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  بررسي ميزان برخورداري كتاب درسي فارسي دوم و سوم
  از نظر مولفه هاي تربيتي اخالقي

  34، سميرا رستمي2، گوهر خسروزاده1بابك شمشيري
  

هر . در طول تاريخ هيچ نمونه از يك جامعه را نمي توان ديد كه بدون نظام اخالقي قادر به بقا بوده باشد
يا متكي بر اجماع اخالقي و مفروضات مشترك آن و يا به عبارتي جامعه اي براي ادامه حيات خود الجرم 

. ديگر بر قاعده اي از وفاق اخالقي استوار باشد، در تبييت اين معاني كه در زندگي چه چيزي معني دارا است
و مردم بايد تحت سيطره چه هنجارهاي اخالقي باشند كليه جوامع بايد برنامه اي اصولي و پاسخ منطقي داشته 

بر همين پايه متفكرين و مربيان صاحب انديشه هر عصر ، به درك خصوصيات ). 1382عطاران، (اشند ب
اخالقي مهم در زندگي و نقش نهادهاي تعليم و تربيت در بهبود آنها به ويژه در جوانان توجه بسزايي كرده اند 

  ). 1، ص 1998سرايدار، (
معلمان پيوسته متوجه آن . اخالقي شمرده مي شودتربيت عموما ، عملي : مي نويسد) 42، ص1377(نلر 

هاي هستند كه چه چيزي شايسته گفتار و كردار است و چه رفتاري زيبنده دانش آموزان، آنان به اشائه ارزش
ترين و دشوارترين چنانچه كانت آن را بزرگ. اخالقي و بهسازي رفتار فردي و اجتماعي عالقه مند هستند

  ). 67، ص1368كانت، ( مساله آدمي دانسته است
خواجه نصير الدين طوسي اخالق را قابل تغيير مي داند، هر چند كه تغيير بعضي از صفات اخالقي دشوار 

  .است، اما چون انسان داراي عقل و اراده است، اگر بخواهد مي تواند هر صفتي را در خود عوض كند
هاي مه ريزان درسي و انديشمندان اخالقي، در سالالبته با وجود تالش فراواني كه دانشمندان، مربيان، برنا

اخير در جهت تدوين، نشر و توسعه مباحث اخالقي و به جاي گذاشتن گنجينه هاي گران سنگ اخالقي، 
مبذول داشته اند، خالهاي بسياري در برنامه هاي تربيت اخالقي در سراسر نظام تربيتي جهان به چشم مي 

  . )168، ص1379همت بناري، (خورد 

                                                            

١
    bshamshiri@rose.shirazu.ac.irدانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛  
٢
  gohar.khosrowzadeh@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛  
  s.rostamipsy@yahoo.comكارشناس ارشد روانشناسي تربيتي؛  ٣
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به طور مثال بسياري از مطالعات مربوط به اين حيطه به جنبه هاي معنوي، انساني، هنري و عاطفي تربيت 
. انداخالقي توجه الزم نكرده اند و به پژوهش آكادميك و علمي صرف از نوع كمي و پوزينيوسيتي پرداخته

مي بيشتر به مباني اخالقي و همچنين اكثر آثار موجود در حيطه اخالقي به خصوص در قلمرو تربيت اسال
به نظر مي رسد،  عنايت الزم و بايسته به تربيت اخالقي . توجه داشته اند) علم اخالق(معرفي فضائل و رزايل 

، ص 1379همت بناري، (يعني نحوه متخلق نمودن افراد به صفات و رفتارهاي اخالقي، مبذول نشده است 
مي نمايد حضور موثر اخالق در صحنه زندگي فردي و اجتماعي در حالي كه آنچه در اين ميان مهم ). 168
اين امر، تنها با مطالعه و آگاهي از فضائل و رذايل اخالقي به دست نمي آيد، بلكه ضروري است، شيوه . است

  . و چگونگي تحصيل اين صفات نيز به مربيان ارائه مي گردد
ي نيل به اهداف مذكور، چرا ارزش هاي اخالقي حال اين سوال باقي است كه علي رغم تالش هاي وافر برا

هاي اخالقي به عنوان محور اساسي تربيت در جامعه تبلور نيافته و متربيان متخلق بدان نشده اند و چرا ناهنجاري
  ). 1389افزايش دانش آموزان بزهكار، ( و آمارهاي بزه به ويژه در بين دانش آموزان رو به فزوني است؟ 

  :هاي پژوهشپرسش
  به چه ميزان از مولفه هاي تربيت اخالقي در كتاب فارسي دوم استفاده شده است؟ - 1
  به چه ميزان از مولفه هاي تربيت اخالقي در كتاب فارسي سوم استفاده شده است؟  - 2 

بدين ترتيب پژوهش حاضر از منظر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و با تكيه بر روش از نوع تحليل محتوا به 
  . ه قياسي به موضوع مولفه هاي تربيت اخالقي در كتابهاي فارسي دوم و سوم خواهد پرداخت شيو

گروهي از محققان مانند خسرو باقري به عقيده اين نويسنده منظور از تربيت اخالقي، ايجاد نوعي دگرگوني 
عالوه بر اين شهيد ). 1364باقري، (است كه دامنه آن عرصه هاي فكر ، احساس و رفتار را در بر مي گيرد 

مطهري تربيت اخالقي را حيطه اي از تربيت مي داند كه وظيفه آن متخلق كردن افراد به فضائل، رفتار ها و 
  ). 1375مطهري، (آداب اخالقي و دور كردن آنها از صفات و رفتارهاي ضد اخالقي است 

  :يافته هاي پژوهش
يعني  "برنامه درسي جمهوري اسالمي ايران "كرد آن در بررسي كتاب درسي فارسي دوم و سوم بر بنياد روي

و جلوه هاي آن در ) علم، تفكر، ايمان، اخالق و عمل( شكوفايي فطرت الهي، و با توجه به عناصر پنج گانه 
تا چه ميزان از مولفه هاي تربيتي اخالقي در اين كتاب ها كار شده ) خود، خلق، خلقت و ديگران(چارپهنه 

از منظر اخالق فردي و اجتماعي به خوبي رعايت شده بود : جام شده حاكي از آن بود كهدر بررسي ان. است
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يادگيري در تربيت اخالقي اسالم در كتاب دوم و سوم با توجه به شناسايي –توالي و مراحل فرايند ياددهي 

تنظيم شده بود در  شاگرد، ظرفيت ها و نيازهاي او و توانايي ها و شرايط سني مكاني و زماني فراگير به خوبي
خدا است كه شما را از ضعف آفريد، سپس از پي ضعف، قوتي و از پي قوت، ": سوره روم 54قران طبق آيه 

از تمثيل در كتاب فارسي  ". او آنچه مي خواهد مي آفريند و او داناي و توانا است. ضعف و پيري قرار داد
در قران كريم براي تربيت انسان ها از اين روش به طور سوم با توجه به شرايط عقالني آنها استفاده شده بود 

در كتاب فارسي دوم و سوم به خوبي رعايت الگوي اخالق بزرگان دين مخصوصا . "مكرر استفاده شده است
آشنايي ائمه با سيره ائمه اطهار و بزرگان ديني به عنوان الگوي . در فارسي سوم در تمثيل و حكايت ديده شد

ه سوي كمال و قرب الي اهللا آشنايي دانش آموزان با برخي از صفات حسنه مانند فداكاري، در مسير زندگي ب
  .نيك انديشي و خود اتكايي 

هاي در كتاب دوم مولفه هاي تربيتي اخالقي به وفور ديده مي شد و روش الگو سازي بيشتر در موضوع
ترين و اساسي ترين روش هاي تربيتي به درسي غير مستقيم از معلم استفاده شده بود روش الگويي از عمده 

خصوص در حيطه اخالق است به همين دليل است كه در اكثر رويكردها به خصوص رويكرد ديني از جمله 
  . مكتب گرانقدر اسالم به روش تربيت الگويي عنايت ويژه اي شده است

كشور ايران، شايد بيشترين تحوالتي كه در كتابهاي درسي مقطع ابتدايي افتاده است به اين علت است كه 
طبق بيانات مقام . نياز را به تدوين اهداف ، محتوا، روشها و فرايند اسالمي و تربيت اخالقي را دارا مي باشد

معظم رهبري بهترين و برجسته ترين فكرها بايد بنشينند براي آموزش و پرورش طراحي كنند؛ بايد فلسفه 
اساس اين فلسفه، افق آينده ي آموزش و پرورش كشور روشن آموزش و پرورش اسالمي واضح باشد و بر 

باشد؛ معلوم باشد ما دنبال چه هستيم و كجا مي خواهيم برويم و بر اساس آن خط كشي بشود، برنامه ريزي 
  ).12/02/1385(بشود و راه ها مشخص بشود 

براي اخالق جايگاهي متصور  )ارتباط انسان با خدا، با خود، با طبيعت و با ديگران(هاي چهارگانه ارتباط
است به عبارتي هر بعد ارتباطي شامل اهداف متفاوتي است كه دستيابي به آنها نيل به هدف آرماني قرب 

  .الهي، عبد صالح يا حياط طيبه و پاك را ممكن مي سازد 
يات اين كتاب ها پيام آور جالل و عظمت فرهنگ ناب ايراني است كه از حكيمان دين باور پهنه ادب 

همچون فردوسي، سعدي، حافظ و مولوي با بهره مندي از ظرايف آن ، معارف باورشناسي دين اسالم را به بن 
  .مايه هاي فرهنگي ايرانيان پيوند زده اند

  .مولفه هاي تربيت ديني، كتاب فارسي، سال دوم و سوم ابتدايي: واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
  . سايت خبري تابناك). 1389( .آموزان بزهكارافزايش آمار دانش -
پايان نامه . نقد تطبيقي مباني و شيوه هاي تربيت اخالقي در اخالق قدما و روانشناسي معاصر). 1364. (باقري، خسرو -

  . كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس
پژوهشكده حوزه و : قم. 2، جلد باني آنآراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و م). 1379. (بهشتي، محمد و همكاران -

  .دانشگاه
مجموعه مقاالت همايش آسيب شناسي  ).با تاكيد بر عنصر اخالق(مقايسه دو رويكرد در تربيت ديني ). 1382. (عطاران، محمد -

  ).جلد اول(  تربيت ديني در آموزش و پرورش
  .متس: تهران. سير آرا تربيتي در غرب). 1381. ( كاردان، علي محمد-
  .صدرا : تهران. فلسفه اخالق). 1375. (مطهري، مرتضي -
  . سمت: تهران). ترجمه فريدون بازرگان ديلمقاني( آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش). 1377. (نلر، جي اف-
  ).1390. (مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران -
  .نشريه تربيت اسالمي، تربيت اخالقي. تربيت اخالقي و ضرورت نگاهي دوباره به آن). 1379. (همت بناري، علي -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

