
Abstract
Thispaperanalyzestheroleofprinciplesand
methods of Islamic education in providing
social health during the disciplinary period
through a descriptive-analytical method.
Thestatisticalsocietyisrelatedtothesubject
matter of the research,which has been done
throughtargetedsampling. Inthedescriptive
section, the information was collected in an
analyticalmethodfromlibraryresourcesand
recorded in a notebook. In order to answer
the research questions, while studying the
background sources, the resources related
to Islamic education and social health were
studied.Findingsoftheresearchindicatethat
the socialhealthapproach in thedisciplinary
period includes social participation, social
solidarity, social acceptance and social
flourishing,nonviolence,norobberyandtheft,
respectfortherightsofothers,lifesatisfaction
andsocialsecurity.Theeducationalprinciple
of self-esteem leads to social participation,
social acceptance, social flourishing and no
robbery. The principle of superiority causes
social participation. The principle of justice
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مقدمه
مفهوم»س���المتاجتماع���ی«1،بهعنوانیکیازمعیارهایتوس���عهپایدار،ازجملهمفاهیمیاس���تکه
امروزهدرمباحثمربوطبهحوزۀس���المتازاهمیتویژهایبرخورداربودهودایرهشمولموضوعاتآن
گیرترمیشود(ذکریاییوباقریبنجار،1395،ص6).سالمتاجتماعی،بهعنوانتلقیافراداز هرروزفرا
کیفیترابطهشانبادیگران،همنوعانواجتماعاطرافتعریفوازشاخصهایکیفیتزندگیمحسوب
میشود(همان،ص7)وبهچگونگیعملکردفرددرجامعهمربوطمیگردد(رضائیومظلومخراسانی،
1392،ص3).گاهیکویژگیفردیوبخشیازسالمتفردوگاهدرمفهومتعیینکنندههایاجتماعی
سالمتوزمانینیزویژگیجامعهومترادفباجامعهسالمبهشمارمیآید.هرجامعهایباتوجهبهشرایط
موجود،تعریفمتفاوتیازسالمتاجتماعیداردوویژگیهاییرابرایآنبرمیشمارد.عواملمتعددی
برس���المتاجتماعینقشتعیینکنن���دهدارند.دینبهعنوانیکنظاممعناییبرتمایالتش���خصیو
ترجیحاتافرادتأثیردارد.ازاینرو،سالمتاجتماعیوتجربۀآننیزازباورهایدینیافرادتأثیرمیپذیرد
(واعظیوطالبی،1392،ص4).س���المتاجتماعی،بهعنوانیکیازابعادسالمتیانساننقشمهمی
گیرآندرسطحجامعهمیتواندموجبتوسعۀ درتعادلزندگیاجتماعیهرفردایفامیکندوپوششفرا
اجتماعیش���ود(صادقیوس���امآرا،1393،ص2).کنتنولمعتقداس���ت:سالمتدوُبعدتواناییهای
جسمانیوتواناییهایاجتماعیرادربرمیگیردوازنظرهاوسنیزحمایتاجتماعیبهسهُبعدحمایت
ابزاری،عاطفیواطالعاتیتقس���یممیش���ودکهحمایتعاطفی،ش���املعشقومحبتوهمدلیاست
وحمایتاطالعاتی،یعنیانتقالاطالعاتیاراهکارهابرایس���ازگاریومقابلهبامس���ائلومشکالتیکه
فردباآنمواجهشدهاست؛حمایتابزاری،اشارهبهانواعکمکهاومساعدتهایمحسوسداردمثل
وامدادنی���اقرضگرفتنازکس���ی(کن���تنول،1998،نق���لاز:صادقیوس���امآرا،1393،ص2).همۀ
اینابعاددرس���المتاجتماعینقشدارند.س���المتاجتماعی،بازتابش���رایطجامعهاس���توازعوامل
اجتماعیمتعدیریش���همیگیردودرس���طحفردیوخانوادهوهمدرس���طوحاجتماعیاثراتمختلفی
1.Socialwell-being

bringsaboutsocialprosperity,socialsecurity
andnon-violence.Theprincipleofapparent
change leads to social acceptance and social
security, and the principle of responsibility
leads to social acceptance, no robbery and
socialsecurity.

Key words:educationalprinciples,Islamic
education, social health, approaches,
disciplinaryperiod.

اجتماعی؛اصلعدل،باعثش���کوفاییاجتماعی،
امنیتاجتماعیوعدمخشونت؛اصلتغییرظاهر،
موجبپذیرشاجتماعیوامنیتاجتماعی،واصل
مس���ئولیتس���ببپذیرشاجتماعی،عدمسرقتو

امنیتاجتماعیمیگردد.

کلید واژه ه���ا: اص���ولتربیت���ی،تربیتاس���المی،
سالمتاجتماعی،رویکردها،دورۀتأدیب.
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برجایمیگذارد(ش���یریمحمدآباد،افش���انیوافراس���یابی،1394،ص6).رویکردس���المتاجتماعی
بهعنوانبخشیازسالمتفرد،دربردارندۀمقولههایمشارکتاجتماعی1،همبستگیاجتماعی،انسجام
اجتماع���ی،پذیرشاجتماعی2وش���کوفاییاجتماعی3ودررویکردتعیینکنندههایاجتماعیس���المت
دربردارن���دۀعواملاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوبهداش���تی_درمانی؛ودررویکردس���المتاجتماعی
بهمثابۀجامعهس���الم،نش���انگرهایجامعهس���المش���امل:نبوداعتیاد،نبودطالق،نبودفقرونابرابری
اقتصادی،نبودخودکشی،نبودفسادوفحشا،نبودخشونت،نبودسرقتودزدی،رعایتحقوقافراد،
رضایتاززندگیوامنیتاجتماعیاست(واعظیوطالبی،1392،ص12).منظورازسالمتاجتماعی

دراینپژوهش،کیفیترابطۀمتربیانبادیگران،همنوعان،خانوادهواجتماعاطرافآناناست.
همچنی���ن،دربارۀدورۀتأدیببایدگفت:دورۀطفولیت،بی���رونازمتناصلیتربیتوبهمنزلۀدورۀ
تمهی���دب���رایوروددرآنق���رارمیگی���رد.ازطرفی،دامنهوحدمراحلتربیت،گس���ترۀزندگ���یفردرادربر
کهپایانمرحلهایاززندگی،پایانامرتربیتباش���د(باقری،1388،ج1،ص میگیردوچناننیس���ت
240).مرحلۀتمهیدبهدوزیرمرحلۀتمهیدوتأدیبتقس���یممیش���ود.دورۀتأدیبازهفتسالگیآغاز
میگرددوتابلوغشرعیادامهدارد.کودکازحدودهفتسالگیتکلیفپذیر(تکلیفتأدیبیوتربیتی)
میشود.منظورازتأدیبآناستکهکودکراباادب(وآداب)اسالمیمالزمواورانسبتبهرعایتآنها
مکلفکنیم.منظورازادبوآدابدراینزیرمرحله،ادبوآدابظاهریورفتاریاستوآنچهبهعنوان
آدابباطنیدربابَاعمالمطرحمیشود،دراینجاموردنظرنیست.دراینزیرمرحلهمیکوشیمکودک
راب���هرعای���تظواهرآداباس���المی،ملزموویراب���اآنهامالزمکنیم(هم���ان،ص256).امامعلی؟ع؟
َفِبااَلَدبقّلتَمس���اویِه«(خوانس���اری،1366،ص645)؛آنکسکهمکلفبه ُکّلِ میفرماین���د:»َم���ن
ادبشود،بدیهایشاندکمیشود.منظورازتکلیفکردن،آننیستکهبهانگیزههاوعالیقکودک
گرتنبه کها کندوبداند کودکبایدخودرادربرابرتکلیفاحس���اس که توجهنش���ود.منظورآناس���ت
تکلیفندهد،باالزامهاییروبروخواهدش���د.همینویژگیتکلیف،س���ازندهاس���توکودکرابهانجام
اعمالیمعینموفقمیکندوحاصلآن،مصونماندنازپارهایلغزشهادرحالیاآیندهاست.کودکی
گفت���ن،دزدینکردن،ادایامانتدیگ���ران،بدگویینکردنازدیگ���ران،نمازگزاردن کهدربارۀراس���ت
کس���بمیکند،ازآس���یبهاییجدیدرحالیاآینده وس���ایرآداب،موردتکلیفقرارمیگیردوعاداتی
مصونشدهاست.برایکودکان،واجباتچونمستحباتخواهدبودومحرماتچونمکروهات.پس
کودکان،منحصردرسهقسماست:مستحبات(شاملواجباتو گفت:احکامتکلیفیدربارۀ میتوان
مستحبات)،مکروهات(شاملمحرماتومکروهات)ومباحات.پسطهارت،نماز،روزه،حج،ادای
امانتو...باهمهواجباتومس���تحباتآنهابرایکودکمس���تحباس���تودروغگویی،دزدی،روزه،

1.Ssocialcontribution
2.Socialacceptance
3.Socialactualization
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عاش���وراونظای���رآن،باهمهمحرماتومکروه���اتآنهابرایکودکمکروهاس���ت.دراینزیرمرحله،بر
کاربست(همان،ص256- حسباقتضایآن،بایداصولوروشهایویژهایرادرتدابیرتربیتیبه
257).دراینپژوهش،منظورازدورۀتأدیب،تربیتازهفتتانهسالگیبرایدخترانوهفتتاپانزده
س���الگیبرایپس���ران(هفتس���الگیتابلوغشرعی)است.ایندورهازلحاظرش���داجتماعیوسازگاری
کهبایدآنرادورۀاصالحوتصحیحرفتاراجتماعیآنهانام متربیدرآیندهآنچناندارایاهمیتاست
نهاد(پارس���ا،1375،ص206).مهارتهایاجتماعیکهسنگبنایارتباطاتاجتماعیاستبایددر
ایندورهآموختهشوندونحوۀارتباطاولیاءومربیانبامتربینقشمهمیدرشکلگیریرفتاراجتماعی
ویدارد(لطفآبادی،1386،ص149-150).همچنین،سالمتاجتماعیباجامعهپذیریمتربیدر
ارتباطاس���تومیتواندعاملمهمیدرپذیرشهنجارهایاجتماعیبهش���ماررودونقشبس���زاییدر

کاهشقانونگریزیوناهنجاریهایاجتماعیداشتهباشد(زکیوخشوعی،1392،ص3).
درتاریخزندگانیبش���ر،نیازانس���انبهتعلیموتربیتهیچگاهدچاروقفهیارکودنشدهاست،بلکهبا
گاهی،دانشومعرفتانسانبرپیچیدگیشاخههایآنافزودهشدهوآنگونهکهامروز افزایشسطحآ
ش���اهدآنهس���تیم،ش���اخههاییمانندتربیتبدنی،تربیتفنیوحرفهای،تربیتاجتماعی،تربیت
اخالقی،تربیتجنسیوتربیتدینیبهبدنۀآموزشرسمیالقاشدهاست(خدمتیانومزیدی،1396،
ص162).تعلی���موتربی���تباس���المتجامعهارتب���اطداردوبیتوجهیمعلمومربیب���هآثاروعوارض
کهاتخاذمیگردد، کهانجاممیگیردوشیوهای کاری اقداماتآموزش���یوتربیتیوعدمتدبیردرمورد
ندام���تمعلمومش���کالتروانی،تربیتیواجتماع���یمتعلمرابهدنبالدارد.مربیمیتواندبابررس���ی
اق���دامخویشدرارتباطب���امتربیوارزیابینتایجآن،ازبروزمش���کالتروانیاجتماعیوانحرافهای
تربیتیناش���یازاقدامنابجا،پیش���گیرینمایدودرشیوهواقدامتربیتیخودتغییردهدویاآنراکامل
سازدوزمینۀرسیدنمتربیبهنتایجبهتررافراهمنماید(اعرافی،1379،ص324).منظورازتربیت
دراینجا،تربیتاسالمیاستوتربیتاسالمی،بیشکیکیازاساسیترینبخشهایمعارفاسالمی
کرم؟ص؟ کریموروایاتپیامبرا استواصولوروشهایتربیتیآنازمتوناسالمی،یعنیآیاتقرآن
وائمۀمعصومین؟مهع؟گرفتهشدهاست(باقری،1388،ج1،ص10-11).ازاینرو،باتوجهبهمطالب
فوق،هدفاینپژوهشآناس���تکهبهبررس���ینقشتربیتاس���المیدرتأمینس���المتاجتماعیدر
دورۀتأدیبپرداختهشود.عواملمتعددیمانندسن،پایگاهاجتماعی_اقتصادیخانواده،امکانات
وخدم���اترفاهیمحیطزیس���تف���رد،تحصیالت،ش���کوفاییاجتماعی،مش���ارکتاجتماعی،اعتماد
اجتماع���ی،پذی���رشاجتماعی،تعهداجتماعی،مس���ئولیتپذیریاجتماعیودیگ���رعوامل،درتأمین

کهتعلیموتربیتیکیازاینعواملمحسوبمیشود. سالمتاجتماعینقشدارند
کهازجملۀآنمیتوانبهمواردذیل گرفتهاس���ت تحقیقاتیدرزمینۀ»س���المتاجتماعی«انجام
کرد:رضائیومظلومخراسانی(1392)،احساسامنیتاجتماعی،اعتماداجتماعیوحمایت اش���اره
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اجتماع���ی؛ش���یریوهم���کاران(1394)س���رمایهاجتماعی،بیگانگ���یاجتماعیوپای���گاهاجتماعی_
اقتصادیرادرمیزانسالمتاجتماعیمؤثرمیدانند.صادقیوسامآرا(1393)،بیانمیکنندحمایت
اجتماع���ی(حمای���تعاطفی،اطالعات���ی،ابزاری)وپای���گاهاجتماعی_اقتص���ادیومیزانتحصیالت
ب���رمیزانس���المتاجتماع���یتأثیرمیگ���ذارد.ذکریاییوباقریبنجار(1395)وکاش���یلووس���االرزاده
(1389)،جایگاهافراددرفضایاجتماعیرا(براس���اسسرمایهاقتصادیوسرمایهفرهنگی)موجب
ارتقایسالمتاجتماعیآنانمیدانند.امینیوموسوی(1389)،درنتایجتحقیقخودبیانمیکند
متغیره���ایفق���ر،رش���دطبیعیجمعیت،خش���ونت،میزانباس���وادی،میزانبیکاریوپوش���شبیمه
بهعنوانبیانگرهایسالمتاجتماعیمیتواندبرسرمایۀاجتماعیتأثیرمثبتیامنفیداشتهباشد.
خان���واده،رس���انهها،اجتماع،مذهبونوعارتباط���اتاجتماعیمتربیاندرس���المتاجتماعیآنها
نقشدارند.درتحقیقاتگذشته،ململیدرهیونبوی(1394)وسنگریوقاضینژاد(1393)،بیان
کهمتغیرهایسرمایهاجتماعی،اعتماداجتماعی،میزاندینداری،رضایتاززندگی،پایگاه میکنند
اجتماعی_اقتصادی،مصرفرس���انهای،وهمچنینتوانمندیهایاجتماعی،مهارتهایارتباطی
ونوعمنزلمس���کونیمیتوانندموجببهخظرانداختنویاتأمینس���المتاجتماعیشوند.حاتمی،
س���امآراوش���ریفیان(1389)وقهرمانیوارفعی(1396)نیزدرپژوهشخودبیانمیکنندکهسالمت
کیفیتحضوروفعالیتدرشبکههای اجتماعیدانش���جویانبهعنوانس���ازهایاجتماعیازکمیتو
اجتماعیتأثیرمیپذیرد؛وباافزایشش���بکههایمجازی،س���طحس���المتاجتماعیکاهشمییاید.

نادریواعظمآزاده(1393)معتقدند:سالمتاجتماعیبیشترینتأثیررابررویمتغیرشادیدارد.
گرفته،ولیدرهیچیکبهموضوعسالمت پژوهشهاییدرزمینۀاصولتربیتاسالمینیزصورت
اجتماعیپرداختهنش���دهاس���ت.ازجملهاینپژوهشهامیتوان،عزیزانودلش���ادتهرانی(1390)،
بنیعلیورضوی(1390)،بزمآراواحتش���امینیا(1395)،آش���ورماهانیودیانی(1392)،رحمانیو
کالنتری(1394)،پیرنیاوالهیدوست(1392)،رانامبرد.بنابراین،اینپژوهشبهدنبالپاسخبه

کهنقشتربیتاسالمیدرتأمینسالمتاجتماعیدردورۀتأدیبچیست؟ اینسؤالاست

روش پژوهش
کتبومنابعمرتبطباموضوع اینپژوهش،ازنوعتوصیفی_تحلیلیاست.جامعۀتحقیقتمامی
تحقیقبودهوروشنمونهگیریازبینمنابعمرتبط،بهصورتهدفمندانجامشدهاست.دربخش
توصیفی،اطالعاتبهش���یوۀکتابخانهایجمعآوریش���ده،س���پستجزیهوتحلیلبهصورتکیفیو

گرفتهاست. یادداشتبرداریمطالبصورت
که کتابهایی برایدس���تیابیبهپاس���خپرسشهایپژوهش،ضمنمطالعۀپیش���ینه،بهبررسی
کهدرپیوند درارتباطباعناصرموضوعحاضرتألیفش���دهبود،پرداختهش���د.س���پسمنابعومتونی
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گردآوری کاردراینپژوهش، باموضوعتربیتاس���المیوس���المتاجتماعیبود،مطالعهشد.مبنای
گرفتهاس���ت؛پسازآنبا کهازطریقفیشبرداری،صورت کتابخانهایاس���ت اطالع���اتبهصورت
تکیهبرس���ؤالپژوهش،اصولوروشهایتربیتاس���المیویژۀدورۀتأدیباس���تخراجوباتوجهبه

گردید. رویکردهایسالمتاجتماعیبررسیوتحلیلشدندونتایجبهصورتتوصیفبیان
ب���اتوجهب���هبهرهگی���ریازروشتوصیفی_تحلیلیدرای���نپژوهش،بهمنظوریافت���نراهکارهایی
کت���بتألیفیمرتب���طباموضوع جه���تتأمی���نوحفظس���المتاجتماع���یدردورۀتأدی���ب،مجموعه

پژوهش،ابزاراصلیپژوهشاست.

یافته های پژوهش
کانتبیانمیکند:»برخالفآنچهعامۀمردمتصورمیکنند،تعلیموتربیتبزرگترینودشوارترین
مس���ائلمبتلیبهانساناس���ت«(کانت،1363،ص7).تربیت،وابستگیاجتماعیاستوباجامعه
رابط���هدارد(ش���کوهی،1393،ص90-91)ونقشمهمیدرس���المتجامعهایف���امیکند.باتحلیل
دادهه���اوباتوجهبهرویکردهایس���المتاجتماعی(کیی���ز1998،1؛واعظیوطالبی،1392،ص12؛
گرفت���نویژگیهایدورۀتأدیبو حکیمینی���اوپوراف���کاری،1390،ص3)بهطورکلیونیزبادرنظر
رفت���اراجتماعیم���وردانتظاردرای���ندوره(پارس���ا،1375،ص206-207؛لطفآبادای،1386،ص

148-150)،رویکردهایسالمتاجتماعیدرایندورهبهشرحجدول1استنباطمیشود.

جدول 1. رویکردهای سالمت اجتماعی در دورۀ تربیتی تأدیب

دورۀ تربیتی تأدیب 
)هفت سالگی تا 

بلوغ شرعی(

منابعرویکردهای سالمت اجتماعیردیف

حکیمی نیا و پورافکاری، 1390، ص 3؛ واعظی و طالبی، 1392، ص مشارکت اجتماعی1
12؛ کییز، 1998

حکیمی نیا و پورافکاری، 1390، ص 3؛ واعظی و طالبی، 1392، ص 12همبستگی اجتماعی2

حکیمی نیا و پورافکاری، 1390، ص 3؛ واعظی و طالبی، 1392، ص پذیرش اجتماعی3
12؛ کییز، 1998

حکیمی نیا و پورافکاری، 1390، ص 3؛ واعظی و طالبی، 1392، ص شکوفایی اجتماعی4
12؛ کییز، 1998

واعظی و طالبی، 1392، ص 12عدم خشونت5

واعظی و طالبی، 1392، ص 12عدم سرقت و دزدی6

واعظی و طالبی، 1392، ص 12رعایت حقوق افراد7

واعظی و طالبی، 1392، ص 12رضایت از زندگی8

واعظی و طالبی، 1392، ص 12امنیت اجتماعی9

1.Keyes
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کییز: طبقنظر
مشارکتاجتماعی:بیانگرارزیابیفردازارزشاجتماعیخوداست؛

کلیتو پذی���رشاجتماع���ی:بیانگ���ردرکف���ردازخصوصیاتوصفاتاف���رادجامعهبهعن���وانیک
پذیرشآنهاباهمۀنقصهاوجنبههایمثبتومنفیشاناست؛

شکوفاییاجتماعی:بیانگرارزیابیفردازمسیرحرکتجامعهوپتانسیلهایآناست؛یعنیباوربه
کمکتوانبالقوهاشسرنوشتخویشرادردستدارد(کییز،1998،ص32). اینکهفردبه

بنابراین،باتوجهبهجدول1،اینمطلبدریافتمیشودکهدرایندوره(تأدیب)ازمتربیانتظار
میرودباعزتنفسوحسارزش���مندیونیزباورداش���تنتواناییهایخود،جهتس���اختنآیندهای
کن���دودرارتباط���اتاجتماعیخود،ب���دونتوجهبهپای���گاهاقتص���ادی_اجتماعیو مطل���وبت���الش
جنبههایمثبتومنفیدوستانوهمنوعانخودوضمنرعایتحقوقفردیشان،آنهارابپذیردو
ازارتکابخشونتودزدیدرموردآنهاوسلبامنیتشانبپرهیزدوبایادگیریمهارتهایارتباطی
کسبمحبوبیتومقبولیتاجتماعیدربیندوستانوهمنوعانخودبپردازد. ورفتارمطلوب،به

کهاصولوروشهایتربیتاس���المیچهتأثی���ریبررویکردهای حالاینس���ؤالمطرحمیش���ود
سالمتاجتماعیدارد؟ازاینرو،درادامهبهاینموضوعخواهیمپرداخت.

ب���اتحلیلمحت���وایمطالبمربوطبهاصولوروشهایتربیتاس���المیدراس���نادموردبررس���ی،
بهمنظورتس���هیلدردسترسیبهحجمگستردهدادهها،یافتههابهاختصاردرقالبجداولیبهشرح

گردید. ذیلبیان

اصول و روش های تربیت اس���امی در دورۀ تأدیب )هفت سالگی تا بلوغ شرعی( و آثار آن بر 
سامت اجتماعی

مباحثاصلیتربیتبهزیرشاخههایمبانی،اصول،روشها،مراحل،موانعوساحتهایتربیتی
تقس���یممیش���ود(ابدالوروحی،1395،ص6).مبان���یتعلیموتربیتازموقعی���تآدمیوامکانات
ک���هحیاتشهموارهتح���تتأثیرآنهاس���ت،بحثمیکند ومحدودیتهای���شونی���زازضرورتهای���ی
(شکوهی،1393،ص63).دراینمیان،بحثازاصولتربیتی،بهلحاظحلقهواسطبودناصول،
می���انمبان���یوروشواهدافوکاربردیبودنآنازاهمیتویژهایبرخورداراس���ت(ابدالوروحی،
1395،ص6).اصل،تعینیوکش���فیاس���تنهتعیینیووضعی؛یعنینمیتوانباتکیهبرذهنخود
ویاحتیرایزنیبادیگران،چیزیرااصلنهادوآنرامالکرفتارتربیتیش���مارد؛زیرااصلمقولهای
کساننمیدهد(رفیعیواعرافی،1390، کهتنبهخیالومرام عینیوغیراعتباریوفراذهنیاست
ج3،ص130).هوش���یار،مق���اماصولرادرفرایندتربیتوموق���عدقیقآنرادرموقعیتهایتربیتی
کهمتوجه اینگون���همش���خصمیکن���د:»تعلیموتربیت،فع���لوانفعالیاس���تمیانمربیومترب���ی
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بهاصلی،ونیزهدفی،ومس���تلزمطرحونقش���هایباش���د«؛یعنیبایداصولاینفعلوانفعالهانیز
بیشکمتوجهومربوطبهمنظوروهدفمعینیباشد(شکوهی،1393،ص131).

همچنی���ن،اصولبیانش���دهدرای���نبحثبرمبانیتکی���هدارندوآنچهبهمنزل���ۀمبانیتربیتدر
گرفتهشدهاست،ویژگیهایعمومیانساناست.روشهانیزبراصولمبتنیهستند.هراصل نظر
تربیتی،بهمنزلۀمعیاریاقاعدهکلیاستکهبادردستداشتنآنمیتواندرمواجههباشرایطتازهتر
کرد(باقری، وپیچیدهت���ر،ب���انظربهاقتضایمعیارمذکور،بهابداعروشهایتربیتیمناس���باقدام

1388،ج1،ص89-88).
ب���اتوجهبهاس���نادمرب���وطبهتربیتاس���المی،مبانی،اص���ولوروشهایتربیتاس���المیدردورۀ
تأدی���ببهش���رحج���دول2ارائهودرادامهآثارتربیت���یآنهابررویکردهایس���المتاجتماعیتحلیلو
کناراصولومبانیمربوط بررس���یمیگردد.ایناصولومبانیدرمراحلباالترتربیتاس���المینیزدر

کاربرددارند. بههرمرحله

جدول 2. مبانی، اصول و روش های تربیت در دورۀ تأدیب

روش های تربیت در دورۀ ردیفاصول تربیت در دورۀ تأدیبردیفمبانی تربیت در دورۀ تأدیب
منابعتأدیب

باقری، 1388، ج 1، ص 93؛ تلقین به نفس1اصل تغییر ظاهر1مبنای تأثیر ظاهر بر باطن
حاجی بابائیان امیری، 1388، ص 113

اصل اصالح شرایط2مبنای تأثیر شرایط بر انسان

باقری، 1388، ج 1، ص 135زمینه سازی2

باقری، 1388، ج 1، ص 139تغییر موقعیت3

اُسوه سازی4
باقری، 1388، ج 1، ص 143؛ سعدی، 
1378، ص 35؛ استعالمی، 1369، دفتر 

چهارم، ابیات 2657-2667

مبنای مقاومت و 
باقری، 1388، ج 1، ص 151مواجهه با نتایج اعمال5اصل مسئولیت3تأثیرگذاری بر شرایط

مبنای جذبۀ ُحسن و احسان

اصل آراستگی4
آراستن ظاهر6

باقری، 1388، ج 1، ص 160؛ 
فیض کاشانی، 1412ق، ج 6، ص 
591-730؛ همو، 1383، ج 1، ص 

336-280

باقری، 1388، ج 1، ص 161تزیین کالم7

اصل فضل5

باقری، 1388، ج 1، ص 165مبالغه در عفو8

باقری، 1388، ج 1، ص 166توبه9

تبشیر10

باقری، 1388، ج 1، ص 169؛ ابن سینا، 
1404ق، ص 36؛ سعدی، 1379، باب 
هشتم، ص 173؛ طوسی، 1385، ص 

106 و 223

باقری، 1388، ج 1، ص 171مبالغه در پاداش11
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اصل عزت6مبنای کرامت
ابراز توانایی12

باقری، 1388، ج 1، ص 194؛ 
فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390؛ 

استعالمی، 1369، دفتر اول، ابیات 
1976-1979؛ غزالی، 1994، ص 67

باقری، 1388، ج 1، ص 197؛ تغافل13
فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390

مبنای آشنایی و بیگانگی 
موعظۀ حسنه14اصل تذکر7و با خدا

باقری، 1388، ج 1، ص 214؛ 
فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390؛ 

بزم آرا، 1395؛ استعالمی، 1369، 
دفترسوم، ابیات 1472-1474؛ سعدی، 

1378، باب یکم، ص 64

مبنای دلبستگی، آزمندی 
اصل ابراز یا منع محبت8و شتاب

بیان مهر و قهر15

باقری، 1388، ج 1، ص 230؛ 
استعالمی، 1369، دفتردوم، ابیات 

1533-1536؛  مسکویه رازی، 1365، 
ص 170؛ طوسی، 1385، ص 149، 

258 و 269؛ سعدی، 1378، باب یکم، 
ص 78 و 122

باقری، 1388، ج 1، ص 234عطا و حرمان16

اصل مداومت و محافظت 9مبنای ظهور تدریجی شاکله
باقری، 1388، ج 1، ص 127فریضه سازی17بر عمل

اصل عدل10مبنای تطور وسع آدمی

تکلیف به قدر وسع18
باقری، 1388، ج 1، ص 237؛ 

فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390؛ 
لقمان حکیم، نقل از بزم آرا، 1395

باقری، 1388، ج 1، ص 187؛ انذار19
فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390

باقری، 1388، ج 1، ص 189؛ مجازات به قدر خطا20
فیض کاشانی، نقل از: بنی علی، 1390

اصل مسامحت11مبنای ضعف
باقری، 1388، ج 1، ص 223؛ مرحله ای نمودن تکالیف21

استعالمی، 1369، دفتر سوم، بیت 1298

باقری، 1388، ج 1، ص 225تجدیدنظر در تکالیف22

کهاصولوروشهایذکرش���دهتوس���طدانشمندانمس���لمان،متأثراز جدول2،بیانگرایناس���ت
کث���رتآیاتو ک���رم؟ص؟وائمهمعصومین؟مهع؟اس���ت؛وبهخاطر کریموروای���اتپیامبرا آی���اتق���رآن

روایاتازبیانآنهادرجدولصرفنظرشدهاست.

اثرات تربیتی اصول تغییر ظاهر و اصاح شرایط، مسؤلیت و آراستگی بر رویکردهای سامت 
اجتماعی

گفتارهاورفتارهایمطلوبس���وقداد کودکرابهس���مت براس���اساصلتغییرظاهر،بایدظواهر
کودکو (باق���ری،1388،ج1،ص251)وطب���قاص���لاص���الحش���رایطبایدبهج���ایتمرکزبرخ���ود
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رفتارهایاو،نظررابهپیراموناومعطوفس���اختوروابطاورابامحیطوعواملمحیطیتغییرداد
(همان،ص140).

همچنی���ن،اصلآراس���تگیناظربهجذبۀُحس���نواصلفضلناظربهجذبۀاحس���اناس���ت.اصل
آراس���تگی،بیانگرآناس���تکهدرجریانتربیت،بایدصورتآنچهراعرضهمیش���ود،نیکآراس���تتا
رغبتهانیزبرانگیختهش���ود(هم���ان،ص160).جدول3،اثراتتربیتیاص���ولتغییرظاهر،اصالح
ش���رایط،مس���ئولیتوآراس���تگیرابررویکردهایس���المتاجتماعی،پسازمطالع���هوتحلیلدادهها

نشانمیدهد.

جدول 3. اثرات تربیتی اصول تغییر ظاهر، اصالح شرایط، مسئولیت و آراستگی بر رویکردهای سالمت اجتماعی

اصول تربیت 
اسالمی

روش های تربیت 
مرجعاثرات تربیتی روش ها بر سالمت اجتماعیاسالمی

تلقین به نفستغییر ظاهر

ایجاد محبت بین انسان ها با جلوگیری از رنجش ها و دشمنی ها؛ 
برطرف شدن غفلت و مهم تر از همه نزدیکی به خداوند متعال؛ 
کنترل عجب و غرور با ایجاد تواضع در انسان؛ بهبود بخشیدن 

به مناسبات فردی و اجتماعی؛ پذیرش اجتماعی؛ آموزش مفاهیم، 
ارزش ها، و عرف ها؛ تقویت اعتماد به نفس؛ تقویت رفتارهای 

سنجیده با دور کردن رفتارهای ناپسند، امنیت اجتماعی

باقری، 1388، ج 1، 
ص 240-251؛ بهشتی، 

ابوجعفری، فقیهی و 
اعرافی، 1388، ص 29؛ 
کیالنی، رفیعی و بهشتی، 

1389، ص 185

اصالح شرایط

بهشتی، 1390، ج 5، ص بروز رفتارها و حاالت مطلوب؛ رشد، کمال و سعادت دنیوی و اخرویزمینه سازی
137؛ بهشتی و همکاران، 

1388، ج 2، ص 234-
235؛ بهشتی، 1390، ج 
5، ص 430؛ کیالنی و 

همکاران، 1389، ص 185

پیشگیری از بروز رفتارها و حاالت نامطلوب؛ رشد، کمال و تغییر موقعیت
سعادت دنیوی و اخروی؛ بهبود مناسبات فردی و اجتماعی

آشنایی با گفتار و کردار مطلوب؛ موجب رشد و یادگیری اُسوه سازی
اجتماعی، شکل گیری شخصیت

مواجهه با نتایج اصل مسئولیت
اعمال

موجب آفرینش مکارم اخالقی و رشد عقلی، روحی و اجتماعی، 
بیداری از غفلت، امکان بازگشت از خطا و اصالح رفتار )عدم 

دزدی و سرقت(؛ بخشش و نثار کردن؛ پذیرش اجتماعی؛ ایجاد 
احساس تکلیف و کنترل اخالقی، پذیرش اجتماعی

باقری، 1388، ص 
151-143

اصل آراستگی

آراستن ظاهر

بهبود بخشیدن به مناسبات فردی و اجتماعی؛ درک زیبایی 
معنوی؛ دوری از زشتی و پلیدی؛ شکل دهی به شخصیت و 

حیات فردی و اجتماعی؛ جاذبه میان فردی؛ ایجاد نگرش مثبت؛ 
جلب محبت دیگران و تحکیم پیوندها؛ صفا و آراستگی باطنی؛ 

مشارکت اجتماعی؛ رضایت از زندگی

خالقی، بیات و شریفی، 
1395؛ باقری، 1388، ص 
160؛ کیالنی و همکاران، 
1389، ص 180؛ همان، 
ص 185-190؛ بهشتی، 
1390، ج 5، ص 426-
427؛ باقری، 1388، ج 
1، ص 160؛ همان، ص 

161؛ بهشتی، 1390، ج 5، 
ص 404

تزیین کالم

ایجاد و تقویت ارتباطات؛ بهبود بخشیدن به مناسبات فردی و 
اجتماعی؛ جاذبه میان فردی؛ ارتقاء فرهنگ؛ رشد و تعالی فرد و 

جامعه؛ ایجاد نگرش مثبت؛ پیشرفت و امنیت؛ جلب محبت دیگران 
و تحکیم پیوندها؛ پذیرش اجتماعی؛ لطف و فزونی در رفتار نیک
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کهاصولتغییرظاهر،اصالحشرایط،مسئولیتوآراستگی تحلیلمتنجدول3،بیانگرایناست
موج���بب���روزرفتارهاوحاالتمطل���وب،جلبمحبتدیگ���رانوتحکیمپیوندها،لط���فوفزونیدر
رفتارنیک،پذیرشاجتماعیوبهبودبخش���یدنبهمناس���باتفردیواجتماعیودرنتیجه،سالمت

اجتماعیمیگردد.

جدول 4. اثرات تربیتی اصول فضل، عزت و تذکر بر رویکردهای سالمت اجتماعی

اصول تربیت 
اسالمی

روش های تربیت 
مرجعاثرات تربیتی روش ها بر سالمت اجتماعیاسالمی

فضل

امکان بازگشت از خطا و اصالح رفتار؛ بهبود مناسبات فردی مبالغه در عفو
و اجتماعی

باقری، 1388، ج 1، ص 
160-170؛ همان، ص 
171-172؛ کیالنی و 
همکاران، 1389، ص 

180؛ بهشتی، 1390، ج 
5، ص 404

بیداری از غفلت؛ امکان بازگشت از خطا؛ بهبود بخشیدن به توبه
مناسبات فردی و اجتماعی

ایجاد رغبت برای انجام تکالیف و اعمال نیک؛ بهبود مناسبات تبشیر
فردی و اجتماعی، مشارکت اجتماعی

مبالغه در پاداش
ایجاد شوق و انگیزه ای مضاعف برای انجام تکالیف و اعمال 
نیک، بهبود بخشیدن به مناسبات فردی و اجتماعی؛ لطف و 

فزونی در رفتار نیک

موعظۀ حسنهتذکر

اصالح رفتار فردی و اجتماعی؛ بهبود بخشیدن به مناسبات 
فردی و اجتماعی؛ مانع برانگیختن حس لجاجت و مقاومت 
مخاطب و موجب بیدارکردن وجدان آدمی و زدودن غفلت 

می گردد

یوسف وند و توانایی، 
1393؛ حاجی بابائیان، 

1388، ص 277؛ بهشتی 
و همکاران، 1388، ج 2، 
ص 243؛ باقری، 1388، 

ص 255

عزت

ابراز توانایی
تقویت کرامت فرد؛ احساس سربلندی و عزت؛ دوری از پستی 
و ذلت؛ ایجاد توانایی برای حل مشکالت فردی؛ شکوفایی 

اجتماعی، عزیز شدن در نزد دیگران
اسراء: 70؛ باقری، 1388، 
ج 1، ص 195؛ نصری، 
1386، ص 171؛ حاجی 
بابائیان امیری، 1388، 
ص 254-255؛ بهشتی 
و همکاران، 1388، ج 2، 
ص 228؛ عمید، 1379، 
ص 910؛ باقری، 1388، 

ص 254؛ کیالنی و 
همکاران، 1389، ص 
180؛ بهشتی، 1390، 
ج 5، ص 388؛ باقری، 
1388، ج 1، ص 194؛ 

تغافل

احساس عزت و در نتیجه پرهیز از خطا؛ بهبود مناسبات فردی 
و اجتماعی، حفظ حرمت و شرافت خود و افراد؛ صداقت، 

احسان، عفو و گذشت، پایبندی به عهد و پیمان؛ مشارکت 
اجتماعی، پذیرش اجتماعی
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تحلیلجدول4،بیانگرایناستکهاصولفضل،تذکروعزتموجبامکانبازگشتازخطاواصالح
رفتار،ایجادرغبتجهتانجاماعمالنیک،تقویتکرامتفردودرنتیجه،حفظحرمتوشرافتخود
ودیگران،شکوفاییاجتماعی،پایبندیبهعهدوپیمانوبهبودمناسباتفردیواجتماعیمیگردد.

جدول 5. اثرات تربیتی اصول عدل، مداومت و محافظت بر عمل، مسامحت و اصل ابراز یا منع محبت بر 
رویکردهای سالمت اجتماعی

اصول تربیت 
مرجعاثرات تربیتی روش ها بر سالمت اجتماعیروش های تربیت اسالمیاسالمی

عدل

تکلیف به قدر وسع
موجب امنیت، رضایت، خوش دلی و نشاط؛ 

شکوفایی اجتماعی؛ رضایت از زندگی؛ امنیت 
باقری، 1388، ج 1، ص اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی

182؛ بهشتی و همکاران، 
1388، ج 4، ص 28؛ کیالنی 

و همکاران، 1389، ص 
187-190؛ همان، ص 180؛ 

باقری، 1388، ج 1، ص 
190-187

انذار

آگاهی یافتن فرد در مورد عواقب اعمال؛ 
پیشگیری از خطا؛ برطرف شدن غفلت و مهم تر 
از همه نزدیکی به خداوند متعال؛ بهبود مناسبات 

فردی و اجتماعی؛ امنیت اجتماعی

اصالح تباهی های اعمال فردی؛ رعایت حقوق مجازات به قدر خطا
افراد؛ امنیت اجتماعی؛ عدم خشونت

مداومت و محافظت 
فریضه سازیبر عمل

ایجاد عادت مثبت؛ مبدل شدن گفتار و رفتار 
صحیح به سجیه و خلق و خوی؛ بهبود مناسبات 

فردی و اجتماعی

باقری، 1388، ج 1، ص 
125-129؛ بهشتی، 1390، 
ج 5، ص 136؛ کیالنی و 
همکاران، 1389، ص 180

مسامحت

رفع اضطراب و هیجان؛ ایجاد توانایی در انجام مرحله ای نمودن تکالیف
باقری، 1388، ج 1، ص تکالیف فردی و اجتماعی

225؛ وکیلیان، 1385، ص 
139 تجدیدنظر در تکالیف

آسان نمودن انجام تکالیف فردی و اجتماعی؛ 
ایجاد توانایی در انجام تکالیف فردی و اجتماعی؛ 

شکوفایی اجتماعی

اصل ابراز یا منع 
محبت

بیان مهر و قهر )مهم ترین 
بهشتی و همکاران، 1388، موجب سالمت روح و پیشگیری از تکرار خطاروش تنبیهی(

ج 4، ص 54؛ باقری، 1388، 
ج 1، ص 255؛ همان، ص 

235-234 موجب تقویت رفتار صحیح و ممانعت از رفتار خطاعطا و حرمان

کهاص���ولعدل،مداومتومحافظت باتحلیلجدول5،ایننکاتارزش���مندتربیتیحاصلش���د
برعمل،مس���امحتواصلابرازیامنعمحبت،باایجادش���ادیونشاطورضایتاززندگی،شکوفایی
گفت���ارورفت���ار،ایج���ادتوانای���یدرانجامتکالی���ففردیو اجتماع���ی،ایج���ادعادته���ایمثب���تدر
اجتماع���ی،تأمینس���المتروح،وممانعتازرفتارخطا،موجببهبودمناس���باتفردیواجتماعیو

امنیتاجتماعیودرنتیجه،سالمتاجتماعیمیگردد.
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نتای���جتحلیلجداولباال،بیانگرنقشتربیتاس���المیدرتأمینس���المتاجتماعیدردورۀتأدیب
ب���اتوجهبهرویکردهایمش���ارکتاجتماعی،همبس���تگیاجتماع���ی،پذیرشاجتماعیوش���کوفایی
اجتماع���ی،ع���دمخش���ونت،عدمس���رقتودزدی،رعایتحق���وقاف���راد،رضایتاززندگ���یوامنیت
اجتماع���یاس���ت.اص���ولوروشه���ایتربیتاس���المیباکمکبهرش���دعقل���ی،روح���یواجتماعیو
کنت���رلاخالقی،ش���کلدهیبهش���خصیتوحیات ش���کوفاییاجتماع���ی،ایج���اداحس���استکلیفو
فردیواجتماعی،پیش���گیریازخطاوخش���ونت،بهبودمناس���باتفردیواجتماعیوایجادامنیت

اجتماعی،دردستیابیبهسالمتاجتماعیمؤثراست.

نتیجه گیری
کیفیترابط���ۀمتربیانبادیگ���ران،همنوعان،خانواده س���المتاجتماعیدردورۀتأدیب،ش���امل
کهیکیازاین واجتم���اعاطرافآنانمیش���ود.عواملمتعددیبرس���المتاجتماعیتأثیرگذاراس���ت
مهمترینآنهاتعلیموتربیتاس���ت.بابررس���یپیش���ینۀپژوهشمش���خصش���د،بجزاینپژوهش،
گذش���ته،موضوعس���المتاجتماعی کنونتحقیقیدراینرابطهصورتنگرفتهاس���توتحقیقات تا
رابهطورکلیموردبررس���یقراردادهاندوبهس���المتاجتماعیدردورۀتأدیبوهمچنیننقشتربیت

اسالمیدرآنپرداختهنشدهاست.
که گذش���تهبادادههایاینپژوهش،نش���اندهندۀایناست مقایس���هنتایجپژوهشهایمرتبط
نتای���جپژوهشدرزمینۀاصولتربیتبانتایجتحقیقبنیعلیورضوی(1390)،درزمینۀآثاراصول
ع���دل،تذکروع���زت،وروشهایانذار،تغافل،ابرازتوانایی،موعظۀحس���نه،تکلیفبهقدروس���عو
مجازاتبهقدرخطا؛بزمآراواحتشامینیا(1395)،درمورداصولتذکروعدل،وروشموعظۀحسنه؛
کرامت؛وهمچنیندرمورداص���لعدلوروشهای آش���ورماهانیودیان���ی(1392)،درزمینۀاص���ل
کالنتری(1394)وپیرنیاوالهیدوست(1392)ودر تربیتیتبشیروانذار،بانتایجتحقیقرحمانیو
زمینۀسالمتاجتماعیبانتایجمطالعهململیدرهیونبوی(1394)وسنگریسلیمانیوقاضینژاد
(1393)درزمینۀمهارتهایارتباطیورضائیومظلومخراسانی(1392)درزمینۀحمایتوامنیت

اجتماعی،همخوانیدارد.
ک���ودک،ازحدودهفت نتای���جپژوه���شبیانگرایناس���تکهدرتربیتاس���المی،باتوج���هبهاینکه
س���الگیتکلیفپذی���ر(تکلیفتأدیبیوتربیتی)میش���ود،دورۀتأدیبازهفتس���الگیآغ���ازوتابلوغ
ش���رعیادامهمییابد،کهبرایدخترانس���نین7تا9س���الوبرایپس���ران7تا15سالاست.منظور
کهدراینزیرمرحله،منظورآدابظاهریورفتاری کودکراباآداباس���المی که ازتأدیب،آناس���ت

کنیم. است،مالزمواورانسبتبهرعایتآنهامکلف
س���المتاجتماعیدرایندوره،دربردارندۀمقولههایمش���ارکتاجتماعی،همبس���تگیاجتماعی،
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پذیرشاجتماعیوش���کوفاییاجتماعی،عدمخش���ونت،عدمس���رقتودزدی،رعایتحقوقافراد،
ک���هتعلیموتربی���تدرایندورهبادهمبن���ا،یازدهاصلو رضای���تاززندگ���یوامنیتاجتماعیاس���ت
بیستودوروشتربیتیمیتواندنقشبسزاییرادرتأمینآنایفانماید.ازآنجاییکههرروشتربیتی
کردنرویکردهایس���المت مرب���وطبهی���کاصلتربیتیاس���ت،لذادراینپژوهشضمنمش���خص
اجتماع���یدردورۀتأدیب،باتوجهبههدفهایرفتاریمهارتهایاجتماعیورش���داجتماعیاین
دورۀتربیتی(س���ؤالس���ه)،آثاراص���ولوروشهایتربیتاس���المیبررویکردهایس���المتاجتماعی
(س���ؤالچهاروپنج)،توأمبررس���یشد.نتایجحاصلازتحلیلس���ؤالهایپژوهش،بیانگرایناست
ک���هتربیتاس���المیباتقویتکرامتفرد،موجبحفظحرمتوش���رافتف���ردیواجتماعی؛بامبالغه
درعفو،موجبامکانبازگش���تازخطاواصالحرفتاروبهبودمناس���باتفردیواجتماعی؛وبااصل
ع���زت،موجبش���کوفاییاجتماعیوپذیرشاجتماعی؛وبااصلفضلس���ببفزونیدراعمالنیک
ومش���ارکتاجتماع���یوهمچنینبااص���لعدلموجبرعای���تحقوقافراد،عدمخش���ونت،امنیت
اجتماع���ی،ش���کوفاییاجتماعی؛وبااصلمس���ئولیتباعثپذیرشاجتماعیونیزعدمس���رقتوبا
اصلابرازیامنعمحبتس���ببفراهمش���دنس���المتفردیواجتماعیوپیشگیریازخطامیگردد.
تمامیاصولوروشهایتربیتاسالمیدرایندورهباآثارفردیواجتماعیکهدرپیدارد،موجبات

سالمتاجتماعیرافراهممیآورد.
کنارسایرعواملضروری توجهبهتربیتاس���المیبهعنوانعاملتأثیرگذاردرس���المتاجتماعیدر
بهنظرمیرس���د.ازاینرو،باتوجهبهنتایجپژوهشپیش���نهادمیگردد،معلمانطیجلس���اتآموزش
ضمنخدمتباایناصولوروشهاآش���ناش���دهودرجهتاجرایآناهتمامورزند.الزمبهذکراست
درسندتحولبنیادینآموزشوپرورشنیزیکیازاهدافتربیتاسالمی،دستیابیدانشآموزانبه
حیاتطیبهیازندگیپاکبیانش���دهاس���تکهآش���ناییمعلمانبااصولوروشهایتربیتاسالمی

میتواندموجباتآنرافراهمآورد.
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علی؟ع؟)،قم:مرکزمطالعاتتربیتاسالمی.

امینیرارانی،مصطفیوموسوی،میرطاهر(1389)،بررسیرابطهبینسرمایهاجتماعیوسالمتاجتماعی
کارشناسیارشد،تهران:دانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی. درایران،پایاننامه

باقری،خسرو(1388)،نگاهیدوبارهبهتربیتاسالمی(جلد1)،تهران:مدرسه.
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