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معرفی رشته سلولی تکوین
نگاهی کوتاه به علم سلولی تکوینی 

تا اوایل قرن بیستم میالدی، جنین شناسی یک علم کاماًل توصیفی قلمداد می شد و جنین شناسان بیشتر به بررسی ریختی 
جنین انسان و سایر جانوران و ترسیم و توصیف آناتومی آن ها می پرداختند. اما به تدریج و با پیشرفت های شگرفی که در سایر 

گرایش های زیست شناسی از قبیل ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی صورت گرفت، نه تنها رویکرد زیست شناسان به 
این علم تغییر کرد، که موجب پدید آمدن علمی به نام زیست شناسی تکوینی شد. در این گرایش نوین، تمامی عواملی که 
بر تعیین سرنوشت سلول ها، بافت ها و حتی اندام ها تأثیرگذارند، در تمامی موجودات زنده مانند گیاهان، قارچ ها، حشرات، 

دوزیستان و حتی کرم ها بررسی می شوند.

یکی از عوامل مهم در تعیین سرنوشت سلول ها، بیان ژن های مختلف و کنترل ژنی است. همانطور که می دانید، همه ی 
سلول های بدن یک جاندار از لحاظ محتوای ژنی با یکدیگر مشابه هستند، ولی همه ی ژن ها، در همه ی سلول ها فعال و روشن 

نیستند و همین موجب تمایز و ایجاد تفاوت بین سلول ها می شود. )به   همان مثال باال توجه کنید(
در زیست شناسی تکوینی، نقش برهمکنش های بین سلولی و بیان ژن ها در تکوین تمامی بافت ها و اندام ها مانند مثال لنز 

بررسی می شود.
یکی از بیشترین موضاعاتی که در علم تکوین مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد ، موضوع ناباروی و علل آن است. که این 
علل می تواند ژنتیکی باشد )از مهمترین موارد( که بیشتر به این مورد اشاره خواهیم کرد و نیز تاثیرات آلودگی ها و روش 

های زیبایی از جمله بوتاکس که در ناباروری تاثیر بسزایی دارند.
زیست شناسي سلولي و تکویني جانوري یکي از شاخه هاي علم بیولوژي است. علمي است نسبتا وسیع که در دو دهه اخیر 
پایه گذاري شده است. در این علم با استفاده از مباني بیولوژي سلولي و مولکولي، بافت شناسي و جنین شناسي مولکولي و 
تحلیلي  ، مکانیزمهاي رشد و نمو سلول و جنین جانوران، مورد بررسي قرار مي گیرد. توسعه یافته هاي این علم و توجه به 

جنبه هاي کاربردي آن در جامعه یکي از اهداف این شاخه علمي مي باشد .
نمونه هایي از کاربردهاي این علم: 

1-  Tissue Engineering طراحي داروهاي جدید بر اساس شناخت بیوماتریکس توسعه تحقیقات مهندسي بافت

1-  .) Stem cell ( سلول تراپي و توسعه تحقیقات در مورد سلولهاي بنیادي
زیست شناسي تکویني امروزه چهارچوبي را براي تلفیق سایر علوم زیستي، نظیر بیولوژي مولکولي- زیست شناسي سلولي- 

فیزیولوژي- آناتومي- نوروبیولوژي- ایمنولوژي- اکولوژي- تکامل و تحقیقات مربوط به سرطان و.........فراهم کرده است. 

هما دانشمند- کارشناسی ارشد سلولی تکوین
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چگونه مرور کنیم؟!

مرور چگونه انجام می شود؟
مهم ترین عامل در چگونگی مرور، رعایت زمان بندی آن است. برای مثال، گیاهی تزیینی را تصور کنید که در گلدان زیبایی قرار دارد. آیا با یک 

آبیاری، ریشه های این گیاه می تواند برای همیشه از مخزن گلدان خود تغذیه کند؟

مطمئناً خیر؛ بلکه باید مثاًل هر 3روز یک بار به این گیاه آب داده شود؛ زیرا با هر بار آبیاری، نفوذ آب درخاک تا 3 روز می تواند جوابگوی گیاه 
باشد و اگر آبیاری مرتب صورت نگیرد، شاهد پژمردگی روز به روز آن گیاه زیبا خواهیم بود.

ذهن انسان هم نیاز به آبیاری منظم و مستمر دارد و با یک بار مطالعه، تا زمان بسیار اندکی ذهن می تواند از اطالعات ورودی استفاده کند. اگر این 
اطالعات ورودی را رها کنیم، پژمردگی ذهن و فراموشی مطالب، تنها نتیجه ممکن خواهد بود.

پس از گذشت 2۴ ساعت از زمان مطالعه، ۷۰ درصد از محتوای خوانده شده فراموش می شود. این نقطه به قله فراموشی معروف است. پس حتماً 
باید مطالب خوانده شده را یک روز بعد از مطالعه، دوباره مرور کرد تا پایداری مطالب حفظ شود.

تکنیک انباشتی تکراری
1. هرگاه قصد کردید مطالعه درس جدیدی را شروع کنید، حتماً در ابتدا دروس گذشته را سریع مرور کنید.

2. طبق تکنیک انباشتی تکراری، مطالعه دروس باید مانند غذاخوردن به صورت لقمه لقمه باشد تا حافظه انسان، لحظه به لحظه در وظیفه خود 
موفق تر و دقیق عمل کند.

3- البته زمان مرور دروس گذشته، همواره بسیار کوتاه است و از 1۰ دقیقه تجاوز نمی کند.

۴- مرور باید سریع، دقیق و با هدف تداعی مطالب مطالعه شده گذشته انجام شود. این یک تکنیک عملی برای تداوم مرور است.

مرور در کدام مرحله مطالعه صورت می گیرد؟

مرور یکی از قسمتهای مهم مرحله بعد از مطالعه است؛ یعنی بر اساس یک زمان بندی دقیق پس از اینکه خواندن، یادگیری و درک کامل صورت 
گرفت، مرور شروع می شود.

مرور، عامل یادگیری نیست؛ ولی یادآوری را تضمین می کند.

مرور هدفمند و سازمان دهی شده:
اساسی ترین عامل حفظ مطالب خوانده شده است.. 1

اطالعات مهم حافظه کوتاه مدت را که هنگام مطالعه به دست آمده، به حافظه بلندمدت منتقل می نماید.. 2

زمان پایداری مطالب خوانده شده را در حافظه افزایش می دهد.. 3

قشر خاکستری مغز )کورتکس( را فعال می کند.. ۴

جایگاه مرور در فهم مطالب چیست؟

فهم، شامل دو سطح و مرحله است که پس از هم به صورت مرتب صورت می گیرد. سطح اول فهم، ورود و پایداری اطالعات خوانده شده در 
حافظه بلندمدت است که هدف از آن، دسترسی ارادی به اطالعات خونده شده در هر زمان است؛ مثاًل در زمان برگزاری امتحان یا مباحثه یا 

تدریس، ما نیاز به فراخوانی کامل اطالعاتی داریم که قباًل مطالعه کرده ایم.

فهم سطح اول، پیش نیاز فهم اصلی یعنی فهم سطح دوم است. هدف فهم سطح دوم، خلق است؛ یعنی اینکه بتوانیم از اطالعات موجود در حافظه 
بلندمدت استفاده کرده و مطلب و مفهوم یا نظریه و فکر جدیدی را خلق کنیم.
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حال به وظیفه مرور دقت کنید. مرور، وظیفه اجرای فهم سطح اول را بر عهده دارد؛ یعنی پایداری اطالعات در حافظه بلندمدت.

از آنجایی که فهم سطح دوم بدون فهم سطح اول میسر نمی شود، مرور و جایگاه مرور در فهم مطلب، کاماًل روشن و مشخص می شود.

انواع مرور:

مرور مي تواند به 3 شکل زیر صورت پذیرد:

 1- مرور از روي جزوه و کتاب:

در این نوع مرور، داوطلب، مطلب را از منبع اولیه مجدداً مرور مي کند. یقیناً حتي اگر فقط مطالب مهم و قسمت هایي که عالمت زده 
شده نیز مطالعه شوند، باز هم مرور از روي جزوه زمان زیادي را صرف خواهد کرد.

 2- مرور با تست:

مي توانید با زدن تست، ضمن حفظ آمادگي مطالب مورد مطالعه، آن را مرور کنید؛ اما مرور با تست نمي تواند جامعیت مطلب را تضمین 
کند. یعني ممکن است بخشي از مطلب یا نکاتي وجود داشته باشند که در مجموعه تست مورد سؤال قرار نگیرد.

 3- مرور از روي الگوي یادآوري )خالصه نویسي(:

این نوع مرور، کامل ترین و مطمئن ترین و نیز سریع ترین شکل مرور است. در این نوع مرور، شما باید الگوي یادآوري فصل مورد نظر را 
در ذهن خود رسم کنید و سعي کنید تمامي قسمت ها را یادآوري کنید و اگر نتوانستید بخشي از الگو را یادآوري کنید، باید ابتدا کمي 

به ذهنتان فشار بیاورید تا گرسنه شود و آن گاه مي توانید از روي منبع اصلي )جزوه و کتاب( آن را کامل کنید.

این کار باعث مي شود تا شما تمامي مطالب را مرور کنید و مطلبي از قلم نیفتد. البته بعد از مرور الگو، مي توانید تعدادي تست )به 
تناسب زمان و مبحث( نیز بزنید.

تست زنی

داوطلبانی که با شیوه ی پاسخ به سؤال های تستی آشنایی داشته باشند در آزمون نسبت به افرادی که هیچ گونه آشنایی با این گونه 
سؤاالت ندارند، بهتر عمل می کنند.

مطالعه ی مفهومی بدون تست یا تمرین تست زنی به صورت انبوه بدون مطالعه ی مفهومی، اشتباه است.

تمرین تست زنی را در ۴ مرحله انجام دهید:

* مرحله ی اول باید هم زمان با درس خواندن باشد؛ یعنی بعد از خواندن هر بخش باید تست همان بخش را )البته نه به صورت انبوه( 
تمرین کنید و بعد از گذشت دو یا سه روز دوباره تست های همان مبحث را تمرین کنید تا از تسلط خود بر روی مبحث مورد نظر 

مطمئن شوید.

* در مرحله ی دوم باید حین تست زدن، تست هایی را که مهم اند شناسایی کرده و در کتاب خودآموزی وارد کنید )از این مرحله در 
مواقع قبل از آزمون یا در دوران جمع بندی استفاده کنید(.

* مرحله ی سوم در ایام نوروز یا دوران طالیی است که کل کتاب های پایه و نیم سال اول پیش تمام شده است. شما باید با استفاده از 
تست های زرد و مجموعه ای و از جمله کتاب نوروز که مخصوص این ایام طراحی شده است مرور داشته باشید.

* مرحله ی چهارم بعد از ایام نوروز است که به آن دوران جمع بندی می گویند. در این مرحله از خالصه نویسی های خود که در تمام سال 
انجام داده اید استفاده کنید.
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مشاوره با دکترخلیلی
تست

واحــد ســنجش و آزمــون در کنکــور ایــران تســت اســت. اصــواًل هــر 
تســت 60 ثانیــه زمــان دارد. تقریبــًا 10-15  ثانیــه بــرای درک صــورت 
ســؤال و بقیــه گزینه هــا هــر کــدام بــه همــراه درک گزینــه درســت 

50-40 ثانیــه زمــان نیــاز دارد.
وقتــی کــه واحــد ســنجش ثانیــه اســت و واحــد گزینــه درســت یــک 
جملــه، یــک کلمــه، یــک صفــت، یــک قیــد، یــک فعــل اســت، پس 

چــرا بایــد واحــد یادگیــری، پاراگــراف یــا یــک متــن ســنگین باشــد. چگونــه می تــوان یــک پاراگــراف ســنگین را بــه واحد 
یادگیــری )کلمــه( بــرای تســت زنــی تبدیــل کرد؟

هرچــه دانشــجو در تســت و تســت زنی تجربــه بیش تــری داشــته باشــد احتمــال قبولــی او در کنکــور بیش تــر از کســانی 
اســت کــه در متنخــوان و رفرنــس خوانــی تجربــه دارنــد.

پــس بــرای اینکــه در تســت زدن تبحــر الزم را پیــدا کنیــد و بهراحتــی بــا چالــش بزرگــی بنــام کنکــو روبــرو شــوید بــه 
نــکات زیــر توجــه کنیــد:

قبــل از شــروع مطالعــه ابتــدا صــورت تســت ها در حــد چنــد دقیقــه مطالعــه شــود ســپس بــه مطالعــه ی متــن بپردازیــم 
و ایــن بــه ذهــن پیــش فعــال معــروف شــده اســت.

نکتــه کلیــدی هــر تســت را مشــخص کنیــم و زیــر آن خــط بکشــیم و تــا زمانــی کــه ایــن نکتــه کلیدی نشــان داده نشــده 
اقــدام بــه تســت زنی نکنیــم. اصــواًل ایــن نکتــه کلیــدی شــامل صفــت، قیــد، فعــل و... اســت.

ــای تســت  ــه ی گزینه ه ــه مطالع ــپس ب ــم و س ــاده کنی ــود آم ــن خ ــخ تســت را در ذه ــه تســت، پاس ــخ ب ــل از پاس قب
ــدن گزینه هــای مشــکوک دچــار اشــتباه و لغــزش نشــود. ــگام دی ــا در هن ــن موجــب می شــود کــه ذهــن م ــم. ای بپردازی

نکتــه کلیــدی هــر تســت را کنــار آن بنویســیم و در هنــگام مــرور مجــدد ایــن نــکات کلیــدی را مــرور کنیــم. زیــرا اجتماع 
نــکات کلیــدی ایــن تســت ها ماننــد قطره هایــی هســتند کــه در واقــع متــن اصلــی درس را می ســازند.

نــکات کلیــدی کــه شــما هنــگام مطالعــه زیــر آن هــا خــط می کشــید شــاید نــکات طــرح شــده در تســت های کنکــور 
ــه  ــذا ب ــد. ل ــرار گرفته ان ــؤال ق ــورد س ــل م ــال های قب ــه در س ــتند ک ــی هس ــدی آن های ــکات کلی ــع ن ــند. در واق نباش
ــی  ــرد و وقت ــی ب ــق فکــری طراحــان ســؤال پ ــه تفکــر و اف ــوان ب ــدی شــده می ت ــه تســت های طبقه بن واســطه ی تجرب

ایــن مهــم بــه دســت آمــد اقــدام بــه مطالعــه نمــود.
اصــواًل ذات تســت زنــی، ذات تندخوانــی اســت هرکــه بیش تــر تســت کار کــرده اســت بیش تــر تندخــوان شــده اســت 
و تســت زنی آمــوزش مطالعــه ســریع و کوتــاه اســت. شــاگرد در هنــگام مطالعــه تســت بــه راه هــای پاســخ کوتــاه پــی 

ــد. ــریع تر درک می کن ــرده و س ــتفاده ک ــه اس ــگام مطالع ــا را در هن ــن راه ه ــرد و همی می ب
گاهــی تســت خــود بهتریــن عامــل فهــم و یادگیــری اســت. بارهــا شــده اســت کــه مطالعــه چندیــن بــاره یــک متــن 
نتوانســته مــا را بــه درک واقعــی از منظــور نویســنده متــن نزدیــک کنــد در حالی کــه یــک تســت فنــی می توانــد بســیار 

آموزنــده باشــد.
تســت های ســال گذشــته آینــه ای هســتند کــه بــه مــا نشــان می دهــد از کــدام مباحــث، چــه تعــداد، چــه نکاتــی بــرای 

طراحــان ســؤال مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

مطالعه ی ترکیبی
هیــچ وقــت بــه مطالعــه یــک درس در یــک روز یــا چنــد روز اقــدام نکنیــد. زیــرا مغز خســته شــده و قــدرت تمایــز و تطابق 
خــود را از دســت می دهــد. مغــز بــرای درک و یادگیــری نیــاز بــه زمــان، اکســیژن، قنــد و تنــوع مطلــب و اســتراحت دارد. 
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مطالعه ترکیبی

یکــی از اصولــی کــه میتوانــد یادگیــری را اســتحکام ببخشــد تکــرار اســت. منظــور ایــن اســتکه وقتــی مطلبــی را یــاد میگیرید با 
تکــرار مناســب باعــث تثبیــت اطالعــات در ذهنتــان میشــوید. وقتــی شــما در یــک روز یــک مطلــب را می خوانیــد، نمی توانیــد 
آن را کامــل دوره کنیــد. زیــرا حجــم مطلــب ورودی بــه ذهــن شــما زیــاد اســت و چیــزی را کــه مغــز مــرور نکنــد بهراحتــی 
و بهــزودی فرامــوش می کنــد. لــذا مطالعــه ســنگین و مــداوم یــک درس یــا یــک مبحــث، بــا فراموشــی ســنگین و مــداوم آن 

ــت.  همراه اس
بهتــر اســت کــم مطالعــه شــود ولــی مطالــب مطالعــه شــده در زمانهــای مناســب مــرور و تکرار شــوند. بــا ایــن روش مــا  احتمال 
فراموشــی را کاهــش میدهیــم و در واقــع احتمــال قبولــی خــود را افزایــش داده و نیــز در زمــان هــم       صرفهجویــی مناســبی 
کرده ایــم. وقتــی در یــک روز چنــد فصــل یــک کتــاب مطالعــه میشــود، عــالوه بــر این کــه مغــز را بــه تنــوع عــادت داده ایــم 
بلکــه جــواب بســیاری از پرســش های فصــل یــک را در فصل هــای دیگــر پیــدا خواهیــم کــرد و در واقــع مغــز را بــه مطالعــه 
روبــه جلــو هدایــت خواهیــم کــرد. بــرای جلوگیــری از فراموشــی  بــه عقــب برمیگردیــم  و مــرور مناســب خواهیــم داشــت. بیــن 
فصل هــای C ،B ،A بعضــی قســمتها مشــترک اســت و همیــن قســمت های مشــترک عامــل یادگیــری و فهــم اســت. اصــواًل 
ــده اند و  ــرار ش ــاد تک ــمت ها زی ــن قس ــرا ای ــا دارد زی ــن فصل ه ــترک بی ــمت های مش ــی روی قس ــی باالی ــه گیرای ــز حافظ مغ

ــوند. ــوش می ش ــر فرام کم ت
زمان مطالعه

بهتریــن زمــان مطالعــه از ســحر تــا 21 شــب می باشــد. تمــام روان شناســان و پزشــکان اثبــات کرده انــد در هنــگام ســحر بهــره  
هوشــی و تمرکــز حــواس در باالتریــن ســطح خــود اســت. بــه طــور اکیــد توصیــه می شــود بعــد از ســاعت 21 شــب مطالعــه 
انجــام نشــود. بــرای زمان هــای مطالعــه کــردن هیــچ قانــون و قاعــده ی خاصــی اثبــات نشــده اســت. هرکــس هرچقــدر دوســت 
دارد در هــر زمــان می توانــد مطالعــه کنــد. چقــدر خــوب اســت هــر زمــان کــه دوســت داشــتی مطالعــه کنــی. امــا بهتریــن 

زمــان مطالعــه اصــواًل 3 زمــان اســت:
اول صبــح: اصــواًل 6 صبــح تــا 21 ظهــر بهتریــن زمــان مطالعــه در یــک روز اســت. زیــرا خســتگی جســمی و روحــی برطــرف 
شــده و آمادگــی یادگیــری باالســت. و ذهــن ممانعــت قبلــی نــدارد و می توانــد مطالــب جدیــد را در نیــم کــره ی چــپ مغــز 

)جایــگاه حافظــه بلنــد مــدت( نگهــداری نمایــد. لــذا توصیــه  می شــود دروس ســخت و ضریــب بــاال صبــح مطالعــه شــوند.
آخــر شــب: اگــر شــخص ســعی کنــد حتمــًا در طــول روز نیــم ســاعت بخوابــد و شــام ســبکی را اوایــل شــب )بیش تــر ســاالد( 
میــل نمایــد، قبــل از خــواب نیــز گیرایــی و دریافــت در مطالعــه باالســت. بــه خصــوص در ایــن لحظــه می تــوان دروســی کــه 

ــه آن بیشــتر عالقه مندیــد را مطالعــه کنیــد. ــا دروســی کــه ب تمرکــز کم تــری می خواهنــد ی
یــک تــا دو ســاعت قبــل از غــروب آفتــاب: در ایــن زمــان بــه دلیــل نــوع رابطــه خورشــید بــا زمیــن و کاهــش اشــعه ی کیهانــی، 

تمرکــز حــواس، بیش تــر و اختــالل حــواس کم تــر شــده و آمادگــی یادگیــری بــاال مــی رود.
زمــان مطالعــه نبایــد تقلیــدی و اجبــاری باشــد. هرکــس براســاس شــرایط فیزیولوژیــک و روحــی روانــی و محیطــی بایــد زمــان 
مطالعــه خــود را تنظیــم کنــد. اجبــار در افزایــش کمیــت زمــان بــه تعییــن عامــل کاهــش کیفیــت یادگیــری می شــود. بهتــر 
اســت، بــه جــای افزایــش ســاعت مطالعــه دقــت کنیــم کیفیــت مطالعــه افزایــش یابــد. اصــواًل کیفیــت مطالعــه بــه واســطه ی 

ــود. ــزی مشــخص می ش ــدول برنامه ری ــاس ج ــرار، تســت زنی براس ــی، تک تندخوان
زمــان مطالعــه وابســتگی بســیاری بــه ضریــب درس دارد اگــر درســی ضریــب 6 دارد بایــد نســبت بــه درس ضریــب 1، شــش 

ــر بیش تــر زمــان مطالعــه داشــته باشــد. براب
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سردردهای میگرنی

ســردردهای میگرنــی یکــی از بدتریــن دردهایــی اســت کــه افــراد مبتــال بــه میگــرن آن را تجربــه مــی کننــد. راه هــای ســاده ای 

بــرای رفــع دردهــای ناشــی از حملــه هــای میگرنــی وجــود دارد کــه مــی تواننــد تســکین دهنده باشــند.

میگــرن یکــی از اختــالالت شــدید اســت کــه ویژگــی آن ســردردهای مالیــم یــا شــدید پــی در پــی می باشــد و غالبــًا بــا عالیمی 

در سیســتم عصبــی آتونومــس همــراه اســت. ایــن نــوع از ســردرد یــک طرفــه اســت )بــر نیمــی از ســر تاثیــر می گــذارد( و 

ماهیتــا ضربــان دار اســت و از ۲ ســاعت تــا ۲۷ ســاعت ادامــه دارد. عالیــم همــراه بــا آن می توانــد شــامل حالــت تهــوع، اســتفراغ، 

نورگریــزی )افزایــش حساســیت بــه نــور(، صــدا ترســی )افزایــش حساســیت بــه صــدا( باشــد و درد بــه طــور کلــی بــا بــاال رفتن 

فعالیــت بدنــی افزایــش می یابــد

انجمــن اختــالالت عصبــی و ســکته مغــزی ایــاالت متحــده آمریــکا اعــالم کــرده کــه ســردردهای میگرنــی حــدود ۲۱ درصــد از 

بزرگســاالن را در کشــور آمریــکا درگیــر خــود کــرده اســت.

میگــرن یــک ســردرد تپــش دار اســت کــه مــی توانــد در یــک ســو یــا هــر دو ســوی ســر ایجــاد شــود. ســردرد میگــرن بیشــتر 

بــا تهــوع، اســتفراغ یــا کاهــش اشــتها همــراه اســت. فعالیــت فیزیکــی و ورزش، نورهــای درخشــان یــا صداهــای بلند مــی توانند 

ســردرد را بدتــر کننــد. بیشــتر افــراد دچــار ســردرد میگــرن، پــس از آغــاز ســردرد بــه محلــی تاریــک، آرام و خنــک مــی رونــد 

تــا سردردشــان رفع شــود

درمان های شیوه ی زندگی

آرام ســازی ماهیچــه هــا مثــل مدیتیشــن و یــوگا بــه هیــچ ابــزاری نیــاز ندارنــد. شــما مــی توانیــد آن هــا را در کالس هــای 

آموزشــی یــا در خانــه بــا اســتفاده از کتــاب هــا یــا نوارهــا یــاد بگیریــد و مــی توانیــد هــر روز نیــم ســاعت آن هــا را انجــام 

دهیــد. ممکــن اســت عامــل آرامــش بخشــی را بــرای خــود بیابیــد بــرای مثــال گــوش کــردن بــه موســیقی، باغبانــی، دوش داغ 

گرفتــن یــا خوانــدن کتــاب.

خواب کافی داشته باشید، اما پُرخوابی نکنید

ــا 8 ســاعت در شــبانه روز اســت. همچنیــن بهتــر اســت کــه در زمــان  ــرای بزرگســاالن، 6 ت متوســط  خــواب مــورد نیــاز ب

ــد  و در زمــان مشــخصی بیــدار شــوید. ــه رختخــواب بروی مشــخصی ب

استراحت و آرامش
وقتــی احســاس مــی کنیــد کــه ســردردی بــه ســراغ تــان مــی آیــد اگــر بــرای تــان امــکان دارد در تاریکــی و در اتاقــی ســاکت، 

ــتراحت کنید. اس
یــک تکــه یــخ پیچیــده شــده در پارچــه را در پشــت گــردن تــان و روی مناطــق دردنــاک در پوســت ســر بــا فشــار دادن آرام 

نگــه داریــد و بمالیــد.
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دفتر یادداشت روزانه برای سردردتان داشته باشید

یادداشــت هــای ثبــت ســردردهای تــان را ادامــه دهیــد حتــی پــس از ایــن کــه بــه پزشــک مراجعــه کــرده باشــید. ایــن امــر 

بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه یــاد بگیریــد چــه چیزهایی میگــرن هــای شــما را تحریــک خواهنــد کــرد و چــه معالجاتی 

ــتند موثرتر هس

کمپرس سرد برای کاهش سردرد میگرنی

اســتفاده از ایــن کمپــرس ســرد، قدیمــی تریــن روش بــرای درمــان انــواع ســردرد اســت. کمپــرس ســرد، درجــه حرارت خــون در 

حــال عبــور از شــریان هــا را کاهــش داده و بــه تســکین درد کمــک میکنــد. بــا کافئیــن ســردرد میگرنــی را کــم کنید.

برخــی افــراد مبتــال بــه میگــرن گــزارش داده انــد کــه مصــرف مقــدار کمــی کافئیــن مثــال یــک فنجــان قهــوه، بــه تســکین 

عالئــم درد ناشــی از میگــرن در آنهــا کمــک مــی کنــد. کافئیــن یــک ضــد درد و ضــد التهــاب اســت و بــه باریــک شــدن 

عــروق خونــی اطــراف مغــز کمــک مــی کنــد. پژوهشــگران دریافتــه انــد کــه کافئیــن عملکــرد مــاده ای بــه نــام آدنوزیــن را 

کــه در اثــر افزایــش حجــم مغــز در طــول حملــه میگرنــی ایجــاد مــی شــود، مهــار مــی کنــد. همچنیــن نشــان داده شــده 

کــه کافئیــن در تســکین درد میگرنــی ســریع تــر از مســکن عمــل مــی کنــد.

قرص مالتونین برای کاهش درد میگرنی

مالتونیــن هورمــون تولیــد شــده توســط مغــز اســت کــه چرخــه خــواب را تنظیــم مــی کنــد. اگر چــه ارتبــاط بیــن مالتونین 

ــه میگــرن موفقیــت اســتفاده از قــرص  ــان ب ــا برخــی مبتالی ــه طــور کامــل شــناخته نشــده اســت، ام ــوز ب و میگــرن هن

مالتونیــن و پیشــگیری از حمــالت میگــرن را گــزارش کــرده انــد. برخــی محققــان نیــز گمــان مــی کننــد کــه عــدم تعــادل 

مالتونیــن در مغــز بــا ســردردهای میگرنــی در ارتبــاط اســت. برخــی دیگــر از پژوهشــگران مــی گوینــد، اختــالالت خــواب در 

میــان میگرنــی هــا شــایع تــر اســت و قــرص هــای مالتونیــن بــا تنظیــم چرخــه خــواب از حمــالت میگرنــی مــی کاهنــد.

مکمل های منیزیم سردردهای میگرنی را کم می کند

شــواهدی وجــود دارد کــه نیمــی از تمــام افــراد مبتــال بــه میگــرن، دچــار کمبــود منیزیــم هســتند. و مطالعــات دیگــر نشــان 

داده انــد کــه مصــرف روزانــه مکمــل منیزیــم تــا 40 درصــد از حمــالت میگرنــی مــی کاهــد.
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ازدواج در ایران امروز

ازدواج در ایران امروز:.....

ازدواج در ایــران از زمــان هــای قدیــم تــا بــه حــال تحــت تاثیــر عوامــل گوناگونــی قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن 
عوامــل توانســته اســت تــا حــد زیــادی ســاختار ازدواج را بــه کلــی تغییــر دهــد. دگرگونــی هــای ســریع، چــون 
پیدایــش شــهرهای بــزرگ مهاجــرت وســیع روســتاییان .شــهر و گســترش وســایل ارتباطــی. بــروز تغییــرات همــه 
جانبــه ای را در امــر ازدواج و انتخــاب همســر موجــی گردیــده اســت از طرفــی آن چــه را کــه در گذشــته محــدوده 
هــای بســته جغرافیایــی نخواندنــد، بعضــی محدودیــت هــای تنــگ کــه دایــره گزینــش همســر را محــدود مــی 
نمــود شکســته شــد و از طــرف دیگــر در کنــار معیارهــای ســنتی ارتقــاء چــون ســن، جنــس و انتخــاب خانوادگــی 
ــا بهــای تــازه ای در شــاغل شــود، انتخــاب شــغل جانشــین وراثــت حرفــه ای گردیــد محیــط مســاعد جهــت  ب

ارتقــاء آزادانــه زن و مــرد پدیــد آمــد) ســارو خانــی، باقــر، 1375، ص 144(.
در واقــع همــه ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم داده و ازدواج انســان هــا را در زمانهــای مختلــف، ســاختی دیگــر 
بخشــیده اســت بــه طــوری کــه از اجبــار بــرای ازدواج در زمــان قدیــم کاســته شــد و در حــال حاضــر نقــش و 
خواســتن آزادانــه طرفیــن آشــکار تــر دیــده مــی شــود بنابرایــن چنیــن مــی نمایــد کــه امــروز نیکــو تــر آن اســت 

کــه از نفــوذ غیــر مســتقیم والدیــن ســخن بگویــم کــه تــا چــه حــد تاثیــر دارد.
ــر نتیجــه گیــری زیــر مــی  ــام فــردی، مطالعــه ای کــه از دیــدگاه جامعــه شناســی ب ــه ن یوپلــه در اثــر خــود ب
کشــاند بــه نظــر مــی رســد امــروزه فرزنــدان بیشــتر، بــا طــرز تفکــری کــه نــزد والدیــن خویــش کســب کــرده 
انــد عمــل مــی کننــد ایــن نفــوذ غیــر مســتقیم پــدر و مــادر از راه دیگــر نیــز بــه فرزنــدان اعمــال مــی شــود و آن 
همــان چیــزی اســت کــه مــی تــوان )تصــور خانوادگــی ( نــام نهــاد. ) ســارو خانــی باقــر، 1375، ص 155( عــالوه 
بــر عوامــل نامبــرده شــده عوامــل دیگــر نیــز در امــر ازدواج دخیــل هســتند کــه مــی تــوان از عامــل جغرافیایــی 

و شــرایط اقتصــادی – اجتماعــی نیــز نــام بــرد.

»عامــل جغرافیایــی از اهمیــت قاطعــی برخــوردار اســت یعنــی ازدواج در میــان اشــخاص کــه از نظــر مــکان بــه 
یکدیگــر نزدیــک هســتند، بــه مقیــاس گســترده تــری انجــام مــی شــود تــا ازدواجــی کــه معلــول تصــادف باشــد، 
و ایــن بدیــن معناســت کــه کســانی کــه بــه هــم نزدیــک هســتند ، مقــدار زیــادی صفــات و عــادات همگــون دارد« 

)ســازو خانــی ،باقــر، 1375، ص 41(.
ــر عوامــل ذکــر شــده عامــل شــرایط اقتصــادی –اجتماعــی عامــل دیگــری اســت در گزینــش همســر،  عــالوه ب
مثــال طــی بررســیهای انجــام شــده طبقــات بــاال و پاییــن بیــش از دیگــران ، گرایــش بــه درون همســری دارنــد. 
ــوان گفــت: کــه اگــر تمــام جنبــه هــای شــخصیت انســان در نظــر گرفتــه شــود.  ــی مــی ت ــه طــور کل ــا ب ام
مشــاهده خواهــد شــد کــه افــراد همســان بــه انتخــاب یکدیگــر گرایــش بیشــتری دارنــد. )ســازو خانــی، باقــر، 

1375، ص 117(.

کارکردهای ازدواج چیست و چه تغییر و تحوالتی را پشت سر گذاشته است؟
در ازدواج بــرای مــردی کــه تــازه وارد جامعــه شــده اســت یــک جایــگاه قانونــی تعریــف مــی کنیــم تــا ببینیــم از 
لحــاظ توارثــی، حقوقــی و منزلــت بــه چــه کســی وابســته اســت؟ و جایــگاه واقعــی اش کجاســت؟ انتقــال حقــوق 
هــر یــک از طرفیــن زن و شــوهر در ازدواج اتفــاق مــی افتــد یکــی حــق محــل ســکونت ، حــق اســتفاده جنســی 
ــان  ــه هم ــی مشــترک ک ــن و حــق اســتفاده از دارای ــات خانگــی طرفی ــل، حــق اســتفاده از خدم از طــرف مقاب

مایملــک اســت. 
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در ازدواج بــه لحــاظ اقتصــادی یــک جــور پشــتوانه مشــترک مالــی ایجــاد مــی شــود کــه فرزنــدان مــی توانیــد 
بــه آن نکتــه تکیــه کننــد تــا بعدهــا بتواننــد وارد جامعــه بشــوند. ازدواج یــک جــور نظــام خویشــاوندی هــم 
هســت یعنــی فــرد تعییــن مــی کنــد بــا چــه اقدامــی و بــا کــدام خصوصیــات اجتماعــی مــی خواهــد وصلــت 
کنــد .لزومــا ازدواج بایــد بــه تاییــد عمومــی برســد و مشــروعیت بیابــد. برخــورد جامعــه بــا ایــن واقعــه بــا 
ــی کــه فــرد مجــرد اســت متفــاوت مــی باشــد از نظــر فمنیســتها کارکــرد ازدواج متفــاوت اســت آنهــا  زمان
مــی گوینــد: هویــت جدیــدی کــه بــرای زن متاهــل ایجــاد مــی شــود او را بــه عنــوان جنــس دوم در پایــگاه 
فروتــری تعریــف مــی کنــد در عرصــه ازدواج ، تقســیم کار جنســیتی اتفــاق مــی افتــد زن مــی پذیــرد کــه 
در ازدواج چــه کاری را بایــد انجــام بدهــد و یــک جــور انقیــاد زنــان اســت .ازدواج الگــوی یــک جــور هنجــار 
پذیــری جنســی اســت کــه توســط ســایر نهــاد هــا تحــت تاثیــر هنجارهــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
تعریــف مــی شــود. فمینیســتها بــر ایــن باورنــد کــه در ازدواج وظایفــی بــه مــرد واگــذار مــی شــود کــه در 
واقــع او بــه نوعــی تبدیــل بــه صاحــب کار زن مــی شــود و مــی توانــد بــه او امــر و نهــی و حتــی اســتثمارش 
کنــد. از ایــن دیــدگاه ازدواج یــک ایدئولــوژی و یــک نظــم تاریخــی اســت کــه بــا یــک رابطــه نــا همجنــس 
خواهانــه بیــن زن و مــرد اتفــاق مــی افتــد زن از طریــق دادو ســتدش و بــده بســتانش نظــم خویشــاوندی را 
حفــظ مــی کنــد و ایــن یــک ترتیــب تاریخــی اســت کــه اتفــاق مــی افتــد ایــن ایدئولــوژی و ترتیــب تاریخــی 
ســبب شــده کــه در دوره جدیــد نهادهــای سیاســی تلقــی نادرســتی از ازدواج داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال 
تعریــف رفــاه اجتماعــی و سیســتم مالیــات گیــری از نــگاه دولــت مبتنــی بــر ایــن اســت کــه زن شــوهر دارد 
یــا نــدارد؟ متاهــل اســت یــا نــه؟ بــر حســب ایــن، عملکردهایــش را تنظیــم مــی کنــد مدیریتــی کــه مــا 

امــروز در جهــان داریــم خیلــی شــایع اســت کــه زنــان و دختــران را ســر کار بیاورنــد.
چــون معتقــد اســت کــه اگــر مــرد را اســتخدام کنــد، پــس از مدتــی او تقاضــای خانــه و ماشــین مــی کنــد 
چــون متکفــل خانــواده اســت امــا زن در نهایــت دختــر پــدرش یــا زن شــوهرش اســت. زنــان را بــا حداقــل 

حقــوق و مزایــا مــی توانیــم اســتخدام کنیــم.

تاخیر ازدواج در میان جوانان:
»از موضوعــات مهمــی کــه مــی تــوان در خــور جامعــه شناســی خانــواده آن را بــه عنــوان مســئله ای اجتماعــی 
تلقــی نمــود پدیــده تاخیــر ســنی ازدواج در بیــن جوانــان اســت. ایــن موضــوع صــرف نظــر از ایــن کــه یــک 

معضــل اجتماعــی اســت مــی توانــد بــه عنــوان آســیب اجتماعــی طــرح گــردد«.
واقعیــت ایــن اســت کــه خانــواده در مفهــوم کلــی خــود پدیــده ای تاریخــی و جهانــی اســت و در همــه جــا 
وجــود دارد چــرا کــه بــه نیازهــای افــراد پاســخ مــی دهــد و کمتــر جامعــه ای را مــی تــوان ســراغ داشــت 
کــه دارای نهــاد خانــواده نبــوده باشــد، گــر چــه بایــد اذعــان نمــود ایــن نهــاد در مســیر شــکل گیــری خــود 
تحــوالت متفاوتــی را پشــت ســر گذاشــته اســت. بنابرایــن مــی تــوان بیــان نمــود کــه خانــواده بــه عنــوان 
نهــادی منظــور برطــرف نمــودن بعضــی از نیازهــای انســانی دارای یــک ســری کارکــرد هــا اســت کــه از جملــه 

آنهــا موضــوع ازدواج و فراهــم نمــودن زمینــه هــای وابســته بــدان در بیــن اعضــای خانــواده اســت.
تحــول در ســاخت خانــواده هــای گســترده بــه هســته ای نکتــه ای اســت کــه تاثیــر آن در زمینــه الــزام یــا 
اختیــار اجتماعــی در ازدواج قابــل مشــاهده اســت بــه گونــه ای کــه از الــزام و اجبــار هنجــاری کــه از ســطح 
جامعــه در قالــب بیرونــی و چهــره بــه چهــره موجــب مــی گــردد کــه فــرد تحــت فشــار هنجــاری در ســنین 
ــه  ــردی شــده اســت ب ــش ف ــار و گزین ــه اختی ــل ب ــد کاســته و تبدی ــه ازدواج ده ــر ب ــی زودت ــا حت ــرر ی مق
عبارتــی بــاز خواســت هــای بزرگانــه تبدیــل بــه درخواســتهای جــدا گانــه در زمینــه ازدواج گردیــده اســت.

ادامه در چاپ بعدی ...

دکرت طیبه خانی
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بیهوده ترین روزها روزی است که در آن لبخند نزده باشیم ...

مجموعه داستان های کنکور و  تلخک . . .)3(

گویند که تلخک همی روزگار میگذرانید و 2 ماه تا کنکور همی داشت . ساعت 8 صبح بود و تلخک روی بالش خود سر ستانده بود، و 
خود را باید برای روزی پر از مطالعه ی درس های کذایی آماده میکرد.

از رخت خوابش به پنکه آویز شده از سقف که در حال دوران بود چشم دوخته که هیچ ، وصله کرده بود ، یه ریز و مدام این جمالت را 
از مغز خود میگذرانیدندی:

*با این همه درس هایی که مونده و نرسیدم بخونم چی کا کنم؟

*این همه پول ها و وام هایی که از بر و بچ و حتی مامان و بابای گلم  برای خریدن کتاب و ثبت نام کالس کنکور گرفتم با باز 
پرداخت22 درصد ، روچی کار کنم؟

*بعد کنکور اگر رتبه و ترازم خدایی نکرده نماد علمی شد)واصال تو بگو حتی یه عدد گنگ( بعدش با نگاه های تیز بینانه و عاقل اندر 
سفیه ، همسایه ها و بغال سرکوچه و فک و فامیل چه کنم؟

)حاال خداییش سال تا سال هم نمیگفتند ما زنده ایم یا مرده هااااااا(

* و....

اما راستشو بخواین هیچ کدوم از این سوالها فایده ای نداش و اگر تلخک همین تایم فکرکردن رو درس میخوند

 االن خیلی جلو بود

حال تلخک کنکوری ما تنها یک هم دم داشت که اونهم جلوی آیینه داش همه اش خودشو مرتب میکرد!!!!!!!! و اوکسی بود که دیشب 
مورد اثابت چک و لغد تلخک قرار گرفته بود. بله او همان کسی بود که عاشقانه به دور تلخک میچرخید....

بله درست فکر کردید او همان پشه ی پر سر و صدای این روز های تلخک بود .... تنها یار و یاور همیشه این روز های او ...

از اینا که به گذریم داشتیم میگفتیم تلخک مدام و یه ریز در حال خود خوری بود .... حال نیاز به یک منجی داشت ،حتی یه جمله !!!

و بعلهههه درسته اینگار این جمله رو دیوار همونی بود که میخواست،  آب روی آتیش بود و گویا همه دنیا رو با خوندن این جمله یه جا 
به تلخک بخشیدن....

این جمله چیزی نبود جز اینکه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یادت باشه داوطلب کنکوری***

اگر کنکور سخت باشه برای همه سخته و تو فقط باید تالش کنی چون }بهترین نتیجه ها برات به ارمغان خواهد آومد{

طنز و سرگرمی
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