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Abstract: The aim of this study is to 

identify the procedures and approches 

which have been leading the changes to 

moral education curriculum. To achieving 

this goal, documents and resolutions of the 

supreme Council of Education from the 

begining to the present, and the results of 

some research related to components of 

moral education curriculum (goal, content, 

and method) were analysed. Results of the 

study suggest that the approach to moral 

education curriculum in the public 
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independent curriculum approach to the 

Inter-curricula approach. 
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 مقدمه

 ویژهبههای آموزشي غربي جدید ایران در دوران قاجار با اقتباس از نظام نظام تربیت رسمي 

(. در راستای آشتي دادن بین سنت و 3337رینگر، ترجمةحقیت خواه، ) گرفتشکل  اروپایي

الگوهای مدرن، نظام آموزشي تالش زیادی را برای هماهنگي و سازگاری با عناصر فرهنگي و 

های از محورهای مهم فرهنگي جامعه ایراني که از ویژگي يکی اجتماعي کشور داشته است.

به اخالق است. افالطون ایرانیان را واجد  توجه رود،ممتاز ما به لحاظ تاریخي به شمار مي

پربار  ادبیات( 3359 ،نقیب زاده) داندمي داریخویشتناوصاف اخالقي مانند دادگری، دلیری و 

چون  گرایانياخالقهای اخالقي است. ها و نصیحتها، پندو غني فارسي سرشار از آموزه

(. دین اسالم توجهات 3331حسین زاده، ) اندسعدی این ویژگي ادبیات فارسي را به اوج رسانده

های خود را اتمام مکارم گرامي اسالم )ص( یکي از مأموریت پیامبر دارد. اخالق امرعظیمي به 

تعالیم اسالم )قران و حدیث( به اخالق اختصاص  از توجهيقابل  بخش .3اخالق بیان کرده است

در خصوص اخالق نیز به رشته تحریر درآمده است  درخوریروایي  آثار لذاداده شده است؛ 

زیاد است  چنانآنحجم چنین آثار و روایات . مانند: خصال شیخ صدوق، حلیه المتقین مجلسي

. دانندای اخالق در منابع اسالمي ميرویکرد روایي یا نقلي را یکي از رویکرده نظرانصاحبکه 

( در چنین فضای فرهنگي است که نظام تربیت رسمي و عمومي 3337احمدپور و همکاران،)

 داند.جدید خود را موظف به توجه به این جنبه از فرهنگ و تمدن ایراني مي

 وزارت ،9بخشي به این نظام توسط نهادهایي چون انجمن معارفدهي و نظمسامان طورکليبه    

توجه به این جنبه مهم فرهنگ این مرز بوم در اسناد اولیه مربوط  آثار گرفت.مي صورت 3معارف

                                                 
 (33حدیث  359ص  73. ب 5)بحار االنوار، ح اني بعثت التمم مکارم االخالق.  .3

به اهتمام میزرا محمود خان احتشام السلطنه و  قمری 3337البته انجمن معارف یک نهاد خود جوش و مردمي بود که در سال  .2

نهاد ای شد تا یک منحل گردید انگیزه بعدها که این انجمن (373: 3371صدیق،بود )شده  سیتأسگروهي از فرهنگ دوستان 

تشکیل  و معارفهجری قمری بنابر دعوت وزیر علوم  3333 معارف در سال شورای گذار تربیتي دولتي تشکیل شود.سیاست

 (3371) صدیق، شمسي و بر اساس قانون مصوب تشکیل گردید 3366در سال  فرهنگشورای عالي  (3333:93کهنداني،  .(شد

 م یافت.که بعد به شورای عالي آموزش و پرورش تغییر نا

 1117سال  عنوان داد. در رییتغ« معارف»وزارت علوم تشکیل شد. بعد از انقالب مشروطیت این وزارتخانه به قمری  1272در سال . 3

 1131سال نامیده شد. در « فرهنگ»جای معارف در فرهنگستان ایران، این وزراتخانه خورشیدی با تصویب کلمه فرهنگ به

 1131تقسیم شد. در سال « فرهنگ و هنر»و « آموزش و پرورش »خورشیدی با تصویب قانونی وزارت فرهنگ به دو وزارت

 (13: 1131)صافی، . جدا گردید« آموزش و پرورش»از وزرات« آموزش عالی علوم و»خورشیدی وزرات
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شود. یکي اسناد مهم که در راستای هدایت و تنظیم دیده مي تربیت رسمي و عمومي نظامبه

اساسي  قانون استشده  تدوین ایراننظام تربیت رسمي و عمومي جدید در  سازوکارهای

توسط شورای عالي معارف به تصویب رسیده است. در یکي از  3936در سال  که استمعارف 

از کارکردهایش تربیت  یکي کهشده است که مدرسه تشکیالتي است  بیان قانونبندهای این 

 (30/33/33، تاریخ برداشت، 3های مجلس)تارنمای مرکز پژوهش .است آموزاناخالقي دانش

حسیني روح االمیني، ) تربیتي گذارسیاست(... مصوبات دیگر این نهاد 13: 3333)کهنداني، 

تربیت بوده  گذارانسیاستهای برجسته دهد اخالق از دغدغه( در طول سالیان نشان مي3331

تربیتي از آغاز یکي از  گذارانسیاستتوان چنین استنباط کرد که در نگاه است. بر این اساس مي

 آموزاننظام تربیت رسمي و عمومي تربیت اخالقي دانش طورکلي به و های مدرسهمأموریت

 است. بوده

در امر تربیت اخالقي دانش آموزان تأثیر  هامؤلفهای از اجزاء و مجموعه مثابهبهمدرسه خود     

مجموعه  درواقع. برنامه درسي 9های مهم و اساسي مدرسه برنامه درسي استدارد. یکي از مؤلفه

شده است که با کسب این  دهيساماناز تجارب ارزشمندی است که توسط برنامه ریزان 

 طوربهتجارب دانش آموزان به اهداف نظام تربیت رسمي و عمومي دسترسي پیدا کنند. عمدتاً و 

درسي که مورد  هایکتاب قالبکالس در  و مدرسهسنتي نمود و جلوه عیني برنامه درسي در 

های درسي محملي برای درگیری دانش آموزان کتاب آید.شود، به نمایش در ميقع ميتدریس وا

 با مفاهیم و موضوعات ارزشي و اخالقي کسب تجارب یادگیری در ساحت اخالق است.

یک  مثابهبه عموميدر نظام تربیت رسمي و  اخالقي تربیتهر گونه تالش برای بهبود جریان     

، نیازمند شناخت چگونگي تحوالت حاکم بر آن ما کشورصر حاضر حیاتي در ع نیاز ضروری و

و عمیق فهم  خوبيبهپدیده  آن یک پدیده، گیریشکلاست. بدون شناخت سابقه و تاریخ 

( به 3356ترجمه کاردان ) تربیت نیز صادق است. میاالره هایپدیدهشود. این قاعده در مورد نمي

                                                                                                                     
 

3.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90163 

دهند. اما در اینجا . برخي تعاریف در مورد برنامه درسي، تمامي تجارب تربیتي مدرسه را ذیل مفهوم برنامه درسي قرار مي9

ها مانند طرح کرامت را نیز از شمول این گیرد. همچنین برخي فعالیتها و اقدامات امور تربیتي در این بحث قرار نميفعالیت

 .طلبديمرا  یاجداگانهوارد بحث دیده شده است. این مبحث خارج 
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 فرایندی را تنها از طریق بررسي تاریخ تحوالت آن اعتقاد دارد که هر 3نقل از اگوست کنت

از ابعاد تاریخي آن غفلت  هرگاههای تربیت ها و روششناخت. در جریان تبیین نظام توانمي

شکست روبرو خواهد شد. لذا با شناخت نشیب و فرازهای گذشته یک رویداد تربیتي  گردد با

براین اساس پرسشي که این مقاله . توان شناختمي ترتر و معقولوضع کنوني آن را بهتر، روشن

از  این است که تحوالت و روند تغییرات حاکم بر برنامه درسي تربیت اخالقي پردازدمي آنبه 

 آغاز تشکیل نظام تربیت رسمي و عمومي در ایران چگونه است؟

برای شناخت تواند منبع مناسبي اسنادی است که مي ازجملهمصوبات شورای عالي معارف      

و فهم چگونگي تحوالت در نظام تربیت رسمي و عمومي کشور باشد. لذا در راستای شناخت 

سابقه برنامه درسي تربیت اخالقي در نظام تربیت رسمي و عمومي ایران از این اسناد بهره گرفته 

فهوم تعبیر و تعریف کامل و دقیقي )به معنای امروزی آن( از م اگرچهکلي، طوربه 9شود.مي

اما برخي عناصر و  ؛خوردبرنامه درسي تربیت اخالقي در اسناد اولیه شورا به چشم نمي

 صورتبهصریح و مستقیم و برخي نیز  صورتبه اخالقيدرسي تربیت  هایبرنامههای مؤلفه

 در اخالقيشود و مصوباتي ناظر بر وجود برنامه تربیت ضمني و غیرمستقیم در اسناد دیده مي

توان به هدف، محتوا، روش، مواد ها مياین مؤلفه ازجملهشود. وب کم و بیش دیده مياسناد مص

 آموزان اشاره کرد.دانش 3و موضوعات درسي و ارزشیابي تحصیلي

روش تحلیل این اسناد به این صورت است که ابتدا مقوالت ناظر به عناصر برنامه درسي     

مقوالت تحلیل در  عنوانبهو روش ارزشیابي مانند هدف، ماده درسي، محتوا، روش تدریس 

 و انتخابو مصوبات ناظر به هریک از این مفاهیم  هانامهآییناسناد رصد شده و مواد و جمالت 

اند. در شناسایي موارد مرتبط با مقوالت تحلیل در دو شکل ذیل مقوله مورد نظر قرار گرفته

ذیل هریک از  های حاصلداده سپس است. ومورد توجه واقع شده  غیرمستقیمارتباط مستقیم و 

و تحلیل گردیده است. عنصر زمان از طریق تنظیم و ایجاد ترتیب  بندیجمعهای تحلیل مقوله

 موارد شناسایي شده ذیل هر مقوله وارد جریان تحلیل شده است. در زماني

                                                 
3.Comte, Auguste.1798-1857 

های درسهي دوره سیر تحول برنامهه»توضیح این نکته الزم است که اسناد مورد بررسي محدود به دوره دبستان بوده و از منبع  .9

 شده است. استفاده« ابتدایي و راهنمایي تحصیلي در ایران

شده اسهت. ایهن مصهوبات تحصیلي طبق سنت رایج شورا طي مصوبات مستقلي اعالم و ابالغ مي. مؤلفه اخیر یعني ارزشیابي 3

 است. شدهيتمامي مواد درسي را شامل م
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 هدف برنامه درسي تربیت اخالقي

یعني  ؛شودآن چیزی است که بعد از تحقق فرایند تربیت جستجو مي درواقعهدف یک برنامه  

( 3355، ترجمه دهقان کلین) «چه دست یابند؟ به بایددانش آموزان » به این پرسش پاسخ در

شود یعني وقتي وسایل و تمهیدات تربیتي اندیشیده شده عملي و اجرا شد هدف تولید مي

متر های نهایي مطلوب در دف ناظر به وضعیتبایست هدف محقق گردد. به سخن دیگر همي

ها است. اهداف در سطوح مختلف مانند غایي، و خاص و آرماني و عیني و مانند این انیب

های درسي مستقیمًا بیشتر با ( برنامه3331)ارنشتاین، هانکینز، ترجمه احقر . شودمي بندیصورت

که به حوزه  اندشدهبیانتاً به صورتي تر سروکار دارند. اهداف کلي عمداهداف کلي و پایین

اهداف کالن نظام یا اهداف  صورتبهشود و برنامه درسي مرتبط نمي موضوعات ازمشخصي 

 چنانآنجستجوی هدف در میان متون مصوب و اسناد شورای عالي . شوددوره تحصیلي بیان مي

گردد. از ص هدف متمایز ميپیچیده نیست زیرا این عنصر از عناصر برنامه همیشه با عنوان مشخ

مجموعه مصوبات شورای عالي هفت مصوبه در خصوص تعیین اهداف در دوره ابتدایي و 

 از: اندعبارت که ؛شودراهنمایي دیده مي

ماده است. در  93هجری شمسي دارای  3936 ماه آبانقانون اساسي معارف مصوب نهم  -3

مدرسه عبارت است تأسیساتي که برای تربیت مکتب و »ماده اول این قانون چنین آمده است: 

، تاریخ 3های مجلستارنمای مرکز پژوهش) «گردداخالقي و علمي و بدني ابناء نوع دائر مي

های عمر این هدف مشخص است که در آغازین سال در( 3333)کهنداني،  (30/33/33برداشت، 

رسمي و عمومي  تدید تربیج نظامبهسیاست گذران مشغول ساماندهي  که زمانياین نظام و 

 ای است برای تربیت اخالقي.بودند در ذهن این سیاست گذارن چنین بود که مدرسه موسسه

حسیني روح ) 3369شورای عالي معارف هفتم جوزای  95هدف دوره ابتدایي مصوبه جلسه  -9

برخي این مصوبه اشاره مستقیمي به هدف تربیت اخالقي نشده است. اما  در( 3331االمیني، 

گیرند مانند های اخالقي قرار مياند که در حوزه ارزشمفاهیم در زمره اهداف ذکر شده

مندی به وظایف انساني. این اصطالحات و مفاهیم اخالقي ، عالقهدوستيخانواده دوستينوع

هدف  مثابهبههای اخالقي ضمني برآموزه صورتبهگذاران آن دوره حاکي از آن است که سیاست

 اند.کردهتوجه 

                                                 
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90163 
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شمسي در بند چهارم  3330شورای عالي معارف  373اهداف دوره ابتدایي مصوبه جلسه  -3

اطفال با اخالق نیک و صفات پسندیده  آنکه» اخالق چنین آمده است: محوریت بااین مصوبه 

میهن و شاهنشاه باشند. بر آموزگار فرض است که در تعلیمات اخالقي  دوستدارآراسته شوند و 

همان )«تنها به پند و نصیحت اکتفا نکند بلکه رفتار خود را سرمشق اخالقي کودکان قرار دهد

 (3331منبع، 

شمسي در این مصوبه دو  3333شورای عالي فرهنگ سال  196اهداف دوره ابتدایي مصوبه  -1

ای به است که در هدف نخست آن چنین اشاره شدهگرفتهابتدایي در نظر  هدف کالن برای دوره

... پرورش کودک است به نحوی که دارای بنیه سالم، اخالق پسندیده، » اخالق شده است:

 (3331منبع،  همان« نیک، قضاوت صحیح و نظم و ترتیب در فکر و بیان باشد. عادات

در سال پنجم و ششم مقدمات مطالب »است که در توضیحات این اهداف این نکته بیان شده 

گذار این بوده است که تعلیمات اخالقي به ظاهر مراد سیاست« شودعلمي و اخالقي تعلیم مي

ها )مصوبه های پنجم و ششم موکول شود. اما وقتي جدول مواد درسي مصوب همین سالبه پایه

گردد که درس اخالق حظه ميشود مال( بررسي مي3333شورای عالي فرهنگ سال  196جلسه 

 بیني شده است.ها از اول تا ششم پیشدر تمامي پایه

 .(3331همان منبع، ) 3313شورای عالي فرهنگ سال  3619اهداف دوره ابتدایي مصوبه  -7

تربیت دیني و هدایت ملکات اخالقي کودک و بیدار » استدر بند ب این مصوبه چنین آمده 

مراعات عادات پسندیده از قبیل ادب،  کهاینز راه توجه دادن به کردن حس مسئولیت اجتماعي ا

ها برای دقت، همکاری با دیگران، پاکیزگي و اطاعت از والدین و احترام به هم نوع و نظایر آن

 یافتهاختصاصدر این مصوبه از دو هدف کالن یک مورد به اخالق « زندگي بهتر ضرورت دارد

گذار به تربیت اخالقي در مراحل اولیه تحصیالت اهمیت دهد که سیاستاست این نشان مي

دهد که: نخست که تربیت دیني و اخالقي نشان مي شدهنقلداده است ضمناً عبارت بسیاری مي

استفاده شده « بیدارکردن حس مسئولیت»و « هدایت»از مفهوم  کهاین دوم است. شدهدیدهتوأم 

 کهاین سوم اند.ء و تلقین مفاهیم اخالقي دور شدهدهد از دیدگاه سنتي القااست که نشان مي

گذار در نظر داشته است است. سیاست شدهاشارهدر تربیت ارزشي  گرایي پیامددیدگاه  نوعيبه

 ها در بهبود زندگي بهره گرفته شود.های اخالقي از ضرورت وجود آنارزش« توجیه»که برای 

جود یک نگاه متفاوت نسبت به تربیت اخالقي دارد. در باال، داللت بر و مورداشارههمه این سه 
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های درسي عملیاتي شده است خود مسأله های کالن در برنامهتا چه حد این سیاست کهایناما 

 دیگری است که باید مورد واکني قرار گیرد.

کلیات نظام آموزش و پرورش »که در طرح  در مجموعه اهداف کلي تعلیم تربیت اسالمي -0

آمده است بخشي با عنوان اهداف اخالقي وجود دارد که محتوا و « 3سالمي ایرانجمهوری ا

 اجزای آن به این شرح است:

 منظور خداشناسي؛ایجاد زمینه الزم برای خود شناسي به -

 در جهت اعتالی فرد و جامعه؛ شناخت و پرورش و هدایت استعدادهای افراد -

تقوای  اخالقي بر اساس ایمان به خدا وتزکیه و تهذیب نفوس و رشد فضایل و مکارم  -

 اسالمي؛

و آداب اسالمي؛ پرورش  پرورش روحیه تعبد آگاهانه، یاد خدا و التزام عملي به احکام -

 شخصیت و نفي اتکا به دیگران؛ روحیه اعتماد به نفس و استقالل

 تقویت احساس کرامت اخالقي و برانگیختن عزت نفس؛ -

 تعدیل عواطف؛ -

 انضباط و پرورش روحیه نظم -

های شده است و در بخش دیگری از این سند اهداف دوره مطرح کلي صورتبهاین اهداف     

 بیان ازاساس، ارکان، ارشاد، متوسطه فراگیر( نیز بیان شده است. در این بخش )تعریف شده 

است در این فهرست اشاراتي  ذکرشدهصورت نگرفته و فهرستي از اهداف  بندیطبقهاهداف، 

در اهداف مرحله اساس به این موارد  ازجملهبه اهداف اخالقي یا مضامین اخالقي شده است. 

 اشاره شده است:

 های جمعيایجاد روحیه همکاری با دیگران و مشارکت در فعالیت -

 پذیریایجاد روحیه احترام به قانون و مقررات و نظم و مسئولیت -

 ویژه والدین معلمان، دوستان و همگنانبه احترام به دیگران ایجاد روحیه احساس -

                                                 
صویب ت 3305که توسط شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش در سال ي . این طرح مصوب شورای عالي انقالب فرهنگ3

و منتشر شده است. در واقع این طرح اولین گام جمهوری اسالمي ایران برای اصهالح بنیهادی نظهام آمهوزش و پهرورش اسهت. 

تواند منبهع خهوبي بهرای شهناخت درک و فههم جز بخش نظام متوسطه آن اعمال نگردید اما جزییات آن ميهرچند این طرح به

 زمان باشد. و پرورش در آن سیاست گذران از مسائل آموزش
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 و در اهداف دوره ارکان به این موارد توجه شده است: -

 تقویت فضایل اخالقي -

 های گروهي، رعایت احترام به حقوق دیگرانتقویت روحیه تعاون و همکاری در فعالیت -

 تقویت حس اعتماد و اتکا به نفس و استقالل شخصیت -

متوسطه اول( نیز به چند هدف با مضامین اخالقي عنایت ) عه اهداف دوره ارشادو در مجمو

 شده است:

 آموزدانش توسط اخالقي ضوابط رعایتفراهم ساختن زمینه عملي برای انجام فرایض عبادی و 

 هاعملي به آن التزام و

 پذیریمسئولیتتقویت روحیه تعاون و 

 3353شورای عالي آموزش و پرورش  15جلسه  اهداف دوره ابتدایي و راهنمایي مصوب -5

در این مصوبه اهداف به تفکیک ابتدایي و راهنمایي هشت مؤلفه )اعتقادی، اخالقي، علمي و 

آموزشي، فرهنگي هنری، اجتماعي، زیستي، سیاسي و اقتصادی( بخش شده است که برای 

اف اخالقي بیست و یک هریک از این مؤلفه اهداف فردی تعریف شده است مثالً در مؤلفه اهد

 هدف خرد فهرست شده است مانند:

 گو و امین است؛راست -

 مؤدب و مهربان است؛ -

 شجاع و صبور است؛ -

 و ... -

عالي آموزش و  شورای راهنمایيدر مصوبه مربوط به اهداف تربیت در دوره  چنینهم    

حد زیادی با اند که تا ست و سه هدف جزیي فهرست شدها پرورش ذیل مؤلفه اهداف اخالقي

 اهداف دوره ابتدایي همپوشاني دارد.

مصوبه و سند در طول هشتاد سال گذشته تربیت  5در مجموع و با بررسي اجمالي این     

به صورت یک بخش مستقل در نظر  3353 و 3305و  3313و  3330های اخالقي در دوره

اخالقي یا رشد و تعالي ساحت ها تربیت دهد که در این دورهگرفته شده است. این امر نشان مي

 صورتبهامر اساسي و مهم بوده است چنانکه شایستگي بیان  گذارسیاستاخالقي متربیان برای 

 یک هدف مستقل را داشته است.
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دهد که اهداف تربیت اخالقي از دهه چهلم بررسي و تحلیل اهداف ذکر شده نشان مي     

-. این نشان مياندشدهترکیبدیني یافته و گاه با هم در دوره بعد از انقالب رنگ  ویژهبهشمسي 

هد که تربیت دیني در این دوره اعم از تربیت اخالقي بوده وزیر مجموعه آن قرار گرفته است. د

 رفتارگرایياهداف تربیت اخالقي در دوره اخیر به زبان  نگارش وتدوین  رویکرد چنینهم 

ربیت اخالقي به سبک اهداف رفتاری تمام عیار نیست که اهداف ت این منظورنزدیک شده است. 

دهد که جمالت ناظر به هدف به است. اما تأملي در فهرست اهداف اخیر نشان مي شدهنوشته

های رویکرد از این ویژگي که است رفته بودنسمت عینیت و جزیي شدن و مشخص 

 رفتارگرایي در هدف نویسي است.

 درسي تربیت اخالقي ماده

مانند  ؛های مدرسه شامل تعدادی عناصر و اجزای مستقل و هماهنگ استبرنامه به طور سنتي 

 3ها ماده درسي یا موضوع درسيهاست که به آنزبان مادری، ریاضي، تربیت بدني و مانند این

 موادهای تدریس، روش محتوا مستقل و مجزا دارای اهداف، طوربه یکگویند که هر مي

( بر این اساس تجارب یادگیری دانش آموزان 9،9666)قورچیان و کتاب درسي هستند. آموزشي

ای با اجزا و عناصر خاص با عنوان درسي در جدول زماني دروس های تعریف شدهدر بسته

شود. با توجه به این معنا از ماده درسي نظام تربیت رسمي و عمومي برای دانش آموزان ظاهر مي

برای  چهارچوبيتجارب ناظر به اهداف را با چه رشد اخالقي و تحقق اهداف اخالقي خود، 

مشخص و متمایز تعریف شده  چهارچوبکند؟ آیا این تجارب در یک دانش آموزان فراهم مي

برخي از  در های مختلف و مواد دیگر است.و منتشر در بخش چهارچوببدون  کهایناست یا 

که اهداف تربیت  ایگونهبهت اس شدهگرفتهای برای اخالق در نظر کشورها ماده درسي ویژه

شود. تجارب کشورهایي مانند ژاپن و کره اخالقي در یک ماده درسي سامان داده شده و ارائه مي

اساساً کشورهایي که ( 3333حسني و همکاران، . )جنوبي و چین نشان از چنین رویکردی دارد

شي به تربیت اخالقي متمرکز هستند بیشتر در تربیت ارز دارریشهدارای سنت و فرهنگ با اقتدار 

هستند مانند کشورهای  اییافتهسازمانو  دارریشهشوند. در حالي که کشورهای دارای مذهب مي

                                                 
3. Subject matter 

2. Ghourchian 
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. شوندو مذهبي خاص متمرکز مي دیني تربیتاسالمي و برخي کشورهای اروپای غربي بر روی 

نظام تربیت رسمي و  که آیا این روال در دید ( باید9،9667و همکاران به نقل از پوکا 3)چا

عمومي ایران نیز سابقه داشته است. جستجوی پاسخ این پرسش که آیا در طول حیات شورای 

ماده درسي خاصي برای تربیت اخالقي در نظر گرفته شده است محور  آموزش و پرورش عالي

 پردازیم.این بخش از مقاله است. لذا در ادامه بحث به بررسي اسناد از این منظر مي

شمسي با  3369شورای عالي معارف سال  33و  36، 93، 93، 95در مصوبات جلسات       

جدول مواد درسي چهار پایه دبستان تعریف شده است. طبق « دستور تحصیالت ابتدایي»عنوان 

در برنامه  که ؛این جدول در هر چهار پایه دبستان درس مستقلي به نام اخالق وجود دارد

 محتوایي برای ارائه در کالس درس برای معلم تعریف و تصویب شده است. همآنتفصیلي 

شمسي برای  3363شورای عالي معارف سال  1چنین به همین شکل در مصوبه شماره هم     

است. در این جدول  شدهتصویبابتدایي جدول مواد درسي و برنامه تفصیلي  دورهشش سال 

کنار دو ماده درسي قرآن و شرعیات، ماده درسي به نام دبستان در  دورهنیز برای هر شش پایه 

 مصوبه نیز برنامه تفصیلي مطابق مصوبه قبل تعریف شده است. این در. شوداخالق دیده مي

اصالح پروگرام مدارس »با عنوان  3360شورای عالي معارف سال  30در مصوبه جلسه     

غییر به این صورت است که درس اخالق خورد. تتغییری در رویکرد قبلي به چشم مي« ابتدایي

های پنجم کالس های اول، دوم، سوم و چهارم جزو قرائت فارسي محسوب شده ولي دردر پایه

شورای عالي معارف  373عنوان درس مستقلي در نظر گرفته شده است مصوبه جلسه و ششم به

 3360مان سیاق سال به ه« های درسي تحصیالت ابتدایيجدول برنامه»با عنوان:  3330سال 

شود و برای سایر پایه درس مستقلي در پایه پنجم و ششم دبستان مالحظه مي عنوانبهاخالق 

 متون ضمیمه درس قرائت فارسي در نظر گرفته شده است. عنوانبه

با عنوان جدول تحصیالت ابتدایي  3333شورای عالي فرهنگ سال  196در مصوبه جلسه     

شود به این صورت که درس اخالق در فهرست مواد درسي هر دیده مي برگشتي به رویه سابق

 شش پایه دوره دبستان لحاظ شده است.

                                                 
3. Cha 

9. Poukka, p. 
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شورای عالي فرهنگ به  066ای در جلسه مصوبه 3397حدود شش سال بعد یعني سال      

است در این « برنامه تعلیمات دیني در چهار سال ابتدایي»تصویب رسیده است که عنوانش 

وجود دارد که مضامین اخالقي برای هر پایه بیان شده  «اخالق»تفصیلي بخشي با عنوان برنامه 

شود که در آن نیز مشاهده مي 3395شورای عالي در سال  079است. همین رویه در مصوبه 

برنامه تفصیلي تعلیمات دیني دوره ابتدایي بازنگری و تصویب شده است در این بازنگری دوباره 

 یک بخش متمایز دیده شده است. عنوانبهخالقي های اهمان بحث

شورای  033های اول تا چهارم دبستان که در جلسه جدول تقسیم ساعات درسي در پایه     

که درس  کندميتصویب شده است نیز وجود این رویکرد را تأیید  3393عالي فرهنگ سال 

پیوسته است. عنوان درس اخالق استقالل خود را از دست داده و به مجموعه مباحث دیني 

ادامه داشته است. اما در این سال  3331است. این روند تا سال « تعلیمات دیني و اخالقي»جدید 

جدول ساعات دروس هفتگي »با عنوان  3331شورای عالي فرهنگ سال  339مصوبه جلسه 

با درس دهد که اخالق خورد. این جدول نشان ميتغییری به چشم مي« های پنجم و ششمکالس

های اول تا چهارم در پایه 3360فارسي ترکیب شده است. یعني همان رویکردی که در سال 

تری در دست نیست. عنوان دوره ابتدایي وجود داشت مجددًا احیاء شده است اما شواهد کامل

 .3ماده درسي است دو اینناظر به ترکیب  «زبان فارسي و اخالق»درسي با نام 

و  3613شورای عالي فرهنگ مواد برنامه طرح تعلیمات ابتدایي را در جلسهه  3313در سال      

برنامه تفصیلي چهارسال اول ابتهدایي تصهویب کهرده اسهت. از محتهوای ایهن دو  3319در سال 

یک موضوع درسي از زیهر چتهر درس فارسهي بیهرون آورده  عنوانبهآید که اخالق مصوبه برمي

« تعلیمات دیني و تربیت اخالقي»علیمات دیني الحاق شده است و با عنوان شده است و مجدداً ت

های اول تا چههارم دبسهتان در جدول دروس قرار گرفته است. برنامه تفصیلي این درس در پایه

در خود جای داده است. برخهي شهواهد « تلقین اخالقیات و دستورهای دیني»بخشي را با عنوان 

ههای ( بر اساس تحلیهل محتهوای کتاب3379فرد ) رامین نماید.د ميپژوهشي این جدایي را تأیی

(، به این نتیجه رسیده 3379یعني سال ) پژوهشتا زمان انجام  3363فارسي دوره ابتدایي از سال 

                                                 
اند یا در ارائه محتوا هم به صورت یک واحد درسي تلفیق . البته مشخص نیست که آیا فقط در جدول در کنار هم قرار گرفته3

 .گنجدياست که در حوصله این مقال نم ترییقیافته ارائه شده است؟ یا پرسش نیازمند بررسي عم
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اند. در ههای دینهي و اخالقهي تهدوین شهدهالقهای ارزش عمهدهها بها ههدف است که این کتاب

اما  ؛شوندهای اخالقي به مقیاس بسیار وسیع دیده ميارزش 3317های اولیه فارسي تا سال کتاب

های سیاسي و اقتصادی جایگهاه بیشهتری در متهون بعد ارزش 3317در مرحله دوم یعني از سال 

 کند.نزول مي شدتبههای اخالقي کند و جایگاه ارزشفارسي پیدا مي

های اجتماعي د امتحاني پایهبا عنوان جدول موا 3373شورای عالي سال  333مصوبه جلسه      

 مصوبه درابتدایي عنوان اخالق به درس قرآن و تعلیمات دیني الحاق شده است.  سالهپنجدوره 

جدول مواد درسي در هر پایه تحصیلي و نوع امتحان »با عنوان  3303شورای عالي در سال  133

ست و عنوان اخالق به مجموعه عناوین مواد درسي هیچ خبری نی در اخالقاز عنوان « هر درس

 طورکلي از عناوین مواد درسي حذف شده است.

جدول مواد »با عنوان  1/33/73شورای عالي آموزش و پرورش مورخ  363مصوبه جلسه      

با عنوان  91/3/73شورا مورخ  333چنین مصوبه جلسه درسي امتحانات دوره راهنمایي و هم

دهد که موضوع اخالق در دوره نشان مي« تحصیليجدول مواد درسي دوره سه ساله راهنمایي »

راهنمایي به درس تعلیمات اجتماعي الحاق شده است. یعني در دوره تحصیلي راهنمایي از زیر 

 چتر درس تعلیمات دیني خارج شده است و به درس اجتماعي پیوسته است.

مورخ  133جلسه  مصوبات بعدی شورا که بعد از انقالب اسالمي بوده است مانند مصوبه      

که جدول مواد درسي و  33/0/03مورخ  139و جلسه  33/3/05و مورخ  105و  33/0/00

ساعات تدریس و نوع امتحان دوره راهنمایي را تعریف کرده است کلمه اخالق در کنار هیچ 

درسي وجود ندارد یعني نه در کنار قرآن و تعلیمات دیني است و نه در کنار علوم اجتماعي و نه 

 ارسي.ف

دهد که وجود ماده درسي تغییرات و تحوالت پر فراز و نشیب ماده درسي اخالق نشان مي      

گذاران نظام آموزشي بوده است و های اولیه مورد اقبال سیاستمستقل در تربیت اخالقي در سال

هار در چ 3333تا  3360های ها این رویکرد حاکمیت داشته است )با این توضیح که در سالسال

درسي قرائت فارسي قرار گرفته  ماده درسيتعریف شده برای این ماده  محتوای ابتدایيپایه اول 

برای ماده  محتوایي گیرندگانتصمیمادامه داشته است. یعني  3397است(. این روند تا سال 

است یا تصمیم  شدهميبا عنوان مشخص و مستقل ارائه  یا و کردندميدرسي اخالق تعریف 

است که محتوای در ماده درسي مانند قرائت فارسي ارائه شود. اما از این تاریخ  شدهميگرفته 
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یک ماده درسي مستقل کنار گذاشته شده است و این  عنوانبهبه بعد برنامه درسي تربیت اخالقي 

مصوبات دیده یعني ماده درسي متمایزی به نام اخالق در  درس به درس دیني الحاق شده است.

از سال  اما گرفته شده است. نظر دراخالقي  مضامیندر محتوای درس دیني برخي  و شود؛نمي

گذاران نسبت به این درس تغییر کرده و این ماده درسي به درس فارسي رویکرد سیاست 3331

ن محتوای آن( با دروس دیگر از ای ویژهبه) اخالق درسي ماده تلفیقالحاق شده است رویکرد 

آید. اما این ماده درسي بین تاریخ به بعد رویکردی پذیرفته شده در نظام آموزشي به نظر مي

و  3313به دست گشته است. در سال  است اجتماعيهای فارسي و دیني و حتي تعلیمات درس

ماده درسي اخالق به درس دیني الحاق شده است و این روند تا اوایل انقالب یعني سال  3319

مه داشته است. اما مصوبات اواخر دهه شصت در مورد دروس دوره ابتدایي و دوره ادا 3309

 یکهیچدهد که حتي عنوان اخالق از عناوین مواد درسي حذف شده است و راهنمایي نشان مي

از عناوین قبلي که با اخالق خویشاوندی داشته است مانند دیني، فارسي، تعلیمات اجتماعي در 

 اخالقيق را با خود به همراه ندارد البته این بدان معنا نیست که محتوای عنوان خود کلمه اخال

مواد درسي مختلف حذف شده است و محتوای این مواد  از( شدهتعریفاخالقي  مضامین)

موضوع در شواهد پژوهشي قبل  این بوده است. تفاوتبياخالقي  هایارزشدرسي نسبت به 

های درسي دوره ابتدایي به این نتیجه لیل محتوای کتاب( در تح3353است. محمودی ) شدهدیده

های فارسي رسیده است که مفاهیم اخالقي، اجتماعي، و فرهنگي بیشترین فراواني را در کتاب

( نیز به نتایج مشابهي رسیده است. درس دیني نیز خود اساساً درس 3353دارد. اسماعیلي )

های همچنین در پژوهش. خوردر به چشم ميهای اخالقي در آن بسیابوده ارزش مدارارزش

 بسیاری در یهاارزش که در مجموع است شدهداده( نشان 3337جمالي زاده ) ( و3309)اقبال 

 ارزش علم، حق و عدالت، مبارزه با ستمگری،: های درسي دوره ابتدایي وجود دارد مانندکتاب

 شوند.های اخالقي شمرده ميمهرباني، احترام و فروتني که ارزش

های دیني دوره راهنمایي ( در بررسي و تحلیل محتوای کتاب3335حکیم زاده و موسوی )     

با اخالقي به میزان ده درصد در مقایسه  هایارزش هاکتاباند که در این به این نتیجه رسیده

های های عبادی و ارزشهای اقتصادی، ارزشهای اعتقادی، ارزشدیگر مانند ارزش هایارزش

راهنمای برنامه تربیت اسالمي دوره ابتدایي مصوب  بررسي .اندقرارگرفتهاجتماعي مورد توجه 

یک هدف شناختي، یک هدف مهارتي، ) دهد که یک هدفنشان مي 95/1/37مورخ  537جلسه 
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عه اهداف این برنامه به تربیت اخالقي اختصاص داده شده است. از مجمو( یک هدف گرایشي

گویي، احترام به والدین، در جدول وسعت و توالي مفاهیم نیز برخي مفاهیم اخالقي راست

های مواد درسي از عنوان اخالق حذفبه هر حال  اما استفاده درست از طبیعت و... آمده است.

آثاری  حتي بدبینانه را از این جریان تشدید نماید. و منفي ها و تفسیرهایتواند زمینه برداشتمي

دیني داشته  ازجملهانضمامي و تلفیقي با کتاب درسي دیگر  صورتبهبر روند تربیت اخالقي 

تواند این مشکل را ایجاد باشد از سوی دیگر، محدود شدن تربیت اخالقي به تربیت دیني مي

تبیین و تشریح  فشار دردین مبین اسالم است  ویژهبههای دین کند که اخالق که از بنیان

اعتقادات و احکام و مناسک قرار گیرد. شعباني در مطالعه خود به این  چون دیگریهای بخش

نتیجه رسیده است که در کشورهای اسالمي به دلیل وجود ماده درسي تعلیمات دیني عمدتاً 

( در پژوهش خود 3333) شفیعينژاد ( 3331شعباني،. )اخالق کمتر مورد توجه واقع شد است

های دین و زندگي دوره متوسطه بیشتر به مباني و اصول دین نشان داد که در محتوای کتاب

 توجه شده است.

 محتوای برنامه درسي تربیت اخالقي

در هر برنامه درسي کم و بیش ضرورت دارد که مشخص شود که چه چیزی را باید به دانش 

یکي از عناصر برنامه همان محتوا است. به عبارت دیگر محتوا « چه چیز»آموزان یاد داد. این 

هایي است که انتخاب شده و های دانشي، مهارتي، فرایندها و نگرشدرسي است که دارای مؤلفه

نظر از  صرف .شوداز طریق تجربیات یادگیری به دانش آموزان ارائه مي و شودميسازماندهي 

 هرمتخصصان در خصوص بود و نبود محتوا در برنامه درسي و میزان اهمیت آن،  نظراختالف

گیرند. محتوای شوند و یاد ميدرسي واجد محتوایي است که دانش آموزان با آن درگیر مي ماده

، 9و اُسگاتورپ 3سانگر) تربیت اخالقي یعني آن چیزی که اخالقًا خوب، درست و فضیلت است

گذاران شورای عالي مهم سیاست هایدغدغهدهد که محتوای دروس از شواهد نشان مي .(9667

کنون بوده است. در زمینه اخالق هم مصوبات نخستین شورا در  تا از آغاز آموزش و پرورش

                                                 
3. M. sanger 

9. R. Osguthorpe 
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دهد که محتوای اخالقي یا به عبارت مورد استفاده در های آغازین فعالیتش نشان ميسال

 های مورد عنایت بوده است.از محور« برنامه تفصیلي»مصوبات شورا 

دستور »با عنوان  3369شورای عالي در سال  33و  36، 93، 93، 95در مصوبه جلسات      

موضوعات و مفاهیمي را فهرست « اخالق»در تمامي پایه ذیل عنوان «تحصیالت دوره ابتدایي

ار همین به تکر 3333سال  36و جلسه  1جلسه  3363کرده است. مصوبات بعدی شورا در سال 

برخي  مضامین بسنده کرده است و تنها برای سال پنجم و ششم برنامه تفصیلي تنظیم کرده است

 به شرح زیر است: از محتواهای انتخاب شده در این برنامه

گویي/ وظیفه نسبت به پدر و مادر و اعضای خانواده/ مضرات پایه اول: مذمت از دروغ      

 ی مدرسه /محسنات راستي و درستي/ تنفر از تنبلي و بیکاری...ادبي / تکلیف نسبت به اولیابي

رویي و خوش خلقي/ مردم جویي/ عفو و اغماض/ خوشگویي و عیبپایه دوم: تنفر از عیب

 آزاری

پایه سوم: جوانمردی/ حسن خلق/ شجاعت/ تواضع/ تکبر/ کذب / قناعت/ اسراف /عدل/ ظلم/ 

 عفو/ امانت/ حب وطن ...

تعاون و اخوت/ عفت/ پرهیزگاری/ حسد و بخل/ کتمان سرّ و حفظ آبرو/ وفای به پایه چهارم: 

 عهد/ خودپسندی / خست / انفاق/ نفاق/ احسان/ اتهام و ...

پایه پنجم: وظایف نسبت به باری تعالي/ وظایف نسبت به خود/ وظایف نسبت به وطن/ 

لیف نسبت به رفتار در پرهیزگاری/ شرافت/ نجابت/ سخاوت/ امانت/ آداب معاشرت / تکا

 مدرسه و ...

پایه ششم: تکالیف اجتماعي/ فداکاری در راه دین/ اطاعت از قوانین/ رعایت آزادی دیگران/ 

 انصاف/ وفای به عهد/ ثبات رأی/ کاهلي/ اهمال/ وفای به عهد و ...

تعریف شده است که  گونهاین اخالق درسهای اول تا چهارم محتوای های بعد در پایهدر سال

متون و حکایت در درس فارسي ارائه گردد. مثالً در برنامه  صورتبههمین مضامین اخالقي 

برای پایه دوم درس قرائت فارسي بخش مضامین اخالقي چنین بیان  3330تفصیلي مصوب سال 

 شده است:

ر از و قطعات راجع به تنف حکایت قرائت قطعات منظوم اخالقي مناسب با فهم طفل،»

 ...«و  خلقيخوشرویي و گویي/ تصرف مال غیر/ فوائد عفو و اغماض/ محسنات خوشعیب
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متون نظم و نثر به درس فارسي الحاق شده است.  صورتبهشود همان مضامین مالحظه مي

شود مثالً در برنامه تحصیالت های بعد در درس قرائت فارسي مشاهده ميهمین شیوه در سال

عالوه بر تصویب محتوای درس اخالق در ذیل درس فارسي نیز به  3333ل ابتدایي مصوب سا

های اول تا شده است و مضامین درس اخالق در پایه تأکیدخواندن قطعات نثر و نظم اخالقي 

 ششم در این مصوبه با اندکي تغییرات به این شرح بیان شده است.

 ب / اطاعتشناسي/ اد، نظم/ وقتپاکیزگي پایه اول: عادات پسندیده،

 پایه دوم: وظیفه نسبت به پدر و مادر/ وظیفه نسبت به اولیاء مدرسه / راست گویي و ...

/ وظایف نسبت به خانه درپایه سوم: قرائت قطعات نظم و نثر در حوزه فهم اطفال مانند وظایف 

 و ... شناسينمکوالدین/ اطالعت/ احترام / 

دخانیات/ احتراز از قمار/ فواید بازی و ورزش/  پایه چهارم: قناعت/ اسراف/ زیان مسکرات و

 لزوم کار کردن/ کارهای دستي

 چنینهمشده و  روزتربهرسد فهرست مضامین درس اخالق در این دوره کمي به نظر مي

و  تربینانهواقعها در انتخاب محتوا و سر فصل گذارانسیاستشده است. نگاه  مختصرتر

 تر شده است.متعادل

در برنامه تعلیمات  3397شورای عالي سال  066ای مشابه با اندکي تغییرات در مصوبه محتو     

است. در این دوره برنامه اخالق به درس تعلیمات دیني  شدهدیدهدیني چهار سال اول ابتدایي 

پیوسته است، مضامین اخالقي در ذیل این درس آورده شده است مضامین مورد نظر تقریباً شبیه 

جایي برخي مفاهیم و ورود بوده است. جابه موردتوجهقبل  سال درحتوایي است که مضامین و م

برخي مضامین جدید در برنامه تغییر اساسي در محتوا را به وجود نیاورده است. مگر این که 

شورای عالي فرهنگ در  066 مصوبه در کمي محتوای اخالقي رنگ دیني به خود گرفته است.

با عنوان برنامه تعلیمات دیني در چهار سال اول ابتدایي چنین آمده است که:  3397تاریخ 

مصوبه جلسه  3در تبصره «. تدریس شود هاقسمتاز سایر  جدا نباید برنامه اینقسمت اخالقي »

چنین نقل « ه ابتدایيبرنامه تعلیمات دیني در دور»با عنوان  3395شورای عالي فرهنگ سال  079

این « اخالقي باید از روی مباني دیني و احادیث صحیح نوشته شود... مسائل»... شده است 

یک  عنوانبهدهد که نگاه دیني به اخالق در این دوره بارز شده است و اخالق تبصره نشان مي

ه و به حوزه مشخص در تجارب تربیتي استقالل خود را حتي به لحاظ محتوای از دست داد
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ق گردیده است البته این نکته هم قابل ذکر است که از ظرفیت مواد حلدیني م مضامین و درس

مضامین اخالقي استفاده شده است. شاهد این  ارائهدرسي دیگر همچون فارسي همچنان برای 

 3393شورای عالي فرهنگ در سال  560مدعا برنامه تفصیلي چهارساله ابتدایي مصوب جلسه 

ر ذیل درس فارسي همچنان به وجود قطعات نظم و نثر فارسي اخالقي در متون است که د

 قرائت فارسي تأکید کرده است.

« اول ابتدایي سال چهاربرنامه تفصیلي »با عنوان  3319مصوبه شورای عالي فرهنگ در سال       

د نیز های بعحاکي از آن است که رویکرد الحاق محتوای درس اخالق به درس دیني در سال

تلقین »تداوم داشته است. در این مصوبه در محتوای درس دیني هر پایه بخشي با عنوان 

وجود دارد. شیوه ادغام و الحاق محتوای تربیت اخالقي به ماده « اخالقیات در دستورهای دیني

یک سنت دیرپا درآمده و شواهد  صورتبهدرسي و کتاب تعلیمات دیني از این سال به بعد 

تربیت اخالقي )با وجود  محتوای( ویژهبهبعد از انقالب اسالمي )که تاکنون نیز  دهدمينشان 

رسمي و عمومي و حتي  تربیت نظاماهداف مستقل و متمایز اخالقي در مجموعه اهداف کلي 

اهداف دوره دبستاني و دوره راهنمایي و دوره دبیرستان( بیشتر در کتاب دیني جلوه داشته است. 

درسي و  واحدهای« های آسمانهدیه»های یت اسالمي دوره ابتدایي یعني کتابدر برنامه ترب

ای با عنوان اخالق در نظر گرفته شده است که در آن مضامین اخالقي با استفاده از بخش ویژه

دیني طرح و بحث شده است. )امین خندقي،  خمیرمایهحکایات با  و هاپرسشهای و داستان

 (3333سعیدی رضواني، 

( در تحقیق خود 3333های بعدی نیز در جریان است. یزداني، حسني )همین روال در دوره     

( 3نه در کتاب درسي) در راهنمای برنامه درسي دیني در دوره ابتدایي و راهنمایي که دادنشان 

بیشترین پوشش را به اهداف اخالقي مصوب شورای عالي دو دوره به نسبت دروس دیگر داده 

 در بیشترباشد. توجه اهداف تربیت اخالقي مي ٪36میزان این پوشش حداکثر است. البته 

بعد از انقالب با توجه به رویکردی که در باال در  ویژهبهمضامین اخالقي  به دینيهای کتاب

بخش اهداف بیان شده امری طبیعي است زیرا در اهداف تربیت اخالقي که در سند کلیات نظام 

                                                 
های درسي در مرحله اول برای هر برنامه درسي راهنمای کتاب یفو تأل یزیرطبق روند موجود در دفتر برنامه کهین. توضیح ا3

شود. ميآموز نوشته شود. سپس بر اساس آن کتاب درسي و راهنمای معلم و کتاب کار دانشبرنامه درسي تهیه و تصویب مي

 های درسيهای درسي متمرکز بوده است نه محتوای کتاباین تحقیق بر روی اهداف مورد توجه در راهنمای برنامه
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تربیت اخالقي بیان  اهداف عنوانضامین دیني و اخالقي در کنار هم با آموزش و پرورش آمده م

 نگاهي که از انداراج تربیت داردشده است و این نشان از نوعي نگاه به ساحت اخالق را 

ماده درسي مطالعات  های اخالقياز منظر طرح ارزش. اخالقي در تربیت دیني حکایت دارد

یي و ابتدایي در رتبه بعدی قرار دارند. البته با میزان کمتر. اجتماعي و فارسي در دو دوره راهنما

های درسي این تحقیق هم چنین نشان داد که برخي اهداف اخالقي در این دو دوره در برنامه

 .3مغفول مانده است

این نسبت یعني پیوستگي محتوای درس تربیت اخالقي با کتاب تعلیمات دیني در       

های دیگر مواد درسي نیست شواهد قبل و گیری از ظرفیتنای عدم بهرههای مختلف، به معدوره

های چون ادبیات کم و بیش مباحث و مضامین اخالقي را در دهد درسبعد از انقالب نشان مي

( 3353) اسماعیلي( 3353) محمودی( 3379) فرداند. رامین محتوای خود داشته و طرح کرده

( نیز در بررسي خود این موضوع را 3333یزداني، حسني )( 3337) زاده( جمالي 3309) اقبال

دیگری چون مطالعات اجتماعي و فارسي  هایدرسهای درسي اند که راهنمای برنامهنشان داده

 پرورش)اگر چه با شدت و کمیت کمتر( اهداف تربیت اخالقي مصوب شورای عالي آموزش و 

محتوای برنامه درسي اخالق  مؤلفهکلي سیر تحوالت در  طوربه. 9اندمورد توجه قرار داده را

تربیتي در دوره آغازین محتوای برنامه  گذارانسیاستمحتوا  ارائه منظرکه از  دهدمينشان 

و اندک اندک به سمت  انددادهميارائه  متراکم در یک ماده درسي صورتبهدرسي اخالق را 

. در اندآوردهدر مواد درسي مختلف روی  (خالقيو هنجارهای ا هاارزش) محتواسیاست انتشار 

« از ساده به مشکل»از رعایت اصل  رنگيکمهای نشانه و انتخاب محتوا هر چند دهيسازمان

که  کندميدوره ابتدایي این تصور را ایجاد  هایپیاممفاهیم اخالقي در  چنین شود.ميدیده 

که  شودميروشي دیده  هایتوصیهرخي ب در استچنین اصلي را مد نظر داشته  گذارسیاست

گذارن بوده است. مثالً در مصوبه جلسه تناسب با سطح فکری دانش آموزان مورد توجه سیاست

                                                 
کهه آیها  گرددي. البته از آنجا که این پژوهش به اهداف مندرج در راهنمای برنامه درسي بسنده کرده است. این پرسش مطرح م3

 است. ینچندرسي هم یهامحتوای کتاب

نشده  ارائهجز چند جدول مواد بررسي به شورا مهم است که از دهه چهل به بعد برنامه درسي خاصي به ینجا. بیان این نکته در ا9

ریزان شهاید رسد که وزارت آموزش و پرورش بخشي را فعال کرده است که برنامهه( به نظر مي3331االمیني، است )حسیني روح

 اند.کردهدهي ميهای درسي را تولید و سامانرأساً کتاب کتاب، ینبتوان گفت مؤلف تریقدق
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در تدوین برنامه تعلیمات دیني اشاره شده است که  3397فرهنگ مورخ  عالي شورای 066

آن چنین آمده است  نکات اخالقي متناسب با فهم اطفال باشد. در همین مصوبه در بخش دیگر

اما از چگونگي تناسب سخني به  ؛«نزدیک به قوه طفل باشد مفهومآیات از حیث معني و »که 

این جریان به عهده معلمان گذاشته شده است. اما به توجه به اصول  کهاینمیان نیامده است. گو 

موزان نبوده گفت محتوای در مجموع در سطح رشد شناختي دانش آ توانميروانشناسي امروزی 

بعد روبه بهبودی  هایسالو بیشتر به نمایشگاه مفاهیم اخالقي شباهت دارد. این وضعیت در 

رفته است. اما از منظر حجم محتوا سیر تحوالت حاکي از محدود شدن این محتوا را دارد. 

 هایسالاخالق با محتوای  مقایسه جدول وسعت و توالي برنامه درسي تربیت اسالمي در بخش

 شده است. محدودترمحتوا  که دهدمينشان  قبل

مواد  سیاست انتشار و تلفیق محتوای ماده درسي اخالق در کهاین است  ترمهماما نکته       

دیگر بدون نظم و برنامه صورت گرفته است. یعني سندی وجود ندارد که در طرح و  درسي

محتوای تربیت اخالقي در بین دروس مختلف نشان دهد که هماهنگي و وحدت  دهيسازمان

باشد. فقدان وجود نظم و هماهنگي در طرح مضامین اخالقي در مواد درسي  رویه ایجاد شده

مختلف یک از مشکالت موجود در برنامه درسي تربیت اخالقي است. در واقع یکي از لوازم 

-ف است که تا کنون در نظام برنامهن مواد درسي مختلسیاست انتشار وجود یک هماهنگي بی

 توجه نشده است. ریزی درسي ایران به آن

 روش تدريس در برنامه درسي تربیت اخالقي

منظور از روش مجموعه تجویزاتي است که در مصوبات شورا ناظر به چگونگي درگیر شدن  

. البته گاه روش تدریس توسع در تجارب تربیتي با هدف تربیت اخالقي است آموزدانشمعلم و 

های آموزشي نیز ناظر به نظام گیرد. روشهای آموزشي را نیز در بر ميیابد و روشمعنایي مي

سانگر و ) شودها نیز ميهای انضباطي و مانند اینها در کالس و مدرسه، رویهپاداش و تشویق

اخالقي در مصوبات شورای درباره مؤلفه روش تدریس در برنامه تربیت . (9667اُسگاتورپ، 

تأمل و بررسي آن خالي از  که ؛خوردها نکات جالب توجهي به چشم ميعالي از گذشته

ای را تصویب کمتر مستقیماً و صریحاً با عنوان روش قاعده شورا سودمندی و آموزندگي نیست.
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ر اینجا به . دخوردميروشي به چشم  تجویزهایها و کرده است. اما در البالی مصوبات توصیه

 گردد.پردازیم و سپس تحلیلي از آن ارائه ميها ميبیان این توصیه

توصیه روش جالبي بیان  3330شورای عالي معارف سال  373در تبصره اول مصوبه جلسه      

تواند حاکي از یک رویکرد آموزشي باشد در این تبصره چنین آمده است: شده است که مي

و نباید از  فارسي که کتاب الفبا و قرائت الزم دارد همه شفاهي است جزبهتعلیمات سال اول »

روی کتاب باشد مواد مذکوره برنامه را آموزگار باید در ضمن مذاکرات و صحبت شفاهي به 

 «کودکان بیاموزد... و کتاب را برای یادآوری و استفاده ذهني تخصیص دهد.

شمسي با عنوان اهداف  3313فرهنگ سال شورای عالي  3613مصوبه جلسه « ب»در بند       

دوره ابتدایي این توصیه روشي ذکر گردیده است که تربیت دیني و هدایت ملکات اخالقي... از 

مراعات عادات پسندیده از قبیل ادب و دقت و همکاری با دیگران  کهاین به اوطریق توجه دادن 

 ها برای زندگي بهتر ضرورت داردیر آنو پاکیزگي و اطاعت از والدین و احترام به همنوع و نظا

چند نکته « اهداف دروس»با عنوان  3330شورای عالي معارف سال  373در مصوبه جلسه 

درس فارسي  ذیل درای است که روشي در زمینه تربیت اخالقي وجود دارد. نخست تبصره

و  چسبدلت تعلیمات اخالقي باید ضمن حکایا»ای به مؤلفین گوشزد شده است: چنین توصیه

چنین ذیل عنوان درس هم« کودکانه به اطفال تعلیم شود نه صورت موعظه صرف و امر و نهي

 استتعریف اهداف درس توصیه روشي بیان شده است این توصیه چنین  جایبهاخالق 

آموزگار باید در تعلیم اخالق بدین نکته متوجه باشد که نوآموزان رفتار و گفتار آنان را سرمشق »

بدین جهت الزم  و ؛گیرنددهند و عادات و اخالق ایشان را خواه ناخواه فرا ميگاني قرار ميزند

است که متعلمین از گفتار و رفتار ناپسند در کالس و بیرون کالس اجتناب کند و مرتکب کاری 

اصول و اخالق و آداب باشد نشوند و روش خود را چنان مهذب و مطابق اخالق  منافي که

 «اطفال دبستان از روی ضرورت صاحب خلق حسن و آداب مستحن شوند...نمایند که 

دستور »شورای عالي معارف با عنوان  33 و 36 و 93 و 93 و 95در مصوبه جلسات      

گذار چند نکته روشي برای تدریس وجود دارد که سیاست« 3369تحصیالت دوره ابتدایي سال 

های اول تا سوم شود. در پایهل درس اخالق نیز ميطورکلي و عام متذکر شده است و لذا شامبه

شده است مواد پروگرام جز فارسي باید  تأکیداند و پرهیز داده شده« کتاب زدگي»معلمان از 

 هایعبارتآموزان دانش کهاینشفاهي باشد و در ضمن مذاکرات و صحبت صورت گیرد و از 
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یک چالش در آن دوران وجود  عنوانبهگرایي ها را حفظ کنند خودداری کنند. ظاهراً حافظهکتاب

استفاده « مکالمات اخالقي»داشته است. در همین مصوبه ذیل عنوان درسي اخالق از اصطالح 

تعلیمات فوق باید شفاهي و » گونه تأکید شده است:شده است و ذیل آن در یک عبارت تبصره

 «و موعظه و تمثیالت باشد سرایيقصهمکالمه و  طوربه

« برنامه تحصیالت ابتدایي»با عنوان  3333شورای عالي فرهنگ سال  196در مصوبه جلسه       

محتوای درس اخالق  عنوانبهذیل عنوان ماده درسي اخالق ضمن برشمردن چند مضمون 

های اخالقي و مکالمات ساده، قصه وسیلهبهاست که این مضامین و موضوعات اخالقي  شدهبیان

تمرینات عملي طرح و مورد بحث قرار گیرند. در همین مصوبه ذیل محتوا درس اخالق پایه 

 وسیلهبه... »دوم باز یک توصیه روشي بعد از بیان چند موضوع اخالقي به این شرح آمده است. 

 3393ها در مصوبات توصیهمشابه همین « های اخالقي.های ساده و بازیقرائت و بیان حکایت

 شود.نیز مشاهده مي

ذیل ماده « ابتدایي سال چهاربرنامه تفصیلي »شورای عالي با عنوان  3339در مصوبه سال        

ها و قصص کوتاه و قابل فهم کودکان تأکید گیری از داستاندرسي دیني و بخش اخالق آن بهره

شورای عالي تا دهه چهل حاکي از آن است  های روشي در اسنادشده است. بررسي این توصیه

های اخالقي از طریق حفظ کردن محتوای تعریف گذار نگران آن بوده است که آموزهکه سیاست

 صورتبهکه محتوای مواد درسي  اندکردهيم تأکیدشده صورت گیرد لذا از همان آغاز بر این 

انند اخالق از تولید کتاب اخالق از استفاده از کتاب در برخي دروس م و ؛شفاهي ارائه شود

 شد.پرهیز داده مي

که ناظر به مفهوم گفت و گو است رویکردی « لمات اخالقيمکا»استفاده از اصطالح       

وگوهای اخالقي جالب و در زمان خود مترقي بوده است. اما در مورد چگونگي مدیریت گفت

وش گفتگو در طرح مباحث توان گفت که ربحث نشده است. حتي در عصر حاضر هم مي

-مهارتي رایج و شایع در میان معلمان است. در کنار این روش اجتناب از کتاب ندرتبهاخالقي 

ها دنبال در طول سال گذارانسیاستگرایي نیز از مسایل مهمي است که محوری و حافظه

 اند. اما ظاهراً بعدها ناگزیر از تولید کتاب شده است.کرده

درس تربیت  برای پرورشگر که در تجویزات روشي شورای عالي آموزش و دی نکته      

این روش نیز به ابهام  بیان استهای اخالقي و تمرینات عملي اخالقي وجود دارد موضوع بازی
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های هستند که در آن مضامین های اخالقي چه نوع بازیبرگزار شده است و روشن نیست بازی

« تمرینات عملي»و « بازی»رار گیرد. به هر صورت وجود مفهوم آموزان قاخالقي در تجربه دانش

مشخص نیست که تا  اینجاحاکي از رویکرد فعال به روش تدریس در تربیت اخالقي است. باز 

های روشي در فرایند مدیریت یادگیری و یاددهي خود بهره چه میزان معلمان از این توصیه

شورای  95/1/37مورخ  537 جلسه مصوب ابتدایيبرنامه درسي تربیت دیني دوره  در اند.گرفته

بحث و گفتگو و  پاسخ وهای فعال مانند پرسش پرورش بر استفاده از روش عالي آموزش و

 کید شد است.أت در آموزش اخالق غیرمستقیمهای روش

نیز در بحث  نوعيبهنکته مهم دیگری که در زمینه روش تدریس وجود دارد و        

گیری از داستان و مستمر بر بهره تأکیدکند دهي و ارائه محتوا نیز موضوعیت پیدا ميسازمان

این  بر 3تربیت اخالقي مبتني بر ادبیات رویکرد یعني ادبیات برای طرح مضامین اخالقي است.

نظم و نثر اساس به معلمان توصیه شده است. مضامین اخالقي در قالب داستان و قطعات 

های اولیه حیات شورا این رسد که در سالمتناسب با سطح فکری کودکان ارائه شود. به نظر مي

فرصت و مسئولیت به معلمان داده شده است که خود دست به انتخاب محتوا بزنند و آن را ارائه 

 دهند.

آثار ادبي ارزشمندی است.  باسابقهو  جاافتادهاین رویکرد در ادبیات غني فارسي، رویکردی       

ها از نمونه بارزی از این گلستان سعدی، مثنوی معنوی و مانند این و بوستانچون کلیله و دمنه، 

آن رویکرد در فضای تربت رسمي و عمومي استفاده شود. با  از کهرویکرد هستند. طبیعي است 

 به عنوان درس مستقل، ارائهوجود اشکال مختلف ارائه مضامین اخالقي در نظام آموزشي ایران )

دیني( این رویکرد نیز به مستمراً مورد توجه بوده است. البته در  شده به درس فارسي و یا منظم

صورتي که مباحث اخالقي در چهار چوب برنامه درسي تربیت دیني ارائه شود بیشتر بر منابع و 

ي مصوب شورای عالي ابتدای اول سالبرنامه تفصیلي چهار  مانند شود.مي تأکید دینيمتون 

برنامه تفصیلي تربیت و تعلیم دیني. بررسي محتوای کتاب جدید دیني  بخش 3319فرهنگ سال 

ها بهره ها و داستاندهد که در ارائه مضامین اخالقي از حکایتدر دوره ابتدایي هم نشان مي

ظام تربیت رسمي ای در نتوان گفت که این روش، روش مقبول و جا افتادهشود. لذا ميگرفته مي

 و عمومي ایران است.

                                                 
3. Literature based moral education 
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 روش ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

نامه ارزشیابي پیشرفت طبق سنت موجود در مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش، آیین 

شود. طبق سنت موجود در نظام تربیت رسمي و مستقل تصویب و ابالغ مي صورتبه تحصیلي

و مشابه در تمامي دروس بوده است و در طول عمومي ایران، ارزشیابي تحصیلي امری یکسان 

های فعالیت شورای عالي آموزش و ها اصول اساسي آن تغییر نکرده است. در طول سالسال

های پایاني قرن سیزدهم تا دهه هفتاد و هشتاد قرن چهاردهم در دوره ابتدایي پرورش از سال

باوجود برخي  که( 3339بازی، شه)است  شدهتصویببرای ارزشیابي  نامهآیین زیادیتعداد 

ها ارزشیابي تحصیلي در همه درس طورکليبهاند و مبنای یکساني داشته اصول تغییرات ظاهری،

دامنه صفر تا بیست  در کمّي گذارینمرههای پایاني و عمداً کتبي با روش متکي بر آزمون

ها ها و معدل همه درسهای در درسنصاب حد ها،صورت گرفته است. برای ارتقاء پایه، مالک

را نداشته است.  باالتراجازه ارتقا به پایه  آموزدانشتعریف شده است. بدون کسب این نمرات 

های ارزشي مانند قران در مصوبات دهه هشتاد خورشیدی این رویکرد نسبت به ارزشیابي درس

شورای عالي  003مصوبه جلسه  های اسمان در دوره دبستاني تغییر کرده است. درو هدیه

 برنامه در آموزاندانش پیشرفت ارزشیابي» چنین آمده است: 3/3/36آموزش و پرورش مورخ 

 عملکرداز  توصیفي گزارشي شامل وفرآیندمحور  دبستان دوم و اول هایپایه در قرآن آموزش

، تاریخ 3عالي آموزش و پرورش تارنمای شورای «).باشد او یادگیری چگونگي و آموزدانش

های فرایندی و بازخوردهای کیفي مورد نظر قرار ( طبق این تغییرات روش35/33/33استخراج 

در راهنمای برنامه درسي تربیت اسالمي دوره ابتدایي در بخش ارزشیابي آن  یا گرفته است.

 و نیز فهم وفي درک تغییرات کی یعني است؛ نگرکیفیت ارزشیابي این درس،»چنین آمده است: 

در ارزشیابي پیشرفت  ترتیب نبدی .…شوندمي ثبت ومشاهده  دانش آموزان، هاینگرش

 تألیفو  ریزیبرنامهتارنمای دفتر «)آسمان فعالیتي به نام امتحان وجود ندارد. هایهدیهتحصیلي 

 (37/33/33، تاریخ استخراج 9درسي هایکتاب

 چگونگي دربارهدر طول سالیاني که از مصوبه اول شورای عالي معارف  طورکليبه       

مالحظات ناظر به روش ارزشیابي نسبت  گذردميارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

                                                 
1. http://www.sce.ir 

2. http://dini-dept.talif.sch.ir/guid-eb.htm 
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بایست طبق دروس اطالق داشته است. میزان یادگیری دانش آموزان در همه دروس مي تماميبه

تعریف شده ارزشیابي گردد. در شرایطي که درس اخالق یا مضامین ناظر به  هایدستورالعمل

اخالق نیز صادق است. اما در  دربارهباشد این حکم نیز  شدهتلفیقتربیت اخالقي با درس دیگر 

وجود  هادبستان کتابدرسي خاصي برای تربیت اخالقي در  ماده کههای اولیه قرن حاضر سال

شد. عدم وجود ماده وکار ارزشیابي کمّي موجود در نظر گرفته نميداشت برای این درس ساز

امتحانات  نامهنظامامتحانات آن زمان مانند  نامهآییندر فهرست مواد درسي که در  اخالق درسي

شمسي و نظام نامه  3369یکمین جلسه شورای عالي معارف سال  رسمي مصوب سي و

 نامهنظام 3365رای عالي معارف سال بیست و دومین جلسه شو امتحانات مصوب صد و

 شورای جلسهامتحانات نهایي مدارس ابتدایي و متوسطه ذکور و اناث مصوب صد و شصتمین 

به  گذارسیاست ظاهراًاین موضوع است که  گربیان( 3339شهبازی،)3363عالي معارف سال 

این شرایط،  باوجود .دلیل همین ماهیت ویژه این درس آن را از ارزشیابي کمّي معاف کرده است

 با استکه در آن دوران ماده درسي اخالق از فرایند ارزشیابي معاف بوده  رسدميچنین به نظر 

برای گریز  گذارسیاستاشاره شد. احتماالً  هاآنروشي که در باال به  هایتوصیهعنایت به برخي 

حتوایي برای حفظ از چالش حافظه گرایي در درس تربیت اخالقي و محدود نکردن آن به م

کردن و نمره گرفتن، این درس را از ارزشیابي کمي رایج آن روزگار معاف کرده است. در 

نیز  آسمان در سطور پیش اشاره شد هایهدیهو  های اخیر همچنان که در مورد درس قرآنسال

ده است. مطرح نبو هایدر این درس کمّي گذارینمرهکه  ایگونهبه .بینیمميچنین رویکردی را 

مواد درسي مختلف منتشر شد ارزشیابي از  با وجود این، وقتي محتوای برنامه درسي اخالق بین

 بخش اخالقي این مواد تابع الگوی ارزشیابي رایج شد.

 و بحث گیرینتیجه

آموزشي ایران به  توان در خصوص برنامه درسي تربیت اخالقي در نظامدر یک تحلیل کلي مي 

 اشاره نمود.چنین محورهایي 

نظام نوین آموزشي در ایران و ایجاد مدرسه به سبک جدید  تأسیساز آغاز  کهایننخست      

ضمني و یا  صورتبهتربیت اخالقي از کارکردهای مورد انتظار از مدرسه بوده است. این انتظار 

 شود.صریح در ادبیات مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش دیده مي
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 فاصله ازنشان  3313شورای عالي فرهنگ سال  3619دوره ابتدایي مصوبه در اهداف       

شود. در این مصوبه آمده است که برای توجیه پای بندی به ای دیده ميگرفتن از شیوه توصیه

ها برای زندگي بهتر در جامعه های اخالقي الزم است چنین توجیه شود که این ارزشارزش

ها اشاره داف بر رویکردی برای توجیه و مستدل کردن ارزشضرورت دارد. در این بند از اه

های درسي است که تا چه میزان این شیوه در برنامه طرحقابلشده است. هرچند این پرسش 

تری را طلب برای تربیت اخالقي مورد استفاده قرار گرفته است که پاسخ به آن بررسي عمیق

 کند.مي

باهم  عرضيهمرابطه  سطحهمدر این است که اهداف یکي از خصوصیات اهداف تربیتي      

و اندراج از مشکالت منطقي اهداف  پوشانيهمداشته و نسبت به هم دارای استقالل باشند. 

در اهداف مصوب اخیر برای تربیت اخالقي اشتراک  ویژهبهشده است.  بندیصورت سطحهم

شجاعت و »خورد برای مثال: چشم ميمعنایي در برخي از اهداف به  پوشانيهمحوزه معنایي و 

استفاده از کلمات »با  «مؤدب بودن»یا  «امیدواری و عدم ترس از مشکالت»با  «صبوری

درحالي که هر یک به  شودتشابه معنایي دیده مي «و دوستانه در ارتباط با دیگران آمیزمحبت

 عنوان هدف مستقلي در نظر گرفته شده است.

شواهد  اساس بر اهداف تربیت اخالقي با تربیت دیني است. آمیختگيدرهمموضوع دیگر       

و موقت که به درس ادبیات فارسي و اجتماعي  کوتاه هایدورهاز برخي  نظرصرف) شدهمطرح

 حتي ادامه داشته است. تاکنونملحق شده است( این آمیختگي از دهه سي خورشیدی شروع و 

شیدی ماده درسي تعلیمات دیني و اخالق در بین فهرست ایي مانند دهه چهلم خورهدر دوره

ارتباط وثیقي بین دین و اخالق وجود دارد که از موضوعات و  اگرچه .شودميمواد درسي دیده 

اخالق در گستره تعالیم دیني خود موضوعیت  حالبااینمورد بحث فیلسوفان بوده است  مسائل

است حتي با فرض اندراج تربیت  شدهداده دیني به اخالق اختصاص تعالیم عمدهدارد بخش 

تواند مورد اهداف اخالقي این استقالل نسبي مي تعریف دراخالقي در ساحت تربیت دیني 

در سند کلیات نظام آموزش و پرورش به  شدهتصویبدر اهداف  درآمیختگيانتظار باشد. این 

 د.زنو آشفتگي در تربیت اخالقي دامن مي نظميبيخورد بر چشم مي

های متمادی نظام تربیت رسمي و عمومي بر وجود برنامه درسي ویژه و مستقل برای سال    

شود. های درسي مشاهده ميهای آن در جدول برنامهاخالق اصرار و پافشاری کرده است. نشانه
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این رویکرد  اساس بردر تربیت اخالقي را دنبال کرده است.  1یعني رویکرد برنامه درسي مستقل

ای برای اهداف تربیت اخالقي در نظام تربیت رسمي و یک برنامه درسي مستقل و جداگانه

دهد که امروزه نیز نشان مي شواهد( 3333حسني و همکاران، . )شودعمومي تدوین و اجرا مي

های تربیت رسمي و عمومي برخي کشورها از جمله ژاپن، چین، کره در جدول مواد درسي نظام

 مصوبات درروند تغییرات . (9633یونسکو، . )شودوان درسي مستقلي به نام اخالق دیده ميعن

تربیتي از این الگو دست  گذارانسیاستدهد که مي نشان پرورششورای عالي آموزش و 

شده  ارائهبا دروس دیگر  شدهتلفیقوابسته و  صورتبه نظربرداشته و محتوای اخالقي مورد 

تربیت اخالقي با  به مستقلكرد تربیت اخالقي مبتني بر برنامه درسي روياست. یعني از 

اخالقي با  تربیت ایبرنامهاست. در رویکرد بین  پیداکردهگرایش  2رويكرد بین برنامه درسي

هایي گیرد. بر اساس این رویکرد برنامههای درسي مختلف صورت مياستفاده از ظرفیت برنامه

ها ظرفیت تربیت ارزشي را دارند و بر محمل جغرافیا و مانند اینمانند ریاضي، علوم، تاریخ 

 حسني،. )هایي مطلوب جامعه را نیز به دانش آموزان آموختارزش توانمي هابرنامه محتوای این

ریزی درسي برخي کشورها مانند دهد که در نظام برنامهشواهد نشان مي (3333 همکاران و

ها مانند علوم بهره های اخالقي با دیگر درسو استرالیا از رویکرد تلفیق ارزش کانادا وامریکا 

های اخالقي با در ترکیه و ژاپن نیز رویکرد تلفیق ارزش چنینهم( 3330شعباني، . )اندگرفته

 .(3333حسني و همکاران،) است قرارگرفته موردتوجههای درسي دیگر برنامه

نکته آشکارمي شود که  این ایرانرنامه درسي تربیت اخالقي در در بررسي روند تحوالت ب      

 گرفته بهرههای اخالقي چندین سال از درس فارسي و محتوای آن برای انتقال و بازنمایي ارزش

 عمدتاًاز دهه چهل به بعد این مأموریت  اما بوده است. تأکیداست این روش در مصوبات مورد 

اول ابتدایي، مصوبه  سال چهاراست. )برنامه تفصیلي  شدهگذاشتهعهده درس تعلیمات دیني  بر

هایي چون شرعیات و قران معطوف درس محتوای که از آنجاعالي فرهنگ(  یشورا 3313سال 

به آموزش قرائت قران و تعلیم احکام شرعي بوده است سیاست گذران از ظرفیت دروس دیگر 

با حذف عنوان درسي شرعیات و جایگزین شدن درس  ورمربهاند. اما در این زمینه استفاده کرده

 شواهد آن این درس نیز برای تربیت اخالقي مناسب دیده شده است. جایبهتعلیمات دیني 

                                                 
3. Independed curriculum approach 

9. Cross curricula approach 
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حاکي از آن است این روند تاکنون ادامه داشته است و در شرایط کنوني نیز درس دیني متکفل 

توان گفت که اخالق در بستر مي ایگونهبیشترین محتوای تعلیمات اخالقي است. به  ارائه

دیني دوره  تربیت وشود. راهنمای برنامه درسي تعلیم دین ارائه مي زمینهپسآموزشي دین و 

مورد توجه برنامه ریزان  اهداف جملههای اخالقي از دهد که ارزشابتدایي و متوسطه نشان مي

های اخالقي است. توجه به ارزش ها نیز حاکي ازهای درسي این دورهبوده است. محتوای کتاب

امین خندقي و سعیدی )( 3333()امین خندقي و سعیدی رضواني 3335موسوی، حکیم زاده، )

( لذا در تشریح و بیان مضامین اخالقي از منابع دیني، آیات قران، روایات و 3333رضواني، 

ه دروس دیگر دهد کشود. هرچند شواهد موجود نشان ميهای دیني بهره گرفته ميداستان

 فردتوجه به مباحث اخالقي نیستند. رامین فارسي بي ادبیات ومطالعات اجتماعي  ازجمله

 طورکليبه( 3337) زاده( جمالي 3309) اقبال( 3353) اسماعیلي( 3353) محمودی( 3379)

وجود مجموعه اهداف اخالقي در فهرست اهداف کالن نظام تربیت رسمي و عمومي و اهداف 

دلیل دیگری  نیز است شدهتصویبدوره تحصیلي که توسط شورای عالي  هر درقي تربیت اخال

هیچ سازوکاری برای  اما بر وجود این رویکرد در نظام تربیت رسمي و عمومي ایران است.

های تحصیلي وجود نداشته و عملیاتي کردن این اهداف در برنامه درسي متنوع و متعدد دوره

نشده و سازمان نایافته و بر اساس شناخت و درک برنامه ریزان  ریزیبرنامه صورتبهاین کار 

های در تحقق اهداف اخالقي در برنامه دهيساماندلیل مهم برای اثبات فقدان گیرد. انجام مي

های درسي لحاظ نشده از اهداف تربیت اخالقي در برنامه توجهيقابلبخش درسي این است که 

یزداني، حسني ) اندای درسي به این موضوع کمتر یا اساساً توجهي نداشتههاست و برخي برنامه

دهد داشتن فرابرنامه درسي تربیت اخالقي در کشورهایي که این واقعیت نشان مي (.3333

 ایران، یک ضرورت است. ازجملهکنند، ای را در تربیت اخالقي را دنبال ميبرنامه بین رویکرد

 ایفا نماید. خوبيبه را اخالقيتواند نقش این فرابرنامه درسي تربیت برنامه درسي ملي مي هرچند

 شود.برنامه درسي مجازی یا فرابرنامه درسي تربیت اخالقي کالً نفي نمي تدوین ضرورت اما

فرابرنامه درسي تربیت اخالقي این است که مطالبات تربیت اخالقي از منظر محتوا و  از منظور

 صورتبههای اخالقي درسي تعریف و تجویز شود و نظام ارزش روش و رویکرد از برنامه

مواد ) های درسيبرنامهدر تمامي  ای در هم تنیدهشبکه صورتبهمنطقي  و شدهسازماندهي 

 درسي( نمود یابد.
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های اخالقي نیز از گیری از منابع موجود ادبي فارسي در راستای بازنمایي ارزشبهره     

ای عنوان درسي در دوره کهایننظر از های رایج و سنت مستمر نظام آموزشي است. صرفروال

بر این بوده که محتوای درس قرائت فارسي از  تأکیدداشته است و  وجود اخالقفارسي و با نام 

ثابت حتي در کنار و ماده درسي مستقل اخالق  رویهیک عنوانبهقي سرشار گردد حکایات اخال

های اخالقي بر استفاده از متون نظم و نثر و حکایات شیرین پارسي برای بیان آموزه تأکیدهم 

دهد که رویکرد تربیت اخالقي مبتني بر ادبیات رویکردی با بوده است. این شواهد نشان مي

گیری از منابع ادبي برای تشریح و رویکرد یعني بهره این موزشي ایران است.سابقه در نظام آ

سال /  ارتقایي ساختارهای اخالقي همیشه در یک نظام تربیت رسمي با توضیح مضامین و آموزه

های اخالقي در اینجا منظور ارزش)پایه با این چالش روبرو بوده است که محتوای تعریف شده 

حفظ کردن و به خاطر سپردن استفاده شود و در  برای( های اخالقيتوصیه طورکليبهو 

گذاران نظام آموزشي در های کتبي نمره الزم برای ارتقاء پایه را کسب نمایند. لذا سیاستآزمون

و گو گفت مکالمات اخالقياز  گیریبهرهاوایل قرن حاضر با شناخت درست این خطر بر روش 

شورا عالي معارف در  33و  95،93،93،36مصوبات جلسات . )داندر درس اخالقي اصرار داشته

شورای  196جلسه  مصوبه ،3330شورا عالي معارف سال  373اول مصوبه  تبصره ،3369سال 

های (. همچنین در مصوبات شورای عالي از تمرینات عملي و بازی3333عالي معارف در سال 

 3369های سال در گذارسیاست  کهاینحتي . مبهم نام برده شده است صورتبهاخالقي 

تأکید کرده است که کتاب درسي خاصي برای این درس یا برخي دروس دیگر تدوین  گونهاین

 از چالش حافظه گرایي بوده است. چالشي که در رفتبرونبه همین دغدغه و  ناظر نشود،

ریزان درسي تالش دارند با اخیر نیز در نظام آموزشي هنوز باقي است و برنامه هایسال

 .3های بروز این چالش را از بین ببرندهای فعال تدریس زمینهاز روش گیریبهره

 دارای پایهالگوی ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در نظام تربیت رسمي با شیوه ارتقا سال/     

آموزان که حتي آثار منفي بر تربیت اخالقي دانش  ایگونهبهمشکالت خاصي است  و هاچالش

نیز روبه رو  ایویژه هایچالشاند در زمینه تربیت اخالقي با دارد. پدیده تقلب از آن جمله

                                                 
و تجویزات روشي نیز  هایهحذف شده و به دروس دیگر الحاق شده است. این توص . البته وقتي درس مستقل تربیت اخالقي3

 در محتوای اسناد حذف شده است.
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شکل  در( 9667، 3به نقل از یوکسل) کندمي تأکیددر حقیقت همان طور که کلبرگ گردد. مي

پنهان بسیاری از  صورتبه که استای اول فضای حاکم بر مدرسه یک فضای رقابتي و مسابقه

 کندمي رنگکمرا  داریامانتهای اخالقي مثل صداقت و موزهآ

های تربیت رسمي که برای درس تربیت اخالقي برنامه رسد که نظامنظر مي به طورکليبه     

اند. در تعریف نوع سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش درسي مستقلي در نظر گرفته

ها و نتایج فرض بر این است که فعالیت سویک. از هستند روبروآموزان با یک معمای پیچیده 

باشد. زیرا غایت  دروني عالقهمیل و  اساس برآموز در درس تربیت اخالقي یادگیری دانش

دادن نمره و مشروط شدن ارتقاء پایه  روایناست. از  «2فاعل مستقل اخالقي» اخالقيتربیت 

القي در تعارض است. از دیگر سو رها با ماهیت عمل اخ آمدهدستبهبه نمرات  آموزدانش

کردن درس تربیت اخالقي و مالک نبودن نمره آن برای ارتقاء خطر گرفتار شدن درس به یک 

 اهمیتکمدرس تربیت اخالقي به ماده درسي  روایندرس تجملي و تشریفاتي را در بردارد. از 

ی یادگیری آن در پي خواهد هاعالقگي در مشارکت در فعالیتتبدیل شد و بي آموزدانشبرای 

ای را برای تربیت برنامه بین رویکردداشت. این مشکل برای نظام تربیت رسمي و عمومي که 

اخالقي انتخاب کرده است نیز وجود دارد چراکه محتوای تربیت اخالقي در این رویکرد نیز بین 

یه مورد ارزشیابي قرار ها برای ارتقا پاهای درسي منتشر شده است و در هر یک از درسبرنامه

گیرند به سخن دیگر مشکل اساسي در الگوی سنجش تربیت اخالقي، تأثیر انگیزشي آن الگو مي

گذارد. اصوالً نظام ارزشیابي تأثیر انگیزشي بر یادگیری اخالق و عمل اخالقي تأثیر مي که است

ء نمره برای ارتقا بر چگونه یادگیری دانش آموزان دارد. در فضای رقابتي و کسب امتیاز و

های اجتماعي مناسب شکلي از انگیزه کسب موقعیت نتحصیلي و کسب مدرک و به دنبال آ

یادگیری برای  یعني توان انگیزش بیروني نام نهاد.دهد که ميیادگیری را به دانش آموزان مي

ی فضا چنینهمموفقیت تحصیلي و کسب موقعیت اجتماعي. امّا آیا در درس تربیت اخالقي 

، با ماهیت عمل اخالقي و کسب گونهاینهایي مناسب است یعني این فضا و حاکمیت ارزش

فضایل اخالقي تناسب دارد. اگر درس تربیت اخالقي به انگیزه کسب نمره و ... صورت گیرد 

شاید به عمل نیانجامد. زیرا پاداش آن از  هاگرفته یادفعل اخالقي آن سطحي خواهد بود یا 

                                                 
3.Yuksel, S. 

9. Moral agent 
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ای که در است. شاید به همین دلیل است که در دوره شدهکسبارتقاء تحصیلي  طریق نمره و

است.  شدهدیدهماده درسي مستقلي برای اخالق تدارک  ایران درنظام تربیت رسمي و عمومي 

ارزشیابي از این درس  دربارهاست  شدهتصویبزمان ارزشیابي تحصیلي که هم هاینامهآییندر 

 شود.یده نميماده و دستورالعملي د

در « ملکات اخالقي»« صفات پسندیده»، «عادات نیک»، وجود مفاهیمي مانند: مجموع در     

وجود فهرستي از فضایل و رذایل در زمره اهداف  چنینهماسناد مربوط به اهداف نظام آموزشي 

 9یا اخالق فضیلت 3دهد که رویکرد کالن نظام به سمت تربیت منشها نشان ميو محتوای برنامه

 خوبيبههای درسي ایران اما تمامي لوازم رویکرد تربیت اخالقي منش در برنامه. متمایل است

نمایاند که لوازم هدفي برنامه تربیت اخالقي منش در مي گونهاینشود. از منظر هدف دیده نمي

 شود.برنامه درسي ایران دیده مي

 است الزمهای که برای زندگي ر انسان ویژگيهدف اساسي تربیت منش این است که د    

با آسایش بیشتری با  تواندمي هاویژگيایجاد و تقویت این  طریق از انسان ایجاد و تقویت گردد.

اساسي تربیت منش اخالقي ایجاد و پرورش  هدف اینبرعه زندگي کند. بناسایر افراد جام

، 3پیلچر) فرد مفید برای خود و جامعه باشدها انسان بتواند خصوصیاتي است که با دارا بودن آن

9663.) 

های اخالقي اصیل، تربیت منش را تالش عمدی بر ای کمک به افراد جهت درک ارزش 1لیکونا

( بر پایه این تعریف کل 3333لیکونا، ) کندها تعریف ميها و عمل بر مبنای آنمراقبت از آن

شود. بر اساس این گرایانه، تربیت اخالقي فرایندی همراه با دانش، احساس و عمل قلمداد مي

دهد که برنامه درسي تربیت اخالقي ایران بعد دانشي رویکرد تربیت تعریف شواهد نشان مي

ظ دنبال کرده است. یعني نگاهي و غلی پررنگاخالقي منش را انتخاب و سازماندهي محتوا بسیار 

کمتر توجه شده  به ابعاد دیگر تربیت اخالقي اما خورد.به تربیت اخالقي به چشم مي 7محتوا مدار

زیاد بر محتوا و پر کردن محتوا از مفاهیم ارزشي و اخالقي است. از  دیتأکاین مدعا  شاهد است.

                                                 
3. Character education 

9. Virtue Ethics 

3. Pilcher, C. 

1. Lickona,T. 

5. Content based moral education 
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های های بسیاری برای انتقال پیامبلیتای تحصیلي قاهای مختلف در دورهمتون درسي پایها آنج

ی دروس مختلف . محتواها مملو از تعالیم ارزشي بوده و هستدارد. لذا همیشه این کتابي ارزش

مصوبات مورد بررسي و برخي . استه ی اخالقي تلقي شدهاارزشمحمل مناسبي برای ارائه 

در نظام آموزشي  هاارزشموزان از دانش آ يآگاه یبراتوجه به محتوا ه تحقیقات نشان داده است ک

 برجستگي خاصي دارد.

تربیت اخالقي، روش آموزش مستقیم بسهیار برجسهته و اکثهر  برنامه درسير بر این اساس د

( 3337اسهاس نظهر جمهالي زاده )ر شود. بهمستقیم آموزش داده مي صورتبهم و مفاهی هاارزش

مستقیم آمهوزش داده شهده  صورتبههای درسي دوره ابتدایي مفاهیم اخالقي و دیني کتاب 75%

در سطح انتقال مفاهیم ارزشي و یادگیری این مفاهیم توجهه  هاارزشاست. لذا بیشتر به آموزش 

شهود. بیشهتر مي بهه سهطوح پهایین حیطهه شهناختي توجهه یعني (.3337زاده شده است )جمالي

ی درسهي دوره ههاکتاب( در تحقیق خود به این نتیجه رسهیده اسهت کهه در 3353نژاد )سبحاني

اما روشن ؛ قرار گرفته است مدنظرهای دیني و اخالقي از بعد شناختي ابتدایي تأکید بر مسئولیت

دیهده کمتهر  يروشهنبههها آنو عمهل بهه  (ههاارزشمایل و گرایش بهه )تاست که بعد احساس 

 ی تربیت اخالقي ایران ضعف جدی دارد.هابرنامه. و از این منظر شوديم

به روش مسهتقیم و در  ی درسي مختلف عمدتاًهاکتابرا از طریق محتوای  هاارزشآموزش 

مقایسهه  هاارزش يرساناطالعتوان کارکردش را با دهد. رویکردی که ميحیطه شناختي انجام مي

( نشان داده 3336ی اخالقي باشد. طالبي )هاارزشاند حداقل آگاهي از توکرد که محصول آن مي

یي( عفهت و گوراسهت)درستکاری،  صداقت ی اخالقي مانند:هاارزشاست که نوجوانان تهراني 

ی تحصیل هاسالرا قبول دارند. بنابراین آگاهي دادن مستمر در طول  هاآنشناسند و پاکدامني مي

 شده است. هاارزشآگاهي از ه ی درسي، کم و بیش منجر بهادر جریان محتوای کتاب

 آن نیست.انجام فعل اخالقي است ولي همه  مقدماتتردید یکي از بي خیر ازآگاهي      

ای از آموزان از مجموعهکارکرد توجه به بعد شناختي در برنامه درسي آگاهاندن دانش بنابراین

ارزشي اکتفا کنند  رسانياطالعهای درسي تنها به اما اگر برنامه ؛های اخالقي استارزش

های تواند متفاوت باشد. نهادهایي مثل رسانه. لذا عملکرد برنامهکارکردشان با نهادهای دیگر نمي

تر از آگاهي بخشي باشد. این آگاهي باید عمق نیز داشته باشد. رویکرد مطلوب درسي باید عمیق

ی هاارزشو آگاهي دادن از  یيبر بازنما دیتأکتربیت اخالقي محوریت و  ی درسيهابرنامهدر 
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های نیز هست؛ یعني دعوتي که در کتاب هاآناخالقي نیست بلکه نوعي موجهه جلوه دادن 

اید قابل دفاع و ب گیرد.ی اخالقي صورت ميهاارزشعالم  یسوبهدرسي برای کشاندن کودکان 

در حیات اجتماعي و خانوادگي دلیل بر  هاارزشبا مصادیق  واجههم در سطح فهم کودک باشد.

صفات پایدار اخالقي  یریگشکلنیست و حتي از منظر رویکرد تربیت منش  هاآنفهم و درک 

 .شوديممحقق  هالتیفضیي برای عمل به هافرصتاست که از طریق عمل و در واقع وجود 

ها و یيتواناتربیت اخالقي باید با  يطورکلبهها ارزشدر زمینه آگاهي بخشي و درک      

آموزان قادر ( یعني دانش3333)کریمي،. تناسب داشته باشد آموزانهای شناختي دانش یتظرف

و  رخدادهاین اخالقي مباحث را درک و فهم کنند و مصادیق آن را در مضامباشند مفاهیم و 

باشند تصمیمات اخالقي درستي را یدادهای زندگي درک و فهم کنند. بر این اساس قادر رو

 های ارائه شده درمشکل جدی که در این راستا وجود دارد آشفتگي در ارزش اتخاذ کنند.

ای در آید که هیچ نظم و منطق توجیه شدههای درسي است. از تحلیل مجموع اسناد برميکتاب

با وجود . شودها دیده نميتربیت و توالي و وسعت طرح مضامین اخالقي در محتوای درس

اند مضامین و موضوعات اخالقي از ساده به مشکل گذاران تالش داشتهکم و بیش سیاست کهاین

شود انبوهي از ها ثابت و مشخص نبوده است. مشاهده ميتنظیم شود اما این رویه در طول سال

اصي اند که این چیدمان منطق خها چیده شدهمفاهیم و موضوعات اخالقي در محتوای درس

ها در نظر گرفته نشده است. با توجه به وجود نداشته است یا نظریه خاصي برای چینش آن

 گونهاینهای درسي دوره دبستان حتي در محتوای کتاب اخالقي پیچیدهمفاهیم و مضامین 

مورد مالحظه نبوده  چنانآنآموزان های شناختي و سطح رشد دانششود که توانایياستنباط مي

توان گفت تشویش و آشفتگي در طرح مباحث و مضامین اخالقي در محتوا و مي است. لذا

گیری از تحقیق خود به این مشکل اشاره در نتیجه( نیز 3350) یونسیاناهداف نیز وجود دارد. 

های اخالقي در راستای ای مدون برای ارائه و بازنمایي ارزشبرنامه داشته است. فقدان وجود

گردد. برنامه ها نمایان ميای در جریان این آشفتگيتربیت اخالقي با توجه به رویکرد بین برنامه

های مفاهیم و مقوالت ارزش هریک هماهنگيها بدون های درسي آندرسي مختلف و کتاب

ارزشي برجسته مغفول  مضامین ور این ناهماهنگي برخي مقوالت نمایند. داخالقي را طرح مي

 ماند.مي

، به معنای این اسهت هاارزشآموزان در ارائه و آموزش توجهي به ابعاد روانشناختي دانشبي
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میههزان رشههد و آمههادگي  هههاارزشو حتههي روش معرفههي  هههاارزشدر گههزینش و معرفههي ه کهه

ها توجیه پذیرند یعني برای دفهاع ه است. به حال ارزشکمتر شد هاآنآموزان در فهم درک دانش

اعتبهار  ههاارزشنمود. این توجیحات هستند که بهه  یبندصورتتوان توجیهاتي را از ارزش مي

نچهه مههم اسهت آ کند.بخشد، بیان صرف یک ارزش و شناخت سطحي ذهني آن کفایت نميمي

کهه کودکهان در سهطوحي از رشهد  جهاازآنفهم آن ارزش و درک توجیهات و پشتیبان آن است. 

شهاید  هاارزشهستند که به لحاظ شناختي قادر به درک برخي توجیهات نیستند. لذا طرح برخي 

 ضرورتي نداشته باشد.

 منابع

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ( کتاب شناخت اخالق اسالمي،3337) احمد پور، مهدی و همکاران

 اسالمي.

( 3331ترجمه احقر ). و هانکینز، فرانسیس. پي. مباني، اصول و مسائل برنامه درسي يس آلن. ارنشتاین،

 تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات.

ارزشیابي از برنامه درسي تربیت اسالمي دوره ( 3333سعیدی رضواني، محمود ) ؛منصور ،امین خندقي

 های آموزشي.نوآوری ریزی درسي ورنامهموسسه پژوهشي ب .دين و زندگي() متوسطه

ارزشیابي از برنامه درسي تربیت اسالمي دوره ( 3333سعیدی رضواني، محمود ) ؛منصور ،امین خندقي

 . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.های آسمان(هديه) ابتدايي

دسترسي در سایت چکیده قابل های فارسي دوره ابتدايي،تحلیل محتوای کتاب(. 3353اسماعیلي، رضا )

www.irandoc.ac.ir. 

های های دوره پنج ساله ابتدايي در رابطه با ارزشبررسي محتوای کتاب(. 3303اقبال، فریماه )

 ریزی فرهنگي.ها و برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دفتر پژوهشاجتماعي و فرهنگي

های درسي مقطع ها و مفاهیم اخالقي کتاببندی آموزهشناسايي و طبقه(. 3337زاده، حکیمه. )جمالي

 ، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.ابتدايي

 ( مدرسه و تربیت اخالقي. تهران، انتشارت مدرسه.3333) حسني، محمد و همکاران

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
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روایت شناسي  :باوراندن یا مجاب کردن گرای ایران و فرانسه،( ادبیات اخالق3331) حسین زاده، آذین

 93شماره  36دوره  گفتمان استداللي در متون اخالقي. پژوهش ادبیات معاصر جهان

های درسي دوره ابتدايي و راهنمايي سیر تحول برنامه( 3331السادات )االمیني، جمیلهحسیني روح

 نورالثقلین ، تهران:تحصیلي در ايران

نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، ، پایانهای فارسيتجزبه و تحلیل کتاب(. 3379رامین فرد، راشل. )

 دانشکده علوم اجتماعي.

(. 3337)ه ، ترجمه حقیقت خواآموزش، دین و گفتمان اصالح فرهنگي در دوران قاجاررینگر، ام، مونیکا. 

 تهران: انتشارات ققنوس

 پرورش ایران.و ( طرح کلیات نظام آموزش 3305)ش نظام آموزش و پرور ستاد اجرایي تغییر بنیادی

درسي کنوني دوره ابتدايي و طرح  پذيری اجتماعي در برنامه(. مسئولیت3353نژاد، مهدی )سبحاني

 نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انساني.، پایانبرای آينده

بررسي وضع موجود تربیت ديني و اخالقي دانش آموزان و ارزيابي ( 3330محمود. ) ،سعیدی رضواني

 و پرورش. آموزش، طرح تدوین سند ملي ی اصلي آموزش و پرورشهامؤلفهآن بر اساس 

ی درسي دیني و اخالقي دوره ابتدایي در ایران و چند هابرنامه( بررسي تطبیقي 3331) زهراشعباني، 

 3331تابستان  33تعلیم و تربیت شماره مسلسل  نامهفصلکشور جهان. 

 ی درسي تلفیقي علوم و مفاهیم اخالقي در کشورهای آمریکا، کاناداهابرنامه( بررسي 3330) زهراشعباني، 

 3335-3330و استرالیا. مجله مدارس کارآمد. شماره دوم سال تحصیلي 

در نظام  1031تا سال  1032ت از سال سیر تحول آيین نامه امتحانا( 3333) اهللشهبازی، سید رحمت

 . تهران وزارت آموزش و پرورش، دفتر ارزشیابي تحصیلي و تربیتي.آموزش و پرورش ايران

 . تهران: انتشارات سمت.سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران( 3337صافي، احمد. )

 ( تاریخ فرهنگ ایران، تهران انتشارات دهخدا.3371صدیق، عیسي.)

آموزان های اجتماعي دانشهای اخالقي و کنشبررسي تعارض بین ارزش. (3336ابوتراب )طالبي، 

 نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.پایان شهر تهران، 0و  11منطقه 

 تهران انتشارات عابد. گیری اخالق در کودک.مراحل شكل( 3333عبدالعظیم )کریمي 
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 1033تا  1221شورای عالي آموزش و پرورش تاريخ تطور و تحول ( 3333کهنداني، مصطفي )

 . تهران انتشارات نورالثقلین.هجری شمسي

های درسي دوره ابتدايي و ارايه يک چهارچوب نظری ارزيابي محتوای کتاب(. 3353محمودی، رضا )

، رساله دکتری علوم تربیتي های فارسي مقطع ابتداييدر خصوص تدوين و اصالح کتاب

 دانشگاه تربیت معلم.

درسي ديني  هایکتابدر محتوای  هاارزش آموزش( 3335موسوی، سید امین و حکیم زاده، رضوان )

، نشریه راهکارهایي برای وضعیت مطلوب ارائه : بررسي وضعیت موجود ودوره راهنمايي

ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم  کارشناسيمطالعات برنامه درسي، پایان نامه 

 تربیتي.

( تهران انتشارات دانشگاه 3356) کارادان محمدعليمیاالره، گاستون. معنا و حدود علوم تربیتي. ترجمه 

 تهران.

 ( تهران انتشارات قدیاني.3355) درسي ترجمه دهقان ریزیبرنامهنیکلس، اردی و هاوارد، راهنمای عملي 

وره متوسطه. شورای تحقیقات های دین وزندگي دتحلیل محتوای کتاب(3333محبوبه ) يعینژاد شف

 پرورش استان کرمان. آموزش و

 تهران: طهوری. به فلسفه، یدرآمد( 3359)ن نقیب زاده میر عبدالحسی

مقايسه اهداف مصوب شورای عالي آموزش و پرورش و اهداف ( 3333یزداني، جواد، حسني محمد )

 آموزشي،ی هاینوآور، مجله ی درسي دوره ابتدايي و راهنماييهابرنامه

، های درسي ابتداييآموزش، توسعه و انگیزه موفقیت، تحلیل محتوای کتاب(. 3350یونسیان، مجید )

 .www.irandoc. ac.irسایت دسترسي در چکیده قابل
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