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 هدف این پژوهش شناخت روندهای حاکم بر:چكیده
 برای.تغییرات برنامه درسی تربیت اخالقی است
رسیدن به این هدف اسناد و مصوبات شورای عالی
آموزش و پرورش از بدو تأسیس تا کنون و نتایج
برخی تحقیقات مرتبط تحوالت مؤلفههای برنامه درسی
 روش تحلیل شده، محتوا،تربیت اخالقی یعنی هدف
 نتیجه این بررسی نشان میدهد که رویکرد.است
برنامه درسی تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمی و
عمومی از رویکرد برنامه درسی مستقل به رویکرد بین
.برنامهای گرایش پیدا کرده است
 برنامه درسی تربیت. تربیت اخالقی:کلیدواژهها
. نظام تربیت رسمی و عمومی.اخالقی

 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.3
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مقدمه
نظام تربیت رسمي جدید ایران در دوران قاجار با اقتباس از نظامهای آموزشي غربي بهویژه
اروپایي شکل گرفت (رینگر ،ترجمةحقیت خواه .)3337 ،در راستای آشتي دادن بین سنت و
الگوهای مدرن ،نظام آموزشي تالش زیادی را برای هماهنگي و سازگاری با عناصر فرهنگي و
اجتماعي کشور داشته است .یکي از محورهای مهم فرهنگي جامعه ایراني که از ویژگيهای
ممتاز ما به لحاظ تاریخي به شمار ميرود ،توجه به اخالق است .افالطون ایرانیان را واجد
اوصاف اخالقي مانند دادگری ،دلیری و خویشتنداری ميداند (نقیب زاده )3359 ،ادبیات پربار
و غني فارسي سرشار از آموزهها ،پندها و نصیحتهای اخالقي است .اخالقگرایاني چون
سعدی این ویژگي ادبیات فارسي را به اوج رساندهاند (حسین زاده .)3331 ،دین اسالم توجهات
عظیمي به امر اخالق دارد .پیامبر گرامي اسالم (ص) یکي از مأموریتهای خود را اتمام مکارم
اخالق بیان کرده است .3بخش قابل توجهي از تعالیم اسالم (قران و حدیث) به اخالق اختصاص
داده شده است؛ لذا آثار روایي درخوری در خصوص اخالق نیز به رشته تحریر درآمده است
مانند :خصال شیخ صدوق ،حلیه المتقین مجلسي .حجم چنین آثار و روایات آنچنان زیاد است
که صاحبنظران رویکرد روایي یا نقلي را یکي از رویکردهای اخالق در منابع اسالمي ميدانند.
(احمدپور و همکاران )3337،در چنین فضای فرهنگي است که نظام تربیت رسمي و عمومي
جدید خود را موظف به توجه به این جنبه از فرهنگ و تمدن ایراني ميداند.
بهطورکلي ساماندهي و نظمبخشي به این نظام توسط نهادهایي چون انجمن معارف ،9وزارت
معارف 3صورت ميگرفت .آثار توجه به این جنبه مهم فرهنگ این مرز بوم در اسناد اولیه مربوط
 .3اني بعثت التمم مکارم االخالق( .بحار االنوار ،ح  .5ب  73ص  359حدیث )33
 .2البته انجمن معارف یک نهاد خود جوش و مردمي بود که در سال  3337قمری به اهتمام میزرا محمود خان احتشام السلطنه و
گروهي از فرهنگ دوستان تأسیس شده بود (صدیق )373 :3371،بعدها که این انجمن منحل گردید انگیزهای شد تا یک نهاد
سیاستگذار تربیتي دولتي تشکیل شود .شورای معارف در سال  3333هجری قمری بنابر دعوت وزیر علوم و معارف تشکیل
شد ).کهنداني )3333:93 ،شورای عالي فرهنگ در سال  3366شمسي و بر اساس قانون مصوب تشکیل گردید( صدیق)3371 ،
که بعد به شورای عالي آموزش و پرورش تغییر نام یافت.
 .3در سال  1272قمری وزارت علوم تشکیل شد .بعد از انقالب مشروطیت این وزارتخانه به «معارف» تغییر عنوان داد .در سال 1117
خورشیدی با تصویب کلمه فرهنگ بهجای معارف در فرهنگستان ایران ،این وزراتخانه «فرهنگ» نامیده شد .در سال 1131
خورشیدی با تصویب قانونی وزارت فرهنگ به دو وزارت« آموزش و پرورش» و «فرهنگ و هنر» تقسیم شد .در سال 1131
خورشیدی وزرات«علوم و آموزش عالی» از وزرات«آموزش و پرورش» جدا گردید( .صافی)13 :1131 ،
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بهنظام تربیت رسمي و عمومي دیده ميشود .یکي اسناد مهم که در راستای هدایت و تنظیم
سازوکارهای نظام تربیت رسمي و عمومي جدید در ایران تدوین شده است قانون اساسي
معارف است که در سال  3936توسط شورای عالي معارف به تصویب رسیده است .در یکي از
بندهای این قانون بیان شده است که مدرسه تشکیالتي است که یکي از کارکردهایش تربیت
اخالقي دانشآموزان است( .تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس ،3تاریخ برداشت)33/33/30 ،
(کهنداني ...)13 :3333 ،مصوبات دیگر این نهاد سیاستگذار تربیتي (حسیني روح االمیني،
 )3331در طول سالیان نشان ميدهد اخالق از دغدغههای برجسته سیاستگذاران تربیت بوده
است .بر این اساس ميتوان چنین استنباط کرد که در نگاه سیاستگذاران تربیتي از آغاز یکي از
مأموریتهای مدرسه و به طورکلي نظام تربیت رسمي و عمومي تربیت اخالقي دانشآموزان
بوده است.
مدرسه خود بهمثابه مجموعهای از اجزاء و مؤلفهها در امر تربیت اخالقي دانش آموزان تأثیر
دارد .یکي از مؤلفههای مهم و اساسي مدرسه برنامه درسي است .9برنامه درسي درواقع مجموعه
از تجارب ارزشمندی است که توسط برنامه ریزان ساماندهي شده است که با کسب این
تجارب دانش آموزان به اهداف نظام تربیت رسمي و عمومي دسترسي پیدا کنند .عمدتاً و بهطور
سنتي نمود و جلوه عیني برنامه درسي در مدرسه و کالس در قالب کتابهای درسي که مورد
تدریس واقع ميشود ،به نمایش در ميآید .کتابهای درسي محملي برای درگیری دانش آموزان
با مفاهیم و موضوعات ارزشي و اخالقي کسب تجارب یادگیری در ساحت اخالق است.
هر گونه تالش برای بهبود جریان تربیت اخالقي در نظام تربیت رسمي و عمومي بهمثابه یک
نیاز ضروری و حیاتي در عصر حاضر کشور ما ،نیازمند شناخت چگونگي تحوالت حاکم بر آن
است .بدون شناخت سابقه و تاریخ شکلگیری یک پدیده ،آن پدیده بهخوبي و عمیق فهم
نميشود .این قاعده در مورد پدیدههای تربیت نیز صادق است .میاالره (ترجمه کاردان  )3356به

3.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90163
 . 9برخي تعاریف در مورد برنامه درسي ،تمامي تجارب تربیتي مدرسه را ذیل مفهوم برنامه درسي قرار ميدهند .اما در اینجا
فعالیتها و اقدامات امور تربیتي در این بحث قرار نميگیرد .همچنین برخي فعالیتها مانند طرح کرامت را نیز از شمول این
بحث خارج دیده شده است .این موارد بحث جداگانهای را ميطلبد.
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نقل از اگوست کنت 3اعتقاد دارد که هر فرایندی را تنها از طریق بررسي تاریخ تحوالت آن
ميتوان شناخت .در جریان تبیین نظامها و روشهای تربیت هرگاه از ابعاد تاریخي آن غفلت
گردد با شکست روبرو خواهد شد .لذا با شناخت نشیب و فرازهای گذشته یک رویداد تربیتي
وضع کنوني آن را بهتر ،روشنتر و معقولتر ميتوان شناخت .براین اساس پرسشي که این مقاله
به آن ميپردازد این است که تحوالت و روند تغییرات حاکم بر برنامه درسي تربیت اخالقي از
آغاز تشکیل نظام تربیت رسمي و عمومي در ایران چگونه است؟
مصوبات شورای عالي معارف ازجمله اسنادی است که ميتواند منبع مناسبي برای شناخت
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
ميشود 9.بهطورکلي ،اگرچه تعبیر و تعریف کامل و دقیقي (به معنای امروزی آن) از مفهوم
برنامه درسي تربیت اخالقي در اسناد اولیه شورا به چشم نميخورد؛ اما برخي عناصر و
مؤلفههای برنامههای درسي تربیت اخالقي بهصورت صریح و مستقیم و برخي نیز بهصورت
ضمني و غیرمستقیم در اسناد دیده ميشود و مصوباتي ناظر بر وجود برنامه تربیت اخالقي در
اسناد مصوب کم و بیش دیده ميشود .ازجمله این مؤلفهها ميتوان به هدف ،محتوا ،روش ،مواد
و موضوعات درسي و ارزشیابي تحصیلي 3دانشآموزان اشاره کرد.
روش تحلیل این اسناد به این صورت است که ابتدا مقوالت ناظر به عناصر برنامه درسي
مانند هدف ،ماده درسي ،محتوا ،روش تدریس و روش ارزشیابي بهعنوان مقوالت تحلیل در
اسناد رصد شده و مواد و جمالت آییننامهها و مصوبات ناظر به هریک از این مفاهیم انتخاب و
ذیل مقوله مورد نظر قرار گرفتهاند .در شناسایي موارد مرتبط با مقوالت تحلیل در دو شکل
ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه واقع شده است .و سپس دادههای حاصل ذیل هریک از
مقولههای تحلیل جمعبندی و تحلیل گردیده است .عنصر زمان از طریق تنظیم و ایجاد ترتیب
زماني در موارد شناسایي شده ذیل هر مقوله وارد جریان تحلیل شده است.
3.Comte, Auguste.1798-1857
 .9توضیح این نکته الزم است که اسناد مورد بررسي محدود به دوره دبستان بوده و از منبع «سیر تحول برنامهههای درسهي دوره
ابتدایي و راهنمایي تحصیلي در ایران» استفاده شده است.
 .3مؤلفه اخیر یعني ارزشیابي تحصیلي طبق سنت رایج شورا طي مصوبات مستقلي اعالم و ابالغ ميشده اسهت .ایهن مصهوبات
تمامي مواد درسي را شامل ميشده است.
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هدف برنامه درسي تربیت اخالقي
هدف یک برنامه درواقع آن چیزی است که بعد از تحقق فرایند تربیت جستجو ميشود؛ یعني
در پاسخ به این پرسش «دانش آموزان باید به چه دست یابند؟» (نیکل ،ترجمه دهقان )3355
هدف تولید ميشود یعني وقتي وسایل و تمهیدات تربیتي اندیشیده شده عملي و اجرا شد
ميبایست هدف محقق گردد .به سخن دیگر هدف ناظر به وضعیتهای نهایي مطلوب در متر
بیان است .اهداف در سطوح مختلف مانند غایي ،و خاص و آرماني و عیني و مانند اینها
صورتبندی ميشود( .ارنشتاین ،هانکینز ،ترجمه احقر  )3331برنامههای درسي مستقیم ًا بیشتر با
اهداف کلي و پایینتر سروکار دارند .اهداف کلي عمدتاً به صورتي بیانشدهاند که به حوزه
مشخصي از موضوعات برنامه درسي مرتبط نميشود و بهصورت اهداف کالن نظام یا اهداف
دوره تحصیلي بیان ميشود .جستجوی هدف در میان متون مصوب و اسناد شورای عالي آنچنان
پیچیده نیست زیرا این عنصر از عناصر برنامه همیشه با عنوان مشخص هدف متمایز ميگردد .از
مجموعه مصوبات شورای عالي هفت مصوبه در خصوص تعیین اهداف در دوره ابتدایي و
راهنمایي دیده ميشود؛ که عبارتاند از:
 -3قانون اساسي معارف مصوب نهم آبان ماه  3936هجری شمسي دارای  93ماده است .در
ماده اول این قانون چنین آمده است« :مکتب و مدرسه عبارت است تأسیساتي که برای تربیت
اخالقي و علمي و بدني ابناء نوع دائر ميگردد» (تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس ،3تاریخ
برداشت( )33/33/30 ،کهنداني )3333 ،در این هدف مشخص است که در آغازین سالهای عمر
این نظام و زماني که سیاست گذران مشغول ساماندهي بهنظام جدید تربیت رسمي و عمومي
بودند در ذهن این سیاست گذارن چنین بود که مدرسه موسسهای است برای تربیت اخالقي.
 -9هدف دوره ابتدایي مصوبه جلسه  95شورای عالي معارف هفتم جوزای ( 3369حسیني روح
االمیني )3331 ،در این مصوبه اشاره مستقیمي به هدف تربیت اخالقي نشده است .اما برخي
مفاهیم در زمره اهداف ذکر شدهاند که در حوزه ارزشهای اخالقي قرار ميگیرند مانند
نوعدوستي خانوادهدوستي ،عالقهمندی به وظایف انساني .این اصطالحات و مفاهیم اخالقي
حاکي از آن است که سیاستگذاران آن دوره بهصورت ضمني برآموزههای اخالقي بهمثابه هدف
توجه کردهاند.
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90163
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 -3اهداف دوره ابتدایي مصوبه جلسه  373شورای عالي معارف  3330شمسي در بند چهارم
این مصوبه با محوریت اخالق چنین آمده است« :آنکه اطفال با اخالق نیک و صفات پسندیده
آراسته شوند و دوستدار میهن و شاهنشاه باشند .بر آموزگار فرض است که در تعلیمات اخالقي
تنها به پند و نصیحت اکتفا نکند بلکه رفتار خود را سرمشق اخالقي کودکان قرار دهد»(همان
منبع)3331 ،
 -1اهداف دوره ابتدایي مصوبه  196شورای عالي فرهنگ سال  3333شمسي در این مصوبه دو
هدف کالن برای دوره ابتدایي در نظر گرفتهشده است که در هدف نخست آن چنین اشارهای به
اخالق شده است ...« :پرورش کودک است به نحوی که دارای بنیه سالم ،اخالق پسندیده،
عادات نیک ،قضاوت صحیح و نظم و ترتیب در فکر و بیان باشد ».همان منبع)3331 ،
در توضیحات این اهداف این نکته بیان شده است که «در سال پنجم و ششم مقدمات مطالب
علمي و اخالقي تعلیم ميشود» به ظاهر مراد سیاستگذار این بوده است که تعلیمات اخالقي
به پایههای پنجم و ششم موکول شود .اما وقتي جدول مواد درسي مصوب همین سالها (مصوبه
جلسه  196شورای عالي فرهنگ سال  )3333بررسي ميشود مالحظه ميگردد که درس اخالق
در تمامي پایهها از اول تا ششم پیشبیني شده است.
 -7اهداف دوره ابتدایي مصوبه  3619شورای عالي فرهنگ سال ( 3313همان منبع.)3331 ،
در بند ب این مصوبه چنین آمده است «تربیت دیني و هدایت ملکات اخالقي کودک و بیدار
کردن حس مسئولیت اجتماعي از راه توجه دادن به اینکه مراعات عادات پسندیده از قبیل ادب،
دقت ،همکاری با دیگران ،پاکیزگي و اطاعت از والدین و احترام به هم نوع و نظایر آنها برای
زندگي بهتر ضرورت دارد» در این مصوبه از دو هدف کالن یک مورد به اخالق اختصاصیافته
است این نشان ميدهد که سیاستگذار به تربیت اخالقي در مراحل اولیه تحصیالت اهمیت
بسیاری ميداده است ضمناً عبارت نقلشده نشان ميدهد که :نخست که تربیت دیني و اخالقي
توأم دیدهشده است .دوم اینکه از مفهوم «هدایت» و «بیدارکردن حس مسئولیت» استفاده شده
است که نشان ميدهد از دیدگاه سنتي القاء و تلقین مفاهیم اخالقي دور شدهاند .سوم اینکه
بهنوعي دیدگاه پیامد گرایي در تربیت ارزشي اشارهشده است .سیاستگذار در نظر داشته است
که برای «توجیه» ارزشهای اخالقي از ضرورت وجود آنها در بهبود زندگي بهره گرفته شود.
همه این سه مورداشاره در باال ،داللت بر وجود یک نگاه متفاوت نسبت به تربیت اخالقي دارد.
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اما اینکه تا چه حد این سیاستهای کالن در برنامههای درسي عملیاتي شده است خود مسأله
دیگری است که باید مورد واکني قرار گیرد.
 -0در مجموعه اهداف کلي تعلیم تربیت اسالمي که در طرح «کلیات نظام آموزش و پرورش
جمهوری اسالمي ایران »3آمده است بخشي با عنوان اهداف اخالقي وجود دارد که محتوا و
اجزای آن به این شرح است:
 ایجاد زمینه الزم برای خود شناسي بهمنظور خداشناسي؛ شناخت و پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتالی فرد و جامعه؛ تزکیه و تهذیب نفوس و رشد فضایل و مکارم اخالقي بر اساس ایمان به خدا و تقوایاسالمي؛
 پرورش روحیه تعبد آگاهانه ،یاد خدا و التزام عملي به احکام و آداب اسالمي؛ پرورشروحیه اعتماد به نفس و استقالل شخصیت و نفي اتکا به دیگران؛
 تقویت احساس کرامت اخالقي و برانگیختن عزت نفس؛ تعدیل عواطف؛ پرورش روحیه نظم و انضباطاین اهداف بهصورت کلي مطرح شده است و در بخش دیگری از این سند اهداف دورههای
تعریف شده (اساس ،ارکان ،ارشاد ،متوسطه فراگیر) نیز بیان شده است .در این بخش از بیان
اهداف ،طبقهبندی صورت نگرفته و فهرستي از اهداف ذکرشده است در این فهرست اشاراتي
به اهداف اخالقي یا مضامین اخالقي شده است .ازجمله در اهداف مرحله اساس به این موارد
اشاره شده است:
 ایجاد روحیه همکاری با دیگران و مشارکت در فعالیتهای جمعي ایجاد روحیه احترام به قانون و مقررات و نظم و مسئولیتپذیری -ایجاد روحیه احساس احترام به دیگران بهویژه والدین معلمان ،دوستان و همگنان

 .3این طرح مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي که توسط شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش در سال  3305تصویب
و منتشر شده است .در واقع این طرح اولین گام جمهوری اسالمي ایران برای اصهالح بنیهادی نظهام آمهوزش و پهرورش اسهت.
هرچند این طرح بهجز بخش نظام متوسطه آن اعمال نگردید اما جزییات آن ميتواند منبهع خهوبي بهرای شهناخت درک و فههم
سیاست گذران از مسائل آموزش و پرورش در آن زمان باشد.
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 و در اهداف دوره ارکان به این موارد توجه شده است: تقویت فضایل اخالقي تقویت روحیه تعاون و همکاری در فعالیتهای گروهي ،رعایت احترام به حقوق دیگران تقویت حس اعتماد و اتکا به نفس و استقالل شخصیتو در مجموعه اهداف دوره ارشاد (متوسطه اول) نیز به چند هدف با مضامین اخالقي عنایت
شده است:
فراهم ساختن زمینه عملي برای انجام فرایض عبادی و رعایت ضوابط اخالقي توسط دانشآموز
و التزام عملي به آنها
تقویت روحیه تعاون و مسئولیتپذیری
 -5اهداف دوره ابتدایي و راهنمایي مصوب جلسه  15شورای عالي آموزش و پرورش 3353
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
هریک از این مؤلفه اهداف فردی تعریف شده است مثالً در مؤلفه اهداف اخالقي بیست و یک
هدف خرد فهرست شده است مانند:
 راستگو و امین است؛ مؤدب و مهربان است؛ شجاع و صبور است؛ و ...همچنین در مصوبه مربوط به اهداف تربیت در دوره راهنمایي شورای عالي آموزش و
پرورش ذیل مؤلفه اهداف اخالقي است و سه هدف جزیي فهرست شدهاند که تا حد زیادی با
اهداف دوره ابتدایي همپوشاني دارد.
در مجموع و با بررسي اجمالي این  5مصوبه و سند در طول هشتاد سال گذشته تربیت
اخالقي در دورههای  3330و  3313و  3305و  3353به صورت یک بخش مستقل در نظر
گرفته شده است .این امر نشان ميدهد که در این دورهها تربیت اخالقي یا رشد و تعالي ساحت
اخالقي متربیان برای سیاستگذار امر اساسي و مهم بوده است چنانکه شایستگي بیان بهصورت
یک هدف مستقل را داشته است.
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بررسي و تحلیل اهداف ذکر شده نشان ميدهد که اهداف تربیت اخالقي از دهه چهلم
شمسي بهویژه در دوره بعد از انقالب رنگ دیني یافته و گاه با هم ترکیبشدهاند .این نشان مي-
د هد که تربیت دیني در این دوره اعم از تربیت اخالقي بوده وزیر مجموعه آن قرار گرفته است.
هم چنین رویکرد تدوین و نگارش اهداف تربیت اخالقي در دوره اخیر به زبان رفتارگرایي
نزدیک شده است .منظور این نیست که اهداف تربیت اخالقي به سبک اهداف رفتاری تمام عیار
نوشتهشده است .اما تأملي در فهرست اهداف اخیر نشان ميدهد که جمالت ناظر به هدف به
سمت عینیت و جزیي شدن و مشخص بودن رفته است که از این ویژگيهای رویکرد
رفتارگرایي در هدف نویسي است.
ماده درسي تربیت اخالقي
به طور سنتي برنامههای مدرسه شامل تعدادی عناصر و اجزای مستقل و هماهنگ است؛ مانند
زبان مادری ،ریاضي ،تربیت بدني و مانند اینهاست که به آنها ماده درسي یا موضوع

درسي3

ميگویند که هر یک بهطور مستقل و مجزا دارای اهداف ،محتوا روشهای تدریس ،مواد
آموزشي و کتاب درسي هستند( .قورچیان )9666،9بر این اساس تجارب یادگیری دانش آموزان
در بستههای تعریف شدهای با اجزا و عناصر خاص با عنوان درسي در جدول زماني دروس
دانش آموزان ظاهر ميشود .با توجه به این معنا از ماده درسي نظام تربیت رسمي و عمومي برای
رشد اخالقي و تحقق اهداف اخالقي خود ،تجارب ناظر به اهداف را با چه چهارچوبي برای
دانش آموزان فراهم ميکند؟ آیا این تجارب در یک چهارچوب مشخص و متمایز تعریف شده
است یا اینکه بدون چهارچوب و منتشر در بخشهای مختلف و مواد دیگر است .در برخي از
کشورها ماده درسي ویژهای برای اخالق در نظر گرفتهشده است بهگونهای که اهداف تربیت
اخالقي در یک ماده درسي سامان داده شده و ارائه ميشود .تجارب کشورهایي مانند ژاپن و کره
جنوبي و چین نشان از چنین رویکردی دارد( .حسني و همکاران )3333 ،اساساً کشورهایي که
دارای سنت و فرهنگ با اقتدار ریشهدار هستند بیشتر در تربیت ارزشي به تربیت اخالقي متمرکز
ميشوند .در حالي که کشورهای دارای مذهب ریشهدار و سازمانیافتهای هستند مانند کشورهای
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اسالمي و برخي کشورهای اروپای غربي بر روی تربیت دیني و مذهبي خاص متمرکز ميشوند.
(چا 3و همکاران به نقل از پوکا )9667،9باید دید که آیا این روال در نظام تربیت رسمي و
عمومي ایران نیز سابقه داشته است .جستجوی پاسخ این پرسش که آیا در طول حیات شورای
عالي آموزش و پرورش ماده درسي خاصي برای تربیت اخالقي در نظر گرفته شده است محور
این بخش از مقاله است .لذا در ادامه بحث به بررسي اسناد از این منظر ميپردازیم.
در مصوبات جلسات  36 ،93 ،93 ،95و  33شورای عالي معارف سال  3369شمسي با
عنوان «دستور تحصیالت ابتدایي» جدول مواد درسي چهار پایه دبستان تعریف شده است .طبق
این جدول در هر چهار پایه دبستان درس مستقلي به نام اخالق وجود دارد؛ که در برنامه
تفصیلي آنهم محتوایي برای ارائه در کالس درس برای معلم تعریف و تصویب شده است.
همچنین به همین شکل در مصوبه شماره  1شورای عالي معارف سال  3363شمسي برای
شش سال دوره ابتدایي جدول مواد درسي و برنامه تفصیلي تصویبشده است .در این جدول
نیز برای هر شش پایه دوره دبستان در کنار دو ماده درسي قرآن و شرعیات ،ماده درسي به نام
اخالق دیده ميشود .در این مصوبه نیز برنامه تفصیلي مطابق مصوبه قبل تعریف شده است.
در مصوبه جلسه  30شورای عالي معارف سال  3360با عنوان «اصالح پروگرام مدارس
ابتدایي» تغییری در رویکرد قبلي به چشم ميخورد .تغییر به این صورت است که درس اخالق
در پایههای اول ،دوم ،سوم و چهارم جزو قرائت فارسي محسوب شده ولي در کالسهای پنجم
و ششم بهعنوان درس مستقلي در نظر گرفته شده است مصوبه جلسه  373شورای عالي معارف
سال  3330با عنوان« :جدول برنامههای درسي تحصیالت ابتدایي» به همان سیاق سال 3360
اخالق بهعنوان درس مستقلي در پایه پنجم و ششم دبستان مالحظه ميشود و برای سایر پایه
بهعنوان متون ضمیمه درس قرائت فارسي در نظر گرفته شده است.
در مصوبه جلسه  196شورای عالي فرهنگ سال  3333با عنوان جدول تحصیالت ابتدایي
برگشتي به رویه سابق دیده مي شود به این صورت که درس اخالق در فهرست مواد درسي هر
شش پایه دوره دبستان لحاظ شده است.
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حدود شش سال بعد یعني سال  3397مصوبهای در جلسه  066شورای عالي فرهنگ به
تصویب رسیده است که عنوانش «برنامه تعلیمات دیني در چهار سال ابتدایي» است در این
برنامه تفصیلي بخشي با عنوان «اخالق» وجود دارد که مضامین اخالقي برای هر پایه بیان شده
است .همین رویه در مصوبه  079شورای عالي در سال  3395نیز مشاهده ميشود که در آن
برنامه تفصیلي تعلیمات دیني دوره ابتدایي بازنگری و تصویب شده است در این بازنگری دوباره
همان بحثهای اخالقي بهعنوان یک بخش متمایز دیده شده است.
جدول تقسیم ساعات درسي در پایههای اول تا چهارم دبستان که در جلسه  033شورای
عالي فرهنگ سال  3393تصویب شده است نیز وجود این رویکرد را تأیید ميکند که درس
اخالق استقالل خود را از دست داده و به مجموعه مباحث دیني پیوسته است .عنوان درس
جدید «تعلیمات دیني و اخالقي» است .این روند تا سال  3331ادامه داشته است .اما در این سال
مصوبه جلسه  339شورای عالي فرهنگ سال  3331با عنوان «جدول ساعات دروس هفتگي
کالسهای پنجم و ششم» تغییری به چشم ميخورد .این جدول نشان ميدهد که اخالق با درس
فارسي ترکیب شده است .یعني همان رویکردی که در سال  3360در پایههای اول تا چهارم
دوره ابتدایي وجود داشت مجدد ًا احیاء شده است اما شواهد کاملتری در دست نیست .عنوان
درسي با نام «زبان فارسي و اخالق» ناظر به ترکیب این دو ماده درسي است.3
در سال  3313شورای عالي فرهنگ مواد برنامه طرح تعلیمات ابتدایي را در جلسهه  3613و
در سال  3319برنامه تفصیلي چهارسال اول ابتهدایي تصهویب کهرده اسهت .از محتهوای ایهن دو
مصوبه برميآید که اخالق بهعنوان یک موضوع درسي از زیهر چتهر درس فارسهي بیهرون آورده
شده است و مجدداً تعلیمات دیني الحاق شده است و با عنوان «تعلیمات دیني و تربیت اخالقي»
در جدول دروس قرار گرفته است .برنامه تفصیلي این درس در پایههای اول تا چههارم دبسهتان
بخشي را با عنوان «تلقین اخالقیات و دستورهای دیني» در خود جای داده است .برخهي شهواهد
پژوهشي این جدایي را تأیید مينماید .رامین فرد ( )3379بر اساس تحلیهل محتهوای کتابههای
فارسي دوره ابتدایي از سال  3363تا زمان انجام پژوهش (یعني سال  ،)3379به این نتیجه رسیده
 . 3البته مشخص نیست که آیا فقط در جدول در کنار هم قرار گرفتهاند یا در ارائه محتوا هم به صورت یک واحد درسي تلفیق
یافته ارائه شده است؟ یا پرسش نیازمند بررسي عمیقتری است که در حوصله این مقال نميگنجد.
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است که این کتابها بها ههدف عمهده القهای ارزشههای دینهي و اخالقهي تهدوین شهدهاند .در
کتابهای اولیه فارسي تا سال  3317ارزشهای اخالقي به مقیاس بسیار وسیع دیده ميشوند؛ اما
در مرحله دوم یعني از سال  3317بعد ارزشهای سیاسي و اقتصادی جایگهاه بیشهتری در متهون
فارسي پیدا ميکند و جایگاه ارزشهای اخالقي بهشدت نزول ميکند.
مصوبه جلسه  333شورای عالي سال  3373با عنوان جدول مواد امتحاني پایههای اجتماعي
دوره پنجساله ابتدایي عنوان اخالق به درس قرآن و تعلیمات دیني الحاق شده است .در مصوبه
 133شورای عالي در سال  3303با عنوان «جدول مواد درسي در هر پایه تحصیلي و نوع امتحان
هر درس» از عنوان اخالق در مجموعه عناوین مواد درسي هیچ خبری نیست و عنوان اخالق به
طورکلي از عناوین مواد درسي حذف شده است.
مصوبه جلسه  363شورای عالي آموزش و پرورش مورخ  73/33/1با عنوان «جدول مواد
درسي امتحانات دوره راهنمایي و همچنین مصوبه جلسه  333شورا مورخ  73/3/91با عنوان
«جدول مواد درسي دوره سه ساله راهنمایي تحصیلي» نشان ميدهد که موضوع اخالق در دوره
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.
مصوبات بعدی شورا که بعد از انقالب اسالمي بوده است مانند مصوبه جلسه  133مورخ
 00/0/33و  105و مورخ  05/3/33و جلسه  139مورخ  03/0/33که جدول مواد درسي و
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
فارسي.
تغییرات و تحوالت پر فراز و نشیب ماده درسي اخالق نشان ميدهد که وجود ماده درسي
مستقل در تربیت اخالقي در سالهای اولیه مورد اقبال سیاستگذاران نظام آموزشي بوده است و
سالها این رویکرد حاکمیت داشته است (با این توضیح که در سالهای  3360تا  3333در چهار
پایه اول ابتدایي محتوای تعریف شده برای این ماده درسي ماده درسي قرائت فارسي قرار گرفته
است) .این روند تا سال  3397ادامه داشته است .یعني تصمیمگیرندگان محتوایي برای ماده
درسي اخالق تعریف ميکردند و یا با عنوان مشخص و مستقل ارائه ميشده است یا تصمیم
گرفته ميشده است که محتوای در ماده درسي مانند قرائت فارسي ارائه شود .اما از این تاریخ
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به بعد برنامه درسي تربیت اخالقي بهعنوان یک ماده درسي مستقل کنار گذاشته شده است و این
درس به درس دیني الحاق شده است .یعني ماده درسي متمایزی به نام اخالق در مصوبات دیده
نميشود؛ و در محتوای درس دیني برخي مضامین اخالقي در نظر گرفته شده است .اما از سال
 3331رویکرد سیاستگذاران نسبت به این درس تغییر کرده و این ماده درسي به درس فارسي
الحاق شده است رویکرد تلفیق ماده درسي اخالق (بهویژه محتوای آن) با دروس دیگر از این
تاریخ به بعد رویکردی پذیرفته شده در نظام آموزشي به نظر ميآید .اما این ماده درسي بین
درسهای فارسي و دیني و حتي تعلیمات اجتماعي است به دست گشته است .در سال  3313و
 3319ماده درسي اخالق به درس دیني الحاق شده است و این روند تا اوایل انقالب یعني سال
 3309ادامه داشته است .اما مصوبات اواخر دهه شصت در مورد دروس دوره ابتدایي و دوره
راهنمایي نشان ميدهد که حتي عنوان اخالق از عناوین مواد درسي حذف شده است و هیچیک
از عناوین قبلي که با اخالق خویشاوندی داشته است مانند دیني ،فارسي ،تعلیمات اجتماعي در
عنوان خود کلمه اخالق را با خود به همراه ندارد البته این بدان معنا نیست که محتوای اخالقي
(مضامین اخالقي تعریفشده) از مواد درسي مختلف حذف شده است و محتوای این مواد
درسي نسبت به ارزشهای اخالقي بيتفاوت بوده است .این موضوع در شواهد پژوهشي قبل
دیدهشده است .محمودی ( )3353در تحلیل محتوای کتابهای درسي دوره ابتدایي به این نتیجه
رسیده است که مفاهیم اخالقي ،اجتماعي ،و فرهنگي بیشترین فراواني را در کتابهای فارسي
دارد .اسماعیلي ( )3353نیز به نتایج مشابهي رسیده است .درس دیني نیز خود اساساً درس
ارزشمدار بوده ارزشهای اخالقي در آن بسیار به چشم ميخورد .همچنین در پژوهشهای
(اقبال  )3309و (جمالي زاده  )3337نشان دادهشده است که در مجموع ارزشهای بسیاری در
کتابهای درسي دوره ابتدایي وجود دارد مانند :ارزش علم ،حق و عدالت ،مبارزه با ستمگری،
مهرباني ،احترام و فروتني که ارزشهای اخالقي شمرده ميشوند.
حکیم زاده و موسوی ( )3335در بررسي و تحلیل محتوای کتابهای دیني دوره راهنمایي
به این نتیجه رسیدهاند که در این کتابها ارزشهای اخالقي به میزان ده درصد در مقایسه با
ارزشهای دیگر مانند ارزشهای اعتقادی ،ارزشهای اقتصادی ،ارزشهای عبادی و ارزشهای
اجتماعي مورد توجه قرارگرفتهاند .بررسي راهنمای برنامه تربیت اسالمي دوره ابتدایي مصوب
جلسه  537مورخ  37/1/95نشان ميدهد که یک هدف (یک هدف شناختي ،یک هدف مهارتي،
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یک هدف گرایشي) از مجموعه اهداف این برنامه به تربیت اخالقي اختصاص داده شده است.
در جدول وسعت و توالي مفاهیم نیز برخي مفاهیم اخالقي راستگویي ،احترام به والدین،
استفاده درست از طبیعت و ...آمده است .اما به هر حال حذف اخالق از عنوانهای مواد درسي
ميتواند زمینه برداشتها و تفسیرهای منفي و بدبینانه را از این جریان تشدید نماید .حتي آثاری
بر روند تربیت اخالقي بهصورت انضمامي و تلفیقي با کتاب درسي دیگر ازجمله دیني داشته
باشد از سوی دیگر ،محدود شدن تربیت اخالقي به تربیت دیني ميتواند این مشکل را ایجاد
کند که اخالق که از بنیانهای دین بهویژه دین مبین اسالم است در فشار تبیین و تشریح
بخشهای دیگری چون اعتقادات و احکام و مناسک قرار گیرد .شعباني در مطالعه خود به این
نتیجه رسیده است که در کشورهای اسالمي به دلیل وجود ماده درسي تعلیمات دیني عمدتاً
اخالق کمتر مورد توجه واقع شد است( .شعباني )3331،نژاد شفیعي ( )3333در پژوهش خود
نشان داد که در محتوای کتابهای دین و زندگي دوره متوسطه بیشتر به مباني و اصول دین
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
آموزان یاد داد .این «چه چیز» همان محتوا است .به عبارت دیگر محتوا یکي از عناصر برنامه
درسي است که دارای مؤلفههای دانشي ،مهارتي ،فرایندها و نگرشهایي است که انتخاب شده و
سازماندهي ميشود و از طریق تجربیات یادگیری به دانش آموزان ارائه ميشود .صرف نظر از
اختالفنظر متخصصان در خصوص بود و نبود محتوا در برنامه درسي و میزان اهمیت آن ،هر
ماده درسي واجد محتوایي است که دانش آموزان با آن درگیر ميشوند و یاد ميگیرند .محتوای
تربیت اخالقي یعني آن چیزی که اخالق ًا خوب ،درست و فضیلت است (سانگر 3و اُسگاتورپ،9
 .)9667شواهد نشان ميدهد که محتوای دروس از دغدغههای مهم سیاستگذاران شورای عالي
آموزش و پرورش از آغاز تا کنون بوده است .در زمینه اخالق هم مصوبات نخستین شورا در
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سالهای آغازین فعالیتش نشان ميدهد که محتوای اخالقي یا به عبارت مورد استفاده در
مصوبات شورا «برنامه تفصیلي» از محورهای مورد عنایت بوده است.
در مصوبه جلسات  36 ،93 ،93 ،95و  33شورای عالي در سال  3369با عنوان «دستور
تحصیالت دوره ابتدایي»در تمامي پایه ذیل عنوان «اخالق» موضوعات و مفاهیمي را فهرست
کرده است .مصوبات بعدی شورا در سال  3363جلسه  1و جلسه  36سال  3333به تکرار همین
مضامین بسنده کرده است و تنها برای سال پنجم و ششم برنامه تفصیلي تنظیم کرده است برخي
از محتواهای انتخاب شده در این برنامه به شرح زیر است:
پایه اول :مذمت از دروغگویي /وظیفه نسبت به پدر و مادر و اعضای خانواده /مضرات
بيادبي  /تکلیف نسبت به اولیای مدرسه /محسنات راستي و درستي /تنفر از تنبلي و بیکاری...
پایه دوم :تنفر از عیبگویي و عیبجویي /عفو و اغماض /خوشرویي و خوش خلقي /مردم
آزاری
پایه سوم :جوانمردی /حسن خلق /شجاعت /تواضع /تکبر /کذب  /قناعت /اسراف /عدل /ظلم/
عفو /امانت /حب وطن ...
پایه چهارم :تعاون و اخوت /عفت /پرهیزگاری /حسد و بخل /کتمان سرّ و حفظ آبرو /وفای به
عهد /خودپسندی  /خست  /انفاق /نفاق /احسان /اتهام و ...
پایه پنجم :وظایف نسبت به باری تعالي /وظایف نسبت به خود /وظایف نسبت به وطن/
پرهیزگاری /شرافت /نجابت /سخاوت /امانت /آداب معاشرت  /تکالیف نسبت به رفتار در
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 ...
در سالهای بعد در پایههای اول تا چهارم محتوای درس اخالق اینگونه تعریف شده است که
همین مضامین اخالقي بهصورت متون و حکایت در درس فارسي ارائه گردد .مثالً در برنامه
تفصیلي مصوب سال  3330برای پایه دوم درس قرائت فارسي بخش مضامین اخالقي چنین بیان
شده است:
«قرائت قطعات منظوم اخالقي مناسب با فهم طفل ،حکایت و قطعات راجع به تنفر از
عیبگویي /تصرف مال غیر /فوائد عفو و اغماض /محسنات خوشرویي و خوشخلقي و »...
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مالحظه ميشود همان مضامین بهصورت متون نظم و نثر به درس فارسي الحاق شده است.
همین شیوه در سالهای بعد در درس قرائت فارسي مشاهده ميشود مثالً در برنامه تحصیالت
ابتدایي مصوب سال  3333عالوه بر تصویب محتوای درس اخالق در ذیل درس فارسي نیز به
خواندن قطعات نثر و نظم اخالقي تأکید شده است و مضامین درس اخالق در پایههای اول تا
ششم در این مصوبه با اندکي تغییرات به این شرح بیان شده است.
پایه اول :عادات پسندیده ،پاکیزگي ،نظم /وقتشناسي /ادب  /اطاعت
پایه دوم :وظیفه نسبت به پدر و مادر /وظیفه نسبت به اولیاء مدرسه  /راست گویي و ...
پایه سوم :قرائت قطعات نظم و نثر در حوزه فهم اطفال مانند وظایف در خانه /وظایف نسبت به
والدین /اطالعت /احترام  /نمکشناسي و ...
پایه چهارم :قناعت /اسراف /زیان مسکرات و دخانیات /احتراز از قمار /فواید بازی و ورزش/
لزوم کار کردن /کارهای دستي
به نظر ميرسد فهرست مضامین درس اخالق در این دوره کمي بهروزتر شده و همچنین
مختصرتر شده است .نگاه سیاستگذاران در انتخاب محتوا و سر فصلها واقعبینانهتر و
متعادلتر شده است.
محتوای مشابه با اندکي تغییرات در مصوبه  066شورای عالي سال  3397در برنامه تعلیمات
دیني چهار سال اول ابتدایي دیدهشده است .در این دوره برنامه اخالق به درس تعلیمات دیني
پیوسته است ،مضامین اخالقي در ذیل این درس آورده شده است مضامین مورد نظر تقریباً شبیه
مضامین و محتوایي است که در سال قبل موردتوجه بوده است .جابهجایي برخي مفاهیم و ورود
برخي مضامین جدید در برنامه تغییر اساسي در محتوا را به وجود نیاورده است .مگر این که
کمي محتوای اخالقي رنگ دیني به خود گرفته است .در مصوبه  066شورای عالي فرهنگ در
تاریخ  3397با عنوان برنامه تعلیمات دیني در چهار سال اول ابتدایي چنین آمده است که:
«قسمت اخالقي این برنامه نباید جدا از سایر قسمتها تدریس شود» .در تبصره  3مصوبه جلسه
 079شورای عالي فرهنگ سال  3395با عنوان «برنامه تعلیمات دیني در دوره ابتدایي» چنین نقل
شده است « ...مسائل اخالقي باید از روی مباني دیني و احادیث صحیح نوشته شود »...این
تبصره نشان ميدهد که نگاه دیني به اخالق در این دوره بارز شده است و اخالق بهعنوان یک
حوزه مشخص در تجارب تربیتي استقالل خود را حتي به لحاظ محتوای از دست داده و به
62

بررسي سیر تحوالت برنامه درسي تربیت اخالقي در ایران با ...

مضامین و درس دیني ملحق گردیده است البته این نکته هم قابل ذکر است که از ظرفیت مواد
درسي دیگر همچون فارسي همچنان برای ارائه مضامین اخالقي استفاده شده است .شاهد این
مدعا برنامه تفصیلي چهارساله ابتدایي مصوب جلسه  560شورای عالي فرهنگ در سال 3393
است که د ر ذیل درس فارسي همچنان به وجود قطعات نظم و نثر فارسي اخالقي در متون
قرائت فارسي تأکید کرده است.
مصوبه شورای عالي فرهنگ در سال  3319با عنوان «برنامه تفصیلي چهار سال اول ابتدایي»
حاکي از آن است که رویکرد الحاق محتوای درس اخالق به درس دیني در سالهای بعد نیز
تداوم داشته است .در این مصوبه در محتوای درس دیني هر پایه بخشي با عنوان «تلقین
اخالقیات در دستورهای دیني» وجود دارد .شیوه ادغام و الحاق محتوای تربیت اخالقي به ماده
درسي و کتاب تعلیمات دیني از این سال به بعد بهصورت یک سنت دیرپا درآمده و شواهد
نشان ميدهد که تاکنون نیز (بعد از انقالب اسالمي بهویژه) محتوای تربیت اخالقي (با وجود
اهداف مستقل و متمایز اخالقي در مجموعه اهداف کلي نظام تربیت رسمي و عمومي و حتي
اهداف دوره دبستاني و دوره راهنمایي و دوره دبیرستان) بیشتر در کتاب دیني جلوه داشته است.
در برنامه تربیت اسالمي دوره ابتدایي یعني کتابهای «هدیههای آسمان» واحدهای درسي و
بخش ویژه ای با عنوان اخالق در نظر گرفته شده است که در آن مضامین اخالقي با استفاده از
داستانهای و پرسشها و حکایات با خمیرمایه دیني طرح و بحث شده است( .امین خندقي،
سعیدی رضواني)3333 ،
همین روال در دورههای بعدی نیز در جریان است .یزداني ،حسني ( )3333در تحقیق خود
نشان داد که در راهنمای برنامه درسي دیني در دوره ابتدایي و راهنمایي (نه در کتاب درسي)3
بیشترین پوشش را به اهداف اخالقي مصوب شورای عالي دو دوره به نسبت دروس دیگر داده
است .البته میزان این پوشش حداکثر  ٪36اهداف تربیت اخالقي ميباشد .توجه بیشتر در
کتابهای دیني به مضامین اخالقي بهویژه بعد از انقالب با توجه به رویکردی که در باال در
بخش اهداف بیان شده امری طبیعي است زیرا در اهداف تربیت اخالقي که در سند کلیات نظام
 .3توضیح اینکه طبق روند موجود در دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسي در مرحله اول برای هر برنامه درسي راهنمای
برنامه درسي تهیه و تصویب ميشود .سپس بر اساس آن کتاب درسي و راهنمای معلم و کتاب کار دانشآموز نوشته ميشود.
این تحقیق بر روی اهداف مورد توجه در راهنمای برنامههای درسي متمرکز بوده است نه محتوای کتابهای درسي
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آموزش و پرورش آمده مضامین دیني و اخالقي در کنار هم با عنوان اهداف تربیت اخالقي بیان
شده است و این نشان از نوعي نگاه به ساحت اخالق را دارد نگاهي که از انداراج تربیت
اخالقي در تربیت دیني حکایت دارد .از منظر طرح ارزشهای اخالقي ماده درسي مطالعات
اجتماعي و فارسي در دو دوره راهنمایي و ابتدایي در رتبه بعدی قرار دارند .البته با میزان کمتر.
این تحقیق هم چنین نشان داد که برخي اهداف اخالقي در این دو دوره در برنامههای درسي
مغفول مانده است.3
این نسبت یعني پیوستگي محتوای درس تربیت اخالقي با کتاب تعلیمات دیني در
دورههای مختلف ،به معنای عدم بهرهگیری از ظرفیتهای دیگر مواد درسي نیست شواهد قبل و
بعد از انقالب نشان ميدهد درسهای چون ادبیات کم و بیش مباحث و مضامین اخالقي را در
محتوای خود داشته و طرح کردهاند .رامین فرد ( )3379محمودی ( )3353اسماعیلي ()3353
اقبال ( )3309جمالي زاده ( )3337یزداني ،حسني ( )3333نیز در بررسي خود این موضوع را
نشان دادهاند که راهنمای برنامههای درسي درسهای دیگری چون مطالعات اجتماعي و فارسي
(اگر چه با شدت و کمیت کمتر) اهداف تربیت اخالقي مصوب شورای عالي آموزش و پرورش
را مورد توجه قرار دادهاند .9بهطور کلي سیر تحوالت در مؤلفه محتوای برنامه درسي اخالق
نشان ميدهد که از منظر ارائه محتوا سیاستگذاران تربیتي در دوره آغازین محتوای برنامه
درسي اخالق را بهصورت متراکم در یک ماده درسي ارائه ميدادهاند و اندک اندک به سمت
سیاست انتشار محتوا (ارزشها و هنجارهای اخالقي) در مواد درسي مختلف روی آوردهاند .در
سازماندهي و انتخاب محتوا هر چند نشانههای کمرنگي از رعایت اصل «از ساده به مشکل»
دیده ميشود .چنین مفاهیم اخالقي در پیامهای دوره ابتدایي این تصور را ایجاد ميکند که
سیاستگذار چنین اصلي را مد نظر داشته است در برخي توصیههای روشي دیده ميشود که
تناسب با سطح فکری دانش آموزان مورد توجه سیاستگذارن بوده است .مثالً در مصوبه جلسه
 . 3البته از آنجا که این پژوهش به اهداف مندرج در راهنمای برنامه درسي بسنده کرده است .این پرسش مطرح ميگردد کهه آیها
محتوای کتابهای درسي همچنین است.
 .9بیان این نکته در اینجا مهم است که از دهه چهل به بعد برنامه درسي خاصي بهجز چند جدول مواد بررسي به شورا ارائه نشده
است (حسیني روحاالمیني )3331 ،به نظر ميرسد که وزارت آموزش و پرورش بخشي را فعال کرده است که برنامههریزان شهاید
دقیقتر بتوان گفت مؤلفین کتاب ،رأساً کتابهای درسي را تولید و ساماندهي ميکردهاند.
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 066شورای عالي فرهنگ مورخ  3397در تدوین برنامه تعلیمات دیني اشاره شده است که
نکات اخالقي متناسب با فهم اطفال باشد .در همین مصوبه در بخش دیگر آن چنین آمده است
که «آیات از حیث معني و مفهوم نزدیک به قوه طفل باشد»؛ اما از چگونگي تناسب سخني به
میان نیامده است .گو اینکه این جریان به عهده معلمان گذاشته شده است .اما به توجه به اصول
روانشناسي امروزی ميتوان گفت محتوای در مجموع در سطح رشد شناختي دانش آموزان نبوده
و بیشتر به نمایشگاه مفاهیم اخالقي شباهت دارد .این وضعیت در سالهای بعد روبه بهبودی
رفته است .اما از منظر حجم محتوا سیر تحوالت حاکي از محدود شدن این محتوا را دارد.
مقایسه جدول وسعت و توالي برنامه درسي تربیت اسالمي در بخش اخالق با محتوای سالهای
قبل نشان ميدهد که محتوا محدودتر شده است.
اما نکته مهمتر این است که سیاست انتشار و تلفیق محتوای ماده درسي اخالق در مواد
درسي دیگر بدون نظم و برنامه صورت گرفته است .یعني سندی وجود ندارد که در طرح و
سازماندهي محتوای تربیت اخالقي در بین دروس مختلف نشان دهد که هماهنگي و وحدت
رویه ایجاد شده باشد .فقدان وجود نظم و هماهنگي در طرح مضامین اخالقي در مواد درسي
مختلف یک از مشکالت موجود در برنامه درسي تربیت اخالقي است .در واقع یکي از لوازم
سیاست انتشار وجود یک هماهنگي بین مواد درسي مختلف است که تا کنون در نظام برنامه-
ریزی درسي ایران به آن توجه نشده است.
روش تدريس در برنامه درسي تربیت اخالقي
منظور از روش مجموعه تجویزاتي است که در مصوبات شورا ناظر به چگونگي درگیر شدن
معلم و دانشآموز در تجارب تربیتي با هدف تربیت اخالقي است .البته گاه روش تدریس توسع
معنایي ميیابد و روشهای آموزشي را نیز در بر ميگیرد .روشهای آموزشي نیز ناظر به نظام
پاداش و تشویقها در کالس و مدرسه ،رویههای انضباطي و مانند اینها نیز ميشود (سانگر و
اُسگاتورپ .)9667 ،درباره مؤلفه روش تدریس در برنامه تربیت اخالقي در مصوبات شورای
عالي از گذشتهها نکات جالب توجهي به چشم ميخورد؛ که تأمل و بررسي آن خالي از
سودمندی و آموزندگي نیست .شورا کمتر مستقیماً و صریحاً با عنوان روش قاعدهای را تصویب
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کرده است .اما در البالی مصوبات توصیهها و تجویزهای روشي به چشم ميخورد .در اینجا به
بیان این توصیهها ميپردازیم و سپس تحلیلي از آن ارائه ميگردد.
در تبصره اول مصوبه جلسه  373شورای عالي معارف سال  3330توصیه روش جالبي بیان
شده است که ميتواند حاکي از یک رویکرد آموزشي باشد در این تبصره چنین آمده است:
«تعلیمات سال اول بهجز فارسي که کتاب الفبا و قرائت الزم دارد همه شفاهي است و نباید از
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».
در بند «ب» مصوبه جلسه  3613شورای عالي فرهنگ سال  3313شمسي با عنوان اهداف
دوره ابتدایي این توصیه روشي ذکر گردیده است که تربیت دیني و هدایت ملکات اخالقي ...از
طریق توجه دادن او به اینکه مراعات عادات پسندیده از قبیل ادب و دقت و همکاری با دیگران
و پاکیزگي و اطاعت از والدین و احترام به همنوع و نظایر آنها برای زندگي بهتر ضرورت دارد
در مصوبه جلسه  373شورای عالي معارف سال  3330با عنوان «اهداف دروس» چند نکته
روشي در زمینه تربیت اخالقي وجود دارد .نخست تبصرهای است که در ذیل درس فارسي
چنین توصیهای به مؤلفین گوشزد شده است« :تعلیمات اخالقي باید ضمن حکایات دلچسب و
کودکانه به اطفال تعلیم شود نه صورت موعظه صرف و امر و نهي» همچنین ذیل عنوان درس
اخالق بهجای تعریف اهداف درس توصیه روشي بیان شده است این توصیه چنین است
« آموزگار باید در تعلیم اخالق بدین نکته متوجه باشد که نوآموزان رفتار و گفتار آنان را سرمشق
زندگاني قرار ميدهند و عادات و اخالق ایشان را خواه ناخواه فرا ميگیرند؛ و بدین جهت الزم
است که متعلمین از گفتار و رفتار ناپسند در کالس و بیرون کالس اجتناب کند و مرتکب کاری
که منافي اصول و اخالق و آداب باشد نشوند و روش خود را چنان مهذب و مطابق اخالق
نمایند که اطفال دبستان از روی ضرورت صاحب خلق حسن و آداب مستحن شوند»...
در مصوبه جلسات  95و  93و  93و  36و  33شورای عالي معارف با عنوان «دستور
تحصیالت دوره ابتدایي سال  »3369چند نکته روشي برای تدریس وجود دارد که سیاستگذار
بهطورکلي و عام متذکر شده است و لذا شامل درس اخالق نیز ميشود .در پایههای اول تا سوم
معلمان از «کتاب زدگي» پرهیز داده شدهاند و تأکید شده است مواد پروگرام جز فارسي باید
شفاهي باشد و در ضمن مذاکرات و صحبت صورت گیرد و از اینکه دانشآموزان عبارتهای
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کتابها را حفظ کنند خودداری کنند .ظاهراً حافظهگرایي بهعنوان یک چالش در آن دوران وجود
داشته است .در همین مصوبه ذیل عنوان درسي اخالق از اصطالح «مکالمات اخالقي» استفاده
شده است و ذیل آن در یک عبارت تبصرهگونه تأکید شده است« :تعلیمات فوق باید شفاهي و
بهطور مکالمه و قصهسرایي و موعظه و تمثیالت باشد»
در مصوبه جلسه  196شورای عالي فرهنگ سال  3333با عنوان «برنامه تحصیالت ابتدایي»
ذیل عنوان ماده درسي اخالق ضمن برشمردن چند مضمون بهعنوان محتوای درس اخالق
بیانشده است که این مضامین و موضوعات اخالقي بهوسیله مکالمات ساده ،قصههای اخالقي و
تمرینات عملي طرح و مورد بحث قرار گیرند .در همین مصوبه ذیل محتوا درس اخالق پایه
دوم باز یک توصیه روشي بعد از بیان چند موضوع اخالقي به این شرح آمده است ...« .بهوسیله
قرائت و بیان حکایتهای ساده و بازیهای اخالقي ».مشابه همین توصیهها در مصوبات 3393
نیز مشاهده ميشود.
در مصوبه سال  3339شورای عالي با عنوان «برنامه تفصیلي چهار سال ابتدایي» ذیل ماده
درسي دیني و بخش اخالق آن بهرهگیری از داستانها و قصص کوتاه و قابل فهم کودکان تأکید
شده است .بررسي این توصیههای روشي در اسناد شورای عالي تا دهه چهل حاکي از آن است
که سیاستگذار نگران آن بوده است که آموزههای اخالقي از طریق حفظ کردن محتوای تعریف
شده صورت گیرد لذا از همان آغاز بر این تأکید ميکردهاند که محتوای مواد درسي بهصورت
شفاهي ارائه شود؛ و از استفاده از کتاب در برخي دروس مانند اخالق از تولید کتاب اخالق
پرهیز داده ميشد.
استفاده از اصطالح «مکالمات اخالقي» که ناظر به مفهوم گفت و گو است رویکردی
جالب و در زمان خود مترقي بوده است .اما در مورد چگونگي مدیریت گفتوگوهای اخالقي
بحث نشده است .حتي در عصر حاضر هم ميتوان گفت که روش گفتگو در طرح مباحث
اخالقي بهندرت مهارتي رایج و شایع در میان معلمان است .در کنار این روش اجتناب از کتاب-
محوری و حافظهگرایي نیز از مسایل مهمي است که سیاستگذاران در طول سالها دنبال
کردهاند .اما ظاهراً بعدها ناگزیر از تولید کتاب شده است.
نکته دیگر که در تجویزات روشي شورای عالي آموزش و پرورش برای درس تربیت
اخالقي وجود دارد موضوع بازیهای اخالقي و تمرینات عملي است بیان این روش نیز به ابهام
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برگزار شده است و روشن نیست بازیهای اخالقي چه نوع بازیهای هستند که در آن مضامین
اخالقي در تجربه دانشآموزان قرار گیرد .به هر صورت وجود مفهوم «بازی» و «تمرینات عملي»
حاکي از رویکرد فعال به روش تدریس در تربیت اخالقي است .باز اینجا مشخص نیست که تا
چه میزان معلمان از این توصیههای روشي در فرایند مدیریت یادگیری و یاددهي خود بهره
گرفتهاند .در برنامه درسي تربیت دیني دوره ابتدایي مصوب جلسه  537مورخ  37/1/95شورای
عالي آموزش و پرورش بر استفاده از روشهای فعال مانند پرسش و پاسخ بحث و گفتگو و
روشهای غیرمستقیم در آموزش اخالق تأکید شد است.
نکته مهم دیگری که در زمینه روش تدریس وجود دارد و بهنوعي نیز در بحث
سازماندهي و ارائه محتوا نیز موضوعیت پیدا ميکند تأکید مستمر بر بهرهگیری از داستان و
ادبیات برای طرح مضامین اخالقي است .یعني رویکرد تربیت اخالقي مبتني بر ادبیات 3بر این
اساس به معلمان توصیه شده است .مضامین اخالقي در قالب داستان و قطعات نظم و نثر
متناسب با سطح فکری کودکان ارائه شود .به نظر ميرسد که در سالهای اولیه حیات شورا این
فرصت و مسئولیت به معلمان داده شده است که خود دست به انتخاب محتوا بزنند و آن را ارائه
دهند.
این رویکرد در ادبیات غني فارسي ،رویکردی جاافتاده و باسابقه است .آثار ادبي ارزشمندی
چون کلیله و دمنه ،بوستان و گلستان سعدی ،مثنوی معنوی و مانند اینها از نمونه بارزی از این
رویکرد هستند .طبیعي است که از آن رویکرد در فضای تربت رسمي و عمومي استفاده شود .با
وجود اشکال مختلف ارائه مضامین اخالقي در نظام آموزشي ایران (ارائه به عنوان درس مستقل،
منظم شده به درس فارسي و یا دیني) این رویکرد نیز به مستمراً مورد توجه بوده است .البته در
صورتي که مباحث اخالقي در چهار چوب برنامه درسي تربیت دیني ارائه شود بیشتر بر منابع و
متون دیني تأکید ميشود .مانند برنامه تفصیلي چهار سال اول ابتدایي مصوب شورای عالي
فرهنگ سال  3319بخش برنامه تفصیلي تربیت و تعلیم دیني .بررسي محتوای کتاب جدید دیني
در دوره ابتدایي هم نشان ميدهد که در ارائه مضامین اخالقي از حکایتها و داستانها بهره
گرفته ميشود .لذا ميتوان گفت که این روش ،روش مقبول و جا افتادهای در نظام تربیت رسمي
و عمومي ایران است.
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روش ارزشیابي پیشرفت تحصیلي
طبق سنت موجود در مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش ،آییننامه ارزشیابي پیشرفت
تحصیلي بهصورت مستقل تصویب و ابالغ ميشود .طبق سنت موجود در نظام تربیت رسمي و
عمومي ایران ،ارزشیابي تحصیلي امری یکسان و مشابه در تمامي دروس بوده است و در طول
سالها اصول اساسي آن تغییر نکرده است .در طول سالهای فعالیت شورای عالي آموزش و
پرورش از سال های پایاني قرن سیزدهم تا دهه هفتاد و هشتاد قرن چهاردهم در دوره ابتدایي
تعداد زیادی آییننامه برای ارزشیابي تصویبشده است (شهبازی )3339 ،که باوجود برخي
تغییرات ظاهری ،اصول و مبنای یکساني داشتهاند بهطورکلي ارزشیابي تحصیلي در همه درسها
متکي بر آزمونهای پایاني و عمداً کتبي با روش نمرهگذاری کمّي در دامنه صفر تا بیست
صورت گرفته است .برای ارتقاء پایه ،مالکها ،حد نصابهای در درسها و معدل همه درسها
تعریف شده است .بدون کسب این نمرات دانشآموز اجازه ارتقا به پایه باالتر را نداشته است.
در مصوبات دهه هشتاد خورشیدی این رویکرد نسبت به ارزشیابي درسهای ارزشي مانند قران
و هدیههای اسمان در دوره دبستاني تغییر کرده است .در مصوبه جلسه  003شورای عالي
آموزش و پرورش مورخ  36/3/3چنین آمده است« :ارزشیابي پیشرفت دانشآموزان در برنامه
آموزش قرآن در پایههای اول و دوم دبستان فرآیندمحور و شامل گزارشي توصیفي از عملکرد
دانشآموز و چگونگي یادگیری او باشد (».تارنمای شورای عالي آموزش و پرورش ،3تاریخ
استخراج  )33/33/35طبق این تغییرات روشهای فرایندی و بازخوردهای کیفي مورد نظر قرار
گرفته است .یا در راهنمای برنامه درسي تربیت اسالمي دوره ابتدایي در بخش ارزشیابي آن
چنین آمده است« :ارزشیابي این درس ،کیفیتنگر است؛ یعني تغییرات کیفي درک و فهم و نیز
نگرشهای دانش آموزان ،مشاهده و ثبت ميشوند ….بدین ترتیب در ارزشیابي پیشرفت
تحصیلي هدیههای آسمان فعالیتي به نام امتحان وجود ندارد(».تارنمای دفتر برنامهریزی و تألیف
کتابهای درسي ،9تاریخ استخراج )33/33/37
بهطورکلي در طول سالیاني که از مصوبه اول شورای عالي معارف درباره چگونگي
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ميگذرد مالحظات ناظر به روش ارزشیابي نسبت
1. http://www.sce.ir
2. http://dini-dept.talif.sch.ir/guid-eb.htm
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بهتمامي دروس اطالق داشته است .میزان یادگیری دانش آموزان در همه دروس ميبایست طبق
دستورالعملهای تعریف شده ارزشیابي گردد .در شرایطي که درس اخالق یا مضامین ناظر به
تربیت اخالقي با درس دیگر تلفیقشده باشد این حکم نیز درباره اخالق نیز صادق است .اما در
سالهای اولیه قرن حاضر که ماده درسي خاصي برای تربیت اخالقي در کتاب دبستانها وجود
داشت برای این درس سازوکار ارزشیابي کمّي موجود در نظر گرفته نميشد .عدم وجود ماده
درسي اخالق در فهرست مواد درسي که در آییننامه امتحانات آن زمان مانند نظامنامه امتحانات
رسمي مصوب سي و یکمین جلسه شورای عالي معارف سال  3369شمسي و نظام نامه
امتحانات مصوب صد و بیست و دومین جلسه شورای عالي معارف سال  3365نظامنامه
امتحانات نهایي مدارس ابتدایي و متوسطه ذکور و اناث مصوب صد و شصتمین جلسه شورای
عالي معارف سال (3363شهبازی )3339،بیانگر این موضوع است که ظاهراً سیاستگذار به
دلیل همین ماهیت ویژه این درس آن را از ارزشیابي کمّي معاف کرده است .باوجود این شرایط،
چنین به نظر ميرسد که در آن دوران ماده درسي اخالق از فرایند ارزشیابي معاف بوده است با
عنایت به برخي توصیههای روشي که در باال به آنها اشاره شد .احتماالً سیاستگذار برای گریز
از چالش حافظه گرایي در درس تربیت اخالقي و محدود نکردن آن به محتوایي برای حفظ
کردن و نمره گرفتن ،این درس را از ارزشیابي کمي رایج آن روزگار معاف کرده است .در
سالهای اخیر همچنان که در مورد درس قرآن و هدیههای آسمان در سطور پیش اشاره شد نیز
چنین رویکردی را ميبینیم .بهگونهای که نمرهگذاری کمّي در این درسهای مطرح نبوده است.
با وجود این ،وقتي محتوای برنامه درسي اخالق بین مواد درسي مختلف منتشر شد ارزشیابي از
بخش اخالقي این مواد تابع الگوی ارزشیابي رایج شد.
نتیجهگیری و بحث
در یک تحلیل کلي ميتوان در خصوص برنامه درسي تربیت اخالقي در نظام آموزشي ایران به
چنین محورهایي اشاره نمود.
نخست اینکه از آغاز تأسیس نظام نوین آموزشي در ایران و ایجاد مدرسه به سبک جدید
تربیت اخالقي از کارکردهای مورد انتظار از مدرسه بوده است .این انتظار بهصورت ضمني و یا
صریح در ادبیات مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش دیده ميشود.
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در اهداف دوره ابتدایي مصوبه  3619شورای عالي فرهنگ سال  3313نشان از فاصله
گرفتن از شیوه توصیهای دیده ميشود .در این مصوبه آمده است که برای توجیه پای بندی به
ارزشهای اخالقي الزم است چنین توجیه شود که این ارزشها برای زندگي بهتر در جامعه
ضرورت دارد .در این بند از اهداف بر رویکردی برای توجیه و مستدل کردن ارزشها اشاره
شده است .هرچند این پرسش قابلطرح است که تا چه میزان این شیوه در برنامههای درسي
برای تربیت اخالقي مورد استفاده قرار گرفته است که پاسخ به آن بررسي عمیقتری را طلب
ميکند.
یکي از خصوصیات اهداف تربیتي در این است که اهداف همسطح رابطه همعرضي باهم
داشته و نسبت به هم دارای استقالل باشند .همپوشاني و اندراج از مشکالت منطقي اهداف
همسطح صورتبندی شده است .بهویژه در اهداف مصوب اخیر برای تربیت اخالقي اشتراک
حوزه معنایي و همپوشاني معنایي در برخي از اهداف به چشم ميخورد برای مثال« :شجاعت و
صبوری» با «امیدواری و عدم ترس از مشکالت» یا «مؤدب بودن» با «استفاده از کلمات
محبتآمیز و دوستانه در ارتباط با دیگران» تشابه معنایي دیده ميشود درحالي که هر یک به
عنوان هدف مستقلي در نظر گرفته شده است.
موضوع دیگر درهمآمیختگي اهداف تربیت اخالقي با تربیت دیني است .بر اساس شواهد
مطرحشده (صرفنظر از برخي دورههای کوتاه و موقت که به درس ادبیات فارسي و اجتماعي
ملحق شده است) این آمیختگي از دهه سي خورشیدی شروع و تاکنون ادامه داشته است .حتي
در دورههایي مانند دهه چهلم خورشیدی ماده درسي تعلیمات دیني و اخالق در بین فهرست
مواد درسي دیده ميشود .اگرچه ارتباط وثیقي بین دین و اخالق وجود دارد که از موضوعات و
مسائل مورد بحث فیلسوفان بوده است بااینحال اخالق در گستره تعالیم دیني خود موضوعیت
دارد بخش عمده تعالیم دیني به اخالق اختصاص دادهشده است حتي با فرض اندراج تربیت
اخالقي در ساحت تربیت دیني در تعریف اهداف اخالقي این استقالل نسبي ميتواند مورد
انتظار باشد .این درآمیختگي در اهداف تصویبشده در سند کلیات نظام آموزش و پرورش به
چشم ميخورد بر بينظمي و آشفتگي در تربیت اخالقي دامن ميزند.
سالهای متمادی نظام تربیت رسمي و عمومي بر وجود برنامه درسي ویژه و مستقل برای
اخالق اصرار و پافشاری کرده است .نشانههای آن در جدول برنامههای درسي مشاهده ميشود.
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یعني رویکرد برنامه درسي مستقل 1در تربیت اخالقي را دنبال کرده است .بر اساس این رویکرد
یک برنامه درسي مستقل و جداگانهای برای اهداف تربیت اخالقي در نظام تربیت رسمي و
عمومي تدوین و اجرا ميشود( .حسني و همکاران )3333 ،شواهد نشان ميدهد که امروزه نیز
در جدول مواد درسي نظامهای تربیت رسمي و عمومي برخي کشورها از جمله ژاپن ،چین ،کره
عنوان درسي مستقلي به نام اخالق دیده ميشود( .یونسکو .)9633 ،روند تغییرات در مصوبات
شورای عالي آموزش و پرورش نشان ميدهد که سیاستگذاران تربیتي از این الگو دست
برداشته و محتوای اخالقي مورد نظر بهصورت وابسته و تلفیقشده با دروس دیگر ارائه شده
است .یعني از رويكرد تربیت اخالقي مبتني بر برنامه درسي مستقل به تربیت اخالقي با
رويكرد بین برنامه درسي 2گرایش پیداکرده است .در رویکرد بین برنامهای تربیت اخالقي با
استفاده از ظرفیت برنامههای درسي مختلف صورت ميگیرد .بر اساس این رویکرد برنامههایي
مانند ریاضي ،علوم ،تاریخ جغرافیا و مانند اینها ظرفیت تربیت ارزشي را دارند و بر محمل
محتوای این برنامهها ميتوان ارزشهایي مطلوب جامعه را نیز به دانش آموزان آموخت( .حسني،
و همکاران  )3333شواهد نشان ميدهد که در نظام برنامهریزی درسي برخي کشورها مانند
امریکا و کانادا و استرالیا از رویکرد تلفیق ارزشهای اخالقي با دیگر درسها مانند علوم بهره
گرفتهاند( .شعباني )3330 ،همچنین در ترکیه و ژاپن نیز رویکرد تلفیق ارزشهای اخالقي با
برنامههای درسي دیگر موردتوجه قرارگرفته است (حسني و همکاران.)3333،
در بررسي روند تحوالت برنامه درسي تربیت اخالقي در ایران این نکته آشکارمي شود که
چندین سال از درس فارسي و محتوای آن برای انتقال و بازنمایي ارزشهای اخالقي بهره گرفته
است این روش در مصوبات مورد تأکید بوده است .اما از دهه چهل به بعد این مأموریت عمدتاً
بر عهده درس تعلیمات دیني گذاشتهشده است( .برنامه تفصیلي چهار سال اول ابتدایي ،مصوبه
سال  3313شورای عالي فرهنگ) از آنجا که محتوای درسهایي چون شرعیات و قران معطوف
به آموزش قرائت قران و تعلیم احکام شرعي بوده است سیاست گذران از ظرفیت دروس دیگر
در این زمینه استفاده کردهاند .اما بهمرور با حذف عنوان درسي شرعیات و جایگزین شدن درس
تعلیمات دیني بهجای آن این درس نیز برای تربیت اخالقي مناسب دیده شده است .شواهد
3. Independed curriculum approach

52

9. Cross curricula approach

بررسي سیر تحوالت برنامه درسي تربیت اخالقي در ایران با ...

حاکي از آن است این روند تاکنون ادامه داشته است و در شرایط کنوني نیز درس دیني متکفل
ارائه بیشترین محتوای تعلیمات اخالقي است .به گونهای ميتوان گفت که اخالق در بستر
آموزشي دین و پسزمینه دین ارائه ميشود .راهنمای برنامه درسي تعلیم و تربیت دیني دوره
ابتدایي و متوسطه نشان ميدهد که ارزشهای اخالقي از جمله اهداف مورد توجه برنامه ریزان
بوده است .محتوای کتابهای درسي این دورهها نیز حاکي از توجه به ارزشهای اخالقي است.
(موسوی ،حکیم زاده()3335 ،امین خندقي و سعیدی رضواني ( )3333امین خندقي و سعیدی
رضواني )3333 ،لذا در تشریح و بیان مضامین اخالقي از منابع دیني ،آیات قران ،روایات و
داستانهای دیني بهره گرفته ميشود .هرچند شواهد موجود نشان ميدهد که دروس دیگر
ازجمله مطالعات اجتماعي و ادبیات فارسي بيتوجه به مباحث اخالقي نیستند .رامین فرد
( )3379محمودی ( )3353اسماعیلي ( )3353اقبال ( )3309جمالي زاده ( )3337بهطورکلي
وجود مجموعه اهداف اخالقي در فهرست اهداف کالن نظام تربیت رسمي و عمومي و اهداف
تربیت اخالقي در هر دوره تحصیلي که توسط شورای عالي تصویبشده است نیز دلیل دیگری
بر وجود این رویکرد در نظام تربیت رسمي و عمومي ایران است .اما هیچ سازوکاری برای
عملیاتي کردن این اهداف در برنامه درسي متنوع و متعدد دورههای تحصیلي وجود نداشته و
این کار بهصورت برنامهریزی نشده و سازمان نایافته و بر اساس شناخت و درک برنامه ریزان
انجام ميگیرد .دلیل مهم برای اثبات فقدان ساماندهي در تحقق اهداف اخالقي در برنامههای
درسي این است که بخش قابلتوجهي از اهداف تربیت اخالقي در برنامههای درسي لحاظ نشده
است و برخي برنامههای درسي به این موضوع کمتر یا اساساً توجهي نداشتهاند (یزداني ،حسني
 .)3333این واقعیت نشان ميدهد داشتن فرابرنامه درسي تربیت اخالقي در کشورهایي که
رویکرد بین برنامهای را در تربیت اخالقي را دنبال ميکنند ،ازجمله ایران ،یک ضرورت است.
هرچند برنامه درسي ملي ميتواند نقش این فرابرنامه درسي تربیت اخالقي را بهخوبي ایفا نماید.
اما ضرورت تدوین برنامه درسي مجازی یا فرابرنامه درسي تربیت اخالقي کالً نفي نميشود.
منظور از فرابرنامه درسي تربیت اخالقي این است که مطالبات تربیت اخالقي از منظر محتوا و
روش و رویکرد از برنامه درسي تعریف و تجویز شود و نظام ارزشهای اخالقي بهصورت
سازماندهي شده و منطقي بهصورت شبکهای در هم تنیده در تمامي برنامههای درسي (مواد
درسي) نمود یابد.
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بهرهگیری از منابع موجود ادبي فارسي در راستای بازنمایي ارزشهای اخالقي نیز از
روالهای رایج و سنت مستمر نظام آموزشي است .صرفنظر از اینکه در دورهای عنوان درسي
با نام فارسي و اخالق وجود داشته است و تأکید بر این بوده که محتوای درس قرائت فارسي از
حکایات اخالقي سرشار گردد بهعنوان یکرویه ثابت حتي در کنار و ماده درسي مستقل اخالق
هم تأکید بر استفاده از متون نظم و نثر و حکایات شیرین پارسي برای بیان آموزههای اخالقي
بوده است .این شواهد نشان مي دهد که رویکرد تربیت اخالقي مبتني بر ادبیات رویکردی با
سابقه در نظام آموزشي ایران است .این رویکرد یعني بهرهگیری از منابع ادبي برای تشریح و
توضیح مضامین و آموزههای اخالقي همیشه در یک نظام تربیت رسمي با ساختار ارتقایي سال /
پایه با این چالش روبرو بوده است که محتوای تعریف شده (در اینجا منظور ارزشهای اخالقي
و بهطورکلي توصیههای اخالقي) برای حفظ کردن و به خاطر سپردن استفاده شود و در
آزمونهای کتبي نمره الزم برای ارتقاء پایه را کسب نمایند .لذا سیاستگذاران نظام آموزشي در
اوایل قرن حاضر با شناخت درست این خطر بر روش بهرهگیری از مکالمات اخالقي و گفتگو
در درس اخالقي اصرار داشتهاند( .مصوبات جلسات  95،93،93،36و  33شورا عالي معارف در
سال  ،3369تبصره اول مصوبه  373شورا عالي معارف سال  ،3330مصوبه جلسه  196شورای
عالي معارف در سال  .)3333همچنین در مصوبات شورای عالي از تمرینات عملي و بازیهای
اخالقي بهصورت مبهم نام برده شده است .حتي اینکه سیاست گذار در سالهای 3369
اینگونه تأکید کرده است که کتاب درسي خاصي برای این درس یا برخي دروس دیگر تدوین
نشود ،ناظر به همین دغدغه و برونرفت از چالش حافظه گرایي بوده است .چالشي که در
سالهای اخیر نیز در نظام آموزشي هنوز باقي است و برنامهریزان درسي تالش دارند با
بهرهگیری از روشهای فعال تدریس زمینههای بروز این چالش را از بین ببرند.3
الگوی ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در نظام تربیت رسمي با شیوه ارتقا سال /پایه دارای
چالشها و مشکالت خاصي است بهگونهای که حتي آثار منفي بر تربیت اخالقي دانش آموزان
دارد .پدیده تقلب از آن جملهاند در زمینه تربیت اخالقي با چالشهای ویژهای نیز روبه رو

 .3البته وقتي درس مستقل تربیت اخالقي حذف شده و به دروس دیگر الحاق شده است .این توصیهها و تجویزات روشي نیز
در محتوای اسناد حذف شده است.

56

بررسي سیر تحوالت برنامه درسي تربیت اخالقي در ایران با ...

ميگردد .در حقیقت همان طور که کلبرگ تأکید ميکند (به نقل از یوکسل )9667 ،3در شکل
اول فضای حاکم بر مدرسه یک فضای رقابتي و مسابقهای است که بهصورت پنهان بسیاری از
آموزههای اخالقي مثل صداقت و امانتداری را کمرنگ ميکند
بهطورکلي به نظر ميرسد که نظامهای تربیت رسمي که برای درس تربیت اخالقي برنامه
درسي مستقلي در نظر گرفتهاند .در تعریف نوع سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش
آموزان با یک معمای پیچیده روبرو هستند .از یکسو فرض بر این است که فعالیتها و نتایج
یادگیری دانشآموز در درس تربیت اخالقي بر اساس میل و عالقه دروني باشد .زیرا غایت
تربیت اخالقي «فاعل مستقل اخالقي »2است .از اینرو دادن نمره و مشروط شدن ارتقاء پایه
دانشآموز به نمرات بهدستآمده با ماهیت عمل اخالقي در تعارض است .از دیگر سو رها
کردن درس تربیت اخالقي و مالک نبودن نمره آن برای ارتقاء خطر گرفتار شدن درس به یک
درس تجملي و تشریفاتي را در بردارد .از اینرو درس تربیت اخالقي به ماده درسي کماهمیت
برای دانشآموز تبدیل شد و بيعالقگي در مشارکت در فعالیتهای یادگیری آن در پي خواهد
داشت .این مشکل برای نظام تربیت رسمي و عمومي که رویکرد بین برنامهای را برای تربیت
اخالقي انتخاب کرده است نیز وجود دارد چراکه محتوای تربیت اخالقي در این رویکرد نیز بین
برنامههای درسي منتشر شده است و در هر یک از درسها برای ارتقا پایه مورد ارزشیابي قرار
ميگیرند به سخن دیگر مشکل اساسي در الگوی سنجش تربیت اخالقي ،تأثیر انگیزشي آن الگو
است که بر یادگیری اخالق و عمل اخالقي تأثیر ميگذارد .اصوالً نظام ارزشیابي تأثیر انگیزشي
بر چگونه یادگیری دانش آموزان دارد .در فضای رقابتي و کسب امتیاز و نمره برای ارتقاء
تحصیلي و کسب مدرک و به دنبال آن کسب موقعیتهای اجتماعي مناسب شکلي از انگیزه
یادگیری را به دانش آموزان ميدهد که ميتوان انگیزش بیروني نام نهاد .یعني یادگیری برای
موفقیت تحصیلي و کسب موقعیت اجتماعي .امّا آیا در درس تربیت اخالقي همچنین فضای
مناسب است یعني این فضا و حاکمیت ارزشهایي اینگونه ،با ماهیت عمل اخالقي و کسب
فضایل اخالقي تناسب دارد .اگر درس تربیت اخالقي به انگیزه کسب نمره و  ...صورت گیرد
فعل اخالقي آن سطحي خواهد بود یا یاد گرفتهها شاید به عمل نیانجامد .زیرا پاداش آن از
3.Yuksel, S.
9. Moral agent
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طریق نمره و ارتقاء تحصیلي کسبشده است .شاید به همین دلیل است که در دورهای که در
نظام تربیت رسمي و عمومي در ایران ماده درسي مستقلي برای اخالق تدارک دیدهشده است.
در آییننامههای ارزشیابي تحصیلي که همزمان تصویبشده است درباره ارزشیابي از این درس
ماده و دستورالعملي دیده نميشود.
در مجموع ،وجود مفاهیمي مانند« :عادات نیک»« ،صفات پسندیده» «ملکات اخالقي» در
اسناد مربوط به اهداف نظام آموزشي همچنین وجود فهرستي از فضایل و رذایل در زمره اهداف
و محتوای برنامهها نشان ميدهد که رویکرد کالن نظام به سمت تربیت منش 3یا اخالق

فضیلت9

متمایل است .اما تمامي لوازم رویکرد تربیت اخالقي منش در برنامههای درسي ایران بهخوبي
دیده نميشود .از منظر هدف اینگونه مينمایاند که لوازم هدفي برنامه تربیت اخالقي منش در
برنامه درسي ایران دیده ميشود.
هدف اساسي تربیت منش این است که در انسان ویژگيهای که برای زندگي الزم است
ایجاد و تقویت گردد .انسان از طریق ایجاد و تقویت این ویژگيها ميتواند با آسایش بیشتری با
سایر افراد جامعه زندگي کند .بنابراین هدف اساسي تربیت منش اخالقي ایجاد و پرورش
خصوصیاتي است که با دارا بودن آنها انسان بتواند فرد مفید برای خود و جامعه باشد (پیلچر،3
.)9663
لیکونا 1تربیت منش را تالش عمدی بر ای کمک به افراد جهت درک ارزشهای اخالقي اصیل،
مراقبت از آنها و عمل بر مبنای آنها تعریف ميکند (لیکونا )3333 ،بر پایه این تعریف کل
گرایانه ،تربیت اخالقي فرایندی همراه با دانش ،احساس و عمل قلمداد ميشود .بر اساس این
تعریف شواهد نشان ميدهد که برنامه درسي تربیت اخالقي ایران بعد دانشي رویکرد تربیت
اخالقي منش را انتخاب و سازماندهي محتوا بسیار پررنگ و غلیظ دنبال کرده است .یعني نگاهي
محتوا مدار 7به تربیت اخالقي به چشم ميخورد .اما به ابعاد دیگر تربیت اخالقي کمتر توجه شده
است .شاهد این مدعا تأکید زیاد بر محتوا و پر کردن محتوا از مفاهیم ارزشي و اخالقي است .از
3. Character education
9. Virtue Ethics
3. Pilcher, C.
1. Lickona,T.
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آنجا متون درسي پایههای مختلف در دورهای تحصیلي قابلیتهای بسیاری برای انتقال پیامهای
ارزشي دارد .لذا همیشه این کتابها مملو از تعالیم ارزشي بوده و هست .محتوای دروس مختلف
محمل مناسبي برای ارائه ارزشهای اخالقي تلقي شده است .مصوبات مورد بررسي و برخي
تحقیقات نشان داده است که توجه به محتوا برای آگاهي دانش آموزان از ارزشها در نظام آموزشي
برجستگي خاصي دارد.
بر این اساس در برنامه درسي تربیت اخالقي ،روش آموزش مستقیم بسهیار برجسهته و اکثهر
ارزشها و مفاهیم بهصورت مستقیم آموزش داده ميشود .بهر اسهاس نظهر جمهالي زاده ()3337
 %75مفاهیم اخالقي و دیني کتابهای درسي دوره ابتدایي بهصورت مستقیم آمهوزش داده شهده
است .لذا بیشتر به آموزش ارزشها در سطح انتقال مفاهیم ارزشي و یادگیری این مفاهیم توجهه
شده است (جماليزاده  .)3337یعني بهه سهطوح پهایین حیطهه شهناختي توجهه بیشهتر ميشهود.
سبحانينژاد ( )3353در تحقیق خود به این نتیجه رسهیده اسهت کهه در کتابههای درسهي دوره
ابتدایي تأکید بر مسئولیتهای دیني و اخالقي از بعد شناختي مدنظر قرار گرفته است؛ اما روشن
است که بعد احساس (تمایل و گرایش بهه ارزشهها) و عمهل بهه آنهها بهروشهني کمتهر دیهده
ميشود .و از این منظر برنامههای تربیت اخالقي ایران ضعف جدی دارد.
آموزش ارزشها را از طریق محتوای کتابهای درسي مختلف عمدتاً به روش مسهتقیم و در
حیطه شناختي انجام ميدهد .رویکردی که ميتوان کارکردش را با اطالعرساني ارزشها مقایسهه
کرد که محصول آن ميتواند حداقل آگاهي از ارزشهای اخالقي باشد .طالبي ( )3336نشان داده
است که نوجوانان تهراني ارزشهای اخالقي مانند :صداقت (درستکاری ،راسهتگویي) عفهت و
پاکدامني ميشناسند و آنها را قبول دارند .بنابراین آگاهي دادن مستمر در طول سالهای تحصیل
در جریان محتوای کتابهای درسي ،کم و بیش منجر به آگاهي از ارزشها شده است.
آگاهي از خیر بيتردید یکي از مقدمات انجام فعل اخالقي است ولي همه آن نیست.
بنابراین کارکرد توجه به بعد شناختي در برنامه درسي آگاهاندن دانشآموزان از مجموعهای از
ارزشهای اخالقي است؛ اما اگر برنامههای درسي تنها به اطالعرساني ارزشي اکتفا کنند
کارکردشان با نهادهای دیگر نميتواند متفاوت باشد .نهادهایي مثل رسانه .لذا عملکرد برنامههای
درسي باید عمیق تر از آگاهي بخشي باشد .این آگاهي باید عمق نیز داشته باشد .رویکرد مطلوب
در برنامههای درسي تربیت اخالقي محوریت و تأکید بر بازنمایي و آگاهي دادن از ارزشهای
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اخالقي نیست بلکه نوعي موجهه جلوه دادن آنها نیز هست؛ یعني دعوتي که در کتابهای
درسي برای کشاندن کودکان بهسوی عالم ارزشهای اخالقي صورت ميگیرد .باید قابل دفاع و
در سطح فهم کودک باشد .مواجهه با مصادیق ارزشها در حیات اجتماعي و خانوادگي دلیل بر
فهم و درک آنها نیست و حتي از منظر رویکرد تربیت منش شکلگیری صفات پایدار اخالقي
است که از طریق عمل و در واقع وجود فرصتهایي برای عمل به فضیلتها محقق ميشود.
در زمینه آگاهي بخشي و درک ارزشها بهطورکلي تربیت اخالقي باید با توانایيها و
ظرفیتهای شناختي دانش آموزان تناسب داشته باشد( .کریمي )3333،یعني دانشآموزان قادر
باشند مفاهیم و مضامین اخالقي مباحث را درک و فهم کنند و مصادیق آن را در رخدادها و
رویدادهای زندگي درک و فهم کنند .بر این اساس قادر باشند تصمیمات اخالقي درستي را
اتخاذ کنند .مشکل جدی که در این راستا وجود دارد آشفتگي در ارزشهای ارائه شده در
کتابهای درسي است .از تحلیل مجموع اسناد برميآید که هیچ نظم و منطق توجیه شدهای در
تربیت و توالي و وسعت طرح مضامین اخالقي در محتوای درسها دیده نميشود .با وجود
اینکه کم و بیش سیاستگذاران تالش داشتهاند مضامین و موضوعات اخالقي از ساده به مشکل
تنظیم شود اما این رویه در طول سالها ثابت و مشخص نبوده است .مشاهده ميشود انبوهي از
مفاهیم و موضوعات اخالقي در محتوای درسها چیده شدهاند که این چیدمان منطق خاصي
نداشته است یا نظریه خاصي برای چینش آنها در نظر گرفته نشده است .با توجه به وجود
مفاهیم و مضامین پیچیده اخالقي در محتوای کتابهای درسي دوره دبستان حتي اینگونه
استنباط ميشود که توانایيهای شناختي و سطح رشد دانشآموزان آنچنان مورد مالحظه نبوده
است .لذا ميتوان گفت تشویش و آشفتگي در طرح مباحث و مضامین اخالقي در محتوا و
اهداف نیز وجود دارد .یونسیان ( )3350نیز در نتیجهگیری از تحقیق خود به این مشکل اشاره
داشته است .فقدان وجود برنامهای مدون برای ارائه و بازنمایي ارزشهای اخالقي در راستای
تربیت اخالقي با توجه به رویکرد بین برنامهای در جریان این آشفتگيها نمایان ميگردد .برنامه
درسي مختلف و کتابهای درسي آنها بدون هماهنگي هریک مفاهیم و مقوالت ارزشهای
اخالقي را طرح مينمایند .در این ناهماهنگي برخي مقوالت و مضامین ارزشي برجسته مغفول
ميماند.
بيتوجهي به ابعاد روانشناختي دانشآموزان در ارائه و آموزش ارزشها ،به معنای این اسهت
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ک هه در گههزینش و معرفههي ارزشههها و حتههي روش معرفههي ارزشههها میههزان رشههد و آمههادگي
دانشآموزان در فهم درک آنها کمتر شده است .به حال ارزشها توجیه پذیرند یعني برای دفهاع
از ارزش ميتوان توجیهاتي را صورتبندی نمود .این توجیحات هستند که بهه ارزشهها اعتبهار
ميبخشد ،بیان صرف یک ارزش و شناخت سطحي ذهني آن کفایت نميکند .آنچهه مههم اسهت
فهم آن ارزش و درک توجیهات و پشتیبان آن است .ازآنجها کهه کودکهان در سهطوحي از رشهد
هستند که به لحاظ شناختي قادر به درک برخي توجیهات نیستند .لذا طرح برخي ارزشها شهاید
ضرورتي نداشته باشد.
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جماليزاده ،حکیمه .)3337( .شناسايي و طبقهبندی آموزهها و مفاهیم اخالقي کتابهای درسي مقطع
ابتدايي ،شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.
حسني ،محمد و همکاران ( )3333مدرسه و تربیت اخالقي .تهران ،انتشارت مدرسه.
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حسین زاده ،آذین ( )3331ادبیات اخالقگرای ایران و فرانسه ،باوراندن یا مجاب کردن :روایت شناسي
گفتمان استداللي در متون اخالقي .پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره  36شماره 93
حسیني روحاالمیني ،جمیلهالسادات ( )3331سیر تحول برنامههای درسي دوره ابتدايي و راهنمايي
تحصیلي در ايران ،تهران :نورالثقلین
رامین فرد ،راشل .)3379( .تجزبه و تحلیل کتابهای فارسي ،پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران،
دانشکده علوم اجتماعي.
رینگر ،ام ،مونیکا .آموزش ،دین و گفتمان اصالح فرهنگي در دوران قاجار ،ترجمه حقیقت خواه (.)3337
تهران :انتشارات ققنوس
ستاد اجرایي تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ( )3305طرح کلیات نظام آموزش و پرورش ایران.
سبحانينژاد ،مهدی ( .)3353مسئولیتپذيری اجتماعي در برنامه درسي کنوني دوره ابتدايي و طرح
برای آينده ،پایاننامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انساني.
سعیدی رضواني ،محمود )3330( .بررسي وضع موجود تربیت ديني و اخالقي دانش آموزان و ارزيابي
آن بر اساس مؤلفههای اصلي آموزش و پرورش ،طرح تدوین سند ملي آموزش و پرورش.
شعباني ،زهرا ( )3331بررسي تطبیقي برنامههای درسي دیني و اخالقي دوره ابتدایي در ایران و چند
کشور جهان .فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل  33تابستان 3331
شعباني ،زهرا ( )3330بررسي برنامههای درسي تلفیقي علوم و مفاهیم اخالقي در کشورهای آمریکا ،کانادا
و استرالیا .مجله مدارس کارآمد .شماره دوم سال تحصیلي 3335-3330
شهبازی ،سید رحمتاهلل ( )3333سیر تحول آيین نامه امتحانات از سال  1032تا سال  1031در نظام
آموزش و پرورش ايران .تهران وزارت آموزش و پرورش ،دفتر ارزشیابي تحصیلي و تربیتي.
صافي ،احمد )3337( .سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران .تهران :انتشارات سمت.
صدیق ،عیسي )3371(.تاریخ فرهنگ ایران ،تهران انتشارات دهخدا.
طالبي ،ابوتراب ( .)3336بررسي تعارض بین ارزشهای اخالقي و کنشهای اجتماعي دانشآموزان
منطقه  11و  0شهر تهران ،پایاننامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
کریمي عبدالعظیم ( )3333مراحل شكلگیری اخالق در کودک .تهران انتشارات عابد.
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کهنداني ،مصطفي ( )3333تاريخ تطور و تحول شورای عالي آموزش و پرورش  1221تا 1033
هجری شمسي .تهران انتشارات نورالثقلین.
محمودی ،رضا ( .)3353ارزيابي محتوای کتابهای درسي دوره ابتدايي و ارايه يک چهارچوب نظری
در خصوص تدوين و اصالح کتابهای فارسي مقطع ابتدايي ،رساله دکتری علوم تربیتي
دانشگاه تربیت معلم.
موسوی ،سید امین و حکیم زاده ،رضوان ( )3335آموزش ارزشها در محتوای کتابهای درسي ديني
دوره راهنمايي :بررسي وضعیت موجود و ارائه راهکارهایي برای وضعیت مطلوب ،نشریه
مطالعات برنامه درسي ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسي و علوم
تربیتي.
میاالره ،گاستون .معنا و حدود علوم تربیتي .ترجمه عليمحمد کارادان ( )3356تهران انتشارات دانشگاه
تهران.
نیکلس ،اردی و هاوارد ،راهنمای عملي برنامهریزی درسي ترجمه دهقان ( )3355تهران انتشارات قدیاني.
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آموزش و پرورش استان کرمان.
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