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 عالمه رویکردمبتنی بر فرزند  اسالمی آموزش بسته تدوین
  ) ره(مطهري استاد و) ره(طباطبایی

  * نسرین جعفري کادیجانی
  ** ولی اله فرزاد
  *** حسن احدي

  **** محمد باقر کجباف
  22/4/94: پذیرش نهایی    27/2/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 کودکی اول دوره در فرزندان اسالمی تربیت آموزشی بسته تدوین هدف با این پژوهش
 به آن اعتباریابی و مطهري شهید استاد و) ره(طباطباطبایی عالمه رویکرد با) اول سال هفت(

این  شامل تمام آثار آماري جامعه. انجام شد محتوا تحلیل روش از استفاده با و کیفی صورت
عوامل  و مبانی و انتخاب نمونه گروه هدفمند گیرينمونه وشاستفاده از ر دو استاد است که با

روشهاي تحلیل کیفیی  از استفاده با و استخراج توصیفی آمار روشهاي از استفاده با تربیت
    محتواي تحلیل به سپس شد؛ تهیه اسالمی تربیت محتوایی بنديطبقه نمودار و کدبندي،
 پرورش زمینه در عوامل مؤثر فرزندپروري، تبیین ضمن و پرداخته، رشد روانشناسی هايیافته
 سنی هايدوره بر تأکید با متناسب آموزشی بسته نهایت در و استخراج، کارامد و سالم فرزند
) اول کودکی و عمومی( آموزشی دوره دو و ،)اول سال هفت(کودکی  اول دوره به اسالمی
 نفر 15 همگن گیرينمونه روش با هساخت محقق آموزشی بسته اعتباریابی منظور به. شد تدوین
 روش با و شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به اسالمی علوم و روانشناسی حوزه استادان از

 و 62/0عمومی هاي دوره در >P 05/0 داري معنا سطح در ارزیابان توافق میزان کاپافلیسه،
  .است مطلوب توافق نشاندهنده که شد محاسبه 64/0 اولدوره  کودکی

   .فرزندپروري در اسالم اخالقی، تربیت کامل و اسالمی، انسان تربیت در فلسفه :هاواژه یدکل
  
  

  دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات: نویسنده مسئول *
Njafarik7@gmail.com 

  vfarzad@yahoo.com         استادیار دانشگاه خوارزمی **
              drhahadi@yahoo.com    استاد دانشگاه تهران*** 

 jtesang@gmail.com         استادیار دانشگاه اصفهان ****
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  مقدمه
روشها و فنون خاص تربیتی خود را  کهگیرد  ت میااصول تربیتی هر دیدگاهی از مبانی آن نش

اخالق «به سعادت حقیقی، بدون داشتن  رسیدن .با توجه به رویکرد اسالمی. خواهد داشتبه دنبال 
آنچه امروز به آن . امکانپذیر نیست »رشد و تکامل انسانیبه منظور سالم  هاییشیوه«و » الهی

تبیین کاربردي اصول و مبانی تربیت دینی و ارائه آن به شکلی متناسب با ساختار و نیازمندیم، 
، و قرآن کریمشده  هفرستاداز سوي خداوند ندگی رایج به منظور کاربست آن است که سبک ز

). 1374طباطبایی، (است  در این زمینه و سیره پیامبران و امامان مناسبترین الگوبهترین مرجع 
از وجود، هدف  أنیاز به فهمیدن مبد. دینی، نیاز انسان در جهان هستی استرفتار و  اتعتقادا

ارتباط انسان با دیگران و پاسخ او به جهان هستی از جمله چگونگی ، دنیاقش انسان در ن و زندگی
ارضاي این نبودن و  این نیاز بشر در تمام دوران و در تمام جوامع مطرح است. است فطرينیازهاي 

و ارضاي آن در شود می منجرمشکالتی در کسب بهداشت روانی فردي  ل وئنیاز به بروز مسا
، جعفري عیسی و کامگار ، ترجمه2005 هارتز،(رد فرد تأثیر دا، آرامش و سالمت روان هویت یابی

   .)1389جعفري و همکاران، ( رساند او را به انسجام هویت میو ) 2009؛ آبار و همکاران، 1387
تواند  اي در قرآن کریم مطرح شده است که می گونهاصول و روشهاي تربیت اخالقی به

 ؛اشدشر براهگشاي تمامی مسائل بو  بخشدبنوادگی و اجتماعی را سامان هاي فردي، خا عرصه
وجود با  پذیرش نگرش . انسان است )1(کمترین عامل امنیت، تربیت ،اسالم معتقد استچنانکه 

 زندگی ابدي و قائل شدن خالقی براي نظام هستی، نیاز به وجود دین و افاضات الهی مد نظر قرار
دهد اول عقاید درستی را که با عقل و کند و دستور میسعادت هدایت می دین، ما را به. گیرد می

   دوم داراي اخالق پسندیده باشیم و تا . ایم، محترم و مقدس بشماریموجدان خود درك کرده
  ). 1388طباطبایی، ( توانیم کارهاي خوب و شایسته انجام دهیممی

است به کار بستن  وابستهمعه به آن باید دانست آنچه سعادت انسان و نیکبختی فرد و جا
این مفهوم همتا با معناي عاملیت انسانی در . است بر اساس تعقل و تفکر درونی دستورهاي دینی

و از دیدگاه ) 1382، ترجمه سیف، 2001هرگنهان و السون، ( رویکرد یادگیري اجتماعی باندورا
زیرا آنچه ارزش دارد، خود ؛ استدر فلسفه آموزش و پرورش  )2001( باقريدینی در نظریه 

کسی که  .شوداست که در تعامل افکار، احساسات و رفتارها محقق می نه دعوي حقیقت و حقیقت
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معین  مسیر زندگی خود را با همنوایی و همفکر شدن با نظام فکري دینی و الهی ،به این نظر برسد
که سازنده علیم این عالم آن را  هاییریزی از برنامهکند؛ می با اعتقاد و پذیرش دین زندگی ؛کند می

و  اجتماعیل زندگی فردي تا ئترین مسا ترین تا عمومی یئو براي جز شودمیمند  مهیا کرده بهره
  . )2012گیسبرچت، ( داردهدفمند ریزي دنیوي تا اخروي خود،  روش کار و برنامه

کند، هر وقت  دي بیان میدر کتاب گریز از آزا) 1980ـ  1900( بنابراین طبق آنچه اریک فروم
بیشتر احساس تنهایی، بی اهمیتی و بیگانگی از دیگران   ،اند مردم آزادي بیشتري به دست آورده

 اند و برعکس با باور تعلق به نظام هستی هدفمند و پویا، احساس تعلق و امنیت بیشتر پیدا کرده
یر زندگی در دنیاي دیگر به آرامش آفرینش و ادامه مس أشود و با احساس پیوستگی به مبنا و مبد می

بنابراین والدین به عنوان مسئوالن ).  1392، ترجمه سید محمدي، 2013شولتس،( یابد دست می
اصلی فرزند پروري با داشتن نگرش دینی قادر به کنترل خویشتن و کاربرد سبک مناسب 

  .فرزندپروري خواهند بود
هاي مستمر آن از تالشهاي متولد شد؛ یافته 1879علم روانشناسی به عنوان فرزند فلسفه در سال 

مبتنی بر درمان بیماران تا نگاه مثبت گرا و سالمت محور، امروزه نوزاد انسان را به عنوان موجودي 
کند که از تولد ضمن همراه داشتن ویژگیهاي ارثی اثرگذار در تشکیل شخصیت خود معرفی می
گذارد و از آن پس نیازهاي دم به عرصه حیات میژنتیک با خلق و خوي منحصر به فرد خویش ق

اساسی رشدي وي در تعامل با محیط زندگی در ساخت و پرداخت بنیانهاي فکري و شخصیتی وي 
  ). 1386یانگ و همکاران، ترجمه حمیدپور و اندوز، (نقش به عهده دارد 

امل با کودك و از سوي دیگر خانواده و بویژه والدین به عنوان پرستار اولیه کودك در تع
، نقش )2012گیسبرچت،  ؛2006روپنارین و همکاران،  ؛1383شهبازي و همکاران، ( فضاي زندگی

از همین رو کار با والدین مرکز اساسی روشهاي . بسزایی در تدوین شخصیت وي بر عهده دارند
کارلو و  ؛1999دارلینگ، (هاي فرزندپروري کارامد تغییر و اصالح فرزندان است و آموزش شیوه

بخش عظیمی از عملکرد متخصصان حوزه آموزش و درمان در گستره ) 2007همکاران، 
، ترجمه نجمی و همکاران، 2013دي شیور و دي آلن،( روانشناسی را به خود اختصاص داده است

یانگ و همکاران، ترجمه ( عوامل مهمی از جمله شناخت نیازهاي ویژه هر دوره سنی). 1394
، ترجمه سید محمدي، 2007برك، (، چگونگی ارضاي نیازهاي کودك )1386، حمیدپور و اندوز

، رفع بحرانهاي روانشناختی هر دوره )1384خوانین زاده و مظاهري، ( تأمین دلبستگی ایمن) 1386
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؛ احدي و 1374احدي و جمهري، (سنی در تعامل با ویژگیهاي روانشناختی و رشدي کودك 
  . تربیت کودك داردتأثیرات خاصی بر ) 1373محسنی، 

و تأمین نیاز به معناي زندگی و ) 1391کاویانی، ( عالوه بر نقش دین در تدوین سبک زندگی
دلبستگی و روابط والد فرزند را به حوزه دین وارد ) 1999( تدوین ساختار زندگی، کرك پاتریک

در آن رفتارها و  تواند به عنوان فرایند دلبستگی، مفهوم سازي شود کهکرد و باور دارد دین می
بر این اساس افراد با . اي از نظام دلبستگی در انسان عمل کندباورهاي دینی به صورت گستره

و تصور از خداي مثبتتري نسبت به الگوهاي دینی الگوهاي دلبستگی ایمن سطوح باالتري از تعهد 
رادي با تاریخچه وي معتقد است خدا و دین ممکن است براي اف. دلبستگی اجتنابی خواهند داشت

دلبستگی اجتنابی به صورت جبرانی عمل کند و خداوند به عنوان چهره دلبستگی جانشین محسوب 
اعتقاد دارد، کودك میزان دینی بودن مراقب خود را بر اساس ) 2002(هر چند گرنکویست . شود

   ینی به نوعی در واقع، اعتقاد د). 1383 شهبازي زاده و همکاران،(پذیرد ایمنی در دلبستگی می
خوانین زاده و همکاران، (اي منحصر به فرد به فرایندهاي دلبستگی بزرگسالی باشد تواند دریچهمی

1384 .(  
در پناه خداوند به عنوان اعتقاد به جاودانگی نفس بنابراین با توجه به رویکرد معنوي اسالمی، 

و جهت دادن  فردوه بر آرام کردن عالیاوري عاشق و باثبات، ضمن تأمین نیاز به دلبستگی ایمن، 
بیرونی و محرك  فرد هاي بیشتر از اینکه انگیزه تاشود  ، موجب میی اوروانعملکرد مناسب به 

این نوع انگیزه باعث . و بر اساس عاقبت کار عمل کند اشدمحور باشد، درونی و ارزش محور ب
در برابر مصایب و نامالیماتی که  کند و در جلوه پایداري در انگیزه فرد نیزثبات و شود که  می

ك، رااندیشه جاودانگی در هیجان، رفتار، اد. دشوگیرد، مقاوم و پایدار  می انگیزه او قرار مقابل
 انتظار، نوع شناخت و جوانب درونی و بیرونی سالمت و تعادل روانی و جسمانی تأثیرگذار است

  .)1376محفوظی، (
است که هر کس به فراخور  امهایی را تدارك دیدهاسالم براي تمام مسیر رشد و کمال، گ

غنی و بی نیاز از  نظام زندگی اسالمی، کامالً. مند خواهد شد توان، نیاز و تالش خویش از آن بهره
رساند که جامعیت خود را  اما این نظام زمانی پیروان خود را به نتیجه مطلوب می ؛غیر خداست

 اندیشمندان). 1391کاویانی،(ستفاده قرار گیرد در سبک زندگی اسالمی مورد اد و نحفظ ک
 برخی ؛دارند مختلفی هايدیدگاه دینی، متون از برداريبهره و دین شناخت و رشد درباره مسلمان
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 راه را عقلی روش سوم گروه و اندکرده اصرار دینی ظواهر به تعبد بر گروهی و عرفان روش
 عالمه نظر معاصر دوره در شده مطرح هايریهنظ جمله از. دانندمی دینی معارف به ستیابید

 با اعتقاد به کارامدي هر سه روش، و تأکید بر شناخت عقلی و عاملیت  که است) ره(طباطبایی
 وي نظریه در دین عقلی شناخت اعتبار و اهمیت. است یافته ايویژه مقبولیت و اعتبارانسانی 

 و مبانی دین، عقلی شناخت رورتض و اهمیت از تناسب به خود آثار دراست  شده باعث
 سخن دینی هايآموزه درك به دستیابی منظور به عقل پرورش روشهاي و ورزي عقل اهداف
 از دید. ندک بررسی را موضوعات ، ایناستداللی ايشیوه به روایات و آیات به استناد با و گوید
 است توحیدي اخالقی تربیت بر ناظر تنها آدمی تربیت مطهري استاد و )ره(طباطبایی عالمه

 ).1391اشعري و همکاران،  ؛1388کبیري و معلمی،  ؛1374مطهري،  ؛1388طباطبایی، (

با رویکرد ویژه خود، که ضمن تأکید بر مباحث ) ره(در این پژوهش، آراي عالمه طباطبایی
جهانی را دینی به عنوان مفسر قرآن با تأمل به مفهوم عقالنیت و عاملیت انسانی، توجه اندیشمندان 

رغم روایت نظر وي، خود استادي شهیر و اندیشمندي ماندگار جلب کرد و استاد مطهري که به
توان است، مد نظر قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می

ی براي بسته آموزشی با ماهیت اسالم) ره(و استاد مطهري) ره(بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی
  تربیت فرزند تدوین کرد؟

  

  روش پژوهش 
واژه  .مطالعه از نوع تحلیـل محتـوا اسـت    روش و کاربردي ـ کیفی پژوهش از نظر هدف، این

ماهیـت پـژوهش کیفـی را در ایـن     . گیـرد تحقیق کیفی دامنه وسیعی از روشهاي تحقیق را در بر می
و درك این مطلب اسـت کـه جهـان    هدف اساسی آن، توسعه فهم "توان خالصه کرد که جمله می

 ،1تحلیـل مفهـومی   روش در). 1389به نقـل از هـومن،    2: 2002مک لود، ( "شودچگونه ساخته می
و ) 1387دانیـل،   و کـومبز ( آن مورد نظر است از استفاده یا مفاهیم معناي بهتر فهم براي کوششی
 قراملکـی، (آیـد  مـی  دسـت  بـه  منطقـی  تحلیل طریق از شیء الزم خواص بیان با تحلیلی توصیف

 اسـت  آمده دست به کتابها و مدارك اسناد، بررسی طریق از که اطالعاتی روش، این در). 1385
؛ بازرگـان  سـرمد، ( داد پاسـخ  پژوهشـی  هـاي پرسـش  بـه  بتـوان  که شودمی داده سامان ايگونه به

 
1 - Conceptual  Analysis 
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صصی در پردازش هاي تخبنابراین تحلیل محتوا به مثابه شیوه پژوهشی شامل شیوه ).1376 حجازي،
هاي پژوهشی، فـراهم آوردن شـناخت، بینشـی    هاي علمی است و هدف تحلیل مانند همه شیوهداده

 هـا یعنـی بعـد از اینکـه معلـوم شـد معنـاي        بعد از استنباط. نو، تصویر واقعیت و راهنماي عمل است
اي ارائه آنها را به گونهو ها تخلیص شود زم است که دادهها چیست یا مبین چه چیزي است، الداده

خواهد بگیرد؛ سپس کرد تا بتوان بهتر درك، و تفسیر کرد یا به تصمیماتی ربط داد که خواننده می
هـا را کشـف کـرد و در نهایـت بـه منظـور اعتبـار بخشـیدن بـه          داده الگوهاي ناقص و روابط درون

هـاي بـه دسـت آمـده بـا      هـاي تحلیـل محتـوا را بـه داده    ادهروشهاي مشمول یا تصریح اطالعـات، د 
 روش مفهـومی،  تحلیل هاي دیگر مرتبط ساخت؛ به این ترتیب روشروشهاي دیگر یا در وضعیت

 کـار  بـه  اسـالمی  تربیـت  زمینـه  جملـه در  از خـاص  ايزمینه در تواندمی که است عامی پژوهشی
 بـه  اسالمی تربیت بنیادي و اصول اهداف ،غایات مورد در هاگزاره که کند کمک و شود گرفته

 اسالمی، تربیت مسائل از قابل توجهی بخش. شود برگردان انتزاع از کمتري میزان با اصطالحاتی
 در اسـالمی  متـون  در کـه  هـر مفهـومی   شود مشخص باید دیگر، عبارت به است؛ مفهومی مسائل
 این شدن مشخص با. است ابط معناییرو چه و عناصر چه داراي رفته کار به تربیت و تعلیم زمینه

 تربیـت  و تعلـیم  از اساسـی  چـه تصـور   اسـالم  دیـدگاه  در که کرد معلوم توانمی معنایی مرزهاي
  ). 1387 باقري،(است  مطرح

جامعه مـورد پـژوهش در بخـش اول تمـام آثـار       :جامعه مورد پژوهش و روش نمونه گیري
روانشناسی رشد؛ فرزندپروري و اصول کـاربردي   ، استاد شهید مطهري و مبانی)ره(عالمه طباطبایی
جامعه مـورد پـژوهش بـه منظـور  اعتباریـابی بسـته آمـوزش تربیـت اسـالمی، تمـام           . یادگیري است

  . متخصصان روانشناس و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت با رویکرد اسالمی هستند
مام آثار عالمه در این پژوهش با استفاده از روش نمونه برداري هدفدار یا هدفمند ت

و استاد شهید مطهري که با حوزه تربیت اسالمی مرتبط است و نیز آثار مکتوب حوزه ) ره(طباطبایی
اول آثار  دست منابع پژوهش این در. روانشناسی رشد و فرزندپروري مورد استفاده قرار گرفت

 ،تفسیر، فلسفهموضوعات اسالمی شامل جلد دربردارنده  154عنوان کتاب در  72عالمه شامل 
عرفان، حدیث، اخالق اسالمی و اصول فقه و نیز مباحث اجتماعی و سیاسی از  کتابهاي انسان از 
آغاز تا انجام، رسائل توحیدي، اعجاز قرآن، تفسیر المیزان، آغاز فلسفه، آموزش دین یا تعالیم 

میزان، رساله الوالیه، اسالم، شیعه در اسالم، بررسیهاي اسالمی، دو جلد، شرح معضالت قرآنی در ال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight

Abolfazl
Highlight



 83/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

، 5ج  المیزان فی تفسیرالقرآن،، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج پنجموآله،  علیه اهللا صلی سنن النبی
 اصول فلسفه نوشته عالمه طباطبایی و کتابهاي تعلیم و تربیت در اسالم، انسان کامل، مجموعه آثار

 گفتارهاي معنوي، ختم نبوت ه اخالق،فطرت، فلسف، تعلیم و تربیت اسالمی، 23 و 13و  6و  2 ج
 منابع دست و استاد مطهري و کتاب روش رئالیسم ج ششم نوشته عالمه طباطبایی و استاد مطهري

 .اینترنتی است سایتهاي و نشریات تحقیق، موضوع با مرتبط پژوهشهاي کتابهاي معتبر، شامل دوم
ی قرار گرفت و تمام عوامل مؤثر ر بخش بعدي با همین روش آراي روانشناسی رشد مورد بررسد

به منظور تجزیه و تحلیل . بر رشد به شیوه تحلیل کیفی تخلیه شد و مورد استفاه قرار گرفت
و استاد مطهري استفاده، و با استفاده از ) ه(اطالعات کمی از نرم افزار مجموعه آثار عالمه طباطبایی

 افزارحلیل محتوا توسط نرم موضوعات ت. روشهاي آمار توصیفی، اطالعات استخراج شد
MAXQDA11  کدبندي، و با استفاده از این نرم افزار نمودار محتوایی عوامل، روشها و عوامل

در نهایت عوامل بسته آموزشی بر گرفته از ترکیب . تربیت از دیدگاه این دو اندیشمند تهیه شد
هفت سال ( وه عمومی و کودکیهاي روانشناختی در دو درآراي این دو اندیشمند و تطابق با یافته

مورد استفاده قرار  )2005ویرا و گرت، (یابی، روش کاپا فلیسه تدوین شد و به منظور اعتبار) اول
  .گرفت
  
  هاي پژوهشیافته

 تربیـت  اي بـراي آیـا روش تربیتـی ویـژه   ": به منظور پاسخگویی به سؤال اول با این مضمون که
ضـمن مراجعـه بـه آثـار عالمـه       "مطهـري وجـود دارد؟   ستادا و طباطبایی عالمه رویکرد با اسالمی
هاي قابل دسترسی انتخاب هاي مرتبط، حوزهو استاد شهید مطهري با تعیین کلید واژه) ره(طباطبایی

بعد از مطالعه آثار، موضوعات مرتبط با حوزه تربیـت کدبنـدي و بـا روشـهاي آمـار توصـیفی       . شد
  . شودارائه می) 2( و )1(شماره  اطالعات حاصل شد که نتایج در جدولهاي
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  )ره(نتایج کدبندي محتواي آثار عالمه طباطبایی: 1جدول شماره 
آثارعالمه  ترجمه تفسیر المیزان دیگر آثار تمام آثار

) ره(طباطبایی  
 عبارت

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی

 تربیتـ  1 245 34.22 471 65.78 716 100.00

 تعلیمـ  2 297 30.75 669 69.25 966 100.00

 تأدیبـ  3 32 40.00 48 60.00 80 100.00

 اخالقـ  4 156 65.27 83 34.73 239 100.00

 توحیدـ  5 1066 37.07 1810 62.93 2876 100.00

 معادـ  6 536 45.00 655 55.00 1191 100.00

 ارادهـ  7 822 21.15 3065 78.85 3887 100.00

 ایمانـ  8 3649 51.24 3473 48.76 7122 100.00

 عمل صالحـ  9 415 62.22 252 37.78 667 100.00

 عمل اخالقیـ  10 0 0.00 2 100.00 2 100.00

 عمل ایمانیـ  11 1 100.00 0 0.00 1 100.00

 ملکات اخالقیـ  12 2 20.00 8 80.00 10 100.00

 تعقلـ  13 194 17.96 886 82.04 1080 100.00

 تدبرـ  14 195 39.47 299 60.53 494 100.00

 تفکرـ  15 194 18.96 829 81.04 1023 100.00

 تعمقـ  16 21 16.54 106 83.46 127 100.00

 فطرتـ  17 571 45.14 694 54.86 1265 100.00

 فطريـ  18 262 33.38 523 66.62 785 100.00

 نفسـ  19 1464 15.04 8267 84.96 9731 100.00

 تقواـ  20 65 11.36 507 88.64 572 100.00

 تزکیهـ  21 73 40.56 107 59.44 180 100.00

 جامعهـ  22 463 23.88 1476 76.12 1939 100.00

 اجتماعـ  23 632 24.42 1956 75.58 2588 100.00

 معرفتـ  24 271 29.98 633 70.02 904 100.00

 صالحـ  25 1193 51.42 1127 48.58 2320 100.00

 فرزندـ  26 151 13.22 991 86.78 1142 100.00
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  مبانی تربیت اسالمی فرزند از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهري: 2جدول شماره 
تربیت اخالقی اسالمی، مبتنی بر مبانی فلسفی، 

قابلیت حرکت و رشد دائمی، معاد و نظارت 
فرد و اجتماع، دائمی، تکامل در گرو تعامل متقابل 

 تغییر دائمی

براساس حرکت . از دیدگاه عالمه و استاد مطهري، مقوالت فلسفه مبانی تربیت است
جوهري در مکتب اسالمی، انسان و جهان، دائماً در حرکت و شدن به سوي تکامل خود، 
و وسیله این تکامل نیز تعلیم و تربیت است، بنابراین روابط انسان و کنش و واکنش متقابل ا

 .نیز دائماً دستخوش تغییراست

1 

نظام ویژه تربیتی، جهان بینی، حکمت نظري، 
 توحید، معاد

است و کمال این  مکتب اسالمی داراي نظام ویژه تربیتی است که بر جهان بینی آن  مبتنی
گردد که نظامی همه جانبه و آن برمی )جهان بینی(نظام تربیتی به کمال و برتري نظام فلسفی

وحدت . توحید، اساس و پایه جهان بینی مکتب اسالمی است. است) مت متعالیهحک(عالی
طبیعت، نتیجه مستقیم وحدت مبدأ عالم است و هدف نهایی جهان شناسی مکتب اسالمی 
نمایان ساختن وحدت و پیوستگی جمیع کائنات و تمام مراتب وجود و بازگشت به سوي 

 .خداوند است

2 

هر نوع خاصی . ولوژي از نوع حکمت عملی و جهان بینی از نوع حکمت نظري استایدئ حکمت عملی: ایدئولوژي
 .از حکمت عملی بر نوعی خاص از حکمت نظري مبتنی است

3 

معاد، باور مرگ، دنیا مزرعه آخرت، کسب 
 فضایل، پرهیز از رذایل

سب اي گذرا براي کادامه حیات در معاد به معناي زندگی در فرصت دنیا به عنوان مرحله
 .فضایل و زمینه سازي براي زندگی ابدي است

4 

اخالق اسالمی توحیدي، باید و نبایدهاي 
 توحیدي، شاخصهاي ویژه سبک زندگی

بنابراین هرگاه بدانیم اصول و . است» چگونه باید بود«اخالق علمی دستورى، یعنى علم 
خوب و چه  مبانى اخالق اسالمى به چه معنایی است و اسالم چه چیزهایى را اخالق

 .توانیم روش اخالقى و تربیتى اسالم را بفهمیم داند، مى چیزهایى را اخالق بد مى

5 

اخالق اسالمی توحیدي، فرد، اجتماع، سعادت 
 دنیوي فردي و اجتماعی، سعادت اخروي

اخالق اسالمی رویکردي علمی و عملی است؛ دانشی که حاصل آن عملکرد است؛ بینشی 
سالمت است که از ابعاد فردي تا اجتماعی را در بر دارد و  که حاصل آن سبک زندگی

 .کندآرامش فردي و اجتماعی را تضمین می

6 

موضوع تربیت اخالقی اسالمی، نفس یا فطرت، 
اراده، پرورش استعدادهاي درونی، پرورش رفتار 

 )فضایل( صالح
 )رذایل( پیشگیري از رفتار ناصالح

که افعال زیبا و زشت به طور ارادي از او صادر موضوع تربیت اخالقی، نفس انسان است 
هدف تربیت اخالقی، پرورش استعدادهاي درونی انسان براي ایجاد و رشد صفات . شود می

 .و رفتارهاي پسندیدة اخالقی است

7 

هدف تربیت اخالقی اسالمی، پرورش، عبد صالح، 
رفتار صالح، گرایش صالح، باور صالح، تفکر 

می، فطرت، پرورش استداللی اخالقی اسال
استعدادهاي درونی، رضایت خداوند، لقاء خداوند 

نیل به عبودیت الهی، رشد صفات و رفتارهاي 
پسندیده، رفع رذایل، تأمین رضایت خداوند نه 
دوري : فقط قوانین اجتماعی و عرف، مراتب رشد

 از عذاب، رسیدن به نعمت، نیل به رضایت خداوند

و خوي ناپسند و آراستن خویش به خلق ارزشمند، قرب هدف تربیت، تقوا، اصالح خلق 
الی اهللا و پرورش عبد صالح است که با پرورش منش و استداالل و نیز مهارتهاي اجتماعی 

هدف غایی در تربیت اخالقی طلب خداوند است . آیداخالقی اسالمی فرزندان به دست می
 .که شامل رضوان، رحمت و اکرام الهی نیز می گردد

8 

 یت اخالقی اسالمیترب
  :هدف

تقوا، حیات طیبه، سعادت، رضوان، قرب الی اهللا، 
 پرورش عبدصالح

تقوا . هدف تربیت اخالقی، تقوا، حیات طیبه، سعادت، رضوان و ابتغاء فی وجه اهللا است
از خلق و خوي ناپسند و آراستن خویش به خلق ارزشمند، هدفی است که  داصالح خو

ت و همه افراد قادر به دستیابی به آن هستند و معیار ارزش اسداده خداوند براي انسان قرار 
بنابراین هدف تعلیم و تربیت نیز قرب الی اهللا و . گذاري انسانی در پیشگاه خداوند است

 .پرورش عبد صالح است

9 
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 مبانی تربیت اسالمی فرزند از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهري: 2جدول شماره ادامه 
 حیات طیبه

  رذایل اخالقی رفع
  اجراي فضایل اخالقی
 رضایت خداوند

حیات طیبه حیاتی است که در آن رذایل اخالقی وجود ندارد که با فضایل اخالقی و دوري 
سعادت از دیدگاه عالمه و مطهري مبتنی بر سعادت . شوداز رذایل اخالقی کسب می

تر رضایت به خواست اخروي در پی اجراي فضایل و پیشگیري از رذایل و در مرتبه باال
هدف غایی در تربیت اخالقی طلب . خداوند و مقدم شمردن آن بر خواست بنده است

خداوند است که نوع خاصی از رابطه با خداوند است که خود شامل رضوان، رحمت و 
 .اکرام الهی نیز می گردد

10 

، گرایشها )باورها(دین، حیات طیبه، عقایدد
 ، توحید محور)ررفتا(، اعمال صالح )احساسات(

و اعمال ) احساسات(، گرایشها )باورها( اي از عقایددین محقق حیات طیبه است؛ مجموعه
 .مطابق دستور خداوند است) رفتار( صالح

11 

تعقل با ویژگیهاي : تربیت اخالقی اسالمی انسان
 خاص عقلی، ایمان

و ) علم(عقل  چون در دیدگاه تربیت اسالمی انسان موجودي با دو ویژگی مهم و اساسی
ایمان است برآموزشهاي معنوي و اخالقی و رشد قدرت عقالنی و قوه تفکرانسان تأکید 

 .فراوانی شده است

12 

چون انسان داراي برخی فطریات است، تربیت او باید با در نظر گرفتن همان فطریات  تربیت اخالقی اسالمی، فطرت
 .صورت گیرد

13 

ان هدفدار، تربیت اخالقی اسالمی، تربیت انس
 توحید، نظارت دائمی خداوند

چون انسان هدفدار است، الزم است در کل مسیر تربیت هدف تربیتی، رشد و کمال تدوین 
 .و حرکت در مسیر این کمال تحت نظارت و بررسی قرار گیرد

14 

تربیت اخالقی اسالمی، علم، آگاهی، اراده، اختیار 
و انتخاب، صراط مستقیم و صراط گمراهی، 

 راتب کمال، عمل صالح ناشی از علمم

انسان پس از فراهم بودن دیگر . تنها تفاوت میان انسان و مواد دیگر در علم و آگاهى است
کند؛ چون انسان داراي قدرت اختیار  مى) اختیار و نه جبر(اسباب بر اساس علم انتخاب 

مزیت  بر این اساس. است، قادر است سرنوشت و سبک زندگی خود را انتخاب کند
اصحاب صراط مستقیم بر دیگران تنها به علم آنان نسبت به مقام پروردگار و نه به عمل 

آنان است؛ زیرا بر اساس مراتب کمال در مراتب پایین تر صراط مستقیم، اعمال صالح کامل 
و بدون نقص نیز وجود دارد و وقتی برتري اصحاب صراط مستقیم به عمل نیست، فقط 

 .بنابراین اثر عمل صالح کمک به باال رفتن علم است ماند؛علم باقی می

15 

تعقل، حقیقت جویی، : تربیت اخالقی اسالمی
 مبارزه با تعصب

     تقویت فطرت و حواس فطري از جمله حقیقت جویى است که به کسب علم  منجر
در اسالم با تعصب و عصبیت، . شود لذا الزم است این غریزه در انسان تقویت شودمی

 .ارزه شده استشدید مب

16 

 17 .تأکید بر تفکر، عقالنیت، عملکرد عاقالنه و منطقی از اصول اساسی تربیت اسالمی است تربیت اخالقی اسالمی، تعقل، عملکرد عاقالنه

تعقل، معرفت پذیري، : تربیت اخالقی اسالمی
 کسب علم و دانش زمینه ساز واجبات

است ضمن کسب دانش و علم در  پذیري است، قادر چون انسان داراي قوة معرفت
علم به عنوان (و آنچه باید باشد) علم به عنوان واجب عینی(خصوص خود، خلقت، خداوند

 .، مسیر زندگی خود را در جهت کسب کمال طراحی و اجرا کند)واجب کفایی

18 

 مطلق،: اخالقی اسالمی توحیدي
 رفتار اخالقی اسالمی توحیدي نسبی

القی نسبی است، بنابراین بدیهى است که دستورهاى اخالقى اخالق مطلق اما رفتار اخ
بر اساس اصل محبت و انسان دوستی با در نظر گرفتن مصالح جمعی و فردي . کلیت ندارد

در . با نیت جذب و تأثیر گذاري مثبت متناسب با خواست خداوند باید بر محبت نگریست
 .ف را تغییر دهید و خوب کنیدگویند نیکى کنید که با نیکى بتوانید قلب طر جایى مى

19 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 87/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

 مبانی تربیت اسالمی فرزند از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهري: 2جدول شماره ادامه 
مالك رفتار اخالقی، رشد : تربیت اخالقی اسالمی

اعتدال، هماهنگی و ): جامعیت(همه ارزشها 
توازن، تأمین نیازهاي واقعی مبتنی بر توحید، 

علم و عقل، انسانیت دوستی،  اراده، همراهی
جذب فضایل و رفع رذایل، تعامالت اجتماعی، 

 )تربیت اخالقی اسالمی(تربیت معنوي

مالك رفتار اخالقی، رعایت حد اعتدال، جامعیت، تأمین نیازهاي واقعی، توازن امور ثابت و 
عقل، گیري از اراده، تالزم علم و  متغیر و مبتنی بر هدایت خواهی، حکمت جویی، بهره

 .انسانیت دوستی، جذب و دفع، پیوند تربیت با معنویت است

20 

گستره عمر تأکید بر : تربیت اخالقی اسالمی
 تربیت زودهنگام

رغم اینکه هیچ دروه زمانی خاصی براي تربیت منظور نشده، ضرورت تربیت با تأکید بر به
گذار بر تربیت قبل از آغاز زود هنگام در دوره کودکی مورد تأکید است؛ حتی عوامل اثر 

 .لقاح مد نظر قرار می گیرد

21 

تربیت اخالقی اسالمی حق عمومی انسانها، 
 فراگیري علم، فریضه همگانی

در دیدگاه تربیت اسالمی نه تنها همه انسان ها حق بهره مند شدن از آموزش و پرورش را 
 .دارند، بلکه فراگیري علم و دانش مورد نیاز جامعه، فریضه است

22 

تربیت اخالقی اسالمی، بازگشت به خود، شرافت 
و کرامت ذاتی، وجدان عمومی، تقدم محصلت 

 جمع بر فرد

ریشه، مبنا و زیر بناى اخالق اسالمى از نوعى بازگشت دادن انسان به خود و متوجه کردن 
دو اصل دیگر مبانى . او به شرافت و کرامت ذاتى خویش به عنوان اصل اولی اخالق است

ى و تربیتى اسالم عبارت است از وجدان عمومی و مصلحت جمع که مقدم بر اخالق
 . مصلحت فرد است

23 

 عبودیت با انگیزه محبت عبودي
  
 

شود مگر اینکه انگیزة آن، محبت به خداوند باشد؛  طور کامل اجرا نمی عبودیت هرگز به
این محبت انسان را به  .محبت به کماالت او و اینکه ولی نعمت و رافع نیازهاي انسان است

در هر سه بعد فکر، حس و رفتار مسیر .(پسندد دارد که عقل اجتماعی نمی کارهایی وا می
 ).مناسبی براي رفتار سالم فراهم می کند

24 

اول توکّل که اعتماد به خداوند و راضی : کند ایشان سه مرحله براي عبودیت معرفی می توکل، تسلیم، رضا: مراحل عبودیت
دوم، تفویض و سپردن امور به خداوند و مرحلۀ سوم، مقام . به مصلحت او استشدن 

 .تسلیم به رضاي خدا و آنچه حادث می شود

25 

  
 مطهري استاد و )ره(طباطبایی عالمه رویکرد با اسالمی تربیت در نظر عوامل مورد: سؤال دوم

  کدام است؟
و استاد مطهري پرداخته، ) ره(طباطبایی به منظور پاسخگویی به این سؤال به بررسی آثار عالمه 

و ضمن تحلیل محتواي آثار، موضوعات مرتبط، استخراج، و عوامل تربیت اسالمی به صورت کد 
نتایج تحلیل محتوا در زمینه تعیین عوامل تربیت اسالمی از دیدگاه این دو . مشخص و تحلیل شد

  :شودارائه می یلذاندیشمند در جدولها و نمودارهاي 
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  و استاد مطهري) ره(عوامل مورد نظر در تربیت اسالمی براساس رویکرد عالمه طباطبایی: 3 جدول شماره
  ردیف  مه طباطبایی و استاد مطهريتربیتی از دیدگاه عالعوامل   عامل

فطرت، شناخت نیازها، آمادگی 
  فطري 

  تالش براي رشد و کمال
بالقوه، اجمالی، جذابیت : فطرت 

دنیوي و قابلیت غفلت از عقل 
 فطري

فطري و تالش براي رشد و هدایت  شروع تربیت بر مبناي شناخت نیازها و آمادگی:  فطرت
آن متناسب با توانمندي و استعداد فرزند است که نه تنها در ابتدا براي شروع تربیت از 

فطرت شروع می کنیم، بلکه با توجه به ویژگیهاي خاص فطرت از جمله اینکه بالقوه است 
ت فطري و در ابتدا فعلیت ندارد، اجمالی است؛ یعنی حسن و قبح بعضی امور به صور

 آشکار است اما در برخی امور، نیاز به مراجعه به مصالح و مفاسد عمومی است؛ فطرت
 تفریط در و افراط و هوس و هوي از پیروي مادي، لذائذ از بهره گیري به عالقه اثر در انسان
بهره  و حقایق ادراك به قادر می گیرد و قرار غفلت مورد غضب و نفسانی، شهوت قواي
 . بود؛ بنابراین فطرت شرط الزم اما ناکافی رشد و تربیت است نخواهد فطري لعق از برداري

1 

 خود، خداوند، هستی: تفکر
  تربیت استدالل اخالقی اسالمی

: ویژگیهاي عقل(اصالت عقل
غربالگري، آخربینی، عدم پیروي 

صرف از اکثریت، عدم پیروي 
صرف از ترس از قضاوت، 

همراهی عقل و علم،ضرورت 
  )يعلم آموز

اصالت ایمان،نیاز به دین، پیامبر 
 الگو و ارائه دین

تفکر در خود، جهان خلقت، تاریخ، خداوند از انواع تفکر ذکر شده در قرآن : تفکر و تعقل
توجه و تأکید ویژه در اسالم بر تعقل و تفکر از ویژگیهاي منحصر به فرد تربیت . است

ي توانمند در تعقل و استدالل عقالنی براین اساس هدف تربیت، پرورش افراد. اسالمی است
اي که امام جعفر صادق علیه السالم، انسان را نیازمند دو پیامبر درونی و بیرونی است به گونه
به طور کلی . پیامبر درونی، عقل و پیامبر بیرونی، رسوالن و پیامبران الهی هستند. می داند

ا جایی که در پذیرش اصول دین تقلید خواهد تاسالم تأیید و تأکید همه چیز را از عقل می
ویژگیهاي عقل آموزش دیده در اسالم . داند و آن را به تعقل واگذار کرده استرا جایز نمی

عبارت است از قدرت غربالگري، آخر بینی یا آینده نگري، آزاد کردن عقل از عادات 
زوم همراه بودن عقل ، ل) پیروى نکردن از اکثریت، تأثیرناپذیرى از قضاوت دیگران( اجتماعى
برخی علوم واجب عینى، و بر هر فردى واجب است؛ مانند معرفت خداوند، بعضى ( و علم

، و مقدمه واجب، واجب  از علوم واجب کفایى است به اعتبار اینکه مقدمه واجب کفایى
 .)است؛ کسب آنها ضرورت پیدا می کند

2 

گرایش به خیر، دوري : عواطف 
طفه و میل عا: از شر اصالت ایمان

به خداوند، عاطفه و میل به رفتار 
دینی، کنترل امیال مسیر توحیدي 

و رضایت الهی، تحریک رفتار 
 توحیدي 

عواطف به گرایش به خیر و دوري از شر به صورت فطري و امکان رشد و توسعه آن در 
ت اسالم عالوه بر اصال. مسیر فطري، متناسب با سبک زندگی سالم و اسالمی اشاره دارد

کند که با می عقل به اصالت ایمان اشاره می کند؛ آنجا که ایمان، عقل را به کاري مجاب
کند، همچون توجه به قدرتی ماورایی، کاري را می پذیرد که عقل اجتماعی آن را تأیید نمی

اساس عملکرد ایمان ایجاد نوعی عاطفه و تمایل نسبت به خداوند و . شهادت، ایثار و انفاق
، و فرد را براي رفتار بر اساس باورهاي دینی به رفتار دین ی است که شور درونی ایجاد

 .صورت درونی و شورانگیز، تحریک می کند

3 

 عمل اخالقی توحیدي
  اخالق مطلق

رفتار اخالقی نسبی، باید و 
 نبایدهاي ارزشی و توحیدي

در نگرش  آنچه)  اخالق مطلق اما رفتار اخالقی نسبی است(عمل اخالقی توحید محور 
اخالقی مهم است، عالوه بر افکار و احساسات معنوي و اسالمی، عملکرد براساس این 

اخالق شامل باید و نبایدها است که براساس ارزشهاي فردي و . مالکها و معیارها است
و استاد مطهري، ) ره(بنابر رویکرد اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبایی. شوداعتقادي اعتبار می

لق اما رفتار اخالقی نسبی است؛ بنابراین پایه و اساس اخالق راهگشاي انتخاب اخالق مط
 .نوع رفتار اخالقی در اوضاع  و موقعیت هاي مختلف است

4 

روح عبادت،  : ملکات اخالقی
 شکل عبادت

حاالت و ملکات اخالقی توحید محور برخاسته از عبادت و ارتباط معنوي و در پرتو روح 
 .کل می گیردعبادت در افراد ش

5 
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 89/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  و استاد مطهري) ره(عوامل مورد نظر در تربیت اسالمی براساس رویکرد عالمه طباطبایی: 3 جدول شمارهادامه 
  ردیف  مه طباطبایی و استاد مطهريتربیتی از دیدگاه عالعوامل   عامل
اختیار ، تقوا، : اراده توحیدي
 کنترل امیال

 تدبیر سبک زندگی

اصل اساسی در کنترل ): توانمندي کنترل میل در جهت تدبیر سبک زندگی اسالمی( اراده
اراده توانمندي کنترل میل در جهت تدبیر سبک زندگی اسالمی . گیري اراده استعقلی شکل

در تعامل بررسی عوامل انگیزشی متعدد، اراده ناشی از ایمان و تقوا نقش کنترل کننده . است
 .دارد

6 

 ایمان
  تقوا

 کنترل اراده و امیال

ایمان با اصالت ) میفرصتی براي کنترل نفس و تحقق سبک زندگی اسال(ایمان و تقواي الهی
تزکیه نفس و تقوا چیزي . خویش، فرصت کنترل نفس و تحقق سبک زندگی اسالمی است

است که از دیدگاه این دو اندیشمند مالك درونی عملکرد اسالمی است و بدون نیاز به 
 .کنترل کننده هاي بیرونی قادر به کنترل عملکرد آدمی خواهد بود

7 

قی الگوهاي اخال: جامعه صالح
 توحیدي

شرایط اجتماعی، تعامل فرد و 
  اجتماع

 تبلور ارزشهاي اسالمی

از دیدگاه رویکرد اسالمی مبتنی ) الگوهاي اخالقی شایسته و اجتماع اثرگذار( جامعه صالح
و استاد مطهري، انسان موجودي اجتماعی است و سعات و )  ره(بر آراي عالمه طباطبایی

سته و اجتماع اثرگذار است؛ بنابراین رشد و توسعه رشد او در گروي الگوهاي اخالقی شای
شود و بسیاري از ارزشهاي اسالمی در ارتباط با فردي به دور از روابط اجتماعی تأیید نمی

 .افراد جامعه محقق می گردد و این ارتباط، دو سویه است

8 

  
دار ذیل ارائه نتایج به شکل نمو MAXQDA11با استفاده از نرم افزار  بر اساس تحلیل محتوا

  :شودمی
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 91/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی: 4جدول شماره 
 ردیف و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبایی کدبندي

 شیوه تربیت اخالقی اسالمی
معادل دلبستگی ایمن به (حب عبودي
  )خداوند

 فراتر از عقل اجتماعی

تی است که از » حب عبودي«همترین شیوة تربیتی اخالقی در نظر قرآن، شیوة م یا محب
شود مگر اینکه  طور کامل اجرا نمی عبودیت هرگز به. گیرد عبودیت فرد سرچشمه می

انگیزة آن، محبت به خداوند باشد؛ محبت به کماالت او و اینکه ولی نعمت و رافع 
دارد که عقل اجتماعی  سان را به کارهایی وا میاین محبت ان. نیازهاي انسان است

 .)کنددر هر سه بعد فکر، حس و رفتار مسیر سالمت رفتار سالم را فراهم می( .پسندد نمی

1 

تفکر و شناخت : پرورش حب عبودي
ذکر و یاد  خداوند، ذکر و یاد خداوند

نعمتهاي الهی، ذکر و یاد مسئولیت انسان 
غیر خدا، در برابر خداوند، اخراج محبت 

عمل اخالقی توحیدي، رسیدن به رضایت 
 خداوند، الگو گیري از پیامبر و امامان

از تفکر و   هاي کسب حب خداوند در قرآن بیان شده است؛ برخی از آنها عبارت راه
شناخت خداوند، ذکر دائم و یادآوري نعمتها و مسئولیت انسان در برابر خداوند، اخراج 

    عالمه . خدا است ين مطابق رضایت الهی و محبت اولیامحبت غیر خدا، عمل کرد
السالم ایشان  علیهم  بیت معصومو آله و اهل   علیه  اهللا صلیکند که پیامبر  چنین بیان میهم

 .آید اند؛ زیرا خداوند به وسیله آنها به یاد می مصادیق ذکر الهی

2 

شناسایی نیازهاي انسانی، رفع نیازهاي 
ی، شناخت ضعف، انسانی، خود شناس

شناخت اهداف، شناخت راه کمال، 
 شناخت شأن ویژه انسانی، نگرش معنوي

معرفت . شناخت نیاز انسان و میل به رفع آن موجب شکوفایی استعدادهاي اخالقی است
متأسفانه انسان در اثر توجه و پرداختن بیش از اندازه . به نفس خویش نیازي اساسی است

معرفت نفس یعنی شناخت . رود موش کرده به سمت هالکت میبه امور مادي، خود را فرا
 .کشاند ویژگیهاي انسان، ضعفها، اهداف و راه تکامل، انسان را به سوي معرفت خداوند می

3 

تفکر و استدالل : کسب معرفت حصولی
 منطقی، حضوري

 ناشی از حب الهی: شهودي

یا حضوري و شهودي ) لبا استفاده از برهان و استدال(تواند حصولی کسب معرفت می
باشد؛ بدین شکل که وقتی انسان با برهان دریافت سراسر نیاز است و تنها خداوند رفع 

کنندة نیازهاي اوست، هر لحظه در عبودیت خویش کاملتر، و شایسته دریافت فیض الهی 
 .شود به طوري که راه را به او نشان بدهد می

4 

حب عبودي، کرامت نفس، پذیرش خود، 
ده، کمال و سعادت، عشق به خدا، خانوا

 ارزش هاي فطري، حیات طیبه

بر اساس حب عبودي، روش کرامت نفس و پذیرش خود که از خانواده نشات می گیرد، 
باور به حضور خداوند . اساس شکل گیري شخصیت سالم و حرکت در مسیر کمال است
ح خود در آن دمید به به عنوان مظهر عشق و محبت و انسان به عنوان خلیفه او که از رو

       خداباوري و خدایاوري و نیز عزت نفس، کرامت و باور به ارزشهاي فطري  منجر
 .گردد، مسیر حرکت براي رسیدن به حیات طیبه را فراهم می کندمی

5 

ویژگیهاي متقابل انسانی، انسان خلیفه 
خدا، امانتدار، ضعف جسمی، عجول، 

 جهل

تدار او و داراي بزرگترین ظرفیت علمی معرفی کرده قرآن انسان را خلیفه خداوند، امان
نظیر (است و در مقابل، ضعف جسمی، عجول بودن و جهل اضطراري نسبت به آینده

داند که او را به کسب کماالت و فضایل براي نزدیکتر  را از جمله ویژگیهایی می) مرگ
 .دهد شدن به خداوند سوق می

6 

باط روش تربیت اخالقی اسالمی، ارت: دین
، گرایشها )باور(روح و جسم، عقاید

 )رفتار(، اعمال صالح)احساس(

دین روش اساسی تربیت است که انسان با اجابت آن، یعنی برقراري ارتباط صحیح روحی 
و عملی با همه بخشهاي آن به حیات طیبه دست پیدا خواهد کرد؛ به عبارت دیگر حیات 

مطابق دستور ) رفتار(و اعمال صالح) حس(، گرایشها )باورها(طیبه مجموعه اي از عقاید
 .خداوند است

7 

رضایت به : مراحل عبودیت، توکل
سپردن به : واگذاري ؛مصلحت خداوند

 رضایت به خواست خداوند: تسلیم ؛خدا

اول توکّل که اعتماد به خداوند و : کند عالمه طباطبایی سه مرحله براي عبودیت معرفی می
به خداوند و مرحلۀ سوم،  وم، واگذاري و سپردن کارهاد. راضی شدن به مصلحت او است

 .آیدمقام تسلیم به رضاي خدا و آنچه پیش می

8 
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  و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی: 4جدول شماره ادامه 
 ردیف و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبایی کدبندي

ادها، پرسش و پاسخ، تفکر پرورش استعد
 استداللی، تدبر، پرورش توانمندي

با اجراي ماهرانۀ این روش به . هاي پرورش استعدادهاست پرسش و پاسخ یکی از شیوه
  شوند که اهل معرفت نظرانی متفکر تربیت میجاي تعدادي باسوادهاي سطحی، صاحب

    ه و تفکر واگرا را فراهم با شروع مسئله متناسب با توان موجود، فرصت اندیش. هستند
 .برسد کنیم تا کودك به رشد و پرورش تواناییهاي موجودمی

9 

 10 .عادت به تفکر روشی کاربردي در تربیت اسالمی و رسیدن به اراده و کنترل درونی است عادت به تفکر، کنترل درونی، تقوا، اراده

 نصیحت، متناسب با اوضاع شنونده
توسط مجري واقعی، یادآوري اصول و 

روشها، یادآوري فضایل، یادآوري رذایل، 
یادآوري روشهاي پرهیز از رذایل، سبک 

گرایشها و (زندگی اسالمی، باور، گرایش
 ، رفتار صالح)احساس

نصیحت و موعظه متناسب با اوضاع شنونده و اثر پذیري وي از گوینده از روشهاي 
شنیدن و یادآوري اصول و روشهاي ایجاد فضایل و پرهیز از . کارامد تربیت اخالقی است

گیري باورهاي کارامد و اثر گذاري بر رذایل و تدوین سبک زندگی اسالمی به شکل
 .گرددمی گرایشها و تمایالت فرد در انتخاب رفتارهاي متناسب با این سبک منجر

11 

الگوسازي، داستان، مثال، ارائه محاسن، 
ئه روشهاي اصالح، وعده ارائه معایب، ارا

 پاداش و جزا، وعده رضایت الهی

قرآن کریم مثل «: فرماید عالمه می. روش دیگر الگو سازي با بیان داستان و مثال است
کند؛ سپس شاگردان را  معلّمی است که کلیات درس را در مختصرترین جمالت بیان می

کند؛  حیح و فاسد آن را اصالح میبیند؛ ص کند؛ بعد اعمال آنها را می به عمل به آن امر می
 .»کند نقصها و کمبودها را با موعظه، مثال، داستان، وعده به پاداش و جزا رفع می

12 

پیامد رفتارها، بهشت و جهنم، نظارت 
 دائمی، کنترل درونی

روش دیگر وعده بهشت و جهنم است که با تعیین پیامد براي رفتارها نقش کنترل کننده 
 .جاد می کنددرونی در فرد ای

13 

 امر به معروف، نهی از منکر
جذب فضایل، پرهیز از رذایل، اجراي 

  اجتماعی فضایل، پرهیز اجتماعی از رذایل
 اجراي عملی توسط آمر

امر به معروف و نهی از منکر از روشهاي کارامد تربیتی است که با فراهم کردن نوعی 
را ) منکر(رهیز از کار نادرستو پ) معروف( فشار در فضاي اجتماعی شرایط کار درست

شود که کار درست در جامعه به صورت عرف  معروف وقتی آسان می. کندتأمین می
امر به معروف و نهی از منکر، وقتی اثر گذار است که آمر یا ناهی، این حقیقت را . درآید

باید به نکتۀ مهم در این روش این است که فرد . شونده القا کندبه فرد امر شونده یا نهی 
 .هاي خود عمل کند تا نشانۀ صدق دعوي او باشد گفته

14 

ابتال، امتحان . ، فرصت رشد: مشکالت
الهی، اختیار، مسئولیت پذیري، رویارویی 

تشویق به عمل یا پرهیز، . با پیامد رفتارها
دنیا صحنه آزمایش، آزمایش . حب ذات

ابزار رشد، تقوا فرصت اصالح نفس، 
 ی خویشتنتربیت اخالقی اسالم

رو روبه. پذیري، یکی از روشهاي تربیت اخالقی  است ابتالء بنا بر مبناي اختیار و مسئولیت
شدن فرد با نتایج رفتار خویش تا با آگاهی از نتایج مثبت یا منفی آن براي انجام دادن دوباره 

ه کوشد ب می» حب ذات«در این روش، فرد بر اساس مبناي . عمل، دلسرد یا تشویق شود
بنابراین، فرد وقتی دانست نتیجۀ عمل او به . اي عمل کند که زیانی متوجه او نشود گونه

شود و به گردد و دنیا هر لحظه صحنه آزمایش اوست، متوجه آخرت می خودش باز می
 .شود پردازد؛ به عبارت دیگر به تربیت اخالقی خود مشغول می اصالح نفس می

15 

غماض مدارا، ا: حذف رفتار نامطلوب
، فرصت تفکر و تأمل، کنترل )خاموشی(

 ارادي، جایگزینی رفتار مناسب

متناسب با اصل (مدارا با متخلف و اغماض یکی از اصول اساسی در حذف رفتار نامناسب
است به نوعی که فرصت تفکر در زمینه رفتار نامناسب و ) خاموشی در روان شناسی

 .می کند حذف و جایگزینی آن با رفتار مناسب را فراهم

16 

تدریج در آموزش، تکرار و استمرار، کسب 
ترك رذایل، . فضایل، پیشگیري از رذایل

پرورش رفتار، پرورش نگرش و باور، 
 پرورش گرایش

تدریج در آموزش رفتار پسندیده، تکرار و مداومت بر کسب فضایل و ترك رذایل به 
 .گرددمی ت به آن منجرتحکیم رفتار مناسب و شکل گیري باورهاي درونی مستحکم نسب

17 
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 93/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی: 4جدول شماره ادامه 
 ردیف و استاد مطهري) ره(روشهاي تربیت اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبایی کدبندي

مربی، رعایت اعتدال، انعطاف پذیري، 
پرورش باور مثبت به فضایل، پرورش 

یل، پرورش رفتار صالح، گرایش به فضا
پرورش باور منفی به رذایل، پرورش عدم 

تمایل به رذایل، پرورش پرهیز از رفتار 
 ناصالح،

به انعطاف پذیري و شکل گیري باورهاي رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط نابجا 
 .گرددمی کارامد متناسب با فضایل و نگرش منفی نسبت به رذایل منجر

18 

بیت اخالقی اسالمی، عوامل بیرونی، تر
خانواده و اجتماع، عوامل درونی، نفس و 
فطرت، معرفت، گرایشها، عمل اخالقی، 

 ملکات اخالقی، اراده، ایمان، تقوا

عالمه طباطبایی و استاد مطهري شامل توجه به تعامل عوامل  پرورش از دید
، عمل اخالقی، حاالت و هایشفطرت، معرفت، گرا( و درونی) خانواده و جامعه(بیرونی

در اخالق و ) خانواده و جامعه (و بیرونی) ملکات اخالقی، ارده، ایمان و تقواي الهی
 .تربیت اخالقی است

19 

 تعامل فرد و اجتماع
 اراده فرد و فشار اجتماعی

 اراده جمعی تأثیر تحت بشدت او اراده اوست، اراده انسان، عمل نهایی کننده تعیین گرچه
توجه به بعد اجتماعی و طبیعت اجتماعی انسان و قدرت اثر پذیري و . دارد قرار

الگوگیري انسان به عنوان یکی از عوامل اساسی و عمیق تربیت اخالقی از این رویکرد 
 .مطرح است

20 

  
 ايبسته مطهري استاد و )ره(طباطبایی عالمه رویکرد اساس بر توانمی آیا :سؤال چهارم

یا در این صورت محتواي این بسته آموزشی با  ؛کرد تدوین فرزندان اسالمی تربیت براي آموزشی
  توجه به تربیت اسالمی و ابعاد روانشناختی چیست؟

اصول و مبانی تربیت، عوامل تربیت و نیز روشهاي تربیت از دیدگاه این نتایج تحلیل محتواي 
توان گفت علت می. حقق استدو اندیشمند حاکی است تدوین بسته آموزش از این دیدگاه قابل ت

اینکه دوره خاصی به عنوان محدوده زمانی تربیت مطرح نشده، اشاره به قدرت فراگیري و تربیت 
آموزي با توجه به تأکید این دو اندیشمند بر ضرورت فراگیري و علم. پذیري در گستره عمر است

ربیت فرزند از وظایف پدر در جهت تحقق اهداف رشد و رسیدن به کمال و سعادت و از آنجا که ت
هاي روانشناسی رشد، بسته توان با استفاده از آراي ایشان و یافتهو مادر خوانده شده است، می

پروري تدوین کرد؛ براي این منظور با هدف تربیت فرزندانی سالم و اخالق مدار، آموزشی فرزند
شهاي تربیتی و هاي رشدي مختلف و نیز روالزم است شرایط و ویژگیهاي خاص دوره

از سوي دیگر با توجه . تا آموزش متناسب با نیاز متربی ارائه شود فرزندپروري کارامد بررسی شود
به تأیید و تأکید ایشان بر پیروي از سیره پیامبر خاتم صلی اهللا و علیه و آله و امامان معصوم علیهم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Azm9158254405
Highlight



  

 1393پاییز ، 24 ، دوره جدید، شماره22سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  94

وره سیادت، دوره دوم معادل د) تولد تا هفت سالگی( السالم، سه دوره رشدي کودکی اول
 21تا  14معادل دوره سختگیري و دوره سوم یا وزارت شامل سالهاي ) سال 14تا  7( کودکی

سالگی فرزندان براساس رویکرد حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله، امام جعفر صادق علیه السالم 
ه آموزشی در و حضرت علی علیه السالم مورد توجه و تأکید است که در این پژوهش محتواي بست

 ارائه  14و  11در جدولهاي شماره ) تولد تا هفت سالگی( دو دوره عمومی و دوره کودکی اول
  .گرددمی

هاي روانشناختی، بیانگر وجود ویژگیهاي رشدي در ابعاد جسمی، شناختی، تحلیل محتواي یافته
ی این ویژگیها با هاي سنی مختلف است که گاهی ابعاد زماناجتماعی، هیجانی و اخالقی در دوره

هاي یکدیگر متفاوت است و متخصصان مختلف از زوایاي متفاوتی به این مباحث نگریسته، و یافته
اند؛ لذا در این پژوهش از نظریات رشد از جمله کاربردي متناسب با نظریات خود را ارائه کرده

یاژه و ویگوتسکی، روانکاوي فرویدي و نظریات اریکسون، رویکرد شناختی با تأکید بر آراي پ
رویکردهاي هیجانی و عاطفی و مکاتب اخالقی مبتنی بر نظریات پیاژه و کلبرگ و نیز نظریه 

هاي سنی اي یانگ به منظور تبیین شرایط و نیازهاي مختلف دورهدلبستگی و رویکرد طرحواره
در مبحث به عالوه . شودهاي آنها در جدولهاي زیر ارائه میمتفاوت استفاده شد که یافته

مریند تأکید، و الگوهاي فرزند فرزندپروري آراي متعددي هست که در این مبحث بر نظریات با
پروري دیکتاتورانه، سهل انگارانه و قاطعانه با ویژگیهاي هر یک مطرح، و در نهایت رویکرد 

 هاي تحلیل محتواي روانشناسی رشد دریافته. قاطعانه به عنوان الگوي مطلوب برگزیده شد
هاي آمده که حاصل تجمیع و خالصه اطالعات ویژگیهاي رشدي دوره 10تا  6جدولهاي شماره 

ـ  عاطفیـ  مختلف سنی از دیدگاه ابعاد زیستی، روانی جنسی، روانی اجتماعی، شناختی، هیجانی
  .اجتماعی و اخالقی است
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 95/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  رشد جسمانـی: 6جدول شماره 
  )2ـ  11(کودکی سن   )0ـ  2(نوباوگی سن 

 تغییرات سریع قد و وزنـ  1

هاي بدن براساس دو گرایش سري، تغییر نسبتـ  2
 پایی و مرکزي، پیرامونی

رشد حیرت انگیز مغز به صورت رشد نورونها و ـ  3
هاي ها و آزاد شدن انتقال دهندهتشکیل سیناپس
ها و تکثیر سریع سلولهاي گلیان شیمایی از سیناپس
تخصصی شدن . تنددار شدن هسکه مسئول میلین

هاي مغزي و در سال اول زندگی، انعطاف نیمکره
 .پذیري مغز زیاد است

ماهگی  25هفتگی تا  6از نظر رشد حرکتی بین ـ  4
داشتن خود، بلند کردن  مهارتهاي حرکتی صاف نگاه

باالتنه، چنگ زدن، غلت خوردن، چهار دست و پا 
پریدن، راه رفتن، باال  ،رفتن، سینه خیز رفتن، ایستادن

  .دهندروي پنجه پا راه رفتن را انجام می
از نظر شنوائی از ابتدا صداهاي متفاوت را ـ  5

دهند و به مرور صداها را در الگوهاي تشخیص می
دهند؛ به صداهاي زبان خودشان تر سازمان میپیچیده

توانند حساس هستند و در نیمه دوم سال اول می
  .هندواحد گفتاري معنادار را تشخیص بد

از نظر بینایی، رشد سریع چشم و مراکز بینایی را ـ  6
داریم که موجب تیزي بینایی و تشخیص رنگ در 

ماهگی به ادراك  12شود و بین تولد تا سال اول می
. یابدعمق، ادراك طرح و ادراك صورت دست می
شود؛ حساسیت به تضاد نیز در این مرحله دیده می

سلط به ادراك چند چنین نوباوگان از ابتدا مهم
ماهگی به  30ماهگی تا  12زبان نیز از . وجهی هستند

  .رشد کامل می رسد

قد و وزن کندتر از : دو سالگی )2ـ  6: (اوایل کودکی
دار رشد سیناپسی و میلین. نوباوگی افزایش دارد

کودك به صورت . شودشدن سریع در  مغز دیده می
کند؛ تاپ میپر وپرد؛ لی لی رود؛ میموزنتر راه می

بر تن کند و یا درآورد؛  تواندلباس ساده را می
کند؛ استخوان بندي کودك از قاشق استفاده می مؤثرتر
  .کندرشد می

دار رشد سیناپسی و میلین) 3ـ  4: (اوایل کودکی
شود و ادامه دارد؛ هاي عصبی سریعتر میشدن رشته

 دویدن، پریدن، لی لی کردن، پرتاپ و گرفتن، بهتر و
شود؛ راه رفتن و جهیدن یک پایی هماهنگتر می
زند؛ بدون شود؛ سه چرخه را رکاب میپدیدار می

کند کند؛ از قیچی استفاده میکمک خود را تغذیه می
  .کشدو اولین نقاشی آدم را می

درصد وزن  90مغز به ) 5ـ  6: (اوایل کودکی
 اي و پاها درازتر بدن ترکه. رسدبزرگسالی آن می

ریزد و دندان دائمی ؛ دندانهاي شیري میشودمی
 رود؛ بند کفش را شود؛ موزونتر راه میپدیدار می

 ،بندد؛ مراکز مربوط به قدرت تخیل، حافظه، زبانمی
ریزي و سازماندهی در مغز رشد برنامهتفکر منطقی و 

  .کندمی
تر  رشد جسمانی آهسته): 6ـ  11: (اواسط کودکی

بینایی، میوپی یا نزدیک ترین مشکل شایع. شودمی
بلندتر و ) در گوش(شیپور استایش . بینی است
افزایشی ـ  بهبود و تعادل حرکتی. شودباریکتر می

چاالکی و نیرو، بهبود نقاشی، نوشتن، دویدن، پرتاپ 
کردن و رشد فعالیت جسمانی کودك که منجر به 

  .شودمی پیشرفت در کیفیت بازیها منجر
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  اختید شنشر: 7جدول شماره 
  )2ـ  11(کودکی سن   )0ـ  2(نوباوگی سن 

  )پیاژه(مرحله حسی ـ حرکتی 
ها، گوشها و دستها و سایر در این مرحله نوباوه با چشم

مرحله  6کند که شامل تجهیزات حسی، حرکتی فکر می
  :است

هاي بازتابی که از صفر تا وارهحـ بازتابهاي کلی یا طر 1
یه کردن و مکیدن یک ماهگی است  شامل چنگ زدن، گر

سازي یعنی وارد کردن جذب یا درون. شوددیده می
  .شوداطالعات جدید در دانش موجود انجام می

ماهگی  4تا  1ـ واکنشهاي چرخشی نخستین که از  2
. عادات حرکتی ساده که بر بدن کودك استوار است. است

  .پیش بینی محدود رویدادها، کودك اینجا میان واگرا است
. ماهگی است 8تا  4شهاي چرخشی ثانوي که از ـ واکن 3

دستکاري محیط به صورت عمدي . تقلید از رفتارهاي آشنا
  .هاي حسی حرکتیو آغاز درونی شدن روان بنه

 12تا  8هاي چرخشی ثانوي که از ـ هماهنگی و واکنش 4
دستیابی . رفتار کودك عمدي و هدفگرا است. ماهگی است

هاي ماهنگی بین طرحوارهه. به مفهوم پایداري شتئی
  .بهبود پیش بینی رویدادها. مختلف براي  حل مسئله

. ماهگی است 18تا  12ـ واکنشهاي چرخشی سوم که از  5
. بهبود توانایی مفهوم پایداري شئی. تقلید از رفتارهاي تازه

تجلی هوش عملی، . آزمون و خطا براي راه حل جدید
  .هاي جدیدکشف طرحواره

تقلید معوق . سالگی 2ماهگی تا  18ذهنی از ـ بازنمایی  6
بازي . درك ناگهانی و بروز آفرینش). در غیاب الگو(

شروع رفتار سمبلیک، فعالیت هدفمند، تجسم . وانمودي
درونی اشیا و رویدادها، توانایی جا به جایی نادیدنی، ابتکار 
عمل و خالقیت، حل مسئله به صورت ذهنی، فعالیت 

  .واقعیتهوشمند، درك مفهوم 

بارزترین تغییر در ): 2ـ  7(پیاژه «ـ مرحله پیش عملیاتی  1
العاده در فعالیت بازنمایی ذهنی یا این مرحله، افزایش فوق

  : زیرمرحله است 3این مرحله شامل . نمادي است
زیرمرحله پیش مفهومی که در اینجا سازمان روانی ) 1

شکل (کنش عالمتی : کودك به ابزارهاي جدید ذهنی شامل
و کنش رمزي یا نمادي و در نهایت تقلید ) گیري زبانی

  . معوق و کامل شدن شکل گیري تصاویر ذهنی است
بندي و رشد طبقه: شکل بندیهاي راکد ادراکی یاشهودي) 2

. ردیف کردن، فهم مفاهیم کوچک و بزرگ یا دور و نزدیک
  . ادراك مبتنی بر جنبه ظاهري اشیا است

 اینجا عملیات را کودك انجام مرحله برزخی که در ) 3
کودك در دوره پیش . دهد اما ناقص است و نیمه تماممی

جاندار پندار و مصنوع پندار  .عملیاتی خودمحور است
عدم درك بازگشت . واقع گرایی و تمرکزگرایی دارد. است

  . شودپذیري و عدم توانایی نگهداري ذهنی دیده می
دستیابی به ): 7-11(پیاژه «ـ مرحله عملیاتی عینی  2

بندي و طبقه. توان درك بازگشت پذیري را دارد. عملیات
شود؛ به دهد؛ میان واگرا میردیف کردن را انجام می
رسد؛ به به تمرکززدایی می. رسدتوانایی درون گنجی می

 تفکر . کنداصل هویت و اصل تعادل دست پیدا می
شود و به تر از قبل میتر و انعطاف پذیرتر و منظممنطقی

  ...)مایع، عدد، مقدار، طول و (رسد مفهوم نگهداري می
رشد تدریجی تفکر :  اي پردازش اطالعاتدیدگاه نوپیاژه

. کندعملیاتی را در چارچوب پردازش اطالعات توجیه می
 در سالهاي دبستان، توجه گزینشی، سازگارپذیرتر و 

مرور ( :یابدراهبردهاي حافظه بهبود می. شوددار میبرنامه
. کندفراشناخت رشد می) ذهنی، سازماندهی و گسترش

استفاده از . گیردخودگردانی شناختی به کندي شکل می
  ) با افزایش سن(چند راهبرد همزمان 
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 97/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  اجتماعی ـ عاطفی ـ رشد هیجانی: 8جدول شماره 
  )2ـ  11(کودکی سن   )0ـ  2(نوباوگی سن 

  : ماهگی 6از تولد تا 
 ماعی و خندهپدیداري لبخند اجت

هماهنگ کردن حالت احساس بزرگساالن در تعامل 
 رودررو

 هاي هیجانی سازمان یافتگی جلوه

آگاهی از خود و جدا دیدن خود به لحاظ جسمانی از 
 محیط پیرامون

  : ماهگی 12تا  7از 
 افزایش خشم و ترس 

 اضطراب غریبه و اضطراب جدایی 

 اه امناستفاده از مراقبت کننده به عنوان تکیه گ

 هاي هیجانی و انجام دادن ارجاع اجتماعی فهم معنی جلوه
 تنظیم هیجانات 

 نشاندادن دلبستگی واضح به مراقب آشنا 

  : ماهگی 24تا  19از 
شود؛ مثل شرم، غرور، گناه، هیجانهاي خودآگاه پدیدار می

 . خجالت

 استفاده از زبان براي خودگردانی هیجانی 
 راقب راحت تر تحمل کردن غیبت م

جنس و  طبقه بندي خود و دیگران بر اساس سن و
 خصوصیات جسمانی و خوبی و بدي

 پدیداري کنترل خود 

اي مخصوص جنس خود استفاده از اسباب بازي کلیشه
 . کندمی

  :اریکسون
در نظریه روانی، اجتماعی اریکسون در نوباوگی کودك دو 

  : مرحله را طی می کند شامل
به مراقبت گرم و که : عتمادي بنیادياعتماد در برابر بی ا)1

  . استمربوط بامحبت از طرف مراقبت کننده 
که در صورتی به : خودمختاري در برابر شرم و تردید) 2

شود که والدین رهنمود مناسب و نحو مطلوب حل می
  . هاي معقول تأمین کنندانتخاب

کند تا درباره در طول اوایل کودکی زبان کودك را قادر می
نبه از خود یعنی خود فاعل و خود مفعول صحبت دو ج

 . آیدکند که خودپنداره از آن به وجود می

خودپنداره کودك پیش دبستانی عمدتاً از ویژگیهاي قابل 
 . شودمشاهده، هیجانها و نگرشهاي معمولی تشکیل می

در اوایل کودکی، عزت نفس به چند قضاوت در مورد خود 
 . شودتفکیک می

ها، ستانی آگاهی چشمگیري در مورد علتکودك پیش دب
هاي رفتاري هیجانهاي اصلی دارد که پیامدها و نشانه

 باره احساسها به آن کمک دلبستگی ایمن و صحبت در
 . کندمی

یابد و کودك از فعالیت غیر تعامل با همساالن افزایش می
اجتماعی به سمت بازي موازي و بعد بازي ارتباطی و بازي 

 . رودیمشترك پیش م

کودك پیش دبستانی دوستی را به صورت عینی در نظر 
 . تعامالت مثبت و یاري رسان است. دارد

سالگی از انواع راهبردها براي خودگردانی  4یا  3کودك در 
 . هیجانی استفاده می کند

همدردي و نوعدوستی که در اثر خلق و خو و همدلی که 
 . ردهاي فرزندپروري است، شکل می گیحاصل شیوه

  :اریکسون
در نظریه روانی، اجتماعی اریکسون در این دوره کودکان 

در . ابتکار عمل در برابر احساس گناه قرار دارند«در مرحله 
اینجا  احساس سالم ابتکار عمل به کاوش کردن دنیاي 
اجتماعی از طریق بازي، تشکیل وجدان از طریق 

والد هم جنس و فرزندپروري حمایت  همانندسازي با
سختکوشی در برابر «چنین مرحله ننده بستگی دارد؛ همک

ها و احساس حقارت که بر احساس شایستگی در مهارت
  تکالیف منوط بود که به تشکیل خودپنداره مثبت منجر

  . شودمی
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 رشد اخالقی: 9جدول شماره 

  )2-11(کودکی سن   )0-2(نوباوگی سن 
رشد خودآگاهی در نوباوگی موجب پدیدار 

ماهگی و  18تا  12اعت بین اطشدن 
به تأخیر انداختن خشنودي افزایش توانایی 

کودکی که در . شودسالگی می 3تا  5/1بین 
رشد توجه و زبان پیشرفته باشد و والدین 
صمیمی و ترغیب کننده داشته باشد بیشتر 

  . تواند خود را کنترل کندمی
سالگی براي ارزیابی رفتار به  2کودکان در

از کلمات استفاده ) بد(یا  )خوب(صورت 
کنند و به اعمالی که پرخاشگرانه هستند می

یا ممکن است ایجاد صدمه کنند، با ناراحتی 
  .واکنش نشان می دهند

  

رسد؛ یعنی سالگی به انجام می 6تا  5رشد اخالقی در : فروید
فراخود یا وجدان را به وسیله همانندسازي با زمانی که کودك 
عیارهاي اخالقی او را می پذیرند، تشکیل والد هم جنس که م

در نظریه وي فراخود به دلیل ترس از تنبیه و از . می دهد
 . دست دادن  محبت والدین ایجاد می شود

رشد اخالقی دوره خاصی ندارد؛ : نظریه یادگیري اجتماعی
 بلکه رفتار اخالقی درست مانند هر پاسخ دیگري اکتساب 

 . وگیريشود از طریق تقویت و الگمی
  )سالگی 8تا  4( رشديـ  دیدگاه شناختی

   کودك را متفکري فعال درباره مقررات اجتماعی در نظر 
تواند مقاصد افراد را در سالگی کودك می 4در . گیردمی

واجبات  هاپیش دبستانی قضاوتهاي اخالقی در نظر گیرد و
اخالقی را از قراردادهاي اجتماعی و مسائل انتخاب شخص 

 . دهندمی تشخیص

 . کننددر اواسط کودکی مقررات رفتار خوب را درونی می

آموختن عدالت از طریق سهیم شدن یعنی اینکه چگونه باید 
 . کاالها به صورت منصفانه تقسیم شود، را یاد می گیرند

و ) سالگی 7تا  6(، امتیاز )سالگی 6 تا 5(به مفهوم برابر دقیق 
 . ندمی رس) سالگی 8(برابري و احسان 

 . دستورهاي غیراخالقی را نمی پذیرند

 آگاهی از حقوق فردي و آگاهی از تنوع و نابرابري
مرحله اصول اخالقی دگرمختار را طرح کرد که کودك  :پیاژه

کند که مقررات را صاحبان قدرت به صورت دائمی تصور می
  . کنند و حتماً باید از آنها اطاعت کردو تغییرناپذیر وضع می

  
و استاد مطهري با رویکرد روانشناختی ) ره(ین نتایج تحلیل محتواي آراي عالمه طباطباییبنابرا

  :گرددبه شرح ذیل اعالم می 10در جدول شماره 
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  یو کاربست اصول روانشناخت يو استاد مطهر ییعالمه طباطبا کردیفرزندان براساس رو یاسالم تیترب :10جدول شماره 

 کدبندي
براساس رویکرد عالمه طباطبایی و استاد مطهري و  تربیت اسالمی فرزندان

 کاربست اصول روانشناختی
 ردیف

موضوع تربیت اخالقی، نفس انسان است که افعال زیبا و زشت به طور ارادي از او  نفس انسان
 . شود صادر می

1 

ند، تقوا اصالح خلق و خوي ناپسند و آراستن خویش به خلق ارزشم: هدف تربیتی پرورش عبد صالح
قرب الی اهللا و پرورش عبد صالح که با پرورش منش و استداالل و نیز مهارتهاي 

هدف غایی در تربیت اخالقی طلب . آیداجتماعی اخالقی فرزندان به دست می
 خداوند است؛ شامل رضوان، رحمت و اکرام الهی 

2 

امانت الهی، داراي حقوق و 
 وظایف 

شود ه عنوان امانت و خلیفه خداوند نگریسته میبه فرزند ب): متربی( جایگاه یادگیرنده
تواند استعداد فطريِ عقالنیِ خود را در برخورد که در صورت فراهم بودن شرایط، می

 . با مسائل زندگی از طریق استدالل اخالقی به کار گیرد
3 

سبک زندگی، تعامل فرد و 
خانواده، مدرسه و اجتماع، 

درونی سازي ارزشهاي اخالق 
متناسب با جهان بینی و  اسالمی،

 ایدئولوژي دین اسالم

در سبک زندگی و روابط بین فردي باید فرصتهایی براي : جایگاه فرایند یادگیري
فرزندان فراهم شود تا درونی شدن ارزشها در آنان در مقام افکار و باورها، احساسات 

رایندي تعاملی یادگیري ف. و رفتارها ایجاد و در روابط اجتماعی فرزندان تقویت شود
بین والدین، فرزندان و محیط اجتماعی با هدف ایجاد تفکر سالم و مستدل با جهان 

 .بینی و ایدولوژي اسالمی است

4 

جو صمیمانه و پذیرنده 
ی خانوادگی، تأمین نیازها، درون

سازي ارزشها، کنترل بیرونی تا 
 رسیدن به کنترل درونی

طی باشد از جمله سبک و جو زندگی باید داراي شرای: محیط یادگیري خانواده
اسالمی در محیطی صمیمی و نزدیک والدین با هم و با فرزندان و نیز فرزندان باهم، 

کننده تأمین حقوق افراد باشد، جوي عاشقانه، عادالنه، امن و حمایتگر که تضمین
همکاري به صورت عملکرد اجزا در کل، ایجاد زمینه مناسب تربیتی مبتنی بر تشویق، 

دهی و اجراي عملی و تفکر نسبت به پیامدها با هدف پیش بینی، تعیین پیامدها، الگو
 .پیشگیري و در نهایت کنترل درونی است

5 

پذیرش بی قید و شرط، 
کاربست روشهاي مطلوب ایجاد، 

تغییر و اصالح رفتار، تناسب 
آموزش با توانمندي متربی، 

پرورش استعداد و توانایی درك 
  اخالقی اسالمی و فهم ارزشهاي

والدین فرزندان را بدون قید و شرط دوست دارند، : مالك ارزشیابی و تقویت فرزندان
اما در خصوص رفتار و عملکرد فرزندان متناسب با روشهاي کارامد ایجاد، تغییر و 

سازي مناسب به منظور رفتارهاي کنند؛ براي مثال ضمن زمینهاصالح رفتار اقدام می
هنگام ارائه کارهاي اخالقی و مناسب با پیامدهاي مثبت متناسب با مؤثر و کارامد، 

سن فرزند و بسته به نوع عملکرد مخرب با اغماض، بی توجهی، پیامهاي غیرکالمی و 
گیري کالمی شامل عدم تأیید تا طرد و تنبیه عملکرد فرزند مسیر انتخاب و شکل

ویژگیهاي رشد هر مرحله از آموزش متناسب با توانمندي و . کندعالیق را آسان می
 اهنکته قابل توجه در تمام تالش. گرددزندگی فرزند آغاز و در مسیر ارتقا تنظیم می

این است که براي رسیدن به هدف اساسی تربیت اخالقی، راهی جز پرورش و رشد 
دادن آگاهی و توانایی فهم و درك فراگیران از ارزشهاي اخالقی و رفتارهاي درست و 

  .جود نداردنادرست و

6 
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و استاد ) ره(نتایج تحلیل محتواي تربیت اسالمی فرزندان بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی
در نمودار ذیل ارائه  MAXQDA11مطهري با کاربست اصول روانشناختی با استفاده از نرم افزار 

  .شودمی
و استاد ) ره(مه طباطباییتحلیل محتواي تربیت اسالمی فرزندان بر اساس رویکرد عال: 2نمودار شماره 

  مطهري با کاربست اصول روانشناختی
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 101/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

و استاد مطهري ) ره(آیا بسته آموزشی تربیت اسالمی با رویکرد عالمه طباطبایی: سوال پنجم
 اعتبار دارد؟

 استاد و) ره(طباطبایی عالمه رویکرد با اسالمی تربیت آموزشی بسته به منظور بررسی اعتبار

  ی حاصل از اجراي ضریب اعتبار کاپا استفاده شد که نتایج در ادامه ارائه مطهري، شواهد تجرب
  :شودمی

  بسته آموزشی دوره عمومی: 11جدول شماره 
  دوره عمومی: عنوان

 محتواي آموزشی به والدین کامالموافق موافق مخالف کامالمخالف

  جهان بینی و ایدئولوژي اسالمیـ  1 14 1 0 0
 کاملانسان ـ  2 14 1 0 0

 معناي زندگیـ  3 1 14 0 0

 معرفی و انتخاب سبک زندگی اسالمیـ  4 2 13 0 0

 مالکهاي انتخاب همسرـ  5 2 3 2 8

 قوق، وظایف و اصول ارتباط زوجینـ ح 6 15 0 0 0

0 0 1 14 

مبتنی بر نظریه ( آشنایی با  نیازهاي عمومی فرزندانـ  7
و نقش ) اسالمیاریکسون، طرحواره درمانی و فلسفه تربیت 

 والدین

 پروري روانشناختی و اسالمیآشنایی با سبکهاي فرزندـ  8 14 1 0 0

0  
 

0 14 1 
 ـ دوره کودکی اول( هاي تربیت اسالمیمعرفی دورهـ  9

ـ  سختگیري، دوره نوجوانی ـسیادت، دوره کودکی دوم 
 )وزارت

0 0 14 1 
بستگی شنایی با سبکهاي دلبستگی و چگونگی ایجاد دلـ آ 10

 ایمن نسبت به مراقب اصلی و دلبستگی ایمن نسبت به خدا

0 0 1 14 

آشنایی با قوانین و اصول تربیت اخالقی و روشهاي ـ  11
براساس مکاتب (پرورش خود گردانی و درونی سازي 

 )روانشناختی

0 2 2 11 
، خانوادگی درون شدن اجتماعی فرایندهايآشنایی با ـ  12

 روابط همساالن در رشد سالمتبیین اهمیت دوستی و 
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  محاسبه میزان شاخص توافق کاپا براي دوره عمومی: 12جدول شماره 
  سطح معنی داري  انحراف استاندارد  مقدار  تعداد  شرح

  000/0  024/0  62/0  15  ضریب توافق کاپا
  

  >P 0005/0با معنا داري % 62با استفاده از نرم افزار اکسل میزان توافق شاخص کاپا فلیسه 
شاخص ذیل را براي ) 2010، به نقل از گوت، 1977( گلیندز و کخ. محاسبه شد براي دوره عمومی

  :اندتفسیر میزان توافق ارائه کرده
  

  شاخص تفسیر ضریب کاپا: 13جدول شماره 
  ضریب توافق کاپا فلیسه  تفسیر
  20/0کمتر از   توافق خیلی کم

  40/0تا  21/0  توافق کم
  60/0 تا 41/0  توافق متوسط 
  80/0تا  61/0  توافق مطلوب

  00/1تا  81/0  توافق بسیار مطلوب
  

بنابراین سطح توافق . نشاندهنده توافق مطلوب است 60/0ـ  80/0میزان توافق محاسبه شده بین 
با توجه به . ارزیابان براي محتواي بسته آموزشی ویژه دوره عمومی در حد مطلوب قلمداد می شود

،  چون 5نها فقط بین کامال موافق و موافق تفاوت هست در عنوان شماره اینکه در تمامی عنوا
به بروز اضطراب در زوج و یا تواند مخاطب ما زوجین هستند، اطالع از مالکهاي انتخاب همسر می

  .شودشود؛ به همین دلیل این عنوان از کل بسته آموزشی حذف مینجر مافزایش نارضایتی 
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 103/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

  بسته آموزشی دوره اول کودکی: 14جدول شماره 
  سالگی 7دوره اول کودکی تولد تا : عنوان

کامال 
 مخالف

 موافق مخالف
کامال 
 موافق

 محتواي آموزشی به والدین

0 0 0 15 
آشنایی با ویژگیهاي رشدي و شناختی دوران بارداري و ـ  1

 عوامل اثر گذار در این دوره

 ي کارامد در طی دوران بارداريارائه روشهاـ  2 14 1 0 0

0 0 14 1 
آشنایی با تغییرات خانواده ناشی از تولد فرزند و سازگاري ـ  3

 با آن

 نقش همسران در آسان کردن وضعیتـ  4 2 13 0 0

0 0 14 1 
 شناسایی نیازهاي اساسی دوره اول کودکی و معرفیـ  5
مراحل تحول روانی جنسی، روانی اجتماعی، شناختی، (
  )جانی، اخالقیهی

0 0 1 14 
 ارائه فرصت به منظور حل بحرانهاي دوره اول کودکیـ  6
مبتنی بر نظریه اریکسون و طرحواره درمانی و فلسفه تربیت (

  )اسالمی
  آشنایی با مفهوم دلبستگیـ  7 14 1 0 0

0 0 1 14 
دهی نگرش کارامد نسبت به مفهوم خدا و چگونگی شکلـ  8

  به خداخدا و دلبستگی ایمن 
  آموزش مدیریت و پذیرش هیجانیـ  9 1 14 0 0

0 0 1 14 
ارائه الگوي جذاب رفتار اسالمی، نگرش مثبت نسبت به ـ  10

  خدا، دین، خانواده، کرامت و عزت نفس

0 0 1 1 

زمینه سازي و ایجاد نگرش مثبت نسبت به اجراي ـ  11
چون استفاده کاربردي از ابزارهایی هم( فرایض و تکالیف دینی

تفریح و اوقات فراغت هدفمند، ارائه تکالیف اجرایی متناسب 
با سن کودك، قصه، بازي، تماشاي مشترك فیلم، کارتون و 
بازیهاي کامپیوتري همراه با ارائه اطالعات متناسب با سن و 

  )مراحل رشدي کودك به منظور شکل دهی رفتار
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  دوره اول کودکی محاسبه میزان شاخص توافق کاپا براي: 15جدول شماره 

  
  >P 0005/0با معنا داري % 64با استفاده از نرم افزار اکسل میزان توافق شاخص کاپا فلیسه 

بر اساس جدول  60/0ـ  80/0میزان توافق محاسبه شده بین . براي دوره اول کودکی محاسبه شد
نشان دهنده توافق مطلوب ) 2010، به نقل از گوت، 1977( شاخص میزان توافق گلیندز و کخ

بنابراین سطح توافق ارزیابان براي محتواي بسته آموزشی ویژه دوره اول کودکی در حد  است؛
  .شودمطلوب قلمداد می

هاي انتخاب همسر در کجز گویه ماله ارزیابان در کلیه موارد ب يگفتنی است تفاوت آرا
توان گفت بسته فوق الذکر به هاي کامال موافق و موافق متغیر بوده است که بر این اساس میگزینه

گویه . صورت صد در صد در محدوده موافق و کامال موافق مورد ارزیابی قرار گرفته است
طهري بر تربیت در گستره و استاد م) ره(هاي انتخاب همسر، با توجه به تأکید عالمه طباطباییمالک

عمر در دوره عمومی بسته آموزشی گنجانده شده بود که با عدم موافقت اکثریت ارزیابان مواجه 
با این توجیه که مخاطبان این بسته شامل زوجین داراي فرزند یا در انتظار فرزند است که در . شد

 . شد برند، این گزینه از بسته آموزشی حذفسر میه دوره پس از ازدواج ب

  
  جمعبندي و خالصه نتایج

اي است توان گفت، اسالم داراي روش تربیتی ویژهبه عنوان جمعبندي نتایج این پژوهش می
و استاد مطهري با توجه به مفهوم عاملیت انسانی و ) ره(عالمه طباطبایی. که شامل گستره عمر است

یمان، فطرت، محیط، فرد و تربیت اخالق توحیدي، ضمن ارائه اصالت در ابعاد مختلف عقل، ا
از دیدگاه ایشان، حرکت در . اندهاي مختلف اثرگذار بر تربیت را مد نظر قرار دادهاجتماع حوزه

به عنوان پیامبر (جهت رشد و کمال وظیفه انسان در حیات مادي است که به کمک فطرت، عقل
ق است و براي دستیابی به آن و در پرتو زندگی اجتماعی قابل تحق) با ارسال پیامبران(، دین)درونی

برداري از دانش بشري به عهده افراد جامعه است و هدف نهایی، تربیت آموزي و بهرهوظیفه علم
عنوان ابزاري در هاي علم روانشناسی بهاهللا است؛ لذا از این دیدگاه یافتهعبد صالح و نیل به مقام لقاء

  سطح معنی داري  انحراف استاندارد  مقدار  تعداد  شرح
  000/0  026/0  64/0  15  ضریب توافق کاپا
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 105/  )ره(و استاد مطهري ) ره(بر اساس رویکرد عالمه طباطبایی) دوره اول کودکی(بسته آموزش اسالمی فرزند تدوین 

 

از سوي دیگر تربیت مورد نظر بر . ستفاده استبینی و ایدئولوژي اسالمی قابل اجهت تحقق جهان
اخالق که از دیدگاه مکاتب . اساس رویکرد این دو اندیشمند، تربیت اخالقی توحیدي است

تواند مختلف تعاریف متفاوتی دارد، از نگاه ایشان مفهومی مطلق است که مصادیق رفتاري آن می
ا، به صورت متعادل، همه جانبه و متغیر باشد و مالك تشخیص آن وجود و تأمین همه ارزشه

بر این اساس انسان به کمک . اي که در مسیر کسب رضایت خداوند باشدهماهنگ است به گونه
فطرت، تمایل ذاتی براي رشد و حرکت در مسیر رشد را دارد، اما به دلیل ویژگیهاي خاص فطرت 

از به وجود دین و هدایت وحیانی و از جمله اینکه بالقوه و اجمالی است و نیز قابلیت غفلت دارد، نی
نیز اراده و انتخاب عملکرد سالم مبتنی بر عاملیت انسانی دارد که خداوند با ارائه دین و فرستادن 

، عواطف )افکار و باورها(از این دیدگاه دین مجموعه عقاید . این نیاز را پاسخ داده است انبیا
کند یر سبک زندگی ویژه اسالمی را فراهم میاست که فرصت تدب) رفتارها(و اعمال ) احساسات(

توان ضمن زندگی مطلوب در این جهان، حیات ابدي مطلوبی را براي خویش که در پرتو آن می
 هاز دید ایشان نیز تربیت فرزند وظیفه والدین قلمداد شده و حقوقی در این خصوص ب. رقم زد

هاي روانشناسی در علم، کاربست یافته با توجه به تأکید استفاده از عقل و. عهده والدین است
هاي مختلف جسمی، شناختی، خصوص آگاهی از شرایط و ویژگیهاي متفاوت سنی در زمینه

 روانی، هیجانی، اخالقی و اجتماعی و نیز روشهاي ایجاد، تغییر و اصالح رفتار، روشهاي فرزند
دلبستگی و روشهاي مطلوب هاي مختلف سنی و عوامل موثر همچون مفهوم پروري، نیازهاي دوره

تأمین آنها نقش بسزایی در تأمین فرزندپروري کارامد دارد که در این پژوهش مورد توجه و 
رغم تأکید بسیاري نظریات بر عدم وجود توان گفت بهدر نهایت می. استفاده قرار گرفته است

الح، از طریق ایمان اخالق و فرصت تربیت اخالقی در هفت سال اول، در این دوره تربیت فرزند ص
و باور درونی در والدین و اتخاذ سبک زندگی اسالمی، به صورتی که فرزند به عنوان امانت و 
موهبت الهی مد نظر قرار گرفته، ضمن ارضاي نیازهاي اساسی فرزند با ایجاد محبت و دلبستگی 

و اثربخشی فرزند در عین ایمن به والدین، تأمین نیاز به استقالل و در عین حال تأکید بر توانمندي 
، نگرش ینیدهاي اساسی دهی تقویتحفظ محدودیت هاي طبیعی، صـَرف تکریم نفس و شکل

گردد که به دهی دلبستگی ایمن به خداوند میمثبت، باور و ایمان درونی نسبت به خداوند و شکل
  .شودساز تربیت در مراحل بعدي، محسوب میاي مهم و زمینهعنوان دوره
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  اشتهایاد
فاي الفریقین احق باالمن ان کنتم تعلمون الذین امنوا ولم : فرماید سوره انعام خداوند می 82و  81در آیات  ـ 1

یک از این دو گروه به ایمنی  دانید بگویید که کدام اگر می :یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم االمن و هم مهتدون
ان خود را به شرك نمی آالیند، ایمنی از آن ایشان است و ایشان اند و ایم سزاوارترند؟ کسانی که ایمان آورده

  .هدایت یافتگانند
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