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     سازنده گرایی دیالکتیک بستر تحقق تربیت اخلاقی

 
 2جمشید حیدری ،1*دکتر حسین مرادی مخلص

 ی، همدان، اسدآباداسدآباد نیالد جمال دیس دانشگاهدانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی،  ،یتیترب علوم گروه .1

 ائی، تهران، ایراندانشگاه علامه طباطب دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، .2
 (03/8/79، تاریخ پذیرش:03/6/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

انسان دارای ابعاد وجودی متنوع است که برای شکوفا شدنن و متعدا   
از   کدیدارد. در این میان پرورش فضایل اخلدای   1شنن، نیاز به تربیت

ر از کارهدا اسدت و انمدای ایدن کدا نیترمشدکل حالنیو درع نیترمهم
هدر  دروایدش (.1مهدم و وا دای جوامدش بشدری بدود  اسدت   یهاهنف
، برای ادامه حیدا  خدود و تییدین اینکده در زندن   زده زید  یاجامعه
بگذارندن،  این به زده هنمارهدای اخلدای  احتدرایب است و افراد دار معن

از دیرباز  2اخلای  تیترب (.2اصو   و پاسخ  منطق  نیاز دارد   یابرنامه
هدنف پدرورش  .دتوجه فیلسوفان، معلمین و وا نین یرار داشته استمور

اخلای  بار آوردن شهروننان  است که علاو  بدر برخدورداری از هدوش و 
 ن.و آراسته به خصدالل نیکدوی انسدان  باشدن لتیذکاو ، افرادی بافض

تعلدیم و  ،نظراناهمیت این موضوع تا آن پایه است که برخ  از صداح 
  اخلای  دانسدته و هدنف آن را فدراهم آوردن شدرایط  تربیت را اینام

 . داننن آینن  م یهاجهت به یست  و خوشیخت  نسل
 
 
 
 

 

 
صدور  که مربیدان به کننن نظران نی  اظهارنظر مرخ  دیگر از صاح ب

ا در  ژ یو، به ردنن با امر تربیت و پرورش اخلای  روبرو م ریناپذاجتناب
عمدن   طورتوجده شدود کده بده 3زش اخلدای آمدو یهابه طییعت برنامه

از طدرف دیگدر  .نیدنما ناخواسته و پنهدان عمدل مد صور  نا فته وبه
پرورش اخلای  نی  مطلی  است که هندوز در میدان  یهاو روش هاو یش

«  یمنایشه برانگ»صور  مربیان و دانشمننان علوی تربیت  و اجتماع  به
زندین  .بده وجدود نیامدن  اسدتمانن  و اجماع نظر یطع  پیرامدون آن 

به د یدل ظرافدت و حساسدیت امدر آمدوزش   سترد  صور وضعیت  به
. بدر (3کشانن   و مربیان را به وادی احتیاط م انیاخلاق است که متصن
در تعلیم و تربیدت بده دنیدال روش و  نظرانصاح این اساس مربیان و 

  درستبهخلای  را ا گوهای تربیت  هستنن که بتواننن مفاهیم و ا گوهای ا
ایدن است.  4رویکرد سازنن   رای  هاآن ازجملهدر کودکان پرورش دهنن 

 اصل دددح سازننباورهای  که معرفت را م  کنننظریه ادعا م 
 
 
 
 

 چکیده

 سداالآموزان مقطش متوسطه ایدن یک  از مسالل  که در فلسفه اخلاق مطرح است این است که معیار فعل اخلای  زیست؟ به عیارت  در بین دانش زمینه: 

  زیست؟ تربیت اخلای  از سخت  و پیچین   خاص  برخوردار است و به  حدا  راخلاییغمطرح است که معیار سنمش یک کار اخلای  از یک کار عادی و 
 یها یآس توانن تربیت اخلای ، م یها فهآ اه  دانش آموزان از ماداشتن جنیه عاطف  و معنوی برخورد علم  صرف با آن زننان کارساز نیست. از سوی  نا

باین زمینده را  متخصصان. اخلاق اختصاص به انسان دارد و در مفهومش نوع  یناست خوابین  است. ها نماینبه کمال را متوجه آن ننیدررس یریناپذجیران
دست یابن. معلم با اتخاذ رویکرد سازنن   راید   هاملاکباین به این  . خود نوجوانکنننبرای نوجوانان و جوانان برای رسینن به ملاک و معیار یناست، آماد  

 .آورد می یناست در اخلاق فراهم هاملاک  نوجوانان را به ابیدستی نهیزماجتماع  یا دیا کتیک 

معلم طراح آموزش اخلاق عمل کنن.  عنوانبه معلم ستیبا می اخلاق اسلام  در نوجوانان، هاارزشبرای رسینن به ثیا  در ا گوهای رفتاری و ی: ریگجهینت
ی تقریی  منطقهی  ماننن آموزش در بافت اجتماع ، بحث  روه ، شا ردی شناخت ، داربست بننی، هافنبا مینا یرار دادن رویکرد سازنن   رای  دیا کتیک با 

ی یناست در تربیت هاملاک  نوجوانان به ابیدستی نهیزمر خود نظم ده ، با تأکین بر نقش زبان د نی  معلم تیدرنها. نینما مرشن اینای به تربیت اخلای  
 اخلاق اسلام  را فراهم خواهن ساخت.

 

 زنن   رای  دیا کتیک ، تربیت اخلای ساطراح  آموزش ، رویکرد کلید واژگان: 
 

 mokhles@sjau.ac.irنویسننۀ مسئول: نشان  ا کترونیک : 
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ی اجتمداع  و فرهنگد   ندهتعاملا  یاد یرنن  بدا جهدان طییعد  درزمی

 انرایدسدازنن    .هستنن که میانم  و واسط آن دانش ییل  فدرد اسدت
شناخت  نقش جذب، انطیاق و عدنی تعدادل شدناخت  را تشدخی  روان
ی خداص یدرار ندهانن اما تأکین بیشتر را بر نقش داندش ییلد  درزمیداد 

ساختارهای داندش  .کنننو به نحوی از دین ا  پیاژ  پیروی م  دهننم 
 نظدرا  و کننن لو تسدهی هعنوان پا ایدبده انهاو یه و تییین سازنن   رای

در طدول یداد یری  توانندنو خودشان نی  م  کننعمل م  نتمارب جنی
تغییر شکل دهنن. در راهیردهای تنریس سازنن   را، اعتقاد بر این است 

دانش آموزان حت  خردسدا ان  .سازننکه دانش آموزان، دانش خود را م 
ی بدرای تییدین اهدر دروس مختلف بر اساس مشاهناتشان، نظرا  او ید

. دانش کننن  م نیبشدارنن و حت  روینادهای مورد انتظار را پی اهن پنی
امدا ویتد   کنننهای دانش ییل  خود جذب م ها را در شیکهآموزان آن

این روینادها مورد انتظار نیاشنن، دانش آموزان باین بده بازسدازی شدیکه 
دانش خود بپردازنن. دروایش جذب، موج  رشن مفداهیم شدن  و انطیداق 

 5سازنن   رایان اجتماع  یا دیدا کتیک  (4شود  تغییر مفاهیم م موج  
ارتیداط کلدام (  ژ یوجامعده  بدهبر تعامل اجتماع  یا ارتیاط میان افراد 

دانش در یک بافت اجتماع  وجدود دارد و در  هاآن ازنظر. کننن متأکین 
بین افراد مشترک اسدت.  دذا ابد ار اصدل  سداختن داندش تعامدل بدین 

(. این رویکرد یعن  سازنن   رای  9است  نن  و محیط اجتماع  او یاد یر
ی هاهدنفاجتماع  یک مینای مناس  برای تربیت اخلای  است، زیدرا 

ی فعل اخلای  نهیزم کهنیاتربیت اخلاق اسلام  محقق نخواهن شن مگر 
 در آموزش مورد طراح  یرار بگیرد.

 

 تربیت اخلاقی
رس این است که دانش آموزان را یدادر یک  از مهمترین نقش های منا 

شرکت مدوثر در امور عموم  جامعه  و شوننبا اخلاق سازد که شهروننان 

تربیدت   "بدا اخلداقشدهروننان ". بدا ایدن حدال، اصدطلاح داشته باشنن

بده  تربیدت .(5ن مد  کند طلد را  آموزش  در سیستم های  تخصص  
شد  اسدت جهدت معن  پروردن و پروراننن، در اصطلاح بده معند  کوش

 .تنریم  و مدناوی او ایماد د ر ون  مطلوب در فرد و به کمال رساننن
روش رفتداری و  فتداری دادن »است:  نیمعنای تربیت در یک عیار  ا

تربیت شامل ایماد یا  .«به غیر، طوری که این روش، ملکه ذهن او شود
شود کده مطلوبیدت و ارزش فعلیت بخشینن هر نوع کما   در انسان م 

داشته باشن. این کمال  اه  جنیه شناخت  دارد که به دانش، شناخت و 
شود.  اه  نی  جنیه کنش  یا حرکتد  دارد کده آ اه  انسان مربوط م 

به رفتار و اعمال عین  انسان که اغل  دارای مظداهر جسدمان  هسدتنن 
 ردد و با اخر   اه  جنیه  رایشد  یدا عداطف  دارد کده بدا مربوط م 

 تیدترب .قاد، ایمان و علایق، احساسا  انسان مدرتیط اسدتنگرش، اعت
اشدن، شدا رد بدانش و انتقدال آن مطدرح  نیست که در آن تنها فرایننی

را  داشددته باشددن، تحمیددل مطلددق از سددوی حا ددت پددذیرا تددابش و سددربه
 طوردرسد  بده یهداتران مطدرح باشدن، کتابسدا ان بدر کوزدکب رگ

ممری یدک سدری ی  تنهامنرسه بهبیانگر دانش فرد باشنن،   اختصاص

 یهدابا شا ردان باشدن، روش رمتناس یو غ روح خشک و ب یهابرنامه
  یاد یری سنت  و غیر منطیق بر مخاطیین باشن، تمربه نقش  در حیدا

طورمعمول در سیسدتم کده بده نیزندنیها مورد اافراد نناشته باشن و د 
 یجاسدت کده در آن بدهجریان  ا. تربیت باشنن تربیت  سنت  مشهود م
اعمدال انضدیاط  یجاآزادی بیان و رشن فردی، به ،تحمیل و فشار از با ا

یاد یری  ،یاد یری از کتاب و معلم یجاسخت خارج  فعا یت آزادانه، به
اسدت  منظدوراهناف ثابت، اهناف پویا  یجابه، از طریق تمربه و بینش

 6). 
ه  اخلداق را بده معندای واژ  اخلاق در  فد،، معدان  مختلفد  دارد.  دا

را به معنای اخلاق خوب  .  اه  آنبرنن طور مطلق به کار موخو بهخلق
تعلیم و تربیت اخلدای  و ارزشد  . دهنن و رفتار پاینار خوب اختصاص م

به آنچه منارس و دیگر نهادهای آموزش  برای کمک بده افدراد جهدت 
و در پ  آن تمایل تفکر پیرامون مسالل مربوط به درست و نادرست امور 

ها جهت رفتار به روش به سمت خوب بودن اجتماع  و نی  کمک به آن
شود. آنچه در منرسده دهنن، اطلاق م و منش اخلای  و ارزش  انمای م 

 یدرد  جهدت تربیدت اخلدای  و ارزشد ( بده طور آ اهانه انمدای مد به
هدای درسد  شن  و هنفمنن و عاملانِ در برنامهری یهای برنامهیاد یری

کده خدود موضدوع  -اشار  دارد. این فعا یت آ اهانه بده برنامده درسد  
را  شدن نییهدای از ییدل تعهای خاص و نگرشدرس ، محتوا و مهار 

طور ناخودآ دا  انمدای اما آنچه منرسه بده مربوط است؛ -شود شامل م 
دهنن. در نشن  رخ م بین دهن، زی های  است که در یک روش پیشم 
 یدرد، های  که در منرسه صور  م اد یریینشن ، بین ین روش پیشا

عنوان برنامده درسد  توان آن را بدهم  یا ونهانن و بهری ی نشن برنامه
آمدوزان بدرای فهدم و درک هرحال، تلداش داندشمطرح نمود. به پنهان
 ریشن  تحت تأثکه زه زی ی درست و زه زی ی نادرست است، بهاین
کدار مدنارس یدرار های آشکار و پنهانو جنیه شن ی یربرنامه هایجنیه

هدای  را بده جواندان عرضده که جوامش زه ارزشتوجه به این .نن یرم 
ها را های ، اخلاییا  و ارزشکننن و زگونه و با زه رویکردها و روشم 

کنندن، هدا ایدنای مد آموزنن و به تربیت اخلای  و ارزشد  آنها م به آن
ز زمان سقراط، افلاطون و ارسدطو( تدا  اا ایای ع  است که از ینیمموضو

یرن بیستم موردتوجه فلاسفه و دانشمننان بود  است. جان دیوی ، جدان 
ازجمله کسان  هستنن که در یرن بیسدتم بده دیگران  ویلسون، کلیرگ و
تعلیم و تربیت اخلای  و ارزش  فرایندنی اسدت  انن.این موضوع پرداخته

ها و نی  کودکدان و ناپذیر، زیرا دو ت و یا ملت، منارس و خانواد اجتناب
خاصِ درسدت و یدا نادرسدت بدودن را  یهاناخوا ، ملاکنوجوانان، خوا 
بخشنن؛ هرزندن کده ایدن انتخداب ها را توسعه م کننن و آنانتخاب م 

دربار  اهمیت تعلیم و تربیت مذهی  و  .شن  نیاشنری یدار و برنامهنظای

ری ی درسد  و در برنامه یبرا :اور است کهب خلای  کیل پاتریک بر اینا
های  زدون برنامه درس  برای درس  دهبحث اصول انتخاب و سازمان
کندیم کده معلدم کیسدت؛ امدا در بحدث ریاض ، جغرافیا و... ساال نمد 

ری ی مربوط به تعلیم و تربیدت اخلدای  و ارزشد  و مدذهی ، آیدا برنامه
عمل نماییم؟ آیا اصول فلسدفه تربیتد  بدرای برنامده   ونهنیتوانیم ام 



     سازنده گرایی دیالکتیک بستر تحقق تربیت اخلاقی خلص و جمشید حیدری:حسین مرادی م دکتر
 

 54 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

توانن با اصول فلسفه تربیت  برنامه درس  درس  مربوط به امور مادی م 
های مربدوط بده حضدور در مدنارس مذهی  یک  تلق  شود؟ ا ر دغنغه

مذهی  با حضور در دیگر منارس  غیرمدذهی ( یکد  بدود، دیگدر جدای 
بعض  از مربیدان بدین  دذر از  که یود. درحا ها و منایشا  فوق نبحث

  خوبدیگدر آن را بده  مادیا  به معنویا  تمای ی یالل نیسدتنن، بعضد
کننن. در بیان اهمیت تربیت اخلای  و ارزش  رایشنیاخ با تأکیدن حس م 

بر   وی تییین مفهوی تربیت اخلای  و ارزشد  معتقدن اسدت کده در امدر 
( 1ته اساس  باین موردتوجده یدرار  یدرد: تربیت اخلای  و ارزش  زنن نک

که مفاهیم  که باین در تربیت اخلای  آموخته شونن، تعیین و انتخاب این
مفاهیم اخلای  محتوا نیستنن، بلکه زی ی هسدتنن کده محتدوا بدر  ،شونن

هدای که تحول اخلای  در تنوین برنامه( این2شود. اساس آن تنظیم م 
 لیوتحلهیدکده بایدن بده تم ( ایدن3 یرد.  تحقیق تربیت  موردتوجه یرار

ین تدنو ا امری تئوری اخلاق و یاد یری اخلای  پرداخدت.منطق  و نفس
های تربیت اخلای  و ارزش ، همچندین مسدتل ی دییق رویکردها و روش

از  انسانکه . ایندارداز تربیت اخلای   انسانتییین دییق تویع  است که 
هدا و کندن کده زده روش، تعیدین مد داردتربیت اخلای  زده انتظداری 

یتد  مسئله ایدن اسدت کده از برنامده ترب .بگیردرویکردهای  را در نظر 
بعض  ممکن است تویش داشته باشنن که  .اخلای  زه انتظاری باین داشت

تربیت اخلای  باین توان استن ال را در فرد ایماد کنن. بعض  تویش دارندن 
ساس  و عاطف  داشته باشدن. بعضد  های تربیت  باین جنیه احکه برنامه

دیگر معتقننن که احساس ما از تفکرا  و عقاین ما جنا نیست، بندابراین 
 .(7های تربیت  باین مواد استن ال کردن را در خود دارا باشنن  برنامه

 

 رویکرد روانشناسی سازنده گرایی اجتماعی یا دیالکتیک
 بده رونید. ازااست انشد ساختن کلین 6اجتماع  تعاملا  رویکرد این در
 دیا کتیدک ینظریده. اندنداد  دیدا کتیک  ندای ید سدازنن   را نوع این

 را تاریخ  و فرهنگ  اجتماع ، هایجنیه که است اینظریه ویگوتسک 
 محدیط بدا یاد یرندن  تعامدل و داندنم  تیبااهم بسیار شناخت  رشن در

 ایدن ،(11داندن  م  او شناخت  رشن اصل  یکننن نییتع را اشاجتماع 
 دارد، شدهر  دیا کتیدک ید سازنن   را یاد یری ینظریه به که نظریه
 ینظریده در. شدودمد  داد  شدرح ادامده در کده اسدت مفاهیم  دارای

 .(11اسدت   اساسد  اهمیت دارای تعامل و آ اه  میانم ، ویگوتسک 
 و کندنم  تأکین اجتماع  تعامل نقش و مویعیت  یاد یری بر نظریه این
 یدک فرهند هدا آن در که "رشن تقریی  یمنطقه" از( نسخه نوع  سه
-مد  اشدار هدا آن به ادامه در. است کرد  توصیف را دارد میانم  نقش

 :شود

 جنیدن فهدم بده کمدک بدا یاد یرنن  انتقال به که "7سازی  ا یهتک". 1
 .کننم  کمک

 فهم و رکد و روز فهم و درک بین شن ین د تفاو  بر که "فرهن ". 2
 .کننم  ایماد دو این بین پل  که آموزش نقش و دارد توجه علم 

 جنیدن هایشکل و جاری فهم و درک بین هاتفاو  بر که "اجتماع". 3
 فهدم و درک در کده تضدادهای  بدرای هداحدلرا  یینکنندن تو  جمع 
 .کننم  تأکین است، شن یهتعی جاری هاییتمویع

 در داندش که کننم  بیان ِِدیا کتیک تماع اج ی سازنن   را ینظریه 
 ابد ار  دذا. اسدت مشترک افراد میان در و دارد وجود اجتماع  بافت یک
 در. اوسدت اجتمداع  محیط و یاد یرنن  بین تعامل دانش ساختن اصل 
 تعامدل مهدم عنصر و دارد تفکر پرورش در مهم  نقش زبان نظریه این

 کودکدان در زبدان و تفکدر سک ویگوت ینظریه در. (11است   اجتماع 
 نقدش زبدان. شدوننمد  شروع هم از جنا و مستقل فعا یت دوصور  به

-فعا یدت یدا تمارب تنریم  تینیل فراینن یعن  سازی درون  در مهم 

 7 تا 2 یفاصله در. دارد ذهن  عا   فرایننهای به بیرون  اجتماع  های
 هدم و تفکدر به  دهجهت و هنایت یعن  درون  نقش هم زبان سا گ 
  فتدار .کندنمد  ایفدا را دیگران به تفکر نتایج انتقال یعن  بیرون  نقش
  فتداری دروند ،  فتدار. اسدت ویگوتسدک  ینظریده مفاهیم از درون 
 و مویعیدت زون است، ای  ار  کاملطور به و است اختصاری و فشرد 
 .(12است   معلوی اننیشنن  شخ  برای همیشه اننیشه، موضوع
 ریپدذامکان  اجتمداع  فرهنگ بافت  رفتن نظر در بنون ش اخلاقپرور
صدور  به آنکه از پیش تفکر اخلای ، ماننن ذهن عا   کارکرد هر. نیست
 اجتماع  سطح یک در ابتنا دهن، رخ شخ  در  شناختروان فراینن یک
 آن بده که فرایننی و است اجتماع آدم  روان خاستگا . (11دارد   وجود
 سدطح یدک در یاد یرنن ان بین تعامل .(13است   ارتیاط دهنم  شکل

  فتگدو . رددم  تفکر پرورش به منمر هافعا یت طراح  در و اجتماع 
ی یناسدت هداملاکبسیاری از . است نظریه این دیگر مهم یهاما فه از

 آمدوزدانشو در  شدود مددر تربیت اخلاق اسلام  بدا  فتگدو مشدخ  
 ایدنموردتوجده  مفداهیم دیگدر از رشن تقریی  یمنطقه . ردد مدرون  
 منظور.  یرد یرار ی اخلای  مننظرهاارزشکس   در باین که است نظریه

 وایعد  رشدن سطح یا کنون  سطح بین تفاو  منطقه این از ویگوتسک 
 کدودک که های فعا یت از ایدامنه. اوست یبا قو  رشن سطح و کودک

 یداسدا ان ب رگ کمک به اما ،نیآ برنمها آن انمای یعهن  از ی تنهابه
 .(11دهن   انمای راها آن است یادر خود ازتر با غ دوستان
 سدازی  ا هی. تکاست ویگوتسک  ینظریه دیگر یما فه سازی ا تکیه
 یدرار آنچده بده داننم  اکنونازآنچه   ذار برای یاد یرنن  هنایت فراینن
 که دیگری شخ  یا معلم ابتنا زیسا  ا هیتک در. است بگیرد، یاد است

-مد  عهدن  بر را مسئو یت از ایعمن  سهم دهن،م  یاری را یاد یرنن 

 یاد یرندن  بده مسدئو یت رود،مد  پدیش یاد یری که جیتنربه اما  یرد،
ازجملده  هسدتنن، متعدند سدازی دا تکیده راهیردهدای. شدودم  وا ذار
کس  و درون   در. راهنما و اشار  از استفاد  و کردن فکر بلنن  ،ا گوده
 سازی بهر  جست.  ا هیتک  از خوببه توان م هاارزششنن 

 کمدک بدنون مسدالل کدردن حدل و اننیشدینن تواندای  8ده خودنظم
اش شدناخت  فرایندنهای بر فرد کنترل به  نظم ده خود. است دیگران

بدرای کسد  و دروند  شدنن  فعا یدت طراحد . شدودمد   فته( تفکر 
 کنتدرل از یاد یرندن  کده باشدن یا ونهبه ی اخلاق اسلام  باینهاارزش
خود نظم ده  علداو  بدر . شود درون  کنترل صاح  وشن  خارج بیرون 
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. کندن مدآموزش در تمار  نی  با راهیردهدای خداص خدود نمدود پیدنا 
 بهیدود و فهدم و درک در تمدرین یک اساس طور به تماری راهیردهای

 تفکدر بده راهیردهای خدود نظدم د  این. ستننه تماری عملکرد و رشن
 و تمرکد  تمدار  فرایندن بدر وسدیله ایدن به تا دارنن نیاز عمیق فلسف 
کنندن  کمدک تمدار  بهیود به فراشناخت  تفکر طریق از و کننن نظار 

 14). 
 

 طراحی دیالکتیکی آموزش اخلاق
ر ترتی  مواد آموزشد  دو ها و انتخاب روش  نیبشپی 9طراح  آموزش 
 .(8منظور رسینن به نتایج یاد یری به نحو ماثر اسدت  شرایط خاص به

، زگدونگ  و 1991ی دهدهاف ایش علایه به رویکرد سدازنن   راید  در 
. اصدول آموزشد  سدازنن  یرارداد ا شعاعتحتکیفیت طراح  آموزش  را 

از:  دد وی حددل مشددکلا  پیچیددن  و وایعدد  توسددط  انددنعیار  رایدد  
کاری  روه  برای حل این مشکلا ، بررس  مشکلا  یاد یرنن ان، هم

ی مختلف، در دست  رفتن مسئو یت فراینن یاد یری خدود و هان ا یداز 
 .(9دانش  آ ا  بودن از نقش خود در فراینن ساخت 

در بافت تاریخ ،  طراح  آموزش  دیا کتیک یا اجتماع  میتن  بر فعا یت
  مانندن روایعدیغی هاتیعمویفرهنگ  و اجتماع  است و با آموزش در 

نیسدت.  ریپدذامکانی منفعل ماننن سدخنران  هاروشکلاس درس و به 
ی هیدنظری آموزش و تربیت اخلدای  بایدن منطیدق بدا هاتیفعا طراح  
 از یاد یری آ اه  که کننم  ادعا فعا یت ی. نظریه(15 باشن  11فعا یت
 .(16باشن   آن ینتیمه کهنیا نه شود،م  ناش  فعا یت

ی بدرای طراحد  آمدوزش اخلداق و امرحلدهدر ادامه به یک ا گوی پنج 
تربیت اخلای  میتن  بر رویکرد سازنن   رایانه اشار  خواهن شن. مراحدل 

، اکتشاف، توضیح، شرح و بسدط و ارزشدیاب  یسازفعال این منل شامل

فعا یدت در بافدت در  شود مکه در منل ملاحظه   ونههمان. (18 است 
این منل یرار دارد و تربیت اخلای  بنون فعا یت در بطن اجتماع و  مرک 

 .(19 یددددک مویعیددددت وایعدددد  بدددده نتیمدددده نخواهددددن رسددددین 

جنیدن را در  یهاآموختده دانش آموزان با همکاری هم و راهنمای  معلم
یداد یری  یهداتیو بده ارزشدیاب  فعا  رندنی   شرایط جنین بده کدارم

 :هستراحل زیر این ا گو شامل م .(21بپردازنن 
آمدوزان بدا مسدئله مواجده دانشدر ایدن مرحلده  ی:سازفعال مرحله اول

مناسد  بدرای آغداز آمدوزش را  ی زمینده کنن و معلم سع  م شونن م
یدک مسدئله، نشدان دادن یدک  فیفراهم آورد. پرسینن یک ساال، تعر

آموز هستنن که موج  برانگیختن دانش ی هاروش و  یانگمانیرویناد ه
 :مرحلده دوی اکتشداف (.21  شونن مسئله موردنظر م در یر شنن او با و
طور مستقیم به مسالل تا به ابننی آموزان فرصت  م انشاین مرحله ددر 
عمدل  کننن لیبپردازنن. در این مرحله معلم هماننن یک تسده هان یو پن
ه هدا را بدآمدوزان آن و با تهیه مواد آموزش  و راهنمدای  داندش کنن م

تمربه، آزمایش، جسدتمو و بررسد  دربدار  موضدوع یداد یری تشدویق 

اسدت کده در آن  یاتوضدیح نقطده :. مرحله سدوی توضدیح دادنکنن م

 :. مرحله زهاری شدرح و بسدطپردازنن به انت اع تمربیا  م  انیاد یرنن
اندن توسدعه داد  و بدا بریدراری  رفته ادیدآموزان مفاهیم  را که  دانش

خدود را در جهدان پیرامدون بده کدار  یهافداهیم، آموختدهارتیاط بدین م
 .رننی  م

که فراینن تشخی  مناوی است بده معلدم اجداز   :مرحله پنمم ارزشیاب 

جنین  آموزان از مفاهیم و دانش دربار  می ان درک و فهم دانش دهن م
 (.22اطلاع حاصل نماین  

 

 یامرحله: الگوی پنج 1نگارۀ 

 
بر اساس مذاکر ، کاوش، حل مسئله و تفکر در  ا گوهای ساختن  را

 .(23انن   رفتهشکلی وایع  هاتیمویع
 دانش سازی و ساختن سازنن   رایان بیش از هر زی  دیگری بر معن 

که دانش  کنن ی  از این اننیشه حمایت مسازنن   را .(24  ندارننیتأک

جامعه  یاد یرنن  یا شن  به تمربه کهمستقل از معن  نسیت داد 
. برای تلفیق دستاوردهای (25 وجود ننارد  سازنن یاد یرنن ان م

شامل فلسف ،  که مختلف و عوامل مختلف در حوز  آموزش اخلاق
، آموزش ، ابعاد برنامه، اهناف، محتوا، طراح  پیای و تعیین  شناختروان
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رسانه و ا گوی طراح  آموزش  و فراینن تو ین و اجرای و ارزشیاب  
منظور این موارد را به بتواننکه  استه آموزش  به زارزوب  نیاز برنام

، اغل  ا گوهای طراح  آموزش  دارای کنناراله ا گو با یکنیگر یکپارزه 
طراح  آموزش  به دنیال تسهیل  (.26هستنن   زارزوب  سیستم 
 یها، یک  از عرصهاستمختلف آموزش   یهایاد یری در عرصه

. ا گوهای مختلف طراح  آموزش  (27ست  آموزش، آموزش اخلاق ا
  دهدستاوردهای علوی مختلف را به صورت  عمل  در کنار هم سازمان

آموزش  مطلوب یهاو تموی  روش  نیبشیکرد  و زمینه را برای پ
توای خاص را حخاص و یاد یرنن ان خاص و م یهاتیبرای مویع
دسته، پرورش رویکردهای آموزش  شامل زهار  (.28سازد   فراهم م

طییع   کردیشناخت ، پرورش منش، رویکرد ترکیی  و رو یهای توانا
 ی تنهابرای دستیاب  به هنف آموزش اخلاق یک رویکرد به(. 29 است 

 ناکاف  است. از سوی دیگر برای مقایسه و تطییق رویکردها با شرایط
رای اراله جامعه به مینای  برای مقایسه نیاز داریم، علاو  بر این موارد ب

،  شناس هست فلسف  جامعه به یهارساختیا گوی  میتن  بر ز
. مینای مقایسه در استنیاز   شناسو معرفت  شناس، ارزش شناسانسان

 پژوهش با رابطه در ادامه در (.31 اینما رویکرد انسان عامل است 
 تحت  پژوهش در. ردی  م یدرار  موردبررس مشدابه قا یتحق حاضر،
درس   برنامه در ارتیاطا  و اطلاعا  یفناور کاربرد و گا یجا عنوان

فعال  یهاروشبا استفاد  از  کده مشخ  شندور  ابتنای  شهر تهران 
امکدان یداد یری انفدرادی  توان م یفناور کاربرد برتنریس میتن  

 صور بهآموزان منارس مختلف را  پیشرفت تحصیل  دانش سهیمقا
 اف ارنری کاربرد»تحت عنوان  دیگر هش در پژو .(31  کردعلم  فراهم 

آموزش ریاض  در دور  ابتنای  بر اساس رویکرد سازنن   رای  و 
کده میدان  مشخ  شنایدن نتیمده  «نآ سنمش می ان اثربخش 

 ساختن اف ارنریفعدال میتند  بدر کداربرد  یهاروشروش سدنت  و 
آمدوزان  پاسخگوی  داندش  روه  و می ان یهاتیفعا  رای  در انمای 

 در .(32  تفاو  معنادار وجود دارد مسئلهحل  و انگید   و مهدار 
آموزان به کاربرد  دانش بررس  می ان علایده»با عنوان  پژوهش 
 «هفعال یداد یری در درس جغرافیدا در کشدور ترکید یهافنو  هاروش

یاد یری فعال  یهافنو  هاروش بهآموزان  نتایج حاک  از علایه دانش
 .(33  اسدتبدود  
 آکددادم  تگدد اس؛ تحقیقدد  بددایدداد یری فعددال  اجلاسدر 

آمدوزان  نظریه یاد یری فعال بدر انگید   داندش کاربرد ریتأث» عنددوان
ن. نتایج نشدان شانمای  «تگ اسایا ت  انینایبکممدنارس نابینایدان و 

 میتلابهآمدوزان  د  در داندشداد کده کداربرد یداد یری فعدال، حت

موج   آموزان ضعیف اختلا ا  بینای  و با نیازهای ویژ  و در دانش
 در. (34  اسدتبدود    یبرانگزا ش ایماد انگی   شن  و برای آنان

آموزان در کلاس  بررس  تأثیر یاد یری فعال بر سرعت یاد یری دانش
سدرعت  13موزش آ یفنّاوراثر آموزش فعال میتن  بر  مشخ  شن که

فعال در  یهاروش. استفاد  از (35  دهن م یداد یری را افد ایش
رویکرد تنریس سازنن   رای   یداد یری در کدلاس درس بدر اسداس

 بده آموزان . نتایج نشان داد که تشویق دانش  شنیرارداد  موردبررس

مشارکت فعا انه در امدر سداخت و تفسدیر داندش موجد  یداد یری، 
در تحقیق، تفسیر و تو ین اطلاعا   مهار ، کنمکداویفکدر انتقدادی، ت

ارزیاب  آموزش »با عنوان   پژوهش (. در36  استتوسط آنان شن  
آموزان  رویکرد سازنن   رای  بر پیشرفت تحصیل  دانش ا کترونیک بدا

تحقیق ایشان نشان داد  یهاافتهیانمدای دادندن.  «با نیازهای ویدژ 
تسهیل یاد یری، استفاد  از آموزش ا کترونیک  منظوربهرا   نیترمناس 

 به ادامه در .(37  اسدتآمدوزان  رویکرد سازنن   رای  بدرای داندش بدا
 تیترب و آموزش در کیا کتید ی  را سازنن  یکاربرد موارد و اصول
 :شن خواهن اشار   اخلای
  اخلای خاص مورد آن 11 فرهنگ و  اجتماع ، خیتار ی نهیزم به -

 .نیکن توجه
 .نیکن استفاد   اخلای تیترب در  تعامل سیتنر هایروش از -

 .ردیپذ صور   وایع طیمح در نیبا  اخلای تیترب -

 .ابنی دست  اخلای اصول به خود نیبا آموزدانش -

 یرار ژ یو موردتوجه اخلاق، آموزش ننیفرا در را محاور  و 12 فتگو -
 .نیده

 .هستنن یمحور نقش یدارا اخلاق آموزش در زبان و تفکر -

 اخلاق ده سامان یبرا را  درون ی فتگو و زبان از استفاد  آموزش -
 .نیده یرار موردتوجه یفرد

 استفاد  آموزش یابتنا در  اخلای تیترب یبرا 13 اخلای مسالل از -
 .نیکن

 .نیکن نیتأک 14رشن  ییتقر منطقه بر  اخلای مسالل حل در -

 تیترب در یساز  ا تکیه ای آموزان دانش گرید ی راهنما و یاوری از -
 .نیکن استفاد   اخلای

 .نیکن استفاد  کلاس در  اخلای امور مورد در نکرد فکر بلنن از -

 .نیده آموزش را آموزدانش طرف از  اخلای هایارزش بر نظار  -

 .دارد راهنما و کننن تسهیل نقش  اخلای تیترب در معلم -

خوب  مورد طراح  یرار  یرنن و آموزش اخلاق های اخلای  به یتفعا -
 فعا یت محور باشن.

 

 گیرینتیجه
علامه  زعمبهتربیت اخلای  یک  از کارکردهای مهم نظای آموزش  است. 

ی نیداز ترجمده دروایشهنمار( یک نیاز است و   نیبار ( منشأ   ل طیاطیا
در ذا  و نهداد آدمد  اسدت،  به زبان عمل  همان باین است و این نیداز

ی آغاز حرکت آدم  است. بر این نقطهزون انسان ح  ذا  دارد و این 
  معتقن است. همین حد  شناختروان  خود  رای  نوعبهاساس ایشان 

 (38  کنن می اجتماع و اعتیاریا  دیگر مطرح سوبهذا ، حرکت وی را 
اجتمداع  یدا دیا کتیدک  در تلای  با رویکرد سازنن   رای   ا نظرو این 

ی تربیت و فعل اخلای  باین از هاملاکاست. به این معنا که برای تعیین 
در بسدتر اجتمداع  هاملاک تیغابهآغاز کرد و  آموزدانشنیازهای فطری 

در بافت اجتماع  که محل تحقق فعل اخلدای   هاملاک. این افتیدست
امدل، حمایدت و داربسدت است، با اب ارهای  فتگو، میاحثه، مشارکت، تع
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ی  که سر برآورد  از نیازهدا هاملاکو  نیآ می  به دست اف اهمبننی و 
 خواهنن بود. باثیا اجتماع باشنن، دیرپا و  هاآنو محل اعتیارسنم  

نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که بایست  تربیت اخلدای  
تمداع  را در تعیدین بافدت و مویعیدت اج ؛ وبر اساس نیازهای فرد باشن

داندش آمدوزان  کدهنیای یک فعل اخلای  در نظر  رفت. برای هاملاک
ی  معلم دست یابنن، باین طراحد  آموزشد  باراهنما هاملاکخود به این 

میتن  بر مویعیت وایع  بود  و محیط یاد یری مشدابه یدا عدین همدان 
این رویکرد بنابر؛ کنن ممحیط  باشن که فعل اخلای  در آن تحقق پینا 

روانشناس  مینا برای زنین طراح ، رویکرد سازنن   رای  اجتمداع  یدا 
سدازنن   درا بدرای ا گوی طراح  آموزش  دیا کتیک ویگوتسک  است. 

  شناسددارای رویکدرد معرفتدر ایدن پدژوهش  تربیت اخلداق اسدلام 
، دارای رویکددرد  شناسددارزش ، بدده  حددا انددهیرا سددازنن   ی  راوایددش
، انسان را موجودی عامل  شناسمتو   است و از حا  انسان ی راسنت
 هاتیکه دارای نفس، فطر ، عقل، اراد ، هویت جمع  و محنود دانن م

عنوان عامل در تعامل با دیگران اینای بده است. در این ا گو یاد یرنن  به
من  ه عمل اسدت؛ کده میتند  بدر میدان  به یریاد یو  کنن یاد یری م

در معندای و   شناخت،  رایش و اراد  است و آموزش نی  تعدامل انه سه
یاد یرنن  اسدت. معلدم در ایدن  یاب  از سوی منظور استقلالکامل آن به
، پا ایندن  اسدت؛ و یاد یرندن  نید  موجدودی  رنیی ر، تی نیرویکرد تمه

خاص خود در محیط آموزش حضدور ی ها ژ یعامل است که با تمای و
منن بده طدراح آموزشد  کمدک نظای یاو یش به ن   رای سازنا گو .دارد
تنوین نماین. ا گوهدای   نیبشیتا آموزش  منون با نتایج یابل پ کنن م

تلاش دارنن روش مطلوب آموزش برای اهدناف خداص،  طراح  آموزش 

برخد   .کندن و تموی  مد  نیبشیتوای خاص و مخاط  خاص را پحم
تماع  بر امنیت اجتمداع  بدر در خصوص نقش اخلاق اج (39 محققان 
ی اجتماع  و مشدارکت  اخلداق بدر امنیدت اجتمداع  تأکیدن ما فهتأثیر 
. منیریت کیفیت جامش رویکدردی بدرای بهیدود مسدتمر کیفیدت اننکرد 

ید  اسدت کده اخلداق اف اهمی مشدارکت  و ندهیزممحصو ا  در یدک 
. (41  دارددر آن سدهم بسد ای   کننن انمشارکتمشارکت  و میتن  بر 

و رشن تفکدر  کنن متفکر انتقادی پویای  نظای تربیت اخلای  را تضمین 
است. رشدن تربیدت  ریپذامکانانتقادی در محیط یاد یری سازنن   رای  

ی تفکر انتقادی در یک محیط ساختن  درای هاما فه کاربستاخلای  با 
 ی ایدنهاتیمحدنود. از (41اسدت   ریپدذامکاناجتماع  یا دیا کتیدک 

پژوهش، کمیود پیشینه پژوهش در ارتیداط بدا رویکردهدای روانشناسد  
پیشنهادی که بر اساس رویکرد سازنن   نیترمهمتربیت  در اخلاق است. 

برای تربیت اخلدای  ارالده داد ایدن  توان م رای اجتماع  یا دیا کتیک 
ی فطری و ذاتد  داندش ها ژ یواست که تربیت اخلای  باین میتن  بر 

ی فعل، عملکدرد و فعا یدت مهینتباشن، در یک مویعیت وایع  و  آموزان
ی هداطیمحدانش آموزان در یک محیط تعدامل  باشدن و از آمدوزش در 

ی نظدری بایدن هداآموزشانعطداف و  ریابدلیغ ، ایستا، بسته، رتعاملیغ
 پرهی  نمود.

 

                 خالقیا یمالحظهها
ی، در صور  استفاد  از مندابش اردامانتدر این پژوهش با رعایت اصل  

ی این مقا ه، به صاح  اثر استناد شدن  هرکمامکتوب و غیر مکتوب در 
 است. شن شمرد است و حقوق علم  و معنوی صاحیان اثر محتری 

 

 سپاسگزاری
، وپرورشآمددوزشی ممموعددهاز تمددام  معلمددین و اسدداتینی کدده در 

 مرزوبدویمردمدان ایدن ی علمیه و آموزش عا   در رشن اخلای  هاحوز 
 .شود م، سپاسگ اری اننداد ی صور  اشن ی یربرنامهی هاتلاش
 

 هنام واژه
 Education .1 تربیت

 Moral education .2 تربیت اخلای 

 Ethics instruction .3 آموزش اخلای 

 Constructivism approach .4 رویکرد سازنن   رای 

 Dialectical constructivism .5 سازنن   رای  دیا کتیک 

 Social interaction .6 تعامل اجتماع 

 Scaffolding .7 تکیه  ا  سازی

 Self-regulation .8 خود نظم ده 

 Instructional design .9 طراح  آموزش 

 Activity theory .10 نظریه فعا یت

    Socio-cultural context .11 مویعیت اجتماع  فرهنگ 

 Conversation .12  فتگو

 Ethics problem .13 مسالل اخلای 

 Zone of proximal development .14 منطقه تقریی  رشن

 Instructional technology .15 تکنو وژی آموزش 
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