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مقدمه
تربيت اخالقي از جمله نيازهای جوامع بشری در طول تاریخ بوده است .از این رو یكي از مسائلي كه اندیشمندان از گذشتهای دور به
آن پرداختهاند تربيت اخالقي متربيان بوده است .ایران قبل و بعد از اسالم نيز از كشورهایي است كه سابقهای قابل توجه در مباحث
اخالقي دارد .ادبيات فارسي و اشعار شاعران برجستهای چون سعدی سرشار از آموزههای اخالقي است .اما در بعد مباحث نظری
اخالقي رشدی به مانند حوزههای علمي دیگر همچون حدیث ،فقه ،تفسير ،كالم و فلسفه دیده نميشود اما كم نيستند آثاری كه در
این زمينه نگاشته شده است (احمد پور و همكاران .)1931،از گذشتههای دور در مدارس جهان اسالم و ایران اخالق نه صرفاً به عنوان
یك درس بلكه به عنوان روح حاكم بر فضای مدرسه مورد توجه بوده است .با شكلگيری نظام نوین تربيت رسمي و عمومي در ایران
قوانين ،مقررات و مصوبات از آغاز حاكي از آن است كه اخالق از دغدغههای سياستگذاران بوده است .قانون اساسي معارف مصوب نهم
آبان ماه  1230هجری شمسي مكتب و مدرسه را به مثابه تأسيساتي برای تربيت اخالقي و علمي و بدني تعریف كرده است (كهنداني،
.)1933
در عصر حاضر در جهان در ابعاد نظری توجه عميقتری به تربيت اخالقي شده است و نظریههای مختلفي همچون تربيت منش،2
رشدی شناختي ،9شفافسازی ارزشها ،4اخالق مراقبت ،5نظریه شناختي تحليلي 1مطرحشدهاند .بركویتز )1337( 7به نقل از كلبرگ و
مایر 3نظریهها را در سه گروه قرار ميدهد كه عبارتاند از:
رویكرد تلقيني :3در این رویكرد نظام آموزشي محتوای توجيه شدهای را برای آموزش از طریق روشهای گوناگون ارائه ميدهد .این
محتوا به صورتهای مختلفي تنظيمشده است ازجمله جدول ارزشها ،ویژگيهای منش ،فهرست رفتارهای مناسب اخالقي و مانند
اینها و از دانشآموزان خواسته ميشود تا به آنها عمل كنند .رویكرد تربيت منش و تربيت اخالقي سنتي در این گروه قرار ميگيرند.
رویكرد رومانتيك :در این رویكرد فرض بر این است كه ميل ذاتي و دروني برای تبدیلشدن به فاعل اخالقي در انسان وجود دارد.
یادگيرنده به مثابه موجودی طبيعتاً خوب در نظر گرفته ميشود نظام آموزشي تالش ميكند زمينه رشد دهنده و شكوفاگر این ميل
دروني را فراهم سازد .در این رویكرد محتوای مشخصي از ارزشها و مصادیق آن ارائه نميشود .یكي از مصادیق این رویكرد در تربيت
اخالقي رویكرد «شفافسازی ارزشها» است كه در آن فرصت یادگيری بهگونهای طراحي و ارائه ميشود كه بدون تلقين ارزش خاصي،
دانشآموزان قادر شوند ارزشهای خود را روشن و تصریح نموده مالحظات اخالقي خود را موجه كنند.
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رویكرد ساختي -شناختي :در رویكرد سوم تالش بر این است تا ظرفيتها ی استدالل اخالقي در افراد تحقق یابد این تالش معطوف به
توانایي استدالل اخالقي دانشآموزان است در این رویكرد محتوا مورد توجه نيست .روش حل مسأله دیویي ،جان ویلسون و رشدی
شناختي كلبرگ در این راستا قرار دارد .ویلسون ( )1331اعتقاد دارد كه تربيت اخالقي بهمثابه ورود به سبك و تفكر زندگي ویژهای
است .رویكرد رشدی شناختي فرصت یادگيری در تربيت اخالقي از طریق درگير كردن دانشآموزان با موقعيتهای چالشي اخالقي
فرضي (معماهای اخالقي )1طراحي و ارائه ميگردد دانشآموزان با بحث و درگيری فكری با این موقعيتها توانایي قضاوت اخالقي خود
را رشد ميدهند (كلبرگ.)2010 ،
این رویكردها یك هدف مشترك اخالقي شدن آدمي را دارند اما با مباني فلسفي مختلف و با شيوههای گوناگون به تربيت فاعل
اخالقي اهتمام ميورزند و در سطح مدرسه تجارب ارزشمند اخالقي برای دانشآموزان تدارك ببيند .بررسي تجارب كشورها نشان
ميدهد كه اشكال گوناگوني از ارائه فرصتها و تجارب یادگيری اخالقي در مدرسه وجود دارد .از این منظر چند شيوه در نسبت بين
برنامه درسي و تربيت اخالقي همچون تربيت اخالقي بهصورت درس مستقل ،در بستر درسهای دیگر ،در بستر غيررسمي یادگيری
مدرسهای ،در تلفيق با دین و بهصورت روح كلي حاكم بر تمامي برنامههای مدرسه (شيوه كل گرا) مشاهده ميشود.
تربيت اخالقي مبتني بر برنامه درسي مستقل
در این شيوه تجارب تربيت اخالقي در چهارچوب یك برنامه و موضوع درسي مستقل (موضوع محور) ارائه ميشود (شویتيما و
همكاران .)2007 ،در فهرست موضوعات درسي برخي كشورها مانند ژاپن (پوكا ،)2011،چين (جي و دشنگ ،)2004 ،كره جنوبي (چو
و همكاران )1331،عنوان ویژهای به نام تربيت اخالقي یا اخالق وجود دارد .در ژاپن برای نه سال اول تحصيالت مدرسهای درس تربيت
اخالقي ارائه ميشود (اسكریبنر .) 2007،در كشور ،كره جنوبي برای هر دوازده سال چنين موضوع درسي وجود دارد .اما در برخي
كشورها اخالق با حفظ هویت مستقل خود در كنار حوزههای دیگری چون تعليمات مدني مانند سنگاپور (چي ون )1333 ،و كامبوج
(تان )2007 ،و درس شهروندی در انگلستان (كریك )1333،ارائه ميشود.
در ایران شواهد نشان ميدهد كه در آغاز شكلگيری نظام تربيت رسمي و عمومي وجود درس مستقلي به نام اخالق مورد اقبال
سياستگذاران آموزشي بوده است .برخي مصوبات شورای عالي معارف (حسيني روح االميني )1934 ،نشان ميدهد كه از سال 1902
تا  1925درس مستقلي به نام اخالق در فهرست مواد درسي دانشآموزان دوره ابتدایي وجود داشته است.
شيوه بين برنامهای
در این شيوه اساساً ماده درسي مستقل برای تربيت اخالقي در نظر گرفته نميشود .در حقيقت بسياری از تجارب یادگيری در مواد
درسي دیگر چون ریاضي ،علوم تجربي ،واجد تربيت اخالقي تصور ميشود كه نباید این فرصت از درسهای دیگر گرفته در اختيار یك
برنامه ویژه داده شود .در حقيقت در این شيوه ،تربيت اخالقي بهصورت یك فرابرنامه درسي نمود ميیابد .عموم ًا برنامههای درسي
متفاوت در مجموعه اهداف خود اهداف اخالقي را كم و بيش مد نظر قرار ميدهند .رویكرد رشدی شناختي (كلبرگ )2010،و رویكرد
شناختي تحليلي (ویلسون )1331 ،این شكل از برنامهریزی درسي را مطلوب ميدانند این شيوه به نسبت شيوه قبلي در نظامهای
آموزشي شيوع بيشتری دارد .در تركيه تمامي مواد درسي بهگونهای ارزشهای اخالقي فردی و اجتماعي را در چهارچوب تجارب پيش-
بيني شده دانشآموزان مد نظر قرار دادهاند( .دميرل )2003 ،در ژاپن نيز با وجود درس مستقل اخالق ،در برنامه درسي ملي این كشور
مطالبات اخالقي ویژهای از برنامههای درسي مختلف ارائه شده است (ایكيموتو.)1331 ،
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وجود اهداف تربيت اخالقي در مجموعه اهداف كالن نظام تربيت رسمي و عمومي و حتي اهداف دورههای تحصيلي مصوب شورای
عالي آموزش و پرورش داللت بر توجه به این شيوه دارد .اهداف مندرج در مصوبات سال  1911و  1941و  1917و  1973حوزه
مستقلي برای تربيت اخالقي در نظر گرفته شده است .این سبك هدفگذاری برای ساحت اخالق و رشد اخالقي دانشآموزان و عدم
وجود ماده درسي ویژه برای اخالق از سال  1925به بعد و الحاق محتوای تعریف شده به درس فارسي و دیني و برخي دروس دیگر
نشان ميدهد كه نظام تربيت رسمي و عمومي به سمت الگوی تربيت اخالقي بين برنامهای متمایل شده است .این رویكرد تاكنون
پابرجا بوده است .تحليل محتوای كتاب درسي از گذشته تا كنون مؤید این نظر ميباشد.
تربيت اخالقي مستقل از برنامههای درسي رسمي
شيوهای كه با پذیرش برنامه درسي موضوع محور ،تربيت اخالقي را خارج از چارچوب برنامه درسي مشخص و تعریف شده دنبال
ميكند و به ظرفيتهایي كه در مدرسه وجود دارد ،توجه ميكند .فعاليتهای فوق برنامهای بهعنوان یكي از این ظرفيتهاست.
همچنين برنامه درسي پنهان نيز ناظر به وجود چنين ظرفيتي در مدرسه برای تربيت اخالقي است (یاكسل .)2005،این شيوه نوعي
غنيسازی تجارب یادگيری با محوریت اخالق است .رویكردهای شفافسازی ارزشها ،مراقبت و تربيت منش از این شيوه استقبال
ميكنند.
ایجاد فرصت مشاركت در فعاليتهای خيرخواهانه اجتماعي 1در تربيت اخالقي از زیر مجموعههای این شيوه است .این شيوه
فرصت انجام فعاليتهای ارزشي را برای دانشآموزان فراهم ميآورد تا به عنوان یك عامل اخالقي عمل نمایند .فرصتهایي مانند تغذیه
دادن در كالس ،مرتب كردن ميز و نيمكتهای كالس ،یاد دادن درس به كوچكترها ،كمك به خانوادههای نيازمند در جامعه محلي و
مانند اینها .این فعاليتها موجب ایجاد منشهای اخالقي ميگردد .این شيوه كم و بيش در نظام آموزشي كشور كره جنوبي (چو و
همكاران ،)1331،ژاپن (ایكيموتو )1331 ،با وجود استفاده از شيوه اول و انگليس مورد توجه است در تركيه در تغييرات جدید به این
زمينه برای رشد اخالقي عنایت شده است (یاكسل.)2005 ،
در ایران نيز به دليل وجود معاونت پرورشي در مدارس ميتوان چنين ادعا كرد كه این شيوه تاكنون مورد توجه بوده است .بخشي
از فرصتهای تربيتي خارج از چهارچوب برنامه تجویزی كه برای دانشآموزان فراهم ميشود ميتواند ظرفيتي در امر تربيت اخالقي
داشته باشد .یكي از برنامههایي كه چندین سال كه بهطور انحصاری به تربيت ارزشي پرداخته طرحكرامت است .شبه برنامه درسي
مستقلي كه با سازماندهي مفاهيم ارزشي مشخص و دقيق برای تربيت ارزشي در پنج پایه دوره دبستان تعریف و اجرا شده است (مراد
حاصل و همكاران.)1930 ،
در هم تنيدگي با درس تعليمات دیني
این شيوه عمدتاً در كشورهایي كه سنت دیني قوی دارند رایج است (چا 2به نقل از پوكا .)2011،9اساساً در ادیان ابراهيمي تعليمات
دین شامل سه بخش عقاید ،احكام و اخالق است .از این رو تربيت اخالقي در هم تنيده با تربيت دیني دیده ميشود و تجارب تربيت
اخالقي در چهار چوب درس دیني ارائه ميشود .در كشورهای اسالمي كه دارای سنت دیني قوی هستند عمدت ًا درس تعليمات دیني
متكفل ارائه محتوای اخالقي نيز است دو كشور اسالمي مالزی و تركيه درس اخالق به همراه تعليمات دیني ارائه ميشود (یونسكو،
 .)2011در بررسي روند تحوالت برنامه درسي تربيت اخالقي در ایران این نكته آشكار ميشود كه از دهه چهل به بعد این مأموریت
یعني تربيت اخالقي عمدتاً بر عهده درس تعليمات دیني گذاشته شده است و این روند تاكنون ادامه داشته است (حسيني روح
االميني )1934 ،و در شرایط كنوني نيز درس دیني متكفل ارایه بيشترین محتوای تعليمات اخالقي است .راهنمای برنامه درسي تعليم
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2.Cha
3. Poukka

3

محور  :10برنامه درسي حوزه محتوایي  /برنامه درسي اخالق

و تربيت دیني دوره ابتدایي و متوسطه نشان ميدهد كه ارزشهای اخالقي از جمله اهداف مورد توجه برنامه ریزان بوده است .محتوای
كتابهای درسي این دورهها نيز حاكي از توجه به ارزشهای اخالقي است (امين خندقي و سعيدی رضواني  1933و .)1931
شيوه كل

گرا1

در این شيوه به تمامي ظرفيتهایي موجود در مدرسه برای تربيت اخالقي توجه ميشود .تمامي تجارب مدرسهای ميتواند و باید
موجب اعتالی اخالقي دانشآموزان شود .برنامههای درسي ،رویدادهای مدرسهای ،روابط كاركنان و دانش آموزان ،فعاليتهای مختلف
دانشآموزان ،شخصيت معلم و كاركنان مدرسه و جو حاكم بر مدرسه هم به گونهای دارای این ظرفيت است كه به اعتالی اخالقي
دانشآموزان یاری برساند .در واقع تجارب اخالقي در تمامي ابعاد و اجزای زندگي مدرسهای به وقوع ميپيوندد .تعالي اخالقي
دانشآموزان در مدرسه ثمره یك فعاليت خاص یا درس خاص نيست بلكه این كنش كلي مدرسه است .همانطور كه پرواز كردن كنش
كلي هواپيما است .رویكرد تربيت اخالقي مدرسه اجتماع عادل كه توسط كلبرگ (پاور 2و هيگينز )2003 ،9و رویكرد اخالق مراقبت
محور (برگمن )2004،4با توجه به اینكه به مناسبات بين فردی و روابط حاكم بر محيط اجتماعي تأكيد ميكنند به این شيوه از برنامه
درسي تربيت اخالقي نزدیك ميشوند.
رایان و ليكونا ( )1332با ارائه یك چهارچوب نظری و تجربي پشتيبان ،از شيوه كل گرای تربيت اخالقي در كتاب خود ،توجه
ویژهای را به توسعه اخالق اجتماعي نشان دادهاند (به نقل از چو و همكاران )1331 ،هاوارد كریشنبام ( )1332هم چنين از این شيوه
در برنامهریزی تربيت ارزشي حمایت ميكند .بر اساس دیدگاه وی یك شيوه زماني جامع (كلگرا) نام ميگيرد كه :نخست دارای
محتوای جامعي باشد؛ دوم در روش نيز جامعيت داشته باشد؛ سوم در كليت مدرسه به وقوع بپيوند و تمام اجتماع را در برگيرد .این
گرایش در برخي اسناد رسمي در ایران در تربيت اخالقي دیده ميشود .الگوی تربيت اخالقي كه در مباني نظری سند تحول بنيادین
(شورای عالي آموزش و پرورش )1930 ،تبيين شده است به مؤلفههای شيوه كل گرا نزدیك شده است.
منابع
احمد پور ،مهدی و همكاران ( )1935كتاب شناخت اخالق اسالمي .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
امين خندقي ،منصور؛ سعيدی رضواني ،محمود ( )1933ارزشيابي از برنامه درسي تربيت اسالمي دوره متوسطه (دین و زندگي) .مؤسسه
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