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 چکیده

با استفاده  مستمرکه اصل ارتباط مستمر حفظ شود حائز اهمیت است. برقراری ارتباط  یبه صورتثیرگذاری بر او أبرقراری ارتباط با کودک و ت

شدن بذر ایمان و اعتماد به والدین برجای ر رشد تفکر، ایجاد عاطفه، پاشیدهتواند اثرات مطلوبی را دز ابزارهای مختلف کالمی و حسی میا

بر اساس ساختاری که خداوند در لوح وجودی انسان قرار  ک تثبیت کند.والدین را در سنین بعد برای کودبه  و والیت د و مفهوم اعتمادبگذار

توان کالم را عامل ثبت حقایق در وجود انسان و نیز انتقال آن دانست. به همین دلیل در هر قدرت دریافت و انتقال کالم می ینهمچنداده و 

توجه بیشتری شود  به این نقش هرقدرنقش کالم نقشی برجسته و ضروری است. بر این اساس  ،انسانآموزشی در هر مقطع از دوران زندگی 

ر فراوان کالم در تربیت و آموزش فرزند، هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و با عنایت به اثگیرد. تر و بهتر صورت میامر آموزش سریع

استفاده شده  یلیتحل یفیتوصجه به ساخت مقیاس از روش اعتبارسنجی مقیاس طیب سخن مبتنی بر منابع قرآنی و دینی بوده است. با تو

ها پرداخته شد که پس از بررسی تبط استخراج و سپس به طراحی گویهاست. با استفاده از منابع و کتب مرتبط دینی و قرآن در ابتدا مضامین مر

گویه طراحی شد. بررسی روایی مقیاس از طریق ارزیابی روایی محتوایی، روایی مالک و  26 تیدرنهاتوسط متخصصین مسلط بر این حیطه 

های آماری های حاصل از تحلیلستفاده شد. دادهآلفای کرونباخ ا قرار گرفت. جهت تعیین پایایی مقیاس از روش یموردبررسروایی صوری 

این موضوع  گراست. محاسبه شاخص آلفای کرونباخ نیز بیان قبولقابل سخن طیبصوری و محتوایی و مالک مقیاس نشان داد که روایی 

توان می سخن طیبروایی و پایایی مقیاس با توجه به نتایج حاصل از  درمجموعاز اعتبار باالیی برخوردار است.  شدهساختهاست که مقیاس 
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 مقدمه -1

نشانه قدرت حق و مستعد اتصاف به همه صفات و  نیمخلوق خداوند و واالتر نیترانگیزاسالم، انسان، شگفت یتیاز منظر مکتب ترب 

 ریپذامکان حیصح تیمقصود جز با اعمال ترب نیبد لیبرسد و ن نیخداوند در زم ینیشده تا به مقام جانش دهیاست و آفر یکماالت اله

 ینینگاه د مقوله در نیا تیو اهم گاهیاز جا تیحکا ،و ارسال کتب ایبعثت انب یهدف اصل عنوانبه تیترب مسئلهگرفتن قرار ؛ستین

کریم هدف این است که زندگی بشر را در تمام ابعادش نظام بخشد و طوری تربیتش دهد که سعادت انسان در دنیا و  قرآندر . دارد

 .باشدترین وظایف والدین میو تربیت صحیح فرزند یکی از اساسیآن پرورش  تبعبه( که 1386آخرت را تضمین کند )طباطبایی، 

کردن زمینه و تربیت شامل فراهم ،بنابراین؛ ریشه از واژه ربی یا ربا گرفته شده است که منظور برتری و علو است ازنظرتربیت  واژه

تربیت در زبان  (.1390میناگر، ) باشدمطلوب می سویهبهای بالقوه انسان و هدایت آن امکانات برای شکوفایی استعدادها و توانایی

-دهحاجی) بکار رفته است« شدنختن و پروردن کودک تا هنگام بالغ، آمواددادنیپروردن، آداب و اخالق را به کسی »فارسی به معنای 

 .(1391، آبادی

رود با بکار میکردن و نیز به معنی تهذیب نفس و تهذیب اخالق و پاک دادنرشدکه به معنای کیه« »تز های اسالمی واژهزهمودر آ 

روند. لذا با توجه به آنچه دیب و تهذیب نیز گاهی در مفهوم تربیت بکار میأهایی چون ادب، تمفهوم تربیت بسیار نزدیک است و واژه

و مراقبت مداوم از  بودنزممالو  کردنهمراهی. 2، کردناصالح. 1را برای واژه تربیت بکار برد: زیر های توان ویژگیگفته شد می

زیرا تربیت فرایندی است که باید متربی را از نقص به سمت  ،نظر جسمانی، عقالنی، دینی و عاطفی. رشد و برآمدن متربی از3، یمترب

رافات و های مخرب و خکمال پیش ببرد و ابعاد جسمانی، عقالنی، دینی و عاطفی او را تربیت سازد و انسان را از باورها و اندیشه

ن متربی به کمال انسانی و نهایی: زیرا هدف رسیدن متربی به کمال مطلوب انسانی است. در . رسید4د، نجات ده یرانسانیغعواطف 

های تربیت تنها با مبانی و اصول و شیوه رونیااز ؛این راستا هر رفتاری که در جهت کمال انسانی متربی نباشد ضاللت و گمراهی است

تربیت عبارت است از ( 1377) شکوهی ازنظر. (1392)موسوی،  تربیتی مطلوب دست یافتتوان به هدف مقدس اسالمی است که می

 .استعدادهای انسان در جهت مطلوب کردنشکوفاو  رساندن تیبه فعللی برای ها و عوامکردن زمینهفراهم

فَبَعَثَ » داندیممی در درون آدنهفته ی هاادستعدو اها گنجینهم تما رساندن تیبه فعلرا  زیساننسان و انسااتربیت  علیت حضر 

و  یرعمدیغنه و ست ی اتربیت عمدم، سالاب مکتدر تربیت ر از لبته منظوا« 1الْعُقُولِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ ... فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ

نسانی حق، اتمنددسعاو سانی کامل ناتربیت  همچنین ،اد آوردن آن را داردستعداست که ابه کماالتی ن او ساندن، رنسااتربیت ف از هد

ت مخلوقاف شراقعاً واگونه که ، آنلتیبافضو مؤمن ، گراه و دادخونماآرنسانی اخالصه و ر خالق خویش متکی بو جو لتاعدو طلب 

به حقیقت که ما فرزندان آدم را »سوره اسراء آمده است  70طور که در آیه . همان(1389، ادیب) باشدن جهار فریدگاآتکریم ر خوو در

ن نان کردیم و بر بسیاری از آمندشاهبهره پاکیزی هانعمتو از مند ساختیم ونیررا ها نآیا و درخشکی و در یم دمت عطا کراکرت و عز

 استی او مرحله وستهیپهمبهدارای فرایندی تدریجی، تربیت  .«یستهشاو فضیلتی عالی ی و برتر، یمداد شانیبرتر، فریدیمآکه 

 حیات انسان به ءطور که حفظ و بقاهمان چراکهضرورت تربیت برای فرد، از ضرورت غذا کمتر نیست  (.1395 ،)اخوت و فیاض

 (.1370)حجتی،  باشدحیات و زندگانی می ءموجب بقا ینوعبهخوراک و غذا وابسته است، تربیت نیز 

ریزی در والدین، مربیان و نهادهای مختلف تربیتی برای برنامه رشدی موجب سردرگمی هایهای دورهعدم آشنایی و آگاهی با ویژگی 

صرف از نظریات  کنندگیمصرف تیدرنهاتربیتی و حتی گاهی بد تفاوتی نسبت به تربیتها را به سمت بیمختلف شده و آن سنین

                                                           
 .1البالغه، خطبه نهج .1
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کورکورانه باشد  تقلید صرفاً مندی بدون تفکر و است که اگر این بهره پرواضح (.1395 ،)اخوت و فیاض دهدسوق می تربیتی غربی

خودگرایی  گرایی،اغلب اهدافی مادیشوند؛ نظریاتی که نظریات نزدیک می ها و مقصدهای مفروض آنتفرزندان ما نیز به غای نهایتاً

یت بر جای تواند پیامدهای مهمی در تربها در هر دوره از رشد میها و توانمندیشناخت ویژگی .(1397)اخوت،  دنیاگرایی دارندو 

 :(1391آبادی، ده)حاجی ها اشاره کردنتوان به چند مورد از آمی بگذارد که برای مثال

 ازاندازهشیبشود نه باعث می گریدعبارتبهو استعدادهای کودک در هر سن، انتظارات ما را نیز تعدیل کرده  هایتوانمند. دانستن 1

 توان او انتظار داشته باشیم و نه به کمتر از آن راضی شویم.

 جای خواهد گذاشت.رفتارها و فرایندهای روانی بر ثیری عمیق و پابرجا برأیر است لذا هر آموزشی در کودکی تپذکودک تعلیم .2

است که تربیت در آن دوره را از  ییهاشاخصهاین دوران دارای  چراکهها متفاوت است سال با سایر دوره 7. تعلیم کودک در زیر 3

 کند.ها جدا میسایر دوره

 کودک درک انتزاعی کافی ندارد و در این دوران بیشتر فهم کودک مبتنی بر تجربه و حواس است. .4

عرفه از دوران  یدر دعا  این دوران که در کالم امام حسین ثیرگذار است. درأشدت در این دوران بر کودک تط بهالقائات محی. 5

گیرد و تصمیماتش به سرپرستان میثیر محیط بیرونی قرار أتحت ت شدتبهکودک  ،شودوابستگی و عدم اختیار کامل نیز از آن یاد می

 خود وابسته است.

یکی از ابزارهای مهم برای تربیت عاطفی در این دوران اهمیت فراوان  عنوانبهگذارد لذا ثیر را بر روی کودک میأین تبیشتر. کالم 6

 دارد.

ثر در این ؤم قبلیارتباط عاطفی و  کهینحوبهای برخوردار است العادها کودک در این دوره از اهمیت فوقوالدین ب . ارتباط میان7

قرار داشته و کودکانی که در محیط گرم و صمیمی خانواده  کند.می بینیپیشهای بعدی را نیز شنوی در دورهحرفدوران، پیروی و 

همچنین این  ،شدن برخوردارندداشتههستند و از ارزش دوست موردعالقهگیرند از این حقیقت آگاهی دارند که قرار می رشیموردپذ

 (.2011، 1)گوالی و اوندر باال و شخصیت سالمی هستند نفساعتمادبهافراد دارای 

عنوان ه؛ در این مسیر خانواده باستراستی و کمال تربیت مبتنی بر مباحث دینی در اصل بر پایه فطرت، حرکت به سمت فضیلت و  

ف پذیر است. شریدر آن امکانهای اسالم ریزی تربیت مبتنی بر آموزهبتوان گفت تنها محیطی است که پی ترین و شایدیکی از مهم

 عاطفی یهازنیا ساختنآوردهبر ،عضاا نیروا مشآرا مینتأ ایبر منظا ترینمن امنی مناسب( معتقد است چنین مأ1392قریشی )

 ای در تمدن انسانی و اسالمی دارد.ارزنده سهم و هشد دهشمر جدید نسل ورشپران و ندزفر

نوع  شود.پوشاک از جانب ایشان محدود نمی مین خوراک وأاست که تنها به ت لدینوا صلیا ظایفو از یکی م،سالا در دککو تربیت 

 دهدیم لیها را تشکآن تربیتی وهیش رند،یگیم شیدر پ شیپرورش فرزند خو منظوربهمختلف  یهاتیدر موقع نیکه والد ییرفتارها

گرفته، مطالعات تجربی صورت بر اساس (.1392)فقیهی و نجفی،  استثر ؤآنان م شخصیتی یهایژگیکه بر تعامل آنها با فرزندان و و

تجربیات برای  آنچه والدین از های خاصی در فرزندان دارای رابطه است.های تربیتی والدین با ظهور و تثبیت رفتارها و ویژگیروش

حساسیت و اهمیت  (.2002، 2)بینگر و گرهارد دهدیر قرار میأثآورند کیفیت رشد شناختی آنان را تحت تفرزندشان فراهم می

های تواند بسیاری از آسیبداشته و می یتوجهقابلکه بر خصوصیات رفتاری فرزندان اثرات  است جهتازآنهای تربیتی والدین شیوه

                                                           
1. Gülay & Önder 
2. Bigner & Gerhardt 
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 از شیوه درست در تربیتاستفاده  های گوناگون بسترسازی کند.ها در زمینهفردی و اجتماعی را پیشگیری و در راستای بروز قابلیت

های اصلی هر پدر و مادری است و از طرفی والدین داشتن فرزندی با جسم، روح و عواطف سالم را فرزند همواره یکی از دغدغه

 (.1395کنند )اعرافی، ها و دستورات متفاوتی پیروی میپندارند و برای رسیدن به این مهم از توصیهثمره شایسته زندگی خود می

 مسئلهدر آثار خود به  شمندانیگذشته تا به امروز، اند یهاکه همواره از دوران سازدیآشکار م یفرزندپرور مسئلهبه  یخیتار ینگاه

 یناش د،نزیرا رقم م نهیزم نیدر ا کردهایاند و آنچه تفاوت روبوده نظرهمو ضرورت آن  تیبر اهم یاند و همگفرزند پرداخته تیترب

 .استی در نظام هست کیهر اتیانسان و جامعه و غا یبه ساختار وجود یتیاز مکاتب ترب کیاز نوع نگاه هر 

ها ارزانی کرده است تا والدین آگاه و فرصتی دانست که خداوند آن را به انسان درواقعتوان بهترین دوران یا دوران کودکی را می 

در  یقیناًاستفاده نکنند  یخوببهرا به روش اساسی تربیت کنند و اگر از این زمان  فطرتپاکمربیان دلسوز از آن استفاده کنند و کودکان 

الزمه برخورداری (. 1378نرسد و اثربخش نباشد )نورسوید،  ییجابهتالش والدین  بساچهآینده و در دوران بلوغ دچار مشکل شده و 

کنندهتعیینین در این زمینه نقش در دوران کودکی است و والدکردن مراحل رشدی انی در بزرگسالی، با موفقیت سپریرو از سالمت

به نیازهای اولیه او از طریق همدلی  یدهپاسخشود نوزاد انسان در خانواده متولد می کهیهنگام(. 2010، 1)هولدن کنندایفا می ای

ز استفاده ابا با کودک برقراری ارتباط مستمر (. 1394، لیلی نژادخی، میرزائی و کاظمخصوص مادر است )شفیع پور، شیهمراقبینش ب

شدن بذر ایمان و اعتماد به والدین ر رشد تفکر، ایجاد عاطفه، پاشیدهتواند اثرات مطلوبی را دابزارهای مختلف کالمی و حسی می

نظر به وجود  (.1395برجای بگذارد و مفهوم اعتماد و والیت به والدین را در سنین بعد برای کودک تثبیت کند )اخوت و فیاض، 

پروری است بک خاصی در زمینه تربیت فرزند و فرزندای نو و معرف سهای عمیق و غنی در منابع اسالمی که گشاینده دریچهآموزه

 ایم.کردهشدن از ابزار کالم استفاده واقعؤثرم منظوربههای عملی و ابزارهای مختلفی وجود دارد که ما برای رسیدن به چنین هدفی راه

همچنین اولین  ،آفرین در سیرت و فطرت انسانی، مبحث کالم است. کالم، اولین قدم در هدایت بشر استترین عوامل نقشاز مهم 

ویژگی  12 ،کریم شود که خداوند متعال در قرآنمی مشخص آنجاابزار پیامبران و امامان در رشد و تعالی بشر است. اهمیت کالم در 

در کالم  (؛ همچنین83 گفتن را در میان احکام مهم صادر نموده است )بقره،کالم را در برخورد با افراد بیان داشته و دستور نیکوسخن

کبیره از وجود  مثال در زیارت جامعه طوربهه که معصومین و دعا که قرآن صاعد است نیز موارد زیادی به بیان اهمیت این مهم پرداخت

بدین معنا که  مت. آری هر کالمی یا نور است یا ظل2های معصومین بیان شده استکالم نورانی و اثرگذار از ویژگی 7 امام هادی

کننده باشد و انسان را از مسیر و سیرت پاک خود دور کند و به ظلمات جهل و بخش مسیر نفسانی تا الهی یا گمراهتواند روشنیمی

بودن قرآن عربی. استتربیت فرزند، ابزار کالم  در ی قابل استفاده برای والدینترین ابزارهابیان یکی از مهمنابودی سوق دهد. با این 

ههای بکند که با استفاده از قدرت اثرگذاری کالم که در قالبیبودن این کالم مالزم است، این ایده را در ما تقویت مکه با فطری

آموزی را به فرزندانمان آموزش آموزی و کالمهای کلمههای ادبی قرآن شیوهتوان بر اساس قالبمیشده آن نیز نهفته است کارگرفته

 الذکر به دالیلاین ابزار عالوه بر دلیل فوق (.1392دهیم و همچنین از این ابزار در راستای تربیت فرزندانمان استفاده کنیم )اخوت، 

 شود.به آن مجهز می جیتدربهسال  7است که کودک در زیر  ایکه کالم توانمندییندیگری نیز استفاده شده است که عبارتند از ا

 

                                                           
1. Holden 

و رءايکم علم نور و امرکم رشد و وصيتکم التقوی و فعلکم الخير و عادتکم االحسان و سجيتکم الکرم و شآنکم الحق و الصدق و الرفق و قولکم حکم و حتم  کالمکم .2

ما خیر و نیکی است. عادت شما نیکی و فطرت شما بخشش ها و فرمان شما هدایت است. سفارش شما تقوا و کار شنوربخش دل: سخن شما و حلم و حزم

است )زیارت جامعه  اندیشیعاقبتدیشه شما دانش و بردباری و ؛ اناالجراستاست. منزلت شما حق و راستی و مدارا و محبت است و سخنتان دستور الزم

 کبیره(.
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 اهمیت کالم در تربیت -1-1

 سخن گفتنصرفًا منظور از کالم  مندی متکلم از کلمات در برخورد با مخاطب برای انتقال مقصودی معین است.کالم به معنی بهره

هایی که لفظی، اراده صورتبهیابد؛ عالوه بر کالم  مشخص انتقال یمخاطبی با هدف متکلم ونیست بلکه شامل هر پیامی است که بین 

کالم . گیری درونیات کودک اثرگذار استشکلشود بر زشت و زیبا صادر می رفتارهای صورتبهخانه  پیام کالم در محیط عنوانبه

منجر به ایجاد  چراکهبسیار اهمیت دارد  کالم بر کودک در این دوراناثرات . کندپیدا می انسان محتوای غنی متناسب با سیر رشد

 (.1395)اخوت و فیاض.  شودکودک و کاشت نهال ایمان در او می در آن معرفت و بذرپاشی

 خوب با برقراری رابطه عاطفی توان توانند درونیات و نطق کودک را شکل داده و آشکار سازند، لذا والدینی کهوالدین با کالم خود می

خود را همراه با عاطفه و محبت بیان کنند زیرا  جمالت شوند. الزم است والدینکودک خود را ندارند در تربیت دچار مشکل می

بنابراین کالمی که در آن عاطفه وجود نداشته ؛ برای برقراری ارتباط عاطفی است در درجه اول کالم در ارتباط با کودک استفاده از

محترمانه و از  دارد با او برخورداندکی که کودک در این سنین فهم سفانه برخی والدین با تصور اینأمت .تری داردباشد اثرگذاری کم

ت با فرزند یپذیرش از سمت والدین و وجود حس صمیمکنند. تکریم ندارند و دقت کافی در نحوه صحبت خود با کودک نمی روی

والدین به کودک بدون توجه به ظاهر کودک،  دوشرطیقیبعنوان حساسیت والدین نسبت به نیازها، توجه به عالیق کودک و عشق هب

دهی به انتقال جمالت و کلمات موجب فهم و شکل محبت مقدمه اطاعت است و صرفاً(. 2001، 1)هیلپ توانایی و رفتار اوست

ها باید در استفاده از ابزار کالم به آنکه چند اصل مهم  تر هستند.کلمات مهم روح حاکم بر کلمات از خود چراکهشود باورها نمی

 :(1398، و ادیب )اخوت از اندعبارتتوجه شود 

 ارتباطبنابراین وقتی این ؛ شودارتباط کالمی با کودک به ارتقای سطح تفکر او منجر می چراکه :سازی تفکر از طریق کالم. فعال1

 خواهد بود. تر و پایدارترقوی بیشتر و عاطفه باشد، این ارتقا پر ازتر و تر و مهربانانهبیشتر، دقیق

در کودکان اثر می میرمستقیغمستقیم و  صورتبههای کالمی در فضاهای مختلف: کالم طیب و مناسب پذیریثیرأ. مراقبت از ت2

از کلمات ناشایست استفاده شود دور  ینحوبهاست  که ممکن یهایمکان شود ازکه می آنجابنابراین الزم است کودکان را تا ؛ گذارد

 جلوگیری شود. عاطفی ساخت تا از اثرات القایی نامناسب در مسیر تربیت

الفاظ خوب نیز بیان  است با ممکن حتیچینی که غیبت، دروغ، تهمت و سخن ازجمله . پرهیز از گناهان زبانی: انواع گناهان زبانی3

اثرات القایی  چراکهشوند؛ های جدی میآسیب ها دچارآن طیبی هستند که کودکان با شنیدن یرکلمات خبیث و غ ازجملهشوند 

 گذارد.جای مینامناسبی را بر

کننده جهت و تعیینکالم است که  در مهم از اجزای یکی عنوانبه 2: لحندیگران. گفتگوی کریمانه با کودک خود و محترمانه با 4

ناشایست به ظاهر دارای کلمات خوبی هستند ولی  گفتگوهای زباشد. بسیاری ا بیط ریغصورت طیب یا هتواند بمی وحالت آن بوده 

کردن خرد گیری وهای دشمنی و کینه، سرزنش و توبیخ، تنبیه، عیباز لحن شوند. مراقبتطیب می با لحنی که دارند نامناسب و غیر

 لذا اهمیت توجه به لحن بسیار مهم ؛کندبروز می ها در رفتارهایشانهمان ویژگی یزودبهاثرگذار بوده و  هاکودکان روی آنشخصیت 

 است.

                                                           
1. Hilpl 

های مختلفی دارد از عبارت دیگر لحن، روح حاکم بر کالم است که حالتگویند. بهرا لحن انتقال پیام به شکلی خاص برای القای پیامی خاص  .2

 . جمله: لحن مهربانانه، لحن پرخاشگرانه، لحن آمرانه، لحن پرسشی، لحن تعجبی و ...
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قصد و  گیرد دقت درکالم صورت می لهیوسبهبا توجه به اینکه اغلب تنبیه و تشویق کودکان  :. تعادل در استفاده از تنبیه و تشویق5

بودن نیز صادق ،تنبیه با اشتباه بودنمانند متناسب بر این اساس مواردی ای برخوردار است وگفتگوها از اهمیت ویژهگونه نیت این

کودک و کننده و منجر به ایجاد آسیب بین رابطه عاطفی والد تواند اذیتتنبیه می تنهانهتشویق، دارای تأثیرات تربیتی بیشتری است. 

 .ستازنیز آسیب یرضروریغهای اضافی یا هدیه یهاتشویق بلکه بسیاری از ،باشد

عواطف کودک را نیز تخریب و او را  شدتبهوی نامهربان والدین با هم ثیرات مخرب گفتگأت :یریشگیپقابلهای کالمی . آسیب6

بروز آسیب بر کودک جلوگیری  اصالح کالم از ها وشناسایی این موقعیت توان باسازد. میها و عدم اعتماد میدچار انواع اضطراب

 کرد.

برقراری رابطه عاطفی خوب با  توان والدینی کهبنابراین آشکار سازند،  داده و شکل درونیات کودک را توانندوالدین با کالم خود می

متعددی پیروی کند. تواند از الگوهای طبیعی است آموزش کالم در کودکان می. شوندمی دچار مشکل کودک خود را ندارند در تربیت

باشد الگوهای تجربی است. وجود این الگوها یا به این دلیل است که پدران و مادران الگوی می موردتوجهنون بیشترین الگویی که اک

های بیانی و گیری اعتقادات و شخصیت فرزند خود ندارند. قالبشناسند و یا اینکه تصویری از اهمیت کالم در شکلدیگری را نمی

 صورتبههای زیادی فطری را در اختیار ما قرار دهد. برای این منظور کتاب تواند الگوهای وحیانی آموزش کالمی قرآنی میادب

های ای قرآن، روشهای تدبر کلمهتوان به کتاب مقدمات تدبر در قرآن، روشاست برای نمونه می هتخصصی در زمینه تدبر نوشته شد

گفتگو بر مبنای  آموزش ادبیات و ینحوبهها آن( و تدبر در قالب ادبی کالم اشاره کرد. در همه این کتاب یو اجزاتدبر ادبی )کالم 

تأثیر  همهیناباور  هرچند. (1392ف پیشنهاد شده است )اخوت، مبنای آموزش کالم به کودکان در سنین مختل عنوانبهادبیات قرآن 

انگیز کالم در تربیت و یا تخریب آن به قدرت شگفت یخوببهتوان کمی بررسی می برای کالم برای برخی قدری دشوار است ولی با

های ها و اختاللتوان ادعا کرد اگر افراد جامعه تنها به اصالح همین یک امر در بین خود قیام نمایند همه بیماریبرد تا جایی که میپی

 (.1380شوند )حاج بابایی، ها مقاوم میها و آسیبلها درمان خواهد شد و نسبت به همه اختالفردی و اجتماعی آن

ای ابتدا به مقوله کالم پرداخته شود و از این ابزار برای به همین دلیل جا دارد برای ورود به ساحت تعلیم و تزکیه در هر دوره

و تربیت د نقش مهمی در انتقال عواطف توانکالم می چراکه گیردپذیری بیشتر و نیز ارتقای صفات کمال در آن سعی بلیغ صورت نفوذ

هر پیامی است که بین شود بلکه شامل ها نمیاین پژوهش محدود به الفاظ و کلمهکالم در طور که گفته شد همانداشته باشد. فرزند 

 نوعیبهگیرد؛ پس میها را نیز در برو حتی اشارهحاالت چهره، نوع نگاه، رفتار  ازجمله یابد مخاطبی با هدف مشخص انتقال متکلم و

والدین هستند، از مقلد رفتارها و گفتارهای خوب  ،طور که کودکانهمانلفه کالم خالصه کرد. ؤتوان همه ابعاد تربیت را در ممی

با افزایش سن ابعاد  تدریجبهکننده نباشد اما ن تقلید ممکن است در کودکی نگرانکنند؛ اینواقص رفتاری و گفتاری را نیز تقلید می

کتمان  رقابلیغبدیل و های ابتدای زندگی، نقشی بینقش کالم در آموزش .(1397اسحاقی، ) ردیگتری به خود میتر و عاطفیشناختی

شود. کالم در پیدایش خود مراحلی را طی است. هر آموزش دیگری در کودک وابسته به میزان یادگیری کالم در او مؤثر واقع می

 (:1396توان متناسب با سیر تکاملی به شکل زیر ترسیم کرد )اخوت، کند که این مراحل را میمی

 شود.یابد و با لحن مشخصی ابراز میالقایی جریان می صورتبهشود و کالم از مقاصد متکلم شروع می (1

 شود.شود و محتوای آن از طریق اسم و کلمه ابالغ میکالم از اسم و کلمه تشکیل می (2

 پذیرد.حرف، قیود مختلفی را به خود می وسیلهبههر کالم  (3

 شود.میبندی کالم پدیدار یابد و امکان فصلکالم با عطف به کالم دیگر امکان گسترش می (4

 دارای شروطی باشد.تواند میبودن آن هر کالم جهت مثبت و منفی دارد و مثبت یا منفی (5
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منظور از _القایی  صورتبهبودن از تصورات ها و خالیفرضه دلیل نداشتن پیشآموزش به فرزند و تربیت او در دوره اول زندگی ب

گیرد به همین صورت می _گیردخواسته یا ناخواسته فرد تحت تأثیر آن قرار میالقا پیامی است که با رویارویی به فرد انتقال یافته، 

والدین با  هرقدرلذا های او بسیار مؤثر است؛ ک و آموزشگیری تصورات کوددلیل افکار، باورها، توجهات و عواطف والدین در شکل

شوند. در این تر مید انتقال دهند در تعلیم و تزکیه او موفقهای خود را به کودک خوتوجه، مهربانی، انگیزه و قصد بیشتر افکار و باور

تفصیل آن در رابطه با تعلیم و تربیت  منظوربهها نافذتر و در زندگی کودک مؤثرتر است. با توجه به مطالب فوق و صورت کالم آن

 (:1397توان مراحل زیر را اجرا کرد )اخوت، او می یسالگهفتقبل از تولد تا کودک از 

 شدن رحمت در زندگی اوابراز عواطف و مهربانی درست و بجا به کودک و سعی در جاریمرحله اول: 

 طیّب به کودک و سعی در ارتباط او با آن اشیاء ءمرحله دوم: شناساندن اشیا

 هاطّیب و سعی در شناساندن ربط اشیاء به هم و حدود آن ءها و حدود اشیامرحله سوم: معرفی محدوده

 های طّیب در کودکگیری انواع گزارهچهارم: سعی در شکلمرحله 

 گیری انواع علم و باورهای طیّب در کودکمرحله پنجم: سعی در شکل

 مرحله ششم: سعی در ایجاد تمایز در باورهای طیّب و خبیث برای کودک

 مرحله هفتم: سعی در تقویت مدیریت باورهای طیّب در کودک

هم طیب در تعلیم و تأدیب و تربیت کودک خود، ابتدا الزم است کالم خود را طیب و پاک ساخته و رامندی از کالوالدین برای بهره

. لذا شوندند واقف کتر مینسبت به آن کالم فعالهایی که کودک را چنین الزم است از شیوههم ،پذیری بیشتر آن را نیز بدانندهای نفوذ

پردازیم. ارتقای کالم به معنای ارتقای اراده در فرد است و ارتقای ارتقای نفوذ کالم اشاره دارد می در ادامه به بررسی عواملی که به

. بر این اساس والدین برای تسلط بیشتر بر امر تربیت فرزند خود الزم است بر کالم خود استاراده تابع ارتقای ساختار درونی انسان 

طبیعی منجر به افزایش تأثیرات تربیتی بر کودک خواهد شد. ضمن  طوربهارتقای سطح کالم  تر شده و نیز به ارتقای آن بپردازند.مسلط

دک در تعیین خوشرفتن توان کوباال منزلهبهشود و اصالح آن میآنکه کودک لوحی نانوشته است که با کالم والدین این لوح نوشته 

 عاقبتی خویش است.

 

 منظومه رشد قرآنی بر اساساهمیت تربیت  -1-2

توسط اخوت در زمینه تربیت کودک با استناد  1399تا  1387های متمادی طالعات و تحقیقاتی است که در سالاین منظومه بر اساس م

ای هدفمند و راهبردی با هدف بررسی و تحلیل فرایند رشدی انسان منظومه رشد قرآنی مجموعهبه آیات و روایات حاصل شده است. 

. این مجموعه با محوریت آیات قرآن و ( تدوین و منتشر شده است1387-1399های مختلف سنی است که توسط اخوت )دورهدر 

های گوناگون شامل جلد کتاب در حوزه 30متعدد تدبر در قرآن و مجموعه احادیث مرتبط موفق به تولید محتوای بیش از  هایروش

زندگی سال اول  7هدف تربیت در بر اساس این رویکرد . های مختلف رشد شده استرانهای دومبانی، فرایندها، راهبرد و مهارت

های بعدی را فراهم سازد. دورهر در است که زمینه رشد بهت یاگونهبهو تعلیم کالم  _کردن درونیات استنطق به معنای آشکارهدایت 

 ایفراهم کند و کالمی که قابلیت بیان درونیات را ایجاد کرده و زمینهدیدن موضوعات تفصیلی و متمایز نطقی که توان فرد را در تفکر

 )طیب( دهی با چیزهای پاکهای زیبا و توحیدی شود. روح حاکم بر تربیت در این دوره بسترسازی و انسردهی به باوبرای شکل

؛ کالم، نطق، حواس و طیبات است دورانن در ای تربیت ها از اصول کلیگناه و نازیبایی از دوربهپاکیزه،  کردن بسترهایاست. فراهم

 .(1395 ،)اخوت و فیاض باشنددوره اول رشد میی های تربیتواژه اصلی در چیدمان اصول و مهارتچهار کلید
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 است که اصل نحویبهرگذاری بر او ثیأثر با کودک و تؤارتباط خوب و م تربیت کودک در این دوران برقراریترین اصول یکی از مهم

ثیرگذاری بر روی او را أت کنند عمالًحال خود رها می فراوان فرزند را به یهایبازاسبابحفظ شود. والدینی که با تهیه  ارتباط مستمر

از جانب  اثرگذاری که پیکان رابطهاین یجابهشوند. در حقیقت از محیط می خود پذیری شدید کودکرنگ کرده و موجب تأثیرکم

توان نتیجه گرفت که برقراری ارتباط عاطفی خوب و مستمر با استفاده شود. پس میرفتار کودک هدایت می بیشتر توسطباشد  والدین

والدین با کودک شده و اثرات  رفتنتواند باعث کلنجارهای ساده میها یا کنش و واکنشمختلف کالمی و در قالب بازی ابزارهای از

برای رسیدن به  .د به والدین بر جای بگذاردمابذر ایمان و اعت ایجاد عاطفه، پاشیدن درست، ثری را در رشد فکر، تربیتؤخوب و م

 چنین هدفی الزم است والدین برنامه و زمان مشخصی را در طول روز برای برقراری این ارتباط فعاالنه و عاطفی با کودک در نظر

 بگیرند.

 

 بر اساس منظومه رشد قرآنی رشداصول تربیت در دوره اول  -1-3

های مختلف رشد پرداخته است. ساختار های دورهمهارتها، سیر مراحل و جلد کتاب به بیان اصول، روش 30این منظومه در بیش از 

گیری از روایات مرتبط و و با بهره آمدهدستبهگوناگون تدبر در قرآن  های متنوع واصلی منظومه رشد با تکیه بر آیات قرآن و با روش

آملی و  زادهحسنشناختی عالمه مشخص شد که این منظومه با نظریات انسان شدهانجامهای سو بسط داده شده است. در بررسیهم

ساله تقسیم شده و برای هفت حدوداً (. در این رویکرد رشد انسان به شش دوره1397خوانی دارد )اخوت، جوادی آملی هم اهللتیآ

های دوره و هدف و مقصد رشدی مخصوص به آن در نظر گرفته شده است. این شش های رشدی، توانها ویژگیهریک از دوره

 اند:گذاری شدهزیر نام صورتبه موردنظردوره با توجه به مقصد 

 دیب نطق و آموزش کالمأت دوره (1

 دوره مشورت و ادب (2

 عقلی( دوره آداب و احسان )بلوغ (3

 دوره بلوغ عاطفی )بلوغ ایمانی( (4

 پذیری(ولیتئدوره بلوغ لبی )دوره مس (5

 دوره بلوغ عبودیتی (6

 یاصل کل یبه تعداد ینید یهاآموزه یبر مبنا توانیمای است که بر اساس رویکرد منظومه رشد قرآنی، تربیت دارای فرایند مرحله

ایجاد کرد که در ادامه به چند مورد از اصول  یتیاستنتاجات ترب ی برایبسترو از این طریق  افتیدست  زین یمختص به هر دوره رشد

 شود:های تربیت در دوره اول رشد اشاره میو ویژگی

یش از تولد تا تکلم( اصول تربیتی دوران کودکی را با استناد به های رشد تفکر اجتماعی )پتاب دورهدر ک (1392) : اخوتاصل اول

هر  ییدارا نیاساس اول نی. بر اشودیاست که با فطرت پاک متولد م یانسان موجودآیات و روایات آورده است. وی معتقد است که 
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 حیصح ریدر مس که فرد را ییهاتیقابلتمام  ییدارا نیبا ا. 1بودن اوستمولود در هر حالت پاک یبرا هیطفل فطرت او و فرض اول

یمهم برداشت م یتیمبنا چند استفاده ترب نیاز ا اوست، به فرزند داده شده است. یو الزمه سالمت و رستگار کندیم ییرشد راهنما

 :شود

 از اواخر از عمل برخالف فطرت نمودهایی فطرت پاک است که وجود و ظهور دارد و بروز  نیدر تمام طول دوره اول رشد هم

خالف ابد که برییم تیاهم ییجاآن تیترب ندیامر در فرآ نیاست. توجه به ا ریپذدوم( به بعد امکان هفت سال) یدوره نوجوان

 دایپ یقدرت سرکشی و گربیکه توان تخر یپس از چند داست،یاو بر همگان هو کودک که فطرت پاک یزندگ هیاول یهاماه

هنوز  زیاعمال و سکناتش ن یسرشت است و تمامهمان موجود پاک همچناناو فراموش کنند که او  نیممکن است مراقب کند،یم

 است. یو قصد در فکر و عمل او منتف تیسوءن ،یگرفته و شائبه وجود هرگونه شر، بد مهاز همان فطرت سالم سرچش

 ندارند؛  یرونیب به انتقال از منابع ازیها ناز گزاره یاریبس نیبنابرا؛ است یرشد و بالندگ ص،یتوان تشخ یفطرت کودک دارا

شدن هستند. از منظر معارف فعال یکمک برا ازمندیگذارده شده و تنها ن عهیتوسط خداوند متعال در نهاد کودک به ود چراکه

اقدام  نیترلوازم رشد اوست و مهم یکه متضمن تمام شودیمتولد م یکودک با فطرت ط،یمح ودر کنار نقش وراثت  یاسالم

به معنی « ذکر» زین ایانب یرسالت تمام نیترکه مهمگونه همان بوده است. یاله ۀعیود نیشدن اشکوفا یبرا یسازبستر ن،یوالد

 ،یادآوریتذکر و  یمذک ّر است که با نوع یدستگاه ،ازیموردن یکودک تنها عامل خارج تیتربلذا برای است.  ی بودهادآوری

 وجهچیهبهآن است که  یمهم خصوصاً در دوران کودک یهااز مراقبت یکی نیبنابرا؛ فطرت را فراهم آورد ییموجبات شکوفا

فطرت اختالل  ییشکوفا ندیدر فرآ تواندیکه م یعوامل نیترو از مهم ردیفطرت شود، صورت نگ یکه موجب خاموش یعمل

 )همان(. دوران است نیدر ا یعاطف یهایکند، تجربه ناامن جادیا

 خداوند  یاهاز عطا یکی درواقعو  افتدیاست و دفعتاً اتفاق نم یجیتدر یشد اساساً امرگفته شد ر گونه کهاصل دوم: همان

؛ (1392)اخوت،  2شودباورهای او میشدن قیاست که موجب عم شیهاتوان ییبودن شکوفایامرحله نیمتعال به انسان، هم

به  ای یسازنهیمرحله، دوران زم نیاز وجه است. ا یاول خال لتوقع بروز همه صفات مورد انتظار در همان هفت سا نیبنابرا

 دی. بااستزمان  ازمندیها ناست که تحقق آن یمقدمات صفات یریگو زمان شکل شودیمحسوب م تیترب یبرا دیتمه یعبارت

اقدامات  جیثمرنشستن نتابه یمدت براآن را مختل کند و داشتن افق بلند ندیفرآ تواندیمتربیت توجه شود هرگونه شتاب در 

 است. یضرور یتیترب

 ناپسند  نیوالد ازنظرعادات که  ایصفات  یبرخ دوران نیکه چنانچه در ا شودیحاصل م جهینت نیاز مجموع اصول اول و دوم ا

بلکه مصدر آن  شوند؛یدوران ناپسند محسوب نم نیا یاوالً بنابر اصل وجود فطرت پاک، برا افت،یهستند در کودک بروز 

 یصفات به معنا نیبروز ا اًیثان .است افتهی یبروز متفاوت یدر جهت رشد مثبت باشد که بنابر اقتضائات سن یعامل تواندیصفت م

 نقش کرده و آن صفت یفایا یکنترل یعامل عنوانبهفطرت  ییشکوفا تدریجبه ست؛یرشد ن یبعد یهاها تا دورهآن یماندگار

 توانینکته م نیا حیدر تشر 3.باب وارد شده است نیدر ا یتوجهجالب اتی. رواگرداندیبرم آن ۀشیظاهراً ناپسند را به اصل و ر

                                                           

قول خدای است  نیهمچن ؛«داندیعزّوجل را خالق خود م یخدا یعنی شود؛یمتولد مبر فطرت پاک  یهر نوزاد»فرمودند:   ماکر امبریپ .1

 .(1397اسحاقی. ؛ 1407)کلینی،  «خدا خواهند گفت ده؟یآفر یرا چه کس نیآسمان و زم یاز آنها بپرساگر » تعالی

بر فرد غلبه دارد تا هجده سال؛  یکیو بالهت  تیعقالن انیدر زبان است و کمال در عقل و همواره م ییبایفرمودند: ز ؛ علینیرالمؤمنیام .2

 .(1397اسحاقی.  ؛1413مجلسی، ) شودیبر او غالب م باشد شتریدو که ب نیهر کدام از ا ،دیرس یسالگهجدهفرد به ی وقت

 «.است. یعقل او در بزرگسال یفزون یۀما ،یطفل در دوران کودک یسرکش»فرمودند:  ا . رسول خد3
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 خواهدیکه م یزیچ یقدرت را دارد در پا نیبدان معناست که ا 1کندیم یلجباز ایو  یسرکش ،مثالعنوانبهکه  یگفت کودک

 نیهم، کند دایبروز پ شده شکوفا تیدر بستر عقالنکه  یزمانبعد  انیسال یژگیو نی. اداز آن نگذر یراحتبهو  ستادهیمحکم ا

 زین مسئله نیخواهد بود. توجه به ا میصبور و حل یاز خود نشان داده که حاصل آن انسان ینفسان یاستحکام را در کنترل هواها

یفی کنترل کرده و مانع ورود خدشه به روابط عاطف نیکودک را در والد ۀآزاردهند یرفتارها یاز برخ یناش یاحساسات منف

 .شودیم نیماب

ی و مبتنی بر حس یدوران قوا نیا یابزار ادراک نیتراست. مهم یکودک فاقد قدرت درک امور انتزاع یدوره سن نیاصل سوم: در ا

آن است که تا حد امکان  زیحواس ن تیتقو ۀویش نیو المسه و بهتر ییچشا ،ییایبو ،ییشنوا ،یینایبحواس ؛ است تجربه و خیال

 .رندیاستفاده قرار گمورد ودکتوسط ک

 ثیری پایدار بر رفتارها و فرآیندهای روانی دارد.کودکی تأپذیر است و هر آموزشی در اصل چهارم: کودک تعلیم

در دعای عرفه از آن به دوران وابستگی   این دوران که در کالم امام حسین گذارد. درثیر میبر کودک تأ شدتبهاصل پنجم: محیط 

 ثیر محیط بیرونی قرار دارد و در تصمیمات خود به مراقبانش وابسته است.امل تعبیر شده، کودک بسیار تحت تأو عدم اختیار ک

 ظ چه باادارد. هر نوع پیامی چه با استفاده از الفثیر را بر روی کودک ابزاری برای آموزش، بیشترین تأ عنوانبهاصل ششم: کالم 

 شود.استفاده از رفتار توسط حواس کودک دریافت و در درونش ثبت می

توان گفت ارتباط عاطفی قوی و اصل هفتم: ارتباط والدین با فرزند در این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است تا حدی که می

 را به دنبال دارد.های بعدی شنوی در دورهؤثر در دوران کودکی، حرفم

توانند رفتارهای ریزی است. والدین میآن برنامه تبعبهو  لیتحلقابلن نبوداصل هشتم: رفتارهای فرزند به دلیل سادگی و پیچیده

رفتارهای کودک بازتاب . در این دوران دهندریزی درست هدایت کرده و در مسیر مطلوب قرار مطلوب یا نامطلوب کودک را با برنامه

 .استات دریافته از محیط یمستقیمی از تجرب

های ثیرگذاری یک برنامه آموزش والدین با رویکرد اسالمی و استفاده از ابزار کالم در تربیت کودک یافتهاگرچه در رابطه با تأ

انجام نشده  صورتنیبدهای اسالمی آموزهاسی در حوزه کالم بر مبنای صورت مستقیم وجود ندارد یا طراحی مقیهپژوهشی زیادی ب

اند؛ برای نمونه در پژوهشی در زمینه پرورش و قرار داده مدنظرتربیت فرزند با رویکرد اسالمی را  ،کیفی صورتبهاست اما مقاالتی 

کاشانی به تبیین تربیت گرفتن از مرحوم فیض ( با الهام1388تربیت کودکان و شیوه ساختن و رشددادن شخصیت فرزندان، محدثی )

البالغه تحلیلی و بر مبنای قرآن و نهج-( با روش توصیفی1391نی و حیدری )اسالمی پرداخته است. در پژوهش دیگر که توسط رمضا

های تربیت اجتماعی کودکان پرداخت. در این پژوهش شش روش برای تربیت اجتماعی کودک بیان شد که انجام شد به بررسی روش

صورت کلی هآموزی، تشویق، تنبیه و تعلیم. عالوه بر این در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی بز: الگویی، پیشگیری، عبرتارتند اعب

(، تبیین ابعاد تربیت کودک 1384الهدی، مبانی تعلیم و تربیت اسالمی )علمتبیین  ازجملهای صورت گرفته است مطالعات بسیار ارزنده

های اندکی به مطالعه و بررسی اثربخشی این ( اما در زمینه عملیاتی و کاربردی پژوهش1394سالم )کیان، در نظام خانواده از دیدگاه ا

 ای قرآنی یافت نشد.سنجش ابعاد کالم مبتنی بر آموزه کنون مقیاسی برایاند و تامتغیرهای مرتبط با تربیت پرداختهنظریات بر روی 

گونه انتقال علمی و از زندگی انسان حذف شود امکان هیچ کهیدرصورتکند و پیدا می غنی متناسب با سیر رشد انسان محتوای کالم

                                                           

« باشد نیجز ا ستین ستهیبردبار شود و شا یخوب است تا در بزرگسال یدر کودک فرزند ینشنوحرفو  یسرکش»: ندیفرمامی معصوم  .1

 (.1397اسحاقی. ؛ 1407)کلینی، 
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که هیچ آموزشی  آن است ارتباطی ماهیت آموزش کالم به کودک ترین اصول دریکی از مهم(. 1392ای برای او نیست )اخوت، تجربه

به  یخوببهتوان با کمی بررسی میاز طرفی  .(1397)اخوت،  نیستاثربخش  آموزشی و عاطفی، به کودک بدون برقراری ارتباط انسانی

توان ادعا کرد اگر افراد جامعه تنها به اصالح همین یک امر برد تا جایی که میانگیز کالم در تربیت و یا تخریب آن پیقدرت شگفت

ها ها و آسیبخواهد شد و نسبت به همه اختالل ها درمانهای فردی و اجتماعی آنها و اختاللدر بین خود قیام نمایند همه بیماری

های بعد را تشکیل کلمات و جمالت اجزای تفکر کودک در سال ،شدهگفتهتوجه به مطالب  با (.1380شوند )حاج بابایی، مقاوم می

 تربیت در مهمی ابزار عنوانبه آن از استفاده در لذا ؛باشندمی کودک بهبود روابط با کننده بهیا کمکزا به طرق مختلفی آسیبدهند و می

که مربوط به کالم است و سخن  به طراحی مقیاس طیب یم تااهباید توجه نمود. به همین خاطر در این پژوهش سعی کرد فرزند

 ثر برداشته باشیم.ؤتا در این عرصه به سهم خود گامی کوچک اما م اعتبارسنجی آن بپردازیم

 

 شناسیروش -2

روش انجام  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظ؛ ن و بررسی روایی و پایایی آن بودسخ هدف پژوهش ساخت مقیاس طیب کهییازآنجا 

بوده است که در گام اول محورهای  صورتنیبدهای این مقیاس ها و گویهلفهؤروند استخراج م. استهمبستگی -کار از نوع توصیفی

 «عطف و فصل» و« جهت و شرط»، «اسم» ،«قید» ،«فعل» هایلفهؤمهم زبان را بعد از تحقیق و پژوهش زیاد استخراج کرده و شامل م

راحی ط نامههای این پرسشسال اول گویه 7بوده است که بر این اساس سیر آموزشی تعریف و تبیین شد و بر مبنای غایت رشد در 

شناس آشنا با مفاهیم نفر از متخصصین رواندر اختیار چند  هاسپس گویه حی شد وگویه طرا 36در مرحله مقدماتی مقیاسی با  .شد

ای با نام مقیاس گویه 26یاس یک مق تیدرنهاهای مناسب های تخصصی و انتخاب گویهاین حوزه قرار گرفت. پس از بررسیقرآنی و 

اعتبارسنجی  منظوربهها آماده شد. پس از طراحی گویه دهدقرار می موردسنجشکه اثر کالم طیب را در تربیت کودک سخن  طیب

 شد. متخصص پرداخته 10ریافت نظر از روایی محتوایی، صوری و مالک مقیاس با د مقیاس به بررسی

االت با اهداف موضوع تحقیق ؤمیزان پوشش و تناسب سنامه از قضاوت متخصصان و بررسی رای تعیین روایی محتوایی یک پرسشب

 10نامه توسط این پرسش محتواییروایی  .هاستهدفمیزانی معرف محتوا و  االت تحقیق تا چهؤکه س صورتنیبدشود استفاده می

آشنا به مباحث کالم طیب( اند )تسلط در حوزه تعلیم و تربیت و در بحث مبانی کالم نیز کار کرده تربیت کودک که نفر از متخصصان

؛ طبق بررسی شد های مذکورؤلفههای مقیاس با مکلی با کالم طیب. ب( ارتباط گویه صورتبهها ؤلفهدر دو حوزه: الف( ارتباط م

طریق روایی رسیدیم که از این  CVIدر  90/0و عدد  CVRدر  82/0، به اعداد CVIو  CVRو به دست آوردن  شدهانجاممحاسبات 

که  شد لیوتعدجرحها نیاز به بازبینی داشت بر اساس نظرات داوران هایی که با محاسبه این شاخصیید شد. همچنین گویهأمحتوایی ت

طفل احساس  صورت زیر تعدیل شده. طفل احساس حقارتی نسبت به خود ندارد که ب25بودند که عبارتند از: گویه  گویه 2شامل 

ها مانند مسجد و زیارتگاه های معنویصورت طفل نسبت به مکانهبکه  26گویه ؛ همچنین خود داردزشمندی و کفایت نسبت به ار

که روایی صوری یکی از مشتقات روایی محتوایی است، همان روشی که برای تعیین روایی  آنجا از احساس خوبی دارد، درآمد.

که با توجه به مطالب ین روایی صوری قابل استفاده است نیز برای تعی نجایامتخصصان، در  ازنظراستفاده  رود یعنیمحتوایی بکار می

 شود.یید میروایی صوری این مقیاس نیز تأ شدهگفته

با  .(1396 )خدایاری، گیری دیگر استه با وسیله اندازهناممنظور از روایی مالک میزان ارتباط بین امتیازهای حاصل از یک پرسش

مبانی اسالمی و هم محتوای کلی به این مقیاس  ازلحاظای که هم ترین پرسشنامهنزدیک شدهانجامهای توجه به مطالعات و بررسی

گر رسیدیم که بیان 52/0بستگی به مقدار . لذا با انجام محاسبه هماست( 1397) نامه تربیت اسالمی اسحاقینزدیک بود پرسش
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دریسکول و کودک -یاس رابطه والدنامه مذکور با مقبستگی میان پرسشهمچنین هم دو مقیاس بودیم،گی متوسط بین این همبست

 .استدو مقیاس  این یبستگی باالگر همکه بیان 64/0از  عبارت است آمدهدستبهکه مقدار  شدنیز محاسبه  (1992) 1پیانتا

 کهآنهای تحقیقاتی و به دو دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است: اول نامهها و پرسشی شاخصی است برای ارزشیابی آزمونپایای

شونده، عوامل مربوط به بوط به فاکتورهای مرتبط با آزمونگیری است که این خطا مردر اندازه 2یتصادفپایایی حاکی از وجود خطای 

کننده روایی است )محمد بیگی، پایایی، پیشگو کهنیاباشد؛ دوم دهی میچنین عوامل مرتبط با امتیازهم ،آزمون و شرایط برگزاری آن

خ محاسبه و به و از طریق شاخص آلفای کرونبا spss افزارر این پژوهش پایایی مقیاس در نرم(. د1393محمد صالحی و علی گل، 

 است. قبولقابلدهد پایایی مقیاس که نشان میرسیدیم  84/0مقدار 

 

 هایافته -3

گویه،  6با  «جهت» لفهؤگویه، م 6با  «قید» مؤلفهگویه،  5با  «فعل»لفه ؤلفه قرار گرفت که عبارتند از: مؤم 6 های این مقیاس درگویه

 باشند:گویه قرار داده شد که به شرح زیر می 1با  «شرط» مؤلفهگویه و  3با  «عطف و فصل» مؤلفهگویه،  5با  «اسم» مؤلفه

شود. در این سازه نیز کودک راه رسیدن به مقصد معین انجام میگونه فعالیت طیبی است که در ر از فعل هرؤلفه اول )فعل(: منظوم

 ببرد.ها، زمان و اهمیت آن در زندگی پیباید به فهم انجام درست کار

قید  مانندکند که انواع مختلفی دارد هم مالکیت خود و دیگران اشاره میهم و ف لفه دوم )قید(: این مورد به اهمیت ربط اشیاء باؤم

 .استفهم درست و طیب مالکیت  درواقعمالکیت، سببیت، ظرف و ظرفیت، تمایز و وابستگی. منظور از فهم 

 یا نبودن چیزی یا فهم باید و نباید درباره کاری توسط کودک اشاره دارد. بودنفهمقابل مؤلفه جهت به اهمیت سوم )جهت(:  مؤلفه

 گذاری طیب و خوب روی اشیاء اشاره دارد.چهارم )اسم(: این مورد بیشتر به توانمندی کودک در شناخت چیزهای اطراف و نام مؤلفه

استفاده درست  ضرورتبهشود و فصل گویی مرتبط با هم اشاره می(: در عطف به اهمیت و ضرورت جملهپنجم )عطف و فصل مؤلفه

 های هر یک از جمالت و توانمندی کودک در کاربرد آن جمله اشاره دارد.درک ویژگی واسطهبهطیب از جمالت و 

به کودکان  مؤلفههایی با طیب خاطر اشاره دارد. در آموزش این گرفتن در چارچوبقرار ضرورتبهمؤلفه ششم )شرط(: این  مؤلفه

 تغییر محور شروط از کودک به محیط اطراف.برای کودک. ب(  شدهگذاشتهتوجه به دو نکته اساسی است: الف( کنترل فراوانی شروط 

 

 گذاری آزمونشیوه نمره -3-1

گذاری برای نمره/ تا حدودی/ متوسط/ زیاد و بسیار زیاد( طراحی شده است. وجهچیهبه) یادرجهپنجاین مقیاس در فرم لیکرت 

 گیرد:میها نمرات زیر تعلق آزمون ابتدا به گزینه

کنیم. بر این زدن نمرات کل آزمون میگذاری اقدام به جمع. پس از نمره1وجه:، به هیچ2، تاحدودی: 3 ، متوسط:4 ، زیاد:5بسیار زیاد: 

 :استتوانایی کالم نیک به شرح زیر  نامههای پرسشباشد. گویهمی 130و حداکثر نمره  26اساس در این مقیاس حداقل نمره 

                                                           
1. Driscoll & Pianta 
2. Random error 
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 گران در میان بگذارد.طفل قادر است مقاصد خود را به سهولت با دی .1

 شود.عالئم نگرانی یا اضطراب در طفل مشاهده نمی طورمعمولبه .2

 در هنگام عصبانیت از بکار بردن کلمات زشت پرهیز دارد. .3

 های نامناسب در حضور دیگران پرهیز دارد.نسبت به پوشیدن لباس .4

 پردازی کند.و مرتبط خیال صورت منسجمهبا آن ب تخیل کند و در رابطه یامسئلهقادر است در مورد  .5

 دهد.طبیعی نسبت به امور خوشایند واکنش مثبت نشان می طوربه .6

 دهد.طبیعی نسبت به امور ناخوشایند واکنش منفی نشان می طوربه .7

 های خطر پرهیز دارد.نسبت به موقعیت .8

 میل به نوشتن و خواندن در طفل فعال است. .9

 دهد.اهمیت می به نفع و ضررهایی که متناسب با فهم اوست .10

 دهد.نسبت به بایدها و نبایدهایی که به نفع اوست واکنش منفی نشان نمی .11

 داند.ها را میشناسد و نام آنبه نسبت خود اشیای اطراف را می .12

 گذارد.های خوب میخود نام یهایبازاسباب برای .13

 پرسد.ال میؤبرای شناخت اشیای مختلف س .14

 شناخت اشیا برایش مهم است. .15

 کند.شناسد و به زیبایی بیان میمی یخوببهنام اطرافیان را  .16

 .کندخبر میباها را از واکنش خود نسبت به افراد خاص دارای واکنشی است که آن .17

 شود.و برای دفعات بعد دچار آسیب نمی شودیمبیند نسبت به آن هشیار اثر چیزی آسیب میوقتی در  .18

 آن ارزش قائل است. فهمد و برایحس مالکیت دیگران را می .19

 شناسد.هایی که دارند میچیزهای اطراف را با نسبت .20

 .کندگران بیان میطفل بدون اضطراب نظرات خود را به دی .21

 طفل دارای نشاط و تحرک کافی است. .22

 شود.گرفتن در محدوده و چارچوب نگران نمیطفل از قرار .23

 در طفل احساس آزادی نسبت به محیط وجود دارد. .24

 حقارتی نسبت به خود ندارد.طفل احساس  .25

 .هایی احساس خاص داردنسبت به مکان .26

بستگی و و هم CVIو  CVRو روایی قابل قبولی برخوردار است به محاسبه از پایایی سخن  سخ به این سؤال که آیا مقیاس طیبدر پا

 شاخص آلفای کرونباخ پرداخته شد.

استفاده شد؛ ضریب روایی  2تحت عنوان ضریب روایی محتوایی 1الوشه محتوایی بسته آموزشی، از روشبررسی روایی  منظوربه

تر باشد، روایی محتوایی بسته آموزشی بیشتر است )سیف، است که طبق آن هرچه رقم بزرگ -1+ تا 1در این روش بین  شدهمحاسبه

و  شد تا محتوای برنامه طراحی شده حوزه مرتبط با پژوهش خواستهفر از متخصصان ن 10 به این منظور بستۀ آموزشی توسط(. 1390

                                                           
1. Lawshe 

2. Content validity ratio (CVR) 
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و  «مفید»، «روریض» یادرجهسهبودن با هدف اصلی جلسه با توجه به مقیاس مرتبط بر اساسجلسات را به تفکیک و  هایتکنیک کلیه

 فرمول زیر محاسبه شد. بر اساسبندی کنند که درجه «غیرضروری»
 

 اندضروری را انتخاب کردهتعداد متخصصینی که گزینه  -تعداد کل متخصصین 

2 

CVR = 

 تعداد کل متخصصین

2 

جدول زیر  بر اساس قبولقابلحداقل مقدار ضریب روایی محتوایی  دادند رارزیابی قرابر اساس تعداد متخصصینی که محتوا را مورد 

 از آن مقدار کمتر بود حذف شد. کهیدرصورتانجام شد و 

 بر اساس تعداد متخصصین ارزیاب قبولقابل CVRحداقل مقدار  .1جدول 

  CVR مقدار تعداد متخصصین  CVR مقدار تعداد متخصصین CVR  مقدار تعداد متخصصین

5 99/0 11 59/0 25 37/0 

6 99/0 12 56/0 30 33/0 

7 99/0 13 54/0 35 31/0 

8 75/0 14 51/0 40 29/0 

9 78/0 15 49/0   

10 62/0 20 42/0   
 

« بودنواضح»، «بودنمربوط»که متخصصان  صورتنیبد. شداز فرمول زیر استفاده  1بررسی شاخص روایی محتوایی منظوربههمچنین 

 مشخص نمودند. ای لیکرتدرجهچهارر پروتکل را بر اساس یک طیف محتوای هر جلسه د «بودنساده»و 

 

 اندداده 4یا  3تعداد متخصصینی که به گویه گزینه 

CVI = 

 متخصصینتعداد کل 

 

 سخن طیبهای لفهمقدار روایی مؤ .2جدول 

 CVR CVI گویه 

                                                           
1. Content validity index 
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 8/0 6/0 القا 1

 9/0 1 لحن 2

 1 1 جهت 3

 1 1 شرط 4

 1 1 عطف 5

 9/0 1 فصل 6

 8/0 6/0 اسم 7

 9/0 6/0 قید 8

 9/0 6/0 فعل 9

 

 سخن مقدار روایی مقیاس طیب .3جدول 

 CVR CVI االتؤس

 لفه فعلمؤ

1 6/0 8/0 

2 6/0 7/0 

3 8/0 8/0 

4 6/0 8/0 

 لفه قیدؤم

5 8/0 9/0 

6 8/0 9/0 

7 1 1 

8 1 1 

9 8/0 9/0 

10 1 1 

 جهت مؤلفه

11 8/0 9/0 
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12 1 1 

13 1 1 

14 8/0 9/0 

15 1 1 

16 8/0 1 

 اسم مؤلفه

17 1 1 

18 1 1 

19 1 1 

20 1 1 

21 1 1 

 عطف و فصل مؤلفه

22 8/0 9/0 

23 1 1 

24 1 1 

 شرط مؤلفه

25 8/0 9/0 

26 8/0 9/0 

 

ا توجه به اعداد حاصله مالحظه می( آورده شده است. ب3در جدول ) صورت کاملهشود نتایج محاسبات بطور که مالحظه میهمان

 یژگیدو و یدارا دیشناخته شود، با قبولقابلنامه پرسش کی کهنیا یراب یید شده است.تأ هابرای همه گویه CVIو  CVRشود که 

مطابقت  زانیم روایی کهیدرحال کندیم یریگنامه را اندازهپرسش یسازگار . پایاییباشدپایایی و روایی قابلیت اطمینان مهم  اریبس

این خصیصه وجود دارد.  یریگاندازه یبرا یمختلف یآمار یها. روشدینمایم نییتع را یواقع یاینامه با دنحاصل از پرسش جینتا

ای است که اندازه درونی شود. ثباتسازی استفاده میونیمهاز دو روش ثبات درونی و د نامه معموالًسنجش پایایی یک پرسش منظوربه

 بستگی و ارتباطیک شاخص خالصه شده و به عبارتی با یکدیگر همنامه تا چه میزان در االت موجود در یک پرسشدهد سؤنشان می

آزمون  ای ینظرسنج جیکه نتا یمداشته باش یشتریب نانیاطم یمتوانیباشد، م شتریب یدرون ثباتهرچه (. 1384اند )سیف، تهداش

 1کرونباخ به  یشاخص آلفا هرقدر. بهترین روش محاسبه ثبات درونی، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. است اعتمادقابل

 آمدهدستبه ریاز منابع مقاد یاریخواهند بود. در بس ترها همگنپرسش یجهدرنتو  شتریسؤاالت ب نیب یدرون یهمبستگ باشد،ر تکینزد

شود که با حذف کدام  یبررس یدآلفا با بودن مقدارنییپا در صورتکه است واضح  .شودیم یآزمون مطلوب تلق نیدر ا 7/0 یباال
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(. در این پژوهش برای سنجش پایایی 1387)سرمد، بازرگان و حجازی،  داد شیافزاتوان یم آن راپایایی  مقدار نامهپرسش هایگویه

 آمده است.( 4فاده شد که نتایج آن در جدول )مقیاس توانایی کالم نیک از ضریب آلفای کرونباخ است

 

 سخن محاسبه پایایی مقیاس طیب .4جدول 

 هاگویه تعداد کرونباخ آلفای مقیاس

 26 841/0 نیک کالم توانایی
 

گر که بیان آمدهدستبه 84/0طور که در جدول مذکور مشخص است ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس توانایی کالم نیک همان

 .نامه استاین پرسش قبولقابلپایایی خوب و 

 
 

 کودک و تربیت اسالمی-سخن با مقیاس رابطه والد مقیاس طیببستگی مقادیر هم .5جدول 

 سطح معناداری بستگی پیرسونضریب هم هامقیاس

 0001/0 644/0** پیانتا

 0001/0 520/0** اسحاقی

 .معنادار است 01/0 بستگی در سطحهم **

 

 ≤05/0ت. با توجه به سطح معناداری )آورده شده اس نامه دیگرنیک با دو پرسش توانایی کالممقیاس  مقادیر همبستگی (5) در جدول 

P ) بستگی میان همچنین هم ،باشدمی 64/0دار و مقدار ضریب آن برابر با نیک با مقیاس پیانتا معنی مقیاس توانایی کالمهمبستگی میان

شود مشاهده میطور که است. همان 52/0نامه برابر با بستگی این دو پرسشدار و همنیک با مقیاس اسحاقی معنی مقیاس توانایی کالم

بستگی، با توجه به مقدار شدت رابطه هم ازنظر. دار هستنددارای رابطه مثبت و معنی نیک توانایی کالممقیاس با هر دو آزمون 

 دارد و میان مقیاس توانایی کالم توان گفت همبستگی قوی وجود(، می64/0نیک و پیانتا ) میان دو مقیاس توانایی کالم آمدهدستبه

 بستگی متوسطی وجود دارد.(، هم52/0نیک با اسحاقی با توجه به مقدار حاصله )
 

 گیریبحث و نتیجه -4

برداری صحیح مورد بهره شکوفا شود و پنهان که باید بعدی و دارای استعدادهایموضوع تربیت، موجودی است چند عنوانبهانسان 

موجودی برخوردار از نفس است که با توجه کافی به قوای این جوهر  عنوانبهقرار گیرد. الزمه تحقق چنین هدفی توجه به انسان 

کردن کامل ین هدف تعلیم و تربیت باید شکوفاترشود. بنابراین مهممی در ابعاد مختلف و سعادت او تضمینوجودی، پیشرفت فرد 

آموزشی غالباً از تربیت شخصیت ی هاطور که در اغلب نظامها باشد؛ همانهای متعالی در آنشخصیت فراگیران و پرورش ارزش

عاطفی را دربرمی اخالقی و ،است که تربیت فکری، جسمی گویند و منظور از آن روندیهدف اصلی تعلیم و تربیت سخن می مثابهبه

ان عدم با توجه به اهمیت دوران کودکی در رشد و تکامل انس. دهدو نوجوانان را میاستعدادهای کودکان  گیرد و اجازه پرورش همه

شود. والدینی که به ادن زندگی مادی و معنوی انسان میخطرافتبق با فطرت انسانی سبب بهااستفاده از روش درست تربیتی و مط
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، سازند )شیروانمی روروبه ت مختلفیا با اختالالوضعیت رشدی و شیوه تربیتی کودک خود توجهی نداشته باشند، فرزند خود ر

نامه رسیدن به ابزاری در جهت تربیت فرزند هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسش منظوربهلذا بر این اساس  (.1400

گر این موضوع بود که این مقیاس کودک بوده است. نتایج بیان-بستگی آن با تربیت اسالمی و روابط والدسخن و بررسی هم طیب

 باشد.دارایی روایی و پایایی قابل قبولی می

هایی است که از سمت والدین به فرزندان ها و پیامتوجهی به پاسخبیدر راستای تربیت، فرزندی -یکی از اشکاالت مهم در رابطه والد

 بیترتنیابهدهند باشند؛ هایی که به فرزند خود میکه متوجه پیامکنند بدون اینزنند و امر و نهی میوالدین حرف میرسد. اغلب می

نباشد و سردکننده رابطه  فهمقابلتواند بدون توجه به نیازی که فرزند داشته برای کودک بسیاری از سخنان صادرشده از والدین می

دادن دست، انتخاب واژگان زیبا حاالت چهره، تکان ازجملهطور که گفته شد کالم شامل هر نوع پیامی همان. ها باشدعاطفی میان آن

بر اساس منظومه رشد قرآنی، کالم شاخص تواند این عاطفه را منتقل کند. ها میشود که همه اینقراردادن فرزندان میبرای مخاطب 

کند در لحن کودک ظهور و بروز پیدا میهمچنین ابراز رفتاری و عواطف طیب  ،آیدبه حساب می -دوره کودکی–رشد در دوره اول 

و در راستای استفاده از ابزار کالم این است که زمان ارتباط کالمی با کودک  فرزندیکی از هنرهای والدین در تربیت . (1400، )شیروان

را افزایش دهند. در این راستا برخی از والدین با جمالتی کوتاه، مستقیم، امری و بدون تماس چشمی یا عاطفی با فرزند خود حرف 

اطفی با والدین و بستهبلکه موجب ایجاد تهدید در رابطه ع رشدی برای آن به همراه ندارد تنهانهزنند که این نوع تکلم با کودک می

شدن تفکر در این سنین موجب فعال ارهای مهمراهک عنوانبهشود. از طرفی پرسش و چالش های تفکر و تخیل کودک میشدن روزنه

باید تالش کنند تا در آن مهارت کسب کنند امتداد گفتگو با کودک به کودک است لذا یکی از اصول مهمی که والدین در مقدماتی 

های بالفعل انسان است. و راهی برای شناخت ویژگی هاابزاری برای تقویت همه توان کالم .(1397)اخوت،  زبان کودکی است

در ارزیابی و قضاوت رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی، هیجانی، حواس و رفتار، ارزیابی ساختار کالم کودک مفید  گریدعبارتبه

توانند با اهتمام بر کالم آموزش داد. از این راه والدین میبه اشکال مختلف به کودک توان می(. کالم طیب را 1400، است )شیروان

طیب و فعال گیری باورها و قولشدن حواس و عواطف، شکلفعال وجه به سن رشدی وی برطیب خود و انتقال آن به کودک با ت

خصوص از بدو تولد کودک الزم است به این هگستردگی اثرات کالم در زندگی ببه  با توجهکند. شدن تفکر کودک نقش مهمی ایفا می

کالم  مالحظه شد که در این راستا تاکنون مقیاسی که بتواند ابعاد مختلف شدهامجبه مطالعات ان با توجهمقوله توجه دوچندان شود و 

بنابراین در این پژوهش به طراحی مقیاسی با نام ؛ های اسالم و مستخرج از منابع اسالمی باشد یافت نشدرا بسنجد و بر مبنای آموزه

کالم عام  ،در این پژوهش یید کرد.و پایایی مقیاس را تأنتایج روایی  تیدرنهاسخن و اعتبارسنجی مقدماتی آن پرداخته شد که  طیب

یابد و به همین قصدی معین به فرد دیگر انتقال میتکلم نیست بلکه رفتارها و گفتارهایی است که با هدف و  نظر است و صرفاً مد

 د.طریق بسط این مقیاس ارزیابی کرهای بیشتر از یمرخ تحولی کودک را نیز با بررسیتوان نسبب می

( با عنوان ساخت و اعتباریابی 1400با ابزار کالم مرتبط بود پژوهش شیروان ) نوعیبهشده در این راستا که های انجامیکی از پژوهش 

 اجتماعی، حرکتی وتواند ابعاد مختلف رشد شناختی، باشد که این مقیاس مید قرآنی میمقیاس دوره اول رشد مبتنی بر منظومه رش

این مقیاس ابعاد  های رشد کودک در نظر گرفت.یکی از بهترین شاخص توان شاخص کالم راعاطفی کودک را ارزیابی کند و می

از منظر استفاده از منظومه رشد کند. زبان و زبان عملی را ارزیابی می مختلف رشد زبان از قبیل واژگان، معناشناسی، رشد دستور

صورت هب شدهانجامهایی دارد اما از جهت تفاوت الزم به ذکر است که پژوهش شده شباهتش انجامشیروان با پژوهپژوهش  ،قرآنی

خصوص هتربیت پرداخته است و از این منظر مقیاسی را ساخته است که توانسته در مبحث تربیت ب منظوربهخاص به بحث کالم 

 تربیت عاطفی بکار گرفته شود.
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 تقدیر و تشکر -5

 کسانی که ما را در انجام این مقاله یاری رساندند.با سپاس از 

 

 منابع -6

 قرآن کریم. -1

 نهج البالغه. -2

 . تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت.1ج  های رشد تفکر اجتماعی )پیش از تولد تا تکلم(.(. دوره1392اخوت، احمدرضا. ) -3

گزینی. تهران: سال با رویکرد طیب 7تا  2کودک های تربیت (. اصول و مهارت1395اخوت، احمدرضا.، و فیاض، فاطمه. ) -4

 انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت.

 (. ظهور والیت و تأدیب. تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت.1396اخوت، احمدرضا. ) -5

 سخن بگوییم. تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت. (. با کودکان خود طیب1397اخوت، احمدرضا. ) -6

 تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت.های تربیت کودک طیب. (. سند بایسته1398و ادیب، مریم. )اخوت، احمدرضا.،  -7

نامه کارشناسی های اسالمی. پایان(. ساخت و ارزیابی مقیاس الگوی تربیت عاطفی اسالمی بر اساس آموزه1397اسحاقی، یلدا. ) -8

 ارشد. دانشگاه تهران.

 تربیت. قم: موسسه عرفان و اشراق. های(. روش1395اعرافی، علیرضا. ) -9

 .. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی . تربیت عاطفی از دیدگاه امام علی(1380. )حاج بابایی، فاطمه -10

 .حوزه و دانشگاه حقوق تربیتی کودک در اسالم. قم: پژوهشگاه (.1391) .آبادی، محمدعلیدهحاجی -11

 .تربیت. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. اسالم و تعلیم و (1370) .حجتی، سید محمدباقر -12

 (. بررسی روایی و پایایی در پژوهش. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز.1396خدایاری، محمدتقی. ) -13

-پژوهش در برنامه. البالغهنهجی تربیت اجتماعی کودک بر اساس قرآن و هاروش(. 1391رمضانی، فاطمه.، و حیدری، مسعود. ) -14

 .19-1(، 33)9ی درسی، ریز

های تحقیق در علوم رفتاری )چاپ دوازدهم(. تهران: انتشارات (. روش1387سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. ) -15

 آگاه.

 تهران: انتشارات آگاه. ی.آموزش یابیسنجش و ارزشی ریگاندازه (.1384اکبر. )یعل، فیس -16

ی و ارتباط آن با فرزند پرورهای (. سبک1394نژاد لیلی، احسان. )شیخی، علی.، میرزایی، مهشید.، و کاظم .،شفیع پور، سید زهرا -17

 .56-49(. 76)2نگر. مجله پرستاری و مامایی جامعمشکالت رفتاری کودکان. 

 . تهران: انتشارات فجر.)چاپ اول ( (. نظام تربیت اسالم1392شریف قریشی، باقر. ) -18

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.  .16تعلیم و تربیت و مراحل آن. ج  (.1377. )نشکوهی، غالمحسی -19

(. ساخت و اعتباریابی مقیاس دوره اول رشد مبتنی بر منظومه رشد قرآنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. 1400شیروان، کوثر. ) -20

 دانشگاه تهران.

موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات  محمدباقر(. المیزان )چاپ بیست و سوم(. ترجمه 1386ین. )محمدحسطباطبایی، سید  -21

 اسالمی.
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Design and validation of Polite Speech scale based on Quranic sources 

and Religious 
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Abstract 

Communication with the child is important, and the impact on the child should be such that the principle of 

continuous communication is maintained. Continuous communication using various verbal and sensory tools 

can positively affect the development of thinking, creating emotion, and seeds of faith and trust in parents. In 

addition, it can establish the concept of trust and guardianship for parents at a later age for the child. 

According to the structure God has placed in the tablet of human existence and the power of receiving and 

transmitting the word, the word can be considered a factor in recording truths in human existence and 

transmitting them. For this reason, in any education at any stage of human life, the role of words is 

prominent and necessary. This study aimed to design and validate a speech scale based on Quranic and 

religious sources by considering the great effect of words on the upbringing and education of children. The 

descriptive-analytical method was used according to the construction of the scale. First related topics were 

extracted, and then the items were designed using related religious and Quranic sources and books. Then, 26 

items were designed after reviewing by experts. The scale's validity was assessed by assessing the content, 

criterion, and face validity. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the scale. The 

data obtained from statistical analyzes showed that the face and content validity and the criterion of good 

speech scale are acceptable. Cronbach's alpha index calculation also indicates that the constructed scale has 

high validity. In general, according to the results of the validity and reliability of the speech scale, it can be 

said that the speech scale is a valid and reliable tool for measuring different dimensions of speech. 

 

Keywords: Design, Pleasant Speech Scale, validation  
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