
    
    

مرکز گفتمان سند 
تحول را با همکاری 
نفر  پنج  مشارکت  و 
از اوليــا در مجتمع 
شکل داديم تا برای 

تحقق جامعه سازی و امت سازی که طرح 
و برنامة کليدی مدرسه است، کار کنيم. 
در اين باره، و دربارة نهضت انتظار، نکات 
کليدی «چيســتی و چرايــی» انتظار را 
مد نظر قرار داده ايم. اســاس کار و برنامة 
ما، تالش برای نهضت انتظار اســت و از 
نظر جنبه های عاطفی و انسانی، کارمان 

 هوشنگ غالمى - عکس: غالمرضا بهرامى

  سومين نشست دبيرخانة ايده های کانون مدرسه های اسالمی، بهمن ماه ٩٨ با عنوان 
«دانش و مهارت افزايی والدين» در سالن اجتماعات مجتمع «بانو امين» تهران برگزار شد.

در اين نشست، نمايندگان مدرسه های اسالمی، ژاله روشن بخت از مدرسة «بانو امين»، 
اکبر عاليشاه از «پيام غدير»، ثمينه نجاتی از «تزکيه»، دکتر مهدی فيضی از «خواجه 
نصير الدين طوسی»، سيد حسن رحيمی از «ميزان» و سيد حسن وکيلی از «معلم»، 
در سخنانی، ديدگاه ها، برنامه ها و عملکرد خود در زمينه های متنوع آموزش خانواده 

را به حاضران ارائه کردند. 
«مواجهة فعاالنه با دانش افزايی والدين، آموزش زيرساخت های تربيتی در خانواده، 
توانمند سازی والدين در مشاوره به فرزندان، طراحی و اجرای کارگاه های ويژة مادران 
توسط مادران و تأسيس مرکز گفتمان تحول بنيادين توسط اوليا»، محورهای مطرح  شده 
در نشست بودند که نمايندگان و کارشناسان مدرسه های اسالمی آن ها را طرح و واکاوی 

کردند. 
گزارش نشست را با هم پی می گيريم. 

زمينه ســازی و فراهم کــردن مقدمات 
ظهور برای حاکميت اسالم در عالم است. 
حرکت برای جامعه سازی و امت سازی 
تاکنون کند بوده و همة حرکت و برنامة 
ما برای سرعت بخشيدن به اين موضوع 
بوده است تا جامعه آمادگی ايفای نقش 
خود را برای رســيدن به تمدن ايرانی- 

اسالمی بيابد. 
ما بايــد بتوانيم در ايــن پيچ تاريخی 
مأموريت خــود را در قالــب خانواده ها 
برای امت سازی و رسيدن به تمدن نوين 
اسالمی به انجام برسانيم. ما تا وقتی امت 
نباشيم، نمی توانيم امت سازی کنيم. همه 
بايد در يک جهــت و هدف با رهبری و 

تشکيالت واحد حرکت کنيم.
وظيفة خانواده ها در اين شرايط آن است 

که گروه هايی را تشکيل دهند تا با هدف 
مشخص کار کنند. اين گروه ها تشکيالت 
و اســاس نامه دارند و هــدف و برنامه و 
نقشة راه آنان همان سند تحول بنيادين 
اســت؛ يعنــی دانش آموز ما تــراز نظام 
جمهوری اسالمی باشد و بتوانيم فرزندان 
خود را برای امام زمــان (عجل اهللا تعالی 
ظهور  زمينه سازی  برای  و  فرجه الشريف) 
تربيت کنيم و آن هــا بتوانند دولتمردان 
آينده و ســازندة امت توحيدی باشــند. 
هنوز ما نتوانسته ايم امت اسالمی و جامعة 
اسالمی خود را شکل بدهيم و خانواده ها 
در اين زمينه با همکاری آموزش و پرورش 
نقش بسيار مهم و بزرگی بر عهده دارند. 
حتی در سطح جهانی نيز می توان کارکرد 
و فکــر جهانی داشــت. کار فراگير ما در 
ايران و جهان اين اســت که جهانی فکر 
کنيم، جهانی انگيزه پيدا کنيم و جهانی 

کار کنيم. 
خانواده ها با مشــارکت آموزش و پرورش 
اســت که فرزندان خود را در روابط فردی، 
خانوادگی، اجتماعــی و جهانی به صورت 
نظام مند تربيت خواهند کرد و بار خواهند 

آورد.
دانش آموز تراز ســند تحول 
عرصة  چهار  در  بنياديــن، 
ارتباطــی خــود بــا خدا، 
جامعه،  و  خلقــت  خــود، 
خود را پيدا می کند. به نظر 
مــا راهبرد ٤٤ ســند تحول 
موجب  می توانــد  بنياديــن 
 بصيــرت دينــی و انقالبی و 
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سياسی شود. همچنين، راهکار ٤/١ سند 
تحول در زمينة ايجاد سازوکارهای ترويج 
واليتمداری،  فرهنــگ  نهادينه ســازی 
امر به معروف و نهــی از منکر، انتظار و 
زمينه سازی برای اســتقرار دولت عدل 
مهدی (عجل اهللا تعالی فرجه الشــريف) 
کارســاز خواهد بود. در حال حاضر، ٣٤ 
نفر عضو مرکز گفتمان تحول هســتند 
و ٥٠ نفــر نيز تحت پوشــش اين مرکز 
قرار دارند. متأســفانه امروز در شرايطی 
قــرار داريم که مشــخص نيســت که 
جهان بينی توحيدی داريم يا جهان بينی 
غيرتوحيــدی؟ يعنی در شــرايطی قرار 
داريم که در مسائل مختلف، هم خدا را 

می خواهيم و هم خرما را! 

   
   

در  مــا  رســالت 
است  اين  مدرسه ها 
که فرزندان را تربيت 
کنيــم و بــه آن ها 
آموزش دهيم. عالوه 

بر آن، نکتة بســيار مهم برای ما، تمرکز 
بر اولياست. تحقيقات نشان داده است، 
هرچه در زمينة آموزش خانواده ها انرژی 
و توان بگذاريم، در تربيت فرزندان خود  
و دانش آموزان توفيق بيشــتر و بهتری 
خواهيم داشــت. اگر ما در زمينة بحث 
آمــوزش خانواده کار و ســرمايه گذاری 
کنيم و انرژی الزم را داشــته باشــيم، 
در زمينة تربيت و رشــد فرزندان خود 

مطمئنًا موفق تر می شويم. 
مدرســه يک شــريک تربيتی است و 
پدر و مادر هم ديگر شــريک بسيار مهم 
تربيتی هستند. بحث آموزش خانواده در 
مؤسســة پيام غدير از بدو تأسيس آن، 
يعنی حدود ٢٠ سال است که پيگيری 
می شــود. به نظر ما، آموزش خانواده و 
آموزش اوليا بايد با هم انجام شود. سند 
تحول بنيادين نيز به آموزش خانواده به 
صورت روشن و صريح اشاره کرده است. 
اکنون در کشورهای پيشرفتة دنيا نيز 

آموزش خانواده بسيار مطرح است.  
يکی از اوليای ما که مدت ها در فرانسه 
زندگی کرده اســت، تعريــف می کرد، 

در تنهــا موردی که به ســرعت و بدون 
هيچ مالحظه ای بــا مرخصی کارمندان 
و نيروهای ســازمانی موافقت می شود، 
به  خاطــر حضور اوليــا در برنامه و کار 
مرتبط با آموزش  وپرورش اســت. جملة 
مهم و تاريخی مقام معظم رهبری مبنی 
بر اينکه تنگة احد نظام، خانواده اســت، 
سرلوحة همة کارها و برنامه های ما قرار 
دارد؛ چــون اگر نظام خانــواده در نظام 
جمهوری اســالمی گسســته شود، کار 
بســيار خطرناکی است که جمع کردن 

آن مشکل است. 
رســانه ای  امپراتور  مرداک،  رابرت 
جهــان، صريــح گفته اســت کــه در 
کشــورهای مدنظرمان اگر بتوانيم نهاد 
مقدس خانواده را به لجن بکشــيم، به 
همه چيــز خواهيم رســيد. اکنون هم 
به طور مشــخص خانــواده را هدف قرار 
داده و بی امان در اين زمينه کار می کنند. 
در مؤسســة فرهنگــی پيــام غدير، 
مؤسســان اهتمام ويژه ای بــه آموزش 
خانــواده دارند و بر همســويی خانواده  
با آموزش هايی که در مدرســه صورت 

می گيرد، تأکيد دارند. 
اگر ميــان خانواده هــا و آموزش های 
موفقيت  به  نباشد،  هم سويی  مدرسه ای 

در هدف خود نمی رسيم. 
ما چهارده طــرح را در مجتمع پياده 
و اجرايــی می کنيم که يکــی از آن ها 
کالس های حضوری آموزشی ماست که 
برای پدران  و مادران تشکيل می شوند. 
محتوای اين جلسات ثبت، ضبط و پياده 
و پس از آن در نشــرية «پيام» منتشر 
می شود و در اختيار همة خانواده ها قرار 
می گيرد. برنامة بعدی، «طرح مطالعاتی» 
برای خانواده است که در قالب يک طرح 
سه ساله اجرا می شــود. برای دورة دوم 
متوســطه نيز «نهج البالغه» مد نظر قرار 
گرفته اســت که در طول سه سال برای 
اوليا اجرا می شــود  همــراه با آن دورة 
کتاب «مفاتيح  و  ســجاديه»  «صحيفة 
الحيات» آيت اهللا جوادی آملی در برنامة 

آموزشی خانواده ها قرار دارد. 
ما بايد برای رسيدن به جامعة ايده آل 
اســالمی و تحقق حيــات طيبه، روی 

بنيان های اعتقادی کار کنيم. 
تأسيس کتابخانة تربيتی اوليا و مربيان 

نيز از ديگر برنامه  های ما بوده اســت که 
در اين راستا، ٤٠ عنوان تربيتی تهيه و 
در برنامة مطالعاتــی و تحقيقاتی کار با 

اوليا قرار گرفت.
توسعة فرهنگ کتاب خوانی در خانواده 
ديگــر هدف اصلی ما بــوده و در نهايت 
تأسيس «مدرسة عالی تربيتی مادران»، 
از طرح های مهم و کليدی ماســت که 
در طول يک برنامة ســه ساله و در حد 
يک دورة کارشناسی، ١٢ درس محوری 
و اصلی عقيدتــی و اجتماعی، از جمله 
دوره های روان شناســی، ارائه می شود و 
حتی در پايان سال تحصيلی برای اوليا 
کارنامه هم صادر می شود. از خانواده های 

فعال هم تجليل و قدردانی می شود. 
بازخورد کار مدرسة تربيتی خوب بوده 
و باعث تغيير يــا تکميل نگرش اوليا به 
مسائل تربيتی و فرهنگی شده است. اکثر 
آن ها تأکيد داشــتند که برنامة مدرسة 
تربيتی باعث شده است با نهج البالغه و 
صحيفه انس و الفت عميق پيدا کنند و 
از مفاهيم آن ها نهايت استفادة تربيتی و 

اخالقی را ببرند. 
ســخت ترين کارها در جامعه، تربيت 
و همچنين حکومت داری اســت. حتی 
تأکيد شده است، حکومت داری بايد در 

خدمت تربيت باشد. 

  
  

آمــوزش  گــروه 
مجتمع  در  خانواده 
هدف های  با  تزکيه 
جملــه  از  مهمــی 
ی  ز نمند ســا ا تو

مادران در زمينه هــای ارتباط با خود و 
ديگران، تقويت مشارکت مادران در امور 
مدرسه، افزايش سطح تعامالت مادران با 
يکديگر و تقويت مشارکت مادران شکل 

گرفته است. 
خــود من يکی از مــادران عضو گروه 
آموزش خانواده هســتم که با همکاری 
و مشــارکت خود اوليــا، کار طراحی و 
را  خانواده  آمــوزش  کارگاه های  اجرای 
پی می گيريم. ســعی ما بر ايجاد تصوير 
ذهنی مثبت نسبت به مفهوم مشارکت 
و افزايش حس تعلق به مدرسه و ايجاد 

| | |  



فضای مناســب برای طــرح مباحث و 
موضوع هــای فنی در گروه بوده اســت. 
خوشــبختانه مادران به ما اعتماد خوبی 
پيدا کرده اند و مدرســه نيــز اين فضا و 
امــکان را در اختيار ما قرار داده اســت 
تا ضمــن رعايت اصــل رازداری، اوليا و 
مادران بتوانند با اطمينان خاطر، مسائل 

و مشکالت را مطرح و پيگيری کنند. 
ما طرح آموزش خانواده را با شناسايی 
و بهره گيــری از دانــش و تجربة مادران 
توانمنــد و عالقه منــد بــرای تدريس و 
اجرای کارگاه های متناسب با نياز مادران 

مجموعه آغاز کرديم. 
در بسياری از موارد خود مادران، طرح، 
ايــده و ابتکارهای مناســب و جالبی را 
در زمينــة آموزش مطــرح می کنند که 
کارآيی و کيفيت برنامة آموزشی را بسيار 
باال برده اســت. تــالش کرده ايم ارتباط 
نزديک و دوستانه ای بين مادران هر دورة  
تحصيلی برقرار کنيم که فضای همکاری 

را ايجاد کرده است. 
همــة تالش و ســعی ما بــرای ايجاد 
از  حاصــل  آرامــش  و  نشــاط  حــس 
تمرکز بر مفاهيمــی چون عزت نفس و 
مثبت انديشــی در مادران بوده اســت. 
بهبــود روابط ميــان فــردی در ميان 

همسران، مادران و فرزندان و ايجاد حس 
رضايتمندی و آرامش حاصل از پذيرش 
اصول، از جمله دستاوردهای برنامة کاری 

ماست. 
همــة همت ما اين اســت کــه اوليا و 
مادران را تشــويق و حمايــت کنيم تا 
فضايی مثبت و قوی در خانه ايجاد کنند 
و رابطه ای بسيار قوی بين خانه و مدرسه 

برقرار شود. 

   
     

  
آمــوزش  طــرح 
خانــواده بــا عنوان 
«لقمــان» در ايــن 
اجــرا  مجتمــع 
طرح  دو  می شــود. 

کالن با نام های «ســلمان» و «لقمان» 
داريــم. طــرح ســلمان بــه توانمندی 
همکاران و طرح لقمان به توانمند سازی 

اوليا می پردازد. 
در طرح لقمان، شــعار ما تقويت نقش 
اســت.  خانواده  در  والدين  مشــاوره ای 
والدين به فرزندان خود در همة زمينه ها 
مشــاوره می دهند و از تجربه های خود 

برای آنان سخن می گويند. سعی ما اين 
است که اين نقش را توانمند تر و قوی تر 

کنيم. 
بســيار مطرح می  شود که بچه ها ديگر 
تحمل موعظه را ندارند، در حالی که ما 
در قرآن مســئله اندرزهــا و توصيه های 
لقمان حکيم را داريــم. ما اعتقاد داريم 
موعظه در نهايت جواب می دهد و دورة 
موعظه به هيچ وجه نگذشــته است، ولی 
نــوع موعظه و ادبيات و ســبک آن بايد 

خاص و قوی باشد.
ســبک موعظة لقمان حکيــم به اين 
گونه اســت که وقتی فرزندش را موعظه 
می کند، گريزی هــم می زند که بايد به 
پدر و مادر خود احســان کنــی؛  البته 
اين موضوع را غيرمســتقيم و از طريق 
سوم شخص مفرد و در شکل رابطة بنده 

با خدای خود مطرح می کند.
موعظه ها بايد به گونه ای باشند که خود 
اين باره،  در  نباشد.  منتفع  موعظه کننده 
فنون موعظه را بايد بسيار جدی گرفت 
و از آن به بهترين شــکل استفاده کرد. 
در کارگاه ها، کارکردهای متنوع موعظه 
و نقش هــای پدر و مــادر در خانواده را 
بــاز و تحليل می کنيــم. همة کارکردها 
و نقش های والديــن در خانواده بايد در 



مسير رشد و توسعه و هدف های متعالی 
باشــد و هم آهنگــی و صميميت بر آن 

حاکم باشد.
قرار نيســت هيچ فردی خود را فدای 
ديگری کند. همه بايــد يکپارچه و در 
کنار هم و برای هم کار کنيم و برای هم 
باشــيم. خانواده و پدر و مادر و  فرزند 
قرار است همه با هم به تکامل برسيم و 
هيچ فردی، نه پدر و نه مادر، و نه فرزند 
نبايد فــدای فرد ديگری  شــود. چون 
معموًال می شنويم که مثًال پدری خطاب 
به خانواده می گويد: «من خودم را فدای 

شما کرده ام.»
به نظر ما، ويژگی های مشاورة مطلوب 
از ديدگاه علم مشاوره بايد امانت داری و 
راز داری باشد. مشاور بايد منافع مراجع 
را بر منافع خود ترجيح دهد. نسبت به 
جامع  اطالع  مراجع  خانوادگی  ســابقة 
و کاملی داشــته باشــد و بتواند اعتماد 

مراجع را به خود جلب کند.
ايفای نقش مشاوره ای والدين مزايای 
بســياری دارد. در ارکان مشاوره، قطعًا 
پدر و مادر از هر مشــاوری جلوتر است 
و بسياری از مســائل فرزندان را پدر و 
مادر بهتر و دقيق تر می دانند. پدر و مادر 
همة شرايط يک مشاور مطلوب را دارند 
و فقط ممکن اســت از نظر تحصيالت 

تخصصی با او تفاوت داشته باشند.
اگر ما پدران و مادران را در مســيری 
هدايــت کنيم که هر يــک از اوليا يک 
فرزند را تربيت کند و به جامعه تحويل 
دهد، بــرای دنيا و آخــرت همه کافی 

است.
والدين بــرای اينکــه در ايفای نقش 
باشند،  داشته  توفيق  خود  مشــاوره ای 
بايــد از الزاماتی مثل انگيــزة متعالی، 
دانــش الزم، توانايی هــای ذهنی الزم، 
مهارت های عملی، شــخصيت و رفتار و 

دانش های کاربردی برخوردار باشند.
همــة برنامه های ما در دو دورة ســه 
سالة متوســطة اول و دوم و در مجموع 
٢٤ دوره و طی شش سال ارائه می شود. 
هر ســال چهــار کارگاه و چهار دوره را 
عملياتــی می کنيم تــا در حد ظرفيت 
و اســتقبال اوليا باشــد. خوشــبختانه 
اســتقبال مــادران و پــدران خوب و 

گسترده بوده است.

  
  

مفاهيم و آموزه های 
با  خانــواده  آموزش 
عنوان آينده در چهار 
شــبکة اجتماعــی 
می شوند.  بارگذاری 

مشکل ما اين است که برای فرزندان خود 
بيشــتر حرف تکراری می زنيم، در حالی 
که بايد حرف تازه و نو داشــته باشــيم و 
برای ايــن کار هم بايد بياييم در خانواده، 
در جامعــه، و در محافل خود، حرف های 
تازه و نو بزنيم. براســاس تجربه های من، 
خانواده های ما سه نوع هستند: سهل گير، 
ســخت گير و مقتدر. اين ها در مجموعة 
گسترده ای از خانواده های کارآمد، ناکارآمد، 
درهم تنيده، از هم گسيخته، خانواده هايی با 
مردان حاشيه ای و خانواده هايی با والدين 

غيردرگير، پراکنده هستند.
در مثلث خانوادة متعادل و در خطوط 
ارتباطی رســم شــده بين پدر و مادر و 
فرزنــد، خطراتی کمين کرده اند که بايد 
بســيار مواظب آن ها باشــيم. نداشتن 
قانون، کمبود ارتباط، نبود روش تربيتی، 
بی تفاوتــی بــه مؤلفه هــای اثرگذار در 
تربيت، نبود منابع قدرت والدين و توجه 
نکردن به رويکردهای مثبت و خالق، از 
خطراتی هستند که رسيدن به خانوادة 
متعــادل و برنامــة آموزش خانــواده را 

تهديد می کند.
ما غافل شده ايم و حواسمان نيست که 
خط ارتباطات خانوادگی بسيار کم رنگ 
شده است. از خانوادة متعادل بسيار دور 
شــده ايم. ارتباط بين والدين و فرزندان 
ضعيف شــده و هيچ کس نقش خود را 

نمی تواند ايفا کند.
کتــاب دو جلدی «نگاهــی دوباره به 
تربيت» از دکتر خسرو باقری، رويکرد 
و طــرح ما در بيــان آموزه های آموزش 
خانواده است. نکتة جالب و مطرح برای 
ما در اين رويکرد اين بود که پرســيديم 
کدام يک از کاربرگ های ارائه شــده به 
اوليا در اين باره است که آيا فرزندان به 
شما سالم می کنند؟ احترام شما را حفظ 
می کنند؟ با شــما صحبت و مشــورت 
می کنند؟ آيا در برخورد با اشــتباهات و 
برخوردهای تند فرزندان، صبر و حلم و 

بردباری و درايت داريد يا نه؟
برپايــی مرکز مهارت آمــوزی اوليا در 
مجتمع معلــم برای اين اســت که در 
فضايــی آزاد، به همــگان، يعنی اوليای 
دانش آموزان مدرسه و ديگر عالقه مندان، 
جديدتريــن و کاربردی ترين آموزه های 

آموزش اوليا را ارائه دهيم.
«کارگاه مهربانی»، با حضور و مشارکت 
اوليا و همچنين فرزندان آن ها، از ديگر 
برنامه هــای ما بوده که از آن اســتقبال 
خوبی شــده و تأثيرات مثبــت و قوی 
هم داشــته اســت. جالب اين است در 
کارگاه هايی که ايجاد کرده ايم، بيشتر از 
طرح مقوالت مربوط به تربيت کردن، بر 
مقوالت مبتنــی بر تربيت نکردن تأکيد 

کرده ايم.

  
     

مقولة دانش افزايی 
اصلی  مخاطــب  و 
از  والديــن،  آن، 
ماست.  دغدغه های 
است  اين  ما  تالش 

که دو کليدواژه ای را که به آن رسيده ايم، 
يعنی «بده بســتان تربيتی» محور قرار 
دهيم تا بتوانيم به خانواده ها دانش الزم 
را ارائه کنيم. عمــوم اوليای ثبت کننده 
در مدرسه های ما تحصيل کرده و مدعی 
هســتند. از طرف ديگر هم، رســانه ها 
چون مدام در زمينــة مباحث تربيتی، 
موضوع های دانشی را مطرح می کنند و 
به  نوعی، خانواده ها را «بمباران دانشی» 
می کننــد، ديگــر جايی بــرای ما باقی 

نمی گذارند.
عموم خانواده ها مهارت ندارند و «بده 
بســتان تربيتی» در آن ها وجود ندارد. 
در مدرسه بايد باز باشد و اولياء مدرسه 
را از خــود بدانند و به طــور دائم در آن 

رفت وآمد داشته باشند.
بايــد تجربه های تربيتی و آموزشــی 
خود را در زمينة کســب مهارت ها حتمًا 
مبادلــه کنيم. تا اوليا فهمی درســت از 
موضوع تربيت و مهارت تربيتی نداشته 
باشند، کار جلو نخواهد رفت و در مسير 
دچار مشکل می شويم. تکنيک، روش و 
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مهارتی را که انتخاب و عرضه می کنيم، 
بايد قابليت عملی و اجرايی داشته باشد.
ما برای هر جلســه ای که می خواهيم 
ارائه کنيم، نخست محورها و موضوعات 
آن را در ســايت و کانــال مربوطة خود 
می آوريم تا اگر عالقه داشــتند، ثبت نام 
کننــد. نکتة مهــم برای مــا نگهداری 
فرزندان در جلسات است. برای اين کار 
دغدغة خانواده ها و دغدغة فرزندان آنان 
را مدنظر قرار داده ايم و مسائل را صادقانه 

و صميمانه واکاوی و تحليل کنيم.
جلســات عمومی پرجمعيت بيشــتر 
يک طرفه و بدون گفت وگو و بحث برگزار 
می شوند، ولی ســعی کرده ايم جمعيت 
جلســات کارگاهی بين ده تــا دوازده 
نفر باشــد تا در آن بحــث  و گفت وگو و 
همچنين سؤال و جواب  محور قرار گيرد. 
حضور يــک روزة اوليا در مدرســه از 
جمله طرح هايی است که اجرا کرده ايم 
و تأثيــرات مثبت و ســازندة آن را در 
مقوله های تربيتی شــاهد بوده ايم. اوليا 
می توانند هر زمان و هر وقت خواستند به 
مدرسه بيايند، ولی در يک روز مشخص 
تعيين شــده، بايد يک روز به طور کامل 
در مدرســه حضور داشــته باشند و در 
طول اين اقامت، آن ها ضمن آشنايی با 
فرايندهای آموزشــی و تربيتی مدرسه، 
دانش و مهارت خــود را در زمينه های 
تربيتی افزايش می دهند. سواد رسانه ای 
نکتة مغفولی اســت که بايــد با تدبير 

افزايش آن در اوليــا مدنظر قرار گيرد. 
شناخت رسانه ها، نحوة صحيح استفاده 
از مطالب ارائه شده و پااليش آن، بسيار 

مورد تأکيد ماست.
فعاليت هــای ويــژه و خاصــی برای 
دانش آموزان در مجتمع تعريف کرده ايم 
کــه تقريبًا جای تکاليف درســی آن ها 
را گرفته اســت و طــی آن مهارت های 
گوناگون مورد نياز فرزندان و همچنين 
اوليا بــرای فراگيری، ارائه می شــود تا 

مسئوليت پذيری را در آنان رشد دهيم.
آقای بنی اسدی، از مسئوالن دبيرخانة 
ايده ای کانون مدرســه های اسالمی نيز، 
در نشســت، طی ســخنانی يادآور شد 
حيات و تقويــت دبيرخانه به حمايت و 
کمک متوليان مدرســه ها نيــاز دارد تا 
بتواننــد با جمع بندی، ســازمان دهی و 
سامان دهی، همة مباحث و موضوع های 
مطرح شــده را به طور کامل و در اسرع 
وقت در اختيار مراکز، مدرســه ها و اوليا 

قرار دهند.
وی همچنيــن تأکيد کــرد: «در پی 
پژوهش انجام شــده در ٩٠ مدرســه، 
حاصل آن را کــه هفت کتاب راهنمای 
کار معلمان بود، تدوين و آماده کرده ايم. 
تاکنون چهار عنوان از آن ها چاپ شده و 

در اختيار عموم قرار گرفته اند.

  
خانم گلپو، معــاون فرهنگی مجتمع 

آموزشــی  فرهنگی 
به عنوان  امين،  بانو 
ميزبــان نشســت، 
اينکه  به  اشــاره  با 
و  جــاری  گفتمان 

سراسری جامعه نوعی گفتمان التقاطی 
است، خاطرنشان کرد: «برای رسيدن به 
گفتمان جهان توحيدی، بايد دولتمردانی 
توحيدی تربيت کنيم. در اين باره، سند 
بســتر  آموزش وپرورش  بنيادين  تحول 
رســيدن به جهان توحيدی است.» وی 
افزود: «برای شــکل دادن امت اسالمی 
گفتمان  که  مدرســه هايی  بايد  حداقل 
مشــترک دارند دســت به دســت هم 
بدهند. برای رســيدن به امت اسالمی، 

نقش مدرسه نقشی جامع است.»
وی با تأکيد بر اينکه در صدر هستيم 
با شناســايی دشــواری های مدرسه و 
با هــدف تربيــت دولتمــردان آينده، 
خانواده هــا را ضلع جدی شــکل گيری 
گفتمــان جهان توحيدی قــرار دهيم، 
متذکر شد: «برای تحقق اين امر، مرکز 
تحول بنيادی را ايجاد کرده ايم؛ مرکزی 
که از مادران هم فکر مجموعة بانو امين 
شکل گرفته است تا به شکل طرح يک 
مطالبه، حرکت در مســير امت اسالمی 
را از جمع خود اوليا بيرون بياوريم. اوليا 
مطالبه گر تشکيل امت اسالمی هستند 
و خود را ســهيم و شــريک اين پروژه 

می دانند.»
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ثمينه نجاتی در پاسخ به اين سؤال که آيا کار آموزش خانواده متولی و مستولی حرفه ای دارد، متذکر شد: «همة اعضا 
و متوليان مرکز آموزش خانواده تحصيالت عالی دارند و متخصص با برنامه های ارائه شده برای خانواده ها و اوليا مرتبط 

است.»
وی تصريح کرد: «ما محتواهای ساده و عمومی را برای خانواده ها مطرح می کنيم و سعی داريم بيشتر به جمع کردن 
خانواده ها و ايجاد کانونی گرم و صميمی اقدام کنيم و مباحث پيچيده، فنی و بسيار تخصصی مطرح نمی کنيم تا ميزان 

استقبال اوليا را افزايش دهيم.»
نجاتی همچنين دربارة امکان حضور همسران در برنامه های آموزش خانواده گفت: «اگر «مادر» در خانواده حال خوبی 
داشته باشد و اين حال را بروز دهد و مادران با حالت تدافعی در جلسات ما شرکت نکنند و به آن ها بفهمانيم که تغيير، 

تحول و آموزش را از خود شروع کنند و بعد آن را به خانواده منتقل کنند، بسيار مؤثر و سازنده خواهد بود.»
اکبر عاليشاه نيز در پاسخ به سؤال فوق افزود: ما آموزش پدران را بسيار جدی می گيريم و بيشتر جلسات آ ن ها و برنامه های 

علمی و آموزشی را در نوبت های عصر قرار داده ايم تا بتوانند حضوری فعال داشته باشند. 


