طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخالقی متناسب با ویژگیهای
دانشآموزان دوره ابتدایی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین


آموزشوپرورش

نسرین حیدری زاده
زهره اسمعیلی

مهران فرج اللهی
طیبه صفایی

چکیده
یکی از مسائل مهم ،که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو بهروست ،مسئله تربیت اخالقی است .اهمیت
تربیت اخالقی در نظام آموزشوپرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و
تربیت اخالقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعدادهای علمی و عملی
اخالقی دانشآموزان است .پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی و روش
آن بطور ویژه «روش تحلیل محتوای کیفی» است .برای شناسایی وضعیت موجود تربیت اخالقی در
دوره ابتدایی ،دادههای اولیه الگو با استفاده از تحلیل محتوی کیفی و سندکاوی به دست آمد .برای
انتخاب نمونههای مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند و به طور مشخص از تکنیک گلوله برفی که
با مشارکت  55نفر از متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن «معیار اشباع نظری»
استفاده شد .نتایج حاصل از مصاحبه با استفاده از کدگذاری انتخابی مورد تحلیل و الگوی نهایی در
قالب چهار عنصر اهداف (در حیطه شناختی ،عاطفی و مهارتی) ،اصول ،محتوا و روشهای آموزشی
تنظیم شد .از جمله ویژگیهای این الگو میتوان به بومی بودن ،توجه به ویژگیهای مخاطبان ،علمی
بودن ،اختصاصی بودن ،سادگی ،بدیع بودن ،واقع نگری ،نگاه تربیتی و رویکرد فعال در آموزش و
یادگیری اشاره کرد.
واژههای کلیدی :اعتباریابی ،الگو ،تربیت اخالقی ،دوره ابتدایی ،سند تحول آموزشوپرورش

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران است.

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،مربی گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
nasrin_heidarizadeh61@yahoo.com
 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

 استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تربیت اخالقی به دلیل نقش مهمی که در سرنوشت انسان و جامعه دارد ،از دیرباز
کانون توجه اندیشمندان و پیشوایا ن دینی بوده است .همچنین در میان فیلسوفان نیز
تربیت اخالقی 5به منزله شاکلهی تربیت آدمی لحاظ شده است و از این روست که
کانت میگوید عمیقترین بخش تعلیم و تربیت ،تربیت اخالقی است و تربیت اخالقی
را آخرین و عالیترین سطح تربیت میدانست و معتقد بود با انجام آن ،کار تعلیم و
تربیت به پایان میرسد (کانت .)41 :5397 ،از سوی دیگر ،در زمان ما ضرورت توجه
به تربیت اخالقی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود؛ بحرانهای زیست محیطی،
افزایش بزهکاری ،تبهکاری ،جنگها ،فقر و بی عدالتی و مانند اینها شرایط را به
گونهای رقم زدهاند که در عصر حاضر ،بشر بیش از هر چیز دیگری به اخالق و اعتالی
آن نیازمند است ،و توجه به تربیت اخالقی و بالندگی آن ضرورتی جهانی و انسانی
است .تجربة بشری نشان داده است که انسان ،خواه متدین بهدینی آسمانی باشد یا
نباشد ،هیچگاه حتی در دوره مدرن و پسامدرن ،0بینیاز از تربیت اخالقی نیست (نقیب
زاده .) 5312 ،در دنیای امروز همپای با توسعه و رشد مهار ناپذیر تکنولوژی و
پیشرفتهای آن ،غفلت و ناآگاهی در تربیت اخالقی کودکان نابسامانیها و گرفتاریهای
فراوانی در آینده به دنبال خواهد داشت .پرورش اخالقی صحیح ،انسان را از تنگناهای
بزرگ میرهاند و نیرویی است که به انسان درکنترل خود از وارد شدن در تباهیها و
لغزش کمک میکند .با توجه به اینکه بشر امروزی در عرصههای گوناگون ،به ویژه در
قلمرو علم و فنآوری به موفقیتهای چشمگیر دست یافته است ،اما در مقولة اخالق و
تربیت اخالقی با چالشها و مشکالت زیادی دست به گریبان است .وجود مسائل و
چالشهای گوناگون غیر اخالقی در جوامع بشری ،پرداختن به دیدگاهها و اندیشههای
جدید و تالش برای حلّ کردن این مسائل را ضروری مینماید( .هالستید )0229 ،3در
کنار نقش مهم خانواده در تربیت اخالقی ،نظام تربیت رسمی و عمومی نیز پرورش
اخالقی دانشآموزان را جزء اهداف و برنامههای مهم خود قرار داده است .در سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش کشور (شورای عالی انقالب فرهنگی )5372 ،تربیت
1. Moral education
2. Modern and Postmodern
3. Halstead.j.m
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دینی و اخالقی به عنوان محور تمامی برنامههای تربیتی در مدارس مطرح شده و به
حق ،بر سایر ساحتهای تربیتی برتری یافته است (حسنی .)5310 ،منظور از تربیت
اخالقی نوعی تغییر در قلمرو عقلی ،عاطفی و رفتاری را در بر میگیرد .عنصر عقالنی
تربیت اخالقی معطوف به ایجاد درک اخالقی برای باز شناسی امور خوب از بد است.
به لحاظ عاطفی ،تربیت اخالقی نظر به پرورش پارهای عواطف معین در شخص دارد.
همچنین تربیت اخالقی مستلزم عمل است و رفتار شخص باید جلوه درک و احساس
اخالقی باشد (باقری.)5319 ،

از آنجا که ما در عصر جهانی شدن 5هستیم ،عصری که تمام سطوح مادی و معنوی
انسان امروزه را تحتتاثیر قرار داده و تمام عرصههای زندگی بشر را به چالش کشانده
است ،ودرعین آنکه همهی مرزهای مادی را در هم مینوردد ،میتواند مرزهای معنوی
و باورمندی جهانیان را نیز در برگیرد .امروزه فرایند جهانی شدن موجب شده تا افراد
فراتر از مرزهای یک کشور به تعامل و مبادله افکار و اندیشهها بپردازند ،که این امر
نظامهای تعلیم و تربیت را دستخوش تغییراتی اساسی کرده و همانطوری که همگان می
دانیم در حوزه تعلیم وتربیت بیشترین تأثیر جهانی شدن بر تربیت دینی و تربیت
اخالقی بوده است (باقری .)5319 ،یکی از مهمترین بحرانهای امروز جامعه ما بحران
اخالق است از همین رو ،جامعه امروز ایران نیازمندترین نسل به آموزههای اخالقی
است ،بحران اخالقی ،فراگیرترین بحرانی است که تمام بحرانها و آسیبهای اجتماعی
را در بر خواهد گرفت و تمام جنبههای زندگی انسانها را تحتالشعاع خود
قرارخواهدداد (بناری .)03:5397 ،یکی از مسائل مهم ،که تعلیم و تربیت معاصر با آن
رو بهروست ،مسئله تربیت اخالقی است .اهمیت تربیت اخالقی در نظام
آموزشوپرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است .اصوالً
اخالق و تربیت اخالقی ،یکی از ارکان اساسی فرهنگ بشری را تشکیل میدهد .تربیت
اخالقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعدادهای علمی و
عملی اخالقی دانشآموزان است (حاجی ده آبادی .)95:5317 ،از آن جا که تمامی ابعاد
وجود انسان از جمله رشد شناختی و عاطفی 0کودک در هفت سال دوم یعنی (دوره
1. Globalization
2. Cognitive and emotional development
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ابتدایی) در حال پیشرفت ورشد است ،و بر پایه مطالعات علمی دوره دبستان ( 9تا 52
سالگی) که مد نظر این پژوهش است ،دورهای با ثبات ،آرام و همراه باسازگای است که
در آن بحران عمیق شخصیت دیده نمیشود و دوره عقل و دانایی و میل به زندگانی
اجتماعی و فعالیت است و کودک آمادگی الزم برای یادگیری و آموزش را پیدا کرده و
این دوره مصادف با دوره تسلیم و تعلیم و تأدیب کودک است ،که همزمان با آن پا به
عرصه دبستان و آموزشوپرورش رسمی میگذارد (کاردان .)5319 ،لذا دوران کودکی،
بهترین دوره سازندگی و تربیت اخالقی است و بعد اخالقی تعیین کننده مسیر زندگی
و آینده کودک است .بنابراین جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به نظام تربیتی صحیح
اخالقی ،بخصوص برای کودکان نیاز دارد و پژوهش در زمینه چگونگی تربیت اخالقی
کودکان در عصر کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است ..بر این اساس میتوان گفت
که مدرسه نمیتواند و نباید در برابر موضوع اخالق ساکت باشد .به همین دلیل واکاوی
و تحلیل موضوع تربیت اخالقی در این دوره مورد توجه پژوهشگران بوده و
پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته است.
-4محتوی برنامه تربیت اخالقی :به مواردی که به لحاظ اخالقی ،خوبی ،درستی و
فضیلت تلقی میشوند ،اشاره دارد.
از آنجاکه مسائل و آموزههای اخالقی به آرامی در وجود انسان ریشه دوانده ،باید
تدابیری اتخاذ شود که تربیت اخالقی در سالهای اولیهی به صورت زیر بنایی و اساسی
به آن توجه شود ،زیرا سنگ بنای فعالیتهای آتی افراد را تشکیل میدهد و ثمرهی این
نوع تربیت در دورههای آتی بخصوص در دوران پر تالطم نوجوانی و جوانی به بار
خواهد نشست .همین امر محقق را به ضرورت تدوین الگویی مفهومی 5جهت

چگونگی تربیت اخالقی با در نظر گرفتن مؤلفههای فرهنگی – اجتماعی و مبانی
اسالمی و با توجه به ماهیت و رشد افراد در این دوران هدایت نموده است .بر پایه
اهمیت دوران کودکی (هفت سال دوم) که شناخت ،درک ،پذیرش و عمل به فضایل
اخالقی شکل میگیرد ،ارائه الگویی که شامل ،اهداف ،اصول ،محتوا و روشهای
آموزش ،تربیت اخالقی بر اساس رویکرد اسالمی -ایرانی است ،هدف اصلی پژوهش
فعلی است و در این مقاله به سؤاالت زیر پاسخ داده میشود.
1. Conceptual Model
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روش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است با رویکرد توصیفی _تحلیلی و روش آن

بطور ویژه «روش تحلیل محتوای کیفی» است .روش تحلیل محتوی کیفی برتبیین
صحیح و روشن از معنای مفاهیم به واسطه توضیح دقیق ارتباطهای آن با سایر مفاهیم
ناظر است و امکان بررسی عمیق دادههای جمع آوری شده را فراهم میآورد و میتواند
رابطه ی متغیرها و شبکه ارتباطات آنها را ،نه تنها در سطح بلکه در عمق مشاهده کرد.
(باقری و همکاران .)5317 ،برا ی شناسایی وضعیت موجود تربیت اخالقی در دوره
ابتدایی ،دادههای اولیه با استفاده از تحلیل محتوی کیفی و سند کاوی به دست آمد .به
منظور طراحی و اعتباریابی الگوی پیشنهادی از منابع متعدد از جمله پژوهشها،
تالیفات ،تجارب سایر کشورها و همچنین مصاحبه با متخصصان استفاده شد .نمونههای
این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به طور مشخص از تکنیک
گلوله برفی که با مشارکت  55نفر از متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش در
دانشگاه های تربیت مدرس و عالمه طباطبائی و دانشگاه تربیت مدرس و با در نظر
گرفتن «معیار اشباع نظری» انتخاب شدند.
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد تعداد صاحبنظران جهت اعتبار سنجی الگو
بر حسب رشته و مرتبه علمی
رشته

دانشیار

استادیار

جمع

استاد

فراوانی درصد قراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

علوم تربیتی و روانشناسی
فلسفه و علوم دینی

1
5

90.0
52

0
5

51.0
52

5
-

7.5
-

55
0

93.4
53.3

فقه و مبانی اخالق
جمع

5
52

52
99.9

5
4

52
09.9

5

9.9

0
55

53.3
522

یافتهها
به منظور طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخالقی متناسب با ویژگیهای دانشآموزان
دوره ابتدایی ایران از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد ،و برای تحلیل دادههای به دست
آمده از فن تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین استفاده گردید .تحلیل مضمون یکی
از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی است که دادههای پراکنده و متنوع را به
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دادههای غنی تبدیل میکند (عابدی جعفری و همکاران .)5372 ،بر این اساس ،دادهها
طی فرآیند مطالعه متون ومصاحبه گردآوری و فهرستی از کدهای اولیه ایجاد شد .در
گامهای بعد کدهای به دست آمده در گروههای مشابه و منسجمی دسته بندی شدند و
شبکه مضامین چندین بار مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در نهایت برای تعین
اهداف ،اصول ،محتوی و روشهای آموزشی الگوی تربیت اخالقی متناسب با دوره
ابتدایی مضمونهای پایه شناسایی و شبکه مضامین استخراج شد .طراحی الگوی تربیت
اخالقی با هدف نظاممندسازی آموزش و تربیت اخالقی در دوره ابتدایی انجام پذیرفته
است ،به این معناست که مضامین باید براساس اهداف ،اصول ،روشها و محتوی
متناسب با آموزهها و فرهنگ کشورمان ایران ارائه گردد .اساساً هدف گذاری در حیطة
تربیت اخالقی در کشور ما ایران باید متناسب با مبانی ارزش شناختی حاکم بر سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش صورت بگیرد .ازاین رو پیشنهاد میشود که اهداف
مرتبط با تربیت اخالقی در کشور ایران ،متناسب با مقتضیات روان شناختی کودک و با
نظر به مبانی ارزش شناختی و ارزشهای حاکم بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
بازنگری و بازنویسی شوند و همچنین اهداف به گونهای به تدوین برسند که قابلیت
اجرایی شدن داشته باشند تا معلم و دانشآموز ،هر یک بتوانند اهداف تربیت اخالقی را
اهداف خود بپندارند و در جهت اجرایی شدن آنها گام بردارند (شکل  .)5-5در الگوی
تربیت اخالقی یونسکو )0220( 5سطوح و فرآیند یادگیری شامل سه مرحله واقعیت،
مفهوم و ارزشمند شدن (ورود به سازمان ارزشی فرد) دانسته شده است .بعد از این سه
گام است که یک مفهوم ارزشی به مرحله عمل میرسد .عنصرشناختی تربیت اخالقی
معطوف به ایجاد درک اخالقی برای باز شناسی امور خوب از بد است .به لحاظ
عاطفی ،تربیت اخالقی نظر به پرورش پارهای عواطف معین در شخص داردو همچنین
تربیت اخالقی مستلزم عمل است و رفتار شخص باید جلوه درک و احساس اخالقی
باشد .عمل اخالقی با شناخت ،درک و پذیرش حاصل میگردد.
منظور از اهداف حوزه شناختی ،هدفهایی است که بیشتر جنبهی کسب آگاهی،
دانش اطالعات و فهم موضوعات اخالقی را دارند که عبارتند از-5:شناخت خداوند به
عنوان حاکم مطلق جهان و درک قدرت و عظمت او -0شناخت و آشنایی کلی با
1-Unesco
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فضائل اخالقی پایه (مثل احترام ،مسئولیت ،همکاری ،تعهد ،ارزش و -3)...شناخت
ارزشهایی اساسی دینی ،اجتماعی و سیاسی جامعه (مثل برابری ،تقوا ،ایثار ،شهادت،
نوع دوستی و-4)...شناخت نسبت به فرهنگ و پیشینه ملی ،اجتماعی ،دینی و فرهنگی
خود (مثل نمادهای ملی و مذهبی)-5شناخت و آشنایی با رذائل اخالقی (مثل تهمت،
تبعیض ،دزدی ،دروغگویی و-9)...توانایی تشخیص درست از نادرست ،حق از باطل،
خیر از شر و خوب از بد -9شاخ ت و آشنایی کلی با احکام اولیه دین اسالم از جمله
وضو ،نماز و روزه  -1شناخت حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی (کدیور.)5317 ،
منظور از اهداف حوزه عاطفی عالیق ،گرایشها و تمایالت نسبتاً پایداری هستند
که در جریان تربیت اخالقی باید در فراگیران ایجاد شود و عبارتنداز-5:یقین و باور
نسبت به قدرت و عظمت خداوند به عنوان حاکم اصلی جهان -0پرورش حس
قدردانی وسپاسگزاری از خداوند ،والدین و دیگران -3توسعه باور و گرایش نسبت به
ارزشهای اساسی دینی ،اجتماعی ،اخالقی و سیاسی جامعه -4رشد و توسعه روحیه
نوع دوستی و عالقمندی به مردم و سرنوشت کشور -5رشد و توسعه روحیه و گرایش
مثبت نسبت به انجام تکالیف و ایفای مسئولیت اجتماعی و اخالقی -9رشد و توسعه
روحیه تعاون و مشورت در فعالیتهای جمعی جهت تأثیرگذاری بیشتر در اداره
مطلوب جامعه -9توسعه نگرش و گرایش مثبت در خصوص احترام به عقاید،
فرهنگها ،نظرات ودیدگاه های دیگران و پذیرش نظرات مخالف -1رشد و توسعه
روحیه مسئولیت پذیری ،احترام به ارزشها وپرورش حس قدردانی از دیگران -7
پذیرش الگوهها و اسوههای اخالقی -52گسترش روحیه مهربانی ،کمک به دیگران،
تواضع ،رازداری ،بخشش وسخاوت ،امیدواری و با نشاط بودن -55دوستی و
عالقمندی به اهل بیت (س) فراگیر به کمک اهداف حوزه مهارتی یا رفتاری نقش خود
را به عنوان یک شخصیت اخالقی ابراز میکند-5 .رشد توانایی مشارکت در
فعالیتهای فردی و گروهی -0رشد و توسعه قابلیت برقراری ارتباط مؤثر و توانایی
گفتگو با دیگران -3داوطلب شدن برای انجام امور خیرو کمک و یاری رساندن در
شرایط بحرانی کشور -4رعایت ادب و عفت کالم -5مراقبت از اموال عمومی و بیت
المال -9پرهیز از اسراف ،زیاده خواهی ،تهمت زدن ،مسخره کردن -9رعایت انصاف،
عدل و امانت داری -1مهارت در نه گفتن به کارهای زشت -7رعایت کردن بهداشت
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فردی و جمعی -52امربه معروف و نهی از منکر -55رعایت کردن قوانین و مقررات در
مدرسه و جامعه -50رعایت پوشش اسالمی تعیین اهداف برای تربیت اخالقی در دوره
ابتدایی .باید با در نظر گرفتن ویژگیها و نیازهای جسمی روحی و روانی دانشآموزان
در این دوره انجام پذیر است .سرانجام اینکه اهداف تربیت اخالقی نباید تنها در درس
خاصی دنبال شود ،بلکه نخست باید اصول حاکم بر تربیت اخالقی در دیگر دروس و
فعالیتهای فوق برنامه دنبال گردد؛ زیرا تأثیرگذاری آنها به مراتب بیشتر خواهد شد و
عامالن عرصة تعلیم و تربیت در هر جایگاهی که اعمال مسئولیت میکنند باید به
تبعات اخالقی اعمال و رفتار خود و تأثیر آن بر دانشآموزان واقف باشند؛ دوم اینکه
باید ارتباط محکمی با خانواده در این زمینه برقرار شود و گفت وگو هایی مداوم در
زمینة انتقال ارزشهای اخالقی میان خانواده و مدرسه انجام گیرد و هر دوی این نهادها
در پی تحکیم اهداف تربیت اخالقی بر آیند .به عبارت دیگر ،باید از همة سرمایههای
اجتماعی محیط کودک در زمینة تربیت اخالقی مطلوب وی بهره گرفت.
مطابق با رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران ،طول دوره
نخست تربیت شش سال و سن ورود به این دوره پنج سال تمام یعنی آغاز شش
سالگی در نظر گرفته شده است .دوره ابتدایی خود به دو مرحله اول و دوم تقسیم
میشود  .از آنجا که در نظر گرفتن اصول حاکم بر تربیت و دوره ابتدایی میتواند
فراروی برنامه ریزان و طراحان برنامه درسی قرار گیرد و الهام بخش اقدامات آنها باشد،
الزم است تا راهنمای عمل تربیت اخالقی به دقت بیان شود .بنابراین میتوان اصولی را
که بر ساحت تربیت اخالقی ناظر است و میتواند به تحقق رسالت و اهداف این
ساحت به عنوان راهنما مورد توجه قرارگیرد ،چنین برشمرد (صادق زاده و همکاران،
 .)5311در اصل جامعیت در تربیت اخالقی تربیت اخالقی باید در برنامه درسی دوره
ابتدایی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار باشد .به عبارت دیگر ،با توجه به
کارکردهای مختلف شناختی ،عاطفی و مهارتی تربیت اخالقی ،به پرورش استعدادهای
فطری بپردازد و اقدامات اساسی در زمینه آموزش ،درونی ساختن (مفاهیم اخالقی) و
کاربرد آن در زندگی روزمره انجام شود .از این رو ضروری است ،دانشآموزان از
فرصت کافی برای پرداختن و مشارکت در فعالیتهای مرتبط با حوزه اخالق برخوردار
باشند .در اصل ایجاد فرصت برای عمل اخالقی تربیت اخالقی باید ویژگیها و
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مهارتهای مربوط به تفکر هدفمند و منطقی ،تصمیم گیری صحیح و اخالقی عمل
نمودن را در دانشآموزان ایجاد نموده و رشد دهد .کودکان برای شکل دادن به رفتارها
و عادات خود نیاز دارند تا در شرایط خاص توانمندی خود را بیازمایند .با ایجاد زمینه
مناسب در مدرسه و کالس درس ازطریق بازی ،اجرای نمایش و واگذاری مسئولیت به
آنها این امر محقق خواهد شد .در اصل ایجاد انگیزه درونی برای اعمال اخالقی تربیت
اخالقی باید در دانشآموزان دیدگاهها ،رجحانها و نگرشهای مثبت و سازندهای
نسبت به ارزشها و صفات اخالقی مانند عدالت ،انسانیت و احساس مسئولیت ایجاد
نماید و موجبات رشد مهارت تصمیم گیری صحیح ،تفکر انتقادی و توانمندی
همزیستی بادیگران را دردانشآموزان ایجاد نماید و حسن تعهد ،مسئولیت پذیری،
احترام ،قدرشناسی و کمک به دیگران را برانگیزد.
در مرحله اصل مداومت و محافظت بر عمل تربیت اخالقی یعنی دوره ابتدایی چون
عرضه تکالیف آغاز میشود ،اصل مداومت و محافظت بر عمل و تکلیف باید مورد
توجه قرار گیرد .تکالیف باید از حیث کمی ،ادامه یابد تا کودک را برای مرحله بعد
آماده عمل کند و از حیث کیفی مورد محافظت و مراقبت قرار گیرد تا او را آماده برای
عمل صحیح گرداند .تربیت اخالقی باید به عنوان یک فرایند مستمر و پویا مورد توجه
قرار گیرد .تربیت اخالقی باید آرام آرام ،به تدریج و در بستر زندگی و با توجه به
مراحل رشد صورت پذیرد .در اصل تکلیف به قدر وسع در تربیت اخالقی ،پیروی از
اصل عدل ضرورت مییابد  .به مقتضای عدل باید به توانایی نوعی و گروهی و شخصی
افراد توجه داشت .در مقام تکلیف ،باید وسع مخاطب یا مخاطبین (به صورت گروه) را
هم از حیث فهم تکلیف و هم از حیث قدرت بر عمل آن مراعات کرد و تفاوتهای
فردی آنها را مالحظه کرد .در انتخاب و سازماندهی محتوای اخالقی ،تجربیات
یادگیری تدارک دیده شده از سوی برنامهریزان و مربیان باید در سه عرصه علم ،عمل و
اخالق به صورت یکپارچه و به هم پیوسته ارائه شود تا زمینهی کسب معرفت و در
نتیجه شکل گیری دو صالحیت مبنایی یعنی تفکر و ایمان را فراهم کند .در واقع
برنامهریزان ،معلمان و مربیان میباید خود را هم در معرض پرورش تفکر ،آن هم
تفکری که منجر به شکل گیری باورها و ایمان شود ،قرار دهند .محتوا عبارت از دانش
سازمان یافته و اندوخته شده ،اصطالحات ،اطالعات ،واقعیات ،قوانین و اصول،
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روشها ،مفاهیم ،تعمیمها ،پدیدهها و مسائل مربوط به یک ماده علمی است .محتوا
چیزی است که قرار است آموزش داده شود .محتوا شامل کلیه مطالب ،مفاهیم و
اطالعات مربوط به یک درس مورد نظر است جهت رسیدن به هدفهای آموزشی
خاص (سلیمان پور.)5313 ،
سازماندهی محتوای اخالقی در دوره ابتدایی میتواند به صورتهای زیر ارائه شود
(مهر محمدی -5.)5319 ،سازماندهی به صورت افقی :مفاهیم اخالقی در همه دروس
به طور همزمان به دانشآموزان ارائه داده میشود و بین آنها ارتباط و هماهنگی الزم
وجود دارد .این ارتباط موجب میشود جنبههای گوناگون یادگیری همدیگر را تقویت
کنند -0.سازماندهی بصورت برنامه پنهان (غیر مستقیم) :فعالیتها یا برنامههای غیر
مستقیم (پنهان) مدرسه از جمله :بازدیدها ،حضور در بعضی از مجامع و مساجد،
کتابخانهها ،دیدن فیلم و نمایشهای با موضوعات اخالقی ،زندگینامهها ،قصه ،شعر،
داستان و چهرههای شاخص ،زیارتگاهها و محیطهای طبیعی و ...همگی موجب توسعه
تربیت اخالقی فراگیر میشود -3.سازماندهی به صورت عمودی :در انتخاب محتوا
میبایست بین مطالبی که قرار است انتخاب شوند ارتباط عمودی (طولی) وجود داشته
باشد یعنی از ساده به مشکل و دارای ترتیب زمانی باشند -4.سازماندهی بصورت
تلفیقی :در سازماندهی تلفیقی محتوای ،مفاهیم و موضوعات درسی در قالب (موضوعی
یا مضمونی) با یکدیگر تلفیق میشوند .برای حصول این امر با انتخاب (راهبردهای
موضوعی) مناسب و استفاده از آنها ،مفاهیم کلیدی این راهبردها در هم
میآمیزند .برنامه درسی تلفیقی به شخصیت یادگیرنده شکل داده و موجب افزایش
یادگیری او میشود .شکل گیری شخصیت یادگیرنده از این حیث که یک نگاه کل نگر
نسبت به مسائل پیرامون خود پیدا میکند و امکان تحلیل مسائل به صورت کالن برایش
میسر میشود .از طرف دیگر یادگیری دانشآموز به زندگی واقعی نزدیکتر میشود.
چرا که در زندگی روزمرهاش مسائل را به صورت تفکیکی و جدا ازهم نمیبیند ،بلکه
با آنها به صورت تلفیقی مواجه میشود .لذا رویکرد برنامه ریزی درسی تلفیقی،
زمینههای معنادار کردن یادگیری را برای دانشآموز فراهم میکند (زر افشان.)5315 ،
موفقیت تربیت اخالقی و تحقق هدفهای آن پس از تهیه و سازماندهی محتوای
مناسب در گرو اجرای درست روشهای مربوط به آن است .برای انتخاب بهترین
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روشها مربیان باید در ابتدا آشنایی کافی نسبت به انواع روشها و راهبردهای تدریس
و نیز ماهیت اخالقی درس را داشته باشد ،تا بتواند با بررسی و تحلیل محتوای موجود
و توانمندیهای خود دست به طراحی صحیح تدریس بزند و فعالیتهای مورد نظر را
یکی پس از دیگری به ترتیب اولویت به گونهای ارائه کنند ،که رسیدن به هدف را
آسان گرداند.
بنابراین روشهای تدریس مؤثر در تربیت اخالقی باید به سوی روشهای فعال
یادگیری و فراهم آوردن فرصتهای یادگیری مناسب برای درک و فهم درونی سازی
ارزشها میل نماید .در حال حاضر روشهای متنوعی چون روش سخنرانی ،توضیحی،
الگودهی ،داستاننویسی ،ایفای نقش ،بحث و گفتگوی کالسی ،فعالیتهای عملی،
کاوشگری ،فعالیتهای گروهی ،حل مسئله در قالب معماهای اخالقی ،مشارکت در
خدمات اجتماعی مدرسه و جامعه ،تحلیل ارزشها ،شفاف سازی ارزشها در بسیاری از
کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند (حسنی .)5310 ،آموزش غیرمستقیم از
طریق تأکید بر رفتار الگویی معلم کالسی و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای فوق
برنامه مانند فعالیتهای باشگاهی ،اردوهای آموزشی و زیارتی ،تئاتر ،سرود ،برنامههای
ورزشی ،قابل اجرا است .روشهایی که میتوانند در تربیت اخالقی و با میل باطنی
فراگیر در این دوره سخنیت داشته باشد ،قصه و داستان ،فراهم کردن فرصت انجام
اعمال پسندیده در مدرسه با در نظر گرفتن سیره عملی اسوههای اخالقی و علمی،
موعظه و پند ،ایجاد انگیزه و ارائه الگوهای اخالقی و  ...میباشند .همچنین بهرهگیری
از روشهایی چون آموزش به روشهای فلسفی ،مانند بحثهایی پیرامون یک مشکل
خاص ،وهمچنین روش استدالل اخالقی میتواند قابلیتهای دانشآموزان را در
مهارتهایی مانند برقراری ارتباط ،تجزیه و تحلیل ،حل مسئله ،ارزش گذاری و تصمیم
سازی افزایش دهد .استفاده از برنامههای درسی مسئله محور یا روش حل مسئله نه تنها
موجب دستیابی دانشآموزان به مجموعهای از هدفهای ناظر بر رشد عقالنی میشود،
بلکه حل مسئله به صورت گروهی ،بستری مناسب برای دستیابی به بسیاری از
هدفهای ناظر به ترتیب اخالقی مانند مسئولیت پذیری ،رعایت حقوق دیگران ،ارزش
گذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفت وگو خواهد بود
(مهرمحمدی.)5319 ،
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روش
یکی از روشهایی که برای تربیت اخالقی در این دوره مناسب هستند عبارتند از شرح
و بیان یا توضیحی در این روش معلم میتواند اطالعات منسجم و مجموعهای از
حقایق ،اصول و مفاهیم را به صورت مدون در مدت زمانی کمتر در اختیار دانشآموزان
قرار دهد .این روش در یک تعبیر کلیتر ،تشریح و تبیین ارزشهاست و با روشهای
مکمل مانند بحث و پرسش و بیان تجارب استفاده میشود .تفاوت این روش با روش
سخنرانی در این است که در این روش ،معلم مطالب را از روی کتاب یا جزوه یا هر
مطلب نوشتاری برای دانشآموزان توضیح میدهد (صفوی .)5310 ،در سخنرانی
میتوان معلم را به عنوان پیام دهنده و دانشآموز را به عنوان پیام گیرنده تصور کرد .از
این نظر سخنرانی شیوهای است یک سویه ،برای انتقال اطالعات ،که معموالً فراگیر در
آن همانند روش توضیحی نقش غیرفعالی دارددر شیوه بحث کالسی دانشآموزان
فعاالنه در یادگیری شرکت میکنند و مفاهیم اخالقی را از یکدیگر میآموزند .در این
شیوه معلم را میتوان به عنوان محرک ،شروع کننده بحث و راهنما تصور کرد .معلم
طوری سؤال یا مسئله اخالقی را مطرح میکند که دانشآموزان را به پاسخگویی یا حل
مسئله تشویق کند .هدف معلم این است که ذهن دانشآموز را برای تکاپو وجستجو بر
انگیزد (بوستانی .)5312 ،معلم با استفاده از شیوه پرسش و پاسخ میتواند فراگیر را به
تفکر درباره مفاهیم اخالقی تشویق کند .در جریان تدریس بایستی تالش شود که عادت
به پرسش کردن در دانشآموزان ایجاد یا تقویت شود (صفوی.)5310 ،
معلم میتواند از این روش برای درگیر کردن دانشآموزان با مسائل اخالقی و
تجزیه و تحلیل آنها استفاده کند ،معلمان در این روش باید موقعیتهایی را برای
دانشآموزان ف راهم نمایند تا بتوانند مسائل خود را از راه پژوهش و کاوش و به مدد
شواهد موجود یا گرد آوری شده ،بررسی کنند (شعبانی .)5310 ،داستان سرایی وسیله
مؤثری برای تحریک اندیشه و تفکر ،قضاوت واستدالل ،عبرت آموزی ،تسلی خاطر،
هدایت ازگمراهی ،حساسیت در برابر امور و تفکر درباره جهان است .از راه داستان
میتوان بسیاری از مفاهیم اخالقی را به صورت غیر مستقیم به دانشآموزان آموخت
(صفوی .)5319 ،روش الگویی از عمدهترین و اساسیترین روشهای تربیتی ،به
خصوص در حیطه اخالق است ،به طوری که موثرترین و رساترین دروس اخالقی
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هیچ گاه نمیتواند باسرمشق خوبی که یک مربی یا الگو از اعمال و رفتار خود ارائه
میدهد ،برابری کند .بزرگساالن در محیط زندگی کودک ،اولین معلمان او هستند که
مورد تقلید و سرمشق وی قرار میگیرند .چنانچه این سرمشقها نامطلوب باشند،
عالیترین و مهمترین قواعد ،دستورات و نصایح اخالقی نیز نمیتوانند تاثیری عمیق در
کودک بگذارند .در دوران اولیهی آموزش پیش دبستانی و دبستانی ،تقلید از الگوهای
مهم زندگی ،مانند والدین و معلمان ،مهمترین وسیلهی آموزشی در قلمرو تربیت
اخالقی برای عادات مناسب یا نامناسب اخالق است (همان منبع) .هدف این روش،
رشد همدلی با دیگران و بررسی مسائل و واقعیتها و ارزشهای اجتماعی در عمل است.
این روش میتواند باب افتتاح گفتگو در بارهی ارزشها و چگونگی اثر آنها در زندگی
روزانه باشد .در این روش معلم مسئول شروع و هدایت دانشآموزان است .به نحوی
که آنها را قادر به تحلیل رفتار ،ارزشهای فردی ،همدلی ،حل مسائل میان فردی ،نقش
ارزشها درمسائل اجتماعی و آسودگی در ابرازعقاید نماید (صفوی.)5319 ،
در این روش نخست معلم قواعد و اصول کلی انجام عمل را توضیح میدهد و
سپس دانشآموزان را به طور عملی با مسئله در گیر میسازد و در حین عمل نیز نکات
الزم را برای رفع اشتباهات پیش آمده برای دانشآموزان توضیح میدهد .با تکرار عمل،
ارزشهای اخالقی بیشتر درونی میگردد ،عالمه طباطبائی تکرار اعمال نیک و تداوم
آنرا رمز ملکه شدن این ارزشها تلقی میکند .تنها وسیلهای که به کمک آن میتوان
صفات باطنی را اصالح کرد و ملکات فاضله اخالقی را تحصیل وصفحه دل را از
آلودگی اخالقی زشت پاک کرد تمرین و تکرار اعمال شایسته متناسب با صفات
اخالقی است )بوستانی .(5312 ،یادگیری مشارکتی موجب میشود که دانشآموزان در
عمل قواعد مختلف را به کار گیرند و ضمن یادگیری مطالب درسی به کسب فضائل نیز
بپردازند .یادگیری مشارکتی موجب تقویت مهارتهای ارتباطی وتصمیم گیری در
دانشآموزان گشته و دانشآموزانی که فعالیتهای مشارکتی را تجربه میکنند ،نسبت به
سایر افراد زودتر و بهتر به بازسازی و اصالح نگرشهای خود خواهند پرداخت
(شعبانی.)5310 ،
این الگو برای کمک به دانشآموزان در تقویت مردم ساالری ،تشریک مساعی و
آموزش آنها از طریق همکاری کاوشگرانه در فهم و مسائل اجتماعی ،تحصیلی و
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اخالقی است .این روش نیازمند یک جو مثبت برای استدالل و مذاکره است و در همه
سنین و سطوح تحصیلی و انجام کارهای گروهی کاربرد مناسبی دارد .این روش در
نهایت منجر به کاوشگری منظم ،کنترل و پویش مؤثر گروهی ،تقسیم کار ،ژرف
اندیشی ،روحیهی همکاری وتعهد ،تمایل به تالش و کوشش در دانشآموزان میشود
(صفوی .)5319 ،معروف به آن دسته از سنتهای رایج در جامعه اطالق میشود که
عقالی جامعه آنها را به خوبی میشناسند ،به بیان دیگر ،فعلی است که با عقل ،شرع
واصل اخالقی رایج در جامعه مغایرت نداشته باشد .منکر «به معنای ناشناخته ،زشت و
بد» تبیین شده و عبارت است از :فعلی که عقول صحیح و شرع به زشتی و قبح آن
حکم نمایند« .امر به معروف واداشتن دیگران به پیروی از اوامر خداوند و نهی از منکر
مانع شدن از انجام گناهان به صورت زبانی یا عملی است» که این روش در دوره
ابتدایی برای هدایت دانشآموزان به کارهای نیک و بازداری و نهی آنها از کارهای
زشت و غیر اخالقی بسیارتاثیر گذار است (باقری  .)5319حاصل یافتههای این پژوهش
تدوین الگویی مطلوب برای تربیت اخالقی دوره ابتدایی است ،تا از این طریق بتوان
جایگاه تربیت اخالقی را از حاشیه به متن مطالعات و فعالیتهای این دوره تغییر دهد.
در این الگو سعی شده است مجموعه مؤلفهها و عناصری طراحی و تدوین شود ،که
حاصل تجارب ارزشمند صاحب نظران قلمرو تعلیم و تربیت و اخالق میباشند .مبانی
الگوی تربیت اخالقی با در نظر گرفتن اطالعات حاصل از مبانی دینی و اعتقادی اسالم،
سند ملی ،نظر صاحب نظران و توجه به ویژگیهای رشدی دانشآموزان این دوره و
اقتضائات نظام آموزشی استخراج گردیده است.
بحث و نتیجهگیری
در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران با وجود تأکیدات بسیار بر تربیـت اخالقـی ،به
طور رسمی (مصوب) برنامه درسی تربیت اخالقی وجود ندارد .در نگاه حـاکم تربیـت
اخالقـی یک دیسیپلین درسی نیست که مانند علوم و ریاضی که دارای یک برنامه
درسی وکتاب و بسته آموزشـی مشخصی باشد .تربیت اخالقی جریانی گسـترده و
فراگیـر تلقـی شـده اسـت کـه بایـد در تمـامی عرصههای زندگی مدرسهای نمود و
بروز داشته باشد .تجارب ناظر به تربیت اخالقی خاص و ویژه نیستند .به سخن دیگر،
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یک فراموضوع یا یک فرابرنامه است .بنابراین ،نمی تواندضرورتا به صـورت یک
موضوع درسی عرضه شود .در الگوی پیشنهادی ،اهداف تربیت اخالقی ،در قالب سه
حوزه شناختی ،عاطفی و مهارتی ارائه شده است .که هر یکی از اهداف نشان دهنده
جنبهای خاص از کارکردهای مختلف تربیت اخالقی است .در اهداف حوزه شناختی،
منظور از هدفهایی است که بیشتر جنبهی کسب آگاهی ،دانش اطالعات و فهم
موضوعات اخالقی را دارند .منظوراز اهداف حوزه عاطفی ،عالیق ،گرایشها و
تمایالت نسبتاً پایداری هستند که در جریان تربیت اخالقی باید در فراگیران ایجاد شود.
اهداف مهارتی یا رفتاری ،به فراگیر کمک میکند که درقالب این اهداف خود را به
عنوان یک شخصیت اخالقی درجامعه ابراز کنند .سازماندهی محتوا به صورت افقی و
عمودی با استفاده از روش تلفیقی و برنامه پنهان یا غیر مستقیم پیشنهاد شده است.
طراحی و تدوین الگوی تربیت اخالقی با رویکرد تلفیقی به معنای برخورداری از یک
برنامه درسی جامع است که در آن هم به صالحیتهای اخالقی و هم به مهارتهای
اخالقی( ،بعد نظری و بعد کاربردی) توجه شده است.
در تدوین روشهای مؤثر آموزشی در الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دوره
ابتدایی ،یادگیری باید مبتنی بر فعالیتهای دانشآموزان باشد .مشارکت فعال آنها در امر
یادگیری بسیار مهم است .از جمله روشهای یادگیری میتوان به روشهایی مانند
روش ایفای نقش ،یادگیری مشارکتی ،روش قصه گویی ،روش الگوسازی و روش پند
و موعظه و...اشاره شد .محتوای اخالقی تنها از سوی برنامه ریزان درسی و یا معلمان
در اختیار یادگیرنده گذاشته نمیشود بلکه خود یادگیرنده نیز میتواند از طریق
فعالیتهایی که انجام میدهد به آگاهیها ،مهارت و نگرشهایی دست یابد .این بخش
از یادگیری ،پایدارتر از یادگیریهایی است که به طور مستقیم به او آموزش داده
میشود .به طور خالصه هدف از تدوین و پیشنهاد الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی
برطرف نمودن خأل ناشی از فقدان الگوی مناسب و پشتیبان برای سیاست گذاری و
برنامهریزیهای کالن و خرد نظام آموزشوپرورش در حوزه اخالق است .از آنجا که
تالشهای صورت گرفته قبلی ناکافی تلقی شده است ،تدوین الگوی تربیت اخالقی
متناسب با جامعه ایران میتواند به عنوان گامی مؤثر درجهت بهبود شرایط تربیت
اخالقی تلقی نمود.
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