
 

 
 
 
 
 

 
 

 قرآن و حدیث رکردهای تربیتی آن از منظرمدیریت خانواده و کا

 1محمد احسانی

 

 چکیده
مقاله حاضر در موضوع مدیریت خانواده و کارکردهای تربیتی آن از دیدگاه قرآن و حدیث، 

تحلیلی و با استفاده از منابع مربوط به مدیریت، تربیت و متون دینی در فضای ـ  به روش توصیفی
است. هدف عمده مقاله، تبیین مدیریت خانواده و کارکردهای کتابخانه به رشته تحریر درآمده 

تربیتی آن در حیات مادی و معنوی است که آگاهی از این مطالب در شرایط کنونی، موجب 
شود. مدیریت خانواده از منظر آیات ها به اداره صحیح امور خانواده میخانواده ترغیب و اهتمام

اند از: نظم، سلوک رفتاری، روابط سالم مراه دارد که عبارتو روایات دو نوع کارکرد تربیتی به ه
خانوادگی، آرامش روحی و تثبیت سبک زندگی در خانواده. این دسته از کارکردهای تربیتی، با 

ردهای کنند. کارکزندگی دنیایی خانواده ارتباط دارند و اعضای آن را به رشد و بالندگی هدایت می
ایمان دینی، سلوک عبادی، تعهد عملی، تکامل معنوی و دریافت  تربیتی نوع دوم، یعنی تقویت

 ساز کمال معنوی و سعادت اخروی خانواده هستند. این دسته از کارکردهایپاداش اخروی، زمینه
مدیریت خانواده، اغلب با حیات اخروی افراد سروکار دارند و از منظر قرآن و حدیث، زمینه نیل 

 سازند.میهای اخروی را فراهم به نعمت
داد، فرایند، مدیریت، مدیریت خانواده، سبک زندگی، کارکرد تربیتی، درونکلیدواژگان: 

 داد.برون
 

 

                                                      
 .عضو هیات علمی جامعه المصطفی .7
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 درآمد 
 نسانکه هرگونه موفقیت و عدم موفقیت انحویبه ؛مدیریت خانواده از مسائل مهم در زندگی انسان است

دیریت اه مد اعضای خانواده بستگی دارد. هرگبه چگونگی اداره و پیون ،در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی
ها و استعدادهایشان در ها، مهارتعمال شود، طبعًا اعضای آن همگی از موهبتصحیح در فضای خانواده ا

ای اینک مسئله .(19: ص2333)فیلیپ،  کنندجهت بهبود وضعیت زندگی و رشد مادی و معنوی آن استفاده می
ها اغلب از متدینان جامعه را فراهم آورده این است که امروزه زندگی خانوادهکه وجود دارد و دغدغه بسیاری 

ها ریزی درست و تقسیم کار صحیح در آنها وجود ندارد. بسیاری از خانوادهشود که برنامهای اداره میگونهبه
دات عینی از که مطالعات و مشاهچنان ؛توجه هستندبه مسائل دینی و عبادی فرزندان توجه ندارند یا کم

ها را به تربیت عبادی تفاوتی خانوادهبی ،، آشنایان، اقوام و همسایگانها، روستاهاها در شهراوضاع خانواده
، وجود بنابراین، مسئله اصلی تحقیق .(221، ص2: ج2332زاده، )ر.ک:یوسفدهد معنوی فرزندان نشان می

رسد با مدیریت هاست که به نظر مینویت در خانوادههای موجود در زمینه کار، فعالیت، عبادت و معینارسای
 بندی مناسب امور خانواده، گرایش به عبادت و معنویت در فرزندان تقویت گردد.درست و زمان

با نظر به مسئله یادشده، لزوم تبیین و اجرای مدیریت خانواده از منظر قرآن و حدیث و در نتیجه تثبیت 
توجه  وایات معصومینرچرا که آیات و  ؛رورت انکارناپذیر داردسبک مطلوب زندگی در خانواده، ض

اند. ارائه داده را جدی به مسائل عبادی و معنوی خانواده داشته و راهکارهای مفید و قابل اجرا در این زمینه
ال اصلی ؤاساس، سها در عمل تطبیق شود. براینبایست در خانوادههای این نوع آیات و روایات میآموزه

 ند؟احقیق این است که: مدیریت خانواده و کارکردهای تربیتی آن از منظر قرآن وحدیث کدامت
ال تحقیق، روحیه عبادی معنوی و ؤهدف اصلی از تدوین مقاله، این است که ضمن پاسخ مناسب به س

نابع موجود م تحلیلی و با استفاده ازـ  روش توصیفیزندگی سالم در اعضای خانواده تقویت گردد. این کار، با 
ین گیرد. همچنهای اینترنتی در محیط پژوهشی انجام میمندی از فضای مجازی و سایتدر کتابخانه و بهره

ود. شافزارها، مجالت، مطبوعات و دیگر منابع مربوط به مدیریت خانواده در تکمیل پژوهش استفاده میاز نرم
آثار مکتوب در زمینه مدیریت خانواده و  خصوص آیات و روایات وبهابتدا مطالعات متون دینی و 

ن شود. ایها به تحریر و تدوین مقاله اقدام میهای مورد نیاز انجام و سپس با تجزیه و تحلیل دادهیادداشت
به  ولی در مجموع ؛موضوع به لحاظ سابقه کاری دارای پیشینه غنی از آثار متعدد، اعم از کتاب و مقاله است

 کردهای تربیتی آن توجه نشده است.مدیریت خانواده و کار

 شناسیمفهوم
کاکرد  و خانواده، مدیریت خانوادهند از مدیریت، اکاررفته در موضوع تحقیق عبارتمفاهیم اصلی به
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تربیتی. با توجه به گستردگی معنایی و ابهام در مفهوم این واژگان، تعریف و بیان مقصود از آنها در آغاز بحث 
توان مسیر درستی در پژوهش بدون شناخت معنای مورد نظر از کلمات کلیدی، نمی چه اینکه؛ ضروری است

ایی به شناس ،از نوشتار بخشرو، در این نتایج مطلوب دست یافت. ازاین انتخاب کرد و به هدف مورد نظر و
 . پردازیمو تعریف این واژگان می

یت )ـ 9  (Managementمدیر

دارد و معانی مختلفی  یان دانشمندان این رشته کاربردهای متعدددر زب ،به مفهوم عام« مدیریت»واژه 
های اعضای سازی فعالیتوسیله دیگران، علم و هنِر هماهنگبرای آن ذکر شده است. هنر انجام وظایف به

فراگرد و نیز ( 21: ص2339)الوانی، یک سازمان یا نهاد اجتماعی با استفاده از منابع جهت نیل به اهداف معین 
، از جمله تعاریفی هستند که برای مدیریت سازمان یو نظارت کار اعضا ی، رهبری، سازماندهیزیرنامهبر

کارگیری منابع انسانی و منظور از مدیریت در این نوشتار شیوة به. (۰۱: ص23۳۳بند، )عالقهذکر شده است 
ذیرد پز نظام ارزشی اسالم تأثیر میهای اسالمی برای نیل به اهدافی است که اامکانات مادی، با تکیه برآموزه

  .(۰۰: ص2333)جمعی از مؤلفان، 

 ( Familyـ خانواده )2

ده و ( به معنای برFamilia( در اصل از ریشه )Familyسو، برگردان واژه التین )از یک« خانواده»کلمه 
به معنای ِدژ نفوذناپذیر « ُاسَره»و از سوی دیگر، معادل کلمه ( 24: ص2372)اعزازی، خدمتکار گرفته شده است 

نظران هرکدام بر اساس تخصص و حوزه کاری خود صاحب .(29ق: ص2214)الزحیلی،و ِزِرِه محکم است 
 بعضی روابط خویشاوندی اند؛جتماعی دانستهاند. برخی خانواده را یک سازمان اارائه داده« خانواده»تعریفی از 

ای دیگر عامل اقتصادی و گروهی عوامل روانی و اند؛ عدهخونی را اساس تشکیل خانواده تلقی کردهو هم
ترین منظور از خانواده در این مقاله، کوچک .(22: ص2371)فرجاد، اند جنسیتی را سبب پیدایش آن قلمداد کرده

آید و اساس همزیستی آن دو را پیوند زناشویی کم یک مرد و زن پدید میاجتماع، دست تشکل انسانی است که از
ج تدریدهد. این تشکل انسانی، ممکن است در اثر تولد فرزند بهاز طریق ازدواج شرعی و قانونی شکل می

 افزایش یابد و افراد بیشتری را شامل گردد. 
اپذیری آن در برابر عوامل منفی و موانع تحکیم این نهاد دینی مهم در مورد خانواده، استحکام و نفوذن نکته

آید و ناپذیر به دست میو اجتماعی است. این ویژگی هم از معنای لغوی، یعنی ُاسَره و ِدژی محکم و خلل
یری گهم متخصصان مسائل خانواده بر آن توافق نظر دارند. فرهنگ حاکم بر جوامع بشری در چگونگی شکل

اساس، بنیاد خانواده در فرهنگ . براین(33م: ص2999)القصیر، ر درون خانوادگی نقش اساسی دارد و نوع رفتا
شود؛ خصوص فرهنگ غرب مشاهده میها و بههایی دارد متفاوت از آنچه در دیگر فرهنگاسالم ویژگی

ْنُفِسُکْم  اِتهِ یَوِمْن آآید: خوبی به دست میکه این استحکام خانواده از آیات قرآن بهچنان
َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
أ
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ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإلَ  
َ
های قدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسر یکی از نشانه ؛َهایأ

خوبی قابل استفاده است؛ (. از این آیه استحکام خانواده به47)روم: آفریده تا وسیله سکون و آرامش شما باشد
فرینش همسری از جنس خود انسان، دلیل بر سازگاری و زندگی پایدار خانوادگی است و هرگاه چرا که اواًل آ

کرد؛ ثانیًا برقراری آرامش در محیط خانواده بود، میزان سازگاری کاهش پیدا میهمسری از جنس غیر آدمی می
اساس، خداوند در اینشود. برهای خانواده است و با اختالف و تزلزل آرامش حاصل نمینشانه تحکیم پایه

ْنُتْم ِلباٌس َلُهَنّ فرماید: آیه دیگر زن و مرد را لباس همدیگر تعبیر کرده و می
َ
: )بقره ُهَنّ ِلباٌس َلُکْم َو أ

این تشبیه دلیل دیگری بر تحکیم خانواده است که زن و شوهر  زوجین در حکم لباس برای یکدیگرند. ؛(781
 شوند.اند و به آسانی از یکدیگر جدا نمیهم تنیدهمانند لباس و بدن به 

یت خانوادهـ 9  مدیر
یابد. و به مرور زمان با پیدایش فرزند افزایش می شده از زن و مرد تشکیل حداقلخانواده به لحاظ افراد 

شود که دارای عنوان یک سازمان مدیریتی یاد میگفته، از خانواده بهدر این نوشتار طبق برخی تعاریف پیش
 قل چهار عضو است: حدا

گیری، نظارت و کنترل و... را ریزی، تصمیمعنوان مدیر و سرپرست سازمان که مدیریت، برنامه( پدر به7
های شخصیتی که دارد، خاطر ویژگیکه خداوند مدیریت خانواده را بهدار است؛ چناندر محیط خانواده عهده

َل الّلُه رماید: فبه مرد سپرده است. خدای متعال در این زمینه می ساِء ِبما َفضَّ جاُل َقّواُموَن َعَلی النِّ الرِّ
ْمواِلِهْم  َبْعَضُهْم َعلی

َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
خاطر ؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنان هستند، بهَبْعٍض َو ِبما أ

هایی که از قخاطر انفاهایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای بعضی دیگر قرار داده است و بهبرتری
 (.82کنند )نساء: اموالشان در مورد زنان می

های درون خانواده عنوان معاون در اداره امور خانواده مسئول نگهداری فرزندان و انجام فعالیت( زن به4 
ُة َراعِ »فرماید: در این مورد می معرفی شده است. پیامبر اسالم

َ
ْهِل بَ یَو َالَمْرأ

َ
ا َو ُوْلِدهِ َو ِت َبْعِلَه یٌة َعَلی أ

 ارددبه عهده ا را نهت تمام آیمسئول اوت شوهر و فرزندانش و یاست بر اهل ب نگهبانزن ؛ «َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم  یهِ 
 .(14، ح2219، ص3ق: ج2242)مسلم: 

های والدین در محیط بردار دستورات و هدایتعنوان اعضای فرمان( پسر و دختر خانواده به2و  8 
ند. این سازمان چهار نفری محل بحث است که چگونه مدیریت اعضای آن قابل تحقق بوده و خانواده هست

 چه کارکردهایی به لحاظ تربیتی بر آن مترتب است؟
 کارکرد تربیتیـ 9

هم معنای فعلی دارند )انجام  ؛هم هستند ای و معنایی نزدیک بهبه لحاظ ریشه« کارکرد»و « کار»واژگان 
در اصطالح  .«(كاركرد»)ر.ک: دهخدا، واژه یعنی حاصل و نتیجه کار  ؛نای اسم مصدریدادن عملی( و هم مع
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شده یزیرهای برنامهشود که ناشی از مجموعه فعالیتاطالق مینتیجه و اثری به  ،مدیریت و تعلیم و تربیت
ر.ک: )دارند که عوامل مختلف انسانی و غیرانسانی در پیدایش آن نقش نحویدر یک فرایند معین است؛ به

شود که در برخی علوم جدید ای گفته میهمین ریشه به نظریه کارکردگرایی از .(34-14: ص2339رضائیان، 
د کوشمیدر علوم اجتماعی کارکردگرایی های مورد مطالعه دارند. مثاًل مطرح است و نگاه پیامدی به پدیده

، ولبگولدوك)ر.ک:  ، تبیین کنددارد که برای جامعههر نهاِد مشخِص اجتماعی و فرهنگی را در قالب پیامدهایی 
نسجام نظام ا یا دی است که یک پدیده در ثبات، بقاکارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یا پیام .(۷۶۱ص: 2372

از کارکرد تربیتی مدیریت خانواده در این مقاله،  بنابراین، منظور. (۳۵: ص2333، محسنی) اجتماعی دارد
د. این موضوع در این نوشتار از منظر شود خانواده و اعضای آن میفرایند مدیریت، عایه از پیامدهایی است ک

  گیرد.آیات و روایات مورد بررسی قرار می

یت خانواده  اهمیت مدیر
به لحاظ کاربرد و اثربخشی در زندگی، از  ،های مادی و معنوی اعضای خانوادهمدیریت دقیق فعالیت

ریزی درست برای اداره امور خانواده و تقسیم کار خوردار است؛ چه اینکه برنامهای برالعادهاهمیت فوق
تواند هم به شکوفایی استعدادهای افراد کمک کند و هم آنها را به رشد مادی و تکامل معنوی مناسب می

واند تبرساند. اعمال مدیریت در حقیقت با استفاده صحیح از عنصر زمان، ِگِره خورده و فرد در صورتی می
مدیریت درست را به کار بگیرد که از زمان، استفاده بهینه برده باشد. دستورات دینی در اداره منظم و مؤثر 

بر لزوم  امام علی اند.خصوص خانواده، فراوان وارد شده و بر این موضوع همواره تأکید کردهزندگی و به
ََ ااَلعَم اِ »فرماید: استفاده از سرمایه عمر و عنصر زمان می  َففاِئُتها ،ُکما الَیبقی لَ یَم اِر فِ حَذُروا ِضیا

وباره درفته از دست  چرا که عمرِ  ؛ماند حذر کنیداز تباه شدن عمرها در چیزی که برایتان باقی نمی؛ «الَیُعوُد 
. لزوم استفاده از سرمایه عمر و جلوگیری از هدر رفتن آن، مبتنی بر مدیریت (1223ح: غررالحکم) گرددبازنمی

روز به ها را از اوقات شبانهکرد و آن را تحت کنترل درآورد تا بهترین بهرهدر زندگی است که باید زمان را مهار 
در حدیث یادشده از تضییع عمر و از دست دادن زمان به شدت برحذر  که امام علیدست آورد؛ چنان

ستفاده د در ابایرو، رفته هرگز قابل بازگشت نیست. ازاینداشته و به این نکته توجه داده است که زمان ازدست
و مدیریت آن دقیق بود و جدی عمل کرد تا مبادا انسان برای گذشته دچار پشیمانی گردد. همچنین آن حضرت 

کید بر مدیریت زندگی می ماِن، َوانَتِهز تَ »فرماید: در روایت دیگر با تأ ِد،، َو اتَتِنم َعفَو الزَّ ََ ََ ِل د ِمن َیوِم َزوَّ
شمار، و از فرصت بودن  از امروزت برای فردایت توشه برگیر و کثرت وقت را غنیمت ؛«ُفرَصَة ااِلمکاِن 

صورت عام، مدیریت خانواده نیز به دست های مدیریتی به. از این توصیه(392، ص۰)همان: ج استفاده کن
صورت مطلوب اداره شود و هم آید؛ چرا که مدیریت صحیح در زندگی به این است که هم امور زندگی بهمی

 تربیت معنوی در اعضای خانواده تقویت گردد. 
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یه  یت خانوادهنظر  های مدیر
است. در اینجا به سه خود های گوناگونی در مدیریت وجود دارند که هرکدام دارای چارچوب خاص نظریه

شود و از میان آنها نظریه مناسب با موضوع حاضر انتخاب و بر اساس آن، صورت مختصر اشاره مینظریه به
های مطرح در حوزه مدیریت است که به ریهرسد. نخست، مدیریت علمی از جمله نظپژوهش به سامان می

تر، محور اصلی این نظریه . تقسیم کار به اجزای کوچک(۰۰۷: ص۰۵۶۳)سینجر: وسیله تیلور ارائه شده است 
: ۰۵۱۰ی، )توكلشود که توانایی انجام آن را داشته باشد است و بدین ترتیب هر جزئی از کار به فردی واگذار می

روابط انسانی است که پس از مدیریت علمی پدید آمد و بر اهمیت نقش انسان در  . دوم، نظریه نهضت(۵۶ص
محیطی، انگیزه،  -ها و نهادهای اجتماعی تأکید کرد. این نظریه افزون بر شرایط زیست سرنوشت سازمان
نان ارکهای غیررسمی، روابط حاکم بر اعضای سازمان و مانند آن را نیز بر وضعیت کاری کروحیه، رفاه، گروه

های جدید در مدیریت است که . سوم، مکتب سیستمی از نظریه(۳۱: ص۰۵۳۳بند، )ر.ک:عالقهرگذار دانست. یتأث
. نظریه سیستمی در تعلیم و (۱: ص۰۵۳۳)الوانی، ورزد وارگی سازمان مدیریتی اهتمام مینگری و اندامبر کل

، های آموزشی و تربیتی را طراحیتوان فعالیتخوبی میاساس بهتربیت هم کاربرد وسیعی دارد؛ چون براین
شود و . در این پژوهش از همین نظریه سیستمی استفاده می(۰۰: ص۰۵۳۱)بازرگان، دهی و اجرا کرد سازمان

 دهد.وارگی برآمده از این دیدگاه، ساختار اصلی تحقیق را تشکیل مینگر و اندامچارچوب نظری کل
وسته پیهممنزله یک نظام کوچک اجتماعی، دارای مجموعه اجزای بهه بهبر اساس نظریه سیستمی، خانواد

کند. هرگاه یکی از اجزای نظام دچار صورت هماهنگ فعالیت میاست که برای تحقق اهداف مشترک به
توانند فعالیت خود را انجام دهند. طبق نظریه بینند و نمیمشکل شود یا از کار بیفتد، همه اجزا آسیب می

داد ( و برونprocess(، فرایند )inputداد )اند از: درونی، اجزای اصلی نظام خانواده عبارتسیستم
(outputاین سه .) ( عنصر در ارتباط با محیطenvironmentپیرامونی و تعامل با یکدیگر، به )ای بایدگونه 

دادها و کارکردهای مورد نظر ونهای مناسب، بردادها پس از عبور از فرایند تغییر و تبدیلعمل کنند که درون
اند از: اعضای ساکن در خانه، امکانات، دادهای نظام خانواده عبارت. درون(۰۵)همان: صرا به وجود آورند 

های معیشتی و ... که از های مستفاد از آیات و روایات، زمان، عبادات، وظایف، فعالیتدستورات و ارزش
دادهای و در فرایند مدیریت مورد پردازش قرار گرفته، به کارکردها و برونشوند بیرون وارد سیستم خانواده می

گیری شود که با اجرای صحیح فرایند مدیریت، شکلبینی میروند. پیشسودمند تبدیل و از سیستم بیرون می
 د. دداد نظام خانواده معرفی گرترین برونعنوان مهمسبک زندگی مطلوب و تعیین سلوک معنوی خانواده به

یت خانواده  فرایند مدیر
دادها یا دادها و برونبخش درون ، مقاله در دوشدهای مدریریت گفته گونه که در بیان نظریههمان

گردد که شامل عوامل مؤثر در فرایند مدیریت و کارکردهای تربیتی آن کارکردهای مدیریت خانواده ارائه می



 

 

 

9
9 

ث
ی و حد

آن  قر منظر  ن از 
آ بیتی  ی رت

رداه
ک و کار

اده  نو ت خا
ی مدری

 
88 

شوند و در طی فرایند دارند که از بیرون وارد محیط خانه میدادهایی وجود است. در مدیریت خانواده درون
دادها رونشوند. این دداد و کارکرد تبدیل میبه برون ،با تغییر و تحول به وجود آمده و بعد از پاالیش ،مدیریت

 ند از:اکم در سه دسته قابل گردآوری هستند که عبارتدست
های ن خانواده حضور دارند و محور اصلی فعالیتدادهای فیزیکی و طبیعی که در کانو( درون7 

  ؛دهندخانوادگی را تشکیل می
 ؛کنندهای اعضا ایجاد میدادهای عرفی و اجتماعی که در داخل خانواده بستری برای فعالیت( درون4
د وظایف افراو شود دادهای معنوی که به مفاد آیات و روایات و دستورات ناشی از آن اطالق می( درون8 

 کنند.را معین می
داد اجمااًل در مدیریت خانواده وجود دارند که به دلیل رعایت اختصار، از بحث این سه دسته درون 

 های مهم فرایند مدیریت خانواده بسنده شده است. و تنها به مؤلفهکرده نظر آنها صرفپیرامون تفصیلی 
یزی )برنامهـ 9  (planningر

شود، در دادهای آن شمرده میترین مؤلفه مدیریت خانواده که از جمله درونعنوان مهمریزی بهبرنامه
ریزی فرایندی است که طی آن مدیر دادهای خانواده و کارکردهای آن نقش اساسی دارد. برنامهچگونگی برون

، )الوانیکند رو را مشخص می های پیشامکانات و مسیر فعالیت و بینیهدف را تعیین و آینده سازمان را پیش
بینی ( و پیشgoal-settingتعیین اهداف ) :ند ازاریزی دو رکن اصلی دارد که عبارتبرنامه .(22: ص2333

(forecastingراه )ریزی یعنی ها و امکانات الزم برای رسیدن به اهداف مورد نظر. به عبارت دیگر، برنامه
آنچه . )همان(شده های از پیش تعیینتیابی به هدفها و امکانات الزم برای دسبینی راهها و پیشتعیین هدف

عنوان یک به خانوادهنگاه سیستمی و جامع به تمام اعضای در مدیریت خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، 
های ین و نگرش به تمام اجزای سازمان و فعالیتسیستمی یعنی نگاه از باال به پای سازمان مدیریتی است. نگاه

که ارتباط مدیر با اعضا و ارتباط هر عضوی با اعضای دیگر در نحویسیستماتیک و یکسان؛ به صورتآنان به
چه اینکه روابط صحیح اعضای خانواده با همدیگر مثاًل رابطه پدر با  ؛نظر قرار گیرد فرایند کار خانوادگی مد

نتیجه  دهد وفقیت آنها را افزایش میمیزان کارآیی و مو ،مادر، فرزندان با پدر و مادر و نیز فرزندان با یکدیگر
 گردد. کار هم به خود آنها برمی

ُتْم فرماید: خدای متعال به این مطلب اشاره کرده و می
ْ
َسأ

َ
ْحَسْنُتْم اِلْنُفِسُکْم َو ِإْن أ

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
ِإْن أ

(. این آیه در 1ید)اسراء: اکرده ید باز هم به خود بدیکن ید و اگر بدیاد به خود کردهیکن یکی؛ اگر نَفَلها
ریزی داللت دارد؛ بدین حقیقت به یک کار سازمانی با نگاه سیستمی و نتایج مثبت و منفی آن به لحاظ برنامه

ریزی و مدیریت درست است که مدیر باید با نگاه ناظر به برنامه« َأَسْأُتْم »اول و « َأْحَسْنُتْم »معنا که واژگان 
ی هرکدام از واحدها و اعضا برنامه صحیح تنظیم و به آنها ارائه دهد. از این مرحله ها براکالن به زیرمجموعه
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کننده نخواهد بود. به های سازمان مطلوب بوده؛ وگرنه نتیجه خوشحالخوبی عبور کرد، نتیجه فعالیتاگر به 
آیه شریفه،  گردد. این مفهوم عام ازهر صورت، نتیجه چه خوب و چه بد باشد، به اعضای سازمان برمی

توان خانواده را مصداق این سازمان کوچک معرفی کرد؛ چرا که مخاطب، گیرد و میاعضای خانواده را نیز می
نفر عضو دارد و این گروه اختصاص به غیر خانواده ندارد؛ بلکه  2و  8گروهی از مردم هستند که حداقل 

عنوان یک سازمان مدیریتی، اگر بر اساس ده بهخانواده را هم شامل است. بنابراین، کار جمعی اعضای خانوا
خوب خواهد داشت؛ وگرنه  ریزی درست و مدیریت سنجیده انجام گیرد، به لحاظ مادی و معنوی نتیجهبرنامه

 های آنها مطلوب نخواهد بود.برایند فعالیت
خطاب به  ـ اداری آن حضرت شهرت یافته ـ در عهدنامه مالک اشتر که به منشور سیاسی امام علی

 ریزیهای مختلف تقسیم کرده و برنامهعنوان حاکم و مدیر جامعه اسالمی )مصر(، ملت را به گروهبه مالک
اند از: ارتشیان برده در عهدنامه عبارتهای نامداند. گروهبرای هرکدام متناسب با موقعیت آنها را ضروری می

وران باانصاف، اهل جزیه و مالیات از مسلمان و برحق، نویسندگان عمومی و خصوصی، قاضیان عادل، مأم
ها های موجود در جامعه. این گروه، پابرهنگان و دیگر گروهغیرمسلمان، تاجران، صنعتگران، نیازمندان

. این بخش از (13: نامه البالغه )نهجالمال دارند که نباید حق آنها نادیده گرفته شود هرکدام سهمی از بیت
 ه اساسی اشاره دارد: عهدنامه به دو نکت

ین یر جامعه باید از سطح باال به پایعنوان مدیعنی مالک به ؛های اجتماعی( نگاه سیستمی به گروه7
نظر  صورت یکسان مدها را بهصورت هماهنگ داشته باشد، همه گروهنگرش کالن به همه اقشار جامعه به

 ها را بدون اتالف و تأخیر بپردازد.حقوق آنو قرار دهد، برای هرکدام حساب خاصی باز نموده 
خصوص بهها و حساب و کتاب دقیق دارد تا همه گروه و ریزیاین کار نیاز به برنامه که ( طبیعی است4 

همه اصناف  به حقوق خود برسند. به فرموده امام علی ،جامعه و محرومان و نیازمندان یینطبقات پا
نیاز از هم نیستند؛ والی جامعه باید همه آنها را مثل اجزای یک بی اند وبه یکدیگر وابسته ،موجود در جامعه

های آن اهمیت سیستم در نظر بگیرد و نیاز آنها را برطرف سازد. همچنین مدیر در سازمان نیز به تمام بخش
 . (9ص ،2333 )الوانی، ایددهد و نیاز آنها را بشناسد و با یک نگرش سیستمی به همه واحدها توجه نم

 روزانهبرنامه ـ 2

 یریزبرنامهگردد. ساعت تنظیم و جهت اجرا به اعضای خانواده ارائه می 42برنامه روزانه در بازه زمانی 
جرای در صورت ا کهاست خانوادگی ریزی برنامهمدیریت و ترین بخش کارُبردیروز، و مدیریت شبانهروزانه 

 مدت و بلندمدتچرا که اهداف میان ؛رودمار میتنظیم وقت به شتهیه مناسب درست، مؤثرترین گام برای 
 ریزیاساس، برنامهگردد. براینروز آغاز میشود، از همین اوقات شبانهخانواده که در هفته، ماه و سال محقق می

یعنی  ؛مدت و بلندمدت قرار گیردهای کوتاهریزی شود که در راستای تحقق هدفای طرحگونهروزانه باید به
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ز روای در شبانهروز ُپر شود و هم گامی در جهت نیل به اهداف مورد نظر بردارد. چنین برنامهشبانههم اوقات 
های فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد، نقش اساسی دارد و موجب رشد مادی و عمل به آن در تنظیم فعالیت

 شود.و معنوی وی می
ک عنوان یوقات نمازهای یومیه را برای نمازگزاران بها و روز اشاره نمودهریزی شبانهقرآن کریم به برنامه 

ْمِس ِإلی کند:گونه معین میوظیفه دینی و الهی این الهَ ِلُدُلوِ، الشَّ ِقِم الصَّ
َ
ْیِل َو ُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ  أ َتَسِق اللَّ

)نیمه شب( برپا دار، و همچنین نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب  ؛ُقْرآَن اْلَفْجِر کاَن َمْشُهوداً 
این آیه  .(18 :)اسراء چرا که قرآن فجر مورد مشاهده )فرشتگان شب و روز( است ؛قرآن فجر )نماز صبح( را

ز شود و نمابه تعیین اوقات نماز یومیه پرداخته و نمازهای ظهر و عصر که از زوال خورشید )دلوک( شروع می
، مشخص شده است. در نهایت نماز صبح را هنگام طلوع فجر )قرآن شب وقت داردمغرب و عشا که تا نیمه

ساعت  42صورت دقیق و روشن انجام شده که در الفجر( باید به جا آورد. در این آیه مدیریت زمان به
شده نماز های تعیینروز در اوقات معین باید نماز خواند و نه در غیر آن. اگر کسی در خارج از زمانشبانه

و همچنین در آیه دیگر به تعیین سه نماز اشاره کرده  .(111، ص21، ج2372)ر.ک: مکارم، باطل است  ،بخواند
ْیِل فرماید: می هاِر َو ُزَلفًا ِمَن اللَّ الهَ َطَرَفِی النَّ ِقِم الصَّ

َ
 برپا را نماز شب، لیاوا و روز، طرف دو در ؛َو أ

ْیِل مغرب و طرف نهار اشاره به نماز صبح و دو  .(772: )هودردا  اشاره به نماز عشا است ُزَلفًا ِمَن اللَّ
 .(121، ص9)همان: ج

شود و عنوان برترین عبادت الهی استفاده میاز این آیات، مدیریت زمان در مورد نماز اعضای خانواده به
ه و اوقات در تفسیر آیه شریفه آمد خوبی معین شده است. روایتی از امام محمد باقروقت نمازهای یومیه به

ال»فرماید: نمازهای یومیه را بیان کرده و می ِقِم الصَّ
َ
هارِ ِة أ ُزَلفًا َو  الَداة و المَرب طرفاه و َطَرَفِی النَّ

ْیِل  ؛ نماز را در دو طرف نهار یعنی صبح و مغرب برپا دار و اوایل شب «االخرة العشاء صلوة یه و ِمَن اللَّ
در کالمی تقسیم اوقات را در شب و روز  . امام علی(242، ص1ج ق:2221)حویزی، که نماز عشا است 

ََ َو »فرماید: ضروری دانسته و می ََ َفاْقِسْمَها َبْیَن َعَمِل ََ َو َنَهاَرَ، اَلَیْسَتْوِعَباِن ِلَجِمیِع َحاَجاِت ِإنَّ َلْیَل
یت نیست؛ پس آنها را میان کار همانا شب و روز تو فرصت کافی برای رسیدن به همه امور و نیازها ؛«َراَحِتَ

روز کارهای زیادی را در نظر دارد که زیرا هرکس در شبانه ؛(234ص: ۰۵۷۷آمدی، ) و استراحت خود تقسیم کن
ریزی و رو، باید برنامهساعت ظرفیت انجام همه آنها را ندارد؛ ازاین 42خواهد انجام دهد؛ ولی می

ر نظر بگیرد، تا هم بتواند به کارهایش برسد و هم استراحت کافی گذاری کند و یک نوع تقسیم زمان داولویت
گفته باید اوقات نماز را به اهل خانه ابالغ و به عنوان مدیر خانواده طبق آیات و روایات پیشداشته باشد. پدر به

 ه بپردازند. ارادخصوص نماز با میل و آنان تفهیم کند تا فرزندان ضمن انجام دیگر وظایف، به امتثال عبادات و به
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 (organizing)دهیسازمانـ 9 

های مهم مدیریت خانواده، فعالیتی است مستمر که هدف کلی آن مشخص کردن دهی از مؤلفهسازمان
فردی های جزئی، وظایف و اختیارات واحدها و اعضای سازمان و نیز ایجاد هماهنگی و ارتباط میانهدف

مدیر باید . (91: ص2331)الوانی، تحقق هدف واحدی گام بردارند  که همه آنها در مسیرنحوی؛ بهستآنها
زیرا  ؛صورت مستمر تطبیق دهدسازمان و نیروهای سازمانی را با شرایط جدید و محیط کاری نوظهور به

های سازمان را با ممکن است تحوالتی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش آید که روند فعالیت
در چنین وضعیتی وظیفه مدیر است که اصالحات الزم را در سازمان و فرایند کاری آن  .چالش مواجه سازد

دهی در ای مواجه هستیم، ولی سازمانهای کالن و پیچیدههرچند امروزه با سازمان. )همان(به وجود آورد 
یر، درایت ببلکه با مقداری تد ؛ریتی چندان پیچیده و مشکل نیستیعنوان یک سازمان کوچک مدخانواده به

ه چه اینک ؛مندی از تفکر منطقی و روحیه سازگاری با زیردستان، قابل حل استهمراه با بهره ،و کارورزی
به  ،مدیر، یعنی پدر طبعًا از موقعیت برتری در نهاد خانواده برخوردار است و با مهِر پدرانه به اعضای خانواده

 نوی خانوادگی بپردازد. تواند به تنظیم و تدبیر امور مادی و معآسانی می
های خانوادگی در قرآن کریم، ضمن معنوی و دیگر فعالیت -دهی امور خانواده در زمینه عبادیسازمان 

عنوان صورت روشن انجام گرفته است. حضرت لقمان بههای تربیتی لقمان حکیم به فرزندش، بهدستورالعمل
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن  یا ُبنَ یفرماید: یپدر و مدیر خانواده، به فرزندش دستوراتی داده و م

ْ
اَلَة َوأ ِقِم الصَّ

َ
أ

ُمورِ 
ُ
َصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْل

َ
ای فرزند عزیزم! نماز را برپادار و امر به معروف ؛ اْلُمنَکِر َواْصِبْر َعَلی َما أ

ینی، صبر پیشه گیر که این صبر و تحمل در راه تربیت و نهی از منکر کن و بر این کار، از مردم نادان هر آزاری ب
 (.71ای از تصمیم ثابت )مردم بلندهمت( در امور الزم عالم است )لقمان: و هدایت خلق، نشانه

های اعضای خانواده پرداخته و دهی فعالیتعنوان مدیر، به مدیریت و سازمانطبق این آیه شریفه، لقمان به
های عملیاتی ارائه داده است. او از مقام برتر مدیریتی با استفاده از روش عاطفی و استفاده تدبیر کاری را برای نیرو

گاه نخستین دستور سازمانی را که اقامه نماز ، عاطفه فرزندی را در پسرش به حرکت آورده، آن«یُبنَ »از کلمه 
ات هپا دار که رابطگان در اولین گام برعنوان حق خدا بر بنداست، به او داده است؛ یعنی فرزند عزیزم! نماز را به

سازد. سپس امر به معروف و نهی از منکر را از فرزندش خواسته که یک امر اجتماعی را با آفریدگارت برقرار می
است و در مرتبه دوم از عبادت قرار دارد. در مرحله سوم، طرح امور عادی و معیشتی خانواده را سفارش کرده 

یفه، کند؛ چرا که شکیبایی در مسیر انجام وظورد با مشکالت باید صبر و بردباری پیشهاست که در صورت برخ
ز ها را در راه رسیدن به هدف، اترین راه در موفقیت و دستیابی به نتیجه مطلوب است. لقمان تحمل سختیمهم

 در مسیر زندگی، انسانشمرده است که صبر های بلندهمتی مردان مؤمن و ُپرتالش در نیل به هدف، الزم نشانه
فرماید: ایشان در محیط خانواده می در مورد سیره مدیریتی رسول خدا رساند. امام علیرا به هدف می
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 کرد؛ هم خودشاش را به نماز امر میبعد از نزول دستور اعضای خانواده به نماز و شکیبایی در انجام آن، خانواده
 . (224: ص2331شهری، )رید ورزیدنو هم خانواده بر آن شکیبایی می

 (Control and Supervisionکنترل و نظارت )ـ 9

کنترل و نظارت دو اصطالح قریب به یک معنا هستند که در جریان کلی مدیریت و مدیریت خانواده با 
رهای تواند کاوسیله آن میکاربرد وسیع ضرورت انکارناپذیر دارند. این دو، ابزار کار مدیر خانواده است که به

بینی شده و بناست تحقق یابد، مقایسه کند و در صورت انحراف از برنامه، تجدید شده را با آنچه پیشانجام
فعالیتی است که بایدها را با موجودها مقایسه  ،انجام دهد. کنترل و نظارت را آینده در موردنظر و اصالحات 

مدیر  (.214: ص2331)الوانی، دهد تیار مدیر قرار میکند و تصویر روشن از اختالف یا تشابه آن دو را در اخمی
در جهت رفع نواقص و اصالح فرایند مدیریت اقدام  ،آمده از فرایند کنترل و نظارتدستبر اساس نتیجه به

ریزی از بندی و برنامهکند. در فضای خانواده هم همین روند برقرار است و مدیر خانواده با نظر به زمانمی
 ،رفته را با زمان در اختیارمانده و زماِن ازدستهای باقیگرفته را با فعالیتده، کارهای انجامشپیش تعیین

گیرد. کنترل و نظارت در چهار بازه زمانی مربوط به عبادات، امور میاقدام اصالحی را پی و مقایسه نموده 
هرکدام  ،شدهطبق زمان تعیین گیرد کهاجتماعی صورت می -سیاسی هایخانوادگی و فعالیتامور معیشتی، 

 های مخصوِص به خود انجام شود.باید در زمان
هایی که باید های زیردستان و زمانمدیر خانواده وظیفه دارد فرایند کنترل و نظارت را در مورد فعالیت

در را مدیر و پ کارها در آن اوقات به مرحله اجرا درآید، دقیقًا زیر نظر داشته باشد؛ چه اینکه پیامبر اسالم
ٍَ َعلی َاهِلهِ  َو » فرماید:مسئول امور خانواده قرار داده و می ُجُل را  ،71ج ق،2243 )مجلسی: «وٌل َو ُهَو َمسئُ  الرَّ

اش است و باید بر رفتار آنان نظارت داشته باشد؛ چون الزمه خانوادهاعضای مسئول )پدر( مرد ؛ (13ص
مسئولیت، لزوم کنترل رفتارهای زیردستان است تا مبادا در اثر غفلت و تنبلی، به انحراف کشیده شوند. 

ّنَك َمْسُئوٌل َعّما ُولّ »فرماید: بر پدر می در مورد حق فرزند همچنین امام علی بن الحسین
َ
َتُه ِمْن ُحْسِن یأ

ّبِه َو اْلَمُعوَنِة َلُه َعَلی َطاَعِتِه فِ  َدِب َو الّداَلَلِة َعَلی َر
َ
پرورش دادن خوب و  در موردتو ؛ «َنْفِسهِ  یَك َو فِ یاأْل

ر اطاعت خداوند هم درباره خودت د یبه راه پروردگارش و یاری رساندن به و )فرزندت( راهنمایی کردن او
 . (1،ص72ق،ج2243)مجلسی:و هم حق او مسئول هستی

آمده است، به مدیریت و مراقبت از تربیت  حضرتدر این روایت که در رساله حقوق آن  امام سجاد
ّنَك »چون او خطاب به پدر خانواده فرمود:  ؛فرزند اشاره نموده و پدر را مسئول آن معرفی کرده است

َ
أ

کو، آموزی نیدر این روایت، ادب .ویژه فرزندانت را داریتو وظیفه مدیریت و مراقبت از زیردستان و به ؛«ْسُئوٌل مَ 
های برداری فرزند از پدر و مادر و امور مربوط به خودش، از جمله حوزهپرودگار، فرمان به راهراهنمایی 

اق دارد. گفته در روایات قبلی انطبروزی پیشانهمدیریتی در فضای خانواده بیان شده که با تقسیم اوقات شب
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از جمله اصول مهم در مدیریت زمان و تدبیر امور خانواده است که طبق دستور  ،اساس، کنترل و نظارتبراین 
عهده مدیر سازمان، یعنی پدر فرزندان گذاشته شده است. در نتیجه پدر با نظارت و  رخدا و اولیای خدا ب

تواند سبک زندگی آنان را در ابعاد مختلف امور خانوادگی می ،کرد اعضای خانوادهمراقبت درست از عمل
از  ،شکل دهد و در رفتار ایشان نهادینه سازد. در این صورت، تمام خانواده، اعم از مدیر، معاون و فرزندان

 .های اخالقی و رفتاری مصون خواهند بودآسیب

 کارکردهای تربیتی
تماعی و اج ـ دادهای مدیریت خانواده به دو دسته تربیتیبارت دیگر برونکارکردهای تربیتی و به ع

شود. دسته اول کارکردهایی هستند که در زندگی خانوادگی و دنیایی مؤثرند و معنوی تقسیم می ـ تربیتی
ت اکنند. هرکدام از این دو قسم با استناد به آیسازی برای زندگی اخروی ایفای نقش میدسته دوم در زمینه

 گردد. صورت مختصر بیان میقرآن و روایات اسالمی به
 اجتماعی  ـ الف( کارکردهای تربیتی

بیشتر به اداره و حیات دنیایی خانواده مربوط است که دارای مصادیق  ،این دسته از کارهای تربیتی مدیریت
د اعضای ثبت و مفیدی عای، نتایج مریزی صحیح در محیط خانوادهمتعددند. با اجرای دقیق مدیریت و برنامه

شود که هرکدام در بهبود و رشد زندگی خانوادگی نقش بسزا دارد. در اینجا به این نهاد کوچک اجتماعی می
 ،دادها و کارکردهای تربیتی مدیریت در زندگی خانوادگی که در اداره و پیشرفت خانواده مؤثرندترین برونمهم

  :گردداشاره می
 نظم و انضباط

های مختلف حیات فردی و اجتماعی ترین عامل موفقیت و پیشرفت انسان در عرصهزندگی مهمنظم در 
تدریج نظم و انضباط در میان است. با اجرای مدیریت و نظارت مستمر مدیر خانواده بر رفتار اعضای آن، به

مام یابند. اش میگیرد و همه افراد در انجام وظایف دینی و معیشتی خود منضبط و منظم پرورآنان شکل می
وِص »فرماید: در وصیتی به فرزندان و بستگان و همه مسلمانان می علی

ُ
ْهلِ  یَع ُوْلِد یُکَما َو َجِم یأ

َ
َو  یَو أ

ُه ِکَتابِ  ََ ْمرُِکْم  یَمْن َبَل
َ
ِه َو َنْظِم أ بیتم و کسانی را که ؛ شما )حسن و حسین( و همه فرزندانم، اهل«ِبَتْقَوی اللَّ

. مردان (۱۱۰، ص۰۵ق: ج۰۱۱۳)نوری، کنمرسد، به تقوای خدا و نظم در زندگی وصیت میمی وصیتم به آنها
نند. کبزرگ طبعًا به موضوعات مهم و مفید برای عموم بشر که در حیات آنها بسیار مؤثر هستند، وصیت می

ساز تشان به دو موضوع بسیار مهم و سرنوشطبق این روایت، در واپسین لحاظات زندگی امام علی
 اند از: عنوان وصیت به بازماندگان تأکید کرده است که عبارتبه

شود، مورد توصیه ترین ارزش اخالقی در نظام اسالمی شمرده می( تقوای الهی و پرهیزگاری که بزرگ۰
 کند.قرار گرفته است. تقوا ملکه باطنی است که انسان را از درون کنترل می امام علی
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رت مورد توصیه حض ،وضوع دیگری است که به علت تأثیرگذاری بر زندگی آدمیان( نظم و انضباط م۲ 
 قرار گرفته و خانواده و همه مردم را به آن سفارش کرده است.
به خانواده و فرزندان ایشان است و نظم در  نکته قابل توجه در این روایت این است که خطاب علی

، ارتباط محتوای روایت با موضوع مدیریت در خانواده و سئلهم امور خانواده را از آنان خواسته است. این
کند. تقوا محصول ایمان و باورهای قوی دینی و اعتقادی سبک زندگی اعضای آن را بیشتر روشن و تثبیت می

ترین موضوع تأثیرگذار در حیات آدمی است شود. همچنین نظم بعد از تقوا مهماست که برای فرد حاصل می
شود. بدیهی است راه میزندگی انسان روبه ،قرار گرفته و با رعایت این دو عامل ه امام علیکه مورد توصی

ریزی و که نظم بدون عمل به برنامهنحویمستلزم مدیریت خانواده است؛ به ،که رعایت تقوا و نظم در زندگی
وسیله ترل مداوم بهشود. سبک زندگی در حقیقت از این مدیریت و نظارت و کنحاصل نمی ،تقسیم اوقات

عنوان توان بهآید. در نتیجه نظم و انضباط محصول مدیریت خانواده است و میمدیر خانواده به دست می
 ریزی روزانه به مخاطبان عرضه داشت.ترین کارکرد تربیتی اجتماعی فرایند مدیریت خانواده و برنامهمهم

 سلو، رفتاری

ریزی دقیق و فعال، سلوک رفتاری و ده و استمرار آن با برنامهبا رعایت نظم و انضباط در محیط خانوا
دادها در گیرد. این مورد هم از کارکردهای مهم درونمند انجام میصورت نظامکارهای اعضای خانواده به

شود. موفقیت خانواده محصول گیری سلوک رفتاری مطلوب منتهی میمدیریت خانواده است که به شکل
اند از وسیله مدیر، معاون و نیروی عملیاتی خانواده است که عبارتموقع وظایف بهنجام بهنظم و ترتیب و ا

موقع کارها در یک خطاب پدر، مادر و فرزندان در یک خانواده. قرآن کریم در مورد سلوک رفتاری و انجام به
چ کار، نگو که من یز و هیچ چیاره ه؛ دربفاِعٌل ذِلَك َتًدا یٍء ِإنّ یَو ال َتُقوَلنَّ ِلَش فرماید: عمومی می

(؛ چون فردا زمان دیگری است که معلوم نیست در اختیار مدیر و 48دهم)کهف: یحتمًا آن را فردا انجام م
اعضای خانواده باشد. همچنین نهی قرآن از تنبلی و به تأخیر انداختن کار از موقعش، دلیل بر اهمیت انجام 

آن است. طبق این آیه انسان نباید کار امروز را به فردا بگذارد و در همان  ای در وقت خاصموقع هر وظیفهبه
 روز حاضر باید انجام دهد. 

؛ «یهِ فِ  اِامِض ِلُکلِّ َیوٍم َعَمَلُه َفِانَّ ِلُکلِّ َیوٍم مَ »فرماید: در مورد سلوک رفتاری مطلوب می امام علی
؛ چرا (13البالغه، نامة )نهجزی اختصاص به روز خود دارد کار هر روزیرا  ؛هر روز به کارهای همان روز بپرداز

ها الناُس یأ»فرماید: همچنین می در این زمینه، علی که تأخیر عمل از وقتش موجب پشیمانی است.
َدِم   دیمان شویش از آنکه پشیپ [کار کنید دیرافرصت دتا نك! ]ینك، ایای مردم! ا؛ «أآلَن أآلَن ِمن َقبِل النَّ

روز ؛ «تدًا الَتدری ِلَمن ُهَو  َالَیوُم َتنیمٌة َو »: امام باقر ه؛ چه اینکه به فرمود(۷۳۳ق: ص۰۵۰۶)طوسی، 
. در این (۰۶۱، ص۶۳: جق۰243)مجلسی، دانی برای کیستحاضر را غنیمت بشمار؛ چون روز بعد را نمی
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ام آن، ممکن است فرد به موقع امور تأکید شده است؛ چرا که با تأخیر کار از وقت انجروایات به انجام به 
ند مشده دوباره معلوم نیست برگردد و فرد از آن بهرهعلت فوت عمل، دچار ندامت گردد؛ زیرا فرصت فوت

تدریج سلوک رفتاری مطلوب در مورد اعمال روزانه موقع، بهشود. با این مواظبت و مدیریت و انجام هر کار به
 گردد. و عبادات یومیه محقق می

 م خانوادگیروابط سال

، روابط کارهاموقع گفته، حاکمیت نظم و انضباط و انجام دادن بهدادها و کارکردهای پیشبا توجه به برون
گرفته در خانواده سالم و بدون اختالف و نزاع خواهد بود. قرآن کریم و روایات اسالمی رابطه سالم شکل

ارائه داده است. راه ایجاد رابطه درست میان را ی برای تحقق آن راهکارهایو اعضای خانواده را مهم دانسته 
منزله مددکار و مدیر داخل خانه و فرزندان عنوان مدیر و سرپرست، زن بهاعضای خانواده این است که مرد به

نظم شوند و مرتب و م ،به مثابه نیروی عملیاتی این سازمان کوچک مدیریتی کار کنند که اگر به همین ترتیب
های خود متعهد باشند، روابط سالم و مستحکمی میان آنها شکل خواهد گرفت. روابط لیتوئهرکدام به مس

خانوادگی، در اخالق اسالمی به صورت منطقی و عقالیی تنظیم شده که اگر در محیط خانواده رعایت گردد، 
 آید.هیچ مشکلی میان اعضای آن پیش نمی

یی است برای ابراز عشق و عاطفه، همبستگی، تعاون، از دیدگاه آیات و روایات، کانون گرم خانواده فضا
شوند و کنند، بزرگ میهمفکری و همکاری میان اعضای آن. کودکان در دامان پرمهر خانواده رشد می

دارند. میان پدر و مادر و فرزندان با وظایف های اجتماعی را از طریق خانواده دریافت میهنجارها و ارزش
گردد که اگر آنها به آن عمل کنند، روابِط صددرصد سالم در ه دوسویه برقرار میشده، یک نوع رابطتعریف

پذیری فرزندان در ؛ چرا که جامعه(۰۱۰، ص۰: ج۰۵۳۷شناسی، )گروه روانفضای خانواده ایجاد خواهد شد 
د این در مور یابد. پیامبر اسالمتدریج در محیط اجتماعی تکامل میحقیقت از محیط خانواده آغاز و به

َفْر َلُکْم »فرماید: رابطه می َْ کِرُموا أوالَدُکْم َو أحِسُنوا آداَبُهْم ُی ؛ فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را «أ
حق  . در رساله حقوق امام سجاد(۰۱۳، ص۰۳ق: ج۰۱۰۰)عاملی، نیکو گردانید تا مورد رحمت قرار گیرید

و اگر نظام حقوقی خانواده بر اساس آن تنظیم و در فضای خانواده پدر، مادر، فرزند، خواهر و برادر معین شده 
عدالتی در محیط خانه نخواهد بود. بنابراین، با مدیریت صحیح و رعایت حقوق اجرا شود، هیچ ظلم و بی

آید که در هر شرایطی مستحکم اعضای خانواده از طرف مقابل، یک نوع روابط سالم و قوی میان آنها پدید می
دادها و کارکردهای مهم تربیتی اجتماعی مدیریت خانواده است ار خواهد بود. این رابطه سالم، از برونو پاید

 که یقینًا موجب رشد مادی و معنوی اعضای ساکن در این نهاد مقدس خواهد بود.
 آرامش روحی و روانی

اعضای خانواده است  دادها و کارکردهای تربیتی مدیریت خانواده، آرامش روحی و روانیاز دیگر برون
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روز و آید؛ زیرا با تقسیم اوقات شبانهکه با مدیریت و نظارت و کنترل صحیح در محیط خانواده به وجود می
پردازند. بدین ترتیب، استمرار آن در هفته، ماه و سال، هرکدام از اعضای خانواده به انجام وظیفه خود می

د. کنضطراب و افسردگی است، در فضای خانواده راه پیدا نمیاختالف و نزاع که عامل عمده اختالل روان، ا
شود که هریک آنها جز به دغدغه در میان اعضای خانواده حاکم میدر نتیجه یک فضای آرام، ساکت و بی

که به تصریح قرآن کریم، هدف ازدواج هم آرامش روحی و اندیشند. چنانانجام وظیفه خویش به چیزی نمی
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن یَو ِمْن آفرماید: اده معرفی شده است. خداوند در این مورد میروانی اعضای خانو

َ
اِتِه أ

ْزواجًا ِلَتْسُکُنوا ِإلَ 
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ فیها َو َجَعَل بَ یأ ُروَن یاٍت ِلَقْوٍم یذِلَك آَل یَنُکْم َمَودَّ و از ؛ َتَفکَّ

ّدت انتان موید و در میابید تا در کنار آنان آرامش یاز جنس خودتان برای شما آفر نکه همسرانییهای او انشانه
 (.۲۰)روم: کنندی است برای گروهی که تفّکر مییهانشانه ،نیدر ا ؛و رحمت قرار داد

 د که قابل توجه است: وجود دار زندگی خانوادگی در مورداین آیه نکاتی  رد
سازی مردان، نه از غیر انسان، مانند جن و ملک، دلیل بر زمینه( وحدت سنخی آفرینش همسر از جنس ۰

 سنخ است. تر از همبسا مشکلسنخ چهآرامش روانی همسران در خانواده است؛ چرا که ُانس و آرامش با غیرهم
وان تذکر شده که بدین طریق میهای خدای متعال در زمین از نشانه ،( این آفرینش و تشکیل خانواده۲
 تعالی ایمان آورد.شناخت و به وجود حق خدا را

ده که مرد و زن با تشکیل خانواده به بیان شعنوان هدف عالی ازدواج ( ایجاد آرامش روحی و روانی به۵ 
 رسند. آرامش می

العاده میان زن و شوهر در آیه ذکر شده که عامل اصلی آرامش روانی ( ایجاد محبت و دوستی فوق۱
 خانواده است.

کنند. در نهایت، آرامش فهمند و در زندگی خانوادگی خود عملیاتی مین نکات را ارباب عقول می( ای۳ 
 ریزیدادها و کارکردهای تربیتی اجتماعی مهم مدیریت خانواده است که با برنامهاز برون ،روحی و روانی
 یابد.بندی و نظارت کامل در میان اعضای خانواده تحقق میگذاری و اولویتصحیح و هدف

 تثبیت سبَ زندگی

ود. این شکه در این مقاله به آن اشاره می تربیتی از دسته اول استآخرین کارکرد  ،تثبیت سبک زندگی
 آید. مدیریت خانواده چیزی است که عملکرد اعضایکارکرد، در اثر مدیریت صحیح خانواده پدید می

تدریج سبک نظم و انضباط در فضای خانواده، بهکند. بدین ترتیب، ضمن برقراری آن را اصالح می خانواده
گونه که در برنامه روزانه گیرد. همانبرند نیز شکل میسر میه زندگی در میان افرادی که در محیط خانواده ب

اجتماعی و  -ساعت به سه یا چهار بخش عبادی، معیشتی، امور خانواگی و سیاسی ۲۱گفته شد، با تقسیم 
های اقتصادی و آن، روش زندگی در ارتباط با خدای متعال و در ارتباط با فعالیت هایبرنامهبا استمرار 



 

 

4

2 

 نامهپژوهش

92 

 5سال
اره 

شم
/

99  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

99
11

 

2
4 

 

هش ژپو
انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
 

ماره 
ش

پازن
هم، د
 

تان
بس ر و ات

بها
 

140
0

  

24 

چون تمرین و تکرار عامل تثبیت رفتار متربی است و هر اندازه این کار بیشتر و  ؛شوداجتماعی تثبیت می 
نواده در اشود. شرکت اعضای ختر انجام گیرد، موجب عادت رفتاری و تثبیت آن رفتار در فراگیران میمنظم

آن عمل هر روز در بازه زمانی  که شودباعث می ،صورت مکرر و منظم در اوقات معینانجام عبادات به
)ر.ک: انجام دهند  ، عبادات راایجاد ملکه کند و هر روز بدون معطلی و مشکل اعضای خانواده مشخص برای

 پیوسته ،آن حضرت بیتهلبا دستور خداوند و نیز ا که رسول اللهچنان؛ (۰۳۷: ص۰۵۳۳سیف، 
دادند و این روش هم در زندگی آنها و هم در های الهی را سِروقت در اوقات مشخص انجام میعبادت

موقع و منظم انجام گیرد، برای افراد خانواده های غیرعبادی هم اگر بهپیروانشان تثبیت گردید. همچنین فعالیت
به اجرای  ،با میل و رغبتو واهد بود، بلکه بدون ُسستی و تنبلی برای آنها سنگین نخ تنهاشود و نهعادت می

 دهند. های کاری خود ادامه میبرنامه
روز فراوان است. امام گیری مناسب از زمان و اوقات شبانهروایات در باب مدیریت خانواده و بهره

 ؛«ااُلموُر َمرهوَنٌة بأوقاِتها»: فرمایدضرورت استفاده از زمان را مورد توجه قرار داده و در کالمی می علی
در روایت شامل همه « االمور». کلمه (221، ص۶۶: جق2243)مجلسی،های خود هستندکارها گروگان زمان

های روزمره اعم از عبادی و غیرعبادی است که همه آنها در گرو زمان خاص خود هستند و نباید مورد فعالیت
موقع روز حتی کارهای روزانه را باید بها که هر کاری از کارهای شبانهتفاوتی قرار گیرد؛ بدین معنغفلت و بی

وجه روا نیست؛ چون از دست رفتن فرصت و هدر دادن زمان به نظر امام هیچانجام داد و تغافل از آن به
َن مِ » گیر انسان عاقل گردد. به فرمودة آن حضرت:ِخَردی است که نباید دامنیک نوع حماقت و بی علی

 فرصت که به دست آمد، از دست دادن آن نشانة حماقت و ابلهی است؛ «لُخرِق َترُ، الُفرصِة ِعنَد اإلمکانا
مدت و بلندمدت، روز، کوتاههای شبانهاین امر، یعنی مدیریت زمان در فعالیت .(21، ص2: ج۰۵۷۷)آمدی، 

اری و عبادی، فرد دچار سفاهت و ریزی دقیق انجام گیرد و بدون مدیریت اوقات کهرکدام باید با برنامه
در یک جمله کوتاه، استفاده از شود. آن حضرت ِخردی شده و ندامت غیر قابل جبران دامنگیر او میبی

ز آنکه ش ایاب، پیفرصت را در؛ «باِدِر الُفرَصَة َقبَل أن تکوَن ُتّصةً »فرماید: را الزم شمرده و می« فرصت»
؛ چه اینکه در صورت از دست رفتن وقت و رسیدن به (32هج البالغه، نامه)ن دنش موجب اندوه گردددااز دست 

شود که بسیار دیر و غیر قابل جبران است. منزل آخر و نبود اعمال شایسته، هرکس دچار ندامت و اندوه می
اجتماعی آن، در نهایت سبک زندگی مطلوب در فضای  -در مجموع با مدیریت خانواده و کارکردهای تربیتی

 شود.واده که از نیازهای روز جامعه است، نیز شکل گرفته و تثبیت میخان

 معنوی ـ ب( کارکردهای تربیتی
ست که از فرایند دادهای مدیریت خانواده، ناظر به اثراتی او به عبارتی برون معنوی ـ کارکردهای تربیتی

چون  ؛آوردمی فراهم اده راشود و اغلب زمینه سعادت اخروی برای اعضای خانود خانواده میمدیریت عای
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ی وشود، هرکدام سعادت اخرآثاری که موجب رشد روحی و معنوی همسران و فرزندان در محیط خانواده می
کند. نکته اساسی این نوع از کارکردهای تربیتی این است که همه آنها در مسیر تکامل افراد را نیز تأمین می

ترین این دسته از کارکردهای نواده قرار دارند. در اینجا به مهمسازی سعادت اخروی اعضای خامعنوی و زمینه
ند از تقویت ایمان دینی، سلوک عبادی، تعهد عملی، دریافت اجر و ثواب اشود که عبارتتربیتی اشاره می

  معنوی و تکامل معنوی افراد خانواده.
 تقویت ایمان دینی 

اده، تقویت ایمان دینی و باورهای اعتقادی اعضای آن دادها و کارکردهای مدیریت خانوترین بروناز مهم
ها در طول زمان و نیز تعهد موقع فعالیتشده و انجام بهریزیهای زمانی برنامهاست؛ چه اینکه با رعایت بازه

شود؛ چون عبادت و انجام دعا و مناجات و شرکت در عملی به آن، بر ایمان قلبی اعضای خانواده افزوده می
گذارد و سبب تحکیم باور صورت مکرر و روزمره، در فکر و اندیشه فرد اثر مینی و مذهبی بهمراسم دی

وَن ُقْل ِإْن ُکْنُتْم تُ »فرماید: شود. خداوند در مورد تأثیر عمل صالح بر تقویت ایمان قلبی میاعتقادی او می ِحبو
ِبُعونِ  َه َفاتَّ ُه َو ی یاللَّ ِفْر َلُکْم یْحِبْبُکُم اللَّ ُه َتُفوٌر َرِح َْ د، از یداربگو اگر خدا را دوست می؛ «ٌم یُذُنوَبُکْم َو اللَّ

 مهربان است ز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزندهیتا خدا )ن ،دیروی کنیمن پ
، عامل و پیروی از پیامبر ساز تبعیت از رسول خدا(. طبق این آیه شریفه، محبت خدا زمینه۵۰عمران:)آل

جذب محبت خدا معرفی شده است که این محبت، مغفرت الهی را در قیامت به دنبال دارد. بدین ترتیب، 
محبت و مغفرت خدا را در پی دارد که همه ناشی از ایمان قوی به خدای  عمل به دستور پیامبر اسالم

تب است که غفران الهی بر آن متر متعال هستند. در نتیجه رفتار مؤمنانه عامل تقویت باورهای دینی و اعتقای
گونه که ایمان بر عمل صالح تأثیر دارد، عمل نیز شود؛ چرا که ایمان و عمل رابطه دوسویه دارند و همانمی

 کند. بر ازدیاد ایمان ایفای نقش می
صورت عام شامل محیط خانواده است و بر اساس آن، مدیریت عملکرد اعضای خانواده و مفاد آیه به

-مدت، معرفت دینی و اسالمی افراد خانواده را شکوفا میصورت طوالنیت آن در روز و هفته و ماه بهرعای

گذارد و در مقابل رفتار عبادی سازد؛ چه اینکه عبادت منظم و مستمر پدر و مادر، در دل فرزندان تأثیر می
رکدام از اعضای خانواده با نظم و عالوه اینکه عمل هفرزندان بر اراده و تصمیم والدین اثر مثبت دارد. به

تمرار کند. در نهایت برایند مدیریت و اسمعنویت، بر قلب خودش تأثیر گذاشته و ایمان باطنی او را تقویت می
 شود. گوهر ایمان درآن در محیط خانواده، باعث تقویت نیروی باطنی آنها یعنی باورهای اعتقادی ایشان می

که شناخت صفات جمال و جالل الهی عامل رشد کند؛ چنانورش پیدا میاثر فعالیت عبادی و معنوی پر
کند که دسته ها را معرفی میدو دسته از انسان ۲۲-۰۱ایمان قلبی انسان است. خداوند در سوره معارج، آیه 

هستند. این گروه در واقع ایمانشان « منوع»و موقع رسیدن خوبی « جزوع»و « هلوع»اول هنگام رسیدن بدی 
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یف است؛ ولی در مقابل، دسته دوم کسانی هستند که اهل نماز، انفاق به نیازمندان و مؤمن به روز ضع 
اند. این گروه راضی به رضای خدایند و جزع و فزعی در برابر اراده خدا ندارند. نتیجه اینکه اعمال این قیامت

 ن باعث سستی و گروه دوم اعمالشاندو گروه، بر تقویت و تضعیف ایمان آنها تأثیر دارد؛ گروه اول رفتارشا
موجب تحکیم باورهای قلبی ایشان است. هرگاه تنظیم رفتارهای خانوادگی و عبادت و معنویت به شکل 

دادها و کارکردهای شود برای پرورش ایمان باطنی اعضای خانواده که از بروندرست فراهم گردد، بستری می
 .(۰۳۱: ص۰۵۳۵.ک: داودی، )رآید مهم مدیریت در خانواده به حساب می

 سلو، عبادی

است  شده در گفتار و رفتار معصومینادای عبادات مانند نماز در اول وقت، از جمله کارهای تأکید
که در محیط خانواده باید اجرایی شود. در آیات و روایات فراوانی به نماز و مواظبت بر نماز اول وقت سفارش 

َلواِت فرماید: می شده است. قرآن کریم در این زمینه در انجام همه نمازها کوشا ؛ حاِفُظوا َعَلی الصَّ
موقع انجام دهید و نباید از وقتش تأخیر اندازید. همین (؛ یعنی همه نمازها را باید به۲۵۳)بقره:  دیباش

َو فرماید: حفاظت و تداوم بر نماز اول وقت، عامل رستگاری نمازگزاران است. خداوند در این مورد می
ذ ، )رستگارند( )مؤمنون: ندینماشان مواظبت مییو آنها که بر نمازها؛ حاِفُظوَن یَصَلواِتِهْم  َن ُهْم َعلییالَّ

شود. در این . از این نوع آیات، هم اصل وجوب نماز و هم لزوم مداومت بر آن در اول وقت استفاده می(3
روز و اول های شبانهبود. در نتیجه این عبادت صورت نمازگزار، رستگار و سعادتمند دنیا و آخرت خواهد

گیرد. این کار در خانواده واجرای آن میان اعضای خانه، تدریج سلوک عبادی انسان عابد شکل میوقت، به
شود و هرکدام از اعضای خانواده، مرتب و مقید به نماز اول وقت موجب تعیین سلوک و رفتار عبادی می

 یابند. پرورش می
در مورد فضیلت نماز اول وقت بسیارند و هرکدام بر اولویت اتیان نماز در وقت اولش داللت احادیث 

اَلِة ِعْنَد »کند: وصیت می به فرزندش امام حسن مجتبی دارند. امام علی ََ َیا ُبَنیَّ ِبالصَّ ُاوِصْی
. وصیت امام معصوم در (۱۰، ص۵ق: ج۰۱۰۰)عاملی، کنم ؛ فرزندم تو را به نماز اول وقت وصیت می«َوْقِتَها

اواخر عمر، دلیل بر اهمیت موضوع است و اینکه نماز اول وقت، هم فضیلت بسیار دارد و هم زمینه عادت 
آورد، تا این عادت پسندیده در آنها تثبیت شود. نکته جالب اینکه فراهم می بر کار نیک را برای نمازگزاران

شود که دقیقًا با موضوع مدیریت خانواده امور خانواده می به فرزندان است و مربوط به وصیت امام علی
 -ترین کارکرد تربیتیویژه نماز اول وقت، مهمموقع وظایف و بهارتباط مستقیم دارد. در حقیقت، انجام به

داد مدیریت امور خانواده و نظارت و کنترل آن است که آثار رفتاری مثبت در میان اعضای معنوی و برون
 گذارد.ه جا میخانواده ب
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 تعهد عملی 

معنوی  -داری، از دیگر کارکردهای تربیتیهای اخالقی مبتنی بر دینایجاد تعهد عملی به دین و ارزش
آید و در زندگی آنها تأثیر ریزی صحیح در افراد ساکن در خانه به وجود میمدیریت خانواده است که با برنامه

عده آورد و ولکرد وجود دارد: یکی گفتاری و آنچه که فرد به زبان میگذارد. در زندگی خانوادگی دو نوع عممی
دهد. خیلی از افراد در محیط خانه و دهد و دیگری رفتاری که در عمل از خود نشان میعمل به آن را می

جامعه در گفتار، مدعی رفتارهایی هستند که در مقام عمل کمتر به آنها متعهدند. به همین دلیل، قرآن کریم 
 یکند: گونه مذمت میمدعیان زبانی و متخلفان عملی را این

َ
ذیا أ ، َن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلوَن یَها الَّ

ْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن 
َ
ِه أ د که عمل ییگود! چرا سخنی مییامان آوردهیای کسانی که ا ؛َکُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ

(. در جای ۲-۰د)صف: یعمل نکنو به آن د ییار موجب خشم است که سخنی بگوینزد خدا بس. دیکننمی
ْنُفَسُکْم فرماید: دیگر می

َ
اَس ِباْلِبرِّ َو َتْنَسْوَن أ ُمُروَن النَّ

ْ
 َتأ

َ
امبری که یمان به پیکی )و ایا مردم را به نیآ؛ أ

 (.۱۱د)بقره: یکنید، اما خودتان را فراموش میکنصفات او آشکارا در تورات آمده( دعوت می
این آیات در مذمت دوگانگی زبان و عمل نازل شده و عمومیت دارند و فضای خانواده را نیز شامل است؛ 
بدین معنا که نباید اعضای خانواده بر گفتار بدون عمل اکتفا کنند. ادعای بدون عمل بر اساس این آیات، 

ازد. افرادی که دیگران را به نیکویی دعوت سموجب خشم خدای متعال است و انسان را از خدا دور می
اند. بنابراین، در خانواده نباید به وعده و وعید زبانی کنند، ولی از خود غافل هستند، به شدت سرزنش شدهمی

در بیان جایکاه ویژه  که امام صادقباید افزون بر گفتار، به عمل نیز متعهد بود؛ چنانبسنده کرد؛ بلکه 
ْلِسَنِتُکْم »فرماید: عمل می

َ
اِس بأَعماِلُکْم َو اَلَتُکنُوا ُدَعاًة ِبأ -؛ مردم را با اعمال خود به خوبی«ُکوُنوا ُدعاًة الَنّ

. این حدیث تعهد عملی را از همه (۰۱۳، ص1ق، ج۰۱۱۵)مجلسی، دید و تنها به زبان اکتفا نکنییها دعوت نما
رات الهی در عمل فرمان داده است. راه خصوص اعضای خانواده خواسته و به اجرای دستومردم و به

له وسیریزی در محیط خانواده است که باید بهسازی اوامر قرآن و حدیث هم، مدیریت زمان و برنامهعملیاتی
های مدیریت در محیط خانواده، مدیر یعنی پدر خانواده انجام گیرد. در نتیجه، التزام به رعایت دستورالعمل

ترین کارکرد تربیتی مدیریت خانواده در جهت تقویت آورد. این اثر، مهمبه وجود میتعهد عملی را برای اعضا 
 روحیه عبادی معنوی افراد خانواده است.

 تکامل معنوی

داد و کارکرد تربیتی در حیطه معنوی مدیریت خانواده، تکامل روحی و معنوی و در نهایت آخرین برون
شود؛ چون با عبور از فرایند مدیریت با روش راد خانواده حاصل مینیل به مقام قرب آفریدگار است که برای اف

کند. طبیعی است که رشد گفته در این مقاله، هر فرد از اعضای خانواده به لحاظ ایمان و تقوا رشد میپیش
های دینی بر اساس سبک دینی و سلوک عبادی تنظیم یافته، روح انسان را ایمان قلبی و تعهد عملی به آموزه
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ترین فرد نزد خدا معرفی کرده و بخشد. قرآن کریم هم انسان باتقوا را گرامیوی و معنویت او را فزونی میق 
ْتقاُکْم فرماید: می

َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ

َ
)حجرات:  ن شماستین شما نزد خداوند با تقواتریترگرامی؛ ِإنَّ أ

واند تسازد. روشن است کسی میمی را به خدا نزدیک می(. بر اساس این آیه شریفه، تقوا و عمل صالح، آد۰۵
تقرب به خدا پیدا کند که مراتب تکامل روحی و معنوی را کسب کرده باشد. اینجاست که خداوند انسان 

 َفَمْن کاَن ُمْؤِمنًا َکَمْن کاَن فاِسقًا ال فرماید: مؤمن را با غیرمؤمن متفاوت دانسته و می
َ
ا یآ؛ ْسَتُووَن یأ

(. ۰۳د)سجده: ستنین دو برابر نیهمچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز ا ،مان باشدیکه باا کسی
شده در این آیه میان مؤمن و فاسق و یکسان نبودن آن دو نزد خدای متعال، امر روشنی است که مقایسه ارائه

ری یند و تا فرصت هست، کاجهت تفکر و تعقل به مسلمانان عرضه شده تا با تأمل در آن، خود را ارزیابی نما
 کنند که در زمرة اهل ایمان قرار گیرند. 

های زودگذر مادی و جسمی از لذت ،اعتنایی به دنیابا بی، هرگاه انسان به لحاظ روحی و معنوی رشد کند
دهد که او را به کارهایی را در دنیا انجام می ،به همین علت ؛بنددبه حیات اخروی دل میو نظر کرده صرف

هدف  به اینکه کند با عبادت و مناجات و تضرع در پیشگاه ربُّ االرباب تالش می و سعادت آخروی برساند
رانجام ت از ایشان سهدفی که همه انبیا و اولیای خدا به آن دعوت کردند و پیروان آنها با تبعی ؛بلند دست یازد
به مدیریت خانواده و تربیت صحیح اوالد  هااگر خانواده که توان گفتل شدند. به جرئت میبه آن هدف نای

توانند به هدف مهم زندگی که تکامل روحی و معنوی است برسند و در نهایت از اهتمام ورزند، به آسانی می
  مند گردند.های اخروی بهرهسعادت ابدی و نعمت

 اجر و ثواب معنوی 

ل گردد که به آن برنامه عمنی برمینتیجه واقعی فرایند مدیریت خانواده که ثواب معنوی است، به کسا
کنند و در محیط خانواده تعهد عملی به وظایف دینی از خود نشان داده و به آن استمرار ببخشند؛ چه اینکه از 

شود. وزیاد نصیب او میگردد و در قیامت بدون کممنظر قرآن کریم، نتایج اعمال هرکس به خودش برمی
ٍة َخ یَمْن فَ فرماید: قرآن در این زمینه می ا یَرهُ َو َمْن یرًا یْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ٍة َشرًّ پس ؛ َرهُ یْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

آن را  ،ای کار بد کردهوزن ذّرهو هرکس هم ندیبآن را می ،ر انجام دهدیای کار خوزن ذّرههرکس هم
عملی بدون اثر نیست و رفتاری هرچند (. این آیه بر نتایج اعمال داللت دارد و اینکه هیچ ۳-۲)زلزال: ندیبمی

گردد. کار نیک ثواب دارد و کار بد عقاب که هر دو در روز کوچک اثرش در قیامت به صاحب آن بازمی
گردد. در این زمینه آیات قرآن بسیار زیادند و در مجموع آدمی وزیاد به صاحب عمل برمیواپسین بدون کم

 شده غافل شد. که نباید از عواقب کارهای انجامدهند را به آثار اخروی اعمال توجه می
کند. پاداش و عقاب هر دو بر عمل فیزیکی انسان مترتب است و در روز قیامت ظهور و بروز پیدا می

گیری سبک زندگی و تعیین سلوک عبادی و معنوی اجرای فرایند مدیریت در محیط خانواده موجب شکل
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 آید وعبادت و معنویت و دیگر وظایف در اعضای خانواده پدید می شود. در این فرایند، تعهد عملی بهمی
گیرد. هر عملی که با نیت خالص از وقت انجام میبدین طریق واجبات و مستحبات مانند نماز و روزه به

شود که قطعًا پاداش مناسب بر آن مترتب ایمان قلبی صادر شود، ثواب دارد و جزو اعمال صالح شمرده می
ذفرماید: ند در مورد ثواب اعمال صالح میاست. خداو ِفَرٌة َو یَفالَّ َْ اِلحاِت َلُهْم َم َن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

 رارزشی برای آنهاستمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آمرزش و روزی پُ یآنها که ا ؛ٌم یِرْزٌق َکر 
ذکر شده که به گفته برخی کارشناسان، . آمرزش الهی در قیامت و رزق کریم، پاداش صالحان (۳۱حج: )

: ۰۵۳۱)خوزانی، کند منظور از رزق کریم، ایمان، سعادت و کرامت انسان است که او را به بهشت رهسپار می
مندی از ساز عمل صالح و در نهایت ورود به بهشت و بهره. تعهد رفتاری در محیط خانواده، زمینه(۰۰ص

 آید. دادهای مهم مدیریت زمان در خانواده به حساب میبرون های اخروی است. این نتیجه ازنعمت
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 گیرینتیجه 
 د: شوبه نکاتی اشاره می ،عنوان نتایج نهاییبه ،از مجموع آنچه در این مقاله ذکر شد

لزوم اجرای فرایند مدیریت در فضای خانواده از سوی مدیر و پدر خانواده که اداره و سرپرستی این  .7
 بر عهده دارد. نهاد مقدس را 

عنوان یک اصل در فرایند مدیریت خانواده که باید با مشورت ریزی در محیط خانواده بهلزوم برنامه .4
اعضای خانواده صورت گیرد؛ یعنی پدر با مشورت و هماهنگی همسر و فرزندان این کار را انجام 

 روی در میان اعضا نباشد.دهد و تک
و شوهر در محیط خانه که بدون آن هیچ کار مفیدی در لزوم صداقت، همکاری و هماهنگی زن  .8

 خانواده انجام نخواهد شد.
مراتب مدیریتی در میان اعضای خانواده، بدین معنا که پدر مسئول، مادر همکار لزوم رعایت سلسله .2

 اند و هرکدام از مقام باالتر اطاعت نمایند.و فرزندان نیروهای عملیاتی سازمان خانواده
 های زمانی سه یا چهاربخشیدر بازه روز طبق روایات معصومینو تقسیم اوقات شبانه ریزیبرنامه .5

 و در اولویت قرار گرفتن تعیین زمان عبادات و معنویات. 
دادهای صورت دقیق و نظارت و کنترل درست، کاکردهای تربیتی و برونبا اجرای فرایند مدیریت به .6

 یابد.گفته یقینًا تحقق میپیش
ه پاداش اخروی در پی تکامل روحی و معنوی، آخرین کارکرد تربیتی مدیریت خانواده است رسیدن ب .1

  گردند.شود و آنها به مقام قرب الهی نایل میکه در نهایت نصیب اعضای خانواده می
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  آیات و روایاتبر پایه  دینی انگیزششناسی سنخ
 1حسین شریفی
 2محمد صادق شجاعی

  چکیده
ها، الگومندسازی آن و مشخص به شناسایی مشابهت تواندی انگیزش دینی میشناسسنخ

شده ها بر اساس معیاری یکسان و پذیرفتهای از تنوعنمودن رابطه بین الگوها در میان گستره
بینجامد. مسئله اصلی تحقیق این است که در منابع اصیل اسالمی چون قرآن و احادیث 

آورند، هایی به دین روی میداران وجود دارند، با چه انگیزههایی از دینچه سنخ معصومان
داران در حوزه انگیزش، اغلب حول بندی دینهایی هستند؟ سنخو هر سنخ دارای چه نشانه

شناس با معرفی دو شود. این روانگیری درونی و بیرونی آلپورت مطرح میمحور نظریۀ جهت
یاز زا را نشأ پذیرش دین در افراد با انگیزش دینی درونزا، منزا و بروننوع انگیزش دینی درون

اساسی آنها به اعتقادات مذهبی و پیروی از الگوی رفتاری و اعتقادی دینی برای تکامل در زندگی 
ای برای رسیدن به زا دین را وسیلهکه افراد با انگیزش برونداند؛ درصورتیفردی و اجتماعی می

های محور و مبتنی بر گزارهتوجه به نوع و ماهیت پژوهش )متن با کنند.اهداف خود تلقی می
های تحلیِل محتواست که برای فهم متون مقدس دینی( روش به کار رفته در آن، از نوع روش

 داریهای انگیزش دینی شامل دینسنخکه  دهدهای پژوهش نشان مییافتهشود. استفاده می
محور داری حیاداری شکرمحور، دینمحور، دینپاداش داریمحور، دینداری ترسدنیاگرا، دین

ا هکه شناخت، زیرساخِت سنخ ها بیانگر آن استمحور است. همچنین یافتهداری محبتو دین
های دهد؛ یعنی ماهیت و میزان شناخت افراد از خداوند است که آنها را در سنخرا تشکیل می

 .دهداز جهت اهمیت، ارزش و ثبات قرار می متفاوت

شناسی دینی های دینی، روانداری، آموزهشناسی، انگیزش دینی، دینسنخ  :هاکلیدواژه
  .و مذهب
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