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  برنامۀ درسی، ابزاري براي نیل به تربیت اخالقی
  اظمیکحمیدرضا / کیحسن مل/  عباسعلی شاملی

  چكيده
ـ به ا دستيابيباشد.  يو تربيتي م مسائل آموزشي ترين  ي از مهمكتربيت اخالقي ي ن هـدف  ي

 ، بـه آن يتيات علوم تربيه در ادبكاست  يا پرورش، نيازمند نقشه و  بزرگ در نهاد آموزش
تواند آن نهاد را بـه اهـداف مطلـوب     يم گويند. اين طرح و نقشه، زماني ي ميدرس برنامه 

شـور  كم بـر آن  كو ارزشي فرهنگ حـا  ينيد يها وهي، اصول و شيبر مبان هكخود برساند 
ـ  استوار باشد. نيل به الگوي برنامة درسي تر ه هـدف  بيت اخالقي مبتني بر تعاليم دينـي، ك

را درسي جامع در زمينـه تربيـت دينـي     ةطراحي برنامتواند نيل به  مياصلي تحقيق است، 
اي،  خانه نابع كتابتحليلي و با استفاده از مـ    فراهم سازد. اين مقاله، با رويكردي توصيفي

نظرات عالمه مصباح هاي برنامه درسي تربيت اخالقي، بر اساس  گيبه بررسي و تبيين ويژ
  است.پرداخته  يزدي
  .يو برنامه درس يت اخالقيها، ترب وهيت، اخالق، اصول، شيترب: ها واژه كليد

    

                                            
 المصطفی العالمیه جامعهعلوم تربیتی یار  استاد.  
 علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائییار دانش. 
 آموزشی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی و ریزي درسی کارشناس ارشد برنامه.  
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  مقدمه
مشخصۀ جامعۀ . زندگی است ۀترین جنب ترین و اساسی مهمتعلیم و تربیت در زندگی بشر، 

داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن متنوع و منابع مـالی  صرفاً به یافته،  توسعهسالم و 
ه داراي نظام تعلیم و تربیـت پویـا   کاي است  جامعهیافته،  توسعهه جامعۀ سالم و کنیست، بل

قل، اخالقـی، و  هـاي آزاد، مسـت   توانـد انسـان   چنین نظامی مـی است. بانشاط، زنده و مترقی 
رسـاند. از نگـاه عالمـه مصـباح     ه جامعه را به سامان مادي و تعالی معنـوي ب کر بسازد کمبت

رشـد و   ۀفـراهم آمـدن زمینـ   «تـوان گفـت:    مـی اهمیت امر تعلیم و تربیـت،  یزدي، در باب 
مال معنوي و باطنی آدمیان بیش از هرچیز مدیون نهاد تعلیم و تربیت اسـت، نـه هـیچ    کاست

شناختیِ صحیح و بـر   شناختیِ صحیح و ارزش زیرا در سایۀ تعلیم عقاید هستی؛ رينهاد دیگ
هـا   مال معنوي انسانکتوان خداپرستی و است می ،هاي پسندیده اخالقی و حقوقی طبق ارزش

  1را گسترش داد و عمق بخشید.
اي دارد؛ زیـرا انسـان در    توجـه ویـژه  به تربیت جان و پرورش روح آدمـی   تعالیم اسالم

بـه فـالح   سرانجام یابد و  امل انسانیت دست میکبه مراحل کیۀ روح، پرتو تربیت نفس و تز
  فرماید: می ه حضرت علیک چنان. شود و سعادت ابدي نایل می

ترسـیدیم و بـه ثـواب هـم عقیـده       اگر فرضاً به بهشت امید نداشتیم و از آتش دوزخ نمی
ارم اخـالق،  کزیرا مرم اخالق باشیم؛ کاجوي مو ه در جستکنداشتیم، باز هم سزاوار بود 

  2دهد. راه پیروزي و سعادت را به انسان نشان می
نیـاز  رو، امـروزه   و اخالق شده است. از ایـن معنویت هویت بحران دچار  بشرامروز  ۀجامع

  ز نیاز او به تعلیم و آموزش است.یه و پرورش، به مراتب بیش اکبشر به تز
شور، تربیـت اخالقـی   ک(مدارس)  یرسم يها گاهی از اهداف تأسیس آموزشکی کش بی
و  یت اخالقـ یـ ترب يه براک یساتیتأسکتب و مدرسه عبارت است از: م«آموزان است.  دانش

در دسـت   یآمـوزان امانـات   ، دانشاین اساسبر  3».گردد یر میابناء نوع بشر دا یو بدن یعلم
ت و یـ استعدادها، بـروز خالق  ییوفاکز سهم مؤثري در شکن مرایه اکهستند  یز آموزشکمرا
  شود. حاصل می رتیو بص یآگاه ۀیدر ساکه دارند ی آنها ت اخالقیترب

هــاي اثرگــذار و  تــرین نهــاد ی از گســتردهکــه یبنــابراین، نهــاد آمــوزش و پــرورش، کــ
ه دارد و بـا  کـ با توجه بـه مخاطبـان فـراوان و مسـتعدي     ست، شورهاک ۀهمدهنده در  جهت

جـزء  د برنامـه تربیـت اخالقـی را    یـ ، باخـود  یو پرورشـ  یشـ آموزهـاي   توجه به رسـالت 
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ه تربیتی خـود قـرار دهـد. ایـن ضـرورت، کـ       و ترین مسائل آموزشی  ترین و محوري اصلی
گیـرد   برخاسته از نقش و جایگاه اخالق در حیات انسانی است، زمانی مورد تأکید قرار مـی 

متولیان امـر تعلـیم   رسالت انیم؛ چرا که ها بد اصلی این نهاد را احیاي فطرت دینی انسان ۀوظیف که
ست تـا انسـان حضـور    آنهاکردن غبار غفلت از  ها و پاك و تربیت، بیدار کردن فطرت انسان

  اخالق آشکار گردد. خدا را در زندگی و از درون خود لمس کرده، گرایش او به دین و
هـاي آموزشـی، چگـونگی تربیـت اخالقـی       هاي موجود در نظـام  ی از دغدغهکامروزه ی

ست. در بحث تربیت اخالقی، صرف شناخت ضرورت و جایگاه آن در میان ابعاد تربیـت،  ا
ل کبراي حـل ایـن مشـ   عملی ار کدنبال راهه بریزان،  طرح نیست. امروزه مسئوالن و برنامهم

 ۀهمـ ننـده  کنقـش هماهنـگ   توانـد   ین زمینه می، در ا»درسیۀ برنام«رسد  هستند. به نظر می
  ساز باشد.در تربیت را ایفا نموده، کار عوامل دخیل

ت رابطـه  یـ م و تربیمعلم و شاگرد ـ در تعل  ـ  یانسان يروین دو نیبدرسی همواره  ۀبرنام
قلب نظام تعلیم و تربیت و ابزاري در جهت تحقـق  منزلۀ از آن به توان  میند، و ک یبرقرار م
تـرین موضـوعات و    ترین و مهـم  از اساسی درسی  ۀکرد. برنامآموزش و پرورش یاد اهداف 

درسی را باید بر  ۀبرنام ،به عقیده نگارندهرود.  مسائل آموزش و پرورش رسمی به شمار می
جامعه را  کیفیت آموزش و پرورش یرسد ک به نظر میو  دانستاصلی تعلیم و تربیت  پایۀ

  .کنند ر مقاطع مختلف، ارزیابی میتحصیلی آن د ۀاز روي محتواي برنام
بـر اسـاس   درسی تربیـت اخالقـی،    ۀعناصر برنام هاي به منظور تبیین ویژگیاین مقاله، 

 کبـه عنـوان یـ   تاري و نوشـتاري عالمـه مصـباح یـزدي،     مبانی دینی، با مراجعه به آثار گف
، برخـی از مبـانی،   تربیت اخالقی ۀنظر در عرص مباحث دینی و صاحب ۀاندیشمند در عرص

 ده و با اشـراب آن اصـول و  کرشف و استنباط را کي تربیت اخالقی ایشان  ها شیوه اصول و
  درسی تربیت اخالقی پرداخته است. ۀنامطراحی بر، به ی مطلوبیبه بیان الگوها،  شیوه

  ريزي درسي اهميت و ضرورت برنامه
هـا و   ننده ارزشکس کمنعو نیز بیتی هاي تر ها و آرمان هدفبیانگر درسی  ۀبرنامکه  از آنجا

ه اگر بخـواهیم  ک این است اصلی پرسش کشور است،  کفرهنگ یکلی، طور ه اعتقادات و ب
نیم، چه مبانی، اصول و کطراحی  درسی تربیت اخالقی متناسب با فرهنگ دینی خود ۀبرنام
 یدرس ۀدر برنامهاي تربیت اخالقی  هایی را باید مورد توجه قرار دهیم؟ اصول و شیوه شیوه
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مبتنـی   یت اخالقـ یـ ترب یدرسـ  ۀبرنامـ  يهـا  یژگـ یچیسـت؟ و  یآموزش و پرورش رسـم 
  اند؟ کدامهاي دینی اسالم  برآموزه

اي مـؤثر در بـه    توان به شیوه هاي دینی و اسالمی، می گیري از آموزه ین منظور، با بهرهدب
ورد ایـن نظـام آموزشـی،    آ ها تالش نمـود تـا ره   فعلیت رساندن استعدادهاي معنوي انسان

  خالقی باشند.التحصیالنی واجد صفات ا فارغ

  شناسي بحث مفهوم

  برنامه درسيالف. 
هـانی  ار و پنکهـاي آشـ   رسـمی، روش، و آمـوزش  ، به محتواي رسـمی و غیر »امه درسیبرن«

دانـش الزم را بـه دسـت    تحت هدایت مدرسـه،   شاگردانِگردد که به وسیله آنها،  اطالق می
  4.دهندها را در خود تغییر  نند و گرایش و ارزشکسب ک تآورند، مهار

  يت اخالقيتربب. 
ها بـا  ي موجود در جامعه و مقایسه آن ها با مفروض گرفتن انواع تربیتعالمه مصباح یزدي، 

بـراي رشـد   ریزي  برنامه تربیت اخالقی«ند: ک گونه تعریف می دیگر، تربیت اخالقی را اینکی
  5.»مطلوب اسالم استدر جهت آموزان  و دانش دانشجویان ،اخالق متربیان

  يت اخالقيترب يدرس ةبرنامج. 
وفایی و کهاي آموزشی و پرورشی خاص براي شـ  ردن زمینهکتربیت اخالقی مستلزم فراهم 

ه انسان از آغاز تولد با خـود بـه همـراه    کهاي اخالقی فطري است  سلسله ارزش کتثبیت ی
امـل،  کی و تنفس انسان، هم استعداد ترقـ کۀ شمس، مبار ةسوراولیه با توجه به آیات  6دارد.

نـد و  ک رشـد مـی  کند، » یهکتز«را نفس خود اگر انسان دارد. را ل و هم استعداد سقوط و تنز
  گردد. ضعف و سستی رفته و فاسد می، رو به نماید» تدسیه«اگر آن را . اما شود بارور می

هـاي علمـاي    تعریف ۀو با مالحظان، ها در انس ه به حضور فطري ارزشبا توجبنابراین، 
 يه بـرا کـ  يردکارک، و با توجه به نقش و این زمینه تعلیم و تربیت دراندیشمندان اخالق و 
ریـزي بـراي    برنامـه  درسی تربیت اخالقی عبـارت اسـت از:   ۀان شده است، برنامیمدارس ب

ی ـ و  هـاي اخالقـ   ارگیري و پـرورش اسـتعداها و قـواي درونـی ـ قابلیـت      کـ چگونگی به 
به منظور نیل به فضائل عالی خالقی، همچنین توسعه و تثبیت صفات و رفتارهاي پسندیدة ا

ریزي شامل محتواي رسـمی   امهست. این برنردن آنهاکنابود  ها و اخالقی و دوري از رذیلت
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ه از طریـق آن  کـ یابی و فضاهاي تربیتی اسـت   ارزش ةشیو  هاي تدریس، رسمی، شیوهو غیر
شود و بر مبناي  می هاي خویش و جهان هستی فراهم یی ان شناخت تواناکامفراگیران، براي 
  سازند. ي فطري خویش را هدفمند میها و استعدادها فعالیتآن، 

  يت اخالقيدرسي ترب ةبرنام يشناخت انسان يمبنا
سـی  کبـر  هاي مربوط به علوم انسانی،  دازيپر  شناختی در نظریه انسانهاي  فرض نقش پیش

شـناختی او   بـا مبـانی انسـان   هاي هر دانشمند،  کلی نظریههاي  گیري پوشیده نیست و جهت
ه بریزي درسی، که اساس و نقشۀ راه تعلیم و تربیت،  برنامه هماهنگ است. همین قاعده در

  7م است.کنیز حاشود،  ویژه تربیت اخالقی محسوب می
ـ  امام خمینـی  ریـزي تربیـت،    ه برنامـه گونـ اب ضـرورت شـناخت انسـان، پـیش از هر    در ب

یک نظام تربیتی صـحیح،   ۀفرماید: از آنجا که انسان موضوع و محور تعلیم و تربیت است، ارائ می
  8»اولش خود انسان است. ۀهر اصالحی، نقط« پذیر است و شناخت انسان امکان ۀتنها بر پای
ۀ تعلـیم و تربیـت رابطـ    ۀاي و مطـرح در فلسـف   هاي ریشه درسی با پرسش ۀبرنام اساساً

درسی متناسب با نظام اعتقادي  ۀتوان به برنام نمی ،ها ار دارد. بدون پاسخ به این پرسشکآش
از پرسـش  هاي مطرح در مبانی فلسفی،  پرسش  نظام دست یافت. از جمله کو ارزشی در ی

نظـام تربیتـی بـه     کشـود یـ   مـی موجب ه کاز جمله عواملی حقیقت و ماهیت انسان است. 
و شـناخت صـحیح از انسـان     كهداف مطلوب خود در باب تربیت انسان نرسد، عـدم در ا

 لکـ با پی بردن به بخشی از حقیقت وجـود آدمـی، آن را   متخصصان ه برخی از کچرا؛ است
ریـزي   برنامـه اي  بـه گونـه  اقـدامات تربیتـی را   پندارند و بر اساس آن،  وجود او میحقیقت 

بعـدي   کتربیـت واقعـی انسـانی تـ     مطلـوبِ کامـل،  ان ه محصول آن، به جاي انسکنند ک می
انسان موجودي «تاب کو دانند  مین کممشناخت انسان را غیراندیشمندان شود. برخی از  می

ارد و بعـد  وجـود د  ه انسـان ابتـدا  کـ بعضی از فالسفه معتقدند  اند. کردهرا تألیف » ناشناخته
ه حـد و مـاهیتی   کـ گویند: انسان موجودي اسـت   بعضی دیگر می 9.سازد ماهیت خود را می

ه پویاست و در این پویندگی حـقّ انتخـاب   کشود، بل ن متوقف نمیحد معی کندارد و در ی
نهایت پیش  نهایت، و در جهت فساد و سقوط تا بی مال تا بیکدارد. این پویندگی در جهت 

انسـان  اسـت،  ریم کـ هاي قـرآن   ز رهنموده برگرفته او باألخره طبق نظریه سوم، ک 10رود. می
ه در جانب کشود، بل ن متوقف نمیحد معی که حد و ماهیتی ندارد و در یکموجودي است 
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قَـد  «فرمایـد:   خداوند میو در نوسان است. به عنوان نمونه،  سیر صعودي و سیر نزولی پویا
ین در نوسـان بـودن حالـت انسـان،     ا )10-9(شمس: »أَفْلَح منْ زکَّاها و قَد خاب منْ دساها

  ست.و رفتار اختیاري اواعمال ناشی از 
چـه  ، نـیم که اگـر بـه انسـان از منظـر دیـن توجـه       کـ شـود   مطرح میپرسش نون این کا

بـه عنـوان طـرح و    ۀ درسی تربیت اخالقی، مالحظاتی در خصوص انسان و نسبت به برنام
الم، انسـان موجـودي اسـت داراي    از منظر دیـن اسـ  توان در نظر گرفت.  مینقشه یادگیري 

اي  سان نقش ویـژه مال انکاز این ابعاد در  که هر یبعدي، کاستعدادهاي فطري عالی و چند
همه ابعـاد وجـودي انسـان را     هکاي طراحی گردد  درسی باید به گونه ۀبرنامدارند. بنابراین، 

  سازگار باشد.گیرد و با فطرت او در بر

  درسي  ةعناصر (عوامل) برنام
ان شـده  یـ هاي مختلف، متفاوت ب بر اساس دیدگاهدرسی، ۀ کیل دهنده برنامعداد عناصر تشت

اتفـاق   ه مـورد کـ اند. چهار عنصـري   عنصر را پذیرفته نهعنصر و برخی چهار است. بعضی 
ـ یـادگیري    هـاي یـاددهی   ، محتـوا، فعالیـت   عبارتنـد از: اهـداف  باشـد،   ریزان می برنامه ۀهم

ریـزي درسـی عوامـل و     هاي ارزشیابی. برخـی از متخصصـان برنامـه    و روشآموزان،  دانش
آمـوزان و راهبردهـاي    بندي دانش عناصر دیگري را از قبیل فضا، زمان، ابزار یادگیري، گروه

  11اند. ردهکتدریس را هم به این مجموعه اضافه 
تربیـت  درسـی   ۀاساسـی برنامـ   هاي هفت عنصـر از عناصـر   به بیان بایستهدر این مقاله، 

شـده  استفاده گذاري عناصر، از دیدگاه میلر  پردازیم. در نام بر اساس مبانی دینی میاخالقی، 
ه در بتوان به عناصر(عوامل) دیگري، کبا مراجعه به منابع دینی ممکن است هرچند  12است.
ژوهش دنبـال چنـین   اما ایـن پـ  ، دست یافتسی تربیت اخالقی تأثیرگذار هستند، در ۀبرنام

  ست.هدفی نی

  درسي تربيت اخالقي ة. اهداف يا آرمان برنام۱
 هدرسی است. ارزش هـر برنامـ   ۀامدرسی، هدف یا آرمان برن ۀی از ابعاد اساسی در برنامکی

درسی تربیت اخالقی، به اهدافی است  ۀند. هویت برنامک ه آن را تعقیب میکبه هدفی است 
بایـد بـا ایـن نگـاه بـه       ،ربیت اخالقـی ند. هدف یا آرمان نهایی برنامه درسی تک ه دنبال میک

ه براي هدفی شریف خلـق شـده اسـت، ترسـیم شـود.      کاو موجود شریفی است  هکانسان 
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تی و نیازهاي اي باید به طور متوازن در جهت تأمین نیازهاي روانی زیس اهداف چنین برنامه
طلبـی   سـعادت طلبی،  مالکاین نیازها، تمایل فطري به  ۀاز جمل؛ فطري و معنوي انسان باشد

درسـی   ۀشناختی اسالمی و توحیـدي، برنامـ   اساس انسان بر. ستوفا شدن استعدادهاکو ش
ردن ایـن نیازهـا را   کـ بردارد و داعیه برآورده گام تواند در جهت تحقق این نیازها  زمانی می

؛ شناختی توحیدي بنا شده باشـد  شناسی، خداشناسی و انسان بر اساس جهان هکداشته باشد 
  ها هستند. اسی در جهت اهداف همینن اسکر یعنی سه

اید گفت: هدف نهایی تربیـت  ، بیاسالم یت اخالقیف ترباهداآرمان و  ۀاجماالً در زمین
االهـی، تحصـیل علـم و     ه در سایۀ معرفـت کافزایش مراتب و درجات قلبی است اخالقی، 

ه متخلّـق  کـ نسـبت بـه چیزهـایی      چه باید به آن متخلِّق شویم و تقویت گرایشآگاهی از آن
ه تحت عنـوان  کامل و عوامل سقوط انسان، کبردن موانع تو از بین الزم است آنها  شدن به

شـخص  کـردن ایـن مقـدمات،    بـا فـراهم   ، رو از ایـن ؛ ننـد ک می از آن یاد» هواي نفس«لی ک
ی، نـ یگز و آرمان يگذار در هدفین، بنابرا ند.ک میپیدا ب به خدا را براي تقرشایستگی الزم 
  است: يته ضرورکتوجه به چند ن

امل، توسـعه و پـرورش   کنقشه راه در خدمت رشد، ت کدرسی باید به عنوان ی ۀبرنام. 1
. 2 ابق علم و عمل در فراگیران باشـد؛ تطو ها، قدرت تجزیه و تحلیل،  استعدادها، توانمندي

ه در اثر ایمان کانسانی  شود؛ انسان خردمند پرورشمنجر به آرمان تربیتی برنامه درسی باید 
  گذارد. یت خویش میعرصه ترببه صاحب بصیرت شده و با هشیاري قدم کیه، و تز

قلمرو اهداف تربیت اخالقی در برنامه درسی نباید به تبیـین منازعـات و مشـاجرات    . 3
هـاي عملـی اخـالق     ه در ترسیم اهداف باید به جنبهکبل، شودها ختم  ذهنی و نظري دیدگاه

 اعتقـاد بـه خـدا، جـاودانگی    هاي وصول به اهللا،  درسی باید راه توجه خاص شود. در برنامه
  تبیین شود.  اهللا نفس و قرب الی

هسـتند،  تربیـت اخالقـی   و درسی  ۀاهداف برنامشدن  عملیریزان خواهان  اگر برنامه. 4
هـا و خصوصـیات آحـاد     بـه ویژگـی  گونـه   تعادل و نه افراط یـا تفـریط  در حد مالزم است 

  شود.فراگیران توجه 
 یی، لزومـاً الگـو  یاسـالم  یشناسـ  بـر انسـان   یمبتن ید گفت: برنامۀ درسیبادر مجموع، 

 ی، با مبـان شود ییراستعالیا غی یت انحطاطکبه حرمنجر ه ک يا است. هرگونه برنامه یاملکت
  ست.یاسالم سازگار ن
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 فرايند يادگيرياز . ضرورت تلقي درست ۲
ی مراحـل رشـد و تحـول در ابعـاد گونـاگون وجـودي انسـان        یه به شناساکپردازانی  نظریه

امـل را تأییـد   کسان رشـد و ت کسیر یها،  که این نظریهاند، اغلب بر این باورند  ردهکمبادرت 
موجـود،  هـاي   ه اد دیدگادر افراد متفاوت است. به تعدولی سرعت طی این مسیر، ، اند نموده

تلقی نسبت به فرایند یادگیري نیز متفاوت اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در دیـدگاه رشـدگرا،       
ه کپیوندد  می و اخالقی زمانی به وقوعرشد مرتبط است. رشد(تحول) شناختی، یادگیري با 

هاي شناختی یا معماهـاي اخالقـی بـه تجـدد سـاختار       فرد از طریق مواجه شدن با تعارض
هـا   لیفکه تکافتد  پردازد. بر اساس این الگو، یادگیري زمانی اتفاق می ر خود میکلگوي تفا

  13.عرضه شود ير است، به وکآموز به الگوي جدید تف دستیابی دانش كه محرکیا مسائلی 
توجـه بـه تـوان    « ، یعنـی عالمـه مصـباح   به این اصل از اصول تربیت اخالقـی با توجه 

رنامه درسی تربیت اخالقی باید رعایت شود، توجه بـه مراحـل   ه در بکاي  تهکن 14،»مخاطب
بـه   یآموزشـ  ين محتـوا یـی تع يبـرا  ییها مراحل تحول، مرجع است.رشد و توان فراگیران 

ه کـ  یتا زمانیا آموزش عدد،  یاددهیه کد یتوان از خود پرس یمثال، م يبرا ند.یآ یحساب م
چـه دسـتاورد   یده اسـت،  آن عدد نرسـ  كدر يالزم برا یشناخت يها هنوز به ساحت كودک

رد یـ اد بگیـ تواند  یم ینیع يای، در مورد اشیاز راه عمل كودک یا وقتیبه همراه دارد؟  یمثبت
 ،نیبنـابرا  15؟سـت یچ یالمکو منحصراً  يآموزش صور یکجه یل شود، نتینا یو به شناخت

ریـزان و   رورت اسـت. برنامـه  ضـ  یـک  كودک یشناخت ردن آموزش با تحول روانکمتناسب 
ننـد و  کهـاي اخالقـی ظهـور پیـدا      ه طـی آن ارزش کباید شرایطی را فراهم آورند مجریان، 
ها را  روش ها و د برنامهیباین راه، ت در ایموفق يها شود. برا درونی شدن این ارزشموجب 

  از نو سازماندهی کرد.
ریـزي   برنامـه  ۀیرگـذاران عرصـ  اران و تأثکانـدر  ه دسـت کـ هایی  ی از رسالتکیبنابراین، 

ر هدفمند و اختیاري در فراگیران در زمینه معاد، توحیـد، حقیقـت   کدرسی دارند، تسهیل تف
هـا مبـادي اصـلی     این .انسان، وجود روح حیات ابدي و چیستی سعادت واقعی انسان است

رسی نباید ریزي د م بر برنامهکیعنی دیدگاه حا هستند؛هاي مربوط به فرایند یادگیري  فعالیت
ه در کـ گرایـی شـود، بل   محصور شود و دچار نوعی جـزم  »کصفر و ی«به قول معروف بین 

ار، و هم بـر ابعـاد   کفرایند یادگیري باید هم به ابعاد درونی فراگیران از قبیل احساسات و اف
  آموزان تأکید نماید. بیرونی دانش بیرونی مانند رفتار
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اي رویـین و   الیـه بـاطن آدمـی،    هکـ ین اسـت  هاي انسان ا ی از ویژگیکه، یکتوضیح آن
دیگر تأثیرگذار هستند. منظور از بـاطن، همـان   کهماره بر یاي زیرین دارد. این دو الیه،  الیه

همـان رفتـار   کار و نیات، و منظـور از ظـاهر،   مثل اف؛ که قابل مشاهده نیستنی هستند ئوش
ار کانـدر  ر انسـان دسـت  زند و قابل مشـاهده اسـت. ظـاه    ه از انسان سر میکخارجی است 

ثیر خود را بر أتدهد،  که فرد در خارج انجام مییعنی هر عملی را ؛ ستزنی بر باطن او نقش
هـد انـداخت. شـاید توصـیه حضـرت      خود را بـر بـاطن خوا   ۀباطن خواهد گذاشت و سای

ی األَرضِ مرَحـاً  »  ه فرمود:کبه فرزندش از همین باب باشد  نلقما 37: اسـراء (»التَمشِ فـ( 
ی اسـت کـه حاصـل آن فرعـونی     هنگام راه رفتن، با تفرعن بر زمین گام مزن. تفرعن، نقشـ 

ه رفتـار ظـاهري   کـ یعنـی همـان طـور    ؛ افتد س این هم اتفاق میکهمچنین برعشدن است. 
شـود، هرگونـه تغییـر در بـاطن نیـز در ظـاهر        تأثیر در حاالت درونی فرد میموجب انسان 

  ، باید تأویل آن را در باطن جست.ییر نپذیردشود. اگر ظاهر تغ نمودار می
 بنابراین، در طی فرایند یادگیري از یک سو اگر قصد ایجـاد تحـوالت بـاطنی فـرد را داریـم،     

ات ظاهري اصرار ورزید و بـر  کرغم میل باطنی فرد بر انجام برخی از اعمال و حر باید علی
ي اخالقی در رفتار افـراد نمـود   ها ه ارزشکاگر قصد داریم از سوي دیگر، رد. کفرد تحمیل 

  کرد.ه مسئلۀ اعطاي بینش تأکید وجود آید، باید نسبت به دگرگونی در فرد ب کند و یکپیدا 

  درسي ة. توجه به نقش يادگيرنده در برنام۳
ه قـادر اسـت از طریـق    کـ هایی دارد؟ یادگیرنده فردي اسـت   یست؟ چه ویژگیکیادگیرنده 

تـر برسـد.    به شناخت عمیقکیه نفس، تز کمکببرد و به  م پیهاي عال به الیه کرمشاهده و تف
  اند به مقام قرب االهی نایل شود.تو میکه از طریق صفاي باطن، سی است ک يو

ه کر، کـ باید در مقابل این تف درسی ۀکاران برناماندر دستنویسد:  می 16جان گالن سیلور
ه کـ اري هستند، محتاط بوده و بـه خـاطر داشـته باشـند     ک قابل دست فراگیران به عنوان اشیا

تـاب خـود تحـت عنـوان     کدر  18هشل 17انسان هستند، و انسان بودن یعنی چه؟آنها  فراگیر
 ،نـد ک مـی  اه انسان را از سایر موجودات مجزکاي از مشخصاتی را  مجموعه» ؟یستکانسان «

  مورد شناسایی قرار داده است.
تربیـت خـویش   مسئول خداوند خود فرد را به عنوان ت، ی، و در برخی آیانیمتون ددر 

 بـر نقش نهایی در تربیـت،  ) بر اساس این آیه، 9 :شمس(»اهاکقد افلَح من ز«ند. ک معرفی می
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نـده زمینـۀ تربیـت هسـتند.     نک ه دیگران نقش فـراهم کنه دیگران، بلخود انسان است،  ةعهد
ــان    ــانی انس ــه مب ــه ب ــا توج ــابراین، ب ــناختی و روان بن ــناختی،  ش ــان «ش ــاربودن انس  ،»مخت

ات مهمـی  کـ موجود در فراگیران، از جمله ن» هاي فردي تفاوت«و » ويبودن پذیر مسئولیت«
توجـه خـاص داشـته    آنهـا   بهن و مجریان برنامه درسی و آموزشی، ه باید متخصصاکاست 
 ۀهـاي درسـی و چگـونگی طراحـی برنامـ      در برنامـه ها،  که توجه به این ویژگیچرا ؛ باشند

یادگیري تنهـا  ، وفایی یا ارتباط شخصیکآموزشی تأثیرگذار هستند. بر اساس دیدگاه خودش
ه فـرد در طراحـی و   کـ ها زمانی پایدار و مانـدنی اسـت    زمانی براي فرد آموزنده، و آموخته

  19اجراي آن سهیم و فعال باشد.
بـه  بینی دروس اختیـاري،   ت اخالقی، پیشمفید و مؤثر در تربی ارهاي نسبتاً کی از راهکی

ه کـ لـی  یهـاي فراگیـران اسـت. از جملـه دال     و مقطع تحصیلی، عالئق و انگیزه تناسب سن
حذف دروس اختیـاري در برنامـه درسـی شـده، نگـرش غلـط نسـبت بـه دروس         موجب 

در عرصه زندگی فردي، اخالقی و اجتماعی فرد که این دروس، اختیاري است؛ به این معنا 
تـوجهی بـه نقـش عالئـق،      بـه معنـاي بـی   دست کم  ،م شدن چنین نگاهیکید نیست. حامف
هـر آن  یادگیرنده پـذیراي صـرف   باشد. بر اساس این نگاه،  هاي فردي می ها و تفاوت یزهانگ

 ۀگیـري در عرصـ   یمآمـوز قـادر بـه تصـم     دانشرو،  از اینشود.  ه به او القا میکچیزي است 
  زندگی خود نیست.

در سـنین  هـا،   سـزایی در تربیـت اخالقـی انسـان    ه نقـش ب کـ ز جمله عواملی این، ابنابر
به شخصـیت واقعـی   کی و مقطع دبستان، ودکاز همان دوران  هکن است ایسالی دارد  بزرگ

آنها  شود و خود توجه میآنها  ه به عالئقکمتوجه شوند آنها  ان احترام گذاشته شود وکودک
  هستند.  ول پیامدهاي انتخاب خویشئگیري هستند و خود مس قادر به تصمیم

  درسي ة. توجه به نقش محيط و فضا در برنام۴
و طبیعی است. سخن از تـأثیر   یی از عوامل بیرونی مؤثر در تربیت اخالقی، محیط انسانکی

  باشد. قی، داراي پیشینه بلند میاخالو محیط طبیعی بر تربیت دینی 
رفتـار فـرد تحـت تـأثیر نیروهـاي      کـه  نـد  اجتمـاعی، معتقد ـ  طرفداران نظریۀ شناختی 

برخورد و چگونگی تأثیرگذاري بـر نیروهـاي اجتمـاعی در    چگونگی اجتماعی است، ولی 
منـد   لی قانونکبه شو در عین حال،  انسان موجودي فعال«اختیار فرد است. در این دیدگاه، 

 20».رنـد دیگر تـأثیر متقابـل دا  کـ تحت تأثیر محیط است. به این ترتیب، فـرد و محـیط بـر ی   
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را در تربیت به طور عام، و در تربیت اخالقی به طـور خـاص،   نقش محیط و فضا بنابراین، 
  ر شد.کتوان من نمی

ریم کـ قـرآن  مسجد و محور ایـن آمـوزش،   ان تعلیم و تربیت کاولین مدر صدر اسالم، 
مسـجد در  نیز رایج بـوده اسـت. بنـابراین،     معصومین ۀبوده است. این سیره در زمان ائم

ترین تعلیمات در تـاریخ آمـوزش اسـالمی     ترین دانشگاه اسالمی و پایگاه اساسی هنکقع وا
ز کـ نقـش مرا کـاربرد مسـجد در آن زمـان،    این  هکشود  تأمل روشن میاندك با  بوده است.

تـه  کیـادآور ایـن ن  ، ار انبیـا کـ رده است. این شـیوة  ک یادگیري پیشرفته امروزي را ایفا می
اي که روح معنویت در آن حاکم اسـت، از قبیـل    کلیدي است که فضاي معنوي و محیط یادگیري

 شـناختی و  هـایی از کارکردهـاي تربیتـی، اخالقـی، جامعـه      حضور در مسجد و دیدن جلوه
  دارد. آموز مسلمان هاي زندگی یک دانش شناختی اسالم، نقش بسزایی در آشنایی با بایسته روان

  هکـ طـور   همـان مطرح است: پرسش ین ای، درس يزیر ن برنامهاتخصصممیان امروزه در 
  ایـ آشـود،   یدقـت مـ   یابیو ارزشـ ا ، محتويریادگیبه هدف، روش  یبرنامۀ درس یدر طراح

هـاي برنامـۀ درسـی،     ؟ بر اساس برخی از دیـدگاه شودط هم توجه ید به نقش فضا و محیبا
ه انسـان  کـ جـا  مدرسـه اسـت. از آن  درسی، فضـا و  ۀ می از عناصر دخیل در طراحی برناکی

ی از مـؤثرترین  کـ یکند، پـس از خـانواده،    موجودي اجتماعی است و در اجتماع زندگی می
  تربیـت دینـی و اخالقـی، مدرسـه اسـت.     ویـژه  ه بـ هاي تربیـت،   گذار بر پایه اي تأثیرنهاده

آمـوزان   هایی که دانش باشد. از جمله محیط نیز بدون شک متأثر از محیط میتربیت اخالقی 
  بـه وجـود آورنـده فضـایی    پذیرند، مدرسه اسـت. مدرسـه و کـالس درس،     از آن تأثیر می
طور که در مدرسه از معلم  آموزان، همان شوند. دانش آموزان در آن تربیت می است که دانش
  هـاي  پذیرنـد. نتـایج پـژوهش    أثیر مـی کنند، از فضا و محیط مدرسـه نیـز تـ    الگوبرداري می

  ت انجـام شـده پیرامـون بررسـی عوامـل     کنـد. در تحقیقـا   عا را تأیید مـی انجام شده، این اد
آموزان به نماز و سایر مسائل عبادي و اعتقادي، به صـراحت بـر ایـن     مؤثر بر گرایش دانش

ت یـ ران به نمـاز و رعا ی، معلمان و مدییعوامل اجرا يبندیزان پایه ماست ک نکته تأکید شده
 يآمـوزان بـه مسـائل اعتقـاد     ش دانـش یا عدم گرایش ی، در گراياعتقاد یات اخالقکر نیسا

  21.مؤثر بوده است
آموزنـد.   م بر مدرسه مـی کها را از فرهنگ حا ها و ارزش آموزان بسیاري از گرایش دانش
اي  هاي رایج در محیط مدرسه است. مدرسـه  ها و ارزش ، معارف، گرایش»فرهنگ«منظور از 
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هـا   آموزان ارزش برابري انسان شوند، به دانش نمیآموزان تفاوتی قائل  ادر آن میان دانشکه ک
انی، در گـوهر وجـودي او   ه ارزش هر انسـ کنند ک ته میکآموزد و آنان را متوجه این ن را می

دهد، این معلم بـه   ه به انجام وظایف خود در زمان مقرر اهمیتی نمیکیا معلمی نهفته است، 
م کیا نوع برخورد و روابط حـا ، ندک می نظمی را ترویج تعهدي و بی طور ناخودآگاه جنبۀ بی

آموزان  در رفتار دانشمنشانه باشد. اینها تواند استبدادي یا آزاد می الس درس،کدر مدرسه و 
   گذار است. تأثیر

مدرسـه، تعامـل معلـم بـا      يو ظـاهر  یکـی زی، في، سـاختار ادار یبرنامـۀ درسـ  ین، بنابرا
 یت اخالقـ یدر ترب يسه، نقش جدرر در مدگیدیکآموزان با  ز تعامل دانشیآموزان و ن دانش
  مثبت باشد.عد بو یا در  یعد منفتواند در ب یر مین تأثیند. اک یفا میآموزان ا دانش

ۀ درسـی  هاي اخالقـی در مـدارس وجـود دارد: برنامـ     سه راه اساسی براي انتقال ارزش
در مجمـوع،  آمـوزان.   دانـش  ن معلمان وو تعامالت شخصی بیرسمی، برنامه درسی پنهان، 

گیـرد،   ه در مدارس و نهادهاي آموزشـی انجـام مـی   غیررسمی، ک هاي رسمی و همه فعالیت
گذارد. از این تأثیرات ضـمنی، در   تأثیر ضمنی خود را بر عقاید، رفتار و نگرش فراگیران می

  22شود. درسی پنهان یا پوچ تعبیر می ۀدرسی، به برنام ۀبرنام
آمـوزان   ه دانـش کبدین معنا هستند  23درسی پوچ یا مغفول، ۀدرسی پنهان و برنام ۀبرنام

هایشان، تحـت تـأثیر ایـن دو     گیري دامنۀ تجربه لکدر جریان حضور در نظام آموزشی و ش
ه در چـارچوب اجـراي   کنند ک ایت میکهایی ح از یادگیريقرار دارند. این دو برنامه، برنامه 

آمـوزان   م بر نظام آموزشی، دانـش کحا فرهنگمتن برنامه تصریح شده و به دلیل حضور در 
هـا تبلـور    اي از انتظارهـا و ارزش  ایـن تجـارب در قالـب مجموعـه     نند. عمـدتاً ک تجربه می

  24یابد. می
، نباید از نقش مدرسـه  بودتربیت اخالقی کی از تجارب تربیتی فراگیران، اگر یبنابراین، 

ابتدایی براي فراگیري نیـاز   آموز ه دانشک غافل شد. فضاییگذرد،  می ه در این فضاکو آنچه 
ك ودکـ آموزان مقاطع باالتر تحصـیلی اسـت. بـراي     غیر از فضاي مطلوب براي دانشدارد، 

  وي باشد. آماده شده باید بسیار زیبا و جذاب و متناسب با سن فضايابتدایی، 
  باید گفت: فضاي یادگیري باید:

  ؛ن مورد احترام باشندهاي اخالقی در آ ه ارزشکـ حاوي مواد و منابعی باشد 
  ؛ندکآموزان تقویت  در دانشـ معنویت را 
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 ؛هاي مورد قبول باشد هاي گروهی، بر محور ارزش ـ فعالیت
 ستورات و تعالیم دینی اسالم باشد؛ـ هرگونه تعاملی باید بر محور د

 آموزان هماهنگ باشد؛ سطح رشد دانشبا  ـ محیط یادگیري
بـه  ، و سرشار از اعتماد بین شـاگردان و معلـم باشـد   ـ محیط یادگیري فضایی دلسوزانه 

 هاي خود ترسی نداشته باشد. هان ایدآموز از بی ه دانشکاي  گونه

  درسي ة. توجه به نقش معلم در برنام۵
کار بـوده اسـت.   و آشـ برجسته ان نقشی کودکتعلیم و تربیت فرایند از دیرباز نقش معلم در 

ضـعف و فتـور   . آموزشی و مؤثرترین عنصر آن اسـت هاي زنجیرة نظام  ی از حلقهکیمعلم، 
اهداف مورد به  دستیابیست در کشدن این زنجیره و ش تواند موجب از هم پاشیده  میمعلم 
ک قـوت یـ  « هکـ نـد  کمصـداق پیـدا   در اینجا تواند  میآمیز،  متکباشد. این اصطالح حنظر 

  25.»ترین حلقۀ آن نیست چیزي بیش از قوت ضعیفزنجیر، 
یافته و نقش مستقیم و گفتـاري او   م، ذهنیت خاص درس دادن، یادگیري سازماننام معل

ـ      را به ذهن می از ابهـام بـاقی مانـده و در حقیقـت،      ةردآورد. امـا آنچـه بـیش از همـه در پ
دهـی   ر نقش صرفاً آمـوزش ناکدر  يردهاي پنهان شغل معلمی است، نقش الگودهی وکارک

ه بـر دل و جـان   یـت، کـ  م و تربیتعل ياربردکو  ینیع یتیترب يها از روش معلم است. یکی
د یـ تقلو ، يسـاز  ، اسـوه ين الگوسازیه از آن با عناوکاست  ییند، روش الگوینش یان میمترب

صـورت   یمختلفـ  يهـا  زهیـ ه بـه انگ کـ است آگاهانه و هدفـدار   يد، رفتاریشود. تقل یاد می
  26رد.یگ یم

آموزشـی در تـدریس    کمـ ک بسیاري از معلمـان بـه قـدرت و اهمیـت ابـزار و وسـایل      
ابـزاري  منزلـۀ  ه قطعـاً بـه   ي رفتارهاي خود، کـ از آثار عمومی و عاد، ولی اغلب. اند برده پی

در  پیوندنـد، غافـل هسـتند.    ان بـه وقـوع مـی   کـ ودکار بـا  کـ پرارزش و قدرتمند در جریان 
 یمطـرح شـده اسـت. در برخـ     یگونـاگون  يهـا  معلم نقش ي، برایدرس ۀبرنام يها دگاهید
تـا  اسـت،  د شده کیالس تأکدر  یعاطف يجاد فضایا بر ی،دگاه اجتماعیدها، از جمله  یدگاهد

دگاه یـ گـو بپردازنـد. در د  و بـه بحـث و گفـت   یجـاد شـده،   ا يفضـا  ۀیآموزان در سـا  دانش
ف ی، معلم به تعريدگاه رفتاریرا دارد. در د یننده منابع آموزشک نی، معلم نقش تأمیموضوع

مختلـف دسـت    يهـا  تیـ آموزان به سطح مطلوب قابل ه دانشکنیابراي ها پرداخته و  تیقابل
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 یدرسـ  ۀنقش معلـم در برنامـ   ،در مجموع 27پردازد. یننده مکت یتقو ۀبرنام یابند، به طراحی
دهی  و شکل، ینیمان آفری، ایرد: آموزشک يبند توان دسته یرا به سه عنوان م یت اخالقیترب

  آموزان. به رفتار دانش
الزم را بـه   يهـا  یه معلم آگـاه کن است ای ی: منظور از نقش آموزشیآموزشنقش . الف

  سطح دانشی آنها را افزایش دهد.آموزان انتقال دهد و  دانش
گسـترش  دلیـل  امـروزه بـه    ،ان شدیبخود  يه در جاکطور  : همانینیآفر مانینقش ا. ب

 و... يداریو شـن  يداریـ دهـاي   رسـانه ، کتـاب ل روزنامه، مجلـه،  یاز قب یجمع ل ارتباطیوسا
نسـبت بـه    ام و...کـ ، احي، اعتقـاد یآمـوزان از مسـائل اخالقـ    سطح دانش و شناخت دانش

بـه پیامـد کـار     ین اخالقـ ااران و مجرمـ کبزه یبرخ یاست. حتیافته ش یار افزایبسگذشته، 
ار او کـ دانـد   یمـ فـرد  ه کـ نیبـا وجـود ا  کـه   ن استیاپرسش . ندنک یاعتراف مخالف خود 

ه انجـام  کـ باشد این تحلیل درست رسد،  شود؟ به نظر می میب کچرا مرتی است، اخالقریغ
  او، به باور قلبی تبدیل نشده است. یه باورِ دانشکاز آن است  یار خالف، ناشکن یا

آفرینـی،   و ایمان یآموزان: معلم افزون بر نقش آموزش به رفتار دانش یده لکنقش ش. ج
آموزان بـه   دانش یل دانش و باور ذهنیعبارت است از تبدآن  دارد و يگرین دیفۀ سنگیوظ
  قاد و ایمان قلبی.اعت

بیشـتر تـأثیر    که از مشـاهدة رفتـار دیگـران   ن است ایی از خصوصیات طبیعی انسان کی
پذیري، در آیات و روایـات   اهمیت این خصلت در تربیتدلیل پذیرد تا از گفتار آنها. به  می
یا ایها الّـذین آمنُـواْ   «فرماید:  شده است. به عنوان نمونه، میفراوانی یدهاي کروي عمل تأ بر

کونُوا دعاةَ النـاسِ  « فرماید: می یتیدر روا یا امام صادق) 2(صف: » تَفعلونَ لم تَقُولُونَ ما ال
ایـت از ایـن   کهمـه ح آیـات،  چنینـی در روایـات و    این يیدهاکتأ )2 :صف(».بِغیرِ أَلْسنتکم

ویـژه تربیـت اخالقـی بسـیار     ه بـ کرد افـراد در تربیـت،   رفتار و عمل ةنحو هکواقعیت دارند 
  ثیرگذار است.تأ

ـ  میاو عمیقی از مفاهیم اخالقی داشته باشد.  كمعلم در تربیت اخالقی، باید در ا تواند ب
ز کهاي اخالقی و بازدید از مرا از قبیل مالقات با شخصیتبرنامه،  هاي فوق برگزاري فعالیت

ی تربیتـی  یتوانـد بـه عنـوان الگـو     زمانی معلم میتربیت اخالقی فراگیران بپردازد.  خیریه به
بـر  افـزون  کنـد.  عشق بورزد و با عالقه مسائل شغلی خود را دنبال خود ه به کمعرفی شود 
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الم او در فراگیـران تـأثیر   کـ ساخته باشد تا خود مهذّب و خودباید از همه پیش ه معلم کاین
نـه بـه   گـري،   که معلمی و مربـی ر، ایفاي نقش معلمی هنگامی است به عبارت دیگ بگذارد.

ارشـاد و  داري هـدایت،   ه بـه منزلـۀ عهـده   کگیرد، بل ه فرد در برابرش مزد میکعنوان شغلی 
 ها تلقی شود. الهام خوبی

  درسي ة. توجه به راهبرد تدريس در برنام۶
باشد. برخـی   ، متفاوت میمختلفردهاي کبا توجه به رویراهبرد تدریس یا فرایند آموزش، 

شـود. در   اسـتفاده مـی  فرایند آموزشی داراي ساخت و از پیش تعیین شده  کاز ی کردهاروی
معلم در دیدگاهی دیگر، و در ، نندک می استفاده آزوبلر قیاسی کاز روش تفدیدگاهی دیگر، 

ه کـ نـد  ک اي را فـراهم مـی   یعنی معلم در ابتدا زمینـه  دارد؛ننده ک کمکتشاف نقش کفرایند ا
اسـاس کـاوش بـه    گیـري بـر    ها و نتیجه سازي، بررسی فرضیه توانند به فرضیهبآموزان  دانش

  28عمل آمده بپردازند.
چگونـه  ه تـدریس  کن است ایپرسش ، فرایند تدریسها و  در بحث روش که اینحاصل 

  ۀ عمل بپوشد؟ز پیش تعیین شده جامتا اهداف ا، باید باشد
مشخص برنامه درسی  کیکامل براي تدریس مطلوب، توان به طور دقیق و  هرچند نمی

ناپـذیر از   بخشـی جـدایی  منزلـۀ  راهبردهـاي تـدریس اغلـب بـه     ایـن  رد، با وجود کتعیین 
شـود،   درسـی طراحـی مـی    ۀه برنامـ کـ آموزان و با توجه به همان الگویی  هاي دانش فعالیت

گیـري دقـت شـود، اجـراي برنامـه بـه        له از تصمیمشوند. هرچه در این مرح ریزي می طرح
جـا بـه برخـی از راهبردهـاي برگرفتـه از اصـول و       این در  شود. تر می مطلوب نزدیک شرایط
  کنیم: میخالقی عالمه مصباح اشاره هاي تربیت ا شیوه

، سـت ده و ایشان اسـوه و الگـوي عملـی ما   بر محور محبت بو ه ادب پیامبرکاز آنجا 
تربیت اخالقی، موظفیم در ارتباط با خداي سبحان و در ارتباط بـا خَلـق،   براي تحقق هدف 

نـه  افکنده باشد، ها سایه  روح محبت باید بر تمام روش یعنی؛ نیمکت کحر »محبت«بر مدار 
که اگر تهدیـد و اجبـار   اي هستند  ی در دورهان در این مقطع سنکودکچه گرم. کاجبار و تح

نباید بر اسـاس  ت مربیان و والدین در امر تربیت، هم ۀما هما، پذیرند به سادگی نمینباشد، 
ار نهـایی  کـ ولـی  هرچند تشویق و تنبیـه هـر دو الزم اسـت،    ؛ تشویق و تنبیه و ترس باشد

  تا دوستدار علم و ادب شود. کردتربیت  آموز را باید بر محور محبت دانش. نیست
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 29ایجـاد انگیـزه اسـت.     عالمه مصباح یزدي، یهاي تربیت ها یا شیوه ی دیگر از راهبردکی
شناسان انگیزش  بخش است. روان ترین عوامل مؤثر در آموزش نتیجه ی از مهمکی »انگیزش«

رده، کـ ه رفتار فـرد را در طـول زمـان فعـال     کفرایندي درونی « اند: ردهکگونه تعریف  را این
  30.»دارد ند و نگه میک هدایت می

تواننـد   خواهند یاد بگیرند، مـی  ه میکآموزانی  اختی، دانششن هاي روان اساس آموخته بر
ه نقش اساسی در یادگیري دارد، انگیـزه اسـت. همـه    کچیزي  آن 31.هر چیزي را یاد بگیرند

 ۀریـزان و مجریـان برنامـ    برنامـه  ةه بر عهـد کچه انگیزه یادگیري را دارند. اما آنآموزان  دانش
آموزان است. بـر اسـاس    یت از انگیزش دانشریزي براي حما مه درسی است، چگونگی برنا

گـرایش بـه اخـالق اسـت. از       ها، هاي فطري انسان ی از گرایشکر شد، یکه ذمبانی دینی، ک
ه در فراینـد  کـ ن اسـت  باشـد، ایـ   ریزان و مربیان می ش برنامهه بر دوکجمله وظایف مهمی 

  قی باشد.و سوي رفتارهاي اخال ت ها و تعامالت، به سم دهی انگیزه تدریس جهت
جـاد  یی از اصـول مـؤثر در ا  کـ ی هکـ م ینک ته مهم اشاره میکن به ایندر پایان این بحث، 

ن یاست. از ا كودکاو بودن و نوآور بودن کنجکه و حس فعال بودن، یزه، توجه به روحیانگ
 يهـا  تیـ ار خـود را بـا فعال  کـ د یـ ت بایـ م و تربیه تعلـ کـ جه گرفت ین نتچنیتوان  یاصل م

نـد  یخـود را فرا  يد جـا یبا »يمحور معلم«تدریس فرایند کند. آموزان آغاز  خودجوش دانش
هـاي گـزینش و    ردن زمینـه کـ نـد. هرچنـد تربیـت را بـه فـراهم      کعـوض   »بـودن  تعاملی«
اند، اما اگر بخواهیم تدریس موفق داشته باشـیم، عرصـه و    ردهکوفاسازي فطرت تعریف کش

حق انتخاب داشته باشد و معلم آموز باید  . دانشآموز باشد دست دانشه گزینش باید ب ۀزمین
  کننده را داشته باشد. ده و کنترلننک ننده، تسهیلک کمکنقش 

  درسي تربيت اخالقي ة. داشتن تلقي درست از ارزشيابي در برنام۷
نسـبت   یاست. تلق »ارزشیابی« ،درسی ۀبرناممطلوبیت گذار در ی از عناصر دخیل و تأثیرکی

مختلـف اسـت.    یدرس ۀبرنام يردهایکها و رو دگاهیزان تعدد موجود در دیبه م یابیبه ارزش
شـنهاد  یرا پ یابیمـدل ارزشـ   یـک دارد،  یدرسـ  ۀه بـه برنامـ  ک یبر اساس نگاه یدگاهیهر د

اربردهـاي گونـاگونی   کارزشـیابی  . خاص دارداي  تلقیاز ارزشیابی . به عبارت دیگر، ندک یم
فراینـدي  «درسـی:   ۀارزشیابی برنامـ . 1: شود مورد آن اشاره می ی دوکجا به یکه در ایندارد 

  32.»رود ار مـی کـ درسـی بـه    ۀتناسـب تصـمیمات برنامـ    ۀه در مورد داوري در زمینـ کاست 
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ست. این نوع ارزشیابی به معناي استفاده از ها از آموخته، ارزشیابی کاربرد دیگر ارزشیابی. 2
گیـري شـود.    آموزان انـدازه  رد دانشکرود تا عمل میار که در مدرسه به کلیه وسایلی است ک

اربردهـاي  و ک باشد  ها و امتحانات می السی، آزمونکهاي  شامل پرسشاما اینکه این وسایل، 
و اسـت  بحـث  ن یچه اصولی باید انجام شود، خارج از ا يو بر مبنا یستارزشیابی چ دیگر

  د.ح داده شویخود توض يد در جایبا
کـار  پایانی  ۀارزشیابی اغلب به عنوان مرحل این است که اع ارزشیابی هدف از انواجماالً 

هـا   گذاري ها، سیاست سب آگاهی از میزان موفقیت برنامهک، آید و هدف از آن به حساب می
 یابیـ ، ارزدیگـر به عبـارت  یادگیري است.  ـ  یاددهیمبودهاي فرایند کو شناسایی خطاها و 

آمـوز   معلم و دانـش ه در آن ک آموزان است رساننده به دانش کمکبازخورد صادقانه و  ینوع
  این فرایند مشارکت داشته باشند. توانند هر دو در یم

 اسـت، غالبـاً   یشـناخت ندیدگاه فرایـ گرفتـه از د ه الگوکـ ، ی در نظام فعلـی ابیهدف ارزش
الت تسـتی و تشـریحی   اؤه به صورت سکفراگیران است  »شناختی دانش«گیري سطح  اندازه

آیـا ایـن   اینکـه  اما . ندک باالتر ارتقا پیدا می ۀبه پای، اگر نمره آورد، تیدر نها. شود زار میبرگ
، کاري بـه آن  شته یا خیردوره آموزشی از لحاظ عاطفی، مهارتی و رفتاري هم در او تأثیر دا

  ندارد.
درسـی بایـد    ۀبرنامارزشیابی ، نگاه و هدف در یت اخالقیاصول ترب و یبا توجه به مبان

ه بر اساس دیدگاه عالمه مصباح یـزدي، تربیـت بـر اسـاس     کچرا؛ فراتر از هدف فوق باشد
مراد از تربیت  .تربیت شناختی، عاطفی و ارادي: شود ابعاد اصلی انسان به سه نوع تقسیم می

ت ئه از عواطـف خاصـی نشـ   کـ  عـد ارادي یعنـی همـان ب  ، اخالقی، رفتارهاي اخالقی است
ه کـ  عـالوه بـر ایـن   ، ر نظام برنامـه درسـی تربیـت اخالقـی    ارزشیابی د ،رو ایناز  33گیرد. می

ریـزي   اي طـرح  سنجد، باید بـه گونـه   شناختی فراگیران نسبت به مفاهیم اخالقی را می سطح
هـاي اخالقـی و تمـام     ه سطح بینش و نگرش، ایجاد انگیزه و عالقۀ درونی به ارزشکشود 

زیـرا آنچـه در   ؛ اختیـاري در فراگیـران را نیـز بسـنجد    عناصر دخیل در انجام رفتار اخالقی 
ه منجـر بـه   کـ  آموزان است دانش »رشد اخالقی«باشد،  درسی تربیت اخالقی مهم می ۀبرنام

در ارزشیابیِ این نتیجه، دو معیار اساسی باید مـد نظـر   واقع، در . شود میآنان  رفتار اخالقی
  ریزان، مجریان و مربیان باشد: برنامه
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اري کـ یعنـی بـه   ؛ ار داردکـ  ارهاي اختیاري و عمدي سر وک، رشد اخالقی با هاول اینک
ه از روي اختیار و قصد باشـد. از اینجـا تفـاوتی    کتوان نسبت اخالقی یا غیراخالقی داد  می

شود. البته باید بـه ایـن    ام حقوقی روشن میکارهاي اخالقی با مقررات اجتماعی و احکبین 
ه بـراي فـرد   کـ اي  ، بـه گونـه  اختیاري مقررات اجتماعیردن ک که به رعایترد کته توجه کن

  کند. ه کند، افعال اخالقی صدق میه شده باشد و به آن به عنوان عمل مطلوب نگاکمل
ه کـ دهـد   ته را بـه خـوبی نشـان مـی    کان انجام داده، این نکودکه پیاژه با کهایی  مصاحبه

سـی از روي  که اگـر  کـ رسند  می كران نیز از سنین معینی(ده تا دوازده سال) به این دکودک
  ظروف را نشکند، نباید سرزنش شود. عمد

زیرا انسـان غیـر از   ؛ شود اجتماعی آن نمی ۀرشد اخالقی محدود به جنب ۀه، دامندوم آنک
ن که ممکدهد  ارهایی را انجام میبا دیگران دارد، در رابطه با خود، که در اجتماع کاي  رابطه

  حطاط و سقوط اخالقی وي منجر شود.ند و یا به انک کمکمال و سعادت او کاست به 
ه باید در زمینه ارزشیابی تربیت اخالقی مورد کاتی کترین ن با توجه به مطالب فوق، مهم

  توجه قرار گیرد، به شرح زیر است:
یابی تربیـت  گذاري مرسوم و معمـول در نظـام آموزشـی در زمینـه ارزشـ      . حذف نمره1

  ؛آموزان اخالقی دانش
  آموزان؛ انتظارات معلمان از دانشردن کپذیر  انعطاف  الش در جهت. ت2
تـا  هاي موجود،  آموزان با موقعیت ت دانشکید بر فرایند و جریان درگیري و مشارک. تأ3

  اصرار بر عملکرد مورد انتظار؛
  آموزان؛ رفتارهاي غیراخالقی دانش. اجتناب از انتقادات صریح و تند نسبت به 4
س، حیاط مدرسه و بیـرون از  الکآموزان در  هاي رفتاري دانش . بررسی و ثبت ویژگی5

  درسی تربیت اخالقی و بعد از آن؛ و مقایسۀ رفتارهاي قبل از اجراي برنامۀمدرسه، 
  موزان؛آ دانش» خود ارزیابی«د بر یک. تأ6
  آموزان نسبت به نتایج ارزشیابی. . توجیه شدن دانش7

  گيري نتيجه
مـال  کانسان به سوي زنـدگی متعـالی و   گام  به گامت دادن کاي براي حر درسی وسیله ۀبرنام

ـ  هکـ ترین ابزارهایی باشد  ی از مهمکیدرسی تربیت اخالقی،  ۀبرنامهمچنین . نهایی است ه ب
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ی از کـ . یگام برداشـت توان در جهت دستیابی به ابعاد مختلف تربیت اخالقی  وسیله آن می
ه بر اسـاس ایـن مبـانی    کشناختی است  درسی، مبانی انسان ۀدر برنامگذار مبانی بسیار تأثیر

بـه  درسـی،   ۀهاي اخیر متخصصان برنامـ  ههشوند. در د ها و اهداف طراحی می اصول، روش
آمیخـتن   هـم یـا در  رد تلفیـق کـ درسـی، روی  ۀهـاي موجـود در برنامـ    ردن خـأل کـ منظور پر 

 ۀدر برنامدیگر که صورت مجزا از یه اغلب بهاي محتوایی)، ک  هاي درسی را (حوزه موضوع
دلیـل  بـه  رسـد،   . اما به نظر میاند ردهکبه عنوان راه عالج انتخاب شود،  درسی قرار داده می
 ۀبرنام یمناسب در طراح يالگورسد،  میها، این راه چاره نیست. به نظر  تنوع مبانی دیدگاه

رد کـ اسالمی سازگار باشـد، روی ه با نظام تعلیم و تربیت جمهوري ی، کت اخالقیترب یدرس
شناختی دینـی   رد، برخاسته از دیدگاه اسالم نسبت به انسانکست. این رویگرا فطرت یقیتلف

 کیـ کتفموجـب  یـد بـر ایـن اصـل،     کتأ. نقش محوري دارد »فطرت« ،است. در این دیدگاه
  ود.ش طرفداران اجتماعی افراطی می ازگر تربیت اسالمی،  گذاران تحلیل استمربیان و سی
درسـی تربیـت اخالقـی مـورد      ۀه باید در طراحی برنامکها یا اصولی  شاخص  برخی از
اسـت.  » گـزینش آزاد « و داشـتن حـق  » گـر بـودن   انتخاب«ریزان باشد، توجه به  توجه برنامه

هـاي انگیزشـی، شـناختی و عـاطفی خـود از روش       آدمی حق دارد در تثبیت جنبهبنابراین، 
گـذارن،   آنچه امر تعلیم و تربیت را براي سیاسـت رو،  از اینند. کتربیتی خودمهاري استفاده 

نباید نقش فراگیـران  و  هاي متربی یا فراگیر است ند، تالشک مربیان تسهیل می ریزان و مه برنا
  را منکر شد و یا از آن غفلت کرد.در رسیدن به هدف تربیتی 

 ریزي درسی را به سـمت  امهبرن ۀسازان عرص ریزان و تصمیم رد، برنامهکتوجه به این روی
زیبـاگرایی  «، »جانبه انسـان  رشد همه«، »ی انسانیگرا مالک«، »فطرت انسانی« چونهماصولی، 

» امل تربیتیکنقش معلم به عنوان الگوي «و » آزادي و اختیار فرد در راستاي هدف«، »انسان
اسـتعدادهاي  ریـزان درسـی،    کـه برنامـه  شـود   ند. عنایت به این اصول سبب میک هدایت می

موجـب  ه کـ هایی  نند و از شیوهکریزي  برنامهآنها  وفاییکرده و براي شکفطري را شناسایی 
ماننـد حضـرت   متفکرین، هاي اخیر  دههدر شود، اجتناب ورزند.  ها می تیوب این ظرفکسر

 كدر تبیـین معـارف دینـی و سـلو    ، یزدي و عالمه مصباح شهید مطهريعالمه امام خمینی، 
  اند. ردي داشتهکروی اخالقی چنین

معـارف دینـی در    عد زیباگرایی انسان، در ارائۀو توجه به ب گرا رد فطرتکبر اساس روی
معـارف را در نهایـت   ک سـو،  ه از یکچنان ظرافت به خرج داد  باید آندرسی،  ۀقالب برنام
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کـام عملـی   احاز سوي دیگـر،  ؛ رد تا مخاطب قانع شودکه هستند عرضه کاتقان همان طور 
بـه   ،نـد کاب را بـراي مخاطـب ترسـیم    زندگی زیبا و جذ که یکد باید به صورتی بیان گرد

آورد،  نه تنها محدودیت نمـی کند رعایت آداب دینی و اخالقی، ه فراگیر احساس کاي  گونه
  ساز است. تعالیمی کارآمد و زندگیه کبل

هــاي اخالقـی و بـه لحــاظ    از ارزش كودکـ و فهـم   كنظـر بـه محـدودیت قــدرت در   
بایـد متوقـف بـر    یشترین تالش مربیان در این مرحله، رشدنایافتگی او از لحاظ اجتماعی، ب

ها و مفاهیم و اعمـال اخالقـی باشـد.     نسبت به ارزش كودکایجاد رغبت، عالقه و انس در 
 ۀزمینـ طـري،  یِ فو پیوند آن با وجدان اخالقاخالقی هاي  با اخالق و ارزش كودکمؤانست 

ز تصویر روشـنی ا  كودکبیان گردد و  كودکنواهی به تدریج براي  ه اوامر وکمناسبی است 
  بایدها و نبایدها داشته باشد.

تواند در تربیت اخالقی مؤثر افتـد و بـا میـل     ه میکهایی  رد، روشکبا توجه به این روی
ر و تبشیر، قصه و داسـتان،  ر، انذاکتذ هایی از قبیل باطنی فراگیر سنخیت داشته باشد، روش

با توجه  باشد. ردن فرصت انجام اعمال دینی در مدرسه و ارائۀ الگوهاي اخالقی میکفراهم 
درسـی تربیـت    ۀیابی مناسب با برنامـ  گیري، ارزش هاي قابل سنجش و اندازه به نوع فعالیت
  د.باش میآموزان  دانش ياریاخت يرفتارها ةیابی مستمر از مشاهد اخالقی، ارزش
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