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 هاپرورش و تقویت ارزشآموزش و رت آموزی در بررسی روش عب

 
 4طاهر امانی   ،  3  جواد شیرکرمی،   2مهدی میرزایی  ، 1سکینه عزیزی 

 

   . کارشناس ارشد آموزش و پرورش ابتدایی1          

 برنامه ریزی آموزشیارشد . کارشناس 2            

 . دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت3                                

 . کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی4                    

 

 

سعادت و سالمت هر جامعه ای در گرو تحقق انسانیت حقیقی است، و انسانیت واقعی : چكيده

هدف تربیت دینی و اخالقی های اصیل انسانی و اخالقی است. در گرو شناخت و عمل به ارزش

تا فضایل به ملکات اخالقی  ،نسبت به جالل و جمال الهی است پرورش شور و شوق فطری انسان

بررسی متون دینی  ؛کیفی و با شیوه توصیفی انجام گرفته است از نوعاضر . مطالعه حمبدل شود

، همواره مورد تأکید بوده است. عالوه بر و داستانگویی عبرت آموزیعلمی نشان می دهد که و 

روش های سنتی و معمول تعلیم و تربیت، روش های نوین و مبتنی بر اصول روانشناختی نیز 

ارزش ها دارند. در پایان مطالعه حاضر به ارائه و توضیح برخی بازدة قابل توجهی در تقویت 

 روشهای نوین آموزش و تقویت ارزشها پرداخته شده است. 

 . های اخالقی و دینی، ارزشتربیتعبرت آموزی، تعلیم و روش شناسی،  ها:كليدواژه

 

 مقدمه 

ویژه ای دارد. اتخاذ روش هایی که بتواند ما را به  روش شناسی و بررسی شیوه های تربیتی در نظام تربیتی اسالمی، جایگاه

:  1آسانی در پیمودن جادة موفقیت یار و مددکار باشد، از شرایط توفیق در انجام هر کاری است. در قرآن کریم آمده است

د و در هر کاری از نیکوکاری نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید )که این کار ناشایسته است( ، نیکی آن است که پارسا باشی

یعنی باید هرکاری را از راه خودش انجام داد. در رابطه با چگونگی آموزش  ،(1۸۱راه آن وارد شوید )قرآن کریم، سوره بقره، آیة 

: عمل کننده  2مفاهیم ارزشی به کودکان و نوجوانان اختالف نظرهایی وجود دارد. در اهمیت داشتن روش، امام صادق )ع( فرمود

سرعت حرکت او را به هدف نمی رساند جز آنکه دورش سازد )تحف  ،یرت مانند ره نوردی است که به بیراهه می رودی بی بص

(. هر رشته ای از علوم شیوه و روش خاص خود را دارد که اگر درست به کار گرفته شود، نتایج مطلوبی به همراه ۹۷۱العقول، ص 

ربیان و والدین می توانند با شناسایی بهترین شیوه ها و روش ها، در رسیدن به خواهد داشت. تعلیم و تربیت نیز چنین است و م

                                                           
 «.و لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها و لکن البرّ و أتوا البیوت من أبویها و اتّقوا اهلل لعلّکم تفلحون. »2

   .«سرعه السیر اال بعداالعامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق فال تزیده . »3
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در ها است. یکی از مباحث اساسی تعلیم و تربیت هر جامعه، توجه به موضوع مهم و تعالی بخش ارزش اهداف از آنها بهره ببرند. 

 اینجا این سؤال مطرح است که مفهوم ارزش چیست؟

 

معنای قیمت، بها، شایستگی، زیبندگی و .. می باشد. ارزش ها احساسات ریشه داری است که اعضای از نظر لغوی ارزش به 

جامعه در آن شریک هستند. این ارزش ها اعمال و رفتار جامعه را تعیین می کنند. در حالیکه ارزش ها به شیوه های مختلفی 

عی رایج هستند. ارزش های اسالمی عبارت است از آنچه از نظر تعبیر و تفسیر می شوند، اما به طور وسیع و عمیقی در هر اجتما

 (.1۹۱2دین اسالم مطلوب و سودمند است )به نقل از ولوی و یزدانی، 

« خوب»یکی از مسائلی که ذهن انسان را همواره به خود مشغول داشته، تشخیص و تعیین ضوابطی است که به کمک آنها بتوان 

، متمایز ساخت. کیفیت زندگی ما و «ضد انسانی»را از « رفتار انسانی»و « غیر اخالقی»از  را« رفتار اخالقی»، «بد»را از 

ها تعیین هاست که بدان پایبندیم. ارزشچگونگی رفتار و مناسبات و روابطی که با یکدیگر داریم، مستقیماً متأثر از نظامی از ارزش

های آن، امانتی است که پس از خود گونه که دنـیا و نعمت. همانکنند که شما چه کسی هستید و رفتارهای شما چگونه استمی

ها به فرزندان خود، دقت کنیم. این سپاریم، به همان اندازه هم باید در ارتباط با تربیت و انتقال ارزشبه فرزندانمان به ودیعه می

ها منطبق با مبانی رشد برای آموزش ارزش های منسجمی راتکلیفی بس دشوار است، اما برای سربلند شدن در آن، باید برنامه

(. امام صادق علیه السالم درباره ی ضرورت و اهمیت تربیت 1۹۱1کودکان برای آنها پیاده کنیم )علوی و حاج غالمرضایی، 

موزش های : هر چه زودتر معارف اسالمی را به فرزندان خود بیاموزید، پیش از آنکه منافقان با آ 1کودکان و نوجوانان می فرماید

انحرافی بر شما سبقت گیرند. بنابراین کودک در خطر اخالقی را باید در ردیف انحرافات جوانی قرار داد، زیرا اگر از آن جلوگیری 

(. از طرفی، درخت سال به سال ریشه دارتر می شود در 11۱، ص 1۹۳۱نشود زمینه سقوط در تبهکاری او فراهم می شود )پیاژه، 

تر می گردد. یعنی میان رشد درخت و قوت شخص خارکن نسبت معکوس برقرار است. حاالت انسان نیز  حالیکه خارکن ضعیف

مانند خاربُن و خارکن است. روز به روز صفات در انسان ریشه های عمیق تری پیدا می کند و اراده ی انسان را ضعیف تر میکند، 

 (.۸۸و  ۷۱، صص 1۹۷1 ر است )مطهری،بنابراین قدرت یک جوان در اصالح نفس خود، از یک پیر بیشت

در انتهای قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، در نتیجة افزایش اعمال غیر اخالقی، بزهکاری و جنایت، لزوم بازگشت به 

که هایی هستیم اخالقیات، دین و ارزشها مطرح گردید. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ما هر روز در جامعه شاهد تبلیغ ضد ارزش

نماید ها بسیار ضروری میکودکان، نوجوانان و جوانان ما در معرض خطر گرایش به سوی آنها هستند، نقش حیاتی آموزش ارزش

تواند راهگشای مؤثری در جهت کمک به این مسئله های تدریس مناسب و کارآمد، میریزی در جهت به کارگیری روشو برنامه

فرمایند: قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آمادة پذیرش هر بذری است البالغه مینهج  ۹1باشد. حضرت علی)ع( در نامة 

های ها مهم است، التفات به شیوة اجرایی و تکنیککه در آن پاشیده شود. بایستی دقت کرد همان اندازه که توجه به خود ارزش

(. 1۹۷2کاربردی آنها هم بسیار مهم است )بابایی، 

قی در مدرسه در صورتی میسّر است که معلمان و کارکنان مدرسه به این ارزشها معتقد بوده، مهارتهای الزم تحقق ارزشهای اخال

(. بسیاری از مدیران و معلمان از این شکایت 1۷ص  1۹۷۳را برای تبدیل آنها به هدفهای رفتاری کسب کرده باشند )بازرگان، 

دانش آموزان گنجانیده شده است و سخنانی که در خالل برنامه های دارند که به رغم اندرزهای اخالقی که در کتب درسی 

                                                           
1 .دیث قبل أن یسبقکم إلیهم المرجئهادروا أوالدکم بالحب .
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صبحگاهی یا سایر مراسم مدرسه برای آنان ایراد می شود و وجود اشعار و جمالت زیبایی که با خط خوش بر در و دیوار مدرسه 

ررات، خشنونت و پرخاشگری در برای جلب توجه شاگردان نوشته می شود، رفتارهایی مانند تقلب، دروغگویی، بی اعتنایی به مق

ها قابل آموزش دادن هستند یا نه؟ باید گفت: از دیدگاه اسالم، با توجه به در اینکه آیا ارزشبسیاری از مدارس مشاهده می شود. 

آموزش  توان و هم بایدها را هم میتوان گفت ارزشعنوان راهنمایان بشریت، میفلسفة بعثت پیامبران و نزول کتاب آسمانی به 

ای (. زمانی که فرزندان ما با مجموعه1۹۱1ها است )علوی و حاج غالمرضایی، داد. اما نکتة مهم در اینجا چگونگی آموزش ارزش

شوند، باید جایگاه مطمئنی برای رشد و های گوناگون روبرو میهای ناشی از ارزشوسیع از تغییرات درونی و بیرونی و تعارض

د. از آنجایی که آنها از تجربة کافی برای برخورد صحیح با مسائل پیچیده اخالقی، دینی و ارزشی، که با دوام خود دست و پا کنن

 شود. های مناسب بیشتر نمایان میها، از طریق ارائة روششوند، برخوردار نیستند، ضرورت آموزش ارزشآنها روبرو می

 

 : مبانی نظری و پیشینه

منش ریشه در عقاید اخالقی فالسفة فضیلت مدار دارد و بر  پرورش( نشان داد که 1۹۸۷یافته های تحقیق حقیقت و مزیدی )

روش هایی متکی بر تشکیل عادت، همچون ارائة داستان های اخالقی، زندگی نامه ها و نمایش فیلم استوار است. رویکرد تبیین 

با تأکید بر گزینش اخالقیات از سوی فراگیران و حفظ بی طرفی معلمین استوار است. ارزش ها از روش هایی مانند بحث گروهی 

زی، در این تحقیق، رویکرد تربیت اخالقی اسالم، جامع ترین رویکرد مورد بررسی بوده که شامل طرح روش هایی مانند الگوسا

ا از طریق برنامة درسی، که توسط خسروی و هدر تحقیقی دیگر در زمینه درونی کردن ارزشتمثیل و قصه گویی، بوده است. 

شود که عمل آدمی ها بر اساس این پایة نظری انجام میخوانیم: بحث درونی شدن ارزش( صورت گرفت، چنین می1۹۸۷باقری )

مناسب ها به این معناست که این مبانی گیرد. بنابراین، درونی شدن ارزشبر مبانی سه گانة شناختی، گرایشی و ارادی شکل می

های مستقیم، نیمه مستقیم و غیرمستقیم برای در مورد رفتارهای ارزشی، در درون فرد فراهم گردد. این تحقیق از سه دسته روش

فلسفی می نویسد: تو را طبیب خودت قرار داده اند، مرض را بر تو گوید. شناختی رفتار ارزشی سخن میفراهم آوردن مبنای 

سالمت را به تو آموخته اند و تو را به داوری شفابخش، راهنمایی نموده اند. در کار خود نظر کن و  آشکار کرده اند و نشانه های

ببین چگونه برای سعادت خویش قیام می کنید. وجدان اخالقی و فطرت انسانی است که آدمی را چون طبیب به درد و درمان 

( بیان می کند که بسیاری از مربیان 1۱۷2) 1(. اسنوک1۹3۹خویش متوجه می کند و سالمت روان را اعالم می نماید )فلسفی ،

ای نیز دانند. عدهاساساً تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی را متضمن نوعی رفتار ریاکارانه، مصنوعی و غیرطبیعی می پرورشی

اتیک را با تحقق تربیت کنند. به عبارت دیگر، ایجاد جامعه مدنی و دمکردینی را نوعی فقدان آزادی فردی قلمداد می پرورش

های واقعی تعلیم و تربیت دینی و اهداف آن، انسجام و بینند. برخی نیز معتقدند که بین روشدینی، در تضاد می -ارزشی

کسی که از آغاز »می نویسد:  2شود. کارلهماهنگی الزم وجود ندارد و به همین دلیل، تربیت ارزشی اغلب به تلقین منجر می

ن خوبی و بدی عادت کرد، در تمام عمر انتخاب خوبی و پرهیز از بدی، برای او آسان خواهد بود و همان طور که زندگی به شناخت

از آتش دوری می کند از بدی نیز می پرهیزد، و عهد شکنی و دروغگویی و خیانت در نظر او نه تنها اعمالی ممنوع، بلکه غیر 

، تربیت ارزشهای دینی و اخالقی را به طور کلی وابسته به موضوع  ۹یی(. جان دیو1۱۳ممکن می آید )ماهنامه ی تربیت، ص

                                                           
1. Snook 

2. Carl 

3  . Jahn Dewey 
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معرفت می داند. از نظر او ایجاد عادات و انگیزه های دینی و اخالقی مناسب، مستلزم شناختن این عادات و انگیزه هاست. در 

وعة رفتارها و عاداتی که از شناختی معتقدند که مجم-زمینة روش های آموزش ارزش ها، طرفداران مکتب یادگیری و رشدی

سوی جامعه مورد پسند واقع شده است، به تدریج از طریق مکانیسمهای یادگیری و به وسیله ی کودک کسب می شود. نحوه ی 

آموختن دین و اخالق در این مکتب، مانند سایر رفتارها تابع فرآیندهای یادگیری از طریق مکانیسمهای تشویق و تنبیه و الگو 

ن است. این نظریه مدافع این عقیده است که کودکان ارزشهای اخالقی خود را از معلمان و والدین کسب می کنند. قرار داد

روش های آسیب زا در « ابزار و روش های آسیب زا در تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان»( در تحقیقی با عنوان 1۹۱۸ساجدی )

بی حرکت، غیرفعال و فقدان مهارت، استفاده از روش تحمیل، غفلت از احترام آموزش ارزش ها را عبارت از؛ آموزش یکنواخت، 

در تکاپوی رسیدن »ای تحت عنوان متقابل، اسفاده از کلیشه های غیر بومی و کاستی در سبک الگویی بیان نموده است. در رساله

خوانیم: یک الگوی آیت اهلل صدر می، جستاری در نظریة پیشنهادی شهید «های اسالمیبه مدلی از توسعة فرهنگ و ارزش

هاست. در یک جامعه دینی، توسعة اسالمی توسعه از نگاه شهید صدر، بیش از هر چیز مدلی برای توسعة نظام ارزشی انسان

ها باید خاکریز اول هر نوع توسعه و ساماندهی اجتماعی باشد؛ چرا که چنین جوامعی مالک نهایی توسعه را قرب فرهنگ و ارزش

 دانند.ی اهلل از مسیر التزام به احکام و سیستم ارزشی و اعتقادی اسالم میال

 

 روش پژوهشهدف و 

و با استناد به آیات قرآن  و تقویت ارزش ها تربیت دینیدر )و داستان گویی( روش عبرت آموزی با هدف مطالعه این پژوهش 

توصیفی صورت گرفته است.  شیوهتحقیق کیفی است و با  ینوعپژوهش حاضر کریم و احادیث ائمه اطهار انجام گرفته است. 

 خارجیای از متون ها و احادیث معتبر، ترجمة پارهعبارت است از: مطالعه آیات قرآن کریم و حکمت مراحل جمع آوری اطالعات

 بندی مطالب و نگارش تحقیق. مرتبط با موضوع تحقیق، و در نهایت، عنوان بندی و طبقه

 

 و داستان گویی یعبرت آموز شیوه

در  عبرتواژه شواهد تارخی نشان می دهد که داستان و قصه یک وسیله رایج و عمومی در میان همه ی اقوام و ملل بوده است. 

همه ادیان و مکاتب تربیتی، پیروان خود را به درس آموزی از سرگذشت پیشینیان دعوت می  و دارد فراوانیقلمرو تربیت کاربرد 

کنند. اسالم نیز به طور گسترده مسلمانان را به سیر در آفاق و انفس، تؤام با تفکر و اندیشه در سرگذشت دیگران فراخوانده است. 

به قدرت زبان قصه آگاه بوده اند، افکارخود را در این قالب بیان بسیاری از ادیبان، نویسندگان، فیلسوفان و عالمان اخالق که 

باید پرستاران و مادران را وادار »کودک دریافته، می گوید:  رشپروکرده اند. افالطون ارزش و اهمیت داستان ها و افسانه ها را در 

ه پرورشی که روح اطفال به وسیله حکایات کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته ایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند ک

  (.12۹، ص 1۹۳۸)عطاران، « حاصل می کند، به مراتب بیشتر از تربیتی است که جسم آنها به وسیله ورزش پیدا می کند

تأثیرات قصه و داستان غیرمستقیم و نامرئی است؛ به طور غیرمستقیم راه را نشان می دهد و هدایت می کند، عبرت می دهد، 

ظه می کند، تشویق می کند، می ترساند و امیدوار می کند، همه ی اینها به طور غیرمستقیم القا می شود و به همین جهت موع

(. شنیدن داستان و قصه یکی از کارهای مورد عالقة کودکان و نوجوانان است. قصه، نه 1۸۱، ص 1۹۸۷پایدار خواهد بود )امینی، 

، بلکه اگر به گونه ای جذاب و مناسب طراحی و بیان شود، کودک و نوجوان می کوشد تنها پیام های مفیدی برای کودک دارد
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(. والدین و مربیان می 23۱، ص 1، ج 1۹۸۳خود را با شخصیت های آن قصه همانند سازد )مجموعه مقاالت نماز و خانواده، 

سازند و با ارائة  قصه های آموزنده و جذاب  توانند با بیان داستان های مذهبی و دینی، زمینه ی رشد و شناخت کودک را فراهم

به ساخت الگوی ذهنی آنان با گرایشات معنوی بپردازند. در این صورت نوعی اشتیاق در آنان ایجاد می شود و در نتیجه کودک و 

عبرت . نوجوان از انجام اعمال دینی احساس رضایت می کند، که این رضایت باعث درونی شدن عمل اخالقی در آنان می شود

حوادث د شد. حفظ خواه ، آنچه را که باقى استگرفته شوداگر از آنچه گذشته است عبرت و  فرداى بهترپیش روی چراغى است 

 بنابراین ، اما در جزئیات متفاوتند.مثل هم است و علل آنها اهت دارندشببه هم دیگر در کلیات  معموالًو رویدادهاى تاریخى، 

های نامه یکی از در  امیرالمؤمنین)ع(. بینى کندرا پیشها و بررسى علل آنها، پیامدها مقایسه پدیده باتواند مى ندهگیرعبرتانسان 

آن )حوادث( شبیه بعضى دیگراست و  که بعضى از چرا از )حوادث( گذشته دنیا براى باقیمانده آن عبرت گیر،می فرمایند: خود 

مى از آیات قرآن، ذکر مباحث تاریخى در قالب داستان، قصه و خاطره تاریخى است و عظی بخش. تمام آن گذرا و ناپایدار است

پس از ذکر هر قصه یا جریان تاریخى، به  دهى به مخاطبان صورت گرفته است. زیرا غالباًهمه اینها با هدف پندآموزى و عبرت

در :  1فرمایدن نتیجه تربیتى آن، چنین مىاین هدف اشاره شده است. مثالً، پس از ذکر داستان حضرت یوسف)ع(، به عنوا

سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین نبود؛ بلکه وحى آسمانى است، و هماهنگ است با 

است روى او )از کتاب آسمانى پیشین( قرار دارد، و شرح هر چیزى )که پایه سعادت انسان است(؛ و هدایت و رحمتى آنچه پیش

توان دریافت که همگى در ارتباط با هم و در جهت تحقق یک با دقت در پیامدهاى فوق، مى.آورندبراى گروهى که ایمان مى

شود تا از تجارب گردد، باعث مىآموزى نصیب انسان مىزیرا بصیرتى که در جریان عبرت هدف، یعنى سعادت انسان هستند،

 . مند گردددیگران بهره 

داستان گویی و عبرت آموزی از روش های گسترده محسوب می  شیوهدر بین روش های آموزش ارزش های دینی و اخالقی، 

دیگری را شامل می شود. از جملة این موارد، روش موعظه و انذار و تذکر قابل ذکرند، که  شیوه های جزئی ترگردد که موارد و 

های های متکی به زبان و گفتار، در مقایسه با روشعظه و انذار؛ هر چند روشبه توضیح مختصر آنها می پردازیم : الف( مو

 1۹۸۷شوند )حیدری تفریشی و یوسفی سعید آبادی، عملی، از نفوذ و تأثیرکمتری برخوردارند، اما هرگز مـردود شمـرده نمی

استعدادی است که در جان آدمی نهاده نیاز باشد. پندپذیری (. موعظه یک نیاز طبیعی است، ممکن نیست کسی از آن بی122ص

سورة مبارکة هود نمونه هایی از  3۷و  3۳2شده و او را برای پذیرش تربیت آماده کرده است. قرآن سرشار از موعظه است. آیات 

د این مورد است. ب( تذکر و یادآوری؛ تذکر و یادآوری برای جلب توجه افراد به مسائل اخالقی و رعایت آداب اجتماعی مور

: )ای رسول تو( متذّکر ساز که وظیفة پیغمبری تو غیر از این نیست.  ۹فرمایدگیرد. قرآن خطاب به پیامبر)ص( میاستفاده قرار می

رو، باید از این روش با (. مربی باید بداند که هدف از تذکر، هدایت و احیای شخصیت متربیان است. از این21)سورة غاشیه، آیة 

 ظرافت و بدون آسیب رساندن به شخصیت متربی استفاده نماید.احتیاط و در نهایت 

                                                           
یْهِ وَ تَفْصِیلَ کُل  لَقَدْ کَانَ فِى قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ الُولِى االَلْبَابِ، مَا کَانَ حَدِیثا یُفْتَرى وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الّذِىَ بَیْنَ یَدَ .1

.َءٍ وَ هُدَىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤمِنُونشَى 

2« .ُصالح فَال تَسئلنِ مَا لَیسَ لَکَ بهِ عِلمٌ إنی أعِظُکَ أن  قالَ یا نوحُ انهُو لیسَ مِن أهلِکَ انهُو عَمَلٌ غَیر

«.تَکُونَ مِنَ الْجاهِلین

3« .فذکر انّما انت مذکر.» 
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انسان از امری محسوس و ظاهری به معرفتی غیرمحسوس دست  آنطی  و ، حالتی است که در انسان پدید می آیدآموزی عبرت

کریم، بازگو کردن داستان گویی در قرآن از طرفی  تغییری است که در رفتار انسان به وجود می آید. آنپیامد  که می یابد

را به عنوان یک منبع ی آیندگان عبرتی باشد. قرآن خود سرگذشتی است که از واقعیات عینی حیات بشر حکایت دارد، تا برا

به قلب تو آرامش دهیم و به ورت قصه برای تو بیان می کنیم تا ما اخبار پیامبران را به ص»داستان معرفی می نماید و می گوید: 

(. آنچه از آیات قرآن به دست می 1۹۷1)شعبانی، « آشکار می گردد و برای مؤمنین موعظه و تذکرخواهد بود همین وسیله حق

آید نشان می دهد که اهداف قصه های قرآن در این محورها خالصه می شود؛ الف( تربیت و آموزش از طریق آموزش القاء 

د( شاهد بر صدق نبوت و  ؛ینی صحیح بر مبنای زدودن خرافاتج( بیان حقایق و احیای تفکر د ؛ب( عبرت و تفکر ؛غیرمستقیم

 (.2۷۳، ص 1۹۷۱زمینه برای گسترش دعوت و امیدآفرینی در دل های مؤمنین، همراه با نوید موفقیت )معرفت، 

 

 و نتیجه گیری  جمع بندی

کمتری دارند، ذاتاً بی ت به عبادات و معنویت گرایش بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسب ،تحقیقات نشان می دهدمطالعه 

اعتقاد به دین و تکالیف اخالقی نیستند، بلکه عواملی چون بی توجهی و عدم تقیّد والدین و مربیان نسبت به انجام به موقع 

 .دت معنوی فرزندان، نقش بسزایی دارتکالیف عبادی در فقدان تمایال

کودکان و نوجوانان باشد، زیرا در این  باید عمق بخشیدن به آموزه های دینی و اخالقی دریکی از محورهای مهم و اصلی تربیت 

 پرورشصورت است که فرزندان از آسیب های اخالقی و اجتماعی مصون می مانند. بسیاری از شرارت های افراد ناشی از نقص 

بر انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند. از طرفی، دینی و اخالقی می باشد؛ درونی شدن ارزش ها باعث می شود که فرد در برا

کشد. بسیاری از تردیدها و ابهاماتی که نسبت باشند که بدون آنها، کار عمالً به نافرجامی میها همچون ابزار اصلی کار میروش

های آموزش و تربیت به روشخاطر تردید نسبت خاطر تردید در ضرورت، بلکه به ها وجود دارد، نه لزوماً به به اخالق و ارزش

اخالقی در مدارس و دیگر نهادهای مربوط است. یکی از شیوه های آموزش ارزش ها، روش الگویی )یا سرمشق( است. تربیت 

ابتدایی انسان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می گیرد. کودک در چند سال نخست زندگی خود، همة کارهایش را از افراد 

در درجة اول پدر و مادر اویند، الگوبرداری می کند و با تقلید از آنان ساختار تربیتی اش سامان می یابد. از این پیرامون خود که 

بنابراین والدین و مربیان می توانند فعالیت ها و رو، روش الگویی در سازمان دادن به شخصیت و رفتار کودک، نقش بسزایی دارد. 

گونه ای هماهنگ کنند که فرزندان، متوجه شوند و الگوی ذهنی آنان را در انجام این امور  رفتارهای دینی و اخالقی خود را به

شکل دهند. تشویق کارهای خوب کودکان و نوجوانان، یکی از روش های بسیار مؤثر در تربیت است. تشویق راهی مناسب در 

نوجوان از کار خودش احساس لذت و نشاط  ایجاد انگیزش به سوی کارهای مثبت می باشد. تشویق، باعث می شود کودک یا

کند و در او احساس رضایت به وجود آید. نتیجه این امر، مضاف شدن تکرار عمل است. یادآوری نعمت های الهی به کودک و 

یی یا داستان گونوجوان، می تواند ذهن آنان را به سوی خداوند متوجه کند و میل و گرایش آنان را نسبت به خداوند جلب نماید. 

روشی است که به وسیلة آن به طور غیرمستقیم در اعماق روح کودک و نوجوان تأثیر می پرورش و  آموزشعبرت آموزی در 

گذارد. تأثیرات قصه و داستان نامرئی است و به طور غیرمستقیم هدایت می کند، عبرت می دهد، موعظه می کند و امیدوار می 

آموزش و درونی کردن ارزش های دینی و اخالقی، روش های نوین و مبتنی بر اصول  کند. عالوه بر روش های سنتی و معمول

روانشناختی نیز بازدة قابل توجهی در تقویت این ارزش ها دارند. از بین این روش ها ؛ آموزش مفاهیم، تقویت بصری )دیداری(، 

های سنجیده و متناسب به منظور آموزش و روش انعطاف پذیری برنامه و مشارکت اولیاء قابل ذکرند. همزمان با به کارگیری
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توجه به موارد زیر می  درونی کردن ارزش ها، بسترسازی و فراهم کردن زمینة الزم فرهنگی، اعتقادی و تربیتی توصیه می گردد.

اخالقی تواند در گسترش ارزشهای دینی و اخالقی در بین دانش آموزان، و نیز در جهت کاهش مسائل و مشکالت انضباطی و 

آنان، مؤثر واقع گردد )این موارد با بررّسی و مطالعات پژوهشگر و پس از کسب نظرات جمعی از مربیان آموزش و پرورش تهیه و 

 تنظیم شده اند(. این عوامل به طور مختصر، به شرح زیر است: 

اسی ندارند. اینان حتی اگر بتوانند ( آموزش مفاهیم؛ بسیاری از کودکان در بدو ورود به مدرسه درک روشنی از ارزشهای اس1

مفاهیم فوق را تعریف کنند، غالباً قادر نیستند آنها را به زندگی روزمره ی خود ارتباط دهند. الزمه ی پرورش اخالقی کودکان این 

 است که آنان را در درک این نوع مفاهیم و چگونگی تطبیق دادن با آنها آشنا ساخت. 

لمات و پیامهایی که بیانگر ارزشهای دینی و اخالقی مورد نظر است، باید در نقاط مختلف مدرسه و ( تقویت بصری )دیداری(؛ ک2

در معرض توجه دائم دانش آموزان قرار گیرد و در فرصتهای مختلف دربارة آنها صحبت شود. می توان عباراتی مانند احترام، 

در مدرسه با حروف درشت در تابلوهای متعدد و در سرسرا یا  همکاری، درستی، تفاهم، بخشش و عفو را به عنوان ارزشهای مهم

 نقاط دیگر نصب کرد. 

( جوّ مدرسه؛ تعلیم و تربیت دینی و اخالقی محدود به کالس درس نیست و این ارزشها باید از مرز کالس عبور کرده به زمین ۹

از آنجا به خانه و جامعه ی کلی گسترش پیدا کند. اگر بازی، سالن اجتماعات، ناهار خوری، دفتر مدرسه و حتی اتوبوس راه یابد و 

در مدرسه روح انصاف، عدالت، اعتماد متقابل و صمیمیت بین مسئوالن مدرسه و معلمان برقرار باشد، بچه ها عدالت، صمیمیت و 

 احترام متقابل را یاد می گیرند. 

تحمیلی و از پیش تعیین شده باشد. این نوع برنامه ها باید  ( انعطاف پذیری برنامه؛ برنامة آموزش اخالقی دانش آموزان نباید3

انعطاف پذیر باشند و در آن جایی برای آزادی عمل و خالقیت معلم در نظر گرفته شود تا معلمان بتوانند ضمن در نظر داشتن 

 معیارهای مدرسه، برنامه را با شرایط خاص و سبک تدریس خود انطباق دهند. 

رنامة تعلیم و تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان در صورتی پایدار و مؤثر است که اولیاء با مسئوالن و ( مشارکت اولیاء؛ ب5

معلمان مدرسه جلساتی مستمر داشته باشند و از آنچه در مدرسه تدریس و تشویق می گردد، آگاه شده و در اجرای برنامه ها نقش 

 داشته باشند. 

( ارزشیابی؛ برنامة آموزش اخالق باید شامل ارزشیابی مقدماتی هدفها، تشکیل جلسات و شوراهای متناوب در طول برنامه و ۳

ارزشیابی نهایی نتایج باشد. در مرحله ی برنامه ریزی اولیه، معلمان و کارکنان مدرسه باید بتوانند انتظارات خود را به طور 

مختلفی را که امیدوارند به آنها دست یابند تعیین کنند. شوراهای هفتگی معلمان فرصت  مشخص بیان کنند و جزئیات اهداف

مناسبی است تا آنان با در نظر گرفتن اهداف، آموزش و تدریس خود را با آنها هماهنگ سازند. ارزشیابی نهایی باید نشان دهنده 

فتار دانش آموزان بر اساس متغیرهای مورد نظر باشد )بازرگان ی نتایج برنامه به صورت گزارشهای کوتاه معلمان در مورد تغییر ر

 (. 21و 23ص  1۹۷۳، 

در آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان، معلم نقشی اساسی دارد؛ از آنجاکه معلم اسوه و الگوی دانش آموزان است، معلّمانی که 

دین داشته باشند، الزم است التزام عملی هم به این دین و اخالق را آموزش می دهند، باید عالوه بر اینکه آگاهی صحیح از 

ارزش ها داشته باشند. بعالوه، از آنجاکه آشنایی با اصول روانشناختی، الزمة کار هر معلمی است، معلمی که دین و اخالق تدریس 

شند تا بتوانند معارف و می کند و حتّی سایر معلمان الزم است با ویژگی های شناختی، عاطفی و انگیزشی دانش آموزان آشنا با

 مفاهیم اعتقادی را به نحو مطلوبی آموزش دهند.
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