بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بة علمک

طرح شکوفایی نسل توحیدی

ارتقای ظرفیتها و ایمنسازی نسل آینده در مقابل تهاجمات فرهنگی
تاریخ بازبینی طرح  :آذر ماه 1399

ّ
خرمشهرها در پيش است؛
نه در ميدان جنگ نظامى[ ،بلكه] در يك ميدانى كه از جنگ نظامى سخت تر است.
ّ
البته ويرانىهاى جنگ نظامى را ندارد؛ بعكس ،آبادانى به دنبال دارد.
ّاما سختىاش بيشتر است.
.......

ّ
خرمشهر را خدا آزاد كرد .معناى اين چيست؟
معناى اين آن است كه ا گر شما مجاهدت كرديد،
قدرت خدا میآيد پشت شما...
مقام معظم رهبری؛ 1395/03/03
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بخش اول
معرفی طرح شکوفایی نسل توحیدی

4

مقدمه
غايت ارسال رسوالن الهى ،انزال كتاب و تشريع دين همچنين تربيت انسانهايی است كه تجلى خالفت الهى بر روی
زمين باشند و تماميت اين غايت نيز تنها در برپايی امت واحده توحيدی تحقق پيدا مى كند ،از اين رو تربيت انسان و
جامعه برنامه اصلى دين مبين اسالم به شمار مىآيد كه اين مهم را به وضوح مىتوان در قرآن كريم و سيره اهل بيت
عصمت و طهارت عليهم السالم مشاهده نمود.
قرآن ،تربيت انسان و جامعه را در يک فرآيند منسجم و يكپارچه برنامهريزی مى كند ،چنانكه از پيش از ازدواج پدر و مادر
يک فرد ،تا پايان عمر او برنامههای تربيتى اسالم ادامه دارد .بر اين اساس خانواده و بيت يكى از محوریترين
ساختارهای ايجاد انسان و جامعه متعالى است ،تا بدانجا كه اسالم از كوچكترين واحد خانواده كه شامل پدر ،مادر و
فرزندان است برنامه های خود را ارائه داده تا آنكه در نهايت امت واحده توحيدی را نيز يک خانواده بزرگ مى كند كه در
آن رسول نقش پدر را ايفا كرده و مومنين همگى با هم برادر هستند.
جمهوری اسالمى به عنوان پرچمدار حا كميت حق و حكومت اسالم بر تمامى عرصههای زندگى بشر ،بيش از هر جای
ديگر ،نيازمند پيادهسازی اين ساختار است ،حال آنكه عدم برنامهريزی مشخص در تربيت نسلهای آينده ،عدم
انسجام ساختارهای آموزشى در دوره های مختلف رشد يک انسان و همچنين عدم برخورداری از يک سند جامع و
مشخص برای مديريت مسائل مربوط به خانواده ،همگى از مشكالت پيش روی اين حركت است.
با مطالعه در قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم السالم مىتوان به راحتى دريافت كه اقتضائات به وجود آمده قبل از
تولد ،نقش بسيار مهمى در شا كله و سعادت و شقاوت انسان و در نتيجه در فرآيند رشد او دارد ،تا حدی كه در روايات
آمده است«:السعيد سعيد فى بطن امه و الشقى شقى فى بطن امه»
امثال اين روايت شريف نشان مىدهد كه اسباب هدايت افراد را بايد از قبل و حين تولد و ابتدای ورود آنها در دنيا تدارک
ديد .در اين خصوص تشيع علوی دارای فرهنگى ناب و مناطهای قوی و بسيار مستدل و متقن است كه مىتوان با
قاطعيت و قطعيتى در خور شأن ،به تربيت نسل توحيدی دور از آسيبهای رشد اهتمام ورزيد.
با اين تربيت حساب شده و بر اساس نقشه به دست آمده از قرآن و روايات ،نگرانىهايی كه در خصوص تربيت فرزند در
سنين باالتر و هجمه رسانهای و غيررسانهای غرب وجود دارد ،تا حدود بسيار زيادی برطرف مىشود .زيرا فرزندی كه
دارای طيب مولود و طيب والدت است از ظرفيت فطری خاصى برخوردار مىشود كه همانند سپری محكم در برابر
آسيبهای رشد مقاوم مىشود.
اين طرح ،با باور به اين حقيقت قرآنى اميدوار است و درتالش است در مرحله عمل اين حقيقت را به صورت عينى
ثبت و در اختيار جهانيان قرار دهد.
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ضرورت طرح نسل توحیدی
منشا همه جريان سازیهای اجتماعى از نسل شروع مىشود .هر جامعه ای كه طالب يک جريان عمقى و ريشه دار
است مى بايست از نسل شروع كند و از انعقاد نطفه .كوچكترين اقدام ،از اقدامات قبل و بعد بارداری بزرگترين تاثير را
در جريان سازیهای اجتماعى دارد.
نسل توحيدی ايدهای است كه توسط حضرت ابراهيم عليه السالم شكل گرفته و در واقع اساسنامه نسل توحيدی را
حضرت ابراهيم عليه السالم مدون كرده است .آيه  35تا  41سوره ابراهيم اولين موضوعى كه حضرت ابراهيم مد نظر قرار
داد درست كردن "بلد" است .شايد اين هدف ابراهيمى برای ما در جامعه كنونى مقدور نباشد اما هر قدمى در اين مسير
ما را به اين هدف نزديک مى كند.
در سوره مبارک اعراف آيه  182فرزنددار شدن را يكى از محلهای اضطرار انسان مىداند .همانطوركه انسانها سوار
كشتى مىشوند و در حال غرق شدن هستند چطور خدا را مىخوانند ،برای فرزند دار شدن هم همان اضطرار است.
يكى از محلهايی كه انسان واقعا خدا رامىخواند زمانى است كه فرزند در رحم دارد و نگران سالم بودن و سالم بدنيا
آمدنش است .عين زمانى كه در كشتى است.
بعد از آن فراموش مىشود جنينى كه سالم بدنيا امده است ممكن بود سالم نباشد و والدين شروع مى كنند به امر و
نهى و احساس مالكيت در فرزند ،درنتيجه ،شرک در زندگىشان وارد مىشود .برای داشتن نسل توحيدی موحد بودن
پدر و مادر بسيار مهم است.

اهداف کلی طرح نسل توحیدی
• ارتقای ظرفيتها ،استعدادها و سالمت نسل آينده
• جريانسازی برای گسترش و افزايش جمعيت موحدان در عالم
• حمايت علمى ،روحى و انگيزشى و ترغيب برای داشتن فرزند بيشتر
• ارائه اطالعات ضروری در حوزه پرورش فرزندان صالح و تربيت دينى
• پاسخگويی علمى به سواالت و مسائل اختالفى و ارائه راهكار برای مشكالت رايج در حوزه فرزندآوری
• مقاومسازی نسل آينده نسبت به آسيبهای فردی و اجتماعى و ساختاری
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راهبردهای طرح نسل توحیدی

 .1اصالح سبک زندگى با رويكرد سبک زندگى مومنانه و گرايش به ّ
طيبات

 .2اصالح باورهای غلط رايج در خصوص ارزشهای زندگى و مقابله با آسيب ديدن ارزشهای حقيقى به وسيله
برجسته شدن ارزشهای اعتباری و مقطعى
 .3ارتقای زوجيت رشد محور و بلوغ با هم بودن
 .4ارائه اطالعات در خصوص مراقبتهای الزم برای ظرفيت سازی و پرورش مناسب فرزند در مقاطع مختلف
 .5القای انگيزه ،اطمينان به خداوند و آرامش به زوجين در مسائل مربوط به فرزندآوری و زوجيت
 .6ارائه دقيق ترين منابع و دستورالعمل های علمى برای سالمت خانواده از پيش از فرزندآوری تا مراقبت از مادر
و فرزند بر پايه منابع دانشگاهى در حوزه طب سنتى و مدرن
 .7تغيير توجه به تربيت محيط خانواده و استقرار محيط طيب به جای تربيت فرزند
 .8قرارگيری مسئله تربيت نسل صالح به عنوان محور برنامه ريزی و جزئيات زندگى زوجين
 .9ترويج و حمايت علمى از زايمان طبيعى و راهبردهای سالمت پايدار و تحريز از اشتباهات و خطاهای رايج
 .10مجهز كردن فعاالن حوزه خانواده ،روانشناسى و مشاوره به مبانى نسل توحيدی
 .11تربيت و تجهيز فعاالن فرهنگى در حوزه نسل توحيدی و گسترش فعاليتهای فرهنگى و آموزشهای بومى و
پرهيز از پايتخت گرايی و تمركز آموزشها در شهرهای خاص
 .12ترويج زندگى طبيعت محور در مق ابل زندگى شهری و اهتمام به ارتباط و استقرار در محيط سالم و طيب
 .13طراحى و ساماندهى پژوهشها در حوزه تربيت نسل توحيدی
 .14قرارگيری دانشگاهها به عنوان فعاالن و جريانسازان علمى در حوزه تربيت نسل
 .15ساده سازی آموزشها و گسترش آموزشهای الكترونيک و مجازی
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مقاطع هدف طرح نسل توحیدی
 .1ازدواج توحیدی
ازدواج در زمان مناسب با هدف رشد و ارتقای روحى بر اساس شناخت ارزشهای حقيقى و با دارای برنامه
برای گسترش و ارتقای نسل توحيدی
 .2زندگی توحیدی و آمادگی برای فرزندآوری
دوران استقرار زندگى زناشويی و كسب آمادگى برای ورود به دوران فرزندآوری همراه با برنامه ريزی و استفاده
صحيح از ظرفيتهای دوران زوجيت و آمادهسازی بستر برای داشتن فرزند
 .3دوران اقدام برای فرزندآوری
دوران تصميم به ورود به مرحله فرزندآوری و كسب آ گاهى نسبت به شرايط منحصر به فرد برای ظرفيتسازی
در فرزند و مراقبت ويژه بر سالمت روحى ،معنوی و جسمى برای داشتن بهترين فرزندان
 .4دوران بارداری
دوران شكل گيری ابعاد جسمى و معنوی فرزند و توجه به اهميت پرورش معنوی به اندازه پرورش جسمى با
توجه به اتصال ويژه روحى و جسمى مادر و فرزند و ضرورت استقرار معنويت بی تكلف در زندگى زوجين
 .5دوران تولد و شیرخوارگی
مرحله ورود فرزند به دنيا و ضرورت آ گاهى والدين بر بايد و نبايدهای سالمت روحى و جسمى فرزند و توجه
دادن والدين به ضرورت يادگيری تربيت فرزند به روش القا و تربيت فرزندان صالح به وسيله استقرار طيبات
در محيط خانواده و تربيت محيط خانواده و آ گاهى دادن والدين به اهميت اصالح خود به دليل تاثير پذيری
گريز ناپذير فرزندان از محيط خانواده.
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محتوای پایه و پشتوانه علمی طرح شکوفایی نسل توحیدی
عنوان
تبیين عناصر ساختار
وجودی انسان
رشد تفکر اجتماعی
جلد 1
(پيش از تولد تا آغاز تکلم)
رشد تفکر اجتماعی
جلد ( 4بلوغ عاطفی)
بلوغ با هم بودن با رويکرد
ايمان گزينی
با کودکان خود طیب سخن
بگویيم
تربيت کودک با رويکرد
طیب گزينی
معناشناسی طیب و خبیث
فرآيندشناسی طیب
نظام سازی طیب
تفکر اجتماعی ،هنر خوب
زيستن با ديگران

چکیده
تعريف انسان و تبيين مؤلفه های آن به همراه معرفى ارتباط ميان مؤلفه ها به
صورت ساختاری
ويژگى های دوره ی اول رشد انسان و تبيين مهم ترين مؤلفه های رشد و تربيت
در اين دوره )دوره تعليم كالم و تأديب نطق(
ويژگى های دوره ی چهارم رشد انسان و تبيين مهم ترين مؤلفه های رشد و
تربيت در اين دوره )دوره ا كرام و تأليف ،بلوغ عاطفى(
تبيين مهارت های مومنين جهت هم كالمى ،هم فكری ،هم دلى ،هم راهى و
پيوند با محمد و آل محمد
كتابی كاربردی در جهت تبيين اهميت كالم طيب در رشد كودک مبتنى بر آيات
قرآن و كالم معصومين
تبيين اصول و مهارت هايی كه قدرت شناخت و انتخاب طيب را در دوره اول رشد
فعال مى سازد

تعريف بنيادی و ساختاری مفهوم ط ّيب و خبيث از منظر قرآن و روايات به همراه
تبيين مؤلفه های آن

تبيين فرآيند تحقق ط ّيب در جريان زندگى انسان و معرفى مؤلفه ها و بروزات آن در
دوره های مختلف رشد

تبيين نظام الزم جهت تحقق مراتب ط ّيب در فرايند حيات انسان و جامعه
بررسى اصلى ترين آسيب های وارد بر روابط در جامعه و راه های مقابله با آن

تفکر اجتماعی ،موانع خوب تعريف روابط ،انواع و مراتب آن به همراه شناخت جايگاه آن در ساخت جامعه
ايده ال از ديدگاه قرآن )معرفى اصول و مبانى ايجاد و ارتقاء روابط(

زيستن با ديگران
تفکر ّامی؛ پايه ای تر ین توان اين كتاب از وجود تفكری ويژه در درون انسان پرده برداری مى كند كه با وراثت در
برای درک حقیقت
تدبر در ساحت بيت

ارتباط بوده و از سوی والدين به فرزندان منتقل مى شود.
شناخت بيت و جايگاه آن در هستى ،زندگى انسان و جامعه از ديدگاه قرآن به
همراه معرفى مبانى و مهارت های تأسيس بيت نورانى )خانواده آسمانى(
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عنوان
اصول و مهارت های
شادکامی مبتنی بر قرآن و
روايات
سند احیای شهرها؛ نظام
سازی توحیدی در شهر و
جامعه

چکیده
دستيابی به معنای شادكامى و تبيين مبانى و اصول و راهكارها و مهارتهای
دستيابی به آن با بهره گيری از كالم وحى و روايات ائمه معصومين عليهم السالم
سندی كه برای احيای شهرها براساس مبانى توحيدی نظام و روشى منطبق با
قرآن و روايات ارائه مى نمايد
سندی كه به بيان مبانى و اصول خانواده توحيدی و نقش آن در نظام سازی و

سند خانواده

جريان سازی توحيدی ميپردازد و محورهای اصلى موضوع خانواده را پيش روی
ما قرار مى دهد

سند بايسته های تربيت
کودک طیب

اين سند به ارائه ضوابط و چارچوب هايی در رابطه با نحوه رويارويی با كودک و
تربيت كودک مى پردازد
سندی در حوزه تعليم و تزكيه كه به معرفى مجموعه توليدات و پژوهش های نظام

سند تعلیم و تزکیه

مند انجام شده مى پردازد كه تفصيل آن در منظومه  28جلدی رشد بيان شده
است

تربيت جنسی در سايه
عفاف

اين كتاب با اصالح پيش فرض های موجود در رابطه با تربيت جنسى به تبيين
نظرات قرآنى و فقهى در اين رابطه پرداخته و چگونگى آموزش صحيح تقويت حيا
و عفاف برای تربيت جنسى متناسب با سنين مختلف را بيان مى كند

بايسته های بيان مسائل

سندی كه به مالحظات و بايدها و نبايدهای آموزش مسائل جنسى به كودكان و

جنسی براساس احکام

نوجوانان براساس احكام الهى پرداخته و با هرج و مرج در اين مساله حياتى كه

الهی
ساختار وجودی جامعه
عفاف؛ جاودانه خواهی
لذت
صحیفه فاطمیه سالم اهلل
علیها

مى تواند دستاويز شيطان برای اشاعه فحشا باشد مقابله مى كند
تبيين ساختار و مؤلفه های جامعه از ديدگاه قرآن و روايات به همراه تبيين
چگونگى ارتباط اين مؤلفه ها با يكديگر
معرفى عفاف و راهبردهای تحقق آن با محوريت سوره مباركه نور ،به همراه بايدها
و نبايدهای آموزش مسائل جنسى به كودكان و نوجوانان
مجموعه ادعيه حضرت صديقه طاهره سالم اهلل عليها به منظور ارتقای معنوی
خانواده و اتصال به سبک زندگى ايشان
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بخش دوم
اجرای طرح شکوفایی نسل توحیدی
در دانشگاهها
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الف .برنامههای آموزشی
سابقه آموزشی طرح نسل توحیدی
طرح نسل توحيدی از سال  1392شروع به فعاليت آموزشى در بستر دانشگاهها و مرا كز فرهنگى كرده و دورههای
آموزشى متعدد و متنوع در حوزه خانواده و فرزندآوری در شهر تهران برگزار نموده است .مرا كزی مانند حوزه

دانشجويی فاطمى ( ،)1392دانشگاه تهران ( ،)1398 ،1395 ،1392بيمارستان بقية اهلل ( ،)1393فرهنگسرای

انقالب اسالمى ( ،)1393مجموعه فرهنگى سرچشمه ( ،)1393حوزه هنری ( ،)1395مجموعه فرهنگى سيد
الشهدا ()1398

اين دورهها در گذشته به صورت حضوری و در قالب همايشهای يکروزه برگزار مىشد.اما از ابتدای سال
 ،1399همزمان با اوج گيری بحران كرونا و همگام با توسعه آموزشهای مجازی ،وسعت مخاطبان گسترش

يافته و آموزشها از حصار شهر تهران با كمک بستر آموزش مجازی ،به سراسر كشور امكان پذير شده است.

آموزشهای اين طرح در دو گروه مخاطب كلى «مخاطب عمومى» و «فعاالن فرهنگى و مبلغين» طراحى و ارائه
مى گردد كيفيت آموزش و محتوای آن به تناسب تعيين مىشود.

مولفههای مبنایی در آموزشهای نسل توحیدی
• اصالح نگاه و جايگاه اهميت نسل و فرزندآوری
• نهادينه كردن اهميت ظرفيت سازی و آموزش و پرورش فرزند ،پيش از تولد بدون ايجاد اضطراب و وسواس
• تربيت محيط خانواده و استقرار فرهنگ طيب در خانواده
• اصالح و ارتقای سبک های فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس علم قرآن محور
• استقرار آرامش و معنويت و دوری از اضطراب در خانواده به ويژه مادر ،در دوران بارداری و فرزندپروری
• تسريع فرايند كسب آمادگى برای پذيرش نقش مادری و پدری (علمى ،رشدی و روحى)
• رسيدن به بلوغ عاطفى و توانايی عبور از حصار ّ
"منيت"
• ايجاد تمايز فردی و اجتماعى بين:
 oطيبات و خبائث (سالمتى و مضرات)؛ و تقويت و ايجاد گرايش به طيبات در خانواده
 oخير و شر (انتخاب صحيح بين خوب و بد ،خوب و خوبتر و بد و بدتر)؛ و خير گزين شدن والدين
 oحسن و سؤ ( ارتقای بروزات ،برنامه ريزی و شيوه عمل)؛ و حسن گزين شدن والدين

فرایند اجرای آموزش
 .1برگزاری همايش جامع
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• برگزاری همايشهای جامع در حوزه خانواده برای گروه مخاطبان «دانشجو» و «اساتيد و كاركنان»
• ارائه گزيدههايی از سير ازدواج تا تربيت فرزند در قالب سبک زندگى ايرانى اسالمى

• ارائه و معرفى برنامه دورههای آموزشى مبسوط و جذب عالقمندان به شركت در مباحث تخصصى
 .2برگزاری دورههای آموزشى مبسوط و تخصصى
• برگزاری دورههای آموزشى برای مقاطع از ازدواج تا تربيت فرزند
سرفصلهای آموزشی
مقطع

عنوان دوره یا

سرفصل و موضوع

مخاطب

تعداد جلسات
ساعت آموزشی

ارزشهای رايج يا ارزشهای حقيقى؟
پيوند توحيدی
/
پيشنيازهای
ازدواج
/
آمادگی برای ازدواج

هنر همسرشناسى
/
ازدواج؛ چرا و
چگونه

ازدواج هدفمند يا ازدواج عاطفى؟
بلوغ ازدواج (بلوغ اقتصادی ،بلوغ اجتماعى،
بلوغ عاطفى ،بلوغ جسمى ،بلوغ شناختى،
بلوغ انتخاب ،بلوغ كنترل)
پيشنيازهای ازدواج (از پيشگری از آسيب ها
تا عبور از حصار "من بودن")
اهميت جايگاه نسل و فرزندآوری در انتخاب
همسر (سن ازدواج ،معيارها ،صفات،
برنامههای زندگى،
بلوغ با هم بودن (مهارتهای هم كالمى،
همفكری ،همدلى و همراهى در خانواده)
بلوغ عاطفى (صفاتى كه زوجين به عنوان
يک مادر و يک پدر بايد داشته باشند و شكل
گيری صفات الزم در خود فرد)
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 4-8جلسه
 1الى  2ساعته

مقطع

عنوان دوره یا

سرفصل و موضوع

مخاطب

تعداد جلسات
ساعت آموزشی

بلوغ با هم بودن (مهارتهای ارتقای
هم كالمى ،همفكری ،همدلى و همراهى در
زندگى توحيدی /
دوران استقرار و

بلوغ با هم بودن

استحکام زوجیت

/

خانواده)
مهارتهای عبور از حصار "من بودن"

مهارتهای زندگى مهارتهای خودشناسى

 4الى  7جلسه
 2الى  3ساعته

حقوق همسران بر يكديگر (جلسات مجزا
برای آقايان و بانوان)
آداب ظرفيت سازی و تربيت فرزند پيش از
مراقبت های پيش انعقاد نطفه
دوران آمادگی برای

از فرزندآوری

فرزندآوری (اقدام برای

/

فرزندآوری)

تربيت فرزند پيش
از تولد

سبک زندگى سالم و مراقبت های پيش از
فرزند آوری (سالمت ،تغذيه و ورزش)

 4الى  8جلسه
 1الى  2ساعته

پيش گيری از ناباروری و روشهای درمان
اصول طاليی خانواده شاد و اميدوار
مراقبتهای روحى و معنوی در دوران
بارداری
مراقبتهای پزشكى و تغذيه ضروری و

دوران بارداری

برای مادران/
مادر مثل مادر

عمومى
مرور سوره های قرآن برای تحقق ثواب
اختصاصى ذكر شده برای هر سوره برای
فرزند
گرايش به ادعيه حضرت صديقه طاهره (س)
برای ارتقای ابعاد روحى مادر و فرزند
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 3الى  6جلسه
 1الى  2ساعته

مقطع

عنوان دوره یا

سرفصل و موضوع

مخاطب

تعداد جلسات
ساعت آموزشی

آشنايی با مهارتهای تربيت و هدايت فرزند
به وسيله القاء
اصول و پايههای تربيت فرزند
برای پدر ان/
پدر مثل پدر

ارتقای روابط زوجين در دوران بارداری
نقش پدر در تربيت فرزند

 1الى  3جلسه
 1ساعته

تربيت فرزند به وسيله نافذ كردن كالم
والدين
اثر پذير كردن كالم طيب در كودک
آموزش عواطف از طريق القاء و لحن
ارتباط با اشياء طيب به وسيله اسامى و
دوران تولد و
شیرخوارگی فرزند

كلمات
ايجاد حدود و بايد و نبايدهای طيب
چگونگى ايجاد مفاهيم و گزارههای پايه در

 3الى  9جلسه
 1.5ساعته

كودک
فعالسازی تفكر كودک از طريق كالم
زمينهسازی منطقى و باورمند كردن كودک
فعالسازی توان مديريت در كودک به وسيله
كالم
تربيت فرزند در
هفتسال اول

آموزش كالم از طريق آموزش قرآن

 2الى  10جلسه

اصول و مهارتهای تربيت دينى فرزند

 1الى  2ساعته
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مقطع

عنوان دوره یا

سرفصل و موضوع

مخاطب

تعداد جلسات
ساعت آموزشی

طيبسازی حواس و عواطف كودک
طيبسازی كلمات و كالم كودک
بذرپاشى باورهای زيبا در كودک
توجه به رزق و خورا ک طيب كودک
بايستههای بيان مسائل جنسى به كودكان
بر اساس احكام الهى
آموزش نماز به فرزندان (استقرار نماز در
خانواده)
تربيت طيب كودک با مفاهيم عاشورايی
تربيت دينى فرزند به وسيله مناسک دينى
اصول و مهارتهای تربيت فرزند در دوره
دوم رشد
تربيت فرزند در هفت
سال دوم

مهارت های خير گزين شدن كودک در هفت
سال دوم
تربيت جنسيتى كودک بر اساس مبانى دينى
آموزش عفاف به فرزندان
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 4الى  8جلسه
 1الى  1.5ساعته

ب .برنامههای پژوهشی
مسئله پژوهش در نسل توحيدی به چند جهت حائز اهميت است:
 .1ارزيابی كيفيت و اثربخشى آموزشها و محتوای ارائه شده

 .2بررسى علمى كيفيت و اثربخشى رعايت و مراقبتهای معنوی و جسمى در فرزندان
از اين رو الزم است همگام با ارائه آموزشها ،تيمهای پژوهشى به صورت موازی از پيش از شروع و ارائه

آموزشها تا پايان آن و پيگيریهای زماندار ،اقدام به بررسى پژوهشى نموده تا عالوه بر ارتقای كيفيت و

اثربخشى آموزشى و تبليغى ،مبانى دينى و محتوای علمى به دست آمده را تبديل به منابع علمى قابل انتشار
و استناد كرده و توسعه اين مفاهيم را در عرصههای مختلف هموار سازد.

موضوعات پژوهشى قابل بررسى عبارت است از:

• بررسى عوامل موثر بر تمايل به ازدواج ،ازدواج موفق و پيشگيری از آسيبهای روابط
• بررسى عوامل موثر بر كيفيت زوجيت و زندگى موفق زوجين
• بررسى عوامل موثر بر فرزندآوری و افزايش جمعيت

• بررسى عوامل موثر در انتقال و پايه ريزی صفات حسنه در فرزندان پيش از انعقاد نطفه

• بررسى تاثير مراقبتهای معنوی ،موقعيتى و جسمى برای فرزندآوری در صفات و سالمت فرزندان
• بررسى تاثير مراقبتهای جسمى ارائه شده در سالمت مادر و فرزند
• بررسى راهكارهای ارتقای سالمت و هوش معنوی فرزندان

• بررسى راهكارهای پيشگيری از آسيب پذيری نسل آينده نسبت به تهاجمات دينى و فرهنگى
• بررسى تاثير زمان و مكان انعقاد نطفه در سالمت و صفات فرزند

• بررسى تاثير محيط خانواده ،شغل والدين و روابط زوجين در سالمت و صفات فرزندان
• بررسى تاثير انس با قرآن توسط مادر در سالمت و صفات فرزندان

• بررسى تاثير گرايش و انس با ادعيه در سالمت روحى و معنوی مادر و فرزند
• بررسى نقش تغذيه و ورزش در باروری و فرزندآوری موفق
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ج .برنامههای توسعه و ارتقای تبلیغ
 .1ترويج كتابخوانى و معرفى كتابهای منتخب در حوزه خانواده و سبک زندگى به دانشجويان،
كارمندان و اساتيد

 .2برگزاری مسابقات كتابخوانى با محوريت سبک زندگى و بلوغ زوجيت

 .3طراحى بستههای فرهنگى تبريک ازدواج و اهدای آن به دانشجويان ،كارمندان و اساتيد در زمان
ازدواج

 .4طراحى بستههای فرهنگى تبريک تولد فرزند شامل مجموعههای آموزشى ،كتابها و عناصر القای
فرهنگ طيب

 .5ارتقای دورههای ازدواج دانشجويی و غنى سازی آن به دانستنى های مورد نياز زوجين در مورد
فرزندآوری ،آداب آن و تربيت فرزند
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