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Abstract 
The present study is an attempt to develop a wise 
parenting package based on the teachings of Imam Ali 
and evaluate its effect on parent-child relationship and 
symptoms of internalized behavior problems in 
preschool girls. The study falls under the category of 
hybrid heuristic research studies. The population of the 
study consists of two valuable books in the qualitative 
phase, namely Nahj al-Balaghah and Ghurar al-Hikam 
wa Durar al-Kalim. The purposive sampling method 
was used to select the sample. Two components, 
namely wisdom and parenting were extracted and 
coded using qualitative thematic analysis methods. 
Finally, a wise parenting package was formulated 
based on the teachings of Imam Ali in 12 sessions. 
The validity of the package was calculated using 
Fleiss' kappa method (0.84). In the quantitative phase, 
the research fell into the category of experimental 
studies with control group and pretest/posttest design. 
The population consisted of the parents of female 
preschoolers  in Isfahan during the academic year 
2017-2018. According to the inclusion criteria, 30 
subjects were randomly assigned to an experimental 
group (receiving training with Wise Parenting 
Package) and a control group (without intervention) 
(15 subjects in each group). Data collection 
instruments included the Child Behavior Checklist 
(CBCL) and Pianta’s Child-Parent Relationship Scale 
(CPRS). The MANCOVA results in SPSS-25 showed 
a significant difference between the parent-child 
relationship subscales (intimacy and conflict) and the 
behavior problems subscales (anxiety and depression) 
in the control group. However, no significant 
difference was found between dependence and 
physical complaints in the control group. It is 
recommended that this package be used to further 
improve health and conflict among family members. 
Keywords: Imam Ali (AS) Teachings, Parenting, 
Wisdom, Parent-Child Relationship, Behavioral 
Problems. 

 دهیچک

راساس خردمندانه ب یوالدگر ۀبست نیهدف از پژوهش حاضر، تدو
فرزند و -والد ۀآن بر رابط یاثربخش یابی)ع( و ارز یامام عل یها آموزه

است.  یدبستان شیفرزندان دختر پ ۀشد یدرون یعالئم مشکالت رفتار
 قات،یو از تحق یو کاربرد یادیروش پژوهش از لحاظ هدف بن

پژوهش در بخش  یآمار ۀ. جامعرود یشمار م به یاکتشاف-یبیترک
البالغه و غررالحکم و دررالکلم  ارزشمند نهج یها شامل کتاب یفیک

هدفمند گروه نمونه انتخاب شدند و  یریگ است که با روش نمونه
 یفیها استخراج و با روش ک از آن یخرد و والدگر یها سپس مؤلفه

خردمندانه  یوالدگر ۀبست تیشدند. درنها یمضمون کدگذار لیتحل
شد.  نیده جلسه تدودواز ی)ع( ط یامام عل یها براساس آموزه

محاسبه شد. روش  84/0 سهیبسته با روش کاپا فل یاعتبارسنج
-آزمون شیبا طرح پ یشیآزما از نوع شبه یپژوهش در بخش کم

 نیپژوهش شامل والد یآمار ۀآزمون با گروه کنترل بود. جامع پس
شهر  1397-1398 یلیدر سال تحص یدبستان شیآموزان دختر پ دانش

طور در  نفر به 30ورود،  یها توجه به مالک اصفهان است که با
 دنید )با آموزش شیدر دو گروه آزما یدسترس و با گمارش تصادف

 نیگزیمداخله( جا افتیخردمندانه( و کنترل )بدون در یوالدگر ۀبست
 یرفتار ۀاهیپژوهش شامل س ینفر(. ابزارها 15شدند )هر گروه 

 (CPRS) انتایکودک پ-والد ۀرابط ۀو پرسشنام (CBCL)کودک 
 SPSS-25افزار  در نرم رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جیاست. نتا

و تعارض به  تیمیکودک، صم-والد ۀرابط اسیرمقینشان داد دو ز
تفاوت  یاضطراب و افسردگ ،یمشکالت رفتار اسیرمقیهمراه دو ز

 اتیو شکا یوابستگ اسیرمقیاما ز رند،با گروه کنترل دا یمعنادار
 شنهادی. پدهد یرا نشان نم یکنترل تفاوت معنادار با گروه یجسمان

خانواده  یها بهبود سالمت و تعارض یارتقا یبسته برا نیا شود یم
 استفاده شود.
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 مقدمه
 ؛دارد ی آنترین نهادی است که از نظر اجتماعی و فرهنگی، اثرات پایداری را بر اعضا خانواده بنیادی

وسیعی تحت تأثیر بستر خانواده است )آماتو و  طور بهورها، رفتارها و عواطف افراد ها، با که نگرش صورتی به
توان  می ،در اولویت است ها آنهایی که نزدیکی و صمیمیت و تفاهم در ارتباطات  (. در خانواده2011، نکی

 1ت رفتاریبه مسائل و مشکال دهۀ اخیر(. در 2015داشت )شارف،  افرادبینی مناسبی از سالمت روانی  پیش
سو   شود؛ زیرا از یک شناسی توجه زیادی می پزشکی و روان روان عمدۀیکی از موضوعات  عنوان بهفرزندان 

های نخستین  امع هستند و از سوی دیگر بسیاری از کودکان در سالوای از جمعیت ج کودکان بخش عمده
بلکه ممکن است  ،کنند ها عبور نمی سیباز این آ یراحت بهتنها  نه دارند وکودکی مشکالت عاطفی و رفتاری 

های بعدی زندگی از جمله بلوغ و حتی بزرگسالی نیز تداوم یابد )ساطوریان، هراتیان،  این امر تا سال
زندگی بزرگساالنی که دچار مشکالت روانی هستند  خچۀیتار(. با بررسی 1394احمدی،  و طهماسیان

ای از تحول و  یا در دوره اند بوده رو روبههای زیادی  بسامانیمشخص شد که این افراد در دوران کودکی با نا
 به اعتقاد(. 1396، رهید و انیریگ گلهاند ) های هیجانی و رفتاری را تجربه کرده رشد خود، برخی آزردگی

برند و  رنج می 2روانی تاختالال کم یکی از انواع دست در جامعه اززیادی افراد همواره ( 2011لکروی )
ی بیشتری دارد و از نمود ظاهر ی کودکاندهند. مشکالت رفتار از این افراد را کودکان تشکیل میبسیاری 

 ،یکیولوژیب عوامل ۀاز تعامل چندگان نیآفر مشکل یرفتارها. این است نیمورد توجه والد شتریب رو نیا
بیشترین شکل (. در این بین مشکالت هیجانی رفتاری 2016)بن،  ردیگ یم سرچشمه یو خانوادگ یطیمح

شود )ماگای، مالیک و  های روانی کودک است که در جریان تحول و تکامل برخی از کودکان ایجاد می آسیب
شود )اسبرن، نورمان،  (. ارتباط نادرست و رفتار منفی مادر موجب مشکالت رفتاری کودکان می2018کوت، 

ها  و در مدرسه مدام از آن کنند یم انیافکودکان را اطر نیا(. اطرافیان، 2018کریستینسن و رینولد دان، 
های رفتاری نامتناسب با سن، فرهنگ و هنجارهای  پاسخرفتار و سبب  رفتارهایی از این قبیلدارند.  تیشکا
های  مشکالت رفتاری نشانه(. 2015یونس، لیو، بیست و پنکاال، باشند ) بزهکارانه می یبروز رفتارها ی ونژاد

دهند: مشکالت رفتاری  های هیجانی هستند که در دو شکل متمایز روی می یسیستماتیکی از ناسازگار
درصد  20تا  10 حاکی از این است که آمارها(. 2017شده )لندرز، بالمی، دانس و هاوک،  شده و برونی درونی

ت مشکال(. 2008سازی هستند )فاکس، هالپرن و فورسیث،  مبتال به اختالالت درونی ،از کودکان و نوجوانان
ساز در  دارد. وجود رفتار مشکل هیدوسوای  زندگی با رفتار والدین رابطه ۀیاولهای  رفتاری کودکان در سال

(. 2017شود )بولگان و کیفتیسی،  عملکرد تحصیلی وی نیز می و کاهش نفس اعتمادبهکودک موجب کاهش 
گیرد  می نشئترلی کودک شده از توانایی خودکنت رسد هم مشکل رفتاری درونی و هم برونی نظر می به

تواند بازتابی از مشکالت روانی و رفتاری  (. مشکالت رفتاری کودک می2017)آیزنبرگ، هرماندز و اسپینارد، 

                                                 
1. behavior problems 
2. mental disorder 
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دهد والدینی که  ها نشان می (. یافته2018دورتن، -مادر باشد )کاتزمن، دوپفنر و گورتز ژهیو بهوالدین 
اداری استرس بیشتری را نسبت به والدینی که کودکانشان این معن طور بهکودکانشان رفتارهای مخرب دارند، 

 (.2018اند )لیو و همکاران،  رفتارها را ندارند گزارش کرده
ای، اختالل  کشی، اختالل نافرمانی مقابله های رفتاری مخرب مانند اختالل نارسایی توجه، فزون اختالل

ای  دبستانی و مدرسه رفتاری در کودکان پیش ترین مشکالت رفتار هیجانی و رفتارهای پرخاشگرانه رایج
شده در سازگاری اجتماعی یا  یساز یبرونکودکان مبتال به اختالالت رفتاری  .(2018هستند )اوگوندله، 

(. باید یادآوری کرد که این 2016پذیری با مشکالتی مواجه هستند )دانسمور، بوکر، اولندیک و گرین،  جامعه
 تواند یم ها آناجتماعی، ارتباطی و تحصیلی هستند که هریک از  نۀیزمی در کودکان دارای مشکالت اساس

 (.2017، باکرکودک را به مخاطره افکند )روداس، چاویرا و  ندۀیآ
( یسالگ بسیار زود و از سن پایین )افسردگی از نوزادی و اضطراب از هفت توانند یشده م مشکالت درونی

 زیادیعالوه مطالعات متعددی حاکی از آن هستند که همچنان درصد  ه(. ب2013آغاز شوند )پرل و همکاران، 
)کلمن، وادسورث،  مانند یبزرگسالی پایدار م یها شده در طول تحول و تا سال یساز یاز اختالالت درون
ترتیب  کودکان از جمله افسردگی و اضطراب نیز به شدۀ یدرونمیزان شیوع اختالالت  (.2007کروداث و جونز، 

 (.1396درصد گزارش شده است )سادوک، سادوک و روئیز،  1رصد و د 9-8
های والدگری موجب  ( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارت2017ی )رامچندانرایان، اوفارلی و 

های کاگلین، دویلی، شاری، گویرین و  شود. یافته جلوگیری از بروز مشکالت روانی مداوم برای کودکان می
های والدگری به کاهش مشکالت رفتاری  آموزش مهارت برنامۀز نشان داد حضور والدین در ( نی2018بیتی )

شود. همچنین  ی کودکان منجر میبخش نظم، توانایی بهتر در برقراری ارتباط و ها آنکودکان، آرامش بیشتر 
های والدگری بر  های آموزش مهارت ( دریافتند برنامه2018، سوناروپ و ویوات وونکاسم )بهوثری، فوفایبول

توان به  می شده انجامکاهش رفتارهای تهاجمی کودکان مؤثر است. عالوه بر این در ایران از دیگر مطالعات 
های والدگری  ( اشاره کرد که نشان داد آموزش سبک1396نتایج پژوهشی سلیمی سودرجانی و یوسفی )

مؤثر بوده است.  ها آنفرمانی کودکان مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران بر کاهش اضطراب جدایی و نا
 آورد،یرو بر یمبتنتأثیر معنادار آموزش والدگری مثبت  دربارۀ( 1397مطالعات فرشاد، نجارپوریان و شنبدی )

پور  آموزان و مطالعات عینی دانش یکودک-والدو کاهش تعارض  یستیشادز شیفزاا در زمینۀ (2000) 1ساندرز
های ارتباطی، انسجام،  مثبت آموزش مهارت حل مسئله در بهبود مهارت نقش دربارۀ( 1397و شباهنگ )

در این حیطه  شده انجامهای والدگری سهلگیرانه و مستبدانه از دیگر مطالعات  احترام و کاهش استفاده از شیوه
 هستند.

سمت  بهها  های اخیر دانش بالینی بشر از اختالالت رفتاری تحولی افزایش یافته است و درمان در سال
عضو فعال در درمان کودکان خود  عنوان بهوالدین  ها آنمداخالت بالینی التقاطی کشیده شده است که در 

                                                 
1. Sanders, M. R. 
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ها با توجه به  نوع درمان برای این اختالل نیتر مهم(. 2019مطرح هستند )گایدو، زیکاری، دوث و اسپالیس، 
عوامل خطرساز  انکارنشدنیبه تأثیر  است. با توجه 1محور ، مداخالت خانوادهگرفته انجامهای  پژوهش

(، 2013و اولندیک،  های والدگری مثبت )فریر از تکنیک نکردن خانوادگی مثل فرزندپروری ضعیف و استفاده
اجتماعی است که بیشترین حمایت تجربی را در درمان مشکالت -روانی یا مداخلهاز آن بین آموزش والدین 

با توجه به افزایش نرخ شیوع اختالالت رفتاری  (.2009)البی،  سترفتاری کودکان به خود اختصاص داده ا
استفاده از روش درمان غیردارویی با تأثیرات پایدارتر احساس  به ( نیاز2019گذشته )تیکسیز و بردی،  دهۀدر 
های آینده افراد مبتال را در معرض خطر  تواند در سال آگهی نامطلوب این اختالل می پیش . همچنینشود می

مواد، اختالالت خلقی، اختالل شخصیت ضداجتماعی،  سوءمصرفمشکالت دیگری نظیر اختالل یادگیری، 
های تحصیلی و شغلی،  پذیری، نداشتن توانایی برقراری ارتباط صحیح با دیگران، شکست جامعه در توانینا

ترتیب  بدین .قرار دهد (2019، استفاده از دارو و الکل، بزهکاری و خشونت )استاالرد، نفس اعتمادبهکاهش 
آموزشی بومی والدگری که برخاسته از مذهب و فرهنگ ایرانی باشد، بتواند  بستۀیک  ارائۀ رسد یمنظر  به

آن  به هوزمرا نچهآد. کن وفصل حلطور مؤثر  مشکالت والدین و کودکانِ دارای اختالالت رفتاری را به
 ندگیز سبکر و ساختا با متناسب شکلی بهآن  ارائۀو  یینتربیت د مبانیل و صودی ابررکا، تبیین مندیمزنیا
ان پیامبر رۀیسو  مرجع بهترین کریمآن قره و شدده فرستا نداوخدی سواز  که ستآن ا بسترکا منظور به یجرا

 (.1374، طباطبایی) ستا مینهز یندر ا لگوا ینتر بمناسن ماماو ا
 یبوم یها هینظر ا وجودی یساز هینظربحث امروز ما  ۀجامع یها دغدغهو  ها پرسشاز مسائل،  یکی

از  هـک آورد یماه همر بهرا  مشکالتی ومیـب ۀینظر تنـشانداست.  یعلوم انسان اصحاب توسط شده ساخته
اد و نهادهای فرا فرهنگ یشناس جامعهو  هـجامعاد رـفا یشناخت رواندقیق  ناختـش نداشتن، تر مهمهمه 

معنی  3ییگرا اثبات 2یمراداپادر  که یروش کم به ها هشوپژ کثرا ماعلی ف جامعۀدر  .ستا جامعهاجتماعی آن 
 با انجام شود و انهشگروپژ توسطد متعدتحقیقات  که یدرصورت که یموربا ینا بر. شود یمم نجا، انددار

 جامعه مختلفهای  اد و بخشفرعمیق ا شناخت هـبد خارجی موجوی ها نظریه کمک به و های کیفی روش
 سازد یم همافر علمی جامعۀان و هشگروپژای بررا  نظریه ساختنن مکا، ابینجامد هادکررکاو  هارتاساخاز  عما

 (.1389)منادی، 
در این پژوهش به  دشبا این عنوان یافت ن تحقیقیپژوهشگر، های  براساس بررسی با توجه به اینکه

تواند به  نتایج این پژوهش می .یمپرداز ع( می) یعلهای امام  والدگری خردمندانه مبتنی بر آموزه بستۀتدوین 
 کند؛ بنابراینمند هستند کمک شایانی  های کیفی و اسالمی عالقه پژوهش حوزۀ بهسایر پژوهشگرانی که 

ع( چه ) یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀکه  است این سؤال اساسی پژوهش حاضر
دختر  فرزندان شدۀ یدرونی فرزند و عالئم مشکالت رفتار-والد رابطۀآن بر  یو اثربخشدارد  ییها یژگیو

                                                 
1. family focused 
2. paradigm 
3. positivism 
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 .ی چگونه استدبستان شیپ

 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش ۀجامع

در پژوهش رود که ماهیت کیفی و کمی دارد.  شمار می بهاکتشافی -از نوع تحقیقات ترکیبی حاضر پژوهش
تدوین شد. ع( ) یعلهای امام  گری خردمندانه براساس آموزهوالد بستۀحاضر، ابتدا با استفاده از روش کیفی، 

 :رداساسی وجود دا مرحلۀدر بخش کیفی این پژوهش، دو 
در گام نخست از روش تحلیل  بخشدر این ع(: ) یعلهای خرد و والدگری از نگاه امام  استخراج مؤلفه .1

مضامین بود. در این پژوهش با توجه  1تحلیل قالب استفادۀمضمون استفاده شد که نوع تحلیل مضمون مورد 
یندی استفاده شد که روشی ابه روند تحلیل مضمون در ابتدا کدگذاری اولیه با توجه به روش کدگذاری فر

پاالیش شد و  جادشدهیاکدها، کدهای  چندبارۀآید. سپس با مرور  شمار می مناسب برای تحلیل مضمون به
با  مضامین تشکیل شدند. ،راوان یا جدید و نغزبودن کدهای نهاییها، تأکید و تکرار ف سپس برمبنای شباهت

دست آمده است )مقدم، قمرانی و  ع( به) یعلآثار امام  ۀیکلهای خرد و والدگری که از بررسی  توجه به مؤلفه
 بستۀده است. شرح جلسات این شتدوین ع( ) یعلوالدگری خردمندانه از نگاه امام  بستۀ(، 1398عبادی، 
 ده است.آم 1در جدول  آموزشی

 شاخص ازع( ) یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀاعتبارسنجی: برای اعتبارسنجی  .2
تعیین میزان توافق میان دو ارزیاب و شاخص  منظور بهشاخص توافق کاپا کوهن شد.  استفاده 2سهیفل کاپا

از آنجا که در پژوهش د. گیر رزیاب مورد استفاده قرار میبررسی توافق بیش از دو ا منظور بهتوافق کاپا فلیسه 
، از شاخص توافق کاپا فلیسه استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطالعات با استنفر  هفتحاضر تعداد ارزیابان 

 صورت پذیرفت. 25 ۀنسخ SPSS افزار نرماستفاده از 
. فاده شدن با گروه کنترل استآزمو پس-آزمون آزمایشی با طرح پیش شبهروش از پژوهش می در بخش ک

دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی  فرزندان دختر مقطع پیش نآماری بخش کمی شامل والدی جامعۀ
 سه این بسته در ،والدگریهای آموزش  ند. ابتدا پس از اعالم فراخوان برگزاری دورههست 1398-1397
در دسترس انتخاب  صورت بهلد طبق معیارهای ورود وا سی آگاهانۀاز میان داوطلبان با رضایت دبستانی  پیش

 جلسۀنفر( قرار گرفتند. در یک  15نفر( و گروه کنترل ) 15گمارش تصادفی در گروه آزمایش ) صورت بهو 
 کنندگان شرکت محرمانۀتوجیهی، اصول اخالقی شامل اهداف و روند پژوهش، رازداری و حفظ اطالعات 

های  با توجه به مؤلفهوالدگری خردمندانه  بستۀد. شهردو گروه اجرا آزمون برای  پیش تصریح شد و سپس
هر  مستقیم و غیرمستقیمتوجه به تأثیرات  )ع( استخراج شدند با های امام علی که از آموزه خردو  والدگری

 آزمایش اجرا شد و گروه کنترل در لیست وهرگای برای  دقیقه 120 جلسۀ دوازدهبندی و در سیر  طبقه ،مفهوم
                                                 
1. template analysis 
2. Fleiss’ Kappa 



 ...خردمندانه براساس  یوالدگر ۀبست نیتدو                                                                                                   6

 آزمون برای هردو گروه اجرا شد. پس مرحلۀ تیدرنهاانتظار قرار گرفت. 
های  مالکآمده است.  1ع( در جدول ) یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀ خالصۀ

یا  کننده ناتوانبیماری جسمانی مزمن و  نداشتنکردن کودک با هردو والد،  شامل زندگیورود به نمونه 
داشتن والد  در والدین، تمایل یشناخت رواندر کودک، نبود اختالل حاد  یشناخت رواناختالل  زمان همتشخیص 

های خروج شامل غیبت در  به شرکت در جلسات آموزشی، حداقل سطح تحصیالت سیکل برای والد و مالک
 عالقگی به همکاری بود. و ابراز بی شده نییتعندادن تکالیف  جلسات، انجام

 ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀبست .1جدول 

 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 یخردورز اول ۀجلس

 یتوانمند
 باب السرور(-الحکمه زانی)م أصلُ العَقلِ القُدرَةُ، وثَمَرَتُها السُّرورُ

 .یآن شاد ۀویاست و م یخرد توانمند ۀشیر

 دانستن را خود شأن و منزلت
 (.1503)غررالحکم و دررالکلم،  ما عقل من عدا طوره

 و مرز خود تجاوز کند. حد از که یکس نکرده افتیخرد را در

 شیآسا به آرامش تیاولو

 هک یری( خ31 ۀنام ،البالغه )نهج بِعُسْرٍ إِلَّا نَالُی لَا سْرٍی وَ بِشَرٍّ، إِلَّا نَالُی لَا رٍیخَ رُیوَ مَا خَ

 د،یایکه جز به مشقت به دست ن یشیآسا دت؟یفا چه آن در نشود، حاصل شر به جز
 است؟ یشیچگونه آسا

 یشاد
 باب السرور(. –الحکمه  زانی)م أصلُ العَقلِ القُدرَةُ، وثَمَرَتُها السُّرورُ

 .یشاد آن وهیم و است یتوانمند خرد شهیر

 ییجو کمال
 الحکمه، الکمال(. زانی)م المالَ طلُبُی اهِلُالج الکمالَ، طلُبُیالعاقِلُ 

 .مال یایخردمند، خواهان کمال است و نادان جو

 بر خود خرد از یریگ بهره تقدم
 گرانید خرد

 ی(. کس120خطبه  ،البالغه )نهج أَعْوَزُ غَائِبُهُ وَ أَعْجَزُ عَنْهُ فَعَازِبُهُ لُبِّهِ حَاضِرُ نْفَعُهُیوَ مَنْ لَا 

 عاجزتر گرانید فکر و عقل از گرفتن پند یبرا نگردد مند بهره شیخو که از خرد
 تر است.ناتوان او حاضر عقل از کردن کمک یبرا غائب آن که است،

 یمحتوا
 اول ۀجلس

 یاه یژگیو و خرد فیتعر انیب جهت اعضا قیتشو جلسات، از اعضا توقعات انیب جلسات، ساختار انیب اهداف، انیو اعضا، ب یمرب یمعرف
نفر در مورد  10: از فیتکل – یو شأن انسان ییجو هدف، کمال ،یآرامش، شاد میاعضا در رابطه با مفاه دنیانسان خردمند، به چالش کش

 .کنند ادداشتی و بپرسند خردمند انسان یها یژگیو

 دوم ۀجلس
شناخت و 

 خود رشیپذ

 نفس شناخت

)غررالحکم و  من جهلها ضلّ افضل العقل معرفة االنسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل و

 بشناسد را شیخو نفس انسان که است آن ییدانا و خرد نی(. برتر9948دررالکلم، 
 .دیگرد گمراه نشناخت را آن کس هر و شد دانا شناخت را خود نفس کس هر که

 نفس ۀمحاسب

ذلک  جمَعَیَدَِِ، فَواألخالقِ واأل یوالرَأ نِیالدِّ یف هاینفسِهِ مَساوِ یعل یحصِیالعاقِلِ أن  یعل

الحکمه، مراقبه(. بر خردمند است که  زانی)م إزالَتِها یف عمَلَیکتاٍِ و یصَدرِهِ أو ف یف

 نهیها را در س خود را شمارش کند و آن یتیو ترب یو اخالق یو فکر ینید یها یبد
 ها بکوشد. صورت نوشته، گرد آورد و در زدودن آن به ای ش،یخو

 اشتباهات رشیپذ
 (.االعتذار الحکمه، زانی)م قَلُ النّاسِ أعذَرُهُم لِلنّاسِأع

 .است مردم از ها آن نیرتریعذرپذ مردم، نیخردمندتر

 تر از خردمند وجود ندارد. الحکمه، شجاعه(. شجاع زانی)م بٍیال أشجَعَ مِن لَبِ شجاعت

 یمحتوا
 دوم ۀجلس

 اشتباهات رفتنیپذ ریتأث و شجاعت مفهوم انیاز فرزنددار شدن و ... ب مانیها تین یبررس ،یزندگ در خودمان شناخت گاهیجا و تیاهم یبررس
 کاغذ یبر رو شان یذهن یها خواسته انیو ب تشانیخودشان، شخص ی: معرففی. تکلیانسان رشد در
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 ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀبست .1جدول ادامه 

 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 سوم ۀجلس
 و شهیاند

 تفکر

 تفکر و شهیاند داشتن

 یپس، ا (.یالحکمه، الهو زانی)م قَلبَهُ التَّفَکرُ شَغَلَ ،لُبٍّ یةَذِیتَقِ -عِباَدَ اللَّهِ  -فاتَّقوا اللَّهَ 

دل او را  دنیشیکه اند یخردمند یهمچون پروا د،یبندگان خدا، از خدا پروا کن
 مشغول ساخته.

 ینیزبیت ؛یرکیز
 الحکمه، النظر(. زانی)م العَقلِ دُیوبَر القَلبِ جاسُوسُ نُیالعَ

 چشم، جاسوس دل و قاصد خرد است.

 ریتدب و یشیاند عاقبت
 نی(. راهبرتر2707)غررالحکم و دررالکلم،  ریغزارة. العقل حسن التّدب یعل ء یاَدلّ ش

 .است او کین ریتدب انسان، خرد و عقل یفراوان بر زیچ

 دانش کسب دن،یفهم
( همت ثیالحکمه، باب الحد زانی)م ةُیالدِّرا العُلَماءِ وهِمَّةُ ةُ،یهِمَّةُ السُّفَهاء الرِّوا

 .دنیفهم انیکردن است و همت دانانابخردان نقل

 خردمندان با مشاوره

 الحکماء علوم علمه یال ضمّی و العقالء، یرأ هیرأ یال فیضیالعاقل ان  یحقّ عل

 به دیفزای(. بر شخص عاقل و خردمند الزم است که ب4606)غررالحکم و دررالکلم، 
کند به علم و دانش خود  مهیدان را، و ضمعاقالن و خردمن یخود، رأ ۀشیاند و یرأ

 را. مانیدانش فرزانگان و حک

 یمحتوا
 سوم ۀجلس

 یها خاطرات و تجربه انیو ب ینیو نقشه چ یگر لهیبا ح نانهیزبیو داشتن نگاه ت یرکیتفاوت ز انیب ،یزندگ در تفکر و شهیاند گاهیجا یبررس
 در نفر ده با: فیتکلدر انسان.  ریو تدب یشیاند عاقبت شه،یمشورت با خردمندان بر اند ریتأث ،و دانستن دنیتفاوت فهم ،رابطه نیاعضا در ا

 .کنند اعالم بعد جلسه در را برداشتشان و صحبت جلسه نیا موضوع با رابطه

 ۀجلس
 چهارم

 خود تیترب

 ؛یبر دگرساز یتقدم خودساز
 گرانید نه دنید را خود بیع

(. بیالحکمه، الع زانی)م راًیضَر رِهِیغَ بِیعَ وعَن راً،یبَص بِهِیأعقَلُ النّاسِ مَن کانَ بِعَ

 .گرانید بیع کور و باشد خود بیع ینایب که است یکس مردم، نیخردمندتر

علم و عمل؛  یلزوم هماهنگ
 یسخن در آنچه بدان علم دار

(. عقل و 8376)غررالحکم و دررالکلم،  العقل ان تقول ما تعرف و تعمل بما تنطق به

 .ییگو یبدانچه م ی، و عمل کنیشناس یآنچه را م ییآن است که بگو خرد

مراقبت از زبان، توجه به گفتار 
؛ هر آنچه ییگو خود؛ ضرورت کم

 ییگو؛ بداههدیگو ینم داند یرا م

الحکمه، اللسان(. زبان  زانی)م لِسانُ العاقِلِ وَراءَ قَلبِهِ، وقَلبُ األحمَقِ وَراءَ لِسانِهِ

 ر پس دل اوست و دل احمق، در پس زبان او.خردمند، د

از تجارب؛ تجربه  یریگ بهره
 اندرزدهنده هست

الحکمه، العقل(. خرد،  زانی)م وَعَظَک ما جَرَّبتَ ما رُیالعَقلُ حِفظُ التَّجارِِِ، وخَ

 است که تو را اندرز دهد. یا تجربه آن ات تجربه نیهاست و بهتر داشتن تجربه نگه

 یبرا یپسند یخود م یآنچه برا
 بپسند گرانید

 ی(. برا31 ۀنام ،البالغه )نهج لَهَا تَکرَهُ مَا لَهُ اکرَهْ وَ لِنَفْسِک تُحِبُّ مَا رِکیفَأَحْبِبْ لِغَ

مخواه آنچه  گرانید یو برا یدار یم دوست خود یبرا آنچه بدار دوست گرانید
 .یخواه یخود نم یبرا

 ؛زمانه طیشرا و راتییتوجه به تغ
 ها تیواقع به هوشمندانه نگاه

 سُنَّةِ وَ الْعِبْرَةِ مَوْعِظَةِ وَ الْحِکمَةِ تَأَوُّلِ وَ الْفِطْنَةِ تَبْصِرَةِ یعَلَ: شُعَبٍ أَرْبَعِ یعَلَ مِنْهَا نُیقِیوَ الْ

 چهار بر زین نیقی(. 31 ۀنام ،البالغه )نهج الْحِکمَةُ لَهُ نَتْیتَبَ الْفِطْنَةِ یفِ تَبَصَّرَ فَمَنْ نَ؛یالْأَوَّلِ

، پندگرفتن از حوادث ها تیواقع ۀمانیحک افتیدر رکانه،یز نشیب: است استوار هیپا
 ها تیپس آن کس که هوشمندانه به واقع .انینیشیپ درست راه مودنیروزگار، و پ

 .ندیحکمت را آشکارا ب ست،ینگر

 یمحتوا
 ۀجلس

 چهارم

. آنچه فرزندان مینیبب دیباخود را  بیع میباش گرانید بیع افتنیست و قبل از آنکه به دنبال اود خ تیفرزند، ترب تیقبل از ترب ییگام ابتدا
توجه  فرزندان، تیدر ترب تجارب از یریگبهره طیشرا و تجربه فیبلکه عمل و احساس ما است. تعر ست،ین مانیهادانسته آموزند یاز ما م

 یبرا یشنهادیراه پ ۀخود و ارائ وبیع ی: بررسفی. تکلدارد تیجامعه اهم یهاتیعفرزندان و درنظرگرفتن واق طیو شرا راتییبه تغ
 کردن آن. برطرف
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 ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀبست .1جدول ادامه 

 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 ۀجلس
 پنجم

و  یوالدگر
 تیترب

 فرزند

 اریو اخت یاصل آزاد

 ی)شرح ابن اب زَمانِکم رِیآَدابِکم، فَاِنَّهُم مَخلوقونَ لِزَمانٍ غَ یال تَقسِروا اَوالَدَکم عَل

 لیورسوم خود را به فرزندانتان تحم (. آداب267 ص، 102 کلمه، 20 ج د،یالحد
 اند. شده دهیاز زمان شما آفر ریغ یزمان یآنان برا رایز د؛ینکن

 نیسن در فرزند تیشتاب در ترب
 نییپا

 قَدْ مَا أَمْرِالْ مِنَ کیرَأْ بِجِدِّ لِتَسْتَقْبِلَ لُبُّک شْتَغِلَی وَ قَلْبُک قْسُوَیفَبَاَدَرْتُک بِالْأََدَِِ قَبْلَ أَنْ 

از  شیتو شتاب کردم، پ تی(. در ترب31 نامه ،البالغه )نهج تَهُیُغْ التَّجَارِِِ أَهْلُ کفَاک

، تا به استقبال شودمشغول  یگرید زیآنکه دل تو سخت شود، و عقل تو به چ
 .اند دهیکه صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کش یبرو ییکارها

 با کودکان یباز

ص  ،ی)مکارم االخالق، الطبرس سَبْعاً سْتخدمُیُسبْعاً وَ  ؤََدَُِّیُسَبْعاً و  یُّالصّب یرْخیُ

(. کودک در هفت سال ]نخست 223، ص 2ج  ،یالبحار، محدث قم نۀی؛ سف222
شود و در هفت  یشود و در هفت سال ]دوم[ ادب آموخته م ی[ آزاد گذارده میزندگ

 شود. یسال ]سوم[ به خدمت گرفته م

 هیتنب و قیدب؛ روش تشوا
 ها العقل )غررالحکم و َدررالکلم(. االنسان کشجرة اصل یاالَدِ ف

 عقل و خرد است. اش شهیاست که ر یادب در انسان همچون درخت

 جامعه طیفرزند از شرا یآگاه

 الْتَبَسَ یالَّذِ مِثْلَ هِمْآرَائِ وَ أَهْوَائِهِمْ مِنْ هِیفِ النَّاسُ اخْتَلَفَ مَا کیعَلَ لْتَبِسَیأَشْفَقْتُ أَنْ 

 لَا أَمْرٍ یإِلَ إِسْلَامِک مِنْ یإِلَ أَحَبَّ لَهُ هِکیتَنْبِ مِنْ کرِهْتُ مَا یعَلَ ذَلِک إِحْکامُ فَکانَ هِمْیعَلَ

 و یرأ مبادا که دمی(. از آن ترس31 ۀنام ،البالغه )نهج الْهَلَکةَ بِهِ[ هِی]فِ کیعَلَ آمَنُ

 زیناک ساخت، به تو نهشبه آنان بر را کار و کرد اختالف اردچ را مردم که ییهوا
شدن و آگاه نداشتم، خوش امور نیکردن تو را نسبت به ا. گرچه آگاهآورد هجوم

 .ینگرد یاجتماع یهاهالکت میتسل تا دادم حیاستوارماندنت را ترج

 یمحتوا
 ۀجلس

 پنجم

 یهایژگینوشتن و ،کودکان هیو تنب قیپدر و مادر. روش تشو یها نه خواسته ،است ها آن خود دنیست دافرزندان مهم  تیآنچه در ترب
 صورت خالقانه با فرزندان به ی: بازفی. تکلتیو جامعه بر ترب طیمح ریتأث ۀجامعه و نحو طیفرزند از شرا یآگاه ،فرزندان

 ۀجلس
 ششم

و  یوالدگر
 تالش

 یاز سست یتالش؛ دور
 (.10565 دررالکلم، و )غررالحکم یالنّوک ةیسج یالتّوان

 است. خردان یب ۀویکردن شیسست

 توقع و یکیاز انتظار ن یدور
 تشکر

الحکمه،  زانی)م رِیالخَ ثَواَِ تَوقّعُیو الشَّرَّ فْعَلُیو الشُّکرَ، طْلُبُیو البِرَّ مْنَعُیأحمَقُ النّاسِ مَن 

ار تشکر دارد و و انتظ کند ینم یمردمان آن است که خوب نیخردتر یب .باِ الحمق(

 دارد. کیو توقع پاداش ن کند یم یبد

از  یها، دور از فرصت یریگ بهره
 شتاب و عجله

 (.31 نامه ،البالغه )نهج بَاَدِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ غُصَّةً

 بشمار. متیاندوه گردد غن یۀما و برود دست از آنکه از شیفرصت را پ

 کردار در دنیشی؛ اندیآموز عبرت
 از یریپندگ گذشتگان؛ رفتار و

 گذشته

 یإِلَ وَ رْجِعُونَی لَا مِنْکمْ نَیالْمَاضِ یإِلَ تَرَوْا لَمْ وَ أَ تَعْقِلُونَ، کنْتُمْ إِنْ مُعْتَبَرٌ وَ تَبْصِرَةٌ نَیالْمَاضِ

 (.99 خطبه ،البالغه )نهج بْقَوْنَی لَا نَیالْبَاقِ الْخَلَفِ

 دینیبیمگر نم ست؟ین یآموز عبرت و یآگاه پدرانتان یگانزند در ایآ دیاگر خردمند
 مانند؟ینم یو فرزندان شما باق گردند یبازنم شما گذشتگان که

 یمحتوا
 ۀجلس

 ششم

 و دیسیبنو را خود عادت چند: فیتکلفرزند.  تیاعم از ترب یابعاد زندگ ۀآن در هم راتیتالش و تأث تیقبل. اهم ۀجلس فیتکل یبررس
 .میکن ها آن نیگزیجا القانهخ یرفتارها
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 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 ۀجلس
 هفتم

و  یوالدگر
 از شر یدور

 شر طیاز شرا یدور

 مِیمِن اللَّئ مُیمِن ثَالثَةٍ أبَداً: العاقِلُ مِن األحمَقِ، والبَرُّ مِن الفاجِرِ، والکر نتَصِفونَیثاَلثَةٌ ال 

: ستانند ینمند که هرگز از سه گروه داد خود را ا الحکمه، االنصاف(. سه گروه زانی)م
 .هیفروما از بزرگوار و نابکار از کوکاریخردمند از نابخرد، ن

 و مدح ،یاز خودپسند یدور
، ییخودرأ تکبر، مزاح، د،یتمج

 و االتی؛ آمال و خیورز نهیک
 یاپرستیدن

 الحکمه، العجب( زانی)م اإلعجاُِ ضِدُّ الصَّواِِ، وآفَةُ األلباِِ

 است. خردها فتآ و یشیانددرست دشمن ،یخودپسند

 ثروت، یمست طمع، از زیپره
 دانش قدرت،

 الحکمه، الطمع(. زانی)م أکثَرُ مَصارِعِ العُقولِ تحتَ بُرُوقِ المَطامِعِ

 ها است.طمع درخشش ریخردها، ز یهالغزشگاه نیشتریب

 از محرمات یدور

حکم و دررالکلم، )غررال جتنبها العاقلینه اللَّه سبحانه عن محارمه، لوجب ان یلو لم 

)باز هم( بر  فرمود ینم یحرام نه یسبحان از کارها ی(. اگر )فرضاً( خدا1647
 ها اجتناب ورزد. شخص عاقل و خردمند الزم بود از آن

از  یدور ،یجنس ۀزیکنترل غر
 و هوس، لهو و لعب، شهوت یهو

اثر هوس و شهوت، خرد از الحکمه، عقل(. بر  زانی)م والشَّهوَةِ یالهَو نَیذَهاُِ العَقلِ بَ

 .رود یم نیب

 یمحتوا
 ۀجلس

 هفتم

و..(  یورز نهی)تکبر، ک لیو شر پرداخته شد. نظرات افراد در رابطه با داشتن هرکدام از رذا ریخ فیقبل. ابتدا به تعر ۀجلس فیتکل یبررس
 و خود یوآمدها : به رفتفیتکل. افتیتوان دست  یم بهتر ،و نشاط یتر و شاد آرام یبه ذهن لیاز رذا یبا دور نکهیا ۀشد و دربار دهیپرس

 .کنند ادداشتی را آن از بعد راتیتأث و ورزند دقت هفته نیا در یاجتماع ارتباطات

 ۀجلس
 هشتم

و  یوالدگر
 و شیگرا

 ریخ پرورش

 خود یجا سر را یزیعدالت؛ هر چ
 کاربردنبه

 زانی)م هُیوخَذَلَ مُعاَدِ هُیالعَقلِ، نَصَرَ اللَّهُ مُوالِ قَواعِدِ العَدلِ وَدَعَمَ بدعائمِ یالمَلِک عل یإذا بَنَ

 الحکمه، الملک(.

، خداوند شودخرد برپا  یها بنا شود و با ستون یدادگر یها هیهرگاه حکومت بر پا
 گذارد. اوری یب و تنها را دشمنانش و رساند یاریدوستداران آن را 

 یرو انهیاعتدال و م

 مَا وْماًی ذَلِک لَهُ بَدَا إِنْ هَایإِلَ رْجِعُی ةًیبَقِ نَفْسِک مِنْ لَهُ فَاسْتَبْقِ کیأَخِ عَةَیإِنْ أَرََدْتَ قَطِ

گذار که  یاو باق یبرا ییجا یاز برادرت جدا شو ی( اگر خواست31 ۀنام ،البالغه )نهج
 برگشت داشته باشد. زیدستاو ،خواست برگردد یاگر روز

، یامانتدار ا،یح ،یداشتن رازدار
 ظن حسن ،یبخشندگ

 الحکمه، باب السر( زانی)م صَدرُ العاقِلِ صُندوقُ سِرِّهِ

 .است او راز صندوق خردمند ۀنیس

 رزق حالل
 (.5479 دررالکلم، و)غرراحکم  مطالبه یف جملیبالمرء عقال ان  یکف

 باشد. رو انهیخود م یها است که در خواسته یعقل و خرد انسان کاف یبرا

 ترک ؛یاز ولخرج یورقناعت؛ د
 اسراف

 (.2082)غررالحکم و دررالکلم،  العاقل بحکمته و عزّه بقناعته یغن

 به قناعت است. اش یعاقل و خردمند به حکمت او است و عزت و ارجمند یتوانگر

 از منکر یمعروف و نه امربه

 بِجُهْدِک فَعَلَهُ مَنْ نْیبَا وَ لِسَانِک وَ کدِیوَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْکرِ الْمُنْکرَ بِ

. از ییدرآ کوکارانین ۀزمر در خود تا کن امر یکوکاری(. به ن31 ۀنام ،البالغه )نهج
، شود یم منکر مرتکب که را آن و زبان، و دست به ،یبنما یزشت نه یکارها

 .یبکوش تا از ارتکاب آن دور دار

 یمحتوا
 ۀجلس

 هشتم

. شد نیتمرصورت  نیبه هم زیشد. سپس مفهوم اعتدال ن دهیقبل. از افراد در رابطه با مفهوم عدالت سؤال پرس ۀجلس فیکلت ۀارائ یبررس
به رزق حالل  یزندگ یو کوشش خود برا تیدر فعال نکهیو ا ندآشنا شد یو بخشندگ یامانتدار ا،ی، حیمانند رازدار یدر ادامه افراد با صفات

 .کنند قیتحق عدالت و اعتدال مفهوم ۀدربار: فیتکلتوجه داشته باشند.  زین
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 ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀبست .1جدول ادامه 

 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 نهم ۀجلس
و  یوالدگر

 صبر

 کمال خرد است. یالحکمه، باب الحلم(. بردبار زانی)م الحِلمُ تَمامُ العَقلِ صبر

 مجاهدت و صبر در راه حق
 ثَمَرَةُ العَقلِ االستِقامَةُ

 .است( خدا راه در یداریپا)و  استقامت(، خرد ۀوی)م

از جدال؛  ینترل خشم؛ دورک
 اقدام و تیاز عصبان یدور

 عجوالنه

 ذلک یف احترس و لسانک غرِ و دکی سطوة و غضبک سورة و نفسک ةیاملک حم

)غررالحکم و  عقلک کیال ثوِی و غضبک سکنی یحتّ السّطوة کفّ و الباَدرة ریبتأخ کلّه

 (.9739دررالکلم، 
را و در  شتنیزبان خو یزیدست و ت ۀخشم و حمل یکن و تند رتیغ خود اریدر اخت
کاربردن قدرت، داشتن خود از بهنگه و یعمل اقدام رانداختنیتأخ بهها با نیا ۀهم
 خود بازگردد. یو عقل و خردت به جا ند،یکن تا خشمت فرونش یدار شتنیخو

 مردم با مداراکردن ؛ییخونرم
 مداراکردن خرد و عقل وهیم (.2739ثمرة العقل مداراة النّاس )غررالحکم و َدررالکلم، 

 .است مردم با

 یمحتوا
 نهم ۀجلس

 راتیکردن. توجه به تأثصبر و تحمل نیتفاوت ب نییو تب یزندگ یسخت و بحران طیعملکرد افراد در شرا یقبل. بررس ۀجلس فیتکل یبررس
 صبر داشتن یچگونگ ۀدربار نفر ده از پرسش: فیتکل. ییخو نرم بر صبر

 دهم ۀجلس
و  یروالدگ

 ینیهمنش

 بر ها خانواده ینیهمنش ریتأث
 تیترب

 الْحَسَنَةِ وَالسَّوَابِقِ الصَّالِحَةِ، وتَاتِیحْسَاِِ، وَأَهْلِ الْبُالْمُرُوءَاتِ وَاال یثُمَّ الْصَقْ بِذَوِ

صالح  یها و خانواده لیو اص تی(. روابط خود را با افراد باشخص53 ۀنام ،البالغه )نهج
 ار ساز.سابقه برقر و خوش

 خود ۀتوجه به خانواد
 (.752)غررالحکم و دررالکلم،  النّاس بک ین اهلک و ذو وَدّک أشقکیال 

 مردم در رابطه با تو باشند. نیتر بدبخت تو دوستان و خانواده دینبا

 تیترب در طیمح و جامعه ریتأث

 قِلَّةَ وَ الْجَفَاءِ وَ الْغَفْلَةِ مَنَازِلَ احْذَرْ وَ نَ،یوَ اسْکنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِ

 رایز ؛بزرگ سکونت کن ی(. در شهرها69 ۀنام ،البالغه )نهج اللَّهِ طَاعَةِ یعَلَ الْأَعْوَانِ

اند و به  خدا غافل ادیکه مردم آن از  ییمرکز اجتماع مسلمانان است، و از جاها
 .زی، بپرهکنند ینم کمک گریکدیطاعت از خدا به ، و بر ادارند یستم روا م گریکدی

 دیعقا و شهیاند یبرمبنا یدوست

 (.31 ۀنام ،البالغه )نهج دٍیبَعِ مِنْ أَبْعَدُ بٍیقَرِ وَ بٍیقَرِ مِنْ أَقْرَُِ دٍیوَ رَُِّ بَعِ

که از  یشاوندیبسا خو است، و چه شاوندیاز خو شاوندتریکه خو یا گانهیبسا ب چه
 است. تر انهگیب گانه،یب

 از زیپره و اکاریاز جاهل، ر یدور
 دروغگو بدکار، ل،یبخ با یدوست

 لِ،یالْبَخِ مُصَاَدَقَةَ وَ اکیإِ وَ ضُرُّک؛یفَ نْفَعَکی أَنْ دُیرِی فَإِنَّهُ الْأَحْمَقِ، مُصَاَدَقَةَ وَ اکیإِ یبُنَ ای

 وَ بِالتَّافِهِ؛ عُکیبِی فَإِنَّهُ الْفَاجِرِ، مُصَاَدَقَةَ وَ اکیإِ وَ هِ؛یإِلَ تَکونُ مَا أَحْوَجَ عَنْک قْعُدُی فَإِنَّهُ

)حکمت  بَیالْقَرِ کیعَلَ بَعِّدُی وَ دَیالْبَعِ کیعَلَ قَرُِِّی کالسَّرَاِِ فَإِنَّهُ الْکذَّاِِ، مُصَاَدَقَةَ وَ اکیإِ

دچار اما  ،رساند یبه تو نفع خواهد یم که چرا ز،یبا احمق بپره ی(. پسرم از دوست38
از  یدار ازیآنچه را که سخت به آن ن رایز ز؛یبپره لیبا بخ ی. از دوستکند یم انتیز

و از  .فروشدیم را تو ییبها اندک با که زیبا بدکار بپره یدارد. از دوستیم غیتو در
 دور را کینزد و کینزد تو به را دور: ماند سراب به او که زیبا دروغگو بپره یدوست

 .اندینما یم

 یوامحت
 دهم ۀجلس

خود و فرزندان.  یانتخاب دوست برا یها مالک انیفرزندان. ب تیها بر ترب خانواده ینیهمنش ریتأث ۀرقبل. صحبت دربا ۀجلس فیتکل یبررس
 .ینیهمنش و یدوست یبرا انتخاب در آن ریتأث و خود شر و ریخ یها شهیمکتوب اند ی: بررسفیتکل
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 ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀبست .1جدول ادامه 

 جلسات
 عنوان

 جلسه

 یها )مؤلفه اهداف

 (شده ییشناسا
 نمونه ثیحد

 ۀجلس
 ازدهمی

و  یوالدگر
 یریحق پذ

 یریپذ حق

 زانیحَسْبُ المَرءِ ... من عَقلِهِ إنصافُهُ مِن نَفسِهِ ... ومِن إنصافِهِ قَبولُهُ الحَقَّ إذا بانَ لَهُ )م

 و کند یدادخواه خود از که بس نیانسان هم یدر خردمند اإلنصاف(. ،ةالحکم

 شیبرا قتیحق هرگاه که بس نیاو هم یدارانصاف در و...  دهد خرج به انصاف
 .ردیبپذ را آن شد روشن

 مانیتالزم عقل و ا
 زیسه چ (.مانیالحکمه، اال زانی)م والعِلمُ والحِلْمُ، العقلُ،: مانُهُیإ کمُلَ هِیثالثٌ مَن کنَّ ف

 .دانش و یبردبار خرد،: است کامل مانشیا باشد داشته کس هر که است

 یها دهیها و آفر توجه به نشانه
 خداوند

 لًایأَحْدَثَتْهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ وَ أَعْلَامُ حِکمَتِهِ فَصَارَ کلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَ َدَلِ یعُ الَّتِفَظَهَرَتِ الْبَدَائِ

 داریحکمت او پد یها نشانه و صنع آثار دهیدر آنچه آفر (.91 خطبه ،البالغه )نهج هِیعَلَ

 .هستندبر وجود او  یحجت و برهان ها دهیاز پد کیاست که هر

 یشیاندو آخرت یآگاهمرگ
 (.143)غررالحکم و دررالکلم،  من عمر َدار اقامته فهو العاقل

 خردمند و عاقل است. یراستبه کند آباد را خود داریپا یکه سرا یکس

 یمحتوا
 ۀجلس

 ازدهمی

توبه  ،توجه به مرگ و آخرت ،وندخدا یها شناخت نشانه ها، تیو واقع ها قتیحق ،یریپذمفهوم حق ۀرقبل. صحبت دربا ۀجلس فیتکل یبررس
 .روزمره یکارها در حق کردن لحاظ سنجش: فیتکلنو.  یو داشتن شروع

 ۀجلس
 دوازدهم

و  یوالدگر
اصالح 

خود  ۀرابط
 با خدا

 تقوا
پسرم همانا تو را به  (.31 نامه ،البالغه )نهج أَمْرِهِ لُزُومِ وَ یبُنَ یأَ اللَّهِ یبِتَقْوَ کیأُوصِ یفَإِنِّ

 .یباش او فرمان در وستهیکنم که پیخدا سفارش م شیدر پ تقوا

 و اخالص عمل تین
(. 2462)غررالحکم و دررالکلم،  و األلباِ یالنّه یإخالص االعمال تنافس أول یف

 ها است.رقابت خردمندان، در اخالص عمل

عبادت، رابطه با خدا، اطاعت از 
 خداوند

(. 31 ۀنام ،البالغه )نهج سُبْحَانَهُ اللَّهِ نَیبَ وَ نَکیسَبَبٌ بَ وَ أَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِهِ

 تو و خدا است. انیم وندیپ ۀرشت وند،یپ ۀرشت نیاستوارتر

 حکمت، صالح بنده

 راًیخَ تَیوتِفَلَا ]تُعْطَاهُ[ تُؤْتَاهُ وَ أُ ءَ یلِأَجْرِ السَّائِلِ وَ أَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ، وَ رُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّ

بسا  (. چه31 ۀنام ،البالغه )نهج لَک رٌیمِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا أَوْ صُرِفَ عَنْک لِمَا هُوَ خَ

 جهان آن در ای جهان نیبهتر از آن را در ا یاند، ولو تو را نداده یاخواسته را یزیچ
 .دارند غیدر تو از را آن که بوده آن در تو صالح ای. دهند تو به

اصالح  -نو  یو شروع یتوبه، سع
 خود

در توبه و بازگشت و  (.31 نامه ،البالغه فَتَحَ لَکَ بَاَِ الْمَتَاِِ، وَبَاَِ االِسْتِعْتَاِ )نهجوَ

 .داشته نگه باز تیرو به( شهیرا )هم یعذرخواه

 یمحتوا
 ۀجلس

 دوازدهم

 یوجو : جستفیتوجه به حکمت خداوند. تکل ،در عبادات تیص نخلو تیتوجه به اهم ،تقوا تیو اهم گاهیقبل. جا ۀجلس فیتکل یبررس
 البالغه. قرآن و نهج اتیجلسه در آ نیشده در ا عنوان میمفاه

 بستۀبرای  >P 0005/0با معناداری 84/0فلیسه  میزان توافق شاخص کاپا SPSS افزار نرمبا استفاده از 
توافق بسیار  دهندۀ نشان 80/0 -00/1بین  شده محاسبهوالدگری خردمندانه محاسبه شد. میزان توافق 

 د.شوالدگری خردمندانه بسیار مطلوب قلمداد  ۀبنابراین سطح توافق ارزیابان برای محتوای بست ؛مطلوب است
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 سنجشابزار 
1انرفتاری کودک اهۀیس

 (CBCL) 

الحیت ( در دو قسمت تدوین شد. بخش اول به بررسی ص2001رسکورال )این پرسشنامه توسط آخنباخ و 
ماده است. بخش دوم  13پردازد و شامل  ها، مقیاس اجتماعی و مدرسه می کلی کودک در سه مقیاس فعالیت

ماده است و برای اولین بار در ایران توسط  113به بررسی مشکالت هیجانی و رفتاری پرداخته که شامل 
والد آن استفاده  نسخۀپژوهش از  ترجمه و هنجاریابی شد و در این 1381نژاد در سال  دوست و زرگری تهرانی

صفر(،  نمرۀنادرست است ) اند از: آن عبارت نۀیگزسه  و شود دهی براساس طیف لیکرت انجام می شد. پاسخ
مشکالت هیجانی و رفتاری از طریق جمع  نمرۀدو(.  نمرۀیک( و غالباً درست است ) نمرۀگاهی درست است )

گیری و شکایات  شامل محورهای اضطراب، افسردگی، گوشه)شده  سازی های مشکالت رفتاری درونی نمره
شده )شامل محورهای پرخاشگری و رفتارهای بزهکارانه( و مشکالت  سازی جسمانی( و مشکالت برونی

تا  0های مشکالت رفتاری هیجانی از  نمره دامنۀآید.  دست می توجه، مشکالت تفکر و مشکالت اجتماعی به
بالینی درنظر گرفته  دامنۀبرای  63 نمرۀو بیشتر از  63تا  60مرزی از  دامنۀی برا tهای  نمره گسترۀو  240

 (.1390شده است )مینایی، 
و با استفاده از اعتبار  97/0با استفاده از آلفای کرونباخ  را ( ضرایب کلی اعتبار2011) و رسکورال آخنباخ
معیت ایرانی، میزان اعتبار بازآزمایی و ضریب اند. در هنجاریابی این سیاهه در ج گزارش کرده 94/0بازآزمایی 

، 83/0و  58/0های مشکالت رفتاری  آلفای کرونباخ برای مقیاس محاسبۀهمسانی درونی با استفاده از 
گزارش شده است )مینایی،  69/0و  97/0سازی  و مشکالت برونی 86/0و  48/0سازی  مشکالت درونی

1390.) 

2کودک پیانتا-والد رابطۀ پرسشنامۀ
 (CPRS) 

 ، استفاده شد. اینشود یمکه روی والد اجرا  کودک-والد رابطۀاز مقیاس  کودک-والدبرای ارزیابی تعامل 
با کودکشان  هرابطماده است که ادراک والدین را درمورد  33و شامل  ( ساخته شد1994س توسط پیانتا )مقیا
 رابطۀماده( و  17ماده(، تعارض ) 6تگی )ماده(، وابس 10های نزدیکی ) سنجد. این مقیاس دارای حوزه می

تعارض، نزدیکی، وابستگی و  یها مؤلفهآلفای کرونباخ این پرسشنامه در هریک از  ضرایبمثبت کلی است. 
روایی این . (2011، پیانتا و دریسکولآمد ) دست به 80/0، و 69/0، 74/0، 75/0ترتیب  مثبت کلی به رابطۀ
 86/0و  61/0، 70/0، 84/0ترتیب  ( نیز به1388اسیان، مظاهری و پناغی )ابارشی، طهم مطالعۀها در  حوزه

را  یریناپذ ینیب شیپهای منفی رابطه مانند کشمکش با یکدیگر، نافرمانی و  تعارض جنبهگزارش شده است. 
ند، کن فرزندشان گرم، عاطفی و راحت برداشت می خود را با رابطۀ. نزدیکی به میزانی که والدین ردیگ یبرمدر

مثبت کلی نیز بر  رابطۀ. دکن کودک را ارزیابی می وابستگی، میزان وابستگی نابهنجار مادر و .شود اطالق می

                                                 
1  . Child Behavior Checklist (CBCL) 
2. Pianta Child-Parent Relationship Scale (CPRS) 
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دهی  خودگزارش پرسشنامۀیک  کودک-والد رابطۀمقیاس  کید دارد.أت کودک-والدروابط نزدیک و صمیمی 
مخالفم( صورت  کامالً= 1قم و تا فامو کامالً= 5ای لیکرت ) درجه 5گذاری آن براساس مقیاس  است و نمره

های  نزدیکی و معکوس نمره حوزۀهای  کل است، از مجموع نمره ۀمثبت کلی که همان نمر رابطۀپذیرد.  می
 آید. دست می تعارض و وابستگی به حوزۀ

. برای این منظور، در سطح آمار توصیفی از صورت گرفت SPSS-25افزار  نرم با ها داده لیتحلو  هیتجز
 یریچندمتغ انسیکووارو در سطح آمار استنباطی از طریق روش تحلیل آماری  استانداردگین و انحراف میان

 .استفاده شد

 ها افتهی
 شناختی الف( توصیف جمعیت

 ارائه شده است. 3و  2ی ها جدولشناختی در  ی جمعیتها یژگیوبرخی از 

 به تفکیک گروه کنترل و آزمایش ها یآزمودن. سن 2جدول 
 استاندارد انحراف میانگین گروه متغیر

 ها یآزمودنسن 
 52/1 8/33 آزمایش
 29/1 4/33 کنترل

 

 در پژوهش برحسب تحصیالت والدین کنندگان شرکت. فراوانی 3جدول 
 فراوانی درصد فراوانی زیرگروه گروه متغیر

 رشتۀ تحصیلی

 آزمایش

 0/20 3 تر نییپادیپلم و 

 3/53 8 لیسانس

 7/26 4 و باالتر سانسیل فوق

 کنترل

 0/20 3 تر نییپادیپلم و 

 7/46 7 لیسانس

 3/33 5 و باالتر سانسیل فوق

 ها شاخص فی( توصب
ی آزمایش و ها گروهی آن را در ها مؤلفهکودک و -، میانگین و انحراف استاندارد متغیر رابطۀ والد4جدول 

کودک در -والد ۀهای گروه آزمایش در متغیر رابط نمره میانگین، 4جدول براساس نتایج  .دهد یمکنترل نشان 
نسبت به  آزمون پسدهد میانگین نمرات  بوده است که نشان می 08/125 آزمون پسو در  54/82 آزمون شیپ
 افزایش داشته است. آزمون شیپ
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 برنامۀآن، قبل و بعد از  یها مؤلفهو  کودک-والد رابطۀمیانگین و انحراف استاندارد متغیر  .4جدول 
 های امام علی خردمندانه براساس آموزه والدگری

 ریمتغ یریگ زمان اندازه
 یشگروه آزما گروه کنترل

 انحراف استاندارد نیانگیم انحراف استاندارد نیانگیم

 آزمون پیش

 66/6 54/61 62/8 87/58 تعارض
 31/9 46/29 74/7 53/30 صمیمیت
 04/3 46/25 32/4 8/24 وابستگی

 58/13 54/82 6/12 27/83 کودک-والد ۀطراب

 آزمون پس

 57/9 46/39 35/9 27/56 تعارض
 46/4 69/45 41/7 27/32 صمیمیت
 03/3 23/24 3/3 27/24 وابستگی

 61/13 08/125 36/13 27/85 کودک-والد ۀرابط

ی آزمایش و ها وهگری آن را در ها مؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد متغیر مشکالت درونی و  5جدول 
های گروه آزمایش در متغیر اختالالت رفتاری  میانگین نمره، 5جدول . براساس نتایج دهد یمکنترل نشان 

آزمون  دهد میانگین نمرات پس بوده است که نشان می 54/3آزمون  و در پس 08/6آزمون  شده در پیش درونی
 آزمون کاهش داشته است. نسبت به پیش

 ۀآن، قبل و بعد از برنام یها مؤلفهانحراف استاندارد متغیر مشکالت درونی و میانگین و  .5جدول 
 )ع( امام علی یها آموزهوالدگری خردمندانه براساس 

 ریمتغ یریگ زمان اندازه
 یشگروه آزما گروه کنترل

 انحراف استاندارد نیانگیم انحراف استاندارد نیانگیم

 آزمون پیش

 06/2 38/3 73/3 33/5 اضطراب
 11/1 08/2 96/0 73/1 یریگ گوشه

 76/0 62/0 28/2 73/1 شکایات جسمانی
 98/2 08/6 19/5 87/8 مشکالت درونی

 آزمون پس

 86/0 92/1 87/2 6/4 اضطراب
 801/0 85/0 91/0 87/1 یریگ گوشه

 83/0 77/0 3/1 53/1 شکایات جسمانی
 45/1 54/3 9/3 87/7 مشکالت درونی

 لج( آزمون نرما
اسمیرنف استفاده شد. -بودن توزیع متغیرهای پژوهش، از آزمون کالموگروف بررسی نرمال منظور بههمچنین 

یا به  ستینبرای متغیرها در هردو مرحله معنادار  1اسمیرنف-آزمون کالموگروف Zآمارۀ  دهد یمنتایج نشان 

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 (.6جدول نرمال است ) ها آنعبارتی، توزیع 

و  آزمون شیپاسمیرنف برای متغیرهای پژوهش در مراحل -موگروفآزمون کالنتایج  .6 جدول
 آزمون پس

 (sig) داری یسطح معن Z ۀآمار مرحله متغیر

 کودک-والد ۀرابط
 2/0 117/0 آزمون شیپ

 2/0 095/0 آزمون پس

 مشکالت درونی
 7/0 106/0 آزمون شیپ

 06/0 163/0 آزمون پس

، همگنی واریانس است. در این پژوهش برای بررسی نسایکووارهای تحلیل  یکی دیگر از مفروضه
 مرحلۀدر  کودک-والد رابطۀاستفاده شده است. نتایج این آزمون برای متغیر  1واریانس لوین ، ازهمگنی

و برای متغیر مشکالت رفتاری  =0P/ 85 و =036/0Fآزمون  ، پس=545/0P و =377/0Fآزمون  پیش
در بنابراین  ؛است =061/0P و =62/3Fآزمون  ، پس=159/0Pو  =099/2Fآزمون  پیش ۀشده در مرحل درونی

 ها مؤلفهشود و  ها پذیرفته می بودن واریانس گروه یکسان ۀیفرضآزمون لوین، در تمام متغیرهای مورد بررسی، 
د ( تأییp < 05/0ها ) تساوی واریانس ،با توجه به فرض صفر جهیدرنت هستند. ها گروهدارای واریانس برابر در 

 <05/0P ( و با توجه به اینکه= 61/1F = ،095/0P) 2باکسامآزمون به نتایج  با توجهشود. همچنین  می
شود. نتایج آزمون معناداری تحلیل  می دییتأ 05/0ها در سطح  بودن کوواریانس گروه انیکس ۀیفرض، است
( =F، 001/0P=37/76) 4ویلکز ( و المبدای=F، 001/0P=27/31) 3اثر پیالیی از جمله یریچندمتغ انسیکووار

توان از  های آزمایش و کنترل در متغیر وابسته با یکدیگر تفاوت دارند و می روشنگر این هستند که گروه
 ها استفاده کرد. گروه سۀیمقا)مانکوا( برای  انسیکووارتحلیل 

 ها هی( آزمون فرضد
آزمون در بین  با مهار پیش انسیرکوواتحلیل  Fدر نسبت  ،شود مشاهده می 7جدول که در  گونه همان

( و همچنین در ≥F،001/0P=75/60) کودک-والد رابطۀگروه آزمایش و کنترل در متغیر  کنندگان شرکت
 بستۀ ( تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی آموزش≥F،001/0P=19/14شده ) متغیر مشکالت رفتاری درونی

 رفتاری مشکالتعالئم و  کودک-والد رابطۀبر  ع() یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه
 ۀتوان گفت مقدار این انداز با توجه به مجذور اتا می .دبستانی معنادار بوده است دختر پیش فرزندان شدۀ یدرون

 بوده است.% 35و در متغیر مشکالت درونی %  70 کودک-والد رابطۀاثر در متغیر 

                                                 
1. Levene 
2. Box M test 
3. Pillais Trace 
4. Wilks Lambda 
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و  کودک-والد رابطۀدر متن مانکوا روی متغیرهای  رهیچندمتغنتایج تحلیل کوواریانس  .7جدول 
 کنترلهای آزمایش و  مشکالت درونی گروه

 ریمتغ
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F ۀآمار

سطح 

 یمعنادار
 توان مجذور اتا

 99/0 70/0 001/0 75/60 39/11037 1 39/11037 کودک–والد  ۀرابط
 95/0 35/0 001/0 19/14 46/130 1 46/130 مشکالت درونی

بر ع( ) یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀشود اثربخشی  مشاهده می 7جدول  در
 و نیز کمتر است 05/0از  یدار یمعنبا توجه به اینکه سطح  .(>05/0Pتعارض و صمیمیت معنادار بوده است )

 55صمیمیت  ۀمؤلفو در درصد  45تعارض  ۀمؤلفاثر در  ۀتوان گفت مقدار این انداز با توجه به مجذور اتا می
های امام بر  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀدهد اثربخشی  بوده است. سایر نتایج نشان می درصد

 (.<05/0Pست )یمعنادار ن ،وابستگی

 دککو-والد رابطۀ یها مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در متن مانکوا روی  .8جدول 
 کنترلهای آزمایش و  وابستگی( گروهو  )تعارض، صمیمت

 ریمتغ
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F ۀآمار

سطح 

 یمعنادار
 توان مجذور اتا

 99/0 45/0 001/0 002/22 8/1966 1 8/1966 تعارض
 99/0 55/0 001/0 388/32 29/1255 1 29/1255 صمیمیت
 05/0 01/0 976/0 001/0 009/0 1 009/0 وابستگی

بر اضطراب و  ع() یعل های امام والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀاثربخشی  ،8با توجه به جدول 
با توجه نیز  و کمتر است 05/0داری از  با توجه به اینکه سطح معنی .(>05/0Pگیری معنادار بوده است ) گوشه

 درصد 27گیری  گوشه ۀمؤلفو در درصد  28اضطراب  مؤلفۀدر  توان گفت مقدار این اندازه اثر به مجذور اتا می
های امام بر شکایات  والدگری خردمندانه براساس آموزه بستۀدهد اثربخشی  بوده است. سایر نتایج نشان می

 (.<05/0Pجسمانی معنادار نبوده است )

الت رفتاری مشک یها مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در متن مانکوا روی  .9جدول 
 کنترلهای آزمایش و  گروه (یجسمان اتیشکا و یریگ گوشهشده )اضطراب،  درونی

 ریمتغ
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F ۀآمار

سطح 

 یمعنادار
 توان مجذور اتا

 87/0 28/0 003/0 42/10 905/49 1 905/49 اضطراب
 85/0 27/0 004/0 708/9 253/7 1 25/7 گیری گوشه

 41/0 11/0 081/0 299/3 066/4 1 066/4 شکایات جسمانی
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 گیری و نتیجه بحث
 یاثربخش یابیع( و ارز) یعلامام  یها خردمندانه براساس آموزه یوالدگر بستۀ نیهدف پژوهش حاضر تدو

 مقایسۀ بود که یدبستان شیفرزندان دختر پ شدۀ یدرون یو عالئم مشکالت رفتار کودک-والد رابطۀآن بر 
 رابطۀبر  خردمندانه یوالدگر بستۀ یاز اثربخش یآزمون حاک پس مرحلۀبا گروه کنترل در  شیگروه آزما جیانت

صورت  زمینه نیدر ا یتاکنون پژوهش نکهیبه ا با توجهشده بود.  یدرون یو مشکالت رفتار کودک-والد
 .کرد سهیمقاها  پژوهش ریپژوهش را با سا نیناهمسوبودن ا ایهمسو  توان ینم ،نگرفته است

 موجب بوده و والد و کودک مؤثر نیبسته در ارتقا و بهبود روابط ب نیدهد ا یپژوهش حاضر نشان م جینتا
 دیشده است. شان یوابستگ ۀمؤلف کاهش ، اما سببوالد و کودک شده نیو کاهش تعارض ب متیصم شیافزا

 .است آموزش داده شده نیوالداه به به مدت دو مفقط بسته  نیچرا که ا ؛ستیدور از انتظار ن جهینت نیا
شود و هنوز  زیوالد و کودک ن نیب یوابستگ شیافزا سببتواند در مدت کم  یم متیصم شیافزا
 .است رفتهیوالد و کودک صورت نپذ یبرا یو وابستگ متیصم نیب یریپذ کیتفک

 سبب نی( به والدع) یعلخردمندانه از نگاه امام  یوالدگر بستۀتوان گفت آموزش  یخالصه م طور به
 یدر حل مشکالت جسمان یاما تفاوت معنادار ،است کودکان شده یو افسردگ یبهبود مشکالت اضطراب

 زین یو پزشک یا هیتغذ عدب کی یتوان گفت مشکالت جسمان یموضوع م نیا نییدر تب. کودکان نداشته است
 .متمرکز بوده است روان و عاطفه حوزۀبر  شتریبسته ب نیما در ا یها اما آموزش ،دارند

کاهش اضطراب کودکان  بردرمانی  از تأثیر بازی ای ( در مطالعه2016) هرمانینگسی و رمدانیاتی
، هنریچ، کوسچل، برترام همچنین هالوگاست. همسو  شده انجامدبستانی خبر دادند که با نتایج پژوهش  پیش

مشکالت  یکه دارا یکودکان برکارآمد  یفرزندپرور برنامۀ یاثربخش نۀیزمدر ی ا مطالعه (2010)و نومن 
که در معرض آموزش بودند،  ینینشان داد والد یریگیدو سال پ جیبودند انجام دادند. نتا سو برونو  سو درون

 کودکان خود گزارش دادند. یسو برونو  سو دروندر مشکالت  یا عمدهکاهش 
فع یا بهبود پارامتری تالش دارند، این هایی برای ر تکنیک ارائۀهای دیگر درمان که با  برخالف بسته

توانیم بسیاری  می زمان هم ،شویم بینی متمرکز می گذارد. زمانی که بر جهان بینی افراد تأثیر می بسته بر جهان
توان به ماندگاری آن  بینی فرد می های فرد را افزایش یا کاهش دهیم. از دیگر مزایای اصالح جهان از ویژگی

 ،های درمانی زودبازده بیشتر باشد بینی نسبت به خیلی از روش مان الزم برای اصالح جهاناشاره کرد. شاید ز
اما باید در نظر داشت با اصالح و تغییر نگاه شخص به زندگی، فرد بدون نیاز به نظارت، حمایت، تشویق و 

که مذاهب، دین،  همان رویکردی است قاًیدقکند. این  پندارد تالش می درست می آنچهتنبیه بیرونی برای 
 اند. پیامبران و امامان انتخاب کرده

بینی فرد به سراغ شخصیتی در تاریخ  والدگری خردمندانه نیز با توجه به اهمیت اصالح جهان بستۀدر 
 خیافراد تار نیرگذارتریشک از تأث یع( ب) یعلامام اسالم و بشریت رفتیم که الگوی خرد و خردورزی است. 

است. عالوه بر این فرزندان ایشان  شانیاباالی نشان از خرد  خود شانیا یو زندگ ندیآ یشمار م به بشریت
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 .خردمندندشک حاصل تربیت پدر و مادری  ای برای بشریت هستند و چنین فرزندانی بی هریک اسوه
شناسان  اما روان ،داشته است یما جا اتیو ادب نیهاست در فرهنگ، د است که قرن یمفهوم خرد

تواند به ما کمک کند در  های دستیابی به آن می های خرد و راه شناخت مؤلفه اند. به آن پرداخته یتازگ به
از عملکرد بهتری برخوردار باشیم. مطمئناً انسان خردمند در ارتباط با والدگری و تربیت  مان یزندگتمامی امور 

 کند. تر از دیگران عمل می درست مراتب بهفرزند نیز 
بر خود و رفتارمان  بایدابتدا  ،میفرزندانمان مؤثر باش تیبر ترب میبتوانپدر یا مادر  عنوان به میاگر انتظار دار

اند. ایشان  ی داشتهبر نفس و خودشناس یاریبس دیتأکهای خود  در آموزههم ع( ) یعلامام . میمتمرکز شو
ه خود را کدمند شد و هره خود را شناخت خرکهر پس ؛انسان است یخودشناس، ین خردورزیبرترفرمایند  می

 )غررالحکم،« أفضَلُ العَقْل مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ، فمَن عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ، و مَن جَهِلَها ضَلَّ» نشناخت گمراه گشت.

أفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ اإلنسانِ » اند. در احادیث دیگری نیز ایشان به اهمیت شناخت نفس تأکید داشته (.3220

(. 3105)غررالحکم، « أفضَلُ الحِکمَةِ مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ و وُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِ(. »2935)غررالحکم، « سَهُنَف

 (.6998)غررالحکم، « کیفَ یعرِفُ غَیرَهُ مَن یجهَلُ نَفسَهُ»

 و خود در جایی دیگر ایشان به زیبایی به تقدم خودسازی بر دگرسازی و همچنین لزوم پرداختن به عیب
چه در  ،شک در بسیاری از ما وجود دارد و اگر تالش بر رفع آن کنیم ایرادی که بی ؛کنند نه دیگران اشاره می

أعقَلُ النّاسِ مَن کانَ بِعَیبِهِ بَصیراً، وعَن عَیبِ »خواهیم داشت.  یا عمدهارتباط با فرزندانمان چه دیگران رشد 

بلکه آنچه اهمیت دارد لزوم  ،ساز نیست اما دانستن این مفاهیم خود چاره ،(بیالحکمه، الع زانی)م «غَیرِهِ ضَریراً

)غررالحکم و  «العقل ان تقول ما تعرف و تعمل بما تنطق به»فرمایند:  هماهنگی علم و عمل است. ایشان می

 .(8376َدررالکلم، 

 شود بایدمشغول فرمایند در تربیت فرزند پیش از آنکه دل او سخت و عقلش به چیز دیگری  ایشان می

وَ فِتَنِ الدُّنْیا فَتَکونَ  یأَوْ یسْبِقَنِی إِلَیک بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَ» شتاب ورزید و تربیت را از سنین پایین آغاز کنید.

فَبَاَدَرْتُک بِالْأََدَِِ قَبْلَ أَنْ یقْسُوَ کالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کالْأَرْضِ الْخَالِیةِ مَا أُلْقِی فِیهَا مِنْ شَیءٍ قَبِلَتْهُ 

با  (.31 ۀ، نامالبالغه نهج) «قَلْبُک وَ یشْتَغِلَ لُبُّک لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْیک مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ کفَاک أَهْلُ التَّجَارِِِ ُغْیتَهُ

غیر از زمان ما آفریده  یزمان یان برازیرا آن کنیم؛ان تحمیل مخود را به فرزندان ورسوم آدابوجود این نباید 

، 20الحدید، ج  ی)شرح ابن اب «آَدابِکم، فَاِنَّهُم مَخلوقونَ لِزَمانٍ غَیرِ زَمانِکم یال تَقسِروا اَوالَدَکم عَل» .اند شده

ه توج باید با ،بنابراین عالوه بر اینکه باید از سنین پایین در تربیت فرزندان کوشا باشیم ؛(267، ص 102 ةکلم

 برخورد کنیم. ها آنبه استعداد و توانایی فرزندمان و همچنین شرایط زمانه با 
ای که فرزند در آن قرار  محیط و جامعه ،طور که خانواده در تربیت فرزندان نقش مهمی دارد همان

بر تربیت ها  ع( در ارتباط با تأثیر همنشینی خانواده) یعلتأثیر نخواهد بود. امام  در این تربیت بی ردیگ یم



 19                                     دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 «ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِی الْمُرُوءَاتِ وَاالْحْسَاِِ، وَأَهْلِ الْبُیوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ»گویند:  فرزند می

برقرار  سابقه خوشصالح و  یها خانوادهو  لیو اص تیروابط خود را با افراد باشخص (.53 ۀ، نامالبالغه نهج)
از فرد جاهل، ریاکار، بخیل، بدکار و  باید :فرمایند های انتخاب دوست می رتباط با مالک. همچنین در اساز

وَ مُصَاَدَقَةَ الْأَحْمَقِ، فَإِنَّهُ  کایإِ یا بُنَی»دروغگو دوری کنیم و برمبنای اندیشه و عقاید، دوست انتخاب کنیم. 

وَ مُصَاَدَقَةَ  کایهِ؛ وَ إِیونُ إِلَکأَحْوَجَ مَا تَ کقْعُدُ عَنْیلِ، فَإِنَّهُ یبَخِوَ مُصَاَدَقَةَ الْ کای؛ وَ إِکضُرُّیفَ کنْفَعَیدُ أَنْ یرِی

 «بَیالْقَرِ یکبَعِّدُ عَلَیدَ وَ یالْبَعِ یکقَرُِِّ عَلَیالسَّرَاِِ کذَّاِِ، فَإِنَّهُ کوَ مُصَاَدَقَةَ الْ کایبِالتَّافِهِ؛ وَ إِ کعُیبِیالْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ 

ایشان ضمن اینکه  (.31 ةنام، البالغه نهج) «دٍیبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِیبٍ وَ قَرِیدٍ أَقْرَُِ مِنْ قَرِیوَ رَُِّ بَعِ» (.38)حکمت 

در  (10565)غررالحکم و دررالکلم،  «کیة النّویسج یالتّوان»و دوری از سستی دارند  بر تالشتأکید فراوانی 

اند و بهتر از آن در این  نده چیزی را خواسته و به او ندادهکنند گاه ممکن است ب جایی دیگر نیز اشاره می

لِأَجْرِ السَّائِلِ وَ أَجْزَلَ »ست یا صالح بنده در آن بوده که از او دریغ کنند. ا جهان یا در آن جهان در انتظار او

رٌ یلِمَا هُوَ خَ کراً مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا أَوْ صُرِفَ عَنْیتَ خَی[ تُؤْتَاهُ وَ أُوتِتُعْطَاهُفَلَا ] ءَ یالشَّلِعَطَاءِ الْآمِلِ، وَ رُبَّمَا سَأَلْتَ 

خود  خواستۀاز تالش نایستد و اگر هم به  گاه چیهشود انسان  می سبباین نگاه  (.31 ۀ، نامالبالغه نهج) «کلَ

 سمت هدفی باالتر حرکت کند. نرسید دچار یأس و سرخوردگی نشود و به
علم بسیار  توسعۀدر پیشبرد تولید و  ،گیرند ون در گروه کیفی و کمی قرار میها چ این دست پژوهش

چندان  باشد، مؤثر اریما بس جامعۀ یدر رشد علم تواند می نکهیبا ا یفیو ک یبوم یها انجام پژوهشمؤثرند. 
 یتاپژوهش حاضر در راس یها افتهی تی. اهمردیگ یمصورت  یکم صورت بهها  پژوهش شتریو ب رواج ندارد

 یوالدگر بستۀ ،انمحقق یها یاست. براساس بررس یفیو ک یبوم قاتیکمبود تحق یپاسخ به خأل پژوهش
 یها تیشک توجه به ظرف یاست. ب شده نیبار تدو نیاول یع( برا) یعلامام  یها خردمندانه براساس آموزه

 .مشابه دارد یها ت به بستهنسب یشتریب یرگذاریتأثفرهنگ ما دارد  باکه  یشتریبه قرابت ب با توجه یبوم
 .ردیقرار گ نید یشناس انرو حوزۀ محققان ژهیو بهبسته مدنظر محققان  نیا یمانتظار دار

 نیا یآت یها شود در پژوهش یم شنهادیدست آمده است، پ پژوهش حاضر به جیتوجه به آنچه از نتا با
 تیفبا توجه به وسعت و ظر نی. همچنشود سهیمقا زین یوالدگر یها روش ریبا سا سهیدر مقا یآموزش بستۀ
 ،ینید یمنابع غن یامامان و حت ریخردمندانه از نگاه قرآن، سا یوالدگر بستۀ ،یو مذهب یفرهنگ یباال

ها  از آن برخی بود که رو روبه ییها تیپژوهش با محدود نیا. تدوین شودکشورمان  یخیو تار یادب ،یفرهنگ
 نکردن استفاده ،والد در آن شرکت داشته باشندهردو که  یرمان در جلساتد یامکان اجرا نداشتن اند از: عبارت

و  یمقدمات یعدم اجرا ،آورد یرا بهتر فراهم م رهایمتغ راتییتغ ۀکه امکان مشاهد A-B-A-Cاز طرح 
دیگر اینکه . تحقیق یدر بخش کم شده یآور جمع یها و داده عاتاطال بودن و مقطعی در پژوهش، لوتیپا

گرچه ا .یند پژوهش هیچ درمانی دریافت نکردنداروه کنترل پس از شناسایی و جایگزینی تا پایان فرمراجعان گ
همین  ،دنیند درمان کنا، مراجعان گروه کنترل را وارد فرتحقیقیند اپس از پایان فر ندمتعهد شد انپژوهشگر
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اری برای غلبه بر این شود و پیداکردن راهک انتظار طوالنی از نظر اخالق پژوهش محدودیت محسوب می
 رسد. نظر می های مشابه ضروری به محدودیت در پژوهش

 منابع
ارتقای روانی اجتماعی کودک از  برنامۀ(. تأثیر آموزش 1388ابارشی، ز.، طهماسیان، ک.، مظاهری، م. ع. و پناغی، ل. )

-علمـی  ۀفصـلنام سـه سـال.   مادر و کودک زیر  ۀطریق بهبود تعامل مادر کودک بر خوداثرمندی والدگری و رابط
 .50-52، (3)3. یشناخت روانپژوهشی در سالمت 

 محمد دشتی. چاپ اول. قم: مؤسسۀ تحقیقاتی امیرالمؤمنین. ترجمۀ. البالغه نهج(. 1380امام علی )ع( )
 دفتر نشر فرهنـگ  :. قمیمحالت یهاشم رسول دیس قیترجمه و تحق .غررالحکم و درر الکلم. (1380م. )، یآمدتمیمی 

 .یاسالم
. تهـران:  یگنجـ  یمهد ترجمۀ. کاپالن و سادوک یپزشکروان ۀخالص(. 1396پ. ) ز،یسادوک، ب.، سادوک، و.، و روئ

 ساواالن.
 شـده  یساز یبرونو  شده یساز یدرون(. مشکالت 1394م. ) ی،احمد و .،ک، انیطهماس.، ع ،انیهرات . ع.،س ،نریاساطو

 .173-187 ،(46)12 .یرانیشناسان ا : روانیتحول یشناس وانر. یسن ۀتولد و فاصل بی: ترتدر کودکان
و تعهد به مـادران بـر    رشیبر پذ یمبتن یوالدگر یها آموزش سبک ریتأث (.1396) .ی، زوسفی و م.، ،یسودرجان یمیسل

 .104-115 ،2. سالمت روان کودک ۀفصلنامکودکان.  یو نافرمان ییاضطراب جدا

 قم. ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ ی. قم: دفتر انتشارات اسالمنزایالم(. 1374طباطبایی، م. ح. )
. یدارشـناخت یپد ۀ: مطالعـ لیموفـق در تحصـ   یمادران از والـدگر  ستۀیزتجارب  (.1397) .، نشباهنگو  ج.، پور، ینیع

 .52-66، (4)5. کودکسالمت روان  ۀفصلنام
ـ   یوالدگر آموزش ریتأث (.1397ی، ف. )شنبد .، وس ،انینجارپورم. ر.،  فرشاد، آورد سـاندرز بـر    یبـر رو  یمثبـت مبتن

 .59-67 ،(1)5. سالمت روان کودک ۀفصلنامآموزان.  دانش یفرزند -و تعارض والد یستیشادز
 یبر مشکالت رفتـار  یبر دلبستگ یو درمان مبتن یفراشناخت درمان ریتأث ۀسیمقا (.1396، ع. )رهیدو  ص.، ان،یریگ گله

 .24-34 ،(1)4. سالمت روان کودک ۀصلنامفنمود کودکان پرخاشگر.  برون
 . قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی.الحکمه زانیم(. 1395ی، م. )شهر یرمحمدی 

ع( و ارزیـابی  ) یعلهای امام  والدگری خردمندانه براساس آموزه ۀتدوین بست(. 1398مقدم، م.، قمرانی، ا.، و عبادی، ا. )
ـ کـودک، خالقیـت و عالئـم کودکـان دختـر      -والد ۀ، رابطاثربخشی آن بر خردمندی والدین دارای  یدبسـتان  شیپ

علوم انسانی،  ۀ، دانشکدآباد نجف، دانشگاه آزاد ارشد یکارشناس ۀمنتشرنشد ۀنام انیپاشده.  مشکالت رفتاری درونی
 شناسی بالینی. گروه تحصیلی روان

 .107-134 ،(54)19 .راهبرد. یساز هینظرو  یفی(. روش ک1389م. ) ،یمناد
ـ  بر یمبتن سنجش نظام مدرسه، سن یهافرم یراهنما ۀکتابچ(. 1390مینایی، ا. ) . تهـران: پژوهشـگاه   آخنبـاخ  ۀتجرب

 مطالعات آموزش و پرورش.
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