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مقدمه

 الرحيمالرحمناللهبسم 
در طـول تـاري ، ايـن  رود؟انسان کیست؟ از کجا آمده؟ چه بايد انجام دهـد؟ و بـاالخره، بـه کجـا مـی

 برای بشر مطرح بوده است. هموارهسؤاالت، 

پذير ها و در میان جامعة انسانی انجامو تکامل نیازمند است و اين مهم توسط ديگر انسانرشد انسان به 

شـدن جلوگیری از هدررفتن و ضايع ،يافتنبرای تعالی :است کهبوده حاصل زيست بشر تاکنون اين  .باشدمی

 ها و نیروهای عظیم و ارزشمند درونی، الزم است انسان تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد.توانايی

ها، و راه حل انواع مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادی، سیاسـی و ... را در تعلـیم و تربیـت، آيا گمشدة ملت

شود، نیاز بـه  ها و انواع مشکالت و ناهنجاريها افزودهتوان جستجو کرد؟ هر چه بر مفاسد، جرم و جنايتنمی

 شود.تعلیم و تربیت بیشتر می

ذکـر شـده و اولـین آيـات  ملسو هيلع هللا ىلصدر قرآن کريم بطور متعدد تعلیم و تربیت بعنوان هدف بعثت پیامبر اسـالم

 نمودند.شدة قرآن، آياتی بودند که تعلیم و تربیت را تعقیب مینازل

که با ، شده مهمتاري  صرف اين اوصیای الهی و مصلحان، در طول  ،لذا بیشترين تالش و کوشش انبیاء

تعلیم و تربیـت که برای درس اين راستا کتاب حاضر  در .تعلیم و تربیت صحیح، فرد و جامعه را پرورش دهند

توانـد بـرای می ،اصفهان است تدوين شده و عترت معارف قرآن گاههای دانشکه از دروس دوره، اسالمی

 واقع گردد. ،اندرکاران تعلیم و تربیت مفیدم دستدانشجويان، معلمان و مربیان، والدين و عمو

تـرين، خـود، ايـن مهم فرزنـدتوانید بخوبی از عهدة تربیت بر مبنای اين کتاب می سخن آخر با والدين:

ترين آرزوی بشـر را اهـدا نمايیـد. عامـل موفقیـت ، اين مهمسعادترسالت و حق او بر شما، برآمده، به وی، 

نمـودن اقـدامات يکـی توسـط ديگـری بر سر موضوعات اين کتاب، و عـدم خنثی والدين، توافق و همکاری

 باشد.می

از برادر گرامی جناب آقای قديری و خانم ديانی و همکاران ديگر که در تألیف، تنظیم، و چاپ اين کتاب 

تالش نمودند کمال تشکر و سپاسگذاريم.

با تشكر

1398چاپ ششم ـ تیر 
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:ن، مدرسین و اساتید گرامیسخنی با دانشجویان، والدی

هاي ديگر تا انسان ،باشند ايهاي تربيت شدهانسانو در هر زمان، الزم است  ه،در ميان جامع

ىن... » كه به مصداق اندمربياني انتعالي بخشند. اين ،را تحت تربيت خود قرار داده َ ََمْ وا ّلَِله مو ْن َتُقو
َ
َو أ

دست ،هاستتعليم و تربيت انسانبه همانا قيام كه  ،هاين قيامترمهمبه  او، در راه 1« ...فورادى

هلل، از و قائمان هامربيان در جامعه به عنوان سازندگان انسانسازان و فرهنگنقش حساس زنند. مي

كه كمبود يا نبود آنان در جامعه، مساوي است با سقوط  گرددميآن جهت نمودار و روشن 

... و انحرافات مختلف، فساد و فتنه وهاي غلط، خرافات ، بروز سنتها، فقدان رشد و تعاليارزش

البييان، از منابع اصلي مانند تفاسيير معتبير زاز قبييل الميي ان، مجمع اين مجموعهدر تدوين  .1

و كتيب  2مانند جلد اول اخالق در قرآن ،نمونه و پيام قرآن(، كتب معتبر حديثي و ديگر منابع مهم

 روانشناسي استفاده شده است. ه تعليم و تربيت وتأليف شده در زمين

آنهم در كالس نيست بلكيه بيه تميام  ،هر جا سخن از فراگير است فقط منظور از شاگردان .2

براي  ،فرزندي براي مربي  ،فرد ،زبويژه گردد.افراد در هر زمان و در هر موقعيت و مكاني اطالق مي

 براي همسر( ،همسر يوالدين 

هستند كه بنوعي با تعليم و تربيت جا سخن از مربي است، منظور كليه افرادي همچنين هر  .٣

 ... .همسر و  ،والدين ،مربيان ،از قبيل معلماننمودن باشد(زهر جا كه هدف تربيتسروكار دارند 

هياي تواننيد در اتخيار روشپيرامون هر موضوع، مطالب كاربردي ني  بيان شده كه آنهيا مي .٤

ايين  نده باشند، لذا الزم است هير مبحيم ميورد تج ييه و تحلييل قيرار گييرد.كنمشخص، تعيين

و يا زير مفاهيم آن خط كشيده  اندگرديدهمشخص  *هاي كاربردي در متن معموالً با عالمت جنبه

مربييان  ،همة مقاطع تحصيلي دبيران و معلمانِ ،هاي ضمن خدمتاين كتاب براي دوره شده است.

 46. سبأ/1

العظمي مكارم شيرازيا.... تأليف آيت2
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اندركاران تعلييم و ري ان و ديگير دسيتبرناميه ،ي و تربيتيي زمسياجد و ...(باسابقة مراك  آموزشي

هاي كارشناسيي زدر صيورت گذرانيدن دروس سال آخير رشيتهتربيت، همچنين براي دانشجويان 

هاي علميه و روحانيون طالب سطح دو به باالي حوزه ،مقطع كارشناسي ارشدو  نياز مربوطه(پيش

براي عموم دروس تعليم و تربيت اعم از پايه، اصلي و  ،الت آنهاستمع زي كه تعليم و تربيت رس

 باشد.برداري ميقابل تدريس و بهرهتخصصي، 

درخواسيت  ،گراميي خواننيدگان، والدين و مدرسين ع ي ، همكاراناساتيد و از همة در پايان 

بيه اينجانيب  ،نسبت به مطالب اين مجموعيهرا شود تجارب، اشكاالت و انتقادات سازندة خود مي

بذل عنايت فرمايند.





فصل اول

کلیات



خوانیم:آنچه در فصل اول می

تعاريف تعليم. 1

تعاريف تربيت. 2

  لغوي از نظري

 اصطالحي معناي

 از ديدگاه روانشناسي

 از ديدگاه معارف اسالمي

شناسي تعليم و تربيتمفهوم. ٣

تعليم و تربيت چيست؟. ٤

و تربيت اهميت و ضرورت تعليم. 5

 اج اء تعليم و تربيت .6
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تعاریف تعلیم. 1

ها و عوامل برای اینكه فراگیر دانشی را واجد شود.ایجاد زمینه. 1-1

ع دیگرر بره طروری کره فه یرد  ورجاز مرجعی به مو تجربیات علوم ، طالعاتال انتقا. 2-1

 .و بر مبنای هدفی مشخص باشد  ادراك شد

شود بلكه زماني تعليم به صيورت واقعييِ ، تعليم حاصل نميبا بازگو نمودن صِرف يك مطلب

مطالب باشد. منظور از اهداف در انتقال مطالب ني  معموالً  ادراكخود انجام شده است كه همراه با 

باشند. اكتفاكردن به بيان مطلب در تعليم و عيدم وجيود ادراك اي و رفتاري مياهداف كلي، مرحله

مانيدگي در شيدن بيا مشيكالت عدييده و عقبشيور، باعيم مواجهدر نظام آموزشي حياكم بير ك

 شود.هاي مختلف ميعرصه

اج اء و فرآيند تعليم در شكل زير مشخص گرديده است:

ادراك

(2ميرجيعز

«فراگير»

 (1ميرجيعز تجربيات، اطالعات

«معلم ي فراده  موضوعات، علوم

 هدف

دهنيده دقيقياً معليوم ار وجود دارد اين است كيه هيدف انتقالچين روي نمودعلت اينكه نقطه

نيست و البته ادراك هم معلوم نيست بصورت كامل رخ دهد.

 1توان گفت: اگر ادراك رخ ندهد، تعليم ني  رخ نداده است.مي *

بعنوان مثال آموزش چهل حديم و تنها حفظ آن از سوي فراگيران تنها آنان را در مدار تعليم قيرار 

هاي كهاربردي آن يا معموالً زير آن خط كشيده شده معموالً به جنبهه( مشخص گرديده و *. در اين كتاب مواردي كه با ستاره )1

 تواند بعنوان يك اصل، روش يا قانون تربيتي تلقي گردد.مبحث اشاره دارد و مي
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دهد. شود كه مفاهيم احياديم به فرد رشد داده و به فرد ارزشدهد و تربيت زمياني ايجياد مييم

 تعاریف تربیت. 2

:هر كدام از زاوية يكي از علوم بيان شده استتعاريف ريل، كه 

از نظر لغوی. 1-2

نمودن و رشد و نمودادناضافه

 و نمودادن است. نمودن و رشدو زياد تربيت از نظر لغوي يعني اضافه

يعني هر روز چي ي اضافه شود و در بُعد غيير جسيم و  ،كاربردي مفهوم لغوي تربيت جنبة *

درون، زياد نمودن خصوصيات انساني است.

معنای اصطالحی. 2-2

نهادهياي درونيي و رفتارهياي  شِپيرورو  نميو ،رشدو آن يعني  رودكار ميدر مورد انسان به 

.است انسان

ربيتت                  پرورش                     نمو                   رشد

 رشد هم در مورد انسان صادق است، هم در مورد موجودات ديگر.

وقتي موجودي از جايي به جايي ديگر يا از وضعيتي بيه وضيعيت ديگير حركيت كنيد رشيد 

پذيرد:يدر مورد انسان رشد بدين صورت انجام مبطور مثال صورت گرفته است. 

 

زكيه بير مبنياي هيدف و برناميه  نمو استتداوم  ،شود و پرورشمنتهي به نمو مي ،تداوم رشد

انسيان  نميواما  وجود داشته باشدي ينمو نهابراي بسياري از جانداران، ممكن است  يابد.(تحقق مي

را نهايتي نيست.

 ١٠٠فرستادن 

صلوات

نوبتدر يك 

صلوات  ١٠٠فرستادن 

بعد با  نوبتدر 

حضور قلب

نوبت صلوات در  ١٠٠فرستادن 

بعد با حضور قلب و به  سوم

نيّت سالمتي امام زمان 
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تغذيه صحيح

جسمي

يك فعاليت بدني در روز و تفريح روزانه

يتترب

زهر چند كم باشد(هر روز يك عمل خالص براي خدا 

 سپردن تمام هستي خود در هر روز به يكي از ائمه      روحي

يك عمل مستحب به نيابت امام زمانروز حداقل انجام در شبانه     

. از دیدگا  روانشناسی3-2

و  دادن رفتارهيا تيرك نيي وب و آوردن رفتيار و عيادات مطليوجوده بتغييرات مثبت يعني  *

. اگر مربي بتواند تغييراتي در فراگير ايجاد نمايد و اين تغييرات پابرجا بماند، تربيت عادات ناهنجار

 انجام شده است.

نامييده  عااد شيود و رفتيار تثبييت شيده، گفتيه مي رفتاردهد به هر كاري كه فرد انجام مي

.شودمرتكب آن مياختيار كه فرد بيشده، يتتثبرفتار يا حالتي است ، عادت شود.مي

 عاداتي كه تحت برنامه و هدف باشند، منش و شاكله گردند، خوب هستند. خوب:عادات 

مربي با تبديل حاالت، رفتارها و عادات ناهنجار بيه هنجيار، فيرد را در ميدار تربييت قيرار  *

شيود ز  يابد، سيپس عيادت ميمود ميدهد. به عنوان مثال در دروغ گفتن، ابتدا به عنوان فعل نمي

گردد. مربي كه هيدف او تربييت اسيت بيراي تداوم فعل(، آنگاه تبديل به يك خصلت ناهنجار مي

ييك از حياالت  هيا، در كيدامرسيدن به اين هدف الزم است بررسي نمايد فراگير از لحيا  ارزش

ها و او مفهوم يافتيه، ايجياد زمينيه ها برايهايي به وجود آورد تا ارزشدروغ قرار دارد، پس، زمينه

حالت نسبت به دروغ وجود دارد كه در ريل مشيخص  ٣سازد، در مجموع شرايط تربيت را محقق 

شده است:
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گويد.و نمي     

گويد.و مي      خواهد دروغ بگويدداند كه ميمي از قبل( 1

دهد.و بدون ناراحتي ادامه مي 

دهد.و با حالت ناراحتي ادامه مي     فهمدداند و ميمي فتن دروغ،گ هنگام( 2

دهد.و توقف مي 

كند.دهد و اصالح ميو توقف مي 

فهمد.اصالً نمي

برد.فهمد و بدون پشيماني، لذت هم ميمي    از گفتن دروغ بعد( ٣

شود.فهمد و پشيمان ميمي 

 كند.شود و جبران ميمان ميفهمد، پشيمي

پذير الزم به ركر است ايجاد و يا ترك هر يك از رفتار و عادات، با روشي جداگانه انجام

 بايد ايجاد تغيير زايجاد يا ترك( در افراد باشد. هدف مربيخواهد بود. 

ه دهد، از جملتشويق، اهداء جواي ، برخورد مناسب و ... كه مربي در برنامة خود قرار مي

پذيرد.اقداماتي است كه براي ايجاد تغييرات مطلوب انجام مي

. از دیدگا  معارف اسالمی4-2

ااا و اساتعداداا  صلال باه  به فعليّا  درووردن  رشاددادن و اما اخ بدنايدن  -الف

( صلوصيا  فطري و ...  افمر صحيحنظير ااي انساني و دروني. )ارزش

استعدادها  فعلیت

هاخصلت رشد

هاارزش تكامل
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 كسب اصالق حسنه -ب

تواند بدون دخالت مسيتقيم ها و صفات دروني است كه مياي از خصلتشاكله :اصالق حسنه

 ايجاد شده و منشأ رفتار شود. فكر

 1"مكارم االخالق التّمم انّما بعثت "فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا

«ام.فضائخ اصالقي  بعوث شده امميخ ن انها براي »

 شدن ايمانحاصخ -ج

تهذيب و ت كيية  و اختيشن و مياس علير اسيكه ب است قلبي التيح و معرفتايمان  :اناايم

، شاكله ايمان نسبت به چي ي پس از ايجاد شاكله نگرش و عقيده نسيبت بيه شوداد مييدروني ايج

 شود.آن چي  حاصل مي

بطاور اصالق حسنه و ايمان و   قيدهبر اساس نگرش  ع اااراال و رفتاام كلّيه اعماانج -د

 و در نهاي  واجدشدن حسن عمخ.  بناي ونها كلي زيستن فرد بر

2الَّذي َخلََق اْلَمْوَت َو اْلَحياةَ ِلَيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َو ُهَو اْلعَزيُز اْلَغفُور

از شاما بهتار عماخ ون كس كه  رگ و حيا  را وفريد اا شما را بياز ايد كه كدام يا  »

«  ناپذير و بدننده اسكنيد  و او  شمس  ي

 بين فعل و عمل تفاوت وجود دارد: (از نظر تعليم و تربيت اسالمي زقرآن و دستورات ائمه *

دادن كياري زفعلي( با اعضياء زميانيند دست و پا و زبان و چشم و...( . افعال زرفتار(: انجيام1

 كردن.زدن، نگاهرفتن، حرفبودن مانند راهاعم از ارادي و غيرارادي

. اعمال زكردار(: از نگرش فرد سرچشمه گرفته و عامل و علت آن عقيده بوده و بيه آن اجير 2

زحداقل بهشت( تعلق گرفته و مالك و مي ان و حساب فرداي قيامت بوده، باعيم قيرب و رضياي 

382، ص 68بحار االنوار، ج .  1

2. ملك/2
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 زاجر واالي عمل(الهي است

مال، جهاد در راه خدا، مقابله با مفاسد، فيرار از غيبيت و دروغ  البين، بخششراتمانند: اصالح

و تهمت، طاعات و فرائض، تفكر درباره خداوند و ... زاينها اگر با نيّيت الهيي و از روي نگيرش و 

عقيده انجام شوند، عمل محسوب شده و اجر دارند و اگر بدون هدف و نيت خدايي باشند تبيديل 

و چندان اجري بدنبال نخواهند داشت.( به نوع اول يعني رفتار شده

 عبار  اس  از: «عمخ كا خ». ي  ٣

زاز نظر فلسفه، علت و فوايد و اهداف و نتايج و تأثير آن مانند وجيود  اصل و نفس عملالف( 

 بودن آنها و توجه الزم داشتن به آنها.(فلسفه براي نماز و روزه و حجاب و ... فريضه و واجب

زاز نظر شرايط و نوع آن عميل ماننيد نحيوة خوانيدن نمياز و  دادن آنمشكل و نحوة انجاب( 

 اينكه عمل خالف شرع و عرف و عقل انجام نشود.(

زاز نظير مقيدار و محيدودة عميل( ماننيد تعيداد ركعيات و  احكام، حدود و ميي ان عميلج( 

 وضوداشتن و ...(

تحقق همه موارد فوق شرط صحت و قبولي يك عمل در تعليم و تربيت اسالمي  نكتة مهم: *

 1براي يك عمل است.

رسانده و رفتارهايش را بر اساس نگرش عمل درونيّات خود را به بروز و ظهور  فرد در مرحلة

 خواهند.خواهد و يا ميسازد نه آنچه كه خود ميو عقيده استوار مي

، گفتار، كيردار و يافتن عقيده و ايمان در زندگي افراد، آن است كه فرد اعمالاز مصاديق عينيت

گيري گردد نيه بير اسياس پندارش تماماً بر اساس ايمان بوده و زيست او طبق عقيدة صحيح شكل

هاي خود.عالقه و اميال و خواسته

شهود، ماننهد  عمل پهييرش مي . در بعضي مستحبات، نفس عمل مهم است، در بعضي موارد، اگر به شكل عمل توجه نگردد، باز1

 نماز شب كه نشسته خوانده شود.
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هاي او تحت تأثير عقيده و نگرش صحيح است مثالً انتخاب مدل مو براي فراگيري كه انتخاب

د، ارتكاب عمل و انتخاب وي بر اساس القائيات نماينو اطرافيان وي از مدل موي غربي استفاده مي

گييرد. هميين فيرد بيا ورود بيه دانشيگاه، متيأثر از جامعه نبوده و تحت تيأثير اطرافييان قيرار نمي

بازد و سعي او هاي گوناگون نبوده و در مقابل مفاسد اجتماعي و اخالقي ديگران، رنگ نمينگرش

 ه برخي د.بر اين است كه در مقابل مفاسد به مقابل

 . مفهوم شناسی تعلیم و تربیت 3

 . تعلیم و تربیت چیست؟1-3

كيه انسيان آگاهانيه و از روي اسيت از اعمال و رفتيار  يمنظم ةمجموع «اعليم و اربي » .٣-1-1

بيراي رسييدن بيه اهيداف و  ،تكليف، رسالت، تعهد( و بر مبناي اصول و قوانين مشيخص  زعمد

ايي با قوانين حاكم بر رفتار آدمي و رعايت مباني و اصيول تعلييم و لذا آشن .دهدها انجام ميارزش

 نمايد.جلوگيري ميشقاوت انواع انحرافات و از  ،و بودهاعامل موفقيت و سعادت ، تربيت

شدن و ساختن است، با مشاهده فيرد خودسياخته و بيا حاصل و نتيجة تعليم و تربيت، ساخته

كه وي تحت مجموعة برنامة تربيتيي و تعلييم وتربييت قيرار توان به اين نتيجه پي برد سعادت، مي

 گرفته است.

خواهيم؟ و بيه كجيا دانيم چه مييعني اينكه مي، داراعليم و اربي  كوشني اس  ادف .٣-2-1

رويم؟ و مسير زندگي در چه جهتي است؟ و هر روز بايد چيه انجيام داد؟ و اهيداف روزانيه و مي

ها و عليم و تربيت بطور صيحيح و اصيولي، نيازهيا را بيه خواسيتهغايي ما چيست؟ و لذا فرآيند ت

كند. اهداف روزانه و غايي الزم است با ارزش و متعالي بوده و ها تبديل مياستعدادها را به توانايي

منيافع فيرد و مصيالح اجتمياع را  ،د، چرا كيه وصيول بيه آنانسان را دارا باشنتوان متكامل نمودن 

 نمايد.تضمين مي

تعليم و تربيت مستل م طرح و نقشة مناسب بوده كيه بيه آن برنامية تربيتيي كته مهم اينكه، ن *
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 م به آن پرداخته خواهد شد.(شود. زدر فصل پنجگفته مي

تميام  در از آن و مبناي زيست انسيان بيوده و باييدكاربردي  فرآينديتعليم و تربيت،  .٣-1-٣

 .نموداستفاده  عرضي و طولي زيست بعادا

وضيو، نمياز،  دهيد از قبييل:انجام مي روزي است كه در يك اعمالانسان شامل زيست عرضي 

 و ...، سپري شدن يك روز و حركت در عرض.داري داري، خانهصبحانه، آشپ ي، بچهاشتغال، 

و پييري  ،دورة نوزادي، طفوليّت، كودكي، نوجواني، ميانساليشدن از تولد، سپريزيست طولي 

هايي براي راه آينده زنظير تحصيالت، نيوع شيغل، انتخياب از آن. طرح و نقشه مرگ و مراحل پس

 شوند.همسر و خصوصيات آن، تعداد فرزند و ...( در زيست طولي مطرح مي

 . اه یت و ضرورت تعلیم و تربیت2-3

 الف( اوجب واجبات چيست؟

مام ابعياد كيه شدن و ساختن است. يعني خودسازي در تتوان گفت اوجب واجبات، ساختهمي

 اين مهم، محصول تربيت و تعليم است.

و برتري او در عيالم  ها و فضليتب( تفاوت انسان با ديگر موجودات، تماي  او در ميان انسان

خلقت، نتيجة تعليم و تربيت است. آدمي در زندگي خود به دنبال سعادت و خوشبختي و كامييابي 

 مصائب، گري ان.روزي و بدبختي و بوده و از شقاوت و تيره

هاي روزانه ززيست عرضيي( و دراز ميدت محور فعاليّت فرهنگ،دين و نژاد، هر ج( انسان از 

 .كندمتمرك  مي «پرهي  از شقاوت»و  «كسب سعادت»ززيست طولي( خود را بر مبناي دو اصل 

 

 

 

  رگ
 زيس  طولي )عمر(

 زيس  عرضي انعقاد نطفه اولد
 حيا  بعد از  رگ
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و برقيراري  سو، ايجاد جامعه سيالماز يك و ائمه معصومين د( دستورات اسالم و سيره پيامبر

هاسيت، و هميواره تيالش عدالت و دوري از ظلم، فسق و فساد از سوي ديگر موجب سيازندگي انسان

هاي مطلوب را پرورش دهند، و اين مهم ممكين نيسيت مگير اند براي ايجاد جامعه مطلوب انساننموده

تعلييم و تربييت  در راسيتاي با تعليم و تربيت، لذا همواره دستورات اسالم، سفارشات قيرآن و ائميه

 شود.ها بوده است و از اينجاست كه اهميت و ضروريت تعليم و تربيت مشخص ميانسان

همه و همه بر دو اصل فيوق ، تحصيل علم و ... انتخاب همسر ،ازدواجهدف از كسب و كار، 

 سعادت را در كسب سيود ازداند و ديگري فردي سعيادت را در كسب مال حالل ميمبتني است. 

ي غيرمشروع، تفاوت در كجاست؟ و آنچه اين دو اصيل را محقيق سياخته و خوشيبختي دو راهها

 افتادن فرآيند تعليم و تربيت است.كند، به جريانجهاني را براي او حاصل مي

افروختن و ايجاد حرارت، تنهيا نييروي موجيود در نيوك كبرييت كيافي همانگونه كه براي آتش

ت الزم را ايجاد نمايد و آن همان سطح زبر كنار جعبية كبرييت نيست و نياز به عاملي است كه حرار

ها نيي  باشد، در وجود انسياناست كه حاصل اصطكاك آن با سر كبريت، اشتعال و ايجاد حرارت مي

نيرويي وجود دارد كه تمناي سعادت براي انسان نموده و از آنچه موجيب شيقاوت اوسيت، گريي ان 

ادت انسان كافي نيست، بلكه نياز به عامل مهم ديگيري بيه نيام است. صِرف وجود اين نيرو براي سع

اي تعليم و تربيت است كه سعادت فرد را تضمين نمايد. اين نيرو زماني كيه تحيت مجموعيه برناميه

داد آن، فردي سعادتمند خواهد بود. در نتيجه براي وصول به سعادت، رفياه قرار گيرد، حاصل و برون

 كند.وجه جدي به تعليم و تربيت براي همه ضرورت و اهميت پيدا ميابعاد، ت و آسايش در همة

 تربیتتعلیم و  اجزاء .4

 عنيوانه هركدام جداگانه و بالزم است كه  شده استتشكيل يد تعليم و تربيت از عناصرآينفر

 .گيرندقرار و بررسي مورد مطالعه  خصوصيات و هاويژگي نظر از و كل از بخشي

 .تربيتو روند تعليم و شونده ي جريان كننده ي تربيتند از تربيتاين عناصر عبارت
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 )= مربی، والدین و ...( کنند اول: تربیت . جزء1-4

 :دهكننرايط اربي ش

 (ترين شرط و مقدمة مراحل آتي استمهممربي داري هدفداراي هدف مشخص و واال باشد. ز .1

بلكه شيرايط را  نمايدامر و نهي ن اًير نگيرد. زمرتبنقش راهنما داشته و ابتكار عمل را از فراگ .2

 ها را درك نمايد.(تا شخص، خود حسن و قبح نموده فراهمبراي او 

 براي هر فرد و فراگير باشد. ،در حد الزم ،توان برقراري ارتباطداراي  .٣

ماننيد: را دارا بيوده و از عليومي تيوان تربيتيي الزم  ،از كار خود و فنون آن آگياهي داشيته .٤

 شناسي و ... اطالعات كافي به دست آورد.شناسي، جامعهاخالق، كالم، روان

، خود از تربيت مطلوب برخوردار مقبول بودهفكري و از نظر اخالقي، شخصيتي، اجتماعي  .5

 بوده باشد.

هاي فعليي ، هنجارها و ناهنجاريهانحوة تربيت فراگير در گذشته، كمبودبرنامة تربيتي و از  .6

 شناخت پيدا كند.فراگير نسبت به بطور كلي  ،و آگاهي يافتها

آگياهي داشيته، فكيري و روحيي فيرد  ،اجتمياعينيازهياي  ،سني از مراحل رشد، وضعيت .7

 متناسب با آنها و بر مبناي برنامه تربيتي، وي را تربيت نمايد. 

 )= فراگیر، فرزند، ه سر و ...( شوند دوم: تربیت . جزء2-4

 شونده: شرايط اربي

بيه مربيي شدن قيرار گيرد.زكننده و در معرض تربيتفراگير به اندازه كافي در اختيار تربيت .1

 (زمان الزم داده شود

و روابط و شرايطي كيه ديگر زوالدين، دوستان، محيط و ...( در معرض نفور عوامل  فراگير .2

باييد رفيع موانيع نميوده و . در ايين صيورت سازد قيرار نداشيته باشيدامكان تربيت را مشكل مي

 المقدور او را از نفور عوامل مخل محافظت نمايد.حتي
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قابلييت »داراي  ه،دومتناسب با اهداف تربييت بي هاي او،ييشرايط فراگير، استعدادها و توانا .٣

باشد و شرايط دروني، سني، محيطي او مساعد باشد، در غير اين صورت الزم است « پذيريتربيت

مذكور ايجاد شده، سپس به امر تربيت پرداخت.ابتدا شرايط 

)بر مبنای برنامة تربیتی( تربیتجریان و روند سوم:  . جزء3-4

 تر است. ولي با وجوداد هر حيوان ديگري ناتوانزاز نوكه بالقوه است ، يك انسان نوزاد انسان

موجبيات  الزم استكه نهفته است  اوهاي رشد نيافتة بسياري در فطرت و نهاد جوانه اين ناتواني،

 گيردد،فيراهم و ب رگسيالي ها در سير كيودكي بيه نوجيواني و سيپس بيه جيواني رشد اين نهفته

و متناسب با نيازهاي انساني و با توجه به هدف  ،در ابعاد مختلف رشد يافته اواستعدادهاي طبيعي 

 .گردد ي وجودش تكامل يابد و به كمال خلقت خود نائليغا

توانيد زمينية زيسيتي بيشيتر نميولي در  ت به نوعي در حيوان ني  وجود داردتوان گفت تربيمي

زشيرطيباشيد. مي« تقليد غيرارادي از يك الگو»از طريق  يصورت هدايت غري پيشرفت نمايد و به 

اميا در  ؛غري ي و خودبخود اسيت ،آگاهتكامل وجودي حيوانات بطور ناخود. آزمايش و خطا(، شدن

 د.نسخت و جدي بكوشد و بكوش ضروري است كه ان و رشد انسجهت تربيت، تعالي 

نيّيت و بيا  آگاهانيهاست كه طي آن انسياني  جريانيمدار تعليم و تربيت روند و  ،در نتيجه *

وي بالفعيل  هايبالقوهقرار گرفته تا  برنامة خاصهاي ديگر تحت توسط انسان و يا انسان مشخص

... رشد و تكامل يابنيد. جتماعي، اخالقي، روحي و رواني واشده، ابعاد مختلف او از لحا  فكري، 

 برنامة تربيتيكه  است نياز دقيق يانقشه به طرح و ،روند تربيت تحقق جريان و سير جهتدر اين 

 شود.ناميده مي

و از اينجيا  و تربيت استعليم روند تبه جريان انداختن  ربيان(،بهترين مزسالت الهي پيامبران ر

به اهميت رسالت معلم و مربي پي برد.توان مي





 فصل دوم

اهداف تعلیم و تربیت



خوانیم:آنچه در فصل دوم می

تربيت تعليم اهداف. 1

اهداف كلي

ي رسيدن انسان به مقام عبوديت و تحقق اهداف آفرينش و خلقت وي

ي كسب رضاي خداوند

اياهداف مرحله

ي بهتر بودن اعمال

نمودن  ي براي خداوند زيست

ي رسيدن به شناخت خود و در نتيجه معرفت و شناخت خداوند

اهداف رفتاري

رشيد و تكاميل ابعياد  و بالفعل نميودن آنهياها درون ها، تواناييي آگاهي از نيازها، خواسته

 مختلف وجودي انسان

مندي از مواهب طبيعي و نيازهاي مادي همراه بيا آسيوده زيسيتن و امنييت فيردي و ي بهره

تماعي اج
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«تربیتتعلیم و »هداف ا. 1

يابد و براي كسب سعادت ني  تيالش الزم ، انسان به سعادت دست ميتربيتبا وجود تعليم و 

ها و دستورات تعليم وتربيت است و بيان اهداف تعلييم و است و اين تالش، انجام مجموعه برنامه

هاي كياربردي اهيداف جه بيه جنبيهباشد، و توتربيت، در حقيقت نوعي تطبيق با سعادت انسان مي

يابد. هير ييك از اهيداف كيه رفتياري، كليي و ييا براي نيل به اهداف تعليم و تربيت ضرورت مي

گردد، بنيابراين اي هستند، مكمل هدف پيش از خود بوده و در راستاي هدف قبل محقق ميمرحله

 براي نيل به هر هدفي، بايد از هدف قبل عبور نمود.

نا، فراگير خود را بايد به اهداف تربيت برساند و در غيراين صورت خيود وي يك مربي توا *

در جايگاه مربي قرار ندارد، بلكيه ييك  بودن نايل نشده است و اصوالًني  به اهداف و رسالت مربي

دهنده، معلم و يا فراده است.آموزش

 . اهداف کلی:1ر1

آفرینش و خلقت وی. رسیدن انسان به مقام عبودیت و تحقق اهداف 1ر1ر1

ْنَس ِإالَّ ِليَْعبُدُون »  1«َو ما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِ

)و از اين راه اما خ يابند و به  ن فريدم جز براي اينمه عبادام كنند ن جن و انس را نيا

 نزدي  شوند(.

يك  شدن و ساختن است. علماي علم اخالق، كالم و فقه، هرتعليم و تربيت به عبارتي ساخته

تعابير و اصطالحاتي براي اين محور دارند و اصوالً محور و جهت همگي يكسان و واحد است. از 

ها، تعلييم و تربييت و رسييدن بيه مقيام عبودييت ديدگاه علم تعليم و تربيت، هدف خلقت انسان

 هاي كاربردي هدف مورد نظر است.باشد و تحقق اهداف آفرينش و خلقت انسان، ج و جنبهمي

يابد و براي انسان داراي مفهيوم توان گفت؛ زماني عبادت عينيت ميورد مقام عبوديت ميدر م

56. ذاريات/1
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 و ارزش است كه همراه با معرفت و شناخت خداوند باشد.

اي فيراهم آورد تيا فراگييران بيه هيدف نمودن هدف فوق بايستي زمينهمربي براي كاربردي *

هدف ايجاد سؤال شود، و بيراي فراگييران، بيا براي خود او اين  گام اولآفرينش خود برسند و در 

نبودن هدف آفرينش در آنان اقدام نمايد. ايجاد سؤال، نسبت به ايجاد يك محور فكري براي بيهوده

نوعي آگاهي، بيينش،  گام سومهدف يا اهداف روشن و قابل وصول به آنها بدهد و در  گام دومدر 

 د در او ايجاد نموده تا ديدگاه وي تشكيل گردد.فهم و ادراك نسبت به خود، خلقت و پيرامون خو

توانيد ايجياد شيود.زدقت سيالگي مي ٤ي  5مقدمات تشكيل نگرش توسط والدين از سنين  *

شود( به طور مثال در هنگام خريد پوشاك، فرزند به هميراه آنهيا بيوده و بيا دادن آزادي كاميل در 

هياي متفياوتي را از ايين صيورت كيه لباسانتخاب، به طور غيرمستقيم او را هيدايت نماينيد، بيه 

هيا را فروشنده تقاضا كنند تا لباسي از بين آنها انتخياب شيود و عليت عيدم پيذيرش ديگير لباس

توضيح دهد، نظير عبارات غيرفارسي بر روي لباس كه به صورت منطقي و ساده براي وي توضييح 

نمايند. اگر مربي يا مادر، ديدگاه صحيح داده شود و او را به طور غيرمستقيم با اينگونه مسائل آشنا 

و محكمي به فراگير زفرزند( داده باشد، انتخاب درسيتي خواهيد داشيت و در غيير ايين صيورت، 

باشد.انتخاب نادرست، مبين ضعف خانواده در تشكيل ديدگاه مي

. کسب رضای خداوند2-1-1

         ... 1  بعضي از  ردم )با ايمان

( جان صود المبي  به انگام صفتن در جايگاه پيغمبردر شب ليلة و فداكار  امچون علي

 فروشند.را بداطر صننودي صدا  ي

اي ني  دهند و عدهها محور زيست خود را بر اساس رضايت اطرافيان قرار ميگروهي از انسان

207. بقره/1
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دارند. رضايت خداوند، رضايت همسر و فرزند راي كسب ثروت مصروف ميتمام تالش خود را ب

 هاي حصول رضايت خداوند است.مينهنمايد و ضايع ننمودن حقوق آنها، يكي از زرا ني  تأمين مي

محور عملي اين هدف كه در راستاي اهداف قبلي است، تالش براي كسب رضيياي خداونيد 

اي در ييك سيمت خيود را قيرار كننيد، وليي عيدهمعامله نمياست. تمامي مردم اينگونه نيستند و 

 كنند.دهند و در سمت ديگر رضاي خداوند و همه چي  را به خاطر او فدا ميمي

نمودن مجموعة وجودي و مربي الزم است اين رهنيت را در فراگير ايجاد نمايد كه با صرف *

ضاي اوست.گردد، رامكانات خود در راه خداوند، آنچه حاصل و كسب مي

 ای. اهداف مرحله1ر2

 . بهتر بودن اع ال یعنی اع ال به صورت مطلوب و هنجار باقی ب انند.1ر2ر1

 توان گفت مدار زيستي انسان به اين ترتيب است:در اين مورد مي

 1ي رسيدن 6 ي رفتن 5 ي ماندن ٤ ي شدن ٣ ي بودن 2  ي آمدن1

ودن او به خاطر شدن است يعنيي اسيتعدادها آمدن انسان به دنيا ج و حيات طبيعي اوست و ب

از مرحلة بالقوه خارج شده، بالفعل شوند و انسان به مقام انسانيت نائيل گيردد. تيداوم ايين شيدن، 

اي قبيل از ازدواج ييا پييش از آن كيه صياحب شيغلي بودن است. عدهماندن و مطلوبماندن، نيك

ماندن انسان اسيت ه حائ  اهميت است، خوبشوند، در اين ميان آنچگردند به نوعي شدن، نايل مي

 و زيست بر اساس بهتر بودن اعمال.

محور فعاليت مربي، بر اساس عقيده رفتار نميودن فراگيير اسيت، يعنيي وي عيادت نماييد  *

اش باشد، زيرا از آنجا كه علم تعليم و تريبيت، مجموعة اعمالش در زندگي روزمره بر اساس عقيده

اي از علوم در آن به كار گرفته شده اسيت، تنهيا علميي اسيت كيه جموعهعلمي كاربردي بوده و م

تمامي مسايل روزمرة انسان را تحت سيطرة خود قرار داده و تميامي اعميال و رفتيار انسيان، نظيير 

.  ز اسارت برهم از قفس آزاد شوم                    سوي معشوق روم راضي و آرام شوم1
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نماييد و ليذا بير نحوة خوابيدن، نحوة گفتار و ... را براي بهتربودن با اصول و قواعيدي هميراه مي

 1 باشد.دن و بهترشدن اعمال يكي از اهداف تعليم وتربيت مياساس عقيده رفتارنمو

 . برای خداوند زیست ن ودن1ر2ر2

          2  « بگااو: نمااااز و

 «امام عبادا   ن  و زندگي و  رگ  ن  امه براي صداوند پروردگار جهانيان اس .

گيرد و در اين هدف، محور اعمال هر ييك اعمال انسان بر اساس ديدگاه و عقيدة او شكل مي

بيراي »ها زمانند نمياز و هر عبيادت دييگري، زنيدگاني و ميرگ( الزم اسيت بير اسيياس از انسان

 شكل گيرد.« خدابودن

ها از قبييل ها بودن براي خداوند است نه براي ديگر انساندر هدف مذكور، مالك زيست انسان

 همسر و فرزند و والدين.

يابي گردد كه: هستم به خياطر فرد الزم است اينگونه شكل براي اين هدف، ديدگاه و عقيدة *

كنم براي او، پس هستم براي او. و نقش مربي در اين مدار ايين اسيت كيه در فراگيير او، عمل مي

داوند انجام گيرد و نوع نگيرش او اينگونيه اعمال و رفتار وي براي خ رهنيتي ايجاد نمايد كه تماماً

وي ني  به اين صورت شكل گيرد كه چه نوع رفتياري  تشكيل گردد كه من براي او هستم و عقيدة

بايد داشته باشم و اخالق من چگونه بايد باشد؟ در اين حالت، امر و نهي نمودن به فرد جايگياهي 

كنم شود كه از نظر عملي، هركار نيكيي كيه ميينخواهد داشت. در مجموع اين ديدگاه به فرد داده 

كنم، تميام هيدف ميرم و در راه او هرچه دارم فدا مييام، به خاطر او ميبراي اوست، براي او زنده

                                                           

1  .                                            آن كههس كههه مههرا و ايههات را 

توان گفت در ايهن مي 2ناپيير و بخشنده است. ملك/كنيد، و او شكستآفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي

داند كهه كهل زنهدگي وي بهه آيه تقدم لفظ موت بر ايات به آن خاطر است كه انسان به راستاي پس از مرا نيز توجه نموده و ب

 گردد.خاطر اسن عمل است و رفتار ااسن نيز در پرتو عقيده و ديدگاه ااصل مي

 162. انعام/2
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من و تمام عشق من و تمام هستي من اوست.

 . رسیدن به شناخت خود و در نتیجه معرفت و شناخت خداوند1ر2ر3

فوق، نگيرش فيرد تشيكيل يافتيه و عقييدة صيحيح از آن هاي كاربردي هدف با حصول جنبه

 گيرد.نشأت مي

محور فعاليت مربي آن است كه درون فراگير، تحولي ايجاد نمايد تا وي بيه شيناخت خيود  *

 يابد. نائل گردد زتشكيل نگرش نسبت به خود( و آن به دو حالت بيان و يا ايجاد سؤال امكان مي

دهيد مين ييك انسيانم، ي دارد. فرد در مقام پرسيش، پاسيم ميپرسش با ايجاد سؤال تفاوت بسيار

 گويد من كيستم؟بدون اينكه آن را درك نمايد. ولي در حالت ايجاد سؤال، با تمام وجود، به خود مي

نمايد كيه بنابراين مربي، فراگير را به درون خود منتقل نموده و او را براي خود او مطرح مي *

يابد. تأثير شناخت خيود اين حالت نگرش فرد نسبت به خود شكل مي كيستم؟ و بيهوده نيستم. در

اين خواهد شد كه آثار اطاعت از خداوند در حركات، رفتار، گفتار، فعل، عمل، عقيده و فكير فيرد 

نمايان گردد.

. اهداف رفتاری1-3

عرلهرا و نیروهرای درون و بالفها، اسرتعدادها، توانایی. آگاهی از نیازهرا، خواسرته1-3-1

1ن ودن آنها و رشد و تكامل ابعاد مختلف وجودی انسان

 2«بينيد؟!)نيز ويااي اس (  ويا نميو در وجود صود شما»

هاي آن از شناخت پيراميون برتير و ارزشيمندتر اسيت. نگاه به درون انسان و شناخت عظمت

شود كه بدون الم درون، ب رگ زيستند. انسان زماني پست و حقير ميانسانهاي ب رگ، با ورود به ع

درك عالم وجودي خود، مدار زيست او، تنها خواب و خوراك و شهوت و ... قرار گيرد.

1 .             ... /آيا آنان با خود نينديشيدند!( »٨)روم»

21. ذاريات/2
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ها، از اين رو رسالت مربي آن است كه فراگير خود را متوجه عالم درون نموده تا وي از خواسيته *

 ي دروني خود آگاهي يافته و درصدد بالفعل نمودن آنها برآيد.ها و استعدادهانيازها، توانايي

تهيه برنامه تربيتي از سوي مربي براي بالفعيل شيدن اسيتعدادها و نيازهيا، بطيور صيحيح و  *

 يابد.اصولي ضرورت مي

آگاهي يافتن از نيازها و استعدادها، متناسب با سن افراد متفياوت اسيت. فراگيير دورة ابتيدايي 

اي كه مربي الزم اسيت بيراي شوند. زمينهرنگ ميرد كه آن نيازها در دورة دبيرستان كمنيازهايي دا

 باشد.بالفعل نمودن استعدادها و نيازها فراهم نمايد، در وجود و نوع برنامه تربيتي مي

مندی از مواهب طبیعی و نیازهای مرادی ه ررا  برا آسرود  زیسرتن و امنیرت . بهر 1-3-2

 فردی و اجت اعی

                                     

  1 

ويااا نديديااد صداونااد ونچااه را در وساامانها و ز ااين اساا   ساادر شااما كاارده  و 

 اني داشته اس ؟ااي وشمار و پنهان صود را بطور فراوان بر شما ارزنعم 

       ... 2 ( اس  كه امة ونچه او )صدايي

 اا( در ز ين وجود دارد  براي شما وفريد.را )از نعم 

استفاده از مواهب طبيعي و نيازهاي مادي و آنچه در ايين دنياسيت و آميادگي ييافتن بيراي  *

رشد آن از اهداف رفتاري تعليم و تربيت است. در بحم از اهداف تعلييم و ورود به عالم درون و 

تربيت، كشورهاي مسلمان تنها اهداف كلي را پذيرفته و با غفلت از دو هدف رفتاري اخيير باعيم 

                                                           

 20. لقمان/1

 29. بقره/2
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گردند. مد نظر قراردادن صرف هدف اخيير نيي ، باعيم ايجياد وابستگي خود به ديگر كشورها مي

ا گشته و فقدان سه هدف اخيير در زنيدگي باعيم يكنيواختي، كسيالت، فساد و انحراف در رفتاره

 بودن روزها خواهد گشت.عدم رشد و يكسان

شدن آنها، شرايطي را براي تعليم گردند و با محققاهداف اوليه، باعم به ثمررسيدن اهداف بعدي مي

 داشتن.آرامش دروني و روانيزيستن يعني آورد. آسودهو تربيت افراد و بروز استعدادهاي آنان فراهم مي

هنگامي كه فرد به اين نگرش دست يابد كه وجيود وي ارزشيمند بيوده و فيردي اسيت بيا  *

اي از استعدادها، لذا با وجود بالها و مصائب، تعادل خود را از دست نداده و از آراميش و مجموعه

 امنيت دروني برخوردار خواهد بود.

ناخت خود برآيندي است از چهار هدف قبليي. بيه عنيوان آسوده زيستن، آگاهي از نيازها و ش

مثال نظارة يك ساختمان از بيرون و بررسي نماي ظاهري و تعداد طبقيات، هميان شيناخت خيود 

ها و ... آگاهي ييافتن از نيازهيا، شدن در ساختمان و بررسي اج اء آن نظير تعداد اتاقاست و داخل

باشد.استعدادها و ... مي

 اهداف فوق:را  وصول به 

ها براي نيل به هر هدف الزم است از هدف پيشين عبور نمود كيه در ايين صيورت، هيدف .1

 ارزشمند خواهند بود.

به منظور رسيدن به اهداف، الزم است عوامل تربيتي به رسالت خيود عميل نماينيد كيه در  .2

آن عوامل: خيانواده،  صورت فقدان آنها و يا عدم كارآيي آنان امكان تيحقق اهيداف وجود ندارد و

زمانند رهبران و ...(باشند.كياران تعليم و تيربيت ميانيدمربي، معلم و ديگر دست





 فصل سوم

اصول تعلیم و تربیت



خوانیم:آنچه در فصل سوم می

 سير تربيت. 1

 )پذيرشزجذب

حفظ فراگير

 سازندگي

 كارآيي

انواع تربيت از نظر زماني. 2

يكوتاه مدت يا مقطع

ايبلند مدت يا دوره

«تشكيل شخصيت»و « هويت»تأمين . ٣

در ابعاد انساني تربيت. ٤

تربيت جسمي

تربيت اجتماعي

تربيت اخالقي

تربيت عاطفي

 انساني -تربيت عقالني 

اصول ديگر. 5
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 1تربیتتعلیم و سیر  .1

تغييير، در راسيتاي  ...( الزم اسيت فيرد ييا افيراد ،فرزند ،براي تربيت نيروهاي انساني زفراگير

 باشد.ميمرحله  ٤د. اين سير معموالً در ننمايمسيري را طي  ،تربيتو  سازندگي ،رشد

 (جذبپذیرش )مرحله اول: . 1ر1

ي تعلييم و تربييت فراگيير به اين اصل بسيار مهم بايد توجه نمود كه قبل از هر گونه اقدام برا

( سياخته و بيه قبيول زاز نظير فكيري، عقلييطلوب زاز نظر دروني( و مالزم است خود را م مربي

 مرحله پذيرش برسد.

 برخيورد صيحيح، ايجياد ارتبياطرويي، خيوشمربي و والدين بيا الزم است در اين مرحله  *

او بيا  ، ذب نميودهيرا جوي ، به فرد دادنو شخصيتنمودن ، احترام و تكريم، ادراك فراگيرعاطفي

 .نماينددوستانه برقرار ة رابط

ها و ميوارد ا انواع تبليغات مانند اطالعيه، نميايش فييلم، جيواي ، توصييهتنها بر است الزم بذك

 نمود.توان جذب را نميافراد  و جلسات، نام در كالسهاثبت جهتمشابه 

 : ( جذبز پذيرش اهداف مرحلة *

 زكالس(. فراگير با مربي و محيطانس گرفتن ي 1

هياي ها، كمبودهيا و ناهنجياريها، نيازها، خواستهييفراگير از نظر استعدادها، توانا ي شناخت2

 احتمالي

 ي شناخت محيط و برنامة تربيتي فراگير٣

 .باشدمي فراگير درنگي ه اايجاد نتيجة مرحلة جذب 

 

                                                           

1 .                           ايمدان »كنند همين كه بگويندد  آيا مردم گمان مي

 (2شوند و آزمايش نخواهند شد؟ )عنكبوت/، به حال خود رها مي«آورديم
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 ي برخورد صحيح1

 ي ايجاد ارتباط2

 ي ادراك فرد٣   جذب 

 ي احترام و تكريم٤

 مرحلة دوم : حفظ فراگیر . 1ر2

مربيي وي در اختيار كه  در صورتيدل استمرار ارتباط و حضور فراگير است. حفظ فراگير معا

 قرار داد.تربيتي توان او را تحت برنامه مي ،باشد

 ، عبارتند از:باشد مربيبراي اينكه فراگير در اختيار يعني  عوامل مؤثر در حفظ فراگير *

كيارت ل اسيتفاده از مثي، اي ه استترين مرحلة تشويق، جينيپا: زهااستفاده از انواع تشويق . 1

 (ي و دبيرستان.يلوح سپاس در دورة راهنماو تقديرنامه استفاده از ي، يآفرين در دورة ابتداصد

  هاي چهارگانه:استفاده از جذابيت . 2

 وجود داشته باشد: ،تالزم است چهار نوع جذابيّاي، و يا هر نوع جلسهدر اداره كالس  

بودن فضياي ارتبياطي بيا ايجياد س زاز نظر في يكي و از نظر مطلوبت فضاي كالالف( جذابيّ

 فضاي عاطفي(

 توسط مربي و والدين( ،حالت بيان موضوعروش تدريس و بودن تنوعها زمت روشب( جذابيّ

 ت موضوع و مطلب زبا ايجاد انگي ة دانستن آن موضوع(ج( جذابيّ

رخيورد و خصوصييات و ويژگيهياي بودن باز نظير جيذابزهاي مربي و واليدين تد( جذابيّ

 (اخالقي

هاي زمربي ي والدين( ياد شده موجب نشاط و سرور در فرد شده و از سيوي ديگير تجذابيّ*

فرد شده و  «مقبول » و  «مطلوب»كه در نتيجه مربي ي والدين  ،شودايجادكننده رغبت در فراگير مي

اسيت و عيدم  سيير تربيتيييان افتيادن به جر گيرند و پذيرش باعمقرار مي فراگير« پذيرش»مورد 
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ت و يا فرار فراگير از مربي و واليدين تفاوتي، سرپيچي، تمرد، مقابله، ضديّپذيرش برابر است با بي

 شود.مي

م با شيور و احساسيات أقلبي و تو، ارتباطي ارتباط عاطفي تداوم ارتباط دوستانه با فراگير: . ٣

 .باشدميشدن و پيوند محكم با فرد ديكن  ،برقراري چنين ارتباطي نتيجةو است 

گيرفتن و احتيرام گذاشيتن، برخوردهاي شياد و بيا نشياط، تحوييل تداوم ارتباط از طريق  

ي را بيا هيم بسيربردن زدر نمياز جماعيت، يهيامشورت نمودن، همراز شدن، صميمي شدن، زمان

فكري، ايجياد ارتبياط معنيوي هاي اخالقي، اشتراك وجه مجالس، اردوها، ديدار، سفر و ...(، ايجاد

 خواهد شد.حاصل زبا توحيد و از خداگفتن و ...(

 )ساخت( مرحلة سوم: سازندگی. 1ر3

 خواهد بود.پذير اين مرحله توسط برنامة تربيتي و در پرتو جو عاطفي انجام

 (شده است.به آن پرداخته « برنامه تربيتي»و « خودسازي»مباحم زدر 

 ییمرحلة چهارم: کارآ. 1ر4

          ... 1   :شما را انهاا »بگو

 دام   و ون اينمه دو نفر دو نفر يا به انهايي براي صدا قيام كنيد.به ي  چيز اندرز  ي

در اجتمياع بيه  ه،به نوعي مفيد واقيع شيدگانة فوق، الزم است فراگير، پس از طي مراحل سه

حتيي بتوانيد نقيش  ؛بيه اصيالح جامعيه بپيردازد ،نموده ي ايفاي نقشافعال در زمينه يعنوان فرد

توجيه او را بيه وظيايف و وده، خود مولّد باشد.زالزم اسيت رهبري را ايفا نم و مديريتي يا اصالح

 (.هاي الهي جلب نمودمسئوليت

است از مربي و حداقل يك فراگير و ليذا مربيي  الزم به ركر است يك كالس و يا جلسه عبارت *

 نمودن بهتر است ابتدا از كالس و جلسات با نفرات كم شروع نمايد.شدن و كالسداريبراي مربي

                                                           

 46/. سبأ 1
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مربي، مربي(ي در كالس زكمك1

ي در جامعه زفرد مفيد براي جامعه(2

 ي در جامعه زايفاي نقش(٣   كارآيي

يط و جامعه و بنوعي رهبري كند.(ي در جامعه زپرداختن به اصالح مح٤

ها، بيه دنبيال ميردم و رهبران، در طول تاريم، براي هدايت انسيان و ائمه اطهار پيامبران

نشستند تا مردم بيايند هدايت شوند.اند و نميرفتهمي

 انواع تربیت از نظر زمانی. 2

 هر فرد در طول چه مدتي بايد تحت تربيت قرار گيرد؟

 یا مقطعی:  مدت. کوتا 2ر1

گييرد، ماننيد: در اين حالت فرد در مدت زمان كوتاهي تحت برناميه تعلييم وتربييت قيرار مي

هاي كوتاه ميدت تابسيتانه هاي تقويتي و تجديدي، كالسهاي آموزش قرآن و مشابه، كالسكالس

ييا ها، مساجد، جلسات مقطعي و ... كه در اين صورت تعليم و تربيت يا سطحي است و در كانون

شيود، طبيعيي به آموزش صرف يك درس، مانند تجويد و روانخواني در زمياني كوتياه تبيديل مي

است اهداف تعليم وتربيت چندان تحقق نخواهنيد يافيت. وليي در شيرايط خياص و در صيورت 

بيودن بودن فضا و محيط و شرايط و در صورت فراهمبودن توان تربيتي مربي و معلم و مناسبباال

ممكن است اهداف تعليم و تربيت تحقق يافته، در فرد تحولي ايجاد شود.بستر مناسب 

 ای:لندمدت یا دور . ب2ر2

ها و اهداف تعليم و تربيت وجود دارد و فرد در در اين حالت فرصت كافي براي تحقق برنامه

تواند تحت برنامه قرار گييرد، ماننيد: طيول سيال تحصييلي، جلسيات هفتگيي مدت زمان الزم مي

يانه در مساجد و ... .سال
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«تشكیل شخصیت»و  «هویّت»تأمین  .3

 شخصيت و تأمين هويت براي هر انساني.ل يدر راستاي تشكاست كوششي  «تربيت»

هيويتي ييافتن تحققو  ،ارزشبياشخصييتي مطليوب و كاربرد اين موضوع، تعيين شياكله و  *

 است.ارزش براي افراد بامطلوب و 

اسيت( نگيرش، عقييده و  يك ظرفمحتواي دروني ا زكه همچون رتوان گفت؛ هويت فرد مي

دهند و شخصيت وي را كه بيه مثابية ظياهر ييك درونيات وي زايمان و اخالق حسنه( تشكيل مي

دهند.گفتار او تشكيل مي است ظاهر فرد اعم از اعمال، افعال و ،ظرف

... بعنيوان هوييت مطليوب هاي دروني مانند ايميان، تقيوا، اخيالص و از ديدگاه قرآن، ارزش

 گردند.محسوب مي

فيردي و تحصييل و ديگير مسيائل امورات روزمره زندگي از قبيل موفقيت در بايد دانست  *

يياري اميور زنيدگي تميامي او را در و باشد ميفرد شخصيت هويت و اجتماعي تحت تأثير شديد 

 نمايند.مي

بيه عنيوان كه غالباً ايين تصيور  1داره(زخودپنداراي تصوري از خود هستندها انسانبسياري از 

گردد و گاهي اين مانعي است براي توجه انسان به محسوب ميشخص وجود خود در ن د تماميت 

نظران در ميورد نيوع هوييت و لذا الزم است از صاحب .از شخصيت و هويت خودعظيمي  بخش

شخصيت خود نظرخواهي نمود.

ات و اقايق هستند و بايد تبديل به معرفت باشد، خودپنداره مثبت  تصورات از خود كه منطبق با واقعي. خودپنداره دو نوع مي1

نفس شوند. خودپنداره منفي  تصورات از خود كه منطبق با واقعيات و اقايق نيستند.

شخصيت

يّتهو
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است و یا هویت تابع شخصیت؟ و یا هر دو برر هرم  (. آیا شخصیت )ظاهر( تابع هویّت )باطن3ر1

تأثیر یكسان؟ و یا یكی بیشتر از دیگری تأثیر دارد؟

 براي تشكيل آنها، ابتدا بايد از شخصيت شروع شود يا از هويت؟ يا هر دو به موازات هم؟

 دهد.سوم وجود انسان و هويت يك سوم وجود آن را تشكيل مياي معتقدند شخصيت دو عده

اي معتقدند آنچه مهم است شخصيت است، و اين عامل است كه در تعيامالت خيانوادگي دهع

 و جامعه مشاركت دارد و هويت هر چه باشد مهم نيست.

مهم اين است كه فرد از نظر شخصيتي دچار مشكل نشود تا ديگران از آسيب او مصون باشيند 

، هر چه بر او بگيذرد چنيدان اهميتيي حال در درونواز نظر ظاهر فرد مرتب و هنجار بنظر برسد، 

 ندارد، ... .

زباطن( خوب برخوردار باشد بيه دهند و معتقدند اگر فرد از هويتاي به عكس آن نظر ميعده

محيط خود آسيبي وارد نخواهد كرد، حال ظاهر او هم مطلوب بنظر نرسد، ... .

 گوید؟. تربیت اسالمی چه می3ر2

مي، انسياني كاميل اسيت كيه هيم از هوييت مطليوب و هيم از از ديدگاه تعليم و تربيت اسال

سازد و هيم ظياهر بير زهويت(، ظاهر زشخصيت( را مييت هنجار برخوردار باشد. هم باطنشخص

باشند. يكي بيدون ديگيري گذارد. هر دو متمم و مكمل هم بوده و غيرقابل تفكيك ميباطن اثر مي

دگي و تربيت بايد به هر دو توجه الزم بشود، چنانچيه اند. و براي سازنمعنا نداشته و به هم وابسته

 از يكي غافل ماند آن ديگري هم با اخالل مواجه خواهد شد.

مربي در ابتدا الزم است به ساخت هويت زدرون و باطن و ساخت فكر و انديشيه و نهايتياً  *

سياخت شخصييت  عقيده و هم دل و قلب و احساسات و نهايتاً ايمان( پرداخته و به موازات آن به

 دهي رفتارها( بپردازد.زشكل

هويت، تأثير مستقيم و عميق و گاهي سريع بر شخصيت گذاشيته و شخصييت هيم در حفيظ 
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گذارد هر چند گاهي ممكن است به تدريج و با تأخير انجيام هويت مطلوب و يا تغيير آن تأثير مي

 در مجموع هر دو تابع هم هستند.گيرد. 

مربوط به هر دو بخيش اسيت گياهي معطيوف بيه  و ائمه امبردستورات قرآن و سيرة پي

 1هويت و گاهي به شخصيت.

      (2٧) ائده/ اِنَّمَا يََتقَّبَُخ اهللُ  ِنَ الْمُتَّقِينَ          ...  /(٣٧)اسراء

«و بر ز ين  با امبر راه  رو»

 شناسی هویّت و شخصیت. آسیب3ر3

رادي بر اثر برهم خوردن تعادل دروني زبا غفلت از درون( دچار اختالالت رفتاري و فكيري اف

گردند و رفتارهياي آنيان بيه هاي غيرصحيح و غيرمنطقي ميشوند و همين عوامل باعم انتخابمي

سيازگار و ناسيازگار شيده، سيپس بيه خطاكياري و خليق، كجفكر، كجتدريج تغيير يافته، ابتدا كج

2ي گرايش يافته و ممكن است نهايتاً به مشكل عصبي و رواني دچار شوند.ب هكار

نْ لَّمْ يُحاسَّبُ نَّفْسُهُ كُل َّ يَّوْمٍ ه ه لَّيْسَّ مِن ا مَّ اكرمپيامبر مْكُوبِلُقُ وَّ مْكُياتِلي نِاِ رُظُنْيَّ اهللَّن َّاِ مْكُمالِعْاَّ وَّ مْكُرِوَّلي صُاِ رُظُنْال يَّ اهللَّن َّاِ. 1

كُونُوا لَّنَّا زَّيْناً وَّ ال تَّكُونُوا عَّلَّيْنا شَّيْناً ه مُونَّ مِنْ يَّدِهِ وَّ لِسَّانِهِ ه اَّلْمُسْلِمُ مَّنْ سَّلَّمَّ الْمُسْلِ          /و سهخن ( »70)اازاب

 «اههق بگوييههد.        /ددد « و بههه مههردم نيههك سههخن بگوييههد.( »83)بقههره      

«ترين صداها صداي خران است.)و هرگز فرياد مزن( كه زشت( » 19)لقمان/

 هاي رفتاري عبارت است از سير ناهنجاري. 2

 ادل فكري خويش خارج شده است.فكري  يعني اينكه فرد ابتدا از تفكر صحيح و در اقيقت از مسير تعالف( كج

 دهد.هاي اخالقي را از دست ميب( كج خلقي  در مراله فرد بعد نيات پاك و ااالت و ارزش

 كند و معترض است.سازگاري  سپس با جمع )مانند خانواده و كالس و گروه و مشابه( و تصميمات جمعي مخالفت ميج( كج

. با خانواده، اجتماع و كالس متضهاد اسهت و سهازش نكهرده، راه خهود را در پهيش رسدد( ناسازگاري  در اين االت به ضديت مي

 گيرد )مانند فرارها از خانه و مدرسه(مي

 رساند.هه( خطاكاري  در اين مراله دست به خرابكاري زده و با خانواده و اجتماع مقابله كرده و اتي به آنان آسيب مي

شود و بر خالف قوانين اجتماعي عمل كهرده توسهط ل خالف شده و مجرم شناخته ميو( بزهكاري  در اين االت فرد مرتكب اعما

 شود.قانون مجازات مي

ز( مشكل عصبي و رواني  افراد در مراال فوق ممكن است دچار مشكالت عصبي و رواي و رواني شوند.
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ها، اختالفات و مشاجرات، اعتيادها، طالق، مفاسيد، نتيجه و محصول اين سير، انواع ناهنجاري

 فحشاء و در شرايطي خاص، قتل و حتي كشتار جمعي خواهد شد.

و بداخالقي در زندگي خانوادگي، انواع خلقي آيد: كجها پيش ميآنچه در اين سير، در خانواده

 ها و نهايتاً در حالت حاد آن طالق است.اختالفات، درگيري

آور و يا از نگاه نامطلوبِ همسر، به جنس مخالف شروع شده و سپس به گفتگوهياي تحرييك

 رسد،و نهايتاً انواع روابط نامشروع مي

كت در مجالس نامناسب گيرايش يافتيه، و يا از ارتباط، با اشخاص ناسالم، شروع شده و به شر

 شود،سپس كشيدن سيگار و نهايتاً در حالت حاد آن معتاد به يكي از انواع مواد مخدر مي

آشنايي و ميراوده رسييده از برخورد و تماس جوانان با جنس مخالف شروع شده سپس به مرحلة

 ميلي و بعضاً هم طالق،هاي خياباني و گاهاً ازدواج اجباري و سپس زندگي تحو سپس به عشق

 ،تاً گرايش يافتن به ن ول و ربا و...از معامالت مبهم شروع شده و نهاي

 يابد.... گرايش مينهايتاً به رانت، توصيه، رشوه و ...شروع شده واز عدم توجه به ارباب رجوع 

 . پیشگیری3ر3ر1

حيم بيدين شيكل ، در ايين مب«تر از درمان اسيت.پيشگيري، مهم»اصل و اصطالح معروف  *

سيازي باشد كه ابتدا والدين، قبل از تولد، به دادن هويت و شخصيت مطلوب به فرزند زبيا آمادهمي

دارشدن، نگاه مناسب به موضيوع دارشدن، تشكيل روحية فرزندخود، توافق والدين براي زمان بچه

ه هويت و شخصييت ارائ»نمودن برنامة دارشدن و ...( توجه نموده پس از تولد شروع به پيادهفرزند

 زبا اتنخاب نام مناسب، وليمه و ...(نمايند« به فرزند

شود، هم بر توجه به اين مهم اف وده خواهد شيد و هيم بيه و هر چه بر سن كودك اف وده مي

افراد دخيل در آن زمانند وابستگان كودك( و سپس در دوران ابتدايي معلم و مربيان، صدا و سيما و 

 تي و اثرگذار ني ، به آنها اف وده خواهند شد.ديگر عوامل تربي
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ها بيراي سياختمان و گذارياگر به ميي ان توجيه بيه عيريض و طوييل نميودن انيواع سيرمايه

نيروهياي  تشكيالتِ سازمانهايي از قبيل دادگستري و نيروي انتظامي، مراكي  سياسيي، پاسيگاهها و

سيازند هايي كه عقييده و نگيرش ميو بخش ، به همان اندازه به مراك هاي ارشاد و...ويژه و گشت

هايي كيه بيراي هاي علميه، مساجد و ...( توجه بشود، از ه ينيهزاز قبيل: آموزش و پرورش، حوزه

هاي بازدارنيده كمتير خواهيد شود، كاسته شده، مراجعات به آن سازمانها و ... صرف مياصطكاك

 جويي خواهد شد.نساني، صرفهها، بودجه و سوختِ نيروي اشد و نهايتاً در ه ينه

شناسي هويت و شخصيت براي حفظ هويت و شخصيت فرد و اجتماع از انيواع از نظر آسيب

ها، اينترنت و اعتياد، بمباران فرهنگي، زماهوارهجه به مسائل و ويژگيهاي عصر حاضرها، با توآسيب

 است. «اوحيد در اني»استحياليه دييني و ...( بهترين راه پيشگيري 

 . درمان3ر3ر2

تجربه نشان داده است بسياري از اختالالت رفتاري و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي بيا تغييير 

سازي ديدگاه و عقايد منفي و دادن نگرش مطلوب به آنچه كه محور موضوع اسيت، ميانع و خنثي

 ادامه درگيريها، طالق، اعتياد و يا تداوم آنها شده است.

ترين، زو همانگونه كه تجربه هم ثابت كرده اسيت( سيريعترين، كوتياهاسالمياز نظر تعليم و تربيت  *

ترين، بهترين و مؤثرترين راه درمان انواع ناهنجاريها و حتي پيشگيري از ميواردي ماننيد: اخيتالالت مطمئن

اعي رفتاري، انواع اختالفات، مشاجرات اجتماعي، منازعات خانوادگي، ابتال به انواع مفاسيد اخالقيي، اجتمي

هياي اجتمياعي از قبييل اعتيياد و طيالق و ... همانگونه كيه قيبالً و اقتصيادي، مسيائل حياد فردي و پديده

َ َصْبَغة  « زاوحيد در اني»هم مطرح گرديد،  ْحَسنو ََمَ اّلِله
َ
َ َوََمْ أ  است. 1(َصْبَغَة اّلِله

ختليف تربيتيي، رهبيران و ها، عواميل مترين رسالت خانوادهترين و ب رگترين و واجبمهم *

به همه جا و هميشه و بيا انيواع « رنگ خدايي»ري ان و عوامل اجرايي اين است كه مديران و برنامه

                                                           

 138. بقره / 1
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 ها بدهند.وسايل و روش

 در ابعاد انسانیتربیت  .4

 تربیت جس ی  .4ر2

مي كند، فراهم آوردن زمينية رشيد مغي ي و جسيدر اين نوع تربيت كه از قوانين طبيعت پيروي مي

صحت و تندرستي جسم را مقدمه سالمت روان دانست و از طبيعيت الزم است حفظ ضروري است. و 

 الي روح استفاده نمود.عيي در جهت تاان بعنوان وسيلهيواي راتي و طبيعي انسيري ي و قيغ

 ااي كاربردي اين نوع اربي :جنبه*

  : رعاي  اناسب نيازااي غذايي فرد با سن وياغذيهالف( 

 الزم است:گروه مواد خوراكي  تأمين چهار ،ظر تغذيهاز ن

 مانند انواع گوشت. هاها و پروتئينگروه اول سازنده

 مانند كلسيم، آهن و ... . ها يا امالحدهندهامكگروه دوم استح

 زميني، حبوبات، قندها( مانند سيبنشاستهزهاي كربنها، هيدراتبخشگروه سوم انرژي

 هاسب يجات و ميوهمانند ها دهآورنگروه چهارم نشاط

رعايت  ه،ديهر فصل انتخاب گردبا توجه به اس، متناسب با موقعيت فرد و بب( پوشاك: نوع ل

آن از نظر جسمي، جنبية پيشيگيري در مقابيل بيمياري را دارد و از آنجيا كيه نيوع لبياس معيرف 

در انتخياب آن  توي خواهيد داشيت، الزم اسياجتماعي در  - روانياثرات شخصيت فرد بوده و 

 د، پرهي  شود.نكنهايي كه فرهنگ خاصي را القاء ميدقت شده و از لباس

 ج( تفريح: براي ايجاد تنوع و روحية نشاط بسيار الزم است.

هاي: شيانه زدن در سنين پايين و رعايت بهداشت در زمينهد( بهداشت فردي: عادت به مسواك

زير، حوله شخصي، تختخيواب شخصيي،  هايت لباسبر موي سر، استحمام در فواصل معين، نظاف

 ... .م بازي، خواب يا مطالعه سر وقت ونور مناسب هنگا
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هي( ورزش و فعاليت جسمي: براي سالمت بدن بسيار ضروري اسيت و از سينين پيايين الزم 

 است عادت به فعاليت جسمي را ايجاد نمود.

تربييت طبيعييي و تيأمين خيوراك و هدف بسيياري از والدين در تربيت فرزندان، در مييدار 

اي اسيت بيراي باشد، حيال آنكيه ايين تربييت فقيط نيوعي از انيواع آن و مقدميهپوشاك و... مي

هاي بعدي نه همة تربيت و غايت آن.تربيت

 :)تشكیل شخصیت(تربیت اجت اعی .4ر2

 شدن و سازگاري اجتماعي داشتن.اجتماعي

زمينه و مرك  و  ،تعالي فرد است. جامعه براي فرد تكامل و ،رشد ،ضاد با اجتماع مانع حركتت

، آميوزش و فراگييريش يابد. از ضروريات اين نيوع تربييت رتواند در آن پرومهدي است كه مي

فراگييري نحيوة (، ... زروابط عياطفي، عقليي، رسيمي، دوسيتي وبرقراري و تنظيم روابط اجتماعي

زفرهنيگ اسيالمي(، خيوگرفتن هاي جمعيالگو ،زعقيده(وجود الگوهاي فردي، معاشرت اجتماعي

مبناي زيست فردي و جمعي قيراردادن ايين الگوهيا و  ،انسان با اين الگوها، ادراك و اكتساب آنان

 باشد.مي با آنانزندگي فردي و جمعي نمودن 

تعلييم و تربييت  مطليوبِ ،آييات و احادييم تأيييد مورد و صحيح الگوهاي ركراسته الزم ب

 .باشداسالمي مي

مقدمية تمياس مطرح اسيت،  در تربيت فوق دو موضوع روابط اجتماعي و معاشرت اجتماعي

مقدمة معاشرت است.ارتباط و ارتباط 

 عاشر            اراباط              اماس

 :دهدمي تشكيل شخصيت در دو محوراز تربيت، بعد اين 

حترام به نظرات و عقايد و افكار و تشويق، نظرخواهي از او، اتوجه، تكريم،  در  حور اول: .1

نمايد.در ايجاد شخصيت فردي نقش مهمي ايفا مي نمودن و ...زمنيه ابراز وجود را فراهم
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زبيه جي  در ميوارد رقابيت( و  بيا همسياالن قيياس، تحقيير، تنبيهاز پرهي  در  حور دوم:  .2

ر ساخت شخصييت فيرد ميؤثر دو ...  (زدن، خشونت بيجاطعنهز هاي منفي به هنگام اشتباهواكنش

 (گانه فوق مربع خردكردن شخصيت افراد است.٤در حقيقت موارد ز است.

 اربي :اين نوع كاربردي ااي هجنب *

دادن: ياري فيرد در برقيراري و تنظييم ارتبياط بيا و رشد اجتماعي تعليم آداب معاشرت (الف

، رعايت جنبه ، مربي، معلم و ...[ها، دوستانعوامل مختلف اجتماعي ]اقوام ز  صله رحم(، همسايه

 .حدود و مقررات اجتماعياعتدال در امورات، رعايت 

: واگييذاري امييورات و و ايفيياي نقييش در محيييط خييود پذير شييدن فراگيييرمسييئوليت (ب

به مديريت و رهبيري   ئي باشند( و خواستن نتيجه از او،هايي به او زهرچند كوچك و جمسئوليت

  در حد خود برسد.

در انتخاب گروه دوسيتان ياري نمودن او هاي انتخاب دوست و جيه فرد نسبت به مالكتو (ج

 . گروهوي در  يتعضو و

تا اينكه طرز تلقي وي از درس  از دبستانز سنين پيشانسبت به تحصيالت  ديدگاه مطلوب (د

جياد خواندن، فراگيري علم و دانش و كسب سعادت باشد نه امري تحميلي. ياري و مساعدت و اي

 تسهيالت در امر تحصيالت وي.

و موقعيت و گيرايش دادن بيه او و ايجياد  هاييشغل با توجه به استعدادها و توانا انتخاب (هي

  (دوم زمينه براي عالقمندشدن به آن. زاز هنگام ورود به دورة متوسطه

ن. در سيالم كي هياب رگتر ابرخيورد بي هنگيام ؛دهيدبه عنوان مثال مربي به فراگير آموزش مي

دوسيتان خيوب  ،دوسيتبيراي انتخياب خود شوخي نكن. از ا ب رگتر ب :گويدبرقراري ارتباط مي

تنظييم در جهيت  دوسيتي كين.چيه كسيي با كند مشخص ميدر محيط فاميلي سپس انتخاب كن، 

معاشيرت  الزم اسيت والدين كن. يدوستاز خود چگونه وچكتر يا ب رگتر كسن با گويد: روابط مي
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دانشيجويي  معاشرت با هم خوابگاهي را در يك سربازخانه يا خوابگاهيا و  ن ديكانبا اجتماعي را 

 به فرزند آموزش دهند.

 ()تأمین هویت . تربیت اخالقی3-4

و پرورش ، ت كيه نفوس همانگونه كه در قرآن ركر شده، يكي از اهداف اصلي بعثت پيامبر

كند و فالح و رستگاري ش ب رگ خالصه ميها را در اين ارزگويي همه ارزش بوده،اخالق حسنه 

 1شمرد.و نجات را در آن مي

، كه اگر ت كيه نفس و پاكي دل هدر قرآن كريم ت كيه اخالق، مقدم بر نماز و ياد خدا ركر شد

تي به رسد و نه نماز روحانيّميدر پرتو فضائل اخالقي نباشد، نه ركر خدا به جايي  ،و صفاي روح

 2آورد.ميبار 

اي به مسائل اخالقي و تهذيب نفوس بعنوان يك مسأله العادهموع، قرآن، اهتمام فوقدر مج

گيرد و به تعبير ديگر بر تمام هاي ديگر از آن نشأت مياساسي و زيربنايي دارد چرا كه برنامه

 ٣احكام و قوانين اسالمي سايه افكنده است.

اخالق شاكلة ا تهذيب نفس در افراد، ي را فراهم آورده تا بازمينه الزم است ، والدينمربي

با مراجعه به علم اخالق و  و زاين اقدام در حقيقت تأمين هويت است ( گردد ايجاد  حسنه

 داد.براي فراگير تشكيل اخالق حسنه  وانتشدن مفاهيم اين علم مهم بر خود، ميجاري

 ااي كاربردي اين نوع اربي :جنبه *

 ( زپيراستن اتگذر از نفسانيّو  دفع ررائلالف(

 ز آراستن ( هاي متعاليل اخالقي، و رسيدن به ارزشيكسب فضاب(

                                                           

 12لقمان/و  10و  9، شمس/151و  129، بقره/164ران/عم، آل 2برخي آيات مربوط به اين مطلب عبارتند از  سوره جمعه/. 1

 وَّ ذَّكَّرَّ اسْمَّ رَّب ِهِ فَّصَّل َّي( *)قَّدْ اَّفْلَّحَّ مَّنْ تَّز َّكَّي  15و  14وره اعلي/. س2

تربيهت  اندركاران تعلهيم واهلل مكارم شيرازي  مطالعه عميق اين كتاب براي كليه مربيان، والدين و ديگر دسهت، آيت1خالق در قرآن، ج . ا3

 توان استفاده كرد.نمودن، از واجبات است. براي تشكيل، شاكلة اخالق اسنه از اين كتاب ميريزان كشور براي تربيتو برنامه
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توان اعمال و صفات و اخالق فرد زبا اين فضا مي اخالقي ايجاد و تنظيم جو حسن و قبحِج(

 را ساخته يا تنظيم نمود.(

 . تربیت عاطفی4-4

در باشيد. جيات اساسيي او مييانسان در هر سن و موقعيتي كه باشد نياز به محبّت يكي از احتيا

تربيت عاطفي مقصود اين است كه پدر و مادر در قبال رشد عاطفي فرزندشان و توجه بيه عيواطفش 

اش توجيه واليدين بيه . در اين عواطف محورهاي متعددي وجود دارد كه محيور عميهمسئول هستند

ان نياز بيه مهربياني و بخصوص در دوران كودكي هم. يكي از نيازهاي بشر، باشدفرزندان ميعواظف 

 عواطف تام و ... است.

 اين اربي : ااي كاربرديجنبه* 

 :اأ ين  حب  (الف

از ابتداي تولد و متناسب با هر فرد در تمام دوران و مراحل رشد، به ميي ان نيازهيا و موقعييت 

 محبت تأمين گردد. ،الزم است ،او

 كم شدن فاصله براي درك او(. )دوستانه بودن و عاطفي و روابط عاطفي ايجاد جوّ (ب

تك افيراد ا تكيفرد بعاطفي، ارتبياط فرد در آن قرار دارد و روابط عياطفي فضيائي است كه  جوّ

عيدم تعيادل باعيم ه و انداختبه مخاطره را امنيت فرد  ،محبتو عاطفي  جوّباشد. فقدان ميانواده يخ

 حيط خانواده خواهد داشت.خارج از ماو سعي در تأمين نياز خود در خواهد شد در نتيجه در وي 

 ()ساخت هویت مطلوب عقالنیتربیت  .5-4

نييل بيه  تيرو مهم ...، فهم واقعيّات(بصيرتزشعورفهم و  و قوة تعقّلاين نوع تربيت، پرورش 

 و ايجاد روحيه معنوي  ايمان دروني ،صفاي باطنو اطمينان 

 «رسد ود ي به جائي كه به جز صدا نبيند»

تربيت بيه معنيا و نوع اين به  وصولبا . او يت هدف خلقت و آفرينش انسان استاين نوع ترب
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الزم  ايين نيوع تربييتكسيب براي  .فايده نخواهد بودو با آن عبم و بي فتهمفهوم انساني دست يا

.گذر نمود، اخالقي، عاطفي ، اجتماعي جسمياست از تربيت 

ااي كاربردي اين نوع اربي :جنبه *

ور و سپس عمخ اس .افمر در ا ب( 

ي بيه منظيور اهاي انسياني اعيم از اسيتعدادها و نيازهيا در هير دورهشناخت كلية جنبيه الف(

هاي فرد.ييشدن تواناو درك او در تمام شرايط و ادوار سني براي شكوفاها نمودن آنبالفعل

 ج( توجه دائمي و حس حضور خداوند و دخالت او در همه امور

 بعد از ابعاد انساني اس .ارين و ارزشمندارين  هماين نوع اربي  

 . اصول دیگر5

براي تعليم و تربيت اصول ديگري ني  در كتب تعليم و تربيت ركر شده است كه به دليل عيدم 

1شود.اطاله از ركر آن خودداري مي

. كتاب نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ) دكتر خسرو باقري ( و تعليم و تربيت و مراال آن ) دكتر غالمحسين شكوهي ( 1
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خوانیم:آنچه در فصل چهارم می

توان تربيتي. 1

تعريف -

عوامل مؤثر در توان تربيتي -

هاي تربيتيروش. 2

مفهوم: تعريف روش -

 هاي تربيتيانواع روش

هاي مبنايي يا دينيالف( روش

«تشكيل نگرش»روش  -

«تشكيل عقيده»روش  -

«تشكيل ايمان»روش  -

«تشكيل اخالق حسنه»يروش 

«ايجاد هدف»روش  -

«ارزشگذاري»روش  -

«محبت نمودن»روش

«؟؟؟؟؟؟؟؟»روش ايجاد

«شرايط و محيطايجاد »روش+ -

«تفكر صحيحايجاد شاكله »روش+  -

تربيت ديني -

هاي عام تربيتيب( روش

«پاداش»، «تمجيد»، «اعمال تشويق»روش  -

«ايجاد رفتار تازه»روش  -

«اف ايش رفتار موجود»روش  -

«نگهداري رفتار مطلوب»روش -

«هاي نامطلوبتقليل يا محو رفتار»روش  -

«توجهي به رفتار نامطلوببي»روش  -

«استفاده از مقررات»روش  -

«هاي خاص تربيتيج( روش

«ساختن ظاهر»روش  -

«ساختن درون و باطن»ي روش 

«سازيفريضه»روش  -

«محاسبه نفس»روش  -

«آراستن ظاهر»روش  -

«ت يين كالم»روش  -

«توبه»روش  -

«تبشير»روش  -

«م حكمتتعلي»روش  -

«موعظه حسنه»روش  -

«هايادآوري نعمت»روش  -

«آموزيعبرت»روش  -

«ت كيه»روش  -

«هاابراز توانايي»روش  -

«انذار»روش  -

 هاي ديگر روش -

نحوه بكارگيري يك روش تربيتي. ٣
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توان تربیتی. 1

:تعریف. 1-1

با برنامة تربيتي تعييين شيده،  دنها در مربي تا به وسيلة آن بتواييبه وجود آمدن مجموعة توانا

او را در راستاي اهداف تعليم و تربيت جهت داده تيا  دهد ودر مدار تعليم و تربيت قرار را  فراگير

 .دو تربيت حاصل شو ، رشددر نهايت، تغييرات، ساخت

هاي تربيتي بيه طيور صيحيح شرو تواند ازالزم برخوردار نباشد، نميتربيتي از توان مربي اگر 

حاصيل  نيي آنها را بيه كيارآيي برسياند و نتيايج مطليوب زمانند بسياري از والدين(، هدوتفاده نماس

  د شد.ننخواه

هياي تربيتيي بيه مربي براي به اجرا درآوردن روند تعليم و تربيت و به كاربردن روش بنابراين

.توان تربيتي نيازمند است

. عوامل مؤثر در توان تربیتی:2-1

فراگير. شدن در نظرود و مورد پذيرش واقعنمودن خولتوان مطلوب و مقب .1

 ... .ي از نظر عقيدتي، فكري، اخالقي ودرونمطلوب هاي برخوردار بودن از مجموعه ويژگي .2

آگيياهي از علييوم و فنييون تعليييم و تربيييت و اطييالع كييافي از علييوم تربيتييي مييؤثر در  .٣

شناسي.نشناسي، جامعهتعليم و تربيت فراگير مانند: علوم اخالق، كالم، فقه، روا

توان برقراري ارتباط عاطفي، جو عاطفي و جو حسن قبح. .٤

 های تربیتیروش .2

. مفهوم1-2

نحوة مشخص و شيوة انجام يك فعل تربيتي، روش تربيتي اسيت. بيه عبيارت  اعريف روش:

 ست.كند، روش تربيتي اديگر، راهي كه مربي براي پياده نمودن اج اء برنامه تربيتي اتخار مي

روش مناسيب  ،بيا دقيتزماني الزم است  براي تربيت هر فرد در هر موقعيت يا در هر فاصلة

معميوالً  هياي مختليف دارنيد،كاربرد هاي تربيتي متنوع هسيتند واز آنجا كه روشانتخاب شود و 
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 ،پسير و دختير، ب رگسيال، نوجيوانزتوان از يك روش براي كلية دوران سني و افراد مختلف نمي

د.ونها آشنا شاستفاده نمود. بر مربي و خانواده الزم است با انواع روش (و ... جوان

:1توان به سه دسته تقسيم نمودهاي تربيتي را ميروش

هاي مبنايي يا دينيروش .1

هاي عام تربيتيروش .2

هاي خاص تربيتيروش .٣

های مبنایی یا دینیروش. 2-2

داري گذارند و باعم اصالح، ايجاد، محو يا نگهها بطور مستقيم و غيرمستقيم اثر مياين روش

بيت رو در نهايت ترفتارها بطور اساسي است و با ابقاي آن رفتارها، تغييرات، ساخت و رشد اساسي 

است و با تغيير شرايط  برند ولي تأثير آنها عميقها زمان بيشتري ميا بدنبال دارند. اين روشفراگير ر

ها معموالً از مباني و اصول تعليم و تربيت، و با توجه به اين روش د.ندهاثر خود را از دست نمي

شوند. زدقت شود(هاي فردي و شرايط و موقعيت فرد، انتخاب ميتفاوت

 :«نگرشتشكیل » روش. 1-2-2

 :«نگرش»تعریف . 1-1-2-2

 2نگریستن، بینش، نظرتعریف لغوی: 

وضع»، «بازخورد»، «نظروجهه»، «زتلقيطر»ارسي متعددي همچون هاي فمعادل "attitude"واژه

قبول عام يافته و به صورت« نگرش»دارد، ولي اكنون اصطالح « نگرش»و« گرايش»، «ايستار»، «رواني

٣ هاي مختلف ني  تعريف شده است.

هاي تعليم و تربيت شده است. در اين كتاب بها توجهه بهه هاي مختلفي براي روشبنديربيت تقسيم. در كتب مختلف تعليم و ت1

 بندي انتخاب شده است.( اين تقسيمرشته وعارف اسالمي و علوم تربيتياز رفصل درس تعليم و تربيت اسالمي )س

 962 فرهنگ لغت معين، ص.  2

به دليل اهميت ويژه به كليه  .110تماعي با نگرش به منابع اسالمي، صشناسي اجفر و ديگران، محمدرضا، روان. ساالري3

 گردد.اين كتاب توصيه مي 5اندركاران تعليم و تربيت مطالب فصل مربيان، والدين و ديگر دست
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ي كيه بيه ا... به گونهها وه به موجودات، اشياء، پديدهنگاتوان گفت نگرش عبارت است از: مي

 نمايد. ادراكو  دريافترا  رد آنف ،شده توجهآن 

بيا آنهيا، دريافيت ارتبياط و برقراري اشياء موجودات و  ها و موجوديتِر پديدهبه حضوتوجه 

ها و و بازتاب تصوير يك شيء در مغ  و نهايتاً ايجاد سؤال از علت پدييده هاي مغ يسلولتوسط 

شود.سپس ادراك، مراحلي است كه پس از نگاه به يك شيء طي مي

 :«نگرشتشكیل » و معنایتعریف . 2-1-2-2

ديدگاه، دريافت و ادراك هر فردي نسبت به وجود خيود، وقيايع و  برداشت، نگاه، طرز تلقي، 

ها، جهان هستي و آفرينش و نهايتاً خالق و علت همة اينها.پديده

 عبارت است از:« تشكيل نگرش»توان گفت، مي

ي براي فرد مشيخص شيده، شيكل يافتيه و اي يا پديدهها نسبت به چي كه هست و نيست هنگامي

.عيني شود، فرد نسبت به آن چي  و يا پديده تشكيل نگرش داده است ،پايدار بماند ،اين شاكله

در ذيخ بطور نمودار و ده اس :اين اعريف 

عقيده نگرش زديدگاه( طرز تلقي     



ـ خداوند١

ـ هستي٢

ـ خود٣

ـ مرگ٤

ـ ازدواج٥

ـ زندگي6

ـ نماز7

ـ حجاب8

ـ تحصيالت9

ـ سياست١٠

ـ لذتها١١

ـ عمر١٢

 ـ هست و عالم و قادر١

 ـ آفريده شده٢

 ـ با هدف است٣

 ـ براي همه هست٤

ـ براي تشكيل خانواده٥

 ـ فلسفه دارد6

 ـ عروج است7

 ـ عامل تكامل است8

 ي استـ عامل ترق9

 ـ هدف نيست١٠

 ـ پايدار نيستند١١

ـ نامحدود نيست١٢

 ـ لذا او را عبادت كرد١

 ـ يافت جايگاه خود٢

ـ يافت + شناخت + ساخت٣

 ـ هميشه به يادش بود٤

 ـ نهاد مقدسي شود٥

 ـ با برنامه باشد6

 ـ واقعي بجا آورد7

 ـ رعايت كامل8

 ـ درس خواند 9

 ـ وسيله باشد١٠

 ـ محور نشوند١١

بيهوده تلف نشود ـ١٢

بايدهابرداشتنگاه

نبايدها
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وليي هنيوز د ماينرا دريافت مي آن ،توجه كرده نمازبه بتدا فرد ابعنوان مثال در مورد نماز، در 

در مرحليه بعيد، آورد،  آن را با تأخير به جياينگرش او نسبت به نماز تشكيل نشده، ممكن است 

باشيد و مي گردد كه نماز از سوي خيدامشخص مياينگونه هست و نيست نسبت به نماز براي او 

؛ به مرور شاكلة اهميت نماز براي فرد بعددر مرحلة  و سپسودشدر هيچ حالي از انسان ساقط نمي

  شود.شده، تثبيت و عيني ميپايدار  زمان؛

بيه  . نمياز بيراي او عينييت يافتيه،دهيدهنگام اران بين نماز و مسأله ديگر، نماز را ترجيح ميلذا 

 داده است. فرد نسبت به نماز تشكيل نگرشدر اين حالت گردد. ميصورت عمل بر اندام جاري 

 تحلیل تشكیل نگرش:. 3-1-2-2

 انميخ نگرش يعني:

وجود دارد ز  خودداني و خوديابي( و براي هدف بيودن خيويش، جيوابي اينكه فرد بداند  .1

 داشته و ادراك نمايد كه براي چه وجود دارد.

 براي آفرينش و جهان هستي هدف مشخصي قائل باشد. .2

وجود خداوند را بر و حضور  رسيده، قطعي  به يك نتيجة در مورد خالق و مبدأ آفرينش ني .٣

 ز  انسان موحد   تشكيل شدن نگرش نسبت به خداوند( 1.مايدخود حس ن

توجيه مشخصي داشيته باشيد و بطيور قطعيي بدانيد چيه  د،براي سرانجام و عاقبت زيست خو .٤

هيايي را طيي وراندچيه درك كند در طول زيست خيود  ،مسيري را در زيست طولي طي خواهد نمود

 و بعد از مرگ هم هستي هست. 2اوخواهد آمد مرگ به سراغ ،پس از طي مراحليو  ؛نموده است

                                                           

 الف(. 1             ...  /ج( واهلل  (14)علق/ يرياهلل ن بايعلم ب( الم  « هر جا باشيد او با شماست.»( 4)اديد

 بصير بما تعملون

 (185عمران/)آل« وتُمَّ الْ ةُقَّائِذَّ سٍفْنَّ ل ُكُ». 2
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 :به صوبي ارسيم شده اس انسان در زيار  ول يس  سير زيس  طولي 

 راطَاللِاّ  نَّاَالْبَعْثَ حَقُّ وُ وَ اَنَّ ناكِراً وَ نَمِيراً حَقٌّ وَ اَشْهَدُ اَنَّ النَّنْرَ حَقٌّ وَ  قٌّحَ و َمَالْ نَّاَ وَ»

وَ الْجَنَةُ وَ النّارَ حَقُّ وَ الْوَعْدَ وَ  قٌّحَ سابَحِالْ وَحَقٌّ وَ الْمِيزانَ حَقٌّ وَ الْحَنْرَ حَقٌّ  صادَرْمِالْ وَ قٌّحَ

«الْوَعِيدَ بِهِما حَقٌّ

دام كاه ااي  اي)دو فرشته سؤال قبر( حق اس  و گاورگ حق اس  و ناكر و نميرو امانا  »

دن حااق اسا  و صااراط حااق اساا  و شاازناده شاادن پااس از  اارگ حاق اساا  و برانگيدته

)در قيا  ( حق اس  و حساب حق اسا  و اه( حق اس  و  يزان حق اس  و حنر)كمينگ رصاد

«بهن  و دوزخ حق اس  و وعده و اهديد دربارة ون دو حق اس .

مورد توجه والدين، مربييان و  ان يك مبناي بسيار مهمتشكيل نگرش بايد بعنوحاصل اينكه  *

 اندركاران تعليم و تربيت قرار گيرد:همه دست

انميخ نگرش  ننأ اوليه اداي  و اعليم و اربي  و امچنين انگيزة اصالي در اناميخ و »

«اصالح كلية رفتارااس .

راگیردر تعلیم و تربیت ف «تشكیل نگرش»کاربرد . 4-1-2-2

 محور نگرش فراگير را تشكيل دهد: ٤بي در الزم است مر

 نسبت به خود. «تشكيل نگرش» .1

 نسبت به نظام هستي. «تشكيل نگرش» .2

 نسبت به خداوند. «تشكيل نگرش» .٣

 نسبت به مرگ و پس از آن« تشكيل نگرش» .٤

دوران جنيني حيا  بعد از  رگ   رگ پيري بزرگسالي  يانسالي جواني نوجواني صردسالي طفولي  نوزادي اولد
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 . تشكیل نگرش نسبت به خود1

بتدا باييد بيه تنظييم ارتبياط ش، انسبت به خودفراگير  تشكيل نگرشِبراي   گام اولمربي در 

شود و او را تكيريم كيرده، درك نماييد.  فكري با وي پرداخته و سپس در نظر او مقبول و مطلوب

هسيتم؟  كيي ،كه ،شرايط تبديل فكر فراگير به تفكر با زمينة وجود خود او ،دو ين اقدامدر  سپس

 را فراهم نمايد.براي چه هستم؟ چرا هستم؟ و ... 

يعنيي  د.انبه خودداني و خوديابي برسيرا وي  ،دهنمو، او را متوجه وجود خود گام سومو در 

 باشد.گونه برداشت نمايد كه وجود دارد و هستي او بيهوده نمياين

نهادها و استعدادها و ابعاد وجوديش را به وي نشان دهيد يعنيي او را متوجيه  سپس (چهارم)

 موارد ريل نمايد:

، نيروي فكر و تعقل، حاالت نفس، انواع نيازها و طريقية تيأمين وجود، كارآيي، ارزش و فوايد

زماننيد برقيراري نتخياب و...(، اسيتعدادهاي اجتماعيآنها، استعدادها زنظير نييروي اراده، اختييار، ا

داري، همسيرداري و يابي، تسلط، اداره و مديريت بر محيط مانند خيانواده، فرزنيدارتباط و دوست

مد سرشار فت خود و...( واستعدادهاي اقتصادي زمانند راه صحيح كسب درآري ي براي پيشربرنامه

 ... .و...( و

كه خود را بيهوده از دست نداده و به دنبال كسب سعادت  )پنجم(و را به اين نتيجه برساند او 

 باشد.

فيرد بيراي خودسيازي و ست كيه ا اين )شنم( ات تربيتي مربياقدامتمامي نهايت در اين راستا 

 شود.ميمربي از مي ان موفقيت خود آگاه  ،تصميم رفتارها، مصمم خواهد شد و با اين صالحا

گيرد كيه فيرد خود فراموشي نسبت به خود، نشانة فقدان نگرش است. نگرش زماني شكل مي

به وجود خود توجه نموده، آن را يافته باشد و نسبت به نحوة بودن، فلسيفة بيودن، عليت بيودن و 

اي اي در خود شكل دهد. يعني در رهن و وجود فيرد بيه گونيهونه بودن، شاكلهتر از همه چگمهم
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تنظيم و ثبت گردد كه من به عنوان يك فرد وجود دارم حال بايد چگونه باشم؟ در بخيش نگيرش 

فرد به خود توجه نموده و در بخش تشكيل نگرش براي خود اينگونيه مبنيا قيرار خواهيد داد كيه: 

 .من به اين خاطر وجود دارم كه ..و  وجود من بدون هدف نبوده

سعي در رشد و تكامل خيود و فهيم قيواي درونيي و تربييت آنهيا « مبنا»فراگير بر اساس اين 

اي در رهين او خواهد كرد، در صورتي كه اين مبنا توسط مربي در درون فرد تثبيت شده و شياكله

از مطيرح نميودن عواميل و ييا ايجاد گردد، آن شاكله منشأ رفتار خواهيد بيود. مربيي موفيق قبيل 

خواندن و ...( ابتدا نگرش فرد را نسبت به آن عاميل و يابي، درسموضوعي زنماز، حجاب، دوست

 نمايد.يا موضوع تشكيل داده، سپس خود عامل را وارد محيط مي

 

 

 

ها، هاندركاران تعليم و تربيت( ابتدا عامل زپديدگروهي از عوامل تربيتي زوالدين، مربيان و دست

نمايند در حالي كه ابتدا الزم است تشكيل نگرش گردد ها و ...( را مطرح ميموجودات، اشياء، انتخاب

و سپس عامل مطرح گردد، در اين صورت فرد خود به خود نسبت به انجام وظيفة خود و با انگي ة و 

ب فرد نسبت به نماز از ها براي ترغيميل كافي اقدام خواهد نمود به طور مثال در گروهي از خانواده

كنند در حالي كه با تشكيل نگرش ... استفاده مي، خشونت، استدالل و بايد و نبايدجاي ه، تنبيه، تهديد

گردد و با ، ابتدا نماز به عنوان اصل در وجود فرد پذيرفته شده، تثبيت مي1فرد نسبت به نماز

 آورد.بجا مي شدن نماز، فرد بدون دخالت و تذكر والدين نماز رامطلوب

توان گفت: نگرش همچون مواد خام زنظيير شين و سييمان و شدن نگرش ميدر مورد تشكيل

آجر( است و تشكيل نگرش همان مخلوط نمودن شن و سيمان با آب طبق برنامه و اصيول اسيت. 

                                                           

 . نحوة آن در كتاب روش كالسداري قرآن ه تهيه و تأليف نگارنده ه ذكر شده است.1

 عا خ نگرشانميخ  نگرش

 )شاكلة ذاني  طلوب و صحيح امراه با ادارك(  جموعة اطالعا 
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 شود.چنانچه غير از برنامه و اصول عمل گردد ساختماني پابرجا نمي

خواندن؛ نگرش و مواد خام آن رفتن به مدرسيه اسيت. از سين در مورد يك عامل مانند درس

ز  آمادگي براي دبستان يعني آمادگي براي تشكيل نگرش( و لگي با فرستادن فراگير به آمادگيسا6

گردد. به عنوان مثيال تهييه كييف مطيابق هاي مدرسه نگرش او به مدرسه تشكيل ميطرح جذابيت

ن و اهمييت آن و هاي آنتايج آن به زبان ساده و تشريح خوبي او، جلوه دادن به مدرسه، بيانسليقة 

رسد كه بايد به مدرسه رفيت و درس خوانيد و ... . آنگاه خود به اين نتيجه ميايجاد جو مطلوب و

آن را به عنوان جايگاه مطلوب محسوب نمود. در اين حالت ساختماني كه با ايين فرميول سياخته 

خواندن داشته د، اما در صورتي كه فرد تنها نگرش نسبت به درسشود غير قابل تغيير خواهد بومي

باشد، درس براي وي مطلوب نبوده، انگي ة كافي براي تحصيل ندارد و سريعاً تحت تيأثير عيواملي 

عالقه و يا منصيرف خواهيد اين ساختمان فروريخته، نگرش فرد تغيير يافته و نسبت به تحصيل بي

 شد.

كودكان و نوجوانان و يا عيدم موفقييت در تحصييالت، در نگرشيي بنابراين علت ترك تحصيل 

دهنيد زدرس بيراي مين اجبياري اسيت(، رهنييت است كه والدين و ديگر عوامل تربيتي به آنيان مي

باشيد صحيحي نسبت به درس به او داده نشده و در نتيجه درس براي او تحميل بوده و مطليوب نمي

بت به دوست و همبازي فرد اين است كه نييازي بيه آن نيدارد و ها نسو يا ديدگاه گروهي از خانواده

تميامي امكانات را براي فرد مهيا نموده تا ضرورتي براي خروج وي از من ل نباشد و برخي ديگير از 

نماينيد تيا وي در والدين بر خالف نگرش قبليي، تعيدادي از همسياالن را بيراي فرزنيد انتخياب مي

 خانواده به بازي و فعاليت بپردازد.محيطي سالم، بيرون از محيط 

هيا در پيوش مناسيب و مصيرف ويتامينگونه كه فرد در فصل زمستان بيا تنمثال ديگر: همان

هاي مقابل بيماري مصون خواهد ماند، تشكيل نگرش ني  در فرد از وي مواظبت نموده و از آسييب

 نمايد.ممكن وي را حفظ مي
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شود فرد آن پديده را براي خود مطليوب دانسيته، ميتشكيل نگرش در مورد يك پديده باعم 

آن را خود انتخاب نمايد. در اين صورت انگي ة كافي براي پذيرش آن خواهيد داشيت ليذا باعيم 

شيود شود. تثبيت عامل، امنيت و آسايش والدين را بيه هميراه دارد و باعيم ميتثبيت آن عامل مي

كير خيانواده وارد نياييد. نهايتياً از ميي ان تخلفيات فراگير به وظايف خود آشنا گشته و خللي بر پي

باشد.شود، اينها از محاسن تشكيل نگرش در فرد ميكاسته مي

 . تشكیل نگرش نسبت به نظام هستی2

مربي از عجايب و اسرار و الزم است تشكيل نگرش نسبت به نظام هستي دوم يعني در محور 

.صحبت كند اگيرها و نظم خلقت براي فرشگفتي           

                         

1  به يقين در وفرينش

)امان( *ااي )روشني( براي صرد ندان اس . وسمانها و ز ين و و د و شد شب و روز ننانه

كنند و در اسرار اند ياد  يكساني كه صدا را ايستاده و ننسته و در حالي كه بر پهلو صوابيده

اي! وده نيافريدهگويند( پروردگارا! اينها را بيهاندينند )و  ياا و ز ين  يوفرينش وسمان

  نزاي او!  ا را از عذاب دوزخ نگاادار. 

و جايگاه خود را در اين نظام بيابد.  را دريافت و ادراك نمايد تا متوجه نظام هستي شده و آن 

]گذشته ز  تاريم(، حال و آينده[

 . تشكیل نگرش نسبت به خداوند3

 2 «را به  ن بنناسان ...صدايا صود »       اَللّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَ َ ... 

در محور سوم يعني تشكيل نگرش نسبت به خداوند فرد بايد در ابتدا متوجه وجيود خداونيد 

گردد زخداداني( و او را در جهان درون و برون بيايد زخدايابي( و ادراك كند زعقلي و قلبي( كه او 

191و  190عمران/. آل 1

 618. مفاتيح نوين/ص  2
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احيد(. هيواهللنند است زقيلماخالق وي و نظام هستي است، ازلي و ابدي بوده و وجودي يكتا و بي

زاِنَّ  و بر انجام هر كاري قادر اسيت (1زو ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ااِلّ يَعْلَمُهَانسبت به همه چي  عالم آگاه 

زخداشناسي( و پس از طي صيحيح ايين مراحيل در او حيالتي بيه وجيود  اهللَ عَلي كُلِّ شَيءٍ قَدير(

ش نمود زخداپرستي   موحد( و آنگاه احساس دوستي وعشق آيد؛ كه بايد او را پرستش و ستايمي

و در همه امور او  2الَّذِينَ امَنُوا امِنُوا ...(زيآ اَيُّهَازايمان( سبت به او در فرد ايجاد خواهد شدفراواني ن

در  يابيد واو را برخود ناظر و آگاه مي داند ورا در نظر گرفته زتقوا( و هميشه خود را محضر او مي

 زيقين(دهد.امور او را دخالت مي همة
 

 يقين   خداداني    خدايابي     خداشناسي    خداپرستي    ايمان حقيقي    تقوا 

 . تشكیل نگرش نسبت به مرگ و پس از آن4

اي در سيعادت و كننيدهسياز كيه عاميل تعيينيكي از اقدامات مبنايي و بسيار مهم و سرنوشت

 ه فرد نسبت به مرگ و پس از آن است:شقاوت انسان دارد، تشكيل ديدگا

 الف( اامي   وضوع  عاد

 سوم از مجموع آيات قرآن( در قرآن در رابطه با موضوع معاد آمده است.زيكآيه 12٠٠حدود  .1

 باره ركر شده است.هاي اواخر قرآن بطور كامل و بعضي بطور عمده در اينبعضي از سوره .2

ز ديدگاه قرآن بحم معاد و اعتقياد بيه آن و حييات پيس از بعد از توحيد، مهمترين مسأله ا .٣

جاي قرآن اين دو موضوع زمبدأ  ٣٠باشد و در حدود مرگ، اجراي عدالت و مجازات و پاداش مي

 و معاد( با هم آمده است.

 ب( نتايج و فوايد انميخ نگرش و اعتقاد به  رگ و جهان پس از ون

   ارزش( احساس ارزش در زندگي زاعتقاد به معاد .1

                                                           

 59. انعام/ 4

 136. نساء/ 5
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دار شيدن زنيدگي و مفهيوممعني بخشيدن زبقاي انسان( به زيست طيولي زعمير( و هدفمند .2

شدن آن و عدم پوچي و فناشدن.

 شود.ايمان به خداوند بدون ايمان به معاد تكميل نمي .٣

 كننده در تربيت و تهذيب و ت كيه نفس و انگي ة قوي براي خودسازيعامل تعيين .٤

 عدالت و قوانين الهي عامل اجراي .5

 علت عمل به وظايف و حقوق و تكاليف الهي. .6

 ايجاد انگي ه براي تالش و مجاهده و ايثار و شهادت است. .7

 باشد.عامل كنترل و بازدارنده در برابر مفاسد، فحشاء و منكرات و جرم و جنايات مي .٨

 .ها و مشكالت زندگي است. عامل صبر و مقاومت در برابر سختي٩

 . ايجاد آرامش روحي و رواني و فكري در فرد و عدم فرار از مرگ و پذيرش آن.1٠

 صالصه بحث

گانه مسائل خودداني، خودييابي و خودشناسيي، محورهياي خداشناسيي و تشكيل نگرش در ابعاد سه

 رساند. به عبارت ديگر آنچه كه ايين مسيائل را بيهمي نتيجة ثمربخش و مطلوبخودسازي را به حاصل و 

كننده، والدين يا مربيي، فيرد را بيه تشيكيل دارد همان تشكيل نگرش است. اگر تربيتوامي عينيت و تحقق

 يابد.نگرش نيل داد، راه زيادي را از تربيت طي نموده و در غير اين صورت به موفقيت دست نمي

ربيت مربي در انجام وظيفة خود كه همان امر سرنوشت ساز تعليم و توالدين و يا هنگامي 

زبويژه مبناي تشكيل تعليم و تربيت خود را بر مبناهاي  فعل تربيتيگردد كه اساس باشد، موفق ميمي

هاي خود كه به قصد تعليم و تربيت صورت از رفتارها و تالش اين نگرش( استوار سازد و در غير

رزش الزم تالش او از ارسد و نميبه موفقيت ، دست نياوردهه دهد حاصل چنداني بانجام مي

 برخوردار نخواهد بود.
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 «تشكیل عقید » روش.  2-2-2

 :«عقید »تعریف . 1-2-2-2

 تعریف لغوی: 

 آنچه كه قلب و ضمير به آن وابسته است. 1 ميرُالضَّ وَ بُلْقَالْعليه  ا عُقِدَ  ةالعقيد

 تعریف اصطالحی

 .شودمياصول و قواعدي است كه در زندگي روزانه ززيست عرضي( از آن استفاده 

...( بير ، نوع صحبت كردن، نوع آرايش مو ورفتنزنوع راهه طور معمول نوع رفتارهاي هر فردب

تيوان و ميي دمايينتنظييم ميه خيود را روزان يستاصول و قواعدي است كه بر اساس آن زمبناي 

 بايدها و نبايدهاي رفتاري است.گفت عقيده همان 

 «تشكیل عقید »تعریف و معنای  .2-2-2-2

 ،ي از اصيولاتبديل بيه مجموعيهي حاصل از تشكيل نگرش، آوردهاها و دستهرگاه استنتاج

تشيكيل » و لذا تشيكيل عقييده يعنيي يابي شده است، آنگاه عقيده شكلگردندقوانين و خط مشي 

 است. و يا تهيه و تدوين دستورالعمل و نقشه زندگي مجموعة بايدها و نبايدها «شدن

  ثال(  وضوع نماز *

             1 

صوانياد ون را باه  سادره و باازي گوييد و  ردم را( به نماز فرا  يونها انگا ي كه )اذان  ي»

 «اين به صاطر ون اس  كه ونها جمعي نابدردند. گيرند ي

در مرحله نگرش، فرد نسبت به آن دييدگاه و طيرز تلقيي خاصيي دارد. و در مرحليه تشيكيل 

المؤمن( به آن عالقية معراجزالصلوةداند،براي تكامل روح و روان مي نگرش، آن را عروج و عاملي

قلبي پيدا كرده، به عنوان يك اصل پذيرفته،  به آن اهميت داده و در درونيش بيراي نمياز جايگياه 

                                                           

 ريشة عقيده، عقد بوده و جمع آن عقايد است.ه  مَّا تَّدَّي َّنَّ بِهِ االِنْسانُ وَّ اعْتَّقَّدَّهُ -  519جد / ص المن.  1

 58. مائده/1
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گيرد.عي در نظر ميرفي

 داند كه بايد آن را بجا آورد و نماز خواند.و در مرحلة عقيده، مي

و در مرحلة تشكيل عقيده، چگونگي انجام نماز براي وي مشخص است زكه باييد آن را چگونيه بجيا 

ينيه(، ليذا هنگيام اول وقت و با جماعيت و بيا حاليت طمأن اي؟هنگامي و با چه حالت و نحوه آورد و چه

بيه سيوي آن  هاي ديگر را متوقيف نميوده، بيا شيوققرار شده، فعاليتزشنيدن اران( بيفرارسيدن وقت آن

كنيد. الصلوة(، در هر فرازي از آن انديشه نموده و مفهوم آن را با تميام وجيود حيس ميعليزحيشتابد.مي

دارد.چنين نمازي باعم معراج مؤمن بوده، او را از فحشاء و منكر باز مي

كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست من خسته دل ندانم كيستاندرون در 

 فر ايد: ندي به نماز يمي از بزرگان  يدر عقيده *

، پشت سر انداختن هر چي  غيرخدا و داخل شيدن در حيرم االحرامامبيره به من لة كعبه، نماز

الهي است،

 به من لة صحبت دو دوست، قيامو 

 در مقابل آقاست، شدن عبد، خمركوعو 

 شدن در مقابل اوست،شدن و عدمنهايت خضوع و خاك سجدهو 

گردد، اولين چيي ي را كيه سيوغات و وقتي كه عبد در آخر نماز از پيشگاه مقدس الهي باز مي

از ناحية اوست.  مِسالآورد، مي

«تشكیل عقید »تحلیل  .3-2-2-2

گونه در نتيجه نوع و شيوه و نحوة هر ؛يابدميحاصل و نتايج تشكيل نگرش در عقيده تبلور الف( 

1شود....( و مي ان آنها به تشكيل عقيده مربوط ميار ويافك ،ارها، انديشهيارها، گفتيزاز قبيل انواع رفتليعم

مكارم شيرازي تبيين شده است.العظمي ا... پيام امام اثر آيت9از جلد  550بيني( و عقيده )ايدئولوژي( در صفحة ارتباط بين نگرش )جهان. 1
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ايين مجموعية  ،در هر انتخاب، تصميم، سنجش، ارزيابي و قضاوت نسبت به افراد و امورب( 

و زيسيت  ادهدزنيدگي خيط مشيي  به توان گفت ده دارد، لذا ميكنننقش تعيينزعقيده( يافته شكل

 .عرضي انسان بر آن استوار است

گردد كه در هر موقعييت و در هير زميان و ج( اگر عقيده تشكيل گردد براي فرد مشخص مي

اي چه موضعي را اتخار نمايد؟ و چگونه رفتيار كنيد؟ در نتيجيه مكان و نسبت به هر چي  يا پديده

زكه چگونه، به چه شيكل و تيا چيه گيري نمايد.تواند سريعاً تصميمد با هر موضوعي ميدر برخور

 حد و مي ان رفتار كند.(

گردد ماننيد آميوزش و القياء صالحيت تشكيل ميشود كه عقيده توسط عوامل بيد( گاهي ديده مي

گونيه ا و القياء اينهيافكار و رفتارهاي نامناسب در بعضي مراك  علمي و آموزشي، زيسيتن ماننيد غربي

كردن، نوع پوشش، نوع آرايش موي سر و ... كه در جامعه از طرييق رفتن، صحبتزيست به ديگران، راه

ها و سريالهاي نامطلوب و نامناسب داخلي و خارجي الگوگيري نميوده و توسيط افيراد نيابخرد در فيلم

 شود.جامعه گسترش داده مي

 تشكیل عقید مبانی 

 د:گردتشكيل ميزير باني مبر اساس  عقيده

ه ياينگوني ةل تشيكيل دهنيدة عقييديواميع. زخواهندتشكيل عقيده بر اساس آنچه كه مي (الف

 (باشد.... ميو غربيگ ياهواره، فرهنيم ، دوست،واليدينافراد 

 (.نظرات شخصي و التقاطي بر اساسو  ، نامشخصبدون معيارزتشكيل عقيده توسط خود فرد  (ب

 رةو، سيييگييالباشد، يعني بر اسياس طيرح و برنييامة مشيخص،  بايد ،ه آنطور كهتشكيل عقيد (ج

ز  نوع مطليوب تشيكيل .گاهانه و بر اساس مالك و معيارآ، قرآن، دين، شرع، و ائمه اطهار امبريپي

 عقيده(
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 در تعلیم و تربیت فراگیر« تشكیل عقید »کاربرد . 4-2-2-2

كنيد و تشيكيل عقييده ميالك فراگيير را اداره مي عمر(تشكيل نگرش؛ زيست طولي زتميام .1

روز( اوست.زيست عرضي زشبانه

 .تشكيل شاكلة تعليم و تربيت در اومساوي است با تشكيل عقيده در فراگير  .2

 (م غيرخود.ننفورپذيري از سعدم تشكيل شدن عقيده يعني ثبات و استواري و ز

را آن ي كه فراگيير ااست، به گونه دينفراگير به مندي عقيده، عقيده دادنتشكيل مهمترين نوعِ .٣

 و اساس زندگي روزمرة خود قرار دهد. رفتهپذيبطور مطلوب  ،به عنوان يك مجموعه عقايد

ا بيه عنيوان ر ست كه فراگير، قيرآن و والييت ائميها نهايت تشكيل عقيده در حد متعالي اين .٤

را دستورالعمل و نقشة زندگي خود قرار دهد.مالك عمل قرار داده و اهداف و گفتار و سخن آنان 

 شود.فردي كه دين را  الك عمخ قرار داده  ديندار و  تدين نا يده  ي

، در بخش فقهقرار داشته و حوزة « عقيدة اسالمي»در بخش نظري  كالم،توان گفت: علم مي *

، اخيالق، و را بير عهيده داشيته عقيل و فكير، حراست، سالمت و اصيالح «كالم»عملي آن است، 

را. و فقه بر مبناي آن دو زكالم و اخالق( حراست، سيالمت و اصيالح  قلب و دل و درونسالمت 

كند. لذا دشمنان بدين سبب اسيت كيه كيالم و فقيه شييعه را در طيول را تضمين مي عمل و رفتار

روند.تاريم نشانه رفته و مي

ر سه زمينة حقوق، تكياليف و وظيايف در راستاي تشكيل عقيده، علم فقه بايدها و نبايدها را د

نمايد:نسبت به خود، جامعه و خداوند، تبيين مي

 تعيين حقوق نسبت به خداوند، خود و اجتماع. (الف

 تعيين دقيق واجبات، محرمات، مكروهات و مستحبات زتعيين حدود( (ب

 تعيين وظايف و تكاليف نسبت به خداوند، خود و اجتماع. (ج

نبايدها در فروع دين زنماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات، امير بمعيروف تعيين بايدها و  (د
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 و نهي از منكر ...(

  1«تشكیل عقید »و « نگرشتشكیل »هایی از قرآن در مورد . مثال5-2-2-2
          2 «ننيد هميين كيه كآيا ميردم گميان مي

 «شوند و آزمايش نخواهد شد؟!، به حال خود رها مي«ايمان آورديم»بگويند: 

 دهد.فرمايد و ديدگاه را تشكيل مياين آيه سنت الهي آزمايش را بيان مي

      اين، بيان و هشداري است براي عميوم » ٣

 «و هدايت و اندرزي است براي پرهي گاران. مردم؛

 كند.اين آيه ديدگاه نسبت به قرآن را بيان مي

     ...
 «چشد.هر انساني طعم مرگ را مي» 4

                                                           

 الف( آيات ديگر . 1                              «ايم، آيا گمان كرديد شما را بيههوده آفريهده

 دهد.مندي انسهان را يهادآور شهده و ديدگهاه را تشهكيل مياين آيهه هدف 115مؤمنون/« شويد؟!و به سوي ما بازگردانده نمي

و در زمين آياتي براي جويندگان يقهين اسهت و در وجهود »           ب( 

 دهد.اين آيه دو عالم كبير و صغير را ياد آورده و ديدگاه انسان را شكل مي  2عنكبوت/ «بينيد؟!خود شما )نيز آياتي است(؛ آيا نمي

( ج                     « من جن و انس را نيافريدم جهز بهراي اينكهه عبهادتم كننهد )و از ايهن راه

 كند. )نگرش(اين آيه اهداف خلقت انسان را بيان مي 21و  20ذاريات/ «تكامل يابند و به من نزديك شوند(

د(                                            « آن كس كهه مهرا و ايهات را

اين آيه ديدگاه بهه زنهدگي و   2ملك/ «كنيد، و او توانا و آمرزنده است.آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي

 )نگرش( كند.هدف خلقت را بيان مي

 هه(                     ...  « و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيهز

از هر اقدام،  امور قبل فرمايد بايد هميشه به ياد او بود و در همةدر اين آيه مي  19اشر/ ...«آنها را به )خودفراموشي( گرفتار كرد 

 او را در نظر داشت = تشكيل عقيده
   2. عنكبوت/2

 138عمران/. آل3

 185عمران/. آل4
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 دارد.اين آيه ديدگاه نسبت به مرگ را تبيين مي

     ... 1 «سيي را كيه هيواي نفسيش را معبيود خيوآيا دييدي ك 

 فرمايد هواي نفس اله نباشد   تشكيل عقيدهدر اين آيه مي« برگ يده است؟!

                                

  2 « آنها كه اميد و ايمان به لقاي ما زو روز رستاخي ( ندارند، و زتنها( به زندگي

 «دنيا راضي شدند و بر آن تكيه كردند، و آنها كه از آيات ما غافلند

      زهمه( آنها جايگاهشان آتش اسيت، بيه  ٣

 دادند.كه انجام ميس اي آنچه 

 پيام ويا  فوق:

 مالقات خداوند در روز رستاخي  حتمي است. .1

 زيست عرضي هدف نيست. .2

 دل به زندگي چندروزه نبايد بست. .٣

 ...   تشكيل عقيدهدائم بايد به ياد خداوند بود و .٤

      
 «ادت كن و از شكرگ اران باش.بلكه تنها خدا را عب» ٤

...          5 « به يقين كساني كيه

                                                           

 43. فرقان/1

 7. يونس/2

 8. يونس/3

 66. زمر/4

 60. غافر/5
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«شوند.ورزند ب ودي با رلت وارد دوزخ مياز عبادت من تكبر مي

...  1 « و گفتنييد: شيينيديم و اطاعييت

«و بازگشت زما( به سوي تو است. كرديم. پروردگارا! به آمرزش تو اميدواريم؛

و آيات بسياري ديگر.

«ای ان ایجاد شاکله»روش . 3-2-2

تعریف لغوی. 1-3-2-2

هو َاَْم ايمان:  ي ََمَ َ
ْصديقو اَّله َ اتله  ُهو

َوفطمأني ا ن: 
ْ
ْفَس و َزواَل اْل  2ةو انله

 و اختيشني و مياس عليير اسييكيه بي است قلبي التيح و معرفتتعريف اصطالحي: ايمان 

 .شوداد مييتهذيب و ت كية دروني ايج

٣...ت و ضعف است ... حالتي است روانيايمان حالتي اكتسابي و اختياري و تدريجي و قابل شد

تشكیل شاکله ای ان. 2-3-2-2

افتييادن خوديييابي و طييي مراحييل الزم تييا خودشناسييي و قرارگييرفتن وي در مييدار جريان بييه

فضياي درونيي شيود. نامييده ميايميان ورد كيه آدر فيرد بوجيود مييرا جو و حالتي ، خودسازي

زايميان( نييروي انجيام كليية اعميال بيه شيكل مطليوب  ،حاصل از سير خوديابي بيه خودسيازي

ت، ايميان، حاليت، جيو و فضياي حاصيله پيس از طيي مراحيل توان گفيدر مجموع مي باشد.مي

خوديابي تا خودسازي است.

285. بقره/1

90-91. مفردات راغب، ص2

142شناسي اجتماعي، ص. روان3
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شود، بسته شده و به حد ، ابتدا در وجود انسان شروع ميوي ايمان حالت و جوي اكتسابي استنير

 گردد.رسد كه در اين حالت براي انسيان كارآمد بوده ومنشأ اعمال و رفتار مياعالي خود مي

شود.ايمان نسبت به چي ي پس از ايجاد شاكله نگرش و عقيده نسبت به آن چي  حاصل ميشاكله  *

اگر اين عامل و اصل حياتي در فرد بوجود آيد، هنگام عمل، از وي رفتار، افكار و گفتار 

هنجار و مطلوب ديده خواهد شد. احساس حالت ايميان بيايد در فرد شروع شده، به جريان 

 يابي گردد.ته و نهايتاً به حد اعال رسيده و شكلدرآمده، اف ايش ياف

* اگر ايمان در فرد حضور يافته، به حد كارآيي رسيده و شاكلة آن بوجود آيد، آنگاه نيروي 

1كند.شود كه آن، عامل و علت اعمال بوده، او را در همه حال، اداره ميعظيمي در فرد حاصل مي

یت فراگیرتعلیم و ترب ویابی ای ان شكل. 3-3-2-2

يابي ايمان يك اصل بسيار مهم در اجراء و تحقق تعليم و تربيت هر انسان است. در شكل

بدون اين وسيله و  .حقيقت، وسيله و اب ار، راه و روش رسيدن به هدف تعليم و تربيت، ايمان است

 شود.اب ار، فعل تعليم و تربيت انجام نمي

شود. با شكل گيري ايمان ديگر تربيت محسوب نمي هاي والدين و مربيانبسياري از امر و نهي

ل ومي به امرونهي نخواهد بود. چرا كه اعمال فراگير في نفسه، بطور صحيح انجام خواهند شد.

كردن يهك ميهز نيهروي كهافي در وي وجهود نهدارد. بهه تهدريج بها ند اما براي بلنهدكجا مييك كودك دو ساله به رااتي قلمي را جابه .1

بندي شهده، در ايهن االهت نيروهها شهكل رسهد.گردد و سپس به اد كارآيي ميترشدن كودك، نيروها در وي جمع شده، عظيم ميبزرا

شود، بسته شهده و بهه اهد ابتدا در وجود انسان شروع مياست اكتسابي،  منشأ اعمال و رفتار او خواهند بود. نيروي ايمان نيز االت و جوي

 گردد.رسد كه در اين االت براي انسهان كارآمد بوده ومنشأ اعمال و رفتار مياعالي خود مي

ايمان ايمان تشكيل شاكله

 به جريان افتادن خوديابي

 انجام خودشناسي

 رسيدن به خداشناسي

قرارداشتن در مدار خودسازي

عمل
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ارت خواهيد يا و نظيينقيش مربيي بيه عنيوان راهنمي ،گيري ايميان(در اين حالت زپيس از شيكل

زخودييابي ي  دن ايين نييروي عظييميآمي ب اسيت در منشيأ بوجيودراقيي كيه مربيي ماهيبه گون ،بود

 در حد مطلوب محفو  بماند.آن اكله يش ،خلل و آسيبي وارد نشده خداشناسي(

بودن نياز به ايميان و ميي ان كارآميد بيودن نييروي ايميان در افيراد مختليف، بنيا بيه متفياوت

رد بييه ها و تمييايالت انسيياني و جايگيياه وي در جامعييه، متفيياوت اسييت بلكييه فيينيازهييا، خواسييته

شييود و آن، همييان حالييت و جييوّي نيييروي درونييي نييياز دارد كييه آن نيييرو، عامييل رفتييار زنميياز( 

 شوند.گيري آن، رفتارها، تربيتي ميشود و با شكلاست كه ايمان ناميده مي

شييدن و واردنشييدن ايمييان مظييروف اسييت و ظييرف آن دل، درون يييا قلييب اسييت. بييا ثابت

شييود و در مقابييل محرمييات و واجبييات بييه صييحنه وردار ميخلييل در آن، ايمييان از كييارآيي برخيي

 آيد و اين در صورتي است كه شاكلة آن در انسان وجود داشته باشد.مي

تقوا حاليت رشيد يافتية ايميان اسيت. وقتيي ايميان عظييم و كارآميد شيد، فراگيير بيه تقيوا 

. مقيام قيرب يابيددست يافته و نهايتاً فردي كيه تقيوا را پيشية خيود سيازد بيه تقيرب دسيت مي

يعني ايين كيه مبنياي رفتارهياي انسيان رضياي حيق باشيد و در راسيتاي رضياي الهيي حركيت 

نمايد. نتيجة مهم اين كه تعلييم و تربييت يعنيي ايجياد ايين وضيعيت در فيرد، و فراگيير بيه ايين 

 رسد مگر آن كه از خوديابي شروع نمايد.حالت نمي

 .  نشانة حصول یا تك یل ای ان4-3-2-2

 ييياد از، زاو ورانيييت درونييي و صييفاي بيياطن و روحيييه نشيياط و طلييب بييراي ركييراحسيياس ن .1

.شوندمي سبب را خالص و صادق نيت اينها كه( آيد وجود به فرد در خاصي احساس خداوند

 ها، عرصه و جوالنگاه ايمان است.دهندة حضور ايمان است. زبان، چشم و اندامنحوة عمل نشان  .2

يََمنو ََمْ  :قال علي َ
ْ

ْلَب اْل َ ْرََكَن.َرفٌَة َِبلْق 
َ ْ
ٌل َِبْل َساَن، َوََعَ  1، َوَإْقَراٌر َِبللِّ

                                                           

 .227البالغه، اكمت . نهج 1
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 ايمان معرفت با قلب زعقل( و اقرار به زبان و عمل به اركان زدين( است.

و پيشوايان دين و معاد  در واقع ايمان درختى است كه ريشه آن شناخت خدا و پيامبر اكرم

كند و ثمره اين شجره طيبه انجام وظايف الهى است، ا مىاست و به دنبال آن بر زبان ظهور پيد

كنند ايمانشان ناقص است و از دو حال خارج بنابراين كسانى كه در انجام وظايف كوتاهى مى

نيست يا گرفتار ضعف ايمانند و يا هوا و هوس چنان بر آنها غالب شده كه از تجلى ايمان در 

 كند.گيرى مىعمل پيش

( ايمان كامل عالوه بر اعتقاد قلبى و عمل به اركان مسائل  2-٤انفال/ قرآنزبا توجه به آيات 

شود دل لرزان گردد و كه هنگامى كه نام خدا برده مىشود؛ از جمله اينديگرى را ني  شامل مى

 1.احساس مسئوليت كند و هنگامى كه آيات قرآن بر او خوانده شود ايمانش رشد يابد

اين  و با تقوا نام دارد ،در حال رشد و تعالي شاكلة ايمان حالتِ به وجود آمدن آمدن تقوا. .٣

، عمل نمايد طبيق نمودهترا بر الگوي صحيح  خودرفتار و گفتار  ،كليه افكار دتوانميفرد  ،نيرو

باشند   آنگونه كه بايد باشد( او نه تنها از زبرترين الگوها براي همه مسلمانان قرآن و عترت مي

دهد ها دوري جسته و واجبات را به شكل مطلوبي انجام ميها و ناپاكيو زشتي محرمات و سيئات

و عمل، . يعني قبل از هرگونه اقدام رسدميبه مقام قرب الهي بلكه  به مستحبات ني  توجه كرده و 

.دهدميرضاي او را در نظر گرفته و در اين راستا كوشش و تالش كافي انجام 

ت ای ان. نقش دعا در تثبی5-3-2-2

زيرا ، هاي آن برشمردتوان دعا را به عنوان يكي از راهدر راستاي تثبيت يا تقويت ايمان، مي

فرازهاي دعا از طرفي انسان را به خوديابي واداشته و از طرفي نوعي خودشناسي به انسان داده و 

ست ا نحاصل اين مجموعه آ ،دهدبه موازات خودشناسي فرد را به سوي شناخت خالق سوق مي

.دهدرا در مسير خودسازي قرار ميايجاد شده، او انسان نوعي رشد  دركه 

733-734، ص13. پيام امام اميرالمؤمنين عليه السالم، ج 1
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هاي مداوم دعا، عمل است و خواندن ساعت اي كه بايد در نظر داشت آن كه دعا مقدمةنكته

گردد. حاصل دعا اين است كه فرد با قرائت آن، ررايل اخالقي را از خود دور عملي محسوب نمي

انسان با ساير موجودات و  در اعمال خود ايجاد نمايد كه همين مسأله، تفاوت نموده و تغييراتي

است. يعني دعا در  شدنساختهگردد، انسان با انسان ديگر است و آنچه باعم تغيير در فرد مي

شدن فرد وارد شده، وي را از موقعيتي كه فرد قبل از دعا به آن تعلق داشت، به چهارچوب ساخته

نمايد و اين فعلي زبعد از دعا( و برخورد صحيح او با اميالش و ... وارد مي موقعيت مطلوب

 شدن است.محصول، ساخته

تداوم ارتباط انسان با خدا از طرييق دعيا زبعبيارتي مانيدن نييروي عظييم ايميان در وجيود فيرد و 

 دهد.ايمان قرار مياي است كه انسان را دائماً در مدار تقويت نشدن و جاليافتن آن(، عامل واسطهكاسته

فلسفة ماه مبارك رمضان ني  در راستاي ايجاد، تقويت، اف ايش و رساندن نيروي عظيم ايمان 

به حد اعال و يا جالدادن آن است. جشن عيد فطر، به خاطر ايجاد شرايطي است كه قبالً وجود 

 نمودن آن است.نداشته، به خاطر اف ايش يافتن يا تقويت و شفاف

بارك رمضان، ايمان به مي اني كه تقويت يافته است، در مقابل انجام واجبات و پس از ماه م

اي اين ايمان كارآيي الزم را نيافته و تنها مدتي اندك رساند. براي عدهترك محرمات فرد را مدد مي

 نمايد و براي گروهي تا رمضان آينده، اين نيروي عظيم، ازپس از ماه مبارك رمضان، او را اداره مي

 شود.كارآيي كافي برخوردار مي

دارها و ايجاد ايميان بيراي در مجموع ماه رمضان، ماه آزمايش، اصالح، اف ايش يا تكميل ايمان

آيد، جشن مهمي اسيت، جشين پييروزي كساني است كه فاقد آنند و عيد فطر كه پس از يكماه مي

 آن آزمايش، اصالح، اف ايش، تكميل و يا ايجاد است.

توان است. مي نمازنمايد، كه ايمان انسان را بقاء بخشيده و آن را ايجاد و يا تقويت ميعامل ديگري 

 شوند.شده ميگفت ماه رمضان بيشتر باعم تقويت مبناها و فريضة نماز باعم حفظ مبناهاي تقويت
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 1 آیات تشكیل ای ان:. 6-3-2-2

 عَلى لَتْ قُلُوُبهُمْ وَ إِرا ُتلِيَْت َعَليْهِمْ آياُتهُ زادَتْهُْم إيمانًا وَإِنَّمَا الْمُْؤمِنُونَ الَّذيَن إِرا ُركَِر الّلَهُ وَجِ -

أُولئِكَ هُمُ الْمُْؤمِنُونَ حَّقًا لَهُْم  (٣الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ز (2زرَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

 2(٤ةٌ وَ ِرزْقٌ كَريمٌ زدَرَجاتٌ عِْندَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَ

 ٣.رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ .. يا أَيَُّها اّلَذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذي نَّ َلَ عَلى -

 ٤قَدْ َأفَْلحَ مَنْ زَّكَاها -

 5فَوَيْلٌ لِلْقاسَِيةِ قُُلوبُهُمْ مِنْ رِْكرِ الّلَه -

 6نُوا َعلَيْكُمْ أَنْفُسَُكم ...يا أَيَُّها اّلَذينَ آمَ -

  7أاَل بِِذكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   -

 فراوان ديگر.آيات و     ٨وَ عَلَى اللَّهِ َفلْيَتَوَكَِّل الْمُؤْمِنُونَ  -

 9 شد  بر اثر ای ان:رفتارهای تربیت .7-3-2-2

وَ اَحْسِنْ  ي 11يا اَيَُّهااّلَذِينَ امَُنوا ال تَأكُُلوا الرِّبا ي 1٠ينَ خُذِالْعَفْوَ وَأُمرْ بِالْعُرفِ وَ اَْعِرْض عَنِ الْجاهِلِ

االْرضِ هَوْناً وَ اِرَا الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيعِبادُ ي 1٣ااَلمْرِ وَ شاوِرْهُمْ فِي ي 12كَما اَحْسَنَ اهللُ اِلَْيكَ 

                                                           

 (1)مؤمنون/ .ال َّيِينَّ هُمْ .. مُؤْمِنُونَّآيه ديگر؛ قَّدْ اَّفْلَّحَّ الْ. 1

 2-4. انفال/ 2

 136. نساء/  3

 9. شمس/  4

 22. زمر/  5

 105. مائده/  6

 28. رعد/  7

 122عمران/ . آل 8

 (134عمران/)آل ب ُ الْمُحْسِنينَّالس َّرآءِ وَّ الض َّرآءِ وَّ الْكاظِمينَّ الْغَّيْظِ وَّ الْعافِينَّ عَّنِ الن َّاسِ وَّ اهللُ يُحِاَّل َّيينَّ يُنْفِقُونَّ فِي. آيه ديگر؛ 9

 199اعراف/. 10

  130عمران/آل. 11

 77قصص/. 12

 159آل عمران/. 13
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٣ي فََاصْلُِحوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ  2وا هُوَ َاقَْربُ لِلتَّْقويي  اِْعدِلُ  1خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً 

. روش تشكیل اخالق حسنه4-2-2

شناسی اخالق. مفهوم1-4-2-2

 ٤ اِنَّما بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكاِرمَ االَخالقِ ملسو هيلع هللا ىلصپيامبر اكرم 

«ام.فضائل اخالقي مبعوث شده تكميلمن تنها براي »

  باشد.ليم و تربيت تشكيل اخالق حسنه ميمهم تع هايروشاز يكي 

 اخالقها و صفات دروني است كه منشأ رفتارهاست و بر دو نوع اي از خصلتاخالق، شاكله

 .اخالق سيئهو  اخالق حسنههاي اخالق، عبارتند از است و شاكله5اخالق رفتاريو  صفاتي

، ت كيه نفوس و تربيت ملسو هيلع هللا ىلصبر هماهنگونه كه در قرآن ركر شده، يكي از اهداف اصلي بعثت پيام

ها و پرورش اخالق حسنه بوده است. قرآن اهميت زيادي براي پرورش اخالق و ت كيه انسان

كند و فالح و رستگاري ها را در اين ارزش ب رگ خالصه مينفوس قائل است گويي همه ارزش

 6شمرد.و نجات را در آن مي

، كه اگر ت كيه نفس و پاكي دل هخدا ركر شد در قرآن كريم ت كيه اخالق، مقدم بر نماز و ياد

تي به رسد و نه نماز روحانيّميدر پرتو فضائل اخالقي نباشد، نه ركر خدا به جايي  ،و صفاي روح

 7آورد.ميبار 

اي به مسائل اخالقي و تهذيب نفوس بعنوان يك مسأله العادهدر مجموع، قرآن، اهتمام فوق

 63فرقان/. 1

8مائده/. 2

 10اجرات/. 3

16، ص3؛ كنزل العم ال، ج382، ص68بحاراالنوار، ج. 4

اخهالق  .اي و باطني انسان اسهتاخالق صفاتي مجموعه صفات رو. ه اخالق رفتاري2ه اخالق صفاتي 1اخالق بر دو گونه است  . 5

د.ريگمياعمال و رفتاري است كه از خلقيات دروني فرد سرچشمه  ،رفتاري

12لقمان/و  10و  9، شمس/151و  129، بقره/164عمران/، آل 2برخي آيات مربوط به اين مطلب عبارتند از  سوره جمعه/. 6

وَّ ذَّكَّرَّ اسْمَّ رَّب ِهِ فَّصَّل َّي( *)قَّدْ اَّفْلَّحَّ مَّنْ تَّز َّكَّي  15و  14وره اعلي/. س7
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گيرد و به تعبير ديگر بر تمام هاي ديگر از آن نشأت ميرنامهاساسي و زيربنايي دارد چرا كه ب

 1احكام و قوانين اسالمي سايه افكنده است.

 یابی اخالق حسنه در تعلیم و تربیت فراگیر. شكل2-4-2-2

اخالق حسنه شاكلة ي را فراهم آورده تا با تهذيب نفس در افراد، ازمينه الزم استمربي الف( 

تواند براي شدن مفاهيم اين علم مهم بر خود، ميمراجعه به علم اخالق و جاريبا  يو، گردد ايجاد

 فراگير تشكيل اخالق حسنه بدهد.

ن َعُلو َن ما ال ََتْ ُلو وا َِلَ َتُقو يَن آََمو َها اَّله يُّ
َ
  2يا أ

 «كنيد؟!گوييد كه عمل نميايد! چرا سخني مياي كساني كه ايمان آورده»

ر انسان، چي ي نيست كه بر كسي مخفي باشد، چرا كه از طرفي بسياري ب( تأثير اخالق در رفتا

گيرد زمانند فرد متكبّر كه تكبّر در درون قلب او از رفتارهاي آدمي از صفات دروني او سرچشمه مي

گفتن، نشست و رفتن، سخنالنه كرده و روح و فكر او را به رنگ خود درآورده است، لذا راه

گيري تواند در شكلتكّبر دارند( و از سوي ديگر، تكرار يك رفتار ني  ميبرخاست آنها همه رنگ 

 شود.زخوب يا بد( تدريجاً تبديل به يك حالت دروني مياراخالق اثر بگذارد و تكرار يك رفت

رفتارها  هاي اخالقيِ لذا براي اصالح جامعه و رفتارهاي مردم زفراگيران( بايد به اصالح ريشه

هاي انبياي الهي و مصلحان، مصروف اين امر شده است ليل بيشترين كوششپرداخت، به همين د

 كه با تربيت صحيح، فضايل اخالقي را در فرد فرد جامعه پرورش دهند.

ست چرا كه انسان وقتي ورفتن سطح علم و دانش اسبب باال ،وجود فضائل اخالقي در انسان

پرستي و تعصب كوركورانه كه سد راه تواند به حقيقت علم برسد كه از لجاجت، كبر، خودمي

 خالي باشد. ،هاي علمي استپيشرفت

                                                           

اندركاران تعلهيم و اهلل مكارم شيرازي  مطالعه عميق اين كتاب براي كليه مربيهان، والهدين و ديگهر دسهت، آيت1خالق در قرآن، ج . ا1

 توان استفاده كرد.مي نمودن، از واجبات است. براي تشكيل، شاكلة اخالق اسنه از اين كتابريزان كشور براي تربيتتربيت و برنامه

 2. صف/2
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ي را ، صفتتمرينه وسيلة فرد در اين مرحله، ب هستند ومنشأ رفتار و اعمال  ،ملكات دروني ج(

زند. مي، رفتارها از وي سرياز به تفكر و انديشهنسپس بدون درآورده، ملكه به صورت در خود 

حسنهن ودار تشكیل اخالق 

 انجام و ارتكاب عمل گيري  ملكه          شكل  انتخاب و تعيين صفت          تكرار        

پس از تشكيل دادن نگرش فرد، عقيدة وي را شكل داده و سپس مجموعة  الزم استربي م

زند مياخالق حسنه را در وي ايجاد نمايد. پس از انجام اين مراحل رفتارهايي كه از فرد سر

مانند آيه ريل: د داشت.نفتارهاي تربيت شده بوده و جنبة عبادت خواهر

و 
ْ
َحبُّ ال و يو اَس َو اّلِله ظ َ َو اْْلايفَن َعَن انله ي ْ اَء َو اْلكاَظيمَن اْْلَ ه اَء َو الَّضه ه َن َِف الَّسه ُقو ْْنَ يَن يو

1ِسْْحَس ناَّله

زخطاي( برند؛ و ازود را فرو ميو خشم خ كنند؛كساني كه در توانگري و تنگدستي، انفاق مي»

«گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد.مردم درمي

توان گفت محسنين كساني هستند كه با تشكيل تشكيل اخالق حسنه قيد شده و مي ،كه در آن

قابل توجه اينكه واژة محسن و مشتقات آن در آيات مختلف زاند. هاخالق حسنه به اين مقام رسيد

(بار تكرار شده است. ٣٨قرآن كريم 

های استع ارگران.  نقشه3-4-2-2

فقط ظاهر آن باشد مثل و  گردد،اگر استعمار، قرآن را بگيرد زيعني قرآن درك نشود تا محور 

.استگرفته را هم ايمان و اخالق  ،( عقيدهدانندميممنوع را كه تفسير قرآن كساني 

 لط شوند تا بر آن كشور و منابع آن سلطه يابند:محور فوق مس ٣استعمارگران فقط كافي است بر 

سازان، با تسلط بر: مراك  حساس از قبيل دانشگاه، مطبوعات، فرهنگزعقيده(  اولدر محور 

 بنديهاي سياسي.اساتيد و معلمان و ... سپس جناح

 هياديينبيا دين سيازي زوهيابيت ي بهيائييت( ييا تقيويت شيبيهزايميان(  دومدر محور 

134عمران/ . آل 1
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تصوف   ايستابودن(، يا ايجاد شبهيه در متون اصلي دين زقرآن اعتبيار ندارد، تقليد يعني چه؟( و ز

 هاي مذهبي.يا ايجاد اختالف بين جناح

با ايجاد و ترويج مفاسد اجتماعي و تحريك شهوات.زاخالق(  سومدر محور 

 ایجاد هدف« روش .5-2-2

فراگیرتعلیم و تربیت ر اه یت، ضرورت و فواید ایجاد هدف د .1-5-2-2

ري ان و يكيي از مهمتيرين وظيايف رهبيران، ميديران، برناميه ،در مدار تعليم و تربيت جامعيه

 فيرد در زنيدگي خيود سيرگردان ،بدون وجود هدف .كشور ايجاد هدف است يكگذاران سياست

، حركيت دادهايجاد هدف به فيرد در مقابل، و از شور و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود و گشته 

 نمايند.مفهوم خود را پيدا  يها براي وارزش شودباعم مي

ايجاد هيدف در فيرد باعيم همچنين نمايد. سير و جهت زندگي طولي را هدف تعيين ميم *

و در فرد روحيه تيالش و نشياط  شودميو احساس آرامش و ارزش  ،دادن به زيست عرضيسامان

زبا وجيود مشيكالت،  د از زندگي خود احساس لذت كند.شود فرآورد و باعم ميرا به وجود مي

 ها(ها و نارساييسختي

از دييدگاه و عقييدة مطليوبي  وياست بر اينكه  اينشانهدر حقيقت عدم وجود هدف در فرد 

هاي واال در زندگي است و صرفاً بيه دنبيال گذرانيدن عمير و اميرار ه و فاقد ارزشدوبرخوردار نب

باشد و در نتيجه موضوعاتي از قبيل خوديابي، خودشناسيي، خداشناسيي و معاش و از اين قبيل مي

 باشند، چرا كيه اصيوالًخودسازي براي او مفهومي نداشته و از ارزش و اهميت الزم برخوردار نمي

باشند، لذا در زندگي سرگردان شده و به احساس پوچي رسيده، بيه اين مفاهيم براي او مطرح نمي

گردد.ي خاصي دچار ميحالت يكنواختي و سرد
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)وظایف مربی در این راستا( کاربرد ایجاد هدف در تعلیم و تربیت فراگیر .2-5-2-2

 ي از سوي مربي.ايجاد هدف به عنوان يك اصل مهم تربيتتوجه جدي به  .1

در زندگي بيراي  آننقش و تأثير وجود هدف و عواقب وخيم ناشي از فقدان  ،اهميتتبيين  .2

اي كه ايين موضيوع را كيامالً مربي و شناساندن جايگاه و كاربرد هدف به او به گونهتوسط فراگير 

 ادراك نمايد.

اي كيه اهيداف، تشخيص و ارائه اهداف متناسب با فرد از بيين اهيداف و دييدگاهها بگونيه .٣

 اشد.ب ارزشمند و متعالي، قابل وصول، گويا، واضحو  روشن

دن آيات و احاديم برگ يده به عنوان محورهاي زندگي نموشاخصبيان اهداف ويژة فرد با  .٤

وي زنحوة تعيين اهداف(براي 

 ارتباط هميشگي با هدف با يادآوري و تبيين دائمي آن. .5

اي بيه مالك قيراردادن اهيداف در زيست عييرضي و يييا تبديييل اهيداف كليي و مرحليه .6

 اهداف رفتاري.

وَن  مناسب، آيية با حركت فكر فراگير و ايجاد زمينة :مثال ادو ْعبو َ َْ اَنَ َو ااَلْناَس َااَل  َ
ْ
ا و اِ ْْ بيراي  1َو ماا َلَ

نمايد.شده و فرد به عنوان محور زندگي آن را ادراك و پذيرش ميوي شاخص 

 :ااداف كلي ااداذ شده از اين ويه

هدفدار است. زمن هدفمند هستم( . آفرينش انسان 1

. هدف خلقت عبادت است.2

   اي:رحلهادف

 . رشددادن و بالفعل نمودن استعدادها براي نيل به هدف خلقت.1

دهم. زتشكيل عقيده(اگر او راضي است انجام ميگيرم هر عملي خدا را در نظر مي . قبل از2

56ذاريات / . 1

زتشكيل ديدگاه(
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 :ااداف رفتاري 

 انتخاب حرفة مناسب به منظور درآمد حالل جهت امرار معاش. زطبق عقيده( .1

 تة دانشگاهي متناسب با عالقه و استعداد فرد(انجام تحصيالت زرش .2

 هاي اجتماعي و تالش فرد در جهت بهبود اوضاع محيط و اجتماع.انجام فعاليت .٣

... زمانند مطالعة نحوة تربييت موضوعات مشخص با هدف رشد فكري و مطيالعيه پيراميون .٤

 فرزند توسط مادران(

هياي ها زماننيد كسيب مهارته از فرصيتهاي فردي در جهت اسيتفادة بهينيكسب مهارت .5

هايي نظيير گري يا معلمي ...  در دختران و كسب مهارتخياطي، كامپيوتر، آشپ ي، گلدوزي، مربي

 كشي، مكانيكي، كامپيوتر و ... در پسران(نجاري، لوله

 تفكر در مفاهيم فرازهاي نماز هنگام نمازخواندن .6

 ، زبان، گوش و ...گرفتن روزة واقعي و مواظبت از نگاه .7

 ارزشگذاریروش . 6-2-2

 . تعریف1-6-2-2

ييا  ،هيا و معيارهياارزشگذاري يعني انتخاب چي ي زراهي، فيردي، عياملي( بير اسياس مالك

در زنيدگي انتخياب شيود؟ كيدام مشيي  ها چند چي  ديگر. مثال: كدام رادو يانتخاب يك چي  بين 

و يا بين چنيد چيي  درسيت و صيحيح، كيدام  سياسي و يا جناح انتخاب شود؟ كدام نوع حجاب؟

 انتخاب شود؟ كدام خواستگار؟ كدام همسر؟ كدام شغل؟

 شناسی. ارزش2-6-2-2

ها در زندگي افراد از جايگاه مهم و حساسي برخوردار اسيت و شخصييت و از آنجا كه ارزش

ل بيراي هير فيرد در زيسيت طيولي و عرضيي اصي ،دنسيازهياي واال ميارزش ،هويت مطلوب را

نماييد و آنچيه كيه بيه نقش مهمي را ايفا مي بوده، و ارزشگذاري به طور دائم مطرحشناسي ارزش
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 شناسي است.گردد، ارزشارزشگذاري منتهي مي

به عنوان مثال انتخاب تماشاي تلوي يون و موكول نمودن نماز به بعد از آن، كه در اين صورت 

هيا تري را قائل است، لذا تا فيرد ارزشزش پايينفرد در ارزشگذاري و انتخاب عمل، براي نماز ار

 هاي واال خواهد شد.رسد و يا فاقد ارزشرا نشناسد يا به مرحله ارزشگذاري نمي

تشكيل عقيده، ايمان و اخالق از هر دو شناسي تشكيل نگرش بوده، منشأ ارزشگذاري و ارزش

ها، ارزشگذاري، انتخاب و عميل را در شناخت ارزشفرد چهار محور، و اين  آيندبدست ميحسنه 

 نمايند.ميكمك 

 باشد.مي تشكيل نگرش ،هاارزش و شناسيزيربناي كلي ارزشو مالك  *

شيود و گشيته و بيا ارزش ميزماني ارزشگذاري به صورت مشخص و بير مبنيا و اصيول واقيع 

ده، در فرد شياكلة كند كه ديدگاه فرد تشكيل شده، عقيده شكل پيدا كرمفهوم پيدا مي همچنين هنگامي

ايمان بوجود آمده، در مدار كسب اخالق حسنه ني  واقع شده باشد. بنابراين وظيفة مربي آن است كيه 

از به انجام نمياز در اول وقيت و پيس  نمودنتوصيههاي فرد زمثالً بدون هيچگونه دخالتي در انتخاب

ي مناسب يادشده در فرد اقدام نماييد تيا هاپرداختن به تماشاي تلوي يون و ...( به ايجاد اين شاكلهآن 

ارزشگذاري نموده، بهترين رفتار را انتخاب نماييد. ميثالً در بيين دوسيتان  ،هافرد بر اساس اين شاكله

خود ارزش قائل شده، ارزشگذاري كرده، دست به انتخاب ب نيد و بيا دوسيتاني كيه اهيل رفتارهياي 

 يد.هاي صحيح خود قطع ارتباط نماس مالك... هستند بر اساسيگار و كشيدنناپسند مانند 

 

 

 

 

 عقيده

 ايمان

 اصالق

 انتخاب ارزشگذاري شناسيارزش كيل نگرشتش

 تربيت   انجام و مرحلة عمل
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 تعلیم و تربیت فراگیر وارزشگذاری  .3-6-2-2

شناسي رسانده و سيپس ابتدا به ارزشمربي در تعليم و تربيت فراگير، وي را ضروري است  .1

تشكيل عقيده، ايمان و اخالق حسنه و مهمتير  تبلور و نمودچرا كه  ،برساندارزشگذاري به مرحله 

در ارزشيگذاري  (نوع تشكيل عقيده، نوع تشكيل اخالق حسنه و نوع تشكيل ايمانز نوع آنهانكه اي

 گردد.مشخص مي

كيه فراگيير بيه طيور بوجود آورد بدين صورت ة ارزشگذاري را در فرد اكلمربي ش الزم است .2

عقييده، ايميان و اخيالق حسينه را  دييدگاه،عادت كند قبل از ارتكاب هرگونه رفتيار، ابتيدا  ،آگاهانه

خواهييد و نه بر اساس آنچه كه خود مي دخالت داده و بر مبناي آنها رفتارهاي خويش را تنظيم نمايد

 خواهند زمحيط اطرافيان، عوامل بيگانه و ...(زسليقيه و رائقه   هواي نفس( و يا ديگران مي

شود زارزشمي، عيني و مشخص ها در بخش تشكيل نگرش براي فرد، درونيمفهوم ارزش *

 زدقت شود( گردند.در ارزشگذاري تبلور پيدا كرده و انتخاب ميسپس و  شناسي (

 در قرآنشناسی و ارزشارزشگذاری  . 4-6-2-2

و موضييوع ارزشييگذاري  بييهمسييتقيم يييا غيرمسييتقيم قييرآن بيييطور ات يآييياز اري يدر بسييي

 ختلفي به آن پرداخته شده است:ها و مفاهيم مو با واژهتصريح شده شناسي ارزش

ا ر  ا َو َاَما كَُفو َبيَل َاَما شاَكر  اهو اسله ْين   «ارزشگذاري و انتخاب يكي از دو راه.» 1َاَّنه ََهَ

ا َو  َااَل قو
ْ
اَر  ََمْ  قُّ ال ْ َبَ اا كو اا فَ  شااَء  ْن َفَ َ ْكاْلَ فَ  شاااَء  ََمْ  َو  ؤََمَ ْلو و بگييو زبييه آنييان( كييه حييق از سييوي » 2 فو

 «ي شما ارائه شده هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست انكار ورزد.پروردگارتان برا

ا ياَن اَّله نه َا  اا اْل وو َر اْشَ اَي  ْن َلا الياَمَن َِب  ْفَ كو ُّ ا ئاا  َو َشْ  وا اّلَِل َّضو ٌٌ َع  ْم َلو كساني كه ايمان را دادنيد و » ٣ لاٌ  َا  ا

 «نها مجازات دردناكي است.و براي آ رسانندكفر را خريداري كردند هرگ  به خدا زياني نمي

                                                           

 4دهر/.  1

 29كهف/. 2

 177عمران/آل. 3
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ا اَهايُّ ياا َا  ْل قو و اجَء  َقْ  اسو ا انله
و
َاقُّ  ك

ْ
اَر  ََمْ ال ْ َبَ ا كو اا دي َتااْه  َن َفَ َّنه اََفَ  له َضا ََمْ  َو  َه َساْف دي نَلَ َتاْه َي ََفَ

 1اْيااَعَ  لُّ َضاا َي َّنه
ابد، به اي مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ هر كس زدر پرتو آن( هدايت يو:بگ»

«گردد ... شود؛ و هر كس گمراه گردد، به زيان خود گمراه مينفع خود هدايت مي

دي ... يم لََعَ اْلو وا اْْلَ َحبُّ «آنها نابينايي را بر هدايت ترجيح دادند...»...   2... ََفْْسَ

اَرَ  ...  َِ ريادو اة ْ ََمْ يو اكو اا َو ََمْ ْ ْن  ريادو انُّ ْ ََمْ يو اكو عضي از شما خواهان دنيا بودند و بعضيي... ب ٣... ََمْ

خواهان آخرت ...

 به اين موضوع پرداخته است. عزّ هايي چون قرآن گاهي، با واژه 

       ...
كسي كه خواهان ع ت و توانايي است زباييداز خيدا »  ٤

«براي خداست؛ بخواهد؛ چرا كه( تمام ع ّت و توانايي

...  5 « آيا ع ّت و سيربلندي را ني د

«ها از آن خداست؟!جويند با اين كه همة ع تآنان مي

 ... ... 6 «تمام ع ّت زو قدرت(، از آنِ خداست؛  »

... ...  7  ...«خيدا و پييامبر او و  صع ت مخصيو

...«مؤمنان است؛ 

108يونس/. 1

17فصلت/. 2

152عمران/آل. 3

 10. فاطر/4

139. نساء/5

65. يونس/6

8. منافقون/7
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هاگان به ارزشیافتهدست .5-6-2-2

 كند:ها معرفي ميگان به ارزشيافتهقرآن افراد مختلفي را بعنوان دست

...              ...
و » 1

اند، با پياداش مهمّيي برتيري بخشييده زخداوند( مجاهدين را بر كساني كه از جهاد خودداري كرده

...«كند(؛ است. درجات زواال( و آمرزش و رحمت از ناحية خود زنصيب آنان مي

 ...      ...  2 ترين شما ن د خداوند با تقواترين شماست؛ ...... گرامي 

...           .. .خداوند كسياني از شيما را »...  ٣

...«بخشد؛ درجات عظيمي مي، ه علم به آنان داده شدهاند و كساني را ككه ايمان آورده

          4 « و آنها كه به كتياب

داش مصيلحان را زخدا( تمسّك جويند، و نماز را بپا دارند، زپاداش ب رگي خواهند داشيت؛ زييرا ميا پيا

«ضايع نخواهيم كرد.

                                             

   5 « اطاعت كنند، زدر روز رستاخي ،( همنشيين كسياني و كساني كه خدا و پيامبر را

و  ند بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صيالحان؛هخوا

«آنها همنشين خوبي هستند.

96و  95. نساء/ 1

13. اجرات/2

11. مجادله/3

7. اعراف/4

69نساء/. 5
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ارزشگذاری در ن از .6-6-2-2

 دانستن خداوند و انتخاب او از ميان تمامي معبودها.ارزش :اياك عنبد

 هاو از ميان ياورها و معيناانتخاب  :ن ستعنياياك 

 از ميان راهها. درخواست هدايت به سمت بهترين راه :السقت ارصلاطاَهَّن

اليه زشود به  ج  خداوند. كه براي انسان متصور مي يي استهانفي تمامي اله اّلِلالاهل اال اهشاد ان

 ،استشرط مسلماني و ها اري نفي تمامي الهاين اقرار و ارزشگذ( اله فكري و ... ،دروني، اله مادي

 اّلِل َتلوحا.وقُلا الاهل االهاست. فالح ني  در نفي الهو سعادت 

. روش محبّت ن ودن7-2-2

اشد. محبّت در انسان در هر سن و موقعيتي كه باشد نياز به محبّت يكي از احتياجات اساسي او مي

نمايد. عدم تأمين محبّت باعم تعيين كننده ايفا ميايجاد تعادل دروني و تثبيت شخصيت افراد نقش 

هاي عصبي، عدم سازش رواني، بيقراري، بيماري –هاي روحي خوردن تعادل دروني، آشفتگيبرهم

 شود.اجتماعي، عدم توان برقراري ارتباط با محيط و عوارض مختلف ديگري مي

سازد، موضوع محبّت و ان متماي  ميهاي انسان كه او را از ديگر جاندارترين ويژگييكي از مهم

باشد. در جانداران به ج  انسان اگر دلبستگي و وابستگي بين دو موجود مشاهده ميعشق و عالقه مي

ها به طور باشد مانند عالقه به فرزند كه در انسانشود به صورت غري ي و براي مدتي مشخص مي

يگر به صورت غري ه و پس از مدتي تأثير خود را از متكامل و دائمي و اثرگذار بوده ولي در جانداران د

ها محبّت و عاطفه گاه به قدري شديد است كه خود را ممكن است، فدا دهد. در بين انساندست مي

 چنين پس از مرگ ني  پيوند عاطفي در انسان ممكن است، تداوم يابد.كنند و هم

ان عمر اين احساس تداوم داشته و ها و تا پايها و سالدر فقدان يكي از بستگان تا مدت

 احساس پيوستگي و دلبستگي محبّت همچنان باقي است.

محّبت نياز اساسي و طبيعي انسان است. يكي از عللي كه آدمي را از تنهايي گري ان و در »



   )تعلیم وتربیت اسالمی )چیستی؟ چگونه؟   

95

سازد، اين است كه در تنهايي محّبت جايي ندارد و تمايالت آدمي در آن جمع سرخوش مي

 شود.برآورده و ارضا نمي

هاي رواني است. كمبود ترين عامل سالمت روح و عدم آن موجب ناهنجاريمحبّت مهم

هاي آورد كه نه تنها زيانبخش است، بلكه زمينه را براي آشفتگيمحبّت مشكالتي را پديد مي

1«.سازد اجتماعي فراهم مي

نكات کاربردی روش محبّت. 1-7-2-2

اي از اعمال تربيت، خواه در برانگيختن بر انجام پاره محبّت الزم است ابراز شود. در جريان .1

وري به دو آمي  بهره جست. اين بهرهها بايد از قدرت ناشي از پيوند محبّتاي از آنيا بر ترك پاره

 گونه ميسّر است: يكي با بذل محبّت و ديگري با حرمان آن.

حاصل آن، ظهور شيفتگي دهد و ابراز محّبت مربّي به دلبستگي متربّي جهت و سمت مي

توان با ابراز محبّت، عميق در متربّي نسبت به مربّي است. هنگامي كه اين شيفتگي حاصل شد، مي

فرد را به انجام برخي اعمال و با منع محبّت، او را به ترك اعمالي برانگيخت. به زبان آوردن مهر، 

ي تأثيرگذاري مربّي و مترّبي زمينهي تحكيم پيوند تربيتي است و حفظ اين پيوند، الزمه و مايه

هاي اسالمي، بر به زبان آوردن مهر تأكيد شده است. مربّي با بيان محبّت است. از اين رو در توصيه

گرداند. اين دلبستگي، بسيار ي خويش ميي خويش نسبت به متربّي، او را دلبستهپيشي جوينده

فرد را آماده و بلكه طالب دوش گرفتن تكاليف  توان با تكيه بر آن،قدرتمند و كارساز است و مي

گونه اظهار اي از اينكار بسته است. نمونهساخت. خداوند خود در موضع تربيت، اين شيوه را به

 كنيم: مالحظه مي ي حضرت موسيمحبّت را درباره

ْصَنَع لََع  ة  َمىنِّ َو تَلو به ْيَك ََمَ ْ و َعَ ن  َ لْق 
َ
ىن َو أ خويش را شامل حال تو كردم تا تحت  و من محبّت 2ََعْ

.118ها (، صيكتا، محسن، تعليم و تربيت اسالمي ) مباني و روشوهي. شك 1

39. طه/  2
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 نظر من ساخته شوي.

ني  در برانگيختن شاگردان خود براي تن دادن به تكاليف و كسب خصايل  ائمه اطهار

اند و خشنودي و سرور خويش را در گرو تالش مطلوب تربيتي، از قدرت دلبستگي بهره جسته

 اند.آنان براي اصالح خود قرار داده

مچون مهر قدرتمند است، زيرا قهر، منع مهر است و اگر مهر نافذ باشد، منع آن بيان قهر ني  ه

ع.ني  نافذ و برانگي نده خواهد بود.  َ ٌص لَع ماَمو مهري،به زبان آوردن قهر و ابراز بي و االن سانو حری 

زند و همين ترس، عامل ( دامن ميدر مخاطب زمخاطبي كه دلبسته استترس از حرمان را 

كنندگي غافل زند. نبايد از اين نيرومندي و تعييني نيرومندي است كه تَخطّي را مهار ميبازدارنده

 1ها از حيم تأثير بسي فروترند.هايي چون زجر و تنبيه روي آورد؛ چه، اين شيوهشد و به روش

نسبت به مخاطب متناسب با او ابراز شود. انواع محّبت: محبّت بين والدين و فرزند،   .2

ادرب رگ، عمو، عمه، ن همسران، محّبت بين بستگان و ارحام ز خواهر، برادر، پدرب رگ، ممحبّت بي

... ، فراد جامعه اعم از مؤمن و كافر و... (، محبّت بين دو دوست، محبّت نسبت به اخاله، دايي و

محبّت بين مربّي و فراگير

از آشنا يا غريبه يا  محّبت همگاني باشد. يعني به كودك و نوجوان، جوان و ب رگسال اعم  .3

ديگر افراد محيط.

در تعامل با كليه افراد در همان تماس اوليه با لحن عاطفي، گرم و صميمي برخورد شود. .4

شود توقع و انتظاري مطرح نباشد.محبّت مشروط نباشد. در قبال محبّتي كه مي .5

مي ان محّبت متناسب با نياز، سن، جنس و موقعيت فرد باشد. .6

تفريط محبّت نسبت به مخاطبعدم افراط و  .7

رعايت عدالت در محّبت  در محيط يا كالس .8

.229 – 233. باقري، خسرو، نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، صص  1
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 خالصانه باشد. محّبت ساختگي و تصنعي ممكن است تأثير معكوس داشته باشد. .9

 

 

 

 

 

 .  محبّت در قرآن و روایات2-7-2-2

(، رحمت و ميل ركر هاي محبّت زحبّ(، موّدت زوّددر معارف اسالمي مسائل عاطفي با واژه

 ده است.گردي

ب   َشدُّ حو
َ
وا أ يَن آََمو َ َو اَّله بِّ اّلِله ْم كَحو وََنو َحبُّ ْندادا  يو

َ
َ أ وَن اّلِله َخذو ََمْ دو اَس ََمْ َين ه وا َإْذ َو ََمَ انله يَن َظََلو َ َو َُلْ َيَرى اَّله ا ّلَِله

َ َشديدو  نه اّلِله
َ
َ ََجيعا  َو أ َ  ّلَِله ه نه اْلُقو

َ
ٌَ أ ذا ٌَ َيَرْوَن اْْلَ ذا

  1اْْلَ

كنند، و آنها را همچون خدا بعضى از مردم معبودهايى غير از خداوند، براى خود انتخاب مى

دارند، اما آنها كه ايمان دارند عشقشان به خدا زاز مشركان نسبت به معبودهاشان( دوست مى

ا را شديدتر است، و آنها كه ستم كردند زو معبودى غير خدا برگ يدند( هنگامى كه عذاب خد

مشاهده كنند خواهند دانست كه تمام قدرت به دست خدا است، و او داراى مجازات شديد است 

 هراسند(.زنه معبودهاى خيالى كه از آنها مى

ة  .. ْ َمَوده   َو َرْْحَ كو َعَل َبْيَ َ  و در ميانتان محبت و رحمت قرار داد 2.... َو ج 

َِبا َغال  لَله  َو ال ََتَْعْل ِف … واقوُلو  اى نسبت به مؤمنان قرار مده.و در دلهايمان حسد و كينه ٣... ذيَن آََمو

اند كه بعد از پيروزى اسالم گرچه بعضى از مفسران مفهوم اين جمله را محدود به كسانى كرده

                                                           

 165. بقره/  1

 21. روم/  2

 10. اشر/  3

 بندد:ر ميكا با توجه به مطالب فوق مربّي به دو شيوه اين روش را به

هيا بيا محبّيت برخيورد ك فراگيران ارتباط عاطفي برقرار نمايد و بيا آنالف( با تك

 نموده و ارتباط دوستي برقرار نمايد.

 ب( فضاي عمومي كالس يا جلسه را با حالت و جو عاطفي تنطيم و اداره نمايد.
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و فتح مكه به مسلمانان پيوستند، ولى هيچ دليلى بر اين محدوديت نيست، بلكه تمام مسلمين را تا 

شود، و به فرض كه آيه ناظر به آن گروه خاص باشد از نظر مالك و معيار و ت شامل مىدامنه قيام

سوره حشر تمام مسلمين عالم را كه در سه  ٨ -1٠نتيجه عموميت دارد، و به اين ترتيب آيات 

 گردد.شوند شامل مىخالصه مى "تابعين "و "انصار "و "مهاجرين "عنوان

كوشند هر گونه كينه و اى تابعين ركر شده اينكه آنها مىيكي از اوصافي كه در اين آيه بر

يارى  دشمنى و حسد را از درون دل خود بيرون بري ند، و از خداوند رئوف و رحيم در اين راه

 "و حسد دورى از كينه"و "احترام به پيشگامان در ايمان"و "خودسازى"طلبند، و به اين ترتيبمى

 از ويژگيهاى آنها است.

زن سل( در اصل به معنى نفور مخفيانه چي ى است، و لذا به آب جارى در ميان زبر و"غل"

گويند، و از آنجا كه حسد و عداوت و دشمنى به طرز مرموزى در قلب انسان مى "غلل "درختان

نيست بلكه مفهوم وسيعى  "حسد"تنها به معنى"غل"گفته شده، بنا بر اين "غل"ه آنكند بنفور مى

 شود.صفات مخفى و زشت اخالقى را شامل مى دارد كه بسيارى از

زبرادران( و استمداد از خداوند رئوف و رحيم در پايان آيه همه حاكى از  "اخوان"تعبير به

روح محبت و صفا و برادرى است كه بر كل جامعه اسالمى بايد حاكم باشد و هر كس هر نيكى 

اها همه به صورت جمعى و براى جمع خواهد تنها براى خود نخواهد، بلكه تالشها و تقاضرا مى

ها شسته شود و انجام گيرد، و هر گونه كينه و عداوت و دشمنى و بخل و حرص و حسد از سينه

 1اين است يك جامعه اسالمى راستين.

 پردازد.اين آيه در حقيقت به جنبه سلبي روابط عاطفي مي

َحبُّ  ْم َو يو و َحُّبُّ ٍم يو و َبَُقْ َِت اّلِله
ْ
 .آورد كه آنها را دوست داردخداوند گروهى را مى 2 ... وَنهف ََسْوَف َيأ

                                                           

 .522 – 523، صص 23. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 1

 .54. مائده/  2
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ََم قَالَ:  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي كو َ  َبْيَ َوده َ ْثَْبو لَِلْ
َ
هو أ ْرهو َبَذَِلَ فََإنه ب َ

ِْ ال  فَأَ ْحَبْْبَ َرجو
َ
 1.َإَذا أ

بيشتر چون مردى را دوست دارى، او را به اين خبر ده؛ زيرا كه آن، : »امام جعفر صادق

 «.دارددوستى را ثابت مى

 «ایجاد جو حُسن و قبح». روش 8-2-2

بين شد و آن فضايي است زبامي مسائل مهم در تعليم و تربيت فراگيراز « حسن و قبح»جو 

( كه در در كل فضاي آموزشي بين همسران –والدين و فرزند  –فراگيران با هم  –مدرس و فراگير 

ها، ها، پليدي... زيبا و ُحسن شمرده شده و در مقابل بديها، هنجارها، وها، مطلوبها، پاكيآن خوبي

گردند و در صورت ايجاد اين فضا فراگير ها، ناهنجارها، گناهان و ... زشت و قبيح تلقي مينامطلوب

شود، از اعمال و گفتاري كه صحيح و جاي  نيست و خالف عقل، ادب و ن اكت از درون، مل م مي

شوند، خودداري كند و در مقابل، به اعمالي كه خوب و زيبا و مثبت و زشت شمرده ميبوده، قبيح 

 يابد.باشند گرايش ميمي

بسان مظروفي است براي عقل انسان.  ،فضاي حسن و قبح .يابندزشت و زيبا با عقل معنا مي

 .شودقواي عقل در مدار تعليم و تربيت بايد به چي ي به نام حسن و قبح تبديل 

ب( انسان با محيط زخانواده، همسر،  ح عبارتند از: الف( انسان با خودواع جوّ حسن و قبان

ج( انسان با خداوند زارتكاب انواع  اجتماعي ديگر( هايدوستان، بستگان، محيط كار و محيط

  باشد.(رنگ ميگناهان؛ معموالً؛ هنگامي است كه اين جوّ يا وجود ندارد و يا ضعيف و كم

 «شرایط و محیط ایجاد»ش . رو9-2-2

 شناسی. مفهوم1-9-2-2

محيط تربيتيي گفتيه و بايد در آن تربيت شود، شرايط  اوشده و  به جو و فضايي كه بر فراگير حاكم

 شود.مي

                                                           

 .699، ص4، ج. اصول كافي1
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فضيا و  رفتار، افكار و حاالت هر فرد تابع شرايط و محيطي است كه در آن قرار دارد.معموالً، 

آميادگي پيذيرش برناميه تربيتيي را پييدا شود و باعم مي دهدمير تحت تأثير قرارا شرايط فراگير 

نموده، روند تعليم و تربيت به راحتيي بيه جرييان افتياده در نتيجيه از رفتارهياي تربيتيي مطليوبي 

ي كيه ا. بيه گونيهنماييدميهاي رفتاري، بطور جدي جليوگيري ناهنجاريگردد و از برخوردار مي

و مراقيب اعميال  نماييدميدر عمل مراعات و ش را كنترل نموده، بر خود مسلط شده، خوي فراگير

دهي زبراي مربي و ديگر عوامل باشد. انتخاب و تنظيم شرايط و محيط مطلوب در شكلخويش مي

كننيده دارد. ليذا باييد فضيا و پذيري حاالت و رفتارها زبراي فراگيير( نقيش تعيينتربيتي( و شكل

فضياي ب و مطلوب بير عواميل تربيتيي و فراگيير حياكم باشيد. شرايط تعليم و تربيت بطور مناس

در حقيقت تربييت افيراد بيدون به آن احتياج دارد و مناسب مانند بستري است كه گياه براي رشد 

 (فضاي بين فراگير و مربي است ، منظور از فضاز .وجود جو و فضا ممكن نيست

 انواع شرایط و محیط .2-9-2-2

 ي شرايط محيطي يا بيروني 2              ي شرايط فكري يا دروني 1

ْساااَن سَِلْ » اااوَء سنَلااا َ و اااْر  و َ ه َيَ ياااار ... ياااا َماااول « »َالَلااَّو ااُلٌ و االی  لاااب الق  درخواسيييت  «حاااوالاال و الااول ياااا لق 

 تغيير شرايط دروني از خداوند

ا در ميدار ناسب ايجاد نمود تا بتيوان فراگيير رمابتدا الزم است شرايط فكري مطلوبي را بطور 

 تعليم و تربيت قرار داد.

در  بستري است براي تشيكيل نگيرش و ايجياد تفكير صيحيح. ،تغيير شرايط دروني و فكري

تربيت فرد  ،شرايطاين حقيقت خودفراموشي نوعي شرايط فكري نامناسب دروني است كه با تغيير 

 شود.حاصل مي

اسيت. محييط سيالم بير  صحيحتفكر الزمة ايجاد شرايط فكري تشكيل نگرش و محصول آن، 

گرداند. در غير اين صورت محيط نياسيالييم گذارد و انجيام تربيت را ممكن ميفرد اثر مطلوب مي



 

   )تعلیم وتربیت اسالمی )چیستی؟ چگونه؟    

101 

در خانواده با توافق و تنظييم واليدين  ،رايط محيطي و بيرونيبر فرد اثرات سوئي خواهد داشت. ش

به صيورت مطليوب حياكم  استالزم شود و در مدرسه و گروه همساالن ني  اين شرايط ايجاد مي

 به جريان افتد. ،شود تا با ايجاد آن برنامه تربيتي اجرا شده

 عوامل تشكیل دهند  شرایط و فضای مطلوب. 3-9-2-2

 حسن و قبح ي جوّ 2عاطفي          ي جوّ 1

ْيفو اَْللقاَ:  امام: رضا َ
دو َاََل انَلاَس ی  َودُّ   1تله

 «محبت با مردم نيمي از خرد است.»

 ني  نقل شده است. و امام صادق ملسو هيلع هللا ىلصاين سخن از پيامبر اكرم

ارتباط  وشرايط مناسب عقلي و فكري  بوده و جو عاطفيارتباط قلبي و عاطفي ايجاد كننده 

جوّ حسن و قبح، همانگونه كه قبالً بيان شد، . دنشوحسن و قبح مي ايجاد جوّني ، باعم فكري 

... زيبا و حسن شمرده شده و در ها وها، هنجارها، مطلوب، پاكيهااست كه در آن، خوبي فضايي

عدم . گردد... زشت و قبيح تلقي ميها، ناهنجارها، گناهان وامطلوبن ها،ها، پليديمقابل، بدي

تعليم امر  رآمد شدن باعم ناكا ، برقرار باشندبين مربي و فراگيركه بايد  ،دو جوّاين وجود يكي از 

  و تربيت خواهد شد.

ها فقط جو حسن و قبح  باشد زبدون روابط عاطفي( زندگي كردن اگر جو حاكم بر خانواده

 برند.در اين فضا براي فرزندان دشوار گشته و در نتيجه فرزندان به بيرون از محيط خانواده پناه مي

( الزم است فراگيران را بين جو عاطفي و حسن و قبح قرار مدرس زمعلم، مربي، همسر، مادر

ساخت، رشد و تربيت  شرايط و محيط را برايهم ه تا اهداف تربيتي تحقق يابند. اين دو فضا داد

هاي تعليم و تربيت، ايجاد سازند و هم براي يادگيري، تدريس. لذا يكي ازروشبه خوبي آماده مي

 اين فضاي مطلوب تربيتي است. 

                                                           

 443العقول، ص. تحف 1



 

   )تعلیم وتربیت اسالمی )چیستی؟ چگونه؟    

102 

واليدين و ماندن روابيط بيين وجود اين دو جو در بين اعضاء خانواده و بين همسران در سالم 

 درصيددهمسيران فرزنيد و ييا شيود زن و مرد نقش اساسي داشته و خلل در آن باعم مي ،فرزند

در كالسيي كيه از جيو و فضياي مطليوب  تأمين نيازهاي خود در خارج از محيط خانواده باشيند.

آن هرگي  حاضير بيه شوند و در غيير پذيرا مي هاي مربي را كامالًبرخوردار باشد فراگيران صحبت

و  ،شونددو مربي در دو فضاي متفاوت به فراگيري موضوعي را متذكر مي پذيرش وي نيستند. مثالً

 پذيرد كه در جو و فضاي مطلوب اقدام به تربيت وي نموده است.وي سخن آن مربي را مي

 تعلیم و تربیت فراگیر درشرایط و محیط . کاربرد 4-9-2-2

 .بشناسد را فرد بر حاكم شرايط و فضا است الزم مربي. 1

 فضاي و كننده تربيت افراد، تربيتي برنامه نوع؛ دارد قرار رشد از سنيني چه در فراگير بداند

 ؟متعادل يا دارد قرار آزادگذارنده يا استبداد جوّ در آيا؛ بشناسد را وي خانواده ارتباطي

 ارتباط نوع از؟ تفاوتبي جوّ يا ردس و روحبي و خشك جوّ يا است حاكم خانواده بر عاطفي جوّ

 .بشناسد را اشخانواده و او تفكرات نحوة و عقيده نوع، ديدگاه، شود آشنا وي با خانواده اعضاي

 عوامل يا گذاشته فرد بر نامطلوب يا مطلوب اثر كه را عواملي كليه است الزم مربي مجموع در

 با سپس و بشناسد را هستند او پذيرش دمور و شده مسلط وي فكر و ديدگاه بر كه را افرادي و

 تعليم جريان و نموده اتخار را تربيتي موضع و تربيتي برنامه، حاصله شناخت و اطالعات به توجه

 .اندازد جريان به فرد آن براي را تربيت و

 دارد قرار آن در كه فضايي و شرايط به نسبت نوجواني سن از را فراگير است الزم مربي. 2

 از يعني. نمايد ادراك را است حاكم خويش بر كه شرايطي خود تا(، رسيدن ادراك بهز سازد آگاه

 با روابطش نوع، فكري فضاي نوع، سني شرايط از وي پذيريتأثير، او بر نفورري افراد يا فرد

 .يابد اطالع...  و اطرافيان

 از خود او تا هنمود تشريح و مجسم او نظر در را خانواده عضو يك بدخلقي مثال عنوان به
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 آن به معتاد پدر كه ايخانواده در سيگار مضرات به نسبت يا. نمايد دوري خانواده در بدخلقي

 ممكن شوند شناسانده وي به نفورري افراد يا فرد است الزم همچنين. نمايد آگاه را فرد، است

 حتي يا و همسايه، ستادا، عمو، دايي مانندز بگذارد اثر او بر آساني به فراگير اقوام از يكي است

، شناخت قوة بكارگيري بدون فرد تا نمايد تفهيم وي به را موارد اين(. كتاب يك يا و فيلم يك

 .نگردد نفور ري افراد عقايد تسليم سريعاً و نداده قرار عامل يا فرد آن اختيار در تماماً  را خود

 به نسبت، شود وارد محيطي به كهآن از قبل رساند نتيجه اين به را فراگير است الزم مربي. ٣

 ممكن، خاص محيط آن بداند و نمايد پيدا كافي شناخت خود بر آن احتمالي تأثير و محيط آن

 .دهد انجام برخوردي چه محيط آن با او و بگذارد وي بر تأثيراتي چه است

، ََقَل:  اَلمو ْيَه اسله َ َعَ َد اّلِله َِب ََعْ
َ
ْؤ »َعْن أ و َِغ لَِلْ  َيْْنَ

َ
ْعَص ال ْن َيْجَلَس ََمَْلسا  يو

َ
َدرو لََع  ََمَ أ ْْ  َي

َ
و يَفَه َو ال َرَه  اّلِله َيب  ْ ع   1.«ت َ

 خداوند نافرماني آن در كه بنشيند مجلسي در كه نيست س اوار مؤمن براي»: صادق امام

  .«شود مانع تواندنمي او و شودمي

 و نگراني ايجاد دختران و پسران بين در بلوغ سن در جديد هايحالت بروز كه آنجا از: مثال

 مانعزنمايدمي دروني ثبات و تعادل عدم نوعي دچار را فرد آن دنبال به و نمايدمي وحشت

 :است الزم مربي(، دروني

 .نمايد تشريح وي براي را هاهورمون نقش و بلوغ دوران روحي و جسمي تغييرات( الف

 را دانشگياه هيايجلوه بودن جديد و نو و او بر استياد سخن و دانشجويي فضياي تأثير( ب

 .كند بازگو او براي

 .نمايد تشريح او براي را پادگان و پُست و آسايشگاه و سربازي هواي و حال( ج

 .نمايد بيان را دهدمي دست او به كه جديدي احساس و آن پيامدهاي و ازدواج مسائل( د

 تربيت آن در فراگير كه محيطيزربيتيت محيط سازيسالم و سازيزمينه به است الزم مربي. ٤

                                                           

 .121، ص4ج، كافي . اصول1
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 فكري شرايط نهايتاً و درآيد آن عضويت به تا، انتخاب وي براي را گروهي، نمايد اقدام( شودمي

 .گيرد قرار تربيت و تعليم مدار در فرد تا كند حاكم فرد بر را مطلوبي

 ناسالم و مشكوك، مبهم هايمحيط در فراگير شركت از است الزم مربي و والدين: مثال

 به و نمايند جلوگيري شديداً...  و نامناسب هايميهماني و تولد جشن به وي رفتن نظير اجتماعي

 شركت از و ننمايند رها را او، اسالم در شده سفارش و مؤكد است امري رحم صلة كه اين بهانة

 مقابل در مچنينه. بدارند امان در آن سوء آثار از را وي، نموده ممانعت ناسالم مجلس يك در فرد

 تلوي يون نامناسب برنامة براي و نمايند ايجاد آزاد و سالم محيطي، تلوي يوني نامناسب هايبرنامه

، اردو نظير جذابتر ايبرنامه، آن پخش با هم مان كه ترتيب بدين، نشوند قائل چنداني بهاي

 .نمايند جايگ ين، داده ترتيب...  و كوه، گردش

 بسيار عامل گيردمي قرار آن در فرد كه فضايي و تربيتي : جو محيط و شرايط سازي. زمينه5

، تفاهم فضاي وجود. باشدمي فراگير بر تربيتي برنامه ثمربخشي در ايكنندهتعيين و مؤثر و مهم

 و تعليم وقوع و انجام در را مهمي بسيار نقش معنويت و برادري و عاطفي جو، محبت، دوستي

 يا خانواده مانند محيطي در اگر مثالً  سازدمي پذيرامكان را آن زيادي حد تا و گرفته عهده بر تربيت

 نمودن تربيت امكان بياشد داشته وجود نياامني و اختالفيات و تنش و التهياب، جيامعه ييا كالس

 معيكوسي نتيايج ني  مواقع برخي در و بود خواهد غيرممكن گياهي و مشكيل و ضعييف فراگير

 .آوردمي بيار بيه

 بس ايي نقش فرد شخصيت و هويت تشكيل در مناسب شرايط و فضا شد بيان كه همانگونه

 عوامل و نموده مساعد فرد تربيت براي را شرايط يعني گردد سازيزمينه است الزم ابتدا در و دارد

 اين؛ آيد فراهم مناسب فضاي و گرديده برطرف موانع تا، نمود دفع و خنثي را بازدارنده و مخل

 و حاالت بروز باعم كه شرايطي ايجاد بر عالوه است ضروري لذا است تربيت و تعليم الزمة فضا

 است مؤثر نامطلوب حاالت و رفتار دهيشكل در كه شرايطي ايجاد از، شودمي مطلوب رفتارهاي
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 قرآن فرهنگ در(. نامطلوب رفتارهاي انواع بروز عدم منظور به پيشگيريز آورد عمل به جلوگيري

َو »: مانند است رفته كار به «التقربوا و» قبيل از هاييواژه پيشگيري نوع اين و سازيزمينه براي

ا الَُفاَحش    .نرويد زشت كارهاي ن ديك 1«الََتَروبو

، فراگير تربيت و ساخت و تغيير ايجاد براي مربي اوقات موقعيت: گاهي و شرايط در . تغيير6

 معطوف وي رفتار بر را خود تالش تمام، وي بر حاكم محيط و فضا و شرايط به توجه بدون

 دست اينتيجه به آنكه حاصل ولي سازدمي مواجه تربيتي نواهي و اوامر انواع با را او و داشته

 دو بين، فراگير و مربي، فرزند و والدين بين. گرددمي مأيوس وي تربيت و اصالح از و، نيافته

 است ممكن مردم و جامعه رهبران بين و ري انبرنامه و جريانم بين، كاركنان و مديران بين، همسر

 توانمي راحتي به فراگير موقعيت و محيط و شرايط در تغيير با كه حالي در، دهد روي حالت اين

 مربي لذا، داد تغيير را وي نگرش و ديدگاه آن از ترمهم حتي و هاارزش، تفكر طرز، گفتار، اعمال

 .نمايد استفاده اجتماعي شرايط در تغيير و مكاني و زماني شرايط در يتموقع تغيير از است الزم

 مشهد و( اشرف نجف و كربالز عاليات عتبات، حج سفر، زيارتي سفرهاي، هجرت فلسفة

، من ل تغيير، مدرسه تغيير، شغلي هايمحيط تغيير، ن ديك و دور فصلي هايمسافرت، مقدس

 و خواب ساعات در تغيير، روزانه برنامه تغيير، نشينانهم و دوستان تغيير، من ل فضاي در تغييرات

، حاكمان اجتماعي مشي تغيير، اخالق علم در خودسازي براي روزه چهل هايبرنامه و بيداري

 .باشندمي راستا اين در همگي

 تربیت و تعلیم محیط و شرایط بر مؤثر . عوامل5-9-2-2

 ايام ديگر با فرد هر براي كه دارند وجود ياميا سال طول در مثال عنوان به: زمان عامل. 1

 ايام، بهار شروع، عاشورا ايام، زمان امام تولد روز، غدير عيد روز مانند( اهللايامزدارند تفاوت

 احساس دستخوش را فرد است ممكن ايام اين... و قدر شبهاي، رمضان مبارك ماه ايام، پائي 

                                                           

 151انعام/ . 1
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 .گذارد تأثير وي بر و نموده خاصي

 تماشاي و دريا كنار، جنگل زيباي فضاي، مساجد، اطهارائمه حرم در: مكان ملعا. 2

 قيرار تأثير تحت نوعي به و نموده ايجاد ويژه احساسي انسان در است ممكن ني  كوه در آبشاري

 .است شده شريفه مشاهد در حضور بر توصيه زيادي روايات در كه است جهت بيدين. دهد

، مدرسه محيط، جلسه يا و كالس محيط، خانواده محيط مانند: عياجتما هايمحيط عامل. ٣

 ... .و همساالن محيط

 اين كه اوست دروني حاالت تابع فرد هايانتخاب و رفتارها از بسياري: وراثت عامل. ٤

 در فراگير كه بينيخوش يا و بدبيني مانند. است برده ارث به را آن و شده منتقل وي به حاالت

.گيرد قرار تأثير تحت بدبين يا و بينخوش فرد با عاملت يا و مجاورت

 تربیتی .  موضع6-9-2-2

 تبديل مانند يابد دست آن به بايد فراگير كه است ايشدهتربيت رفتار يا عمل: 1تربيتي هدف. 1

 .مطلوب حجاب به بدحجابي يا زدنخوب حرف به زدنزشت حرف

 به رسيدن براي، فراگير توسط وي پذيرش از پس، مربي كه است ايرابطه: تربيتي ارتباط. 2

 .كندمي برقرار تربيتي هدف يك

 .الزم قبح و حسن جوّ و، مطلوب عاطفي جوّ وجود: تربيتي جوّ. ٣

 ديگر، مربي، والدين كه هدف با، منظم است اقداماتي و اعمال مجموعه: تربيتي . برنامه٤

 انجام هم هماهنگي با فرد تربيت نهايتاً و رشد، تساخ، تغيير براي خود و فراگير بر اثرگذار عوامل

 .دهندمي

 تربيتي موضع فرد هر تربيت براي تربيتي ارتباط و آن ايجاد و تربيتي جوِّ نوعِ: تربيتي موضع* 

 .شودمي ناميده

                                                           

 رفتار يا و عمل يك افظ يا دارينگه و جلوگيري، محو (،تقويت) افزايش(، تقليل) كاهش، ايجاد  از عبارتند تربيتي اهداف . انواع 1
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 تربيتي برنامه. باشدمي او موفقيت مي ان در كننده تعيين عامل فراگير با مربي تربيتي ارتباط

 ارتباط بين جمع حقيقت در، باشدمي متفاوت فرد هر براي تربيتي موضع ولي، يكسان همه براي

 تربيتي موضع فرد هر مقابل در است الزم مربي و است تربيتي موضع، تربيتي جو نوع و تربيتي

 تربيتي موضع دو، خود دوقلوي فرزند دو براي است ممكن مادري مثالً. نمايد اتخار را وي خاص

، عاطفي، صميميز رابطه نوع يك آن اساس بر و تربيتي موضع هر با مطابق و نمايد راتخا متفاوت

 اصل رعايت به توجه با. زنمايد برقرار خود فرزند با...( و قلبي حتي يا و فكري رابطة، احساسي

 (فردي هايتفاوت

 «ایجاد شاکله تفكر صحیح»روش 10-2-2

 «تفكر صحیح»شناسی . مفهوم1-10-2-2

 به و( شرع ي فطرت ي يافتهتشكيل مطلوبِ نگرشِز صحيح مبناي بر فرد هر فكر وينير هرگاه

 دست صحيح تفكر به وي، گردد بالفعل راستي و پاكي و صادق نيات اساس بر يعني، اصولي طور

 هايكُنش و تعامالت در و خود روزانة زيست در، سني موقعيت هر در فرد هر. است يافته

 صحيح در، نموده زندگي مطلوبتر هرچه آن واسطة به كه دارد «عاملي» به شديد نياز اجتماعي

 رعايت، شده موفق...(  و مدرسه، زندگي محيط، خانوادهز اجتماعي عوامل با ارتباط نمودن برقرار

 .نمايد رعايت عمل در ني  را اجتماعي ضوابط و قوانين، نموده را آنها حقوق

 مقررات اجتماعي قوانين؛ است متفاوت اجتماعي نينقوا با اجتماعي حقوق است ركر به الزم

 مانند شوندمي رعايت و وضع، آن مشابه و نظم برقراري جهت جامعه يك در كه است قوانيني و

، شده داده بسياري اهميت آن به اسالم در كه، اجتماعي حقوق...،  و رانندگي و راهنمايي مقررات

 .باشدمي...  و همسايه حق، استاد حق، لدينوا حق، جامعه اعضاي و اطرافيان حقوق نظير

 و صحيح برخوردهاي و تماس با، رسيده خود عرضي زيست اهداف به فراگير كه اين براي

 رعيايت، زشت الفا  بكاربردن عدم، نمودنصحبت زيباز صحيح گفتگوي و راستگويي و صداقت
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 تفكر، آن و است نيازمند يقو محوري و عامل يك به، بسيازد خود از مطلوبي چهرة( كالم عفيت

 .است صحيح

 اجتماعي و فردي مطلوب شخصيت گيريشكل و ساخت در مهم عوامل از يكي صحيح تفكر

 .بود خواهد صحيح و مناسب رفتارهاي انواع از برخورداري منشأ ني  و فرد هر براي

 او تا ستا فرد در فكري شاكلة يك ايجاد ائمه دستورات و قرآن آيات نهايي غايت و اهداف

 فقه و كالم. باشد او روزانة زيست در فرد دهندةياري تفكر طرز اين و يافتهدست صحيح تفكر به

 .است نموده تنظيم را فكري و عملي قبح و حسن، نبايدها و بايدها، صحيح تفكر مبناي بر شيعه

 در ونيدر قوي عامل و نيرو، انگي ه وجود مستل م فرد هر تربيت شيعه مباني در مجموع در

 انحراف و اشتباه و خطا از و دهد انجام سپس و تشخيص را بوده صحيح آنچه خود تا است فرد

 و تبلور صحيح تفكر در( تعقل و ايمانز   كارآمد دروني نيروي و عامل و اصل اين؛ ورزد اجتناب

 تربيت احسن نحو به وي، فرد در صحيح تفكر ايجاد با گفت توانمي نتيجه در، شودمي بنديشكل

 .است شده

 و مطلوب زيستي به را فرد نهايت در، شد همراه صادق نيّت با صورتيكه در صحيح تفكر

 .(است حسنه اخالق و ايمان از برخاسته صادق نيّت. زنمايدمي رهنمون صحيح

 به نهايتاً  كه شودمي تعبير هم، لُبّ، به آن از قرآن در و انديشه و تدبر لفظ به گاهي تفكر از

 اطهار ائمه و قرآن دستورات با عاقله قوة كه هنگامي، تعقل مرحله در، شد خواهد ختم تعقل

 .رسدمي كارآيي به و تشكيل صحيح تفكر، گردد نمودار انسان وجودي صحنه در، شده همراه

 فواید تفكر صحیح. 2-10-2-2

 اگر. پردازديم بودن صحيح نظر از اعمال نوع به، داده بها و ارزش هاانسان به صحيح تفكر

 تفكر كسبز.شد خواهد هم صحيح گفتار و رفتار واجد، شود صحيح تفكر واجد( فراگيرز فرد

 (گفتار و رفتار صحت   صحيح
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 قيوانين و حقيوق خيود بيه خود آن كسب با فرد كه است تربيتي محور يك صحيح تفكر نتيجه در

 و حيدود يعنييز نميود خواهيد ترعايي مطليوب نحيو به را ديني و فقهي دستورات ترمهم و اجتماعي

 خيود بيه خود، گناهان و مكروهات و محرمات ترك و مستحبات و واجبات انجام از اعم شرعي حقوق

 تخلفيات و جرائم انواع ريشة آن دادن دست از يا و ضعف، صحيح تفكر شاكلة فقدان(. گرددمي رعايت

 هازنيدان و هيادادگاه انيواع يا ائيهقض قوة تشكيالت گسترش و ايجاد. است رفتاري و فكري و اجتماعي

 .باشدمي جرائم و تخلفات اين به مربوط، مملكت هر در، آن عظيم بودجة با انتظامي نيروي و

 به مربوط همگي...  و ب هكاري، خطاكاري، ناسازگاري، سازگاريكج، فكريكج، خلقيكج

 .است صحيح تفكر عدم

 معلم كوتاهي، ديگران اموال سرقتز هاسرقت عانوا: مانند اعمالي، اخالقي و فقهي نظر از

 فروشنده توسط پيمانه گرفتن خالي، كالس به ورود از قبل مطالعه عدم يا فراگيران تربيت به نسبت

 اكثر و زناشوئي اختالفات، خانوادگي هاين اع انوع، خوارين ول و ربا، رشوه، تقلب...(،  و

 و امانت در تخلف، خودخواهي و كبر، نفاق، رياكاري، مفاسد انواع، اعتيادها انواع به ابتال، هاطالق

 يا و ضعف، فقدان معلول... و( عدالت #ز تبعيضات، اجتماعي و فردي حقوق انواع غصب، وعده

 و هاآسيب، هاه ينه و بودجه صرف مانع تواندمي صحيح تفكر. باشدمي صحيح تفكر دادندست از

 تأمين صحيح راه صحيح تفكر. گردد هاتوانايي و استعدادها فتنهدرر به و انساني و مادي هايزيان

 به استعدادها، صحيح تفكر با. نمايدمي تسهيل را نيازها اين انواع به وصول و نماياندمي را نيازها

 .باشدمي فرد در هاتوانايي ايجاد همان فعليت اين و شوندمي بالفعل خوبي

 .پردازدمي بودنصحيح نظر از، مالاع نوع به، صحيح تفكر، كلي طور به* 

 . کاربرد ایجاد تفكر صحیح در تعلیم و تربیت فراگیر3-10-2-2

 تفكر به غيرمستقيم گاه و مستقيم طور به گاهي قرآن دهدمي نشان قرآن عمومي زبان در دقت

 يجادا قرآن آيات از بسياري حاصل و تأثير. پردازدمي آن عدم از حاصل نتايج و آن فوايد، صحيح
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 :كه است صورت بدين معموالً  و است فرد در صحيح تفكر شاكلة

 معاد و مقصد ديگر سوي از و( توحيد روحيهز داده عميق توجه مبدأ به را فرد طرفي از قرآن

1(شود دقت. زدهدمي قيرار وي مقابل را

ون عو َ َه راج  ْ
َْ َ َو َإَّنه َإ ْيَن ما كو  -2َإَّنه ّلَِله

َ
ْ أ كو َ ََمَ ٌر َو ُهو َيب  َن ی  َمُلو و َِبا ََتْ ْ َو اّلِله ََلَ  - ٣ْنُتو ْ َإنه َزْْلَ كو ا َربه َها انلهاسو اتهُقو يُّ

َ
يا أ

اَعَة َشْ  ْرضو َزْْلاَلا -٤ٌء َعظ  اسله
َ ْ
ََلَ اْل ْْلَ

ئا - 5َإذا زو ٌس َشْ ْ ق  ََلو ت َ ْ ظ  و اَمَة فَال ی  ن  ْوَم الْق َ َ َْ ْسَظ  وازيَن الْق َ َ
ْ
عو ال َ َي  6َو ی 

 اين وجود تمام با و گرفته قرار( معاد و مبدأز مدار دو اين بين كه فردي فكري و دروني حالت

 طرفي از يعني؟ بود خواهد چگونه، دهدمي قرار خود عقيدة مبناي را دو آن و نموده حس را دو

 وجود تمام با را او و دانسته خويش افكار و گفتار و اعمال و خود بر حاكم حال همه در را خداوند

ْ  ،داندمي عليم را اوز   نمايدمي حس خود بر كو َ ََمَ  و پاداش و آخرت سراي به ديگر سوي از و( ُهو

 هرگونه انجام از قبل حالت اين در لذا( ادراك مرحلهز   باشدمي معتقد و پايبند كامالً  اعمال مجازات

 وجود به حالت اين هايتن در( َصْبغَـَةاّلِل، توحيد روح وجودز دهدمي دخالت را او رضايت عملي

 .است صحيح تفكر همان كه آوردمي وجود به فرد در را ياشاكله(، آندو به عميق توجه ازز آمده

 باعم روحيه اين شدن رنگكم و است «توحيد روح» وجود، جامعه و فرد تربيت در مهم عامل

 در صحيح تفكر دنبو و هامسلمان ماندگيعقب اصلي علت. بود خواهد مفاسد و جرايم تشديد

 .باشدمي آنان طولي و عرضي زيست در قرآن نبودنمطرح و قرآن مفاهيم فراموشيِ ، اسالمي جوامع

 و داده گرايش صحيح تفكر به را فرد مستقيم صراط طرح با گاه و هدايت موضوع با زماني قرآن

 صحيح تفكر مقابل رد را( دل نابيناييز اعمي و ضاللت مفاهيم و هاواژه موضوع اين براي مواقعي

(  185عمران/ ) آل فْسٍ ذائِقَُّة اْلمَّوْتِ ( ُكل ُ نَّ 14) علق/  أَّ لَّْم يَّْعلَّمْ بِأَّن َّ الل َّهَّ يَّرى.  1

156. بقره/  2

4. اديد/  3

 1. اج/  4

 1. زلزله/  5

 47. انبياء/  6
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 و( مؤثر بسيار روشز سؤال ايجاد با هم زماني و سعادت كسب طرح با گاهي. سازدمي مطرح

 قرآن كه شودمي ديده بسيار و. دهدمي ياري مهم اين كسب براي را او، ورزيدنتعقل و نمودنانديشه

. داردمي بيان را هستند صحيح تفكر فاقد يا واجد كه افرادي هايويژگي و خصوصيات كريم

 .(است صحيح تفكر حصول، بودن سعادت دنبال به تأثير و آن اثر و يافتنهدايت محصولز

 مشتقات و هدايت براي. دارد اشاره افراد همين به، خرد صاحبان يعني، االلباباولوا قرآن در

 آيه 11 حدود حداقل و شده ركر صريح بطور آيه ٣٤ در مستقيم صراط و آمده آيه ٣1٣ حدود آن

 راه و نقصبي و سالم و صحيح معني به سوياً  واژة. دارد اشاره مستقيم صراط به غيرمستقيم بطور

 .دارد اشاره صحيح تفكر به ني ، راست

 منشأ تفكر صحیح. 4-10-2-2

ت يياعتقاد و پذيرش عملي وال و نوع در نوع برقراري ارتباط فرد با خداوندمنشأ تفكر صحيح 

تفكير  به عبارت ديگر منشأ و ريشة يرش واليت پس از مرحلة حبّ باشد(زپذاست  ائمه اطهار

توان گفت علت و نييروي شود. ميمربوط مي فرد، ايمان و اخالق در عقيده ،صحيح به نوع نگرش

 پردازد.بودن ميانجام اعمال متوجه ايمان است و تفكر صحيح به نوع اعمال از نظر صحيح

بيوده تيا وي واجيد خليق حسينه د افرااد شاكله تفكر صحيح در ايج ني هدف نهايي علم اخالق 

يعني متصف به صفات و رفتار شايسته گردد. تفكر صحيح كه بر اثر نظيام تربيتيي خيانواده و جامعيه 

گيري شيود. است، در بدو تولد انسان وجود نداشته و الزم است با تربيت او در محيط خانواده شيكل

كننده را داشيته از تولد كودك در ايجاد تفكر صحيح نقش مهم و تعيينهاي اولية پس خانواده در سال

و با قدم گذاشتن وي به اجتمياع و محييط آموزشيي مدرسيه، عواميل تربيتيي ديگير از قبييل معليم، 

 اندركاران تعليم و تربيت، صدا و سيما و ... نقش تداوم و تكميلي آن را بعهده خواهند داشت. دست
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در  متون اسالمی فكر صحیحت. 5-10-2-2

1(احاديث و قرون ديدگاه از) صحيح افمر فاقد يا واجد افراد اايويژگي و صلوصيا الف( 

َس ِف ْ َْ  
َ
ْدَق َإْذ اجَءهو أ ٌَ َِبليِّ َ َو كَذه ٌَ لََعَ اّلِله ْن كََذ ْظََلو َِمه

َ
ْن أ كاَفريَن  َفَ وى  لَلْ َ ََمْ َّنه 2ََجَ

 را( الهي وحي وز راست سخن و ببندد دروغ خدا بر كه كسي آن از است ستمكارتر كسي چه»

«؟!نيست كافران براي جايگاهي جهنم در آيا؟! كند تكذيب آمده او سراغ به كه هنگامي

.است شده تصريح صحيح تفكر عدم به، سؤال طرح با آيه اين در

ُقو  ته و
ْ
و ال وئَلَك ُهو

و
َق َبَه أ ْدَق َو َصده ي اجَء َِبليِّ  ٣نَو اَّله

.«پرهي گارانند آنان، كند تصديق را آن كه كسي و بياورد راست سخن كه كسي اما»

دارد. ه وَّ ال هاي متعددي را بيان مي( و آيات بعدي آن كه ويژگي1وَّال َّيينَّ ات َّقَّوا ه وَّ ال َّيينَّ ءامَّنُوا ه قَّْد اَّفْلَّحَّ الْمُؤمِنُونَّ )مؤمنون/.  1

ال َّيِينَّ امَّنُوا ات َّقُوا اهللَّ وَّ ( ه يا اَّي ُهَّا18ال َِّيينَّ يَّسْتَّمِعُونَّ الْقَّولُ وَّيَّت َّبِعُونَّ اَّاْسَّنَّةٌ )زمر/( ه فَّبَّشِ ر عِبادِي36قْفُ مالَّْيسَّ لَّكَّ بِهِ عِلْمٌ )اسراء/تَّ

 ( ه هَّلْ يَّسْتَّوِي9ال َّيِينَّ ال يَّعْلَّمُونَّ اِن َّما يَّتَّيَّك َُّر اُوْلُوا االَّلْباِب )زمر/( ه هَّلْ يَّْستَّوِي ال َِّيينَّ يَّعْلَّمُونَّ وَّ 70قُولُوا قَّواًل سَّديداً )اازاب/

ن َّمَّا الن َّاسُ قَّدْ جاءَّكُُم اْلحَّق ُ مِْن ر َّبِ كُمْ فَّمَّنِ اهْتَّدَّي فَّاِ( قُْل يآ اَّي ُهَّا 136( يا اَّي ُهَّا ال َِّيينَّ امَّنُوا امِنُوا )نساء/50االَّعْمي وَّ البَّصير )انعام/

اي مردم! اق از طرف پروردگارتان به سراغ »( بگو  108)يونس/يَّهْتَّدِي لِنَّفِْسهِ وَّ مَّنْ ضَّل َّ فَّاِن َّمَّا يَّضِل ُ عَّلَّْيهَّا وَّ مَّآ اَّنَّا عَّلَّيْكُمْ بِوَّكيلٍ

گردد؛ و د گمراه ميشود؛ و هر كس گمراه گردد، به زيان خوشما آمده؛ هر كس )در پرتو آن( هدايت يابد، به نفع خود هدايت مي

اصول كافي/اديث «)اهللِ وَّ فِي قُدْرَِّتهالعِبادَّةِ اِدْمانُ الت َّفَّكُرِ فِياَّفْضَّلُ» امام صادق« من مأمور )به اجبار( شما نيستم.

 شود. ميايجاد تفكر صحيح  باعث تداوم تفكر« بهترين عبادت همواره انديشيدن درباره خدا و قدرت اوست.(»1549

 32 . زمر/ 2
 33. زمر/ 3

ايجاد سؤال

فكر

زمينه

يست زادق   تفكر صحيح + نيت ص تعقل تدبر ي لب تفكر

طلوب

فهم و ادراك

احسن عمالً   رفتار صحيح  ايمان + اخالق حسنه

عقيد

ه
نگرش
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 .است شده تصريح صحيح تفكر به ني  آيه اين در

وَن  ْ َيْغَفو وا ُهو بو ي َ
َ َو َإذا ما ع َ ْْثَ َو اْلَُفاَحش  َ

ْ
وَن كَباَئَر اْل يَن َيْجَتَْنو   1َو اَّله

 و، ورزندمي اجتناب زشت اعمال و ب رگ گناهان از كه كساني همان( خدا بر كنندگانتوكلز»

 .«كنندمي عفو شوند خشمگين كه هنگامي

ْسََلو ََمْ » حديم  در «سِلم» واژه و وَن  َ ََلَ  الْ ْسََلو و اَنَه َو َيَدَه  الْ  ديگر كه است كسي مسلمان 2« ََمْ سَلَ

 .است صحيح تفكر از حاكي، باشند امان در دستش و زبان از مسلمانان

 تعامالت سالمت پي در فرد كه صورتي در دارد اجتماعي تعامالت به اختصاص «سلم» واژة

 و دست از زمان هر و هميشه كه نمايد ايجاد خود وجود در ايشاكله است الزم، باشد اجتماعي

 ٣.باشد ائمه زينت صادق امام فرمايش طبق بر بدينگونه. نمايد مراقبت خود زبان

 :است شده مطرح محور ٩ در حداقل قرآن در صحيح تفكر، مجموع در

  هدايت. 2  .دهدمي توحيدي روح كه معاد و مبدأ. 1

 سعادت كسب. ٤      مستقيم صراط. ٣

 اعمي. 6      ضاللت. 5

 افراد خصوصيات بيان. ٨      سؤال ايجاد. 7

 االلباب اولوا. ٩

 صحيح افمر و روزه ا نمازب( 

 صحيح تفكر حفظ، آن از مهمتر و ايجاد، نماز وجودي هايهفلسف از يكي گفت توانمي

 و درخواست يعني، مستقيم صراط براي گيريسمت و هدايت درخواست نفسِ و لفظ. باشدمي

 .صحيح تفكر براي سوگيري

                                                           

 37. شوري/ 1

 .592، ص3يعقوب، اصول كافي، ج. كليني، محمدبن2

خداوند به «  اهللَّ يَّنْظُرُ اِلي نِياتِكُمْ وَّ قُلُوبِكُمْاهللَّ ال يَّنْظُرُ اِلي صُوَّرِكُمْ وَّ اَّعْمالِكُمْ اِن َّاِن َّ ه« يناً و ال تكونوا علينا شيناًكونوا لنا ز. »3

 كند، آنچه مورد پييرش خداوند است نيات پاك و سالم است.دهيد نگاه نميكه نشان مي يشكل ظاهري و اعمال
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 نماز فرازهاي و اركار و افعال عموم كه شد خواهيم متوجه، آن فلسفة و نماز در دقت با

 مانند. است صحيح تفكر تقويت و حفظ، ايجاد راستاي در(، نماز از عدب و حين، قبل اقداماتز

(صحيح تفكر # غصبز نمازگ ار لباس و مكان نبودنغصبي

 ... . و تشهد، سجود، ركوع، تكبيرةاالحرام فلسفه، يابيجهت و قبله، نماز براي شناسيوقت

 هاخواهش و غراي  و شود «عادت» ما براي، آن ماههاي و هاهفته و روزها گذر و زندگي اگر

 كه شد خواهند اثربي يا و محو، هاارزش، گذرها اين در، كني تالش و بماني، آنها براي،  شوند محور

 شكل   اثربي و است عادت ولي شودمي خوانده نمازز شكل يا و ماندمي نامي يا حقايق از، نتيجه در

 آن دروغ و راست براي غيرارزشي يا و ارزشي گاهجاي، كالم در اينكه بدون، شودمي گفته سخن(. نماز

 مانده نامي...  و رحم، گذشت، اخوّت، حريّت، مروّت، بعهد وفاي چون حقايقي از، باشد داشته وجود

 مقدمه عادت اين و، «عادت» شودمي بودن محور نتيجه در، ندارند عرضي زيست در چنداني حضور و

( صحيح تفكر محوز   «سقوط و انحراف» سپس و، «نفس ضعف»

 :كه كرد برداشت چنين توانمي آن فلسفه و روزه از

 عمومي حالت. است صحيح تفكر استمرار و( سازيبهز تقويت، بازسازي، روزه رسالت

 و محيط(، خوديابيز خود وجودِ به توجه حالت و ايجاد سپس و است بودنمواظب، رمضان

 .باشدمي خداوند

 از خروج روزه مهم هايرسالت از و. صحيح تفكر فقدان سپس و ضعف ابتدا يعني عادت* 

 .است صحيح تفكر به ورود و هاعادت

 آن روزِ  در و( شدنشناسموقعيتز   مغرب تا سحر از، كني شروع را روزه بايد رمضان در

 (.امساكز   نخور را «چي ها» همة

 نه» توانايي ايجاد يعني «خورنه» اين و دادنانجام تا خواهدمي برتر توانايي، گاهي، ندادنانجام

 هاشب همة كه هنگامي در. «عادت» خوردن هم بر، شودمي حاصل كه، است گفتن «خود به
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(.خوردنسحري استحبابز بخور و شو بيدار حال، خوردينمي و( سحرز خوابيديمي معموالً

 :كن اوجه روزه  بطال  به* 

 اطهارائمه و ملسو هيلع هللا ىلصپيامبر به...(  هلل انا، تو مقصد و مبدأ بعنوانز خداوند به، «بند» نه و گو «نه»

 بدترين از آن منشأ كه، است دروني اسارت نمودِ، دروغ نفسِ  كهز را دروغ(، راهنما بعنوانز

 فكر سخنگوي زبان كه، دارد نتيجه را زبان اسارت كه اوست هم و است فكري اسارت ي هااسارت

.(بنددمي «بند» آن و اين به كه سخنگوست اين و است

 براي جايي ايتوانسته، آنگاه، يافتي را خود اگر كه. بود «خود» يافتن «تو» «گفتن نه» اين لذا

 .بيابي صحيح تفكر استقرار

 در كه فضايي به توجهز هوا مواظب لذا(، محيط به توجهز  نخوري غبار و گرد كه كن توجه

 يا؟، پاك و است صافز است ونهچگ، آن كه ببين درست و كن باز را چشمت، باش( هستي آن

 ؟(.غبار به آلوده

 عدم، داردمي نگه را،( روزت در، معنادادنت و اوج عامل اين، زاتروزه كه ديگري عامل

 كنترل، عامل اين لذا. است( غير به تمايل كنترلز ديگري با( غري ه اين تنظيم و كنترلز   آمي ش

 توان، شود كنترل ترينقوي اگر و، ناپذيرسيري و است غراي  ترينقوي از آن كه كند شهوت غري ه

 .است نفس هواي نمود، شهوت حالت كه. داشت خواهي را بقية بر سلطه

 عدم» و «اراده ضعف» عارضة آن كه، است( زن در استشهاءز استمناء ديگر هايندادنانجام از

 را حرام اين خود بر و نده انجام را انحراف و غيرطبيعي ارضاي اين خود با، است «روحي تعادل

  1.ايشده بودنت النفسضعيف به معترف، كني چنين اگر كه مكن تحميل

 كه، مشو روزت بر وارد آلوده و نمانباقي جنابت بر(، روزه عرفان شروع نقطةز صبح اران تا* 

 بنيان به رسيدنآسيب ازدواج، به تمايل عدم شدن،سردمزاج باعث زنان، در مخوف، انحراف اين رواني و جسمي عوارض . از 1

 شدن،ترسو  قبيل از. گياردمي جا بر فراواني ايهآسيب مردان در و شده...  و همسر با جنسي روابط سوء اثر بر خانواده

...  و اعصاب ضعف مزمن، اراده ضعف مداوم، ندامت ااساس واماندن، گراشدندرون
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 يكن چنين اگر كه 1.كن غسل، ورود از قبل، پاكيت براي لذا، خواهدمي پاك حالت، روزه به ورود

 قسمت در كه است دروني مطلوب محيط و شرايط ايجاد همان. زايكرده مطلوب را درونت محيط

 .(گرديد مطرح قبل

تربیت دینیروش . 11-2-2

مفهوم. 1-11-2-2

هسيتند وليي فراگييران ييا فرزنيدان خيود را  مذهبي ،ها و مربيان و معلمانبسياري از خانواده

ولي هويت او التقاطي و بر مبناي دستورات  بودهرد مذهبي كنند. يعني شخصيت فتربيت ديني نمي

شيود و آن يابي نشده است. با تربيت ديني به طور واقعيي، تربييت انسياني ميسير مياسالمي شكل

باشد و بيه آن بسييار سيفارش اجمعين ميعليهماهللتربيتي كه مورد نظر و مطلوب قرآن و ائمه سالم

ند، تربيتي ديني است.انموده

شود؟تربیت دینی چگونه حاصل می. 2-11-2-2

عقييدة و در تربيت ديني شالوده و تاروپود و مبناي برنامه تربيتيي، فقيط نگيرش توحييدي  .1

باشد.توحيدي به طور كامل مي

كنند و عقيدة توحيدي نيي  معرفي مي ائمهقرآن و نگرشي است كه  ،نگرش توحيدي كامل

 نمايند.ارائه مي اطهارائمه و  قرآني است كه يبايدها و نبايدها

اساس زيست طولي و عرضي مربي و فراگيير  الزم استتوحيدي عقيدة نگرش توحيدي و  .2

و خانواده باشد.

 باشد.ميهاي تربيتي، نگرش و عقيده توحيدي كننده در موضع تربيتي و روشعامل تعيين .٣

 باشد.توحيدي مي نگرش و عقيدة ،اساس ارزشگذاري و تعيين كنندة اهداف .٤

تفكر صحيح بر مبناي نگرش و عقيده توحيدي مفهوم و عينيت يافتيه، بيدون آنيدو كسيب  .5

 نمايد.. غسل، االت مطلوب رواي و رواني و عصبي ايجاد مي 1
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 باشد.ايمان و اخالق حسنه ميسر نمي

شود. ليذا عمل مي ائمهو تربيت ديني فقط به دستورات و انتظارات قرآن در در مجموع  *

و ترقي و تكنولوژي برخوردار باشد،  دشر اند ازتوي كه داراي تربيت ديني شود، نه تنها مياجامعه

شود، در نهايت آنچه كه از تربيت ديني نصيب فرد و بلكه انواع مفاسد و انحرافات در آن كنترل مي

جانبيه اسيت. خانواده و اجتماع و مربي خواهد شد آراميش و سيعادت واقعيي و خوشيبختي همه

ي جهت امليعهمچنين و  ماندگي آنانعلل عقبهاي ديني، اسالمي و تربيت ديني راه گمشدة ملت

 گردد.تي محسوب ميياني در جوامع غربي و صنعياي انسيهل و ارزشيائيكسب فض

 عام های تربیتیروش .3-2

 بيشتر ناظر به اصالح، ايجاد يا محو يك رفتار است.

 اثر شوند.ده و يا بيگذارند ولي با تغيير شرايط، ممكن است تأثير آن كم گرديها زود اثر مياين روش

 شود.بكار برده مي زدن فراگيرمسواكخواندن يا درسمانند بكارگيري روش تشويق كه براي 

 «پاداش»، «ت جید»، «اع ال تشویق». روش 1-3-2

 تربيت است.الزمه  تشويق *

ها زاعم از تشويق زباني، احترام بيه شخصييت افيراد و درك آنيان و الف( كاربرد انواع تشويق

 ترين حد آن است( از مل ومات تربيت است.داء جواي  كه پاييناه

استفاده به موقع از تشويق، در نظرگرفتن عامل زمان و مكان در آن، به كياربردن ميي ان الزم و 

شيدن روحييه رعايت شرايط سني در تشويق باعم ايجاد اطمينان دروني در افراد، همچنيين حاكم

 گردد.وند تربيت مينشاط بر فرد و ترغيب فراگير در ر

بنابراين مربي و معليم الزم اسيت بيراي تغييراتيي چيون: كياهش، رفيع، جليوگيري، ايجياد و 

 استفاده نمايد. تربيتداري و تقويت رفتارها از تشويق به عنوان عاملي مؤثر و ضروري در نگه

ب( همچنين عامل مهم ديگر تمجيد و توجيه بيه فراگييران اسيت، تمجييد، وصيف عاميل و 
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نمودن به فراگير و رفتارهيايش ضعي است كه جنبة پذيرش و تأييد مربي را داشته باشد. با توجهمو

او را مورد تمجيد، تعريف و تحسين قرار داده، نتيجه اين توجه و تمجيد آنست كيه فراگيير حيس 

 كند توسط مربي درك شده است، لذا ارتكاب اعمال ناپسند را قبيح و زشت محسوب خواهد كرد.

اداش عامل و محركي است بعد از پاسم و گاهي مربي ي واليدين الزم اسيت در پياداش ج( پ

 مبالغه نموده و از اين روش استفاده نمايند.

 ...         1 « البتييييه پيييياداش

 «اند، خواهيم داد.ر از آنچه عمل كردهاند، بهتكساني را كه صبر پيشه نموده

كاربردي زير انجيام  اتدر مقابل عمل مطلوب فراگير، الزم است اقدام ،در روش مبالغه در پاداش

 شود:

 دادن پاداش بيش از عمل و استحقاق فراگير. .1

 مالك قراردادن اعمال برجسته و شاخص، براي اعطاء پاداش. .2

 ها.ناديده گرفتن ضعف .٣

 شود:ي كه از اين اقدامات حاصل مينتايج

 ايجاد انگي ه و رغبت در فراگير. (الف

 ايجاد تالش در فراگير براي اصالح خود و انجام عمل بيشتر و بهتر. (ب

 شدن مربي در نظر فراگير زپذيرش(.مطلوب واقع (ج

 ترين نتيجه(.ماندن در راه تربيت زمهم (د

 «استفاد  از مقررات». روش 2-3-2

است كه مربي با ايجاد جيو مطليوب در  اينهاي مقابله و اصالح مشكالت رفتاري ز راهيكي ا

كالس، قوانين و مقرراتيي را در نظير گرفتيه و آنهيا را تبيديل بيه اصيل نميوده و بيا تشيويق بيه 

                                                           

 96. نحل/1
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كردن فراگيران و ترغيب آنها، اصالح تدريجي حاصل نماييد. در زمينيه كياربرد مقيررات و رعايت

ه اين موارد ضروري است:قوانين، توجه ب

 وضع مقررات به طور گويا، كوتاه، ساده و مثبت. .1

.تفهيم مقررات و اعالم يا در معرض ديد قرار دادن آنها .2

 فراگيران در وضع آنها. مشاركت .٣

«ایجاد رفتار تاز ». روش 3-3-2

تفاده نمود.هاي مبنايي و اصولي بايد اسهاي تازه معموالً از روشبراي ايجاد رفتار *

:كردتوان استفاده ميني  ها از اين روش

 :()الگوئي الف( اقليد و سر نق

كارآيي بيشتري دارد. در اين  (بويژه در كودكانبراي تربيت رفتارهاي ساده و اوليه، زاين روش 

شود و روش، الگويي شاخص شده و آن با رعايت شرايط و بطور مطلوب، در محيط فرد، وارد مي

پس از تكرار رفتيار مطليوب، آن رفتيار را  ، كهكندبا مشاهده رفتار الگو آن را عيناً تكرار ميفراگير 

 بايد تقويت نمود.

پردازد كيه مفييد تشيخيص داده مربي به تقويت اج ايي از رفتار فراگير مي افمي  پاسخ: ب(

 كند.شود و به اج اي نامربوط توجهي نمي

رد نظر را در فرد ايجياد كيرده، سيپس رفتيار ميورد نظير ابتدا اج اي رفتار مو دادن:ج( شمخ

 باشد.هاي پازلي مربوط به اين روش مي. بازيزمانند آموزش نماز( شود.دهي ميشكل

اند و تركييب آنهيا انتخاب رفتارهايي كه قبالً در خ انه رفتار فرد وجود داشته كردن:د( زنجيره

ر.تبا يكديگر و ايجاد يك رفتار جديد و پيچيده
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 1«:افزایش رفتار موجود». روش 4-3-2

 :هاي ريل استفاده كرداز راه توانمي اف ايش رفتار موجودبراي 

روش تقويت مثبت يعني اينكه بعد از پاسيم، محركيي وارد شيود و آن  :«اقوي   ثب »الف( 

توانيد يتواند يك پاداش باشد، اما هير پاداشيي نمكننده ميمحرك پاسم را اف ايش دهد. هر تقويت

 كننده باشد.تقويت

هاي اوليه، كيه در حضيور يعني اينكه گسترش پاسم از محرك« تعميم» «:اميز»و « اعميم»ب( 

هاي مشابه، در شرايط ديگير. بيه منظيور جليوگيري از افيراط در شود، به محركآنها پاسم داده مي

فراگير كمك نمود تيا بيين ييك  استفاده كرد، يعني به« تمي »توان از تعميم و يا تعميم نامناسب مي

بداند كه در مقابيل چيه محركيي باييد پاسيم  ،هاي ديگر تمي  و تفاوت قائل شدهمحرك و محرك

 مقتضي را ارائه، و در مقابل چه محركي نبايد پاسم دهد.

كردن محرك از موقعيت، به منظور اف ايش رفتار مطلوب و بير يعني خارج «:اقوي   نفي»ج( 

 شود.يك محرك بي اركننده از موقعيت خارج و يا تقليل داده مي خالف تقويت مثبت

مثال: فراگير با فردي دوست شيده و او از وي تيأثير پذيرفتيه، حركيات زشيت وي را تكيرار 

كند. مربي در اين حالت رابطه فراگير را با آن فرد قطع و در حقيقت اين محيرك را از موقعييت مي

د.كنزمدار تربيتي فراگير( خارج مي

«نگهداری رفتارهای مطلوب». روش 5-3-2

«اقوي   تناوب»روش 

و يا اف ايش يابيد، الزم  هرگاه رفتاري مطلوب و يا رفتاري تازه بر اثر تقويت مداوم ايجاد شود

والدين عامل تقويت را به تدريج كم كند، زيرا در مدار تربييت، تقوييت متيوالي ييك  -است مربي

ههاي آموزشهي و پرورشهي )اسهن ا مهارتتهأليف نگارنهده و يه 2براي توضيحات بيشتر به كتاب روش كالسداري قرآن فصل . 1

شعباني( مراجعه شود.
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پذير. از طرف ديگر اگر رفتاري براي مدتي تقويت نگردد، آن رفتيار انرفتار نه جاي  است و نه امك

شود. روشي را كه براي جلوگيري از رود يا به عبارت ديگر خاموش ميكاهش يافته و يا از بين مي

 شود.برند تقويت متناوب ناميده ميداري رفتار بكار ميخاموشي يا نگه

توان بكار بيرد. هير ييك از مي ايقوي  فاصلهاو  اقوي  نسبيتقويت متناوب را به صورت 

 بكار گرفته شوند.  تغيرو  ثاب اين انواع ني  ممكن است به صورت 

گييرد، ميثالً ، عمل تقويت پس از تكرار تعداد معيني از پاسم انجيام مياقوي  نسبي ثاب در 

اي بدهد در واقع جاي ه اگر مربي ي والدين به فراگير در ازاي هر چند مرتبه نمازخواندن، امتيازي يا

دهنده در از پيش معلوم نيست رفتار پاسيم نسبي  تغيربرنامه نسبي ثابت را بكار برده است، اما در 

دهنده، گاهي پس از انجام مقيدار شود، در اين روش، رفتار پاسمازاي چند پاسم زنماز( تقويت مي

 شود.يزيادي از رفتار و زمان ديگر پس از چند رفتار كم، تقويت م

، بجاي تعداد پاسم معيين، پيس از طيي ميدت زميان ثيابتي، رفتيار اي ثاب اقوي  فاصلهدر 

والدين در پايان هر هفته به خواندن نماز پاداش و جياي ه  -شود. مثالً ممكن است مربيقويت ميت

دن را دهد اما اگر او بجاي پايان هفته، متناوبياً در هير ييك از روزهياي هفتيه از فراگيير نمازخواني

استفاده كرده است. معموالً تأثير تقويت نسبي متغيير  اي  تغيرفاصلهبخواهد، در اين صورت او از 

اي ثابيت اي متغير، در نگهداري رفتار، از تأثير تقويت نسبي ثابت و تقويت فاصيلهو تقويت فاصله

 بيشتر است.

استفاده نمود. توانهاي ديگري هم ميبراي نگهداري رفتارهاي مطلوب از روش

ايفاصله

تقويت متناوب

نسبي
ثابت

متغير

ثابت

متغير
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 «تقلیل یا محو رفتارهای نامطلوب». روش 6-3-2

 توان استفاده كرد:ها ميبراي اين هدف از اين روش

رفتارهاي نامطلوبي را كه به هر دليل در فراگير شكل گرفته شيده اسيت بيا  :«صا وشي»الف( 

 ...(ها، پاداش و وند زبا انواع تشويقتالش مربي تقليل و يا به كلي از بين بر

شيود. رفتار مطلوبي كه مغاير با رفتار نامطلوب اسيت تقوييت مي «:اقوي  رفتارااي  غاير»ب( 

نخواندن نماز عادت كرده است، هر وقت كه راسيت بگوييد صحيحمثالً فراگيري كه به دروغگويي و يا 

يييا  گيييرد. امييا در مقابييل دروغگييويي ونميياز بخوانييد بالفاصييله مييورد تقويييت قييرار ميصييحيح و يييا 

 نارضايتي شود. ، ابرازنخواندن نمازصحيح

گياهي اوقيات ايين روش كياربرد ميؤثري دارد در ايين روش رفتيار  «:اشباع»يا « سيري»ج( 

شود تيا براي مدتي تقويت مي (نامطلوب زاصرار بر مصرف يك نوع خوراكي مانند كمپوت آناناس

نيرومندي آن شده، پس از ميدتي فيرد  اين تقويت، موجب كاهش فراواني يا كه معموالً گردداشباع 

داراي عيوارض جيانبي نيامطلوب معميوالً رسد. ايين روش بير خيالف روش تنبييه، به سيري مي

 باشد.نمي

البته به اين نكته مهم بايد توجه كرد كه در اين روش، يك رفتار مطلوب بايد جيايگ ين رفتيار 

 .نامطلوب شود

ك بي اركننده و عامل نامطلوب بالفاصله پس از يك در اين روش، معموالً يك محر «:انبيه»د( 

 يا ترك و محو رفتار نامطلوب گردد. ،پاسم نامطلوب، يا عمل ناهنجار، ارائه شده تا موجب كاهش

كردن فراگير از زشتي كاري كه انجام داده است. تنبيه و مجازات براي توقيف، آگاه ادف انبيه:

س، پياداش كيه بيراي تحرييك و اكتسياب و ايجياد هاست به عكيكنترل و جلوگيري از نامطلوب

 رفتارهاي مطلوب است.

شخصيت مربي، شخصيت فراگيير، روابيط مربيي بيا  عوا خ  ؤثر در انتداب چگونگي انبيه:
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 فراگير، روابط مربي با ديگر افراد آن محيط، مي ان سن و نوع فراگير.

ي باييد انتخياب شيود كيه بيه آنهيا انوع و شيوه بكارگيري تنبيه بگونه ،مورد 6با توجه به اين 

 آسيب وارد نشود، گاهي عوارض تنبيه غيرقابل جبران است.

 از تنبيه بدني بايد پرهي  نمود. انبيه بدني:

َ  :قال علي  ْب َّْضَ ال ی 
ْ اْه  َو  هو و  َو  هو جو  1 ْل َظ ال ی 

  سائخ  ورد اوجه در انبيه:

 تأمين آنها.. توجه به نيازهاي فراگير كه عامل رفتار نامطلوب شده و 1

 هاي فردي. . تفاوت2

 هاي مثبت.. استفاده به ندرت تنبيه توسط مربي و پس از استفاده از روش٣

 . هنگام خشم اجتناب شديد مربي از تنبيه، ٤

. تفهيم علت تنبيه زكه معموالً علت تنبيه، دور شدن فراگير از اهيداف تعلييم و تربييت و ييا 5

 شوند(رات و توقعات مربي و يا والدين، محسوب ميعدم انجام وظايف، تكاليف، انتظا

معموالً تنبيه آخرين طريق تربيتي است. چرا كه عدم رعاييت ميوارد فيوق توسيط مربيي ي  *

گيري، دورشيدن، تنفير و مبيارزه گيرايش والدين، ممكن است فراگير ي فرزند را به سكوت، كنياره

بيني نيسيت، زييرا در بسيياري از مواقيع پيشدهد. در مجموع آثار و عواقب تنبيه مثل تقويت قابل 

زدن آن گردييده و رفتيار تنبيه، باعم محو رفتار فراگيير نشيده، بلكيه ممكين اسيت سيبب واپيس

اي را از خود بجا بگيذارد. البتيه تري جايگ ين رفتار تنبيه شده، بشود و رفتار پرخاشگرانهنامطلوب

 نبيه استفاده كرد.اين هشدار به اين معني نيست كه هرگ  نبايد از ت

 انبيه صحيح از انرااي ي   ربي اس . *

دادن رفتاري نامطلوب از دريافت تقويتي زماننيد مربي، فراگير را به خاطر انجام «:كردن حروم»اا( 

                                                           

 114ص  ،23ج االنوار، بحار .1
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دارد( محبت، توجه، پول توجيبي و بطور كلي چي ي كه براي فراگيير اهمييت دارد و آن را دوسيت ميي

 ن كردن فراگير از كالس زاگر فضاي كالس براي فراگير مطلوب باشد(سازد. مثل بيرومحروم مي

كننده بخياطر رفتيار نيامطلوب اين روش يعني كسركردن مقداري از تقويت «:كردنجريمه»و( 

كيردن از آموزشي، كممانند: كسركردن نمره از فراگير به علت عدم رعايت مقررات كالس يا محيط 

.پول توجيبي و...

اگر فراگير، حقوق، امنيت و وحدت محيط را به مخياطره انيداخت يكيي از  «:زوااعمال ان»ز( 

هياي نمودن فرد است و مهم اينكه براي استفاده از آن باييد بيه تفاوتهاي مقابله با آن من ويشيوه

 فردي توجه نمود.

 توجه به زشتي عمل خود كه او را مستوجب كيفر ان وا كرده است، رفيع  حاسن اعمال انزوا:

 عامل مخل از محيط، رفع حالت تعرض و تنش دروني بر اثر دوري از محيط و جمع.

بريدگي از محيط زبيويژه خيانواده( و طردشيدن و فيرار، حاليت تعيرض   عايب اعمال انزوا:

شدن. پس از وصول به اهيداف شدن، به رشد اجتماعي فرد توسط محيط، خلل واردشديدتر از قبل

پيوند دهد. ليذا  و فرد سومي بايد واسطه شده، فرد را به محيط، برگرداندروش اعمال ان وا معموالً 

.باشدميوجود فرد سوم زكه خود از عوامل تربيتي است( در اعمال ان وا ضروري 

«توجهی به رفتار نامطلوببی». روش 7-3-2

گرفتن اعمال و حركيات غيرحياد ماننيد رفتارهياي عيادي و معميولي. بعضيي رفتارهيا ناديده

اند و در طبقه خطيا امطلوب هستند ولي ناهنجار نيستند و هنوز به مرز رفتارهاي غيرعادي نرسيدهن

و اشكال و اشتباهند و نه در طبقه انحيراف و شكسيتن هنجارهياي اجتمياعي، و بيه مرحليه ضيد 

 اند.ارزشهاي فكري و فقهي نرسيده

آسييب « هياحسين و قبح» شدن به تكرار شده و بيهگاهي توجه به اين رفتارها، باعم حريص

رسانده، ممكن است تثبيت شوند، در اين حالت ضمن ناديده گرفتن اين نوع رفتارهيا، الزم اسيت 
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 . زاستفاده از روش عفو(هاي دروني پرداختبه تقويت تفكر صحيح، اصول ارزشي و انگي ه

 مربي الزم است در اين روش به چهار نكته توجه داشته باشد:، در مجموع

 زروش مبالغه در عفو(ناديده گرفته شده و اغماض گردد. الت، اشتباهات و خطاهاي فراگيراشكا .1

سريعاً نسبت به خطا مجازات صورت نگيرد، بلكه به فراگير فرصت داده تا به اشيتباه خيود  .2

 پي برده و نسبت به اصالح و رفع آن اقدام نمايد و در حقيقت زمينه براي تربيت دروني مهيا شود.

تقويت تفكر صحيح گردد زچرا كيه منشيأ  يعني .رفع اشكال شود ،من بررسي علت رفتارض .٣

 اشكال در اين رفتارها را معموالً بايد در تفكر صحيح جستجو نمود(.

العمل مربي نبايد مساوي و برابر رفتارهاي فرد قرار گيرد و مربي و واليدين عمل و يا عكس .٤

ننمايند و به هر گونه تغيير، پيشرفت و تحرك مطلوب فرد پاسيم  اشتباه، مجازات اولينفراگير را با 

و نسبت به بعضي از رفتارهاي نامطلوب واكنش نشان دهيد يعنيي اينكيه مربيي بيا  شدهمثبت داده 

كمتر از رفتيار مجيازات كنيد( و نيه بيا و پاداش داده  ،فراگير با فضل برخورد نمايد زبيش از رفتار

ان رفتار پاداش و مجازات نمودن و ظلم يعني كمتر از رفتار مطلوب عدل و ظلم زعدل يعني به مي 

 .(داده شودپاداش 

در پايان اين قسمت الزم است يادآوري شود كه براي جلوگيري از رفتار نيامطلوب معميوالً از 

سياختن »، «سياختن ظياهر»هايي چيون شود. همچنين روشهاي مبنايي و اصولي استفاده ميروش

 ت بعد ركر خواهد شد، ني  براي اين هدف تربيتي كاربرد دارند.كه در قسم« باطن

 1تربیتیخاص روشهای  .4-2

 شوند.ها معموالً در محدودة يك رفتار مشخص، انتخاب و بكارگيري مياين روش

 «ساختن ظاهر». روش 1-4-2

د مانني. هاي تغييرات دروني و باطني اين است كه از ساختن ظاهر اسيتفاده شيوديكي از روش

                                                           

 برگرفته از كتاب نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ه دكتر خسرو باقري ه با تصرف و تلخيص.  1
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لباس زبرهنگي ي پوشيدگي( و آرايش مو و صورت زفرهنگ اسالمي ي فرهنگ غربيي( كيه بير نوع 

 و يا ركر زباني كه بر درون تأثير گذار است. ،احساسات و درون اثرگذار است

شود ماننيد: مييابي درون و باطن انسان تغيير يافته، شكلاين است كه ساختن ظاهر، دستآورد 

زدن، كليه اعمال و آداب و معاشرت اگر به شيكل خيوب و صيحيح خوب حرف مواظبت بر نگاه،

 گذارند.شدن فرد اثر ميتنظيم شوند در مؤدب

اين اصل كاربرد زيادي دارد. نوجواني،در دوران كودكي و تا پايان دوران ادوار، بويژه در همة 

دروغ بد است، لذا دروغ نگو و راست بگو

وش، انواع رفتارها و گفتارهياي فراگيير بطيور مطليوب و صيحيح تنظييم در مجموع در اين ر

شود، يكمياه ميشوند تا پس از مدت زماني، درون فرد زافكار و عقايد و نگرش او( ني  مطلوب مي

 ماه مبارك رمضان تمرين براي اين منظور است. ةروز

غيرمسيتقيم  ،و بيراي سياختن درونبيوده، روش مسيتقيم  ،براي سياختن ظياهر ،اين روش *

شود.محسوب مي

شدن ركر بر زبانجاري. 1

در فكرركر شدن جاري. 2

بر قلبركر شدن جاري. ٣

. كاربردزعمل(٤

انطباق هر سه 

ركر مؤثر

باطنظاهر

يابي تفكر صحيحشكل ظارت بر رعايت آن توسط والدين و مربين

تقويت و يا ايجاد عفت  رعايت حجاب قرآني
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كمك نمود. البته بايد مواظب بيود « ساختن ظاهر»توان به در اين روش با تشويق و ترغيب مي

بودن عميل و خواهي و يا عادت پيدا نكند، بهتر است فرد را نسبت به مطلوبكه پاداش حالت باج

 فوايد آن توجيه نمود و به او بينش داد.

شود.زياد استفاده مي ،در علم اخالق و تهذيب نفس ،«رساختن ظاه»از اين روش  *

پذير اس :كاربرد اين روش به اشمال  دتلف زير ا مان

«القين به نفس»روش  الف(

بيوده و از حييم سيلب و ايجياب  «فعليي قولي » ،«فعلي»، «قولي»ن روش داراي سه ج ء ياي

گردد.مطرح مي

پرهي  از ن اع با مردم و پرهي  كردن( مانند: نفي يا نهيزتلقين مدر تلقين قولي از جهت سلب ي 

در اين روش تربيتي، وادارنمودن خود به سيكوت در مواقيع ني اع، محيور  زورگويي به ديگران.از 

 باشد.عملي مي

أثير يامطلوبي اسيت كيه در درون تييفعل ننمودن جنبة سلبي، هدف، محواز لي يدر تلقين فعي 

.نرفتن راهتكبر با  مثل گذاشته است

 ا.انجام ندادن نماز به قصد رضايت غير خد ؛سلبي از جهتتلقين قولي ي فعلي ي در 

يا اينكيه بخيود گفتيه و ت يرنمودن فراگير به تلقين مثبياب، اميجنبة ايجي در تلقين قولي و از 

و هنگييام  هاي مختلييفحنهير خداونييد در صيييييينمودن ركارييجيي ماننييد: «تييوانم.ميين مي»شييود: 

شدن و بروز حاالت شهواني و يا حاالت منفي ديگر، ركر گفتن و استفاده از آن با توجه بيه سهوسو

.ابتال و نياززمينه مورد 

قولي

فعلي

قولي فعلي

سلب

ايجاب
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ثبات، بر جوارح و ظياهر فيرد جياري بدون فعل مطلوب ، جنبة ايجابتلقين فعلي و در در ي 

كردن در ركير و تبياكي شود تا در وي تثبيت شده، پايدار گردد مانند: با تواضع برخيورد نميودنمي

 مصائب.

شيدن خم ادن زقييام(ايست ،فرازهاي نمازبايد گفت  ،و از جهت ايجاب فعلي -تلقين قوليي در 

، تلقيين قيولي اسيت و در نماز مثالً ركر تشهد ي و فعلي است.لي از تلقين قواآميختهزركوع( و ... 

 قين قولي ي فعلي است.باشد و كل تشهد تلمينشستن در پيشگاه خداوند تلقين فعلي 

هنگيامي از آن باييد اسيتفاده نميود كيه براي فراگير اين روش براي خودسازي مفيد بوده و  *

در جمليه  ،بهتر است قبل از پيام اصلي ،زمينه براي پذيرش تلقين وجود داشته باشد و در مكالمات

تيواني صيحيح آيا مي« »ويي؟تواني زيبا سخن بگآيا مي»بكارگيري شود مانند:  «تواني؟آيا مي»لفظ: 

 «نماز بخواني؟

 «احميخ به نفس»روش ب( 

تا پس از تكرار آن، درون به كنتيرل  ،است بطور مداومبه فراگير در اين روش، واگذاري عمل 

نوعي عدم تمايل و اكراه دروني در فرد نسبت بيه ييك موضيوع خياص، وجيود كه  زمانيدرآيد. 

مربي اعمالي را به طور مداوم به فيرد ن در فرد فراهم نباشد، داشته باشد و در حقيقت زمينة خواست

رغبيت  اوفرد تحت كنترل در آمده و به ميوازات كنتيرل، در  ،نمايد تا بعد از تكرار عملواگذار مي

ل گرسنگي در انسان وجيود نيدارد اميا تحمّميل به  ،روزهتمايل به معموالً  ايجاد شود. مانند روزه.

و ييا  گنياه و آليودگي نيفتيد سان توان كنترل نفس خود را يافته و در ورطةروزه وضع گرديد تا ان

كيه باييد آن را بيه شيكل  خواندمانند: نماز صبح يا اول وقت كه فراگير به آن عقيده دارد ولي نمي

 مناسب به او تحميل نمود.

اسيتفاده تحميل روش از توان و بر عقيده، افكار و ايمان نمي بودهاين تحميل بر اعمال  دامنة *

و توان آن را بر فرد تحميل نمود. پس از ايمان آوردن، بدون عقيده به نماز نمي به طور مثال، نمود.



   )تعلیم وتربیت اسالمی )چیستی؟ چگونه؟   

129

در ميدارس ابتيدايي و راهنميايي ماننيد:  گيردد.عميل عرضيه شيده و تحمييل مياعتقاد به نمياز، 

ن شيوند و ييا بيردن خواننيد، نميازخوابرگ اركردن نماز جماعت، تا افرادي كه در خانه نمياز نمي

 .رفتن گردداهل مسجدفراگير به مسجد براي اقامه نماز تا 

يل، مطلوبيت دروني نسبت به عمل را از بين ببرد، از آن نبايد استفاده مدر اين روش اگر تح *

كرد چرا كه ممكن است، فرد تغيير جهت كلي داده و به ضيديّت برسيد. ماننيد: بعضيي مربييان و 

زقبل از تشكيل نگيرش و عقييده( فراگيير و فرزنيدان رفتارها بي كه بر اثر تحميل هاي مذهخانواده

شيدن، تحمييل ديگير سازند. هنگام دعا و عبادت پس از خستهميو ... ضد دين تفاوت، بيخود را 

باعم زدگي شده و روحيه نشاط  ،هاي زيادجاي  نيست. گاهي هنگام دعا و زيارات، صرف ساعت

بيراي  ،اين دعا و زيارت ديگر محرك نخواهد بود. يا بردن كودكان ،از بين رفته اولية دعا و زيارت

در جلسات مذهبي ب رگساالن. ،مدت طوالني

 1«ساختن درون و باطن»روش . 2-4-2

در اين روش سعي مربي بر آن است كه طرز تلقيي فيرد همانگونه كه در فصول قبل تبيين شد 

. آنچيه ظاهر شيود اوبه موازات آن رفتارهاي متناسب با تغيير نگرش از تا  دگرگون كردهرا از امور 

است كه مربي به دادن عليم اكتفيا نكنيد كيه آنچيه اين مد نظر قرار گيرد،  الزم استدر اين روش 

هاي مبنايي ديني آمده است.مشايه مطالب اين قسمت قبال در مبحث هويت و شخصيت و روش. 1

ساختن ظاهر

تلقين به نفس

تحميل به نفس

. قولي1

. فعلي2

فعلي-. قولي ٣

سلب

ايجاب

سلب

ايجاب

سلب

ايجاب
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 ، ايجاد نگرش است نه دادن آگاهي صرف.خواهد شد رفتارهادر باعم تغيير 

شود. اگير ظياهر اشيكال دارد زگفتارهيا خيوب و در مجموع تغيير باطن، باعم تغيير ظاهر مي

شيود، ...( عليت را باييد در درون جسيتجو كيرد زرنيگ نيستند، حجاب ايراد دارد، فساد ديده مي

 دهد از سرّ درون(.رخساره نشان مي

موضوع بسيار مهم اين است كه اين روش با روش قبلي، ساختن ظاهر، موازي هيم هسيتند  *

بايد در جاي خيود اسيتفاده نميود و ايين دو روش در تربييت كياربرد  و نه مخالف، و از هر كدام

زيادي داشته و مفيد هستند.

 الزم به ذكر اس  در اين راستا سه نظريه  هم وجود دارد:

فقط ظاهر و رفتار بايد مورد پسند و مطلوب شوند و بيشترين تالش طرفداران اين  نظريه اول:

ادن رفتارهاست و در صورت غفليت از درون معميوالً فراگيير دنظريه به ظاهرپرداختن و زيبا جلوه

 يابد.هويتي و كسب لذات و ... گرايش ميبه: نفاق، بي

ظاهر، هر طور كه باشد مهم نيست، رفتار بر هر شكلي كيه باشيد اهميتيي نيدارد،  نظريه دوم:

د كيه در ايين حتي در عمل فسادي هم بود اشكالي ندارد، مهم اين است كه فقط باطن، باصفا باشي

شيود، و ييا كند، يا اينكه، فرد التقاطي ميحالت، پس از مدتي، فساد ظاهري، درون را هم فاسد مي

 هاي صوفيه و دراويش و ...(رود ز  ضاللت، مانند: سيره و شعار فرقهدر نهايت راه را اشتباه مي

اليت اسيت كيه به هر دو بايد پرداخت و با طرح و برنامه مشيخص و در ايين ح نظريه سوم:

 شود.تربيت انسان كامل مي

جزء دارد: 5راي ساصتن درون و باطن اين روش ب

 بينش در مورد نظام هستي الف(

 بينش در مورد دنيا ب(

بينش در مورد حقيقت انسان ج(
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 بينش در مورد تاريم انسان د(

بينش در مورد مرگ و پس از مرگهي( 

«سازیفریضه»روش  .3-4-2

بيودن حكيم باعيم برخوردار است. ال امي «رعايت شرايط»و  «بودنال امي» ةفريضه از دو جنب

باشيد و از آن رو كيه واجبيات هميشيگي و مداومت بر عمل شده و هيدف آن تربييت عميوم مي

شود و شرط پذيرش عمل، حسن عميل شرايط باعم محافظت بر عمل ميهستند، رعايت همگاني 

شوند.در فرد ميسن رفتارها و تربيت حاست. اين دو جنبه به موازات هم باعم 

باشد:در نمودار ريل مشخص مي :مثال در مورد نماز

 

 حو شاكله نا طلوب( +از واقعي )ايجاد شاكله  طلوب نم

سال   باطن با نماز ايجاد ظاار  طلوب

 + حافظ  بر نماز)عمخ( )عمخ( داو   در نماز

 كندايجاد فضاي دروني  ي صواندن دائمي نماز = ايجاد عاد 

شدن  فاايم نماز() انند دروني
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محافظت از واجبات             نمودن بعضي دستورا فريضه مداومت بر واجبات              

 كردن مستحبات مؤكدي نظير:زمانند: در برنامه خودسازي مل م

، كارخاص، روزه مستحبي و...(روزدر شبانهيا چند دقيقه ضو، تالوت يك ح ب نماز شب، و

«محاسبة نفس»روش . 4-2-2

صحت گفتيار، نييات، اعميال و رفتيار خيود را ميورد بيازنگري قيرار  ،در روش محاسبة نفسفرد 

ابي اسيت دهد. اين بازنگري اگر به عنوان محور زيست روزانه قرار بگيرد، فرد هميشه در حال خوديمي

 .دن در زيست روزانهيشودفراموشي و موفقيروج از خيم و تربيت است و خياز تعلييو اين نقطة آغ

بازنگري در اعمال است. در محاسيبة نفيس ميالك محاسيبه با هدف اصل وجود نماز و روزه 

بيا دخاليت دادن او در زنيدگي و انجام اعمال براي او  اعمال به نيت تقرب به او. متقواست و انجا

اسيت و بيه پاييان بيردن ييك  دوام عمل ،رساند. مالك ديگرمي حسن عملنيت صادق، فرد را به 

مرار بخشيد و از آنجيا كيه تشود فرد عمل نيك خيود را اسيحسن عمل و دوام آن باعم مي عمل.

مالك و مبناي آن تقوي است، استمرار درعمل و كثرت آن براي فرد دوري از خطا را نيي  حاصيل 

از  الزم اسيتدر اين راستا و به ميوازات كثيرت عميل، فيرد  شود.هايتاً تربيت حاصل مينموده و ن

هاي خود را كم نبيند.ها پرهي نموده و بديزيادشمردن خوبي

همگاني

ال ام براي حفظ فريضه سازيفريضه

 ي رفع موانع انجام آن1

ي انجام در زمان خود زنماز اول وقت(2

ي عدم كوتاهي٣

هميشگي

تربيت عموم

ال امي بودن 

آن

 حسن عمل   شرط پذيرش عمل رعايت شرايط

زمانند رعايت شرايط نماز و روزه(

مداومت برعمل    +    محافظت بر عمل

وجوب فريضه
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ا اّلَِل ... ٍد َو اتهُقو َمْ  َْلَ ٌس َما َقه ْ ق  ْر ت َ و ظ  ي ْ ا اّلَِل َو تْلَ س بايد بنگرد تا...تقواي الهي پيشه كنيد، و هر ك 1... َاتهُقو

براي فردايش چه چي  از پيش فرستاده؛  و تقواي الهي داشته باشيد ... 

ه َيْوٍم   :  كاظمامام  َسهو ُكو ْ ق  احَ ْب ت َ ا ََمْ َِلْ يو َس ََمَ ْ نيست از ما، كسي كه هر روز به حساب خود 2َْ

رسيدگي نكند.

18اشر/. 1
453، ص2. كافي، ج2

بازنگري  حاسبه نفس
رفتار

گفتار

افمار

نيا 

ويا صحيح اس ؟

)اقوي + قرب(

اصالح عل ؟  صحيح نيس  صحيح اس  نگه داري و افزايش

محاسبه نفس
مالك

حسن عمل -1 تقوي + قرب

دوام عمل -2

  غفلت خوديابي + خودداني 

كثرت عمل -٣نماندن در راه

ايجاد شاكله

ديهانديدن بها كمزياد نديدن خوبي

استمرار عمل + دوري از خطا   تربيت

هاكم نديدن بدي
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«آراستن ظاهر»روش . 5-4-2

با فراگير به صورت مطلوب و آراسيته تنظييم را ل تربيتي، روابط خود در اين روش مربي در افعا

 و موجب نشاط و سيرور در فيرد شيده نمودهو رغبت صورت در فراگير ايجاد ميل  نمايد. در اينمي

 شود.پس از آن، باعم پذيرش مربي از سوي فراگير شده و بستر الزم براي تربيت فراهم مي

هاي اخالقي نظر جذاب بودن برخورد و خصوصيات و ويژگياز جذابيت مربي  روش،در اين 

( جذابيت در نظر فراگير مطرح است نه در نظر مربيز .است مطرحدر نظر فراگير 

 براي استفاده از اين روش بايد مربي ي والدين: *

الف( از نظر برخورد، روابط، آداب و معاشرت درديدگاه فرد، خوب و جذاب بنظر برسند.

اندام آنان ناهنجار نبوده و آراسته و زيبا و تمي  جلوه كنند.ب( ظاهر و 

«تزیین کالم»روش . 6-4-2

شخصيت و هويت او  نمودِهمچنين مربي وسيله و اب ار افعال تربيتي  اوست و و ادبيات كالم 

 براي فراگير. كالم مربي نه تنها وسيلة افعال تربيتي است بلكه وسيلة رسيدن به اهيداف بودنو الگو

 :، كالم مربي الزم است از دو ويژگي مهم برخوردار باشدنكته با توجه به اين باشد.ني  ميتربيتي 

. در و پيذيرش شيودنمايد زيبا جلوه فراگير  نظر درو  ودهكالمي بگويد كه اثربخش بمربي  .1

شيود. زيبا براي اثرگيذاري زيبيا در فراگيير اسيت و باعيم حركيت فكير در وي ميحقيقت كالم 

 انطور كه خداوند ت يين كالم را در قرآن كريم بسيار به كار برده است. زبا ايجاد سؤال و ...(هم

. استراتژي مربي در انتخاب نوع كالم عيالوه بير آنكيه در آن خوشيايند بيودن فيرد رعاييت 2

شود، بايد با توجه به اهداف تربيتي او تنظيم گردد. زدقت شود(مي

«توبه». روش 7-4-2

  بازگن . اوبه يعني

اي به گاه ارتكاب معاصي و گناه، پشيمان و از آن تائبند و خداوند ني  آنگاه كه بنده به زشتي ده
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وب.التّاب است و قابلپذيرد و او توّ شود، توبة وي را ميعمل خود واقف مي

 توان اقتباس نمود: از مفهوم لغوي توبه براي تعليم و تربيت فرد دو نكته را مي

 شت مربي به سمت فراگير هنگام خطا و انحراف و همراه هميشگي او بودنالف( بازگ

 دادن فراگير به سمت مسير اصلي و رهانكردن اوب( بازگشت

 باشد:در اين روش پنج  وضوع قابخ طرح  ي

مربي و والدين به فراگير توجه كرده و ارتباط خيود را بيا وي قطيع ننماينيد بيويژه ارتبياط  .1

 عاطفي خود را.

كردن وي نسبت به زشتي رفتارش، بدين منظيور كيه رفتن او به سمت فراگير به منظور آگاه .2

زشتي عمل را به او نشان داده و عواقب آن را براي وي تشريح كنند.

 فراگير را به مسير برگردانده و از تكرار عمل جلوگيري نمايند. زيعني برقراربودن ارتباط تربيتي( .٣

ير، قبول خطا و عذر نموده و رابطه مربيي و واليدين بيا وي همچيون قبيل پس از بازگشت فراگ .٤

 باشد.

مربي ي والدين پس از بازگشت، فراگير را سرزنش و مالمت ننمايد. . 5

«تبشیر»روش  .8-4-2

ر. قرآن در آيات ر. پيامبر اكرم زص( ني  يك مربي است و مبشّخداوند مربي مطلق است و مبشّ

رداخته است. معلم ني  چون يك مربي اسيت، مبشير اسيت. الزم اسيت در زيادي به اين موضوع پ

گيردد و محور تربيت فراگير زبايدها و نبايدها( ايجاد تكليف نموده كه آن باعم كراهيت نفيس مي

 كراهت نفس عدم رغبت در فراگير را در پي خواهد داشت.

پذيرش تربيت گرديده، بايد به  حال، فراگيري كه بايدها و نبايدها و تكاليف را پذيرفته و آمادة

بشارتي پاداش داده شود تا تمايل و رغبت او در طي مسير تربيت اف وده شده، به طيي مسيير امييد 

پيدا نمايد.
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بشارت فراگيران بايد متناسب با مي ان درك و فهم آنها باشد، همانگونه كه خداوند ني  متناسب 

شير قبل از انجام اعمال تربيتي و يا همراه آنها است و اثير نمايد. تبها آنها را تبشير ميبا درك انسان

االثر و سيريع ،و در برابر انجيام عميلاست آن عميق بوده به خالف تشويق كه معموالً بعد از عمل 

ميدت ها باييد عينيي، مشيخص و كوتاهو بخاطر عمل در گذشته است، در سنين كم بشيارتبوده، 

 مدت. زمانند وعدة بهشت(و بلندد و در سنين ب رگسالي مفهومي نباش

 «تعلیم حك ت». روش 9-4-2

مربي الزم است ابتدا نيروي عقل فراگير را بيا وقيايع و اشيياء و روييدادها، مفياهيم و حقيايق 

اي براي تفكر وي قرار دهد. سپس بستري فراهم آورد تا انديشة فراگير مواجه نموده و آنها را زمينه

ياه و انديشة وي به مفياهيم و حقايق مورد ارزيابي مربي قيرار گييرد. به جرييان افتد. سپس نوع نگ

هياي غير صحيح وي را به انديشه و فيكر صيحيح تبديل و در گيام بعد، مربي بيا استدالل، انديشه

نمايد. در نتيجه، از تكرار اين روند، نييروي عقيل در فيرد شيكوفا و ثابيت و بصيورت ييك نهياد 

 آيد.كارساز، درمي

 «موعظه حسنه». روش 10-4-2

اثر موعظه گاهي ممكن است باعم تشديد شدن رفتار نامطلوب و عناد و مخالفت شود و ليذا 

در تعليم و تربيت اسالمي مربي در محور موعظة حسنه يا موعظة اثرگيذار، ميواردي را الزم اسيت 

 مد نظر داشته باشد:

 شد.موعظه بايد بر مبناي عقيده سالم مربي و فراگير با .1

 مربي خود از عمل صالح برخوردار بوده و الگوي صحيح از نظر عملي باشد. .2

 فراگير از موعظه به حسن نيت مربي پي ببرد. .٣

 بيان موعظه، نرم، زيبا و مثبت بوده و متناسب با ادبيات فراگير ارائه شود. .٤

 آن از سوي فراگير گردد.پذيرش گيرد تا باعماز فراهم آوردن شرايط الزم، موعظه صورت  پس .5
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 در غير موارد ضروري موعظه در جمع صورت نگيرد. .6

هاي متعدد ديگري ني  وجود دارند كه در رييل بيه معرفيي در تعليم و تربيت اسالمي روش *

 شود:كوتاهي از آنها اكتفا مي

 «هایادآوری نع ت». روش 11-4-2

را از غفلت خارج نمايد. تا نعيم الهيي و  مربي الزم است فراگير را به خودنگري رسانده و وي

اي اسيت بيراي هاي خود را ديده و شيكر نعميت كنيد. شيكر مقدميهمواهب او و مجموعة داشتن

 مندي از آنها.ها و مواهب موجود و بهرهوري بيشتر از نعمتبهره

 «آموزیعبرت». روش 12-4-2

مون، اقيوام، تياريم و مليل گذشيته هاي پيرابه پديدهنسبت صحيح  ايجاد نگرش روش در اين

ضروري است. حاصل اين نگرش، انديشه در عمق مسائل و كشف رموز نهفته در آنهيا و دريافيت 

 آموزي است.(هاي قرآن ني  براي عبرتباشد، زداستانحقايق مي

 «تزکیه». روش 13-4-2

هيا نماييد وسدر اين روش مربي بايد توجه فراگير را به كنترل امييال و تسيلط بير هيوي و ه

باشند( چرا كه بير عقيل اثير نيامطلوب ها و ... بر خالف اين روش ميها و سريالزبسياري از فيلم

توانند آن را در تشخيص به اشتباه اندازند و فرمان به انتخياب باطيل دهنيد، ليذا ت كييه گذاشته مي

ند: عجبزكيه هميان ضامن سالمت عقل است. در اين روش مربي بايد آفات عقل را بيان دارد. مان

گيذارد(، خود برتربيني و كمترديدن ديگران است و بر نگاه فرد نسبت به خودشناسي اثير سيوء مي

 بر خالف عقل، كه كار آن ايجاد تعادل است.( ،كنندخشم و غضب زكه ايجاد عدم تعادل مي

 «هاابراز توانایی». روش 14-4-2

عدادها و توانمنديهاي فراگير را بيه او نشيان در اين روش مربي ي والدين، نهادهاي دروني، است

دهد كه در اثر آن فرد در خود احساس ع ت خواهد كرد و در نتيجه فرد بخود خواهيد گفيت: مي

، و لذا در اين رهگذر نيروي رشد دادن به خيود، «توانمپس مياي از توانمنديها دارم، من مجموعه»
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 ار مهمي است.شود، كه اين دستآورد بسيدر فراگير ايجاد مي

كردن شمرد و در بالفعيلدر اين راستا فراگير توانمنديهايش را از خدا دانسته، آنها را نعمت مي

آنها تالش نموده، احساس عبدبودن به وي دسيت داده، شيكر خداونيد كيرده، در خيود احسياس 

و  نمايد و در مقابل شكر، عجيب اسيت و آن بير اثير از خيود دانسيتن توانمنديهاسيتمي« ع ت»

 ع ّت( #رسد. زرلّت مي« رلت»طلبي و ظلم است كه در نهايت فرد به اش جاهنتيجه

 «انذار»روش  .15-4-2

نمودن فراگير نسبت به احتمال عواقب سوء رفتارش در آينده. كه در اين روش انذار يعني آگاه

راگيير آگاهانيه و از كند و چنانچيه فمربي قبل از مجازات نسبت به نوع رفتار فراگير، او را آگاه مي

و شود و نسبت به رفتارهايي كه به فراگير آگاهي داده شده روي تعمد، خطا كند، آنگاه مجازات مي

 شود.فراموش كرده، مجازات مي

 های دیگر. روش16-4-2

هياي ديگير ماننيد: ها بيان شد، مربيان و والدين بيراي اطيالع از روشترين روشتا اينجا مهم

ات به قدر خطا، روش تكليف به قدر وسع، روش ابتالء، روش تحريك ايميان، روش تغافل، مجاز

شيده در زمينيه تعلييم و توانند كتب تأليفسازي و ... ميروش مواجهه با نتايج اعمال، روش اسوه

 را مطالعه نمايند. 1تربيت اسالمي

 . نحو  و شیو  بكارگیری یك روش تربیتی 5-2

 كند.دف تربيتي را انتخاب ميمربي با هدف تربيت، ابتدا يك ه

داري زحفيظ(، جليوگيري، تقلييل نگيهزتقوييت(،  اهداف تربيتي عبارتنيد از: ايجياد، افي ايش

 .يك رفتار محو، يا زكاهش(

زدر  كند مانند: تشويق، تمجيد، تنبيه و ... .سپس متناسب با هدف تربيتي يك روش انتخاب مي

                                                           

  1000از قبيل تعليم و تربيت اسالمي شهيد مطهري ه تعليم و تربيت اسالمي از انتشارات تربيت معلم كد . 1

 نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي از دكتر خسرو باقري و ... .
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 شويم.(ها آشنا ميصفحات بعدي با روش

مرحله سوم روي آن روش، نسبت به رفتاري كه فراگير بايد انجام دهد، نگرش الزم را بيار در 

 كند.مي

شده با توجه به موقعيت و شرايط مناسيب و ترغييب و مرحله چهارم بكارگيري روش انتخاب

 تحريك فراگير براي انجام دادن رفتار مورد انتظار است.

 

 

 

 مربي

 نگرش هدف تربيتي

 روش تربيتي

 فراگير





پنجمفصل 

مراحل تربیت



خوانیم:ر فصل پنجم میآنچه د

مراحل تربيت .1

سنيمراحل بندي تقسيم-

تحصيالت رسمياز نظر -

از نظر رشد-

از نظر تعليم و تربيت اسالمي-

خطوط كلي مراحل تربيت  .2

خودسازي و تعليم و تربيت-

برنامه تربيتي-
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 مراحل تربیت .1

تميايالت، هيا، از خصوصيات، ويژگيي ،انسان بر خالف ساير موجودات در طول زيست خود

در هر دورة سني خصوصيات و رفتار مربوط به همان  و، بودهي برخوردار متغيرها و رفتار خواسته

وجه ت رد وكننده دادر تعليم و تربيت او جنبة تعيين ،هااين تفاوت ،باشد. در نتيجهدوران را دارا مي

ي غييرممكن ير و حتيوايربيت را دشييم و تييتعليياين امير، ايت به ي. عدم عنبه آن ضروري است

است در هر سن، به مقتضاي آن، اقيدامات تربيتيي الزم انجيام  الزم اساس بر اين .ختساخواهيد 

هاي روانشناسي و شود. در اين راستا مربيان بايد از علوم الزم مانند روانشناسي رشد و ديگر شاخه

 مشابه آن برخوردار باشند.

باشيد و در علم تعليم و تربيت اسالمي برخيوردار ميشروع تعليم و تربيت، از جايگاه خاصي 

 آن، هنگام انتخاب همسر بوده كه به دوران قبل از انعقاد نطفه تعبير شده است.

شناسي و تعليم و تربيت اسالمي هر يك از زواياي جداگانه، انسان و شناسي، جامعهعلوم روان

ترين دييدگاه، ترين و عمييقاين ميان ريشيهاند كه در ايمراحل تربيت او را مورد بررسي قرار داده

باشد.نگاه علم تعليم و تربيت اسالمي به اين موضوع مي

تقسیم بندی مراحل سنی .1-1

بندی سنی از نظر تحصیالت رس یتقسیم. 1-1-1

 سالگي( 6تا  ٤ز 1پيش دبستاني ي 

 سالگي( 7تا  6ز 2پيش دبستاني  ي

 سالگي( 12تا  7ي دوره دبستان ز

 سالگي( 15تا  12ز توسطه اولمي دوره 

 سالگي( 1٨تا  15ز دوم ي دوره متوسطه

سالگي( 25تا  1٨ي دوره آموزش عالي عمومي ز
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سالگي به بعد( 25ي دوره تخصصي زاز 

رشدادوار سنی از نظر  .2-1-1

 دوره جنيني )قبخ از اولد( .1

ر در دوران بيارداري از نظر علم پ شكي به اثبات رسيده است كه حاالت، شرايط و تغذية مياد

در رشد هوشي فرد در سنين پس از تولد تأثير بس ايي خواهد داشت.

 ) طفولي  يا شيرصوارگي (  ااگي 18. از اولد اا 2

كافي، تحرك بدني كافي، تنظيم محيط زيست براي رشد جسمي. رشد  دورة تغذية مناسبزخوردن(، خواب

ساز براي مراحل بعدي دارد.اي بعد، و نقشي سرنوشتهمناسب در اين دوره زيربناي مهمي براي دوره

 ) صردسالي ( سالگي 4 ااگي اا  18. از ٣

 زدن با استفادة از عالئم قراردادي براي بيان مقاصد خود(آموزش زبان زحرف دورة

 آموزش زبان عبارت است از:

 ادراك كالم ديگران (الف

 هايادگيري الفا  و واژه (ب

 اهگفتن صحيح واژه (ج

 سازي صحيح و قابل دركجمله (د

 ) كودكي اول ( سالگي 6اا  4. از 4

دوره پرورش عادات مفيد، پرورش روابط و رفتار صحيح اجتماعي، پرورش عواطف، انجام و 

ها است.ادامه تحرك بدني متناسب با سن او، گردش و انجام بازي

 سالگي )كودكي دوم ( 12اا  ٧از . 5

ي، پرورش استعدادها، فراگيري معلومات الزم مذهبي، اجتماعي و دوره عادت به زندگي جمع

اخالقي است.
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 (نوجواني اول الي بلوغسالگي )دوره  15اا  12. از 6

تر، دوره اشتغال به امور آموزشي ي درسي جهيت ادامه و انجام اهداف دورة قبل در سطح عالي

ي اجتماعي، شناخت و اكتشياف آمادگي تحصيالت مرحلة بعدي و دورة آمادگي براي شروع زندگ

 نمودن اوست.استعدادها، تمايالت و نيازها و دورة  فرهنگي

 (دوم جوانينوسالگي )دوره  18اا حدود  15. از ٧

 دوره دبيرستان

 (اول سالگي )دوره جواني 25اا  18. از 8

 دوران تحصيالت و آموزش عالي

 سالگي ز دوره جواني دوم ( ٣5تا  25. از ٩

 بندی مراحل سنی از نظر تعلیم و تربیت اسالمیمتقسی .3-1-1

َع َِسنَي.: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي َع َِسنَي َو َوزيٌر ََسْ ٌد ََسْ َع َِسنَي َو ََعْ ٌد ََسْ َنو ََسَ  1َاُْلَ

 مرحلة اول: دوران قبل از انعقاد نطفه، شروع آن از انتخاب همسر است.

 دوم: از انعقاد نطفه تا تولد زبارداري( مرحلة

 (هاي اولسوم: تولد يا دوران نوزادي ز روز مرحلة

 هاي اول (مرحله چهارم: طفوليت ز ماه

 سال اول ي كودكي( 7: سيادت زپنجم مرحلة

 سال دوم ي نوجواني( 7: اطاعت زششممرحلة

 سال سوم ي جواني( 7م: وزارت زمرحلة هفت

 (سال چهارم 7تم: مسؤول و مسؤوليت زهش مرحلة

                                                           

 95، ص 101بحاراالنوار )ط ه بيروت(، ج  ه 334، ص  7، ج ه هداية االمه الي ااكام االئمه 476، ص  21الشيعه، ج . وسائل1

 .848، ص  26ه جامع اااديث الشيعه )للبروجردي( ، ج  580ص ، 8ه سفينه البحار، ج 
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 «بیتمراحل تر»خطوط کلی . 2

 و تعلیم و تربیت خودسازی. 1-2

 . تعریف خودسازی1-1-2

اي منظم، خيود خودسازي اين است كه فراگير آگاهانه و بر مبناي اهداف مشخص، طبق برنامه

 زنه غربي نه شرقي( قرار دهد. اسالميرا تحت تعليم و تربيت 

 . اه یت خودسازی2-1-2

                                                       

 1 «ايد، گمراهيي ايد! مراقب خود باشيد. اگر شما هدايت يافتهاي كساني كه ايمان آورده

رساند، بازگشت همة شما به سوي خداست؛ و شيما را نمي اند، به شما زيانيكساني كه گمراه شده

 «سازد.داديد، آگاه ميبه آنچه انجام مي

 . خودسازی اوجَب واجبات است.1-2-1-2

 شيوندشيمرده ميو رعايت آنهيا الزم واجب عمل به آنها اموري هستند كه  شريعت اسالمدر 

 ،ق خداوند، حق همسايه، احترام بيه اسيتاداقامة نماز، روزه، رعايت حمانند  زاعم از فرايض و ...(،

والدين، خدمت به خلق و ... از بين واجبات، كدام يك در اولويت قرار دارند و يا به عبارتي ديگر 

 اوجب واجبات چيست؟

يعنيي  ،شيودتعبيير مي خودسيازيجب واجبيات اميري اسيت كيه از آن بيه او توان گفت،مي

شيود خودسازي از اعمال واجب تلقي ميي ديگران. ساختن. ساختن خود و سازندگ و شدنساخته

 كه اگر انجام ندهيم عقوبت دارد.

 2 پردازد.بخش اعظم علم اخالق اسالمي به اين مهم مي

                                                           

 105. مائده/1

ي فضهائل اخالقه تكميهلمن تنها بهراي » لِأتَّمِ مَّ مَّكارِمَّ االَّخالقِ اِن َّما بُعِثْتُفرمودند   . در اهميت آن همين بس كه پيامبر اكرم2

 و در فرمايشات ائمه )س( هم به اين مهم سفارشات زيادي شده است.  52175/ ش  16/ ص  3نزالعم ال / ج ك« ام.مبعوث شده



 

   )تعلیم وتربیت اسالمی )چیستی؟ چگونه؟    

147 

 . خودسازی غایت تعلیم و تربیت است.2-2-1-2

گوييد، بير آنچيه ميانسان از خود يعني مراقبت ، تعليم و تربيت است كه محصول ،خودسازي

رسيدن به خودسازي يعني رسييدن بيه اهيداف  دهد.و آنچه انجام مي بيندد و آنچه ميشنوآنچه مي

 خلقت زيكي از اهداف خلقت، تربيت است.(

 . خودسازی شرط رسیدن به ای ان حقیقی است.3-2-1-2

 آمدوجود نخواهد به  ايمانبدون خودسازي شود گفته ميكه بدانجاست اهميت خودسازي تا 

 .نخواهند بودبسياري از چي هاي ديگر و اگر ايمان نباشد 

 پذیر است؟. خودسازی چه موقع و در کجا انجام4-2-1-2

و در هييچ شيرايطي از زمياني مكياني و خودسازي از معدود وظايفي است كه در هيچ موقعيّت 

و ييا ييك ربيي، همسير ميك دانشيجو، معليم، خواه فرد در حضر، يا شود. در سفر انسان ساقط نمي

روزه، سالي يكماه است و نماز، روزي  .دنبه اين واجب بپردازباشد، ضروري است همه  فردي عادي

 قدم( بايد انجام شود.بهثانيه( و در هر مكان زقدمبهمرتبه، ولي خودسازي در هر لحظه زثانيه 5

اٍن َاَبادا  ... َ ا َطْرفَاَة ََعْ ْ ق  ه َو ال َتَكاْيَ َاَل ت َ زدن بيه برهمرا به انيدازة ييك چشيمخداي من، م»...  1... َالَلاَّو

 ...«خود وامگذار 

 . خودسازی وسیلة به فعلیت رسیدن استعدادهاست.5-2-1-2

كه در صورت بالفعيليي است استعدادهاو نيازها داراي  يانسان هر توان گفتميدر اين مورد 

وي ، خودسيازي ها بطور صحيح و اصيوليو تبديل نيازها به خواستهها استعدادها به تواناييشدن 

 شده است.حاصل 

شود كه به خودداني و خوديابي رسييده و و اين مسلم است هنگامي فرد به خودسازي نائل مي

ها و نهادهاي دروني، خود را بيه بيني، استعدادها، تواناييهمچنين خود را شناخته و بر محور جهان

                                                           

 العدديه. مواعظ1
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يني توحيدي باشد زموضوعات برشد و تكامل برساند و در نهايت موضوع زيست او برمحور جهان

 هاي عروسي، جشن عقد و ...(زيست نظير؛ خواستگاري، جهي يه، مراسم

در مجموع همانگونه كه قبالً بيان شد، غايت تعليم و تربيت همان خودسازي است و از آن در 

تعليم و تربيت به اوجب واجبات تعبير شده است و از اهم وظايف نسبت به خويش است و باييد 

هاي دروني و تماميت وجود خود را متوجه اين امر نمود و تا آخرين لحظات عمر اين وظيفيه نيرو

گردد و چنانچه انسان به اين مرحله برسيد و بيه سياختن خيويش در ابعياد از هيچ فرد ساقط نمي

 شدن( خويش هم نائل گشته است.توان گفت به اهداف خلقت ز  تربيتمختلف بپردازد آنگاه مي

 ش آدمي در ابعاد مختلف به خود، تعيالي و تكاميل بخشييده و اسيتعدادهاي بيالقوةدر اين بخ

آورد. در حقيقت منظيور از خودشناسي ادراك نموده، به صورت بالفعل درمي خود را كه در مرحلة

تربيت و غايت تربيت و تعليم همان رسيدن به اين مرحلة خودسيازي اسيت. انسيان تربييت شيده 

 ساخته و به تكامل رسيده است.كسي است كه خود را 

 کاربرد و نقش خودسازی در تعلیم و تربیت فراگیر. 3-1-2

 ها برخوردار است؟كسي كه در اين بخش قرار دارد چگونه فردي است؟ و از چه صفات و ويژگي

ي قدر لحظات گرانبهاي عمر و استعدادها و امكانات خود را بيه خيوبي 1او شخصي است كه: 

باشد هاي وااليي برخوردار ميي زندگي او از ارزش٣پرهي د. بودن ميپوچي و بيهودهاز ي 2داند. مي

 در جهت اصيالح و تعيالي خيود اسيت  زيست او همواره - 5ي اهدافش متعالي است و مقدس. ٤

ي نور توحيد سراسر وجودش را فراگرفته و هير 7باشد. ي با نشاط و ارزشمندي ميداراي زندگ -6

 1دهد براي او و در راه اوست.و آنچه انجام مي بيند اوستچه مي

باشد، اعمالش هيم اصيالح هايش در جهت كسب رضاي او ميي تمام تالش و محور فعاليت٨

                                                           

1 .                          «مهن،  بگو  نماز و تمام عبادات من، و زندگي و مهرا

 (162انعام/)« همه براي خداوند پروردگار جهانيان است.
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است و همواره مشتاق لقاي دوست.

 ...                     ...  
 (11٠زكهف/« رش اميد دارد، بايد كاري شايسته انجام دهد.هر كس به لقاي پروردگا»

باشيد و ي او كسي است كه از ايمان و ارادة قوي، علم سرشار و آگاهي به زمان برخوردار مي٩

دانيد كيه در مقيام بر تمام اعضاء و جوارح خود مسلط است. مرگ و زندگي خود را براي ايين مي

عمل نيكوكردارتر باشد.

 خودسازي   1احسن عمال

2 داند كه از اوست و بازگشتش هم به سوي او.مي ي1٠

نقش مربی در خودسازی فراگیر .4-1-2

فراگيير را بيه خيود توجيه داده، بيه خودييابي و  الزم اسيت مربييدر تعليم و تربيت اسالمي 

رساند و سپس به شناخت خداوند و عبيادتش هيدايت نماييد و بيا تشيكيل دييدگاه، بخودشناسي 

 ايمان و علم الزم، خودسازي يا تعليم و تربيت فرد را توسط خودش به جريان اندازد.عقيده، 

در اين بخش الزم است مربي فرد را در مدار خودسازي قرار دهد. مدار خودسازي از توجيه بيه 

رسد و سپس به معرفت خداوند نائيل وجود خود آغاز شده و در ادامه به شناخت نيروهاي دروني مي

رفت الهي الزم است به ارتباطي قوي، خاضعانه، خاشعانه و عاشيقانه بيه خيداي خيويش گردد. معمي

منتهي گردد. حاصل اين ارتباط ايجاد جو و روحيه معنويت است، بدينگونه كيه فيرد در درون خيود 

گيردد؛ ايميان منشيأ اصيالح نيور توحييد ميممليو از نور ايمان را حس نموده و سراسير وجيودش 

و ايجاد اعمال هنجار است. با حصول ايمان و رسيدن فراگير به اين مرحله، اهداف رفتارهاي ناهنجار 

1  .                                        « آن كس كهه مهرا و ايهات را

(2)ملك/« ناپيير و بخشنده است.كنيد، و او شكستيآفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل م

2. ...            «(156)بقره/ «گرديم.ما از آنِ خداييم؛ و به سوي او بازمي
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با ايمان نائل شيود  زندگيتربيت حاصل شده است، پس از نيل به مرحلة ايمان بايستي فرد به مرحلة 

باوري(. در اين مرحليه تنهيا خود نوعي تربيت است ز  تديّن، دين كهو آن اطاعت از دستورات الهي 

م فرايض ديني مانند نماز، روزه و ... شرط نيست بلكه تديّن ارتكاب اعميال و رفتيار بير اسياس انجا

دستورات قرآن و عترت است نه بر اساس افكيار شخصيي و ييا نظيرات ديگيران زعواميل خيارجي، 

نهادهاي اجتماعي، محيط پيرامون و ... به صورت القايي و ناآگاهانه( و خودسيازي يعنيي اينكيه فيرد 

 قرار دهد. ،نمايدعه رفتارهاي خود را بر طبق الگوهايي كه مكتب عرضه ميمجمو

هنگامي مربي قادر است فرد را به مرحلة واالي تربيت برساند كيه خيود در ميدار خودسيازي 

فكيري و  قرار داشته، اهل عمل بوده و مفاهيم آن براي او تحقق يافته باشد. در اين صورت شياكلة

ست كه فراگيران خود را ني  در مدار خودسازي قرار دهد و هيدف وي تنهيا هاي مربي اين اانگي ه

 كسب دانش و تعليم علوم ... نباشد.

شود فراگييران بيه طيور صيحيح در مسيير هاي مطلوب دروني در مربي باعم ميوجود انگي ه

ر هدايت خودسازي قرار گيرند، بنابر اين سخن گفتن مربي بايد عاملي باشد كه فراگيران به آن مسي

 شوند و لذا مربي بايستي از بدرفتاري با فراگير پرهي  نمايد چرا كه هدف، تربيت است.

با اين هدف، فراگير ني  از انگي ة الزم براي خودسازي برخيوردار خواهيد گردييد تيا از خيود 

 اي اسيتوارمواظبت نموده و هر نوع رفتاري را مرتكب نشود و مجموعه رفتار و گفتارش بر برناميه

 ها قرار داده است.باشد كه قرآن و عترت براي هر يك از انسان

 

 

 
 

 خود شناسي خوديابي خودداني خود فراموشي #تفكر 

   تربيت تحقق اهداف آفرينش خودسازي خدا شناسي

 عبوديت
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 . مالك و معیار خودسازی5-1-2

معيار: اصل و عاملي اسيت كيه بيا آن چي هياي ديگير سينجيده، تطبييق و مقايسيه، ارزييابي، 

 شود. مانند:همانندسازي زالگوبرداري( مي

 معيار و سنجش است.( و متر،ي: كيلو زترازو عامل موارد كمّ (براي سنجش: الف .1

موارد كيفي: زياد، كم، متوسط زبراي خوبي و بدي( عالي، بسيار خوب، خيوب، متوسيط،  (ب

 هاي عملي مانند رانندگي، سخنراني و ...(هاي رفتاري و مهارتضعيف، بد زبراي ارزيابي

آن مبنيا،  شيود و سيپس بير اسياسبراي تطبيق و مقايسه: ابتدا شاخص مورد قبولي مبنا مي .2

شوند. آنچه اضافه است، حيذف، و آنچيه كيم رفتارها وگفتارها و مشابه، بر آن مبنا، تطبيق داده مي

 شود.است، اف وده مي

شود همانندسازي زالگوبرداري( و ارزيابي: ابتدا اصل و عامل و شاخص مورد قبول، مبنا مي .٣

شود و يا رفتاري كه موجيود گيري ميشكل سپس رفتار، گفتار يا افكار بر اساس آن مبنا ايجاد و يا

شود كه اگر شكل عمل، مطلوب نيست، به مثل است، از نظر نوع و شكل و حد، با مبنا، ارزيابي مي

 يابد.مبنا، تغيير مي

شود( نياز به مالك و معيار اي از افكار و گفتار و رفتارها تشكيل ميخودسازي زكه از مجموعه

ترين مالك و معيار، بيراي سياخت رفتارهيا و گفتارهيا زخودسيازي( عالي و برنامه دارد، بهترين و

 باشد.زقرآن و عترت( مي و دستورات ائمه قرآن و دستورات پيامبر

ٌَ اّلِل َا در حديثي آمده است:  َسَك لََع َكتا ْ ق   1 ْعَرْض ت َ

، كييه «ساناوقُلا نللااس حو »اي از قييرآن و يييا حييديثي، مبنييا شييده، بطييور مثييال: ماننييد اينكييه آيييه

 سيخنشده چنانچه با ديگران خوبگفتن به اين آيه عرضهگفتن مبناست، لذا نوع سخنسخنخوب

عميل شيود و اگير عميل « بيشتر»شود، شود، تغيير داده شود، اگر به اين آيه، كم عمل ميگفته نمي

                                                           

 284. تحفه العقول، ص1
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است.« بشود»و « بيشتر»، خودسازي در اينجا همان «بشود»شود، نمي

های خودسازی(خودسازی )برنامه تربیتی یا حداقل. برنامه 6-1-2

برناميه »تحيت عنيوان  اداميهدر و شيود برنامه خودسازي كه به آن برنامه تربيتي نيي  گفتيه مي

واجبيات خودسيازي در تعلييم و تربييت »الزم اسيت در اينجيا بيه مبحيم و  آمده اسيت« تربيتي

پرداخته شود.« هاي خودسازي(اسالميزحداقل

  1هايي كه در برنامه خودسازي فرد قرار دارد(:ودسازي زحداقلواجبات خ *

سالگي به بعد(، فرد را به اين امورات عيادت  5بهتر است در سنين و سالهاي اوليه كودكي زاز 

داد و با اف ايش سن، نسبت به آنها معرفت يابد.

ودسيازي جهت واجبات خ و همچنين ديگر ب رگان دين، دستوراتي كه توسط ائمه اطهار

 توان موارد ريل را توصيه نمود:هاي مختلفي است، كه ميسفارش شده، براي زمان

روز باييد انجيام شيده و از آن زدر طيول شيبانه  واردي كه  ربوط به ساعا  انسان اس . 1

غفلت نشود.(:

 توجه، ركر و ياد دائمي خداوند. در اين راستا الزم است اين موارد انجام شود:

الرحيم الرحمناهللدائمي زب( قبل و در آغاز هر كار و در همه حال، بيا ركير بسيمزالف( وضوي 

المقدور و در همه جا به ج  دستشيويي و آميي ش( و دادن زج( روبه قبله بودن زحتيامورات را انجام

 هاي مختلف روزانه، فرستادن ركر صلوات زكامل يعني بيابودن. زد( در مناسبتاحتراز از پشت به قبله

 اعدائهم(. زهي( نمازهاي يوميه را با حضور قلب و در اول وقت بجاآوردن.فرجهم و اهلكو عجّل

روز حداقل يكبار انجام شود.(:زدر يك شبانه  واردي كه  ربوط به ي  روز انسان اس . 2

نمودن، كه آنان عبارتند از:. روز را با اركار هفتگانة اركان ايمان شروع2ي1

   اال ِبّلِل ...ال حول و ال وق

. اين موارد توسط نگارنده از متون مختلف گردآوري شده است.1
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 ماشاء اّلِل
ا   ظ  ٌر سف  َ و»َفّلِل ِب   «ارحم ارلاْحني ُهو

 «هم عالم است و هم قادر» اّلِلحسيب

 اّلِلوتكل  لَع
ٌر ِبْلباداوفض ارمي اَل يب   اّلِل اَن اّلِل ی 
اء اّلِل  ي   ريض  بق 

 روز تالوت قرآن، با دقت در معاني آيات زهر چند كم تالوت شود(. در شبانه2ي2

ردن مايملييك خييود زايمييان، سييالمتي، امييوال، بسييتگان و ...( بييه يكييي از چهييارده . سييپ2-٣

 .معصوم

 و لو با عبارت كوتاه زترجيحاً زيارت عاشورا و يا زيارت وارث( . زيارت امام حسين2ي٤

 ياسين(ولو با عبارت كوتاه زترجيحاً زيارت آل دادن به امام زمان. سالم2ي5

 اعمال و گفتار و ... را نمودن زليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم( . در پايان روز، محاسبة2ي6

 نمودن ركر و دعاي توبه زاستغفراهلل الذي ال اله ...(. جاري2ي7

 اي يكبار انجام شود(:زحداقل هفته  واردي كه  ربوط به ي  افته انسان اس  .1

 . دعاي كميل زشبهاي جمعه(٣ي1

 ه است(. دعاي توسل زسنت شبهاي چهارشنب٣ي2

 هاي مستحبي.. روزه٣ي٣

 زحداقل در ماه يكبار انجام شود(:  واردي كه  ربوط به ي   اه انسان اس  .2

 زيارت جامعه كبيره. .٤ي1

 . مناجات شعبانيه.٤ي2

 . دعاي عرفه.٤ي٣
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 زحداقل يكبار در سال انجام شود(:  واردي كه  ربوط به يمسال انسان اس  .٣

« 1»دهد و در انسان: است، رسيدگي به ضرر و زيان مي . دادن خمس زكه از واجبات دين5ي1

 كند.(و هم ايجاد برنامه اقتصادي مي« 2»هم فكر اقتصادي داده، 

، «س». رفتن به زيارت ائمه زس( و اگر مقدور نشد امام ادگان مجرب زحضيرت معصيومه5ي2

 و ب رگان از علماء دين زمانند: عالمه مجلسي(«( س»عبدالعظيم 

 طلبيدن از اطرافيان(ل زحالليت. استحال5ي٣

 )برنامه خودسازی( برنامة تربیتی .2-2

 تعریف: .1-2-2

مجموعه اعمال و اقداماتي است منظم، با هدف كه والدين، مربي، ديگر عواميل »برنامه تربيتي، 

آهنگيي هيم انجيام اثرگذار بر فراگير و خود براي تغيير، ساخت، رشد و نهايتياً تربييت فيرد بيا هم

  «هند.دمي

 فواید، لزوم و اه یت . 2-2-2

 فوايد:

 توان گفت سرنوشت هر فرد بستگي به وجود برنامه تربيتي، نوع و كارآيي آن دارد.ميي 

 . دماينفرد را اداره مي ،ي در تمام طول زندگي

 كند.يابي تفكر صحيح نقش مهمي را ايفا ميي در شكل

 كند.افات فكري محافظت ميها، مفاسد و انحري فرد را در برابر آلودگي

ام ابعاد زندگي فرد اعم از اقتصادي، شخصيتي، اخالقي، فكري، عقيدتي، روحي و رواني يتمي 

 ها و بايدها و نبايدهايي را به همراه دارد.و براي هر يك از ابعاد دستورالعمل گيردبرمي را در

 لزوم:

 نمايد.ها را تعيين و ترسيم ميبه توانايي ها، استعدادهاطريقه و راه تبديل نيازها به خواسته .1
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از  ،در سنين باالتر و مانع صرف وقت، ه ينه و منابع انساني و مالي بيش از حد خواهد شد .2

 نمايد.ها و برخوردها جلوگيري ميتنش

 اامي :

نمودن نظام تربيتي، لذا باعيم بيه حركيتبرنامه تربيتي، تعيين راهبردهايي است براي پياده .1

 افتادن آن است.

 عامل و اب ار تحقق اهداف آفرينش است. .2

 ویژگیهای برنامه تربیتی .3-2-2

ة اطهييار زس( و از مييتن قييرآن و دسييتورات ائميي برگرفتييهمفيياد برنامييه تربيتييي الزم اسييت  .1

 باشد. و ...روانشناسي  ،پ شكي ،شناسيزيستكالم، فقه،  نظيرهاي علوم مختلف وصيهت

عواميل تربيتيي توسيط ديگير  آن بدشدو ين  والدين،برنامه تربيتي توسط  از بدشاولين  .2

كميك با خود فرد و را برنامه تربيتي  بدش سومو نظير رهبران فكري، رهبران جامعه، مربيان و ... 

زدقت شود( مبحم برنامه خودسازي كه در فصيل دوم ركير  د.نمايتهيه و اجرا ميهاي ديگر بخش

قسمت است و موضوع مهم اينكه، علم اخالق اسالمي بطيور مبسيوط بيه گرديد، مربوط به همين 

 پردازد.اين مهم مي

و تنظيم و اجراي آن عاميل مهميي در ايجياد انگيي ه بيراي عميل و در تهيه  اوافق والدين .٣

به نحوة اجراي بخش ي هاي دوم و سوم برنامه تربيتباشد. از آنجا كه بخشبخشيدن به آن ميتداوم

تگي دارد، توافق والدين در تهيه و اجراي آن از اهميت زيادي برخيوردار بيوده و نقيش اول آن بس

 باشد.سازي را دارا ميسرنوشت

 ارين  وضوع در برنا ه اربيتي اوافق و امماري والدين اس . هم *
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 مراحل برنامه تربیتی: )کاربرد برنامه تربیتی در مراحل مختلف زندگی(. 4-2-2

 )ازدواج والدین( انتخاب ه سر ول:ة امرحل. 1-4-2-2

و روايات زييادي در ديم احا برخالف نظريه برخي مكاتب و اكثريت جامعه، از ائمه اطهار

نمودن در انتخياب همسير وجيود دارد. در حيديثي ها و خصوصيات و دقيتمورد شرايط، ويژگي

نماييد و ايين يعنيي  تصريح شده است به هنگام انتخاب همسر، مادر مناسب براي فرزندان انتخاب

نگري(. لذا اولين مرحله در برنامة دقت و توجه به برنامه تربيتي و اهميت دادن كافي به آن ز  آينده

يابد و در حقيقت اين اولين گام و نقطة شروع زندگي است. تربيتي به انتخاب همسر اختصاص مي

جييه گردنيد و در ايين راسيتا زخشت اول را نهد ...( لذا افراد الزم اسيت نسيبت بيه ايين مهيم تو

 هاي انتخاب همسر، صحيح و اصولي باشد.مالك

 انتخاب همسر: هايمالك

 ي ن ديكي نگرش

 دنيامبدأ، معاد، زندگي و ي ن ديكي عقيده دو فرد نسبت به 

 اري وذهيا، ايميان، تفكير صيحيح و تشيابه در هدفگيتشيابه در خليق و خيوي و خصيلتي 

 هااريذارزشگ

ها و سريع حاصل شدن توافقيات، گذشيت و و خواستهنيازها شدن سان تأمينآحاصل تشابهات؛ 

 شدن زندگي ارزشي و مطلوب است.ها و در مجموع حاصلعدم بروز اختالفات، تعارضات و مقابله

 قبل از انعقاد نطفه ة دوم:مرحل. 2-4-2-2

 الزم است همسران در اين مرحله به موارد ريل عمل نمايند:

ت روحي، رواني و عاطفي در شرايط مطلوب باشند، لذا الزم است واليدين ميدتي از نظر حاال .1

روح ايمان و معنويت را با ركر، دعا زارتباط دايمي و قوي با خداوند(، نمازهاي مستحبي، نماز شيب، 

 ... بسيار تقويت نمايند.قعي، روزه، تفكر در مظاهر خلقت ونوافل و بويژه خواندن نماز وا
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باشد زضمن و ييا پيس از سيفر حيج، ترين اقدام در اين مرحله ميرواني مهمآرامش روحي و 

كربال و نجف اشرف، مشهد، پايان ماه مبارك رمضان و اوايل شوال و ... زمان خيوبي بيراي انعقياد 

 نطفه است.(

از لحا  فعل و انفعاالت و حاالت اخالقي بر خود كامالً مسلط شوند و صيفات و حياالت  .2

 ايد ملكه گرديده، بر اثر تمرين و تكرار دروني شوند.خوب اخالقي ب

از تهييج عصبي و تشنج اعصاب، تنش و اختالفات شديداً اجتناب گيردد. زحتيي تيا دوران  .٣

 شيردهي(

توجه به رزق حالل، بسيار واجب است و تيا پاييان دوران زنيدگي، بيويژه تيا پاييان دوران  .٤

ناك و از دي نموده و از خوردن غذاهاي حرام و شيبههشيردهي الزم است به اين موضوع توجه زيا

 شركت در مراك  يا منازل مشكوك شديداً دوري گردد.

رسياندن آن حضيرت بيه و بيه شهادت اثرماندن اتمام حجت امام حسيندر روز عاشورا بي

 اميه بود.خاطر دادن رزق حرام بني

هاي داييم رفيع و ري و يا خستگيطرفين از شرايط جسماني مطلوبي برخوردار باشند، بيما .5

 قدرت جسماني تقويت شده و از تفريح و استراحت الزم براي مدتي برخوردار باشند.

 اذكر: رعاي   وارد فوق براي انعقاد نطفة سالم و صوب كا الً ضروري اس .

 ، ولی بسیار مهم(ترین مرحلهکوتا )انعقاد نطفه  ة سوم:مرحل .3-4-2-2

 1راي همسران:اقدامات مرحله سوم ب

 بودنوضوبا ي 

 وارد شده، قبل از نماز و حالت تضرع بعد از نمازدعاهاي خواندن ركعت نماز و  دوي خواندن 

 ي رعايت قبله

                                                           

 المتقين بطور مبسوط ذكر شده است.و منابعي از قبيل  اليه در كتب اديثي مربوطه.  1
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 1الرحيمالرحمناهللي ركر بسم

 توصيه شده است. اكبر كه در احاديم فراوانيي ركر فراوان اهلل

نماييد. زكيه در فصيل قبيل بيه آن را ميموارد فوق در حقيقت ايجاد شرايط و فضاي مطلوب 

اشاره شد.(

 پس از انعقاد نطفه :چهارم. مرحلة 24ر4ر4

 چهارم: اقدا ا   رحلة

اي گانهباروري نطفه در زمينة موارد پنجشرايط و فضاي الزم براي سازي آمادهمهم پدر رسالت 

ه دايمييي و ، توجييهاي پ شييكيتوصيييهباشييد. رعايييت كييه در مرحليية دوم مشييخص گرديييد، مي

ميد نظير قيراردادن و گانه زمرحله دوم( و تقوييت و ادامية رعاييت آنهيا دادن به موارد پنجاهميت

و موارد ديگري كه در تعليم و تربيت و روانشناسي توصيه شيده اسيت وظيفية  دستورات ائمه

 باشد.مادر مي

)ایجاد شخصیت فردی( تولد و نوزادی ة پنجم:مرحل .4-4-2-2

 ة پنجم:اقدا ا   رحل

نام نيكو: معموالً الزم است نام نيكي كه هويت ارزشمندي به فرد ببخشد انتخياب شيده زقبيل از  .1

انعقاد نطفه( و طي مراسمي و توسط فردي معنوي همراه با اران، اقامه و ... فرزند نامگذاري گردد.

شدن شيطان را در نطفة آدمي بيان فرموده و بسيار عظيم شهمردند، لهيا فرمودنهد  هرگهاه اراده آميهزش شريك امام صادق.  2

فهال  هقضيت مني في هيه الليله خليفهالرايم. اليي ال اله اال هو بديع السماوات و االرض اللهم ان الرامناهللداشته باشي بگو  بسم

 تجعل للشيطان فيه شركاً و ال نصيباً و ال اظاً و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفي من الشيطان و رجزه جل ثناؤك .

 اهلل و باهلل اللهم جن بني الشيطان و جن ب الشيطان ما رزقتني.  بسماضرت علي

 اً ليس في خلقه زيادة و ال نقصان و اجعل عاقبته الي خير.  اللهم ارزقني ولداً واجعله تقياً زكيامام باقر

 فرمودند در سجدة نماز، اين آيات خوانده شود  امام صادق

 الدعآء . رب ال تيرني فرداً و انت خيرالوارثين.رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع

يرثني في ايوتي و يستغفرلي بعد موتي و اجعلهه خلقهاً    رب ال تيرني و انت خيرالوارثين و اجعل لي من لدنك ولياًامام سجاد

 سوياً و ال تجعل للشيطان فيه نصيباً اللهم اني استغفرك و اتوب اليك انك انت الغفور الرايم.
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 عقيقه .2

 وليمه .٣

بيه فرزنيد بيه عنيوان ييك عضيو دادن موارد فوق در حقيقت تعيين جايگاه پذيرش و اهمييت

باشد يعني ايجاد شخصيت فردي براي فرزند و ايجاد نگاه مطلوب بيه فرزنيد بيه عنيوان رسمي مي

 يك وجود مهم و ارزشمند، براي والدين.

کودکیدوران  مرحلة ششم: .5-4-2-2

سال اول زندگي )دوران طفولي   صردسالي  كودكي يا دوران سياد ( ٧

 :باشد ورد  ي 10ن  رحله شا خ اقدا ا  الزم در اي

 در طبقة اول:

 توجه .1

 صحيح تغذيه .2

 تحرك و بازي .٣

 در طبقة دوم:

 محبت .٤

 امنيت .5

 ايجاد روحيه نشاط .6

 در طبقة سوم:

 اطفيياط عيبرقراري ارتب .7

 ي خانوادهعمومايجاد جو عاطفي در فضاي  .٨

 ايجاد جو حسن و قبح .٩

 يدگاهو د مقدمات تشكيل نگرش .1٠
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 سالگی 14تا  7 ،دور  اطاعت ،نوجوانی ،کودکیدوران پایان  :هفتممرحلة . 6-4-2-2

 اقدا ا   رحلة افتم:

 يافته عالوه بر آنان:تداوم الزم است اقدامات دهگانة مرحلة ششم در اين دوره ني  

بيديل تشيكيل نگيرش ت ايجيادنوجوان، بيه تشكيل نگرش  مقدمات الزم استدر اين دوره . 1

 يابي گردد.شكلنسبت به خود، جهان هستي، خداوند، مرگ و پس از مرگ  يهاي وديدگاهه و شد

هياي بعيد هدوراصيلي نگيرش وي در ، زيربنياي از آنجا كه تلقيي صيحيح نوجيوان از خيود

بودن خود، تصوير مطلوبي داشتيه و خيود را  بياشد، الزم است فيرد نسبت بيه خود و هيدفمندمي

 ارزش بداند. با

 در اين دوران الزم است روحية توحيد در فرد بطور خوشايندي ايجاد گردد.اذكر: 

 . مقدمات تشكيل عقيده2

 . ايجاد تفكر صحيح:٣

يابي شده باشد، حاصل آن، ايجياد تفكير صيحيح اگر نگرش فرد در اين مرحله به خوبي شكل

 نده است:كنها عامل تعيينخواهد بود. تفكر صحيح در اين مرحله در اين زمينه

 الف( نحوة زيست و نوع رفتار

 هاها و زشتيها و پليديب( عدم گرايش به آلودگي

 ج( حفظ و تقويت نيات پاك دروني

 ر دوران وزارت یا تولد ثانی یا دوران تحوالت درونی دوران بلوغ :هشتممرحلة  .7-4-2-2

شده، همچنين و تحوالت جنسي و جسمي رشد سريع ترشحات هورموني در اين دوره باعم 

. او حساس و زودرنج و دهدروي ميدم تعادل نوعي عبوجود آمده تحوالت روحي و رواني بر اثر 

هاي گذشته را دارد. شك، عاميل مهميي در سازي باورها و يافتهو قصد دوباره ه،شدگاهي طوفاني 

شود كه ايين يجهت ت ل ل و برهم خوردن ثبات او در اين دوران است. در مجموع، فرد نامتعادل م
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شيكل شخصييت و هيويتي جدييد اي در عدهباشد. اي براي ثبات جديد ميعدم تعادل خود مقدمه

شود ولي تذكر اين نكته الزم است كيه وي . در ابتدا براي اطرافيان، فرد غيرقابل تحملي ميگيردمي

دي در تشيكيل را بيايد درك كرده و نييازهيايش را تيأمين نمود. ايين دوران سيهم عميده و زيييا

 نمايد.عقيدة او ايفا مي

 اقدا ا   رحلة انتم:

در حد الزم توجه شده و اين توجيه ششم و هفتم زبويژه مرحله هفتم( به كليه موارد مرحلة  .1

 و اف ايش يابد.  متناسب با سن وي انجام الزم استگذاري و سرمايه

يابي و عقيده فراگيير ي فرزنيد، شيكلدر اين مرحله و تا اواخر اين دوره، الزم است نهايتاً  .2

 ةبيراي تشيكيل نگيرش و عقييداند براي اين مهم. مراحل قبلي در حقيقت مقدمه تثبيت شود. همة

ارين اقدام در  راحخ برنا ه اربيتاي اين  وضوع  همگيرد. گذاري وسيعي انجام سرمايه بايد ،فرد

 ي  انسان اس .

 و تا پایان ع ر . مرحله نهم: پس از دوران بلوغ9-4-2-2

از اين مرحله به بعيد و تيا پاييان عمير، معميوالً خيودِ فيرد، برناميه تربيتيي خيويش زبرناميه 

نمايد. همانگونه كيه در قسيمت ويژگيهياي برناميه تربيتيي مطيرح خودسازي( را تنظيم و اجرا مي

اجيراي  گانه، مبنيايحيل هشيتهاي اول و دوم برنامة تربيتي در مرااجراي مطلوب بخش گرديده،

خواهد شد. در غير اينصورت امكيان القياي ييك برنامية خود فرد بخش سوم برنامة تربيتي توسط 

 تربيتي نادرست به فرد، زياد است.
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