بررسي و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت
در دورة دبستان
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محمد حسنی
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چکيده
طرح کرامت يکی از تجربههای مهم در زمينة تربيت ارزشی در نظاا تربيات رسامی و عماممی
ايران است؛ باوجمد اين ،تاکنمن آنچنانکه بايد و بهطمر دقيق ،دربارة آن مطالعه نشده است .در اين
مقاله ،اين تجربة مهم در تربيت اخالقی واکاوی و نقد شده است .برای اين منظمر ،نخست باا روش
تحليلی ا تمصيفی ،چهارچمب نظری اين طرح در چهار مؤلفة اهداف ،محتما ،روش و ماماد تحليا و
تشريح شده و سپس براساس تحلي به عم آمده ،برخی ضعف ها و قمتهای طرح شناساايی شاده
است .اين بررسی انتقادی برخی قمتهای اين طرح را نشان می دهد :تمجه به بستر فرهنا دينای
جامعه ،تأکيد بر انگيزش درونی ،طراحی شبهبرنامة درسی مستق برای تربيت اخالقی ،نظمبخشی و
تبميب مفاهيم ارزشی ،و بهره گيری از ظرفيت و نقش تربيتی معلمان در تربيت اخالقی .در عين حال،
ضعفهايی نيز در آن ديده میشمد که عبارتاند از :فقدان مبانی نظری تصريحشده و فقادان تمجياه
برای نظم ممجمد در ارزشهای ارائهشده.

واژگان کليدی
طرح کرامت ،تربيت اخالقی ،اممر تربيتی ،برنامة درسی تربيت اخالقی.
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1ـ تاریخ دریافت مقاله1131/5/11 :؛ تاریخ پذیرش نهایی1131/3/22 :
2ـ دانشيار سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش mhassani101@gmail.com
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1ا تبيين مسئله
در عصر حاضر ،بشر بيش از هر چيز دیگري به اخـال و اعـتالي آن نيـاز دارد .ایـن نيازمنـدي بـه
اعتالي اخال  ،به ملت و منطقة خاصی محدود نمی شود و ضرورتی جهانی و انسانی است .محسـنپـور
( ،1131ص13ـ )11در گزارش خود از اجالس مشورتی دفتر منطقهاي یونسکو در تایلند ،بيان میکنـد کـه
موضوع آموزش اخال در این اجالسـيه مـورد تأکيـد نماینـدگان حاضـر از نظـامهـاي تربيـت رسـمی
کشورهاي جهان قرار گرفته است.
با توجه به زمينة تاریخی و فرهنگی مناسب (مذهبی) در کشور ما ،از دیرباز ،اخال و تربيت اخالقی
از دغدغههاي اساسی نظام تربيت رسمی و عمومی کشور بوده است .شوراي عالی معارف ،اولين نهاد
تنظيمکنندة سياستها ،قوانين و مقررات نظام تربيت رسمی و عمومی ،در مادة اول قانون اساسی
معارف مصوب نهم آبان  1233مدرسه را تأسيساتی براي تربيت اخالقی ،علمی و بدنی تلقی میکند
(کهندانی ،1111 ،ص .)11در مجموعة اهداف مصوب نظام تربيت رسمی و عمومی ،مجموعهاي قابل توجه
از اهداف اخالقی دیده میشود .تحليل محتواي کتابهاي درسی قبل از انقالب اسالمی نشان میدهد
که محتواي کتابهاي درسی مشحون از آموزههاي اخالقی و ارزشی است (رامينفرد.)1152 ،
اهداف و اصول مصوب نظام تربيت رسمی و عمومی (ستاد اجرایی تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش،
 ،1131ص )13و اهداف مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش براي دورههاي تحصيلی صرفنظر از
اینکه داراي بخش مستقل تربيت اخالقی است ،حاوي تعداد بیشماري از مقوالت اخالقی نيز است.
همچنين ،در مجموعة اهداف تربيت در دورههاي سهگانة آموزش و پرورش ،بخش ویژهاي براي
اهداف اخالقی درنظر گرفته شده است (دبيرخانة شوراي عالی آموزش و پرورش ،1111 ،ص.)22
اهداف تربيت اخالقی و ارزشی در نظام تربيت رسمی و عمومی ایران بهدليل وجود دو خردهنظام
جداگانة آموزشی (در تشکيالت برنامهریزي درسی و تأليف کتابهاي درسی نمود یافته است) و
پرورشی (در تشکيالت امور تربيتی تجلی یافته است) از دو مسير پيگيري شده است .در خردهنظام
پرورشی ،یکی از طرحهایی که چندین سال است درجهت تحقق اهداف اخالقی مصوب شوراي عالی
آموزش و پرورش اجرا شده ،طرح کرامت است .این طرح در سال تحصيلی  1111-1112بهسفارش
دفتر مشاور و برنامهریزي امور تربيتی با استناد به اثري باعنوان مدارج تربيت منطقی 1و توسط دکتر
رجبعلی مظلومی و همکارش غالمرضا منفرد تدوین شد (حسينزاده ،سياهپشت و خالقی1111 ،؛ حامی کارگر،
 ،1111ص .)1با عنایت به اثر مذکور ،طرحها و برنامههاي اجرایی باعنوان «طرح کرامت در مدرسه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ این اثر را دکتر رجبعلی مظلومی نوشته است.
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آماده و براي اجرا به استانها ابالغ شد .از سال 1115ـ 1113توسعة عرضی طرح آغاز شد و در سال
 23 ،1113درصد از مدارس تحت پوشش این طرح قرار گرفت .گزارشهاي ارسالی از استانها از
موفقيت طرح حکایت داشت (دفتر مشاوره و برنامهریزي امور تربيتی)1111 1،؛ بهگونهاي که در سال ،1113
شوراي عالی آموزش و پرورش در رأي  351خود به سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشی مأموریت
داد که با مشارکت معاونت پرورشی با استفاده از تجارب «طرح کرامت» به اصالح و بازنگري
برنامههاي درسی دورة دبستانی اقدام کند .مدیریت اجرایی این طرح در سال  ،1111همزمان با حذف
معاونت پرورشی از ساختار وزارتخانه ،به معاونت آموزش عمومی واگذار شد .تاکنون نيز این طرح در
حوزة معاونت آموزش ابتدایی مدیریت میشود .براساس آماري که دفتر آموزش ابتدایی (مسئول
اجراي این طرح) در سال  1111منتشر کرده است 131133 ،کالس و  2/133/333دانشآموز تحت
پوشش این طرح هستند (حامی کارگر ،1111 ،ص .)11مصاحبههاي نگارنده با تعدادي از کارگزاران
مدارس ابتدایی (معلم /مدیر /معاون) نشان میدهد که از نظر این گروه ،طرح کرامت برنامهاي
درزمينة تربيت اخالقی است؛ اما اجراي این طرح در مدارس ابتدایی با چالشهایی روبهرو بوده است
(حسنی ،1131 ،ص .)153با این حال ،تاکنون تحقيقی جامع درباره این طرح صورت نگرفته است؛ حتی
تحقيقات پراکنده و دانشگاهی نيز در این زمينه بهندرت دیده میشود؛ به همين سبب ،دربارة موفقيت
و آثار طرح کرامت بهسختی میتوان قضاوت کرد.
ساالري در بررسی نظرسنجی خود در سطح کشور در سال  1111به این نتيجه رسيد که معلمان
از نتایج و آثار طرح احساس رضایت میکنند و آن را موفقيتآميز میدانند (به نقل از عبداللهی و شفقی
اصل ،1111 ،ص .)11از پژوهش عبداللهی و شفقی اصل (همان ،ص )12در استان اردبيل این نتيجه
بهدست آمد که دانشآموزان تحت پوشش این طرح از نظر پيشرفت تحصيلی ،رشد اجتماعی ،نظم و
انضباط و خودپنداره با دانشآموزان معمولی تفاوت معناداري داشتهاند .پژوهش حسينی (،1111
ص )133نيز در خراسان براساس نظرسنجی از معلمان مجري به این نتيجه رسيده است که یادگيري
در حيطههاي سهگانة شناختی ،2عاطفی 1و روانی حرکتی 1موفق بوده و این موفقيت در حيطة
شناختی قويتر است .حامی کارگر ( ،1111ص )113نيز طی یك نظرسنجی پرسشنامهاي از معلمان
مجري و اولياي دانشآموزان تحت پوسش به این نتيجه رسيده که اهداف طرح کرامت تا حد زیادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ظاهراً این گزارش کارشناسی بوده ،نه گزارش پژوهشی و بيشتر بهصورت نظرسنجی انجام گرفته است.
2- cognetive
3- emotional
4- psycho motor
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محقق شده است.
با اینکه طرح کرامت چنين سابقة طوالنی اجرایی دارد و هماکنون نيز در بسياري از مدارس کشور
کموبيش درحال اجراست ،از بُعد نظري تأملی دقيق دربارة آن صورت نگرفته و نقد نظري دربارة آن
بهعمل نيامده است؛ ازاینرو ،در این مقاله تالش میشود این طرح از بُعد نظري مورد بررسی و نقد
قرار گيرد .بر این اساس ،به این پرسشها پاسخ داده میشود:
 .1چارچوب نظري این طرح براساس مؤلفههاي برنامة تربيت اخالقی چيست؟
 .2ضعفها و قوتهاي چهارچوب نظري طرح کرامت کداماند؟

2ا روش پژوهش
براي پاسخگویی به پرسش نخست با روش تحليلی ـ توصيفی و با استفاده از منابع موجود دربـارة
طرح کرامت ،ابعاد مختلف طرح توصيف می شود .براي این منظور از پيشـنهاد سـانگر و اسـگاترو
( )2335استفاده شد که چهار مؤلفه را براي تحليل محتوي برنامههاي تربيت اخالقی پيشنهاد کردهاند.
براساس این پيشنهاد ،برنامههاي تربيت اخالقی را میتوان از منظر چهار مؤلفه تحليل کرد:
 .1شيوههاي تدریس :براي بهثمر نشاندن تربيت اخالقی ،معلمان از چه شيوههایی بهره میبرند؟
 .2مواد آموزشی برنامه :از چه مواد آموزشی براي تحقق اهداف تربيت اخالقی استفاده میشود؟
 .1اهداف برنامهها :غایت برنامههاي تربيت اخالقی چه انتظاري از رفتار و بيـنش دانـشآمـوزان
دارد؟
 .1محتواي اخالقی :در برنامة تربيت اخالقی ،چه مضامينی بـهلحـا اخالقـی خـوب ،درسـت و
فضيلت تلقی میشوند؟
در مرحلة نخست پژوهش ،متون مرتبط با طرح کرامت ( اسـناد رسـمی و نتـایج پـژوهشهـا و)...
بررسی و به چهار منطقة محتوایی (مؤلفههاي مذکور) شکسته شد .در مرحلة بعد ،بخشهایی از مـتن
که با هریك از منطقههاي محتوایی مرتبط بود ،در یكجا قرار گرفت تا آمادة تحليل شود .دادههـاي
هر منطقة محتوایی در قالب یك واحد تحليل 2تعریف ،و با مطالعه و بررسی مقولهبندي شد؛ سپس با
ترکيب و تجميع مقوالت ذیل هر واحد تحليل ،توصيفی از مؤلفة مورد نظر داده شد؛ آنگاه با استفاده
از تحليل صورتگرفته ،چارچوب نظري (الگوي نظري تربيت اخالقی) طرح کرامت صورت بندي شد.

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Sanger & Osguthorpe
2ـ مقداري از فضایی است که به یك موضوع یا یك عمل مورد مطالعه اختصاص داده میشود یا بخشهایی از متن که جدا و
رمزگذاري میشود.

بررسی و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دورة دبستان  25

این چارچوب که درواقع پاسخ پرسش نخست است ،دستمایة نقد میشود.
براي نقد هر الگو و نظریه اي ،ابتدا باید نظریه یا الگوي مورد بحث به دقت توصيف و تحليل شود.
بدون توصيف و تحليل دقيق نظریه یا الگو ،نقد کاري غيراخالقی خواهد بـود .نقـد هـر مـدعایی ( در
اینجا طرح کرامت) در سه سطح صورت میگيرد :سطح نخسـت نقـد لـوازم و مـدعيات پشـتيبان آن
است؛ در سطح دوم خود مدعا مورد نقد قرار میگيرد؛ در سطح سوم نتایج و پيامدهاي آن نقد میشود
(فرامرز قراملکی ،1115 ،ص .)111در این مقاله ،بر نقد خود الگوي نظري طرح کرامت تأکيـد اسـت و بـا
توجه به اینکه مدعيات پشتيبان طرح در جایی تصریح نشدهاند ،نقد آنها بـهآسـانی ممکـن نيسـت.
همچنين ،نقد این مقاله به سطح سوم نيز نمیرسد؛ زیرا به ندرت تحقيقات مناسب و درخـوري دربـارة
نتایج آن در طول این سال ها انجام گرفته و پيامدهاي عملی این طرح از سـوي تحقيقـات تجربـی و
ميدانی بررسی نشده است .نتایج نظري آن نيز در این مقاله مورد توجه قرار نمیگيرد .در بخـش نقـد
خود الگوي تربيت اخالقی ،نيازمند مالک هایی براي داوري هسـتيم .ایـن مـالک هـا براسـاس آراي
صاحب نظران یا مالکهاي رایج در حوزة تربيت اخالقی شناسایی شده اند .قبل از تبيين هر قـوت یـا
ضعفی ،در ابتدا به تشریح و توضيح آن مالک پرداخته میشود.

3ا تمصيف چهارچمب نظری طرح کرامت
قبل از توصيف چهارچوب نظري طرح کرامت ،وجه تسمية آن بيان میشود تا روشن شود که چـرا
یك طرح در ساحت تربيت اخالقی این نام را به خود گرفته است .براساس برخی نوشتههاي نخستين
گرفته شده است :اكرموا اوالدكم
تدوین کنندگان این طرح ،نام این طرح از حدیث شریف نبوي
1

و ادبوا ادابك ؛ «فرزندانتان را تکریم ( گرامی دارید) نمایيد و به آنها آداب بياموزید» (منفرد و مظلومی،

 ،1112ص .)1در برخی اسناد ،این طرح ،طـرح تکـریم نيـز ناميـده شـده اسـت .از محتـواي آموزشـی
واحدهاي کار تدوینشده چنين برمی آید که تشرّف به عالم ارزش ها ،به ویژه ارزشهاي اخالقی ،عامل
اصلی کرامت انسانی است .چنين استنباط میشود که در دیدگاه تدوینکننـدگان ایـن طـرح ،دسـتور
یعنی متخلق شدن فرزندان به اخال ؛ زیـرا بخـش بيشـتر
«اکرموا» در فرمایش رسول گرامی
برنامههاي طرح و واحدهاي کار آن حاوي موضوعات ارزشهاي اخالقی است .درواقع ،طرح کرامـت،
مزین شـده و فلسـفة نـامگـذاري خـود را از آن
طرح تربيت اخالقی است و با فرمایش معصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نهجالفصاحه ،ص.213
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گرفته است .به هر حال ،فرض تدوینکنندگان طرح این است کـه تکـریم فرزنـدان (گرامـی داشـتن
آنها) هم نتيجة تربيت ارزشی و هم عامل تداوم تخلق به اخال الهی است.
صرفنظر از وجه تسمية طرح کرامت ،معنا و مفهوم آن در ادبيات دینی ،غنی و پربار است .کرامت یکی
از صفات انسان است که خداوند به او عطا کرده است .خداوند به انسان کرامت داده و از او بـه بزرگـی یـاد
کرده است .1از دیدگاهی ،کرامت به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسيم میشود .کرامت ذاتـی همـان شـرافت و
برترياي است که به نوع بشر عطا کرده و کرامت اکتسابی نوعی از کرامـت اسـت کـه انسـان آن را طـی
تجارب زندگی و انتخاب مسير بهمثابة هویت و شاکلة شخصيتی خود بهدست میآورد .کرامت از ماده کَـرَم
است .راغب اصفهانی (بیتا ،ص )551بر این باور است که وقتی کَرَم را براي توصيف انسان بهکـار مـیبـریم،
اسمی است براي اخال و اعمال پسندیده .در قاموس قرآن کریم ،کرامت بهمعناي نفاسـت و عـزت اسـت
(قرشی ،بیتا) .2بهطور کلی ،کرامت صفت اخالقی نيست؛ بلکه یك تيـ شخصـيتی اسـت کـه متشـکل از
صفات اخالقی متعددي است (احمدي ،1113 ،ص .)131ازجمله صفاتی که احمـدي براسـاس تحليـل روایـت
اسالمی بهعنوان صفات تشکيلدهندة کرامت نام میبرد ،عبارتاند از :خویشتنداري ،نرمخویی ،پایبندي بـه
عهد و پيمان ،سادگی ،آبروداري ،احسان و بخشش؛ بنـابراین ،معنـا و مفهـوم کرامـت بـا اخـال و تربيـت
اخالقی گره خورده است و کریم شدن یعنی اخالقی شدن .این طرح درصدد اسـت فضـایی را فـراهم کنـد
که در آن ،دانشآموزان کریم رشد و نمو یابند (مراد حاصل و دیگران ،1113 ،ص.)11
در ادامه طرح کرامت را براساس چهار مؤلفة مذکور در بخش روش ،یعنی هـدف ،محتـوا ،روش و مـواد
تحليل میکنيم.

4ا اهداف طرح کرامت
هدف هر برنامة تربيتی آن چيزي است که بعد از تحقق فرایند تربيت از آن انتظار میرود .یعنی در
پاسخ به این پرسش «دانشآموزان باید به چه دست یابند؟» (اردي نيکلس و هاوارد نيکلس ،1111 ،ص،)13
هدف تعریف و صورتبندي میشود .هدف ناظر به وضعيتهـاي نهـایی مطلـوب در مربيـان اسـت.
اهداف در سطوح مختلف مانند غایی ،خاص و آرمانی ،عينی و مانند ایـنهـا صـورتبنـدي مـیشـود
(ارنشتاین و هانکينز ،1111 ،ص .)15در اسناد اولية این طرح که با حضور ایدهپرداز اصلی آن یعنی رجبعلی
مظلومی تدوین شده ،اهداف این طرح چنين تعریف شده است (منفرد و مظلومی ،1112 ،ص:)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيال» (اسراء.)13 ،

2ـ برداشت از نسخة الکترونيکی.
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هدف اساسی (غایی):
تأمين سعادت در فرد با ترتيب منطقی.

اهداف کلی:
نشاط :ایجاد واسطههاي نشاط و امکان لذت بردن دانشآموز؛
آسودگی :قناعت ،شکيبایی ،سپاسگزاري و فکر کردن؛
فهميدگی و عاقلی :آراسته بودن ،خوب نشستوبرخاست کردن و داشتن لطف به اهل خانواده؛
حياداري :رعایت حریمها؛
وقار :گزیده سخن گفتن ،احترام قائل شدن بههنگام تقبيح شدن ،انصاف؛
حفاظت :مراقبتهاي الزم ازلحا جنسيت؛
عنایتداري :تحمل انتقاد داشتن و عزم اصالح خود.
اما در تغييراتی که در سالهاي بعد از درگذشت نقش آفرینان اصلی و طراحان آن یعنی غالم رضا منفـرد
و رجبعلی مظلومی انجام شد ،ساختاري هرمیشکل به اهداف طرح داده شد که با مفهوم «ترتيب منطقـی»
سازگار باشد .در این ساختار هرمی ،صورت بندي اهداف با «غایت» در باالترین مراتـب هـرم اهـداف آغـاز
میشود و با اهداف جزئی مندرج در واحدهاي کار در قاعدة هرم پایان مییابد (حسينزاده و دیگران.)1111 ،
غايت
تخلق به

مقصد آموزشي

اخالق الهي
(000

کرامت انسانی

هدف کلي

ارزشهای ممرد نظر در برنامههای طرح

هدف جزئي
ارزشهای واحدهای کار

نمودار :1الگوي اهداف در طرح کرامت

اهداف طرح در طول زمان اجراي آن تغيير کرده و در اسناد اخيرتر به شرح زیر تدوین شده است:
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ـ زمينهسازي و تقویت بينش و مهارت دانشآموز جهت رشد و توسعة کرامت خویش و بروز
قابليتهاي کرامتی؛
ـ تقویت روحية دانشآموز با تکيه بر تکریم انسانهاي دیگر؛
ـ تکریم دانشآموز بهعنوان انسان (بما هو انسان) واجد روح الهی در محيطهاي خانه و مدرسه
توسط تمام عوامل انسانی مؤثر در تربيت او.
در مراحل بعدي ،این اهداف به اهداف یادشده اضافه شده است (کریمزاده و دیگران ،1113 ،ص:)11
ـ زمينهسازي براي تکریم دانشآموزان در خانه و مدرسه؛
ـ ارتقاي توانمنديهاي دانشآموزان براي زندگی فردي و اجتماعی متناسب با ارزشهاي اسالمی.
بهنظر میرسد اهداف تربيتی طرح کرامت در جریان تغييرات مشخصتر و آموزشیتر شـده اسـت.
قابليتهاي کرامتی یا توانمنديهاي الزم براي زندگی کليدواژههایی هستند که نشان میدهـد طـرح
کرامت بهدنبال ایجاد تواناییهاي اخالقی است تا دانشآموزان را به انسـانی کـریم (باکرامـت یعنـی
اخالقی) تبدیل کند.

5ا محتما
در هر برنامة درسی باید مشخص شود که چه چيزي را باید به دانـشآمـوزان یـاد داد .ایـن «چـه
چيز» همان محتواست (اردي نيکلس و هاوارد نيکلسن ،1111 ،ص .)31محتوا یکی از عناصر برنامة درسـی
است که انتخاب و سازماندهی میشود و از طریق تجربيات یادگيري به دانشآموزان ارائه مـیشـود.
صرفنظر از اختالفنظر متخصصان دربارة بودونبود محتوا در برنامة درسی و ميزان اهميـت آن ،هـر
مادة درسی واجد محتوایی است که دانشآموزان با آن درگير میشوند و یاد میگيرند .محتواي تربيت
اخالقی یعنی آن چيزي که اخالقاً خوب ،درست و فضيلت است (سانگر و اُسگاتور  .)2335 1،بـا بررسـی
محتواي کتابهاي کار و راهنماي معلم در طرح کرامت میتوان گفت که اساسـاً محتـوا کـه همـان
مفاهيم ارزشهاي اخالقی است ،محور توجه قرار دارد؛ یعنی محتوا در این طرح اولویت دارد .توجه به
واحدهاي کار تعریف شده نشان میدهد که در حيطه هاي شناختی و عاطفی به اهداف تربيت اخالقـی
توجه شده است .مجموعة ارزشها و مفاهيم ارزشی مورد بحث در  21برنامه تعریف شده است .در هر
برنامه حداکثر پنج واحد کار (بهازاي هر پایه یك واحد کار) درنظر گرفته شده است .برنامهها بهترتيب
عبارت اند از :آشـنایی ،خوشـبختی ،همـت و تـالش ،مشـارکت ،قناعـت ،محبوبيـت ،بهشـتی شـدن،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sanger & Osguthorpe
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آراستگی ،قدرشناسی ،آداب و معاشرت ،رفع عيب ها ،دوستی ،سفر ،عـزت نفـس ،فـداکاري ،آزادگـی،
تفکر ،خالقيت ،بازگشت ،نيکوکاري ،شرافت و هویت.
همان طور که گفته شد ،ایـن برنامـه هـا هریـك حـداکثر پـنج واحـد کـار دارد؛ مـثالً در برنامـة
«مشارکت» براي پایههاي اول تا پنجم بهترتيب مفاهيم ارزشی زیر درنظر گرفته شده است:
جدول  .1مفاهيم ارزشی مربوط به برنامة مشارکت
پايه

مفاهيم ارزشی
مسئوليت -نظم

دو

حسن روابط اجتماعی

سم

مشارکتجویی و مشورت

چهار

ـ

پنجم

خودرهبري -تحمل عقاید دیگران

اول

(در این برنامه ،براي پایة چهارم واحد کار درنظر گرفته نشده است).
درواقع ،نقشة مفهومی محتوا در طرح بهصورت ماتریسی است .در ستون اصلی آن مفاهيم ارزشـی
اساسی (که پيش تر به آن اشاره شد) وجود دارد و در ردیفهاي آن متناسـب بـا هـر مفهـوم ارزشـی
اساسی ،مصادیق آن بهتناسب سن در پایههاي مختلف دورة ابتدایی تعریف شده است .درمجمـوع ،در
کل  5پایه 13 ،مفهوم ارزشی محتواي برنامة آموزشی طرح را شامل میشد که  23مـورد آن در پایـة
اول 13 ،مورد در پایة دوم 21 ،مورد در پایة سوم 13 ،مورد در پایة چهارم و  13مـورد در پایـة پـنجم
آموزش داده می شد (حامی کارگر ،1111 ،ص .)33اما در نسخه هاي جدیدتر راهنماي معلم بـراي اجـراي
طرح کرامت شکل ماتریسی نقشة مفاهيم ارزشی دگرگون شده و به این شکل درآمده است (کریم زاده
و دیگران ،1111 ،ص:)22
 پایة اول :به یاد خـدا ،قـرآن ،خـانواده ،نظـم ،پـاکيزگی ،هدیـه ،بدرقـه ،مسـئوليت ،همـدلی و
خودآگاهی؛
 پایة دوم :نيایش ،دوست خوب ،مکـانهـاي مقـدس ،ارتبـاط بـين فـردي ،ادب ،راسـت گـویی،
امانتداري ،تفکر خال و صرفهجویی؛
 پایة سوم :نماز ،تفکر نقّاد ،حالل و حرام ،وفاداري ،همکاري ،همسایه ،پوشش ،اعتماد به نفـس ،عفـو و
تصميمگيري.
 پایة چهارم :عفت و حيا ،الگوي خوب دوست یابی ،آراستگی ،نجابت ،تعقل ،روابط اجتماعی،
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رازداري ،انتقادپذیري و حل مسئله؛
 پایة پنجم :توکل ،مزاح و شادي ،مناعـت طبـع ،کنتـرل هيجـان ،رضـایتمندي ،ابـراز توانـایی،
مشارکت ،انفا  ،حقگویی.
درواقع ،مضامين ارزشی فعاليتها یا واحدهاي کار برنامة آموزشی طـرح کرامـت محـدود شـده و
براي هر پایه تعداد محدودي مضمون ارزشی اخالقی درنظر گرفته شده؛ یعنی چگالی محتـوا کـاهش
یافته است .محتواي ارزشی برنامة آموزشی طرح کرامت در یك مرحلة تحـولی دیگـر (همـان ،ص)21
تغيير کرده است .جدول زیر جدول ماتریس مضامين ارزشی برنامة طرح کرامت در پنج پایـة ابتـدایی
است .در این جدول ،بهجاي مفهوم «برنامه» از «مهارت» استفاده شده است .اگر در مراحل اوليه21 ،
برنامه تعریف شده بود ،در این مرحله  11مهارت اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
جدول  .2ماتریس مضامين ارزشی برنامة طرح کرامت در پنج پایة ابتدایی
پايه
مهارت

واحدهای
کار پاية اول

واحدهای کار
پاية دو

ارتباط با خدا
ارتباط مؤثر

یاد خدا
تشکر،صداقت

ـ
وفاي به عهد

روابط
بينفردی
شرافت

خوشروریی

ادب  /مهرورزي

ـ

شجاعت

حيا

همدلی

خانواده

مديريت
هيجان
تصميمگيری

مدیریت شادي

احسان /
صلهرحم
مدیریت غم/
مدیریت شادي
ـ

دوستی  /مدارا

نظم

قانونمداري

قناعت
ـ
ـ

ـ
ـ

انضباط
اجتماعی
عزت نفس
تفکر
خمدآگاهی

مشورت

واحدهای
کار پاية
سم
ـ
خيرخواهی /
امانتداري
حسن ظن

واحدهای کار
پاية چهار

واحدهای کار
پاية پنجم

تقوي /اخالص
رازداري

توبه /اميدواري
ـ

عفو

ـ

عفت /
غيرتمندي
ـ

آبروداري

ـ

چشمپوشی/
صبر
دوراندیشی

مشارکت/
مسئوليتپذیري
مناعت طبع
ـ
ـ

-

ـ

رضایتمندي
تفکر خال
ـ

ـ
ـ
حل مسئله/
توکل
انصاف /امر به
معروف
آزادگی
تفکر نقاد
من کيستم؟
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مقایسة این جدول محتوا با محتواي دورة قبل نشان میدهد که بهلحا چگالی محتـوا ،مضـامين
ارزشی کمتر شده است؛ همچنين ،مضامينی که با حوزة اخال ارتباط کمتـري دارنـد ،بـه آن اضـافه
شده است .درواقع ،در این مرحله یازده مهارت مورد نظر در طرح کرامـت در دورة دبسـتان بـوده کـه
براساس این مهارتها ،مضامين و مفاهيم ارزشی متناسب در پایهها مشخص شـده اسـت .درضـمن،
این برنامة آموزشی «آموزش آداب و مهارتهاي زندگی اسالمی» نام گرفتـه اسـت؛ بنـابراین ،دليـل
استفاده از مفهوم مهارت بهجاي برنامه روشن میشود.

6ا روش
منظور از روش ،مجموعة تجویزات یك برنامة آموزشی ناظر بـه چگـونگی درگيـر شـدن معلـم و
دانشآموز در تجارب تربيتی با هدف تربيت اخالقی است .البته ،گاه روش توسـع معنـایی مـییابـد و
روشهاي آموزشی را نيز دربرمیگيرد .روشهاي آموزشی نيز ناظر به نظـام پـاداش و تشـویقهـا در
کالس و مدرسه ،شيوههاي انضباطی و مانند اینها نيز میشود (سانگر و اُسگاتور  )2335 ،که در اینجـا
مراد ما از روش ،همان معناي نخست است .اما روش در ایـن مقالـه ،داراي دو بعـد روش تـدریس و
روش ارزشيابی است .ابتدا روش تدریس و سپس روش ارزشيابی بررسی میشود.

1ا6ا روش تدريس
در اسناد تدوینشدة طرح کرامت که عمدتاً شامل راهنماي عمل معلم در اجراي منویات این طرح
است ،بستهاي از روشها مطرح و سفارش شده است (دفتر مشاوره و تحقيق1112 ،؛ منفرد و فـدوي.)1111 ،
محوریت روشها با روشهاي فعال یاددهی ـ یادگيري است که در آن دانشآموزان محور یـادگيري
هستند .این روشها در اسناد مربوط مشاهده شدهاند:
روشهاي ایفاي نقش؛
فعاليتهاي علمی (آزمایش و مشاهده)؛
داستانگویی؛
شعرخوانی؛
بحث گروهی؛
نمایش خال ؛
بازي.
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براي نمونه ،یکی از واحدهاي کار ویژة پایة اول دبستان (منفرد و فدوي ،1111 ،ص )3به این شرح
تعریف شده است:
عنوان:
بازگشت (بازگشت از بدخلقی به خودنگهداري و کمصبري به تلقين توانایی)
هدف:
خوشخلقی (رفتار مطلوب با وابستگان) و خودنگهداري (تحمل نامالیمات)
روشها:
قصهگویی (قصههاي«عدم خشم مالك اشتر» و «جملة سحرآميز»)
برگزاري نمایشگاه (عکسهایی از خنده و چهرههاي غمگين کودکان)
شعرخوانی (شعر لبخند دوست و خانة دشمن و دوست)
نمایشنامه (از بچه ها خواسته شود در موقعيت هایی مانند «گرفتن نمرة تك»« ،عدم وفاي به عهـد
پدر» و «خراب شدن تراش یادگاري توسط خواهر یا برادر» عکسالعملهـاي مختلـف نشـان دهنـد؛
مانند عصبانی شدن ،سکوت و گذشت کردن).
بحث و گفت وگو (دربارة این پرسش ها که«چه کسانی در خانه زود عصبانی میشوند؟ دربـارة چـه
موضوعاتی؟ هنگام عصبانيت چه میکنيد؟» و مانند اینها بحث شود و سـپس از کسـانی کـه کمتـر
عصبانی میشوند ،خواسته شود که رفتار خود را تشریح کنند).
بازي (انجام بازي آینهها ،یعنی خندیدن و لبخند زدن مانند آنچه فرد مقابل انجام میدهد).
همانگونه که از این واحد کار مشاهده میشود ،مجموعهاي از فعاليتها و روشهـا حـول یـك مفهـوم
ارزشی یعنی خوشخلقی و خودنگهداري بهکار میرود .این سبك طراحی فعاليتهـاي یـادگيري بـر محـور
یك موضوع ارزشی در تمام بخشها و پایهها بهکـار رفتـه اسـت .در کتـابهـاي راهنمـاي معلـم کـه در
سالهاي بعد تهيه و چا شده ،این روشها نيز کاربرد داشـته اسـت (مرادحاصـل و دیگـران1113 ،؛ کـریمزاده و
دیگران 1111 ،و  .)1113درواقع ،در این الگوي تربيت اخالقی ،دانشآموزان محتواي مشخص و تعریفشـده را
از طریق برخی فعاليتهاي جذاب یاد میگيرند .روشها یا فرایندهاي یادگيري در خـدمت انتقـال محتـواي
ارزشی ویژهاي قرار گرفته است .در الگوهاي جدیدتر ارائـة واحـدهاي کـار (کـریمزاده و دیگـران ،1113 ،ص)21
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فعاليتها نظم پيدا کرده است؛ به این صورت که ذیل یك مضمون ارزشی مانند رازداري (واحـد کـار ذیـل
مهارت ارتباط مؤثر براي پایة چهارم) این فعاليتها 1انجام میشود:
ـ قصهگویی (طرح یك قصه با مضمون رازداري)؛
ـ بحث و گفتوگو دربارة مضامين ارزشی قصه؛
ـ شعرخوانی دربارة رازداري؛
ـ تکميل برگ شکوفه (نوشتن و طراحی و زیباسازي یك حدیث دربارة رازداري)؛
ـ قصهخوانی دربارة رازداري؛
ـ مسابقه (چيستان و)...؛
ـ اجراي نمایش توسط دانشآموزان با مضمون رازداري؛
ـ جمعآوري ضربالمثل دربارة رازداري؛
ـ اجراي مسابقه با موضوع رازداري؛
ـ اجراي بازي با موضوع رازداري؛
ـ تکميل برگ شکوفه با موضوع نقاشی درمورد حدیث از امام علی دربارة رازداري.

2ا6ا روش ارزشيابی از فعاليتهای دانشآممزان
در هر فرایند یادگيري تمهيدشده ضروري است که عملکرد دانشآموزان مورد بررسی و پـایش قـرار
گيرد (ملکـی ،1131 ،ص .)113اگر چنين کاري انجام نشود ،چگونگی و کيفيت تحقق اهداف کـه غـرض و
غایت فرایند یادگيري است ،در ابهام میماند .از یك نظر نيز الزم است بـا ارزشـيابی کّـموکيـف فراینـد
یادگيري به سمتوسوي اهداف هدایت شود؛ بنابراین ،ارزشيابی یکی از عناصر ذاتی هر برنامة آموزشـی
است .طبق سنت موجود در نظام تربيت رسمی و عمومی ایـران ،ارزشـيابی تحصـيلی امـري یکسـان و
مشابه در تمام دروس بوده و در طول سالها اصول اساسی آن تغيير نکرده اسـت .در طـول سـالهـاي
فعاليت شوراي عالی آموزش و پرورش ،از سالهاي پایانی قرن سيزدهم هجري شمسی تا دهة هفتـاد و
هشتاد قرن چهاردهم ،در دورة ابتدایی تعداد زیادي آیيننامه براي ارزشيابی تصویب شده است (شـهبازي،
)1112؛ اما در این برنامة آموزشی شواهد نشان میدهد که به ارزشيابی از منظر دیگري نگریسته شده است.
در اسناد اصلی مرتبط با این طرح به طور دقيق به رویکرد ارزشيابی از این طرح اشاره نشده اسـت؛
اما برخی شواهد نشان میدهد که رویکرد ارزشيابی مورد قبول در این طـرح رویکـرد کمـی نيسـت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ گفتنی است این فعاليتها در یك جلسه انجام نمیشود.
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برخی اسناد و گزارش ها هم به این موضوع توجه کـردهانـد (آقـازاده .)1113 ،وجـود دفتـر پرورشـی در
نسخههاي جدیدتر دفتر کار ،کار با ویژگیهاي نزدیك به پوشة کار 1و طرح کارنامـة پرورشـی بـدون
وجود نمره و رتبه در مراحل آغازین این طرح نشان میدهد که الگوي ارزشيابی مورد نظـر ارزشـيابی
کيفی بوده است؛ به ویژه این که نتایج عملکـرد دانـش آمـوز در فعاليـتهـاي ایـن طـرح در موضـوع
تصميم گيري براي ارتقاي پایه تأثيري نداشت .گفتنی است که در قالب این طرح دو فعاليت دیگـر در
مدرسه انجام میشده است :نخست ،تهية «شناسنامة نفسانی»؛ دوم ،تهية «دفتـر شـکوفه هـا» .کـار
نخست را معلـم و مربيـان انجـام مـی داده انـد کـه در آن برخـی ویژگـیهـاي اجتمـاعی و عـاطفی
دانش آموزان براساس قضاوت معلم و همکاري والدین تکميل و در مدرسه نگهداري مـی شـده اسـت.
این فعاليت بعدها در قالـب کارنامـة پرورشـی ادامـه یافـت؛ امـا موفقيـتآميـز نبـود و متوقـف شـد.
دفترشکوفهها نيز در تغييرات اخير به دفتر کار تغيير نام یافت؛ اما ماهيت آن تغيير نکرده است.
درواقع ،این دفتر کار محل نگهداري نمونهکارهاي دانش آموز است .هر دانـش آمـوزي بـراي خـود
چنين دفتري را تهيه میکند و این دفتر نمایشگاه آثار توليـدي وي بـوده اسـت .در تغييـرات اخيرتـر
(کریمزاده و دیگران ،1113 ،ص )11در هر واحد کار ،دانشآموز فعاليت عملـی دارد کـه در آن برگـهاي را
باعنوان «برگ شکوفه» تکميل و آماده میکند و در یك مجموعه گرد میآورد .این دفتر کار درواقـع
کتاب است که مطالب آن توسط دانشآموز با همکاري معلم و دیگر دانشآموزان و پدر و مادر و سایر
افراد همکار در طول سال تحصيلی توليد میشود .دانشآموزان میتوانند نام مناسبی براي آن انتخاب
کنند؛ مانند کتاب کرامتی ،نکتههاي کرامتی ،یادداشتهاي کرامتی من و( ...همان ،ص.)11

7ا مماد آممزشی برنامه
پس از برنامهریزي درسی محتوا ،تجارب یادگيري و اصول و روشهاي یاددهی ـ یادگيري بهصورت
کتاب ،جزوه و دستورالعملها ارائه میشود که از آنها به مواد آموزشی تعبير مـیشـود .کتـاب درسـی و
راهنماي تدریس و دفترچة تمرین مواد آموزشی اصلی را تشکيل میدهد (ملکی ،1133 ،ص .)133در طـرح
کرامت ،دانش آموزان داراي کتاب درسی خاصی نيستند .درواقـع در ایـن طـرح معلمـان صـاحب کتـاب
راهنما هستند .آنها براساس کتاب راهنما ،فعاليـتهـاي یـادگيري مـورد نظـر را در کـالس طراحـی و
مدیریت می کنند .یکی از اجزا و عناصر مهم محتواي برنامة آموزشی طرح کرامت ،داسـتانهـایی اسـت
که توسط طراحان ،متناسب با مفاهيم ارزشی مورد نظر در هر واحـد کـار بـراي دانـش آمـوزان انتخـاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- portfolio
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میشود .درواقع ،داستان محمل بيان محتوا یا مضامين ارزشی مورد نظر است .عالوهبر داسـتان ،از شـعر
مناسب کودکان نيز استفاده می شود .این اشعار با مضمون ارزشی هـر واحـد کـار نيـز هماهنـ اسـت؛
بنابراین ،این برنامه تعلق خاطري به ادبيات کودکان دارد .داستانهاي متعـددي در ایـن برنامـه اسـتفاده
شده است؛ مانند داستانهاي کتاب داستان راستان تأليف استاد مطهري و کتابهاي منتشرشـده توسـط
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان .در کنار داستان ،از شعر شاعران کودک و نوجوان نيز اسـتفاده
شده است.
طرح کرامت اگرچه داراي سـاختار برنامـة آموزشـی اسـت ،در جـدول زمـانی برنامـههـاي هفتگـی
دانش آموزان جایگاهی مشخص ندارد؛ یعنی به صورت یك موضوع درسی رسـمی و مصـوب کـه داراي
زمان مشخص در جدول زمانی مدرسه است ،ارائه نمی شود .فعاليتهاي ایـن برنامـه حسـب تشـخيص
معلم ،در خالل برنامههاي مختلف ارائه میشود .تحقيق حامی کارگر ( ،1111ص )111نشان میدهـد کـه
معلمان بيشتر از فرصت درسهاي هدیههاي آسمان و مطالعات اجتماعی براي ارائة واحدهاي کار طـرح
کرامت استفاده می کنند .به سخن دیگر ،این برنامه از ظرفيتهـاي برنامـههـاي دیگـر و فرصـتهـاي
مدرسه بهره میگيرد .تجارب یادگيري این برنامه در بين برنامههاي دیگر پخش شـده اسـت .معلـم بـا
توجه به فرصتهاي پيشآمده در خالل برنامهها ،فعاليتهاي یادگيري طرح کرامت را ارائـه و مـدیریت
میکند.

8ا نقد طرح
باوجود تغييراتی که در این طرح به وجود آمده ،بهنظر میرسد کليت خود را تـا حـد زیـادي حفـ
کرده است؛ بنابراین میتوان بعد از توصيف آن در چهـارچوب تحليلـی چهـاروجهی ( هـدف /محتـوا/
روش /مواد) ،به شناسایی ضعف ها و قوتهاي آن پرداخت .به همين منظور ،براي هر ضعف و قـوتی
مالکی تشریح شده و سپس از منظر این مالک ،طرح واکاوي شده است .در ادامه قوتهاي طـرح را
بررسی میکنيم.

1ا8ا جهتگيری دينی
سازواري بيرونی یکی از مالکهاي اعتباربخش به برنامههاي تربيتـی اسـت .هـر برنامـه و طـرح
تربيت اخالقی باید با نظام ارزشی جامعه تناسب داشته باشد .درواقع ،بدون ایـن همـاهنگی و تناسـب
دچار ناسازواري بيرونی میشود .از آنجا که جامعة ما جامعهاي دینی ،و فلسفة اجتماعی آن متکـی بـر
تعاليم دین اسالم است ،برنامة تربيت ارزشی موفق برنامه اي است که از ایـن آبشـخور بهـره گرفتـه
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باشد .ارزشهاي مورد توجه در این طرح آنهایی هستند که در نظام ارزشی اسـالم بـر آنهـا بسـيار
تأکيد شده است .این توجه در ابعاد مختلف طرح دیده میشـود :نخسـت ،در تـدوین و صـورتبنـدي
اهداف و دوم ،در گزینش محتوا .همچنين ،تأکيد بر مبنا قرار دادن منابع اسالمی نشاندهنـدة تـالش
طراحان براي ارتباط دادن این الگوي تربيت ارزشی با زمينة فرهنگی جامعه است .براساس یافتههاي
حسينی ( ،1111ص ،)131معلمان یکی از ارزشها و نتایج تأملبرانگيز این طرح را تأثير مثبت در تربيت
دینی دانشآموزان ذکر کردهاند .یافتههاي حامی کارگر ( ،1111ص )111نيـز چنـين نتيجـهاي را تأیيـد
میکند.

2ا8ا همهجانبهنگری
هرچند رویکردهاي مختلف در تربيت اخالقی از تربيت اخالقی دانشآموزان انتظارات متفاوتی
دارند ،برخی به استدالل و توانایی داوري اخالقی ،بعضی به تمایالت و تلطيف اميال و برخی دیگر به
عمل اهميت میدهند (سجادي ،1113 ،صص)135-111؛ اما درمجموع میتوان گفت ساحت تربيت
اخالقی با همة ابعاد مذکور ارتباط دارد .این ساحت هم با بُعد شناختی ،هم با بُعد عاطفی و هم با بُعد
عملی مرتبط است (خسروي و باقري ،1111 ،صص .)131-11هر الگوي تربيت اخالقی که به این ابعاد
سهگانه بیتوجه باشد ،موفقيت زیادي نخواهد داشت .تمرکز بيش از حد بر یکی از ابعاد ،تربيت
اخالقی را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ ازاینرو ،با توجه و تمرکز بر بُعد شناختی ،تربيت اخالقی
آنچنان ثمربخش نخواهد بود .بیتردید ،در طرح کرامت جهتگيري محوري در تربيت اخالقی،
شناختی است؛ اما در کنار توجه به بُعد شناختی ،تالش بر این است که با بُعد عاطفی ،تربيت اخالقی
دانشآموزان نيز در این الگو درگير شود .در ُبعد عاطفی ،با استفاده از روشهاي قصهخوانی و
شعرخوانی ،به تلطيف عواطف دانشآموزان پرداخته میشود .اما دربارة بُعد عملی تربيت اخالقی باید
گفت اگرچه این بُعد بهاندازة ابعاد دیگر بهویژه شناختی مورد عنایت نيست ،شواهد نشان میدهد که
از آن غفلت نيز نشده است .کاربرد روش ایفاي نقش و برخی فعاليتهاي ميدانی مانند مشاهده و
بررسی برخی پدیدهها میتواند نشان از توجه به بُعد عملی آن باشد .البته ،توضيح این نکته ضروري
است که وقتی بُعد عملی در تربيت اخالقی مطرح میشود ،مراد تجربة فاعل اخالقی در عرصة واقعی
یا شبهواقعی است .روشن است که بهدليل محدودیتهاي ذاتی مدرسه و یادگيري مدرسهاي ،این
تعبير از عمل اخالقی کمتر قابل تحقق است.

3ا8ا رويکرد استقالل از برنامههای درسی

بررسی و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دورة دبستان  11

همة موقعيتهاي تربيتی در مدرسه اساساً ظرفيت تربيت ارزشی دارند (کریشنبام .)1332 ،1به سـخن
دیگر ،بيشتر تجارب مدرسه اي بار ارزشی و اخالقـی در خـود دارد .معلـم مـیتوانـد در هـر موقعيـت
یادگيري و در خالل تجارب مختلف ،تربيت اخالقی را نيز دنبال کند .بهنظر میرسد تلقی این طرح از
تربيت ارزشی به مثابة یك مادة درسی با زمان مشخص در جدول زمانی برنامه ها نيست؛ بلکه مستقل
از مواد درسی موجود در برنامة رسمی مدرسه ،فعاليتهاي این طرح انجـام مـیشـود .بـهطـور کلـی،
برنامههاي تربيت اخالقی از منظر ارتباط با برنامة درسی به سه شکل و الگو نمود پيدا میکند:
 .1رویکرد تربيت اخالقی مبتنی بر برنامة درسی مستقل :2رویکردي است که در آن یك برنامة
درسی و مادة درسی 1مستقل بهنام تربيت اخالقی در کنار مواد درسی دیگر قرار میگيرد؛ به عبارت
دیگر ،تجارب سازماندهی تربيت اخالقی در چهارچوب برنامة درسی و بهصورت مادة درسی در
مدرسه نمود پيدا میکند (شویتيما 1و دیگران.)2331 ،
 .2رویکرد بينبرنامة درسی :5در این رویکرد اهداف و محتواي تربيت اخالقی بين برنامههاي
درسی موجود منتشر میشود .هریك از برنامههاي درسی بهگونهاي و براساس ظرفيتهاي ویژة خود،
به تربيت اخالقی میپردازند .در این رویکرد ،اساساً مادة درسی مستقل براي تربيت اخالقی درنظر
گرفته نمیشود (حسنی و دیگران ،1133 ،ص.)131
 .1رویکرد تربيت اخالقی مستقل از برنامة درسی :در این رویکرد تجارب سازماندهیشدة ویژهاي
براي تربيت اخالقی ،اما جدا و مستقل از برنامههاي درسی موجود براي دانشآموزان فراهم میشود
(همان ،ص.)133
از آنجا که طرح کرامت در عرض برنامهها و مواد درسی موجود اجرا شده و حتی طراحی و اجراي
آن با تشکيالت دفتر برنامه ریزي و تأليف کتابهاي درسی ارتباطی نداشته و همچنين در جدول مواد
درسی رسمی مدرسه جایی براي آن تعریف نشده است ،میتوان نتيجه گرفت که رویکرد مـورد نظـر
طرح کرامت ،رویکرد مستقل از برنامة درسی است .درواقع ،هدف طرح این اسـت تجـارب یـادگيري
مدرسهاي دانشآموزان را از منظر ارزشهاي اخالقی غنیتر کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kirschenbaum
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 independed curriculumـ2
3- subject matter
4- Schuitema
 cross-curricularـ5
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اما از آنجا که این طرح بهلحا نظري داراي چارچوبی شـبيه بـه برنامـة درسـی بـوده کـه داراي
اهداف مشخص ،محتوا و فعاليتهاي یادگيري ،روشهاي یاددهی و ارزشيابی است ،مـیتـوان آن را
مجموعة تجارب سازمان دهـیشـده اي دانسـت کـه در خـالل فرصـتهـاي زمـانی برنامـة رسـمی
دانشآموزان ،با توجه به تشخيص و مدیریت معلم اجرا میشـود .اگـر ایـن تحليـل از رویکـرد طـرح
کرامت را بپذیریم ،میتوان مدعی شد که این رویکرد در تربيـت اخالقـی ،تـاکنون در ایـران سـابقه
نداشته است؛ یعنی تاکنون طرحی در تربيت اخالقی و ارزشی با رویکرد مستقل از برنامههاي درسـی،
اما با یك ساختار و نظم برنامه ریزي شده در کشور وجود نداشته است .به سخن دیگر ،تجربة بیبدیلی
در نظام آموزشی ایران است.
رویکرد نام برده موجب میشود که از یك نظر بتوان بين برنامة درسی موجود در مدرسه و اهـداف
و محتواي طرح کرامت گونه اي ارتباط یافت .بهنظر میرسد تدوین کنندگان طرح کرامت ایـن ایـده را
در ذهن خود داشتهاند که اهداف برنامههاي درسی رسمی را در مجموعة فعاليـتهـاي خـود پوشـش
دهند و تقویت کنند .این پوشش در بررسی آقازاده ( )1113تأیيد شده اسـت .در ایـن طـرح ،کوشـش
میشود با رویکرد و از منظري دیگر ،اهداف تربيت اخالقی دورة ابتدایی مصوب شوراي عالی آموزش
و پرورش 1پيگيري شود .درواقع ،برنامة آموزشی طرح کرامت برنامهاي مکمل است که به غنیسازي
محيط و تجارب مدرسهاي دانشآموزان از منظر تربيت اخالقی کمك میکنـد؛ بـه ایـن صـورت کـه
نخست ،اهدافی (اخالقی) را که در مجموعة اهداف آموزش پرورش در برنامههاي درسی دورة ابتدایی
به آنها پرداخته نشده و دوم ،مضامين اخالقی را که در برنامههاي درسی کمتر به آنها پرداخته شده
است (کریمزاده و دیگران )1113 ،مورد توجه قرار میدهد.

4ا8ا تأکيد بر نقش تربيتی معلم
بسياري از صاحبنظران با مفهوم و اصطالح ترکيـب عطفـی«آمـوزش و پـرورش» یـا «تعلـيم و
تربيت» مخالفاند و این ترکيب عطفی را واجد تفکيك در عمل مربـی (در معنـاي عـام) یـا مدرسـه
می دانند .براساس این دیدگاه« ،تربيت» مفهومی جامع و شامل است؛ بهگونـهاي کـه تمـام فعاليـتهـاي
زیرمجموعة خـود ماننـد آمـوزش ،تـدریس و ...را پوشـش مـیدهـد (دفتـر همکـاري حـوزه و دانشـگاه،1112 ،
ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «اهداف دورة ابتدایی و راهنمایی» مصوب جلسة  11شوراي عالی آموزش و پرورش در سال  .1113در این مصوبه ،اهداف آموزش و
پرورش بهتفکيك دورة ابتدایی و راهنمایی به هشت مؤلفه (اعتقادي ،اخالقی ،علمی و آموزشی ،فرهنگی و هنري ،اجتماعی ،زیستی،
سياسی و اقتصادي) تقسيم شده و براي هریك از آنها اهداف خُردي تعریف شده است؛ مثالً در مؤلفة اهداف اخالقی دورة ابتدایی 21
هدف خُرد فهرست شده است.
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ص111ـ113؛ ابراهيمزاده ،1111 ،ص13؛ حسنی و نوید ادهم)1131 ،؛ یعنی تفکيك بين «تعلـيم /آمـوزش» و
«تربيت /پرورش» و ایجاد ترکيب عطفی«تعليم و تربيت /آموزش و پرورش» تالی فاسدي را بههمراه
خواهد داشت؛ به این معنا که در عرصـة عمـل ،دو فعاليـت مسـتقل از هـم و درنتيجـه دو جریـان و
مسئوليت مجزا (تربيتی و آموزشی) در مدرسه نمودار میشود (شعارينـژاد ،1113 ،ص .)111تشکيل امـور
تربيتی باوجود برخی محاسن آن (پر کردن خأل نگاه تربيتی در مدرسه) بـه چالشـی بـزرگ در نظـام
تربيت رسمی و عمـومی کشـور مـا دامـن زده اسـت و آن ،تفکيـك «تربيـت» از یکـی فراینـدهاي
زیرمجموعة خود یعنی «تعليم» است .این تفکيك که بهلحا نظري در عنوان نظام یعنی «آموزش»
و «پرورش» نمود دارد ،بهلحا عملی وجود دو فراینـد مسـتقل را در مدرسـه بـهنـام «فعاليـتهـاي
پرورشی» با محوریت مربی و «فعاليتهاي آموزشی» با محوریت معلم را سـامان داده اسـت .از نظـر
تشکيالتی نيز ،دو معاونت موازي «پرورشی» و معاونت «آموزشی» را شکل داده است .از نشانههـاي
این چالش بزرگ ،دور شدن بدنة سنگين نظام تربيت رسـمی و عمـومی یعنـی معلمـان از کـارکرد و
وظيفة اصلی شان یعنی «تربيت» و واگذاري صـوري آن بـه بخـش کـوچکی از نظـام تربيتـی یعنـی
«مربيان» است.
نتایج منفی این جریان در دهة هفتاد هجري به ارائة طرح «احياي نقش تربيتی معلمـان» و طـرح
«تعميم تربيت» در معاونت پرورشی منجر شد .البته ،این طرحها با موفقيت کامل اجرا نشد و در ميانة
راه متوقف شد .بهنظر میرسد بيش از هر نهاد دیگري ،معاونت پرورشی با پيامد نامناسب این تفکيك
درگير بوده و تالش براي رفع آن را در دستور کار خویش قرار داده است .در طرح کرامت ،این ضـعف
جدي نظام تربيت رسمی و عمومی ،ما یعنی تفکيك عملی و نظري بين «تربيت» و «تعليم» بهشکل
مطلوبی برطرف شده است .با این که در سال  1112مسئوليت مدیریت این طرح به معاونت آموزشـی
منتقل شد ،در نتيجه و تحليل یادشده تفاوتی ایجاد نمیکند .این طرح تأکيدي است بر توسـعة دامنـة
نقش معلم در مدرسه؛ گویی کرانـههـاي زنـدگی و مسـئوليت شـغلی معلـم گسـترش داده شـده یـا
بهعبارتی ،مورد بازخوانی قرار گرفته است.
به هر صورت ،این طرح با رویکرد تلفيقی ،نقش تربيتی معلمان را به ویژه در حوزة اخال برجسـته
کرده است و این با توجه به اختصاص مسئوليت تربيت دینی و اخالقی به مربيان پرورشـی ،در نظـام
تربيت رسمی و عمومی ایران یك ابتکار و رویکرد ساختارشکن در دورة دبستان تلقی میشود.

5ا8ا تأکيد بر انگيزش درونی در فرايند يادگيری
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تربيت اخالقی بهسبب ماهيت عمل اخالقی ،امري پيچيده و درخور توجه از بُعد انگيزشی است.
حتی اگر در یك الگوي تربيت اخالقی ،بر انگيزندههاي بيرونی توجه شود ،نباید بهشکل اصولی باشد؛
بلکه باید بهشکل موقت باشد؛ یعنی حرکت از الزام بيرونی بهسمت الزام درونی باید صورت گيرد
(صاد زاده و دیگران ،1133 ،ص .)131اصالت عمل اخالقی به داشتن فاعل مختار است .چنانچه تربيت
اخالقی علیاالصول به این سمت گرایش نداشته باشد ،تربيت اخالقی پایدار و عميق رخ نخواهد داد؛
بنابراین ،اگر عمل اخالقی متربی ناشی از کنترل بيرونی و پيروي از منابع قدرت بيرونی باشد ،اصالت
نخواهد داشت.
طرح کرامت از دو جنبه به منبع انگيزش درونی توجه کرده است :نخست ،تالش کرده است در
تنظيم محتوا و فعاليتهاي یادگيري ،تجارب روزانة متربيان را درنظر گيرد و مسائل کودکانة آنها را
مطرح و دربارة آنها بحث کند؛ یعنی عالیق دانشآموزان را در طراحی فعاليت مورد توجه قرار داده
است؛ ازاینرو ،یادگيري با انگيزههاي درونی آنها پيوند خورده است .این عامل باعث میشود متربی
بهخوديخود بهسوي این فعاليتها جذب شود و در فعاليتها مشارکت داشته باشد .دفاتر کار در این
طرح ناظر به استفاده از سازوکارهاي پاداش درونی است؛ بهویژه اینکه از معلمان خواسته شده است در
دورههاي زمانی ،آثار توليدشدة دانشآموزان در قالب نمایشگاه در کالس و مدرسه نمایش داده شود.
دومين جنبة توجه به انگيزش درونی در این طرح (که از خصوصيات مهم دیگر آن است) ،حذف نظام
نمرهگذاري و ارزشيابی کمی است .چالش اساسی در الگوي سنجش تربيت اخالقی ،تأثير انگيزشی آن
الگو است که بر یادگيري اخال و عمل اخالقی تأثير میگذارد .اصوالً نظام ارزشيابی بر چگونگی
یادگيري دانشآموزان تأثير انگيزشی دارد .این تأثير به «اثر بازگشتی» 1مشهور است (هونز.)2331 ،2
منظور از اثر بازگشتی اثرپذیري شدید شيوههاي یاددهی معلمان و چگونگی یادگيري دانشآموزان از
شيوههاي ارزشيابی است .از منظر انگيزش تحصيلی نيز ،رویکرد سنجش و ارزشيابی بر دانشآموزان اثر
میگذارد .در فضاي رقابتی و کسب امتياز و نمره براي ارتقاي تحصيلی و کسب مدرک و بهدنبال آن
کسب موقعيتهاي اجتماعی مناسب ،نوعی از انگيزة یادگيري را در دانشآموزان برجسته میکند که
میتوان آن را بهلحا منشأ و ماهيت ،انگيزش بيرونی نام نهاد؛ یعنی یادگيري براي کسب نمرة قبولی و
در افق وسيعتر ،موفقيت تحصيلی و کسب موقعيت اجتماعی .اما آیا براي تربيت اخالقی هم چنين
انگيزشی مناسب است؛ یعنی این فضا و چنين منابع انگيزشی با ماهيت عمل اخالقی و کسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- wash-back effect
2- Havenes
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تواناییهاي اخالقی تناسب دارد؟ اگر درس تربيت اخالقی با انگيزة کسب نمره و ارتقاي تحصيلی
صورت گيرد ،فعل اخالقی آن سطحی خواهد بود یا یادگرفتهها بهاحتمال زیاد به عمل نمیانجامد؛ زیرا
پاداش آن از طریق نمره و ارتقاي تحصيلی کسب شده است.
طرح کرامت در زمانی که رویکرد کمی ارزشيابی در اوج توجه بود ،به حذف نمره از نظام ارزشيابی
خود پرداخت و به جاي آن از بازخورد توصيفی استفاده کرد .هرچند در طرح به جزئيات شيوة ارزشيابی
(حذف ارزشيابی کمی از فرایند یاددهی ـ یادگيري) پرداخته نشده است ،همين اجمال نشـان از توجـه
به رویکردهاي جدید ارزشيابی دارد .به نظر میرسد الگوي ارزشيابی مورد نظر این طرح «ارزشيابی بـراي
یادگيري» است که گرایش کيفی دارد و بازخورد نمره از آن حذف شده است .ایـن الگـوي ارزشـيابی
اساساً کمتر رقابتی است و بيشتر بر انگيـزش درونـی یـادگيري تمرکـز دارد (حسـنی و احمـدي،1111 ،
ص)33؛ بنابراین ،در این طرح با اعتماد به نظام انگيزشی درونی دانش آموزان این آمـوزش هـا عرضـه
می شود .به طور کلی ،در طرح کرامت ،فعاليتهاي یادگيري به منظور تحقق عمل اخالقـی بـا انگيـزة
درونی صورت میگيرد ،نه با هدف کسب نمره و موفقيت در ارتقاي پایه .ایـن یعنـی بهـره گيـري از
منبع غنی و ارزشمند انگيزش درونی.

6ا8ا نظمبخشی به ارائة مفاهيم ارزشی در چارچمبی مشخص
برنامههاي ناظر به تربيت ارزشی و اخالقی که با موضوعات ارزشی سروکار دارند ،از ميان موضوعات
فراوان و گستردة ارزشهاي اخالقی ناگزیر از گزینشاند .رایشنباخ 1معتقد است در امر تربيت اخالقی و
ارزشی ،چند نکتة اساسی باید مورد توجه قرار گيرد:
 .1مفاهيمی که باید در تربيت اخالقی آموخته شوند ،تعيين و انتخاب شوند .مفاهيم اخالقی محتوا
نيستند؛ بلکه چيزي هستند که محتوا براساس آنها تنظيم میشود.
 .2تحول اخالقی در تدوین برنامههاي تربيـت اخالقـی مـورد توجـه قـرار گيـرد (سـجادي،1113 ،
صص)135-111؛ بنابراین ،هر برنامة تربيت اخالقی باید مفاهيم اخالقی را در چهارچوبی مشخص نظم
دهد و تبویب کند.
مورد اخير یعنی نظم ،یکی از خصوصيات مهم طرح کرامت است .براسـاس جـدول ارائـه شـده در
کتابهاي کار معلمان این طرح ،چا شده در سال  21 ،1111برنامه تعریف شده و هریك از آن ها به
پنج واحد کار تقسيم شده است .در انتخاب مفاهيم ارزشی ،تاحدودي تناسب مفاهيم ارزشهـا ،سـطح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Reichenbach

  12دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربيتی از دیدگاه اسالم ،سال سوم ،پایيز و زمستان /1131شماره 5

رشد دانش آموزان برمبناي پایة تحصيلی درنظر گرفته شده است و چنين نظمـی در ارائـة ارزش هـا و
مفاهيم مربوطه در برنامههاي درسی رایج زیاد مشاهده نمی شود .اگرچـه در بازسـازي طـرح در چنـد
سال گذشته ،این چهارچوب که از ویژگیهاي مثبت آن محسوب میشود ،کمی دستکاري شده ،ایـن
تغيير درجهت بازآرایی و کاهش چگالی مضامين ارزشی (سازماندهی و انتخاب محتوا) بوده است.

7ا8ا تمجه به تجارب زيستة دانشآممزان
تربيت اخالقی باید در موقعيتهاي طبيعـی و بـا اسـتفاده از حـواد و رویـدادهاي زنـدگی معمـول
دانش آموزان صورت پذیرد (کریمی ،1115 ،ص .)131بيان مفاهيم و مضامين اخالقی باید منطبق با شـرایط
و تجارب زندگی دانشآموزان باشد .در رویکردهاي شناختی تربيت اخالقی مانند الگـوي «بحـث دربـارة
معماهاي اخالقی» ،موضوعات مورد بحث در جلسات تربيت اخالقـی بـا سـطح تجـارب کودکـان بایـد
هماهن باشد (ليند)2333 ،1؛ در غير این صورت ،مباحث چيـزي شـبيه بـه حرافـی ارزشـی خواهـد بـود.
کارشناسان تغيير در برنامة درسی تربيت اخالقی در چين نيز با تکيه بر ایـن اصـل ،بـر تغييـر در برنامـة
درسی تربيت اخالقی در دورة ابتدایی تأکيد کردهاند (حسنی و همکاران ،1131 ،ص .)33طرح کرامـت از ایـن
منظر نيز داراي نقطة قوت درخور توجهی است .بررسی واحدهاي کار و فعاليتهاي طراحی شـده در هـر
واحد کار نشان میدهد مفاهيم اخالقی مورد نظر با تجارب زیسته و واقعيتهاي زنـدگی دانـش آمـوزان
نزدیك شده است؛ براي مثال ،به واحد کار پایة اول با مضمون «بازگشت» باید اشـاره کـرد کـه در آن،
موقعيت هایی مورد توجه قرار گرفته است که با تجارب زیستة دانش آموزان تناسب دارد .از دانش آمـوزان
خواسته شده که در موقعيت هایی مانند «گرفتن نمرة تك»« ،عدم وفاي به عهد پدر» یا «خـراب شـدن
تراش یادگاري توسط خواهر یا برادر» عکس العملهاي مختلف خود را نشان دهند؛ مانند عصبانی شدن،
سکوت یا گذشت کردن .سپس از آنان درخواست شد به بررسی این واکنشها بپردازند .درواقع ،مفـاهيم
ارزشی و اخالقی در وقایع زندگی روزمرة کودکان خود را می نمایاند یا نمایانده مـی شـود .شـاید یکـی از
دالیل عالقه مندي دانش آموزان به فعاليتهاي مربوط به برنامههاي طـرح کرامـت کـه براسـاس نظـر
معلمان (حسينی ،1111 ،ص )131گزارش شده است ،ناشی از همين ویژگی باشد.
استفاده از داستان ها و اشعار کودکان براي بازنمایی ارزشهاي مورد نظر در هر واحد کار نيز یکـی
از راهبردها براي تقریب مفاهيم ارزشی به تجارب زیستة دانش آموزان اسـت .برخـی از داسـتانهـا از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Lindـ1
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ادبيات کودکان اخذ شده و فرض بر این است این داستانها و اشعار با سـطح درک و فهـم و شـرایط
روحی و روانی کودکان متناسباند .الزم است ذکر شود که این ویژگی عموميت نـدارد و در مـواردي،
از داستانهاي تاریخی نيز استفاده شده است.

8ا8ا فعال کردن دانشآممزان در فرايند يادگيری ارزشها و کسب مهارتها
در تربيت اخالقی باید از روشهاي فعال و تفکربرانگيز استفاده شود؛ بهگونهاي که دانشآموزان در
آن فعاالنه شرکت کنند و به تأمل و تفکر بپردازند (کریمی ،1111 ،ص .)111دعوت دانشآموزان براي
ورود به عالم ارزش ها از دروازة تفکر و تأمل باید صورت گيرد .این طرح برخالف رویکـرد سـنتی بـه
تربيت اخالقی که عمدتاً از روش هاي القا و تلقين (انفعالی) بهره میگيـرد (الـرود ،)1111 ،بـر پـرورش
تفکر و مواجهة فعال دانش آموز با موضوع ارزش هاي اخالقی متمرکز اسـت .از ایـن نظـر نيـز طـرح
کرامت داراي یك نقطة قوت است .بررسـی روشهـاي تـدریس و چگـونگی طراحـی فعاليـتهـاي
یادگيري همراه با بحث و گفتوگو ،ایفاي نقش و بررسی داسـتانهـاي اخالقـی نشـان از توجـه بـه
رویکرد فعال در تدریس و یادگيري دارد .در هر واحد کـار ،دانـش آمـوزان بـا روشهـاي مختلـف بـا
مضمون ارزشی مورد نظر درگير می شوند .در این برنامهها ،با ارائة برخی داستانهـا و اشـعار ،و طـرح
پرسشهاي چالشی ،دانش آموزان را به تفکر و تأمل وامـیدارنـد .در نظرسـنجی کـه حسـينی (،1111
ص )131بين معلمان مجري طرح کرامت در استان خراسان انجام داده ،این نتيجه بهدست آمده اسـت
که بيش از  33درصد معلمان بر این باورند که برنامة طرح کرامت موجب فعال شـدن دانـش آمـوزان
میشود و همين دستاورد را میتوان یکی از قوتهاي این طرح دانست.

9ا ضعفهای طرح
1ا9ا فقدان مبانی نظری تصريحشده
هر طرح و برنامة اجرایی به گونه اي یك الگوي نظري است که بـين دو عرصـة «عمـل» و «نظـر»
واسطه می شود؛ یعنی از یك سو با عرصة نظر و نظریههاي مربوط به آن حـوزه ارتبـاط دارد و از سـوي
دیگر با عمل و مسائل و نيازهاي واقعی پيوند برقـرار مـیکنـد .در عـالم نظـر و در ميـدان اندیشـه هـا،
دانشمندان رویکردهاي مختلفی را براي تربيت اخالقی مطرح کرده و آنها را آزمودهاند .از این نظر ،هـر
الگوي تربيت اخالقی (نه لزوماً رویکرد) باید مبناهاي نظري خود را شفاف کنـد .الگـوي تربيـت ارزشـی
باید مبتنی بر یك یا چند نظریة اخالقی بهصورت سازوار با هم تدوین شود .از این طریـق ،یـك الگـوي
تربيت اخالقی نسبت خود را با نظریههاي تربيت اخالقی و مبانی فلسفی و علمی روشن میکند.
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باید دید که طرح کرامت دراین زمينه چه موضعی دارد .بهصورت ضـمنی و آشـکار ،ایـن موضـوع
جستهوگریخته در برخی آثار مرتبط بيان شده است که این طرح ریشه در برخی منـابع اسـالمی دارد؛
به ویژه به کتاب خصال شيخ صدو اشاره شده است .این اثـر در زمـرة کتـابهـاي روایـی اخالقـی
اسالمی است که در آن روایات مرتبط با موضوعات اخالقـی معصـومان علـيهمالسـالم جمـعآوري و
تبویب شده است .این منابع روایی در اخال عمدتاً فاقد نظم نظري هستند (احمـدپور و دیگـران،1111 ،
ص)21؛ بنابراین ،بهصورت مستقيم الهامبخش نظریة اخالقی نيستند.
درمجموع ،با عنایت به برخی ویژگیهاي غالب در این طرح ،رویکرد تربيت ارزشی مـورد نظـر در
طرح کرامت« ،تربيت منش» 1است .در تربيت منش ،گرایش به فضایل و عمل به آنها محور اصـلی
توجه مربيان خواهد بود .از نظر طرفداران رویکرد تربيت اخالقی مـنش ،در تربيـت اخالقـی ،مـنش
اخالقیاي اهميت دارد که ناظر بـه فاعـل اخالقـی اسـت ،نـه قواعـد اخالقـی؛ یعنـی بـر صـفات و
ویژگیهاي شخصيتی که عامل اخالقی بایـد واجـد آن باشـد ،متمرکـز مـی شـود؛ ازایـن رو ،شـرایط
درونفردي تحقق فعل اخالقی در کانون توجه این رویکرد قرار میگيرد.
براساس این تعاریف و توجه به امر تقویت فضایل اخالقی در منش و شخصيت دانشآموزان در
این طرح و همچنين فهرست بلند فضایلی که واحدهاي کار و اهداف به آنها اشاره کردهاند و عدم
تأکيد بر اصول اخالقی در تربيت اخالقی میتوان گفت که این طرح بر رویکرد تربيت اخالقی منش
تأکيد میکند؛ البته ،این موضوع در هيچیك از اسناد اوليه بهصراحت بيان نشده است .شاید با تصریح
این جهتگيري و تبيين دقيق آن و مرتبط کردن این رویکرد با راهبردهاي انتخاب و سازماندهی
محتوا و روشهاي یاددهی -یادگيري و ارزشيابی ،استحکام نظري طرح کرامت بيشتر میشد.

2ا9ا نابسامانی در تغييرات
اهداف طرح طی گذشت زمـان دچـار دگردیسـی شـده اسـت .در کتـابهـاي راهنمـاي معلمـان
(مرادحاصل و دیگـران )1113 ،هرمی براي اهداف ترسيم شده که در صدر آن «انسـانهـاي متخلـق بـه
اخال الهی» به عنوان غایت نشان داده شده ،کرامت انسانی مقصد آموزشی ،برنامه هاي طرح کرامت
هدف کلی و واحدهاي کار هدف جزئی بوده است .اما در منابع جدید دربارة اهداف ،تغييراتی بهچشـم
می خورد که درواقع پيشرفتی در آن محسوب نمی شود .اهداف تعيينشده بسيار کلـی و مـبهم اسـت؛
براي مثال در هدف اول ،اصطالح «قابليتهاي کرامتـی» نامشـخص اسـت .در هـدف دوم ،تقویـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- character education

بررسی و نقد چهارچوب نظري طرح کرامت در دورة دبستان  15

روحية دانش آموز نيز همين ابهام را دارد و بيشتر به راهکار یا راهبرد شبيه است تـا هـدف .در هـدف
سوم نيز ،تکریم دانش آموز نمی تواند هدف باشد و بيشتر به یك اصل اساسی در این طرح اشـاره دارد
یا شاید بتوان گفت یك راهبرد است .این درحالی است که در اسناد مربوط به بازبينی طرح در مرحلة
دوم ،چهارچوب اهداف بهشکلی شفافتر طراحی شده بود و منطقی قابل قبول در آن دیده میشد .در
هدفگذاري جدید نهتنها نظم بهچشم نمیخورد؛ بلکه از نظر محتوا و مضامين ارزشـی نيـز تغييـرات
سمتوسویی دقيق ندارند .در تغييرات اخير از عنوان مهارت نيز استفاده شده است و مهارتهایی کـه
مستقيماً با اخال ارتباط ندارند ،مورد توجهانـد .درواقـع ،ماهيـت اخالقـی بـودن برنامـة آموزشـی را
کمرن کرده است .این تغييرات ،خود نشانهاي بر فقدان چهارچوب نظري براي طرح کرامت است.

3ا9ا فقدان تمجيه برای نظم ممجمد در ارزشهای ارائهشده
رویکردهاي تربيت اخالقی از یك منظر به دو دستة ساختگرا و محتواگرا تقسيم میشوند (برکوئيتز،1

 .)1331گروه شناختگرا بر این باورند که در تربيت اخالقی اگر قرار است تحولی در شخصيت افراد از جنبة
اخالقی رخ دهد ،باید در ساخت تفکر (تفکر اخالقی) باشد؛ یعنی توانایی درک ،فهم و داوري اخالقی محور
تربيت اخالقی است ،نه محتواي ارزشی یك نظام اخالقی .رویکردهایی همچون شفافسازي ارزشها
(چناري ،)15 ،1131 ،و نظریهپردازانی چون کلبرگ( 2حسنی1131 ،الف ،ص ،)11ویلسون( 1همو1131 ،ب ،ص )111و
و دیویی( 1نامی ،1131 ،ص )231در این گروه قرار میگيرند.
درمقابل این گروه ،گروه محتواگرا قرار دارند که در تربيت اخالقی ،محتوا برایشان اهميت دارد .از
نظر این گروه ،در تربيت اخالقی باید ارزشها و هنجارهاي اخالقی یك نظام اخالقی در جریان تربيت
اخالقی یاد گرفته شود .به سخن دیگر ،اگر قرار است در جنبة اخالقی در ساحت شخصيت یك فرد
تحولی صورت گيرد ،آن تغيير شناخت و آگاهی فرد از مادة ارزشهاست؛ یعنی موضوع قضایاي ارزشی؛
به این معنا که دانشآموز بداند که «امانتداري پسندیده است»« ،راستگویی پسندیده است» و مانند
اینها .به این رویکرد «سبد فضایل» 5نيز گفته میشود .با توجه به توضيحات پيشين میتوان طرح
کرامت را محتواگرا دانست .اما رویکردهاي محتواگرا بهویژه رویکرد تربيت منش میکوشند ارزشهاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Berkowits
2- Kohlberge
3- Wilson
4- Dewey
5- bag of virtues
منظور از سبد فضایل ،رویکردي است که در آن مجموعهاي از فضایل (صفات اخالقی) آموزش داده میشود.
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مورد نظر را محدود کنند و آنها را بهطور نظاممند ارائه دهند .آیزاک ،1روانشناس انگليسی ،در کتابش
باعنوان ایجاد منش :راهنمایی براي والدین و معلمان 21 2فضيلت را براساس مراحل رشد دسته بندي
میکند (سلمان ماهينی ،1131 ،ص )115که عبارتاند از:
 .1تا هفتسالگی :اطاعت و فرمانبرداري ،درستی و صداقت ،نظم و انضباط؛  .2از هشت تا
دوازدهسالگی :شکيبایی ،استقامت ،سختکوشی ،تحمل ،مسئوليتپذیري ،عدالت و سخاوت؛  .1از سيزده
تا پانزدهسالگی :فروتنی ،خویشتنبانی ،سادگی ،جامعهپذیري ،دوستی ،احترام ،وطندوستی؛  .1از شانزده
تا هجدهسالگی :احتياط و دوراندیشی ،انعطافپذیري ،درک ،وفاداري ،شجاعت ،تأمل در خود و
خوشبينی .بوربا ،روانشناس آمریکایی ،در کتاب پرورش هوش اخالقی (ترجمة کاووسی )1133 ،به هفت
ارزش بنياديِ همدلی ،وجدان ،خویشتنداري ،احترام ،مهربانی ،بردباري و انصاف توجه کرده است.
در این طرح ،منطق و نظم موجود در ارزشهاي مورد نظر نامشخص است .درواقع ،بيشتر براساس
اجماع نظر کارشناسان« ،ماتریس ارزشها» تدوین شده و مبناي علمـی مشخصـی بـراي گـزینش و
چينش آن ها درکار نبوده است .باوجود نظم در این الگوي تربيت اخالقی ،منطقِ این نظـم مشـخص
نيست و تغييرات بعدي که در سازوکارهاي این طرح رخ داده ،نشان میدهـد ایـن منطـق بـه ظهـور
نرسيده است .درواقع ،ضرورت نظمبخشی و منطقدهی به آن توسط برنامهریـزان آن تشـخيص داده
نشده است؛ بنابراین ،چهارچوب مفاهيم ارزشی بههم ریخته و فقـط مجموعـهاي پراکنـده از مفـاهيم
ارزشی (دینی ،اخالقی ،اجتماعی و بهگفتة مدیران طرح ،روانشناختی) مورد توجه قرار گرفته است.

4ا9ا فقدان شماهد برای رعايت ظرفيتهای شناختی دانشآممزان
تربيت اخالقی باید با تواناییها و ظرفيتهاي شناختی دانش آموزان تناسب داشـته باشـد (کریمـی،

 ،1115ص .)133این همان نکته اي است که رایشنباخ (به نقل از سجادي ،1113 ،ص )111بيان کرده است:
برنامة تربيت اخالقی باید بر تحول اخالقی تکيه کنـد؛ یعنـی دانـش آمـوزان قـادر باشـند مفـاهيم و
مضامين اخالقی مباحث را درک نمایند و مصادیق آن را در رخدادها و رویـدادهاي زنـدگی شناسـایی
کنند و بر این اساس ،قادر باشـند تصـميم مناسـبی بگيرنـد و عمـل اخالقـی درسـتی انجـام دهنـد.
اصالحکنندگان طرح در بحثهاي مقدماتی کتابهاي کار جدیدتر اشارهکردهاند که واحدهاي کـار یـا
مفاهيم ارزشی براسـاس «مالحظـة روحيـات و توانـاییهـاي ذهنـی و عملـی دانـش آمـوزان» و در
بررسیهاي کارشناسی انتخاب شدهاند (کریمزاده و دیگـران ،1111 ،ص)21؛ درحـالی کـه هـيچ مـدرک و
1- Isaacs
2- Character Building: A Guide for Parents and Teachers
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شاهدي براي آن ها از پژوهش ها و اسناد علمی موجود ارائه نشده است؛ زیرا رسيدن بـه اجمـاع نظـر
متخصصان و صاحب نظران نيازمند فرایند علمی خاصی است .هيچ گزارشی مبنـی بـر انجـام فراینـد
پژوهشی در این باره دیده نشده است که نشان دهد اختصاص مفاهيم ارزشی مختلـف بـه پایـههـاي
تحصيلی براساس توجه به مراحل رشد و تحول ظرفيتهاي شناختی و اخالقی کودکان تنظـيم شـده
یا برگرفته از مطالعة اعتباربخشی بوده است .فقط در پـژوهش حسـينی ( ،1111ص )131کـه بـهشـيوة
نظرسنجی انجام شده است ،اعالم شده که «عزتنفس»« ،عدالت» و «پرهيـز از قضـاوت سـطحی»
مضامين ارزشی مشکلی هستند که دانشآموزان در فهم آنها مشکل دارند.

11ا نتيجهگيری
تربيت ارزشی (اخالقی) سازمانیافته با الگوي «مستقل از برنامة درسی» تجربة گرانسن و
منحصربهفردي در نظام آموزشی ایران است که اساساً سابقهاي نداشته است .سوابق مصوبات شوراي
عالی آموزش و پرورش (حسينی روحاالمينی )1111 ،از آغاز قرن چهاردهم هجري شمسی نشان میدهد
رویکرد «برنامة درسی مستقل تربيت اخالقی» یعنی وجود یك درس خاص براي موضوع اخال در
فهرست مواد درسی و رویکرد «بينبرنامهاي» تربيت اخالقی در ایران سابقه داشته؛ اما رویکرد تربيت
اخالقی «مستقل از برنامة درسی» پيشينهاي نداشته است.
از آنجا که نظام تربيت رسمی و عمومی ایران ساحت تربيت اخالقی و دینی را فضاي اصيل تربيتی
دانسته و به تربيت اخالقی و دینی اولویت داده است (صاد زاده و دیگران ،1133 ،ص )115و همچنين در
سند برنامة درسی ملی اخال بهعنوان یك شایستگی پایه تعریف شده است (سند برنامة درسی ملی،1131 ،
ص ،)11نباید از ظرفيتهاي بالقوة مدرسه براي تربيت اخالقی چشم بپوشد .تمام تجارب تربيت مدرسه
در برنامههاي درسی تجویزي خالصه نمیشود .باید اجازه داد که برنامههایی با رویکردي که طرح
کرامت پی افکنده است ،یعنی همان رویکرد تربيت اخالقی مستقل از برنامههاي درسی ،اجرا شود .حتی
مؤسسات و نهادهاي مختلف طرحها و بستههاي آموزشی مختلفی را براي تربيت اخالقی تهيه و در
مدارس اجرا کنند .درواقع ،با توجه به رویکرد سهوجهی (تجویزي ،نيمهتجویزي و غيرتجویزي) اسناد
باالدستی در حوزة برنامهریزي درسی در مدرسه در بخش غيرتجویزي برنامههاي درسی مدارس
(صاد زاده و دیگران ،1133 ،ص ،)112رویکرد طرح کرامت میتواند زمينة مساعدي را براي غنیسازي
تجارب یادگيري دانشآموزان در ساحت اخالقی فراهم کند .این رویکرد در حوزة پرورش تفکر نيز
سابقه دارد .براي نمونه ،میتوان به برنامة فلسفه براي کودکان 1اشاره کرد که با چنين رویکردي به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- P4C
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ساحت تجارب تربيتی مدرسهاي کودکان وارد شده است .به این رویکرد در برنامهریزي درسی ،رویکرد
غنیسازي میگویند .در رویکرد غنیسازي تالش میشود با برنامة درسی جدیدي ،برنامههاي درسی حاضر
از نظر ویژگی مورد نظر غنیتر شود؛ ازاینرو ،بهجاي تغيير کل نظام برنامة درسی ،برنامة موازي را در دل
برنامهها اجرا میکند (صداقت و سجادیه ،1133 ،ص.)13
بهطور کلی ،این طرح باوجود برخی کاستیها مانند فقدان مبناي نظري تعریفشده و برخـی ضـعفهـاي
دیگر ،تجربة ارزشمندي در تربيت اخالقی و ارزشی است .درواقع ،تنها طرحی است که به طور انحصـاري بـه
تربيت ارزشی و اخالقی در آموزش و پرورش پرداخته است؛ یعنی شبهبرنامة درسی مستقلی با سـازماندهـی
مفاهيم ارزشی در دورة ابتدایی طراحی و اجرا شده است که نوعی نوآوري محسوب میشود .از سـوي دیگـر،
در مواجهه با چالش تفکيك بين «تربيت» و «تعليم» ،این طرح به ظرفيت و نقش تربيتـی معلمـان اهميـت
داده و از آن بهره گرفته است .به طور کلی ،برخی ویژگیهاي برنامة تربيت ارزشی مطلوب را در طرح کرامت
میتوان مشاهده کرد .باوجود این ،استقالل این طرح از برنامة درسی رسمی که توسط دفتـر برنامـه ریـزي و
تأليف کتابهاي درسی تدوین و ارائه شده است ،چالشی براي آن ایجاد میکند؛ زیرا معلمان ناچارند با ابتکـار
و درک خود از شرایط کالس و درس ،فعاليتهاي مربوط به طـرح کرامـت را در بـين فرصـتهـاي زمـانی
برنامة رسمی بگنجانند .حسينی ( ،1111ص )131براساس نظرسنجی از معلمان به این نتيجه دست یافتـه کـه
حجم زیاد محتواي کتابهاي درسی برنامة رسمی مانع مهمی در تحقق اهـداف برنامـههـاي طـرح کرامـت
است .اصطکاک زمانی بين برنامة درسی رسمی و برنامههاي طرح کرامت چالش تأملبرانگيز آن است.
متأسفانه ،به ارزش ها و قابليتهاي این طرح کمتر توجه شده است .مهمتـرین تجربـه از اجـراي ایـن
طرح در نظام تربيت رسمی و عمومی این است کـه مـیتـوان از ظرفيـت مدرسـه بـهصـورت مسـتقل از
برنامههاي درسی موجود در مدرسه استفاده کرد؛ بهویژه تربيت اخالقی که از ضرورتهـاي مهـم دورهاي
است که در آن بهسر میبریم.
براساس نتایج این نقد و بررسی پيشنهاد میشود که یك بازنگري در این طـرح صـورت گيـرد .در وهلـة
نخست ،مبانی نظري قوي و بومی براي آن تدوین و تغييرات بر این مبـانی نظـري اسـتوار شـود .بـهمنظـور
تدوین مبانی نظري بومی ،ارتباط طرح با اسناد باالدستی بررسی و متناسبسازي شود .از منظر سازماندهـی
محتوا ،مضامين ارزشی نظم منطقی و روانشناختی پيدا کند .از سوي دیگر ،در انتخاب محتوا ،تعداد مضامين
ارزشی و اخالقی محدودتر شود و این مضامين با چالشهاي اخالقی موجود در جامعة امروز ایـران متناسـب
گردد .به سخن دیگر ،اهداف و محتواي برنامة تربيت اخالقـی طـرح کرامـت بـهگونـهاي تنظـيم شـود کـه
دانشآموزان بتوانند در زندگی و محيط واقعی (جامعة کنونی ایران و جهان) از تواناییهاي کسبشـده بـراي
اعتالي زندگی خود بهره ببرند.
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منابع
آقازاده ،محرم ( ،)1113بررسی ميزان پمشش اهداف رفتاری برنامهای طرح کرامت در
کتابهای درسی دورة ابتدايی (طرح پژوهشی) ،معاونت پرورشی ،دفتر توسعه و
برنامهریزي امور پرورشی.
ابراهيمزاده ،عيسی ( ،)1111فلسفة تربيت ،تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
احمدپور ،مهدي و دیگران ( ،)1115شناخت اخالق اسالمی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهن
اسالمی.
احمد ،علیاصغر ( ،)1113کرامت در اسال با تأکيد بر ديدگاه اما علی مجممعه

مقاالت همايش تربيت در سيره و کال اما علی

 ،معاونت پرورشی وزارت

آموزش و پرورش ،قم :نشر تربيت اسالمی.
ارنشتاین ،آلن سی .و فرانسيس پی .هانکينز ( ،)1111مبانی ،اصمل و مسائ برنامه درسی،
ترجمة قدسی احقر ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات.
الرود ،فردریك (« ،)1111فلسفههاي معاصر تربيت اخالقی» ،ترجمة حسين کارآمد ،مجلة معرفت،
ش ،31صص .15-11
بوربا ،ميکله ( ،)1133پرورش همش اخالقی ،ترجمة فيروزه کاووسی ،تهران :انتشارات رشد.
پينکافس ،ادموند ( ،)1112از مسئلهمحمری تا فضيلتگرايی ،ترجمة سيدحميد حسينی و
مهدي علیپور ،قم :دفتر نشر معارف.
حامی کارگر ،مظاهر ( ،)1111بررسی ميزان تحقق اهداف طرح کرامت در مدارس
ابتدايی کشمر (طرح پژوهشی) ،وزارت آموزش و پرورش ،معاونت آموزش و نوآوري.
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حسنی ،محمد و مهدي نوید ادهم (« ،)1131تعليم و تربيت یا تربيت؟ کدامیك؟» ،مجلة پژوهشنامه
مبانی تعليم و تربيت ،دانشگاه فردوسی مشهد ،زمستان  ،1131صص . 53-13
حسنی ،محمد و دیگران ( ،)1131مدرسه و تربيت اخالقی ،تهران :مدرسه.
حسنی ،محمد و حسين احمدي ( ،)1115ارزشيابی تمصيفی الگميی نم در ارزشيابی
تحصيلی ،تهران :مدرسه.
حسنی ،محمد ( ،)1131بررسی رويکرد تربيت اخالقی در نظا آممزشی ايران با تأکيد
بر دبستان (طرح پژوهشی) ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
حسنی ،محمد ( 1131الف) « ،رویکردهاي تربيت اخالقی مبتنی بر نظریة رشدي شناختی» در
رويکردهای نمين در تربيت اخالقی ( ،)83-17محمد حسنی و دیگران ،تهران :مدرسه.

ـــــــــــ ( 1131ب)« ،رویکرد شناختی تحليلی در تربيت اخالقـی» در رويکردهای نمين در
تربيت اخالقی ،محمد حسنی و دیگران ،تهران :مدرسه.
حسينی روحاالمينی ،جميلهالسادات ( ،)1111سير تحمل برنامههای درسی دورة ابتدايی و
راهنمايی تحصيلی در ايران ،تهران :نورالثقلين.
حسينزاده ،یعقوب و دیگـران ( ،)1111برنامه و محتمای واحد کار پرورشی دورة ابتادايی
(طرح کرامت) پاية دو  ،تهران :تربيت.
حسينی ،سيدکمالالدین ( ،)1111بررسی ميزان ممفقيت طرح کرامت در دستيابی به
اهداف تعيينشده در استان خراسان در سال ( 81-81طرح پژوهشی)،
شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان.
خسروي ،زهره و خسرو باقري (« ،)1111راهنماي درونی کردن ارزشهاي اخالقـی از طریـق برنامـة
درسی» ،فصلنامة مطالعات برنامة درسی ،س ،2ش ،1صص.131-11
چناري ،مهين (« ،)1131رویکرد شفافسازي ارزشها در تربيت اخالقی» در رويکردهای نامين
در تربيت اخالقی ( ،)385-327محمد حسنی و دیگران ،تهران :مدرسه.

دبيرخانة شوراي عالی آموزش و پرورش ( ،)1111مجممعة مصمبات شمرای عالی آممزش و
پرورش ،تهران :مدرسه.
دبيرخانة شوراي عالی آموزش و پرورش ( ،)1131سند برنامة درسی ملی.
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دفتر مشاوره و برنامهریزي امور تربيتی ( ،)1115ارزيابی ميزان ممفقيت محتمای برنامهها و
روشهای اجرايی طرح کرامت ،وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشی،
منتشرنشده.
دفتر مشاوره و تحقيق ( ،)1112تشريح برخی روشها و برنامههای اجرايی طرح
کرامت ،معاونت پرورشی.
دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ( ،)1112درآمدی بر فلسفة تعليم و تربيت اسالمی ،تهران:
سمت.
رامينفرد ،راشل ( ،)1152تجزيه و تحلي کتابهای فارسی ،پایاننامة کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران ،دانشکدة علوم اجتماعی ،قابل دسترسی در پایگاه ایرانداک.
راغب اصفهانی (بیتا) ،المفردات فی غريب القرآن ،مکتبه النزار مصطفی الباز.

ستاد اجرایی تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش ( ،)1131کليات نظا آممزش و پرورش
جمهمری اسالمی ايران ،تهران :وزارت آموزش و پرورش.
سجادي ،سيدمهدي (« ،)1113رویکردها و روشهاي تربيت اخالقی و ارزشی» ،مجلة پژوهشهاي
فلسفی ـ کالمی ،ش ،1صص.135-111
سلمان ماهينی ،سکينه (« ،)1131رویکرد تربيت منش در تربيت اخالقـی» در رويکردهای نمين
در تربيت اخالقی ( ،)385-327محمد حسنی و دیگران ،تهران :مدرسه.
شعارينژاد ،علیاکبر ( ،)1113فلسفة آممزش و پرورش ،تهران :اميرکبير.
شهبازي ،سيدرحمتاهلل ( ،)1111سير تحمل آييننامة امتحانات از سال  1312تا سال
 1381در نظا آممزش و پرورش ايران ،تهران ،وزارت آموزش و پرورش ،دفتر
ارزشيابی تحصيلی و تربيتی.
صاد زاده ،عليرضا و دیگران ( ،)1133بنيانهای نظری سند تحمل بنيادی نظا تربيت
رسمی و عمممی ،شوراي عالی آموزش و پرورش.

صداقت ،مریم و نرگس سجادیه ( ،)1133بررسی اهداف ،مبانی ،اصمل اسناد ممجمد
برنامة درسی ايران ازنظر پرورش تفکر (طرح پژوهشی) ،معاونت پژوهش و
فناوري جهاد دانشگاهی ،پژوهشکدة مطالعات توسعة جهاد دانشگاهی واحد تهران.
عبداللهی ،علی و سيدغنی شفقی اصل ( ،)1111بررسی ميزان ممفقيت طرح کرامت در

رسيدن به اهداف طرح و تأثير آن بر وضعيت تحصيلی و تربيتی
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دانشآممزان (طرح پژوهشی) ،شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان
اردبيل.
فرامرزقراملکی ،احد ( ،)1115اصمل و فنمن پاژوهش در گساترة ديانپژوهای ،ج ،2قـم:
انتشارات مرکز مدیریت حوزة علميه قم.
قرشی ،سيدعلیاکبر (بیتا) ،قاممس قرآن (منبع الکترونيکی) ،قم :مؤسسة تحقيقات و نشر معارف
اهلالبيت (ع).
کریمزاده ،اسماعيل و دیگران ( ،)1111کتاب راهنمای معلم فعاليتهای مکم آممزش و
پرورش دورة ابتدايی طرح کرامت ،تهران :دفتر آموزش و پرورش پيشدبستانی و
ابتدایی.
کریمزاده ،اسماعيل و دیگران ( ،)1113آممزش آداب و مهارتهای زندگی اسالمی (طرح
کرامت) ،تهران :انتشارات یادمان هنر و اندیشه.
کریمی ،عبدالعظيم ( ،)1115مراح شک گيری اخالق در کمدک ،تهران :عابد.

کهندانی ،مصطفی ( ،)1111تاريخ تطمر و تحمل شمرای عالی آممزش و پرورش 1275
تا  1388هجری شمسی ،تهران :نورالثقلين.
محسنپور ،بهرام (« ،)1131گزارش اجالس مشورتی دفتر منطقهاي یونسکو یازدهم تا هجدهم
خردادماه  ،»1131رشد معلم ،س ،1ش ،5صص.11-13
مرادحاصل ،اميرمهدي و دیگران ( ،)1113راهنمای معلم واحدهای کار پرورش طرح
کرامت ،تهران :منادي تربيت.
ملکی ،حسن ( ،)1133برنامهريزی درسی ،تهران :مدرسه.
منفرد ،غالمرضا و جميله فدوي ( ،)1111برنامة اجرايی طرح کرامت در مدرسه ،معاونت
پرورشی وزارت آموزش و پرورش ،دفتر مشاوره و تحقيق.
منفرد ،غالمرضا و رجبعلی مظلومی ( ،)1112برنامة اجرايی طرح کرامت در مدرسه ،معاونت
پرورشی وزارت آموزش و پرورش ،دفتر مشاوره و تحقيق.
نامی ،شمسی (« ،)1131رویکرد سازندهگرایـی در تربيـت اخالقـی» در رويکردهاای نامين در
تربيت اخالقی ( ،)123-231محمد حسنی و دیگران تهران :مدرسه.
نيکلس ،اردي و هاوارد نيکلس ( ،)1111راهنمای عملی برنامهريزی درسی ،ترجمة دهقان،
تهران :قدیانی.
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