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 كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي
 1دبستان ةدور در 

 2محمد حسني
 

  چكيده
ـ ترب نظـام  در ارزشي تربيت ةنيزم در مهمهاي  هتجرب از يكي كرامت طرح ي عمـوم  و يرسـم  تي

 اين. در نشده است مطالعه طور دقيق، دربارة آن و به بايد كه چنان آن تاكنون ،اين باوجود ؛است ايران
ـ  نخست براي اين منظور، .شده است نقد و يواكاو ياخالق تربيت در مهم ةتجرب اين ،مقاله ا روش ب

 تحليـل و  مـواد  و روش ،حتوام اهداف، ةمؤلف چهار در طرح اين نظريچهارچوب  توصيفي، ـ  تحليلي
ه شـد شناسـايي   طرحهاي  قوت و ها ضعف يبرخ ،آمده عمل به ليتحل براساس سپس و شده تشريح

ـ يد فرهنـگ  بستر به توجهدهد:  را نشان مي طرح نياهاي  قوت يبرخانتقادي  يبررس نيا است.  ين
 و يبخش نظمي، اخالق تيترب يبرا مستقل يسدر ةبرنام شبه يطراح ،يدرون زشيانگ بر تأكيد جامعه،

حال،  در عين  .ياخالق تيترب در معلمان يتيترب نقش و تيظرف از گيري بهره و ي،ارزش ميمفاه بيتبو
ـ توج فقـدان  و شده حيتصر ينظر يمبان فقدان  اند از: شود كه عبارت ي نيز در آن ديده ميهاي ضعف  هي

 .  شده هارائهاي  نظم موجود در ارزش يبرا
 

 گان كليدي واژ
 ي. اخالق تيترب يدرس ةبرنامي، تيتربامور  ،اخالقي تربيت ،كرامت طرح
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  لهئن مسيبيتـ 1
ـ . ادارد نيـاز  آن اعـتالي  و اخـالق  به ديگري چيز هر از بيش بشر ،حاضر عصر در منـدي بـه   ن نيازي

ر پـو  محسـن  .است انساني و جهاني تيضرور و شود نمي محدود خاصي ةمنطق و ملت به اعتالي اخالق،
 كـه  كنـد  يم بيان ،تايلند در يونسكو يا منطقه دفتر مشورتي اجالس ازخود  گزارش در )34ـ30، ص1367(

ـ تربهـاي   نظـام  ازحاضـر   نماينـدگان  تأكيـد  مـورد  در اين اجالسـيه  اخالق آموزش موضوع  يرسـم  تي
   گرفته است. جهان قرار يكشورها

 از ديرباز، اخالق و تربيت اخالقي ) در كشور ما،يمذهبي مناسب (فرهنگ و تاريخي ةنزمي به توجه با
اولين نهاد  ،كشور بوده است. شوراي عالي معارف يعموم و يرسم تيترب نظامهاي اساسي  دغدغه از

 ياساس قانوناول  ةماد در ،عمومي و يرسم تيتربو مقررات نظام  قوانين ها، استيس ةكنند ميتنظ
 كند مي يتلق يو بدن يعلم ي،اخالق تيترب يبرا يساتيتأس رامدرسه  1290ن آبا نهم مصوب معارف

توجه   اي قابل مجموعه ي،عموم و يرسم تيترب نظاماهداف مصوب  ةمجموع . در)41، ص1388 ،يكهندان(
 دهد يهاي درسي قبل از انقالب اسالمي نشان م محتواي كتاب تحليل. شود مي ديده اخالقي اهداف از

  .)1352 فرد، امين(راخالقي و ارزشي است هاي  درسي مشحون از آموزههاي  كه محتواي كتاب
 ،و پرورش  آموزش نظام بنيادي تغيير اجرايي(ستاد  يعموم و يرسم تيترب نظاماصول مصوب  و اهداف

نظر از  حصيلي صرفتهاي  براي دوره و پرورش  آموزشو اهداف مصوب شوراي عالي  )46ص  ،1367
 .است زين اخالقي مقوالت از شماري بي تعداد حاوي ،است ياخالق تيبخش مستقل ترب يدارا كهنيا

براي  يا ژهيبخش و ،و پرورش  آموزش ةگان سههاي  دوره دراهداف تربيت  ةمجموع در ،نيهمچن
  .)22، ص1387 رورش،و پ  آموزش يعال يشورا ةرخانيب(داست  شده درنظر گرفته  اهداف اخالقي

 نظام خرده دو وجود دليل به ايران يعموم و يرسم تيترب نظام در ارزشي و اخالقي تربيت اهداف
 و) است يافته نمود درسيهاي  كتاب تأليف و درسي ريزي برنامه تشكيالت در( آموزشي ةجداگان

 نظام خردهدر . است شده ريپيگي ريمس دو از) است يافتهتجلي  تربيتي امور تشكيالت در( پرورشي
ي عال يشورا مصوب ياخالق اهداف تحقق درجهت است سال چندين كه ييها طرح از يكي ،پرورشي
 سفارش به 1373-1372 تحصيلي سال در طرح اين. است كرامت طرح ،شده اجرا و پرورش  آموزش

و توسط دكتر  1منطقي تربيت مدارج باعنوان اثري به استناد با تربيتي امور ريزي برنامه و مشاور دفتر
  حامي كارگر، ؛ 1377، پشت و خالقي سياه ،زاده حسين( شد تدوينرجبعلي مظلومي و همكارش غالمرضا منفرد 

 »مدرسه در كرامت طرح« عنوانبا اجرايي هاي برنامه و ها طرح مذكور، اثر به عنايت با  .)7، ص1388
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23  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 23  � دبستان ةدور در كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي

 

 

 سال در و شد آغاز طرح عرضي ةتوسع 1376ـ1375 سال از. شد ابالغ ها استان به اجرا يو برا آماده
 از ها ي ارسالي از استانهاگزارش. گرفت قرار طرح نيا پوشش تحت مدارس از درصد 20 ،1379

 ،1379 سال در كه يا گونه به؛ )1377 1،تربيتي امور ريزي برنامه و مشاوره دفتر( داشت حكايت طرح موفقيت
 مأموريت آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان به خود 658 رأي در و پرورش  آموزش عالي شوراي

 بازنگري و اصالح به »كرامت طرح« تجارب از استفاده با پرورشي معاونت مشاركت با كه داد
 حذف با زمان هم ،1381 سال در طرح اين اجرايي مديريت. كند اقدام دبستاني ةدور درسيهاي  برنامه

 در طرح نيا زين. تاكنون شد واگذار يعموم آموزش معاونت به ،وزارتخانه رساختا از پرورشي معاونت
مسئول (براساس آماري كه دفتر آموزش ابتدايي  .شود مي مديريت ييابتدا آموزش معاونت ةحوز

آموز تحت  دانش 000/300/2كالس و  103760منتشر كرده است،  1388در سال   اجراي اين طرح)
 كارگزاران از يتعداد با نگارندههاي  مصاحبه .)13، ص1388مي كارگر، حا ( هستند پوشش اين طرح

 اي برنامه كرامت طرح ،گروه نيانظر  از كه دهد مي نشان) معاون /ريمد /معلم( ييابتدا مدارس
 بوده است رو هروب هايي چالش با ييابتدا مدارس در طرح نيا ياجرا اما ؛است ياخالق تيتربة درزمين

 حتي ؛است نگرفته صورت باره اين طرحدر جامع يتحقيق تاكنون ،حال  اين با. )159ص ،1393حسني،  (
 موفقيت دربارة شود؛ به همين سبب، مي دهيد ندرت هب زمينه اين در نيز گاهيدانش و پراكنده تحقيقات

 . كرد قضاوت توان يم يسخت به طرح كرامت آثار و
 معلمان كه ديرس جهينت نيا به 1373در سال  كشور سطح در خود نظرسنجي يبررس در يساالر

 يشفق و يعبدالله از نقل به( دانند مي آميز موفقيت را آن و كنند مي تيرضا احساس طرح آثار و ايجنت از
 نتيجه اين اردبيل استان در )72همان، ص( اصل شفقي و يعبدالله پژوهشاز  .)33، ص1381، اصل

 و نظم اجتماعي، رشد تحصيلي، پيشرفتنظر  از طرح ينا پوشش تحت آموزان دانش كه دست آمد به
، 1381(حسيني  پژوهش. اند داشته يدار امعن تفاوت معمولي آموزان دانش با خودپنداره و انضباط

 يادگيري كه است رسيده نتيجه اين به مجري معلمان از نظرسنجي براساس خراسان در نيز )100ص
 ةحيط در موفقيت اين و بوده موفق 4حركتي يروان و 3طفيعا ،2شناختي ةگان سههاي  حيطه در

اي از معلمان  نامه نيز طي يك نظرسنجي پرسش )170، ص1388(كارگر . حامي است تر قوي شناختي
  كرامت تا حد زيادي طرحاهداف  كه آموزان تحت پوسش به اين نتيجه رسيده دانش يمجري و اوليا
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 سال در و شد آغاز طرح عرضي ةتوسع 1376ـ1375 سال از. شد ابالغ ها استان به اجرا يو برا آماده
 از ها ي ارسالي از استانهاگزارش. گرفت قرار طرح نيا پوشش تحت مدارس از درصد 20 ،1379

 ،1379 سال در كه يا گونه به؛ )1377 1،تربيتي امور ريزي برنامه و مشاوره دفتر( داشت حكايت طرح موفقيت
 مأموريت آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان به خود 658 رأي در و پرورش  آموزش عالي شوراي

 بازنگري و اصالح به »كرامت طرح« تجارب از استفاده با پرورشي معاونت مشاركت با كه داد
 حذف با زمان هم ،1381 سال در طرح اين اجرايي مديريت. كند اقدام دبستاني ةدور درسيهاي  برنامه

 در طرح نيا زين. تاكنون شد واگذار يعموم آموزش معاونت به ،وزارتخانه رساختا از پرورشي معاونت
مسئول (براساس آماري كه دفتر آموزش ابتدايي  .شود مي مديريت ييابتدا آموزش معاونت ةحوز

آموز تحت  دانش 000/300/2كالس و  103760منتشر كرده است،  1388در سال   اجراي اين طرح)
 كارگزاران از يتعداد با نگارندههاي  مصاحبه .)13، ص1388مي كارگر، حا ( هستند پوشش اين طرح

 اي برنامه كرامت طرح ،گروه نيانظر  از كه دهد مي نشان) معاون /ريمد /معلم( ييابتدا مدارس
 بوده است رو هروب هايي چالش با ييابتدا مدارس در طرح نيا ياجرا اما ؛است ياخالق تيتربة درزمين

 حتي ؛است نگرفته صورت باره اين طرحدر جامع يتحقيق تاكنون ،حال  اين با. )159ص ،1393حسني،  (
 موفقيت دربارة شود؛ به همين سبب، مي دهيد ندرت هب زمينه اين در نيز گاهيدانش و پراكنده تحقيقات

 . كرد قضاوت توان يم يسخت به طرح كرامت آثار و
 معلمان كه ديرس جهينت نيا به 1373در سال  كشور سطح در خود نظرسنجي يبررس در يساالر

 يشفق و يعبدالله از نقل به( دانند مي آميز موفقيت را آن و كنند مي تيرضا احساس طرح آثار و ايجنت از
 نتيجه اين اردبيل استان در )72همان، ص( اصل شفقي و يعبدالله پژوهشاز  .)33، ص1381، اصل

 و نظم اجتماعي، رشد تحصيلي، پيشرفتنظر  از طرح ينا پوشش تحت آموزان دانش كه دست آمد به
، 1381(حسيني  پژوهش. اند داشته يدار امعن تفاوت معمولي آموزان دانش با خودپنداره و انضباط

 يادگيري كه است رسيده نتيجه اين به مجري معلمان از نظرسنجي براساس خراسان در نيز )100ص
 ةحيط در موفقيت اين و بوده موفق 4حركتي يروان و 3طفيعا ،2شناختي ةگان سههاي  حيطه در

اي از معلمان  نامه نيز طي يك نظرسنجي پرسش )170، ص1388(كارگر . حامي است تر قوي شناختي
  كرامت تا حد زيادي طرحاهداف  كه آموزان تحت پوسش به اين نتيجه رسيده دانش يمجري و اوليا
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 محقق شده است. 

نيز در بسياري از مدارس كشور  اكنون همطوالني اجرايي دارد و  ةچنين سابق كرامت طرح كهاين با
 آن ةدربار ينظر نقد و نگرفته صورت ة آندربار دقيق يتأملعد نظري از ب ،درحال اجراست شيوب كم
 نقدو  يبررس مورد عد نظرياين طرح از ب شود مي تالش مقاله اين در ،رو ازاين ؛است عمل نيامده به

 :شود مي داده پاسخ ها پرسش اين ، بهاساس اين بر. گيرد قرار
  چيست؟ تربيت اخالقي ةبرنامهاي  براساس مؤلفه طرح اين نظري ارچوبهچ .1
  ؟اند ماكدنظري طرح كرامت چهارچوب  هاي قوتو  ها ضعف .2
 

 پژوهش روشـ 2
 بـارة در موجود منابع از استفاده با توصيفي و ـ   تحليلي روش با نخست پرسش به گويي پاسخ براي

 1اسـگاتروپ  و سـانگر  شـنهاد يپ از منظور نيا يبرا. شود يم توصيف طرح مختلف ابعاد ،كرامت طرح
. اند كرده شنهاديپ ياخالق تيتربهاي  برنامه يمحتو ليتحل يبرا را مؤلفه چهار كه استفاده شد )2005(

 كرد:  ليتحل مؤلفه چهار منظر از توان مي را ياخالق تيتربهاي  برنامه ،شنهاديپ نيابراساس 
  برند؟ مي بهره يهاي شيوه چه از معلمان ،ياخالق تيترب نشاندن ثمر به يبرا: سيتدرهاي  شيوه. 1
 ؟شود مي استفاده ياخالق تيترب اهداف تحقق يبرا يآموزش مواد چه از: برنامه يآموزش مواد. 2
ـ ب و رفتار از يانتظار چه ياخالق تيتربهاي  برنامه تيغا :ها نامهبر اهداف. 3  آمـوزان  دانـش  نشي
  ؟دارد

ـ  لحـاظ  بـه  چه مضاميني، تربيت اخالقي ةبرنام در: ياخالق يامحتو. 4  و درسـت  خـوب،  ياخالق
   ؟شوند مي يتلق لتيفض

ها و...) بررسـي   پژوهشاسناد رسمي و نتايج  در مرحلة نخست پژوهش، متون مرتبط با طرح كرامت (
هـايي از مـتن كـه بـا      بخـش هاي مذكور) شكسته شد. در مرحلة بعد،  مؤلفه و به چهار منطقة محتوايي (

هـر  هـاي   جا قرار گرفت تـا آمـادة تحليـل شـود. داده     محتوايي مرتبط بود، در يكهاي  هريك از منطقه
بنـدي شـد؛ سـپس بـا      ا مطالعه و بررسـي مقولـه  و ب تعريف، 2منطقة محتوايي در قالب يك واحد تحليل

 از اسـتفاده  باگاه  تركيب و تجميع مقوالت ذيل هر واحد تحليل، توصيفي از مؤلفة مورد نظر داده شد؛ آن
   شد. بندي صورت كرامت طرح ي)اخالق تيتربنظري  يالگوارچوب نظري (هچ گرفته، صورت تحليل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Sanger & Osguthorpe 
و  هايي از متن كه جدا  بخش ياشود  مطالعه اختصاص داده مي موردكه به يك موضوع يا يك عمل است ز فضايي ا مقداري ـ2
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25  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 25  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

  .شود مي نقد ةماي دست ،ارچوب كه درواقع پاسخ پرسش نخست استهاين چ
. شود تحليل و توصيف دقت به بحث مورد الگوي يا نظريه بايد ابتدا ،يا هينظر و الگو هر نقد براي 

در  مـدعايي (  هـر  نقـد . بـود  خواهد غيراخالقي كاري نقد الگو، يا نظريه دقيق تحليل و توصيف بدون
 آن پشـتيبان  مـدعيات  و لـوازم  نقـد  نخسـت  سطح :رديگ يم صورت سطح سه در اينجا طرح كرامت)

 شود مي نقد آن پيامدهاي و نتايج سوم سطح در ؛رديگ يم قرارنقد  مورد مدعا خود دوم سطح در ؛است
 بـا  و اسـت  تأكيـد ي طرح كرامت نظري الگو خود نقد بر ،مقاله اين در. )117، ص1385 قراملكي،فرامرز (

. نيسـت  ممكـن  آسـاني   بـه  ها آن نقد ،اند نشده تصريح جايي در طرح پشتيبان مدعيات كه اين به توجه
 بـارة در يدرخـور  و مناسب تحقيقاتندرت  به زيرا ؛رسد ينم نيز سوم سطح به مقاله اين نقد ،ينهمچن
 و تجربـي  تحقيقـات  از سـوي  طرح اين عملي پيامدهاي و گرفته انجام ها سال اين طول در آن نتايج

 نقـد  بخـش . در رديگ ينم قرارتوجه  مورد قالهم اين در نيز آن نظري نتايج. است نشده بررسي ميداني
ـ ا. ميهسـت  يداور يبرا يهاي مالك ازمندين ،ياخالق تيترب يالگو خود  آراي براسـاس  هـا  مـالك  ني

ـ  قـوت  هر نييتب از قبل .اند شده ييشناسا ياخالق تيترب ةحوز در جيراهاي  مالك اي نظران صاحب  اي
 . شود مي پرداخته كمال آن حيتوض و حيتشر به ابتدا در ،يضعف
 

  كرامت طرح نظري ارچوبهچ توصيفـ 3
روشن شود كه چـرا   شود تا ة آن بيان مييتسم  وجه ،نظري طرح كرامتچهارچوب  توصيف از قبل

نخستين هاي  نوشته برخي اساسبر. اين نام را به خود گرفته است طرح در ساحت تربيت اخالقييك 
 اوالدكـم  اكرمواگرفته شده است: نبوي شريف حديث از طرح اين نام رح،كنندگان اين ط تدوين

 مظلومي، و منفرد( »بياموزيد آداب ها آن به و نماييد  گرامي داريد) ( تكريم را فرزندانتان« ؛1ادابكم ادبوا و
 آموزشـي  محتـواي . از اسـت  شـده  ناميـده  نيـز  تكـريم  طـرح  طرح، اين ،اسناد يبرخ در .)1، ص1372

 عامل ،اخالقيهاي  ارزش ويژه به ،ها ارزش عالم به فتشرّ كه آيد برمي چنين شده تدوين كار ايواحده
دسـتور   ايـن طـرح،   كننـدگان  تدوين دگاهيددر  كه شود استنباط مي نيچن .است انساني كرامت اصلي

ـ ز ؛اخالق به فرزندان شدن متخلق يعني يرسول گرام شيدر فرما» اكرموا«  شـتر يب بخـش  راي
 ،طرح كرامـت  ،درواقع است. ياخالقهاي  موضوعات ارزش يكار آن حاو يطرح و واحدهاهاي  برنامه

گـذاري خـود را از آن    نـام  ةمزين شـده و فلسـف   طرح تربيت اخالقي است و با فرمايش معصوم
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تن گرامـي داشـ  فرزنـدان ( تكـريم   كـه  است اين كنندگان طرح تدوين فرض ،حال هر  به .گرفته است

  . است الهي اخالق به تخلق تداوم عامل هم و ارزشي تربيت ةنتيج همها)  آن
ية طرح كرامت، معنا و مفهوم آن در ادبيات ديني، غني و پربار است. كرامت يكي تسم  وجهاز  نظر صرف

يـاد   از صفات انسان است كه خداوند به او عطا كرده است. خداوند به انسان كرامت داده و از او بـه بزرگـي  
شود. كرامت ذاتـي همـان شـرافت و     از ديدگاهي، كرامت به دو نوع ذاتي و اكتسابي تقسيم مي .1كرده است

است كه به نوع بشر عطا كرده و كرامت اكتسابي نوعي از كرامـت اسـت كـه انسـان آن را طـي       اي برتري
ورد. كرامت از ماده كَـرَم  آ دست مي مثابة هويت و شاكلة شخصيتي خود به تجارب زندگي و انتخاب مسير به

بـريم،   كـار مـي   بر اين باور است كه وقتي كَرَم را براي توصيف انسان به )553تا، ص (بي است. راغب اصفهاني
اسـت  معناي نفاسـت و عـزت    اسمي است براي اخالق و اعمال پسنديده. در قاموس قرآن كريم، كرامت به

قي نيست؛ بلكه يك تيـپ شخصـيتي اسـت كـه متشـكل از      طور كلي، كرامت صفت اخال به .2ا)ت قرشي، بي (
صفاتي كه احمـدي براسـاس تحليـل روايـت      ازجمله. )107، ص1379(احمدي، صفات اخالقي متعددي است 

خويي، پايبندي بـه   داري، نرم اند از: خويشتن برد، عبارت دهندة كرامت نام مي عنوان صفات تشكيل اسالمي به
، معنـا و مفهـوم كرامـت بـا اخـالق و تربيـت       بنـابراين  احسان و بخشش؛ ي، سادگي، آبرودار عهد و پيمان، 

اخالقي گره خورده است و كريم شدن يعني اخالقي شدن. اين طرح درصدد اسـت فضـايي را فـراهم كنـد     
    ).13، ص1380مراد حاصل و ديگران،  (آموزان كريم رشد و نمو يابند  كه در آن، دانش

س چهار مؤلفة مذكور در بخش روش، يعني هـدف، محتـوا، روش و مـواد    در ادامه طرح كرامت را براسا
 .  كنيم يمتحليل 

 
 كرامت   طرح اهدافـ 4

در رود. يعني  تربيتي آن چيزي است كه بعد از تحقق فرايند تربيت از آن انتظار مي ةبرنام هر هدف
 ،)40، ص1377نيكلس،  اردو هاو نيكلساردي ( »چه دست يابند؟ به ديباآموزان  دانش« به اين پرسش پاسخ

نهـايي مطلـوب در مربيـان اسـت.     هـاي   هدف ناظر به وضعيت .شود بندي مي هدف تعريف و صورت
 شـود  بنـدي مـي   هـا صـورت   عيني و مانند ايـن  ،اهداف در سطوح مختلف مانند غايي، خاص و آرماني

 رجبعلي يعني آن اصلي پرداز ايده حضور با كه طرح اين ةاولي اسناد در. )45، ص1384(ارنشتاين و هانكينز، 
 : )3، ص1372 مظلومي، و منفرد( است شده تعريف چنين طرح اين اهداف، شده تدوين مظلومي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)70 ،اءاسر( »و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالو لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر « ـ1
  برداشت از نسخة الكترونيكي.ـ 2
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  برداشت از نسخة الكترونيكي.ـ 2
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27  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 27  � دبستان ةدور در كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي

 

 

   ):ييغا( اساسي هدف
 .  منطقي ترتيب با فرد در سعادت نيتأم

 :كلي اهداف
 ؛  آموز دانش بردن لذت امكان و نشاطهاي  واسطه ايجاد: نشاط

 ؛  كردن فكر و گزاري سپاس يبايي،شك ،قناعت: آسودگي
 ؛  خانواده اهلبه  لطف داشتن و كردنوبرخاست  نشست خوب ،بودن آراسته: عاقلي و فهميدگي
 ؛  ها ميحر رعايت: حياداري

   ؛انصاف شدن، تقبيح هنگام به نشد قائل احترام گفتن، سخن گزيده: وقار
 ؛  جنسيتازلحاظ  الزمهاي  مراقبت: حفاظت
   .خود اصالح عزم و داشتن انتقاد تحمل: داري عنايت

رضا منفـرد   غالم يعني آن طراحان و اصلي آفرينان نقش درگذشت از بعدهاي  سال در كه تغييراتي در اما
» منطقـي  ترتيب« مفهوم با كه ه شدداد طرح اهداف به شكل هرمي يساختار ،شد انجام مظلومي رجبعلي و

 آغـاز  اهـداف  هـرم  مراتـب  باالترين در »غايت« با اهداف يبند صورت، يهرم ساختار اين در. باشد سازگار
 .  )1377ديگران،  و زاده نيحس( يابد پايان مي هرم ةقاعد در كار واحدهاي در مندرج جزئي اهداف اب وشود  مي

  

 
  :است شده تدوين زير شرح به اخيرتر اسناد در و كرده تغيير ي آناجرا زمان طول در طرح اهداف

به ق تخل
 ياله اخالق

)000 

 كرامت انساني

 هاي طرح برنامه مورد نظر در يها ارزش

 واحدهاي كار يها ارزش

 غايت

 يمقصد آموزش

 يهدف کل

 ئيهدف جز

 كرامت طرح در اهداف يالگو: 1نمودار
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 بروز و خويش كرامت ةتوسع و رشد جهت آموز دانش مهارت و بينش تقويت و سازي زمينهـ 

 ؛ كرامتيهاي  تيقابل
 ؛ ديگرهاي  انسان كريمت با تكيه بر آموز دانش ةروحي تقويتـ 
 مدرسه و خانههاي  طيمح در الهي روح واجد) انسان هو بما( انسان عنوان به آموز دانش تكريم ـ

  .او تربيت در مؤثر انساني عوامل تمام توسط
 : )17، ص1389زاده و ديگران،  كريم (است اضافه شده  يادشده اين اهداف به اهداف ،در مراحل بعدي 

  ؛آموزان در خانه و مدرسه ي براي تكريم دانشساز نهيزمـ 
 اسالمي.  هاي  آموزان براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب با ارزش دانشهاي  ارتقاي توانمنديـ 
تر شـده اسـت.    تر و آموزشي رسد اهداف تربيتي طرح كرامت در جريان تغييرات مشخص نظر مي به

دهـد طـرح    هايي هستند كه نشان مي الزم براي زندگي كليدواژههاي  متي يا توانمنديكراهاي  قابليت
باكرامـت يعنـي    كـريم (  يآموزان را به انسـان  تا دانش استاخالقي هاي  دنبال ايجاد توانايي كرامت به

   .كنداخالقي) تبديل 
 

   محتواـ 5
چـه  «آمـوزان يـاد داد. ايـن     بايد به دانـش بايد مشخص شود كه چه چيزي را  درسي ةدر هر برنام

درسـي   ةمحتوا يكي از عناصر برنام .)63، ص1377(اردي نيكلس و هاوارد نيكلسن،  همان محتواست» چيز
شـود.   آموزان ارائه مـي  شود و از طريق تجربيات يادگيري به دانش دهي مي است كه انتخاب و سازمان

درسي و ميزان اهميـت آن، هـر    ةونبود محتوا در برنامبود بارةنظر متخصصان در نظر از اختالف صرف
گيرند. محتواي تربيت  شوند و ياد مي آموزان با آن درگير مي درسي واجد محتوايي است كه دانش ةماد

بـا بررسـي   . )2005 1(سانگر و اُسگاتورپ،اخالقي يعني آن چيزي كه اخالقاً خوب، درست و فضيلت است 
 همـان  كـه  محتـوا  اساسـاً  كه گفت توان يم كرامت طرح درراهنماي معلم كار و هاي  محتواي كتاب

 به توجه. دارد تياولو طرح اين در محتوايعني  ؛دارد قرار توجه محور ،است اخالقيهاي  ارزش مفاهيم
 اخالقـي  تربيت اهداف به عاطفي و شناختي هاي حيطه در كه دهد يم نشان شده تعريف كار واحدهاي

 هر در. است شده تعريف برنامه 23 در بحث مورد ارزشي مفاهيم و ها ارزش ةمجموع .تاس شده توجه
 ترتيب ها به . برنامهاست شده گرفته درنظر) كار واحد يك پايه هر يازا به( كار واحدپنج  حداكثر برنامه
 شـدن،  بهشـتي  محبوبيـت،  قناعـت،  مشـاركت،  تـالش،  و همـت  خوشـبختي،  آشـنايي،  :از اند عبارت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sanger & Osguthorpe 
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 بروز و خويش كرامت ةتوسع و رشد جهت آموز دانش مهارت و بينش تقويت و سازي زمينهـ 

 ؛ كرامتيهاي  تيقابل
 ؛ ديگرهاي  انسان كريمت با تكيه بر آموز دانش ةروحي تقويتـ 
 مدرسه و خانههاي  طيمح در الهي روح واجد) انسان هو بما( انسان عنوان به آموز دانش تكريم ـ

  .او تربيت در مؤثر انساني عوامل تمام توسط
 : )17، ص1389زاده و ديگران،  كريم (است اضافه شده  يادشده اين اهداف به اهداف ،در مراحل بعدي 

  ؛آموزان در خانه و مدرسه ي براي تكريم دانشساز نهيزمـ 
 اسالمي.  هاي  آموزان براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب با ارزش دانشهاي  ارتقاي توانمنديـ 
تر شـده اسـت.    تر و آموزشي رسد اهداف تربيتي طرح كرامت در جريان تغييرات مشخص نظر مي به

دهـد طـرح    هايي هستند كه نشان مي الزم براي زندگي كليدواژههاي  متي يا توانمنديكراهاي  قابليت
باكرامـت يعنـي    كـريم (  يآموزان را به انسـان  تا دانش استاخالقي هاي  دنبال ايجاد توانايي كرامت به

   .كنداخالقي) تبديل 
 

   محتواـ 5
چـه  «آمـوزان يـاد داد. ايـن     بايد به دانـش بايد مشخص شود كه چه چيزي را  درسي ةدر هر برنام

درسـي   ةمحتوا يكي از عناصر برنام .)63، ص1377(اردي نيكلس و هاوارد نيكلسن،  همان محتواست» چيز
شـود.   آموزان ارائه مـي  شود و از طريق تجربيات يادگيري به دانش دهي مي است كه انتخاب و سازمان

درسي و ميزان اهميـت آن، هـر    ةونبود محتوا در برنامبود بارةنظر متخصصان در نظر از اختالف صرف
گيرند. محتواي تربيت  شوند و ياد مي آموزان با آن درگير مي درسي واجد محتوايي است كه دانش ةماد

بـا بررسـي   . )2005 1(سانگر و اُسگاتورپ،اخالقي يعني آن چيزي كه اخالقاً خوب، درست و فضيلت است 
 همـان  كـه  محتـوا  اساسـاً  كه گفت توان يم كرامت طرح درراهنماي معلم كار و هاي  محتواي كتاب

 به توجه. دارد تياولو طرح اين در محتوايعني  ؛دارد قرار توجه محور ،است اخالقيهاي  ارزش مفاهيم
 اخالقـي  تربيت اهداف به عاطفي و شناختي هاي حيطه در كه دهد يم نشان شده تعريف كار واحدهاي

 هر در. است شده تعريف برنامه 23 در بحث مورد ارزشي مفاهيم و ها ارزش ةمجموع .تاس شده توجه
 ترتيب ها به . برنامهاست شده گرفته درنظر) كار واحد يك پايه هر يازا به( كار واحدپنج  حداكثر برنامه
 شـدن،  بهشـتي  محبوبيـت،  قناعـت،  مشـاركت،  تـالش،  و همـت  خوشـبختي،  آشـنايي،  :از اند عبارت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sanger & Osguthorpe 
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29  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 29  � دبستان ةدور در كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي

 

 

 آزادگـي،  فـداكاري،  ،نفـس   عـزت  سفر، دوستي، ها، بيع رفع معاشرت، و آداب قدرشناسي، گي،آراست
  .هويت و شرافت نيكوكاري، بازگشت، خالقيت، تفكر،
 ةبرنامـ  در ؛ مـثالً دارد كـار  واحـد پـنج   حـداكثر  هريـك  هـا  برنامـه  ايـن  ،شد  گفته كه طور همان 

  :است شده گرفته درنظر زير ارزشي مفاهيم تيبتر به پنجم تا اولهاي  پايه براي »مشاركت«
 

  مشاركت ةبرنام به مربوط يارزش ميمفاه .1 جدول
 ارزشي مفاهيم پايه
 نظم -مسئوليت اول
 اجتماعي روابط حسن دوم
 مشورت و جويي مشاركت سوم

 ـ چهارم
 ديگران عقايد تحمل -يخودرهبر پنجم

 
 ).است نشده گرفته درنظر كار واحد چهارم ةپاي براي ،برنامه اين در(

 ارزشـي  مفاهيم آن اصلي ستون در. است ماتريسي صورت به طرح در محتوا يمفهوم ةنقش ،درواقع
 ارزشـي  مفهـوم  هـر  بـا  متناسـب  آنهاي  فيرد در و دارد وجود) شد اشاره آن به تر پيش كه( اساسي
، در درمجمـوع  .است شده فيتعر اييابتد ةدور مختلف هاي پايه در سنتناسب  به آن مصاديق اساسي،

مـورد آن در پايـة    20شد كه  مفهوم ارزشي محتواي برنامة آموزشي طرح را شامل مي 79، هيپا  5كل 
ـ   10چهارم و  ةمورد در پاي 10، سوم ةمورد در پاي 23 ،مورد در پاية دوم 16اول،  پـنجم   ةمـورد در پاي

 اجـراي  بـراي  معلم راهنماي ترجديد هاي نسخه در اما. )96، ص1388 حامي كارگر،( شد آموزش داده مي
 زاده كريم( است درآمده شكل اين بهدگرگون شده و  ارزشي مفاهيم ةنقش ماتريسي شكل كرامت طرح

  : )22 ، ص1384و ديگران، 
  و همـدلي  مسـئوليت،  بدرقـه،  هديـه،  پـاكيزگي،  نظـم،  خـانواده،  قـرآن،  ،خـدا  ادي به :اول يةپا 

 ؛  خودآگاهي
 گـويي،  راسـت  ادب، فـردي،  بـين  ارتبـاط  مقـدس، هـاي   نامكـ  خوب، دوست نيايش، :ومد يةپا 
  ؛ جويي صرفه و خالق تفكر داري، امانت
 و عفـو  نفـس،  به اعتماد پوشش، همسايه، همكاري، وفاداري، حرام، و حالل نقّاد، تفكر نماز،: سوم يةپا 

 .گيري تصميم
 اجتماعي، روابط تعقل، نجابت، آراستگي، ،يابي تدوس خوب الگوي حيا، و عفت: چهارم يةپا  
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 ؛ مسئله حل و انتقادپذيري رازداري،
 توانـايي،  ابـراز  رضـايتمندي،  هيجـان،  كنتـرل  طبـع،  مناعـت  شادي، و مزاح توكل،: پنجم يةپا 

   .گويي حق انفاق، مشاركت،
محـدود شـده و    آموزشي طـرح كرامـت   ةها يا واحدهاي كار برنام مضامين ارزشي فعاليت ،درواقع 

يعني چگالي محتـوا كـاهش   ؛ براي هر پايه تعداد محدودي مضمون ارزشي اخالقي درنظر گرفته شده
 )23همـان، ص  (تحـولي ديگـر    ةآموزشي طرح كرامت در يك مرحل ةيافته است. محتواي ارزشي برنام

ابتـدايي   ةج پايـ طرح كرامت در پن ةتغيير كرده است. جدول زير جدول ماتريس مضامين ارزشي برنام
 23 ،استفاده شده است. اگر در مراحل اوليه »مهارت«از  »برنامه«جاي مفهوم  به ،جدول نيدر ااست. 

 .گرفته است توجه قرار مهارت اساسي مورد 11 مرحله نيدر ا ،برنامه تعريف شده بود
 

 . ماتريس مضامين ارزشي برنامة طرح كرامت در پنج پاية ابتدايي2جدول 
 

 پايه
 ارتمه

واحدهاي 
 كار پاية اول

واحدهاي كار 
 پاية دوم

واحدهاي 
كار پاية 

 سوم

واحدهاي كار 
 پاية چهارم

واحدهاي كار 
 پاية پنجم

 توبه/ اميدواري تقوي/ اخالص ـ ـ ياد خدا ارتباط با خدا
ي / رخواهيخ وفاي به عهد صداقت تشكر، ارتباط مؤثر

 داري امانت
 ـ يرازدار

روابط 
 فردي بين

 ـ عفو حسن ظن ادب / مهرورزي روريي شخو

عفت /  حيا شجاعت ـ شرافت
 غيرتمندي

 يآبرودار

احسان /  خانواده همدلي
 رحم صله

 ـ ـ دوستي / مدارا

مديريت 
 هيجان

مديريت غم/  مديريت شادي
 مديريت شادي

ي/ پوش چشم ـ
 صبر

 ـ

حل مسئله/  دورانديشي ـ ـ مشورت گيري تصميم
 توكل

 انضباط
 اجتماعي

مشاركت/  مداري قانون نظم
 پذيري مسئوليت

انصاف/ امر به  -
 معروف 

 آزادگي رضايتمندي مناعت طبع - قناعت نفس عزت 
 تفكر نقاد تفكر خالق ـ ـ ـ تفكر

 من كيستم؟ ـ ـ ـ ـ خودآگاهي
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31  31  � دبستان ةدور در كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 

 

 
، مضـامين  تـوا لحاظ چگالي مح كه به دهد ميقبل نشان  ورةمحتوا با محتواي دجدول  اين ةمقايس

بـه آن اضـافه    ،دارنـد  كمتـري اخالق ارتباط  ةا حوزمضاميني كه ب ،چنينهم ؛است هارزشي كمتر شد
دبسـتان بـوده كـه     ةطرح كرامـت در دور  در نظر مورديازده مهارت در اين مرحله  ،درواقعشده است. 

 ،ضـمن در ت.ها مشخص شـده اسـ   ها، مضامين و مفاهيم ارزشي متناسب در پايه اين مهارت اساسبر
دليـل   ،بنـابراين  ؛نام گرفتـه اسـت  » زندگي اسالميهاي  آموزش آداب و مهارت«آموزشي  ةاين برنام

 شود.  جاي برنامه روشن مي استفاده از مفهوم مهارت به
 

   روشـ 6
آموزشي ناظر بـه چگـونگي درگيـر شـدن معلـم و       ةتجويزات يك برنام ةمجموع ،منظور از روش

ـ  ،رب تربيتي با هدف تربيت اخالقي است. البتهآموز در تجا دانش يابـد و   ع معنـايي مـي  گاه روش توس
هـا در   آموزشي نيز ناظر به نظـام پـاداش و تشـويق   هاي  . روشرديگ يآموزشي را نيز دربرمهاي  روش

كه در اينجـا   )2005(سانگر و اُسگاتورپ، شود  ها نيز مي انضباطي و مانند اينهاي  شيوهكالس و مدرسه، 
داراي دو بعـد روش تـدريس و    ،اما روش در ايـن مقالـه  همان معناي نخست است.  ،مراد ما از روش

  .شود  روش ارزشيابي است. ابتدا روش تدريس و سپس روش ارزشيابي بررسي مي
 

 روش تدريس ـ 6ـ1
اي منويات اين طرح طرح كرامت كه عمدتاً شامل راهنماي عمل معلم در اجر ةشد در اسناد تدوين

 .)1373منفرد و فـدوي،   ؛1372(دفتر مشاوره و تحقيق، ها مطرح و سفارش شده است  اي از روش بسته ،است
ـ آموزان محور  يادگيري است كه در آن دانش ـ  فعال ياددهيهاي  ها با روش محوريت روش  يريادگي

  اند: شده  ها در اسناد مربوط مشاهده هستند. اين روش
 ؛ايفاي نقشهاي شرو

 ؛ علمي (آزمايش و مشاهده)هاي فعاليت
 ؛ گويي داستان

 ؛  شعرخواني
 ؛  گروهي بحث

   ؛خالق نمايش
 .  بازي
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  شرح اين به )6، ص1373 فدوي، و منفرد( دبستان اول ةپاي ةويژ كار يواحدها از يكي ،نمونه براي

   :است شده تعريف
 

  :عنوان
 )توانايي تلقين به صبري كم و داري خودنگه به قيبدخل از بازگشت( بازگشت

 : هدف
 )ناماليمات تحمل( داري خودنگه و) وابستگان با مطلوب رفتار( خلقي خوش
 :  ها روش
 )»سحرآميز ةجمل« و »اشتر مالك خشم عدم«يها قصه( گويي قصه

  )كودكان غمگينهاي  چهره و خنده از ييها عكس( نمايشگاه برگزاري
 )دوست و دشمن ةخان و دوست لبخند شعر( شعرخواني
 عهـد  به وفاي عدم« ،»تك ةنمر گرفتن« مانند ييها تيموقع در شود خواسته ها بچه از( نمايشنامه

 ؛دهنـد  نشـان  مختلـف هـاي   العمل عكس »برادر يا خواهر توسط يادگاري تراش شدن خراب«و  »پدر
 ) .كردن گذشت و سكوت شدن، عصباني مانند

 چـه  دربـارة  شوند؟ يم عصباني زود خانه در كساني چه«كه ها پرسش اين ةدربار( گوو فتگ و بحث
 كمتـر  كـه  كسـاني  از سـپس  بحث شود و ها نيا مانند و »د؟يكن يم چه عصبانيت هنگام موضوعاتي؟

 .)كنند تشريح را خود رفتار كه شود خواسته ،شوند يم عصباني
 ).دهد يم انجام مقابل فرد آنچه مانند زدن لبخند و خنديدن يعني ها، نهيآ بازي انجام( بازي

 
 مفهـوم  يـك  حـول  هـا  روش و ها تيفعال از يا مجموعه ،شود مي مشاهده كار واحد اين از كه گونه همان

 محـور  بـر  يـادگيري هـاي   تيفعال طراحي سبك اين. رود كار مي به داري خودنگه و خلقي خوش يعني ارزشي
 درراهنمـاي معلـم كـه    هـاي   در كتـاب  .اسـت رفتـه   كـار  به ها هيپا و ها شبخ تمام در ارزشي موضوع يك
زاده و  ؛ كـريم 1380مرادحاصـل و ديگـران،    (ها نيز كاربرد داشـته اسـت    بعد تهيه و چاپ شده، اين روشهاي  سال

شـده را   عريفآموزان محتواي مشخص و ت . درواقع، در اين الگوي تربيت اخالقي، دانش)1389و  1384ديگران، 
ها يا فرايندهاي يادگيري در خـدمت انتقـال محتـواي     گيرند. روش مي ادهاي جذاب ي از طريق برخي فعاليت

 )21، ص1389زاده و ديگـران،   كـريم  (كـار  اي قرار گرفته است. در الگوهاي جديدتر ارائـة واحـدهاي    ارزشي ويژه
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33  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 33  � دبستان ةدور در كرامت طرحارچوب نظري هچ نقد و بررسي

 

 

واحـد كـار ذيـل     رازداري (ضمون ارزشي مانند ها نظم پيدا كرده است؛ به اين صورت كه ذيل يك م فعاليت
 شود:   انجام مي 1ها مهارت ارتباط مؤثر براي پاية چهارم) اين فعاليت

  ؛طرح يك قصه با مضمون رازداري) ( گويي قصهـ 
 ؛ مضامين ارزشي قصه ةگو دربارو بحث و گفتـ 
 ؛  رازداري ةشعرخواني دربارـ 
 )؛  رازداري ةباسازي يك حديث درباري و زيو طراحنوشتن (شكوفه برگ تكميل ـ 
   ؛رازداري ةخواني دربار قصهـ 
 ؛ .).چيستان و. مسابقه (ـ 
  ؛ آموزان با مضمون رازداري اجراي نمايش توسط دانشـ 
   ؛رازداري ةالمثل دربار آوري ضرب جمعـ 
  ؛ با موضوع رازداري مسابقهاجراي ـ 
   ؛ اجراي بازي با موضوع رازداريـ 
  .رازداري ةدربار عليامام  از حديث موردشكوفه با موضوع نقاشي درگ برتكميل ـ 

 
  آموزان دانشهاي  تيفعال از يابيارزش روشـ 6ـ2

آموزان مورد بررسي و پـايش قـرار    در هر فرايند يادگيري تمهيدشده ضروري است كه عملكرد دانش
شود، چگونگي و كيفيت تحقق اهداف كـه غـرض و   . اگر چنين كاري انجام ن)189، ص1391ملكـي،   ( گيرد

وكيـف فراينـد    ماند. از يك نظر نيز الزم است بـا ارزشـيابي كّـم    غايت فرايند يادگيري است، در ابهام مي
ي اهداف هدايت شود؛ بنابراين، ارزشيابي يكي از عناصر ذاتي هر برنامة آموزشـي  وسو سمتيادگيري به 

ت رسمي و عمومي ايـران، ارزشـيابي تحصـيلي امـري يكسـان و      طبق سنت موجود در نظام تربي است.
هـاي   ها اصول اساسي آن تغيير نكرده اسـت. در طـول سـال    مشابه در تمام دروس بوده و در طول سال

پاياني قرن سيزدهم هجري شمسي تا دهة هفتـاد و  هاي  و پرورش، از سال  فعاليت شوراي عالي آموزش
شـهبازي،  (نامه براي ارزشيابي تصويب شده است  دورة ابتدايي تعداد زيادي آيين هشتاد قرن چهاردهم، در

   دهد كه به ارزشيابي از منظر ديگري نگريسته شده است. ؛ اما در اين برنامة آموزشي شواهد نشان مي)1382
؛ تاسـ  نشدهاشاره  طرح نيا از يابيارزش كرديرو طور دقيق به به طرح نيا با مرتبط ياصل اسناد در

ـ  كـرد يرو طـرح  نيا در قبول مورد يابيارزش كرديرو كه دهد يم نشان شواهد يبرخ اما سـت ين يكم. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود. انجام نميها در يك جلسه  گفتني است اين فعاليت ـ1
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 در يپرورشـ  دفتـر  وجـود . )1380 آقـازاده، ( انـد  توجه كـرده  موضوع نيا به هم ها گزارش و اسناد يرخب

 بـدون  يپرورشـ  ةكارنامـ  طرح و 1كار ةپوش به كينزدهاي  يژگيو با كار ،جديدتر دفتر كارهاي نسخه
 يابيارزشـ  نظـر  مورد يابيارزش يالگو كه دهد يم نشان طرح نيا نيآغاز مراحل در رتبه و نمره وجود

ـ فعال در آمـوز  دانـش  عملكـرد  جينتا كه اين ويژه به ؛است بوده يفيك ـ اهـاي   تي  موضـوع  در طـرح  ني
 در ديگـر  تيفعال دو طرح اين قالب در كه است گفتني. نداشت يريتأث هيپا يارتقا يبرا گيري تصميم
 كـار . »هـا  شـكوفه  دفتـر « ةتهي ،دوم ؛»نفساني ةشناسنام«ة تهي ،نخست :است شده يم انجام مدرسه
 عـاطفي  و اجتمـاعي هـاي   يژگـ يو برخـي  آن در كـه  انـد  دهاد يمـ  انجـام  مربيـان  و معلـم  را نخست
. اسـت  شـده  مـي  داري نگه مدرسه در و تكميل والدين همكاري و معلم قضاوت براساس آموزان دانش

. متوقـف شـد   و نبـود  آميـز  موفقيـت  ادامـه يافـت؛ امـا    پرورشـي  ةكارنامـ  در قالـب  بعدها فعاليت اين
 اما ماهيت آن تغيير نكرده است.  ؛ها نيز در تغييرات اخير به دفتر كار تغيير نام يافت دفترشكوفه
 خـود  يبـرا  يآمـوز  دانـش  هر. است آموز دانش يكارها نمونه داري نگه محلكار  دفتر اين ،درواقع

در تغييـرات اخيرتـر   . اسـت  بـوده وي  توليـدي  آثار نمايشگاه دفتر اينو  دنك يم تهيه را دفتري چنين
اي را  برگـه  در آنآموز فعاليت عملـي دارد كـه    دانش ،در هر واحد كار  )18، ص1389زاده و ديگران،  كريم (

اين دفتر كار درواقـع   آورد.  گرد ميو در يك مجموعه  كند ده مياتكميل و آم »برگ شكوفه«باعنوان 
آموزان و پدر و مادر و ساير  آموز با همكاري معلم و ديگر دانش كتاب است كه مطالب آن توسط دانش

توانند نام مناسبي براي آن انتخاب  آموزان مي شود. دانش افراد همكار در طول سال تحصيلي توليد مي
 . )18(همان، ص كرامتي من و...هاي  كرامتي، يادداشتهاي  اب كرامتي، نكتهمانند كت ؛كنند
 

    برنامه آموزشي موادـ 7
صورت  يادگيري بهـ   ياددهيهاي  ي درسي محتوا، تجارب يادگيري و اصول و روشزير از برنامهپس 

شـود. كتـاب درسـي و     د آموزشي تعبير مـي ها به موا شود كه از آن ها ارائه مي كتاب، جزوه و دستورالعمل
 طـرح  در. )196، ص1390ملكي،  ( دهد راهنماي تدريس و دفترچة تمرين مواد آموزشي اصلي را تشكيل مي

 كتـاب  صـاحب  معلمـان  طـرح  ايـن  در درواقـع . نيستند خاصي درسي كتاب داراي آموزان دانش ،كرامت
طراحـي و   كـالس  در را نظـر  مـورد  يـادگيري  ايهـ  فعاليـت  راهنما، كتاببراساس  ها آن. هستند راهنما

 اسـت  هـايي  داسـتان  ،كرامت طرح يآموزش ةبرناممحتواي  مهم عناصر و اجزا از يكي. كنند مي مديريت
انتخـاب   آمـوزان  دانـش  يبـرا  كـار  واحـد  هر در نظر مورد يارزش ميمفاه با متناسب طراحان، توسط كه
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ـ فعال در آمـوز  دانـش  عملكـرد  جينتا كه اين ويژه به ؛است بوده يفيك ـ اهـاي   تي  موضـوع  در طـرح  ني
 در ديگـر  تيفعال دو طرح اين قالب در كه است گفتني. نداشت يريتأث هيپا يارتقا يبرا گيري تصميم
 كـار . »هـا  شـكوفه  دفتـر « ةتهي ،دوم ؛»نفساني ةشناسنام«ة تهي ،نخست :است شده يم انجام مدرسه
 عـاطفي  و اجتمـاعي هـاي   يژگـ يو برخـي  آن در كـه  انـد  دهاد يمـ  انجـام  مربيـان  و معلـم  را نخست
. اسـت  شـده  مـي  داري نگه مدرسه در و تكميل والدين همكاري و معلم قضاوت براساس آموزان دانش

. متوقـف شـد   و نبـود  آميـز  موفقيـت  ادامـه يافـت؛ امـا    پرورشـي  ةكارنامـ  در قالـب  بعدها فعاليت اين
 اما ماهيت آن تغيير نكرده است.  ؛ها نيز در تغييرات اخير به دفتر كار تغيير نام يافت دفترشكوفه
 خـود  يبـرا  يآمـوز  دانـش  هر. است آموز دانش يكارها نمونه داري نگه محلكار  دفتر اين ،درواقع

در تغييـرات اخيرتـر   . اسـت  بـوده وي  توليـدي  آثار نمايشگاه دفتر اينو  دنك يم تهيه را دفتري چنين
اي را  برگـه  در آنآموز فعاليت عملـي دارد كـه    دانش ،در هر واحد كار  )18، ص1389زاده و ديگران،  كريم (

اين دفتر كار درواقـع   آورد.  گرد ميو در يك مجموعه  كند ده مياتكميل و آم »برگ شكوفه«باعنوان 
آموزان و پدر و مادر و ساير  آموز با همكاري معلم و ديگر دانش كتاب است كه مطالب آن توسط دانش

توانند نام مناسبي براي آن انتخاب  آموزان مي شود. دانش افراد همكار در طول سال تحصيلي توليد مي
 . )18(همان، ص كرامتي من و...هاي  كرامتي، يادداشتهاي  اب كرامتي، نكتهمانند كت ؛كنند
 

    برنامه آموزشي موادـ 7
صورت  يادگيري بهـ   ياددهيهاي  ي درسي محتوا، تجارب يادگيري و اصول و روشزير از برنامهپس 

شـود. كتـاب درسـي و     د آموزشي تعبير مـي ها به موا شود كه از آن ها ارائه مي كتاب، جزوه و دستورالعمل
 طـرح  در. )196، ص1390ملكي،  ( دهد راهنماي تدريس و دفترچة تمرين مواد آموزشي اصلي را تشكيل مي

 كتـاب  صـاحب  معلمـان  طـرح  ايـن  در درواقـع . نيستند خاصي درسي كتاب داراي آموزان دانش ،كرامت
طراحـي و   كـالس  در را نظـر  مـورد  يـادگيري  ايهـ  فعاليـت  راهنما، كتاببراساس  ها آن. هستند راهنما

 اسـت  هـايي  داسـتان  ،كرامت طرح يآموزش ةبرناممحتواي  مهم عناصر و اجزا از يكي. كنند مي مديريت
انتخـاب   آمـوزان  دانـش  يبـرا  كـار  واحـد  هر در نظر مورد يارزش ميمفاه با متناسب طراحان، توسط كه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شـعر  از ، داسـتان  بر مضامين ارزشي مورد نظر است. عالوهدرواقع، داستان محمل بيان محتوا يا  .شود مي
ـ ن كـار  واحـد  هـر  يارزش مضمون با اشعار نيا شود. مي استفاده زين كودكان مناسب  ؛اسـت  هماهنـگ  زي

ـ ا در يمتعـدد هاي  داستان. دارد كودكان اتيادب به يخاطر  تعلق برنامه نيا ،نيبنابرا  اسـتفاده  برنامـه  ني
 توسـط منتشرشـده  هاي  كتاب و يمطهر استاد تأليف راستان داستان كتابهاي  ستاندا شده است؛ مانند

 اسـتفاده  زين شاعران كودك و نوجوان شعر از ،داستان كنار در. نوجوانان و كودكان يفكر پرورش كانون
    .است شده

 يهفتگـ هـاي   برنامـه  يزمـان  جـدول  در ،اسـت  يآموزشـ  ةبرنامـ  سـاختار  يدارا اگرچه كرامت طرح
 يدارا كـه  مصـوب  و يرسـم  يدرس موضوع كي صورت به يعني ؛ندارد مشخص يگاهيجا آموزان دانش
ـ اهاي  فعاليت. شود نمي ارائه است، مدرسه يزمان جدول در مشخص زمان  صيتشـخ  حسـب  برنامـه  ني
دهـد كـه    نشان مي )171، ص1388(كارگر تحقيق حامي  .شود مي ارائه مختلفهاي  برنامه خالل در ،معلم

آسمان و مطالعات اجتماعي براي ارائة واحدهاي كار طـرح  هاي  هديههاي  معلمان بيشتر از فرصت درس
هـاي   فرصـت  و گـر يدهـاي   برنامـه هـاي   تيظرف از برنامه نيا ،گريد سخن به .كنند كرامت استفاده مي

 بـا  معلـم . اسـت  شـده  پخش گريدهاي  برنامه نيب در برنامه نيا يريادگي تجارب .رديگ يم بهره مدرسه
 تيريمـد ارائـه و   را كرامت طرح يريادگيهاي  تيفعال ها، برنامه خالل در آمده شيپهاي  فرصت به توجه

 .  كند يم
 
  طرح نقدـ 8

 حفـظ حـد زيـادي   تـا   را خود تيكل رسد مي نظر بهبه وجود آمده،  در اين طرح ي كهراتييتغباوجود 
ـ يتحلچهـارچوب   در آن فيتوص از بعد توان مي ؛ بنابرايناست كرده هـدف/ محتـوا/    ( يچهـاروجه  يل

 يقـوت  و ضعف  هر يبرا به همين منظور، .پرداخت آنهاي  قوت و ها ضعف ييشناسا به ،روش/ مواد)
 را طـرح هاي  قوت ادامه در. شده است يواكاو طرحاين مالك،  منظر از سپس و شده حيتشر يمالك
 كنيم.   مي يبررس
 

   ديني گيري جهت ـ8ـ1
ـ يتربهاي  برنامه به اعتباربخشهاي  مالك از يكي يرونيب يسازوار  طـرح  و برنامـه  هـر . اسـت  يت

ـ ا بدون ،درواقع. باشد داشته تناسب جامعه ارزشي نظام با بايد ياخالق تربيت  تناسـب  و يگهمـاهن  ني
 بـر  يمتكـ  آن ياجتماع ةفلسف و ،ينيد اي جامعه ام ةجامعكه  آنجا . ازشود مي يرونيب يناسازوار دچار
ـ ا از كه است اي برنامه موفق يارزش تيترب ةبرنام، است اسالم نيد ميتعال  گرفتـه  بهـره  آبشـخور  ني

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم، سال سوم، پاییز و زمستان 94، شماره 5                                                                                      36
 5/شماره 1394دوفصلنامه علمي ـ ترويجي علوم تربيتي از ديدگاه اسالم، سال سوم، پاييز و زمستان  �  36

 
هـا بسـيار    بـر آن  اسـالم  ارزشي نظام در كه هايي هستند آن طرح اين در توجه موردهاي  ارزش. باشد

 بنـدي  صـورت  و نيتـدو  در ،نخسـت  :شـود  مي ديده طرح مختلف ابعاد در توجه اين تأكيد شده است.
 تـالش  ةدهنـد  نشان اسالمي منابع دادن قرار مبنا بر تأكيد ،ني. همچنمحتوا گزينش در ،دوم و اهداف

هاي  يافته اساس. براست جامعه فرهنگي ةزمين با ارزشي تربيت يالگو اين دادن ارتباط براي طراحان
 تيترب در مثبت تأثير را طرح نيا برانگيز تأمل  جينتا و ها ارزش از يكي معلمان ،)101، ص1381( ينيحس

يـد  أياي را ت نيـز چنـين نتيجـه    )174، ص1388( كارگرحامي هاي  . يافتهاند كرده ذكر آموزان دانش ينيد
 كند.   مي
 

    نگري انبهج همه ـ8ـ2
 يمتفاوت انتظارات آموزان دانش ياخالق تيترب از ياخالق تيترب در مختلف يكردهايرو هرچند

 هب گريد يبرخ و اليام فيتلط و التيتما هب عضيب ،ياخالق يداور ييتوانا و استدالل به يبرخ ،دارند
 تيترب ساحت گفت توان مي درمجموع اما ؛)165-144صص ،1379 ،يسجاد( دهند اهميت مي عمل
 عدب با هم و يعاطف عدب با هم ،يشناخت عدب با هم ساحت نيا. دارد ارتباط مذكور ابعاد ةهم اب ياخالق
 ابعاد نيا به كه ياخالق تيترب يالگو هر. )104-81، صص1387 ،يباقر ي وخسرو( مرتبط است يعمل
 تربيت ،ابعاد از يكي بر حد از  بيش. تمركز داشت نخواهد ياديز تيموفق ،باشد توجه بي گانه سه

 اخالقي تربيت ،شناختي عدب بر تمركز و توجه ، بارو ازاين كرد؛ خواهد مواجه مشكل با را اخالقي
 ،ياخالق تيترب در محوري گيري جهت كرامت طرح در ،ترديد بي. بود نخواهد ثمربخش چنان آن

تربيت اخالقي  ،يعاطف عدببا  كه ستا نيا بر تالش شناختي، عدب به توجه كنار دراما  ؛است شناختي
 و خواني قصههاي  روش از استفاده با ،عاطفي بعددر ُ. شود ريدرگ الگو نيا در زين آموزان دانش

عد عملي تربيت اخالقي بايد ب ةاما دربار. شود مي پرداخته آموزان دانش عواطف تلطيف به ،شعرخواني
 كه دهد يم نشان شواهد ،ستين عنايت مورد يشناخت ويژه به گريد ابعاد ةانداز به عدب نيااگرچه گفت 
 و مشاهده مانند ميدانيهاي  تيفعال برخي و نقش ايفاي روش. كاربرد نيز نشده است غفلت از آن

 يضرور نكته نيا حيتوض ،البته. باشد آن عملي عدب به توجه از نشان تواند يم ها دهيپد برخي بررسي
 يواقعة عرص در ياخالق فاعل ةتجرب مراد ،شود مي مطرح ياخالق تيترب در يعمل عدب يوقت كه است

 نيا ،يا مدرسه يريادگي و مدرسه يذاتهاي  تيمحدود ليدل به كه است روشن. است يواقع شبه اي
  .است تحقق قابل كمتر اخالقي عمل از ريتعب

 
 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


37  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 37  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

 ي   درسهاي  برنامه از استقالل كرديرو ـ8ـ3
 سـخن  به .)1992 ،1كريشنبام( دارند ارزشي تربيت ظرفيت اساساً مدرسه در تربيتيهاي  تيموقع ةهم

ـ  و يارزش بار يا مدرسه تجارب شتريب ،گريد ـ موقع هـر  در توانـد  يمـ  معلـم . رددا خـود  در ياخالق  تي
 از طرح نيا يتلق رسد يم نظر . بهكند دنبال نيز را اخالقي تربيت ،مختلف تجارب خالل در و يادگيري

 مستقل بلكه ؛ستيها ن برنامه يزمان جدول در مشخص زمان با يدرس ةماد كي ةمثاب به يارزش تيترب
ـ  طـور  . بـه شـود  انجـام مـي   طرح نياهاي  تيفعال ،مدرسه يرسم ةبرنام در موجود يدرساز مواد   ،يكل
   :كند يم دايپ نمود الگو و شكل سه به يدرس ةبرنام با ارتباط منظر از ياخالق تيتربهاي  برنامه
 ةبرنام كي آن در كهرويكردي است  :2مستقل يدرس ةبرنام بر يمبتن ياخالق تيترب كرديرو. 1
عبارت  به ؛رديگ يم قرار گريد درسي مواد كنار در ياخالق تيترب نام به مستقل 3يدرس ةماد و يدرس

درسي در  ةمادصورت  و بهدرسي  ةبرنامارچوب چه تربيت اخالقي در دهي سازمان تجارب ديگر،
 . )2007 ديگران، و 4تيماي(شوكند  يمدرسه نمود پيدا م

هاي  برنامه نيب ياخالق تيترب يمحتوا و اهداف در اين رويكرد :5يدرس ةبرنام نيب كرديرو. 2
 ،خود ةژيوهاي  تيظرف براساس و يا گونه به يدرسهاي  برنامه از كيهر .شود يم منتشر موجود يدرس

درنظر  يدرسي مستقل براي تربيت اخالق ةاساساً ماد ،در اين رويكرد .پردازند يم ياخالق تيترب به
  .)307، ص1390و ديگران،  يسن(ح شود يگرفته نم

 يا ژهيو ةشد دهي سازمان تجارب اين رويكرد رد :يدرس ةبرنام از مستقل ياخالق تيتربرويكرد . 3
 شود يم فراهم آموزان دانش يبرا موجود يدرسهاي  برنامه از مستقل و جدا اما ،ياخالق تيترب يبرا

 .  )309همان، ص(
 ياجرا و يطراحو حتي  شده  اجرا موجود يدرس مواد و ها برنامهدر عرض  كرامت طرح كه آنجا از 
 مواد جدول در همچنين و نداشته يارتباط يدرسهاي  كتاب تأليف و ريزي برنامه دفتر التيتشك با آن

 نظـر  مـورد  كه رويكرد فترگنتيجه  توان يم ،است نشده فيتعر آن يبرا ييجا مدرسه يرسم يدرس
تجـارب يـادگيري   ، هدف طرح اين اسـت  درواقع. استدرسي  ةمستقل از برنام رويكرد ،كرامت طرح

   .كند تر هاي اخالقي غني آموزان را از منظر ارزش اي دانش مدرسه
 اهداف يدارا كه بوده يدرس ةبرنام به هيشب يارچوبهچ يدارا ينظر لحاظ به طرح نيا كه آنجا از ماا
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3- subject matter  
4- Schuitema 
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 ي   درسهاي  برنامه از استقالل كرديرو ـ8ـ3
 سـخن  به .)1992 ،1كريشنبام( دارند ارزشي تربيت ظرفيت اساساً مدرسه در تربيتيهاي  تيموقع ةهم

ـ  و يارزش بار يا مدرسه تجارب شتريب ،گريد ـ موقع هـر  در توانـد  يمـ  معلـم . رددا خـود  در ياخالق  تي
 از طرح نيا يتلق رسد يم نظر . بهكند دنبال نيز را اخالقي تربيت ،مختلف تجارب خالل در و يادگيري

 مستقل بلكه ؛ستيها ن برنامه يزمان جدول در مشخص زمان با يدرس ةماد كي ةمثاب به يارزش تيترب
ـ  طـور  . بـه شـود  انجـام مـي   طرح نياهاي  تيفعال ،مدرسه يرسم ةبرنام در موجود يدرساز مواد   ،يكل
   :كند يم دايپ نمود الگو و شكل سه به يدرس ةبرنام با ارتباط منظر از ياخالق تيتربهاي  برنامه
 ةبرنام كي آن در كهرويكردي است  :2مستقل يدرس ةبرنام بر يمبتن ياخالق تيترب كرديرو. 1
عبارت  به ؛رديگ يم قرار گريد درسي مواد كنار در ياخالق تيترب نام به مستقل 3يدرس ةماد و يدرس

درسي در  ةمادصورت  و بهدرسي  ةبرنامارچوب چه تربيت اخالقي در دهي سازمان تجارب ديگر،
 . )2007 ديگران، و 4تيماي(شوكند  يمدرسه نمود پيدا م

هاي  برنامه نيب ياخالق تيترب يمحتوا و اهداف در اين رويكرد :5يدرس ةبرنام نيب كرديرو. 2
 ،خود ةژيوهاي  تيظرف براساس و يا گونه به يدرسهاي  برنامه از كيهر .شود يم منتشر موجود يدرس
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  .)307، ص1390و ديگران،  يسن(ح شود يگرفته نم

 يا ژهيو ةشد دهي سازمان تجارب اين رويكرد رد :يدرس ةبرنام از مستقل ياخالق تيتربرويكرد . 3
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 .  )309همان، ص(
 ياجرا و يطراحو حتي  شده  اجرا موجود يدرس مواد و ها برنامهدر عرض  كرامت طرح كه آنجا از 
 مواد جدول در همچنين و نداشته يارتباط يدرسهاي  كتاب تأليف و ريزي برنامه دفتر التيتشك با آن

 نظـر  مـورد  كه رويكرد فترگنتيجه  توان يم ،است نشده فيتعر آن يبرا ييجا مدرسه يرسم يدرس
تجـارب يـادگيري   ، هدف طرح اين اسـت  درواقع. استدرسي  ةمستقل از برنام رويكرد ،كرامت طرح

   .كند تر هاي اخالقي غني آموزان را از منظر ارزش اي دانش مدرسه
 اهداف يدارا كه بوده يدرس ةبرنام به هيشب يارچوبهچ يدارا ينظر لحاظ به طرح نيا كه آنجا از ماا
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1- Kirschenbaum 
 independed curriculum ـ2
3- subject matter  
4- Schuitema 
 cross-curricular ـ5
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ـ هاي  روش ،يريادگيهاي  تيفعال و محتوا مشخص،  ةمجموعـ  را آن تـوان  يمـ  ،اسـت  يابيارزشـ  و ياددهي

 بـه  توجـه  با ،آموزان مي دانشرس ةبرنام يزمانهاي  فرصت خالل دركه  دانستي ا شده دهي سازمان تجارب
 يمـدع  تـوان  يم، ميريبپذ را كرامت طرح كرديرو از ليتحل نيا. اگر شود مي اجرا معلم تيريمد و صيتشخ
ـ ترب در يطرحـ  كنونتا يعني ؛است نداشته سابقه رانيا درتاكنون  ،ياخالق تيترب در كرديرو نيا كه شد  تي

 كشـور  در شده ريزي برنامه نظم و ساختار كي با اما ،يدرسهاي  برنامه از مستقل كرديرو با يارزش و ياخالق
   .است رانيا يآموزش نظام در يليبد يب ةتجرب ،گريد سخن به. است نداشته وجود

 اهـداف  و مدرسه در موجود يدرس ةبرنام نيب بتوان نظر كي از شود كه برده موجب مي نام رويكرد
ـ ا كرامت طرح كنندگان تدوين رسد يم نظر به. افتي ارتباط يا گونه كرامت طرح يمحتوا و ـ ا ني  را دهي

ـ فعال ةمجموع در ي رسمي رادرسهاي  برنامه اهداف كه اند داشته خود ذهن در  پوشـش  خـود هـاي   تي
، كوشـش  ايـن طـرح   در شده اسـت.  تأييد) 1380( آقازاده يبررس در پوشش نيا. كنند و تقويت هندد

  آموزشابتدايي مصوب شوراي عالي  ةاهداف تربيت اخالقي دور ،ديگر يبا رويكرد و از منظر شود مي
سازي  مكمل است كه به غني اي آموزشي طرح كرامت برنامه ةبرنام ،. درواقعپيگيري شود 1و پرورش

بـه ايـن صـورت كـه      كنـد؛  مي آموزان از منظر تربيت اخالقي كمك اي دانش محيط و تجارب مدرسه
ابتدايي  ةهاي درسي دور اهداف آموزش پرورش در برنامه ةا كه در مجموعاخالقي) ر ( اهدافي ،نخست
پرداخته شده  ها هاي درسي كمتر به آن كه در برنامه را مضامين اخالقي ،دوم و پرداخته نشده ها به آن
 دهد.   مورد توجه قرار مي )1389، ديگرانزاده و  كريم (است 

 
   معلم تربيتي نقش بر تأكيدـ 8ـ4
ـ  »و پـرورش   آمـوزش «تركيـب عطفـي   الحطاص و مفهوم با نظران صاحب از يرايبس ـ « اي  و ميتعل

ـ  عمل در كيتفك واجد را تركيب عطفي نيا و اند مخالف »تيترب يـا مدرسـه   ) عـام  يمعنـا  در( يمرب
هـاي   فعاليـت تمـام  اي كـه   گونـه  ؛ بهمفهومي جامع و شامل است »تيترب« ،دگاهيد نيا اساس. بردانند مي

، 1372 ،دانشـگاه  و حـوزه  يهمكـار  دفتـر ( دهـد  تـدريس و... را پوشـش مـي     عة خـود ماننـد آمـوزش،   زيرمجمو
و » تعلـيم/ آمـوزش  «بين  كيتفك يعن؛ ي)1391 ادهم، دينو ي وحسن ؛39، ص1381 ،زاده ابراهيم ؛339ـ338ص
 همراه به را يفاسد يتال »تعليم و تربيت/ آموزش و پرورش«و ايجاد تركيب عطفي» تربيت/ پرورش«
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهداف آموزش و. در اين مصوبه، 1379شوراي عالي آموزش و پرورش در سال  47 ةمصوب جلس» ابتدايي و راهنمايي ةاهداف دور« ـ1

ري، اجتماعي، زيستي، سياسي هن و ابتدايي و راهنمايي به هشت مؤلفه (اعتقادي، اخالقي، علمي و آموزشي، فرهنگيدورة  تفكيك پرورش به
هدف خُرد  21دورة ابتدايي  اهداف اخالقي ةمثالً در مؤلف ؛اهداف خُردي تعريف شده است ها آن براي هريك ازو  شده تقسيم و اقتصادي)

  است. شده فهرست
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39  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 39  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

ـ فعال دو ،عمـل  ةعرصـ  در؛ به اين معنا كه داشت خواهد ـ جر دو جـه يدرنت و هـم  از مسـتقل  تي  و اني
 امـور . تشكيل )118ص ،1370 نـژاد،  شعاري ( شود مي نمودار مدرسه در )يآموزش و يتي(ترب مجزا تيمسئول
 نظـام  در رگبـز  يچالشـ  بـه ) مدرسه در يتيترب نگاهخأل  كردن پرآن ( محاسن يبرخ باوجود تربيتي

 فراينـدهاي  يكـي  از »تربيـت « تفكيـك  ،آن و ه اسـت زد دامـن  مـا  كشـور  يعمـوم  و يرسم تيترب
 »آموزش« يعني نظام عنوان در نظري لحاظ به كه تفكيك. اين است »متعلي« يعني خود ةزيرمجموع

ـ فعال« نـام  بـه  مدرسـه  در را مسـتقل  نـد يفرا دو وجود عملي لحاظ به دارد، نمود »پرورش« و هـاي   تي
نظـر   . ازه اسـت داد سـامان  را معلم محوريت با» آموزشيهاي  تيفعال« و مربي محوريت با »پرورشي

هـاي   نشانه از. شكل داده است را »آموزشي« معاونت و »پرورشي« موازي معاونت دو، نيز تشكيالتي
ـ ي يعمـوم  و يرسـم  تيترب نظام سنگين ةبدن شدن دور ،بزرگ چالش اين  و كـاركرد  از لمـان مع يعن

 يعنـي  تربيتـي  نظـام  از كـوچكي  بخـش  بـه  آن صـوري  واگذاري و »تربيت« يعني شان اصلي ةوظيف
   .است »مربيان«

 ميتعم« طرح و »معلمان تربيتي نقش ياحيا« طرح ةارائ به هجري هفتاد ةده در جريان اين منفي نتايج
. شد متوقف راه ةانيم در و نشدكامل اجرا  موفقيت ها با طرح اين ،البته. منجر شد پرورشي معاونت در »تيترب
 تالش و بوده ريدرگ تفكيك ايننامناسب  پيامد با پرورشي معاونت ،ديگري نهاد هر از بيش رسد يم نظر به

 و يرسم تيترب نظام جدي ضعف اين ،كرامت طرح. در است داده قرار خويش كار دستور در را آن رفعبراي 
 با. است شدهبرطرف  مطلوبي شكل به »تعليم« و »تربيت« بين نظري و مليع تفكيك يعني ما ،يعموم

 ادشدهي ليتحل و جهينت در ،شد منتقل يآموزش معاونت به طرح نيا تيريمد تيمسئول 1382 سال در كه اين
 يگزندهاي  كرانه ييگو ؛مدرسه در معلم نقش ةدامن ةتوسع بر است تأكيدي طرح نيا. كند ينم جاديا يتفاوت

 اين ،صورت هر به .است گرفته قرار يبازخوان مورد ،يعبارت به اي شده داده گسترش معلم يشغل تيمسئول و
 به توجه با اين و است كرده برجسته اخالق ةحوز در ويژه به را معلمان يتربيت نقش ،تلفيقي رويكرد با طرح

 يك ايران يعموم و يرسم تيترب منظا در ،پرورشي مربيان به ياخالق و ديني تربيت مسئوليت اختصاص
  .شود مي تلقي دبستان ةدور در شكنساختار رويكرد و ابتكار

 
 ي    ريادگي نديفرا در دروني انگيزش بر تأكيد ـ8ـ5
 يحت. است يزشيانگ عدب از توجه درخور و دهيچيپ يامر ،ياخالق عمل تيماه سبب به ياخالق تيترب

 ديبا ؛ بلكهباشد ياصول شكل به دينبا توجه شود، يرونيبهاي  زندهيانگ بر ،ياخالق تيترب يالگو كي در اگر
 ديگران، و زاده صادق( رديگ صورتبايد  يروند الزام سمت به يرونيب الزام از حركت يعني ؛باشد موقت شكل به

 به ولاالص يعل ياخالق تيترب . چنانچهاست مختار فاعل داشتن به ياخالق عمل اصالت .)301، ص1390
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 ياخالق عمل اگر بنابراين، ؛داد نخواهد رخ قيعم و داريپا ياخالق تيترب ،باشد نداشته شيگرا سمت نيا

  .داشت نخواهد اصالت ،باشد يرونيب قدرت منابع از يرويپ و يرونيب كنترل از يناش يمترب
 ميتنظ در ستا كرده تالش ،نخست :است توجه كرده يدرون زشيانگ منبع هب هجنب دو از كرامت طرح

و دربارة  طرحم را ها آن ةكودكان مسائل و رديگ درنظر را انيمترب ةروزان تجارب ،يريادگيهاي  تيفعال و محتوا
 يريادگي رو، ازاين ؛است داده قرار توجه مورد تيفعال يطراح در را آموزان دانش قيعال يعني ها بحث كند؛ آن
 نيا سوي به خود خودي به يمترب شود مي باعث عامل نيا. است خورده ونديپ ها آني درونهاي  زهيانگ با

دفاتر كار در اين طرح ناظر به استفاده از  .باشد داشته مشاركت ها تيفعال در و شود جذب ها تيفعال
زماني، آثار هاي  كه از معلمان خواسته شده است در دوره ويژه اين سازوكارهاي پاداش دروني است؛ به

ين جنبة توجه به انگيزش دومآموزان در قالب نمايشگاه در كالس و مدرسه نمايش داده شود.  شدة دانش توليد
 .است كمي ارزشيابي و گذاري نمره نظام حذف آن است)، ديگر مهم خصوصيات از كهدروني در اين طرح (

گيري اخالق و عمل اساسي در الگوي سنجش تربيت اخالقي، تأثير انگيزشي آن الگو است كه بر ياد چالش
ر يثتأ نيتأثير انگيزشي دارد. ا آموزان يادگيري دانش گيگذارد. اصوالً نظام ارزشيابي بر چگون اخالقي تأثير مي

ياددهي هاي  پذيري شديد شيوهاز اثر بازگشتي اثر منظور .)2004، 2هونز(است  مشهور 1»ياثر بازگشت«به 
 كرديرو ،زين يليتحص زشيانگ منظر. از استارزشيابي هاي  از شيوهآموزان  معلمان و چگونگي يادگيري دانش

 يفضاي رقابتي و كسب امتياز و نمره براي ارتقا در. گذارد اثر مي آموزان دانش بر يابيارزش و سنجش
 دريادگيري را  ةاز انگيز ينوع مناسب، اجتماعي هاي موقعيت كسب آندنبال  تحصيلي و كسب مدرك و به

 يعني ؛انگيزش بيروني نام نهاد ،تيلحاظ منشأ و ماه توان آن را به كند كه مي مي برجستهزان آمو دانش
 براي آيا اما. ياجتماع موقعيت كسب و يليتحص موفقيت ،تر وسيع افق درو  يقبول ةنمر كسبيادگيري براي 

ا ماهيت عمل ب يزشيانگ منابع نيچنيعني اين فضا و  ؛مناسب است يزشيانگچنين  هم اخالقي تربيت
 يارتقا و نمره كسب ةانگيز اب اخالقي يتاگر درس ترب ؟اخالقي تناسب داردهاي  توانايياخالقي و كسب 

 انجامد؛ ميبه عمل ن زياد  احتمال بهها  ادگرفتهيفعل اخالقي آن سطحي خواهد بود يا  ،صورت گيرد يليتحص
  ده است.ش  تحصيلي كسب يزيرا پاداش آن از طريق نمره و ارتقا

 خود ارزشيابي نظام از نمره حذف به ،بود توجه اوج در ارزشيابي كمي رويكرد كه زماني در كرامت طرح
 حذفارزشيابي ( ةشيو ياتئجز به طرح در. هرچند كرد استفاده توصيفي بازخورد از آن جاي به و پرداخت
 به توجه از نشان اجمال همين ،است نشده پرداخته) يادگيري ـ ياددهي يندافر از يكم ارزشيابي
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41  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 41  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

 يبرا يابيارزش« طرح نيا نظر مورد يابيارزش يالگو رسد يم نظر . بهدارد ارزشيابي جديد رويكردهاي
 اساساً يابيارزش يالگو نيا. است شده حذف آن از نمره بازخورد و دارد يفيك شيگرا كه است »يريادگي

 ؛ بنابراين،)96، ص1384 ،ياحمد ي وحسن( مركز داردت يريادگي يدرون زشيانگ رب شتريب و ي استرقابت كمتر
 در ي،كل طور . بهشود مي عرضه ها آموزش اين آموزان دانش دروني انگيزشي نظام به اعتماد با طرح نيا در

 با نه ،رديگ مي صورت يدرون ةزيانگ با ياخالق عمل تحقق منظور ي بهريادگيهاي  تيفعال ،كرامت طرح
  . اين يعني بهره گيري از منبع غني و ارزشمند انگيزش دروني.هيپا يارتقا در تيموفق و نمره كسب هدف
 
  مشخص يارچوبهچ در ارزشي مفاهيم ةارائ به بخشي نظم ـ8ـ6

 عاتموضو انيم از ،دارندسروكار  يارزش موضوعات با كه ياخالق و يارزش تيترب به ناظرهاي  برنامه
 و ياخالق تيترب امر در است معتقد 1شنباخيرا .اند ناگزير از گزينشي اخالقهاي  ارزش ةگسترد و فراوان

 :رديگ قرار توجه مورد ديبا ياساس ةنكت چند ي،ارزش

 محتوا ياخالق ميمفاه. شوند انتخاب و نييتع شوند، آموخته ياخالق تيترب در ديبا كه يميمفاه .1
  .شود مي ميتنظ ها آنبراساس  محتوا كه هستند يزيچ بلكه ؛ستندين

ـ ترب يها برنامه نيتدو در ياخالق تحول .2 ـ گ قـرار  توجـه  مـورد  اخالقـي  تي ، 1379 ،ي(سـجاد  ردي
نظم  ي مشخصدر چهارچوبرا  ياخالق ميمفاه دباي ياخالق تيترب ةبرنام هر بنابراين،؛ )165-144صص

    .كند بيو تبو دده
 در شـده  ارائـه  جـدول  اسـاس . براسـت كرامـت   طـرح  مهم خصوصيات از كيي ،نظممورد اخير يعني 

 بـه  هـا  آن از هريـك  و شده تعريف برنامه 23 ،1381 سال در شده چاپ ،طرح اين معلمان كارهاي  كتاب
 سـطح  هـا،  ارزش مفـاهيم  تناسـب  تاحـدودي  ،در انتخاب مفاهيم ارزشياست.  شده تقسيم كار واحدپنج 
ـ  در نظمـي  چنـين  و اسـت  شـده  گرفته درنظر تحصيلي ةپاي مبنايبر آموزان دانش رشد  و هـا  ارزش ةارائ

 سـال  در چنـد  طرح بازسازي در اگرچه .شود نمي مشاهده زياد رايج درسيهاي  برنامه در مربوطه مفاهيم
  ن تغيير، ايشده  دستكاري كمي شود، مي محسوب آن مثبتهاي  يژگيو از كهچهارچوب  اين ،گذشته

 دهي و انتخاب محتوا) بوده است.   سازمان بازآرايي و كاهش چگالي مضامين ارزشي ( درجهت
 

  آموزان دانش ةستيز تجارب به توجه ـ8ـ7
 آموزان دانش معمول زندگي رويدادهاي و حوادث از استفاده با و طبيعيهاي  تيموقع در بايد ياخالق تربيت
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 تجـارب و  شـرايط  بـا  منطبقبايد  اخالقي ضامينم و مفاهيم بيان. )161، ص1385 ،يميكر( پذيرد صورت 

بحـث دربـارة معماهـاي    «در رويكردهاي شناختي تربيت اخالقي مانند الگوي  .باشد آموزان دانش زندگي
 ، موضوعات مورد بحث در جلسات تربيت اخالقي با سطح تجارب كودكان بايد هماهنگ باشـد »اخالقي

تغييـر در   . كارشناسـان خواهد بود ارزشي حرافيشبيه به  يچيزمباحث  ،صورت نيا ريغ در؛ )2006، 1(ليند
برنامة درسي تربيت اخالقي در چين نيز با تكيه بر اين اصل، بر تغيير در برنامة درسي تربيت اخالقـي در  

ـ ا از كرامت طرح. )99، ص1391  حسني و همكـاران،  (اند  دورة ابتدايي تأكيد كرده ـ ن منظـر  ني  ةنقطـ  يدارا زي
 دهد يم نشان كار واحد هر در شده يطراحهاي  تيفعال و كار يواحدها يبررس. است يتوجه ر درخو قوت
 يبـرا  ؛اسـت  دهنزديك ش آموزان دانش يزندگهاي  تيواقع و ستهيز تجارب با نظر مورد ياخالق ميمفاه
 توجـه  مـورد  ييهـا  تموقعيبايد اشاره كرد كه در آن، » بازگشت« مضمون با اول يةپا كار واحد به ،مثال
 در كـه  شـده  خواسـته  آمـوزان  دانـش  از .دارد تناسـب  آموزان دانش ةستيز تجارب با كه است هگرفت قرار
 يادگـاري  تـراش  شـدن  خـراب «يـا   »پـدر  عهد به وفاي عدم« ،»تك ةنمر گرفتن« مانند ييها تيموقع

 يـا  سـكوت  شـدن،  عصـباني  نـد مان ؛دهند نشان راخود  مختلفهاي  العمل عكس »برادر يا خواهر توسط
 و يارزشـ  ميمفـاه  ،درواقع. بپردازند ها واكنش نيا يبررس بهاز آنان درخواست شد  سپس. كردن گذشت

ـ دال از يكـ ي ديشـا . شـود  مـي  انـده ينما اي نماياند مي را خود كودكان ةروزمر يزندگ عيوقا در ياخالق  لي
 معلمـان  نظـر  براسـاس  كـه  كرامـت  طرحهاي  رنامهب به مربوطهاي  فعاليت به آموزان دانش مندي عالقه

  .  باشد يژگيو نيهم از يناش ،است شده گزارش )103، ص1381 ي،نيحس(
 يكـ ي زين كار واحد هر در نظر موردهاي  ارزش ييبازنما يبرا كودكان اشعار و ها داستان از استفاده

 از هـا  داسـتان برخـي از   .اسـت  آموزان انشد ةستيز تجارب به يارزش ميمفاه بيتقر يبرا راهبردها از
 طيشـرا  و فهـم  و درك سـطح  با اشعار و ها داستان نيا است نيا بر فرضو  شده اخذ كودكان اتيادب

، كه اين ويژگي عموميت نـدارد و در مـواردي   شود ذكر است . الزماند متناسب كودكان يروان و يروح
  .نيز استفاده شده است تاريخيهاي داستان از
 

   ها و كسب مهارت ها ارزش يريادگي نديفرا در آموزان دانش كردن فعالـ 8ـ8
 در آموزان دانشاي كه  گونه شود؛ به استفاده زيتفكربرانگ و فعالهاي  روش از بايد ياخالق تربيت در

 يبـرا  وزانآمـ  دانش دعوت. )184، ص1388 ،يميكر( بپردازند تفكر و تأمل به و كنند شركت فعاالنه آن
 بـه  سـنتي  رويكـرد برخالف طرح  اين. رديگ صورت ديبا تأمل و تفكر ةدرواز از ها ارزش عالم به ورود
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43  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 43  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

ـ گ مي بهره) انفعاليتلقين ( و القا هاي روش از عمدتاً كه اخالقي تربيت  شرپـرو  بـر ، )1381 الـرود، ( ردي
ـ ا از. تمتمركز اسـ  اخالقي هاي ارزش موضوع با آموز دانش فعال ةهمواج و تفكر ـ ن نظـر  ني  طـرح  زي

ـ فعالي طراحـ  يچگـونگ  و سيتـدر هـاي   روش يبررسـ . است قوت ةنقط كي يدارا كرامت هـاي   تي
 بـه  توجـه  از نشـان  ياخالقـ هـاي   داسـتان  يبررس و نقش يفايا گو،و گفت و بحث با همراه يريادگي

ـ  ،كـار  واحد. در هر دارد يريادگي و سيتدر در فعال كرديرو  بـا  مختلـف هـاي   روش بـا  آمـوزان  شدان
و طـرح   ،اشـعار  و هـا  داستان يبرخ ةارائ با ،ها برنامه نيا در. شوند مي ريدرگ نظر مورد يارزش مضمون
ـ دار مـي وا تأمل و تفكر به را آموزان دانش ،يچالشهاي  پرسش  ،1381( ينيحسـ  كـه  نظرسـنجي  در. دن

دست آمده اسـت   به جهينت اين ،داده انجام خراسان ناستا در كرامت طرح يمجر معلمان نيب )103ص
 آمـوزان  دانـش  شـدن  فعال موجب كرامت طرح ةبرنام كه باورند نيا بر معلماندرصد  90 از شيب كه
  .اين طرح دانستهاي  قوت از يكيتوان  و همين دستاورد را مي شود مي

 
  طرحهاي  ضعفـ 9
  شده حيصرت ينظر يمبان فقدانـ 9ـ1
ـ  كه است ينظر يالگو كي يا گونه به يياجرا ةبرنام و طرح هر  »نظـر « و »عمـل « ةعرصـ  دو نيب
 يسـو  از و دارد ارتبـاط  حـوزه  آن به مربوطهاي  هينظر و نظر صةعر با سو  كي از يعني ؛شود مي واسطه

ـ م در و نظـر  عـالم  در. كنـد  يمـ  برقـرار  ونديپ يواقع يازهاين و مسائل و عمل با گريد ، هـا  شـه ياند داني
 هـر  ،نظر نيااز  .اند ها را آزموده ن و آ  كرده مطرح ياخالق تيترب يبرا ي رامختلف يكردهايرو دانشمندان

 ارزشـي  تربيـت الگـوي  . كنـد  شفاف را خود نظري مبناهاي بايد) كرديرو لزوماً نه( ياخالق تربيت الگوي
 الگـوي  تدوين شود. از اين طريـق، يـك   هم با سازوارصورت  به اخالقي ةنظري چند يا يك بر مبتني بايد

     .كند مي روشن يعلم و يفلسف يمبان و اخالقي تيتربهاي  هينظر با را خود نسبت ياخالق تربيت
 موضـوع  ايـن  ،آشـكار  و ضـمني  صورت بهبايد ديد كه طرح كرامت دراين زمينه چه موضعي دارد. 

 ؛دارد اسـالمي  منـابع  برخي در ريشه طرح اين كه است شده بيانمرتبط  آثار برخي در وگريخته جسته
 .است شده اشاره صدوق شيخ خصال كتاب به ويژه به

 موضـوعات  بـا  مـرتبط  روايـات  آن در كه است اسالمي اخالقي رواييهاي  كتاب ةزمر در اين اثر 
 فاقـد  عمدتاً اخالق در ييروا منابع نيا. است شده تبويب و آوري جمع السالم عليهم نامعصوم اخالقي

ـ نظر بخـش  الهـام  ميمسـتق  صـورت  به ؛ بنابراين،)24، ص1387و ديگران،  احمدپور( نظري هستند نظم  ةي
 نيستند.  ياخالق

 رحـطدر  رـنظ مورد ارزشي تربيت رويكرد ،رحط نيا در غالبهاي  يژگيو يبرخ به تيعنا با ،درمجموع
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 توجـه  اصـلي  محـور  ها آن به عمل و فضايل به گرايش ،نشم  تربيت در. است 1»منش  تربيت« ،كرامت
 اي اخالقـي  مـنش  اخالقي، تربيت در منش، ياخالق تيترب كرديرو داران طرف نظر از. بود خواهد مربيان

 يتيشخصـ هـاي   يژگيو و صفات رب يعني ؛يقواعد اخالق نه است، اخالقي فاعلناظر به  كه اهميت دارد
 اخالقـي  فعـل  تحققفردي  درون شرايط ،رو ازاين ؛شود مي متمركز ،باشد آن دواج ديبا ياخالق عامل كه

 .  رديگ يم قرار رويكرد اين توجهدر كانون 
در  آموزان دانش تيدر منش و شخص ياخالق ليفضا تيتقو به امر و توجه فيتعار نياساس ابر

و عدم  اند اشاره كرده ها به آن كار و اهداف يكه واحدها يليهمچنين فهرست بلند فضا اين طرح و
منش  ياخالق تيترب كرديطرح بر رو نيگفت كه ا توان يم ياخالق تيدر ترب اخالقي تأكيد بر اصول

شايد با تصريح . بيان نشده است صراحت به هياز اسناد اول كي چيموضوع در ه نيا ،البته كند؛ ميتأكيد 
دهي  با راهبردهاي انتخاب و سازمانين دقيق آن و مرتبط كردن اين رويكرد يگيري و تب اين جهت

  شد. استحكام نظري طرح كرامت بيشتر مي ،يادگيري و ارزشيابي ـ ياددهيهاي  محتوا و روش
 

  راتييتغ در ينابسامانـ 9ـ2
 معلمـان  راهنمـاي هـاي   كتـاب  در. اسـت  شـده  دگرديسـي  دچـار  زمـان  گذشت طي طرح اهداف

 بـه  متخلـق هـاي   انسـان « آن صدر در كه ترسيم شده اهداف براي ميهر )1380 ديگـران،  و مرادحاصل(
 كرامت طرح هاي برنامه ،آموزشي مقصد انساني كرامت نشان داده شده، غايت عنوان به »الهي اخالق
 چشـم  به اتيتغيير اهداف، بارةدر جديد منابع در اما. بوده است جزئي هدف كار واحدهاي و كلي هدف

اسـت؛   مـبهم  و كلـي  بسيار شده تعيين اهداف. شود نمي محسوب آن در پيشرفتي درواقع كه خورد مي
 تقويـت  ،دوم هـدف  در. اسـت  نامشـخص  »كرامتـي هاي  تيقابل« اصطالح در هدف اول، مثال براي 
 هـدف  در .هـدف  تـا  است شبيه راهبرد يا راهكار به بيشتر و دارد را ابهام همين نيز آموز دانش ةروحي
 دارد اشـاره  طرح اين در اساسي اصل يك به بيشتر و باشد هدف تواند نمي آموز دانش يمتكر ،نيز سوم

 ةمرحل در طرح بازبيني به مربوط اسناد در كه است  يدرحالاين . است راهبرد يك گفت بتوان شايد يا
 در .شد مي ديده آن درقبول   قابل منطقي و بود شده طراحي تر شكلي شفاف به اهدافچهارچوب  ،دوم

 تنظر محتوا و مضامين ارزشـي نيـز تغييـرا    از ؛ بلكهخورد نمي چشم به نظمتنها  نه جديد گذاري هدف
هايي كـه   د. در تغييرات اخير از عنوان مهارت نيز استفاده شده است و مهارتنسويي دقيق ندارو سمت
 رنگ مكآموزشي را  ةبرنام قي بودنماهيت اخال ،. درواقعاند توجه مورد ،ندارند با اخالق ارتباط ماًيمستق
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اسـت؛   مـبهم  و كلـي  بسيار شده تعيين اهداف. شود نمي محسوب آن در پيشرفتي درواقع كه خورد مي
 تقويـت  ،دوم هـدف  در. اسـت  نامشـخص  »كرامتـي هاي  تيقابل« اصطالح در هدف اول، مثال براي 
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 دارد اشـاره  طرح اين در اساسي اصل يك به بيشتر و باشد هدف تواند نمي آموز دانش يمتكر ،نيز سوم

 ةمرحل در طرح بازبيني به مربوط اسناد در كه است  يدرحالاين . است راهبرد يك گفت بتوان شايد يا
 در .شد مي ديده آن درقبول   قابل منطقي و بود شده طراحي تر شكلي شفاف به اهدافچهارچوب  ،دوم

 تنظر محتوا و مضامين ارزشـي نيـز تغييـرا    از ؛ بلكهخورد نمي چشم به نظمتنها  نه جديد گذاري هدف
هايي كـه   د. در تغييرات اخير از عنوان مهارت نيز استفاده شده است و مهارتنسويي دقيق ندارو سمت
 رنگ مكآموزشي را  ةبرنام قي بودنماهيت اخال ،. درواقعاند توجه مورد ،ندارند با اخالق ارتباط ماًيمستق
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45  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 45  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

 نظري براي طرح كرامت است. چهارچوب  اي بر فقدان خود نشانه ،كرده است. اين تغييرات
 

 شده  ارائههاي  نظم موجود در ارزش يبرا هيتوج فقدانـ 9ـ3
، 1بركوئيتز( شوند مي ميتقس محتواگرا وگرا  ساخت ةدست دو به منظر كياز  ياخالق تيترب يكردهايرو
 ةتحولي در شخصيت افراد از جنب قرار است گرا بر اين باورند كه در تربيت اخالقي اگر شناخت گروه .)1997

داوري اخالقي محور درك، فهم و  يعني توانايي باشد؛ تفكر اخالقي) (تفكر ساخت بايد در  ،اخالقي رخ دهد
 ها سازي ارزش چون شفافهمخالقي. رويكردهايي نه محتواي ارزشي يك نظام ا ،تربيت اخالقي است

 و) 117ب، ص1394همو، ( 3ويلسون ،)17الف، ص1394حسني، ( 2پردازاني چون كلبرگ نظريه و ،)85، 1394چناري، (
 گيرند.  اين گروه قرار مي در )267، ص1394نامي، (  4ديويي و

از . دارد اهميت برايشان محتوا ،اخالقي تربيت در كه دارند قرار محتواگرا گروه گروه، اين درمقابل
 تربيت جريان در اخالقي نظام يك اخالقي هنجارهاي و ها ارزش بايد اخالقي تربيت در نظر اين گروه،

 فرد يك شخصيت ساحت در اخالقي ةجنب در است قرار اگر ،ديگر سخن به. شود گرفته ياد اخالقي
؛ ارزشي قضاياي موضوع يعني ؛هاست ارزش ةماد از فرد آگاهي و شناخت تغيير آن ،گيرد صورت تحولي

 مانند و »است پسنديده گويي راست«، »است پسنديده داري امانت« كه بداند آموز دانش به اين معنا كه
 طرح توان مي توضيحات پيشين به توجه با. شود مي گفته نيز 5»فضايل سبد« رويكرد اين به .ها اين

هاي  كوشند ارزش مي منش تيترب كرديرو ويژه به محتواگرا يرويكردها اما. دانست محتواگرا را كرامت
 كتابش در ي،سيانگل شناس روان، 6زاكيآمند ارائه دهند.  نظام طور ها را به آن و كنند محدودمورد نظر را 

  بندي دسته رشد مراحل براساس را لتيفض 24 7معلمان و نيوالد يبرا ييراهنما: منش جاديا باعنوان
 اند از: كه عبارت )375، ص1394 ،ينيماه لمانس(كند  يم

هشت تا  از .2 ؛نظم و انضباط ،و صداقت يدرست ،برداري : اطاعت و فرمانيسالگ هفت تا .1
سيزده  از .3؛ عدالت و سخاوت ،پذيري تحمل، مسئوليت ،يكوش استقامت، سخت ،ييبايشك :يسالگ دوازده

شانزده  از. 4؛ دوستي ، احترام، وطنيدوست پذيري، جامعه ،ي، سادگيبان شتنيخو ي،: فروتنيالگس تا پانزده
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Berkowits 
2  - Kohlberge 
3- Wilson  
4- Dewey 
5  - bag of virtues 

 شود. اي از فضايل (صفات اخالقي) آموزش داده مي كردي است كه در آن مجموعهمنظور از سبد فضايل، روي
6- Isaacs 
7- Character Building: A Guide for Parents and Teachers 
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 بيني. خوش تأمل در خود و ،شجاعت ،يدرك، وفادار ،پذيري انعطاف ،يشيو دوراند اطي: احتسالگي تا هجده

به هفت ارزش  )1390كاووسي،  ة(ترجم پرورش هوش اخالقيدر كتاب  ،شناس آمريكايي روان ،بوربا
   داري، احترام، مهرباني، بردباري و انصاف توجه كرده است. خويشتن همدلي، وجدان، بنياديِِ

 براساس بيشتر ،درواقع. است نامشخص نظر موردهاي  ارزش در موجود نظمو  منطق ،در اين طرح
 گـزينش و  يبـرا  يمشخصـ  يعلمـ  يمبنا و شده  نيتدو »ها ارزش ماتريس« ،كارشناسان نظر اجماع

 مشـخص  نظـم  اين منطقِ اخالقي، تربيت يالگو اين در نظم باوجود. استدركار نبوده  ها آن نشيچ
ايـن منطـق بـه ظهـور      دهـد  مي نشان رخ داده، طرح اين سازوكارهاي در كه بعدي تغييرات و نيست

 داده ريـزان آن تشـخيص   به آن توسط برنامه دهي ي و منطقبخش نظمضرورت  ،نرسيده است. درواقع
 مفـاهيم  از پراكنـده  اي مجموعـه  و فقـط  ختهير  هم به ارزشي مفاهيمچهارچوب  ؛ بنابراين،نشده است

 . استگرفته  توجه قرار ) مورديشناخت روان طرح، مديران ةگفت به و اجتماعي اخالقي، ديني،( ارزشي
 

  آموزان دانش يشناختهاي  ظرفيت تيرعا يبرا شواهد فقدانـ 9ـ4
 كريمـي، ( باشـد  داشـته  تناسب آموزان دانش شناختيهاي  تيظرف و ها ييتوانا با بايد اخالقي تربيت

 كرده است: انيب )148، ص1379 ،يسجاد از نقل به( شنباخيرا كه است اي نكته همان نيا .)166، ص1385
 و مفـاهيم  باشـند  قـادر  آمـوزان  دانـش  يعنـي  تكيه كنـد؛  ياخالق تحول بر ديبا ياخالق تيترب ةبرنام
 شناسـايي  زنـدگي  رويـدادهاي  و رخدادها در را آن مصاديق و نمايند درك را مباحث ياخالق نيمضام
. انجـام دهنـد   درسـتي  اخالقـي  بگيرنـد و عمـل   مناسـبي  تصـميم  باشـند  قادر ،اساس اين بر و كنند

 يـا  كـار  واحدهاي كهاند  كرده اشاره ترجديد كارهاي  كتاب مقدماتيهاي  بحث درطرح  كنندگان اصالح
 در و »آمـوزان  دانـش  عملـي  و ذهنـي هـاي   ييتوانـا  و روحيـات  ةمالحظـ « براسـاس  ارزشي مفاهيم

 و مـدرك  هـيچ  كـه   يدرحـال  ؛)21ص ،1384 ،ديگـران  و زاده كريم(اند  شده  انتخاب كارشناسيهاي  يبررس
 نظـر  اجمـاع  بـه  رسيدن زيرا ؛است نشده ارائه موجود علمي اسناد و ها پژوهش از ها آن براي شاهدي

 فراينـد  انجـام  بـر  مبنـي  گزارشي هيچ. است خاصي علمي فرايند نيازمند نظران صاحب و متخصصان
هـاي   پايـه  بـه  مختلـف  يارزش ميمفاه اختصاص دهد نشان كه است نشده ديده باره اين در پژوهشي

 شـده   ميتنظـ  انكودك ياخالق و يشناختهاي  ظرفيت تحول و رشد مراحل به توجه براساس يليتحص
 ةويشـ  بـه  كـه  )103ص ،1381( ينيحسـ  پـژوهش  در فقط. است بوده اعتباربخشي ةمطالع از فتهربرگ اي

ـ پره«و  »عدالت« ،»نفس عزت« كه شده اعالم ،استشده   انجام نظرسنجي  »يسـطح  قضـاوت  از زي
   .مشكل دارند ها آن فهم در آموزان دانش كه هستند يمشكلضامين ارزشي م
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47  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 47  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

  گيري نتيجهـ 10
و  سنگ گران ةتجرب »يدرس ةبرنام از مستقل« يالگو با يافته سازمان) ياخالق( يارزش تيترب

 يشورا مصوبات سوابق. است نداشته يا سابقه اساساً است كه رانيا يآموزش نظام در يفرد منحصربه
 دهد يم اننش يشمس يهجرچهاردهم  قرن آغاز از) 1384 ،ينياالم روح ينيحس( و پرورش  آموزش يعال
يعني وجود يك درس خاص براي موضوع اخالق در  »ياخالق تيترب مستقل يدرس ةبرنام« كرديرو

 تيترب كرديرو اما شته؛دا سابقه رانيا در ياخالق تيترب »يا برنامه نيب« كرديرو وفهرست مواد درسي 
   .اي نداشته است پيشينه »يدرس ةبرنام از مستقل« ياخالق

تربيتي  اصيل را فضاي ديني و اخالقي تربيت ساحت ايران عمومي و رسمي بيتتر از آنجا كه نظام
 در و همچنين )185، ص1390و ديگران،  زاده صادق( است داده اولويت ديني و اخالقي تربيت به و دانسته 

، 1391 ملي، درسي برنامة سند(است  شده يف تعر پايه شايستگي يك عنوان به اخالق ملي درسي برنامة سند
 مدرسه تربيت تجارب تمام. اخالقي چشم بپوشد تربيت براي مدرسهقوة بالهاي  ظرفيت از نبايد ،)18ص
 طرح كه رويكردي با هايي برنامه كه داد اجازه بايد. شود نمي خالصه تجويزي درسيهاي  برنامه در

 حتي. درسي، اجرا شودهاي  نامهبر از مستقل اخالقي تربيت رويكرد همان يعني كرامت پي افكنده است،
 در و تهيه اخالقي تربيت براي را مختلفي آموزشيهاي  بسته و ها طرح مختلف نهادهاي و مؤسسات

 اسناد) غيرتجويزي و تجويزي نيمه تجويزي،( يوجه سه رويكرد به توجه با درواقع،. اجرا كنند مدارس
مدارس  درسيهاي  برنامه غيرتجويزي بخش در سهمدر در درسي ريزي برنامه حوزة در يباالدست

 سازي غني براي را مساعدي زمينة تواند مي كرامت طرح ، رويكرد)382، ص1390و ديگران،  زاده صادق(
رويكرد در حوزة پرورش تفكر نيز  . اينفراهم كند اخالقي ساحت در آموزان دانش يادگيري تجارب

اشاره كرد كه با چنين رويكردي به  1ه برنامة فلسفه براي كودكانتوان ب سابقه دارد. براي نمونه، مي
ريزي درسي، رويكرد  است. به اين رويكرد در برنامه شده وارداي كودكان  ساحت تجارب تربيتي مدرسه

درسي حاضر هاي  شود با برنامة درسي جديدي، برنامه سازي تالش مي يغن يكردرودر  گويند. سازي مي غني
  در دلموازي را  برنامةبرنامة درسي،  جاي تغيير كل نظام رو، به ازاين تر شود؛ نظر غني ويژگي مورد نظر از

 . )39، ص1390صداقت و سجاديه،  (كند  ها اجرا مي برنامه
هـاي   ضـعف  يبرخـ  و شده فيتعر ينظر يمبنا فقدان مانند ها كاستي يبرخ باوجود طرح نيا ،كلي طور به

 بـه  انحصـاري  طور به كه است طرحي تنها ،درواقع. است ارزشي و اخالقي تربيت در شمنديارز ةتجرب ،گريد
 دهـي  سـازمان  با يمستقل يدرس ةبرنام شبه يعني ؛است پرداخته و پرورش  آموزش دري اخالق و ارزشي تربيت
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  گيري نتيجهـ 10
و  سنگ گران ةتجرب »يدرس ةبرنام از مستقل« يالگو با يافته سازمان) ياخالق( يارزش تيترب

 يشورا مصوبات سوابق. است نداشته يا سابقه اساساً است كه رانيا يآموزش نظام در يفرد منحصربه
 دهد يم اننش يشمس يهجرچهاردهم  قرن آغاز از) 1384 ،ينياالم روح ينيحس( و پرورش  آموزش يعال
يعني وجود يك درس خاص براي موضوع اخالق در  »ياخالق تيترب مستقل يدرس ةبرنام« كرديرو

 تيترب كرديرو اما شته؛دا سابقه رانيا در ياخالق تيترب »يا برنامه نيب« كرديرو وفهرست مواد درسي 
   .اي نداشته است پيشينه »يدرس ةبرنام از مستقل« ياخالق

تربيتي  اصيل را فضاي ديني و اخالقي تربيت ساحت ايران عمومي و رسمي بيتتر از آنجا كه نظام
 در و همچنين )185، ص1390و ديگران،  زاده صادق( است داده اولويت ديني و اخالقي تربيت به و دانسته 

، 1391 ملي، درسي برنامة سند(است  شده يف تعر پايه شايستگي يك عنوان به اخالق ملي درسي برنامة سند
 مدرسه تربيت تجارب تمام. اخالقي چشم بپوشد تربيت براي مدرسهقوة بالهاي  ظرفيت از نبايد ،)18ص
 طرح كه رويكردي با هايي برنامه كه داد اجازه بايد. شود نمي خالصه تجويزي درسيهاي  برنامه در

 حتي. درسي، اجرا شودهاي  نامهبر از مستقل اخالقي تربيت رويكرد همان يعني كرامت پي افكنده است،
 در و تهيه اخالقي تربيت براي را مختلفي آموزشيهاي  بسته و ها طرح مختلف نهادهاي و مؤسسات

 اسناد) غيرتجويزي و تجويزي نيمه تجويزي،( يوجه سه رويكرد به توجه با درواقع،. اجرا كنند مدارس
مدارس  درسيهاي  برنامه غيرتجويزي بخش در سهمدر در درسي ريزي برنامه حوزة در يباالدست

 سازي غني براي را مساعدي زمينة تواند مي كرامت طرح ، رويكرد)382، ص1390و ديگران،  زاده صادق(
رويكرد در حوزة پرورش تفكر نيز  . اينفراهم كند اخالقي ساحت در آموزان دانش يادگيري تجارب

اشاره كرد كه با چنين رويكردي به  1ه برنامة فلسفه براي كودكانتوان ب سابقه دارد. براي نمونه، مي
ريزي درسي، رويكرد  است. به اين رويكرد در برنامه شده وارداي كودكان  ساحت تجارب تربيتي مدرسه

درسي حاضر هاي  شود با برنامة درسي جديدي، برنامه سازي تالش مي يغن يكردرودر  گويند. سازي مي غني
  در دلموازي را  برنامةبرنامة درسي،  جاي تغيير كل نظام رو، به ازاين تر شود؛ نظر غني ويژگي مورد نظر از

 . )39، ص1390صداقت و سجاديه،  (كند  ها اجرا مي برنامه
هـاي   ضـعف  يبرخـ  و شده فيتعر ينظر يمبنا فقدان مانند ها كاستي يبرخ باوجود طرح نيا ،كلي طور به

 بـه  انحصـاري  طور به كه است طرحي تنها ،درواقع. است ارزشي و اخالقي تربيت در شمنديارز ةتجرب ،گريد
 دهـي  سـازمان  با يمستقل يدرس ةبرنام شبه يعني ؛است پرداخته و پرورش  آموزش دري اخالق و ارزشي تربيت
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 ،گـر يد يسـو . از شود مي محسوبي نوآور كه نوعي است شده اجرا و يطراح ييابتدا ةدور در يارزش ميمفاه

ـ يترب نقش و تيظرف به طرح نيا ،»ميتعل« و »تيترب« بين كيتفك چالش با مواجهه در اهميـت   معلمـان  يت
 كرامت طرح در را مطلوب يارزش تيترب ةبرنامهاي  يژگيوي برخكلي،  طور . بهاست گرفته بهره آن از و داده

 و ريـزي  برنامـه  دفتـر  توسط كه يرسم يدرس ةبرنام از طرح نيا استقالل ،نيا . باوجودكرد مشاهده توان يم
 ابتكـار  با ناچارند معلمان رايز ؛كند مي جاديا آن يبرا يچالش شده است، ارائه و نيتدو يدرسهاي  كتاب تأليف

 يزمـان هـاي   فرصـت بـين   در را كرامـت  طـرح  به مربوطهاي  فعاليت كالس و درس، طيشرا از خود درك و
براساس نظرسنجي از معلمان به اين نتيجه دست يافتـه كـه    )104، ص1381( يني. حسجانندبگن يرسم ةبرنام

 كرامـت  طـرح هـاي   برنامـه  اهـداف  تحقق در يمهم مانع يرسم ةبرنام يدرسهاي  كتاب يمحتوا اديز حجم
   .است آن گيزبران تأمل  چالش كرامت طرحهاي  برنامه و يرسم يدرس ةبرنام نيب يزمان اصطكاك. است

ـ ا ياجـرا  از تجربـه  نيتـر  . مهمشده است توجه كمتر طرح اينهاي  تيقابل و ها ارزش ، بهمتأسفانه  ني
 از مسـتقل  صـورت  بـه  مدرسـه  تيـ ظرف از تـوان  مـي  كـه  است نيا يعموم و يرسم تيترب نظام در طرح

 يا دوره مهـم هـاي   ضرورت از كه يقاخال تيترب ويژه به كرد؛ استفاده مدرسه در موجود يدرسهاي  برنامه
 .  ميبر يم سر به آن در كه است

شود كه يك بازنگري در اين طـرح صـورت گيـرد. در وهلـة      براساس نتايج اين نقد و بررسي پيشنهاد مي
منظـور   . بـه اسـتوار شـود  نخست، مباني نظري قوي و بومي براي آن تدوين و تغييرات بر اين مبـاني نظـري   

دهـي   سازي شود. از منظر سازمان نظري بومي، ارتباط طرح با اسناد باالدستي بررسي و متناسبتدوين مباني 
سوي ديگر، در انتخاب محتوا، تعداد مضامين  از شناختي پيدا كند. محتوا، مضامين ارزشي نظم منطقي و روان

معة امروز ايـران متناسـب   اخالقي موجود در جاهاي  ارزشي و اخالقي محدودتر شود و اين مضامين با چالش
اي تنظـيم شـود كـه     گونـه  گردد. به سخن ديگر، اهداف و محتواي برنامة تربيت اخالقـي طـرح كرامـت بـه    

بـراي   شـده  كسبهاي  آموزان بتوانند در زندگي و محيط واقعي (جامعة كنوني ايران و جهان) از توانايي دانش
 اعتالي زندگي خود بهره ببرند.  

 
 
 
 
 
 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


49  بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دوره دبستان
 49  � دبستان ةدور در كرامت طرحچهارچوب نظري  نقد و بررسي

 

 

  نابعم
 

اي طرح كرامت در  بررسي ميزان پوشش اهداف رفتاري برنامه ،)1380( محرم آقازاده،
معاونت پرورشي، دفتر توسعه و  ،(طرح پژوهشي) ابتدايي ةدرسي دورهاي  كتاب
 ريزي امور پرورشي. برنامه

 نور.  اميتهران: انتشارات دانشگاه پ ،تيترب ةفلسف ،)1383( يسي، عزاده يمابراه
 فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،ياسالم اخالق شناخت ،)1385( و ديگران يمهد احمدپور،

  ي.اسالم
 مجموعهعليدر اسالم با تأكيد بر ديدگاه امام  كرامت ،)1379اصغر ( يعلاحمد، 

معاونت پرورشي وزارت  ،عليمقاالت همايش تربيت در سيره و كالم امام  
  ر تربيت اسالمي.: نشقم و پرورش،  آموزش

 ،مباني، اصول و مسائل برنامه درسي، )1384( هانكينز فرانسيس پي. . ويآلن س ارنشتاين،
 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات :تهران ،قراحقدسي  ةترجم

 ،معرفت مجلة ،كارآمد حسينة ترجم ،»اخالقي تربيت معاصرهاي  فلسفه« ،)1381( فردريك الرود،
 .85-71 صص، 61ش

 رشد.انتشارات تهران:  ،فيروزه كاووسي ةترجم ،پرورش هوش اخالقي ،)1390ميكله (بوربا، 
و  ينيحس ديحمديس ةترجم ،ييگرا لتيتا فض يمحور از مسئله ،)1382( ادموند نكافس،يپ

 قم: دفتر نشر معارف.  ،پور يعل يمهد
ن تحقق اهداف طرح كرامت در مدارس بررسي ميزا)، 1388مظاهر (حامي كارگر، 

 و پرورش، معاونت آموزش و نوآوري.   وزارت آموزش ،ابتدايي كشور (طرح پژوهشي)
تأكيد بررسي رويكرد تربيت اخالقي در نظام آموزشي ايران با  ،)1393حسني، محمد (

 و پرورش.   ، پژوهشگاه مطالعات آموزشژوهشي)بر دبستان (طرح پ
 در »تربيت اخالقي مبتني بر نظرية رشدي شـناختي  رويكردهاي« ،)الف 1394( ـــــــــــ

تهـران:  و ديگـران،   حسـني محمد  ،)83-17( قياخالنوين در تربيت  رويكردهاي
 مدرسه.

رويكردهاي نوين در  در »يت اخالقـي در ترب شناختي تحليليرويكرد « ،)ب 1394( ـــــــــــ
 تهران: مدرسه.و ديگران،  حسنيمحمد  ،تربيت اخالقي
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نامه  پژوهش ةمجل ،»؟يك و تربيت يا تربيت؟ كدام تعليم«، )1391( ادهم دينومهدي  و محمد ي،حسن

 . 56-39صص  ،1391زمستان ، ددانشگاه فردوسي مشه ،تيترب و ميتعلي مبان
 .مدرسه :تهران ،ياخالق تيترب و مدرسه )،1391و ديگران ( حسني، محمد

 يابيارزش در نو ييالگو يفيتوص يابيارزش ،)1385( ياحمد و حسين محمد ،يحسن
  . سهمدر :تهران ،يليتحص

 و ابتدايي دورة درسيهاي  برنامه تحول سير ،)1384( السادات جميله االميني، روح حسيني
   .نورالثقلين  :تهران ،ايران در تحصيلي راهنمايي

ابتـدايي   دورة پرورشي كار واحد محتواي و برنامه ،)1377( ديگـران  و زاده، يعقوب حسين
  .تربيت: تهران ،دوم ةپاي) كرامت(طرح 

 به دستيابي در كرامت طرح موفقيت ميزان بررسي ،)1381( ينالد كمالسيد حسيني،
 ،(طرح پژوهشي) 80-81 سال در خراسان استان در شده يينتع اهداف
  .خراسان استان و پرورش  آموزش سازمان تحقيقات شوراي

 برنامـة  طريـق  از اخالقـي هاي  ارزش كردن دروني راهنماي« ،)1378( باقري زهره و خسرو خسروي،
 .104-81، صص8، ش2س ،درسي برنامة مطالعات ةفصلنام ،»درسي

رويكردهاي نـوين   در »در تربيت اخالقيها  سازي ارزش شفافرويكرد « ،)1394(ي، مهين چنار
 ، تهران: مدرسه.و ديگران حسنيمحمد  ،)385-327( در تربيت اخالقي

و   آموزش عالي شوراي مصوبات مجموعة ،)1387( و پرورش  آموزش عالي شوراي ةدبيرخان
 .مدرسه: تهران ،پرورش

  .ملي درسي برنامة سند ،)1391( و پرورش  آموزش عالي شوراي ةدبيرخان
 و ها محتواي برنامه يتموفق ميزان ارزيابي ،)1375( تربيتي امور ريزي برنامه و مشاوره دفتر

  منتشرنشده. پرورشي، معاونت و پرورش،  آموزش وزارت ،كرامت طرح اجراييهاي  روش
 طرح اجراييهاي  برنامه وها  روش يبرخ تشريح ،)1372( تحقيق و مشاوره دفتر

  .پرورشيمعاونت  ،كرامت
: تهران ،اسالمي تربيت و تعليم ةفلسف بر درآمدي ،)1372دانشگاه ( و حوزه همكاري دفتر

  .سمت
 دانشگاه دارش كارشناسي ةنام پايان ،فارسي هاي كتاب و تحليل يه تجز ،)1352( راشل فرد، رامين
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 قابل دسترسي در پايگاه ايرانداك. ،اجتماعي علوم ةدانشكد تهران،
 . مكتبه النزار مصطفي الباز ،المفردات في غريب القرآن  ،)تا بياصفهاني (راغب 

 و پرورش  آموزش نظام كليات ،)1367( و پرورش  آموزش نظام بنيادي تغيير اجرايي ادست
  .و پرورش  آموزش وزارت: تهران ،ايران اسالمي جمهوري

هاي  پژوهش مجلة ،»ارزشي و اخالقي تربيتهاي  روش و رويكردها«، )1379( يمهدسيد سجادي،
 .165-144صص، 3ش ،كالميـ  فلسفي

رويكردهاي نوين  در »رويكرد تربيت منش در تربيت اخالقـي « ،)1394( نهيسلمان ماهيني، سك
 .، تهران: مدرسهو ديگران حسنيمحمد  ،)385-327( در تربيت اخالقي

  .يركبيرام :تهران ،شو پرور آموزش  فلسفة ،)1370اكبر ( يعل نژاد، شعاري
تا سال  1302امتحانات از سال  ةنام سير تحول آيين ،)1381اهللا ( شهبازي، سيدرحمت

و پرورش، دفتر   وزارت آموزش ،تهران ،و پرورش ايران  در نظام آموزش1381
  ارزشيابي تحصيلي و تربيتي.

 تربيت نظام بنيادي تحول سند نظريهاي  يانبن ،)1390( و ديگران عليرضا زاده، صادق
    . و پرورش  آموزش عالي شوراي ،عمومي و رسمي
بررسي اهداف، مباني، اصول اسناد موجود  ،)1390(سجاديه  و نرگس صداقت، مريم

معاونت پژوهش و  ،(طرح پژوهشي)پرورش تفكر  ازنظربرنامة درسي ايران 
    ي واحد تهران.جهاد دانشگاه ةمطالعات توسع ةپژوهشكد ،فناوري جهاد دانشگاهي

 در كرامت طرح موفقيت ميزان بررسي ،)1381( اصل شفقيسيدغني  و علي ،عبداللهي
 آموزان دانش تربيتي و تحصيلي وضعيت بر آن تأثير و طرح اهداف به رسيدن

   .اردبيل استان و پرورش  آموزش سازمان تحقيقات شوراي ،(طرح پژوهشي)
: قـم ، 2ج ،پژوهـي  يـن د گسـترة  در پـژوهش  فنون و اصول ،)1385( احد فرامرزقراملكي،

  .قم علميه ةحوز مديريت مركز انتشارات
تحقيقات و نشر معارف  مؤسسة قم: ،الكترونيكي) منبع( نآقرقاموس  ،)تا بياكبر ( يعلقرشي، سيد
  .)(ع يتالب اهل

و   آموزش مكمل هاي فعاليت معلم راهنماي كتاب ،)1384( ديگران و اسماعيل زاده، كريم
   .ابتدايي و دبستاني پيش و پرورش  آموزش دفتر: تهران ،كرامت طرح ابتدايي دورة پرورش

 رح ط زندگي اسالمي (هاي آموزش آداب و مهارت ،)1389( و ديگران زاده، اسماعيل كريم
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  انتشارات يادمان هنر و انديشه.تهران:  ،كرامت)

 .عابد :تهران ،كودك در قاخال گيري شكل مراحل، )1385( عبدالعظيم ،كريمي
 1275و پرورش   آموزش يعال يتطور و تحول شورا يختار ،)1388( يمصطف ي،كهندان

  .نورالثقلين :تهران ،يشمس يهجر 1388تا 
 هجدهم تا يازدهم يونسكو اي منطقه دفتر مشورتي اجالس گزارش« ،)1367( بهرام ،پور محسن

 . 34-30، صص5، ش7س، رشد معلم ،»1367 خردادماه
 طرح پرورش كار هاي واحد معلم راهنماي )،1380ديگران ( و اميرمهدي مرادحاصل،

 .تربيت منادي: تهران ،كرامت
 تهران: مدرسه. ،ريزي درسي برنامه ،)1390( حسن  ملكي،
 معاونت ،مدرسه در كرامت طرح اجرايي برنامة ، )1373( فدوي و جميله غالمرضا منفرد،

  .تحقيق و مشاوره دفتر ،رورشو پ  آموزش وزارت پرورشي
 معاونت ،مدرسه در كرامت طرح اجرايي برنامة ، )1372( مظلومي رجبعلي و غالمرضا منفرد،

  .تحقيق و مشاوره دفتر ،و پرورش  آموزش وزارت پرورشي
رويكردهـاي نـوين در    در »در تربيـت اخالقـي   گرايـي  سازندهرويكرد « ،)1394( نامي، شمسي

  تهران: مدرسه. و ديگران حسني محمد ،)326-267(تربيت اخالقي 
 ،دهقان ةترجم ،ريزي درسي راهنماي عملي برنامه ،)1377( نيكلسهاوارد  نيكلس، اردي و

  قدياني.: تهران
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 ١بتدائیةدراسة ونقد اإلطار النظري لربنامج التکریم يف املرحلة اال 
 

 ٢محمد حسني
 

 املستخلص
يعترب برنامج التکریم من أحد التجارب الهامة يف مجال الرتبیة للقیم يف النظام الرتبوي الرسمي والعام يف 

واملقالة هذه تستعرض التجربة الهامة . ایران؛ رغم هذا، مل تتم الدراسة الدقيقة حول هذا الربنامج کام يستحق
الوصفي بتحلیل اإلطار النظري لهذه الخطة يف أربع  ؛ فیقوم يف ضوء منهج التحلیيلیةيف الرتبیة األخالق

مکّونات: الغایات واملضامین واملناهج واملواد؛ ثم علی أساس هذا التحلیل یتم التعرف علی قسم من 
جتمع الدینیة، هذا العرض یشیر إلی بعض ایجابیاته و هي: االهتامم بثقافة امل. ایجابیات الربنامج و سلبیاته

والرتکیز علی البواعث الداخلیة، والتخطيط لشبه برنامج درايس مستقل للرتبیة األخالقیة، و تنظیم مفاهیم 
ض سلبیاته القیم وتبویبها، والتمتع باستیعاب املعلمین ودورهم الرتبوي يف الرتبیة األخالقیة. و یتطرق الی بع

 وجود التربیر للنظام املوجود يف القیم املعروضة. : افتقاد املباين النظریة املرصحة وعدموهو
 

 املفردات املفتاحیة
 برنامج التکریم، الرتبیة األخالقیة، الشؤون الرتبویة، الربنامج الدريس للرتبیة األخالقیة.
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 ١٣/١٢/٢٠١٥ تاريخ القبول النهايئ: ؛٢٢/٨/٢٠١٥: تاريخ استالم املقالةـ ١
  mhassani101@gmail.com  التعلیممرکز دراسات وزارة الرتبیة و فی  یمیة،نظمة الدراسات و الربمجة التعلاالستاذ املشارک مبـ ٢
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