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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.

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.

 Keywords:  the Reform Documents of Education, theoretical foundations of the Fundamental 
Reform Document of Education, the Fundamental Reform Document, the interaction of 
human with others, Iḥsān (goodness), psycho-social aspects.
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 چکیده
 é هدف: هدف از این پژوهش، واكاوی نمودهای رواني ـ اجتماعي احســان فضيلت مدارانه

به دیگران در اسناد تحولی آموزش و پرورش است. 
é روش: روش پژوهش كيفی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش،اسناد تحولی آموزش 
و پرورش از قبيل، مبانی نظری سند تحول بنيادین آموزش و پرورش)1390( و سند تحول 
بنيادین آموزش و پرورش)1390( است.كه ابتدا بر اساس مطالعه مبانی نظری، و اسناد مورد 
مطالعه، گزاره های ناظر بر ارتباط انسان با دیگران استخراج، دسته بندی، كدگذاری و مورد 
تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافته های حاصله از طریق روش دلفی در اختيار صاحب نظران 

قرار داده شد كه پس از جرح و تعدیل با پيشنهاداصالحاتی مورد تأیيد قرار گرفت.
 é یافته ها: بر اسـاس یـافتـه هـای حاصـله در اسنـاد تحـولی آمـوزش و پـرورش، نمـودهای
 روانيـ  اجتماعي احســان فضيلت مدارانه در بعد ایجابی با مؤلفه  های اصلی )بعد جسمی 
با یک مؤلفه فرعی و بعد روانی با 8 مؤلفه فرعی مورد توجه قرار گرفته اســت(. مؤلفه های 
ابعاد مختلف جسمی متمركز بر تالش جهت ارتقاء سالمت جسمی دیگران و در بعد روانی 
متمركز بر ارتقاء ابعاد ارتباطی، شناختی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی، سياسی، فرهنگی و 
اقتصادی دیگران می باشد . در بعد سلبی نيز احسان فضيلت مدارانه در رابطه با دیگران با 
بک مؤلفه اصلی در حوزه روانی و 5 مؤلفه فرعی در حوزه شخصيتی ـ اخالقی، اجتماعی، 

سياسی و اقتصادی در اسناد تحولی مورد توجه قرار گرفته است.
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é نتيجه گيری: بر اســاس یافته های حاصله الزم اســت نظام آموزش و پرورش در راستای 
عملياتی كردن مؤلفه های روان شناختی ایجابی فضيلت مدارانه و فاصله گرفتن از مؤلفه های 

سلبی در بخش های اساسی آموزش و پرورش گام های جدی اتخاذ نماید 

واژگان کلیدی: اسناد تحولی آموزش و پرورش، مبانی نظری سند تحول بنيادین، سند تحول 
بنيادین، رابطه انسان با دیگران، احسان فضيلت مدارانه، بعد روانيـ   اجتماعي، ایجابی و سلبی.

مقدمه
يکی از اضالع سبک زندگی اســالمی چگونگی تنظيم رابطه انسان با ديگران است. 
اينکه اجتماعي بودن ويژگي سرشــتي آدميان اســت يا آدمي بنابر نياز مبرم معيشتي، 
از ديرباز به زندگي اجتماعي روي آورده، مورد اختالف انديشــمندان رشــته هاي 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 شــکل گرفته اســت. برقراری رابطه 
باديگران ماهيتی فطري و تابع نيازهاي طبيعی،انسانی، درونی، خود انگيخته و گزينشی، 
آميزه اي از فرد و اجتماع، عمومی، فراگير و در نهايت ماهيتی دينی و توحيدي اســت. 
خداوند، انســان را موجودي نيازمند به غير، خلق كرده اســت. انسان زمانی به اجتماع 
می پيوندد در صدد برآوردن نيازهاي خود است. در نظام تربيت اسالمی رابطه با ديگران 

تابع نيازهاي فطري و بر اساس »احسان فضيلت مدارانه« تعريف شده است . 
در ديـدگـــاه اسـالمـی جامعه و روابط متنّوع آن، صحنه آزمون الهی است و انسان 
در اين صحنه می تواند بـا ايجاد روابط صحيح و انسانی با همنوعان خود، صفات نيکويی 
را كه مورد توّجه و رضايت حـق تـعـالی اسـت، در خـود پـرورش داده و صـفـحـه دل 
خـويـــش را از رذايل اخالقی و خصلتهای ناپسندی كه باعث سخط ذات اقدس اوست، 
پااليش دهد. ارتباط اجتماعي موفق با پرورش اســتعداد تأثيرگذار ي انســان ها، امکان 
مفيد بودن افراد براي خود، خدا و جامعه را فراهم سازد. امام علی )ع( در مسأله حکميت 
ياد آور شــدند كه حب و بغض نسبت به ديگران را بايد با حق سنجيد. بنابر اين احسان 
فضيلت مدارانه به ديگران بر اســاس محور »خدايی« تعريف می شــود چرا كه جامعه كه 
تركيبی از انسان ها است بر اثر پيوند ميان افراد، كه مهم ترين آن پيوند دينی است، پديدار 
می شــود؛ آرمان ها و اعتقادات مشترك باعث تن دادن به هنجارهاي جامعه دينی است. 
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پايه و اساس فعاليت هاي فردي و اجتماعی مسلمانان، خدا محوري است بدين مفهوم كه 
سعادت و خير فردي و اجتماعی دركسب رضايت خداوند است كه آن هم منوط به عمل 
بــه فرمان ها و موازين الهی خواهد بود. ازاين رو در احســان فضيلت مدارانه ، معيار رابطۀ 
انســان با ديگران را چگونگي مواجهۀ ديگران با ارزش هاي الهي و انساني تعيين می كند. 
معموالًً انسان ها در برخورد با ارزش های الهی سه گونه اند: گروهي كه از ارزش هاي الهي و 
انساني برخوردارند، دفاع از حق، ايمان و جهاد در راه خدا را برمبناي معرفت و عقالنيت 
برگزيده اند.گروهي كه اين گونه نيستند ولي به جامعۀ و ارزش هاي الهي ، هجوم نمي كنند 
و با آن به مقابله بر نمي خيزند و موجوديت جامعۀ را تحديد و تهديد نمي كنند. و گروهي 
كــه حّق را انکار مي كنند، در برابر حق مي ايســتند و با آن بــه مقابله برمي خيزند، كه 
»دشــمن« تلقي مي شوند. منطق ايجاب می كند كه با گروه اول و گروه دوم رابطه برقرار 

شود و در برابر گروه سوم بايد دفاع و در صورت لزوم مقابله صورت گيرد. 
بندي است كه نوع احسان فضيلت مدارانه انسان  با خلق خدا )ديگران( را  تنها اين مرز
رقم مي زند. نمود احسان فضيلت 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 نيکي و رابطۀ انساني، و با گروه سوم، مقابله براي دفع شر آنان و دفاع از كيان 
ديني و اجتماعي و ملي خواهد بود.البته مقابلۀ با گروه ســوم،  براساس شريعت اسالمي 
در چارچوب روش ها، تدابير و مصالحي كه ولّي جامعه و رهبري امت تشخيص مي دهد، 

 تعيين مي شود. 
سياســت گذاری در آموزش و پرورش در زمينه چگونگی برقراری ارتباط انســان با 
ديگران بر اساس اسناد تحولی صورت می گيرد. دو تا از كليدی ترين اسناد تحولی آموزش 
و پرورش عبارت است از :سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )1390( و مبانی نظری 
ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش )1390(. در نظــام آموزش و پرورش جمهوري 
اسالمي ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش )1390( از اسناد راهبری نظام تعليم و 
تربيت است كه به منزله قانون اساسی نظام تعليم و تربيت است كه در پاسخ به نيازهای 
جامعه در راســتای مسائل آموزشــی و اجتماعی و در پرورش انسان های تراز جمهوری 
اســالمی در مهرماه 1390 تدوين شده اســت )نويد ادهم، 1391(. سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش دارای هشــت فصل اســت كه عبارتند از: فصل اول: كليات؛ فصل دوم 
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بيانيه ارزش ها؛ فصل سوم: بيانيه مأموريت؛ فصل چهارم: چشم انداز؛ فصل پنجم: اهداف 
كالن؛ فصل ششم: راهبردهای كالن؛ فصل هفتم: هدف های عملياتی و راهکارها و فصل 
هشــتم: چارچوب نهادی و نظام اجرايی است. در اين ســند،صد و سی و يک راهکار و 
هشــت هدف كالن و 15 راهبرد كالن چهت سياســت گذاری آموزشی شش زير نظام 
اصلی آموزش و پرورش از قبيل: رهبری و مديريت، ارتقای منابع انســانی، برنامه درسی 
 و آموزشــی، فضا، تجهيزات و فناوری، منابع مالی و پژوهش و ارزشيابی ارائه شده است.

در فصل هشت اين سند نحوه، سياست گذاری، نظارت و ارزيابی، برنامه ريزی و نظام اجرايی، 
نحوه ترميم و به روز رســانی مشخص شده است )سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
1390(. مبانی نظری سند تحول بنيادين نيز از سه بخش اصلی تشکيل شده است كه عبارت 
است از: مبانی تربيت ، مبانی تربيت رسمی و عمومی و رهنامه تربيت )رواني ـ اجتماعي 
مبانی نظری سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 1390(. سؤال اساسی اين مطالعه  اين 
اســت كه در اين اسناد تحولی كه مبنای سياست گذاری آموزشی در ابعاد و ساحت های 
 شش گانه تربيت است نمودهای روانيـ   اجتماعي احسان فضيلت مدارانه در رابطه انسان ها

با يکديگر چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

مبانی نظری احسان فضیلت مدارانه 
احســان از جمله فضايل اخالقی است كه مورد توجه كليه اديان به ويژه دين اسالم 
بوده اســت . وازه احسان به معنی زيبايی و نيکويی است و احسان به معنی نيکی كردن 
اســت )قريشــی ، 1370:ج2: 134(. اعتقاد ديگر اين است كه وازه حسن و مشتقات آن 
وصف آن دسته از امور دينی است كه به دليل برخورداری از زيبايی عقلی ، عاطفی ، حسی 
 می تواند با ايجاد احســاس خوشــی ، رضايت ، زيبايی در انسان او را به خود جذب نمايد

)راغب اصفهانی ، 1412ق ، 237(. احســان فضيلت محور ، احسان منطبق با فرمان الهی 
اســت كه در حوزه ارتباط انســان با ديگران مطرح است. موضوع فضيلت از زمان يونان 
همواره مطرح بوده است . افالطون فضيلت را زيبايی می داند كه بيشتر به جنيه تجربه و 
ادراك شــخصی بستگی دارد . ارسطو فضيلت را اعتدال قوا می داند و خصيصه ای تعريف 
می كند كه در اعمال شــخص متجلی است . از نظر فلسفه اسالمی فضيلت به عنوان يک 
فعل در راســتای يک غايت كه همان معرفت حق اســت، در وجود انســان مفهوم پيدا 
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می كند . غزالی نيز فضيلت را اعتدال قوا می داند . اعتقاد او بر اين است كه اين فضيلت به 
استعداد معرفت انسان به حق تعالی بستگی دارد، )غزالی(. فارابی فکر را به فعل می افزايد 
و معتقد اســت كه اخالق از طريق فضايل نظری ، فکری ، اخالقی و صناعات عملی شکل 
می گيــرد . به اعتقاد وی فضايل اخالقی به دنبال فيض اند و اين مهم بســتگی به فضايل 
فکری دارد . در قرآن احسان با كلمات ديگری از قبيل تقوا ، معروف ، عدل و عبادت همراه 
می آيــد و در جاهايی نيز به جای واژه هايی از قبيل عمــل صالح ، بر ، خير ، فضل و انفاق 
)انفاق واحب مثل زكات ، خمس ، كفار گناهان و انفاق مستحب مثل صدقات ، بخشش ها 
و وقف ها( به كار برده می شــود )دهقان پور و بخشی ، 1393(. اين مسلم است كه الزمه 
زندگی اجتماعی خوب ، برقراری رابطه با ديگران اســت . امام صادق )ع( می فرمايد: تقوای 
الهی پيشــه كنيد و با يکديگر برادرانی نيکو كردار و دوستانی در راه خدا باشيد )مصادقه 
االخوان (. بنا بر اين موضوع احســان با اخالق پيوندی نا گسســتنی دارد .احسان در حوزه 
اخالق كاربردی و انسان شناسی اجتماعی با عنوان اخالق معاشرت تعامل سازنده ، تساهل 

و مدارا، عفو و صفح ، خدمت رسانی به همنوع و صلۀ رحم همراه است . 
احسان مبنای رابطه انســان با ديگران، است. در تفاوت معنی عدل و احسان بعضی 
گفته اند: عدل، توحيد اســت و احســان، اداء واجبات. عدل به اعتقاد، و احسان به عمل 
اشاره دارد. احسان رابطه ای طبيعی است كه انسان بر اساس آن خلق شده است، احسان 
رابطه ای است كه خداوند انسان را به سوی سبقت در ميدان تحريک می كند. اساس اين 
رابطه بر اين امر استوار است كه انسان از طرفی با لذات موجودی خير خواه است و از طرف 
ديگر از حيث خلقت اوليه پاك می باشد و در تعامل و ارتباط با ديگران قرار دارد و چون 
اختالفی بين آن ها بروزكند در اين حالت دشمن اصلی همان شيطان است. ) طباطبايي، 
1382، ج4:20(. احسان و نيکوكاری می تواند در افکار، گفتار، اخالق )رفتار( بروز و ظهور 
پيدا كند. اين مفهوم آن قدر وســعت داردكه چنان چه سر لوحه زندگی قرار گيرد عامل 
حيات طيبه و زمينه رشد وكمال قرار می گيرد. خداوند می فرمايد پاسخ نيکويی ها را بايد 
نيکوتر و بهتر داد )نســا، 86( و در جايی ديگر می فرمايد در انجام كار نيکو و خير با هم 

مسابقه دهيد و از همديگر پيشی گيريد )مائده، 48(.
برای اين كه احســان به ديگران شکل فضيلت محور و خير خواهانه پيدا كند  بايد از 
دو ويژگی اساســی برخوردار باشد كه عبارت است از: حسن فعلی و حسن فاعلی . حسن 
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فعلی يعنی : كار ، يک كار خوب وپسنديده و مورد تأئيد دين الهی باشد . به عبارتی حسن 
فعلی عمل مثبت انجام دادن بر طبق وحی و رســالت عملی است. حسن فعلی به منزله 
تن است . در حالی كه حسن فاعلی در كلمه اخالص خالصه می شود اخالص، خالص كردن 
نيت از هر چيزي است كه رنگ و بوي غير خدايی دارد و اين مهم ترين عاملی است كه در 
همۀ مراحل كار، از نيت و قصد تا پايان آن بايد در نظر گرفته شود. حسن فاعلی به منزله 
روح و حيات است )تميمی آمدی، 1366، ج2: 525(. خداوند تنها كاری را از انسان قبول 
می كند كه دو شــرط باال را داشــته باشد نه هر كاری و نه از هركسی. اين شرطيت يک 
شرطيت قرار دادی نيست، يک شرطيت ذاتی و تکوينی است مانند شرطيت هر راه معين 
برای مقصد معين. از اين رو كارهاي اختياري كه از انســان صادر می شود داراي دو جزء 
اســت: ظاهر عمل و نمود خارجی آن؛ پشتوانه معنوي فعل است. از اين رو كاري نيکو و 
مقبول اســت كه هم از جهت ظاهر و باطن و هم از جهت نيت مقبول و نيکو ودر جهت 
جلب رضاي خداوند باش. احسان فضيلت مدارانه به ديگران مستحبی است كه هزار واجب 
در آن قرار دارد. نعمت هايی كه خداوند به ما عطا فرمودند گوناگون است و بايد در برابر 
آنها شکرگزار بود. الزم است در مقابل هر نعمتی، شکر متناسب با آن را انجام داد و وظيفه 
شکر گذاری خود را با خدمت به ديگران ، تعريف نمود. نکته مهم و كليدی در احسان اين 
است كه احسان به ديگران ســبب افزايش نعمت می شود . اهميت احسان به عنوان يک 
فضيلت اخالقی در اين است كه برای رفاه و بهزيستی انسان ها )ديگران( ارزش قائل است 
و خواهان محيطی برای ديگران است كه همزيستی مسالمت آميز با يکديگر داشته باشند .

مهم ترين و بارزترين مصداق احســان فضيلت مدارانه در حوزه ارتباط فرد با ديگران، 
احســان و نيکی به پدر و مادر می باشــد كه چندين بار در آيات قرآنی ذكر شــده است 
)بقره/ 83 ؛ نســاء/ 36 ؛ انعام،151(. ظهور اين احســان در رفتارهايی چون روا نداشتن 
كم ترين اهانت به پدر و مادر، گفتار نرم و نيکو و ســنجيده، نهايت فروتنی از ســر مهر و 
شــفقت و نه از ســر ناچاري، طلب آمرزش و رحمت الهی و كمک مالی به آنان تحقق 
می يابد )اسراء/2،24(. عالوه بر اين خوش رفتاري، احترام و تکريم، تأمين نيازهاي مادي 
و معنــوي، مراقبت دائمي. دعا، انجــام اعمال نيک به نيابت از آنان چه در زمان حيات و 
چه پس از مرگ از مصاديق احسان به پدر و مادر است. نوع دوستي به عنوان يک عاطفه 
اجتماعي از ديگر مصاديق 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 كمک، همکاري و دل جويي 
انجام دهد )تميمي آمدي، 1366، ج2: 271(.

از ديگر مصاديق احســان فضيلت مدارانه »حسن ظن« است. مسلمانان ضمن اينکه 
بايد ريسک رفتارهاي مختلف ديگران را مدّ نظر قرار می دهند، اما بايد نسبت به ديگران 
حسن ظن داشته باشند. در آيه 61 سوره توبه از ايمان به خدا و اعتماد به مؤمنان به عنوان 
دو ويژگی پيامبر اكرم)ص( نام برده شــده اســت. از آنجايی كه يکی از عواملی كه باعث 
آرامش انسان می گردد، احساس ايمنی است و اين امر با حسن ظن ) خوش گمانی( تأمين 

می گردد. 
از ديگر مصاديق احســان فضيلت مدارانه از ديگر مصاديق احسان »خوش خلقی«، 
به عنــوان يکی از فضايل اخالقی اســت كــه در روابط اجتماعی فوق العاده مؤثر اســت 
)مکارم شــيرازی، 1375، ج3:135(. حضرت علي)ع( مي فرمايد: »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 مي گزيند تو نزديک شو، چون سخت مي گيرد 
تو آسان گير، و به هنگام گناهش عذر او بپذير؛ چنان كه گويا بنده او می باشي، و او صاحب 

تو. مبادا دستورات فوق را با غير دوستانت به كار گيري« )نهج البالغه، نامه 31(.
از ديگر نمودهای احسان فضيلت مدار نسبت به ديگران »تعامل سازنده« است. اسالم 
با تکيه بر ارزش هايي مانند برابري، همزيســتي مسالمت آميز، ترك تعصب قومي زمينه 
تعامل ســازنده را فراهم ساخته اســت. همچنين تحريم بدگويی، غيبت، تهمت و ساير 
رذايل اخالقی در جامعه اســالمی موجب افزايش صميميت در ميان افراد شده و سطح 
بااليی از اعتماد را ايجاد می كند. الزمه برقراری تعامل سازنده انسان با ديگران »اعتماد« 
 اســت. اعتماد را می توان پيمان دو جانبه با ديگران در جهت كسب مقصد توصيف كرد.

در منابع اســالمی اصطالحاتی همانند اعتماد، ثقه، اطمينان، توّكل و مشــتّقات آنها با 
تفاوتی در مفهوم اعتماد به كار رفته است. در نظام اجتماعي اعتماد داراي سطوحي است 
كه عبارت اســت از: »اعتماد ســطحی يک جانبه، اعتماد سطحی متقابل، اعتماد عميق 
يک جانبه، اعتماد عميق يک جانبه و اعتماد عميق متقابل و نهايتاً اعتماد اجتماعی« است 

)اسکندري و موسوي، 1391(. 
ديگر نمودهای احسان فضيلت مدارانه » همياري و تعاون اجتماعي« است كه مبتني 
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بر اشتراك تمام انسان ها در كرامت ذاتي و در مرحله باالتر، برادري ايماني و ديني است. 
پيامير اكرم )ص( فرمود : »از ما نيست كسي كه بزرگ تر را گرامي ندارد و به كوچک تر مهر 
نورزد« )پاينده، 1382، حديث: 2416: 454(. رازداری و وفای به عهد نسبت به ديگران از 
مصاديق احسان فضيلت مدار در نظام اجتماعی است )پاينده، 1382، حديث :949 180(. 
امــام علی )ع( می فرمايد: »به عهد خويش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتی امانت دار 
باش و جان خود را سپر پيمان خود گردان؛ زيرا هيچ يک از واجبات الهی همانند وفای به 

عهد نيست« )نهج البالغه، نامه 53(. 
»تساهل و مدارا« ديگر نمودهای احسان فضيلت مدار هستند . پيوند دو لغت تساهل 
و تســامح و مدارا در خصيصه انســانی بودن به اين معنا است كه انسان ها متفاوت خلق 
شــده اند و انديشــه ها، افکار، عقايد و حتی برداشت های مختلف دارند. بنابر اين حکمت 
اقتضا می كند كه اين تکثر بينش ها به رســميت شناخته شوند و عالئق و ساليق مردم 
محترم شــمرده شــود. الزمه تحقق چنين امری، آسان گيری و سعه صدر، تحمل عقايد 
مخالف و همزيســتی مسالمت آميز در راستای تحقق و گسترش انسانيت، آزادی، عدالت 
اجتماعی، مدنيت و سياليت روابط بشری است )كلينی، 1388 ج2: 256(. مدارا 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 ديگری مطرح اســت نه در هدف و اعتقاد. مدارا به عنوان يک فضيلت اخالقي 
ذو مراتب اســت. عالي ترين 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 
و انعطاف ورزيدن و ديگر پذيري اســت )طباطبايــي، 1392، ج7: 143(. مداراي مدّ نظر 
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 بهره مندي نفساني 

پيراسته است )كليني، 1388،ج2 : 223(. 
»عفو و بخشش« ديگر نمودهای احسان فضيلت مدار هستند. عفو در قرآن به معانی 
متعددی به كار رفته است كه عبارتند از : عفو به معنای بخشش گناه است )قرشی، 1371(. 
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عفو به معنی بخشش و گذشت: قرآن در سی وچهار موضع در مورد بخشش و گذشت 
در قالب كلمات عفو و صفح سخن گفته است كه تعدادی در مورد عفو الهی از گناه بندگان 
و تعدادی دربارۀ عفو بندگان نسبت به يکديگر است. براساس آيات قرآن، بخشش ديگران 
از ويژگی های مؤمنان متقی است )آل عمران، 134(. بخشش در روابط بين فردی آدميان 
نقش مهمی را ايفا می كند. بيشترين سفارش اهل بيت )ع( در سبک زندگی، چشم پوشی 
افراد از لغزش ها، كج خلقی ها و اشــتباهات يکديگر اســت. امام علی )ع( گذشت زينت 
فضائل اخالقی اســت)تميمی آمدی، 1366، ج1: 140(. عفو به معنی كثرت در اموال و 
 اوالد )مباركه، 95(. عالوه بر اين ، عفو به معنای حد وســط و افزون بر نياز )بقره، 219(

عفو از صفات خداوند متعال نيز به كار رفته است )مجلسی، 1392، ج 64: 266( .
 »صفح« ديگر نمودهای احســان فضيلت مدار هستند. صفح به معني پهلو و جانب و 
روي هر چيز اســت )فراهيدي، 1409، 122(. امام رضا )ع( مي فرمايد: صفح، عفو بدون 
عتاب اســت )صدوق، 1382، ج1: 294(. خدايی كه فرمان به صفح به پيامبرش می دهد 
خود كريم الصفح است و الگويی است برای پيامبران و انسان های مؤمن، تا به عفو و صفح 
شايسته، باعث رشد و اصالح خود و جامعه شوند. عفو و صفح به دو دسته تقسيم می شوند 
كــه عبارتند از عفو و صفــح ممدوح )عفو در هنگام قدرت، عفــو هنگام اجرای قصاص 

)مکارم شيرازی، 1375، ج3: 424(. و عفو و صفح مذموم است.
»خدمت رسانی« از ديگر نمودهای احسان فضيلت مدار هستند. خدمت رسانی به نوعی 
احسان به همنوع است. در كمک رساندن به ديگران، خويشاوندان )به خصوص آنان كه در 
طبقات ارث نزديک ترند( نسبت به ديگران سزاوارترند، سپس يتيمان و آن گاه مسکينان. 
آن چنان كــه قرآن در جای ديگــري، جواز عبور از گردونه هاي دشــوار قيامت را آزادي 
بردگان، اطعام گرسنگان و رسيدگي به يتيمان و مسکينان بر مي شمارد )صدوق، 1382، 
ج2:559(. احسان به همنوعان در مسائل مالي خالصه نمي شود. بلکه هر گونه كمک هاي 
فکري، معنوي، عاطفي و علمي را هم در بر مي گيرد )كليني، 1388، ج2:145(. نکته مهم 
در خدمت رسانی به ديگران عجله و شتاب در خدمت رسانی به ديگران است. عمده ترين 
مصاديق خدمت رسانی عبارت است از : سودرسانی )ميزان الحکمه، ج2: 538( و گره گشايی 

)مجلسی، 1392، ج71: 282(.
» صلۀ رحم« از ديگر نمودهای احسان فضيلت مدار هستند. يکی ديگر از مؤلفه احسان 
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به ديگران صلۀ رحم اســت كه تمركز آن بر خويشاوندان می باشد. صلۀ رحم می تواند در 
هر نوع كمک روانی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی، معنوی و دينی نمود 
داشته باشد. پيوند با خويشاوندان و نيکی به آنان به ويژه پدر و مادر و تقرب به خدای سبحان 
پس از ايمان به خدا با فضيلت ترين اعمال دينی است )انعام، 151(. صلۀ رحم دارای ابعاد 
عاطفی )افزايش مهررزی، تأمين سالمت روانی، انس و الفت )مجلسی، 1392، ج77: 154(، 
اجتماعی )تسهيل فرايند جامعه پذيری،جلب حمايت خويشاوندان )نهج البالغه، نامه 31(، 

دينی )تقويت دين، برخورداری از رحمت الهی است )كلينی، 1388، ج2: 150(.

پیشینه پژوهش 
پژوهش های اخالقی را به سه دسته می توان تقسيم كرد:

»مباحث فرا اخالقی«: اين حوزه از پژوهش به حوزه های فلســفی از مفاهيم و احکام 
اخالقی می پردازد و به درستی و نادرستی آن ها كاری ندارد.

»حوزه اخالق هنجاری«: اين حوزه به دنبال شناسايی و تبيين اساسی نرين مبانی و 
معيارهای درست و نادرست احکام اخالقی است.

»اخالق كاربردی«: به مســائل و اموری می پــردازد كه كانون معضالت عملی اخالق 
است . اصول و قواعدی نظير عدالت ورزيدن به ديگران، احترام گذاشتن به ديگران... است . 
اخالق كاربردی عمدتاً بر مسائل اخالقی متمركز است و به دنبال دريافت قواعد خاص تر 
از قواعد عام اخالقی اســت تا بتواند در حوزه زندگی انســان كاربرد داشته باشد . اين نوع 
اخالق در سامان دهی رفتار انسان ، جهت رسيدن به حيات مطلوب اجتماعی دارای نقش 
كليدی اســت. مرور پژوهش های انجام شده در اين زمينه، حاكی از اين است كه كريمی 
و فياض )1389( ، عزتي و همکاران )1398( ، گودرزي و همکاران )1398(و رشيد زاده و 
همکاران )1397( در مطالعات خود پيرامون اصول ومهارت های ارتباطی، مسئوليت پذيري 
بر مبنای آموزه هاي اســالمي كه به روش تحليلیـ  توصيفی انجام شد دريافتند كه اصل 
ابــراز محبت، احترام به ديگران، مراقبت از زبان، اصل خير خواهی، صداقت، مدارا، تواضع، 
اعتدال، حمايت و آبروی ديگران، حفظ اسرار، وفای به عهد و پرهيز از عيب جويی از اصولی 
است كه در سنت و سيره معصومان در برخورد با ديگران مورد توجه قرار گرفته است. مک 
كی و همکاران )2007( يادآور شدند كه مهارت های اجتماعی، جسارت مندی، مهارت های 
گوش دادن و مذاكره را مهم ترين مهارت های اجتماعی در برقراری ارتباط با ديگران مطرح 
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نمودند و ياد آور شــدند كه افراد با اين مهارت ها كمتر دچار تعارض می شــوند و پاداش 
بيشــتری دريافت می كنند. البته ياد آور شدند كه اين مهارت ها همه مهارت هايی هستند 
كه به آموزش نيازمندند. ســبحانی نژاد و نجفی )1393( در بررسی ابعاد مسئوليت پذيری 
در سبک زندگی اسالمی دريافتند كه هنئدسه معرفتی مسئوليت پذيری در ابعاد اعتقادی، 
فردی، اجتماعی و زيست محيطی قابل تبيين است و حيات طيبه را برای آدمی در مراتب 
گسترده آن پديد می آورند. علم الهدی و شريفی )1394( در مطالعه خود پيرامون ارتباطات 
انسانی در فرهنگ رضوی كه با استفاده از روش تحليلی  ـتوصيفی انجام شد دريافت كه 
امام رضا )ع( با بهره گيری از انواع روش های ارتباطی با مردم فرهنگ های گوناگون ارتباط 
داشــته است. ايشان درســطوح فردی و جمعی آن هم در دو حوزه شفاهی در دو حوزه 
كالمــی )زبان تمثيل( و غير كالمی )زبان عالمت، زبان عمل، زبان رمز دار( و ارتباط كتبی 
بوده اســت. نکته حائز اهميت در سيره ارتباطی امام رضا )ع( اين بوده است كه ارتباطات 
ايشان به خاطر رفع نيازهای درونی و اجتماعی نبوده است بلکه هدف امام استفاده از اين 
 روش ها هدايت مردم بوده اســت. از اين رو سيره عملی و مردم داری امام رضا )ع( می تواند 
الگوی مناســبی برای مســئوالن و مديران اجرايی برای ارتباط مؤثر با مردم باشد.گرجی 
و همکاران )1394( در مطالعه خود كه پيرامون بررســی و تحليل ارتباط های چهار گانه 
بشری در ترجمه رساله قشيريه انجام داد دريافت كه مروت با خلق، دوری از مردم نابکار، 
كمک و تحمل بار ديگران، ارتباط با فقير و غنی، ايثار و دوســتی از جمله مواردی اســت 
كه در ترجمه رسالۀ قشيريه پيرامون ارتباط انسان با ديگران مطرح شده است. اسمعيلی 
)1394( در مطالعه ای كه پيرامون بررســی روابط چهارگانه انسانی )ارتباط با خدا، خود، 
هســتی و ديگران( از نگاه جوادی آملی دريافت كه در ديدگاه آيت اهلل جوادی آملی  انسان 
موجود اجتماعی است و زندگی اجتماعی منشاء حقوق و تکاليف معينی است كه انسان 
در زندگی اجتماعی با توجه به كرامت و مســئوليت خويــش بايد آن ها را رعايت كند تا 
زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعی باشــد. از اين رو معاشرت با مردم، معامله انسان با دنيا 
و زندگی دنيوی از شــالوده های بندگی است.وی گذشت و بخشندگی، تواضع و فروتنی، 
سخا و كرم، بزرگواری، رحمت و رفق، مهربانی، نصيحت، پند و خير خواهی، قسط و انصاف 
و عدل محوری را اركان معاشــرت و راضی بودن به كمترين امکانات، طلب نمردم مفقود، 
عدمم عالقه به مال زياد، زهد، معرفت به آفات، بر انداختن شهوات دنيوی همراه با ترك 
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مناصب ظاهری را ازكان معامله با دنيا و زندگی دنيايی معرفی نمودند ميرفردی و احمدی 
قارنايی )1395( در مطالعه ای كه در زمينه بررسی رابطه گرايش های ديگرخواهانه و اعتماد 
اجتماعی انجام دادند دريافتند كه اعتماد يکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمينه ساز 
مشاركت و همکاری ميان اعضای جامعه است. اعتماد مشاركت را در زمينه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی را سرعت بخشيده و تمايل افراد را به همکاری با 
گروه های مختلف جامعه و با همديگر تقويت می گند. اين محققان عناصر اصلی اعتماد را 
صداقت، صراحت، اطمينان، تمايالت همکاری جويانه، سهيم كردن و اعتماد نهادی معرفی 
نموده اند. در نظر اين محققان و بســياری از انديشــمندان اجتماعــی اعتماد به تعاون و 
همکاری منجر می شود. عالوه بر اين اعتماد از سطح خرد )خانواده( تا سطح كالن )نظام 
اجتماعی( تســهيل گر روابط انسانی و پيش شرط همکاری اجتماعی است. اعتماد دارای 
سطوح است كه عبارتند از: اعتماد بنيادين كه در سطح فردی و روان شناسی قابل مطالعه 
است، اعتماد بين شخصی ، اعتماد تعميم يافته، اعتماد به نظام يا سيستم يا اعتماد نهادی 
اســت كه به زعم جامعه شناسان اين اعتماد می تواند به نظم، دموكراسی، علم و.... تعلق 
پيدا كند. صفر پور، فيضی و همکاران )1397( رعايت حقوق ديگران ، معاشــرت ، حمايت 
از محرومان ، ايثار و فدا كاری ، امانت داری ، تقوا و مسئوليت پذيری را از ارزش هايی هستند 
كه در ارتباط با ديگران بايد مد نظر قرار گيرد. نجفی و همکاران )1393( هم دردی با هم 
نوعان ، از خود گذشتگی ئ فداكاری ، اعتدال ، صداقت و بردباری را از جمله خصوصيت هايی 
دانستند كه بايد در ارتباط با دبگران بايد مورد توجه قرار داد.كلمن )1990( اعتماد را در 
دو سطح خرد و كالن مورد بررسی قرار داده است. وی در سطح كالن از نظام های اعتماد 
يعنی نظام اعتماد متقابل، نظام اعتماد واسطه ای و نظامی كه در آن شخص ثالث مطرح 

است صحبت می كند. 

روش پژوهش 
پژوهش حاضر از نوع جهت گيری بنيادی اســت كه ما را به ســمت ديدگاهی نو در 
زمينه احسان فضيلت مدار را هدايت می كند. پژوهش حاضر از نوع كيفی است كه در آن 
از تحليل محتوای كيفیـ  استقرايی استفاده شد )الو، كينگاس1، 2008(. در اين مطالعه، 

1. Elo, & Kyngas
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تحليل محتوای اسناد با توحه به رويکرد گال و همکاران )1994( صورت گرفت. جامعه 
تحليلی در اين مطالعه اســناد تحولی آموزش و پرورش يعنی مبانی نظری ســند تحول 
بنيادين آمــوزش و پرورش )1390( با تأكيد بر مباني تربيت عمومي و رهنامه تربيت و 
ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش )1390( می باشــد. با توجه به هدف پژوهش در 
بخش مبانی نظری سند تحول بنيادين آموز ش و پرورش)1390( نمونه گيری انجام شد و 
بخش هايی كه با اهداف پژوهش همخوانی داشت با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند، 
نمونه گيری و به طور عميق مورد مطالعه قرار گرفت. اما در رابطه با ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش نمونه گيری صورت نگرفت و كل ســند به طور عميق مورد مطالعه قرار 
گرفت. الزم به ذكر است در اين روش نمونه هايی انتخاب شد كه از نظر مسأله و اهداف 
پژوهش اطالعات بيشتری را در دسترس در اختيار قرار دهند )ينی و همکاران، 2012، 
بــه نقل از مؤمنی و همکاران، 1392(. با توجه به اهميت و حساســيت و اعتبار داده ها، 
گزاره های استخراجی توسط گروه كانونی به طور جمعی طی بازه های زمانی مختلف مورد 
بازبينــی قرار گرفت كه برخی از گزار ه ها حذف، اصالح يا اضافه شــد. پس از آن روش 
مقوله بندی مناســب انتخاب و سعی شد هر مقوله نماينده يک متغير باشد كه با اهداف 
پژوهش ارتباط داشته باشد. سپس هر كدام از گزاره های جمع آوری شده برای قرار گرفتن 
در هر يک از مقوله ها نشــانه گذاری شــدند و مقوله بندی با روش كد گذاری باز، محوری 
انجام شــد. در كد گذاری باز تمام داده ها بدون هيچ اولويتی تحليل و دسته بندی شدند 
و در ادامه مقوالتی كه بتوان ساير مقوالت از درون آن ها استخراج نمود انتخاب و نهايتاً 
داده ها پردازش و مورد تعبير و تفسير قرار گرفتند. جهت تعيين اعتبار يافته ها از  قضاوت 
متخصصان و خبرگان اســتفاده شد.استفاده از قضاوت متخصصان جهت »شناسايی« و 
»غربال گري شــاخص ها استفاده می شــود. )وودنبرگ، 1991(. الزم به ذكر است كه در 
مرحله اول از 22 متخصصاني كه براي مطالعه انتخاب شده بودند 12 نفر به درخواست ما 
پاسخ دادند و در مرحله دوم از 12نفر فقط 8 نفر به اظهار نظر پرداختند. مالك محاسبه 
روايي محتوايي آيتم ها نظرات 8 نفر متخصص است كه اصالحاتی پيشنهاد و پس از انجام 
اصالحات مقوله بندی ها مورد توافق متخصصان قرار گرفت. در اين مطالعه جهت محاسبه 
پايايی يافته ها از روش اسکات برای رسيدن به ضريب توافق استفاده شد. بر اساس فرمول 

اسکات، ضريب توافق بين صاحب نظران 79/89 می باشد كه ضريب توافق بااليی است
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یافته ها
با توجه به اهداف پژوهش، گزاره های استخراج شده از اسناد تحولی آموزش و پرورش 

پيرامون رابطه انسان با ديگران در حداول زير گزارش شده است.

گزاره های مستخرج از مبانی نظری تربيت )1390( ناظر بر ارتباط انسان با دیگران
يکی از بخش های مورد مطالعه در اين پژوهش، اســتخراج گزاره های ناظر بر ارتباط 
انسان با ديگران ا از مبانی نظری سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است. گزاره های 

مستخرج از اين سند در جدول 1 آمده است 

 جدول1. گزاره های مستخرج از مبانی نظری سند تحول بنيادین آموزش و پرورش )1390(
ناظر بر ارتباط انسان با دیگران

گزاره های مستخرج از سند سند 
 ابعاد استخراج شده 
در رابطه با دیگران

مبانی نظری تربيت 
رسمی و عمومی 

بعد اجتماعیé حيات جمعی يکی از حيات های زندگی انسان است. 

é حيات حمعی مولود زندگی اجتماعی است و به صورت هويت جمعی 
بعد اجتماعیبروز می كند.

بعد اجتماعیé بين فرد و جامعه رابطه حقيقی برقرار است نه رابطه قرار دادی 

é موقعيت به ما گوشزد می كند كه انسان با محيط تعامل برقرار كند.اما 
انسان مجاز نيست برای تغيير محيط دوباره خود را به محيط واگذار 

كند.
بعد اجتماعی

كثرت،  در  وحدت  به معنای  اسالمی  نگرش  در  اجتماعی  موقعيت   é
بعد اجتماعیتشخص در محيط و فرديت در جماعت است.

بعد اجتماعیé نمی توان از تأثير محيط بر اهمال فرد چشم پوشی كرد. 

بعد اجتماعیé نمی توان تأثير محيط را بيش از اندازه جلوه كرد. 

در  افراد  عمل  نحوه  در  اجتماعی  فرايندهای  و  ساختار ها  نهادها،   é
بعد اجتماعیموقعيت های زندگی تأثير گذار است.

بعد اجتماعیé خانواده يکی از بنيادی ترين نهادهای اجتماعی است 

é پيرامون نقش والدين در تربيت فرزندان در احاديث و روايات اجماع 
بعد اجتماعی وجود دارد. 
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گزاره های مستخرج از سند سند 
 ابعاد استخراج شده 
در رابطه با دیگران

ساحت تربيت 
 اعتقادی، عبادی 

و اخالقی

طريق  از  ديگران  وجودي  معنوِي  ابعاد  ارتقاي  جهت  مداوم  تالش   é
برقراري ارتباط با خداوند عبادت، تقيد به احکام ديني ودعوت سايرين 

به دينداری و اخالق مداری؛
بعد اجتماعی

و  محدوديت ها  نياز ها،  به  مسئوالنه  گويي  پاسخ  براي  ديگرشناسی   é
بعد اجتماعیپيشرفت ظرفيت هاي وجودي ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

بعد اجتماعیé درك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

é تالش پيوسته براي اصالح ديگران براساس نظام معياراسالمی ازطريق 
بعد اخالقیتقويت اراده و خويشتن داري، حفظ كرامت وعزت نفس

بعد عاطفیé تقدم فضل بر عدل )تقدم رحمت بر غضب( نسبت به ديگران

 ساحت تربيت
ـ  سياسی   اجتماعی 

 

دوستان،  خويشاوندان،  خانواده،  )اعضا  باديگران  مناسب  ارتباط   é
بعد ارتباطیهمسايگان و همکاران(

فهم  و  وفاق، همدلی، درك  )بردباری،  ارتباطی  مهارت های  آموزش   é
بعد ارتباطی اجتماعی، مسالمت جويی( به ديگران

بعد اجتماعیé كسب صفات و توانمندی ها و مهارت های الزم برای زندگی خانوادگی

é توسعۀ آزادي و مرتبۀ وجودي ديگران در پرتو درك واصالح موقعيت 
بعد اجتماعی اجتماعي آنان 

بعد ارتباطیé برقراري رابطۀ سازنده ومناسب با ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

و  همدلي  وفاق،  بردباري،  خيرخواهي،  انصاف،  ورزي،  مهر  احسان،   é
بعد اخالقی مسالمت جويي؛نسبت به ديگران

é رعايت اصول حق طلبي، حفظ كرامت وعزت، ظلم ستيزي، عدالت 
خواهي، كسب و حفظ استقالل همه جانبه، مراعات حقوق و آزادي هاي 

مشروع ديگران،
بعد سياسی 

é تأكيد بر مدارا و تحمل عقايد مخالف و خرده فرهنگ ها در سطح ملی 
بعد اجتماعی و جهانی

بعد سياسی é تأكيد بر پرورش منش آزادگی در هويت متربيان

ساحت تربيت 
ـ  بدنی زیستی 

 

é تالش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت جسمي و رواني 
بعد حسمی ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی

é توجه به ايجاد روحيۀ تعهد و مسئوليت پذيري نسبت به آفريده های 
بعد اجتماعیخداوند، اعم از انسان ها و طبيعت

جدول 1. )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

گزاره های مستخرج از سند سند 
 ابعاد استخراج شده 
در رابطه با دیگران

 ساحت تربيت 
 زیبایی شناختی

و هنری 
بعد اجتماعیé قدر دانی از آثار و ارزش های هنری

ساحت تربيت 
اقتصادی و حرفه ای 

é دروني سازي ارزش هاي اصيل ديني واخالقي درزمينۀ اقتصادي مانند 
بعد اخالقی - اقتصادیانصاف و عدالت، تعاون، وفای به عهد، پرهيز از اسراف و تبذير

é التزام به ارزش هاي اخالقي و رعايت حق، عدالت و انصاف درروابط 
بعد اخالقی - اقتصادیاقتصادي با ديگران براساس نظام معيار اسالمی

ساحت علمی
 و فناوری
رویکرد

é استفاده از شايستگی های كسب شده براي اصالح و بهبود موقعيت 
بعد اجتماعیديگران

 جدول2. گزاره های مستخرج از سند تحول بنيادین آموزش و پرورش )1390(
ناظر بر ارتباط انسان با دیگران

گزاره های مستخرج از سند سند 
مفاهيم استخراج 
شده در رابطه با 

دیگران

 بيانيه
ارزش ها 

بعد اجتماعیé توحيد اساس ارتباط انسان با ديگران است

 بعدé بصيرت و تعالی در ديگران در زمينه های گوناگون اجتماعی، سياسی و فرهنگی
اجتماعی ـ سياسی ـ اخالقی

بعد اجتماعیé توجه به منافع اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی

بعد اجتماعیé مسئوليت پذيری همه جانبه

بعد اجتماعی- عاطفیé تقويت روابط حق محور،عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسان ها در سراسر جهان

بعد اجتماعیـ  اخالقیé ايثار و فداكاری

بعد عاطفی é ارتباط مهرورزانه با همه انسان ها در سراسر جهان 

بعد اجتماعی é توجه به مصالح اجتماعی در چار چوب منافع ملی 

بعد اجتماعی é تعامل نفادانه با ساير فرهنگ ها بر اساس نظام معيار 

بعد اجتماعی é مسئوليت پذيری همه جانبه، مشاركت اجتماعی 

 بعدé كسب فضايل اجتماعی از قبيل ظلم ستيزی،عدالت، صداقت، ايثار و فدا كاری 
اجتماعی ـ سياسی ـ اخالقی

جدول 1. )ادامه(
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123 - 146فرهاد کریمی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

گزاره های مستخرج از سند سند 
مفاهيم استخراج 
شده در رابطه با 

دیگران

 بيانيه
مأموریت 

é مأموريت اموزش و پرورش دست يابی دانش آموزان به مراتبی از حيات طيبه در 
بعد اجتماعی بعد اجتماعی 

چشم انداز

é چشم انداز آموزش و پرورش تعامل سازنده و مؤثر با نظام های تعليم و تربيتی در 
بعد اجتماعی سطح جهان است 

بعد اجتماعیـ  اخالقیé پرورش روحيه همدلي، احترام، اعتماد

بعد سياسی é استکبار ستيزی در چارچوب نظام معيار

بعد سياسی é ظلم ستيزی در چارچوب نظام معيار

بعد سياسی é دفاع از محرومان و مستضعفان در چارچوب نظام معيار

é نقش آفرين در زندگی خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر اساس نظام معيار 
بعد اجتماعیـ  ارتباطیاسالمی

بعد اجتماعیé تأمين كننده نيازهای اجتماعی و محيط مهرورزو برخوردار از هويت جمعی 

 اهداف
كالن 

بعد اجتماعیé رعايت حقوق ديگران

بعد اجتماعی- اخالقیé تربيت انسان مسئول در برابر ديگران، مهرورز، ايثار گر، جمع گرا، صلح جو 

بعد اجتماعیé تحقق جامعه عدل مهدوی )عج( با تأكيد بر حقوق و مسئوليت های اجتماعی

بعد اجتماعی- اخالقیé تقويت جهادگري، ايثارگري

راهکارهای 
كالن

بعد اجتماعی- سياسیé خدمت به محرومين

بعد اخالقیé انجام فعاليت های خيرخواهانه 

بعد اخالقیé انجام فعاليت های نيکوكاری

بعد اجتماعیé پرورش روحيه اخوت 

بعد اجتماعیé پرورش روحيه تعاون 

بعد اخالقی - اقتصادیé مشاركت در فعاليت اقتصادی با رعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با ديگران

دوره های  تمام  در  نظم  و  مسئوليت پذيری  ترويج  برای  عملياتی  برنامه  تدوين   é
بعد اجتماعیتحصيلی 

بعد اخالقیé انجام فعاليت های خيرخواهانه

جدول 3. )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

140

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

گزاره های مستخرج از سند سند 
مفاهيم استخراج 
شده در رابطه با 

دیگران

راهکارهای 
كالن

)ادامه(

بعد اخالقیé انجام فعاليت های نيکوكاری

بعد اجتماعیé پرورش روحيه اخوت 

بعد اجتماعیé پرورش روحيه تعاون 

بعد اخالقی - اقتصادیé مشاركت در فعاليت اقتصادی با رعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با ديگران

دوره های  تمام  در  نظم  و  مسئوليت پذيری  ترويج  برای  عملياتی  برنامه  تدوين   é
بعد اجتماعیتحصيلی 

é تقويت باور و روحيه مسئوليت پذيری دانش آموزان برای تحقق تمدن نوين اسالمی 
بعد اجتماعیدر راستای جامعه عدل مهدوی 

é مشاركت فعال آموزش و پرورش در حركت های خير خواهانه مردمی از طريق 
بعد اجتماعیبرگزاری اردوها 

é ايجاد تسهيالت قانونی و سازو كارهای تشويقی و انگيزشی برای بسط فرهنگ نيکو 
بعد اجتماعی- اخالقیكاری و تعاون، مشاركت پذيری، مشاركت جويی

بعد اجتماعیé تقويت روحيه اخوت و تعاون 

مرحله دوم: تجميع كدها ـ استخراج شبکه مفهومی 
با توجه به زير مفاهيم شناسايی شده استخراجی از گزاره ها و ادغام موارد مشابه، كه 
در جدول شــماره ... منعکس شد با دســته بندی دو باره مفاهيم و مقوله های كالن شکل 

گرفت كه در ادامه در جدول 3و 4 مشاهده می شود.

ابعاد احسان فضیلت مدارانه انسان با دیگران 
يکی از ابعاد روانيـ  اجتماعي تبيينی رابطه انسان با ديگران در اسناد تحولی آموزش 
و پرورش»احسان به ديگران« اســت. تجميع كدهای حاصله از اسناد تحولی آموزش و 
پر.ورش حاكی از اين اســت كه در اين اسناد »احسان به ديگران« در دو بعد »ايجابی« 
و »ســلبی« مورد توجه قرار گرفته است كه به ترتيب در جداول 3 و 4 ارائه شده است. 
مضامين اصلی، فرعی و پايه احصاء شده احسان به ديگران در بعد ايجابی از اسناد تحولی 

آموزش و پرورش در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 2. )ادامه(
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123 - 146فرهاد کریمی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

 جدول3. مقوالت و مفاهيم دسته بندی شده پيرامون چگونگی احسان به دیگران
در بعد »ایجابی« 

مضمون 
فراگير

مضمون 
اصلی 

مضمون 
مضامين پایهفرعی

انه
دار

ت م
ضيل

ن ف
سا

اح

é تالش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت جسمي ديگرانسالمت جسمي 

عی
ما

جت
ـ ا

ی 
وان

ر

ارتباطی

é تالش در ارتقای ابعاد وجودی ديگران ،درك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس 
نظام معيار اسالمی، ارتقاء توانايی گوش كردن. ارتقاء توانايي »نه گفتن » در 
مقابل انتظار های نا به جا،انتقاد پذير بودن. توانايی انتقاد از ديگران داشتن. 
ارتباط مؤثربا همساالن. اعضای مدرسه. افراد خانواده.ارتباط با مراكز علمی. 

فرهنگی. هنری. ورزشی و مذهبی

اجتماعی

همنوعان.  ازحقوق  تعهد ،دفاع  ديگران.  نيازهای  به  مسئوالنه  پاسخگويی   é
عقو،  تعامل،  مشورت،  انضباط،  و  نظم  عهد.  به  وفای  تعاون.  تکليف گرايی، 
مشاركت جويی،  مشاركت پذيری،  مسئوليت پذيری،  اخوت،  خدمت رسانی، 
برگزاری اردوها جهت استفاده مناسب از اوقات فراغت،نظارت جمعي،جبران 
نيکي كردن، اصالح گري، قعاليت های خبر خواهانه، فعاليت های نيکو كارانه، 
حقوق  به  احترام  صلۀ رحم.  مسالمت جويی،  وفاق،.  اجتماعی،  فهم  و  درك 

ديگران.

عاطفی 
é صميميت، قدر شناسی، قدر دانی بر اساس نظام معيار اسالمی، خوش رويی. 
ارتباط  ديگران،  به  گذاشتن  احترام  محبت.  )خودگشودگي(.  خوش زبانی 

مهرورزانه با همه انسان ها. حيا، دگر دوستی. همدلی، همدردی.

اخالقي
é حفظ كرامت. حق طلبی. صداقت، صبور بودن. راستگويی، امانت داری، وفای 
به عهد، ايثار. نوع دوستی، تواضع، گذشت در مقابل خطا، حفظ اسرار ديگران. 

حمايت و حفظ آبروي ديگران، شجاعت.

سياسی 

é توسعۀ درك و اصالح موقعيت اجتماعي ديگران، عدالت خواهی، صلح جويی، 
حمايت از مظلوم. خدمت به محرومين. دفاع از محرومان و مستضعفان، ترويج 
همبستگی و وحدت ملی، مشاركت در رخدادهای سياسی . دفاع از ميهن در 

برابر دشمنان، امر به معروف و نهی از منکر. 

é تساهل و مدارا. تحمل عقايد مخالف و خرده فرهنگ ها. تعامل نقادانه با ساير فرهنگی 
فرهنگ ها بر اساس نظام معياراسالمی.

اقتصادی 
é دروني سازي ارزش هاي اصيل ديني واخالقي درزمينۀ اقتصادي مانند انصاف 
انفاق )كمک مالی و غير مالی به ديگران( . رعايت حالل و حرام.  و عدالت، 

تنوع بخشی به منابع مالی. ترويج فرهنگ قناعت.
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142

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

يافته های حاصل از حدول فوق حاكی از اين است كه چگونگی تنظيم »رابطه انسان 
با ديگران« در اســناد نحولی آموزش و پرورش بر اســاس احسان تعريف شده است. در 
اســناد تحولی آموزش و پرورش احســاان نســبت به ديگران با در بعد »ايجابی« با دو 
مضمون اصلی )بعد جسمی و روانی( كه بعد جسمی با يک مؤلفه فرعی و بعد روانی با 9 
مؤلفه فرعی )شــخصيتیـ  شناختیـ  اجتماعیـ  ارتباطیـ  عاطفیـ  اخالقیـ  سياسی 
ـ فرهنگی و اقتصادی( مطرح شــده است. عالوه بر بعد ايجابی ، بعد سلبی نيز در اسناد 

تحولی مورد توجه قرار گرفته است. مضمون های اين بخش در جدول 4 آمده است.
 

 جدول4. مقوالت و مفاهيم دسته بندی شده پيرامون چگونگی احسان به دیگران
 در بعد »سلبی« 

مضامين پایهمضمون فرعیمضمون اصلی مضمون فراگير

انه
دار

ت م
ضيل

ن ف
سا

اح

روانی 

شخصيتیـ  اخالقی

é مغرور نبودن. پرهيز از خودخواهی. ديگران را تحقير 
نکردن، بدگمانی، پرهيز از تجسس در زندگي ديگران. 
اجتناب از اختالف با ديگران. عيب جويی نکردن از 
ديگران. پرهيز از نسبت دادن برچسب های ناروا به 
كاری  فريب  نگفتن.  دروع  نورزيدن .  ديگران. حسد 

نکردن. خشمگين نشدن 

é پيش داوری نکردن، انتظار نامعقول نداشتن. اجتماعی 

سياسی 
در  استکبار ستيزی  ظلم ستيزی،  ظالم،  با  عداوت   é

چارچوب نظام معيار

اقتصادي 
)امام  به مال و زندگی ديگران است  نداشتن  طمع   é
جواد )ع((، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز از تجمل 

گرايی، پرهيز از اشرافيت و دنيا طلبی 

يافته هــای حاصل از حدول فوق حاكی از اين اســت كه چگونگــی تنظيم »رابطه 
انسان با  ديگران« در اسناد تحولی آموزش و پرورش بر اساس احسان تعريف شده است.

در اســناد تحولی آموزش و پرورش احساان نسبت به ديگران با در بعد »سلبی« با يک 
مضمــون اصلی )در بعد روانی( مضمون اصلی با 6 مؤلفه فرعی )شــخصيتی ـ اخالقی، 

اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی( مطرح شده است. 
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بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
هدف از اين پژوهش، واكاوی نمودهای احسان فضيلت مدار با ديگران در اسناد تحولی 
آموزش و پرورش است. روش پژوهش كيفی است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، 
اســناد تحولی آموزش و پرورش از قبيل، مبانی نظری ســند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش )1390( و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )1390( است كه ابتدا بر اساس 
مطالعه مبانی نظری، و اســناد مورد مطالعه، گزاره های ناظر بر ارتباط انســان با ديگران 
استخراج، دســته بندی، كدگذاری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های حاصله 
از طريق روش دلفی در اختيار صاحب نظران قرار داده شــد كه با پيشــنهاد اصالحاتی 
مورد تأييد قرار گرفت. بر اســاس يافته های حاصله در اســناد تحولی آموزش و پرورش، 
»چگونگی رابطۀ مطلوب انسان با ديگران« را می توان با كليد واژه احسان تعريف نمود كه 

اين مهم در دو بعد »ايجابی و سلبی« مورد توجه قرار گرفته است. 
احســان فضيلت مدار در بعد ايجابی با دو مؤلفه اصلی و 8 مؤلفه فرعی مورد توجه قرار 
گرفته است. نکته مهم و قابل توجه در پرداختن به مؤلفه های فرعی احسان،گستره توجه به 
ديگران در ابعاد مختلف جســمی با تمركز بر موضوع سالمت حسمی و بعد روانی با تمركز 
بر بعد ارتباطی، شناختی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی است. 
نمود ايجابی احسان به ديگران در بعد جسمی، فراهم نمودن زمينه و ارتقاء سالمت حسمی 
ديگران يعنی »معلمان« و »دانش آموزان« است. در بعد روانی )معلمان و فراگيران( )به عنوان 
ديگــران(. كمک به معلمان و دانش آموزان در ابعــاد ارتباطی، اجتماعی، عاطفی، اخالقی، 
سياســی، فرهنگی و اقتصادی مطرح شده است كه در بعد ارتباطی، تالش در ارتقای ابعاد 
وجودی ديگران، درك و اصالح موقعيت ديگران بر اساس نظام معيار اسالمی، ارتقاء توانايی 
گوش كردن، »نه گفتن« در مقابل انتظار های نا به جا، انتقاد پذير بودن، توانايی انتقاد از ديگران 
داشتن، ارتباط مؤثر با همساالن، اعضای مدرسه، افراد خانواده،ارتباط با مراكز علمی، فرهنگی، 
هنری، ورزشی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است كه اين يافته با كريمی و فياض )1393( 
همســو است. نمود ايجابی احسان به ديگران در »بعد اجتماعی«، پاسخگويی مسئوالنه به 
نيازها ی دانش آموزان و معلمان. تعهد. دفاع ازحقوق همنوعان، تکليف گرايی، تعاون، وفای به 
عهد، نظم و انضباط، مشورت، تعامل، عقو، خدمت رسانی، اخوت، مسئوليت پذيری، مشاركت 
پذيری، مشــاركت جويی، برگزاری اردوها جهت اســتفاده مناسب از اوقات فراغت، نظارت 
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جمعي، جبران نيکي كردن، اصالح گري، فعاليت های خير خواهانه، فعاليت های نيکو كارانه، 
درك و فهم اجتماعی، وفاق، مســالمت جويی، صلۀ رحم، احترام به حقوق ديگران می باشد. 
اين يافته نيز با مطالعۀ سبحانی نژاد و نجفی )1393( و با سنت و سيره )كلينی. 1388. ج2( 
همســو است. از اين رو رشد و پرورش اين ويژگی ها بايد از نظام تعليم و تربيت آغاز شود تا 
بتوانــد در طول زمان اين ويژگی ها در نظام اجتماعی نهادينه گردد. نمود ايجابی احســان 
به ديگران در »بعد عاطفی« ، ايجاد صميميت، قدر شناســی، قدر دانی بر اساس نظام معيار 
اسالمی، خوش رويی، خوش زبانی )خودگشودگي(، محبت، احترام گذاشتن به ديگران، ارتباط 
مهرورزانه با همه انسان ها، حيا، دگر دوستی، همدلی، همدردی بين دانش آموزان با هم، بين 
معلمان با معلمان، معلمان با دانش آموزان و دانش آموزان با خانواده هايشان است كه در اسناد 
تحولی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته اســت. اين يافته نيز با يافته های حاصله از 

مبانی تعليم و تربيت اسالمی)پاينده. 1382 و علم الهدی و شريفی )1394( همسو است.
نمود ايجابی احســان فضيلت مدار به ديگران در »بعد اخالقی »، پرورش شــجاعت، 
رعايت حفــظ كرامت، حق طلبی، صداقت، صبور بودن، راســتگويی، امانت داری، وفای 
به عهد، ايثار، نوع دوســتی، تواضع، گذشت در مقابل خطا، حفظ اسرار ديگران، حمايت 
و حفظ آبروي ديگران اســت كه اين يافته در راســتا ی اصول كرامت،و انطباق با نظام 
معيار دينی اســت. نمود ايجابی احســان به ديگران در »بعد فرهنگی« تساهل و مدارا، 
تحمل عقايد مخالف و خرده فرهنگ ها، تعامل نقادانه با ســاير فرهنگ ها بر اساس نظام 
معياراســالمی است كه الزمه رشد و پرورش اين ويژگی ها در دانش آموزان اين است كه 
ابتدا زمينه  های الزم برای نهادينه سازی اين ويژگی ها ابتدا در نظام اجتماعی و به دنبال 
آن در دستگاه تعليم و تربيت فراهم شود. چرا كه بدون فراهم نمودن زمينه الزم، عملياتی 

نمودن اين ويژگی ها با اشکال مواجه خواهد شد. 
نمود ايجابی احسان فضيلت مدار به ديگران در»بعد اقتصادی« دروني سازي ارزش هاي 
اصيل دينــي واخالقي در زمينۀ اقتصادي مانند انصــاف و عدالت، انفاق )كمک مالی و 
غيرمالــی به ديگران(، رعايت حالل و حرام، تنوع بخشــی به منابع مالی، ترويج فرهنگ 
قناعت اســت كه در انجام فعاليت اقتصادی سالم در نظام اجتماعی تعيين كننده است. 
از اين رو الزمه نهادينه نمودن اين ويژگی ها در نظام اجتماعی اين است كه بستر سازی آن 
توسط دستگاه تعليم و تربيت صورت گيرد كه خوشبختانه اين مختصات در اسناد تحولی 
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مورد توجه قرار گرفته اســت كه دســتگاه تعليم و تربيت در راستای چگونگی عملياتی 
نمودن اين سياســت ها در مؤلفه های اساســی خود از قبيل اهداف، برنامه های درسی، 

روش های تدريس و ارزشيابی خود الزم است گام های اساسی بر دارد.
عالوه بر بعد ايجابی، بعد سلبی احسان در رابطه با ديگران با يک مؤلفۀ اصلی در حوزۀ 
روانی و 4 مؤلفه فرعی در حوزۀ شخصيتیـ  اخالقی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی در اسناد 
تحولی مورد توجه قرار گرفته اســت. نمود سلبی احسان به ديگران در »بعد شخصيتی«  
مغرور نبودن، پرهيز از خودخواهی، ديگران را تحقير نکردن، بدگمانی، پرهيز از تجســس 
در زندگي ديگران، اجتناب از اختــالف با ديگران، عيب جويی نکردن از ديگران، پرهيز از 
نسبت دادن برچسب های ناروا به ديگران، حسد نورزيدن. دروغ نگفتن، فريب كاری نکردن، 
كنترل خشم اســت كه الزم است رشــد و پرورش اين ويژگی ها از كانون مدرسه توسط 
معلمان )معلمانی كه خود مؤدب به اين ويژگی ها باشند( صورت گيرد. نمود سلبی احسان 
به ديگران در »بعد سياســی« عداوت با ظالم، ظلم ستيزی، استکبارستيزی در چارچوب 
نظام معيار و نمود ســلبی احسان به ديگران در »بعد  اقتصادی« طمع نداشتن به مال و 
زندگی ديگران است )امام جواد )ع((، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز از تجمل گرايی، پرهيز 
از اشرافيت و دنيا طلبی است كه نهادينه نمودن اين ويژگی ها در نظام اجتماعی بايد توسط 
آموزش و پرورش و در كانون مدرســه و توسط كارگزاران نظام آموزشی يعنی معلمان و از 
مجراهای رسمی )كتاب های درســی( و يا از مجراهای غيردرسی يعنی فعاليت های فوق 
برنامه صورت گيرد. از اين رو پيشــنهاد می شــود نظام تعليم و تربيت برای احياء و ارتقاء 
»ارتباط انســان با ديگران« بايد در حوزه، احســان در دو بعد ايجابی و سلبی، به عملياتی 
نمودن سياست گذاری های خود در سه حوزه تربيت نيروی انسانی با تمركز بر تربيت معلم 
و، محتوای كتاب های درسی، برنامه های آموزشی ضمن خدمت در كانون مدرسه اقدام نمايد

 .

تشّکر و قدردانی
بدين وسيله از متخصصانی كه در قالب گروه های دلفی به بررسی فرايند و 

يافته های حاصله پرداخته اند، تشّکر و قدر دانی می شود.
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