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Purpose 

Moral education as a serious content area of most educational systems 

has attracted more attention from educational philosophy perspective than 

from curriculum designers. Although such research studies have contributed 

to the growth of this field, but they have almost failed to yield any 

operational insight for empowering educational authorities. On the other 

hand, a review of top-level policy documents in the field of education 

reveals that, despite the real emphasis on moral education in such 

documents, no moral education curriculum has ever been developed for 

general courses. Therefore, it seems that moral education has been neglected 

in formal educational system. To fill such a gap, this study aimed to identify 

the main principles governing moral education curriculum development.  

 

Method 

This study used a qualitative approach and an inductive content analysis 

method. The participants consisted of experts in the field and experienced 

teachers of the primary school. The data was collected by semi-structured 

interviews.  

 

Results 

According to the results, 9 general categories with their 25 related 

principles were extracted. The principles included core competency, 
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comprehensive goal-setting, situationality, focus on habituation, universal 

responsibility of moral education, diversity of sources of data in 

assessments, and determination of learning situation based on time and 

place. 

 

Discussion 

Generally the suggested principles governing moral education curriculum 

have been developed in response to shortcomings in moral education process 

and aim to shift away from the instruction of values to moral education. The 

limited definition of ethics in moral education process, the limitation of 

ethics to the level of cognition, and the limitation of moral content in the 

area of moral knowledge constitute the main shortcomings. The present 

curriculum made an attempt to fill in this gap by focusing on ethics as a 

competency as well as emphasizing other aspects of moral development such 

as attitude and moral deeds. On the other hand, to fulfill moral education 

goals, all the resources of the school should be used in harmony with each 

other. Therefore, learning should not be limited to classroom, and the 

responsibility of moral education should not fall on the teacher only. As a 

result, an effective moral education curriculum makes use of all the potential 

learning resources such as a discipline-based curriculum, integration into 

other courses at the micro level, and integration with the whole school at the 

macro-level. To do so, all those who are involved, directly or indirectly, in 

the process of moral education should understand the importance of this area 

of learning and its relationship with other areas and perform their respective 

duties.  
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درسی تربیت  واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه

 1اخالقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران
 

 سیدرمضان عقیلی
 الهدی جمیله علم

 کورش فتحی واجارگاه
 چکیده

درسی تربيت اخالقی در دوره  پژوهش حاضر با هدف استخراج اصول حاکم بر طراحی الگوی برنامه
ابتدايی نظام آموزشی ايران انجام شده است. اين پژوهش با رويکرد کيفی و با روش تحليل محتوای کيفی 

که با روش  انجام گرفته است. نمونه آماری شامل متخصصان و معلمان با تجربه دوره ابتدايی بودند
های  ساختاريافته بود. برای تحليل دادهگيری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نيمه نمونه

اصل  10مقوله کلی  1کيفی از روش تحليل محتوای کيفی استقرايی بهره برده شد. در نهايت بر اساس 
ی و فراگيری؛ در مقوله اهداف و مقاصد، محوراستخراج گرديد. در مقوله رويکرد، اصولی مانند شايستگی

های اخالقی؛ در مقوله گرايی در گزينش ارزشزدگی و کثرتاصولی مانند جامعيت اهداف، پرهيز از غايت
محوری، تأکيد بر الگوی مارپيچی و يادگيری چندحسی؛ در مقوله محتوا، اصولی مانند تناسب، موقعيت

 به يادگيری -ياددهی هایفعاليت بسطآموزی، محوريت عادت يادگيری، اصولی مانند -های ياددهیروش
 تربيت مسئوليت بودن همگانی اصلنقش نيروی انسانی، اصولی مانند درس؛ در مقوله  کالس از خارج

 تفاوتای معلم؛ در مقوله ارزشيابی، اصولی مانند های حرفهو صالحيتاخالقی  عامليت اخالقی، اصل
ها در ارزشيابی و در نهايت در مقوله زمان و مکان،  زشيابی و تنوع منبع دادهار در کارکردی و پارادايمی

های سهيم و مؤثر در تربيت  ها و زماناصولی مانند تابعيت مکان و زمان از موقعيت يادگيری و مکان
 استخراج گرديد. اخالقی
 

 درسی، اصول، دوره ابتدايی تربيت اخالقی، برنامههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
های آموزش در سطح دنيا بوده  بيت اخالقی هميشه يکی از اهداف اصلی و پايدار در نظامتر

ها به عنوان يك مسئوليت مهم و  ( و آموزش اخالقيات و ارزشKristjánsson, 2016, 530است )

Bischoff) شودهای آموزشی و تربيتی جهان احساس می سنگين بر دوش نظام
 
بر اين  (.97 ,2016 ,

فقط به انتقال  9ساز های آموزشی در دوران مدرن به عنوان نهادهای تربيتی و فرهنگ ماساس نظا

ها نيز  بنيان و اخالقی آن، ارزش1آموزان محدود نبوده و کارکرد هنجارين بعد دانشی به دانش

(. به عبارت ديگر، در صورتی که وظيفه نظام Berkowitz & Bier, 2015, 77) مطرح بوده است

چنين اگر جامعيت اصطالح تربيت را بپذيريم که  تربيت نسل نوخاسته بدانيم و همآموزشی را 

فراتر از توجه به توسعه علمی شخصيت کودکان است، کارکرد نهاد آموزش فراتر از توزيع 

توانند و نبايد در برابر موضوع آموزشی و مدارس نمیهای دانش خواهد بود. از اينرو نظام

 .(hassni, 2012, 7) ساکت باشنداخالق و تربيت اخالقی 

همه، در حالی که در باب ضرورت و اهميت تربيت اخالقی همنوايی محسوسی بين  اين با

پردازان وجود دارد ولی در باب چيستی و چگونگی آن اين همنوايی جای خود را به  نظريه

است که در (. به عبارت ديگر تربيت اخالقی اصطالح عامی Curren, 2014دهد )تشتت آرا می

ها مختلفی را متصور شد  توان رويکردها، اصول، تعاريف، اهداف و روشذيل آن می

(Kristjánsson, 2016, 49اما با وجود اين تفاوت در جهت .) های کالن همه نظام های گيری

آموزشی برای عينيت بخشيدن به رويکرد خود در تربيت اخالقی محتاج هستند که از 

-نموده و نقشه راه صريحی را تعقيب نمايد که اصطالحاً برنامه چارچوب مشخصی پيروی

شود و به اشکال مختلف توسط متخصصين تعريف شده است. درسی تربيت اخالقی ناميده می

ای  درسی تربيت اخالقی در واقع منظومه( معتقد است که برنامهJainz, 2017در اين مورد )

ق و عناصر وابسته به آن به طور صحيح مشخ  درسی اخالاست که در آن رويکرد کلی برنامه

 گردد گردد و سازواری اين عناصر با رويکرد و فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی تضمين می می

(19.) Shameli, Maleki and Kazemi (2011, 80-81) درسی تربيت اعتقاد دارند که برنامه

رورش استعدادها و قوای درونی ريزی برای چگونگی به کارگيری و پ اخالقی عبارت از برنامه

و همچنين توسعه و تثبيت صفات و رفتارهای پسنديده اخالقی، به  -های اخالقی قابليت –

                                                      
1-  Educational and culture maker institutions  
2-  Normative 
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ها و نابود کردن آنهاست. در اين ارتباط  منظور نيل به فضائل عالی اخالقی و دوری از رذيلت

Hassani (2016, 22) از آنجا که"کند: میگونه تعريف تربيت اخالقی را اين درسیبرنامه 

ای است و تمامی تجارب  ای منتشر در تمامی ابعاد زندگی مدرسه تربيت اخالقی پديده

تواند و استعداد آن را دارد که تبديل به يك موقعيت تربيت اخالقی شود  ای می مدرسه

درسی تربيت اخالقی بايد نسبت به تمامی اين سازوکارها حساس باشد و از طريق  برنامه

 ."دهی نمايد ريزی کرده و جهت درسی برای آنها برنامه برنامه

Kristjánsson (2016, 55-63) درسی تربيت اخالقی  بندی برنامه نيز در تعريف و صورت

ای آن را به صورت فرايندی و در طی چندگام  مدرسه بعد از بسط قلمرو آن به تمام زيست

های  ريف اخالق و مصاديق ارزشگيری کالن نسبت به تعکند. در گام اول جهت تشريح می

گيری  گردد. در گام دوم فرايند شکلاخالقی بر اساس فرهنگ مسلط جامعه مشخ  می

های اساسی رشد اخالقی و سطح توانايی و قابليت در افراد شناسايی شده و مولفه 9اخالق

درسی برای  شود. طی شدن اين دو گام بر طراحی برنامهيادگيری جامعه هدف مشخ  می

درسی  دارد. در نهايت کريسجانسون معتقد است برنامه 1منطقی -تقدم زمانی ،تربيت اخالقی

ها و  سازی ارزش تربيت اخالقی در واقع پروتکل و برنامه عملی است که با هدف نهادينه

 شود.  مهارت فراگيران تدوين و طراحی میفضايل اخالقی در سطح دانش، نگرش و 

و  (Ringer, 2006) نظام تعليم و تربيت رسمی مدرن در دوره قاجاردر ايران و از زمان تشکيل 

توان استباط کرد که در نگاه  های پژوهشی می بر اساس اسناد و مدارک موجود و بر طبق يافته

مدرسه و به طور کلی نظام تربيت رسمی و  های گذاران تربيتی يکی از مأموريتسياست

وجود، نظام تربيت رسمی عمومی در است. با اينآموزان بوده عمومی تربيت اخالقی دانش

گذاری و شرايط کنونی در مواجهه با موضوع تربيت اخالقی در سطوح مختلف سياست

گذاری و بر ای را در پيش گرفته است. در سطح کالن سياستريزی رفتار دوگانهبرنامه

ی نظری آن و سند اساس اسناد باالدستی مانند سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مبان

درسی به صورت مشخ  به تربيت اخالقی پرداخته و حدود و ثغور و درجه ملی برنامه

اهميت آن را مشخ  کرده است. بر اساس اين اسناد ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و 

گردد که نه تنها های ششگانه تربيت محسوب میترين ساحت از بين ساحت اخالقی مهم

                                                      
1-  Character formation   
2-  Periodic-logical precedence   
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 های ديگر نيز بروز و ظهور داشته باشدبايد در تمامی ساحت است بلکهدارای هويتی مستقل 

(Supreme Council of the Cultural Revolution, 2011b, 153.)  از طرف ديگر اخالق در

های درسی و تربيتی و در کنار مفاهيم ديگری مانند تعقل، های کلی برنامه بخش الگوی هدف

آموزان رود دانشاند که انتظار میم اصلی در نظر گرفته شدهايمان، علم و عمل به عنوان مفاهي

 های پايه در آن دست يابند ای از شايستگی ای، در مجموع به مرتبه طی دوره تحصيالت مدرسه

(Supreme Council for Education, 2012, 173). گانه احصاء های يادگيری يازدهدر حوزه

ل حوزه يادگيری حکمت و معارف اسالمی تعريف درسی اخالق ذيشده در سند ملی برنامه

-های مهم اين حوزه يادگيری محسوب میشده است و در کنار اعتقادات و احکام از بخش

جانبه در اين رويکرد فراگير و همه (.Supreme Council for Education, 2012, 27) گردد

ليم و تربيت رسمی اسناد تحولی که بر پوشش حداکثری محتوايی اين ساحت در نظام تع

درسی مورد توجه قرار نگرفته است. نتايج عمومی داللت دارد در عمل و در سطح خرد برنامه

دهد که بعد تربيت اخالقی در ساحت اعتقادی، عبادی و ها در اين مورد نشان می پژوهش

که ای بوده است ( و اين مهجوريت تا اندازهBaratizadeh, 2014) اخالقی مهجور مانده است

 اندهای درسی دادهدرسی تربيت اخالقی در سطح برنامهای حکم بر مغفول بودن برنامهعده

(Afkari, 2014 )های تربيتی بر اساس رويکرد و هم گسترش اين ساحت تربيتی در ساير ساحت

تلفيقی مورد تأکيد در دوره ابتدايی به دليل مشخ  نبودن رويه عملی آن کارنامه موفق را برجای 

(.  بر Ram, Mehrmohammadi, Sadeghzadeh Ghamsari & Talaei, 2017) ذاشته استنگ

های آموزش  درسی تربيت اخالقی برای دورهکه تاکنون برنامهاين اساس و با توجه به اين

ترين خصلت  رسد که مهم می ( به نظرHassani, 2014, 67) عمومی طراحی و تدوين نشده است

است  ريزی ظام تعليم و تربيت رسمی عمومی، خصلت گريز از برنامهحيطه تربيت اخالقی در ن

(Hassani, 2016, 25از اينرو برای پر کردن اين خالء پژوهشی و کم .) رنگ کردن اين خصلت

درسی تربيت اخالقی و برداشتن گام نخست در طراحی آن، اين پژوهش تالش منفی در برنامه

درسی تربيت اخالقی را بر اساس نظرات ر برنامهريزی درسی حاکم بکرد تا اصول برنامه

 خبرگان و افراد باتجربه شناسايی نمايد. 

 

 شناسی پژوهش روش
 در اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع از روش تحليل محتوای عرفی يا استقرايی 
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رود که هدف استفاده شده است. تحليل محتوای عرفی معموال در طرحی مطالعاتی به کار می

( اين روش پژوهش هفت مرحله دارد Iman & Noshadi, 2011, 24ن شرح يك پديده است )آ

 که به شرح زير است:

هايی که بايد پاسخ داده شوند؛ در اين پژوهش سؤال اصلی عبارت است تنظيم کردن پرسش -9

 چيست؟  درسی مطلوب تربيت اخالقی در دوره ابتدايی نظام آموزشی ايراناز: اصول حاکم بر برنامه

برگزيدن نمونه موردنظر و تعيين ابزار پژوهش:. شيوه انتخاب نمونه در اين پژوهش،  -1

برفی بود تا بتوان از طريق افراد انتخاب شده درک عميقی از موضوع هدفمند از نوع گلوله

کنندگان دو مالک تخص  علمی و مورد مطالعه ايجاد شود. بنابراين، برای انتخاب مشارکت

-ملی، اتخاذ شد که داشتن يکی از اين دو شرط الزامی بود. مشخصات مشارکتتجربه ع

 کنندگان در پژوهش در جدول زير خالصه شده است. 

 

 کنندگان در پژوهش مشخصات مشارکت . 9 جدول
Table 1.  characteristics of participant in Research  

 ردیف

Row 
 افراد نمونه
Sample 

 بهدرجه علمی/ میزان تجر
Academic Degree/ 

Experience level 
 رشته تحصیلی

Field of Study 

متخصصان  9
 موضوعی

 نفر 3آموخته دکتری: دانش
 نفر3استاديار: 
 نفر 3دانشيار: 
 3استاد: 

 3درسی: برنامه
 0فلسفه تعليم و تربيت: 
 1فلسفه اخالق: 
 1جامعه شناسی: 

معلمان با  1
 تجربه

 نفر 0 سال: 16تا  96تجربه بين 
 نفر 4سال:  36تا  16تجربه بين 

 نفر 4آموزش ابتدايی: 
 3روانشناسی تربيتی: 

 نفر 1درسی: برنامه
 نفر 9فلسفه تعليم و تربيت: 

 

تعيين رويکرد تحليل محتوا: در اين پژوهش رويکرد تحليل محتوای کيفی عرفی  -3

 استفاده شده است.  

ين پژوهش به دليل ماهيت مسأله پژوهشی و ريزی کردن فرايند رمزگذاری:. در اطرح -4

 ها استخراج کرده است.ضعف ادبيات پژوهش پژوهشگر مقوالت را به صورت استقرايی از داده

های ها يا بخشاجرا کردن فرايند کدگذاری: به اين منظور، تمامی جمالت، پاراگراف -0

پردازی شد. سپس مفهومشدند کنار هم جمع و مصاحبه که باعث ايجاد يك مفهوم مشترک می

 ها شدند. در مرحله بعدی مفاهيم ايجاد شده منجر به تشکيل مقوله
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بررسی صحت علمی  Guba and Lincoln (1981تعيين اعتبار و پايايی: طبق نظر ) -0

مطالعات کيفی شامل چهار معيار قابليت اعتبار، قابليت ثبات، تأييدپذيری و قابليت انتقال 

قابليت اعتبار در اين پژوهش تالش شد تا از روش خودبازبينی پژوهشگر شود. برای کسب  می

استفاده شود. همچنين متن کامل کدگذاريها و طبقات اوليه به اساتيد راهنما و مشاور ارسال 

گرديد و از نظرات تأييدی و تکميلی اساتيد در اين مورد بهره برده شد. جهت افزايش ثبات نيز 

ها توسط يك ناظر خارجی استفاده گرديد. برای تأييدپذيری پژوهش از روش بررسی دقيق داده

نيز فرايند انجام کار در اختيار سه تن از متخصصان تربيت اخالقی و سه تن از متخصصان 

 ريزی درسی قرار داده شد و صحت نحوه انجام پژوهش تأييد گرديد.برنامه

 (. Kaid & Wadsworth, 1982) تحليل کردن نتايج حاصل از فرايند رمزگذاری -7

 

 های پژوهش یافته
های های کيفی گردآوری شده از فرايند اجرای مصاحبهدر پاسخ به سؤال پژوهش، داده

ساختارمند با افراد نمونه پژوهش به صورت کدگذاری باز تجزيه و تحليل شد. پس از نيمه

ه، تحليل، ادغام و کد اوليه استخراج شد که پس از تجزي 913ها در مجموع تحليل مصاحبه

های به دست  بندی گرديد. يافته مفهوم يا اصل طبقه 10مقوله اصلی و  1پوشانی کدها در  هم

 آمده است. 1 آمده از فرايند اجرای کدگذاری در جدول

 

 اصول حاکم بر رویکرد
های : بر اساس يافتهگرای دینی و رویکرد تربیت منشمحوریت اخالق فضیلت -9

ورزانه به عنوان شوندگان معتقد هستند که اخالق فضيلت البته با قيد دينبهپژوهش اکثر مصاح

 مکتب فلسفی و رويکرد تربيت منش در تربيت اخالقی محوريت خواهند داشت. در اين مورد

 در تعاريف مختلفی که از اخالق وجود دارد "معتقد هستند که  96و7شوندگان کد مصاحبه
رسيم. اخالق در واقع همان فضايل اخالقی اخالق فضيلت می اگر بررسی نماييم در نهايت به

اگر اخالق فضيلت را به عنوان "معتقد هستند که  4 و 99 و 93شوندگان کد مصاحبه ."هستند
اخالقی به سمت تربيت منش که رويکردی کالن  نماييم بالطبع در تربيتپايه فلسفی انتخاب 

 . "کردبه تربيت اخالقی دارد گرايش پيدا خواهيم 

  شوندگان به عنوان شايستگیها اخالق از نظر مصاحبهبر اساس يافته محوری:شایستگی -1
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 درسی تربيت اخالقی. مقوالت اصلی، فرعی و اصول برنامه1 جدول
Table 2. Main Categories Subsidiary categories and principles of the moral 

education curriculum 
 مقوالت اصلی

Main 
Categories 

 اصول                                  مقوالت فرعی         
Subsidiary categories                            Principles 

 رويکرد برنامه

اصول ناظر بر 
 محوری شايستگی

گرا و تربيت منش،  محوريت اخالق فضيلت
 شايستگی محوری

ای  ی تربيت با تربيت اخالقی، فرابرنامهتراز هم اصول ناظر بر فراگيری
 بودن

 اهداف و مقاصد
 درسی برنامه

 زدگی در تدوين اهدافجامعيت اهداف، پرهيز از غايت اصول تدوين اهداف

اصول ناظر بر گزينش 
 ارزشهای اخالقی

تأکيد بر منابع متنوع با محوريت منابع دينی برای 
از  های اخالقی، پرهيز شناسايی و گزينش ارزش

 های اخالقی گرايی در گزينش ارزشکثرت

 محتوا
 محوریتناسب، موقعيت اصول انتخاب محتوا

دهی و ارائه اصول سازمان
 محتوا

اصل استمرار و تأکيد بر الگوی مارپيچی، انعطاف 
 .يادگيری چندحسیدر ارائه محتوا، 

های  روش
 يادگيری -ياددهی

های  اصول گزينش روش
 يادگيری -ياددهی

يادگيری، تأکيد بر  -های ياددهیوع در روشتن
 يادگيری -ياددهی هایفعاليت آموزی، بسطعادت

 درس کالس از خارج به

 اصول ناظر بر ارزشيابی ارزشيابی
 ارزشيابی، تفاوت روشی تنوع و قلمرويی جامعيت
ها ارزشيابی، تنوع منبع داده در کارکردی و پارادايمی

 .در ارزشيابی

نقش نيروی 
 انیانس

اصول ناظر بر عامليت و 
 نقش الگويی نيروی انسانی

 اخالقی، عامليت تربيت مسئوليت بودن همگانی
 اخالقی

ايی  های حرفه صالحيت
 معلمان

پرهيز از تحميل ارزشها، سواد تدريسی و توان 
اخالقی، قدرت  ارزشهای کننده ارتباطی باال، تبيين
 های گری باال، خالق موقعيت تشخي  و انتخاب

 .يادگيری

 اصول ناظر بر زمان و مکان مکان و زمان
بسط مفهوم مکان و زمان در تربيت اخالقی، 
ها  تابعيت مکان و زمان از موقعيت يادگيری، مکان

 های سهيم و مؤثر در تربيت اخالقی و زمان

 

اخالق در  "معتقد است که 96شونده کدشود. در اين مورد مصاحبهاخالقی در نظر گرفته می
کند و اين سه بعد در اقع همان صفات اخالقی است که در دانش و نگرش و رفتار بروز میو

  ."شوندمفهوم شايستگی سازوار می

کنندگان در پژوهش . بر اساس ديدگاه مشارکتترازی تربیت اخالقی با تربیتهم -1

به معتقد  98کدشونده تربيت اخالقی با کل جريان تربيت سروکار دارد. به عنوان مثال مصاحبه
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 اخالقی تربيت بايد اگر يعنی. است "اخالقی تربيت" تحقق برای اخالقی "تربيت"اصل 

 . "است اخالقی ضرورتا تربيت. باشد اخالقی بايد تربيت فرايند کل باشيم داشته درست

اين شموليت و فراگيری که در اصل قبل توضيح داده شد رويکرد ای بودن: فرابرنامه -2

 99شونده کددر اين راستا مصاحبه کند.دهی میای بودن جهتبه سمت فرابرنامه برنامه را

درسی تربيت اخالقی با ساير دروس بايد از روش برای ترسيم نسبت بين برنامه"معتقد است 
  ."ای استفاده گرددبرنامهای و فوقبرنامهسازی و ترکيب شيوه بين عمومی

 

 اصول حاکم بر اهداف و مقاصد
مورد تأکيد در تدوين اهداف ترين اصل  بر اساس نتايج پژوهش مهمامعیت اهداف: ج -3

در اين  پوشش دهند. اصل جامعيت است و بر طبق آن اهداف بايد ابعاد دانشی، بينشی و مهارتی را

 ايی تنيده درهم قلمروهای با ما اخالقی تربيت در" اعتقاد دارد که 90 شونده کد مصاحبه مورد
 گذاری مورد توجه باشند.هدف فرايند در قلمروها اين بايد که هستيم روبرو

اصل حياتی ديگر در تدوين اهداف پرهيز از : زدگی در تدوین اهداف پرهیز از غایت -2

 ضعف" اعتقاد دارد که 7شونده کدگذاری است. در اين مورد مصاحبهزدگی در هدفغايت
 به فقط هاهدف مختلف سطوح از که است اين اخالقی تربيت در گذاریهدف فرايند جدی
  ".دهيمنمی قرار توجه مورد را اهداف ساير سطوح و چسبيممی غايی اهداف
های محوریت منابع دینی برای شناسایی و گزینش ارزش تأکید بر منابع متنوع با -1

-توان در نظر گرفت. در اين خصوص مصاحبهای را میدر اين مورد منابع چندگانهاخالقی: 

 نمايند.وندگان منابع مختلفی مانند فرهنگ و تمدن ايرانی، ادبيات و منابع دينی را ذکر میش

تأکید بر شناسایی نظام های اخالقی و گرایی در گزینش ارزشپرهیز از کثرت -4

گرايی در گزينش و ارائه : ورطه ديگری که بايد از آن در اين مرحله برحذر بود کثرتهاارزش

 تربيت فرايند در"معتقد است که  1 شونده کدی است. در اين مورد مصاحبههای اخالقارزش
 جلوی در را فضايل سبد و کنيم کار ارزش زيادی تعداد روی بر کهاين جای به اخالقی
 . اساسی کار کنيم ارزش چهار يا سه روی برويم بايد دهيم قرار فراگيران

 

 اصول حاکم بر محتوا
 انتخاب محتوا بايد "معتقد است 93و  1 شونده کداحبهدر اين خصوص مصتناسب:   -3
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در تناسب با شرايط اجتماعی واقعی و مسائل مبتالبه جامعه از يك طرف و توانايی فراگيران از 
 خاصيت خواهد شدطرف ديگر باشد. در غير اين صورت اين محتوا غير جذاب و بی

محور بودن حتوا موقعيتآخرين مالک برای گزينش و طراحی ممحوری: موقعیت  -2

 اخالقی هایموقعيت محتواکه "اعتقاد دارد  8 شونده کدمصاحبهباشد. در اين مورد محتوا می
  ".هستند اساسی های ارزش آن به ناظر اخالقی هایموقعيت. کنيممی انتخاب ما که است

 91 شونده کددر اين خصوص مصاحبهاصل استمرار و تأکید بر الگوی مارپیچی:   -1

يکی از اصول اصلی بايد در تدوين محتوا مورد توجه  تکرار و تداوم به عنوانمعتقد است که 
معتقد  94شونده کد. مصاحبهباشد تا از طريق اين استمرار اخالق در فراگيران نهادينه شود

الگوی  ،دهی برنامه در راستای دست يافتن به اين هدفترين الگو برای سازمانمناسب"است 
 . "دهی مارپيچی استنسازما

محتوا ارائه آن بر اساس دهی مهم ديگر برای سازمان ويژگیانعطاف در ارائه محتوا:   -2

از محتوا به  تجويزی و غيرتجويزی است. در اين شرايط بخشیگانه تجويزی، نيمهساختار سه

فراگيران های ديگر محتوا، معلم و صورت الزامی به فرايند تربيت تحميل شده ولی در بخش

زنند و اين زمينه را برای فعاليت مربی و گری و خلق محتوا میتر بوده و دست به انتخابفعال

  سازد.متربی فراهم می

يادگيری دهی محتوا پيروی از اصل ويژگی مهم ديگر در سازمانیادگیری چندحسی:   -2

 فرايند در"دارد که  اعتقاد 7شونده کد. در اين مورد مصاحبهچندحسی در تدوين محتوا است
 محتوا از بخشی اگر. شود درگير آموزاندانش چندگانه حواس تا گردد تالش بايد محتوا توليد
 گردد.  تکميل فيلم يك با بايد است نوشتاری صورت به
 

 یادگیری -های یاددهیاصول حاکم بر روش
جامعيت تاکيد با توجه به رويکرد برنامه که بر یادگیری:  -های یاددهیتنوع روش  -3

يادگيری متنوعی بهره  -های ياددهیدارد و با هدف دستيابی به اهداف چندگانه بايد از روش

جامعيت و "( معتقد هستند که 0 و 0 و 4 و 9شوندگان کدهای )برد. در اين خصوص مصاحبه
جا هدف تربيت اخالقی گردد. يعنی چون در اينجا يك اصل محسوب میها در اينروش تنوع
های متناسب برای هر سه محور دانش، نگرش و ست و نه فقط تدريس ارزشها بايد روشا

 هايی مانند يادگيری مشارکتی، توان از روش. بر اين اساس، می"مهارت طراحی گردند
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 پاسخ و سخنرانی بهره برد.وگويی، بحث کالسی، پرسش داستان

جا اهميت فراوانی دارد ی که در اينمالک و معيار ديگر آموزی اخالقی:تأکید برعادت -2

معتقد است  3 شونده کداخالقی در دوره ابتدايی است. مصاحبه  آموزیعادت محوريت روش

اخالق را با انجام دادن بايد آموخت و اين انجام دادن بايد مداوم باشد تا اثرات عميق و  " که
 . "طوالنی مدتی بر رفتار فرد ايجاد نمايد

در اين خصوص یادگیری به خارج از کالس درس:  -های یاددهیبسط فعالیت  -3

باشد و محور میجا بيشتر موقعيتاز آنجا که يادگيری در اين "معتقد است که 0 شونده کدمصاحبه

يادگيری به خارج از کالس کشيده  -های ياددهیاين موقعيت فقط در کالس درس نيست فعاليت
  ."خوردهای واقعی اجتماعی پيوند میبا موقعيت آموزانشود و از اين طريق دانشمی
 

 اصول حاکم بر ارزشیابی

 4شونده کد: در اين خصوص مصاحبهجامعیت قلمرویی و تنوع روشی ارزشیابی  -3

ارزشيابی لزوما نبايد به دانش اخالقی خالصه گردد و بايد شامل ابعاد نگرشی و معتقد است 
-های متنوعی مانند خودسنجی، همسال توان از روش. بر طبق اين اصل میرفتاری هم شود

 معمول های های طبيعی و از روشهای مشاهده در موقعيت سنجی، نظرسنجی از والدين، روش

   فراگير استفاده کرد. اخالقی دانش سطح سنجش برای ارزشيابی

اصل ديگری که در اين مورد وجود تفاوت پارادایمی و کارکردی در ارزشیابی:   -2

 " معتقد است که 96 شونده کدد تغيير در کارکردهای ارزشيابی است. دراين مورد مصاحبهدار

 "معتقد است که 91. مصاحبه شونده"ها فرق داردارزشيابی در تربيت اخالقی با ساير ديسيپلين

شود و افراد در امتحانات و در آموزان داده میدر ساير دروس يك سری اطالعات به دانش

کند. ولی در تربيت دهند و معلم در اين مورد قضاوت میمعلم پاسخ می ی بهسؤاالت شفاه
 اخالقی اين روش پاسخگو نيست.  

درسی تربيت مالک آخر عنصر ارزشيابی در برنامه ها در ارزشیابی:تنوع منبع داده  -1

ت. در ها يا به اصطالح شنيدن صداهای چندگانه در ارزشيابی اس اخالقی اصل تنوع منابع داده

جا به صورت فرايند ارزشيابی در اين"معتقد است که  99 شونده کداين خصوص مصاحبه

. يا "آموز نيست که از طريق يك آزمون به پايان برسدمحدود و خصوصی بين معلم و دانش
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ای دارد که عالوه بر مربی و قلمرو گستردهارزشيابی  "معتقد است که 97 شونده کدمصاحبه

  ."توانند در آن مشارکت نمايندساالن نيز میو هم متربی، والدين
 

 اصول حاکم بر نیروی انسانی با محوریت معلم 

در هماهنگی با رويکرد برنامه که همگانی بودن مسئولیت تربیت اخالقی در مدرسه:   -3

ای  بر جامعيت و فراگيری داللت دارد و با توجه به اين که محيط يادگيری به تمام زيست مدرسه

آموزان را برعهده نخواهد داشت. گسترده شده است معلم فقط مسئوليت تربيت اخالقی دانش

بلکه تمام نيروی انسانی که در مدرسه حضور دارند در کنار مسئوليت اصلی خود واجد 

 های اخالقی هستند. مسئوليت

 معلم نبايد"معتقد است که  0 شونده کداين خصوص مصاحبه درعاملیت اخالقی:   -2

اعتقاد دارد  94 شونده کد. مصاحبه"سخنگوی اخالق باشد بلکه بايد خود عامل اخالقی باشد

نافذتر است و افراد بايد  در مورد ارزش های اخالقیپيام رفتاری افراد از پيام گفتاری آنها  "که

 . "به اين امر واقف باشد

ميت بسيار است که جا ذکر اين نکته حائز اه: در اينای معلمهای حرفهصالحیت  -1

های آموزشی يا تدريسی است. در اين خصوص ای اعم از صالحيتهای حرفهصالحيت

که معلم برای کارآمد شدن در تربيت اخالقی فقط نبايد معتقد است  96شونده کدمصاحبه
-های ديگری مانند خلق محتوا و ايجاد موقعيتدارای صالحيتمدرس خوبی باشد بلکه بايد 

چون محتوا را بر اعتقاد دارد که  8شونده کد. در اين خصوص مصاحبهی باشدهای يادگير
ايم، دهی کردهتجويزی و غيرتجويزی سازمانوجهی تجويزی، نيمهاساس ساختار سه

های های تدريسی صرف پاسخگو نخواهد بود. از اينرو بايد دقت شود که صالحيتصالحيت
-مصاحبه بندی کرد.گری و طراحی دستها، انتخابتوان در سه سطح اجرای معلم را میحرفه

اين سطح از آموزش بايد بر روش های مختلف تدريس که معلم درمعتقد است  97کدشونده
معلم  معتقد است که 11شونده کدمصاحبهمسلط باشد و به صورت اقتضايی از آنها بهره برد. 

ی دارای دو بعد پداگوژيك و اخالقی بايد توان ارتباطی بااليی داشته باشد. اين توان ارتباط
تجويزی معلم با محتوای انتخابی سروکار در سطح نيمه است که بايد توسط معلم رعايت شود.

گويد که در کتاب میکه خود يك معلم است  94شونده کددارد. در اين خصوص مصاحبه
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ن شده است يك داستان ها بياشود تا از بين چند داستان که عنوان آندرسی از معلم خواسته می

در سطح غيرتجويزی محتوايی وجود  را انتخاب کرده و در کالس خوانده و بحث نمايند.

-ندارد و معلم بايد به عنوان خالق محتوا و مجری آن عمل نمايد.در اين خصوص مصاحبه

های درسی چند صفحه خالی که در کتابگويد که معلم دوره ابتدايی است می 97شونده کد

  خواهند تا صفر تا صد يك درس را طراحی و تدوين نمايد.داده شده است و از معلم می قرار
 

 اصول حاکم بر زمان و مکان یادگیری 

با توجه به رويکرد برنامه و گسترده شدن قلمرو تربيت انعطاف و گستردگی:    -3

و زمان حضور اخالقی، مفهوم زمان و مکان نيز دچار انعطاف شده و به فراتر از کالس درس 

اگر قرار بود که معتقد است که  3شونده کد کند. در اين خصوص مصاحبهدر آن بسط پيدا می

کرد، ولی در مورد مفاهيم اخالقی تدريس کنيم شايد کالس و زمان حضور در آن کفايت می
در رويکرد فراگير کالس درس و زمان حضور در آن فقط بخشی از زمان و مکان يادگيری 

 گردد.یمحسوب م

: در تفسير اين اصل بايد شفاف گردد که تابعیت زمان و مکان از موقعیت یادگیری -2

در نسبت بين اين دو عنصر و موقعيت يادگيری دو برداشت وجود دارد. در برداشت اول، 

هايی که گردد. در اين صورت موقعيتموقعيت يادگيری، تابعی از مکان و زمان محسوب می

را دارا هستند مورد توجه  -کالس درس مثالً -مکان و زمان به خصوصقابليت ايجاد در 

های يادگيری به دليل ظرفيت پايين اين ظروف زمانی و مکانی از قرار گرفته و ساير موقعيت

درسی است مکان و شوند. در شق دوم که مورد تأکيد اين برنامهفرايند آموزش حذف می

-زمانی که موقعيت يادگيری برای دانشجا و هرهر زمان، تابع موقعيت يادگيری است. يعنی

مکان و زمان  -چه به صورت هدفمند و چه به صورت غيرهدفمند –آموزان فراهم شود 

 گردد. يادگيری محسوب می

در تفسير اين اصل بايد اشاره  ها و مکان های سهیم و مؤثر در آموزش اخالق:زمان -3

و پرورش  برگرفته از مبانی نظری سند تحول آموزش -سهيم و مؤثر -شود که اين دو کليدواژه

های سهيم ها و مکانها، زمانزمانها و دهنده اين مهم است که بعضی از مکانباشد و نشانمی

ها مکمل يا مؤثر محسوب ها و مکانگردند و ساير زمانيا اصلی تربيت اخالقی محسوب می
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آموزان در آن به عنوان زمان و ور دانششوند. بر اين اساس کالس درس و مدت زمان حضمی

آموزان در مدرسه به عنوان عوامل مؤثر در های حضور دانشها و مکانمکان سهيم و ساير زمان

 نظر گرفته خواهد شد.

 

 گیری بحث و نتیجه
درسی اين پژوهش در تالش برای ارائه يك چارچوب تجويزی برای طراحی برنامه

درسی ريزان درسی بتوانند نسبت به تدوين برنامه آن برنامه تربيت اخالقی است که بر اساس

دهد که در سطح رويکرد برنامه،  ها و نتايج نشان میتربيت اخالقی اقدام نمايند. داده

کنندگان در پژوهش بر اخالق فضيلت به عنوان مبنای فلسفی، تربيت منش و مشارکت

اند. عالوه  داشته تربيت اخالقی تأکيد درسیگيری فنی برنامهمحوری به عنوان جهتشايستگی

براين وجود مفاهيمی مانند عادات نيك، صفات پسنديده و ملکات اخالقی در اسناد مربوط 

به نظام آموزشی و همچنين وجود فهرستی از فضائل و رذائل در زمره اهداف و محتوای 

تربيت منش متمايل دهد که رويکرد کنونی نظام به سمت اخالق فضيلت و ها نشان میبرنامه

محوری در اسناد باالدستی ديگر رويکرد شايستگی طرفاز  .(Hassani, 2012, 85) است

های تحولی  بوده است و اين اسناد در بخش چرخش مورد تأکيدحوزه تعليم و تربيت 

ها در تمامی  محوری به کسب شايستگی کالن بر چرخش از انباشت اطالعات و حافظه

درسی نيز بر چرخش از  های خرد در سطح زيرنظام برنامه ر چرخشهای تربيت و د ساحت

های تربيت با هدف کسب  ساحت درسی مبتنی بر محور به برنامه  درسی موضوع برنامه

(. Supreme Council of the Cultural Revolution, 2011a, 433) دارند تأکيد ها شايستگی

توان آن را ای است که نمیی به گونهمضاف بر اين ماهيت خاص و فراساحتی تربيت اخالق

های علم بندیطبقه ای که بر اساسدرسی مدرسههای خاص حاکم بر برنامهدر ديسيپلين

 Lapsley & Yeager, 2012, 44; Ghaffari & Bagheri) و محصور کرداند محدود شکل گرفته

Noparast, 2001, 166گری در  افراطدرسی چرخش از (. در سطح اهداف و مقاصد برنامه

پرداختن به اهداف حوزه دانش و شناخت به توجه متوازن و سازوار به ابعاد سه گانه دانشی، 

ديدگاه خبرگان بوده است. از طرف ديگر بايد از  ترين اصل مورد تأکيد ازمهمبينشی و مهارتی 

غايات تمرکز صرف بر غايات اخالقی برحذر بود و ضمن توجه به سلسله مراتب اهداف که از 

 شوند در جهت اخالقی شروع شده و به اهداف واسطی و در نهايت به اهداف جزئی ختم می
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(. در سطح انتخاب محتوا Hassani, 2012, 144) عملياتی کردن اين غايات اخالقی حرکت نمود

ترين اصول مورد تأکيد اصل تناسب محتوا با عاليق و توانايی فراگيران و هماهنگی با مسائل  مهم

دهی مارپيچی و توجه به اصل  دهی محتوا استفاده از الگوی سازمان جتماعی است. در سطح سازمانا

است. الگوی مارپيچی بر اساس ترکيب سه اصل تناسب، تکرار و تعمق تکرار مورد تأکيد بوده 

دارد محور  های درسی تربيت اخالقی صالحيت ای در برنامه شکل گرفته و کاربست گسترده

(109 ,2017 Wright&  Sanderse ,Harrison ,Kristjánsson&  Arthur ;133 ,2016 son,Kristjáns) .

ها، استفاده از روش يادگيری عالوه بر جامعيت و تنوع در روش -های ياددهیدر عنصر روش

 & karimi, 2018, 66گرايانه است)فضيلتکه مفروضی مبتنی بر ديدگاه  آموزی اخالقیعادت

sajadiyeh and sourani, 2017, 26) گردد. عالوه بر اين بسط اصلی محوری محسوب می

خارج از مدرسه با استفاده از  يادگيری به خارج از کالس و حتی-های ياددهی روش

9هايی مانند يادگيری خدمت به جامعه روش
 (Straughan, 2014, 93 از اصول مورد تأکيد در )

کارکردی آن در تربيت اخالقی  -ه به تفاوت پارادايمیعنصر ارزشيابی توجباشد. در اين برنامه می

و تغيير رويکرد از ارزشيابی به سمت پايش و ارزيابی وضعيت واقعی ها نسبت به ساير ديسيپلين

 & Currenگردد )فراگيران و شناخت ميزان رشد اخالقی فراگيران از اصول اساسی محسوب می

kotzee, 2014های متنوعی بهره برد. به عبارت ديگر يابی از روشارزش (. عالوه بر اين بايد در

دارد يا يك روش با ماهيت پيچيده رشد اخالقی تناسب نانحصار ارزشيابی بر يك ابزار 

(Hassani, 2016, 367در اين برنامه بر اساس نظر مصاحبه .) شوندگان تربيت اخالقی يك

( و نقش نيروی Berkowitz & Bier, 2015گردد )همگانی محسوب می -مسئوليت مشارکتی

ای های حرفهشود و همه پرسنل در کنار مسئوليتانسانی فراتر از نقش معلم در نظر گرفته می

را نيز برعهده دارند. در باب عنصر زمان و مکان يادگيری خود مسئوليت ثانويه اخالقی 

اساس اصل  اند که برو اذعان داشته تأکيد داشته پذيریشوندگان بر اصل انعطافمصاحبه

محوری در يادگيری فضای يادگيری به بيرون از کالس درس و حتی بيرون از مدرسه موقعيت

  (.Mirshah Jafari and Kalbasi, 2009, 127 & Kayal, 2014, 165بسط پيدا خواهد کرد )

هايی درسی تربيت اخالقی در واکنش به کاستی به طور کلی اصول پيشنهادی حاکم بر برنامه

فرايند تربيت اخالقی در حال حاضر وجود دارد و با هدف چرخش از فرايند تدريس که در 

                                                      
1-  service learning 
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ها به تربيت اخالقی طراحی شده است. تعريف محدود از اخالق در فرايند تربيت صرف ارزش

اخالقی و محدود کردن اخالق به سطح شناخت و محصور کردن محتوا در حوزه دانش 

درسی تالش ر اين حيطه محتوايی است که در اين برنامههای موجود دترين کاستیاخالقی مهم

گرديد تا با مبنا قرار دادن اخالق به عنوان شايستگی اخالقی عالوه بر تأکيد بر ساير ابعاد 

تحول اخالقی مانند نگرش و عمل اخالقی اين کاستی و ضعف پوشش داده شود. از طرف 

های مدرسه البته در از همه ظرفيتيابی به اهداف تربيت اخالقی بايد ديگر برای دست

هماهنگی و هارمونی باهم استفاده گردد. به همين دليل بايد از محدود کردن حلقه يادگيری به 

سطح کالس درس و انحصار مسئوليت تربيت اخالقی به شخ  معلم برحذر بود. برای 

ت اخالقی به صورت يابی به اين مهم نياز است تا همه افرادی که به نوعی در فرايند تربيدست

های صريح يا ضمنی درگير هستند اهميت اين ساحت از يادگيری و نسبت آن با ساير ساحت

 های خود در اين خصوص آشنا باشند. تربيت را درک کرده و با وظايف و مأموريت

 

 های کاربردیتوصیه
سی درشود که از نتايج پژوهش حاضر در خصوص طراحی الگوی برنامهپيشنهاد می  -

تربيت اخالقی برای بازنگری، اصالح و ترميم وضع موجود تربيت اخالقی در دوره ابتدايی 

 استفاده شود.

اندرکاران آموزش و پرورش عوامل اصلی و مؤثر بر از آنجا که معلمان و ساير دست  -

های الزم به آنها شود در اين خصوص آموزشآيند، پيشنهاد میفرايند آموزش به شمار می

 ه شود. داد

به دليل قلمرو گسترده تربيت اخالقی و گسترش آن به بيرون از مدرسه پيشنهاد   -

سازی ساير عوامل مؤثر بر آن مانند خانواده، رسانه و ... گردد تا در خصوص آگاه می

 های الزم صورت گيرد.  آموزش

 

 های پژوهشمحدودیت
دهندگان  برقراری ارتباط با پاسخ شود، مشکلهايی که از مصاحبه استفاده میدر پژوهش  -

های دقيق و صحيح وجود دارد که اين منظور دريافت پاسخ ها به و ايجاد حس اعتماد در آن

 پژوهش نيز با اين مشکالت مواجه بوده است.
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بسياری از افراد نمونه اعم از اعضای هيأت علمی و معلمان با تجربه به داليل مختلف   -

همکاری نمايند و اين پژوهش از نظرات سازنده و راهگشای آنها  نتوانستند با اين پژوهش

 محروم ماند.
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