
 نقش آزادي در 
تربیت کودکان 

انسان شناسی 

مشترکات انسان و سایر حیوانات 

حیات 

حرکت کردن و تالش گري 

احساس و فهم داشتن 

حرکت ارادي 

رشد و نموّ 

وجه تمایز انسان و سایر حیوانات 

 قدرت اندیشه، تجزیه، تحلیل و جمع 
بندي 

ابتکار، خالقیت و نو آفرینی 

انتخاب آزادانه و مختارانه 

خداشناسی 

خداشناسی ما 
خداوند داراي علم بی پایان است 

خداوند مختار و فعال لما یرید است 

خداشناسی ماتریالیستی 
 محدود در چارچوب نظام کنش و واکنش 

طبیعی 

تربیت درست 

هدایت الهی جبري نیست و اختیاري است 

الگوي غلط تربیت 
 سلب اختیار از کودکان در خانه و مدرسه 

به بهانه تربیت 

الگوي ایده آل تربیت 
 تربیت کودکان به صورت یک انسان 

آزاد مختار 

تربیت اجتماعی 

اسالم و اهداف تربیتی از احکام 
 روح احکام سیاسی اجتماعی اسالم 
 تربیت انسان هاي آزاد و پویاي براي 

پیمودن مسیر حق است 

 علت جنگ پیامبر اکرم صلی اهللا 
علیه و ءاله 

 شمشیر در اسالم براي از بین بردن 
استضعاف است 

احکام فقهی و تربیت اجتماعی 

 احکام اقتصادي مانند انفاق، صدقه و 
غیره 

براي آزادي اقتصادي انسان ها 

احکام روابط بین زن و مرد  براي آزادي انسان از طغیان شهوات 

تربیت انسان در اسالم 

راهکارهاي عملی 

افزایش آگاهی 

تمرین 

تربیت 
یعنی افزایش قدرت اراده و قدرت انتخاب 

انسان ایده آل  انسان مختار، آزاد، اگاه در مسیر حق 

انحرافات تربیتی 

 گرفتن فضاي آزاد زیستن از کودکان 

خشونت علیه کودکان 

اجازه رشد ندادن به کودکان 

مجبور کردن کودکان 

راهکاررهاي تربیتی 

سخت بودن تربیت صحیح 

منشاء برخوردهاي غلط 
 ضعف اولیاء و مربیان در تأمین و 
پاسخگویی به نیازهاي کودکان 

روش پاسخگویی به سواالت کودکان 

اعالم نداستن در صورت نداستن 

 استفاده از روش قابل فهم و صحیح براي 
کودکان 

نقطه تعادل آزادي و جبر در تربیت 
 تربیت کودکان به صورتی که نه بی 

بند و بار شوند و نه عقده اي 

 اجازه تجربه و مهیاء کردن میدان عمل به 
کودکان 

پاسخگویی به سواالت جنسی کودکان 

 لزوم تربیت جنسی کودکان براي 
پیشگري از مشکالت جنسی 

لزوم آموزش احکام جنسی به کودکان 

 پاسخ ندادن به سواالت جنسی کودکان 
را حریص تر می کند 

تنبیه کودکان 

تنبیه با رویکرد جبر و سلب اختیار تنبیه غلط 

تنبیه صحیح 

تنبیه با رویکرد انذار و تنذیر 

تنبیه براي رفع تنبلی و تن آسایی 

 باید کودك احساس دلسوزي و لطف از 
سمت تنبیه کننده داشته باشد 

 تنبیه صحیح تربیت صحیح را در پی 
 دارد و تنبیه غلط طغیان و عصیان را در 

پی دارد 

آثار تربیت غلط 
افسردگی در کودکان 

تربیت نشدن انسان کار امد براي جامعه 


