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 جایگاه تربیت اخاقی در فرهنگ آموزشی و برنامه درسی

 

   مریم کیان

 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

 

 

 چکیده

 

مسئله تربیت اخالقی را از نیازهای ضروری هر جامعه می دانند که غالباً به فرهنگ خانواده و همچنین فرهنگ صاحبنظران تربیتی، 

، به ویژه از دوره کودکی و نوجوانی، برای والدین و برنامه ریزان آموزش و پرورش تربیت اخالقی. آموزشی آن جامعه مرتبط می شود

مقاله حاضر بررسی جایگاه تربیت  دفه .مسئولیت آفرین است و کیفیت تحقق آن می تواند برای فرد، خانواده و جامعه سرنوشت ساز باشد

 .ن بوداخالقی در فرهنگ آموزشی و برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایرا

 . استنتاجی استفاده شد –از روش تحقیق تحلیلی 

همچنین، به منظور تبیین کارکردهای تربیت اخالقی، برخی از . یافته های مقاله حاضر، موید مولفه های اثرگذار بر تربیت اخالقی است

خالقی در بین نوجوانان مورد کنکاش قرار در ادامه، چالش های تربیت ا. مبانی فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی تشریح  شد

 . آموزان در نظام آموزشی کشور، راهکارهای پیشنهادی ارائه شددر نهایت، به منظور بهبود روند تربیت اخالقی دانش. گرفت

گ آموزشی و یابد و پس از آن، در فرهنتربیت اخالقی در فرهنگ خانواده شکل گرفته و ادامه میدر مجموع می توان اذعان داشت که 

نقش و اهمیت برنامه های درسی در رشد تربیت اخالقی بسیار حساس است و  .شودهای تربیتی، کامل میبرنامه های درسی در مؤسسه

محیط تربیتی سالم و کار آمد و به ویژه نقـش . فقدان برنامه ریزی کارآمد، رشد تربیت اخالقی در بین نوجوانان را با چالش مواجه می کند

های جمعی، گروه همساالن و شبکه های مجازی، در نحوه ان که ناظر تربیت اخالقی نوجوانان هستند، در کنار تاثیرگذاری رسانهمربی

 .  تحقق این هدف، بسیار نقش دارند

 تربیت اخالقی، فرهنگ، برنامه درسی، نظام آموزش و پرورش: کلیدی واژگان
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Abstract  

According to educators, moral education is essential for human society and is often linked to family 

and educational cultures in the community. Moral education, especially during childhood and 

adolescence, imposes responsibilities on parents and educational planners. The present study aimed to 

identify the elements and principles of moral education in the curriculum developed for adolescent 

students. 

The study was conducted using an analytical-inferential approach.  

Findings of the study confirmed several influential factors in moral education. Moreover, some 

philosophical, psychological, sociological and cultural concepts were described in order to explain 

moral functions. Following that, the challenges against moral education for adolescents were explored. 

Finally, some solutions were proposed for improving the moral education of students in the 

educational system.  

According to the results, moral education begins and continues at home, while it completes at schools 

and other educational institutions. Educational curriculum plays a pivotal role in the realization of 

moral education, whereas the lack of efficient planning challenges the moral education of adolescents. 

Efficient educational environments, especially coaches, the mass media and virtual networks, have a 

significant effect in this regard.  

Keywords: Moral Education, Culture, Curriculum, Educational System 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3 
 

 مقدمه 

دیـن و   .گویی به نیازهای درونی، به او آرامـش بششـد  انسان همواره نیازمند دستیابی به تکیه گاه و کانونی است که ضمن پاسخ

های فکـری و  بششد و در بحرانباور به خدا، یک نیاز متافیزیکی و روان شناختی است که قدرت عظیم و بی پایانی به انسان می

لذا تربیت دینی از ضـروریات  . های حیات، یاریگر وی بوده، قادر است او را به ساحل نجات رهنمون گرددها و فراز و نشیبتنش

تربیت دینی براساس معیارها و مفاهیم دینی است هرگاه این مفاهیم مورد بدفهمی قـرار گیـرد، یـا    . تجامعه انسانی بوده و هس

جـا مـورد   صـورت نابـه  تر از آنچه هست ارزیابی گردد و یا در مواجعه با مسائل نوظهور عصر کنونی بهها به غلط، سبکحیطه آن

آسیب شناسی در حوزه اندیشه دینی، مفهوم جدیدی است که . شد هایی در تربیت دینی آشکار خواهداستفاده قرار گیرد آسیب

ها و مشکالتی که در رابطه با اعتقادات و باورهای دینی در سطح جامعه و در مقیاس فردی رخ مـی دهـد نظـر    به وسعت آسیب

. ر خاصی پیدا می کنـد معتقد است انسان با رجوع به دین، آرمش و سرو  ویلیام جیمز(. 831 رهنما، طباطبایی و علیین، )دارد

وی از جمله روان شنسانی است که نگرش مثبتی به دین داشته است و مذهب را به عنوان یک موضوع مستقل و حـائز اهمیـت   

 (. 83 حسین زاده ، عزیزی  و شوقی، )مورد توجه قرار داده است و در باره آن نظریه پردازی کرده است 

 

 مفهوم تربیت اخالقی

 "تربیـت "واژۀ . پرداخت «دین» و «تربیت» معنای تبیین به باید نشست آورد دست اخالقی به تربیت از عریفیت بتوان آنکه برای

ایـن تعـارید در عـین تعـد د،     . به فعلیت رساندن نیروهای بالقوه آمده اسـت : در لغت به معنای پرورانیدن یا پرورش دادن، یعنی

و کسـب  ( اعـم از ظـاهری و بـاطنی   )ت که نتیجه اش تغییر رفتـار فـرد   همگی در این جهت توافق دارند که تربیت فرایندی اس

نیز در لغت به معنای کیش، آیین، طریقت، و شریعت و در اصطالح، عبـارت اسـت    "دین"واژۀ . هنجارهای مورد قبول می باشد

تربیـت  (. 833 سـانی،  اح)مجموعۀ اصول و قواعد بنیادی و احکام و دستوراتی که از سوی خدا بـه انسـان داده شـده اسـت     : از

ریزی شدۀ نهادهای آموزشی جامعه به منظور آموزش بینش، منش های نظام بند و برنامهفعالیت: اخالقی و دینی عبارت است از

 (. 831 داوودی، )ها پایبند باشند ای در عمل نیز به آنهای اخالقی و دینی به افراد به گونهو قالب

 

 هدف تربیت اخالقی  

ایـن  . قی و دینی علوی در صدد این است که حضور همیشگی و همه جا حق را در ذهـن و دل متربـی تثبیـت کنـد    تربیت اخال

در حقیقت برای رسیدن به هدف اصلی که توحید حضوری است، سه هدف میـانی وجـود دارد    .همان ایمان و حق الیقین است

شناخت خداونـد و اعتقـاد   : حیطۀ شناختی - : است رتکه بیان آن بر اساس طبقه بندی متشصصان تعلیم و تربیت به این صو

: عـاطفی  ۀحیطـ  -2. به اینکه او یگانه وجود مستقل است و انسان، موجودی ربطی و فقیـر بالـذات و همـواره در محضـر اوسـت     

 توراتدس برابر در تعبد: حرکتی –حسی  ۀحیط -8. خداوندبرانگیشتن احساسات و هیجانات متربی و ایجاد وابستگی و عشق به 

 (. 832 شرفی و شرفی، ) هادستور آن اساس بر رفتار تنظیم و الهی

 

 

 مبانی تربیت اخالقی

 : مبانی فلسفی ( 

های علمی تربیت دینی است که در خود ها و گزارههایی عقلی و فلسفی در باب مفهومها و تحلیلفلسفه تربیت دینی، کاوش

هایی که توسط اندیشمندان حوزه تربیت دینی به ظهور پیوسته دگاهمتون دینی مطرح شده است، نه لزوماً ادله و دی

روند که با تغییر شرایط و ای از اصول اخالقی کلی به شمار میباورهای اخالقی سلسهمجموعه (. 833 بهشتی و نیکویی، )باشد

جه به شرایط و پیامدهای شوند بر همین پایه است که هر فردی باید به توهای زمانی مشتلد دستشوش تغییر میدر دوره

فعالیتی خود درستی و نادرستی را برای خویش و نوع عملکردش اتشاذ کند و دراین جریان هیچ کس نمی تواند به عنوان یک 
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خط مشی تصمیمی در اختیار او قرار دهد در نهایت این نظرگاه آموزش اخالقی که بر تفکر نقادانه انتشاب منطقی فردی و 

نگرد تا اصول رهنمودی و ضمن تأکید شدید بر نسبت آنها ؛آنان ها را بیشتر به دیدی کنشی میدارد ارزش تأیید عمومی تأکید

 (.833 حقیقت و مزیدی، )داردپنرا برآمده از خانواده و فرهنگ می

 
 : مبانی روانشناختی (2

به همین دلیل چه بسا تمامی آنها . دهای اجتماعی ارتباط دارناز نظر کلبرگ مسائل اخالقی مسائلی هستند که با رفع خواسته

گرایی اساس این نظریه، ریشه در دیدگاه عقل. پیاژه را ادامه داد( اخالقی)کلبرگ نظریه رشد شناختی . عنوان عدالت قرار گیرند

را پذیرفته  گرایی کانت و پیروان او دارد، و عقیده دارد تأکید کانت بر تکلید و اصول جهان شمولی و وجدانی در افرادو وظیفه

های ششصی که برای ارزش. رو، نظریه کلبرگ به ششص وابسته نیست، بلکه متکی و متعهد به اصول اخالقی استاز این. است

های اخالقی کودکان و نوجوانان متضمن کند و معتقد است قضاوتکلبرگ، اخالق را با مفهوم عدالت تبیین می. همه یکسانند

همچنین درک آنها از عدالت در سطوح مشتلد، متفاوت است و باالترین سطح آن، . مفهوم استهای متفاوتی از این برداشت

نوروزی و عاطفت )هاستهای عالی انسانی در زندگی آندست یافتن به حقوق مساوی و جهانی برای همه مردم و تحقق ارزش

 (.831 دوست، 

 

 : مبانی جامعه شناختی (8

آورد دین برای جامعه معنایی از اجتماع و اجماع را بوجود می. رساندو فرد به انجام میکارکردهای مشتلد را برای جامعه دین 

. دهندهایی  را برای انسجام دوباره متشلفین پیشنهاد میرفتارهای ضد اجتماعی را منع نموده و راه. بششدو آن را تحکیم می

که تحمل را آسان جلوه دهد و هیچ تالشی برای رفع و دفع شود دین برای مارکس اساسا به عنوان نهادی محافظه کار تلقی می

جامعه شناسان دین را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مهم که هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ جوامع . آن صورت نگیرد

-؛ منبعی برای ارزشها و مرگ کمک نمودهدین به مردم در رویارویی با بحران .کنندمطالعه می ،دارای اهمیت معنا داری است

چنین یک دین هم .دارنگذثیر میأهای زندگی روزمره تر بسیاری از زمینهدفردی  هایکند و برگزینشهای اجتماعی فراهم می

اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار  داب و دانش بشری امر مشترک میان مردم باشند ازآ هنگامی که باورها ؛، رفتار گروهی است

کنند ها را حمایت میآنهایی که ای و قومی و جمعیتهای دینی از ساختارهای نژادی اقتصادی منطقهگروهفرق و  .شوندمی

تنهایی، ) کندهای متغیر را همسازی میخود را با گرایش ها و موقعیت ،دین با اصالح باورها و اعمال و مناسک .پذیرندیر میأثت

 831.) 

 
 : مبانی فرهنگی (1

هایی که در رابطه با تعلیم و تربیت به طور کلی و تربیت دینی به طور اخص با آن موجه است، تغییر شترین چالاز جمله مهم

در گذشته تربیت دینی می توانست . در ساختارهای سیستمی است که تعلیم و تربیت معموالً خود را با آن سامان میداده است

ه گونه ای که به نفود اندیشه های سایر ادیان در این تعلیمات صرفاً خود را به ارائه تعلیمات یک دین خاص منحصر سازد ب

های یک دین خاص بود ام امروزه به دلیل به همین دلیل تربیت دینی صرفاً منحصر به ارائه تعالیم و ارزش. امکان پذیر نباشد

تربیت دینی مبتنی بر به هم پیوستگی و تعامل جهان گستر فرهنگ ها و تضعید مرزهای فرهنگی ، ملی و سنتی ، مقوله 

ساختار تعیین انحصار دیگر قابل اعمال نمی باشد به همین دلیل ضرورت دارد که تربیت دینی رویکرد خود را مبتنی بر رویکرد 

در نتیجه . تکثر گرایی فرهنگی، انتقادی و یا رویکرد شمول گرایی به معنای مورد نظر قرار دادن ساسر ادیان و فرهنگ قرار دهد

هاشی مطرح در سایر ادیان به نحوی منطقی ، خردمندانه، منتقدانه و با سعه صدر در ها و اندیشهنظر می بایست ارزشاز این 

 (.831 مرزوقی، ) تعلیمات دینیس و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد
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 مولفه های اثرگذار بر تربیت اخالقی 

گـری و التـزام عملـی در امـر     راده و اختیار است، قطعاً در مقام انتشـاب جایی که انسان دارای نیروی عقل، ااز آن: اراده آزاد -

حریت به معنای آزادگی و آزاد منشی اسـت؛ بیـرون شـدن از بنـدگی     . تربیت اخالقی و دینی نباید او را با اکراه و اجبار واداشت

تربیتی خویش را چنـان تنظـیم کنـد کـه      هایگری باید فعالیتبنابراین مربی در امر هدایت. مشلوقات و بریدن از تعلقات است

 (.833 کشاورز، )متربیان، منشی آزاد بیابند و از ششصیتی مستقل برخوردار گردند 

 

آموزان، بسیار با اهمیـت معرفـی شـده    در مکتب حیات بشش اسالم، نقش معلم در رفتار و تکوین ششصیت دانش: الگودهی -

دومـین ویژگـی و   . معلم و مربی آمده است؛ آغاز تربیت از خود معلم و مربی است است؛ از این رو اولین ویژگی که در دین برای

آموز است؛ زیرا به میزان قابل توجهی، ششص تربیـت  شرایطی که دین برای معلم و مربی قائل شده، الگو بودن معلم برای دانش

سـومین ویژگـی   . ، نقاط ضعد خویش را دریابدپذیر، محتاج یک الگوی زنده و موفق است تا بتواند در عمل با مشاهده و مقایسه

مهمی که دین برای معلم و مربی تجویز نموده این است که معلمان باید از کرامـت و احتـرام شایسـته ای برخـوردار باشـند تـا       

ربیتی، اثـر  رو اخالق شایسته معلمان اخالقی و دینی و اولیای امور تاز آن. آموزان فراهم شودامکان تربیت اخالقی و دینی دانش

 (. 83 سعادتمند و بهادران، )آموزان به مسائل اخالقی و دینی دارد بسیار مطلوبی در ایجاد انگیزه و رغبت دانش

 

نیروی محبت از نظر تربیتی نیرویی عظیم و کارساز است و بهترین تربیت آن اسـت کـه بـه ایـن روش     : محبت و مهرورزی -

ضـرورت  . گونـه تحمیلـی اسـت   سروکار دارد و پذیرش آنها از ناحیه درون و بدون هیچتحقق یابد، زیرا با فطرت و سرشت آدمی 

واقعیت بکارگیری روش محبت از این رو ست که محبت اطاعت آور است و سبب همسانی و همراهی فرزند بـا والـدین و مربـی    

 (. 83 نصیری، ایزدی معز، فالحی و شمشانی، )می شود

 
ترین نیازهای معنوی است اگر به طور طبیعی و با جلب رضایت قلبـی ارائـه شـود،    به عالی آداب و عبادات مذهبی چون پاسشی

ترین نقش را کند، چرا که عواطد و احساسات، مهمانگیزد و متربی آن را به راحتی جذب میاحساس خوشایند را در آنان بر می

ی کـه کودکـان و نوجوانـان در معـرد یـادگیری و      بدیهی است زمان. در تکوین، رشد و پرورش ششصیت جوان و نوجوان دارند

آموزش احکام و عبادات قرار دارند، الزم است برای این موضوع زمینه سازی شود تا همراه با آمـوزش، احسـاس خوشـایند در او    

 (.833 رهبر، )ای مطلوب به بار آورد ایجاد گردد و در تربیت، نتیجه

 

هـا و بـاال بـردن درک اخالقـی و دینـی از      ها و نکوهش زشـتی ناساندن خوبیدر تربیت اخالقی و دینی، ش: تکریم شخصیت-

های معنوی و سسـت  مفاهیم و اصول تربیت مذهبی اگر همراه با تکریم ششصیت مشاطبین صورت پذیرد منجر به تقویت ارزش

تکریم مشاطبین خصوصاً نوجوانان و جوانان باید به صورت انعطاف پذیر، مهربـانی  . گرددهای ناهنجار و نکوهیده میکردن ارزش

باشد بلکه در برخوردها نیز الزم است چرا که با نرمی و دلسوزی نشان داده شود چرا که تکریم ششصیت، تنها صفت کالمی نمی

شـوند و بـه تجربـه ثابـت     تر مـی ها راغبمت ارزشو مهربانی و احترام به ششصیت است که مردم و خصوصاً نسل یاد شده به س

 (.831 خنیفر، )توان کسی را هدایت کرد شده است که با اکراه و اهانت و تهدید نمی
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  چالش های تربیت اخالقی و دینی

موزش ها ی تربیت اخالقی و دینی در حوزه تعلیم و تربیت کشور، که شناخت آن برای برنامه ریزان آدر این بشش برخی آسیب

های اخالقی و دینی ما امری حتمی است، پرداخته شده های راه یافته در فرهنگ و آموزهو پرورش به منظور آشنایی با آفت

 :باشداست که به شرح ذیل می

 

 اسـاس  بـر  خـود  بـه  خود کنیم،می تربیت اخالقی و دینی فضای یک در را آموزاندانش که هنگامی: عواطف به بی توجهی -

نوجوانـان   بـویژه  آمـوزان دانش شود؛ چوننمی سرخوردگی و یأس دچار و آید می بار امیدوار انسانی اخالقی و دینی، یها آموزه

 و در شـود  عمیـق  و درونـی  اعتقـادات،  تا کرد آغاز عواطـد از بایـد را تربیت سیـر بنابراین. دارند یافته فعلیت نسبتاً ای عاطفه

 هـای کتـاب  بیشـتر . کـرد  تعدیل و پیرایش آرایش، را عواطد توانمی عقلی هایبرهان با گاهآن بدواند؛ ریشه فراگیران هایقلب

-مـی  استدالل و برهان با و دهندمی قرار آموزش بنای سنگ را عقالنیت آغاز، از چون است؛ روبرو اشکال با دید این از ما درسی

 بـرای  فطـرت  تبلورهـای  و روحـی  هیجانـات  و احساسات و اطدعو از اگر کهحالی در. کنند اثبات نوجوانان برای را خدا خواهند

 کنیم استدالل او برای پشتوانه عنوان به عقل کمک با بعد مرحله در و شود قلب استفاده در اخالقی و دینی باور این زدن جوانه

 نیازهـای  بـه ویـژه   اطبـان مش نیازهـای  شـناخت  و اخالقی و دینی های باور انتقال در موفقیت برای بنابراین .بود خواهد مؤثرتر

 (.831 چراغ چشم، )دارد  مهمی بسیار نقش است، فرد هر نیاز ترینمهم که آنها عاطفی

 

در مقطعی از سـن نوجـوانی، تردیـدها و شـبهاتی نسـبت بـه برخـی مسـایل         : های نوجوانانگویی به پرسشضعف پاسخ -

های مشتلد اخالقـی و دینـی   فرهنگی، موجی از شبهات در عرصهاز سوی دیگر در پرتو تهاجم . گردداعتقادی در آنان ایجاد می

های خوبی هستند اما دوام آنها و عـدم  ها به قول شهید مطهری گذرگاهاین شبهات و پرسش. دهدجوانان را مورد هجوم قرار می

ربیت اخالقی و دینی آنـان را  گردد و پایه های تهای اخالقی و دینی آنان میپاسشگویی به آنها موجب تزلزل در عقاید و اندیشه

 (.831 همت بناری،)کند سست می

 

 داریم اصرار اغلب که است این پرورش و آموزش نظام تربیتی هایآسیب دیگر از: اخالقی تربیت جامع برنامه فقدان  -

 با پنداریممی و کنیم وارد آموزاندانش ذهن به است، اخالقی و دینی حد چه تا دانیم نمی گاه که را مششصی و معین معلومات

 تغییر این بینیم می بعد سال باز و دهیممی تغییر را درسی هایکتاب  مضامین نیز سال هر و شوندمی متدین هابچه آنها تعلیم

 و آداب مناسک، بدون دین البته. دانیممی یک اخالقی و دینی رسوم و آداب اجرای با را دینداری معموالً ما. است فایده بی

. است اخالقی و دینی عادات از بیشتر چیزی شود، می فرهنگی و اجتماعی آثار منشأ که اخالقی و دینی اما ندارد؛ معنا تعبادا

 که است این بر تالش اصوالً و دهیممی  تعلیم را رسمی و تکراری مطالب اخالقی و دینی هایکتاب در معموالً دیگر طرف از

 (.831 چراغ چشم، )نداریم  آموزاندانش اخالقی و دینی ذوق پرورش به کاری و شود عرضه اخالقی و دینی رسمی معلومات

 

ازجمله عوامل تأثیرگذار در عرصه تربیت اخالقی و دینی مواد آموزشی اخالقی و دینـی و اخالقـی   : های درسیضعف کتاب -

یط مناسـب از قبیـل قـو ت مـتن،     این متون در صـورتی کـه از شـرا   . در مقاطع مشتلد تحصیلی نظام آموزش و پرورش ما است

متناسب بودن با مقاطع سنی و تحصیلی، و پاسشگو بودن به نیازهای اخالقی و دینی و شیوه تدریس صـحیح برخـوردار باشـند    

آمـوزان  توانند نقش قابل توجهی در تقویت باورهای اخالقی و دینی و پای بندی به احکام عملی و رفتارهـای اخالقـی دانـش   می

همـت  )گونه که بایسته است مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      ، ولی آیا این شرایط در نظام آموزش و پرورش ما آنداشته باشند

 (.831 بناری، 
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شک و تردید نسبت به اعتقادات ششصی خویش، شک و تردیـد نسـبت بـه    : ظهور تردیدهای مذهبی ویژه دوره نوجوانی -

هـای مـذهبی ایـن دوره نـزد     تـرین شـک  از مهـم ... سبت بـه پیـامبران و   خدا و شک و تردید نسبت به معارف و شناخت خود ن

هـا اعتقـاد و   خواهد نسبت به صحت و سقم آندلیل اصلی این شک و تردیدها این است که نوجوان می. نوجوانان و جوانان است

کند کـه  ند؛ زیرا پیش بینی میتواند شک خود را به راحتی با دیگران مطرح کنوجوان در این دورۀ سنی نمی. اطمینان پیدا کند

شوند؛ زیـرا نوجـوان یـا    مشکالت اخالقی و دینی از همین جا آغاز می. ممکن است به او نسبت کفر و بی اخالقی و دینی بدهند

لذا برای بر طرف کردن سؤاالت شرعی خود . جوان شناخت کاملی از مسائل اخالقی و دینی ندارد و قادر نیست خود را قانع کند

خـدایی  در این صورت ممکن است او از المذهبی و بی بنـدوباری و بـی  . است به افراد ناصالح، افراطی و کجرو رجوع کندممکن 

 (.832 بهادران، )سر در آورد و روح پاک او به انحرافات اخالقی حتی انحرافات اخالقی و دینی دچار شود 

 

 اخالقی و دینـی  رفتار به که کرد کاری اخالقی و دینی ربیتت و آموزش امر در باید: متخصص معلمان از بهره مندی ضعف -

آموزان از همان روزهای اول، حقایقی را که از لحـاظ  اگر دانش .باشد درونی و قلبی باور و ایمان از برخاسته رفتار این و بینجامد

، مثـل ایـن اسـت کـه چیـزی را      آموزند، در ششصیت معلم اخالقی و دینی نبینندهای درسی میایمان و عمل و اعتقاد درکتاب

ترین معلمان در مجموعه آمـوزش و پـرورش   معلمان اخالقی و دینی باید فکورترین و فهیم. آزمایش کنند، اما خالفش را ببینند

شـوند و  هـا مـی  آمـوزان جـذب آن  اگر معلمان اخالقی و دینی ما افراد اهل مطالعه و دارای قدرت تفکر باال باشند، دانـش . باشند

 (.831 چراغ چشم، )دهند را الگوی علمی و عملی خویش قرار می ایشان

 

 راهکارهای رفع موانع تربیت اخالقی 

 :در مجموع می توان موارد ذیل را به منظور بهبود تربیت اخالقی در بین نوجوانان از طریق برنامه درسی و مدرسه، پیشنهاد داد

  لذا تعامل صحیح آنان مؤثرترین نقش را در برابر سایر عوامل داردخانواده در تربیت اخالقی و دینی فرزندان و هدایت ،

  .مدرسه و خانواده در این زمینه بسیار راهگشا است

 ایجاد جذابیت و برانگیشتگی مناسب محیط مدرسه جهت اجرا و هدایت ارزش های اخالقی و دینی. 

 ای مذهبی که مربوط به مقررات مدرسه و هآموزان در مراسم و مناسبتفراهم سازی بستر مناسب جهت شرکت دانش

آمـوزان است و به ویـژه تأثیــرات آن را  محیط اجتماعی مدرسه و رابطه رویارویی معلمان و مسئوالن مدرسه با دانش

 .در تربیـت اخالقی و دینی نباید از نظر دور داشت

 د و منابع اندیشه غنی نمایند و امکـان  ای صورت گیرد که محتوی از نظر مواسازماندهی محتوی برنامه درسی به گونه

 .آموزان بدهدکاوش آزادانه در باره مسائل گوناگون اخالقی و دینی و اخالقی را به دانش

 آشنایی معلمان اخالقی و دینی دوره متوسطه با اهداف تربیت اخالقی و دینی در این دوره . 

 آموزانپاسشگویی به سؤاالت و پیشنهادهای دانش . 

 جا و تحجر مأبانهمعلمان از نظر اخالقی، دوری آنان از تعصبات بی الگو بودن. 
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 نتیجه گیری 

به طور کلی می توان اظهار داشت که مسئله تربیت اخالقی و دینی از نیازهای ضروری هر جامعه انسانی است که به ویژه از 

لیت آفرین است و کیفیت تحقق آن می تواند برای دوره کودکی و نوجوانی برای والدین و برنامه ریزان آموزش و پرورش، مسئو

نقش و اهمیت برنامه های درسی و طراحان و کارشناسان آن به عالوه، (. 831 کیان،)فرد، خانواده و جامعه سرنوشت ساز باشد 

می شود  در تحقق تربیت دینی بسیار حساس است و فقدان برنامه ریزی ماهر و با صالحیت، آسیب جدی در این زمینه قلمداد

 (.832 آقا محمدی، )

گیری تربیت صحیح اخالقی در نوجوانان نباید نسبت به نقش برنامه های درسی مدرسه ای در این زمینه و همچنین در شکل 

محیط تربیتی سالم و کار آمد و به ویژه به نقـش مربیان که ناظر تربیت اخالقی و دینی کودکان و نوجوانان هستند، بی توجه 

به . ای دارندهای جمعی، مانند رادیو، تلویزیون و غیره، در تحقق این هدف، تأثیر ویژهواقع، مربیان و همچنین رسانهبود؛ در 

های تربیتی، کامل یابد و پس از آن، در مدرسه و در مؤسسههرحال تربیت اخالقی  و دینی در خانواده آغاز شده و ادامه می

های تربیتی در تربیت اخالقی و دینی افراد جامعه نقش ماع نیز همگام با مؤسسههای جمعی و محیط اجتگردد و رسانهمی

آموزان گیری و تحت فشار قراردادن دانشالبته این به معنای سشت .امر تربیت اخالقی و دینی  باید جدی باشد .بسزایی دارند

ید معلوم شود که در چه سنی، چه مقدار با. ای مدون و عملی با مجری مششص استنیست؛ بلکه  به معنای داشتن برنامه

کاری کرد که منجر به رفتار اخالقی باید تربیت اخالقی و دینی  در نهایت در امر آموزش و. آموز منتقل کردمطلب باید به دانش

هایی عملی و اخالقی و دینی جوان در عصر اطالعات، گام و دینی شود و این رفتار برخاسته از ایمان و باور قلبی و درونی باشد

تر شدن به وضعیت مطلوب تربیت اخالقی و دینی فراگیران جدی در زمینه کیفیت بششی و اصالح عملکرد در جریان نزدیک

 .می باشد

 

 :منابع
 81-21، (82. )مجله معرفت. تربیت اخالقی و دینی خانواده(. 833 ) .احسانی، محمد. 

 مجله . های آن در برنامه درسی مدارس متوسطه از منظر دبیرانالقی و دینی و مؤلفهبررسی جایگاه تربیت اخ(. 832 ) .آقا محمدی، جواد
 . 3-13 ، (33. )مهندسی فرهنگی

 21-21، (33. )مجله رشد آموزش معارف اسالمیتربیت اخالقی و دینی نوجوانان، (. 832 ) .بهادران، هاجر. 

 ،33 ، 3 ، شماره روانشناسی تربیت. ه تربیت دینی در دیدگاه اسالمهایی در باب فلسفکاوش(. 833 .)سعید؛ نیکویی، روشنک بهشتی-

 18. 

 3-1 ،  ، شماره مطالعات معرفتی در دانشگاه. جامعه شناسی دین، جامعه شناسی دینی و جامعه شناسی اسالمی(. 831 ) .تنهایی، حسین. 

 11 -13 ، (12. )تاب نقدمجله ک. آسیب شناسی تربیت اخالقی و دینی در مدارس(. 831 .)چراغ چشم، عباس. 

 آموزان دوره متوسطه بررسی عوامل مؤثر در تحکیم هویت اخالقی و دینی دانش(.  83 ) .زاده، داوود؛ عزیزی، غالمرضا و شوقی، بهزادحسین

 .1سال دوم شماره . کالمی -های اعتقادیپژوهش. 

 اندیشه . های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخالقی معاصرفی و روشبررسی و ارزیابی زمینه فلس(. 833 ) .حقیقت، شهربانو؛ مزیدی، محمد
 .11 -81 ، 21، شماره دینی

 213-33 ، (1. )پژوهش های تربیت اسالمی. در آمدی بر اصول پیشگیری از آسیب  مندی تربیت اخالقی و دینی(. 831 ) .خنیفر، حسین. 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم .نقش معلم در تربیت اخالقی و دینی(. 831 ). ، محمدداوودی. 
 آموزان از دیدگاه مدیران مدارس آسیب شناسی تربیت اخالقی و دینی دانش(. 831 .)، اکبر؛ طباطبایی، فرزانه و علیین، حمیدرهنما

 .18-11، ( 2. )پژوهشی دانشور رفتار -دو ماهنامه علمی. راهنمایی شهر تهران

 18-83، (831. )پیوند. نقش معلم در تربیت اخالقی و دینی نوجوانان (. 83 ) .سعادتمند، زهره؛ بهادران،هاجر. 

 ابعاد شناختی، عاطفی و  آموزان متوسطه درتحلیل و مقایسه نیازهای تربیت اخالقی و دینی دانش(. 832 ) .، محمود؛ شرفی،زینبشرفی

 .3  -11 ، (1. )فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت  آموزشی  .عملکردی

 22 -38، (1. )پژوهش های تربیت اسالمی. های تربیت اخالقی و دینیها و آسیبشاخص(. 833 ) .کشاورز، سوسن . 

 الی  3، صفحات 31، تابستان 3 ، ش 1فصلنامه اخالق، س . تبیین ابعاد تربیت کودک در نظام خانواده از دیدگاه اسالم(. 831 . )کیان، مریم

81 . 
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 های برنامه درسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن ، مبنایی نظری برای نظام آموزش و پرورش پیش فرد(. 831 ) .مرزوقی، رحمت اهلل

 .18-13، 1 ، شماره مطالعات برنامه درسی. عمومی ایران

 گاه های اسالمی از دیددرونی کردن ارزش(.  83 ) .نصیری، فشرالسادات؛ ایزدی معزی؛ شیرین، فالحی، احمد حسین و شمشانی، اژدر

 .13-13، سال ششم، شماره فرهنگی-نشریه مهندس. مربیان تربیتی

 13، (2)2، معرفت اخالقی. بررسی تطبیقی دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و کلبرگ(. 831 ) .نوروزی، رضاعلی؛ عاطفت دوست،حسین-

18. 

 زا در نظام آموزش و با تأکید بر عوامل آسیب)وانان نگاهی به آسیب شناسی تربیت اخالقی و دینی نوجوانان و ج(. 831 ) .همت بناری، علی

 .31 - 3 ، (1. )پژوهش های تربیت اسالمی(. پرورش

 

 

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

