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رسآغــــاز ...
دکرت انیس خوش لهجه صدق

دی ماه و شب یلدا و شروعی بسیار دلنشین با جشن ها و مراسم و آیین مندی های  ایرانی، ماهی سرشار از 
پویایی و تالش.

ماه خواندن خافظ و شاهنامه و دورهم نشینی و تکریم بزرگان خانواده و از تجربه و دانش آن ها بهره بردن.

این ماه مزین به میالد حضرت مسیح )ع( بود و امیدواریم انسان ها بر روی کره زمین آغاز سال 2020 
میالدی را با نگاهی نوین به انسان، عدالت، ایستادگی و آزادگی و استقامت داشته باشند. 

پرستاری از جمله مشاغل بسیار حساس با سختی کار باال می باشد و با اعضای تیم درمان از جمله پزشکان 
و کاردرمانگران و دیگر افراد تیم درمان ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند که اختصاص روز والدت باسعادت 

حضرت زینب سالم اهلل علیها برای تقدیر از این قشر انتخاب شایسته و بجایی بوده است.
میالد با سعادت اسوه تقدا و بردباری و استقامت بانو حضرت زینب سالم اهلل علیها در این ماه میالدی پر 
برکت که می تواند سبک نوینی را در نگاه  زنان جهان رقم زند نیز از برکات این ماه بود. به این بهانه نگاهی 

به شغل پرستاری مسائل و مشکالت آن ها داشتیم.

 همچنین با توجه به حوادث سال های اخیر در خصوص محیط زیست و تغییرات آب وهوایی و حوادث و 
بعد  به  احتمالی  با بالیای طبیعی و بحران های  به آسیب های مرتبط  با نگاهی  بحران های رخ داده در کشور، 
سالمت روان  و تربیت فرزندان پرداختیم تا با ارائه آموزش بتوانیم سطحی از دانش را جهت آمادگی برای 

دریافت مهارت در بین خوانندگان عزیز رقم بزنیم.

همچنین به مناسبت بیستم دی ماه روز شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر سردار و بزرگ مرد پرآوازه ایران 
که بخش بزرگی از پیشرفت ایران مدیون خدمات و دلسوزی های این بزرگ مرد از جمله تاسیس دارالفنون و 
ساختارمند کردن علم در ایران است. به بهانه از دست دادن این بزرگ مرد مروری کوتاهی بر زندگی ایشان 

داشتیم. امید است مورد توجه خوانندگان محترم قرار گیرد.
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ذهن آویز ماه

ایامن بنکدار

یی  و سالمت ا� کو�ف ودسش ادگی، آزادی، �ف س�ت ا�ی

به  خودشکوفایی  و  آزادی  ایستادگی،  از  سخن  وقتی 
میان می آید نام ایران و ایرانی و تاریخ ایران در یادم تداعی 
می گردد. هنگامی که سخن از تاریخ ایران می رود، باید به 
این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی 
ایران  سیاسی  مرزهای  در  تاکنون  تاریخ  آغاز  از  که  است 
خود  که  است  مردمانی  و  اقوام  تاریخ  یا  زیسته اند  امروزی 
را به نحوی از انحاء ایرانی می خوانده اند و در جغرافیایی که 
دربرگیرنده ایران امروز و سرزمین هایی که از دیدگاه تاریخی 
گاه  زیسته اند.  بوده است  )ایران شهر(  بزرگ  ایران  از  بخشی 
ایشان  از  نیز  ایران  نام  آریایی ها که  از ورود  را  ایران  تاریخ 
ایران آغاز می کنند. ولی این به  گرفته شده است، به فالت 
این معنی نیست که فالت ایران تا پیش از ورود آریایی ها 
خالی از سکنه یا تمدن بوده است. پیش از ورود آریاییان به 
فالت ایران تمدن های بسیار کهنی در این محل شکفته و 

تعدادی نیز هنوز شکوفا بودند.

در  می کنیم،  بررسی  که  را  ایران  رشد  به  رو  روند 
آیین مندی ها  و  فرهنگی  تغییرات  تاکنون  کهن  تاریخایران 
تاریخ  بطورکلی  هستیم.  شاهد  را  گوناگون  اقوام  با  مرتبط 

ایران را اصوال به دو بخش کلی تاریخ ایران قبل از اسالم و 
تاریخ ایران بعد از اسالم تقسیم می کنند که این ها خود نیز 

به بخش های کوچک تری تقسیم می شوند.
تقسیم  بخش  سه  به  خود  اسالم  از  قبل  ایران  تاریخ 

می شود:
- ایران قبل از آریایی ها

- مهاجرت آریایی ها به ایران
- ایران باستان

پیش از آریائی ها اقوام گوناگونی در قسمت های مختلف 
آریایی ها  از  ایران قبل  تاریخ  اند. در  ایران می زیسته   فالت 
تمدن های شهرسوخته )در سیستان(، تمدن ایالم )در شمال 
تپه  ساکنان  تمدن  )درکرمان(،  جیرفت  تمدن  خوزستان(، 
سیلک )در کاشان(، تمدن اورارتو )در آذربایجان(، تپه گیان 
و  لرستان(  و  کرمانشاه  )در  کاسی ها  تمدن  و  نهاوند(  )در 

تپورها در تبرستان )مازندران( در سرزمین ایران بودند.
دولت  ایران  تاریخ  تمدن  بزرگ ترین  گفت  می توان 
ایران  بوده است که سرزمین آن ها در جنوب غربی  عیالم 
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و کمابیش مطابق با خوزستان بوده است. پایتخت عیالم شهر 
شوش بوده که آثار مربوط به آن ها در این شهر پیدا شده است. 
ظاهراً بخش های مختلف در عیالم حکومت های جداگانه و هر 

یک پادشاهان مربوط به خود را داشته اند.

این چهار منطقه اَوان، اَنشان، سیمش و شوش بوده اند. دولت 
عیالم غالبًا با دولت های بیشتر تکامل یافته بین النهرین یعنی 
سومری ها، اکدی ها، بابلی ها و آشوری ها در جنگ بوده است. 
این دولت در دوره ای از تاریخ ایران از بزرگ ترین نیروهای این 
منطقه شد. از زمان پیدایش امپراتوران ایران،  عیالم از والیات 
خراج گزار ایران شد. شهر شوش در این زمان نیز شهر ثروتمند 
و با شکوهی بود. زبان عیالمی یکی از سه زبانی بوده است که 

متون سلطنتی ایران به آن زبان ها نگاشته می شده است.

آریایی ها شعبه وسیعی از نژاد سفید هستند که سرزمین اولیه 
رودهای  حوالی  تا  خزر  و  سیاه  دریای  شمال  از  احتمااًل  آن ها 
و  اروپا  به  بخشی  بعدها  آن ها  است.  بوده  جیحون  و  سیحون 
دسته هائی به سمت ایران و هند حرکت کرده اند. در نتیجه به 

اقوام آسیائی و زبان آن ها، هند و اروپائی گفته می شود.

 آریائی  به معنی شریف است. آریائی های هند و ایران مدت ها 
با هم می زیسته اند و پس از مدت ها از هم جدا شدند و تا قبل از 
جداشدن، افسانه ها و سازمان اجتماعی و زبان مشترکی داشتند.

ایران  به  آریایی ها  آمدن  زمان  ایران  تاریخ  کتاب های  در   
را برخی ۲۰۰۰ سال ق م و بعضی قرن ۱۴ ق م تا قرن ۶ ق م 
مختلف  طوایف  به  ایران  به  ورود  از  پس  آریائی ها  نوشته اند. 
پارس ها  و  پارت ها  و  مادها  آن ها  مهم ترین  که  شدند  تقسیم 
معنی  به   و  شده  گرفته  آریایی ها  اسم  از  ایران  نام  هستند. 

سرزمین آریایی است.
خودشکوفایی و ساختن و سازگاری با شرایط و انعطاف در 
برابر تغییرات در عین استقامت، صبوری و بردباری را می توان از 
ویژگی های برجسته ایرانیان دانست که از دیرباز تاکنون با آن ها 
همراه بوده است و همواره برای خوب زیستن و خوب بودن و 
خوب ماندن تالش کرده اند. امید است بتوانیم با مرور روزهای 
تاریخی و آداب و آیین ایرانی و اسالمی خود بتوانیم در راستای 

رسیدن به خودشکوفایی گام موثری برداریم.
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مذهبی

شبنم طهامسبی بالی

)علیه  علی  امام  دختر  علیهما  اهلل  سالم  زینب  حضرت 
السالم( و حضرت زهرا )سالم اهلل علیهما( می باشد. بر اساس 
پیامبر  توسط  زینب )س(،  نام گذاری حضرت  متعدد،  روایات 
نیکو  »درخت  معنای  به  زینب  گرفت.  صورت  )ص(  اسالم 
منابع  برخی  بنابر  است.  پدر«  »زینت  یا  خوشبو«  و  منظر 
حضرت زینب)س( در پنجم جمادی االول سال پنجم یا سال 

۶ هجری در مدینه متولد شد. 
عقیله  همانند  است،  نقل شده  فراوانی  القاب  وی،  برای 
کامله،  فاضله،  موثّقه،  عارفه،  معلَّمه،  غیر  عالمه  هاشم،  بنی 
نائبةالزهرا،  امینةاهلّل،  صغری،  معصومه  علی،  آل  عابده 
فصیحه  بلیغه،  الشهداء،  شریکة  النساء،  عقیلة  نائبةالحسین، 

و شریکةالحسین. 

در کتاب »الخصائص الزینبیة« آمده است پیامبر )ص( او 
را بوسید و فرمود: »حاضران اّمتم، غایبان را از کرامت این 
دخترم زینب آگاه کنند؛ همانا او مانند جده اش خدیجه است«.

در واقعه کربال در کنار برادرش امام حسین)علیه السالم( 
از  حضور داشت. امام حسین)ع( هنگام وداع در روز عاشورا 
حضرت زینب خواست او را در نماز شبش دعا کند. با پایان 
به  امام)ع(  کاروان  بازماندگان  دیگر  و  زینب  جنگ،  یافتن 

اسارت درآمدند و به کوفه و از آنجا به شام برده شدند. 

خطبه او در کوفه و نیز در شام )در مجلس یزید(، معروف 
است. خطبه حضرت زینب )س( در مجلس یزید، حاضران را 
تحت تأثیر قرار داد و یزید مجبور شد برای به حطر نیفتادن 
حکومتش و از آنجا که در میان مردم با کالم حضرت زینب 
را به  امام حسین )ع(  بودند، جنایت و قتل  )س( رسوا شده 

گردن ابن زیاد بیندازد و او را لعن کند. 

حضرت زینب )س( را به سبب مصیبت های فراوانی که دیده، 
اُّم الَمصائب لقب داده اند. درگذشت جدش پیامبر)ص(، بیماری و 
امیرالمؤمنین )ع(،  به شهادت رسیدن مادرش، شهادت پدرش 
شهادت برادرش امام مجتبی )ع(، واقعه کربال و به اسارت رفتن 
در کوفه و شام از جمله وقایع سخت و تلخ زندگی وی به شمار 

می آید.

در  کرد.  ازدواج  جعفر  بن  عبداهلل  با  ۱۷قمری  سال  زینب 
برخی منابع از چهار پسر به نام های: علی، عون، عباس، محمد 
و یک دختر به نام ام کلثوم به عنوان فرزندان زینب و عبداهلل 
نام برده شده است. مشهور است که دو تن از شهدای کربال 
)عون و محمد، فرزندان حضرت زینب بوده اند. اما برخی از منابع 
تاریخی محمد را فرزند خوصاء بنت حفصه بن ثقیف از عبداهلل 
بن جعفر دانسته اند. شاخه ای از فرزندان علی »زینبیون« خوانده 

شده اند.

معاویه برای فرزندش یزید از ام کلثوم دختر حضرت زینب 
به همسری  را  او  امام حسین )ع(  )س( خواستگاری کرد ولی 

پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب درآورد.

حضرت زینب سالم اهلل علیهماحضرت زینب سالم اهلل علیهماحضرت زینب سالم اهلل علیهماحضرت زینب سالم اهلل علیهما
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ویژگی ها، فضایل و مناقب

علم و سخنوری
سخنان و خطبه های وی در کوفه و همچنین در دربار یزید، 
که همراه با استدالل به آیات قرآن بود، بیانگر دانش او است.

وی احادیثی از مادرش حضرت زهرا )س( نقل کرده است.

آن چنان که در کتاب مقاتل الطالبیین گزارش شده عبداهلل 
بن عباس سخنان حضرت زهرا )س( در مورد فدک را به نقل از 
حضرت زینب )س( روایت کرده است. در این روایت، ابن عباس 
از او با عنوان عقیلتنا زینب بنت علی )ع( یاد می کند. محّمد بن 
عمرو، عطاء بن سائب، فاطمه بنت الحسین نیز از وی حدیث 
نقل کرده اند. حضرت زینب )س( هنگام حضور امیرالمؤمنین)ع( 

در کوفه برای زنان آنجا تفسیر قرآن ارائه می داد.

خطبه های  یادآور  شنوندگان  برای  کوفه  در  وی  سخنرانی 
پدرش امیرالمؤمنین )ع( بود. سخنانش در کوفه و مجلس یزید 
به خطبه های  زیاد، شبیه  با عبیداهلل بن  نیز گفتگوهای وی  و 

امام علی )ع( و خطبه فدکیه مادرش زهرا )س( بود. 

درحالی  پیرمردی  کوفه،  در  ایشان  سخنرانی  هنگام 
که  ایشان  فدای  مادرم  و  »پدر  گفت:  می گریست،  که 
ایشان  کودکان  و  سالخوردگان  بهترین  سالخوردگان شان 
بهترین خردساالن، و زنانشان بهترین زنان و نسل آنان واالتر 

و برتر از همه نسل هاست.

عبادت
می پرداخت  عبادت  به  شب ها  )س(  کبری  زینب  حضرت 
به  آنچنان  نکرد.  ترک  را  تهّجد  هیچ گاه  زندگی،  دوران  در  و 
عبادت اشتغال ورزید که ملّقب به »عابده آل علی« شد. شب 
زنده داری وی حتی در شب دهم و یازدهم محرم، ترک نشد. 
امام حسین )ع( می گوید: »عمه ام زینب در تمام  فاطمه دختر 
شب عاشورا در محل عبادتش ایستاده بود و به پروردگار خویش 

استغاثه می کرد.«

ارتباط حضرت زینب )س( با خداوند آن گونه بود که 
امام حسین )ع( در روز عاشورا هنگام وداع، به خواهرش فرمود: 

»خواهرم! مرا در نماز شب، فراموش نکن«

صبر و استقامت
چنین  برادرش  خونین  پیکر  دیدن  هنگام  عاشورا،  روز  در 
ما  از  را  خودت  راه  در  کشته  و  قربانی  این  خدایا!  »بار  گفت: 

)خاندان پیامبر( بپذیر.«

از  داد؛  نجات  مرگ  از  را  )ع(  امام سجاد  جان  بارها  وی   
جمله در مجلس ابن زیاد، پس از احتجاج امام سجاد )ع( با ابن 
زیاد، وی دستور کشتن امام را صادر کرد. در این هنگام حضرت 
فرمود: »تا  و  انداخت  برادر  فرزند  در گردن  زینب )س( دست 

زنده ام، نخواهم گذاشت او را بکشید.«

و  ایرانیان  توجه  مورد  همواره  طهارت  و  عصمت  خاندان 
مردم مسلمین بخصوص شیعیان جهان بوده اند و همواره سبک 
و سیره زندگی و زیستن آن ها سرلوحه زندگی افراد آزاده بوده 

است.
فهیمه  بانوی  این  والدت  مناسبت  به  ساله  هر  ایران  در 
جشن  را  سالمت  و  صبر  منادیان  این  پرستار،  روز  بزرگوار  و 
می گیرند تا بخشی از خصائل بیکران حضرت زینب )س( مرور 

گردیده و سبک و سیاق و سرلوحه زندگی افراد قرار گیرد.
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سپیده اسالم پناه

در  و  دنیاست  بالخیز  اصلی  کشور   ۱۰ از  یکی  ایران 
سال های اخیر بیش از ۱۸۰۰۰۰ نفر در این بالیا که بطور 

عمده زلزله و سیل بوده است، کشته شده اند.

افراد  به  روانی  آسیب های  طبیعی،  بالیای  درجریان   
زیر  آن  اعظم  همچون کوه عظیم یخی است که قسمت 
آب قرار دارد و دیده نمی شود و آسیب ها در گذر زمان خود 
را نشان می دهد. مرگ و مجروحیت جسمانی در بخش  های 
بیرونی آب قرار گرفته ولی معلولیت، مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی و عواقب روانی حوادث که گاهی تا پایان عمر باقی 
می ماند، بدنه ی اصلی این کوه یخی را تشکیل می دهد و 
در اکثر مواقع مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرد. این 
و  رنج  موجب  ولی  هستند،  پنهان  گرچه  روانی  زخم های 

ناتوانی و اُفت کارکرد بسیاری از انسان ها می شوند.

تعاریف و مفاهیم
بال: اختالل زیست محیطی و روانی-اجتماعی که فراتر 

از توانایی جامعه برای مقابله با مشکالت است.

و  طوفان  آتشفشان،  سیل،  زلزله،  طبیعی:  بالیای 
گردباد، سقوط بهمن، خشکسالی و گرمازدگی، آتش سوزی 
پیش روی  یا  به خشکی  دریا  از  امواج سهمگین  جنگل ها، 
دریاها، همه گیری بیماری های عفونی مثل طاعون و وبا را 

شامل می شود.

منزل،  آتش سوزی  چون  مواردی  غیرطبیعی:  بالیای 
هواپیما،  سقوط  اتومبیل،  با  بار  مرگ  تصادف  حادثه ی 
و  سمی  موادشیمیایی  آزادشدن  عابرین،  مسیر  فروریختن 

حوادث هسته ای را دربرمی گیرد.

و  ناگهانی  صورت  به  که  است  پیشامدی  بحران  بحران: 
ناپایدار  و  خطرناک  وضعیتی  به  و  می دهد  رخ  فزاینده  گاهی 
برای فرد، گروه یا جامعه می انجامد. بحران باعث به وجود آمدن 
اقدامات  به  نیاز  آن  کردن  برطرف  برای  که  می شود  شرایطی 

اساسی و فوق العاده است.

آسیب دیده: آسیب دیده به فردی اطالق می شود که در اثر 
بالیای طبیعی و یا غیرطبیعی دچار صدمات جسمانی و روانی 
گردیده  تحمیل  وی  بر  معنوی  و  مادی  خسارت هایی  و  شده 

است.

اختالالت روانی: اختالالت روانی به صورت یک سندرم یا 
الگوی رفتاری یا روانشناختی مهم بالینی تصور شده است که 
در یک فرد روی می دهد و با ناراحتی )یک عالمت دردناک( یا 
ناتوانی )تخریب در یک یا چند زمینه مهم عملکرد( یا با افزایش 
قابل مالحظه خطر مرگ، درد، ناراحتی و ناتوانی یا فقدان مهم 

آزادی، همراه است.

حمایت های روانی- اجتماعی: به آن دسته از فعالیت هایی 
و  طبیعی  مختلف  بالیای  بروز  زمان  در  که  می شود  اطالق 
غیرطبیعی و به انگیزه ی حمایت های همه جانبه از افراد آسیب 

دیده و توسط کارشناسان حوزه های مختلف صورت می پذیرد.

بهداشت روان در افراد آسیب دیده در جریان بالیا
به  هنگام  به  و  سریع  رسیدگی  اهمیت  اخیر  سال های  در 
تا  گرفته  پایین  سنین  از  آسیب دیده  افراد  روانی  واکنش های 
جوانان و سالمندان در پس بالیا، مورد تــوجه کلیه ی متولیان 
واکنش های  به  پرداختن  دلیل  همین  به  گرفته،  قرار  بهداشت 

واکنش روان به رویدادهای ناگوار طبیعیواکنش روان به رویدادهای ناگوار طبیعیواکنش روان به رویدادهای ناگوار طبیعی
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جلوگیری  و  واکنش ها  عادی سازی  هدف  با  بازماندگان  روانی 
و  فردی  زندگی  کیفیت  اُفت  به  منجر  که  عـوارضی  بروز  از 
پررنگ ترین  از  می شود،  افراد  کارآیی  کاهش  و  اجتماعی 
روان،  بهداشت  کارشناسان  و  متخصصان  فعالیت های  اهداف 
به  اعزامی  اجتماعی  مددکاران  و  روان شناسان  روان پزشکان، 

مناطق آسیب دیده محسوب می باشد.

بین  در  روانی  اختالالت  با  رابطه  در  که  پژوهشی  در 
بازماندگان زلزله ی رودبار )سال ۱۳۶۹( انجام شده بیانگر این 
افسردگی  به  مبتال  مطالعه،  مورد  افراد  از  درصد   ۶۸ که  است 
از افسردگی شـدیـد  این میان ۳۸ درصد  از  اساسی بودند که 
رنج می بردند. در پژوهشی دیگر در سال ۱۳۷۳ که پس از سه 
سال بر روی کودکان منطقه ی زلزله زده ی رودبار انجام شد، 
میزان اختالالت رفتاری در بین کودکان ۶۰ درصد برآورد شد. 
همچنین ۵۱/۷ درصـد این کودکان که در سنین ۹ تا ۱۶ سال 
قرار داشتند، مبتال به اختالل استرس پس از سانحه بودند. همه 
بودند  مهم خواب  دچار مشکالت  اول  هفته  چند  در  کودکان، 
استراحت  هنگام  مزاحم  افکار  و  تنهایی  و  تاریکی  از  ترس  و 
و رؤیاهای وحشتناک داشتند. همگی آن ها نسبت به خوابیدن 
در مکان های سرپوشیده و استفاده از انواع وسایل حمل و نقل 
احساس خطر می کردند. در بررسی به عمل آمده در زلزله ی 
بم نیز، ۸۲ درصد بزرگساالن و ۸۴ درصد کودکان از مشکالت 

روانشناختی رنج می بردند.

واکنش های روانی و رفتاری پس از بالیا
مرحله ی تماس یا ضربه

مرحله ی برخورد شجاعانه یا قهرمان گرائی
مرحله ی شادمانی یا فراموش کردن غم

مرحله ی سرخوردگی یا مواجهه با واقعیت
مرحله ی تجدید سازمان یا ترمیم

مرحله ی تماس یا ضربه )در چند دقیقه اول پس از حادثه 
بروز می کند(.

در این مرحله اکثر افراد دچار ترس و وحشت می شوند. برخی 
افراد بهت   زده می شوند. افراد گیج و درمانده هستند و قدرت انجام 
هیچ کاری را ندارند. این حالت معمواًل گذرا و کوتاه مدت است. 
این مرحله در اغلب موارد و قبل از رسیدن هر کمکی بطور خود 

به خود پایان می پذیرد.

)در  قهرمان گرائی  یا  شجاعانه  برخورد  مرحله ی 
ساعات یا روزهای اولیه ی وقوع حادثه بروز می کند(.

طور  به  و  دهند  انجام  کاری  باید  می کنند  احساس  افراد 
بین مردم  امداد رسانی کمک می کنند. همبستگی  در  داوطلبانه 
تا  و  می کنند  عمل  زیاد  ایثار  و  گذشت  با  مردم  می شود.  ایجاد 
رسیدن نیروهای کمکی، بسیاری از کارها را خود انجام می دهند. 
پس از زلزله شروع به بیرون آوردن اجساد از زیر آوار می  کنند. در 
این مرحله افراد گستاخانه عمل کرده و به موانع اداری- اجرائی 

کاری ندارند و ممکن است عصبانی و تحریک پذیر شوند.
در مرحله ی برخورد شجاعانه یا قهرمان گرائی، افراد باید سعی 
در کنترل واکنش هایشان داشته باشند. رفتار آسیب دیدگان را باید 
به عنوان واکنش طبیعی آن ها تلقی کرد. باید وضعیت و شرایط 
افراد را درک کرد. در هدایت هوشمندانه باید فعالیت های مردم را 
بصورت مناسبی هدایـت کرد. به نقش خانواده افراد آسیب دیده و 

یا دوستان آن ها اهمیت داده شود.

مرحله  ی شادمانی یا فراموشی غم )یک هفته تا چند 
ماه بعد از حادثه بروز می کند(.

افراد  توزیع کمک ها،  و  نیروهای کمکی  رسیدن  با  هم زمان 
امیدوار شده و به طور موقت به آن ها حالت آرامش دست می دهد. 
کمک رسانی به افراد در این مرحله بسیار مهم و مفید بوده و نتایج 

مفیدی را در بر دارد که قابل تامل است:
سرعت در پیدایش تعادل روانی

جلوگیری از اختالالت روانی عاطفی شدید بعدی
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در   دیگران  به  نسبت  بدبینی  و  جوئی  انتقام  از  جلوگیری 
مراحل بعدی

مرحله  ی سرخوردگی یا مواجهه با واقعیت )۲ الی 
۳ ماه بعد از وقوع حادثه بروز می کند(.

افراد تازه متوجه وسعت خسارت و فقدان های شان می شوند. 
افراد مجدداً روحیه ی خود را از دست می دهند، ناآرام، خسته و 
که  برسند  نتیجه  این  به  افراد  است  ممکن  می شوند.  درمانده 
به  شروع  یا  و  نمی کند  کفایت  آن ها  برای  رسیده  کمک های 
مقایسه ی دریافتی های خود با دیگران کنند. مضطرب و حساس 
شده و احساس تنهایی شدیدی می کنند. از نظر روانی احتیاج به 
حمایت بیشتری دارند. ایجاد روحیه ی امید و اعتماد به نفس در 
آسیب دیدگان اهمیت زیادی دارد. امدادگران و مسئولین توزیع 
کمک ها باید حداکثر تالش خود را در جهت توزیع عادالنه و 

توأم با احترام امکانات بین مردم انجام دهند.

مرحله ی تجدید سازمان یا ترمیم
پس از وقوع بالیا، واکنش روانی مردم در مراحل مختلف 
رفتار  آن ها  با  و  بشناسیم  را  تفاوت ها  این  باید  است  متفاوت 
کنیم. این مرحله زمان تجدید سازمان خوانده می شود و افراد 
تدریج درک می کنند که  به  بازسازی می کنند.  را  زندگی خود 
نمایند  تالش  باید  ذیربط  مسئولین  باشند.  خود  به  متکی  باید 
با مشارکت آسیب دیدگان، کمک های رسیده را عادالنه توزیع 
در  کامل  رسیدگی  و  توجه  عدم  که  داشت  توجه  باید  نمایند. 
این مرحله، منجر به باقی ماندن احساس ناراحتی خصمانه در 

بازماندگان خواهد شد.

گروه های آسیب پذیر در بالیا
کودکان 

 نوجوانان و جوانان 
زنان

سالمندان

کودکان: خیلی ها فکر می کنند »کودکان زود همه چیز را 
فراموش می کنند« یا این که »کودک چیزی نمی فهمد« وحتی 
»اگر دچار ضربه شدیدی هم شود زود بهبودی پیدا می کند«، 
اُفت  شود،  کودکان  به  کمتری  توجه  می شود  باعث  تفکر  این 
تحصیلی و یا امتناع از رفتن به مدرسه در فرزند خود را رفتاری 

است  ممکن  کودکان  کنند.  تلقی  لجبازی  بر  دال  و  عمدی 
درسنین مختلف واکنش ها و عالئم متفاوتی را نشان دهند.

 سنین پیش ازدبستان )۱ تا ۵ سال(: بروز رفتاریی 
از حد به والدین،  از جدائی و چسبیدن بیش  همچون؛ ترس 
ترس از غربیه ها و بی اعتمادی به دیگران، ترس از تاریکی، 
خودداری از تنها خوابیدن، ترس از اشیای خیالی و یا حیوانات، 
اولیه  مراحل  رفتارهای  به  برگشت  ترسناک،  رویاهای  دیدن 
رشدی مثل شب ادراری، انگشت مکیدن، فعالیت بیش از حد 
و پرخاشگرانه، اختالل درصحبت کردن و سکوت بسیار شایع 

است.
 کودکان دبستانی )۶ تا ۱۱ سال(: احساس غمگینی، 
انجام بازی های تکراری، مشکالت خواب، اضطراب و نگرانی 
تحصیلی،  مشکالت  خانواده،  اعضای  سرنوشت  مورد  در 
بی اشتهائی، شب ادراری، پرخاشگری، شکایت های بدنی مثل: 
دردشکم، سردرد از مهمترین مشکالت این کودکان می باشد.

نوجوانان و جوانان: عالئم بدنی مثل دردهای شکمی، 
سردرد، ناراحتی های پوستی، دردهای نامعلوم، مشکالت خواب 
و کابوس نزاع با دیگران و تحریک پذیری، اُفت تحصیلی، رو 
آوردن به مصرف سیگار یا مواد مخدر، طغیان و سرکشی در 
خانه و مدرسه، افسردگی یا غمگینی، از دست دادن عالقه به 
از جمله عمده ترین  دوستان  با  فعالیت های گروهی  یا  تفریح 
واکنش ها و عالئمی است که نوجوانان و جوانان از خود بروز 

می دهند.

توسعه  حال  در  کشورهای  در  زنان  میر  و  مرگ  زنان: 
زنان عالئم  کلی  به طور  است.  بیشتر  مردان  از  بالیا  اثر  در 
زنان  دارند.  بالیا  وقوع  از  بعد  بیشتری  روانی  واکنش های  و 
معمواًل نقش اصلی مراقبت از فرزندان را برعهده دارند و کمتر 
بالیا، محل  بروز  هنگام  فرزندان خود  خاطر  به  دارد  احتمال 
حادثه را ترک کنند. پس از وقوع بالیا امنیت آنان بیشتر مورد 

تهدید قرارمی گیرد.

معرض  در  سالمندان  بالیا،  بروز  درصورت  سالمندان: 
نادیده  معمواًل  آن ها  در  افسردگی  دارند.  قرار  بیشتری  خطر 
گرفته می شود چون عالئم آن ها با افراد جوان تر فرق دارد، به 
یا حواس پرتی آن ها ممکن است  عنوان مثال فراموش کاری 
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آن ها ممکن  یا حواس پرتی  فراموش کاری  مثال  عنوان  به 
گذاشته  پیری  حساب  به  باشد،  افسردگی  از  عالمتی  است 

می شود و مورد غفلت قرار می گیرد.

عوامل استرس زا در افراد آسیب دیده پس از بالیا
تخریب ساختمان ها، آسیب دیدن خودروها و از دست رفتن 

اموال و دارائی ها 
قطع شدن خدمات شهری همچون؛ آب، برق، تلفن، گاز و 

غیره 
مواجهه شدن با صحنه های دلخراش از قبیل؛ جنازه ی اقوام 

و آشنایان
شنیدن صدای کمک خواستن افراد از زیر آوار 

بروز انواع آسیب های جسمانی
نبود خدمات کافی پزشکی و بهداشتی 

نداشتن محل امن برای اقامت 
نبود مواد غذائی الزم برای رفع گرسنگی و تشنگی

واکنش  و عالیم در افراد آسیب دیده پس از بالیا
خشم: با سرخوردگی و ناکامی مرتبط است، به ویژه وقتی 

افراد سعی در انکار ناکامی دارند.

اضطراب: به صورت بی قراری یا ناتوانی در تصمیم گیری 
و عمل خود را نشان دهد.

از  ترس  مثل؛  باشد،  متوجه محیط  ترس می تواند  ترس: 
تنها ماندن، از دست دادن بازماندگان، وقوع مجدد فاجعه.

سرزنش: فرد ممکن است خود را به خاطر عدم جلوگیری 
از واقعه ی بد یا عدم کمک کافی سرزنش کند.

سرخوردگی: وقتی افراد در دستیابی به خواسته ای با مانع 
مواجه می شوند، سرخوردگی را تجربه می کنند.

آن ها ممکن  یا حواس پرتی  فراموش کاری  مثال  عنوان  به 
گذاشته  پیری  حساب  به  باشد،  افسردگی  از  عالمتی  است 

می شود و مورد غفلت قرار می گیرد. 

عوامل استرس زا در افراد آسیب دیده پس از بالیا
تخریب ساختمان ها، آسیب دیدن خودروها و از دست رفتن 

اموال و دارائی ها 
قطع شدن خدمات شهری همچون؛ آب، برق، تلفن، گاز و 

غیره 
مواجهه شدن با صحنه های دلخراش از قبیل؛ جنازه ی اقوام 

و آشنایان
شنیدن صدای کمک خواستن افراد از زیر آوار 

بروز انواع آسیب های جسمانی
نبود خدمات کافی پزشکی و بهداشتی 

نداشتن محل امن برای اقامت 
نبود مواد غذائی الزم برای رفع گرسنگی و تشنگی

واکنش  و عالیم در افراد آسیب دیده پس از بالیا
خشم: با سرخوردگی و ناکامی مرتبط است، به ویژه وقتی 

افراد سعی در انکار ناکامی دارند.

اضطراب: به صورت بی قراری یا ناتوانی در تصمیم گیری 
و عمل خود را نشان دهد.

از  ترس  مثل؛  باشد،  متوجه محیط  ترس می تواند  ترس: 
تنها ماندن، از دست دادن بازماندگان، وقوع مجدد فاجعه.

سرزنش: فرد ممکن است خود را به خاطر عدم جلوگیری 
از واقعه ی بد یا عدم کمک کافی سرزنش کند.

سرخوردگی: وقتی افراد در دستیابی به خواسته ای با مانع 
مواجه می شوند، سرخوردگی را تجربه می کنند.
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عالمتی از افسردگی باشد، به حساب پیری گذاشته می شود و 
مورد غفلت قرار می گیرد.

عوامل استرس زا در افراد آسیب دیده پس از بالیا
تخریب ساختمان ها، آسیب دیدن خودروها و از دست رفتن 

اموال و دارائی ها 
قطع شدن خدمات شهری همچون؛ آب، برق، تلفن، گاز و 

غیره 
مواجهه شدن با صحنه های دلخراش از قبیل؛ جنازه ی اقوام 

و آشنایان
شنیدن صدای کمک خواستن افراد از زیر آوار 

بروز انواع آسیب های جسمانی
نبود خدمات کافی پزشکی و بهداشتی 

نداشتن محل امن برای اقامت 
نبود مواد غذائی الزم برای رفع گرسنگی و تشنگی

واکنش  و عالیم در افراد آسیب دیده پس از بالیا
خشم: با سرخوردگی و ناکامی مرتبط است، به ویژه وقتی 

افراد سعی در انکار ناکامی دارند.

اضطراب: به صورت بی قراری یا ناتوانی در تصمیم گیری 
و عمل خود را نشان دهد.

از  ترس  مثل؛  باشد،  متوجه محیط  ترس می تواند  ترس: 
تنها ماندن، از دست دادن بازماندگان، وقوع مجدد فاجعه.

سرزنش: فرد ممکن است خود را به خاطر عدم جلوگیری 
از واقعه ی بد یا عدم کمک کافی سرزنش کند.

سرخوردگی: وقتی افراد در دستیابی به خواسته ای با مانع 
مواجه می شوند، سرخوردگی را تجربه می کنند.

روابط  و  فعالیت  از  را  خود  است  ممکن  فرد  نا امیدی: 
بین فردی دور کند و منزوی شود.

گناه: ممکن است فرد به خاطر این که نتوانسته طور دیگری 

عمل کند و یا به دیگران کمک کند، احساس گناه کند.

لذت  عدم  و  بودن  بی انرژی  احساس  فرد  اندوه:  و  غم 
می کند که در حرکات و صورتش نمایان است.

افکار و خاطرات مزاحم: افکار یا خاطراتی که به صورت 
خواسته و ناخواسته در هر زمانی به ذهن می آید.

آسیب پذیری: فرد احساس شکننده بودن و نا امنی می کند 
و شرایط محیطی را نا امن تر و پر خطرتر تعبیر می کند.

بیش برانگیختگی: با عالیم جسمی طپش قلب و عالیم 
روانی اضطراب در مقابل محرک های جزئی نشان داده می شود.

بخاطر  در  آگاهانه  و  اجتناب شناختی  به صورت  اجتناب: 
نیاوردن حادثه خود را نشان می دهد.

واکنش های روانی نامناسب برخی مدیران ناشی 
از بحران بعد از وقوع بالیا

فشار  دچار  بحران  در  که  مدیریتی  ناباوری:  و  انکار 
عصبی شود و آمادگی کنترل خویش را در واکنش های هیجانی 
ندارد، به جای تصمیم گیری مناسب در جای خودش خشکش 
می زند. مات و مبهوت می گردد و باور چنین بحرانی را ندارد. 
در این وضعیت اولین راه حلی که به نظرش می رسد را اعمال 
می کند و موجب بدترشدن اوضاع می شود، یا به دلیل ناتوانی در 
تصمیم گیری با اتالف وقت فرصت های زیادی ازدست می دهند.

قبول شکست: در صورت تسلیم شدن در مقابل بحران 
ناشی از سوانح، افراد ممکن است به این نتیجه برسند که همه 
هیچ  نکنند،  کاری  هیچ  بکشند،  را عقب  خود  تمام شده،  چیز 

حرفی نزنند و تقریبا حالت فلج پیدا کنند.
بوجود  شکست  قبول  از  پس  حالت  این  وحشت زدگی: 
می آید و با آشکار شدن آثار آن، تمام زیر مجموعه دچار هراس 
احساس  درگمی  سر  و  دستپاچگی  با  و  می شوند  وحشت  و 
اقدامات  این  دهند.  صورت  را  اقداماتی  فوراً  باید  که  می کنند 
بدون فکر و غیرمنطقی و بدون آن که بدانند کجا می روند و چه 

می کنند وضع را بدتر می کند.
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اصول اولیه در برخورد با آسیب دیدگان بعد از بالیا
مانع ابراز احساسات افراد نشوید:

تخلیه ی احساسات و تسهیل آن به بازماندگان کمک می کند 
تا آرامش بیشتری به دست آورند و واکنش های افراطی کمتری 
بازماندگان  با  همدلی  می شود ضمن  پیشنهاد  لذا  دهند.  نشان 
و  گذاشته  احترام  آن ها  تخلیه ی هیجانی  و  احساسات  ابراز  به 
توصیه به »گریه نکردن« ننمایید. فقط می توان از واکنش های 
غیره  و  بدن  به  آسیب زدن  سرکوبیدن،  به  مثل؛  آنان  افراطی 

ممانعت نمود.

اطالعات صحیح به بازماندگان بدهید:
یکی از عمده ترین نگرانی های افراد در برخورد اولیه با بال، 
آنهاست.  آشنایان  و  بستگان  و  فرزندان  آسیب دیدن  احتمال 
به  صحیح  اطالعات  دادن  خصوص،  این  در  مهم  نکته ی 
اخبار  حوادث،  وقوع  هنگام  در  حال  هر  در  است.  بازماندگان 
و  پدر  آیا  بپرسند  ما  از  است  ممکن  دارد.  وجود  هم  ناگواری 
مادر من زنده است؟ آیا از فرزندان من با خبرید؟ الزم است در 
تمامی موارد اطالعات صحیح و موجود را به صورت واقعی به 

بازماندگان ارائه داد.

دروغ مصلحت آمیز نگویید:
گاهی وسوسه می شویم تا برای جلوگیری از رنجش افراد 
و  درست  کار  این  ولی  بگوییم،  مصلحت آمیز  دروغ  آن ها  به 
منطقی نیست. زیرا عالوه  بر این که می تواند غیراخالقی باشد، 
یاری دهنده  یک  عنوان  به  ما  به  نسبت  نیز  را  عمومی  اعتماد 
به  باید  دارد،  وجود  بدی  خبر  که  مواردی  در  می دهد.  کاهش 
طور تدریجی و حتی االمکان در جمع مطرح گردد، به خصوص 
در مواقعی که فرد یا افرادی برای حمایت بعدی از فرد آسیب 

دیده حضور داشته باشند.

می آید و با آشکار شدن آثار آن، تمام زیر مجموعه دچار هراس 
و وحشت می شوند و با دستپاچگی و سر درگمی احساس می کنند 
اقدامات بدون فکر و  این  را صورت دهند.  اقداماتی  فوراً  باید  که 
غیرمنطقی و بدون آن که بدانند کجا می روند و چه می کنند وضع 

را بدتر می کند.

غفلت: برخی از مدیران پس از حوادث و سوانح و بحران های 
این  به  آمادگی، ممکن است  و  آگاهی  به علت عدم  آن  از  ناشی 
زیرمجموعه  دستگاه های  بواسطه ی  بحران  کار  که  برسند  نتیجه 
تصمیم گیری خودداری  در هرگونه  دخالت  از  و  انجام خواهد شد 

کنند، که این امر سبب بروز مشکالت خواهد شد.

دلیل  کردن  پیدا  بحران،  هر  در  دیگران:  دانستن  مقصر 
واقعی و یا خیالی، وسوسه ای بیش نیست. به  جای دلیل تراشی و 
مقصر دانستن دیگران، مدیران باید در راستای درک بحران و اداره 

نمودن آن دست به  کار شوند و اقدام نمایند.

جریحه  دارکردن احساسات دیگران: برخی حرکات و 
عملکردهای مدیران منجر به جریحه  دارشدن احساسات دیگران در 
یک بحران می شود. چگونگی رفتار و برخورد با مدیران زیرمجموعه، 
کارکنان در سلسله مراتب، مردم کمک  دهنده )داوطلبان از هر نوع( 
بِویژه عوامل رسانه های جمعی، خود می تواند به تشدید بحران  و 

کمک کند.

اختالالت شایع روانی ناشی از بالیا
 اختالل یا واکنش های حاد استرس

 اختالل استرس پس از حادثه
 اختالل شبه جسمانی

 سوگ
 افسردگی
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غفلت: برخی از مدیران پس از حوادث و سوانح و بحران های ناشی از آن به علت عدم آگاهی و آمادگی، ممکن است به این 
نتیجه برسند که کار بحران بواسطه ی دستگاه های زیرمجموعه انجام خواهد شد و از دخالت در هرگونه تصمیم گیری خودداری کنند، 

که این امر سبب بروز مشکالت خواهد شد.

مقصر دانستن دیگران: در هر بحران، پیدا کردن دلیل واقعی و یا خیالی، وسوسه ای بیش نیست. به  جای دلیل تراشی و مقصر 
دانستن دیگران، مدیران باید در راستای درک بحران و اداره نمودن آن دست به  کار شوند و اقدام نمایند.

جریحه  دارکردن احساسات دیگران: برخی حرکات و عملکردهای مدیران منجر به جریحه  دارشدن احساسات دیگران در 
یک بحران می شود. چگونگی رفتار و برخورد با مدیران زیرمجموعه، کارکنان در سلسله مراتب، مردم کمک  دهنده )داوطلبان از هر 

نوع( و بِویژه عوامل رسانه های جمعی، خود می تواند به تشدید بحران کمک کند.

اختالالت شایع روانی ناشی از بالیا

 اختالل یا واکنش های حاد استرس
 اختالل استرس پس از حادثه

 اختالل شبه جسمانی
 سوگ

 افسردگی



17

ی ها
مار

- بی
الم

ی س
دگ

ك زن
سب

بعد از  آسیب دیدگان  با  برخورد  در  اولیه  اصول 
بالیا

مانع ابراز احساسات افراد نشوید:
کمک  بازماندگان  به  آن  تسهیل  و  احساسات  تخلیه ی 
واکنش های  و  آورند  دست  به  بیشتری  آرامش  تا  می کند 
ضمن  می شود  پیشنهاد  لذا  دهند.  نشان  کمتری  افراطی 
تخلیه ی هیجانی  و  احساسات  ابراز  به  بازماندگان  با  همدلی 
ننمایید.  نکردن«  »گریه  به  توصیه  و  گذاشته  احترام  آن ها 
فقط می توان از واکنش های افراطی آنان مثل؛ به سرکوبیدن، 

آسیب زدن به بدن و غیره ممانعت نمود.

اطالعات صحیح به بازماندگان بدهید:
یکی از عمده ترین نگرانی های افراد در برخورد اولیه با بال، 
آنهاست.  آشنایان  و  بستگان  و  فرزندان  آسیب دیدن  احتمال 
به  صحیح  اطالعات  دادن  خصوص،  این  در  مهم  نکته ی 
اخبار  بازماندگان است. در هر حال در هنگام وقوع حوادث، 
آیا پدر و  از ما بپرسند  ناگواری هم وجود دارد. ممکن است 
مادر من زنده است؟ آیا از فرزندان من با خبرید؟ الزم است 
در تمامی موارد اطالعات صحیح و موجود را به صورت واقعی 

به بازماندگان ارائه داد.

دروغ مصلحت آمیز نگویید:
گاهی وسوسه می شویم تا برای جلوگیری از رنجش افراد 
و  کار درست  این  ولی  بگوییم،  دروغ مصلحت آمیز  آن ها  به 
منطقی نیست. زیرا عالوه  بر این که می تواند غیراخالقی باشد، 

اعتماد عمومی را نیز نسبت به ما به عنوان یک یاری دهنده 
باید  دارد،  وجود  بدی  خبر  که  مواردی  در  می دهد.  کاهش 
به  گردد،  مطرح  جمع  در  االمکان  حتی  و  تدریجی  طور  به 
خصوص در مواقعی که فرد یا افرادی برای حمایت بعدی از 

فرد آسیب دیده حضور داشته باشند.

از دیدن جنازه ی عزیزان شان محروم  را  افراد 
نکنید:

باشد  داده  از دست  را  از عزیزان خود  یکی  نفر  اگر یک 
بگذارید مرگ عزیز خود را بپذیرد. اگر اطالعی راجع به فوتش 
دارید می توانید آن را بیان کنید. فقط در مواردی که جنازه یا 
از جنازه  صحنه ی مرگ دلخراش و وحشتناک است بخشی 
برای جسد دیدن  مناسبی  نمای  فاصله  و  باید مشاهده شود 

فراهم گردد.

در اجتماعات مردمی حضور یابید:
و  وابسته  تیم  و  پزشکان  آرامش دهنده ی  حضور  قطعا 
به  کمک  در  مهمی  تاثیر  بازماندگان  جمع  در  روحانیون 
وضعیت روانی آسیب دیدگان دارد و هرچه این تماس بیشتر 
آن ها  نصیب  را  بیشتری  آرامش  باشد،  باالتری  کیفیت  با  و 
می کند. کمک به گردهمائی ها و تجمع کلیه ی بازماندگان و 
اطالع از وضعیت موجودشان نیزعاملی برای احساس آرامش 

و تعادل روانی آنهاست.

آن ها  مذهبی  عقاید  از  افراد،  کردن  آرام  برای 
کمک بگیرید:

برای  افراد  دینی  باورهای  از  می توان  موارد  از  درخیلی 
علت  به  اگر  ولی  نمود  استفاده  آن ها  به  بخشیدن  آرامش 
تحریک شدید واکنش نامناسب از خود نشان دادند، نباید وارد 
بحث فلسفی شد. در ساعات اولیه حادثه توسل به دعا نقش 
مهمی در تخلیه هیجانی و کاهش استرس روانی دارد. وجود 
کردن  در کم  می تواند  آن  از  استمداد  و  قوی  مذهبی  عقاید 
ایجاد شده توسط سوانح و بالیا نقش  شدت عوارض روانی 

بسیار مهمی داشته باشد.
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 حانیه قربانی

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران که در 
این قانون سازمان نامیده مي شود، سازماني است مستقل 
بخشیدن  تحقق  منظور  به  که  حقوقي  داراي شخصیت 
به اهداف و وظایف سازمان ))مقرر این قانون(( تشکیل 

می شود.
تالش در جهت اصالح، رشد و تعالي حرفه پرستاري 
قبال  در  و مردم  پرستاران  براي حفظ حقوق  تالش 

خدمات پرستاري 
کوشش در جهت برقراري، حفظ و حمایت از حقوق 

مادي، معنوي و صنفي پرستاران 
و  مهارت  و  دانش  سطح  ارتقاء  منظور  به  تالش 

آموزش حین خدمت پرستاران.
خدمات  نوع  و  وظایف  به  نسبت  جامعه  آشناساختن 

پرستاران.
تالش در جهت اجراي موازین و ارزش هاي اسالمي 

در بخش پرستاري. 
کوشش به منظور اجراي صحیح و دقیق مقرارت و 

اخالق امور پزشکي در بخش پرستاري.
همکاري با سازمان ها و مؤسسات قانوني در کشور و 

در مجامع بین المللي.
طراحی  به گونه ای  سازمان  این  اختیارات  و  وظایف 
هموطنان  به  را  مناسبی  خدمات  بتواند  تا  است  گردیده 

ارائه دهد.

سطوح  آموزشي  استانداردهاي  تعیین  و  تهیه  در  همکاري   -۱  
مختلف پرستاري.

۲- همکاري در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاري 
در دانشگاه هاي کشور.

فارغ  دانش  و  مهارت ها  و  کیفي  ارتقاء  منظور  به  تالش   -۳  
التحصیالن پرستاري.

تحقیقات  و  پژوهشي  زمینه هاي  گسترش  ایجاد  به  کمک   -۴  
علمي پرستاري در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهاي این 

تحقیقات.
وظایف  شرح  و  خدمات  استانداردهاي  تعیین  در  همکاري   -۵  

رده هاي مختلف پرستاري.
ارائه خدمات  ارزشیابي نحوه  براي نظارت، کنترل و  ۶- همکاري 

پرستاري و رعایت قوانین و مقررات پرستاري.
در  عضویت  کارت  لغو  یا  تمدید  صدور،  براي  ضوابط  تعیین   -۷

سازمان.
۸- همکاري در تعیین راه هاي تبادل علمي، تحقیقاتي و حرفه اي 
مجامع  و  کشورها  سایر  با  نیز  و  کشور  داخل  قانوني  سازمان هاي  با 
علمي وحرفه اي بین المللي به منظور ارتقاء کیفیت آموزشي و خدماتي 

پرستاري.
ارائه گزارش کارشناسي در مورد تخلفات پرستاري که از سوي نظام 

پزشکي براي مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است.
حرفه اي،  حقوق  و حفظ  تامین  براي  مقررات  تدوین  در  همکاري 

حفظ و ارتقاء شؤون اجتماعي پرستاران.

سازمان پرستاری
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انجمن کاردرمانی در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و هر ساله کنگره کاردرمانی ایران را با همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 
علمی کشور برگزار می کند. منشور اخالقی کاردرمانی در سال ۲۰۰۴ تصویب و ابالغ شد و انجمن کاردرمانی ناظر بر اجرای آن 

از سوی کاردرمان گران کشور است.

در طی سال های اخیر، همکاران کاردرمانی در هر چهار سال در طی جلسات مشترک انتخاباتی را برگزار نموده اند و تا سال 
۱۳۸۷ انجمن کاردرمانی با مجوز مکتسبه از وزارت کشور به عنوان متولی و حامی کاردرمان گران کارایی بسیار شایسته و بایسته ای 
در خور تجلیل و تقدیر داشته است و از آغاز تاکنون افراد پیشکسوت منتخبی نظیر سرکارخانم کاتبی، دکتر سید علی حسینی، دکتر 
مهدی رصافیانی، سرکارخانم نجفی، سرکارخانم شفارودی، سرکارخانم اقلیدی، سرکارخانم زینعلی، آقای پاینده فر، آقای ماندنی، 
آقای رضایی، آقای معینی فر، آقای شکری، آقای جلیلی، آقای غالمی، آقای جعفری حضور فعال و خستگی ناپذیری داشته اند به 
گونه ای که در پرتو تالش های این بزرگواران امتیاز کسب مجوز مطب و دفتر کار کاردرمان گران به صورت مستقل، عضویت در 
نظام پزشکی و بهره مندی از مزایای مکتسبه، عضویت در فدراسیون جهانی کاردرمانی حاصل گردید و هم اکنون دپارتمان های 
کاردرمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم 
پزشکی سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ازجانب این مرجع جهانی مورد تائید قرار گرفته اند و این امر موجب گشته است تا 

مدارک دانشگاهی فارغ التحصیالن دانشگاه های فوق الذکر  در کلیه کشورهای معتبر باشد.
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نرگس جهان تیغ

تغذیه سالم 
خوراکی های زیادی وجود دارند که هم سالم و هم خوشمزه اند. 
وعده هایی رنگارنگ ، هیجان انگیز و سالم  را با میوه ها، سبزیجات، 
گوشت باکیفیت و غذاهای کامل تجربه کنیم. در این مقاله لیست 
با  خوشمزه  غذاهای  می کنیم.  معرفی  شما  به  را  سالم  غذاهای 
ارزش غذایی باال که واقعا برای سالمتی مفیدند. توصیه می کنیم 
رژیم  در  آن ها  از  و  بشناسید  را  مفید  خوراکی  مواد  این  خواص 

غذایی خود استفاده کنید.

میوه ها
میوه ها در صدر لیست غذاهای سالم قرار دارند. اضافه کردن 
بسیار ساده  به رژیم غذایی  این خوراکی های خوشمزه و مغذی 

است چرا که آماده سازی آن ها کاری ندارد.

۱. سیب
سیب سرشار از فیبر، ویتامین و آنتی اکسیدان های متعدد است. 
و  میان وعده  برای  عالی  گزینه ی  یک  و  سیرکننده  بسیار  سیب 

هنگام گرسنگی است.

۲. آووکادو
به جای  با میوه های دیگر متفاوت است، چرا که  آووکادو 
کربوهیدرات میزان زیادی از چربی های مفید دارد. وجود همین 
آن  به  را  نرم  و  کرمی  بافت  این  که  است  آووکادو  در  چربی 
فیبر،  زیادی،  میزان  حاوی  آووکادو همچنین  میوه ی  می دهد. 

پتاسیم و ویتامین است.

۳. موز
موز در صدر منابع دریافت پتاسیم قرار دارد. عالوه بر این 
سرشار از ویتامین ۶ و فیبر است. خوشبختانه همیشه به اندازه 

یک موز در کیف هر کس جای خالی هست.

۴. بلوبری
نه تنها خوشمزه و خوشبو است، بلکه منبع بسیار خوبی برای 

دریافت آنتی اکسیدان محسوب می شود.
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۵. پرتقال
آن  در  ویتامین  از  زیادی  حجم  وجود  دلیل  به  را  پرتقال  همه 
ویتامین  بر  عالوه  مرکبات،  خانواده ی  از  میوه  این  اما  می شناسند. 

حاوی فیبر و آنتی اکسیدان است.

۶. توت فرنگی
توت فرنگی سرشار از مواد مغذی است و در عین حال کالری و 
کربوهیدرات کمی دارد. توت فرنگی همچنین حاوی ویتامین، فیبر و 
منگنز است و جزو خوشمزه ترین خوراکی های دنیا محسوب می شود.

میوه های مفید دیگر
گیالس، انگور، گریپ فروت، کیوی، لیمو، انبه، طالبی، 

زیتون، هلو، گالبی، آناناس و تمشک

شده  پخته  مالیم  صورت  به  که  تازه ای  گوشت 
باشد، یکی از مقوی و مغذی ترین غذاهایی است که 

می توانید بخورید.

۷. فیله گاو
گوشت فیله گاو یکی از بهترین منابع جذب پروتئین با درصد 
زیادی بایو اکتیو آهن است. اگر رژیم کم کربوهیدرات مانند رژیم 
از قسمت های چرب تر  دارید، می توانید  اتکینز  رژیم  یا  کتوژنیک 

فیله استفاده کنید.

۸. فیله بره
و  پروتوئین است  مناسب جذب  منابع  از  بره که  فیله  گوشت 

پخت آن بسیار راخت تر است.

۹. سینه مرغ
میزان چربی و کالری در سینه مرغ پایین است اما پروتئین 
کم  غذایی  رژیم  که  صورتی  در  دارد.  باالیی  غذایی  ارزش  و 
کربوهیدرات دارید می توانید قسمت های چرب تر سینه مرغ را 

برای مصرف انتخاب کنید.

۱۰. تخم مرغ
مغذی ترین  از  یکی  سالم  غذاهای  لیست  در  مرغ  تخم 
خوراکی ها محسوب می شود. در گذشته به دلیل میزان کلسترول 
باال، دید بدی به تخم مرغ پیدا کرده بودند. اما تحقیقات جدید 

نشان داد تخم مرغ بی خطر و مفید است.

با این که مغزها میزان زیادی کالری و چربی دارند، می توانند 
ترد  خوراکی هایی  دانه ها،  و  مغزها  کنند.  کمک  وزن  کاهش  به 
مانند  بدن،  نیاز  مورد  اساسی  غذایی  مواد  حاوی  و  سیرکننده  و 
منیزیم و ویتامین هستند. از طرف دیگر مغزها و دانه ها نیازی به 

آماده سازی ندارند و مصرفشان خیلی ساده است.

۱۱. بادام
آنتی اکسیدان،  ویتامین،  حاوی  که  محبوب  مغزهای  از  یکی 
منیزیم و فیبر است. تحقیقات نشان داده مغز بادام به کاهش وزن 
و افزایش متابولیسم بدن کمک می کند. از مغز بادام شیر بادام تهیه 

می کنند که یکی از کامل ترین غذاها به شمار می رود.

۱۲. دانه چیا
یکی از مغذی ترین خوراکی های روی زمین که کالری بسیار 
پایینی دارد و سیر کننده است. ۲۸ گرم دانه چیا حاوی ۱۱ گرم فیبر 
و مقدار قابل توجهی منیزیم، منگنز، کلسیم و مواد غذایی دیگر 

است. دانه چیا یک سوپرفود واقعی است.
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۱۳. نارگیل
خواص نارگیل به دلیل وجود میزان زیاد فیبر و اسیدهای 
چرب در آن به نام تری گلیسرید با زنجیره متوسط است. این 

اسیدهای چرب خواص بسیار زیادی برای بدن ما دارند.

۱۴. ماکادمیا یا فندق اسپانیایی
زیادی  میزان  حاوی  که  خوشمزه  فوق العاده  دانه ی  یک 
میزان  و   )Monounsaturated Fat( تکی  غیراشباع  چربی 

کمتری اسیدهای چرب امگا ۶ نسبت به دیگر مغزهاست.

۱۵. گردو
مغز گردو سرشار از فیبر، ویتامین و مواد معدنی است. میزان 
امگا ۳ گردو از اکثر مغزهای دیگر بیشتر است و تحقیقات نشان 

داده می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش دهد.

۱۶. بادام زمینی
میزان  هم  زمینی  بادام  مقوی!  و  خوشمزه  بی نهایت 
زیادی آنتی اکسیدان دارد و تحقیقات نشان داده است مصرف 

کنترل شده ی آن به کاهش وزن کمک می کند.

۱۷. مارچوبه
یکی از سبزیجات خوشمزه که در کشورهای غربی محبوبیت 
بیشتری دارد. کربوهیدرات و کالری آن پایین است و حاوی میزان 

خوبی ویتامین است.

۱۸. فلفل دلمه
وجود  سبز  و  قرمز  زرد،  مختلف  رنگ های  در  دلمه ای  فلفل 
دارد. بسیار ترد و شیرین است و منبع بسیار خوبی برای دریافت 

ویتامین و آنتی اکسیدان به شمار می رود.

۱۹. بروکلی
بروکلی از خانواده ی کلم هاست و مصرف آن هم به صورت 
برای  عالی  منبع  یک  است.  مفید  خام  صورت  به  هم  و  پخته 
دیگر  در  که  دارد  پروتیئن  کمی  مقدار  و  است  ویتامین  دریافت 

سبزیجات به ندرت دیده می شود.

۲۰. هویج
هویج یک ریشه ی خوشمزه، شیرین و فوق العاده ترد است که 

مواد مغذی مانند فیبر و ویتامین دارد.

۲۱. گل کلم
از  استفاده  با  که  کلم ها  خانواده  اعضای  از  دیگر  یکی 
که  کرد  تهیه  می توان  سالمی  و  خوشمزه   بسیار  غذاهای  آن 
جایگزین های خوبی برای بسیاری از غذاهای ناسالم رژیم غذایی 

فعلی ما هستند.

۲۲. خیار
خیار جزو معدود صیفی جاتی است که همه جای دنیا طرفداران 
زیادی دارد. کربوهیدرات و کالری خیار بسیار کم است و با این که 
بیشتر حجم آن از آب تشکیل شده است؛ میزان کمی ویتامین از 

جمله ویتامین دارد.

۲۳. سیر
سیر یکی از پرخاصیت ترین خوراکی های روی زمین است و 
خواص بی شماری دارد. حاوی ترکیبات آلی گوگرد یا ارگانوسولفور 

است که تاثیر بسیار قوی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.

از منابع  به عنوان یکی  سبزیجات در لیست غذاهای سالم 
اصلی برای دریافت مواد غذایی مورد نیاز بدن محسوب می شود. 
تنوع سبزیجات بسیار زیاد است و بهتر است چند نوع مختلف از 

آن ها را در طول روز مصرف کنید.
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۲۴. کلم کالی
این نوع کلم به دلیل وجود میزان زیاد فیبر، ویتامین و برخی 
مواد غذایی دیگر، بسیار محبوب است. می توانید از بافت ترد کلم 

کالی در ساالد و غذاهای دیگر لذت ببرید.

۲۵. پیاز
از  بسیاری  اصلی  پایه ی  و  دارد  شیرینی  و  تند  طعم  پیاز 
برای  که  دارد  آنتی باکتریال  و  بایواکتیو  ترکیبات  پیاز  غذاهاست. 

سالمتی ما مفید هستند.

۲۶. گوجه فرنگی
دسته بندی  سبزیجات  جزو  معموال  فرنگی  گوجه  که  این  با 
می شود، درواقع یک میوه است. گوجه فرنگی بسیار خوشمزه است 

و مواد غذایی مفید مانند پتاسیم و ویتامین دارد.

۲۷. کرفس
با مصرف کرفس از ویتامین به همراه پتاسیم و فوالت بهره مند 
از  پیشگیری  باعث  آنتی اکسیدان های کرفس  می شوید. همچنین 

بیماری های مختلف می شود.

دیگر سبزیجات مفید
آن دسته  اما  مفید هستند  ما  برای  اکثر سبزیجات 
این مقاله  نام برده شدن در  از سبزیجاتی که ارزش 
کلم  فرنگی،  کنگر  یا  آرتیشو  از  عبارتند  داشتند  را 
بروکسل، کلم سفید، کاهو، قارچ، ترب، سوئیس چارد، 

کدو سبز، کدو حلوایی، تره فرنگی.

ماهی  نمی شود.  کامل  ماهی  بدون  سالم  غذاهای  لیست 
ما  بدن  برای  مفید  و  مغذی  مواد  از  سرشار  دریایی  غذاهای  و 
هستند. این خوراکی ها اسیدهای چرب امگا ۳ و ید فراوان دارند 
که کمبود آن مشکل بسیاری از افراد است. تحقیقات نشان داده 
است افرادی که غذاهای دریایی و خصوصا ماهی زیادی مصرف 
می کنند، عمر طوالنی تری دارند و خطر ابتال به بیماری های جدی 

مثل بیماری های قلبی، آلزایمر و افسردگی در آن ها کمتر است.

۲۸. سالمون
سالمون نوعی ماهی روغنی است که به دلیل طعم عالی و 
مواد مغذی فراوان محبوبیت زیادی دارد. سالمون حاوی اسید های 

چرب مفید امگا ۳ و ویتامین است.

۲۹. ساردین
دارند،  خوبی  غذایی  ارزش  که  روغنی  و  کوچک  ماهی های 
اما بین مردم خیلی محبوب نیستند. ساردین مواد معدنی متنوعی 

مثل آهن، پتاسیم منیزیم، فسفر و کلسیم دارد.
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احسان جعفری

ورزش های کاربردی
     کاردرمانی برای 
        درمان لرزش دست

لرزش دست  به علت  توجه  با  لرزش دست  درمان  برای 
مانند  روش هایی  از  می توان  و  دارد  وجود  مختلفی  راه های 
این  در  گرفت.  کمک  و  کاردرمانی  درمانی،  دارو  جراحی، 
مطلب برخی تمرینات و ورزش های موثر کاردرمانی در درمان 

و کاهش لرزش دست را بیان می کنیم.
عالئم  دچار  زندگی تان  طول  در  دلیلی  هر  به  شما  اگر 
آن  کنترل  و  لرزش دست  برای کاهش  لرزش دست شوید، 

می توانید از ورزش های کاردرمانی کمک بگیرید.

کاردرمانی چگونه به درمان لرزش دست کمک 
می کند؟

قابل توجه هست که عالئم لرزش دست با گذشت زمان، 
شدیدتر  و  بدتر  کنید،  رها  خود  حال  به  را  آن  اگر  ویژه  به 
می شود. یکی از بهترین راه ها برای درمان لرزش دست اجرای 
آرامش  باعث  که  است  حرکاتی  و  مالیم  کششی  تمرینات 

عضالت می شود و تنش و لرزش آن ها را کاهش می دهد.

ورزش های  که  گفت  این گونه  می توان  کاردرمانی  معرفی  برای 
کاردرمانی شامل حرکاتی کششی مناسب با نحوه صحیح تنفس است. 
برای کاهش لرزش دست از حرکات کششی عضالت استفاده می شود. 
در تمام تمرینات کاردرمانی، توجه به الگوی تنفس امری کلیدی است.

الگوی تنفس خود را حفظ   توجه داشته باشید که تا حد امکان 
کنید. هنگام انجام این ورزش ها باید نفس عمیق بکشید و هوا را به 
داخل ریه خود ببرید و هنگام برگشت به حالت اولیه، ریه های خود را 
به آرامی خالی کنید. ترکیب ورزش های کاردرمانی و تنفس مناسب، 
به کاهش لرزش دست و از بین رفتن آن ها کمک می کند. سعی کنید 
دستورات را به درستی و به بهترین نحو انجام دهید تا کشش عضالت 
به درستی انجام شود و در نتیجه از بروز عالئم لرزش دست جلوگیری 

شود.

دست  لرزش  درمان  برای  کاردرمانی  ورزش های 
کدامند؟

برای کاهش لرزش دست شامل این موارد است:

۱-منقبض کردن و شل کردن دست:
تمرکز اصلی این تمرین درمان لرزش دست، بر روی کاهش تکان 
خوردن دست است. این تمرین کاردرمانی با آرام سازی و کشش تمام 

عضالت دست باعث ثبات و آرامش اعصاب دست می شود.
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برای انجام این حرکت بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید.
به آرامی نفس بکشید و دست خود را مشت کنید. تا جایی 
می توانید  شما  کنید.  مشت  محکم  را  خود  دست  می توانید  که 
کنید. هر  با هم مشت  یا  به صورت جداگانه  را  دست های خود 
کدام برای تان راحت تر است انجام دهید. مدت ۵ ثانیه در همین 
وضعیت باقی بمانید. سپس نفس خود را رها کنید و مشت تان را 

هم زمان با آن باز کنید. این کار را ۱۰ بار انجام دهید.

۲- چرخش مچ دست:
این تمرین فشار و تنش کل بازو را کم می کند و در نتیجه 

لرزش بازو را کاهش می دهد.
کنید.  را خم  و مچ دست تان  دارید  نگه  را صاف  پشت خود 
آرامی نفس بکشید و مچ دست تان را به جهت های مختلف  به 
بچرخانید. جهت چرخش را معکوس کنید. می توانید این کار را 
انجام دهید. هر کدام  با هر دو دست تان  یا  به صورت جداگانه 
برای تان راحت تر است انتخاب کنید. چرخش مچ را ۱۰ بار تکرار 

کنید. برای نتیجه مطلوب این تمرین را هر روز انجام دهید.

۳- چرخش شانه:
شانه ها  و  لرزش دست  کاهش  برای  کاردرمانی  این حرکت 
مناسب است و فشار و تنش عضالت باالتنه را کم می کند. در 

نتیجه لرزش باالتنه کاهش می یابد.

پاها را مقابل تان قرار دهید و پشت تان را صاف نگه دارید. 
دست ها را روی زانو قرار دهید. به آرامی دم و بازدم داشته 
باشید و شانه ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. این 
حرکت را تا جایی که می توانید به آرامی انجام دهید. دقت 
این  بچرخانید.  هم  با  هم زمان  را  خود  شانه های  که  کنید 
تمرین را ۵ بار تکرار کنید. سپس شانه های خود را در جهت 
خالف عقربه های ساعت بچرخانید. این تمرین را ۵ بار تکرار 

کنید و برای نتیجه مطلوب هر روز انجام دهید.

۴-کشش گردن:
انجام  سر  ناگهانی  حرکات  کنترل  هدف  با  تمرین  این 
افرادی است که هنگام نشستن سرشان  می شود و مناسب 
خود به خود می افتد. این تمرین باعث کشش عضالت گردن 
و تیغه های شانه می شود و تنش عصبی را از این عضالت 

دور می کند.
با دست سر خود را به سمت راست موازی با شانه ها برای 
ده ثانیه به سمت راست نگه دارید. به حالت عادی بازگردید. 
مجدد همین حرکت را به سمت شانه چپ خود انجام دهید. 
سر خود را خم کنید تا چانه تان به سینه تان بچسبد و ده ثانیه 
نگه دارید. به حالت عادی باز گردید و ده ثانیه مکث کنیدو 
سر خود را به سمت عقب ببرید و ده ثانیه صبر کنید. دوباره 

به حالت عادی بازگردید. تمرین را روزی ۵ بار انجام دهید.
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شقایق طهامسبی بالی

هوای سرد و خشک زمستان برای پوست صورت ضررهای 
بسیاری دارد. برای جلوگیری از خشکی و خراب شدن پوست تان 

در زمستان کافی است چند ماسک خانگی درست کنید.

ماسک هایی برای زیبایی صورت در زمستان

و  ضایعات  خشکی،  پوستی،  بیماری های  دچار  فردی  اگر 
جست وجو  کبد  در  را  آن  علت  باید  می شود  پوستی  لکه های 
کند. اصالح عملکرد کبد در درمان این بیماری ها موثر است. 
و  کبدچرب  بیماری  نوع  دو  شامل  کبد  با  مرتبط  بیماری های 
یک  خوردن  با  باشد  چرب  کبدش  فردی  اگر  است.  کبدسرد 
استکان عرق کاسنی در روز کبدش متعادل می شود  و اگر دچار 
از دمنوش های گرم مانند زنجبیل،  باید  باشد  بیماری کبدسرد 
دارچین و زعفران استفاده کند. در فصل پاییز و زمستان به دلیل 
برودت و خشکی هوا با شیوع یبوست، کبد چرب، التهاب های 
پوستی، اگزما، خشکی و لکه های پوستی، خشکی و شکنندگی 
ناخن ها و موها مواجه می شویم. کارشناسان تغذیه و طب سنتی 
و  یبوست  کبدچرب،  اصالح  و  درمان  برای  که  براین باورند 

بیماری های پوستی باید از خوردن غذاهای جرب پرهیز شود.

 چگونه در زمستان پوست شادابی داشته باشیم؟
برای داشتن پوستی شاداب و جوان می توان از روغن  زیتون 
استفاده کرد. شب ها ۵ دقیقه ماساژ پوست با استفاده از روغن 
را  کار  این  می کند.  پوست کمک  جوانی  و  شادابی  به  زیتون، 

می توان برای مو نیز انجام داد.

ماسک خانگی برای مراقبت از پوست در زمستان

سیب: یک عدد
عسل: دوقاشق غذاخوری

مریم گلی: نصف قاشق غذاخوری

 ابتدا باید صورت تان را خوب با آب ولرم بشویید. سپس آن 
را خشک کنید. بعد از گذشت چند دقیقه سیب را نیز با آب ولرم 
خوب بشویید. سپس آن را خوب له کنید تا کامال نرم شود. ۲ 
قاشق غذا خوری عسل و نصف قاشق مرباخوری مریم گلی را  
به آن اضافه کنید و به مدت ۱۰ دقیقه روی صورت خود قرار 
دهید. سپس صورت تان را با آب خنک بشویید. این ماسک برای 

فصل سرد بسیار مناسب است.

زعفران  پودر  قطره عسل،  چند  و  زیتون  روغن  از  ترکیبی 
و چند قطره عرق رازیانه باعث شادابی، سالمت و تازه ماندن 
پوست می شود. بعد از استفاده از این ماسک ها افراد کمتر دچار 

ترک و خشکی  حاصل از برودت هوا می شوند.

ماسک های رازیانه، روغن رازیانه، کرم عسل به عنوان ضد 
آفتاب و جوان کننده پوست در جلوگیری از چروک و ترک های 

پوست نقش بسیار مهمی دارد.
ماسک  روغن زیتون و کمی سرکه محلی برای از بین بردن 

لکه های پوست مناسب است.

مراقبت از پوست در زمستان 
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استفاده از ماسک پیاز به این صورت که نصف این ترکیب آب و نصف دیگر آن آب پیاز باشد برای شادابی و طراوت پوست 

موثر است. ماسک پیاز با ترکیبی از عسل به مدت ۱۵ دقیقه پوست را شاداب می کند.

ماسک گیاه آلوئه ورا برای مراقبت از پوست در زمستان. اگر گیاه آلوئه ورا را با چاقو برش بزنیم، ژله ای داخل ساقه این گیاه 
وجود دارد که برای درمان ناراحتی های پوستی مفید است.

ماسک خیار بسیار مفید است. خیار بزرگی را از عرض برش بزنید و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست بگذارید. این کار باعث 
شادابی و طراوت پوست می شود.

ماسک طبیعی لیمو یا آب لیمو؛ در این روش لیموی تازه را برش بزنید و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست بگذارید؛ این ماسک 
در شادابی پوست بسیار موثر است. یکی از بهترین ماسک های طبیعی ترکیبی از آبلیمو، روغن زیتون و عسل است.  
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سارا اله

ایمن سازی در برابر زلزله 
چیدمان صحیح ورودی و راهرو 

برای ایمنی در برابر زلزله

اگر به چند زلزله اخیر دقت کرده باشید خواهید دید ورودی 
و راهروهای داخلی و خارجی از مهمترین بخش های خانه در 
هنگام زلزله محسوب می شوند، بنابراین حتما نگاه ویژه ای به 
این بخش ها داشته باشد، ورودی شما باید حتما خالی از لوازم 
ورودی  جالباسی  و  جاکفشی  به  باشد، پس  اضافی  وسایل  و 
نگاه کنید و لباس و کفش های راحتی را جایگزین آن ها کنید، 

این فضا بهترین محل برای قرار دادن کیف ایمنی شماست.
راهرو و راه پله های داخلی را از هرگونه وسیله اضافی مثل 
گلدان ها خالی کنید، اگر این بخش دارای فرش است حتما از 
نظر ایستایی فرش ها را چک کنید و در صورت لزوم نسبت به 
فیکس کردن فرش ها اقدام کنید تا در زمان فرار احتمالی زیر 

پای شما نلغزد.

عدم قراردادن لوازم اضافی در راهروهای خارجی
در  فرار  اصلی  شاهرگ های  عنوان  به  بیرونی  راه پله های 
از هرگونه  باید خالی  بنابراین  زمان زلزله محسوب می شوند، 
لوازم اضافی مانند کفش، جاکفشی، گلدان، دوچرخه و غیره 
رعایت  را  مشاعات  قوانین  شما  همسایگان  اگر  پس  باشد، 

این  امروز  همین  اتفاقی  هرگونه  از  قبل  است  بهتر  نکرده اند 
موضوع را قاطعانه به آنها متذکر شوید.

چیدمان صحیح نشیمن
 برای ایمنی در برابر زلزله

اگر کمی به فضای اطراف نشیمن خود دقت کنید می توانید 
عوامل نا امن را بیابید. از دیوارها شروع کنید. اگر مقاوم سازی 
در زمان ساخت آپارتمان شما صورت نگرفته باشد دیوارها بعد 
می روند  شمار  به  خانه  اجزای  آسیب پذیرترین  از  پنجره ها  از 
بنابراین برای جلوگیری از افتادن ناگهانی تابلوها، دیوارکوب ها 
و یا شلف ها بهتر است تمامی اجزای الحاقی به دیوار را با کمک 
میخ و پیچ های اضافی روی دیوار فیکس کنید و لوازم دکوری 

روی شلف ها را برای احتیاط به محل امن تری انتقال دهید.

استفاده از پرده های ضخیم برای پنجره ها
با  با توجه به فصل سرما حتما پرده های نازک تابستانه را 
پرده های ضخیم تعویض کرده اید، پرده های ضخیم در هنگام 
شکستن احتمالی شیشه پنجره ها بر اثر زلزله مانند عایق مانع 

از پرتاب ذرات شیشه به داخل و آسیب های بعدی خواهد شد.



29

لی
داخ

ان 
دم

 چی
ی و

مار
 مع

- 
الم

ی س
دگ

ك زن
سب

بررسی ایستایی لوسترها

لوسترها یکی از خطرناک ترین لوازم موجود در منزل در هنگام 
زلزله است، برای جلوگیری از واژگونی آن ها حتما ایستایی آن ها 
را چک کنید و برای ایمنی لوسترها و چلچراغ های کالسیک که 
معموال دارای جزییات بسیاری هستند ، بهتر است گوشواره های 
کریستالی شان برای مدتی جدا کنید، تا از برخورد با یکدیگر در 

زمان لرزش ها جلوگیری شود.

چیدمان صحیح مبلمان در فضای کوچک

را هم جوار هم  مبلمان  اگر فضای منزل تان کوچک است و 
بهتر  است،  برای شما دشوار  آمد  و  به نحوی که رفت  چیده اید 
چیدمان  مدتی  برای  و  کنید  نظر  تجدید  خود  چیدمان  در  است 
ایمن تری برای فضای داخلی خود در نظر بگیرید به نحوی که 

به سادگی بتوانید در بخش های مختلف منزل پناه بگیرد.

ایجاد دسترسی مناسب به فضای میز ناهارخوری

پناهگاه ها در فضای داخلی منزل، بخش  ایمن ترین  از  یکی 
زیرین میزناهارخوری است. اگر محل دسترسی به این فضا دشوار 
منزل تان  مرکزی  بخش  به  مدتی  برای  را  آن  است  بهتر  است 
سریع تر  دسترسی  برای  را  صندلی ها  از  تعدادی  و  دهید  انتقال 

برای رفتن به زیر میز بردارید.

ایمن سازی بوفه و گنجه ها

بوفه ها یکی دیگر از خطرناک ترین عوامل موجود در فضای 
و  کریستال  از  مملو  شما  بوفه ی  اگر  خصوص  به  است  نشیمن 
ظروف بلوری باشد، پس برای ایمنی در برابر زلزله، بوفه را برای 
ارتباطی  راه های  و  مرکزی  فضای  از  دورتری  بخش  به  مدتی 
برای  را هم  است ظروف کریستال تان  بهتر  انتقال دهید،  منزل 
مدتی از داخل بوفه خارج کنید تا از خطرات احتمالی پیشگیری 
کنید. همچنین در خصوص ظروف سنگین که احتمال ضربه بعد 
از افتادن دارد، می توانید با قرار دادن آن ها در جایی متفاوت که 

در ارتفاع اندک قرار بگیرد، سطحی از ایمنی را ایجاد نمایید.

ایمنی در برابر زلزله

جمع آوری دکوری های از فضاهای عمودی خانه

دکوری های  لوازم  و  مجسمه ها  گلدان ها،  شمدان،  و  آینه 
آمدتر  و  به بخش های کم رفت  لزوم  در صورت  را هم  متعدد 
برای  را  نشیمن  فضای  اگر  بخصوص  دهید  انتقال  منزل تان 

خوابیدن در هنگام شب انتخاب کردید.
چیدمان صحیح آشپزخانه برای ایمنی صحیح در برابر زلزله
بیشتر احتمال  به دلیل وجود جزییات  در فضای آشپزخانه 
خسارت بیشتری وجود دارد. برای جلوگیری از این خسارت ها 
از  را  آن ها  ظروف  شست وشوی  بار  هر  از  بعد  است،  بهتر 
جمع آوری  سینک  باالی  آبچکان های  به خصوص  آبچکان ها 
کنید و به داخل کابینت ها انتقال دهید، همچنین این فرآیند را 
برای بخش دکوری کابینت ها و یا شلف ها و قفسه های موجود 

در آشپزخانه تکرار کنید.

بررسی استحکام آب گرمکن روی دیوار

اگر سیستم گرمایش آب مصرفی تان آب گرم است، حتما 
از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید، چرا که ممکن است 
گاز  و  آب  اتصاالت  ترکیدگی  موجب  هم زمان  و  کند  سقوط 
گردد. بوسیله دو تسمه اطراف آبگرمکن را به دیوار وصل کنید.

بررسی درب کابینت های آشپزخانه

خوردن  برهم  امکان  شدید  زلزله های  وقوع  هنگام  در 
بیرون  باعث  که  دارد  وجود  یکدیگر  به  کابینت  درب های 
از  است  بهتر  می شود،  کابینت  داخل  لوازم  و  ظروف  ریختن 
آن ها  از  جلوگیری  برای  کودک  قفل های  مناسب  قفل های 
که  اضافی  برقی  لوازم  و  دکوری ها  همچنین  کنید،  استفاده 
روی کانتر آشپزخانه قرار دارد را به داخل کمدها و کابینت ها 
انتقال دهید و اگر میز صبحانه خوری داخل فضای آشپزخانه 
در  که  نحوی  به  کنید  جا  به  جا  را  آن  است  بهتر  دارید  خود 

فرآیند فرار اضطراری شما اختالل ایجاد نکند.
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هیچ چیزي طاقت فرساتر از غلت زدن در تختخواب زمانی که 
خواب به چشمان تان نمی آید، نیست. بی خوابی در شب ها تاثیر 
بسیار زیادی بر سطح انرژی، بهره وری، حس و حال و به طور 

کلی زندگی روز بعد دارد و می تواند آن را مختل  کند.

 همچنین کیفیت بد هوا در خانه که ناشی از آلودگی و دیگر 
ذرات معلق است نیز بر تنفس تاثیر گذاشته و خواب راحت شب 
را غیرممکن می سازد. با توجه به استرس و مشکالتی که این 
روزه همه ما را درگیر خود کرده، اضافه کردن گیاهان به محیط 
خانه و خصوصا اتاق خواب می تواند پیشنهاد خوبی برای تعدیل 

زندگی باشد.

آب دادن، نگاه کردن و لمس گیاهان که  بخشی از طبیعت 
زنده در گوشه ای از اتاق ما هستند می تواند لبخند را روی لب ها 
نشانده و احساس بهتری برای ما ایجاد کند. خبر خوب این که 
گیاهان  هستند.  گیاهان  کم خوابی  کاهش  روش های  از  یکی 
اینکه شادابی و حس زندگی را با خود همراه دارند،  عالوه بر 
هوای  و  آسودگی  استرس،  کاهش  جمله  از  دیگری  مزایای 
پاکیزه نیز براي ما ایجاد مي کنند که هرکدام می تواند بر الگوی 
خواب تاثیرگذار باشد. ما در اینجا گیاهانی را که به شما کمک 

می کنند تا خوابی راحت تر داشته باشید، معرفی می کنیم.

)Gardenia( گاردنیا
دارای برگ های براق و همیشه سبز و گل های زیبا و خوشبو 
بوده و استفاده از آن در اتاق خواب معمول است. مطالعات نشان 
به  را  خواب  بهتر  کیفیت  گاردنیا  گلدان  یک  نگهداری  می دهد 
استرس  کاهش  در  والیوم  قرص  با  آن  تاثیر  حتی  و  دارد  دنبال 
و خواب آوری برابری می کند. نگهداری از این گیاه نیازمند توجه 
زیاد است تا برگ ها و گل ها زیبایش دوام خوبی داشته باشند. پس 
آن را در فضای روشن با نور غیرمستقیم خورشید نگهداری کنید.

 حسن علیزاده

گیاهان آرامش بخش

             تسکین درد روان 
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)Spider Plant( گندمی
گندمی  هواست.  کننده های  پاک  دیگر  از  گندمی  گیاه 
حدود ۹۰ درصد از آلوده کننده های سرطان زای فرمالدهید را 
از بین می برد. همچنین ذرات عطر و بخار را جذب کرده تا 
مقدار اکسیژن پایدار باشد و خواب راحتی برای اهالی خانه 
به  وجود بیاید. گندمي نیازمند نور غیر مستقیم و آبیاری دو 
تا سه بار در هفته است. در گرمای زیاد اسپری آب براي این 

گیاه توصیه می شود.

)Valerian( سنبل الطیب
گیاهي است گل دار و چندساله که گل های سفید و صورتی 
آن  تابستان ظاهر می شوند. همچنین گل های  در  آن  معطر 
در صنعت عطرسازی و ریشه آن به عنوان دمنوش استفاده 
می شود.خاصیت شفابخشی عطر گل های سنبل الطیب، خواب 
سریع و عمیقي را برای شما ایجاد می کند. سنبل الطیب نیازمند 

نور به مدت شش ساعت در طول روز از پشت پنجره است.

)English Ivy( پاپیتال، عشقه
نیازمند نور متعادل  گیاهی برای پاالیش هوا، با رشد راحت و 
یا  آلرژی  عالئم  می تواند  آن  برگ  می دهد  نشان  مطالعات  است. 
باشد.  تاثیرگذار  و کمیت خواب  کیفیت  بر  و  بخشد  بهبود  را  آسم 
این پیچک همیشه سبز در گلدانی آویزان یا بر لبه سطحی مرتفع 
زیبایی بسیاری دارد چون برگ های آن مانند آبشار سرازیر می شود. 
عشقه برای کودکان و حیوانات خانگی سمی است. پس باید دور از 

دسترس آن ها قرار گیرد.

)Jasmine( یاس سفید
این گیاه تاثیر بسیاری بر  بدن و ذهن می گذارد. موجب کاهش 
استرس و بهبود کیفیت خواب می شود که به دنبال آن هوشیاری و 
بهره وری در طول روز افزایش می یابد. یاس نیازمند خاک مرطوب 
البته  شود؛  آب پاشي  اسپری  با  باید  هوا  گرمی  صورت  در  و  بوده 
به طوري که گل ها از خیس شدن در امان باشند. بهتر است یاس را 

در پشت پنجره قرار دهید. 
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زهرا  توانا

گام هایی برای داشتن فرزند سالم 

به احتمال زیاد، اطالعات و نظرات بالینی به تنهایی نمی توانند 
مشکالت پیچیده را حل و فصل کنند. اما کسب اطالعات موثق در 

ابتدای کار اهمیت زیادی دارد.
این مهم  ناتوانی و درماندگی می کنید،  در صورتی که احساس 
است که قوی باشید: هرگز در مقابل فرزند نوجوان تان ضعف نشان 

ندهید.
اجرای شش روش زیر به شما کمک می کند تا احتمال نوشیدن 
الکل، مصرف دارو و بروز رفتارهای خطرزا را در فرزندتان به حداقل 

برسانید.
۱- با فرزندتان رابطه صمیمانه و حمایتی برقرار کنید.

اضطراب  مدیریت  و  دارو  مصرف  الکل،  نوشیدن  زمینه  در   -۲
الگوی مناسبی برای فرزندتان باشید.

۳- میزان خطر پذیری فرزندتان را بیابید.
۴- دوستان فرزندتان را بشناسید.

۵- فعالیت ها و روابط فرزندتان را کنترل و قوانین منطقی وضع 
و اجرا کنید.

به  را  الکل گفت و گو و اطالعات تان  و  ۶- درباره مواد مخدر 
روز کنید.

برقراری ارتباط صمیمانه و حمایتی با فرزندتان
آن ها  طرف  از  و  هستند  صمیمی  والدین شان  با  که  کودکانی 
حمایت می شوند کمتر به مواد مخدر و الکل گرایش پیدا می کنند. 
در  والدین  با  صمیمانه  ارتباط  داشتن  داده  نشان  پژوهش ها  نتایج 

دوران نوجوانی فرزندان اهمیت زیادی دارد.
مرز  و  حد  فرزندان  با  ارتباط صمیمانه  برای  باید  وجود،  این  با 
رفتارها  و  شوید  نزدیک  فرزندتان  به  حد  از  بیش  اگر  کرد.  تعریف 
مشاهده  را  نفس شان  به  اعتماد  عدم  کنید،  کنترل  را  اعمال شان  و 

خواهید کرد.

ساده  کاری  فرزندپروری  که  ندارد  را  اعتقاد  این  کس  هیچ 
است. وقتی فرزندان به سال های نوجوانی قدم می گذارند، نزاع و 
درگیری ها آغاز می شوند. عوامل تهدیدکننده زیادی وجود دارند 
که می توانند بر ایمنی و سالمت فرزندان تاثیر منفی بگذارند و 
متاسفانه، منابع سودمند و واقع بینانه اندک هستند و در دسترس 

نیستند.
بازگشت فرزند ۱۷  بامداد منتظر  تا ساعت یک  هنگامی که 
ساله تان به خانه هستید بدانید که اکثر والدین در شرایط مشابه 
شما قرار دارند. یکی از متداول ترین شکایات والدین چنین است 
برای دریافت کمک نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم. یا از مطرح 
کردن سوال خجالت می کشیم. با جست و جویی ساده در اینترنت 
می توان سایت هایی را یافت که به والدین مشاوره می دهند، اما 

اطالعات موجود در این سایت ها همسان نیستند.

چگونه می توانید متخصص مشاور مناسب بیابید؟ 
می رسند،  نوجوانی  مرحله  به  و  می کنند  رشد  فرزندان  وقتی 
والدین به سختی می توانند رفتارهای فرزندان را تغییر دهند. اما 
بررسی های روانشناسی نشان داده که توصیه های والدین موثرند.

فرزندان شان  بر  زیادی  تاثیر  دوستان،  می کنند  فکر  والدین، 
می گذارد. اما نتایج بررسی ها و تجربیات بالینی نشان می دهند که 

والدین می توانند بر فرزندان شان تاثیر بگذارند.
در این مقاله، نظرات روان شناسان و متخصصان مشاور درباره 
روش های فرزندپروری که سبب پیشگیری اعتیاد فرزندان تان به 

مواد مخدر و الکل می شود را با شما والدین در میان می گذاریم.
و  مطالعات  مقاله،  این  در  شده  ارائه  توصیه های  مبنای 
پژوهش های علمی هستند. با این وجود، اجرای چنین توصیه هایی 
به طور کامل نتیجه بخش نیست و هر روز والدین با مشکالت 

فرزند پروری دست و پنجه نرم می کنند.
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نتایج بررسی ها نشان داده، والدینی که با یکدیگر مشاجره 
با  خشمگنانه ای  و  سرد  روابط  می کنند  تنبیه  را  فرزندشان  و 
فرزندان شان دارند. چنین روابطی خطر اعتیاد فرزندان را به مواد 

مخدر و الکل افزایش می دهد.

هفت توصیه برای برقراری و حفظ روابط گرم و 
صمیمانه با فرزندتان:

دارد   عالقه  آن ها  به  فرزندتان  که  فعالیت هایی  در   -۱
ورزش، موسیقی، هنر، تکنولوژی، سینما و ... - مشارکت کنید. 
سرگرمی هایی که فرزندتان به آن ها می پردازد را کشف کنید تا 

به وسیله آن ها به او نزدیک شوید.
۲- فرزندتان را تشویق کنید تا در فعالیت های فوق برنامه 
در حفظ  برنامه،  فوق  فعالیت های  در  مشارکت  کند.  مشارکت 

تندرستی فرزندتان موثر است.
با فرزندتان خشم تان را کنترل کنید  ۳- هنگام گفت وگو 
رفتار  کنید  کنید، سعی  گو  و  آرامی گفت  به  مثال:  عنوان  )به 
مثبت  واکنش  فرزندتان  به حرف های  و  باشید  نداشته  تدافعی 

نشان دهید(.
۴- برای حل و فصل چالش ها به فرزندتان کمک کنید.

۵- تالش کنید با فرزندتان ارتباط صمیمانه و صحیح برقرار 
کنید. سعی کنید توصیه های مناسبی برای گفت وگو درباره مواد 

مخدر و الکل بیابید.
دهید  پاداش  فرزندتان  به  موفقیت  کسب  از  پس   -۶
طرح  با  و  کنید  کنترل  را  او  فعالیت های  کنید.  تشویق اش  و 
سواالت گوناگون سعی کنید از اتفاقاتی برایش افتاده آگاه شوید. 

اگر چنین نکنید، مشکالت نمایان می شوند.
کند.  تجربه  را  بودن  مستقل  دهید  اجازه  فرزندتان  به   -۷
با  او را در مواجه  سعی کنید فرزندتان را به خانه عالقه مند و 
مشکالت یاری کنید. اجازه دهید فرزندتان با حفظ حد و مرزها 
همراه دوستان اش به گردش برود و تفریح کند. به او اجازه دهید 
تا درباره توقعات والدین اش حرف بزند و اظهار نظر کند. با این 
است  دور  خانواده  و  خانه  از  که  هنگامی  می آموزید  او  به  کار 

اظهار نظر و از خود محافظت کند.

به خاطر داشته باشید:
 صمیمی و حامی به معنای آسان گیر و اهمال کار  نیست. نتایج 
بررسی های محققان نشان داده فرزندانی که به وسیله والدین 
شان تحقیر و تنبیه بدنی شده اند بسیار بیشتر از همساالن شان 
که چنین نبوده اند در معرض اعتیاد به مواد مخدر و الکل قرار 
حمایت کننده  فرزندپروری  استراتژی  اجرای  و  طراحی  دارند. 
عبارت است از ایجاد ارتباط صمیمانه و حفاظت کننده و وضع 
و اجرای قوانین روشن و واضح محدودکننده است تا فرزندان 
بیاموزند که باید مسئولیت اعمال و رفتارشان را به عهده بگیرند.

برای فرزندتان الگو باشید
نتایج بررسی های دانشمندان نشان داده، فرزندان در مواجه 
با مواد مخدر و الکل، مشابه والدین شان رفتار - سالم یا غیر 

سالم - می کنند.

دیدگاه شما می تواند تاثیر زیادی بر دیدگاه فرزندتان نسبت 
اجرای  با  را شکل دهد.  او  آینده  رفتارهای  این مواد بگذارد و 
سه روش زیر می توانید به الگوی مناسبی برای فرزندتان تبدیل 

شوید.
مصرف  هم  دخانیات  حتی  فرزندتان  مقابل  در  هرگز   -۱
نکنید و از خودبی خود نشوید. استعمال دخانیات یا مصرف مواد 
در  را  مخدر  مواد  به  او  اعتیاد  احتمال  فرزند  حضور  در  مخدر 

بزرگسالی افزایش می دهد.
اجازه  با  که  بگویید  فرزندتان  به  دارو  مصرف  هنگام   -۲
پزشک چنین می کنید. هرگز بدون اجازه پزشک داروهایی که 
اختیار سایر  در  و  نکنید  را مصرف  دارند  داروها وجود  در کمد 
اعضای خانواده و دوستان قرار ندهید. هرگز داروها را به مدت 
طوالنی در کیف دستی تان نگه ندارید و داروهای اضافه را به 

داروخانه ها تحویل دهید.
آن ها  از  والدین شان  رفتارهای  مشاهده  با  کودکان   -۳
می آموزند. به معنای دیگر، فرزندتان روش هایی که شما برای 

مقابله با موقعیت های اضطراب آور و کنترل احساسات 
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خسته  وقتی  می کنند.  اجرا  و  می آموزند  را  می کنید  استفاده 
کنترل  برای  اضطراب  مدیریت  تکنیک های  از  هستید،  کالفه  و 
دلشوره و اضطراب استفاده کنید و آن را به فرزندتان بیاموزید. به 
او بگویید در چنین شرایطی نیازی به استعمال دخانیات نیست و با 
استفاده از روش های گوناگون می توان به سالمت از موقعیت های 

دشوار خارج شد.
میزان خطر پذیری فرزندتان را بیابید.

نتایج چندین دهه تحقیق و پژوهش نشان داده عوامل متعددی 
در  همساالن شان  دیگر  از  بیش  جوانان  از  برخی  می شوند  سبب 
معرض اعتیاد به مواد مخدر و الکل قرار بگیرند. یکی از عوامل، 
پژوهشگران  است.  او  از  حمایت نکردن  و  کودک  به  بی توجهی 
میزان  و  روحیات  شناخت  عدم  و  والدین  بی اعتنایی  پی برده اند 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  عمده  عوامل  از  یکی  فرزندان  خطرپذیری 

و الکل است.

چهار عامل خطرزای متداول که سبب اعتیاد جوانان 
به مواد مخدر و الکل می شوند عبارتند از:

۱- تاریخچه خانوادگی
به  وقتی  الکل،  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد  خانوادگی  تاریخچه 
والدین برسد می تواند احتمال اعتیاد فرزندان به مواد مخدر و الکل 
را افزایش دهد. کودکانی که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ الکلی 
دارند به احتمال زیاد ژن هایی را به ارث برده اند که می توانند خطر 
اعتیاد آن ها به الکل را افزایش دهند. البته به ارث بردن ژن ها به 
معنای اعتیاد قطعی کودکان به مواد مخدر و الکل نیست. اگر در 
تاریخچه خانوادگی تان اعتیاد به مواد مخدر و الکل وجود دارد، باید 
به فرزندتان بگویید که بیش از همساالن اش در معرض اعتیاد به 

مواد مخدر و الکل قرار دارد.
2- اختالالت روحی و رفتاری

دلشوره  افسردگی،  مانند  روحی  بیماری های  به  فرزندتان  اگر 
یا اختالل بیش فعالی با کمبود توجه مبتالست، او در خطر اعتیاد 
تعداد  که  داشت  توجه  باید  اما  دارد.  قرار  الکل  و  مخدر  مواد  به 
زیادی از کودکانی که به بیماری های روحی روانی مبتال هستند در 
بزرگسالی به مواد مخدر و الکل وابسته نمی شوند. بنابراین، والدین 
کودکان مبتال به اختالالت روحی روانی باید فرزندان شان را کنترل 

پیشگیری  الکل  و  مخدر  مواد  به  فرزندشان  اعتیاد  از  تا  کنند 
کنند. گفت و گو با متخصص مشاور و روان پزشک، برگزاری 
جلسات مشاوره و استفاده از دارو درمانی روشی مناسب و مفید 
به مواد مخدر و  اعتیاد  از  پیشگیری  و  اختالالت  برای درمان 

الکل است.
3- آسیب

رانندگی،  تصادف   - هولناک  رویدادهای  که  کودکانی 
... - را تجربه کرده اند،  آزار و اذیت جنسی و  بالیای طبیعی، 
احتمال وابستگی شان به مواد مخدر و الکل در بزرگسالی زیاد 
است. والدین باید تاثیر مخرب آسیب ها بر کودکان را درک و به 

فرزندشان برای از میان بردن این تاثیر کمک کنند.
4- ناتوانی در درک موقعیت های خطرناک

کودکانی موقعیت های خطرناک را درک نمی کنند بیش از 
افراد در معرض اعتیاد به مواد مخدر و الکل قرار دارند.  سایر 
از  برخی  اما  را درک می کنند،  اکثر جوانان خطر  که  در حالی 
آن ها در مقابل موقعیت های خطرناک واکنش نشان نمی دهند و 

رفتارهای خطرناک بروز می دهند.

شناخت دوستان فرزندتان
فرزندتان  دوستان  با  کنید  تالش  والدین،  عنوان  به  شما، 
تاثیر  زندگی  طول  در  فرزندتان  دوستان  کنید.  برقرار  ارتباط 
زیادی بر انتخاب های او می گذارند. دوستان فرزندتان می توانند 
آن  دانستن  باشند.  موثر  خطر  پر  رفتارهای  به  او  گرایش  در 
که دوستان فرزندتان چه کسانی هستند به شما کمک خواهد 
کرد تا خود را برای مقابله با مشکالت ایجاده شده آماده کنید. 
در ادامه می توانید با مطالعه و اجرای توصیه های زیر دوستان 
فرزندتان را بهتر بشناسید و فرزندتان را در ارتباطات دوستانه 

یاری کنید:
- از فرزندتان درباره دوستان اش سوال کنید. به عنوان مثال 
بپرسید: از امیر، دوست جدیدت، چه خبر؟  یا  سرگرمی مورد 

عالقه علی چیست؟
می دهد  ترتیب  خانه  در  فرزندتان  که  میهمانی هایی  در   -
با دوستان اش گفت وگو کنید و از والدین اش و قوانینی که در 
خانه وضع کرده اند بپرسید. چنین کاری به شما کمک می کند تا 
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فرزندتان را در مواجه با مشکالت احتمالی بهتر راهنمایی و کمک کنید. 
اگر دوستان فرزندتان سیگار می کشند به او اعالم کنید که باید از آن ها 

فاصله بگیرد.
- هنگام گفت وگو با فرزندتان اهمیت داشتن دوست خوب و حمایت 

از او را بگویید. یک دوست خوب، فردی با مشخصات زیر است:
- وفادار است.

- بهترین ها را برای تان می خواهد.
- از منافع تان حمایت می کند.

- موفقیت هایتان را جشن می گیرد.
اطالعاتی که درباره دوستان تان و همسایگان دارید - روابط، عالیق، 
نوع شخصیت، خصوصیات مثبت و منفی و ... - را با فرزندتان در میان 

بگذارید.
نظارت، حمایت، وضع و اجرای قوانین محدود کننده

نتایج بررسی های دانشمندان نشان داده والدین می توانند با نظارت 
کردن بر فعالیت های فرزندان و حمایت کردن از آن ها و وضع و اجرای 
قوانین محدود کننده، خطر اعتیاد آن ها به مواد مخدر و الکل را کاهش 

دهند.

برای نظارت بر فرزندتان
- از محل حضور فرزندتان مطلع شوید.

- از فعالیت های خارج از مدرسه فرزندتان آگاه شوید.
- عملکرد تحصیلی فرزندتان را بررسی کنید. مطالعات دانشمندان 
نشان داده مشکالت تحصیلی از عالیم و نشانه های اعتیاد به مواد مخدر 

و الکل است.

برای حمایت از فرزندتان
و گردهمایی های گوناگون  میهمانی ها  در  فرزندتان  از شرکت   -
مطلع شوید. به گونه ای رفتار کنید که او حضور شما را در میهمانی و 

گردهمایی حس کند.
- فرزندتان را در انجام تکالیف و پروژه های تحصیلی کمک کنید.

وضع و اجرای قوانین محدود کننده
- دالیل وضع و اجرای قوانین محدودکننده را برای فرزندتان تشریح 

کنید.

را  الکل  و  مخدر  مواد  مصرف  کنید  اعالم  فرزندتان  به   -
تحمل نخواهید کرد.

- قوانین دشوار و معقولی وضع کنید. درباره تبعات زیر پا 
گذاشتن قوانین با فرزندتان گفت و گو کنید.

ارائه اطالعات و گفت و گوی مداوم درباره مواد مخدر   -
و الکل

ارائه اطالعات و گفت وگوی مداوم درباره مواد مخدر و   -
الکل با فرزندان می تواند به ایجاد رابطه سالم کمک کند. این 
کار می تواند به شما و فرزندتان کمک کند تا از بحران هایی که 
در دوران نوجوانی و جوانی ایجاد و افزایش می یابند دور باشید.

توصیه های مفید برای گفت وگو با فرزندان
- با فرزندتان درباره خطرات مصرف مواد مخدر و نوشیدن 

الکل گفت وگو کنید.
- به جای سخنرانی کردن، به فرزندتان اجازه دهید درباره 
بگوید.  سخن  الکل  نوشیدن  و  موادمخدر  مصرف  خطرات 
الکل  نوشیدن  و  مخدر  مواد  مصرف  مضرات  به  که  جوانانی 

واقف هستند کمتر به این مواد وابسته می شوند.
مواد  درباره  فرزندتان  با  گفت وگو  می کنید  احساس  اگر   -
مخدر و الکل به نتیجه نمی رسد با این سوال تغییر ایجاد کنید: 
تا به حال دوستانت پیشنهاد مصرف مخدر و نوشیدن الکل به 

تو داده اند؟
درباره موارد زیر گفت وگو کنید:

- چرا برخی از افراد مخدر مصرف می کنند  و الکل می نوشند.
و  موادمخدر  مصرف  مضرات  درباره  فرزندتان  احساس   -

نوشیدن الکل
- دالیل پرهیز از مواد مخدر و نوشیدن اکل

و  مخدر  مواد  مصرف  پیشنهاد  کردن  رد  مهارت های   -
نوشیدن الکل

درباره  فرزندتان  با  باید  همواره  که  باشید  داشته  خاطر  به 
مدرسه، تحصیل، تفریحات، عالقه مندی ها، دودکردن سیگار و 

... گفت و گو کنید.
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هفت مهارت گفت و گو با فرزندان جوان

۱. آماده کردن اطالعات مناسب
و  با سن  می دهید  کودک  به  که  اطالعاتی  شوید  مطمئن 
سالش هماهنگ است. وقتی کودک شش هفت ساله دندان اش 
را مسواک می زند، می توانید بگویید: کارهای زیادی مثل مسواک 
زدن وجود دارد تا سالمتی ات را حفظ کنی. اما کارهایی مثل 
دود کردن سیگار و مصرف دارو بدون تجویز پزشک هنگامی 

که بیمار نیستی می توانند صدمه جدی به بدنت بزنند.
حشیش  از  و  می کنید  تماشا  تلویزیون  کودک  همراه  اگر 
اسم برده شد، می توانید بگویید: می دانی حشیش چیست؟ ماده 

مخدری است که ضرر خیلی زیادی به بدن وارد می کند.
اگر کودک سواالت بیشتری کرد به او پاسخ دهید. حرف های 
کوتاه و ساده تاثیر گذارتر هستند. می توانید به کودکی که تازه 
به نوجوانی قدم گذراده همان پیغام را بدهید، فقط باید اطالعات 
دقیق تری درباره مواد مخدر و الکل به پیغام اضافه کنید. برای 
مثال، می توان به کودک ۱۲ ساله ماهیت حشیش و کرک و 

تاثیرات شان بر روح و روان را شرح داد.
شنونده خوبی باشید

مطرح کردن موضوع مواد مخدر و الکل و گفت و گو درباره 
این گونه گفت  در  اهمیت  است. موضوع حائز  بسیار مهم  آن 
و گو ها شنونده بودن والدین و تکیه بر پرهیز از مصرف مواد 

مخدر و نوشیدن الکل است.

هرگز گفت وگو را به جایی نکشانید که به سخنران تبدیل 
شوید. به یاد داشته باشید که شنیدن بهتر از بحث کردن است. 
حرف های  به  والدین  وقتی  داده  نشان  دانشمندان  مطالعات 
فرزندان شان گوش می کنند، آن ها راحت تر درباره مشکالت شان، 

مواد مخدر و الکل حرف می زنند.

صادق باشید.
فرزندان به والدینی که صادقانه و با آرامش و مهربانی رفتار 

می کنند بیشتر احترام می گذارند.

یکی از اولین مسائلی که فرزندان به آن فکر می کنند این 
است: پدر و مادرم درباره مصرف مواد مخدر و الکل چه نظری 

دارند؟ 
اگر فرزندان در گفت وگو با والدین درباره مواد مخدر و الکل 
واکنش مناسبی ببینند خطر مصرف مخدر و الکل توسط آن ها 

به شدت کاهش می یابد.

ایجاد اعتماد به نفس
به  نسبت  دارند  خود  به  نسبت  خوبی  حس  که  کودکانی 
هم ساالنشان که این گونه نیستند در بزرگسالی کمتر به مواد 
مخدر و الکل معتاد می شوند. والدین باید از روش های زیر برای 

ارتقا اعتماد به نفس فرزندان استفاده کنند:
- کودک را پس از انجام کاری مثبت تشویق کنید.

اگر  را.  شخصیت اش  نه  کنید  نقد  را  کودک  منفی  کار   -
پسرتان مسئله ریاضی را درست حل نکرد بهتر است بگویید:  

به نظرم جواب مسئله درست نیست. دوباره سعی کن.
- به کودک بگویید: عاشقتم. این کلمه بهتر از هر چیزی به 

او حس ارزشمند بودن می دهد.

برای پاسخ دادن به سواالت آماده باشید.
خودتان را آماده پاسخ دادن به سواالتی درباره مواد مخدر 
و الکل کنید. به سواالت گوناگونی مانند: تا حاال سیگار کشیده 

اید ویا مخدر مصرف کرده ای؟ فکر کنید.

اگر مخدر مصرف کرده اید، باید درباره پاسخ تان فکر کنید 
تا غافلگیر نشوید. درباره متوقف کردن مصرف مواد و مخدر و 

نوشیدن الکل بگویید تا فرزندان از شما تبعیت کنند.
)نه(گفتن را بیاموزید

و  موادمخدر  مصرف  به  عالقه ای  فرزندان تان  اگر  حتی 
نوشیدن الکل ندارند به سختی می توانند با فشار هم ساالن شان 

برای مصرف مخدر و نوشیدن الکل مقابله کنند.
شما می توانید از فرزندتان بخواهید اعالم کنند اگر در محلی 
قرار گیرند که مواد مخدر و الکل وجود داشته باشد چه می کنند.
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اگر از پاسخ خوش تان آمد اعالم کنید. در غیر این صورت 
می توانید درباره پاسخ های مناسب گفت وگو کنید.

را  پیشنهادات اش  او بخواهید  از  فرزندتان متقاعد نشد  اگر 
ارائه دهد.

موضع تان را مشخص کنید.
هرگونه  مخالف مصرف  این که  تکرار  برای  فرصتی  هر  از 

مواد دخانی در خانه هستید استفاده کنید.
سینمایی  فیلم  یا  شعری  ترانه ای،  تلویزیونی،  برنامه  وقتی 
می گویند  الکل  نوشیدن  و  مخدر  مواد  مصرف  مضرات  درباره 

احساس فرزندتان را بپرسید.

از جر و بحث، نزاع و خشونت کردن بپرهیزید.
آرام باشید و فرزندتان را تشویق کنید تا به راحتی و بدون 

نگرانی با شما گفت وگو کند.
باشد.  داشته  را  احساسات اش  بیان  فرصت  باید  فردی  هر 
می توانید  فضا  آرام کردن  با  شما  گرفت  شدت  گفت وگوها  اگر 
داشته  یاد  به  همیشه  بازگردانید.  عادی  حالت  به  را  گفت وگو 
باشید که حفظ آرامش و دوری از نزاع و خشونت کلید موفقیت 

شماست.

توصیه هایی عمومی برای والدین
والدین  می کنند  مصرف  دخانی  مواد  فرزندان  وقتی   -
داریم  نیاز  ما  می رود.  باال  صدای شان  و  می شوند  خشمگین 
توسط  تجویزشده  داروهای  دخانیات،  الکل،  مصرف  درباره 

پزشک و ... اطالعات مان را به روز کنیم.
- باید نشان دهید که به مسائل فرزندان عالقه مند هستید. 
برای این کار باید در فعالیت های فرزندتان مشارکت کنید. قدم 
از نصیحت کردن  و  کنید  آن ها گفت وگو  با  است که  آن  اول 

بپرهیزید.
- می توانید مسئولیت پذیری را به فرزندتان بیاموزید. برای 
را  )نه( گفتن  باید اظهار نظر کردن، تصمیم گیری و  این کار 
تمرین کنید. در موقعیت ها و شرایط مختلف به آن ها مسئولیت 

دهید تا تصمیم گیری صحیح را بیاموزند.

باید مطمئن شوید فرزندان می دانند چرا برخی از کارها 
را می توانند و برخی کارها را نمی توانند انجام دهند. قوانین 

و مقررات خانواده برای نوجوانان و جوانان اهمیت زیاد دارد. وقتی 
سن فرزندان افزایش می یابد، آن ها را ترغیب کنید مسئولیت رفتار 
و گفتارشان را بر عهده بگیرند. این کار روندی طوالنی مدت دارد 
که انجام صحیح آن اعتماد را میان فرزند و والدین تحکیم می کند.

- در کلیه مراحل سنی فرزندان والدین باید در فکر این باشند 
که چگونه می توانند زمان بیشتری با فرزندان شان بگذرانند. برای 
فرزندان  با  یا  کنید  میل  خانواده  همراه  را  شام  می توانید  کار  این 

گفت وگو کنید و به مراکز تفریحی بروید.

- اگر کودکان و والدین سرگرمی های مختص به خود داشته 
باشند به احتمال زیاد گرفتار مصرف مواد مخدر نمی شوند. می توانید 
فرزندان تان را به مشارکت در فعالیت های اجتماعی، هنری، ورزشی 

و ... تشویق کنید.
- می توانید با رشد توانایی های فرزندتان عالوه بر شاد کردن 

آن ها اعتماد به نفس و عزت نفس شان را ارتقاء دهید.

- می توانید با دوستان فرزندتان آشنا شوید و خانه را به محیطی 
مناسب برای حضور آن ها تبدیل کنید.

- می توانید به حرف ها، ایده ها و نظرات فرزندتان گوش کنید. 
که  بگویند  ما  به  را  مسائلی  می توانند  بهتر  آن ها  کنید  چنین  اگر 

نمی خواهیم بشنویم، اما الزم است که بشنویم.

او  به  تنها  ندارد به حرف های فرزندتان پاسخ دهید.  - لزومی 
بگویید که از شما و دیگران در مواقع لزوم کمک بخواهند.

امکان دارد به سواالت فرزندتان صادقانه پاسخ  آنجا که  تا   -
دهید تا ابهامات شان از میان برود. گفت و گوی روشن و واضح با 
فرزندان درباره مواد مخدر بسیار اهمیت دارد. برای آغاز گفت وگو 
الکل  و  مخدر  مواد  درباره  که  تلویزیونی  برنامه های  از  می توانید 

سخن می گویند استفاده کنید.
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ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

مهشید نوری نژاد

آشنایی با رشته پرستاری

رشته پرستاری این روزها تبدیل به یکی از پرطرفدارترین 
رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی شده است. این رشته 
جزو یکی از رشته های مورد نیاز و توجه در ایران و در جهان 
می باشد و خط مقدم درمان پس از پزشکان در مراکز درمانی 
پرستاران هستند. پرستاری شغلی است که فرسایش باالیی 
می تواند ایجاد کند و تنها عسق و شناخت کافی این حرفه 
می تواند مسیر شغلی را با لذت همراه کند. در این مقاله سعی 
کردیم به طور کامل رشته پرستاری را معرفی کنیم تا شما 
داوطلبان بتوانید با چشم باز مسیر آینده خود را انتخاب کنید. 

معرفی شغل یک پرستار:
مراقبت هاي  گروه  در  کلیدی  اعضاء  از  یکي  پرستار 
تیم  در  مهم  عضو  یک  پرستار  است.  درمانی  و  بهداشتي 
گسترده اي  نقش هاي  داراي  و  است  بهداشتي  مراقبت 
هماهنگي،  درماني،  حمایتي،  مراقبتي،  نقش  جمله  از 
مشورتي، مدیریتي و تحقیقاتي مي باشد. در تقسیم بندي هاي 
پزشک  یک  همطراز  خوب  پرستار  ارزش  امروز  آکادمیک، 
حد  به  موقعي  خوب  پزشک  یک  کار  مي گیرد.  قرار  خوب 
ورزیده مسئولیت  و  پرستار خوب  مطلوب مي رسد که یک 
بیمار او را بر عهده داشته باشد. باید توجه داشت که وظیفه 
یک پرستار تنها مراقبت از بیمار در بیمارستان نیست بلکه 
یک پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل زندگي آن ها از 
پیشگیري از بیماري ها گرفته تا مراقبت در هنگام بیماري و 

توانبخشي پس از بیماري سروکار دارد.

وظایف یک پرستار چیست؟
ثبت مشخصات بیمار در پرونده های پزشکی او و گزارشات 

پرستاری.
بررسی منظم وضعیت بیماران از جمله گرفتن دمای بدن، 

اندازه گیری فشار خون و کنترل وضعیت تنفسی آن ها.
کمک به پزشکان و سایر تیم درمان

دادن داروی بیماران مطابق با دستور پزشک
انجام تزریقات، تزریق خون، تمیز کردن و پانسمان زخم ها

استفاده از تجهیزات و دستگاه های پیشرفته پزشکی
احترام به بیماران و رعایت حقوق آن ها

همکاری با بخش های مختلف بیمارستان
نور، سر و صدای  آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و 
به  استراحت  شرایط  تامین  و  محیطی  عوامل  سایر  و  محیط 

آرامش بیمار
برنامه ریزی  و  پرستاری  واحد  کار  بر  نظارت  و  کنترل 

شیفت های کاری )از وظایف سرپرستار(

سختی های رشته پرستاری
عشق  با  تنها  که  است  شغل هایی  دست  آن  از  پرستاری 
می توان در آن ماند و ادامه داد. شغل پرستاری از جمله مشاغل 
و  حقوق  شیفتی،  کار  چون  مسائلی  است،  زیان آور  و  سخت 
مزایای کم نسبت به حجم کار، همراهی با بیمار و فشارهای 
روحی، صدمات جسمی ناشی از کار در بیمارستان، فشار ناشی 
از اهمیت دقت و توجه در کار و دیده نشدن زحمات این شغل 
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بخشی از دشواری های این شغل هستند. به دلیل کمبود نیرو، 
بازنشستگی زودهنگام پرستاران به این سادگی ها ممکن نیست. 
و  از چشم مردم  این حرفه  ضمن آن که همچنان سختی های 
مراجعان بیمارستان ها مخفی مانده و نفِس این شغل، به دلیل 
مواجهه با افراد بیمار و غمگین و هراسیده از بیماری همچنان 
آن که  بدون  شده،  مردم  سوی  از  زیادی  توقعات  ایجاد  باعث 
به شرایط پرستاران و وضعیت سختی حرفه آن ها توجه شود. 
پرستاری شغلی است که بیشترین شاغالن آن را زنان تشکیل 
می دهند و به لحاظ سختی و سنگینی کار اساسًا با شغل های 
دیگر قابل مقایسه نیست. مثاًل معلمی هم شغل سختی است، اما 
تعطیالت تابستان و وضعیت نرمال کاریش باز هم آن را بسیار 
سختی  همین  دلیل  به  واقع  در  می کند.  پرستاری  از  راحت تر 
ازدواج نمی کنند؛  پرستاران  از  بسیاری  و فشار کاری است که 
از  بسیاری  و  نداریم  مناسبی  و  معمول  کاری  وضعیت  چراکه 
با  شغلی شان  ناهماهنگی های  گرفتار  شدیداً  پرستار  مادران 
نیازهاي جامعه  با توجه به  رسیدگی به فرزندان شان می شوند. 
به پرستار و دیدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعیت او در 
جامعه بخصوص در چند سال اخیر که تحول در این حرفه ایجاد 

شده است و رو به پیشرفت است.

بازارکار و درآمد رشته پرستاری
حقوقتان  و  شغل  و  بشوید  استخدام  زود  مي خواهید  اگر 
با  پرستاری  است. رشته  بهترین رشته  پرستاری  باشد  تضمین 
وجود سختی های که دارد از یک بازارکار عالی برخوردار است 
از بین تمام رشته های کارشناسی تنها رشته ای است که بیکار 
درآمد یک  کار کند(.  نخواهد  اینکه کسی خودش  )مگر  ندارد 
پرستار بستگی به محل استخدام، پست های بیمارستان، ساعت 
شغلی و موقعیت جغرافیایی دارد. برخی گفته های حاکی از آن 
است که درآمد پرستار و پزشک بیمارستان اختالف فاحشی با 
از طرفی در مقایسه،  نباشد.  هم دارند که شاید خیلی عادالنه 
با سایر کشورها بسیار متفاوت و کمتر  ایران  درآمد پرستار در 
می باشد که گاهی باعث مهاجرت پرستاران به خارج از کشور 
شده است. پرستار می تواند در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز 
درمانی، مراکز نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و خصوصی 
مسئولیت  نوع  به  بستگی  پرستار  کار  محیط  شرایط  کند.  کار 

آن  در  که  درمانی  مراکز  و  بیمارستان  بخش های  و 
مشغول می باشد، دارد مثال یک پرستار که در بخش اورژانس و 
یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار می کند یا پرستاری که در بخش 
اطفال بیمارستان یا بخش داخلی و جراحی و بخش های ویژه یا 
اطاق عمل از نظر شرایط محیط کار با هم تفاوت دارند  پرستار 
براساس سطح تحصیالت )کارشناسی،  بیمارستان  می تواند در 
( و سابقه کار، در پست های پرستار  ارشد، دکتری  کارشناسی 
شیفت، سر پرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت، 
سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار 
شود. همچنین می تواند به صورت پرستار خصوصی در منازل 

بیماران کار کند.

ادامه تحصیل در رشته پرستاری
دانشجویان رشته پرستاری در دو مقطع کارشناسی ارشد و 

دکترا قادر به ادامه تحصیل می باشند.

گرایش =های دوره ارشد: داخلي جراحي، اطفال، مدیریت، 
بهداشت، روان پرستاري، پرستاري ویژه، اپیدمیولوژي، آناتومي، 

فیزیولوژي، بافت شناسي
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ك زندگی سالم - گردشگری و اوقات فراغت
سب

در گردشگری  و    طبیعت 

ماه

مهدی جمشیدی

دارالفنون 
داُرالُفنون نام مؤسسه ای بود که در سال ۱۲۳۰ خورشیدی به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. 

در نوشته های ایرانی، تا دیر زمانی همه دانشگاه های خارجی را دارالفنون می خواندند. 

باغ فین کاشان، نام یک باغ ایرانی است که حمام فین نیز در آن قرار دارد. مکان نامبرده جایی است که ناصرالدین شاه، 
در سال ۱۸۵۲ میالدی صدراعظم خود امیرکبیر را در آن به قتل رساند. سابقه و قدمت باغ فین و بناهای آن به دوره صفویه 

بازمی گردد.
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این خانه ها از زیباترین و پر افتخارترین خانه های دوران قاجار کاشان هستند که همگی تزئینات و زیبایی های خاص خود را 
دارند اما همه آن ها از ویژگی های مشابه خانه های دوران قاجار در کاشان بهره مند هستند. شما می توانید به دلیل نزدیکی این بناها 

به یکدیگر همگی آن ها را بازدید یا بنا به زمان و عالقمندی خود بعضی از آن ها را برای بازدید انتخاب کنید.
از میان خانه های نامبرده خانه عامری ها بزرگ ترین خانه کاشان است و هم اکنون به یک هتل ۵ ستاره تبدیل شده است.

این خانه از خانه های دوران زندیه بوده که در دوران قاجار بازسازی و توسعه یافته است و از مهم ترین ویژگی این خانه وجود 
بادگیری بلند روی آن است، که آن را می توان بلندترین بادگیر کاشان نامید. این خانه در کاشان، خیابان علوی، بن بست باستان 

هفتم قراردارد.
خانه طباطبایی ها در قرن ۱۳ هجری ساخته شده است. این خانه در نزدیکی خانه تاریخی بروجردی و در جوار بقعه مبارکه 
امامزاده سلطان امیر احمد )این بقعه نیز از آثار هنری قرن نهم و دهم است( واقع شده و از زیباترین خانه های کاشان است. خانه 
تاریخی طباطبایی ها در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی کاشان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت 
و در فهرست آثار ملی ایران به شماره ۱۵۰۴ به ثبت رسید. خانه بروجردی نیز از جمله خانه های دوران قاجار در کاشان، خیابان 
علوی، محله سلطان امیر احمد است که این خانه نیز بسیار زیبا است و داستانی عاشقانه در نهان دارد که برای رسیدن عاشقی به 
معشوق خود ساخته شده است. خانه بروجردی کاشان به دلیل اینکه مالک خانه از بروجرد مال التجاره وارد می کرد و با تجار این 
شهر نیز در ارتباط بوده است، لذا به آقای حسن بروجردی مشهور شده و این خانه نیز به نام بروجردی ها موسوم شده است. خانه ی 
عباسیان در کوی سلطان امیر احمد، واقع در خیابان علوی کاشان قرار دارد. گفته می شود ساخت این بنا ۲۰ سال به طول انجامیده 
و امروزه به عنوان یکی از برجسته ترین آثار معماری کاشان و ایران شناخته می شود. این خانه نامزد دریافت جایزه ی بهترین بنای 

مسکونی ایران شده است.
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ك زندگی سالم -  محیط زیست
سب

دکرت مهشاد فوالدی

سیل و مخاطرات آن
کشورمان  در  زیادی  سیل زدگی های  اخیر  سال های  در 
رخ داده است. سیل یکی از پدیده های زیستی است که با 
مکانیزم متفاوت خود تاثیرات دوگانه ای بر محیط زیست و 
همین طور زندگی انسان ها می گذارد. سیل و سیالب یکی 
از مخاطرات طبیعی است که می تواند خسارات و صدمات 
نماید. همان طور که همگی  انسان وارد  به زندگی  زیادی 
به خاطر داریم در چند سال اخیر مناطق شمالی ایران چند 
بار مورد هجوم سیل قرار گرفت و آسیب های جدی به جان 
و مال مردم وارد نمود. در روزهای اخیر نیز تعداد زیادی از 
روستاهای استان سیستان و بلوچستان درگیر سیل شده اند. 
هنوز یک سال هم از سیل قبل که در منطقه خوزستان آمد 
نگذشته است.  را دچار مخاطره کرد  از روستاها  بسیاری  و 
اما این سیالب های ناگهانی که اخیرا مردم کشور را درگیر 
خود نموده است چگونه ایجاد شده است؟! و چگونه می توان 

جلوی آن را گرفت؟!
شده  ثبت  طبیعی  مخاطرات  که  بشر  تاریخ  ابتدای  از 
زندگی  نابودکننده  عوامل  مخرب ترین  از  یکی  سیل  است 
احداث  به  زیادی  ابتدا عالقه  انسان ها  بوده است.  انسان ها 
تمدن بشری در کنار رودخانه ها و سواحل داشته اند، آن هم 
به دلیل امتیازات زیادی که این مکان ها برای آن ها ایجاد 

می کرده اند. از جمله این امکانات می توان به سهولت دسترسی 
انرژی  همچنین  و  آبی  غذایی  مواد  حاصل خیز،  خاک  آب،  به 
اشاره نمود. لیکن زیست در کنار چنین محیط هایی نکات منفی 
نیز دارد که مهم ترین آن وقوع سیل می باشد. به دلیل این که 
در  است،  شده  احداث  رودخانه ها  کنار  در  شهرها  از  بسیاری 
از  و  ساختمان ها  به  زیادی  خسارات  سیل  شدن  جاری  نتیجه 

همه مهم تر جان و مال مردم وارد می کند. 
از طرفی حضور برخی دیگر از شهرها و روستاها در مناطق 
عدم  باعث  زیاد،  و  ناگهانی  باران های  کنار  در  باز،  دشت های 
در سطح  آب  و  زمین شده  در  آب  نفوذ  و  برای نشست  زمان 
زمین جاری می شود. نتیجه این امر باعث بروز سیل در این گونه 
دلیل  به  متاسفانه  است.  شده  زیاد  وسعت  در  هم  آن  مناطق 
بوده  ایران  گریبان گیر  اخیر  دهه  دو  در  که  خشکسالی هایی 
است، بسیاری از راه های آب و سیل بندهایی که در گذشته های 
دور طراحی و تعبیه شده بود از بین رفته است. از میان این ها 
راه گذر آب که در محل دروازه قرآن شهر شیراز  به  می توان 
قرار داشت اشاره کرد. الزم است به یاد داشته باشیم که درست 
است که روند هواشناختی کره زمین رو به خشکسالی پیش می 
 رود، لیکن دوره های ترسالی و خشک سالی به صورت چرخه ای 
قابل تکرار است. همان طور که می بینیم در چند سال  بوده و 
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اخیر روند بارش های سالیانه افزایش یافته است و کاهش سالیانه بارش در سال های گذشته نباید دلیل بر از بین بردن گذرگاه های 
آبی و از بین بردن بستر رودخانه های فصلی و دائمی در سطح کشور شود. به عنوان مثال می توان به بستر رودخانه زاینده رود و 
آب بندهای آن و یا گذرگاه های آب که در آن شهر به نام مادی از آن یاد یاد می شود و در زمان شیخ بهایی طراحی و ساخته شده 
است، و یا کوچک کردن بستر رودخانه فصلی شهر قم اشاره نمود. همان طور که به خاطر داریم در سال های پیش بستر رودخانه 
فصلی که از شهر قم می گذشت بزرگ تر بوده و حریم رودخانه تا حدودی رعایت شده بود. لیکن در چند سال گذشته شکل رودخانه 
و بستر آن تغییر کاربری یافته و در کنار آن محل گذر اتومبیل ها و همچنین محل احداث مترو شده است. حال تصور کنید که 

میزان بارش به یکباره در این شهر افزایش پیدا کند و به طور معمول آب به سمت بستر رودخانه هدایت شود. 

با افزایش دبی آب سطح رودخانه از بستر خود باالتر رفته و آب گرفتگی باعث از بین رفتن بسیاری از سازه هایی که هم اکنون 
در بستر سابق رودخانه ساخته شده است خواهد شد و ضررهای مالی زیادی وارد می شود. که البته آرزومندیم چنین اتفاقی نه در 

قم و نه در هیچ یک از شهرهای ایران رخ ندهد. 
برای جلوگیری از تلفات و ضررهای سیل الزم است که ابتدا علل جاری شدن سیل و دینامیک سیستم های طبیعی بررسی، و 
سپس رفتار آن در هنگام بروز سیل در منطقه مورد نظر پیش بینی شود و سپس بر اساس آن اطالعات برنامه ریزی و شهرسازی 
انجام پذیرد. همچنین اطالع رسانی پیرامون سیل، زلزله و سایر رخداد های طبیعی به مردم جامعه می تواند آمادگی ذهنی الزم را 
در هنگام وقوع نابه هنگام این گونه رخدادهای طبیعی، تامین نماید. در این صورت مردم می توانند مدیریت بحران صحیح تری 
در چنین زمان ها داشته باشند. پس یک بار دیگر حضور متخصصین زمین شناس و محیط زیست در مدیریت بحران،شهرسازی 

و مهندسی پررنگ و قابل تامل خواهد بود.
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ك زندگی سالم - اقتصاد و خانواده
سب

 مجتبی خوش لهجه

راهکارهای کسب و کار امن در بحران های اقتصادی

همدلی

اولین قدمی که باید بردارید، صحبت کردن با کارمندان در 
رابطه با اوضاع سخت موجود و درخواست همکاری و همدلی 
از آن ها برای گذر از این سختی ها است. با این روش قطعًا 
پرسنل شما، که امنیت شغلی خود را در خطر می بینند، شرایط 
را بهتر درک خواهند کرد و با تمامی توان نسبت به کمک 
یا یافتن راه حل اقدام مي کنند. همکاری مؤثر کارکنان نقش 

بسزایی در کاهش هزینه ها دارد.

ترمیم یا تغییر روند تولید
را  ضعف  نقاط  می توانید  تولید،  رویه های  بازبینی  با 
در  کیفیت،  با  تولید محصوالت  به  نسبت  و  نموده  شناسایی 
هزینه های  استراتژی،  این  با  نمایید.  اقدام  کوتاه تری  زمان 
پشتیبانی کاهش یافته و در زمان کمتری می توانید هزینه های 
گاه  هیچ  باشید  داشته  یاد  به  اما  دهید.  کاهش  را  بیشتری 
نسبت به کاهش کیفیت برای دستیابی به هزینه کمتر اقدام 

نکنید. این به مراتب مشکالت بیشتری را پدید می آورد.

کاهش هزینه های جاری
مصرف برق، ملزومات کمتر و حتی استفاده کمتر از کولر 
کاهش  چنین  هم  و  است  خوب  هوا  که  روز  از  ساعاتی  در 

هزینه های ایاب وذهاب، برگزاری سمینار و جشن های پرخرج 
و... می تواند در صرفه جویی قسمت عمده ای از هزینه ها نقش 

داشته باشند. 

منابع انسانی، ادامه یا تعدیل
برای  که  چیزی  اولین  اقتصادی،  بد  شرایط  در  شاید 
جلوگیری از افزایش هزینه ها به نظر می رسد، تعدیل نیرو باشد. 
این کار باعث مي شود در منابعی مانند حقوق، مزایا، بیمه و ... 
صرفه جویی نمایید. اما به یاد داشته باشید که در حد امکان از 
ایجاد توازن بین  این روش در آخرین مرحله -که دیگر توان 

هزینه و درآمد را ندارید- استفاده کنید. 
با  می توانید  کنید،  اقدام  تعدیل  به  نسبت  آن که  از  پیش 
جابجایی نقش ها، قسمتی از فرآیند تولید را اصالح نمایید. به 
حساس  بخش های  برای  را  باتجربه تر  نیروهای  مثال،  عنوان 
که  شدید  مجبور  اگر  نهایت  در  و  گیرید  کار  به  مشکل زا  و 
نسبت به تغییر چیدمان پرسنل اقدام کنید، توصیه می شود که 
نیروهای کم هزینه را جایگزین نیروهای پرهزینه نمایید. این 
باتجربه و  افراد  نکنید که  دارد. فراموش  باالیی  روش ریسک 
هزینه های  وجود  با  که  چرا  ندهید،  دست  از  را  باال  تخصص 
وجود  از  می توانید  اما  می کنند،  تحمیل  شرکت  به  که  باالیی 
را  کار  از  و بخشی  نموده  استفاده  نیروها  تغییر  زمان  در  آن ها 
به ایشان واگذار کنید. برای حل مشکل هزینه باالی نیروهای 
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کلیدی، بهتر است با آنها مذاکره نموده و قسمتی از مزایای آنها 
را برای مدتی به تعویق بیاندازید.

به یاد داشته باشید هیچ گاه نسبت به عدم پرداخت حقوق و 
مزایایی مانند بیمه اقدام نکنید. چنانچه پرسنل انگیزه و رضایت 
یافته  کاهش  آن ها  عملکرد  کیفیت  قطعًا  باشند،  نداشته  کافی 
و بالطبع، کیفیت نرم افزار نیز کاهش خواهد یافت. در نهایت 
این روند باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد که نه تنها باعث 
افزایش هزینه پشتیبانی که حتي شاید موجب لغو قرارداد شود.

 

تولید متمرکز یا توزیع شده
شاید بتوانید با یافتن شرکاء حقیقی یا حقوقی، بخشی از 
کمتری  هزینه  با صرف  تا  بسپارید  آن ها  به  را  تولید  فرآیند 
شرکت های  بازار،  در  همیشه  کنند.  اقدام  تولید  به  نسبت 
کوچک و با انگیزه ای وجود دارند که می توان بخشی از تولید 
را به ایشان سپرده و درآمد حاصله را به اشتراک گذاشت. حتی 
با این شرایط نیز، برنده خواهید بود، چرا که با هزینه کمتر، 

درآمدي کسب نموده اید.

پشتیبانی یا عدم پشتیبانی
سعی کنید رویه های پشتیبانی را سر و سامان دهید. نسبت 
تا  اگر  باشید.  داشته  بیشتری  و حساسیت  قراردادها دقت  به 
قرارداد  که  شرکت هایی  برای  را  پشتیبانی  خدمات  حال  به 
پشتیبانی  به  نسبت  قرارداد  از  بیش  یا  داده اید  انجام  ندارند 
اقدام نموده اید، همه باعث تحمیل هزینه به شرکت شده اند. 
عالوه بر این، پس از بازبینی قراردادها، سعی کنید روش هایی 
را برای پشتیبانی مؤثر و با هزینه کمتر بیابید. به عنوان مثال، 
از  ذهاب،  و  ایاب  هزینه  صرف  و  کارشناس  اعزام  جای  به 
تکنولوژی هایی نظیر ارتباط از راه دور )remote( و یا تماس 

پشتیبانی  که  داشت  توجه  باید  کنید.  استفاده  تلفنی 
نرم افزار، روند تأثیرگذاری در شرکت ها است، چرا که عالوه بر 
ارتباط با محصول فروخته شده، می تواند زمینه ای برای فروش 

محصوالت دیگر باشد.

شاه کلید بازاریابی و فروش
در این دوران، به مقوله بازاریابی توجه ویژه ای داشته باشید. 
برای این که بتوانید از دوران بحران خارج شده و حتی در زمان 
واحد  می بایست  کنید،  نرم  پنجه  و  دست  مشکالت  با  بحران 
بازاریابی و فروش قوی داشته باشید. از جمله فرآیندهایی که 
می توانید انجام دهید، بازبینی یا حتی ایجاد روندهای تبلیغاتی 
ویژگی های  امکان  حد  تا  بتواند  که  است  جذاب  اما  روز،  به 
محصوالت را برای مشتریان شفاف نماید. همچنین قراردادن 
در  می تواند  فوق العاده،  فروش  برای  محدود  زمانی  بازه های 
باشد. هم چنین می توانید  داشته  نقش مهمی  جذب مشتریان 
سایر  خرید  به  مجاب  را  آن ها  موجود،  مشتریان  به  مراجعه  با 
پیش  با  مشتریان  این  نمایید.  ویژه  تخفیفات  با  و  محصوالت 
افزار خریداری شده و خدمات و پشتیبانی  از نرم  زمینه ای که 
ارائه شده دارند، بیشتر تحت تاثیر ویژگی های سیستم های جدید 

قرار گرفته و اقدام به خرید آن ها می نمایند. 
آن ها  از  مدتی  برای  که  هستند  نیز  مشتریانی  همیشه 
پشتیبانی  قراردادهای  نیاندازید.  قلم  از  را  آن ها  بوده ایم.  غافل 
در  باشند.  درآمد  کسب  برای  مناسبی  راه حل  می تواند  نیز 
زمینه فروش هم می توانید محدوده خود را گسترش داده و از 
نمایندگی هایی در سراسر کشور استفاده کنید. با وجود این که 
قسمتی از درآمد خود را از دست می دهید، اما در عوض بخش 
تعیین کننده  به دست می آورید و می توانید  را  بازار  از  اعظمی 

قیمت در بازار باشید.
  در نهایت، حفظ تمرکز در این برهه زمانی کمک بزرگی 
خوش  )نه  خوش بینانه  نگاه  و  تمرکز  با  کرد.  خواهد  شما  به 
باورانه( به بازار، عالوه بر اتخاذ تصمیمات درست برای خروج از 
بحران، میتوانید نسبت به آینده هم تدابیری بیندیشید. بدین 
ترتیب، قادر خواهید بود به سرعت پس از پایان دوران بحران، 
بازار را در دست گرفته و تمامی این سختی ها را جبران کنید. 
به یاد داشته باشید خونسردی خود را حفظ کرده و از تصمیمات 
به شما  اقتصادی  بد  اخبار و شایعات  اساس  بر  عجوالنه -که 

می رسد، اجتناب نمایید.
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ك زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی
سب

حمیدرضا بزرگی

نوت پد )Notepad( پوشیدنی
پرستارها معموال اطالعات مربوط به بیمارانی که مراقبت آن ها را به عهده 
گرفتند را یادداشت می کنند. این ابزار پوشیدنی مانند یک تخته وایت برد کوچک 
است که می توانید به روی مچ خود )مانند ساعت( ببندید و تمام موارد مهم را 
روی آن یادداشت کنید. این ابزار در محیط های کاری بسیار شلوغ، عالی است. 

آن سبک است و هدیه ای عالی برای پرستارها به حساب می آید.

ابزاهای کاربردی پرستاران

 قلم هوشمند
قلم  می توانید  حتی  دارد.  وجود  بازار  در  بیشماری  قلم های  امروزه 
ثبت  بالفاصله  را  یادداشت هایتان  تمام  که  کنید  انتخاب  هوشمندی 
کند. اما اخیرا قلم هوشمند جدیدی تولید شده است که نه تنها می تواند 
یادداشت هایتان را ثبت کند، بلکه صدای شما که در مورد نوشته هایتان 
پیوند  را به متون ثبت شده تان،  توضیح می دهید را ضبط کرده و آن ها 
به  شما  و  می کند  دیجیتالی  را  یادداشت هایتان  تمام  قلم،  این  می دهد. 
راحتی می توانید آن ها را در کامپیوترتان ضبط کرده و هر بار که آن ها را 
الزم داشتید پخش کنید یا با دیگران به وسیله ایمیل، به اشتراک بگذارید.

بازکن شیشه آمپول

این ابزار به پرستارها کمک می کند که به راحتی در شیشه های آمپول 
را باز کنند. هم در زمان صرفه جویی می کند و هم ایمن است. با این ابزار 
دیگر نگران شکستن شیشه آمپول نخواهید بود و کارتان را سریع تر انجام 

می دهید.
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رگ یاب
یکی از کارهای مشکلی که پرستارها مجبورند انجام دهند، پیدا کردن رگ 
بیمار برای تزریق است. گاهی اوقات پیدا کردن رگ تبدیل به معضل عذاب آوری 
هم برای بیمار و هم پرستار می شود. رگ یاب برای این منظور ساخته شده است. 
با استفاده از آن می توانید به راحتی رگ بیمارها- بزرگساالن و کودکان- را پیدا 

کنید و حتی مجبور به استفاده از شریان بند نباشید.
البته به تازگی نوع دیگری از رگ یاب تولید شده است که با استفاده از مادون 

قرمز، رگ بیمار را روشن کرده و آن را به راحتی نمایان می کند.

سنسور حالت بدن
بیشتر پرستارها هنگام کار فراموش می کنند که درست بایستند و 
حالت بدن مناسبی داشته باشند که بعدها کمردرد و دردهای دیگر بدنی 
به سراغ شان نیاید. این سنسور به کمک آن ها آمده است. می توانید آن 
را به کمرتان ببندید و آن حالت نشستن تان را تذکر دهد. این ابزار حتی 
شده،  سوزانده  کالری  مقدار  مسافت،  قدم ها،  نشستن،  زمان  می تواند 
ساعات خواب و حتی حالت قرار گرفتن بدن تان هنگام خواب را ردیابی 

کند.

لیوان گرم نگهدار
پرستارها،  برای  تنها  نه  لیوان  این 
ابزار خوبی است، بلکه هر کس که کار 
مشکل و پرمشغله ای دارد، می تواند از آن 
خاموش/  کلید  لیوان  این  کند.  استفاده 
روشن دارد و می تواند چای یا قهوه را تا 

هر زمان که روشن باشد، گرم نگهدارد.
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد

کتاب»تاریخ هنر باستان« خصوصیات و ویژگي های هر سرزمینی،       
از نظر جغرافیایي و مذهبی، بدون گسستهای فکری با سایر 

موارد، بررسی و ارزیابی و میزان تعامل و تأثیر آنها روشن می شود.

کتابی  عنوان  جلدی   ۵ -مجموعه  گمشده  های  هزاره 
است از پرویز رجبی که توسط انتشارات توس در سال ۱۳۸۷ 
به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. 
نیز در بازار کتاب موجود می باشد. از پرویز رجبی، کتاب های 
ایرانی)آرتامیس(،  های  جشن  ایرانیان)ماهی(،  و  داریوش 
مارمولک ها هم غصه می خورند)اختران(، کریم خان زند و 

زمان او)کتاب آمه(، نیز در بازار کتاب موجود می باشد. 
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است  کتابی  عنوان  قاجاریه  انقراض  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ 
از حسن پیرنیا که در ۸۴۸ صفحه و توسط انتشارات معیار علم 
کتاب  این  اصلی  موضوع  است.  رسیده  چاپ  به  سال ۱۳۹۵  در 
پیرنیا،  از حسن  می باشد.  موجود  کتاب  بازار  در  نیز  است.  ایران 
تاریخ  ایران)پیمان(،  تاریخ  ایران)آرایان(،  کامل  تاریخ  کتاب های 
ایران باستان)مهتاب(، تاریخ ایران)موسسه انتشارات نگاه(، نیز در 

بازار کتاب موجود می باشد.

ایران مهد نخستین های جهان، نمیرانیان، راز نهان  
ایران مهد نخستین های جهان  

مولف:
پروا نمیرانیان )نویسنده(  

ناشر: 
راز نهان   

درباره کتاب:  
پروا  از  است  کتابی  عنوان  جهان  های  نخستین  مهد  ایران 
نمیرانیان که در ۲۴۰ صفحه و توسط انتشارات راز نهان در سال 
اختراعات  کتاب  این  اصلی  موضوع  است.  رسیده  چاپ  به   ۱۳۹۳

است. نیز در بازار کتاب موجود می باشد. 
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

ارسالن برکت 

شیار ۱43 )۱۳۹۲(
کارگردان: نرگس آبیار
نویسنده: نرگس آبیار

تهیه کننده: محمدحسین قاسمی،  ابوذر پورمحمدی
بازیگرها: مریال زارعی، مهران احمدی، گالره عباسی،  جواد عزتی، 
سامان  دهقانی،  محیا  مرادی,   زهرا  شادمانی،  یداله  بیگدلو،   حسام 

صفاری
خالصه      فیلم

اما  می رسد  راه  از  خوبی  خبر  که  است  پسرش  انتظار  الفت چشم 
امتحان بزرگی در راه است. او بسیار دلبسته به پسرش است و اصرار 
زیادی دارد که او را از هر آسیبی حفظ کند و جشن عروسی او را ببیند.  
پسرش با توجه به شرایط جنگ اصرار به رفتن به منطقه جنگی دارد و 
با اصرار باالخره موافقت مادر را گرفته و به جنگ می رود. جنگ تمام 
می شود اما علی رغم پیگیری های زیاد مادر، هیچ خبری از فرزند الفت 
نمی آید. آزادگان به وطن بازمی گردند و باز خبری از پسر الفت نیست. 
به دست  از فرزندش  تا خبری  دارد  به کمر  را سال هاست  رادیویی  او 
تقدیر  تسلیم  و  می کند  باز  کمر  از  را  رادیو  آن که  تا  نمی گیرد  و  آورد 
می شود و این جاست که خبر شهادت و پیکر فرزند شهیدش را می تواند 
در آغوش بگیرد. لحظات و فلش بک های رابطه عاطفی مادر با فرزند از 

جذاب ترین صحنه های فیلم است.

سینما
فیلم و 
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معرفی و بررسی سریال امیر کبیر:
سریال تلویزیونی امیر کبیر به کارگردانی سعید نیک پور در ۳۴ 
سال پیش یعنی سال ۱۳۶۴ در گونه تاریخی تولید شده است. امیر 
کبیر توانست در مرجع ارزش گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم 
نمره ۶,۶ از ۱۰ را از سوی مردم بدست بیاورد که نشان می دهد 
عموم مردم امیر کبیر را اثری باکیفیت و باارزش ارزیابی می کنند. 

امیر کبیر در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ پخش خود را آغاز کرد.

بازیگران سریال امیرکبیر چه کسانی هستند؟ 

 سعید نیک پور در نقش امیرکبیر
فخری خوروش در نقش مهدعلیا

محمد مطیع در نقش میرزا آقاخان نوری
ایرج راد در نقش ناصرالدین شاه

ژیال سهرابی در نقش عزت الدوله خواهر شاه همسر امیر 
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گ و هنر - موسیقی
فرهن

ارسالن برکت 

موسیقی

خجسته باد این پیروزی
 همان طور که از نام »خجسته باد این پیروزی« برمی آید، 
این سرود توصیف کننده لحظه های شیرین پیروزی است. 
شعر این سرود را که محمد گلریز خواننده آن است، حمید 
سبزواری سروده و احمدعلی راغب آهنگ سازی آن را انجام 
داده است. این سرود به سفارش رادیو به مناسبت آزادسازی 
خرمشهر در عملیات بیت المقدس ساخته شد؛ یک مارش 
نظامی در دستگاه بیات ترک! آهنگ ساز این اثر که آهنگ 
ساخته  نیز  تو«  نیرنگ  به  مرگ  آمریکا!  »آمریکا!  سرود 
اوست، با محمد گلریز همسایه بوده است و بعد از ساخت، 
آن را به رادیو تحویل می دهد. صبح روز سوم خردادسال 
۶۱، بعد از خبر به یاد ماندنی »خونین شهر، شهر خون آزاد 
شد«، این سرود با مطلع »از صالبت ملت و ارتش و سپاه 
ما/ جاودانه شد از فروغ ظفر پگاه ما« برای اولین بار از رادیو 

پخش شد و تا امروز ورد زبان هاست.

همپای جلودار
 فعالیت های حوزه هنری در اوایل دهه ۱۳۶۰، گسترش 
یکی  جزو  نیز،  مقدس  دفاع  برای  موسیقی  تولید  و  یافت 
از اولویت های این حوزه بود. مجموعه آلبوم های »نینوا«، 
نتیجه تالشی در همین راستا محسوب می شد که دو آلبوم 
ابتدایی آن، بیشتر به موضوع جنگ پرداخته بود. دو تصنیف 
آلبوم،  مجموعه  این  در  جلودار«  »همپای  و  »شهرخون« 
بیش از دیگر قطعه ها شنیده شد که تصنیف دوم، با یک 

مثلث طالیی یعنی حمیدسبزواری در قالب شاعر، دکلمه خوانی 
خواننده شکل  عنوان  به  و حسام الدین سراج  فرج ا... سلحشور 
گرفت. هرچند این تصنیف بیشتر به عنوان یک تصنیف برای 
مردم فلسطین و لبنان شناخته می شود اما جزو ماندگارترین آثار 

موسیقایی دفاع مقدس نیز هست.

کجایید ای شهیدان خدایی
شهیدان  ای  »کجایید  سرود  و  گفت  جنگ  از  نمی شود   
کامکار  بیژن  صدای  با  قطعه  این  نیاورد.  یاد  به  را  خدایی« 
و  خرداد  سوم  مناسبت  به  کامکار  هوشنگ  آهنگ سازی  و 
آزادسازی خرمشهر ساخته شد. بیژن کامکار درباره نحوه ساخت 
اتفاقی می افتاد،  انقالب هر  این آهنگ گفته است:»در جریان 
ما شرکت می کردیم و همراه با مردم بودیم. ساخت آهنگ در 
آن زمان، نه سفارشی بود و نه دستوری. تنها جوش و خروش 
درونی بود. این آهنگ در یک فضا و شرایط خاص در دوران 
دفاع مقدس و انقالب ساخته شد.« وی با بیان این که نخستین 
باور  را  را در حالی ساختیم که هنوز مردم جنگ  سرود جنگ 
نداشتند، افزود: این آهنگ در زیرزمین وزارت ارشاد و با کمترین 

امکانات ساخته شد.

خلبانان، خلبانان ...
آن  جالب  جزئیات  از  اما  شنیده ایم،  را  این سرود  ما  بیشتر 
)پدر  برنجان  فیروز  هنری  نام  با  رادمنش،  بابک  بی خبریم. 
خواننده معروف سامی یوسف( سازنده شعر و آهنگ قطعه به 
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یادماندنی »خلبانان« است. او درخصوص چگونگی ساخت این قطعه گفته است :» ۱ شهریور سال ۱۳۵۹ جمشید نجفی منزل 
ما مهمان بود و من مشغول نوشتن نت قطعه ای بودم که باید فردای آن روز در رادیو ضبط می شد. همان موقع از حمله عراق 
به ایران باخبر شدیم. به علت نزدیکی خانه ما به فرودگاه، صدای مهیب انفجاری را شنیدیم و مثل همه همسایه ها به پشت بام 
رفتیم. بهت زده ایستاده بودم که با دست اشاره کردم و بلند گفتم »پرواز کن!« جمشید گفت چی؟! گفتم هیچی، شما فقط فردا 
در رادیو حضور داشته باش. تا صبح روز بعد، شعر و آهنگ »خلبانان« را ساختم و تنظیم کردم و به سازمان رفتم. آن زمان خودم 
عضو شورای موسیقی سازمان بودم. سرود را به همکاران دیگرم نشان دادم و آن ها هم استقبال کردند. تصمیم به ضبط گرفتیم. 

این قطعه توسط ارکستر بزرگ رادیو و ارکستر آذربایجانی در استودیو ۸ رادیو اجرا شد.«
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سرگرمی - طالع بینی و شخصیت شناسی

مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

فال  دنبال  به  و  آمده اید  دنیا  به  ماه فروردین  در صورتی که شما در 
ماهانه دی 98 هستید باید سعی کنید در مورد تصمیمی که می خواهید 
بگیرد خوب فکر کنید تا دچار اشتباهی نشوید و در زندگی تان با مشکالت 
به  تا  با دیگران مشورت کنید  زیادی روبه رو نشود همیشه سعی کنید 

پیروزی و موفقیت برسید.

متولدین اردیبهشت

در  جدیدی  اتفاقات   98 ماه  دی  در  اردیبهشت  زاده  پسر  یا  دختر 
زندگی تان خواهد افتاد و شما به پیروزی و موفقیت خواهید رسید شخصی 
از راه دور به دیدارتان می آید که باعث شادی و خوشحالی شما می شود و  
سعی کنید در زندگی غذاهای مفید مصرف کنید تا تنی سالم و تندرست 
داشته باشید و موفقیت و سربلندی را در آینده به دست بیاورید هیچگاه 

انرژی های منفی را در خود ایجاد نکنید.

متولدین خرداد

طالع بینی ماهانه دی ماه 98 برای خردادی ها خوب تلقی شده است 
و بزودی کاری برای تان پیشنهاد می شود که از بیکاری و حالت کسالت 

شما را بیرون می آورد و باعث شادی و خوشحالی شما می شود.
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متولدین تیر

در این بخش فال ماهانه دی 98 برای متولدین تیر را بیان خواهیم 
کرد و بدانید که باید در زندگی تان سعی کنید به کسی اعتماد نکنید و راز 
دل تان را با کسی در میان نگذارید این کار باعث می شود در زندگی تان 
زمینه  در  را  خود  موفقیت  نتوانید  و  روبرو شوید  زیادی  با شکست های 

زندگیتان پیدا کنید.

متولدین مرداد

فال ماهانه دی ۱398 درباره مردادی ها گفته است که سعی کنید در 
کارهای زندگی تان امیدتان به خداوند باشد از خداوند کمک بگیرید و در 
نیاز کنید تادر زندگیتان دستگیرتان  با خداوند راز و  زندگی تان همیشه 

شود و شما را به موفقیت و شادی برساند.

متولدین شهریور

اگر به دنبال فال و طالع بینی ماهانه دی 98 برای متولدین شهریور 
هستید باید بگوییم که باید از هر فرصتی که دارید به خوبی استفاده کنید 
سعی کنید خودتان را از حالت سردرگمی بیرون بیاورید از این شاخه به 
آن شاخه نپرید کار امروز را به فردا نیندازید تا در زندگی تان به پیروزی 

برسید.
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متولدین مهر

 ای عزیز متولد مهر تو باید در دی ماه ۹۸ با دیگران با مهربانی با احترام برخورد 
کنید سعی کنید تا می توانید در مقابل دیگران شاد و خوشحال باشید تا دیگران جذب 
شما شوند و شما به هدف که در سر خود دارید برسید. فال ماهانه دی ۹۸ برای شما پسر 
و دختر مهری خوب است و باید به ترس درون تان غلبه کنید و مشکالت و سختی ها را 
خیلی زود در زندگی تان از بین ببرید تا بتوانید از تمام مشکالت و سختی ها نجات یابید 

و به خوشبختی برسید.

متولدین آبان

فال ماهانه دی ماه 98 برای متولدین آبان ماه چه گفته است؟ سعی 
کنید در امورات کاری تان تغییر و تحوالتی ایجاد کنید تا از حالت تکراری 
کاری تان  امورات  در  را  فعالیت تان  بتوانید  تا  و  بیاید  در  بی حوصلگی  و 
بیشتر کنید و به سود و منفعت زیادی برسید. مراقب یکی از اطرافیان تان 
در زندگی باشید می خواهند برای تان مشکالتی به وجود بیاورند و شما 

را به دردسر بیندازد بهتر است برای چند مدتی از اطرافیان دوری کنید.

متولدین آذر

از نظر بسیاری بزرگانی که فال می گرفته اند فال ماهانه دی ۱398 
برای مردان و زنان متولد آذر بسیار بهتر از سایر ماه هاست و در امورات 
کاری تان از هوش و خالقیت های خود استفاده کنید تا بتوانید در امورات 
و  مقام  واال  فردی  خود  برای  و  برسید  موفقیت  و  پیروزی  به  کاری تان 
شهرت مندی شوید .خبرهای خوب و خوشایندی در زندگی به گوش تان 
به  را  و شما  به وجود می آورد  در وجودتان  را  موفقیت  که  خواهد رسید 

مقامات باال و سربلندی در آینده می رساند.
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متولدین دی

فال و طالع بینی ماهانه دی 98 برای متولدین دی گفته است که خبری 
به گوش تان می رسد که باعث شادی و خوشحالی شما می شود شما را 
در زندگی تان به خوشبختی های زیادی می رساند در امورات زندگی تان 
رشد و ارتقا می یابید و بر سر زبان ها می افتد. ممکن است در دی ۱398 
با زود قضاوت کردن دیگران برای خود مشکالت بسیار زیادی به وجود 
می آورید و خودتان را به نابودی می رسانید سعی کنید در زندگی هیچ گاه 

دیگران را زود قضاوت نکنید.

متولدین بهمن

فال ماهانه دی سال 98 برای بهمن ماهی ها نوید خوبی است و گفته 
است متولد شدگان در ماه بهمن به جشن ازدواج خواهید رفت که باعث 
شادی و خوشحالی شما می شود در این میهمانی بزرگ به خوبی از شما 
استقبال می شود و روحیه تان تغییر می کند روزتان پر از انرژی های مثبت 

می شود.

متولدین اسفند

ماهانه دی سال ۱398 در مورد زن و مرد متولد اسفند نظرات  فال 
خوشی را داده است. در دی ماه امسال در امورات کاری تان به مشکالتی 
به  شما  و  می شود  برطرف  شما  از  مشکالت  زودی  به  اما  برمی خورید 
پیروزی و موفقیت که انتظارش را دارید خواهید رسید امیدتان به خداوند 
باشد. مرد متولد اسفند باید بداند که در دی 98 بخت و اقبال نیکی دارد و 
به زودی مشکالت و سختی ها از سر راه تان برداشته می شود و احساس 

آرامش خاصی در وجودتان به وجود خواهد آمد.
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بهنوش منازیان

فردیت، دقت و اعتماد به نفس ویژگی های خاص یک دی ماهی است، او با همه کنار 
می آید و برای خود ارزش خاصی قائل است. عنصر مرتبط با دی ماه عنصر زمین است و 
عطرهایی برای دی ماهی ها مناسب است که تروتازه و تمیز باشند. نوت های مورد عالقه 

این افراد مشک، چوب سرخ، تنباکو، چرم، یاسمن و دیگر گیاهان است. 

5th Avenue

5th Avenue- فیف اونیو )خیابان پنجم( یکی از خیابان های معروف دنیا که 

نمادی از ثروت و تصویری از واقیعیت است. این عطر مخصوص خانم های باهوش، 
موفق، شیک پوش است که به راحتی در بین مجلل ترین ویترین ها قدم می زنند و 
می خواهند صاحب و مالک نوع خاصی از رایحه همراه با یک حس خوب بر روی 
پوست خود باشند.  این ادکلن توسط Ann Gotlieb آن گوتلیب در سال ۱۹۹۶ 

ساخته شد.

رایحه اولیه: یاس بنفش، شکوفه گل ایندن، مگنولیا، نارنگی و ترنج. 
مریم  گل  و  یاسمن  یالنگ،  یالنگ  بلغاری،  صورتی  بنفشه  میانی:  رایحه 

هندی، هلو، میخک صد پر و جوز.
 رایحه اصلی: عنبر، مشک، چوب صندل، زنبق و وانیل.
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عطر زنانه شنل نامبر ۵ ادو پریمیر تستر
 Chanel N°۵ Eau Premiere for women 

محصول کشور فرانسه است و در سال 200۷ توسط ژاکس پلژ طراحی 
و روانه بازار جهانی شد.برند شنل برای طرفداران مجموعه نامبر 
۵ خود محصولی جدید را طراحی نموده که همان شنل نامبر ۵ ادو 
پریمیر است و تا به حال توانسته است طرفداران زیادی هم پیدا 
کند.عطر زنانه شنل نامبر ۵ ادو پریمیر عطری مالیم، تازه، شیرین 

و مناسب برای استفاده روزانه بانوان است.
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BURBERRY LONDON

لندن بورری

این عطر الهام گرفته از شهر لندن و زنی که عاشق شماست و در حال قدم زدن 
در خیابان های شلوغ لندن است و در فکر شما  باشد. عطری ماندگار با رایحه ای تکرار 

نشدنی است که در سال ۲۰۰۶ طراحی و ساخته شد. 

رایحه اولیه: اسطوخودوس، برگ بنفشه، فلفل، ترنج، دارچین
رایحه میانی: گل ابریشم، چرم

رایحه اصلی: تنباکو، چوب گوآیاک، خزه درخت بلوط
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ادکلن مردانه آزارو دسیبل
) Azzaro Decibel for men ( 

برای   20۱۱ سال  در  آزارو  برند  توسط   
عالقمندان به رایحه تند شرقی روانه بازار شد 
که برای استفاده در روزهای سرد سال انتخاب 
لیمو  رایحه  ادکلندسیبل  در  باشد.  می  مناسبی 
آمفلی، آلدئیدها و شیرین بیان، بنفشه و رایحه 
لمس  قابل  وانیل  و  تونکا  حبوبات  خس،  خس 

است.

رایحه اولیه: لیمو، آلدئیدها، شیرین بیان
رایحه میانی: بخور دادن، بنفشه

رایحه پایه: خس خس، حبوبات تونکا، وانیل
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

به محض نشر نسخه الکترونیکی ذهن آویز آن را دریافت  کنید!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایمیل ما ارسال کنید.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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