
179

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخالقی مقاله پژوهشی

غالم پور، میثم؛ پورشافعی، هادی؛ فراستخواه، مقصود؛ آیتی، محسن )1400(. 
تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخالقی با توجه به سیرۀ رضوی. فصلنامه 

علمی فرهنگ رضوی. 9 )1(. ۲01-1۷9.
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V . 2 0 2 1 . 1 2 9 2 3 6

با توجه به سیرۀ رضوی1 
دریافت: 1399/2/1  پذیرش: 1399/3/24

میثم غالم پور2 ، هادی پورشافعی3، مقصود فراستخواه 4، محسن آیتی5  

چکیده 

تربیــت اخالقــی مترّبیــان از مهم تریــن بخش هــای هــر نظــام آموزشــی اســت.  هــدف پژوهــش حاضــر، 
تبییــن عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg اســت. رویکــرد 
پژوهــش حاضــر کیفــی و روش آن ســنتزپژوهی اســت. جامعــۀ پژوهــش کلیه مقاالتــی هســتند)30 مقاله( 
ــش 19  ــۀ پژوه ــده اند. نمون ــه ش ــاg ارائ ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت ــارۀ س ــا 1399 درب ــال 1387 ت ــه از س ک
مقالــه اســت کــه ایــن تعــداد بــر اســاس پایــش موضوعــی، اشــباع نظــری داده هــا و بــه صــورت هدفمنــد 
ــا  ــده اند. ب ــردآوری ش ــه، گ ــورد مطالع ــناد م ــی اس ــل کیف ــش از تحلی ــای پژوه ــده اند. داده ه ــاب ش انتخ
تجزیــه و تحلیــل داده هــا، ویژگــی عناصــر برنامــه درســی بــا توجــه بــه نظریــه میلــر در 6 ُبعــد، 25 عامــل 
و 48 مؤلفــه ســازمان یافــت. براســاس یافته هــا اهــداف برنامــۀ  درســی تربیــت اخالقــی بایــد کثرت گــرا، 
انعطاف پذیــر، غایت گــرا و دموکراتیــک باشــد، روش هــای تربیــت اخالقــی ایجابــی، اصالحــی، روش هــای 
ــرا،  ــه، تعامل گ ــده، خودانگیخت ــت. یادگیرن ــتقیم اس ــای غیرمس ــتقیم و روش ه ــای مس ــال، روش ه فع
مســتقل و مســئولیت پذیر اســت و معلــم دارای مهارت هــای حرفــه ای، مهارت هــای 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 می شــود و محیــط یادگیــری، دارای جــوی اخالقــی 

و دینــی اســت.

کلیدواژه ها: سیرۀ رضوی،  سیرۀ تربیتی، تربیت اخالقی، برنامۀ درسی.

1. مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول با عنوان »طراحی برنامه درسی تربیت اخالقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به 
انضمام داللت های تدوین« است.

Meysam.gholampoor@birjand.ac.ir :2. دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
Hpourshafei@birjand.ac.ir :)3. دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران)نویسنده مسئول

M _ farasatkhah@yahoo.com :4. استاد برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Mayati@birjand.ac.ir :5. دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران



180

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

بیان مسئله

ــراد شایســته را مــورد ســتایش  ــر اکــرمn همــواره کارهــای خــوب را ســتایش کــرده و اف پیامب
ــن  ــه م ــتی ک ــه راس ــد: ب ــان می فرماین ــکاران، 1395: 137(، ایش ــت)یبلویی و هم ــرار داده اس ق
مبعــوث شــده ام تــا شــرافت های اخالقــی را تمــام کنــم )و بــه مــردم بیامــوزم(1 و در جایــی دیگــر 
می فرماینــد کــه مــن بــرای تعلیــم فرســتاده  شــده ام2،  ایــن دو فرمایــش بــر ایــن داللــت دارد کــه 
تربیــت و اخــالق در کنــار هــم بــوده و مــورد تأکیــد دیــن مبیــن اســالم اســت. مقــام معظــم رهبــری 
ــان ها  ــد، انس ــته باش ــود داش ــر وج ــری اگ ــه بش ــه در جامع ــد ک ــی می دان ــوای لطیف ــالق را ه اخ
می تواننــد بــا تنفــس آن زندگــی ســالمی داشــته باشند)رشــید زاده، 1393(. امــام محمــد غزالــی 
ــالق آن را  ــف اخ ــوم( در تعری ــاء العل ــه احی ــهور ب ــاء علوم الدین)مش ــاب احی ــکات کت ــع مهل در رب
حالتــی راســخ و مؤثــر در روان آدمــی می دانــد کــه در ســایۀ آن بــدون اندیشــه و تأمــل افعــال و رفتــار 
از بشــر ظاهــر می شود)حســینیان، 1385: 80(. 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 
نوع دوســتی 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. همین کــه منّیــت و منفعت 

فــردی در کار نبــود، فعــل اخالقــی اســت)مطهری، 1385: 121(. 

آمــوزش زیــر بنــای توســعه پایــدار شــناخته می شــود)غالم پور و همــکاران، 1397: 75(؛ در ایــن 
میــان تربیــت اخالقــی بــه منزلــه شــاکله تربیــت و آمــوزش آدمــی محســوب شــده)حیدری زاده 
ــت)داودی و  ــوده اس ــالمی ب ــگ اس ــه فرهن ــورد توج ــاز م ــر ب ــکاران، 1397: 234( و از دی و هم
حســینی زاده، 136:1393(. تحقیقــات مختلــف نشــان می دهــد به رغــم تــالش نظــام آموزشــی 
کشــور و خانواده هــا در جهــت آمــوزش ارزش هــا و اخــالق بــه دانش آمــوزان، تعــداد قابــل توجهــی 
ــوارد  ــیاری از م ــد، در بس ــول دارن ــی را قب ــای اخالق ــه ارزش ه ــود اینک ــا وج ــه ب ــان جامع از جوان
دســت بــه انجــام اعمــال غیــر اخالقــی می زنند)طالبــی،13۸0: ۲1۲؛ اســماعیلی، 13۷9: ۷3(. 
افــکاری)1393( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه در فراینــد تربیــت متربیــان بــه 

ْخاَلِق)مجلسی، 1404ق، ج1۶:۲10(.
َ
َم َمَکاِرَم اْل َتمِّ

ُ
َما ُبِعْثُت ِل 1. ِإنَّ

ْعلیِم ُاْرِسْلُت)مجلسی،1404ق، ج1 : ۲0۶(. 2. ِبالتَّ
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مســئله مهمــی چــون تربیــت اخالقــی بــه طــور جــّدی و عملــی توجــه نشــده اســت. رهــاورد غرب 
نیــز نــه تنهــا در جهــت اخالقــی و اجتماعــی چیــزی بــه مــا نیفــزوده بلکــه ســنت های اخالقــی مــا 
را نیــز در هــم شکســته و هــرج و مــرج اخالقــی امــروز را بــرای مــا بــه وجــود آورده اســت)مطهری، 
1384، ج1: 445(. ســیرۀ تربیتــی امامــان معصــومb بــه حکــم آیــۀ تطهیــر1 و اخبــار و روایــات 
دیگــر یکــی از غنی تریــن منابــع بــرای اســتخراج مؤلفه هــا و روش هــای تربیتــی اســت کــه هنــوز 
کمتــر تحقیــق و تدوینــی اصولــی دربــارۀ آن انجــام گرفتــه اســت)فروزش و محســنی نژاد، 1393: 

 .)443

امــام رضــاg حــدود 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 رضــاg همچــون دیگر 
امامــان معصــومb از آموزه هــای تربیتــی سرشــار بــوده و شــخصّیت و ســیرۀ زندگــی ایشــان یــک 
ــال  ــد و کم ــال رش ــه دنب ــه ب ــان هایی را ک ــان انس ــه روح و ج ــت ک ــل اس ــان کام ــدل انس ــو و م الگ
ــر  ــور، 1393: 159(. ســیره ب حقیقــی باشــند، تربیــت می کند)عظیــم زاده اردبیلــی و حمیدی پ
دو مفهــوم »چگونگــی و نــوع عمــل« و »ســبک و قاعــده رفتــار« داللــت دارد)دهقــان ســرخ آبادی و 
 nعبــارت اســت از هــر رفتــاری کــه پیامبر bکرامتــی، 1396: 36( و ســیرۀ تربیتــی معصومــان
و اهــل بیــتb بــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت، نگــرش، اخــالق و رفتــار دیگــران، اعم از مســلمان 
ــط  ــران، در محی ــود و دیگ ــواده خ ــدان و خان ــال، فرزن ــودک، بزرگ س ــاب، ک ــلمان، اصح و غیرمس
خانــه، مســجد، کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام داده اند)حســینی زاده، 1381 بــه نقــل 
ــا و  ــاg، روش ه ــام رض ــی ام ــبک تربیت ــور از س ــکاران، 1390: 543(. منظ ــواه و هم از نیک خ
ــر مبانــی اعتقــادی و نظــام ارزشــی اســالم توانســته  ــا تکیــه ب شــیوه هایی از امامــت اســت کــه ب
اســت اســتعدادهای نهفتــه کــودکان را در تمــام ابعــاد موجــود، هماهنــگ پــرورش دهــد و آن هــا 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 g انجام گرفته اســت. 

َرُکْم َتْطِهیًرا. احزاب، 33. ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ
َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ َما ُیِریُد اللَّ 1. ِإنَّ
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بــه عنــوان نمونــه بررســی آثــار تربیتــی ســیرۀ امــام رضاg)نیک آییــن و همــکاران، 1394؛ خاکپــور 
ــکاران، 1393؛  ــی و هم ــاg )نجف ــام رض ــی ام ــای تربیت ــی روش ه ــکاران، 1393(، بررس و هم
ــور و ســروری مجــد،  ــادی و عدلــی، 1396؛ جانی پ ــن آب شــریفی و لطفــی قادیکالئــی، 1397؛ زی
1393( و گروهــی نیــز بــه شناســایی آموزه هــای تربیتــی امــام رضــاg پرداخته اند)میــرزا محمــدی 
ــر  ــه ه ــویم ک ــه می ش ــا متوج ــن پژوهش ه ــام ای ــر تم ــی دقیق ت ــا بررس ــا ب ــکاران، 1396(؛ ام و هم
کــدام از آن هــا بــه بررســی ســیرۀ تربیتــی امــامg از یــک منظــر پرداختــه   و بیشــتر آن ها به یــک ُبعد 
 gتوجــه کرده اند. امــام رضا gتربیتــی یعنــی روش شناســی ســیرۀ تربیتی و آموزشــی امــام رضــا
سرچشــمۀ جوشــانی از علــم و معرفــت الهــی بودنــد که جوینــدگان علم و فضیلــت از علــم او بهر های 
زیــادی بــرده و مشــکالت و معضــالت زیــادی از خــود را حــل نموده انــد. امــام رضــاg می فرماینــد: 
خداونــد رحمــت کنــد آن کــس کــه امــر مــا را زنــده بــدارد، راوی می گویــد، گفتــم: چگونــه امــر شــما 
را زنــده بــدارد؟ فرمودنــد: بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم، زیــرا اگــر مــردم زیبایی هــای کالم مــا را بدانند 
از آن تبعیــت می کننــد1 )ابــن بابویــه، 1403 ق: 180( همچنیــن در جایــی دیگــر دربــارۀ نحــوه زنده 
نگه داشــتن امــر ایشــان پرســیده شــد فرمودنــد: »یتعلــم علومنــا و یعلمهــا النــاس...« یعنی علــوم ما 
را بیاموزنــد و بــه دیگــران آمــوزش دهند)طبرســی، 1385ق : 257(. ایــن مــوارد لــزوم توجه به ســیرۀ 

ائمــهb و عمــل بــه آن در تمــام شــئونات زندگــی را می رســاند. 

امــام رضــاg یکــی از ابعــاد مهــم تعلیــم و تربیــت اســالمی را توجــه بــه ُبعــد جامعیــت و شــمول 
می دانند)ابــن بابویــه، 1317، ج1: 450( از ســویی بــا توجــه جســت وجوی محققــان در پیشــینۀ 
ــه بررســی یکــی از جنبه هــای تربیتــی ســیرۀ امــام رضــا پژوهشــی موجــود هــر کــدام از آن هــا ب
ــم  ــرت فراه ــیره آن حض ــاس س ــر اس ــی ب ــوی آموزش ــی الگ ــرای طراح ــی ب ــه و مبنای g پرداخت
نیاورده انــد. در ایــن میــان توجــه بــه برنامه هــای درســی و عناصــر آن از اهمّیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــۀ  ــق برنام ــه از طری ــوزان در مدرس ــه دانش آم ــت از آنچ ــارت اس ــی عب ــه درس ــدۀ برنام ــت. پدی اس
درســی پنهــان و آشــکار فرصــت یادگیــری آن را می یابنــد و یــا بــه علــت جــای نگرفتــن در برنامــه 
درســی امــکان یادگیــری آن را نمی یابند)مهرمحمــدی و همــکاران، 1397: 149(. هــدف برنامــه 
ــر  ــه حداکث ــور ک ــن منظ ــه ای ــدگان، ب ــرای یادگیرن ــی ب ــه فرصت های ــت از تهی ــارت اس ــی عب درس

َبُعونا« اَس َلْو َعِلُموا َمحاِسَن َکالِمنا اَلتَّ اَس َفِإنَّ النَّ ُمَها النَّ ُم ُعُلوَمَنا َو ُیَعلِّ ْمَرُکْم َقاَل َیَتَعلَّ
َ
حِیی أ ْمَرَنا َفُقْلُت َلُه َفَکْیَف ُیْ

َ
ْحَیا أ

َ
1. »َرِحَم الله َعْبدًا أ
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ــکاران،  ــدی و هم ــد )مهرمحم ــاب کنن ــری را اکتس ــای یادگی ــرکت در فعالیت ه ــدی از ش بهره من
1393: 1۵۲(. بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ضــرورت جمع بنــدی یافته هــای دیگــر پژوهش هــا در 
زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg روشــن شــد. لــذا در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم تا با اســتعانت 
ــای  ــن ویژگی ه ــه تبیی ــه ب ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج ــه پژوهش ه ــه ب ــا توج ــرت و ب از آن حض

عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg بپردازیــم. 

روش پژوهش

ــب  ــامل ترکی ــه ش ــت ک ــنتزپژوهی )The synthesis research( اس ــر س ــش حاض روش پژوه
ــه   ــوارد ب ــی م ــی در برخ ــنتز پژوه ــود. س ــق می ش ــات تحقی ــاص ادبی ــل خ ــا و عوام ویژگی ه
عنــوان فــرا تحلیــل کیفــی شــناخته شــده و ســعی دارد تحقیقاتــی را کــه پوشــش می دهــد، 
ــات  ــج، موضوع ــازی نتای ــن یکپارچه س ــد و ضم ــل کن ــود در آن را ح ــات موج ــل و تناقض تحلی
اصلــی را نیــز بــرای تحقیقــات آینــده مشــخص کنــد)Cooper & Hedges, 2009 :8( و از 
ــانی، 1394؛  ــی است)خراس ــات تجرب ــج تحقیق ــب نتای ــا، از ترکی ــق تعمیم ه ــداف آن خل اه
ــی  ــدارک علم ــناد و م ــنتزپژوهی، اس ــرای س ــکاران، 1398: 143(. ب ــور و هم ــالم پ نقــل از غ
موجــود در زمینــۀ پژوهــش از تحلیــل محتــوا بــه شــیوۀ مقوله بنــدی اســتفاده شــد. داده هــای 
بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش بــر اســاس کدگــذاری در ســه ســطح بــاز، محــوری و منتخــب 
مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار گرفــت. در ایــن پژوهــش، بــرای تحلیــل یافته هــا از الگــوی شــش 
ــه ای ســنتزپژوهی روبرتــس شــامل مراحــل؛ 1. شناســایی نیــاز، اجــرای جســت وجوی  مرحل
بازیابــی مطالعــات، 3.   بــه منظــور  پژوهــش  اجــرای  نیــاز، 2.  مقدماتــی، شفاف ســازی 
گزینــش، پاالیــش و ســازمان دهی مطالعــات، 4. چارچــوب ادراکــی و متناســب ســاختن آن بــا 
اطالعــات حاصــل از تحلیــل، 5. پــردازش، ترکیــب و تفســیر در قالــب فــراورده هــای ملمــوس 
و 6. ارائــه نتایــج اســتفاده شــد. در ادامــه بــه فراخــور ایــن بخــش پژوهــش بــه چهــار مرحلــه 

ــه موضــوع پژوهــش پرداختــه می شــود: ــا توجــه ب نخســت مــدل روبرتــس ب
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مرحله اول: شناسایی نیاز، اجرای جست وجوی مقدماتی، شفاف سازی نیاز

بخشــی از حقــوق کــودک در تربیــت و رشــد او اســت)حرعاملی، 1413ق، ج8: 394( از ســویی 
از مســائل مهمــی، کــه تعلیــم و تربیــت معاصــر نیــز بــا آن روبه روســت، تربیــت اخالقــی در نظــام 
ــت  ــاکلۀ تربی ــه ش ــه منزل ــی ب ــت اخالق ــکاران، 1393: 114(. تربی ــت)نخعی و هم ــی اس آموزش
آدمــی لحــاظ شــده اســت)حیدری زاده و همــکاران، 1397: 234(. نتایــج پژوهش هــای مختلــف 
ــادی  ــای زی ــتی ها و ضعف ه ــه کاس ــن زمین ــور در ای ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــت ک ــان داده اس نش
دارد)افــکاری، 1393 و اســماعیلی 1379(. از دیربــاز در کشــور مــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی انبیا و 
ائمــهb مــد نظــر بــوده و در ایــن زمینــۀ پژوهش هــای مختلفــی انجــام گرفتــه اســت. در کشــور مــا 
بــا توجــه بــه اینکــه امــام رضــاg از دیربــاز مــورد ارادت و توجــه مــردم بوده انــد، در زمینــۀ ســیرۀ 
تربیتــی ایشــان پژوهش هــای متفاوتــی انجــام شــده اســت. حــال ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا 
بــا جمع بنــدی نتایــج پژوهش هــای متفــاوت در زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg و توجــه بــه 
عناصــر گوناگــون یــک برنامــه درســی بــه تبییــن ویژگی هــای ایــن عناصــر از دیــدگاه آن امــام رئوف 

بپــردازد.

مرحله دّوم:  اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات

ــاص دارد  ــش اختص ــی پژوه ــاز اصل ــا نی ــوط ب ــع مرب ــت وجوی مناب ــه جس ــه ب ــن مرحل ای
)prashar, 2015 :129( از ایــن رو ابتــدا کلیــه مقــاالت علمــی معتبر از طریق جســت وجوی کلید 

واژه هایــی از قبیــل ســیرۀ رضــوی، تربیــت از منظــر امــام رضــاg و تربیــت اخالقــی بــر اســاس 
 ،Sid ،Normagas ،Magiram ســیرۀ رضــوی، از طریــق پایگاه هــای اطالعاتــی داخلــی از جملــه
پرتــال جامــع علوم انســانی، پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعات ایــران) IRANDOC( شناســایی 
و بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق منابــع مرتبــط حفــظ و منابــع غیرمرتبــط حــذف شــد. بــه منظــور 
ــه روش هــای  ــت کار، جســت وجوی مقــاالت توســط دو نفــر کــه آشــنایی کامــل ب ــردن کیفّی باالب
جســت وجو و منابــع اطالعاتــی داشــتند بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد. از ســوی دیگــر دو نفــر 
از اســتادان رشــتۀ برنامه ریــزی 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 سازمان دهی مطالعات

ــا نیازهــای دانشــی اختصــاص  ــارۀ تعییــن مطالعــات مرتبــط ب ــه داوری درب ــه ب ــن مرحل ای
دارد. داوری کــه نیازمنــد تدویــن مالك هایــی بــرای گزینــش و دســته بندی مطالعــات اســت 
)Moffett, 2015 :332(. معیارهــای ورود )Inclusion Criterion( بــه ایــن پژوهــش شــامل مــوارد 

ذیــل اســت:

.g1. مقاالت انتشار یافته در زمینۀ سیرۀ تربیتی امام رضا

2. تحقیقــات بایــد داده هــا 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 g بــود.

3. تحقیقاتــی کــه فراینــد بررســی تخصصــی را زیــر نظــر داوران متخصــص طــی می کننــد و بــه 
صــورت مقالــه کامــل از طریــق برخــط یــا بــه طــور کامــل چــاپ شــده باشــند.

 باتوجــه بــه جســت وجوهای انجــام شــده 30 مطالعــه در راســتای مالك هــای ورود ایــن پژوهــش 
یافــت شــد کــه تعــدادی از ایــن مطالعــات بــرای ورود بــه تحلیل نهایــی مناســب نبودند و بر اســاس 
ــن  ــروج ای ــای خ ــه مالك ه ــدند ک ــارج ش ــش خ ــن پژوه ــل ای ــد تحلی ــروج از فراین ــای خ مالك ه

مطالعــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

1. پژوهش هایی که اطالعات کافی در زمینه اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند. 

2. پژوهش هایــی کــه فاقــد کیفّیــت الزم علمــی بودنــد و در مجــالت و کنفرانس هــای بی اعتبــار 
انتشــار یافتــه بودند.

بــر ایــن اســاس رونــد بررســی پژوهش هــا بــه ترتیــب بــه ایــن شــرح اســت: کل مطالعــات مرتبــط 
بــا کلیدواژه هــا 30 مــورد، حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی عناویــن 8 مــورد، چکیــده 
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مقــاالت مــورد بررســی 22 مــورد، حــذف پژوهش هــای نامرتبــط پــس از بررســی چکیــده مطالعات 
2 مــورد، تحقیقــات مرتبــط بــا متــن کامــل 20 مــورد، حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی 
متــن کامــل یــک مــورد، کل تحقیقــات نهایــی 19 مــورد؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش 19 پژوهش 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

ــون آن  ــده در پیرام ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطالع ــت ک ــده اس ــد دهن ــی پیون ــه، چارچوب ــن مرحل ای
ــن  ــه در ای ــکل گرفت ــی ش ــوب ادراک ــن رو چارچ ــود)Moffett, 2015 :334(. از ای ــب می ش ترکی

پژوهــش حــول دو مفهــوم اصلــی اســت.

1. ســیره رضــوی: از هــر رفتــاری کــه امــام رضــاg بــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت، نگــرش، 
اخــالق و رفتــار دیگــران، اعــم از مســلمان و غیرمســلمان، اصحــاب، کــودک، بزرگ ســال، فرزنــدان 
و خانــواده خــود و دیگــران، در محیــط خانــه، مســجد، کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام 

ــکاران، 1390: 543(. ــواه و هم داده اند)نیک خ

ــه  ــت انحرافــی ب 2. تربیــت اخالقــی: تربیــت اخالقــی شــامل رهبــری دانش آمــوز از یــک حال
ســطحی اســت کــه در آن دانش آمــوز ارزش خــود را کشــف می کنــد و تبدیــل بــه یــک عضــو کامــل 

ــود. ــه می ش جامع

یافته ها

در ایــن بخــش بــا توجــه بــه الگــوی شــش مرحلــه روبرتــس بــه تحلیــل مراحــل پنجــم و ششــم 
ــود: ــه می ش پرداخت

مرحله پنجم: پردازش، ترکیب و تفسیر در قالب فراوردهای ملموس

بــا توجــه بــه یافته هــای حاصــل از تحقیقــات مرتبــط بــا هــدف پژوهــش، ابتــدا کلیــه چالش هــا 
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ــه فراینــد، کدگــذاری  ــا توجــه ب ــاز اســتخراج  می شــود؛ از ایــن رو ب از طریــق فراینــد کدگــذاری ب
ــر  ــی عناص ــایی ویژگ ــه شناس ــدام ب ــدول 1 اق ــدا در ج ــش ابت ــن بخ ــه اول، در ای ــل از مرحل حاص

برنامــه درســی تربیــت اخالقــی شــد.

جدول شماره 1: )کدگذاری باز(

 عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیره
رضوی سال محقق/ محققین ردیف

روش مناظره 1387  هاشمی اردکانی و
میرشاه جعفری 1

محبت به متربی، روش الگو دهی در تربیت اخالقی، 
هدف تربیت؛ رسیدن به نیک بختی. 1389  صحبت لو و

جعفری 2

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، حمکت جویی متربی، رعایت 

مراحل تزکیۀ نفس، تکلیف متناسب با توانایی.

1392 بهشتی و رشیدی 3

روش های تربیت اخالقی زمینه ساز، 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 گفت وگو دربارۀ مسائل 

اخالقی، ایجاد میل و رغبت در برابر خوف و ترس، تحریک 
انگیزه های ایمانی، ارائه الگو، توصیه به وادار سازی خود 
به امور اخالقی، امر به فضایل و نهی از رذیلت ها، 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.

1393 نجفی و همکاران 4
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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.
1393  عظیم زاده اردبیلی

و حمیدی پور 5

استفاده از روش الگوسازی و  غفلت زدایی با تنبیه. 1393  جانی پور و سروری
مجد 6

پیشگیری و زمینه سازی تربیت اخالقی، روش مناظره، 
داشتن نقش الگویی مربی برای متربی. 1394  نیک آیین و

همکاران 7

همراهی علم با عمل)ترویج عملی و نه فقط زبانی(، الگو 
گیری، طرح پرسش های دقیق از شاگردان و پاسخگویی، 
تعلیم از طریق ذکر مثال و تاریخ گذشتگان، خوش خلقی 

و فروتنی مربی، رعایت نظافت و آراستگی ظاهر، عدم 
تبعیض در برخوردها، توجه به دوست یابی مناسب.

1394  علی دخت مازافی و
همکاران 8

استفاده از داستان عبرت آموز، استفاده از روش های 
آسان ساز آموزش، تأکید بر مطالب مهم، جلب توجه 

مخاطب، تنبیه و تحضیض مناسب، ذکر مثال های عینی 
در آموزش، استفاده از روش های عینیت بخشی، روش 

پرسش و پاسخ.

1395 قطبی و همکاران 9

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.
1396 دلبری و زحمتکش 10

استفاده از برهان و استدالل، دعوت به تفکر و خردورزی 
و عقل گرایی، محبت و مهرورزی به مخاطب، استفاده از 

روش موعظه، تکریم شخصّیت مخاطب، مخاطب شناسی، 
توجه به تفاوت های فردی و ظرفّیت مخاطبان، 

فرصت شناسی 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.

1396 شریفی و همکاران 11

هدایتگری، خرد ورزی، جامعیت و شمول، تربیت عقالنی، 
آموزش انفرادی، بحث گروهی، تعامل مثبت، حس 

مسئولّیت فردی و گروهی، تعامل چهره به چهره، آموزش 
مهارت گروهی به متربیان، پرسش و پاسخ، مناظره، روش 

عبرت آموزی.

1396  دهقان سرخ آبادی
و کرامتی 12
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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.

1396 زین آبادی و عدلی 13

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.

1396  میرزا محمدی و
همکاران 14

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.

1396 نوروزی و همکاران 15

روش های فعال)پرسش و پاسخ، جدال احسن، مناظره( 
و  جلب توجه مخاطبان، عمل به اخالق و علم توسط 

مربی، محّبت و مهربانی با متربی،  روش های مستقیم غیر 
فعال)خطابه، موعظه( و روش های غیرمستقیم)نمایش، 

قصه گویی، تمثیل و روش مقایسه(.

1396 زرسازان 16

تنبیه بجا، ایجاد فضای تربیتی مناسب، محبت و 
مهرورزی، عدم تبعیض در برخوردها، احترام به شخصّیت 

کودکان، تشویق بجا، استفاده از روش الگویی، نظارت 
مستمر، توجه به استقالل و خوداتکایی کودکان.

1397  شریفی و لطفی
قادیکالئی 17

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.

1398  نقی پورفر و
همکاران 18
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اسوه سازی، 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.

1398 سبحانی یامچی 19

مرحله ششم: ارائه نتایج ترکیب

ــی  ــای کل ــک نم ــنتزپژوهی در ی ــای س ــد و فراوده ه ــه فراین ــه ب ــا توج ــش، ب ــن بخ در ای
ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ رضــوی بررســی 
ــه  ــر برنام ــای عناص ــتخراج ویژگی ه ــنتزپژوهی اس ــد س ــمت فراین ــدا در قس ــود. ابت می ش
ــه درســی  ــه عناصــر برنام ــدا توصیفــات کلی ــه ابت ــن شــکل ک ــه ای ــه ب درســی صــورت گرفت
فــراورده  قســمت  در  ســپس  و  می شــود  شناســایی  بــاز  کدگــذاری  فراینــد  طریــق  از 
ــک  ــی در ی ــای علم ــه یافته ه ــب کلی ــنتزپژوهی ترکی ــدف س ــه ه ــا ک ــنتزپژوهی، از آن ج س
ــج ترکیــب  ــه نتای ــک انســجام واحــد اســت، در بخــش ارائ ــه ی موضــوع خــاص و رســیدن ب
ابتــدا تحلیــل کیفــی کدهــای بــاز در کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــا کدگــذاری مجــدد، مــوارد 
ــتخراج  ــوری( اس ــای مح ــده و مولفه ها)کده ــب ش ــم ترکی ــی باه ــت معنای ــی و قراب هم پوش
می شــود. 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 
ــه  مبنــای ویژگــی عناصــر برنامــه درســی از دیــدگاه میلــر  اقــدام شــده اســت کــه منجــر ب
شناســایی6 ُبعــد )کــد منتخــب( شــد،که نتایــج کدکــذاری محــوری و منتخــب در جــدول 

ــت. ــده اس ــماره 2 آورده ش ش
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جدول شماره 2: کدگذاری انتخابی ویژگی عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیره رضوی
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ــک  ــش کم ــر بخ ــوزش اث ــر آم ــم بهت ــه فه ــد ب ــری می توان ــوب نظ ــی و چارچ ــوی مفهوم الگ
ــی را  ــر تربیت ــای عناص ــی، ویژگی ه ــری و پژوهش ــینه نظ ــب پیش ــا ترکی ــوان ب ــذا می ت ــد. ل کن
ــوی  ــن الگ ــرای تدوی ــه ب ــرد؛ در نتیج ــق ک ــدی و تلفی ــی طبقه بن ــد کل ــه 6 ُبع ــر مجموع در زی
آمــوزش موفــق تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیره امــام رضــاg هــر یــک از عناصــر اصلی در 
برنامــه ریــزی درســی بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه ویژگی هــای آن توجــه شــود. اهــداف 
آموزشــی بایــد کثرت گــرا، غایت نگــر، انعطاف پذیــر و دموکراتیــک باشــد. روش هایــی کــه 
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ــد در پنــج مؤلفــه  آن امــام معصــومg در ســیره تربیتــی خــود مــورد اســتفاده قــرار می دادن
ــن  ــرد؛ همچنی ــرار می گی ــتقیم ق ــتقیم و غیرمس ــال، مس ــی، فع ــی، اصالح ــای ایجاب روش ه
ــر  ــن عناص ــان ای ــوده و معلم ــارکت جو ب ــتقل و مش ــرا، مس ــه، تعامل گ ــده خودانگیخت یادگیرن
ــود  ــر خ ــویی دیگ ــوده و از س ــی ب ــه ای و ارتباط ــای حرف ــد دارای مهارت ه ــوزش بای ــی آم اصل
ــیابی و  ــاg ارزش ــام رض ــیرۀ ام ــن در س ــر ای ــالوه ب ــند. ع ــی باش ــل اخالق ــه فضای ــته ب آراس
ــود  ــه خ ــردم را ب ــام م ــتر آن ام ــه و بیش ــورت می گرفت ــتمر و جامــع ص ــورت مس ــه ص نظــارت ب
ارزیابــی توصیــه می کردنــد. شــکل 1 ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه 
بــه ســیرۀ امــام رضــاg را نشــان می دهــد. همــان  طــور کــه آورده شــده تمــام عوامــل ارتبــاط 
متقابــل بــا هــم دارنــد. تمــام ایــن عناصــر بریکدیگــر اثرگــذار هســتند و رابطــه بیــن آن هــا غیــر 

خطــی اســت.

شکل1: عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیرۀ رضوی
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نتیجه گیری

ــت و  ــۀ تربی ــه در زمین ــام گرفت ــی انج ــاالت پژوهش ــی مق ــا بررس ــد ب ــعی ش ــش س ــن پژوه در ای
ــازی  ــدی و خالصه س ــه جمع بن ــا g ب ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت اخالق تربی
ــر  ــی از منظ ــه درس ــر برنام ــای آن در عناص ــه و داللت ه ــه پرداخت ــن زمین ــا در ای ــج پژوهش ه نتای
ــوزش و  ــط آم ــای محی ــری، ویژگی ه ــی و یادگی ــم، روش یادده ــوز، معل ــداف، دانش آم ــر )اه میل

ــود.  ــتخراج ش ــیابی( اس ارزش

بــا توجــه بــه نظریــه میلــر کــه یکــی از نظریــات زمینــه ای برنامه ریــزی درســی محســوب می شــود 
ــرای ســازمان دهی عناصــر اســتفاده می شــود؛ ویژگــی  عناصــر  و در تمــام نظام هــای آموزشــی ب

برنامــه درســی تربیــت اخالقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی رضــوی در ایــن ابعــاد ســازمان یافــت.

ُبعــد اهــداف آموزشــی. یــک برنامــه درســی بــه  قصــد ایجــاد تغییــرات در رفتــار یــاد گیرنــده اجــرا 
ــتین  ــی نخس ــای آموزش ــن هدف ه ــت. تعیی ــه اس ــداف برنام ــان اه ــرات هم ــن تغیی ــود. ای می ش
عنصــر برنامــه درســی اســت. اهداف آموزشــی بایــد تســهیل گر تعامــالت در برنامه درســی و کالس 
درس باشــد. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg اهــداف برنامــۀ  درســی 
ــان  ــن می ــد. در ای ــک باش ــر و دموکراتی ــر، غایت نگ ــرا، انعطاف پذی ــد کثرت گ ــی بای ــت اخالق تربی
ــان  ــرn و امام ــدگاه پیامب ــی از دی ــت اخالق ــداف تربی ــن اه ــی از مهم تری ــرب اله ــه ق ــه ب توج
معصــومb اســت. آیــات متعــددی از قــرآن از جملــه »اال الــی اللــه تصیــر االمور«)الشــوری، 53( 

غایــت حرکــت کلــی جهــان را قــرب الهــی معرفــی کرده انــد. 

ُبعــد روش هــای یاددهــی یادگیــری: انتخــاب راهبردهــای مناســب در فراینــد یاددهــی یادگیری، 
تســهیل کننده انتقــال دانــش و اطالعــات و فرایندهــای یادگیــری فراگیــران خواهــد بود)فتحــی 
واجــارگاه، 1394: 134(. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg  روش هــای 
ــدف آن  ــه ه ــی ک ــای ایجاب ــد: روش ه ــی گنجان ــه اصل ــل 5 مؤلف ــوان ذی ــی را می ت ــت اخالق تربی
ایجــاد رفتــار و اخــالق مطلــوب در فراگیــر است)مشــتمل بــر مقوله هــای روش هــای الگودهــی، 
بشــارت دهنده و تشــویق(، روش هــای اصالحــی کــه هــدف آن ها حذف یــا کاهش رفتــار نامطلوب 
ــور از  ــه منظ ــال ک ــای فع ــه(؛ روش ه ــوزی، تنبی ــرت آم ــذار، عب ــای ان ــر مقوله ه ــتمل ب است)مش
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ــر مقوله هــای پرســش و پاســخ،  آن هــا فعــال بــودن متربــی در زمینــه یادگیــری است)مشــتمل ب
جــدال احســن، بحــث گروهــی، بصیــرت و بینش دهــی و مناظــره(؛ روش هــای مستقیم)مشــتمل 
بــر مقوله هــای روش هــای موعظــه و خطابــه( و روش هــای غیــر مستقیم)مشــتمل بــر مقوله هــای 

روش هــای نمایــش، قصــه گویــی و تمثیــل( اســت. 

ــه  عنــوان ســازنده  ــده ب ــر نقــش یادگیرن ــن یادگیــری، تأکیــد ب ــده: روش هــای نوی ُبعــد یادگیرن
 g دانــش  و اطالعــات دارنــد )ابراهیمی قوامــی و حســین زاده یوســفی، 7:1387(. امــام رضــا
در ســیرۀ تربیتــی خــود بــه کــودکان اهمیــت زیــادی مــی داد و بــر تربیــت آن هــا از دوران قبــل از 
بــارداری تأکیــد می کرد)نــوری، 1408ق، ج15: 122(. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتی 

امــام رضــاg یادگیرنــده بایــد خودانگیختــه، تعامل گــرا، مســتقل و مســئولیت پذیر باشــد. 

ُبعــد معلــم: در تربیــت اخالقــی فراگیــران نقــش معلــم از اهمّیت ویــژه ای برخــوردار اســت. معلم 
در تربیــت اخالقــی، بایــد درک عمیقــی از مفاهیــم اخالقــی داشــته باشــد)افکاری، 87:1393(. 
بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخالقــی فراگیــران ویژگی هــای معلمــان را 
ــر،  ــناخت فراگی ــای ش ــر مقوله ه ــتمل ب ــای حرفه ای)مش ــی مهارت ه ــه اصل ــوان در 4 مؤلف می ت
تســهیل گر و هدایت گــر فراینــد یادگیــری(؛ مهارت هــای ارتباطی)مشــتمل بــر مقوله هــای 
تعامل گــرا، ارتبــاط صمیمــی بــا فراگیــر، اهــل تســاهل و تســامح و احتــرام بــه شــخصّیت متربــی(، 
ــت  ــت، عدال ــر و متان ــی، صب ــوش خلق ــای خ ــر مقوله ه ــتمل ب ــل اخالقی)مش ــه فضای ــته ب آراس
ــر  ــتمل ب ــتگی ظاهری)مش ــی( و آراس ــتن روح علم ــود و داش ــم خ ــه عل ــل ب ــا، عام در برخورده

ــه و آراســتگی ظاهــری و رعایــت نظافــت( اســت.  مقوله هــای جذب

ــی  ــان می یابد)فتح ــا آن پای ــروع و ب ــیابی ش ــا ارزش ــی ب ــه درس ــد برنام ــیابی: فراین ــد ارزش ُبع
واجــارگاه، 1394: 135(. از نظــر فتحــی واجــارگاه )1394: 288( در زمینــه ارزشــیابی مالک هــا و 
اســتانداردهای مختلفــی وجــود دارد که برخی از آن ها عبارت اســت از: عملی بودن، ســودمندی، 
درســتی و دقــت. بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخالقــی فراگیــران ویژگــی 
ارزیابــی مناســب را می تــوان در 4 مؤلفــه اصلــی اســتمرار، جامعّیــت، خودســنجی و رعایــت اصــل 
ــد  ــت تأکی ــد تربی ــر فراین ــارت ب ــه نظ ــاg ب ــام رض ــرار داد. ام ــران ق ــی از فراگی ــدال در ارزیاب اعت
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ــه ایــن امــر توجــه  ــد بزرگــوار خــود امــام جــوادg ب ــادی داشــته اند و همــواره در تربیــت فرزن زی
داشــته اند و می فرماینــد:

حٍد َکاَن  ــر ُمَراَقَبــٍة ِلَ ْشــَیاَء َو اْرَتَکــَب ُکلُّ ِإْنَســاٍن َما َیْشــَتِهی َو َیْهــَواُه ِمْن َغْیِ ــاُس َهــِذِه اْلَ ِإَذا َفَعــَل النَّ
ِعین)ابــن بابویــه، 1378ق: ج2: 99(؛ زمانــی کــه مردمــان بــه کارهای  ْجَ

َ
ِفــی َذِلــَك َفَســاُد اْلَخْلــِق أ

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 می شــوند. 

ُبعــد محیــط یادگیــری: بهتریــن روش کار و پیشــرفت یــک فــرد در جهــت پیچیدگــی و 
انعطاف پذیــری، مناســب ســاختن محیــط بــا مرحلــه جاری رشــد شــخصّیتی او می باشــد)جویس 
ــد کــه مدرســه شــکل دهنــده ســاختارهای  و همــکاران،126:1391(. تحقیقــات نشــان داده ان
ــوس  ــورد محس ــتین برخ ــت)افکاری، 203:1393(. نخس ــوزان اس ــی دانش آم ــخصیتی و روان ش
ــت شــرایط فیزیکــی  ــا فضــای فیزیکــی کالس می باشــد، بنابرایــن اهمّی ــده ب و ملمــوس یادگیرن
ــرایط و  ــکاران، 1395: 212(. ش ــافعی و هم ــت )پورش ــتری اس ــه بیش ــتلزم توج ــی مس و محیط
فضــای اخالقــی مدرســه برتصمیمــات و قضاوت هــای اخالقــی کــودک تأثیــر عمــده دارد)شــاملی 
و همــکاران،1390: 88(. بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخالقــی فراگیــران 
ویژگــی محیــط مناســب را می تــوان در 2 مؤلفــه اصلــی وجــود محیــط اخالقــی و دینی و متناســب 

بــا ســطح فراگیــران دانســت. 

ــتین  ــوی راس ــوان الگ ــه عن ــود ب ــهb خ ــر ائم ــون دیگ ــاg همچ ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت س
ــه نتایــج ایــن پژوهــش و  ــا توجــه ب تربیــت شــناخته می شــود. امیــد اســت برنامه ریــزان درســی ب
پژوهش هایــی از ایــن قبیــل کــه براینــدی از پیشــینۀ پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه اســت در 

ــد. ــی بردارن ــای اساس ــران گام ه ــی فراگی ــت اخالق ــتای تربی راس
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