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7    پیشگفتار

پیش گفتار

کانــون تربیــت عالمــان و  حــوزه هــای علمیــه شــیعه همــواره 

کــه رســالت نشــر و پاســداری از معارف اســام  فرزانگانــی بــوده 

نــاب محمــدی و علــوی را طــی بیــش از هــزار ســال بــر عهــده 

گذشــت ایــن همــه ســال، چــراغ  کنــون بعــد از  داشــته انــد و ا

کنــد و  پــر فــروغ حــوزه هــای علمیــه همچنــان نورافشــانی مــی 

کنــد.  کام تشــنگان معــارف اهــل بیــت  را ســیراب مــی 

کــه بــا هــدف ســربازی حضــرت ولــّی  طــاب علــوم دینــی 

عصــر و پاســداری از آییــن حیــات بخــش اســام، متــاع ناچیــز 

کــرده و از برخــورداری هــا و نعمــت هــای آن چشــم  دنیــا را رهــا 

پوشــیده و در یــک مجاهــدت تحســین برانگیــز، بــه ســوی 

کــرده انــد، طــی ســالهای متمــادی و  حــوزه هــای علمیــه رو 

گوهــر وجــود خــود را در  در یــک فراینــد پــر پیــچ و خــم و دشــوار، 

ی جــا بخشــیده و بــه مــرور زمــان  کانــون تعلیــم و تربیــت حــوزو

مشــعل داران هدایــت و ســفیران دیــن آســمانی خواهنــد شــد. 
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ایــن فراینــد طوالنــی مــدت در میانــه را بــا مشــکات و آســیب 

یشــه  گــر بــه موقــع در صــدد ر هــای فراوانــی روبــرو اســت و ا

یابــی، پیشــگیری و رفــع ایــن آســیب هــا نباشــیم چــه بســا 

ی را  اســاس مســیر حرکــت طلبــه را تحــت تأثیــر قــرار داده و و

ــیمانی و  ــرت و پش ــز حس ــه ج ک ــاند  ــویی بکش ــمت و س ــه س ب

ســرخوردگی ثمــری نداشــته باشــد.

ایــن  از  یکــی  طلبگــی،  حرکــت  مســیر  در  انگیــزه  ضعــف 

ــاه در صــدد  کوت آســیب هــای احتمالــی اســت و ایــن نوشــته 

ارائــه  و  ایــن ضعــف  و ظهــور  بــروز  احتمالــی  بررســی علــل 

باشــد.   مــی  آن  ارتقــاء  و  تقویــت  راهکارهــای 

کارگاه  حاصــل  نوشــتار،  ایــن  در  شــده  ارائــه  مباحــث 

اســتانی  تهذیــب  معاونیــن  نشســت  ســومین  تخصصــی 

ارومیــه  شهرســتان  در   1391 ســال  شــهریور  در  کــه  اســت 

گردیــد و بــرای اســتفاده مســئوالن و مدیــران مــدارس  برگــزار 

و  اخــاق  اســاتید  مشــاوران،  آموزشــی،  اســاتید  علمیــه، 

یــم همــه  طــاب محتــرم تــدارک دیــده شــده اســت. امیدوار

پیشــنهادهای  بــا  را  مــا  اثــر  ایــن  مطالعــه  بــا  عزیــزان  ایــن 

دهنــد.  قــرار  خودشــان  لطــف  مــورد  تکمیلــی  و  اصاحــی 

و  االســام  حجــت  جنــاب  ارجمنــد  فاضــل  از  همچنیــن 

کــه در تدویــن اثــر حاضــر  المســلمین محمــد عالــم زاده نــوری 

کردنــد صمیمانــه تقدیــر و تشــکر مــی نماییــم.  مــا را یــاری 
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و فرهنگــی معاونــت تهذیــب  تربیتــی  مدیریــت مطالعــات 

بــا  نزدیــک  آینــده  در  اســت  صــدد  در  علمیــه  هــای  حــوزه 

بــا  هایــی  کتــاب  و  نوشــتارها  مجموعــه  انتشــار  و  تدویــن 

گام هایــی را در پیشــگیری  موضوعــات تربیتــی و اخاقــی، 

و رفــع آســیب هــای احتمالــی اخاقــی و تربیتــی در حــوزه هــای 

بــردارد، ان شــاء اهلل تعالــی. علمیــه 

در ایــن راســتا معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف 

و امــور خیریــه ســعی نمــوده اســت بــا ارائــه نــگاه و ســبکی 

گمــارد. یــج ایــن امــر مهــم همــت  ــد  در ترو جدی

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه
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مطلع سخن

امام صادق می فرماید:
ویت علیه النیه«1؛

َ
»ما ضُعف بدٌن عما ق

و به ضعف   جسمی كه انگیزه قوی داشته باشد ر
و سستی نمی نهد.

کــه باعــث  انگیــزه یکــی از وجــوه مهــم زندگــی انســان اســت 

کارهــا را  مــی شــود شــخص بــه وظیفــه خــود پایبنــد باشــد، 

ــه  ــه آســانی ب ــا شــور و اشــتیاق و رضامنــدی انجــام دهــد و ب ب

ــرای  ــد. هــر فــردی ب اهــداف و خواســته هــای خــود دســت یاب

ادامــه زندگــی، بقــاء، فعالیــت و حتــی تغییــر نیازمنــد انگیــزه 

ــی  روح  کــد، ســرد و ب ــزه زندگــی انســان را ــدون انگی اســت و ب

گرفــت،  گســترش دامنــه رفتارهــا بایــد یــاد  خواهــد بــود. بــرای 

انگیــزه  نیازمنــد  ایــم،  گرفتــه  یــاد  آنچــه  بــه  بــرای عمــل  امــا 

یادگیــری  از  بیشــتر  گــر  ا انگیــزه  اهمیــت  بنابرایــن  هســتیم. 

کمتــر نیســت.  نباشــد، 

شــرایط  وجــود  بــا  کــه  اســت  شــده  شــنیده  و  دیــده  بســیار 

یکســان، برخــی هــا بیشــتر و بهتــر از بقیــه رشــد و پیشــرفت 

گاهــی در شــرایط آموزشــی دشــوارتر نیــز،  داشــته انــد. حتــی 

1  . بحار االنوار، ج67، ص205
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کســانی  کــه عملکــرد مطلــوب تــری نســبت بــه  افــرادی بودنــد 

بــوده  کــه از امکانــات و شــرایط بهتــر برخــوردار  داشــته انــد 

کنــار عوامــل مهــم دیگــری مثــل هــوش و  انــد. از ایــن رو، در 

کــه  گفــت  ــوان  وراثــت، محیــط و امثــال آن، بــه جــرأت مــی ت

مؤثرتریــن عامــل در موفقیــت ایــن افــراد داشــتن انگیــزه ای 

کوشــی و پشــتکار بــوده اســت. »از نظــر  نیرومنــد بــرای ســخت 

"انیشــتین" ده درصــد نبــوغ را الهــام تشــکیل مــی دهــد و نــود 

یختــن اســت. ایــن یــک  کوشــی و عــرق ر درصــد آن ســخت 

کــه برخــی افــراد نســبت بــه دیگــران تــاش  واقعیــت اســت 

کننــد، اینگونــه افــراد نســبت بــه همــکاران بــا  بیشــتری مــی 
ذکاوِت خــود عملکــرد بهتــری ارایــه مــی نماینــد«.1

1  . رابیتز، اســتفین پی، مبانی رفتار ســازمانی، ترجمه علی پارســیان و محمد اعرابی، ص72
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تعریف انگیزه
گفــت انگیــزه عاملــی اســت  در تعریــف واژة »انگیــزه« بایــد 

درونــی و ایــن عامــل رفتــار شــخص را برمــی انگیــزد، جهــت مــی 

 دهــد و آن را بــا شــرایط فیزیکــی و طبیعــی هماهنــگ مــی ســازد.

گرایــش درونــی بالقــّوه بــرای پاســخ دادن بــه  یــا »آمادگــی یــا 

موقعیــت یــا محــرک خــاص بیرونــی، از بیــن موقعیــت هــا و 
ــزه نامیــد«.1 ــوان انگی محــرک هــای مختلــف موجــود را مــی ت

دهنــده،  نیــرو  »عامــل  تــوان  مــی  را  انگیــزش  همچنیــن، 

کــرد.2 »بــه زبــان  کننــده و نگهدارنــده رفتــار« تعریــف  هدایــت 

کــه فــرد را بــه پیــش رفتــن وا مــی  ســاده، انگیــزش چیــزی اســت 

کنــد  دارد، در حــال پیــش رفتــن نگــه مــی دارد و تعییــن مــی 

کجــا بایــد رفــت«.3  ــه  کــه ب

کــه زمینــه  کلــی اســت  بــه بیــان دیگــر، انگیــزه یــک اصطــاح 

مشــترک بیــن نیازهــا، شــناخت هــا و هیجــان هــا را مشــخص 

کــه رفتــار  کــه هــر یــک از اینهــا فرآینــدی درونــی اســت  کنــد  مــی 

کنــد. فــرق بیــن انگیــزه و نیــاز،  را نیرومندانــه هدایــت مــی 

1  . شاملو، سعید؛ آسیب شناسی روانی؛ ص 103.
رشی، ص 349 2 . علی اکبر سیف، روان شناسی پرو

ین، روان شناسی تربیتی، ترجمة یحیی سیدمحمدی، ص360 3 . رابرت ای اسالو
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شــناخت یــا هیجــان صرفــا بــه ســطح تحلیــل آنهــا مربــوط 

کلــی باشــند یــا اختصاصــی؛ مثــا  مــی  شــود؛ یعنــی اینکــه 

نیازهــا، شــناخت  هــا و هیجــان  هــا انــواع اختصاصــی انگیــزه  

یدادهــای بیرونــی و محیطــی بــه  کــه بــه همــراه رو هــا هســتند 

بــه ایجــاد  کــه منجــر  عنــوان منابعــی محســوب مــی شــوند 

و  انــرژی  انســان  رفتــار  بــه  و  مــی شــوند  انســان  انگیــزش در 

می دهنــد.1  جهــت 

یو، جان.مارشال؛ انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سیدمحمدی؛ ص 10. 1  . ر
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چرا در اینجا از انگیزه بحث می کنیم؟
کــه ممکــن اســت در مســیر  یکــی از موانــع و آســیب هایــی 

کمــال علمــی  حرکــت طــاب علــوم دینــی بــه ســمت رشــد و 

آیــد ضعــف انگیــزه طلبگــی مــی باشــد.  و معنــوی بوجــود 

ضعــف انگیــزه نــه تنهــا بــه خــودی خــود یــک آســیب جــدی 

بــه شــمار مــی رود، بلکــه ممکــن اســت زمینــه ســاز بــروز برخــی 

گــردد. اینکــه  آســیب هــای اخاقــی، تربیتــی و تحصیلــی نیــز 

افــراد هنــگام ورود بــه حــوزه هــای علمیــه و نیــز در ادامــه مســیر پــر 

کننــد؟  فــراز و فــرود طلبگــی، چــه انگیــزه هایــی را دنبــال مــی 

مرحــوم آیــت اهلل مجتبــی تهرانــی ســال 1391، در مراســم 

افتتاحیــه ســال تحصیلــی حــوزه هــای علمیــه اســتان تهــران 

در پاســخ بــه ایــن پرســش تحلیلــی داشــتند، ایشــان فرمودنــد: 

کســی  »مطلــب دیگــری در اینجــا مطــرح اســت و آن اینکــه آن 

کــه تــازه بــه تحصیــل و طلــب علــم ارزش مــی دهــد چگونــه بــا 

کــه  مســئله انگیــزه تحصیــل مواجــه مــی شــود. از طلبــه هایــی 

کــه بــرای چــه آمــدی؟  کنیــد  وارد حــوزه هــا مــی شــوند ســؤال 

کــه شــقوق پیــدا  و بــرای چــه درس مــی خوانــی؟ اینجــا اســت 

مثــًا  اســت.  مختلــف  هایشــان  انگیــزه  یعنــی  کنــد،  مــی 
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واالتریــن انگیــزه بــرای بــه دســت آوردن علــم را ایــن مطــرح 

گوینــد: طلــب علــم بــرای علــم؛ یعنــی  کــه مــی  کننــد  مــی 

گوییــم ایــن ارزنــده اســت  مــی خواهــم عالــم بشــوم. مــا مــی 

ــم  ــی خواه ــد: م گوی ــی  ــخصی م ــًا ش ــا مث ــم دارد. ی و ارزش ه

کنــم، یــا مــی خواهــم مرجــع  در اجتمــاع مرتبــه رفیعــی را پیــدا 

تقلیــد بشــوم.  

و  واالتــر  مقامــی  خواهــی؟  مــی  ایــن  از  بهتــر  گویــد:  مــی   

کنــد  یــم؟ و البتــه در جایــی هــم تنــّزل مــی  مقّدس تــر از ایــن دار

کــه بســتگی بــه  و پاییــن مــی آیــد. در اینجــا عــّده ای هســتند 

ــا اینهــا نظرشــان  نظرشــان دارد. بعضــی نظــر بلنــد هســتند اّم

خواهیــم  مــی  گوینــد:  مــی  کنیــد،  فــرض  و  اســت  پاییــن 

کنیــم و امــور معیشــتی  را بگذرانیــم. بــه تعبیــر  حیثیتــی پیــدا 

مــن، وســیله ای بــرای امــرار معــاش داشــته باشــیم. اخیــرًا هــم 

بــرای مــدرک درس مــی  گوینــد:  ســطح پاییــن آمــده و مــی 

مــی خواهیــد  کار  بگیــری چــه  کــه  را  مــدرک  اآلن  خوانیــم. 

ــد و زندگــی و  ــول در بیاورن بکنیــد؟ مــی خواهنــد از ایــن راه پ

کنــم: آیــا  کننــد. مــن از شــما ســؤال مــی  معیشتشــان را تأمیــن 

کــه بــرای تحصیــل علــم  همــۀ ایــن اشــخاص ارزش هایــی را 

آمــده دارنــد؟ آیــا ایــن آثــار بــر ایــن تصمیمــات مترّتــب مــی 
شــود؟ جــواب: نــه«!1

www.khabarfarsi.ir  :1  . به نقل از خبرگزاری فارس
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در ادامــه نیــز اشــاره داشــتند: »در بــاب مســأله انگیــزه بــرای 

ب محتــرم و اســاتید معّظــم 
ّ

یــس، فضــا، طــا تحصیــل و تدر

کــه ایــن انگیــزه بــرای اینکــه حــوزه  کننــد  بایــد مراعــات ایــن را 

کمــک اســت. اآلن  یــم  هــای علمّیــه را از رکــود بیــرون بیاور

یــم. تــوّرم در حــوزه ها هســت، اّما پیشــرفت  بدتریــن رکــود را دار

نیســت. چــرا بترســیم؟ عــّده ای طلبــه در اینجــا جمــع شــدیم 

کــه بایــد درس  تــا از ایــن مســائل بگوییــم. آیــا طلبــه هــا آن طــور 

بخواننــد درس مــی خواننــد؟ اســتادم مــی فرمــود: »ایــن امانت 

کنیــد  در دســت شــما اســت؛ امانــت الهــی اســت، حفظــش 

کــه درس بخوانیــد.« آیــا ایــن حــوزه  و حفظــش بــه ایــن اســت 

هــا مثــل حوزه هــای علمّیــه ســابق اســت و بــه همــان نحــو در 

کــه این طــور باشــد.  کننــد؟ ان شــاءاهلل  کوشــش مــی  تحصیــل 

گــذارم و  ی هــم مــی  کســی از مــن بپرســد مــن چشــمم را رو گــر  ا

کــه غیــر از ایــن اســت.  گویــم: ان شــاء اهلل، چــون مــی بینــم  مــی 

ــه  ک ــس  ی ــل و تدر ــرای تحصی ــزه ب ــح انگی ــار تصحی ــی از آث یک

یــج دیــن و تبلیــغ دیــن  گــر تنزیــه شــود، الهــی شــود و بــرای ترو ا

کمــر هّمــت را مــی بنــدد و درس مــی  کــه  باشــد ایــن اســت 

کنــد، اّمــا آن انگیــزه در  یــج دیــن  خوانــد، چــون مــی خواهــد ترو
کنــد«.1 شــخص وجــود نــدارد تــا بــه فّعالّیــت وادارش 

1  . همان منبع.
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اینکــه چــه عواملــی باعــث شــده حــوزه هــای علمیــه بــا پیشــینه 

گذشــته  طایــی بیــش از هــزار ســاله خــود، نتوانــد همچــون 

عامــه  مجلســی،  عامــه  چــون  بزرگانــی  و  هــا  شــخصیت 

بحرالعلــوم، مقــدس اردبیلــی، شــیخ طوســی، میردامــاد، شــیخ 

طبرســی، محقــق حلــی، مــا صــدرا، شــیخ انصــاری، ســید بــن 

طاووس، شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی، ســید رضــی، میــرزا جــواد 

ملکــی تبریــزی، میــرزا علی آقای قاضی، حاج شــیخ عبدالکریم 

حائــری، آیــت اهلل بروجــردی، آیــت اهلل بهــاء الدینــی، آیــت اهلل 

ــت اهلل مرعشــی نجفــی، عامــه  ــت اهلل اراکــی، آی ــی، آی گلپایگان

طباطبایــی، امــام خمینــی و آیــت اهلل بهجت )رضــوان اهلل تعالی 

کنــد، بــه بررســی بیشــتر و دقیــق  علیهــم اجمعیــن( را تربیــت 

کــه در ایــن مختصــر نمــی گنجــد. امــا بــا توجــه بــه  تــری نیــاز دارد 

مطالعــات انجــام شــده و تجــارب میدانی، شــاید ضعف انگیزه 

یشــه هــای ایــن امــر باشــد. آیــا  طلبگــی یکــی از مهــم تریــن ر

گزینــش حــوزه  مســأله ضعــف انگیــزه، بــه نظــام پذیــرش و 

مربــوط مــی شــود و اینکــه در جــذب جوانــان بــا اســتعداد، 

امــام ســربازی  بــه  عشــق  و  پشــتکار  دارای  و  انگیــزه  بــا 

 زمــان ، ناموفــق بــوده اســت؟ آیــا ایــراد متوجــه نظــام تعلیــم 
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ب، 
ّ

کــه در تربیــت طــاب فاضــل، مهــذ و تربیــت حــوزه اســت 

بصیــر و انقابــی نتوانســته بــه خوبــی بــه رســالت اصلــی خــود 

کنــد؟ بــه قــول مرحــوم آیــت اهلل تهرانــی : »حاصــل  عمــل 

ــورم در حــوزه هــا هســت ولــی  کــه ت نظــام فعلــی چیــزی شــده 

پیشــرفت نیســت!«. 

بــه هــر حــال بــا وجــود تــاش هــای مســتمر و برنامــه ریــزی هــای 

انــدرکاران  و دســت  قابــل تحســین مســئوالن  و  گیــر  چشــم 

یادی وجود  حــوزه، هنــوز تــا رســیدن به نقطــه مطلوب فاصلــه ز

دارد و همــکاری همــه دســتگاه هــای ذی ربــط را مــی طلبــد 

کــه در قســمت ارائــه راهکارهــای تقویــت انگیــزه، بــه اهمیــت 

و نقــش بخــش هــای مختلــف حــوزه اشــاره خواهــد شــد.  

یشــه ضعــف انگیــزه  یکــرد زمینــه یابــی، مــی تــوان ر در یــک رو

و  درونــی  موانــع  و  عوامــل  دســته  دو  در  را  طــاب  صحیــح 

کــرد: بیرونــی دنبــال 
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 الف. موانع درونی

در بیــان انگیــزه هــای نادرســت برخــی افــراد بــرای ورود بــه 

حــوزه، بــه علــل زیــر مــی تــوان اشــاره نمــود:

. فرار از خدمت سربازی؛1

کامی در ورود به دانشگاه؛2 . نا

نیــز شــغلی در 3 را  کاری و نداشــتن شــغل )طلبگــی  بــی   .

کنــار ســایر مشــاغل جامعــه دیــدن(؛ 

. نذر و اصرار والدین و عدم تمایل خود فرد؛4

. باورهای نادرست یا ناقص درباره حوزه و طلبگی؛5

. با هدف رسیدن به پست و مقام های دنیوی؛6

معنویــت 7 دنبــال  )بــه  محــض  احساســی  هــای  انگیــزه   .

امــام  عاشــق  بــودن،   زمــان امــام  جســتجوی  در  بــودن، 

جماعــت مســجد محلــه بــودن، از لبــاس آخونــدی خوشــش 

کــه طلبــه شــدند و... .(؛ آمــدن، بــه خاطــر دوســت هایــی 

گرایی و... .8 .مدرک 

موانــع  عنــوان  بــه  تــوان  مــی  نیــز  را  ذیــل  مــوارد  همچنیــن 

)ایــن  برشــمرد  حــوزه  در  تحصیــل  حیــن  درونــی  انگیزشــی 

ــع و مشــکات معمــوال در طــول تحصیــل خــود را نشــان  موان

و  انگیــزه  تضعیــف  موجــب  زمــان  مــرور  بــه  و  دهــد  مــی 

شــود(: مــی  افــراد  تــوان  ک  اســتها

. مشــکات روحــی و روانــی: مثــل افســردگی، اضطــراب، 9
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کــدورت و...؛ کینــه ورزی و  وســواس فکــری و عملــی، 

. مشــکات شــخصیتی: مثــل خودکــم بینــی، عــزت نفــس 10

پاییــن و...؛ 

. ضعف در باورهای دینی؛11

. ضعف در استعداد تحصیلی یا اخاقی؛12

گذاری و برنامه تحصیلی؛13 . ضعف هدف 

. ترس از سختی های و نامایمات زندگی طلبگی؛14

. ابهام نسبت به آینده طلبگی و... .15

ب. موانع بیرونی

. فرایند بسیار طوالنی نظام آموزشی حوزه؛16

. نبود یا کمبود الگوهای مناسب، عینی و در دسترس طاب؛17

کمرنگ بزرگان اخاقی حوزه در بین طاب؛18 . حضور 

. حضور کمرنگ مدیران در مدارس )به جهت اشتغاالت 19

طــاب؛ بــا  صمیمانــه  رابطــه  نداشــتن  و  جانبــی(  فــراوان 

بــر 20 مدیــران  و  اســاتید  صحیــح  و  دقیــق  نظــارت  عــدم   .

مراحــل رشــد و ارتقــای تربیــت علمــی و معنــوی طــاب بــه 

یــا اشــتغاالت دیگــر؛ یــس  بــاالی تدر کــم  دلیــل ترا

کــم تجربــه در جایــگاه 21 کارگیــری افــراد غیرمتخصــص و  . بــه 

مسؤولین و کارگزاران و کارکنان حوزه )ضعف های مدیریتی(؛

یاد حوزه یا تعطیلی مکرر دروس؛22 . تعطیات ز

. مشکات و بیماری های جسمی؛23
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. مســائل و مشــکات ارتباطــی )بــا دوســتان، هم حجــره ای ها، 24

کارگــزاران مدرســه، خانــواده، همســر و ...(؛ اســاتید و 

. مشکات معیشتی و مالی؛25

. دوســت و رفیــق ناجــور )کــه افکارشــان بــا اهــداف عالــی 26

طلبگــی ســازگاری نــدارد(؛

. فقدان نشاط الزم در فضای حوزه و مدرسه؛27

مــدارس 28 و مشــاور در  اخــاق  اســاتید  کمبــود  یــا  نبــود   .

شهرســتانها؛

. نبود یا کمبود دروس اخاق جذاب، تأثیرگذار و مستمّر  ؛29

تربیتــی 30 و  اخاقــی  ارشــادات  تعــارض  و  اختاف نظــر   .

مشــاوران؛ و  اخــاق  اســاتید 

گرایــی و رقابــت برخــی 31 کیفیــت  گرایــی بــه جــای  کمیــت   .

مدیــران مــدارس در جــذب و پذیــرش طــاب بیشــتر؛

یه در سیاســت هــاى تربیتی مدارس و 32 . فقــدان وحــدت رو

ِاعمــال ســلیقه هــاى مختلف در مســایل تربیتی و اخاقی؛

گزینــش و پذیــرش و نفــوذ 33 کارآمــد جــذب،  . فقــدان نظــام 

کفایــت یــا عناصــر ناهنجــار بــه بدنــه حــوزه؛ افــراد بــی 

. قوانیــن، مقــررات، دســتورالعمل هــا و آئیــن نامــه هــای 34

کارآمــد؛  نا

. فضــای فرهنگــی حاکــم بــر جامعه که بــه تدریــج ارزش های 35

کــم رنــگ مــی شــود.  اخاقــی در آن 
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راهکارهای ایجاد انگیزه
 و افزایش نشاط در میان طالب

بــا  اســت  امیــد  کــه  مــی شــود  ارائــه  راهکارهایــی  ادامــه  در 

هــای  آســیب  از  بســیاری  بتــوان  آنهــا،  شــدن  عملیاتــی 

ــا برطــرف  گیــری ی ــزه طلبگــی را پیــش  ناشــی از ضعــف انگی

فراهــم  را  طــاب  انگیــزه  ارتقــاء  و  تقویــت  زمینــه  نمــوده، 

نمــود. راهکارهــای یــاد شــده در چهــار محــور بیــان مــی شــود؛ 

توســط  طــاب،  خــود  توســط  انگیــزه  ایجــاد  راهکارهــای 

اســاتید، توســط مدیــران و مســؤوالن مــدارس و راهکارهــای 

علمیــه.  هــای  حــوزه  مدیریــت  مرکــز  توســط  انگیــزه  ایجــاد 

یــم: بــه بررســی هــر یــک از ایــن راهکارهــا مــی پرداز کنــون  ا

1. راهکارهای افزایش انگیزه توسط خود طالب

                  الف. عوامل جسمانی )فیزیولوژیک(:

در واقــع، توجــه بــه ایــن عوامــل و راهکارهــا موجــب افزایــش 

گــردد و زمینــه  نشــاط و شــادابی و تقویــت روحیــه در فــرد مــی 

ارتقــاء انگیــزه را فراهــم مــی ســازد.

شــب، 36 اول  خــواب  موقــع،  بــه  خــواب  خــواب:  تنظیــم   .

خــواب بــه انــدازه نیــاز و خــواب بــا شــکم خالــی و پرهیــز از 

خــواب بیــن الطلوعیــن؛ 
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ک ســالم و حــال، 37 . رعایــت برنامــه غذایــی ســالم: خــورا

کــی هــای طبیعــی، شــام  ســبزیجات و میــوه هــا، خورا

کــی هــای مصنوعــی و چــرب،  از خورا ســبک و پرهیــز 

بدخــوری؛ پرخــوری، 

. ورزش: مانند ورزش صبحگاهی، کوهنوردی، شنا و ...؛38

کــه عــاوه بــر تأمیــن ســامتی 39 . حجامــت یــا اهــدای خــون: 

از غلظــت خــون مــی کاهــد؛

. توجــه بــه فضــای محیــط زندگــی: ماننــد رنــگ روشــن، نــور 40

ــی  ــوع، زیبای ــوی مطب ــب، ب ــرارت مناس ــه ح ــی، درج کاف

گیــاه و فضــای ســبز و ...؛ گل و  محیــط، 

. رعایت بهداشــت فردی و نظافت بدن، لباس و محیط؛ 41

و 42 پیرامــون  محیــط  و  فــردی  آراســتگی  و  نظــم  رعایــت   .

شــلختگی؛ از  پرهیــز 

. توجه به آســایش جســمانی )پرهیز از پوشــیدن جوراب یا 43

لبــاس تنــگ، فشــار ادرار، بــد بــودن محــل نشســتن و...(؛

. اقــدام بــرای درمــان بیمــاری هــا و حفــظ ســامت از جملــه 44

کــه موجــب خــواب آلودگــی و کســالت  مشــکات بینایــی 

مــی شــود ؛
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              ب. عوامل غیر جسمی و غیرمادی

دعــا، 45 ماننــد  معنــوی  ارتباطــات  و  خــدا  بــه  ایمــان   .

؛ و ...  صدقــه  و  توســل  اســتغفار، 

. دعا و درخواست طراوت روحی از خدای متعال؛1 46

. افزایــش ایمــان بــه رســالت طلبگــی و روشــن ســاختن 47

کــه دربــاره حــوزه و  کتــاب هایــی  هــدف از طریــق مطالعــه 

طلبگــی نوشــته شــده و ارتبــاط بــا اســاتید و مباحثــه؛2 

. توجه به رسالت سنگین و وظیفه  جهانی طلبگی؛ 48

. معاشرت با انسان های سرزنده، نشیط و موفق؛ 49

. ارتباطات اجتماعی و هم صحبتی با دیگران؛50

. تفریح و استفاده از لذائذ حال؛513

. استقبال از برنامه های رقابتی.524

. حضور در جمع و فعالیت های جمعی و طراحی برنامه های 53

گروهــی؛ »الرفیــق ثــم الطریق«؛

گذشته بدان اشاره شد.  که در صفحات  1 . مانند دعاهای مأثوری 
یــت علیــه النیــه )مــن الیحضــره الفقیــه،  2 . امــام علــی فرمودنــد: مــا ضعــف بــدن عمــا قو

گرفتــه ناتــوان نیســت.  ج4، ص400( جســم انســان از آنچــه بــدان نیــت قــوی تعلــق 
3 . امــام کاظــم  مــی فرماینــد: اجتهــدوا فــی أن یکــون زمانکــم أربــع ســاعات ســاعة لمناجــاة 
ــن یعرفونکــم عیوبکــم و  ــر المعــاش و ســاعة لمعاشــرة اإلخــوان و الثقــات الذی اهلل و ســاعة ألم
ــاعة  ــذه الس ــرم و به ــر مح ــی غی ــم ف ــا للذاتک ــون فیه ــاعة تخل ــن و س ــی الباط ــم ف ــون لک یخلص

تقــدرون علــی الثــالث ســاعات )تحــف العقــول، ص410( 
الخیــرات  فاســتبقوا  اســت؛  شــده  داده  نشــان  اهتمــام  امــر  بدیــن  نیــز  اســالم  دیــن  در   . 4
)بقــره: 148 و مائــده:  48( ســارعوا الــی مغفــره مــن ربکــم )آل عمــران: 133( ســابقوا الــی 
 )11 و   10 )واقعــه:  المقربــون  اولئــک  الســابقون  والســابقون   )21 )حدیــد:  ربکــم  مــن  مغفــره 
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. نظر به فراورده تولیدی؛ 541

. استحکام عمل؛ 552
ــق؛ 56 ــی رم ــت و ب ــای سس ــان  ه ــا انس ــرت ب ــز از معاش . پرهی

کنــد انجمنــی را« »افســرده دل افســرده 

گناه ؛57 . پرهیز از 

گیری؛583 گوشه  . پرهیز از عزلت و انزوا و 
عــدم 59 و  خــود  روحــی  و  جســمی  ظرفیــت  شــناخت   .

دیگــران؛ بــا  خــود  مقایســه 

کسب مهارت های طلبگی؛60 . تاش برای 

. شرکت مستمر در برنامه های اخاقی و مجالس ذکر؛61

. مطالعه سرگذشت بزرگان؛62

. مشاوره مستمر در برنامه ها و بیان حاالت روحی برای مشاوران؛63
انباشــته 64 از  برنامــه درســی و پرهیــز  گیــری مســتمر  پــی   .

مباحثــه؛ افتــادن  عقــب  و  تکالیــف  شــدن 
. پرهیــز از برنامــه هــای بیهــوده و ســرگرمی هــای لغــو ماننــد 65

فیلــم، بلوتــوث، تماشــای فوتبــال، اینترنــت و ...؛
بــه فعالیــت هــای جانبــی 66 . پرهیــز از پرداختــن افراطــی 

کــه خودمــان اثــری  کنیــم  کــه احســاس  1 . انســان مخلــوق خــود را دوســت مــی دارد. وقتــی 
یــم.  کــرده ایــم و فعالیتــی داشــته ایــم نشــاط بیشــتری دار تولیــد 

کنیــم نســبت بــه آن عالقه مند تــر هســتیم.  کامــل تــر ارائــه  کاری را بــه صورتــی بهتــر و  2 . هرچــه 
کاری را نیــم بنــد و بــدون ســلیقه انجــام دهیــم نســبت بــه آن رغبــت و عالقــه  در مقابــل هــرگاه 
یبایــی  ز ذائقــه  و  هنــری  بــه وجهــه  توجــه  و  کار  بــودن  کالس  بــا یــم. همچنیــن  دار کمتــری 

شــناختی در انگیــزه تأثیــر دارد. 
گــر یکــی از دوســتان مــا دچــار ایــن عارضــه شــد الزم اســت او را رهــا نکنیــم و بــا برقــراری  3 . لــذا ا
کــه مالقــات انســان  کمــا ایــن  کنیــم.  ارتبــاط بیشــتر و حــال و احــوال صمیمــی او را درمــان 

ــی او از غصــه اســت.  مصیبــت زده موجــب تســلی خاطــر و رهای
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؛ کارهــای اجرایــی  گیــر ماننــد هیــأت، ورزش و  وقــت 

2.راهکارهای ایجاد انگیزه توسط اساتید

الف. ویژگی های اخالقی

)علمــی، 67 جهــات  جمیــع  از  بــودن  الگــو  بــرای  تــاش   .

و...(؛ اجتماعــی  معنــوی،  اخاقــی، 

گیــری 68 گاهــی پــی  . دل ســوزی نســبت بــه طلبــه و حتــی 

او؛  شــخصی  زندگــی  مشــکات 

. اهتمام به پرورش طلبه به موازات آموزش آن؛69

برخــورد 70 ماننــد  عملــی:  اخــاق  بــه  بــودن  متخلــق   .

مهربانانــه، ســام، تواضــع، ... و پرهیــز از تندخویــی، بدگویــی 

ســُبک؛ طنزهــای  و 

ب. ویژگی های علمی و مهارتی

کافی؛71 . توانمندی علمی 

. بیــان جــذاب، لطیــف و متنــوع و تــوان ارائــه روان و تفهیم 72

کامل درس؛

یسی؛73 . نشاط و طراوت علمی و تدر

گردان؛74 . موفق بودن در چشم شا

کافــی دربــاره روحیــه نوجوانــان و جوانــان و 75 . اطاعــات 

داشــتن مطالعــات روانشــناختی در ایــن زمینــه؛
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. شروع درس با یک آیه، حدیث یا نکته اخاقی؛76

از 77 اســتفاده  و  درس  کنــار  در  جنبــی  مطالــب  بیــان   .

؛ نبــی جا ی  صت ها فر

انگیــزه، 78 بــا  هــای  انســان  و  موفــق  الگوهــای  معرفــی   .

آنــان؛ احــوال  شــرح  و  زنــده  هــای  شــخصیت  خصوصــا 

. توجه دادن به بهداشت فردی و محیطی و تغذیه؛79

ج. در ارتباط با طلبه

گردان و هــر از چندگاهــی حضــور 80 . ارتبــاط صمیمــی بــا شــا

در حجــره هــا و منــازل آنــان؛

. همراهــی بــا طــاب در برنامــه های تفریحی، ســیاحتی و زیارتی 81

مدرسه؛

. بیــان نقــاط قــوت، توانمنــدی هــا و محّســنات هــر یــک از 82

طــاب بــه خــود او و در جمــع؛

کار به او؛83 . نشان دادن موفقیت طلبه و ثمرات 

. ایجاد احساس توانایی و امید به رسیدن به هدف )این 84

کــه طلبــه با تاشــی معقول به موفقیت خواهد رســید(1؛ حــس 

. تاش برای ایجاد احساس سودمندی در طاب؛85

ر از دســترس دیــده شــود، مخاطــب  کــه دســت نایافتنــی و دو کار طــوری ارائــه شــود  گــر یــک  1 . ا
کــه  گیــرد. مثــال دســتور مفصــل نمــاز شــب بــرای جوانــی  از اول تصمیــم بــه عمــل و اقــدام نمــی 
ر از دســترس تلقــی مــی شــود. بــه همیــن جهــت  کنــون نمــاز شــب نخوانــده بســیار بــزرگ و دو تا
یــج دو رکعــت نمــاز شــب  کار تنهــا بــه بیــداری قبــل از نمــاز صبــح و بــه تدر الزم اســت در آغــاز 

خوانــدن و... ســفارش نمــود. 
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. تاش برای ایجاد امید به آینده در دل طاب؛86

گاهــی حضــور چند 87 گیــری مباحثــه دروس طــاب و  . پــی 

لحظــه ای در مباحثــه و راهنمایی و تشــویق ایشــان؛

طلبــه 88 )بــا  طــاب  بــا  ارتبــاط  در   مســاوات  رعایــت   .

باشــد(؛ داشــته  ارتبــاط  هــم  ضعیــف 

گرفتــاری هــا و مشــکات مــادی خــود بــه 89 . پرهیــز از بیــان 

طــاب؛

کامل مشکات طلبه و تاش برای رفع آن؛90 . درک 

کاس؛91 . مشارکت دادن طلبه در 

کمــک بــه او بــرای موفقیــت در 92 . استعدادســنجی طلبــه و 

گرایــش تخصصــی؛ انتخــاب 

کــه ادبیات عرب 93 کــردن طلبــه )مثــا طلبه  . بــه روز تربیــت 

مــی آمــوزد بایــد مکالمــه عربــی و عربــی جدیــد نیــز بلد باشــد(؛

. هدفمندکــردن طلبــه )بــه صورتــی که طلبه بتوانــد گام های 94

بعــدی حرکــت خــود را بــه خوبــی تشــخیص دهــد(؛

گذشــته خــود رشــد 95 بــه  کــه نســبت  . تشــویق طلبــه ای 

خــود(؛ بــا  )مســابقه  اســت  داشــته  نســبی 

. دادن مسؤولیت به طاب در حد توان و در محدوده درس؛96

. تقویت روحیه تعهد در طاب )اعتماد سازی(؛97

کرامت انسانی و حفظ حرمت طلبه؛98 . توجه به 

. شــخصیت دادن بــه طلبــه در مدرســه و محــل زندگــی 99
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ی )شــرکت در مراســم و پذیــرش دعــوت، نــام نیکــو و...(؛ و

. ایجاد رقابت سالم و دوستانه میان طاب؛100

بــا ماحظــات 101 کاس، همــراه  بــه نخبــگان  . توجــه ویــژه 

اخاقــی؛

. رعایــت تنــوع، اســتفاده از قالــب های جدید و شکســتن 102

کلیشــه هــای رایــج، خصوصــا بــرای طــاب مبتــدی و جــوان 
کــه روحیــه نوگــرا و تنــوع جــو دارنــد؛ 1

مباحــث 103 و  یــس  تدر امــر  در  گردان  شــا از  گیــری  بهــره   .

کاس؛ ترهــای  ضعیــف  بــه  رســیدگی  و  آموزشــی  کمــک 

                                     د. در تدریس

طــاب 104 تــا  میانــی  امتحانــات  گرفتــن  ســاده  گاهــی   .

کنند؛  ضعیف هم احســاس ارزشــمندی و موفقیت را تجربه 

کاربردی نشان دادن دروس و بیان جایگاه مباحث؛105  .

. آمــوزش هــای مهــارت هــای درســی در حیــن درس )ماننــد 106

ــرداری،  مهــارت مطالعــه، مباحثــه، تســهیل متــن، یادداشــت ب

خاصــه نویســی، پژوهــش، منبــع شناســی(؛

کاربرد دروس و فواید یادگیری آن؛107 . بیان ملموس 

. معرفــی منابــع کمــک آموزشــی بــرای تقویــت بنیه علمی؛108

کنــد یــا در اعطــای  کالس درس خــود را در حیــاط یــا پشــت بــام مدرســه برقــرار  گــر معلــم  1  ا
ری داشــته باشــد و از حــدود تعارفــات رســمی فراتــر رود بــه شــدت توجــه  جوایــز یــا پذیرایــی نــوآو

ــد.  ــش می ده ــان را افزای ــزه آن ــب و انگی گردان را جل ــا ش
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گردان و عــدم ســرزنش و 109 . تشــویق مــادی و معنــوی شــا

ســرکوفت؛

. برگزاری آزمون هایی با جوایز ویژه؛110

. اســتفاده از امتحــان بــه عنــوان یکی از ابزارهای آموزشــی، 111

گیری؛ نــه بــه قصــد مــچ 

. بدبین نکردن طلبه نسبت به کتاب های درسی موجود؛112

ــرد علــوم حــوزه در میــان ســایر 113 ب کار . نشــان دادن جایــگاه و 

ــوم روز؛ عل

کاس؛114 گروه های علمی و پژوهشی در  . ایجاد 

. تصحیح به موقع برگه های امتحانی؛115

. مشاهده دفاتر و کتاب های طاب و ارائه راهنمایی های 116

الزم در مورد انجام تکالیف در دفتر و رسیدگی به کتاب درسی؛
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راهکارهای ایجاد انگیزه
 توسط مدیران و مسؤوالن مدارس

               الف. ویژگی های شخصی

. رعایت اعتدال در رفتارها و حفظ وقار و متانت در مدرسه؛117

تربیــت و 118 بــرای  کافــی  فــراوان و نشــاط  انگیــزه  . داشــتن 

طلبــه؛ آمــوزش 

یاد؛119 . سعه صدر مشهود و حوصله ز

. قدرت تدبیر و آینده نگری؛120

کردن؛121 . نسبت به مشکات طاب مدّبرانه برخورد 

. وفای به عهد نسبت به وعده و وعیدها؛122

. خود را در معرض نقد دیگران قرار دادن؛123

کامــل موازیــن اخاقــی و پــای بنــدی بــه آداب 124 . رعایــت 

اســامی خصوصــا نمــاز جماعــت؛

از 125 پرهیــز  و  روحانیــت  زّی  و  علمــی  شــؤون  رعایــت   .

گرایــی؛ مــاّدی  و  دنیــوی  مظاهــر 

. شرکت در مراسم دعا و سایر برنامه های فرهنگی مدرسه؛126

. وقت گذاشتن کافی برای حضور در مدرسه و در بین طاب؛127

کافی با دانش مدیریت آموزشی؛128 . آشنایی 
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                                   ب. برنامه ریزی

. تدویــن چشــم انــداز چنــد ســاله در سیســتم آموزشــی 129

گــذاری صحیــح آمــوزش؛ بــرای هــدف 

کارشناســان در 130 ــرای اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت  . تدبیــر ب

برنامــه هــای مرکــز بــه جهــت جلوگیــری از رفــت و برگشــت هــای 

اضافــی و آزمــون و خطــا؛

. ایجاد نظام تشویق و تنبیه مادی و معنوی؛131

. فرهنــگ ســازی در رابطــه بــا آداب و رســوم طلبگــی: 132

و ...؛ تواضــع  پوشــش،  گویــش، 

یس پژوهش محور؛133 . برنامه ریزی درسی بر پایه روش تدر

و 134 آموزشــی  فرهنگــی،  تفریحــی،  اردوهــای  برگــزاری   .

؛ جیهــی تو

. برنامــه ریــزی جهــت اوقــات فراغــت طــاب در روزهــای 135

پایــان هفتــه؛

. برنامــه ریــزی در امــور معنــوی ماننــد جلســات دعــا و 136

عــزاداری همــراه بــا القــای معرفــت و تذکــرات اخاقــی؛

یــع 137 . دقــت در برنامــه غذایــی مدرســه؛ ماننــد نحــوه توز

غــذا، تهیــه میــوه و غذاهــای ســالم؛

. دقت در امور تبلیغی و فرهنگی؛138

. انعطاف برنامه آموزشی بر اساس نیاز طاب؛139

کارشناســانه ســاعات درســی و اســتفاده بهینــه از 140 . تنظیــم 
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وقت )مثا وقت های مرده برای دروس اصلی قرار داده نشود(؛

. جامعیت برنامه ها؛141

و 142 مدرســه  در  جانبــی  و  فرهنگــی  هــای  برنامــه  تنــوع   .

متنــوع؛ طرح هــای  اجــرای 

. تعــادل در برنامــه هــای مدرســه و دوری از برخوردهــای 143

انفعالــی در سیســتم آموزشــی؛

. طراحــی برنامــه هــای فرهنگــی ســالم و مؤثــر در کنــار دروس 144

نسبتا خشک، مانند مسابقات، جشن ها و برنامه های آموزشی 

جانبــی ماننــد مکالمــه عربــی، انگلیســی، روش مطالعــه و ...؛

. ایجــاد واحــد تربیــت بدنــی در مــدارس و اهتمــام بــه ورزش 145

طاب؛

و 146 روز  طــول  در  طلبــه  خســتگی  و  نشــاط  بــه  توجــه   .

مخاطبــان؛ ظرفیــت  بــا  هــا  کاس  زمــان  تناســب 

ج. اجرای برنامه و مدیریت

. هماهنگی عوامل آموزشی و تربیتی با همدیگر؛147

کارهــای 148 نکــردن  گــذار  وا و  مدرســه  در  دائــم  حضــور   .

افــراد؛ ســایر  بــه  مدیریــت  اساســی 

از 149 بیرونــی  ســنگین  و  متعــدد  اشــتغاالت  از  احتــراز   .

مدرســه؛  مدیــر  ســوی 

و غیبــت 150 یارتــی ســیاحتی مکــرر  ز از ســفرهای  پرهیــز   .
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کار؛ از محــل  طوالنــی 

بــا افــراد متخلــف و در صــورت 151 . قاطعیــت در برخــورد 

لــزوم اخــراج آنــان؛

کامــل در جــذب 152 . حفــظ عــزت نفــس و احــراز حلّیــت 

منابــع مالــی بــرای مدرســه؛

د. در ارتباط با استاد

یــس، 153 تدر روش  علــم،  اســتاد:  انتخــاب  در  دقــت   .

و ...؛ لبــاس  نظــم،  و  شناســی  وقــت  اخــاق، 

کادر آموزشــی 154 . جــذب اســاتید فعــال و تــاش بــرای ارتقــاء 

مدرســه؛

. تأمیــن مــادی اســتاد و جلوگیــری از مشــغولیت هــای 155

روحــی و جســمی مزاحــم؛

. رسیدگی به نظم و انضباط اساتید و ایاب و ذهاب آنان؛156

. برگزاری جلسات هم فکری در طی سال با اساتید؛157

ــوه 158 ــزرگ جل ــاتید و ب ــا اس ــه ب ــه و محترمان ــورد مؤدبان . برخ

دادن آنهــا در چشــم طــاب؛

گیــری نقــاط قــوت و 159 . ارتبــاط مســتمر بــا اســاتید و پــی 

ضعــف آنــان؛

برگــزاری 160 و  مســتمر  صــورت  بــه  اســاتید  مهارت افزایــی   .

آموزشــی؛ کارگاه هــای 
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هـ. در ارتباط با طلبه

. دقت در پذیرش صحیح طاب؛161

. توجه جدی به کرامت انســانی طاب در برنامه ریزی های 162

آموزشی، خدمات رسانی، پرداخت شهریه و...؛

. ارتبــاط مســتمر بــا طــاب در قالــب اقامه نمــاز جماعت 163

مدرســه یــا یــک جلســه منظم؛

. تشکیل جلسات مستمر با والدین طاب؛164

ــا اولیــای طــاب و 165 کتبــی، تلفنــی و حضــوری ب . ارتبــاط 

حضــور در منــازل آنــان؛

تبییــن جایــگاه حــوزه 166 و  توجیهــی  برگــزاری جلســات   .

و خانــواده طــاب؛ بــرای همســران 

. تقدیر از همسران طاب؛167

بــرای 168 طــاب  بــا  ماهیانــه  مســتمر  جلســات  تشــکیل   .

تشــان؛ مشکا شــنیدن 

در 169 تــاش  و  متأهــل  طــاب  منــزل  در  حضــور  گاهــی   .

آنــان؛ مشــکات  بــه  رســیدگی 

. ارشاد طاب و ایجاد انگیزه با رفتار و عمل؛170

حفــظ 171 عیــن  در  طــاب  بــا  صمیمــی  ارتبــاط  ایجــاد   .

مدیریتــی؛ جایــگاه  و  حرمــت 

گــذاری بخشــی از امــور مدرســه بــه طــاب در قالــب شــورای 172 . وا

طــاب؛
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. توجه به ابتکارات و نوآوری های طاب؛173

گیــری مســتمر امــور طــاب )اقتصــادی، روحــی، 174 پــی   .

اجتماعــی(؛ و  خانوادگــی 

بــه دیگــران و اســتادپروری از 175 کمــک  . تقویــت روحیــه 

گــذاری برخــی از دروس بــه طــاب موفــق؛ طریــق وا

و نظرخواهــی مســتمر 176 هــم فکــری  برگــزاری جلســات   .

نســبت بــه امــور مدرســه از طــاب؛

. ارتباط مستمر با طاب فارغ التحصیل مدرسه؛177

. برخورد مناسب با طلبه خصوصا در اولین دیدار؛178

. شخصیت دادن و مسؤولیت دادن به طاب؛179

. بزرگ جلوه ندادن دانشگاه در نظر طاب؛180

و 181 نمــره  دادن  قــرار  فرعــی  و  علــم  بــه  دادن  اصالــت   .

عبــادت؛ یــک  عنــوان  بــه  علــم  بــه  نــگاه  امتحــان، 

. تشویق طاب ممتاز، مؤثر و اهل قلم؛182

بــرای 183 خــاص  امتیازهــای  گرفتــن  نظــر  در  و  تشــویق   .

اخاقــی؛ و  مهــذب  طــاب 

کامل عدالت و انصاف در برخورد با طاب؛184 . رعایت 

گیــری 185 . ارائــه مشــاوره اخاقــی و علمــی بــه طــاب و پــی 

کامــل؛ مشــکات آنــان تــا رفــع 

.ارتبــاط بیــن خانواده هــای طــاب بــا هــم و بــا مســؤولین 186

مدرســه بــه جهــت باالبــردن انگیــزه آنــان؛
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گــروه هــای غیــر علمــی مثــل هیأت هــای محلــی 187 . ایجــاد 

کمک رســانی و تبلیغــی در بیــن طــاب؛ گروه هــای  یــا 

کارآمــد یــا متخلــف و اخــراج 188 .برخــورد قاطــع بــا طــاب نا

بــدون ماحظــه آنــان در صــورت لــزوم؛

. اســتقبال از منتقدیــن نســبت بــه برنامــه هــای مدرســه 189

و تشــویق آنــان؛

بــرای 190 توانایــی هــای طــاب  و  اســتعدادها  . شناســایی 

ایجــاد روحیــه مفیــد بــودن و رقابــت صحیــح؛

. تشویق و تنبیه در مسائل علمی و رقابت سازی؛191

که واقعا مشکل دارند و پرهیز از 192 . درک طاب در مواقعی 

گیری بی مورد خصوصا درباره طاب فعال و موفق؛ ســخت  

گونــه ای که ثمــره تاش های 193 . میــدان دادن بــه طــاب بــه 

تیــن، تبلیغ و ...؛  خــود را ببینــد؛ مثــا صحبــت بین الصا

جهــت 194 ســرگروه،  یــک  نظــر  زیــر  طــاب  بنــدی  گــروه   .

طــاب؛ امــور  بــه  نســبت  اشــراف 

.  هدایت تحصیلی طاب برای انتخاب رشته تخصصی؛195

. ترســیم آینــده طــاب و تبییــن وظایــف ســنگین آنــان و 196

گاهــی دادن نســبت بــه خألهــای موجــود در اجتمــاع؛ آ
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و. برنامه ها و طرح ها

ی بــه 197 ی و غیــر حــوزو . دعــوت از چهــره هــای موفــق حــوزو

مدرسه؛

. برگزاری برنامه های انگیزشی مانند درس اخاق؛198

. ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی در مدارس علمیه؛199

. رســیدگی بــه فضــای مدرســه و ایجــاد فضــای مناســب و 200

شــاداب )ایجــاد فضای ســبز و...(؛

آموزشــی 201 فضــای  ایجــاد  آموزشــی،  امکانــات  تأمیــن   .

غنــّی؛ کتابخانــه  و  مناســب 

یارتی، سیاحتی و آموزشی؛202 . برگزاری اردوهای ز

. فراهم آوردن زمینه دیدار با علمای ربانی؛203

از طریــق 204 و دبیرســتان  راهنمایــی  مــدارس  بــا  ارتبــاط   .

ارســال طــاب موفــق پایــه هــای بــاال بــرای معرفــی حــوزه؛

کتــب مفیــد و ارائــه رایــگان یــا 205 . تهیــه ابزارهــای آموزشــی و 

بــا تخفیــف آن بــه طــاب؛

. ایجاد صندوق قرض الحسنه و ارائه تسهیات به طاب؛206

. ارائه الگوی مناسب و در دسترس، نه دور از ذهن؛207

کز آموزشی فرهنگی تحقیقاتی؛208 . دیدار از مرا

کــز درمانــی و پزشــکان 209 . هماهنگــی و ارتبــاط مدیــر بــا مرا

متعهــد و مجــّرب؛

کاس هــای جنبــی ماننــد تفســیر 210 . اهتمــام بــه برگــزاری 
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ــرآن و نهــج الباغــه؛ ق

.  اســتفاده از هــوای مطلــوب بهــار و تابســتان بــرای دوره های 211

آموزشــی خارج از مدرســه؛

گرفتن ساعتی در روز جهت مطالعات جنبی؛212 . در نظر 

که نیازهای جامعه به طلبه را درک 213 کســانی  . اســتفاده از 

کشــوری؛ کشــور، مســؤولین  کرده انــد ماننــد مبلغیــن خــارج از 

بحث و نتیجه گیری:

کــه بیــان شــد بــه نظــر مــی رســد ســرمایه  بــا توجــه بــه آنچــه 

در  حــوزه  کارگــزاران  و  مدیــران  اســاتید،  تــاش  و  گــذاری 

اصــاح و تقویــت انگیــزه طــاب از امــور ضــروری و اقدامــات 

کــه آثــار و بــرکات فراوانی را در پــی دارد؛  بســیار مفیــدی اســت 

ایــن امــر موجــب افزایــش نشــاط علمــی و معنــوی روزافــزون 

ــروز و ظهــور بســیاری از آفــات و آســیب  حــوزه هــا شــده و از ب

ــاب  ــان ط ــره در می ــی و غی ــی، تحصیل ــی، تربیت ــای اخاق ه

کــرد، ان شــاء اهلل تعالــی پیشــگیری خواهــد 
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