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 چکیده

های صحیح بر مبنای آیات قرآن در کودکان بود. این  موضوع پژوهش حاضر، بررسی نقش مربی در بسترسازی برای انتخاب     

ای که با نام دین از جانب خداوند برای بشر در نظر  موضوع بر دو اصل مهم در پژوهش قرار گرفته است. اول این که بسته

تواند باشد به شرطی که مخاطب آن قرار گیرد. از این رو، آیات قرآن  های او می ی پرسش گرفته شده است، حاوی پاسخ به همه

اند و دوم این که بنابر فرمایش امیرمؤمنان علی )ع( علم و عمل با  منبع یافتن پاسخ مناسب برای سؤاالت انسان انتخاب شده

رد عمل قرار گیرد. با توجه به این که دوران گیرد، مو ی علم قرار می یکدیگر همراهند و ضرورت دارد آن چه که در محدوده

گیری شخصیت کودک است و سنگ بنای بیشتر اصول شخصیتی فرد در دوران کودکی  کودکی دوران مهمی جهت شکل

های کودک را به طور صحیح بنیان  گردد، بنابراین توجه به این دوران و انتخاب مربی که بتواند مبنای انتخاب ریزی می پایه

باعث گردد کودک از این موهبت خدادادی در تمام دوران رشد و زندگی خود به طور درست و مناسب استفاده کند، گذارد و 

تواند بسیار دارای اهمیت باشد. تنها کار مربی، بسترسازی برای این است که او انتخابی آگاهانه داشته باشد. در ارتباطی که  می

های او در  های متربی مؤثرباشد و برای حمایت و هدایت انتخاب تواند در انتخاب شود، مربی می بین مربی و متربی برقرار می

و گو که شنیدن، پذیرش، پرسشگری،  گری انسان عبارت است از گفت هایی بردارد. اصول مربی در انتخاب مسیر درست قدم

توان به نحوی  هایی که همه را می روش گیرد. مربی، با کمک گرفتن از تمثیل آوردن، دعوت به تفکر و آگاهی بخشی را در برمی

 کند. های آگاهانه حمایت می را در بسترسازی برای انتخاب وگو نام نهاد، متربی گفت

 گری انسان مربی، انتخاب صحیح، آیات قرآن، دوران کودکی، انتخاب ها: کلید واژه
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 مقدمه

گیری  ای برخوردار است و وموجبات شکل ی انسان در دوران کودکی از اهمیت ویژه در میان مراحل تربیت، رشد همه جانبه     

ها نسبت به مراحل دیگر رشد سرعت  چنین، میزان رشد در این سال (. همRousseau, 1969کند ) شخصیت کودک را فراهم می

کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، دوران گذار به عاملیت است و کودک عامل . ماهیت دوران (,Kaul 2012بیشتری دارد )

توان مقدمات عاملیت او در دوران  های عاملیت او را تقویت کرد. بنابراین، در دوران کودکی تنها می توان زمینه نیست، اما می

  (.Azadmanesh, Sajadieh & Bagheri Noaparast, 2016)بزرگسالی را فراهم نمود 

کند که خواست و طلبی درونی برای یک انتخاب در  های مادی ومعنوی مختلف در ما کششی ایجاد می در هر لحظه انگیزه     

کند، پس مسئول انتخاب خویش است.  شود. از نظر اسالم، انسان مطابق توانایی و سایر صفات فطری خود رفتار می ما بیدار می

های  های خود مسئول است. وی با انتخاب فردی نیست، بلکه هر انسانی در قبال انتخاباین مسئولیت تنها در قبال زندگی 

ها نیز مسئول است، چرا که یک انتخاب درست یا نادرست در تغییر مسیر زندگی دیگران نیز مؤثر  خود در برابر سایر انسان

هم تعلیم و تربیت اصل آزادی به معنای (. جان دیویی، معتقد بود که یکی از اصول مSalehi & Mehrabian, 2008است )

دهد که فرد بتواند اهداف اساسی و باارزشی برای خود انتخاب کند. به نظر وی  آزادی عقل است و آزادی عقل زمانی رخ می

 (.Shariatmadari, 2008دهد ) ی شروع را تشکیل می های افراد در هر موردی نقطه تمایالت و رغبت

های مختلف تربیتی و  ی بروز و ظهور فلسفه گر، سررشته اهمیت جایگاه انتخاب و نقش انسان به عنوان موجودی انتخاب     

ها ممکن است مختار بودن انسان مورد شک و  در حیات بشر بوده است، هر چند در بسیاری از آن  خاستگاه تفکر و اندیشه

های انسان و کنترل و  ن جایگاهی است که مکاتب مختلف برای هدایت انتخابتردید قرار گرفته باشد. به دلیل وجود چنی

های او، عناصر مؤثری  دهی به انتخاب اند و برای جهت حمایت از خواست،  انگیزه و طلب او مسیرهای متفاوتی را ترسیم کرده

ند. مسئله عبارت از نیل به تشخیص و کن هایی راهبری می ی درسی و محیط آموزشی را با تعاریف و برنامه چون مربی، برنامه

ی حقیقت، زیبایی و خیر باشد. این مسئله دارای ابعاد متافیزیکی،  ترین درجه ی اموری است که متضمن عالی توافق درباره

اند  های متفاوتی داده پردازان آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ شناختی است، اما فالسفه و نظریه شناختی و ارزش معرفت

(L. Gutek, 2009 .) 

ی انتخاب موهبتی است که از جانب خداوند به انسان عطا شده که راه خود را انتخاب کند. با این نگاه،  در هر حال، مسئله     

های متربی مؤثرباشد و برای حمایت و هدایت  تواند در انتخاب شود، مربی می در ارتباطی که بین مربی و متربی برقرار می

ی الگوی مربی مطلوب برای سطوح مختلف آموزشی به خصوص  هایی بردارد. ضرورت ارائه و در مسیر درست قدمهای ا انتخاب

ی این پژوهش است. بر مبنای باورها و  شود، مقدمه در کودکان در کشور و نیازی که هر لحظه برای یافتن آن حس می

ی حیات خود با استعانت  معصومین )ع( هستند که در هر لحظهی  اعتقادات دینی ما برترین مربیان بشر، پیامبران الهی و ائمه

کنند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی بررسی مبانی نقش  های صحیح هدایت می از راه و رسمی الهی مردم را در مسیر انتخاب

 های صحیح بر مبنای آیات قرآن کریم در کودکان است. مربی در بسترسازی برای انتخاب
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 اراده و اختیار 

گرفته شده است و به معنای قصد است. اراده در انسان همراه با انقالب، شوق و « رود»ای عربی است که از لفظ  اراده واژه    

است   دهخدا نیز معادل اراده در زبان فارسی را خواستن، خواسته، میل و قصد کردن دانسته(. Ghorshi, 1973) تغییر فکر است

(Dehkhoda, 1605 .)است و به معنای برگزیدن و انتخاب است؛ زیرا شیء برگزیده شده برای کسی « خیر»ی  از ماده اختیار نیز

اذعان به وجود اراده در انسان امری بدیهی و وجدانی است، (. Ghorshi, 1973)است، دلپسند و مرغوب است   که آن را برگزیده

ست. با وجود وحدت نظر متفکران در وجود اراده در ی انسان پیچیده و مشکل ا در حالی که شناخت معنا و حقیقت اراده

ی آرای فیلسوفان مسلمان در باب  انسان، در تفسیر و بیان ماهیت کلی آن اختالف وجود دارد. به طور نمونه، ضمن مطالعه

ه است. ی حقیقت اراده از طرف ابن سینا بیان شد ترین تبیین درباره ی انسان چنین بیان شده است که روشن ماهیت اراده

ها و امیال فرد غلبه دارد. اگر این شوق شدید  مطابق نظر ابن سینا، اراده عبارت است از شوق شدیدی که بر تمامی گرایش

ی انسان خواهد بود، ولی اگر مبدأیی شهوانی داشته  مبدأیی عقالنی داشته باشد و در راستای حکم عقل عملی باشد، اراده

به هر حال، اراده نزد فیلسوفان مسلمان چیزی نیست جز شوق شدیدی که در اثر وجود باشد، اراده حیوانی خواهد بود. 

 (. Soleymani, 2005)آید  های قوی عقالنی یا شهوانی و غضبی پدید می انگیزه

ها،  ی اراده و اختیار نیست و با اجتماع میل از منظر رویکرد اسالمی عمل، تفاوت اراده و میل در این است که میل از مقوله   

آن که  های میان میل و اراده آن است که میل آدمی با فعلیتی همراه است، بی شود. یکی از تفاوت اراده و اختیار حاصل نمی

از  (.Bagheri, 2011)های موجود است  شد، اما سخن از اراده، ناظر به پذیرش یا عدم پذیرش میلامکان دیگری برای او مطرح با

زند. میزان  های انتخابی هویت نهایی خویش را رقم می ی وسع فهم و عمل خود با گزینش گزینه این دیدگاه، هر انسان به اندازه

توان از اراده سخن گفت و اراده با  بدون فرض میل هم نمیی مقاطع زندگی یکسان نیست و  اراده و اختیار آدمی در همه

ای اساسی  عنصر رد در اراده، مؤلفه (.Bagheri, 2010)رسد  های آدمی است که به ظهور می افزودن عنصر تصویب یا رد به میل

ی شناخت و بازشناسی  شود. اراده شامل جنبه است و اراده تنها محدود به انتخاب نیست و شامل نه گفتن و قوت اجرا نیز می

 شود که نیروی عمل شامل فعل و ترک فعل است.  امیال، انتخاب عمل و نیروی عمل می

های بارز انسان و به معنای عامل بودن انسان در انجام عمل است. یعنی انسان بدون  اختیار و آزادی انسان یکی از ویژگی     

را انجام دهد یا انجام ندهد. براین اساس، تکلیف، ثواب، عقاب و مسئولیت اجبار بیرونی و از روی اراده و اختیار خود کاری 

دهد  انسان به اختیار و آزادی و نیز آگاهی و گرایش او بستگی دارد؛ زیرا عنصر شناخت و آگاهی در انسان فقط راه را نشان می

 Khavas, Hoseiniشود ) ده نمیو تا وقتی عنصر میل و اراده در انسان ایجاد نشود، فعل اختیاری از انسان مشاه

ghal’aBahman, Dabiri, Sharifi, & Pakpoor, 2009) بنابراین، صرف داشتن شناخت در مورد یک رفتار یا عمل منجر به .

« باشند ی انسان می ها وابسته است، پیرو اراده افعال و ملکات انسان که فضیلت و انسانیت او به آن»شود؛ زیرا  انجام آن نمی

(Beheshti, Faqihi & Abuja'afari 2001)گیرد که از  ی اخالقی به خودش می ها در برابر یکدیگر زمانی وجهه . مسئولیت انسان

 داشت و ... انجام شود.  روی اراده و اختیار خود فرد باشد نه این که به خاطر عوامل دیگری مانند ترس، طمع، چشم
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 قرآن و انتخاب

، عالمه طباطبایی در تفسیر این 1خواست ایمان آورد، بیاورد و هر کس خواست کافر شود، بشود( ی )هر که با توجه به آیه     

زند، بلکه آن چه سود و زیان و ثواب و عذاب  رساند و کفرشان ضرر نمی اند که آری، ایمان انسان به ما سودی نمی آیه فرموده

خواهند خودشان انتخاب کنند، برای ظالمین  باید هر یک را می گردد. بنابراین، دنبال کفر و ایمانشان هست، به خودشان برمی

 ایم.  عذابی چنین و چنان و برای صالحین و مؤمنین پاداشی چنین و چنان آماده کرده

طلبم، مگر کسی که  گونه پاداشی از شما نمی بگو من در برابر ابالغ آیین خدا هیچ»فرماید:  چنین، خداوند در قرآن می هم     

دهد که مردم از سوی پیامبر )ص( کمال آزادی را دارند و  . این آیه نشان می2«راهی به سوی پروردگارش برگزیند بخواهد

ای ندارد، وکیل و  کند، چون او از طرف خداوند بیش از تبشیر و انذار وظیفه پیامبر )ص( کسی را اجبار یا حتی اکراه نمی

کند. خداوند در این آیه  ی آنان می تعالی است، هر حکمی را بخواهد دربارهمسئول آنان نیست، بلکه امر آنان با خود خدای 

ای ندارد، جز همین که دعوتش را بپذیرند و به درگاه  برای پیامبر )ص( قطعی کرده که به جز رسالت تبشیر و انذار وظیفه

ابالغ کند که ایشان در کار خود مختارند  چنین، به ایشان پروردگار خود راهی باز کنند، بدون این که اجر بیشتری بخواهند. هم

مانند و دعوت از سوی خداوند که خواستند ایمان بیاورند  و اگر  و هیچ اجبار و اکراهی در کارشان نیست. پس ایشان می

 (.Musavi Hamedani, 1995دانند ) خواستند کفر ورزند، خود می

 

 مفهوم اساسی تربیت در اسالم

ی جهان و انسان، برگزیدن او به عنوان  شناخت خدا به عنوان رب یگانه»وان این گونه تعریف نمود: ت مفهوم تربیت را می     

این تعریف براساس مفهوم ربوبیت که مفهومی محوری در «. رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر او

« ی ر ب ب از ریشه»و به مفهوم رشد و نمو را با ربوبیت « وی ر ب  ریشه»دعوت انبیا بوده است، صورت پذیرفته است. ربوبیت 

توان گفت که  معنایی محدودتر از ربوبیت دارد و می« رشد و پرورش دادن»به معنای مالکیت و تدبیر منطبق دانست. تربیت 

قات خود متناسب با های ربوبیت است. به عبارت دیگر، تدبیرگری خداوند در مخلو تربیت به معنای مذکور تنها یکی از جلوه

ها و متناسب با موجودات  شود که پرورش دادن تنها یکی از آن های گوناگون انجام می ها به صورت های آن ها و ظرفیت ویژگی

مفهوم تربیت، مراد اصلی از تربیت در اسالم را براساس مفهوم ربوبیت، ربوبی ساختن   قابل رشد و نمو است. با توجه به نارسایی

 (.Bagheri, 2009)داند  دن آدمی میو ربوبی ش

گری  ربوبی شدن دارای سه بعد اصلی است. اولین بعد معرفتی است. شناخت خدا به عنوان رب کل هستی. بعد دوم انتخاب     

است و این که ربوبی شدن مستلزم انتخاب خدا به عنوان رب خویش است و بعد سوم عمل است. با توجه به تعریف تربیت 

ا توجه به عناصر اساسی آن باید گفت که در مفهوم اسالمی کلمه، جریان اسالمی به ربوبی ساختن و ربوبی شدن آدمی و ب

                                                             
 39ی کهف،  . سوره1

 57ی فرقان،  سوره 2.
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ها و اعمالی از سوی متربی صورت  ها و اعمالی از سوی مربی و فعالیت تربیت دو سویه است؛ زیرا مستلزم آن است که فعالیت

ها و معرفی تکالیف همراه با کمک  تها و اعمال مربی شامل تبیین حقایق، به دست دادن معیارهای تنظیم فعالی پذیرد. فعالیت

 (.Bagheri, 2009)هاست  و ترغیب نسبت به انجام آن

 

 مربی در اسالم 

گونه بیان شده است: اگر باید و نبایدهای منتخب انسان متفرع  ی رسیدن انسان به حکمت این ای بر توضیح نحوه در مقدمه     

اش حکمت نظری  چنین حکمتی عملی ثمربخش است؛ زیرا پشتوانههای فطری و محکمات علمی باشد،  ها و نیست بر هست

ی درون وجود انسان است و  های نظری، عملی عالمانه در حیطه ی علوم و حکمت متقن است. قبول حکمت عملی به نام عصاره

را بر عهده گیرد، کند. اگر عقل عملی رهبری اعمال انسانی  ی عزم و تصمیمی محکم را برای عمل جوارحی نیز فراهم می زمینه

شود. به هر روی، عقل عملی پذیرای حکمت عملی است. آن جا که انسان خود به  ی انسان ثبت می اعمالی محکم در کارنامه

یابد، باید آن را بپذیرد و به جان خویشتن گره زند؛ در غیر این صورت باید به رهنمودهای علمای عامل  حکمت عملی دست می

گردد.  ی جوشان باشد یا مانند استخر از جای دیگر آب بگیرد وگرنه خشک می ن یا باید مانند چشمهگوش فرادهد، زیرا انسا

به همین معنی است.  4لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السََّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌگویای همین حقیقت است و  3لَوْ کُنََّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُی  آیه

گیرد و همیشه پر آب و سرسبز است؛ اما اگر نه این  شود و هم از جای دیگر آب می ی آب می گاهی انسان هم خودش چشمه

ها نیز همین است که یا حکمت جوشیده از قلب و عقل خودتان را بپذیرید  باشد و نه آن، خواهد خشکید. دستور دین به انسان

 (.Javadi Amoli, 2010)یا تابع حکمت علمای راستین باشد 

توان جایگاه مربی را در نظام تعلیم و تربیت اسالم مشاهده کرد. گاهی از  ن مقدمه و توضیح میبا ای      2-2-1

ی حکمت از درون متربی کمک  نوشاند و گاه به جوشش چشمه ی وجود خود به متربی تشنه می چشمه

ها و  نماییای و برای خواص کدام راه که دین برای بیشتر مردم چه برنامه  کند. در پاسخ به این پرسش می

های  ها مانند انبیا و اولیا به راه اند که اخص انسان برای اخص خواص چه رهنمودهایی دارد، فرموده

های  ی اخص دسترسی ندارند و برنامه پیمایند. البته افرادی عادی به برنامه اند و آن را می خودشان آگاه

دم. خواص، افرادی هستند که مطابق فکر و ی مر ی توده ی خواص است یا برنامه مربوط به آنان یا برنامه

ها مسلم  بینی باور کردند و برای آن کنند، یعنی پس از این که چیزی را طبق اصول جهان برهان عمل می

کنند. قرآن کریم، برای تربیت این گونه از خواص عالمان  آورند و براساس آن عمل می شد، به آن ایمان می

ی مطلبی معین  خالف، نفی و اثبات، سلب و ایجاب و قبول و نکول دربارهدهد که وفاق و  دینی رهنمود می

باید عالمانه باشد. چیزی را که به عنوان امری علمی ثابت نشده است، نپذیرند و تا بطالن آن عالمانه باشد. 

فی چیزی را که به عنوان امری علمی ثابت نشده است، نپذیرید و تا بطالن آن عالمانه ثابت نشده است، ن

                                                             
 10ی  ی ملک، آیه . سوره3
 37ی  ی ق، آیه . سوره4
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. پس اینان باید بتوانند 5«از چیزی که بدان علم نداری، پیروی نکن»فرماید:  نکنید. قرآن به خواص می

 (.Javadi Amoli, 2010)شان دلیل حقانیت و نافعیت بیاورند و برای نکولشان دلیل بطالن  برای قبول

های گوناگون است که اگر اولیای منزل و مدرسه  جامعه به خصوص نسل نو و کودکان، قابل صورت       2-2-2

ها اهریمن  شود، در غیر این صورت دیگری از آن هنرمندی کنند و آن را به عقل و عدل بیارایند، زیبا می

شوید که آن جا عالمی ی )ع( نقل شده است که برای انتخاب مکان زندگی ابتدا جویا  سازد. از ائمه می

 (.Javadi Amoli, 2010ی کودکانتان را بر عهده گیرد یا نه ) هست که رهبری فکر و انگیزه

  2-2-3

4-2-2 شناسی انتخاب مبانی روان 

ریزی کرد و  را پایه 7ی انتخاب با گسترش کار خود یعنی کنترل درمانی نظریه 1998، در سال 6گالسر      2-2-5

گیرد.  در آن بر پنج نیاز اساسی انسان تأکید کرده است که انگیزش تمام رفتارهای انسان از آن نشأت می

(. (Razi Moradi, Etemadi & NaimAbadi, 2010شمول و همخوان با هم است  این نیازها درونی، جهان

ی  تعلق خاطر، قدرت، آزادی و تفریح. در نظریهاند از: بقا، عشق و  طبق نظر گالسر این پنج نیاز عبارت

ی  ویژه« دنیای کیفی»شویم تا از طریق بنیان نهادن  انتخاب، اعتقاد بر این است که ما برانگیخته می

های ما  های مورد عالقه، عقاید و خواسته ی انسان نیازهای خود را ارضا کنیم. دنیای کیفی در برگیرنده

ها هدفمند  زند و معموالً این انجام دادن م آن رفتارهایی که از ما سر میاست. انجام دادن، یعنی تما

ای بین آن چه که به دست آوردیم و آن چه که  باشد. در هر صورت، وقتی تفاوت ادراک شده می

های خود  تر شدن به ارضاء نیازها و رسیدن به خواسته کنیم تا با نزدیک خواهیم وجود داشت، تالش می می

 (. Trigonaki, 2002ی را به حداقل برسانیم یا حذف کنیم )این ناکام

هایی  دهد چرا و چگونه انتخاب شناسی کنترل درونی است. این نظریه توضیح می ی انتخاب، روان نظریه       2-2-6

(. به نظر گالسر، تمام اعمال و افکار خود را Glasser, 1998کنند ) مان را تعیین می داریم که مسیر زندگی

کنیم.  ای از فیزیولوژی خود را انتخاب می یرمستقیم و تقریباً تمام احساسات و حتی بخش عمدهبه شکل غ

 Razi Moradi etکنیم، بر زندگی خود کنترل داریم  گوید ما بیش از آن چه تصور می ی انتخاب می نظریه

al, 2010)ی اطرافشان به ذخائر پایانی دارند، برای کنار آمدن با خودشان و دنیا ها نیازهای بی (. انسان

های درمانگران  رفتاری وسیعی نیاز دارند. روش مبتنی بر واقعیت درمانی گالسر یکی از جدیدترین تالش

برای توصیف انسان، تعیین قوانین رفتاری، چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب 

                                                             
 36ی  ی اسراء، آیه . سوره5
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ی صحیح تعلیم و  ها و تدوین شیوه نی آ شود. این نوع درمان در تمام موضوعات و مسائل مورد عالقه می

 (.Amiri, 2006شود ) تربیت استفاده می

ها در ادراک واقعیت، به دنیای مهم و خاص  : بخش قابل توجهی از تفاوت آدمدنیای کیفی و تصویرهای واقعیت (1

  را در حافظه گردد. این دنیای کوچک شخصی که هر کس اندکی پس از تولدش آن ها که دنیای کیفی نام دارد، برمی آن

ها  کند، از گروه کوچکی از عکس دهد و گاهی دوباره آن را خلق می کند و در طول زندگی به خلق آن ادامه می خلق می

کشند:  ها سه چیز را به تصویر می دهند. این عکس تشکیل شده است که بهترین راه ارضای نیازهای اساسی را تشکیل می

ها یا  ها هستیم، چیزهایی که بیش از چیزهای دیگر خواهان داشتن آن بودن با آن هایی که بیش از دیگران خواهان آدم

 (.Glasser, 2004های عقیدتی که بر بخش اعظم رفتار ما حاکم هستند ) ها هستیم، عقاید یا نظام کردن آن  تجربه
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امتحان کنید که بهتر کنار آمدن ی انتخاب  کند، تغییر را به صورت سیستم نظریه ی انتخاب توصیه می گالسر در نظریه      2-2-7

خواهیم در خط صاف پیشرفت انسانی جهشی ایجاد کنیم و آن را به سوی باال  دهد و اگر می با یکدیگر را به همه یاد می

ی  سوق دهیم، باید سراغ پیشگیری برویم که عبارت است از کنار گذاشتن کنترل بیرونی و رو آوردن به سیستم نظریه

هایی که در  ی پیشگیری از شکست است نه اصالح آدم تر از دادن انگیزه آموزی انگیزش ندارد، مهم دانش انتخاب. زمانی که

شود که بتوانیم آن را بهبود بخشیم  (. یادگیری هر چیزی وقتی مهیج میGlasser, 2004حال شکست خوردن هستند )

ها یاد داده است از دانش  ن است که آن معلم به آن، منظورشان ای«معلم بسیار خوبی داریم»گویند  آموزان می وقتی دانش

خود استفاده کنند و آن را بهبود بخشند نه این که آن را فقط فراگیرند. به همین دلیل است که بهترین معلمان، متفکرین 

دید و آموزان حاضر در مدارس عمل ج خواهند فکر کنند. فکر کردن برای بیشتر دانش آموزان می ها از دانش هستند. آن

کنند. یکی از  گذارند و فکر می شوند به این معلمان احترام می ها متوجه مفید بودنش می دشواری است. ولی وقتی آن

ها  آموزان پرورش دهیم نه این که این عشق را در آن اهداف مهم تعلیم و تربیت این است که عشق به یادگیری را در دانش

 (.Glasser, 1998از بین ببریم )

دانیم چگونه به یکدیگر کنار بیاییم و چون این  کند و ما نمی شناسی فعلی ما را از یکدیگر جدا می چنین، وی روان هم        2-2-8

گذارد. فرض عملیاتی  شناسی کنترل بیرونی می شناسی را روان کند. وی، این روان شناسی جهانی روابط را تخریب می روان

گوییم  خطاکار را تنبیه کنی کاری را انجام خواهند داد که ما می  اگر آدم شناسی کنترل بیرونی آن است که ی روان ساده

ها آن  ها پاداش دهید، کار مورد نظر ما را ادامه خواهند داد. استفاده از زور برای رسیدن به خواسته درست است و اگر به آن

ی  کنیم. بنابراین، نظریه آن استفاده می گونه فکری از هیچ پنداریم و بی ی طوالنی دارد که آن را بدیهی می قدر سابقه

هایی که مسیر زندگی ما  دهد که ما چگونه و چرا انتخاب شناسی کنترل درونی ماست. این نظریه، توضیح می انتخاب روان

ی انتخاب به دنبال تبدیل درک متعارف کنونی به یک درک متعارف جدید است   کنیم. نظریه کنند، انتخاب می می را تعیین

(Glasser, 1998.) 

  2-2-9

10-2-2 امیال و اراده در کودک 

چنین توانایی مقاومت در مقابل امیال و انتخاب است که این دو جنبه در دوران کودکی به  اراده دارای وجهی شناختی و هم      2-2-11

ردار چنین گزینش یا طرد امیال برخو اند و کودک از توان شناختی کافی جهت بازشناسی امیال و هم ی حداقلی نرسیده درجه

مرز بین میل و اراده در دوران کودکی مشخص نیست و اراده در دوران کودکی همان امیال شدید است، چرا »نیست. از این رو، 

 (.Bagheri, 2012« )هاست که اراده و انتخاب، توانمندی در بازشناسی امیال و جدا شدن از آن

فولیت فرد است. چنان که قرآن کریم، کودک را تا قبل از بلوغ طفل ی ط عالوه براین، دوران کودکی از نظر اسالم دوره           2-2-12

 59ی  کند که با نظر به آیه کند، اما به محض آن که به سن بلوغ رسید، خداوند به او امر می و تکلیفی بر او بار نمی 8نامد می

غ را صاحب اراده انجام عمل دانسته است ی نور برای ورود به حریم والدین اجازه بگیرد. بدین معنی که خداوند انسان بال سوره

                                                             
 59ی  ی نور، آیه سوره. 8
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ی مستقل و نافذ به  کند و او را صاحب اراده که توانایی کنترل اعمال خود را دارد، در حالی که چنین امری را بر طفل بار نمی

ارد، تکلیف آورد. در واقع، خداوند با توجه به وسع کودک سخن گفته و کودک را به چیزی که توانایی انجام آن را ند حساب نمی

نکرده است؛ زیرا با نظر به وسع کودک سخن گفته و کودک را به چیزی که توانایی انجام آن را ندارد، تکلیف نکرده است؛ زیرا 

چون کودک به  رسد از این رو، به نظر می (.Bagheri, 2009شوند ) های مختلف افراد است که تکالیف تنظیم می با نظر به وسع

رادی و اختیاری از وضعیت مناسبی برای مکلف شدن برخوردار نیست، خداوند از او به عنوان طفل یاد لحاظ عقالنی و سپس ا

 پذیری او را تا زمان بلوغ به تأخیر انداخته است.  کرده و تکلیف

ی نائل ی ضعیف کودک برا تواند به عنوان دورانی مقدماتی جهت کنترل امیال و تقویت اراده بنابراین، دوران کودکی می       2-2-13

زند، در نظر گرفته شود. کودک دارای  کند و هویت نهایی خویش را رقم می ی خود عمل می شدن به انسانی عامل که با اراده

ی وسع علمی و عملی کودک و توأم با امیالش و  امیال فعال و ارادب است که به صورت ناب در وجود او حضور ندارد و به اندازه

 Azadmanesh et)کند تا در ادامه در دوران بزرگسالی موجودیت ناب و خالص پیدا کند  نقش می به صورت در هم تنیده ایفای

al, 2016.) 

  2-2-14

15-2-2 نتیجه 

گردد.  گری انسان حاصل می خداوند به عنوان مبدأ هستی هدف خلقت را ربوبی شدن انسان قرار داده و این مهم با انتخاب      2-2-16

گر مسیر خود باشد و برای غنای این مسیر، خداوند  ی خداوند بر این قرار گرفته است که انسان، انتخاب مشیت و اراده

اند و این از گفتگوهای مربیان الهی  گر بودن انسان آیات بسیاری در قرآن مؤید انتخابفرستادگانی پیش پای او قرار داده است. 

کند، قابل برداشت است. اما او برای انتخاب کردن،  ها از انسان و اعمال او یاد می در قرآن با انسان یا از آیاتی که خداوند در آن

کند. مربی با در نظر گرفتن جایگاه حقیقی خود  ن مسیر همراهی میخواهد و مربی الهی او را در ای دلیل و آگاهی و انگیزه می

ی پروردگار  در رابطه با متربی که جایگاه بسترسازی برای ربوبی شدن وی است، با باور به این مبنا که مربی اصلی ذات یگانه

 های او فراهم کند.  کند تا بستری مناسب برای انتخاب است، متربی را حمایت می

شود و این موهبت الهی را  گری انسان از او سلب نمی خلقت بر این اصل استوار است که در هر شرایطی انتخاب اساس       2-2-17

توان از او گرفت. تنها کار مربی، بسترسازی برای این است که او انتخابی آگاهانه داشته باشد. مربی با این باور که او فقط  نمی

شود، از  ی اصلی با خداست و با توجه به این که انتخاب آگاهانه با انگیزه آغاز میگر های متربی است و مربی بسترساز انتخاب

وگو کردن است. پذیرش، دعوت به  ترین اصل مربی در این میان گفت کند. مهم هایی برای حمایت او استفاده می اصول و روش

گیرند. مربی همنوا نیز با باور  ده قرار میبخشی همه و همه وجود دارند و هر کدام در جای خود مورد استفا تفکر و آگاهی

ی رشد فراهم نشده  گری خداوند در رأس هستی و یقین بر این که تا خواست کودک شکل نگیرد و مشتعل نشود، مقدمه مربی

وگو و آیینه شدن کودک را در فرآیند  است، با اصولی ابزاری مانند شنیدن باز، پذیرش، استفاده از فضای گروه و گفت

 کند.  رسازی برای انتخاب آگاهانه حمایت میبست
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توان تعریف کرد. یکی زمانی که به عنوان مربی توسط کودک پذیرفته و در واقع  اصل انتخاب را برای مربی به دو گونه می       2-2-18

کند. مربی  های اصیل حمایت می گری او را در مسیر انتخاب شود و دیگری زمانی که پس از آغاز مربی از جانب او انتخاب می

 دهد:  ای انجام می بسترساز انتخاب آگاهانه برای کودک است و این کار را با الگویی سه گزینه

 کند تا برای موضوع مورد نظر برای کودک ارزشمند شود تا بتواند آن را انتخاب کند. ارزش: مربی کاری می .1

 کند تا کودک ضرورت انتخاب موضوع یا مسیر موردنظر مربی را خودش کشف کند.  ضرورت: مربی کاری می .2

 کند تا او برای انتخاب موضوع یا مسیر مورد نظر احساس توانمندی کند.  توانمندی: مربی کودک را حمایت می .3

لوم برسد، انتخاب صورتی بر مبنای این الگو، در هر انتخابی اگر جمع این سه گزینه به حدی مع       2-2-19

ی آن است. نقشی که  کننده گیرد. حدی که خود فرد با توجه به خصوصیات فردی و محیطی تعیین می

کند، ایجاد تعادل بین این سه گزینه است. مربی با توجه به شناختی که نسبت  مربی در این میان ایفا می

 کند.  د انتخاب شدن توسط او بسترسازی میبه متربی خود دارد، برای رساندن جمع این سه گزینه به ح

رود. اول این که مربی کودک را  فرآیند بسترسازی انتخاب آگاهانه توسط مربی در دو بخش پیش می       2-2-20

کند تا خاستگاه هر انتخابش را دریابد. بدین معنی که ببیند برای چه دست به چنین انتخابی  حمایت می

شود؟ از یک خاطره، یک تجربه، یک رقابت، یک  و از کجا ناشی میزده است و این انتخاب از چه چیزی 

هایی  ی انتخاب خواست عمیق دیگر که کودک هنوز آن را نشناخته یا موارد دیگر. او با به میان آوردن دایره

کند. قدم دوم در این فرآیند، حمایت کودک توسط  توانست بکند، او را طی این فرآیند حمایت می که می

کند، چه کرده است و باعث  برای این که او دریابد که انتخابش با زندگی او و روندی که طی می مربی است

آورد  و عامل اتفاقات مثبت یا منفی برای او شده است؟ او این کار را با کمک گرفتن از نظام هزینه و دست

انتخابش را ببیند و آوردهای  ها و دست کند تا هزینه دهد و کودک را حمایت می برای کودک انجام می

آگاهانه دست به انتخاب بزند. اصل اساسی در ارتباط مربی با متربی این است که تحت هر شرایطی انتخاب 

ی خود اوست. مربی، با کمک گرفتن از  شود و مسئولیت انتخاب هر کس برعهده متربی از او سلب نمی

های آگاهانه  ربی را در بسترسازی برای انتخابوگو نام نهاد، مت توان به نحوی گفت هایی که همه را می روش

 کند.  حمایت می

  2-2-21

 References 2-2-22

Amiri, M. (2006). The effectiveness of group counseling based on Glasser's Choice Theory on the academic 

achievement of girls in secondary Region 5 Education in Tehran. Master's Thesis Psychology, Tehran 

University. 

Azadmanesh, S., Sajadieh, N., & Bagheri Noaparast, K. (2016). The explanation of the nature of childhood from 

the perspective of Islamic theory of action. Journal of Foundations of Education, 6(1), 83-103. (In 

Persian). 

Bagheri, N. K. H. (2009). A Review to Islamic Education. Tehran: Madrese. (In Persian). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

11 

Bagheri, N. K. H. (2010). An introduction to the philosophy of education of the Islamic republic of Iran: Aims, 

foundation & Principle. Tehran: Elmi Farhangi. (In Persian). 

Bagheri, N. K. H. (2011). The Nature of Religious science. Tehran: institute of press and publications. (In 

Persian). 

Bagheri, N. K. H. (2012). Islamic Education; a theoretical framework and its application. Tehran: Board of 

Supporting Forums of Theorization, Criticism and Debate. (In Persian). 

Beheshti, M., Faqihi, A. N., & Abuja'afari, M. (2001). Theories of Muslim scientists in education and its 

principles. Tehran: The Research Institute of Hawza and Universtiy and SAMT Publication. (In Persian). 

Dehkhoda, A. (1958). Dictionary of Dehkhoda. Tehran: University of Tehran Press. (In Persian). 

Ghorshi, A. (1973). Ghamoos Qur’an. Tehran: Darolkotobe Eslami. (In Arabic). 

Glasser, W. (1998). Choice theory. New York: harper Collins. 

Glasser, W. (2004). A new vision for counseling. The Family Journal, 12(4), 339-351. 

Javadi Amoli, A. (2010). Method's Prophet in the Qur'an. Qom: Asra Publications. (In Persian). 

Kaul, V. (2012). Curriculum of education in preschool. Tehran: Samt. (In Persian). 

Khavas, A., Hoseini ghal’aBahman, A., Dabiri, A., Sharifi, A. H., Pakpoor, A., & Islami, M. T. (2009). Ethics: 

with special considerations of education. Qom: Ma’aref Publications. (In Persian). 

L. Gutek, G. (2009). Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Tehran: Samt Publications. (In 

Persian).   

Musavi Hamedani, M. B. (1995). Translation of Al-Mizan. Qom: Islamic Publications Society of Seminary 

Teachers of Qom. (In Persian). 

Razi Moradi, M., Etemadi, A., & NaimAbadi, E. (2010). The effectiveness of group counseling based on 

Glasser's Choice Theory victim of bullying to enhance students' ability to deal with bullying behavior. 

Journal of Psychological studies, 4(4), 12-38. 

Rousseau, J. J. (1969). Emil. Tehran: Sahamichehr. (In Persian). 

Salehi, A., & Mehrabian, Z. (2008). A comparative study of Islamic hematology and existentialistic 

humanology. Quarterly Journal of Islamic Education, 3(7), 139-160. (In Persian). 

Shariatmadari, A. (2008). Principles and philosophy of education. Tehran: Amir Kabir Publications. (In 

Persian). 

Soleymani, F. (2005). A survey of human will from the Islamic theologians and philosophers view. Avecinnian 

Philosophy, 9(30 & 31), 54-77. (In Persian). 

Trigonaki, N. (2002). Parents of children with autism and five basic needs. International Journal of Reality 

Therapy, 2, 102-112. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

12 

  

The role of the players in the transfer of the right choices based on the Quran in children 

 

Abstract 

 

     Subject to study the role of the players in the transfer of the right choices based on the 

Quran in children. This research is based on two important principles. Hence, the Quran is to 

respond to questions of source selection, and second, that the Purchaser according to Imam 

Ali science and practice are associated with each other and within the limits of what is 

necessary, be performed. Due to the fact that childhood is an important period for the 

formation of a child's character and personality cornerstone principles are established in 

childhood, so given the time and the coach that the child is properly founded choices and 

Cause children of this God-given gift of all time is just right to grow and their lives, they can 

be very important. Only coach to providing for this is that he informed choice. 

Communication is established between trainer and trainee, trainee instructor can be effective 

on options and choices to support and guide him to take steps in the right direction. Gifts 

dialogue coach selectivity of the human hearing, acceptance, discussion, bringing analogy, 

covers an invitation to reflection and awareness. Coach, with the help of methods that can be 

called such talks, the leaner in infrastructure to support informed choices. 

Keywords: coaches, the correct choice, Quran, childhood, selectivity man 
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