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ݡکاربرگ اهداف منظومه فݡکری - تربیتی

مستند هدف:

که ایمان آورده اید، از شکیبایی  کسانی  ؛ اى  �نَ ِر�ی لّصا�بِ
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ى جویید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. )البقره، 153) و نماز یار

ْعِصية؛ صبر سه قسم  َ َو َصْبٌر َعِن الْ اَعِة  الّطَ  
َ

َو َصْبٌر َعل ِصيَبِة  ُ َثٌة؛ َصْبٌر ِعْنَد الْ
َ

ْبُر َثال الّصَ رسول خدا؟ص؟: 

است؛ صبر در مصیبت، صبر بر طاعت و صبر در معصیت. )الکافی، ج 2، ص 91)

که  ِف َشِهيد؛ هرکس از مؤمنان 
ْ
ل
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ْؤِمِننَي ِبَبال ُ امام صادق؟ع؟: َمِن اْبُتِل ِمَن الْ

کند، برای او مثل اجر هزار شهید خواهد بود. )الکافی، ج 2، ص 92)  گرفتار شود و بر آن صبر  به بالئی 

كَذِلك ِإَذا َذَهَب  َسُد  َ ُس َذَهَب الْ
ْ
أ َسِد َفِإَذا َذَهَب الّرَ َ ِس ِمَن الْ

ْ
أ ِة الّرَ

َ
ْنِزل مَیاِن ِبَ ِ

ْ
ْبُر ِمَن ال امام صادق؟ع؟: الّصَ

گر سر برود جسد هم  مَیان؛ صبر نسبت به ایمان، چون سر نسبت به بدن است، همچنان که ا ِ
ْ

َهَب ال
َ

ْبُر ذ الّصَ

گر صبر برود ایمان هم خواهد رفت. )الکافی، ج 2، ص 87) می رود، ا

توصیف هدف:  
تقویت روحیه صبر و شکیبایی و شناخت عوامل و موانع آن و پرهیز از بی تابی در دشواری ها

نوع سطح بندی: تک سطحی 
جایݡگاه در سیر: سطح سه
اولویت پیݡگیری: برنامه ای

پیوست: الگوی تعالی

عنوان هدف: صبر در مشکالت 
 محور ارتباطی: خود

 ساحت انسانی: گرایشی
 محور موضوعی: اخالق

 اولویت هدف: زیر بنایی استقاللی 

سرفصل ها:  

تعریف صبر  و مفاهیم مرتبط )حلم، جزع و بی تابی، بال و ابتال، امتحان و...( - جایگاه صبر در آیات و روایات - 

اقسام صبر )در مصیبت )مال، جان، آبرو، امنیت(، در معصیت، بر طاعت) - عوامل صبر )علم به حکمت 

ئات، تسلیم در برابر خداوند، امید به پاداش الهی، ایمان به آخرت، امانت شمردن نعمت ها، نگاه  ابتال

گشایش و...( - آثار صبر )پیروزی، تربیت نفس، عزت، امداد الهی و...( -  گرفتاری دیگران، انتظار  به 

پیامدهای بی صبری )غم و اندوه، خفت و خواری، محرومیت از رحمت خاص الهی( - مسائل و شبهات 
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شكر«؛  و  صبر  اول،  بخش  »ج10،  الهی  اخالق   - مربی(  )پژوهشگر،  برازش  علیرضا  »صبر«؛  االحادیث  جامع 

و  جزع  دوم،  و  سی  صفت  پنجم،  مقام  چهارم،  »باب  السعاده  معراج   - مربی(  )پژوهشگر،  تهرانی  مجتبی 

بی تابی«؛ مال احمد نراقی )پژوهشگر، مربی( - تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی؟هر؟ »فصل 

دهم«؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ )پژوهشگر، مربی( - صبر کیمیای سعادت انسان؛ حسین 

چهل حدیث   - یان )پژوهشگر، مربی(  انصار از دیدگاه اسالم؛ حسین  صبر   - مظاهری )پژوهشگر، مربی( 

»حدیث 16«؛ امام خمینی؟هر؟ )پژوهشگر، مربی( - اخالق اسالمی »بخش دوم، مبحث میانه روی، صبر«؛ 

السعاده »باب چهارم: صفت سی و دوم: جزع و بی تابی«؛ مال  معراج   - عباس محفوظی )پژوهشگر، مربی( 

احمد نراقی )پژوهشگر، مربی( - راه روشن ترجمه المحجه البیضاء »ج7، کتاب صبر و شكر«؛ فیض کاشانی، 

)مربی،  صدر  سیدرضا  استقامت؛   - مربی(  )پژوهشگر،  همکاران  و  عارف  محمدصادق  مترجمین: 

کتاب های اخالق اسالمی، 8«؛ سازمان اوقاف )مربی، دانش آموز( دانش آموز( - سّر پایداری »از سری 

)امیرمؤمنان  الگوهای صبر  و بردباری   - )تفاوت صبر و بی تفاوتی، نقش تربیتی صبر، صبر جمیل و...( 

ینب؟اهس؟ و...(  علی؟ع؟، ایوب پیامبر؟ع؟، حضرت ز

شیوه های پیݡگیری:
جلسه پرسش و پاسخ سخنرانی کارگاه عملی آموزشی:   کالس/حلقه معرفتی

( راهیان نور یارتی یخی علمی ز برنامه ای:  اردو )جهادی تفریحی تار
(علمی هنری گروهی )ورزشی  هیئت فعالیت های خیریه مسابقه و فعالیت 

دیدار با چهره های موفق و الگو (ی  مراسم و مناسبت ها نشریه و تابلو )مکتوب  مجاز
ی نمایشگاه  نمایش و نقد فیلم برگزار

 حلقه های مطالعاتی تحقیق و پژوهش کتاب و سیر مطالعاتی مطالعاتی: معرفی 
 تنبیه و توبیخ تأیید و تشویق انذار و تبشیر تعاملی:     مسئولیت دهی

 تغافل و سعه صدر الگودهی نصیحت و موعظه 
 تلقین  رفاقت و هم نشینی کنجکاوی  ایجاد پرسش و تحریک 

  انتقال تجربه نظرخواهی تکریم و شخصیت دهی مقایسه اعمال و نتایج 
)اشاره غیرمستقیم )تمثیل، کنایه، داستان پردازی ترغیب به کار گروهی امیدبخشی انگیزه سازی

مهارتی سالمت اخالقی خانوادگی مشاوره ای: تحصیلی




