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از  برخورداری  شرط  به  نویسندگان،  همه  مقاالت   .3
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امـام خـمـینـی؟ق؟:
بــه فرهنــگ غنــی ایــران اســامی تکیــه کنیــد و مطمئن باشــید که 
پیــروزی از آن شماســت. فرزنــدان عزیزتــان را در ســر کاس هــا 
بــه صورتــی تربیــت نماییــد کــه وقتــی فــارغ التحصیــل می شــوند 
ــا تمــام وجــود  جوانــان برومنــدی تحویــل جامعــه گردنــد، کــه ب
کــه آنچــه بدبختــی داشــتند از ابرقدرت هــای  معتقــد باشــند 

ــت. ــی اس ــرق زدگی و غرب زدگ ــرب و ش ــرق و غ ش
)صحیفه امام،ج17، ص2(

امـام خـامـنه ای؟ظفح؟:
یــم طاغــوت بــه آمریــکا و فســاد  طمــع ورزی آمریــکا، وابســتگی رژ
ــرت امــام بزرگــوار و  آن دســتگاه، ایســتادگی ایمــاِن متکــی بــه بصی
مــردم، حضــور نســل جــوان، شــجاعت و جســارت نســل جــوان 
ــه و چهــره ی آرایــش کــرده و بــزك کــرده ی  انقابــی در مقابــل هیمن
آمریــکا؛ اینهــا همــه در دل کلمــه ی ســیزده آبــان اســت. پــس ســیزده 

آبــان یــك حــرف کوچکــی نیســت.
 )1۳۸۹/۰۸/12(
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ایثارگر  

تنهــا  و  اســت  اخالقــی  زیبــای  جلوه هــای  باشــکوه ترین  از   1، ایثــار

ک بــه ایــن قلــۀ شــامخ صعــود می کننــد؛ صعــودی کــه  انســان های پــا

ــود  ــن صع ــل ای ــکان. عوام ــان و م ــه زم ــد ن ــال می شناس ــن و س ــه س ن

نیــز در افــراد مختلــف، متفــاوت اســت؛ برخــی بــا عمــری عبــادت، 

ک مــادر و نــان حــالل  تهّجــد و مبــارزه بــا نفــس و بعضــی بــا شــیر پــا

ــه را می یابنــد. ــه ایــن قل ، توفیــق صعــود ب ــدر پ

می خواهد  انسان  وجودی  درخت  که  لحظه ای  نماند  گفته  نا

نفس و  عقل  میان  مبارزه ای  انسان،  درون  دهد،  ثمر  را  ایثار   میوۀ 

است«.  آن  مانند  و  داشتن  مقدم  خویش  بر  را  دیگران  »برگزیدن،   معنای  به  ایثار   .1
تهران،  دانشگاه  چاپ  و  انتشارات  مؤسسه  دهخدا،  كبر  علی ا دهخدا،  )لغتنامه 

تهران، 1379ش، ج 8،  واژه ایثار.(
فرد  خود  كه  چیزی  مورد  در  كسی  به  »بخشش  از:  است  عبارت  اصطالح  در  ایثار 
به آن نیاز دارد«. )جامع السعادات، مالمهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سید محمد 

كالنتر، مؤسسه األعلمی للمطبوعات بیروت، ج 2، ص 122.(

؟ب؟
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ی  درمی گیرد که جنگ آوران فراوانی را بر زمین زده و عابدان بی شمار

را به قهقرا کشانده است؛ اما جوانانی گمراه را سر به راه، و کودکانی 

را یک شبه بزرگی بخشیده. 

، بیش تــر از دیگــران  در ایــن میــدان، مبــارزۀ نوجوانــان ایــن مســیر

خودنمایــی می کنــد؛ چــه آن نوجوانــی کــه در کربــال بــرای ایثــار جانش 

 ِمــَن الَعَســل« گفــت و هنــوز کالمــش آتــش بــر 
َ

در راه والیــت، »أحــی

قلــب کربالیی هــا می انــدازد و چــه آن نوجوانــی کــه بــا بــذل جــان در 

متوقــف کــردن تانــک دشــمن ) بــرای این کــه دیرتــر بــه شــهر برســند(، 

رهبــرِ رهبــر کبیــر انقــالب؟حر؟ می شــود1 و چــه آن نوجوانــی کــه بــا ایثــار 

خــود جــان دو زن را از خطــر ســوختگی نجــات می دهــد و خــود را 
فــدا می کنــد و الگــوی نســل جــوان و نوجــوان کشــور می گــردد.2

در ایــن زمــان کــه دشــمن آواز سرمســتی از نفــوذ فرهنگی ســر می دهد 

بــا اســم هایی شــبیه نســل  و  بــه بهانه هــای مختلــف  و خودی هــا 

طفل  آن  ما  »رهبر  فرمودند:  فهمیده  محمدحسین  شهادت  از  پس  خمینی؟حر؟  امام   .1
ما  قلم  و  صدها     زبان  از  ارزشش  كه  خود  كوچک  قلب  با  كه  است  ساله ای  دوازده 
بزرگ تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم     نمود و خود 
نیز شربت شهادت نوشید« . )صحیفه امام، سید روح اهلل موسوی خمینی، مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟، تهران، چاپ سوم، 1379ش، ج1۴، ص 73.(
2. تقریظ رهبر معظم انقالب؟ظفح؟ بر قرآنی كه به خانوادۀ شهید علی لندی اهدا كردند، 
ح است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. اهدا به خانوادۀ گرامی و صبور نوجوان  بدین شر
كار علی لندی كه توانست خود را در جایگاه الگوی جوانان و نواجوانان  شجاع و فدا

نسل نو به همه نشان دهد. رحمت خدا بر او و بر پدر و مادر و دیگر كسانش!«
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ی،  ازدســت رفته، نســل مجــاز

یالهــای دهــه هشــتادی و  گودز

نــودی و ماننــد آن بــه جوانــان 

می تازنــد،  امــروز  نوجوانــان  و 

»شــهید علــی لنــدی« بــا از خــود گذشــتگی و نجــات جــان دیگــران، 

نشــان داد مســیر کربالیی شــدن -راهــی کــه قاســم بــن الحســن؟امهع؟ 

نشــان داده اســت و محمدحســین فهمیده هــا و بهنــام محمدی هــا 

ی نوجوانــاِن ایــن مــرز وبــوم باز اســت. آن را طــی کرده انــد- هنــوز بــه رو

معرفت  قله های  فتح  برای  که  است  نسلی   ، امروز نوجوان  نسل 

مربیان  گر  ا که  نسلی  دارد؛  باالیی  آمادگی  جانبه  همه  پیشرفت  و 

کنار آن ها باشند، برای رسیدن به اهداف بیانیۀ  کاردان و دل سوز 

گام دوم انقالب آمادگی دارند.

در مجلــۀ ســفیر امیــن ســعی بــرآن اســت کــه ایــن دغدغــه بــه مرحلــۀ 

غــان عزیــزی کــه بــا روحیــۀ 
ّ
عمــل برســد و بــا کمــک تمــام مربیــان و مبل

جهــادی در ایــن عرصــه می کوشــند، نیروهایــی بــرای فــردای انقــالب 

تربیــت شــوند کــه بــرای توصیــف آن هــا از کلماتــی همچــون بصیــر و 

انقالبــی، جهــادی و ایثارگــر اســتفاده شــود.

محمد زنگوئی





  ویژگی	ها	و	نیاز	های	دانش	آموزان	ویژگی	ها	و	نیاز	های	دانش	آموزان	

کرامتطلبی  

و  »هویت طلبـی«  »اسـتقالل طلبی«،  ویژگی هـای  بـه  گذشـته  مقـاالت  در 

»گروه گرایـی« دانش آمـوزان نوجـوان اشـاره شـد. در ایـن شـماره بـه یکـی دیگر از 

یـم. ویژگی هـا و نیازهـای دانش آمـوزاِن نوجـوان به نـام »کرامت طلبـی« می پرداز

مفهومکرامتنفس  

ی انســان از  کــه به معنــای برخــوردار کرامــت، صفتــی در ذات انســان اســت 

ی گزیدن  اعتالی روحی و تمایل او به امور ارزشــمند و شــریف و انزجار و دور
ی از امــور پســت و حقیــر اســت.1  و

11. ر.ک: كرامت نفس و عزت نفس از منظر قرآن و سنت و آثار و پیامدهای آن، اعظم بابائی زو، 
.1391/01/23

موضوع اصلی: ویژگی ها ونیازهای نوجوانان 

موضوع فرعی: کرامت طلبی نوجوانان و شیوه تعامل با آن 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

سید محمد حسین تقوی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه 
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دانش افزایی

در حقیقت دو معنا در لفظ »کرامت« نهفته است:

1  منزه بودن از پستی و فرومایگی؛

ی. 2  آراسته بودن روح انسان به صفت بزرگوار

منشأکرامتانسان  

انسـان  خلقـت  می گیـرد.  سرچشـمه  الهـی اش  فطـرت  از  انسـان  کرامـت 

به گونـه ای اسـت کـه کرامـت در ذات او نهفتـه اسـت؛ چنان کـه قـرآن کریـم در 

َدَم<؛ »مـا فرزنـدان 
آ
� �ي �نِ

َ �ب ا ْم�نَ ْدَكّرَ �قَ
َ
ل >َو آیـه 70 سـورۀ مبارکـۀ اسـراء می فرمایـد: 

بیـان  آیـه،  »مـراد  می نویسـد:  طباطبایـی؟حر؟  عالمـه  بخشـیدیم«.  کرامـت  را  آدم 

حـال جنـس بشـر اسـت و مقصـود از تکریم، اختصـاص دادن و شـرافت دادن 

کلیـه  کـه در دیگـران نباشـد«.1 بنابرایـن از نظـر قـرآن  بـه خصوصیتـی اسـت 

انسـان ها از یـک کرامـت ذاتـی برخوردارنـد که در نوع خلقت آن هـا وجود دارد.

گــر تقویــت  »کرامــت نفــس«، اهمیــت فراوانــی در رفتارهــای نوجــوان دارد کــه ا

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  چنان کــه  بــود؛  خواهــد  مثبــت  رفتارهــای  منشــأ  شــود، 

ــِه َشــهَوُتُه؛2 هرکــس بــراى خــودش  ی
َ
یــهِ  َنفُســُه  هاَنــت َعل

َ
فرمودنــد: »َمــن  َكُرَمــت  َعل

مقابــل،  در  می شــود«.  بی مقــدار  و  خــوار  او  نــزد  شــهوتش  باشــد،  قائــل  ارزش 

ترجمــه محمدباقــر موســوی همدانــی، دفتــر  المیــزان، محمدحســین طباطبایــی؟حر؟،  تفســیر   .11
ص26۴. ج15،  137۴ش،  قــم،  مدرســین،  جامعــه  بــه  وابســته  اســالمی  انتشــارات 

2. نهج البالغه، محمد دشتی، انتشارات تشیع، قم، چاپ سوم، 1386ش، حكمت۴۴.
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امــام  باشــد؛ چنان کــه  نامناســب  رفتارهــای  نفــس، می توانــد منشــأ  ذلــت 

ُه؛1  کســی کــه نــزد  َمــْن َشــّرَ
ْ
ْیــِه َنْفُســُه َفــا َتأ

َ
هــادی؟ع؟ می فرماینــد: »َمــْن هاَنــْت َعل

خــودش احســاس خــواری کنــد از شــر او ایمــن مبــاش«.

عواملتضعیفکنندهکرامتنفسنوجوان  

1. تربیت نامناسب خانواده 
گاهــی احســاس کم ارزشــی، از توجــه بیــش از انــدازه خانــواده به وجــود می آیــد؛ 

بدیــن معنــی کــه نوجــوان، کودکــی خــود را در نــاز و نعمــت پشت ســر گذاشــته 

و هیــچ مســئولیتی را تمریــن نکــرده اســت و بنابرایــن در ســن نوجوانــی از 

برخــی  برنمی آیــد، احســاس بی کفایتــی می کنــد.  او  از  ی  کار این کــه هیــچ 

والدیــن -به ویــژه مــادران- بــه اســم محبت کــردن، بــه فرزنــد خــود اجــازه هیــچ 

کرده انــد؛  ی را ســیراب از محبــت  کــه و ی نمی دهنــد و فکــر می کننــد  کار

درحالی کــه ایــن محبــت بی جــا آســیب های جبران ناپذیــری بــه کــودک وارد 

می کنــد و نوجوانــی او را در معــرض خطــر جــدی قــرار می دهــد.

و  تحـــقیر  از  ناشــی  بــــی کـفایتی،  و  کـــم ارزشی  احـســاس  این  نیـــــز  گـاهی 

سر کوفت زدن های پی درپی در خانواده در دوران کودکی است2.

1. تحف العقول، حسن بن شعبه حرانی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1۴0۴ق، ص۴83.
ــا ســالمت روانــی دانش آمــوزان، تقــی ابوطالبــی  2. ر.ک: رابطــه شــیوه فرزند پــروری و عــزت نفــس ب

احمــدی، فصلنامــه خانــواده و پژوهــش، شــماره 16، 1392/2/3.
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2. رویکردهای نامناسب در سیستم آموزش وپرورش 
کــه دانش آمــوز یــاد  کنونــی اغلــب به گونــه ای اســت  نظــام آموزش وپــرورش 

بــا مشــکالت زندگــی مواجــه شــود و تمایــالت نفســانی  نمی گیــرد چگونــه 

ازایــن رو در  کنــد؛  آن هــا مبــارزه  بــا  باشــد  بــدارد و حاضــر  را دشــمن  خــود 

ــاس  ــش احس ــب کاه ــر موج ــن ام ــازد و ای ــود را می ب ــکالت، خ ــا مش ــه ب مقابل

کرامــت نفــس در او می شــود؛ هم چنیــن ایــن  خودارزشــمندی و تضعیــف 

ــا برخــورد نامناســب بعضــی معلمــان و وجــود تبعیــض در  مســأله می توانــد ب

مدرســه یــا برچســب ها و لقب هــای نامناســب تشــدید شــود و حتــی می توانــد 
باعــث تشــدید ذلــت نفــس در دانش آمــوز گــردد. 1

3. مقایسه خود با دیگران 
یکی دیگر از عواملی که موجب تضعیف کرامت نفس در نوجوانان می شود، 

مقایسه هاست که معمواًل در خانواده و مدرسه صورت می گیرد. 

ســایر  بــا  یــا  یکدیگــر  بــا  را  خــود  فرزنــدان  به طوردائــم  والدیــن  از  برخــی 

فرزنــدان فامیــل مقایســه می کننــد و توانایی هــای دیگــران را بــه رخ آن هــا 

می کشــند. در ایــن شــرایط، تفّکــری کــه در ذهــن فــرد ایجــاد می شــود ایــن 

)نسخه  معنوی  بیان  پناهیان،  علیرضا  تمایالت،  مدیریت  محوریت  با  تربیت  و  تعلیم  نظام   .1
 http://panahian.ir/post/4745 :دیجیتال(، 1397، ص۴، لینک دانلود
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کــه »مــن خــوب نیســتم، خواهــرم خــوب اســت« یــا »پســرخاله ام  اســت 
خــوب اســت و مــن بــد هســتم«.1

نوجــوان نیــز همــواره در پنــدار خویــش خــود را بــا دیگــر دانش آمــوزان مقایســه 

می کنــد؛ چــه در قیافــه و هیــکل و چــه در ســایر ویژگی ها و اوصــاف مانند فقر 

ــد  ... . همــه ایــن مــوارد می توان ــزان هــوش و ی، می ــروت، ســالمتی و بیمــار و ث

احســاس خودارزشــمندی را در نوجــوان کاهــش  دهــد. 

گاهــی می توانــد توســط رســانه های خارجــی یــا احیانــًا داخلــی  ایــن مقایســه 

اعمــال شــود و نوجــوان ایرانــی بــا ســایر نوجوان هــا مقایســه شــوند و احســاس 

حقــارت و روحیــه خودکم بینــی و بی کفایتــی در وجــود آنــان القــاء و تقویت گردد.

توصیههایکاربردی  

َدم<، تمامــی دانش آمــوزان از کرامــت 
آ
� �ي �نِ

َ ا�ب ْم�نَ ْدَكّرَ �قَ
َ
ــه >َول 1  براســاس آی

ذاتــی برخــوردار هســتند و درنتیجــه مربــی بایــد ایــن موهبــت را تقویــت 

کنــد و عوامــل تضعیــف آن را کاهــش دهــد.

، نقـص عضو و معلولیت، شکسـت های زندگی  2  عواملـی هم چـون فقـر

کرامـت  ... نیـز می توانـد در ایجـاد احسـاس بی کفایتـی و تضعیـف  و

1 .ر.ک: مشكالت روانی و رفتاری دانش آموزان شناسایی و مداخله، شهرام محمدخانی و ناهید 
ابراهیم زاده، ورای دانش، تهران، چاپ دوم، 1392ش، بخش هفتم: مشكالت درون فردی.
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نفـس، نقـش داشـته باشـد. مربـی بایـد مهارت هـای کرامت بخشـی را 

بـا وجـود ایـن عوامـل، اعمـال کنـد؛ ماننـد این کـه فقـر و معلولیـت او را 

فرصتـی بـرای شـکوفایی اسـتعدادها و رشـد قابلیت هایـش القـاء کنـد.

3  ســعی کنیــم هرکــدام از نوجوانــان احســاس کنند در یــک ویژگی، ممتاز 

نماییــم.  تقویــت  آن هــا  در  را  خودارزشــمندی  احســاس  و  هســتند 

ایــن امتیــاز می توانــد در حیطــه هنــری، ورزشــی، علمــی، اطالعــات 

عمومــی یــا حتــی داشــتن نــام خــوب باشــد. رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: 

ــِة؛1 مــردم ماننــد معــادن طــا و 
َ

ِفّض
ْ
َهــب َو ال

َ
لّنــاُس معــاِدُن َكَمعــاِدِن الّذ

َ
»ا

نقــره هســتند«، یعنــی همــه مــردم، از نوعــی ارزشــمندی را برخوردارنــد.

مشــورت  کنیــم.  مشــورت  طلــب  آن هــا  از  مختلــف  زمینه هــای  در    4

ــرای مــا ارزشــمند هســتی و مــا بــه نظــرات و تفکــر  ــو ب خواهــی یعنــی ت

تــو احتــرام قائــل هســتیم. مشــورت گیری می توانــد در تقویــت اعتمــاد 

بــه نفــس آن هــا نقــش مهمــی ایفــا کنــد2.

1. الكافــی، محمدبــن یعقــوب كلینــی، دارالكتــب االســالمیه، تهــران، چــاپ چهــارم، 1۴07ق، ج8، 
ص177؛ مــن الیحضــره الفقیــه، شــیخ صــدوق، جامعــه مدرســین، قــم، چــاپ اول، 1۴13ق، 
ج۴، ص380؛ بحاراالنــوار، محمدباقــر مجلســی، مؤسســه الوفــاء، بیــروت، چــاپ دوم، 1۴03ق، 

ص121. ج6۴، 
2 .پانــزده اصــل ارتباطــی والدیــن بــا نوجوانــان، مصاحبــه پژوهشــی، مرتضــی ركــن آبــادی، پژوهــش 

 https://b2n.ir/k78749 :خبــری، معاونــت اجتماعــی صــدا و ســیما
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یس  کــردن،  تدر ماننــد:  کنیــم؛  فراهــم  آن هــا  بــرای  را  تشــویق  زمینــه   5

ســرگروهی، مدیریــت و مســئولیت هایی از ایــن قبیــل کــه تــوان انجــام 

آن را دارنــد.

گــر بنــای مقایســه  ی کــرده و ا ، خــوددار 6  از مقایســه نوجوانــان بــا یکدیگــر

گــر درزمینــه  یــم آن هــا را بــا خودشــان مقایســه کنیــم؛ ماننــد این کــه ا دار

معنــوی نقصــی دارنــد بــا توانمندی هــای علمــی و جســمی خوبــی کــه 

دارنــد مــورد مقایســه قــرار گیرنــد.

گــر  7  آن هــا را به صــورت مســتقیم مخاطــب قــرار ندهیــم؛ بــرای مثــال ا

ــن  ــم ای ــی می خواهی ــا ک ــم: »ت ــر زد، بگویی ــا س ــبی از آن ه ــار نامناس رفت

رفتارهــا را ادامــه دهیــم« نــه این کــه بگوییــم: »تــا کــی می خواهــی بــه 

ایــن رفتارهایــت ادامــه دهــی«.

کــه به دلیــل  8  بــه آن هــا برچســب نزنیــم و آن هــا را مســخره نکنیــم؛ چرا

تحــوالت روحــی و رشــد نامتــوازن جســمی کــه در ایــن دوران وجــود 

دارد ممکــن اســت دچــار اشــتباهاتی شــوند کــه باید مورد چشم پوشــی 

قرارگیــرد.

9  همــواره ســعی کنیــم توانمندی هــای آنــان را مدنظــر داشــته باشــیم و 

ــم. ی ــول دار ــا را قب ــال آن ه ــه درهرح ــم ک ــان دهی نش
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و  کنیــم  تلقــی  ارزش  بــا  آن هــا  نــزد  را  مشــکالت  در  ی کــردن  صبور   10

خودمــان الگــوی خوبــی برایشــان باشــیم تــا در کلمــات و حــاالت نیــز 

ایــن مســأله را به خوبــی نمایــان ببیننــد.

کاهــش حــس  کــه بعضــی عالیــق موجــب  یــاد بگیرنــد  آن هــا بایــد    11

کننــد.  چشم پوشــی  آن هــا  از  بایــد  و  می شــود  خودارزشــمندی 

ِ َدِنَیــٍة َو ِإْن َســاَقْتَك 
ّ

ْكــرِْم َنْفَســَك َعــْن ُكل
َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودنــد: »َو أ

ــْن   َتُك
َ
 َو ال

ً
ــَك ِعَوضــا ــْن َنْفِس  ِم

ُ
ــُذل ــا َتْب ــاَض ِبَ ــْن ُتْعَت

َ
ــَك ل ــِب َفِإّنَ َغاِئ  الّرَ

َ
ِإل

ــا[  ؛1 خــود را از هــر پســتی ]در طلــب دنی ً
ــّرا هَّلُل ُح

َ
ــَك ا

َ
ــْد َجَعل ــرَِك َو َق ــَد َغی َعْب

، اگرچــه آن پســت تــو را بــه آرمان هایــت برســاند؛ زیــرا اگــر خــود  گرامــی دار

را بفروشــی بهائــی کــه ارزش شــخصیتت را داشــته باشــد به دســت نیــاوردی 

و خــود را بنــده دیگــری مســاز و بــه او مفــروش؛ درحالی کــه خداونــد تــو را 

آزاد آفریــده اســت«.

ــا عالقــه بــه آن هــا ایــن القــاء را در پــی دارد کــه پیــش مــا  گــوش دادن ب   12

عزیــز هســتند و مــا بــرای حــرف و نظــر آن هــا احتــرام قائــل هســتیم.

فــاش  کســی  نــزد  را  خــود  ناراحتی هــای  کــه  دهیــم  یــاد  آن هــا  بــه    13

نکننــد؛ چــرا کــه موجــب کاهــش »کرامــت  نفــس« می شــود؛ چنان کــه 

قم،  فقیه،  مكتبه  عیسی(،  بن  )مسعود  فراس  ابی  وّرام بن  النواظر،  نزهة  و  الخواطر  تنبیه   .1
1۴10ق، ج1، ص72.
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ِ َمــْن َكَشــَف َعــْن ُضــّرِِه، 
ّ

ل
ُ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماینــد: »َو َرِض ِبالــّذ

هَیــا ِلَســاَنه؛1 و کســی کــه ســختی خــود را 
َ
ــَر َعل ّمَ

َ
ــْن أ ــِه َنْفُســُه َم ی

َ
ــْت َعل َو َهاَن

فــاش کــرد، راضــی بــه پســتی شــد و آدمــی کــه زبانــش را بــر خــود امــارت داد 

گشــت«. بی مقــدار 

گرامی با درنظرگرفتن توصیه های فوق  امید است مبلغان و مربیان 

نتایج مطلوب تری را در کرامت بخشی به مخاطبان به دست آورند 

ی کنند. و آن ها را در راه رسیدن به سعادت یار

1. نهج البالغه، حكمت2.



  فرهنگ	فن	آوری	اطالعات	و	ارتباطات	فرهنگ	فن	آوری	اطالعات	و	ارتباطات	

عواملمؤثردرفرهنگفنآوری  

ی  در شــماره ســوم از ماهنامۀ ســفیر امین به نقش مدیریت در فرهنگ فن آور

ی یعنی  پرداختیــم و در ایــن شــماره بــه دو عامــل مؤثــر دیگر در فرهنگ فــن آور

یــم. یــع و مصــرف، می پرداز ســاختار و سیســتم تولیــد، توز

ساختار  

ی مؤثــر اســت، ســاختار  یکــی دیگــر از عواملــی کــه در ایجــاد فرهنــگ فــن آور

بــران  ی از آن جــا کــه بــه نــوع اســتفاده کار ی اســت. ســاختار یــک فــن آور فــن آور

ینــش فرهنــگ  یــادی در آفر ی جهــت می دهــد، نقــش بســیار ز از آن فــن آور

ی خواهــد داشــت.  ی و فرهنــگ فــن آور توســط فــن آور

موضوع اصلی: سواد رسانه ای 

موضوع فرعی: فرهنگ فن آوری 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

محمد کهوند� مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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ی  ی و ماشین ساز ی این مطلب می توان صنعت خودروساز جهت آسان ساز

و  موتور  الستیک،  فرمان،  قبیل  از  ماشین ها  قطعات  از  بعضی  زد.  مثال  را 

کاربری  کدام از ماشین ها  ... در همه مشترک است؛ اما به دلیل این که هر 

مثال  کرد؛  استفاده  آن ها  از  کاربری ها  سایر  در  نمی توان  دارند،  خاصی 

ی از آن استفاده  نمی توان از »کمباین« جهت برداشت محصوالت کشاورز

کرد یا  نمی توان جای استفاده از قطار  می شود،  جای اتوبوس از آن استفاده 

برای  را  ماشینی  هر  حقیقت،  در  کرد.  استفاده  باربری  قطار  از  مسافربری 

دستیابی به اهدافی خاص تولید می کنند و ساختار ماشین، نقشی کلیدی 

در دستیابی به اهداف دارد. به همین منظور در طراحی ساختار بگونه ای 

عمل می شود که نهایت تناسب با اهداف را داشته باشد.

بـرای  از بعضـی ماشـین ها  کـه می تـوان  الزم اسـت  نیـز  ایـن نکتـه  بـه   توجـه 

تناسـب  عـدم  دلیـل  بـه  امـا  کـرد،  اسـتفاده  اهـداف  سـایر  بـه  دسـتیابی 

کارایـی چندانـی نخواهـد داشـت و   ، بـا اهـداف دیگـر سـاختار هـر ماشـین 

کتور بـرای جابه جایی  بازدهـی، بسـیار پاییـن خواهـد آمـد. مثـاًل می تـوان از ترا

کامیـون، زمیـن را شـخم زد یـا بـا لـودر  کـرد یـا بـا اسـتفاده از  مسـافر اسـتفاده 

سـاختار  زیـرا  نمی کنـد؛  ی  کار چنیـن  کسـی  هیـچ  تقریبـًا  امـا  کـرد،  باربـری 

، مناسـب نیسـت.   ماشـینهای یادشـده، بـرای دسـتیابی بـه اهـداف مدنظـر
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بـران، از هـر ماشـینی بـرای دسـتیابی بـه هدفـی  از ایـن رو قریـب بـه اتفـاق کار

مشـخص اسـتفاده می کننـد.

ی بـرای هدفـی طراحـی، و سـاختار متناسـب بـا آن نیـز  از آن جـا کـه هـر ابـزار

ی، این سـؤال را مطرح کرد:  درنظـر گرفتـه شـده، بایـد برای هـر محصول فن آور

ایـن محصـول، سـاخته چـه تفکـری اسـت و سـازنده، آن را بـرای چـه چیـزی 

کـرده اسـت؟ خلـق 

ی هـای ارتباطی  بـا توجـه بـه ایـن سـؤال، برخی کارشناسـان از آن جـا که فن آور

موجـود را محصـول غـرب می داننـد، بـا آن مخالفـت کـرده، ذات ایـن ابزارهـا 

را بـه دلیـل آن کـه متأثـر از جهان بینـی مشـرکان و کفـار اسـت، متضـاد بـا تفکر 

توحیـدی و هـدف خلقـت فـرض می کننـد.

ی سـاخته شـده  گفـت برخـی محصـوالت فـن آور در پاسـخ ایـن سـؤال بایـد 

مشـترک  نیازهـای  بـه  پاسـخ  بـرای  غیرمسـلمانان،  سـایر  و  کفـار  دسـت  بـه 

بیـن مسـلمانان و غیـر مسـلمانان، و برخـی نیـز بـرای نیازهـای خـاص جوامـع 

ی هـای تولیـد شـده  ، همـه فن آور غیرمسـلمان طراحـی شـده اسـت. از ایـن رو

توسـط غـرب و شـرق، نامناسـب تلقـی نمی شـود. 

ی اطالعــات، نقــش ســاختار بســیار أثرگــذار اســت. بــرای مثــال،  در فــن آور

در  حتــی  و  فرهنگــی  علمــی،  جســُت جوهای  غالــب  آمارهــا  اســاس  بــر 

مــواردی خنثــی، متعلــق بــه رایانــه اســت، نــه تلفــن همــراه. در عــوض غالــب 
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ــا تلفــن همــراه انجــام شــده اســت1. در ایــن  ــر اخالقــی، ب جســُت جوهای غی

بیــن نیــز میــان کشــورهای مختلــف، تفاوتــی وجــود نــدارد. 

یکـی از عوامـل مهـم ایـن وضعیت، سـاختار تلفن همراه و رایانه اسـت. تلفن 

همراه به دلیل ابعاد کوچک، مناسـب کارهای پژوهشـی نیسـت و در عوض 

جـا،  همـه  در  پرسـرعت  اینترنـت  از  ی  برخـوردار خصوصی بـودن،  دلیـل  بـه 

سـهولت دسترسـی، سـهولت اسـتفاده و ...، بیشـتر جنبه سـرگرمی، ارتباطی 

و جسـُت جوهای غیراخالقـی و پنهانـی دارد. امـا رایانـه به دلیل اینکه بیشـتر 

در معرض دید دیگران است و نمایشگر آن ابعاد بزرگ و مناسبی دارد، برای 

امـور تحقیقاتـی، علمـی و پژوهشـی، مناسـب تر اسـت؛ از ایـن رو در می یابیم 

کـه سـاختار رایانـه بـا سـاختار تلفـن همـراه بـه شـکل مؤثـری می توانـد فرهنـگ 

اسـتفاده را تحـت تأثیـر قرار دهد.

سیستمتولید،توزیعومصرف  

یع و مصرف معقول و مشروع  ی، تولید، توز یکی از ارکان فرهنگ ساز هر ابزار

ی از موارد -همانند  یع عقالنی ابزار در بسیار آن ابزار است. هرچند تولید و توز

، اسلحه و ... -رعایت و موجب شده است غالب استفاده  ماشین، چاقو

غیرعاقالنه  یع  توز و  تولید  باشد،  دفاع  قابل  و  مطلوب  یادشده،  ابزارهای  از 

1. ر.ک: شبكه عنكبوتی، محمد كهوند،ذكری، 1395.
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از  استفاده  غالب  است  شده  موجب  ارتباطی  نوین  ابزارهای  غیرشرعی  و 

کم  فضای مجازی، نادرست و غیر معقول باشد. به عبارت دیگر فرهنگ حا

که باید  یع و مصرف تشکیل شده است  بر فن آوری، از سه حیطه تولید، توز

و معیاری  با چه شاخصه  یعنی محصوالت فن آوری  گیرد.  قرار  توجه  مورد 

یع می گردد و بر اساس کدام ضوابط و  تولید می شود، مطابق کدام معیار توز

گر این سه حیطه باهم نگریسته نشد، و برنامه ریزی  مقررات مصرف می شود. ا

متناسب با آن صورت نپذیرفت، آن گاه با معضالت جدی مواجه خواهیم 

ی در حیطه مصرف نیز حل نخواهد شد. بود که با فرهنگ ساز

یع  ی صنایع دفاعی را در هر سه حیطه تولید، توز برای اثبات فرضیه، فن آور

و مصرف بررسی می کنیم:

ی صنایع دفاعی، اسلحه سبک است. یکی از محصوالت فن آور

گـون  گونا تولیداتـی  گـون،  گونا نیازهـای  تولیـد سـالح سـبک، طبـق  در نظـام 

، اسـلحه نیروهای نظامی و انتظامی  موجود اسـت؛ برای مثال اسـلحه شـکار

یسـت ها و متجـاوزان )عمومـًا  کلـت کمـری(، اسـلحه مبـارزه بـا ترور )عمومـًا 

گـون، متفـاوت تولیـد شـده اند. مسلسـل( و ...، بـه دلیـل نیازمندی هـای گونا

ی، حمل و اسـتفاده از سـالح،  یع نیز شـکارچیان جهت نگهدار در نظام توز

نظامـی،  نیروهـای  اختیـار  در  تنهـا  نیـز  سـالح ها  سـایر  بگیرنـد.  مجـوز  بایـد 

انتظامـی و امنیتـی اسـت و دیگـران حـق دسترسـی ندارنـد.
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در حـوزه مصـرف نیـز افـراد واجـد شـرایط، زمانی حـق اسـتفاده از آن را دارند که 

آموزش های موردنیاز را دیده و گذرانده و مهارت کافی را کسـب کرده باشـند. 

بـرای  فراوانـی  محدودیت هـای  بـا  قانونـی  لحـاظ  از  اسـلحه  حامـالن  ضمنـًا 

، در کشورمان غالب استفاده از اسلحه  استفاده از آن مواجه هستند. ازاین رو

خوب و مفید بوده و استفاده نامناسب حداقلی است. اما در کشورهایی که 

یـع مناسـب نباشـد، غالـب اسـتفاده بـد خواهـد بـود. معضل  نظـام تولیـد یـا توز

، ناشـی از نظـام  قتـل شـهروندان آمریکایـی توسـط سـایر شـهروندان ایـن کشـور

یـع غلـط یکـی از محصـوالت فـن آوری حـوزه دفاعـی اسـت. توز

یــع و  ی، تولیــد، توز گــر در هــر فــن آور بــه نظــر می رســد می تــوان مدعــی شــد کــه ا

مصــرف محصــوالت بــر اســاس قوانیــن شــرعی و عقلــی باشــد، قاعدتــًا غالــب 

ی خــوب و مناســب خواهــد بــود و انــدک  اســتفاده از محصــوالت فــن آور

ی در حــوزه  مشــکالت موجــود نیــز بــا جعــل و یــا اصــالح قوانیــن و فرهنگ ســاز

 ، یــع و یــا هــردو مصــرف مرتفــع می شــود. امــا درجایــی کــه نظــام تولیــد و یــا توز

غلــط و خــالف موازیــن شــرعی باشــد، غالــب اســتفاده نامناســب خواهــد بود 

ی در  یمــان می کننــد و نــه فرهنگ ســاز و در چنیــن شــرایطی نــه قوانیــن یار

بــر می گیــرد. حــوزه مصــرف. ایــن قاعــده جهان شــمول اســت و همــه دنیــا را در

نوین(،  رسانه های  )خصوصًا  رسانه  موضوع  در  و  کنونی  شرایط  در  اما 

همان گونه که آمد، تنها به فرهنگ مصرف توجه شده و ذهن همگان را از دو 
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، منصرف ساخته اند. این ادبیات یا گفتمان، گفتمان  حیطۀ بسیار مهم دیگر

را  دیدگاه  همین  مسئوالن،  و  مردم  اتفاق  به  قریب  و  است  کشور  در  غالب 

: دارند. این گفتمان شاخصه هایی دارد که مهمترین آن ها عبارتنداز

، قالــب، روش و خدمــات � ی در تولیــد ابــزار ی عــدم خودبــاور   نهادینه ســاز

ِی مســتقل از معیارهــای موجــود؛ فضــای مجــاز

  علم زدگی در این فضا؛ به گونه ای که برخی از تبعات غیر شرعی و عقلی �

ی به عنوان چیزی که باید  حاصل از ساز و کارهای فعلی فضای مجاز

پذیرفت، تئوریزه می شود. برای نمونه، وجود محتوای نامشروع و نقض 

ی است؛ گسترده حریم خصوصی دیگران، در حال عادی ساز

  پذیرش دهکده جهانی با مدیریت آمریکایی توسط نخبگان، دولت ها �

و ملت ها؛

یــع عجوالنــه ابزارهــا و خدمــات رســانه های نویــن ارتباطــی بــه صــورت �   توز

غیرکارشناســی، اقتصــاد محــور و بــدون در نظــر گرفتــن مصالــح کشــورها؛

  معطــوف شــدن نــگاه و قلــم کارشناســان و دلســوزان بــه فرهنــگ مصــرف �

یــع؛ و غفلــت از فرهنــگ تولیــد و توز

  مصرف زدگی و استفاده حداکثری از تمامی محصوالت فضای مجازی.�

رســوخ ایــن گفتمــان در تمامــی الیه هــای فکــری کشــورها، به خصــوص ایــران 

ی 80  اســالمی و نیروهــای انقالبــی و حزب اللهــی آن، محصــول گفتمان ســاز
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ســاله آمریکا و بیش از 300 ســال اســتعمار و اســتثمار کشــورهای اســتعمارگر 

ــزرگ بیــن  ــروز و ظهــور دو آســیب ب اســت. شــیوع چنیــن گفتمانــی موجــب ب

ی اســالمی ایــران شــده اســت: ملت هــا و دولتهــا، به ویــژه جمهــور

1  عــدم شــکل گیــری گفتمــان واحــد بیــن نیروهــای انقالبــی و دلســوزان 

ی  کــه مطالبــۀ راه انــداز نظــام در ســه حیطــۀ پیش گفتــه؛ به گونــه ای 

ــه گفتمــان واحــد تبدیــل نشــده اســت. ــوز ب شــبکه ملــی اطالعــات هن

2  عــدم توجــه بــه ســواد رســانه ای اســالمی )بصیــرت رســانه ای اســالمی( 

گــون. در اقشــار گونا

گاهـی نسـبت بـه مسـائل و مـوارد مرتبـط بـا  ، ناآ منظـور از جهـل در ایـن گفتـار

ابعـاد  مجـازی،  فضـای  ماهیـت  و  تعریـف  ماننـد:  اسـت؛  مجـازی  فضـای 

خـرد و کالن آن، اهـداف تأسـیس و ترویـج ایـن فضـا، بهره بـرداری حداکثـری 

اسـتعمارگران از وضعیـت موجـود، ناآشـنایی بـا گفتمـان انقـالب اسـالمی در 

گاهی نسـبت به احکام شـرعی فضای مجازی، نبود نگاه  فضای مجازی، ناآ

گون فرهنگی-اجتماعی  جامع نسـبت به آسـیب ها و مشـکالت در ابعاد گونا

و سیاسـی – امنیتـی و بهداشـتی و اقتصـادی و علمـی، نگـرش منفعالنـه و 

اسـتعمار زده نسـبت بـه روش اسـتفاده صحیـح از خدمـات فضـای مجـازی، 

و همـه جانبـه جهـت حـل معضـالت. کامـل  انقالبـی  راهکارهـای  نداشـتن 



  بررسی	جایگاه	الگو	و	الگو	پذیری	در	تربیت	بررسی	جایگاه	الگو	و	الگو	پذیری	در	تربیت	
از	دیدگاه	اسالم	و	روانشناسی	از	دیدگاه	اسالم	و	روانشناسی	

مقدمه  

آدمــی بــه اقتضــای طبیعــت انســانی خــود، بــه دنبــال الگویابــی اســت. از 

ی، بایســته و  طرفــی الگودهــی در تربیــت کــودکان و نوجوانــان، امــری ضــرور

ســودمند اســت. از آن جــا کــه رســیدن بــه آرامــش در زندگــی، وجــه مشــترک 

ــا وعــدۀ تحقــق آرامــش،  تمــام انســان ها در دنیاســت و متفکــران غربــی نیــز ب

سلســله  ایــن  در  می کننــد،  تحمیــل  جوامــع  دیگــر  بــه  را  خــود  شــیوه های 

مقــاالت -کــه هــر مــاه یکــی از آن هــا منتشــر خواهــد شــد- برآنیــم بــا محــور 

کــه بــا الهــام از آموزه هــای انسان ســاز  قــراردادن زندگــی انســان های موفقــی 

خــود  زندگــی  در  را  ســکینت  و  آرامــش  بندگــی،  لــذت  توانســته اند  اســالم 

موضوع اصلی: بررسی سیرۀ عملی امام خمینی؟حر؟ و شهدای نوجوان 

موضوع فرعی: بررسی جایگاه الگو و الگو پذیری در تربیت از دیدگاه اسالم و روانشناسی 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

رضا آبیار� مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
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ــت یافتنی را  ــی و دس ــای عین ــه، الگوه ــان جامع ــه نوجوان ــد، ب ــا کنن حکم فرم

، ضمــن تحقــق اهــداف اســالم در بــه وجــود  ــا از ایــن رهگــذر معرفــی کنیــم ت

آوردن نســلی ســالم و کارآمــد، جلوه هایــی از تکامــل و جامعیــت اســالم را بــه 

دیگــر جوامــع نشــان دهیــم.

، انسـان هایی هسـتند که  میـان الگوهـای عینـی و دسـت یافتنی جامعۀ امروز

هرچنـد  زمـان کوتاهـی در کنـار مـا بوده انـد، اما تا امروز و پس از بررسـی حاالت 

و خاطـرات آنـان، درمی یابیـم کـه بـه رغـم داشـتن سـن کـم، درجـات اخالقـی 

باالیـی را کسـب کـرده و همـواره مـورد توجـه خداونـد و اهل بیـت؟مهع؟ بوده انـد. 

بـه نظـر می رسـد پیونـد سـیرۀ عملی شـهیدان نوجوان با مقتـدای خود -یعنی 

بنیان گـذار کبیـر انقـالب اسـالمی، امـام خمینـی؟حر؟- یکی از دالیـل موفقیت 

آنـان در رسـیدن بـه مقامـات معنـوی و محبوبیت شـان بین مردم بوده اسـت. 

در ایــن نوشــتار بــه جایــگاه روش الگویــی در علــم روانشناســی و توجــه اســالم 

یــم و در شــماره های آینــدۀ ســفیر امیــن، بــا  بــه الگــو و الگوپذیــری می پرداز

هــدف بیــان تأثیر الگوپذیری از بزرگان، 

بــه  اســالمی،  جامعــۀ  رهبــری  به ویــژه 

بررســی صفــات و ویژگی هــای مشــترك 

و شــهدای  امــام خمینــی؟حر؟  اخالقــی 

نوجــوان خواهیــم پرداخــت.
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جايگاهروشالگويیدرروانشناسی  

روانشناســان  توجــه  مــورد  تربیــت  در  کــه  شــیوه هایی  مهم تریــن  از  یکــی 

کــه  ی اســت. ایــن بــاور  قــرار دارد، روش یادگیــری اجتماعــی1 یــا الگوپــرداز

انســان ها از راه مشــاهدۀ انســان های دیگــر می آموزنــد، دســت کم بــه یونــان 

بــاز می گــردد.  ارســطو  و  افالطــون  دانشــمندانی چــون  تفکــرات  و  باســتان 

بــرای آنــان آمــوزش و پــرورش تــا حــد باالیــی، عبــارت بــود از انتخــاب بهتریــن 

گردان، بــه ایــن منظــور کــه ویژگی هــای  سرمشــق ها یــا الگوهــا بــرای ارائــه بــه شــا

ایــن سرمشــق ها مــورد مشــاهده و تقلیــد قــرار گیرنــد.2 

اصــل  دربــارۀ  روانشناســان  بیــن  تحقیقــات  کامل تریــن  میــان،  ایــن  در 

معتقــد  ی  و داده.۴  انجــام  1965میــالدی  ســال  در  بنــدورا3  را  الگوپذیــری 

اســت مــردم می تواننــد از طریــق مشــاهده، یــاد بگیرنــد. او در آزمایــش معــروف 

« نشــان داد کــودکان رفتارهایــی را کــه در دیگــران  خــود بــه نــام »عروســک بوبــو

می بیننــد، یــاد می گیرنــد و تقلیــد می کننــد. کودکانــی کــه در آزمایــش بنــدورا 

شــرکت کــرده بودنــد، آدم بالغــی را مشــاهده کردنــد کــه بــا عروســک بوبــو رفتــار 

.Social Learning Theory .1
2. درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویكرد اسالمی، محمدصادق شجاعی، دارالحدیث، قم، 

139۴ش، ص 192. 
.Bandura .3

كبرسیف،  ا علی  ترجمه  بی.آر.هرگنهان،  و  السون  متیواچ.  یادگیری،  نظریه های  بر  مقدمه ای   .۴
نشر دوران، تهران،1392ش، ص 88. 
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خشــنی داشــت. ســپس هنگامــی کــه بــه کــودکان اجــازه داده شــد تــا در یــک 

ی بــا عروســک بوبــو بپردازنــد، آن هــا شــروع بــه تقلیــد و تکــرار  اتــاق دیگــر بــه بــاز
ــر دیــده بودنــد، کردنــد.1 رفتارهــای خشــنی کــه پیش ت

ی معتقدنــد کــه ســه عامــل زیــر می توانــد بــر الگو گیــری  بنــدورا و همــکاران و

تأثیر بگــذارد:

1  ویژگی هــای الگوهــا: ویژگی هــای الگوهــا بــر گرایــش مــا بــه تقلید کــردن 

: از آن هــا تأثیــر می گذارنــد. ایــن ویژگی هــای أثرگــذار عبارت انــد از

: در زندگی عملی، بیش تر تحت تأثیر   شباهت الگو و مشاهده گر

کسی  تا  ماست  شبیه  می رسد  نظر  به  که  می گیریم  قرار  کسی 

از  کودکان  گرچه  یافت  در بندورا  دارد.  یادی  ز تفاوت  ما  با  که 

کودِک الگویی )کودک در همان اتاق، فیلم یا شخصیت  رفتار 

و  الگو  بین  شباهت  که  هنگامی  ولی  کردند؛  تقلید  کارتونی( 

و  شد  کاسته  نیز  الگو گیری  میزان  از  یافت،  کاهش  آزمودنی 

کودکان از الگوی زنده بیش تر از شخصیت بی جان تقلید کردند؛

 ســن و جنســیت: مــا از رفتــار کســی کــه هم جنــس ماســت، بیش تــر 

یــم. همچنیــن بیش تــر تحــت  از جنــس مخالــف سرمشــق  می گیر

یــم؛ تأثیــر الگوهــای هم ســن قــرار می گیر

.https://b2n.ir/r16832 :1. وب سایت تخصصی روانشناسی
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 مقــام و شــهرت: تبلیغــات تلویزیونــی از مدل هــای عالی رتبــه و 

... کــه ادعــا  عالی مقــام ماننــد ورزشــکاران، ســتاره های ســینما و

دارنــد محصــول خاصــی را مصــرف می کننــد، نهایــت اســتفاده 

رفتــار  از  مصرف کننــدگان  مــی رود  انتظــار  بنابرایــن  می برنــد.  را 

آن هــا تقلیــد کــرده، محصــول تبلیغ شــده را بخرنــد؛

2  ویژگی هــای مشــاهده گرها: ویژگی هــای مشــاهده گرها نیــز أثربخشــی 

یادگیــری مشــاهده ای را تعییــن می کننــد. افــرادی کــه اعتمــاد بــه نفــس 

پایینــی دارنــد، از افــردای کــه اعتمــاد باالیــی دارنــد خیلــی بیش تــر در 

رفتــار و الگــو تقلیــد می کننــد؛

3  پیامدهــای پــاداش مرتبــط بــا رفتارهــا: پیامدهــای پــاداش مرتبــط بــا 

ی خــاص، می توانــد بــر میــزان الگو گیــری تأثیــر بگــذارد و حتــی  رفتــار

تأثیــر ویژگی هــای الگوهــا و مشــاهده گرها را تحت الشــعاع قــرار دهــد. 

کــه مقــام باالیــی دارد، ممکــن اســت باعــث شــود از رفتــار  الگویــی 

گــر پاداش هــا بــرای مــا معنــی دار نباشــد،  خاصــی تقلیــد کنیــم؛ ولــی ا

ــار را ادامــه نخواهیــم داد1. آن  رفت

1 . مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ص90-88.
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فرآیندمدلسازی)الگوگیری(ازديدگاهبندورا  

رفتارگراها  این که  وجود  با  نمی شود.  منجر  رفتار  تغییر  به  لزومًا  یادگیری 

یادگیری  اما  می انجامد؛  رفتار  در  ثابتی  تغییرات  به  یادگیری  معتقدند 

مشاهده ای بیان می دارد که ممکن است افراد یادگیری نهفته داشته باشند؛ 

به این صورت که رفتار مورد نظر یاد گرفته می شود، ولی بروز داده نمی شود.

تمــام رفتارهــای مشــاهده شــده بــه طــور مؤثــری یــاد گرفتــه نمی شــوند. عواملــی 

ــا عــدم موفقیــت  می تواننــد هــم در مــدل و هــم در یادگیرنــده، در موفقیــت ی

یادگیــری اجتماعــی نقــش داشــته باشــند. هم چنیــن بایــد مراحلــی انجــام و 

نیازهــای خاصــی بــرآورده شــوند1.

مراحل زیر در یادگیری مشاهده ای و فرآیند مدل سازی دخالت دارند: 
1  توجــه: توجــه، الزمــۀ یادگیــری اســت. هرچیــزی کــه توجــه شــما را بــه هــم 

می زنــد، بــر یادگیــری مشــاهده ای شــما أثــری منفــی می گذارد؛

2  یادداری: قابلیت ذخیره سازی و نگهداری اطالعات نیز بخش مهمی 

یـادداری  بـر  می تواننـد  متعـددی  عوامـل  اسـت.  یادگیـری  فرآینـد  در 

یابـی بعـدی اطالعـات و عمـل کردن  تأثیرگـذار باشـند؛ امـا قابلیـت باز

براسـاس آن، در یادگیـری مشـاهده ای ضـرورت حیاتـی دارد؛

1 . همان.
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ــه  ــات را ب ــد و اطالع ــه کردی ــدل توج ــه م ــه ب ــض آن ک ــه مح ــازی: ب 3  بازس

مشــاهده  کــه  ی  رفتــار واقعــی  انجــام  زمــان  ســپردید،  خــود  حافظــۀ 

بــه  گرفتــه شــده،  یــاد  رفتــار  تمریــن بیش تــرِ  فــرا می رســد.  کرده ایــد، 

یافتــن مهــارت بیش تــر منجــر خواهــد شــد؛

بــرای  بایــد  یادگیــری مشــاهده ای  بــرای موفقیــت  ســرانجام  انگیــزه:    4

ی شــده، انگیــزۀ کافــی داشــت. تشــویق  ی کــه مدل ســاز تقلیــد از رفتــار

کــه  همان طــور  می کننــد.  ایفــا  مهمــی  نقــش  انگیــزش  در  تنبیــه  و 

ــاهدۀ  ــد، مش ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــا می توان ــن محرک ه ــا ای ــدن ب روبرو ش

گــر ببینیــد دانش آمــوز  تشــویق یــا تنبیــه دیگــران نیــز مؤثــر اســت؛ مثــاًل ا

دیگــری بــه خاطــر ســر وقــت حاضر شــدن در کالس، نمــرۀ اضافــی 

ــر در کالس  گرفتــه، شــما هــم ممکــن اســت هــر روز چنــد دقیقــه زودت

ــوید1.  ــر ش حاض

روشالگويیازديدگاهاسالم  

مشاهده ای  یادگیری  اسالمی،  تربیت  شیوه های  بین  و  دینی  آموزه های  در 

جایگاه ویژه ای دارد. تقلید و الگوپردازی به اندازه ای در ساخت و شکل دهی 

1. همان.
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ْرُء  َ لْ
َ
»ا پیامبر اسالم؟ص؟ می فرمایند:  که  دارد  انسان نقش  و سرنوشت  رفتار 

؛1 آدمی بر آیین دوست خویش است،  ُ
اِلل َحُدُكْم َمْن ُيَ

َ
َیْنُظْر أ

ْ
 ِديِن َخِلیِلِه، َفل

َ
َعی

پس هر یک از شما باید بنگرد که با چه کسی دوستی می کند«. 

کورکورانه و نادرست انسان ها، الگوهای  کریم برای پیشگیری از تقلید  قرآن 

عینی و مشخصی را معرفی کرده است:

َر� �نِ
آ
�
ْ
�ل ْوَم �ي

ْ
َو�ل �هلَل و ُ ْر�ب َ �ي  كا�نَ ِلَم�نْ 

�قٌ َ�َس�نَ  ْسَو�قٌ
أُ
� �هلِل َرُسوِل �نِی کْم

َ
ل  ْدكا�نَ

>�قَ  

[ پیامبر خدا؟ص؟ الگوی  <؛2 »یقینًا برای شما در ]روش و رفتار
ً
ر� �ي كَر�هلَلك�ثِ

َودنَ

نیکویی است؛ برای کسی که همواره 

به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا 

را بسیار یاد می کند«. 

ُهَد�ُهُم� �بِ
�نَ �هلُل َهَدی  �نَ �ي ِ �ن

َّ
�ل ک �أِ

َ
ول

أُ
�<  

ِدْ�<؛3 »آنان ]که در آیات گذشته  �قَ ��قْ

به عنوان پیامبران از ایشان یاد شد[ 

هدایتشان  خدا  که  هستند  کسانی 

کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن«.

1 .امالی، شیخ طوسی، مؤسسۀ البعثة، دارالثقافة، قم، چاپ اول، 1۴1۴ق، ص 518.
2. احزاب/ 21.

3. انعام/ 90.
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امامــان معصــوم؟مهع؟ هــر توصیــه ای کــه بــه دیگــران داشــتند، خــود نیــز بــدان 

پایبنــد بودنــد. همچنیــن رفتارهــای آن هــا در خانــوادۀ خــود در درجــه ای از 

ــه آن را نداشــتند و گاه خــود  ــوان رســیدن ب ــرار داشــت کــه دیگــران ت کمــال ق

یــح می کردنــد و بــا ایــن حــال، از دیگــران می خواســتند در  بــه ایــن نکتــه تصر
حــد تــوان، بــه ایــن رفتارهــا اقتــدا کننــد.1

روش الگویی، روشــی اســت که در آموزه های دینی از آن با عنوان »اســوه« یاد 

شــده اســت. اســوه، اصطالحــی کلــی اســت کــه بــرای توصیــف مجموعــه ای 

ــار  ــا مشــاهدۀ رفت ــرد ب ــه واســطۀ آن، ف ی کــه ب از فرآیندهــای شــناختی- رفتــار

( -یعنــی بــا دیــدن، شــنیدن یــا حتــی مطالعــه دربــارۀ فــرد  یــک فــرد دیگــر )الگــو
(- رفتــار خــود را تنظیــم می کنــد.2 دیگــر )الگــو

ی کــه در ضمــن تقلیــد و الگوگیــری از کودکــی در انســان  اصــل همانندســاز

از  تقلیــد  کــه  گونــه ای  بــه  اســت؛  یادگیــری  اساســی  عامــل  دارد،  وجــود 

ْكَتـى ِمـْن  ال َو ِاّنَ ِاماَمُكـْم َقـِد ا
َ
ِمـِه. ا

ْ
 َيْقَتـدى ِبـِه، َو َيْسَتضــىُء ِبُنـورِ ِعل

ً
ُمـوم ِامامـا

ْ
ِ َمأ

ّ
ال َو ِاّنَ ِلـُكل

َ
1. »ا

عیُنـوىن ِبـَوَرع َو 
َ
ُكـْم الَتْقـِدُروَن َعـی ذِلـَك، َولِكـْن ا ال َو ِاّنَ

َ
ْيـِه، َو ِمـْن ُطْعِمـِه ِبُقْرَصْیـِه ا ُدنیـاُه ِبِطْمَر

ـة َو َسـداد؛ معلومـت بـاد كـه هـر مأمومـی  را امامـی  اسـت كـه بـه او اقتـدا می كنـد و از 
َ
اْجِتـاد، َو ِعّف

كش  گاه بـاش امام شـما از تمام دنیایش به دو جامـۀ كهنه، و از خورا نـور علمـش بهـره می  گیـرد.آ
كـه شـما تـن دادن بـه چنیـن روشـی  را قـدرت  بـه دو قـرص نـان قناعـت نمـوده. معلومتـان بـاد 
كنیـد«. )نهـج البالغـه،  ک دامنـی  و درسـتی  یـاری   كوشـش در عبـادت و پا ع و  نداریـد؛ ولـی  مـرا بـا ور

سـید رضـی، تصحیـح صبحـی صالـح، نشـر هجـرت، قـم، چـاپ اول، 1414ق، نامـه 45(

2. درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویكرد اسالمی، ص 191.
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یارویی بــا محیط  الگوهــای شایســته بــرای کــودکان، هنــگام حــل مشــکل یــا رو

اطــراف، تأثیــر بســیار مثبتــی دارد. همچنیــن میــان شــیوه های بســیار متعــدد 

یادگیــری، مشــاهدۀ الگــو مؤثرتریــن و پایاتریــن روش هاســت.1 

ــوی  ــک الگ ی از ی ــرو ــی پی ــل -یعن ــن دو اص ــه ای ــن ب ــای دی ــم و اولی ی ــرآن کر ق

ــر همیــن  ــد و ب ــار و وجاهــت آن- توجــه داده ان ی و اعتب شــخصیتی و رفتــار
ی از الگوهــای مناســب دعــوت کرده انــد.2 اســاس مــردم را بــه پیــرو

1. خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی، محمدرضا ساالری فر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 
1389ش، ص 113.

و  ابراهیــم؟ع؟  در  شــما  بــرای  َمَعُ�<؛ »مســلمًا   �نَ �ي ِ �ن
َّ
َو�ل َم َر�ِه�ي ْ �ب �إِ  �نِیي 

�قٌ َ�َس�نَ  ْسَو�قٌ
أُ
� ْم

ُ
ک

َ
ل  ا�نَ�قْ

َ
ك ْد

>�قَ  .2
 ْسَو�قٌ

أُ
� َرُسوِل�هلِل �نِیي ْم

ُ
ک

َ
ل ْدَكا�نَ �قَ

َ
>ل )ممتحنــه/ 4(؛  نیكوســت«.  سرمشــقی  اوینــد،  بــا  كــه  كســانی 

ًر�<؛ »یقینــًا بــرای شــما در ]روش و رفتــار[  �ي �ثِ
َ
َكَر�لَلَهك َرَودنَ �نِ

�آ
ْ
ْوَم�ل �يَ

ْ
و�لَلَهَو�ل ُ ْر�ب َ �ي َكا�نَ ِلَم�نْ �قٌ َ�َس�نَ

پیامبــر خــدا؟ص؟ الگــوی نیكویــی اســت، بــرای كســی كــه همــواره بــه خــدا و روز قیامــت امیــد دارد 
و خــدا را بســیار یــاد می كنــد«. )احــزاب/ 21(





 مهارت	های آغازین ارتباط	با	دانش	آموزان مهارت	های آغازین ارتباط	با	دانش	آموزان

اشاره  

در شــمارۀ گذشــته ماهنامــۀ »ســفیر امیــن« بــه گام اول ارتبــاط بــا موضوعــات 

»مهارت هــای پیــش از ارتبــاط« پرداختیــم. از ایــن شــماره بــه »مهارت هــای 

یــم. حیــن ارتبــاط« می پرداز

اســت.  شــده  تشــکیل  بخــش  چنــد  از  خــود  ارتبــاط،  حیــن  مهارت هــای 

بخــش مهمــی از آن، »مهارت هــای آغازیــن« اســت. در ایــن شــماره بــه برخــی 

در  را  آن  مهارت هــای  ســایر  و  یــم  می پرداز ارتبــاط  آغازیــن  مهارت هــای  از 

کــرد. شــماره های آینــده ذکــر خواهیــم 

موضوع اصلی: روش های ارتباط با دانش آموزان 

موضوع فرعی: مهارت های حین ارتباط با دانش آموزان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

محمد اسماعیلی مبارکه� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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مهارتهایآغازینارتباط  

که از اسم آن پیداست، مربوط به جنبه های  مهارت های کالمی، همان گونه 

... . مهارت های غیر  کالمی ارتباط می شوند مانند: الفاظ، کلمات، جمالت و

کالمی نیز شامل جنبه های فرا کالمی ارتباط هستند؛ مانند: ُتن صدا، سرعت 

کارکرد  که  و تکیه صدا و ... . همچنین  شامل سایر فعالیت هایی می شوند 
ارتباطی دارند؛ مانند: حالت های چهره، ژست ها و حرکات بدنی و ... .1

پیـش از ورود بـه بحـث بایـد یـادآور شـویم کـه مهارت هـای ارتباطـی تـا حـدود 

ی تحـت تأثیـر عواملـی همچـون سـن، جنسـیت و ارزش هـای فـردی و  بسـیار

اجتماعـی قـرار دارنـد. ارزش هـای دینـی و فرهنگـی مـا، دایـرۀ روابـط و نحـوۀ 

بافـِت  قـرار دادن  نظـر  در  می کننـد.  مشـخص  و  تعریـف  را  افـراد  بـا  ارتبـاط 

کـه در آن ارتبـاط برقـرار می شـود، الزمـۀ هـر ارتبـاط اسـت. فرهنگـی 

در این نوشــتار و در شــماره بعدی، مهارت های ارتباطی کالمی و غیرکالمی 

، ذیــل عنــوان  »مهارت های آغازین« بررســی می کنیم: را در کنــار یکدیگــر

1. گشاده رویی 
ی، بر این امر توافق دارند که چهره، مهم ترین  بیش تر دانشـمندان علوم رفتار

منبـع اطالعـات در زمینـٔه هیجان هاسـت و برای درک احسـاس گوینده باید 

1. مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، اون هارجی؛ كریستن ساندرز؛ دیوید دیكسون، 
ترجمه خشایار بیگی؛ مهرداد فیروزبخت، نشر رشد، 1393ش، ص15.
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به حالت های متغیر چهرۀ او توجه کرد1. ُکنشـی سـاده همچون گشـاده رویی 

کـه در ارتباط هـا چنـدان بـدان توجـه نمی شـود، نقـش مهمـی در شـکل گیری 

ارتبـاط مؤثـر دارد. گشـاده رویی کـه بیش تـر مربـوط بـه ویژگی هـا و حالت های 

گرفتـه اسـت؛  ظاهـری چهـره اسـت،2 درآموزه هـای روایـی مـورد سـفارش قـرار 

کـرم؟ص؟ در ارتبـاط بـا دیگـران، به کارگیـری ایـن شـیوه  چنان کـه سـیرۀ رسـول ا

کـرم؟ص؟ آمـد و  ؟ع؟ می فرماینـد کـه مـردی نـزد پیامبـر ا بـوده اسـت. امـام باقـر

ـَق 
ْ
کنیـد، حضـرت بـه او فرمودنـد: ِال گفـت: »ای پیامبـر خـدا! مـرا سفارشـی 

خـاَك ِبَوْجـٍه ُمْنَبِسـٍط؛3 بـرادرت را بـا روی گشـاده ماقـات کـن.«
َ
أ

ُم  ُ َفَتصاَفُحوا و أظِهُروا لَ ِقیُت إخواَنُكم 
َ
ل همچنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »إذا 

یُكم ِمن األوزارِ قد َذَهَب؛۴ هرگاه برادران خود را 
َ
ُقوا و ما عل ، َتَتَفّرَ الَبشاَشَة و الِبشَر

ماقات کردید، دست دهید وبرای آنان از خود شادى و خوشرویی نشان دهید، از 

هم جدا می شوید در حالی که برای شما گناهی از قبل وجود ندارد.«

1. روانشناسـی روابط انسـانی، رابرت بولتون، ترجمه حمید رضا سـهرابی، انتشـارات رشـد، 1397ش، 
ص128.

2. العیــن، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدی، تحقیــق: مهــدی المخزومــی و إبراهیــم الســامرائی، دار 
ــا، ج 6، ص259؛ لســان  العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور،  ــروت، بی ت و مكتبــة الهــالل، بی

ترجمــه جمــال  الدیــن میردامــادی، دارصــادر، بیــروت، چــاپ ســوم، 1۴1۴ق، ج ۴، ص60.
دارالكتب  مجلسی،  محمدباقر  األنوار،  بحار  103؛  ص   2 ج  قم،  دارالحدیث،  كلینی،  الكافی،   .3

االسالمیه، ج 7۴ ص 171.
۴. بحار األنوار ، ج 3 ص 20.
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هر چند گشاده رویی در تمامی مراحل ارتباط، نیکو و أثر گذار است؛ اما در 

ی بیش تری برای شروع ارتباط مؤثر دارد. ابتدای ارتباط أثر گذار

گرامی در ارتباط های اجتماعی و به ویژه در ارتباط با  غان 
ّ
سزاوار است مبل

غ دین 
ّ
کودکان و نوجوانان، گشاده رو باشند؛ زیرا در این سنین آن چه از مبل

ی بیش تری دارد. گاهی چهرۀ عبوسی  در ذهن آن ها نقش می بندد، ماندگار

ایجاد  مانع  بزرگسالی  تا  می بندد  نقش  کودکی  ذهن  در  روحانی  یک  از  که 

ارتباط با طالب و روحانیون می شود. 

٢. لبخند زدن 
کــه بــا جنبه هــای ظاهــری چهــره و صــورت مرتبــط  افــزون بــر گشــاده رویی 

ی رســاند.  ، یــار اســت، لبخنــدزدن نیــز می توانــد بــه ایجــاد یــک ارتبــاط مؤثــر

ارتباطــی  رفتــار  کــه  اســت  غیرکالمــی  رفتارهــای  جملــه  از  لبخنــدزدن، 

مناســب تری را در فــرد مقابــل تقویــت می کنــد. مــا بــا ایــن شــیوه بــه فــرد مقابــل 

کــه  پــاداش می دهیــم و او را بــه ایجــاد ارتبــاط تشــویق می کنیــم؛ شــیوه ای 

پیوســته رســول خــدا؟ص؟ آن را بــه کار می گرفتنــد؛ چنان کــه از ابــو درداء نقــل 

ــِه؛1 رســول  ــَم ِف َحِديِث ــٍث َتَبّسَ ِدي َث ِبَ ــّدَ  اهَّلِل؟ص؟ اَذا َح
ُ

شــده اســت: »َكاَن َرُســول

خــدا؟ص؟ هــرگاه ســخن می گفــت، لبخنــد در ســخنش بــود«.

1. مكارم األخالق، حسن بن فضل طبرسی، الشریف الرضی، قم، 1370ش، ج1، ص58، ح۴6.
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رســول خــدا؟ص؟ بیــش از همــگان بــه نقــش لبخنــد در ارتبــاط واقــف بودنــد 

ــا دیگــران بهــره می گرفتنــد و اهــداف تربیتــی و  و از ایــن مهــارت در ارتبــاط ب

معنــوی خویــش را دنبــال می کردنــد. 

ًما ِمْن َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟؛1 هیچ  ْكَثَر َتَبّسُ
َ
َحًدا أ

َ
ْيُت أ

َ
عبد اهلل بن حارث می گوید:»َما َرأ

کسی را ندیدم که به اندازه رسول خدا؟ص؟ لبخند بر لب داشته باشد«.

ــُه َحَســنٌة2؛ 
َ
ــم یف َوجــِه أخیــِه كاَنــت ل از امــام صــادق؟ع؟ می فرماینــد: »َمــن َتَبّسَ

هرکســی بــه بــرادر ]دینــی[ خــود لبخنــد بزنــد، بــرای او حســنه ای باشــد«.

همان گونه که در »گشـاده رویی« گفته شـد، لبخند زدن نیز به ابتدای ارتباط 

اختصاص ندارد؛ اما تأثیر آن در آغاز ارتباط بیشتر از سایر مراحل است.

نکتـۀ ظریفـی کـه در لبخنـد زدن وجود دارد، تفاوت بین انواع خنده با لبخند 

اسـت. همان گونه که در سـیرۀ پیامبر ؟ص؟ آمده اسـت؛ ایشـان همواره لبخند 

می زدنـد و نهایـت خنـده ایشـان، نمایـان شـدن دندان هـای پیشـین حضرت 

بوده اسـت. در روایات3 از قهقهه و خنده بلند نهی شـده اسـت.
 

1. الطبقات الكبری، محمد بن سعد، دارالكتب العلمیة، بیروت، 1۴10ق، ج 1، ص 372.
َحَسنٌة؛  أِخیِه  َوجِه  ف  الرُجِل  ُم  َتَبّسُ فرمودند:  باقر؟ع؟  امام   ،1 ح   ،206 ص   ،2 ج  الكافی،   .2

لبخند زدن مرد در مقابل برادرش حسنه است )الکافی، ج 2، ص 1۸۸، ح2(.
3. بحار االنوار،ج 17، ص96.
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اشاره  

در  است.  ی  تأثیرگذار و  نفوذ  گام  اولین  مخاطب،  با  ارتباط  ی  برقرار

ارتباط اشاره شد و در این شماره به  ی  گذشته به اصول برقرار شماره های 

یم: ی ارتباط می پرداز نکات قابل توجه در برقرار

نکاتقابلتوجهدربرقراریارتباط  

1. هم دلی و هم دردی  
کســی مشــکل مــا نیــز باشــد، می کوشــیم بــا تمــام تــوان  گــر غــم و مشــکل  ا

مشــکل او را حــل و در خوشــحالی و شــادمانی نیــز احســاس خــود را تقســیم 

کنیــم. در واقــع، در هم دلــی بــه دیگــران می فهمانیــم کــه بــرای مــا ارزش دارنــد 

ــتیم. ــاوت نیس ــا بی تف ــه آن ه ــبت ب و نس

موضوع اصلی: روش های ارتباط با دانش آموزان 

موضوع فرعی: نکات قابل توجه در برقراری ارتباط با دانش آموزان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش  آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

صمد نظری� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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2. طرح مطالب مورد عالقۀ افراد  
به  را  احساس  این  است،  افراد  عالقۀ  مورد  که  چیزهایی  از  صحبت کردن 

مورد  مطالب  هم عقیده اید.  و  هم احساس  آنان  با  شما  که  می دهد  آن ها 

عالقۀ هر کسی، همان آرزوها و هدف های او است.

3. استمرار ارتباط از طریق ایجاد سؤال در ذهن مخاطب 
طــرح  مخاطــب،  در  انگیــزه  ایجــاد  و  کالمــی  ارتبــاط  شــیوه های  از  یکــی 

مطلــب بــه گونــه ای اســت کــه در ذهــن مخاطــب ســؤال ایجــاد شــود. در ایــن 

ــه  ــخنانی ک ــه س ــد ب ــد، می کوش ــت یاب ــخ دس ــه پاس ــه ب ــرای این ک ی ب ــع، و موق

ــه خوبــی گــوش فرادهــد؛ مثــل این کــه بگوییــم: چــرا بعضــی  ــه  می شــود، ب ارائ

ــش  ــه آرام ــی ب ــه در زندگ ــم ک ــه کنی ــا چ ــود؟! ی ــتجاب نمی ش ــا مس ــات دع اوق

دســت پیــدا کنیــم؟ یــا چــرا بعضــی از کــودکان پرخاش گــر هســتند؟

نمونه هایی از این روش در کالم معصومین؟مهع؟ نیز دیده می شود؛ از جمله:

 
َ

َعــی ُكــْم 
ُّ
ُدل

َ
أ  

َ
ال

َ
»أ فرمودنــد:  اصحــاب  جمــع  در  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  ی  روز

ُكــْم  ّبَ : َتْدُعــوَن َر
َ

. َقــال
َ

ــوا: َبــی
ُ
َزاَقُكــْم؟ َقال ْر

َ
ْعَداِئُكــْم َو َيــِدّرُ ا

َ
ٍح يْنِجیُكــْم ِمــْن أ

َ
ِســا

َعــاُء؛1 آیــا شــما را بــا کامــی کــه از دشــمن  ْؤِمــِن الّدُ ُ َح الْ
َ

ــارِ َفــِإّنَ ِســا َ
یــِل َو الّنَ

َّ
ِبالل

نجات تــان می دهــد و روزی را بــر شــما ســرازیر می کنــد، آشــنا نســازم؟ اصحــاب 

1. وسائل  الشیعة، محّمد بن حسن حّر عاملی، مؤسسه آل البیت؟مهع؟، قم، 1۴09ق، ج 7، ص 39.
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عــرض کردنــد: بفرماییــد! فرمــود: شــب و روز پــروردگار خــود را بخوانیــد؛ زیــرا 

دعــا ســاح مؤمــن اســت.«

4. تأکید بر اهمیت مطلب 
گاه نیسـت.  گاهـی مخاطـب از میـزان اهمیـت موضوعـی کـه ارائـه  می کنیم، آ

بـه  موضـوع  بیـان  از  پیـش  را  موضـوع  اهمیـت  کنیـم  سـعی  بایـد  بنابرایـن 

اهمیـت  دربـارۀ  ابتـدا چنـد جملـه  گوینـده  ایـن روش،  در  کنیـم.  گوشـزد  او 

گـوش دادن  موضـوع و فوایـد آن سـخن می گویـد تـا انگیـزۀ مخاطـب را بـرای 

گـر به ایـن محتوا توجه کنـد، گرهی  دوچنـدان کنـد. بـه گونـه ای کـه بـاور کند ا

ی او بـاز می شـود. در ایـن صـورت، پـس  از مشـکالت زندگـی دنیایـی یـا اخـرو

از ارائـۀ مطلـب، توجـه ویـژه ای پیـدا می کنـد و مـا در بیـان محتـوا بـا مشـکل 

روبـرو نخواهیـم شـد.

یــاد بــه دردتــون می خــوره، خــوب گــوش  بــرای نمونــه بگوییــم: »ایــن مطلــب ز

گــر ایــن مطلــب را بــا دقــت گــوش نکنــی، ضــرر کــردی«. بدیــد« یــا »ا

5. بیان هیجانی و احساسی، در ارتباط کالمی 
افــراد بــه هیجانــات و احساســات زودتــر عکس العمــل نشــان می دهنــد تــا 

منطــق و ســخنان عقالنــی؛ مثــاًل هرچــه بــا احساســات و هیجــان بیش تــری 

صحبــت کنیــد، موجــب می شــود مفاهیــم بــه مخاطــب بهتــر منتقــل شــود؛ 



مهارت بخشی

45

5  
اره

شم
ل _ 

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ن م

آبا

ی بهتــری دارد؛ همان طــور کــه در پیام رســانِی  یــرا بیــان احساســی أثرگــذار ز

ــبت  ــری نس ــر کم ت ــان، أث ــات و هیج ــتن احساس ــل نداش ــه دلی ــات، ب ــک رب ی

ــه کســی کــه حماســی و هیجانــی صحبــت می کنــد وجــود دارد. بنابرایــن،  ب

ــر  ــری بیــان شــود، مخاطــب تأثی ــا احساســات و هیجــان بیش ت هرچــه کالم ب

می پذیــرد. بیش تــری 

6. توجه به چارچوب های ذهنی و صفات شخصیتی افراد در ارتباط 
و  ذهنــی  چارچوب هــای  بــه  افــراد،  بــا  ارتبــاط  ی  برقــرار و  ی  قانع ســاز طــرز 

اوصــاف شــخصیتی آن هــا بســتگی دارد کــه هنــگام ارتبــاط بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد؛ مثــاًل بعضــی منطقی انــد، بعضــی احساســی و زودرنــج، بعضــی 

ــر مردهــا  ــر خانم هــا احساســی و بیش ت کث ــرای مثــال: ا ... ب ــر و مغــرور و متکّب

ــا  ــد. گاهــی مطلبــی را کــه مردهــا معمولــی تلقــی می کننــد، زن هــا ب منطقی ان

. ... آن احساســی برخــورد می نماینــد؛ ماننــد نمــرۀ کــم گرفتــن دانش آمــوزان و

چندنکته:  

کــه احساســی اســت، در مرحلــۀ نخســت پاســخ منطقــی، او را � کســی   

نمی کنــد؛ قانــع 

 بـا کسـی کـه بـه آزادی نامحـدود تمایـل دارد نمی توان به وسـیله رفتارهای �

محدودکننـده ارتبـاط برقرار کرد؛ 
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 کســی کــه بــه اســتقالل فــردی تمایــل دارد، گوشــه گیر اســت و بــه روابــط، �

ســوءظن دارد؛

، متانــت و حفــظ جایــگاه خــود در اجتماع تمایــل دارد، �  کســی کــه بــه وقــار

ی می کند؛ ی و ادا درآوردن خوددار از بگو و بخند، مســخره باز

کــه خودکــم بیــن اســت، نقــاط مثبــت خــود را نمی بینــد، پــس � کســی   

قــدرت ابتــکار و خالقیــت نــدارد؛

  کســی کــه بــه جلــب محبــت دیگــران تمایــل دارد، تــالش می کنــد تــا بــه �

هــر قیمــت دیگــران را از خــود راضــی نگــه دارد؛

در � و  دیگــران  بــر  نفــوذ  تشــنۀ  دارد،  تمایــل  قــدرت  بــه  کــه  کســی   
اســت؛1 آن هــا  اختیار داشــتن 

7. رفع نیازهای مادی و معنوی افراد 
شــناخت نیازهــا و رفــع آن در حــد تــوان، عامــل جلــب محبــت و دوســتی 

اســت. کســی کــه نــان شــبش را نــدارد و شــما بــرای او غذایــی آمــاده می کنیــد، 

بــه شــما عالقه منــد می شــود؛ یــا کســی کــه مضطــرب اســت، کمبــود محبــت 

و  می کنیــد  توجــه  او  مشــکالت  بــه  شــما  وقتــی   ... و اســت  غمگیــن  دارد، 

ــود. ــد می ش ــما عالقه من ــه ش ــد، ب ــر می آیی ــا ب ــع آن ه ــدد رف درص

1. ر.ک: اصول و روش های ارائه مفاهیم دینی، جمعی از نویسندگان، اداره مطالعات و پژوهش های 
تبلیغی، مركز مدیریت حوزه علمیه قم، 1395ش.
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8. خوب حرف زدن و حرف های خوب زدن 
خــوب حــرف زدن، یعنــی اســتفادۀ مناســب از ادبیــات و دســتور زبــان و تعابیر 

مناســب و متناســب، بیــان جمــالت بــدون تپــق زدن و اخــالل، آهنــگ و اوج 

و فــرود مناســب کالمــی و ماننــد آن. حرف هــای خــوب زدن، یعنــی اســتفاده 

از جمــالت و اســتدالالت ُمتقــن و منطقــی در کالم، بهره گیــری از مطالبــی کــه 

قابــل اعتمــاد باشــند و دوری از مظنونــات، اســتفاده از محتوایــی کــه با حال و 

روحیــات مخاطــب متناســب، و پاســخ ســؤاالت ذهنــی طــرف مقابــل باشــد.

9. خوب گوش دادن به حرف های مخاطب 
گــوش دادن، ســپری  بخــش مهمــی از زندگــی روزمــرۀ مــردم بــا حــرف زدن و 

کــه غالــب مــردم تــالش می کننــد بیش تــر  می شــود و ایــن در حالــی  اســت 

حــرف بزننــد و از گــوش دادن شــانه خالــی کننــد. چــون گاهــی والدیــن بیــن 

 ... حــرف دیگــران می پریدنــد یــا معلمــی بــه حرف هــای مــا گــوش نمــی داد و

کــه  گــوش ندهیــم، در حالــی  کــه  کرده ایــم  گرفته ایــم و عــادت  باالخــره یــاد 

گاهــی تأثیــر گــوش دادن از ســخن گفتــن بیش تــر اســت. یکــی از مهم تریــن 

راه هــای خــوب شــنیده شــدن، خــوب شــنیدن اســت.

:خوب گوش دادن فوايد بسیاری دارد؛ از جمله 

  مخاطب می فهمد که شما به خواسته های او کاماًل توجه دارید؛ �
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  تمرکز مخاطب را به هم نمی زند؛�

  در انتخاب پاسخ درست، دچار مشکل نمی شوید.�1

 نکات اجرایی در گوش کردن2 
1  بایــد کامــاًل بــه طــرف مقابــل و صــورت او توجــه داشــت. توجــه کــردن، 

یــک ارتبــاط غیرکالمــی اســت کــه نشــان می دهــد شــما بــه ســخنان 

ــد؛ ــوش می دهی ــًا گ ــت، دقیق ــال صحب ــرد در ح ف

ی همــراه بــا آرامــش بدنــی،  ، از طریــق هوشــیار یــان گفت وگــو 2  بایــد در جر

توجــه داشــتن خــود را انتقــال دهید؛

3  مایــل شــدن بــه ســمت طــرف مقابــل در هنــگام نشســتن و در محدودۀ 

ــا او قــرار گرفتــن، پیــام »مایلــم ســخنانت را  ســطح چشــمی یکســان ب

بشــنوم« را منتقــل می کنــد؛ 

4  فاصله با گوینده، بسیار نزدیک یا دور نباشد؛

5  در هنگام گوش کردن، با حرکات مناسب بدنی - مثل تکان دادن سر 

به عالمت تأیید- به او القا کنیم که به حرف هایش گوش می دهیم؛

1. ر.ک: هنر خوب گوش دادن، مهدی حسین نژاد، سایت آموزشی گام برتر:
 .https://mostafaee.com/portfolio/goosh-dadan 
2. ر.ک: دست در دست ارتباط )مهارت ارتباط مؤثر(، محمود خلیلیان شلمزاری، با همكاری سید 

مهدی خطیب، انتشارات مركز آموزشی پژوهشی امام خمینی؟حر؟، قم.
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کــه حــواس مخاطــب را پــرت می کنــد، پرهیــز  ی  6  از حــرکات و رفتــار

...؛ ــز و ــبیح، می ، تس ــودکار ــه، خ ــا دکم ــردن ب ی ک ــاز ــد: ب ــم؛ مانن کنی

محیــط،  شــلوغی  ماننــد:  باشــد.  حواس پرت کــن  محیــط،  نبایــد     7

...؛ و گرمــی هــوا  یــا  ســردی 

8  توجــه بــه زبــان بــدن طــرف مقابــل مــا را در دادن جــواب مناســب بــه او 

کمــک می کنــد؛

9  باید از پرسیدن سؤال های متعدد و پریدن بین کالم او پرهیز کرد؛

کــردن در مــورد  یــم تــا بــا صحبــت  10  بــرای گوینــده، فرصتــی فراهــم آور

کــه مایــل اســت، بپــردازد؛ موضــوع مدنظــرش، بــه همــان مشــکلی 

از  می توان  مقابل،  طرف  حرف  گوش دادن  و  گفت وگو  ضمن  در    11

... - استفاده کرد  تشویق های کوتاه -مانند: بله، خب، آهان، درسته و

تا او تمام حرف های خود را بزند و به نوعی خود را تخلیه کند. بسیاری 

که به هر دلیلی نتوانسته اند درد  از اوقات دانش آموزان و مخاطبانی 

دل هایشان را جایی مطرح کنند و با کسی در میان بگذارند، به دنبال 

فردی هستند تا به سخنان آن ها خوب گوش بدهد. آن ها با صحبت 

در  بسا  چه  و  می شوند  هیجانی  تخلیۀ  اصطالحًا  کردن  دل  درد  و 

راهکار  به  فرد  خود  گوش دادن،  خوب  و  کردن  بیان  همین  انتهای 

ی به ارائۀ راهکار از طرف مربی نباشد. مناسب برسد و نیاز
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گــر اجــازه ندهیــم ظــرف قلــب و روح مخاطــب از ایــن هیجــان تخلیــه  ا

شــود و بــا صحبت هــای مکــرر حــرف او را قطــع کنیــم و بــه دنبــال ایــن 

باشــیم کــه هــر مطلبــی را گفــت، ابتــدا مقصــر را پیــدا کنیــم و بــه او 

راهــکار بدهیــم، نــه تنهــا ســخنان مــا را نمی شــنود، بلکــه دیگــر ســراغ 

غــی نخواهــد آمــد؛
ّ
هیــچ مربــی یــا مبل

 ... 12  بایــد در حیــن گــوش کــردن، بــا اســتفاده از حالــت چهــره، ُتــن صــدا و

هم دلــی و هــم دردی خــود را بــه او انتقــال دهیــم؛

13  موضــوع اصلــی و احساســات گوینــده را به صــورت کوتــاه تکــرار کنیــم 

تــا بحــث از مســیر اصلــی خــود خــارج نشــود؛

بــه  بــه هیجانــات و احساســات مطرح شــده  گــوش دادن  14  در حیــن 

ــا  ــم ب ــم. می توانی ــان دهی ــب نش ــل متناس ــده ، عکس العم ــیلۀ گوین وس

جمله هایــی کوتــاه، همان هــا را بــه خــود او برگردانیــم و نشــان دهیــم 

حــس او را درک می کنیــم. مثــاًل زمانــی کــه از ســختی تحقیــر شــدن در 

جمــع خانــواده ســخن می گویــد، بگوییــم: »آره، خیلــی بــده آدم رو تــو 

جمــع تحقیــر کنــن«. 

ــز  ــورد تمرک ــار م ــر چه ــد ب ــده، بای ــات گوین ــدن از احساس گاه ش ــرای آ ب

: کــرد کــه عبارت انــد از
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 تمرکز بر کلمات احساسی؛

 توجه به محتوای کلی پیام؛
 توجه به زبان بدن؛1

گــر مــن چنیــن وضعیتــی را تجربــه می کــردم،   پرســش از خــود کــه ا

چــه احساســی داشــتم و چگونــه برخــورد می کــردم!

15  بــه حالــت چهــره، ُتــن صــدا، حــرکات، وضعیــت انــدام و حالــت کلــی 

و  مــوارد نشــانگر توجــه  ایــن  یــرا تمــام  ز بــدن توجــه داشــته باشــید؛ 

گــوش دادن خــوب بــه ســخنان طــرف مقابــل اســت.

1. برای كسب اطالعات بیش تر می توانید به كتب و مقاالتی كه در این موضوع نگاشته شده، مراجعه 
كنید؛ از جمله: آموزش مقدماتی زبان بدن، دكتر صادق خواجه پور، سایت آموزشی فرادرس:

.https://b2n.ir/f80895 



  فرصت	های	تبلیغفرصت	های	تبلیغ

فرصتکالسهایفرهنگیوتبلیغی  

تبلیغی  فرصت های  از  تعدادی  با  امین«  »سفیر  گذشتۀ  شماره های  در 

و  فرهنگی  »کالس های  فرصت  به  شماره  این  در  شدیم.  آشنا  مدارس  در 

یم و بیشتر به ظرفیت هایی که در یک کالس وجود دارد و  تبلیغی« می پرداز

مربی می تواند از آن ها بهره ببرد اشاره می کنیم، در این نوشته از تکنیک ها و 

ی  ی چشم پوشی، و آن را به موضوع روش های کالسدار روش های کالسدار

گذار می کنیم. دینی وا

موضوع اصلی: فرصت های تبلیغی در مدارس 

موضوع فرعی: فرصت کالس های فرهنگی و تبلیغی 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

مهدی سلیمانی آشتیانی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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نکاتالزمدربارههمهکالسها:  

1  استفاده از ابزار -مانند پاورپوینت، تخته، کارت و فلش کارت و ...- 

باید متناسب با ظرفیت مالی مدرسه باشد.

2  در صــورت اســتفاده از پاورپونــت، حتمــًا از پاورپونت هایــی بــا طراحی 

جــذاب و رنگ هــای زیبا اســتفاده شــود.

3  از کلیپ هــای کوتــاه، جــذاب و متناســب بــا بحــث، در اســالیدهای 

پاورپونــت اســتفاده شــود. 

کلیپ سرودهای زیبا می تواند جذابیت پاورپوینت را افزایش دهد.   4

یک یا گچ استفاده شود. 5  در صورت استفاده از تخته، از چند رنگ ماژ

ی )شــروع ها، قالب هــا،  6  آشــنائی مبلــغ بــا مباحــث و ارکان کالســدار

ی اســت. تنوع هــا و تکالیــف( الزم، بلکــه ضــرور
7  مبلغ با شاخصه های طرح تربیتی مدارس امین آشنا باشد.1

 ، 8  اســتفاده از مباحــث روانشناســی می توانــد در ارائــه مطالــب تأثیرگــذار

ــغ و مربــی کمــک کنــد.
ّ
بــه مبل

کــم  و  گرفتــه شــود  نظــر  در  ملــی  و  دینــی  مناســبت های مختلــف    9

نشــود. شــمرده  اهّمیــت 

.https://b2n.ir/x57176 :ح تربیتی در سایت مدارس امین موجود است 1. شاخصه های طر
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کالسهایمبلغاندرمدارس  

ــغ نیــز در هفتــه بــه طــور متوســط پنــج 
ّ
غیــر از مربیــان و معلمــان، هــر مبل

را  برنامه هــای خــود  و  باشــد  کالس هــای دانش آمــوزان حاضــر  ســاعت در 

غــان و مربیــان در ابعــاد 
ّ
کــه مبل ارائــه می کنــد. ایــن فرصــت خوبــی اســت 

بکوشــد.  خالقیــت  برانگیختــن  همچنیــن  و  سیاســی  اخالقــی،  تربیتــی، 

یکــی از ایــن فعالیت هــا اســتفاده از رنگ هــا در بیــان مطالــب اســت. رنــگ 

تحقیقاتــی  طــی  دانشــمندان  دارد.  انســان ها  بــر  ی  بســیار تأثیــر  اجســام 

ی بعضــی از غــدد، باعــث  ی رو متوجــه شــده اند دیــدن رنگ هــا بــا تأثیرگــذار

ی ذهــن و عملکــرد انســان  ترشــح هورمون هایــی می شــود کــه بــه شــدت رو

اســت،  نشــانه  یــک  رنگ هــا  از  کــدام  هــر  نمونــه  بــرای  می گذارنــد1.  تأثیــر 

ماننــد رنــگ زرد2 نشــانه  خوشــخویی و خوشــحالی، ارغوانــی نشــانه  آرامــش و 

ــی در  ــود مرب ــنهاد می ش ــن پیش ــت3. بنابرای ــودکان اس ــرای ک ــت و ... ب جذاّبی

ــه رنگ هــا  ــه اهــداف تربیتــی خــود ب ــر ب اجــرای برنامه هــا جهــت رســیدن بهت

توجــه ویــژه ای داشــته باشــد. روانشناســان و متخصصــان علــوم اعصــاب 

1. روانشناسی رنگ ها، امیر ارسالن بهنام، انتشارات چشم ساعی،  1396 ش، ص 5.
2. رنگ شناســی از دیــدگاه قــرآن و حدیــث، محمــد بیســتونی، انتشــارات بیــان جــوان، 1385ش، 

ص 117.
3. روانشناسی رنگ ها، امیر ارسالن بهنام، ص 16.
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شــناختی، بــا اشــاره بــه اســتفاده آمــوزش و پــرورش از رنگ هــای خنثــی در 

مــدارس، بــه کارگیــری رنگ هــای مختلــف در فضاهــای آموزشــی را یــک نیــاز 

و ضــرورت می داننــد. آن هــا معتقدنــد »رنــگ« می  توانــد یکــی از عوامــل  مؤثــر 

در ســالمت روان باشــد و ممکــن اســت رنگ هــای غیــر محــرک و خنثــی 

کــودکان شــوند.  کاهــش ســطح یادگیــری  ســبب بی حوصلگــی و 

آن ها آثار برخی از رنگ ها را این گونه بیان می کنند1: 

 رنگ آبی: برای افزایش خالقیت و آرامش روان است.�

یــک بــاال و پرخاشــگری موثــر اســت؛ �  رنــگ قرمــز : بــرای اشــتیاق ، تحر

امــا ترکیــب قرمــز بــا رنگ هــای دیگــر بــرای محیط هایــی ماننــد انجــام 

یاضــی بســیار مناســب اســت. رنــگ قرمــز بــا  تکالیــف و آمــوزش دروس ر

ــن  ــد. بنابرای ــش می ده ــز را افزای ــاط دارد و تمرک ــدت ارتب ــد م ــه بلن حافظ

بــرای مطالبــی کــه تمرکــز بیش تــر نیــاز دارد از ایــن رنــگ اســتفاده شــود.

بســیار � ی  بــاز و  مطالعــه  اتاق هــای  هــوش،  یــک  تحر بــرای  زرد:  رنــگ   

مناســب اســت، امــا اســتفاده بیــش از حــد از ایــن رنــگ می توانــد منجــر 

ــود. ــترس ش ــه اس ب

1. رنگ  ها چه تأثیری در عملكرد دانش  آموزان دارند؟، زینب شاه مرادی، تبیان:
. https://b2n.ir/m64196 
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 رنــگ نارنجــی: باعــث افزایــش عملکــرد حافظــه و تفکــر انتقــادی می شــود �

و بــرای فضاهــای آزمون بســیار مناســب اســت.

: برای کالس های آموزشی مفید است.�  رنگ سبز

اتــاق بهداشــت بســیار � و  ی  بــرای ســالن های غذاخــور رنــگ صورتــی:   

اســت. مناســب 

نکتــه: نبایــد بیــش از دو تــا ســه رنــگ در فضاهــای آموزشــی اســتفاده 

شــود. چــرا کــه ممکــن اســت تنــوع بیــش از حــد رنگ هــا ســبب کاهــش 

عملکــرد مطلــوب مغــز شــود؛ بــه همیــن دلیــل بایــد در انتخــاب رنگ هــا و 

آنهــا دقــت شــود. هم چنیــن تنــوع رنــگ می توانــد بــه  چینــش و ترکیــب 

دلیــل ایجــاد تحریــک و اســترس زیــاد در ســطح حافظــه، عملکــرد و ســطح 

را کاهــش دهــد1. هــوش دانش آمــوزان 

1 . همان.



مهارت بخشی

57

5  
اره

شم
ل _ 

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ن م

آبا

ــوع در  ــاد تن ــرای ایج ــد ب ــی می توان ــغ و مرب
ّ
ــه مبل ــی ک ــی نکات ــه برخ ــه ب در ادام

کالس از آن هــا بهــره ببــرد، اشــاره شــود.

1. پرسش از دانش آموزان 
ی تختــه می نویســد و از دانش آمــوزان  ــغ در ابتــدای کالس چنــد ســؤال رو

ّ
مبل

می خواهــد  یــک مــورد بــرای بحــث و گفت گــو انتخــاب کننــد.

2. استفاده از تشبیه 
تشــبیه می توانــد بســیار مناســب و جــذاب باشــد. نــوع ایــن تشــبیهات بایــد 

متفــاوت از تشــبیهات معمــول باشــد. بــرای نمونــه: مبلــغ ابتــدا از بچه هــا 

کــه بســته اســت چــه فرقــی دارد؟ در  ی  بــا در بــاز اســت  کــه  ی  بپرســد در

کــه بــاز شــود همــۀ انســان ها براحتــی می تواننــد وارد مغــازه شــوند از  مغــازه 

انســان های متدّیــن گرفتــه تــا کافــر و حتــی حشــرات و حیوانــات. )ســپس 

گــر مغــز را بــه اتاقــی تشــبیه کنیــم کــه دِر ورودی دارد، آیــا ایــن  مرّبــی بگویــد( ا

در همیشــه بــاز باشــد و هــر چــه بخواهــد وارد آن شــود یــا توســط شــخص 

کنتــرل شــود؟ کنتــرل کــردن ورودی مغــز چقــدر الزم اســت؟

3. خواندن قرآن 
ــرآن  ــه قرائــت ق ــا فرصت هایــی از وقــت کالس را ب ــوان بخــش ابتدایــی ی می ت

بــرای ایــن منظــور مرّبــی بایــد از  به صــورت دســته جمعی اختصــاص داد. 
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قبــل صــوت تــالوت یکــی از اســاتید ترتیــل قــرآن را آمــاده  کنــد. همچنیــن 

قــرار داد. در هــر  کوچکــی در اختیــار دانش آمــوزان  قرآن هــای  ســعی شــود 

ــود: ــش ش ــل پخ ــرح ذی ــه ش ــه ب ــد آی ــوت چن ــه ص جلس

 بار اول: دانش آموزان فقط گوش بدهند.�

 بار دوم: زمزمه کنند. �

 بار سوم: با صوت همخوانی کنند. �

 بار چهارم: هر کدام از دانش آموزان که داوطلب شدند یا به صورت نوبتی �

آیه را تالوت کنند. 

: در هر جلسه بیش از نصف صفحه قرآن تالوت نشود. تذکر



مهارت بخشی

59

5  
اره

شم
ل _ 

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ن م

آبا

4. بحث مورد نیاز  
ــغ روزانــه در مدرســه حضــور دارد، بــا مشــکالت و مباحــث 

ّ
در صورتــی کــه مبل

گــر مــوردی در مدرســه حضــور پیــدا  مــورد نیــاز دانش آمــوزان آشــنایی دارد و ا

کــرده، می توانــد از مباحــث مــورد نیــاز مدرســه از مدیــر مدرســه ســؤال کنــد. 

بــه طــور مثــال مدرســه ابتدایــی مشــکل نظافــت دارد، مدرســه راهنمایــی 

مربــی  دارد.  غــرور  مشــکل  دبیرســتانی  یــا  دارد  حجــاب  مشــکل  دخترانــه 

ــد. ــرح کن ــکالت مط ــن مش ــا ای ــب ب ــوع را متناس ــد موض می توان

5. اسامی دانش آموزان 
اســتفاده از قالــب نمادیــن یــا رمــزی بــا اســامی دانش آمــوزان بســیار جــذاب و 

تأثیرگــذار اســت؛ بــرای مثــال از پیــش اســامی دانش آمــوزان را داشــته باشــد و 

بحثــی را کــه می خواهــد مطــرح کنــد از دل نــام یکــی از دانش آمــوزان اســتفاده 

کنــد و یکــی از  ــغ می خواهــد دربــاره راســتگویی صحبــت 
ّ
کنــد؛ مثــاًل مبل

ی تختــه نوشــته و  دانش آمــوزان کالس اســمش ناصــر اســت. او ناصــر را رو

ــد:  ــتفاده می کن ــن اس ــب نمادی ــه از قال این گون

. ( راستگو ؛ )ر = )ن( نظم؛ ) ا ( ادب؛ )ص( صبر ناصر

سپس از راستگویی و صداقت بحث می کند.



	اردو	داری	اردو	داری

اشاره  

تقسیم  و  برنامه   ، اردو تی  تشکیال چارت  به  امین،  سفیر  گذشتۀ  شمارۀ  در 

، برنامه ریزی اردو  ی آن اشاره شد. در این مقاله به انواع اردو وظایف در برگزار

یم.  و نیز نکات مرتبط با آن می پرداز

انواعاردو  

بــا توجــه بــه مؤلفه هــای مختلــف می تــوان اردو را بــه چنــد دســته تقســیم کــرد:

موضوع اصلی: اردو داری 

موضوع فرعی:  برنامه  ریزی اردو 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

صمد نظری� مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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انواع اردو

بر اساس هدف

1. تربیتی )فرهنگی، هنری(

2. آموزشی - تبلیغی

3. زیارتی

۴. نظامی

5. ورزشی

6. تفریحی و سیاحتی

7. تحقیقاتی )علمی و پژوهشی(

8. تلفیقی

بر اساس تحصیات

1. پیش دبستانی

2. ابتدایی

3. راهنمایی

۴. دبیرستانی

5. دانشجویی

6. طالب

7. تلفیقی )باسواد(
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بر اساس جنس

1. دختر

2. پسر

3. خانوادگی

از این گونه اردوها  كه آسیب زا است و  ۴. تلفیقی: 
باید پرهیز كرد.

بر اساس مکان
1. طبیعت و فضای باز

كن، اردوگاه ها و فضاهای سرپوشیده 2. اما

بر اساس زمان

1. كوتاه مدت )یک روزه(

2. میان مدت )2 الی3 روزه(

) 3. بلند مدت )3 روز به باال

بر اساس مناسبت

1. راهیان نور

2. اعیاد و جشن ها

3. وفیات

۴. تعطیالت

برنامهریزیاردو  

برنامه ریــزی یعنــی تعییــن اهــداف اردو و پیش بینــی راه هــای رســیدن بــه 

ینــۀ معّیــن. آن هــا در مدت زمــان مشــخص و بــا امکانــات و هز
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و  مختلــف  جوانــب  بررســی  بــدون  کار  هــر  بــه  اقــدام  کــه  اســت  روشــن 

برنامه ریــزی بــرای آن، نشــانگر نقصــان عقــل یــا عــدم بهره گیــری صحیــح 

ــی؟ع؟ در  ــام عل ــه ام ــان ک ــت؛ چن ــی اس ــزرگ اله ــت ب ــن نعم ــب از ای  و مناس

روایاتی می فرمایند:

ــَدِم؛1 عاقبت اندیشــی پیــش از عمــل، تــو را �  الَعَمــِل ُيؤِمُنــَك ِمــَن الّنَ
َ

دبیــُر َقبــل   »الّتَ

از پشــیمانی در امــان مــی دارد«. 

ْدِمیــرِ؛2 بــدی ]و نامناســب بودن[ برنامه ریــزی، موجــب � ، َســَبُب الّتَ ْدِبیــرِ
 »ُســوُء الّتَ

فروپاشــی اســت«.

ــُرُه؛3 هــر کــس تدبیــرش بــد باشــد، نابــودی اش �  َتْدِمی
َ

ــُرُه َتْعَجــل ــاَء َتْدِبی ــْن َس   »َم

زودتــر اســت«.

بــا توجــه بــه احادیــث نورانــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ِصــرف برنامه ریــزی کافــی 

ــر  ــت، در نظ ی اس ــرور ــه الزم و ض ــرایطی را ک ــرای آن، ش ــد ب ــه بای ــت؛ بلک نیس

بعــدًا موجــب  و  پذیــرد  انجــام  و مطلــوب  برنامه ریــزی صحیــح  تــا  گرفــت 

پاشــی و نابــودی زودرس نشــود. فرو

قم،  انصاریان،  انتشارات  صدوق(،  )شیخ  بابویه  بن  علی  بن  محمد  الّرضا؟ع؟،  أخبار  عیون   .1
138۴ش، ج 2، ص 5۴.

دوم،  چاپ  قم،  اسالمی،  تبلیغات  دفتر  آمدی،  تمیمی  عبدالواحد  الكلم،  درر  و  الحكم  غرر   .2
1۴10ق، ح 5571.

3. همان، ح 7906.
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شرایطالزمبراییکبرنامهریزیمطلوبدراردو  

1. رعایت موازین شرعی 
داشــت؛  ویــژه ای  توجــه  شــرعی  موازیــن  بــه  بایــد  اردویــی  برنامه ریــزی  در 

ی مثبــت )شــرعی( و منفــی  ــۀ تأثیرگــذار کــه وجــود شــرایط خــاص، زمین چرا

ــرعی  ــائل ش ــر مس گ ــن ا ــد. بنابرای ــاد می کن ی ــیار ز ــرعی( را در اردو بس ــر ش )غی

ی آن  و موازیــن آن رعایــت نشــود، نتیجــۀ عکــس خواهــد داشــت و تأثیرگــذار

 ، ، بــه همــان میــزان یــا بیش تــر منفــی می گــردد و متأســفانه برخــالف انتظــار

دانش آمــوزان از دیــن و شــرع دور خواهنــد شــد؛ مثــاًل اختــالط دختــر و پســر 

، اصــاًل مــورد تأییــد نیســت. جــوان، مخصوصــًا در اردو

2. اصولی و منطقی 
کم باشد؛ به طوری  که برای تنظیم  در برنامه ریزی باید اصول، منطق و عقل حا

... کاماًل منطقی برخورد شود؛ مثاًل زمانی که اردوی  زمان و هماهنگی مکان و

گر مسئول اردو بگوید: “این جا  راهیان نور از مشهد مقدس به طالیّیه1 رسید، ا

ید!”، نیم ساعت وقت برای این مکان، اصاًل عقالنی و  نیم ساعت وقت دار

منطقی نیست؛ بلکه این جا حداقل دو ساعت تمام وقت الزم دارد.

1. حدود ۴5 كیلومتری جاده اهواز- خرمشهر سه راهی طالئیه قرار دارد. طالئیه یكی از محورهای 
مهم عملیاتی خیبر و بدر بود و پس از دفاع مقدس مقری برای جست جوی پیكر مطهر شهدا 

) https://b2n.ir/a56841 (.در این منطقه دایر شد
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یا اعزام بچه های جلسۀ قرآن به تنگۀ واشی،1 با برنامۀ تفریحی، آن هم روز جمعه 

که تعطیل و شلوغ است، اصاًل منطقی نیست؛ چون اواًل بسیار شلوغ است و 

ثانیًا وضعیت فرهنگی آن جا در این روز متناسب افراد جلسۀ قرآن نیست.

3. متناسب با امکانات و شرایط موجود 
گرفته  در برنامه ریزی حتمًا باید توانایی، امکانات و شرایط موجود در نظر 

ی  شود؛ در غیر این صورت به اهداف اصلی نمی توان رسید؛ مثاًل برای اردو

کانون ها( سرزمین موج های آبی پیش بینی و به افراد هم  مشهد )برگزیدگان 

هزینه  جهت  از  که  می شوند  متوجه  مسئوالن  مشهد،  در  ولی  شده؛  ابالغ 

توانایی اجرای چنین برنامه ای را ندارند. بنابراین آن را حذف می کنند.

ارکانبرنامهریزی  

1. تعیین هدف 
: نقطه ای که کوشش ها معطوف  تعریف: به طور کلی، هدف عبارت است از

رسیدن به آن است.2

1. تنگه واشی از بهترین ییالق های نزدیک تهران و مقصدی مناسب برای سفر یک روزه از تهران و 
گذراندن آخر هفته های گرم تابستانی است. این منطقه در نزدیكی فیروزكوه واقع شده و طبیعت 

بكر و زیبا، صخره های به هم پیچیده، رودخانه خروشان و آبشار، از جاذبه های آن است.
كبر  2 . هدف در لغت به معنای: نشانۀ تیر، هرچیز بلند و برافراشته از بنا است. )لغت نامه، علی ا

دهخدا، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1377ش، ذیل واژۀ »هدف«.(
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 ویژگی های هدف 
کوتاه زندگی، رسیدن به همه   بزرگ و ارزشمند بودن هدف: در این عمر 

اهداف و آرزوها ممکن نیست. بنابراین باید هدفی را که ارزشمندتر است 

جز  نتیجه ای  شود  دنبال  متعدد  و  متفاوت  اهداف  اگر  کرد.  انتخاب 

َیل;1 کسی  ِ
ْ

ْتُه ال
َ
 ُمَتَفاِوٍت َخَذل

َ
 ِإل

َ
ْوَمأ

َ
کامی نخواهد داشت: »َمْن أ شکست و نا

که به کارهای مختلف بپردازد، نقشه ها ]و پیش بینی هایش[ به جایی نمی رسد«.

واقع بینانه بــودن هــدف: امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماینــد: »َعْشــَرٌة ُيْفَتُنــوَن 

 ُيــْدَرُک2؛ ده گــروه خــود را بــه 
َ

ــُب َمــا ال
ُ
ــِذی َيْطل

َّ
: - َو ال

َ
ْن َقــال

َ
 ا

َ
ْنُفَســُهْم - ِال

َ
ا

رنــج و بــا گرفتــار می ســازند - تــا این کــه فرمــود: - و کســی کــه در پــی چیــز 

باشــد«. دســت نیافتنی 

 واضح و مشخص بودن هدف: سیرۀ مدیریتی امام علی؟ع؟ توجه به این 

مطلب بوده است؛ چنان که ایشان هرگاه کسی را به عنوان کارگزار منطقه ای 

و  اهداف   ، موردنظر منطقۀ  به  ی  و اعزام  از  پیش  می کردند،  انتخاب 

انتظارات خود را به روشنی و با صراحت نوشته، در اختیار او می گذاشتند3.

1 . غرر الحكم و درر الكلم، ح 109۴۴.
2. بحاراألنوار، محمدباقر مجلسی، دارالكتب االسالمیه، 1315ق، ج 70، ص 159.

3. ر.ک: تبییــن مدیریــت و ســیره عملــی از منظــر امیرالمؤمنیــن امــام علــی؟ع؟، احمــد مالــدار و 
ــن  ــر امیرالمؤمنی ــت از منظ ــی و مدیری ــی فرمانده ــش مل ــن همای ــداهلل، 1398،اولی ــد پورعب محم

.https://civilica.com/doc/954882 تهــران،  علــی؟ع؟،  امــام 
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2. پیش بینی 
پیش بینی یا آینده نگری یعنی توجه به تمامی احتماالت مثبت یا منفی که 

ممکن است در آینده رخ دهد.

: عوامل تأثیرگذار بر پیش بینی عبارت اند از

 ، ، وجــه تمایــز انســان از ســایر مخلوقــات اســت. تفکــر : عقــل و فکــر تفکــر

یکی هــای زمــان اســت. امیــر بیــان  ی میــان تار فانــوس و بلکــه چــراغ منــور

ْدِبیر;1 اندیشــیدن  لّتَ
َ
ْفِكیــرِ ُيْصِلــُح َعَواِقــَب ا لّتَ

َ
 ا

ُ
در ایــن زمینــه می فرمایــد: »ُطــول

طوالنــی، آینده نگری هــا را ســامان می بخشــد«.

َجاُرِب2؛  ــْزُم ِبالّتَ َ
ْ

ــْزِم َو ال َ
ْ

َفــُر ِبال
َ

 تجربــه: امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماینــد: »ألّظ

پیــروزی و موفقیــت بــه دوراندیشــی اســت و دوراندیشــی به داشــتن تجربه ها«؛ 

مشــورت بــا صاحب نظــران: امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــه اســتفاده از نظــرات 

کارشناســان و صاحب نظــران و مشــورت کردن بــا خردمنــدان ســفارش 

 َعــْن َرأٍی َســِديٍد راجــٍح 3؛ انســان 
ً
َبــدا

َ
کــرده، می فرماینــد: » ال َيْســَتْغین الــازُِم ا

ــاز نیســت«.  ــر بی نی دوراندیــش، هرگــز از نظــر درســت و برت

1. غررالحكم، ج1، ص۴37، ح۴5613۴.
2. بحاراألنوار ، ج70، ص۴2.

3. همان، ص 791.
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:در پیش بینی، رعايت نکات زیر ضروری است

 بــرای رســیدن بــه اهــداف، چــه کارهایــی بــا چــه کیفیتــی بایــد انجــام 

شــود )چهارچــوب برنامــه(.

 مکان اردو به طور دقیق مشخص شود.

 زمان بندی کارها پیش بینی گردد.

 امکانات مورد نیاز پیش بینی شود.

 نیروها و تخصص های الزم برای اجرای برنامه، مشخص گردد؛

 بودجۀ مورد نیاز پیشبینی شود.

ادامه دارد...



رضیه جبرئیل زاده�

  مهارت	تفکر	انتقادیمهارت	تفکر	انتقادی

اشاره  

ــادی در افــراد اســت، بایــد  یکــی از ویژگی هــای دورۀ نوجوانــی، بــروز نقــد و نّق

ایــن ویژگــی در ابعــاد مختلــف جهت دهــی و تقویــت شــود. در ایــن مقالــه 

از آن،  ــغ می توانــد 
ّ
کــه مبل را مطــرح می  کنیــم  انتقــادی  کلّیــت تفکــر  ابتــدا 

جهــت اقنــاع ذهنــی نوجــوان اســتفاده کنــد. ســپس بــه راهکارهــای به کارگیری 

و جهت دهــی تفکــر انتقــادی در دوران نوجوانــی اشــاره می کنیــم.

اهمیّتتصحیحبینشوتفکر  

یــه و تحلیــل واقعیت هــا بــرای بــه  تفکــر انتقــادی )Critical Thinking(، تجز

ــده  ــی پیچی ــوع کم ــاید موض ــت. ش ــح اس ــاوت صحی ــک قض ــت آوردن ی دس

موضوع اصلی: مهارت های زندگی 

موضوع فرعی: نقش مهارت تفکر انتقادی در زندگی نوجوان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 
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ــرای ایــن مفهــوم وجــود داشــته  ــه نظــر برســد و چندیــن تعریــف مختلــف ب ب

کانه،  یــه و تحلیــل منطقــی، شــکا باشــد امــا در نهایــت ایــن مفهــوم شــامل تجز

ی از آیــات قــرآن  یابــی شــواهد واقعــی اســت1. بســیار بی طرفانــه بــه همــراه ارز

در صــدد تعلیــم و تصحیــح نــوع تفکــر و بینــش انســان نســبت بــه زندگــی و 

یــدن راه درســت اســت کــه هریــک، از اهــداف تفکــر انتقــادی محســوب  برگز

گــر تنهــا در موضــوع تفکــر انتقــادی بــه قــرآن نگریســته شــود، بــه  می شــوند و ا

جرئــت می تــوان گفــت کــه قــرآن کتــاب تفکــر انتقــادی اســت.

قــرآن دربــارۀ کســانی کــه از قــدرت تفکــر و تشــخیص خویــش بهــره نمی برنــد، 

�هلِل َد ِع�نْ  ّ
َو��بِ

َ
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بهترینــش پیــروی می کننــد، ایناننــد کســانی کــه خــدا هدایتشــان کــرده، و اینــان همــان 

خردمنداننــد«.

كمبریج، 2011م، مقدمه، ص 2–5. 1. ر.ک: تفكر انتقادی، َاِلک فیشر، انتشارات دانشگاه 
2. انفال/ 22.

3. زمر/ 18. 
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بــرد دارد.  امــروزه تفکــر انتقــادی در تمــام شــئون زندگــی و بــه صــورت عــام کار

ــف  ــای مختل ــته ها و حیطه ه ــث در رش ــن مبح ــر ای ــاص و جزئی ت ــی خ مبان

نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. یکــی از مهم تریــن حیطه هایــی کــه تفکــر 

انتقــادی در آن مطــرح می شــود، حیطــۀ آمــوزش و پــرورش یــا تعلیــم و تربیــت 

اســت1 کــه در آن، نوجــوان و دورۀ نوجوانــی از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.

ویژگیهاینوجواندارایمهارتتفکرانتقادی2  

1  نوجــواِن دارای تفکــر انتقــادی، بــا هم ســن و ســاالن خــود متفــاوت 

گــر از مهــارت تفکــر انتقــادی درســت و بجــا اســتفاده کنــد،  اســت و ا

در گــروه هم ســاالن مــورد توجــه دیگــران قــرار خواهــد گرفــت و در تفکــر 

جمعــی آن هــا تأثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت؛

2  نوجــوان می دانــد بــرای داشــتن تفکــری بی طرفانــه دربــارۀ یــک مســئله، 

کــرده، بــا نوعــی حــس  بایــد دیدگاه هــای مرتبــط بــا آن را شناســایی 

ــنیدن  ــرای ش ــوش پذی ی خ ــا رو ــع، ب ــود و در واق ــه آن وارد ش ــی ب هم دل

نظــر دیگــران باشــد و بــدون توجــه بــه احساســات یــا منافــع شــخصی 

1 . Miller MA, Malcolm NS.)1990(. Critical thinking in the nursing curriculum.
Nurse Health Care.
2. ر.ک: مفهوم ها و ابزارهای تفكر نقادانه، ریچارد پل و لیندا الدر، ترجمه مهدی خسروانی، نشر 

نو، 1396ش.
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خــود یــا گروهــش، بــا تمــام دیدگاه هــا برخــورد مشــابهی داشــته باشــد و 

درســت نتیجه گیــری و فکــر کنــد؛

و  می ستیزد  عامیانه  باورهای  با  می اندیشد،  منتقدانه  که  نوجوانی    3

معمواًل ذهنش از قبول باورهای غلط پرهیز می کند و حتی می هراسد؛

ــه لحــاظ  ــی کــه از مهــارت تفکــر انتقــادی اســتفاده می کنــد، ب 4  نوجوان

ــرد. ــود را می پذی ــکار خ ــئولیت اف ــت و مس ــتقل اس ــری مس فک

آثارمثبتوسازندۀتفكرانتقادی  

و  بـه طـور صحیـح هدایـت  انتقـادی در دوران نوجوانـی  گـر مهـارت تفکـر  ا

درسـت بـه کار گرفتـه شـود و در تمامـی ارکان و زندگـی نوجـوان جـای خـود را 

ی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. آن  بیابـد، بـرای او آثـار نیکـو و مزایـای بسـیار

کـرد: را می تـوان این گونـه دسـته بندی  آثـار 

الف( آثار اجتماعی 
هنگامی که نوجوان به دنبال نقد و بررسی اعمال و اندیشه های دیگران است، 

اولین گام مشاهده و مطالعۀ دقیق و همه جانبۀ اعمال و اندیشه های آن هاست. 

، خود زمینه ساز رشد همه جانبه -به ویژه رشد اجتماعی- او می گردد؛  این امر

بدین گونه که نوجوان با مشاهده و مطالعۀ دقیق دیگران، از آنان مطلبی خواهد 

آموخت و شخصیت اجتماعی خود را از این طریق توسعه خواهد داد. 
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کــه نوجــوان آرا و افــکار دیگــران را نقــد و بررســی  عــالوه بــر ایــن، هنگامــی 

ــب  ــل موج ــن عم ــه ای ک ــد؛ چرا ــل کن ــان منتق ــه آن ــد را ب ــن نق ــد ای ــد، بای می کن
رشــد اجتماعــی افــراد دیگــر نیــز می شــود.1

ب( آثار فردی 
ی و بـه طـور خـاص جامعـۀ ما، این اسـت که  یکـی از مشـکالت جوامـع امـروز

افـراد، کم تـر نقـد و انتقـاد را می پذیرنـد و تاِب تحمل هیچ انتقـادی را ندارند. 

، آموزش تفکر انتقادی در مدارس اسـت.  ی این جّو تنها راه اصالح و به سـاز

گـر بـه نوجوانـان تفکـر انتقـادی آموزش داده شـود و در کالس ها شـرایط برای  ا

نقـد و بررسـی آرا و دیدگاه هـای آنـان از سـوی دیگران مهیا گـردد، آن ها به مرور 

بـه لحـاظ روانـی رشـد می کننـد و این رشـد از چند جهت صـورت می گیرد:

 نوجوانــان در حیــن نقــد و بررســی آرای دیگــران )بــا بهره گیــری از تفکــر 

انتقــادی( بــه مــرور می آموزنــد کــه اصــول اخالقــی را رعایــت نمــوده، 

ی انتقــاد کننــد کــه دیگــران از آن هــا آزرده نشــوند؛ طــور

ــا  ــد ب ــاد می گیرن ــرور ی ــه م ــود، ب ــران و خ ــرات دیگ ــد نظ ــان در نق  نوجوان
ــد.2 ــل کنن ــف را تحم ــرات مخال ــری نظ ــدر بیش ت ــعۀ ص س

1. ر.ک: انگاره های جدید در فلسفۀ تعلیم و تربیت، حسنعلی نصرآبادی و رضاعلی نوروزی و ناصر 
حبیبی، انتشارات سماء قلم، قم، 1383ش، ص39.

2. همان.
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راهبهکارگیریتفکرانتقادی  

بـه عنـوان یـک مربی، پس از ارائۀ بحـث تفکر انتقادی به متربّیان و اطمینان 

از این کـه نوجـوان بـه درسـتی مفهـوم مهـارت تفکـر انتقـادی را متوجـه شـده 

اسـت، وارد مبحـث چگونگـی به کارگیـری ایـن مهـارت می شـویم.

یقــی بــه  کــه بــه هــر طر مهم تریــن و مؤثرتریــن راه بررســی اطالعــات بیرونــی 

نوجــوان می رســد، ایــن اســت کــه نوجــوان از خــود بپرســد: آیــا ایــن مطلــب 

؟ چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت و چــه دالیــل و  را قبــول دارد یــا خیــر

کثــر نوجوانــان، بــدون این کــه  شــواهدی بــر تأییــد آن وجــود دارد؟ در واقــع أ

کــه بــه آن هــا عرضــه  گاهــی الزم را داشــته باشــند، برخــی از اطالعاتــی را  آ

یــا رد می کننــد. بنابرایــن، در  بــدون فکــر و بررســی می پذیرنــد و  می شــود، 
می شــوند.1 جبران ناپذیــری  آســیب های  دچــار  خــود  زندگــی  مســیر 

همچنیـن گرایش هـای نوجـوان بـه برخـی مطالـب، تفکـر او را تحـت تأثیـر قرار 

کـه چگونـه می توانـد تفکـرش را بـه  می دهـد. نوجـوان بایـد تشـخیص بدهـد 

سـوی یـك هـدف مشـخص بـا گام هـای منطقـی هدایـت کنـد. بررسـی دقیـق 

یابـی آن هـا بـه عنـوان یـک مؤلفـۀ مهـم  منابـع اصلـی اطالعـات پیرامونـی و ارز

آذربایجانی،  نفیسه  ارشد(،  كارشناسی  )پایان نامه  روانشناسی  و  قرآن  منظر  از  انتقادی  تفكر   .1
دانشگاه اصفهان، 1390ش.
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کمـک می کنـد تـا بـه جـای پذیـرش یـا رد سـادۀ  تفکـر انتقـادی، بـه نوجـوان 

اطالعـات، آن هـا را بررسـی کـرده، در مـورد قبـول یـا رد آن هـا تصمیـم بگیـرد.

1 اولیـن راه به کارگیـری تفکـر انتقادی، تشـخیص منبـع اصلی اطالعات 

اسـت کـه معمـواًل از چهار منبـع زیر سرچشـمه می گیرند:

؛ نظیــر والدیــن، آمــوزگاران و فــردی کــه نوجــوان او را   مراجــع الگــو

در امــور زندگــی الگــوی خــود می دانــد؛

ی؛ ی در فضای حقیقی و مجاز  منابع نوشتار

 حقایق و منابعی که در عالم واقع وجود دارند؛

 تجربۀ شخصی که نوجوان در دوران زندگی کسب می کند.

ایــن  اعتبــار  بایــد  اطالعــات،  اصلــی  منبــع  مشــخص کردن  از  پــس   2

شــود. یابــی  ارز اطالعــات  و  منابــع 

نکاتی برای تقویت تفکر انتقادی: 
بــر  کــم  حا آداب  و  فرهنگ هــا  برخــی  آسیب شناســی  و  نقــد  گاهــی   1

جامعــه و بــه چالــش کشــیدن آن هــا )زیــر نظــر مربــی( تفکــر انتقــادی را 

در فــرد تقویــت می کنــد؛

فضایی  در  آن ها  نظرات  و  تفکرات  و  هم ساالن  گروه  نقد  و  بررسی    2

دوستانه و به دور از جدل و عصبانیت نیز می تواند بسیار مؤثر باشد؛
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ــا نقــد فیلــم و موضوعــات  ــد ب ــاد، مربــی می توان ــرای تقویــت تفکــر نّق 3  ب

روز شــروع و نوجوانــان را بــه نقــادی دعــوت کنــد؛

در  افــراد  قــرار دادن  و  پیشــنهادات  و  انتقــادات  جلســات  ی  برگــزار   4

ارائــۀ  و  مخالــف  نظــرات  کــردن  تحمــل  گوش کــردن،  کــه  موقعیتــی 

پاســخ صحیــح بــه نقــد دیگــران را تمریــن کننــد بــه جهــت دهــی تفکــر 

کمــک می کنــد؛ آنــان 

تأثیرگذارنــد  عقایــد  و  افــکار  ســایر  بــر  گرایش هــا  و  افــکار  برخــی    5

گرایش هــا  ی ایــن  )گرایشــات پایــه(. بنابرایــن، تحقیــق و تحلیــل رو

و اطمینــان از آن هــا، نوجــوان را از تحلیــل و تفکــر در ســایر مــوارد 

بی نیــاز می کنــد. ماننــد اثبــات خداونــد و اوصــاف او یــا حقانیــت 

اســالم و ماننــد آن.

تفکـر  ابزارهـای  قدرتمندتریـن  از  یکـی  مناسـب،  پرسـیدن  توانایـی    6

کـه غالبـًا از آن اسـتفادۀ چندانـی نمی شـود. سـؤاالت  انتقـادی اسـت 

کمـک می کنـد و موجـب  بـه فهـم بیش تـر نوجـوان  از خـود،  مناسـب 

گاهانه تری بگیرد.تکنیک سـؤال از خود، یعنی  می شـود تصمیم های آ

فـرد از خـود بپرسـد: موضـوع اصلـی چیسـت؟ هـدف اصلـی چیسـت؟ 



مهارت بخشی

77

5  
اره

شم
ل _ 

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ن م

آبا

ــه دســت  نقــش مربــی در این جــا ایــن اســت کــه وقتــی نوجــوان اطالعاتــی را ب

مــی آورد، مربــی می توانــد بــا تکنیــک »ســؤال از خــود« نوجــوان را بــه ســمت 

تحلیل گــری هدایــت کنــد؛ بــرای مثــال، زمانــی کــه نوجــوان بــا دیــدن یــک فیلــم، 

فکرش به ســمتی هدایت می شــود که آســیب زننده اســت، مربی از او بپرســد: 

نویســنده و کارگــردان ایــن فیلــم کیســت؟ منبــع اطالعــات آن هــا از کجاســت؟ 

هــدف از ســاخت ایــن فیلــم چــه بــوده؟ و ماننــد آن. در واقــع بایــد گفــت که نقد 

فیلــم نیــز یکــی از کاربردهــای رشــد تفکــر انتقــادی اســت و مربــی می توانــد بــه 

نوجــوان آمــوزش دهــد کــه چگونــه می توانــد بــا اســتفاده از ایــن مهــارت، تفکــر 

انتقــادی خــود را فعــال و تنظیــم کنــد و هــر مطلبــی را بــه ســادگی نپذیــرد؛ بلکــه 

ابتــدا صحــت آن را بــرای خــود اثبــات کنــد و ســپس آن را بپذیــرد.





شست	وشوی	مغزی	یا	مغزشویی	)شست	وشوی	مغزی	یا	مغزشویی	)22( ( 

اشاره  

مختلــف  ســنین  در  مغــزی  شست وشــوی  امــکان  بــه  قبــل  قســمت  در 

پرداختیــم. نوشــتار پیــش رو درصــدد اســت ضمــن توجــه بــه راه هــای شــناخت 

حیله هــای شست وشــوی مغــزی، راهکارهایــی نیــز بــرای در امان مانــدن از 

ک ارائــه دهــد. ایــن پدیــدٔه خطرنــا

گروههدفدرشستوشویمغزی  

گرچــه هرگــز نمی تــوان اطمینــان داشــت کــه از شست وشــوی مغــزی در امــان 

ــش  ــالح دان ــه س ــود را ب ــا، خ ــن دام ه ــالم ماندن از ای ــرای س ــوان ب ــا می ت ــود؛ ام ب

مســلح نمــود. هرچــه اطالعــات و بصیــرت مــا کم تــر باشــد، بیش تــر تحــت 

ــم و ممکــن اســت راه را گــم کنیــم. ی ــرار می گیر ــر مــوارد القاشــده ق تأثی

مجتبی مداحی�

موضوع اصلی: اصطالح شناسی سیاسی 

2 موضوع فرعی: شست و شوی مغزی یا مغز شویی 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 



بصیرت افزایی

80
5  

اره
شم

ل _ 
 او

ال
 س

ش _
 14

00 
اه 

ن م
آبا

و  ضعیـف  افـراد  می کوشـند،  دیگـران  مغـزی  شست وشـوی  در  کـه  کسـانی 

آسـیب پذیر )از جهت اعتقادی( را شـکار می کنند. از این رو تمام افراد برای 

گاهـی افـرادی خـاص در زمان هـای  کنتـرل ذهـن، مـورد هـدف نیسـتند؛ امـا 

مختلـف، بیش تـر تحـت تأثیـر قـرار می گیرنـد. فـردی کـه قصـد تحمیـل کردن 

کـه دورٔه  عقایـد خـود بـه دیگـران را دارد، معمـواًل افـرادی را انتخـاب می کنـد 

سـختی از زندگـی خـود را پشـت سـر می گذارنـد یـا تغییـری بـزرگ را در زندگـی 

شست وشـوی  هـدف  کـه  افـرادی  دلیـل،  همیـن  بـه  می کننـد.  تجربـه  خـود 
مغـزی قـرار می گیرنـد، ممکـن اسـت چنیـن مشـخصه هایی داشـته باشـند:1

  کسانی که شغل خود را از دست داده و از آیندٔه خود می ترسند؛�

گر از این اتفاق ناراحت هستند؛�   افرادی که اخیرًا طالق گرفته اند، به ویژه ا

ی طوالنی رنج می برند؛�   کسانی که از بیمار

آن � بــا  گــر  ا از دســت داده انــد، خصوصــًا  را  کــه عزیــزان خــود  افــرادی    

باشــند؛ بــوده  نزدیــک  بســیار  عاطفــی  نظــر  از  شــخص 

 جوانانــی کــه بــرای اولیــن بــار از خانــه دور می شــوند )ایــن مــورد بیش تــر �

ــران فرقه هــای مذهبــی اســت(؛ ــژٔه رهب ــٔه وی مــورد عالق

1 نحوه تشخیص و جلوگیری از شست وشوی مغزی، مجله الكترونیكی آموزشی ایلیاد:
.https://b2n.ir/k51702 
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  افــرادی کــه بــه نظــر همســاالن خــود، از نظــر اجتماعــی ناجــور قلمــداد �
می شــوند و اغلــب بــه تنهــا بــودن تمایــل دارنــد.1

راهکارهایمقابلهبامغزشویی  

کتیک هــای خــاص غارت گرانــه، یافتــن اطالعــات کافــی در مــورد  یکــی از تا

فــرد و سیســتم اعتقــادی او اســت تــا بــه روشــی منطبــق بــا آن، بــه راحتــی بــه 

غــان و مربیــان محتــرم توصیــه 
ّ
، بــه مبل ی بپردازنــد. از ایــن رو ی ذهــن و بازســاز

می شــود، ضمــن شــناخت احــواالت دانش آمــوزان، بــه روحیــات و مشــکالت 

آن هــا نیــز رســیدگی کننــد تــا از آنــان بــه عنــوان طعمــه اســتفاده نشــود.

در ادامه به چند راهکار مقابله با مغزشویی اشاره می شود: 2

ــی  گهان ــت نا ــا مصیب ــه ی ــک فاجع ــه ی ــرادی ک ــزوا: اف ــاد ان ــز از ایج 1  پرهی

را در زندگــی تجربــه می کننــد، بــه احســاس تنهایــی تمایــل دارنــد. از 

، بــرای تقویــت ایــن احســاس تنهایــی کار  ، یــک مغزشــوی ماهــر ایــن رو

ــه: ــد َاشــکال مختلفــی داشــته باشــد؛ از جمل ــزوا می توان می کنــد. ایــن ان

1. ر.ک: شست و شوی مغزی، كنترل ذهنی و جنبش های نو پدید دینی، سمیه شاه حسینی، مجله 
مطالعات معنوی، پاییز و زمستان 1393، شمارۀ 13و 1۴،ص 37.

كنتــرل تفكــر(، كاتلیــن تیلــور، ســعید صدراالشــرافی، گل  2. ر.ک: شســت و شــوی مغــزی )دانــش 
.1۴00 آذیــن، 
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 بــرای جوانــی کــه جــذب یــک فرقــه یــا مذهــب انحرافــی شــده، ابتــدا �

شــاید مانــع تمــاس او بــا دوســتان و اعضــای خانــواده اش شــوند؛

 بــرای زندانیــان در زنــدان ممکــن اســت بــا تحــت شــکنجه قــراردادن �

از  )اســتفاده  شــوند  یکدیگــر  بــا  زندانیــان  ارتبــاط  از  مانــع  آن هــا، 

ســلول انفــرادی(.

، ســرخورده  قربانیــان شست وشــوی مغــزی، معمــواًل بی میــل، گوشــه گیر

و دارای شــخصیتی متفــاوت بــا شــخصیت پیشــین خــود هســتند. 

ی و انزواطلبــان  بــه همیــن دلیــل همیشــه بایــد مراقــب اشــخاص منــزو

، خصوصــًا در مــورد  ــا طعمــٔه اشــخاص نااهــل نشــوند. ایــن امــر ــود ت ب

قربانیــان فرقه هــا، قابــل توجــه اســت1.

برخــی از قربانیــان ممکــن اســت عصبانیــت خــود را درونــی کننــد کــه 

الت جســمی می گــردد و حتــی  منجــر بــه افســردگی و انبوهــی از اختــال

در نهایــت ممکــن اســت منجــر بــه خودکشــی شــود؛ امــا معمــواًل افــراد 

ی کســی کــه علــت مشــکالت خــود می داننــد،  عــادی خشــم خــود را رو

در قالــب درگیــری لفظــی یــا جســمی تخلیــه می کننــد.

1. همان.
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2  افزایش عزت نفس: الزم اسـت همواره مراقب عزت نفس افراد باشـیم. 

شست وشـوی مغزی فقط زمانی جواب می دهد که فرد شست وشـوی 

مغـزی دهنـده، نسـبت بـه فـرد قربانـی در موقعیـت باالتـری باشـد. این 

بـدان معناسـت کـه فـرد، ابتـدا قربانـی را تحقیـر می کنـد و در نهایت او 

را آن گونـه کـه می خواهـد، دوبـاره می سـازد. ایـن کار را می تواند به روش 

ذهنـی، عاطفـی یـا در نهایـت جسـمی بـه مـدت کافـی انجـام دهـد تـا 

هـدف را از نظـر جسـمی و عاطفی فرسـوده کند.

 شــکنجه های روحــی ممکــن اســت بــا دروغ گفتــن بــه قربانــی آغــاز و �

ســپس بــه خجالــت دادن یــا ترســاندن قربانــی تبدیــل شــود.

 شـکنجه های عاطفی ممکن اسـت با توهین های لفظی شـروع شـوند �

و سـپس به سـمت آزار و اذیت یا رفتارهای غیرانسـانی تر پیش بروند.

 شــکنجه های جســمی ممکــن اســت شــامل گرســنگی، یخ زدگــی، �

کثــر  جلوگیــری از خوابیــدن، ضــرب و شــتم و ســایر مــوارد باشــد )ا
ایــن مــوارد در فضــای عمومــی جامعــه امکان پذیــر نیســت(. 1

1. نحوه تشخیص و جلوگیری از شست وشوی مغزی، مجله الكترونیكی آموزشی ایلیاد:
.https://b2n.ir/k51702 
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3  احتیــاط در مواجهــه بــا گروه هــای جــذاب: فــردی کــه شست وشــوی 

ــرد  ــر تهیــه می کنــد و ف ــه ظاهــر جذاب ت ــٔه ب ین مغــزی می کنــد، یــک گز

کار را بــه  ینــه ســوق می دهــد. او ایــن  گز مــورد نظــر را بــه ســمت آن 

روش هایــی ماننــد مــوارد زیــر انجــام می دهــد:

ــا افــراد خــاص: ایــن امــر نوعــی فشــار از همســاالن را �  اجــازٔه تمــاس ب

گونــه ای ترغیــب می کنــد تــا  ایجــاد می کنــد و قربانــی جدیــد را بــه 

بخواهــد ماننــد گــروه جدیــد، مــورد قبــول واقــع شــود. ایــن کار ممکــن 

گــروه و جلســات و مهمانی هــا یــا حتــی  اســت از طریــق تشــکیل 

کمپ هــای آموزشــی باشــد.

 تکــرار یــک پیــام: در ایــن روش از قربانــی خواســته می شــود یــک پیــام �

یــا جملــه را بارهــا و بارهــا تکــرار کنــد و حتــی در جاهایــی کــه جلــوی 

چشــمش باشــد، نصــب کنــد تــا مــدام آن را ببینــد.

کــردن � : هرگــز بــه قربانــی اجــازٔه فکــر   جلوگیــری از تحلیــل و تفکــر

نمی دهــد؛ یعنــی ممکــن اســت هرگــز نگــذارد قربانــی تنهــا باشــد 

اســت  ممکــن  یــا  باشــد  داشــته  تحلیــل  و  فکرکــردن  فرصــت  تــا 

یــا  او  درک  از  فراتــر  موضوعــات  دربــارٔه  مکــرر  ســخنرانی های  بــا 

و  پوچــی  بــه  رســیدن  بــرای   )... و ک  را )ماننــد  لهــو  موســیقی های 

بکوشــد. او  محــض  ناامیــدی 
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 ارائــٔه ذهنیــت »مــا در برابــر دیگــران«: در این شــرایط، رهبــر به قربانیان �

القــا می کنــد کــه فکــر مــا درســت، و جهــان خــارج در اشــتباه اســت. 

هــدف، دســتیابی بــه اطاعــت کورکورانــه اســت در جایــی کــه قربانــی 

پــول و زندگــی و حتــی جــان خــود را نســبت بــه اهــداف اعــالم شــده 

یســتی داعــش،  متعهــد می دانــد )هماننــد تمامــی گروهک هــای ترور

.)... جیــش الظلــم، القاعــده و

گاهــی رســید،  کامــاًل شکســته شــد و بــه خودآ کــه قربانــی  هنگامــی 

کار  ایــن  بــه شــرایط،  ببینــد. بســته  آمــوزش  کنــون دوبــاره می توانــد  ا

ممکــن اســت از چنــد هفتــه تــا چنــد ســال طــول بکشــد. شــکل شــدید 

گاهــی بــه ســندرم ِاســُتکُهلم1 معــروف اســت. نمونــٔه آن،  ایــن خودآ

گــروگان  دو ســارق بانــک در ســوئد، در ســال 1973 میــالدی چهــار 

ــا،  ــات گروگان ه ــس از نج ــتند. پ ــاعت نگه داش ــدت 131 س ــرای م را ب

آن هــا خــود را همدســت ســارقان اعــالم کردنــد و حتــی یکــی از زنــان 
ــا یکــی از ســارقان نامــزد شــد.2 گــروگان ب

Stockholm syndrome .1؛ پدیده ای روانی كه در آن گروگان حس همدلی، همدردی و وفاداری به 
گروگان گیر پیدا می كند و در مواقعی این حس وفاداری تا جایی است كه از كسی كه جان، مال 

و آزادی اش را تهدید كرده، دفاع و با اختیار و عالقه خودش را تسلیم وی می كند.
2. ر.ک: هر آن چه الزم است درباره سندرم استكهلم بدانیم، الهام پوسانه:

.https://b2n.ir/j34556 
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4  تشـخیص روش هـای جدیـد پـاداش دادن: بیش تریـن آمـوزش مجـدد 

کـه  قربانیـان از طریـق روش هـای پـاداش و مجـازات انجـام می شـود 

ی کـه بـرای انجـام  در درجـٔه اول بـرای شکسـتن قربانـی اسـت؛ بـه طـور

کارهـای مطابـق بـا میـل رهبر و گروه پـاداش، و بـرای نافرمانی از عقاید 

گرفتـه می شـود )دادن نـام جدیـد بـه  گـروه، مجـازات در نظـر  مشـترک 

کثـر گروه هـای  قربانـی، یـک نـوع پـاداش تلقـی می شـود. ایـن روش در أ

... مرسـوم اسـت(. یسـتی مثـل داعـش، جنـداهلل، القاعـده و ترور

5  تغییـر روحیـٔه بلـه قربان گویـی: همیشـه بـه دنبـال ترکیبـی از تعصـب و 

یادی  وابستگی باشید. قربانیان شست وشوی مغزی می توانند تا حد ز

گروه شـان تعصـب داشـته باشـند و در عیـن حـال،  نسـبت بـه رهبـر و 

گاهـی بـدون کمـک گـروه یـا رهبرشـان قـادر بـه حـل مشـکالت نباشـند.

کار یا عواقب آن،  اینان بدون توجه به دشواری های انجام دادن یک 

هرچه گروه یا رهبر آن ها دستور دهند، بدون چون و چرا قبول می کنند 

و افرادی که روحیٔه »بله قربان گویی« ندارند، از آن ها کناره می گیرند؛ به 

همین دلیل باید روحیٔه تفکر انتقادی و تعقل را در این افراد تقویت و آنان 

را به گونه ای تربیت کرد که بتوانند تمایز بین کارها را تشخیص دهند.

از  یــا  شــود  مضطــرب  تصمیم گیــری  از  فــرد  اســت  ممکــن  ابتــدا 

تصمیــم اشــتباهی کــه در گذشــته گرفتــه، احســاس شــرم و خجالــت 
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ــکل  ــی رود. ش ــن م ــراب از بی ــن اضط ــن ای ــا تمری ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب کن

قوی تــر قرارگرفتــن در معــرض ایده هــای مختلــف ایــن اســت کــه فــرد را 

بــه تجربــٔه دوبــاره شست وشــوی مغــزی مجبــور کننــد؛ امــا گزینه هایــی 

بــرای خنثی کــردن مغزشــویی در اختیــار او قرار دهنــد. این نوع درمان، 

ــا«1 دارد. ــایکو ِدرام ــای »س ــر در تکنیک ه ــر ماه ــک درمان گ ــه ی ــاز ب نی

سخنپایانی  

، از ایــن  ــا دوران معاصــر سیاســت مــداران دنیــا معمــواًل از اعصــار گذشــته ت

یــه نیــز ایــن عوامــل را بــه خوبــی می شــناخت و  ابزارهــا ســود جســته اند. معاو

بــا شــیوه اســتفاده از آنهــا بــه خوبــی آشــنا بــود. 

 ، در ســده اول هجــری، عوامــل تبلیغاتــی در جامعــه اســالمی، همچــون امــروز

کــم  مســائلی نظیــر اومانیســم، پلورالیســم یــا حقــوق بشــر نبــود: تنهــا اســالم حا

گــون از  ــود و مــردم بــه خــدا و پیغمبــر معتقــد بودنــد، و قرائت هــای گونا ب

یــه جهــت همــراه  دیــن رونقــی نداشــت. در ادامــه چنــد مــورد از تبلیغــات معاو

کــردن جامعــه را ذکــر می کنیــم:

Psychodrama .1؛ مثــاًل از شــخص اول خواســته می شــود تــا یكــی از تجــارب زندگــی خــود را بــه 
ج از صحنــٔه نمایــش بایســتد و  نمایــش درآورد و در مرحلــٔه بعــد از او خواســته می شــود تــا خــار
ــه  ــه توســط بازیگــران دیگــر باشــد. ایــن كار باعــث می شــود ب شــاهد ایفــای نقــش همــان صحن
اشــتباهات خــود در هنــگام ارتــكاب آن پی ببــرد. البتــه بــه یــک متخصــص در ایــن زمینــه نیــاز 

ــا نتیجــه عكــس ندهــد! دارد ت
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؛ از جملــه ابزارهــای تبلیغاتــی مــورد اســتفاده در آن زمــان، هنــر   شــعر

عصــر  آن  عرب هــای  میــان  در  شــعر  بــود.  شــعر  ویــژه  بــه  و  ادب،  و 

یــه می کوشــید شــاعران معــروف و  جایگاهــی بــس مهــم داشــت. معاو

ی در مــدح او و مذمــت مخالفانــش  برجســته ای را بــه کار گیــرد تــا اشــعار

ایــن  از برجســته ترین  کننــد. یکــی  بســرایند و در میــان مــردم منتشــر 

بــه  زبردســت  بســیار  شــاعری  ی  و بــود.1  نصرانــی  اخطــل  شــاعران، 

می کــرد.  تربیــت  کار  ایــن  بــرای  نیــز  را  گردانی  شــا و  می آمــد  شــمار 

 جعــل حدیــث؛ در میــان مؤمنــان و متدینــان نیــز قــرآن و حدیــث از هــر 

یــه ســعی  ی، معاو چیــز دیگــری اهمیــت بیشــتری داشــت و از ایــن رو

یکــی  ابوهریــره  آورد.  گــرد  حدیــث  جعــل  بــرای  را  کســانی  تــا  داشــت 

کــه احادیثــی جعــل و بــه  از جاعــالن و حدیــث ســازان معــروف بــود 

پیامبــر نســبت مــی داد، و مــردم ســاده لــوح نیــز بــاور می کردنــد.

یــان  ی« در آن زمــان، از جایــگاه ویــژه برخــوردار بــود. وظیفــه قار  قــّراء: »قــار

یــان  بــا لحــن و تجویــد ختــم نمیشــد؛ قار قــرآن تنهــا بــه قرائــت قــرآن 

علمــای بــزرگ دیــن بودنــد کــه هــم حافــظ قــرآن بودنــد و هــم بــه خوبــی 

راتفســیر می کردنــد.2  و آن  را می خواندنــد،  قــرآن 

و  محدثــان  و  شــاعران  قــراء،  دســته  ســه  هــر  از  زمــان   آن  در  یــه  معاو

همچنیــن ســوء اســتفاده از جهــل مــردم دســتگاه تبلیغاتــی منســجم و 

1 زبیر بن بكار، اخبار الموفقیات، تحقیق دكتر سامی مكی العانی، ص 228.
2 ر.ک: ابن قتیبه، المعارف، ص 528 - 532.
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همــه جانبــه ای را بــه نفــع حکومــت خویــش بــه راه انداخــت کــه نتیجــه 

ــت.  ــا برجاس ــون پ ــا کن ــه ت ــد ک ــالم ش ــدی از اس ــای جدی ــعبه ه آن، ش

کار  به  اذهان  تسخیر  و  تحریف  برای  شیوه  بهترین  تبلیغات  نیز  امروزه 

را در اذهان عمومی  قرار باشد موضوعی  می رود. قدرت های دنیا چنانچه 

... می سازند. ی و نهادینه کنند از آن موضوع فیلم، داستان، عکس، باز

ی دیده اید که جان چند  ی هایی در فضای مجاز ، حتمًا باز چند سال اخیر

از آن ها  ی  کار ی، هر  باز گرفته، در خالل  را به دست  هزار نوجوان و جوان 

ک بودن یا نبودن آن نمی اندیشند. از  بخواهند، انجام می دهند و به خطرنا

که از جامعه  ی ها، دیده شدن افرادی است  دالیل پرمخاطب شدن این باز

کناره گیری کرده یا به دنبال نشان دادن خود به دیگران بودند. بنابراین -چه 

عزیزانمان  و  ما  ی  رو مغزی  شست وشوی  روزانه  نخواهیم-  چه  و  بخواهیم 

ِاعمال می شود؛ آن هم توسط محیط، انواع تبلیغات و ... که سعی می کنند 

گاه ما شوند. وارد ذهن ناخودآ

ذهن  ی  رو چطور  ندانید  شما  گر  »ا می گوید:  شین«1  اسکاول  »فلورانس 

کرد،  برای شما خواهند  را  کار  این  ید، دیگران  بگذار تأثیر  گاه خود  ناخودآ
پس چه بهتر که خودتان این کار را انجام دهید.«2

.Florence Scovel Shinn .1
2. شست وشوی مغزی برای رسیدن به اهداف، آناهیتا مستأجران، سایت مجله قرمز؛

.https://b2n.ir/e71277 
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بـــــا دنــــدون و بی دنــدونسالم گل های خندون

كــه تــــــوی باغ می خـــــــنـدهســــــالم بـه هــــــــر پــــــرنــده

چـطـــــوره حــــــــال شــــــماســـــــالم ســــــالم بچه هـــا

چون گل های گلستانباشــــید همیــشه خنــــــدان

ســالم بــه تــک تــک شــما غنچه هــای قشــنگ کــه قــراره إن شــاءاهلل گل هــای 

سرســبد آینــده باشــید. 

یــده و  کــه تمــام خوبی هــا و قشــنگی های دنیــا رو آفر بــه نــام خــدا! خدایــی 

شــما دختــرای خــوب رو کــه مثــل گل هــای خوشــبوی بهشــتید، خلــق کــرده.

گروه فرهنگی تبلیغی نزکا�

موضوع اصلی: اهل بیت؟مهع؟ 

موضوع فرعی: وفات شهادت گونۀ حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟ 

 مخاطب: دانش آموزان دختر ابتدایی دوره اول 

مناسبت: وفات حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟ 

قالب: سخنرانی کوتاه دانش آموزی 
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گــر شــما  بچه هــا! یــه ســؤال عجیــب و غریــب می خــوام بپرســم! فکــر کنیــد، ا

1400 ســال پیــش، وقتــی هنــوز دیــن اســالم بــه دنیــا معرفــی نشــده بــود، بــه دنیــا 

میومدیــد، چــی می شــد؟! می دونیــد بچه هــا! اســالم خــوب و قشــنگ مــا بــه 

شــما دختــرای مهربــون خیلــی احتــرام می گــذاره. تــوی دیــن مــا میگــن شــماها 

مثــل گل می مونیــد و خیلــی لطیــف هســتید... تــوی دیــن مــا گفتــه شــده کــه 

پــدر و مادرهاتــون بــه خاطــر داشــتن دختــرای خوبــی مثــل شــما، از مهربونــی 

خــدا بیش تــر بهــره می بــرن و خــدا اونــا رو بیش تــر دوســت مــی داره.

اصــاًل پیامبــر مهربــون مــا؟ص؟ فرمــودن خونــواده ای کــه دختــر داشــته باشــن، 

یــه  و  آمــد می کنــن  و  رفــت  بــه خونه شــون  مــدام  فرشــته های خــوب خــدا 

عالمــه خوبــی و مهربونــی و برکــت بــه اون خونــه میــارن.

امــا قبــل از اســالم ایــن خبــرا نبــود... اون موقــع خیلی هــا بــودن کــه از داشــتن 

کــه  دخترکوچولــو ناراحــت می شــدن. بعضــی از باباهــا وقتــی می فهمیــدن 

ــد،  ــیاه می ش ــرخ و س ــون س ــت صورتش ــر داده، از عصبانی ــون دخت ــدا بهش خ

وای  وای   ... و بیــن می بــردن  از  رو  نــی خوشــگل  نــی  اون  حتــی بعضی هــا 

وای... همــه بگیــد: وای وای وای! دختراشــون رو دوســت نداشــتن... وای 

کوچولوهــا رو اذیــت می کــردن... وای وای وای! وای وای! دختــر 

ــه  ــه! هم ــه ب ــه ب ــودن... ب ــون ب ــق دخترش ــدن، عاش ــه اوم ــا ک ــر م ــا پیامب ــا، ام ام

بگیــد: بــه بــه بــه! دخترشــون رو می بوســیدن... بــه بــه بــه! بــه دخترشــون احتــرام 
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می گذاشــتن... بــه بــه بــه! اصــاًل وقتــی قــرار بــود خــدا دختــر خوبــی بــه نــام 

ــر نــازل شــد... بــه بــه بــه! فاطمــه؟اهع؟ رو بهشــون بــده، ســورۀ کوث

بچه هــا! می دونیــد پیامبــر خــدا؟ص؟، کســی کــه هیــچ موجــودی تــوی دنیــا 

بهتــر از اون نیســت، بــه دخترشــون، حضــرت زهــرا؟ص؟ می گفتــن: »بابــاش 

ــم  ــه دخترخان ــن ی ــم! م ــزای گل ــاال عزی ــه«؟ ح ــداش بش ــاش ف ــره، باب ــش ب قربون

خــوب دیگــه می شناســم کــه بابــاش بــا این کــه امــام شــیعیان بــوده و خیلــی 

ــا  ــه دختــرش گفــت: »باب ی احتــرام و محبــت ب ــوده، از رو پیــش خــدا عزیــز ب

قربونــش بــره...«. می دونیــد اون دختــر کیــه؟ 

به  هرکی  هست!  دختر  روز  ایرانی ها  ما  تقویم  توی  تولدش  روز  که  همون 

بهش  عالمه  یه  ایشون،  صفای  با  و  بزرگ  حرم  توی  می ره،  قم  مقدس  شهر 

خوش می گذره! ایشون کیه؟! بله، حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟! دخترخانم 

بابرکتش خیلی نکته های جذاب و شیرینی داره. اآلن  که زندگی  مهربونی 

می خوام یکی از داستان های زندگی حضرت معصومه؟اهع؟ رو براتون بگم.

وقتــی حضــرت معصومــه؟اهع؟ هنــوز خیلــی کوچــک بــودن -احتمــااًل هم ســن 

پــدر  روز  یــه   - کوچک تــر کمــی  هــم  شــاید  خــوب،  دختــرای  شــما  ســال  و 

بزرگوارشــون، امــام کاظــم؟ع؟ و بــرادر بزرگ ترشــون، امــام رضــا؟ع؟ بیــرون از 

کــم بدجنــس نمی گذاشــت کــه مــردم  شــهر مدینــه بــودن. اون زمــان یــه حا

گــر کســی می خواســت امــام رو ببینــه، خیلــی  امامشــون رو راحــت ببینــن و ا
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بــراش ســخت بــود. مــردم ســؤال های خودشــون رو بایــد از نماینده هــای امــام 

گــر ســؤاالت خیلــی ســخت و پیچیــده یــا خیلــی مهــم بــود، بــا  می پرســیدن. ا

ــا از ایشــون بپرســن.  ــه امــام می رســوندن ت هــزار ســختی خودشــون رو ب

امــام  دِر خونــۀ  بــه مدینــه.  اومــدن  دور  راه  از  از شــیعیان  روز جمعــی  اون 

کاظــم؟ع؟ رو کــه زدن، حضــرت معصومــه؟اهع؟ -کــه ســن کمــی داشــت- در 

رو بــاز کــرد. وقتــی فهمیــدن کــه امــام نیســت، خیلــی ناراحــت شــدن. چیــکار 

بایــد می کــردن؟ نــه می تونســتن بمونــن، نــه دلشــون می اومــد دســت خالی 

بــرن! جــواب اون ســؤال ها خیلــی براشــون مهــم بــود...

بچه ها! می دونید جواب سؤال اونا رو کی داد؟ حضرت معصومه؟اهع؟ جواب 

تمام سؤاالتشون رو نوشتن و بهشون تحویل دادن. اون گروه توی راه برگشت، 

کاظم؟ع؟ رو دیدن. برگۀ جواب ها رو به حضرت نشون دادن  یه دفعه امام 

و گفتن: »این دست خط دختر کوچک شما، حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟ 

رو  جواب ها  امام  وقتی  می کنین؟«  تأیید  رو  جواب ها  این  شما  آیا  هست. 

که سه  دیدن، به نشونۀ تأیید سری تکون دادن و اون قدر خوشحال شدن 

مرتبه فرمودن: »ِفداها أُبوها«. یعنی چی؟! بله، یعنی: »باباش قربونش بره...«.

بچه هــا! ایــن روزهــا، روزهــای پرکشــیدن اون دختــر مهربــون بــه آســمون، پیــش 
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خداســت و مــا شــیعه ها خیلــی ناراحتیــم، مخصوصــًا مــردم شــهر مقــدس قــم 

کــه 17 روز میزبــان حضــرت معصومــه؟اهع؟ بــودن... .

مــن امــروز از شــما بچه هــای گلــم می خــوام کــه بــه حضــرت معصومــه؟اهع؟ 

ی  یــه قولــی بدیــد! قــول بدیــد بــا خــوب درس خونــدن و تــالش کــردن، یــه کار

کنیــد کــه در آینــده از بهتریــن دانشــمندان دنیــا بشــید. فکــرش رو بکنیــد! یــه 

دختــر خــوب مســلمون، یــه دختــر شــیعه، اون قــدر دانشــمند بشــه کــه همــۀ 

یــم!  یــم ایــران از شــیعیان یــاد بگیر گــر بخــوان چیــزی یــاد بگیــرن بگــن بر دنیــا ا

ید باال... آفرین!  حاال همه دست ها رو بیار

دعای پاياىن
. این دست های مهربون باال اومده    خدایا! این دستای کوچولو رو ببین

حضرت  مثل  داریم  دوست  ما  خدایا!  واد.  بن مهم  خیلی  چیز  یه  تا 

معصومه؟اهع؟ دانشمند و دانا باشیم. ما رو توی این مسیر موفق بگردان! 

...  اهلی؟آمین

و  باوقار  باحیا،  معصومه؟اهع؟  حضرت  مثل  داریم  دوست  ما  خدایا!    

باحجاب باشیم. ماها رو بیش تر شبیه حضرت معصومه؟اهع؟ بفرما! 

... اهلی؟ آمین

  خدایا! ما دوست داریم مثل حضرت معصومه؟اهع؟ عاقبت 

به خیر بشیم. عاقبت همۀ ما رو ختم به خیر کن! 

...  اهلی؟آمین

ل محمد« »به بركت صلوات بر محمد و آ



  پرسش	و	پاسخ	دانش	آموزیپرسش	و	پاسخ	دانش	آموزی

	آیا	شیطان،	فرشتۀ	بدی	بوده	است؟!

ئکــه،  یــم؛ چــون فرشــته های خــدا یــا همــان مال   اصــاًل فرشــتۀ بــد ندار

را  و اشــتباه  بــد  کار  انجــام  تــوان  و  کــه اختیــار  موجوداتــی هســتند 

ــر از فرشــته ها  ــد. علــت این کــه انســان ها می تواننــد مقامــی باالت ندارن

کــه مــا تــوان انجــام دادن کار اشــتباه را  کســب کننــد، همیــن اســت 

کار خــوب و بــد را بــه مــا  یــم و خــدا عقــل و قــدرت انجــام دادن  دار

داده اســت؛ ولــی بایــد بــا انتخــاب و اختیــار خودمــان کار بــد نکنیــم؛ 

ئکــه این گونــه نیســتند.  امــا مال

 اگر	شیطان	فرشته	نیست،	پس	چیست؟!

از احادیـث  و بعضـی  قـرآن  آیه هـای  از  را  یـد داسـتان شـیطان    بگذار

بگویم. خدا در قرآن می فرماید که شـیطان از أجّنه بود. جّن موجودی 

گروه فرهنگی تبلیغی نزکا�

موضوع اصلی: هویت شیطان 

موضوع فرعی:  آیا شیطان فرشته بود؟ 

مخاطب: دانش آموزان ابتدایی دوم و متوسطه اول 

قالب: پرسش و پاسخ دانش آموزی 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه 
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از آفریده هـای خداسـت کـه مثـل مـا انسـان ها می توانـد خـوب و بـد را 

تشـخیص بدهـد و اراده و اختیـار انجـام هـر دو را دارد. خـدای خوب 

و مهربـان بـه آن هـا -مثل ما- دسـتور داده کـه عبادت کنند و کارهای 

خـوب انجـام بدهنـد. آن هـا نیـز می تواننـد انتخـاب کنند که در مسـیر 

خـدا باشـند یـا برخـالف رضای خـدای حرکـت نمایند. 

عزیـزان مـن! خـوب اسـت بدانیـد کـه شـیطان)ابلیس(1 قبـل از انسـان آفریـده 

ئـک  مال پیـش  مـی داد،  انجـام  کـه  یـادی  ز عبادت هـای  خاطـر  بـه  و  شـده 

بـود. امـام علـی؟ع؟ می فرماینـد: »بایـد از شـیطان عبـرت گرفـت! او شـش هـزار 

 سـال عبـادت کـرد؛ امـا ایـن همـه عبـادت را بـا یـک تکّبـر و غـرور بی جـا نابـود کـرد!«2 

ئکه و فرشته های آسمان  شیطان آن قدر عبادت کرد که اجازه داشت کنار مال

ئکـه شـیطان را »حـارث«  باشـد. می دانیـد اسـم او در آسـمان ها چـه بـود؟ مال

صدا می کردند و او را به این اسـم می شـناختند و خیال می کردند او هم مثل 

ئکه است. وقتی خدا اولین انسان، یعنی حضرت آدم؟ع؟ را  خودشان از مال

 خلق کرد، امتحان سختی از همه گرفت؛ دستور داد همگی به حضرت آدم؟ع؟ 

. https://b2n.ir/x55601  :1. ر.ک: مفهوم شناسی شیطان
ِهیَد، َوَكاَن َقْد َعَبَد  َ ، َوَجْهَدُه الْ

َ
يل ِو ُه الّطَ

َ
ْحَبَط َعَمل

َ
ا َكاَن ِمْن ِفْعِل اهَّلِل ِبِإْبِلیَس، ِإْذ أ 2. »َفاْعَتِبروا ِبَ

ْم ِمْن ِسیِن ااْلِخَرِة، َعْن ِكْبرِ َساَعة َواِحَدة؛ پس، 
َ
ْنیا أ اَلِف َسَنة، اَل يْدَرى أِمْن ِسیِن الّدُ َة آ اهَّلَل ِسّتَ

از آن چه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد، عبرت بگیرید؛ زیرا اعمال فراوان و كوشش های 
كرد كه مشخص نیست از سال های  مداومش را با تكبر از بین برد. او شش هزار سال عبادت 

دنیایی است یا آخرتی؛ اما با ساعتی تكبر، همه را نابود كرد.«. )نهج البالغه، خطبه 1۹2(
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سـجده کننـد. فرشـته ها بی چون و چـرا سـجده کردنـد؛ امـا شـیطان، نـه! غـرور 

گـوش نـداد  کـه در دلـش داشـت، مشـخص شـد. او حـرف خـدا را  و تکبـری 
ئکـه نیسـت.1 از مال او  فرشـته ها فهمیدنـد  کـه  بـود  این جـا  کـرد.  اعتـراض  و 

کــرده، می فرمایــد:  خــدا در جاهــای مختلــف قــرآن بــه ایــن داســتان اشــاره 

»هنگامــی کــه بــه فرشــته  ها ]و ابلیــس کــه در کنــار آن هــا مشــغول عبــادت خــدا بــود[ 

فرمــان دادیــم بــه آدم؟ع؟ ســجده کننــد، ابلیــس قبــول نکــرد و تکبــر ورزیــد و چــون 
مخالــف دســتور خــدا عمــل کــرد، در گــروه کافریــن قــرار گرفــت«.2

وقتــی شــیطان از دســتور خــدا ســرپیچی کــرد، حرف هایــی زد کــه دیگــر همــه 

او را کامــاًل شــناختند! گفــت: »آیــا بــر کســی ســجده کنم کــه از ِگل آفریــده اى؟«،3 
»... مــن از او بهتــرم؛ چــون مــرا از آتــش آفریــده اى و او را از ِگل«.۴

او بـا ایـن جمـالت و غـرور و تکبـر و حسـادت، آبـروی خـودش را بـرد و خدا هم 

او را از جایگاهی که داشـت، بیرون کرد و از آن به بعد اسـمش »شـیطان« شـد.

یگوش هســتند و گاهــی حرف های  بچه هــا! دیدیــد بــه بچه هایــی که خیلی باز

درســت و خــوب پــدر و مادرهــا یــا معلم هــا و بزرگ ترهــا را گــوش نمی دهنــد، 

این قــدر شــیطنت نکــن!  یــا می گوینــد: بچــه،  بــال؟!  و   می گوینــد: شــیطون 

1. بحار االنوار، محمدباقر مجلسی، دارالكتب االسالمیه، ج 60، ص 273.
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شــیطان؛ یعنــی دور از حــق.1 ایــن »شــیطون بــال« کــه معمــواًل بــه شــوخی بــه 

یگــوش می گوینــد، بــا آن شــیطانی کــه بعــد از هــزاران ســال  بچه هــای شــلوغ و باز

عبــادت از خــدا دور شــد، خیلــی فــرق دارد! شــیطان بــا ایــن خطــای بــزرگ، 

تمــام زندگــی خــودش را نابــود کــرد.

بر  آدم؟ع؟  حضرت  خاطر  به  که  بالیی  تالفِی  به  شیطان  قضیه،  این  از  بعد 

سرش آمد )که البته خودش بر سر خودش آورد( از نسل بشر کینۀ بدی به دل 

؛  گرفت و قسم خورد که چون خودش گمراه شده، حضرت آدم؟ع؟ و فرزندان او

یعنی ما را گمراه کند. گفت: »خدایا! به عزتت قسم که همه را گمراه خواهم کرد، 

مگر بندگان مخلص و خیلی خوب تو را.«2 همچنین گفت: »در زمین ]گناهان[ را 

برای شان زیبا نشان    می دهم تا همه را گمراه     کنم و کارهای بد و ناحق انجام بدهند«.3 

که  پس بچه های خوب و مؤدب، سربازهای خوب و قوی امام زمان؟جع؟ 

کارهای  با  بزند،  گول  را  شما  می خواهد  هربار  و  می رسد  شیطان  به  زورتان 

خوب او را بیچاره می کنید! امروز فهمیدیم که شیطان فرشته نبوده که خدا 

بال هایش را سوزانده باشد؛ بلکه یکی از جّن ها بوده که خودش را تا جایگاه 

که  کرد و از جایگاهی  فرشته ها باال کشید؛ اما به خاطر تکبر و غرور سقوط 

داشت، رانده شد.

1. شیطان از ریشۀ »َشَطَن« به معنای دور از حق و بعید از رحمت الهی است. )التحقیق فی كلمات 
القرآن الكریم، حسن مصطفوی، 1362ش، ج 6، ص 60، ذیل واژۀ »شطن«(
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موضوع اصلی:تقویم مناسبت ها 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 

موضوع فرعی: سوژه سخن برای مناسبت های تبلیغی 

محمد تنه کار�

 مناسبت	های	تبلیغی	آبانماه	 مناسبت	های	تبلیغی	آبانماه	14001400  )16	ربیع	االول	-	15	ربیع	الثانی(

اشاره  

در ایــن شــماره از مجلــۀ ســفیر امیــن، بــه ارائــه ایده هایــی بــرای مناســبت های 

بــا  می تواننــد  گرامــی  مربیــان  و  غــان 
ّ
مبل پرداخته ایــم.  آبان مــاه  تبلیغــی 

ی هــای خالقانــۀ خــود بــه آیــدی: Msafiramin@ در  ارســال ایده هــا و نوآور

بــردی بــه ســایر دغدغه منــدان  پیام رســان ایتــا، مــا را در ارائــۀ برنامه هــای کار

ی کننــد. ــار فرهنگــی ی

ی کالس هــا -بنــا بــه دســتور ســتاد ملــی مقابلــه بــا  نکتــه: چنان چــه برگــزار

ی بــود، برنامه هایــی کــه جهــت اجــرا در مدرســه  کرونــا- بــه صــورت غیرحضــور

ــا  پیشــنهاد داده شــده را می تــوان در کانون هــای فرهنگــی و مســاجد اجــرا، ی

کوه نــوردی و ماننــد آن، بــا رعایــت پروتکل هــای  کوتاه مــدت،  بــه اردوهــای 

بهداشــتی، تبدیــل کــرد و اجــرا نمــود.
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برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاريخرديف

میالد رسول اکرم و 2 آبان1
امام صادق ؟امهع؟

ابتدایی 
دختران

جشن تکلیف ویژه دخترانی که به سن تکلیف 

رسیده اند.

مشترک
ی مسابقه 40 حدیث از امام صادق؟ع؟ و رسول  برگزار

کرم؟ص؟ )تعداد احادیث قابل تغییر است( ا

پخش شیرینی و شربت به مناسبت والدت دو بزرگوارمشترک

ی تابلو اعالناتمشترک نصب احادیث این دو بزرگوار رو

مسابقۀ بهترین عکس نوشته از احادیث این دو بزرگوارمتوسطه

مسابقۀ بهترین دل نوشته برای پیامبر مهربانی ها؟ص؟مشترک

پخش مولودی در زنگ تفریح مدرسهمشترک

متوسطه
 اول و دوم

اهدای کتاب سنن النبی؟ص؟ به برخی از دانش آموزان و 

تین توسط  بیان یک روایت از این کتاب در بین الصال

دانش آموزان

مشترک
یت  ارسال روایت، عکس نوشته و سخنرانی کوتاه با محور

ی مدرسه این دو بزرگوار در کانال مجاز

ابتدایی

سرود هم خوانی برای کل دانش آموزان مدرسه در صبحگاه1 

جهت مشاهده متن سرودها اسکن کنید.

متوسطه
 اول و دوم

ی مسابقۀ شعر در شأن و مقام این دو بزرگوار برگزار

1. دو یــا ســه بیــت شــعر بــه صــورت كپــی در اختیــار دانش آمــوزان قــرار گیــرد و بعــد از اجــرای ســر صــف توســط 
روحانــی مســتقر، بچه هــا آن را هم خوانــی كننــد. 
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8  آبان2
شهادت حسین 

فهمیده و روز 
نوجوان

مشترک
معرفی حسین فهمیده و بهنام محمدی به عنوان الگو 

... در قالب سخنرانی، عکس نوشته و

متوسطه 
اول و دوم

مسابقۀ معرفی حسین فهمیده و بهنام محمدی در 

قالب عکس نوشته یا نوشته های کوتاه

متوسطه 
اول و دوم

روایت گری جنگ از زبان پاسدارانی که در ایام جنگ 

نوجوان بودند

متوسطه
 اول و دوم

ک یا  تجلیل از نخبگان نوجوان با کتاب سیرۀ شهدا، پال

هر وسیله ای که نماد جبهۀ مقاومت باشد

13 آبان3
روز دانش آموز 
و تسخیر النه 

جاسوسی

ترغیب دانش آموزان به شرکت در راهپیمایی روز 13 آبانمشترک

متوسطه
 اول و دوم

استفاده از طرح های تشویقی و عدم اجبار برای شرکت 
در مراسم1

مشترک
بیان علت دشمنی ما با آمریکا در قالب کوتاه نوشته در 

ی فضای مجاز

مشترک
نصب عکس و پوستر از جنایات آمریکا علیه مردم 

ایران و منطقه

متوسطه 
اول و دوم

معرفی اجمالی کتاب اسناد النه جاسوسی

مشترک

ی و شور آفرین در زنگ  پخش سرودهای ضد استکبار

تفریح و قبل از راهپیمایی  

)جهت مشاهدۀسرودها، اسکن کنید(

1. برگزاری مسابقه از گفته های سخنران روز 13 آبان و اهدای جوایز نفیس به برترین ها.
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والدت امام حسن 23 آبان4
-عسکری؟ع؟

یت امام حسن  تمامی برنامه های ردیف 1 با محور

عسگری؟ع؟ قابل اجراست.

وفات حضرت 25 آبان5
معصومه؟اهع؟

یارتی قم-جمکرانمشترک ی ز در صورت امکان اردو

متوسطه
 اول و دوم

در صورت امکان حضور یکی از طالب و روحانیون 

منطقه در حرم حضرت معصومه؟اهع؟ )طالبی که در 

ی با  ی ارتباط زنده در فضای مجاز قم هستند( و برقرار

یارت از راه دور ی مراسم ز دانش آموزان و برگزار

مشترک
ی برای دانش آموزان از طریق ارتباط  یارت مجاز معرفی ز

زنده با حرم در سایت حرم مطهر1

مشترک
دعوت از خدام حرم و بیان کرامات حضرت 

معصومه؟اهع؟ در صبحگاه )در صورت امکان(

تجلیل از دختران محجبهابتدایی

مشترک

برگزاری مراسم زیارت نامه خوانی حضرت با نوای دل نشین در 

صبحگاه و به صورت مجازی در کانال مدرسه

یارت نامه اسکن کنید(  )جهت مشاهدۀنرم افزار موبایل ز

.www.ashoora.ir :1. سایت ارتباط زنده با حرم های مطهر




