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در جهان بال و پر خویش گشودن آموز      که پریدن نتوان با پر وبال دگران
اقبال الهوری

آیین زندگي

حذف کنکور در دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی 

  از مهر ماه امسال پذيرش دوره های دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در 
نظام های پودمانی و ترمی بدون آزمون و بر اساس 

سوابق تحصيلی است . 
علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  آموزشی  معاون  برزويی  دکتر  کاربردی، 
جامع علمی کاربردی با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
ابتدا  از  که  واقعی  پودمانی  نظام  به  پودمانی  نظام 
بوده،  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  اصلی  هدف 
پودمان  يک  فرد  عبارتی  به  و  شد  خواهد  تبديل 
پايان،  در  و  کند  می  تحصيل  را  هدفمند  و  مرتبط 

گواهی پودمان مربوط به آن را دريافت می کند. 
  دکتر برزویی در ادامه خاطر نشان کرد: از 
مهرماه امسال پذیرش دوره های کاردانی 
علمی  جامع  دانشگاه  ترمی  کارشناسی  و 
اساس  بر  صرفاً  و  آزمون  بدون  کاربردی 
سوابق تحصیلی و معدل دیپلم، خواهد بود. 
  وی با بيان اينکه اين نوع پذيرش در دو نيم سال 
انجام خواهد شد، گفت: در نظام  مهر و بهمن ماه 
نيست  اساس کنکور  بر  پذيرش  نيز  پودمانی جديد 
و فرد هر زمانی می تواند يک پودمان تحصيلی را 
در يک مرکز و پودمان ديگر را در زمان ديگر و در 
پودمان  تمام  گذراندن  با  و  بگذراند  ديگری  مکان 
ها  پودمان  تمام  تجميع  امکان   ، فرايندی  طی  ها 

وجود دارد. 

همایش سراسری اندیشه روح اهلل

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با توجه 
به موقعيت معنوی استان به لحاظ وجود شهرستان 
خمين محل والدت بنيانگذار کبير انقالب اسالمی 
و به مناسبت ايام ارتحال ايشان تصميم به برگزاری 
همايشی تحت عنوان انديشه روح ا... باحضوراساتيد 
جامع  دانشگاه  و  استان  دانشگاه های  ودانشجويان 

سراسر کشور نمود.
 

 8/30 ساعت  از   92/3/8 درتاريخ  همايش  اين   
هالل  جمعيت  زيتون  درسالن  ظهر  از  الي13بعد 

احمر استان مرکزی برگزار می گردد.
  از جمله برنامه های در نظر گرفته شده, بازديد از 

بيت امام دربعداز ظهر همين تاريخ است.
 اهداف و ضرورت برگزاری

- شناساندن ابعاد مختلف شخصيتی, علمی, اخالقی 
و........حضرت امام خمينی)ره( به دانشگاهيان
 - بزرگداشت شخصيت ايشان دردانشگاه ها

براساس  دانشگاهيان  سياسی  بينش  ارتقای   -  
ديدگاه امام )ره(

 - تبيين انديشه ها وديدگاه های امام )ره (درحوزه 
های مختلف متناسب بانياز دانشگاهيان

 - تبين وجوه مختلف خط امام به عنوان خط واليت 
فقيه و استمرار حرکت امامت

 - تحليل و ارزيابی برداشت ها وتفاسير متفاوت امام
 - تداوم راه و انديشه های جاودانه حضرت امام )ره(

 - پيگيری مطالبات حضرت امام از دانشگاه ها
 -آگاهی جهانيان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف 

انقالب اسالمی
  محورهای برگزاری

 1- برگزاری مسابقه مقاله نويسی و مسابقه اينترنتی
 2- برگزاری همايش انديشه روح اهلل

 موضوع مقاالت
 1- انديشه امام و حماسه سياسی

 2- انديشه امام و اسالمی کردن دانشگاه ها
 3- انديشه امام و تعليم و تربيت اسالمی

 تاپایان سال، بیش از100 رشته جدید 
برای دوره های تکمیلی بین سطوح 

تحصیلی در قالب پودمان ها طراحی می 
شود .

   
رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : تاپايان 
های  دوره  برای  جديد  رشته  از100   بيش  سال، 
ها  پودمان  قالب  در  تحصيلی  سطوح  بين  تکميلی 

طراحی می شود .

تبيين  همايش  حاشيه  در  پورعباس  عبدالرسول 
جمع  در  اقتصادی  حماسه  در  آموزش  نقش 
اين  در  رشته  شغل  تاکنون12   : افزود  خبرنگاران، 
زمينه تصويب شده است و تا هفته آينده شش شغل 
کار  اين  گفت:  .وی  شود  می  تصويب  ديگر  رشته 
آموزش های  در  انجام می شود که  اساس  اين  بر 
دانشگاهی  قالب  در  و  کرديم  بازنگری  تحصيلی 
مهارتی پيش می رويم .رئيس دانشگاه جامع علمی 
انجام طرح سازماندهی  اينکه  به  اشاره  با  کاربردی 
را  کشور  مشاغل  تمام  می تواند  پودمانی  رشته های 
هدف گذاری کند، افزود : در اين فصل پودمان ها به 

شکل انعطاف پذير در هر نقطه از کشور قابل جابه 
جايی است و دانشجويان ديگر مشکل انتقال مکان 

تحصيل را ندارند.
حوزه  در  البته  کرد:  تصريح  پورعباس  دکتر 
کشور  آموزشی  بخش های  نيز  نظری  آموزش های 
و  می شود  تقويت  می شود،  علم  توليد  به  منجر  که 
حلقه مفقود پيوند صنعت و دانشگاه در آموزش های 
قرار گرفته  توجه  مورد  مهارتی  تکميلی  تحصيالت 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجويان  که  است 
دانشگاه های علمی کاربردی می توانند در پروژه های 

علمی سهيم باشند.
اينکه   اعالم  با  علمی-کاربردی  دانشگاه  رييس 
نظام استادی و شاگردی برای سازمان آموزش فنی 
در  مدت  کوتاه  های  دوره  برگزاری  و  ای  حرفه  و 
قالب دوره های کاردانی پيوسته و کاردانی پودمانی 
اين  آغاز شده است، گفت: در  نيز  علمی-کاربردی 
که  را  مختلف  های  رشته  باتجربه  استادان  نظام، 
ممکن است تحصيالت دانشگاهی نداشته باشند به 
تا به  شکل استاد خبره دانشگاهی جذب می کنيم 

تربيت دانشجو مشغول شوند .
رئيس دانشگاه جامع علمی-کاربردی افزود : در اين 
دستگاه  نظر  مورد  مشاغل  برای  را  افراد  ها   دوره 
های اجرايی تربيت و رشته و محتوای درسی مورد 

نياز را احصا می کنيم .
پورعباس گفت : تالش می کنيم 30 درصد آموزش 
با دانش پايه و 70 درصد ديگر با آموزش در محيط 
مهارت  تحصيل  هنگام  دانشجو  تا  شود  انجام  کار 
تواند  می  و  کند  کسب  را  شغل  نياز  مورد  های 
بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل در همان محل 

مشغول به کار شود .
پورعباس افزود : به همين دليل می بينيم در دوره 
خالی  ها  دانشگاه  در  پذيرش  ظرفيت  نظری  های 
اکنون در پذيرش دانشجو در دوره  می ماند و هم 
های مهارتی در رشته های جديد متقاضيان در صف 
ارشد  به گونه ای که در دوره کارشناسی   ، هستند 

مهارتی خود امسال 8 هزار متقاضی داشتيم .
علمی-کاربردی  جامع  دانشگاه  رئیس 
گفت : مردم متوجه شده اند که اگر هدف 
آنها تولید علم و رسیدن به آموزش عالی 
و  شوند  نظری  های  دوره  وارد  باید  باشد 
داشته  خوب  شغل  یک  گرفتن  قصد  اگر 

باشند باید آموزش مهارتی ببینند .
وی گفت : سهم نيروی انسانی در توسعه اقتصادی 
اين  به  کشورها  همه  و  است  درصد   60 کشورها 
برای  ما  آموزشی  نظام  و  کنند  می  توجه  ظرفيت 
تربيت نيروی ماهر برای شغل به خصوص طراحی 

می شود .
اجرای طرح  با  در حال حاضر  داد:  ادامه  پورعباس 
سازماندهی جديد بيش از 600 مرکز علمی کاربردی 
جديد را سازماندهی کرديم.وی افزود: تحول اساسی 
ديگر بر اين بخش نيز آموزش ضمن خدمت برای 
20 ميليون جمعيت شاخص کشور است ،  به طوری 
مقطع  دو  حداقل  فرد  هر  است  شده  پيش بينی  که 
تحصيلی را در حوزه مهارتی در دوران خدمت خود 

پشت سر بگذارد.
ايجاد 10  از  علمی-کاربردی  جامع  دانشگاه  رئيس 
مرکز رشد در دانشگاه های علمی-کاربردی خبر داد 
و گفت: پيش از اين مراکز رشد در کنار دانشگاه ها 
بود ولی قصد داريم آن را به کارخانجات نزديک تر 

کنيم تا ارتباط بين صنعت و دانشگاه برقرار شود.
تهيه و تنظيم: معاونت فرهنگی

نغمه محجوب

اخبار دانشگاه جامع 
علمي-كاربردي



دیدار رئیس مرکز علمی -کاربردی 
پیشتازان آئین زندگی با رهبر معظم 

انقالب در جمع بانوان فرهیخته 
رئيس مرکز علمی - کاربردی پيشتازان آئين زندگی، 
سرکار خانم ميکائيلی، در آستانه ماه مبارک رجب در 

جمع بانوان برجسته و فعال در بخشهای دانشگاهی، 
حوزوی، مسائل خانواده و زنان، دستگاههای اجرايی، 
فعاليتهای قرآنی، رسانه و سازمانهای مردم نهاد، صبح 
شنبه مورخ 1392/2/21 با حضرت آيت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی ديدار کردند.
لزوم  بر  تأکيد  با  ديدار  اين  در  اسالمی  انقالب  رهبر   
طرح گفتمان اسالمی در مورد زن به صورت تهاجمی و 
طلبکارانه در عرصه بين المللی، »تقويت نهاد خانواده« 
و »احترام و تکريم زن در محيط خانه« را دو نياز مهم 
و فوری جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: زنان فعال 
و کارآمد در جبهه انقالب اسالمی بايد حضور خود را در 

صحنه دفاع از انقالب نمايان تر و پررنگ تر کنند.
 در اين جلسه که دو ساعت و نيم به طول انجاميد مقام 

معظم رهبری به محورهای مهم ذيل اشاره فرمودند:
 - ضرورت اهتمام به جايگاه نهاد خانواده و تقويت اين 

نهاد براساس آموزه های دينی و قرآنی
به  ها  رسانه  و  مسئول  های  دستگاه  جدی  توجه   -  

سياست های تشويقی برای افزايش جمعيت
با  مرتبط  و  انسانی  علوم  های  نوشته  در  بازنگری   -  

مطالعات زنان
های  کارگروه  و  زنان  فقه  عالی  شورای  تشکيل   -  

تخصصی آن
وظايف  و  پايدار  خانواده  تحقيقاتی  الگوی  طراحی   -  

دستگاه های مرتبط با آن
تربيتی  مسائل  مختلف  ابعاد  به  اهتمام  ضرورت   -  
کودکان در چارچوب روش های تربيتی اسالم به دور از 

چارچوب های غيردينی کنوانسيون حقوق کودک
 - نبود متولی خاص در کشور، برای حقوق کودکان

رشته  ايجاد  و  اطفال  فقه  مجموعه  تدوين  لزوم   -  
مطالعات کودکان در دانشگاه ها

 - اهميت توجه ويژه به موضوع عفاف و حجاب در ابعاد 
مختلف و به دور از نگاه های سياسی

 - پيشنهاد عضويت زنان در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام

 - لزوم گسترش دانشگاه های ويژه بانوان
 - تبيين علمی و حقوقی احکام مربوط به زنان در بخش 

ارث و حضانت در مجامع بين المللی
 - و استفاده از ديدگاهها و توان اجرايی مشاورت های 

امور زنان دستگاه های مختلف

برگزاری جلسات شورای راهبردی
آموزش                 مرکز  در  راهبردی  شورای  جلسات 
آئين  پيشتازان  تعاونی  شرکت  علمی-کاربردی 
زندگی با هدف ارتقاء کيفی و کمی برگزار می گردد. 
خانم ميکائيلی رئيس مرکز آموزش علمی-کاربردی 
شرکت تعاونی پيشتازان آئين زندگی اعالم فرمودند 
با توجه به گسترش فعاليت های مرکز برآن شدند 
و  راهبردی  تعيين سياست های  که شورايی جهت 
به منظور نظارت همه جانبه کيفی و کمی بر جميع 

فعاليت های مرکز آموزش عالی تشکيل دهيم . 
از مسئولين، مديران گروه  اين شورا که متشکل    
تشکيل  نوبت  دو  کنون  تا  است  مرکز  مدرسين  و 
گرديده و مقرر شده است حداقل ماهانه يک جلسه 
و  ها  کميته  است  ذکر  به  الزم  البته  گردد.  برگزار 
گروه های کوچکتری متشکل از اعضای اين شورا 
شده  معين  ترنيز  تخصصی  های  رسيدگی  جهت 
است که به تناسب نيازمندی های مختلف چندين 

نوبت در هر نيم سال تشکيل می شوند. 

تجلیل از آقای ناصر شهریاری, 
کارگردان معلول موفق, 

توسط انجمن علمی
 رشته های مربی کم توانان ذهنی 
)معلولین ذهنی ( و مربی کودکان با 
نیازهای ویژه )کودکان استثنائی (

شهرياری  ناصر  آقای  معارفه  و  آشنايی  مراسم 
از  جمعی  حضور  با  موفق  و  معلول  کارگردان 
توانان  کم  مربی  های  رشته  کاردانی  دانشجويان 
ذهنی )معلولين ذهنی ( و مربی کودکان با نيازهای 
ايشان  محترم  خانواده  (و  استثنائی  )کودکان  ويژه 
در روز پنج شنبه مورخ 92/2/19 در مرکز آموزش 
آئين  پيشتازان  تعاونی  شرکت  علمی-کاربردی 

زندگی برگزار گرديد. 
در اين مراسم که به همت انجمن علمی دانشجويی 
رشته های مربی کم توانان ذهنی )معلولين ذهنی ( 
و مربی کودکان با نيازهای ويژه )کودکان استثنائی 
به  مرخصي«  ساعت   24« فيلم  گرديد،  برگزار   )
کارگردانی آقای ناصر شهرياری به معرض نمايش 
پاسخ  و  پرسش  فيلم  نمايش  از  بعد  و  شد  گذاشته 
و  شهرياری  آقای  و  دانشجويان  بين  ای  دوستانه 
پايان  در  و  گرفت  صورت  ايشان  محترم  خانواده 

جلسه از اين عزيزان تقدير و تشکر به عمل آمد

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های 
زندگی زناشویی 

مرکز  در  زناشويی  زندگی  های  مهارت  آموزشی  کارگاه 
در  زندگی  آئين  پيشتازان  تعاونی  شرکت  عالی  آموزش 
مرکز  گروه مشاوره  توسط  مورخ 92/2/16  دوشنبه  روز 

برگزار گرديد.  
  اهداف مورد نظر از اجرای اين کارگاه عبارت بودند از : 
سبک  ارتباطی,  های  مهارت  با  دانشجويان  آشنايی    
های ارتباطی در زندگی زناشويی, عوامل موثر در ارتباط 
زندگی زناشويی, بيان احساسات , ارتباط کالمی و غير 

کالمی وگوش دادن موثر. 
  به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور ارائه گرديد. 

برگزاری نمایشگاه کتاب 

تعاونی  شرکت  کاربردی  علمی  عالی  آموزش  مرکز 
پيشتازان آئين زندگی اقدام به برگزاری نمايشگاه کتاب 

نمود . 
به   92/2/7 لغايت   92/1/31 تاريخ  از  نمايشگاه  اين    
مدت يک هفته در محل مرکز برگزار شد. يکی از هدف 
در  رسانی  اطالع  مرکز،  اين  در  نمايشگاه  ايجاد  های 
زمينه   تازه های کتاب های منتشر شده با موضوعات 
اساتيد  و  دانشجويان  به  و...  تغذيه  حقوق،  :روانشناسی، 

عالقه مند به کتاب و کتابخوانی بود . 
 

برگزاری کارگاه آموزشی 
»مهارت های ارتباط موثر«

مرکز  در  موثر«  ارتباط  های  »مهارت  آموزشی  کارگاه 
آئين  پيشتازان  تعاونی  شرکت  کاربردی  علمی  آموزش 
گروه  توسط   92/2/19 مورخ  شنبه  پنج  روز  در  زندگی 

مشاوره مرکز برگزار شد. 
مدرس  فتحی  خانم  سرکار  توسط  که  کارگاه  اين  در    
کارگاه و با حضور 15 نفر از دانشجويان برگزار گرديد به 
اهميت کسب مهارت های ارتباط موثر به عنوان اصلی 
ترين راه بيان نيازهای فردی و برطرف کردن نياز طرف 
به  موثر  ارتباط  متعدد  های  تکنيک  و  شد  تاکيد  مقابل 
کارگاه  پايان  در  شد.  داده  آموزش  کارگاه  در  حاضرين 
ارتباطی  مشکالت  رفع  جهت  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
به شرکت کنندگان گواهی  برگزار گرديد و  دانشجويان 

حضور ارائه گرديد.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خشم  
 

آموزش  مرکز  در  خشم«  »مديريت  آموزشی  کارگاه   
علمی کاربردی شرکت تعاونی پيشتازان آئين زندگی در 
روز چهارشنبه مورخ 92/2/18 توسط گروه مشاوره مرکز 

برگزار گرديد. 
در    افراد  العمل  عکس  خشم،  علل  کارگاه  اين  در    
موقعيت های خشم برانگيز و ويژگی های افراد ماهر در 

کنترل خشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
  در پايان به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور 

ارائه گرديد.
تهيه و تنظيم: معاونت فرهنگی
نغمه محجوب

از دیروز بیاموز ,برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش
البرت انیشتن 2

آیین زندگي

خبرهایی ازمرکز 
آموزش علمي-کاربردي 
پیشتازان آئین زندگي 
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آیی انتخاب سرکار خانم 

میکائیلی رئیس مرکز 
آموزش علمی- کاربردی و 
مدیر عامل شرکت تعاونی 

پیشتازان آئین زندگی 
به عنوان یکی از بانوان 
برگزیده کشور در سال 

 1392
آموزش                 مرکز  رئيس  ميکائيلی،  خانم  سرکار 
شرکت  عامل  مدير  و  علمی-کاربردی 
تعاونی پيشتازان آئين زندگی از سوی مرکز 
به  جمهوری  رياست  خانواده  و  زنان  امور 
 1392 سال  برگزيده  بانوان  از  يکی  عنوان 

انتخاب گرديدند. 
  در مراسم تجليل از بانوان برگزيده کشور 
نژاد مقام  آقای احمدی  با حضور جناب  که 
 9 دوشنبه  روز  جمهوری  رياست  محترم 
تاالر وحدت  در  ماه سال جاری  ارديبهشت 
برگزار گرديد، سرکار خانم ميکائيلی، رئيس 
مرکز آموزش علمی-کاربردی و مدير عامل 
به  زندگی  آئين  پيشتازان  تعاونی  شرکت 
 1392 سال  برگزيده  بانوان  از  يکی  عنوان 
انتخاب و مفتخر به اخذ لوح تقدير و تنديس 

گرديدند. 

به مناسبت بزرگداشت  روز معلم و روز 
زن و به پاس قدر دانی از 
سرکار خانم میکائیلی 

مادر, الگو و معلم هزاران دانشجو,گزيده 
ای از زندگی نامه ايشان را به عنوان ويژه 

نامه اين دوره از نشريه آيين زندگی انتخاب 
نموده ايم. باشد که با مطالعه آن به حقيقت 

اين بيت آشنا برسيم که:

نابرده رنج ,گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادرکه کار کرد

زندگینامه سرکار خانم میکائیلی
 )رئیس مرکز علمی-کاربردی 

پیشتازان آئین زندگی(
مهرماه  در   ، ميکائيلی  مهرانگيز  خانم    
1328، در خانواده ای فرهنگی متولد شدند، 
شهرستانهای  در  را  ابتدايی  تحصيالت 
و  دادند  ادامه  تهران  و  خوی  تنکابن، 
های  دبيرستان  در  را  متوسطه  تحصيالت 

تهران)نصرت و محمدزاده( به پايان بردند.
عالی  مدرسه  به   1347 سال  در  ايشان    
در  و  شدند  وارد  بهشتی  شهيد  پرستاری 
مهر ماه 1351 پس از فارغ التحصيلی طرح 
خود را در شهرستان شاهرود با سمت مدير 
سمت  با   1354 سال  در  و  آغاز  پرستاری 
در  بردند.  پايان  به  پرستاری  مدرسه  مربی 
کرده  ازدواج  شاهرود،  در  های حضور  سال 

و فرزند اول خود را به دنيا آوردند.

سال 1354 تا 1356 در تهران در بيمارستان 
عفونی  بخش  پرستار  سر  آبادی  فيروز 
کارشناسی  آزمون  1356در  سال  بودند، 
انسيتو  ايران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارشد 
روانپزشکی تهران در رشته روان پرستاری که 
برای  اولين دوره در کشور برگزار می گرديد 
التحصيل  1359فارغ  سال  و  شدند  پذيرفته 
شدند. تا سال 1374 به عنوان عضو هيئت 
علمی در سمت های جانشين رئيس، معاون 
دانشکده  در  مدرس  و  گروه  مدير  آموزشی، 
های پرستاری وزارت بهداشت و درمان و از 
سال 1365 در دانشکده پرستاری و مامايی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمت نمودند.

پی  در   1370 سال  در  ميکائيلی  خانم    
به  مبادرت  اجتماعی  و  فردی  نياز  احساس 
پويش  توانبخشی  و  آموزش  مرکز  تاسيس 
علمی  نگاهی  با  که  ذهنی,  معلولين  ويژه 
و   ، نمودند  توانبخشی  عرصه  به  جديد  و 
و  کار  اين  از  حاصل  های  موفقيت  پی  در 
نياز خانواده های معلولين ذهنی و  احساس 
غير  آموزشی  سيستم  اولين  اجتماعی,  نياز 
در  را  ذهنی  توان  کم  کودکان  ويژه  دولتی 
سال 1373در مقاطع دبستان و طرح جامع 

)معادل راهنمايی( تاسيس نمودند.
اين  در  چشمگير  های  موفقيت  دنبال  به    
عرصه کاری و احساس نيازمندی به تربيت 
نيروی انسانی تخصصی جهت مربيگری در 
عرصه کودکان استثنايی و عادی در مقاطع 
تخصصی  خدمات  ارائه  و  دبستان  از  پيش 
1381مبادرت  سال  در  جامعه،  به  تر  ارزان 
عالی  آموزش  مرکز  تاسيس  مجوز  اخذ  به 

علمی  جامع  دانشگاه  از  کاربردی  علمی- 
های  رشته  اجرای  با  و  نموده  کاربردی   -
مربی بهداشت مدارس و مربی کودک ،کار 
اخذ  از  پس  را  دانشجويان  و  کردند  آغاز  را 
مدرک کاردانی جهت ارائه خدمات به جامعه 

رهنمون شدند .
  در حال حاضر ضمن پا برجايی واحدهای 
روز  موفقيت   ، سابق  توانبخشی  و  آموزشی 
افزون مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی 
و  کاردانی  مقاطع  در  هايی  دوره  اجرای  با 
فارغ  نفر   3170 وجود  با  و  کارشناسی 
جذب  جملگی  که  تاريخ(  اين  التحصيل)تا 
در  آنان  از  کار گشته وحدود70 درصد  بازار 
تحصيل  به  مشغول  تحصيلی  باالتر  مقاطع 

شده اند, ادامه دارد.
عالوه  فعاليت  های  سال  طول  در  ايشان   
خانواده  مشاور  عنوان  به  فوق  اقدامات  بر 
خدمت  ارائه  کودک  های  مهد  مدارس،  در 
کثيراالنتشار  مجالت  در  را  مقاالتی  نموده. 
منتشر ويا درسمينار ها،کارگاههای آموزشی 
و همايش ها ارائه کرده و در چندين برنامه 
عنوان  به  کارآفرينی  و  خانواده  تلويزيونی 
شرکت     منتخب  کارآفرين  و  کارشناس 

داشته اند. 
به موازات اقدامات فوق در سال1384 اقدام 
سبز  مالئک  فرهنگی  موسسه  تاسيس  به 
نمودند و مدير عامل و رئيس هيئت مديره 
تاسيس  به  اقدام  سال1377  هستند.  آن 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی-توانبخشی-

زندگی  آئين  پيشتازان  ورزشی  و  فرهنگی 
کرده و مدير عامل ورئيس هيئت مديره آن 

می باشند.
ذهنی،  معلولين  انجمن  مديره  عضوهيئت   
پرستاری  روان  ،نظام  کشور  پرستاری  نظام 
تعاون  اتاق  ايران،  گران  تعاون  خانه  کشور، 
کشور هستند و در طرح های توسعه آتی، راه 
ايجاد خانه  معلولين،  باشگاه ورزشی  اندازی 
سالمندان و خانه کار معلولين را نيز در دست 

اقدام دارند.
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سبک ترين رژيم غذايی در طی سال را بايد در فصل 
بهار داشته باشيم، بنابراين در تمام وعده های غذايی از 

غذاهای سبک و زود هضم استفاده کنيد.

تمام اجزای خلقت تحت نظام هوشمند آفرينش به 
گونه ای هماهنگ و منظم در حرکت ند، به گونه ای 
که هر تغييری در بخشی از آفرينش، تغييری متناسب 
را در جايی ديگر به دنبال خواهد داشت. بر اين اساس 
با شروع فصل بهار و بازگشت مجدد طراوت و شادابی 

طبيعت، سلول های بدن ما نيز متعاقبًا عملکرد و 
نيازهای جديد و متفاوتی در مقايسه با فصل زمستان 
خواهند داشت. به عبارت ديگر، تغييرات ايجاد شده 
در بدن ما منعکس کننده تغييرات ايجاد شده در 

طبيعت است. ميل و کشش به خوردن مواد غذايی و 
تنقالت خاص در فصول مختلف را که همگی تجربه 
نموده ايم ناشی از همين حقيقت است. البته هرچه 
بيشتر به خوردن مواد غذايی طبيعی و تازه گرايش 

داشته باشيم و کمتر به سراغ خوراکی های صنعتی و 
فست فودها برويم، پيام های طبيعی صادره از بدن را در 
زمان مناسب بهتر درک می کنيم. با چنين ديدگاهی 
بر آن شديم تا در اين مطلب با توجه به ديدگاه های 
طب سنتی که طبی کلی نگر است درباره توصيه های 

تغذيه ای فصل بهار با شما سخن بگوييم.

مزاج بهار

فصل بهار از نظر گرمی و سردی، تری و خشکی در 
اعتدال است و هيچ يک از وضعيت های فوق غلبه ندارد. 
هر چند برخی معتقدند که مزاج بهار گرم و تر است. با 
اين وجود طب سنتی اسالمی، طب آيوروديک و طب 
سنتی چينی همگی بر پاک سازی بدن از مواد زائدی 
که از خوردن غذاهای انرژی زا و گرم در فصل زمستان 

ايجاد شده اند و با گرم شدن تدريجی هوا در بهار و 
تابستان تبديل به سموم و مواد شديداً مضر می شوند، 

تاکيد دارند. به همين منظور برای لذت بردن از طراوت 
بهاری و جلوگيری از سستی و افزايش غلظت خون، 
پيش رفتن به سمت يک رژيم غذايی سبک را توصيه 

می کنند.

طب چینی

به عالوه در طب چينی، انباشته شدن زياد مواد زائد 
در کبد و عدم پاک سازی کبد از سموم، مانع جريان 
يکنواخت خون و انرژی به تمام قسمت های بدن 

می شود و در نتيجه قسمت های ضعيف تر بدن دچار 
بيماری می شوند و يا فرد دچار وضعيت مسموميت 

مزمن )که با عالئمی چون کاهش اشتها، سوء هضم، 
نفخ، خستگی، احساس طعم تلخ، سردرد و تحريک 

پذيری زياد همراه است( خواهد شد.

سبک ترین رژیم غذایی در طی سال را باید 
در فصل بهار داشته باشیم، بنابراين در

تمام وعده های غذايی از غذاهای سبک و زود هضم 
استفاده کنيد, بنابراين فصل بهار زمان پاک سازی 

کبد از سموم است و قطعًا تغذيه صحيح، 
نقش کليدی در اين امر دارد. چنانچه 
کبد از سموم پاک نشود، دريافت غذای 
بيشتر نه تنها باعث سالمتی نمی شود، 

بلکه زمينه بروز بيماری هايی را به ويژه 
در تاندون ها و حتی چشم فراهم می کند. 
ايجاد دمل های چرکی، بثورات پوستی، 

خونريزی از بينی و پارگی برخی رگ های بدن را به 
دليل زيادی خون ناشی از عدم دفع مواد و فضوالتی 
که در طول زمستان در بدن مجتمع شده اند و انتقال 

آن ها به اعضای ضعيف بدن می دانند.
با توجه به آنچه ذکر شد انتظار می رود با رعايت نکات 
ارائه شده در اين مقاله، تأثير چشمگيری در وضعيت 
سالمتی، شادابی و کارايی در فصل بهار داشته باشيم.

طب ایورودیک
در طب ايوروديک معتقدند همان گونه که با گرم شدن 

هوا برف ها آب می شوند، در بدن انسان هم انرژی 
که در فصل زمستان تجمع يافته است بايد از بدن 
پاک شود، بنابراين در بهار چربی به همراه سموم از 
بافت های بدن آزاد شده و وارد جريان خون می شود. 
غليظ شدن خون از سموم و خلط باعث ايجاد حالت 
سستی و خشکی عضالنی، تجمع پالک در عروق، 
افزايش خلط و گاه بروز تب می شود، بنابراين بدن 

نياز دارد که سموم، خلط و چربی های اضافه را در اين 
فصل دفع کند.

نکته 1: در فصل بهار وعده های غذایی سبک 
و زود هضمی داشته باشید

سبک ترين رژيم غذايی در طی 
سال را بايد در فصل بهار 

داشته باشيم، بنابراين در 
تمام وعده های غذايی از 

غذاهای سبک و زود 
هضم استفاده کنيد، 
بنابراين فصل بهار 
زمان مناسبی برای 
شروع رژيم کاهش 
وزن و رهايی از 
چربی های اضافه 

است.
روزه داری سبک 

برای مدت کوتاه )در 
نيمه های فروردين( 

می تواند برای 
پاک سازی کبد مفيد 

باشد.

نکته 2: مصرف این نوشیدنی ها در فصل بهار 
مفید است

 نوشيدن چای زنجبيل تازه و داغ در اين فصل برای 
حذف سموم تجمع يافته و مواد هضم نشده در بدن در 
طی زمستان مفيد است. به عالوه مصرف شربت های 
ليمو، نارنج، آلبالو، به، غوره، انار، سکنجبين، کاسنی و 

زرشک توصيه می شود.

نکته 3: در وعده ناهار از حبوبات و سبزیجات 
استفاده کنید

قبل از وعده ناهار حتمًا صبحانه ای سبک که شامل 
تازه ميوه باشد آب ميوه و چند تکه 

کنيد. برای ميل 
وعده ناهار 

بيشتر از انواع 
لوبيای تازه، 
جوانه های 
ماش، لوبيا، 

عدس و يونجه و سبزيجات 
سبز رنگ جوان مثل ريحان، کرفس، کاهو، 
مارچوبه، اسفناج، باميه، کدو، کلم، برگ سبز تربچه و 
چغندر استفاده کنيد، مثاًل آش جو، آش آب غوره، آش 

تمبر هندی، خورش کدو، بورانی، آش دوغ، آش ماست 
و سوپ سبزيجات. خورش ها و خوراک های سبزيجات 

که بدون سرخ شدن و با ادويه هايی چون ريحان، 
رازيانه، مرزنجوش، رزماری، زيره سياه و شويد طعم دار 

شده باشند، انتخاب های مفيدی هستند.
نوشيدن چای زنجبيل تازه و داغ در اين فصل برای 
حذف سموم تجمع يافته و مواد هضم نشده در بدن 
در طی زمستان مفيد است ميوه های تازه مثل زردآلو، 
انجير، انگور، آلو، انواع توت ها به همراه بادام خام و 
فرنی، تمرهندی ترش يا شيرين، کاهو با سکنجبين 
نيز ميان وعده های مفيدی اند و مصرف آن ها نسبت 
به تنقالت گرم مانند گردو و انواع شيرينی ها ارجحيت 

دارد.

نکته 4: در فصل بهار از این مواد غذایی کمتر 
مصرف کنید

 برای کمک به پاک سازی کبد از غذاهای با طبع 
گرم، تلخ و به ويژه شور بايد پرهيز شود. مصرف کمتر 

گوشت ها به ويژه گوشت قرمز و مواد توليد کننده 
خون، در مقايسه با زمستان ضروری است. مصرف 

مواد و غذاهای چرب و تند در فصل بهار توصيه 
نمی شود.

نکته 5: از میوه ها و 
سبزیجات فصلی 

استفاده کنید

ديدگاهی در بين برخی 
متخصصين تغذيه 

وجود دارد که ميوه ها و 
سبزيجات را بايد متناسب 

با فصل رويش آن ها 
مصرف نمود. بر اساس 

اين نظريه مصرف ميوه ها 
و سبزيجات هر فصل 

در همان فصل می تواند 
بيش از پيش مفيد باشد 
و به پاک سازی بدن از 
سموم تجمع يافته کمک 

کند.

سميه سيد آقايی
رشته تربيت مربی پيش دبستان

www.davoodonlion.com:منبع

تـغـذیه بـهـاری از دیـدگاه 
طب سنتی

در طب ایورودیک معتقدند همان گونه که 

با گرم شدن هوا برف ها آب می شوند، در بدن 

انسان هم انرژی که در فصل زمستان تجمع 

یافته است باید از بدن پاک شود

حضرت علی  )ع( 
فرمودند:  »کمتر خوردن، 

مانع بسياری از بيماری های 
جسم می شود«.

ایشان در حدیثی دیگر فرمودند: 
» پرخوری و پرخوابی، باعث 

فساد و تباهی مزاج و مایه جلب 
عوارض زیان بار است«.
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آیین زندگي

همه خیر و خوبی در خویشتن داری است
امام سجاد)ع(



  آرا صاحبنظران:
شبکه هاي اجتماعي مجازي يکي از مفاهيم تازه وارد در 
ادبيات جامعه شناسي ايران است که در حال حاضر نحوه 
تعامل با آنها مشخص نيست. اين شبکه ها مزايا و معايب 
محققان  از  عده اي  مثال  عنوان  به  دارد،  را  خود  خاص 
معتقدند شبکه هاي مجازي باعث افزايش معاشرت پذيري 
اين تعريف  افرادي مقابل  نيز  مي شود و در سوي ديگر 
باعث  فعلي  اجتماعي  شبکه هاي  معتقدند  و  دارند  قرار 

کاهش ارتباط با خانواده  است.
ارتباطات،  استاد  و  جامعه شناس  نقيب السادات،  سيدرضا 
نقش خانواده را اهرمي  نظارتي و کنترلي مهم برمي شمارد 
و در مورد تاثير اين نهاد در کاربري شبکه هاي اجتماعي 
گروه   مانند  اجتماعي  ديگر  عوامل  از  خانواده  مي گويد: 
همساالن، رسانه يا گروه هاي رسمي مانند نهاد آموزش و 
پرورش و دانشگاه در مواجهه با فناوري هاي جديد، نقش 
موثرتري دارد. مثال خانواده با نظارت داخلي و با امکاناتي 
که در اختيار افراد قرار مي دهد، مانند هزينه اي که براي 
تجهيزات يا استفاده از خدمات اينترنت پرداخت مي کند، 
و  سازماندهي  براي  باشد.  داشته  هم  کنترل  مي تواند 
هويت اين مسئله بايد نظارت خانواده را در اختيار داشته 
الزامات  برخي  داراي  خود  خانواده  اين  که  دوم  باشيم. 
است. مثال نوع خانواده و تعداد افراد، در اين سازماندهي 
موثر است و هرچه تعداد افراد بيشتر باشد، نظارت کمتر 
ارزش هاي  با  مذهبي  خانواده هاي  بنابراين  شد.  خواهد 
آنها  در  آسيب  دارند، پس  بيشتري  نظارت  امکان  ديني 
کمتر است و بالعکس در خانواده هايي با حضور کمرنگ 

را  بيشتري  آسيب هاي  مذهبي،  ارزش هاي 
مشاهده مي کنيم.

اين استاد ارتباطات با اشاره 
به ريشه شبکه هاي اجتماعي 
طوالني مدت  سابقه  و 

است:  معتقد  جوامع  در  آنها 
ماهيتي  نوين  فناوري هاي 
که  زماني  تا  و  دارند  جمع زدا 
به صورت هدفمند به کار گرفته 
مناسبي  کاربرد  نمي تواند  نشود، 

داشته باشد.
اجتماعي  گفته وي شبکه هاي  به 

رايانه اي و عصر  دنياي  به  با ورود 
اين ديجيتال، شکل جديدي پيدا مي کند  ولي 

شبکه ها در گذشته هم بوده  و در واقع همان نظام هاي 
جمعي گذشته اند که معرف پيوندها و گره هاي مختلف 
افراد با يکديگر تحت يک عنوان واحد است. در نتيجه 
است  پراکنده  عناصري  از  متشکل  اجتماعي  شبکه هاي 
که از طريق برخي اتصاالت به هم پيوند خورده و نظام 
شبکه  عنوان  اين  که  دليل  مي دهد.  تشکيل  را  بزرگي 
و  متعدد  شاخه هاي  وجود  مي کنيم  اطالق  آن  به  را 
اتصاالت گسترده است و زماني که عنوان اجتماعي به 
آن مي دهيم، به اين معني است که تعامل دوسويه در آن 

برقرار است.
تأثير داستان سريال هايی که بر مهم ترين نهاد جامعه 
اند، ما را بر آن می دارد که  يعني خانواده تمرکز کرده 
ای  ماهواره  های  سريال  است  ممکن  چگونه  بپرسيم 
و  روابط زن  در  بي مرزي  رواج  آمار طالق،  افزايش  بر 
مرد  و در نهايت زوال خانواده های که متشکل از زن 
و شوهر و فرزندان است، اثر بگذارد؟  دکتر پيمان جبلی 
استاد دانشگاه امام صادق )ع( در ارتباط با  آمار مربوط 
به بينندگان برنامه های ماهواره ای می گويد: در ميان 
مخاطبان برنامه های ماهوارهای، فيلم و سريال بيشتر 

بيننده دارد.
و حتی  فيلمها  از کشورهای غربی   بسياری  در  آنکه  با 
بازی های رايانه ای از درجه بندی برخوردارند  و کودکان 
پخش  اما  باشند  ای  برنامه  هر  مخاطب  ندارند  اجازه 

سريال های ماهواره ای بدون در نظر گرفتن فرهنگ و 
ارزش های جامعه ما و بدون توجه به رده سنی کودک 
و نوجوان، در تکاپوی تضعيف ارزش های بزرگساالن و  

شکل دادن به ايده های نسل بعدی جامعه است.
ا... قرايی مقدم، آسيب شناس معتقد است:  امان  دکتر  
شبکه های ماهوارهای  از جمله فارسی وان هيچ هدفی 
جز فروريختگی  فرهنگی  و ارزش های اصيل  اجتماعی 
و سنتی جامعه ندارند. آنها به طور کلی  کشورهای جهان 
قرار  هجمه  مورد  را  ما  کشور  خاص  طور  به  و   سوم 
ميدهند. اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش سريال 
افراد  بين  حرمت  کردن  کمرنگ  در  ماهوارهای  های 
خانواده می افزايد: رواج اين سريال ها احترام ها، ارزش 
ها، معيارهای اخالقی، سلسله مراتب خانوادگی و به تبع 
شکاف  و  ميبرد  بين  از  را   اجتماعی  مراتب  سلسله  آن 
نسل ها را عميق تر می کند و در اين ميان زندگي سالم 
خانوادگي و روابط پدر، مادر، برادر و خواهر بزرگتر به مرز 
نابودی کشانده می شود و مهم ترين تأثير منفی از بين 
رفتن اقتدار درون خانواده، از بين رفتن اين تناسبات در 

درون اجتماع است. 
اصالت  به  اشاره  با  ايراندخت فياض، روان شناس  دکتر 
پذيرش  ميگويد:  ها  سريال  اين  در  لذت  و  فردگرايی 
مشترک  زندگی  مباحث  ترين  مهم  از  يکی  مسئوليت 
بدون  فردی  زندگی  ها  سريال  اين  در  وقتی  است؛ 
مسئوليت تبليغ می شود و افراد به دنبال لذت فردی اند، 
ازدواج تن  به  افراد نسل جوان  از  طبيعی است بسياری 
نمی دهند و صرفًا درصدد رفع نيازهای زيستی خواهند 

بود.
فناوري  »حقوق  اساتيد  از  يکي  که  برنر  پرفسور 
اطالعات« است درمقام بيان فضاي مجازي مي گويد: 

در  ر » فضاي مجازي گستره اي است که  کنا
ن دنياي فيزيکي قرار دارد  آ و

ت  ر عبا
مفهومي  واقعيت  ازيک  است 
مشترک يايک دنياي مجازي. در اين رابطه  دو 

نظريه مطرح می باشد:
1-شبکه هاي اجتماعي به دليل افزايش معاشرت پذيري 
و کسب تجربه هاي اجتماعي براي نوجوانان داراي نقش 
موافق  محققان  هاي  استدالل  از  يکي  و  است  مثبتي 
کند  مي  اشاره  مدرن  جوامع  در  خانواده  ساختار  به  نيز 
از  حمايت  و  ارتباط  براي  بيشتري  هاي  محدوديت  که 
نوع  چنين  نظريه هم  اين  دارد. طرفداران  اعضاي خود 
اجتماعي  از شبکه هاي  استقبال  در  را  روابط خانوادگي 
موثر مي دانند و براساس تحقيقات آن ها، کيفيت مناسب 
تقويت  باعث  تواند  مي  اجتماعي  هاي  شبکه  با  ارتباط 
نقش  آنالين  ارتباطات  زيرا  شود،  مادر  و  پدر  با  رابطه 
مکملي در توسعه رفتارهاي معاشرتي نوجوانان ايفا مي 
کند. يکي ديگر از استدالل هاي اين نظريه اين است که 
ارتباط با شبکه هاي اجتماعي آنالين غالبا در محيط خانه 
انجام مي شود و فرزندان همچنان فرصت ارتباط چهره 
به چهره با والدين را دارند. اين محققان به والدين توصيه 
مي کنند به جاي نقش محدودکننده به دليل نبود شناخت 
از فضاي آنالين و نوع ارتباطات فرزندان در اين محيط، 
نظارتي  ـ  کنترلي  نقش  خود،  هاي  توانايي  افزايش  با 
داشته باشند. تحقيقات اين گروه ثابت مي کند نوجواناني 
که داراي روابط اجتماعي ضعيفي هستند تمايل کمتري 
براي استفاده از ايميل و پيام رسان ها نشان مي دهند و 
عالوه بر اين بر اساس فرضيه جبران اجتماعي، استفاده 
از اين شبکه ها باعث کاهش افسردگي در افرادي مي 

شود که داراي فقر منابع اجتماعي هستند. 
اجتماعي  هاي  شبکه  منفي  تاثير  بر  که  دوم  2-گروه 
با پدر و مادر باعث  ارتباط  تاکيد دارند، معتقدند کاهش 
تضعيف روابط خانوادگي مي شود. استدالل محققان اين 
گروه اين است که شبکه هاي اجتماعي زمان ارتباط با 
والدين براي فرزندان را کاهش مي دهند، در حالي که 
با دوستان افزايش پيدا مي کند. در نتيجه  ارتباط  زمان 
فرزندان به جاي تاثيرپذيري از خانواده متاثر از رفتارهاي 
در  محققان  اين  شوند.  مي  گروه همساالن  در  انتخابي 
يافته هاي خود مشخص کرده اند که ارتباطات آنالين در 
درازمدت به دليل ايجاد رضايت رواني در نوجوان باعث 
با  ارتباط  زيرا  خانواده خواهد شد،  با  آنها  تعامل  کاهش 
خانواده براي نوجوانان داراي اولويت پايين تر و جذابيت 
اين  است. ضمن  همساالن  با  تعامل  به  نسبت  کمتري 
اجتماعي خود  روابط  ارتقاي  و  براي حفظ  نوجوانان  که 
مانند  هايي  داده  اشتراک  و  اطالعات  افشاي  حاضربه 

عکس و فيلم نيز هستند.
بررسي نقش ماهواره :

 ماهواره درسال1960 اختراع شد واستفاده ازآن درسال 
از  تاقبل  پيداکرد  عموميت  کشورها  اکثر  براي   1980
اختراع ماهواره راديو، وتلويزيون هاي کشورها به لحاظ 
برد کوتاهي که داشتند بيشتر قابل کنترل بودند چراکه 
ياتلويزيوني براي  ايستگاه راديويي  هرکس مي خواست 
پخش برنامه اي يک کشور ايجاد کند يا بايد در داخل 
انجام  را  کشور ويادر نزديک مرزهاي آن کشوراين کار 
مي داد که نهايتًا توسط حکومت ها قابل کنترل بودند. اما 
اختراع ماهواره امکان ارسال اطالعات صوتي وتصويري 

راازهرنقطه به نقطه ديگرزمين امکان پذير کرد.
اطالعات  تبادل  امکان  درسال1960  ماهواره  بااختراع 
حجم  داراي  ها  ماهواره  ابتدا  شد.  عظيمي  دچارتحول 
تلويزيوني راپخش  زيادي بودند وتعداد حداکثر 4 کانال 

مي کردند.
آنها  وبرکيفيت  شد  کاسته  ماهواره  حجم  از  کم  کم 
نيزافزوده گرديده درحال حاضريک ماهواره حدود2000 

کانال تلويزيوني پخش مي کند.
  LNB است  شده  کمتر  نيز  گيرنده  هاي  ديش  حجم 
ولي   داشت  را   3×4 اتاق  يک  حجم  اسدآباد  ماهواره 
امروزه گيرنده هاي کوچک کار تجهيزات بزرگ ماهواره 

اسدآباد راانجام مي دهند.
آنتن گلوبال روي ماهواره ها نصب شد وقابليت پخش 

براي همه دنياراپيداکرده است.
باندUHF  ودريافت  از  امکان استفاده  درآينده نزديک 

بدون ديش و ريسور امکان پذيرخواهدشد. 
درآينده نزديک امکان تعبيه دستگاه مترجم خودکار روي 
برنامه  دريافت  و  پذيرخواهدشد  امکان  ماهواره  گيرنده 
زباني  و  هرفرهنگ  با  هرکس  براي  اي  ماهواره  هاي 

آسان خواهدشد.
قابليت  15کشور  از  ماهواره  يکصد  حدود  حاضر  درحال 
پخش برنامه روي ايران را دارند و از هر ماهواره به طور 
کانال  هزار  و20  است  پخش  قابل  کانال   200 متوسط 

تلويزيوني براي کشور ايران قابل دريافت است.
غيرممکن  تقريبًا  باماهواره  مبارزه  امکان  فني  ازنظر 
برباالي          زياد  هاي  ديش  وجود  آن  ونشانه  است  شده 

پشت بام ها است.
بررسي نقش اینترنت:

رهبري  معظم  مقام  که  همانگونه  اينترنت  از  استفاده 
فرمودند يک نعمت الهي است ليکن اگربه درستي مورد 
استفاده قرارنگيرد بسيار زيانبار تر و ويران گرتر از ماهواره 
است زيرا اينترنت هم روزنامه است وهم راديو است وهم 

تلويزيون وماهواره ها درخدمت اينترنت قرارگرفته اند.
خدمات اينترنت وويژگيهاي آن:

ازقبيل:  خدماتي  است  گوناگون  خدمات  داراي  اينترنت 
هاي  گروه   – پروفايل  ايميل-  وبالک-   – سايت  وب 
اينترنتي- چت – انواع خدمات جستجو وغيره  ازجمله 
خدمات اينترنتي هستند ازناحيه اين خدمات ضمن ارائه 
تسهيالت آسيب هايی نيز به کاربران اينترنت وارد مي 
شود. آسيب هاي اجتماعي ناشي از اينترنت بسيار فراتر از 
ماهواره است. چراکه تسهيالت آن هم بيشتر از ماهواره 
بيشتر  باشد خطرات هم  بيشتر  است- هرچه تسهيالت 

واینجاست که اهمیت هشدارهاي جدي ومکرر رهبر 

فرزانه انقالب حضرت آیت ا... خامنه اي که بارها خطرات 

تهاجم فرهنگي دشمن رابه مسئولین ومردم گوشزد کرده اند 

مشخص مي شود. ایشان خطر تشکیل ناتوي فرهنگي وفعلیت 

تهاجم راگوشزد مي کنند واگر ما باور کنیم که دشمن براي از 

بین بردن هویت دیني وملي مردم ما و فروریختن سدعظیم 

آنها، صحنه جنگ رابه داخل خانه هاي ماآورده است باید 

شیپور جنگ رابه صدا درآوریم وبانواختن این شیپور همه را 

ازاین موضوع باخبرکنیم. وابزارهاي الزم رادراختیار مردم قرار 
دهیم. 
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است. اکنون ماهواره وساير وسايل ارتباط جمعي ابزاري 
اند درخدمت اينترنت . 

توجه به حضور شبکه های اجتماعی در جامعه و پر کردن 
خألها و شکاف های اجتماعی افراد در تمام زمينه ها از 
است.  پرداخته شده  آنها  به  کمتر  که  اند  مواردی  جمله 
چنان که با گسترش فناوری های نوين ارتباطی در دهه 
های اخير در بستر اينترنت و تغيير رويکرد از رسانه های 
جمعی به رسانه های اجتماعی از طريق حضور در فضای 
مجازی،  آثار فعاليت های  نهاد های اجتماعی هم چون 
خانواده ، مدرسه و مساجد کم رنگ شده است. بنابراين، 
مرحله   سه  در  اجتماعی  های  شبکه  جايگزينی  روند 
جذب، سازماندهی و رهبری، کاربران خود را تحت تاثير 
از ظرفيت  نشان  مسئله  و همين  دهد  قرار می  ها  پيام 
باالی شبکه های اجتماعی و دنيای مجازی برای شکل 
که  است  افراد  از  جديدی  پايگاه  و  نقش  هويت،  دهی 
امکان بهره برداری از اين شبکه ها را به منظور ايفای 
نقش نهادهای بنيادين اجتماع)خانواده ، آموزش ، مذهب 

و بازار(ممکن می سازد.
چشم انداز و آينده شبکه های اجتماعی:

فضای  و  سايبر  -عرصه 
ای  آينده  در  مجازی 
شبکه  تسخير  در  نزديک 
هاي اجتماعي خواهد بود.

توليد  ترين  مهم  -مردم 
کننده و مصرف کنندگان 
محيط   در  اطالعات 
اجتماعی  های  شبکه 

هستند.
اجتماعی  های  -شبکه 
اجتماعی،  ساختارهای 

و  جدی  تحول  دچار  را  سياسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
ساختاری خواهد نمود.

فرهنگ  اجتماعی؛  های  شبکه  و  جديد  -رسانه های 
دموکراتيک را گسترش مي دهند.

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی، اين 
شبکه ها نقشی اساسی در بازآفرينی، تقويت و واقعی تر 

شدن هويت ها دارند.
نتيجه گيری :

به طورکلي آسيب هاي اجتماعي ناشي از سوء استفاده از 
امکانات اينترنت و شبکه های اجتماعی  شامل مواردي 
راهدف  مردم  وملي  ديني  هويت  دشمن  که  شود  مي 
قرار داده است. واينجاست که اهميت هشدارهاي جدي 
اي  خامنه  اله  آيت  حضرت  انقالب  فرزانه  رهبر  ومکرر 
رابه مسئولين  تهاجم فرهنگي دشمن  بارها خطرات  که 
ومردم گوشزد کرده اند مشخص مي شود. ايشان خطر 
تشکيل ناتوي فرهنگي وفعليت تهاجم راگوشزد مي کنند 
بردن هويت  بين  از  براي  باور کنيم که دشمن  ما  واگر 
ديني وملي مردم ما و فروريختن سدعظيم آنها، صحنه 
شيپور  بايد  است  ماآورده  هاي  خانه  داخل  رابه  جنگ 
را  همه  شيپور  اين  وبانواختن  درآوريم  صدا  رابه  جنگ 
ازاين موضوع باخبرکنيم. وابزارهاي الزم رادراختيار مردم 
قرار دهيم. اقدامات و ابزارهاي برخورد باآسیبها 

را به دو دسته تقسیم مي کنیم.
      الف( ابزارها واقدامات پیشگیرانه

      ب( ابزارها واقدامات مبارزه ودرمان
- اقدامات وابزارهاي پيشگيرانه

بسيج  ازطريق  مردم  وآگاه کردن  الف-1(آگاهي بخشي 
کردن همه امکانات موجود.

شرح  به  کرد  استفاده  ازآنها  توان  مي  که  امکاناتي 
زيرهستند.

-  صدا وسيما
-  استفاده از نشريات وروزنامه ها

با    که  وپرورش  آموزش  عظيم  امکانات  از  استفاده    -
زبده ترين  ودلسوزترين نيروها )يعني به وسيله معلمان( 
هدايت کودکان ونوجوانان اين مرز و بوم را برعهده دارد. 
- استفاده ازامکانات دانشگاه ها که مهم ترين منبع اتاق 
هاي  همايش  برگزاري  براي  علميه  وحوزهاي   فکراند 

تخصصي . 
تاثير  بسيار  که  روحانيت  و  مساجد  ازظرفيت  استفاده   -

گذار است.
- استفاده از ديگرابزارهاي فرهنگي مانند سينما وتئاتر.

- استفاده از امکانات آموزشي نيروهاي نظامي که همه 
جوانان  ذکور ناگزير از انجام خدمت نظام وظيفه اند.

 – استفاده از سازمانهاي غيردولتي و. . .

الف -2( تحکيم وتقويت مباني  عقيدتي جامعه خصوصًا 
جوانان 

مردم  تخصصي   آموزش  براي  ريزي  الف-3(برنامه 
خصوصاً جوانان براي ورود به فضاي مجازي  

الف-4(رفع مشکالت ازدواج جوانان.
الف-5(توجه عملي خانواده ها به ارزش هاي ديني وملي 

.
از  استفاده  در  جوانان  برکار  ها  خانواده  الف-6(نظارت 

اينترنت .
الف-7( تشکيل پليس پيشگيري سايبري .

الف-8( استفاده ازنيروهاي مردمي )بسيج(  براي گشت 
درفضاي سايبر. 

نهادهاي  ازهمه  ومتشکل  ستادي  الف-10(تشکيل 
دادستاني  نظر  تحت  ذيربط 

کل کشور .

وابزارهاي  اقدامات  ب- 
ودرمان  مقابله  براي  الزم 

آسيبهاي ايجاد شده 
الزم  قوانين  ب-1(وضع 
شوراي  مجلس  توسط 
برخورد  براي  اسالمي 
اطالعات  فناوري  باجرائم 
هاي  آسيب  درحوزه 

اجتماعي
2(تشکيل وآموزش پليس قضائي 

دستگاه  در  ويژه  شعب  اختصاص  و  قضات  3(آموزش 
قضايي 

4(صدور پروانه کارشناسي براي کارشناسان جرايم سايبر 
5(اختصاص رشته   ياحداقل اختصاص واحدهاي درسي 

تحت عنوان»حقوق کيفري اطالعات« 
6(آموزش وکال توسط کانون وکال جهت دفاع ازحقوق 

آسيب ديدگان اجتماعي در مراجع قضايي.
ديدگان  بزه  از  حمايت  براي  نهادهايي  تشکيل   )7
نهادهايي  هاي  ازظرفيت  توان  مي  که  سايبر  فضاي 
مانندبهزيستي، شوراي شهر، شهرداري و سازمانهاي غير 

دولتي براي اين  منظور استفاده کرد.

نتیجه اعتیاد به اینترنت  و تماشای شبکه 
های ماهواره :

انزوا  4- مختل شدن  افسردگي 2-اضطراب  3-   -1
فعاليت هاي روزمره  5- رها کردن شغل )بيکاری( 6- 
اختالفات خانوادگی 7- عدم اعتماد بين افراد خانواده و...

وتسهيالت  امکانات  ها  ماهواره  اينکه  ضمن  بنابراين 
زمينه سوء  اند.  قرارداده  بشريت  اختيار  در  زيادي  بسيار 
استفاده رانيز فراهم کردند. ماهواره به مهاجمان فرهنگي 
و دشمنان آداب، سنن، فرهنگ وعقايد ملت هاي مستقل 
اين امکان را داده است که بتوانند در خارج از مرزها بدون 
هرگونه کنترلي هويت آنها رامورد هجمه قراردهند وبراي 

آنها برنامه ريزي فرهنگي کنند.
بدون ترديد يکی از ملزومات نسل آينده ورود به فضاهای 
سايبری و استفاده از امکانات و تکنولوژی های مخابراتی 
و همچنين مواجهه با شبکه های اجتماعی است و از اين 
رو می بايد به جای تحريم و فيلترينگ اين گونه فضاها، 
کاربران  بين  در  آگاهی  و  دانش  افزايش  برای  را  زمينه 
شاهد  تا  کرد  آماده  اجتماعی  های  وشبکه  اينترنت 
که  اميدواريم  و  نباشيم  اخالقی  و  اجتماعی  آسيب های 
نسل آينده بتواند  راه استفاده صحيح وبهينه اين ابزار را 

جهت توسعه ميهن عزيزمان ايران بيابد. 
آرزو فاتحی   

 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

 انگيزه يک عامل درونی است که انسان يا به طور کلی 
موجود زنده را به حرکت در می آورد.

را  اجتماعی  های  انگيزه  پردازان  نظريه  و  محققان 
انگيزه  کنند.  می  تقسيم  درونی  و  بيرونی  گروه  دو  به 
مثل  بيرونی  پيامد های  وسيله  به  فرد  که  بيرونی  های 
انگيزه های  و  برانگيخته می شود  جايزه  پول,  تشويق, 
درونی که شخص برای انجام موفقيت آميز تکليف خود 
داشته  وجود  بيرونی  تشويق  خواه  دارد,  درونی  تمايل 
ادراک  نوع  دو  حاصلضرب  درونی  خير.انگيزش  يا  باشد 
از خويشتن است و آن احساس شايستگی و خود کنترلی 
می باشد. احساس شايستگی يعنی توانايی کنترل کردن 
و خود کنترلی يعنی فرصت کنترل داشتن يا به عبارت 
ديگر توانايی اتخاذ تصميم و انتخاب های موثر . يعنی 
بدانند  شايسته  معين  موقعيت  يک  در  را  خود  افراد  اگر 
موقعيت  آن  کردن  کنترل  توانايی  که  يابند  می  اعتقاد 

را نيز دارند.
راهکارهای رسیدن به انگیزش درونی 

 -خود کارآمدی: يک قضاوت شخصی درباره توانايی 
انجام دادن يک فعاليت ويژه است عقيده دانشجو به اين 
که » من می توانم « يا » من نمی توانم« است. افرادی 
احتماال  تکليف,  به يک  نسبت  پايين  آمدی  کار  با خود 
که  آنهايی  که  حالی  در  کنند,  اجتناب می  آن  از  بيشتر 
خود کارآمدی بااليی دارند نه تنها احتمال بيشتری وجود 
دارد که کوشش بيشتری برای انجام تکليف بکنند بلکه 
سخت تر و با پا فشاری در مقابل مشکالت خواهند بود .

 - اسناد: توصيف فرد از موفقيت ها و شکست هايش, 
انتظارات او را برای موفقيت  و انگيزش بعدی او تعيين 
موفقيت ها و شکست هايش  دانش جو  اگر  نمايد.  می 
را به قوت و ضعف توانايی ها و کوشش هايش نسبت 
ها,   توانمندی  افزايش  هاو  کوشش  در  تغيير  با  دهد, 
انگيزه اش برای رسيدن به موفقيت و جبران شکست ها      
بيشتر می شود. اما اگر موفقيت ها و شکست هايش را 
انگيزه  ديگر  دهد,  نسبت  شانس  و  تکاليف  دشواری  به 
ای برای حرکت نخواهد داشت, چراکه شانس و سختی 

دروس را که نمی تواند تغيير دهد!
 -معیار تعیین شایستگی: يکی از عوامل مهمی که 
ادراک شايستگی دانش جو را تحت تاثير قرار می دهد 
اين است که او برای خود معيار هايی از شايستگی ايجاد 
مقايسه  تعيين شايستگی  برای  معيار  بهترين   . کند  می 
انجام  در  فرد  خود  قبلی  عملکردهای  با  فعلی  عملکرد 
يک تکليف است. و بدترين معيار مقايسه خود با ديگران 

است.
 - خود نظم دهی: يعنی آگاهی از ويژگی های خود و 
اداره يادگيری خود و انتخاب راهبردهای رفتاری)تشويق 
و تقويت يا تنبيه(, شناختی)تکرار و مرور, بسط و کسترش 
و سازماندهی مطالب (و فراشناختی)برنامه ريزی, نظارت 
ارزشيابی و نظم دهی (مناسب برای حفظ اين حالت  و 

است.
توصیه هایی برای افزایش انگیزه در مطالعه

-بين مطالعه مطالب ساده و مطالب پيچيده تعادل ايجاد 
نماييد : مطالعه درس ساده و پيچيده در کنار هم حس 

يادگيری را در شما افزايش می دهد.
هم  اساتيد,  از  ليستی  آموزشی:  حمايت  آوردن  -فراهم 
کالسی ها و افرادی که در دروس مختلف می توانند به 
شما کمک کنند تهيه نماييد تا در مواقعی که به راهنمايی 

نياز داريد, بدانيد می توانيد از آنها کمک بگيريد.
جزئی:  اهداف  به  کلی  اهداف  تجزيه  و  اهداف  -تعيين 
ابتدا ليستی از اهدافی که می خواهيد به آنها برسيد تهيه 
نماييد, سپس هر هدف را به گام های کوچک تر تقسيم 

کنيد و برای رسيدن به آنها از قدم اول شروع نماييد.
-برای خود نيروی روانی مثبت فراهم آوريد: افکار مثبت 
باعث ايجاد احساسات مثبت و در نتيجه افزايش کارايی 

فردی می شود . 
مژده جانه

 کارشناس ارشد روان شناسی تربيتی 

هنر حفظ انگیزه در روزهای امتحان
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چطور گفتن به اندازه چه گفتن اهمیت دارد.
مجله موفقیت



انجمن علمی دانشجویی چیست؟
از  جمعی  مشارکت   با  که  است  ساختاری 
دانشجویان  عالقه مند  به فعالیت های علمی 
و به صورت جمعی در یک رشته خاص شکل 

می گیرد.

انجمن علمی دانشجویی چه کارکردی 
دارد ؟ 

در آئین نامه انجمن های علمی – دانشجویی 
علمی  :انجمن  آمده   1388 ها،سال  دانشگاه 
ترویج  همچون  کاربردهایی  با  دانشجویی 
فرهنگ کار علمی به صورت گروهی، آموزش 
کاربردی،  اجتماعی،  های  فعالیت  بازآموزی  و 
و  شکوفایی  شناسایی،  همراه  به  ای  حرفه 
فرهنگ  ترویج  و  دانشجویان  خالقیت  ترویج 
دانشگاه          دانشجویی  جامعه  در  پژوهش 
در  پرتوان  بازوی  عنوان  به  و  پردازد  می 
کشور  عالی  آموزش  اهداف  تحقق  راستای 
قدم برداشته و نقش مهمی در تحقق دانشگاه 

تمدن ساز اسالمی - ایرانی برعهده دارند. 
انجمن علمی دانشجویی دانشگاهی غیررسمی 
بوده و به دلیل غیراجباری بودن آموزش،فرایند 
کسب دانش را  لذت بخش و نشاط آفرین می 
داوطلبانه  فعالیت  یک  در  انسان  آنچه  نماید. 
اندازه  همان  به  دارد،  می  دریافت  دانشجویی 
آموزشی  دروس  از  که  است  ارزشمند  و  مهم 
کالسی  و  دانشگاهی  های  فراگرفته.آموخته 
بستری نیاز دارد تا در     آن فضا،مطالب بتوانند 

بهتر پرورش و بارور شوند.
 فعالیت های انجمن های علمی به تاثیر مستمر 
گفتار،عمل  اندیشه،  بر  شده  فراگرفته  علم 
واقدام  در زندگی اجتماعی و زندگی حرفه ای 

فارغ التحصیالن  کمک می کند.
همکاری،  نفس،  به  اعتماد  موثر،  ارتباط 
پذیرش ،انعطاف پذیری ،گذشت و تالش در 
در  پویا  ساختاری  در  مشترک  اهداف  تحقق 

فعالیت های دانشجویی نهفته است.
برد  نام  توان  می  را  شماری  بی  موارد  
های  انجمن  در  فعال  دانشجویان  که 
کرده  کسب  را  هایی  توانایی  دانشجویی، 
توسعه  در  التحصیلی  فارغ  از  که پس  اند 
موثر  آنها  اجتماعی  و  فردی  زندگی  کیفی 

بوده است.

معرفي انجمن علمي دانشجویان 
تعاون 

نشاط  ایجاد  و  دانش  سطح  ارتقاء  منظور  به 
در  تعاون  دانشجویان  علمی  انجمن  علمی، 
دین  تاکید  به  توجه  با  که  شد  تشکیل  حالی 
مردم  همکاری  عمومی،   مشارکت  بر  اسالم 
خدمات  ارائۀ  در  بودن  سهیم  و  جامعه،  در 
تعالی  مهم  عوامل  از  یکی  عنوان  به  عمومی 

جوامع و افراد آن، و نفی نفع گرایی شخصی 
مراحل  کلیۀ  در  اصولی(  غیر  طلبی  منفعت  و 
تاسیس و توسعۀ اثربخش آن ساختار دانش 
محور،اصول هفتگانۀ تعاون مد نظر قرار گرفته 
و  امروز  جوانان  برای  الگویی  آن  رعایت  با  و 

فردا خواهد بود: 
•  اصل اول: عضویت اختیاری و آزاد

•   اصل دوم: کنترل دموکراتیک توسط اعضا 
•   اصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضا

•   اصل چهارم: استقالل و عدم وابستگی 
آگاه  و  آموزی  آموزش،حرفه  پنجم:  اصل   •

سازی 
•  اصل ششم: همکاری تعاونی ها با یکدیگر 

•  اصل هفتم: توجه به جامعه 
 

نحوۀ ارتباط و همکاری دانشجویان 
تعاون با انجمن علمي 

تعاون  امور  کارداني  دانشجویان  کلیه 
مطالعۀ  با  تعاون  مدیریت  کارشناسي  و 
اساسنامه و تکمیل فرم عضویت ، حوزه های 
کاربردی  های  مهارت  و  عالقمندی،تجربیات 
با  و   نموده  مشخص  را  علمی  انجمن  در 
شرکت در انتخابات شورای مرکزی که اسفند 
ماه 1391 با استقبال و حضور گرم و چشمگیر 
معرفی  به  نسبت  بود،  همراه  دانشجویان 
گیر خویش  و تصمیم  نمایندگان تصمیم ساز 

در چارچوبی قانونمند و تحت نظارت مرکز 

آموزش اقدام نمودند . حال به عنوان دانشجوی 
این رشتۀ کاربردی برای توسعۀ اشتغال و رفاه 
دوران  به  مختص  و  اساسی  گامی  اجتماعی 
تحصیل برداشته  و با همکاري شوراي مرکزي 
همایش  برگزاری  صدد  در  انجمن  دبیر  و 
و  ها  سخنرانی  تخصصی،میزگردها،  های 
و  کاغذی  نشریات  علمی،انتشار  سمینارهای 
شرکت  به  ها  همکالسی  الکترونیکی،تشویق 
در رقابت های علمی در سطوح ملی و فراملی، 
برپایی  الگو،  و  موفق  های  تعاونی  از  بازدید 
برای  آموزشی  کمک  و   تقویتی  های  کالس 
ادامۀ تحصیل به همراه اطالع رسانی گسترده 
و  رسمی  های  آموزش  کیفیت  افزایش  براي 
پویایی علمی با توجه به مجوز هاي صادره از 

سوي مدیریت محترم مرکز هستند.  
علی رغم تبلیغات منفی بر علیه بخش تعاون 
و  آگاهی  عدم  از  ناشی  موجود  های  آسیب  و 
شناخت مزایای همیاری در عرصۀ اقتصادی و 
اجتماعی، خوشبختانه سیاست هاي کلي اصل 
مقام  ابالغیه  اساس  بر  تعاون  بخش  در   44
تقویت  برای  مناسب  فرصتی  رهبري،  معظم 
آن به وجود آورد. افزایش سهم بخش تعاوني 
برنامه  آخر  تا  به 25در صد  کشور  اقتصاد  در 
تشکیل  از  دولت  پنجم،حمایت  ساله  پنج 
از  هایي  روش  طریق  از  ها  تعاوني  توسعه  و 
جمله تخفیف مالیاتي، ارائه تسهیالت اعتباري 
مالي کشور  کلیه مؤسسات  به وسیله  حمایتي 
از  دولت  اضافي  دریافت  گونه  هر  از  پرهیز  و 
تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي، حمایت 
اعضاء،  تعداد  با  مناسب  ها  تعاوني  از  دولت 
رفع محدودیت از حضور تعاوني ها در تمامي 
و  بانکداري  جمله  از  اقتصادي  هاي  عرصه 
که  بود  ها  برنامه  رئوس  از  بخشی  تنها  بیمه 
گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  تاسیس  با 
تعاون و بانک توسعۀ تعاون به عینیت و تحقق 
رسید. در این شرایط تربیت نیروی کاردان و 
تولد  با  که  نیازهایی است  از جمله  کارشناس 
تر  گسترده  و  تعاون  تخصصی  ساختارهای 
شدن دامنه و عمق فعالیت های آن ها بسیار 
راستا  این  در  و  داده شده  ضروری تشخیص 
به  موضوع  ضرورت  و  اهمیت  انعکاس  برای 
نشاط  ایجاد  و  تعاون  امور  رشتۀ  دانشجویان 
علمی و کارایی آموزش های رسمی آکادمیک، 
همکاری  و  همدلی  با  ساختارهایی  تاسیس 

ایشان موثر و کاربردی است. 

شوراي مرکزي انجمن علمي دانشجويان تعاون 
مرکزآموزش علمی - کاربردی
 شرکت تعاوني پيشتازان آئين زندگي

7
سه چیز دوستی می آورد:دینداری, افتادگی, بخشندگی

امام صادق)ع(

 انجمن  علمي دانشجويان 
تعاون
        

مركزآموزش علمي- كاربردي
پيشتازان آيين زندگي

گي
زند

ن 
آیی



در قرن گذشته سرمايه و کار از مهم ترين شاخصه های 
سوم  هزاره  آغاز  در  رفت.  می  شمار  به  صنعتی  جامعه 
سرمايه انسانی مهم ترين شاخص جامعه پسا صنعتی و 
اقتصاد دانش محور به حساب می آيد )شن و لی،2003 
،29(. نقش آموزش در شکل گيری و توسعه منابع انسانی 
از سال های دور مورد توجه صاحب نظران توسعه بوده 
آموزشی  ريزی  برنامه  به  توجه  اوج   1960 دهه  است. 
مختلف  ممالک  و  بود  همه"   برای  "آموزش  تامين  و 
)يونسکو،  آوردند  زمينه روی  اين  در  به سرمايه گذاری 
2001،88 - 100؛ 146(. اما از دهه 1980 تامين مالی 
توسط  توسعه  درحال  های  کشور  در  ويژه  به  آموزش 

بخش دولتی ثابت ماند و حتی رو به کاهش گذاشت. 
از آنجايی که اقتصاد ايران بر سه پايه دولتی، خصوصی 
و تعاونی بنا شده و طبق برنامۀ پنجم توسعه سهم بخش 
يابد،  ارتقاء  25درصد  به  بايد  می  ملی  اقتصاد  از  تعاون 
سريع  و  بهترين  دارند  اعتقاد  نوشتار  اين  نگارندگان 
تعاون  آموزش  مذکور،  برنامه  تحقق  برای  روش  ترين 
است. حوزه  اين  در  متخصص  انسانی  منابع  تربيت  و 

سرمايه  توسعه  و  آموزشی  بسترهای  تعاونی  اقتصاد  در 
انسانی نسبت به ديگر ساختارهای سازمانی مهياتر است. 
سرمايه   ، فيزيکی  سرمايه  گفت  توان  می  عبارتی  به 
تشکيل  را  مثلثی  ضلع  سه  اجتماعی  سرمايه   ، انسانی 
می دهند که در فلسفه تفکر تعاونی به عنوان پتانسيل 
لحظه  از  اند.  شده  نهاده  بالندگی  و  اقتصادی  توسعه 
شکل گيری يک شرکت يا سازمان تعاون محور هر سه 
سرمايه همزمان در کنارهم قرار می گيرند که بهترين 
ترکيب برای توسعه اقتصادی است. در تفاوت های سه 
رکن و پايۀ اقتصاد ملی بايد به اين نکته اشاره نمود که 
بودن  ساالر  دولتی،  اقتصاد  در  ها  شاخص  ترين  عمده 
ساالر  خصوصی،  اقتصاد  در  سياسی،  قدرت  هژمونی  و 
بودن و هژمونی قدرت سرمايه و در تعاون، ساالر بودن 
در  عوامل  ساير  هرچند  است،  انسان  قدرت  هژمونی  و 
اين سه بخش تاثيرگذار است اما تاکيد بر اولويت های 
تصميم ساز و قدرت های تصميم گير،در آنهاست. برای 
که  شرايطی  در  موجود  ساختارهای  وری  بهره  افزايش 
بيش از 180000 – يکصد و هشتاد هزار – تعاونی در 
ايران ثبت شده و ساختارهای در شرف تاسيس اعم از 
به  به روز  نيز روز  توليد، توزيع و خدمات،  تعاونی های 
تعداد کمی آن می افزايد، آموزش منابع انسانی بهترين و 
زيربنايی ترين برنامه برای کارآمدسازی وضعيت موجود 
و حرکت به سمت وضعيت مطلوب و سرمايه گذاری در 

اين مورد گامی مهم در توسعه پايدار به شمار می آيد. 
برای تعداد زيادی از تعاونی های نيمه فعال و غير فعال 
امکان  کاربردی،  و  مدت  کوتاه  های  آموزش  با  موجود 
رونق مجدد اقتصادی و اجتماعی فراهم آمده و از هدر 
رفتن بيشتر منابع مالی جلوگيری می شود. اين رونق را 
می توان برای تعاونی های آينده، الگو قرار داد تا نقش 
ها محسوب  ملت  ثروت  پايه  که  انسانی  منابع  آموزش 
می شوند را بيش از پيش برجسته و تاثيرگذار نمود. برای 
با  انسان ها، اصول هفتگانه ای همراه  مابين  همکاری 
مقررات تخصصی در اين سامانۀ عقالنی – قانونی که 
مشارکت اعضا را هماهنگ و کارکردی می نمايد وجود 
دارد که يکی از آن اصول آموزش، حرفه آموزی و آگاه 

سازی است. 
 )1961-1959 شولتز)  مانند  دانشمندانی  عقايد  مرور  با 
مطلب  اين  به  ما  دنيسون)1962(   و  بکر)1964(  گری 
سرمايه  انسانی،  سرمايه  نظريه  که  شويم  می  رهنمون 
گذاری در آموزش را تاييد می کند؛ چرا که بر اين فرض 
استوار است که آموزش، سرمايه تجسم يافته در فکر و 
انديشه انساني است)داگالس و زايدرمن،1993، ص4- 
8، قنادان، 1384؛ 64-65 (.هرچه سطح آموزش افزايش 

می يابد، منافع حاصل از آن نيز ارتقا می يابد.

 نتايج نظريات و مطالعات انجام شده از جمله نظريات 
اسپنس و مطالعات ساخاراپولوس حاکی از آن است که 
منافع آموزش با ارتقاء سطح تحصيالت بيشتر می شود 

)قنادان، 1384؛ افشاری،1377 ص78-60(.
است  شده  انجام  مختلفی  های  پژوهش  حوزه  اين  در 
که محور همه آنها نظريه سرمايه انسانی است. مطابق 
انسان است که  اين نظريه، آموزش، سرمايه گذاري بر 
به  و  شود  می  محسوب  ها  گذاري  سرمايه  بهترين  از 
دو شکل سرمايه انساني عمومي و تخصصي شکل مي 
گيرد و موجب افزايش توانمندي هاي منابع انساني شده 
و  شخصي  ابعاد  در  بازدهي  افزايش  مهم،  امر  اين  که 

اجتماعي را به همراه خواهد داشت. 
فردریک هاربینسون استاد دانشگاه پرینتسون 
معتقد است:»منابع انسانی پایه ثروت ملت ها 
را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی 
شوند«.  مي  محسوب  تولید  تبعی  عوامل 
فعالی  عوامل  ها  »انسان  که  دارد  می  اظهار  همچنين 
منابع  از  و  سازند  می  متراکم  را  ها  سرمايه  که  هستند 
طبيعی بهره برداری می کنند« . هاربينسون و مايرز در 
انسانی  نيروی  توسعه  و  اقتصادی  ،رشد  آموزش  کتاب 
از  است  عبارت  انسانی  منابع  کنند:«توسعه  می  بيان 
افزايش سطح معلومات، مهارت ها و استعدادهای کليه 
افراد در يک جامعه که باعث رشد اقتصادی جوامع می 
شود«. )توانايان فرد و همکاران،1374(. همچنين طبق 
سرمايه  بين  که  دادند  نشان   ، شده  انجام  که  تحقيقی 
گذاری در آموزش و درآمد ناخالص ملی که معرف توليد 
اقتصادی يک کشور است همبستگی زيادی وجود دارد 
که به احتمال زياد، حاکی از رابطه علت و معلولی است.

به  که  است  معاصری  اقتصاددانان  جمله  از  نيز  رومر 
به  بنا   . است  پرداخته  پرورش  و  آموزش  اقتصاد  بحث 
اعتقاد وی عوامل توليد را مي توان به سرمايه فيزيکی ، 
سرمايه انسانی ، نيروی کارمتفکر ، ايده و دانش تقسيم 
بندی کرد. او سرمايه انسانی را بر اساس تعداد سال های 
تحصيلی و دانش را بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده 
در يک کشور اندازه گيری نمود و به اين نتيجه رسيد که 
تابع توليد با اين عوامل، خاصيت بازدهی صعودی دارد 
و علت آن دانش و آگاهی است . مفهوم کلی و برون 
داد تحليل رومر اين بود که سطح سرمايه انسانی مانند 
آموزش و استعداد علمی با نرخ درآمد سرانه همبستگی 
دارد .از همين تحليل می توان نقش تعاونی ها را که از 
حداقل هفت عضو تشکيل شده اند - به خصوص تعاونی 
های دانش بنيان- برای افزايش درآمد سرانه در کشور 

بسيار مهم و اساسی برشمرد. 
سينگر نيز از اقتصاد دانانی است که بيان داشت, مسئله 
نيست  ثروت  ايجاد  ديگر  اقتصادی،  توسعه  در  اساسی 
،بلکه ايجاد ظرفيت هايی است که خالق ثروت بوده و 
اين افزايش و خدمات فکری در انسان ها نهفته است. 
اگر چه سهم پيشرفت های تکنيکی و ذخيره دانش در 
اما کوشش در مسير  امری بديهی است،  توليد  افزايش 
برآوردن اين سهم نسبت به سهم عوامل اصلی در تابع 
آيد  می  نظر  به  ضروری  کار  نيروی  و  سرمايه  توليد، 

)اربابيان ،1381(. 
برای بنيان نهادن تعاونی های آينده و بازسازی تعاونی 
های موجود راه و روشی به جز آموزش پيشتازان تعاون 
و تعاونگران فردا نيست. با نهادينه کردن اصول هفتگانۀ 
و  پويايی  برای  اعضا  نياز  مورد  های  تکنيک  و  تعاون 
اجتماعی  و  اقتصادی  سازندۀ  های  رقابت  در  توانمندی 
می توان مشارکت منابع انسانی را کارآمد و بهره ورانه 

نمود. 
تعدادی از مهم ترين منابع فارسی و غير فارسی در اين 
زمينه برای مطالعۀ بيشتر و عميق تر، به شرح زير آمده 
است که مرور عناوين آن می تواند انگيزه های مخاطبان 
را برای تامل، تفکر و تحرک در مسير توسعه معرفت و 

طرح موضوع پژوهش های جديد فراهم آورد : 
عاليه  تحصيالت  اثرات  -افشاری،زهرا)1377(.بررسی 
خصوصی  )بخش  شاغالن  های  دريافتی  بر  تجربه  و 
مينسر.فصلنامه  مدل  از  استفاده  با  ايران  دولتی(در   –
پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی.سال77.ش17.

ص78-60.

در  نيافتگی  توسعه  -عظيمی،حسين)1371(.مدارهای 
اقتصاد ايران.تهران : نشرنی 

ريزي  برنامه  جري)1382(.  هرمن  و  -کافمن،راجرز 
و  مشايخ  فريده  آموزشي.ترجمه  نظام  در  استراتژيک 

عباس بازرگان.تهران:مدرسه.

در ادامه به بخشی از مهمترين منابع و ماخذ غير فارسی 
برای مطالعۀ بيشتر و عميق تر اشاره می شود تا ذهن 
مخاطبان با موضوعات تحقيقاتی خارج از کشور در سال 
برای  نقشه ای  ارجاع و  برای  اسنادی  های گذشته که 

اجرا به شمار می آيند، آشنا شود :

 Albrecht, Douglas, and Adrian,
 Ziderman. )1991( »Deferred Cost
 Recovery for Higher Education.«
Washington, D.C.: The World Bank

 Johnstone . D . Bruce .)2005(. Student
 Loans in the Russian Federation :
 Policy Options . available at : http
 : //www . gse .buffalo . edu /org/ Int
/HigherEdFinance

 Ziderman. Adrian .)2004( Policy
 options for student loan schemes.
 Bangkok: UNESCO Bangkok/
.Volume 1 Number

سخن آخر 

با محوريت نقش  انبوه علمی  توليدات  سرعت و شتاب 
انسانی و  منابع  افزايش کيفيت کارکردهای  آموزش در 
ارائه خدمات  و  کيفيت   با  آن خلق محصوالت  تبع  به 
تعاون  امور  مديران  و  ريزان  برنامه  مسئوليت  مناسب، 
های  فعاليت  ناظر  و  گر  تسهيل  که  دولتی  بخش  در 
عملی تعاونگرانه هستند را چند برابر نموده و به جامعۀ 
دانشگاهی اعم از اساتيد و دانشجويان تعاون که پيشتاز و 
عامل فعاليت های علمی تعاونگرانه هستند، اين هشدار 
به  هفتگانه  اصول  از  غفلت  در صورت  که  دهد  می  را 
خصوص اصل پنجم آن -  آموزش،حرفه آموزی و آگاه 
سازی- فرصت های حال و آينده از دست خواهد رفت. 

تامل در ادبيات اين مقاله چند مهم را به ما يادآوری می 
کند که محصول پژوهش های مختلف در سطح جهانی 

و ملی است :

افزايد. می  سازمانی  و  فردی  وری  بهره  بر  آموزش 
ترين عنصر  توانمند مهم  و  ديده  آموزش  انسانی  منابع 
بالندگی و بهترين نوع سرمايه در عرصه رقابت جهانی 
است. سرمايه اجتماعی محصول تعامل منابع انسانی در 
سازمان ها است. سير حرکت سرمايه گذاری در سازمان 
بر سرمايه  از سرمايه های مادی و مالی شروع شده و 
های انسانی و در نهايت سرمايه اجتماعی ختم می شود 
ارتباطی اجتماعی است که  که سرمايه اجتماعی شبکه 
مرور  است.  سازمانی  وری  بهره  در  مهمی  عامل  خود 
تعاونی  که  دهد  می  نشان  تعاونی  سازمان  ساختار يک 
ها بهترين بستر برای تحقق سازمان يادگيرنده ، سرمايه 
اجتماعی ، سرمايه گذاری انسانی است. چرا که فلسفه 
سرمايه  و  انسانی  سرمايه  با  همسو  ها  تعاونی  فکری 
شکوفايی  برای  بستر  بهترين  تعاون  و  است  اجتماعی 
سرمايه انسانی و اجتماعی برای توسعه اقتصادی است. 

مهران جورابلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی 
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آیین زندگي

رایزنی کنید تا اندیشه درست متولد شود
امام علی )ع(



صفحه ادبی
دل نوشته ای به مناسبت روز معلم

و  تحصيل  خانه  سبز  اهالی  ی  همه  به  دارم  سخنی 
مادر  و  زندگی  آيين  پيشتازان  سبز،  هميشه  دانشگاه 
عزيزی که با هزاران اميد بر گياهان سبز اين باغ دست 
دارد,  ديرينه  آشنايی  ها   زيبايی  با  و  کشد  می  نوازش 

سرکار خانم ميکاييلی عزيز.
از زمانی که به دنيای دانستنی ها آمدم هر زمان و هر 
جا به مشکلی بر خوردم همه مثل يک خانواده مرا ياری 

نمودند.
که         روز  آن  و  دارم  آرامش  احساس  خاطر  همين  به 

می بينمتان روز خوبی خواهد بود.
    استادانی که از ابتدا همه را دوست داشتم ومثل کالس 
اول ابتدايی که هميشه معلمم را به ياد دارم آنها را هم از 

ياد نمی برم و دست پر مهرشان را می بوسم.
اميدوارم  قدردان اين همه خوبی باشم و دانشجوی نمونه 

ای برايتان باشم.

گنهکاران نمی توانند زیبارویی و فقر و 
بدبختی را بهانه گناه کنند تا از کیفر رهایی 

یابند.
امام صادق می فرمايد:

روز قيامت زن زيبايی را که به سبب زيبايی در دام گناه 
افتاده است ،برای حساب می آورند و او به زيبايی خود 
عذر می آورد و می گويند:مريم از تو زيباتر بود و عفت 

خود را حفظ نمود.
نيز مرد زيبايی را می آورند که مرتکب گناه شده است.

او نيز به جمال خود عذر می جويد، ولی به او پاسخ می 
دهند:يوسف از تو زيباتر بود، ولی گناه نکرد.

همچنين کسی که به سبب گرفتاری های زندگی 
و مصيبت های فراوان ، دچار لغزش شده است، به 

بيچارگی و بدبختی خود عذر می آورد، ولی به او پاسخ 
می دهند: ايوب را گرفتاری های بيش تری بود، ولی به 

گناه آلوده نگشت.
هنگامه امين زاده

عابد و شیطان
مردی صبح زود از خواب بيدار شد تا نمازش را در 

مسجد بخواند. لباس پوشيد و راهی خانه خدا شد. در 
راه مسجد، مرد زمين خورد و لباسهايش کثيف شد. بلند 

شد، و به خانه برگشت.
مرد لباسهايش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا 

شد. و در همان نقطه دوباره زمين خورد!
باز بلند شد، و به خانه برگشت. يک بار ديگر لباسهايش 

را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.
در راه، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد و 

نامش را پرسيد. مرد پاسخ داد:»من ديدم شما دو بار 
زمين افتاديد«، از اين رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را 
روشن کنم. مرد از او فراوان تشکرکرد و هر دو راهشان 

را به طرف مسجد ادامه دادند.
وقتی به مسجد رسيدند، مرد در خواست کرد تا به 

مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.او از رفتن به داخل 
مسجد خودداری نمود.

مرد درخواستش را دوباره تکرارکرد و پرسيد باز همان 
جواب را شنيد. مرد پرسيد که چرا او نمی خواهد وارد 

مسجد شود و نماز بخواند!!
او پاسخ داد: »من شيطان هستم« مرد با شنيدن اين 

جواب جا خورد. شيطان در ادامه توضيح داد:
»من شما را در راه مسجد ديدم و اين من بودم که 
باعث زمين خوردن شما شدم.«وقتی شما به خانه 

رفتيد، و لباستان را عوض کرديد و به مسير مسجد 
برگشتيد، خدا همه گناهان شما را بخشيد. من برای بار 

دوم باعث زمين خوردن شما شدم و حتی آن هم شما 
را تشويق به ماندن در خانه نکرد، بلکه دوباره به راه 
مسجد برگشتيد. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد 

خانواده ات را بخشيد...
من ترسيدم که اگر يک بار ديگر باعث زمين خوردن 

شما بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را 
بخشيد. بنا براين،می خواستم از سالم رسيدن شما را به 

خانه خدا )مسجد( مطمئن شوم...
 نتيجه اخالقی داستان:

کار خيری را که قصد داريد انجام دهيد به تعويق 
نيندازيد. زيرا هرگز نمی دانيد چقدر اجر و پاداش ممکن 
است ازمواجهه با سختی های در حين تالش به انجام 
کار خير دريافت کنيد. پارسائی شما می تواند خانواده و 

قوم تان را به طور کلی نجات بخشد..
سميرا بهره مند
دانشجوی تربيت مربي پيش دبستان

پرنده!
می ترسد

 از عبور آدمها
دور می شود 

از دستان سخاوتمند
اين قانون پرنده بودن است!

صبح، کوچه، پر از مچاله کاغذهايی که از پنجره به باد 
داده ام.

اتاق، پر از کاغذهای سپيدی که هنوز زنده اند تا مچاله 
شدن،

شب، کوچه، من پشت پنجره
و سايه ای خميده که پريشانی مرا جارو می کند.

نيمه شب، اتاق، کاغذهای سياه و سکوت...
صبح، کوچه پر از مچاله کاغذها.

ليال صدوق 
دانشجوی  تربيت مربی پيش دبستان

پروردگارا تو را شکر مي کنم

پروردگارا تو را شکر مي کنم,
براي نعماتي که امسال به من ارزاني داشتي

براي روزهاي آفتابي و روزهاي ابري و باراني
براي غروب هاي آرام و شب هاي تاريک و طوالني

تو را شکر مي گويم, براي سالمتي و بيماري
براي غم ها و شادي هايي که امسال به من عطا کردي
تو را شکر مي گويم براي تمام چيزهايي که مدتي به 

من قرض دادي و بازپس گرفتي
خدايا شکر براي تمام لبخندهاي محبت بار، دستان 

ياري رسان، براي همه آن عشق و محبت و چيزهاي 
شگفت انگيزي که دريافت کردم

شکر براي گل ها و ستارگان، براي فرزندان و عزيزاني 
که دوستم دارند

خدايا تو را شکر مي گويم براي تنهاييم، براي شغلم، 
براي مسائل و مشکالتم، براي ترديدها و اشک هايم، 

چرا که همه اينها مرا به تو نزديک تر کرد.
جميله کباري عليشاه
دانشجوی مديريت خانواده

در مجالی که .......
در مجالی که برايم باقی است،

باز همراه شما مدرسه ای می سازيم
که در آن همواره، اول صبح،

به زبانی ساده،
مهر تدريس کنند

و بگويند خدا 
خالق زيبايی 

و سراينده ی عشق،
آفريننده ی ماست.

مهربانی است که ما را به نکويی!
دانايی!
زيبايی!

و به خود می خواند.
جنتی دارد نزديک،

زيبا و بزرگ،
دوزخی دارد ـ به گمانم ـ کوچک و بعيد!

در پی سودايی است که ببخشد مارا
و بفهماندمان

ترس ما بيرون از دايره ی رحمت اوست.
در مجالی که برايم باقی است،

باز همراه شما مدرسه ای می سازيم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و رياضی با شعر
دين را با عرفان

همه  با تشويق؛ تدريس کنند.
 الی انگشت کسی، قلمی نگذارند

و معلم هر روز
روح را حاضر و غايب بکند

و به جز ايمانش
هيچ کس چيزی را، حفظ نبايد بکند.

مغزها پر نشوند چون انبار،
قلب خالی نشود از احساس،

درسهايی بدهند که به جای مغز، دلها را تسخير کند.
از کتاب تاريخ، جنگ را بردارند.

در کالس انشا،
هر کسی حرف دلش را بزند.

غير ممکن را از خاطره ها محو کنند.
تا کسی بعد از اين،

باز همواره نگويد "هرگز!"
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.

زنگ نقاشی تکرار شود.
رنگ را در پاييز تعليم دهند.

قطره را در باران،
موج را در ساحل،

زندگی را در رفتن و برگشتن از قله ی کوه
و عبادت را در خدمت خلق...

مشق شب اين باشد، که شبی چندين بار، همه تکرار 
کنيم،

عدل ـ آزادی ـ قانون ـ شادی!
امتحانی بشود، که بسنجد مارا ، تا بفهمند چه قدر،

عاشق و آگه و آدم شده ايم.
در مجالی که برايم باقی است،

باز همراه شما مدرسه ای می سازيم
که در آن آخر وقت،

به زبانی ساده،
شعر تدريس کنند

و بگويند که تا فردا صبح،
خالق عشق نگهدار شما!

 
رويا بيدی 
کارشناس ارشد ادبيات
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زندگی چیزی نیست که سر طاقچه عادت از یاد من و تو برود
سهراب سپهری



آيين زندگي

اخبار دانشگاه جامع علمی- کاربردی

خبرهایی از مرکز آموزش علمي-کاربردي پيشتازان آئين زندگي

ویژه نامه  

تغذیه بهاری از دیدگاه طب سنتی 

آسيب شناسی شبکه های اجتماعی در خانواده ایرانی ) بخش دوم( .

هنر حفظ انگيزه در روزهای امتحان 

آشنایی با انجمن های علمی مرکزپيشتازان آئين زندگی)انجمن علمی تعاون( 

افزایش کارکرد  : بستری برای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی »آموزش برای  تعاونی دانش بنيان 
منابع انسانی: ثروت تعاونی ها 

صفحه ادبی


