثــر بخشــی لزومــآ هــم ســو نیســتند و پــا بــه پــای هــم حرکــت منــی کننــد، 
زیــرا کارآیــی در برگیرنــده ســطح یــا میزانــی از نتایــج اســت کــه لزومــآ ممکــن اســت در 

مجمــوع مطلــوب و ایــده ال نباشــد.
تهیه و تنظیم
خلیل شیروانی دکرای مدیریت آموزشی  و مدرس مرکز

آشنائی با مفهوم کلی بهره وری
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مقدمه:
در دنیــای لجــام گســیخته کنونــی کــه مادیــات همــه چیــز را تحــت الشــعاع قــرار داده و 
ارزش هــای واالی انســانی بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت، چیــزی جــز پشــتوانه معنــوی 
ــرای شــناخت واقعــی ذهــن و روان منــی توانــد  مثبــت اندیشــی و خــوش بینــی و تــاش ب

بــرش را از ایــن همــه نابــه ســامانی هــا و مشــکات روانــی نجــات دهــد.
مثبــت اندیشــی الزمــه زندگــی ماشــینی امــروز اســت. اگــر قــرش عظیمــی از انســان هــا بــه 
شــیوه ای بــار آینــد کــه بــا شــناخت ذهــن و روان، بــر افــکار منفــی خــود تســلط یافتــه و 

بــه تقویــت تفکــر مثبــت بپردازنــد کل متــدن بــرشی متحــول خواهــد شــد . 
حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه خــوش بینــی و تــاب آوری چیســت و چــه تفاوتــی 
بیــن افــراد خــوش بیــن و بدبیــن وجــود دارد. مــی دانیــم کــه خــوش بینــی از مثبــت نگــری 
بــه وجــود مــی آیــد و مــی تــوان آن را بــه صــورت نگــرش مثبــت یــا ُخلــق خــوش در نظــر 

گرفت)پیرســون، 2000(.
ــد کــه خــوش بیــن هــا از ســامت  شــواهد تجربــی از ایــن نتیجــه گیــری حایــت مــی کن
روانــی و جســمی بهــری برخــوردار بــوده )شــی یــر و کارو، 1992( و بــه رفتارهــای تقویــت 
ــن،  ــن و فریدم ــو، مارتی ــلیگمن، یورک ــون، س ــی پردازند)پیرس ــری م ــامتی بیش ــده س کنن
1998( همچنیــن اســتقامت بیشــر و مســئله گشــایی موثرتــری از خــود نشــان مــی دهنــد و 

ــز محبــوب ترند.)پیرســون،2000( از لحــاظ اجتاعــی نی
درمانگــران شــناختی معتقدنــد کــه انــگاره هــای تفکــر منفــی در واقــع موجــب افردگــی و 
نگرانــی افــراد مــی شــود، وقتــی مثبــت تــر و واقــع بینانــه تــر بیندیشــید از عــزت نفــس و 

کارآیــی بیشــری برخــوردار مــی شــوید. 
از آنجایــی کــه نیروهــای نهفتــه در اعــاق ضمیــر باطــن آدمــی از قدرتــی شــگرف برخــوردار 
ــر  ــی شــود ب ــم م ــا تنظی ــری از آنه ــره گی ــرد براســاس به ــی ف ــه زندگ ــه طــوری ک اســت، ب
همیــن اســاس تقدیــر هرکــس بــر پایــه طــرز تفکــر خــود او شــکل مــی گیــرد، خــواه منفــی 

بیندیشــد یــا مثبــت!!
ــم و  ــی پردازی ــن م ــن و بدبی ــوش بی ــراد خ ــاوت اف ــای متف ــدگاه ه ــه دی ــه ب ــن مقال در ای
رســالت مــا در ایــن برهــه از زمــان ایــن اســت کــه انســان هــا را از نعمــت داشــنت تفکــرات 

ــا را همــوار ســازیم. ــی و شــکوفایی آنه مثبــت آگاه کــرده و مســیر کامیاب

تعریف خوش بینی:
خــوش بینــی بــه معنــای داشــنت چشــم انــداز مثبــت نســبت بــه زندگــی و جســتجو بــرای 
شــادی و خوشــی اســت. از نظــر مارتیــن ســلیگمن خــوش بینــی روشــی عــادی بــرای توضیــح 

شکســت هــا بــه خودتــان اســت. 
ــات مثبــت انســان اســت و موجــب موفقیــت مــی شــود و  خــوش بینــی یکــی از خصوصی
ــا رویدادهــای اســرس زای زندگــی دارد. عمــوم افــراد خــوش  نقــش مهمــی در ســازگاری ب
بینــی را بــه صــورت در نظرگرفــنت نیمــه پــر لیــوان، دیــدن الیــه ای بــراق در هــر پدیــده، 
ــد.  ــی گیرن ــرای هــر دردرس واقعــی در نظــر م ــی خــوش داشــنت ب ــه انتظــار پایان ــادت ب ع
ــای  ــد. مبن ــه ان ــی دســت یافت ــه اســاس خــوش بین ــدوکاو، ب پژوهشــگران طــی 20 ســال کن
مثبــت اندیشــی و خــوش بینــی در عبــارت هــای امیــدوار کننــده یــا تجســم موفقیــت جایــی 

نــدارد، بلکــه در نحــوه تفکــر افــراد دربــاره علــت هــا ریشــه دارد.

تعریف بدبینی:
بدبینــی و بدگانــی کــه در منابــع اســامی از آن بــه ســوء ظــن تعبیــر شــده یــک حالــت 
درونــی اســت کــه موجــب عــدم اعتــاد شــخص بــه دیگــران و اطرافیانــش مــی شــود، از ایــن 
رو نســبت بــه حــوادث، وقایــع، افــراد و کارهــای آنــان بــا دیــد منفــی نگریســته و آنهــا را بــه 

صــورت نادرســت تفســیر مــی کنــد.

بدبینــی باعــث افزایــش افردگــی شــده و بــه طــور عینــی حــس بــدی ایجــاد کــرده و بــه 
دلیــل ماهیــت درمانــده کننــده اش، ایجــاد ســکون مــی کنــد و بــه غمگینــی، روحیــه پاییــن، 
اضطــراب و نگرانــی و کاهــش بازدهــی در کار مــی انجامــد و تاکیــد بــر فاجعــه آمیــز تریــن 

علــت هــر شکســت دارد.

نتایج تحقیقات در خصوص خوش بینی:
ــی  ــت زندگ ــه هــای مثب ــر جنب ــی، ب ــر مشــکات روان ــد عــاوه ب ــد روان شناســی جدی تاکی
اســت. هــدف روان شناســی مثبــت؛ عــاوه بــر پرداخــنت بــه ترمیــم و مــداوای بیــاری هــا، 
بــه ســاخت کیفیــت هــای مثبــت زندگــی نیــز اقــدام مــی کنــد. خــوش بینــی از خصوصیــات 
مثبــت انســان اســت و بــه طــور کلــی باورهــای مثبــت بــر بیــاری هــا و ســامت جســانی 

و روانــی انســان تاثیــر زیــادی مــی گذارنــد.
تایلــر و همــکاران)2000(، در ایــن زمینــه بیــان مــی کننــد کــه اگــر ادراک عــادی انســان بــا 
مفهومــی مثبــت از خــود و کنــرل شــخصی و دیدگاهــی خــوش بینانــه، حتــی کاذب درمــورد 
آینــده همــراه شــود، نــه تنهــا در اداره جــزر و مــد زندگــی روزانــه، بلکــه در کنارآمــدن بــا 

حــوادث بســیار اســرس زا و تهدیــدزای زندگــی بــه افــراد کمــک مــی کنــد.
نتایــج پژوهــش دبــی و همــکاران)2010( نشــان مــی دهــد ســطوح پاییــن خــوش بینــی بــا 
ســطوح بــاالی اضطــراب و افردگــی و ســطوح بــاالی خــوش بینــی با ســطوح پاییــن اضطراب 
و افردگــی مرتبــط اســت. همچنیــن نتایــج بررســی هــای فرانســیس برنــات)2009( نشــان 
داد کــه آمــوزش دادن معلــان بــه وســیله امیــدواری، نقــش مهمــی در افزایــش امیــدواری، 

خــوش بینــی،  تــاب آوری و موفقیــت نوجوانــان در مدرســه دارد.
در تبییــن ایــن یافتــه هــا،  اســنایدر و لوپــز)2002( معتقــد نــد کــه هنــگام روبرویــی بــا یــک 
چالــش، افــراد خــوش بیــن حالــت اطمینــان و پایــدار دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه نامایــات 
مــی تواننــد بــه شــیوه موفقیــت آمیــزی اداره شــوند و ایــن تفــاوت در نگــرش نســبت بــه 
مایــات در شــیوه هــای مقابلــه بــا اســرس افــراد تاثیــر مــی گــذارد. بــه طــور کلــی خــوش 
بیــن هــا گرایــش بیشــری بــه کاربــرد راهردهــای مســئله مــدار دارنــد؛ یعنــی در رابطــه بــا 
رشایــط اســرس زا کارهــای ســازنده و مفیــدی انجــام مــی دهنــد و از انجــام فعالیــت هــای 
رقابتــی و اعــال عجوالنــه و جســتجوی حایــت ابــزاری خــودداری مــی کننــد، در حالــی کــه 
بدبیــن هــا راهردهایــی چــون امــروز و فــردا کــردن، کنــار کشــیدن، انــکار و فــرار یــا ســوء 

مــرف مــواد را کــه از راهردهــای هیجانــی و غیرموثرنــد، برمــی گزیننــد.
ــناختی و  ــامت روان ش ــا س ــی ب ــوش بین ــه خ ــد ک ــارگارات )2009( دریافتن ــس و م منیک

ــه دارد. ــر رابط ــر و به ــی باالت ــت زندگ ــا کیفی ــانی و ب ــای جس ــامت کارکرده س
نکتــه مهمــی کــه در رابطــه بــا خــوش بینــی توســط کارور و شــی پــر)2003( مطــرح شــده 
ــایند در  ــات خوش ــار رخ دادن اتفاق ــواره در انتظ ــن هم ــوش بی ــراد خ ــه اف ــت ک ــن اس ای
ــی  ــرا خــوش بین ــی واقعــی مدنظــر اســت زی ــا خــوش بین زندگیشــان هســتند. از نظــر آنه

ــه پیامدهــای منفــی مــی شــوند. غیرواقعــی منجــر ب
در خــوش بینــی واقــع بینانــه، فــرد بــه ارزیابــی آنچــه مــی توانــد بــه دســت آورد در برابــر 
آنچــه قــادر بــه کســب آن نیســت، مــی پــردازد. بنابرایــن خــوش بینــی واقــع بینانــه نقــش 

مهمــی در ارتقــاء خود-کارآمــدی فــرد دارد. 

عملکردافراد خوش بین:
ســلیگمن)1986( پــدر روان شناســی مثبــت گــرا برایــن بــاور اســت کــه افــراد خــوش بیــن در 

رویارویــی بــا شکســت هــا و موفقیــت هــای خــود چنیــن عمــل مــی کننــد:
1-بــر اســنادهای کلــی تکیــه مــی کننــد.) مثــل: مــن قــادر بــه کســب موفقیــت در          

زمینــه هــای گوناگــون هســتم(
2-اسنادهایشــان پایــدار اســت.)مثل: مــن مــی توانــم بــه طــور مســتمر ایــن موفقیــت را از 

آن خــود کنــم(
دهنــد.                            مــی  نســبت  خــود  درونــی  هــای  توانایــی  بــه  را  هایشــان  3-موفقیــت 

شــد( موفقیتــم  بــه  منجــر  تاشــم  و  هــا  توانایــی  )مثــل: 
4-در رویارویــی بــا ناکامــی، شکســت خــود را بــه عوامــل ویــژه بیرونــی و غیرپایــدار نســبت 

مــی دهند.)مثــل: گرمــی هــوا باعــث شــد ســخرانیم خــوب پیــش نــرود(

عملکرد افراد بدبین:
نتایج تحقیقات، عملکرد افراد بدبین را از سه جنبه نشان می دهد:

1-آنها به مراتب بیشر به افردگی دچار می شوند.
2-آنهــا در مدرســه، شــغل و در زمیــن ورزش بــه میزانــی کمــر از آنچــه کــه از اســتعدادهای 

آنهــا انتظــار مــی رود، پیرشفــت مــی کننــد.
3-سامتی جسانی آنها در مقایسه با افراد خوش بین ضعیف تر است.

  آســیب زا، روان شــان آســیب منــی بینــد و بــا مســائل و مشــکات زندگــی بــه دیــد مثبــت و 
همــراه بــا خــوش بینــی نــگاه  مــی کننــد و همیــن امــر ســبب افزایــش میــزان تحمــل آنهــا در 
برابــر مشــکات مــی شــود. بــه مســائل و مشــکات زندگــی بــا دیــد منفــی و بدبینانــه نــگاه 
کــرده و هــر رویــداد منفــی را مــدت هــا در خــود نگــه مــی دارنــد و همیــن امــر باعــث    

مــی شــود کــه نــا امیــد و تســلیم شــده و پشــت رس هــم شکســت بخورنــد. 

نگاهی به ديدگاه های افراد خوش بين و بدبين
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ی
شناس

روان
لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است.  آبراهام لینکلن



مقایسه افراد خوش بین با افراد بدبین

افراد بدبینافراد خوش بین

در مواقع بروز رویدادهای ناخوشایند، 
افراد یا موقعیت های دیگر را مقر می 
شارند و در مورد خود نظر بهری دارند.

در مواقع بروز رویدادهای ناخوشایند خود 
را مقر   می دانند و ضمن احساس گناه، 

عزت نفس کمی داشته و در عین حال 
افراد خشمگین تری نیز هستند.

سبک خوش بینانه با دید مثبت نگری 
به رویدادها می نگرد.) واژگانی چون: 

گاهی، در فان موقعیت، نشان از سبک 
خوشبینانه دارند(.

سبک بدبینانه با دید منفی به رویدادها 
می نگرد.) استفاده از واژگانی چون: 

همیشه، هرگز، همه یا هیچ نشان از سبک 
بدبینانه دارند(.

رویدادهای مثبت را ناشی از تاش ها، 
توامنندی ها و ویژگی های خود دانسته و 

با این کار خود را قوی تر می کنند.

خود را به دلیل رویدادهایی که شاید هیچ 
نقش موثری هم در آن نداشته باشند، 

رسزنش می کنند.

پس از موفقیت در یک موضوع بر تاش 
خود  می افزایند.

حتی در صورت موفقیت هم تاش دوباره 
منی کنند. آنها موفقیت ها را شانسی می 

دانند و چون گان می کنند این بار شانس 
نیاوردند، تاش را کنار می گذارند.

بیشر از دیگران آزرده خاطر می شوند و در مقابل افردگی بسیار مقاوم ترند.
در نتیجه بیشر نیز افرده خواهند شد.

وقتی مشکلی پیش می آید، چنین 
مشکلی را به اتفاق نسبت می دهند یا 

سعی  می کنند راه جدیدی پیدا کنند.

وقتی مشکلی پیش می آید و کارها خراب 
می شود، خود را رسزنش می کنند.

شکست، رویدادهای منفی، بدشانسی ها 
و رفتار دیگران را به خودشان مربوط منی 
کنند بلکه آن را به عنوان یک چالش می 

پذیرند و سخت کوش تر می شوند.

در مواقع شکست خود را مقر می دانند 
و دستخوش احساس گناه و رشمساری 

بیشری می شوند.

ممکن است میزان پایین تری از هورمون 
های اسرس را در خود داشته باشند.

همیشه به دنبال فجایع و اتفاقات بد می 
گردند و حتی اگر رشایط کاماً بر وفق 

مرادشان باشد نیز درنهایت از ترس آینده 
ای بد، نگران و مضطرب خواهند شد.

در هنگام شکست مایوس نشده و به 
سادگی تسلیم منی شوند بلکه با وضعیت 
نامناسب به مقابله برخاسته بیشر تاش 

می کنند.

در صورت ناکامی به راحتی تسلیم شده و 
خیلی زود به دام افردگی می افتند.

با وجود قرارگرفنت در محیط های پرخطر 
و آسیب زا، روان شان آسیب منی بیند و 

با مسائل و مشکات زندگی به دید مثبت 
و همراه با خوش بینی نگاه  می کنند و 

همین امر سبب افزایش میزان تحمل آنها 
در برابر مشکات می شود.

به مسائل و مشکات زندگی با دید منفی 
و بدبینانه نگاه کرده و هر رویداد منفی را 

مدت ها در خود نگه می دارند و همین 
امر باعث می شود که نا امید و تسلیم 
شده و پشت رس هم شکست بخورند. 

در ناکامی ها و مصیبت ها با دید بهری 
می نگرند و پس از ناکامی به حالت 

عادی برمی گردند و زندگی را دوباره از 
نو آغاز می کنند.

مسائل جزئی را به فاجعه تبدیل می کنند 
و فاجعه را به یک مصیبت و معتقدند 
وقایع بد برای مدتی طوالنی ادامه می 

یابند.

از سامت جسانی بهری برخوردار بوده 
ممکن است حتی عمر طوالنی تری داشته 

باشند.

دو برابر بیشر نسبت به افراد خوش 
بین ممکن است دچار بیاری های قلبی 

شوند.

وقایع ناخوشایند را موقتی پنداشته و 
برای تبیین رویدادهای خوشایند به علت 

های دامئی استناد می کنند.

وقایع ناخوشایند را دامئی پنداشته و برای 
تبیین رویدادهای خوشایند به علت های 

موقتی استناد  می کنند.

به تبیین های اختصاصی می پردازند 
و اگر احتاالً در یک حوزه خاص به 

ناامیدی گرفتار شوند، در سایر حوزه ها 
همچنان استوار باقی می مانند.

از شکست های خود تعمیم های کلی به 
عمل  می آورند و حتی اگر در یک حیطه 

با شکست مواجه شوند، در متامی حوزه 
ها از تاش کردن دست بر می دارند.

راه های کسب مهارت های خوش بینی:

عمده ترین مهارت  های شناختی در زمینه خوش بینی عبارت اند از:

1-تکنیک شکار افکار:
ــور           ــان عب ــن ت ــه از ذه ــکاری را ک ــد، اف ــی داری ــال ناخوش ــرگاه ح ــد ه ــی آموزی ــا م ش
ــار انســان باقــی  ــق و رفت ــر خل ــر شــگفتی ب ــن افــکار تاثی ــد. ای ــد را تشــخیص دهی مــی کن

ــد. ــی گذارن م

2-ارزیابی افکار خودآیند:
افــکار خودآینــد عباراتــی شــناور در ذهــن هســتند کــه بــه ســختی قابــل درکنــد و همــواره 
طــی روز بــه ذهــن همــه مــا خطــور مــی کننــد. ایــن افــکار اگرچــه رسیــع انــد، بــه همیــن 
ــه  ــگ احســاس غــم، اضطــراب و خشــم ب ــی درن ــا ب ــی شــان دشــوار اســت ام ــل ردیاب دلی
همــراه مــی آورنــد. ارزیابــی ایــن افــکار بــدان معناســت کــه بپذیریــد متامــی آنچــه کــه بــه 

خــود مــی گوییــد، رضورتــاً صحیــح نیســتند.

3-ارائه تبیین های درست:
ــای  ــن ه ــه تبیی ــه ارائ ــر ب ــه بیش ــد، هرچ ــی دهن ــایند روی م ــی ناخوش ــرگاه رویدادهای ه

ــد. ــه کنی ــش مقابل ــد خوی ــکار خودآین ــا اف ــا ب ــه کمــک آنه ــد و ب درســت بپردازی

4-اجتناب از فاجعه پنداری:
بایــد بــه صورتــی واقــع بینانــه تــر، احتــال بــروز رویدادهــای فاجعــه آمیــزی کــه باعــث 
تــرس و نگرانــی مــی شــوند را ارزیابــی کنیــد و در مقابلــه بــا آنهــا تــوان خــود را در جهــت 

حــل مشــکل بــه جریــان بیندازیــد.

نتیجه گیری:
خــوش بینــی بــاوری اســت کــه انســان را بــه موفقیــت ســوق مــی دهد،"هیــچ کاری بــدون 

امیــد ،ایــان و اعتــاد بــه نفــس بــه رسانجــام منــی رســد!"
ایــن جملــه کوتــاه کافــی اســت تــا بــه اهمیــت و ارزش خــوش بینــی در زندگــی هــر فــردی 
پــی برید.خــوش بینــی نقــش مهمــی در ســازگاری بــا رویدادهــای اســرس زای زندگــی دارد.

هیجــان هــای منفــی هــم بخشــی از غنــای زندگــی انــد و معمــوال پاســخ هــا و واکنــش هایی 
بــی خطرنــد کــه مــارا بــه درک کــردن یــا تغییــر دادن آنچــه کــه باعــث ناراحتــی مــا شــده، 

برمــی انگیزاننــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه خــوش بیــن هــا کســانی انــد کــه بــا ســختی هــای دنیــا کنــار مــی 
آینــد در مقابــل ناامیــدی مقــاوم بــوده ، در شکســت هــا دنبــال نقــاط مثبــت مــی گردنــد و 
بــاور بــه شکســت را کنــار گــذارده انــد و هنــگام مواجهــه باشکســت بــه راحتــی مایــوس منی 
شــوند. ولــی بدبیــن هــادر مقابــل مشــکات  احســاس درماندگــی کــرده و گــان  مــی کننــد 
انتخــاب هــای شــان تاثیــری بــر آنچــه برایشــان روی مــی دهــد نــدارد و مشــکات را مانعــی 
بــررس راه موفقیــت هــای شــان بــه حســاب مــی آورنــد. در حالــی کــه افــراد خــوش بیــن آنهــا 

را امتحــان الهــی برشــمرده و نردبانــی بــرای ســعود در نظــر مــی گیرنــد. 
ــی کــه ســبک  ــه، موجــب توقــف درماندگــی مــی گــردد درحال ــی خــوش بینان ســبک تجرب
ــازی  ــه س ــرای بهین ــی ب ــن ویژگ ــم تری ــی مه ــوش بین ــی دهد.خ ــش م ــرا افزای ــه آن بدبینان
رشایــط بــوده و مــارا در مقابــل افردگــی محافظــت مــی کنــد. بنابرایــن اگــر آدم بدبینــی 
باشــید؛ بــه احتــال قــوی افــرده خواهیــد شــد، اســتعدادهای تــان را بــه کار منــی بریــد،     
ــه  ــا آســیب روبــه رو ســت، ســامانه ایمنــی بــدن تــان ضعیــف اســت و ب ــان ب تندرســتی ت
مــرور بدتــر نیــز مــی شــود، از زندگــی لــذت منــی بریــد، دوره هــای یــاس و ناامیدی بیشــری 
را تجربــه خواهیــد کــرد، اضطــراب و نگرانــی تــان افزایــش یافتــه و مشــکات را بــه فاجعــه 
ــی روح و خاکســری  ــرادی رسد، ب ــن اف ــرای چنی ــع  زندگــی ب ــد کــرد. در واق ــل خواهی تبدی

اســت.
بنابرایــن مبنــای مثبــت اندیشــی و خــوش بینــی، در نحــوه نگــرش و تفکــر افــراد، اســتفاده 
از راهردهــای مســئله مــدار در رشایــط اســرس زا، تکیــه بــر اســناد هــای کلــی وپایــدار، بــه 

کارگیــری کنــرل فــردی در مقابــل درماندگــی اســت.
امیــد اســت بــا آگاهــی و کنــرل ذهــن  بتــوان متامــی افــکار منفــی را از ذهــن تخلیــه کــرده 

افــکار مثبــت و ســازنده را جایگزیــن آن منــود.

تهیه و تنظیم:
  آتیه محمدنژاد الدمخی

  کارشناس ارشد علوم تربیتی و                                                                                        
مدرس مرکز
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ما موجودات خاکي نیستیم که به بهشت مي رویم. ما موجودات بهشتي هستیم که از خاك سر بر آورده ایم. 

الهی قمشه ای



تغییر کارکردها در خانواده و شکاف نسلی
ــا  ــواده تغییــرات اساســی رخ داده، ی بررســی ها نشــان می دهــد در برخــی کارکردهــای خان
ــی شــدن  ــا صنعت ــان ب ــه اســت. »هم زم ــال یافت ــه نهادهــای دیگــر انتق برخــی کارکردهــا ب
روزافــزون جوامــع در طــی دو قــرن اخیــر، تغییــرات جهانــی عمــده ای در الگوهــای خانــواده 
ــردم،  ــه م ــد و عاق ــق در تعه ــی عمی ــب دگرگون ــه موج ــی ک ــت. تغییرات ــوع پیوس ــه وق ب

نســبت بــه هــم گردیــده اســت.
ــه  ــرده و توج ــواده گس ــال خان ــود در قب ــئولیت خ ــه مس ــری ب ــه کم ــردم توج ــروزه م ام
ــد.  ــواده هســته ای( نشــان می دهن ــواده )خان ــه نیازهــای خــود و اعضــای خان بیشــری ب
ــای  ــا ویژگی ه ــل، ب ــن دالی ــه ای ــته ای ب ــواده هس ــت خان ــوان گف ــه می ت ــور خاص به ط
ــش  ــی؛ 3. کاه ــی؛ 2. تحــرک اجتاع ــر اســت: 1. تحــرک جغرافیای ــی همراه ت ــن زندگ نوی
کارکردهــای خانــواده؛ 4. مزایــای خانــواده کوچــک )بــه لحــاظ تعــداد افــراد(؛ 5. فردگرایی.

ــاط  ــر ارتب ــواده و هــم ب ــاد خان ــر نه ــل، هــم ب ــن عوام ــی ای متام
ــان  ــی می ــه جغرافیای ــد. فاصل ــلی مؤثرن ــکاف نس ــا ش ــل ی و تعام
ــراد و درون یــک شــبکه خانوادگــی گســرده، تحــرکات شــغلی  اف
و اجتاعــی و تغییــرات پایــگاه و نقــش اجتاعــی، تغییــرات 
ــا نهادهــای دیگــر،  ــن کارکردهــا ب ــادل ای ــواده و تب ــردی خان کارک
تأکیــد بــر زندگــی آســان و چابــک و پردرآمــد فــردی یــا هســته ای، 
ــذاری  ــل اثرگ ــی، از دالی ــوع زندگ ــن ن ــته از ای ــی برخاس و فردگرای

ــر شــکاف نســلی اســت. ــواده ب ــرد خان ــر کارک تغیی
ــر  ــری از تغیی ــرای جلوگی ــی ب ــانه های جمع ــش رس ــا نق در اینج
کارکردهــای خانــواده از ســویی، و تــاش بــرای آشــنایی مســئوالن 
و مــردم بــا مســائل مربــوط بــه تغییــر کارکردهــا و بــه دنبــال آن 

تشــدید شــکاف نســلی، از ســوی دیگــر، دارای اهمیــت اســت.

شکاف نسلی از دیدگاه اسالم
بــا توجــه بــه جامعیــت دیــن اســام و اینکــه اســام تنــوع میــان انســان ها را تأییــد و آن را 
در راســتای اراده الهــی قلمــداد کــرده اســت، منی تــوان نظــر اســام را نافــی پدیــده شــکاف 
ــان انســان ها وجــود  ــاره تنوعــی کــه از ابعــاد مختلــف می ــد درب نســلی دانســت. خداون
ــَواًرا؛ و بــه تحقیــق، خداونــد شــا را بــه حــاالت و  ــْد َخلََقُکــْم أَطْ دارد، فرمــوده اســت: »َوقَ

ــد«. )نــوح: 14( هیئت هــای مختلفــی آفری
ــاد و  ــان ها در ابع ــن انس ــوع بی ــاوت و تن ــود تف ــانه وج ــه را نش ــن آی ــی ای ــه طرس عام
ســطوح مختلــف، ارزیابــی کــرده اســت. روایــات اســامی دربــاره تربیــت اوالد منطبــق بــا 

ــلی در برخــی ســطوح اســت. ــرش شــکاف نس ــر پذی ــر ب ــز ناظ ــان نی آداب روزگار خودش
ــی  ــم َعل ــِروا اَوالَدکُ ــه الســام نقــل شــده کــه فرمــوده  اســت:»ال تَق ــی علی از حــرت عل
آداِبُکــم، فَاِنَُّهــم َمخلوقــوَن لِزَمــاٍن غیرزَمانُِکــم؛ فرزندانتــان را محــدود بــه آداب خــود 
نکنیــد؛ زیــرا ایشــان بــرای روزگاری غیــراز روزگار شــا آفریــده شــده اند«. در ایــن روایــت، 
ــت  ــاس تربی ــر آن اس ــود ب ــن، خ ــه والدی ــی ک ــه آداب ــدان ب ــت فرزن ــدن تربی ــدود ش از مح

ــت. ــده اس ــاره ش ــی اش ــات زمان ــه مقتضی ــت آن ب ــاره عل ــده و درب ــی گردی ــده اند، نه ش
بــر همیــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در اســام، وجــود شــکاف نســلی در برخــی 
ــع  ــز را تاب ــه اســام، همــه چی ــد در نظــر داشــت ک ــه بای ــد شــده اســت. البت ســطوح، تأیی
مقتضیــات زمانــی منی دانــد و بــر ایــن اســاس، قوانیــن بــه دو دســته ثابــت و متغیــر تقســیم 
می شود.شــهید مطهــری در ایــن بــاره  گفتــه اســت: یکــی دیگــر از خصوصیــات دیــن اســام 
کــه اهمیــت فراوانــی دارد، ایــن اســت کــه بــرای احتیاجــات ثابــت بــرش، قوانیــن ثابــت و 
بــرای احتیاجــات متغیــر وی، وضــع متغیــری در نظــر گرفتــه اســت. برخــی از نیازهــا، چــه 
در زمینــه فــردی و شــخصی و چــه در زمینه هــای عمومــی و اجتاعــی، وضــع ثابتــی دارد 
ــز خــود بدهــد و  ــه غرای ــد ب ــرش بای ــه ب ــی ک و در همــه زمان هــا یکســان اســت. آن نظام
آن نظامــی کــه بایــد بــه اجتــاع خــود بدهــد، از نظــر اصــول و کلیــات، در همــه زمان هــا 
ــن  ــت و قوانی ــر اس ــات متغی ــرش، احتیاج ــات ب ــر از احتیاج ــمتی دیگ ــت... قس ــان اس یکس
متغیــر و ناثابتــی را ایجــاب می کنــد. اســام دربــاره ایــن احتیاجــات متغیــر، وضــع متغیــری 
در نظــر گرفتــه اســت؛ از ایــن راه کــه اوضــاع متغیــر را بــا اصــول ثابتــی مربــوط کــرده اســت 

و آن اصــول ثابــت در هــر وضــع متغیــری قانــون فرعــی خاصــی را بــه وجــود مــی آورد.

جامعه پذیری، رسانه و شکاف نسلی
ــرد  ــه در آن ف ــد ک ــدی می دانن ــدن« را فرآین ــی ش ــی، »اجتاع ــوم اجتاع ــمندان عل دانش
شــیوه های رفتــاری، باورهــا، ارزش هــا، الگوهــا و معیارهــای فرهنگــی خــاص جامعــه را یــاد 
ــردن  ــی ک ــش اجتاع ــن بخ ــازد. بنیادی تری ــزء شــخصیت خــود می س ــا را ج ــرد و آنه می  گی
ــد.  ــه می یاب ــی ادام ــر آدم ــد در رسارس عم ــن رون ــا ای ــد ام ــی روی می ده در دوران کودک

اجتاعــی کــردن دارای دو نقــش اساســی اســت:
اول ـ از نظــر فــردی، اســتعدادهای بالقــوه فــرد را شــکوفا می کنــد و امکانــات رشــد 

شــخصیت و تبدیــل فــرد بــه شــخصی اجتاعــی را فراهــم مــی آورد؛
دوم ـ از نظــر اجتاعــی، فرآینــدی اســت بــرای انتقــال ویژگی هــای فرهنگــی یــک جامعــه 
از نســلی بــه نســل دیگــر و فراهــم آوردن امــکان تعامــل و اســتمرار فرهنــگ و نیــز تربیــت 

افــراد بــرای ایفــای نقش هــا و بــه دســت آوردن پایگاه هــای مختلــف اجتاعــی.
جامعه شناسان دو عامل اجتاعی کردن را از یکدیگر متایز کرده اند:

الف( اجتاعی کردن نخست که خانواده و گروه های هم ساالن را دربرمی گیرد؛
ــی یکــی  ب( اجتاعــی کــردن دوم کــه شــامل مدرســه و رسانه هاســت. رســانه های همگان
از عوامــل بســیار مهــم اجتاعــی کــردن هســتند. روزنامه هــا، نرشیــات ادواری، مجــات، بــه 
ویــژه تلویزیــون و رســانه های نویــن ماهــواره ای و الکرونیــک و دیجیتالــی، هــر روزه مــورد 
ــان  ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــه ک ــی، از جمل ــف اجتاع ــای مختل ــیع گروه ه ــتفاده وس اس

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــا را تحــت  تأثی ــد آنه ــد و نگــرش و عقای ــرار می گیرن ق
در تحقیقــات فــراوان، تأثیــر برنامه هــای رســانه ای بــر نگرش هــای کــودکان و بزرگ ســاالن، 
تحلیــل شــده اســت. اگرچــه هنــوز نتیجــه بیشــر ایــن تحقیقــات قطعــی نیســت، 
ــه  ــوا )ب ــی از اطاعــات و محت ــواع گوناگون ــکار کــرد کــه رســانه های جمعــی ان ــوان ان منی ت
ویــژه هنجارهــا و ارزش هــا( را انتقــال می دهنــد. رســانه ها بــه عنــوان فراهم کننــدگان 
چارچوب هــای تجربــه بــرای مخاطبــان، نگرش هــای کلــی فرهنگــی بــرای تفســیر اطاعــات 
را در جوامــع امــروزی بــرای افــراد ایجــاد می   کننــد. هم چنیــن رســانه ها شــیوه های 
زندگــی اجتاعــی افــراد را تفســیر می کننــد و بــه آن واکنــش نشــان می دهنــد و آنهــا را بــا 
ــن،  ــد. بنابرای ــزی می کنن ــی، قالب ری ــی اجتاع ــان از زندگ ــه تجربه ش ــم دادن ب ــک نظ کم
ــان، رســانه ها نقشــی اساســی دارنــد. ــان و جوان ــان جامعه پذیــری کــودکان، نوجوان در جری

رسانه و اثرگذاری بر شکاف نسل ها
رســانه ها بــه عنــوان نهــادی اثر گــذار و فراگیــر، نقــش مهمــی در 

تغییــرات اجتاعــی دارنــد. 
بــه عبارتــی ایــن دوران، ناشــی از متــدن ارتبــاط جمعــی و پیدایــش 
ــه  ــد در انســان ب ــی جدی ــن دوره ذهنیت ابزارســاالری اســت. در ای
وجــود می آیــد کــه موجــب از خــود بیگانگــی وی می شــود. در این 
ــراد را می ســازند؛  ــده می شــود. رســانه ها اف ــگ بلعی ــه فرهن مرحل
آن هــم نــه در میــان جمــع خانــواده یــا در گوشــه عزلــت، بلکــه 
ــانه ها  ــی رس ــر آموزش ــاالن. تأثی ــتان و هم س ــروه دوس ــان گ در می
در متــام طــول حیــات انســان تــداوم می یابــد و رســانه هایی 
ماننــد تلویزیــون، رادیــو و )و فــن آوری هــای نویــن ارتباطــات و 
اطاعــات( پیوســته افــراد کلیشــه ای و یــک شــکِل تنهــا را هدایــت 

ــند. ــم می بخش ــا را نظ ــار آنه ــد و رفت می کنن
صاحب نظــران، هم چنیــن از آثــار دوگانــه و متناقــض گســرش 
ارتباطــات جمعــی بــر وحــدت منادیــن جامعــه ســخن گفته انــد. از یک ســو، گســرش 
مطبوعــات، رادیــو و تلویزیــون، ویدئــو، شــبکه های اطاع رســانی و غیــره می توانــد باعــث 
تحکیــم وحــدت منادیــن شــوند. از ســوی دیگــر، همیــن رســانه ها بــه همــراه ماهواره هایــی 
ــباب  ــد اس ــد، می توانن ــش می کنن ــف را پخ ــورهای مختل ــی کش ــای تلویزیون ــه برنامه ه ک

ــد. تضعیــف وحــدت منادیــن جامعــه را فراهــم آورن
ــروزه  ــه ام ــد ک ــد می کن ــواده تأکی ــی خان ــی تاریخ ــاب جامعه شناس ــگالین در کت ــن س مارتی
در کنــار تفکیــک جغرافیایــی حوزه هــای کار و ســکونت، ناپدیــد شــدن روابــط همســایگی، 
ــون، از  ــر تلویزی ــال، و تأثی ــت از اطف ــئول مراقب ــان مس ــاغل و متخصص ــادران ش ــود م وج
ــک  ــاالن کم ــودکان و بزرگ س ــای ک ــن دنی ــکاف بی ــاد ش ــه ایج ــه ب ــد ک ــی ان ــه عوامل جمل
می کنــد. وســایل ارتباطــی، زمینــه تغییــرات آنــی و موقتــی در وقایــع و دگرگونی هــای 
اجتاعــی را فراهــم می آورنــد کــه دامنــه آن، اخبــار و عقایــد تــا هــوا و هوس هــا و مدهــا 
را در بــر می گیــرد. ایــن وســایل، معرفی کننــده الگوهــا، نقش هــا، دیدگاه هــا و شــیوه 
روی آوری بــه ســبک های زندگــی انــد کــه ممکــن اســت مــردم از راه دیگــر هرگــز بــه آنهــا 
دسرســی پیــدا نکننــد. طبقــه جــوان نیــز از طریــق تبلیغــات رســانه های گروهــی، مطالبــی 

ــرد. ــود فرامی گی ــده خ ــای آین ــاره نقش ه درب
ــاب  ــی بازت ــانه های گروه ــت در رس ــه رسع ــی ب ــای اجتاع ــا و ارزش ه ــرات هنجاره تغیی
ــع گرایش هــای  ــد. گســرش رسی ــه آســانی بپذیرن ــا را ب ــد و ممکــن اســت مــردم، آنه می یاب
جدیــد در فرهنــگ جوانــان، بیشــر بــه رســانه هایی ماننــد تلویزیــون، رادیــو، مجــات ویــژه 
جوانــان و ســینا بســتگی دارد. موضــوع مهــم دیگــر ســلطه اطاعاتــی و فــن آورانــه غــرب 
ــژه  ــه وی ــر و ب ــای دیگ ــه روز در فرهنگ ه ــی روز ب ــگ غرب ــق آن، فرهن ــه از طری ــت ک اس
فرهنگــی اســامی رخنــه کــرده اســت و می کوشــد ارزش هــا و هنجارهــای خــود را از طریــق 
فــن آوری  نویــن و رســانه ها تحمیــل و درونــی کنــد کــه بــه تبــع آن، نوعــی شــکاف و تضــاد 
ــل  ــای نس ــا و ارزش ه ــرش، هنجاره ــر و نگ ــیوه های تفک ــی و ش ــای فرهنگ ــن اولویت ه بی

ــد.  ــا نســل قبلــی پدیــد می آی ــد ب جدی
بــه ایــن ترتیــب، رســانه ها کارکردهــای متفاوتــی هاننــد انتقــال ارزش هــا و هنجارهــا را بــر 
عهــده دارنــد. آنهــا گاهــی موجــب تغییــر در الگوهــای ســنتی جامعــه می شــوند و بــا ترویــج 
ــال  ــند. در ح ــش می کش ــه چال ــش را ب ــل پی ــای نس ــد، الگوه ــای جدی ــا و هنجاره ارزش ه
حــارض، بــه دلیــل فراملــی شــدن رســانه ها و دسرســی بــه فرهنگ هــای مختلــف محلــی و 
ــاری و ترویــج گســرده   ــه ویــژه آگاهــی از جدیدتریــن الگوهــا و شــیوه های رفت جهانــی، ب
منادهــای فرهنگــی بیگانــه )بــه ویــژه فرهنــگ غربــی(، فرهنــگ و ارزش هــای ســنتی جامعــه 

دچــار دگرگونــی می شــود. همیــن امــر، عامــل مهمــی در ایجــاد شــکاف نســلی اســت.
در چنیــن وضعیتــی، رضوری اســت بــا شــناخت جایــگاه رســانه ها در جامعه پذیــری و 
عرضــه محتواهــای فرهنگــی بــه جامعــه، در تدویــن و سیاســت گذاری مناســب بــرای 
ــا  ــده کوشــش کــرد، ت ــه نســل آین ــراث فرهنگــی ب ــال می اســتفاده کارآمــد از رســانه و انتق
شــکاف نســلی ـ کــه حاصــل متغیرهــای بســیاری از جملــه نفــوذ و رخنــه عوامــل گوناگــون 

ــزان برســد. ــن می ــه کمری ــد و ب فرهنگــی اســت ـ کاهــش یاب
تهیه و تنظیم: 
 اکرم میناوند، دانشجوی دکترای رشته تعلیم و تربیت اسالمی و مدرس مرکز
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ی
فرهنگ

فلسفه زندگی انسان امروز در این جمله خالصه می شود: فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل 
آسایش زندگی. دکتر علي شریعتي   



 دانشگاه جامع علمی_کاربردی، توسعه و 
پیشرفت و عرصه های کارورزی خواستگاه هم 

زمانی علم و عمل
ابتــدا بــا مــرور نحــوه زندگــی انســان در طــول دوران گذشــته تاریــخ، مطالعــه مفاهیــم و 
اصــول موجــود در ادیــان الهــی و در نهایــت بــا توجــه بــه فلســفه نهفتــه شــده در موفقیــت 
هــای بــزرگ بــرشی در مــی یابیــم کــه پــروردگار عــامل هســتی اســتفاده تــوام از دو عنــر 
علــم و عمــل را بــرای حصــول موفقیــت در متامــی ابعــاد زندگــی انســان الزم و رضوری مــی 
دانــد؛ بــه دنبــال آن مــی بینیــم کــه مدیریــت آمــوزش نیــز بــر اســاس اســتفاده هــم زمــان از 

ایــن دو عنــر علــم و عمــل اســتوار اســت. 

§بعــد ازوقــوع جنــگ هــا، نابســامانی هــا و بــه ویــژه افزایــش جمعیــت، جوامــع در حــوزه 
ــگاهی  ــگاهی و پژوهش ــی، آزمایش ــای کارگاه ــود فضاه ــا کمب ــی ب ــای آموزش ــت ه فعالی
مواجــه شــدند کــه حتــی ورود تکنولــوژی هــای پیرشفتــه نیــز نتوانســت ایــن کمبــود را تــا 

ز حــد قابــل توجهــی کاهــش دهــد و بــه همیــن جهــت در آن برهــه  ا
زمــان مــدارس و دانشــگاه هــا بــه ناچــار 

لحــاظ  از  توانســتند  فقــط 
ــای  ــام ه ــام نظ ــه انج ــوری ب تئ

بپردازنــد. خــود  آموزشــی 

§بعــد از وقــوع انقــاب  صنعتــی 
پیرشفتــه  کشــورهای  اروپــا  در 
ــان را  ــن نقص ــتند ای ــروزی توانس ام
بــا بهــره منــدی از فنــاوری هــای 
راه  همچــون؛  اقداماتــی  و  ی جدیــد  ز ا نــد ا
در  صنعــت  بــا  ارتبــاط  مــدارس واحدهــای  تجهیــز  هــا،  دانشــگاه 

ــه، آزمایشــگاه و کارگاه، تاســیس ســازمان فنــی و حرفــه ای و... . همیــن طــور  ــه کتابخان ب
ــل  ــزان قاب ــه می ــل ، ب ــم و عم ــای عل ــه  فضاه ــده فاصل ــش دهن ــای کاه ــی فراینده طراح

مناینــد. برطــرف  ای  ماحظــه 

ــه  ــی دســت ب ــت از کشــورهای اروپای ــه تبعی ــز ب ــک نی ــدرت در ســایر مال ــان ق § صاحب
ــه  ــن رهگــذر کشــورهایی ک ــد؛ حــال در ای ــات مشــابهی را انجــام دادن کار شــدند و اقدام
ــود  ــه خ ــای الزم را رسلوح ــاخت ه ــازی زیرس ــاده س ــازی و آم ــگ س ــزی، فرهن ــه ری برنام
قــرار دادند)ماننــد کشــور ژاپــن(، موفقیــت هــای چشــمگیری را کســب کردنــد، امــا ســایر 
کشــورهایی کــه ایــن اقتبــاس را بــدون هیــچ عــزم جــدی در ایــن خصــوص و بــدون آگاهــی 
و توجــه بــه مولفــه هــای برنامــه ریــزی، فرهنــگ ســازی و آمــاده ســازی زیــر ســاخت هــای 
الزم انجــام دادنــد، از ایــن غافلــه عقــب ماندنــد و دچــار رسدرگمــی و در عیــن حــال گرفتــار 

یــک چرخــه معیــوب شــدند.

حال چاره چیست؟ چه کار باید کرد؟
در ایــن رشایــط چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه اگــر پتانســیل هــا و توامننــدی هــای موجــود 
در کشــورمان ماننــد فراوانــی منابــع زیرزمینــی و معــادن، پهنــاوری رسزمیــن، کارخانــه هــای 
صنعتــی متعــدد، دانشــگاه هــای مجهــز بــه امکانات پیرشفتــه  و همیــن طور نیروی انســانی 
مومــن، متخصــص، بــا انگیــزه و متعهــد را در کنــار نیازهــای اصلــی و اساســی جامعــه کنونــی 
ــت  ــا تربی ــن آنه ــاخص تری ــه ش ــردی ک ــع علمی–کارب ــگاه جام ــای دانش ــالت ه ــز رس و نی
نیــروی کارآفریــن، قــرار دهیــم و در ادامــه بتوانیــم یــک توافقنامــه جامــع میــان متولیــان 
قانــون گــذاری و صاحبــان عرصــه هــای کارورزی بــا دانشــگاه جامــع علمی–کاربــردی بــه 
ــه در طــی اجــرای آن مشــکات عرصــه هــای کارورزی مرتفــع  ــم ک ــه ای منعقــد منایی گون
گــردد. ایــن توافقنامــه مــی بایســت بــر اســاس جمــع آوری متامــی داده هــای الزم ،دســته 
بنــدی، تجزیــه و تحلیــل و پــردازش آنهــا و نیــز بــا توجــه بــه لحــاظ منــودن محدودیــت هــا 

بــا هــدف طراحــی فرایندهــای نتیجــه گــرا و قابــل انعطــاف تنظیــم شــود. 
بــه ایــن وســیله گام هــای کامــا صحیــح و موثــری در ایجــاد فضاهــای مناســب بــه منظــور 
تعامــل و هــم زمانــی علــم و عمــل برداشــته شــده اســت. بــا تــاش و پیگیــری در خصــوص 
ــد را در  ــای امی ــه ه ــوان بارق ــی ت ــل از آن م ــج حاص ــنت نتای ــکار بس ــم و ب ــن مه ــام ای انج
راســتای پیرشفــت کشــور در متامــی عرصــه هــا مشــاهده کــرد و انتظــار آینــده درخشــانی را 

بــرای میهــن اســامی خــود داشــته باشــیم.
در پایــان امیدواریــم کــه مســئولین امــر قصــد و اراده کافــی را بــرای انعقــاد چنین قــراردادی 
ملــی بــه منظــور ایجــاد عرصــه هــای کارورزی کــه خواســتگاه اصلــی هــم زمانــی علــم و 

عمــل هســتند را داشــته باشــند و در ایــن خصــوص اهتــام الزم را از خودنشــان دهنــد.

 به امید یک رشوع عالی، کامل و رسیع

                                                             

تعریف:
در این دوره چگونگی فرایند تأمین سامت و رفاه مردم و کمک به آنان برای برخورداری 

از سطح باالیی از کیفیت زندگی و شکوفایی استعدادهایشان در قالب پرورش نیروی 
انسانی ماهر به عرصه ی ظهور گذاشته می شود.

رضورت و اهمیت:
هدف نهایی نظام سامت و در واقع متام نظام ها و سازمان های اجتاعی تأمن 

سامت و رفاه مردم و كمك به آنان براي برخورداری از سطح باالیی از كيفيت زندگی 
و شكوفایی استعدادهای شان به عنوان وسيله ای براي نيل به مقصدی عای و فراتر از 

معيارهای دنياي مادی است. در اين راستا آموزش بهداشت و ارتقاي سامت راهردهای 
مهم و محوری محسوب مي شوند. آموزش بهداشت تاش مي كند از طريق پرورش 
مهارت ها و توامنند ساخنت مردم به آنان در اتخاذ رفتار و سبك زندگی سامل و ارتقا 

دهنده ی سامت؛ ياری رساند و ارتقای سامت در رويكردی چندبخشی و جامع تر 
شامل تدابر و برنامه های محیطی، سياسی، اقتصادی، و اجتاعی از جمله آموزش 

بهداشت، مردم را قادر سازد تا سامت خود را در دست گرند و آن را ارتقا بخشند و از 
طرف ديگر محيط اجتاعی که حافظ و حايت كننده ی سامت است به وجود آيد.  

 
هدف:

1.تربیت کاردان حرفه ای و ماهر به منظور اجرای مقدمات آموزش بهداشت و ارتقای 
سامت جامعه

2.تربیت کاردان حرفه ای و ماهر  به منظور بررسی مفاهيم اساسی سامت یاری مانند 
سامت، بياری، تعين كننده های سامتی، رفتار سامل و ... 

3.تربیت کاردان حرفه ای و ماهر به منظور آشنایی با رويكردهای ارتقای سامت، 
اندازه گری سامت و ... 

4.تربیت کاردان حرفه ای و ماهر به منظور آشنایی با نظريه ها، الگوها، و روش ها در 
آموزش بهداشت و ارتقای سامت جامعه

قابليت ها و توامنندي های حرفه ای فارغ التحصيان:
- توانایی انجام آموزش و یادگیری برای تحقق بهداشت و سامت یاری به افراد جامعه

- توانایی تشخیص و میزان عوامل تعين كننده یسامتی
- توانایی تشخیص ارتقای سامتی در افراد

- توانایی ارائه راه کارهای مقدماتی برای ارتقای سامتی در افراد

مشاغل قابل احراز:
•بهداشت کار )سامت یار( در شهرداری ها، سازمان بهزیستی، هال احمر، کمیته امداد و 

کلیه ارگان های رفاهی خدماتی

مکان های هدف:
•سازمان بهزیستی

•شهرداری
•نهادهای عمومی خیریه ای

•سازمان های ارائه کننده خدمات رفاهی و اجتاعی
•سازمان هال احمر

نیازهای جامعه:
ارتقاء شاخص های درمان و آموزش در ابعاد مختلف دارای آثاری است که در رضایت 
مندی مردم  منود پیدا می کند، حال چنین به نظر می رسد در این زمینه نیاز به تغییر 
نگرش به منظور تامین نیازهای سامتی جامعه داریم. تامین سامت و برخورداری از 

زندگی سامل، از حقوق مسلم شهروندی و از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشنت 
وضعیت سامت مطلوب است. هم چنین بهره مندی و برخورداری از سامت، مصون 

ماندن از بیاری ها و دست یابی به مراقبت های بهداشتی و درمانی از حقوق انسانی هر 
جامعه ای به شار می آید.

تهیه و تنظیم :حسن بقایی
رسپرست آموزشی مرکز آموزش علمی–کاربردی پیشتازان آئین زندگی

معرفی رشته سالمت یاری
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اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش؛ زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به 

خود ما بر می گردد. بتهوون   



محــل تولد:ایران- هویت:؟!

یکــی ازصفــات بــارز ایرانیــان کــه بــه اذعــان هــر گردشــگری صفــت ممیــزه مــا بــه حســاب 
مــی آیــد مهــان نــوازی اســت. هرچقــدر از ترافیــک و رانندگــی مــا گایــه مــی کننــد در 

عــوض میهــان نــوازی مــا را تحســین مــی کننــد.
پــس از انقــاب اســامی ایــران، یکــی ازمــواردی کــه باعــث مــی شــد دولتمــردان درکنفرانــس 
هــای بیــن املللــی رسرا بــاال بگیرنــد وبــه فرهنــگ ایرانــی- اســامی خــود ببالنــد، پذیرایــی 
ازجنــگ زدگان و آوارگان افغــان بــود و بــه ایــن واســطه توانســتیم عــاوه برتحســین جامعــه 
ــی دریافــت  ــن امللل ــق ســازمان هــای بی ــز از طری ــی مختلفــی نی ــی، کمــک هــای مال جهان

کنیــم.
ــه           ــر جامع ــد، تقدی ــل متح ــازمان مل ــدگان س ــس پناهن ــل آژان ــال قب ــتا چندس ــن راس در ای
ــران  ــه ای ــدگان، ب ــد دهــه میزبانــی ازبزرگریــن جمعیــت پناهن ــه دلیــل چن ــل را ب ــن املل بی
ــران  ــت ای ــار برشدوســتانه مل ــر رفت ــدی ب ــر تایی ــدون شــک مه ــز ب ــن نی ــه ای ــرد. ک ــاغ ک اب

اســت.
ایــن رفتارپســندیده تاجایــی پیــش رفــت کــه افاغنــه ســاکن درایــران متایــل زیــادی بــه ازدواج 
بــا زنــان ایرانــی وتشــکیل خانــواده پیداکردنــد و بــه آن جامــه عمــل پوشــاندند و صــد البتــه 
ــی از ســطوح  ــا توانســتند دخران ــل مختلــف فرهنگــی اجتاعــی و اقتصــادی رصف ــه دالی ب

فرودســت جامعــه را بــه همــری برگزیننــد.
ــاظ  ــه لح ــتند و ب ــی زیس ــران م ــی ای ــای رشق ــه مرزه ــی الی ــا درمنته ــه عموم ــی ک دخران
ســاختاری، تعریــف متفاوتــی از ازدواج ومســائل مرتبــط داشــتند. پدرخانــواده نیــز بــا ایــن 
ــردن ســطح معیشــت  ــاال ب ــه خاطــر ب ــه لحــاظ ســنت حســنه، بلکــه ب ــه ب ــا ن ازدواج الزام

ــرد. ــت ک ــان خور(موافق ــش ن ــد کاه خانواده)بخوانی
ازســویی بــه لحــاظ قانونــی، ایــن بــرادران افغــان مجــوز اقامــت درایــران را نداشــته و بدیــن 
لحــاظ اگرچــه صیغــه عقــد رشعــی جــاری مــی شــد امــا امــکان ثبــت قانونــی واقعــه ازدواج 

میــر نبــود و ایــن نقطــه آغــاز یــک تــراژدی هویتــی بــرای نســل دوم ایــن خانــواده بــود.
بــه موجــب مــاده 987 قانــون مدنــی ایــران، زن ایرانــی کــه بــه عقــد تبعــه خارجــی درآیــد، 
ــل  ــود منتق ــوی خ ــه ش ــت را ب ــد تابعی ــی توان ــا من ــد ام ــی مان ــی م ــت خودباق ــه تابعی ب
کنــد و بــه ایــن علــت فرزنــدان حاصــل از ایــن ازدواج ایرانــی نیســتند. در مقابــل، قانــون 
کشــور افغانســتان، زنــان خارجــی را کــه بــا مــردان افغانــی ازدواج کننــد، افغانــی محســوب         
مــی کنــد. در ایــن صــورت جــدای از مباحــث حقوقــی، بــه نظــر مــی رســد در ایــن گیــرودار، 

زن ایرانــی اســت کــه متــرر مــی شــود.
از ســویی، همــر او بــه تابعیــت وی در نیامــده و از ســوی دیگــر، بــه لحــاظ اینکــه فرزنــد 
او از پــدری افغــان متولــد شــده اســت، تابعیــت ایرانــی نــدارد و اصــوال هویتــی در خــاک 

ایــران نــدارد.

ــانی  ــا چش ــت ب ــی اس ــدی مردم ــه هرمن ــر" ک ــای بازیگ ــه " آق ــاد دارم ک ــه ی ــی راب زمان
ــرای مــردم افغانســتان را  ــل پیــش قــدم شــدن درجمــع آوری کمــک ب ترشــده از ذوق، دلی
هــم زبانــی و گویــش پارســی ایشــان اعــام کردنــد. حــال بایــد پرســید واکنــش ایشــان در 
مــورد کودکــی زاییــده از مــادری ایرانــی کــه عــاوه برگویــش پارســی، درخاکــی کــه ایــران                        

ــان گشــوده چیســت. ــه جه ــده ب ــدش، دی مــی خوانن
ــت.  ــام اس ــه ای از ابه ــجل، در هال ــد س ــوم فاق ــودکان معص ــن ک ــت ای ــفانه رسنوش متاس
تحصیــل بــی دغدغــه از دغدغــه هــای اولیــه، و بــا ورود بــه اجتــاع، احــراز هویــت جهــت  
ــان  ــی ایش ــی و روان ــای ذهن ــغله ه ــن مش ــهروندی، از بزگری ــوق ش ــه حق ــی ب ــت یاب دس

اســت.
ــود          ــه خ ــری ب ــکل دیگ ــه ش ــان، قص ــاع افغ ــراج اتب ــنت اخ ــدت گرف ــا ش ــر ب ــری دیگ از منظ

ــرد. مــی گی
مــرد افغــان بــه لحــاظ حضــور غیرقانونــی در خــاک ایــران، محکــوم بــه اخــراج اســت. امــا 
ایــن مــرد هانــی نیســت کــه بــا بقچــه ای زیــر بغــل و بــه امیــد دســتیابی بــه پولــی بــرای 

ارتــزاق، پــای بــه ایــران گذاشــت. او رسپرســت و صاحــب یــک خانــواده در ایــران اســت.
ــه قــول  ــا ایــن جمعیــت -کــه ب ــا ایــن اوصــاف جــای آن دارد مجلــس شــورای اســامی، ب ب
ــامل      ــر را ش ــون نف ــک میلی ــر ی ــغ ب ــی بال ــس جمعیت ــی مجل ــیون اجتاع ــخنگوی کمیس س

ــی بنگــرد. ــه صــورت مل ــه و بلکــه ب ــد گون ــدگاه تهدی ــا دی ــا ب ــه رصف مــی شــود- ن
ورای همــه ایــن تحلیــل هــا، بــه قــول دکریوســف ابــاذری جامعــه شــناس و اســتاد دانشــگاه: 
"بــراي يــك افغانــی خانــه كجاســت؟ آيــا بنــا بــه تصــوری متافيزیکــی بايــد بــه خانــه خــود، 
ــر اســت.  ــه ای ديگ ــه گون ــع ب ــد وض ــه در عــر جدي ــا اينك ــردد؟ ي ــتان، برگ ــي افغانس يعن
اصــا بــه عــر جديــد هــم كاري نداريــم. در اســام هــم خانــه  بــه ايــن معنــا وجــود نــدارد. 
همــه جهــان خانــه ماســت بــه خصــوص كــه مــا در مــورد يــك كشــور بــرادر دينــي صحبــت 

مي كنيــم."
آیــا خــری خــوش، چهــره مغمــوم افــراد حــارض در جلــوی ســاختان نبــش کوچــه چهــارم 

ــان پاکســتان را متحــول خواهدکــرد.!؟ خیاب
                       تهیه و تنظیم: مهدی سیف
                        کارشناس ارشد جمعیت شناسی و مدرس مرکز
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ی اجتماعی
ب ها

آسی
برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل 

دارد و نه کسی از او می ترسد.  ماهاتما گاندی
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پژ
تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت 

تمام می شود.  ابن سینا   

برگزاری مراسم سخنرانی »پژوهش چیست«
مراســم ســخرانی بــا موضــوع »پژوهــش چيســت« توســط جنــاب آقــای دکــر شــروانی بــا 
حضــور دانشــجويان رشــته کارشناســی آمــوزش بزرگســاالن، بــا گراميداشــت هفتــه پژوهــش 

در خصــوص جايــگاه و اهميــت آن توضيحــات مفصلــی ارايــه شــد.

گرامي داشت هفته پژوهش

بیانات مقام معظم رهبری)مدظلله العالی(
به مناسبت هفته پژوهش مقام معظم رهری بیان منودند: 

1- بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتكرانه و سازنده 

بپردازند.

2- علم، پيرشفت علمي و فراگري نياز اول كشور است.

3- پيرشفت علمي بدون تحقيق امكان ندارد.

4- علم و تحقيق كليد قطعي پيرشفت كشور است.

5- توليد علم و تحقيقات، حيات آينده كشور است.

بیان ریاست محترم جمهوری
به مناسبت هفته پژوهش ریاست محرم جمهوری بیان منودند: 

ــایه  ــش در س ــه خــود پژوه ــت، گرچ ــش اس ــایه پژوه ــش در س ــعه دان توس

ــت اســت و  ــن، هــم عل ــد می شــود بنابرای ــر اســت و متول ــش امکان پذی دان

هــم معلــول.

امام خمینی )ره(:

به مناسبت هفته پژوهش امام خمینی )ره( بیان منودند: 

اگــر بخواهیــد عزیــز و رسبلنــد باشــید بایــداز رسمایــه هــای عمــر و اســتعداد جوانــی اســتفاده کنیــد.

بــااراده وعــزم راســخ خــود بــه طــرف علــم و عمــل و کســب دانــش و بینــش حرکــت منائید کــه زندگی 

زیرچــر علــم و آگاهــی ، آن قــدر شــیرین و انــس بــا کتــاب وقلــم و اندوختــه هــا ، آن قــدر خاطــره 

آفریــن و پایــدار اســت کــه همــه تلخیهــا و ناکامیهــای دیگــر را از بیــن مــی بــرد.
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