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 مقدمه

 .دارد توجه نگری آینده و آزادانه برنامه ریزی به بیشتر می باشد که شده مطرح ی عمومی نظریه یک صورت به توسعه

 به اقتصادی اجتماعی نیز شامل توسعه می باشند. البته ناگفته نماند که توسعه توسعه گاهی و فرهنگی گاهی مواقع، توسعه

لنگرودی،  دارد )مطیعی ویژه ای شرایط و همچنین مسائل و است شده مطرح جدید عصر در مستقل بحث یک صورت

 آن به باید جامعه در امروزه که واقعیتیست روستایی، توسعه بُعد در ویژه به توسعه ضرورت و (. در واقع اهمیت2831

 بر که دارد شده طراحی پیش از الگویی به نیاز موفقیت به رسیدن برای توسعه ای و پیشرفت نوع هر که آنجا از. شود پرداخته

 سرانجام به و نموده طی را مسیر مکانی، و زمانی شرایط اساس بر همچنین و الگو آن شده ی طراحی چارچوب اساس

 در خود مسیر کردن طی به ملزم خود اهداف به رسیدن برای نیز روستایی توسعه کند، بنابراین پیدا دست آمیزی موفقیت

 انسانهاست. آنچه ساختن توانمند الزم به ذکر است که یکی از مهمترین اهداف توسعه، .می باشد خاص الگوی یک چارچوب

 است. به بیانی دیگر، روستایی انسان خود واقع در می گیرد قرار محور و توسعه اصل بعنوان روستایی توسعه مفهوم در که

 شکوفایی و آزادی هدف با اجتماعی موجود یک و فرد یک عنوان به روستایی، انسان توسعه از است عبارت روستایی توسعه

 توسعه برنامه ی می شود. بنابراین، آغاز فقر بردن بین از با که این امر باشد نیازها ارضای عامل باید توسعه او، چرا که

ما در مسیر فرهنگ و ارتباط آن با مقوله اجتماع  ی سالها تجربه .گیرد بر در را فعالیتها از وسیعی بخش باید روستایی

کوچک و  ی توجه به دو مولفههمچنین ختم شد که توسعه باید از محرومترین مناطق جامعه شکل بگیرد و اینجا سرانجام به 

. این مورد از توسعه زیربنایی جامعه یعنی کودک و روستا )مناطق کمتر برخوردار( می تواند شاهراه توسعه را هموار سازد

تکرا در این راستا،  همنشینی فرهنگ و اقتصاد شکل می گیرد. که نه صرفا از مسیر اقتصاد، بلکه با ستتوسعه ای و پیشرفت،

های فردا، انسانهایی که مسیریست برای پرورش و تربیت انسان به معنای توانمند سازی کودکان روستایی ایران همیشه پایدار

مهارت گفتگو، رواداری  کنند که در آنمی با رشد مهارتهای فردی و بکارگیری آنها در مشارکتهای جمعی، جامعه ای را بنا 

  سازد.می و تفکر نقاد بیش از هر چیز مسیر توسعه پایدار را هموار 
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 توسعه

 و جامعه نگر های اندیشه از گیری بهره با آن در که شود می منتهی هایی جهش و تحول به که جریانیست توسعه

 رفاه تامین جهت در مادی و انسانی منافع از پیشرفته، علمی روش های و فن ها هستی، حقایق از آمده بر عقالنی

(. به بیانی دیگر، 2831می گیرد )کامران،  صورت بهینه استفاده انسان، مقام شایسته کمال به یابی دست و بشر

 توسعه، هدف بنابراین مهمترینروستاهاست،  و شهرها در مردم زندگی کیفیت بهبود فرایند معنی به عمل در توسعه

بهبود،  واژگانی نظیر با تقریبا و ارزشیست بار دارای محققان، از بسیاری نظر از توسعه. انسانهاست ساختن توانمند

 مفهوم در و کامل معنای به ( معتقد است که توسعه2832اقتصادی هم معناست. حیدری ) توسعه و رشد مفهوم

 بلکه نمی گردد، محدود جامعه در بهداشت گسترش و بیماری و فقر کاهش زندگی، سطح بردن باال به آن، گسترده

 نیز سیاسی مشارکت برای مناسب کارهای و ساز ایجاد و علمی اجتماعی، تربیتی، سیاسی، بنیانهای و نهادها شامل

 می کند.  کمک ادبی ظرافتهای و هنری مهارتهای علمی، منطق ارتقای به آن تحقق و می شود
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 تکرا و روستا

روستایست، که این امر  زندگی شکوفایی و توسعه جهت صریح الگوی یک و مشخص طرح یک تعیین توسعه ی روستایی،

توسعه ی  شک توسعه صورت می گیرد. بدون در جهت اقتصادی و اجتماعی خاص مسائل نگری آینده و بینی پیش با

 در این برنامه، ایجاد اساسی هدف بنابراین گیرد؛ صورت موجود انسانی و مادی امکانات به توجه بدون نمی تواند روستایی

 همان که شده تعیین هدف به ممکن مدت کوتاه ترین در و برد را استفاده حداکثر موجود امکانات از بتوان که شرایطیست

روستایي و مناطق حاشیه شهرها  ی کم توجهي به توسعهروستایست دست یافت. از سویی دیگر،  زندگی در توسعه و رشد

بع آن توسعه نیافتگي طشهري و روستایي گشته و به  طي چند دهه گذشته موجب از هم گسیختگي سلسله مراتب روابط 

کاهش مشارکت کشور به  توسعه نیافتگي روستاهاي. ینی را به دنبال داشته استکشور و افزایش حاشیه نش یروستاها

روستاییان در سرنوشت خود، پایین بودن اعتماد به نفس، فقدان یک نظام مدیریت مطلوب، بیکاري مفرط، تخلیه روستاها و 

بروز با روستاها و حاشیه شهرها در منجر شده است. بی شک این مسئله  مهاجرت آنان به سوي شهرها و ایجاد حاشیه نشیني

تکرا به معنای توانمند سازی را به دنبال خواهد داشت.  عدم توسعه یافتگی کامل یک جامعه، مسائل و مشکالت فراوان

و مناطق کم برخوردار سعی در رفع مسائل و  توسعه یافتگي روستاهار با هدف کودکان روستایی ایران همیشه پایدا

مشکالتی دارد که به نوعی روستاییان محروم خطه ی خوزستان را به خود اختصاص داده است. تکرا برنامه ای نوپاست که 

هدف و آرمانی بزرگ را در مسیر پیشرفت و توسعه ی روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر در خود می پروراند. 

کسال گذشته، این برنامه ی نوپا توانسته تغییرات چشمگیری را در چندین روستای اطراف آبادان ایجاد کند و در طول ی

برخی از این برنامه ها و تغییرات چشمگیر موارد نوری از امید و زندگی دوباره را به قلب روستا و روستایی انتقال دهد. 

 ذیل می باشند. 

 روستاشش کما در تاسیس باشگاه های مطالعاتی گروه ت -2

 مطالعه ی احداث کتابخانه در حسینیه ها و اماکن عمومی روستاها به منظور افزایش سرانه -1

 در چهار روستا )فبک( فکرپروری برای کودکان برگزاری کارگاه های -3

 برگزاری کارگاه هایی با موضوع مهارت های زندگی برای خانواده ها به منظور همسو شدن با کودکان -4

 در چندین روستا تحت آموزش مربی مجرب  نقاشی و طراحیبرگزاری کالس های  -5

 بین کودکان روستایی داستان خوانیاجرای  -6

 در بین کودکان روستایی  شعر خوانی برگزاری -3

  بازی های دسته جمعی در راستای آموزش کار تیمی و مشارکت دسته جمعیراه اندازی  -3
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 تکرا و کودکان

و مشـکالت رفتـاري وهیجاني  لدرصد کودکان و نوجوانـان بـا معضـل اخـتال11تا  1( معتقدند که 1123) ماندي و همکاران

در بزرگسالي  یتأثیرات منفي در رشد اجتماعي و روابط فرد هتواند ب نشدن، مي درصـورت تـداوم و درمانکه  اند همواج

، توانایی درك درست از نادرستفکر و ذهن کودک است،  در تربیت کودك، تربیت. یکی از موارد مهم و تأثیرگذار منجر شود

نمونه هایی از این نوع تربیت است. این نوع تربیت  کردن به آنها برخوردار بودن از عقاید اخالقی راسخ و قوي و عمل

را داشته باشد. رشد ظرفیت سازگاري با موقعیت جدید کرده و و محترمانه رفتار درست ي فرد به شیوهاصحیح سبب شده که 

شان را در ابعاد زندگیآنها می تواند ژرفاي توانمندي هاي فکري و عاطفی  شانهوش عقالنیاخالقی کودکان و نوجوانان در 

در معرض از تربیت صحیح محروم بوده اند دلیل  به هرکودکان و نوجوانانی که  اند پژوهشها نشان دادهسازد. نمایان  بخوبی

رشد  ،به دلیل دارا بودن وجدان سطحی ضعف در مهار کردن امیالو نوجوانان   این کودکان. خطرهاي جدي قرار دارند

می شوند.  اند تا حد زیادي به عقب افتادگی دچار هاي نادرست هدایت شدهه نیافتگی حساسیت اخالقی و باورهایی که به گون

دنبال می کند، در واقع این مجموعه در برای رسیدن به ایران همیشه پایدار را بهترین راه  ،توانمند سازی کودکانتکرا با هدف 

صدد است که با ایجاد برنامه های مختلف آموزشی، علمی، تفریحی و فرهنگی از کودکان روستا و این سرمایه های بزرگ، 

ر اینجا به برخی از این فعالیت های مختلف در روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر ایرانی آباد و پایدار را رقم زند. د

 اشاراتی خواهیم داشت.  

 روستاچندین در شعبات باشگاه های مطالعاتی تاسیس  -9

 مطالعه ی احداث کتابخانه در حسینیه ها و اماکن عمومی روستاها به منظور افزایش سرانه -21

 روستا  )فبک( فکرپروری برای کودکان برگزاری کارگاه های  -22

 برگزاری کارگاه هایی با موضوع مهارت های زندگی برای خانواده ها به منظور همسو شدن با کودکان  -21

 کتاب خوانی مندی به مطالعه کتاب در طی مدت اجرای طرح و اطمینان از کسب مهارت و عالق رده بندی ،سازماندهی  -28

 در بین کودکان روستایی نقاشی و طراحیبرگزاری کالس های  -24

 کودکان روستاییبرای  داستان خوانیاجرای  -25

 در چندین روستا  شعر خوانی برگزاری -26

 بازی های دسته جمعی در راستای آموزش کار تیمی و مشارکت دسته جمعیراه اندازی  -23

 آموزش مهارت های زندگی از دوران کودکی  -23

  در گفتگواین مهارت و بکارگیری گویی استدالل  و آشنایی با روش های پرسشگری  -29

 مسئولیت پذیری و کار تیمی در خانه و اجتماع  -11

 آموزش مهارت خودکفایی در کودکان   -12

 ایجاد اشتغال زایی در بین کودکان روستایی   -11
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 والدین و تکرا

والدین و یا پدر و مادر از جمله نقش های کلیدی در خانواده ست که بدون داشتن آمادگی خاص نمی توان متعهد ایفای 

این نقش خطیر شد و به بیانی دیگر، برای چنین نقشی فی النفسه چارجوب جامعه پذیری مشخصی برای آن 

اشتن دانش و تجربه ی الزم والدین در این امر متصورنیست. مراقبت و نظام تربیتی فرزند و یا فرزندان نیازمند د

گذراند و بیشترین تعامـل  عنوان فردي ک بیشـترین زمـان را با کودک مي هآموزش مادر بمهم است. بعنوان مثال، 

تأثیرگذار باشد. برخی از  ا و تربیت صحیح ه تواند بر کیفیت مراقبت دارد، مي فرزند و یا فرزندان خودرا بـا 

نقش والدین  هاز مداخالتي ک هآن دست هاسـت کـاین واقعیت بیـانگـر پژوهش های صورت گرفته پیرامون این مسئله، 

. از سویی دیگر، ، کارایي بهتري دارداستمتمرکـز فرزند مداخالتي ک صرفاً بر  هباشـد، نسبت بمی در آنها فعـال 

فرزند و فرزندان از رفتار  یدرک و پذیرش مطلوببه شناخت،  الزم آموزش مهارتهایکسب توانند با  والـدین مي

با برگزاری کالس های آموزشی مختلف برای والدین  . دراین راستا، تکرا همواره سعی کرده استدسـت یابنـدخود 

ط صحیح با فرزند و نقشی کوچک را در تربیت فرزندان روستا و این مرز و بوم ایفا کند. برگزاری نحوه ی ارتبا

فرزندان خود در قالب کالس های آموزشی، اجرای کارگاه های آموزشی و تفریحی با والدین روستاها من جمله 

روستای شلحه ی ثوامر، شرکت والدین در اجرای مراسمات مذهبی و راه اندازی مشارکت آنها در کمک به 

ک در اوقات فراغت بچه ها در فصل تابستان می برگزاری کالس های آموزشی، تفریحی و بخصوص کالس های فب

 تواند نمونه هایی از این نوع آموزش ها و مشارکت والدین در امر تربیت صحیح فرزندانشان بشمار آیند. 

 
        

 

       Takra and parents   

                                                                                                                                                                          تکرا و والدین           
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 تکرا و فبک 

لیپمن استاد سابق دانشگاه کلمبیا و استاد دانشگاه مونتکلیر آمریکا و همینطور مدیر مؤسسه ی پیشبرد فلسفه برای کودکان 

طراحی برنامه ای با عنوان فلسفه برای کودکان را آغاز کرد و معتقد بود که فلسفه ویژه  2999بوده است. وی از سال 

به آن بپردازند. او فلسفه را در معنای فالسفیدن بکار برد؛ کاری که کودکان می بزرگساالن نیست و کودکان نیز می توانند 

توانند انجام دهند و بطور ذاتی مستعد انجام آن هستند. لیپمن با انجام اقدامات متعدد و تالش پی گیر و بی وقفه سعی کرده 

فلسفه یا فکرپروری به کودکان با اندیشه ها، ( نیز معتقد است ایده ی آموزش 1111است تا به هدف فوق دست یابد. هاینز )

روش و منش سقراط ارتباط قوی دارد. برای سقراط و پیروان او، مسیر دانایی با شناخت نادانی فرد آغاز می شود و نقش 

ان کمک معلم می تواند با ماما مقایسه شود، این بدان معناست که معلم بایستی همانند ماما به تولید ایده های بزرگ در کودک

کند. استاد سعید ناجی مروج و اشاعه گر فلسفه یا فکرپروری برای کودکان در ایران می باشد، وی در این مسیر همواره 

در تالش است تا این مکتب جدید فکری را به عالقمندان در سراسر ایران بشناساند. چند سالیست که روش فلسفه یا 

ق محروم و روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر توسط مؤسسه فکرپروری برای کودکان )فبک( در مدارس مناط

بوده و  2891و  2891ی هدی اندیشه سابق و تکرا فعلی در حال فعالیت است. اوج شکوفایی و فعالیت فبک طی سالهای 

دارد که با راه  ارمغان آن سالها بازخورد و پیامدههایی را برای تکرای نوپا رقم زده است. امروز یکبار دیگر، تکرا سعی

اندازی کالس های فبک در کانون های قرآنی و حسینیه های روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر، تحولی بزرگ 

را در زمینه ی رشد و پیشرفت کودکان روستایی برای این خطه از خوزستان بوجود آورد. در حال حاضر چهار شعبه 

ادان و خرمشهر من جمله شلهه ثوامر، شلهه امام حسن عسکری )ع(، اصلی در چند روستای اطراف شهرستان های آب

ُرمیله و سلیج غربی کالس های فکرپروری برای کودکان )فبک( در حال فعالیت هستند. این کالس ها چندین روز در هفته 

دین مربی سال بین دختران و پسران روستا برگزار می شود. و چن 28تا  3برای کودکان و نوجوانان در رینج سنی 

فکرپروری برای کودکان )فبک( و همینطور چند ناظر مجرب در اجرای این طرح بزرگ علمی و آموزشی مشارکت و 

همکاری دارند. در این راستا، تکرا سعی دارد که با اجرای پژوهش کیفی و کاربردی در زمینه ی فکرپروری برای 

دان فبک بشناساند وهمچنین بتواند پیامدها و تأثیرات فبک را در کودکان )فبک( این مکتب بزرگ و تأثیرگذار را به عالقمن

زمینه های رشد فکری، عقالنی و اخالقی کودکان و نوجوانان روستایی بکار برده و در این مسیر سهم ناچیزی را برای 

 خود رقم زند. 
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 تکرا و کتاب

که می تواند تخیل کودك را پرورش دهد و او را با دنیاي اطراف و محیط زندگیش آشنا  ستاز مهمترین ابزارهایکتاب یکی 

 داستان رویدادهایی که در یک. چرا که، است او پلی بین کودك و جهان اطرافسازد. داستان ها و قصه های برخی از کتاب ها 

یکی از فنون روان . کند یابد و آن را ابراز می ، مشکل خود را در میداستانشنیدن آن  ایست که کودك با اتفاق می افتد به گونه

روانشناسی مانند رویکرد تحلیلی، شناختی و رفتاري، کودکان  یقصه درمانیست که در کنار رویکردها، داستان گویی یا درمانی

آشنا کرده و در رفتار آنها تغییراتی ایجاد می کند.  احساساتدر افکار و واری امیدو  امیدنیروی  ها و ها، هراس را با فقدان

و آنها را ی کودکان و نوجوانان ایجاد کرده  اثري عمیق بر فکر و روحیهمعتقد است که کتاب های داستان  ( 1119 ) پلوسکی

. کودک و سازد آماده میفراد سایر ابا بهتر معاشرت همچنین کودکان و نوجوانان را برای و داده براي رویارویی با مسائل رشد 

متعددی انجام  پژوهشهای کند. در این زمینه دركرا  مشکالت زندگینوجوانی که با کتاب داستان آشنایی دارد بهتر می تواند  

بعنوان یک ه است که کتاب داستان و قصه ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت 2891کیا کمال ) شده است، بعنوان مثال 

اگر داستان ها در برگیرنده ی اعمال و پیامدهایی بی شک  تواند بردباري کودکان را افزایش دهد. وزشی غیرمستقیم میروش آم

تاسیس شعبات به این منظور، تکرا توانسته با برگزاری و  باشند، موجب رشد اخالقی و فکری کودکان و نوجوانان می شوند.

 مطالعه ی اماکن عمومی روستاها به منظور افزایش سرانه بخانه در حسینیه ها واحداث کتا، باشگاه های مطالعاتی در روستاها

 در مسیر ارتقای علمی و فرهنگی کودکان روستاهای شهرستان های آبادان و خرمشهر گام هایی استوار بردارد. 
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   تکرا و باشگاه های مطالعاتی

مطالعه یکی از بزرگترین نعمتهای جهان هستیست که ما را با اندیشه ها، عقاید، افکار، آداب و رسوم افراد مختلف جهان 

هستی آشنا می کند. به بیانی دیگر، مطالعه یکی از بهترین راهکارها برای تحریک مغز و عملکردهای شناختی است. خواندن 

برانگیختن قوه تجزیه، تحلیل و تفکر به تحریک مغز و عملکردهای شناختی می  داستانهای مختلف با نوشتارهای متفاوت به

انجامد. کتابها و مطالعه آنها با مبلغی بسیار پایین می تواند چند هزار گفته، عقیده و ایده های بزرگ را در کمترین زمان به 

اه هایی با موضوعات مهارت های گفتگو و برگزاری کارگ ،یکی از راهکارهای تشویق مطالعهخوانندگان خود انتقال دهد. 

رشد تفکر نقادانه و مهارت های زندگی با استفاده از روش فکرپروری برای کودکان است. نتیجه این مرحله رشد دایره لغاط 

تکرا به معنای توانمند سازی کودکان روستایی ایران . همچنین کسب مهارت تفکر منطقی در کودکان استو برای ارتباط موثر

ی شلحه ثوامر، شلحه امام حسن عسکری، روستاهاحاشیه شهر و سیس شعبات باشگاه های مطالعاتی در أت هب رهمیشه پایدا

و شامل شده ماه برگزار  9این طرح در مرحله اول در مدت زمان سلیج غربی، سلیج شرقی، ُرمیله و حیر پرداخته است.  

،  در سلیج غربی جلد کتاب 111در شلحه امام حسن عسکری،  کتابجلد  111در شلحه ثوامر،  جلد کتاب 111 ی مطالعه

در حیر می باشد و در میان این باشگاه  جلد کتاب 111در ُرمیله و همچنین  جلد کتاب 111در سلیج شرقی،  جلد کتاب 111

خالصه های مطالعاتی، باشگاه شلحه ثوامر به مدت زمان یکسال در این زمینه مشغول فعالیت است. در این مراکز مطالعاتی، 

حسینیه در  ها یا باشگاه های مطالعاتی کتابخانهمی شود. این  ارائهبه مربی یا کتابدار باشگاه مطالعاتی  هر کتاب توسط کودک

 سازماندهی شده است. به مطالعه کودکان و نوجوانان  کسب مهارت و عالقه مندی با هدف  اماکن عمومی روستاها ها و
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  تکرا و مهارت های زندگی

به ما برای زندگی بهتر کمک می کند.  مهارت هابرای اکثر ما آشناست، این نوع  مهارت های زندگیاصطالح 

دارد؛ مهارت های روانی و اجتماعی که به ما کمک  مهارت های زندگی سازمان بهداشت جهانی، چنین تعریفی از

شامل؛  های زندگیمهارت می کنند با نیازها و چالش های زندگی روزمره بهتر کنار بیاییم. بر اساس این سازمان، 

تصمیم گیری و حل مسئله، تفکر خالقانه و نقادانه، مهارت ارتباطی و مهارت مدیریت رابطه، خودآگاهی و همدلی، 

به  مهارت های زندگیمدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس می باشد. راههای متعددی برای آموزش 

رگاه های آموزشی، آموزش عملی و آموزش به افراد کم درآمد در افراد وجود دارد. این راهها می تواند در قالب کا

مناطق محروم به اجرا در آید. کارگاه های آموزشی همان آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد. 

منظور از آموزش عملی، آموزش رسمی نیست بلکه برعکس در این نوع آموزش هر کس تالش می کند بسته به 

ه در آن حضور دارد، در قالب فیلم و یا داستان، نوشته ای که منتشر می کند و مطلبی که در شبکه های فضایی ک

اجتماعی می نویسد و یا برخوردی که با دیگران در فضای فیزیکی یا مجازی دارد، نمونه هایی از رفتار مناسب با 

ناطق محروم در بین افرادیست که به علت را آموزش می دهد. آموزش به افراد کم درآمد در م مهارت های زندگی

اقدام کنند، یا ممکن است اصال ندانند که چنین مهارت هایی  مهارت های زندگیشرایطشان نمی توانند برای یادگیری 

برایشان مفید است. این افراد هم ممکن است توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد و یا توسط هر یک از ما در 

تکرا بمعنای توانمند سازی کودکان به این منظور،  ه ای که با آنها داریم، آموزش ببینند.برخوردهای روزمر

روستایی ایران همیشه پایدار مسیریست برای پرورش و تربیت انسانهای فردا، انسانهایی که با رشد مهارت های 

مهارت گفتگو، رواداری و فردی و بکارگیری آنها در مشارکت های جمعی، جامعه ای را بنا می کنند که در آن 

پایدار را هموار می سازد. برگزاری کارگاه هایی با موضوع مهارت های  ی تفکر نقاد بیش از هر چیز مسیر توسعه

زندگی برای خانواده ها به منظور همسو شدن با کودکان یکی از راههایست که تکرا در مسیر توسعه و پیشرفت 

سال شامل؛ نقاشی، طراحی، داستان خوانی و شعر   3بکار می برد. این مهارت ها برای کودکان زیر روستا 

خوانیست. البته ناگفته نماند که بازی های دسته جمعی در راستای آموزش کار تیمی و مشارکت دسته جمعی نیز یکی 

اصلی از آموزش این نوع مهارت ها  می باشد. اهدافدر بین کودکان روستا از راههای آموزش مهارت های زندگی 

پیدا روش های پرسشگری، آگاهی اطالع یافتن از سال آشنایی با آداب زندگی و معاشرت،  3برای کودکان باالی 

 مسئولیت پذیری و کار تیمی در خانه و اجتماع است. همچنین از استدالل و بکارگیری آن در گفتگو و کردن 
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 تکرا و پیامدها و آثار آن 

مسیری سخت و  های فردابرای پرورش و تربیت انسان تکرا به معنای توانمند سازی کودکان روستایی ایران همیشه پایدار

با رشد مهارت های فردی و بکارگیری آنها در مشارکت های جمعی، دشوار را انتخاب کرده و در این راستا سعی دارد 

سازد. می جامعه ای را بنا کند که در آن مهارت گفتگو، رواداری و تفکر نقاد بیش از هر چیز مسیر توسعه پایدار را هموار 

م گسیختگي سلسله کم توجهي به توسعه روستایي و مناطق حاشیه شهرها طي چند دهه گذشته موجب از هاز سویی دیگر، 

بع آن توسعه نیافتگي روستاهاي کشور و افزایش حاشیه نشینی را به دنبال طمراتب روابط شهري و روستایي گشته و به 

داشته است. کاهش مشارکت روستاییان در سرنوشت خود، پایین بودن اعتماد به نفس، فقدان یک نظام مدیریت مطلوب، 

نمونه هایی از این نوع توسعه نیافتگی رت آنان به سوي شهرها و ایجاد حاشیه نشیني بیکاري مفرط، تخلیه روستاها و مهاج

جامعه را به سمت بتدریج و  گرفته تحت تاثیر قرارجامعه رشد و پیشرفت بشمار می آید. بدون شک، در چنین شرایطی 

ان آموزش کودکد است که با  تکرا برای رفع چنین معظلی و تسریع توسعه ی روستایی در صد. سوق می دهد ناکارآمدی

برگزاری کارگاه های فکرپروری برای کودکان و آموزش مهارت های یی بتواند گامی مؤثر را در این راستا بردارد. روستا

ای زندگی برای خانواده ها به منظور همسو شدن با هبرگزاری کارگاه هایی با موضوع مهارت، زندگی از دوران کودکی

مسئولیت پذیری و کار تیمی ، در گفتگواین مهارت و بکارگیری  گویی استدالل، ش های پرسشگریآشنایی با رو، کودکان

سازماندهی و رده بندی و اطمینان از کسب مهارت و عالقمندی به مطالعه کتاب در طی مدت اجرای ، در خانه و اجتماع

، بخشی از این نوع د انجام کارراینیابی فانجام طرح های پژوهشی به منظور ارزیابی و ارزشکتاب خوانی و همچنین  طرح

احداث کتابخانه و  روستاشش شعبات باشگاه های مطالعاتی در  و راه اندازی تاسیسفعالیت ها می باشد. البته ناگفته نماند، 

ای ، جرقه هایی از توسعه و پیشرفت را برمطالعه ی روستاها به منظور افزایش سرانهاین در حسینیه ها و اماکن عمومی 

مردمان این خطه از کشور روشن می کند. امید است که حرارت و گرمای این جرقه ی کوچک کم کم بتواند در بیشتر 

 روستاها و مناطق کم محروم نفوذ کرده و نوری از امید و امیدواری را در دل مردم این مناطق روشن کند. 
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