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 پیشگفتار

 مترينآرا، تربيت، شود می اجتماعی تحوالت موجد و منشأ که مختلفی عوامل ميان در

 همه در تقريباً و دارد طوالنی بسيار روندی،  تربيت، باشد می آنها ترين مفيد و ترين مطمئن

 مراحل برخی در نقش اين ولی،  کند می ايفا را خود نقش، مرگ تا تولد از آدمی عمر مراحل

 از خیبر. باشد می ومحدود کمرنگ آن نقش ديگر مقاطعی در و کننده تعيين و جسته بر

 و زندگی اول سال هفت را پذيری تربيت سالهای مهمترين.  " هورنای کارن " نظير دانشمندان

 از آدمی رپذيریتأثي "يونگ کارل " نظير معدودی و دانند می نوجوانی دوران تا ديگر ای پاره

 آيا؟ چيست بيتتر از مقصود که نمود معلوم بايد ابتدا. دانند می،  سالگی چهل تا را تربيت

 ؟است شاگردان ذهن کردن انباشته يا و علمی مفاهيم آموختن

 را او ولی،  است آسانی کار دادن ياد شاگرد به را علمی مسأله يک ": گويد می "امرسون

 است علمی،  نکرد آماده کار برای را اش روحی قوای و کردن تربيت جديت و اراده و اميد با

 نيست ساخته کس ازهمه که دشوار

 مرحله،  لمیع روح ايجاد و است تربيت از نازلی مرحله علم انتقال گفت بايد،  حقيقت در

 باشد می تربيت عالی

 سخن،  هستند تربيت بر گذار اثر که عواملی از، است ضروری،  بعد مرحله در

›  آموزشی محيط،  خانوادگی محيط عامل،  ژنتيكی زمينه: از عبارتند آنها مهمترين،گفت

، ‹گروهی های رسانه و رسانی اطالع مراکز و نهادها، همساالن نفوذ› اجتماعی محيط، ‹مدرسه

 شخصيت خودساز اراده نهايت در و مذهب عامل، ( سنی عامل به مربوط تحوالت ( رشد عامل

 اعمال آدمی بر را خود تأثيرات و شده صحنه وارد،  خاصی زمان در عوامل اين از يک هر. 

 اين با نمود تلقی مذکور عوامل آيند بر را فرد شخصيت،  توان می که ای گونه به.  نمايد می
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 همان در آدمی شخصيت، باشد تر گسترده که عوامل از يک هر تأثير نفوذ دايره که توضيح

 گيرد می شكل، جهت

 به هماهنگ و لمتعاد شخصيتی جوانان از بتواند که تربيتی نمود مالحظه بايد،  سوم گام در

 شرح به آدمی ودوج متنوع های جنيه بر ناظر بايد تربيتی چنين؟ داد ويژگيهايی چه آورد وجود

 باشد زير

 و توان که است اين،  تربيتی مقوله چنين از اصلی هدف - (فيزيكی( بدنی تربيت - الف

 را آدمی حرو و بياندازد جريان به،  شده هدايت و مطلوب مسيری در را جوان فعال نيروی

 بيفيزايد فرد نفس به اعتماد بر و کند مصفا و پاکيزه

 با تفاهم و همدلی،  نوعدوستی احساس پرورش،  عاطفی تربيت غايت - عاطفی تربيت - ب

 دوستان و معاشران اب درستی به بتوانند جوانان که ای گونه به.  است همساالن ويژه به و ديگران

 باشند داشته " هگيرند منش " که آنچه از بيش و بپردازند عاطفی ستد دادو به خود اطرافيان و

 مقدم را ديگران به " عاطفه ايثار " که برسند ای مرحله به و باشند برخوردار " دهنده منش " از

 بدانند،  ديگران از " عاطفه دريافت " بر

 و جايگاه از آنها که است ينا،  جوانان اجتماعی تربيت از ما انتظار - اجتماعی تربيت - ج

 نمايند احراز را موقعيتی چنين بتوانند خوبی به و باشند آگاه جامعه در خود خود حقيقی منزلت

 فرهنگی اتمسابق،  گروهی تحقيق،  بيان و بحث گروههای،  مدارس برنامه فوق فعاليتهای

،  جوانان شدن اجتماعی فرايند برای ای ارزنده فرصتهای،  جوان انتقاد و بحث ومحافل وهنری

 شوند می محسوب

 و آوريم درنظر،  انتها بی فرايندی عنوان به را بشری چنانچه - ( ذهنی ( عقلی تربيت - د

 فكرو تربيت که نمود اذعان بايد،  صورت اين در بدانيم مرجح دانش تعليم بر را منش تكوين


