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 چکیده :
ل تربیتی در آن تربیت اصول اولیه و اساسی آموزش ، هدایت و یادگیری افراد است یعنی یک جامعه زمانی در سایر ابعاد اجتماعی میتواند موفق باشد که اصو

باشد . اصولا آنچه نتیجه یک پیامد یا یک رفتار را اداره میکند و آن را پایان جامعه به درستی نهادینه شده باشد و به شیوه های مناسب هم آموزش داده شده 

روانشناختی  مطلوبی می بخشد سیستم تربیتی ناظر بر آن فعالیت می باشد که اگر به تمامی مسائل و جوانب توجه نشان داده شده باشد و از اصولی علمی و

و عدم رعایت اصول تربیتی باعث بروز رفتار نامناسب خواهد شد و رفتار غیر اصولی هم که از آموزش  دپیروی شده باشد بدیهی است که نتیجه مثبت می باش

واده و جامعه نادرست نشات گرفته ، پیامدهای مخرب دیگری خواهد داشت که فرد را به فردی منحرف و غیر اخلاق تبدیل می کند و چون چنین فردی هم با خان

انی رفتاری را از خود بروز می دهد و تاثیرات منفی خود را در این محیط ها نیز می گذارد و اگر این بی توجهی و یاد نگرفتن اصول در ارتباط است و این نابسام

ا باید به خواهد شد لذ تربیتی در بین سایر افراد هم رواج پیدا کند محیط و جامعه ای مغایر با اصول رفتاری شکل می گیرد و عواقب ناگوار آن در جامعه نمایان

 ت گیرد .مسائل تربیتی به عنوان شاخص و اصولی اساسی در نظام های آموزش و اجتماعی توجه نشان داده شود و بستر سازی های لازم در این زمینه صور

 ، جامعه د ، دینفرتربیت ، روانشناسی ، فرهنگ ،  کلمات کلیدی :

 

 مقدمه : -1
نتیجه ای متناسب با آن رفتار یا عمل ، میتوان به نظم یا شعور تربیتی پی برد اصولی که در با پذیرفتن اینکه هر عملی عکس العملی دارد یا 

ای تمام روابط و در کل کائنات تعریف شده و معنا دار می باشد و اگر در جامعه ای زندگی کنیم که در آن مفاهیم دینی در قوانین و برنامه ه

ایی وسیع تری را شامل میشود و وظیفه نهادهای اجرایی را بیشتر و مهم تر می کند و افراد را اجتماعی آن جامعه نقش دارد ، اصول تربیتی معن

مفاهیم مستلزم به رعایت بیشتر قوانین اخلاقی و رفتاری می نماید . پس در مفاهیم تربیتی و شیوه های آموزش آن با تکیه بر تربیت دینی میتوان 

ریف شده برنامه ریزی کرد و اصولی تربیتی مناسب با فرهنگ جامعه را ارائه داد و بدیهی است علمی و روانشاسی را هم در یک چهارچوب تع

خواهد تر آموزشی که همسو با اعتقادات دینی و فرهنگی جامعه باشد و با شیوه ای علمی آموزش و ارائه شود هم اصول و پایه ای کلی تر و کامل 

و سیستم های اجتماعی خواهد داشت و باعث خلق محیط ارتباطی امن و سالم خواهد شد که در آن  داشت و هم قدرت و تاثیر مفیدتری را در افراد

 افراد رشد و شکوفایی پیدا خواهند کرد و آنچه ایده آل و هدف یک نظام تربیتی است محقق خواهد شد .

 بیان مساله -2
سایر اگر شیوه رفتاری ایده آلی را از افراد جامعه مشاهده نمی کنیم و نارضایتی و نابسامانی های روحی روانی در افراد جامعه دیده میشود و 

مشکلات اجتماعی ، دلیل بر پیروی نکردن و یادنگرفتن اصول تربیتی و آموزشی است و همچنانکه بیان شد بدیهی است که عدم رعایت اصول 

ی منجر به بروز رفتارهای غیر اخلاقی در جامعه میشود و از آنجا که هدف هر نظام تربیتی هدایت افراد و ساخت جامعه ای سالم است راه تربیت

ارهای درمان جامعه و خلق محیط اجتماعی مطلوب مستلزم اجرایی کردن قوانین اصولی تربینی در نهاد جامعه می باشد تا با پیروی از آن بتوان رفت

سیستم های اجتماعی نقش دارد لذا توجه و ارائه روش و راهکارها در  . چون امور تربیتی به عنوان عنصری کلی در ست و اصولی را آموزش داد در

ی این حوزه باید با علم و آگاهی صورت بپذیرد و اگر محیط اجتماع به شیوه ای نا مطلوب باشد و حالت روحی و روانی افراد هم در سطح مطلوب

 صورت گیرد . بیشتریاشد ، اقدام و تلاش در این زمینه اهیمت اساسی تری پیدا خواهد کرد که باید اقدامات نب

 طرح مساله -3
و رعایت کنند منوط به  هاینکه چگونه میتوان اصول تربیتی را اجرایی کرد که بتوان افراد را با آن همسو کرد یا افراد جامعه از آن استقبال کرد

ره بردن از اصولی علمی و دینی در بطن مفاهیم آموزشی می باشد و همچنین پی بردن به نقش اصول تربیتی در آموزش افراد شیوه آموزش و به

تارهای یعنی چگونه میتوان با استفاده از علم تربیتی ذهن و رفتار افراد جامعه را تغییر داد  و آنها را به رشد مطلوب رساند که باعث بروز رفاست 

و اینکه یک نظام یا اصول تربیتی را چگونه میتوان شکل داد و در مفاهیم کلی و اولیه آن باید چه مواردی را مورد تحلیل و بررسی . مناسب بشود 

 قرار داد .
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 هدف تربیت در هر بعد و حالت آن ، آموزش و یاد دادن مفاهیم زندگی درست است یا بیان شیوه ها و روش هایی برای رشد و شکوفایی افراد و

همچنین هدایت افراد به مسیر درست زندگی . شیوه هایی که برای تربیت مد نظر است شیوه هایی بر پایه های علمی و تجربه ای است که در 

شاخه های متنوع روانشناسی بیان میشود یعنی علم تربیت علمی بر گرفته از پژوهش ها و تحلیل های روانشاسی است که توسط متخصصین این 

و علاوه بر این مفاهیم علمی با توجه به نقش مذهب و فرهنگ یک جامعه بعدی از تربیت هم نشات گرفته از این راد آموزش داده میشود علوم به اف

 فرامین و دستورات است و بر پایه این اصل های اساسی میتوان چهارچوب معین و مشخصی را از تربیت در حالت کلی ارائه کرد . 

 ناسیتربیت روانش

انسان اولین و اساسی ترین گام در مسیر رشد ، هدایت و تربیت انسان ها می باشد یعنی وقتی ماهیت انسان شناخته و درک شود شناخت 

ان ها در میتوان او را آموزش داد و همچنین با شناخت از انسان میتوان شیوه ها و دستورات متناسب را برای تربیت او اتخاذ کرد . شناخت روان انس

. در روانکاوی به واکاوی رفتارها و عمل های فرد و بررسی علل بروز رفتارها و یا حالت های روانی و روانکاوی مورد تحلیل قرار می گرد  اسینروانش

شیوه  را بهو رفتاری توجه نشان داده میشود و با درک از علل رفتاری میتوان علت بروز رفتارها در افراد را فهمید و راه های درمان و بلوغ رفتاری 

رهایی را ای اصولی بیان کرد و در روانشاسی هم با علم به این تحلیل ها به شیوه ای عامیانه تر بر پایه مفاهیم فلسفی و اجتماعی قابل درک راهکا

 . و افراد را ملزم به رعایت آن کرد بیان کرد تا به عنوان دستورات یا برنامه ریزی های زندگی بتوان آن را آموزش داد 

مربوط به قوانین رفتاری یا بیان مفاهیمی است که درک درستی از اسی چگونه میتواند نقش خود را در تربیت بر عهده داشته باشد نعلم روانش اینکه

ه گون هستی و انسان را بیان می کند و وقتی این بینش به درستی در جامعه و در افراد نهادینه شد عمل یا رفتار افراد ، رفتاری درست است . هر

فرد را  رفتار نامناسب یا مغایر با اصول رفتاری که از یک فرد بروز داده میشود علت رعایت نکردن اصول رفتاری توسط آن شخص بوده ، و اگر بتوان

 آموزش داد یا تربیت کرد فرد به رفتار درست تمایل پیدا خواهد کرد . 

را بیان می کند اد از طریق علم روانشناسی است . علم تربیتی که روانشناسی آن این عناوین که ذکر شد شیوه برخورد با رفتارهای نامناسب افر

د را درک کردن رفتار افراد و تحلیل آن ها است ، یاد دادن و بیان کردن تعریفی جامع از رفتار درست و بیان شیوه هایی که چگونه میتوان افرا

یان کردن بازتاب ها و عکس العمل های رفتاری و تاثیر رفتار درست در سلامتی فکری و در واقع روانشناسی با تغییر نگرش افراد و ب آموزش داد .

که با پیروی از این دستورات و قوانین رفتاری میتوان یک اصول رفتاری یا  روانی یک اصول تربیتی با روش ها و دستورات خاص را بیان می کند

این علم میباشد لذا برای بهره بردن و اشنایی کامل با علم روانشناسی باید ی گسترده گی از ویژگیهای روانشناس تربیتی استاندارد را شکل داد .

  مطالعات و دانش لازم کسب شود تا بتوان به درستی از این علم در شیوه های تربیتی استفاده کرد .

 تربیت دینی 

میتواند نقش موثری  بردن از علم روانشناسی اعتقادات دینی نیزبرای بیان یک اصول تربیتی یا یک ساختار درست برای تربیت علاوه بر بهره 

امین دینی داشته باشد با توجه به اینکه در جامعه ما اعتقادات دینی ارزش و جایگاه خاصی دارند تربیت دینی میتواند مفهوم و معنا پیدا کند در فر

 دگار را به خاطر نعمت هایش شکر گذاری کند به افراد دیگر آسیب نرساند ،به انسان آموزش داده میشود که قدر موهبت های الهی را بداند ، پرور

ات به معنویات اهمیت بگذارد و دلبستگیهای دنیوی نداشته باشد ، تزکیه نفس و تفکر داشته باشد ، عبادت های دینی را انجام دهد ، رعایت نک

فرد از نی است خود یک قوانین اخلاقی محسوب میشوند که با پیروی از آن بهداشتی و سلامت و ... بسیاری از موارد دیگری که در دستورات دی

ر لحاظ اخلاقی و رفتاری رشد میکند و رفتارهای برگرفته از تربیت درست دینی بدیهی است که رفتاری درست و اصولی میباشد و تاثیرات مثبت د

 افراد و جامعه می گذارد .  

 تربیت فرهنگی

، فرهنگ مجموعه ای از اعتقادات و فرهنگ یک جامعه هم میتواند یک عنصر در رشد و تربیت محسوب شود علاوه بر موارد ذکر شده 

اخلاقیات است که برگرفته رسومات و آداب های آن جامعه می باشد و به عنوان ارزش در جامعه نقش و جایگاه خاص پیدا کرده است و در بین 

گی وجود دارد و نوعی اخلاقیات را در بین افراد سبب میشود و به نحویی کنترل کننده ای در جامعه افراد احترام و پیروی از این ارزش های فرهن

ن برای ناهنجاری ها محسوب میشوند و از آنجا که جوامع مختلف سبک های متفاوت فرهنگی دارند ، شیوه تاثیر و ارزش نهادن افراد به فرهنگ آ

یک آگاهی اجتماعی نیز میتواند باشد که با رشد جامعه دچار تغییر میشود . فرهنگ یک میراث .  جامعه نیز به شکل های مختلفی است . فرهنگ

سرمایه اجتماعی است که حاوی تجربه ها و دانش های گذشتگان می باشد که میتواند منبعی برای تفکر و تحلیل باشد از فرهنگ یک جامعه 

 .و در حفظ اصالت فرهنگی باید اقدامات اساسی صورت پذیرد جامعه بهره برد داره ت و امیشود مفاهیمی زیادی آموخت و از آن در راستای تربی

ت در شیوه های تربیتی فرد نقش اصلی و اساسی است یعنی اصول و قوانین تربیتی در فرد نمایان میشود اگر روش و سبک بتواند در فرد اثر مثب

آن شیوه تربیتی دارای ارزش بیشتری میباشد از آنجا که ماهیت انسانی دارای بعدی  گذاشته و باعث شود که رفتار و اعمال مطلوب بروز بدهد
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به شیوه ها گسترده است لذا برای اجرایی کردن روشهای تربیتی باید تمام موارد تاثیر گذار در این روند را به درستی تحلیل و واکاوی کرد تا بتوان 

 و ساختارهای درست تربیتی دست پیدا کرد .   

 ش جامعه در شکل دهی اصول تربیتینق

ه برای اینکه بتوان مفاهیم یا روش های تربیتی را اجرایی کرد نیازمند بستر سازی و برنامه ریزی در این زمینه هستیم ساختار و محیط جامع

شود یزی میتواند جایگاه مناسبی برای اجرای قوانین و اصول تربیتی باشد چرا که اگر محیط سالم ارتباطی بر پایه قوانین تربیتی در جامعه پایه ر

 یک گام اساسی در تربیت افراد جامعه صورت گرفته است . در جامعه محیط های کاری و آموزشی اگر از روش های اصولی تربیت بهره ببرند یعنی

جه یدر ساختارها و اهداف نهادهای جامعه این مبانی ارزشی رعایت شده باشد و آموزش و تربیت بر اساس این معیارها اجرا شود بدیهی است که نت

. پس خلق محیط های ارتباطی سالم در یک محیطی استاندارد مطلوب حاصل خواهد شد و محیطی مناسب برای پرورش افراد به وجود می آید 

، جامعه سبب گرایش و هدایت افراد و همچنین جامعه سالم ، پس برای ایجاد جامعه سالم باید هم محیط جامعه که متشکل از نهادها ، سازمان 

ترام و ... شیوه عمل درستی بر پایه علوم انسانی و اسلامی داشته باشند و هم افراد جامعه نیز باید هم برای رشد و بلوغ فکری خود و برای احخانواده 

ربیتی تبه حقوق اجتماعی و وظیفه انسانی ، پیروی از اصول تربیتی داشته باشند و اینگونه در این تبادل همسو جامعه و فرد اجرایی کردن قوانین 

 محقق خواهد شد .

 فرد و یادگیری اصول تربیتی
انسان  ربیتی در او شکل و هویت می یابد از شاخص های تاثیر گذار برای تدوین و اجرای اصول تربیتی نامبرده شد ولی آنچه که مفاهیم ت

شود تا مسیر و هدف تربیت معلوم و نتیجه بخش  است لذا باید این انعطاف و زمینه سازی برای یادگیری قوانین آموزشی و پرورشی در فرد ایجاد

ر خواستن بشود . برای اینکه فرد اصول تربیتی را پذیرش کرده و از آن پیروی کند باید تغییر و رشد از خود فرد شروع شود و اولین قدم در این مسی

هد که فردی آگاه و تربیت پذیر باشد و برای تبدیل برای رشد و بلوغ فکری است یعنی هر فردی باید خواهان رشد و شکوفایی خود باشد و بخوا

بخشی از داده های یک فرایند انسان سازی محسوب شدن به یک فرد انسانی ایده آل ، تلاش کند . وجود نهادها و سازمان های فرهنگی در جامعه 

نه سیستم تربیتی در یک جامعه سیستمی تاثیر گذار و میشود ، بخشی دیگر تغییرات فکری و رفتاری است که فرد باید در خود ایجاد نماید و اینگو

شناخت استاندارد خواهد شد و اینکه چگونه فرد باید این تنویر و تزکیه فکری و نفسانی را انجام دهد پیروی از مفاهیم دینی و روانشانسی برای 

یرد نه پذیرش اصول تربیتی را خواهند داشت و نه بیشتر خود و درک ماهیت زندگی است چرا که تا جهان بینی و افکار افراد درست شکل نگ

نجام خواهان رشد و تغییر در خود می شوند . پس هر فردی باید این واقعیت را بپذیرد که برای رسیدن به فردی ایده آل ، باید آنچه لازم است ا

 دهد . 

تفاوت همچون جوامع دیگر هست لذا آنچه این افراد را در یک  در یک جامعه افراد های موفق و ناموفق وجود دارد حتی در جوامع پیشرفته نیز این

محیط تقریبا مشابه جدا کرده خواسته ها و تلاش های فردی است . در یک کشور  پیشرفته بدیهی است که به مسائل آموزشی و تربیتی اهمیت 

غاز میشود اینکه باید شیوه های آموزشی بر پایه مفاهیم زیادی داده می شود و پذیرفته شده است که رشد یک جامعه از آموزش افراد آن جامعه آ

ل درست علمی و دینی باشد غیر قابل انکار است ولی شاید آنچه باعث عدم موفقیت در جوامع غیر پیشرفته شده باشد نپذیرفتن نقش فرد در تکام

آنها احساس تکلیف نماید و وظیفه اجتماعی خود را د به  شکل دادن به جامعه سالم است اینکه فرد وظایف و مسئولیتهایی دارد که باید در قبال

که اگر شکلی درست انجام دهد . تبدیل شدن جامعه به یک جامعه استاندارد بر پایه اصول تربیتی منوط به رعایت اصول توسط فرد و جامعه است 

و نظام آموزشی جامعه در بعد کلی آن است ، لطمه می هر کدام در انجام وظایف تخطی کنند بدیهی است که پیکر جامعه که شکل گرفته از فرد 

 بیند و از آنچه که هدف و غایت یک سیستم تربیتی است ، میسر نمیشود .  

 بحث و نتیجه گیری  -4
م تربیت در واقع یک نیاز جوامع است چرا که بر پایه اصول های تربیتی که از مفاهیم دینی و علمی نشات می گیرند ، میتوان به هدف فرد سال

. اگر در مسیر تربیتی در بعد کلی بی توجهی شده است و دستورات و برنامه ریزی های علمی در این زمینه صورت نگرفته جامعه سالم دست یافت 

باید به این مهم از تمام جوانب ذکر شده اهمیت نشان داد چرا که عامل سقوط فرهنگی یک جامعه رعایت نکردن اصول تربیتی است . برای ، 

حکومت اسلامی در جامعه حاکم است و افراد معتقد به فرامین دینی هستند باید به مقوله تربیت توجه بیشتر نشان  که جوامعی چون کشور ما ایران

 هدف تربیت ساخت انسان است و انسان سازی هدف دین .   .و افراد تمایل بیشتری برای یادگیری اصول تربیتی داشته باشند  شودداده 

 مراجع 
  5931تربیتی ، دی ماه  علوم و روانشناسی مطالعات تخصصی علمی فصلنامه ، یک و صفر صابری . ع ، فضای [1 [

   5931ع ، حقوق و آزادیهای فردی ،اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی ،تهران ،  اسفند  صابری . [2 [
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Abstract : Education is the basic and basic principles of education, guidance and learning of individuals, that is, a 

society of time in other social dimensions can be successful, that the principles of education in that society are properly 

institutionalized and properly trained in appropriate ways. Basically, what governs the outcome of an outcome or 

behavior and gives it a good end result is a system of education that observes that activity that, if attention is given to all 

issues and aspects and is adhered to scientific and psychological principles, it is obvious that The result is positive and 

failure to observe the principles of education will lead to inappropriate behavior, and non-principled behavior that 

results from inaccurate education will have other destructive consequences that turn a person into a distracting and 

immoral person, and because such a person is also The family and the community are connected, and this behavioral 

disorder has its own negative effects In these environments, and if this neglect of the principles of education is also 

spread among other people, the environment and society will be in conflict with the principles of behavior and its 

adverse consequences will be manifested in society. Therefore, education issues should be addressed. Pay attention to 

the basic principles and indicators in the social and educational systems and to make the necessary arrangements in this 

regard. 
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