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پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دوره متوسطه اول با تأکیدد بدر سدند
تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،انجام شده است .روش پژوهش ترکیبدی (آمیختده و جامعده
مورد مطالعه شامل؛ اسناد رسمی مرتبط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش ،پژوهشهای مرتبط با تربیدت اخالقدی و
نیز متخصصان برنامهریزی درسی دانشگاههای دولتی شهر تهران و کارشناسان دفتر تألیف کتد درسدی ،بودندد .بدرای
نمونهگیری از اسناد تحولی از روش سرشماری و برای نمونهگیری از پژوهشهای مرتبط با تربیدت اخالقدی و انتخدا
متخصصان از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند ،استفاده شد .جهت گردآوری دادههای حاصل از بررسدی اسدناد،
از چک لیست تحلیل اسناد و برای جمعآوری دادههای مربوط به اعتبارسنجی الگو ،از پرسشنامه محققسداخته اسدتفاده
شد .برای تجزیه وتحلیل دادههای مرتبط با طراحی الگو از تحلیل و استنباط و برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه
(اعتبارسنجی از آمار توصیفی و در برآورد روایی و پایدایی ابدزار ،از روایدی محتدوایی و نیدز ضدری آلفدای کرونبدا
استفاده شد .نتیجه پژوهش ،ارائه الگوی پیشنهادی متشکل از مبانی ،اصول و عناصر اصلی برنامهدرسدی تربیدت اخالقدی
است که ازنظر متخصصان برنامهریزی درسی و کارشناسان دفتر تألیف کت درسی ،معتبر می باشد .برای هدر بخدش از
الگو ،مؤلفههایی هماهنگ با سند تحول بنیادین ارایه گردید که توجه به آنها بستر مناسبی برای برنامهریزان درسدی در
طراحی و تدوین برنامه درسی تربیت اخالقی دوره متوسطه اول ،فراهم می نماید .عمده تدرین نتدایش شدامل؛ ضدرورت
توجه به رویکرد شایستگیمحور در تعیین اهداف ،چرخش از شیوه تلفیقی به شیوه تفکیکی و مستقل در سدازماندهی و
ارایه محتوا ،توجه به راهبردهای فعال مسألهمحور و عملی در فرایند یاددهی  -یادگیری و بهرهگیری از شدیوه ارزشدیابی
مستمرِ مبتنی بر عملکرد و ارائه بازخورد اصالحی ،است.
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مقدمه
تعليموتربيت ،عرصهها و وجوه گوناگوني دارد .یكي از
مهمترین آنها ،تربيت اخالقي است[ .]1منظور از تربيت
اخالقي ،نوعي تغيير است كه قلمروهاي عقلي ،عاطفي و
رفتاري را در بر ميگيرد .عنصر عقالني تربيت اخالقي،
معطوف به ایجاد دركاخالقي براي بازشناسي امور خوب از
بد؛ عنصر عاطفي تربيت اخالقي ناظر به پرورش عواطف
معين در شخص؛ و عنصر رفتاري نيز ناظر به جلوة درك و
احساس اخالقي در اوست[ .]2از اینرو تربيت اخالقي،
فرایند افزایش توانایي درك و فهم ،داوري و عملاخالقي
در دانشآموزان از طریق تعليموتربيت ميباشد[.]3
با وجود نقش مؤثر خانواده در تربيت اخالقي ،نظام
تعليموتربيت رسمي و عمومي نيز همواره پرورش اخالقي
دانشآموزان را جزء اهداف و برنامههاي مهم خود قرار
دادهاست[ ]4و این موضوع همواره از سوي سياستگذاران
و برنامهریزان نظام آموزشي مورد توجه قرار گرفته و در
اسناد باالدستي بهعنوان هدف كالن نظام تعليموتربيت
رسميِ عمومي ،قلمداد شدهاست[ .]5تصویب مواد قانوني
متعددِ مرتبط با اخالق ،1در «شورايعالي معارف» در آغاز
شكلگيري نظامآموزشي به سبک جدید و همچنين
مصوبات «شورايعالي فرهنگ» و «شورايعالي
آموزشوپرورش» در سالهاي قبل از انقالب ،بيانگر
همآوایي مسئوالن نظامآموزشي درباره «اخالق» و «تربيت
اخالقي» در سياستهاي كالن نظامآموزشي است[.]6
توجه ویژه به اهدافاخالقي در طرح «كليات نظام
آموزشوپرورش» ،مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي[]7
و «اهداف دورههاي تحصيلي» مصوب شورايعالي
آموزشوپرروش[ ]8نشان ميدهد كه در سالهاي پساز
انقالب نيز ،تربيت اخالقي همواره یكي از دغدغههاي مهم
سياستگذاران و برنامهریزان آموزشي كشور بودهاست.
سند تحول بنيادین آموزشوپرورش ،بهمثابه نقشه راه
ایجاد تحول راهبردي و درازمدت در نظام آموزشوپرروش،
تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي ایران را در گرو تربيت
انسانهاي عالم ،متقي ،آزاده و اخالقي دانسته[ ]9و در
«ساحت اعتقادي ،عبادي و اخالقي» بهعنوان اولين و
مهمترین ساحت از ساحتهاي ششگانه تربيت و هم-
چنين بخشهاي مختلف سند مذكور «اخالق» ،محورِ
همه برنامههاي تربيتي تلقي شدهاست[ .]10در
برنامهدرسي ملي جمهوري اسالمي ایران( )1392بهعنوان

یكي از زیرنظامهاي اصلي سندتحول بنيادین و برنامه
جامع ساماندهي برنامههاي درسي در دورههاي مختلف
تحصيلي« ،اخالق» به منزله یكي از شایستگيهاي
موردانتظار براي متربيان در حوزه تربيت و یادگيري
«حكمت و معارف اسالمي »2است كه در تمام حوزههاي
یازدهگانه ،باید مورد توجه قرار گيرد[.]11
با وجود جایگاه مهم تربيت اخالقي در اسناد
باالدستي ،نتایج پژوهش مهدوي و زارعي[ ]12و سعيدي
رضواني[ ]13از ضعف نظامآموزشي در عرصه عملِ مرتبط
با تربيتاخالقي و فقدان چهارچوبي مشخص براي مواجهه
نظاممند با موضوع «تربيتاخالقي» حكایت دارد.
برخي پژوهشها ریشه چنين نارسایيهایي را به
جهتگيري نظام آموزشي درباره «اخالق» نسبت
ميدهند .چنانكه بررسي رویكرد نظامآموزشي كشور
درباره سازماندهي و ارایه محتواي اخالقي حاكياست كه
در طي ساليان متمادي ،در نظام تربيت رسمي عمومي
كشور ،اخالق در قالب ماده درسي مستقلي ارایه شده-
است3؛ اما بهتدریج سياستگذاران و برنامهریزان تربيتي،
محتواي اخالقي موردنظر را بهصورت وابسته و تلفيقشده
با دروس دیگر ارایه نمودهاند[ .]6ليكن بعد از سال،1340
تعليمات دیني بهعنوان درسي كه پيوندي وثيق با اخالق
دارد ،متكفل ارایه بيشترین محتواي تعليماتاخالقي شده-
است[ ،]14با اینحال ،یافتههاي افكاري[،]1
جامخانه[ ،]15شجاعيفرد[ ،]16نجفي ،هرندي و
رهنما[ ]17و یزداني و حسني[ ]14نشان داد كه در
برنامههاي درسي ،سازوكار ویژهاي براي تربيت اخالقي
دانشآموزان پيشبيني نشده و نسبت به اهداف اخالقي
آنچنان كه باید و شاید ،توجه نشدهاست.
پس از تصویب سند تحول بنيادین در سال 1390و
تدوین برنامهدرسي ملي جمهوري اسالمي ایران بهمنزله
نقشه راه ساماندهي برنامههاي درسي در دورههاي مختلف
تحصيلي در سال ،1392بازنگري در راهنماي برنامههاي
درسي جهت هماهنگي با اسناد فوق ،به بازنگري در
راهنماي برنامههاي درسي موردنظر معطوف شد .در
 2در برنامه درسی ملی اخالق از موضوعات مرتبط با حوزه «حکمت و
معارف اسالمی است.
 3صرفنظر از رویکرد تربیت اخالقی در بین نظام های آموزشی کشورهای
مختلف ،کشورهای ژاپن ،کره و چین از برنامهدرسی مستقل تربیت اخالقی و

1

کشورهایی نظیر سنگاپور و کامبوج نیز از برنامه درسی نیمه مستقل برای

نظیر مصوبات شماره  30و  27در سال 1302و مصوبه شماره  86در

تربیت اخالقی بهره میگیرند(.حسنی)296 :1391،

سال 359 ،1306در سال 1316و 42در سال .1319
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حاليكه به دليل اهميت اخالق در تربيت متربيان دوره،
برنامهدرسي ملي بر سازماندهي«مستقل» و مجزاي
محتواي مرتبط با اخالق در دوره متوسطه اول توصيه
نمودهاست[ ،]11اما باگذشت چهارسال از تصویب برنامه
فوق ،هنوز راهنماي برنامههايدرسي مرتبط با اخالق ،با
مفاد اسنادباالدستي ،متناسبسازي نشده و همچنان
محتواي اخالقي در كتابهايدرسي دوره ،بهصورت
«تلفيقي» سازماندهي و ارایه ميگردد.
تحقيقات اندكي در اینباره توسط پژوهشگران انجام
شدهاست .براي نمونه ،آرمند[ ]18در پژوهش خود با
عنوان «طراحي الگوي مطلوب تربيت اخالقي در دوره
متوسطه تالش كرد تا بر اساس نقد الگوي تربيت منش»،
الگویي مطلوب براي تربيت اخالقي طراحي و آن را با
برنامهدرسي تربيت اخالقي دروه متوسطه اول ،مقایسه
نماید .افكاري[ ]1نيز در پژوهشي ،ضمن «نقد و بررسي
رویكردهاي تربيت اخالقي در دوره ابتدایي» ،به طراحي
الگوي برنامهدرسي تربيت اخالقي پرداخت .همچنين،
حسني[ ]3در پژوهشي به طراحي و تدوین «اصول راهنما
براي برنامهدرسي تربيتاخالقي متناسب با اسناد باالدستي
با تأكيد بر دوره ابتدایي» اقدام و خطمشيهاي حاكم بر
تدوین را در هریک از عناصر برنامهدرسي بهصورت الگویي
ارایه نمود .در پژوهش دیگري كه توسط عباسي[ ]19با
عنوان «طراحي الگوي برنامهدرسي تربيت اخالقي در
آموزش عالي بر مبناي آموزههاي اخالقي قرآن كریم و
تفسيرالميزان» ،انجام شد ،عناصر هدف ،محتوا ،روشهاي
تربيت اخالقي ،نقش استاد ،فضا و ارزشيابي در الگوي
پيشنهادي تبيين گردید.
بررسي پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهد كه
الگوهاي ارایهشده در پژوهشهاي فوق ،یا براساس سند
تحول بنيادین و برنامهدرسي ملي انجام نشده و یا این
پژوهشها برنامهدرسي تربيت اخالقي دوره متوسطه اول را
بررسي نكردهاند .از اینرو پژوهش حاضر ،تالشي است در
پاسخ به این سوال كه «چگونه ميتوان الگویي مطلوب
براي برنامهدرسي تربيتاخالقي دوره متوسطه اول،
متناسب با سند تحول بنيادین آموزشوپرورش و
معيارهاي برنامهدرسي ملي جمهوري اسالميایران،
طراحي نمود» ،تا زمينه بروزآوري راهنماي برنامهدرسي
یادشده را تسهيل و تحقق مطالبات اسناد تحولي در
خصوص تربيتاخالقي و طراحي سایر برنامههاي درسي
موردنظر سندتحول بنيادین در دوره متوسطه اول فراهم
گردد.

علی عباسپور و همکاران

سوال های پژوهش
 )1ساختار الگوي برنامهدرسي تربيت اخالقي دوره
متوسطه اول با تأكيدبر سندتحول بنيادین چگونه است؟
 )2ویژگيهاي عناصر الگوي برنامهدرسي
تربيتاخالقي دوره متوسطه اول با تأكيدبر سندتحول
بنيادین چگونه است؟
 )3الگوي پيشنهادي برنامهدرسي تربيت اخالقي دوره
متوسطه اول با تأكيدبر سندتحول بنيادین تاچه اندازه
ازنظر متخصصان معتبر است ؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر تركيبي (آميخته) است .زیرا از
روشهاي كمي و كيفي در كنار یكدیگر استفاده
شدهاست[ .]20بهعبارت دیگر ،از روش دادهبنياد
«زمينهاي »2براي توصيف نظر متخصصان درباره
چهارچوب الگوي برنامهدرسي تربيتاخالقي ،از روش
كيفي «تحليل اسنادي» جهت طراحي و تبيين عناصر
الگو و از روش دلفي براي اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي
استفاده شد[.]21
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري :در این
پژوهش دو نوع جامعه پژوهشي یعني ،جامعه اسناد رسمي
مرتبط با تحول بنيادین و جامعه متخصصان (صاحبنظران
رشته برنامهریزي درسي و كارشناسان گروههاي درسي
سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي كشور) وجود دارد.
براي نمونهگيري از اسناد تحولي ،از روش «سرشماري» و
براي نمونهگيري از پژوهشهاي مرتبط با تربيت اخالقي و
صاحبنظران ،از روش نمونهگيري غيرتصادفي از نوع
«هدفمند» استفاده شد .به این ترتيب كه ابتدا سه جلد از
اسناد تحولي شامل «مباني نظري تحول در نظام
تعليموتربيت رسمي و عمومي كشور»( 440صفحه) ،سند
تحول بنيادین در نظام آموزشو پرورش» (36صفحه) و
«برنامهدرسي ملي جمهورياسالميایران» ( 69صفحه)
جهت مطالعات مرتبط با طراحي الگو انتخاب و سپس
16نفر از صاحبنظران (10نفر از متخصصان برنامهریزي
درسي دانشگاههاي دولتي شهر تهران و 6نفر از
كارشناسان گروههاي درسي سازمان پژوهش و برنامهریزي
آموزشي كشور) جهت اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي
گزینش شدند .در این خصوص ،پژوهشگر از رویكرد اشباع
نظري بهره بردهاست .اشباع نظري رویكردي است كه در
پژوهشهاي كيفي براي تعيين كفایت نمونهگيري مورد
1

Mixed Method Research
Theory

1

2Granded
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یادگيري(تربيتي)،
یاددهي-
محتوا ،راهبردهاي
ارزشيابي
شيوههاي
و
تدریس
روشهاي
الگویبرنامهدرسي تربيتاخالقي براساس معيارهاي
برنامهدرسي ملي ،طراحي شدهاست .بطوريكه هریک از
عناصر الگو از دیگري مشتق شده و بر هم مؤثر خواهند
بود .شكل  1تصویر كلي الگوي پيشنهادي را نشان
ميدهد.

استفاده قرار ميگيرد و زماني رخ ميدهد كه داده بيشتري
كه سبب توسعه ،تعدیل یا اضافه شدن به تئوري موجود
گردد ،به پژوهش وارد نشود[.]22
ابزار ،روش گردآوري اطالعات :براي گردآوري دادهها
در تحليل محتواي اسناد تحولي ،از سياهه تحليل اسناد و
جهت بررسي دیدگاه متخصصان درباره اعتبار الگوي
پيشنهادي ،از پرسشنامه محققساخته با طيف پنج
درجهاي ليكرت استفاده شد كه گویههاي آن با بررسي
مباني نظري و با نظر صاحبنظران رشته مطالعات
برنامهدرسي تنظيم شدهبود .مقياس ليكرت یكى از
رایجترین مقياسهاى اندازهگيرى نگرش و شامل
مجموعهاى از سنجهها یا عبارات است كه پاسخدهندگان،
ميزان موافقت خود را با هریک از عبارتها در یک طيف
درجهبندى شده(كه معمو اال از یک تا پنج(یا هفت)درجه
است) ،نشان ميدهند[.]23
تجزیهوتحليل دادهها :براي تجزیهوتحليل دادههاي
بهدست آمده از بررسي اسناد ،از تحليل و استنباط و براي
تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه ،از آمار توصيفي
(فراواني ،درصد ،ميانگين و درصدفراواني) استفاده شد.
1
روایي و پایایي ابزار :براي حصول اطمينان از روایي
پرسشنامه ،از روایي محتوایي و جهت برآورد پایایي،2
از محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ با استفاده از
نرمافزار «اس .پي .اس .اس »3.استفاده شد .نتيجه
بدست آمده از محاسبه ضریب پایایي ،برابر با 0/89
بود.
یافتهها
سوال اول) چهارچوب الگوي پيشنهادي براي برنامه
درسي تربيتاخالقي دوره متوسطه اول مبتني بر
سندتحول بنيادین چگونه است؟
الگوي پيشنهادي كه به تبيين وضعيت مطلوب
برنامهدرسي تربيت اخالقي در دوره متوسطه اول پرداخته
است ،داراي بخشهاي مختلفي كه براساس نتایج حاصل
از بررسي پژوهشهاي مرتبط(با محوریت اسناد تحولي)
ارائهشده است .از آنجا كه سطوح كالن و مياني
برنامههايدرسي ،در برنامهدرسي ملي جمهوري اسالمي
ایران به منزله راهنماي جامع تدوین برنامههاي درسي و
تربيتي ،مشخص شدهاست ،در این پژوهش ،در سطح خرد
برنامهریزي ،مباني ،اصول و عناصر چهارگانه اهداف،

شکل  .1مدل مفهومی الگوی برنامهدرسی تربیت اخالقی دوره
متوسطه اول

 1-1مباني برنامهدرسي تربيت اخالقي:4
مباني تربيت ،آن دسته از گزارههاي توصيفي هستند
كه با توجه به ویژگيهاي اساسي انسان و قانونمنديهاي
شناختهشده در علوم نظري نظير روانشناسي و
جامعهشناسي مطرح ميشوند كه تعليم و تربيت به آنها
تكيه دارد[ .]24در این پژوهش ،مباني تربيت اخالقي كه
از مباني نظري تربيت در نظام تعليموتربيت رسمي
عمومي[ ]10و به روش قياسي استنتاج شدهاست ،شامل
دو بخش «مباني فلسفي» و «مباني علمي» است كه به
تفكيک و اجمال در جدول  1آمده است.

1

Validity
Reliability
3 SPSS
2

4
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به علت محدودیت حجم مقاله ،از شرح بخش مبانی خوداری میشود.
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 2-1اصول حاكم بر برنامه درسي تربيت اخالقي:
«اصول» بهمنزله راهنماي عمل و معياري است كه
چگونگي تحقق غایت تربيت را در برنامهدرسي مشخص و
سهم ،تأثير و وظایف عوامل مختلف را در تعيين اهداف،
تدوین محتواي آموزشي ،تنظيم فرصتها و فعاليتهاي
یاددهي -یادگيري و شيوههاي ارزشيابـي ،مشخص مي
كند[ .]25عناوین اصول منتج از مباني تربيت اخالقي به
اجمال در جدول ( )1اشاره شدهاست.
 3-1رویكرد حاكم بر برنامهدرسي تربيتاخالقي:
اتخاذ «فطرتگرایي توحيدي» ،بهعنوان رویكرد كلي
حاكم بر برنامهدرسي تربيتاخالقي ،زمينهساز شكوفایي
فطرت الهي متربيان از طریق درك و اصالح مداوم موقعيت
آنان بهمنظور دستيابي به مراتبي از حيات طيبه است .زیرا
در نظام تربيتي اسالم ،ميان تربيت و فطرت ،ارتباط
مستقيم وجود دارد[ .]26براساس رویكرد تربيتي اسالمي
فطرتگرا« ،فطرت» مبناي تربيت ،سرمایه تربيت و مقصد
تربيت انگاشته ميشود .یعني تربيت از فطرت آغاز ميشود
و در مسير فطرت و بهسوي مقصد فطرت پيش ميرود.
بنابراین مقولة فطرت ،یک مبناي اساسي در تعليم و تربيت
اسالمي است .براین اساس ،نظام آموزشي از طریق برنامه
درسي ،شرایط ،امكانات و بستر الزم را جهت شكوفایي
فطرت الهي -اخالقي متربيان را فراهم مينماید[.]27
رویكرد حاكم بر سازماندهي محتواي مرتبط با تربيت
اخالقي ،به تبع برنامهدرسي ملي ،رویكرد تفكيكي است،
بنحوي كه در این رویكرد«،اخالق» بهعنوان یک ماده
درسي مستقل در برنامهدرسي به متربيان عرضه
ميشود[.]11
 4-1حوزه تربيت و یادگيري حكمت و معارف اسالمي:
در برنامهدرسي ملي ،حوزههاي تربيت و یادگيري،
حدود محتوایي ،روشها ،فرآیندها ،و عناصر كليدي
یادگيري را روشن ميسازند .موضوع اخالق ،بهعنوان
زیرمجموعه حوزه «حكمت و معارف اسالمي» با حوزههاي
دیگر ارتباط دارد .حوزه یادگيري حكمت و معارف اسالمي
تالش ميكند تا زمينه الزم براي درك و بصيرتاخالقي را
در دانشآموزان را فراهم كند و در نهایت ،سبب شود تا
فرد رفتار حكيمانهاي از خود بروز دهد .معارف قابل طرح
در این حوزه در سه دسته شامل «اعتقادات»« ،احكام» و
«اخالق» ارایه ميشود كه موضوعات مرتبط با اخالق ،در
این حوزه در حدّ شناخت مسائل و موضوعات اصلي

علی عباسپور و همکاران

اخالقي و التزام به آن و نقش محوري آن در تكوین
شخصيت انسان با توجه به مسایل و چالشهاي اخالقي
روز (حكمتعملي) است[ .]11در جدول  1نتایج بررسي
تفكيک ابعاد مختلف الگوي برنامهدرسي تربيتاخالقي به
اجمال بيان شده است.
سؤال دوم :ویژگيهاي عناصر الگوي برنامهدرسي
تربيتاخالقي دوره متوسطه اول مبتني بر سندتحول
بنيادین ،چگونه است؟
 1-2اهداف
تعيين اهداف تابعي از رویكرد و الگوي تربيتاخالقي
است .در مباني نظري تحول بنيادین ،هدف از تربيت
«آمادگي متربيان براي تحقق آگاهانه و اختياري مراتب
حيات طيبه در همه ابعاد از طریق كسب شایستگيهاي
مختلف براساس نظام معيار اسالمي در متربيان»
است[.]10
شكل  2الگوي هدفگذاري در برنامهدرسي تربيت
اخالقي را نشان ميدهد ،در این الگو عنصر «اخالق»
بهعنوان یكي از عناصر پنجگانه ،ارتباطات متربيان را در
چهار عرصه «خود»« ،خدا»« ،خلق» و «خلقت» بهصورت
بهم پيوسته و با محوریت «ارتباط با خدا» و در شبكهاي
مفهومي مرتبط و بههم تنيده تبيين و متناسب با نيازها و
شرایط متربيان ،سایر عناصر را تقویت و تعميق
مينماید[ .]11بهعبارت دیگر ،هدفگذاري در برنامهدرسي
تربيت اخالقي ،براساس الگوي هدفگذاري برنامهدرسي
ملي انجام ميشود .بنحوي كه به نحوي كه اخالق در
مركز ثقل این الگو و همسو با عناصر دیگر و در ارتباط با
عرصههاي چهارگانه قرار ميگيرد .از اینرو ،در الگوي
مطلوب ،اهداف برنامهدرسي تربيتاخالقي با توجه
بهاهداف كلي اخالقي دوره متوسطه براساس شكل 2
تعيين ميگردد.
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جدول .1خالصه نتایج بررسی سوال اول پژوهش :چهارچوب الگوی برنامهدرسی تربیتاخالقی
ابعاد

ویژگي ها  /مفروضات

زیر مولفه ها

خداجویي و بندگي خداوند ،غایتمندي
آفرینش و غایت بودن خداوند؛
توجه به فلسفه خلقت و باور به یگانگي
پروردگار.

مباني هستيشناختي

فطرت جویي و كمال طلبي؛
كرامت و ارزش ذاتي انسان؛
برخورداري انسانها از حقوق برابر؛
عقالنيت و اندیشهورزي متربيان؛
آزادي و اختيـار متربيان؛
مسئوليت پذیري و تكليف مداري متربيان

مباني انسانشناختي

مباني
(منتج از مباني نظري
تربيت در نظام تعليم
وتربيت رسمي عمومي)

مباني فلسفي

مباني علمي

اصول
(منتج از مباني تربيت
اخالقي)

رویكرد (براساس مفاد
برنامهدرسي ملي)

مباني معرفتشناختي

هدایتپذیري (معرفتپذیري) متربيان.
توانمندي انسان نسبت به شناخت هستي؛
ذومراتب بودن علم انسان؛
پویایي علم؛
مكمل بودن منابع و ابزارهاي شناخت؛
توانایي تعقل انسان؛
محدودیت هاي شناخت آدمي.

مباني ارزششناختي

وجود انواع و مراتب ارزشها؛
عدالت تربيتي در تربيت اخالقي؛
رأفت و احسان در تربيت اخالقي.

مباني روانشناختي

تفاوت هاي فردي متربيان.

مباني جامعهشناختي

تأثير اجتماع برتربيت اخالقي انسان.

اصل اول

توجه به عزت وكرامت متربيان1؛

اصل دوم

رعایت اعتدال و توازن در تكاليف اخالقي ؛

2

اصل سوم

رعایت تقدم پيشگيري بر درمان در فرایند تربيت اخالقي؛

اصل چهارم

توجه به خصوصيات متربي و تفاوتهاي فردي او 3در تربيت اخالقي؛

اصل پنجم

محورقراردادن تقوا و پرهيزكاري درتربيت اخالقي؛

اصل ششم

جلب توجه متربيان به رعایت مداومت و محافظت برعمل؛

اصل هفتم

رعایت یكپارچگي و فراگيري 4برنامه تربيت اخالقي؛

اصل هشتم

توجه به تواضع و فروتني مربيان در تربيت اخالقي5؛

اصل نهم

رعایت پيوستگي طولي و عرضي محتوا در برنامه درسي 6تربيت اخالقي؛

اصل دهم

رعایت استدراج (تعالي تدریجي) درفرایند تربيت اخالقي؛

اصل یازدهم

اصالت ایجاد مصونيت بر محدودیت در تربيت اخالقي متربيان.

رویكرد كلي حاكم
بر برنامه درسي
تربيت اخالقي

رویكرد كلي حاكم بر برنامه درسي تربيت اخالقي ،رویكرد «فطرتگرایي
توحيدي» است .اتخاذ این رویكرد به معناي زمينه سازي الزم جهت
شكوفایي فطرت الهي دانشآموزان از طریق درك و اصالح مداوم موقعيت
آنان بهمنظور دستيابي به مراتبي از حيات طيبه است.

رویكرد حاكم بر
سازماندهي محتوا

براساس مفاد برنامهدرسي ملي()24 :1392رویكردسازماندهي محتوا تفكيكي
یا مجزا است كه در این رویكرد« ،اخالق» ،به عنوان یک ماده درسي مستقل

 1منطبق با مبنای  2-2انسان شناختی تربیت اخالقی و اصل  4-5-9از اصول تربیت درمبانی نظری تحول بنیادین
 2منطبق با ویژگی شماره  4عنوان شده برای مدرسه صالح صفحه  280مبانی نظری تحول بنیادین و اصل  3-8ازاصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی صفحه 10
برنامه درسی ملی ج .ا .ا و اصل  4-5-6از اصول تربیت در مبانی نظری تحول بنیادین
 3منطبق با ویژگی شماره  3مدرسه صالح صفحه  280مبانی نظری تحول بنیادین و اصل 3-7از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی صفحه  11برنامه درسی ملی
ج .ا .ا
 4منطبق بر اصل  3-11از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی ،برنامه درسی ملی ج.ا.ا ،صفحه 11
 5منطبق با اصل  4-5-7از اصول تربیت ،مبانی نظری تحول بنیادین،صفحه 177
 6منطبق بر اصل  3-11از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی ،برنامه درسی ملی ج.ا.ا ،صفحه 11
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طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دوره متوسطه اول با تأکیدبر سند تحول بنیادین ........
ارایه ميشود.
ویژگي رویكرد
سازماندهي مستقل

حوزه تربيتي (براساس
مفاد برنامهدرسي ملي)

حكمت و معارف
اسالمي

فطرتمداري ،تعالي مرتبتي ،عقالنيت محوري ،مشاركت و همراهي همة عوامل ،انعطافپذیري ،تنوع و پویایي ،فعال بودن
متربيان ،مسئله محوري ،بهره گيري از ميراث غني فرهنگ و ادب فارسي براي توسعه و ارزش هاي اخالقي

معارف قابل طرح:
اعتقادات ،احكام و اخالق(حكمت عملي)

مالحظات و مفروضات:
طراحي براساس الگوي هدفگذاري؛
شایستگيمحوربودن ،همخواني با اسناد
فرادستي و هماهنگي با اصول حاكم بر
برنامه درسي

0

شکل .2الگوی هدف گذاری در برنامهدرسی تربیت اخالقی

ميكند[ .]29منظور از محتواي اخالقي ،مضامين اخالقي
و ارزشهاي اساسيِ اخالقي است كه در قالب برنامهدرسي
تربيت اخالقي در معرض تجارب یادگيري متربيان قرار
ميگيرد .اما اینكه در الگوي مطلوب برنامهدرسي تربيت
اخالقي ،محتوا از چه ویژگيهایي برخوردار باشد ،بر چه
اساسي انتخاب شود ،در سازماندهي آن چه معيارها و
اصولي مورد توجه قرارگيرد و اشكال ارائه محتواي اخالقي
در برنامهدرسي دوره متوسطه اول چگونه باشد ،موضوع
مهمي است كه به اختصار در جدول  3بيان شده است:

مفروضات و مالحظات عملي در تعيين اهداف و
همچنين ،اهداف كلي اخالقي دوره متوسط اول با تأكيد
برسند تحول بنيادین ،در جدول  2بيان شده است:
 2-2محتوا
در طراحي برنامهدرسي(تربيت اخالقي) پس از تعيين
اهداف ساحت اخالقي ،محتوا براساس اصول موردنظر،
انتخاب ،سازماندهي و ارایه ميشود [ .]28محتوا به
مجموعه مفاهيم ،مهارتها و گرایشهایي اطالق ميشود
كه برنامه ریزان آن را انتخاب و سازماندهي مي كنند و
تعامل یاددهي -یادگيري معلم و شاگرد آن را توليد

جدول . 2خالصه نتایج بررسی طراحی عنصر اهداف در الگوی برنامهدرسی تربیت اخالقی

اهداف

الگوي هدف
گذاري

هدفگذاري در الگوي برنامهدرسي تربيتاخالقي دوره متوسطه اول ،تابع الگوي هدفگذاري برنامههاي درسي و تربيتي مندرج در برنامهدرسي ملي
است .در این الگو ابتدا براساس هدف كلي دوره و اهداف ساحت اخالقي دوره ،ارزشهاي اساسي اخالقي از سندتحول بنيادین استخراج و بصورت
توانایيهاي عمليِ مورد انتظار از متربيان در بعد اخالقي و با ادبيات هدفنویسي مشخص ميگردد .در این الگو عنصر «اخالق» بهعنوان یكي از
عناصر پنجگانه ،ارتباطات متربيان را در چهارعرصه «خود»« ،خدا»« ،خلق» و «خلقت» بهصورت بهم پيوسته و با محوریت «ارتباط با خدا» و در
شبكهاي مفهومي مرتبط و بههم تنيده تبيين نماید .به نحوي كه اخالق در مركز ثقل این الگو و همسو با عناصر دیگر و در ارتباط با عرصههاي
چهارگانه قرار ميگيرد.
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اهداف كلي
تربيت اخالقي
دوره متوسطه
اول

مفروضات و
مالحظات عملي
در تعيين اهداف

 توسعه توانایي شناخت متربيان ازخود و دیگران براي پاسخگویي مسئوالنه به نيازها ،محدودیتها و ارتقاي ظرفيتهاي وجودي1؛ توسعه توانایي بصيرت اخالقي متربيان و رشد حساسيت و هشياري در آنان نسبت به رذایل اخالقي2؛3
 التزام عملي به آداب ،ارزشها ،تكاليف و مسئوليتهاي اخالقي و تالش پيوسته براي تكوین و تعالي بعد اخالقي هویت خویش ؛ تقویت تالش مداوم براي خودارزیابي ،خودكنترلي و خویشتنداري4؛ تقویت توانایي متربيان در ارزشگذاري به كار ،روزي حالل و تالش مداوم در زندگي.5توجه به الگوي هدفگذاري برنامهدرسي ملي در تعيين اهداف برنامه؛توجه به حوزههاي تربيت و یادگيري مرتبط با اخالق؛پرهيز از تحویل تربيت اخالقي به یكي از ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري مبتني بر رویكرد سنتي رفتارگرایي و تأكيد بر رویكرد شایستگيمحوردر تعيين اهداف؛
استفاده از بستر محتوایي دروس مختلف مرتبط با تربيت اخالقي براي طرح مفاهيم و ارزش هاي اخالقي؛توجه به ویژگيهاي همه متربيان(عادي ،بانيازهاي ویژه و استعداد درخشان) با درنظرگرفتن اصل انعطافپذیري؛توجه به عزت و كرامت ،زمينههاي فهم و درك متربيان و پرهيز از تحميل ،اجبار و تلقين؛توجه به نقش جایگاه عوامل سهيم و موثر در تربيت اخالقي و زمينهسازي براي مشاركت مؤثر آنان؛توجه به «موقعيتمحوري» در تعيين اهداف و پيش بيني موقعيت عملي براي كاربست ارزشهاي اخالقي؛توجه به معيارهایي چون «عملي بودن« ،انسجام و فراگيري» و «صراحت» در تعيين اهداف.0

جدول .3خالصه نتایج بررسی طراحی عنصر محتوا در الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی

معيارهاي انتخاب

 محور قرارگرفتن قرآن كریم و سنت و سيرة معصومين(عليهمالسالم)6
 رعایت تناسب محتواي برنامه با مباني تربيت اخالقي7
 توجه به رویكرد كلي و جهتگيري حوزه مرتبط8
 توجه به سطوح و حيطههاي مختلف اهداف تربيت اخالقي در دوره متوسطه اول نهادینه كردن بصيرت اخالقي در محتوا9
 توجه همزمان به ارزشهاي اخالقي در ارتباطهاي چهارگانه مندرج در برنامهدرسي ملي(خود ،خدا ،خلقت و خلق) توجه به مالحظات رشدي و ویژگيهاي متغير دانشآموزان دوره متوسطه اول استفاده از زبان مناسب و قابل فهم در ارائه محتوا توجه به تقویت تفكر ،اندیشه و ایجاد رضایت و نشاط در مخاطبان توجه به شایستگيهاي پایه فراگيران.10
 -توجه به اصول انتقال پيام

محتوا

ویژگي ها

 مبتني بر اهداف تربيت اخالقي در دوره متوسطه اول است؛ سازوار با آموزههاي دیني و قرآني و اخالق انساني است؛ متناسب با نيازها ،عالیق و توانایيهاي متربيان است؛ از اعتبار و انسجام كافي برخوردار است؛ دربردارنده تجربيات یادگيري متنوع و زمينهساز تكوین و تعالي هویت اخالقي متربيان است؛ مبتني بر صالحيتها و یادگيريهاي مشترك موردتأكيد زیرنظام برنامهدرسي ملي است؛ زمينهساز موقعيت تمرین عملي ارزش هاي اخالقي براي متربيان است؛ -از منابع متنوع ،روشهاي مختلف و فرصتهاي متعدد یادگيري براي تقویت ارزشهاي اخالقي در متربيان برخوردار است.

( 1الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت ،مبانی نظری تحول بنیادین)289 :1390 ،
 2سند تحول( ،بیانیه ارزش ها ،ص )9-8
( 3الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت ،مبانی نظری تحول بنیادین)289 :1390 ،
( 4الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت ،مبانی نظری تحول بنیادین)289 :1390 ،و (سند تحول ،راهکار 2-2ص )20
( 5سند تحول،هدف عملیاتی  1ص)18
 6این مبانی در حوزه تربیت اخالقی از اسنادتحولی استخراج شده است.
 7عنوان حوزه یادگیری مرتبط با اخالق در برنامهدرسی ملی ،حوزه تربیت ویادگیری «حکمت و معارف اسالمی» است.
( 8سطوح «غایی ،کلی ،جزیی» و حیطهها «دانشی ،نگرشی و مهارتی») اشاره شده در بخش اهداف تربیت اخالقی
 9ارتباطات چهارگانه مندرج در برنامهدرسی ملی ،شامل خود ،خدا ،خلقت و خلق میباشد.
 10دقت و صحت ،تازگی و روزآمدبودن ،بدیع و نو بودن مفاهیم ،توجه به دانش پیش نیاز متربیان ،جذابیت و گیرایی ،انسجام مفاهیم و مضامین ،استفاده از اشکال
متنوع انتخاب و ارائه محتوا (متن و تصاویر زیبا ،مصادیق عینی و انتزاعی و)...
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طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دوره متوسطه اول با تأکیدبر سند تحول بنیادین ........

علی عباسپور و همکاران

مفروضات و مالحظات عملي در سازماندهي و ارایه

.)1فراموضوعي بودن :براساس توصيه در برنامه درسي ملي ،سازماندهي محتواي حوزه مرتبط با اخالق(حوزه حكمت و معارف اسالمي) در دوره متوسطه اول،
به شيوه سازماندهي مجزا توصيه شده است .در الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اخالقي ،محتواي اخالقي در قالب ماده درسي مستقل ارایه مي شود .البته
به دليل اهميت ،گستردگي و فرابخشيبودن تربيت اخالقي ،براي ارایه محتواي اخالقي دوره از بستر برنامه هايدرسي دیگر نيز جهت تأكيد ميتوان استفاده
نمود.
 .)2توالي و مداومت :براي رعایت توالي در سازماندهي موضوعات اخالقي الزم است مضامين اخالقي از ساده به پيچيده ،از «عيني به ذهني» و «اساسي به
فرعي» ارائه شود تا زمينه كسب صفات و فضایل و تعميق روحيه پيشگيرانه از آسيبهاي اخالقي و شكلگيري صالحيتهاي مبنایي در زمينه باورها و فضایل
اخالقي تحقق یابد.
وحدت و یكپارچگي :در الگوي برنامهدرسي تربيت اخالقي ،مضاميني در همه حوزههاي یادگيري به صورت كل وحدت یافته و منسجم براي همه پایه ها
درنظر گرفته مي شود.
 .)3وسعت و تنوع فرصتهاي یادگيري :وسعت به معناي شامل بودن محتواست .در الگوي برنامهدرسي تربيت اخالقي ضمن بكارگيري راهبردهاي متنوع
آموزشي و گسترش مفهوم فضاي آموزشي به فضاي كالسي و غيركالسي (داخل و خارج از مدرسه) ،در نوع نگاه به زمان آموزش (زمان رسمي و غيررسمي) و
منابع آموزشي تغيير ایجاد مي شود.

شيوه سازماندهي

براساس رویكرد كلي حاكم بر سازماندهي محتواي حوزه مرتبط با اخالق در برنامه درسي ملي در الگوي پيشنهادي ،نوعي چرخش از شيوه سازماندهي محتوا
ایجاد ميشود .به عبارت دیگر ،شيوه سازماندهي محتوا از شيوه «تلفيقي» موجود در برنامه درسي دوره ،به شيوه سازماندهي«مجزا» ،تغيير ميیاید.

شيوههاي ارائه

متن :رایجترین و یرتكرارترین شكل ارائه محتواست كه در قالب نثر ،شعر ،داستان  ،روایت و  ...ارایه ميشود.
محتواي چندرسانهاي /تصویر :تصویر نيز یكي از اشكال ارائه محتواهاي اخالقي و ارزشي است كه در قالب تصاویر ثابت(عكس ،نقاشي و ،)..متحرك و فيلمها
ارایه ميشود.
فعاليتهاي عملي :فعاليت به عنوان محملي براي تمرین عملي ارزشهاي اخالقي و دستيابي به فضایل در متربيان مورد استفاده قرار ميگيرد .فعاليت
ميتواند مستقيم و دربرگيرنده احكام ،هنجارها و ضوابط ارزشي برگرفته از دین یا قوانين اخالق عمومي باشند .نكته حائز اهميت  ،ماهيت محتواي تربيت
اخالقي است كه از وقایع عادي و روزمره دانشآموزان انتخاب مي شود تا آنان را براي زندگي اخالقي در جامعه آماده نماید.
0

یادگيري در برنامههايدرسي قرار ميگيرد .در یک دسته-
بندي كلي ،روشها به سه دسته ایجادي ،اصالحي و
اقتضایي تقسم ميشوند .منظور از روشهاي ایجادي،
ایجاد یک رفتار تازه ،یا تداوم و تثبيت رفتارهاي درست و
هدف از روشهاي اصالحي ،حذف یا كاهش یک رفتار
ناپسند و مقصود از روشهاي اقضایي ،روشهایي هستند
كه بنابراقتضا و شرایط ،در هر دو جنبه كارآیي دارند[.]31
برخي از روشهاي یاددهي-یادگيري كه براساس
چارچوب ،اصول و معيارهاي برنامهدرسي ملي جمهوري
اسالمي ایران ،طراحي شده ،بهاجمال در جدول  4ارائه
شدهاست:

 3-2روشهاي یاددهي -یاددهي(تربيتي)
روشها دستورالعملهایي هستند كه به ما ميگویند،
براي رسيدن به مقصود موردنظر ،چه باید بكنيم تا ارتباط
منطقي و نظم بيشتري در ارایه مطالب فراهم گردد]24[.
این عنصر در تربيت اخالقي ،از موضوعات چالشي است كه
رویكرد معلم را در دستيابي به اهداف تربيتي نشان
ميدهد[ .]30توجه به چارچوب و اصول برنامهدرسي ملي
جمهوري اسالمي ایران ،بهعنوان زیرنظام اصلي سند تحول
و تعيينكننده خطوط كلي ،رویكردها و اصول برنامههاي
درسي و تربيتي در تعليموتربيت رسمي و عمومي ،موضوع
مهمي است كه مبناي طراحي روشهاي یاددهي-

جدول .4خالصه نتایج بررسی عنصر روشهای یاددهی -یادگیری

روش هاي
یاددهي-
یادگيري

ویژگي ها

 اتخاذ رویكرد فعال در انتخاب راهبردها بعنوان رویكرد هماهنگ با رویكرد فطرتگرا (رویكرد موردنظر براساس برنامهدرسي ملي استفاده از راهبرد جلب مشاركت ،بهعنوان رویكرد مؤثر و كارآمد در تربيت اخالقي در راستاي ایجاد زمينه براي یادگيري مشاركتي وتقویت روحيةجمعي ،توسعه مشاركتجویي و تعاون؛
 استفاده از روشهاي تدریس عملي در ایجاد روحيه اخالقمحور دانشآموزان هماهنگ با بند«یک» اهداف ساحت اخالقي دوره متوسطهاول ،یعني توسعه توانایي شناخت خود و دیگران ،براي پاسخگویي مسئوالنه به نيازها ،محدودیتها و ارتقاي ظرفيتهاي وجودي1؛
 استفاده از راهبرد حل مسئله ،جهت تسهيل دستيابي دانشآموزان به مجموعهاي از شایستگيهاي موردنظر سندتحول بنيادین ،نظير التزامعملي به آداب ،ارزشها ،احكام و مسئوليتهاي اخالقي ،تالش پيوسته براي تكوین وتعالي بعد اخالقي هویت 2و نيز توانایي ارزشگذاري به
كار ،روزي حالل و تالش مداوم در زندگي 3و در نتيجه تقویت توانایي حل مسائل اخالقي متربيان؛
 -ابتناي ارتباطات متربيان بر مدار «محبت» بعنوان موثرترین روش تربيت اخالقي؛

( 1الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت ،مبانی نظری تحول بنیادین)289 :1390 ،
 2بند  3اهداف تربیت اخالقی دوره متوسطه اول
 3بند 5اهداف تربیت اخالقی دوره متوسطه اول
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تقدم پيشگيري بر درمان ،در راستاي زمينهسازي براي پيشگيري از گرفتارشدن متربيان در رذایل و ایجاد فضایل اخالقي ،مهارتخویشتنداري به منظور تحقق بندهاي ( )2و ( )4اهداف تربيتي دوره در ساحت اخالقي تربيت؛
تدارك فرصت درك و تفسير پدیدهها ،وقایع ،براي درك موقعيت هاي واقعي زندگي با رعایت نظام معيار اسالمي؛ تقویت انگيزه متربيان براي كاوشگري درباره پدیدهها ،و تالش مداوم براي پاسخگویي به پرسش ها؛ افزایش بصيرت اخالقي متربيان در درك و تفسير قوانين كلي حاكم بر هستي و رابطه هاي علت و معلولي پدیده ها؛ تدارك فرصتهایي براي مرور ،تعدیل ،بازنگري در شایستگي هاي اخالقي كسب شده متربيان؛ ایجاد فرصت الزم براي پيوند نظر و عمل ،تلفيق دانش و تجربيات پيشين با یادگيريهاي جدید متربيان؛ -بهرهمندي از روشهاي فعال ،تعالي بخش اخالقي و سازمان دهي نوآورانه و خالق فرآیند كسب معارف اخالقي؛

اصول
انتخاب

روش تربيتي
پيشنهادي

روشهاي ایجادي :زمينهسازي /الگویي /تبشير /تشویق /تكریم /محبت ورزي /بصيرت دهي /یادآوري نعمتها.
روشهاي اصالحي :امربه معروف و نهي ازمنكر /روش تذكر /عبرت /توبه /انذار /تغافل /مراقبه و محاسبه /مطالعه و پژوهش /ایفاي نقش.
روشهاي اقتضایي :پرسش و پاسخ /تمثيل /برهان و استدالل /تلقين به نفس /موعظه /مشورت /دعا /داستانگویي /ایفاي نقش /مناظره /حل
مساله /خلق موقعيت براي داوري /بارش مغزي /گردش علمي.

توانمنديهاي اخالقي و بهعبارت دیگر دستيابي به «هویت
اخالقي» در متربيان است .بههمين دليل در الگوي
برنامهدرسي تربيت اخالقي دوره متوسطه اول ،براي
ارزشيابي ابعاد یادشده« ،ارزشيابي مستمر» بهعنوان
مناسبترین نوع ارزشيابي پيشنهاد ميشود .این نوع از
ارزشيابي كه یكي از عناصر اصلي و محوري در فرایند
برنامهریزي درسي بهشمار ميآید ،امكان تصميمگيري
عقالنيتر را در تعيين فرصتهاي یادگيري براي مخاطبان
فراهم ميكند ]32[.ارزشيابي مستمر درصورتي كه با
مشاهده پدیدارشناسانه عملكرد در موقعيتهاي واقعي،
ارائه تكاليف عملكردي و مبتني بر حل مسأله و ایجاد
موقعيت مناسب براي ارزشيابي از اموراخالقي همراه شود،
متربيان را براي ارتقاي شایستگيهاي اخالقي ،البته با
مشاركت خودشان یاري مينماید .جدول 5ابعاد مختلف
طراحي عنصر ارزشيابي را در الگوي مطلوب برنامهدرسي
تربيت اخالقي ،نشان مي دهد:

 4-2شيوههاي ارزشيابي
در برنامهدرسي تربيتاخالقي« ،ارزشيابي» عنصري
براي تعيين ميزان شایستگيهاي اخالقي موردنظر سند
تحول در متربيان و اصالح و بهبود فرایند یاددهي–
یادگيري است .در ارزشيابي از برنامهدرسي تربيتاخالقي،
به دليل نوع اهداف تعيينشده ،تفاوت ماهوي محتوا و
فعاليتهاي تربيتي ،استفاده از روشهاي ارزشيابي مرسوم
در برنامههاي درسي دیگر ،نه صحيح است و نه امكانپذیر.
هدف ارزشيابي در این برنامه ،تعيين سطح شایستگيهاي
اخالقي در «رفتار» متربيان است .از اینرو برخالف رویه
گذشته ،استفاده از روش آزمون كتبي و شفاهي براي
ارزشيابي امور اخالقي ،بهنفسه صحيح نيست و باعث
دورشدن ارزیاب از هدف اصلي ارزشيابي خواهد شد .در
الگوي پيشنهادي ،براساس مباني نظري تحول بنيادین،
مهمترین وجهي كه در برنامههاي اخالقي باید در متربيان
مورد ارزشيابي قرارگيرد ،تعيين سطح شایستگيها و

جدول .5خالصه نتایج بررسی عنصر شیوه های ارزشیابی

شيوه
هاي
ارزشيابي

هدف

تعيين سطح شایستگيهاي اخالقي در «رفتار» متربيان و بهعبارت دیگر دستيابي به «هویت اخالقي» در متربيان.

رویكرد
حاكم

ارتقاي شایستگيهاي اخالقي با تأكيد بر «ارزشيابي مستمر» با مشاهده پدیدارشناسانه عملكرد در موقعيتهاي واقعي ،ارائه تكاليف عملكردي و
مبتني بر حل مسأله و ایجاد موقعيت مناسب براي ارزشيابي از اموراخالقي؛

ویژگي ها

 دقت در انتخاب و استفاده از شيوههاي ارزشيابي و توجه به وضعيت موجود ارزشيابي در نظام آموزشي كشور و واقعيات مربوط در ارزشيابي ازفرایند و نتایج تربيتاخالقي متربيان؛
 ایجاد امكان قضاوت صحيح درباره سطح اخالقي متربيان به منظور نيل به اهداف برنامه درسي؛ پرهيز از بكارگيري روشها و ابزارهاي اضطرابآور و مأیوسكننده و حفظ عزت ،شأن و كرامت متربيان ارزشيابي؛ توجه به تفاوت هاي فردي ،ویژگيهاي متغير رشدي و خصوصيات رواني و تحوالت دوران بلوغ متربيان؛ ایجاد جو حمایتي در فرایند ارزشيابي با تأكبد ارزشيابي شایستگيمحور مبتني بر خودارزیابي متربيان؛ -تعيين سطح شایستگيها و توانمنديهاي اخالقي و بهعبارت دیگر دستيابي به «هویت اخالقي» در متربيان.

اصول
حاكم
برارزشایبي

 دقت در انتخاب و استفاده از شيوههاي ارزشيابي و توجه به وضعيت موجود ارزشيابي در نظام آموزشي كشور و واقعيات مربوط در ارزشيابي ازفرایند و نتایج تربيتاخالقي متربيان؛
 ایجاد امكان قضاوت صحيح درباره سطح اخالقي متربيان به منظور نيل به اهداف برنامه درسي؛ پرهيز از بكارگيري روشها و ابزارهاي اضطرابآور و مأیوسكننده و حفظ عزت ،شأن و كرامت متربيان ارزشيابي؛ توجه به تفاوت هاي فردي ،ویژگيهاي متغير رشدي و خصوصيات رواني و تحوالت دوران بلوغ متربيان؛ -ایجاد جو حمایتي در فرایند ارزشيابي با تأكبد ارزشيابي شایستگيمحور مبتني بر خودارزیابي متربيان.
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نمونه روش
پيشنهادي

 مشاهده عكسالعمل متربيان درباره رفتارهاي اخالقي دیگران؛ تكميل «سياهه رفتار» اخالقي؛ تكميل فرمهاي نگرشسنج، سنجش نگرش متربيان درباره اسوههاي اخالقي؛ -نظرخواهي درباره فضيلتها( ازقبيل تعهد و مسئوليتپذیري ،در برابر خدا ،خود ،دیگران و طبيعت و)...؛

مالحظات و
مفروضات

 درگيركردن مؤثر دانشآموزان در فرایند ارزشيابي خود ارزیابي دانش آموزان از فرایند تربيت اخالقي؛ ارایه بازخورد مؤثر بهمتربيان؛ -استفاده از نتایج ارزشيابي در طراحي فرایند تربيت اخالقي.

آنان اعمال شد .جهت پاسخگویي به سؤال پژوهش ،نمرات
بهدست آمده بررسي و ميانگين نمرات به تفكيک بخشهاي
مختلف الگو و معيارهاي مطرح شده محاسبه شد .نظرات
متخصصان در مورد بخش هاي مختلف الگو در جدول 6
ارائه شدهاست:

سؤال سوم :الگوي پيشنهادي براي برنامهدرسي تربيت
اخالقي دوره متوسطه اول تا چه اندازه ازنظر متخصصان
معتبر است؟
پس از ارزیابي دیدگاه متخصصان ،موارد مطرحشده
توسط پژوهشگر جمعبندي و تغييرات اصالحي موردنظر

جدول .6نتایج تفکیکی نظرات متخصصان در مورد بخشهای مختلف الگوی پیشنهادی
تعداد موافق

معيارها

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

دامنه()5-0

14

88

1

6

1

6

3.5

توجه به مضامين اخالقي سندتحول
بنيادین

15

94

1

6

-

-

3.7

توجه به معيارهاي موردنظر برنامه
درسي ملي

15

94

-

-

1

6

3.7

اهداف

15

94

1

6

-

-

3.5

محتوا

15

94

1

6

-

-

3.5

روشهاي یاددهي -یادگيري

15

94

1

6

-

-

3.6

14

88

2

12

-

-

3.4

جامعيت الگوي پيشنهادي(تبيين دقيق مباني ،اصول و رویكرد)

توجه به اسناد باالدستي

طراحي مناسب و تبيين دقيق ویژگيهاي
عناصر اصلي

تعداد مخالف

تعداد افراد بدون
نظر

ميانگين
نظرات

شيوه هاي ارزشيابي
0

پاسخدهندگان محورهاي مطرحشده در الگوي پيشنهادي
(شامل محورهاي مباني ،اصول و رویكردهاي تربيت مرتبط
با تربيت اخالقي) را كامالا مناسب دانسته و معتقد بودند
كه در طراحي الگوي پيشنهادي ،تقریباا محورهاي مرتبط
با برنامه درسي تربيت اخالقي بهدرستي موردتوجه
قرارگرفته است .همچنين 94درصد از پاسخدهندگان نيز
ميزان توجه به مضامين اخالقي سند تحول بنيادین و
معيارهاي برنامهدرسي ملي را در طراحي الگوي
پيشنهادي در حد بسيارمناسب ارزیابي كردهاند و بيش از
90درصد از صاحبنظران ميزان توجه به ویژگيهاي عناصر
اهداف ،محتوا و روشهاي یاددهي -یادگيري را در الگوي
پيشنهادي در حد مناسب تشخيص داده و ازنظر 88
درصد از آنان نيز شيوههاي ارزشيابي مناسب بوده است.

با توجه به اینكه دامنه نمرات از صفر تا پنج منظور
شده بود ،سه طيف «نامناسب»« ،نسبتاا مناسب» و
«كامالمناسب» به ترتيب براي دامنههاي (2/6تا ،)1
(2/6تا  )3/6و ( 3/6تا  )5انتخاب شد ،تا براساس آنها
درباره ميزان اعتبار الگوي پيشنهادي قضاوت الزم بهعمل
آید .دادهها نشان داد كه ميانگين نمرات در سه بخش
«جامعيت الگوي پيشنهادي»« ،توجه به اسناد باالدستي
در طراحي الگو» و «تبيين دقيق عناصر الگو» به ترتيب
برابر با ( )3/7( ،)3/5و )3/4و همچنين ميانگين كل
برابر( )3.5بود .با توجه به نحوه قضاوت در مورد اعتبار الگو
با سه طيف نامناسب ،نسبتاا مناسب و كامالٌ مناسب،
ميانگين هاي به دست آمده حاكي از آن است كه اعتبار
الگو در طيف مناسب قرار دارد و ازنظر نمونه آماري الگوي
پيشنهادي معتبر ميباشد .بهعبارت دیگر ،چنان كه
دادههاي جدول( )6نيز نشان ميدهد 88 ،درصد از
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است .اهداف ،عنصري براي كسب شایستگيهاي اخالقي
موردنظر اسناد تحولي است كه زمينه حركت تعاليجویانه
متربيان بهسوي هدف كلي تربيت یعني رسيدن به حيات
طيبه را تسهيل خواهد كرد .منظور از شایستگيهاي
اخالقي یادشده ،مجموعهاي از صفات ،توانمنديها و
مهارتهاي فردي و جمعيِ ناظر به جنبه اخالقي هویت
است كه متربيان در جهت درك موقعيت خود و دیگران و
بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسالمي ،در كنار
عناصر چهارگانه تعقل ،ایمان ،علم و عمل «كسب»
ميكنند .هدفگذاري در این الگو ،براساس الگوي
هدفگذاري برنامهدرسي ملي صورت ميگيرد ،بدین
صورت كه اخالق در مركز ثقل این الگو و همسو با عناصر
دیگر در ارتباط با عرصههاي چهارگانه قرار ميگيرد.
محتوا ،مجموعهاي منسجم و هماهنگ از فرصتها و
تجربيات یادگيري مبتني بر ارزشهاي فرهنگي و تربيتي،
سازوار با آموزههاي دیني و قرآني و متناسب با نيازها،
عالیق و توانایيهاي متربيان است كه زمينه شكوفایي
فطرت الهي ،تكوین و تعالي هویت اخالقي متربيان را به
صورت پيوسته فراهم ميآورد .به استناد جهتگيري كلي
سازماندهي محتوا در برنامهدرسي ملي ،سازماندهي
محتواي اخالقي در الگوي پيشنهادي ،بهصورت مجزا اما
هماهنگ با دروس مرتبط ارائه ميشود ،بهگونهاي كه در
آن به صالحيتهاي اخالقي در حوزههاي دانش ،نگرش و
مهارت توجه ميگردد .این شيوه از سازماندهي را ميتوان
نوعي چرخش در سازماندهي محتوا یعني چرخش از
ساماندهي تلفيقي محتوا به شيوه سازماندهي مستقل یا
تفكيكي تلقي نمود .هرچند اهميت محتواي اخالقي
ایجاب ميكند ،در كنار وجود مادهدرسي مستقل ،براي
سازماندهي و ارایه محتواي اخالقي ،از بستر سایر
برنامههاي درسي نيز براي ارایه مضامبن مرتبط با اخالق
استفاده گردد .همچنين ،جهت ارایه محتوا از اشكالي
چون ،متن ،تصویر و فعاليتهاي عملي استفاده ميشود .از
ميان متن ،كه از رایجترین و یرتكرارترین اشكال ارائه
محتوا در قالب نثر ،شعر ،داستان ،روایت و ...محسوب
ميشود و تصویر نيز كه یكي از اشكال مناسب براي ارائه
محتواهاي اخالقي و ارزشي است و از قالبهاي
ثابت(عكس ،نقاشي و )..و متحرك (فيلم ،انيمشن و )...بهره
ميگيرد و فعاليتهاي عملي كه ميتواند دربرگيرنده
احكام ،هنجارها و ضوابط ارزشي برگرفته از دین یا قوانين
اخالق عمومي باشد ،در الگوي پيشنهادي بر فعاليتهاي
عملي برگرفته از وقایع عادي و روزمره دانشآموزان تأكيد
ویژهاي شدهاست.

بحث و نتیجهگیری
تربيت اخالقي مجموعه تدابير و اقدامات تربيتي به
منظور رشد آگاهي و قضاوت اخالقي ،نگرش اخالقي،
(وجدان و احساس اخالقي) رفتار اخالقي و صفا و ملكات
اخالقي شایسته است[ .]24این بعد از تربيت ،نوعي تغيير
در قلمروهاي عقلي ،عاطفي و رفتاري و از مهمترین
عرصههاي تعليم و تربيت است كه همواره جزء اهداف و
برنامههاي مهم نظامهاي تعليموتربيت رسمي كشور در
سالهاي قبل و بعد از انقالب اسالمي ،قلمداد شده است.
نقطه عطف این توجه را ميتوان در مفاد سند تحول
بنيادین آموزشوپرورش به عنوان سند راهبردي تحول در
نظام آموزشي كشور مالحظه نمود .با این حال ،نتایج
بررسي مطالعات پيشين نظير [ ]16[ ،]15[ ،]1و []17
حاكياست كه در برنامههاي درسي ،سازوكار ویژهاي براي
تربيت اخالقي دانشآموزان پيشبيني نشده و باگذشت
چهارسال از تصویب برنامهدرسي ملي ،هنوز راهنماي
برنامههايدرسي مرتبط با اخالق ،با مضامين اخالقي سند
تحول بنيادین و معيارهاي موردنظر برنامهدرسي ملي،
متناسبسازي نشده و براساس رویكرد برنامهریزي گذشته،
همچنان محتواي اخالقي در كتابهايدرسي دوره،
بهصورت «تلفيقي» سازماندهي و ارایه ميشود.
هدف از پژوهش حاضر ،طراحي و اعتبارسنجي
برنامهدرسي تربيت اخالقي دوره متوسطه اول با تأكيد بر
سند تحول بنيادین آموزشوپرورش ميباشد كه به منزله
یک نقشه معرفتي در سطح خرد نظام برنامهریزي درسي
ارایه شده و واجد ویژگيهایي است كه در اسناد تحولي
«مطلوب» قلمداد شدهاست .رویكرد كلي حاكم بر این
برنامهدرسي -به تبع برنامه درسي ملي -،رویكرد
«فطرتگرایي توحيدي» است .بدین معني كه در الگوي
پيشنهادي ،به تبع برنامهدرسي ملي بر تربيت مبتني بر
فطرت تأكيد شدهاست.
به منظور طراحي الگوي پيشنهادي ،ابتدا مباني نظري
و پيشينه پژوهشهاي مرتبط بررسي و پس از تعيين
چهارچوب الگوي برنامههاي درسي و تربيتي براساس نظر
متخصصان ،مباني تربيت اخالقي از مباني تربيت در نظام
تربيت رسمي و عمومي كشور استنتاج و نسبت به
استخراج اصول مرتبط از مباني یادشده اقدام گردید .در
گام بعدي ،عناصر اصلي برنامه درسي براساس مفاد سند
تحول و معيارهاي برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي
ایران تبيين گردید.
در الگوي پيشنهادي هریک از عناصر واجد
ویژگيهایي است كه در اسناد تحولي بر آنها تأكيد شده
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روشهاي یاددهي -یادگيري به عنوان عنصري است
كه رویكرد معلم را در دستيابي به اهداف تربيتي نشان
ميدهد .توجه به چارچوب و اصول كلي برنامهدرسي ملي
جمهوري اسالمي ایران ،بهعنوان زیرنظام اصلي سند تحول
و تعيينكننده خطوط كلي ،رویكردها و اصول برنامههاي
درسي و تربيتي در تعليموتربيت رسميِ عمومي ،موضوع
مهمي است كه مبناي طراحي روشهاي یاددهي-
یادگيري در برنامههايدرسي قرار گرفتهاست .در این
خصوص ،استفاده از روشهاي تدریس عملي ،توجه به
مشاركت مؤثر متربيان در فرایند تربيت اخالقي ،استفاده از
راهبرد حل مسئله جهت تسهيل دستيابي متربيان به
شایستگي هاي موردنظر سندتحول بنيادین ،تأكيد بر
«محبت» بعنوان موثرترین روش تربيتي ،تقدم پيشگيري
بر درمان در فرایند تربيت اخالقي ،از مالحظاتي است كه
مربي را در استفاده بجا و مناسب از روشهاي موردنظر
یاري ميكند .بكارگيري روشهاي متنوع ایجادي،
اصالحي و اقتضایي در تربيت اخالقي نظير تذكر ،امر به
معروف و نهي از منكر ،انذار و تبشير ،مراقبه و محاسبه
نفس ،ایجاد فرصت تأمل با خود .،حل مساله ،روش ایفاي
نقش ،روش الگویي ،یادگيري مشاركتي ،كاوشگري ،تحليل
مشاهدات ،روش پروژه ،استدالل منطقي و تحليل ارزشها
براي زمينهسازي و ایجاد ظرفيت تربيت اخالقي در
متربيان مورد تأكيد الگوي پيشنهادي است.
منظور از ارزشيابي در الگوي حاضر ،تعيين سطح
شایستگيهاي اخالقي در «رفتار» متربيان ،با تأكيد بر
خویشتنداري و خودارزیابي و استفاده از روشهاي كيفي
بهجاي كمي ميباشد .جهت اطمينان از شایستگيهاي
اخالقي متربيان ،بر «ارزشيابي مستمر» به عنوان رویكردي
از ارزشيابي كه در آن ،به تفاوتهاي فردي و قابليت رشد
متربيان توجه ميشود و مربيان را قادر ميسازد ،اطالعات
مستند و معتبري از ابعاد مختلف هویت اخالقي متربيان
كسب كنند .در كنار ارزشيابي پایاني ،مشاهده عكسالعمل
متربيان درباره رفتارهاي اخالقي دیگران ،تكميل «سياهه
رفتار» اخالقي ،تكميل فرمهاي نگرشسنج ،سنجش
نگرش متربيان درباره اسوههاي اخالقي ،نظرخواهي درباره
فضيلتها (ازقبيل تعهد و مسئوليتپذیري ،در برابر خدا،
خود ،دیگران و طبيعت و )...از دیگر روشهایي است كه
براي ارزشيابي از رفتار اخالقي متربيان در این الگو توصيه
ميشود.
به منظور اطمينان از اعتبار الگوي پيشنهادي ،مدل
مفهومي طراحي شده به همراه ویژگي هاي هر عنصر در
اختيار گروهي از صاحبنظران قرار گرفت و پس از
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بررسي ،مورد تأیيد قرارگرفت.
پيشنهادهاي كاربردي در این جا عبارتند از؛
براساس نتایج حاصل از پژوهش در بخش طراحي
عنصر محتوا ،پيشنهاد ميشود در دوره متوسطه اول،
«اخالق» بهعنوان یک برنامهدرسي مستقل طراحي و ارائه
گردد.
با وجود اهميت اهداف دورههاي تحصيلي در تدوین
راهنماي برنامههاي درسي ،مقایسه اهداف اخالقي حاصل
از الگوي پيشنهادي با اهداف كنوني دورههاي تحصيلي،
بيانگر عدم بروزآوري اهداف اخالقي دوره متوسطه اول
براساس اسناد تحولي است .لذا پيشنهاد ميشود نسبت به
تسریع در تعيين اهداف دوره متوسطه اول و تصویب آن
در شوراي عالي آموزشوپرورش بهعنوان مرجع قانوني
اقدام گردد.
از الگوي حاضر كه براساس مضامين سند تحول
بنيادین و معيارهاي برنامهدرسي ملي جمهوري اسالمي
ایران طراحي شده است ،در بازنگري راهنماي برنامههاي
درسي مرتبط استفاده گردد.
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