اصول تربیتی

نفس انسان در آغاز آفرینش ،سالم ،صاف و بی آالیش است و تحت تأثیر هر نوع تعلیم و تربیتی که قرار گیرد به هماان سرتات در ای
آید .اگر تعلیم و تربیت براساس فطرت پاک و استعداد های درونی انسان باتد ،او انسانی پاک وارسته و با اخالق دینی پرورش ی یاباد
و اگر تربیت تخص بر فساد اخالقی و عیار های غیر الهی بتنی باتد فرد فاسد و بای ایماان خواهاد تاد .در ایا

جا  ،بیسات اصا

تربیتی که در کتاب اصول تربیتی دکتر علی اصغر احمدی طرح تده است به طور خالصه بیان ی تود.

اصل اول  :آغ ز تربیت
برای ای

که بتوانیم تاثیر تربیتی بر روی فرزندانمان و فراگیران داتته باتیم ،الزم است پیوسته به تربیت خود بیاندیشیم و در ای

برداریم .اگر تربیت و تغییر ناسب خود را در دستور کار زندگی خویش قرار ندهیم ،تاثیر چندانی بر تربی نخواهیم داتت که مک

راه قدم
است

او را ضایع بگردانیم .این اصل به دالیل زیر الزمه تربیت است:
 -١انسان بیش و پیش از آنکه از کالم دیگران تاثیر بپذیرد ،از عم

آنان اثر ی گیرد .ا به خصاو

در دوره کاودکی ،عما

افاراد را زودتار از

کال شان درک ی کنیم .اگر فرزند ان را به طالعه ،نماز خواندن ،صبور بودن ،خوش رو بودن و سایر صفات شابه توصیه کنایم ،او هرگا
ای

توصیه ها را ،در قایسه با شاهدات آن ها در رفتار ا درک نمی کند.

- ٢تربیت خویش ستل م آ وزش ادام العمر است ،یادگیری ادام العمر وجب ی تود ربی و علام پیوساته از تربای خاود جلاوتر
باتند و همی

ا ر نفوذ آنان را ستدام ی سازد .ربیان و والدینی وفقند که در یک جاا راکاد نمای انناد و عماال توانمنادی خاود را در

یادگیری نشان ی دهند.
 - ٣کسانی که دست به کار تربیت ی توند ،به خصو

 ،به دتواری تغییار خویشات

واقاد تاده ،اندیشاه واقاع بیناناه ای را در اورد

تربی خود پیدا ی کنند .ولی کسانی که تربیت خود را به کناری نهاده اند ،تغییر رفتار را کاری بس سه

و ساده ای انگارناد و آن را باا

تحکم ساده اندیشی به تربیان خود توصیه ی کنند  .از این رو افراد خود س خته ،به رغا رسایدب باه کما ل اخو ای و م اوی ،در
مق یسه ب کس نی که از تربیت خویش غ فل د ،دیگراب را کمتر مورد سرزنش رار می ده د و برای توصیه ه ی اخو ی و تربیتای
خویش ،راه حل ه ی عملی تری پیش پ ی متربی ب خود

رار می ده د.

اصل دوم  :اب د تربیت
خداوند انسان را به گونه ای خلق کرده که دارای تخصیتی چند بعدی است .تربیت او هم باید توجه هماه ایا

ابعااد باتاد .شخصایت

انس ب عب رت د از :ب د ش ختی ،ب د ع طفی ،ب د حرکتی – جسم نی ،ب د اجتم عی ،ب د ه ری و ب د ه ری.

یک تربیت تعادل و توازن باید همه ای

ای

ابعاد را د نظر قرار دهد .دی

پرورش تعادل و درست آن برنا ه دارد .بنابرای
بتواند در همه ای

بی

برای یک تربیت اسال ی و کا

اسالم دینی است که به همه ای

ابعاد توجه کرده ،برای

باید با کودک و نوجاوان باه گوناه ای واجاه تاویم کاه او

ابعاد فعال باتد و رتد پیدا کند  .کس نی که به اب د محدودی توجه دارند کودک را ن مت ا دل با ر مای آورناد .از آب

جمله کس نی هست د که ت ه به پیشرفت درسی و رشد اجتم عی کودک ی نوجواب توجه دارند ،و لذا او را ن ص تربیت می ک د.

اصل سوم  :کودکی انس ب
انسان در قایسه با سایر وجودات رتدی بسیار آرام ولی گسترده و عمیق دارد .فرزندان حیوانات ،بسیار سریع به استقالل ی رساد،
با ای

حال انسان ی تواند در سیر رتد و کمال خود برسد که هیچ وجودی نمی تواناد باه آن ساطس دسترسای پیادا کناد .طای ایا

سیر در ورد انسان با آرا ی و به تدریج انجام ی گیرد  .لذا در تربیت ب ید برای رسیدب به اهداف بل د و ع لی ،عزم را جزم کرد و با

آرامش ،لکن ب استواری و استحک م به طرف آب هدف حرکت کرد .عجله کردن برای رسیدن به اهداف ،آن هم اهاداف اااهری انناد
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دیپلم و لیسانس نه تنها به سود تربیت نیست ،بلکه به آن آسیبی جدی وارد ی کند .برای تربیت ز ینه را فراهم کنیم ،باه گوناه ای کاه
تربی بتواند تا پایان عمر به رتد خود ادا ه دهد.

اصل چه رم  :تف وت فردی
توجه به تفاوت های فردی ،الز ه یک تربیت تعادل و درست است .انسان ها همه یکسان خلق نشده اناد و اساساا بایاد بگاوییم هایچ
کدام از خلوقات الهی دارای تباهت کا ا
خداست .از ای

رو ربیان باید ضم

داتته باتند .بنابرای

داتت

باا یکادیگر نیساتند و هار وجاودی دارای خلقتای نحصار باه فارد اسات کاه گاواه وحادانیت
برنا ه ی کلی در تربیت ،به ویژگای هاای نحصار باه فارد هار یاک از تربیاان تاوجهی خاا

الزم است:

 - ١ربیان به ویژگی های اساسی و بنیادی در تربیت از قبی هوش ،انگی ش ،خالقیت و سال ت روانی توجه داتته ،تفاوت های فردی تربیان را
در ای ز ینه ورد عنایت قرار دهند.
- ٢جایگاه هر تربی را در یان همساالن خود شخص کنند.
- ٣پیشرفت هر کودکو نوجوانی را نسبت به خود او در نظر بگیرند.
- ٤در طراحی برنا ه های تربیتی تربی را اص قرار دهند ،نه برنا ه را.

اصل پ ج

 :انگیزه و تربیت

آنچه ی تواند کودک را به طرف رتد و کمال سوق دهد ،انگی ه هایی است از درون او را به سمت اهاداف هادایت ای کناد .انگیا ه هاا
نیروی حرکت به طرف اهداف تربیتی را تا ی
تقویت توند .به ای

ی کنند .از ای

رو ای

انگی ه ها باید تناخته تده ،در جهت تحریک بیشتر کودک و نوجوان

نظور در ورد انگی ه ها باید بدانیم که:

- ١انگی ه های اولیه و طبیعی انند گرسنگی ،تشنگی ،کنجکاوی و  ...ی توانند برانگی اننده تعدادی از رفتارها باتند .حرو یت نسبی
در ای

انگی ه ها ی تواند وجب تشدید آن ها تود.

 - ٢به کمک انگی ه های اولیه و طبیعی باید انگی ه های ثانویه ای انند تمای

به پیشرفت تحصیلی را ایجاد و تقویت کرد.

- ٣از طریق اجتناب از اجبار آتکار و حسوس ،از تضعید انگی ه ها جلوگیری کرد.

اصل شش

 :نسبیت در تربیت

تربیت بدون تشویق و تنبیه ناسب ا کان پذیر نیست .لک
خصو

باید توجه داتت که هر چی ی در ورد کودک نمی تواند ورد تشویق و یاا باه

ورد تنبیه واقع تود .ثال نباید تغییراتی که خارج از اختیار و اراده کودک و نوجوان است ،زیاد ورد تشویق قارار گیارد و یاا خادای

ناکرده تنبیه تود .آتفتگی دوره نوجوانی چی ی نیست که به سبب آن نوجوان را تنبیه و یا سارزنش کنایم .هام چنای

باه دلیا

زیباایی

چهره و یا هوش سرتار یک کودک نب اید او را ورد تشویق قرار داد ،بلکه آن چی ی که باید ورد تشویق قرار گیرد "،عم " و بازده وفقیت
آ ی کودک و نوجوان است .یعنی چی ی که با تالش و کوتش او به دست آ ده است .هر گام کاودک و نوجاوان باه جلاو ای تواناد اورد
تشویق قرار گیرد و در واردی نی هرگام او به عقب ی تواند ورد تنبیه واقع تود.

اصل هفت

 :هیج ب و تربیت

هرچند که هیجانات بخشی از زندگی ا هستند ،لک
برای اجتناب از عوا

باید هار توند و به تک

عقول ورد استفاده قرار گیرند .ترس هیجانی است که

خطرناک سود ند است .خشم هیجانی است که برای غلبه بر دتم

و عا

تهدید کننده ی تواند به کار گرفتاه

تود .سایر هیجانات نی باید کنترل تده ،در جای خود ورد استفاده واقع توند .ولی در تربیت باید گفت که نمی توان هیجاانی باود و باا
هیجان عم

کرد ،بلکه آرا ش و سکینه الز ه تربیت است .مربی ب ید ب آرامش و سکوب خود ،تربیت را امری دل شاین و امکا ب پاذیر

نش ب دهد و از این طریق به متربی می آموزد که دست وره ی تربیتی به راحتی

بل اجرا و تحقق است ،در حا لی کاه هیجا نی

بودب اثری عکس بر متربی می گذارد موجب فرار او را فراه می آورد.

اصل هشت

 :نگرش مثبت به کودک

هر یک از ا انسان ها تصوری از خود ان داریم که اصطالحا آن را خودپنداره ی گویند .خود پنداره مک
قوی باتد .کسی مک

است ثبت یاا نفای ،ضاعید یاا

است تصوری ثبت از خود داتته باتد و با دید واقع بینانه ای خودش را ارزیابی کند .در حاالی کاه فارد دیگاری

ضعید یا قوی باتد .در حالی که فرد دیگری مک

است تصویری نفی و بی کفایت از خود ارائه دهد .بارای یاک تربیات صاحیس بایاد باه

کودک یا نوجوان کمک کنیم تا خودپنداره ای با کفایت و ثبت از خود داتته باتد .به ای

نظور الزم است صافات ثبات و نفای او را باا

واقع بینی ببینیم و ورد ارزیابی قرار دهیم  .ی توانیم صفات ثبت او را با قید کلی به کار ببریم ،ولی نبایاد صافات نفای او را باه تاک
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کلی به او نعکس کنیم .اگر نمره خوبی ی گیرد  ،ی توانیم به او بگوییم ای
در ورد نمره کم درست نیست که بگوییم ای

نمره نشانگر هوش باالی تو و یا پشتکار زیاد توست ،ولای

نمره کم هوتی یا تنبلای تاو ای باتاد .نفاس انساان در آغااز آفارینش ،ساالم ،صااف و

بی آالیش است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتی كه قرار بگیرد باه هماان سرتات در یآیاد.اگار تعلایم و تربیات و بار اسااس فطارت پاا

و

استعدادهای درونی انسان باتد ،او انسانی پا  ،وارساته و باا اخاالق دینای پارورش ییاباد و اگار تربیات تاخص بار فسااد اخالقای و
عیارهای غیرالهی بتنی باتد ،فرد فاسد و بیایمان خواهد تد.

اصل  : 9محبت ،نی ز مستمر
انسان فراتر و باالتر از حیوانات قرار دارد .حیوان وقتی ح

ا نی برای زیسات

داتاته باتاد و غاذایی بارای خاوردن ،وقات خاود را یاا باه

استراحت و یا به بازیگوتی ی گذراند .ولی انسان وقتی نیاز های اولیه اش تا حدی رتفع ی تود ،نیازهای جدیدی رابه یدان ای آورد.از
جمله ای

که انسان ها از اولی

سال های زندگی ی خواهند عالوه بر جای فی یکی و آتکار  ،جایی نیا در قلاب هاای دیگاران داتاته باتاند ،

یعنی نشان ی دهند که طالب حبت دیگران هستند.ای

نیاز ستمر و حیاتی برای زندگی روحی و عنوی انسان است.همان گونه کاه وجاود

هوا برای تنفس و حیات جسمانی ا یک ضرورت ستمر است ،احساس حبت نی یک ضرورت ستمر برای حیات روحی است .از ایا
رو باید توجه داتته باتیم که برای تنبیه کودک نبایاد او را از حبات حاروم کنایم ،بلکاه ای تاوانیم از روش هاا و اب ارهاای دیگاری ،باه
خصو

"توجه"و "بی توجهی " استفاده کنیم.

اصل  : 01اندیشه ،جوهر انس نیت
عق

و اندیشه انسان ،پایه و اساس انسانیت را ی سازند .رتد انسان در اص

رتد تخصیت انسان ها باید ی ان رتد عقالنی آن ها را دنظر قرار دهیم.بر ای
توجه کرده ،تفکر عقالنی او را تقویت کنیم.ای

و اساس وابسته به رتد عقلی اوست .بارای قایساه
اساس الزم است در تربیت فرزند باه رتاد عقالنای او

تقویت نه تنها به لحاا فردی دارای اهمیت است ،که به لحااا اجتمااعی و برقاراری رابطاه

هایی سالم و سازنده در اجتماع نی ضروری اسات .باه ایا

جهات در تربیات بایاد ز یناه الزم بارای رتاد و تاکوفایی اساتدالل عقالنای

و عم

بتنی بر اندیشه را در تربی تقویات کارده ،عماال نشاان دهایم کاه تسالیم

فرزند ان را فراهم آوریم .و لذا ی بایست که سخ
سخ

حق و درست هستیم ،حتی اگر عمال بر خالف ی

و خواست ا باتد .

اصل  :00احس س کرامت
هر کس تناختی از خود دارد ،خودی که درحال حاضر هست و خودی که ی خواهد باتاد .تاناخت اا از خاودی کاه هساتیم،تصاور از
خود یا خودپنداره نام دارد و تناختی از آنچه ی خواهیم باتیم دارم ،نآر انی گفته ی تاود.اگار آنچاه در اورد خاود ای تناسایم،
همراه با کرا ت و ع ت نفس باتد ،ا را بیشتر به سمت کمال و ارزش های ثبت سوق ی دهد ،ولی اگر خود را وجودی پست و بی
ارزش بدانیم ،بیشتر به سمت پستی ها و آلودگی ها سوق پیدا ی کنیم .هم تری

بنا برای ای

که خود را ارزتمند بدانیم ایا

اسات

که به ارزش واقعی انسان توجه داتته باتیم و انسان را با الک هایی چون پول و یا قضاوت دیگران ،ورد ارزیابی قرار ندهیم .به عبارتی
باید در تربیت به فرزند ان بگوییم که ا و از آن جهت که یک انسان اسات و دارای کمااالت انساانی اسات ،ارزتامند اسات .ایا

احسااس

ارزش ی تواند او را از آسیب های بسیاری صون بدارد .

اصل  :01ک ترل ک ده ه ی رفت ر
ربیان برای کنترل رفتارهای کودکاان و نوجواناان از اب ارهاای ختلاد تنبیهای و تشاویقی اساتفاده ای کنناد .در یاان هماه روش هاا و
اب ارها "،توجه "به عنوان وثرتری

آن ها به تمار ی آید .به کمک" توجه "و کنترل به وقع آن ی توانیم رفتارهای تربی را در جهات

طلوب سوق دهیم ،شروط بر آن که:


.١از توجه کردن به عنوان تقویت کننده یا پاداش استفاده کنیم.



.٢رفتار درست و طلوب را برای خود دقیقا شخص کنیم.



.٣از توجه و بی توجهی به تک



 .٤قدار توجه و بی توجهی باید تناسب با رفتار  ،تغییر پیدا کند.



 .5از توجه به تک

نظام دار استفاده کنیم.

پیوسته استفاده نکنیم بلکه به تک

سهمی از آن بهره بگیریم.

نفس انسان در آغاز آفرینش ،سالم ،صاف و بیآالیش است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتی كه قرار بگیرد به همان سرتت در یآید .اگر
تعلیم و تربیت و بر اساس فطرت پا

و استعدادهای درونی انسان باتد ،او انسانی پا  ،وارسته و با اخالق دینی پارورش ییاباد و اگار

تربیت تخص بر فساد اخالقی و عیارهای غیرالهی بتنی باتد ،فرد فاسد و بیایمان خواهد تد.

اصل  :01مس لمت جویی
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به دالی

است کودک و یا نوجوان با ربیان خود سر ناسازگاری داتته باتند .علت ایا

چندی مک

نادرست ربی بوده ،یا ناتی از عوا
سازگاری دچار شک
در همه ای

ربوط به کودک و یا نوجوان باتاد از جملاه ایا

ی ت ود و یا در بعضی وارد مک

ناساازگاری هاا مکا

کاه در برخای از راحا

رتاد ،تربای باه لحااا

است دچار اختاللی تود که سازگاری او با دیگران را با شاک

ترایط باید توجه داتته باتیم که :ن س زگ ری را نمی توانی ب ن س زگ ری ازبین ببری  .بنابرای

اسات رفتاار

واجاه کناد .

از ایجاد فضای آتفته بی

خود و ربی خود اجتناب کرده ،سعی کنیم با ایجاد رابطه ای بتنی بر درک و احترام تقاب  ،اوضاع آتفته را به سا ان برسانیم .

اصل چه رده :راستی و راست گویی
یکی از ابعاد هم تخصیت انسان ،بعد اخالقی آن است .یعنی در تربیت باید به پرورش اخالق تربی توجه خا

باذول تاود .در یاان

صفات اخالقی گوناگون ،صدق و راست گویی از اهمیت بسیار زیادی برخاوردار اسات.باه گوناه ای کاه در فرهناال اساال ی راساتگویی را
ی دانند .به ای

وجب ت کیه عم

دلی

باید راستگویی جایگاه بسیار ویژه ای در تربیت کودک داتته باتد .مربی به های

نیست برای تربیت کودک و نوجواب از دروغ استف ده ک د .او ب ید جز راست نگوید .ای
برای ربی ایجاد کند ،لذا برای اجتناب از ای

شکالت باید به جای توس

وجاه مجا ز

راست گویی تاید برخای اوقاات شاکالتی را

تدن به دروغ ،از به زبان آوردن طلب واقعی اجتنااب کنایم و

یا تنها بخشی از آن را بیان کنیم .

اصل  :01ارتب ط
سخ

گفت

هم تری

رفتار انسانی است ،تا جایی که انسان را حیاوان نااطق نا یاده اناد .ایا

رفتاار انساانی بارای رسایدن باه قاصاد

گوناگون از جمله برای برقراری ارتباط ،برای تخلیه هیجانات و عواطد نی برای درک افکار دیگران ،ورد استفاده قرار ی گیرد.در تربیت نیا
ای

رفتار به اتکال گوناگون ،از قبی

نصیحت کردن ،آ وخت  ،سرزنش کردن و غرولند کردن ورد استفاده ای گیارد ،کاه بعضای از آن هاا

برای تربیت فید و برخی برای تربیت ضر است  .بنابرای

باید به بهداتت زبان و گفتار در تربیت توجه نماود و از آن باه گوناه ای اساتفاده

کرد که وجب بهره گیری بهتر و بیش تر در پرورش فرزندان باتد ،نه وجب تخریب رابطه.

زب ب ب ید اصوح ک ده رابطه م با متربای ب شاد،نه آزار

رس ن ده و تخریب ک ده.

اصل  :01حیطه ه ی رفت ر
چنان که در اص

تشم گفتیم ،هر چی ی را در ور کودک نمی توان ورد تشویق و تنبیه قرار داد .بلکه ای

که باید ورد تشویق و تنبیه قرار گیرد .به ای
و غیر جاز او تفکیک قائ

ایم .لذا بی

ترتیب ،در ز ینه تربیت اخالقی و اجتماعی کودک و نوجوان باید بی

تویم .یعنی اعمال جاز را تقویت و اعمال غیر جاز او را خا وش کنیم.لک

چه اعمال تربی را به دو تک

اعمال و باازده عملای اوسات
اعمال و رفتارهای جااز

باید توجه داتته باتیم کاه چناان

جاز و غیر جاز تقسیم کنیم ،نقش خود را در انتخاب راه درست و اجتنااب از راه نادرسات نادیاده گرفتاه

دو حد جاز و غیر جاز حیطه ای قرار دارد به نام حیطه نیمه جاز ،ای

است و یا تمایلی به انجام آن ندارد  ،لک

حیطه تا

ربی خالف او فکر ی کند .در صورتی کاه ایا

اعمال است که کودک ای

به انجاام آن

اعماال ضادیت بنیاادی و آتاکار باا ارزش هاای

تربیتی نداتته باتد  ،ب ید به کودک و نوجواب اج زه داد که در این حیطه ها دسات باه انتخا ن بزناد.نفاس انساان در آغااز آفارینش،
سالم ،صاف و بیآالیش است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتی كه قرار بگیرد به هماان سرتات در یآیاد.اگار تعلایم و تربیات و بار اسااس
فطرت پا

و استعدادهای درونی انسان باتد ،او انسانی پا  ،وارسته و با اخالق دینای پارورش ییاباد و اگار تربیات تاخص بار فسااد

اخالقی و عیارهای غیرالهی بتنی باتد ،فرد فاسد و بیایمان خواهد تد.

اصل  :01خو یت
خالقیت وهبت ب رگ خداوند برای انسان است .خالقیت زیر بنای اصلی یادگیری در انسان به تمار ی آید .به عبارت دیگر آنچه کودک با
خالقیت خود ی آ وزد و یا بهتر است بگوییم آنچه با خالقیت خود کشد ی کند.برای او اندگار است و آنچه به او تحمی
تنها زود زای

کارده اناد ،ناه

ی تود بلکه حاوی ارزش زیادی برای تربی نخواهد بود .لذا آ اوزش بایاد بار خالقیات تربای اساتوار باتاد.ساعی کنایم

آ وزش را به گونه ای طراحی کنیم که سهم تربی در آن تا جایی که مک

است زیاد و زیادتر تود .او باید اتیا و پدیده ها را با نور فهم

و درک خود ببیند.نباید اتیا را به اجبار و توضیحات زیاد خود به او بشناسیم .ا اگر سئوال کنندگان خوبی باتیم ،فرزنادان اا ای توانناد
پاسخ دهندگان خوبی باتند .بدی

ترتیب آن ها ی توانند حتی طالبی را که از قب

نمی دانند ،به خوبی کشد کنند .

اصل  :01گفتن و ش یدب:
با کمی دقت توجه ی تویم که بخشی از روابط ا با کودک و نوجوان ،از طریق پرسش و پاسخ تنیدن و یا ورد پرسش واقع تدن و
پاسخ دادن بخش همی از روابط ا با دیگران ،از جمله کودکان و نوجوانان را به وجود ی آوریم.
ت مل بیشتر ندارد؟در پاسخ باید بگوییم که آیا باید ای

آی ایان رابطاه احتیا ه باه شا خت و

رابطه را به خوبی بشناسیم و آن را اصالح کنیم .ا نباید تنهاا باه پرسشای کاه در

وضع علم از کودک و نوجوان ی پرسیم اکتفا کنیم ،بلکه الزم است گاه در وضع تاگرد نی از او چی هایی بپرسیم .چه اتاکالی دارد
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که ا برای یاد گرفت

از فرزند ان چی ی از او بپرسیم؟و یا چه اتکالی دارد که سؤال ا انناد یاک ساوال کارتاناس از کارتاناس دیگار،

برای هم فکری و شارکت فکری انجام گیرد؟در صورتی که ا دو نوع سوال دیگر را نی در روابط خود و فرزند ان جای دهیم ،او را در تربیت
تعادل کرده ایم .

اصل  :09ی ددهی و ی دگیری
ا پیش از ای

در ورد خالقیت در یادگیری ( اص

 ) ١1صحبت کردیم و بر فعال بودن تربی در یادگیری تاکیاد نماودیم .بایاد توجاه داتاته

باتیم که یاددهی ا بر یادگیری تربی استوار است .یعنی تا وقتی کاه او یادگیرناده خاوبی نباتاد ،یااددهی هاای اا ساودی نخواهاد
بخشید.بر ای

اساس در فرایند یاددهی و یادگیری ی توان اتکالی از ارتباط را در نظر گرفت .در صورتی که علم بسیار فعال باتد ولی

تاگرد غیر فعال ،نتایج طلوبی از آ وزش به دست نمی آید.بدتر از ای

وضعیت ترایطی است که علام نیا غیار فعاال باتاد .در چنای

ترایطی نتایج یادگیری بسیار ضعید خواهد بود.فعال بودن تاگرد در قاب
وجود ی آورد ولی باز هم حاص

یادگیری طلوب نخواهد بود .طلاوب تاری

علم غیر فعال هر چند که نتاایجی بهتار از دو تاک
تاک

در رابطاه یاان یاددهناده و یادگیرناده ایا

بااال باه

اسات کاه

یادگیرنده فعال و کشد کننده باتد و یاددهنده هدایت گر و راهنما .

اصل  : 11نقش و ج یگ ه مربی و متربی
تاکید بر تربیت صح یس کودک و نوجوان ،گاهی اوقات ای
تربی نسبت به تربی است.ای

غالطه را به وجاود ای آورد کاه گاویی اراد از تربیات  ،برتار و بااالتر از قارار دادن

برداتت نادرست شکالت زیادی در تربیت به وجود ی آورد .باید توجه تود که هر کاس در سلساله

راتب وجود و در اجتماع انسانی جایگاهی دارد .جایگاه ربی پیوسته باالتر و واالتر از تربی است .توجاه و ارزش،
ب التر متربی از مربی ،هرگز به م

باتد و به تربی آ وخته تود ای

بلیات و اسات داد

ی ب التر و واالتر بودب متربی از مربی نیست.یکی از سائلی کاه در تریبات بایاد پیوساته ادنظر
است که خود را نسبت به ربی تواضع و کوچک بشمارد .تربی باید خود را ل م باه احتارام بداناد و

حر ت ربی در حضور و غیبت بر خود فرض داند و ربی باید پیوسته نی
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قدم بر تربی به تمار آورد.

