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 مقدمه

ی عربی از باب تفعیل است. این واژه، از ماده ایتشویق، واژه
(. در کتاب لغت عرب، تشویق، به 1393شوق است )طبیبیان، 

ور، آمده است )ابن منظ 1سوی امریمعنی، کشاندن نفس آدمی به
، معنی شده 2(. در کتاب العین، نیز تشویق، کشاندن نفس1414

البحرین، تشویق، در (. در کتاب مجمع1400است )فراهیدی، 
سوی چیزی آمده است )طریحی، معنی، میل نفس آدمی به

های عربی، در کتب فرهنگ لغات نامه(. در کنار واژه1417
رای است. بفارسی، نیز به بررسی واژه تشویق پرداخته شده 

مثال، در کتاب فرهنگ فارسی عمید، تشویق، به شوق آوردن، 
کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن، معنی شده است 

(. در کتاب فرهنگ فارسی معین، نیز، تشویق به 1393)عمید، 
معنی کسی را در امری ستودن و به چیزی دلگرم کردن، آمده 

 3انگلیسی آکسفورد(. همچنین، در فرهنگ 1391است )معین، 
، 4(، تشویق در معنی عمل ترغیب کسی به انجام کاری2020)

 آمده است.

 ، عاملیدرواقعمفهومی، تشویق، نوعی پاداش است؛  ازنظر
برای واداشتن افراد به نیکوکاری است؛ تشویق، نوعی ابراز 
محبت و نشانه اعالم رضایت و پذیرش رفتار دیگری است؛ 

و معنوی برای ترغیب افراد در  تشویق، نوعی پاداش مادی
، تشویق، عاملی برای ایجاد ذوق، روازاینجهت معینی است. 

شوق، تحرک، امید و عالقه؛ و نیز راهی برای ارضای نیازهای 
(. تشویق، یک 1381روانی و فیزیکی انسان است )حسینی، 

موهبت الهی در راستای اصالح و تثبیت رفتار است. تمام انبیاء 
ش استفاده کرده و آن را محدود به محور خاصی رو نای ازالهی 
(. برای مثال، نبی مکرم اسالمی 1384اند )عمید زنجانی، نکرده

اهلل علیه و آله، در راستای تشویق به حضرت محمد صلی
هر چیزی راهی دارد و راه »فرمایند: آموزی و نشر علم میعلم

 (.1419)متقی، « 5بهشت دانش است

فرد به کارهای مطلوب سوق یافته و اراده  در سایه تشویق،
 هتبه جشود. نکته شایسته توجه اینکه، و عزم او تقویت می

ها و پیچیدگی روح انسان، الزم است در تشویق، اصول ویژگی
را رعایت کرد؛ در غیر این صورت، مشکالت و پیامدهای منفی 

                                                            
 الَی الشَّیْءِ  . الشَّوْقُ: نِزاعُ النَّفْسِ الَْیه1ِ

 . الشَّوْقُ: نِزاعُ النَّفْسِ 2

3. Oxford Learner's Dictionaries. 

آید. برخی از این اصول برای شخص؛ و حتی جامعه، به بار می
اند از: پرهیز از تبعیض، متناسب بودن تشویق با کار عبارت

شخص، هماهنگی تشویق با معیارهای اخالقی و دینی، اجرا 
مراتبی، انجام دادن در زمان مناسب و ای و سلسهکردن مرحله

(. تشویق دو وجه دارد. در حالت اول، 1387)حجتی،  غیره
 رازدوبهتشویق، ترغیب به لذت، مصلحت و کار خیر، 

ها، همراه با عمل درست و نیکو است. در شِق دوم، ناخالصی
های ناپسند است؛ البته، این، تشویق، ترغیب به دوری از لذت

رحمتی از جانب ذات اقدس الهی برای بندگان است 
(. تشویق، از طریق سفارش به اخالق نیکو و 1420)النحالوی، 

بهشت  پسندیده، وعده به رضایت خداوند سبحان و پاداش
گیرد. تمام این موارد، جزء کارهای درست و صورت می

 تعالی،سودبخش در دنیا و آخرت است؛ که ذات اقدس باری
دعوت کرده ها آن را به بندگان دستور داده و به انجامها آن

ترین نوع اطاعت و پذیرش ، این کارها، شایستهدرواقعاست. 
توانند المی می(. بر این اساس، حاکمان اس1422است )جبار، 

از طریق ایجاد شوق و رغبت؛ و نیز تقویت روحیه و 
، موجبات استفاده از تمام نیروها و استعدادهای نفساعتمادبه

، با درواقعافراد را در راه رشد و تعالی جامعه فراهم سازنند. 
استفاده از روش تشویق، در افراد برای در انجام وظایف 

 د.شان ایجاد انگیزه کنناجتماعی

السالم، نیز در دوران حکومت موالی متقیان امام علی علیه
کردند. خویش، در برخورد با والیان، از روش تشویق استفاده می

اسالمی در آن  و حکومتاین امر، دلیلی بر پیشرفت جامعه 
های دینی، اصل بر تشویق ، در آموزهروازاینبرهه تاریخی بود. 

مردم به کارهای نیکو،  ، تشویقطرفکیازاست. هدف اصلی، 
رسیدن به کمال و انجام کارهای خوب است. از طرف دیگر، 

آوردن به امور پسندیده و دوری برای روی نیمسئولتشویق 
(. بر این اساس، 1379کردن از کارهای ناپسند است )احسانی، 

عنوان حاکم جامعه السالم، بهامیرالمؤمنین امام علی علیه
درست اجتماعی، فرمانداران و  اسالمی، در جهت مدیریت

دادند )معارف، استانداران شایسته را مورد تشویق قرار می
السالم، در (. برای مثال، امامُ االَبرار حضرت علی علیه1383

4. The Act of Encouraging Somebody to do Something 
 العِلمُ . لِکُلِّ شَیٍء طَریقٌ و طَریقُ الجَنَّةِ 5
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پس از انتخاب »مورد انتخاب قاضی به مالک اشتر فرمودند: 
 قدر به اوهای او بیندیش؛ آنقاضی، هرچه بیشتر در قضاوت

یازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد؛ ببخش که ن
قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به مقام و منزلت آن ازنظر

« 1نفوذ او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد
(. همچنین، امام البَریّه حضرت علی 53البالغه، نامه )نهج
در جنگ جمل ها آن داکاریالسالم، از مردم کوفه به دلیل فعلیه

(. همچنین، آن امام همام 1386قدردانی کرد )معادیخواه، 
السالم یاد شهدای بصره و کارگزاران شهیدش را گرامی علیه
رد کیاد میها آن های نیکویداشت و از صفات و برجستگیمی

 (.1385)موسوی، 

اسالمی، به صور مختلف، گاه به شکل رفتاری  در حکومت
قرار گرفته است.  موردتوجهگفتاری، روش تشویق و گاه 

ها، قدرشناسی، ثناگویی و سپاسگزاری هایی از این تشویقنمونه
های ساعی به حق و شایسته، از اهل خیر و صالح؛ و انسان

السالم، بنا به اهمیت و ضرورت است. حضرت امام صادق علیه
ن یامور مسلم نیمسئولتشویق، در خطاب به فرمانروایان و 

بر فرمانروایان الزم است که همواره سه وظیفه را »فرمایند: می
فرد و جامعه انجام دهند؛ یکی آنکه، نیکوکاران را با  درباره

پاداش نیک تشویق کنند و از این راه میل درستکاری را در آنان 
بدکار را پاره نکنند و گناهش را  افزایش دهند؛ دیگر آنکه، پرده

ا از کرده خود پشیمان شود و از راه نادرست پنهان نگه دارند ت
 آمیز و منصفانه موجباتهای تفضلبازگردد؛ سوم آنکه، با روش

(. 1404)ابن شعبه، « 2همبستگی و الفت جامعه را فراهم سازند
، در راهنمایی و جامعه مسئولین، نقش رهبران و ازآنجاکه

دق اتشویق افراد، بسیار مؤثر و کارساز است، حضرت امام ص
بنابراین، در ؛ دانندالسالم، آنان را مسئول هدایت مردم میعلیه

این حدیث شریف، چگونگی برخورد صحیح و مناسب با افراِد 
دچار اشتباه و خطا و چگونگی تشویق آنان به کار نیک بیان 

 شده است.

رهنمودهای شارع مقدس و سیره عملی پیشوایان دین، 
(. 1387و تربیت است )حجتی، بهترین الگو و مسیر برای تعلیم 

                                                            
رِّ لسِّ. ثمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَابَْعثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاِء عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی ا1

فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ  ;انِالِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَُهمْ عََلى اسْتِعْمَالِ االْمَانَةِ، وَالرِّْفقِ بِالرَِّعیَّةِ. وَتَحَفَّظْ مِنَ االْعْوَ
 بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَة اجَْتمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ َأخْبَارُ عُیُونِکَ 

دُ  فِیهِ وَ تَََمُّةً. ثَلَاثَةٌ تَجِبُ عَلَى السُّلَْطانِ لِلْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ مُکَاَفأَةُ الْمُحْسِنِ بِالْإِحْسَاِن لِیَْزدَادُوا رَغْب2َ
 ءِ لِیَتُوبَ َو یَرْجِعَ عَنْ غَیِّهِ وَ تَأَلُّفُهُْم جَمِیعاً بِالْإِحْسَانِ وَ الْإِنَْصافِذُنُوبِ الْمُسِی

شده است که افراد خوب و بد  تأکیدهای دینی، بسیار در آموزه
طالب نباید مساوی باشند. برای مثال، امام االتقیاء علی ابن ابی

زد نیکوکاران و بدکاران ن»فرمایند: السالم به مالک اشتر میعلیه
ن در راشود، نیکوکاتو مساوی نباشند؛ زیرا، این کار باعث می

« 3رغبت شوند و بدکاران به بدکاری عادت کننداحسان کردن بی
دینی، در  یها(. بر این اساس، در آموزه53، نامه البالغهنهج)

ت. در واقع شده اس موردتوجهکنار اصل تشویق، اصل تنبیه نیز 
های کتاب هدایت و تربیت، جلوه ترینمهمعنوان قرآن کریم، به

های زیبای بهشت و جهنم، لب دوگانگیتشویق و تنبیه، در قا
، انگیز و خوفناکهای شوقتبشیر و انذار، پاداش و کیفر، وعده

، هدف از تبشیر، درواقع(. 1399کار رفته است )مطهری، به
دلگرم کردن و برانگیختن افراد به انجام اعمال خیر است؛ و 

ن تداش بر حذرنسبت به عذاب الهی و  خطراعالممنظور از انذار، 
(. در آیات الهی قرآن 1385از کارهای زشت است )حسینی، 

ا ب« بشارت»و « انذار»یا « بشیر»و « نذیر»کریم، جدا از اینکه، 
عمل آمده است که گاهی  هم ذکر شده است؛ حتی، این دقت به

. 4سوره بقره 119مقدم شده است، مثل آیه « انذار»بر « بشارت»
مقدم شده است؛ مثل « شارتب»بر « انذار»عکس، گاهی، نیز به

دهد که اعتدال میان . این امر نشان می5سوره اعراف 188آیه 
(. بر این 1400این دو باید کامالً رعایت گردد )مکارم شیرازی، 

ها و السالم، در خطبهمبنا، امام االولیاء حضرت علی علیه
عنوان مکمل روش تشویق، از روش تنبیه، نیز های خود، بهنامه

هدایت مردم به راه حق استفاده کرده است. این امام همام، برای 
کرد، برای واداشتن به کارگزاران حکومت اسالمی سفارش می

زیردستان به کوشش اجتماعی، در کنار روش تشویق، از روش 
(. امام الصّالِحین 1398آبادی، تنبیه نیز استفاده کنند )حاجی ده

پاداش و کیفر خدا  السالم، در مورد فلسفهحضرت علی علیه
همانا، خداوند پاداش را بر اطاعت و کیفر را بر »فرماید: می

 ی. وَالَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنِْزلَة َسوَاء، فَإِنَّ فِی ذَلَِک تَزْهِیداً الِهْلِ االْحْسَانِ ف3ِ
 ، وَتَدْرِیباً الِهْلِ االْسَاءَةِ عَلَى االْسَاَءةِ االْحْسَانِ

 . إِنََّا أَرْسَلْنَاکَ بِالَْحقَِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا4

 اِنْ أَنَا إِلََّا نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لَِقوْمٍ یُؤْمِنُونَ  .5
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هشت ب یسوبهنافرمانی قرار داد؛ تا بندگان را از عذاب برهاند و 
 (.368، حکمت البالغهنهج« )1رهنمون سازد

کارگیری روش تشویق، های دینی، مقصود از بهدر آموزه
لمتّقین حضرت علی تربیت و هدایت انسان است. امام ا

اسالم، در بیانی زیبا و شیوا، نقش تربیتی و اصالحی روش علیه
یکان اصالح کردن ن»فرمایند: تشویق و تنبیه توجه داشته و می

هاست و اصالح کردن بدکاران با تأدیب با گرامی داشتن آن
، روش تشویق و تنبیه دو درواقع(. 1381)اربلی، « 2)تنبیه( آنان

تی هستند؛ این دو روش تربیتی، مورد تأیید عقل اصل مهم تربی
 هالسالم نیز ببوده و دین مقدس اسالم و ائمه معصومین علیهم

 ، در تعلیم و تربیت، روشطورکلیبهاند. توجه ویژه داشتهها آن
های تشویق و تنبیه یا پاداش و کیفر، یکی از عوامل و محرک

 همیت اینکه، اولویت، نکته حائز احالبااینشوند. مهم تلقی می
منزله با تشویق است. در حقیقت، تنبیه، امری عرضی؛ و به

(. خداوند سبحان در قرآن 1378حل است )حجتی، آخرین راه
ند: فرمایاهلل علیه و آله میکریم، خطاب به حضرت محمد صلی

دهنده و هشداردهنده فرستادیم؛ همانا، ما تو را به حق بشارت»
« 3ای داشتنبود مگر اینکه انذارکنندههیچ امتی در گذشته 

(. خداوند سبحان، در آیات قبل از این آیه، 24)سوره فاطر، آیه 
کند که همچون مردگان و نابینایان هستند؛ به افرادی اشاره می

السالم در آنان کمترین اثری ندارد. به دنبال و سخنان انبیاء علیهم
له را اهلل علیه و آبر صلیای اینکه حضرت پیامآیه، بر ر اینآن، د

ای خویش را به گوش آنان خواهد، نددلداری دهد، از ایشان می
برساند، به پاداش الهی بشارت دهد و از کیفرهای پروردگار 

(. تدبر در این آیه؛ و توجه به 1400بترساند )مکارم شیرازی، 
تفسیر آن، اهمیت بشارت و انذار را در انجام رسالت حضرت 

عنوان معلم بشریت مشخص اهلل علیه و آله بهمحمد صلی
آله  اهلل علیه وکند. ذات اقدس الهی، به حضرت پیامبر صلیمی
 کار یا دچار اشتباه، ابتدا، از بشارتفرمایند، در مقابل افراد کممی

و تشویق استفاده کند؛ سپس، آنان را از کیفر و عذاب بترساند. 
داف یابی به اهجهت دستاندیشمندان تعلیم و تربیت، نیز در 

زم های دینی، التعلیم و تربیت، به تأسی از قرآن مجید و آموزه
است، از هر دو ابزار، یعنی؛ روش تشویق و روش تنبیه، بهره 

شود، گونه که در این آیه مشاهده میجویند. ولیکن، همان

                                                            
 صِیَتِهِ، ذِیَادًَة لِعِبَادِهِ عَْن نِقْمَتِهِ، وَ. إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَضََع الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَ الْعَِقابَ عَلَى مَع1ْ

 حِیَاشَةً لَهُْم إِلَى َجنَّتِهِ

بشارت بر انذار اولویت دارد. به دیگر سخن، در فرایند تعلیم و 
در مسیر رشد و کمال، ابتدا، باید از روش تشویق و  تربیت؛ و

ستفاده نیامد، ا به دستبشارت استفاده کرد. اگر، نتیجه مطلوب 
 های تنبیهی و کیفری مجاز است.از روش

نظر به اینکه، روح الهی در انسان دمیده شده و ظرفیت 
رسیدن به کمال در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است؛ و با 

ه اینکه، استعدادهای الهی در سایه تربیت صحیح به بار عنایت ب
نشیند؛ شناخت اصول تربیت، در جهت شکوفاسازی می

های انسانی، از اهمیت و ضرورت استعدادهای سرمایه
برخوردار است. در این راستا، بررسی تحلیلی روش تشویق، 

 تأکیداست.  یضرورعنوان اصل مهم تعلیم و تربیت، به
ار مراتبی بشارت و انذنی، نیز بر کاربست سلسلههای دیآموزه

ها، ضرورت این )ابتدا، تشویق؛ سپس، تنبیه( برای هدایت انسان
 کند.پژوهش را مضاعف می

تر از روش که اشاره شد، روش تشویق، اثربخش طورهمان
های شغلی و سازمانی، نیز ، در محیططورکلیبهتنبیه است. 

(. 1385بیه و کیفر است )حسینی، تشویق و پاداش مؤثرتر از تن
تشویق، فرد به انجام کارهای  از طریق یادارهای در سازمان

مطلوب برانگیخته شده و عملکرد وی در مسیر درست هدایت 
ود. ش، اجرای مدیریت کارآمد و مؤثر فراهم میدرنتیجهشود؛ می

ق، موقع روش تشویبردن به به کارکارگزار حکومت اسالمی، با 
دارد. ای مؤثری در راستای تعالی اهداف سازمانی برمیهگام

رگذار بخش و تأثیروش تشویق، برانگیزاننده، نیرودهنده، انرژی
 شدهفعالبنابراین، از طریق روش تشویق، جامعه، پویا و ؛ است

 گیریآید. به همین نحو، عدم بهرهارگانیک درمی به حرکتو 
ود. شاجتماعی می از روش تشویق، موجب ایستایی سازمانی و

حال، اگر، روش تشویق مؤثر نیفتاد، استفاده از روش تنبیه مجاز 
خاطر، در قرآن مجید، تشویق و تنبیه در کنار  نیبه هماست. 

هم ذکرشده است. با توجه به تأثیرگذاری روش تشویق در 
شی طور خاص، اثربخفرایند تعلیم و تربیت، در این پژوهش، به

جامعه اسالمی از منظر  کارگزارانربیت روش تشویق در نظام ت
بوده است. بر این اساس،  موردتوجههای دینی اسالم آموزه
های دینی اسالم پژوهش عبارت است از: دیدگاه آموزه مسئله

 نسبت به روش تشویق در فرایند تربیت و هدایت چیست؟

 . استِصْالحُ األخیارِ بإکْرامِهِمْ، واألشرارِ بتأدیبِهِمْ 2

 . إِنََّا أَرْسَلْنَاکَ بِالَْحقَِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَإِنْ مِنْ ُأمََّةٍ إِلََّا خأل فِیهَا نَذِیرٌ 3
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ارائه الگویی برای نظام تربیت »هدف کلی پژوهش، 
روش تشویق بر اساس  بر یمبتنسالمی کارگزاران در جامعه ا

 یجابهمنظور تحقق این هدف، بود. به «های دینی اسالمآموزه
ی، گرایتجربه ازنظرهایی طرح شد. چراکه ارائه فرضیه، سؤال

 مورداستفادهتر از روش بررسی سؤال پژوهش بسی مهم
دهنده زیربنای روش است بینی تشکیلگر یا جهانپژوهش
(. بر همین اساس در پژوهش 1397همکاران،  زاده و)مجتبی

 های زیر بود:گویی به سؤالحاضر هدف پاسخ

در جامعه  کارگزارانهای دینی، نظام تربیت از دیدگاه آموزه -
ستقیم، از طور مبر تشویق، بهاسالمی، بر اساس روش تربیتی مبتنی

 چه عاملی متأثر است؟

در جامعه  گزارانکارهای دینی، نظام تربیت از دیدگاه آموزه -
له چه بر تشویق، از طریق مداخاسالمی، بر اساس روش تربیتی مبتنی

 شود؟عواملی تسهیل می

های دینی، چه عواملی بستر رویدادهای مربوط از دیدگاه آموزه -
 آورد؟به نظام تربیت کارگزاران جامعه اسالمی را به وجود می

در جامعه  انکارگزارهای دینی، نظام تربیت از دیدگاه آموزه -
تعامل  بر تشویق، با چه عواملیاسالمی، بر اساس روش تربیتی مبتنی

 دارد؟

در جامعه  کارگزارانهای دینی، نظام تربیت از دیدگاه آموزه -
 دهایی دارد؟پیام چهبر تشویق، اسالمی، بر اساس روش تربیتی مبتنی

 های دینی، الگوی نظام تربیت کارگزاران جامعهاز دیدگاه آموزه -
 بر روش تشویق چیست؟اسالمی مبتنی

بر در پژوهش حاضر، با اثبات اثربخشی روش تربیتی مبتنی
ن اصل افزوده ایتشویق، بینش نوینی در راستای دارا بودن ارزش

واند تآمد که می به دست کارگزارانتربیتی در نظام تربیت 
 نهیشیپموجب تعالی جامعه اسالمی شود. با توجه به مبانی و 

 است: 1شکل  صورتبه، چارچوب مفهومی پژوهش نظری

                                                            
1.Qualitative Content Analysis 
2. grounded theory 
3. Re-Test Reliability 

 .1شکل 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 

 روش

روش گردآوری  ازنظرهدف، کاربردی؛  ازنظرپژوهش حاضر 
ها، کیفی بود. بر این ماهیت داده ازنظرها، توصیفی؛ و داده

های ، آموزه1اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی
ویق شناسایی و استخراج شد. سپس، دینی مرتبط با روش تش

تا زمان  2ایشده از طریق نظریه زمینههای دینی استخراجآموزه
ای و رسیدن به اشباع نظری، طی سه فرایند ظهور الگوی زمینه

کدگذاری باز )کدگذاری اولیه و کدگذاری ثانویه یا متمرکز(، 
کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی مورد تحلیل قرار 

 گرفت.

های کیفی، از روش پایایی رای اطمینان از اعتبار یافتهب
استفاده  4و پایایی توافق موضوعی بین دو کدگذار 3بازآزمون

(. در پژوهش حاضر، برای 1400شد )فاضلی و همکاران، 
ار، شده، دو بهای دینی کدگذاریمحاسبه پایایی بازآزمون، آموزه

منظور بهروزه کدگذاری شدند. همچنین،  10در یک دوره 
شده با روش توافق موضوعی محاسبه پایایی کدگذاری انجام

ه که آشنا ب بین دو کدگذار، از یک نفر متخصص علوم قرآنی
 به کدگذاری گریبار دتحلیل کیفی بود، درخواست شد تا 

 شده اقدام کند.اطالعات استخراج

برای محاسبه ضریب توافق بین کدگذارها، با استفاده از  
اقدام  5به محاسبه ضریب کاپای کوهن 24نسخه  SPSS افزارنرم

، نتایج پایایی بازآزمون و پایایی توافق 1شد. در جدول 
موضوعی بین دو کدگذار ارائه شده است. با توجه به اینکه، 

، خوب؛ و 60/0-74/0، عالی؛ بین 74/0ضریب کاپای باالتر از 

4. Inter coder reliability (ICR) 
5.Cohen’s kappa coefficient 

روش 

 تشویق

 تعالی

جامعه  

اسالمی

 الگوی 

 تربیت کارگزاران
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(، در 1399، ضعیف است )نعمتی و همکاران، 60/0از  ترنییپا
، 75/0و  79/0این پژوهش، ضریب کاپای ضریب پایایی 

 اطمینان مطلوب داد، بین میان متخصصان توافق نظر وجود دارد.

 .1جدول 

 نتایج پایایی بازآزمون و پایایی توافق موضوعی بین دو کدگذار

 ضریب پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کدها روش

 79/0 6 35 41 پایایی بازآزمون

 75/0 5 36 41 پایایی توافق موضوعی بین دو کدگذار

 هایافته

 های دینیابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه
مرتبط با روش تشویق شناسایی و استخراج شد. سپس، از طریق 

، باز کدگذاریای، کار تحلیل آغاز شد. در مرحله نظریه زمینه

بازخوانی شد و با مراجعه به تفاسیر  ارب نیچندهای دینی آموزه
فاهیم های دینی، ماهلل مجید و سایر کتب معتبر آموزهمعتبر کالم

مقوله عمده  41اولیه، استخراج شد. در مرحله کدگذاری باز، 
، مفاهیم کدگذاری شده در مرحله 2به دست آمد. در جدول 

 کدگذاری باز ارائه شده است.

 .2جدول 

 ده در مرحله کدگذاری بازمفاهیم کدگذاری ش

 مفهوم ترجمه آیه و حدیث مأخذ

 1.خدا رسوالن را فرستاد که )نیکوکاران را( بشارت دهند و )بدان را( بترسانند 213بقره، 
دهنده و بشارت

 دهندهبیم

 25بقره، 
نهرها در آن جاری هایی است که مژده ده کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند که جایگاه آنان باغ

 2.است
 رسالت

 38مائده، 
دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح 

 3.خلق داناست
 ارسال رسل

 97مریم، 
 ت دهی و معاندان لجوجتردید به زبان تو سهل و آسان کردیم تا به آن اهل تقوا را بشارما حقایق این قرآن را بی

 4.را بترسانی
 دهندهبیم

 سابقه تاریخی 5.ایداید و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کردهاگر نیکی و احسان کردید به خود کرده 7اسراء، 

 7ابراهیم، 
نید ان کافزایم و اگر کفرآرید بر نعمت شما می جایبهخدا اعالم فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت  کهیوقت

 6.عذاب من بسیار سخت است

زبان آسان و 
 سهل

 7محمد، 
 قدمثابتای اهل ایمان، شما اگر خدا را یاری کنید )یعنی دین و پیغمبر خدا را( خدا هم شما را یاری کند و 

 7.گرداند
 اخالق نیک

 11حدید، 
فقیران کند( تا خدا بر او و صدقه دهد و احسان به  الحسنهقرضآن کیست که به خدا قرض نیکو دهد )یعنی 

 ؟8چندین برابر گرداند و او را پاداشی با لطف و کرامت باشد
 پند و اندرز

 بخشیآگاهی 9.کسانی که )در قیامت( کار نیکو آورند پاداش بهتر از آن یابند و در آن روز از هول و هراس ایمن باشند 89نمل، 

                                                            
 فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ... .1

 َجنََّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اْلأَنْهَارُ . وَبَشَِّرِ الََّذِینَ آَمنُوا وَعَِملُوا الصََّالِحَاتِ أَنََّ لَُهمْ 2

 وَالسََّارِقُ وَالسََّارِقَةُ فَاقَْطعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللََّهِ وَاللََّهُ َعزِیزٌ حَکِیمٌ .3

 قَوْمًا لُدًَّا فَإِنََّمَا یَسََّرْنَاهُ بِلِسَانَِک لُِتبَشَِّرَ بِهِ الُْمتََّقِینَ وَتُنْذِرَ بِهِ .4

 . إِنْ أَحْسَنُْتمْ أَحَْسنْتُْم لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا5

 وَإِذْ تَأَذََّنَ رَبَُّکُمْ لَئِنْ َشکَرْتُمْ لَأَزِیدَنََّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنََّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ  .6

 هَ یَنْصُرْکُْم وَیُثَبَِّتْ أَقْدَامَکُمْ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللََّ .7

 . مَنْ ذَا الََّذِی یُقْرِضُ الَلَّهَ قَرْضًا َحسَنًا فَیُضَاعِفَهُ َلهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ 8

 . مَنْ جَاءَ بِالَْحسَنَةِ فَلَهُ خَْیرٌ مِنْهَا وَهُْم مِنْ فَزَعٍ یَوْمَِئذٍ آمِنُونَ 9
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 75طه، 
ترین درجات بهشتی هم عالیها آن ال صالح بر او وارد شود اجرو هر کس به خدای خود مؤمن باشد و با اعم

 1.است

بشارت بر 
 مؤمنان

 2.او در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد* 7و  6قارعه، 
دوری همیشگی 

 از اندوه

 97نحل، 
آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد  جایبهایمان به خدا  شرطبههر کس از مرد و زن کار نیکی 

 3.کنیمکردند به آنان عطا میگردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که میمی
 لطف الهی

و  40نازعات، 
41 

 رگفضل بز 4.و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسید و از هوای نفس دوری جست* همانا بهشت منزلگاه اوست

 45احزاب، 
ای پیامبر )گرامی( ما تو را به رسالت فرستادیم تا )بر نیک و بد خلق( گواه باشی و )خوبان را به رحمت الهی( 

 مژده دهی و )بدان را از عذاب خدا( بترسانی.
 کیفر اعمال

 48 انعام،
رگز آورد و کار شایسته کرد ه و ما پیغمبران را جز برای آنکه مژده دهند و بترسانند نفرستادیم، پس هر کس ایمان

 5.بر آنان بیمی نیست و ابداً اندوهگین نخواهند بود

مجازات 
 دردناک

 8فتح، 
ما شخص تو را به عالم فرستادیم که شاهد )نیک و بد امت( باشی و )خلق را به لطف و رحمت حق( بشارت 

 6.دهی و )از قهر و عذاب او( بترسانی
 مصلحت جامعه

 18فتح، 

منانی که زیر درخت )معهود حدیبیّه( با تو بیعت کردند به حقیقت خشنود گشت و از وفا و خلوص خدا از مؤ
آگاه بود که وقار و اطمینان کامل بر ایشان نازل فرمود و به فتحی نزدیک )که فتح خیبر بود( پاداش ها آن قلبی
 7.داد

 ضرورت انذار

 8.روی خندان و دل شادمان عطا نمودها آن وظ داشت و بهخدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محف 11انسان، 
قبح عقاب بال 

 بیان

 21احزاب، 
البته شما را به رسول خدا )چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو( اقتدایی نیکوست، 

 9.که به )ثواب( خدا و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند کسآنبرای 
 دالت الهیع

 25بقره، 
است که نهرها در آن جاری  ییهاباغو مژده ده کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند که جایگاه آنان 

 10.است
 بیعت

 انفاق 11.و ایشان را عذابی سخت خواهد بود ایشان پرده افتاده یهاچشمو بر  ایشان یهاگوشو  هادلخدا مهر نهاد بر  7بقره، 

 112عمران،  آل

 آنان ؛ وکه یافت شوند، مگر به دین خدا و عهد مسلمین درآیند هرکجاها محکوم به ذّلت و خواری هستند به آن
که به آیات خدا کافر شده و پیغمبران حق را به  روازاینپیوسته مستحق خشم خدا و اسیر بدبختی و ذلّت شدند 

 12.بودها آن انی و ستمگری همیشهبه خاطر نافرم هاینابکارو این  کشتندناحق می

 قلب سلیم

 5تا  1مسد، 
 روشعلهوارد آتش  یزودبهدوا نکرد* آورده بود، دردی از او به دستبریده باد دو دست ابی لهب*مال او و آنچه 

 13.*با زنش که بارکش هیزم است*و طنابی تافته از لیف خرما به گردن داردشودیم
 نیکی و بدی

                                                            
 دْ عَِملَ الصََّالِحَاتِ فَأُولَئِکَ َلهُمُ الدََّرَجَاتُ الْعُلَى. وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا ق1َ

 . فَأَمََّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُُه* فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ 2

 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ َما کَانُوا یَعْمَلُونَ  . مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ َذکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُْؤمِنٌ َفلَنُحْیِیَنََّهُ حَیَاًة طَیَِّبَةً وَلَنَْجِزیَنََّهُم3ْ

 . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى*فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَِی الْمَأْوَى4

 هِْم وَلَا هُْم یَحْزَنُونَوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ ِإلََّا مُبَشَِّرِینَ وَُمنْذِرِینَ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عََلیْ .5

 . إِنََّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَُمبَشَِّرًا وَنَذِیرًا6

 رِیبًاسََّکِینَةَ عَلَْیهِمْ وَأَثَابَهُْم فَتْحًا قَ. لَقَدْ رَضِیَ اللََّهُ عَنِ الْمُْؤمِنِینَ إِْذ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشََّجَرَِة فَعَلِمَ مَا فِی ُقلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ال7

 ِلکَ الْیَوْمِ َولَقََّاهُمْ نَضْرًَة وَسُرُورًاٰ . فَوَقَاهُُم اللََّهُ شَرََّ ذ8َ

  کَثِیرًا. لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللََّهِ ُأسْوَةٌ حََسنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللََّهَ وَالْیَوَْم اْلآخِرَ وَذَکَرَ اللََّه9َ

 عَمُِلوا الصََّالِحَاتِ أَنََّ لَُهمْ جََنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَْنهَارُوَبَشَِّرِ الََّذِینَ آمَنُوا وَ 10

 أَبْصَارِهِمْ غِشَاَوةٌ وَلَهُمْ عََذابٌ عَظِیمٌ  ٰ وَعَلَى ٰ سَمْعِهِمْ  ٰ قُلُوبِِهمْ وَعَلَى ٰ . خَتَمَ اللََُّه عَلَى11

مَا َعصَوْا نََّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللََّهِ وَیَقْتُلُونَ الْأَنْبَِیاءَ بََِیْرِ حَقٍَّ ذَلِکَ بِا بِحَْبلٍ مِنَ اللََّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الَنَّاسِ وَبَاءُوا بََِضَبٍ مِنَ اللََّهِ وَُضِربَتْ عَلَیْهِمُ الَْمسْکَنَةُ ذَِلکَ بِأَ. ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذَِّلََّةُ أَْینَ مَا ثُقِفُوا إِل12ََّ
 ونَ وَکَانُوا یَعْتَدُ

 جیدِها َحبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  ناراً ذاتَ لَهَبٍ*وَ امَْرأَتُهُ حَمَّاَلةَ الْحَطَبِ*فی َعْنهُ ماُلهُ َو ما کَسَبَ*سَیَصْلی لَهَبٍ وَ َتبَّ*ما أَغْنی تَبَّتْ یَدا أَبی 13
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 77آل عمران، 

)از ها آن ای نیست و خدا بان که عهد خدا و سوگند خدا را به بهایی اندک بفروشند اینان را در آخرت بهرهآنا
ا و آنان ر شان نگرداندها ننگرد و )از پلیدی گناه( پاکیزهخشم( سخن نگوید و در قیامت )به نظر رحمت( بدان

 1.عذابی دردناک خواهد بود

 شکر نعمت

 7حدید، 
شما را در آن وارث گذشتگان گردانید )به راه خدا( انفاق  ازآنچهن( به خدا و رسول او ایمان آرید و )اال ای بندگا

 2.کنید، پس بر آنان که از شما ایمان آوردند و انفاق کردند پاداش بزرگ )بهشت ابد( خواهد بود
 یاری دین

 قرض نیکو 3.یسازآگاهشود به اهوال آن روز هراسان می تو را جز این نباشد که اهل ایمان را هر کس از یاد آن روز 45نازعات، 

 70یس، 
دل است )به آیاتش پند دهد و از خدا و قیامت( بترساند و بر کافران )نیز به اتمام حجت( وعده تا هر که را زنده

 4.عذاب حتم و الزم گردد
 عهد و پیمان

 22رعد، 
نصیبشان کردیم پنهان و آشکار  ازآنچهدارند و به پا می گیرند و نمازو هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می

 5.کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یابندمردم نیکی می یهایبدکنند و در عوض انفاق می
 امنیت روانی

 6![ را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیمما او ]= ابراهیم 101صافات، 
مقام واالی 

 بهشتی

 آسایش 7.و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است 47احزاب، 

 سعادت 8!هاستآنبه منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار  38نساء، 

 بهشت 9!و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده 3توبه، 

 10.بیم داد« احقاف»قومش را در سرزمین  )سرگذشت هود( برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که 21احقاف، 
رهایی از شر و 

 شادمانی

 11.نفرستادیم هالک نکردیمها آن بر حجتاتمامو ما اهل هیچ دیاری را تا رسوالنی به هدایت و  208شعراء، 
های نعمت
 بهشتی

 37فاطر، 

به  گذشته برخالفاب( بیرون آور تا پروردگار، ما را )از این عذ یاو آن کفّار در آتش دوزخ فریاد و ناله کنند که
عمر ندادیم که هر که اهل تذکر و پند شنیدن است در  یااندازهبهاعمال نیک بپردازیم. )خطاب شود( آیا شما را 

این مدت متذکر شود )و به توبه پردازد(؟ و آیا بیم دهندگان بر شما نیامدند؟ پس )امروز( عذاب دوزخ را بچشید 
 12.نخواهد بود یادهندهنجاتیار و  که ستمکاران را هیچ

 عذاب سخت

 ذلّت و خواری 13.در آن پند و اندرز آدمیان است آیات خداست* نیتربزرگکه این )آیات قرآن( یکی از  36و  35مدثر، 

 هالکت «14!دهنده آشکاری هستمای مردم! من برای شما بیم»بگو:  22حج، 

 رضایت الهی 15!ای داشته استذار فرستادیم؛ و هر امّتی در گذشته انذارکنندهبرای بشارت و ان حقبهما تو را  24فاطر، 

                                                            
 یهِمْ وَلَهُْم َعذَابٌ أَلِیمٌ ئِکَ لَا خَلَاقَ لَُهمْ ِفی الْآخِرَِة وَلَا یُکَلَِّمُهُمُ اللََّهُ وَلَا یَنْظُرُ ِإلَیْهِمْ یَوْمَ الِْقیَامَةِ وَلَا یُزَکَِّٰ ولَ. إِنََّ الََّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُ 1

 ینَ آمَنُوا ِمنْکُمْ وَأَنْفَقُوا لَُهمْ أَجٌْر کَبِیرٌ فَالََّذِ ٰ . آمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ َوأَنْفِقُوا مِمََّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ 2

 . إِنََّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَْخشَاهَا3

 . لِیُنْذِرَ مَْن کَانَ حَیًَّا وَیَِحقََّ الْقَوُْل عَلَى الْکَافِرِین4َ

 ئِکَ لَُهمْ عُقْبَى الدََّارِ ٰ قُوا مِمََّا رَزَْقنَاهُمْ سِرًَّا وَعَلَانِیَةً وَیَدْرَءُونَ بِالْحََسنَةِ السََّیَِّئََة أُولَ. وَالََّذِینَ صَبَرُوا ابْتََِاَء وَجْهِ رَبَِّهِمْ وَأَقَاُموا الصََّلَاةَ وَأَنْف5َ

 . فَبَشََّرْنَاُه بَُِلَامٍ حَلِیم6

 . وَبَشَِّرِ الْمُْؤمِنِینَ بِأَنََّ لَهُْم مِنَ اللََّهِ فَضْلًا کَبِیًرا7

 بِأَنََّ لَهُْم عَذَابًا أَِلیمًا . بَشَِّرِ الْمُنَافِقِین8َ

 . وَبَشَِّرِ الََّذِینَ کَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 9

 . وَاذْکُرْ أَخَا َعادٍ ِإذْ أَنْذََر قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ 10

 وَمَا أَهْلَکْنَا مِنْ قَرْیَةٍ إِلََّا لَهَا ُمنْذِرُونَ .11

 أَوَلَْم نُعَمَِّرْکُمْ مَا یَتَذَکََّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکََّرَ وَجَاءَکُُم النََّذِیرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظََّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ  ٰ ا نَعْمَلْ صَالًِحا غَیْرَ الََّذِی کُنََّا نَعْمَلُ ها رَبََّنَا أَخْرِجْنَ. وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فی12

 . إِنََّها لَإِحْدَى الْکُبَرِ*نَذِیراً لِلْبَشَرِ 13

 اُس إِنََّمَا أََنا لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ . قُلْ یَا أَیَُّهَا الن14ََّ

 . إِنََّا أَرْسَلْنَاکَ بِالَْحقَِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَإِنْ مِنْ ُأمََّةٍ إِلََّا خأل فِیهَا نَذِیرٌ 15
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 مفهوم ترجمه آیه و حدیث مأخذ

من ال یحضره 
، ص 4الفقیه، ج

12 

 500و بوی بهشت را که از راه  کندمی را تباههرکس به کارگری درمورد دستمزدش ستم کند، خداوند عمل او 
 1.گرداندشود، بر او حرام میسال استشمام می

 ستم به کارگر

 ستدرکم
، 14الوسائل، ج 

 29ص 

 اعطای دستمزد 2.دستمزد کارگر را قبل از آنکه عرقش خشک شود بپردازید

البالغه، نهج
 177حکمت 

 تشویق نیکوکار 3.دادن و تشویق نیکوکار، شخص بدکار و فاسد را از بدی و فساد باز داریدبا پاداش

ز ها تمرکدر مرحله کدگذاری محوری، روی ماهیت مقوله
ها ، مقایسه مستمر مقولهدرواقعکشف شد. ها آن و ارتباط بین

ای، چگونه، چقدر، و طراحی ریزسؤاالتی، مانند چرا، چه پدیده
 ای، توسط چه کسی، به کشف ارتباط بینکجا، کی، با چه نتیجه

ای های هستهها کمک کرد. به این طریق، شالوده مقولهمقوله
به ای مقوله هسته 6حوری، شکل گرفت. در مرحله کدگذاری م

 آمد. دست

، ای، بار دیگرهای هستهدر مرحله کدگذاری گزینشی، مقوله
های شرایطی، تعاملی/راهبردی مجدداً ترکیب و برحسب ویژگی

ه قلب ک ای نهاییبندی شد. همچنین، مقوله هستهو پیامدی طبقه
الگوی پارادایمی است و سایر مقوالت حول محور آن 

انتخاب شد. در  «آفرینتربیت تحول»با عنوان چرخند، می
شده به تفکیک ابعاد های عمده از نو کدگذاری، مقوله3جدول 

 شرایطی، تعاملی/راهبردی و پیامدی ارائه شده است.

 .3جدول 

 شده به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی/راهبردی و پیامدیهای عمده مجدداً کدگذاریمقوله

 نوع مقوله های عمده نهاییمقوله مدههای عمقوله منبع کدها

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری کدگذاری باز 

 24؛ فاطر، 22؛ حج، 8؛ فتح، 45؛ احزاب، 213بقره، 
دهنده؛ رسالت؛ ارسال رسل؛ دهنده و بیمبشارت

 دهنده؛ سابقه تاریخی؛بیم
 علی-شرایطی گرارهبری تحول

 گذاررهبری هدف زبان آسان و سهل؛ اخالق نیک؛ پند و اندرز 36و  35؛ مدثر، 21؛ احزاب، 97مریم، 
-شرایطی
 گرمداخله

؛ 101؛ صافات، 48؛ انعام، 25؛ بقره، 45نازعات، 
 3؛ توبه، 38؛ نساء، 47احزاب، 

بخشی؛ بشارت بر مؤمنان؛ دوری همیشگی از آگاهی
اندوه؛ لطف الهی؛ فضل بزرگ؛ کیفر اعمال؛ مجازات 

 دردناک

 ایزمینه-شرایطی افزارهبری بصیرت

 37؛ فاطر، 208؛ شعراء، 21؛ احقاف، 38مائده، 
مصلحت جامعه؛ ضرورت انذار؛ قبح عقاب بال بیان؛ 

 عدالت الهی

بر رهبری مبتنی
 اجتماعی مصلحت

 ایزمینه-شرایطی

؛ 7؛ ابراهیم، 7؛ اسراء، 70؛ یس، 7؛ حدید، 18فتح، 
 77؛ آل عمران، 11، دیحد 7محمد، 

اق؛ قلب سلیم؛ نیکی و بدی؛ شکر نعمت؛ بیعت؛ انف
ستم به کارگر؛  یاری دین؛ قرض نیکو؛ عهد و پیمان؛

 اعطای دستمزد؛ تشویق نیکوکار

 تعاملی/راهبردی بخشرهبری انگیزه

؛ نازعات، 97؛ نحل، 7و  6؛ قارعه، 75؛ طه، 89نمل، 
؛ آل عمران، 7؛ بقره، 25؛ بقره، 11؛ انسان، 41و  40

 22؛ رعد، 5تا  1؛ مسد، 112

امنیت روانی؛ مقام واالی بهشتی؛ آسایش؛ سعادت؛ 
های بهشتی؛ بهشت؛ رهایی از شر و شادمانی؛ نعمت

 عذاب سخت؛

 پیامدی رهبری دوراندیش

                                                            
 حَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَِسیرَةِ خَْمسِمِائَةِ عَامَأحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرََّم َعلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِی أَجِیراً أَجْرَهُ ظَلَمَ . مَن1ْ

 قَبَْل َأنْ یَجِفَّ عَرَقُه . أَعْطِ الْأَجِیرَ حَقَّه2ُ

 . اُزْجُرِ الْمُسِیءَ ِبثَوَابِ اْلمُحْسِن3ِ
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 نوع مقوله های عمده نهاییمقوله مدههای عمقوله منبع کدها

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری کدگذاری باز 

 ذلّت و خواری؛ هالکت؛ رضایت الهی

 .2شکل 

 آفرینای تربیت تحولالگوی پاردایمی زمینه 

 
 

هشی، در قالب های پژو، در جهت پاسخ به سؤال2در شکل 
ای، به این امر توجه شده که، نظام تربیت یک الگوی زمینه

کارگزاران جامعه اسالمی از چه عواملی متأثر است؟؛ با چه 
عواملی تعامل دارد؟، در این تعامل از چه راهبردهایی استفاده 

 کند؟؛ و نیز، پیامدهای این تعامل چیست؟می

، نظام تربیت گر آن استای، بیانالگوی نهایی زمینه
کارگزاران جامعه اسالمی تحت تأثیر شرایط علی، شرایط 

ای است. شرایط علی، مجموعه گر و شرایط زمینهمداخله
طور مستقیم روی پدیده نظام تربیت عواملی است که به

گذارند. در این پژوهش، شرایط کارگزاران جامعه اسالمی اثر می
ین عامل، وقایع، دالیل گرا. ااست از: رهبری تحول علی عبارت

و متغیرهایی هستند که گسترش پدیده نظام تربیت کارگزاران 
 به دیگر سخن، برای تربیت کنند.بینی میجامعه اسالمی را پیش

گرا الزم کارگزاران در جامعه اسالمی، وجود رهبران تحول
م و در صورت عد ، ابتدا از طریق تبشیرهاآناست؛ تا از طریق 

شرایط  وش تشویق، از روش انذار استفاده کنند.بخشی رنتیجه

ساختاری است که مداخله سایر عوامل را  گر، شرایطمداخله
گر، مداخله کند. در این پژوهش، شرایطآسان یا سخت می

، برای رسیدن به گریدانیببه گذار.است از: رهبری هدف عبارت
 ی چونهدف تربیت کارگزاران در جامعه اسالمی، نیاز به ابزار

است. عالوه بر  زبان آسان و سهل، اخالق نیک و پند و اندرز
ها یا ای از مفاهیم، طبقهای، مجموعهاین، شرایط زمینه

متغیرهایی است که بستر رویدادهای مربوط به نظام تربیت 
رهبری  آورد.کارگزاران جامعه اسالمی را به وجود می

ی در ذیل شرایط اجتماع بر مصلحتافزا و رهبری مبتنیبصیرت
، برای تربیت کارگزاران گریدعبارتبهای قرار دارند. زمینه

به ایجاد بینش پرداخت؛ ها آن جامعه اسالمی، الزم است در
ای که کارگزاران، مصالح جامعه را درک کرده و از روش گونهبه

 درستی استفاده کنند. همچنین، اصل قبح عقاب بالتشویق به
 یژه قرار دهند.و موردتوجهبیان را 

هر سه شرایط مزبور، روی پدیده نظام تربیت کارگزاران 
گذارند. کارکرد آفرین( تأثیر میجامعه اسالمی )تربیت تحول

 :ایزمینه شرایط

 افزابصیرت رهبری

 مصلحت برمبتنی رهبری

 :راهبردهاتعامالت/

 بخشانگیزه رهبری

 :علی شرایط

 گراتحول رهبری
 :محوری مقوله

 آفرینتربیت تحول

 :پیامدها

 :گرمداخله شرایط وراندیشد رهبری

 گذارهدف رهبری
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درست پدیده نظام تربیت کارگزاران جامعه اسالمی )تربیت 
آفرین( مستلزم اتخاذ راهبردهای خاص با عامل رهبری تحول
ی مانند بیعت، انفاق، داشتن های دینبخش است. آموزهانگیزه

قلب سلیم، ایمان به عاقبت نیکی و بدی، شکر نعمت، یاری 
دین، قرض نیکو و ارزش عهد و پیمان، موجب انگیزش 
 کارگزاران در فرایند تربیتی است. در اثر این راهبردها، پیامد

رهبری دوراندیش در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسالمی 
راین، منجر به خلق ارزش شده و تعالی شود. عالوه بحاصل می

 آورد.جامعه اسالمی را به ارمغان می

 گیریبحث و نتیجه

اسالم، ائمه معصومین تمدن، انبیاء الهی علیهم دمدهیسپاز 
های اسالمی، با ذکر آیات الهی السالم و حاکمان حکومتعلیه

دهنده و وعده پاداش اخروی، مردم را به ایمان و عمل بشارت
اند. در قرآن کریم و روایات رسیده از لح تشویق کردهصا

های مختلفی همچون السالم، به شیوهحضرات معصومین علیهم
محبت، تغافل، تفاهم، گفتار نرم و مالیم، ارشاد و هدایت، 
نصیحت و مدارا، تذکر و موعظه، توصیه شده است؛ تا از این 

به  تدرنهایدین ترغیب و تشویق شوند؛ و  یسوبهطریق، افراد 
راه مستقیم و نورانی ذات اقدس الهی هدایت شوند. در پژوهش 

الگوی نظام تربیت کارگزاران جامعه  سازندهحاضر نیز، عوامل 
شرایط  بر تشویق در قالباسالمی بر اساس روش تربیتی مبتنی

ای، راهبردها و پیامدها گر، شرایط زمینهعلی، شرایط مداخله
اند از: رهبری این عوامل عبارت .مورد شناسایی قرار گرفت

افزا، رهبری گذار، رهبری بصیرتگرا، رهبری هدفتحول
بخش و رهبری اجتماعی، رهبری انگیزه بر مصلحتمبتنی

 دوراندیش.

ید السالم را نوقرآن کریم، یکی از اهداف رسالت انبیاء علیهم
ین، (. همچن213دادن و بیم دادن قرار داده است )سوره بقره، آیه 

ایمان و عمل صالح را مورد تشویق قرار داد است )سوره بقره، 
تشویق نیکوکاران نازل  منظوربههای قرآن (. همه بشارت25آیه 

سبحان، به کسانی که ایمان  خداوند(. 97شده است )مریم، 
هایی از اند، بشارت باغآورده و کارهای شایسته انجام داده

 (.25بهشت داده است )بقره، 

                                                            
 فَلِنَفِْسکَ تُکْرِمُ وَ إِلَیْهَا تُحْسِنُ  أَحْسَنْتَ إِنْ . إِنَّک1َ

، ازجملهق، مصادیق زیادی در جامعه اسالمی دارد، تشوی
تشویق کارگزاران حکومت، تشویق به ساختن مسجد، تشویق 

ر واجب ب تأکیدبه عبادت خداوند، تشویق به پرداختن زکات و 
بودن آن، تشویق به فریضه حج، تشویق به جهاد در راه خدا، 

)بیع(، تشویق به عدالت و انصاف،  دوفروشیخرتشویق به 
شویق به رسیدگی امور خانواده و تربیت فرزندان، تشویق به ت

و نهی از منکر، تشویق به وفای به  معروفامربهازدواج، تشویق 
 عهد.

اری مدباورى و شریعتبر دینجامعه اسالمی، نظامی مبتنی
ها؛ و نظام حقوقى، سیاسی، است. این نظام، اهداف و ارزش

ی های دینر اساس آموزهاجتماعی، فرهنگی و تربیتی خود را ب
دارىِ حاکمان اسالمی و التزام به کند. دینتنظیم و موزون می

حکومت  ریناپذییو جداهاى اساسى احکام الهى، نیز از ویژگى
اسالمی است. در حکومت اسالمی، قدردانی از کارهای 

؛ و زاندیانگیبرمارزشمند، پیشگامان را به تالش مضاعف 
کند )سید را به حرکت و رشد متمایل میدرماندگان و ناتوانان 
(. ساختار جسمانی و روانی انسان 1388باقری و همکاران، 

، ای اثر مطلوب استای است که اگر بداند، رفتار وی دارگونهبه
های دینی، نیز مشوق انجام شود. آموزهبه تکرار آن تشویق می

السالم کارهای خوب است. امام الصالحین حضرت علی علیه
اگر نیکی کنید، خود را اکرام نموده و  کهیراستبه»فرمایند: می

(. به تعبیر قرآن 31البالغه، نامه )نهج«. 1ایدبه خود نیکی کرده
کریم، هر کس نیکی کند، به خود نیکی کرده است )سوره اسراء، 

عمل هر  (. این امر، سنت جاری الهی است که اثر و نتیجه7آیه 
(. در این 1400)طباطبایی،  گرداندیمبازکس را به خود او 

شود )سوره ابراهیم، آیه راستا، شکر نعمت، موجب فزونی می
(. همچنین، هر کس، دین خداوند سبحان را یاری کند، 7

(. وجه 7کند )سوره محمد، آیه خداوند نیز او را یاری می
هاست یعنی؛ اگر اشتراک این آیات الهی، شرطی بودن آن

نتایج حاصله در آیات و روایات هستند، بایستی ها منتظر انسان
فعل الزم را انجام دهند. در قرآن کریم وقتی صحبت از مؤمنین 

شود. توجه میها آن درنگ به عمل صالحشود، بیو پاداش می
 آورندگان را به غایت مطلوبیشرط عمل صالح است که ایمان

 .(1396رساند )امینی، قرآن کریم است، می موردنظرکه 
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وری بیشتر و نتیجه عمل صالح، دارای نتایجی چون بهره
(؛ ارزش 89؛ سوره نمل، آیه 11مضاعف )سوره حدید، آیه 

معنوی و داشتن درجات و مقامات بلند و رفیع نزد خداوند 
 خاطر(؛ داشتن زندگی توأم با رضایت75سبحان )سوره طه، آیه 

لی و حیات (؛ برخورداری از زندگی عا7و  6)سوره قارعه، آیه 
(؛ و سعادت اخروی )سوره نازعات، 97معقول )سوره نحل، آیه 

 ( است.41و  40آیه 

منظور تشویق صالحان های قرآن بههمه بشارت ازآنجاکه
های اند، در باغجا آوردهکه ایمان آورده و اعمال صالح به است

بهشت نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند؛ فضل بزرگ، 
های عمل را از عاملش . خالصه، خداوند خوبینیز همین است

سازد و با ثواب خود در حق آن عامل تفضل ظاهر و آشکار می
نماید. در تفاسیر، معنی زیاد کردن حسن عمل، این است که می

خداوند سبحان جهات نقص آن را تکمیل و ثواب عمل را 
 ؛حاکمان روش فضل است به نظراین کار،  ؛ وکندزیادتر می

ها نآ راین، یکی از اصولی که اثرات مثبت روی افرد دارد؛بناب
ها را سازد؛ انگیزهرا به انجام خیر و صالح درون ترغیب می

 یریکارگبهکند؛ جهت به حرکت واداشتن استوار و مضاعف می
ای که از فضل و رحمت به بار ، نتیجهبه نظرروش فضل است. 

(. به همین دلیل، 1401)باقری،  دیآیبرنمآید، هرگز از عدل می
ویژه از سوی کارگزاران که در اهمیت تشویق در جامعه، به

سطح کالن تاثیرگذار هستند، کامالً مشهود است. در عصر 
حضور، کسانی از سوی خداوند سبحان، حق حکومت بر مردم 
دارند، که معصوم باشند. در عصر غیبت، کسانی حق حکومت 

آگاهی و دانایی کامل به  اشند:دارند که این سه شرط را داشته ب
قانون و مبانی و روح آن؛ داشتن قوه تشخیصی باالتر از مصالح 
و مفاسد مردم؛ برخورداری از صالحیت باالی اخالقی )موسوی 

 (.1362یزدی و همکاران، 

تردید یکی از مسائل مهم و درخور توجه هر نظام، تربیت بی
بقاء و زوال دولت سیاسی کارگزاران آن نظام است. در مقوله 

در فلسفه سیاسی اسالم چگونگی عملکرد کارگزاران نظام 
تار گمان رفتوجه است. بی درخورسیاسی یکی از مسائل مهم و 

 هایدرست و سنجیده حکومت و کارگزاران در استحکام پایه
حکومت و ماندگاری آن نقشی اساسی دارد؛ و این کار جز با 

توجه به تربیت سیاسی مستمر انتخاب افراد الیق و کاردان و 
، ممکن است مقام و قدرت چراکهپذیر نیست، آنان، امکان

سبب انحراف و یا تغییر ماهیت آنان گردد؛ نبی مکرم  تدریجبه
امامُ االَبرار حضرت  علیه و آله و اهللیصلاسالم حضرت محمد 

السالم، به این امر مهم توجه جدی داشتند و افرادی علی علیه
ه جز ک ان فارسی، عمار و مالک اشتر را تربیت کردندچون سلم

رضای خدا و خدمت به خلق خدا، به چیز دیگری فکر 
 (.1368االسالم، کردند )فیضنمی

تربیت سیاسی کارگزاران در گفتار و سیره امام المتّقین  
صورت یک مساله نظری، تجریدی السالم، بهعلیه حضرت علی

، امام ذَوِی األلباب حضرت هچراکو ذهنی مطرح نبوده است؛ 
اکم عنوان یک حالسالم، با این مسأله درگیر بوده و بهعلی علیه

سخن گفته، عمل کرده و به ابعاد گوناگون این مقوله پرداخته 
السالم، است. در مکتب تربیتی اَورَعُ الْمُبین حضرت علی علیه

خورد که نمایانگر های مختلف تشویق به چشم مینمونه
تشویق در نگاه آن حضرت است. تشویق در اسالم،  ضرورت

یعنی؛ برای تربیت بهتر نیروهای انسانی و ؛ جنبه تربیتی دارد
ود. در شافزایش کیفیت و کارایی، از روش تشویق استفاده می

حقیقت، معیارهای تشویق در مدیریت اسالمی از پیامبران و 
رعی، ابرگزیدگان الهی اقتباس شده است )غفوری چرخابی و ز

(. در حکومت اسالمی، برای انتخاب افراد، جهت 1396
گیرد ، نهایت دقـت و حساسیت صورت میتیمسئولواگذاری 

و پس از انتخاب، فرد از امنیت شغلی برخوردار است؛ و تا 
زمانی که فرد در راسـتای شرع و قانون حرکت کند، از بهترین 

 (.1390ایی، مند خواهد بود )کدخدها بهرهها و پاداشتشویق

در این پژوهش، با مطالعه عناصر روش تشویق در آیات 
نورانی قرآن مجید، الگویی جامع در نظام تربیت کارگزاران در 

و  گذاراناستیس گریاریآمد، که  به دستجامعه اسالمی 
 گونههمان، حالبااینجامعه اسالمی است. ولی،  گذاراناستیس

که، تمام راهبردهای پژوهشی دارای محدودیت هستند 
(. بدیهی است که، پژوهش 1400راد و همکاران، )داوودی

 محدودیت ترینمهمحاضر نیز از این امر مستثنی نیست. 
ف شاتکر، ضعف علمی بشریت در اکتشاف و اپژوهش حاض

های دینی اسالم است. در پژوهش حاضر، مفاهیم قرآنی و آموزه
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ه عمده برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسالمی مقول 6
ور طها بهاز این مقوله هرکدامشود، شناسایی شد. پیشنهاد می

قرار گیرد. در کنار این پیشنهاد پژوهشی، به  موردپژوهشمجزا، 
های دینی، اهلل مجید و آموزهتأسی از آیات نورانی کالم

عه اسالمی ارائه پیشنهادات کاربردی زیر به کارگزاران جام
 شود:می

 هایاستفاده از روش تشویق در جهت هدایت و تربیت انسان -
 تحت سرپرستی؛

 تؤأمان در جهت تربیت و هدایت افراد؛ نوید دادن و بیم دادن -

 ایجاد شوق در افراد صالح از طریق روش تشویق؛ -

رعایت تناسب میانِ عمل و میزانِ تشویق در جهت اثرگذاری  -
 مطلوب؛

 در استفاده از روش تشویق؛ طیوتفرافراطدوری از  -

خوانی و هماهنگی میزان تشویق با ارزش کار و فضیلتِ هم -
 صفات؛

 استفاده از روش تشویق با هدف اصالح و رشد افراد. -

 سپاسگزاری

این مقاله، از رساله دوره دکتری تخصصی مصوب در دانشگاه 
د خوآزاد اسالمی واحد قم استخراج شده است. نویسندگان بر 

دانند، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از الزم می
، ویژهبهو اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم،  مسئوالن
 نمسئوالو اساتید دانشکده الهیات و معارف اسالمی؛  مسئوالن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم  و کارشناسان پژوهش و آموزش
یفی این پژوهش یاری دادند، و ...؛ که ما را در انجام و ارتقای ک

 اعالم کنند.
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