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Abstract 
Addressing the issue of cultural values as a type of social capital is one of the most fundamental 

national and international issues. These cultural values require investment and strengthening of 

the foundations of religious culture in religious societies. The best time to stabilize a religious 

culture and turn it into an appropriate social capital is childhood (from birthday to 14 years old). 

This period is a very good opportunity to stabilize cultural and social norms and values. 

Meanwhile, by stabilizing a religious culture in childhood, religious teachings can provide up-

to-date methods to achieve social capital sustainable development. The present study was 

descriptive-analytical in terms of the nature of the research and fundamental in terms of the type 

of research. For this purpose, all relevant information was collected through library and 

document analysis instruments and was analyzed using qualitative and rational analysis 

methods. The obtained results revealed that religious teachings offer five methods based on 

innate disposition in order to establish the religious culture of childhood, namely the provision of 

a role model (modeling, de-modeling), the provision of spiritual reward by parents that leads to 

emotional-social development, the introduction of non-corporal punishment considering 

educational goals, the use of control measures to stabilize the process of social education and 

social non-deviation via the development of the concept of controller, and the provision of social 

skills training that includes altruism, observing others’ rights, faithfulness, humility, tolerance, 

honesty, modesty and chastity. 
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برمبنایتثبیتسرمایةاجتماعیتوسعةپایدارهایروش

کودکیدورانهایفرهنگدینیاززیرساخت
 3متین حسن زارعی ،*2مهر ، محمد ادیبی1مجد احمد صابری

 قم، ایران پردیس فارابی دانشگاه تهران، . دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسالمی،1
 . دانشیار، فقه و مبانی حقوق اسالمی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران2

 دانشکدة مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران . استاد،3

 (06/00/9311ذیرش: ـ تاریخ پ 23/02/9311 )تاریخ دریافت:

 دهیچک
 یها ارزش ین. اآید حساب می به یو فرامل یمل سائل مهماز م یاجتماع ای یهسرما منزلةبه  یفرهنگ یها موضوع ارزشبررسی  مقدمه:

 یلدو تب ینیفرهنگ د یتتثب یدوران برا یناست. بهتر ینیفرهنگ د های یانبن یتو تقو یگذار یهسرما یازمندن ینیدر جوامع د یفرهنگ
هنجارها و  یتتثب یمناسب برا یاربس یدوران فرصت ین( است. ایسالگ چهارده)آغاز تولد تا  یدوران کودک مطلوب سرمایة اجتماعیآن به 
 یها روش ةارائ یتقابل یان کودکردر دو ینیفرهنگ د یتتثب یبرا ینید یها آموزه یانم یناست. در ا یو اجتماع یفرهنگ یها ارزش

 یپژوهش یتپژوهش حاضر به اعتبار ماه :یقروش تحق .دشومحقق  سرمایة اجتماعی توسعة پایدارآن  یلةوستا به روزآمد را دارد 

سنجش  یبا موضوع با ابزارها تبطاطالعات مر همة از این رو،. آید یبه شمار م یادیاست و به لحاظ نوع پژوهش بن تحلیلی ـ یفیتوص

فرهنگ  یتتثب یبرا ینیدهای  آموزه :یجنتاکار رفت.   به یو عقل یفیک یلوتحل یهش تجزو سپس رو شد یگردآور یو اسناد یا کتابخانه

 یاز سو یمعنو شپادا یوةش(، ییالگوزدا ی،الگو )الگوده ةارائ یوةشدهد:  می بر فطرت ارائه یرا مبتن یوهپنج ش یدوران کودک در ینید
 یتثبت یبرا یمدار کنترل یوةش یتی،با در نظر گرفتن اهداف ترب یبدنیرغ هیتنب یوةش شود، یم یاجتماع ـ یکه منجر به رشد عاطف ینوالد
 دوستی، نوع شامل) یاجتماع یها آموزش مهارت یوةشگر، با توسعه در مفهوم کنترل یو عدم انحراف اجتماع یاجتماع یتترب ایندفر

 .(و عفاف یاح ،ییراستگو ی،بردبار ی،به عهد، فروتن یوفا یگران،حقوق د یترعا

 واژگاندیلک

.ینیفرهنگ د ،سرمایة اجتماعی ی،دوران کودک ،توسعة پایدار ی،اجتماع یتترب
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 مقدمه

المللی و داخلی کشورهاست و هر کشوری بسته به  بین مهم توسعه در جهان امروز از موضوعات

. گمارد می توسعه با مسائل و مشکالتی مواجه است که برای حل آن همتفرایند جایگاهش در 

عمومی است که از کشورهای موصوف به جهان سوم  یفراگیر و جریان ای پدیدهتوسعه  ین،بنابرا

سرمایة تر از  بسیار مهم ینقش سرمایة اجتماعیهای پیشرفته با آن درگیرند. امروزه  گرفته تا کشور

 محسوب توسعة پایدارگذار تأثیرو از عوامل بسیار مهم و  کند میفیزیکی و انسانی در جوامع ایفا 

ریزان راهبردی در فرض نبود  رو از نظر بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و برنامه  شود. از این می

پیمودن  سرمایة اجتماعیدهند و بدون  می اثربخشی خود را از دستها  سایر سرمایه سرمایة اجتماعی

 توسعة پایداربه یابی برای دست شود. های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می راه

 :Yamaguchi 2013) است ها فرهنگ دارند که یکی از آن نقشنهادهای گوناگونی  سرمایة اجتماعی

عامل اصلی  . نیز(2: 1931 بازکخاقابل یادگیری و یاددهی است ) ؛یه داردوفرهنگ ماهیتی دوس .(60

 یقاتشناسان بر اساس تحق جامعه .(22: 1931 کیمل) رود می به شمارها  فعالیتبرانگیزانندة همة و 

 منزلةبه آن را  واند  معرفی کرده یریپذ جامعه ایندفردر  مؤثر یرا عامل یفرهنگ یتترب یها خود روش

 یتموفق یزن یگرید یقاتتحق در .(11: 1933بخش  اند )تاج مورد مطالعه قرار داده یاجتماعای  یهسرما

 دانسته شده یآموزشهای  شیوهارائة و  یهنگفر یتمنوط به ترب سرمایة اجتماعی توسعة پایداردر 

بهترین دوران  ،اجتماعیای   سرمایهمنزلة برای تثبیت فرهنگ دینی به . (232: 1931پور  )شارع است

های اجتماعی  زیرا این دوران زمان و فرصتی بسیار مناسب برای انواع یادگیری. کودکی است دورانِ

ها را نهادینه و روند تثبیت ساختارهای  ارها و ارزشهنج توان میاست. در این دوران است که 

و  یتترب اعالم کرده استخود  یقاتبر اساس تحق یمکدور .ریزی کرد فرهنگی یک تمدن را پایه

 مختصاست که  یو اخالق یو عقالن یرشته حاالت جسمان یک یختندر کودک برانگ یریپذ فرهنگ

 یةاتحاد .(14: 1931زادگان  سازد )قاسم می آمادهو جامعه  یطدر مح یزندگ یبه اوست و او را برا

بروز  یساز نهیمکودکان را فراهم کردن رشد و ز یساز و فرهنگ یتپرورش نو ترب یالملل ینب

تحول  ةکنند ییناز عوامل تعبه منزلة یکی را  یاز کودک یتدانسته و نقش ترب ها آنهای  ییتوانا

 .(14 :1931زادگان  داده است )قاسم مورد مطالعه قرار یاجتماع
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مثابة های اسالم به  باید از آموزهو دین کامل، آیین الهی زندگی انسان است  در مقام ،اسالم

 های کاربردی تربیت مراحل و روشمنبعی ارزشمند و کارآمد برای استخراج و تبیین مفاهیم و 

 اوالً . زیرادار استمضاعف برخور یکنونی از اهمیتجامعة برای . تقویت فرهنگ دینی کرداستفاده 

های جدید  و ایجاد بنیانگرفته دینی  یوبو شده و رنگ فرهنگ و سنت این سرزمین با اسالم عجین

حکومت  اًیثان، بسزا دارد ینقش توسعة پایداراجتماعی در ای   سرمایهمنزلة فرهنگی و تثبیت آن به 

ها و  ارزش مطابقری باید گذا ایران بر مبنای اصول و معیارهای اسالم بنا شده و در سیاست

و تحوالت روزافزون، پرورش ها  دگیییچبا توجه به پ ،امروز یایدر دندینی عمل کرد. دستورهای 

فراوان مواجه شده است. عدم های  در جامعه با چالش یریپذ نقش یکودکان برا یفرهنگ یتو ترب

های  یبروز ناهنجار ینهمچنو  ،و مذهبی یمل یافراد، عدم تطابق با هنجارها یریپذ نقش ییتوانا

از  یل عموماامو یبتخر و یگرانحقوق د در قبال سئولیتیم یب و یهمانند پرخاشگر یاجتماع

عالوه بر آن  .(933 :1933 ی)کاظمو نظام حاکم بوده است آموزش  یزانر برنامه یاساسهای  دغدغه

های  یوهش نوجوانان کودکان و یکانون پرورش فکر ةسال دههای  و سیاست مهم یماز مفاه یکی

کانون ) است 1111در افق  یاسالم یانداز جمهور بر اساس سند چشم ینیفرهنگ د یتتقو

 مورد استفاده و ابزار تحلیلی ـ توصیفی. روش تحقیق در این نوشتار (1931 پرورش فکری

 بود.ای  کتابخانه منابع برداری و فیش

 پژوهشاالت سؤاهداف و 

است که در بستر فرهنگی  سرمایة اجتماعیکه تحقق آن مستلزم  استفرایندی  توسعة پایدار

 .کند ساز سو و هم هم آید تا باورها و اعتقادات جامعه را با مبانی توسعه مناسب و مساعد پدید می

یابی است و در این دوره است که  در فرهنگ دینی از کودکی قابل دست سرمایة اجتماعیاین 

. اجتماعی نقش خود را ایفا کندای  سرمایهمثابة د به توان می و شود می هنجارهای فرهنگی تثبیت

این پژوهش به این  ،ها مهم است. بر این اساس روشو ها  برای رسیدن به این مهم اتخاذ رویکرد

 کودکی راندو های فرهنگ دینی از تثبیت زیرساختی ها که روش دهد می پرسش اصلی پاسخ

 چیست؟ سرمایة اجتماعی توسعة پایدارزلة منبه  سالگی( چهارده)آغاز تولد تا 
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 نظری پژوهش ةپیشین

که در سال  ،«یدرس یزیر فرهنگ در برنامه یرثأت»عنوان  اب ،یدر پژوهش شو همکاران هاشمی

 آموزان دانش یتو ترب یمو تعل ینیفرهنگ د ةرابط، به انجام دادند تحلیلی ـ یفیتوص یوةشبه  1933

 باکه  یارتباط یلبه دل یتو ترب یمو تعل یآموزشهای  که برنامه ندرسید یجهنت ینو به ا پرداختند

 د.نباش یاسالم یتترب و یمو تعل ینیبر اساس فرهنگ د یددارند با یو فرهنگ یعوامل اجتماع

 ؛توسعة پایدارتحقق  ؛توسعة پایدارو  یاجغراف»عنوان  اب ،یدر پژوهش یو فراهان هریچومن

 یکردو با روبود  یکاربرد ـ یادیکه از نوع بن ،«(یا عهوپرورش )آموزش توس آموزش یتاهم

 توسعة پایداربه  یابیکه دست رسیدند یجهنت ین، به ادادندانجام  1932در سال  یلیتحل ـ یفیتوص

 است. یفیتش باکروپرو معطوف به آموزش یو اجتماع اقتصادی

 یراهکارها ةارائو  کودک ینید یتترب یداتتهد»عنوان  اب ،یدر پژوهش یاسرن یو احمد رجبی

 یتتربهای  یببه آس دادند،انجام  1933در سال  تحلیلی ـ یفیکه به صورت توص ،«ییو روا یقرآن

را در  یتیترب یمنابع و محتوا ،یطهمچون وراثت، مح یو عوامل ندپرداخت یدر دوران کودک ینید

بر کودکان را  یوهخاذ سه شبا اتتوان  میکه  رسیدند یجهنت ینو به ا معرفی کردند مؤثر ینیت دیترب

 ،یجادیاهای  یوه. ش2 ؛حالل و ... یةتغذمانند  ،ساز ینهزمهای  یوهش .1کرد:  یتترب ینیداساس مبانی 

 و ... کودکان ییجو یباز ع یزمانند پره ،یاصالحهای  یوه. ش9 ؛مانند محبت و ...

 یقروش و ابزار تحق

به شمار  یادیو به لحاظ نوع پژوهش بن حلیلیت ـ یفیتوص یپژوهش یتپژوهش حاضر به اعتبار ماه

 یو اسناد یا سنجش کتابخانه یاطالعات مرتبط با موضوع با ابزارها همةمنظور  ین. به اآید یم

 کار رفت.  به یو عقل یفیک یلوتحل یهو سپس روش تجزشد  یگردآور

 تحقیقپیشینة 
 سرمایة اجتماعی

و بهداشت ، علوم انسانیه در تجارت، اقتصاد، است ک شناسی جامعهمفهومی در  سرمایة اجتماعی

شود. اگرچه تعاریف  گروهی از آن استفاده می و بین گروهی عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون
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 ةجامعمشکالت  ةهمبه نوعی عالج  سرمایة اجتماعی ،مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، در کل

عالوه بر باال بردن کیفیت سطح  ،ة اجتماعیسرمای(. Portes 1998: 15) است  مدرن تلقی شده

 Seunghwan & Hyugjun) جامعهافزایش سطح رفاه اجتماعی در  ای است برای زندگی، شیوه

کنند  می هایی که کنشگران برای رسیدن به اهداف خود در جامعه استفاده یکی از ابزار. (2 :2016

و دهند  میهای خود را گسترش  ماعی کنشروابط اجتماعی است. کنشگران با استفاده از روابط اجت

 ةنظریشوند.  می بخشند و باعث نفوذ بیشتر در جامعه می های ارتباطی خود را سرعت فعالیت

 سرمایة اجتماعی ها از اصطالح معاصر اجتماعی برای توصیف این روابط گسترده و کیفیت آن

ن سازمان اجتماعی . کلمندا عر وسیبسیا سرمایة اجتماعیهای مربوط به  دیدگاه .استفاده کرده است

 .کند میکارکرد آن تعریف  را بر حسب سرمایة اجتماعیداند و  می سرمایة اجتماعی ةرا پدیدآورند

معرفی پدیده های گوناگون از انواع شده  تشکیل ، بلکهء واحدیرا نه یک ش سرمایة اجتماعیوی 

و دیگر است از ساخت اجتماعی ای  یکی اینکه جنبه؛ که دو خصوصیت بارز در آن است کند می

فوکویاما نیز در  .(111 :1933 کلمن) کند میافراد را درون ساختار تسهیل  های مشخص اینکه کنش

پردازد. وی  می سرمایة اجتماعیاقتصادی به بررسی  ةتوسعرشد و  سطح کالن و در ارتباط با

از متشکل  سرمایة اجتماعیاو نظر از  .کند میو جوامع تلقی ها  را دارایی گروه سرمایة اجتماعی

های غیررسمی است که هر یک از افراد این دسته با همکاری بین  از هنجارها با ارزشای  دسته

بسیار  سرمایة اجتماعی ةشالود منزلة وی نیز بر هنجارهای همیاری به. کند میخود سهمی را ایفا 

رسد تعریف  می آنچه به نظر شده مطرح های بر اساس دیدگاه .(13: 1933 فوکویاما) ورزد تأکید می

 .است جامعه یکباارزش  یاز هنجارهاای  مجموعهاز  سرمایة اجتماعیمتغیر 

 سرمایة اجتماعیدین اسالم و 

بلکه به ابعاد اجتماعی و  ،پردازد نمیفردی و خصوصی انسان  زندگی به ابعاد فقطدین اسالم 

 رهبران مذهبی و دیدگاه ةسیر و به متون دینی با مراجعه .کند میتوجه  سیاسی زندگی آدمی نیز

اجتماعی نظر دارد. البته گام  ویابیم که دین اسالم به ابعاد گوناگون فردی  مییشمندان دراند 

در به حجم تعالیم فردی و اجتماعی دین  اجتماع توجه بیشترنخستین برای بررسی حضور دین در 

اجتماعات  نسبت: »فرماید میزمینه در این  )ره(خمینی امام .است انسان وجود ابعاد فردی ارتباط با
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پنجاه کتاب  که حدودی ثحدیت صد به یک بیشتر است. از کتب سبقرآن به آیات عبادی آن از ن

مربوط  بقیه .ات استقیالمقداری هم مربوط به اخ .سه یا چهار کتاب مربوط به عبادت است است

 .(11 :1933 نىیخم) «.جامعه استو  ،سیاست ،حقوق، ات، اقتصادیاتیبه اجتماع

های فراوانی در این زمینه  فراوان قرار گرفته و آموزه تأکیدعد اجتماعی از نظر اسالم مورد بُ

های این  و توجه به همسایگان از نمونه ،رحمصلة دارد. پرداخت خمس، زکات، صدقه، وجود 

بر اجرای مناسک  تأکیدحج،  هایی همچون نماز جمعه، نماز جماعت، همچنین عبادت توجه است.

یافت که نگاه اسالم در توان میها  جمعی از این موارد است. با دقت در این آموزه به صورت دسته

حضرت است که سعی بر تقویت آن دارد.  سرمایة اجتماعییک منزلة به مسائل اجتماعی به 

اهمیت باشد از  مسلمین بی و به امور کسی که صبح را آغاز کند»فرماید:  می در این مورد )ص(رسول

حق فراوان در خصوص حق همسایه و از آیات و احادیث  .(223 :1932 حرعاملی)« .ما نیست

همگی آید که  برمیمسلمان بر گردن مسلمانان دیگر و لزوم امر به معروف و نهی از منکر 

 اسالمی های است. آموزه امور دیگرانرسیدگی به اسالم بر امر جمعی و  تأکید دهندة نشان

فعالیت دینی شود.  میمطرح  سرمایة اجتماعیتحت عنوان  که امروزهاست آن چیزی  ةکنند سفارش

کمک ، ها ایجاد وحدت و همبستگی بین آن، خدمات به مردم ةارائ با ساجدو مراکز مذهبی چون م

فزایش فرهنگی و سیاسی به ا و رسانی اجتماعی اطالع، اه و آموزش فرزندان و خانواده بیتتربه 

 .کنند می مردم کمک در جامعه و رواج اعتماد بین سرمایة اجتماعی

این بسیاری از یابیم که  درمیاز نظر کلمن توجه کنیم  سرمایة اجتماعیهای  اگر به شاخص

 یاجزابا دیگران همخوانی دارد. کلمن یکی از  رفتاردر  ات اسالمتأکیدو  ها سفارشبا  ها شاخص

 یازاهای اعتباری اشاره دارد که افراد در  و به برگه داند می ات و انتظاراترا تعهد سرمایة اجتماعی

و در مقابل  کنندمواقع لزوم از آن استفاده  اند در دست دارند تا در خدمتی که به دیگران کرده

 آندیگران خدمت کنیم و پاداش  بر این است که ما به تأکیددر اسالم  . اماها بگیرند خدمتی از آن

شده در دست افراد  های اعتباری درج برگه گوید هر چه از این می خداوند بگیریم. کلمن از را 

اگر طبق دستور اسالم عمل شود،  گفت توان میبیشتر است. پس  سرمایة اجتماعیبیشتر باشد 

سرمایه از نظر کلمن هنجارهاست  از شکل دیگری. نزد مسلمانان بسیار زیاد است سرمایة اجتماعی
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حس همکاری و ایجاد . (132 :1933 کلمن) برای منافع عموم فعالیت کنند کند میرا وادار که افراد 

است )کریمی و  سرمایة اجتماعی فوایدمنسجم از دیگر طور   بهتک افراد جامعه  اعتماد میان تک

 (.2: 1933همکاران 

 فرهنگ دینی ةتوسع

و  انمحقق اساسی یالت فکرو از اشتغا یستمدوم قرن ب یمةن  مهمبسیار  توسعه از مسائل

یک مفهوم  منزلةبه  ،توسعه .(3و  3 :1943القلم  یع)سر شود یدوران محسوب م ینمردان در ا دولت

آید. توسعه  نفسه یک مسلک به حساب می ای چندبعدی است و فی متعالی، دستاورد بشری و پدیده

ای مختصات فرهنگی است و در محتوا و نمود دار دشو به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می

بر تحول ارگانیک داللت دارد. هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ 

اساس  بر. های فرهنگی خود است انسان به ارزش ةفزایندتوسعه دستیابی  ،شود. بنابراین تعریف می

پایدار بودن  و (4 :1933)نظرپور  آید امور فرهنگی به شمار می ةمقولتوسعه از  این تعریف، طبعاً

 (.Bossel 2001: 4) منظور پویا بودن فرهنگ است بلکه ،آن نیست ایستایی  به معنای فرهنگ

های  و در ارتباط با نسل انسانی ةتوسعای از  جنبه ،بر آن تأکید شد 1331ة دهکه از  ،1توسعة پایدار

یک فرایند، اساس بهبود  مثابةبه  ،ارتوسعة پاید. استهای انسانی  پرورش قابلیت و هدف آن آینده است

 ةمحرکآورد و باید موتور  های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم می وضعیت و رفع کاستی

کشورهای ویژه  جوامع و به همةاجتماعی و فرهنگی  و متناسب و هماهنگ اقتصادی و پیشرفت متعادل

 .(23 :1931 مکارانو ه ضرابی؛ 11 :1931ازکیا ) باشد در حال توسعه

شده است. گاه فرهنگ در ارائه متعارض  متعدد و در مواردی و تعاریف گوناگون 2برای فرهنگ

رود و شامل محصول تالش فکری و عملی  کار میه ب ،تمدن است که مترادف با ،یک معنای وسیع

صوالت غیرملموس شود و منظور از آن مح در معنایی در برابر تمدن استفاده می و گاه شود میانسان 

در  اما،(. Herskovits 2011: 3)و ...  ،اقتصادی و یلسفآرا و عقاید ف ،از قبیل هنر، ادبیات است؛ انسان

و اصلی  کننده عامل تعیین منزلة هشناسان از آن ب همان است که انسان گاز فرهن منظوراین نوشتار 

                                                                                                                            
1. Sustainable development 
2. culture 
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برای  بسیاریف که از همین زاویه تعاری (11: 1943 ناهمکار و پالمر مونتی) برند رفتار آدمی نام می

ة گرفت فرهنگ مجموع توان نتیجه میف این تعاری ةمجموع همارائه شده و از  گفرهن ةواژ تبیین

ثانیاً  ،باشد لیفتأهنجارها و نظام اعتقادات یک جامعه است که اوالً برخوردار از وحدت و  ها ارزش 

ثالثاً برای اعتقاد پیدا کردن  ،دنها را بپذیر ثریت مردم آنعمومیت پیدا کند و اک در سطح جامعه نسبتاً

بنابراین، فرهنگ آن نظام اعتقادی  .(33 :1931 عظیمی) به این باورها به روش استداللی عمل نشود

و فرهنگ دینی  گیرد ها در نظام اجتماعی قرار می مشترک میان افراد یک قوم است که مبنای عمل آن

، از اعتقادات، باورهاای  منتج به شبکه هک است گرفته برای فهم دین های صورت تالش ةمجموع

 .(31 تا: بی ،مطهری) شود میها  و ارزش ،، هنجارهاها شیگراها،  خواسته

یک جامعه با  در توسعه و پیشرفت زندگی: کند معرفی میگونه  فرهنگی را اینتوسعة یونسکو 

و اجتماعی  اقتصادی ةتوسعیت کلی های فرهنگی به صورتی که با واقع هدف تحقق ارزش

عوامل فرهنگی  ةویژ ن است اهمیت و جایگاهاآنچه امروزه نظر غالب محققد. هماهنگ شده باش

منظور  ،طور که در تعریف فرهنگ گذشت همان .(12: 1932 کریمی) است توسعة پایداریند افردر 

 رفتار آدمی ةکنند و تعیین های جامعه است که عامل اصلی و ارزش باورها و آن نظام اعتقادات

 را  آنیند افربرای توسعه فراهم آورد و  را های الزم زمینه دتوان میدر این صورت فرهنگ هم  .است

 .(44 :1943 چارتییرتوسعه باشد ) مانعی سر راه مثابةبه د توان میتسهیل کند و هم 

توسعه بدون  قرار گرفته و ازها مورد تأکید  های مدرنیزاسیون، توجه به سنت جدیدترین تئوریدر 

ی ندارد. دین حاصلشکست  جز . چوناست دهشی هجامعه ن ةشد های انباشته امعان نظر به سنت

مبتنی بر فرهنگ دینی  .است آن سپری نشده و دوران نیستخاصی از زندگی انسان  ةمرحلمربوط به 

برانگیزانندة بلکه  ،ارض نداردتنها تع نه سازی روند تمدن ةادام معنایبا توسعه به  های درست سنت

 :1931 مطهری) کند ترسیم نمی دین شکل خامی از جامعه را به لحاظ مادیزیرا . است توسعة پایدار

یا کشاورزی یا  از شبانی اعمّ ،و با هر شکلی از روابط اجتماعی حاصل از زندگی جمعی (113

 است. بر مبنای فطرت آدمی قرار دادهخداوند اسالم را . سازگار و قابل انطباق است ،صنعتی یا ...

آن به تکامل روحی و وسیلة است که بتواند به نیاز مادی ، است ریفطکه  ،بشر مهم های نیاز ازیکی 

 ،بنابراین .(193 :1931 یزدی مصباح) شود محقق می توسعة پایدارکه این نیاز بر اساس  معنوی برسد
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از ای  مجموعهها  سنت . چونگذشته نیستهای  کنار گذاشتن سنت به معنایفرهنگی توسعة 

فرهنگی به توسعة و  گیرد مییک جامعه است که از متراکم شدن عناصر فرهنگی شکل های  تجربه

دار به  دینجامعة های  که بر مبنای انباشت تجربه ،معنای رشد و گسترش آن است. فرهنگ دینی

ی بر مؤثرنو بازسازی شود و کنترل های  تواند توسعه پیدا کند و بر اساس نیاز می ،وجود آمده است

 (.13: 1932؛ ازکیا و غفاری 193: 1933محیط اجتماعی اعمال کند )توسلی 

 کودک

 بیولوژیک و جسمی رشد. است شیرخوارگی دوران شدن متولد از پس انسان مرحلة زندگی اولین

 شود می طفولیت دورة وارد دوره این از پس. است برخوردار فراوان اهمیت از دوره این در کودک

 سان به دو دورانشنا بر اساس نظر روان ی. دوران کودکشود می یاد کودکی دوران به آن از که

که در  گیرد را دربرمی یسالگ از هنگام تولد تا هفت ینشود. دوران آغاز می یمتقس یانهو م ینآغاز

از  یانهو دوران م یردپذ یدبستان صورت م یشپو او در کانون خانواده و مهد  یتدوران ترب ینا

 این در. بلوغ کودک استدوران که  شود را شامل می یسالگ دوازده سیزدهتا حدود  یسالگ هفت

 خاص فرهنگ از ثرأمت فرایند این و پذیرد می شکل کودک شدن اجتماعی فرایند که است مرحله

 به توجه با ها آن ذیریپ فرهنگ و اجتماعی و فرهنگی منظر از کودکان به نگاه نوع. است اجتماع آن

 هر رویکردهای مرحله این در .کند می دوچندان را دوره این اهمیت شان اجتماعیهای  سرمایه

 برخی رویکرد(. Collins 2019: 3) است متفاوت کودک درک و فهم  ساختارهای ایجاد در فرهنگ

 یبعد مرحلة در دنتوان کودک شود می باعث و شود می کودک شعور و درک رشد مانعها  فرهنگ از

 در مقام مرحله این در کودک بالندگی و رشد. شود شکوفا ،است نوجوانی دوران که ،خود زندگی

در این دوره، کودک  .است فرهنگی و اجتماعی خصوصیات رعایت بر مبتنی انسانی موجود یک

است و برای تقویت بنیان فرهنگ که همان هنجارها و  سرمایة اجتماعی ییکی از اجزا

های اجتماعی به وجود آورد  سرمایهتوسعة ی راالزم را بزمینة از کودکی  توان میهاست  شرو

 و نظام اعتقاداتهنگامی که کودک به سوی این هنجارها برود و  .(93: 1939رضایی اصفهانی )

فرهنگ هم  ،شود رفتار آدمی ةکنند اصلی و تعیین و عامل شکل بگیرد های جامعه و ارزش باورها

 .(112: 1933)عبدلی  تسهیل کند را  آنیند افربرای توسعه فراهم آورد و  را های الزم د زمینهتوان می
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 اسالمکودک از دیدگاه 

نور  ؛11 /نؤمنوم؛ 2 حج/) کودکی از زمان بسته شدن نطفه استدورة بر اساس آیات قرآن شروع 

بلوغ  ،احکغ الحلم، بلوغ النبلو قرآن کریم برای پایان این دوره سه تعبیر به کار برده است: .(23

؛ نمل/ 12/ افاحق ؛21/ اسراء ؛22/ وسفی؛ 122/ ؛ انعام4/ فساء: 2؛ حج/ 32؛ کهف/ 23 /نور) أشد

گفت قرآن سن مشخصی را برای پایان این دوران ذکر نکرده  توان میبا توجه به این تعبیرات  .(44

پایان این دوره دانسته نشانة ی را رشد جسمی و عقل و بلوغپایان کودکی، موضوع در  ،اما. است

مرحله در روایات نیز به سن خاصی از کودکی اشاره نشده است و مراحل تربیت کودک سه . است

سیادت کودک، هفت سال مرحلة هفت سال اول  )ص(بر اساس تعبیر پیامبر . مثالًاست معرفی شده

و از کودک نظرخواهی لة مرح پذیری کودک، هفت سال سوم برداری و تعلیم فرمانمرحلة  دوم

توان گفت دوران  بر اساس تحلیل آیات و روایات می .(133 :1932 حرعاملی) با اوستمشورت 

که این  کند ادامه پیدا میسالگی  چهاردهو تا شود  میتولد آغاز  باکودکی قبل از سن بلوغ است که 

 .(1 :1931 رمضانی و حیدری) این پژوهش استمطالعه در دوران مورد 

 تحقیقهای  افتهی

و از آنجا که  اند متفاوتهای  رفتارهای و شخصیتو  های وسیعی از صفات ها دارای طیف انسان

جامعة هایی است که برای  ترین و کارسازترین روش در قرآن و روایات موفقمندرج های  روش

شدن  ها که باعث تقویت و نهادینه است پرداختن به این روشآورده شده انسانی به ارمغان 

 .بیشتر مورد توجه قرار گیردشود باید  فرهنگی می یها هنجارها و ارزش

 مبتنی بر فطرت دهی و الگوزداییالگو

شناسی اجتماعی به کسی که کودکان از  در روان .(122: 1223 دیعم) است نمونه معنای به الگو

بنا  .(411: 1931 یخانسارو)ی دارد فرهنگ یشود و خاستگاه د الگو گفته میکنن رفتار او تقلید می

تقلید و الگوبرداری انجام و  ، یادگیری اجتماعی از راه مشاهدهپردازان یادگیری هنظری بر دیدگاه

 .(31: 1933 ینهرگنها و لسونوا) آید حساب میه و پایدارترین نوع یادگیری بپذیرد  می

 .(3 :1933 فر ملکوتی) است انسانی فطرت بر مبتنی که است تربیتی های روش از یکی الگویی روش

 نقش الگوها وها  اسوه ،است منزجر نقصبه کمال دارد و از  لیبنا بر فطرت خود م انسان که آنجا از



  212   های فرهنگ دینی از دوران کودکی های توسعة پایدار سرمایة اجتماعی بر مبنای تثبیت زیرساخت روش

 

 همواره انسان. دارند کودک اخالقی و عاطفی و اجتماعی و فرهنگیهای  جنبه تثبیت و تربیت در فراوانی

های  . آموزهشود او شبیه خود زندگی های بههمة جن در کند می سعی و گردد می خود مطلوب دنبال به

 .(1 :1933 تهرانی دلشاد) دنده مبتنی بر فطرت آدمی ارائه می راالگوزدایی  وهی دالگو ةدو شیودینی 

 ضمن در یا کند می معرفی صریحطور  بهالگوهای مثبت واقعی را  دین اسالم ،پردازیالگو در

 حضرت همچون ـ الهی پیامبران سرگذشت و ها داستان نقل. کند می الگوسازیقرآنی  داستان

از موارد صریح . است ضمنی دهیالگو روش ازهایی  نمونه ـ ... و، (ع)یوسف ،(ع)ابراهیم ،(ع)نوح

 یقین برای شما در هب» الگوست: در مقام )ص(و پیامبر (ع)ابراهیم حضرت معرفیالگودهی شیوة 

ین برای شما قی هب» و (1ممتحنه/ ).« نیکوست ویابراهیم و کسانی که همراه اویند الگویی برای پیر

در رابطه با  )ع(امیرالمؤمنین .(21أحزاب/ ) .«استبرای پیروی نیکو خدا الگویی  ةفرستادر د

را الگوی خود قرار دهی  )ص(نبی خدااست تو کافی برای » فرماید: چنین می )ص(الگوگیری از پیامبر

 .(923: 1944 آمدی تمیمی) «.کناقتدا  پاک و حسن )ص(... پس به پیامبر

و گمراه  های منفور دهی از روش الگوزدایی که مبتنی بر ترسیم شخصیتالگو اسالم در کنار

در  قرآن کریم .آورد می ها به وجود آن در ارتباط باطوری که نگرشی منفی  جوید؛ بهره می است

ها  از آن قطعاًرا بر آیینی یافتیم و نمان اما پدر» کند: میپیروی از افراد کوردل نهی  آیات فراوانی از

اندازة توان گفت الگوزدایی به  می بررسی منابع اسالمیبر اساس  .(29زخرف/ .« )کنیم می پیروی

« .تقوایان را بشناسید ، مگر اینکه بیید ... هرگز باتقوا نخواهید بودآگاه باش: »الگودهی اهمیت دارد

 .(943 :1111)مجلسی 

کلبرگ،  همچون دانشمندانی. است کودک اجتماعی یادگیری مهم های روش از الگویی روش

 :Kohlberg 1963) اند برشمرده کودک اجتماعی رشد عامل ینتر مهم را روش این بندورا و ،الینز

15; Ellis 1964: 17; Bandura: 1996: 1210.) 

 صیتشخ گیری شکل مهم مراحل از کودک زندگی اول سال هفت دهد می نشان تحقیقات

 طرز که است مرحله این در یادگیری اساس الگو به شدن شبیه و تقلید. است کودک اجتماعی

 شاکلةو  آموزد می خود معلم و مربی و آشنایان و والدین از را کردن رفتار رفتن، راه گفتن، سخن

 .(211 :1939)رضایی اصفهانی  دهد می سامان را خود وجودی شالودة و شخصیت
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 کانون به محدود را آن و است قائل الگو از تبعیت برای را وسیعی دایرة یاسالمهای  آموزه

 در بسزا ینقش و نافراو یتأثیر کودک های بازی هم و دوستان. داند نمی معلم و مربی یا خانواده

انسان بر مرام و »: فرماید می (ص)پیامبر. دندار عهده بر کودک دینی فرهنگ گیری شکل و رشد

 که است بر آن سینا ابن .(32 :1912 کلینی) «.گیرد می و همنشین خود خومذهب و روش دوست 

 دیگر یک از کودکان که کند می تأکید موضوع این بر و باشد گروهی صورت به باید آموزش

 عادات و آداب نیکی به و ندا اصیل که ،خود ساالن هم با باید آموز دانش .کنند می الگوبرداری

 گیرد میفرا خود ساالن هم از کودک شرایط این در . زیراکند معاشرت ،کنند می رعایت را هپسندید

 .(33، 2ج : 1931 دانشگاه و حوزه پژوهشکدة) بگیرد پیشی ها آن از کند می تالش و

 و ها ارزش کردن نهادینه برای ترمؤثر ینقش واست  کارآتر دبستان از قبل دورة در الگویی شیوة

 الگو باید ،های اسالمی بر اساس آموزه .شود می کودک فرهنگی یتتثب باعث و کند ایفا می هنجارها

الگو یا در زمینة ادراک نحوة این وسیلة به کودک  پذیرد وبشکل  کودکو ضدالگو بر اساس درک 

 هرچند شناخت پیدا کند تا دچار تضاد الگویی نشود.معلمان و دوستان و  والدین ضدالگو بودن

 تا سالگی یک سنین در ،است کردن تقلید حال در همواره خود زندگی ادوار همة در انسان

 درک و آگاهی بدون دوره این در تقلید ،این بر عالوه. ددار بیشتری شدت غریزه این سالگی شش

 .(4 :1931 زارعیان) گیرد صورت می درست

 معنوی  پاداش

با  فرهنگی کودک یهنجارها کردن نهادینه و اجتماعی فرهنگ تثبیت و تربیت در مؤثر  شیوة دومین

 منظور به. است های معنوی و پاداش تشویق شیوة سرمایة اجتماعی توسعة پایدار به رسیدن هدف

 قرار استفاده مورد آن تکرار برای شخص برانگیزاندن در شیوه این درست رهنجا و رفتار یک تثبیت

 است گرفتن پاداش و نیقدردا دار دوست و جو کمال انسان هر فطرت(. Renzetti 2012: 78) گیرد می

 .(9 :1934 نژاد اناری) بسزا دارد ینقش کودک در آن شدن نهادینه و رفتار تقویت برای روش و این

 شدن شکوفاموجب  آدابی کارگیری به با آدمی در انگیزه و رغبت ایجاد بر مبتنی پاداش معنوی روش

 .(3 :1931 رمضانی و )حیدری شود می و رشد اجتماعی کودک استعدادها

در برابر کار  تأییدو هر گونه احساس  ،آمیز، لبخند توجه عاطفی )نگاه محبتقرآن کریم به 
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 بالو ؛ (212)شعراء/  «.نینالمؤمبعک من لمن اتّ کاخفض جناح و» :بسیار تأکید کرده استنیک( 

 .بگسترانکنند  عطوفت و فروتنی خود را برای کسانی از مؤمنان که از تو پیروی می

 یخاص ةحوز یاجتماع ـ ید که رشد عاطفنکن می ییدأت یزشناسان ن متعدد روان یقاتحقامروزه ت

است  یقیو تلف یجیتدر یندفرا یک . این رشدشود یبه آن توجه کاف یداز رشد کودک است که با

را به  یگرانروابط معنادار با د یجاداحساسات و ا یریتمد و درک ییآن کودکان توانا یقکه از طر

هنگام  برآورده شود و و پدر و مادر یانمرب یلةوستواند به  می یعاطف یازن ینرند. اآو می دست

 .(Darling 2020: 30داده شود ) کودکانبه  یمعنوهای  پاداش مثابةبه  یتموفق

 یعمل یرةسکند. در  می کودک سفارش یاز همه بر لزوم رشد عاطف یشپ یزن یاسالمهای  آموزه

 مطهری) دوران وجود دارد یندر ا یبه رشد عاطف یشاناز توجه ا یرد فراوانموا )ع(و امامان )ص(یامبرپ

محبت  ها و به آن یدکودکان را دوست داشته باش: »یدفرما می )ص(یامبرپ یتیدر روا .(221 ـ 221 :1942

 یمهربان ةواسطخداوند به » :یدفرما می )ع(امام صادق یگرید یت( و در روا13: 1912 ینی)کل «.یدکن

 های یتو موقع یاربس یدر موارد .(21: 1912 ینی)کل «.کند می یانسان به فرزندش به او مهربان یاربس

 ینوالد یکودک از سو یدنبوس: »فرموده استکرده و  توصیه کودک یدنبه بوس )ص(یامبرپ ناگونگو

را  ینوالد یامتشود که خداوند در ق می شود و شاد کردن او موجب می یموجب جلب پاداش اله

های  توان گفت که هرچند پاداش می یاسالم یاتروا یبر اساس بررس .(13 :1912 ینیکل« ).د کندشا

 یشتریب یتاز اهم یدر دوران کودک یمعنوهای  پاداش ،است یاسالمهای  آموزه أییدتمورد  مادی

و  ینوالد یاز سو یدوره به صورت عاطف ینا یبر اساس اقتضا یپاداش معنو ینبرخوردار است. ا

 دارد. یکودک را در پ یاجتماع ـ یکه رشد عاطف یردپذ می صورت یانبمر

 تنبیه

های  فرهنگی از دوران کودکی نهادینه کردن ارزشربیت تیند افردر  کاربردیهای  شیوه دیگر از

 تربیت در روش تنبیه است.وسیلة به  سرمایة اجتماعی توسعة پایداررسیدن به  به منظورفرهنگی 

 اشتباه برابر در سازی ایمن نوعی و است انسان یخطا از جلوگیری برای تنبیه روش اجتماعی

 برای است یروش و است کردن ادب و ساختن هوشیار و آگاه و کردن بیدار معنای به تنبیه. اوست

 در منحصر تنبیه روش .(221: 1939)رضایی اصفهانی  پذیری کودک و فرهنگ استعدادها شکوفایی
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ت یدر کیف . اما،نیستتردیدی  گونه هیچ تنبیه روش کارگیری به اصل در نیست. بدنی شتم و ضرب

اند خود را  انجام داده یکه کار اشتباه یآمده کودکان عمل به یقاتبر اساس تحقآن جای سخن است. 

 یبدن یهتنب یرایپذ گاه هیچ اما، .اخذه شدنؤم ی،همانند قهر، تند دانند؛ می یبدنیرغ یهاتمستحق تنب

 یشمندانبنا بر نظر اند .(Sanapo & Nakamura: 2011:39; Nixon & Halpanny 2010: 2) نیستند

آن در  یفیتوارد نسازد و کای  سن رفتار کودک لطمهاست که به حُ یاخالق یهنگام یهتنب یتی،ترب

 ها یهتنب ینتر از مناسب یدگو می که کودک دروغ یدر زمان مثالً ؛حاالت مختلف متفاوت است

 .(191: 1932 کانتاوست )های  گرفتن خواسته یدهناد یا یزآم اخذهؤم ینگاه یابرخورد سرد 

در منابع اسالمی روایاتی  کردند، میکاران خود را تنبیه ن کودکان و خدمت گاه هیچهرچند ائمه 

 ،راهکار تربیتیمنزلة هم به  آن ،هدف تربیت بازدن کتک وجود دارد که در هفت سال دوم کودکی 

به آموزگار خود بگویید اگر برای ادب کردن : »دفرمای می )ع(امیرالمؤمنین. است هشد مجاز دانسته

دینی بر این های  آموزه .(932: 1932عاملی حر« ).شود شما بیش از سه ضربه زند، قصاص می

 ،کید دارند که اصل اولیه در تربیت بر روش تنبیه بدنی نیست و جز در موارد ضرورتتأموضوع 

که از رفتار  ،یکی از اصحابش به )ع(پذیرد. امام موسی کاظم صورت نمی ،خاص ای هم با شیوه آن

مجلسی .« )نبا او قهر کنباشد  مدتی که طوالنی ؛او را نزن»فرمود:  ،فرزندش به ستوه آمده بود

و مبتنی بر روایاتی که  توجه به رشد اجتماعی کودکان در این عصر با ،درس به نظر می .(33 :1111

. استفاده کردتنبیه بدنی نباید از  توان گفت می دارد، داللت روزآمد تربیتهای  ده از شیوهاستفا بر

 یها برا را آنیز. دینکفرزندان خود را به عادات و آداب خود مجبور ن» فرماید: می )ع(امیرالمؤمنین

 مهم عوامل از یکیبنابراین  (.243: 1111)ابن ابی الحدید « .اند ر از زمان شما خلق شدهیغ یزمان

تربیت اجتماعی کودک و رسیدن به اهداف تربیتی و نهادینه کردن هنجارها و زدودن رفتارهای 

 (.122: 1931 شیرازی مکارم) ثبیت فرهنگ اجتماعی در او روش تنبیه غیربدنی استتنادرست و 

 مدار کنترل 

 منزلة به که است کنترل کودک فرهنگی تربیت فرایند در کاربردیهای  شیوه از روش چهارمین

در فرد است که  یدرون یحالت یخودکنترل. رود می کار به اجتماعی کنترل برای نظارتی راهکارهای

 مهم های یکی از راه. (191: 1933 یدهد )الوان می خود را انجام یفوظا یرونیبدون نظارت عامل ب
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که تثبیت  جامعه استیک  ةشد و هنجارهای پذیرفتهها  درونی کردن ارزش  پیشگیری از انحراف

طوری که ؛ مانند دارد بینقشی  سرمایة اجتماعی توسعة پایدارها از کودکی در  این هنجارها و ارزش

پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه  بین میزان فرهنگ اند بر آنشناسان  جامعه

 .یری ناقص افراد استپذ انحراف فرهنگ میزانمستقیم وجود دارد و یکی از علل افزایش  ةرابط

 از رویفرد بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه  زیرا

بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی  ،شود دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می ةمؤاخذترس از 

و ساخت شخصیت فرد را متأثر از گیری  شناسان شکل جامعه ،رو  این . ازدهد میناخودآگاه انجام 

پذیری ایجاد  ترین نتایج جامعه از مهم» گویند: میدانند و  می پذیری پذیری و جامعه فرهنگ

ی یک فرد ها و عمل است که همگی ویژگی ،شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس

 .(112 :1931 رابرتسون« ).شوند می محسوب

 یخوردن و عدم همراه یبافراد را فر یو اجتماع یفرهنگ یارشکنهنج یشةر مدار کنترل یةنظر

و  یجامعه به صورت رسم ینظارت یکه افراد توسط نهادها یزانو به هر م داند یبا جامعه م

 .(39: 1931 ی)قاسم یردپذ می شکل یکنترل نشوند انحراف اجتماع یرونیو ب یو درون یرسمیرغ

را خانواده بر  یاز انحرافات اجتماع یکنترل رسم ینتر همم ی،روابط اجتماع یگستردگ بهبا توجه 

 اثربخش یرسمیرغهای  کنترل یگرعصر د ینا ةیانگرا یعهده دارد و با توجه به تحوالت آزاد

 یرونیو ب یدر نهاد خانواده به دو صورت درون یمدار کنترل .(243: 1933)ولد و همکاران  نیستند

 صورت یکنترل درون یو وابستگ ،یمانپ ی،، همکاردیعقادر افراد خانواده  یوند. در صورت پاست

 ویةدوسکنش  یقاز طرفرد  یافتراق یوند( و در صورت پ22: 1933 یسروستان یق)صد یردپذ می

 ینکه نقش خانواده در ا افتد می اتفاق یرونیکنترل ب وجود دارد، گروه دوستانکه در  یاجتماع

 .(911: 1933 یدنزگبرخوردار است ) ییباال یتکنترل از اهم

 تر یعوس را مدار کنترل یوةش ةدامنکودکان  یمقابله با انحرافات اجتماع یبرا ینیدهای  آموزه

 یاجتماع یرفتارها ةهمو به است کودک  یرفتارها ةهم ینندةبطرز فکر، خداوند  ین. در اداند یم

)حدید/  «.یناستب یدزن دست یخدا همراه شماست و به هر کار یدکه باش ییهر جا»او علم دارد: 

: یدفرما میموارد کنترلگر دارد. قرآن  یراز ساتر  نقشی ویژهنهاد خانواده  ینی،بر منابع د نیمبت .(1
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در  .(4/ یم)تحر «.یدتان را از آتش دوزخ نگه دار خود و خانواده ،یدا آورده یمانکه ا یکسان یا»

د از آتش ید: چگونه خانواده را بایپرس )ع(قاز امام صاد یرابوبص»شده است:  یتروا یهآ ینا یرتفس

به انجام آنچه خدا فرمان داده است فرمان دهى و از آنچه خدا منعشان  ها را نگه داشت؟ فرمود: آن

ت ا یاى و اگر نافرمان ردهکآنان را از آتش حفظ  ،ردندکنى. اگر از تو اطاعت کفرموده است منع 

نظارت بر  یاسالمهای  در آموزه .(293: 1933شعبه  )ابن «.اى ات را انجام داده فهیتو وظ ،ردندک

 یکیدعوت به ن یناز منکر الزم است. ا یاز باب امر به معروف و نه هخانواد یرفتار و کردار اعضا

و نهاد خانواده  شود میکودک  یو برون یکنترل درون ةنحواز دو  یکشامل هر  یو بازداشتن از بد

به شرکت در  یقاجرا کند. تشو دککو یاجتماع یدر رفتارها خود را یدارد نقش کنترل یفهوظ

مناسب از جمله ناهای  یطمح بهکودک و ممانعت از رفتن او  یرشد اجتماع یبرا یمراسم مذهب

 است. یفرهنگ اجتماع یتتقو یخانواده برا یو کنترل ینظارت های نقش

 های اجتماعی آموزش مهارت

است و موجب درک  اجتماعی شدنفرایند ن ابزار بردتریاجتماعی پرکارهای  آموزش مهارت

(. Rashid 2010: 69) است سرمایة اجتماعی توسعة پایداراجتماعی و پایبندی به آن در های  ارزش

 سازد می فرد را بر تعامل مثبت قادر اجتماعی به معنای فراگیری رفتارهایی است کههای  مهارت

(Little & Swangler 2017: 9.) های  شود کودکان در موقعیت می ها سبب ارتآموزش این مه

اجتماعی رفتارهای تعاملی مطلوبی را که ریشه در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد انجام 

نیا  وحدانیو  دیوگرمارشرکت در کار گروهی از این موارد است )و  کمک به دیگران. دهند

. این استدر دوران کودکی خانواده  اجتماعیهای  ترین مرکز آموزش مهارت مهم .(113: 1932

پذیری و  را برای فرهنگها  آموزش این مهارتوظیفة اولین محیط اجتماعی کودک منزلة نهاد به 

 (.Gurbuz & Kiran 2018: 95) عهده دارد اجتماعی شدن کودکان بر

 به صورت آموزش زبانی و کالمی است کهها  انتقال و آموزش این مهارتهای  یکی از راه

دوم ان رکند و در دو می تنهایی این نقش را ایفا توان گفت خانواده در دوران کودکی اول به یم

د، همچنان نقش خانواده و نند این نقش را ایفا کننتوا می کودکی نیز اگرچه سایر نهادهای آموزشی

 (.Gokel & Dagli 2017: 7365) بدیل است والدین بی
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آموزش  مرحله در این. است تعلیم و آموزش دورة (ع)معصومان سیرة اساس بر کودکی دورة

سرمایة  یک به آن تبدیل و دینی فرهنگ تثبیت های دینی برای اجتماعی مبتنی بر آموزههای  مهارت

ان کودک آموزش تعلیم ودینی های  بر اساس آموزه .است ربرخوردا فراوانی اهمیت از اجتماعی

تربیت دینی کودک برای  بلکه ،زنند دستآن  به شآموز بدون والدین که نیست غریزی ای مسئله

فطری بودن این نیز  دینیهای  آموزه. است کافیهای  آموزش نیازمند اجتماعیهای  ورود به عرصه

هر : »فرماید می )ص(پیامبر .داده است قرار توجه مورد کودک دینی تربیت دراجتماعی را های  آموزه

 .(231 ،9ج  :1111 مجلسی« ).ابدی یو پرورش مد یآ یا میبه دن ییبا فطرت خدا ینوزاد

آموزش  یتقابل انتقال است قابل یرفتار یالگو یلةوسطور که به  همان یاجتماع یهنجارها

 یرا ضرورها  مهارت ینآموزش ا ،بر فطرت یمبتن ،ینیدهای  . آموزهددار یزن یو مفهوم یکالم

 داند: می

، یردگشکل  یدوست بر محبت و نوع یمبتن یعاملو ت یاجتماعهای  یت: اگر فعالیدوست انسانـ 

ن محبت است و محبت ید»د: یفرما می )ص(مطلوب حاصل خواهد شد. امام باقر یتعامل اجتماع

 .(293: 1111 ی)مجلس« .ن استیهمان د

 باعث یگرانو احترام به حقوق د یشناس یفهوظ یح: آموزش صحیگرانحقوق د یترعا ـ

 ینقوان یتد مهم رعاراز موا یکیآن  یریقانونمند شود و فراگ یردشود کودک از همان ابتدا ف می

« .ان نباشدیکن از سرشت نیه اکد ییگر تجاوز نماید یک  مبادا بر حقّ»است.  یندهدر آ یاجتماع

 .(239: 1111 جلسی)م

کند آثار  می یتکودک را تقو یتشخص ینکهعالوه بر ا یرکن اخالق ین: ایمانبه پ یوفاـ 

: یدفرما می )ع(کند. امام باقر می را مستحکم یاجتماع یوندهایو پ رددا یامالت اجتماعدر تع یشگرف

احسان به پدر و مادر چه  -9ردار، کردار و بدک خوشدر مواجه با مان یوفاى به عهد و پ»

 .(142: 1912 ینی)کل« .ردارکردار باشند و چه بدک خوش

و در مقابل آن  یدآ می به حساب یاجتماع یلتاست که فض ییها : از مهارتیفروتنـ 

 )ع(شود. امام صادق می یاجتماع تعامالتشدن فرد در  یاست که موجب منزو یخودپسند
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 «است. یدهپسند یاربس یبه همان مقدار که تکبر زشت و بد است تواضع و فروتن: »یدفرما می

 .(913: 1912 ینی)کل

 یو تعامالت اجتماع رود میباال  انیگرآن قدرت تحمل د یلةوساست که به  ی: مهارتیبردبارـ 

ه زد و اگر نسبت به نادانى نورکمؤمن بردبارى است : »فرماید می )ع(. امام صادقشود می تر مستحکم

 .(133: 1111 ی)مجلس« .ندکبردبارى  ،او نادانى ورزند

است که موجب آرامش و اعتماد در روابط  یاجتماع ـ ی: ارزش مهم اخالقییراستگوـ 

 «.یددعوت کن یکوکاریبه ن اتقوو ى یراستگومردم را با : »فرماید می )ع(ست. امام صادقا یاجتماع

 .(142: 1912 ینی)کل

در روابط  یکودک دارد و عامل مهم یاجتماع یدر هنجارها یو عفاف: نقش بارز یاحـ 

 ینی)کل« است. دامن و پاک یاداردار آدم ح خداوند دوست: »یدفرما می )ص(یامبر. پاستسالم  یاجتماع

1912 :131). 

 گفتن. شود می شروع کودک آمدن دنیا به زمان از دینی فرهنگ گیری شکل و آموزش و تعلیم

 کودک ورود باها  اما آموزش این مهارت .است تعالیم این ازای  نمونه کودک گوش در اقامه و اذان

آغاز  کودکان درک و مفه در تفاوت اصل بهو با توجه  کودک رشد به توجه با سالگی پنج دورة به

 این دینیهای  آموزه. ندا متفاوت دیگر یک با یادگیری میزان نظر از مرحله این در ها آن . زیراشود می

 .شود می برده پی کودکان رشد به متفاوتهای  آزمون با و شناسد می رسمیت به راها  تفاوت

 او که است مطلب ینا حاوی پرسش این به کودک درست پاسخ ؛«؟دام استکراستت از چپت »

در ن ی. همچنهاست فراگیری این مهارتآمادة و  است گذاشته سر پشت را پیشین رشد دورة

سپس او را در  .دیفرصت ده یسالگ ششخود را تا  کودک: »ه استدآم حدیثی دیگر چنین

اسالم در های  آموزه .(139: 1932 حرعاملی) «.دینکت یتاب به مدت شش سال تربک یادگیری

شناسد. در این  می به رسمیت فراگیریمرحلة را در  انکودکن یز تفاوت بین یعیتشر یها هنیزم

از حضرت  .اشاره کرد ساله پنج ةازدنیارفت کودک یت براینماز م ةاقام مسئلةبه  توان میمورد 

حضرت فرمود:  «ت بر او خواند؟ید نماز میرد، بایبم یا ساله پنج کودکا اگر یآ» :ال شدؤس )ع(صادق

 .(32: 1932 حرعاملی« ).رد، بر او نماز خوانده شودک یم کد و دریفهم میاگر نماز را »
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کنار والدین نقش آموزش  دوم کودکی )هفت سال دوم( نهادهای آموزشی دردورة هرچند در 

 حائز نکته این کنند. می ترین نقش آموزشی را ایفا دارند، همچنان والدین مهم کودکان را عهده

 دادن یاد اگرچه. باشد کودک ذهنیهای  توانایی اساس بر باید دینی مفاهیم آموزش هک است اهمیت

 بنابراین،. شود کودک دلسردی و یادگیری در اختالل موجب نباید ،است پسندیده بسیار مفاهیم این

. شود گرفته کار به صحیح آموزش های روش که شود می حاصل زمانی مطلوب نتیجة

هیچ حرکتی نیست مگر اینکه انسان در به انجام رساندن آن نیاز به » :ایدفرم می )ع(امیرالمؤمنین

  .(243: 1111 مجلسی)« .شناخت و آگاهی دارد

 جهینت

 یلاز هنجارها تشکای  از مجموعه سرمایة اجتماعیشد، مفهوم  یانپژوهش ب ینبر اساس آنچه در ا

توسعة کنند. مفهوم  یتعموم فعالمنافع  یبرا کند یافراد را وادار م این هنجارها شده است که

بر نظام  یکودک مبتن یفرهنگ یتمعناست که ترب ینبه ا یاز دوران کودک ینیفرهنگ د پایدار

و  آید میبه وجود  سرمایة اجتماعیاساس  ینباشد که بر ا ینید ةجامع یها و ارزش تاعتقادا

 یاسالمهای  آموزه ،یرچارچوب نظ ین. در ادشو می جامعه کنترل یطدر مح یانحرافات اجتماع

 دهد: می ارائه یوه( پنج شیسالگ چهاردهکودک )آغاز تولد تا  ینیفرهنگ د یتتثب یبرا

توان گفت  می یمنابع اسالم یبر اساس بررس :(ییو الگوزدا یالگو )الگوده ةارائ ةیوش ـ

فهمانده به او دارد. الگو و ضدالگو بر اساس درک کودک  یتاهم یالگوده ةاندازبه  ییالگوزدا

معلمان و دوستان دچار  و ینوالد ودنضدالگو بیا الگو  دربارةادراک  ةنحو ینشود تا کودک با ا

 .دشون ییتضاد الگو

پاداش به  ین. ایردپذ می رفتار کودک صورت یبه مقتضا : این روشیپاداش معنو شیوة ـ

رشد  یزه،غبت و انگر یجادکه عالوه بر ا شود میارائه  یانو مرب ینوالد یاز سو یصورت عاطف

 دارد. یدر پ یزکودک را ن یاجتماع ـ  یعاطف

 . بایردپذ می صورت یتیو با توجه به اهداف ترب یبدنیربه صورت غ صرفاً : تنبیهیهتنب ـ شیوة

استفاده  یبدن یهاز تنب یکودک ةدور سنی در یچدر ه ،عصر ینکودکان در ا یتوجه به رشد اجتماع
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است  یتیروزآمد تربهای  یوهشمبتنی بر  که یبدنیرغ یهتنب ینیدای ه آموزهبر اساس  شود و ینم

 .گیرد مورد استفاده قرار می

 مدار کنترل یو عدم انحراف اجتماع یاجتماع یتترب ایندفر یتدر تثب یاسالمهای  آموزه یوةشـ 

 ظر است.شاهد و نا را یاجتماع یگر اعمال و رفتارهاکنترل در مقام یزن خداوند یوه،ش یندر ا .است

گذاشته  نهاد خانواده عهدةبر  در عصر امروزکودک  بیرونی و درونی یگرکنترلوظیفة  ینتر ممه

 شده است.

. آموزش دشو می مطلوب کودک یتعامل یموجب رفتارها یاجتماعهای  آموزش مهارت یوةشـ 

هرچند  .یردپذ می ( صورتیگسال از هنگام رشد کودک )ششها  مهارت این یو کالم یزبان

 یفانقش را ا ینتر یخانواده اساس دارند، یتمسئول ییها مهارت یندر آموزش چن یاجتماع ینهادها

به  یوفا یگران،حقوق د یترعا ی،دوست شامل نوع یاجتماع یها آموزش مهارت یوةشکند.  می

 و عفاف است. یاو ح ،ییراستگو باری،برد ی،عهد، فروتن
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 یم،قـرآن کـر   یقاتی، مرکز تحقکودک یاجتماع یتقرآن و ترب .(1939) یمحمدعل ی،اصفهان رضایی .13

 .علوم و تفسیر های پژوهش انتشارات ،قم

اشاره. یتیـ ترب یگمؤسسة فرهنتهران،  ،یتیترب یها (. مهارت1931حسن ) ان،یزارع .21

 .یهانک تهران،،یالمعارف علوم اجتماع دائره(. 1931باقر ) ساروخانی، .21

 .یرسفتهران،  ،الملل ینو نظام ب ،توسعه، جهان سوم(.  1943القلم، محمود ) سریع .22

 سمت. ،، تهران9 ، چوپرورش شناسى آموزش جامعه(. 3119پور، محمود ) شارع .29

، (یانحرافات اجتمـاع  یشناس )جامعه یاجتماع یشناس یبآس(. 1933اهلل ) رحمت ی،ستانسرو صدیق .21

 سمت. ، تهران،11چ 

رشـد  ، «و در حـال توسـعه   یتوسعة پایـدار در جهـان صـنعت   » .(1931) یاذان یمهر ؛اصغر ضرابی، .22

 .13 _ 11 ، صص23 ش ،یاآموزش جغراف

 .یرسف تهران، ،و فرهنگ یشناس انسان یتسا ،«یدکدوران کو یشناس انسان»(. 1933) یدناه عبدلی، .24

 .نی ، تهران،توسعه و فرهنگ(. 1931) ینحس یمی،عظ .23

 .یدس ، تهران،یفرهنگ لغت فارس(. 1923) حسن عمید، .23

 یئتهتهران،  ،یالتسال و جوان از نظر افکار و تما بزرگ یگفتار فلسف(. 1922) یمحمدتق فلسفی، .23

 .نشر معارف

جامعـة   تهـران،  ،یعتیشـر  دیو حفظ آن، مترجم: سـع  یاجتماع ةی(. سرما1933) سیفرانس اما،یفوکو .91

.انیرانیا

 ،«یـران کودک و نوجـوان ا  ینمایدر س یتیعلوم ترب یها آموزه»(. 1931) یدحم ی،زادگان جهرم قاسم .91

 .21ـ  12 صص ،24، ش رشد آموزش هنر
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از  -صفحه  1 ) 24، ش معرفت ،«یاجتماع یامدهایعلل و پ یاد،اعت»(. 3119) یمروشن، ابراه قاسمی .92

 .(33تا  33

ـ  یسـازمان فرهنگـ   ،)مجموعـه مقـاالت(   از اصـول تـا عمـل    ی،شـهروند  .(1933احسان ) ی،کاظم .99

 اصفهان. یشهردار یحیتفر

 .2دانشگاه تهران. ج  ی،شکوه ینحس غالم :مترجم ،یتو ترب یمتعل(. 1932امانوئل ) کانت، .91

 .https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/22/1026146(. 1931) یپرورش فکـر  کانون .92

 .11/14/1933 یت:مراجعه به سا یختار

.2ش  ،کتاب توسعه ،«زا درون یبر کتاب استراتژ ینقد»(. 1932زهرا ) کریمی، .94

 ی،اجتمـاع  هـای  یهسـرما  ةرابط یبررس»(. 1933) یهلن هرو ی؛نور یشمرضیه؛ سیمین درو کریمی، .93

 ،14ش  ،و توسعة پایدار یستز یطمح یریتمد ،«یستز یطدر مح یو رفتار فرانقش ی،تعهد سازمان

 .4ـ  1صص 

 .ین ی، تهران،منوچهر صبور مترجم: ،یاجتماع یةنظر یادهایبن(. 1933) جیمز کلمن، .93

 .3 و 9 و 2 ج یع،للنشر و التوز هاالسالمی هالمکتب قم، ،یالکاف(. 1912) یعقوبمحمد بن  کلینی، .93

 گستره.تهران،  ،: گذشته و حالیاقتصاد ةتوسع(. 1943محمود ) ؛زاده بنیمترجم  یچاردتی، گیل،ر .11

 یــزانم یبررســ ی؛ســالمت اجتمــاع» .(1932) یــان یوحــدان ســادات یممــر ؛رضــا غــالم گرمــارودی، .11

 .114ـ  11 صص (،2) 2 ،یشپا ،«آموزان دانش یاجتماع یها مهارت

 .ین یان، تهران،حسن چاوش مترجم: ،یشناس جامعه(. 1933) یآنتون گیدنز، .12

 1 ج لبنـان،  یروت،الطبع و النشر، ب ه، مؤسسبحار األنوار(. 1111) یمحمدباقر بن محمدتق ی،مجلس .19

 .111 و 33 و 32 و 11 و 12 و 11 و 11 و

آموزشـی و پژوهشـی امـام     ةسسـ مؤ قـم،  ،هـای سـلوک   سـجاده (. 1931) محمدتقی یزدی، مصباح .11

 .)ره(خمینی

 .الزهرا تهران،،در اسالم یتو ترب یمتعل .(1942) یمرتض مطهری، .12

 صدرا. قم،،نظام حقوق زن در اسالم(. 1931) ــــــــــ .14

 صدرا. قم، ،)کالم و عرفان( یبا علوم اسالم ییآشناتا(.  ی)ب ــــــــــ .13

 .1 ج یه،دار الکتب االسالم تهران، ،نمونه یرتفس(. 1931ناصر ) یرازی،ش مکارم .13
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 مهر. یدامتهران،  ،البالغه در نهج یتترب(. 1933اهلل ) فر، ولی یکوتمل .13

ش  ،رشد معلـم  ،ریزی درسی( )معلم و برنامه «ریزی درسی فرهنگ و برنامه»(. 1931حسن ) ملکی، .21

 .23 ـ 22 ، صص212

 یـت اهم ؛تحقق توسعة پایدار ؛و توسعة پایدار یاجغراف»(. 1932) یانفراهین سوران؛ حس منوچهری، .21

 .19ـ  93 صص (،114) 91 ،یارشد آموزش جغراف ،(یا )آموزش توسعه «وپرورش آموزش

.یالملل ینو ب یاسیدفتر مطالعات س ،یاستبه علم س یدجد ینگرش(. 1943) همکارانپالمر و  مونتی .22

 .یاسالم یشةاند پژوهشگاه فرهنگ و  قم، ،ها و توسعه ارزش(. 1933) یمحمدنق نظرپور، .29

 نشر ظهور شفق. ،قم ی،محمد دشت مترجم: .(تا یالبالغه )ب نهج .21

 ،«یدرسـ  یزیر فرهنگ در برنامه یرثأت»(. 1933) یشهپ زهرا رسالت یی؛بقا یالناز ید احمد؛س هاشمی، .22

 .34ـ  49 صص (،1) 22 ،یو اسالم یعلوم انسان یمطالعات راهبرد

ی، شـجاع علـی  مترجم:  ،ولد ینظر یشناس جرم(. 1933) یپساسن جفریجرج؛ توماس برنارد؛  ولد، .24

 سمت. تهران،

 .یآستان قدس رضو مشهد، بهروان، ینحس مترجم:، بر جامعه یدرآمد(. 1931رابرتسون ) یان، .23
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