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 دهيچک
شدمي تربيتي و آموزشي مسائل ترينمهم از يكي اخالقي تربيت ستيابي. با ست اينقشه نيازمند ،هدف اين به د  در که ا
 خود مطلوب اهداف به را نهاد آن تواندمي زماني نقشه، و طرح اين. گويندمي« درسي برنامه» آن به تربيتي، علوم ادبيات
ساند ش از برآمده كرديرو بر يمبتن که بر صول،  شم هاوهيا شور آن فرهنگ بر حاکم ياندازهاو چ شد ک  به، مقالهاين  .با

 -يفيتوص پژوهش روش. است پرداخته رانيو ا چند کشور جهان در ياخالق تيترب يدرس برنامه بر حاکم كرديرو يبررس
 كرديرو نيوجود دارد.ا لتيبه اخالق فض شيگرا، رانيا يو عموم يرسم تيو ترب مينظام تعلدر  يطورکل. بهاست يليتحل

نوع  کي مزبور كردي. روکنديم ليو کم اثر تبد فيض  ع انيجر کيرا به  ياخالق تيترب ،يدرس   يهادر چارچوب کتاب
سانبه اطالع، ياخالق تيفروکاهش ترب ست. درحال ياخالق ير شورها کهيا ناظر بر اخالق  ياخالق تيترب ،گريد يدر ک

 .پردازديخود به عنوان شهروندان م تيها و مسئولنقش يجوانان برا يسازبه آماده شترياست و ب يشهروند
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 مقدمه

 صددتا  ق، رفتار وبدهاسدد ا اخال و هاخوب و ها،ضدددارزش و هاارزش انيب دارعهده اخالق دانش

سان، يارياخت شگذار را ان شا و ستهيشا نظام و کنديم يارز ، «ي  اخالقيترب»دا کنين ميعت را س ينا

 انسان يهايژگيو اساس بر انسان  يدار شخصيپا يريگشکل و ياخالق يهاارزش شدنيدرون نديفرا

را  کمال قلۀ يسددو به موجود  يوضددع از گذار ريمسدد، «ي  اخالقيترب»داردا  بر عهده را ياخالق کامل

شان سان به و دهديم ن سان الدهيا صور  و يآرمان يمايس تا کنديم کمک ان در وجود  را ياخالق ان
اس  که دانش  ييهابارز همه آموزه يمکارم اخالق و تجل ينيتحقق ع« ي  اخالقيترب»د آوردا يپدد خو

 (ا1389، يزاده نورخواند )عالمياخالق بدان فرا م

ها نيتراز گسدددترده يکيکه ، هاد آموزش و پرورشن هاد گذار و ين ه  اثر مج نده در ه  ۀده

د برنامه يخود، با يو پرورش يآموزش يهاکشورهاس ، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعد و رسال 

 نيخود قرار دهدا ا يتيو ترب يمسددداآل آموزشددد نيتريو محور نيترياصدددل را جزء ياخالق  يترب

 رديگيقرار م ديمورد تأک ياس ، زمان يانسان ا ياخالق در ح گاهياز نقش و جا برخاسته هضرور ، ک
  ،يترب و ميامر تعل انيچرا که رسال  متول م؛يها بدانانسان ينيفطر  د ياينهاد را اح نيا ياصل ۀتيوظ که

سان داريب س  ها و پاكکردن فطر  ان ضور، کردن غبار غتل  از آنها سان ح و از  يا در زندگر خداتا ان

 ا(1390و همکاران،  ي)شامل و اخالق آشکار گردد نياو به د شيدرون خود لمس کرده، گرا

 ياگونه به، نادرس  يهانگرش يبرخ رييتغ اي ح ويصح يهانگرش جاديا ،ينيد  يترب و ميتعل در

ند خود يهاآموخته بر اسددداس آموزدانش که  و تخابان امکان و برسدددد يحيصدددح نظرگاه به بتوا

 ،يو اعتقاد مانيا نيچنا باشددديم نظر برسددد، مد اعتقاد و مانيا به،  ينها در و ابديب را يريگميتصددم
ن باور و ي(ا چن3، ص 1391رد )آمار و همکاران، يگ قرار شدددده انتخاب و آگاهانه عملۀ مقدم توانديم

 نامندايم« ياخالق  يترب»پرورش آن را  ي، و اقداما  صور  گرفته برا«اخالق»را  ياعتقاد

، س ين مطرح  ،يابعاد ترب انيدر م، آن گاهيصرف شناخ  ضرور  و جا ،ياخالق  يدر بحث ترب

نموده،  تايرا ا  يدر ترب ليعوامل دخۀ کننده همنقش هماهنگ توانديم نهيزم نيدر ا «يدرس ۀبرنام»بلکه 

 ييشکوفا يبرا، خاص يو پرورش يشآموز يهانهيمستلزم فراهم کردن زم ياخالق  يکارساز باشدا ترب

ا دارد که انسددان از آغاز تولد با خود به همراه، اسدد  يفطر ياخالق يهاسددلسددله ارزش کي  يتثب و
و پرورش  يريکارگه ب يچگونگ يبرا يزيرعبار  اس  از: برنامه ياخالق  يترب يدرس ۀبرنامن، يبنابرا

 ،ياخالق دةيپسند يصتا  و رفتارها  يعه و تثبتوس و -ياخالق يها يقابل -يدرون ياستعداها و قوا
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 همکاران، و ي)شددامل و نابود کردن آنهاسدد  ليااز رذ يو دور ياخالق يبه فضدداآل عال ليبه منظور ن

 (ا1390

 ژهيو جهان، به مختلف يکشدددورها در يآموزشددد نظام اهداف نيتريو اسددداسددد نيترمهم از يکي

 ليو فضا صتا  را به آموزاندانش يو آراستگ اتصاف ه، دغدغينيد يو نگاه کرديرو با که ييکشورها

 و کارآمد ستهيشا ينيد  يترب ايبر الزم يهانهيزم کردن فراهم جه  در دارند، تالش يو ارزش ياخالق
 ياجرا قيطر از که دارد وجود ياسدداسدد و برداشدد  تصددور نيواقع، ا درا باشددديخود م رندگانيادگي

ش يهابرنامه س يآموز س ، اهدافينيد  يبا ترب مرتبط يو در س يو  ش نظام يهاا  يهاحوزه در يآموز

، کشورها ياما برخ (ا1384، يراك: سجاد)گردد  يو عمل ريپذامکان يو مذهب ي، معنوي، ارزشياخالق

س ست يرا برا يگرير ديم صود برگزيبه ا يابيد سا انددهين مق شورها، پرورش اخالق ياريدر ب در  ياز ک

شهروند شتريب حوزه آموزش و پرورش، سبات يناظر بر اخالق  س   يو منا  فيحوزه تعر نيکه در اا

ن اشتراك در لتظ، به يس  که اين معنا نيبه ا، نديگويسخن م ياز پرورش اخالق يوقت، نيبنابراا شوديم
، ياس  )سرکارآران ياخالق ناظر بر چه مباحث، کشورهاساير د در يد ديمتهوم اشتراك در معنا اس ا با

در چند کشور  ي  اخالقيترب يکرد حاکم بر برنامه درسيرو يپژوهش به بررسدليل، اين ن يبه هم(ا 1379

ن متهوم اخالق در ييپس از تب، يليتحل -يتيبا استتاده از روش توص، نيران پرداخته اس ا بنابرايجهان و ا

  يترب يکردهايبر رو ين قلمرو اخالق پرداخته اسدد  و با مرورييبه تع، يشددناسددو روان يمنابع اسددالم

 يمعرف ي  اخالقيترب يدر برنامه درسدد، نينو يکرديرا به عنوان رو يکرد آموزش شددهروندي، روياخالق

 ران پرداخته اس ايا يدر برنامه درس ي  اخالقيکرد تربيرو يبه نقد وبررس، کرده

 پژوهش ينظر يمبان

 ياخالق و هوش . اخالق1

 مرو  طبع، ه،يسج عاد ، منش، يمعنا به يفارس در که اس  «قخُلُ»و  «خُلْق»جمع ، لغ  در« اخالق»
 ينتسددان صددت  يمعنا به «خُلْق»گاه  اده(ما ذيل العرب، لسددان و العروس تاج)اسدد  رفته کار به نيد و
 بدون و يسادگ به يآدم آن، در اثر که اس  يتيوضع ،«داريپا صتا » از منظورا روديم کار به زين داريپا
سب رفتار، اديز تأمل و فکر سان صتا ا دهديم انجام را آن متنا  هم و يذات و يفطر نوع شامل هم ينت
 (ا1390 ،يساجد)شود يم حاصل آنها، به نتس دادن عاد  و نيتمر تتکر، با که شوديم آن ياکتساب نوع

 ياخالق کار يمعنا به، صددور  نيا در ااندبرده کار به فعل صددت  صددور  به را اخالق زين يبرخ

س  سخه ئ يه از، هر چند يخارج فعل آن، جه  نيا از اا شد امدهين ديپد نتس در را ضله به، با  اي فا
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صف بودن لهيرذ  توجه رفتار چگونه به هم که رديپذيم را اخالق از يتيتعر، يمطهر ديشها شوديم مت

 و شوديم هم گتتار شامل کهاس   انسان اعمال به مربوط، رفتار يچگونگ بودن؛ چگونه به هم و کرده

 (ا176، ص 1390، يمطهر)اس   ينتسان ملکا  و صتا  با مرتبط، بودن چگونه

صطالح راًياخ سط، «ياخالق هوش» عنوان با يديجد ا سروان در (2005)بوربا  تو  شده وارد يشنا

و  يقو ياخالق اعتقادا  اخالق، داشتن از درس  درك ييو توانا  يظرف را ياخالق هوش، يو ااس 
 به ما که دارد اشاره ق يحق نيا به، ياخالق هوشا کنديم فيتعر و درس  حيصح و رفتار اآنه به عمل

 اميباشددد خوب چگونه که ميريگيم ادي م، بلکهيشدددوينم متولد يراخالقيغ اي ي، اخالقيذات صدددور 

 ريپذانيپا هرگز که اس  و آموزش يريپذارتباطا ، بازخورد، جامعه شامل، بودن خوب يبرا يريادگي

 استتاده با که اس « ياخالق هوش» همان، ميدار ازين آن به درس  يکارها انجام يما برا که آنچه اس ين

 از يبخش هر در اميشويم کينزد خوب عمل نيبهتر به يابيدست و هوشمندانه عمل يريادگي به، آن از

 به و نسددب  ميرسددانيم حداقل به را خطرا ا ميرسدديم دسددترس قابل اطالعا  نيبهتر به، يزندگ
 آنها اعمالا دهنديم انجام را درسددد  کار، باال ياخالق هوش با افراد اميهسدددت نيبخوش آن يامدهايپ

 ياخالق اصول با را کارها شهيو هم دارند ييباال عملکردا اس  هماهنگ دشانيو عقا هاارزش با وستهيپ

 که اوسددد  يهاو ارزش فرد قيمع اعتقاد، ياخالق هوش: گت  توانيم (ا2005بوربا، )دهند يم ونديپ

 (ا1994چاردسون، يو ر فورد)کند يم  يهدا را او يها يو فعال افکارهمۀ 

شد به رو  يظرف، ياخالق هوش شف يبرا ير س  ک س ، از در س  يکارها انتخاب نادر  و در

س  يرفتار اخالق سعه يبرا که، يزکاريپرهعامل  هت ا ا س  الزم مورد نيا تو  صور  به اغلب و ا
، يمهربان ،يخودکنترل احترام، و توجه ،ياري، هوشيدرد هم: از عبارتند، اس  شده گرفته دهيناد ستعدادا

صاف صبر  ان شخ يبرا يفکر  ي، ظرفيتيتعر به بنا ا(2005 بوربا،)و  شر نيقوان چگونه نکهيا صيت  يب

ل، يو ک کيلن)شود يم دهينام« ياخالق هوش»، بگذارد ما اثر عملکرد و اهداف ها،ارزش بر شمول جهان

، يدرسدددتکار ياصدددل رکن چهار يدارا که اسددد  ياخالق يچارچوب ياخالق هوش، واقع در (ا2011

 :شوديم فيتعر ريز صور  بهعامل  چهار نيا ا(همان)اس   يو بخشندگ ي، دلسوزيريپذ يمسئول

 انجاما ميکنيم لعم آن به که و آنچه ميمعتقد آن به که آنچه نيب يهماهنگ جاديا يعني: يدرستکار -
 ها؛زمانهمۀ  در راس  حرف گتتن و اس  درس  ميدانيم که آنچه

 آن، يامدهايپ و خود اعمال  يمسدددئول دارد، ييباال ياخالق هوش که يکسددد: يريپذ يمسدددئول -

 رد؛يپذيز مين را خود يهاشکس  و هااشتباه نيهمچن
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دلسددوز  و مهربان گرانيد به نسددب  اگر ااسدد  ر متقابليتأث يدارا که گرانيد به توجه: يدلسددوز -

 کنند؛يم يهمدرد ما با، ازين موقع زين آنان م،يباش

 (اهمان)گران يو د خود دنيو بخش گرانيو د خود يهاو اشتباه وبيع از يآگاه: يبخشندگ -

در حوزه  ديجد يکه اصددطالح، يهوش اخالق و يمتهوم اخالق در منابع اسددالم، رسددديبه نظر م

 و باورها، اعتقادا  و رفتنياستعداد انسان در پذ و ييهر دو به توانا، باشديم يتيعلوم ترب و يشناسروان
صح ساس اعتقادا  حيعمل  شاره ،يگونه تعللچيبدون ه، بر ا سبا  و قلمرو داردا ا ، اخالق ياما در منا

 يبرا ليکو  کيلنو  بورباکه  ي، چارچوبيک سووجود داردا از  ييهاتتاو  ياسالم ينسب  به کشورها
در نظرگرفته  يمورد بررس يآموزش اخالق در کشورها يکه برا يبا برنامه درس، اندم کردهياخالق ترس

  يدارد و به آن مشددروع يم کرد، همپوشددانيخواه يکه در ادامه معرف ييدر چهار قلمرو، شددده اسدد 

 ده اس ايبخش

 يت اخالقي. قلمرو ترب2

ن اشتراك در لتظ، يس  که اين معنا نيبه ا، نديگويسخن م« يورش اخالقپر»از  يوقت، از کشورها ياريدر بس
س ا با شتراك در معنا ا شورها اخالق ناظر بر چه مباحثساير د در يد ديبه متهوم ا س  يک س ؟ا از  ياريدر ب

که اس   يو مناسبات يشتر ناظر بر اخالق شهرونديدر حوزه آموزش و پرورش، ب يکشورها، پرورش اخالق
سبا  تب ياز پرورش اخالق، فين تعريشودا معموالً در ايف ميحوزه تعر نيدر ا  :شودين مييچهار نوع منا
، يشينسدب  انسدان با خودشا مثل خوداند يعني؛ گرددياسد  که اسداسداً به خود فرد برم يآن امور يکي
سئول ياز زندگ يابيارز س يامور، وااا ا دوم يو اجتماع يفرد يها يخود، م سا گران مربوط ياً به داس  که ا
سوميشودا مثل اعتماد به ديم سب  مربوط  امور، گران، تتاهم وااا ا  سان با محيبه ن سبا  ان  يعيط طبيا منا

مناسبا  در  ،وانا ا دسته چهارمياهان، حيس ، محب  به گيزطي  نسب  به محيميا مثل احساس صماس 
سباتيبوط مو جامعه مر يگروه ياس  که به زندگ ياخالق آنها، امور م مثل يکه ما در جامعه دار يشودا منا
شارک  فعاليقبول قواعد اجتماع شش در م ن يدر ا ا گران وااايبا د يو همکار ياري، هميگروه يها ي، کو

ها که يتالش م، در آموزش و پرورش ياخالق يهامعموالً در درس اخالق و آموزش، کشدددور ند  کن
ص  ش يهافر شکل يآموز سب يند که افراهم کن يرا به  شودا اما ، ن چهار منا در آن متبلور و پرورش داده 

 (ا1379، ين چهار رابطه اس  )سرکارآرانيفراتر از ا يزيچ، اخالق نزد جوامع مسلمان
سان کامل  ي، الگوکريم در قرآن س ا ينام« امام»ان شده ا چون  ييد بر الگويبا تأک، يد مطهريشهده 

 کند:يف ميگونه تعرنيانسان کامل را ا، نيرالمؤمنيام
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س سان کامل ک ست که همه ارزش يان سان يهاا شد ارزش يان شد، ر شد کرده با  يها به حد اعالدر او ر

شد، ارزشيت رسيظرف سان يها رشدده با سان کامل، آن ان شند. ان شته با ست که  يهماهنگ و موزون دا ا

و همه هماهنگ رشااد کنند و  رشااد نمانند يچ کدام بياش با هم رشااد کنند. هيانسااان يهاهمه ارزش

 (.34، ص 1373، يشود انسان کامل )مطهريگاه مآن، ن شديرشدشان به حد اعال برسد که اگر چن

نقطه ، نکهيا با توجه به ااس گستره مناسبا  انسان شامل رشد و پرورش اخالق،  ةحوز، اساسنيبرا
ف يتوان در چهار محور تعريرا م ينسانمناسبا  ا ةنش( انسان کامل اس ، گستري)فلسته آفر يپرگار هست
و  ديگران)خدا(، مناسبا  انسان با  يمناسبا  انسان با خود، مناسبا  انسان با اصل هست: م کرديو ترس

، يابي، خوديشي، خودانديهمچون خودشناس يا در محور اول، موارديعيط طبيمناسبا  انسان با مح
ند و يدهدا برآيل ميمدار و محور اخالق را تشک ييو خوداتکا ي، خودسازي، خودباوريابيخودارز
و  يورزمقوله عشق، شتن اس ا در محور دومي  خويري  و مديشخص ين مجموعه، مهندسيد ايبازتول
عنى کارهاى ي« اخالق الهى» به عنوان، از آن اهلل مصباح يآدهدا يل ميمناسبا  را تشک ۀني، زميگرپرستش

مان به ياد خدا، توجه به خدا، خشوع و خوف از خدا، رجاء و ايد، مثل شوانسانى که به خدا مربوط مى
، 1391کند )مصباح،ياد ميه ريمثل نماز و روزه و غ، شوداساس آنها انجام مى که عباداتى بر، رهيخدا و غ
ل ياز قب يميف نموده و متاهينه مناسبا  را تعريزم ي(ا در محور سوم، حقوق و روابط انسان215ص 
(، يو همدرد ياري، همي)همکار« تعامل و تکافل»(، يستيو همز يفکر، هميشياند)هم« و تعاملتتاهم »
دهدا در يل ميمحور بحث را تشک« يو اخالق شهروند يروابط اجتماع»و « ياسيمشاوره و مشارک  س»

ه از منابع، نيبه يورل بهرهياز قب يم و عناصريرامون، متاهيمناسبا  انسان با جهان پ يعنيمحور چهارم، 
س  و مراقب  از خاك، هوا، آب و آتش يزط ياستتاده به هنگام از زمان و مکان، حتظ و حراس  از مح

د يباز تول، ف کردهيرا تعر يمباحث اخالق ۀنيان زميوان و چهارپاياه و حياز گل و گ، به جا يبردارو بهره
با وجود ، ني(ا بنابرا1379، ي)اسالم از منابع اس « يور  بهرهيريمد»ن مجموعه مباحث و مساآل، يا

ن قلمرو ييدر تع ييهاگر، تتاو يد يران و کشورهايمانند ا، ياشتراك در متهوم اخالق در جوامع اسالم
خداوند  ،رانيدر ا حوزه رشد و پرورش اخالقدر ، اساسنيبرا خوردايو مناسبا  اخالق به چشم م

 يپرورش اخالق، گريد ياما در کشورهاا اندشده مين تنظمتناظر با آ هاطهيح رسايدارد و  ينقش محور
 فيحوزه تعر نيکه در ااس   يو مناسبات يناظر بر اخالق شهروند شتريآموزش و پرورش، ب ةدر حوز

 اشوديم

 يت اخالقيترب يکردهاي. رو3

 هيزاو از کيهر  که معموالً دارد وجود جهان سدددراسدددر در ياخالق  يترب يبرا يمختلت يکردهايرو
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 از شددناخته يکي، يشددناخت -يرشددد کرديرو ااندسددتهينگر ياخالق  يو ترب اخالق مقوله به يخاصدد

س يرو نيا نيترشده شد و بر کردها س  معتقدکرده،  ديتأک ياخالق يو داور شناخ  و پرورش ر : ا

سان ست به اعمال مورد در و بتواند بداند را اعمال امديپ اگر ان ستدالل يداور يدر  را کين الکند، اعم و ا

 ياشده شناخته نمونه، کلبرگ کرديرو (ا1394، يوجدان)کند يم يدور زش  اعمال و از دهديم انجام

  ي، محوريغمخوار کرديرو کردها، همچونيرو نيا از يبرخ گر،يد يسددو از اکردهاسدد يرو نيا از
 عملکرد اسددداس، کرديرو نيا در ااندداده رييتغ يعاطت مؤلته به، يشدددناخت مؤلته از را ياخالق  يترب

 عمدتاً  دي، باياخالق  يو ترب رشد يبرا که اس  نيا بر و اعتقاد اس  يهمدل اي يهمدرد حس ياخالق

مان)کرد   يو تقو جاديا در افراد را يو همدل يانسدددان عواطف  طرفداران همچون گريد يبرخ (اه

ستدالل، عاطته  يتر، تقوجامع ينگاه منش، در  يترب کرديرو شد در را و رفتار اراده ،ا  مؤثر ياخالق ر

 در را ياخالق ، منشياخالق اعمال نيو تمر يآموزمهار  قيطر از کننديم ي، سعخصوصو ب داننديم

 يهنجارها به بنديو پا خوب شددهروند کي تواننديم حداکثر زين گروه نيا يول (اهمان)کنند  جاديا افراد
، کردهايرو نيا از کيهر  اياخالق و مکارم ياله قاخال به متخلق انسدددان کند، نه  يترب را ياجتماع

 در يآدم ينيبو جهان اعتقادا  هر حال، نقش بها ورزنديم ديتأک يانسدددان وجود از ييهاجنبه بر عمدتاً

 (اهمان)اس   شده واقع مغتول کردهايرو نيا در معموالً، او ياخالق رشد

 کندا نظاميم ميگونه ترسدددنيرا ا ياخالقکرد جامع نظام يک رويبه عنوان ، يکرد اسدددالمياما رو

 را انسان و موجودا  نندهيآفدر و مدبدأ عنوان به را خداوند که اس  استوار ينيبجهان بر، اسالم ياخالق

 جمله ، ازيزيربرنامه نوع هر، نيبنابراا کنديم يمددددعرف او بدددده ازمنديندددد و وابسته يموجود عنوان به
درب  مکتب در که يانسان ااس  خداوند  يربوب و انسان  يعبود ۀرابط بر يمبتن سالما ، درياخدالق  يت

دعر اسالم د فيت درابر در و دارد خداوند با يرابطه تنگاتنگ شود، هر چنديم دسل او ب اسد ،  محض ميت

دانب ازاما  دداوند ج دمان نتخه»، او نتس و روح اباشديم ياريبس مواهب يدارا خ  در دهک اس  «يآس

مقام  دارعدددهده و يالهددد امان  بار حامل که دارد را آن يستگيشا و تکامل، شده دهيدم اشيخاک کالبد

 يبدرا ي، خودشناسيبدرداشت نيچن به توجه با اگردد «ييخددا صتا »به  اتصاف پرتو در، «ياله تهيخل»

 ممکن ياخالق  يترب و هيتزک هيسا در تنها کدددده يخودشناسا اسدددد  شده قلمداد معرف  نيباالتر، او
سازد، يمد مطرح« انسان هدف» عنوان بده را آن ميکدر قرآن ، کهيرستگار و فالح به يابيدست و شوديم

 مطلوب بده عنوان را آن ميکدر قرآن ، کهيرستگار و فالح بده يابيدسدت اما اگردديمد سريق، ميطدرنيبد

 گرددايم مدحقق فدرد تالش هيسا در کند، تنهايم يمعرف يآدم يارياخت افعال يينها  يغا و
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 که اس  يتيغا به مسبوق، ياخالق يهاالزام و فياسالم، تکال ياخالق نظام خالصه، در طور به

دسان مدطلوب کمال همان د ان  يمبنا بر، نيهمچن اهستند همراه انتخاب و ارياراده، اخت با باشد ويم

ستعداد به ياخالق فيکالت، قددددرآن ا يآ سان يوجود ييتوانا و ا ستگ ان ، نکهيا بر عالوها دارند يب

ده اس  يجينتا و ، آثارياخالق يهاالزام اريمع دکامل در ک دخص ت  اگردنديم واقع مؤثر انسان يتيش

شأ  وجدان و ، عقليوح منبع سه ، ازياخالق الزاما  سرچشمه  مراحل در که رديگيمدددد ندددد
شد مختلف سان، ن تکامل و ر  اسازديم فراهم او يبرا را ياخالق فيتکال انجام جه  الزم يرويان

دعال در درآن ميت دساسا  ، گرچهيق اما روند، ينم شمار به ياخالق الزاما  سرچشمه، عواطف و اح

ق  ي)حق باشديم نظر مد ياخالق دليرذا از يدور و ليفدضا کسب ريمس در انسان يعاطت کيتحر

 ا(1387، يديو مز
، يتيمعروف ترب ةبحث را در قالب ساز، يدر سطح نظام آموزش ي  اخالقيترب يف چگونگيتوص يبرا
س يعني شهروند، جه نيما بديکنيدنبال م يبرنامه در ن يکرد نويکه به عنوان رو، يبحث را با آموزش 

 مايريگيم يکشور جهان مطرح اس ، پ 16در  ي  اخالقيترب يبرا يبرنامه درس

 يآموزش شهروند

به عنوان و  ار مهم اس يداد بسيک رويدر حال حاضر ، از کشورها ياريدر بس يآموزش شهروند

جديرو به منظور رسددديکرد قرن  نان يبرا يفور يدگيد و  ماده کردن جوا با  يبرا، بهتر آ جه  موا

ندگييتغ چالش يرا  ز ها يارويرو يهاو  حال تغ يايدر دن، آن ته شدددددهييدر   ر در نظر گرف

 خود  يمسئول و هانقش يبرا جوانان يسازشامل آماده گسترده يبه معنا، يشهروند اس اآموزش

شامل يمعنا و، به شهروندان عنوان به  آموزش ل،يتحص قيطر از، پرورش و نقش آموزش خاص، 

س ا حوزه آموزش يسازآماده نديفرا نيا در يريادگي و سترده فيط شامل، يشهروند ا  از ياگ
شور 16 در نيعناو س و ک ضوعا  م از ياريب شدا ايمو ضوعا  نيبا  ،يشهروند: از عبارتند مو

 يهامهار  جامعه، مطالعا  جامعه، جهان، مطالعا  ،ياجتماع مطالعا  ،ياجتماع ، علوميمدن

 ا،يجغراف خ،يتار جمله از يدرسدد موضددوعا  برنامه، ن حوزهيا نيهمچنا ياخالق آموزش و يزندگ

صاد، س يس حقوق، اقت را  علم و زبان ،ينيد مطالعا  ها،ارزش آموزش س ،يزط يمطالعا  مح ،ا

 ادربر گرفته اس 

سته يبرا 1 جدول صطالحا ، يبندد صاص  مقدار و کرديرو ا  به آموزش، هتته افته دريزمان اخت
 م شده اس ايکشور تنظ 16تمام  در يشهروند
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 (2002)به نقل از کر،  ييابتدا يدر برنامه درس يآموزش شهروند يده. سازمان1جدول 
 زان ساعت در هر هفتهيم کرديرو مجموعه اصطالحات کشور

 يبرنامه درس -يررسميغ يشهروند يآمورش برا سيانگل

 ياانهيم

 رنديگيم ميمدارس تصم

 مشخص نشده يبيترک -يررسميغ طشيو مح يانسان اجتماع اياسترال

 شدهمشخص ن يبيترک -يررسميغ يمطالعات اجتماع کانادا

 ساعت 26ساعت از  4 يبيجدا و ترک -يرسم ياهسته از کشف جهان ياجتماع به عنوان بخش فرانسه

 مشخص نشده يبيترک -يررسميغ س مناسبيتدر آلمان

 يرسم يدرصد از برنامه درس 7تا  4 يبيترک -يرسم ياهسته مردم و جامعه مجارستان

 خص نشدهمش يبيترک -يرسم ياهسته يعلوم اجتماع ايتاليا

 قه هر ساليدق 45×175 يبيجدا و ترک -يرسم ياهسته يو آموزش اخالق ي، تجارب زندگيمطالعات اجتماع ژاپن

 بسته به هر سال متنوع جدا -يرسم ياهسته يو آموزش اخالق يدانش زندگ يکره جنوب

 هر سالساعت  100تا  80 يبيترک -يرسم ياهسته يزندگ يهاو مهارت يساختار اجتماع هلند

 مشخص نشده يبيترک -يرسم ياهسته يمطالعات اجتماع وزلندين

 ياقهيدق 30درس  3 يبيجدا و ترک -يرسم ياهسته يو اخالق يآموزش اجتماع سنگاپور

 ساعت هر سال 170 يبيترک -يررسميغ يو فرهنگ ي، اجتماعيعيط طبيدانش مح اياسپان

سال آموزش  9 يساعت برا 885 يبيترک -يارهستهيغ يعلوم اجتماع سوئد

 ياجبار

 مشخص نشده يبي، ترکيررسميغ يمطالعات اجتماع سيسوئ

کا يآمر

 يکنتاک

افته در هفته در هر يزمان اختصاص  يبي، ترکيهسته رسم يمطالعات اجتماع

 الت متفاوت استيا

شش کين يا که کرد ديتأک ديبا س برنامه يکردهاي  رويکم يبرا کو سم يدر س ا در ير تر شيب ا

شورها، سترده يشهروند آموزش ک س برنامه از ترگ سم يدر س  ير س برنامه شاملو  ا پنهان،  يدر

 از يبرخ ااسددد  يزندگ از آموزاندانش روزمره تجارب فوق برنامه، و مدرسددده و يها يفعال

شورها ص برنامه به، ها يفعال نيا ساخ  يبرا تالش حال در، ک سم يليتح ستندا به ير  عنوان ه
 در جامعه و مشارک  برنامه کي به توسعه، سنگاپور کهيدرحالا ژه دارديو يها يفعال اپنژنمونه، 

شورها يديکل ينهادها اطراف در يريادگي ستر س ا ک  ترك را مدارس انتخاب، گريد يپرداخته ا

 فعال پرورش، بر اسداس مشدارک  و آموزش در «يريادگيخدما  »ک طرح يکا، يدر آمرا اندکرده

 اس ا در انگلستان در رشد حال درقلمرو ن يجاد شده اس ا ايخود ا يمحل جوامع و مدارس نيب

 يا شددوراهاي و مدرسدده در آموزاندانش مشددارک   يتقو حال در کشددورها از يبرخ، حال نيهم
 ا(2002کالس هستند )کر، 
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 يمرس يدر برنامه درس ينکه آموزش شهرونديا اول: شودياز جدول برداش  م يچهار نکته اساس

ف يتوص يبرا، از موضوعا  يعيف وسينکه، طيا ا دوموجود دارددر همه کشورها ، يسن يهاردههمۀ 

 يآموزش شهروند يدر برنامه درس يکرد اصليوجود سه رو، نکهيا ن حوزه استتاده شده اس ا سوميا

عا  ا مطالي، يشددتر علوم اجتماعيب؛ تر اسدد ک دورة گسددتردهياز  ي، بخشدديبيکرد ترکياسدد ا در رو

، يبرنامه درسدد ياانهيکرد ميا در رويبرنامه درسدد يهانهير موضددوعا  و زمسدداي، و مرتبط با ياجتماع
 ي، اما به جايبيک دوره ترکياز  يا عنوان جداگانه اس  و نه بخشيک موضوع ينه ، يآموزش شهروند

س، آن ضوعا  تزر يدر کل برنامه در س  و در مو س ا برخينتوذ کرده ا شده ا ش يق  ک ي، ورهااز ک

کرد يک روي، ييابتدا يکه در برنامه درساي گونهاند، به دهيرا برگز يخته به آموزش شهرونديکرد آميرو

 يخود را به آموزش شددهروند يجا، متوسددطه يع اسدد  که در برنامه درسدديشددا يترگسددترده يبيترک

 يه آموزش شهروندب يررسميو غ يرسم يکردهاياز رواينکه، ترکيبي  دهدا نکته چهارميتر ميتخصص

 آن، گريد يبرخ در کهيحالدرا اس  ياهسته يمل، ياز برنامه درس ياز کشورها، بخش ياس ا در برخ
سميغ را س ا  و مدارس ها،يشهردار اال ،يا به شتريب يآزاد با ،يرر شده ا سپرده  حال،  نيا بامعلمان 

 آموزاندانش ۀهم که اس  يمعن نيه اب، کشورها از يبرخ درا ياراآه آموزش شهروند از يررسميغ  يماه

 شوند )همان(ا روروبه، شده خود تجربه يدرس برنامه در يشهروند آموزش اس  نتوانند از ممکن

 همه ها، دردسته ايو  هااز حوزه يبيترک کرديرو کي بر اساس، ييابتدا يدرس برنامه در ياصل يالگو

س  که افتهي سازمان کشورها س برنامه در يعمد ديتأکبيانگر  ا  دوران لياوا در ژهيوبه، شده قصد يدر

 يهاو جنبه موضددوعا  به توجه با، خودشددان از آموزاندانش و فهم درك يبيترک يريادگيبر ، يکودک
 کشددف»عنوان  تح  ايخ، جغرافي، تاريعلوم، فناور به اجتماع فرانسدده درنمونه،  يبرا ااسدد  مختلف

 ااس  )همان( شده مرتبط «جهان

ست ش ، انمجار س برنامه درقلمرو  ه س  «و جامعه مردم»، آنها از يکي که دارد يدر  کهيدرحالا ا

 ياخالق آموزش، نيهمچنا کنديم اسددتتاده يو فرهنگ ي، اجتماعيعيطب طيمح دانش نيعناو از، اياسددپان

س در يشهروند آموزش از مهم جزء کي شورها، بخصوص از ياريب شورها ک س يشرق جنوب يک  ايآ

 دوره کي، «يزندگ دانش»حوزه  قيطر از يشهروند آموزش که باشديم کره کشور، آن بارز لمثا ااس 
شد و زمانيم ياخالق و آموزش ياجتماع مطالعا  شامل يبيترک صاص با شان، آن به شده داده اخت  ن

مان( يکودک دوران آموزش بارز يهايژگيو از يکي ياخالق آموزش که دهديم در کره  ااسددد  )ه

 و مدارا، تعارض، حل ييتوانا ،يارتباط يهامهار  ،يهمدرد مانند ييهاارزش ،ياخالق موزشآ، يجنوب
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سط شده شنهاديپ يديم کليکه متاه عدال ، ص يستگيشا يبرا پرورش و آموزش وزار  تو   يشخ

ستند، شده ه س   اراآه  ضر حال درو ا صل يهاارزش عنوان توان بهيم، حا  پرورش و آموزش در يا

ساً مطالب نيا ن،يبنابراا س دان ياخالق سا س برنامه ساختار در ا س  شده منعکس، يمل يدر  برنامها ا

 چگونه ارتباطا اسدد  شددده ليتشددک واحد چهار از ياخالق آموزش يبرا حاضددر حال در، يمل يدرسدد

 توانيم را  يشخص يستگيشا يديم کليمتاه با، آن يهاطهيح از کي هر در ياخالق آموزش ا يمحتو
 يزندگ احسدداس و يخودشددناسدد ،«ياخالق نهاد کي عنوان به من» در خالصدده کرد: اول، ريز شددرح به

 ،«گرانيد و ما نيب ارتباط»در  دوم،ا اسدد  مرتبط  يشددخصدد يسددتگيشددا يديم کليمتاه با، هدفمند

م يمتاه با، عدال  و و توجه، يدگيرسددد تحمل، تعارض، حل ييتوانا ،يارتباط يهامهار  ،يهمدرد

 حل ييتوانا ،«يجهان جامعه و مل  جامعه، با ارتباط» در سوم،ا اس  مرتبط  يشخص يستگيشا يديکل

 با ارتباط» در چهارم،ا اسدد  مرتبط  يشددخصدد يسددتگيشددا يديم کليمتاه با، عدال  و تحمل تعارض،

 يسددتگيشددا يديم کليبا متاه، ينيبجهان و ،يزندگ دگاهيد ،ياخالق  يهو يهاسددوژه ،«بودن يعيفراطب
 (ا2014و همکاران،  يبط اس  )لمرت  يشخص

اسدد ، و در  يمادر زبان آموزش از يبخشدد ياخالق آموزش آن در که، سددنگاپور يبرا يژگيو نيا

شور مورد شخصيم صدق ژاپن ک شهرونديکندا پرورش  آموزش و پرورش نظام به عنوان قلب ،   و 

رند تا در قبال خانواده و يگياد مي، ي  و شهرونديسنگاپور در نظر گرفته شده اس ا در پرورش شخص

ال  برجسددته و بارز و ينده مل  بتهمندا تمايآ يريگرا در شددکلخود  جامعه مسددئول باشددند و نقش

شامل تغيکه بر جامعه تأث، يشرف  جهانيپ س ،  شرف  يشدن و پ ي، جهانيرا  اجتماعييرگذار بوده ا
 رفته شده اس ا  و شهروند در نظر گيپرورش شخص، يشرف  برنامه درسيدر پفناوري 

تا ، آموزان اس ها در دانشيستگيجاد شايها و ان ارزشي  و شهروند، تلقيهدف پرورش شخص

شا شهروندان  سال يسته بهبود يآنها به افراد خوب و  شدند تا  يمعرف يمتنوع يهابرنامه، 1959ابندا از 

شامل ، هان برنامهياز ا يبعض آموزان پرورش دهنداها را در دانشو مهار  يستگيها، شاها، عاد ارزش

ماع يريادگي(، 1997) ي(، آموزش مل1992) يو اخالق يآموزش شدددهر ( و 2005) يجانيو ه ياجت

س يريادگي صيجد يتجاربا برنامه در شخ شهرونديد پرورش  «  اهداف»را به ، «برنامه»تمرکز از ،   و 
ها و يسددتگيشددا يب برابه عنوان مرکز و چارچو،   و شددهروندير دادا پرورش شددخصددييمشددترك تغ

 ياتيح يهابر ارزش،   و شددهرونديدر نظر گرفته شددده اسدد ا پرورش شددخصدد 21قرن  يامدهايپ

ن يب يهاو مهار  يجهان يو آگاه ي، سددوادشددهريو عاطت ياجتماع يهايسددتگيآموزان، شددادانش
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ص يکه برا، يفرهنگ شخ ضروريبهبود  شهروند  شد، تأکيم ي  و  شامل  ياتيح يهاد داردا ارزشيبا

سئول سازگاري، امانتداريريپذ ياحترام، م شدا ايم ي، مراقب  و توجه و  آموزان را دانش، هان ارزشيبا

رانه يپذ يکند تا مسددئوليص دهند و به آنها کمک ميکنند تا درسدد  و نادرسدد  را تشددخي  ميهدا

 تر شونداانتخاب کنند و از نقششان در جامعه آگاه

از دارد ين ييهامهار  يريبه فراگ، يو اجتماع يعاطت يريادگي: ياجتماعو  يعاطت يهايستگيشا -
بخشد، منجر به يگران را بهبود ميد يبرا يکند، مراقب  و نگراني  ميريو مد ييکه احساسا  را شناسا

صم سئول يهاميت زا را به طور چالش يها يکند و موقعيجاد ميارتباطا  مثب  ا اشوديرانه ميپذ يم

 کندايکنترل ممؤثر 

، يشهروند يهايستگيمربوط به شا يها: مهار يشهروند يهايستگيمربوط به شا يهامهار  -

سه  ستهقلمرو به  شهريم يبندعمده د سواد  ن يا اين فرهنگيب يهاو مهار  يجهان ي، آگاهيشوند: 

بند به يکه پا، نگران ک شدددهرونديبه عنوان  يسدددازند تا به طور مؤثريآموزان را قادر مدانش، هامهار 
 (ا2014سنگاپور مانده اس ، عمل کنند )وزار  آموزش و پرورش سنگاپور، 

  يترب» درس عنوان با، مستقل يدرس موضوع کي به منزلۀ، ياخالق  يترب ،ييابتدا دورة در ژاپن در

ا کنديم اف يرد ياخالق  يترب درس قهيدق 45، ييابتدا دورة در آموزدانش هر و شود،ياراآه م« ياخالق

  يترب درس يمحتواا دارند رابطه گريکدي با که شدددونديم انتخاب سيتدر يبرا ييهامعموالً ارزش

 مقام و ع يطب با رابطه گران،يد با رابطه خود، يواکاو طبقۀ چهار در ياهداف شامل، ن دورهيا در ياخالق

  يافتۀ تربيگسترش شکل يبه نوع، مدارس در ژاپن ياخالق  يترب ااس  جامعه و باگروه رابطه و برتر
 يمدرسه به خوب در ياخالق  يترب برنامۀ خانه، در ياخالق  يترب بدون جهينت درا اس  خانواده ياخالق

ض کردن اجرا مدارس، در ياخالق  يترب نقشا کرد نخواهد عمل س  ياجتماع يهال يف  خانه که در ا

  يترب اهداف ارنديگ کار به جامعه در، سپس و مدرسه در را آنها تواننديم کودکان و هستند انتظار مورد

ا محقق سددداخ  يفکر نيتلق مانند ،يمصدددنوع اي، يعيرطبيغ يهاروش قيطر از توانينم را ياخالق

 ان خانوادهيما شوند ابراز زين يعيطب به صور  تواننديم اند،شده فراگرفته يعيطب طيشرا در که ياتياخالق

سه و شته وجود يچندان اختالف دينبا، ياخالق  يترب لحاظ از مدر شد دا شابهيبا، معلمان نقشا با  د م
 ا(1393، ينيکنند )آزادمنش و حس جلب را کودکان احترام بتوانند تا باشد نيوالد نقش

 ي  اخالقيبا ترب، رانيا يو عموم ي  رسميکرد( نظام تربي)روچگونگي مواجه  ييبه شناسا يحسن

س ، ، ي  اخالقيترب يدر بحث از چگونگ: کنديان مين بيچننياج خود را يپردازد و نتايم قاعدتاً الزم ا



  127 رانيا چند کشور جهان و کشور در ياخالق تيترب يدرس برنامه يبررس

با وجود ، رانيا يو عموم ي  رسددميمتمرکز شدددا اما در نظام ترب ي  اخالقيترب يبرنامه درسدد يبر رو

سيتأک سمي  اخالقيار بر تربيدا  ب صوب( ي، به طور ر س، )م وجود نداردا  ي  اخالقيترب يبرنامه در

، يک برنامه درسي يدارا ياضيس  که مانند علوم و رين يدرسبرنامه ک ي ي  اخالقيترب، حاکمدر نگاه 

د يشده اس  که با ير تلقيگسترده و فراگ يانيجر، ي  اخالقيباشدا ترب يمشخص يکتاب و بسته آموزش

اص و خ، ي  اخالقينمود و بروز داشته باشدا تجارب ناظر به ترب يامدرسه يزندگ يهاعرصههمۀ در 
س ا بنابرايک فراموضوع يگر، يدعبار  ستندا به يژه نيو ضرورتاً به صور  ين، نميا فرا برنامه ا تواند 

 (ا1395، يعرضه شود )حسن يک موضوع درسي

س س ، ي، که برگرفته از نظام اخالقرانيا يدر برنامه در سالم ا ساير دارد و  يخداوند نقش محور ا

ران، يا يو عموم يدر نظام رسددم ي  اخالقيترب يکرد اصددليرو انداشددده ميمتناظر با آن تنظ هاقلمرو

س ا ترب ينيانه ديگرال ياز جنس فض ينگاه ضا يظهور و بروز گروه يبه معن، ي  اخالقيا ل در ياز ف

س ا ايشخص ضي  فرد ا سندي، هال ين ف صتا  پ سيا  س  بلند و و  ۀدارد، عموماً جنب يعيده که فهر
صال  با محتوايکنندا اصوالً در روين مييز تعين را ي  اخالقيترب ييمحتوا  ي  اخالقيترب يکرد منش، ا

س  و اهداف ترب ضايز همين ي  اخالقيا س  که با يلين فهرس  ف شونديا سب  ا ظهور و بروز ي، د ک

ل يا بسته فضايکرد سبد يبه رو، آن يکرد در شکل سنتين رويگاه ا، ي  اخالقيا  تربيدا کنندا در ادبيپ

 س  )همان(امشهور ا
ان يک جريرا به  ي  اخالقي، تربيدرسددد يهادر چارچوب کتاب، ليم فضدددايکرد اراآه سدددبد حجيرو
ح ين و تشريين تبيم اس ا اين متاهييتب، ن حال يدر ا يکندا حداکثر توان برنامه درسيل ميف کم اثر تبديضع
شودا با توجه ي، شعر وااا انجام مييگووگو، داستان، مانند بحث وگت يمختلف آموزش يهابا روش، ميمتاه

«  ش از حد محتوايب يچگال»دچار چالش ، ن نظرياز ا ي، برنامه و کتاب درسددديم اخالقياد متاهيبه حجم ز
شود؛ در واقع يل مي( تبديشدن و شعار يا)موعظه يبه شکل دستور ين اخالقين، مضاميخواهد شدا بنابرا

 اس  )همان(ا ياخالق يرسانبه اطالع ،ي  اخالقيک نوع فروکاهش تربي، کردين رويا
نقش نهاد آموزش و   ياهم رغميعل کند،يان ميقش بيج تحقي( طبق نتا1393) يافکار، طورنيهم

در   يو ترب ميتعل انيدر جر، يکتب درسدد ياسدداسدد  يمحور زيو ن انيمترب  يترب نديپرورش در فرا
پرداخته نشددده اسدد ا  يو علم يطور جدبه  ياخالق  يچون ترب يله مهمئبه مسدد ،يدرسدد يهاکتاب

ضام اديمطالب کتب  شتريب، نيهمچن شکل م شده و برا رزپند و اند يحاو نيشده، به  ارتباط  ياراآه 

 يهاوهينشددده اسدد ا از شدد ينيبشيپ يتيآموزان فعالروزمره دانش يبا زندگ، ياخالق  يترب يهالتهؤم
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التزام ،  يو در نها يه  ارتقاء شناخ  ارزش اخالقدر ج ،يکودکان دبستان يمتناسب با رده سن سيتدر

 برده شده اس ا در آنان کمتر بهره، ياسالم کرديبا رو ياخالق يهابه آموزه

 يريگجهينت

سالميدر تعال سان يبه معن« اخالق» ،يم ا س يپا يصتا  نت ضع؛ دار به کار رفته ا به ، که در اثر آن يتيو

، اسدداسني(ا برا1390، يدهد )سدداجديار متناسددب آن را انجام ماد، رفتيو بدون فکر متأمل ز يسددادگ

س ا بنابرايم شتمل بر دو وجه تتکر و اعتقادا  و رفتار و اعمال دان س، نيتوان اخالق را م  يبرنامه در
 و ياخالق يها يقابل يدرون يو پرورش استعداها و قوا يريبکارگ يچگونگ يبرا يزيربرنامه ،ياخالق

سند يتا  و رفتارهاص  يتوسعه و تثب ضاآل عال ليبه منظور ن ،ياخالق دةيپ از  يو دور ياخالق يبه ف

 (ا1390و همکاران،  ي)شامل ها و نابود کردن آنهاس ل يرذ
 ي  و چگونگيماه ةدربار ي، مشخص و منسجميکل يريگکه جه ، ي  اخالقيترب يکردهاياما رو
گر ياند و از توجه به بعد دک بعد از اخالق پرداختهيک تنها به يرا دارند، هر  ي  اخالقيمواجه با ترب
شناختياندا روغافل مانده شناخ  تأک، کلبرگ يکرد  شد و پرورش  و بروز  يعمل ۀد دارد و از جنبيبر ر

به ، ين اعمال اخالقيو تمر يآموزق مهار ياز طر،   منشيکرد تربياخالق در رفتار غافل اسددد ا رو
ک شددهروند خوب اقدام ي  يبه ترب، حيجاد عادا  و عملکرد صددحيها با اپردازد و تنيم ي  اخالقيترب
 يدر کشددورها ي  اخالقيترب ين در برنامه درسددينو يکرديبه عنوان رو، يکندا آموزش شددهرونديم

د و به منظور يکرد قرن جديبه عنوان رو، يبه کار گرفته شددده اسدد ا آموزش شددهروند، مطرح شددده
، آنها يارويرو يهاو چالش يرا  زندگييمواجه با تغ يبرا،کردن جوانان بهتر آماده يبرا يفور يدگيرس
ضوعاتييدر حال تغ يايدر دن شامل مو س  و  شده ا ، علوم ي، مدنيشهروند: لياز قب ير در نظر گرفته 
و آموزش  يزندگ يها، مطالعا  جهان، جامعه، مطالعا  جامعه، مهار ي، مطالعا  اجتماعياجتماع
شديم ياخالق ن و ياز د ي  اخالقيترب ييو جدا ي  اخالقيبودن ترب ياز فراموضوع يحاک، ن امريا ابا
 ده انگاشتن رابطه با خدا را داردايناد

 ،ياجتماع يهامهار  ،يريگميتصدددم يهامهار  يارتقا آموزان را دردانش، يشدددهروندآموزش 

اجتماع و زبان خود،  فرهنگ و ةدانش دربار کسددب جامعه، مسدداآل و مشددکال  ييمهار  در شددناسددا

تتکر  يهامتتکر و توسددعه و پرورش مهار  انسددان کيشدددن به  ليخود و تبد يهاشددناخ  ارزش
ساند؛ چيم ياري يانتقاد به عبار  (ا 2002)کر،  شوديم دهينام زين« يشهروند انتقاد  يترب»که  يزير

و  يمدن يل در زندگمشدددارک  فعا يبرا، آموزاندانش يهايو توانمند ها يرشدددد صدددالح گر،يد
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دانش و نگرش، توجه  نيارتقاء ا به عالوه بر توجه يعني؛ اس  يو اساس هياول يهاهدف از، يشهروند

اسددد ا  يريادگي -ياددهي يراهبردها هيدر کالس درس و مدرسددده متروضددده اول  يو فعال نديبه فرا

درس و هم خارج از  هم در کالس، آموزدانش  يمشددارک  و فعال يبرا يو متنوع ديمت يهافرصدد 

 (ا1391)قلتاش،  فعال را تجربه کنند يآموزان شهروندتا دانش، شوديم دهيکالس و مدرسه تدارك د

ضوع يدر مقام عمل، امر ي  اخالقيترب س ا مراد از  يفرامو ضوع»ا س  که تربيا« يفرامو   ين ا
س يزيربرنامه ةدر حوز ياخالق سين، يدر ستقل ن يازمند ماده در  يها يفعالۀ نيدر زم، نينس ا همچيم

، سدد يخاص ن يها يف فعاليازمند تعريط کالس هم نيا همان فوق برنامه و خارج از محي يپرورشدد

ک يازمند ين، بودن يفراموضددوع يژگين ويها و تجارب اسدد ا ا ياز فعال ياريجه بسدديامد و نتيبلکه پ

 يتر از برنامه درسگسترده يروندآموزش شه، شتر کشورهاي(ا در ب1395، ياس  )حسن يفرابرنامه درس

آموزان برنامه و تجارب روزمره دانشمدرسه و فوق يها يپنهان، فعال ياس ا شامل برنامه درس يرسم

م يها متناظر با آن تنظطهيحساير دارد و  يخداوند نقش محور، رانيا ياس ا اما در برنامه درس ياز زندگ
س ا طبق  يني  ديبا تربخته يآم ي  اخالقيترب، يبه نوع انداشده سن يهاافتهيا کرد حاکم بر يرو، يح

س ي  اخالقيترب ضيران رويا يدر برنامه در س  که در تدويگرال يکرد ف  يشورا ين اهداف عاليانه ا

و  يتر و متناسب با رشد ذهنانهيگراد واقعيبا، ن اهدافيا آموزش و پرورش مشهود اس  )همان(ا يعال

 يشتر جنبه آرمانيب، ن اهدافيآنها کاسته شودا ا يالح شوند و از سطح انتزاعآموزان اصا  دانشيتجرب

(ا 1393، ينيرسددند )آزادمنش و حسدديکه به مرحله اجرا نميحالز باالسدد ، دريدارند و شددمار آنها ن

ن يل  وجود داردا ايش به اخالق فضدديگرا، رانيا يو عموم ي  رسددميم و تربيدر نظام تعل، يطورکلبه
کندا يل ميف و کم اثر تبديان ضعيک جريرا به  ي  اخالقي، تربيدرس يهادر چارچوب کتاب ،کرديرو

م يد تعالياس ا با وجود تأک ياخالق يرسانبه اطالع ي  اخالقيک نوع فروکاهش تربيکرد ين رويا، درواقع

به عنوان ، ينيد ميکه با توجه به تعال ياخالق و پرورش اخالق يبرا يو اسدداسدد ياديم بنيبر متاه، ياسددالم

، ياهيتر از هر نظرتر و کاملار جامعيو بس ،انسان در نظر گرفته شده اس  يو رستگار ير سعادتمنديمس

، يدرسدد ۀدر چارچوب برنام يکاربرد يريادگي يهان موضددوع پرداخته اسدد ، هنوز فرصدد ي  ايبه اهم

 بسنده شده اس ا ييو غا يآرمان راد اهدافيجاد نشده اس  و تنها به اين مهم ايپرداختن به ا يبرا
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