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لبیک یا حسین

دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت اوج ارادت خود به خاندان رسول گرامی اسالم 
را در ایام محرم به ویژه عاشــورای حســینی به نمایش می گذارنــد. 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 نقش گذاری در تبیین جامع تر آن مؤثرتر از قبل شــکل گرفته اســت. انقالب اسالمی خود یکی از 
جلوه های اثرپذیری است که بعد از چهارده قرن آحاد یک جامعه تحت تعلیم مردی آزاده و درس خوانده فرهنگ 
عاشورا قیام می کند. 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« )نهج البالغه، خطبه 187(

»به راستی که مثل من در میان شما همچون چراغی در تاریکی است. هرکه در روشنایی آن درآید، از نور آن 
بهره مند می شود.«

مردم شــریف همدان به حق در این بیداری به خوبی درخشــیدند و تاریخ به خوبی گواه این نقش آفرینی ها 
می باشــد. از وقایع آن دوران که شــاید یکی از ماندگارترین آن 30 مهر بود، فرزندان برومند این دیار که درست 
حریــت و غیرت را در مجالس ســوگرای های اباعبدا... در کنار پدران و مــادران بیدار در اوج مظلومیت فراگرفته 
بودند. صفحه ای از تاریخ انقالب اســالمی 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 می گردد.
امروز پدران و مادران جامعه این ضرورت انس به ســیره اهل بیت را بیش از پیش در زندگی خود احســاس 
می کنند. خطرهایی که هر روز پیش از گذشــته با رنگ و لعاب های متنوع از بیخ گوش فرزندان آن ها می گذرد و 

در جهت به دام انداختن این میوه های زندگی آنها می باشند.
فراوان مکرهای دشــمنان قسم خورده، برای به تور انداختن نونهاالن، نوجوانان و جوانان مشاهده شده است و 
روز به روز پیچیده تر شــدن دسیسه های آنان را می بینیم و می شنویم. و بزرگ  ترین خط احساس ناامیدی و ناتوانی 

در مقابله با این دشمنی ها است و از آن بدتر عادی شدن نسبت به این توطئه ها در محیط پیرامون خود است.
پدران و مادران به خوبی می دانند فرهنگ جامعه ای که ریشــه در زوایای تربیتی حسین بن علی)ع( داشته باشد 
گام به گام برنامه های عملی خود را با سبک زندگی او زینت بخشیده و بر مبنای آموزه های او استوار می سازد تا 

شیرمردان و شیرزنانی در این دامان رشد یابند که مایه افتخار خود و جامعه گردند. همان طور که
امام رضا می فرمایند:

به واســطه ماست که درهای رحمت آســمان باز و بسته می شود و زمین گیاه را برای شما 
می رویاند و آسمان باران را برای شما می بارد. به برکت ماست که شما در دریا از غرق شدن 
و در خشکی از سوختگی نجات می دهد و به یمن ماست که در حیات و ممات شما و در قیامت 
و محشــرتان و در عبور از 
پل صراط و هنگام محاسبه 
به  به بهشــت،  عمل ورود 

شما سود می دهد.
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از دسترسئ بیگانه    
به ذهن فرزندان 
خودمان نگرانیم

در مورد تعریف تعلیم و تربیت تعاریف و نظریه های گوناگونی از سوي صاحب نظران این علم 
)یا فن( بیان شده است که در این میان سخنان رهبر انقالب در مورد تربیت و پرورش کودکان 
و نوجوانان همچون ُدّر گرانبهایي اســت براي والدین و مربیان و کساني که به نوعي با تربیت 

کودکان و دانش آموزان ارتباط دارند.
 مقــام معظم رهبــري تربیت را اینگونه تعریف مي کنند که تربیت به معنای رشــد و نمو و 
حرکت هر شــیء به ســمت هدف و غایتی است که آن شــیء کمال خود را بازمی یابد به این 
ترتیب، تربیت یعني شــکوفایي استعدادها، و این، معنای وسیعی را دربرمي گیرد که شامل بروز 
ســالمت 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 می شود. 
تربیت پیش از تعلیم انســان را به حرکت درمی آورد اگر تربیت نباشــد، 

بصیرت انسان به کمک او نمی آید
عالوه بر شــمول اهداف تربیت، قلمرو تربیت از حیث افراد نیز گسترده است و پرورش همه 
جانداران را در بر می گیرد درحالی که 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 می فرماید: 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 تربیت های 
اخالقــی، تربیت های دینی و ... می شــود و تأکید رهبر معظم انقالب از ســویی اهتمام به امر 
آموزش و از ســویی دیگر به آمیختگی و همراهی تعلیم با تربیت است و مي فرمایند: 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 درمی آورد اگر تربیت نباشد، بصیرت انسان به کمک او نمی آید.

معظم له درباره تربیت کودکان و نوجوانان مي فرماید: حقیقتًا باید بگویم که اگر مسئوالن 
امور فرهنگی کشــور بخواهند مسئله کودك و نوجوان را آن چنان که هست، مورد اهتمام قرار 
دهند، من خیال می کنم خیلی از آنهایی که مســئولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به 
این مسئله بپردازند. امروز قضیه تربیت کودك و نوجوان، با گذشته های دورـ  حتی با گذشته های 
نه چندان دور، مثاًل با بیســت سال پیش ـ خیلی تفاوت کرده است. ما می خواهیم از این نسلی 
که امروز مثل ماده خامی و مثل ذخیره ای در اختیار یکایک ماست، چه ساخته شود؟ آینده ای را 
که آنها خواهند ساخت و پرداخت و پیش برد، چگونه تصویر کرده ایم؟ اگر حقیقتا به آرمان های 
اســالمی و ملی و عظمت ایران و ایرانی و جبران راهی که دست های استبداد سیاه در این صد 
وپنجاه سال، دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است، فکر می کنیم؛ اگر اینها برایمان مهم 
است و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت می دهیم، پس بایستی به تربیت کودك و نوجوان 
خیلی بپردازیم، درباره آن خیلی فکر کنیم و اهمیت آن را خیلی بشناســیم؛ که احساس می کنم 

برای برخی از مسئوالن امور فرهنگی ـ دست اندرکاران ـ مسئله به این شکل مطرح نیست!
امروز کودك ماـ  چه برســد نوجوان، آگاهی و هوشــیاری ای دارد که داده تردیدناپذیر جو و 
فضای انقالب است. در گذشــته این آگاهی ها، این آزادی ها و این روح استفهام و این میل به 
دانستن، نبود. دسترسی هایی هم وجود دارد که در واقع دسترسی کودك ما، یک منبع فرهنگی 
نیســت, بلکه با دید درست، دسترســی مراکز هدایت کننده فرهنگ در سرتاسر دنیا برای القای 
مقاصد اســتعماری به کودك 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 بی عالقه) از اینکه 
دیگر کمتر نیست( حرف می زنیم، بعضی خیال می کنند که ما از دسترسی های فرزندان خودمان 
ناراحت و نگران هســتیم یا شــکایتی داریم. می گویند: »آقا! جوانند، بگذارید بفهمند!« کأنّه ما 
می خواهیم 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 

می توانیم. من اعتقاد دارم ما می توانیم بهتر، عینی تر، دقیق تر و سریع تر کار کنیم و نگذاریم.

و  کودکان  روی  بر  کار 
حقیقت  در  نوجوانان 

برای  آینده،  برای 
برای  خانواده هــا، 
کشور و تاریخ است

من به شما عرض کنم که شما مربی عزیز، شما که در کتاب خانه با کودك مواجه می شوید، 
شــما که قصه می گویید، شما که کتاب می فروشید، شما که کتاب می خوانید و شما که در کار 
هنری و آفرینش هنری خودتان، آن کودك را مخاطب قرار می دهید، بدانید که االن درســت 
روی نقطه اصلی و اساســی حرکت می کنید. شما درست آن کاری را که باید انجام گیرد انجام 
می دهید. آن کسی می تواند 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 می کنید. 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 خانواده ها، برای کشور و تاریخ است.
سعی کنید بچه ها را با ایمان کنید

ســعی کنید بچه ها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا، ایمان بــه حقیقت مطلق و ایمان به 
اسالم. اگر این بچه ها باایمان پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، 

در آینده می شود از آنها هر شخصیت عظیمی ساخت و برای هر کاری 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 بچه ها تقویت کنید. این اولین نقطه است.
البتــه آن وقت می توان 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 

می کنید برای این بچه و برای شخصیت او الزم است، بر محور ایمان بتنید.
ما باید به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمان اهتمام بورزیم

ما باید به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمان اهتمام بورزیم. اگر توانستیم هویت 
انسانی این کودك را از آغاز کودکی شکل بدهیم و خلقیاتی را در آن به وجود بیاوریم، این برای 
همیشــه به درد خواهد خورد. عوارضی وجود دارد، معمواًل این عوارض اخالقیات را تحت تأثیر 
قرار می دهد؛ اما اگر چنانچه شــخصیت کودك از آغاز ســاخته شد و شــکل گرفت، تأثیرات 

عوارض کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد.

کودک از اول کودکی باید عادت کند به فکر کردن، عادت کند به خردورزی
امروز در کشــورهای پیشــرفته  مادی دنیا، یکی از کارهای اساســی و یک رشته  مهم، 
تدریس فلسفه برای کودکان است. خیلی ها در جامعه  ما اصاًل تصور نمی کنند که برای کودك 
هم فلســفه الزم اســت. فلسفه شکل دادن فکر اســت، یاد دادِن فهم کردن است، ذهن را به 
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؛ یعنی کودك از اول 

کودکی عادت کند به فکر کردن، عادت کند به خردورزی؛ این خیلی مهم است. 
ما باید کودک را با اعتمادبه نفس و باور به هویت خود بار بیاوریم

ما باید کودك را از آغاز دارای اعتماد به  نفس و باور به هویت خود بار بیاوریم. البته این 
مخصوص کودکان دبســتانی نیســت؛ در دبیرستان هم همین هســت، در دانشگاه هم همین 
هست. در کشور ما متأسفانه فرهنِگ کاماًل منحرفی از گذشته پایه گذاری شده، که هنوز آثارش 
از بیــن نرفته – با این همــه تبلیغاتی 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 ریشه کن نشده و وجود دارد؛ این به دلیل نبود خودباوری است
در آخر عرض مي کنم که با هّمت بلند، ان شاءا... همه  دشواریها برطرف خواهد شد و خداوند 
به شما توفیق خواهد داد. چون در راه خداست و کار بزرگ است، ان شاءا... موّفق خواهید شد.

والّسالم علیکم و رحمةالَلّ و برکاته. 

ســعى کنید بچه ها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا، ایمان به حقیقت 
مطلق و ایمان به اسالم. اگر این بچه ها باایمان پرورش پیدا کردند 
و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، در آینده مى شود 

از آنها هر شخصیت عظیمى ساخت و براى هر کارى مناسبند.

بایستى به تربیت کودک و نوجوان خیلى بپردازیم، درباره 
آن خیلى فکر کنیم و اهمیت آن را خیلى بشناسیم؛ که احساس 
مى کنم براى برخى از مسئوالن امور فرهنگىـ  دست اندرکاران 

ـ مسئله به این شکل مطرح نیست

سخنان رهبری در دیدار مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1۳77/۲/۲۳
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اگــر  تربیت موجود درمدرســه و خانه همدیگر را 
پیدا می کنند کنند فرزندانمان مشکل هویت  نقض 

ســید نورالدیــن فاضل زاده 
فرهنگــی مجتمــع  معــاون   ،
آموزشــی شــهید محراب آیت 
ا...مدنــی و رئیس انجمن علوم 
تربیتی اســتان همدان،  با بیان 
وظایــف انجمن هــای مدارس 
موجود  وضعیــت  به  توجــه  با 
در جامعــه گفت: ایــن مطلب 
را می تــوان از دو جهــت نگاه 
و  ســاختاری  نگاه  یکــی  کرد 

تشکیالتی و اداری که شــاید بتوان کفت از این جهت برنامه ها 
و اهداف به خوبی تعریف شــده و اگر انجمن های اولیا و مربیان  
در مدارس در مســیر  فرآیند آموزش و پرورش و تربیت فرزندان 
گام بردارند  به رســالت خود که همــان حضور در برنامه ریزی ها 
و ارائه رهنمودهای تازه در امور آموزشــی و پرورشی است عمل 

ایفا نماید.  کرده و می توانند نقش موثری 
وی افــزود: در دیــدگاه دوم نمی توان برنامه یکســان و یک 
نواختی برای تمــام انجمن ها تعریف کرد زیرا هر انجمن با توجه 
به بافت اجتماعی و محیطی و درك شــرایط موجود از آموزشگاه 

بایــد اقدام به تصمیم گیری و برنامه ریزی نماید.
 فاضــل زاده 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 فعالیت های انجمنها  و اکتفا کردن به پاسخ نامه ها، 
انتخابــات  صوری در مدارس، نگذاشــتن وقت کافی از ســوی 
اعضــای انجمن برای حصــول نتیجه و... از مــوارد ناکارآمدی 

انجمن هاست. 
رئیس انجمن علوم تربیتی اســتان همدان در پاســخ به سوال 
ضرورت هماهنگی های خانواده و مدرسه گفت:  دانشمندان علوم 

هفته پیوند، پیوند فرهنگ سازي 
دیني خانه و مدرسه

تربیت، امر خطیر و مهمی اســت که عناصر بسیاری در آن دخیل اند. 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 شکل گیری شخصیت اجتماعی کودکان 
و نوجوانان دارد، احساس مسئولیت و توجه والدین 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 که از 24 تا 30 مهرماه نامگذاري شده است، 
بهترین و مناســب ترین فرصت برای فراهم کردن زمینه های تحقق همکاری و هم دلی 
میان خانه و مدرسه است. انجمن اولیا و مربیان تجلی پیوندی است که برای مشارکت 
در امر تربیت فرزندان، بین اولیا و مربیان انجام می گیرد. این انجمن در نظام آموزش 
و پرورش کشور، مسئول آشنا کردن و آموزش اولیای دانش آموزان به منظور تقویت 
اطالعات تربیتی و آگاهی آنهاست، تا از این طریق والدین در رفتار با فرزندان خویش، 
هماهنــگ و هم ســو با برنامه های آموزش و پرورش عمل کننــد و میزان تأثیر برنامه 

های آموزشی افزایش یابد.
 در ســایه پیوند اولیا و مربیان، باید به جلب مشارکت و همکاری صمیمانه پدران و 
مــادران بپردازیم و از توانایی های فکری و علمــی و تخصصی آنان برای تربیت هرچه 
بهتر فرزندان بهره مند شــویم.  البته مراد از مشــارکت نیز صرفا مشــارکت مادی و 
کمک های مالی اولیا نیســت. شــاید مشــارکت مادی، کمترین مشارکتی است که مورد 
توقع اســت بلکه عمده ترین 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 مســتحکم تر و از مشکالت دستگاه تعلیم و 

تربیت کشور، به میزان چشم گیری کاسته خواسته شد.
براین اساس با چند تن از معاونان پرورشي- فرهنگي و مشاوران تربیتی مدارس 

مجتمع علمی گفتگو کردیم:

گزارش

مطمئن ترین و موثرترین روش مبارزه با رفتارهای نامطلوب کودک، گسترش دادن و استوار ساختن خواسته ها و 
اندیشه های نیک در اوست.ریشه اغلب رفتارهای نامطلوب در اندیشه های نادرست نهفته است. بنابراین آنچه که 

هستیم براساس اندیشه  ای که ورزیده ایم،  ساخته و پرداخته می شود خوب است نیک اندیشی را در فرزندانمان پرورش 
دهیم که اگر نیک بیندیشند نیک عمل خواهند کرد و نیک خواهند زیست.

استادعبدالعظیم کریمی در کتاب کودک،تربیت، زندگی،ج1
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تربیت، امر خطیر و مهمى است که عناصر بسیارى در آن دخیل اند. 
این مسئولیت سنگین، به تنهایى و بدون یارى و مساعدت اولیا، به 

انجام نخواهد رسید

تربیتی رفتار را به سه عوامل وراثت، محیط و خود یا اراده مرتبط 
می داننــد که عامل وراثت عاملی درونی اســت که با تولد ارتباط 
آن قطع می شــود و عامل محیط )خانه و مدرسه ( جایی که مدت 
رشــد و نمو ما طوالنی است و در این محیط  شخصیت ما شکل 
می گیرد و اگر بین این دو تعارضی باشــد و همدیگر را نقض کنند 

می کنند. پیدا  هویت  مشکل  فرزندانمان 
وی با بیــان اینکه هماهنگی بین شــیوه های تربیتی خانواده 
و آمــوزش و پــرورش امری ضروری اســت که غفلــت از این 
مهم عواقــب ناگواری دارد ابراز داشــت: بی شــک برنامه ها و 
تصمیم گیری های انجمن ها  از طریق آموزش خانواده و برگزاری 
کالس های آمــوزش مهارت های زندگــی و... فرصت حضور و 
هماهنگی بین اولیــا  و مربیان را فراهم می کند و این کار منجر 
به  رشــد و تربیت افراد الیق و مفید جامعه و پیشرفت تحصیلی 

می نماید. را محقق 
 فاضل زاده به شاخصه ها 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 خط و مشی مدیران 
و انجمنها را به خوبی مشــخص کرده و در کالم او برنامه ریزی، 
ســازماندهی، مشورت، همآهنگی، نظارت و... به چشم می خورد. 

وی گفت: تزکیه و تهذیب نفس و رشد فضائل مکارم اخالقی 
براســاس ایمان و اعتقاد و عمل به دســتورات الهی، علم آموزی 
و افزایش آگاهی های 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 خانواده ها )داشــتن برنامه مدون و اجرایی( در تربیت 
فرزنــدان و ارائــه الگوی عینــی و عملی  از ائمــه معصومین از 

شاخصه های کلی در امر تربیت است.

داشــتن مربیان خالق و دارای فکــر می تواند 
خانواده ها را در امور مدرسه دخیل کند

در ادامــه محمد یادگاری، 
علمی،  پسرانه  دبستان  مشاور 
با اشــاره بــه لــزوم دخالت 
مدرســه  امور  در  خانواده هــا 
و خواســتن ارائــه جزئیات از 
به  باید  آنان، گفــت:  ســوی 
که  مربیان  و  اولیــا  انجمــن 
نماینده عــده ای از خانواده ها 
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 ارتباط گیری مربیان و معلمان 
با اولیای دانش آموزان بســیار حائز اهمیت است و داشتن مربیان 
خالق و دارای فکر می تواند خانواده ها را در امور مدرســه دخیل 

کند.
یــادگاری با بیان اینکه دخالت خانواده ها در مســائل اخالقی، 
رفتاری، ســالمت 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 خانواده ها دعوت می کند تا از نزدیک نســبت به 

امور مدرسه اطالع پیدا کنند.
وی بــا بیان اینکه مدیران، مربیان و دبیران در حوزه مســائل 

دینی بســیار نقش آفرین هستند، ابراز داشــت: موفقیت در همه 
عرصه ها 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 تحــرك و پویایــی در مــدارس بــا 
مشــارکت خانوداه هــا اشــاره کرد و گفــت: امروز بــا توجه به 
واقعیت هــای 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
تربیتی- فرهنگی دبیرســتان دخترانه  لیال فرهادی، معــاون 
علمــی، با بیان اینکه برنامه های تربیتی و آموزشــی مدرســه و 
خانه، چنان چه در اسلوب و روشــی هماهنگ پیش نرود، دانش 
آموز در ســالمت کامل روح و روان و اعتقاد رشد نمی کند گفت:  
این کودك یــا نوجوان در الگو گیری از خانواده و مدرســه دچار 
تحقیر شــده  و تداوم این گونه رفتار موجب افسردگی و تعارض 

نقش دانش آموز می شود.
وی هماهنگــی این دو کانــون مهم را باعث رشــد و تعالی 
فکــری و اخالقی دانش آمــوز 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 واقعیت های جامعه 
کنونی چون وارد شــدن کــودکان و نوجوانان در فضای مجازی 
اســتعداد و توانایی های آنها را در مسیر درست هدایت کنند تا به 

بیهودگی نرود و با مدرســه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هرگاه دانش آموزی فعالیت والدین خود 
و حضورشــان را در امور مدرســه می بیند احساس رضایت خاطر 
بیشتری از محیط مدرســه خواهد داشت خاطرنشان کرد: به این 
دانش  آموز القا می شــود که مدرسه و خانه در یک جهت بوده و 
اطالعات بی واســطه و آزادانه ای بین والدین و مدرسه رد و بدل 

خواهد شد.
فرهادی با بیان اینکه در اینجاســت کــه نقش اولیا و مربیان 
پررنگ می شــود،گفت: اولیــای منتخب در انجمــن باید بتوانند 
نیازهــا و مطالبات دانش آموزان 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 بکار گیــری روش هایی افراطی و 
تفریطی تربیتی، یا بســیار مستبدانه فرزند خود را کنترل می کنند 
و یا بصورت آزادنه بی قید و شرط رها می سازند و یا در مشکالت 

آنهارا دخیل می سازند. و مشاجرات 
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 تعیین نشــده 
و اســترس زا ، کامــال متفاوت خواهد بود و انجمــن باید به این 
موضــوع دقت کنــد و سیاســتهای کاری اش و برنامه هایش در 

جهت نیازها و تفاوتهای قشــر مخاطب باشد.
فرهــادی با بیان اینکه باید با پســران و دختــران به گونه ای 
رفتار شــود تا باعث تقویت و پررنگ تر 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 بهره گیری از شیوه های خاص آن را اصالح 

و خاموش  کنند.

از دالیل عدم توفیق تربیتی والدین  عقب ماندگی 
زمانی از بچه ها است

تربیتی  مشــاور  ثابتی،   هادی 
و مدرس معــارف دینی دوره اول 
اشاره  با  متوســطه مجتمع علمی، 
بــه الگوی تربیتــی والدین اظهار 
کرد: با توجه بــه تحوالت جامعه 
تکنولوژی های  لحــاظ  بــه  چــه 
آموزشــی و چه تحول در مسائل 
اخالقی- رفتــاری بچه ها، والدین 
باید نسبت به نسل گذشته آگاهی 

خود را ارتقاء دهند.
وی تصریــح کرد: والدینی موفق تر هســتند که با رســانه ها، 
وســایل ارتباط جمعی، تکنولوژی آموزشی و شبکه های آموزشی 

باشند. داشته  کامل  آشنایی 
مسئول اســبق دبیرستان شاهد ابن ســینا یکی از دالیل عدم 
توفیق تربیتی والدین را عقب ماندگی زمانی از بچه ها دانســت و 
گفت: در دنیای کنونی بچه ها آشــنا با شبکه مجازی و تکنولوژی 
روز هســتند و والدینی که آگاهی ندارند، نمی توانند نقش هدایتی 
فرزندان خود را به خوبی داشــته باشــند و این آگاهی اولین نکته 

است. تربیتی 
ثابتی خاطرنشــان کــرد: دومین نکته تربیتی آگاه و هوشــیار 
بودن در تمام زمینه ها نســبت به کودك، نوجوان و جوان اســت 
بــه طوری که والدین به تناســب ســن فرزنــد از نیازهای آنها 
شــناخت داشته باشــند، زیرا اینگونه بهتر می توانند درك کننده و 

باشند. خود  فرزندان  هدایت کننده 
این کارشــناس  تربیتی با اشــاره به ویژگی هــای الگوهای 
تربیتی اظهار کرد:  الگوهای تربیتــی باید در مرحله عمل تجلی 
پیدا کند زیرا فرزندان آنگونه که والدین هســتند، تربیت می شوند 

والدین می خواهند. آنگونه که  نه 
این مشاور تربیتی بیان کرد: بچه ها از ابتدا به شکل الگوگیری 
بار آمده و بر این اســاس تنها با نصیحت تربیت نمی شــود و باید 

 الگوهــاى تربیتــى بایــد 
در مرحلــه عمل تجلــى پیدا 
کند زیــرا فرزنــدان آنگونه 
تربیت  هســتند،   والدین  که 
که  آنگونــه  نــه  مى شــوند 

مى خواهند. والدین 

کسی که خویشتن را در موضع رهبری مردم قرار می دهد 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 تربیت کننده و آموزاگر 
خویشتن باشد، بیش از معلم و مربی مردمان،  سزاوار ستایش و احترام است.
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آنها داشته باشند. با  رفتار صحیحی را 
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 
گونه ای  باشــد که فرزند احساس رهایی نکند و بداند که همیشه 

او هستند. برای  والدین مراقب مهربانی 
ثابتی به ضرورت هماهنگی خانواده ها با مدارس در پیشــرفت 
دینــی دانش آموز تأکیــد کرد و گفت:  اولیای مدرســه و اولیای 
دانش آموز 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 می تواند برای دانش آموز موثر باشــد.
ثابتی به وظایــف انجمن های اولیا و مربیــان با واقعیت های 
کنونی جامعه اشــاره کــرد و گفت: انجمن ها جــدای از والدین 
نیســتند اما قبل از ســایر والدین باید مجهز بــه اصول تعلیم و 

تربیت و دانش روز بوده و یاری رســان مدرسه باشند.

در امر تربیت دینی ارتقای ســطح معرفت و بینش 
دینی  مربي مهم است

همچنیــن محمدرضا اظهري، 
فرهنگــي  پرورشــي-  معــاون 
اینکه  بیــان  با  علمي،  دبســتان 
فرزنــدان   تربیتــی  مســئولیت 
مســئولیتی مشــترك 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 کودك روش های یکســانی را به 
کار گیرند. اگر این هماهنگی بین خانه و مدرســه نباشد، کودك 

دچار سردرگمی می شود.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر  تعــداد زیادی از خانواده ها 
نقــش حمایتی از دانش آموزان را دارنــد تأکید کرد: حمایت همه 
جانبــه از فرزندان باعث مي شــود که آنها هرگــز مهارتي را در 
برخورد با مشــکالت و مخاطرات پیش روي خود کسب نکنند و 
همیشــه وابسته به والدین باشند که این یک آسیب 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 دانش آموزان در مدارس هســتند گفت: افراد در انجمن اولیا 
و مربیان باید توانایی انتقال مفاهیم را به دیگر خانواده ها 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 پذیرفتن 
واقعیت های تلخ جامعه چون جنــگ نرم،  اعتیاد،  خطرات موجود 
در فضای مجازی و... مي توانــد به دنبال ارائه راهکارهای خوب 

باشند. و سازنده 

اعضاي انجمن باید به مســائل آموزشي و تربیتي 

عالقمند و آگاه و نیز کمک کار مدرسه باشند
معاون  نیــک،  منصــور وحیدی 
تربیتــی- فرهنگی دوره متوســطه 
اول مجتمــع علمی با بیان اینکه در 
ورود  مربیان  و  اولیا  انجمن  جلسات 
در مباحث تصمیم سازي مهم است، 
گفــت:  تامیــن مشــارکت فکري، 
اولیا  آموزشــي  و  عاطفي  فرهنگي، 
در تقویــت، هماهنگي، همســویي، 

تربیتي و آموزشــي خانه و مدرسه ، بســیار مهم و برنامه ریزي و 
تشکیل جلســات عمومي در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

وي بــا بیان اینکه اعضاي انجمن باید به مســائل آموزشــي 
و تربیتــي عالقمنــد و آگاه و کمک کار مدرســه باشــند، گفت: 
همــکاري و مشــارکت عمومي در اجــراي امور مدرســه مانند 
برگزاري اردوهاي آموزشــي و تربیتي براي دانش آموزان مهم و 
مدنظر اســت و مي تواند در پیشبرد اهداف مورد نظرکمک شایاني 

کند.
این معاون پرورشــی با اشــاره به ضرورت هماهنگي بیشــتر 
میان خانواده  و مدرسه در راســتاي رفع مشکالت دانش آموزان، 
گفت: از آنجا که مشــکالت بســیاري در بحث تهاجم فرهنگي 
علیــه نوجوانــان و جوانان در جامعه احســاس مي شــود نیاز به 

هماهنگي بیشــتر در حل مسائل تربیتي و آموزشي است.
وحیدي هدف از تربیت انسان را به کمال رسیدن و قرب الهي 
دانســت، گفت: براي رســیدن به این معیارها باید در زمینه هاي 
اعتقادي، اخالقي، اجتماعي و فرهنگي الگوهاي برتر ایجاد شــود 

و آن الگوها برای دانش آموزان معرفی و تبیین شــود.
وي در پایان گفت: تقویت روحیه حقیقت جویي، خداشناســي، 
ایمان به خدا را مي توان با اســتفاده از اصول تربیتي و شــرایط 

روحي و سني در دانش آموزان ایجاد کرد.

اولیا اشــتباهات احتمالی را به مدرســه منتقل و با 
پیشنهاد اصالحی در حل مشکالت کمک کنند

در ادامه علیرضا امینی تبار، معاون تربیتی- فرهنگی دبســتان 
پســرانه علمی، با بیان اینکه بسیاری از منتخبان و راه یافتگان به 
انجمــن اولیا و مربیان با آئین نامه ها آشــنایی ندارند، اظهار کرد: 
احســاس وظیفه در مقابل کل دانش آموزان و نگاه کالن به کل 
مدرســه، انتقال مطالبات انجمن و بالعکس انتقال خواســته های 

اولیا از جمله وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان اســت.
وی با اشــاره به ایجاد هماهنگی تبلیغی بین آموزه ها در خانه 
و مدرســه و جلوگیری از جوسازی و شایعه پراکنی احتمالی برخی 

اولیا بــه عنوان دیگر وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان گفت: 
در صورت عدم هماهنگی آموزه ها 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 نظر ســنجی 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 

کنند. حل مشکالت کمک 
وی در خصوص تفاوت سیاســت های برنامه های 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.
امینی تبار خواســتار همکاری 
مختلف  بخش هــای  در  والدین 
با مدرســه شــد و اظهــار کرد: 
بسیار  درس  برای  اولیا  متأسفانه 
هزینه می کننــد اما در خصوص 
بحــث دینی کمتر، که با رشــد 
دانش آموز مشــکالتی در درجه 
و سپس  خانواده  برای  نخســت 

می شود.  ایجاد  جامعه 
وی بــا بیان اینکــه موفقیــت برنامه ها 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 دانش آموزان موثر باشند.

مشــارکت والدین و مدرسه باعث آموزشی پویاتر، 
تربیتی کاراتر و نسلی تربیت یافته تر خواهد شد

در نتیجــه خانواده ها می توانند با هماهنگ ســاختن رفتار خود 
با برنامه ها و آموزش های مدرســه، نمونه ای عملی برای رشــد 
فرزندانشان باشــند. اگر این هماهنگی با مدرسه نباشد و والدین 
برنامــه ای مخالــف برنامه های تربیتی مدرســه در پیش بگیرند، 
فرزندان آنها دچار تضاد می شــوند و نمی توانند تشخیص درستی 
از گفته هــای 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 پیگیری های مــداوم همکاری 
مســتمر درســی و تربیتی داشــته باشــند، در اصالح رفتارهای 
نادرســت کودك و نوجوان و تقویت خصلت هــای نیک در آنان 

موفق خواهند شد.
از ایــن 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 
دانش آموزان در مدرســه مطلع شــوند و هم مربیان و آموزگاران 
باید از رفتار دانش آموزان 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 یافته تر 

بود. خواهیم 

باید نیازها و چالش هاى تربیت دینى در 
مقاطع مختلف تحصیلى را مورد بررسى 
و راهکارهاى الزم به منظور تقویت این 

مسأله از طرف متخصصین امر ارائه شود

خداباورى یکى از شاخصه هاى تعلیم و تربیت دینى بوده و اگر 
آموزش و پرورش یک دانش آموز خداباور را تحویل جامعه دهد 

موفق خواهد بود.

ضرورت دارد اولیا در مقابل واقعیت هاى روز جامعه به صورت دائم 
با مراقبت حساب شده با مربیان مدرسه تماس داشته باشد
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 استاد حوزه و کارشناس مباحث اخالقي اجتماعي: 

کلید تربیت، رفاقت با فرزند قبل از رفاقت دیگران است
والمسلمین  حجت االســالم 
مســعود عالی با اشاره به نقش 
خانواده در اســالم با محوریت 
چگونگــی تربیت کــودکان و 
عاشورا  حادثه  در  که  نوجوانانی 
رسول  افزود:  داشــتند،  حضور 
خــدا)ص( چهار راهــکار برای 
تربیت فرزندان معرفی می کنند، 
یکی اینکه پدر و مادر ابتدا خود 

عامل به خیر و خوبی باشند. در خانه ای که پدر و مادر به واجبات، 
محرمــات و حالل و حرام توجه نمی کنند یــا به نماز اول وقت 
اهمیت نمی دهند 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 خوبی ها 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 این کــه »در خانه هایی که دینــداری پررنگ 
می شود شهدایی همچون شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
تربیت می شــوند« گفت: راهکار سوم این است که فرزندانتان را 
امــر به معروف و نهی از منکــر کنید و بدانید با که می رود، کجا 
می رود و چــه می کند. اما فرزندی که ازدواج کرد و رفت تالش 
نکنید ســلیقه ها 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: بچه هایتان را با 
خودتان به مجالس عزای سیدالشــهدا)ع( ببرید که معنویت 
آن مجالس فرزندانتان را جــذب می کند چرا که این محفل 
تردد مالئکه اســت و بدون شــک در تربیت دینی آنها موثر 

بود. خواهد 

مدیر کارگروه سایبري قرارگاه خاتم االوصیا:

عدم مدیریت درست از تكنولوژي روز  باعث ضربه به 
فرایند تعلیم و تربیت مي شود

محمد یعقوبي در گفت وگو با سخن شهروند با بیان اینکه توسعه 
تکنولوژي و فناوري هاي جدید در دنیا و خصوصا در کشــور ایران در 
حال پیشرفت است اظهار کرد: امروز به فضاي مجازي به عنوان کمک 
به آموزش و تربیت نگاه مي شود و باید توجه داشت که  فضاي مجازي 
عرصه اي گسترده تر از فضاي حقیقي دارد و استراتژي فرار و یا مقابله به 

هیچ وجه در مقابل این سیستم جوابگو نیست .
وي با تأکید بر اینکه ما نمي توانیم فرزندان خود را از تکنولوژي دور 
و مانع ورود آنها به این عرصه شویم تصریح کرد:  باید از حالت انفعال 
از عرصه فضاي مجازي خارج شد چراکه گوشه گیري و انزوا جوابگو 

نخواهد بود.
نماینده سازمان سراج در استان همدان با بیان اینکه حضور فعال 
و تأثیرگذار به همراه تولید محتواي جذاب باید به عنوان یک سیاست 
مطرح شود ادامه داد:  به هر حال باید قبول کنیم که نسل جدید از نسل 
اول و دوم چون تکنولوژي مرتبط با آنها است جلوتر هستند پس با توجه 
به توانمندي ها و استعدادهاي نسل جدید باید به جد وارد عرصه شد و 

تولید محتوای مطلوب در دستور کار ما باشد.
وي با بیان اینکه امروزه دانش آموزان زیادي حتي در مقطع ابتدایي 
درگیر فضاي مجازي و شــبکه هاي اجتماعي هســتند افزود: براي 
دانش آموزان آموختن علم از طریق نشستن در کالس و مدرسه معني 
گذشــته را ندارد و حتي باال رفتن کیفیت کتاب ها از نظر گرافیکي و 
زیبایي در سال هاي گذشته نتوانسته در مقابل جاذبه هاي فضاي مجازي 

مقاومت کند. 
مدیر ســایبري قرارگاه خاتم االوصیا در جواب  به سوال خبرنگار 
مبني بر اینکه چگونه مي توان مهارت استفاده از فضاهاي مجازي را 
به دانش آموزان آموزش داد؟ و والدین و متولیان آموزش و پرورش چه 
نقشي در هماهنگي دنیاي سنتي و مدرن دانش آموزان دارند؟ گفت: دور 
بودن فضاي آموزشي از فناوري هاي روز و استفاده نکردن از این ابزارها 
یکي از مشکالت نظام آموزشي است که باید این خالء ایجاد شده در 
نظام آموزشي توسط والدین و متولیان آموزش و پرورش با برنامه ریزي 

بسیار دقیق پر شود.
وي افــزود: براي مثال مي توان از فضاي مجــازي در آموزش و 
پرورش  به عنوان جایگزین کم هزینه و ایمن در برابر ابزار آموزشــي 

گران قیمت و آزمایشات خطرناك استفاده شود.
یعقوبي در ادامه با تأکید بر اینکه اســتفاده از فضاي مجازي نباید 
ما را از آســیب هاي این حوزه  غافل کند بیان کرد: باید در استفاده از 
شبکه هاي مختلف مجازي این موضوع را در نظر داشت که این فضا 
در خیلي از موارد نقش ضد تربیتي دارد و حتي استفاده نادرست و بدون 
مدیریت از این فضا مي تواند باعث ضربه به فرایند تعلیم و تربیت شود.

وي افزود: اضافه بار اطالعاتي که در فضاي مجازي با مقدار اعتبار 
پائین تبادل مي شود مي تواند ذهنیت دانش آموز را از فرایند توسعه یافته 

اطالعاتي دور کند.
مدیر کارگروه ســایبري قرارگاه خاتم االوصیــا تصریح کرد: در 
ابتداي امر باید با یک روان شناسي درست دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصیلي را زیر سایه آموزش هاي اولیه با توجه به مقطع تحصیلي و 

سن آنها در استفاده از فضاي مجازي، آماده استفاده از این فضا کرد.
وي با بیان اینکه در صورت تلفیق سیستم آموزشي با تکنولوژي هاي 
روز مي توان تأثیرات مثبت و منفي فضاي مجازي را به روش بهتري 
به دانش آموزان آموزش داد گفت: با توجه به گسترش تکنولوژي هاي 
ارتباطي و مشــکالت نظام آموزشــي باید سیســتم آموزشي را با 
تکنولوژي هاي روز تلفیق کرد که عالوه بر تازگي و جذابیت باعث رفع 

خستگي دانش آموزان و معلم شود.
یعقوبي با بیان اینکه در سیستم آموزشي کشور با توجه به سرعت 
تکنولوژي و فناوري باید به فضاي مجازي به عنوان یک ابزار کمک 
آموزشــي نگاه کرد اذعــان داشــت: در رأس آن باید مدیریت وجود 
داشــته باشد و نیز  یک طرح آزمایشي در زمینه تلفیق نظام آموزشي 
با تکنولوژي روز توسط متخصصین امر صورت بگیرد زیرا این موضوع 

بسیارحساس و استراتژیک است.
وي با اشاره به استفاده مفید و مؤثر تکنولوژي در سیستم آموزشي 
و مدارس افزود: استفاده از دستگاه هاي حضور و غیاب اتوماتیک که 
والدین مستقیما با سایت آموزشگاه در ارتباط باشند و مي توانند در جریان 
ورود و خروج آنالین فرزند خود قرار بگیرند، تشویق و خطاي دانش آموز، 
دعوت هاي مختلف اولیا، توضیح مسائل بهداشت، روانکاوي دانش آموز 
و ... مي تواند از طریق فضاي مجازي و کامال محرمانه به اطالع والدین 

برسد و همه اینها نمونه اي از استفاده مفید از تکنولوژي است.
یعقوبي خاطرنشان کرد: البته استفاده از تکنولوژي هاي روز و فضاي 
مجازي  هرگز نمي تواند مانع از ارتباط والدین با مربیان مدرسه باشد 
بلکه باید در بهبود این امر کمک  کند و ارتباط والدین را با کادر آموزشگاه 

نزدیکتر و بیشتر نماید.

عضو هیئت علمي گروه تکنولوژي دانشگاه مالیر: 

تكنولوژي  مؤثر در آموزش 
باید با برنامه ریزي  دقیق 

همراه باشد

محمد قره باغی در گفت وگو با سخن شــهروند با اشاره به 
اســتفاده از تکنولوژي در نظام آموزشي اظهار کرد: آن چیزی 
که از تکنولوژی در آموزش دیده می شود فقط یک حلقه است 

و هدف آن در نظام آموزشی تکمیل یادگیری است.
وی ادامه داد: اگر تکنولوژی ها باعث تســریع در یادگیری 
نشــوند و شــرایط عکس را ایجاد کنند باعث آســیب هایی 
بســیاري در فرد و جامعه می شود و اگر تکنولوژي های نوین 
باعث تسریع در یادگیری بدور از آسیب ها شود می توان از آنها 

استفاده کرد.
عضو هیئت علمي گروه تکنولوژي دانشگاه مالیر با اشاره 
به رتبه بندی های ارکان آموزشی تصریح کرد: خانواده یکی از 
مهم ترین ارکان آموزشی به شمار می رود و هیچگاه نمی توان 

خانواده ها 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 

تکنولوژی ها سازگار است.
قره باغی خاطرنشان کرد: در مرحله 7 تا 12 سالگی کودك 
قضاوت منطقی نمی تواند از این رســانه ها داشــته باشد و این 
کودکان غالبا نمی توانند هویت خود را در این رسانه ها پیدا کنند 

بنابراین استفاده از این رسانه ها در این سنین توصیه نمی شود.
وی ادامه داد: این رســانه ها در سنین زیر 12 سال بیشتر 
بــه عنوان جذابیت های بازی مورد اســتفاده قرار می گیرند تا 
آموزش، بنابرایــن هر اتفاقی در حیطــه تکنولوژی ها باید با 

رضایت و نظارت کامل والدین اتفاق افتد.
این استاد دانشگاه مالیر با بیان اینکه پدر و مادرها امروزه 
وقــت کافی برای فرزندان خود نمی گذارند تأکید کرد: والدین 
امروزه بیشتر به دنبال ســرگرم کردن فرزندان خود هستند و 
بهترین وسیله سرگرمی را در وسایل الکترونیکی پیدا می کنند.
وی با اشــاره به جذابیــت محتواي وســایل الکترونیک 
خاطرنشان کرد: باید مهارت هاي تربیتي مدارس و والدین در 

استفاده فرزندان از وسایل الکترونیکي افزایش یابد.
قره باغي ادامه داد: در سنین باال فرزندان هویت فردي خود 
را در این تکنولوژي ها پیدا مي کنند و خانواده ها باید بر این امر 
نظارت داشته باشــند و در صورت عدم نظارت درست فرایند 
هویت یابي و استفاده از وسایل الکترونیک آسیب زا خواهد بود.
وي اظهار کرد: بایــد بپذیریم که تکنولوژي ها در آموزش 
موثر هســتند و مدارس براي این امر بایــد برنامه ریزي هاي 
کافي و دقیق داشته باشند تا از وسایل در دست دانش آموزان 

در راستاي یادگیري استفاده شود.
عضو هیئت علمي گروه تکنولوژي دانشــگاه مالیر اضافه 
کــرد: نظــارت و برنامه ریزي و توجه به هویــت فردي افراد 
مي تواند خطرات اســتفاده از وســایل و تکنولوژي هاي روز را 

کاهش دهد.
وي با بیان اینکــه تکنولوژي یک فرایند از زندگي امروزه 
است تصریح کرد: اگر امروزه از فضاي مجازي به عنوان یک 
فرآیند ارتباطي استفاده شود، استفاده از این وسایل داراي نقاط 
قوت بســیاري اســت و تکنولوژي هاي روز و فضاي مجازي 
مي تواند فرآیند ارتباط بین والدین و کادر مدرســه را بیشــتر 

و بهتر کند.
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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 می باشــد. اگر مجموعه  این عناصر و عوامل تأثیرگذار 
از وحدت و هماهنگی الزم در عمل برخوردار نباشند، نمی توانند 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 برنامه ها و اظهار مطالب، هر کدام راه و هدفی متفاوت 
و مغایر با یکدیگــر بپیمایند، در ذهن فرد تناقض به وجود می آورند 
و پیام منجر به ایجاد انگیزه، شــوق، اراده و عمل نمی شــود در این 
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 کودك 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، بهره مند باشند و نقش تربیتی خاص 

خود را با بصیرت ایفا کنند.    
خانواده ، اولین مدرســه تربیت اخالقی و دینی اســت و کودك 
به تدریج بر اســاس مشــاهدات روزمره، پایه های اخالقی خود را 
پی ریزی می کند. در این میان، یکی از مســائلی که در خانواده باید 
به آن اهمیت داده شــود، انجام فرائض دینی، به ویژه نماز است که 
زمینه ســازی اولیه فراگیری و به کارگیری آموزه های دینی از سوی 
فرزند و تقویت آنها به ویژه نماز به عهده والدین اســت؛ چرا که در 
پرتو تربیت دینی درست می توان بر بسیاری از دوگانگی ها و عوامل 

مخرب و تأثیرگذار دیگر، غلبه کرد.
حال اگر در مســیر تربیت فرزندانمــان نماز را به خوبی در وجود 
کودك نهادینه کنیم حالت مذهبی در او پایدار می شــود. همان طور 
که می دانیم کودك در ابتدا با تقلید نماز را می آموزد اما هر چه باالتر 
می رود این حاالت مذهبی در او ملکه شــده و ترك آن موجب اندوه 
کودك می شود. رفتارهای عبادی باعث می شود تا روح کودك 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 می بردند. 
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 نامه ای خطاب به فرزند بزرگوارش امام 
حســن مجتبی) ع ( می فرمایند: » فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو 
از فرصت اســتفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود 
و عقلت به اندیشــه های 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 بی مباالتی و کم توجهی والدین 
را نســبت به  امور فرزندان و اعضای خانــواده از گناهان کبیره به 

شمار آورده اند.

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 می کنند که 
معلمان و مربیان بی هیچ تکلفی مشــتاقانه به سوی نماز می شتابند 
در احســاس همانندسازی به شــوق و رغبت در می آیند و به اقامه 
نمــاز گرایش فزونتــری پیدا می کنند هر قدر شــخصیت الگوهای 

گرایش به نماز 
در پرتو توجه
اولیای خانه
و مدرسه

تحقیقات انجام شده نشان مى دهد که تربیت دینى 
اعمال شده توسط خانواده ها، نقشى اساسى در 
سالمت روان و سازگارى اجتماعى دارد

هدف از تربیت دینى، 
آن است که مربى چه 
چه  و  معلم  مقام  در 
در مقام والدین، شور 
کودک  فطرى  و شوق 
و  جالل  به  نسبت  را 
پرورش  الهى  جمال 
آن،  ره گذر  از  و  دهد 
به  را  اخالقى  فضایل 
مبدل  اخالقى  ملکات 

سازد.
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تربیتی و پرورشی برای دانش آموزان محبوب و دوست داشتنی باشد 
تاثیرپذیری آنها افزایش می یابد، 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 جاذبه های رفتاری خود را در 

بیان ارزشها با فراهم کردن مقدمات نماز افزایش دهیم.
 همچنین مواظبــت مدیران و مربیان در اجــراي فرامین الهي 
و مواظبــت در رفتــار و گفتار خود می تواند  فضایــی را در مدارس 
حاکم کند که روحیه معنوی دانش آموزان افزایش  یابد و در نمازخانه 

مدرسه ارتباط شو ق آمیز همساالن گسترش پیدا  کند .

چگونگي گرایش کودکان و نوجوانان به نماز
نماز رکن اصلی دین و باید اصلی ترین 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 می شــود و این انســان  است که همیشه به نماز 
محتاج بــوده و در عرصه های خطر محتاج تر. حال اگر در مســیر 
تربیــت فرزندانمان نماز را به خوبــی در وجود کودك نهادینه کنیم 
حالت مذهبی در او پایدار می شود. همان طور که می دانیم کودك در 
ابتــدا با تقلید نماز را می آموزد امــا هر چه باالتر می رود این حاالت 
مذهبی در او ملکه شــده و ترك آن موجب اندوه کودك می شــود. 
رفتارهای عبادی باعث می شــود تا روح کودك قانع شود و از انجام 
نماز به لذت روحی خاصی برسد. این لذت ممکن است گاهی اوقات 

با دیدن نماز دیگران نیز بروز کند.

راه های آشنا سازی کودکان با نماز
1 - شرطی شدن پاسخ: کودك با شنیدن صدای زنگ، بیدار می 
شود. اگر مراسم مذهبی با وقایع خوشایندی همراه شود، کودك خود 

به خود به آنها عالقه پیدا می کند.
2 - شــرطی شــدن عاملی : اگر نماز خواندن کــودك همراه با 
پاداش و تقویت کننده باشــد، احتمال اســتمرار و تقویت آن بیشتر 

خواهد بود.
3 - طرح ســؤال و معما: رســانیدن کودك به درك و ضرورت 
اســتدالل و مجهز شدن به منطق پرسش ابراهیم گونه، تاثیر مهمی 

در عالقمندی کودك به نماز خواهد داشت.
4 - دوری از جبــر و تحمیل: باید آموزش های نماز را با توجه به 
آمادگــی کودك انجام داد. تا قبل از ســن الزم برای تعلیم نماز که 
در احادیث، 7 ســالگی می باشد، نباید کودك را مجبور به یادگیری 

و پا داشتن نماز نمود.
5 - درونی کردن ارزشــها با رفتــار: برای اینکه تأثیر پند و اندرز 

عمیقتر گردد، بهتر است نصایح ما با عمل انجام شود.
6 - تعظیم و تکریم نماز: اگــر خانواده و مربیان به نماز اهمیت 

دهند، ارزش آن در نظر کودك بیشتر می شود.
7 - بهره  گیری از هنر برای نماز خواندن: قصه، شــعر و نمایش 

می تواند با توجه به کششــی که در آن دیده می شود، کودکان را به 
سمت نماز جذب نماید.

8 - توجه به توانمندی کودك در اقامه نماز: رســیدن به مرحله 
رشــد اولیه و الزم، می طلبد که اصول نماز به کودك 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 می پندارد.
9 - ارائه الگوی مناســب: والدین و مربیان باید بکوشند در کنار 
خواندن نماز، با داشتن خصلتهای نیکویی چون ایثار، گذشت، محبت 

و ...، آگاهی الزم را به کودك انتقال دهند.
10 - توجه به برپایي نماز در محیط خانه و مدرســه و شــرکت 

در مراســم هاي مذهبــي:  آمادگی کودك 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 کودك در مسیر آسانی قرار خواهد داد.
11 - برگزاری جشــن تکلیف در خانواده: جشن تکلیف می تواند 
خاطره خوشایندی از نماز در ذهن کودك ایجاد کند. خداوند یکی از 

ایام ا...  را روز به تکلیف رسیدن کودك می داند و ....

علل کم توجهی یا بی توجهی فرزندان به نماز
علل و عوامل گوناگونی موجب کم توجهی یا بی توجهی 

فرزندان  به نماز می شود که برخی از این قرارند:
1 - محیط 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 بی مباالتی و کم توجهی والدین را نســبت بــه  امور فرزندان و 
اعضای خانواده از گناهان کبیره به شمار آورده اند. 

از آنجا که ریشــه های درخت وجودی انســان عموما در خانواده 
شــکل می گیرد، 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 می توان 
آنها را در مســائل آموزشی و پرورشی مشــارکت داد. انجمن اولیا و 
مربیان که در راســتای رشد و آگاهی پدر و مادران و دست اندرکاران 
تعلیــم و تربیت در مــدارس گام بر می دارد بایــد در تعلیم و تبیین 

نقش های 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 
مجموعًا به صورت نهادی واحد درآیند و سیاســت و بینش مشترکی 

را درپیش گیرند.

پیامبرخــدا )ص( نگاهشــان به چند 
کودک افتاد و فرمودند: واى بر فرزندان 
پدرانشان! عرض  از دســت  آخرالزمان 
شــد: اى پیامبر خدا  آیا از دست پدران 
نه،  ص(فرمودند:  پیامبر)  مشرکشــان؟ 
بلکه از دست پدران مؤمنشان که هیچ یک 
از واجبات دینى را به آنان نمى آموزند، 
و چون فرزندانشان، خودشان، بخواهند 
بیاموزنــد، آنان را بــاز مى دارند، و در 
برابر آن به بهره اى اندک از دنیا خرسند 
مى شوند. من با چنین پدرانى بیگانه ام و 

آنان نیز با من بیگانه اند.              
برگرفته از کتاب چهل حدیث 

»تربیت کودك و نوجوان«
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محمد سردارزاده در گفت و گو با سخن شهروند با بیان اینکه سبک 
تربیتی والدین همان ســبک زندگی است گفت:  با نگاهی به تعریف 
سبک زندگی متوجه می شویم که مجموعه رفتارها، باورها و عقایدی 
که در زندگی هرکس مشــاهده می کنیم سبک زندگی او را تشکیل 

می دهد.
وی افزود: بنابراین سبک زندگی والدین ابعاد مختلفی از همه آنچه 

که می اندیشند و عمل می کنند را نشان می دهد.
رئیس اســبق گروه مشــاوران آموزش و پرورش اســتان همدان 
بارزترین مالك 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 می بینند و این رفتارها کم کم به باور تبدیل شــده و 
سپس منشا این باورها را بدست می آورند و پی به عقاید آنها می برند. 
وی خاطرنشان کرد: دو ویژگی بارز در فرزندان همواره قابل توجه 
است، اول آنکه فرزندان مشــاهده گران 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 می کند که هم توسط فرزندان قضاوت 

می شوند و هم سرمشق می شود.
وی افــزود: در این موارد والدین دو گروه می شــوند اول والدین 
متعهد به سرنوشت بشریت و فرزندانشان و دوم 
والدیــن بی تعهد به 

بشریت.
این مشــاور تربیتی گفــت: گروه اول 

همواره تالش می کنند 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 بررســی های مختلف می توان 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: ویژگی های الگو 
در طــول زندگی جریان داشــته و نمی تواند بی ارتباط از هم و همانند 
جزیره هایــی 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 اصیل ترین و موثرترین نهاد اجتماعی همواره بدنبال 
رشــد و تعالی فرزندانش اســت و وقتی فرزندان خود را به محیطی 
جدید معرفی می کند 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 دانش آموزان 
و مربیان نزدیکتر باشــد تحقق آن عملی تر و شکل گیری رفتارهای 
مورد انتظار اجرایی تــر خواهد بود گفت: والدین در ارتباط طولی که 
با فرزندان خود دارند می توانند رفتارهای 
خود  فرزندان 

را رصد کنند و با استفاده از 
دانش و تخصص مربیان راه وصول به اهداف را 

تسهیل کنند.
ســردارزاده افزود:  این رابطه زمانی اثربخش تر می شــود که اولیا 

و مربیان بتوانند رفتارهایی هماهنگ و نزدیک به هم داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه یکی از واقعیتهایی که در حال حاضر خانواده ها 
و مدارس با آن درگیرند بحث جنگ نرم و وجود رســانه های رقیب 
است، اظهار داشت: محتوای این رسانه ها عمدتا با فرهنگ های 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 می شود.
ســردارزاده افزود: این رســانه ها و وجود فضای مجازی بیشترین 
نگرانی بین اولیا و مربیان و حرف مشــترك آنان اســت و این مهم 
ســامان نمی گیرد 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 بچه ها نیازمند یک ســبک اصیل 
و پاســخگو به این نیازهای جوانان اســت گفت: این نسخه بی بدیل 
فرهنگی که مقام معظم رهبری تحت عنوان ســبک زندگی اسالمی 
و ایرانی آنرا معرفی کرده اند می تواند بهترین و موثرترین روش برای 
مقابله با جنگ نرم باشــد  و براین اساس برنامه های مدارس که یکی 
از امین ترین مراکز فرهنگی کشور هستند باید به دنبال پیاده کردن 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 می طلبد و وظیفه مدیران، مربیان 
و مشاوران تربیتی و پرورشــی مدارس به عنوان مدیران فرهنگی را 

سنگین تر می کند.

مبلغ دینى حوزه علمیه:

تزکیه مقدم بر تعلیم است
طیبه ونایی در گفت و گو با ســخن شــهروند با اشاره به آیه دوم 
سوره جمعه و تأکید بر تزکیه  قبل از تعلیم اظهار کرد: بیشتر تزکیه 
و تعلیــم در آموزه های 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 آموزه های 
غربی گرایش پیدا کرده انــد، گفت: گاهی جامعه، خانواده، والدین و 
مدارس از بحث هایی همچون نماز ، مبارزه با جنگ نرم و تزکیه روح 
و روان فاصله گرفته اند و کمتر به ســمت آموزه های دینی گرایش 

دارند.
ایــن مبلغ دینی با بیــان اینکه نقش انجمن اولیــا و مربیان در 
ترویج آموزه های دینی باید پررنگ باشــد اظهار داشت: انجمن باید 
با دیگر والدین ارتباط داشــته و از اهمیت بحث نماز و عدم استفاده 

از شبکه های اجتماعی نامناسب و ماهواره در جلسات بحث شود.
ونایی خاطر نشان 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 تفاوت های انجمن دختران و پسران را در جزئیات به ویژه در 

متوسطه اول مطرح کرد و گفت: در مشاوره ها و در مدارس  دخترانه 
و پسرانه مباحث متفاوتی بیان می شود که باید والدین به این مسائل 

و تفاوت های 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 برنامه های 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 خانواده ها الزم است.
وی خاطرنشان کرد: برای پربار بودن جلسات آموزش و خانواده 
و انجمن بهتر اســت در دعوت نامه های ارائه شده به والدین مباحث 
جلســه پیش رو و مباحث جلســات آینده مطرح شــود تا والدین با 

آمادگی و سواالت مرتبط در جلسات حضور یابند.

مشاور تربیتی دوره اول متوسطه مدرسه عالمه حلی:

مجموعه رفتارها، باورها و عقاید هر فردی 
سبک زندگی اوست

فرزندان قبل از اینکه با افکار والدین آشنا شوند رفتارهای
 آنان را می بینند و این رفتارها کم کم به باور تبدیل شده و سپس 

منشا این باورها را بدست می آورند و پی به عقاید آنها می برند

سعدی:

پســر را نکــو دار و راحــت رســان

که چشــمش نماند به دست کسان

هر آنکس که فرزنــد را غم نخورد

دگــر کس غمش خورد و بد نام کرد

بــرد ســختی  کــه  روزگارا  بســا 

پســر چــون پــدر نازکــش پــرورد

آر بــر  پرهیــزگارش  و  خردمنــد 

نازش مدار به  گرش دوســت داری 
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مربي بهداشت دبستان پسرانه علمي:

فرهنگ و عادات غذایى در خانه شکل
 و در مدرسه تثبیت مى شود

افسرالســادات ذوالحواریــه در گفتگو 
با سخن شــهروند با بیــان اینکه غذای 
دانش آمــوز از هر جا که تهیه شــود، نوع 
و کیفیت آن مهم اســت گفــت:  تغذیه 
دانش آموزان 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 خانواده ها امکان پذیر است.
وي توجه به تغذیه فرزندان از ســوي 
والدیــن را مهم خواند و افزود: فرهنگ و 
عادات غذایی در خانه شکل می گیرد و در 

مدرسه تثبیت می شود.
این مربي بهداشت گفت: بچه ها باید از تمامی گروه های غذایی شامل شیر و لبنیات، 
گوشت و حبوبات، ســبزیجات، میوه جات و گروه نان و غالت مصرف کنند و تعادل و 
تنوع غذایی در این سنین ابتدایي مهم است و در این میان وعده صبحانه، نقش بسیار 

موثری در سالمت جسمی و فکری دانش آموزان دارد.
ذوالحواریه با اشــاره به اینکه در این مدرســه بوفه مواد غذایي نداریم تصریح کرد: 
بهداشت بوفه مدارس، سالمت فروشندگان بوفه و مواد غذایی موجود در آن موضوعی 
است که در سالمت دانش آموزان که در واقع مشتریان بوفه ها هستند، تاثیر زیادی دارد. 
وي افزود: با شروع سال تحصیلي برنامه  تغذیه براي ایام هفته دانش آموزان تهیه و 
در اختیار والدین گذاشته می شود که طبق آن برای فرزندان خود خوارکي های مفید در 

ساعات حضور در مدرسه تهیه کنند.
این مربي بهداشــت با اشــاره به اینکه این کار باعث ترویج تعذیه ســالم در میان 
خانواده هــا و دانش آمــوزان مي شــود ابراز داشــت: همچنین از پول خــرج کردن و 
خوراکي هاي ناســالم خریدن توســط والدین و بچه ها جلوگیري شــده و همه بچه ها 

موادغذایي هماهنگ به مدرسه مي آورند.
وي افزود: این عمل باعث ایجاد حس ساده زیســتي در میان بچه ها مي شود و آنها 

خانواده خود را براي تهیه مواد غذایي در ارجحیت قرار مي دهند.
ذوالحواریه گفت: هرچند نمی توان کودکان را از خرید مواد خوراکی در راه مدرســه 
منــع کرد، ولی می تــوان آنها را متقاعد کــرد تا از مصرف مواد مضر برای بدنشــان 
خودداری کنند که این امر می تواند با عرضه غذاهای مناسب بر سر سفره در خانه آغاز 

شود و در مدرسه ادامه یابد.
وي بیــان کرد: بحث تغذیه دانش آموزان و اجرایي شــدن برنامه غذایي هماهنگ 
در مدرسه  تنها با تعامل بین مربي بهداشت و والدین خصوصا مادران که پیگیر تغذیه 
اعضاي خانواده هستند صورت مي گیرد و امید داریم که این همکاري مانند سال هاي 

گذشته اتفاق بیافتد.
ذوالحواریه خاطرنشان کرد: از آنجا که در این کار مصمم هستم و  امسال با استقبال 
خانواده هــا براي برنامه  تغذیــه روبرو بوده ام و این عالقه مندي مادران بســیار به من 
نیــرو مي دهد تا به دنبــال راهکارهایي براي ترویج فرهنگ غذایي درســت در میان 

دانش آموزان و به تبع  آن خانواده هاي آنها باشم.

حسن یوســفي در گفت و گو با سخن شــهروند با تأکید 
بر اینکه تربیت یک کار تخصصي اســت اظهار کرد: تربیت 
یک کار تخصصي اســت و نیازمند وقت و آموزش است اما 

خانواده ها چنین دیدگاهی را ندارند.
وي با بیان اینکه در مســائل تربیتي باید مدرســه و خانه 
همزمان باهم مشــارکت داشته باشند تا شاهد نتایج خوبي از 
ارتباط این دو باشیم گفت: البته این مشارکت خانه و مدرسه 
وسیعتر از این بوده و مي تواند در حوزه هاي مختلف فرهنگي، 
آموزشــي، مالي و ..باشد که باید براي افزایش این مشارکت 

خانواده ها را توجیه و چگونگي همکاري آنان را تبیین کرد.
یوســفی با اشاره به انواع خانواده هادر جامعه عنوان کرد: خانواده در جامعه ما به سه دسته خانواده 

سهل گیر، خانواده سخت گیر و خانواده نرمال و متحد تقسیم مي شود.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش اســتان همدان افزود:گاهي به دلیل عدم گزارشــات صحیح از 
سوي مدارس ما شاهد کم کاري و یا عدم مشارکت والدین با مدرسه هستیم اما مسئوالن مدارس باید 
به این نکته دقت داشــته باشند که اگر خانواده ها توجیه شوند همانطور که براي بحث کیف و کفش 

و لوازم و ... بچه ها هزینه مي کنند در امر تربیتي و همکاري با مدرسه نیز همراهي و هزینه  کنند.
وي خاطر نشــان کرد: همکاري خانه و مدرســه در قالب مشارکت انجمن اولیا و مربیان مي تواند 

بسیار اثرگذار و امر تربیتي را بسط و گسترش دهد.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره به سخنان رهبري در خصوص سبک 
زندگي اسالمي- ایراني عنوان کرد: رهبر معظم انقالب سه روش تحصیل، تهذیب و ورزش را براي 
اشــاعه سبک زندگي اســالمي- ایراني عنوان کردند که براي رسیدن به یک خانواده متعالي باید آْن 

را مد نظر قرار دهیم.
وي ادامه داد: باید به این نکته خانواده ها توجه داشته باشند که در حال حاضر بسیاری از فرزندان 
ما از فضاي مجازي اســتفاده مي کنند، و همین فضاي مجازي یکي از ارکان مثبتي است که در حال 

حاضر مي توانیم براي هویت بخشي به نسل جدید استفاده کنیم.
یوســفي یادآور شــد: باید محتوا را در فضاي مجازي براي کودکان و نوجــوان تعریف کنیم اما 

محتوایي که در حال حاضر در فضاي مجازي به نسل جدید ارائه مي شود مناسب و مطلوب نیست.
وي ابراز داشت: همکاري انجمن اولیا و مربیان در مدارس به ارائه محتواي مناسب در زمینه هاي 

مختلف به دانش آموزان کمک مي کند و باعث مي شود تا بتوانیم موفق عمل کنیم.
معاون فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه باید در دانش آموزان اعتقادات را 
محکم تر کنیم عنوان کرد: اعتقادات به دو دسته تقسیم مي شوند که ما به دنبال اعتقاد حضور هستیم.
وي یادآور شد: در اعتقاد حضور به شخص استفاده کننده از فضاي مجازي اطالعات مي دهیم تا بتواند 

به صورت مثبت از فضاي مجازي استفاده و از موارد منفي و تهدید دوري کند.
یوســفي در پایان سخنانش گفت: امیدواریم مشارکت اولیا و مربیان بتواند زمینه بروز استعداد ها و 

توانایي دانش آموزان را در مسائل مختلف تربیتي فراهم کند.

معاون فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان: 

تربیت کار تخصصى و نیازمند 
وقت  و آموزش است

کتاب »من دیگر ما«
نویسنده: حجت االسالم و المسلمین  محسن عباسي ولدي

این کتاب تالش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت های 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 می گوید؛ در جلد دوم، موضوع 
محبت و تأثیر آن در تربیت فرزند را بررســی می کند و از دالیل محبت نکردن والدین 
به فرزندان ســخن گفته و آن را به بوتۀ نقد کشیده اســت. جلد سوم »مِن دیگِر ما« 
بــه بحث آزادی و نقــش آن در تربیت کودکان می پــردازد. در این کتاب، دالیل آزاد 
نگذاشتن کودك از سوی والدین، یک به یک بررسی و مورد نقد قرار گرفته است. جلد 
چهارم از کتاب »مِن دیگِر ما« از ســه بخش رابطۀ بازی با محبت ورزی، چرایی این 
بی اعتنایی و ویژگی های بازی مفید تشکیل شده است. موضوعات مطرح شده در جلد 

در پنجم این مجموعه عبارتند از، یادداشــت پزشکان بر این کتاب، جایگاه نگاه 
تربیت، پیامدهای جسمی تلویزیونی شدن، پیامدهای 

تربیتــی تلویزیونی شــدن، دالیــل تلویزیونی 
شــدن خانواده هــا، برای پیشــگیری و 
درمــان تلویزیونی شــدن چــه کنیم؟
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مسئول دبستان پسرانه علمى:
پدران  حضور پر رنگتري در  انجمن اولیا مربیان مدرسه داشته باشند

مهدی نگینی در گفت وگو 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 50 تا 60 درصد از نظــر اولیا را در اداره امور 
مدرسه به کار می گیریم، گفت: بسیاری از امور از جمله انتخاب لباس 
دانش آموزان،  نحوه اجرای مراسمات مختلف و برگزاري کالس هاي 
آموزشــي سبک زندگی اسالمی از والدیني که صاحب فن، تجربه و 

فعال فرهنگي هستند استفاده مي کنیم.
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: والدین نباید فراموش کنند که امروز 
نقش ســازنده ای را در خصوص رفع نواقص و ارتقای سطح آموزش 

و پرورش دارند.
این مســئول با بیان اینکه در مدرســه صندوق نظرخواهی تعبیه 
شــده و اولیا نظرات خود را در آن صندوق می اندازند،  تصریح کرد: 
این امر در رفع بســیاری از امور مؤثر بوده اســت و ما از نظرات و 
پیشــنهادات اولیا براي بهتر اداره کردن برنامه هاي مدرسه استفاده 

مي کنیم.
وی با اشــاره بــه مبنای گزینش اولیا در انجمــن اولیا و مربیان 
براســاس رأی گیری، گفت: در ابتدا در یک نامه اي که دانش آموزان 
به منزل مي برند از والدیني که تمایل به شــرکت در انجمن اولیا و 
مربیان را دارند درخواســت مي شود در روز مقرر که رأي گیري است 
در مدرسه حاضر شــوند و براي سال جاري  تاکنون  15نفر در این 
انجمن ثبت نام کرده اند که نفرات نهایي با رأی گیری از طرف دیگر 

والدین مشخص مي شود.
وی با بیان اینکه والدین بهترین افراد را از نظر ســطح معلومات 
و تجربیات انتخاب می کنند ادامه داد:  اعضاي انجمن هر ســه ماه 
یکبار گزارشــي از عملکرد و جلســات خود وکارهاي پیگیري شده 

ارائه مي دهند.
مسئول دبستان ابتدایي 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 کرد: ما از 
تمامی پدران می خواهیم کــه در رفع امور فرزندان خود در انجمن 
شــرکت کنند و حضور پدران در پیگیري امور مدرسه مي تواند اثرات 

رواني مثبتي را روي پسران داشته باشد.
نگینی در پایان با بیان اینکه در اداره کردن و پیش بردن اهداف 
مدرسه  باید به اولیا مسئولیت داد، گفت: والدین مي توانند  با مشاهده 
نواقص و کمبودهاي مدرســه با انتقادات ســازنده مربیان و معلمان 
را در رفــع آنها کمک کنند و محیطي مناســب و ســازنده را براي 

مسئول دبیرستان  پسرانه شهید آیت ا... مدنى:
تقویت انجمن اولیا و مربیان منحصر به روز پیوند اولیا و مربیان نیست

 ســید رضااسدي با اشاره به ضرورت وجود انجمن اولیا و مربیان 
در مدارس اظهار کرد: مدیران مدارس می توانند در خط مشــیء کار 
انجمن اولیاء و مربیان نقش تعیین کننده 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 عمومًا پیگیر کار تعلیم و تربیت فرزندان خود هستند.
اســدي خاطرنشان کرد: حدود 70 درصد از اولیای دانش آموزان 
در ارتباط  با مدرســه و تعامل با آن هســتند و باید بگوییم که 30 
درصد باقیمانده به دلیل مشــغله های شــغلی خــود پیگیر وضعیت 

فرزندان نیستند.
وي با بیان وظایف انجمن اولیاء و مربیان در مدارس تصریح کرد: 

انجمن ها با فعالیت در امور مختلف می توانند ضعف ها و مشکالت 
موجود در مدارس را تشــخیص و راه حل ارائه دهند و با مشــارکت 

عوامل اجرایی مدرسه کار را به مقصد برسانند.
اســدي  پررنگ کردن نقش والدین در امور پرورشی و تربیتی را  
عامل محو و نابود کردن آســیب های اجتماعی دانست و خاطرنشان 
کرد:  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 دانش آموزان 
تقویت تعامل میان خانه و مدرسه است، یعنی تقویت انجمن های 
اولیــا و مربیان که البته نباید منحصر به هفته پیوند اولیا و مربیان 

شود.

مسئول پیش دبستانى علمى:
امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدى اولیاي خانه و مدرسه را مي طلبد

اعظم پاك در گفت و گو 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 
کــودك از خانواده،  آموزش های والدین نقــش تعیین کننده ای در 
تعیین سرنوشت فرزندان ایفا می کند  و مدیر مدرسه باید متوجه این 

مهم بوده و برای آن برنامه داشته باشد.
پــاك تصریح کرد: امور جاری انجمن باید یک جریان دوســویه 
باشــد و مدرسه، مربیان و اولیا بر اساس یک طرح مشترك اقدامات  
مشخصی را داشته باشند چرا که امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدی 

و همه جانبه را می طلبد.
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.
پاك بیان کرد: البته این مشــارکت باید از سوي همه اولیا باشد 

نه اینکه 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 این 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 تدارك و تکمیل 
امکانات آموزشی-پرورشی مدرسه، بیان کرد: همکاری و همفکری 
با مدیر و مربیان مدرســه در مــورد برنامه های اوقات فراغت دانش 
آموزان و انجام گردش های علمــی- تفریحی از دیگر نکات مورد 

توجه است.
پاك 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 اولیا خانه و 

مدرسه باید یک اعتماد و اطمینان بین دو طرف ایجاد 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 کودکان پیش دبستاني 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: تلفیق خانه  و 
مدرسه به عنوان مراکز تربیتی آن هم تربیت دیني با توجه به سبک 
زندگي اســالمي که رهبر انقالب به آن تأکید دارند باید از ســوي 
مسئوالن و والدین مورد یک بازبیني قرار بگیرد و براي برقراري این 

ارتباط برنامه هاي راهبردي مؤثري را تدوین کنند.

12

25
ه  

ار
شم

 
م 

ار
چه

ل 
سا

 
ن 

دا
هم

ن 
ستا

ي  ا
اع

تم
 اج

ي
نگ

ره
  ف

ي
ليل

تح
ه 

ام
هن

ما



مدیر دوره متوسطه اول دخترانه علمى: 

اولین مسئله در انجمن مسائل آموزشي و تربیتي است
منیژه غفاریان با بیان اینکه آموزش و پرورش در 
خانه و مدرســه باید همپوشــانی های الزم را  با هم 
داشــته باشــند اظهار کرد: روش های تربیتی مدرسه 
هرچند در ســطح باالیي باشد بدون همکاری و تأیید 
خانواده ها اثر مثبتی در پی نخواهد داشــت و در حال 

حاضر همسویي خانه و مدرسه کم شده است.
وي با اشــاره به اینکه انجمن اولیــا و مربیان به 
عنوان بازوان قوی برای مدارس هستند ابراز داشت: 
امــا در حال حاضر مدارس از این بازوان قوی تنها به 
صورت نمادین اســتفاده می کند در حالی که انجمن 

باید پویا باشد.
وی افــزود:  از وظیفه انجمــن اولیا و مربیان این 
اســت که بدانند نماینده تمام خانواده ها در مدارس  و 
حامی حقوق تمامی دانش آموزان هستند نه اینکه ابتدا 

به مسائل و مشکالت فرزندان خود بپردازند.
غفاریان با اشــاره به اینکه عــده اي از اولیا معتقد 
هستند که انجمن یعني تنها پول دادن و کمک مالي 
به مدرســه، گفت: این تصور اشتباهي است و اولین 
مسئله در انجمن مسائل آموزشي و تربیتي است بعد 

مسائل مالي.
همچنین غفاریان ادامــه داد: یک انجمن اولیا و 
مربیان نمونه باید با ایجاد یک بســتر مناسبي زمینه 
را براي همکاري و مشــارکت با سایر معلمان فراهم 
کرده و نیز تشکیل کمیته هاي مختلف چون فرهنگي، 

آموزشي و ... بدهد.
غفاریان ابراز داشت: نکته اي که در انجمن اولیا و 
مربیان موفق بیش از همه به چشم مي خورد استمرار 
جلســات اســت و حتي خود انجمن بایــد خواهان 

برگزاري این 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 دانش آموزان و نیز کالس هایی مخصوص والدین 

برگزار شده که تأثیرات آن بیشتر است.
غفاریان  به تقویت مبانی فرهنگی دانش آموزان از 
دوران ابتدایي اشــاره و آن را در جامعه یک ضرورت 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسالمی 
برای ضربه زدن به نظام اســالمی این حوزه را هدف 
گرفته اند که ایــن وظیفه اولیاي خانه و مدرســه را 

سنگین تر از هر زمانه دیگري مي کند.

مسئول دوره متوسطه اول پسرانه علمى:

مدیر با برنامه مي تواند نقش سازنده اي 
در اداره مدرسه داشته باشد

محسن نقاش زرگر در زمینه نقش مدارس در داشتن برنامه های 
راهبردی برای دانش آمــوزان گفت: مدیران مدارس با برنامه ریزی 
دقیق بر روی مسائل آموزشی و پرورشی و کسب اطالع از نیاز مبرم 
دانش آمــوزان می توانند نقش ارزنده ای را در ارشــاد آنها و نقش 

سازنده اي 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 مدیر 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 می کند 
تا به مســائل روز موجود در جامعه بپردازند و راهکارهایی را در این 

خصوص ارائه دهند.
این مسئول مدرسه در زمینه ضرورت هماهنگی و ارتباط والدین 
و مدرسه تأکید کرد: ضرورت ایجاب می کند 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 تصریح کرد: یک مدیر موفق، مدیري است که در کنار اداره 
امور جاري مدرسه با دانش آموزان خود رابطه دوستانه داشته باشد  و 

آنها را از خطرات موجود در جامعه آگاه کند.

مسئول  دبیرستان دخترانه علمى :

هماهنگي و همسویي تربیتي و آموزشي خانه و مدرسه
 از وظایف انجمن است

مهر انگیز حســینی در گفت وگو با سخن شــهروند با اشاره به 
وظیفــه مهم انجمــن اولیا و مربیان در مــدارس، اظهارکرد: تأمین 
مشــارکت فکري، فرهنگي، عاطفي و آموزشــي اولیا و نیز تقویت، 
هماهنگي و همســویي تربیتي و آموزشي خانه و مدرسه از وظایف 

انجمن است.
وی با اشــاره به لــزوم جلب همکاري اولیــاي دانش آموزان در 
مشــارکت، کمک و ارتقــاي کیفیت فعالیت هــاي مربوطه و ارائه 
پیشــنهادهاي الزم به مدیر مدرسه، گفت: مشاوره و برنامه ریزي در 
راستای تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن  در مدارس باید مدنظرباشد.
مســئول دبیرستان دخترانه علمی همکاري و مشارکت با شوراي 
معلمان را در برگزاري کالس هاي فوق برنامه از دیگر اهداف ایجاد 
انجمن اولیا و مربیان دانســت و افزود: برنامه ریزي و تصمیم گیري 
به منظور تشکیل جلسات آموزش خانواده از دیگر نکات مورد توجه 

در این انجمن است.
وی بــه همکاري و مشــارکت اولیــا و مربیان با مدیرمدرســه 
دراجراي فعالیت هاي پرورشــي، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و 
بازدید از مراکز علمي اشــاره کــرد و گفت: تالش و همکاري براي 
جلب مشــارکت اولیاي دانش آموزان، صاحبــان حرفه، افراد خیر و 
مؤسســات خیریه درتأمین امکانات مورد نظــر از نکات مورد توجه 

در انجمن است.
حسینی در راستای بهبود اداره امور مدرسه، تهیه برنامه بهداشتي 

و پزشــکي با مشاوره افراد آگاه، کمک به مراقبان بهداشت و نظارت 
براجراي آن درمدرسه را مهم دانســت و افزود: همچنین چگونگي 
قدرداني از کارکنان از ســوي اولیاي دانش آموزان و اعضاي شوراي 

مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صورت می گیرد.
وی  با اشــاره به برنامه ریزي و تشکیل جلسات عمومي اولیاي 
دانش آموزان، بیان کرد: نظارت برچگونگي اخذ کمک هاي مردمي 
بــا رعایت قوانین و مقررات مربوطــه از دیگر نکات حائز اهمیت در 

انجمن است. 
مسئول دبیرستان دخترانه علمی با اشاره به تشکیل شوراي مالي 
مدرســه با عضویت مدیر مدرســه، رئیس انجمن و نماینده شوراي 
معلمان دراولین جلسه انجمن، گفت: مشارکت دراجراي برنامه هاي 
کارآموزي هنرجویان در هنرســتان ها، نظارت برنحوه هزینه وجوه 
حاصل از کمکهاي مردمي، خدمات فوق برنامه، سرانه  دانش آموزان 
وکمک هاي شــوراهاي آموزش  و پرورش از طریق شوراي مالي و 
مطابقت موارد هزینه با برنامه هاي مصوب شــوراي مدرسه، بررسي 
و اتخاذ تصمیم نســبت به ســرویس های  مدارس در نحوه رفت و 
برگشــت دانش آموزان از ســوی انجمن از نکات مورد توجه دیگر 

است.  
حســینی با بیان اینکه مدیر مدرســه موظف اســت حداکثر تا 
آخرمهرماه هرسال ) پایان هفته پیوند ( از تمام اولیاي دانش آموزان 
به مدرســه دعوت کند، افزود: پس از تشــکیل جلسه عمومي اولیا، 

محتواي کتــاب در خصوص انجمن اولیا و مربیان، لزوم تشــکیل، 
فواید و وظایف آن  براي اولیا شرح داده می شود.

وی با بیــان اینکه تعداد اعضاي اولیا بــراي عضویت درانجمن 
مدرســه بر اســاس اصولی خاص انتخاب می شــود،  تصریح کرد:  
درمدارسي که تعداد دانش آموزان آنها کمتر از 300 نفر باشد، تعداد 
اولیاي منتخب جمعًا هفت نفر و ســعي بر آن است که انجمن اولیاء 
هرمدرســه جمع منتخبی از اولیاء باشــد که در راستای رشد کمی 
وکیفی اهداف فرهنگی و آموزشــی مدرســه حرکت  کنند، 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 یکــي از مهمترین نهادها در امــر تعلیم  و تربیت 
به حســاب می آید، افزود: به منظور تربیت درســت دینی، اخالقی، 
علمی، آموزشــی و اجتماعی و نیز کشف استعدادها و هدایت و رشد 
آنها در راســتای صحیح  باید اولیا حضور چشمگیري را در مدارس 

داشته باشند.

پیامبرخدا )ص(:
هرکس فرزند خود را ببوسد، 

خداوند بزرگ برای او کار 
نیکی می نویسد. و هرکس 

فرزند خویش را شادمان کند، 
خداوند نیز در روز قیامت وی 
را شادمان می کند و هرکس 
به فرزندش قرآن بیاموزد، 
آن فرزند ]در روز قیامت[ 
همراه پدر و مادرش فرا 

خوانده می شود تا دو جامه بر 
تن آن دو بپوشند به گونه ای 

که چهره های بهشتیان از 
فروغشان بدرخشد.

برگرفته از کتاب چهل حدیث »تربیت 
کودک و نوجوان«
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ســخن شــهروند: امروز اکثر پدران و مادران در فراهم ساختن امکانات و تسهیالت الزم برای 
تحصیل موفقیت آمیز فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و خواهان موفقیت آنان هستند 
و سعی دارند نیازهای آنها را فراهم نمایند. همین باعث شده والدین انتظاراتي از اولیاي مدرسه داشته 
باشــند اما این انتظارات هرگز نباید ارتباط والدین با مدرسه را کمرنگ کند و تمامي بار آموزشي و 

تربیتي را بر دوش اولیاي مدرسه بیاندازد.
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 دوسویه براي حل مسائل و مشکالت فرزندان و مدرسه با والدین 
برقرار کنند و نیز والدین مي توانند با بیان انتقادات سازنده و پیشنهادات مؤثر و مفید در بهبود عملکرد 
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 صرفاً معلمان رهایی بخشد، چراکه حیات اجتماعی هزاره سوم بیش از 
هر زمان دیگر طالب و تشــنه بهر ه گیری از توانمندی ها و مهارت های والدین در عرصه آموزش و 

پرورش است.
از این رو نظرات چند تن از والدین دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلي و عده ای از معلمان 
در مورد این ارتباط دو طرفه بین خانه و مدرســه را جویا شــدیم و همگی این والدین خواستار 

انتقال درخواست ها به انجمن اولیا و مربیان به عنوان رابط و نماینده خود با کادر مدرسه شدند.
عــده اي از والدین انتظار یک تحــول و جهش بزرگ را از کادر و مدیــران امر براي پیاده 
کردن تربیت دیني و آموزش والدین در این زمینه براي شــناخت بیشــتر داشتند و نیز خواستار 
بها دادن مدرسه به تجربیات، نقطه نظرات و تخصص والدین براي پیشبرد برنامه هاي مدرسه 
بودند. این دســته از والدین معتقد بودند که این تعامل بین اولیا و مربیان موجب شناخت بهتر 

استعدادها و افزایش خالقیت و نوآوری مي شود، چیزي که در مدارس ایران خصوصاً شهر همدان 
بسیار کمرنگ است و مدرسه صرفاً به وجود انجمن اولیا و مربیان اکتفا نکند بلکه در طول 

سال برنامه اي ماهانه و منظم با والدین مقاطع مختلف داشته باشد و نظرات آنها را هم 
بشــنوند. انتظار مي رود معلمین هر کالس در طول ماه جلساتي را با والدین داشته و 

والدین ضعف ها و ویژگی های 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 آموزش هاي وسیع،کاربردي و عملي به دانش آموزان )به 
خصوص در دوره راهنمایی( براي تعریف ســبک زندگي دیني و اســتفاده از فضاهاي 

مجازي با توجه به ســن بلوغ فرزندانشان و خطرات در کمین آنها بودند و معتقدند در این 
سن در بیشتر موارد حرف شنوي فرزندانشان و تأثیرپذیري آنها از مربیان و دوستان بسیار زیاد 

است و چه کار پسندیده اي است که کادر مدرسه همانند روال گذشته اما با سرعت عمل و دقت نظر 
بیشتري مسائل و مخاطرات سن بلوغ،  جنگ نرم،  نحوه دوست یابي و استفاده از فضاهاي سایبري 
و اینترنتي را به دانش آموزان، و کنترل خشم را آموزش دهند و حتي آنها را درگیر معماها و مسائل 

کرده و راه حل از آنها بخواهند.
گروهی از والدین خواهان برنامه هاي آموزشــي بهتر و کیفي تر براي دانش آموزان بوده و انتظار 
داشتند که مدرسه به عنوان جایگاه علمی برای دانش آموز باید رشد چشمگیری داشته و مدرسه از 
آموزش های سنتی فاصله گرفته و خود را با تکنولوژی های آموزشی روز منطبق کنند و 
نیــز به جاي آموزش تئوري، آموزش های عملی و مهارت آموزي را در 

اولویت کار قرار دهند.
بعضی از والدین تأکید داشتند انجمن 
اولیا و مربیان باید به 

موضوع کالس هاي شلوغ با توجه به هزینه اي که والدین پرداخت مي کنند و کمبود فرصت رسیدگي 
معلمان بــه دروس همه بچه ها و نیز به موضوع به کارگیری مدرســه از کادر جوان و پر از انرژي 
خصوصاً در دوره ابتدایي که دارای ابتکار و خالقیت در شــیوه آموزشي باشد و استفاده از فضاهاي 
آزمایشــگاهي و کارگاهی به جای درس  دادن صرف تئوری و ایجاد اتاق هوش و بازي هاي فکري 
چون شــطرنج،  دومینو به جای بازی در حیاط در فصول ســرد سال،  برگزاری بازدید هاي علمي و 

آموزشي در مدرسه را بررسی و پیگیر باشند.
برخی والدین پیشــنهادات جالبي براي پیشــبرد اهداف دیني و آموزشي مدرسه داشتند، اینکه 
برگزاري مراســم ها و مناسبت هاي خاص سال مانند محرم و روز عاشورا،  22 بهمن، عید نوروز و.... 
همراه با مسابقات نقاشي،  کتاب خواني، قصه نویسي،  کاریکاتور،  خطاطي با توجه به سن دانش آموز 
و پایه تحصیلي آن برگزار و به برگزیدگان جوایزي داده شــود و حتي نمایشــگاهي از آثار هنرهاي 
تجسمي آنها در مدرسه برپا شود که والدین از آنها بازدید کنند که این امر اثر رواني بسیاري را بر روي 
دانش آموزان دارد و حس مشارکت آنها را در مطالب غیر درسي باال مي برد و همچنین کالس هایي 
اعتقادي تحت عنوان آشنایي با انقالب ایران،  دشمن شناسي،  واقعه جنگ تحمیلي و شهداي واال 
مقام و فضاي جنگ نرم،  مخاطرات ماهواره ها برگزار و طوری برنامه ریزی شــود که خود بچه ها 
هم در برگزاری این مراسم مشارکت داشته که این امر به نوعي خانواده ها را درگیر مي کند و در 

پیشبرد سبک زندگي اسالمي می تواند مثمرثمر باشد.
از طرف دیگر نظر معلمان را جویا شدیم که آقاي صادقی معلم پایه سوم ابتدایي در خصوص 
انتظارش از انجمن اولیا و مربیان گفت: وظایف انجمن تعریف شده است اما معلمان توقع دارند 
در خیلي از مسائل والدین کمک فکري و معنوي به معلم بدهند و بعضي از والدین در حیطه 

کاري و تخصصشان مي توانند به اولیاي مدرسه و معلم کمک کنند.
وی افزود: اما شخص خودم از والدین انتظار دارم که اولیا با مدرسه در تعامل دوسویه باشند و 
در زمنیه درسي کمک حال معلم بوده و در شیوه هاي نوین درسي کمک والدین خصوصا تا 

پایه سوم بسیار 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، می تواند نقش مکمل کننده را داشته و در کنار عوامل مدرسه کمک 

حال آنها باشد.
خانم ذوالحواریه اظهار داشــت: پیشــبرد اهداف تربیتي، آموزشي تنها با تعامل و 
مشــارکت خانواده ها و مدرســه صورت مي گیرد و این مي طلبد که والدین هرچند وقت 
یکبار به مدرســه ســري بزنند و جویاي وضعیت تحصیلي تربیتي فرزندان خود شوند و 
از تجربیات و راهنماي هاي معلمان اســتفاده کنند و تصور نکنند با سپردن بچه ها به مدرسه 

دیگر وظایف آنها در خصوص مدرسه تمام شده است.
در نهایت می توان گفت که هرکدام از انتقادات و پیشنهادات والدین می تواند در پیشبرد هرچه بهتر 
امور آموزشی، تربیتی و پرورشی دانش آموزان و اداره کردن بهتر مدرسه به انجمن اولیا و مربیان کمک 
فکری داده و نقش مفید و مؤثری داشته باشد و این موفقیت در گروی ارتباط صمیمی و همکاری 
دو نهاد خانه و مدرســه است و وجود انجمن اولیا و مربیان که واسطه بین والدین و دست اندرکاران 
آموزشي مدرسه اســت، الزم و ضروري مي رسد تا به حل مشکالت با دید وسیعتری 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

پیوند خانه و مدرسه
 پلي براي موفقیت تحصیلی و تربیتي دانش آموزان
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حجت ا... کریمپور در گفت و گو با ســخن شــهروند با بیان 
اینکه 30 مهر تبیین یک برگ از تاریخ انقالب اسالمی ایران 
اســت، اظهار کرد: ارزش ها و اعتقادات جامعه شــیعی ایران 
و تقابــل آن ها با فرهنگ غرب گرای 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 
آموزه هــای 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 19 دی قم 
اشــاره کرد و گفت: اعتراضات با محوریت مسجد و مرجعیت 

دینی آغاز و به اشکال مختلف در استان ها تداوم یافت.
کریمپور با بیــان اینکه در همدان پــس از رحلت آیت ا... 
مال علی معصومی و تبدیل تشــییع پیکر ایشــان به تظاهرات 
و درگیــری، تصریح کرد: با تخریب نماد هــای رژیم پهلوی 

اعتراضات به اوج خود رسید.
وی فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی 57 را فرصت 
مناســبی به منظور ایحاد تشــکل دانش آموزان 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 گسترده تری به خود می گرفت.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان ادامه داد: تظاهرات 
و درگیــری با مأموران پلیس کم کم به خارج از دبیرســتان ها 
کشــیده شــد و جنایات رژیم شــاه باعث اتحاد دانش آموزان 
دبیرســتان های همدان شــد و در روز 30 مهر با قرار قبلی به 
صورت منظم و با ســرودن اشعار انقالبی از مدارس به سمت 

میدان امام راهپیمایی کردند.
وی با اشــاره بــه شــعار های روز 30 مهر بیان داشــت: 
دانش آموزان دبیرســتان امام خمینی واقع در چهار راه پاستور 

با شــعار های »مســجد کرمان را، خلق مســلمان را، شاه به 
آتش کشید«، »ایران شده فلســطین، مردم چرا نشستین؟«، 
»اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی«، »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 دانش آموزان با عبور از مســیر های 
کوچــه پروین اعتصامی، بلوار خواجه رشــید، بلوار کاشــانی، 
امامزاده عبد ا...، بازار فلســطین و خیابــان اکباتان وارد میدان 
امام خمینی شدند، گفت: همزمان دانش آموزان دبیرستان های 
شریعتی، هنرستان دیباج، ابن سینا، علویان و پروین اعتصامی 
از مســیر های مختلف وارد میدان امام شده و تقریبا کنترل از 

دست پلیس خارج شد.
وی به شــلیک تیــر هوایی و پرتــاب گاز اشــک آور به 
دانش آموزان اشاره کرد و یاد آور شد: تظاهرات به سمت خیابان 
شــهدا )شورین( کشیده شــد و کوچه های دو طرف خیابان از 
جمله کوچه مدرسه آیت ا ... آخوند در کنترل دانش آموزان بود.

مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان اظهار کرد: با شدت 
گرفتن درگیری ها مردم و روحانیــون به دانش آموزان 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 اســالمی 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 صد ها 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 دانش آموزان کبودراهنگ و تهران اشاره 
کرد و گفت: در تظاهرات 13 آبان که با شــعار »همدان، برادر 
قهرمان« همراه بود ده ها نفر شهید شدند و این روز به عنوان 

روز دانش آموز نام گرفت.

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 گروه های مسلح شکل گرفت.

وی یاد آور شــد: دو روز بعد از حادثه 30 مهر حدود 6 هزار 
نفر از مردم مقابل دادگســتری تجمع و ضمن شعار علیه شاه 
خواستار محاکمه عوامل سرکوب دانش آموزان شدند و ضمن 
درگیری و شکستن شیشه های کیوسک راهنمایی و رانندگی 
رسما نام میدان پهلوی را به »میدان امام خمینی« تغییر دادند.

کریمپور با تأکید بر اینکه دانش آموزان در همه صحنه های 
قبل و بعد از انقالب نقش داشــتند، افزود: دانش آموزان 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 

حماسه آفرینی داشتند.
وی خاطر نشــان کرد: اکنون که جبهــه فرهنگی و جنگ 
نرم وجود دارد جوانان با حضور در جلســات قرآن و حلقه های 
صالحین در یادگیری و نهادینه کردن ارزش های اســالمی و 
انقالبی در تداوم و حفظ ارزش های اســالمی لحظه ای تردید 

به خود راه نمی دهند.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان اظهار کرد: حضور 
پربرکــت جوانان در تمام صحنه ها از جمله مراســم اعتکاف، 
راهپیمایی 22 بهمن و مسابقات علمی و قرآنی مشهود است و 
مقام معظم رهبری نیز بار ها به این موضوع اشاره و از جوانان 

تفدیر نموده اند.
آذین رضایی

مدرس دانشگاه علمى کاربردى همدان:

30 مهر 57 تبیین یک برگ از تاریخ 
انقالب اسالمی ایران است

تظاهرات و درگیری با مأموران پلیس کم کم به 
خارج از دبیرســتان ها کشیده شد و جنایات رژیم 
شــاه باعث اتحاد دانش آموزان دبیرســتان های 
همدان شــد و در روز 30 مهر با قــرار قبلی به 
صــورت منظم و با ســرودن اشــعار انقالبی از 

مدارس به سمت میدان امام راهپیمایی کردند

تظاهرات 13 آبان که با شــعار 
همراه  قهرمان«  برادر  »همدان، 
بود ده ها نفر شــهید شدند و این 
روز بــه عنوان روز دانش آموز نام 

گرفت
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از هنگام جرقه های آغازین انقالب اســالمی 
ایران در ســال 1342 امام خمینــی)ره( با دید و 
بینــش عمیق خود در پاســخ به ســوالی دربارهٔ 
ســربازان آن ها را »اکنون خفتــه در گهواره ها« 
معرفی می کند. در سال های انقالب و آغاز جنگ 
تحمیلی   همان ســربازان مورد اشاره حضرت امام 
بودند که در میدان های ســخت جهاد و شهادت 
حاضــر شــدند و  بار اصلی انقــالب را بر دوش 
کشیدند. طبق آمار هایی که اخیرا از میانگین سنی 
شــهدای دفاع مقدس منتشر شــده 44 درصد از 
شهدا در ســن 16 تا 20 سال بوده اند. 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 عرصه های مختلف 
انقالب تاکید داشــته اند و آنان را ســرمایه های 
اصلی کشــور می دانند. در طــول تاریخ انقالب 
اسالمی ایران جوانان به خوبی پاسخ اعتماد امام 
و رهبری را دادند و در میدان های سخت جهاد و 
شهادت با از خود گذشتگی و فداکاری راه را برای 
انقالب باز کردند. جوانان در موقعیت هایی خود را 
نشان دادند که اگر با رویه های منطقی و زمان بر 
تصمیم گیری پیش می رفتند شــاید فرصت برای 
پیروزی از دست می رفت. اما نشاط و شور جوانی 
جوانــان مومن و آگاه در خدمــت اهداف انقالب 
قرار گرفت و دشمن را نا امید ساخت. در اینجا به 
چند واقعهٔ تاریخی اشاره می کنیم که نوجوانان و 

جوانان نقش مهم و قابل توجهی در آن داشتند و 
بصیرت آنان با وجود سن کم چاره ساز بود.

 قیام ۳۰ مهر ۵7 در همدان
با آغاز ســال تحصیلی در مهر ماه 57 التهاب 
سیاســی کشور به مدارس و دانشــگاه ها 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 
خیابان ها ریختند. به گفتهٔ شــاهدان 15000 نفر 
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 می بردند حمایت خود را از مردم 
همــدان اعالم کردنــد. قیام دانــش آموزی 30 
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 13 آبان 57 به دنبال داشت.
 تظاهرات 1۳ آبان 1۳۵7

در این روز هزاران دانش آموز نوجوان پس از 
تعطیلی کالس های 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 56 نفر شهید و صد ها 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 
دوخته ام... صدای آزادی خواهی و استقالل طلبی 

شما را به گوش جهانیان می رسانم.«
 یوم ا... 1۳ آبان ۵8

دانشجویان دانشــگاه های 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 می آید و ده ها 
ســند مهم در زمینه جاسوســی و ارتباط آمریکا 
با عناصر خائن به دســت می آیــد. حضرت امام 
خمینی)ره( هوشمندانه این حرکت را انقالب دوم 
و مهم تر از انقالب در سال گذشته می دانند و آن 
را تایید می کنند. این حرکت که از ســوی جوانان 
انقالبی مدیریت و هدایت می شد 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 بهانه های 
قومی و مذهبی در نقاط مختلف کشــور آشــوب 
به پا کننــد که ایــن حرکت آن ها بــا مقابله و 
فداکاری جوانان انقالبی در قالب ســپاه پاسداران 
و کمیته هــای انقالب ناکام ماند. به ویژه اعضای 

کمیته های انقالب در شهرهای مختلف را جوانان 
تشــکیل می دادند. جوانانی که تا چندی پیش در 
کالس های درس دبیرســتان و دانشگاه بودند اما 
با   رها کردن زندگی روزمــره خود و فداکاری در 
عرصه های نبرد کشــور را از خطر تجزیه مصون 
نگه داشــتند. کردســتان، گلســتان، مازندران، 
خوزستان و سیستان و بلوچستان عرصهٔ درگیری 
تجزیه طلبان با جوانان کمیته های انقالب و سپاه 

بود. 
 دفاع مقدس

هر چند جنگ تحمیلی برای کشــور ما بسیار 
دردناك و غم انگیز بود، برکات و نکات مثبتی نیز 
در خود داشت. جوانانی که هیچ تجربه ای از جنگ 
نداشــتند با هوش و درایت باالی خود تبدیل به 
فرماندهان بزرگ نظامی شــدند و جنگ ساالران 
دنیا را شــگفت زده کردند. عــالوه بر فرماندهان 
جوان دوران دفاع مقدس که بسیاری از آنان امروز 
در بین ما نیستند، رزمندگان کم سن و سال زینت 
بخش جبهه های 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 18 تیر 1۳78

پس از پایان جنگ تحمیلی دشمن تالش کرد 
با استفاده از نفوذ در عرصه های 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 اســالمی از درون با استفاده از تهاجم 
فرهنگی آغاز شــد. 18 تیرمــاه 1378 تبلور ارادهٔ 
دشــمن برای بر هم زدن نظــم و ثبات در داخل 
جمهوری اســالمی بود. در پی اعتراض برخی از 
دانشــجویان به سرعت هسته های ضد انقالب به 
معترضین پیوســتند و نظم و امنیت سراسر تهران 
را بــر هم زدنــد. در این ماجرا نیــروی انتظامی 
متحمل آســیب های فراوانی شد اما ورود جوانان 
مومن و انقالبی برای دفاع از انقالب موازنهٔ نیرو 
در صحنه را تغییر داد. در چند روز درگیری حامیان 
انقــالب با ضد انقالب در تهــران، جوانان مومن 
پا پس نکشیدند و ســیل حضور مردم در 23 تیر 
ماه 1378 در حمایــت از نظام پایداری آنان را به 

پیروزی رساند.
 فتنه 88

با برنامه ریزی و هدایت دشمنان قسم خورده 
انقالب حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 1388 به فتنه ای در سراسر کشور تبدیل 
شــد. در طول 8 ماه جهاد مقدس که ضد انقالب 
قصد داشت با بر هم زدن نظم عمومی، نافرمانی 
مدنی و حمله بــه نهاد های 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 
می شدند. عاشورای سال 88 و بی حرمتی به عزای 
امام حسین)ع( باعث می شــود این بار هم عموم 
مردم در 9 دی ماه شــور جوانی پیــدا کنند و به 

خیابان ها بریزند.
جوانی مترادف با شور و نشاط و انگیزه و امید 
به آینده اســت. خمود و سستی و رکود در جوانان 
و نوجوانان دیده نمی شــود. در پایان به ســخنان 
مقام معظم رهبری اشــاره می کنیم که جوانان را 
محور حرکت جامعه می دانند: »جوان درهر جامعه 
و کشوری، محور حرکت است. اگر حرکت انقالبی 
و قیام سیاســی باشد، جوانان جلو تر از دیگران در 
صحنه اند. اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی 
باشد، باز جوانان جلو تر از دیگران اند و دست آن ها 
کارآمد تر از دســت دیگران است. حتی در حرکت 
انبیــای الهی هم - از جمله حرکت صدر اســالم  
- محور حرکــت و مرکز تالش و تحرك جوانان 

بودند.«

حضور جوانان انقالب را 
بیمه می کند

 سیدسمیه جعفری
کارشناس مسائل سیاسی

انقالب  تاریــخ  در طــول 
اســالمى ایــران جوانان به 
خوبى پاســخ اعتمــاد امام 
در  و  دادنــد  را  رهبــرى  و 
میدان هــاى ســخت جهاد و 
شــهادت با از خود گذشتگى 
و فداکارى راه را براى انقالب 

باز کردند.
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