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پی درگذشت دکتر حسن حبيبی 
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انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
درگذشت  مناسبت  به  تسلیت  پیام  در  اسالمی 
تاریخچه ی  به  اشاره  با  حبیبی،  حسن  دكتر 
خدمات ایشان به نظام جمهوری اسالمی، مرحوم        
خدوم  و  پارسا  صادق،  مؤمنی  را  حبیبی  دكتر 

خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

بسم ا...الرحمن الرحیم
با دریغ و تأسف خبر درگذشت یار دیرین انقالب 
دكتر       آقای  مغفور  مرحوم  متعهد  دانشمند  و 

حسن حبیبی رحمه ا... علیه را دریافت كردم.
بود.  خدوم  و  پارسا  و  صادق  مؤمنی  ایشان 
تاریخچه ی خدمات وی به نظام جمهوری اسالمی 
پیش نویس  تدوین  به هنگام  و  انقالب  از  پیش  از 
های  سال  طول  در  و  شده  آغاز  اساسی  قانون 
بر  سپس  و  انقالب  شورای  عضویت  در  متمادی 
عهده گرفتن مسئولیتهای بزرگ دیگر ادامه یافته 
است. بیماری جانكاه و طوالنی وی، صبر و تسلیم 
و توكل او را نیز بر فهرست مزایای شخصیتی وی 
افزود و امید است رحمت و مغفرت و رضوان الهی 
شامل حال ایشان گردد. الزم می دانم به همسر 
گرامی و باوفای ایشان و دیگر بازماندگان و نیز به 
همكاران و عالقه مندان به آن فقید سعید تسلیت 

خویش را تقدیم نمایم.
سیدعلی خامنه ای

اسامي پذیرفته شدگان نهایی متمرکز 
و  نيمه متمرکز  مهندسي فناوري 
کارشناسي حرفه اي پودماني بهمن

91
اسامي پذیرفته شدگان نهایی كدرشته محل های 
برابر  چند  شدگان  معرفی  همچنین  و  متمركز 
آزمون  نیمه متمركز  های  محل   كدرشته  ظرفیت 
حرفه اي  كارشناسي  فناوري  مهندسي  مقطع 
دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي بهمن ماه 
در   ، علمی-كاربردی  جامع  دانشگاه   1391 سال 
پایگاه الكترونیكی سازمان سنجش آموزش كشور 

به آدرس www.sanjesh.org اعالم شد.

برگزاری نشست هم اندیشی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه 

جامع علمی-کاربردی
  نشست هم اندیشی سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای كشور و دانشگاه جامع علمی كاربردی برگزار 

شد .
جامع        دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمی- كاربردی، در جلسه مشتركی كه به منظور 
مشترک  مقاصد  و  اهداف  پیشبرد  و  اندیشی  هم 
آموزش  و سازمان  كاربردی  دانشگاه جامع علمی 
مركزی  ستاد  محل  در  كشور  ای  حرفه  و  فنی 

رییس  پورعباس  دكتر  گردید.  برگزار  دانشگاه 
دانشگاه اعالم كرد : سازمان ملی مهارت و فناوری  
باید ستادی چابک  و سبک برای سیاست گذاری 
و توسعه مهارت ها  برای دانشگاه جامع ، سازمان 
فنی و حرفه ای و همه دستگاه های اجرایی باشد.

ادامه  در  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رییس 
امور   در  باید  ها  دستگاه  همه   : داشت  اظهار 
اساسی  نقش  و  كنند  ورود  مهارتی  های  آموزش 

در تبیین سیاست ها داشته باشند .
 دكتر كوروش پرند رییس سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای نیز با تٌاكید بر استقرار نظام مهارتی در 
كشور ، از همه مدیران فنی و حرفه ای خواست  
تعامالت خود را با مدیران دانشگاه بیشتر نمایند تا 
شاهد توسعه رشته های مهارتی در كشور باشیم .

بیان  با  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
، كلید حل مشكالت  اینكه آموزش های مهارتی 
و  سازمان   این   : گفت  است  كشور  در  اشتغال 
واحد  ، یک هدف  كاربردی  علمی  دانشگاه جامع 
در  آموزی  مهارت  هم  آن  و  كنند  می  دنبال  را 

كشور است .
و  فنی  آموزش  سازمان  مدیران  نشست  درادامه 
علمی  جامع  دانشگاه  مدیران  و  كشور  ای  حرفه 
جهت   ، پیشنهاد  ارائه  و  نظر  تبادل  به  كاربردی 

استقرار نظام آموزش مهارت كشور پرداختند.

بسيج دانشجویي دانشگاه جامع   
علمي- کاربردي, اردوي راهيان نور 

امسال را به صورت کشوري برگزار     
مي نماید

علمي-كاربردي  جامع  دانشگاه  دانشجویي  بسیج 
كشوري  صورت  به  را  امسال  نور  راهیان  اردوي 

برگزار مي نماید.
علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
كاربردی ، ندافیان ، مسئول مركز بسیج دانشجویی 
در  اردو  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  دانشگاه 
و  تبیین  و  شهدا  یاد  داشتن  نگاه  زنده  راستاي 
نهادینه سازی فرهنگ و معارف انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس در بین دانشجویان برگزار می شود. 
وی در ادامه اظهار داشت : این مركز درصدد است 
برنامه  و  ها  استان  های  از ظرفیت  گیری  بكار  با 
ریزی جامع ، كاروان های راهیان نور را به صورت 

كشوري و با استعداد دوهزارنفر برگزار نماید.
جامع  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مركز  مسئول 
در  مند  عالقه  دانشجویان  افزود:  كاربردی  علمی 
پنج مقطع زماني از اول تا هشتم اسفندماه به این 

مناطق اعزام خواهند شد و برای اولین بار در بحث 
دانشجویي  بسیج   ، نور  راهیان  اردوی  محتوایی 
از  گیری  بهره  با  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
كار  شهدا  خادمین  قالب  در  دانشجویان  ظرفیت 
خدمت رسانی به زائرین را در یادمان ها و محل 
های پیش بینی شده انجام مي دهد و دانشجویان 
اعزامي ضمن بازدید از یادمان هاي شهدا و مناطق 
عملیاتي از برنامه هاي بصیرتي ، معرفتي در نظر 

گرفته شده بهره مند خواهند شد.
ندافیان در پایان گفت : ثبت نام از دانشجویان برای 
شركت در این اردو  به صورت متمركز و از طریق 
www.revayatesorkh.ir پایگاه اطالع رسانی

انجام می شود.

 اولين نشست هيئت های مذهبی 
دانشجویی دانشگاه جامع علمی 

کاربردی در مشهد مقدس برگزار        
می شود

دانشجویی  مذهبی  های  هیئت  نشست  اولین 
دانشگاه جامع علمی كاربردی به صورت كشوری 
با حضور مسئوالن ، مداحان و فعاالن هیات های 
مذهبی دانشجویی 17 و 18 اسفند ماه سال جاری 

در شهر مشهد مقدس برگزار می شود.
علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
كاربردی ، حجت االسالم والمسلمین وحید بلندی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  فرهنگی  معاون   ،
با   : افزود  خبر  این  اعالم  با  دانشگاه  در  رهبری 
توجه به این كه در دانشگاه جامع علمی كاربردی 
بیش از هشتاد هیئت مذهبی دانشجویی به ثبت 
رسیده است الزم است مسئوالن، مداحان و فعاالن  
هیئات مذهبی دانشجویی دانشگاه ، آموزش های 
و...  شناسی  مقتل  داری،  هیئت  امور  در  را  الزم 
در  بلندی  والمسلمین  االسالم  حجت  بگذرانند. 
ادامه اظهار داشت : هدف از برگزاری این نشست 
امور هیئت  آموزش های الزم و ضروری در  ارائه 
داری، مداحی و برگزاری مراسم مذهبی در مراكز 

علمی كاربردی است.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
خاتمه  در  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در 
گفت : مداحان ، مسئوالن و اعضای فعال هیئات 
در  شركت  شرایط  از  اطالع  جهت  دانشجویی 

نشست به مراكز علمی كاربردی مراجعه نمایند. 

دسترسي به فایل جزوات آموزشي 
دوره کارداني علمي-کاربردي پودماني 

غيرحضوري مدیریت خانواده

علمي  كارداني  دوره  آموزشي  جزوات  فایل 
خانواده  مدیریت  غیرحضوري  پودماني  -كاربردي 
بر روی پرتال دانشگاه جامع علمی كاربردی ، قابل 

مشاهده است.
علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش هاي  مركز  اعالم  براساس   ، كاربردی 
كلیه   ، دانشگاه  خاص  آموزش های  و  آزاد  عالي 
دانشجویان دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني 
جهت  توانند  می  خانواده  مدیریت  غیرحضوري 
آموزشي دوره كارداني  فایل جزوات  به  دسترسي 
مدیریت  غیرحضوري  پودماني  علمي-كاربردي 
به  مركز  این  رسانی  اطالع  پرتال  به   ، خانواده 
آدرس http://dlearning.uast.ac.ir  مراجعه 
نام  عنوان  به  دانشجویي  شماره  از  استفاده  با  و 
كاربري و شماره شناسنامه )بدون صفرهاي سمت 
شخصي  پروفایل  وارد  عبور  رمز  عنوان  به  چپ( 
خود شده و فایل جزوات آموزشي مورد نظر خود 

را دریافت نمایند.
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خبرهايی از
مرکزآموزش علمي 

کاربردي پيشتازان آئين 
زندگي 

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با 
موضوع والیت مطلقه فقيه همان 

دیكتاتوری آری یا خير 
  كرسی آزاد اندیشی با موضوع والیت مطلقه فقیه 
همان دیكتاتوری آری یا خیر در روز شنبه مورخ 
دی   9 تاریخی  حماسه  با  مصادف   1391/10/9
تعاونی  شركت  كاربردی  علمی  آموزش  مركز  در 
كارشناسان  حضور  با  و  زندگی  آئین  پیشتازان 
محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و  اساتید  از  جمعی  و  كاربردی  علمی  جامع 
مركز  دانشجویی  بسیج  همت  به  و  دانشجویان 
برگزار گردید . این جلسه كه با حضور جمعی از 
دانشجویان و اساتید مركز و هدایت وداوری استاد 
ارجمند جناب آقای محمدزاده كارشناس محترم 
از  كوتاهی  فیلم  نمایش  با  برگزار شد.  نهاد  دفتر 
ایران در روز 9 دی  حضور پر شور امت مسلمان 
با هدف تجدید میثاق با رهبر معظم انقالب آغاز 

گردید. 

  در دنباله با ارائه نظرات موافق و مخالف شش نفر 
از دانشجویان در این خصوص ، دانشجویان دیگر 
نیز نظرات خود را به عنوان پشتیبانی از دانشجوی 
جمیع  نهایت  در  نمودند.  اعالم  اصلی  سخنران 
پایان جلسه جمع  در  داور محترم  توسط  مطالب 
شركت  به  یادبود  رسم  به  هدایایی  و  شد  بندی 
كنندگان فعال ارائه گردید و مقرر شد كرسی ها 
به صورت زنجیره ای و با موضوعات متنوع و مورد 

نظر دانشجویان در این مركز برگزار گردد. 

خانم معصومه ميم پرور فاروجی به 
عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب 

گردید  .
میم  معصومه  خانم 
فارغ  فاروجی  پرور 
كاردانی  التحصیل 
راهنمای  رشته 
آموزشی و دانشجوی 
تحصیل  به  مشغول 
رشته  كارشناسی 
مراكز  مربی  تربیت 
دبستان  از  پیش 
عالی  آموزش  مركز 
كاربردی  علمی 

عنوان  به  زندگی  آئین  پیشتازان  تعاونی  شركت 
دانشجوی نمونه كشوری انتخاب گردید  .

كشوری  نمونه  دانشجویان  از  تجلیل  مراسم  در 
آقای  حضور  با  ماه  بهمن   30 دوشنبه  روز  كه 
آقای  و  محترم  جمهور  رئیس  نژاد  دكتراحمدی 
دكتر كامران دانشجو وزیر محترم علوم تحقیقات 
نهاد  در  واقع  بهشتی  شهید  سالن  در  فناوری  و 
معصومه  خانم  از  گردید  برگزار  ریاست جمهوری 
كشوری  نمونه  دانشجوی  عنوان  به  پرور  میم 
تجلیل گردید.گفتنی است در این مراسم 50 نفر 
از دانشجویان وزارت علوم و 30 نفر از دانشجویان 
وزارت بهداشت به عنوان دانشجوی نمونه كشوری 

تقدیر شدند .

مركز آموزش عالی علمی كاربردی شركت تعاونی 
افتخار  عنوان  كسب  نیز  زندگی  آئین  پیشتازان 
آمیز دانشجوی نمونه كشوری را به خانم معصومه 
میم پرور تبریک گفته و تداوم توفیقات ایشان را از 

درگاه خداوند منان خواستار است .

برگزاری سخنرانی با موضوع » دانشجو و 
نقش آن در کارآفریني« به مناسبت 16 آذر, 

،روز دانشجو 

باموضوع  سخنرانی 
آن  نقش  »دانشجوو 
در كارآفرینی « توسط 
زاده،  دامغانی  استاد 
معاونت  همكاری  با 
دانشجویی  فرهنگی 
مناسبت  به  مركز 
ماه  آذر  فرارسیدن 16 
برگزار  دانشجو  روز  و 
گردید.  در این جلسه 
را  دانشگاه  ایشان 
و  تربیت  اصلی  متولی 
انسانی  منابع  پرورش 
معرفی  متخصص 
با  ایشان  نمودند. 
و  كارآفرینی  تعریف 

بیان خصایص كارآفرین 
از  فراتر  بسیار  و  زندگی  را یک شیوه  ،كارآفرینی 
یک شغل و یا حرفه مطرح كردند . ایشان تاكید 
اگاهی  بدون  جهانی  اقتصاد  در  رقابت  كردند 
لذا  شود  نمی  میسر  روز  تكنولوژی  با  آشنایی  و 
جهت  در  بیشتر  هرچه  تالش  با  باید  دانشجویان 
ارتقاء سطح دانش و توانایی و اعتماد به نفس خود 
كارآفرینی،  برای  ها  فرصت  از  استفاده  بر  عالوه 
اهداف  تحقق  برای  دولتمردان  توانمند  بازوی 

علمی ،اقتصادی و اجتماعی نیز باشند.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس

كارگاه آموزشی مدیریت استرس در روز پنج شنبه 
عضو  فتحی  خانم  استاد  توسط   91/8/25 مورخ 
گروه مشاوره مركز برگزار گردید. در این كارگاه 
از استرس، نحوه شناسایی  ارائه تعریف صحیح  با 
نمایش  به  با  آن,  با  مقابله  راهكارهای  و  استرس 
به  مختلف  های  عكس  و  پوینت  پاور  آوردن  در 
دانشجویان آموزش داده شد و در انتها به شركت 

كنندگان گواهی ارائه شد. 

انجمن علمی دانشجویی رشته مدیریت 
خانواده در هفته خانواده جشنواره خانواده 

را برگزار نمود  

مورخ  یكشنبه  روز  در  خانواده  هفته  مراسم    
خانم  دانشجویان  از  جمعی  حضور  با   91/8/21
دانشجویان  الخصوص  علی  مختلف  های  رشته 
از  نمایشگاهی  برپایی  با  خانواده  مدیریت  رشته 
محل  در  غذا  شیرینی،  هنری،  دستی،  كارهای 
قائم  و  مركز  محترم  ریاست  شد.  برگزار  مركز 
مقام ایشان نیز از نمایشگاه مذكور بازدید به عمل 
آوردند. در این روز سخنرانی توسط خانم شیرین 
زارع پور كارشناس علوم قرآن و حدیث و حافظ 
كل قرآن با موضوع » تاثیرات ماهواره برخانواده« 
مدیریت  رشته  دانشجویان  ادامه  در  و  شد  ارائه 
به  شاطری  خانم  دانشجو  سرپرستی  به  خانواده 
اجرای سرود و دف نوازی پرداختند و سپس خانم 

اكرم محمدی كارآفرین نمونه زن برای دانشجویان 
صحبت نمودند و در پایان مراسم ضمن پذیرایی، 
از دانشجویان شركت كننده تقدیر و تشكر به عمل 

آمد. 

)ع(به  الحسين  عبداله  ابا  هيئت  انتخاب 
عنوان هيئت نمونه مراکز علمی کاربردی

آموزش  )ع(مركز  الحسین  عبداله  ابا  هیئت 
پیشتازان  تعاونی  شركت  كاربردی  علمی  عالی 
علمی  مراكز  نمونه  هیئت  عنوان  به  زندگی  آئین 

كاربردی انتخاب گردید. 

  مراسم تقدیر و قدردانی در روز سه شنبه مورخ 
91/10/19 در سالن همایش دانشگاه جامع علمی 
معاونت  رمضانی  آقا  حاج  حضور  با  و  كاربردی 
و  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  فرهنگی  محترم 
فرهنگی  معاونت محترم  فیض  آقای دكتر  جناب 
دانشجویی دانشگاه جامع و آقایان دكتر قربانی و 
رحمان زاده و مسئولین هیئات دانشجویی برگزار 

گردید. 

برگزاری جشن غدیر به مناسبت فرا رسيدن 
عيد غدیر خم 

خم  غدیر  سعید  عید  مناسبت  به  غدیر  جشن 
آئین  پیشتازان  كاربردی   – علمی  مركز  در 
زندگی برگزار گردید. مراسم جشن غدیر در روز         
پنج شنبه 91/8/11 با سخنرانی حجه االسالم و 
المسلمین حاج آقا وحیدی, نماینده محترم دفتر 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی 
خوانی,  مولودی  والیتمداری،  موضوع  با  كاربردی 

اجرای سرود و مسابقه برگزار شد . 

برگزاری کارگاه سه روزه مهارتهای زندگی 
ویژه دانشجویان خانم متاهل مرکز

كارگاه سه روزه مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان 
مسئول  طبائی  خانم  استاد  توسط  متاهل  خانم 
ماه  آذر  نهم  الی  هفتم  روزهای  در  مشاوره  گروه 
گردید. در  برگزار  مركز  محل  در  جاری  سال 
خاتمه به دانشجویان شركت كننده گواهی شركت 

در كارگاه اعطا گردید .

تهیه و تنظیم: معاونت فرهنگی
نغمه محجوب
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آسيب شناسی شبكه های 
اجتماعی در خانواده ایرانی  

) بخش اول(
در  شهرها  افزون  روز  ی  توسعه  و  گسترش 
به                 توجه   ، اقتصادی  و  جمعیتی  مختلف  ابعاد 
آسیب های اجتماعی را ضروری می سازد. از سوی 
افزون فضاهای شهری و شهر  دیگر گسترش روز 
نشینی به دلیل تغییرات ذاتی كه در خود به هم 
راه دارد،  به گسترش آسیب های اجتماعی منجر 
اجتماعی  های  آسیب  و  مشكالت  این  شود.  می 
دو چندانی,  ابعاد  توسعه  در حال  های  در كشور 
می یابد و در شهر های پر رونق این كشورها این 

معضل شدیدتر می شود..
نهاد  ترین  كوچک  عنوان  به  خانواده 
در  گروه  پذیرترین  آسیب   ، اجتماعی 
به  است  اجتماعی  های  آسیب  برابر 
ها  آسیب  و  مشكالت  اكثر  كه  طوری 
كند  می  پیدا  بروز  ها  خانواده  در  ابتدا 
و در صورت عدم پیشگیری و برخورد نا 
صحیح با آنها ، به درون جامعه نیز رسوخ 
می كند و در این شرایط دشوار دیگر نمی 
را  ها  آسیب  و  مشكالت  راحتی  به  توان 

كنترل كرد.

خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان 
است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده 
نقش  آینده  در  فرد  و عملكرد  ، سالمت  اخالق   ،
شخصیت  چون  عواملی  دارد.  عهده  بر  بزرگی 
والدین، سالمت روانی وجسمانی آنها ، شیوه های 
و  شغل   ، خانواده  داخل  در  شده  اعمال  تربیتی 
فرهنگی  و  اقتصادی  وضعیت  والدین,  تحصیالت 
 ، خانوار  بعد   ، خانواده  سكونت  محل   ، خانواده 
دیگر  متغیر  بی نهایت  و  خانواده  اجتماعی  روابط 
 ، فرزند  شخصیت  دارندكهه  وجود  خانواده  در 
 ، شغلی  آینده   ، او  جسمانی  و  روانی  سالمت 
وضعیت تحصیلی - اقتصادی ، سازگاری اجتماعی 
و فرهنگی ، تشكیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 

همان طوركه روان شناسان معتقدند سالهای اولیه 
آینده  و  بسزایی در رشد شخصیت  نقش  كودكی 
او دارد. بیشتر طرحواره ها و شناخت های كودک 
دوران شكل  این  در  و محیط  اطرافیان   ، از خود 
می گیرد. میزان سالمت جسمانی و روانی كودک 
بسته به ارتباطی است كه خانواده با وی دارد و تا 
 چه حد تالش می كند نیازهای او را برآورده سازد. 
و  عاطفی  لحاظ  از  سنین  این  در  كه  كودكانی 
انواع  به  نمی شوند  تأمین  خانواده  در  امنیتی 
كودكان  این  مشكالت  می شوند.  مبتال  مشكالت 
حرف  و  ها  دروغگویی   ، ها  شیطنت  با    اغلب  
به  توجه  با  و  می شود  شروع  ساده  های  نشنیدن 
و جنایات  ها  بزهكاری  به  نابسامان خانواده  وضع 
زیاد  گیری  سخت  می شود.  منتهی  بزرگسالی 
والدین یا بی توجهی آنها یا ننر و لوس بار آوردن 
كودک و برآورده ساختن كلیه نیازهای منطقی و 
غیر منطقی او شخصیت سالمی را به بار نخواهد 
شخصیتی  تعادل   ، خانواده  خود  سالمت  آورد. 
والدین و آشنایی آنها به اصولی كه می تواند محیط 
خانواده را سالم تر سازد، بسیار حائز اهمیت است.

است.  حساس  بسیار  نوجوانی  مرحله  نیازهای 
تغییراتی  و  تحوالت  سایر  كنار  در  كه  طوری  به 
اتفاق  فرد  در  روانی  و  جسمانی  جنبه های  از  كه 
آن  دیگر  مهم  و  مشترک  ویژگی  می افتد، 

در  وجوانان  نوجوان   طلبی  استقالل   ، دوران 
رشد  طریقی  به  می خواهند  آنان  است.  خانواده 
این  بر  و  كنند  ثابت  خانواده  به  را  استقالل خود 
ایجاد فاصله بین خود و خانواده  به  اساس شروع 
می شود.  نزدیک  همساالن  گروه  به  و   می كنند 
در صورتی كه خانواده در این دوران به كاركردهای 
گسترش  با  باشد،  نداشته  آشنایی  خود  اساسی 
مختلف  های  شبكه  و  جمعی    ارتباط  وسایل 
ماهواره ای ، نخواهد توانست عملكرد تربیتی خود 
را به نحو احسن ایفا نماید و چه بسا كه اقدامات 
نادرست از سوی خانواده ، فضای نامناسب موجود 
در خانواده و غیره ، بیشتر و بیشتر  نوجوان و جوان  
را از محیط خانواده دور ساخته و در صورتی كه 

را  تربیتی خود  نیز كاركرد  خانواده در گذشته 
به شیوه  درست  اعمال 

نكرده باشد  و  
برخوردار   از پختگی فكری كاملی  فرد 
مثل  ناسازگارانه  زمینه های  به  گرایش  با  نباشد  
زمینه ها  سایر  و  افراطی  گروههای  در  عضویت 
 مشكالت فردی و اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد. 
هاي  شبكه  تاثیر  زمینه  در  شده  انجام  تحقیقات 
اجتماعي بر ساختار خانواده اغلب با تاكید بر گروه 
محققان  برخي  شود.  مي  انجام  نوجوانان  سني 
بزرگساالن  و  جوانان  خردساالن،  گروه  معتقدند 
و  نیستند  تهدید  معرض  در  هاي  گروه  میان  در 
مختلف  دالیل  به  نوجوانان  در  خانوادگي  روابط 
رواني  و رضایت  اجتماعي  احساس حمایت  مانند 
در  دارد.  بیشتري  تاثیرپذیري  ها،  شبكه  این  در 
این مقاله  قصد بر آشنایی جوانان وخانواده آنان 
به  نحوه چگونگی استفاده مفید از فضای مجازی          
در  آن  های  آسیب  وتاثیر  اجتماعی  های  شبكه 

زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی می باشد. 

ازآن  وارتباطات  اطالعات  فناوري  اهمیت جایگاه 
امروزه درعصرارتباطات ودر پرتو  جهت است كه 
فناوري  این  از  تنها  نه  اطالعات  فناوري  انقالب 
شود  مي  استفاده  ها  واندیشه  افكار  تبادل  براي 
انسانها تحت  زندگي  وابعاد  امور  از  بسیاري  بلكه 
تاثیر این فناوري است در كشورهاي توسعه یافته 
كمتر  توسعه  درحال  ازكشورهاي  برخي  وحتي 
كه  یافت  توان  رامي  انسانها  زندگي  از  اي  جنبه 
انجام  براي  امروزه  باشد.  قرارنگرفته  تاثیر  تحت 
افراد   فیزیكي  حضور  به  نیاز   كارها  از  بسیاري 
و   اكثر خدمات  امور  الكترونیكي شدن  با  نیست. 
یابه عبارت   امور روزمره زندگي در فضاي سایبر 
اموري  است.  پیگیري  قابل  مجازي  دنیاي  دیگر 
 ، الكترونیک  ،تجارت  الكترونیک  دولت   : مانند  
غیره   و  الكترونیک  آموزش  الكترونیک،  بانكداري 
انتقال  بیانگر  كه  اموراست  این  از  ای   نمونه 
علمي،  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  فعالیتهاي 
دنیاي  سایبریا  فضاي  به  واقعي  دنیاي  از  هنري 

مجازي است. 

ارتباط  وسایل  در  وتحول  تغيير  هرحال  به 
فناوري  »انقالب  تعبيردیگر  یابه  جمعي 
اطالعات« باخلق دنياي جدیدي به نام دنياي 

وشهروندان  حاکميت  بين  تعامل  به  مجازي 
وتوزیع  باهمدیگر  شهروندان  وتعامل 
اي  چهره  وفرهنگي,  هنري  علمي،  اطالعات 
جدید بخشيده است. همه آنچه در یک جامعه 
واقعی است در یک جامعه مجازی نیز رخ می دهد  
مصادیقی  جمله  از  اجتماعی  رفتارهای  آموزش 
است كه در دنیای مجازی مورد توجه  بوده و به 
اجتماعی  های  رسانه  رشد  و  ایجاد  جهت  همین 
از جمله شبكه های اجتماعی حائز اهمیت است. 

استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین ارتباطی 
و ساختار های شبكه ای  مردمی  ، فراهم كننده 
شرایطی است كه توسعه زندگی جمعی در فضای 
نقش  بررسی  بنابراین    دارد  همراه  به  را  واقعی 
عمومی,  های  آگاهی  رشد  در  ها  شبكه  این 
بهداشتی و  همبستگی اجتماعی  مردم یک 
این  در  رو  این  از  است.  توجه  مورد  كشور 
نهاد  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  تحقیق  
خانواده  به عنوان فرصت های پیش روی 
دولتها در استفاده از شبكه های اجتماعی 

مورد بحث قرار می گیرد .

ضمن  جمعي  ارتباط  وسایل  از  هریک 
این كه به لحاظ تسهیل امورآثار مثبتي 
سوء  لحاظ  به  ودارند  داشته  درجامعه 
ممكن  شود,  مي  ازآنها  كه  اي  استفاده 
دنبال  به  جامعه  براي  را  هایي  آسیب  است 
داشته باشند. هرچه وسایل ارتباط جمعي بیشتر 
ازآنها  ناشي  هاي  آسیب  باشند  كنترل  قابل 
وسایل  این  كنترل  قابلیت  وهرچه  كمتراست 
كمترباشد بیشتر مورد سوء استفاده قرارمي گیرند 
وآسیب هاي ناشي ازآنها براي جامعه بیشتراست..

 )social networking( شبكه اجتماعي
چيست؟

یک شبكه  اجتماعي ساختاري اجتماعي است كه 
از گروه هایي ـ كه عموما فردي یا سازماني هستند 
از  نوع  یا چند  به واسطه یک  ـ تشكیل شده كه 
وابستگي ها به هم متصل اند. شبكه هاي اجتماعي 
كاركرد  پیچیده،  اطالعاتي  جامعه  یک  بستر  در 
با  و  مي كند  تصویر  را  )همگرایي(  شبكه  موثر 
نگاهي دقیق تر، جامعه تركیبي است از شبكه هاي 
درون  شبكه  سازمان ها،  میان  شبكه هاي  متعدد: 
سازماني، شبكه هاي شخصي، شبكه هاي رایانه یي 
و عالوه بر این ها شبكه هاي فرا مرزي و اطالعات 

مي شود.فضای  جاري  بزرگراه ها  همین  طریق  از 
از  جدیدي  اجتماعات  شكل گیری  مجال  مجازی 
كاربران  روابط  چند  می كند.هر  فراهم  را  كاربران 
فضای مجازی رابطه ای با واسطه است و نه رودررو؛ 
تمایل  اینترنت  كنندگان  مطالعه  از  بسیاری  اما 
جمع  به  اشاره  برای  "اجتماع"  اصطالح  از  دارند 

آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد 
مشکالت و آسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا 
و در این شرایط دشوار دیگر نمی توان به راحتی 

مشکالت و آسیب ها را کنترل کرد.
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تالش های  میان  این  كنند.در  استفاده  كاربران 
دامنه  و  حوزه  تا  است  انجام  درحال  متعددی 
برای  را  اصطالح  این  جدید  كاربردهای  معنایی 
روشن  مجازی،  فضای  كاربران  تجمعات  به  اشاره 

سازد.

قابليت های شبكه های اجتماعی

استقبال از شبكه های اجتماعی از آن روست كه 
نیازهای  اغلب  برای  اینترنتی می توانند  كاربران 
مناسب  پاسخ  وب سایت ها  این  در  خود  آنالین 
بیابند. در شبكه های اجتماعی كاربران می توانند 
بسازند  خودشان  برای  شخصی   پروفایل های 
و  عالقه مندی ها  تصاویر،  مشخصات،  شامل  كه 
سایر موارد این چنینی است. اما شبكه ای شدن 
كه  می شود  آغاز  جایی  از  وب سایت ها  این 
و  می كند  تهیه  دوستان  از  لیستی  كاربر  هر 
متصل  یكدیگر  به  شخصی  پروفایل های  این 
می شوند. هر كاربر می تواند دوستان و آشنایانی 
كه در همان شبكه اجتماعی حضور دارند را به 
بیفزاید. همچنین كاربران  لیست دوستان خود 
می توانند با جست وجو در پروفایل های كاربران 
جدیدی  افراد  با  آنها  مشخصات  مشاهده ی  و 
آشنا شوند و لیست دوستان خود را گسترده تر 
شبكه های  امكانات  ابتدایی ترین  اینها  كنند. 
در سال های  این وب سایت ها  و  است  اجتماعی 
در  بیشتری  گزینه های  تا  كرده اند  تالش  اخیر 
امكاناتی شبیه  قرار دهند.  اختیار كاربران خود 
نوشتن  برای  میكروبالگ ها  و  وبالگ ها  به 
فضایی  و  روزانه  یادداشت های  و  كوتاه  مطالب 
دادن  قرار  برای  عكس  سایت های  به  شبیه 
چت  به  شبیه  فضایی  ایجاد  شخصی،  تصاویر 
برای گفت وگوهای فوری میان كاربران، قابلیت 
اتاق های گفت وگو و صفحات هواداری  ساختن 
شبیه به فروم های اینترنتی از جمله ساده ترین 
این امكانات است. شبكه های اجتماعی متناسب 
دیگری  امكانات  فعالیت شان  موضوع  نوع  با 
بازی های  اینترنتی،  خبرخوان های  قبیل  از 
آنالین، قابلیت آپلود كردن ویدئوها و فایل های 
كامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه های 
بدین  دارند.  گزینه های شان  در  نیز  را  شخصی 
ترتیب می بینیم كه اغلب امكاناتی را كه كاربران 
اینترنتی پیش از این از طریق مراجعه به چندین 
وب سایت كسب می كردند، یک جا در شبكه های 
اجتماعی دریافت می كنند. پس بی دلیل نیست 
كه كاربران بخش قابل توجهی از زمانی را كه در 
اجتماعی  در شبكه های  می برند  به سر  اینترنت 

حضور دارند.

اینترنت  برپایه  اجتماعی  شبكه های  امروزه 
بین  در   myspace و   facebook قبیل  از 
این  بسزایی كسب كرده اند.  كاربران محبوبیت 
شبكه های اجتماعی درعین حال كه فضاهایی 
پیدا  دوستان جدیدی  افراد  درآنها  كه  هستند 
می كنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان 
تغییرات زندگی شان قرار می دهند، مكان هایی 
برای تبادل نظرند كه در آنها كاربران عقاید و 
نظرات خود را با هم به اشتراک می گذارند.این 
در  خود  امثال  با  بتواند  كاربر  یک  كه  قابلیت 
كشورهای دیگر جهان ارتباط برقرار كند باعث 
می شود تا این شبكه ها به مكانی تبدیل شوند 
كه در آنها ایده های جدید معرفی شده و مورد 

بحث قرار  گیرند
آرزو فاتحی   

 كارشناس ارشد علوم اجتماعی

Fatehi_j1390@yahoo.com

یک تجربه از تدریس
به  دادن  انگیزه  تدریس،  در  بحث  یک   
حركت  دارد،  انگیزه  فراگیر  وقتی  دانشجوست. 
و  گذارد  می  وقت  رود.  می  پیش  و  كند  می 
انرژی صرف می كند؛ یعنی پشتكار دارد. وقتی 
نكند،  احساس  ضرورت  درس،  برای  دانشجو 
دانشجویان  ندارد.  آن  ی  مطالعه  به  ای  عالقه 
علمی ـ كاربردی معموال به درسهای عمومی از 
جمله ادبیات فارسی اهمیت نمی دهند و نسبت 
شنویم  می  و  بینیم  می  اند.  تفاوت  بی  آن  به 
به  »باری  به چشم  درسها  این  به  فراگیران  كه 
عریضه«  نبودن  خالی  »برای  یا  و  جهت«  هر 
درسهای  دانشجویان،  وغم  هّم  كنند.  می  نگاه 
تخصصی اند وآنان براین باورند كه از درسهای 
عمومی به هر حال نمره می گیرند. این جاست 
كه الزم است مدرس، قبل از آموزش، برای 
انگيزه دادن فراگيران وقت بگذارد. ابتدا به 
آنان نگرش بدهد تا ضرورت  وجود این درسها را 
درک كنند و بعد برای یادگیری آنان اقدام كند

 خشت اول گر نهد معمار كج  

  تا ثریا می رود دیوار كج

در  عمومی  فارسی  مدرس  عنوان  به  نویسنده   
جلسه ی اول هر دوره ی آموزشی ابتدا 

زبان  یعنی  درس؛  عنوان  تعریف 
وادبیات فارسی را به بحث می 
ادبیات  چیست؟  زبان  گذارد. 
شباهت  و  ها  تفاوت  چیست؟ 
های آنها كدام است؟... سپس 

درباره ی اهمیت زبان و ادبیات 
فارسی بحث می كند و تالش می 

كند فراگیران را از سطحی نگری به 
فارسی عمومی باز دارد و تاثیر آن را بر پرورش 

خالقیت، تفكرو قدرت فراگیر، نمایان كند.

     بنابراین تعریفی از تفكر خالق ارایه می كند: 
تفكر همگرا همان استدالل یا تفكر منطقی است 
كه به دنبال یک جواب صحیح می گردد در حالی 
های  حل  راه  به  خالق  تفكر  یا  واگرا  تفكر  كه 
زبان  كند.  می  توجه  مسئله  یک  برای  مختلفی 
خالقیت  پرورش  در  تواند  می  فارسی  ادبیات  و 
این  هدفهای  از  یكی  باشد.  داشته  مهمی  نقش 
خالق  تفكر  به  دانشجویان  كردن  وادار  درس 
است. این هدف الف( با آموزش كسب مهارت در 
با نمونه  جنبه های مختلف زبان و ب( آشنایی 
هایی از ادبیات فارسی دنبال می شود و غرض از 

این دو تقویت نیروی تخیل و تفكر است 

ز روی سبزه صبا مشت شبنمی برداشت 

   برای زینت گردون به آسمان افشاند

  و در ادامه می گوید:  ابزار زبان الزمه ی 
تفكر و اندیشه است و از طریق آموزش زبان 
و به تبع آن ادبيات می توان تفكر خالق را 
پرورش داد و به كمک زبان به عمده ترین عنصر 

یک متن ادبی؛ یعنی پیام آن پی برد. پس ادبیات با 
خالقیت سروكار دارد. قاعده ی درست فكر كردن؛ 
یعنی دستیابی به تفكر منطقی، از راه مشاهده و 
تعقل و استدالل و سنجش حاصل می شود و این 
موارد به قلمرو زبان و آموزش آن مربوط می شود؛ 
زیرا فكر یعنی زبان و زبان یعنی فكر. آیا می 
توانید بدون زبان فكر كنید؟ بی آنكه ذهن شما از 

واژگان بهره گیرد. زبان ابزار تفكر است.

     زبان نیرومند سازنده ي انسان نیرومند است؛ 
بنابراین غفلت از این نعمت بزرگ الهي، به معني 
است  بسیاري  تواناییهاي  و  فرصتها  دادن  ازدست 
كه به بركت زبان شیوا و بیان رسا حاصل مي شود. 
هركه ناتوان از گفتار موثرباشد سرخورده می شود.

به هر نسبت كه در عرصه هاي بزرگ تر و وسیع 
تري در زندگي و جامعه حضور پیدا كنید نیاز به 
كالم مقتدر و توان زباني باال را بیشتر احساس مي 
راز  موثر  و  نافذ  نوشتن و سخن گفتن  كنید. 

رشد و تعالي در زندگي اجتماعي است .

خوب  همچون:  نتایجي  زبان  در  مهارت  كسب 
فهمیدن، تندخواني، تقویت حافظه، سهولت تفكر 
و  نوشتن  روان  حاضرجوابي،  استدالل،  سرعت  و 
اقناع  و  دیگران،  در  نفوذ  بجاگفتن،  شیواگفتن، 
به  را  و گو  و گفت  پیروزي در بحث  و  مخاطبان 
همراه مي آورد.                                                                         

  هر چه دانش زبانی خود را گسترش دهید ذهن 
هر  دنيای  زیرا  شد؛  خواهد  تر  بزرگ  وجهانتان 
فضای  زبان  اوست.  زبان  وسعت  به  شخص 
تر  بزرگ  زبان  در  است.  خالقیت  و  اندیشیدن 
راحت تر فكر می كنید، تندتر استدالل می كنید 
و روان تر سخن می گویید و شیواتر می نویسید.      
زبان عالوه بر عناصر واژگاني و نحوي، 
داراي زمینه هاي غني فرهنگي و 
ملي است؛ مانند مثل و تمثیل، 
اشارات  ها،  اسطوره  ها،  كنایه 
دیني،  و  ملي  تلمیحات  و 
و  تاریخي  قصص  و  حكایات 
ملي، سنتهاي ادبي و شعري . 
و  فرهنگي  اطالعات  از  استفاده 
و  افزاید  مي  كالم  بالغت  بر  زباني 
را فراهم  تاثیر در مخاطب  زمینه ي فرهنگي 
مي كند. این عناصر، گنجینه هاي تجربه اند. در 
نهفته  اجتماعي  ي  تجربه  قرنها  مثلي،  هر  پس 
هاي  پشتوانه  این  به  متكي  كه  نوشتاري  است. 
یابد چراكه  بیشتري مي  مقبولیت  باشد  فرهنگي 
بر باورها و تجربه ها ی آشنای دیرین مردم تكیه 

می كند. 

    در آخر باید گفت: شروع هر كاری مهم است 
با شناخت و هدف گذاشته شود،  كار  بنای  اگر   .
ادبیات  و  زبان  تدریس  آید.  مي  وجود  به  انگیزه 
دارد.  شناخت  به  نیاز  كاری  هر  مثل  هم  فارسی 
می توان شناخت را با تعریف زبان و ادبیات شروع 
كرد وبا مقایسه آنها و بیان تفاوت ها وشباهت ها 
ادامه داد. بعد هدف هریک را به بحث گذاشت و     
درباره ی اهمیت زبان و ادبیات فارسی گفتگوكرد.  

رویا بیدی 

كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

ياد  با  کار  هر  اول 
با  هرکار  دوم  و  خدا 

انگيزه! داشتن 

دانشجو برای درس، وقتی 
ضرورت احساس نکند، 

ندارد

4آیين زندگي



تا به حال دقت كرده اید برخي مواقع كه به پزشک 
كارهاي  مي خواهد  شما  از  كنید  مي  مراجعه 
عجیبي انجام دهید؛ مثاًل بیني تان را لمس كنید و 
بعد هم یادداشت هایي در دفترچه خود یادداشت 
مي كند. حتماً در این گروه موارد با خود مي گویید 
دارد  اما تست هایي وجود  كار مي كند!  دكتر چه 
اند. در ادامه  كه با موضوعات فیزیكي در ارتباط 
حال  در  خودتان  كه  تست ها  این  از  نمونه  چند 
شده  آورده  دهید  انجام  را  آنها  مي توانید  حاضر 

است. كمي تعجب آورند اما انجام شان دهید. 

تست اندازه گيري انگشت
كاربرد تست: تشخیص آرتروز و دیگر انواع 

بیماري هاي مشابه
نحوه انجام تست: دست هاي تان را صاف 
و  دهید  قرار  سطح  یک  روی  كشیده  و 
خوب به اندازه انگشتان خود بنگرید. آیا 
انگشت  از  كوتاه تر  سبابه  انگشت  اندازه 

حلقه شماست؟
معني این تست چیست؟ تحقیقات جدید 
نشان  انگلیس  ناتینگهام  دانشگاه  در 
سبابه  انگشت  اندازه  اگر  كه  است  داده 
حلقه  انگشت  از  كوچک تر  خانم  ها  در 
برابر  دو  دیگر  خانم هاي  به  نسبت  باشد 
كمرند.  و  زانو  آرتروز  به  ابتال  معرض  در 
كه  دارد  وجود  هم  دیگري  مطالعات 
نشان مي دهد بلند بودن انگشت سبابه 
هورمون  كمبود  از  نشانه اي  مي تواند 

تستوسترون باشد. 
احساس  با  باید  خانم ها  كرد؟  باید  چه 
و  كمر  زانو،  ناحیه  در  درد  كوچک ترین 
شانه به دكتر مراجعه كنند و سعي كنند 
با  را  لبنیات و قرص هاي كلسیم  مصرف 

نظر دكتر افزایش دهند. 

تست الماس
كاربرد تست: بیماري قلبي و عروقي، ریه 

یا دیگر بیماري هاي مشابه
سبابه  انگشت  دو  هر  تست:  انجام  نحوه 

خود را راست نگه دارید سپس آنها را به گونه اي 
روي هم  انگشت  دو  ناخن هاي هر  كه  بچرخانید 
قرار گیرند. بعد هر دو ناخن را روي هم به آرامي 
بفشارید. زماني كه این كار را درست انجام دهید 
یک شكل الماس مانند خیلي باریک و نازک باید 
یعني  باشد؛  داشته  ناخن شما وجود  دو  هر  بین 

سطح ناخن ها نباید كاماًل به هم بچسبند. 
معني این تست چیست؟ اگر ناخن هاي شما كاماًل 
گرد هستند و نمي توانید آنها را روي هم بفشارید 
نشانه اي از بیماري در شما وجود دارد. این بیماري 
وقتي به وجود مي آید كه اكسیژن كافي در زمان 
گردش خون در رگ هاي شما وجود نداشته باشد 

و این یعني نشانه اي از بیماري هاي قلبي.
این حالت  اگر تست شما مطابق  بكنید  باید  چه 

نبود؟
آیا  ببینید  و  كنید  دقت  ناخن هاي تان  به  دقیقاً 
یا  مي بینید  سلولي  تجمع  یا  گره  خود  ناخن  در 
را  انگشت خود  دور  تا  دور  میزان ضخامت  خیر. 
گره  یا  تجمع  نقطه اي  در  اگر  كنید.  اندازه گیري 
متوجه  اندازه گیري  هنگام  باشد  داشته  وجود 

نواحي  در  ناخن  و  انگشت  بودن  نازک  و  ضخیم 
برجستگي،  متوجه  اگر  شد.  خواهید  مختلفش 
تجمع یا گره اي در ناخن هاي تان  شدید حتماً با 
پزشک قلب و عروق مشورت كنید تا مشكل قلبي 

و ریه در شما بررسي شود. 

تست رومبرگ
كاربرد تست: تشخیص بیماري هاي مسموم كننده

كاماًل  را  پاهاي تان  و  بایستید  تست:  انجام  نحوه 
بدن تان  را كنار  بازوهاي تان  قرار دهید.  كنار هم 
قرار دهید سپس چشم هاي تان را ببندید و سعي 
چه  بایستید.  صورت  همین  به  دقیقه  یک  كنید 
یا  دارید  تعادل  كاماًل  مي كنید؟  حس  را  چیزي 
نه؟ حس مي كنید به سمت عقب یا جلو در حال 
افتادن هستید؟ بهتر است هنگام انجام این تست 
از فرد دیگري نیز كمک بگیرید تا حالت تعادلي 
انجام  بهتر  براي  است  بهتر  كند.  نظاره  را  شما 
شدن این تست، خط صافي را در نظر بگیرید و 
انگشت شست خود را روي خط قرار دهید تا از 

هر گونه انحرافي مطمئن باشید. 
و  حالت  تست  این  چیست؟  تست  این  معني 
چگونگي عملكرد حواس شش گانه ما را مي سنجد 
و از این طریق حالت و كیفیت بدن ما را تعیین 
در  بدن  تعادل  و حفظ  ایستادن  مي كند. صحیح 
این حالت نیازمند عملكرد دقیق مفاصل و عضله ها 
و همچنین عملكرد صحیح ستون فقرات و نخاع 
موقعیت  مي شود  باعث  اعضاء  این  است. سالمت 
بدن ما در برابر محیط و حالت بدن سنجیده شود. 
اگر هنگامي كه صاف ایستاده اید و چشم هاي تان 
حفظ  را  خود  تعادل  نمي توانید  بسته اید  هم  را 
ناهماهنگي  نوعي  شما  بدن  در  واقع  در  كنید 
حسي بین اعضاء وجود دارد یا همكاري بین مغز 

و اعضاء مختل شده است. 
این امر مي تواند به علت نوروپاتي دیابت، تصلب 
بافت ها، مشكل در گوش داخلي، مشكالت نخاعي 
از  گاهي  باشد.  مسمومیت زا  بیماري هاي  انواع  یا 
و  مخدر  مواد  مصرف  آزمایش  براي  تست  این 

مسمومیت در بدن نیز استفاده مي شود. 
اگر در تست مشكلي وجود داشت چه كار كنیم؟ 

است  ممكن  كه  بگوییم  هم  را  نكته  این  البته 
این  نتوانید  اما  نباشد  جدي  خیلي  شما  مشكل 
تست را به خوبي انجام دهید. اما اگر عالئم دیگري 
یا  بازو ها  در  خارش  و  سوزش  یا  كرختي  نظیر 
پاهاي تان حس كردید یا احساس كردید در حفظ 
تعادل مشكل دارید حتماً با یک پزشک متخصص 

اعصاب مشورت كنید. 

تست سجده و انگشت کوچک 
كاربرد تست: آرتروز مفاصل

كف دست هاي خود را مانند هنگام سجده رفتن 
كاماًل روي سطح زمین بگذارید سپس دقت كنید 
انگشت كوچک شما كاماًل روي سطح زمین قرار 

گرفته باشد. 
كاماًل  نمي توانید  اگر  چیست؟  تست  این  معني 
مچ  یا  دهید  قرار  هم  كنار  صاف  را  انگشتان تان 
بند  كه  این  یا  ندارد  را  الزم  انعطاف  شما  دست 
انگشتان تان صاف نیستند، این تست نشانه اي بارز 
از وجود آرتروز مفاصل است كه موجب گره دار به 
انگشتان مي شود. عدم  یا كج شدن  نظر رسیدن 
داشتن  نگه  كشیده  و  در صاف  توانایي 
مفاصل  آرتروز  نشانه  كوچک  انگشت 
است، چون انگشت كوچک اولین نقطه 
بیماري  این  اثر  در  كه  است  بدن  در 

عملكردش مختل مي شود. 
تصمیم  كه  این  از  قبل  كرد؟  باید  چه 
بگیرید، با دكتر مشورت كنید و از دیگر 
این  كنید  درخواست  خانواده  اعضاء 
تست را انجام دهند، چون ممكن است 
این بیماري ریشه ژنتیک داشته باشد. 

تست بيني و پاشنه
كاربرد تست: بیماري هاي اعصاب

نحوه انجام تست: بازوهاي تان را صاف 
دست هاي تان  انگشتان  و  دارید  نگه 
دارید.  نگه  كشیده  حالت  در  هم  را 
چشم هاي تان را ببندید و سعي كنید با 
انگشت، بیني خود را لمس كنید سپس 
بالفاصله با دست دیگر این كار را انجام 
دهید. باید بتوانید خیلي راحت و دقیق 

این كار را انجام دهید. 
تست بعدي: دراز بكشید و سعي كنید 
پاشنه خود را در ساق پاي مخالف، باال 

و پایین ببرید. 
تست  این  چیست؟  تست  این  معني 
و  هماهنگي  یعني؛  مورد  دو  واقع  در 
بودن  سالم  از  اطمینان  و  بدن  حركت 
مخچه را بررسي مي كند كه به هماهنگي و حركت 
مناسب و تناسب اعمال حركتي بستگي دارد. اگر 
آرامي  به  و  دقت  به  را  تست  دو  این  نمي توانیم 
ما  در  عصبي  بیماري  نشانه هاي  دهیم،  انجام 
وجود دارد و خطرناک تر این كه ممكن است عدم 
هماهنگي در اعضاء بدن نشانه اي از وجود تومورها 

در مغز باشد. 
از هر گونه تصمیم گیري  باید كرد؟ قبل  چه كار 
این  گوناگون  موقعیت هاي  در  و  بار  چند  ابتدا 
برخي  است  ممكن  دهید.  انجام  را  تست ها 
تأثیر  مغز  عملكرد  بر  مواقعي  در  نیز  خوراكي ها 
بگذارند. پس حتماً چند بار و در زمان هاي مختلف 

این تست را تكرار كنید. 
سمیه سیدآقایی
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از سبوس برنج چه مي دانيد؟
پروفسور منوچهر جعفریان بعد از 45 سال دوري 
و  علمي  یافته هاي  و  بازگشته  وطن  به  وطن  از 
تالش  سال   25 نتیجه  كه  را  خود  آزمایشگاهي 
است با خود آورده است؛ یافته هایي كه در ظاهر 
آن قدر ساده اند كه عمل كردن به آنها شوخي به 

نظر مي رسد. 
او مي گوید: تغذیه صحیح عامل اصلي سالمت و 
عادت غذایي غلط كه در میان ایرانیان تبدیل به 
یک فرهنگ شده است، علت اصلي بیماري هاست. 
غذاها  مي داند.  مردود  را  الغري  رژیم هاي  دنیا 
ربطي به چاقي یا الغري ندارد. تئوري »كم بخور 
این  اما  است  رایج  ایران  در  هنوز  شوي«  الغر 
انسان  تغذیه  است. سوء  رد شده  دنیا  در  تئوري 
در  ما  كه  تغذیه اي  سوء  اثر  در  مي كند.  چاق  را 
ایران داریم، هورمون هایي در بدن ترشح مي شود 
كه این هورمون ها باعث چاقي یا الغري مي شوند. 
امروزه آن رژیم هاي غذایي كه در اروپا و در دنیا 
نیز رد شده است سبب كوتاهي عمر، ریزش مو 
اثر  در  افراد  بدن  زیرا  مي شود،  سالمتي  سلب  و 
این رژیم ها چربي هاي مفید را از دست مي دهند 
و این چربي ها دو ماه بعد با عنوان »یویو افكت« 
برمي گردند. »براي سالمتي تان بخندید، ببخشید 
مي گوید:  جعفریان  دکتر  كنید.«  فراموش  و 
سه  کردن  فراموش  و  بخشيدن  »خندیدن، 

عامل مهم براي سالمت روح و روان است.«
باید بیشتر از میوه ها و سبزي ها استفاده كنیم و 
از گوشت فاصله بگیریم. گوشت در تغذیه جهاني 

روز به روز بیشتر محكوم مي شود. 
در  آورده اند.  روي  گیاهخواري  به  دنیا  تمام 
كشورهاي ژاپن، سوئیس و آمریكا رویكرد غذایي 

به سمت گیاهخواري پیش مي رود. 
پنج عضو بدن هرگز نمي خوابند؛ مغز، قلب، ریه، 

كبد و كلیه ها. 

از  یازده ماه  را روزه مي گیرید و  از سال  یک ماه 
سال را هم شب ها روزه بگیرید و تأثیر آن را در 
سالمتي ببینید. سعي كنید ساعت 6 عصر به بعد 
چیزي نخورید و عصرانه بخورید، زیرا وعده غذایي 
سنگین براي شام باعث مي شود كه قلب با فشار 
بیشتري خون را پمپاژ كند و اعضایي كه در طول 

شب باید استراحت كنند مجبور به كار باشند. 
سبوس، چربي هاي اضافي را همراه صفرا مي گیرد 
و از سیستم گوارش جدا مي كند. همچنین صفرا 
را به جاي اول خود باز مي گرداند و چربي را دفع 
به  هفته  سه  از  بعد  و  بخورید  سبوس  مي كند. 

آزمایشگاه بروید. 
خواهید دید كه كلسترول شما چقدر پایین آمده 
است. سبوس را از نانوایي ها تهیه كنید و هر صبح 
بهترین  كنید.  مصرف  و  حل  شیر  لیوان  یک  در 
سبوس در پوست سیب است كه سرشار از پكتین 
امالح  چربي،  بر  عالوه  نمي دهد  اجازه  و  است 

خطرناک مثل سرب و جیوه در بدن باقي بماند. 
سه عامل عمر را كوتاه مي كند. به گفته پروفسور 
ناامیدي  و  اثبات شده است كه چاقي، بي خوابي 

سه عاملي هستند كه عمر را كوتاه مي كند. 
او در پایان تأكید كرد: »اگر مي خواهید 120 سال 
پختني  غذاي  شب ها  بمانید،  سالم  و  كنید  عمر 

نخورید.«
روح.  تغذیه  و  تغذیه جسم  داریم؛  تغذیه  نوع  دو 
تغذیه جسم نیاز به همان پنج ماده غذایي شامل 
پروتئین ها، كربوهیدرات ها، چربي ها، ویتامین ها و 
امالح است. تغذیه روح هم وابسته به پنج فاكتور 
است كه شامل هدف دار بودن، اعتماد داشتن به 

دیگر انسان ها، اعتقاد، عشق و اراده است. 
معتبر  یافته هاي  طبق  كه  بدانید  است  جالب 
پروفسور، فقدان هر یک از این پنج عامل روحي 
و  مي كند  مخاطره  دچار  جسم  در  را  غذا  جذب 

موجب سوء تغذیه و بیماري مي شود. 
دكتر جعفریان به سبک غلط طبخ غذا در ایران 
اشاره كرد و گفت: »طبخ غذا باعث شده است كه 
سبوس و پوسته ارزشمند گندم یا برنج در ایران 
و  گندم  پوسته  ریختن  دور  با  شود.  ریخته  دور 
برنج با دست خود این پل را خراب مي كنیم. اگر 
به آزمایشگاه بفرستید،  را  برنج آبكشي شده  آب 

مي بینید كه سرشار از ویتامین 1B است. 
تمام امالح و نیاز بدن در پوست گندم است كه 
قرار  مرغ ها  اختیار  در  و  جداسازي  پوست  این 
مي كند.  كوتاه  را  زندگي  سفید  آرد  مي گیرد. 
دسته  دو  آزمایشگاه  در  آزمایشي  فرآیند  در  ما 
موش را انتخاب كردیم. به یک دسته آرد سفید 
اما  از دو هفته مردند  بعد  دادیم و همه موش ها 
با  دیگر گندم  به موش هاي دسته دوم در سالن 
سبوس داده شد كه بعد از دو هفته مي جهیدند. 
كشنده  سفید  آرد  كه  مي شود  ثابت  بنابراین 
است. در كشور سوئیس سبوس گندم یا برنج در 
بسته هاي كوچک به قیمت یک فرانک فروخته 
مي شود. در ایران مشاهده كردم كه سبوس ها در 
كیسه هاي بزرگ مقابل نانوایي قرار دارد. با خود 
گفتم چه نانوایي ثروتمندي ... از او پرسیدم چند 
گرمي از این سبوس ها را به من مي دهید. گفت: 
این جا  را  كیسه  این  گفت:  نانوا  بردارید.  را  همه 
كنیم.  استفاده  آن  از  زمستان  در  كه  گذاشتیم 
ما این سبوس ها را كف زمین مي پاشیم تا مردم 

زمین نخورند. 
سبوس، بدن مان را چربي زدایي مي كند و او تأكید 
زندگي  در  سبوس  بدانند  مردم  »اگر  مي كند. 
روزمره چه خاصیتي دارد هرگز این برخورد را با 

این ماده حیاتي نخواهند داشت.«

عسل درمان سرفه
عسل در درمان سرفه هاي شدید بسیار مؤثر است 
به طوري كه دو قاشق چایخوري عسل قهوه اي و 
غلیظ بسیار مؤثرتر از داروهاي بدون نسخه ضد 
را  شدید  سرفه هاي  دفعات  شدت  و  است  سرفه 
اكسیدان هاي  آنتي  مي دهد.  كاهش  كودكان  در 
موجود در عسل و عوامل ضد میكروبي آن، التهاب 
آرام  را  بیمار  و  مي دهد  كاهش  را  گلو  بافت هاي 
البته در صورتي است كه عسل طبیعي  مي كند. 

باشد. 

شكالت تلخ موجب کاهش فشار خون 
مي شود

مصرف روزانه شكالت تلخ مي تواند به پایین آمدن 
فشار خون كمک كند. خوردن شكالت به صورت 
روزانه به ویژه شكالت تلخ مي تواند فشار خون را 
پایین بیاورد. فالونول موجود در كاكائو به كاهش 
فشار خون كمک مي كند و مصرف روزانه شكالت 
ورزش  اندازه  به  مي تواند  فالونول  از  شده  غني 
كردن در پایین آوردن فشار خون مفید باشد. این 
تأثیر در مورد مبتالیان به فشار خون باال و هم در 
مورد افرادي كه فشار خون طبیعي دارند، صادق 

است. 
در واقع فالونول موجود در دانه هاي كاكائو ماده اي 
به نام اسید نیتریک در بدن آزاد مي كند و موجب 
نتیجه  در  كه  مي شود  عروق  شدن  شل  و  آزاد 
خون  فشار  شد.  خواهد  خون  فشار  افت  موجب 
باال امروزه یكي از بیماري هاي شایع و خطرناک 
در جهان است به طوري كه با 45 درصد از موارد 
بیماري هاي قلبي و  از موارد  سكته و 74 درصد 

عروقي ارتباط دارد. 
مواد قندي محكم ترین دندان ها را تخریب مي كند.

اندازه  و  تعداد  نظر  از  اگرچه  انسان  دندان هاي 
به  اما  نیست  مقایسه  قابل  كوسه  دندان هاي  با 
لحاظ استحكام از دندان كوسه چیزي كم ندارد 
پس  متخصصان  است.  محكم  اندازه  همان  به  و 
و  انسان  دندان  میكروسكوپي  ساختار  مقایسه  از 

كوسه به نتایج شگفت انگیزي دست یافتند. 
این  دندان هاي  كه  وجودي  با  متوجه شدند  آنها 
شكارچیان هولناک اقیانوس ها با الیه اي فوق العاده 
مستحكم از میناي دندان پوشیده شده است اما 
استحكام آن بیشتر از استحكام دندان هاي انسان 

نیست. 
دندان  اندازه  به  انسان  دندان هاي  كه  این  علت 
كوسه محكم است، ساختار میكروسكوپي خاص و 

استثنایي دندان هاي انسان است. 
شامل  انسان  دندان هاي  در  موجود  بلورهاي 
وسیله  به  بلورها  این  و  است  ویژه اي  چیدمان 
و  مي چسبند  محكم  هم  به  خاص  پروتئین هایي 
مي كنند.  جلوگیري  دندان  در  خوردگي  ترک  از 
دندان هاي كوسه هرگز دچار پوسیدگي نمي شود 
و علت آن این است كه دندان هاي كوسه همواره 
كه  این  باالخره  و  است  دریا  شور  آب  در  غرق 

كوسه ها هرگز قند و شیریني نمي خورند. 

سمیه سیدآقایی
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حكایت
روزگاری یک كشاورز در روستایی زندگی             می 
پیرمرد قرض  ازیک  را كه  باید پول زیادی  كردكه 
گرفته بود، پس می داد.كشاورز دختر زیبایی داشت 
وقتی  را داشتند.  او  با  ازدواج  آرزوی  ها  كه خیلی 
نیست  قادر  كشاورز  شد  متوجه  كار  طمع  پیرمرد 
و  كرد  معامله  یک  پیشنهاد  بدهد،  پس  را  او  پول 
گفت اگر با دختركشاورز ازدواج كند بدهی او رامی 
بخشد. دختر از شنیدن این حرف به وحشت افتاد 
و پیرمرد كالهبردار برای اینكه حسن نیت خود را 
من  كنیم،  می  كاری  یک  اصال  گفت:  بدهد  نشان 

یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه دركیسه 
ای خالی می اندازم، دختر تو باید با چشمان بسته 
یكی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را 
بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده 
می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد الزم 
نیست كه با من ازدواج كند وبدهی نیز بخشیده می 
شود، اما اگر او حاضر به انجام این كار نشود باید 
این گفت وگو در جلوی خانه  برود.  زندان  به  پدر 
سنگریزه  از  پر  آنجا  زمین  و  شد  انجام  كشاورز 
بود. در همین حین پیرمرد خم شد ودو سنگریزه 
برداشت. دختر كه چشمان تیزبینی داشت متوجه 
شد او دوسنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل 
كیسه انداخت. ولی چیزی نگفت ! سپس پیرمرد 
ازكیسه  را  آنها  از  یكی  كه  خواست  دخترک  از 

بیرون بیاورد. 

تصور كنید اگر شما آنجا بودید چه می كردید؟ 
چه توصیه ای برای آن دختر داشتید؟ اگر خوب 
موقعیت را تجزیه وتحلیل كنید می بینید كه سه 

امكان وجود دارد :

1ـ دخترجوان باید آن پیشنهاد را رد كند. 

كه  دهد  نشان  و  دربیاورد  را  سنگریزه  دو  هر  2ـ 
پیرمرد تقلب كرده است.

3ـ یكی ازآن سنگریزه ها ی سیاه را بیرون بیاورد 
و با پیرمرد ازدواج كندتا پدرش به زندان نیفتد.

این  هدف  كنید.  فكر  شرایط  این  به  ای  لحظه 
تفكری  و  تفكرمنطقی  بین  تفاوت  ارزیابی  حكایت 
است كه خالق نامیده می شود. معضل این دختر 
جوان را نمی توان با تفكر منطقی حل كرد. به نتایج 
هر یک ازا ین سه گزینه فكر كنید، اگر شما بودید 
چه كار می كردید؟! و این كاری است كه آن دختر 

زیرک انجام داد : 

آن  از  یكی  و  برد  كیسه  داخل  به  را  خود  دست 
ناشی  با  و  سرعت  به  و  برداشت  را  سنگریزه  دو 
بازی، بدون این كه سنگریزه دیده بشود، وانمود 
افتاده.  زمین  به  و  لغزیده  دستش  از  كه  كرد 
سنگریزه  انبوه  بین  در  سنگریزه  آن  پیداكردن 
های دیگرغیرممكن بود. درهمین لحظه دخترک 
گفت : آه چه قدر من دست وپا چلفتی هستم! اما 
داخل كیسه  كه  را  ای  اگرسنگریزه  نیست.  مهم 
ای  سنگریزه  شود  می  معلوم  دربیاوریم  است 
و  است....  بوده  رنگی  چه  افتاد  من  ازدست  كه 
بود،  سیاه  بود  كیسه  در  كه  ای  سنگریزه  چون 
پس باید طبق قرار، آن سنگریزه سفید باشد. آن 

پیرمرد هم نتوانست به حیله گری خود ادامه دهد 
و  پذیرفت  اجبار  به  بود  گذاشته  كه  را  وشرطی 
كرده  حیرت  نتیجه  ازاین  كه  دخترنیزتظاهركرد 

است. نتیجه ای كه 100 درصد به نفع آنها بود.

پیچیده  مشكالت  برای  حل  راه  یک  همیشه  1ـ 
وجود دارد.

زاویه  از  این حقیقت دارد كه ما همیشه  2ـ 
خوب به مسایل نگاه نمی كنیم. 

3ـ هفته شما می تواند 
ایده  افكار و  از  سرشار 
تصمیم  و  مثبت  های 

های عاقالنه باشد

www.rozane.com.

مردی خواهد آمد 
مردی كه شبیه به كسی نیست 

زمین در انتظار قد م هایش تا صبح بیدار است 

آسمان هنوز پا برجاست وخورشید درخشش نورانی 
سیمای خود را حفظ می كند

مردی خواهد آمد 

از تبار عاطفه در سایه اش عشق خدا ، ناجی انسان 
با رحمتی فراوان . 

دیگر از پلیدی ها هراسی نیست 

دعاها ، تا سحر همیشه باقی است 

مردی از دیار یاری می آید كه همه در انتظارش تا 
سحر گاه به نیایش می نشینند . 

مردی خواهد آمد 

ازجاده های روشن وسبز زمان در پی عشق وامید با 
وصال یار خواهان می رسد

 انتظار ، انتظار ، انتظار

انتظارسخت ودلم دلتنگ است 

انتظار نامی كه نامش مهدی )عج ( است

دانشجو : هنگامه امین زاده 

حق نام دیگر من بود
    پیش از آنكه انسان پا بر زمین بگذارد، خدا تكه 
ای خورشید و پاره ای ابر به او داد و فرمود: آی، ای 
انسان زندگی كن و بدان كه در آزمون زندگی این 

ابر و این خورشید فراوان به كارت می آید.

گوید، پس خدا  می  كه خدا چه  نفهمید  انسان    
خواست تا گره ندانستنش را قدری باز كند.

و  كفر  ابزار  خورشید  این  و  ابر  این  گفت:  خداوند 

باطل  و  حق  از  آكنده  من  توست.زمین  ایمان 
است، اما اگر حق را دیدی، خورشیدت را به در 
بود.  آنگاه مومن خواهی  تا آشكارش كنی؛  كش 
اما اگر حق را بپوشانی، نامت در زمره ی كافران 

خواهد آمد.

انسان گفت: من جز برای روشنگری به زمین 
این ابر هیچ گاه به نمی روم و می دانم 

نخواهد آمد كارم 
انسان به دنیا 

آمد، اما هر گاه 
حق را پیشاروی 
خود دید، چنان 
هراسید كه 
خورشید از 
دستش افتاد. 
حق تلخ بود، حق 
دشوار بود و ناگوار . حق سخت و 
سنگین بود. انسان حق را تاب نیاورد.

پس هربار كه با حقی رویارو شد، آن را پوشاند، تا 
زیستنش را آزاد كند.

فرشته ها می گریستند و می گفتند: حق را نپوشان، 
حق را نپوشان، این كفر است.

فرشته  بود كه صدای هیچ  هزاران سال  انسان  اما 
ای را نمی شنید.

انسان كفران كرد و كفر ورزید و جهان را ابرهای 
كفر او پوشاند.

روز  اما  گشت.  خواهد  باز  خدا  نزد  به  انسان 
واپسین او »یوم الحسره« نام دارد. و خدا خواهد 
گفت: قسم به زمان كه زیان كردی، حق نام دیگر 

من بود.

منبع :»عرفان نظر آهاری، پیامبری از كنار خانه 
ما رد شد« 

هميشه یک راه حل 
برای مشكالت پيچيده 

وجود دارد.

انسان به نزد خدا باز خواهد گشت. 

اما روز واپسين او »یوم الحسره« نام دارد. 

و خدا خواهد گفت: قسم به زمان که زیان 

کردی، حق نام دیگر من بود.
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