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دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت اوج ارادت خود به خاندان رسول گرامی اسالم
را در ایام محرم به ویژه عاشــورای حســینی به نمایش میگذارنــد .فارغ از نوع بروز
عواطف و احساســات که خمیر مایه آن عقالنیت و حریت ذاتی این ارادتمندان اســت،
یک کالس واقعی و عملی در فهم زوایای دینی اســت که برای هر نســل و قشری در طول تاریخ اثرگذار بوده و
با اثرپذیری و نقشگذاری در تبیین جامعتر آن مؤثرتر از قبل شــکل گرفته اســت .انقالب اسالمی خود یکی از
جلوههای اثرپذیری است که بعد از چهارده قرن آحاد یک جامعه تحت تعلیم مردی آزاده و درس خوانده فرهنگ
عاشورا قیام میکند .حضرت امام خمینی(ره) لبیک گویان به ندای هل من ناصر ینصرنی اباعبدا ...الحسین(ع) نه
یک ملت ،امتی را متوجه این راه نمود؛ و همچون جد بزرگوارشــان در میان ظلمات زمان چراغی نورافشان برای
بیداری جامعه مسلمین بودند.
«إنما مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمه» (نهجالبالغه ،خطبه )187
«به راستی که مثل من در میان شما همچون چراغی در تاریکی است .هرکه در روشنایی آن درآید ،از نور آن
بهرهمند میشود».
مردم شــریف همدان به حق در این بیداری به خوبی درخشــیدند و تاریخ به خوبی گواه این نقش آفرینیها
میباشــد .از وقایع آن دوران که شــاید یکی از ماندگارترین آن  30مهر بود ،فرزندان برومند این دیار که درست
حریــت و غیرت را در مجالس ســوگرایهای اباعبدا ...در کنار پدران و مــادران بیدار در اوج مظلومیت فراگرفته
بودند .صفحهای از تاریخ انقالب اســامی را به خود اختصاص داده و برای همیشــه تاریخ ،نسل جوان و نوجوان
این شهر و دیار با الگوپذیری از آن واقعه راه آزادگان را در پی گرفته و این همان لبیک یاحسین است که در گذر
زمان بارزتر از گذشته مشاهده میگردد.
امروز پدران و مادران جامعه این ضرورت انس به ســیره اهل بیت را بیش از پیش در زندگی خود احســاس
میکنند .خطرهایی که هر روز پیش از گذشــته با رنگ و لعابهای متنوع از بیخ گوش فرزندان آنها میگذرد و
در جهت به دام انداختن این میوههای زندگی آنها میباشند.
فراوان مکرهای دشــمنان قسم خورده ،برای به تور انداختن نونهاالن ،نوجوانان و جوانان مشاهده شده است و
روزبهروز پیچیدهتر شــدن دسیسههای آنان را میبینیم و میشنویم .و بزرگترین خط احساس ناامیدی و ناتوانی
در مقابله با این دشمنیها است و از آن بدتر عادی شدن نسبت به این توطئهها در محیط پیرامون خود است.
پدران و مادران به خوبی میدانند فرهنگ جامعهای که ریشــه در زوایای تربیتی حسینبنعلی(ع) داشته باشد
گام به گام برنامههای عملی خود را با سبک زندگی او زینت بخشیده و بر مبنای آموزههای او استوار میسازد تا
شیرمردان و شیرزنانی در این دامان رشد یابند که مایه افتخار خود و جامعه گردند .همان طور که
امام رضا میفرمایند:
به واســطه ماست که درهای رحمت آســمان باز و بسته میشود و زمین گیاه را برای شما
میرویاند و آسمان باران را برای شما میبارد .به برکت ماست که شما در دریا از غرق شدن
و در خشکی از سوختگی نجات میدهد و به یمن ماست که در حیات و ممات شما و در قیامت
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ازدسترسئبیگانه
بهذهنفرزندان
خودماننگرانیم
در مورد تعریف تعلیم و تربیت تعاريف و نظریههای گوناگونی از سوي صاحبنظران اين علم
(يا فن) بيان شده است كه در اين ميان سخنان رهبر انقالب در مورد تربيت و پرورش كودكان
و نوجوانان همچون ُد ّر گرانبهايي اســت براي والدين و مربيان و كساني كه به نوعي با تربيت
كودكان و دانشآموزان ارتباط دارند.
مقــام معظم رهبــري تربیت را اينگونه تعريف ميكنند كه تربيت به معنای رشــد و نمو و
حرکت هر شــیء به ســمت هدف و غایتی است كه آن شــیء کمال خود را بازمییابد به این
ترتیب ،تربیت يعني شــكوفايي استعدادها ،و این ،معنای وسیعی را دربرميگيرد که شامل بروز
ســامت جسمی ،فکری ،علمی و اخالقی و انسانی است که قصد شده تا در مسیر کمال ،رشد
و نمو داده شود .یعنی اهداف تربیتی دارای گستردگی خاصی است که همه استعدادهای بشری
از جمله تربیت اخالقی و رشد معنوی را شامل میشود.
تربیت پیش از تعلیم انســان را به حرکت درمیآورد اگر تربیت نباشــد،
بصیرت انسان به کمک او نمیآيد
عالوه بر شــمول اهداف تربیت ،قلمرو تربیت از حیث افراد نیز گسترده است و پرورش همه
جانداران را در بر میگیرد درحالیکه مقوله تعلیم تنها در مورد موجود دارای شعور یعنی انسان،
آنهم تنها در جنبه نظری و رشــد فکری و ذهنی و افزایش سطح آگاهی صادق است .به همین
ســبب ،مقام معظم رهبری نســبت بین تربیت و تعلیم را به صــورت عموم و خصوص مطلق
تبییــن و میفرماید :تربیت در اصطالح خاص چیزی غیر از تعلیم اســت و تعلیم به معنی یاد
گرفتن است اما تربیت به معنای شدن و به شکل خاصی درآمدن  ...است که شامل تربیتهای
اخالقــی ،تربیتهای دینی و  ...میشــود و تأکید رهبر معظم انقالب از ســویی اهتمام به امر
آموزش و از ســویی دیگر به آمیختگی و همراهی تعلیم با تربیت است و ميفرمايند :تعلیم باید
با تربیت آمیخته باشــد . ...بهترین شــکل کار این است که معلم ،مربی نیز باشد و تربیت پیش
از تعلیم انسان را به حرکت درمیآورد اگر تربیت نباشد ،بصیرت انسان به کمک او نمیآيد.
ســعى کنید بچهها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا ،ایمان به حقیقت
مطلق و ایمان به اسالم .اگر این بچهها باایمان پرورش پیدا کردند
و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید ،در آینده مىشود
از آنها هر شخصیت عظیمى ساخت و براى هر کارى مناسبند.
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بایستی به تربیت کودک و نوجوان خیلی بپردازیم ،درباره
آن خیلی فکر کنیم و اهمیت آن را خیلی بشناسیم؛ که احساس
میکنم برای برخی از مسئوالن امور فرهنگی ـ دستاندرکاران
ـ مسئله به این شکل مطرح نیست
کودک از اول کودکى بايد عادت کند به فکر کردن ،عادت کند به خردورزى
امروز در کشــورهاى پیشــرفت ه مادى دنیا ،یکى از کارهاى اساســى و یک رشت ه مهم،
تدریس فلسفه براى کودکان است .خیلىها در جامعه ما اص ً
ال تصور نمیکنند که براى کودک
دادن فهم کردن است ،ذهن را به
هم فلســفه الزم اســت .فلسفه شکل دادن فکر اســت ،یاد ِ
فهمیدن و تفکر کردن عادت دادن است؛ این از اول باید به وجود بیاید .قالب مهم است .اگرچه
محتوا هم در همین فلسفه کودکان حائز اهمیت است ،اما عمده شیوه است؛ یعنى کودک از اول
کودکى عادت کند به فکر کردن ،عادت کند به خردورزى؛ این خیلى مهم است.
ما باید کودک را با اعتمادبهنفس و باور به هویت خود بار بیاوریم
ما باید کودک را از آغاز داراى اعتماد بهنفس و باور به هویت خود بار بیاوریم .البته این
مخصوص کودکان دبســتانى نیســت؛ در دبیرستان هم همین هســت ،در دانشگاه هم همین
فرهنگ کام ً
ال منحرفى از گذشته پایهگذارى شده ،که هنوز آثارش
هست .در کشور ما متأسفانه
ِ
از بیــن نرفته – با این همــه تبلیغاتى که ماها از اول انقالب تا امروز داشــتیم – و آن ،نگاه
نیازمندانه به سمت غرب ،بزرگ دیدن غرب و کوچک دیدن خود در مقابل اوست؛ که متأسفانه
این فرهنگ ریشهکن نشده و وجود دارد؛ این به دلیل نبود خودباورى است
در آخر عرض ميکنم که با ه ّمت بلند ،انشاءا ...همه دشواریها برطرف خواهد شد و خداوند
به شما توفیق خواهد داد .چون در راه خداست و کار بزرگ است ،انشاءا ...مو ّفق خواهید شد.

َّ
رحمةالل و برکاته.
والسالم علیکم و
ّ
سخنان رهبری در دیدار مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان۱۳۷۷/۲/۲۳
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معظم له درباره تربيت كودكان و نوجوانان ميفرمايد :حقیقت ًا باید بگویم که اگر مسئوالن
امور فرهنگی کشــور بخواهند مسئله کودک و نوجوان را آنچنان که هست ،مورد اهتمام قرار
دهند ،من خیال میکنم خیلی از آنهایی که مســئولند ،از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به
این مسئله بپردازند .امروز قضیه تربیت کودک و نوجوان ،با گذشتههای دور ـ حتی با گذشتههای
نه چندان دور ،مث ً
ال با بیســت سال پیش ـ خیلی تفاوت کرده است .ما میخواهیم از این نسلی
که امروز مثل ماده خامی و مثل ذخیرهای در اختیار یکایک ماست ،چه ساخته شود؟ آیندهای را
که آنها خواهند ساخت و پرداخت و پیش برد ،چگونه تصویر کردهایم؟ اگر حقیقتا به آرمانهای
اســامی و ملی و عظمت ایران و ایرانی و جبران راهی که دستهای استبداد سیاه در این صد
وپنجاه سال ،دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است ،فکر میکنیم؛ اگر اینها برایمان مهم
است و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت میدهیم ،پس بایستی به تربیت کودک و نوجوان
خیلی بپردازیم ،درباره آن خیلی فکر کنیم و اهمیت آن را خیلی بشناســیم؛ که احساس میکنم
برای برخی از مسئوالن امور فرهنگی ـ دستاندرکاران ـ مسئله به این شکل مطرح نیست!
امروز کودک ما ـ چه برســد نوجوان ،آگاهی و هوشــیاریای دارد که داده تردیدناپذیر جو و
فضای انقالب است .در گذشــته این آگاهیها ،این آزادیها و این روح استفهام و این میل به
دانستن ،نبود .دسترسیهایی هم وجود دارد که در واقع دسترسی کودک ما ،یک منبع فرهنگی
نیســت ,بلکه با دید درست ،دسترســی مراکز هدایتکننده فرهنگ در سرتاسر دنیا برای القای
مقاصد اســتعماری به کودک ماســت .قضیه از این طرف مطرح است .وقتی که ما از یک متاع
فرهنگی فاســد که از طرف دشمن کشور ،دشمن مردم ،یا الاقل یک بیگانه بیعالقه( از اینکه
دیگر کمتر نیست) حرف میزنیم ،بعضی خیال میکنند که ما از دسترسیهای فرزندان خودمان
ناراحت و نگران هســتیم یا شــکایتی داریم .میگویند« :آقا! جوانند ،بگذارید بفهمند!» کأنّه ما
میخواهیم جوانمان نفهمد! ما از دسترســی بیگانه به ذهن فرزند خودمان نگرانیم .قضیه از آن
طرف ،قابل مطالعه و بررسی است.
نتیجه چیســت؟ این است که ما باید گردش کار را تندتر کنیم .ما باید بیشتر تالش کنیم و
میتوانیم .من اعتقاد دارم ما میتوانیم بهتر ،عینیتر ،دقیقتر و سریعتر کار کنیم و نگذاریم.

کار بر روی کودکان و
نوجوانان در حقیقت
برای آینده ،برای
خانوادههــا ،برای
کشور و تاریخ است
من به شما عرض کنم که شما مربی عزیز ،شما که در کتابخانه با کودک مواجه میشوید،
شــما که قصه میگویید ،شما که کتاب میفروشید ،شما که کتاب میخوانید و شما که در کار
هنری و آفرینش هنری خودتان ،آن کودک را مخاطب قرار میدهید ،بدانید که االن درســت
روی نقطه اصلی و اساســی حرکت میکنید .شما درست آن کاری را که باید انجام گیرد انجام
میدهید .آن کسی میتواند از کار خود ،شاد و خشنود و از رضای الهی خاطرجمع باشد که خأل
لحظه را پر کند .خأل لحظه این است و شما این خأل را پر میکنید .پس این نکته اول در مورد
اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان اســت یا به تعبیر بهتر ،برای کودکان و نوجوانان است
که در حقیقت برای آینده ،برای خانوادهها ،برای کشور و تاریخ است.
سعى کنید بچهها را با ایمان کنید
ســعى کنید بچهها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا ،ایمان بــه حقیقت مطلق و ایمان به
اسالم .اگر این بچهها باایمان پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید،
در آینده مىشود از آنها هر شخصیت عظیمى ساخت و براى هر کارى مناسبند.
اگر این عنصر را در آنها نداشــته باشــیم ،برای هیچ کاری مناســب نیستند؛ هرچه بشوند،
نامطمئنند .سیاســتمدار شوند ،نامطمئنند ،تاجر شوند ،کارگر شــوند ،نویسنده یا هنرمند شوند،
نامطمئنند .سعی کنید ایمان را در بچهها تقویت کنید .این اولین نقطه است.
البتــه آن وقت میتوان بر محور ایمان ،تعصب و جمود و امثال آن را پروراند و تنید؛ میتوان
صفات عالی ،آزاداندیشــی ،شجاعت ،بزرگواری و ســماحت را پروراند و تنید .آنچه را که فکر
میکنید برای این بچه و برای شخصیت او الزم است ،بر محور ایمان بتنید.
ما باید به ساختن و پرداختن شکل روحى کودکانمان اهتمام بورزیم
ما باید به ساختن و پرداختن شکل روحى کودکانمان اهتمام بورزیم .اگر توانستیم هویت
انسانى این کودک را از آغاز کودکى شکل بدهیم و خلقیاتى را در آن به وجود بیاوریم ،این براى
همیشــه به درد خواهد خورد .عوارضى وجود دارد ،معمو ًال این عوارض اخالقیات را تحت تأثیر
قرار میدهد؛ اما اگر چنانچه شــخصیت کودک از آغاز ســاخته شد و شــکل گرفت ،تأثیرات
عوارض کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد.

گزارش

هفته پيوند ،پيوند فرهنگسازي
ديني خانه و مدرسه
تربیت ،امر خطیر و مهمی اســت که عناصر بسیاری در آن دخیلاند .این مسئولیت
ســنگین ،به تنهایی و بدون یاری و مســاعدت اولیا ،به انجام نخواهد رســید .از طرف
دیگر ،با توجه به اهمیت بسزایی که مدرسه در شکلگیری شخصیت اجتماعی کودکان
و نوجوانان دارد ،احساس مسئولیت و توجه والدين و مشارکت مستمر اولیا و مربیان
الزم است که در نهایت به تربیت فرزندان شایسته و متعهد خواهد انجامید.
از این رو هفته پیوند اولیا و مربیان كه از  24تا  30مهرماه نامگذاري شده است،
بهترین و مناســبترین فرصت برای فراهم کردن زمینههای تحقق همکاری و همدلی
میان خانه و مدرسه است .انجمن اولیا و مربیان تجلی پیوندی است که برای مشارکت
در امر تربیت فرزندان ،بین اولیا و مربیان انجام میگیرد .این انجمن در نظام آموزش
و پرورش کشور ،مسئول آشنا کردن و آموزش اولیای دانشآموزان به منظور تقویت
اطالعات تربیتی و آگاهی آنهاست ،تا از این طریق والدین در رفتار با فرزندان خویش،
هماهنــگ و همســو با برنامه های آموزش و پرورش عمل کننــد و میزان تأثیر برنامه
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های آموزشی افزایش یابد.
در ســایه پیوند اولیا و مربیان ،باید به جلب مشارکت و همکاری صمیمانه پدران و
مــادران بپردازیم و از تواناییهای فکری و علمــی و تخصصی آنان برای تربیت هرچه
بهتر فرزندان بهره مند شــویم .البته مراد از مشــارکت نیز صرفا مشــارکت مادی و
کمکهای مالی اولیا نیســت .شــاید مشــارکت مادی ،کمترین مشارکتی است که مورد
توقع اســت بلکه عمدهترین و بیشــترین مشــارکت والدین و مردم در امر آموزش و
پــروش ،مشــارکت در تحقق هدف های آموزشــی و تربیتی اســت و در پرتو همکاری
اولیای پرتوان پیوند میان خانه و مدرســه مســتحکمتر و از مشکالت دستگاه تعلیم و
تربیت کشور ،به میزان چشمگیری کاسته خواسته شد.
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براين اساس با چند تن از معاونان پرورشي -فرهنگي و مشاوران تربیتی مدارس
مجتمع علمی گفتگو کردیم:

اگــر تربیت موجود درمدرســه و خانه همدیگر را
نقض کنند فرزندانمان مشکل هویت پیدا میکنند
ســید نورالدیــن فاضلزاده
 ،معــاون فرهنگــی مجتمــع
آموزشــی شــهید محراب آیت
ا...مدنــی و رئیس انجمن علوم
تربیتی اســتان همدان ،با بیان
وظایــف انجمنهــای مدارس
با توجــه به وضعیــت موجود
در جامعــه گفت :ایــن مطلب
را میتــوان از دو جهــت نگاه
کرد یکــی نگاه ســاختاری و
تشکیالتی و اداری که شــاید بتوان کفت از این جهت برنامه ها
و اهداف به خوبی تعریف شــده و اگر انجمنهای اولیا و مربیان
در مدارس در مســیر فرآیند آموزش و پرورش و تربیت فرزندان
گام بردارند به رســالت خود که همــان حضور در برنامهریزیها
و ارائه رهنمودهای تازه در امور آموزشــی و پرورشی است عمل
کرده و میتوانند نقش موثری ایفا نماید.
وی افــزود :در دیــدگاه دوم نمیتوان برنامه یکســان و یک
نواختی برای تمــام انجمنها تعریف کرد زیرا هر انجمن با توجه
به بافت اجتماعی و محیطی و درک شــرایط موجود از آموزشگاه
بایــد اقدام به تصمیمگیری و برنامه ریزی نماید.
فاضــلزاده گفت :مشــغله کاری و شــخصی والدین و عدم
پذیرش مســئولیت در انجمنهای مدرســه ،عدم اطالعات کافی
اغلــب اعضای منتخب انجمن از وظایــف و نقش تاثیرگذار خود
در امور مدرسه و داشــتن وجودی منفعل ،بها ندادن کافی اغلب
مســئولین اجرایی به انجمنها و گرفتن اغلب تصمیمات از طرف
عوامــل اجرایی مــدارس ،عدم نظارت کافی از طرف مســئولین
ادارات بروی فعالیتهای انجمنها و اکتفا کردن به پاسخ نامهها،
انتخابــات صوری در مدارس ،نگذاشــتن وقت کافی از ســوی
اعضــای انجمن برای حصــول نتیجه و ...از مــوارد ناکارآمدی
انجمنهاست.
رئیس انجمن علوم تربیتی اســتان همدان در پاســخ به سوال
ضرورت هماهنگیهای خانواده و مدرسه گفت :دانشمندان علوم

مطمئنترین و موثرترین روش مبارزه با رفتارهای نامطلوب کودک ،گسترش دادن و استوار ساختن خواستهها و

اندیشههای نیک در اوست.ریشه اغلب رفتارهای نامطلوب در اندیشههای نادرست نهفته است .بنابراین آنچه که

هستیم براساس اندیشهای که ورزیدهایم  ،ساخته و پرداخته میشود خوب است نیکاندیشی را در فرزندانمان پرورش

دهیم که اگر نیک بیندیشند نیک عمل خواهند کرد و نیک خواهند زیست.
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تربیتی رفتار را به سه عوامل وراثت ،محیط و خود یا اراده مرتبط
میداننــد که عامل وراثت عاملی درونی اســت که با تولد ارتباط
آن قطع میشــود و عامل محیط (خانه و مدرسه ) جایی که مدت
رشــد و نمو ما طوالنی است و در این محیط شخصیت ما شکل
میگیرد و اگر بین این دو تعارضی باشــد و همدیگر را نقض کنند
فرزندانمان مشکل هویت پیدا میکنند.
وی با بیــان اینکه هماهنگی بین شــیوههای تربیتی خانواده
و آمــوزش و پــرورش امری ضروری اســت که غفلــت از این
مهم عواقــب ناگواری دارد ابراز داشــت :بیشــک برنامه ها و
تصمیمگیریهای انجمنها از طریق آموزش خانواده و برگزاری
کالسهای آمــوزش مهارتهای زندگــی و ...فرصت حضور و
هماهنگی بین اولیــا و مربیان را فراهم میکند و این کار منجر
به رشــد و تربیت افراد الیق و مفید جامعه و پیشرفت تحصیلی
را محقق مینماید.
فاضلزاده به شاخصهها و الگوی درست تربیتی اشاره و بیان
کرد :در آمــوزه های تربیتی و دینی مــا الگوهای فراوانی یافت
می شــود که هدف آنان رسیدن انسان به کمال است و حضرت
علی (ع) بهترین الگو برا ی همه ماســت زیرا خطومشی مدیران
و انجمنها را به خوبی مشــخص کرده و در کالم او برنامهریزی،
ســازماندهی ،مشورت ،همآهنگی ،نظارت و ...به چشم میخورد.
وی گفت :تزکیه و تهذیب نفس و رشد فضائل مکارم اخالقی
براســاس ایمان و اعتقاد و عمل به دســتورات الهی ،علم آموزی
و افزایش آگاهیهای علمی و اعتقادی ،داشــتن اعتماد به نفس
باال در انجام کارها ،تقویت احساس کرامت اخالقی و برانگیختن
عزت نفس ،پــرورش روحیه نظم و انضبــاط ،تربیت فرزندان با
توجــه به شــرایط روز جامعه (بــه روز بودن) ،لزوم همســویی
حاکمان با خانوادهها (داشــتن برنامه مدون و اجرایی) در تربیت
فرزنــدان و ارائــه الگوی عینــی و عملی از ائمــه معصومین از
شاخصههای کلی در امر تربیت است.

الگوهــای تربیتــی بایــد
در مرحلــه عمل تجلــی پیدا
کند زیــرا فرزنــدان آنگونه
که والدین هســتند ،تربیت
میشــوند نــه آنگونــه که
والدین میخواهند.

این مسئولیت سنگین ،به تنهایی و بدون یاری و مساعدت اولیا ،به
انجام نخواهد رسید

دینی بســیار نقش آفرین هستند ،ابراز داشــت :موفقیت در همه
عرصهها ریشــه در مســائل دینی دارد و باید در این خصوص
از ســوی مدرســه و خانواده تبادل نظر صورت گیرد تا موفقیت
حاصل شود.
یــادگاری بــه ایجــاد تحــرک و پویایــی در مــدارس بــا
مشــارکت خانوداههــا اشــاره کرد و گفــت :امروز بــا توجه به
واقعیتهــای روز جامعه که همه والدیــن از آن آگاه و یا درگیر
هســتند وجود ایــن اتحاد بیــن اولیای خانه و مدرســه الزم و
ضروری است.
الگوی صحیح تربیتی باید پویا و متعادل باشد
لیال فرهادی ،معــاون تربیتی -فرهنگی دبیرســتان دخترانه
علمــی ،با بیان اینکه برنامههای تربیتی و آموزشــی مدرســه و
خانه ،چنان چه در اسلوب و روشــی هماهنگ پیش نرود ،دانش
آموز در ســامت کامل روح و روان و اعتقاد رشد نمیکند گفت:
این کودک یــا نوجوان در الگوگیری از خانواده و مدرســه دچار
تحقیر شــده و تداوم این گونه رفتار موجب افسردگی و تعارض
نقش دانش آموز میشود.
وی هماهنگــی این دو کانــون مهم را باعث رشــد و تعالی
فکــری و اخالقی دانشآمــوز در فرایند پیچیــده تعلیم و تربیت
دانســت و بیان داشت :اولیا باید بپذیرند که در تربیت فرزندانش
دوشادوش مدرسه حرکت کنند و در برخورد با واقعیتهای جامعه
کنونی چون وارد شــدن کــودکان و نوجوانان در فضای مجازی
اســتعداد و تواناییهای آنها را در مسیر درست هدایت کنند تا به
بیهودگی نرود و با مدرســه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هرگاه دانشآموزی فعالیت والدین خود
و حضورشــان را در امور مدرســه میبیند احساس رضایت خاطر
بیشتری از محیط مدرســه خواهد داشت خاطرنشان کرد :به این
دانشآموز القا می شــود که مدرسه و خانه در یک جهت بوده و
اطالعات بیواســطه و آزادانهای بین والدین و مدرسه رد و بدل
خواهد شد.
فرهادی با بیان اینکه در اینجاســت کــه نقش اولیا و مربیان
پررنگ میشــود،گفت :اولیــای منتخب در انجمــن باید بتوانند
نیازهــا و مطالبات دانشآموزان را دریابند و به بررســی انتقادات
و پیشــنهادات آنان و نیز استفاده از نظر کارشناسان خبره در این
امر ،به حل مشــکالت و معظالت آنها پرداخته و رابطه عمیقتر و
ســالمتری بین فرزندان و اولیا و نیز اولیا و مدرسه برقرار نمایند.
ایــن معاون تربیتی بــا بیان اینکه الگــوی صحیح تربیتی که
بتوانــد خانــواده را در جهت تربیــت فرزندانی مســئولیت پذیر،
صــادق ،اجتماعــی و مفید برای خود و دیگــران یاری دهد باید
الگویی پویا و متعادل باشــد اظهار داشــت :متاســفانه در جامعه
کنونــی ،برخی خانواده هــا با بکارگیــری روشهایی افراطی و
تفریطی تربیتی ،یا بســیار مستبدانه فرزند خود را کنترل میکنند
و یا بصورت آزادنه بیقید و شرط رها میسازند و یا در مشکالت
و مشاجرات آنهارا دخیل میسازند.
وی به تفاوتهای دختر و پســر و نیازهای این دو قشــر اشاره

و عنوان کرد :باید روش های مناســبی برای پاسخگویی به آنها
انتخــاب گردد و بدلیــل تفاوتهای رفتاری ،اخالقی و جنســیتی،
برخورد دختران و پســران بــا موقعیتهای از پیش تعییننشــده
و اســترسزا  ،کامــا متفاوت خواهد بود و انجمــن باید به این
موضــوع دقت کنــد و سیاســتهای کاریاش و برنامه هایش در
جهت نیازها و تفاوتهای قشــر مخاطب باشد.
فرهــادی با بیان اینکه باید با پســران و دختــران بهگونهای
رفتار شــود تا باعث تقویت و پررنگتر شــدن هویت جنسی در
آنهــا شــود،گفت :اولیا در عیــن توجه به فرزندان ،باید ســعی
کننــد رفتارهای مثبت را در آنها تقویت نموده و اگر شــاهد بروز
رفتارهای منفی در آنها هســتند با کمک و همفکری مشــاورین
و اولیای مدرســه با بهرهگیری از شیوههای خاص آن را اصالح
و خاموش کنند.
از دالیل عدم توفیق تربیتی والدین عقبماندگی
زمانی از بچهها است
هادی ثابتی ،مشــاور تربیتی
و مدرس معــارف دینی دوره اول
متوســطه مجتمع علمی ،با اشاره
بــه الگوی تربیتــی والدین اظهار
کرد :با توجه بــه تحوالت جامعه
چــه بــه لحــاظ تکنولوژیهای
آموزشــی و چه تحول در مسائل
اخالقی -رفتــاری بچهها ،والدین
باید نسبت به نسل گذشته آگاهی
خود را ارتقاء دهند.
وی تصریــح کرد :والدینی موفقتر هســتند که با رســانهها،
وســایل ارتباط جمعی ،تکنولوژی آموزشی و شبکههای آموزشی
آشنایی کامل داشته باشند.
مسئول اســبق دبیرستان شاهد ابنســینا یکی از دالیل عدم
توفیق تربیتی والدین را عقبماندگی زمانی از بچه ها دانســت و
گفت :در دنیای کنونی بچهها آشــنا با شبکه مجازی و تکنولوژی
روز هســتند و والدینی که آگاهی ندارند ،نمیتوانند نقش هدایتی
فرزندان خود را به خوبی داشــته باشــند و این آگاهی اولین نکته
تربیتی است.
ثابتی خاطرنشــان کــرد :دومین نکته تربیتی آگاه و هوشــیار
بودن در تمام زمینهها نســبت به کودک ،نوجوان و جوان اســت
بــه طوری که والدین به تناســب ســن فرزنــد از نیازهای آنها
شــناخت داشته باشــند ،زیرا اینگونه بهتر میتوانند درککننده و
هدایتکننده فرزندان خود باشند.
این کارشــناس تربیتی با اشــاره به ویژگیهــای الگوهای
تربیتی اظهار کرد :الگوهای تربیتــی باید در مرحله عمل تجلی
پیدا کند زیرا فرزندان آنگونه که والدین هســتند ،تربیت میشوند
نه آنگونه که والدین میخواهند.
این مشاور تربیتی بیان کرد :بچهها از ابتدا به شکل الگوگیری
بار آمده و بر این اســاس تنها با نصیحت تربیت نمیشــود و باید

کسی که خویشتن را در موضع رهبری مردم قرار میدهد باید که پیش از
آموزش دیگران به آموزش خویش آغاز کند؛ و نیز الزم است پیش از تأدیب با
زبان و گفتار  ،با اعمال و رفتار خویش مردم را ادب آموزد.آنکه تربیتکننده و آموزاگر
خویشتن باشد ،بیش از معلم و مربی مردمان  ،سزاوار ستایش و احترام است.
امام علی (ع) در نهجالبالغه لکمات قصار 73
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داشــتن مربیان خالق و دارای فکــر می تواند
خانوادهها را در امور مدرسه دخیل کند
در ادامــه محمد یادگاری،
مشاور دبستان پسرانه علمی،
با اشــاره بــه لــزوم دخالت
خانوادههــا در امور مدرســه
و خواســتن ارائــه جزئیات از
ســوی آنان ،گفــت :باید به
انجمــن اولیــا و مربیان که
نماینده عــدهای از خانوادهها
هســتند بهــا داد و آنها را در
امور مختلف شرکت داد.
وی با بیان اینکه بازوان فکری و عملی مدرســه انجمن اولیا
و مربیان هستند ،اظهار کرد :نحوه ارتباطگیری مربیان و معلمان
با اولیای دانش آموزان بســیار حائز اهمیت است و داشتن مربیان
خالق و دارای فکر می تواند خانوادهها را در امور مدرســه دخیل
کند.
یــادگاری با بیان اینکه دخالت خانوادهها در مســائل اخالقی،
رفتاری ،ســامت و بهداشــت و زمینه درســی دانش آموزان با
کمک عوامل مدرســه امکانپذیر اســت ،افزود :موسســه علمی
همــدان در این زمینه اقدامات خوبــی را انجام داده و به صورت
دو هفته یکبار از خانوادهها دعوت میکند تا از نزدیک نســبت به
امور مدرسه اطالع پیدا کنند.
وی بــا بیان اینکه مدیران ،مربیان و دبیران در حوزه مســائل

تربیت ،امر خطیر و مهمی است که عناصر بسیاری در آن دخیلاند.

خداباوری یکی از شاخصه های تعلیم و تربیت دینی بوده و اگر
آموزش و پرورش یک دانش آموز خداباور را تحویل جامعه دهد
موفق خواهد بود.

رفتار صحیحی را با آنها داشته باشند.
وی عمل به وظایف اخالقی توسط والدین را ضروری دانست
و گفــت :والدین باید مراقبت دائمی نســبت به فرزندان داشــته
باشند و این با تحت فشــار قرار دادن متفاوت است بلکه باید به
گونهای باشــد که فرزند احساس رهایی نکند و بداند که همیشه
والدین مراقب مهربانی برای او هستند.
ثابتی به ضرورت هماهنگی خانوادهها با مدارس در پیشــرفت
دینــی دانشآموز تأکیــد کرد و گفت :اولیای مدرســه و اولیای
دانشآموز در امر تربیت حکم دو دســته دارند که باید برای بلند
کردن بار هر دو کمک کننــد به طوری که اگر یکی کمک نکند
امکان بلند شدن دسته دوم وجود نخواهد داشت.
این مشــاور تربیتی اضافــه کرد :ضرورت دارد کــه اولیا به
صورت دائم با مراقبت حســاب شــده با مربیان مدرســه تماس
داشــته باشد زیرا هرجا ارتباط مدرسه با والدین قطع شود ،تربیت
و آموزش منفصل شده و بر این اساس همراهی والدین با مدرسه
در هر حالی میتواند برای دانش آموز موثر باشــد.
ثابتی به وظایــف انجمنهای اولیا و مربیــان با واقعیتهای
کنونی جامعه اشــاره کــرد و گفت :انجمنها جــدای از والدین
نیســتند اما قبل از ســایر والدین باید مجهز بــه اصول تعلیم و
تربیت و دانش روز بوده و یاریرســان مدرسه باشند.
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در امر تربیت دینی ارتقای ســطح معرفت و بینش
دینی مربي مهم است
همچنیــن محمدرضا اظهري،
معــاون پرورشــي -فرهنگــي
دبســتان علمي ،با بيــان اينكه
مســئولیت تربیتــی فرزنــدان
مســئولیتی مشــترک بیــن پدر
و مادر و مدرســه اســت ،اظهار
داشــت :زمانــی فرزنــدان ما به
اهــداف عالــی تربیتــی خواهند
رســید که هــر دو نهــاد ،یعنی
خانه و مدرسه ،احساس مســئولیت کرده ،نسبت به وظایف خود
هماهنگ عمل کنند و در تربیت کودک روشهای یکســانی را به
کار گیرند .اگر این هماهنگی بین خانه و مدرســه نباشد ،کودک
دچار سردرگمی میشود.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر تعــداد زیادی از خانوادهها
نقــش حمایتی از دانشآموزان را دارنــد تأکید کرد :حمايت همه
جانبــه از فرزندان باعث ميشــود كه آنها هرگــز مهارتي را در
برخورد با مشــكالت و مخاطرات پيش روي خود كسب نكنند و
هميشــه وابسته به والدين باشند كه اين يك آسيب جدي است.
این معــاون تربیتی افزود :در امر تربیت دینی ارتقای ســطح
معرفــت و بینش دینی خود مربي مهم بوده و خداباوری یکی از
شــاخصه های تعلیم و تربیت دینی است که اگر خانواده و مدرسه
یــک دانش آموز خداباور را تربیت کند موفق خواهد بود.
اظهري با اشاره به اینکه انجمن اولیا و مربیان نماینده اولیاي
تمام دانشآموزان در مدارس هســتند گفت :افراد در انجمن اولیا
و مربیان باید توانایی انتقال مفاهیم را به دیگر خانوادهها داشــته
و قادر به بازتاب موارد تصویب شــده و عملی کردن آنها باشند
وی بــا تأکید بر وجــود انجمن اولیا و مربیــان در مدارس و
عملگــرا بودن این نهاد گفت :انجمــن اولیا و مدارس با پذيرفتن
واقعیتهای تلخ جامعه چون جنــگ نرم ،اعتياد ،خطرات موجود
در فضای مجازی و ...ميتوانــد به دنبال ارائه راهکارهای خوب
و سازنده باشند.
اعضاي انجمن بايد به مســائل آموزشي و تربيتي

عالقمند و آگاه و نیز کمک کار مدرسه باشند
منصــور وحیدی نیــک ،معاون
تربیتــی -فرهنگی دوره متوســطه
اول مجتمــع علمی با بيان اينكه در
جلسات انجمن اوليا و مربيان ورود
در مباحث تصميمسازي مهم است،
گفــت :تاميــن مشــاركت فكري،
فرهنگي ،عاطفي و آموزشــي اوليا
در تقويــت ،هماهنگي ،همســويي،
تربيتي و آموزشــي خانه و مدرسه  ،بســیار مهم و برنامهريزي و
تشكيل جلســات عمومي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است.
وي بــا بيان اينكه اعضاي انجمن بايد به مســائل آموزشــي
و تربيتــي عالقمنــد و آگاه و کمک کار مدرســه باشــند ،گفت:
همــكاري و مشــاركت عمومي در اجــراي امور مدرســه مانند
برگزاري اردوهاي آموزشــي و تربيتي براي دانش آموزان مهم و
مدنظر اســت و ميتواند در پيشبرد اهداف مورد نظركمك شاياني
كند.
این معاون پرورشــی با اشــاره به ضرورت هماهنگي بيشــتر
ميان خانواده و مدرسه در راســتاي رفع مشكالت دانشآموزان،
گفت :از آنجا كه مشــكالت بســياري در بحث تهاجم فرهنگي
عليــه نوجوانــان و جوانان در جامعه احســاس ميشــود نياز به
هماهنگي بيشــتر در حل مسائل تربيتي و آموزشي است.
وحيدي هدف از تربيت انسان را به كمال رسيدن و قرب الهي
دانســت ،گفت :براي رســيدن به اين معيارها بايد در زمينه هاي
اعتقادي ،اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي الگوهاي برتر ايجاد شــود

باید نیازها و چالشهای تربیت دینی در
مقاطع مختلف تحصیلی را مورد بررسی
و راهکارهای الزم به منظور تقویت این
مسأله از طرف متخصصين امر ارائه شود
و آن الگوها برای دانش آموزان معرفی و تبیین شــود.
وي در پايان گفت :تقويت روحيه حقيقت جويي ،خداشناســي،
ايمان به خدا را ميتوان با اســتفاده از اصول تربيتي و شــرايط
روحي و سني در دانشآموزان ايجاد كرد.
اولیا اشــتباهات احتمالی را به مدرســه منتقل و با
پیشنهاد اصالحی در حل مشکالت کمک کنند
در ادامه علیرضا امینیتبار ،معاون تربیتی -فرهنگی دبســتان
پســرانه علمی ،با بیان اینکه بسیاری از منتخبان و راهیافتگان به
انجمــن اولیا و مربیان با آئیننامهها آشــنایی ندارند ،اظهار کرد:
احســاس وظیفه در مقابل کل دانشآموزان و نگاه کالن به کل
مدرســه ،انتقال مطالبات انجمن و بالعکس انتقال خواســتههای
اولیا از جمله وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان اســت.
وی با اشــاره به ایجاد هماهنگی تبلیغی بین آموزهها در خانه
و مدرســه و جلوگیری از جوسازی و شایعهپراکنی احتمالی برخی

اولیا بــه عنوان دیگر وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان گفت:
در صورت عدم هماهنگی آموزهها در خانه و مدرســه دانش آموز
دچار تضاد فرهنگی خواهد شد.
این معاون تربیتی ادامه داد :اعضای انجمن باید پیشــنهاداتی
در خصــوص مباحث آموزش خانواده با نظرســنجی و با توجه به
نیاز اولیــا و دانش آموزان مطرح کنند و نیز اشــتباهات احتمالی
مدرســه را به مسئوالن مدرســه منتقل و با پیشنهاد اصالحی در
حل مشکالت کمک کنند.
وی در خصوص تفاوت سیاســتهای برنامههای انجمن اولیا
و مربیان مدرســه دخترانه و پســرانه گفت :با توجه به حساسیت
دختران و اینکه ســن تکلیف در دختران زودتر است باید با توجه
به تهاجمات فرهنگی در خصوص برخی مســائل همچون حجاب
کار شــود و نیز در مدارس پســرانه نیز اهتمام به اصالح پوشش،
لباس و مدل مو بــرای جلوگیری از تهاجمــات فرهنگی الزامی
است.
امینیتبار خواســتار همکاری
والدین در بخشهــای مختلف
با مدرســه شــد و اظهــار کرد:
متأسفانه اولیا برای درس بسیار
هزینه میکننــد اما در خصوص
بحــث دینی کمتر ،که با رشــد
دانش آموز مشــکالتی در درجه
نخســت برای خانواده و سپس
جامعه ایجاد میشود.
وی بــا بیان اینکــه موفقیــت برنامهها نیاز بــه همکاری و
هماهنگی اولیا دارد ،بیان داشــت :انتظــار داریم اعضای انجمن
اولیــا و مربیان با ارائه پیشــنهادات کاربردی در جهت پیشــبرد
اهداف رفتاری و تربیتی دانشآموزان موثر باشند.
مشــارکت والدین و مدرسه باعث آموزشی پویاتر،
تربیتی کاراتر و نسلی تربیت یافتهتر خواهد شد
در نتيجــه خانوادهها میتوانند با هماهنگ ســاختن رفتار خود
با برنامه ها و آموزشهای مدرســه ،نمونهای عملی برای رشــد
فرزندانشان باشــند .اگر این هماهنگی با مدرسه نباشد و والدین
برنامــهای مخالــف برنامههای تربیتی مدرســه در پیش بگیرند،
فرزندان آنها دچار تضاد میشــوند و نمیتوانند تشخیص درستی
از گفتههــای ناهمگون در خانه و مدرســه داشــته باشــند و در
انتخاب راه صحیح ســرگردان خواهند شــد .اگر هر دو نهاد ،به
طــور هماهنگ عمل کننــد و در پیگیریهای مــداوم همکاری
مســتمر درســی و تربیتی داشــته باشــند ،در اصالح رفتارهای
نادرســت کودک و نوجوان و تقویت خصلتهــای نیک در آنان
موفق خواهند شد.
از ايــن رو موفقیت در هر کار تربیتی و آموزشــی در مدارس،
منــوط به پیگیــری مداوم از طــرف اولیا و مربیان اســت .هم
والدین باید به طور مســتمر از نحوه پیشرفت تحصیلی و اخالقی
دانشآموزان در مدرســه مطلع شــوند و هم مربیان و آموزگاران
باید از رفتار دانشآموزان در خانه و خارج از مدرســه خبر داشته
باشــند پس هر اندازه میزان مشارکت اولیا و مربیان برای تأمین
وضعیــت تربیتی مطلوب بیشــتر گردد ،و هرچه بر شــمار پدر و
مادرانی که مایل به مشــارکت با مربیان مدارســند افزوده شود،
شــاهد آموزشــی پویاتر ،تربیتی کاراتر و نســلی تربیت یافتهتر
خواهیم بود.

ضرورت دارد اولیا در مقابل واقعیتهای روز جامعه به صورت دائم
با مراقبت حساب شده با مربیان مدرسه تماس داشته باشد

استاد حوزه و كارشناس مباحث اخالقي اجتماعي:

کلید تربیت ،رفاقت با فرزند قبل از رفاقت دیگران است

حجتاالســام والمسلمین
مســعود عالی با اشاره به نقش
خانواده در اســام با محوریت
چگونگــی تربیت کــودکان و
نوجوانانی که در حادثه عاشورا
حضور داشــتند ،افزود :رسول
خــدا(ص) چهار راهــکار برای
تربیت فرزندان معرفی میکنند،
یکی اینکه پدر و مادر ابتدا خود
عامل به خیر و خوبی باشند .در خانهای که پدر و مادر به واجبات،
محرمــات و حالل و حرام توجه نمیکنند یــا به نماز اول وقت
اهمیت نمیدهند نباید انتظار داشــته باشند که فرزندانشان دینی
تربیت شوند.
وی خاطرنشــان کرد :والدین باید صداقــت ،رفاقت ،تدین و
مهربانــی و اهل عمل بودن به خیر و خوبیها را از خود نشــان
دهند .بنابراین خوشــا به حال پدر و مادری که دین را شــوخی
نگیرد و آن را در عمل به فرزندانش بیاموزد.
ایــن کارشــناس دینی افــزود :راهکار دوم این اســت که
فرزندانتان را متذکر خدا قرار دهید و این به معنی تسبیح دادن به
دست فرزند نیســت ،بلکه باید بستر خانواده بستر ذکر و یاد خدا

باشــد و یاد خدا به طوری در آن خانه قوی باشد که کسی جرأت
گناه نداشته باشد.
عالــی با بیان اینکــه «در خانههایی که دینــداری پررنگ
میشود شهدایی همچون شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
تربیت میشــوند» گفت :راهکار سوم این است که فرزندانتان را
امــر به معروف و نهی از منکــر کنید و بدانید با که میرود ،کجا
میرود و چــه میکند .اما فرزندی که ازدواج کرد و رفت تالش
نکنید ســلیقهها و نظراتتان را به او تحمیل کرده و زندگی او را
خراب کنید بلکه به آنها نظر مشــورتی بدهید زیرا امر به معروف
باید همراه با رفاقت باشد.
وی راهکار دیگر را رفیق بودن پدر و مادر با فرزندانشان
عنوان کرد و گفت :کلید تربیت یک کلمه اســت و آن اینکه
با فرزندانتان رفیق شــوید و نگذارید قبل از شــما کســان
دیگــری با آنها رفیق شــوند این اســتاد حوزه و دانشــگاه
همچنیــن با توصیــه به مــادران برای بــردن فرزندان به
مجالس عزای سیدالشــهدا(ع) تصریح کرد :بچههایتان را با
خودتان به مجالس عزای سیدالشــهدا(ع) ببرید که معنویت
آن مجالس فرزندانتان را جــذب میکند چرا که این محفل
تردد مالئکه اســت و بدون شــک در تربیت دینی آنها موثر
خواهد بود.

مدير كارگروه سايبري قرارگاه خاتماالوصيا:

عدم مديريت درست از تكنولوژي روز باعث ضربه به
فرايند تعليم و تربيت ميشود

وي افزود :اضافه بار اطالعاتي كه در فضاي مجازي با مقدار اعتبار
پائين تبادل ميشود ميتواند ذهنيت دانشآموز را از فرايند توسعه يافته
اطالعاتي دور كند.
مدير کارگروه ســايبري قرارگاه خاتم االوصيــا تصريح كرد :در
ابتداي امر بايد با يك روانشناسي درست دانشآموزان مقاطع مختلف
تحصيلي را زير سايه آموزشهاي اوليه با توجه به مقطع تحصيلي و
سن آنها در استفاده از فضاي مجازي ،آماده استفاده از اين فضا كرد.
وي با بيان اينكه در صورت تلفيق سيستم آموزشي با تكنولوژيهاي
روز ميتوان تأثيرات مثبت و منفي فضاي مجازي را به روش بهتري
به دانشآموزان آموزش داد گفت :با توجه به گسترش تكنولوژيهاي
ارتباطي و مشــكالت نظام آموزشــي بايد سيســتم آموزشي را با
تكنولوژيهاي روز تلفيق كرد كه عالوه بر تازگي و جذابيت باعث رفع
خستگي دانشآموزان و معلم شود.
يعقوبي با بيان اينكه در سيستم آموزشي كشور با توجه به سرعت
تكنولوژي و فناوري بايد به فضاي مجازي به عنوان يك ابزار كمك
آموزشــي نگاه كرد اذعــان داشــت :در رأس آن بايد مديريت وجود
داشــته باشد و نيز يك طرح آزمايشي در زمينه تلفيق نظام آموزشي
با تكنولوژي روز توسط متخصصين امر صورت بگيرد زيرا اين موضوع
بسيارحساس و استراتژيك است.
وي با اشاره به استفاده مفيد و مؤثر تكنولوژي در سيستم آموزشي
و مدارس افزود :استفاده از دستگاههاي حضور و غياب اتوماتيك كه
والدین مستقيما با سايت آموزشگاه در ارتباط باشند و ميتوانند در جريان
ورود و خروج آنالين فرزند خود قرار بگیرند ،تشويق و خطاي دانشآموز،
دعوتهاي مختلف اوليا ،توضيح مسائل بهداشت ،روانكاوي دانش آموز
و  ...ميتواند از طريق فضاي مجازي و كامال محرمانه به اطالع والدين
برسد و همه اينها نمونهاي از استفاده مفيد از تكنولوژي است.
يعقوبي خاطرنشان كرد :البته استفاده از تكنولوژيهاي روز و فضاي
مجازي هرگز نميتواند مانع از ارتباط والدين با مربيان مدرسه باشد
بلكه باید در بهبود اين امر كمككند و ارتباط والدين را با كادر آموزشگاه
نزديكتر و بيشتر نماید.

ي مؤثر در آموزش
تكنولوژ 
ي دقيق
باید با برنامهريز 
همراه باشد

محمد قرهباغی در گفتوگو با سخنشــهروند با اشاره به
اســتفاده از تكنولوژي در نظام آموزشي اظهار کرد :آن چیزی
که از تکنولوژی در آموزش دیده میشود فقط یک حلقه است
و هدف آن در نظام آموزشی تکمیل یادگیری است.
وی ادامه داد :اگر تکنولوژیها باعث تســریع در یادگیری
نشــوند و شــرایط عکس را ایجاد کنند باعث آســیبهایی
بســياري در فرد و جامعه میشود و اگر تكنولوژيهای نوین
باعث تسریع در یادگیری بدور از آسیبها شود میتوان از آنها
استفاده کرد.
عضو هيئت علمي گروه تكنولوژي دانشگاه مالير با اشاره
به رتبهبندیهای ارکان آموزشی تصریح کرد :خانواده یکی از
مهمترین ارکان آموزشی به شمار میرود و هیچگاه نمیتوان
خانوادهها را از فرآیند یادگیری خارج کرد.
وی ادامــه داد :در روانشناســی تربیتــی بحــث بر روی
فرآیندهای شناختی اســت و باید دانست که چه سنی با این
تکنولوژیها سازگار است.
قرهباغی خاطرنشان کرد :در مرحله  7تا  12سالگی کودک
قضاوت منطقی نمیتواند از این رســانهها داشــته باشد و اين
کودکان غالبا نمیتوانند هویت خود را در این رسانهها پیدا کنند
بنابراین استفاده از این رسانهها در این سنین توصیه نمیشود.
وی ادامه داد :این رســانهها در سنین زیر  12سال بیشتر
بــه عنوان جذابیتهای بازی مورد اســتفاده قرار میگیرند تا
آموزش ،بنابرایــن هر اتفاقی در حیطــه تکنولوژیها باید با
رضایت و نظارت کامل والدین اتفاق افتد.
این استاد دانشگاه مالير با بیان اینکه پدر و مادرها امروزه
وقــت کافی برای فرزندان خود نمیگذارند تأکید کرد :والدین
امروزه بیشتر به دنبال ســرگرم کردن فرزندان خود هستند و
بهترین وسیله سرگرمی را در وسایل الکترونیکی پیدا میکنند.
وی با اشــاره به جذابيــت محتواي وســايل الكترونيك
خاطرنشان كرد :بايد مهارتهاي تربيتي مدارس و والدين در
استفاده فرزندان از وسايل الكترونيكي افزايش يابد.
قرهباغي ادامه داد :در سنين باال فرزندان هويت فردي خود
را در اين تكنولوژيها پيدا ميكنند و خانوادهها بايد بر اين امر
نظارت داشته باشــند و در صورت عدم نظارت درست فرايند
هويتيابي و استفاده از وسايل الكترونيك آسيبزا خواهد بود.
وي اظهار كرد :بايــد بپذيريم كه تكنولوژيها در آموزش
موثر هســتند و مدارس براي اين امر بايــد برنامهريزيهاي
كافي و دقيق داشته باشند تا از وسايل در دست دانشآموزان
در راستاي يادگيري استفاده شود.
عضو هيئت علمي گروه تكنولوژي دانشــگاه مالير اضافه
كــرد :نظــارت و برنامهريزي و توجه به هويــت فردي افراد
ميتواند خطرات اســتفاده از وســايل و تكنولوژيهاي روز را
كاهش دهد.
وي با بيان اينكــه تكنولوژي يك فرايند از زندگي امروزه
است تصريح كرد :اگر امروزه از فضاي مجازي به عنوان يك
فرآيند ارتباطي استفاده شود ،استفاده از اين وسايل داراي نقاط
قوت بســياري اســت و تكنولوژيهاي روز و فضاي مجازي
ميتواند فرآيند ارتباط بين والدين و كادر مدرســه را بيشــتر
و بهتر كند.
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محمد يعقوبي در گفتوگو با سخن شهروند با بيان اينكه توسعه
تكنولوژي و فناوريهاي جديد در دنيا و خصوصا در كشــور ايران در
حال پيشرفت است اظهار كرد :امروز به فضاي مجازي به عنوان كمك
به آموزش و تربيت نگاه ميشود و بايد توجه داشت كه فضاي مجازي
عرصهاي گستردهتر از فضاي حقيقي دارد و استراتژي فرار و يا مقابله به
هيچ وجه در مقابل اين سيستم جوابگو نيست .
وي با تأكيد بر اينكه ما نميتوانيم فرزندان خود را از تكنولوژي دور
و مانع ورود آنها به اين عرصه شويم تصريح كرد :بايد از حالت انفعال
از عرصه فضاي مجازي خارج شد چراكه گوشهگيري و انزوا جوابگو
نخواهد بود.
نماینده سازمان سراج در استان همدان با بيان اينكه حضور فعال
و تأثيرگذار به همراه توليد محتواي جذاب بايد به عنوان يك سياست
مطرح شود ادامه داد :به هر حال بايد قبول كنيم كه نسل جديد از نسل
اول و دوم چون تكنولوژي مرتبط با آنها است جلوتر هستند پس با توجه
به توانمنديها و استعدادهاي نسل جديد بايد به جد وارد عرصه شد و
توليد محتوای مطلوب در دستور كار ما باشد.
وي با بيان اينكه امروزه دانشآموزان زيادي حتي در مقطع ابتدايي
درگير فضاي مجازي و شــبكههاي اجتماعي هســتند افزود :براي
دانشآموزان آموختن علم از طريق نشستن در كالس و مدرسه معني
گذشــته را ندارد و حتي باال رفتن كيفيت كتابها از نظر گرافيكي و
زيبايي در سالهاي گذشته نتوانسته در مقابل جاذبههاي فضاي مجازي
مقاومتكند.
مدير ســايبري قرارگاه خاتم االوصيا در جواب به سوال خبرنگار
مبني بر اينكه چگونه ميتوان مهارت استفاده از فضاهاي مجازي را
به دانشآموزان آموزش داد؟ و والدين و متوليان آموزش و پرورش چه
نقشي در هماهنگي دنياي سنتي و مدرن دانشآموزان دارند؟ گفت :دور
بودن فضاي آموزشي از فناوريهاي روز و استفاده نكردن از اين ابزارها
يكي از مشكالت نظام آموزشي است كه بايد اين خالء ايجاد شده در
نظام آموزشي توسط والدين و متوليان آموزش و پرورش با برنامهريزي
بسيار دقيق پر شود.
وي افــزود :براي مثال ميتوان از فضاي مجــازي در آموزش و
پرورش به عنوان جايگزين كمهزينه و ايمن در برابر ابزار آموزشــي
گرانقيمت و آزمايشات خطرناك استفاده شود.
يعقوبي در ادامه با تأكيد بر اينكه اســتفاده از فضاي مجازي نبايد
ما را از آســيبهاي اين حوزه غافل كند بيان كرد :بايد در استفاده از
شبكههاي مختلف مجازي اين موضوع را در نظر داشت كه اين فضا
در خيلي از موارد نقش ضد تربيتي دارد و حتي استفاده نادرست و بدون
مديريت از اين فضا ميتواند باعث ضربه به فرايند تعليم و تربيت شود.

عضو هيئت علمي گروه تكنولوژي دانشگاه مالير:

گرایش به نماز
در پرتو توجه
اولیای خانه
و مدرسه
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تربیت دینی
اعمال شده توسط خانوادهها ،نقشی اساسی در
سالمت روان و سازگاری اجتماعی دارد
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سخن شــهروند :تالش در جهت گســترش و فراگیر شدن
فرهنــگ نماز در جامعه مســتلزم ســعی و تالش همــه نهادهای
اجتماعی و فرهنگی و همسو شدن با هم از جمله ،آموزش و پرورش،
تبلیغات اسالمی ،و مهمتر از همه خانواده هم در بعد فردی و هم در
بعد اجتماعی میباشــد .اگر مجموعه اين عناصر و عوامل تأثیرگذار
از وحدت و هماهنگی الزم در عمل برخوردار نباشند ،نمیتوانند مؤثر
واقع شــوند و چه بســا آثار یکدیگر را خنثی کنند .عناصر و عوامل
تأثیرگذارنده در محیط خانه و مدرســه و جامعه در القای یک ارزش
معنوی و رســانیدن پیام و بیان روح نماز ،اگر عمال یکدیگر را نفی
کننــد و یا در برنامهها و اظهار مطالب ،هر کدام راه و هدفی متفاوت
و مغایر با یکدیگــر بپیمایند ،در ذهن فرد تناقض به وجود میآورند
و پیام منجر به ایجاد انگیزه ،شــوق ،اراده و عمل نمیشــود در اين
نوشتار سعی شده اســت به نقش اولیاء و مربیان(خانه و مدرسه) در
ترویج فرهنگ نماز پرداخته شــود و در پایان نیز راهکارهایی جهت
ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان ارائه شده است.
نقش خانواده در گرایش کودکان و نوجوانان به نماز
مهم ترین نقش در پرورش و رشــد فکــری و روانی کودک بر
عهده خانواده است و مدرسه نیز در خدمت خانواده هاست  .مدرسه و

خانواده باید همکاری متقابل داشته باشند و زمانی می توانند رسالت
آموزشــی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر
یک ،از شــناخت تربیتی کافی ،بهرهمند باشند و نقش تربیتی خاص
خود را با بصیرت ایفا کنند.
خانواده  ،اولین مدرســه تربیت اخالقی و دینی اســت و کودک
به تدریج بر اســاس مشــاهدات روزمره ،پایه های اخالقی خود را
پیریزی میکند .در این میان ،یکی از مســائلی که در خانواده باید
به آن اهمیت داده شــود ،انجام فرائض دینی ،به ویژه نماز است كه
زمینهســازی اولیه فراگیری و به کارگیری آموزههای دینی از سوی
فرزند و تقویت آنها به ویژه نماز به عهده والدین اســت؛ چرا که در
پرتو تربیت دینی درست میتوان بر بسیاری از دوگانگیها و عوامل
مخرب و تأثیرگذار دیگر ،غلبه کرد.
حال اگر در مســير تربيت فرزندانمــان نماز را به خوبی در وجود
کودک نهادینه کنیم حالت مذهبی در او پایدار میشــود .همان طور
که میدانیم کودک در ابتدا با تقلید نماز را میآموزد اما هر چه باالتر
میرود این حاالت مذهبی در او ملکه شــده و ترک آن موجب اندوه
کودک میشود .رفتارهای عبادی باعث میشود تا روح کودک قانع
شــود و از انجام نماز به لذت روحی خاصی برســد .این لذت ممکن
اســت گاهی اوقات با دیدن نماز دیگران نیز بروز کند؛ همان گونه

که امام حسین( ع ) بارها و بارها از عبادات مادر خود لذت میبردند.
آری دین مسئولیت سنگین و خطیری را بر عهده خانواده گذاشته،
و از ادب و تربیت فرزند به عنوان بهترین عمل صالح و ارثی ماندگار
یاد کرده است .علی ( ع ) در نامهای خطاب به فرزند بزرگوارش امام
حســن مجتبی( ع ) میفرمایند « :فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو
از فرصت اســتفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانهات سخت شود
و عقلت به اندیشــههای دیگری مشغول گردد به تربیت تو مبادرت
نمــودم و وظیفه پدری خود را انجــام دادم » و همه اهتمام امامان
معصوم( ع ) بر این امر مبتنی اســت که پدر و مادر در خانواده افراد
را با مســئولیت بار آورند تا حدی که بیمباالتی و کمتوجهی والدین
را نســبت به امور فرزندان و اعضای خانــواده از گناهان کبیره به
شمار آوردهاند.
نقش مدرسه در شور و رغبت اقامه نماز
در مدرســه نیز هنگامی که نوجوانان و جوانــان در موقعیتهای
مختلف اوقات تحصیل و هنگام شــنیدن اذان مشاهده میکنند که
معلمان و مربیان بیهیچ تکلفی مشــتاقانه به سوی نماز میشتابند
در احســاس همانندسازی به شــوق و رغبت در میآیند و به اقامه
نمــاز گرایش فزونتــری پیدا میکنند هر قدر شــخصیت الگوهای
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هدف از تربیت دینی،
آن است که مربی چه
در مقام معلم و چه
در مقام والدین ،شور
و شوق فطری کودک
را نسبت به جالل و
جمال الهی پرورش
دهد و از رهگذر آن،
فضایل اخالقی را به
ملکات اخالقی مبدل
سازد.

تربیتی و پرورشی برای دانشآموزان محبوب و دوستداشتنی باشد
تاثیرپذیری آنها افزایش مییابد ،روشن است که هرگز نباید به اجبار
و تحمیل و فشار دانش آموزان را به انجام فریضه نماز وادارکنیم ،در
عوض شایسته اســت بیش از هر چیز جاذبههای رفتاری خود را در
بیان ارزشها با فراهم کردن مقدمات نماز افزایش دهیم.
همچنین مواظبــت مديران و مربيان در اجــراي فرامين الهي
و مواظبــت در رفتــار و گفتار خود میتواند فضایــی را در مدارس
حاکم کند که روحیه معنوی دانشآموزان افزایشیابد و در نمازخانه
مدرسه ارتباط شوقآمیز همساالن گسترش پیداکند .
چگونگي گرایش کودکان و نوجوانان به نماز
نماز رکن اصلی دین و باید اصلیترین جایگاه را در زندگی مردم
داشته باشــد و زندگی پاکیزه انسان وقتی حاصل خواهد شد که یاد
خــدا را دل خود زنده نگه دارد و این ذکــر و حضور دائمی فقط به
برکت نماز حاصل میشــود و اين انســان است كه همیشه به نماز
محتاج بــوده و در عرصههای خطر محتاج تر .حال اگر در مســير
تربيــت فرزندانمان نماز را به خوبــی در وجود کودک نهادینه کنیم
حالت مذهبی در او پایدار میشود .همانطور که میدانیم کودک در
ابتــدا با تقلید نماز را میآموزد امــا هر چه باالتر میرود این حاالت
مذهبی در او ملکه شــده و ترک آن موجب اندوه کودک میشــود.
رفتارهای عبادی باعث میشــود تا روح کودک قانع شود و از انجام
نماز به لذت روحی خاصی برسد .این لذت ممکن است گاهی اوقات
با دیدن نماز دیگران نیز بروز کند.
راههای آشنا سازی کودکان با نماز
 - 1شرطی شدن پاسخ :کودک با شنیدن صدای زنگ ،بیدار می
شود .اگر مراسم مذهبی با وقایع خوشایندی همراه شود ،کودک خود
به خود به آنها عالقه پیدا میکند.
 - 2شــرطی شــدن عاملی  :اگر نماز خواندن کــودک همراه با
پاداش و تقویت کننده باشــد ،احتمال اســتمرار و تقویت آن بیشتر
خواهد بود.
 - 3طرح ســؤال و معما :رســانیدن کودک به درک و ضرورت
اســتدالل و مجهز شدن به منطق پرسش ابراهیمگونه ،تاثیر مهمی
در عالقمندی کودک به نماز خواهد داشت.
 - 4دوری از جبــر و تحمیل :باید آموزشهای نماز را با توجه به
آمادگــی کودک انجام داد .تا قبل از ســن الزم برای تعلیم نماز که
در احادیث 7 ،ســالگی می باشد ،نباید کودک را مجبور به یادگیری
و پا داشتن نماز نمود.
 - 5درونی کردن ارزشــها با رفتــار :برای اینکه تأثیر پند و اندرز
عمیقتر گردد ،بهتر است نصایح ما با عمل انجام شود.
 - 6تعظیم و تکریم نماز :اگــر خانواده و مربیان به نماز اهمیت
دهند ،ارزش آن در نظر کودک بیشتر میشود.
 - 7بهرهگیری از هنر برای نماز خواندن :قصه ،شــعر و نمایش

میتواند با توجه به کششــی که در آن دیده می شود ،کودکان را به
سمت نماز جذب نماید.
 - 8توجه به توانمندی کودک در اقامه نماز :رســیدن به مرحله
رشــد اولیه و الزم ،میطلبد که اصول نماز به کودک گفته شود؛ اما
باید توان او را نیز در نظر گرفت .اگر بیش از توان او بخواهیم که به
عبادت بپردازد ،نماز را کار سختی میپندارد.
 - 9ارائه الگوی مناســب :والدین و مربیان باید بکوشند در کنار
خواندن نماز ،با داشتن خصلتهای نیکویی چون ایثار ،گذشت ،محبت
و  ،...آگاهی الزم را به کودک انتقال دهند.
 - 10توجه به برپايي نماز در محيط خانه و مدرســه و شــركت

در مراســمهاي مذهبــي :آمادگی کودک برای نمــاز نیز از محیط
خانواده آغاز می شود .اگر خانواده به امری چون معطر کردن لباس؛
استفاده از لباس پاکیزه در هنگام نماز؛ برپایی نماز جماعت در خانه؛
اختصــاص دادن مکانی به عنوان مکان نمــاز در خانه؛ اذان گفتن
یکی از اعضای خانواده؛ بردن کودکان به مســاجد و اماکن مربوطه
به ویژه در اعیاد مذهبی؛ برگزاری نماز جماعت با مهمانان در خانه؛
بازی و ســرگرمی ضمن آموزش دادن نمــاز؛ هدیه دادن؛ برگزاری
جشن تکلیف و تشویق به اهتمام فرزند ،همانا انتقال فرهنگ نماز را
به کودک در مسیر آسانی قرار خواهد داد.
 - 11برگزاری جشــن تکلیف در خانواده :جشن تکلیف میتواند
خاطره خوشایندی از نماز در ذهن کودک ایجاد کند .خداوند یکی از
ایام ا ...را روز به تکلیف رسیدن کودک میداند و ....

علل کم توجهی یا بی توجهی فرزندان به نماز
علل و عوامل گوناگونی موجب کم توجهی یا بیتوجهی
فرزندان به نماز میشود که برخی از این قرارند:
 - 1محیط خانواده و بی توجهی والدین ،نا آگاهی و نداشتن بینش
کافی ،سســتی و تنبلی ،هم نشینی با دوستان ناباب ،فساد اخالقی،
تکبر و غرور ،واگذاری امور به آینده ،ضعف اعتقادی فرزندان و ...
آری دین مسئولیت سنگین و خطیری را بر عهده خانواده گذاشته،
و از ادب و تربیت فرزند به عنوان بهترین عمل صالح و ارثی ماندگار
یاد کرده اســت و همه اهتمام امامان معصوم( ع ) بر این امر مبتنی
است که پدر و مادر در خانواده افراد را با مسئولیت بار آورند تا حدی

که بیمباالتی و کمتوجهی والدین را نســبت بــه امور فرزندان و
اعضای خانواده از گناهان کبیره به شمار آوردهاند.
از آنجا که ریشــههای درخت وجودی انســان عموما در خانواده
شــکل میگیرد ،بنابراین برای ساخته شدن انسانها و برای سالمت
جامعه باید از خانواده آغاز کنیم از سوی دیگر تا هنگامی که اهمیت
ارتباط میان خانواده و مدرســه برای اولیا روشن نشود کمتر میتوان
آنها را در مســائل آموزشی و پرورشی مشــارکت داد .انجمن اولیا و
مربیان که در راســتای رشد و آگاهی پدر و مادران و دستاندرکاران
تعلیــم و تربیت در مــدارس گام بر میدارد بایــد در تعلیم و تبیین
نقشهای تربیتی خانه و مدرسه اهتمام ورزد.
انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری دو کانون خانواده و مدرسه
در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان اســت؛ دو کانونی که باید
مجموع ًا به صورت نهادی واحد درآیند و سیاســت و بینش مشترکی
را درپیش گیرند.
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پيامبرخــدا (ص) نگاهشــان به چند
كودك افتاد و فرمودند :واى بر فرزندان
آخرالزمان از دســت پدرانشان! عرض
شــد :اى پيامبر خدا آيا از دست پدران
مشركشــان؟ پيامبر( ص)فرمودند :نه،
بلكه از دست پدران مؤمنشان كه هيچ يك
از واجبات دينى را به آنان نمىآموزند،
و چون فرزندانشان ،خودشان ،بخواهند
بياموزنــد ،آنان را بــاز مىدارند ،و در
برابر آن به بهرهاى اندك از دنيا خرسند
مىشوند .من با چنين پدرانى بيگانهام و
آنان نيز با من بيگانهاند.
برگرفته از كتاب چهل حديث
«تربیت کودک و نوجوان»
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مبلغ دینی حوزه علمیه:

سعدی:

تزکیه مقدم بر تعلیم است
طیبه ونایی در گفتوگو با ســخن شــهروند با اشاره به آیه دوم
سوره جمعه و تأکید بر تزکیه قبل از تعلیم اظهار کرد :بیشتر تزکیه
و تعلیــم در آموزههای دینی آمــده و در وظایف خود باید محوریت
تزکیه و سپس تعلیم را داشته و تزکیه را مقدم کنیم.
وی با بیان اینکه برخی والدین با تحصیالت به سمت آموزههای
غربی گرایش پیدا کردهانــد ،گفت :گاهی جامعه ،خانواده ،والدین و
مدارس از بحثهایی همچون نماز  ،مبارزه با جنگ نرم و تزکیه روح
و روان فاصله گرفتهاند و کمتر به ســمت آموزههای دینی گرایش
دارند.
ایــن مبلغ دینی با بیــان اینکه نقش انجمن اولیــا و مربیان در
ترویج آموزههای دینی باید پررنگ باشــد اظهار داشت :انجمن باید
با دیگر والدین ارتباط داشــته و از اهمیت بحث نماز و عدم استفاده
از شبکههای اجتماعی نامناسب و ماهواره در جلسات بحث شود.
ونایی خاطرنشان کرد :در گزینش اعضای انجمن اولیا و مربیان
همراهــی والدین منتخب با تحصیالت عالی و اعتقادات دینی قوی
همچون دو بال برای پرواز ضروری است.
وی تفاوتهای انجمن دختران و پسران را در جزئیات به ویژه در

پســر را نکــو دار و راحــت رســان

متوسطه اول مطرح کرد و گفت :در مشاورهها و در مدارس دخترانه
و پسرانه مباحث متفاوتی بیان میشود که باید والدین به این مسائل
و تفاوتهای عاطفی آگاه شده و برای آنان راهکار ارائه شود.
این مبلغ دینی با اشــاره به همســویی و هماهنگی بین اولیا و
مربیان در تربیت فرزندان یادآور شد :توصیه مقام معظم رهبری به
ازدیاد نســل بوده و همین گسترش فرهنگ تک فرزندی در تربیت
فرزنــدان موثر و از لحاظ روحی ،روانــی و تحصیالت نیز بر فرزند
تأثیرات بدی دارد.
ونایــی با بیان اینکه برنامههای انجمن اولیا و مربیان باید متنوع
باشــد ،تصریح کرد :اســتفاده از حضور کارشناسان طب اسالمی و
سنتی ،روانشناسان و کارشناسان دینی برای پاسخگویی به سواالت
دینی در انجمن و نیز آموزش خانوادهها الزم است.
وی خاطرنشان کرد :برای پربار بودن جلسات آموزش و خانواده
و انجمن بهتر اســت در دعوتنامههای ارائه شده به والدین مباحث
جلســه پیشرو و مباحث جلســات آینده مطرح شــود تا والدین با
آمادگی و سواالت مرتبط در جلسات حضور یابند.

که چشــمش نماند به دست کسان
هر آنکس که فرزنــد را غم نخورد
دگــر کس غمش خورد و بد نام کرد

بســا روزگارا کــه ســختی بــرد
پســر چــون پــدر نازکــش پــرورد
خردمنــد و پرهیــزگارش بــر آر
گرشدوســتداری به نازش مدار

مشاور تربیتی دوره اول متوسطه مدرسه عالمه حلی:

مجموعه رفتارها ،باورها و عقاید هر فردی
سبک زندگی اوست
10
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توگو با سخنشهروند با بیان اینکه سبک
محمد سردارزاده در گف 
تربیتی والدین همان ســبک زندگی است گفت :با نگاهی به تعریف
سبک زندگی متوجه میشویم که مجموعه رفتارها ،باورها و عقایدی
که در زندگی هرکس مشــاهده میکنیم سبک زندگی او را تشکیل
می دهد.
وی افزود :بنابراین سبک زندگی والدین ابعاد مختلفی از همه آنچه
که میاندیشند و عمل میکنند را نشان میدهد.
رئیس اســبق گروه مشــاوران آموزش و پرورش اســتان همدان
بارزترین مالک تجزیه و تحلیل یک انسان را رفتارهای قابل مشاهده
او بیان کرد و گفت :فرزندان قبل از اینکه با افکار والدین آشــنا شوند
رفتارهای آنان را میبینند و این رفتارها کمکم به باور تبدیل شــده و
سپس منشا این باورها را بدست میآورند و پی به عقاید آنها میبرند.
وی خاطرنشان کرد :دو ویژگی بارز در فرزندان همواره قابل توجه
است ،اول آنکه فرزندان مشــاهدهگران دقیقی هستند و دوم حافظه
فرزندان سرشار از رفتار والدین خودشان است.
ســردارزاده ادامه داد :همه رفتار والدین بویژه در هفت ســال اول
ســبکی را در فرزندان ایجاد میکند که هم توسط فرزندان قضاوت
میشوند و هم سرمشق میشود.
وی افــزود :در این موارد والدین دو گروه می شــوند اول والدین
متعهد به سرنوشت بشریت و فرزندانشان و دوم
والدیــن بیتعهد به

بشریت.
این مشــاور تربیتی گفــت :گروه اول
همواره تالش میکنند آنچنان عقاید و آرا خود را دقیق تبیین کنند که
وقتی به باور تبدیل شــد همه رفتارها متأثر از این باور درست در همه
اجزا زندگیشان باشد.
وی با بیان اینکه در بررســیهای مختلف میتوان دید که سبک
تربیتی والدین مثبت و منفی دارد و تربیت به خودی خود جهت ندارد
ابراز داشــت :تربیت می تواند بد باشد و هم خوب اما آنچه مهم است
ادب بوده و آداب زندگی یکپارچه مثبت اســت و در ادب نقطه منفی
نیست.
ســردارزاده با اشــاره به الگوی تربیتی معرفی شده از سوی رهبر
معظم انقالب خاطرنشان کرد :این سبک زندگی اسالمی ایرانی جامع
و کامل است و در آن به همه ابعاد رشد توجه شده است.
وی اولین و مهمترین ویژگی الگوی تربیتی را انســجام و ارتباط
ارگانیک و پویا بین همه اجزای الگو دانست و گفت :ویژگیهای الگو
در طــول زندگی جریان داشــته و نمیتواند بیارتباط از هم و همانند
جزیرههایــی دور از هم باشــند مانند صداقت ،احترام ،قدرشناســی،
سخاوت ،بخشش ،نشاط  ،مثبت بودن  ،تالش و پشتکار.
این مشــاور تربیتی در پاسخ به سوال چیستی ضرورت هماهنگی
خانواده با مدرسه در پیشرفت دینی و تحصیلی دانش آموز ابراز داشت:
خانواده به عنوان اصیلترین و موثرترین نهاد اجتماعی همواره بدنبال
رشــد و تعالی فرزندانش اســت و وقتی فرزندان خود را به محیطی
جدید معرفی میکند انتظار دارد در این محیط نیز براساس یک رابطه
متقابل ،هدف کلی و نهایی رشد و تعالی وی انجام شود.
وی با بیان اینکه هر قدر این تعریف و تعامل بین اولیا دانشآموزان
و مربیان نزدیکتر باشــد تحقق آن عملیتر و شکلگیری رفتارهای
مورد انتظار اجراییتــر خواهد بود گفت :والدین در ارتباط طولی که
با فرزندان خود دارند میتوانند رفتارهای
فرزندان خود

فرزندان قبل از اینکه با افکار والدین آشنا شوند رفتارهای
آنان را میبینند و این رفتارها کمکم به باور تبدیل شده و سپس
منشا این باورها را بدست میآورند و پی به عقاید آنها میبرند

را رصد کنند و با استفاده از
دانش و تخصص مربیان راه وصول به اهداف را
تسهیل کنند.
ســردارزاده افزود :این رابطه زمانی اثربخشتر میشــود که اولیا
و مربیان بتوانند رفتارهایی هماهنگ و نزدیک به هم داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه یکی از واقعیتهایی که در حال حاضر خانوادهها
و مدارس با آن درگیرند بحث جنگ نرم و وجود رســانه های رقیب
است ،اظهار داشت :محتوای این رسانهها عمدتا با فرهنگهای دینی
و ملــی ما همخوانی ندارند و یا بدون پیش ســاخت فرهنگی و یا با
هدف تخریب ســاختار خانواده و فرهنگ اصیل اسالمی -ایرانی وارد
کشور میشود.
ســردارزاده افزود :این رســانهها و وجود فضای مجازی بیشترین
نگرانی بین اولیا و مربیان و حرف مشــترک آنان اســت و این مهم
ســامان نمیگیرد مگر با یک رفتار یک پارچه اجتماعی و وحدت نظر
در آرا و عقاید زیر بنایی فرهنگ عمومی کشور.
وی با بیان اینکه امروزه دسترسی آسان فرزندان به اطالعات و در
اختیار گرفتن ابزارهای نو و گرایش بچهها نیازمند یک ســبک اصیل
و پاســخگو به این نیازهای جوانان اســت گفت :این نسخه بیبدیل
فرهنگی که مقام معظم رهبری تحت عنوان ســبک زندگی اسالمی
و ایرانی آنرا معرفی کردهاند میتواند بهترین و موثرترین روش برای
مقابله با جنگ نرم باشــد و براین اساس برنامههای مدارس که یکی
از امینترین مراکز فرهنگی کشور هستند باید به دنبال پیادهکردن این
سبک با ابتکار عمل و خالقیت و جذابیت باشند.
این مشاور تربیتی خاطرنشان کرد :این مهم همکاری و همراهی
اولیا خانه و مدرسه را بیش از گذشته میطلبد و وظیفه مدیران ،مربیان
و مشاوران تربیتی و پرورشــی مدارس به عنوان مدیران فرهنگی را
سنگینتر میکند.

مربي بهداشت دبستان پسرانه علمي:

فرهنگ و عادات غذایی در خانه شکل
و در مدرسه تثبیت میشود

افسرالســادات ذوالحواريــه در گفتگو
با سخنشــهروند با بيــان اينكه غذای
دانشآمــوز از هر جا که تهیه شــود ،نوع
و کیفیت آن مهم اســت گفــت :تغذیه
دانشآموزان چه در خانه ،چه در مدرســه
و چه در راه مدرســه باید مورد توجه قرار
گیرد و این مســاله تنها از طریق آموزش
صحیح به خانوادهها امکانپذیر است.
وي توجه به تغذیه فرزندان از ســوي
والدیــن را مهم خواند و افزود :فرهنگ و
عادات غذایی در خانه شکل میگیرد و در
مدرسه تثبیت میشود.
اين مربي بهداشت گفت :بچهها باید از تمامی گروههای غذایی شامل شیر و لبنیات،
گوشت و حبوبات ،ســبزیجات ،میوهجات و گروه نان و غالت مصرف کنند و تعادل و
تنوع غذایی در این سنین ابتدايي مهم است و در اين ميان وعده صبحانه ،نقش بسیار
موثری در سالمت جسمی و فکری دانشآموزان دارد.
ذوالحواريه با اشــاره به اينكه در اين مدرســه بوفه مواد غذايي نداريم تصريح كرد:
بهداشت بوفه مدارس ،سالمت فروشندگان بوفه و مواد غذایی موجود در آن موضوعی
است که در سالمت دانشآموزان که در واقع مشتریان بوفهها هستند ،تاثیر زیادی دارد.
وي افزود :با شروع سال تحصيلي برنامه تغذيه براي ايام هفته دانشآموزان تهيه و
در اختيار والدين گذاشته می شود كه طبق آن برای فرزندان خود خواركيهای مفید در
ساعات حضور در مدرسه تهيه كنند.
اين مربي بهداشــت با اشــاره به اينكه اين كار باعث ترويج تعذيه ســالم در ميان
خانوادههــا و دانشآمــوزان ميشــود ابراز داشــت :همچنين از پول خــرج كردن و
خوراكيهاي ناســالم خريدن توســط والدين و بچهها جلوگيري شــده و همه بچهها
موادغذايي هماهنگ به مدرسه ميآورند.
وي افزود :اين عمل باعث ايجاد حس سادهزيســتي در ميان بچه ها ميشود و آنها
خانواده خود را براي تهيه مواد غذايي در ارجحيت قرار ميدهند.
ذوالحواريه گفت :هرچند نمیتوان کودکان را از خرید مواد خوراکی در راه مدرســه
منــع کرد ،ولی میتــوان آنها را متقاعد کــرد تا از مصرف مواد مضر برای بدنشــان
خودداری کنند که این امر میتواند با عرضه غذاهای مناسب بر سر سفره در خانه آغاز
شود و در مدرسه ادامه یابد.
وي بيــان كرد :بحث تغذيه دانش آموزان و اجرايي شــدن برنامه غذايي هماهنگ
در مدرسه تنها با تعامل بين مربي بهداشت و والدين خصوصا مادران كه پيگير تغذيه
اعضاي خانواده هستند صورت ميگيرد و اميد داريم كه اين همكاري مانند سال هاي
گذشته اتفاق بیافتد.
ذوالحواريه خاطرنشان كرد :از آنجا كه در اين كار مصمم هستم و امسال با استقبال
خانوادههــا براي برنامه تغذيــه روبرو بودهام و اين عالقهمندي مادران بســيار به من
نيــرو ميدهد تا به دنبــال راهكارهايي براي ترويج فرهنگ غذايي درســت در ميان
دانشآموزان و به تبع آن خانوادههاي آنها باشم.

معاون فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان:

تربیت کار تخصصی و نیازمند
وقت و آموزش است
حسن يوســفي در گفتو گو با سخن شــهروند با تأكيد
بر اينكه تربيت يك كار تخصصي اســت اظهار كرد :تربيت
يك كار تخصصي اســت و نیازمند وقت و آموزش است اما
خانوادهها چنین دیدگاهی را ندارند.
وي با بیان اینکه در مســائل تربيتي بايد مدرســه و خانه
همزمان باهم مشــاركت داشته باشند تا شاهد نتايج خوبي از
ارتباط اين دو باشيم گفت :البته این مشاركت خانه و مدرسه
وسیعتر از این بوده و ميتواند در حوزههاي مختلف فرهنگي،
آموزشــي ،مالي و ..باشد كه بايد براي افزايش اين مشاركت
خانوادهها را توجيه و چگونگي همكاري آنان را تبیین کرد.
یوســفی با اشاره به انواع خانوادههادر جامعه عنوان كرد :خانواده در جامعه ما به سه دسته خانواده
سهلگير ،خانواده سختگير و خانواده نرمال و متحد تقسيم ميشود.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش اســتان همدان افزود:گاهي به دليل عدم گزارشــات صحيح از
سوي مدارس ما شاهد كمكاري و يا عدم مشاركت والدین با مدرسه هستيم اما مسئوالن مدارس بايد
به اين نكته دقت داشــته باشند كه اگر خانوادهها توجيه شوند همانطور كه براي بحث كيف و كفش
و لوازم و  ...بچهها هزينه ميكنند در امر تربیتي و همكاري با مدرسه نيز همراهي و هزینهكنند.
وي خاطر نشــان كرد :همكاري خانه و مدرســه در قالب مشاركت انجمن اوليا و مربيان ميتواند
بسيار اثرگذار و امر تربيتي را بسط و گسترش دهد.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره به سخنان رهبري در خصوص سبك
زندگي اسالمي -ايراني عنوان كرد :رهبر معظم انقالب سه روش تحصيل ،تهذيب و ورزش را براي
اشــاعه سبك زندگي اســامي -ايراني عنوان كردند كه براي رسيدن به يك خانواده متعالي بايد آْن
را مد نظر قرار دهيم.
وي ادامه داد :بايد به اين نكته خانوادهها توجه داشته باشند كه در حال حاضر بسياری از فرزندان
ما از فضاي مجازي اســتفاده ميكنند ،و همين فضاي مجازي يكي از اركان مثبتي است كه در حال
حاضر ميتوانيم براي هويت بخشي به نسل جديد استفاده كنيم.
يوســفي يادآور شــد :بايد محتوا را در فضاي مجازي براي كودكان و نوجــوان تعريف كنيم اما
محتوايي كه در حال حاضر در فضاي مجازي به نسل جديد ارائه ميشود مناسب و مطلوب نيست.
وي ابراز داشت :همكاري انجمن اوليا و مربيان در مدارس به ارائه محتواي مناسب در زمينههاي
مختلف به دانشآموزان كمك ميكند و باعث ميشود تا بتوانيم موفق عمل كنيم.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اينكه بايد در دانشآموزان اعتقادات را
محكمتر كنيم عنوان كرد :اعتقادات به دو دسته تقسيم ميشوند كه ما به دنبال اعتقاد حضور هستيم.
وي يادآور شد :در اعتقاد حضور به شخص استفادهكننده از فضاي مجازي اطالعات ميدهيم تا بتواند
به صورت مثبت از فضاي مجازي استفاده و از موارد منفي و تهديد دوري كند.
يوســفي در پايان سخنانش گفت :اميدواریم مشاركت اوليا و مربيان بتواند زمينه بروز استعدادها و
توانايي دانشآموزان را در مسائل مختلف تربيتي فراهم كند.
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نویسنده :حجت االسالم و المسلمين محسن عباسي ولدي
این کتاب تالش میکند با تکیه بر مبانی دینی ،مهارتهای تربیت
فرزند در دنیای امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.
جلــد اول این مجموعه ،به مشــکالت پیش روی تربیت در دنیــای امروز ،مبانی
تربیت دینی و تأثیر رفتار والدین در تربیت فرزند سخن میگوید؛ در جلد دوم ،موضوع
محبت و تأثیر آن در تربیت فرزند را بررســی میکند و از دالیل محبت نکردن والدین
«من دیگ ِر ما»
به فرزندان ســخن گفته و آن را به بوتۀ نقد کشیده اســت .جلد سوم ِ
بــه بحث آزادی و نقــش آن در تربیت کودکان میپــردازد .در این کتاب ،دالیل آزاد
نگذاشتن کودک از سوی والدین ،یک به یک بررسی و مورد نقد قرار گرفته است .جلد
«من دیگ ِر ما» از ســه بخش رابطۀ بازی با محبت ورزی ،چرایی این
چهارم از کتاب ِ
بیاعتنایی و ویژگیهای بازی مفید تشکیل شده است .موضوعات مطرح شده در جلد
پنجم این مجموعه عبارتند از ،یادداشــت پزشکان بر این کتاب ،جایگاه نگاه در
تربیت ،پیامدهای جسمی تلویزیونی شدن ،پیامدهای
تربیتــی تلویزیونی شــدن ،دالیــل تلویزیونی
شــدن خانوادههــا ،برای پیشــگیری و
درمــان تلویزیونی شــدن چــه کنیم؟

مسئول دبستان پسرانه علمی:

پدران حضور پر رنگتري در انجمن اولیا مربیان مدرسه داشته باشند

مهدی نگینی در گفتوگو با ســخن شــهروند با اشاره به هفته
اولیــا و مربیان اظهار کرد :یکــی از اقدامات خوب صورت گرفته در
مدارس علمی به کارگیــری از ظرفیت اولیا و مربیان در انجام امور
مدرسه است.
وی بــا بیان اینکه  50تا  60درصد از نظــر اولیا را در اداره امور
مدرسه به کار میگیریم ،گفت :بسیاری از امور از جمله انتخاب لباس
دانشآموزان ،نحوه اجرای مراسمات مختلف و برگزاري كالسهاي
آموزشــي سبک زندگی اسالمی از والديني كه صاحب فن ،تجربه و
فعال فرهنگي هستند استفاده ميكنيم.
مسئول دبستان پسرانه علمی با بیان اینکه مدیران نقش اساسی
در اداره مدرســه را دارند ،خاطرنشان کرد اگر مدیری در نقش خود
ضعیف باشد در اجرای همه امور نواقصی ایجاد خواهد شد.
نگینی با بیان اینکه مدیران در کار تمامی کادر مدرســه نظارت
دارند ،گفت :برنامه دادن به معاونین ،اولیا و مربیان و نیز خواســتن
کار از آنها از جمله وظایف یک مدیر است.
وی با بیان اینکه در چند ســال اخیر وظایف اولیا در اداره مدرسه
پر رنگ شــده اســت  ،افزود :والدين نبايد فراموش كنند كه امروز
نقش ســازندهای را در خصوص رفع نواقص و ارتقای سطح آموزش

و پرورش دارند.
اين مســئول با بیان اینکه در مدرســه صندوق نظرخواهی تعبیه
شــده و اولیا نظرات خود را در آن صندوق میاندازند ،تصریح کرد:
این امر در رفع بســیاری از امور مؤثر بوده اســت و ما از نظرات و
پيشــنهادات اوليا براي بهتر اداره كردن برنامههاي مدرسه استفاده
ميكنيم.
وی با اشــاره بــه مبنای گزینش اولیا در انجمــن اولیا و مربیان
براســاس رأیگیری ،گفت :در ابتدا در يك نامهاي كه دانشآموزان
به منزل ميبرند از والديني كه تمايل به شــركت در انجمن اوليا و
مربيان را دارند درخواســت ميشود در روز مقرر كه رأيگيري است
در مدرسه حاضر شــوند و براي سال جاري تاكنون 15نفر در این
انجمن ثبتنام کردهاند كه نفرات نهايي با رأیگیری از طرف ديگر
والدين مشخص ميشود.
وی با بیان اینکه والدين بهترين افراد را از نظر ســطح معلومات
و تجربيات انتخاب میكنند ادامه داد :اعضاي انجمن هر ســه ماه
یکبار گزارشــي از عملكرد و جلســات خود وكارهاي پيگيري شده
ارائه ميدهند.
مسئول دبستان ابتدايي پسرانه علمی با بیان اینکه هر ساله 80

درصد از ثبت نام کنندگان در انجمن مادران هستند در حالی که در
برخــی از امور باید از ظرفیت پدران اســتفاده کرد اظهار كرد :ما از
تمامی پدران می خواهیم کــه در رفع امور فرزندان خود در انجمن
شــرکت کنند و حضور پدران در پيگيري امور مدرسه ميتواند اثرات
رواني مثبتي را روي پسران داشته باشد.
نگینی در پايان با بیان اینکه در اداره كردن و پيش بردن اهداف
مدرسه باید به اولیا مسئولیت داد ،گفت :والدين ميتوانند با مشاهده
نواقص و كمبودهاي مدرســه با انتقادات ســازنده مربیان و معلمان
را در رفــع آنها كمك كنند و محيطي مناســب و ســازنده را براي

مسئول پیش دبستانی علمی:

امر تعلیم و تربیت ،مشارکت جدی اولياي خانه و مدرسه را ميطلبد

12

اعظم پاک در گفتوگو با سخن شــهروند با بیان اینکه مدیران
مدرسه باید با در نظر گرفتن عالیق والدین به رشد و پرورش دانش
آموزان توجه کافی داشته باشند ،گفت :آنها با ایجاد انگیزش و داشتن
نگرش مثبت در مورد آموزش ،باعث حضور مشتاقانه و مرتب دانش
آموزان و والدین در برنامه های آموزشی خواهند شد.
مسئول پیش دبســتانی علمی افزود :به دلیل اصل تأثیر پذیری
کــودک از خانواده ،آموزشهای والدین نقــش تعیین کنندهای در
تعيين سرنوشت فرزندان ایفا میکند و مدیر مدرسه باید متوجه این
مهم بوده و برای آن برنامه داشته باشد.
پــاک تصریح کرد :امور جاری انجمن باید یک جریان دوســویه
باشــد و مدرسه ،مربیان و اولیا بر اساس یک طرح مشترک اقدامات
مشخصی را داشته باشند چرا که امر تعلیم و تربیت ،مشارکت جدی
و همه جانبه را میطلبد.
مســئول پیش دبســتانی علمی با بیان اینکه در یک سوی این
مشارکت اولیا به عنوان نخستین آموزگاران فرزندان در خانه هستند
و در سوی دیگر مربیان به عنوان آموزگاران دانش آموزان در مدرسه
قــرار دارند ،افزود :اولیا و مربیان همــواره در تکوین تعلیم و تربیت
فرزندان در تعامل هســتند بدین صورت که حاصل تربیت فرزندان
در خانواده ها ،به عنوان پیش نیاز و خمیرمایه شــروع کار معلمان در
مدارس است.
وی با بیان اینکه حاصــل کار مربیان در مدارس تربیت عضوی

مفید و آشــنا به وظایف برای نهاد خانواده و اجتماع است ،گفت :این
تعامل و داد و ســتد خانه و مدرسه یا اولیا و مربیان ،تعاملی پیوسته
و همیشــگی است و محصول آن ،تربیت نسلی پویا ،با نشاط ،دانش
پژوه و با کفایت اســت که نقش مؤثری در ســازندگی و خودکفایی
کشور بر عهده خواهند داشت.
پاک بیان کرد :البته اين مشــاركت بايد از سوي همه اوليا باشد
نه اينكه بخشی از اولیاء مشارکت خاص داشته باشند و بقیه خیر.
وی با بیان اینکه وظایف انجمن به صورت مشاوره و برنامه ریزی
به منظور تحقق یافتن اهداف مدرسه باشد ،گفت:
در اين راســتا همکاری و همفکری با مدیــر به منظور برگزاری
جلســات ماهیانه اولیا و مربیان در راســتای مسائل تربیتی ،دینی و
آموزشي و  ...بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشــاره به لزوم دعوت از ســایر اولیای عالقمند به منظور
بهره مندی از خدمات و همکاری آنها برای تهیه و تدارک و تکمیل
امکانات آموزشی-پرورشی مدرسه ،بیان کرد :همکاری و همفکری
با مدیر و مربیان مدرســه در مــورد برنامههای اوقات فراغت دانش
آموزان و انجام گردش های علمــی -تفریحی از دیگر نکات مورد
توجه است.
پاک بــا اهمیت به آگاه کــردن اولیا به مســائل دینی ،تربیتی،
اخالقی و مشاوره در هماهنگ کردن روش های تربیتی و آموزشی
آنها در محیط خانه و مدرسه ،افزود :براي هم سو بودن اوليا خانه و
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مسئول دبیرستان پسرانه شهيد آیتا ...مدنی:

مدرسه بايد يك اعتماد و اطمينان بين دو طرف ايجاد شود.
مســئول پیش دبســتانی گفت :هدف در ســال جدید تالش در
راستای رســیدن به اهداف فرهنگی و آموزشــی موسسه است که
البته اهداف خاص آموزشــی براي كودكان پيشدبستاني با توجه به
نیازهای جسمی و ذهنی آنها مورد توجه بوده است.
پاك با اشــاره به اینکه هر یک از دو کانون خانه و مدرســه ،به
تنهایی امکان موفقیت نخواهد داشت خاطرنشان کرد :تلفيق خانه و
مدرسه به عنوان مراکز تربیتی آن هم تربيت ديني با توجه به سبك
زندگي اســامي كه رهبر انقالب به آن تأكيد دارند بايد از ســوي
مسئوالن و والدين مورد يك بازبيني قرار بگيرد و براي برقراري اين
ارتباط برنامههاي راهبردي مؤثري را تدوين كنند.

تقویت انجمن اولیا و مربیان منحصر به روز پیوند اولیا و مربیان نيست
ســيد رضااسدي با اشاره به ضرورت وجود انجمن اوليا و مربيان
در مدارس اظهار کرد :مدیران مدارس میتوانند در خط مشــیء کار
انجمن اولیاء و مربیان نقش تعیینکننده و در ترســیم و رسیدن به
اهداف کار انجمن نقش مطلوبی را ایفا کنند.
وي افزود :به جهت حساسیتی که اولیای دانش آموزان و خانواده
آنها در تربیت فرزندان خود دارند بیشتر این اولیاء چون تحصیلکرده
هستند عموم ًا پیگیر کار تعلیم و تربیت فرزندان خود هستند.
اســدي خاطرنشان کرد :حدود  70درصد از اولیای دانش آموزان
در ارتباط با مدرســه و تعامل با آن هســتند و باید بگوییم که 30
درصد باقیمانده به دلیل مشــغلههای شــغلی خــود پیگیر وضعیت
فرزندان نیستند.
وي با بيان وظایف انجمن اولیاء و مربیان در مدارس تصريح كرد:

انجمن ها با فعالیت در امور مختلف میتوانند ضعف ها و مشکالت
موجود در مدارس را تشــخیص و راه حل ارائه دهند و با مشــاركت
عوامل اجرایی مدرسه كار را به مقصد برسانند.
اســدي پررنگ کردن نقش والدین در امور پرورشی و تربیتی را
عامل محو و نابود كردن آســیبهای اجتماعی دانست و خاطرنشان
كرد :اما والدینی هم هســتند که نسبت به این موضوع کم توجهند
و حاضر نیســتند حتی یک بار در طول ســال به مدرسه بیایند و از
وضعیت تحصیلی فرزندانشان آگاه شوند.
وي گفت :تنها راه حل رفع مشــکالت مدارس و دانشآموزان
تقویت تعامل میان خانه و مدرسه است ،یعنی تقویت انجمنهای
اولیــا و مربیان که البته نباید منحصر به هفته پیوند اولیا و مربیان
شود.

مسئول دبیرستان دخترانه علمی :

هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه
از وظایف انجمن است

مهر انگیز حســینی در گفت وگو با سخن شــهروند با اشاره به
وظیفــه مهم انجمــن اوليا و مربيان در مــدارس ،اظهارکرد :تأمين
مشــاركت فكري ،فرهنگي ،عاطفي و آموزشــي اوليا و نیز تقويت،
هماهنگي و همســويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه از وظایف
انجمن است.
وی با اشــاره به لــزوم جلب همكاري اوليــاي دانش آموزان در
مشــاركت ،كمك و ارتقــاي كيفيت فعاليت هــاي مربوطه و ارائه
پيشــنهادهاي الزم به مدير مدرسه ،گفت :مشاوره و برنامه ريزي در
راستای تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن در مدارس باید مدنظرباشد.
مســئول دبیرستان دخترانه علمی همكاري و مشاركت با شوراي
معلمان را در برگزاري كالسهاي فوق برنامه از ديگر اهداف ایجاد
انجمن اولیا و مربیان دانســت و افزود :برنامهريزي و تصميمگيري
به منظور تشكيل جلسات آموزش خانواده از دیگر نکات مورد توجه
در این انجمن است.
وی بــه همكاري و مشــاركت اولیــا و مربیان با مديرمدرســه
دراجراي فعاليت هاي پرورشــي ،برگزاري اردوهاي دانش آموزي و
بازديد از مراكز علمي اشــاره کــرد و گفت :تالش و همكاري براي
جلب مشــاركت اولياي دانش آموزان ،صاحبــان حرفه ،افراد خير و
مؤسســات خيريه درتأمين امكانات مورد نظــر از نکات مورد توجه
در انجمن است.
حسینی در راستای بهبود اداره امور مدرسه ،تهيه برنامه بهداشتي

پیامبرخدا (ص):
هركس فرزند خود را ببوسد،
خداوند بزرگ براى او كار
نيكى مىنويسد .و هركس
فرزند خويش را شادمان كند،
خداوند نيز در روز قيامت وى
را شادمان مىكند و هركس
به فرزندش قرآن بياموزد،
آن فرزند [در روز قيامت]
همراه پدر و مادرش فرا
خوانده مى شود تا دو جامه بر
تن آن دو بپوشند به گونهاى
كه چهرههاى بهشتيان از
فروغشان بدرخشد.
برگرفته از كتاب چهل حديث «تربیت
کودک و نوجوان»

و پزشــكي با مشاوره افراد آگاه ،كمك به مراقبان بهداشت و نظارت
براجراي آن درمدرسه را مهم دانســت و افزود :همچنين چگونگي
قدرداني از كاركنان از ســوي اولياي دانش آموزان و اعضاي شوراي
مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه صورت میگیرد.
وی با اشــاره به برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي
دانش آموزان ،بیان کرد :نظارت برچگونگي اخذ كمك هاي مردمي
بــا رعايت قوانين و مقررات مربوطــه از دیگر نکات حائز اهمیت در
انجمن است.
مسئول دبیرستان دخترانه علمی با اشاره به تشكيل شوراي مالي
مدرســه با عضويت مدير مدرســه ،رئيس انجمن و نماينده شوراي
معلمان دراولين جلسه انجمن ،گفت :مشاركت دراجراي برنامه هاي
كارآموزي هنرجويان در هنرســتان ها ،نظارت برنحوه هزينه وجوه
حاصل از كمكهاي مردمي ،خدمات فوق برنامه ،سرانه دانش آموزان
وكمكهاي شــوراهاي آموزش و پرورش از طريق شوراي مالي و
مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شــوراي مدرسه ،بررسي
و اتخاذ تصميم نســبت به ســرويس های مدارس در نحوه رفت و
برگشــت دانش آموزان از ســوی انجمن از نکات مورد توجه ديگر
است.
حســینی با بیان اینکه مدير مدرســه موظف اســت حداكثر تا
آخرمهرماه هرسال ( پايان هفته پيوند ) از تمام اولياي دانش آموزان
به مدرســه دعوت کند ،افزود :پس از تشــكيل جلسه عمومي اوليا،

محتواي كتــاب در خصوص انجمن اوليا و مربيان ،لزوم تشــكيل،
فوايد و وظايف آن براي اولیا شرح داده می شود.
وی با بیــان اینکه تعداد اعضاي اوليا بــراي عضويت درانجمن
مدرســه بر اســاس اصولی خاص انتخاب می شــود ،تصریح کرد:
درمدارسي كه تعداد دانش آموزان آنها كمتر از  300نفر باشد ،تعداد
اولياي منتخب جمع ًا هفت نفر و ســعي بر آن است كه انجمن اولیاء
هرمدرســه جمع منتخبی از اولیاء باشــد که در راستای رشد کمی
وکیفی اهداف فرهنگی و آموزشــی مدرســه حرکتکنند ،البته با
اعالم آمادگی از نقطه نظرات سایر اولیا نیز استفاده می شود
حســینی با بیان اینکه مدرســه مهمترین نهاد اجتماعی و بعد
از نهــاد خانواده يكــي از مهمترين نهادها در امــر تعلیم و تربیت
به حســاب میآید ،افزود :به منظور تربیت درســت دینی ،اخالقی،
علمی ،آموزشــی و اجتماعی و نیز کشف استعدادها و هدایت و رشد
آنها در راســتای صحیح بايد اوليا حضور چشمگيري را در مدارس
داشته باشند.

مدیر دوره متوسطه اول دخترانه علمی:

اولين مسئله در انجمن مسائل آموزشي و تربيتي است
منیژه غفاریان با بیان اینکه آموزش و پرورش در
خانه و مدرســه باید همپوشــانیهای الزم را با هم
داشــته باشــند اظهار کرد :روشهای تربیتی مدرسه
هرچند در ســطح بااليي باشد بدون همکاری و تأیید
خانوادهها اثر مثبتی در پی نخواهد داشــت و در حال
حاضر همسويي خانه و مدرسه كم شده است.
وي با اشــاره به اينكه انجمن اوليــا و مربيان به
عنوان بازوان قوی برای مدارس هستند ابراز داشت:
امــا در حال حاضر مدارس از این بازوان قوی تنها به
صورت نمادین اســتفاده میکند در حالی که انجمن
باید پویا باشد.
وی افــزود :از وظيفه انجمــن اولیا و مربيان اين
اســت كه بدانند نماینده تمام خانوادهها در مدارس و
حامی حقوق تمامی دانشآموزان هستند نه اينكه ابتدا

به مسائل و مشكالت فرزندان خود بپردازند.
غفاريان با اشــاره به اينكه عــدهاي از اوليا معتقد
هستند كه انجمن يعني تنها پول دادن و كمك مالي
به مدرســه ،گفت :اين تصور اشتباهي است و اولين
مسئله در انجمن مسائل آموزشي و تربيتي است بعد
مسائل مالي.
همچنين غفاريان ادامــه داد :يك انجمن اوليا و
مربيان نمونه بايد با ايجاد يك بســتر مناسبي زمينه
را براي همكاري و مشــاركت با ساير معلمان فراهم
كرده و نیز تشكيل كميتههاي مختلف چون فرهنگي،
آموزشي و  ...بدهد.
غفاريان ابراز داشت :نكتهاي كه در انجمن اوليا و
مربيان موفق بيش از همه به چشم ميخورد استمرار
جلســات اســت و حتي خود انجمن بايــد خواهان

برگزاري اين جلسات از طرف مدرسه باشند.
وي با بیان اینکه در این مدرسه به منظور باال بردن
کیفیت و تکمیل آموزش های والدین ،کالســهایی
تحت عنوان رفتار با خانواده ،مخصوص دانش آموزان
برگزار می شــود ،گفت :در این کالسها مطالب الزم
برای رفتار مناســب و چگونگی رفتــار در خانواده را
به دانشآموزان و نیز کالسهایی مخصوص والدین
برگزار شده كه تأثیرات آن بيشتر است.
غفاريان به تقویت مبانی فرهنگی دانشآموزان از
دوران ابتدايي اشــاره و آن را در جامعه یک ضرورت
مهم دانست و خاطرنشان کرد :دشمنان نظام اسالمی
برای ضربه زدن به نظام اســامی این حوزه را هدف
گرفتهاند که ايــن وظيفه اولياي خانه و مدرســه را
سنگينتر از هر زمانه ديگري ميكند.

مدير با برنامه ميتواند نقش سازندهاي
در اداره مدرسه داشته باشد
محسن نقاش زرگر در زمینه نقش مدارس در داشتن برنامه های
راهبردی برای دانش آمــوزان گفت :مدیران مدارس با برنامهریزی
دقیق بر روی مسائل آموزشی و پرورشی و کسب اطالع از نیاز مبرم
دانش آمــوزان میتوانند نقش ارزنده ای را در ارشــاد آنها و نقش
سازندهاي در اداره مدرسه داشته باشند.
وي با اشــاره به اینکه اولیای دانش آمــوزان همواره پیگیر روند
کار انجمن اولیاء و مربیان هســتند ،تصریح کرد :بیشــترین قشری
که پیگیر روند کاری انجمن اولیاء و مربیان اســت ،کســانی هستند
که دارای تحصیالت دیپلم به باال و جزو اقشــار تحصیلکرده جامعه
می باشند.
وی در مــورد نقش مدير مدرســه با توجه بــه واقعیت های روز

جامعــه نیز اظهار کرد :در ارتباط با فضای مجازی ،مدرســه هر ماه
یک جلســه برگزار و از کارشناسان خبره و برجسته دعوت میکند
تا به مســائل روز موجود در جامعه بپردازند و راهکارهایی را در این
خصوص ارائه دهند.
اين مسئول مدرسه در زمینه ضرورت هماهنگی و ارتباط والدین
و مدرسه تأکید کرد :ضرورت ایجاب میکند که اولیاء دانش آموزان
هر ماه حداقل یک تماس با مدرســه داشته باشند و از چند و چون و
پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاه گردند.
وي تصريح كرد :يك مدير موفق ،مديري است كه در كنار اداره
امور جاري مدرسه با دانش آموزان خود رابطه دوستانه داشته باشد و
آنها را از خطرات موجود در جامعه آگاه كند.
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مسئول دوره متوسطه اول پسرانه علمی:
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پیوند خانه و مدرسه
پلي براي موفقیت تحصیلی و تربیتي دانشآموزان
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ســخن شــهروند :امروز اکثر پدران و مادران در فراهم ساختن امکانات و تسهیالت الزم برای
تحصیل موفقیتآمیز فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند و خواهان موفقیت آنان هستند
و سعی دارند نیازهای آنها را فراهم نمایند .همين باعث شده والدین انتظاراتي از اولياي مدرسه داشته
باشــند اما اين انتظارات هرگز نبايد ارتباط والدين با مدرسه را كمرنگ كند و تمامي بار آموزشي و
تربيتي را بر دوش اولياي مدرسه بياندازد.
از سوی دیگر آموزش و پرورش هم یکی از ارکان مهم توسعه است و برای رسیدن به این توسعه
نیاز است تا اولیای مدرسه تعاملی دوسويه براي حل مسائل و مشكالت فرزندان و مدرسه با والدین
برقرار کنند و نیز والدين ميتوانند با بيان انتقادات سازنده و پيشنهادات مؤثر و مفيد در بهبود عملكرد
مدرســه گامي بزرگ را براي تعالي اهداف مدرسه بردارند .با گشوده شدن درهای مدارس به روی
والدین کاردان ،اهل نظر ،متخصص و ماهر ،امید این امر هســت که آموزش از انحصار و محدوده
تنگ چهاردیواری مدرسه و صرف ًا معلمان رهایی بخشد ،چراکه حیات اجتماعی هزاره سوم بیش از
هر زمان دیگر طالب و تشــنه به رهگیری از توانمندیها و مهارتهای والدین در عرصه آموزش و
پرورش است.
از اين رو نظرات چند تن از والدين دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصيلي و عدهای از معلمان
در مورد این ارتباط دو طرفه بین خانه و مدرســه را جویا شــدیم و همگی این والدین خواستار
انتقال درخواستها به انجمن اولیا و مربیان به عنوان رابط و نماینده خود با کادر مدرسه شدند.
عــدهاي از والدین انتظار يك تحــول و جهش بزرگ را از كادر و مديــران امر براي پياده
كردن تربيت ديني و آموزش والدين در این زمینه براي شــناخت بيشــتر داشتند و نيز خواستار
بها دادن مدرسه به تجربيات ،نقطه نظرات و تخصص والدين براي پيشبرد برنامههاي مدرسه
بودند .این دســته از والدین معتقد بودند که اين تعامل بين اولیا و مربیان موجب شناخت بهتر
استعدادها و افزایش خالقیت و نوآوری ميشود ،چيزي كه در مدارس ايران خصوص ًا شهر همدان
بسيار كمرنگ است و مدرسه صرف ًا به وجود انجمن اوليا و مربيان اكتفا نكند بلكه در طول
سال برنامهاي ماهانه و منظم با والدين مقاطع مختلف داشته باشد و نظرات آنها را هم
بشــنوند .انتظار ميرود معلمين هر كالس در طول ماه جلساتي را با والدين داشته و
والدین ضعفها و ویژگیهای فرزندان خود را برای معلم تشــریح کنند تا در طول
ســال با مشارکت و مشورت هم در پیشرفت تربیتی و تحصیلی دانش آموز قدم
مثبت برداند.
والدین همچنین خواســتار آموزشهاي وسيع،كاربردي و عملي به دانشآموزان (به
خصوص در دوره راهنمایی) براي تعريف ســبك زندگي ديني و اســتفاده از فضاهاي
مجازي با توجه به ســن بلوغ فرزندانشان و خطرات در كمين آنها بودند و معتقدند در اين
سن در بيشتر موارد حرف شنوي فرزندانشان و تأثيرپذيري آنها از مربيان و دوستان بسيار زياد
است و چه كار پسنديدهاي است كه كادر مدرسه همانند روال گذشته اما با سرعت عمل و دقت نظر
بيشتري مسائل و مخاطرات سن بلوغ ،جنگ نرم ،نحوه دوستيابي و استفاده از فضاهاي سايبري
و اينترنتي را به دانشآموزان ،و کنترل خشم را آموزش دهند و حتي آنها را درگير معماها و مسائل
کرده و راه حل از آنها بخواهند.
گروهی از والدين خواهان برنامههاي آموزشــي بهتر و كيفيتر براي دانشآموزان بوده و انتظار
داشتند که مدرسه به عنوان جایگاه علمی برای دانشآموز باید رشد چشمگیری داشته و مدرسه از
آموزشهای سنتی فاصله گرفته و خود را با تکنولوژیهای آموزشی روز منطبق کنند و
نیــز به جاي آموزش تئوري ،آموزشهای عملی و مهارتآموزي را در
اولويت كار قرار دهند.
بعضی از والدین تأکید داشتند انجمن
اولیا و مربیان باید به

موضوع كالسهاي شلوغ با توجه به هزينهاي كه والدين پرداخت ميكنند و کمبود فرصت رسيدگي
معلمان بــه دروس همه بچهها و نیز به موضوع به کارگیری مدرســه از كادر جوان و پر از انرژي
خصوص ًا در دوره ابتدايي که دارای ابتكار و خالقيت در شــيوه آموزشي باشد و استفاده از فضاهاي
س دادن صرف تئوری و ایجاد اتاق هوش و بازيهاي فكري
آزمايشــگاهي و کارگاهی به جای در 
چون شــطرنج ،دومينو به جای بازی در حیاط در فصول ســرد سال ،برگزاری بازديدهاي علمي و
آموزشي در مدرسه را بررسی و پیگیر باشند.
برخی والدين پيشــنهادات جالبي براي پيشــبرد اهداف ديني و آموزشي مدرسه داشتند ،اينكه
برگزاري مراســمها و مناسبتهاي خاص سال مانند محرم و روز عاشورا 22 ،بهمن ،عيد نوروز و....
همراه با مسابقات نقاشي ،كتابخواني ،قصه نويسي ،كاريكاتور ،خطاطي با توجه به سن دانشآموز
و پايه تحصيلي آن برگزار و به برگزيدگان جوايزي داده شــود و حتي نمايشــگاهي از آثار هنرهاي
تجسمي آنها در مدرسه برپا شود كه والدين از آنها بازديد كنند كه اين امر اثر رواني بسياري را بر روي
دانش آموزان دارد و حس مشاركت آنها را در مطالب غير درسي باال ميبرد و همچنين كالسهايي
اعتقادي تحت عنوان آشنايي با انقالب ايران ،دشمنشناسي ،واقعه جنگ تحميلي و شهداي واال
مقام و فضاي جنگ نرم ،مخاطرات ماهوارهها برگزار و طوری برنامهریزی شــود که خود بچهها
هم در برگزاری این مراسم مشارکت داشته که این امر به نوعي خانوادهها را درگير ميكند و در
پيشبرد سبك زندگي اسالمي میتواند مثمرثمر باشد.
از طرف دیگر نظر معلمان را جویا شدیم که آقاي صادقی معلم پايه سوم ابتدايي در خصوص
انتظارش از انجمن اوليا و مربيان گفت :وظايف انجمن تعريف شده است اما معلمان توقع دارند
در خيلي از مسائل والدين كمك فكري و معنوي به معلم بدهند و بعضي از والدين در حيطه
كاري و تخصصشان ميتوانند به اولياي مدرسه و معلم كمك كنند.
وی افزود :اما شخص خودم از والدين انتظار دارم كه اوليا با مدرسه در تعامل دوسويه باشند و
در زمنيه درسي كمك حال معلم بوده و در شيوههاي نوين درسي كمك والدين خصوصا تا
پايه سوم بسيار موثر است.
در ادامه محمود یادگاری ،یکی ازمعلمان مدرسه راهنمایی علمی نیز در مورد اینکه
انجمن اولیاء و مربیان به عنوان بازوی راست مدرسه است ،گفت :انجمن اگر بتواند
در حوزه های مختلف اعم از فکری ،فرهنگی ،آموزشــی حتی فیزیکی با مدرسه
همکاری کند ،میتواند نقش مکمل کننده را داشته و در کنار عوامل مدرسه کمک
حال آنها باشد.
خانم ذوالحواريه اظهار داشــت :پيشــبرد اهداف تربيتي ،آموزشي تنها با تعامل و
مشــاركت خانوادهها و مدرســه صورت ميگيرد و اين ميطلبد كه والدين هرچند وقت
يكبار به مدرســه ســري بزنند و جوياي وضعيت تحصيلي تربيتي فرزندان خود شوند و
از تجربيات و راهنمايهاي معلمان اســتفاده كنند و تصور نکنند با سپردن بچهها به مدرسه
دیگر وظایف آنها در خصوص مدرسه تمام شده است.
در نهایت میتوان گفت که هرکدام از انتقادات و پیشنهادات والدین میتواند در پیشبرد هرچه بهتر
امور آموزشی ،تربيتی و پرورشی دانشآموزان و اداره کردن بهتر مدرسه به انجمن اولیا و مربیان کمک
فکری داده و نقش مفید و مؤثری داشته باشد و اين موفقیت در گروی ارتباط صمیمی و همکاری
دو نهاد خانه و مدرســه است و وجود انجمن اوليا و مربيان كه واسطه بين والدين و دستاندركاران
آموزشي مدرسه اســت ،الزم و ضروري ميرسد تا به حل مشكالت با ديد وسيعتری بپردازند و به
فرموده مقام معظم رهبری «انجمن اولیا و مربیان را به مردم بشناسانید تا اولیا ،خانه و مربیان مدرسه
را بسازند تا با ساخته شدن این دو و ارتباط آنان بتوان نسل انقالبی آینده را ساخت».
الهام شهابی

مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان:

 30مهر  57تبیین یک برگ از تاریخ
انقالب اسالمی ایران است
حجتا ...کریمپور در گفتوگو با ســخن شــهروند با بیان
اینکه  30مهر تبیین یک برگ از تاریخ انقالب اسالمی ایران
اســت ،اظهار کرد :ارزشها و اعتقادات جامعه شــیعی ایران
و تقابــل آنها با فرهنگ غربگرای حکومت پهلوی بســتر
مناسب بروز مخالفت و درگیری را فراهم کرده بود.
وی با اشاره به اعتقاد مردم به مرجع تقلید ،شهادت ،جهاد،
انتظــار ،امر به معروف ،نهی از منکر ،تولی ،تبری ،عاشــورا و
کربال بیان داشت :این اعتقادات در تضاد کامل با سکوالریزم
و افکار پوسیده حکومت پهلوی بود.
مدرس دانشــگاه علمی کاربردی همدان افزود :براســاس
آموزههــای دینی و رهبــری پیامبرگونه امــام خمینی (ره)،
مخالفت با حکومت پهلوی به طرق سیاسی ،فرهنگی و نظامی
در بدنه اجتماع به ویژه در نسل جوان شکل گرفته بود.
وی به شهادت فرزند رهبر کبیر انقالب و واقعه  19دی قم
اشــاره کرد و گفت :اعتراضات با محوریت مسجد و مرجعیت
دینی آغاز و به اشکال مختلف در استانها تداوم یافت.
کریمپور با بیــان اینکه در همدان پــس از رحلت آیتا...
مالعلی معصومی و تبدیل تشــییع پیکر ایشــان به تظاهرات
و درگیــری ،تصریح کرد :با تخریب نمادهــای رژیم پهلوی
اعتراضات به اوج خود رسید.
وی فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی  57را فرصت
مناســبی به منظور ایحاد تشــکل دانشآموزان و گســترش
اعتراضــات عنوان کــرد و افزود :در دبیرســتان امام خمینی
همدان (پهلوی ســابق) نیز پخــش اعالمیه و تظاهرات علیه
رژیم شاه هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگرفت.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان ادامه داد :تظاهرات
و درگیــری با مأموران پلیس کمکم به خارج از دبیرســتانها
کشــیده شــد و جنایات رژیم شــاه باعث اتحاد دانشآموزان
دبیرســتانهای همدان شــد و در روز  30مهر با قرار قبلی به
صورت منظم و با ســرودن اشعار انقالبی از مدارس به سمت
میدان امام راهپیمایی کردند.
وی با اشــاره بــه شــعارهای روز  30مهر بیان داشــت:
دانشآموزان دبیرســتان امام خمینی واقع در چهار راه پاستور

با شــعارهای «مســجد کرمان را ،خلق مســلمان را ،شاه به
آتش کشید»« ،ایران شده فلســطین ،مردم چرا نشستین؟»،
«اســتقالل ،آزادی ،جمهوری اســامی»« ،مرگ بر شاه»،
«درود بر خمینی»« ،شاه جالد ما تازه مسلمان شده/آب غسل
و وضویش خون شــهیدان شــده» و « مرگ بر این شاه» به
صورت منظم از مدرسه خارج شدند.
کریمپــور با بیان اینکه دانشآموزان با عبور از مســیرهای
کوچــه پروین اعتصامی ،بلوار خواجه رشــید ،بلوار کاشــانی،
امامزاده عبدا ،...بازار فلســطین و خیابــان اکباتان وارد میدان
امام خمینی شدند ،گفت :همزمان دانشآموزان دبیرستانهای
شریعتی ،هنرستان دیباج ،ابن سینا ،علویان و پروین اعتصامی
از مســیرهای مختلف وارد میدان امام شده و تقریبا کنترل از
دست پلیس خارج شد.
وی به شــلیک تیــر هوایی و پرتــاب گاز اشــکآور به
دانشآموزان اشاره کرد و یادآور شد :تظاهرات به سمت خیابان
شــهدا (شورین) کشیده شــد و کوچههای دو طرف خیابان از
جمله کوچه مدرسه آیتا ...آخوند در کنترل دانشآموزان بود.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان اظهار کرد :با شدت
گرفتن درگیریها مردم و روحانیــون به دانشآموزان ملحق
شدند و شلیک تیر مســتقیم شروع شد و سه نفر شهید و 15
نفر نیز مجروح شدند.
وی ادامه داد :پس از این واقعه شهر به شدت ملتهب شده
بازار تا پیروزی انقالب اســامی تعطیل شــد و دانشجویان
دانشگاه بوعلی سینا نیز اعتصاب غذا کردند.
کریمپور با اشــاره به سخنان رهبر کبیر انقالب در روز دوم
آبان ماه در خصوص وقایع همدان در پاریس بیان کرد :عصر
همــان روز صدها نفر به منظور اهــدای خون برای کمک به
مجروحان جلوی بیمارستان اکباتان تجمع کردند.
وی بــه محکــوم کردن جنایت شــاه در همدان توســط
روحانیون و تظاهرات دانشآموزان کبودراهنگ و تهران اشاره
کرد و گفت :در تظاهرات  13آبان که با شــعار «همدان ،برادر
قهرمان» همراه بود دهها نفر شهید شدند و این روز به عنوان
روز دانشآموز نام گرفت.

تظاهرات  13آبان که با شــعار
«همدان ،برادر قهرمان» همراه
بود دهها نفر شــهید شدند و این
روز بــه عنوان روز دانشآموز نام
گرفت
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تظاهرات و درگیری با مأموران پلیس کمکم به
خارج از دبیرســتانها کشیده شد و جنایات رژیم
شــاه باعث اتحاد دانشآموزان دبیرســتانهای
همدان شــد و در روز  30مهر با قــرار قبلی به
صــورت منظم و با ســرودن اشــعار انقالبی از
مدارس به سمت میدان امام راهپیمایی کردند

مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان تصریح کرد :بعد از
این واقعه تظاهرات و درگیری با رژیم شــاه به صورت روزمره
و همیشگی تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت و به منظور
مقابله با پلیس و دفاع از مردم گروههای مسلح شکل گرفت.
وی یادآور شــد :دو روز بعد از حادثه  30مهر حدود  6هزار
نفر از مردم مقابل دادگســتری تجمع و ضمن شعار علیه شاه
خواستار محاکمه عوامل سرکوب دانشآموزان شدند و ضمن
درگیری و شکستن شیشههای کیوسک راهنمایی و رانندگی
رسما نام میدان پهلوی را به «میدان امام خمینی» تغییر دادند.
کریمپور با تأکید بر اینکه دانشآموزان در همه صحنههای
قبل و بعد از انقالب نقش داشــتند ،افزود :دانشآموزان بعد از
پیروزی انقالب در دفاع از عزت ،شرف و اسالم ناب محمدی
به ویژه در هشت سال دفاع مقدس گوش به فرمان ولی فقیه
بوده و با تقدیم هزاران شهید در رکاب امام خویش جانبازی و
حماسهآفرینی داشتند.
وی خاطرنشــان کرد :اکنون که جبهــه فرهنگی و جنگ
نرم وجود دارد جوانان با حضور در جلســات قرآن و حلقههای
صالحین در یادگیری و نهادینه کردن ارزشهای اســامی و
انقالبی در تداوم و حفظ ارزشهای اســامی لحظهای تردید
به خود راه نمیدهند.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان اظهار کرد :حضور
پربرکــت جوانان در تمام صحنهها از جمله مراســم اعتکاف،
راهپیمایی  22بهمن و مسابقات علمی و قرآنی مشهود است و
مقام معظم رهبری نیز بارها به این موضوع اشاره و از جوانان
تفدیر نمودهاند.
آذین رضایی

حضور جوانان انقالب را
بیمه میکند

سیدسمیه جعفری

کارشناس مسائل سیاسی

از هنگام جرقههای آغازین انقالب اســامی
ایران در ســال  ۱۳۴۲امام خمینــی(ره) با دید و
بینــش عمیق خود در پاســخ به ســوالی دربارهٔ
ســربازان آنها را «اکنون خفتــه در گهوارهها»
معرفی میکند .در سالهای انقالب و آغاز جنگ
تحمیلی همان ســربازان مورد اشاره حضرت امام
بودند که در میدانهای ســخت جهاد و شهادت
حاضــر شــدند و بار اصلی انقــاب را بر دوش
کشیدند .طبق آمارهایی که اخیرا از میانگین سنی
شــهدای دفاع مقدس منتشر شــده  ۴۴درصد از
شهدا در ســن  ۱۶تا  ۲۰سال بودهاند .این اثبات
پیــش بینی حیــرت انگیز حضرت امــام درباره
جوانان انقالبی بود.
امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره
بر حضور و نقــش جوانان در عرصههای مختلف
انقالب تاکید داشــتهاند و آنان را ســرمایههای
اصلی کشــور میدانند .در طــول تاریخ انقالب
اسالمی ایران جوانان به خوبی پاسخ اعتماد امام
و رهبری را دادند و در میدانهای سخت جهاد و
شهادت با از خود گذشتگی و فداکاری راه را برای
انقالب باز کردند .جوانان در موقعیتهایی خود را
نشان دادند که اگر با رویههای منطقی و زمان بر
تصمیم گیری پیش میرفتند شــاید فرصت برای
پیروزی از دست میرفت .اما نشاط و شور جوانی
جوانــان مومن و آگاه در خدمــت اهداف انقالب
قرار گرفت و دشمن را ناامید ساخت .در اینجا به
چند واقعهٔ تاریخی اشاره میکنیم که نوجوانان و
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جوانان نقش مهم و قابل توجهی در آن داشتند و
بصیرت آنان با وجود سن کم چاره ساز بود.
قیام  ۳۰مهر  ۵۷در همدان
با آغاز ســال تحصیلی در مهر ماه  ۵۷التهاب
سیاســی کشور به مدارس و دانشــگاهها کشیده
شــد .در پی واقعهٔ آتش سوزی و حمله به مسجد
جامــع کرمان ،دانش آموزان دبیرســتان دخترانه
پروین اعتصامی همدان از مدرســه خارج شده و
تظاهرات کردند .این تظاهرات منجر به درگیری
با مأموران رژیم شــاه شــد و پس از آن مردم با
شــنیدن خبر درگیــری دختران دانــش آموز به
خیابانها ریختند .به گفتهٔ شــاهدان  ۱۵۰۰۰نفر
به این تظاهرات پیوستند .حضور دانش آموزان و
شــجاعت آنان باعث اتحاد و هم دلی تمام مردم
همدان در مبارزه با رژیم شــاه شد .خون شهدای
این تظاهرات شور انقالب را تا پیروزی در همدان
زنده نگه داشــت .حضرت امام خمینی(ره) که در
پاریس به ســر میبردند حمایت خود را از مردم
همــدان اعالم کردنــد .قیام دانــش آموزی ۳۰
مهر همدان ســرآغازی بر شــور و هیجان دانش
آموزان سراسر کشــور شد به طوری که چند روز
بعد تظاهرات گستردهٔ دانش آموزان و دانشجویان
تهران را در  ۱۳آبان  ۵۷به دنبال داشت.
تظاهرات  ۱۳آبان ۱۳۵۷
در این روز هزاران دانش آموز نوجوان پس از
تعطیلی کالسهای درس به سوی دانشگاه تهران
حرکت کرده و در زمین چمن دانشــگاه تحصن
کردند .از نزدیک ظهر درگیری بین مأموران رژیم
شاه و دانش آموزان و دانشجویان آغاز شد .در این
روز  ۵۶نفر شهید و صدها تن مجروح شدند .امام
خمینی(ره) که به شدت متاثر شده بودند در پیامی
خطاب بــه دانش آموزان و دانش جویان
فرمودند ...« :عزیزان من صبور باشــید،
کــه پیروزی نهایی نزدیک اســت و خدا با
صابران اســت ...ایران امروز جایگاه آزادگان
اســت ...من از این راه دور ،چشم امید به شما
دوختهام ...صدای آزادیخواهی و استقاللطلبی
شما را به گوش جهانیان میرسانم».
یوم ا ۱۳ ...آبان ۵۸
دانشجویان دانشــگاههای مختلف با یکدیگر
همراه شده و به ســفارت آمریکا در تهران حمله
کردند .با وجود مقاومت محافظان ســفارت خانه
این محل به اشغال دانشجویان در میآید و دهها
ســند مهم در زمینه جاسوســی و ارتباط آمریکا
با عناصر خائن به دســت میآیــد .حضرت امام
خمینی(ره) هوشمندانه این حرکت را انقالب دوم
و مهمتر از انقالب در سال گذشته میدانند و آن
را تایید میکنند .این حرکت که از ســوی جوانان
انقالبی مدیریت و هدایت میشد صحنهٔ نمایش
اوج استکبارستیزی جوانان انقالبی ایران بود.
مقابله با ضد انقالب در سراسر کشور
از همــان ابتدای پیروزی انقالب عناصر خائن
و وابســته به دشمن تالش کردند تا به بهانههای
قومی و مذهبی در نقاط مختلف کشــور آشــوب
به پا کننــد که ایــن حرکت آنها بــا مقابله و
فداکاری جوانان انقالبی در قالب ســپاه پاسداران
و کمیتههــای انقالب ناکام ماند .به ویژه اعضای

کمیتههای انقالب در شهرهای مختلف را جوانان
تشــکیل میدادند .جوانانی که تا چندی پیش در
کالسهای درس دبیرســتان و دانشگاه بودند اما
با رها کردن زندگی روزمــره خود و فداکاری در
عرصههای نبرد کشــور را از خطر تجزیه مصون
نگه داشــتند .کردســتان ،گلســتان ،مازندران،
خوزستان و سیستان و بلوچستان عرصهٔ درگیری
تجزیه طلبان با جوانان کمیتههای انقالب و سپاه
بود.
دفاع مقدس
هر چند جنگ تحمیلی برای کشــور ما بسیار
دردناک و غم انگیز بود ،برکات و نکات مثبتی نیز
در خود داشت .جوانانی که هیچ تجربهای از جنگ
نداشــتند با هوش و درایت باالی خود تبدیل به
فرماندهان بزرگ نظامی شــدند و جنگ ساالران
دنیا را شــگفت زده کردند .عــاوه بر فرماندهان
جوان دوران دفاع مقدس که بسیاری از آنان امروز
در بین ما نیستند ،رزمندگان کم سن و سال زینت
بخش جبهههای نبرد بودند .نوجوانی و ســن کم
حریف فرزندان این مرز و بوم نبود و بســیاری از
نوجوانان با دســت بردن در شناسنامه خود راهی
جبهه شدند.
غائلهٔ  ۱۸تیر ۱۳۷۸
پس از پایان جنگ تحمیلی دشمن تالش کرد
با استفاده از نفوذ در عرصههای مختلف اقتصادی
و فرهنگی جای پایی برای خود باز کند .دشــمن
که جوانان کشــور را در میدان نبــرد آزموده بود
متوجه شــد در صحنه نبرد مســتقیم ملت ایران
هرگز تسلیم نخواهد شد .برنامه ریزی برای مقابله
با جمهوری اســامی از درون با استفاده از تهاجم
فرهنگی آغاز شــد ۱۸ .تیرمــاه  ۱۳۷۸تبلور ارادهٔ
دشــمن برای بر هم زدن نظــم و ثبات در داخل
جمهوری اســامی بود .در پی اعتراض برخی از
دانشــجویان به سرعت هستههای ضد انقالب به
معترضین پیوســتند و نظم و امنیت سراسر تهران
را بــر هم زدنــد .در این ماجرا نیــروی انتظامی
متحمل آســیبهای فراوانی شد اما ورود جوانان
مومن و انقالبی برای دفاع از انقالب موازنهٔ نیرو
در صحنه را تغییر داد .در چند روز درگیری حامیان
انقــاب با ضد انقالب در تهــران ،جوانان مومن
پا پس نکشیدند و ســیل حضور مردم در  ۲۳تیر
ماه  ۱۳۷۸در حمایــت از نظام پایداری آنان را به

پیروزی رساند.
فتنه ۸۸
با برنامه ریزی و هدایت دشمنان قسم خورده
انقالب حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری
در سال  ۱۳۸۸به فتنهای در سراسر کشور تبدیل
شــد .در طول  ۸ماه جهاد مقدس که ضد انقالب
قصد داشت با بر هم زدن نظم عمومی ،نافرمانی
مدنی و حمله بــه نهادهای انقالبی به خیال خود
کار را برای همیشه تمام کند ،جوانان انقالبی باز
هم ولی فقیــه را تنها نگذاشــتند .در طول فتنه
بسیاری از خواص و انقالبیون سابق نیز یا در برابر
والیت فقیه قرار گرفتند یا از ساکتین فتنه بودند،
تا جایی که جوانان مدام بصیرت را به آنان یادآور
میشدند .عاشورای سال  ۸۸و بیحرمتی به عزای
امام حسین(ع) باعث میشــود این بار هم عموم
مردم در  ۹دی ماه شــور جوانی پیــدا کنند و به
خیابانها بریزند.
جوانی مترادف با شور و نشاط و انگیزه و امید
به آینده اســت .خمود و سستی و رکود در جوانان
و نوجوانان دیده نمیشــود .در پایان به ســخنان
مقام معظم رهبری اشــاره میکنیم که جوانان را
محور حرکت جامعه میدانند« :جوان درهر جامعه
و کشوری ،محور حرکت است .اگر حرکت انقالبی
و قیام سیاســی باشد ،جوانان جلوتر از دیگران در
صحنهاند .اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی
باشد ،باز جوانان جلوتر از دیگراناند و دست آنها
کارآمدتر از دســت دیگران است .حتی در حرکت
انبیــای الهی هم  -از جمله حرکت صدر اســام
 محور حرکــت و مرکز تالش و تحرک جوانانبودند».

در طــول تاریــخ انقالب
اســامی ایــران جوانان به
خوبی پاســخ اعتمــاد امام
و رهبــری را دادنــد و در
میدانهــای ســخت جهاد و
شــهادت با از خود گذشتگی
و فداکاری راه را برای انقالب
باز کردند.

