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تبیین روشهای شخصیسازی

تربیتی امام رضا(ع) بارویکرد تحلیل محتوا

توجــه بــه تفاوتهــای فــردی فراگیـران و شخصیســازی فرآینــد
چکیده آمــوزش متناســب بــا آن از مهمتریــن بحثهــای آموزشــی در
قــرن حــارض اســت .بنابرایــن هــدف پژوهــش حــارض شناســایی
روشهــای یاددهــی – یادگیــری اســت کــه امــام رضــا(ع) در زمینــه شخصیســازی
فرآینــد یادگیــری مــورد اســتفاده قـرار میدادهانــد .پژوهــش حــارض از روش تحلیل
محتــوای کیفــی براســاس رویکــرد گال و همــکاران( )1994جهــت مشــخص کــردن
روشهــای تربیتــی امــام رضــا(ع) در فرآینــد شــخصی ســازی یادگیری اســتفاده کرده
اســت .جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش شــامل کلیــه پژوهشهــای معــارص و
اســناد در ایــن زمینــه بــوده اســت بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش منونهگیــری انجــام
نشــده و کلیــه اســناد جامعــه آمــاری مــورد تحلیــل قـرار گرفتهانــد .بدیــن منظــور
واحــد تحلیــل؛ متامــی جمــات ،پژوهشهــا و اســناد مکتــوب در ایــن زمینــه
میباشــد .ابــزار پژوهــش فیــش ،چــک لیســتها و فرمهــای محقــق ســاخته
بــوده اســت .بـرای تفســیر و تحلیــل دادههــا از روش تحلیــل – توصیفــی اســتفاده
شــده اســت .بــر اســاس یافتههــا روشهــای شخصی-ســازی فرآینــد یاددهــی-
یادگیــری فراگی ـران را میتــوان در  3بُعــد کلــی شــامل؛ رویکردشناختی(مشــتمل
بــر روش-هایــی چــون؛ پرســش و پاســخ ،تســامح ،جــدال احســن ،امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر ،مناظــره بــا توجــه بــه منطــق ،روش بصیــرت دهــی ،روش
اســتداللی و آمــوزش انف ـرادی)؛ رویکــرد عاطفی(مشــتمل بــر روشهایــی چــون؛
محبــت و مهــرورزی ،تشــویق و تبشــیر و موعظــه) و رویکــرد رفتــاری( مشــتمل
بــر روشهایــی چــون؛ روش الگودهــی) تقســیم کــرد .توجــه بــه ایــن روشهــا در
آمــوزش افــراد و فراهــم کــردن زمینههایــی بــرای متناسبســازی هــر کــدام از
ایــن روشهــا بــا اســتعدادهای فراگیـران میتوانــد زمینــه بهبــود فرآینــد یادگیــری
را فراهــم آورد.
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بیان مسئله

مطالعــهی تفاوتهــای فــردی در رفتارهــای آشــکار و پنهــان انســانها ،ازجملــه محورهــای عمــدهی
روانشناســی اســت .هــر انســانی آمیــزهای از عقــل ،منطــق ،هیجــان و عاطفــه اســت (عریضــی و گلپــرور،
 ،1385ص  .)13هامنگونــه کــه اف ـراد تفاوتهــای فــردی بســیاری دارنــد ،از شــیوههای یادگیــری متنوعــی
نیــز بهــره میگیرنــد .قــدرت توامننــدی و ترجیحــات آنــان در روشــی قـرار دارد کــه آنــان اطالعــات را جــذب و
پــردازش میکننــد (گاریــدو ،مورالــس و رسینــا ،2016 ،1ص  .)24نتایــج تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه ســازگار
کــردن مــواد آموزشــی بـرای بــرآورده کــردن نیازهــای گوناگــون یادگیــری دانشآمــوزان میتوانــد بـرای آنــان
ســودمند باشــد (ســن ،2016 ،2ص .)162
شخصیســازی یادگیــری همــگام بــا تحــوالت جهانــی ،از مهمتریــن بحثهایــی اســت کــه توجــه
پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت (گــراف ،2017 ،3ص  .)7در هــزارهی ســوم ،شخصیســازی
یادگیــری یــک رضورت اســت کــه ب ـرای بــاال بــردن می ـزان کارایــی آمــوزش ،نقشــی اساســی ایفــا کــرده اســت
(والکینگتــون و برناکــی ،2018 ،4ص  .)53بــه علــت نبــود شخصیســازی مناســب در نظــام آموزشــی ،ایــن نظــام
نتوانســته اســت بــه نحــو شایســتهای پاســخگوی رونــد روبهرشــد تقاضا همـراه بــا موفقیت و رضایــت تحصیلی
باشــند (صابــری و منتظــر ،1389 ،ص  .)96 -91درواقــع ،شخصیســازی یادگیــری ارائـهی اطالعــات صحیــح بــه
فــرد مناســب در زمــان مناســب اســت (اســپراتا و گائــوچ ،2005 ،5ص  .)624دانشآمــوزان بــا اهــداف گوناگــون و
ســطوح مختلــف دانــش ،بــه ارائـهی روشهــای گوناگــون نیــاز دارنــد (بروســکی ،2004 ،6ص  .)98شخصیســازی
یادگیــری ،تجربههــای یادگیــری را ارائــه میدهــد کــه بهطــور مناســب بــرای ســبکهای یادگیــری فــردی،
عالئــق و ویژگیهــای یادگیرنــدگان طراحــی شــدهاند (اوزارســلن ،2010 ،7ص .)56
بـا اسـتناد بـه برنامـهی درسـی ملی جمهـوری اسلامی ایـران ( ،)1391توجه بـه تفاوتها یکـی از اصولی
اسـت کـه بـه آن توجـه گردیـده اسـت و بیـان میکنـد برنامههـای درسـی بایـد ضمـن تأکیـد بـر ویژگیهای
مشترک ،به تفاوتهای ناشـی از محیط زندگی (شـهری ،روستایی ،عشـایری ،فرهنگی و جغرافیایی) ،جنسیتی
و فـردی دانشآمـوزان (اسـتعدادها ،تواناییهـای ،نیازها و عالیق) توجه مناید و انعطاف الزم را داشـته باشـد.
از سـویی ،بـا بررسـی قـرآن کریـم نیـز میتـوان بـه ایـن مهـم دسـت یافـت کـه در آن ،توجـه بـه ویژگیهای
فراگیـران در تربیـت اهمیـت فزاینـدهای دارد ،بهگونـهای کـه در تعریـف تربیـت بـا توجـه به سـخن خداوند
و مجموعـه آموزههـای اسلامی میتـوان تربیـت را اینگونـه تعریـف كـرد :پـرورش و بـه ظهـور رسـاندن
اسـتعدادهای بالقـوه و كاملـی انسـان و رشـد و هدایت او با توجـه به فطرت الهی وی ،در جهت مسـیری كه
1- Garrido, Morales & Serina
2- Sen
3- Grof
4- Walkington & Bernacki
5- Speretta & Gauch
6- Burskey
7- Özarslan
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خداونـد از راه آیاتـش در اختیـار او قـرار داده اسـت (نـک :بقـره256 :؛ کهف.)10 :
در رویكــرد تربیــت اســامی ،انســان موجــودی رسشــار از قابلیتهــا و تواناییهایــی نهفتــه اســت كــه
بایــد در جریــان تربیــت آشــكار شــود و بــه ظهــور و بــروز برســد (زینآبــادی و عدلــی ،1396 ،ص .)61
بســیاری از صفــات و خلقیــات انســانی بــا تأســی از ســیرهی تربیتــی انســانهای کامــل چــون پیامـران(ص) و
امامــان معصــوم(ع) تحقــق مییابــد (هــان ،ص  .)61معصومــان(ع) بــا شــناختی كــه از خــدا ،انســان و هســتی
و روابــط انســانی دارنــد ،حقیقــت را دریافتهانــد و بــر اســاس آن عمــل میكننــد .علــوم آنــان بیشــر الهــی
یــا برگرفتــه از پیامــر خداســت؛ بنابرایــن ،شــیوههای تربیتــی آنــان و اصــول و فنــون و آدابــی كــه در تربیــت
انســانها ب ـهكار میبرنــد ،بهگون ـهای اســت كــه از نظــر علمــی و روانــی ،بیشــرین و بهرتیــن تأثیــر را در
مخاطــب میگــذارد (هــان ،ص .)62
امــام رضــا(ع) حــدود ســه ســال از دوران امامــت پربرکــت خــود را در ای ـران ســپری کردنــد و خیــر و
برکــت بســیاری را نصیــب شــیعه و بهطورکلــی ایرانیــان منودنــد .ســیرهی امــام رضــا(ع) همچــون ســایر امامــان
معصــوم(ع) ،از آموزههــای تربیتــی رسشــار اســت و شــخصیت و ســیرهی زندگــی ایشــان یــک الگــو و مــدل
انســان کامــل اســت کــه روح و جــان انســانهایی تربیــت میکنــد کــه بــه دنبــال رشــد و کــال حقیقــی
باشــند (عظیــمزاده اردبیلــی و حمیدیپــور ،1393 ،ص  .)159ســیره بــر دو مفهــوم «چگونگــی و نــوع عمــل»
و «ســبک و قاعــدهی رفتــار» داللــت دارد (دهقــان رسخآبــادی و کرامتــی ،1396 ،ص  )36و ســیرهی تربیتــی
معصومــان(ع) عبــارت اســت از هــر رفتــاری کــه پیامــر(ص) و اهلبیــت(ع) بــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت،
نگــرش ،اخــاق و رفتــار دیگـران ،اعــم از مســلامن و غیرمســلامن ،اصحــاب ،کــودک ،بزرگســال ،فرزنــدان و
خانــوادهی خــود و دیگـران ،در محیــط خانــه ،مســجد ،کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام دادهانــد
(حســینیزاده ،1381 ،بــه نقــل از نیکخــواه و همــکاران ،1390 ،ص  .)543منظــور از ســبک تربیتــی امــام
رضــا(ع) ،روشهــا و شــیوههایی از امامــت اســت کــه بــا تکیــه بــر مبانــی اعتقــادی و نظــام ارزشــی اســام
توانســته اســت اســتعدادهای نهفتــه مرتبیــان را در همـهی ابعــاد موجــود ،هامهنــگ پــرورش دهــد و آنهــا را
شــکوفا کنــد و بهســوی هــدف و کــال مطلــوب ســوق دهــد (رشیفــی و لطفــی قادیکانــی ،1397 ،ص .)184
امــام رضــا(ع) در ســیرهی تربیتــی خــود ،توجــه بــه ظرفیــت مخاطبــان و در نظــر گرفــن فضــای فكــری
و فرهنگــی آنــان را لحــاظ میكــرد .نظــر ایشــان ایــن بــود كــه بایــد بهانــدازهی تفكــر و تعقــل مخاطــب
(ع)
بــا او صحبــت شــود (زینآبــادی و عدلــی ،1396 ،ص  .)85روایــات فراوانــی از ســیرهی تربیتــی امــا رضــا
وجــود دارد کــه بــه رضورت و اهمیــت توجــه بــه ویژگیهــای هــر فراگیــر پرداختــه اســت؛ بهعنــوان منونــه،
در روایتــی امــام رضــا(ع) میفرماینــد« :ظرفیــت معرفتــی هــر مخاطــب و جامع ـهایای را بایــد شــناخت و
رعایــت کــرد و بهانــدازهی آنهــا ســخن گفــت» (ابنبابویــه ،1398 ،ص .)95
روشهــای آموزشــی امــام رضــا(ع) دربرگیرنــدهی مجموعــه تدابیــر منظمــی اســت کــه فراینــد یادگیــری را
تســهیل و حرکــت تربیتــی انســان را بهســوی کــال ترسیــع میکنــد (قطبــی و همــکاران ،1395 ،ص .)67
در ایــن میــان ،توجــه بــه روشهــای تعلیمــی و تربیتــی آن حــرت ب ـرای شخصیســازی فراینــد یادگیــری
و توجــه بــه تفاوتهــای فــردی اف ـراد در آمــوزش اهمیــت ویــژهای دارد .انتخــاب راهربدهــای مناســب در
فراینــد یاددهــی -یادگیــری ،تســهیلکنندهی انتقــال دانــش و اطالعــات و فرایندهــای یادگیــری فراگیــران
فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
بارویکرد تحلیل محتوا
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خواهــد بــود (فتحــی واجــارگاه ،1394 ،ص  .)134بــا توجــه بــه جس ـتوجوی پژوهشــگران ،تاکنــون کمــر
پژوهشــی بــه جمعبنــدی روشهــای تربیتــی بــر مبنــای ســیرهی رضــوی(ع) بــرای شخصیســازی فراینــد
یادگیــری پرداختــه اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،رضورت جمعبنــدی یافتههــای ســایر پژوهشهــا دربــارهی راهربدهــای
شخصیســازی یادگیــری بــر مبنــای ســیرهی تربیتــی امــام رضــا(ع) روشــن گردیــد؛ بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش
بــر آن شــدیم تــا بــا اســتعانت از آن حــرت و بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه،
بــه تبییــن راهربدهــای آموزشــی و تربیتــی آن حــرت دربــارهی شخصیســازی فراینــد یاددهــی -یادگیــری
بپردازیــم.

ششناسی پژوهش
رو 

پژوهــش حــارض از نظــر ماهیــت تحقیــق ،پژوهشــی توصیفــی -تحلیلــی اســت و در آن از روش تحلیــل
محتــوا و بررســی اســناد استفادهشــده اســت .جامعــهی آمــاری پژوهــش شــامل اســناد و پژوهشهــای
انجامشــده در زمینـهی ســیرهی تربیتــی امــام رضــا(ع) بـرای شخصیســازی فراینــد یادگیــری اســت .بــا توجــه
بــه هــدف پژوهــش ،هم ـهی اســناد بهعنــوان جامع ـهی هــدف مطالعــه شــدند و از منونهگیــری اســتفاده
نشــد و فراینــد گــردآوری دادههــا تــا رســیدن اشــباع نظــری ادامــه یافــت .ابـزار جمــعآوری داده و اطالعــات
پژوهــش فیــش ،چکلیســتها و فرمهــای محققســاخته اســت.
در ایــن پژوهــش ،تحلیــل محتــوای اســناد بــا توجــه بــه رویکــرد گال و همــکاران ( )1994در پنــج مرحلــه
انجامشــده اســت:
الــف .مرحلـهی اول ،مطالعـهی اســناد مــورد تحلیــل :در ایــن مرحلــه ،از پژوهشهــای یادشــده بهطــور
دقیــق مطالعــه شــدند و هم ـهی گزارههایــی اســتخراج شــدند کــه انتظــار میرفــت بتــوان از آن ،کدهایــی
بـرای تدویــن روشهــای شخصیســازی یادگیــری در ســیرهی تربیتــی امــام رضــا(ع) اســتفاده کــرد.
ب .مرحلـهی دوم ،مقولهبنــدی یافتههــای اســناد :در ایــن مرحلــه ،روش مقولهبنــدی مناســب انتخــاب
و ســعی شــد تــا هــر مقولــه ،مناینــدهی یــک متغیــر مجـزا باشــد کــه بــه اهــداف پژوهــش مربــوط اســت.
ج .مرحلـهی ســوم ،بررســی مقولههــا بــا مضامیــن :در ایــن مرحلــه ،هرکــدام از گزارههای جمعآوریشــده
بــرای قــرار گرفــن در هریــک از مقولههــا نشــانهگذاری شــدند؛ بهعبارتدیگــر ،هریــک از گزارههــای
استخراجشــده از پژوهشهــا بررســی شــد تــا مشــخص گــردد آیــا پدیــدهی توصیفشــده در آن ،در یکــی از
مقولههــای مدنظــر جــای میگیــرد یــا خیــر.
د .مرحلـهی چهـارم ،کدگـذاری مقولههـای انتخابـی :در ایـن مرحله ،مقولهبنـدی با روش کدگـذاری انجام
گردیـد تـا هریـک از روشهـای تربیتـی شناساییشـده ،در یکی از رویکردهای آموزشـی قرار داده شـود.
ه .مرحلـهی پنجــم ،تفســیر نتایــج :درنهایــت ،در مرحلـهی آخــر ،دادههــا پــردازش و نتایج تفســیر شــدند.
روایــی و پایایــی یافتههــا بــا توجــه بــه نظــر صاحبنظ ـران ایــن حــوزه تأییــد گردیــد؛ بــه ایــنصــورت
کــه ســیاههی وارســی محتــوا در اختیــار دو نفــر از صاحبنظـران قـرار گرفــت و از نظـرات اصالحــی آنــان
اســتفاده شــد .شــکل شــارهی  1الگــوی شــاتیک فراینــد انجــام پژوهــش را نشــان میدهــد.
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شکل شامرهی  .1الگوی شامتیک فرایند پژوهش

یافتهها

الف .مطالعهی پژوهشها و استخراج مقولهها
تجزیهوتحلیــل اطالعــات ،بهعنــوان فراینــدی از روش علمــی ،یکــی از پایههــای اساســی و اصلــی هــر
پژوهــش اســت .در ایــن پژوهــش نیــز ،بــا توجــه بــه روششناســی پژوهــش فراینــد تحلیــل دادههــا بــا نگاهی
بــه رویکــرد تحلیــل محتــوای گال و همــکاران ( ،)1991در دو بخــش انجامشــده اســت .در بخــش اول ،بــه
مطالع ـهی پژوهشهــا و اســتخراج گزارههــای مهــم و ســپس مقولهبنــدی آنهــا پرداختهشــده اســت .مــن
پژوهشهــا و مقولههــای استخراجشــده دربــارهی راهربدهــای شخصیســازی فراینــد یاددهــی -یادگیــری بــا
توجــه بــه ســیرهی رضــوی(ع) در جــدول شــارهی  1آمــده اســت.
ردیف

نویسنده

1

ابنبابویه
( ،1363ص .)432

2

مدرسی
( ،1367ص .)281

منت

امام رضا سعی میکرد با الگودهی خود به تربیت افراد همت
بگامرد .اباصلت میگوید :من در رسخس ،به خانهای رفتم كه
حرضت(ع) را تحت نظر گرفته بودند .از نگهبان اجازه گرفتم .او
گفت :حاال موقع رسیدن به حضور ایشان نیست .گفتم :چرا؟
گفت :امام(ع) در هر شبانهروز ،هزار ركعت مناز میخواند .یك
ساعت پیش از ظهر و نزدیك غروب فارغ میشوند و همهی
اوقاتشان در جای مناز نشسته و مشغول مناجات خدا میشود.
اباصلت به نگهبان میگوید :در همین موقع اجازه بگیر .اتفاقاً
اجازه گرفتند .من در هامن حال كه ایشان انتظار مناز را داشتند،
به حضورش رشفیاب شدم (ابنبابویه ،1363 ،ج  ،2ص .)432
امام رضا(ع) با رفتار خود سعی میکرد بهصورت ساده ،بهصورت
عملی و در حد فهم افراد ،آموزههای تربیتی را به آنان بیاموزد.
امام رضا(ع) همیشه در کارها ،با الگوی عملی رفتار سعی میکرد
تا شخص خود به اهمیت و رضورت کار پی بربد.
(ع)

روش تربیتی

روش الگودهی

روش الگویی

فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
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ردیف
3

4

5

6

7

8

140

نویسنده

منت

روش تربیتی

امام رضا در برخورد با مخاطبان و فراگیران خود ،به آزادی
عقیدتی آنان توجه داشت .ایشان نهتنها به لحاظ فکری و نظری،
ابنبابویه (،1370
تسامح عقیدتی
بلکه به لحاظ عملی و سلوک رفتاری نیز چنین بودند .احرتام
ص .)89
همراه با رفق و مدارا در مناظرات با رسان ادیان و مذاهب،
مؤید این مطلب است.
با توجه به موقعیتی که امام رضا(ع) داشت ،جلساتی با علامی
یهود ،نصاری ،مجوس ،صابئین و سایر اهل علم و كالم را نزد
حرضت رضا(ع) گرد آورد ،هر كس از جای برمیخاست و امام با
ابنبابویه
جدال احسن
( ،1372ج  ،1ص  .)366زبان خودش و استداللهای مناسب جواب آنان را میداد .در
این جلسات ،امام با کامل احرتام و رعایت همهی موارد ،به قانع
کردن افراد میپرداخت.
امام رضا(ع) در سیرهی تربیتی خود ،با گروههای مختلف دینی با
ابنبابویه
جدال احسن
زبان خودشان صحبت میکرد و در جلسات خود ،کامل احرتام را
( ،1372ج  ،2ص .)432
برای پاسخگویی رعایت میکرد.
شخصی از ثنویه (دوگانهپرستان) خدمت حرضت رسید و بر
یكتایی وجود خداوند دلیل خواست .ایشان با توجه به میزان
فهم و قدرت شناخت وی ،به پاسخی اقناعی اكتفا كرد و فرمود:
ابنبابویه
پاسخ اقناعی
با اینکه تو میگویی خداوند دوتاست ،خود دلیل بر یکتایی
( :1398ص .)420
است؛ زیرا تو دومی را منیخوانی ،مگر آنکه اولی را اثبات کنی؛
پس اولی مورد اتفاق همگان و دومی محل اختالف است.
امام رضا(ع) با توجه به اهمیت روش امربهمعروف و نهی از
منکر ،در برنامهی تربیتی خود ،از این روش استفادههای فراوانی
برده است .در روایتها آمده است :امام(ع) از این روش ،در
هدایت افراد و تذکر خصوصی به آنان بارها استفاده کرده است؛
امربهمعروف و نهی
مفید
بهعنوان منونه« ،اباصلت میگوید :در بیان مسائلی که حق
از منکر
( ،1413ص .)315
میدانست ،از مأمون وحشتی نداشت و در بیشرت اوقات به او
چنان جواب میداد که ناراحتش میکرد .این وضع سبب غضب
مأمون و ازدیاد دشمنیاش نسبت به آن حرضت میشد؛ اما
غضب و عداوت خود را هرگز به امام(ع) آشکار منیکرد».
امام رضا(ع) در مجالس خصوصی با مأمون ،ضمن شناخت
ویژگیهای مأمون ،او را نصیحت میکرد و از عذاب الهی بیم
مفید
موعظه
میداد و به سبب كارهای خالفش ،به نكوهش او میپرداخت.
( ،1413ص .)315
مأمون بهظاهر ،اندرزهای امام را میپذیرفت؛ اما درواقع ،از این
برخوردهای حرضت سخت ناراحت میشد.
(ع)
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ردیف
9

10

11
12

13

14

نویسنده

منت

روش تربیتی

موعظه روش تربیتی است که امام رضا برای تربیت افراد و
هدایت آنان در خلوت استفاده میکرد .شیخ مفید آورده است:
عطاردی قوچانی
موعظه
«امام(ع) در مجالس خصوصی با مأمون ،او را نصیحت میکرد و
( ،1391ج  ،1ص .)74
از عذاب الهی بیم میداد و به سبب کارهای خالفی که مرتکب
میشد ،به نکوهش او میپرداخت».
اساس سیرهی تبلیغی امام رضا(ع) هامنند سایر پیشوایان
معصوم(ع) ،واقعنگری و حقیقتنگری است ،از مجادله به حسن
رشیفی و همکاران
مجادله به احسن
و غیرحسن پرهیز کرده و روش مجادلهی احسن را بهکار برده
( ،1396ص .)165
است كه منونهی بارز آن ،مناظره با جاثلیق مسیحی است که در
این روش ،به مبانی و عقیدهی طرف مقابل توجه میکردند.
مناظره با توجه به
امام رضا(ع) با افراد و گروههای گوناگون ،با منطق و باور
زینآبادی و عدلی
منطق و استدالل افراد
خودشان با آنان مناظره میکرد.
( ،1396ص .)86
(ع)
امام رضا در سیرهی تربیتی و تبلیغی خود به استفاده از برهان
رشیفی و همکاران
استدالل و برهان
و استدالل توجه داشت و در این روش ،به تفاوتهای افراد و
( ،1396ص .)154
اقوام را توجه میکرد.
امام رضا(ع) با پذیرش این اصل كه انسانها از نظر میزان عقل
و ظرفیت فكری با یكدیگر متفاوتند؛ اما از نظر حقوق جامعه
و رعایت رشف انسانی باهم برابرند ،با هریك از مخاطبان خود
دهقان رسخآبادی و بهگونهای متفاوت سخن میگفتند؛ بهعنوانمثال ،هنگام بحث
آموزش انفرادی
با افراد خردمند ،استدالل دقیق به كار میبردند و برعكس ،در
کرامتی
مباحثه با افرادی كه دانش و خرد كمرتی داشتند ،ضمن پرهیز
( ،1396ص .)11
از ورود به مباحث پیچیده علمی و تخصصی ،به سطح معمولی
از موضوعات ،در پاسخگویی به مشكالت فكری و عقیدتی آنان
توجه میکردند.
در سیرهی تربیتی امام رضا(ع) ،محبت و مهرورزی به افراد
برای تربیت آنان و تبلیغ اسالم اهمیت ویژهای داشت .امام در
مواجههی علمی و فرهنگی با عاملان و اندیشمندان گروههای
رشیفی و همکاران
محبت و مهرورزی
گوناگون فکری و منایندگان مکاتب دوران خود قرار میگیرد
( ،1396ص .)156
و با کامل احرتام و با در نظر گرفنت رشایط گروهها ،به یکایک
پرسشها ،شبهات و مسائل آنان پاسخ میدهد و از هیچ
رویارویی علمی روی برمنیتابد.
(ع)

فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
بارویکرد تحلیل محتوا
(ع)

141

ردیف
15

16

17

18

19

نویسنده

منت

روش تربیتی

امام رضا در هنگام مواجههی افراد با پرسش ،سعی در پاسخ
به آن را داشتند و هنگام ارائهی پاسخ به پرسشها ،سطح فهم
زرسازان
پرسش و پاسخ
مخاطب را در نظر میگرفتند .با توجه به موقعیت زمانی امام
( ،1396ص .)75
رضا(ع) ،امكان گفتوگو و تعامل حرضت نسبت به امئه پس از
ایشان بیشرت بوده است.
امام رضا(ع) در روشهای تربیتی خود ،به بصیرتدهی به افراد
برای شناخت خود و استعدادهای خود نگاه ویژهای داشتند .در
این روش ،به استعداد افراد توجه قرار میشود .هنگامیکه امام بصیرتدهی و مناظره
زینآبادی و عدلی
متناسب با باور و
رضا(ع) در جایگاه مناظره و مواجههی علمی با اندیشمندان و
( ،1396ص .)76-73
منطق
رهربان فكری گروهها ،ادیان و مذاهب گوناگون عرص خود قرار
میگیرد ،با كامل احرتام و متناسب با منطق و باور مخاطب ،به
یكایك پرسشها ،شبهات و مسائل آنان پاسخ میداد.
امام رضا(ع) در پاسخ به شبهات و بهمنظور هدایت یافنت و کشف
ظهور حقیقت به افراد ،از مناظرات استفاده میکرد؛ اما در این
میان ،نکتهای كه سبب متایز مناظرات امام رضا(ع) و برجستگی
خاص آن از سایر مباحث و گفتوگوهای متداول و رایج میشد،
زرسازان
مناظره
شیوهیخاص آن حرضت در بیان مفاهیم و عقاید دینی بود .در
( ،1396ص .)75
این مناظرات ،به امام(ع) ابعاد عاطفی افراد توجه میکرد .از سویی،
امام رضا(ع) در هر مناظره الزم میدانستند که از مبانی فکری طرف
مقابل آگاه شوند و سپس وارد مناظره شوند.
امام رضا(ع) در سیرهی تربیتی خود ،برای ترغیب به مناز و آموزش
کارهای نیکو ،از روش تشویق و تبشیر بهره میگرفت .در
سبحانی یامچی
تشویق و تبشیر
تبشیرها به تفاوتهای درک و فهم افراد توجه کرد تا تبشیر در
( ،1398ص .)178
سطوح گوناگون انجام گیرد و انسانهای وارسته را به مقامات
باال و سایرین را نیز متناسب با سطح خودشان بشارت دهد.
امام رضا(ع) به تفاوتها و آزادیهای فردی و فکری افراد توجه توجه به آزادی فکری
نقیپورفر و همکاران
در روش پرسش و
میکرد و سعی داشت با روش پرسش و پاسخ ،به این اصول در
( ،1398ص )185
پاسخ
مباحثه با هر گروهی توجه کند.
(ع)

جدول شامرهی  .1روشهای شخصیسازی فرایند یاددهی -یادگیری با توجه به سیرهی رضوی(ع)

بخش دوم .ترکیب یافتههای مقاالت و ارائهی یافتهها

در ایــن بخــش ،بـرای ارائـهی نتایــج مرحلـهی پیشــین ،ابتــدا بــا تحلیــل کیفــی مقولههــا و بــه عبارتــی،
روشهــای گوناگــون آمــوزش امــام رضــا(ع) در فراینــد شخصیســازی آمــوزش در کنــار هــم ق ـرار گرفتــه ،در
ادامــه ،ب ـرای دســتهبندی کــردن هم ـهی روشهــا بــر اســاس یــک مفهــوم مشــرک ،بــه دســتهبندی ایــن
روشهــا اقــدام شــده اســت کــه بــه شناســایی ســه رویکرد کلــی در آمــوزش شــامل رویکــرد شــناختی ،رویکرد
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عاطفــی و رویکــرد رفتــاری منجــر شــده اســت کــه در ادامــه بهتفصیــل بــه تبییــن آنهــا میپردازیــم.

 .1روشهای شناختی امام رضا(ع) در فرایند شخص یسازی آموزش

منظور از روشهای شناختی ،روشهایی است که امام(ع) میخواهد آگاهیها و اطالعات الزم را برای
مسائل به افراد بدهد تا آنان به آگاهی و شناخت بیشرتی دست یابند (رشیفی و همکاران ،1396 ،ص .)152
در این روشها ،توجه به تأثیر بر جنبههای ذهنی و فکری افراد مدنظر است .در ادامه ،بهطور خالصه به
توضیح این روشها میپردازیم:
.1-1پرسش و پاسخ
پرســش و جــواب از روشهایــی اســت كــه معصومــان در آمــوزش احــكام و معــارف دینــی از آن بهــره
میبردنــد .آیــات قــرآن كــه الفــاظ «یَسـئَلونَک» (بقــره« ،)189 :یَسـتَفتونک» (نســاء )127 :و «یســتنبئونک»
(یونــس )53 :در آنهــا بـهکار رفتــه ،ناظــر بــر ایــن موضــوع اســت .بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی امام رضــا(ع)،
امــكان گفتوگــو و تعامــل حــرت نســبت بــه امئ ـهی پــس از ایشــان بیشــر بــود (زرســازان ،1396 ،ص
 .)67امــام رضــا(ع) بــا هدایــت و پاسـخگویی عقالنــی و منطقــی و بــا اســتفاده از نظـرات خــود افـراد ،ســبب
مغلــوب شــدن آنــان میشــد و پرس ـشگر بــه جــواب ســؤاالت خــود دســت مییافــت و نگرشــی ســامل در
اهــل نظــر ایجــاد میشــد (عدلــی و زینآبــادی ،1396 ،ص  .)83در ایــن روش ،امــام رضــا(ع) چنــد اصــل را
در نظــر میگرفتنــد:
(ع)
الــف .امــام رضــا هنــگام ارائ ـهی پاســخ بــه پرس ـشها ،ســطح فهــم مخاطــب را در نظــر میگرفتنــد؛
زی ـرا ارزیابــی و ســنجش مخاطــب ،بــه معنــای شــناخت دریافتکننــده و گیرنــدهی پیــام یكــی از عنــارص
مهــم و تعیینکننــده در عرص ـهی تعلیــم مفاهیــم دینــی اســت (زرســازان ،1396 ،ص .)69
ب .آن حــرت هنــگام ارائ ـهی پاســخ بــه پرس ـشهای گوناگــون ،پاســخ بــه هــر ســؤال را بــه شــكل
متامیــز و جداگانــه ،در اختیــار پرس ـشگر ق ـرار میدادنــد تــا از بــروز هرگونــه تداخــل میــان پاس ـخها و
درنتیجــه ،رسگردانــی او جلوگیــری كننــد (هــان ،ص .)70
ج .ایشــان میــان پرســش و پاســخ فاصلـهی زمانــی نامعقــول منیانداختنــد؛ زیـرا بهطــور طبیعــی انگیزهی
فهــم مطلــب در هنــگام ایـراد ســؤال بـرای ســؤالکننده ،بهمراتــب بیشــر از زمانــی اســت كــه پاســخ پرســش
خــود را بــا تأخیــر دریافــت كنــد (هــان ،ص .)71
 .1-2روش تسامح
(سـ ُم َح) بــه معنــای بخشــش و بزرگــواری اســت؛ بنابرایــن ،تســامح بــه معنــای نوعــی
تســامح از مــادهی َ
کنــار آمــدن همــراه بــا جــود و بزرگــواری اســت (دلــری و زحمتکــش ،1396 ،ص  .)33برخــی ایــن واژه
را همخانــوادهی «تســ ّمح» میداننــد .در فرهنــگ دهخــدا ( ،1373ج  ،4ص  ،)5893تســ ّمح بــه معنــای
مســامحه و ســهلانگاری آمــده اســت و تســمیح بــه معنــای نــرم رفــن ،آســان رفــن و شــتاب کــردن ،گریخــن،
آســان کــردن و آســانی کــردن بــا کســی در نظــر گرفتهشــده اســت.
امـام رضـا(ع) در برخـورد بـا مخاطبـان و فراگیران خود ،به آزادی عقیدتی آنان توجه داشـت .ایشـان نهتنها
بـه لحـاظ فکـری و نظـری ،بلکـه بـه لحاظ عملی و سـلوک رفتـاری نیز چنیـن بودند .احترام همراه بـا رفق و
فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
بارویکرد تحلیل محتوا
(ع)
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مـدارا در مناظـرات بـا رسان ادیـان و مذاهـب ،مؤید ایـن مطلب اسـت (ابنبابویـه ،1370 ،ص  .)89البته باید
توجـه داشـت کـه آزاد گذاشتن آنان در اندیشـه و بیان ،بـه معنای حقایق مطلق و حتی نجات و سـعادمتندی
همـهی آنـان در آخرت نیسـت (دلربی و زحمتکـش ،1396 ،ص .)61
 .1-3روش جدال احسن
مجادلـه در لغـت بـه معنـای پیچانـدن طنـاب اسـت و در اصطالح بـه پیچاندن طرف مقابـل و گفتوگو
بـرای غلبـه بـر او بـهکار رفته اسـت (عباسـیمقدم و فلاح مرقـی ،13971397 ،ص  .)51مجادله بر سـه قسـم
اسـت .1 :مجادلـهی احسـن .2 ،مجادلـهی حسـن و  .3مجادلـهی غیرحسـن (بـد) .در قـرآن نیـز بـه ایـن روش
اشارهشـده اسـت .رسـول گرامی اسلام(ص) مأمور شـد مردم را از راه حكمت ،موعظهی حسـنه و جدال احسـن
دعـوت كنـد ،آنجـا كـه خداونـد میفرمایـد« :مـردم را بـا حکمـت و انـدرز نیکو بـه راه پـروردگارت بخـوان و
بـا بهرتیـن شـیوه بـا آنـان مجادلـه کـن»( 1نحـل .)125 :در زبـان امـام صـادق(ع) ،جـدال احسـن با قرآن اسـت
(قمـی ،1367 ،ج  ،1ص )392؛ بـه عبارتـی ،قـرآن دعـوت بـه جـدال احسـن میکنـد .ازآنجاکـه اسـاس سـیرهی
تبلیغی پیشـوایان امام رضا(ع) هامنند سـایر پیشـوایان معصوم(ع) ،واقعنگری و حقیقتنگری اسـت ،از مجادله
بـه حسـن و غیرحسـن پرهیـز کـرده و روش مجادلهی احسـن را بهکار برده اسـت كه منونهی بـارز آن مناظره
بـا جاثلیـق مسـیحی اسـت (رشیفـی و همـکاران ،1396 ،ص  .)165در ایـن جدالهـا نیـز ،امـام طـرف مقابـل
و شـخصیت او را مـورد توجـه و احترام قـرار میدادنـد و بـا توجـه بـه سـطح افـراد ،با آنـان به جدال احسـن
میپرداختند.
 .1-4امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعــروف و نهــی از منکــر از فــروع دیــن و یکــی از روشهــای تبلیغــی اســت کــه در قــرآن و
روایــات ،محــور ســایر مباحــث دینــی قـرار گرفتــه اســت .امــام رضــا(ع) در اهمیــت امربهمعــروف و نهــی از
منکــر ،از رســول خــدا(ع) نقــل میکنــد« :هنگامیکــه امــت مــن نســبت بــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر
ســهلانگاری کننــد و مســئولیت را بــه گــردن یکدیگــر اندازنــد ،بایســتی منتظــر عــذاب الهــی باشــند و ایــن
کار آنــان بهمنزل ـهی اعــان جنــگ بــا خداســت» (کلینــی ،1365 ،ج  ،7ص .)297
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن روش ،امـام رضـا(ع) در برنامهی تربیتـی خود ،از ایـن روش بهرهی بسـیاری برده
اسـت .در روایتهـا آمـده اسـت کـه امـام(ع) از ایـن روش ،در هدایـت افـراد و تذکـر خصوصـی به آنـان بارها
اسـتفاده کـرده اسـت (ابنبابویـه ،1363 ،ص )47؛ بهعنـوان منونـه« ،اباصلـت میگویـد :در بیـان مسـائلی که
حـق میدانسـت ،از مأمـون وحشـتی نداشـت و در بیشتر اوقـات بـه او چنـان جـواب مـیداد کـه ناراحتـش
میکـرد ،ایـن وضـع سـبب غضـب مأمـون و افزایـش دشـمنیاش نسـبت بـه آن حرضت میشـد؛ امـا غضب و
دشـنمی خـود را هرگـز به امـام(ع) آشـکار منیکـرد» (مفیـد ،1413 ،ص .)315
 .1-5مناظره با توجه به منطق و استدالل افراد
ازآنجاكه فضای حاكم بر جامعهی اسالمی در زمان حكومت مأمون ،مملو از آرا و نظرات گروههای گوناگون
بود ،طبیعتاً نقش امام رضا(ع) در برابر این امواج فكری بسیار خطیر و حساس بود (زرسازان ،1396 ،ص .)74
 -1ا ْد ُع إِ َل َسبِیلِ َربِّ َك بِال ِْح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتی ِه َی أَ ْح َس ُن (نحل..)125 :
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هنگامیکه امام رضا(ع) در جایگاه مناظره و مواجههی علمی با اندیشمندان و رهربان فكری گروهها ،ادیان
و مذاهب مختلف عرص خود قرار میگیرد ،با كامل احرتام و متناسب با منطق و باور مخاطب ،به یكایك
(ع)
پرسشها ،شبهات و مسائل آنان پاسخ میداد (زینآبادی و عدلی ،1396 ،ص  .)84در این مناظرات ،امام
به ابعاد عاطفی افراد توجه میکردند .از سویی ،امام رضا(ع) در هر مناظره الزم میدانستند که مبانی فکری
طرف مقابل را بشناسند و سپس وارد مناظره شوند (زرسازان ،1396 ،ص  ،)75چنانکه میفرماید« :من با اهل
تورات به توراتشان ،با اهل انجیل به انجیلشان ،با موبدان به شیوهی پارسیشان ،با رومیان به روش خودشان
و با اهل بحث و گفتوگو به زبانهای خودشان استدالل میکنم و همه را به تصدیق خود وامیدارم»
(ابنبابویه ،1378 ،ج  ،1ص .)156
 .1-6بصیرتدهی
(ع)
روش بصیرتدهــی یکــی از روشهــای تربیتــی و آموزشــی اســت کــه بســیار مــورد توجــه امئــه بــوده
اســت .امــام رضــا(ع) در روش تربیتــی بصیرتدهــی ،بــه شــناخت افــراد و استعدادشــان توجــه میکــرد
(زینآبــادی و عدلــی ،1396 ،ص  .)73در ایــن روش ســعی بــر آن اســت كــه طــرز تلقــی آدمــی از امــور
دگرگــون شــود .ایجــاد دگرگونــی در تلقــی افـراد ،ازجملــه لــوازم قطعــی تغییــر رفتارهــا و اعــال آنــان اســت
(باقــری ،1382 ،ص  .)75بینشهــای عمــدهای کــه در ســبک تربیتــی امــام رضــا(ع) بـرای تغییــر در تلقی انســان
مطــرح میشــد ،شــامل :بصیــرت بــه خودشناســی ،بصیــرت بــه فرجــام گنــاه ،بصیــرت بــه دنیــا ،بصیــرت بــه
مــرگ و آخــرت و بصیــرت بــه دوســتی بــا اهلبیــت(ع) اســت (زینآبــادی و عدلــی ،1396 ،ص .)73
 .1-7روش استداللی
(ع)
اســتفاده از برهــان و اســتدالل ،یكــی از روشهــای امــام رضــا در تبلیــغ اســت کــه در ســطوح مختلــف،
بـرای مســائل گوناگــون از ایــن روش بهــره گرفتــه اســت .امــام در ایــن روش ،بــه ســطح بینــش و تفاوتهــای
افــراد توجــه داشــتند (رشیفــی و همــکاران ،1396 ،ص  .)153ابنبابویــه ( ،1388ص  )450نقــل میکنــد:
«امــام رضــا(ع) دربــارهی قدیــم نبــودن و حــادث بــودن اراده از راه قضیـهی منفصلــه کــه از دو طــرف نقیضین
ـول َو ق َِدی ـاً َو
تشکیلشــده اســت ،بــا توضیــح ســاده میفرمایــد" :أَلَ ت َ ْعلَ ـ ُم أَ َّن َمــا لَ ـ ْم یَ ـ َز ْل لَ یَ ُکــو ُن َم ْف ُعـ ً
َح ِدیث ـاً ِفــی َحالَ ـ ٍة َو ِاح ـ َده"؛ آیــا منیدانــی موجــودی ازلــی و قدیــم منیتوانــد در یکلحظــه هــم مفعــول
باشــد ،هــم حــادث و قدیــم؟» بــه عبارتــی ،امــام(ع) بــا در نظــر گرفــن ســطح فــرد ،بهصــورت ســاده ،یــک
قضیـهی دینــی نســبتاً مشــکل را توضیــح داد.
 .1-8آموزش انفرادی
آمـوزش انفـرادی یكـی از روشهـای برجسـتهی خردپروری در سـیرهی رضوی اسـت؛ به این معنـا كه امام
رضـا(ع) بـا پذیـرش ایـن اصـل كه انسـانها از نظر میزان عقل و ظرفیـت فكری با یكدیگر متفاوتنـد؛ اما از نظر
حقـوق جامعـه و رعایـت رشف انسـانی باهـم برابرنـد ،با هریـك از مخاطبان خـود بهگونهای متفاوت سـخن
میگفتنـد (دهقـان رسخآبـادی و کرامتـی ،1396 ،ص )45؛ بـه بهعنوانمثـال ،هنـگام بحـث بـا افـراد خردمند،
اسـتدالل دقیـق بـه كار میبردنـد و برعكـس ،در مباحثـه بـا افـرادی كـه دانش و خـرد كمرتی داشـتند ،ضمن
پرهیـز از ورود بـه مباحـث پیچیـدهی علمی و تخصصی ،به سـطح معمولـی از موضوعات ،در پاسـخگویی به
مشـكالت فكـری و عقیدتـی آنان توجـه میکردند (همان ،ص .)46
فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
بارویکرد تحلیل محتوا
(ع)
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 .2روشهای عاطفی

م ـراد از روشهــای عاطفــی ،روشهایــی اســت کــه مربــی میخواهــد بــا کاربســت آنهــا ،از عواطــف
و گرایشهــای روحــی و روانــی اف ـراد ب ـرای هدایــت اف ـراد و رشــد مطلوبشــان اســتفاده کنــد (رشیفــی و
همــکاران ،1396 ،ص .)156
 .2-1محبت و مهرورزی
(ع)
(ع)
ســبك زندگــی پیشــوایان معصــوم نشــاندهندهی توجــه ویــژۀ مكتــب تربیتــی اهلبیــت بــه
روشهــای مبتنــی بــر محبــت و مهــرورزی در تربیــت اســت (رشیفــی و لطفــی قادیکالئــی ،1397 ،ص .)199
یکــی از بهرتیــن و مؤثریــن روشهــای تبلیــغ ،اظهــار محبــت بــه مخاطــب اســت .امــام رضــا(ع) از ایــن روش
مؤثــر ،بــه صورتهــای گوناگــون اســتفاده میکــرده اســت (رشیفــی و همــکاران ،1396 ،ص  .)156البتــه
امــام(ع) در ایــن روش ،بــه شایســتگیها و ویژگیهــای اف ـراد توجــه داشــته اســت (هــان ،ص .)200

 .2-2تشویق و تبشیر

تشــویق بــه معنــای برانگیخــن و بــه شــو ق درآوردن ،یکــی از روشهــای تربیتــی اســت کــه قــرآن کریــم
ضمــن تأکیــد بــر آن ،هــدف از ارســال پیامـران را تبشــیر و تشــویق میدانــد (نــک :بقــره213 :؛ انعــام.)48 :
تبشــیر بــه معنــای بشــارت دادن بــه عطایایــی اســت کــه پــس از بــه دوش گرفــن تکالیــف ،بــه فــرد ارزانــی
میشــود و مظهــری از فضــل و رحمــت اســت .تشــویق عاملــی در برانگیخــن انســان بهســوی اهــداف واالی
تربیــت و وســیلهای بـرای تقویــت انســان در خیرهــا و ترغیــب بــه تــاش بیشــر و فراهــم کــردن نشــاط الزم
در تربیــت اســت (ســبحانی یامچــی ،1398 ،ص  .)177تشــویق بهجــا و مناســب ســبب ایجــاد انگیــزه ،شــوق،
اراده و عــزم میشــود (رشیفــی و لطفــی قادیکالئــی ،1397 ،ص  .)204امــام رضــا(ع) در ایــن روش بــه فعــل،
عمــل ،صفــت و ویژگــی شــخص توجــه میکردنــد .در روش تبشــیر ،نبایــد از ایــن نکتـهی قابلتأمــل غفلــت
کــرد کــه غالبـاً در جریــان تربیــت ،ایدئالگرایــی و بلندپــروازی انســان را بــه خــود مشــغول مــیدارد؛ بنابراین،
بایــد بشــارتها را چنــان گســرده بــهکار گرفــت کــه هرکــس را در هــر مرحلــهای در برگیــرد؛ بهعبارتدیگــر،
بایــد تبشــیر در ســطوح مختلــف انجــام گیــرد و انســانهای وارســته را بــه مقامــات بــاال و ســایرین را نیــز
متناســب بــا ســطح خودشــان بشــارت دهــد (ســبحانی یامچــی ،1398 ،ص .)178

 .2-3موعظه

پـارهای دیگـر از تعلیامت حرضت رضا جنبهی ارشـادی دارد و ایشـان تعلیمات خود را در قالب موعظه
بـه مـردم انتقـال میدادنـد (زرسـازان ،1396 ،ص  .)74روش موعظـه بهعنـوان یكـی از روشهـای اساسـی در
تبلیـغ معـارف دینـی محسـوب میشـود .راغـب اصفهانـی در معنـای وعـظ مینویسـد« :وعـظ در لغـت به
معنـای بازداشتن و منـع كـردن اسـت كـه مقـرون بـه بیـم دادن [از عواقـب كار] باشـد» و از خلیـل (لغـوی
معـروف) نقـل میكنـد كـه گفتـه اسـت« :وعـظ ،یـادآوری و توجـه دادن قلبهـا بـ ه خوبیهاسـت ،آنگونه
كـه موجـب رقّـت قلـب شـود» (راغـب اصفهانـی ،1408 ،مادهی وعـظ) .موعظـه روش تربیتی اسـت که امام
رضـا(ع) بـرای تربیـت افـراد و هدایت آنان در خلوت اسـتفاده میکرد .شـیخ مفید آورده اسـت کـه «امام(ع) در

146

(ع)

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

مجالـس خصوصـی بـا مأمـون ،او را نصیحـت میکـرد و از عذاب الهی بیم مـیداد و به سـبب کارهای خالفی
کـه مرتکـب میشـد ،بـه نکوهـش او میپرداخـت» (عطـاردی قوچانـی ،1391،ج  ،1ص .)74

 .3روشهای رفتاری

در ایــن روشهــا مربــی میخواهــد بهصــورت عملــی و بــا رفتــار ،بــر یادگیــری مخاطــب تأثیــر بگــذارد.
بهرتیــن منــود ایــن روش در رفتــار امئــه(ع) ،رفتــاری الگویــی آنــان بـرای مــردم اســت.
 .3-1استفاده از روش الگویی
روش ارائ ـهی الگــو بــه ســبب گرایــش ذاتــی انســان بــه الگوگیــری ،در تعلیــم و تربیــت بســیار مؤثــر
اســت .روش الگویــی ،مدلــی بیرونــی اســت کــه بــر اســاس تربیتپذیــری و الگوگیــری بــر رفتــار فــرد (مرتبّــی)
تأثیــر میگــذارد و او را جــذب میکنــد (رشیفــی و لطفــی قادیکالئــی ،1397 ،ص .)204
اباصلــت میگویــد :مــن در رسخــس ،بــه خانــهای رفتــم كــه حــرت(ع) را تحــت نظــر گرفتــه بودنــد.
از نگهبــان اجــازه گرفتــم .او گفــت :حــاال موقــع رســیدن بــه حضــور ایشــان نیســت .گفتــم :چ ـرا؟ گفــت:
امــام(ع) در هــر شــبانهروز ،هـزار ركعــت منــاز میخوانــد .یــك ســاعت پیــش از ظهــر و نزدیــك غــروب فــارغ
میشــوند و همــهی اوقاتشــان در جــای منــاز نشســته و مشــغول مناجــات خــدا میشــود .اباصلــت بــه
نگهبــان میگویــد :در همیــن موقــع اجــازه بگیــر .اتفاق ـاً اجــازه گرفتنــد .مــن در هــان حــال كــه ایشــان
انتظــار منــاز را داشــتند ،بــه حضــورش رشفیــاب شــدم (ابنبابویــه ،1363 ،ج  ،2ص  .)432ایشــان همیشــه
در کارهــا بــا الگــوی عملــی رفتــار ســعی میکــرد تــا شــخص ،خــود بــه اهمیــت و رضورت کار پــی بــرد
(مدرســی ،1367 ،ص .)281

نتیجهگیری

ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن روشهــای شخصیســازی فراینــد یاددهــی -یادگیــری بــا توجــه به ســیرهی
تربیتــی امــام رضــا(ع) انجــام گرفــت .بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل مقــاالت و اســناد ،روشهــای تربیتــی آن
حــرت ب ـرای توجــه بــه تفاوتهــای فــردی اشــخاص را میتــوان در ســه رویکــرد کلــی شــناختی ،عاطفــی
و رفتــاری قـرار داد:
رویکــرد شــناختی :در ایــن رویکــرد ،امــام رضــا(ع) بــه تقویــت آگاهــی و باورهــای افـراد دربــارهی مبانــی
نظــری میپــردازد .مهمتریــن روشهــای امــام رضــا(ع) در ایــن رویکــرد بـرای شخصیســازی فراینــد یاددهــی-
یادگیــری شــامل پرســش و پاســخ ،تســامح ،جــدال احســن ،امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،مناظــره بــا توجــه
بــه منطــق ،روش بصیــرت دهــی ،روش اســتداللی و آمــوزش انفـرادی اســت.
رویکــرد عاطفــی :در ایــن رویکــرد ،امــام رضــا(ع) با تحریــک عواطــف و گرایشهــای روحی و روانــی افراد،
بــه تربیــت آنــان اقــدام میکــرد .مهمتریــن روشهــای امــام رضــا(ع) در ایــن رویکــرد ب ـرای شخصیســازی
فراینــد یادگیــری شــامل محبــت و مهــرورزی ،تشــویق و تبشــیر و موعظــه اســت.
رویکــرد رفتــاری :امــام رضــا(ع) تــاش میکــرد بــا اســتفاده از ایــن روشهــا ،ضمــن تفســیر و اصــاح رفتــار
نامناســب ،رفتــار مطلــوب را در مخاطــب ایجــاد کنــد .روش الگویــی از مهمتریــن روشهــای امــام رضــا(ع) در
فرایند یاددهی -یادگیری در سیرهی تربیتی امام رضا
تبیین روشهای شخصیسازی 
بارویکرد تحلیل محتوا
(ع)
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ایــن رویکــرد بـرای شخصیســازی فراینــد یاددهــی -یادگیــری اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده از تحلیــل مقــاالت و اســناد دربــارهی ســیرهی تربیتــی امــام رضــا
میتــوان بــا در نظــر گرفــن ســطوح شــناختی ،عاطفــی و روانــی حرکتــی ،از آنهــا اســتفاده کــرد کــه در
تحلیلهــا و در هرکــدام از ایــن ســطوح ،بــه روشهایــی ب ـرای شخصیســازی و متناسبســازی آمــوزش بــه
افـراد اشــاره شــد؛ همچنیــن در مــدارس بــا توجــه بــه ســبک یادگیــری فراگیـران ،بــه ایــن رویکردهــا بهویــژه
در مباحــث تربیتــی توجــه گــردد.
(ع)
(ع)
ســیرهی تربیتــی امــام رضــا همچــون ســایر امئــه  ،خــود بهعنــوان الگــوی راســتین تربیــت شــناخته
میشــود .امیــد اســت برنامهریـزان درســی بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش و پژوهشهایــی از ایــن دســت
کــه برآینــدی از پیشــینهی پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه اســت ،بهمنظــور تربیــت فراگی ـران ،گامهــای
اساســی بردارنــد .در پایــان ،از پژوهشــگران و اســاتید گرامــی کــال تشــکر و قدردانــی را داریــم کــه مقالـهی
حــارض تلخیــص نتایــج کار آنــان بــوده اســت و همچنیــن بـرای تنــی چنــد از عزیـزان فرهیختــه کــه متأســفانه
در حــال حــارض بــه رحمــت ایــزدی پیوســتهاند ،آرزوی آمــرزش الهــی را داریــم.
(ع)
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