
به در بگو تا...
 مبانی تربیت غیر مستقیم و نامرئی

بخش اول

//// محمد حسین قدیری

ــتر  ــی، والدین و مربیان بیش ــی و اجتماع ــی و اخاق ــمی، ذهن ــتعدادهای جس ــرای تربیت و پرورش اس اش��اره: ب
ــت »تربیت نامرئی و  ــر، ماندگاری  و جذابی ــد. حال آنکه اث ــتقیم تمرکز و تأکید می کنن ــکار و مس ــیوه های آش روی ش
ــیوه تأکید دارند.  ــیره انبیا، ائمه2: و علمای ربانی، بر این ش ــت و آیات،1 احادیث، س ــتر اس ــتقیم« بیش غیرمس
ــت ابعاد  ــن نوع تربی ــیوه های ای ــم گفت، ش ــتقیم خواهی ــی و غیرمس ــت نامرئ ــیوه های تربی ــه در ش ــه ک همان گون
ــی و  ــان معان ــی و بی ــاجرات لفظ ــر مش ــان را درگی ــه خودم ــدون اینک ــمی و... دارد. ب ــناختی، تجس ــاری، ش رفت
ــًا  ــود را عم ــود خ ــث، مقص ــروع بح ــا ش ــم، ب ــف کنی ــات در تعاری ــات و اختاف ــا و مناقش ــیر واژه ه ــح و تفس توضی
ــت  ــی تربی ــماره مبان ــن ش ــم. در ای ــان می کنی ــودن بی ــتقیم ب ــی و غیرمس ــت و نامرئ ــون تربی ــی چ از مفاهیم
ــت. ــم پرداخ ــردی خواهی ــی و کارب ــای علم ــه تکنیك ه ــد ب ــماره های بع ــرد و از ش ــم ک ــف خواهی ــی را تعری نامرئ
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ضرورت تربیت نامرئی
ــت نامرئی و  ــای تربی ــه مهارت ه ــدن ب ــز ش مجه
غیرمستقیم در عصر فعلی از چند جهت اهمیت 

و ضرورت پیدا می کند:
ــردن مخاطب و متربی در  ــدن و ملول ک 1. رنجان

شیوه های تربیتی مستقیم؛
ــب و  ــی« مخاط ــت تدافع ــت« و »حال 2. »مقاوم

متربی در شیوه های تربیتی مستقیم؛
ــدگار بودِن  ــودن، جذابّیت و مان ــش ب 3. لذت بخ
اکتشاف )نه آموزش(، الگویابی )نه الگودهی( و 
هدف یابی )نه هدف دهی( و مخاطب محور بودن 

شیوه های غیرمستقیم؛
ــتعداد، ذوق، گرایش  و عایق متربیان  4. تنوع اس
ــیوه های تبلیغ نامرئی و غیرمستقیم  و مربیان: ش
ــی ما از این  ــت؛ ول ــتقیم اس متنوع تر از تربیت مس
شیوه ها غفلت می ورزیم. از سوی دیگر، شیوه های 
تربیت مستقیم محدودند؛ ولی اغلب آنها تنیدگی 
بسیار زیاد با تربیت غیرمستقیم و زبان بدن دارند. 
ــگران در حوزه زبان  آلبرت مهرابیان یکی از پژوهش
ــیده  ــن نتیجه رس ــه ای ــدن )Body language( ب ب
ــد کامی )فقط  ــام، 7 درص ــی یک پی ــه تأثیر کل ک
ــامل ُتن  ــورت کام( و 38 درصد صوتی )ش ــه ص ب
ــی( و 55 درصد  ــان صدا و دیگر عوامل صوت و نوس
ــت ها، نگاه،  ــاالت بدن، چهره، دس غیرکامی )ح
نوع پوشش و..( است. خطابه های دینی، در ظاهر 
تبلیغ و تربیت مستقیم است؛ ولی مبّلغ در ضمن 
یك منبر، از شیوه های تربیت نامرئی )داستان های 
تمثیلی حیوانات یا انسان ها و جمادات یا ترکیبی 

ــوارد( و زبان بدن برای القای مطلب کمك  از این م
می گیرد.

5. تنوع و تغییر ذائقه ها در عصر فناوری ارتباطات 
ــرم )اینترنت،  ــانه های گ و اطاعات و تبلیغات رس
ــینما، تلویزیون و ماهواره(:3 مثًا در ضمن یك  س
ــه فرضیه  ــا می کنند ک ــتند« غربی الق ــم مس »فیل
ــت؛  ــده اس ــه اثبات ش ــك نظری ــن ی ــی داروی تحول
درحالی که دانشمندان اسامی و غربی زیادی این 

فرضیه را نقد کرده اند. یا در »رمان های 
ــر در قالب  ــهوری« مانند هری پات مش
ــریال یا فیلم، معنویت بدون خدا یا  س

جادوگری تبلیغ می شود.
ــرم« با  ــگ ن ــرر »جن ــع ض ــزوم دف 6. ل
ــیوه های  ش و  ــزار  اب روش،  ــناخت  ش
ــی و خارجی  ــان داخل ــی مغرض تبلیغ
ــت اصول  ــان با رعای ــق خودش از طری
ــامی )در تهاجم فرهنگی و جنگ  اس
ــی  ــری و نامرئ ــیوه های هن ــرم از ش ن

استفاده می شود(.
ــرای تحریف ها،  ــتقیم ب ــیوه های تربیت مس 7. ش
ــه  زمین ــمنان  دش ــی  روان ــات  عملی و  ــا  پارازیت ه
ــت؛4 ویژگی ای که در تربیت نامرئی  ــاعدی اس مس
ــمنان،  کمتر وجود دارد. برای نمونه مغرضان و دش
ــتقیم« را مغرضانه  ــون تربیت مس ــیاری از »مت بس
ــی، مربی  ــی در تربیت نامرئ ــیر می کنند؛ ول تفس
ــب القا می کند یا  ــطه مطلب را به مخاط بدون واس
بهتر بگوییم، مخاطب پیام تربیتی را خود، فعاالنه 

دریافت و جذب می کند.

و  جوانان  و  نوجوانان 
جنس مذکر بیشتر از 
ب��راب��ر  در  دی��گ��ران 
تربیت یا انتقاد یا تذکر 
واکنش  مستقیم، 
منفی نشان می دهند، 
می کنند،  م��ق��اوم��ت 
و  می گیرند  موضع 
و  رنجش  اح��س��اس 

گزیده شدن می کنند.
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ــام و منطق  ــاندن پی ــت برای رس ــن الزم اس بنابرای
ــظ آن از مغالطه ها و تحریف ها،  ــت خود و حف درس
ــتقیم و هنر پرورش  ــای تربیت غیرمس با مهارت ه

نامرئی آشنا شویم. 

علل گزنده بودن تربیت مستقیم
ــوزندگی تربیت مستقیم برای »متربی  گزندگی و س
ــای دوران  ــل ویژگی ه ــه دلی ــوان« ب ــوان و ج نوج
ــا  ــی ب ــرای مترب ــد، و ب ــول و رش تح
جنسیت مذکر، به علت ویژگی های 
ــه خود،  ــناختی مخصوص ب روان ش
ــتر خواهد  ــث، بیش ــه مؤن ــبت ب نس
ــاده تر، نوجوانان  ــارت س ــود. به عب ب
ــتر از  ــس مذکر بیش ــان و جن و جوان
ــا انتقاد یا  ــر تربیت ی ــران در براب دیگ
تذکر مستقیم، واکنش منفی نشان 
می دهند، مقاومت می کنند، موضع 
و  ــش  رنج ــاس  احس و  ــد  می گیرن
گزیده شدن می کنند. البته گزندگی 
ــل متعدد  ــتقیم به عوام ــت مس تربی
دیگر بستگی دارد که عمده ترین آنها 
عبارتند از: تیپ شخصیتی،5 قوم و 
ــبك تربیتی، تجارب  ــرایط اقلیمی، س فرهنگ، ش
ــی، ارزش ها و نگرش ها. برای نمونه، به »تجربه  قبل
ــا دبیرش در  ــد: فردی که مربی ی قبلی« دقت کنی
ــاد  ــاالنش از او انتق ــل همس کاس درس در مقاب
ــد، به احتمال زیاد مانند فرد مارگزیده ای  کرده باش
ــفید می ترسد و  ــیاه و س ــمان س می ماند که از ریس

حاضر نیست موارد مشابهی را بیازماید و بچشد.

اصول و روان شناختی در تربیت نامرئی و غیرمستقیم 
ــای  ــناختی« و »واژه ه ــول روان ش ــی از »اص برخ
کلیدی« که در تربیت نامریی و غیرمستقیم باید مّد 

نظر باشد عبارتند از:
1. روان شناس��ی تفاوت ه��ای ف��ردی: منحصر 
ــی  ــرد و توجه به روان شناس ــخصیت هر ف بودن ش

تفاوت های فردی.6
2. روان شناختی مرد و زن: توجه به تفاوت های 
روان شناختی مرد و زن؛ مثًا چون در زنان تخّیل و 
تصویرسازی ذهنی قوی تر از مردان است، نمایش، 
ــات و... برای آنها  ــرح حال، خواندن کرام قصه، ش

مؤثرتر است.7
ــه مباحث  3. روان شناس��ی اجتماع��ی: توجه ب
روان شناسی اجتماعی، مثل جاذبه های بین فردی، 
ــی«،  ــل »همنوای ــی مث ــوذ اجتماع ــا، نف نگرش ه
»اجابت«، »اطاعت«، »تسهیل گر های اجتماعی«، 
ــه ای«  ــداوری« و »نگرش های قالبی و کلیش »پیش
تربیت غیرمستقیم را موفق تر می سازد. در مباحث 
ــی با این  ــیوه های تربیت نامرئ ــب ش ــده در قال آین
ــد برای  ــد. نیز می توانی ــنا خواهید ش ــث آش مباح
آشنایی بیشتر با این مباحث به کتاب روان شناسی 
ــامی از انتشارات  اجتماعی با نگرش به منابع اس

َسمت رجوع کنید.
ــیار«،  4. نق��ش ضمیر ناهش��یار: »ضمیر ناهش
ــخصیت ما را تشکیل می دهد؛8  قسمت عمده ش
بنابراین توجه به آن در تربیت پنهان و غیرمستقیم 
ــرون همان تراود  ــا که »از کوزه ب ــت. از آنج مهم اس
ــر گفتار ما با قلب ما هماهنگ  ــت«، اگ که در او اس

ب�����راس�����اس اص����ول 
یادگیری،  روان شناسی 
»شخصّیت مربی )معلم، 
از  و...(  والدین  دبیر، 
بااهمیت تر  او  معلومات 
مربی ای  بنابراین  است. 
که در کنار مطالعه اش به 
خ��ودس��ازی اخ��الق��ی و 
مثل  روان ش��ن��اخ��ت��ی، 
خوش رویی، صبر، اعتماد 
به نفس و ارتقا هیجانی 
بسیار  می دهد،  اهمّیت 

موفق تر خواهد بود. 
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نباشد، زبان بدن و عمل، رفتارهایی مغایر با گفتار 
ــد و متربی متوجه تصنعی بودن گفتار  بروز می ده
می شود. به این ترتیب گفتار ما اثر مطلوب را ندارد 

و چه بسا سبب دلزدگی نیز شود.
ــش های ارادی وآگاهانه فرد  ــا: کوش 5. مقاومت ه
برای اجتناب از موضوع را مقاومت گویند. مقاومت 
ــت.9 نمونه  ــتقیم اس گاهی صریح و گاهی غیرمس
ــت و  ــه تذکرات درس ــبت ب ــن نس ــر، افراد مس دیگ
مستقیم جوانان، مقاومت می کنند و به این راحتی 

آنها را نمی پذیرند.
6. مکانیزم های دفاع��ی: مکانیزم های دفاعی، 
ــه روان و ذهن ما غالبًا  ــتند ک الگوهای رفتاری هس
ــودآگاه در هنگام اضطراب برای حفظ  به طور ناخ
ــم به کار می گیرد؛ مثل شوخی،  ــازمان ارگانیس س
ــترس ها،  ــازی.10 اس ــکار و بی ارزش س ــه، ان توجی
ــیر،  ــش مهمی در تفس ــا نق ــراب و تعارض ه اضط
توصیف، تبیین، پیش بینی و تغییر رفتار ها دارند. 
ــه فردی  ــت ک ــال، دور از انتظار نیس ــوان مث به عن
ــتی  ــی زیاد، مصیبت و تنگدس ــار عصب هنگام فش
ــکار ضروریات  ــکایت، توجیه، توهین و ان لب به ش
ــای دینی اش  ــاید؛ به خصوص اگر باوره دین گش
ــد. بنابراین مربی یا والدینی که با این  محکم نباش
ــتند، به جای بحث اعتقادی با او،  ــنا هس بحث آش
ــکل   ــد و از این طریق غم و مش ــی« می کنن »همدل
ــیحی  ــازند. امروزه مبّلغان مس ــرف می س او را برط
ــی، درمانی  ــاوره، رفاه ــیری از خدمات مش و تبش
ــی و همراهی با  ــل که همدل ــن قبی ــواردی از ای و م
مخاطب را در بر دارد، برای رسیدن به مقاصد خود 

کمک شایانی می گیرند. 

ــن  مهم تری از  مخاطب مح��وری:  و  مترب��ی   .7
ــافی« و  ــری اکتش ــری، »یادگی ــیوه های یادگی ش
»یادگیری مشاهده ای« و »سرمشق گیری« است. 
ــوج می زند. در  ــی مربی م ــر در تربیت عمل این ام
ــین تر  ــر و مؤثرتر و دلنش ــری ماندگارت ــا یادگی اینج
است؛ زیرا مخاطب محور و فعال است و »اکتشاف« 
و »یادگیری« و »سرمشق گیری« اتفاق می افتد؛ نه 

»اکتساب«، »یاددهی« و سرمشق دهی.11 
8. شخصیت و معلومات مربی: براساس اصول 
ــی یادگیری، »شخصّیت مربی )معلم،  روان شناس
ــر  ــات او بااهمیت ت ــن و...( از معلوم ــر، والدی دبی
ــار مطالعه اش  ــی ای که در کن ــت. بنابراین مرب اس
ــل  ــناختی، مث ــی و روان ش ــازی اخاق ــه خودس ب
خوش رویی، صبر، اعتماد به نفس و ارتقا هیجانی 

اهمّیت می دهد، بسیار موفق تر خواهد بود. 
ــش واژه های  ــی واژه: گزین ــه به بار هیجان 9. توج
ــی آنها بر  ــه به بار هیجان ــراد، و توج ــب با اف متناس
ــتقیم اهمیت  ــان، در تربیت نامرئی و غیرمس انس

بسیار دارد.12

رابطه تربیت غیرمستقیم و نامرئی
ــی نوعی تربیت  ــق، تربیت نامرئ ــگاه دقی در یك ن
ــود؛ با این تفاوت که  ــتقیم محسوب می ش غیرمس

پنهان تر، فنی تر و غیرمستقیم تر است. 

ابزار تربیت غیرمستقیم و نامرئی
تربیت غیرمستقیم با رسانه های مختلف در سطوح 
ــی و  ــیما و...( و پژوهش ــدا و س ــی )ص ــز دولت مراک
ــردی، درون مرزی و برون مرزی و خرد وکان قابل  ف



ــد گفتاری،  ــانه ها می توانن ــت. این رس اجرا اس
نوشتاری، دیداری، لمسی، دیداریـ  شنیداری 
ــانه ای( باشد. در مباحث  و مولتی ِمدیا )چندرس
ــیوه های مختلف  ــی، این ابزارها را در قالب ش آت

بیان خواهیم کرد.13

روش های تربیت نامرئی
ــد:  می گوی ـ  ــهور  مش ــناس  روان ش ـ  الزاروس 
ــا برای  ــه دارد«. م ــان هفت الی ــخصیت انس »ش
ــرای تربیت  ــی ب ــخصیت، روش های ــه  ش هر الی
غیرمستقیم و نامرئی بیان خواهیم 
ــد از:  ــت الیه عبارتن ــرد. این هف ک
ــاری،  رفت ــناختی،  ش ــتی،  زیس
احساسی، بین فردی )اجتماعی(، 

هیجانی، تجسم ذهنی.14

عل��وم مرتب��ط ب��ا تربی��ت نامرئ��ی و 
غیرمستقیم

علوم مختلفی با تربیت غیرمستقیم 
ــد؛ مانند هنر  ــاط دارن نامرئی ارتب
ــی، موسیقی،  ــمی، نمایش  )تجس
ــانی،  ــی روابط انس ــات و... (،15 روان شناس ادبی

روان شناسی اجتماعی و مردم شناسی. 

هنر تربیت نامرئی و غیرمستقیم
ــت و  ــتقیم، هم علم اس تربیت نامرئی و غیرمس
ــتن مواد  ــور که به ِصرف داش ــم هنر. همان ط ه
ــپز خوب باشد  غذایی، یك نفر نمی تواند یك آش
ــاز دارد، با مطالعه کتب  ــه مهارت و هنر نیز نی و ب
ــیوه های تربیت  ــنایی با ش مختلف تربیتی و آش

)مستقیم و غیرمستقیم(، نمی توان هنر تربیت 
ــت. برای اینکه  ــتقیم را فرا گرف نامرئی و غیرمس
ــتر درك کنیم، به یك  حساسیت موضوع را بیش

نمونه عینی دقت کنید:

اسم بابای خرگوش کوچولو...
انسان، به خصوص کودك، به طور فطری، عاشق 
ــتان است. یکی از آشنایان  و شیفته قصه و داس
ــتم برای ایجاد رفتار مثبت  می گفت: می خواس
ــیوه  ــاله ام از ش ــر رفتار منفی کودك سه س و تغیی
ــرم. با  ــتان گویی« بهره بگی ــتقیم »داس غیرمس
کمك از لحن و حرکات دست و تقلید صدا شروع 
ــتان. می خواستم فرزندم با  کردم به تعریف داس
خرگوش کوچولوی داستان همانندسازی کند. 
همین که بیان کردم خرگوش کوچولو چه رفتار 
بدی داشته، فرزندم سخن مرا قطع کرد و گفت: 
ــوش کوچولو احمد  ــای خرگ ــم باب ــا! بابا! اس باب
ــد که همۀ  ــت متوجه ش بوده؟ آن کودك با فراس
ــتان ها برای او است.  این صحنه سازی ها و داس
این نمونه به ما تذکر می دهد که باید در استفاده 
از روش های تربیت نامرئی فوق العاده هنرمندانه 
عمل کنیم و به ظرافت های تربیت نامرئی دقت 
ــن صورت نتیجۀ عکس  ــم؛ چراکه در غیر ای کنی

خواهیم گرفت. 

تربیت غیرمستقیم به ظاهر مستقیم 
ــب با شرایط  ما در تربیت و پرورش دینی متناس
و  ــتقیم  ــیوه های مس از ش ــال،  ــای ح و مقتض
غیرمستقیم استفاده می کنیم. تأکید بر تربیت 
ــت  ــای رد تربی ــه معن ــی ب ــتقیم و نامرئ غیرمس

تربیت  ب���ر  ت��أک��ی��د 
نامرئی  و  غیرمستقیم 
تربیت  رد  معنای  به 
مرئی  و  مستقیم 
مقصود  بلکه  نیست؛ 
ای���ن اس���ت ک��ه در 
مجموع، تربیت نامرئی 
بیشتری  ام��ت��ی��ازات 
نسبت به تربیت مرئی 

و مستقیم دارد.
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ــت؛ بلکه مقصود این است  ــتقیم و مرئی نیس مس
ــتری  ــه در مجموع، تربیت نامرئی امتیازات بیش ک
ــتقیم دارد. در برخی  ــبت به تربیت مرئی و مس نس
ــوی خود  ــای حال، از س ــب با مقتض موارد متناس
ــنهاد می شود؛ ولی  مخاطب تربیت مستقیم پیش
اگر دقیق شویم، این موارد نیز نوعی تربیت نامرئی 
قلمداد می شود. برای روشن شدن مطلب یك مثال 

می زنم:
ــته ای می روند  ــور کنید یک عده نزد عالم وارس تص
ــان درخواست می کنند که آنها را نصیحت  و از ایش
ــر، خود این عارف  ــا موعظه کند. یا نه از این باالت ی
ــان خود  ــتقیمًا به اطرافی ــوب، مس ــته و محب وارس
ــتی  ــیطره دوس ــا »س ــد. در اینج ــی می ده تذکرات
ــه افراد  ــت ک ــوی اس ــدر ق ــت و ارادت« آن ق و محب
متوجه مستقیم بودن تذکر و نصیحت نمی شوند و 
ــتاد واالمقام  »بدون مقاومت« غرق در گفتار آن اس

می شوند. 
ــه خود،  ــق ب ــل خودخواهی و عش ــه دلی ــان ب انس
ــی، عاقه به جلب توجه و دریافت ِمهر و  پیوندجوی
ــری، تمایل دارد  ــر تأیید اجتماعی و میل به برت ُمه
فضائل، استعدادها، توانایی ها، آگاهی و دانایی را 
ــبت دهد و خود و آنها را  ــتگانش نس به خود و وابس
ــأن اجتماعی منزه  از جهل، پایین بودن درجه و ش

بداند تا تأیید اجتماعی دریافت کند و طرد نشود. 
چنانچه تربیت مستقیم با جوشش و میل درونی 
ــونده( همراه  ــِی متربی )تربیت ش ــزه باطن و انگی
نباشد، برای مخاطب و متربی »سوزنده و گزنده« 

خواهد بود.

پی نوشت
ِه  ِذیَن آََمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َکُبَر َمْقًتا ِعْنَد الَلّ َها اَلّ ُیّ

َ
1 . »َیا أ

ْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی 
َ
أ

می گویید که انجام نمی دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که 
اَس  ُمُروَن النَّ

ْ
َتأ

َ
چیزی را بگویید و انجام ندهید«. صف: 2 � 3. »أ

نُفَسُکْم؛ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و 
َ
ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن أ

خود را فراموش می کنید«. بقره:   .44 2. امام حسن و امام 
حسین8 به صورت غیرمستقیم به پیرمرد یاد دادند چگونه 
درس��ت وضو بگیرد تا او رنجیده خاطر نشود. ر.ك: محمدباقر 
مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص319. نیز ر.ك: محمود ناصری، 
داستان های بحار االنوار، ج .3 3 . رسانه گرم، رسانه ای است 

که ق��درت ایجاد کنش و رفت��ار اجتماعی دارد. 
 4 . رك: محمدحس��ین قدیری، روان شناسی و 
مهارت های رفتاری در تبلیغ غیرمستقیم، ص12 
�  .18 5 . ب��رای نمونه، افرادی که ش��خصیتی 
اجتنابی دارند یا کسانی که شخصیت پرخاشگر 
ی��ا خودش��یفته دارند، خیل��ی بیش��تر از دیگران 
  .ب��ه تذکر ی��ا انتقاد صریح حس��اس هس��تند
6 . ر.ك: روان شناس��ی تفاوت ه��ای فردی و نیز 
 . 7  .نظریه های ش��خصیت در روان شناس��ی
محمد مجد، روان شناسی زن و مرد انسان در دو 
جل��وه، ص .176  8 . محمد پارس��ا، بنیاد های 

روان شناسی، ص .465 9 . اصول مصاحبه بالینی بر مبنای 
DSM4، ص .84  10 . همان.  11 . علی اکبر شعاری نژاد، 
   .33نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان، ص
12.محمدحس��ین قدیری، روان شناسی و مهارت های رفتاری 
 . 14  .13 . هم��ان  .18 �12در تبلی��غ غیرمس��تقیم، ص
مسعود جان بزرگی، شیوه های درمان گری اضطراب و تنیدگی 
)استرس( ، ص .255 � 253 15 . هنر شامل این موارد است: 
هنرهای تجس��می )نقاش��ی، طراحی، تندیس گری، عکاسی و 
چاپ(، هنرهای نمایش��ی )تئاتر و رقص(، موس��یقی، ادبیات 

)شعر و داستان(، سینما و معماری. 

تربیت  چ��ن��ان��چ��ه 
مستقیم با جوشش 
و  درون����ی  م��ی��ل  و 
انگیزه باطنِی متربی 
)ت��رب��ی��ت ش��ون��ده( 
همراه نباشد، برای 
متربی  و  مخاطب 
گزنده«  و  »سوزنده 

خواهد بود.
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