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 يو اخالق ينيدهاي آموزش ارزش يکات مرتبط با محتواهان
 *مهناز حاج غالمرضايي

 دهيچک
هاي س اتترياز ز يک ي عنوانبهها، همواره شژه آموزش ارزيبه وت، يترب م ويتعل فرايند

د از ، ت وفراين دن يا. مورد توجه بشر بوده است ،و اصالح انسان و اجتماع يمهم سازندگ

ن ي ا. باش ديارکان مآن از  يکيمناسب،  يآموزش يت که محتواهال شده اسيتشک يارکان

 آم وزش يم محتواه ايو تنظ يدهاصول مناسب در سازمان ةبر آن است تا به ارائپژوهش 

 يل يتحل   يفيو از ن وع توص  ينظرپژوهش حاضر، بپردازد.  يو اتالق ينيدهاي ارزش

ة نح وه ا، آم وزش ارزش يتواه اانتخاب محدرست  يارهايمع ةانگر ارائيبج، ياست و نتا

 است.ي و اتالق ينيدهاي جهت آموزش ارزشژه منابع مناسب، يوبهآنها،  يسازمانده

 .ياتالق يهاارزشي، نيدهاي ارزشها، آموزش ارزش يها: محتواهادواژهيکل
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 مقدمه
ي اهژيـ  ويـاسـ  كـه از اهم يريادگيـ  ياددهيند يافر ياز مراحل اساس يكية محتوا، يته

در اي شـهير و انديچ تـدبيو بـدون هـسادگي كه به  يياستفاده از هر محتوا برخورداراس .

ول بر اسـا  اصـد يمناسب با يک محتواي بس نابجاس . يكار رد،يگمي قرار يار مربياخت

   آموزش را انتظار داش . يتا بتوان از كاربرد آن موفقشود م يه و تنظيته يخاص

س هـم بـدون يتـدرهـاي ن روشين و كارآمدتريبهتر يه حتتوان گف  كينان ميبا اطم
 درشـده باشـند،  يطراحـ يكه بر اسا  نكات خاص يديمناسب و مف ياستفاده از محتواها

را هـم  يثرؤچنـدان مـ يده ، بـازيـو در نها آموزش نخواهند بود گوي فرايندپاسخعمل 

در ، طلبـدمي اص خود راخ يمحتوا يهر آموزشاينكه با توجه به  همراه نخواهند داش .به

 كـههسـتيم  ييازمنـد محتواهـايز نيـني و اخالق ينيدهاي از جمله ارزشها، آموزش ارزش

 ند.انين مضامياة بردارنددر
م يه و تنظـيـته، رديمورد توجه قرار گ يآموزش يدر طراحد يكه با ياز اصول مهم يكي»

كـه در  يمطالب مشخصـة رد دربايبا يآموزش يرا هنگام طراحيز؛ اس  يآموزش يمحتواها

 1«.م گرفته شوديتصمبرنامه گنجانده خواهد شد، 

ل نامناسـب بـودن يـبـه دل، يدرسـة ثر بودن برنامؤر ميو غ ييعدم كارآشتر موارد، يدر ب
را  يريادگيـكـه اسـ   م وسـازمان دادن آنيتنظ يل چگونگيبلكه به دلنيس ؛ آن  يمحتوا

هم وبـردرهم يمحتوا، يطور كلبه. آوردمي ا به باراز انتظار ر يكمترة جيا نتيكند مي مشكل

 يتـيتربهاي دن به هـد يرس يبراارتباط و جدا از هم، يبة شدينيبشيپ يريادگيوتجارب 

 2«ستند.يكارساز ن

 ياگر محتـوا كند.مي ل كمکيبه لذت بردن از تحص  آموزش، يفيدرو  و ك يمحتوا
  يـفيكشـد و چنانهـه كمي خـودسـوي  نوجـوان را بـه، جالب و قابل فهم باشددرو ، 

جه، يدر نت كند ومي خورده و وازدهشد، نوجوان را از در  و مدرسه سرآموزش مطلوب نبا

م يه و تنظـيـآموزش، ته فراينداز اصول مهم در  يكي. دهديل نشان نميبه تحصاي عالقهاو 

انتخـاب شـوند  ايگونهبهبايد محتواها ها، . در مبحث آموزش ارزشاس  يآموزش يمحتوا
در  يثرؤو عامـل مـببرنـد را بـا   يمرب يتوان آموزشها، از ارزش يمنابع غن صورتبهكه 

 3«باشند. يآموزش ة  برناميموفق
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اسـا   را بـر يآموزشـ يس، محتـوايا تـدريـد در هنگام انتخـاب محتـوا يهر معلم با

 كند: يابير ارزيز يارهايمع

 پروراند؟مي م، در شاگردانياررا كه انتظار د ييا محتوا رفتارهايآ. 1

 ه شده اس ؟يشاگردان ته يو علم يذهنهاي يياسا  توانا ا محتوا بريآ. 2

 دارد؟ يمناسب يا محتوا تواليآ. 3
 ندارد؟ يرتيآن در  مغا يم علميا محتوا با اصول و مفاهيآ. 4

 انطباق دارد؟ يريادگي يافته برايصيا محتوا با مدت زمان تخصيآ. 5

هـاي  يتوانـد از آن محتـوا در فعاليباشد، معلـم نم يمنف هااين پرسشهمه  اگر پاسخ

آن  يد در محتـوايـاس ، با يمنفها پرسشاز  ياگر پاسخ تعداد يول؛ استفاده كند يآموزش

 4«داد.را انجام رات  زم ييتغبخش 
اصول مناسـب  ةارائ با هد  اس  و يليتحلـ  يفيو از نوع توص يحاضر، نظرپژوهش 

رفتـه يانجـام پذ يو اخالقـ ينـيدهاي آموزش ارزش يم محتواهايو تنظ يدهسازمان جه 

 اس .

 قيتحق ةنيشيپ
ک يـبـر اسـا  تكن ييهـارم ابتـداچ يكتاب علوم تجرب يل محتوايتحل»با عنوان  يپژوهش

 «بلـوم يشـناختة طـيح يرفتـارهاي كتاب بر اسا  هد  ييمحتوا ةسيو مقا، يام روميليو

چهـارم  ةآماري آن شامل تمام محتواي كتاب علـوم تجربـي پايـ ةجامع اس  كهشده انجام 

مورد مطالعـه  ةحجم نمونه برابر با جامعباشد. در اين پژوهش، مي 86- 87ابتدايي در سال 

رفتـاري در سـطو  هاي هد  ةنامآوري اطالعات بر اسا  پرسشگرد. ده اس شانتخاب 

و تركيـب و تجزيـه و تحليـل،  ،كـاربرد ،م: دانش، درك و فهشامل بلوم )كه شناختي ةحيط
جهـ  مـتن و تصـوير،  ،و تكنيـک ويليام رومـي در دو محـور ،دش( انجام اس  ارزشيابي

انـد از: نتـاي  آن عبارتو  كه روايي و پايايي آن نيز محاسبه گرديد ،تحليل محتـواي كتاب

امـا اس ؛  ده شدهدر محتواي كتاب علوم گنجانة شناختي بلوم، تمام سطو  رفتاري حيط .1

 ةمقايسـ. نيسـ از توازن مناسبي بـرخوردار  ،از نظر ميزان پوشش بر روي سطـو  مختلف
و ، «درك و فهـم»مربـوط بـه سـط   ،يد آن اس  كه بـا ترين درصـدؤم ،ميانگيـن نمرات

ة سطو  حيطهاي لفهؤباشد و بين ممي «تجزيه و تحليل»ترين درصد، مربوط به سط  پايين
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ة چهـارم ابتـدايي، از لحـا  كتاب علوم تجربي پاي. 2؛ داري وجود داردمعنااوت شناختي تف

بـه روش غيرفعـال طراحـي فعال و در حد متوسط، و از لحا  تصـوير، به روش نيمهمتن، 

 5شده اس .

راهنمـايي بـا توجـه بـه  ةدرسـي دورهـاي تحليل محتواي كتاب» با عنوان يپژوهشدر 

 ةدرسـي دورهـاي محتـواي كتاب «درسيهاي برنامه ةوزل و مباحث روز جهاني در حئمسا
نظر در اين تحليل محتوا، مفاهيم و مضامين مطـر   اس . موارد موردشده ل يراهنمايي تحل

شود كه با توجـه بـه اقتضـائات عصـر مي درسي را شاملهاي در رويكردهاي جديد برنامه

پيوسـتگي همو ارتباط و بهشدن، گسترش روزافزون مرزهاي دانش، جديد، از جمله جهاني

مطر  شده اس . اين مـوارد شـامل آمـوزش توسـعه، آمـوزش تر مردم جهان، هرچه بيش

آمـوزش  وصل ، آموزش برابري، آمـوزش سـالم ،  محيطي، آموزش حقوق بشر، آموزش
هاي تربيتـي، سـازمانهاي ايـن مفـاهيم را در برنامـه و فنـاوري اطالعـات اسـ .ها رسانه

آمـوزش »بـا عنـوان ها كنند. يكي از برنامهمي انند يونسكو و يونيسف نيز دنبالمالمللي، بين

در تعدادي از كشورهاي جهان، از جمله جمهـوري اسـالمي ، «جهاني يا آموزش همه جانبه

 دهـد، بـهآزمايشي اجرا شده اس . نتاي  حاصل از تحليل محتوا نشـان مي صورتبهايران، 
در آمـوزش هرونـدي و توسـعه به و ي بيش از حد انتظار، آموزش محيطي و آموزش چندفرهنگ

متـوازن  صـورتبهمتعدد، هاي لفهؤمبه انتظار توجه شده اس . در درون هر مفهوم نيز  حد

 6بيشتر و به برخي كمتر از حد انتظار توجه شده اس .ها لفهؤبه برخي منشده اس ؛ توجه 

 هاآموزش ارزش يدر انتخاب محتواها ينکات اساس
 يصـاسا  اصول خا بر يدبا يآموزشهاي ر محتوايز مانند ساينها آموزش ارزشهاي توامح

 ند از:اكه عبارتشوند  يدهه و سازمانيته

 انتخاب محتوا يارهاي. مع1

 تياهم .1ـ1
م يـهـه كـه انتظـار دارآن   برخوردار باشـد.ياهم يبا  ةد از درجيشده باانتخاب يمحتوا»

منظور تحقق به ياساس ميد در محتوا لحا  گردد. مفاهيبا، جام دهندرند و انياد بگيمخاطبان 
 ييهـااميد شامل پيد در محتوا مطر  شوند. قسم  اعظم محتوا بايبا يآموزش ةاهدا  برنام
ها و هـا، مهــارتييد باعث رشد توانايمحتوا بام. در واقع، يبر آن دار ياديد زيكأباشد كه ت



  171 هاي ديني و اخالقينکات مرتبط با محتواهاي آموزش ارزش

بلكـه شود، انتخاب  يشناخت ةـطيد صرفاً بر اسا  حيتوا نباران شود. محيفـراگ يهاشيگرا
 7رد.يصورت گ ياديد توجه زيـز باين يعاطـف ةطيبه ح
 يداننـد، ولـي مي  در انتخاب محتوا را مهـم و اساسـياهم يزان درسيرنكه برنامهيبا ا»
 .س ي  محتوا چيار اهمين آنان وجود ندارد كه معيب يتوافق

 يدانشة زاعتقاد دارند كه انداكنند، ي ميدارطر « مدارموضوع ـ » هايكه از طر  يكسانـ 

   در محتواس .يار اهميمعابد، يمي ران انتقاليكه به فراگ

ا در كـه محتـو ينـد سـهميگومي، كنندمي  يحما« مدارر ـ يفراگ» هاي كه از طر  يآنانـ 

  .   اسيار اهميمع ر دار دارد،يفراگ يات معنادار برايجاد تجربيا
، يطـر  مشـكالت اجتمـاعند، ينماي ميدارطر « مدارـ مسئله »هاي كه از طر  يافرادـ 

 8كنند.مي   محسوبيل اهميژه را دليو ياقتصاد و ياسيس
د نـتوانيشده بـه شـكل مخـتلط ماديهر سه طر  ها، ن محتوا جه  آموزش ارزشييدر تع

د مـور يآموزشـ يبه شكل محتواها يم ارزشيو در طر  مفاهشوند مثمر ثمر واقع  ينوعبه
ش و يفـزاكـه بـه ا« مدارـ  موضوع»هاي توان گف  كه طر . بنابراين ميرندياستفاده قرار گ
حتوا م  يار اهميمع عنوانبهتوانند يمانجامند، مي رانيبه فراگها ارزشة نيزم انتقال دانش در

دار اات معنـيـكه كسب تجربن جه  ياز ا« مدار -ريفراگ»هاي طر . رنديمورد توجه قرار گ
 م مباحـثيثر در جه  آموزش و تحكـؤاز جمله عوامل م، يارزش يم اساسيمفاهة نيدر زم
 رند.يگيتوجه قرار مكانون   محتوا يار اهميمع عنوانبهند ايارزش

رخـورد بما افراد در معاشرت و ة ن جه  كه در جامعياز انيز « مدارـ  مسئله»هاي طر 
مـورد تواننـد، يكار دارنـد من مسائل سـرويپركارآمدتر عنوانبه يل ارزشگر با مسائيكديبا 

ژه يوبـههـا، مباحـث ارزش ةنيدر زم يطر  مسائل و مشكالترو، از اينرند. ياستفاده قرار گ
 شود. مطر  يدرس ي  محتواهايار اهميمع عنوانبهتواند يم ينيو د ياخالقهاي ارزش
بـه  آنها، يهزان اطالع و آگايران و مي  فراگيبه موقع   محتوا با توجهيار اهمين معييتع
 دارد. يبستگها آموزش ارزش يد مربيدصال 

 ـ اعتبار2ـ1

معتبر بودن آن بر اسا  منـابع مناسب،  يآموزش يک محتواي يهايژگين ويتراز مهم يكي»
ب شده و انتخـا  و معتبـر هستند، يصح يكه از نـظر علم يـم و اصوليد مفاهيبـاباشد. يم

 9«گردد. ينيو بازب ياعتبار محتوا بررسطور مرتـب، به
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 يه، تسلط و آگـايمرب يهايژگياز و يكيتوان گف : يز مينها آموزش ارزشة نيدر زم

تا بـا ند كتالش بايد ماهر  يمرب، بنابراين، س آنها را دارديقصد تدر ياس  كه و ياز مسائل

از  كـه بپردازد ييبه طر  محتواها، يحث ارزشمباة ش از حوزيخو يتوجه به تسلط و آگاه

ة اناز پشـتوهـا بايـد شـده در آمـوزش ارزشارائه يمحتواهـا. اعتبار  زم برخوردار باشـند

ة ز درجـكـه ا ييازطر  محتواها؛ بنابراين،   برخوردار باشندياعتبار و سندنظر از  يمحكم
 ز شود. يپرهجداً د يبا ،دارنداي قهيسلة ند و جنبااعتبار  زم ساقط

 يسودمند. 3ـ1

 تا چه حـد يآموزشة كه برنام ن معنايبه اشود؛ مي د محتوا مربوطيبه كاربرد مف، يسودمند»

 10«اموزد.يبه او بران كاربرد دارد، يفراگ ةنديروزانه و آ يرا كه در زندگ يبتواند دانش
ر نظـر د يسـودمند»تواند متفـاوت باشـد. يمنظران مختلف، از نظر صاحب، يسودمند

 يدرسـة برنامـ ين اس  كه تا چه حـديا ،«مدارـ  موضوع» يدرسة معتقدان در طر  برنام

ران يـبـه فراگكاربرد دارد،  يسالگر بزرگيدهاي  ينده و فعاليرا كه در شغل آ يبتواند دانش

كه بتوانـد فـرد را در بـه دسـ   ييمحتوا، «ـ مدار ريفراگ» داران طر اموزد. از نظر طر يب
 يسـودمندكمـک كنـد،  يو كسب معنا در زنـدگ«   خوديهو»  از يک درك صحيآوردن 

سودمند  ييمحتواند: يگومي، كنندمي  يحما« مدار ـ مسئله»كه از طر   يدارد. آنان يشتريب

 11«م داشته باشد.يكاربرد مستق، ياسيو س ياس  كه در غلبه با مشكالت اجتماع

 نخواهد داش . ينه را در پيو هز جز هدر دادن وق  يحاصل سودمند نبودن محتوا

 يو مکان يزمانهاي تيانطباق با زمان آموزش و موقع. 4ـ1

از اسـ  و يآموزش ن يباشد كه برا يمدت زمان ينيبشيپ يد بر مبنايم محتوا بايه و تنظيته»

م نشـود، هرگـز يه و تنظـيـافته تهيصيشده بـر اسـا  زمـان تخصـميتنظ يچنانهه محتوا

 12«را انتظار داش .ها و تحقق هد  ي  مطلوب آموزشيآموزش، فعال ندفرايتوان در ينم

انطبـاق محتـوا بـا  يعنـيادشده، يبر مطالب افزون توان يمها در رابطه با آموزش ارزش
 يآموزش ينكه بهتر اس  محتوايز پرداخ  و آن اين يگريد ةمسئل يبه بررسزمان آموزش، 

 توانـد دريم يمربشود. براي مثـال، م يه و تنظيخاص تههاي ـ يبا توجه به موقع هاارزش

 زم در  يمحتواهـا ميه و تنظيبه تهخاص،  يا مراسم عزاداريخاص و  ياد مذهبياعة آستان

سـوي بپـردازد. از  يزمـانهـاي  ين موقعيـمتناسب با ا يو اخالق ينيدهاي رابطه با ارزش
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بـه هـا، ارگاهيحضـور در ز مثالًخاص،  يمكانهاي  يتواند با توجه به موقعيم يمربگر، يد

 خاص بپردازد. يهامتناسب با آن مكان ييم محتواهايه و تنظيته

 يريانعطاف پذ. 5ـ1

را بـا يـز؛ داشـته باشـد ياژهيار توجه وين معيبه ا، در انتخاب محتوا يمربكه سته اس  يشا

ث بـه بحـة ده شـدن دامنـيس امكان كشيدر هنگام تدر ها،ارزشة حوز يتوجه به گستردگ

  رجـوع بـه يلم شود كه قابيتنظاي گونهد بهيبا امحتورو، از اينوجود دارد؛  يمطالب جانب

 يكـاف يمـانع از دسترسـ ي،زمـانهاي  يانـاً محـدوديرا داشـته باشـد و اح يمسائل جـانب

 شده نباشد.انيب يرنده به محتوايادگي

 يگـريد يارهايبه مع   انتخاب محتوا،يد به اهميكأضمن ت( 1985)در كتاب خود  آيز»

 ز اشاره دارد:ين

 ـ ارتباط محتوا با هد :

 ـ جذاب بودن محتوا: 

 13«ر.يفراگ يتجربة نيشيتناسب با پـ 

 م.يپردازمي ن موارديا يطور مختصر به بررسبهدر اينجا 

 . ارتباط محتوا با هدف6ـ1

ـوا بـا تباط محتـاررد، يک محـتوا مد نظر قرار گيدر طر  بايد كه  ياز جمـله اصـول اساس

بـه هـد   آمـوزش،  يسـوو. قرار گـرفتن محتـوا در جهـ  و سم اس  يآموزش هـد 

 انجامد.ميي آموزشهاي  ي  فعاليمقصد و موفق به حصول

 مطالب و م شود.يه و تنظيته ،نيمع يآموزشهاي د بر اسا  هد يبا يآموزش يمحتوا»

مطابق و همسـو باشـد ، يو رفتار يجزئ ي،كلهاي قاً با هد يد دقيبا يشنهاديپهاي  يفعال

 ذكـر يـياجراهاي كـه در هـد  ييرفتارهاگر، يدعبارت ر سازد. بهيپذتا تحقق آن را امكان

 14«رند.يقرار گ يآموزش ينش محتوايگز يد راهنمايباشوند، مي

از  يهـد  اصـل يكـه در راسـتاشود م يتنظاي گونهد بهيباها آموزش ارزش يمحتواها

ان يـدر م يم ارزشـيبـه مفـاهنش نسـب  يـجاد دانش، نگرش و بيا يعنيا، هآموزش ارزش

 رندگان باشد.يآموزش گ
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 . جذاب بودن محتوا7ـ1

دارا اي باشند كه قدرت جلب توجه و تمركز حوا  فراگيـران را گونهمحتواهاي آموزشي بايد به

 شد. خواهد آموزش يش بازدهيو افزا يريادگيل به يش مي  محتوا باعث افزايجذاب. باشند

 ريفراگ يتجربة نيشيتناسب با پ. 8ـ1

 يانـد. مربـجـا آمدهاز آن كه كودكـان باشداي ات  خانه و جامعهيمتناسب با تجربد يمحتوا با

 .كودكـان باشـد ةات گذشـتيتجرب يدر راستاها آموزش ارزش يتالش كند تا محتواهابايد 

اي گونـهكودكـان مطالـب را بهشـود مي كودكان باعـث ةات گذشتيمحتواها با تجرب تناسب

بـه هـد   يابيالوصـول شـدن دسـتن امر به سـهول  آمـوزش و سهليا و ابنديملمو  در
 انجامد.مي آموزش

 يبعدهاي مستمر و آموزش يريادگية يپا. 9ـ1

 15سـر سـازد.يآمـوزش را مي، بعـدهـاي يريادگيباشد كـه اي گونهد بهيانتخاب محتوا با
، مباحـث يدر مباحـث ارزشـ باشـد. يبعـدهـاي يريادگي ياد مبنـيـبا يريادگيات يتجرب

فـراهم  يمباحث بعـد ينه را برايزم، ديانتخاب شود كه مبحث جداي گونهد بهيبا ييمحتوا

 وگرنـد يكدياسـا   ه ويـ، پاياخالقـ و ينيدهاي ژه ارزشيوبه يرا مباحث ارزشيآورد؛ ز

 ک از دويموجود در هرهاي ارزشي، سوياز  گر باشند.يكدة يكنندليتكم يبه نوع تواننديم

ک يـن مفهوم كه هريبد؛ گر باشنديكديساز نهيتوانند زميميي، تنهاز بهين و اخالق نيدة مقول
 هستند.ي گريد ينيارزش دبراي  يبستر مناسب ينيدهاي از ارزش

 : يريادگهاي يتيفرصت دادن به انواع فعال. 10ـ1

زد. يـرا برانگ يريادگيـمتعـدد هاي  ياهم شود كه فعالفراي گونهد بهيبا يريادگيات يتجرب»
. در انتخـاب كنـدتجربه  يبخشند تا او به نحو ثمريد به كار آيمختلف ادراك فرد با يمجار

درك بهتـر آنهـا اسـتفاده  يممكن بـرا يمجار يشود تا از تمام يد سعيباها برنامه يمحتوا

د بـه ياما در انتخاب محتوا هم بابوط باشد؛ محتوا مرة ارائة شتر به نحوين امر بيد ايشا .شود

 16«ن امر توجه شود.يا

 رانيتناسب محتوا با مراحل رشد و توان فراگ. 11ـ1

مـورد توجـه بايـد كـه اسـ   ياز جمله عوامل اساسرنده، يادگي ،سيمراحل تدر يدر تمام

ج از سطــ  باشد كه خاراي گـونـهبهد يز نبايس نيتدر يمحتوارو، رد؛ از اينيقرار گ يجد
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سـط  معلومـات يد بــاا در انتـخاب محتوـرنده باشد. يادگي يريـادگيدرك و فهـم و توان 

رد. يمورد توجه قرار گرندگان، يادگيمربوط به مراحل رشد هاي  يقابل ـرنده و سن ويـادگي

  و احسـا  أيـو ، يجاد نـاامنيل ايبه دلي، اساس ةن نكتيتوان گف  كه عدم توجه به ايم

 گردد.يان آموزش ميجاد خلل در جريباعث اران، يدر فراگ ييواناعدم ت

 جانبة فردکمک به رشد همه. 12ـ1

 يو جسـمان يمـانيا ي،اخالقـ ي،اجتمـاع ي،عـاطف ي،از ابعاد مختلف شـناخت يوجود آدم»

و مقدمات  زم  ن جوانب توجه شوديبه تمام ا يستيل شده اس  و در آموزش فرد بايتشك

 ک آموزش نـاقصيمنجر به ن جوانب، ياز ا يكيعدم توجه به  .راهم گرددرشد آنها ف يبرا

 17«.گرددمي

 . انتخاب محتوا بر اساس روش آموزش13ـ1

 شک رويـتـوان بـا يمحتواها را نمهمة آموزش داد و  يبا روش خاصبايد را  ييهر محتوا

د بـه يـبا ،اردرا در نظر د يروش خاص يمربها، اگر در آموزش ارزشبنابراين، آموزش داد؛ 
 آن روش بپردازد. يبرا يخاص يم محتوايتنظ

 رندهيآموزش گ ةعالق. 14ـ1

اگـر  .رديـقرار گ يمورد توجه مرب يآموزش يدر انتخاب محتواهابايد رنده، يگآموزش ةعالق

 ادامـه يشـتريان آموزش با سهول  بيجرزد، يرا برانگ يمرب ةباشد كه عالقاي گونهمحتوا به
دو  يرياگفر يد و تالش او را براشويرنده ميگزه در آموزشيجاد انگيوجب ارا ميابد؛ زيمي

 كند.يمچندان 

 محتوا يدهسازمانة نحو. 2

آنها  در ادامه به بررسيرد كه يگمي صورت يمتعددهاي بر اسا  مالكمحتوا،  يدهسازمان

 پردازيم.يم

 خر(أ)تقدم و تيتوال. 1ـ2

هاي نـهيماز ز يكـي يتوالدارد.  ي  فراوانيب اس  كه اهمم و مطاليمفاه ةب ارائيترتتولي، 

 برنامه اس .  يمحتوا يدهسازمان ةنيبروز اختال  نظر در زمة عمد

 دارد:مي انينه را بين زميشده در امطر هاي هينظراي ( در مقاله1367) مهر محمدي»
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 ؛دهيهيه: حرك  از ساده به پيگان. 1

 ؛يبه ذهن ينير از عياژه: سيپ. 2

 ها(؛نيپليسي) د ي: محور بودن موضوعات درسيذهن يقوا. 3

 ها(؛نيپليسي) د يبرونر: محور بودن ساختار موضوعات درس. 4

 ؛: تعامل شاگرد و معلمييويد. 5
 ؛يفرضهاي  يبه موقع يواقعهاي  ير از موقعيو : سينيكم. 6

 ي؛واقعهاي  يبه موقع يفرضهاي  ير از موقعيگن: سيا. 7

 ؛يبه جزئ ير از امور كليل: سآزوب. 8

 18«.يبه كل ير از امور جزئينر: سياسك. 9

 دارند:مي انيمحتوا ب يدهسازمان ير را براياصول زنظران، از صاحب ياريبس

 ده: يچيمحتوا از ساده و آسان به شکل پ يدهسازمان( الف

ها معمو ً ناانسكند. مي راح  يريادگي يزه را برايجاد انگيكار ا ،مطالب ساده و آسان»

 توانـا ياحسا  شعف نمـوده و خـود را افـراد ،در حل مسائل و پش  سر گذاشتن موانع
چنـد  يريادگيـ يرا بـرا يدرونـة زيانگ، ين شور و شعف و احسا  توانمنديابند. چنيمي

ن دسـته مطالـب، يـشـتر ايبـوده و ب يداريـاغلـب مطالـب پاكند. مطالـب سـاده، مي برابر

 19«.ده و دشوار هستنديهيپ يمحتواها ياجزاة دهندشكل

تر از مراتب آسـانبـهو محبـ ،  يدوست ي،مهربان چون ييهاآموزش ارزشبراي نمونه، 

باز نمـودن مفهـوم  ياس  و گاه يجوانب متعدد يباشد كه دارايآموزش ارزش عدال  م
 شود. يجاد ابهاماتيممكن اس  باعث اران، يفراگ يآن برا

 کل به جزء محتوا از يدهسازمان( ب

مـوزش از آپـيش مـثالً «  زم اسـ . يم كليعنوان كردن مفاهات، يقبل از پرداختن به جزئ»

او  از وسـ يناشـ يهـاانيعواقب و زة دربار ، بايديو نفسان يطانيشهاي مبارزه با وسوسه
 صحب  كرد. بايد  يو نفسان يطانيش

 مطالب ياستفاده از روش سازمان ده( ج

ک سلسـله يـد طبـق يبا يعيطور طباس  كه بهاي گونهبه يد آموزشاز موا يبخش يمحتوا»
 20«ژه ارائه شود.يمراتب و
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بفهمانـد  ريـاز آموزش به فراگد پيش يبا يمرب در آموزش نماز خواندن، ابتدابراي مثال، 

 يرا در پـ يديـ؟ نماز خواندن چه فوادخوانمي ؟ چرا نمازخواندمي نماز يچه كس يكه برا

  مفهوم نماز در ذهـن يپس از تثبگاه آندارد؟ دنبال بهرا  يخواندن چه عواقبنماز نو دارد؟ 

 ، به آموزش آن بپردازد. يرش آن توسط ويو پذ يمترب

 طرف مجهولر حرکت از معلوم بهيس( چ

رنـدگان يادگي ين شود كه با معلومات فعلييتعاي گونهآموزش به يب محتوايب و ترتيترك»

اسـ  كـه  يميبـا مفـاهن آغاز كردن، يد حرك  كند. همهنيجد طر  دانشآغاز شود و به

 21«.جديدم مشابه يسپس مرتبط ساختن آنها با مفاه. شده اس ران شناختهيفراگ يبرا

كـه  به پردازش اطالعات پرداخته شوداي گونهبهها  زم اس  كه در امر آموزش ارزش
ن امـر ي، ان شوديرو نگردد كه اگر چنو مجهو ت روبهها از ناگفتهاي با تودهناگهان ي، مترب

 ن امـريقـيبـه  وانجامـد ميي متربـ   از عدم درك مطالـب درأيجه يجاد تنش و در نتيبه ا

علـوم ماز  ير حركتـين سيواجب اس  كه ابنابراين  كند؛مي آموزش را در همان ابتدا مختل

 شود.اجرا  يبا مهارت مرببه مجهول، 

 ب عملکرد: ياستفاده از ترت( ح

 22«.كه ترتيب تدوين محتوا بايد بر اسا  روال انجام گرفتن وظايف اثر بپذيرد رسانداين اصل مي»

ه كـتوان به آموزش نمـاز اشـاره كـرد يم ينيدهاي در مورد آموزش ارزشبراي نمونه، 

ا ب خـاص خـود آمـوزش داده شـود تـيترتبـهواجبات نماز،  ايمستحبات  ،تمام اركاند يبا
تشـهد را بـا  يتوان جايد بداند كه نميبا مثالًكند و نماز بخواند؛ عمل نه گوبه همان  يمترب

 اذان و اقامه عوض كرد.

 ا استمراريمداومت . 2ـ2

بـه . ش تكـرار شـوندياز راه تجربه و آزمـا در طول زمان يستيبا ک محتواي ي،عناصر اصل»
پـرورش آن  يم بـراد زمان  زيبا ،رانيخاص در فراگهاي جاد مهارتيا يبراگر، يد عبارت

 23«ران در محتوا داده شده باشد.يبه فراگ يكافهاي فرص ة مهارت و ارائ

ز مـداوم  و اسـتمرار در يـنهـا در آمـوزش ارزش ي،ريادگهاي ي ير فعاليهمهون سا

  يـبتثسـرانجام و ، يريادگيـر بـ يير بسـزايثأتواند تيم يارزش ين محتواهايتكرار و تمر
 ن داشته باشد. راير فراگيضمها در ارزش
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 يپارچگکيوحدت و . 3ـ2

در  ران در درو  مختلـفيـفراگهاي برداش  باشد كهاي گونهد بهيبا يدرس ةبرنام يمحتوا

ته و ارتبـاط وجـود داشـ يوسـتگيپ ،ن مطالب و تجاربيب يعني؛ گر باشنديكديد يئأجه  ت

م، يكنمـي صـحب ـ و  يحجاببـد، ايـر، از مضـرات ربـا يوقتـبراي مثـال،  باشد )همان(
 د كند.ييأن مطلب را تيابايد ز ينلم و... يف، شعر، اعم از داستان ،ما يمحتواها

ر درو  يسـا ين محتـوايم در قالـب تـدويمسـتقريتـوان بـه طــور غيمبدين منظور، 

را هـا ارزش ماهرانـهاي گونـهبه  (و... ينيد ي،جغراف ،کيزيف ي،شناسنيزم ،خيتار) يآموزش

 گنجاند و آموزش داد.

 هامناسب درآموزش ارزش يمحتواهاـ 

 قرآن .1

و بـه هـد  هـا م ارزشيتعلـ يس  كه بـراا يكتابترين ليو اصترين ن، كامليقرآن، نخست

 يمنـابع ارزشـتـرين ياز غن يكـيو اسـ  بر مسلمانان نازل شـده  يارزش ةجامع يزيرهيپا
هاس  تا وزش ارزشژه قرآن، آميبه و، يآسمانهاي كتابهمة  يشود. هد  اصلميشمرده 

بنـا  يالهـهـاي ارزشيـة پا براي ، جامعههابان كتيبا استفاده از معار  ا يان الهيروان اديپ

دسـ   يالهـ يرضـا يعنـي، يقيبه و سعادت حقيات طيبه حها، ن ارزشياية نهند و در سا

 وسـازد ميات آن آشـنا يـ، مـا را بـا معـار  نهفتـه در آين كتـاب آسـمانيابند. تدبر در اي

 يرا قـرآن كتـابيـشـود؛ زمي ما يفطر ياستعدادها ييسبب شكوفان معار ، يا يريكارگبه
ة ننـديسـ  كـه آفرا ييهمتـايسخنان خـالق قـادر و ب؛ و يو ازل يس  برگرفته از علم الها

ل يو فضـاها كسب ارزش يراه براترين كوتاهن كتاب ارزشمند، يهاس . ايو خوبها ارزش

ة مباركـ ةدر سـور دن بـه سـعادت اسـ .يفطـرت و رسـ ييشـكوفا يراه براترين و آسان

اسـتوارتر و هـا نييآة كـه از همـ ينيين قرآن به آيا يبه راست»م: يخوانمي 9 ةيآ ل،ياسرائيبن

دهد كه مي دينوكنند، مي ستهيشا يكه كارها يمنانؤكند، و به آن ممي  يهداتر اس ، جامع
 «بزرگ خواهد بود. يآنان پاداش يبرا

 اش محمـدكـه بـر بنـدهاوس  آن»م: يخوانمي 9 ةيآد، يحد ةمبارك ةدر سورمهنين ه

هـا يكيفرستد تـا شـما را از تارمي فرو ،ن اس يانگر احكام ديرا كه ب روشن از قرآن ياتيآ

 «نور روانه سازد. يسورون آورد و بهيب
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 ند:يفرمامي نهج البالغه 198ة در خطب يحضرت عل

؛ رديآن زوال نپـذ ياس  كـه درخشـندگ يچراغ؛ ندارد يخاموشاس  كه  يقرآن نور»

اي شـعله؛ نـدارد يآن گمراهـة اس  كه روند يراه؛ آن درك نشود ياس  كه ژرفا ييايدر

حق و باطل اس  كه درخشش برهـانش خـاموش ة كنند؛ جداک نشودياس  كه نور آن تار

 «. آن خراب نشود...هاي اس  كه ستون ييبنا؛ نگردد
 يكين. ادگر فرستتيهدا يهمانا خداوند بزرگ كتاب» م:يخوانمي نهج البالغه 166 ةدر خطب

د يـؤمشـده، انيات بيـات و روايآ يتمام «ان فرمود.ير و شر را آشكارا در آن بيخو ، يو بد

 س .هاآموزش ارزشبراي مناسب  ييمحتوا عنوانبه مناسب بودن قرآن

 . نهج البالغه2

منشـأ و  ي،اسـالمهـاي كتابترين لياز اص يكي، بعد از قرآن، نهج البالغه يهاكتاب گرانب

ب ن كتـايـانگر آن اس  كـه اين كتاب، نمايبند ادق  در بند فصاح  و منبع بالغ  اس .

 .سـ و رهنمودهاهـا از حكم  يق و گـن  پنهـانياز حقـا ييايـل، درياز فضا پربار يمعدن

 يسـ  كـه گوهرهـاا يكرانـيانو  بيـهمهون اق، نيرالمومنيسخنان گهربار حضرت ام
د، يـسرشار از اصول، عقااس   يكتاب؛ سازديم يب آدميرا نص يشمارياب بيها و ناگرانب

ها، شـناخ هـا، گاهيجاها، يژگيها، وزانيمها، ف، روشيط، وظايف، شرايعلوم، علل، تعار

ها، خصـل  ا،زهـيخطرهـا، پرهها، يشياندعاقب ها، ضرورتها، يمشرها، خطيانذارها، تبش

هـا ينيزبيرها، نشـانهها، پندها، فلسفهها، ارزشها، يروزيپها، وردها، شكس ارهها، يشگفت

  كـه سا يمردة شيبرخاسته از اندن سخنان، يطلبد. امي و خالصه، هر آنهه كه عقل عاقل
شـمند يد كـه در دل هـر انديـگومي مانهين و حكيشدلنعلم و حكم  اس ؛ چنان  يايدر

 يهـارشـار از ارزشوس يغن يپس از قرآن منبع البالغهنهجرو، . از اينكنديرسوخ م يعاقل

از  يكـي عنوانبـهتوانـد يو... اسـ  و م ي، هنـري، فرهنگي، اجتماعياسي، سي، اخالقينيد

 به كار گرفته شود.ها آموزش ارزش ن محتواها، دريرترينظين و بيبهتر

 اتيث و روايه و احاديادع .4

مفجايح  و ه، سجااي  هصحيف  ،ةنهج الفصاح) اتيث و روايه و احاديارزشمند ادعهاي كتاب
 و هااز نكتـهل، و سرشـار ياصـهـاي و مناجات از معار اي نهيک گنجيكه هـر .(.و.الانان 
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هـا آمـوزش ارزش يمحتوا عنوانبهتوانند ي، مندا ي  و سعادت بشريپندها در جه  هدا

 .رنديقرار گ يمرب ةمورد استفاد

ق  عشق اس  و معرف . عشق و معرف  يحقات، يث و رواين دعاها و احاديق  ايحق

 کيـبر ن، . بنابراير مطلقيكمال و خ يو منتها يها، خالق هستيها و خوبييبايزة ننديبه آفر

 يهـان ن گيـا و از هـر فـرازبنگـرد ع به آنها يوس يدير  زم اس  تا با ديآگاه و بص يمرب
و  ينـيدهـاي و در جهـ  آمـوزش ارزشبرگيـرد  هزاران نكتهپايان،  يل و ثروت بيبديب

ش يوان خيبه مترباي جرعهكران رحم ، يبهاي ن چشمهيو از ا دياز آنها بهره جو ياخالق

 د.بنوشان

م كه يشويرو مهروب امام سجاد يبايبا كالم زه، سااي  ةصيف بيس  و يكم  يدر دعا

ش كـه همـان ارزـ   يتنها راه هدا يسوانسان را بهشان اس  و يق اياز معرف  عم يحاك
 گذارد.مي شيشان به نمايعظم  ا را در برابر يخوانند و عجز آدممي فراـ مطلق اس  

مم ش محرويم خويو از فضل عم يش را از من برگردانيم خويكر ي! اگر روپروردگارا»

رد. كـچـه خـواهم ، يرينپـذو مرا در پناه درگاه   يخود ببند يسو، راه فرار مرا بهيدارا

جـز رد، مرا برآو يكه آرزو يجز راه تو نشناسم و دست كه مرا بر منزل مقصود رساند، يراه
واهم به خهه را كه از تو زند، هرگز نتوانند آنيس . اگر كائنات به كمک من برخيدس  تو ن

  كس بر سرنوشـ  مـن حكومـ چيتو ه يو جز ذات اعالل توام يذلة من رسانند. من بند

 «... ندارد.

 عتيطب .4

ات مختلـف يـاس  كـه خداونـد در آ يالههاي ات و نشانهيكامل از آاي مجموعهع ، يطب

رعـد: ؛ 191 :عمـراناز جمله در آل؛ تدبر و تفكر در آنها دستور داده اس  انسان را بهقرآن 

 .20عنكبوت: ؛ 6و  16: ؛ نباء17و  20: هيغاش؛ 10و  11و  69و  66: ؛ نحل3
شود كـه  يتواند مدعيگاه نمچيه يز اس  كه بشر عاديانگشگف چنان نش يآفر جهان»

 يگـريلـک و دمُ يكـيعـ  دو چــهره دارد: ياسـ . جهـان طبآگاه شده اسرار آن همة به 

قـ  آن يع  اس  و ملكوت عالم، باطن و حقيهـمان ظاهر طبـلک آن، صورت مُ. ملكوت

 24«نش اس .يآفر داءآن به مب يو وابستگ يربطة اس  كه همان جنب

شان يو اكند ميدعوت ع  ياح  در طبير و سيانسان را به س يات متعدديخداوند در آ
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 فـراجان، از كوچک گرفتـه تـا بـزرگ، ياز جاندار گرفته تا بدق  در تمام مخلوقات، را به

 هـا،وهيانـواع م ،ساختمان بدن شـتر ،مورچه، زنبور عسل يدق  و تفكر در زندگ. خواندمي

ستارگان و حركـ  شـب و  ،ماه ،ديخورش ،باد ،باران ،نيزم ،آسمان ها،كوه ،درختان ،رهانه

 ه شده اس .يآگاه توص يهاانسانة به هم ،ساختمان بدن انسان و... ،روز

 ةدياگر د»د: يگومي نيقدرت پروردگار چنة و مشاهد يات آفاقيتفكر در آة دربار نراقي
قـدر آن ع حكمـ يب قـدرت و بـداياز عجا ،آن يزااز اج يدر هر جزونا شود، يرت بيبص

 ي. ويينمـايقـين و بـه عظمـ  و جـالل خـالق آن  يران شـويـكه واله و ح يمشاهده كن

چـون يبه كوهسار افكن و مالحظه كن كه چگونـه خـالق ب يگاه نظرد: آنيگوميهمهنين 

مـل كـن در انـواع أت يداده اس . زماناستحكام ن را به آنها يآنها را بر پا داشته و اطرا  زم

و  يک را شـكليـهـر ؛ رون اسـ ياهان كه از حد و حصر افزون و از حساب و شماره بيگ
 25«....و يتيوخاص يو منفعت ييو بو يو طعم يرنگ

 خيتار. 5

نـدگان يآ يو بـراشـه، يان، منبع رشد عقـل و تكامـل اندينيشيخ و سرگذش  پيتار ةمطالع»

گذشـتگان  يات قرآن مشتمل بر داستان زندگيز آا يميبخش عظرو، نياآموز اس . ازدر 

د و تفكر آنان نهاده، مـردم را يندگان در معرض دي  آي  و تربيهدا ياس  كه خداوند برا

بـا را يزشـ  و زهاي ن صـحنهيـروشن اهيخواند تا سامي آن فرا ةن و مطالعير در زميبه س

آنـان  يفرجامة بـديـاز آنهـه ما رند وياد بگية سعادت آنان بوده اس ، يرا ماآنهه بنگرد و 
 26«برحذر باشند.شده، 

توانـد از يم يک مربي ،خ گذشتگانيآموز بودن تاربر در  يد قرآن، مبنيكأبا توجه به ت

ن يـه ابـ 176 ةيآة اعرا ، مباركة . سوركنداستفاده ها آموزش ارزشبراي  يغن ين محتوايا

موار كردن هتفكر و منظور گشودن باب هبخ، يها در تاركه نقل داستانكند اشاره مي موضوع
 راه تعقل اس .

 ،و مسـائل يهد ةائم ،پيامبران يخ زندگانيتوانند شامل تاريم يخيتار ين محتواهايا

گذشـته باشـد كـه هاي خ حكوم يتارنيز و اس  كه بر آنان وارد شده  ييهامصائب و ظلم

و هـا ده از ارزشيخ، سراسر پوشيتار رايز آموزند؛مي را به ما ييهاخود در ة نوبک بهيهر 

تواند بـا دقـ  يماهر و كارآزموده م يک مربي هاس  ويروزيو پها و شكس ها ارزشضد
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آموزش  فرايند يدر طراح، يآموزش يمحتوا عنوانبهو كند  انتخاب را آنها از يمواردتمام، 

 مورد استفاده قرار دهد. 

هـاي هه كه بـر مل مردم! از آن»ند: يفرمامي 192ة در خطب ين عليالمومنريحضرت ام

 «د.عبرت گيري ،اس  ها و ذل  و خواري فرود آمدهگيريها و سخ عقوب  از كيفرها، گذشته،

را در  ـم و آنيـخ گذشتـگان را بـا دقــ  بخوانين اس  كه ما تـاريـخ در ايتارة فلسفـ
م يرخود توشه بـردا يابرده اس ، يهه كه خوب و پسندكنيم و از آن يبازساز ذهـن خـود

 م. يز كنيپرهاس  آنان بوده  يو از آنهه سبب شكس  و نابود

 يخطـاب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـ نهحج البالغحه 31 ةدر نام يحضرت عل

 يه او آگـاها بـيـتحو ت نـاگوار دن يو با بررس كو زنده كنين دل  را با اندرز »ند: يفرمامي

ــار. گــردش شــب و روز او را بترســان هاييروزگــار و زشــت يبخــش و از دگرگــون خ يت
ار و يـر دادش آور. ديـبـه ان آمده اسـ ، ينيشيكه بر سر پرا هه و آن گذشتگان را بر او بنما

ر كجـا دش كه آنها چه كردند؟ از كجا كوچ كـرده و يانديرفتگان گردش كن و ب ران يآثار و

 يزمـان ايـگو.   سفر كردندار غربيو به دند از جمع دوستان جدا شد]آنان[ اند؟ فرود آمده

 «باشي! از آنان يكيگذرد كه تو هم ينم

 يمتون ادب. 6

ني دانشمندافكران و بهاس  كه توسط روشنگراناي مجموعه ،ات هر مل يو ادب يمتون ادب

 يک مربـيـاد كرد. ها يارزش يمنابع غن عنوانبهتوان از آنها يمتفكر نگاشته شده اس  و م
از  ،نهـاآ يريادگيـ  يـان و موقعيتواند با توجه به سن و استعداد متربيو برجسته مشايسته 

از هـا رزشو در آمـوزش انمايـد را انتخاب  يديمناسب و مفهاي ادشده، نمونهيان متون يم

 ر اشاره كرد:يتوان به موارد زيم، ين متون ادبيا ةآنها استفاده كند. از جمل

 شعر.1ـ7

فخر و مباهـات آن هاي هيخ هر مل ، از مايها در تاربگرانهاي هيسرمابه منزلة شاعران 

 يچون مو نا، حافظ، سـعداي ز با داشتن شاعران برجستهيروند. مل  ما نمي مل  به شمار

 ين بـا ياز اشعار با مضام ياريبرخوردار اس . بس يق معرفتيعمهاي نهياز گنج يفردوسو 

ن يبهتـربـه مثابـه تواننـد يباشـند، ممي شـاعران ير پاك و معنويگرفته از ضمكه بر يارزش
دن ياف  كـه بـا شـنيتوان يرا م يبه كار گرفته شوند. كمتر كسها آموزش ارزش يمحتواها
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قـدرت  و از آن لـذت نبـرد.نگيرد ر قرار يثأتح  ت يو اخالق يمعنومضمون با با يز يشعر

 عنوانبـهاسـتفاده از آنهـا  يبرا يل مناسبيتواند دلوا ميمحتاد  اشعار پريار زيبس ير گذاريثأت

 باشد.ها م ارزشيدر تعل يآموزش يمحتواها

 داستان .2ـ6

ان يـمرب ةمورد استفادها آموزش ارزش يمحتواهابه منزلة توانند يز ميات نيها و حكاداستان

ه هـر يـک كادبي و حماسي باشند ، هاي تاريخيتوانند شامل داستانها ميقرار گيرند. اين داستان

 دهند.مي ي از مضامين خاصي برخوردارند و مفاهيم ارزشي فراواني را به ما آموزشنوعبه

 يوزشـن منابع آمي، بهتريخيتار يها يشخص و اطهار ةائم ،پيامبران يداستان زندگان

 امـامالشـهدا، ديحضـرت سهاي و رشـادت يداسـتان زنـدگانبراي مثال،  ،روندمي به شمار
. خـود نهفتـه داردة گوشـرا در گوشه يانسـان يوا ي هـااس  كه ارزش يداستان نيحس

ن  فتگايشـبار، و هر شود مي عاشقان و تشنگان مرور يهاس  كه براعاشورا سالهاي در 

 ،شـادتر ي،راسـت ي،جـوانمرد ، ي، انسانااز تقو ييالگوهاخ برده، يمعرف  را به اعماق تار

 کيـدسـتاورد نقـل تـرين زد. مهمسـايآنان مجسم م ي  را برايو مظلوم يآزادگ ي،مردانگ
نهـا آان از يـمترب ار سنجش اس  تايک معيمنزلة  بهها و ضد ارزشها ارزش يداستان، معرف

 ره كنند.يذخها و توشهگيرند ها در 

 لياصهاي ضرب المثل .3ـ8

 روندكهمي بخش فرهنگ مردم آن به شمارترين و مهمترين جالبهر قوم و مل ، هاي مثل
 ه:بسيار كمک كنند. براي نمونان يبه مترب هاو ضدارزشها د در شناخ  ارزشتواننمي

خواسـتن ؛ عقـل سـالم در بـدن سـالم اسـ ؛ ي، تا بگردد روزگاريمرد كار ي،زن كار

 سـخ  بـود و، انجـام كـار يعنـي)؛ به زغال ماند ياهيس؛ زمستان رف  و روتوانستن اس 

 ؛اندرزنشقابل سنكردند،  ياريمشكل حل نشد و آنان كه 

 ةه ارادم و بـييبرجـاثابـ  و پا يعني؛ )بروم ين كسيام كه به نفـرامدهين يكس يبه دعـا
 م(.يدهير نمييوضع خود را تغ يكس

، يآموزشـ يمحتواهـا عنوانبهتوانند شان، به آساني ميحجم اندكدليل به ها المثلضرب

ها، المثلن ضربياز ا ياري. بسرنديقرار گ يمرب ةمورد استفاد ،كوتاههاي در فرص به ويژه 

 برخوردارند.  يعيوس يارزش يو محتوا ياز معانكمشان، حجم با وجود 
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 . تجربه7

السمع و  ئا و جعل لكميواهلل اخرجكم من بطون امهاتكم   تعلمون ش» د: يفرما يخداوند م

 (78نحل: )«.ا بصار و ا فئده لعلكم تشكرون

  اسـ . بـا گذشـ يتهـ ياند و از معلومات اكتسـابدينم يزيتولد چ يانسان در ابتدا
را  ياديـز مختلـف، معلومـاتهاي  ياثر برخورد با موقعبر و كند مي  رشد يبه تدر ،زمان

ش كه يخو يمعرفتة نيشود كه آنها را در گنجمي روهروب يرد و با حوادث و مسائليگمي فرا

 و چــه يشخصـهاي تجربـهه ، چــ«هاتجربـه». سـازدمي رهيــذخشـود، مي دهيـنام« تجربـه»

در  وكنـد ز يـا پرهياز تكـرار قضـاپيوسـته تـا كننـد مي به انسان كمک، گرانيدهاي تجربه

 د.يش استفاده نمايخوپيشين از معلومات د، يبرخورد با مسائل جد
ثمـر د و پريـمفهاي ان تجربهي  دق  و تبحر از ميتواند با نهايكار آزموده م يک مربي

هـا ش ارزشآمـوز يمحتواهابه منزلة و برگزيند آنها را  ترين دين و مفيتربه ،گرانيا ديخود 

ان و يـرا ب يبتــوان ارزشـ كمک آنهاكه بـه« يمسائل ارزش» يحـاو يمواردشود؛ استفـاده 

 كرد. يرا نف يارزشضـد
 ند:يفرمامي فرزند بزرگوارشان امام حسنخطاب به ، ن رابطهدر اي حضرت علي

دم و فشيدر اخبارشان اند؛ اما در کردار آنها نظر افکندمتگان عمر نکردم؛ ة گذشمن به انداز

بحا و يزاي، مهم و ارزشحمند آن را و از هحر حادثحه، يزفر کردم و از هر چفدر آثارشان س

 شحان در همحان نامحهيا«. آنان را دور کحردمهاي دم و ناشناختهيتو برگز ين آن را برايرفش

ز فحو عقل تو به چش از آنکه دل تو سخت، فپ، شتاب کردم ت توفپس در ترب»ند: يفرمامي

زحمت آزمحون آن را  که صاحبان تجربه يبرو ييتا به استقبال کارهاشود، مشغول  يگريد

 27. اند و...از ساختهفنيافتن بيو تو را از تالش و  انددهفکش

 «اس . يروزيپرمز تجربه،  كارگيريحفظ و به»فرمايند: مي 211ايشان در قسمتي از حكم  

ر دو  موفق به كسـب تجربـه شـود خود، يرا فراهم كند كه مترب يطيتواند شرايم يمرب
آورد، بـه بـه دسـ  مـيكه خود شخص اي تجربه رد.يرا فرا گها ارزش، ن كسب تجربهيح

 تر اس .آموزآموزتر و در تر، عبرتيمراتب ماندن

 خود )انسان(: .8

از  ياريتـوان بـه بسـيكند كه با شناخ  آن ممي ادي يز منابعا يكي عنوانبهانسان را  يليب »

 28«د.يآمي به شمار يآموزش يک محتواي عنوانبهبرد و لذا  يپها ارزش
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اسـ  و نفـس  يلواس  كه خود را بشناسد و بداند كه اصل او از عالم ع  يآدم ةفيوظ»

و ت را شـناخته و ن عالم آن اسـ  كـه عـالم معقـياو را بقاس  و غرض از آوردن او به ا

و عمل كند و خود را به اصـل  يو در راه سعادت نفس خود سع ک را انجام دهدين يكارها

 29«.برساندهمان اس ،  يات جاوداني( كه منزل و مقصود اوس  و حيش )به نفس كليخو

ن بـار از يخسـتانسـان را ن همانـا»د: يـفرما يمـ 12-14آيات  مومنونة خداوند در سور
 يخـونة تسپس آن نطفه را لخ؛ ميسپس نسل او را از نطفه مقرر داشت؛ ميديرآف يگ لـة عصار

؛ ميـوردده شـده درآيـ( جوييكه گو) يگوشتپاره صورتبهخون را ة گاه آن لخت؛ آنميساخت

ها را بـا گوشـ  گـاه اسـتخوان؛ آنميچنـد سـاخت ييهاپس آن قطعـه گوشـ  را اسـتخوان

اونـد پس خدم(. يديبخش يق  انساني)به او حقم يگر ساختيدة ديسپس آن را آفر؛ ميپوشاند

 ةيآه، ة سجدمباركة سور 8و  7ات يو در آ «.ر و برك  اس يخننده اس ، پرين آفريكه بهتر
ده اسـ : د فرمـويكأن موضوع تيز به ايانسان ن ةمبارك ةسور 2 ةيو آة غافر، مباركة سور 67

 شتگان خواسـ  تـا بـر اوو از فر ،(72: ؛ ص29: حجر) دهيش در او دميسپس از رو  خو

امـ  داشـ  و كر يخداوند فرزندان آدم را گرامـ. (30ـ32: ؛ بقره11: )اعرا  سجده كنند.

 .(70. )اسراء: ديبخش
بـه او  يلهـاو امان  ؛ (30)بقره:  د.يخود برگز ينيو جانش يالهةخليفو انسان را به مقام 

نـا و ين را بما انسـا»م: يخوانمي (3و2 ةي: آة )انسانمباركة در سور. (72: )احزاب سپرده شد.

ا راه راسـ  همانا م. ندينش ببياو را در آفرهاي بشنود و نشانهرا م تا دعوت خدا يدانا ساخت

 ةيـخداونـد در آ« كند.ي ميا ناسپاسيگذارد و مي ا سپا يم و اوس  كه يرا به او نشان داد

خواند و در مي  يقام عبوددن به ميانسان را رسآفرينش ات، هد  از يذار ةمبارك ةسور 56
 (.156)بقره: داند. يش ميخو يسو ، مقصد انسان را بهينها

واجـب انسان بر  ،شگاه خداونديدر پاو  يانسان و ارزش وجودآفرينش ر يبا توجه به س

بشناسـد  يدرستش را بهيازها و هد  خوين ي،وجود يهايژگيو، ير تكاملين سياس  در ا

عقـل و  يرويـش و بـا اسـتمداد از نيخـو يازهـا و هـد  وا ين هـا،يژگيو با توجه به و

ن هـد  يدن به ايكه او را در رس ييهاكند و ارزش ييش را شناساير و شر خويخ ،ع يشر
كـه او را از  يلـيو رذاها ارزشكنـد و از ضـدو به آنها عمـل دهد ص يتشخكند، ي مياري

توانـد يشـناخ  خـود، منـابراين، بد. يز نماي  پرهيبه حد نها ،سازدمي شده دوراديهد  
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در رابطه با انسان هستند ها ارزش» د.يبه شمار آها آموزش ارزش ياز منابع و محتواها يكي

م يتـوانيخـود، م يق خود و شناخ  ارزش وجوديكنند. پس با شناخ  دقمي دايكه معنا پ

  يبا توجه به ماهاس  كه  يم. انسان كامل انسانيكن ييز شناسايرا نها ارزشو ضدها ارزش

ش رشـد داده و يرا بشناسـد و آنهـا را در وجـود خـو يانسـانهاي ش، ارزشيخو يوجود

 ،شـكر ،مانيا ،اطاع  و عمل ي،اخالص، اطاع  و بندگ همهون ييهاارزش؛ متبلور سازد
 30.«...اء ويح ،جهاد ،ثاريا ،استغفار

 . جامعه9

ي و اخالقـ ياقتصـاد ي،مـذهب ،ي، فرهنگـياجتمـاعهـاي از ارزشاي جامعه را مجموعـه»
نـد اعبارتهـا ارزش و؛ دارند يينقش بسزا يخود در ساخ  نظام ارزشة دانند كه به نوبمي
هـاي ارزش. رنـديگمي ات مـردم شـكليـاخالقيـة كه بـر پا ينيو قوان ياجتماع ينهادها از

ات و تصـورهـا فرضهـا ارزش آورد.مي را به وجود يات اجتماعيح ياصلة هست ي،فرهنگ
وجـود  يضرورريو غ يهستند كه در هر فرهنگ، راجع به خوب و بد و امور ضرور ياصل

و  ياجتمـاع ير نهادهـايس  كه بـر سـاا يار مهم اجتماعيبس ياز نهادها يكين، يدارند. د
ا يـ  يـغا عنوانبـهممكن اس   ياجتـماعهاي گذارد. ارزشمي ريثأجه انواع رفتارها تيبالنت
توانـد از مـتن يم يمربـ 31رند.ياستفاده قرار گ مـوردها ـر ارزشيبه سادن يرس يـله بـرايوس

ارزش انسـان ». كندس يش را انتخاب و تدريخو يآموزش ي، محتوايعيط طبياجتماع و مح
شـناخ   يبـرارو، نيـاارد كه در آن قرار گرفتـه اسـ . ازد يتربزرگة به مجموع يبستگ
 ين هسـتيـهمراه تمام آنهه كـه در ارا به« نسانوجود ا»م كه يازمندي، ما نيانسانهاي ارزش

، يموجود در هست ياز واحدها کيرا در ارتباط با هر « انسان» ن نقشيوجود دارد و همهن
  32«م.يمورد مطالعه قرار ده

شود و مي كه توسط بشر ساختهاس   يطيو مح يعيطب طيط را كه اعم از محيمح، يليب

گـران و يو د خـود ييرشـد و شـكوفا يمل مهـم بـراک عاي ان افراد رايروابط حاكم منيز 

آمـوزش ارزش از  تـوان دريكـه م نامـدي ميوآنها را منبع داند،مي خوباي جامعهساختن 

 33كرد.استفاده  يآموزش يمحتواهابه منزلة  آنها

 خيجامعه و تارهاي اسوه. 10

الگوهـا ها، اسوه ،ميقرآن كر ،اس  يتيروش تربترين ن و موفقيثرترؤالگو م ةجاكه ارائاز آن



  187 هاي ديني و اخالقينکات مرتبط با محتواهاي آموزش ارزش

رسـول آنـان، ة   همـأكـه در ركنـد ميي را معرفـيافته كمال يهاانسان ينيعهاي و نمونه

لقد کان لکم  يمر ولماهلل    و»: سرمشق و اسوه قرار گرفته اس  عنوانبه، اسالم يگرام

و انـد جامعهخ و يمختلـف تـارهـاي  يدر موقع يعملهاي مصداقة آنان هم«. ةحسن ة لا

اند. درخشـيده هاي تاريک بشـريه شده و در دورانشتراه آدمي گذا گوهايي هستند كه فراال

با عمل بـه ، هاي بزرگ تربيتياز سيرة پيامبران و اين نمونهپيروي  در مكتب تعليم و تربي  قرآن،
 34اس . وظايف و احكام قرآن حكايتگر  امكان عمل در واقعي  زندگي

حضـرت  ،(34؛ بقـره: 23عمـران: )آل حضـرت آدم چون يامبران بزرگواريپ يزندگ

 ،(65: اعـرا ) حضـرت هـود ،(71ونس: يـ) حضرت نو  ،(56-57م: يمر) سيادر

حضـرت (، 124: بقـره؛ 125: )نسـاء ميحضـرت ابـراه ،(73)اعـرا :  حضرت صال 

)بقـره:  عقـوبيحضـرت  ،(83-84: كهـف) نيحضرت ذوالقـرن ،(80: )اعرا  لوط
و  يحضـرت موسـ(، 85: اعـرا ) بيحضرت شـع ،(83اء:ي)انب وبيحضرت ا ،(132

 ا يـحضـرت ال ،(54ـ55: مي)مر ليحضرت اسماع ،(164: نساء؛ 48: اءي)انب هارون

 . و...« (123-125: صافات)

 با دق  ياس  كه مرب ازيفقط ن هاس  وآموزش ارزش يم از محتواهايعظ يخود دفتر
ود از و در آمـوزش خـبرگزينـد  زم را  يمحتواهـا نظر،ارزش  مورد ة دربار يكافة و مطالع

 كند.آنها استفاده 

 يريو تصو يصوتهاي رسانه. 11

، ژه نسـل جـوانيوبـهبـر افـراد،  يا منفـيمثب   يگذارريثأتدر ها ـلميدر ارتبـاط با نقـش ف

 رين موضوع توافق شده كه بـا آغـاز بـه كـار   تصـاويامروزه بر سر ا»گف : ن يتوان چنيم

ا يـگسـترش  ياجتمـاعهاي دهيـدگاه بشر را به پديو د ياند آگاهتوانستهها، لميمتحرك و ف

 يباشناسـيدگاه زيـنما آن اس  كه به ما ديلم و سيف ياصل يكه از كاركردهااچر ؛ر دهندييتغ
 ييو الگوهـاهـا تواننـد طر يهستند كـه مها لميدهد. في مياز زندگ يترقيتر و دقخالص

آنهـا نـه تنهـا . فكـر كـردن خلـق كننـد يو حتـ ياجتماع ارتباطات ،حرك  ،صحب  يبرا

تواننـد نشـان دهنـد يبلكـه م ،ه كردن را نشان دهنـديگر ،دنيخند ،دنيتوانند عشق ورزيم

 35«بگيريم. متنفر بورزيم و انتقا ونه خشمگين شويم،چگ
بـر افـراد بـه ا، هـلميژه فيوبـه، يريو تصو يصوتهاي ار مهم رسانهير بسيثأتوجه به ت با
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ن و يمضـام يمناسـب كـه حـاوهـاي لميتـوان بـا انتخـاب فيم ،ن جوانامخاطبخصوص 
م را بـه جوانـان آمـوزش داد. ين مفـاهيـا ،باشـند ينيا دي ياخالقهاي از ارزش ييمحتواها

مخاطبـان را تحـ  م، يمسـتق ييگووگف ة توانند با ارائيز مين يصوتهاي از برنامه ياريبس
هاي تـوان رسـانهي  مئجربـهبنـابراين، . كننـدرا ارائه  يم ارزشمنديو تعالدهند ر قرار يثأت

 برشمرد.ها آموزش ارزش ياز محتواها يكيرا  يريو تصو يصوت

 يريگجهينت
زش امـر آمـو توانـديم يابزار كار مربـترين ياصل ، به منزلة يفيكروشن و با يک محتواي

نبـع و بدون در دسـ  داشـتن م. كار آموزش، ديفزاايآن ب يو بر غناآسان سازد را ها ارزش
؛ از شـودمي مختـل را ارائـه داد، عمـالًهـا ه بر آن بتوان آمـوزش ارزشيكه با تك ييمحتوا
ن يـاه كـشود م يه و تنظيخاص ته يبر اسا  اصول و قواعد يآموزش يد محتوايبارو، اين

و وق     برخوردار باشدياهم يبا  ةد از درجيشده باانتخاب يند از: محتواااصول عبارت
كـه از  يولـم و اصـيبر اسا  مفاه ديبـا محتوا ده هدر نرود.يفايب يمحتواها ةبا ارائ يمترب

 يعنـيد سـودمند باشـد؛ يـمحتـوا با نيند انتخـاب شود. همهن  و معتبـريصح ينـظر علم
حتوا بايد . مموزدايو بران كاربرد دارد، به ايفراگ ةنديروزانه و آ يرا كه در زندگ يبتواند دانش

د يـبا اداشته باشد. محتو يمطابق  و همخوان يو مكان يزمانهاي  يبا زمان آموزش و موقع
ائل   رجـوع بـه مسـيـم شده باشـد كـه قابليه و تنظيتهاي گونهبه يعنير باشد؛ يپذانعطا 

شـوند م يتنظه و يتهاي گونهد بهيبا يآموزش يمحتواها، گريد يرا داشته باشد. از سو يجانب
قدرت جلـب توجـه و تمركـز حـوا  باشند. همهنين آموزش  يهد  اصل يكه در راستا

يـة پا شـد ور تناسـب داشـته بايـفراگ يتجربـة نيشيبا پ ديمحتوا باباشند. ران را داشته يفراگ
كـه بـه انـواع  باشـداي گونـهد بهيـن بايهمهنـ. باشد يبعدهاي مستمر و آموزش يريادگي

 فرص  دهد. يريادگهاي ي يفعال
آنهـا  ةجانبران تناسب داشته باشد و به رشد همهيبا مراحل رشد و توان فراگبايد محتوا 

يـه و در ته و بر اسا  روش آموزش انتخـاب كنـد مربي بايد محتوا راگر، از سوي دي كند.كمک 
ز وا اتـا مطالـب محتـبكوشـد و كنـد دقـ   خر مطالب(أت )تقدم و به توالي مطالبم محتوا، تنظي
 .باشند اي تنظيم شوند كه قابلي  تكرار داشتهگونه زم برخوردار باشند و به پارچگييک
 تـاريخ، تـوان بـه قـرآن، نهـ  البالغـه،هـا ميآموزش ارزشبراي ي مناسب محتواها زا

 هاي جامعه و تـاريخ،اسوه متون ادبي، تجربه، تاريخ، هاي صوتي و تصويري،جامعه، رسانه
 اشاره كرد.روايات و طبيع   ادعيه و احاديث و
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