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مقاله پژوهشی

تبیینعناصربرنامۀدرسیتربیتاخالقی
با توجه به سیرۀ رضوی

1

دریافت 1399/2/1 :پذیرش1399/3/24 :

میثم غالم پور ، 2هادی پورشافعی ،3مقصود فراستخواه  ،محسن آیتی
4

5

چکیده
تربیــت اخالقــی ّ
متربیــان از مهمتریــن بخشهــای هــر نظــام آموزشــی اســت .هــدف پژوهــش حاضــر،
تبییــن عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gاســت .رویکــرد
پژوهــش حاضــر کیفــی و روش آن ســنتزپژوهی اســت .جامعــۀ پژوهــش کلیه مقاالتــی هســتند( 30مقاله)
کــه از ســال  1387تــا  1399دربــارۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gارائــه شــدهاند .نمونــۀ پژوهــش 19
مقالــه اســت کــه ایــن تعــداد بــر اســاس پایــش موضوعــی ،اشــباع نظــری دادههــا و بــه صــورت هدفمنــد
انتخــاب شــدهاند .دادههــای پژوهــش از تحلیــل کیفــی اســناد مــورد مطالعــه ،گــردآوری شــدهاند .بــا
تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،ویژگــی عناصــر برنامــه درســی بــا توجــه بــه نظریــه میلــر در ُ 6بعــد 25 ،عامــل
و  48مؤلفــه ســازمان یافــت .براســاس یافتههــا اهــداف برنامــۀدرســی تربیــت اخالقــی بایــد کثرتگــرا،
انعطافپذیــر ،غایتگــرا و دموکراتیــک باشــد ،روشهــای تربیــت اخالقــی ایجابــی ،اصالحــی ،روشهــای
فعــال ،روشهــای مســتقیم و روشهــای غیرمســتقیم اســت .یادگیرنــده ،خودانگیختــه ،تعاملگــرا،
مســتقل و مســئولیتپذیر اســت و معلــم دارای مهارتهــای حرفـهای ،مهارتهــای ارتباطــی ،آراســته بــه
فضایــل اخالقــی و آراســتگی ظاهــری اســت؛ ارزیابــی فراینــد تربیــت اخالقــی فراینــدی مســتمر ،جامــع
بــوده و در آن بــه خودســنجی و اصــل اعتــدال توجــه میشــود و محیــط یادگیــری ،دارای جــوی اخالقــی
و دینــی اســت.
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،سیرۀ تربیتی ،تربیت اخالقی ،برنامۀ درسی.
 .1مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول با عنوان «طراحی برنامه درسی تربیت اخالقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به
انضمام داللت های تدوین» است.
 .2دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرانMeysam.gholampoor@birjand.ac.ir :
 .3دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران(نویسنده مسئول)Hpourshafei@birjand.ac.ir :
 .4استاد برنامهریزی آموزش عالی ،موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالیM _ farasatkhah@yahoo.com :
 .5دانشیار برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرانMayati@birjand.ac.ir :
سال نهم ،شماره  ،33بهار  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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بیان مسئله
پیامبــر اکــرم nهمــواره کارهــای خــوب را ســتایش کــرده و افــراد شایســته را مــورد ســتایش
قــرار داده اســت(یبلویی و همــکاران ،)137 :1395 ،ایشــان میفرماینــد :بــه راســتی کــه مــن
مبعــوث شــدهام تــا شــرافتهای اخالقــی را تمــام کنــم (و بــه مــردم بیامــوزم) 1و در جایــی دیگــر
میفرماینــد کــه مــن بــرای تعلیــم فرســتاد ه شــدهام ،2ایــن دو فرمایــش بــر ایــن داللــت دارد کــه
تربیــت و اخــاق در کنــار هــم بــوده و مــورد تأکیــد دیــن مبیــن اســام اســت .مقــام معظــم رهبــری
اخــاق را هــوای لطیفــی میدانــد کــه در جامعــه بشــری اگــر وجــود داشــته باشــد ،انســانها
میتواننــد بــا تنفــس آن زندگــی ســالمی داشــته باشند(رشــید زاده .)1393 ،امــام محمــد غزالــی
در ربــع مهلــکات کتــاب احیــاء علومالدین(مشــهور بــه احیــاء العلــوم) در تعریــف اخــاق آن را
حالتــی راســخ و مؤثــر در روان آدمــی میدانــد کــه در ســایۀ آن بــدون اندیشــه و تأمــل افعــال و رفتــار
از بشــر ظاهــر میشود(حســینیان .)80 :1385 ،از دیــدگاه شــهید مطهــری فعــل اخالقــی آن
فعلــی اســت کــه هــدف از آن منافــع مــادی و فــردی نباشــد .خــواه انســان آن را بــه خاطر احســاس
نوعدوســتی انجــام دهــد ،خــواه بــه خاطــر زیبایــی فعــل ،خواه بــه خاطــر زیبایــی روح خــود ،خواه
بــه خاطــر اســتقالل روح و عقــل خویــش و خــواه بــه خاطــر هوشــیاری .همینکــه ّ
منیــت و منفعت
فــردی در کار نبــود ،فعــل اخالقــی اســت(مطهری.)121 :1385 ،
آمــوزش زیــر بنــای توســعه پایــدار شــناخته میشــود(غالمپور و همــکاران)75 :1397 ،؛ در ایــن
میــان تربیــت اخالقــی بــه منزلــه شــاکله تربیــت و آمــوزش آدمــی محســوب شــده(حیدریزاده
و همــکاران )234 :1397 ،و از دیــر بــاز مــورد توجــه فرهنــگ اســامی بــوده اســت(داودی و
حســینیزاده .)136:1393 ،تحقیقــات مختلــف نشــان میدهــد بهرغــم تــاش نظــام آموزشــی
کشــور و خانوادههــا در جهــت آمــوزش ارزشهــا و اخــاق بــه دانشآمــوزان ،تعــداد قابــل توجهــی
از جوانــان جامعــه بــا وجــود اینکــه ارزشهــای اخالقــی را قبــول دارنــد ،در بســیاری از مــوارد
دســت بــه انجــام اعمــال غیــر اخالقــی میزنند(طالبــی۲۱۲ :۱۳۸۰،؛ اســماعیلی.)۷۳ :۱۳۷۹ ،
افــکاری( )1393در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه در فراینــد تربیــت متربیــان بــه
َ ْ َْ َ
ْ ُ َُ
َّ
ِ .1إن َما ُب ِعثت ِلت ِّم َم َمک ِار َم الخل ِق(مجلسی۱۴۰۴ ،ق ،ج.)۱۶:۲۱۰
َّ ْ ُ ْ ْ ُ
لیم ار ِسلت(مجلسی۱۴۰۴،ق ،ج.)۲۰۶ : ۱
ِ .2بالتع ِ
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مســئله مهمــی چــون تربیــت اخالقــی بــه طــور جـ ّـدی و عملــی توجــه نشــده اســت .رهــاورد غرب
نیــز نــه تنهــا در جهــت اخالقــی و اجتماعــی چیــزی بــه مــا نیفــزوده بلکــه ســنتهای اخالقــی مــا
را نیــز در هــم شکســته و هــرج و مــرج اخالقــی امــروز را بــرای مــا بــه وجــود آورده اســت(مطهری،
 ،1384ج .)445 :1ســیرۀ تربیتــی امامــان معصــوم bبــه حکــم آیــۀ تطهیــر 1و اخبــار و روایــات
دیگــر یکــی از غنیتریــن منابــع بــرای اســتخراج مؤلفههــا و روشهــای تربیتــی اســت کــه هنــوز
کمتــر تحقیــق و تدوینــی اصولــی دربــارۀ آن انجــام گرفتــه اســت(فروزش و محســنینژاد:1393 ،
.)443
امــام رضــا gحــدود ســه ســال از دوران امامــت پــر برکــت خــود را در ایــران ســپری و خیــرات و
بــرکات زیــادی را نصیــب شــیعه و بــه طــور کلــی ایــران کردنــد .ســیرۀ امــام رضــا gهمچــون دیگر
امامــان معصــوم bاز آموزههــای تربیتــی سرشــار بــوده و شـ ّ
ـخصیت و ســیرۀ زندگــی ایشــان یــک
الگــو و مــدل انســان کامــل اســت کــه روح و جــان انســانهایی را کــه بــه دنبــال رشــد و کمــال
حقیقــی باشــند ،تربیــت میکند(عظی ـمزاده اردبیلــی و حمیدیپــور .)159 :1393 ،ســیره بــر
دو مفهــوم «چگونگــی و نــوع عمــل» و «ســبک و قاعــده رفتــار» داللــت دارد(دهقــان ســرخآبادی و
کرامتــی )36 :1396 ،و ســیرۀ تربیتــی معصومــان bعبــارت اســت از هــر رفتــاری کــه پیامبرn
و اهــل بیــت bبــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت ،نگــرش ،اخــاق و رفتــار دیگــران ،اعم از مســلمان
و غیرمســلمان ،اصحــاب ،کــودک ،بزرگســال ،فرزنــدان و خانــواده خــود و دیگــران ،در محیــط
خانــه ،مســجد ،کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام دادهاند(حســینیزاده 1381 ،بــه نقــل
از نیکخــواه و همــکاران .)543 :1390 ،منظــور از ســبک تربیتــی امــام رضــا ،gروشهــا و
شــیوههایی از امامــت اســت کــه بــا تکیــه بــر مبانــی اعتقــادی و نظــام ارزشــی اســام توانســته
اســت اســتعدادهای نهفتــه کــودکان را در تمــام ابعــاد موجــود ،هماهنــگ پــرورش دهــد و آنهــا را
شــکوفا کنــد و بــه ســوی هــدف و کمال مطلــوب ســوق دهد(شــریفی و لطفــی قادیکانــی:1397 ،
.)184
در ایــن میــان تحقیقــات زیــادی تاکنــون دربارۀ ســیرۀ تربیتــی امام رضــا  gانجام گرفته اســت.
َ َ ْ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ ُ َْ
نك ُم ِّ
الر ْج َس أ ْهل ال َب ْی ِت َو ُیط ِّه َرك ْم تط ِه ًیرا .احزاب.33 ،
ِ .1إنما ی ِرید الله ِلیذ ِهب ع
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بــه عنــوان نمونــه بررســی آثــار تربیتــی ســیرۀ امــام رضا(gنیکآییــن و همــکاران1394 ،؛ خاکپــور
و همــکاران ،)1393 ،بررســی روشهــای تربیتــی امــام رضــا( gنجفــی و همــکاران1393 ،؛
شــریفی و لطفــی قادیکالئــی1397 ،؛ زیــن آبــادی و عدلــی1396 ،؛ جانیپــور و ســروری مجــد،
 )1393و گروهــی نیــز بــه شناســایی آموزههــای تربیتــی امــام رضــا gپرداختهاند(میــرزا محمــدی
و همــکاران)1396 ،؛ امــا بــا بررســی دقیقتــر تمــام ایــن پژوهشهــا متوجــه میشــویم کــه هــر
کــدام از آنهــا بــه بررســی ســیرۀ تربیتــی امــام gاز یــک منظــر پرداختــه و بیشــتر آنها به یــک ُبعد
تربیتــی یعنــی روششناســی ســیرۀ تربیتی و آموزشــی امــام رضــا gتوجــه کردهاند .امــام رضاg
سرچشــمۀ جوشــانی از علــم و معرفــت الهــی بودنــد که جوینــدگان علم و فضیلــت از علــم او بهرهای
زیــادی بــرده و مشــکالت و معضــات زیــادی از خــود را حــل نمودهانــد .امــام رضــا gمیفرماینــد:
خداونــد رحمــت کنــد آن کــس کــه امــر مــا را زنــده بــدارد ،راوی میگویــد ،گفتــم :چگونــه امــر شــما
را زنــده بــدارد؟ فرمودنــد :بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم ،زیـرا اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بدانند
از آن تبعیــت میکننــد( 1ابــن بابویــه 1403 ،ق )180 :همچنیــن در جایــی دیگــر دربــارۀ نحــوه زنده
نگهداشــتن امــر ایشــان پرســیده شــد فرمودنــد« :یتعلــم علومنــا و یعلمهــا النــاس »...یعنی علــوم ما
را بیاموزنــد و بــه دیگـران آمــوزش دهند(طبرســی1385 ،ق  .)257 :ایــن مــوارد لــزوم توجه به ســیرۀ
ائمــه bو عمــل بــه آن در تمــام شــئونات زندگــی را میرســاند.
امــام رضــا gیکــی از ابعــاد مهــم تعلیــم و تربیــت اســامی را توجــه بــه ُبعــد جامعیــت و شــمول
میدانند(ابــن بابویــه ،1317 ،ج )450 :1از ســویی بــا توجــه جسـتوجوی محققــان در پیشــینۀ
پژوهشــی موجــود هــر کــدام از آنهــا بــه بررســی یکــی از جنبههــای تربیتــی ســیرۀ امــام رضــا
 gپرداختــه و مبنایــی بــرای طراحــی الگــوی آموزشــی بــر اســاس ســیره آن حضــرت فراهــم
نیاوردهانــد .در ایــن میــان توجــه بــه برنامههــای درســی و عناصــر آن از ّ
اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .پدیــدۀ برنامــه درســی عبــارت اســت از آنچــه دانشآمــوزان در مدرســه از طریــق برنامــۀ
درســی پنهــان و آشــکار فرصــت یادگیــری آن را مییابنــد و یــا بــه علــت جــای نگرفتــن در برنامــه
درســی امــکان یادگیــری آن را نمییابند(مهرمحمــدی و همــکاران .)149 :1397 ،هــدف برنامــه
درســی عبــارت اســت از تهیــه فرصتهایــی بــرای یادگیرنــدگان ،بــه ایــن منظــور کــه حداکثــر
َ َ
َ َّ
َ ْ ً َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُْ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ
المنا الت َب ُعونا»
حاسن ک ِ
حیی أمركم قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس ف ِإن الناس لو ع ِلموا م ِ
« .1ر ِحم الله عبدا أحیا أمرنا فقلت له فكیف ی ِ
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بهرهمنــدی از شــرکت در فعالیتهــای یادگیــری را اکتســاب کننــد (مهرمحمــدی و همــکاران،
 .)۱۵۲ :۱۳۹۳بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ضــرورت جمعبنــدی یافتههــای دیگــر پژوهشهــا در
زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gروشــن شــد .لــذا در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم تا با اســتعانت
از آن حضــرت و بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه بــه تبییــن ویژگیهــای
عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gبپردازیــم.

روش پژوهش
روش پژوهــش حاضــر ســنتزپژوهی ( )The synthesis researchاســت کــه شــامل ترکیــب
ویژگیهــا و عوامــل خــاص ادبیــات تحقیــق میشــود .ســنتز پژوهــی در برخــی مــوارد بــه
عنــوان فــرا تحلیــل کیفــی شــناخته شــده و ســعی دارد تحقیقاتــی را کــه پوشــش میدهــد،
تحلیــل و تناقضــات موجــود در آن را حــل کنــد و ضمــن یکپارچهســازی نتایــج ،موضوعــات
اصلــی را نیــز بــرای تحقیقــات آینــده مشــخص کنــد( )Cooper & Hedges, 2009 :8و از
اهــداف آن خلــق تعمیمهــا ،از ترکیــب نتایــج تحقیقــات تجربــی است(خراســانی1394 ،؛
نقــل از غــام پــور و همــکاران .)143 :1398 ،بــرای ســنتزپژوهی ،اســناد و مــدارک علمــی
موجــود در زمینــۀ پژوهــش از تحلیــل محتــوا بــه شــیوۀ مقولهبنــدی اســتفاده شــد .دادههــای
بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش بــر اســاس کدگــذاری در ســه ســطح بــاز ،محــوری و منتخــب
مــورد تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش ،بــرای تحلیــل یافتههــا از الگــوی شــش
مرحل ـهای ســنتزپژوهی روبرتــس شــامل مراحــل؛  .1شناســایی نیــاز ،اجــرای جس ـتوجوی
مقدماتــی ،شفافســازی نیــاز .2 ،اجــرای پژوهــش بــه منظــور بازیابــی مطالعــات.3 ،
گزینــش ،پاالیــش و ســازماندهی مطالعــات .4 ،چارچــوب ادراکــی و متناســب ســاختن آن بــا
اطالعــات حاصــل از تحلیــل .5 ،پــردازش ،ترکیــب و تفســیر در قالــب فــراورده هــای ملمــوس
و  .6ارائــه نتایــج اســتفاده شــد .در ادامــه بــه فراخــور ایــن بخــش پژوهــش بــه چهــار مرحلــه
نخســت مــدل روبرتــس بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش پرداختــه میشــود:
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مرحله اول :شناسایی نیاز ،اجرای جستوجوی مقدماتی ،شفافسازی نیاز
بخشــی از حقــوق کــودک در تربیــت و رشــد او اســت(حرعاملی1413 ،ق ،ج )394 :8از ســویی
از مســائل مهمــی ،کــه تعلیــم و تربیــت معاصــر نیــز بــا آن روبهروســت ،تربیــت اخالقــی در نظــام
آموزشــی اســت(نخعی و همــکاران .)114 :1393 ،تربیــت اخالقــی بــه منزلــه شــاکلۀ تربیــت
آدمــی لحــاظ شــده اســت(حیدریزاده و همــکاران .)234 :1397 ،نتایــج پژوهشهــای مختلــف
نشــان داده اســت کــه نظــام آموزشــی کشــور در ایــن زمینــه کاســتیها و ضعفهــای زیــادی
دارد(افــکاری 1393 ،و اســماعیلی  .)1379از دیربــاز در کشــور مــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی انبیا و
ائمــه bمــد نظــر بــوده و در ایــن زمینــۀ پژوهشهــای مختلفــی انجــام گرفتــه اســت .در کشــور مــا
بــا توجــه بــه اینکــه امــام رضــا gاز دیربــاز مــورد ارادت و توجــه مــردم بودهانــد ،در زمینــۀ ســیرۀ
تربیتــی ایشــان پژوهشهــای متفاوتــی انجــام شــده اســت .حــال ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا
بــا جمعبنــدی نتایــج پژوهشهــای متفــاوت در زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gو توجــه بــه
عناصــر گوناگــون یــک برنامــه درســی بــه تبییــن ویژگی هــای ایــن عناصــر از دیــدگاه آن امــام رئوف
بپــردازد.
مرحله ّ
دوم :اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات
ایــن مرحلــه بــه جســتوجوی منابــع مربــوط بــا نیــاز اصلــی پژوهــش اختصــاص دارد
( )prashar, 2015 :129از ایــن رو ابتــدا کلیــه مقــاالت علمــی معتبر از طریق جسـتوجوی کلید
واژههایــی از قبیــل ســیرۀ رضــوی ،تربیــت از منظــر امــام رضــا gو تربیــت اخالقــی بــر اســاس
ســیرۀ رضــوی ،از طریــق پایگاههــای اطالعاتــی داخلــی از جملــه ،Sid ،Normagas ،Magiram
پرتــال جامــع علوم انســانی ،پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعات ایــران(  )IRANDOCشناســایی
و بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق منابــع مرتبــط حفــظ و منابــع غیرمرتبــط حــذف شــد .بــه منظــور
باالبــردن ّ
کیفیــت کار ،جس ـتوجوی مقــاالت توســط دو نفــر کــه آشــنایی کامــل بــه روشهــای
جسـتوجو و منابــع اطالعاتــی داشــتند بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد .از ســوی دیگــر دو نفــر
از اســتادان رشــتۀ برنامهریــزی درســی بــر کلیــه رونــد اجــرای کار نظــارت داشــت .همچنیــن ایــن
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پژوهــش بــا تکیــه بــر منابــع داخلــی و بــر پایــۀ مقــاالت منتشــر شــده تدویــن شــد.
مرحله سوم :گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات
ایــن مرحلــه بــه داوری دربــارۀ تعییــن مطالعــات مرتبــط بــا نیازهــای دانشــی اختصــاص
دارد .داوری کــه نیازمنــد تدویــن مالكهایــی بــرای گزینــش و دســتهبندی مطالعــات اســت
( .)Moffett, 2015 :332معیارهــای ورود ( )Inclusion Criterionبــه ایــن پژوهــش شــامل مــوارد
ذیــل اســت:
 .1مقاالت انتشار یافته در زمینۀ سیرۀ تربیتی امام رضا.g
 .2تحقیقــات بایــد دادههــا و اطالعــات کافــی را در ارتبــاط بــا اهــداف پژوهــش ،گــزارش کــرده
باشــند .از ایــن رو کفایــت یــک پژوهــش بــرای بررســی در ایــن مقالــه گــزارش ســیرۀ تربیتــی امــام
رضــا  gبــود.
 .3تحقیقاتــی کــه فراینــد بررســی تخصصــی را زیــر نظــر داوران متخصــص طــی میکننــد و بــه
صــورت مقالــه کامــل از طریــق برخــط یــا بــه طــور کامــل چــاپ شــده باشــند.
باتوجــه بــه جسـتوجوهای انجــام شــده  30مطالعــه در راســتای مالكهــای ورود ایــن پژوهــش
یافــت شــد کــه تعــدادی از ایــن مطالعــات بــرای ورود بــه تحلیل نهایــی مناســب نبودند و بر اســاس
مالكهــای خــروج از فراینــد تحلیــل ایــن پژوهــش خــارج شــدند کــه مالكهــای خــروج ایــن
مطالعــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 .1پژوهشهایی که اطالعات کافی در زمینه اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند.
 .2پژوهشهایــی کــه فاقــد ّ
کیفیــت الزم علمــی بودنــد و در مجــات و کنفرانسهــای بیاعتبــار
انتشــار یافتــه بودند.
بــر ایــن اســاس رونــد بررســی پژوهشهــا بــه ترتیــب بــه ایــن شــرح اســت :کل مطالعــات مرتبــط
بــا کلیدواژههــا  30مــورد ،حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی عناویــن  8مــورد ،چکیــده
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مقــاالت مــورد بررســی  22مــورد ،حــذف پژوهشهــای نامرتبــط پــس از بررســی چکیــده مطالعات
 2مــورد ،تحقیقــات مرتبــط بــا متــن کامــل  20مــورد ،حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی
متــن کامــل یــک مــورد ،کل تحقیقــات نهایــی  19مــورد؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش  19پژوهش که
همگــی از مطالعــات داخلــی بــود ،بــرای بررســی نهایــی انتخــاب شــد.
مرحله چهارم :تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل
ایــن مرحلــه ،چارچوبــی پیونــد دهنــده اســت کــه اطالعــات بــه دســت آمــده در پیرامــون آن
ترکیــب میشــود( .)Moffett, 2015 :334از ایــن رو چارچــوب ادراکــی شــکل گرفتــه در ایــن
پژوهــش حــول دو مفهــوم اصلــی اســت.
 .1ســیره رضــوی :از هــر رفتــاری کــه امــام رضــا gبــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت ،نگــرش،
اخــاق و رفتــار دیگــران ،اعــم از مســلمان و غیرمســلمان ،اصحــاب ،کــودک ،بزرگســال ،فرزنــدان
و خانــواده خــود و دیگــران ،در محیــط خانــه ،مســجد ،کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام
دادهاند(نیکخــواه و همــکاران.)543 :1390 ،
 .2تربیــت اخالقــی :تربیــت اخالقــی شــامل رهبــری دانشآمــوز از یــک حالــت انحرافــی بــه
ســطحی اســت کــه در آن دانشآمــوز ارزش خــود را کشــف میکنــد و تبدیــل بــه یــک عضــو کامــل
جامعــه میشــود.
یافتهها
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه الگــوی شــش مرحلــه روبرتــس بــه تحلیــل مراحــل پنجــم و ششــم
پرداختــه میشــود:
مرحله پنجم :پردازش ،ترکیب و تفسیر در قالب فراوردهای ملموس
بــا توجــه بــه یافتههــای حاصــل از تحقیقــات مرتبــط بــا هــدف پژوهــش ،ابتــدا کلیــه چالشهــا
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از طریــق فراینــد کدگــذاری بــاز اســتخراج میشــود؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه فراینــد ،کدگــذاری
حاصــل از مرحلــه اول ،در ایــن بخــش ابتــدا در جــدول  1اقــدام بــه شناســایی ویژگــی عناصــر
برنامــه درســی تربیــت اخالقــی شــد.
جدول شماره ( :1کدگذاری باز)
ردیف

محقق /محققین

سال

عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیره
رضوی

1

هاشمی اردکانی و
میرشاهجعفری

1387

روش مناظره

2

صحبت لو و
جعفری

1389

محبت به متربی ،روش الگو دهی در تربیت اخالقی،
هدف تربیت؛ رسیدن به نیک بختی.

3

بهشتی و رشیدی

1392

رعایت اصل اعتدال در تربیت ،توجه به اصل عمل به علم،
اصل هماهنگی تربیت با فطرت ،توجه به اصل آزادی،
توجه به مداومت تربیت ،تفکیک علم و اندیشه مفید از غیر
مفید ،داشتن روح علمی ،حمکتجویی متربی ،رعایت
مراحل تزکیۀ نفس ،تکلیف متناسب با توانایی.

4

نجفی و همکاران

1393

روشهای تربیت اخالقی زمینهساز ،پرهیز از معاشرت
با رذایل ،ایجاد فضای اخالقی در جامعه و محیط،
همنشینی با نیکان ،محبت و احسان به متربی ،جذبه
و آراستگی ظاهری مربی ،آشنا کردن متربی با اصول و
معیارهای اخالقی ،بیان عواقب رفتارهای ضد اخالقی به
متربیان ،ایجاد گرایش ذاتی به اخالقیات ،برانگیختگی
متربی به امور اخالقی ،بیان داستان اخالقی ،تشویق به
تفکر در مسائل اخالقی ،بحث و گفتوگو دربارۀ مسائل
اخالقی ،ایجاد میل و رغبت در برابر خوف و ترس ،تحریک
انگیزههای ایمانی ،ارائه الگو ،توصیه به وادار سازی خود
به امور اخالقی ،امر به فضایل و نهی از رذیلتها ،نظارت
و مراقبت ،نظارت مستمر ،خود کنترلی ،کنترل درونی،
خودشناسی ،شناخت روحیۀ متربی ،اغماض و چشم
پوشی ،برخورد قاطع با متربی در صورت لزوم ،خود
تربیتی.
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5

عظیمزاده اردبیلی
و حمیدیپور

1393

محبت ،قاطعیت و کرامت در تربیت ،الگو دهی تربیت و
تربیت عملی ،تشویق و موعظه کردن ،تربیت در فضای
دینی و مبتنی بر آن ،تعامل مناسب با کودک.

6

جانیپور و سروری
مجد

1393

استفاده از روش الگوسازی و غفلت زدایی با تنبیه.

7

نیک آیین و
همکاران

1394

پیشگیری و زمینهسازی تربیت اخالقی ،روش مناظره،
داشتن نقش الگویی مربی برای متربی.

8

علیدخت مازافی و
همکاران

1394

همراهی علم با عمل(ترویج عملی و نه فقط زبانی) ،الگو
گیری ،طرح پرسشهای دقیق از شاگردان و پاسخگویی،
تعلیم از طریق ذکر مثال و تاریخ گذشتگان ،خوشخلقی
و فروتنی مربی ،رعایت نظافت و آراستگی ظاهر ،عدم
تبعیض در برخوردها ،توجه به دوستیابی مناسب.

9

قطبی و همکاران

1395

استفاده از داستان عبرتآموز ،استفاده از روشهای
آسانساز آموزش ،تأکید بر مطالب مهم ،جلب توجه
مخاطب ،تنبیه و تحضیض مناسب ،ذکر مثالهای عینی
در آموزش ،استفاده از روشهای عینیتبخشی ،روش
پرسش و پاسخ.

10

دلبری و زحمتکش

1396

تساهل و تسامح ،صبر و متانت مربی ،استدالل منطقی،
روش الگو دهی ،عدم تبعیص در برخوردها ،منصف بودن
مربی ،مخاطب شناسی ،آزادی فکر و بیان متربی.

11

شریفی و همکاران

1396

استفاده از برهان و استدالل ،دعوت به تفکر و خردورزی
و عقلگرایی ،محبت و مهرورزی به مخاطب ،استفاده از
ّ
شخصیت مخاطب ،مخاطبشناسی،
روش موعظه ،تکریم
ّ
توجه به تفاوتهای فردی و ظرفیت مخاطبان،
فرصتشناسی در تربیت ،ارائه الگوی رفتاری ،دعوت به
خودشناسی ،توجه دادن مخاطب به عاقبت امور ،روش
خطابه  ،مجادله به احسن ،امر به معروف و نهی از منکر.

12

دهقان سر خآبادی
و کرامتی

1396

هدایتگری ،خرد ورزی ،جامعیت و شمول ،تربیت عقالنی،
آموزش انفرادی ،بحث گروهی ،تعامل مثبت ،حس
ّ
مسئولیت فردی و گروهی ،تعامل چهره به چهره ،آموزش
مهارت گروهی به متربیان ،پرسش و پاسخ ،مناظره ،روش
عبرت آموزی.
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13

زینآبادی و عدلی

1396

مخاطب شناسی ،تعلیم از راه تمثیل ،استقبال از نظر
مخالف ،تعقل و اندیشه ورزی ،روش بینش و بصیرت
دهی(بصیرت و خودشناسی ،بصیرت به عاقبت گناه،
بصیرت به دنیا ،بصیرت به مرگ و آخرت و بصیرت
به دوستی با اهل بیت) ،روش تفکر و تدبر ،عبرت از
پیشینیان ،روش پرسش و پاسخ و حل مسئله ،تقویت
روحیه حق و حقیقت جویی و تعلیم از راه تمثیل و ذکر
مثال.

14

میرزا محمدی و
همکاران

1396

مدارا و نرم رفتاری ،جدیت مربی ،آموزش احترام ،رفتار
با محبت و احترام ،تشویق ،نظارت مستمر ،توجه به رشد
همه ابعاد وجودی فراگیر ،محیا کردن محیط فیزیکی
مناسب برای تربیت فرزندان و تقویت روحیه خوداتکایی
فراگیران.

15

نوروزی و همکاران

1396

خودشناسی ،شناخت فراگیر ،توجه به محیط تربیت،
نظارت مستمر بر متربی ،همدلی با متربی ،توجه به
تعامالت فراگیر ،روش مناظره ،دعوت فراگیر به اندیشیدن
و تفکر ،بصیرت بخشی به فراگیر ،تکرار اصل تربیتی،
تذکر و تشویق و تنبیه متناسب.

16

زرسازان

1396

روشهای فعال(پرسش و پاسخ ،جدال احسن ،مناظره)
و جلب توجه مخاطبان ،عمل به اخالق و علم توسط
مربیّ ،
محبت و مهربانی با متربی ،روشهای مستقیم غیر
فعال(خطابه ،موعظه) و روش های غیرمستقیم(نمایش،
قصهگویی ،تمثیل و روش مقایسه).

17

شریفی و لطفی
قادیکالئی

1397

تنبیه بجا ،ایجاد فضای تربیتی مناسب ،محبت و
ّ
شخصیت
مهرورزی ،عدم تبعیض در برخوردها ،احترام به
کودکان ،تشویق بجا ،استفاده از روش الگویی ،نظارت
مستمر ،توجه به استقالل و خوداتکایی کودکان.

18

نقیپورفر و
همکاران

1398

تاکید بر مبانی اسالم ،استفاده از روش پرسش و پاسخ،
استناد به امور عقلی ،توجه به حکمت ،توجه به زبان
مخاطب ،میدان دادن به طرف مقابل ،شیوۀ همراه با
خصم ،آزاد اندیشی فکری ،حفظ کرامت انسان ،روش
جدال احسن ،رعایت انصاف و عدل و عدم تعصب ورزی.
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19

سبحانی یامچی

1398

اسوهسازی ،انذار و بیم ،جلب توجه برای تفکر ،اعطای
بینش ،روش غیر مستقیم ،تکلیف در غایت وسع ،تبشیر
و تشویق ،تدریج و تدرج ،تفصیل احکام ،مداومت و
محافظت و تنوع بیان.

مرحله ششم :ارائه نتایج ترکیب
در ایــن بخــش ،بــا توجــه بــه فراینــد و فراودههــای ســنتزپژوهی در یــک نمــای کلــی
ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ رضــوی بررســی
میشــود .ابتــدا در قســمت فراینــد ســنتزپژوهی اســتخراج ویژگیهــای عناصــر برنامــه
درســی صــورت گرفتــه بــه ایــن شــکل کــه ابتــدا توصیفــات کلیــه عناصــر برنامــه درســی
از طریــق فراینــد کدگــذاری بــاز شناســایی میشــود و ســپس در قســمت فــراورده
ســنتزپژوهی ،از آنجــا کــه هــدف ســنتزپژوهی ترکیــب کلیــه یافتههــای علمــی در یــک
موضــوع خــاص و رســیدن بــه یــک انســجام واحــد اســت ،در بخــش ارائــه نتایــج ترکیــب
ابتــدا تحلیــل کیفــی کدهــای بــاز در کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــا کدگــذاری مجــدد ،مــوارد
همپوشــی و قرابــت معنایــی باهــم ترکیــب شــده و مولفهها(کدهــای محــوری) اســتخراج
میشــود .در ادامــه بــرای دســته بنــدی کــردن عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــر
مبنــای ســیرۀ رضــوی ،بــر اســاس یــک مفهــوم مشــترک از طریــق کــد گــذاری محــوری بــر
مبنــای ویژگــی عناصــر برنامــه درســی از دیــدگاه میلــر اقــدام شــده اســت کــه منجــر بــه
شناســاییُ 6بعــد (کــد منتخــب) شــد،که نتایــج کدکــذاری محــوری و منتخــب در جــدول
شــماره  2آورده شــده اســت.
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الگــوی مفهومــی و چارچــوب نظــری میتوانــد بــه فهــم بهتــر آمــوزش اثــر بخــش کمــک
کنــد .لــذا میتــوان بــا ترکیــب پیشــینه نظــری و پژوهشــی ،ویژگیهــای عناصــر تربیتــی را
در زیــر مجموعــه ُ 6بعــد کلــی طبقهبنــدی و تلفیــق کــرد؛ در نتیجــه بــرای تدویــن الگــوی
آمــوزش موفــق تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیره امــام رضــا gهــر یــک از عناصــر اصلی در
برنامــه ریــزی درســی بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه ویژگیهــای آن توجــه شــود .اهــداف
آموزشــی بایــد کثرتگــرا ،غایتنگــر ،انعطافپذیــر و دموکراتیــک باشــد .روشهایــی کــه
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آن امــام معصــوم gدر ســیره تربیتــی خــود مــورد اســتفاده قــرار میدادنــد در پنــج مؤلفــه
روشهــای ایجابــی ،اصالحــی ،فعــال ،مســتقیم و غیرمســتقیم قــرار میگیــرد؛ همچنیــن
یادگیرنــده خودانگیختــه ،تعاملگــرا ،مســتقل و مشــارکتجو بــوده و معلمــان ایــن عناصــر
اصلــی آمــوزش بایــد دارای مهارتهــای حرف ـهای و ارتباطــی بــوده و از ســویی دیگــر خــود
آراســته بــه فضایــل اخالقــی باشــند .عــاوه بــر ایــن در ســیرۀ امــام رضــا gارزشــیابی و
نظــارت بــه صــورت مســتمر و جامــع صــورت میگرفتــه و بیشــتر آن امــام مــردم را بــه خــود
ارزیابــی توصیــه میکردنــد .شــکل  1ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه
بــه ســیرۀ امــام رضــا gرا نشــان میدهــد .همــان طــور کــه آورده شــده تمــام عوامــل ارتبــاط
متقابــل بــا هــم دارنــد .تمــام ایــن عناصــر بریکدیگــر اثرگــذار هســتند و رابطــه بیــن آنهــا غیــر
خطــی اســت.

شکل :1عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیرۀ رضوی
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ســعی شــد بــا بررســی مقــاالت پژوهشــی انجــام گرفتــه در زمینــۀ تربیــت و
تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا  gبــه جمعبنــدی و خالصهســازی
نتایــج پژوهشهــا در ایــن زمینــه پرداختــه و داللتهــای آن در عناصــر برنامــه درســی از منظــر
میلــر (اهــداف ،دانشآمــوز ،معلــم ،روش یاددهــی و یادگیــری ،ویژگیهــای محیــط آمــوزش و
ارزشــیابی) اســتخراج شــود.
بــا توجــه بــه نظریــه میلــر کــه یکــی از نظریــات زمینـهای برنامهریــزی درســی محســوب میشــود
ی عناصــر
و در تمــام نظامهــای آموزشــی بــرای ســازماندهی عناصــر اســتفاده میشــود؛ ویژگ ـ 
برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی رضــوی در ایــن ابعــاد ســازمان یافــت.
ُبعــد اهــداف آموزشــی .یــک برنامــه درســی بـ ه قصــد ایجــاد تغییــرات در رفتــار یــاد گیرنــده اجــرا
میشــود .ایــن تغییــرات همــان اهــداف برنامــه اســت .تعییــن هدفهــای آموزشــی نخســتین
عنصــر برنامــه درســی اســت .اهداف آموزشــی بایــد تســهیلگر تعامــات در برنامه درســی و کالس
درس باشــد .بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gاهــداف برنامــۀدرســی
تربیــت اخالقــی بایــد کثرتگــرا ،انعطافپذیــر ،غایتنگــر و دموکراتیــک باشــد .در ایــن میــان
توجــه بــه قــرب الهــی از مهمتریــن اهــداف تربیــت اخالقــی از دیــدگاه پیامبــر nو امامــان
معصــوم bاســت .آیــات متعــددی از قــرآن از جملــه «اال الــی اللــه تصیــر االمور»(الشــوری)53 ،
غایــت حرکــت کلــی جهــان را قــرب الهــی معرفــی کردهانــد.
ُبعــد روشهــای یاددهــی یادگیــری :انتخــاب راهبردهــای مناســب در فراینــد یاددهــی یادگیری،
تســهیلکننده انتقــال دانــش و اطالعــات و فرایندهــای یادگیــری فراگیــران خواهــد بود(فتحــی
واجــارگاه .)134 :1394 ،بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gروشهــای
تربیــت اخالقــی را میتــوان ذیــل  5مؤلفــه اصلــی گنجانــد :روشهــای ایجابــی کــه هــدف آن
ایجــاد رفتــار و اخــاق مطلــوب در فراگیــر است(مشــتمل بــر مقولههــای روشهــای الگودهــی،
بشــارتدهنده و تشــویق) ،روشهــای اصالحــی کــه هــدف آنها حذف یــا کاهش رفتــار نامطلوب
است(مشــتمل بــر مقولههــای انــذار ،عبــرت آمــوزی ،تنبیــه)؛ روشهــای فعــال کــه منظــور از
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آنهــا فعــال بــودن متربــی در زمینــه یادگیــری است(مشــتمل بــر مقولههــای پرســش و پاســخ،
جــدال احســن ،بحــث گروهــی ،بصیــرت و بینشدهــی و مناظــره)؛ روشهــای مستقیم(مشــتمل
بــر مقولههــای روشهــای موعظــه و خطابــه) و روشهــای غیــر مستقیم(مشــتمل بــر مقولههــای
روشهــای نمایــش ،قصــه گویــی و تمثیــل) اســت.
ُبعــد یادگیرنــده :روشهــای نویــن یادگیــری ،تأکیــد بــر نقــش یادگیرنــده ب ـ ه عنــوان ســازنده
ش و اطالعــات دارنــد (ابراهیمیقوامــی و حســین زاده یوســفی .)7:1387 ،امــام رضــا g
دان ـ 
در ســیرۀ تربیتــی خــود بــه کــودکان اهمیــت زیــادی م ـیداد و بــر تربیــت آنهــا از دوران قبــل از
بــارداری تأکیــد میکرد(نــوری1408 ،ق ،ج .)122 :15بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتی
امــام رضــا gیادگیرنــده بایــد خودانگیختــه ،تعاملگــرا ،مســتقل و مســئولیتپذیر باشــد.
ُبعــد معلــم :در تربیــت اخالقــی فراگیــران نقــش معلــم از ّ
اهمیت ویــژهای برخــوردار اســت .معلم
در تربیــت اخالقــی ،بایــد درک عمیقــی از مفاهیــم اخالقــی داشــته باشــد(افکاری.)87:1393 ،
بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gدر تربیــت اخالقــی فراگیــران ویژگیهــای معلمــان را
میتــوان در  4مؤلفــه اصلــی مهارتهــای حرفهای(مشــتمل بــر مقولههــای شــناخت فراگیــر،
تســهیلگر و هدایتگــر فراینــد یادگیــری)؛ مهارتهــای ارتباطی(مشــتمل بــر مقولههــای
تعاملگــرا ،ارتبــاط صمیمــی بــا فراگیــر ،اهــل تســاهل و تســامح و احتــرام بــه شـ ّ
ـخصیت متربــی)،
آراســته بــه فضایــل اخالقی(مشــتمل بــر مقولههــای خــوش خلقــی ،صبــر و متانــت ،عدالــت
در برخوردهــا ،عامــل بــه علــم خــود و داشــتن روح علمــی) و آراســتگی ظاهری(مشــتمل بــر
مقولههــای جذبــه و آراســتگی ظاهــری و رعایــت نظافــت) اســت.
ُبعــد ارزشــیابی :فراینــد برنامــه درســی بــا ارزشــیابی شــروع و بــا آن پایــان مییابد(فتحــی
واجــارگاه .)135 :1394 ،از نظــر فتحــی واجــارگاه ( )288 :1394در زمینــه ارزشــیابی مالکهــا و
اســتانداردهای مختلفــی وجــود دارد که برخی از آنها عبارت اســت از :عملی بودن ،ســودمندی،
درســتی و دقــت .بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gدر تربیــت اخالقــی فراگیــران ویژگــی
ّ
جامعیــت ،خودســنجی و رعایــت اصــل
ارزیابــی مناســب را میتــوان در  4مؤلفــه اصلــی اســتمرار،
اعتــدال در ارزیابــی از فراگیــران قــرار داد .امــام رضــا gبــه نظــارت بــر فراینــد تربیــت تأکیــد
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زیــادی داشــتهاند و همــواره در تربیــت فرزنــد بزرگــوار خــود امــام جــواد gبــه ایــن امــر توجــه
داشــتهاند و میفرماینــد:
َ َْ َ َ َْ َ ُ ْ َْ َُ ََ َ
َ
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ْ
َ
ـق أج ِعین(ابــن بابویــه1378 ،ق :ج)99 :2؛ زمانــی کــه مردمــان بــه کارهای
ِفــی ذ ِلــك فســاد الخلـ ِ
ممنــوع دســت زدنــد و هرکــس هــر چــه دلــش خواســت عمــل کــرد ،بــدون آنکــه نظــارت کنــد(در
ایــن صــورت) مــردم همگــی بــه فســاد و تباهــی دچــار میشــوند.
ُبعــد محیــط یادگیــری :بهتریــن روش کار و پیشــرفت یــک فــرد در جهــت پیچیدگــی و
انعطافپذیــری ،مناســب ســاختن محیــط بــا مرحلــه جاری رشــد شـ ّ
ـخصیتی او میباشــد(جویس
و همــکاران .)126:1391،تحقیقــات نشــان داده انــد کــه مدرســه شــکل دهنــده ســاختارهای
شــخصیتی و روانــی دانشآمــوزان اســت(افکاری .)203:1393 ،نخســتین برخــورد محســوس
و ملمــوس یادگیرنــده بــا فضــای فیزیکــی کالس میباشــد ،بنابرایــن ّ
اهمیــت شــرایط فیزیکــی
و محیطــی مســتلزم توجــه بیشــتری اســت (پورشــافعی و همــکاران .)212 :1395 ،شــرایط و
فضــای اخالقــی مدرســه برتصمیمــات و قضاوتهــای اخالقــی کــودک تأثیــر عمــده دارد(شــاملی
و همــکاران .)88 :1390،بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gدر تربیــت اخالقــی فراگیــران
ویژگــی محیــط مناســب را میتــوان در  2مؤلفــه اصلــی وجــود محیــط اخالقــی و دینی و متناســب
بــا ســطح فراگیــران دانســت.
ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gهمچــون دیگــر ائمــه bخــود بــه عنــوان الگــوی راســتین
تربیــت شــناخته میشــود .امیــد اســت برنامهریــزان درســی بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش و
پژوهشهایــی از ایــن قبیــل کــه براینــدی از پیشــینۀ پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه اســت در
راســتای تربیــت اخالقــی فراگیــران گامهــای اساســی بردارنــد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،33بهار 1400

تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخالقی با توجه به سیرۀ رضوی (غالم پور و همکاران)

199

منابع و مآخذ
قرآن کریم .ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
ـ ابراهیمی قوام ،صغری؛ حسینزاده یوسفی ،غالمحسین« .)1387( .نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در آموزش» .رشد مدارس.
ش  .4صص.33-24:
ـ ابن بابویه ،محمدبن علی .)1317(.عیون اخبار الرضا .gج  1و  .2ترجمه آقانجفی اصفهانی .اصفهان :نبوغ.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ .)1378(.عیون اخبار الرضا .gعلی اکبرغفاری .چاپ دوم .تهران :جهان.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1403(.ق) .معانی األخبار .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ ابن شعبه حرانی ،حسن ابن علی1404( .ق) .تحف العقول .قم :جامعه مدرسین.
ـ اسماعیلی ،رضا .)1379( .بررسی اوضاع و ویژگیهای فرهنگ عمومی استان اصفهان .اصفهان :انتشارات اداره کل دبیرخانه
شورای فرهنگ عمومی اصفهان.
ـ افکاری ،فرشته« .)1393( .نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخالقی در دوره ابتدایی در کتابهای درسی بخوانیم ،بنویسیم ،قرآن،
هدیههای آسمانی ،تعلیمات اجتماعی و طراحی الگوی برنامه درسی» .رساله دکتری .دانشگاه عالمه طباطبایی.
ـ بهشتی ،سعید؛ رشیدی ،شیرین« .)1392( .اصول تربیت عقالنی بر مبنای سخنان امام رضا .»gپژوهش در مسائل تعلیم و
تربیت اسالمی.ش  .18صص.67-51 :
ـ پورشافعی ،هادی؛ طالب زاده ،لیال؛ آرین ،ناهید .)1395( .نظریهها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد .مشهد :جهاد
دانشگاهیمشهد.
ـ جانیپور ،محمد؛ سروری مجد ،علی« .)1393( .تبیین شیوههای تربیتی امام رضا gدر راستای ایجاد سبک زندگی اسالمی بر
مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه رضویه» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)7(2صص.79-53 :
ـ جوادی آملی ،عبدالله .)1374( .تفسیر موضوعی قرآن .ج .2تهران :مرکز نشر فرهنگی رجا.
ـ جویس ،برویس؛ ویل ،مارشال؛ کالهون ،امیلی .)1391( .الگوهای تدریس .ترجمه محمدرضا بهرنگی .تهران :کمال تربیت.
ـ حسنی ،محمد« .)1395( .بررسی رویکرد تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی» .تربیت اسالمی.س 11
( .)22صص.28-1 :
ـ حسینیان ،سیمین .)1385( .اخالق در مشاوره و روانشناسی .تهران :كمال تربیت.
ـ حیدرزاده ،نسرین؛ اسمعیلی ،زهره؛ فرجللهی ،مهران؛ صفایی ،طیبه« .)1397( .طراحی و اعتبار یابی الگوی تربیت اخالقی
متناسب با ویژگیهای دانشآموزان دوره ابتدایی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» .پژوهش درنظامهای آموزشی.
ویژهنامه بهار  .97صص.247-231 :
ـ خاکپور ،حسین؛ محمودی ،مرضیه؛ سعیدی گراغانی ،منصوره« .)1393( .نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا gبر جامعه
شیعه» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)8(2صص.56-31 :
ـ داودی ،محمد؛ حسین یزاده ،علی .)1393(.سیره تربیتی پیامبر nو اهل بیت . bقم/تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و
سازمان سمت.
ـ دلبری ،شهربانو؛ زحمتکش ،زهرا« .)1396( .به کارگیری شیوههای تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضا .»gفصلنامه
سال نهم ،شماره  ،33بهار  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

200
فرهنگ رضوی .س  .)20(5صص.67-31 :
ـ دهقان سرخ آبادی ،سیده محدثه؛ کرامتی ،انسی« .)1396( .روشهای آموزشی در سیره رضوی و داللت های آن برای تربیت
عقالنی در دانشگاه فرهنگیان» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)17(5صص.57-35 :
ـ رشیدزاده ،فتح الله .)1393( .تبیین فرازهایی از اندیشههای نظامی -دفاعی فرماندهی معظم کل قوا .تهران :دانشکده افسری امام
علی .g
ـ زرسازان ،عاطفه« .)1396( .واکاوی مؤلفههای تعلیم در تبیین آموزههای وحی در سیره رضوی» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س
 .)18(5صص.94-63 :
ـ زین آبادی ،حسنرضا؛ عدلی ،مریم« .)1396( .اصول و روشهای تربیتی با نگرش به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی».
فصلنامه فرهنگ رضوی .س .)17(5صص.96-59 :
ـ سبحانی یامچی ،محمد« .)1398(.روشهای تربیتی فرهنگسازی اقامه نماز در سیره رضوی» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س
 .)4(7صص.186-157 :
ـ شاملی ،عباسعلی؛ ملکی ،حسن؛ کاظمی ،حمیدرضا« .)1390( .برنامه درسی ،ابزاری برای نیل به تربیت اخالقی» .نشریه اسالم و
پژوهشهای تربیتی .س  .)2(3صص.98-77:
ـ شریفی ،عنایت الله؛ لطفی قادیکالئی،مهر علی« .)1397(.سبک تربیتی امام رضا(علیه السالم) در تربیت کودکان» .فصلنامه
فرهنگ رضوی .س  .)23(6صص.211-181 :
ـ شریفی ،عنایت الله؛ خوانی نزاده ،محمدحسین؛ خلعتبری لیماکی ،حسام الدین« .)1396(.روشهای تبلیغی امام رضا.»g
فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)19(5صص.176-149 :
ـ طالبی ،ابوتراب« .)1380(.بررسی تعارض بین ارزشهای اخالقی مذهبی و کنشهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستانهای منطقه
 3و  5شهر تهران» .رساله دکتری .دانشگاه تربیت مدرس.
ـ طبرسی ،ابوالفضل علی بن حسن بن فضل .)1385( .مشکاه األنوار .نجف اشرف :انتشارات کتابخانه حیدریه.
ـ عاملی ،زین الدینبن علی1413( .ق) .مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم .ج .8قم :المعارف اإلسالمیه.
ـ عظی مزاده اردبیلی ،فائزه؛ حمیدیپور ،معصومه« .)1393( .سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزههای دینی با تأکید بر
سیره رضوی» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)5(2صص.167-141 :
ـ علی دخت مازافای ،حسن؛ سیفی جگرکندی ،مهدی؛ یوس 
فزاده ،محمد و خیری ،میالد« .)1394(.تربیت اجتماعی در سیره امام
رضا .» gاولین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران .تهران .بهمن.1394صص:
ـ غالمپور ،میثم؛ پورشافعی ،هادی؛ قاسمیان ،عباس« .)1397(.نقش اعتماد و عدالت سازمانی بر اخالق حرفهای معلمان مقطع
ابتدایی» .مجله اخالق زیستی.س  .)27(8صص.83-73 :
ـ غالمپور ،میثم؛ رستمینژاد ،محمدعلی؛ پورشافعی ،هادی« .)1398(.شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دور ه های : MOOC
سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس» .پژوهشهای برنامه درسی .ش  .2دوره  .9صص.162-139 :
ـ فتحی واجارگاه ،کورش .)1394( .اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی .تهران :علم استادان.
ـ فروزش ،سجاد؛ محسن یزاده ،معصومه« .)1393(.مؤلفههای تربیت دینی و روشهای آن در سبک زندگی امام رضا .»gمجموعه
مقاالت همایش ملی سبک زندگی در فرهنگ رضوی .صص .455-441 :مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،33بهار 1400

تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخالقی با توجه به سیرۀ رضوی (غالم پور و همکاران)

201

ـ قطبی ،ثریا؛ رهنما ،اکبر؛ رهبری پاک ،نسرین؛ نجفی ،حسن« .)1395(.تحلیل روشهای آموزشی امام رضا gبا تکیه بر مسند
اإلمام الرضا .»gفصلنامه فرهنگ رضوی.س  .)16(4صص.69-47 :
ـ مجلسی ،محمدباقر .)1389(.بحاراالنوار .ج .49تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــــ1404( .ق) .مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
ـ مطهری ،مرتضی .)1384(.حکمتها و اندرزها .جلد اول .تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــــ .)1385( .تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :صدرا.
ـ مهر محمدی ،محمود .)1393( .برنامه درسی ،نظرگاهها ،رویکردها و چشم اندازها .مشهد :به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
ـ میرزامحمدی ،محمدحسن؛ جهانی جوانمردی؛ فاطمه؛ نوروزی ،محمد« .)1396( .بازشناسی آموزههای تربیتی امام رضا gو
کاربست آن در عصر حاضر» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س  .)20(5صص.104-69 :
ـ نجفی ،محمد؛ قربانی ،منصوره؛ نصرتی هشی ،کمال؛ شاهی ،محمد« .)1393( .روشهای تربیت اخالقی در سیره رضوی.»g
پژوهشهای اخالقی.س  .)1(5صص.127-113 :
ـ نقیپورفر ،ولی الله؛ زاهدی ،عبدالرضا؛ فتحی ،یعقوب« .)1398( .سیره تعلیمی -تربیتی امام رضا(علیه السالم) در مناظره با
اصحاب ادیان و مذاهب» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س .)1(7صص.213-183 :
ـ نوروزی ،مجتبی؛ کاظمی ،ابوالفضل؛ شاهمرادی ،سیده فاطمه« .)1396( .راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تأکید بر
آموزههای قرآن و سیره رضوی» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س .)19(5صص.211-177 :
ـ نوری ،حسین1408( .ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :آل البیت.b
ـ نیک آیین ،محمود؛ بختیار نصرآبادی ،حسنعلی؛ بهرامی ،حمزه علی ،نصرتی هشتی ،کمال ،عباسپور ،نفیسه« .)1394( .آثار تربیتی
امام رضا  gدر تعالی باورهای معنوی مردم ایران» .فصلنامه فرهنگ رضوی .س .)12(3صص.118-97 :
ـ نیكخواه ،محمد؛ نصر اصفهانی ،احمد رضا؛ عزیزی ،حسین« .)1390( .مهارتها و روشهای آموزش و تدریس در تعالیم پیامبر
 nو اهل بیت  .»bمجموعه مقاالت اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران .صص .553-543 :مشهد:
نشر دانشگاه فردوسی.
ـ هاشمی اردکانی ،سیدحسن؛ میرشاه جعفری ،سیدابراهیم« .)1387( .روش مناظره علمی در سیره تربیتی امامان معصومb
(مطالعه موردی :مناظرات علمی امام رضا .»)gتربیت اسالمی .س .)7(3صص.21-7 :
ـ یبلویی ،بهاره؛ مستحفظیان ،مینا؛ مشکاتی ،زهره« .)1395( .رابطه بین مؤلفههای اخالقی با ویژگیهای شخصیتی» .فصلنامه
اخالق در علوم رفتاری .س  .)1(11صص.144-137 :
- Cooper, H., & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H.
Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis
and meta-Analysis (pp. 16-3). US: Russell Sage.
- Moffett, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher, ,)4(37
336-331.
- Prashar A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A
pilot study. Journal of Education for Business, 138-126 ,)3(90.

سال نهم ،شماره  ،33بهار  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

