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Abstract
This study was conducted to evaluate the process
of formulating moral intelligence education
curriculum objectives. In this study inductive
content analysis and model-based categorization
system, as well as Mayring’s model were used.
The study area includes printed and electronic
texts extracted from the works of thinkers and
theorists in the fields of Moral Intelligence and
Reconceptualist Curriculum, which were sampled
by purposive sampling, and data were collected by
way of taking notes. By selecting ‘paragraph’ as
the unit of analysis, codification was conducted,
and the concepts and topics were extracted. The
results indicated that ethical performance
development, development of moral thinking
(moral reasoning), the creation of executive and
moral character, growth of religious beliefs,
development of aesthetic vision to moral
education, fostering freedom of thought and
behavior, creative thinking, critical thinking,
development of upstanding and law-abiding
citizens, creating the belief in democracy,
development of internal motivation (spontaneity),
fostering a spirit of caring and compassion, raising
awareness and evolution of social behavior,
development of work ethic (conscientiousness),
development of virtue, compassion and empathy,
development of perfection-seeking motivation,
nurturing the attitude of legal positivism, self-care
development and the development of moral
conscience, and deep and philosophical thinking
about oneself and phenomena were the
determining factors in the objectives of
Elementary Schools’ Moral Intelligence Education
Curriculum.
Keywords: Objective, Curriculum, Elementary
School, Moral Intelligence.
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چکیده
با هدف بررسی فرایند تدوین اهداف برنامه درسهی پهرور ههش
 در این تحقیق از رو تحلیه محتهشای کیفهی مبتنهی بهر،اخالقی
)Mayring( تکنیک مقشل بندی قیاسی و بر اساس رویکرد مایرینه
 حشزه مشردمطالع شام متشن چاپی و الکترونیکهی.استفاده شده است
برگرفت از آثار اندیشمندان و نظری پردازان حشزههای هش اخالقی و
،نشفهم گرایی برنام درسی ک از طریق رو نمشنه گیهری هدفمنهد
متشن منتخه تعیهین و از طریهق رو فهی بهرداری مبهادر به
 با در نظر گرفتن پاراگراف ب عنشان واحهد.جمعآوری اطالعا گردید
. کدگذاری انجها و مفهاهیم و مقشله هها اسهتخرا گردیدنهد، تحلی
، رشد تفکر اخالقی،یافت ها حاکی از آن بشد ک رشد عملکرد اخالقی
 پهرور دیهد، رشد اعتقادا مهذهبی،ایجاد من اجرایی و اخالقی
 رشهد تفکهر، پهرور آزادی اندیشه و رفتهار،زیباشناختی ب اخالق
 ایجاد، تربیت شهروند نیک و قانشنمدار، پرور تفکر انتقادی،خالق
 پهرور روحیه مراقبهت و، رشد انگیز درونهی،باور مرد ساالری
 رشهد،غمخشاری از طریق فهم همدلی با ساختار و آمشز و مراقبت
آگاهیها و رفتارههای اجتمهاعی از طریهق درک زنهدگی اجتمهاعی و
 رشهد فضهیلت، پرور وجهدان کهاری،آمشز آگاهی های اجتماعی
 تقشیههت مهههار، پههرور انگیههزه کمهها جههشیی،محبههت و همههدلی
 رشد خشد مراقبتهی و وجهدان اخالقهی و پهرور تفکهر،قانشنگرایی
 تعیینکننده اههداف برنامه،عمیق و فلسفی نسبت ب خشد و پدیدهها
.درسی پرور هش اخالقی کشدکان دوره ابتدایی میباشند
. هش اخالقی، هدف، دوره ابتدایی، برنام درسی:واژههای کلیدی
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مقدمه

بشر امروزه با مشکل و بحرران مهیری موا رس اسر ایر
نقیصس ،ضعف و کاسرتیهرا مربرو برس فضرالل اخالقری
اس یکی از ابعاد رشد و تحرول کرس از دوران کرودکی ترا
سررالهررا بزرگسررا ی ،در کنررار دیگررر ابعرراد رشررد شرکل
می گیرد ،رشد اخالقی کودکان اس وقتری مرردم دربراره
رشد اخالقی صحب میکنند ،آنها بس رفتار و نگرشهرا
خودشان نسب بس سایر مردم در امعس اشراره دارنرد ،برس
عبارتی آن ها بس پیرو ما از هنجارها ا تیاعی ،مقرررا
و قوانی  ،عرف و آدابورسوم تو س میکنند ا بتس بس زبران
ساده و در مرورد کودکران ،مرا توانرایی آن هرا را در تیرایز
درس از غلط توصیف میکنیم ()Borba, 2005
وامر نیازمنرد شرهروندانی برخروردار از هروشهرا
منعطف ،قابل اعتیاد و نیرز مهرار هرا خرال کالمری و
غیرکالمی ارتباطی ،تفکرر انتقراد و تخیلری ،فهرم میران
فرهنگی و تعهد هیدالنس نسب بس تنرو فرهنگری اسر
دستیابی بس قابلی ها شخصی یادشرده از طریرق فراینرد
یادگیر و کاربس زبانها هنر و اخالقی امکرانپرذیر
اس ()Kell & et.al, 2008
بررسی نظریس ها رشد اخالقی در میان روان شناسران
غربی ما را بس ای نتیجس می رساند کس آنان را مری تروان در
سس گروه قرارداد گروهی از روان شناسران غربری از یلرس
الرنرررز ( ،)Lorenzگرررودال ( ،)Goodalدووال (،)Dewall
رای ( ،)Raineهافی ( )Hoffmanو هاید ( )Haidtریشرس
اخالقیا و رفتار ا تیرراعی را در تراریخ تکامرل زیسرتی
انسان می دانند گروهری دیگرر از یلس روان تحلیلگرانرری
چررررون فرویرررد ( )Freudو نظریرررسپرررردازان یررادگیر
ا تیرررراعی چررررون بنرررردورا ( )Banduraاخالقیرررا را
سرازگار برا هنجارها ا تیاعی تلقی مری کننرد گرروه
سوم کس دیدگاه هایشان بیش از هیس ،موردتو س واق شرده
اس  ،روان شناسانی هستند کرس سرط رشرد شرناختی را
اسررا اخررال مرریداننررد پیرراژه ( )Piagetو کررو برگ
( )Kohlbergبیش از هر روان شنا دیگرر ایر گررروه را
نیاینردگی میکنند بنیادهرا فکر برخی دیگرر از روان

شناسان از یلس گیلیگران ( )Gilliganو رسرر ( )Restرا
نیز کس درباره رشد اخالقی مطا عاتی تازه تر انجام داده انرد،
مررریتررروان در شررریار هیر ری گرررروه اخیر رر دانسر ر
()Lotfabadi,2005
بوربا ( ،)Borbaهوش اخالقری ()Moral Intelligence
را ظرفیرر و توانررایی درک درسرر از خررالف ،داشررت
اعتقادا اخالقی قو و عیل بس آن هرا و رفترار در هر
صحی و درس تعریف می کند برس زعرم و هفر اصرل
مررورد نیرراز برررا هرروش اخالق ری ،هیررد ی (،)Empathy
و رردان ( )Conscienceو خویشررت دار ()Self-control
کس از فضیل ها اساسی بوده و چهار مؤ فس دیگرر شرامل
احتررررام ( ،)Respectمهربرررانی ( ،)Kindnessبردبرررار
( )Toleranceو انصررراف ( )Fairnessهسرررتند ( Borba,
)2011
نرروفهمگرایرری ،بررازمفهومگرایرری یررا نومفهررومگرایرری
( )Reconceptualismنبشی در برنامس ریز درسی اس
کس برا طراحی برنامس ریز درسری طرر یرا مردل ارالرس
نیی دهد و بس مسالل فنری برنامرس درسری ترو هی نشران
نیی دهد نوفهمگرایران بیشرتر تیایرل دارنرد کرس مسرالل
ایدلو وژیک و اخالقی را در تعلیم و تربی مطرر کننرد و
عررالوه بررر مرردار نهادهررا سیاسرری و اقتصرراد را نیررز
مطا عس نیایند رویکرد یرک نروفهمگررا بیشرتر در فلسرفس
ریشس دارد و ای نبش بس هیان انردازه نسرب برس پریش
زمینس ها ا تیاعی و سیاسی نیز تو س نشران مری دهنرد
()Ghaderi, 2014
هیرروبنر ( )Huebnerکررس بررسعنرروان متفکررر پیشررتاز
نومفهومگرایی حوزه برنامس درسری در دهرس  1990مطرر
اس  ،در اثر خود درباره اسرتفاده از علروم سیاسری بررا
پژوهش مسالل برنامس درسی بحث کرده اس اصطالحا
مورداستفاده او یعنی :ایدلو وژ  ،دموکراسی ،کنترل مناب
قرردر و شررعار سیاسرری و غیررره مطا ر و را از دیگررر
مقاال ای حوزه تخصصی متیایز ساخ هیچنی تو س
بس زبان در برنامس ها درسری ،پایرس ا بررا فهرم برنامرس
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یرا گفترار ایجراد نیرود ( Ghaderi,

درسی در بستر مرت
)2009
نرودینگز ( )Noddingsسرهم بسرزایی در فهررم و درک
دید ما از آموزش وپرورش دارد یافترس هرا او در زمینرة
مراقب و اخال مراقب  ،ارتبا آن با آموزش مدرسرس ا ،
رفاه و بهزیستی انسان ها ،یادگیر و تدریس در خرانواده و
وام محلی چشیگیر و درخور تو س هسر او قرادر برس
نشان دادن اهیی مراقب و رابطس آن با هدف آموزشری و
بس عنوان نبس اساسی آموزش وپرورش بوده اسر نتیجرس
کارها نودینگز بس نقطس و مر کلید برا کسانی کرس
مایل بس تصری مبانی اخالقی و اخال در آموزش ،مدرسرس
و آمرروزشوپرررورش تبرردیلشررده اس ر کررار و شررامل
تجزیس وتحلیل مراقب و تشخیص ایگاه آن را در اخرال
اس ()Noddings,1984
از نظر گری ( )Greeneبرنامس درسی برا فاش شدن،
نیاز بس یک موضو و مضیون دارد و تنها زمانی مری توانرد
فاش شود کس یادگیرنده خودش در تو ید ساختارها درگیر
شده و برنامس درسی را معطروف برس زنردگی اش نیایرد در
اینجا وظیفس معلم ،تحریک هوشیار دانش آمروز و کیرک
بس شناسایی مضیون ها مربوطرس از طریرق وادار سراخت
و بس فراتر رفرت از زنردگی روزمرره اسر در حقیقر
برنامس درسی ازنظر گری معنایی اس کس فراگیر میسازد
()Fathi, 2012
آموزش منش سس هدف مهم دارد :افراد خوب ،مدار
خوب و امعس خوب او ی هدف بیان می کند ما نیازمنرد
شخصیتی خوب هستیم تا انسانی کامل باشیم ما نیازمنرد
قدر ها ذهنی ،قلبی و مهار هایی خاص چون قضراو
عادالنس ،صرداق  ،حرس هیردرد  ،مراقبر  ،اسرتقام و
خویشت دار هستیم تا بتوانیم در دو معیرار اصرلی بلرو
انسانی یعنی «عشق و کار» فعا ی کنریم دومری هردف
نشان میدهد ما نیازمند مدارسری هسرتیم کرس شخصری
خوب را آموزش دهند مدار  ،مکران هرا بهترر و قطعرا
برا آموزش و یادگیر مناس تر می باشند ا بترس زمرانی
کس آن ها وامعی مدنی و هدفیند هستند و استانداردها

باال ا رایی را در تیام مراحل زندگی مدل سراز کررده،
آموزش داده و تأیید می نیاید سومی هدف بیان می کنرد
آموزش شخصی برا ساخ ا تیاعی اخالقری ضررور
اس ر مسررالل ا تیرراعی از قبیررل خشررون  ،فریبکررار ،
ازهمپاشیدگی خانواده ،تعرداد روزافرزون کودکرانی کرس در
فقر زندگی می کنند ،اذی و آزار زنان و دوگانگی اخالقری
در سرزنش کودکان بعد از تو د و یا از بی بردن آن هرا در
رحررم ،هیگرری ریشررسهررایی عییررق داشررتس و نیازمنررد
راه حل هرایی مرنظم اسر امرا امکران سراخ امعرسا
بافضیل و ود نخواهد داش اگر در اذهان ،قل ها و رو
افراد آن انجی فضیلتی و ود نداشتس باشد مدرسس ،شبیس
بس خرانواده و کلیسرا ،یکری از رکر هرا اصرلی فضریل
محسوب میشود ()Lickona, 1999
در مقا سا تح عنوان «طراحی ا گو برنامس درسری
تربی ر شررهروند برررا دانررشآمرروزان دوره راهنیررایی
تحصیلی» عناصر برنامس درسی معرفی و پیشرنهاد کرس برس
تشری زمینس ها و ویژگی ها شهروند مطلروب برس فضرالل
اخالقی و انسانی میپردازد ()Karamafrooz, 2012
هیچنرری برداشرر محققرران در مقا ررس «طراحرری و
اعتباربخشی ا گو مطلوب برنامس درسی هنر دوره ابتدایی
ایران» دال بر ای موضو دارد کس ویژگی ها انسان برا
صفا هنر  ،بس شکل معنی دار با صالحی ها اخالقی
هیسو اس ()Larkian et al, 2012
بحررث اصررلی در تحقیررق تحرر عنرروان «طراحرری و
اعتباربخشرری برنامررس درسرری مبتنرری بررر پرررورش روحیررس
تعاون» ای چنی بیان می گردد کرس عامرل اصرلی توسرعس
وام هیانا مشارک افراد در امور ا تیاعی اس کس ای
مهم بایستی نزد افراد با یاق ها اخالقری تجلّری گرردد
()Rahmani, Aliaskari, Ghaedi, 2010
ناسی ( )Nucciدر مقا س ا با عنروان «نقرش اسرتدالل
در آمرروزشوپرررورش اخالقرری بررسمنظررور رسرریدگی بررس
نابرابر ها ا تیراعی» برس مرکزیر نقرش اسرتدالل در
پرورش اخالقری و شرناخ اخرال پرداخترس و تأکیرد برر
ا را تدریجی برنامرس هرا اخالقری بررا بزرگسراالن و
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گفتیررانهررا در سررط فرررد و ا تیرراعی مترقرری دارد
()Nucci, 2016
با تو س بس اهیی پرداخت بس آموزش وپرورش مسرالل
اخالقی و زمینس ها اکتسرابی فضرالل آن بررا کودکران،
تاکنون تالش ها متعدد برس شریوها گونراگون نظیرر
داستان سرایی ،تدوی محتواها ادبی کرودک و نو روان،
تو ید فیلم و پویانیایی و چنرد رسرانسا هرا رذّاب و
صور پذیرفتس اس رذا خر طراحری ا گرویی مرؤثر در
قا برنامس درسی قابل ا را مبتنی بر مفاهیم اخالقی برا
نظام ها آموزشی کرامال محسرو اسر برنامرس درسری
بس عنوان یک راهنیا برا انجام فعا ی ها فرآیند آموزش
تدوی می شود کس شامل مراحل مختلفی اس مهم ترری
عنصر در طراحی هر برنامس درسی ،تبیری اهرداف مرؤثر و
مرتبط اس کس بس نوعی تدوی دیگر عناصر برنامرس را نیرز
تح ا شعا خود قرار میدهد بنابرای  ،پژوهش حاضر برر
آن شد ترا زوایرا ا گرو برنامرس درسری پررورش هروش
اخالقی کودکان دوره ابتردایی را موردبررسری قررار داده و
تالش نیاید تا بس تبیی اهداف ای برنامس درسی بپردازد
روش
برا انجام ای پژوهش و تحقق هردف اصرلی آن ،از روش
تحلیررل محترروا کیفرری ،تکنیررک مقو ررسبنررد قیاسرری
اسرتفادهشرده اسر هیچنری در ایر پرژوهش از مردل
ترتیبی مایرینگ استفاده شرده اسر در ایر مردل سرس
مرحلس متیایز تحلیلی کرس هرر مرحلرس مریتوانرد برسطرور
مستقل یا توأم با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرنرد و رود
دارد ای سس مرحلس عبار اس از :خالصس ساز  ،تشرری
و ساختاربخشی یا پیکربند ()Flick, 2012
بس منظرور اسرتخرا داده هرا در زمینرة تبیری اهرداف
برنامس درسری در ا گرو مروردنظر طراحری ،حروزه مرورد

مطا عررس پررژوهش عبررار بررود از مجیررو دیرردگاههررا
اندیشرریندان و متخصصرران در قا رر متررون چررراپی و
ا کترونیکی کرس در زمینرة مبرانی هروش اخالقری ،برنامرس
درسی نومفهومگررا و فلسرفس تعلریم و تربیر برس صرور
مستقیم و یا غیرمستقیم اظهارنظر نیودهاند
شیوة مورد استفاده برا نیونس گیرر در ایر تحقیرق
هدفیند بوده اسر اشربا ( )Saturationداده یرا اشربا
نظر رویکرد بود کس برا تعیی کفایر نیونرس گیرر
مورداستفاده قرار گرف برا انتخاب بهتری مرت بررا
دسررتیابی بررس شرررایط مطلرروب تحلیررل ،از متررون چرراپی
نظریس پردازان اصلی هوش اخالقی و نظریس پرردازان برنامرس
درسی نومفهومگرا نظیرر بوربرا ،یکونرا ،هیروبنر ،گرری و
نودینگز استفاده شد
هدف اصلی در اینجا ،ارالس تعاریفی صرری و آشرکار از
موضو  ،ارالس مثال ها (مصدا ها) و نیونسها ،تعیی قروانی
کدگذار برا هر مقو س قیاسری و تعیری دقیرق شررایط
کدگذار یک عبار متنی بسوسیلس یک مقو س و سررانجام
ارالس تعاریفی از هر مقو س بود کس می توانس در قا یرک
دستورا عیل در کنار هم قرار گیرد واحد تحلیل ،پاراگراف
در نظر گرفتس شد مت ها ابتدا تلخیص شردند برر اسرا
میزان ارتبا با بس پرسش تحقیق ،هیری طرور برر اسرا
میررزان مشررابهتی کررس داشررتند ،دسررتسبنررد و خالصررس
گردیدند مرحلس بعد تحلیل محتوا تفسریر مرت هرا
انجام شد و نهایتا ساختاربخشی و پیکربند نتایج صرور
گرف درنهایر از مجیرو  203کرد او یرس 20 ،مفهروم
ایگزی گردید کس ای مفاهیم در اصل می توانرد اهرداف
برنامس درسی پرورش هوش اخالقی کودکان دوره ابتردایی
باشد ا گو مفهومی ای اهداف بس شیوه زیر نیایرس شرده
اس :
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رشد عملکرد اخالقي
رشد تفکر اخالقي (استدالل اخالقي)
ايجاد منش اجرايي
ايجاد منش اخالقي
رشد اعتقادات مذهبي
پرورش ديد زيباشناختي به اخالق
پرورش آزادی انديشه و رفتار
رشد تفکر خالق
پرورش تفکر انتقادی
تربیت شهروند نیک و قانون مدار
ايجاد باور مردم ساالری
فهم همدلي با ساختار
رشد انگیزش دروني(خودانگیختگي)
آموزش و مراقبت
درك زندگي اجتماعي
رشد آگاهي ها و رفتارهای اجتماعي
آموزش آگاهي های اجتماعي

پرورش وجدان کاری (وظیفه
شناسي)
رشد فضیلت محبت و همدلي
رشد و پرورش انگیزه کمال جويي
تقويت مهارت قانون گرايي
رشد خود مراقبتي و وجدان اخالقي
پرورش تفکر عمیق و فلسفي نسبت
به خود و پديده ها

اهداف برنامه درسي پرورش
هوش اخالقي
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بس منظور تحقق باورپرذیر ( )Credibilityیافترس هرا
پژوهش ،نتایج تحلیل محتروا کیفری پرس از اسرتخرا ،
توسررط افررراد متخصررص در حرروزههررا مرررتبط (داوران
بیرونی) مورد بازبینی و کنتررل قررار گرفر ترا صرح و
درستی و درعری حرال نقرا ابهرام آن هرا نیرز مشرخص
گردنرررد هیچنررری بررررا بررسررری اطیینرررانپرررذیر
( )Reliabilityنیز قبرل از آغراز تحلیرل محتروا کیفری،
فیش ها و چک یس ها مربو بس مترون منتخر مرورد
کنترل و بازبینی دقیق قرار گرفتند
یافتهها

مطا عا برنامس درسی بس شناخ  ،پیش بینی ،سازمان دهی
و شکل دادن فعا ی ها آموزشری و پرورشری در حیطرس
یادگیر یادگیرندگان گفترس مری شرود در ایر برداشر
برنامس درسی عبار اس از کلیس فعا ی هایی کرس توسرط
مدرسس برنامس ریز و هدای شده باشد ،خواه ای فعا ی ها
بس صور تردریس و یرادگیر در کرال باشرد ،خرواه در
قا مراسم صبحگاهی ،بازدیدها و هرگونس فعا یر دیگرر
برنامسریز شده صور پذیرد ()Fathi, 2012
هیچ فعا یتی در آموزش وپرورش انجام نیی شرود مگرر
اینکس هدفیند باشد نخستی عنصر برنامس ریز درسی در
مبحث طراحی ،هدفگذار اس کس از آن بسعنوان عامرل
اثرگذار بر تردوی سرایر عناصرر برنامرس درسری نرام بررده
می شود تیام نظریس پردازان برنامس ریرز درسری از عنصرر
هدف بس عنوان یکی از عناصر ثاب نام برده اند برنامس درسی
بس قصد ایجاد تغییرا در رفتار یادگیرنده ا را می شود کرس
ای تغییرا هیان اهداف برنامس هستند هدف ،عنصرر یرا
مؤ فة مهم در طر و برنامس اس و انگیزنده فعا ی هرایی
اس ر کررس در بررسمنظررور حصررول آن صررور مرریپررذیرد
()Yarmohamadian, 2010
متخصصان درسی و افراد مطل در رشتس هرا مختلرف
دانررش بشررر ک رس کتررابهررا مرردار و دانشررگاههررا را
مررینویسررند معیررولتررری منبرر تعیرری هرردفهررا
آموزش وپرورش محسوب می شوند مقو رس پررورش هروش
اخالقی و اهداف برنامس درسی مربرو برس آن نیرز از ایر

قاعده مستثنی نیس بس کیک نظریس ها مو ود در آثرار
مشاهیر ای حوزه ها تخصصی می توان بس اهداف مطلوب
ای برنامس دس یاف
نودینگز کال در را بس عنوان ایی کس دانشآموزان
ازنظر عاطفی و اخالقی رشد می کنند ،مطر می کند او بس
افزایش روابرط عراطفی و مهرورزانرس در آمروزش معلیران
تأکید داش او محیط کال و فعا ی مهرم را مراقبر و
غیخوار کردن می دانس مراقب شرامل تو رس کرردن،
عالقررس داشررت  ،اهیی ر دادن و عشررق ورزیرردن اس ر او
حقیق را کامرل نیری دانرد بلکرس آن را زلری و ناکامرل
می داند کس بس وسیلس تجربیا فرد و دانستس ها فررد در
حال شکلگیر اس ()Fathi, 2012
یافتس ها نودینگز در زمینة مراقب و اخال مراقبر ،
ارتبا آن با آموزش مدرسس ا  ،رفاه و بهزیستی انسان هرا،
یادگیر و تدریس در خانواده و وام محلی چشریگیر و
درخور تو س هس او قادر بس نشان دادن اهیی مراقبر
و رابطس آن باهردف آموزشری و برس عنروان نبرس اساسری
آموزش وپرورش بوده اسر نتیجرس کارهرا نرودینگز برس
نقطس و مر کلید برا کسرانی کرس مایرل برس تصرری
مبرررانی اخالقررری و اخرررال در آمررروزش ،مدرسرررس و
آمرروزشوپرررورش تبرردیلشررده اسرر کررار و شررامل
تجزیس وتحلیل مراقب و تشخیص ایگاه آن را در اخرال
اس ()Noddings, 1984
هیوبنر ،بس ا واژه ها یادگیر و هدف ،ایده اصلی و
مرکز تفکر برنامس درسی را فعا یر ارزشریند ( Valued
 )Activityمررریدانرررد او بررررا تبیررری ایر ر مفهررروم،
چارچوب ها ارزش گذار پنج گانس ا را بررا کیرک برس
افراد درگیرر در امرر برنامرس درسری در راسرتا سرنجش
ارزشیند فعا ی ها آموزشی خاص بیان می کنرد ایر
چارچوب ها عبار اند از :فنی ،سیاسی ،علیی ،زیباشناختی
و اخالقررری چرررارچوبهرررا زیباشرررناختی و اخالقررری
منعکس کننده پدیدارشناسی در برنامس درسری در مراحرل
مقدماتی اس ()Fathi, 2012
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بس عقیردة گرری  ،زیبرایی عبرار از فضرا روحری و
نیرو ا هامبخشی در خود آمروزشوپررورش یرک کرودک
اس و با ای وصف بایرد اسرا حیرا بخشری دالیری و
هیسرایی معنوی فزا آن آموزش وپرورش باشد ،بس مردد
فضیل اذبة کردارها ،رفتارها و اندیشس هرا نیرک اسر
کس شایستس اس کودک بس سو زندگی معنو و اخالقری
هدای و ترغی گردد ()Ghadimi, 2013
راهکار ام برا آموزش شخصی  ،نیازمند اسرتفاده
از کال در وزندگی مدرسس اس روابط بی هم س و
سررالهررا ،انتقررال قرروانی و اصررول ،تفکیررک درگیررر هررا،
محتوا برنامس درسی ،حس برتر طی فعا ی آموزشری،
تعهد در قبال شخصی در فعا ی ها مشترک و گروهری
و ترررویج مررنش برتررر در هررر بخررش از محرریط مدرسررس،
هر حظس از ساعا مدرسس بس عنوان شکل دهنده شخصری
با پتانسیل الزم برا تح تأثیر قررار دادن خروب یرا برد
کودک شناختس می شود در کل تراریخ و در فرهنرگ هرا
سراسر دنیا ،تحصیل و آموزش دو هدف مهرم دارد :کیرک
بس دانشآموزان برا کس هروش و نهایترا خروب برودن
آن ها برا داشت هر دو ویژگری نیازمنرد مرنش هسرتند
آن ها نیازمند منشی اخالقی بوده تا درسر رفترار کننرد،
برا عدا ا تیاعی تالش کررده و در امعرس زنردگی و
کار کنند داشت شخصی ا تیراعی و آموزشری ،تالشری
برا بهتر بودن در تیام سطو زندگی اسر ( Lickona,
)2014
تعهد مدرسس بررا آمروزش مرنش در سرط عیرومی
مررررتبط بررراارزشهرررا اخالقررری از قبیرررل احتررررام،
مسئو ی پذیر  ،صداق و صیییی اس تعریرف آن هرا
در مرروارد چررون رفتارهررا مشرراهدهشررده در زنرردگی
مدرسس ا  ،مدل ساز ای ارزش ها ،بررسی آن هرا ،احتررام
بس ارزش ها و حفظ تیام اعضا مدرسس قابرل محاسربس برر
اسا استانداردها ا رایری مررتبط براارزشهرا اصرلی
خواهد بود هشر اسرتراتژ شخصریتی ،امتیراز بررا
زندگی موفرق عبرار انرد از :نوآمروز هییشرگی و متفکرر
انتقادپذیر ،مسئول سرخ کروش و توانرا ،فررد بامهرار
ا تیاعی و احساسی ،متفکر اخالقری ،نیاینرده مسرئول و

قابل احترام کس در قبال فعا ی اخالقی متعهد اسر  ،فررد
خویشت دار کس شیوه زندگی و سا م اس  ،عضو مرؤثر
انجی و شهروند دموکراتیک ،روحیا فرد کرس زنردگی
خود را باهدفی شرافتیندانس کنترل می کند آموزش منش
سس هدف مهم دارد :افراد خوب ،مردار خروب و امعرس
خوب استراتژ ها کالسری در راهکرار رام شرامل:
معلم بسعنوان مراق  ،ا گو و مشاور اخالقی ،ایجراد انجیر
کالسی مراقب  ،خلق رو دموکراتیرک کالسری ،انضربا
اخالقی ،آموزش فضیل ها با کیک برنامس درسی ،آمروزش
مشارکتی ،و دان حرفس ا  ،بازتاب اخالقی و آموزش حرل
تعارض ()Lickona,1984
بحث و نتیجهگیری

تقوی روحیس شهروند بس طور عرام و اخرال شرهروند
بس طور خاص می تواند راهی فرهنگی و مناسر برا پیوند
دادن حوزه ها سیاسری و ا تیراعی برس یکردیگر باشرد و
امکان رسیدن بس یک رایگزی را در ایر زمینررس فرراهم
آورد ایده او یس بررسی امعس شناختی اخال شهروند با
تأکید بر تعهد و پایبند بس یادگیر مهرار هرا الزم از
طریق نظام آموزش وپرورش و برنامس هرا درسری رسریی
تدوی میگردد ()Karamafrooz, 2012
یکی از کارکردهرا اساسری تعلریم و تربیر  ،تررالش
برررا رشررد و شررکوفایی اسررتعدادها زیبرراییشررناختی و
هنر کودکان اس چراکس تربی هنر در پایردارتری و
اصرریلتررری لوهررا خررود ارتبررا تنگرراتنگی باتربی ر
زمینسها منش اخالقی دارد وام نیازمنرد شرهروندانی
برخرروردار از هرروشهررا منعطررف ،قابررلاعتیرراد نیررز و
مهار هرا خرال کالمری و غیرکالمری ارتبراطی ،تفکرر
انتقاد و تخیلی ،فهرم میران فرهنگری و تعهرد هیدالنرس
نسب بس تنو فرهنگی اس دس یرابی برس قابلیر هرا
شخصری یادشررده از طریرق فراینررد یرادگیر و کاربس ر
زبانها هنر و اخالقی امکانپذیر اس ازای رو تربیر
هنر  -اخالقی در رشد مهار تفکرر انتقراد  ،خالقیر ،
شکلدهی ارزشها و رویکردهرا کودکران بسریار مهرم و
اساسی اس ()Larkian&et.al, 2012
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امروزه یکی از مهمتری ابزارها برا رسیدن بس توسرعس
ا تیاعی ،میزان مشارک افراد و گروهها در امرور مختلرف
اس تجلی پرورش روحیس تعاون در سایس حضور افرراد برا
منش اخالقی مطلوب میسر اس ( Rahmani, Aliaskari,
)Ghaedi, 2010
عصر کنونی ،عصر بحرانها و چا شهرا بنیران افکر
اس بشر امروز برا رسیدن بس تعادل روانری و موفقیر
در روابط فرد و ا تیراعی چراره ا رز رو آور  ،برس
اخال و تربی اخالقی ندارد امروزه رویکررد اخالقری برس
منز ة یکی از مهم تری رویکردهرا در قلیررو برنامرس ریرز
درسری بررس شرریار مریرود ایر نکتررس مررورد توافررق برری
یافتسها ای مقا س و تحقیق ناسی ( )Nucci, 2016اس
درونی شدن ارزش ها اخالقی برس ایر معناسر کرس
مبررانی شررناختی ،گرایشرری و اراد مناسرر در مررورد
رفتارها ارزشی در درون فرد فرراهم گرردد برا نظرر برس
مبنا شناختی رفتار اخالقی ،درونری کرردن ارزشهرا برس
معنا آن اسر کرس فررد نسرب برس ویژگری هرا رفترار
موردنظر آگاهی یافتس باشد و رفتار و مبتنری برر آگراهی
مزبور ظهور کند هنگامی کس ارتبا ایر بعرد را برا محرور
شیوه ها تربیتی در نظر می گیریم ،مری تروان سرس دسرتس
اهداف مستقیم ،نییس مستقیم و غیرمستقیم بررا فرراهم
آوردن مبنا شناختی رفتار اخالقی سخ گف در اینجا
می توان از هدف مستقیم تحر عنروان توصریس برس انجرام
رفتررار ارزشرری ،از هرردف نییررس مسررتقیم تحرر عنرروان
بس کارگیر افراد در قا طر ها ا تیاعی اخالقری و از
هدف غیرمستقیم تح عنروان طرر و اقردام خود روش
دانشآموزان در فعا ی ها ا تیاعی سخ بس میران آورد
()Khosravi&Bagheri, 2008
با تو س بس مباحرث مطرر شرده ،چنانچرس برس اهرداف
برگزیده در برنامس درسی پرورش هروش اخالقری کودکران
ابتدایی دق و تو س گردد ،می توان برس ویژگری هرا زیرر
اشاره نیود کس مؤید مطلوب بودن آنها اس :
 1ه دهی و معنابخشی بس فعا ی ها برنامس درسی

 2امکان بررسی راه ها گوناگون برا رسیدن بس مقصرد
برا مجریان برنامس
 3امکان مقایسس نتایج حاصلس
 4امکان بازنگر فعا ی ها
 5تأمی محتوا آموزشی مطلوب و متناس با اهداف
 6تدوی فعا ی ها یاددهی -یادگیر مناس
 9امکان اتخاذ روشها مطلوب ارزشیابی
پرورش اخالقی درس  ،انسران را از تنگناهرا برزرگ
می رهاند و نیرویی اس کس بس انسران ،برس منظرور کنتررل
خود از وارد شدن در تباهیها و غزشها کیرک مریکنرد
پرورش ای فضیل ها آموختنی اس و کودکان برس وسریلس
آن از آسی ها ا تیاعی و روانی مصونی پیدا می کنند،
یکی از وظایف عیده اما فراموششده وا دی اس بردیهی
اس  ،وقتی کار در شرایطی ویژه و در زمان خرود انجرام
میگیرد ،آثار د خواه را بس دس مریدهرد دوران کرودکی
نیز بهتری زمان برا سازندگی اس کودک برا تربی ،
آمادگی کامل را دارد و هر تردبیر در تربیر او برس کرار
گرفتس شود ،در دلو ان او نقش مریبنردد و برسراحتری از
میان نیی رود اخرال و ویژگری هرا ناشایسر را کرس در
بزرگسا ی زو شخصی فرد شرده ،نیری تروان برس آسرانی
تغییر داد حال آنکس یک نهال کوچک را میتروان از حا ر
انحراف بس راستی درآورد بنابرای  ،دوران کودکی ،بهترری
دوره سررازندگی و تربیرر اخالقرری اسرر از سررالهررا
نخستی کودکی کس رشد ساختیان مغز کرودک سرری
اس  ،باید در تربی هیس انبس مراد و معنرو کودکران
هی کرد تا فرزندانی را با سرمایس ها اییرانی و سرجایا
اخالقی پرورش داد و آن هرا را بررا یرک زنردگی پراک و
شایستس آماده ساخ از طریق رفت بس سو برنامس درسی
اخالقی و معنو می توان تجارب بامعنی و باارزشری را برس
دانشآموزان داد کس حرالو ناشری از آن درونری شرده و
بس عنوان سرمایس اودان از آن بهره سر نترایج چنری
برنامس درسی هیانا معلیان ،فراگیران ،مردار و تغییررا
بااخال و بارو هیراه با امعس ا شراد و کارآمرد خواهرد
بود
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