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é Objective: this study aims to analyze Psycho—social manifestations of virtuous ihsan
(goodness) to ‘others’ in the Fundamental Reform Documents of Education.

Abstract

Paper type:
Research paper

é Method: the research method of the study is qualitative. The study population is the reform

documents of education, such as the theoretical foundations of the Fundamental Reform
Document of Education (2011) and the Fundamental Reform Document of Education (2011).
First, the statements concerning the interaction of human with others were extracted,
categorized, coded and analyzed through the study of the theoretical foundations, and the studied
documents.
é Findings: According to the findings in the Reform Documents of Education, the psychological
manifestations of Iḥsān (goodness) in the positive aspect with the main components (physical
aspect with one sub-component, and psychological aspect with 8 sub-components) were
considered. The components of the different physical aspects were concentrated on improving the
physical health of others, and, in studying the mental aspects, on improving the communicative,
cognitive, social, economic, moral, political, cultural and economic aspects of others. In studying
the negative aspect, the virtuous Iḥsān (goodness) relating to others with one main component in
the psychological field and 5 sub-components in the personality, and moral, social, political and
economic fields in the Fundamental Reform Documents of Education were considered.
é Conclusion: According to the findings of this study, it was necessary for the education system
to take serious steps in order to realize the virtuous positive psychological components, and to
distance itself from the negative components in the fundamental sectors of education.
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واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي
احسانفضیلتمدارانه
به «دیگران» در
اسناد تحولی آموزش و پرورش
فرهاد کریمی

*

چکیده
 éهدف :هدف از این پژوهش ،واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احســان فضیلتمدارانه
به دیگران در اسناد تحولی آموزش و پرورش است.
 éروش :روش پژوهش کیفی است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش،اسناد تحولی آموزش
و پرورش از قبیل ،مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش( )1390و سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش( )1390است.که ابتدا بر اساس مطالعه مبانی نظری ،و اسناد مورد
مطالعه ،گزارههای ناظر بر ارتباط انسان با دیگران استخراج ،دستهبندی ،کدگذاری و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای حاصله از طریق روش دلفی در اختیار صاحبنظران
قرار داده شد که پس از جرح و تعدیل با پیشنهاداصالحاتی مورد تأیید قرار گرفت.

 éیافتهها :بر اسـاس یـافتـههـای حاصـله در اسنـاد تحـولی آمـوزش و پـرورش ،نمـودهای
رواني ـ اجتماعي احس��ان فضیلتمدارانه در بعد ایجابی با مؤلفههای اصلی (بعد جسمی
با یک مؤلفه فرعی و بعد روانی با  8مؤلفه فرعی مورد توجه قرار گرفته اســت) .مؤلفههای
ابعاد مختلف جسمی متمرکز بر تالش جهت ارتقاء سالمت جسمی دیگران و در بعد روانی
متمرکز بر ارتقاء ابعاد ارتباطی ،شناختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی دیگران میباشد .در بعد سلبی نیز احسان فضیلتمدارانه در رابطه با دیگران با
بک مؤلفه اصلی در حوزه روانی و  5مؤلفه فرعی در حوزه شخصیتی ـ اخالقی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در اسناد تحولی مورد توجه قرار گرفته است.
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 éنتیجهگیری :بر اســاس یافتههای حاصله الزم اســت نظام آموزش و پرورش در راستای
عملیاتی کردن مؤلفههای روان شناختی ایجابی فضیلتمدارانه و فاصله گرفتن از مؤلفههای
سلبی در بخشهای اساسی آموزش و پرورش گامهای جدی اتخاذ نماید
واژگان کلیدی :اسناد تحولی آموزش و پرورش ،مبانی نظری سند تحول بنیادین ،سند تحول
بنیادین ،رابطه انسان با دیگران ،احسان فضيلت مدارانه ،بعد رواني ـ اجتماعي ،ایجابی و سلبی.

مقدمه
یکی از اضالع سبک زندگی اســامی چگونگی تنظیم رابطه انسان با دیگران است.
اينكه اجتماعي بودن ويژگي سرشــتي آدميان اســت يا آدمي بنابر نياز مبرم معيشتي،
از ديرباز به زندگي اجتماعي روي آورده ،مورد اختالف انديشــمندان رشــتههاي علوم
اجتماعي و تاريخ اســت ،ولي در هر صــورت ،همواره آدميان در جامعه زندگي كرده اند
و روابط آنان با ديگران بر بنياد اخالق ،دين و قانون شــكل گرفته اســت .برقراری رابطه
بادیگران ماهیتی فطري و تابع نیازهاي طبیعی،انسانی ،درونی ،خود انگیخته و گزینشی،
آمیزه اي از فرد و اجتماع ،عمومی ،فراگیر و در نهایت ماهیتی دینی و توحیدي اســت.
خداوند ،انس��ان را موجودي نیازمند به غیر ،خلق کرده اس��ت .انسان زمانی به اجتماع
میپیوندد در صدد برآوردن نیازهاي خود است .در نظام تربیت اسالمی رابطه با دیگران
تابع نيازهاي فطري و بر اساس «احسان فضیلتمدارانه» تعریف شده است.

در ديـدگـــاه اسـالمـى جامعه و روابط متن ّوع آن ،صحنه آزمون الهى است و انسان

در اين صحنه مى تواند بـا ايجاد روابط صحيح و انسانى با همنوعان خود ،صفات نيكويى
توجه و رضايت حـق تـعـالى اسـت ،در خـود پـرورش داده و صـفـحـه دل
را كه مورد ّ

خـويـــش را از رذايل اخالقى و خصلتهاى ناپسندى كه باعث سخط ذات اقدس اوست،
پااليش دهد .ارتباط اجتماعي موفق با پرورش اس��تعداد تأثيرگذار ي انس��انها ،امكان
مفيد بودن افراد براي خود ،خدا و جامعه را فراهم سازد .امام علی(ع) در مسأله حکمیت
یادآور شــدند که حب و بغض نسبت به دیگران را باید با حق سنجید .بنابر این احسان
فضیلتمدارانه به دیگران بر اســاس محور «خدایی» تعریف میشــود چرا که جامعه که
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

ترکیبی از انسانها است بر اثر پیوند میان افراد ،که مهمترین آن پیوند دینی است ،پدیدار
میش��ود؛ آرمانها و اعتقادات مشترك باعث تن دادن به هنجارهاي جامعه دینی است.

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
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پایه و اساس فعالیتهاي فردي و اجتماعی مسلمانان ،خدامحوري است بدین مفهوم که
سعادت و خیر فردي و اجتماعی درکسب رضایت خداوند است که آن هم منوط به عمل
ب��ه فرمانها و موازین الهی خواهد بود .ازاین رو در احس��ان فضیلتمدارانه ،معيار رابطة
انســان با دیگران را چگونگي مواجهة دیگران با ارزشهاي الهي و انساني تعیین میکند.
معموالً انسانها در برخورد با ارزشهای الهی سهگونهاند :گروهي كه از ارزشهاي الهي و
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انساني برخوردارند ،دفاع از حق ،ايمان و جهاد در راه خدا را برمبناي معرفت و عقالنيت
برگزيدهاند.گروهي كه اينگونه نيستند ولي به جامعة و ارزشهاي الهي ،هجوم نميكنند
و با آن به مقابله بر نميخيزند و موجوديت جامعة را تحديد و تهديد نميكنند .و گروهي
كــه حقّ را انكار ميكنند ،در برابر حق ميايســتند و با آن بــه مقابله برميخيزند ،كه
«دشــمن» تلقي ميشوند .منطق ایجاب میکند که با گروه اول و گروه دوم رابطه برقرار
شود و در برابر گروه سوم باید دفاع و در صورت لزوم مقابله صورت گیرد.
تنها اين مرزبندي است كه نوع احسان فضیلتمدارانه انسان با خلق خدا (دیگران) را
رقم ميزند .نمود احسان فضیلت مندانه با گروه اول همگرايي مطلق و همدلي و همياري
و فراتر از آن ،ايثار و گذشــت و فداكاري ،با گروه دوم همزيستي انساني براساس خدمت
به آنان و نيكي و رابطة انساني ،و با گروه سوم ،مقابله براي دفع شر آنان و دفاع از كيان
ديني و اجتماعي و ملي خواهد بود.البته مقابلة با گروه ســوم،براساس شريعت اسالمي
ولي جامعه و رهبري امت تشخيص ميدهد،
در چارچوب روشها ،تدابير و مصالحي كه ّ

تعيين ميشود.

سیاســتگذاری در آموزش و پرورش در زمینه چگونگی برقراری ارتباط انســان با
دیگران بر اساس اسناد تحولی صورت میگیرد .دو تا از کلیدیترین اسناد تحولی آموزش
و پرورش عبارت است از :سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )1390و مبانی نظری
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( .)1390در نظــام آموزش و پرورش جمهوري
اسالمي ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )1390از اسناد راهبری نظام تعلیم و
تربیت است که به منزله قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت است که در پاسخ به نیازهای
جامعه در راســتای مسائل آموزشــی و اجتماعی و در پرورش انسانهای تراز جمهوری
اســامی در مهرماه  1390تدوین شده اســت (نوید ادهم .)1391 ،سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش دارای هشــت فصل اســت که عبارتند از :فصل اول :کلیات؛ فصل دوم

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400
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بیانیه ارزشها؛ فصل سوم :بیانیه مأموریت؛ فصل چهارم :چشمانداز؛ فصل پنجم :اهداف
کالن؛ فصل ششم :راهبردهای کالن؛ فصل هفتم :هدفهای عملیاتی و راهکارها و فصل
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هشــتم :چارچوب نهادی و نظام اجرایی است .در این ســند،صد و سی و یک راهکار و

هشــت هدف کالن و  15راهبرد کالن چهت سیاســتگذاری آموزشی شش زیر نظام
اصلی آموزش و پرورش از قبیل :رهبری و مدیریت ،ارتقای منابع انســانی ،برنامه درسی
و آموزشــی ،فضا ،تجهیزات و فناوری ،منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی ارائه شده است.
در فصل هشت این سند نحوه ،سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی ،برنامهریزی و نظام اجرایی،
نحوه ترمیم و بهروزرســانی مشخص شده است (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
 .)1390مبانی نظری سند تحول بنیادین نیز از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت
است از :مبانی تربیت ،مبانی تربیت رسمی و عمومی و رهنامه تربیت (رواني ـ اجتماعي
مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .)1390 ،سؤال اساسی این مطالعهاین
اســت که در این اسناد تحولی که مبنای سیاستگذاری آموزشی در ابعاد و ساحتهای
ششگانه تربیت است نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه در رابطه انسانها
با یکدیگر چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟

مبانی نظری احسان فضیلتمدارانه
احس��ان از جمله فضایل اخالقی است که مورد توجه کلیه ادیان به ویژه دین اسالم
بوده اســت .وازه احسان به معنی زیبایی و نیکویی است و احسان به معنی نیکی کردن
اســت (قریشــی:1370 ،ج .)134 :2اعتقاد دیگر این است که وازه حسن و مشتقات آن
وصف آن دسته از امور دینی است که بهدلیل برخورداری از زیبایی عقلی ،عاطفی ،حسی
میتواند با ایجاد احســاس خوشــی ،رضایت ،زیبایی در انسان او را به خود جذب نماید
(راغب اصفهانی1412 ،ق .)237 ،احســان فضیلتمحور ،احسان منطبق با فرمان الهی
اســت که در حوزه ارتباط انســان با دیگران مطرح است .موضوع فضیلت از زمان یونان
همواره مطرح بوده است .افالطون فضیلت را زیبایی میداند که بیشتر به جنیه تجربه و
ادراک شــخصی بستگی دارد .ارسطو فضیلت را اعتدال قوا میداند و خصیصهای تعریف
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

میکند که در اعمال شــخص متجلی است .از نظر فلسفه اسالمی فضیلت بهعنوان یک
فعل در راســتای یک غایت که همان معرفت حق اســت ،در وجود انســان مفهوم پیدا
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میکند .غزالی نیز فضیلت را اعتدال قوا میداند .اعتقاد او بر این است که این فضیلت به
استعداد معرفت انسان به حق تعالی بستگی دارد( ،غزالی) .فارابی فکر را به فعل میافزاید
و معتقد اســت که اخالق از طریق فضایل نظری ،فکری ،اخالقی و صناعات عملی شکل
میگیــرد .به اعتقاد وی فضایل اخالقی به دنبال فیضاند و این مهم بســتگی به فضایل
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فکری دارد .در قرآن احسان با کلمات دیگری از قبیل تقوا ،معروف ،عدل و عبادت همراه
میآیــد و در جاهایی نیز بهجای واژههایی از قبیل عمــل صالح ،بر ،خیر ،فضل و انفاق
(انفاق واحب مثل زکات ،خمس ،کفار گناهان و انفاق مستحب مثل صدقات ،بخششها
و وقفها) به کار برده میشــود (دهقانپور و بخشی .)1393 ،این مسلم است که الزمه
زندگی اجتماعی خوب ،برقراری رابطه با دیگران اســت .امام صادق(ع) میفرماید :تقوای
الهی پیشــه کنید و با یکدیگر برادرانی نیکوکردار و دوستانی در راه خدا باشید (مصادقه
االخوان) .بنابراین موضوع احســان با اخالق پیوندی نا گسســتنی دارد.احسان در حوزه
اخالق کاربردی و انسانشناسی اجتماعی با عنوان اخالق معاشرت تعامل سازنده ،تساهل
و مدارا ،عفو و صفح ،خدمترسانی به همنوع و صلة رحم همراه است.
احسان مبنای رابطه انســان با دیگران ،است .در تفاوت معنی عدل و احسان بعضی
گفتهاند :عدل ،توحید اســت و احســان ،اداء واجبات .عدل به اعتقاد ،و احسان به عمل
اشاره دارد .احسان رابطهای طبیعی است که انسان بر اساس آن خلق شده است ،احسان
رابطهای است که خداوند انسان را بهسوی سبقت در میدان تحریک میکند .اساس این
رابطه بر این امر استوار است که انسان از طرفی با لذات موجودی خیرخواه است و از طرف
دیگر از حیث خلقت اولیه پاک میباشد و در تعامل و ارتباط با دیگران قرار دارد و چون
اختالفی بین آنها بروزکند در این حالت دشمن اصلی همان شیطان است( .طباطبايي،
 ،1382ج .)4:20احسان و نیکوکاری میتواند در افكار ،گفتار ،اخالق (رفتار) بروز و ظهور
پیدا کند .این مفهوم آنقدر وســعت داردکه چنان چه سر لوحه زندگی قرار گیرد عامل
حیات طیبه و زمینه رشد وكمال قرار میگیرد .خداوند میفرماید پاسخ نیکوییها را باید
نیکوتر و بهتر داد (نســا )86 ،و در جایی دیگر میفرماید در انجام کار نیکو و خیر با هم
مسابقه دهید و از همدیگر پیشی گیرید (مائده.)48 ،
برای این که احس��ان به دیگران شکل فضیلتمحور و خیرخواهانه پیدا کند باید از
دو ویژگی اساســی برخوردار باشد که عبارت است از :حسن فعلی و حسن فاعلی .حسن
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فعلی یعنی  :کار ،یک کار خوب وپسندیده و مورد تأئید دین الهی باشد .به عبارتی حسن
فعلی عمل مثبت انجام دادن بر طبق وحی و رســالت عملی است .حسن فعلى به منزله
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تن است .درحالیکه حسن فاعلی در کلمه اخالص خالصه میشود اخالص ،خالص کردن
نیت از هر چیزي است که رنگ و بوي غیرخدایی دارد و این مهمترین عاملی است که در
همة مراحل کار ،از نیت و قصد تا پایان آن باید در نظر گرفته شود .حسن فاعلى بهمنزله
روح و حیات است (تمیمی آمدی ،1366 ،ج .)525 :2خداوند تنها کاری را از انسان قبول
میکند که دو شــرط باال را داشــته باشد نه هر کاری و نه از هرکسی .این شرطیت یک
شرطیت قرار دادى نیست ،یک شرطیت ذاتى و تکوینى است مانند شرطیت هر راه معین
براى مقصد معین .از اینرو کارهاي اختیاري که از انسـ�ان صادر میشود داراي دو جزء
اس��ت :ظاهر عمل و نمود خارجی آن؛ پشتوانه معنوي فعل است .از اینرو کاري نیکو و
مقبول اس��ت که هم از جهت ظاهر و باطن و هم از جهت نیت مقبول و نیکو ودر جهت
جلب رضاي خداوند باش .احسان فضیلتمدارانه به دیگران مستحبی است که هزار واجب
در آن قرار دارد .نعمتهایی که خداوند به ما عطا فرمودند گوناگون است و باید در برابر
آنها شکرگزار بود .الزم است در مقابل هر نعمتی ،شکر متناسب با آن را انجام داد و وظیفه
شکرگذاری خود را با خدمت به دیگران ،تعریف نمود .نکته مهم و کلیدی در احسان این
است که احسان به دیگران س��بب افزایش نعمت میشود .اهمیت احسان بهعنوان یک
فضیلت اخالقی در این است که برای رفاه و بهزیستی انسانها (دیگران) ارزش قائل است
و خواهان محیطی برای دیگران است که همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر داشته باشند.
مهم ترین و بارزترین مصداق احســان فضیلتمدارانه در حوزه ارتباط فرد با دیگران،
احســان و نیکی به پدر و مادر میباشــد که چندین بار در آیات قرآنی ذکر شــده است
(بقره 83 /؛ نســاء 36 /؛ انعام .)151،ظهور این احســان در رفتارهایی چون روا نداشتن

کمترین اهانت به پدر و مادر ،گفتار نرم و نیکو و ســنجیده ،نهایت فروتنی از ســر مهر و
شــفقت و نه از ســر ناچاري ،طلب آمرزش و رحمت الهی و کمک مالی به آنان تحقق
مییابد (اسراء .)2،24/عالوه بر اين خوشرفتاري ،احترام و تكريم ،تأمين نيازهاي مادي
و معنــوي ،مراقبت دائمي .دعا ،انجــام اعمال نيك به نيابت از آنان چه در زمان حيات و
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چه پس از مرگ از مصاديق احسان به پدر و مادر است .نوع دوستي بهعنوان يك عاطفه
اجتماعي از دیگر مصادیق احسان است و باعث مي شود انسان با ديگران پيوند صميمانه
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برقرار كند و رفتاري داوطلبانه در جهت منابع ديگري مانند كمك ،همكاري و دلجويي
انجام دهد (تميمي آمدي ،1366 ،ج.)271 :2
از دیگر مصادیق احســان فضیلتمدارانه «حسن ظن» است .مسلمانان ضمن اینکه
مدنظر قرار میدهند ،اما باید نسبت به دیگران
باید ریسک رفتارهاي مختلف دیگران را ّ
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حسنظن داشته باشند .در آیه  61سوره توبه از ایمان به خدا و اعتماد به مؤمنان بهعنوان
دو ویژگی پیامبر اکرم(ص) نام برده شــده اســت .از آنجایی که یکی از عواملی که باعث
آرامش انسان میگردد ،احساس ایمنی است و این امر با حسن ظن (خوشگمانی) تأمین
میگردد.
از دیگر مصادیق احســان فضیلتمدارانه از دیگر مصادیق احسان «خوش خلقی»،
بهعنــوان یکی از فضایل اخالقی اســت کــه در روابط اجتماعی فوقالعاده مؤثر اســت
(مکارمشــیرازی ،1375 ،ج .)3:135حضرت علي(ع) ميفرمايد« :چون برادرت از تو جدا
گردد ،تو پيوند دوستي را برقرار كن ،اگر روي برگرداند تو با او مهرباني كن ،و چون بخل
ورزد ،تو بخشنده باش ،هنگامي كه دوري ميگزيند تو نزديك شو ،چون سخت ميگيرد
تو آسانگير ،و به هنگام گناهش عذر او بپذير؛ چنانكه گويا بنده او میباشي ،و او صاحب
تو .مبادا دستورات فوق را با غير دوستانت بهكارگيري» (نهجالبالغه ،نامه .)۳۱
از دیگر نمودهای احسان فضیلتمدار نسبت به دیگران «تعامل سازنده» است .اسالم
با تكيه بر ارزشهايي مانند برابري ،همزيســتي مسالمتآميز ،ترك تعصب قومي زمينه
تعامل ســازنده را فراهم ساخته اســت .همچنین تحریم بدگویی ،غیبت ،تهمت و سایر
رذایل اخالقی در جامعه اســامی موجب افزایش صمیمیت در میان افراد شده و سطح
باالیی از اعتماد را ایجاد میکند .الزمه برقراری تعامل سازنده انسان با دیگران «اعتماد»
اســت .اعتماد را میتوان پیمان دو جانبه با دیگران در جهت کسب مقصد توصیف کرد.
در منابع اســامی اصطالحاتی همانند اعتماد ،ثقه ،اطمینان ،تو ّکل و مشــت ّقات آنها با
تفاوتی در مفهوم اعتماد بهکار رفته است .در نظام اجتماعي اعتماد داراي سطوحي است
كه عبارت اســت از« :اعتماد ســطحی یک جانبه ،اعتماد سطحی متقابل ،اعتماد عمیق
یکجانبه ،اعتماد عمیق یکجانبه و اعتماد عمیق متقابل و نهایتاً اعتماد اجتماعی» است
(اسكندري و موسوي.)1391 ،
دیگر نمودهای احسان فضیلتمدارانه « همياري و تعاون اجتماعي» است که مبتني
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بر اشتراك تمام انسانها در كرامت ذاتي و در مرحله باالتر ،برادري ايماني و ديني است.
پياميراكرم(ص) فرمود « :از ما نيست كسي كه بزرگتر را گرامي ندارد و به كوچكتر مهر
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نورزد» (پاينده ،1382 ،حديث .)454 :2416 :رازداری و وفای به عهد نسبت به دیگران از
مصادیق احسان فضیلتمدار در نظام اجتماعی است (پاينده ،1382 ،حديث .)180949:
امــام علی(ع) میفرماید« :به عهد خویش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتى امانتدار
باش و جان خود را سپر پیمان خود گردان؛ زیرا هیچیک از واجبات الهى همانند وفاى به
عهد نیست» (نهجالبالغه ،نامه .)53
«تساهل و مدارا» دیگر نمودهای احسان فضیلتمدار هستند .پیوند دو لغت تساهل
و تســامح و مدارا در خصیصه انســانی بودن به این معنا است که انسانها متفاوت خلق
شــدهاند و اندیشــهها ،افکار ،عقاید و حتی برداشتهای مختلف دارند .بنابر این حکمت
اقتضا میکند که این تکثر بینشها به رســمیت شناخته شوند و عالئق و سالیق مردم
محترم شــمرده شــود .الزمه تحقق چنین امری ،آسانگیری و سعه صدر ،تحمل عقاید
مخالف و همزیســتی مسالمتآمیز در راستای تحقق و گسترش انسانیت ،آزادی ،عدالت
اجتماعی ،مدنیت و سیالیت روابط بشری است (کلینی 1388 ،ج .)256 :2مدارا به معني
رعايت كردن صلح ،آشــتي نمودن و ماليمت ،آرامي ،آهســتگي ،نرمي ،رفق ،مماشات،
تســامح ،بردباري ،تحمل ،خضوع و فروتني و سازگاري نشان دادن است .مدارا در روش
برخورد با دیگری مطرح اســت نه در هدف و اعتقاد .مدارا بهعنوان يك فضيلت اخالقي
ذو مراتب اســت .عاليترين مرتبه مدارا رفتار ماليم و نرمي اســت كه با پشتوانه عقلي
در عالــم «عيــن» و «حس» ظهور كرده و فعليت يافته اســت و پيامد اتصاف به چنين
صفتي اين اســت كه شــخص مداراگر افزون بر مدارا با نفس خود با ســاير موجودات و
آفريــدگان نيز مدارا مي كند .چنين مدارايي فراتر از تحمل كردن گفتار و رفتار ديگران
مدنظر
و انعطاف ورزيدن و ديگرپذيري اســت (طباطبايــي ،1392 ،ج .)143 :7مداراي ّ
شريعت مدارايي است كه بر پايه خرد استوار باشد ،در جهت حفظ نفس باشد نه درجهت
حظ نفس .اتصاف به چنين ويژگي موجب تعالي نفس مي گردد و از بهرهمندي نفساني
پيراسته است (كليني،1388 ،ج.)223 : 2
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«عفو و بخشش» دیگر نمودهای احسان فضیلتمدار هستند .عفو در قرآن به معانی
متعددی به کار رفته است که عبارتند از  :عفو به معنای بخشش گناه است (قرشی.)1371 ،

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
 فرهاد کریمی

123-146

عفو بهمعنی بخشش و گذشت :قرآن در سى وچهار موضع در مورد بخشش و گذشت
در قالب کلمات عفو و صفح سخن گفته است که تعدادى در مورد عفو الهى از گناه بندگان
و تعدادى دربارة عفو بندگان نسبت به یکدیگر است .براساس آیات قرآن ،بخشش دیگران
از ویژگیهای مؤمنان متقی است (آل عمران .)134 ،بخشش در روابط بین فردی آدمیان
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نقش مهمی را ایفا میکند .بیشترین سفارش اهل بیت(ع) در سبک زندگی ،چشمپوشی
افراد از لغزشها ،کج خلقیها و اشــتباهات یکدیگر اســت .امام علی(ع) گذشت زینت
فضائل اخالقی اســت(تمیمی آمدی ،1366 ،ج .)140 :1عفو به معنی کثرت در اموال و
اوالد (مباركه .)95 ،عالوه بر این ،عفو به معنای حد وســط و افزون بر نیاز (بقره)219 ،
عفو از صفات خداوند متعال نیز به کار رفته است (مجلسی ،1392 ،ج .)266 :64
«صفح» دیگر نمودهای احســان فضیلتمدار هستند .صفح بهمعني پهلو و جانب و
روي هر چيز اســت (فراهيدي .)122 ،1409 ،امام رضا(ع) ميفرمايد :صفح ،عفو بدون
عتاب اســت (صدوق ،1382،ج .)294 :1خدایی که فرمان به صفح به پیامبرش میدهد
خود کریمالصفح است و الگویی است برای پیامبران و انسانهای مؤمن ،تا به عفو و صفح
شایسته ،باعث رشد و اصالح خود و جامعه شوند .عفو و صفح به دو دسته تقسیم میشوند
کــه عبارتند از عفو و صفــح ممدوح (عفو در هنگام قدرت ،عفــو هنگام اجرای قصاص
(مکارمشیرازی ،1375 ،ج .)424 :3و عفو و صفح مذموم است.
«خدمترسانی» از دیگر نمودهای احسان فضیلتمدار هستند .خدمترسانی به نوعی
احسان به همنوع است .در کمک رساندن به دیگران ،خویشاوندان (بهخصوص آنان كه در
طبقات ارث نزديك ترند) نسبت به ديگران سزاوارترند ،سپس يتيمان و آنگاه مسكينان.
آنچنانكــه قرآن در جای ديگــري ،جواز عبور از گردونههاي دشــوار قيامت را آزادي
بردگان ،اطعام گرسنگان و رسيدگي به يتيمان و مسكينان برميشمارد (صدوق،1382 ،
ج .)2:559احسان به همنوعان در مسائل مالي خالصه نمي شود .بلكه هر گونه كمكهاي
فكري ،معنوي ،عاطفي و علمي را هم در بر ميگيرد (کليني ،1388 ،ج .)2:145نکته مهم
در خدمترسانی به دیگران عجله و شتاب در خدمترسانی به دیگران است .عمدهترین
مصادیق خدمترسانی عبارت است از  :سودرسانی (میزانالحکمه ،ج )538 :2و گرهگشایی
(مجلسی ،1392 ،ج.)282 :71
« صلة رحم» از دیگر نمودهای احسان فضیلتمدار هستند .یکیدیگر از مؤلفه احسان
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به دیگران صلة رحم اســت که تمرکز آن بر خویشاوندان میباشد .صلة رحم میتواند در
هر نوع کمک روانی ،عاطفی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،معنوی و دینی نمود
داشته باشد .پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان بهویژه پدر و مادر و تقرب به خدای سبحان
پس از ایمان به خدا با فضیلت ترین اعمال دینی است (انعام .)151 ،صلة رحم دارای ابعاد
عاطفی (افزایش مهررزی ،تأمین سالمت روانی ،انس و الفت (مجلسی ،1392 ،ج،)154 :77
اجتماعی (تسهیل فرایند جامعهپذیری،جلب حمایت خویشاوندان (نهجالبالغه ،نامه ،)31
دینی (تقویت دین ،برخورداری از رحمت الهی است (کلینی ،1388 ،ج.)150 :2

پیشینه پژوهش

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

پژوهشهای اخالقی را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
«مباحث فرا اخالقی» :این حوزه از پژوهش به حوزههای فلســفی از مفاهیم و احکام
اخالقی میپردازد و به درستی و نادرستی آنها کاری ندارد.
«حوزه اخالق هنجاری» :این حوزه به دنبال شناسایی و تبیین اساسی نرین مبانی و
معیارهای درست و نادرست احکام اخالقی است.
«اخالق کاربردی» :به مســائل و اموری میپــردازد که کانون معضالت عملی اخالق
است .اصول و قواعدی نظیر عدالت ورزیدن به دیگران ،احترام گذاشتن به دیگران ...است.
اخالق کاربردی عمدتاً بر مسائل اخالقی متمرکز است و به دنبال دریافت قواعد خاصتر
از قواعد عام اخالقی اســت تا بتواند در حوزه زندگی انســان کاربرد داشته باشد .این نوع
اخالق در ساماندهی رفتار انسان ،جهت رسیدن به حیات مطلوب اجتماعی دارای نقش
کلیدی اس��ت .مرور پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،حاکی از این است که کریمی
و فیاض ( ،)1389عزتي و همكاران ( ،)1398گودرزي و همكاران ()1398و رشيد زاده و
همكاران ( )1397در مطالعات خود پیرامون اصول ومهارتهای ارتباطی ،مسئوليتپذيري
بر مبنای آموزههاي اســامي که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شد دریافتند که اصل
اب��راز محبت ،احترام به دیگران ،مراقبت از زبان ،اصل خیرخواهی ،صداقت ،مدارا ،تواضع،
اعتدال ،حمایت و آبروی دیگران ،حفظ اسرار ،وفای به عهد و پرهیز از عیبجویی از اصولی
است که در سنت و سیره معصومان در برخورد با دیگران مورد توجه قرار گرفته است .مک
کی و همکاران ( )2007یادآور شدند که مهارتهای اجتماعی ،جسارتمندی ،مهارتهای
گوش دادن و مذاکره را مهمترین مهارتهای اجتماعی در برقراری ارتباط با دیگران مطرح
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نمودند و یادآور شــدند که افراد با این مهارتها کمتر دچار تعارض میشــوند و پاداش
بیش��تری دریافت میکنند .البته یادآور شدند که این مهارتها همه مهارتهایی هستند
که به آموزش نیازمندند .ســبحانینژاد و نجفی ( )1393در بررسی ابعاد مسئولیتپذیری
در سبک زندگی اسالمی دریافتند که هنئدسه معرفتی مسئولیتپذیری در ابعاد اعتقادی،
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فردی ،اجتماعی و زیست محیطی قابل تبیین است و حیات طیبه را برای آدمی در مراتب
گسترده آن پدید میآورند .علمالهدی و شریفی ( )1394در مطالعه خود پیرامون ارتباطات
انسانی در فرهنگ رضوی که با استفاده از روش تحلیلی ـتوصیفی انجام شد دریافت که
امام رضا(ع) با بهرهگیری از انواع روشهای ارتباطی با مردم فرهنگهای گوناگون ارتباط
داش��ته است .ایشان درســطوح فردی و جمعی آن هم در دو حوزه شفاهی در دو حوزه
کالم��ی (زبان تمثیل) و غیرکالمی (زبان عالمت ،زبان عمل ،زبان رمزدار) و ارتباط کتبی
بوده اس��ت .نکته حائز اهمیت در سیره ارتباطی امام رضا(ع) این بوده است که ارتباطات
ایشان به خاطر رفع نیازهای درونی و اجتماعی نبوده است بلکه هدف امام استفاده از این
روشها هدایت مردم بوده اس��ت .از اینرو سیره عملی و مردم داری امام رضا(ع) میتواند
الگوی مناســبی برای مســئوالن و مدیران اجرایی برای ارتباط مؤثر با مردم باشد.گرجی
و همکاران ( )1394در مطالعه خود که پیرامون بررســی و تحلیل ارتباطهای چهار گانه
بشری در ترجمه رساله قشیریه انجام داد دریافت که مروت با خلق ،دوری از مردم نابکار،
کمک و تحمل بار دیگران ،ارتباط با فقیر و غنی ،ایثار و دوســتی از جمله مواردی اســت
که در ترجمه رسالة قشیریه پیرامون ارتباط انسان با دیگران مطرح شده است .اسمعیلی
( )1394در مطالعهای که پیرامون بررس��ی روابط چهارگانه انسانی (ارتباط با خدا ،خود،
هســتی و دیگران) از نگاه جوادیآملی دریافت که در دیدگاه آیتاهلل جوادیآملی انسان
موجود اجتماعی است و زندگی اجتماعی منشاء حقوق و تکالیف معینی است که انسان
در زندگی اجتماعی با توجه به کرامت و مســئولیت خویــش باید آنها را رعایت کند تا
زمینهساز تحقق عدالت اجتماعی باش��د .از اینرو معاشرت با مردم ،معامله انسان با دنیا
و زندگی دنیوی از ش��الودههای بندگی است.وی گذشت و بخشندگی ،تواضع و فروتنی،
سخا و کرم ،بزرگواری ،رحمت و رفق ،مهربانی ،نصیحت ،پند و خیرخواهی ،قسط و انصاف
و عدلمحوری را ارکان معاش��رت و راضی بودن به کمترین امکانات ،طلب نمردم مفقود،
عدمم عالقه به مال زیاد ،زهد ،معرفت به آفات ،بر انداختن شهوات دنیوی همراه با ترک
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اجتماعی انجام دادند دریافتند که اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز
مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است .اعتماد مشارکت را در زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را سرعت بخشیده و تمایل افراد را به همکاری با
گروههای مختلف جامعه و با همدیگر تقویت میگند .این محققان عناصر اصلی اعتماد را
صداقت ،صراحت ،اطمینان ،تمایالت همکاریجویانه ،سهیمکردن و اعتماد نهادی معرفی
نمودهاند .در نظر این محققان و بســیاری از اندیشــمندان اجتماعــی اعتماد به تعاون و
همکاری منجر میشود .عالوه بر این اعتماد از سطح خرد (خانواده) تا سطح کالن (نظام
اجتماعی) تس��هیلگر روابط انسانی و پیش شرط همکاری اجتماعی است .اعتماد دارای
سطوح است که عبارتند از :اعتماد بنیادین که در سطح فردی و روانشناسی قابل مطالعه
است ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد به نظام یا سیستم یا اعتماد نهادی
اس��ت که به زعم جامعه شناسان این اعتماد میتواند به نظم ،دموکراسی ،علم و ....تعلق
پیدا کند .صفر پور ،فیضی و همکاران ( )1397رعایت حقوق دیگران ،معاشــرت ،حمایت
از محرومان ،ایثار و فدا کاری ،امانتداری ،تقوا و مسئولیتپذیری را از ارزشهایی هستند
که در ارتباط با دیگران باید مد نظر قرار گیرد .نجفی و همکاران ( )1393هم دردی با هم
نوعان ،از خود گذشتگی ئ فداکاری ،اعتدال ،صداقت و بردباری را از جمله خصوصیتهایی
دانستند که باید در ارتباط با دبگران باید مورد توجه قرار داد.کلمن ( )1990اعتماد را در
دو سطح خرد و کالن مورد بررسی قرار داده است .وی در سطح کالن از نظامهای اعتماد
یعنی نظام اعتماد متقابل ،نظام اعتماد واسطه ای و نظامی که در آن شخص ثالث مطرح
است صحبت میکند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع جهت گیری بنیادی اســت که ما را بهســمت دیدگاهی نو در
زمینه احسان فضیلتمدار را هدایت میکند .پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

از تحلیل محتوای کیفی ـ استقرایی استفاده شد (الو ،کینگاس .)2008 ،1در این مطالعه،
1. Elo, & Kyngas
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تحلیل محتوای اسناد با توحه به رویکرد گال و همکاران ( )1994صورت گرفت .جامعه
تحلیلی در این مطالعه اســناد تحولی آموزش و پرورش یعنی مبانی نظری ســند تحول
بنیادین آمــوزش و پرورش ( )1390با تأكيد بر مباني تربيت عمومي و رهنامه تربيت و
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )1390میباشــد .با توجه به هدف پژوهش در
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بخش مبانی نظری سند تحول بنیادین آموز ش و پرورش( )1390نمونهگیری انجام شد و
بخشهایی که با اهداف پژوهش همخوانی داشت با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند،
نمونهگیری و بهطور عمیق مورد مطالعه قرار گرفت .اما در رابطه با ســند تحول بنیادین
آموزش و پرورش نمونهگیری صورت نگرفت و کل ســند بهطور عمیق مورد مطالعه قرار
گرفت .الزم به ذکر است در این روش نمونههایی انتخاب شد که از نظر مسأله و اهداف
پژوهش اطالعات بیشتری را در دسترس در اختیار قرار دهند (ینی و همکاران،2012 ،
بــه نقل از مؤمنی و همکاران .)1392 ،با توجه به اهمیت و حساســیت و اعتبار دادهها،
گزارههای استخراجی توسط گروه کانونی بهطور جمعی طی بازههای زمانی مختلف مورد
بازبینــی قرار گرفت که برخی از گزار هها حذف ،اصالح یا اضافه شــد .پس از آن روش
مقولهبندی مناســب انتخاب و سعی شد هر مقوله نماینده یک متغیر باشد که با اهداف
پژوهش ارتباط داشته باشد .سپس هر کدام از گزارههای جمعآوری شده برای قرار گرفتن
در هر یک از مقولهها نشــانهگذاری شــدند و مقولهبندی با روش کدگذاری باز ،محوری
انجام شــد .در کدگذاری باز تمام دادهها بدون هیچ اولویتی تحلیل و دستهبندی شدند

و در ادامه مقوالتی که بتوان سایر مقوالت از درون آنها استخراج نمود انتخاب و نهایتاً

دادهها پردازش و مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند .جهت تعیین اعتبار یافتهها از قضاوت
متخصصان و خبرگان اســتفاده شد.استفاده از قضاوت متخصصان جهت «شناسایی» و
«غربالگري شــاخصها استفاده میشــود( .وودنبرگ .)1991 ،الزم به ذكر است كه در
مرحله اول از  22متخصصاني كه براي مطالعه انتخاب شده بودند  12نفر به درخواست ما
پاسخ دادند و در مرحله دوم از 12نفر فقط  8نفر به اظهار نظر پرداختند .مالك محاسبه
روايي محتوايي آيتمها نظرات  8نفر متخصص است که اصالحاتی پیشنهاد و پس از انجام
اصالحات مقولهبندیها مورد توافق متخصصان قرار گرفت .در این مطالعه جهت محاسبه
پایایی یافتهها از روش اسکات برای رسیدن بهضریب توافق استفاده شد .بر اساس فرمول
اسکات ،ضریب توافق بین صاحبنظران  79/89میباشد که ضریب توافق باالیی است
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یافتهها
با توجه به اهداف پژوهش ،گزارههای استخراج شده از اسناد تحولی آموزش و پرورش
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پیرامون رابطه انسان با دیگران در حداول زیر گزارش شده است.
گزارههای مستخرج از مبانی نظری تربیت ( )1390ناظر بر ارتباط انسان با دیگران

یکی از بخشهای مورد مطالعه در این پژوهش ،اســتخراج گزارههای ناظر بر ارتباط
انسان با دیگران ا از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است .گزارههای
مستخرج از این سند در جدول  1آمده است
جدول .1گزارههای مستخرج از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()1390
ناظر بر ارتباط انسان با دیگران
سند

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

گزارههای مستخرج از سند

ابعاد استخراج شده
در رابطه با دیگران

 éحیات جمعی یکی از حیاتهای زندگی انسان است.

بعد اجتماعی

 éحیات حمعی مولود زندگی اجتماعی است و به صورت هویت جمعی
بروز میکند.

بعد اجتماعی

 éبین فرد و جامعه رابطه حقیقی برقرار است نه رابطه قرار دادی

بعد اجتماعی

 éموقعیت به ما گوشزد میکند که انسان با محیط تعامل برقرار کند.اما
انسان مجاز نیست برای تغییر محیط دوباره خود را به محیط واگذار
کند.

بعد اجتماعی

 éموقعیت اجتماعی در نگرش اسالمی بهمعنای وحدت در کثرت،
مبانی نظری تربیت
تشخص در محیط و فردیت در جماعت است.
رسمی و عمومی

بعد اجتماعی

 éنمیتوان از تأثیر محیط بر اهمال فرد چشمپوشی کرد.

بعد اجتماعی

 éنمیتوان تأثیر محیط را بیش از اندازه جلوه کرد.

بعد اجتماعی

 éنهادها ،ساختارها و فرایندهای اجتماعی در نحوه عمل افراد در
موقعیتهای زندگی تأثیر گذار است.

بعد اجتماعی

 éخانواده یکی از بنیادیترین نهادهای اجتماعی است

بعد اجتماعی

 éپیرامون نقش والدین در تربیت فرزندان در احادیث و روایات اجماع
وجود دارد.

بعد اجتماعی
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 فرهاد کریمی

جدول ( .1ادامه)
سند

ساحت تربیت
اعتقادی ،عبادی
و اخالقی

گزارههای مستخرج از سند

ابعاد استخراج شده
در رابطه با دیگران

 éتالش مداوم جهت ارتقاي ابعاد معنويِ وجودي ديگران از طريق
برقراري ارتباط با خداوند عبادت ،تقيد به احكام ديني ودعوت سايرين
به دينداری و اخالق مداری؛

بعد اجتماعی

 éديگرشناسی براي پاسخ گويي مسئوالنه به نيازها ،محدوديتها و
پيشرفت ظرفيتهاي وجودي ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

بعد اجتماعی

 éدرك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

بعد اجتماعی

 éتالش پيوسته براي اصالح ديگران براساس نظام معياراسالمی ازطريق
تقويت اراده و خويشتن داري ،حفظ كرامت وعزت نفس

بعد اخالقی

 éتقدم فضل بر عدل (تقدم رحمت بر غضب) نسبت به دیگران

بعد عاطفی

 éارتباط مناسب بادیگران (اعضا خانواده ،خویشاوندان ،دوستان،
همسایگان و همکاران)

بعد ارتباطی

 éآموزش مهارتهای ارتباطی (بردباری ،وفاق ،همدلی ،درک و فهم
اجتماعی ،مسالمت جویی) به دیگران

بعد ارتباطی

 éکسب صفات و توانمندیها و مهارتهای الزم برای زندگی خانوادگی

بعد اجتماعی

 éتوسعة آزادي و مرتبة وجودي ديگران در پرتو درك واصالح موقعيت
اجتماعي آنان

بعد اجتماعی
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ساحت تربیت
ی ـ سیاسی  éبرقراري رابطة سازنده ومناسب با دیگران بر اساس نظام معيار اسالمی
اجتماع 

بعد ارتباطی

 éاحسان ،مهر ورزي ،انصاف ،خيرخواهي ،بردباري ،وفاق ،همدلي و
مسالمت جويي؛نسبت به دیگران

بعد اخالقی

 éرعايت اصول حق طلبي ،حفظ کرامت وعزت ،ظلم ستيزي ،عدالت
خواهي ،کسب و حفظ استقالل همهجانبه ،مراعات حقوق و آزاديهاي
مشروع ديگران،

بعد سیاسی

 éتأکيد بر مدارا و تحمل عقايد مخالف و خردهفرهنگها در سطح ملی
و جهانی

بعد اجتماعی

 éتأکيد بر پرورش منش آزادگی در هويت متربيان

بعد سیاسی

 éتالش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت جسمي و رواني
ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

بعد حسمی

 éتوجه به ايجاد روحية تعهد و مسئوليتپذيري نسبت به آفريدههای
خداوند ،اعم از انسانها و طبيعت

بعد اجتماعی

ساحت تربیت
ی ـ بدنی
زیست 

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول ( .1ادامه)
سند
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گزارههای مستخرج از سند

ساحت تربیت
زیباییشناختی
و هنری

 éقدردانی از آثار و ارزشهای هنری
 éدرونيسازي ارزشهاي اصيل ديني واخالقي درزمينة اقتصادي مانند
انصاف و عدالت ،تعاون ،وفای به عهد ،پرهيز از اسراف و تبذير

ساحت تربیت
ای
ه
اقتصادی و حرف
 éالتزام به ارزشهاي اخالقي و رعايت حق ،عدالت و انصاف درروابط
اقتصادي با ديگران براساس نظام معيار اسالمی
ساحت علمی
و فناوری
رویکرد

 éاستفاده از شایستگیهای کسب شده براي اصالح و بهبود موقعيت
ديگران

ابعاد استخراج شده
در رابطه با دیگران

بعد اجتماعی

بعد اخالقی  -اقتصادی
بعد اخالقی  -اقتصادی

بعد اجتماعی

جدول .2گزارههای مستخرج از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()1390
ناظر بر ارتباط انسان با دیگران
گزارههای مستخرج از سند

سند

 éتوحید اساس ارتباط انسان با دیگران است
 éبصیرت و تعالی در دیگران در زمینههای گوناگون اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی

بیانیه
ارزشها

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

مفاهیم استخراج
شده در رابطه با
دیگران
بعد اجتماعی
بعد
اجتماعیـ سیاسیـ اخالقی

 éتوجه به منافع اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی

بعد اجتماعی

éمسئولیتپذیری همهجانبه

بعد اجتماعی

 éتقويت روابط حق محور،عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسانها در سراسر جهان

بعد اجتماعی -عاطفی

 éایثار و فداکاری

بعد اجتماعی ـ اخالقی

 éارتباط مهرورزانه با همه انسانها در سراسر جهان

بعد عاطفی

 éتوجه به مصالح اجتماعی در چار چوب منافع ملی

بعد اجتماعی

 éتعامل نفادانه با سایر فرهنگها بر اساس نظام معیار

بعد اجتماعی

 éمسئولیتپذیری همهجانبه ،مشارکت اجتماعی

بعد اجتماعی

 éکسب فضایل اجتماعی از قبیل ظلمستیزی،عدالت ،صداقت ،ایثار و فدا کاری

بعد
اجتماعیـ سیاسیـ اخالقی

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
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 فرهاد کریمی

جدول ( .3ادامه)
سند

گزارههای مستخرج از سند

مفاهیم استخراج
شده در رابطه با
دیگران

بیانیه
مأموریت

 éمأموریت اموزش و پرورش دستیابی دانشآموزان به مراتبی از حیات طیبه در
بعد اجتماعی

بعد اجتماعی

 éچشمانداز آموزش و پرورش تعامل سازنده و مؤثر با نظامهای تعلیم و تربیتی در
سطح جهان است

بعد اجتماعی

چشمانداز

 éپرورش روحيه همدلي ،احترام ،اعتماد

بعد اجتماعی ـ اخالقی

 éاستکبارستیزی در چارچوب نظام معیار

بعد سیاسی

 éظلمستیزی در چارچوب نظام معيار

بعد سیاسی

 éدفاع از محرومان و مستضعفان در چارچوب نظام معیار

بعد سیاسی

 éنقش آفرین در زندگی خانوادگی و اجتماعی دانشآموزان بر اساس نظام معیار
اسالمی

اهداف
کالن

راهکارهای
کالن

بعد اجتماعی ـ ارتباطی

 éتأمینکننده نیازهای اجتماعی و محیط مهرورزو برخوردار از هویت جمعی

بعد اجتماعی

 éرعایت حقوق دیگران

بعد اجتماعی

 éتربیت انسان مسئول در برابر دیگران ،مهرورز ،ایثار گر ،جمع گرا ،صلح جو
 éتحقق جامعه عدل مهدوی (عج) با تأکید بر حقوق و مسئولیتهای اجتماعی
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بعد اجتماعی -اخالقی
بعد اجتماعی

 éتقويت جهادگري ،ايثارگري

بعد اجتماعی -اخالقی

 éخدمت به محرومین

بعد اجتماعی -سیاسی

 éانجام فعالیتهای خیرخواهانه

بعد اخالقی

 éانجام فعالیتهای نیکوکاری

بعد اخالقی

 éپرورش روحيه اخوت

بعد اجتماعی

 éپرورش روحيه تعاون

بعد اجتماعی

 éمشارکت در فعالیت اقتصادی با رعایت وجدان ،عدالت و انصاف در روابط با دیگران

بعد اخالقی  -اقتصادی

 éتدوین برنامه عملیاتی برای ترویج مسئولیتپذیری و نظم در تمام دورههای
تحصیلی

بعد اجتماعی

 éانجام فعالیتهای خیرخواهانه

بعد اخالقی

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول ( .2ادامه)
سند
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گزارههای مستخرج از سند

مفاهیم استخراج
شده در رابطه با
دیگران

 éانجام فعالیتهای نیکوکاری

بعد اخالقی

 éپرورش روحيه اخوت

بعد اجتماعی

 éپرورش روحيه تعاون

بعد اجتماعی

 éمشارکت در فعالیت اقتصادی با رعایت وجدان ،عدالت و انصاف در روابط با دیگران
 éتدوین برنامه عملیاتی برای ترویج مسئولیتپذیری و نظم در تمام دورههای
راهکارهای
تحصیلی
کالن
 éتقویت باور و روحیه مسئولیتپذیری دانشآموزان برای تحقق تمدن نوین اسالمی
(ادامه)
در راستای جامعه عدل مهدوی

بعد اخالقی  -اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد اجتماعی

 éمشارکت فعال آموزش و پرورش در حرکتهای خیر خواهانه مردمی از طریق
برگزاری اردوها

بعد اجتماعی

 éایجاد تسهیالت قانونی و سازو کارهای تشویقی و انگیزشی برای بسط فرهنگ نیکو
کاری و تعاون ،مشارکت پذیری ،مشارکت جویی

بعد اجتماعی -اخالقی

 éتقویت روحیه اخوت و تعاون

بعد اجتماعی

مرحله دوم :تجمیع کدها ـ استخراج شبکه مفهومی

با توجه به زیر مفاهیم شناسایی شده استخراجی از گزارهها و ادغام موارد مشابه ،که
در جدول شــماره ...منعکس شد با دســتهبندی دوباره مفاهیم و مقولههای کالن شکل
گرفت که در ادامه در جدول 3و  4مشاهده میشود.

ابعاد احسان فضیلتمدارانه انسان با دیگران
یکی از ابعاد رواني ـ اجتماعي تبیینی رابطه انسان با دیگران در اسناد تحولی آموزش
و پرورش«احسان به دیگران» اســت .تجمیع کدهای حاصله از اسناد تحولی آموزش و

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

پر.ورش حاکی از این اســت که در این اسناد «احسان به دیگران» در دو بعد «ایجابی»

و «ســلبی» مورد توجه قرار گرفته است که بهترتیب در جداول  3و  4ارائه شده است.

مضامین اصلی ،فرعی و پایه احصاء شده احسان به دیگران در بعد ایجابی از اسناد تحولی
آموزش و پرورش در جدول  3گزارش شده است.

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
 فرهاد کریمی
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جدول .3مقوالت و مفاهیم دستهبندی شده پیرامون چگونگی احسان به دیگران
در بعد «ایجابی»
مضمون
فراگیر

احسان فضیلتمدارانه

جسمي

سالمت

 éتالش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت جسمي دیگران

ارتباطی

 éتالش در ارتقای ابعاد وجودی دیگران،درك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس
نظام معيار اسالمی ،ارتقاء توانایی گوش کردن .ارتقاء توانايي «نه گفتن « در
مقابل انتظارهای نا به جا،انتقاد پذیر بودن .توانایی انتقاد از دیگران داشتن.
ارتباط مؤثربا همساالن .اعضای مدرسه .افراد خانواده.ارتباط با مراکز علمی.
فرهنگی .هنری .ورزشی و مذهبی

اجتماعی

 éپاسخگویی مسئوالنه به نیازهای دیگران .تعهد،دفاع ازحقوق همنوعان.
تکلیفگرایی ،تعاون .وفای به عهد .نظم و انضباط ،مشورت ،تعامل ،عقو،
خدمترسانی ،اخوت ،مسئولیتپذیری ،مشارکتپذیری ،مشارکتجویی،
برگزاری اردوها جهت استفاده مناسب از اوقات فراغت،نظارت جمعي،جبران
نيكي كردن ،اصالح گري ،قعالیتهای خبر خواهانه ،فعالیتهای نیکوکارانه،
درک و فهم اجتماعی ،وفاق .،مسالمتجویی ،صلةرحم .احترام به حقوق
دیگران.

عاطفی

 éصمیمیت ،قدرشناسی ،قدردانی بر اساس نظام معیار اسالمی ،خوشرویی.
خوشزبانی (خودگشودگي) .محبت .احترام گذاشتن به دیگران ،ارتباط
مهرورزانه با همه انسانها .حيا ،دگر دوستی .همدلی ،همدردی.

اخالقي

 éحفظ کرامت .حق طلبی .صداقت ،صبور بودن .راستگویی ،امانتداری ،وفای
بهعهد ،ایثار .نوع دوستی ،تواضع ،گذشت در مقابل خطا ،حفظ اسرار ديگران.
حمايت و حفظ آبروي ديگران ،شجاعت.

سیاسی

 éتوسعة درك و اصالح موقعيت اجتماعي دیگران ،عدالتخواهی ،صلحجویی،
حمایت از مظلوم .خدمت به محرومین .دفاع از محرومان و مستضعفان ،ترویج
همبستگی و وحدت ملی ،مشارکت در رخدادهای سیاسی .دفاع از میهن در
برابر دشمنان ،امر به معروف و نهی از منکر.

فرهنگی

 éتساهل و مدارا .تحمل عقاید مخالف و خرده فرهنگها .تعامل نقادانه با سایر
فرهنگها بر اساس نظام معیاراسالمی.

اقتصادی

 éدروني سازي ارزشهاي اصيل ديني واخالقي درزمينة اقتصادي مانند انصاف
و عدالت ،انفاق (کمک مالی و غیرمالی به دیگران) .رعایت حالل و حرام.
تنوعبخشی به منابع مالی .ترویج فرهنگ قناعت.

روانی ـ اجتماعی

مضمون
اصلی

مضمون
فرعی

مضامین پایه
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ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

یافتههای حاصل از حدول فوق حاکی از این است که چگونگی تنظیم «رابطه انسان
با دیگران» در اس��ناد نحولی آموزش و پرورش بر اس��اس احسان تعریف شده است .در
142

اس��ناد تحولی آموزش و پرورش احســاان نســبت به دیگران با در بعد «ایجابی» با دو
مضمون اصلی (بعد جسمی و روانی) که بعد جسمی با یک مؤلفه فرعی و بعد روانی با 9
مؤلفه فرعی (شــخصیتی ـ شناختی ـ اجتماعی ـ ارتباطی ـ عاطفی ـ اخالقی ـ سیاسی
ـ فرهنگی و اقتصادی) مطرح شــده است .عالوه بر بعد ایجابی ،بعد سلبی نیز در اسناد
تحولی مورد توجه قرار گرفته است .مضمونهای این بخش در جدول  4آمده است.
جدول .4مقوالت و مفاهیم دستهبندی شده پیرامون چگونگی احسان به دیگران
در بعد «سلبی»
مضمون فراگیر مضمون اصلی

احسان فضیلتمدارانه

روانی

مضمون فرعی

مضامین پایه

شخصیتی ـ اخالقی

 éمغرور نبودن .پرهیز از خودخواهی .دیگران را تحقیر
نکردن ،بدگمانی ،پرهيز از تجسس در زندگي دیگران.
اجتناب از اختالف با دیگران .عیبجویی نکردن از
دیگران .پرهیز از نسبت دادن برچسبهای ناروا به
دیگران .حسد نورزیدن .دروع نگفتن .فریب کاری
نکردن .خشمگین نشدن

اجتماعی

 éپیشداوری نکردن ،انتظار نامعقول نداشتن.

سیاسی

 éعداوت با ظالم ،ظلمستیزی ،استکبارستیزی در
چارچوب نظام معیار

اقتصادي

 éطمع نداشتن به مال و زندگى دیگران است (امام
جواد(ع)) ،پرهيز از اسراف و تبذير ،پرهیز از تجمل
گرایی ،پرهیز از اشرافیت و دنیاطلبی

یافتههــای حاصل از حدول فوق حاکی از این اســت که چگونگــی تنظیم «رابطه
انسان با دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش بر اساس احسان تعریف شده است.

در اس��ناد تحولی آموزش و پرورش احساان نسبت به دیگران با در بعد «سلبی» با یک
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

مضمــون اصلی (در بعد روانی) مضمون اصلی با  6مؤلفه فرعی (شــخصیتی ـ اخالقی،

اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی) مطرح شده است.

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
 فرهاد کریمی
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بحثونتیجهگیری......................................................................................................
هدف از این پژوهش ،واکاوی نمودهای احسان فضیلتمدار با دیگران در اسناد تحولی
آموزش و پرورش است .روش پژوهش کیفی است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش،
اســناد تحولی آموزش و پرورش از قبیل ،مبانی نظری ســند تحول بنیادین آموزش و
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پرورش ( )1390و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )1390است که ابتدا بر اساس
مطالعه مبانی نظری ،و اســناد مورد مطالعه ،گزارههای ناظر بر ارتباط انســان با دیگران
استخراج ،دســتهبندی ،کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای حاصله
از طریق روش دلفی در اختیار صاحبنظران قرار داده شــد که با پیشــنهاد اصالحاتی
مورد تأیید قرار گرفت .بر اســاس یافتههای حاصله در اســناد تحولی آموزش و پرورش،
«چگونگی رابطة مطلوب انسان با دیگران» را میتوان با کلید واژه احسان تعریف نمود که
این مهم در دو بعد «ایجابی و سلبی» مورد توجه قرار گرفته است.

احســان فضیلتمدار در بعد ایجابی با دو مؤلفه اصلی و  8مؤلفه فرعی مورد توجه قرار

گرفته است .نکته مهم و قابل توجه در پرداختن به مؤلفههای فرعی احسان،گستره توجه به
دیگران در ابعاد مختلف جســمی با تمرکز بر موضوع سالمت حسمی و بعد روانی با تمرکز
بر بعد ارتباطی ،شناختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی است.
نمود ایجابی احسان به دیگران در بعد جسمی ،فراهم نمودن زمینه و ارتقاء سالمت حسمی
دیگران یعنی «معلمان» و «دانشآموزان» است .در بعد روانی (معلمان و فراگیران) (بهعنوان
دیگــران) .کمک به معلمان و دانشآموزان در ابعــاد ارتباطی ،اجتماعی ،عاطفی ،اخالقی،

سیاس��ی ،فرهنگی و اقتصادی مطرح شده است که در بعد ارتباطی ،تالش در ارتقای ابعاد
وجودی دیگران ،درك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی ،ارتقاء توانایی
گوش کردن« ،نه گفتن» در مقابل انتظارهای نابهجا ،انتقادپذیر بودن ،توانایی انتقاد از دیگران
داشتن ،ارتباط مؤثر با همساالن ،اعضای مدرسه ،افراد خانواده،ارتباط با مراکز علمی ،فرهنگی،
هنری ،ورزشی و مذهبی موردتوجه قرار گرفته است که این یافته با کریمی و فیاض ()1393
همس��و است .نمود ایجابی احسان به دیگران در «بعد اجتماعی» ،پاسخگویی مسئوالنه به
نیازها ی دانشآموزان و معلمان .تعهد .دفاع ازحقوق همنوعان ،تکلیفگرایی ،تعاون ،وفای به
عهد ،نظم و انضباط ،مشورت ،تعامل ،عقو ،خدمترسانی ،اخوت ،مسئولیتپذیری ،مشارکت
پذیری ،مشــارکت جویی ،برگزاری اردوها جهت اســتفاده مناسب از اوقات فراغت ،نظارت
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جمعي ،جبران نيكي كردن ،اصالحگري ،فعالیتهای خیرخواهانه ،فعالیتهای نیکوکارانه،
درک و فهم اجتماعی ،وفاق ،مســالمتجویی ،صلة رحم ،احترام به حقوق دیگران میباشد.
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این یافته نیز با مطالعة سبحانینژاد و نجفی ( )1393و با سنت و سیره (کلینی .1388 .ج)2
همســو است .از اینرو رشد و پرورش این ویژگیها باید از نظام تعلیم و تربیت آغاز شود تا
بتوان��د در طول زمان این ویژگیها در نظام اجتماعی نهادینه گردد .نمود ایجابی احســان
به دیگران در «بعد عاطفی» ،ایجاد صمیمیت ،قدرشناســی ،قدردانی بر اساس نظام معیار
اسالمی ،خوشرویی ،خوشزبانی (خودگشودگي) ،محبت ،احترام گذاشتن به دیگران ،ارتباط
مهرورزانه با همه انسانها ،حيا ،دگر دوستی ،همدلی ،همدردی بین دانشآموزان با هم ،بین
معلمان با معلمان ،معلمان با دانشآموزان و دانشآموزان با خانوادههایشان است که در اسناد
تحولی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته اس��ت .این یافته نیز با یافتههای حاصله از
مبانی تعلیم و تربیت اسالمی(پاینده 1382 .و علمالهدی و شریفی ( )1394همسو است.
نمود ایجابی احس��ان فضیلتمدار به دیگران در «بعد اخالقی « ،پرورش شــجاعت،
رعایت حفــظ کرامت ،حق طلبی ،صداقت ،صبور بودن ،راســتگویی ،امانتداری ،وفای
به عهد ،ایثار ،نوع دوســتی ،تواضع ،گذشت در مقابل خطا ،حفظ اسرار ديگران ،حمايت
و حفظ آبروي ديگران اســت که این یافته در راســتا ی اصول کرامت،و انطباق با نظام
معیار دینی اسـ�ت .نمود ایجابی احس��ان به دیگران در «بعد فرهنگی» تساهل و مدارا،

تحمل عقاید مخالف و خرده فرهنگها ،تعامل نقادانه با ســایر فرهنگها بر اساس نظام

معیاراســامی است که الزمه رشد و پرورش این ویژگیها در دانشآموزان این است که

ابتدا زمینههای الزم برای نهادینهسازی این ویژگیها ابتدا در نظام اجتماعی و به دنبال
آن در دستگاه تعلیم و تربیت فراهم شود .چرا که بدون فراهم نمودن زمینه الزم ،عملیاتی
نمودن این ویژگیها با اشکال مواجه خواهد شد.
نمود ایجابی احسان فضیلتمدار به دیگران در«بعد اقتصادی» درونيسازي ارزشهاي

اصيل دينــي واخالقي در زمينة اقتصادي مانند انصــاف و عدالت ،انفاق (کمک مالی و
غیرمالــی به دیگران) ،رعایت حالل و حرام ،تنوع بخشــی به منابع مالی ،ترویج فرهنگ
قناعت اســت که در انجام فعالیت اقتصادی سالم در نظام اجتماعی تعیینکننده است.
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ازاینرو الزمه نهادینه نمودن این ویژگیها در نظام اجتماعی این است که بسترسازی آن
توسط دستگاه تعلیم و تربیت صورت گیرد که خوشبختانه این مختصات در اسناد تحولی

واکاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احسان فضیلتمدارانه به
«دیگران» در اسناد تحولی آموزش و پرورش
 فرهاد کریمی

123-146

مورد توجه قرار گرفته اســت که دســتگاه تعلیم و تربیت در راستای چگونگی عملیاتی
نمودن این سیاســتها در مؤلفههای اساســی خود از قبیل اهداف ،برنامههای درسی،
روشهای تدریس و ارزشیابی خود الزم است گامهای اساسی بر دارد.
عالوه بر بعد ایجابی ،بعد سلبی احسان در رابطه با دیگران با یک مؤلفة اصلی در حوزة
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روانی و  4مؤلفه فرعی در حوزة شخصیتی ـ اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در اسناد
تحولی مورد توجه قرار گرفته اس��ت .نمود سلبی احسان به دیگران در «بعد شخصیتی»
مغرور نبودن ،پرهیز از خودخواهی ،دیگران را تحقیر نکردن ،بدگمانی ،پرهيز از تجســس
در زندگي دیگران ،اجتناب از اختــاف با دیگران ،عیبجویی نکردن از دیگران ،پرهیز از
نسبت دادن برچسبهای ناروا به دیگران ،حسد نورزیدن .دروغ نگفتن ،فریبکاری نکردن،
کنترل خشم اســت که الزم است رشــد و پرورش این ویژگیها از کانون مدرسه توسط
معلمان (معلمانی که خود مؤدب به این ویژگیها باشند) صورت گیرد .نمود سلبی احسان
به دیگران در «بعد سیاســی» عداوت با ظالم ،ظلمستیزی ،استکبارستیزی در چارچوب
نظام معیار و نمود ســلبی احسان به دیگران در «بعد اقتصادی» طمع نداشتن به مال و

زندگى دیگران است (امام جواد(ع)) ،پرهيز از اسراف و تبذير ،پرهیز از تجملگرایی ،پرهیز
از اشرافیت و دنیاطلبی است که نهادینه نمودن این ویژگیها در نظام اجتماعی باید توسط

آموزش و پرورش و در کانون مدرســه و توسط کارگزاران نظام آموزشی یعنی معلمان و از
مجراهای رسمی (کتابهای درســی) و یا از مجراهای غیردرسی یعنی فعالیتهای فوق
برنامه صورت گیرد .از اینرو پیشــنهاد میشــود نظام تعلیم و تربیت برای احیاء و ارتقاء
«ارتباط انســان با دیگران» باید در حوزه ،احســان در دو بعد ایجابی و سلبی ،به عملیاتی
نمودن سیاستگذاریهای خود در سه حوزه تربیت نیروی انسانی با تمرکز بر تربیت معلم
و ،محتوای کتابهای درسی ،برنامههای آموزشی ضمنخدمت در کانون مدرسه اقدام نماید
.

تش ّکر و قدردانی
بدینوسیله از متخصصانی که در قالب گروههای دلفی به بررسی فرایند و
یافتههای حاصله پرداختهاند ،تش ّکر و قدردانی میشود.
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