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  دراسة دور التشويق والتنبيه والعقاب في التربية األخالقية
 *محسن حاجي بابائيان اميري

  الملخص
أساس دراسة حول ممارسة التشويق والعقاب باعتبارهما من أهـم  أعدت هذه المقالة على 

فبناء على التعاليم الدينية تحظى التربيـة األخالقيـة   . األساليب المؤثرة في التربية األخالقية
بأهمية خاصة تقدمها على سائر أنواع التربية التي يحتاج إليها أبناؤنا ليكون لهم تواجد نافع 

إذ يعول عليه في كافّة أنواع اإلعداد الالئـق اجتماعيـاً وسياسـياً    . مجتمعوبنّاء ومؤثّر في ال
لقد كان التشويق والعقاب محطّ أنظار األوساط التربوية والتعليمية . واقتصادياً وما إلى ذلك

منذ أمد بعيد وحتى اليوم وقد عني به خبراء التربية والمربون واآلباء واألمهات وعدوه ركناً 
وكذلك بالنسـبة للنظـام اإلرشـادي    . وحاسماً في عملية التربية والهداية واإلرشادأساسياً 

حيـث نـرى أنّ القـرآن     ،القائم على أساس التعاليم الدينية فإنّ األصل هو الحثّ والتشويق
وفي مواضع عديدة وكذلك المعصومين عليهم السالم يؤكدون على السمو بمنزلة اإلنسـان  

وهذا ما نحن بصدده في هـذا  . ية وتعزيز الحوافز الفردية والجماعيةمن خالل النظرة التبشير
المقال إذ نعتقد أنّ العقاب المنشود في اإلنشاء الديني إنّما يأتي من أجل التنبيه والتخويـف  

وبناء على هذا فإنّنا نقوم فـي هـذه   . من العواقب الوخيمة التي يترتب عليها السلوك القبيح
ومكانتهـا وضـرورتها بحسـب مقتضـى المقـال       ،التربية األخالقيةالفرصة المتاحة بإيضاح 

وذلك بأسلوب وصفي وتحليلي؛ أمالً في أن نواكب المساعي القيمة التي بـذلها المفكّـرون   
الكرام في مجال التربية والتعليم من أجل السمو بالقيم اإلنسانية عبر انتهاج أساليب التربيـة  

هذه باهتمام األسر الكريمة والمربين والمعلّمين وجميع فتخظى دراستنا الموجزة  ،الصحيحة
  .وما توفيقي إالّ باهللا عليه توكلت وإليه أنيب ،المعنيين بشؤون التربية األخالقية

  .التنبيه والعقاب ،التشويق ،التربية األخالقية :رئيسةالكلمات ال

                                                                                                 

  amiri1337@gmail.comباحث في علم النفس التربوي  *
  21/8/1390: تاريخ القبول ،7/6/1390: تاريخ الوصول
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  المقدمة
لتربية باعتبارها واحدة من أهـم فـروع   إن التربية األخالقية كانت محطّ أنظار علماء األخالق وا

ومازالت اليوم تتمتّع باهتمام المعنيين بشـؤون التعلـيم حيـث اتّسـعت أنظمـة االتصـال       . التربية
الحديث وتنوع المعامالت اإلنسـانية والتبـادل الثقـافي والفكـري بـين الشـعوب والحضـارات        

دد كيان أبنائنا مما يحتّم علينا أن نتخـذ  وباتت األفكار األجنبية ته ،والعناصر اإلنسانية المختلفة
السبل الكفيلة بترسيخ القيم األخالقية فيهم على أساس البرامج المتاحة ونخطّط لتنشئتهم تنشئة 

  .عقائدية ودينية
وليس بمقدورنا أن نجد في التاريخ مجتمعا تمكّن مـن الخلـود دون اعتمـاده علـى النظـام      

 ،على المبادئ األخالقية والمفترضـات األخالقيـة المشـتركة    فعلى كلّ مجتمع أن يعتمد. الخلقي
وما هي األمور التي لها معنى دون غيرها من أمـور الحيـاة؟ وعلـى    . ويعرف مĤل الحياة الحقيقي

الناس أن يخضعوا ألي ضوابط خلقية؟ وما هي القيم التي تكون أواصر المجتمع البشري وتصـل  
  أفراده ببعضهم البعض؟

أوالً في التساؤالت التـي  . م والتربية الحكومي قضية التربية األخالقية في حالتينيواجه التعلي
هل يعد عقاب الطلبة أمراً مستساغاً من الناحية األخالقية؟ وما هي : تثار في القضايا التربوية نحو

خلقيـة؟  الحقوق التي يتمتّع بها الطلبة وآباؤهم وأمهاتهم؟ وهل تعد بعض األساليب التعليمية غيـر  
  .وما إلى ذلك من هذه التساؤالت

لكنّ دور التعليم والتربية الحكوميين في تربية الطلبة األخالقية بحد ذاته موضـوع ضـروري   
 .)Robin Barrow, 1990: 116(ومهم من شأنه أن يصل التربية الحكوميـة بالمبـادئ األخالقيـة    

لقـد بـات المفكّـرون الغربيـون     . أمد بعيد وهذا األداء هو ما كان متوقعا من التعليم الحكومي منذ
يتحدثون في العقود األخيرة عن عدم جدوى المدارس في ترسيخ المبادئ األخالقية في الطلبـة  

وينعتون المناهج الدراسية بالغفلة عن األزمة األخالقية التي باتـت تهـدد المجتمعـات    . وتعزيزها
ناهج التربوية والتعليمية أن تضع دراسة األزمـات  ويعتقدون أنّ على البحوث المعنية بالم. البشرية

  .)Patrick Slottery, 1995: 68( األخالقية والمعنوية في صدر أعمالها
باعتبـاره مظهـراً   (وقد درس بعض الكتّاب الغربيين األزمة األخالقية في المجتمع األميركي 

وقد جـاء فـي    ،ة خلقية شديدةوتوصلوا إلى أنّ األميركيين يعانون أزم) لتطور الحضارة الحديثة
 Charles(من األميركيين رفضوا في استفتاء عام أن يكون لهم حقيقة أخالقية  %67 تقريرهم أنّ

W.Colson, 1994: 50(.  وهم يعتقدون أنّ بقاء المجتمعات الصناعية متوقّف على تغيير المناهج
  .اهيم الدينية الحقّةالدراسية وتوجهيها نحو التربية األخالقية المستلهمة من المف
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وسواء أكانت التربية األخالقية معتمدة على األساس الديني أم كانت منفصـلة عـن المفـاهيم    
الدينية فإنّ الجميع يتفقون على أنّ عملية التعليم والتربية الحديثة البـد وأن تؤكّـد علـى التربيـة     

ي المناهج الدراسية وأالّ تنظـر  األخالقية وتأخذها بنظر االعتبار أكثر من ذي قبل وأن تدرجها ف
  ).Tyree, Carolyn, 1997: 32(إلى األخالق على أنّها قضية فردية 

وبناء على المعتقدات القلبية للمجتمـع اإليرانـي والنابعـة مـن الـوحي وإرشـادات الرسـول        
زايـا  والزعماء الدينيين فإنّ الهدف األصلي من التربية هو إنشاء الخصال الحميدة والم) ص(  األكرم

الغاية النهائية من جميع المساعي والمبـادرات التعليميـة     وإنّ ،األخالقية الحسنة في كيان اإلنسان
والتربوية هي تنشئة أفراد ذوي شخصيات صالحة وصادقة وعزيـزة وشـامخة وذات ورع تتمتّـع    

  .هذه هي النظرة السائدة عندنا إلى التربية والتعليم...  بالبصيرة والوعي الالزم و
  

  أسلوب البحث
يعتمد جمع المعلومات المكتبية من خالل نظـام   ،هذه الدراسة من النوع األصلي وأسلوبها وصفي

وقد تبنّت الدراسة التعليمات الدينية واالستراتيجيات القانونية . القصاصات وتحليل المعطيات كيفيا
راء المفكّرين والعظام لتبيين أركان والبرامج التنفيذية لنظام التربية والتعليم في ايران وقد أفدنا من آ

  .البحث جهد إمكاننا
  

  مفهوم التربية األخالقية
  :بحيث. تعني التربية األخالقية تكوين تحول في األبعاد الفكرية والشعورية والسلوكية في الفرد

يزود المرء بمقدرة فكرية على تمييز الجيد من الرديء واسـتخدام كـلّ منهمـا فـي محلّـه      ـ 
 .بالمناس

كمعاداة الظالم ونصرة المظلوم ومواساة المفجوعين  ،ينمي في المرء مشاعر الخير واإلنسانيةـ 
 .والجنوح إلى العدل وما شابه ذلك

ومن الناحية السلوكية يتمكن المرء ومن خالل التحلّي بالمقدرة على االختيار الناجح مـن  ـ 
 ).157 :1364 ،باقري(أن يبدي سلوكا قويما في مواجهة الصعاب 

  :يقول ابن مسكويه
ويتحلّـى   ،إنّ اإلنسان وفي ظل التربية األخالقية يتخلّص من الرذائل والصـفات الذميمـة  

فتترسخ الفضائل في النفس اإلنسانية بالتـدريج مـن خـالل    . بالفضائل والصفات الحميدة
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ومـن بعـد ذلـك تصـدر األعمـال      . تكرار األعمال الصالحة وتتحول إلى ملكة نفسـانية 
لصالحة من اإلنسان بسهولة وانسياب فيتخلّص من االنحطاط والرذيلة وتسمو روحه نحو ا

  ).287 :1379 ،بهشتي وآخرين(التعالي 

بدراسـة  ) ق.ه 1091 -  1007(لقد قام المرحوم المولى محسن الفيش الكاشـاني رحمـه اهللا   
  .في هذا المجالشاملة في نطاق األخالق والتربية األخالقية وقدم للعالم رسائل قيمة 

  :إنّه يقول
بإمكان اإلنسان ومن خالل علم األخالق والتربية األخالقية أن يتعرّف إلـى أحـوال القلـب    

فيعرف كيـف تنشـأ الصـفات     ،أي يتعرّف إلى المحاسن والمساوئ والقبائح ،وصفات النفس
  .)114 :1387 ،بهشتي وآخرين(الحسنة أو السيئة وطريقة عالج األمراض األخالقية 

  
  ضرورة التربية األخالقية وأهميتها

بعثت ألتمـم مكـارم   «إنّ التربية األخالقية هي التي تمت بصلة وثيقة إلى حديث الرسول األكرم 
واألخـالق هـي تلـك    . والتي تشيع مكارم األخالق والفضائل األخالقية بـين النـاس  » األخالق

. نشقها الناس ولعاشوا حياة سـليمة فيهـا  النسائم العليلة التي لو وجدت في المجتمع البشري الست
تفشّـت األطمـاع واألهـواء والجهـل وحـب الـدنيا        ،وإذا ما انعدمت األخالق سادت الالخلقيـة 

وفي ظلّ هذه األمور يتعسر العيش ويضيق الفضاء ويحرَم . والضغائن والحسد والبخل وسوء الظنّ
يـزكيهم  «ليم في مواضع من القرآن الكـريم  ولذلك سبقت التربية التع. اإلنسان من التنفّس السليم
  )3 :الجمعة؛ 164 :آل عمران(» ويعلمهم الكتاب والحكمة

ونحن اليوم بأمس الحاجة إليها؛ نحن أبناء الشعب اإليراني الـذين  . هذه هي التربية األخالقية
سـالمية  نعيش في مجتمع إسالمي في هذه البقعة من الكرة األرضية وكذلك جميع أبناء األمة اإل

مالقات العامه في ، اي اهللا الخامنه آية(إنّها غايتنا المنشودة األولى . الكبرى والمجتمعات اإلسالمية
  .)29/4/1388 ،يخالتار

وتولي البنية التنفيذية والتربوية لنظام الجمهورية اإلسالمية في ايران اهتماماً بالغاً للصلة الوثيقة 
تها وأساليبها مـن جهـة وتعـاليم القـرآن الكـريم والرسـول       القائمة بين أهداف الحكومة وسياسا

وتسود هذه النظرة في العلوم اإلنسانية بشكل عام وفي قطـاع  ). ع(  األطهارواألئمة ) ص(  األعظم
وال يمكن الحياد عن هذا المبدأ األساسي في أنظمة التربية والتعليم . التربية والتعليم بشكل خاص
  .لمدارس تنشئة ممتازةالتي تهدف إلى تنشئة طلبة ا
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وكانت لهم مبادئ  ،ولقد كان مفكّرو اإلغريق القدامى يؤكّدون على ضرورة التربية األخالقية
مبادئ كاالختبار الديالكتيكي الذاتي واالنضباط الـذاتي  . يعتمدونها من أجل تحقيق هذه المهمة

وكانوا يعتقدون أنّ الحقيقـة   .وترويض النفس والتربية األخالقية وذلك من خالل التربية المعقلنة
وأنّ القيم األخالقية ثابتة وثمة مبـادئ   ،األخالقية مطلقة شأنها في ذلك شأن أي حقيقة أخرى

  .أخالقية مطلقة
وبمجرد نظرة إلى معتقدات المفكرين المعاصرين نرى اهتمامهم بالتربية األخالقية جلياً فـي  

ق الشديد من عدم اهتمام الوالدين بتربيـة األوالد  يساوره القل) م 1987(فذاك آلن بلوم . كالمهم
وال تنطلـق هـذه   . إنّ الهدف من أي نظام تربوي هو إنشاء أناس يتحلّون بالفضيلة: خلقياً فيقول
وأما ويلسون . »بمعونة حقوق اإلنسان الطبيعية واالعتراف بها كركن أساسي للوحدة«التربية إالّ 

)John Wilson, 1969 (لة العقـل وكـولبرغ   القائل بأصا)Lawrence Kohlberg, 1981 (  القائـل
فإنّهما يعتقدان بضرورة العقل في التربية األخالقيـة حيـث    ،باألخالق القائمة على أساس العدل

ويعتقد ديفيد پريل وكوين بيان بضرورة . يتم احترام حقوق سائر األفراد ومصالحهم في المجتمع
  :س بالمبادئ التربوية ويقوالنتطعيم المناهج الدراسية في المدار

وال يمكن تصور أن يعيش الطفـل   ،ليس بمقدور المدارس اإلعراض عن الحياة األخالقية للطلبة
يوماً في السنة ومن سنّ السادسة إلـى الثامنـة    180 في كنف المدارس سبع ساعات في اليوم و

ال . به التعـاملي والسـلوكي  عشرة دون أن يكون لها أدنى تأثير في قضاياه األخالقية وفي أسـلو 
فالتربية األخالقية تسري فـي كافـة   ...  يمكننا أن نفصل بين الجانب العقالني والجانب األخالقي
والملعب الرياضـي   ،وصالة االجتماعات ،قطاعات المدرسة من قاعة الدروس إلى غرفة المعاون

ـ     . وغيرها والتربيـة  .. . ب والمعلـم عندها تتوغّل التربية األخالقية فـي عصـب الصـلة بـين الطال
األخالقية هي من القضايا التي ال يمكن اجتنابها في المدرسة وتتناسب مع نطاق عمـل المـربين   

  .)135 :1385، الياس(
  

  األدلّة والشهود تدلّ أيضاً على ضرورة االهتمام بالتربية األخالقية
صائيات العنف وسائر أنـواع  إلى ارتفاع إح) WHO(كثيرا ما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية 

ومـن ذلـك أنّ مختلـف االنحرافـات     . االنحراف الالأخالقي في البلـدان العديـدة مـن العـالم    
إلـى عـام    1980الالأخالقية في الواليات المتحدة األميركية قد ارتفعت إلى الضعف مـن عـام   

...  لجرائم ووارتكاب مختلف الجنح وا ،ومن نماذج تلك االنحرافات تعاطي المخدرات ،1994
  ).57 :1374، مهرمحمدي(
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ويعتقد كثير من الخبراء أنّه يمكن الحيلولة وبشـكل مـؤثّر للغايـة دون حـدوث مثـل هـذه       
ولـذلك  . االنحرافات الالأخالقية والجنح من خالل التربية األخالقية وترسيخ القيم في المتعلّمين

و هو ترويج القيم األخالقية في األنظمة فإنّ واحداً من أهم األهداف التي تتوخاها منظمة اليونسك
  .)58 :نقالعن مهرمحمدي Unesco, 1999(التعليمية المختلفة 

وجدير بالقول إنّ أحد أسباب ظهور األزمات الالأخالقية فـي جيـل الشـباب هـو إخفـاق      
  .)58 :1380، عطاران( المناهج الدراسية في بلوغ أهدافها المنشودة

ومن األساليب المجدية في . يب من أجل تفعيل التربية األخالقيةولهذا يمكن اتخاذ عدة أسال
ترغيب اإلنسان وحثّه على التعقّل والصالح والكمـال ومنعـه مـن االتصـاف بالصـفات الذميمـة       

إذ ال . »أسـلوب التشـويق والعقـاب   «هـو   ،وتسبب تسامي شخصيته ونمـوه  ،والشرور والرذائل
مما يترك آثاراً مجدية ومفيدة في نفسـية   ،سلوب الناجعيتساوى الصالح والطالح في ظلّ هذا األ

. ولذلك فإنّ كال من التشويق والعقاب ضروري والبد من استخدامه في المكان المناسب. المتربي
إالّ أنّ التربية األخالقية القائمة على أساس الفكر القرآني والرأفة اإلسـالمية والتـي تعـد أسـاس     

  .بع في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تقدم التشويق على العقابالنظام التربوي المتّ
ونحن اآلن بصدد دراسة أنسب األساليب والمعايير والظروف لتوظيف هذا األسلوب وذلـك  
من خالل استعراض آليات الوحي وما فاض به الرسول األكرم واألئمة األطهار وسـائر مفكّـري   

  .التعليم والتربية
  

  التشويق والتشويق
وإحيـاء   ،جاء في المصادر اللغوية الفارسية أنّ مفردتي التشويق والتشويق بمعنـى إيجـاد األمـل   

، معـين (والترغيب فالتشويق مشتقّ من الشوق والتشويق مشتقّ من الشـجاعة   ،الشوق في النفس
1371: 745(.  

والحـثّ   ،كافـأة والم ،والتقوية ،وفي نظام التربية والتعليم وعلم النفس تطالعنا كلمات كالتعزيز
مع فارق بسيط في الـدالالت أشـير إليهـا فـي      ،تحمل نفس المعنى الذي تحمله مفردة التشويق

  .)143 :1375، شعاري نجاد(المعاجم المعنية بعلم النفس والعلوم السلوكية 

  نظرية المفكّرين حول التشويق
. أة ضربا مـن أسـاليب التحفيـز   إنّ اإلنسان يشعر باالرتياح واللذة عندما يكافأ ولذا عدت المكاف

وهذه النزعة تؤدي إلـى ترغيـب اإلنسـان نحـو     . وفي المقابل فإنّه يعرض عن العقاب وينفر منه
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وقـد أثبـت أسـلوب التشـويق     . أعمال الخير واألعمال الصالحة واإلعراض عن األعمال الطالحة
  .والعقاب جدواهما على مدى التاريخ
قد يؤدي إلى ظهور مضار تحفيزية فـي سـائر    ،ليم والتربيةإنّ إهمال ضرورة التحفيز في التع

أو  ،فالطالب الذي ال يكافأ في المدرسة لجهوده والنجاح الذي حقّقه فـي دروسـه   ،جوانب الحياة
لعلّه يكافأ ولكن بأسلوب ضعيف وغير الئق فإنّه من المحتمل جداً أن يصاب بمشاكل تحفيزيـة  

) 1389، نياصـالني وآخـر  (بادرة تشجيعية له جدواها ونجاعتها في حياته اليومية مما يفقد كلّ م
  .فالتحفيز عامل أساسي في التعليم والتربية وبعبارة أخرى يعد التحفيز قلب التربية

يؤكّدون على دور التشـويق والعقـاب    ،إنّ علماء النفس وخاصة أتباع مدرسة السلوك والتعامل
التي أسسها ودعا لها اسـكينر عـالم الـنفس األميركـي      وبناء على نظرية الشرط والعمل...  بشدة
  .)210 :1375، شريعتمداري( فإنّ المكافأة تسفر عن ترسيخ سلوك خاص عند الفرد ،الشهير

  :يقول الغزالي متحدثاً عن ضرورة التشويق
اً أن يثني عليه ويمنحه شـيئ ] المربي[فعليه  ،إذا عمل الطفل عمالً صالحاً وأبدى خلقاً حسناً«

  .)28 :1364، الغزالي(» يسرّ قلبه ويمدحه أمام الناس ويلهج بمحاسنه
وقد ذكر نفر من العلماء كنصير الدين الطوسي وابن سينا وغالب العلمـاء المسـلمين أسـلوب    

  .الغزالي هذا وأيدوه جملة وتفصيال
فأة عنـدما  نستخدم التشويق أو المكا: إنّ بعض علماء النفس قد تحدثوا عن التشويق فقالوا«

، عطـاران (» يصدر من الفرد سلوك محمود ونرجو منه أن يعيده ويبقـى عليـه كعـادة مسـتمرءة    
1366: 58(.  

العالم الروسـي الـذي ذاع صـيته بنظريتـه ردود الفعـل      ) م 1926 -  1849(أما ايوان پاولوف 
ب التشـويق  والتحليل النفسي الشامل فإنّه يوظّف بين أسلو) conditioned reflexes(المشروطة 
ليقيم الصلة بين المنبه الشرطي والرد غير الشرطي ولذلك ) reienforcementأو تعزيز (والمكافأة 

  .)185 :1381 ،بجوه وآخرين به(عديدة فإنّه يوفّر أسباب تكرار السلوك لمرّات 
على التشويق واالنضباط الذاتي في  ومازال بعض المنظّرين من جيل القرن العشرين يوكّدون

إطار مساعيهم الرامية إلى ترسيخ قيمة التربية والتعليم الفكـريين المعتمـدين علـى التعـرف إلـى      
  .)345 :1375، كالبارد نقال عن دانش بجوه(شخصية الطفل 

ل والنموعلينا أن نمـنح الطفـل فرصـة التمتّـع     : يقول بياجه آخذاً بنظر االعتبار مراحل التحو
ى ضرورة نشاطات الطفل كأساس للتربية يرى أنّ نظام التشويق وبعد أن يؤكّد بياجه عل. بالكشف

  .)99 :1369، نقال عن منصور دادستان ،بياجه(والعقاب يرسخ أخالق الطاعة 
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وأما كالبارد فإنّه يعتقد بضرورة أن ال يكون الدافع من التربية والتعليم الخوف من العقـاب أو  
بة العميقة من الشيء الذي من أجله خـاض المـتعلّم   بل ينبغي أن يكون الرغ ،الرغبة في المكافأة

بل  ،على الطفل أال يعمل أو يسلك سلوكاً حسناً من أجل طاعة اآلخرين. عملية التربية والتعليم
ففي الواقع البد أن يكـون االنضـباط الـداخلي بـديالً     . لمجرد شعوره بالرغبة فيما ينبغي أن يناله

  .)174 :1366 ،شاتو( لالنضباط الخارجي
 ،ومن جانب آخر فإنّ سائر الدراسات تبين أنّ للتشجيع والمكافـأة أثـراً أنجـع مـن العقـاب     

  .خاصة وأنّ العقاب كان له مردود معكوس في بعض األحيان وأدى إلى عرقلة عملية التعليم

  التشويق من وجهة نظر الدين اإلسالمي الحنيف
فيقول . االعتبار في توظيف التشويق والعقابإنّ اإلسالم يوجب أخذ جميع جوانب اإلنسان بنظر 

  :»أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم«الحسين جرنو محمود جلو في كتابه 
فتسد حاجاته الفكرية  ،إنّ أساليب التشويق مختلفة ومتنوعة بحيث تشمل جميع جوانب اإلنسان

ترجمـة الكتـاب   (ية دون األخرى من دون أن يكون ألحدها الفضل واألولو ،والفطرية والعاطفية
  .)37 :1389، و فاطمي لبهشتي

والنفـع   ،إالّ أنّ دراسة أمور كالجنّة والنـار  ،وقد بحث هذا المبدأ في اإلسالم من زوايا عديدة
والتبشير بالعاقبة المحمودة والفالح للصالحين كلّها أمور  ،والخير والصالح والشرّ والشقاوة ،والضرر

  .)212 :1376، شريعتمداري( تمام بالتشويقتؤكّد ضرورة االه
  :وإليك بعض اآليات الدالّة على هذا األمر

 »َّينَ إِننُوا الَّذلُوا آممعو اتحالالص ملَه نَّاتيمِ ج8 :لقمان( »النَّع(.  
 »ْننَ مآم مِ بِاللَّهوالْيرِ ولَ اآلخمعا وحالص مفَلَه مرُهأَج نْدع بِّهِمال رو فخَو هِملَيال عو 

مزَنُونَ هح62 :البقرة( »ي(.  
 »قَد نْ أَفْلَحا مكَّاه9: الشمس( »ز(.  

  :واليه على مصر مالك األشتر النخعي أن يشوق العاملين لديه) ع(  يحثّ اإلمام علي بن أبي طالب
»حي فَافْسف هِمالآم لْ واصي ونِ فسالثَّنَ حاء هِملَيع و يددا تَعلَى مو أَبذَو  لَـاءالْب  مـنْهفَـإِنَّ  م 
  .»اللَّه شَاء إِنْ النَّاكلَ تُحرِّض و الشُّجاع تَهزُّ أَفْعالهِم لحسنِ الذِّكْرِ كَثْرَةَ

  .)476، 177 الحكمة :نهج البالغة( »ازجر المسيء بثواب المحسن«: وقال عليه السالم
وفي الحقيقة فإنّ ألسلوب التشويق من وجهة نظر القرآن الكـريم وكمـا يظهـر فـي مواضـع      
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ومـن  . مختلفة من الشؤون الفردية واالجتماعية التي تطرّق إليها الذكر الحكيم آثاراً إيجابية جمـة 
  :هذه المواضع التي أشار إليها القرآن الكريم

 .ترسيخ الصفات الحسنة والحميدة وديمومتها. 1

مرّة فـي   85حوالي » يا أيها الذين آمنوا«استخدام أسلوب الخطاب للمؤمنين بقوله تعالى . 2
 .القرآن مما يعد تشويقاً للمؤمنين لالستمرار على العقيدة والثبات عليها

 .تشويق األفراد المتمثّل في الدعوة إلى التفكّر والتدبر. 3

 .والصيانة تكوين مجتمع يتّسم بمستوى راقٍ من األمان. 4

التشويق المتمثّل بالخروج عن الحيادية السلبية واتخاذ المواقف الحقّة والمسارعة إلى نيل . 5
 .رضا اهللا تعالى الذي هو خالق كلّ البشر وله جميع الصفات الحسنة والحميدة

  مبادئ التشويق
افع والغاية من وأن يعرف الفرد ما هو الد ،أن يكون سبب التشويق معلوماً ومحدداً من قبل. 1

 .التشويق كي يؤثر ذلك في تعزيز سلوكه اإليجابي

2 .    أن يكون التشويق مناسباً لحال الفرد والعمل المتوخّى؛ فلو كان التشويق أقـلّ مـن الحـد
ولو كان أكثر من الحد المطلـوب زاد مـن    ،الالزم كان ذلك مدعاة للخيبة وأبطل مفعول التشويق

 .باب الطمعتوقّعات الفرد وخلق فيه أس

 .أن يكون التشويق طبيعياً وحقيقياً بعيداً عن الرياء والخداع والتحايل. 3

 .أن يكون التشويق متناسقاً مع الهدف الذي هو تعزيز الدوافع الداخلية لدى الفرد. 4

فالبد من إيقافه ودراسة األسباب التـي أدت   ،ولو قدر للتشويق أن يفقد فاعليته المنشودة. 5
 .وإعادة النظر فيها ومن ثم يتواصل التشويق بصورة أخرى ،اقهإلى إخف

أن ال يتّخذ التشويق صبغة الرشوة؛ بحيث لو فُقد التشويق ألسباب ما ال يؤدي ذلك إلـى  . 6
 .إضعاف السلوك المنشود لدى الفرد

ألنّ  ،إنّ التشويق أمام المأل العام أجدى وأكثر تأثيراً من التشويق الذي يتم فـي الخلـوات  . 7
ومـن   ،ذلك سوف يؤدي إلى تحفيز اآلخرين على انتهاج منهج اإلجادة في العمـل مـن جانـب   

 .جانب آخر فإنّه سوف يؤدي إلى شعور الفرد المشوق بالعزّة والسرور

وأن ال يتخلّل العمل المنشود والتشـويق   ،أن يشعر الطالب بالتأثير الفوري لعملية التشويق. 8
فإنّ مثل هذه الفواصل الزمانية سـوف تزيـل جانبـاً كبيـراً مـن الغايـة       . بيرالالزم فاصل زماني ك

 .المتوخاة من عملية التشويق
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أن يكون ذلك التشويق ذا أثر باطني؛ ال أن يشعر الفرد بأنّ مثل هذا التشـويق إنّمـا هـو    . 9
 .عمل تمثيلي ومن أجل االستعراض والتأثير الموقت

ألنّ ذلك سيؤدي إلى خلق حالـة الغـرور    ،علمية التشويقالبد من اجتناب اإلفراط في . 10
 .والتكبر لدى الفرد

ال أن يكون ذلك عشـوائياً وبـدون    ،البد من وضع ضوابط محددة في عملية التشويق. 11
 .حدود معينة

بحيث يتم تشويق الفرد حتـى بمجـرد أن ينتهـي مـن      ،أن يكون التشويق تدريجياً أيضاً. 12
 .ال أن يكون التشويق لألعمال المفروغ منها وحسب ،ن العملمرحلة معينة م

بل هو وسيلة من أجل التحفيـز علـى العمـل     ،إنّ التشويق ليس هدفاً أو غايةً بحد ذاته. 13
 .وتعزيز العمل اإليجابي وبلوغ األهداف المتوخّاة من التربية األخالقية

بحيث يدرك المـرء أنّ  . اته وسلوكهينبغي أن يكون التشويق استحساناً لعمل الفرد وصف. 14
 .علمه وصفاته اإليجابية هي التي جلبت له هذا االستحسان والتشويق

البد أن يكون التشويق مالئماً لمعنويات الفرد وخصائصـه الفرديـة وعمـره ومؤهالتـه     . 15
وذلـك   ،وأن يأخذ نقاط الضعف والقوة في الفرد بنظر االعتبـار  ،ومعتقداته الثقافية واالجتماعية

فعلى سبيل المثـال لـو أنّ طالبـاً    ...  من خالل التشويق الشفهي والسلوكي والمادي والمعنوي و
فإنّه ينبغـي   9إلى  7ضعيف الذكاء تمكّن بعد جهود حثيثة واجتهاد مستمرّ أن يرقّي درجته من 

الحاجـات  خاصة وأنّ المرحلة االبتدائية من حياة الطالب هي مرحلـة  (أن يشوق وتقدر أتعابه 
 ).األولى من حياته وأنّ التشويق المادي والمعنوي في مثل هذا العمر ذو تأثير شديد

علينا وحين تشويق أوالدنا أن نجتنب عقد المقارنات التي من شأنها أن تجـرح مشـاعر   . 16
 .اآلخرين أو تقلّل من شأنهم

17 .ق ذا مكانة مرموقة ومحترمة لدى المشووأن يكون المشو قالبد. 

البد وأن يكون التشويق عاماً شامالً وأن ال يكـون حكـراً علـى شـريحة أو مجموعـة      . 18
 .ليؤدي ذلك إلى تفعيل روح النشاط والعمل لدى جميع األفراد. خاصة

 .ذات تأثير أنجع وأبقى من التشويقات المادية) الباطنية(إنّ التشويقات المعنوية . 19

علـى األقـل بالنسـبة     ،ن التسيب والوتيرة الواحدة التكراريـة البد وأن يخرج التشويق ع. 20
 .فالتشويق المتنوع والمناسب لنشاطات الفرد سيكون ذا مردود تشويقي أكبر. للمتربي

وإالّ فإنّ الطالب المشوق . البد وأن يثير التشويق الشعور بالصداقة وتعامل الطلبة مع بعضهم. 21
 .نه متميز عنهم مما يفوت على العملية التربوية واحداً من أهم أهدافهاقد يشعر بأنّه يفوق أقرانه وأ
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إنّ تشويق الصفات الحسنة والحميدة التي يتحلّى بها النـاس والثنـاء   : وختاماً لهذا القسم نقول
بل وبإمكانه أن يزجر اآلخرين وينبههم مما يساعد على اهتدائهم إلى  ،عليها سوف يمهد لرشدهم

  .بيلسواء الس
  

  أسلوب العقاب
ومازالت األبحاث قائمة  ،إنّ أسلوب العقاب كان منذ القدم ومازال آخر أسلوب للتربية األخالقية

  .بين المفكرين حول مدى جدواه وكيفية انتهاجه ليصل إلى مبتغاه المقصود في التربية األخالقية
ومن جانـب آخـر أنّ    ،ل الشرّبما أنّ وجود اإلنسان مركّب من كلتا القابليتين فعل الخير وفع

فإنّه ومن أجل تنظـيم سـلوك أفـراد النـوع      ،هدف التربية األخالقية هو كمال اإلنسان وسعادته
اإلنساني تجاه بعضهم البعض وإيجاد االعتدال والمستوى المطلـوب فـي العالقـات االجتماعيـة     

تحول دون االنحرافات فالبد من أخذ أسلوب عقاب المخالف كوسيلة ناجعة  ،للمجتمع اإلنساني
بـل وفـي بعـض    . وتكرارها وذلك بعد أن تخفق جميع األساليب والطرق في أداء مهمتها الرادعة

  .األحيان يكون أسلوب العقاب أقوى وأنسب وسيلة إلسعاد الناس وحفظ سالمة المجتمع
الظروف وبالطبع فإنّ العقاب شأنه شأن التشويق ينبغي أن تؤخذ فيه كافة الحاجات النفسية و

  .بنظر االعتبار ،االجتماعية والدواعي التي أدت إلى ظهور سلوك غير قويم

  مفهوم العقاب
منهـا   ،إنّ مفهوم العقاب الذي يطلق عليه في اللغة الفارسية مصطلح التنبيه يعطـي معـاني عديـدة   

قاب يدلّ على كما أنّ مصطلح الع...  واإلخبار ،واإليقاظ من النوم ،وإشعار الفرد بشيء ما ،التوعية
  .)1379، دهخدا(والتنبيه أيضاً  ،والعقوبة ،الضرب بالعصا

وفي  ،والتحذير الذي يوجه إلى من تصدر منهم أعمال ذميمة ،فالتنبيه في اللغة بمعنى اإلشعار
الحقيقة فإنّ التنبيه الذي يدلّ على العقاب هو نوع من اإلشعار بمنبه زاجر ومؤذ بعد صدور سلوك 

  .)364 :1375، سيف(وذلك من أجل الحد من ذلك السلوك  ،مرءمشين من ال

  وجهة نظر منظّري المدارس المختلفة حول العقاب
فقد ذهب البعض . لقد كانت ثمة وجهات نظر عديدة ومتنوعة حول دور العقاب والتنبيه في التربية

وثمـة  . ه برمتـه وذهب آخرون إلـى رفضـ   ،إلى أنّ العقاب هو أداة من األدوات األساسية للتربية
وبشـكل عـام فـإنّ وجهـات النظـر التقليديـة       . مدارس أخرى اتخذت سبيل االعتدال في ذلك

  .والقديمة ترى العقاب عامالً مهماً في نظام التربية والتعليم
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جاء في كتاب النظام التربوي في اإلسالم ما يدلّ على قـدم هـذا األسـلوب وأهميتـه فـي      
  :ومن ذلك ،لتاريخا العملية التربوية على مدى

ة الضـرب المبـرّح أو      بون والمعلّمون في األزمان السالفة يلجأون إلى العقـاب وخاصـكان المؤد
وكانوا أحياناً ال يتورعون عن ممارسة العقاب حتى فـي حـقّ أبنـاء الحكـام والخلفـاء       ،الحبس
وم ما إلى معاقبة األمين اضطرّ في ي ،فأبو مريم الذي كان مؤدبا ومعلما لألمين والمأمون .والملوك
وقد تعمد األمين في التلويح بيده أمام أبيه هارون الخليفة . مما أدى خدش في يد األمين ،بالعصا

. وبطبيعة الحال سأله أبوه عن السبب فأخبره بقصة أبي مريم ،العباسي لكي يرى الخدش والجرح
فما كان من . إنّ األمين يعتب عليكوقال له  ،فبعث هارون أحدهم إلى أبي مريم يطلبه في الفور
 ،بل عاقبه أشد عقاب: لكنّ هارون خاطبه قائالً. أبي مريم إالّ أن أبدى اعتذاره وندمه مما بدر منه

  .)126 :1362، شريف القرشي(فالموت أولى به من أن يبقى بليد الذهن ال يفهم الدروس 

ـ     ،ر المسـلم الشـهير ابـن سـينا    وممن يوصي بالتشويق والعقاب الفيلسـوف الكبيـر والمفكّ
ويعدد مصاديق التشويق والعقـاب ويعتقـد أنّ رد    ،ويعتبرهما ضماناً لتنفيذ عملية التربية والتعليم

فعل المربي ينبغي أن يكون مناسباً لسلوك المتربي المشين وأن يكون تدريجياً وفـي مراحـل؛   
وفي نهايـة األمـر يمكـن    . أخيراً التوبيخو ،ويأتي بعد ذلك التخويف ،ثم التجهم ،أوالً اإلعراض

  .)287 :1377، أعرافي وآخرين(للمربي أن يلجأ إلى الضرب المبرّح 
  :ويقول الفيلسوف المسلم الكبير أبو نصر الفارابي

. بل قد يحثّ على المبادرة إلى الخير أيضاً ،ليس العقاب أسلوباً ناجعاً للحد من القبائح وحسب
أولهمـا الحيلولـة دون القبـائح والثـاني     : ور اآلالم واللذات محمود لسببينإذن فإنّ االهتمام بد

  .)243 :1379، بهشتي وآخرين(المبادرة والمسارعة إلى الخيرات 

ويوكّد ضرورة التعرّف على قابليات  ،أما كمينوس فإنّه يعارض العقاب إذا كان دافعه االنتقام
جان الك فإنّه ينظر إلى العقـاب بريبـة إالّ فـي    وحتى . األطفال المختلفة وتباينها في وجودهم

وفـي نطـاق   . ويراه ظاهرة سلبية خاصة إذا كان من نوع الضرب المبرّح ،بعض الحاالت النادرة
علمية التربية والتعليم يعتقد بوجود القابليات الذاتية وضرورة التعرف عليها وكشفها والعمل على 

رغم أنّ كثيرا من كبار التربية والتعليم يذهبون إلى نجاعة  .تنميتها إلى الحد الذي يستوعبه الفرد
  .)147 :1375، دانش بجوه(العقاب حتى العقوبة على رؤوس األشهاد 

ومـن  . وثمة رأي آخر يقف في مقابل الرأي السالف وهو نظرية التنبيه والعقـاب الطبيعـي  
بية والتعليم مـا يتطـرّق   فقد جاء في كتاب اإلسالم والتر ،أكبر الداعين إليه جان جاك روسو

  :إلى هذه النظرية
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إنّ مفكّري هذه النحلة يعتقدون أنّ اإلنسان ال يحتاج مطلقاً إلى انتهاج أسلوب العقاب فـي  «
فالطفل الذي يتناول تفاحة فاسـدة  . ذلك أنّ لكلّ عمل جزاء طبيعياً يالئمه ،تربية األطفال الصغار

والطفـل الـذي يلعـب بالسـكين      ،والطفل الذي يقترب من النار سيزجره لهبها. سيصاب بالمغص
وهكذا فإنّ أي عمل . سيكون جرحه الذي يحتمله عقابه الطبيعي الذي يردعه عن اللعب بها ثانية

وهكذا يعتقـد اسبانسـر إذ يـوعز إلـى     ...  ن له عقاب طبيعي يناسبهأو سلوك مشين سوف يكو
هي أن يرى كلّ شخص ثمـرة   ،المربين بأنّ خير وسيلة لكي يصل اإلنسان إلى أغراضه وأهدافه

أو  ،عندما يعثر األرض فيسقط أرضاً وتجرح قدمه: ثم يستطرد قائالً ،سلوكه ومردود عمله بنفسه
فإنّ الجرح واأللم الطارئان يعدان بمثابة رد فعل طبيعـي   ،بالصداعيصطدم بالطاولة فيصاب رأسه 

. فيضطرّه األلم والجرح أن ينتبه إلى مشيه وأن يخطـو خطواتـه بتـأنٍّ   . وكانعكاس مفروض لعمله
إالّ أنّه سوف يتعلّم من الطبيعـة   ،الطفل ليس مذنباً ليتلقّى العقاب أو يسقط على األرض  ورغم أنّ

هكـذا تكـون   . فإنّه لن ينسى ما تلقّاه جرّاء مبادرته الالمدروسة فـي المشـي   كيف يخطو؟ ولهذا
  .تعلّمه كيف يفرّ في حياته من الشرّ ويتّبع الخير والسعادة. الطبيعة هي الضليعة بتربية الطفل وتعليمه

إنّ أفضل تقليد يمكن أن يتّبـع فـي تأديـب الطفـل؛ هـو العقـاب الطبيعـي        : ويقول اسبانسر
وأما العقاب الجسدي والتوبيخ وإيذاء الطفل فهو من نوع التنبيه والعقاب الذي . ع عملهالمتجانس م

ألنّه يعارض نواميس الطبيعة وبما أنّ جنس العقاب التأديبي يختلف  ،ال قيمة فيه وال أدنى ضرورة
ئـدة  عن جنس الجنحة التي يأتي بها الطفل وأنّ بينهما فارق شاسع وال يتناسـبان أبـداً فـإنّ الفا   

  .المتوخاة من هذا النمط من التأديب أقلّ بكثير من األضرار المترتّبة عليه
وبناء على ذلك فإنّ اسبانسر و روسو يتركان إصالح الطفل إلى الطبيعة ويعتقـدان بضـرورة   

ولذلك فإنّهما يأخذان على المربين بشدة لجوءهم . تخويل الطبيعة عملية عقاب األطفال والناشئة
  .)184 :1358، حجتي(لمبرح والتأديب السائد وإغفالهم للعقاب الطبيعي إلى الضرب ا

فما العمل لو لم ينفّذ الطفل أوامر والديه؟ في البدء ينبغي أن يحـاول الوالـدان الحيلولـة دون    
فعليكم في الوهلة  ،ولكن لو حدث ذلك وتمرّد الطفل عن أوامركم ،وصول األمر إلى هذه المرحلة

إذ لـو أنّكـم حـاولتم منـذ     . عليه تلك األوامر بشكل أكثر صراحة وأبلغ جديةاألولى أن تعيدوا 
البداية أن تحولوا دون تجذّر التمرّد في نفس الطفل فلن تكونوا بحاجـة إلـى المعاقبـة أو التنبيـه     

واألسرة المثالية ال تحتاج إلى استخدام العقاب وهذا هو األسـلوب األمثـل فـي التربيـة     . الزاجر
سوف تفقد قدرة االبتكار والمبادرة ولـذلك تـرى    ،األسر التي تغفل عن تربية أطفالهاو. األسرية

وفي مثل هذه الحاالت يفقدالوالدان جانب االحتياط .نفسها بحاجة دوماً إلى ممارسة أنواع العقاب
  .والتعقّل والبصيرة وبدال من أن يصلحا األمر يفسدانه أكثر مما هو عليه
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فكلّ مرب عليه أن يكون ذا بصيرة عاليـة ودقيقـة عنـدما    . ير جداًإنّ عقاب الطفل أمر عس
ولذلك يوصى الوالدان دوماً أن يحترزا من الضـرب المبـرّح والتأديـب     ،يمارس عملية العقاب
وبإمكانهما أن يلجĤ إلـى بعـض   ...  وأن يفرضا في األسرة نظاماً مناسباً ،الجسمي جهد إمكانهما

  .)257 :1361، شريعتمداريماكارنكونقال عن (وضئيلة  أنواع العقاب في حاالت نادة
. يعتقد بياجه أنّ ممارسة بعض أنواع العقاب والتأديب تفقد العقاب قيمتـه وتحـطّ مـن شـأنه    

وهذا ما يساعد أكثر من . فيقترح أن نحيل الطفل إلى القضاء األخالقي بدالً من المجازاة والعقاب
  .)143 :1369، نقالً عن منصور دادستان ،بياجه(طفل أي عقاب آخر على النمو األخالقي لل

بدراسات عن تأثير االنتقـاد والعتـاب   ) م 1984(وقد قام كلّ من توماس وبكر و آرمسترانغ 
فتوصلوا إلى نتائج مفادها أنّ االنتقاد والعتاب يعزّزان التمرّد لدى ) كأسلوبين من أساليب العقاب(

  .)1386 ،كريمي(مارسة الخطأ والعمل الطالح األطفال ويزيدان من اإلصرار على م
إنّ العقاب المدرسي لم يوضـع ليكـون وسـيلة للقصـاص أو     ) م 1952(ويقول مونته سوري 

، پـروين گنابـادي  (بل إنّ المقصود منه صيانة المجتمع وحمايته من األضرار والخسـائر   ،االنتقام
1338: 46(.  

ى مبادئ علم النفس فوصفوا العقاب بأنّه أسلوب وقد اعتمد عدد من علماء التربية والتعليم عل
ونظراً للمشاكل واألضرار المترتّبة عليه فإنّهم يحـذّرون باسـتمرار مـن     ،عنيف وغير مرغوب فيه

  :استخدامه كأسلوب تعليمي والسبب في ذلك
 .أنّ أثر العقاب في الحد من السلوك المشين أثر موقت سريع الزوال. 1

 .قد والنفور لدى المعاقَب تجاه المعاقبيسبب في إضمار الح. 2

 .يسبب في ظهور العدوانية لدى المعاقَب. 3

، گنجـي (يقوي الجبن لدى الطفل ويحطّم شخصيته من خالل العقاب المفروض عليـه  . 4
1371: 137(.  

وفي الحقيقة البد من إعداد الفرد تربوياً بحيث يقوم هو بنفسه بحسم األمر ونوع العقاب الذي 
فيأخذ أعماله بنظر االعتبار ويقوم بتحرّي الفوائد واألضرار المترتّبة عليهـا فيعـرض عـن    . قّاهيتل

ولو كانت التربية بشكل يجعل الطفل يعرض عن األعمال المشـينة عـن وعـي    . األعمال الطالحة
وبشكل عام وبغض النظر عـن المعنـى الـذي    ...  فإنّه لن يكون أي داع لممارسة العقاب ،ودراية

فالبد من أخذ مستوى التطور النفسي لدى الطفـل للوصـول إلـى     ،نحمله عن التشويق أو العقاب
  .)63 :1375، دانش بجوه(نجاعة األسلوب 



 57   محسن حاجي بابائيان اميري

  ق. هـ 1433 الخريف و الشتاء، العدد الثاني ،الرابعة عشرةالسنة  ،االسالمية الحضارة  آفاق 

  وجهة نظر الدين اإلسالمي تجاه العقاب والتنبيه
على  والذي يذمه اإلسالم هو العقاب القائم ،إنّ العقاب الذي يقرّه الدين اإلسالمي هو العقاب البنّاء

إنّ اإلسالم وبعد أن يأخذ جميع اللطائف والمالحظات التربويـة المعنيـة بالعقـاب    . إرضاء النفس
ويجيز العقاب فقط عندما تخفق سائر األساليب التربوية  ،يقدم التشويق على العقاب ،بنظر االعتبار

 ،توى االعتدال والوسطيةوذلك بمقدار الضرورة وبهدف تنبيه المتربي وبمس ،البنّاءة في أداء مهامها
  :اإلسالم يقرّ العقاب في مراحل نشير إليها بإيجاز  إنّ

  مراحل التنبيه والعقاب
  :إنّ مراحل التنبيه في أضعف حاالته إلى العقاب بأشد حاالته والتي يقرّها اإلسالم عبارة عن

  التنبيه بالبصر. 1
ت المغـزى التـي يلقيهـا الوالـدان أو     إنّ أول مرحلة من مراحل التنبيه هي النظرة الباردة وذا

ففي هذا السلوك اإلصالحي تقوم تلك النظرة بما تحملـه مـن   . المعلمون تجاه األوالد أو الطلبة
  .فتجعل الفرد يتنبه لسلوكه الخاطئ ،معاني جمة بما ال يمكن أن تقوم به موعظة ومحاضرة طويلة

  التنبيه بالكناية والتلويح. 2
فيخوض المربـي بـاب    ،فينبغي اللجوء إلى التنبيه بالكناية والتلويح ،بالبصر إن لم يجد التنبيه
. وثمة عبارة يتداولها البالغيون دوماً مفادها أنّ الكناية أبلغ مـن التصـريح  . اإلشارة غير المباشرة

م فـي  إنّ زلّة العاقل لو ذُكّر بها عن طريق الكناية كان ذلك أبلغ وآل): ع(  يقول أمير المؤمنين علي
  .نفسه من التصريح

  :وقال أيضاً في المواجهة التلويحية
  .لو أنّك جابهت عاقال عن طريق التلويح فإنّك قد عاتبته ووجهت إليه اللوم بأسلوبك هذا

  تنبيه اإلصالح الرادع. 3
وهذه القضـية  . إنّ أحد أهداف التنبيه والعقاب هو إصالح المتربي والحيلولة دون تكراره للجنحة

إنّ تهذيب أخالق الطفل يتسنّى من خـالل إيجـاد   . من الحقيقة التي نسميها التهذيب األخالقيتنبع 
فإنّهم أحداث ال يميـزون   ،إنّ األطفال واليافعين وإن كانوا أذكياء. الرغبة والحثّ والتخويف واإلنذار

م سيكون أمانـة بيـد   فالطفل البريء والمعصو ،المصالح من المفاسد وال المنافع من المضار كما ينبغي
المربين واآلباء واألمهات وتتبلور شخصيته كما يبرمجون له ويتقولب بحسب األطر التي يحـددونها  

فمن الطبيعي  ،إنّ الطفل الذي يدرس في المدرسة ال يستشعر بنفسه عظم مسؤوليته تجاه دروسه. له
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ن دروسه أو في طريق العودة مـن  أن يتّجه نحو اللعب واللهو والعبث وبمقتضى عمره متى ما يفرغ م
بل إنّ العجيب أن يميل الطفل تلقائيا نحو الدرس ويمعن النظر في كتبـه   ،وهذا أمر طبيعي ،المدرسة

. المدرسية من دون توجيه من المربين ويعرض عن اللعب ويتفرّغ ألداء الوظائف ومذاكرة الـدروس 
وليس بمقدور  ،وثمة تعارض طبيعي بين اإلرادتين فالمعلم والمربي يريد شيئاً والطفل يريد شيئاً آخر

بل عليه أن يستخدم الطرق التربوية المختلفـة   ،المعلم في مثل هذه الحاالت أن يقف مكتوف اليدين
كي يطبق إرادته العقالنيـة والمحسـوبة فـي إيجـاد     . ويلوذ أحياناً إلى أنواع الغرامة والعقاب والتنبيه

خالق؛ أي أن يعود الطالب على إعـداد الـدرس وااللتـزام بواجباتـه     العادات المدرسية ومحاسن األ
  .)189 :1383، حجتي(األخالقية 

  التنبيه من خالل التذكير بعيدا عن األنظار. 4
كي يرتـدع عـن   ، يتم تذكير الفرد المخطئ في هذه المرحلة في مكان خال من وجود اآلخرين

ضمير المتربي من دون أن يجرح مشاعره دوراً فاعالً ويؤدي هذا األسلوب الذي يثير  ،الخطأ واإلثم
  .ومؤثراً في ردع المخطئ عن خطأه

  التنبيه من خالل التذكير أمام اآلخرين. 5
فلعلّ  ،إن لم يؤثّر التذكير المنفرد فسيضطرّ المربي أن يذكّره أمام اآلخرين وعلى رؤوس األشهاد

ومن جانـب آخـر فـإنّ هـذا األسـلوب      . رعوائهبعض المالحظات األخالقية تؤدي إلى ارتداعه وا
  .سيكون ذا تأثير أيضاً على اآلخرين يحول دون تسرّي المخالفة إليهم

  التنبيه من خالل الضغط العاطفي. 6
إن لم تجد األساليب السابقة فإنّ المربي بإمكانه أن يستخدم أسلوب المخاصمة العاطفية والزعل 

فإنّـه   ،واطف الفرد تتعرّض في هذا األسلوب للتهديد والمؤاخذةوألنّ ع. ليردع المخطئ عن خطيئته
  .يعد أسلوباً مناسباً لجعل الفرد يرتدع عن عاداته السيئة

حيث كـان الشـهيد عسـكريان    . نموذج لمثل هذا األسلوب التنبيهي ،جاء في كتاب ثقافة الحرب
ولـم تجـد   . وقته أو غير وقتـه  وكان أحد المجاهدين يكثر من المزاح في ،مدرباً للتكتيك العسكري

محاوالت الشهيد عسكريان الكثيرة من تذكير انفرادي أو أمام اآلخرين في ردعه عن عادتـه تلـك   
وبينما ظنّ المجاهدون أنّ المدرب قد نفد صبره التفت إليه المدرب وأمره بالتقـدم أمـام   . العادة السيئة

فأمره المدرب  ،وترقّبوا لذلك الشخص عقاباً أليماًالجمع فخيم الصمت على الجميع وحبست األنفاس 
وانكب المـدرب فجـأة وأمـام أنظـار المجاهـدين       ،ثم أمره بخلع جواربه ،أن يخلع جزمته العسكرية

  .)37 :1369، فهيمي(باهللا عليك دع المزاح جانباً : الوجلة على قدم ذلك الشاب وقبلها قائالً
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  التنبيه بعقاب الضرب. 7
مرحلة من مراحل التنبيه هي العقاب بالضرب وذلك بعد أن تخفق جميع األسـاليب   إنّ آخر

السابقة من النظرة الالئمة أو الكناية والتلويح أو التـذكير فـي االنفـراد أو أمـام الجمـع أو إثـارة       
وطبيعي أنّ مثل هذا التنبيه ينبغي أن يكون على مستوى محـدود  . العواطف في تحقيق المطلوب

  .ألطفال والناشئة الحتواء سلوكهمبالنسبة ل
  التنبيه من أجل وعظ اآلخرين واعتبارهم. 8

هو اعتبار اآلخرين الذين يشـهدون هـذا    ،إنّ من أهداف عقاب الضرب الجسمي في اإلسالم
فالسعيد هو ذلك الذي يعتبر من مصير اآلخرين فيختـار جـادة الصـواب فـي      ،النوع من العقاب
  .سلوكه وعقيدته
ي يتركه العقاب الجسمي على النظّار وذلك حينما يرون المذنب يتألّم ويئنّ تحـت  فاألثر الذ

ألنّهم يشاهدون بأم  ،وطأة الضرب سينتقل إليهم ويستشعرون ذلك األلم بحكم العواطف والضمائر
أعينهم تألّمه ويستشعرونه في مخيلتهم ويتساءلون ماذا لو كانوا هم الذين يتلقّـون ذلـك العـذاب    

  .انوا يعانون؟ وذلك مدعاة ألن يشاطروا المذنب آالمه وعذابهفكيف ك
قد تحدث أحياناً حاالت بالنسبة لألطفال واليافعين تضطرّ المـربين إلـى عقـابهم فـي العالنيـة      

  .)187 :1383، حجتي(ليتسرّى الردع إلى اآلخرين في فرصة محدودة وتكون النتيجة جماعية 
  

  النتائج والمقترحات
  النتائج. 1
نّ نظام التربية والتعليم في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية القـائم علـى تعـاليم الـدين اإلسـالمي      إ

وخالفاً للمدارس التربوية األخرى التي تنتهج إما أسلوب اإلفراط في التشويق والعقـاب   ،الحنيف
دراسـة   والبـد مـن  . ينتهج أسلوب االعتدال والوسطية في قضـية التربيـة   ،وإما أسلوب اإلهمال

المعايب والمزايا والتحديات والفرص والمحاسن والمسـاوئ المترتّبـة علـى التشـويق والعقـاب      
وعلى هذا األساس . وإحصائها واستقصائها بدقّة قبل أن تطبق تلك السياسة التشويقية أو التنبيهية

مـن المدرسـة    فإنّ اإلمعان في الفروق التحفيزية بين الطلبة والتعامل المناسب الذي يتخـذه كـلّ  
  .والوالدين سيعود بمردود أفضل وأداء أحسن

  مالحظات يجب رعايتها في بيان ضرورة التشويق ومكانته
قـد  » كتب على نفسه الرحمة«إنّ اهللا تعالى وبحكم رحمته التي قدمها على سخطه وغضبه ـ 
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وتجنح إلى  كي تخضع القلوب ،فتح باب التشويق والترغيب قبل باب العقاب في نظامه التشريعي
 .االنضواء تحت رحمته

بل وسيلة للحثّ علـى العمـل اإليجـابي وتعزيـز العمـل      . إنّ التشويق ليس غاية بحد ذاتهـ 
 .الصالح وبلوغ أهداف التربية األخالقية

إنّ فطرة اإلنسان تميل بطبيعتها نحو التشويق والتحريض ولذلك فإنّ ممارسة التشويق ـ 
مازال أكثـر فائـدة ونفعـاً وإجـداء فـي الوصـول إلـى األهـداف         في التربية األخالقية كان و

 .المنشودة

 .إنّ التشويق هو استجابة لحاجات اإلنسان الطبيعية والنفسيةـ 

 .إنّ التشويق يؤثر في إصالح السلوك وتعزيز اإليجابي منه وإضعاف الرذائل والصفات الذميمةـ 

 ،ة الالزمة لرشدهم وسموهم وكمـالهم إنّ تشويق صفات اآلخرين وسلوكهم سيمهد األرضيـ 
 .وتنبه اآلخرين وجنوحهم نحو سبل الهداية القويمة

 .ال ينبغي تشويق األفراد المختلفين وفي ظروف مختلفة بنفس األسلوب والوتيرةـ 

وإالّ فإنّ ذلك سيترك آثاراً سلبية  ،البد من المالءمة بين التشويق في البيت وفي المدرسةـ 
 .فل وأخالقهعلى سلوك الط

ويسبب في ازدياد النشاط والـدوافع فيـه    ،إنّ التشويق يؤدي إلى رضا الشخص عن عملهـ 
 .وابتعاده عن الكسل والملل وارتفاع قابلياته ،للعمل

 .إنّ للتشويق أثراً أكثر إيجابية على تطوير سلوك الفرد من تنبيهه وعقابهـ 

 .وتأثيراً على الفرد في السنين األولى من حياتهإنّ التشويق المادي والملموس أكثر نجاعة ـ 

إنّ التشويق هو بمثابة تلقين الفرد بقدراته ومن شأنه إذا ما أزيحت العراقيل من أمام الطفل ـ 
 .أن يسرّع من قدرته على البناء واإلبداع

 .وال يمكن تعريف حد أعلى للتشويق ،للتشويق مراتب ومراحل أقلّها ابتسامة الرضاـ 

له دور حاثّ ومحرّض ويمنح اإلنسان  ،التشويق وخالفاً للعقاب الذي يؤدي دوراً رادعاً إنّـ 
 .قدرة وطاقة

 .إنّ التشويق في الطفل يعزّز الثقة بالنفس لديهـ 

 .إنّ التشويق يحيي شخصية الفردـ 

  مالحظات يجب رعايتها في بيان ضرورة التنبيه والعقاب ومكانتهما
بل هو أسـلوب تربـوي يمكـن     ،لتنبيه ليس األسلوب التربوي األولإنّ أسلوب العقاب واـ 
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 ،والصـفح  ،والعفـو  ،والتـذكير  ،والمداراة ،والرفق ،والمحبة ،استخدامه بعد أساليب أخرى كالتكريم
 .فإن لم تُجد تلك السبل يأتي دور هذا األسلوب...  والتشويق والترغيب و

ألنّ التشويق يسبب  ،بؤ بمردودها كما بالنسبة للتشويقإنّ آثار العقاب والتنبيه ال يمكن التنـ 
أما العقاب فإنّنا سنردع به الشخص عن عمل ما مـن دون أن نضـع البـديل     ،في تعزيز سلوك ما

 .المناسب له

ال بد من االنتباه إلى أنّ بعض الطلبة يستشعرون العظمة والبطولة عندما يتعرّضون للعقـاب  ـ 
 .البد من احتراز عقاب هذا الصنف من األوالدولذلك ف ،أمام أقرانهم

كأن يتعرّض الفرد للضرب المبرّح وللكنايـة والتعـريض    ،إنّ العقاب المزدوج أمر مرفوضـ 
 .والسخرية

فإنّ مثـل  . إنّ التنبيه ينبغي أن ال يكون بذكر محاسن اآلخرين واالنتقاص من الطفل بذلكـ 
 ،ل سيثير الشعور بالحسد تجاه األقـران لـدى الطفـل   هذا األسلوب ال يؤدي إلى عواقب حميدة ب

 .باإلضافة لما يتركه من إهانة لشخصيته

 .إنّ أثر العقاب غالبا ما يكون مضرّاً وموقتاًـ 

يثير الضـغينة   ،إنّ العقاب المصحوب بالتحقير والسخرية واالستهزاء باإلضافة لالنتقاد الالذعـ 
 .والحقد تجاه اآلخرين

 

  المقترحات. 2
  الترغيب والتشويق )فأل

إصالح نظام التقويم العلمي والتربوي لطلبة المدارس من خـالل التأكيـد علـى التشـويق     . 1
 .بحسب التقدم الرتبي في البرمجة والتخطيط التعليمي والتربوي للمدراس

بحيث ال يبطل مفعوله إن كان ضـئيال   ،البد للتشويق أن يكون متناسباً مع العمل المطلوب. 2
 .ؤدي إلى الطمع إن كان أكثر من حدهوال ي

 .البد للتشويق أن يكون طبيعيا وواقعيا وبعيدا عن المكر والخداع والتزوير والرياء. 3

فالبد من إيقافه ودراسة األسباب التـي أدت   ،ولو قدر للتشويق أن يفقد فاعليته المنشودة. 4
 .يق بصورة أخرىوإعادة النظر فيها ومن ثم يتواصل التشو ،إلى إخفاقه

أن ال يتّخذ التشويق صبغة الرشوة؛ بحيث لو فُقد التشويق ألسباب ما ال يؤدي ذلك إلـى  . 5
 .إضعاف السلوك المنشود لدى الفرد
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ألنّ  ،إنّ التشويق أمام المأل العام أجدى وأكثر تأثيراً من التشويق الذي يتم فـي الخلـوات  . 6
ومـن   ،انتهاج منهج اإلجادة في العمـل مـن جانـب   ذلك سوف يؤدي إلى تحفيز اآلخرين على 

 .جانب آخر فإنّه سوف يؤدي إلى شعور الفرد المشوق بالعزّة والسرور

وأن ال يتخلّل العمل المنشود والتشـويق   ،أن يشعر الطالب بالتأثير الفوري لعملية التشويق. 7
جانبـاً كبيـراً مـن الغايـة      فإنّ مثل هذه الفواصل الزمانية سـوف تزيـل  . الالزم فاصل زماني كبير

 .المتوخاة من عملية التشويق

أن يكون ذلك التشويق ذا أثر باطني؛ ال أن يشعر الفرد بأنّ مثل هذا التشـويق إنّمـا هـو    . 8
 .عمل تمثيلي ومن أجل االستعراض والتأثير الموقت

الغـرور  ألنّ ذلك سيؤدي إلى خلـق حالـة    ،البد من اجتناب اإلفراط في علمية التشويق. 9
 .والتكبر لدى الفرد

 .ال أن يكون ذلك عشوائياً وبدون حدود معينة ،البد من وضع ضوابط محددة في عملية التشويق. 10

بحيث يتم تشويق الفرد حتـى بمجـرد أن ينتهـي مـن      ،أن يكون التشويق تدريجياً أيضاً. 11
 .منها وحسبال أن يكون التشويق لألعمال المفروغ  ،مرحلة معينة من العمل

البد أن يكون التشويق مالئماً لمعنويات الفـرد وخصائصـه الفرديـة وعمـره ومؤهالتـه      . 12
وذلك من  ،وأن يأخذ نقاط الضعف والقوة في الفرد بنظر االعتبار ،ومعتقداته الثقافية واالجتماعية

طالباً ضـعيف   فعلى سبيل المثال لو أنّ...  خالل التشويق الشفهي والسلوكي والمادي والمعنوي و
فإنّه ينبغي أن يشوق  9إلى  7الذكاء تمكّن بعد جهود حثيثة واجتهاد مستمرّ أن يرقّي درجته من 

خاصة وأنّ المرحلة االبتدائية من حياة الطالب هي مرحلة الحاجـات األولـى مـن    (وتقدر أتعابه 
 ).حياته وأنّ التشويق المادي والمعنوي في مثل هذا العمر ذو تأثير شديد

البد وأن يكون التشويق عاماً شامالً وأن ال يكـون حكـراً علـى شـريحة أو مجموعـة      . 13
 .ليؤدي ذلك إلى تفعيل روح النشاط والعمل لدى جميع األفراد. خاصة

علـى األقـل بالنسـبة     ،البد وأن يخرج التشويق عن التسيب والوتيرة الواحدة التكراريـة . 14
 .والمناسب لنشاطات الفرد سيكون ذا مردود تشويقي أكبر فالتشويق المتنوع. للمتربي

وإالّ فإنّ الطالب المشوق . البد وأن يثير التشويق الشعور بالصداقة وتعامل الطلبة مع بعضهم. 15
 .قد يشعر بأنّه يفوق أقرانه وأنه متميز عنهم مما يفوت على العملية التربوية واحداً من أهم أهدافها

 .حتراز من اتخاذ اسلوب واحد من التشويق ألفراد مختلفين وفي ظروف مختلفةيجب اال. 16

البد من التنسيق بين تشويقات البيت والمدرسة وإالّ فـإنّ ذلـك سـيؤدي إلـى ظهـور      . 17
  .اختالالت سلوكية وأخالقية في شخصية الطفل
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  لتنبيه والعقابالبد من االنتباه للمالحظات التالية في ممارسة ا: التنبيه والعقاب )ب
البد من تنفيذ برامج تعليمية فاعلة ومؤثرة لتعريف األسر والمربين والمعلّمين بمبادئ علم . 1

 .النفس والتعليم والتربية الصحيحين وسبل التشويق والعقاب

 .أن يمارس التنبيه والعقاب عندما يتوقّف عليه تربية الطفل أو تقتضيه مصلحته وحسب. 2

من العقاب هو ذلك الذي توضّح للطالب األدلة التي استوجبت ذلك العقاب  إنّ أفضل نوع. 3
 .)213 :1363 ،شريعتمداري(

 .ينبغي احتراز العقاب عند الغضب والسخط. 4

كـي تـزول بـذلك    . البد من كشف أسباب المخالفة والجنحة قبل ممارسة العقاب والتنبيه. 5
 .العوامل الممهدة لتكرارها

طفل خطيئته وأعرض عن عمله الطالح قبل تعرّضه للتأديب والعقـاب فالبـد   إذا ما عاف ال. 6
 .من االحتراز من عقابه

عند عقاب األطفال الذين يعانون من عاهة ما في جسمهم البد من االحتراز من االستهزاء . 7
 .بتلك العاهة

مليـة  قد يعترض أحد الوالدين على اآلخر أو أحد المعلمين على زميـل لـه ويعـارض ع   . 8
ففي هذه الحالة البد من أن يتم ذلك في منـأى عـن مسـمع     ،العقاب ويحاول أن يتوسط للطفل

 .ينبغي أن ال تتعرض قضية العقاب للمساءلة والتشكيك أمامه. الطفل ومرآه

 .ينبغي أن ال يكون العقاب والتنبيه األسلوب الوحيد أو األخير في التربية. 9

. فعلى المربـي أن يكـون دقيقـا وحـذرا جـدا     . ية الحساسيةإن عقاب الطفل أمر في غا. 10
 .ولذلك فإنّه يوصى األولياء والمربون باحتراز العقاب الجسمي والضرب المبرح ما أمكنهم ذلك

 ،ينبغي االحتراز عن اإلفراط في العقـاب . البد أن يكون العقاب والتنبيه محسوباً و دقيقا. 11
 .مستمرّألنّه سيفقد مفعوله بالتكرار ال

ولذلك يجب أال تتراكم مخالفات الطفل . ينبغي أن ال يتأخر العقاب الضروري عن موعده. 12
 .وخطاياه من دون التعرض لها ثم ممارسة العقاب بشدة بعد ألي وطول فترة

إنّ أحد سبل العقاب للطالب المنتمي إلى أجواء دينية ويحمل شعورا دينيا أن نذكّره بأنّ . 13
 .ه وتعالى ساخط على عمله هذااهللا سبحان

 .لو أعرض الطفل عن عمله وندم من فعلته فالبد من استعطافه بالمحبة واللطف. 14

وال يجري إالّ لحثّه على اإلقـالع   ،إنّ العقاب يرتبط بالعمل الطالح والصفة الذميمة للفرد. 15
 .جابيةعنها ولذلك فيجب االحتراز عن إهانة شخصيته اإلنسانية وجوانبه اإلي
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وكمـا  . إنّ التنبيه يكون لتوعية الفرد وينبغي أن يكون متناسبا مع الخطيئة التـي ارتكبهـا  . 16
والنظرة الحانقة واإلشارات اللفظية وأموراً كهذه من شأنها أن تؤدي  ،ذكرنا من قبل فإنّ اإلعراض

 .ما يؤديه العقاب فتكون أولى باالستخدام منه

وال يجوز أن يتخذ صبغة . والتنبيه شريفا وعلى أساس الحقّ والعدال بد أن يكون العقاب . 17
 .ذلك أن العقاب أيضاً نوع من المحبة واإلشفاق ،انتقامية من قبل المعاقب

كي يعرف أنّه استحقّ ذلك . البد من أن يعرف المعاقَب السبب من عقابه الذي يتعرّض له. 18
 .ب مرة أخرىفيردعه ذلك الشعور عن مراودة الذن ،العقاب

بحيث يشعره . على المعلم أن يستعيد عالقته الطبيعية مع الطالب بعد العقاب الذي ينزله به. 19
 .أن القضية السابقة قد انتهت وأنّ المبنى بعد اآلن هو البعد البناء في وجوده

ه البد من أن يكون العقاب بشكل ال يثير الشعور بالعدوانية لدى الطفـل أو الطالـب تجـا   . 20
 .الوالدين أو المعلم

 ).211 :المصدر نفسه(البد للمعلم أن يثق بنتيجة العقاب وتأثيره في اإلقالع عن الخطيئة . 21

 ،البد من احتراز أنواع العقاب الشديد للخطايا الصغيرة والعقاب الجماعي لألخطاء الفردية. 22
إنّ مثـل هـذه العقابـات سـتثير     ف ،والمصحوب بالكناية واإلهانة ،خاصة الضرب الجسمي المبرّح

 .الحزازات والضغائن في نفوس الطلبة وتحثّهم على االنتقام

  
  المصادر

 ةالعربي المصادر )أ
  .كريمالقرآن ال

  .السالم فرهنگي و تحقيقاتي اميرالمؤمنين عليه ةسسؤم ،دشتيمحمد  ترجمه و شرح .)1380( ةنهج البالغ
  
 هفارسيال المصادر) ب
 .ش.ه1388 /29/4 مردمي ديدار .)1388( سيدعلي ،اي اله خامنه آيت

  .)1385( هاي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش نامه آئين
ـ هـاي   حضـوري شـيوه   متن طرح آموزشي غير« .)1389( دار سليقه ليال و ،مجدفرمرتضي  ،ابراهيم ،اصالني  ثرؤم

 .4ش  ،آموزش ابتدائي رشد ةمجل ةضميم ،»تربيت تعليم و تنبيه در وتشويق 

  .سمت: تهران، 2 ج ،تربيت تعليم و آراي دانشمندان مسلمان در .)1387( همكاران عليرضا و ،اعرافي
سسه ؤمانتشارات  مركز: قم، عبدالرضا ضرابي ةترجم، )معاصر قديم و( تربيت فلسفه تعليم و .)1385( جان ،الياس

 .)ره( پژوهشي امام خميني آموزشي و
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  .مربيان انتشارات انجمن اولياء و: تهران ،جلد 2 ،تعليم و تربيت اسالم و .)1379( ابراهيم ،اميني
 و 7 ش، تربيـت  تعليم و ةنام فصل ،»تربيت تعليم و تنبيه در هاي تشويق و كاربرد روش« .)1365( مصطفي، ايل

 .تهران، 8

 . تهران ،سازمان تبليغات اسالمي ،هاي تربيت اخالقي مباني و شيوه .)1364( خسرو ،باقري

 .دنياي قلم: تهران ،نگاهي دوباره به تربيت اسالمي .)1369( خسرو ،يباقر

  .منادي تربيت: تهران ،شناسان بزرگ روان ).1381( احمد و همكار ،پژوه  به
 ديـدگاه قـرآن و   تربيت اسالمي از تعليم و تنبيه در هاي تشويق و روش« .)1389( فاطميماجده  و سعيد ،بهشتي

 .تهران ،11 و 10 ش ،هاي تربيت اسالمي پژوهش ةنام فصل ،»ائيمقايسه آن با مكتب رفتارگر

  .سمت: تهران، 2 ج ،تربيت تعليم و آراي دانشمندان مسلمان در .)1379( همكاران محمد و ،بهشتي
آموزش و پرورش  ةمجل ،»)تنبيه ةدربارنظريات دانشمندان و مربيان (مقاله تنبيه « .)1338( محمد ،پروين گنابادي

  .تهران ،7ش  ،ام دوره سي ،)تبيتعليم و تر(
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،دادستان.پ، منصور .ترجمه م ،سپارد تربيت به كجا ره مي. )1369( ژان، پياژه

 اني ونوجـو  ةدور بر كيدأت اسالم با هاي تربيت اخالقي كاربردي در روش .)1390(محسن ، حاجي بابائيان اميري
 .سروش: هرانت ،جواني

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي :تهران ،اسالم و تعليم و تربيت .)1358( سيدمحمدباقر ،حجتي

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران ،شناسي از ديدگاه غزالي و انديشمندان اسالمي روان .)1361( سيدمحمدباقر ،حجتي

 .40ش  ،اهحوزه و دانشگ ةنام فصل .)1383( سيدمحمدباقر ،حجتي

 تعليم و ةنام فصل، »تربيت پردازان تعليم و نظريه ديدگاه متخصصان و تنبيه از تشويق و« .)1375( زهرا ،پژوه دانش
 .45 ش، تربيت

 .تهران، »منشور تربيتي نسل جوان«اجرايي   مشي   اهداف تفصيلي و خط. )1374( شوراي عالي جوانان ةدبيرخان

  .دهخدا ةسسؤدانشگاه تهران و م: تهران، نامه لغت .)1379( )اي ايانهافزار ر نرم(اكبر  دهخدا، علي
 .منشور تربيتي نسل جوان .)1371( سازمان ملي جوانان

  .آگاه :تهران، پرورشي شناسي روان .)1375( اكبر علي ،سيف
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، دكتر غالمحسين شكوهي ةترجم ،مربيان بزرگ. )1366( ژان ،شاتو

  .اميركبير: تهران ،تعليم و تربيت اسالمي .)1378( علي ،شريعتمداري
  .اميركبير: تهران ،شناسي تربيتي روان .)1375( علي ،شريعتمداري

انتشـارات وزارت   اداره تبليغات وچاپ  :تهران ،مترجم نشر فجر ،نظام تربيتي اسالم .)1362( باقر ،القريشي شريف
 .اسالمي ارشاد

  .اميركبير: تهران ،فرهنگ علوم رفتاري .)1375( اكبر علي، نژاد شعاري
 .انتشارات دفتر امور كمك آموزشي: تهران ،آراي مربيان بزرگ مسلمان دربارة تربيت كودك .)1366( محمد ،عطاران

 ،تربيـت اخالقـي   اشارات آن در دين و كانت درباره اخالق و نقدتطبيقي ديدگاه غزالي و .)1380( محمد ،عطاران
  .دانشگاه تربيت مدرس :تهران
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 .فرهنگيو علمي : تهران ،كيمياي سعادت ).1364( محمد ،غزالي

 .فيض كاشاني: تهران ،هاي تنبيه در تعليم و تربيت جايگاه و روش .)1370( علي ،فائضي

 .اسرار دانش :تهران ،فرهنگ توصيفي علوم تربيتي ).1378( محسن ، فرمهيني فراهاني

  .هنري سازمان تبليغات اسالمي ةحوز :تهران ،رهنگ جبههف ).1369( سيدمهدي ،فهيمي
  ).ش.ه 1290( قانون اساسي معارف

  .عابد: تهران ،تربيت هاي گمشده در حكمت .)1386( عبدالعظيم ،كريمي
 .بعثت :تهران ،شناسي عمومي روان. )1371( حمزه ،گنجي

 .اميركبير: تهران ،فرهنگ معين. )1371( محمد ،معين

  .سروش :تهران ،شناسي در آموزشگاه كاربرد روان .)1379( بدري ،مقدم
 .جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم ،شناسي تربيتي روان .)1372( مرتضي ،منطقي

تعليم  ةنام فصل ،»محوري سوق دهيم؟ هاي درسي را به سوي مساله برنامه بايد چرا«. )1374( محمود، مهرمحمدي
 .43 ش، 11س  ،تربيت و

 .4 و 3 ش ،هاي تربيتي پژوهش ةنشري ،»ديدگاه كانت تربيت اخالقي از« .رعبدالحسينمي ،زاده نقيب

  .سلسبيل :قم ،فرهنگ جوان .)1385( مهدي ،پور نيلي
  
  ةالنجليزيا مصادر )ت
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