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اخالقی درسی تربیت  طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه

 ودوره متوسطه اول با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش 

 ایراناسالمی پرورش جمهوری 
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 درسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. ریزیدکتری برنامه .1

 رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( دبیرشهید تربیت دانشگاه تربیتی علوم گروه دانشیار .2

 شاهد، تهران، ایران. دانشگاه تربیتی علوم گروه دانشیار. 3

 وپرورش، تهران، ایران. دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش. 4

 دهیچک
اخالقی دوره متوسطه اول با تأکیدد بدر سدند درسی تربیت  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه

)آمیختده  و جامعده  ترکیبدی پژوهش انجام شده است. روش ایران،اسالمی پرورش جمهوری  وتحول بنیادین آموزش 
های مرتبط با تربیدت اخالقدی و و پرورش، پژوهش مورد مطالعه شامل؛ اسناد رسمی مرتبط با تحول بنیادین در آموزش

شهر تهران و کارشناسان دفتر تألیف کتد  درسدی، بودندد. بدرای  های دولتیریزی درسی دانشگاهنیز متخصصان برنامه
های مرتبط با تربیدت اخالقدی و انتخدا  گیری از پژوهشگیری از اسناد تحولی از روش سرشماری و برای نمونهنمونه

های حاصل از بررسدی اسدناد، گیری غیرتصادفی هدفمند، استفاده شد. جهت گردآوری دادهمتخصصان از روش نمونه
 سداخته اسدتفادهه اعتبارسنجی الگو، از پرسشنامه محققهای مربوط بآوری دادهاز چک لیست تحلیل اسناد و برای جمع

های حاصل از پرسشنامه های مرتبط با طراحی الگو از تحلیل و استنباط و برای تحلیل دادهشد. برای تجزیه وتحلیل داده
کرونبدا  )اعتبارسنجی  از آمار توصیفی و در برآورد روایی و پایدایی ابدزار، از روایدی محتدوایی و نیدز ضدری  آلفدای 

درسدی تربیدت اخالقدی استفاده شد. نتیجه پژوهش، ارائه الگوی پیشنهادی متشکل از مبانی، اصول و عناصر اصلی برنامه
درسی، معتبر می باشد. برای هدر بخدش از  ریزی درسی و کارشناسان دفتر تألیف کت است که ازنظر متخصصان برنامه

 ریزان درسدی دربرنامه مناسبی برای ها بسترین ارایه گردید که توجه به آنهایی هماهنگ با سند تحول بنیادالگو، مؤلفه

متوسطه اول، فراهم می نماید. عمده تدرین نتدایش شدامل؛ ضدرورت  دوره اخالقیدرسی تربیت  برنامه تدوین و طراحی
ل در سدازماندهی و محور در تعیین اهداف، چرخش از شیوه تلفیقی به شیوه تفکیکی و مستقتوجه به رویکرد شایستگی

گیری از شدیوه ارزشدیابی یادگیری و بهره -محور و عملی در فرایند یاددهی ارایه محتوا، توجه به راهبردهای فعال مسأله
 مستمرِ مبتنی بر عملکرد و ارائه بازخورد اصالحی، است.
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 مقدمه 
 از دارد. یكي گوناگوني وجوه و هاعرصه وتربيت،تعليم

[. منظور از تربيت 1است] ها، تربيت اخالقيآن ترینمهم
و  عاطفي عقلي، قلمروهاي كه تغيير است اخالقي، نوعي

 اخالقي، تربيت عقالني عنصر گيرد.در بر مي را رفتاري

 از خوب بازشناسي امور براي اخالقيدرك ایجاد به معطوف

 عواطف پرورش به ناظر اخالقي تربيت عاطفي بد؛ عنصر

 و درك جلوة در شخص؛ و عنصر رفتاري نيز ناظر به معين
 رو تربيت اخالقي،[. از این2در اوست] س اخالقياحسا

اخالقي فرایند افزایش توانایي درك و فهم، داوري و عمل
 [.3باشد]وتربيت ميآموزان از طریق تعليمدر دانش

با وجود نقش مؤثر خانواده در تربيت اخالقي، نظام 
اخالقي  وتربيت رسمي و عمومي نيز همواره پرورشتعليم
هاي مهم خود قرار ا جزء اهداف و برنامهآموزان ردانش
گذاران [ و این موضوع همواره از سوي سياست4است]داده

آموزشي مورد توجه قرار گرفته و در ریزان نظام و برنامه
 وتربيتنظام تعليم كالن هدف عنوانبه اسناد باالدستي

[. تصویب مواد قانوني 5است]رسميِ عمومي، قلمداد شده
در آغاز « عالي معارفشوراي»، در 1با اخالق متعددِ مرتبط

چنين جدید و هم آموزشي به سبکنظام گيريشكل
 عاليشوراي»و  «فرهنگ عاليشوراي»مصوبات 

قبل از انقالب، بيانگر  هايدر سال« وپرورشآموزش
تربيت »و « اخالق»آموزشي درباره آوایي مسئوالن نظامهم

[. 6آموزشي است]هاي كالن نظامسياست در« اخالقي
كليات نظام »اخالقي در طرح توجه ویژه به اهداف

[ 7عالي انقالب فرهنگي]، مصوب شوراي«وپرورشآموزش
عالي مصوب شوراي« هاي تحصيلياهداف دوره»و 

از هاي پسدهد كه در سال[ نشان مي8وپرروش]آموزش
هاي مهم اخالقي همواره یكي از دغدغه انقالب نيز، تربيت

 است. ریزان آموزشي كشور بودهسياستگذاران و برنامه
مثابه نقشه راه وپرورش، بهسند تحول بنيادین آموزش

وپرروش، ایجاد تحول راهبردي و درازمدت در نظام آموزش
هاي انقالب اسالمي ایران را در گرو تربيت تحقق آرمان

[ و در 9هاي عالم، متقي، آزاده و اخالقي دانسته]انسان
عنوان اولين و به« حت اعتقادي، عبادي و اخالقيسا»

-گانه تربيت و همهاي ششترین ساحت از ساحتمهم

، محورِ «اخالق»هاي مختلف سند مذكور چنين بخش
[. در 10]استهاي تربيتي تلقي شدههمه برنامه

عنوان ( به1392درسي ملي جمهوري اسالمي ایران)برنامه

                                                            
در  86 و مصوبه  شماره1302 سال در 27 و 30 شماره نظیر مصوبات 1

 .1319 سال در 42و1316 سال در 359، 1306سال

 بنيادین و برنامه تحولسند اصلي هايزیرنظام از یكي
هاي مختلف در دوره هاي درسيبرنامه ساماندهي جامع

 هايیكي از شایستگي منزله به« اخالق»تحصيلي، 

موردانتظار براي متربيان در حوزه تربيت و یادگيري 
 هايحوزه در تمام كهاست « 2اسالميحكمت و معارف »

 [.11گيرد] قرار توجه مورد باید گانه،هیازد

با وجود جایگاه مهم تربيت اخالقي در اسناد 
[ و سعيدي 12مهدوي و زارعي] باالدستي، نتایج پژوهش

آموزشي در عرصه عملِ مرتبط [ از ضعف نظام13رضواني]
اخالقي و فقدان چهارچوبي مشخص براي مواجهه با تربيت

 حكایت دارد. « اخالقيتربيت»مند با موضوع نظام
هایي را به نين نارسایيها ریشه چبرخي پژوهش

نسبت « اخالق»گيري نظام آموزشي درباره جهت
آموزشي كشور كه بررسي رویكرد نظامدهند. چنانمي

 است كهاخالقي حاكي محتواي ارایه و سازماندهي درباره
 رسمي عمومي تربيت متمادي، در نظام در طي ساليان

-شدهارایه  مستقلي درسي كشور، اخالق در قالب ماده

 تربيتي، ریزانو برنامه سياستگذاران تدریجبه اما ؛3است
 شدهتلفيق و وابسته صورترا به موردنظر اخالقيمحتواي 

 ،1340سال [. ليكن بعد از6اند]نموده ارایه دیگر دروس با
 اخالق با وثيق پيوندي كه درسي عنوانبه دیني تعليمات

-اخالقي شدهتعليمات محتواي بيشترین ارایه متكفل دارد،

[، 1هاي افكاري]حال، یافته[، با این14است]
[، نجفي، هرندي و 16فرد][، شجاعي15خانه]جام

[ نشان داد كه در 14[ و یزداني و حسني]17رهنما]
اي براي تربيت اخالقي هاي درسي، سازوكار ویژهبرنامه
بيني نشده و نسبت به اهداف اخالقي آموزان پيشدانش

 است. كه باید و شاید، توجه نشده چنانآن
و  1390پس از تصویب سند تحول بنيادین در سال

منزله درسي ملي جمهوري اسالمي ایران بهتدوین برنامه
هاي مختلف هاي درسي در دورهبرنامه نقشه راه ساماندهي

هاي ، بازنگري در راهنماي برنامه1392تحصيلي در سال
، به بازنگري در درسي جهت هماهنگي با اسناد فوق

هاي درسي موردنظر معطوف شد. در راهنماي برنامه

                                                            
حکمت و »در برنامه درسی ملی اخالق از موضوعات مرتبط با حوزه   2

 معارف اسالمی است.

رویکرد تربیت اخالقی در بین نظام های آموزشی کشورهای  صرفنظر از  3

درسی مستقل تربیت اخالقی و مختلف، کشورهای ژاپن، کره و چین از برنامه

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

 (296: 1391گیرند.)حسنی،تربیت اخالقی بهره می
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 ........                                                         علی عباسپور و همکاران نیادیسند تحول بن دبریدوره متوسطه اول با تأک یاخالق تیترب یدرس برنامه یالگو یو اعتبارسنج یطراح

كه به دليل اهميت اخالق در تربيت متربيان دوره، حالي
و مجزاي « مستقل»درسي ملي بر سازماندهيبرنامه

اول توصيه  متوسطه دوره محتواي مرتبط با اخالق در
[، اما باگذشت چهارسال از تصویب برنامه 11است]نموده
درسي مرتبط با اخالق، با هاي، هنوز راهنماي برنامهفوق

چنان سازي نشده و هممفاد اسنادباالدستي، متناسب
صورت درسي دوره، بههايمحتواي اخالقي در كتاب

 گردد. سازماندهي و ارایه مي« تلفيقي»
باره توسط پژوهشگران انجام تحقيقات اندكي در این

در پژوهش خود با  [18]ندمآراست. براي نمونه، شده
طراحي الگوي مطلوب تربيت اخالقي در دوره »عنوان 

، «بر اساس نقد الگوي تربيت منشتالش كرد تا متوسطه 
با  و آن راتربيت اخالقي طراحي  براي ي مطلوبیالگو

مقایسه  دروه متوسطه اول،تربيت اخالقي  درسيبرنامه
بررسي نقد و »ي، ضمن در پژوهش [ نيز1ي]افكار .نماید

طراحي به  ،«رویكردهاي تربيت اخالقي در دوره ابتدایي
درسي تربيت اخالقي پرداخت. همچنين، الگوي برنامه

راهنما  اصول»[ در پژوهشي به طراحي و تدوین 3حسني]
 با اسناد باالدستي متناسب اخالقيتربيت درسيبرنامه براي

 بر حاكم هايمشياقدام و خط «ابتدایي دوره بر تأكيد با

 صورت الگویيدرسي بهبرنامه از عناصر هریک تدوین را در

[ با 19نمود. در پژوهش دیگري كه توسط عباسي] ارایه
ي در اخالق تيترب يدرسبرنامه يالگو يطراح»عنوان 

و  میقرآن كر يهاي اخالقآموزه يمبنا بر يآموزش عال
هاي ، انجام شد، عناصر هدف، محتوا، روش«تفسيرالميزان

اخالقي، نقش استاد، فضا و ارزشيابي در الگوي  تربيت
 پيشنهادي تبيين گردید. 

دهد كه شده نشان ميهاي انجامبررسي پژوهش
هاي فوق، یا براساس سند شده در پژوهشالگوهاي ارایه

درسي ملي انجام نشده و یا این تحول بنيادین و برنامه
اول را درسي تربيت اخالقي دوره متوسطه ها برنامهپژوهش

رو پژوهش حاضر، تالشي است در اند. از اینبررسي نكرده
توان الگویي مطلوب چگونه مي»پاسخ به این سوال كه 

اخالقي دوره متوسطه اول، درسي تربيتبراي برنامه
وپرورش و متناسب با سند تحول بنيادین آموزش

ایران، درسي ملي جمهوري اسالميمعيارهاي برنامه
درسي ا زمينه بروزآوري راهنماي برنامه، ت«طراحي نمود

در  تحولي اسناد مطالبات یادشده را تسهيل و تحقق
هاي درسي اخالقي و طراحي سایر برنامهتربيت خصوص

 موردنظر سندتحول بنيادین در دوره متوسطه اول فراهم

 گردد.  

 های پژوهش سوال
درسي تربيت اخالقي دوره ( ساختار الگوي برنامه1

 با تأكيدبر سندتحول بنيادین چگونه است؟ اولمتوسطه 
 درسيبرنامه الگوي هاي عناصر( ویژگي2
با تأكيدبر سندتحول  اول متوسطه دوره اخالقيتربيت

 است؟ بنيادین چگونه

اخالقي دوره درسي تربيت ( الگوي پيشنهادي برنامه3
تاچه اندازه با تأكيدبر سندتحول بنيادین متوسطه اول 

 ؟ متخصصان معتبر استازنظر 

 پژوهش روش 
است. زیرا از  1)آميخته( تركيبي پژوهش حاضر روش

استفاده  یكدیگر كنار در كيفي و هاي كميروش
بنياد عبارت دیگر، از روش داده[. به20است]شده

براي توصيف نظر متخصصان درباره « 2ايزمينه»

اخالقي، از روش درسي تربيتچهارچوب الگوي برنامه
جهت طراحي و تبيين عناصر « تحليل اسنادي»ي كيف

الگو و از روش دلفي براي اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي 
 [.21استفاده شد]

جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري: در این  
پژوهشي یعني، جامعه اسناد رسمي  پژوهش دو نوع جامعه

نظران مرتبط با تحول بنيادین و جامعه متخصصان )صاحب
درسي هاي درسي و كارشناسان گروهریزي برنامه رشته

ریزي آموزشي كشور( وجود دارد. سازمان پژوهش و برنامه
و « سرشماري»از اسناد تحولي، از روش  گيريبراي نمونه
هاي مرتبط با تربيت اخالقي و گيري از پژوهشبراي نمونه

گيري غيرتصادفي از نوع صاحبنظران، از روش نمونه
ترتيب كه ابتدا سه جلد از استفاده شد. به این « هدفمند»

مباني نظري تحول در نظام »اسناد تحولي شامل 
صفحه(، سند  440«)وتربيت رسمي و عمومي كشورتعليم

صفحه( و 36« )و پرورشتحول بنيادین در نظام آموزش
صفحه(  69« )ایراناسالميدرسي ملي جمهوريبرنامه»

الگو انتخاب و سپس جهت مطالعات مرتبط با طراحي 
ریزي نفر از متخصصان برنامه10نفر از صاحبنظران )16

نفر از 6هاي دولتي شهر تهران و درسي دانشگاه
ریزي درسي سازمان پژوهش و برنامه هايكارشناسان گروه

آموزشي كشور( جهت اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي 
گزینش شدند. در این خصوص، پژوهشگر از رویكرد اشباع 

 در كه است رویكردي است. اشباع نظريري بهره بردهنظ

 مورد گيرينمونه كفایت براي تعيين كيفي هايپژوهش

                                                            
1 Mixed Method Research 
2Granded Theory 
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 بيشتري داده كه دهدرخ مي زماني گيرد ومي قرار استفاده

 موجود تئوري به شدن تعدیل یا اضافه توسعه، سبب كه

 [.22نشود] وارد پژوهش به گردد،
ها داده براي گردآوريابزار، روش گردآوري اطالعات: 

در تحليل محتواي اسناد تحولي، از سياهه تحليل اسناد و 
درباره اعتبار الگوي  متخصصان دیدگاه جهت بررسي

طيف پنج  با ساختهمحقق پيشنهادي، از پرسشنامه
 بررسي با آن هايگویه كه اي ليكرت استفاده شددرجه
 رشته مطالعات با نظر صاحبنظران و نظري مباني
 از یكى ليكرت بود. مقياستنظيم شده درسيبرنامه
 شامل و نگرش گيرىهانداز هاىمقياس ترینرایج

 دهندگان،پاسخ كه است عبارات یا هااز سنجه اىمجموعه
 طيف یک در هاعبارت از هریک با را خود موافقت ميزان
 هفت(درجه پنج)یا تا یک از معموالا  شده)كه بندىدرجه

 [.23دهند]مي نشان است(،

 هايداده وتحليلتجزیه ها: برايوتحليل دادهتجزیه 
سناد، از تحليل و استنباط و براي از بررسي ا دست آمدهبه

 توصيفي آمار از هاي حاصل از پرسشنامه،تحليل داده
 استفاده شد.  درصدفراواني( و )فراواني، درصد، ميانگين

 1روایي زحصول اطمينان ا براي ابزار: پایایي و روایي

، 2پایایي برآورد جهت محتوایي و روایي از پرسشنامه،

 از استفاده با كرونباخ آلفاي از محاسبه ضریب
نتيجه . شد استفاده« 3اس. پي. اس. اس.» افزارنرم

 89/0  با برابر ضریب پایایي، بدست آمده از محاسبه
 بود. 

 هایافته
 برنامه براي پيشنهادي سوال اول( چهارچوب الگوي

 بر مبتني اول متوسطه دوره اخالقيتربيت درسي
 چگونه است؟ بنيادین سندتحول

كه به تبيين وضعيت مطلوب  الگوي پيشنهادي 
 درسي تربيت اخالقي در دوره متوسطه اول پرداختهبرنامه

هاي مختلفي كه براساس نتایج حاصل است، داراي بخش
( هاي مرتبط)با محوریت اسناد تحولياز بررسي پژوهش

از آنجا كه سطوح كالن و مياني  .شده استارائه
اسالمي درسي ملي جمهوري برنامهدر  درسي،هايبرنامه
هاي درسي و به منزله راهنماي جامع تدوین برنامه ایران

است، در این پژوهش، در سطح خرد تربيتي، مشخص شده
ریزي، مباني، اصول و عناصر چهارگانه اهداف، برنامه

                                                            
1 Validity 
2 Reliability 
3 SPSS  

 یادگيري)تربيتي(، -یاددهي بردهايمحتوا، راه
هاي ارزشيابي و شيوه تدریس هايروش
اخالقي براساس معيارهاي سي تربيتدربرنامهالگوی

كه هریک از بطوري است.درسي ملي، طراحي شدهبرنامه
ري مشتق شده و بر هم مؤثر خواهند عناصر الگو از دیگ

تصویر كلي الگوي پيشنهادي را نشان  1 شكل بود.
 دهد.مي

 
درسی تربیت اخالقی دوره . مدل مفهومی الگوی برنامه1 شکل

 متوسطه اول

 
 :4درسي تربيت اخالقيمباني برنامه 1-1

هاي توصيفي هستند مباني تربيت، آن دسته از گزاره
هاي هاي اساسي انسان و قانونمنديكه با توجه به ویژگي

شده در علوم نظري نظير روانشناسي و شناخته
ها شوند كه تعليم و تربيت به آنشناسي مطرح ميجامعه

. در این پژوهش، مباني تربيت اخالقي كه [24]تكيه دارد
وتربيت رسمي تربيت در نظام تعليم از مباني نظري

است، شامل [ و به روش قياسي استنتاج شده10عمومي]
است كه به « مباني علمي»و « مباني فلسفي»دو بخش 

 آمده است. 1ل تفكيک و اجمال در جدو

                                                            
  .شودمی خوداری مبانی بخش شرح  از مقاله، حجم محدودیت به علت  4 
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 :اصول حاكم بر برنامه درسي تربيت اخالقي 1-2
كه  است يمعيارو  عمل راهنمايمنزله به« اصول» 

 درسي مشخص ورا در برنامه چگونگي تحقق غایت تربيت
 ،اهدافمختلف را در تعيين وظایف عوامل و تأثير  م،سه

هاي ها و فعاليتتدوین محتواي آموزشي، تنظيم فرصت
مي مشخصهاي ارزشيابـي، یادگيري و شيوه -یاددهي

[. عناوین اصول منتج از مباني تربيت اخالقي به 25]كند
 است.  ( اشاره شده1اجمال در جدول )

  اخالقي:درسي تربيتحاكم بر برنامه رویكرد 1-3
رد كلي رویك عنوان، به«توحيدي گرایيتفطر»اتخاذ 

 ساز شكوفایيزمينهاخالقي، تربيت درسيبرنامه حاكم بر
 موقعيت مداوم اصالح و درك طریق از متربيان الهي فطرت

زیرا است.  طيبه حيات از مراتبي به دستيابي منظوربه آنان
 ارتباط فطرت، تربيت و اسالم، ميان تربيتي نظام در

 تربيتي اسالمي براساس رویكرد [.26]دارد وجود مستقيم
 مقصد و تربيت سرمایه تربيت، مبناي «فطرت» گرا،فطرت
 شودمي آغاز فطرت از تربيت یعني شود.انگاشته مي تربيت

رود. پيش مي فطرت مقصد سويبه و فطرت مسير در و
 تربيت و تعليم در اساسي مبناي یک فطرت، مقولة بنابراین
 است. براین اساس، نظام آموزشي از طریق برنامه اسالمي

را جهت شكوفایي انات و بستر الزم درسي، شرایط، امك
[. 27]نمایداخالقي متربيان را فراهم مي -فطرت الهي

محتواي مرتبط با تربيت  رویكرد حاكم بر سازماندهي
است،  درسي ملي، رویكرد تفكيكياخالقي، به تبع برنامه

 ماده یک عنوانبه« اخالق»بنحوي كه در این رویكرد،
 درسي به متربيان عرضهبرنامه در مستقل درسي

 [.11شود]مي
 یادگيري حكمت و معارف اسالمي:  و تربيت حوزه 1-4

 و یادگيري، تربيت هايدرسي ملي، حوزهدر برنامه
 كليدي عناصر و فرآیندها، ها،روش محتوایي، حدود

عنوان موضوع اخالق، به سازند.مي روشن یادگيري را
هاي حوزه با« حكمت و معارف اسالمي»زیرمجموعه حوزه 

 اسالمي معارف و حكمت یادگيري دارد. حوزه باطارت دیگر
 اخالقي رابصيرت براي درك و الزم زمينه كند تاتالش مي

 تا شود سبب نهایت، در و كند فراهم را آموزاندانش در
بروز دهد. معارف قابل طرح  خود از ايحكيمانه رفتار فرد

و « احكام»، «اعتقادات»شامل در این حوزه در سه دسته 
د كه موضوعات مرتبط با اخالق، در شوارایه مي« اخالق»

 اصلي موضوعات و مسائل شناخت حدّ این حوزه در

تكوین  محوري آن در نقش و آن به التزام و اخالقي
 اخالقي هايچالش و مسایل به توجه با انسان شخصيت

ررسي نتایج ب 1 [. در جدول11عملي( است]روز )حكمت
اخالقي به درسي تربيتگوي برنامهتفكيک ابعاد مختلف ال
 اجمال بيان شده است.

درسي هاي عناصر الگوي برنامهژگيویسؤال دوم: 
مبتني بر سندتحول  اولاخالقي دوره متوسطه تربيت

 بنيادین، چگونه است؟

 اهداف  2-1
 اخالقيالگوي تربيت و رویكرد از تابعي اهداف تعيين

دف از تربيت نظري تحول بنيادین، هاست. در مباني 
اي تحقق آگاهانه و اختياري مراتب آمادگي متربيان بر»

هاي ه ابعاد از طریق كسب شایستگيحيات طيبه در هم
« س نظام معيار اسالمي در متربيانمختلف براسا

 [.10است]
درسي تربيت گذاري در برنامهالگوي هدف 2شكل 

« اخالق»ر این الگو عنصر دهد، داخالقي را نشان مي
 در ارتباطات متربيان را گانه،عنوان یكي از عناصر پنجبه

 صورتبه «خلقت» و« خلق» ،«خدا» ،«خود»چهار عرصه 
 ايشبكه و در« خدا با ارتباط» محوریت با و پيوسته بهم

 و نيازها با متناسب تنيده تبيين و همبه و مرتبط مفهومي
 تعميق و تقویت را عناصر سایر متربيان، شرایط

درسي گذاري در برنامهدیگر، هدف عبارت[. به11نماید]مي
درسي گذاري برنامهساس الگوي هدفتربيت اخالقي، برا

د. بنحوي كه به نحوي كه اخالق در شوملي انجام مي
سو با عناصر دیگر و در ارتباط با مركز ثقل این الگو و هم

رو، در الگوي ز اینگيرد. اهاي چهارگانه قرار ميعرصه
اخالقي با توجه درسي تربيتمهمطلوب، اهداف برنا

  2اهداف كلي اخالقي دوره متوسطه براساس شكل به
 د.گردتعيين مي
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 اخالقیدرسی تربیت.  خالصه نتایج بررسی سوال اول پژوهش: چهارچوب الگوی برنامه1جدول

 ویژگي ها / مفروضات زیر مولفه ها ابعاد

 

 

 مباني

)منتج از مباني نظري 

تربيت در نظام تعليم 

 وتربيت رسمي عمومي(

 مباني فلسفي

 شناختيمباني هستي

مندي خداجویي و بندگي خداوند، غایت

 آفرینش و غایت بودن خداوند؛

 یگانگي به باور و خلقت فلسفه به توجه

 پروردگار.

 شناختيانسانمباني 

 

 و كمال طلبي؛ فطرت جویي

 كرامت و ارزش ذاتي انسان؛

 ها از حقوق برابر؛برخورداري انسان

 ورزي متربيان؛عقالنيت و اندیشه

 متربيان؛ اختيـارآزادي و 

 مسئوليت پذیري و تكليف مداري متربيان

 شناختيمباني معرفت

 ( متربيان.پذیريمعرفتپذیري )هدایت

 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

 شناختيمباني ارزش

 ها؛وجود انواع و مراتب ارزش

 تربيتي در تربيت اخالقي؛عدالت 

 در تربيت اخالقي. رأفت و احسان

 مباني علمي
 تفاوت هاي فردي متربيان. شناختيمباني روان

 تأثير اجتماع برتربيت اخالقي انسان. شناختيجامعهمباني 

 

 

 

 اصول

)منتج از مباني تربيت 

 اخالقي(

  ؛1متربيان توجه به عزت وكرامت اصل اول

  ؛2رعایت اعتدال و توازن در تكاليف اخالقي اصل دوم

  تربيت اخالقي؛رعایت تقدم پيشگيري بر درمان در فرایند  اصل سوم

  در تربيت اخالقي؛ 3هاي فردي اوتوجه به خصوصيات متربي و تفاوت اصل چهارم

  محورقراردادن تقوا و پرهيزكاري درتربيت اخالقي؛ اصل پنجم

  جلب توجه متربيان به رعایت مداومت و محافظت برعمل؛ اصل ششم

  برنامه تربيت اخالقي؛ 4فراگيري و رعایت یكپارچگي اصل هفتم

  ؛5توجه به تواضع و فروتني مربيان در تربيت اخالقي اصل هشتم

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

  رعایت استدراج )تعالي تدریجي( درفرایند تربيت اخالقي؛ اصل دهم

  محدودیت در تربيت اخالقي متربيان.اصالت ایجاد مصونيت بر  اصل یازدهم

 

رویكرد )براساس مفاد 

 درسي ملي(برنامه

رویكرد كلي حاكم 

بر برنامه درسي 

 تربيت اخالقي

 گرایيتفطر»تربيت اخالقي، رویكرد  درسي برنامه رویكرد كلي حاكم بر

 جهت الزم معناي زمينه سازي به رویكرد این اتخاذ است. «توحيدي

 موقعيت مداوم اصالح و درك طریق از آموزاندانش الهي فطرت شكوفایي

 است. طيبه حيات از مراتبي به دستيابي منظوربه آنان

 

رویكرد حاكم بر 

 سازماندهي محتوا

تفكيكي  (رویكردسازماندهي محتوا24 :1392درسي ملي)براساس مفاد برنامه

 مستقل درسي ماده یک ، به عنوان«اخالق»است كه در این رویكرد،  یا مجزا
 

                                                            
 از اصول تربیت درمبانی نظری تحول بنیادین  4-5-9انسان شناختی تربیت اخالقی و اصل  2-2منطبق با مبنای  1

 10ازاصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی صفحه  3-8مبانی نظری تحول بنیادین و اصل  280مدرسه صالح صفحه عنوان شده برای  4منطبق با ویژگی شماره  2

 از اصول تربیت در مبانی نظری تحول بنیادین 4-5-6برنامه درسی ملی ج. ا. ا و اصل 

برنامه درسی ملی  11از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی صفحه  3-7مبانی نظری تحول بنیادین و اصل 280مدرسه صالح صفحه  3منطبق با ویژگی شماره  3

 ج. ا. ا 

 11از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی، برنامه درسی ملی ج.ا.ا، صفحه  3-11منطبق بر اصل  4

 177از اصول تربیت، مبانی نظری تحول بنیادین،صفحه  4-5-7منطبق با اصل  5

 11از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی، برنامه درسی ملی ج.ا.ا، صفحه  3-11منطبق بر اصل  6
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 شود.مي ارایه

ویژگي رویكرد 

 سازماندهي مستقل

بودن  ، فعالیيایپو و تنوع پذیري،عوامل، انعطاف همة همراهي و محوري، مشاركت مرتبتي، عقالنيت مداري، تعاليفطرت

 ياخالقي ها ارزش و توسعهي براي فارس ادب فرهنگ و يغن راثيم ازي ريگ محوري، بهره متربيان، مسئله

)براساس حوزه تربيتي 

 درسي ملي(مفاد برنامه

حكمت و معارف 

 اسالمي

 معارف  قابل طرح:

 اعتقادات، احكام و اخالق)حكمت عملي(

 مفروضات: و مالحظات

گذاري؛ فهد الگوي طراحي براساس

اسناد  با خوانيهم محوربودن،شایستگي

 بر حاكم اصول با هماهنگي و فرادستي

 برنامه درسي
0 

 

 

 
درسی تربیت اخالقیگذاری در برنامه . الگوی هدف2شکل

مفروضات و مالحظات عملي در تعيين اهداف و 
همچنين، اهداف كلي اخالقي دوره متوسط اول با تأكيد 

 :بيان شده است 2برسند تحول بنيادین، در جدول 
 محتوا  2-2

 پس از تعيين( اخالقيتربيت ي)درسدر طراحي برنامه

، محتوا براساس اصول موردنظر، اهداف ساحت اخالقي
محتوا به  [.28] شودسازماندهي و ارایه مي، انتخاب

شود هایي اطالق ميها و گرایشمجموعه مفاهيم، مهارت
كه برنامه ریزان آن را انتخاب و سازماندهي مي كنند و 

آن را توليد  یادگيري معلم و شاگرد -تعامل یاددهي

اخالقي  محتواي اخالقي، مضامين از منظور [.29]كندمي
درسي در قالب برنامه كه است اخالقي اساسيِ هايارزش و

 متربيان قرار یادگيري تجارب معرض در تربيت اخالقي
درسي تربيت كه در الگوي مطلوب برنامهاما این گيرد.مي

باشد، بر چه هایي برخوردار اخالقي، محتوا از چه ویژگي
اساسي انتخاب شود، در سازماندهي آن چه معيارها و 
اصولي مورد توجه قرارگيرد و اشكال ارائه محتواي اخالقي 

درسي دوره متوسطه اول چگونه باشد، موضوع در برنامه
 بيان شده است:   3 مهمي است كه به اختصار در جدول

 
 درسی تربیت اخالقیطراحی عنصر اهداف در الگوی برنامه .  خالصه نتایج بررسی 2جدول

 اهداف
الگوي هدف 

 گذاري

درسي ملي هاي درسي و تربيتي مندرج در برنامهگذاري برنامهاخالقي دوره متوسطه اول، تابع الگوي هدفدرسي تربيتگذاري در الگوي برنامههدف

هاي اساسي اخالقي از سندتحول بنيادین استخراج و بصورت ف ساحت اخالقي دوره، ارزشاست. در این الگو ابتدا براساس هدف كلي دوره و اهدا

عنوان یكي از به« اخالق»گردد. در این الگو عنصر نویسي مشخص ميهاي عمليِ مورد انتظار از متربيان در بعد اخالقي و با ادبيات هدفتوانایي

 و در« خدا با ارتباط» محوریت با و پيوسته بهم صورتبه «خلقت» و« خلق» ،«خدا» ،«خود» چهارعرصه در ارتباطات متربيان را گانه،عناصر پنج

هاي تنيده تبيين نماید. به نحوي كه اخالق در مركز ثقل این الگو و همسو با عناصر دیگر و در ارتباط با عرصه همبه و مرتبط مفهومي ايشبكه

 گيرد. چهارگانه قرار مي
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اهداف كلي 

اخالقي تربيت 

دوره متوسطه 

 اول

 ؛1وجودي هايظرفيت ارتقاي و هامحدودیت ها،نياز به مسئوالنه گویيپاسخ توسعه توانایي شناخت متربيان ازخود و دیگران براي -

 ؛2اخالقي رذایل به نسبت هشياري در آنان و حساسيت اخالقي متربيان و رشدتوسعه توانایي بصيرت  -

 ؛ 3براي تكوین و تعالي بعد اخالقي هویت خویش پيوسته هاي اخالقي و تالشها، تكاليف و مسئوليتارزشآداب،  التزام عملي به -

 ؛ 4براي خودارزیابي، خودكنترلي و خویشتنداري مداوم تقویت تالش -

 .5تقویت توانایي متربيان در ارزشگذاري به كار، روزي حالل و تالش مداوم در زندگي -

مفروضات و 

عملي مالحظات 

 در تعيين اهداف

  ؛اهداف برنامه نييدر تع يمل يدرسبرنامه يگذارهدف يتوجه به الگو-

 ؛مرتبط با اخالق يريادگیو  تيترب يهابه حوزه توجه-

 محوريستگیشا كردیبر رو ديو تأك یيرفتارگرا يسنت كردیبر رو يمبتن يو رفتار يعاطف ،ياز ابعاد شناخت يكیبه  ياخالق تيترب لیاز تحو زيپره-

 ؛اهداف نييدر تع

 ي؛اخالق يو ارزش ها ميطرح مفاه يبرا ياخالق تيدروس مختلف مرتبط با ترب یياز بستر محتوا استفاده-

 ؛پذیريو استعداد درخشان( با درنظرگرفتن اصل انعطاف ژهیو يازهايبان ،ي)عادانيهمه مترب يهايژگیبه و توجه-

 ؛از تحميل، اجبار و تلقين زيو پره انيبه عزت و كرامت، زمينههاي فهم و درك مترب توجه-

 ؛مشاركت مؤثر آنان يبرا يسازنهيو زم ياخالق تيو موثر در ترب ميعوامل سه گاهیبه نقش جا توجه-

 ؛هاي اخالقيكاربست ارزش يبرا يعمل تيموقع ينيب شياهداف و پ نييدر تع «يمحورتيموقع»به  توجه-

 .اهداف نييدر تع «صراحت»و  «يريانسجام و فراگ»بودن،  يعمل»چون  یيارهايبه مع توجه-

0 

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

توا
مح

 

ها
ي 

ژگ
وی

 

 مبتني بر اهداف تربيت اخالقي در دوره متوسطه اول است؛ -

 دیني و قرآني و اخالق انساني است؛هاي سازوار با آموزه -

 است؛ هاي متربيانتوانایي نيازها، عالیق و با متناسب -

 است؛ انسجام كافي برخوردار و اعتبار از -

 ساز تكوین و تعالي هویت اخالقي متربيان است؛دربردارنده تجربيات یادگيري متنوع و زمينه -

 درسي ملي است؛دتأكيد زیرنظام برنامههاي مشترك مورها و یادگيريمبتني بر صالحيت -

 ساز موقعيت تمرین عملي ارزش هاي اخالقي براي متربيان است؛زمينه -

 هاي اخالقي در متربيان برخوردار است.هاي متعدد یادگيري براي تقویت ارزشهاي مختلف و فرصتاز منابع متنوع، روش -

ب 
خا

انت
ي 

ها
يار

مع
 

  السالم(معصومين)عليهم سيرة و سنت و كریم قرآن قرارگرفتن محور -

  6رعایت تناسب محتواي برنامه با مباني تربيت اخالقي -

  7گيري حوزه مرتبطتوجه به رویكرد كلي و جهت -

  8هاي مختلف اهداف تربيت اخالقي در دوره متوسطه اولتوجه به سطوح و حيطه -

 نهادینه كردن بصيرت اخالقي در محتوا -

 درسي ملي)خود، خدا، خلقت و خلق(مندرج در برنامه 9هاي چهارگانههاي اخالقي در ارتباطبه ارزشتوجه همزمان  -

 آموزان دوره متوسطه اولهاي متغير دانشبه مالحظات رشدي و ویژگي توجه -

 استفاده از زبان مناسب و قابل فهم در ارائه محتوا -

 مخاطبان اط درتوجه به تقویت تفكر، اندیشه و ایجاد رضایت و نش -

 هاي پایه فراگيران.توجه به شایستگي -

 10توجه به اصول انتقال پيام -

                                                            
 (289: 1390)الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت، مبانی نظری تحول بنیادین،  1

 (9-8سند تحول، )بیانیه ارزش ها، ص  2

 (289: 1390)الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت، مبانی نظری تحول بنیادین،  3

 (20ص 2-2(و )سند تحول، راهکار 289: 1390نظری ساحت اخالقی تربیت، مبانی نظری تحول بنیادین،  )الگوی 4

 (18ص 1)سند تحول،هدف عملیاتی  5

 این مبانی در حوزه تربیت اخالقی از اسنادتحولی استخراج شده است. 6

 است.« حکمت و معارف اسالمی»ویادگیری درسی ملی، حوزه تربیت عنوان حوزه یادگیری مرتبط با اخالق در برنامه 7

 اشاره شده در بخش اهداف تربیت اخالقی«( دانشی، نگرشی و مهارتی»ها و حیطه« غایی، کلی، جزیی»)سطوح  8

 باشد.درسی ملی، شامل خود، خدا، خلقت و خلق میارتباطات چهارگانه مندرج در برنامه 9

و مضامین، استفاده از اشکال  مفاهیم بودن مفاهیم، توجه به دانش پیش نیاز متربیان، جذابیت و گیرایی، انسجام دقت و صحت، تازگی و روزآمدبودن، بدیع و نو 10

 و انتزاعی و...( زیبا، مصادیق عینی و تصاویر متنوع انتخاب و ارائه محتوا )متن
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 ........                                                         علی عباسپور و همکاران نیادیسند تحول بن دبریدوره متوسطه اول با تأک یاخالق تیترب یدرس برنامه یالگو یو اعتبارسنج یطراح
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اول،  متوسطه دوره براساس توصيه در برنامه درسي ملي، سازماندهي محتواي حوزه مرتبط با اخالق)حوزه حكمت و معارف اسالمي( در (.فراموضوعي بودن:1

شود. البته  به شيوه سازماندهي مجزا توصيه شده است. در الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اخالقي، محتواي اخالقي در قالب ماده درسي مستقل ارایه مي

توان استفاده یگر نيز جهت تأكيد ميدرسي دبودن تربيت اخالقي، براي ارایه محتواي اخالقي دوره از بستر برنامه هايبه دليل اهميت، گستردگي و فرابخشي

 نمود. 

اساسي به »و « عيني به ذهني»الزم است مضامين اخالقي از ساده به پيچيده، از  اخالقي موضوعات سازماندهي در توالي براي رعایت (. توالي و مداومت:2

و فضایل  در زمينه باورها مبنایي هايصالحيت گيرياخالقي و شكل هايصفات و فضایل و تعميق روحيه پيشگيرانه از آسيب كسب زمينه تا شود ارائه «فرعي

   اخالقي تحقق یابد.

به صورت كل وحدت یافته و منسجم براي همه پایه ها  هاي یادگيريحوزه مضاميني در همه اخالقي، تربيت درسيالگوي برنامه در وحدت و یكپارچگي:

 درنظر گرفته مي شود. 

راهبردهاي متنوع  درسي تربيت اخالقي ضمن بكارگيريوسعت به معناي شامل بودن محتواست. در الگوي برنامه :هاي یادگيريفرصتتنوع (. وسعت و 3

و  (غيررسمي و رسمي زمان) آموزش زمان به نگاه در نوع ،(مدرسه از خارج و داخل) غيركالسي و كالسي فضاي گسترش مفهوم فضاي آموزشي بهي و آموزش

 تغيير ایجاد مي شود. آموزشي منابع

وه
شي

 
ي

ده
مان

ساز
 

دهي محتوا براساس رویكرد كلي حاكم بر سازماندهي محتواي حوزه مرتبط با اخالق در برنامه درسي ملي در الگوي پيشنهادي، نوعي چرخش از شيوه سازمان

 یاید. غيير مي، ت«مجزا»موجود در برنامه درسي دوره، به شيوه سازماندهي« تلفيقي»شود. به عبارت دیگر، شيوه سازماندهي محتوا از شيوه  ایجاد مي

وه
شي

ي
ها

  
ائه

ار
 

 شود.روایت و ... ارایه مي ، داستان شعر، نثر، قالب در كه محتواست ارائه ترین و یرتكرارترین شكلمتن: رایج

 هافيلم و و..(، متحركدر قالب تصاویر ثابت)عكس، نقاشي  است كه اخالقي و ارزشي محتواهاي ارائه یكي از اشكال نيز اي/ تصویر: تصویرمحتواي چندرسانه

 .شودارایه مي

گيرد. فعاليت هاي اخالقي و دستيابي به فضایل در متربيان مورد استفاده قرار ميعنوان محملي براي تمرین عملي ارزش به هاي عملي: فعاليتفعاليت

الق عمومي باشند. نكته حائز اهميت ، ماهيت محتواي تربيت تواند مستقيم و دربرگيرنده احكام، هنجارها و ضوابط ارزشي برگرفته از دین یا قوانين اخمي

 آموزان انتخاب مي شود تا آنان را براي زندگي اخالقي در جامعه آماده نماید.اخالقي است كه از وقایع عادي و روزمره دانش
0 

 یاددهي)تربيتي(   -یاددهي هايروش 2-3

گویند، كه به ما ميهایي هستند ها دستورالعملروش
براي رسيدن به مقصود موردنظر، چه باید بكنيم تا ارتباط 

[ 24منطقي و نظم بيشتري در ارایه مطالب فراهم گردد.]
این عنصر در تربيت اخالقي، از موضوعات چالشي است كه 
رویكرد معلم را در دستيابي به اهداف تربيتي نشان 

درسي ملي امهتوجه به چارچوب و اصول برن[. 30]دهدمي
عنوان زیرنظام اصلي سند تحول بهجمهوري اسالمي ایران، 

هاي كننده خطوط كلي، رویكردها و اصول برنامهو تعيين
وتربيت رسمي و عمومي، موضوع درسي و تربيتي در تعليم

-هاي یاددهيمهمي است كه مبناي طراحي روش

-ستهگيرد. در یک ددرسي قرار ميهايبرنامه یادگيري در

ها به سه دسته ایجادي، اصالحي و بندي كلي، روش
هاي ایجادي، شوند. منظور از روشاقتضایي تقسم مي

ایجاد یک رفتار تازه، یا تداوم و تثبيت رفتارهاي درست و 
هاي اصالحي، حذف یا كاهش یک رفتار هدف از روش

هایي هستند هاي اقضایي، روشناپسند و مقصود از روش
[. 31]و شرایط، در هر دو جنبه كارآیي دارند كه بنابراقتضا

یادگيري كه براساس -هاي یاددهيبرخي از روش
درسي ملي جمهوري چارچوب، اصول و معيارهاي برنامه

ارائه   4 اجمال در جدول، بهاسالمي ایران، طراحي شده
 است:شده

 یادگیری -های یاددهی. خالصه نتایج بررسی عنصر روش4جدول

روش هاي 

 -یاددهي

 یادگيري

 ویژگي ها

 درسي مليگرا )رویكرد موردنظر براساس برنامهاتخاذ رویكرد فعال در انتخاب راهبردها بعنوان رویكرد هماهنگ با رویكرد فطرت -

 و مشاركتي زمينه براي یادگيريایجاد  راستاي تربيت اخالقي در در كارآمد و رویكرد مؤثر عنوانبه استفاده از راهبرد جلب مشاركت، -

 ؛تعاون و جویيتوسعه مشاركت روحيةجمعي، تقویت

اهداف ساحت اخالقي دوره متوسطه « یک»هماهنگ با بند آموزاندانش محوراخالق روحيه ایجاد در عملي تدریس هايروش از استفاده -

 ؛1وجودي هايظرفيت ارتقاي و هامحدودیت ها،نياز به مسئوالنه گویيپاسخ اول، یعني توسعه توانایي شناخت خود و دیگران، براي

هاي موردنظر سندتحول بنيادین، نظير التزام از شایستگي ايمجموعه به آموزاندانش مسئله، جهت تسهيل دستيابي حل از راهبرد استفاده -

و نيز توانایي ارزشگذاري به  2تكوین وتعالي بعد اخالقي هویتبراي  پيوسته هاي اخالقي، تالشها، احكام و مسئوليتآداب، ارزش عملي به

 اخالقي متربيان؛ مسائل و در نتيجه تقویت توانایي حل 3كار، روزي حالل و تالش مداوم در زندگي

 بعنوان موثرترین روش تربيت اخالقي؛« محبت»ارتباطات متربيان بر مدار  ابتناي -

                                                            
 (289: 1390)الگوی نظری ساحت اخالقی تربیت، مبانی نظری تحول بنیادین،  1

 اهداف تربیت اخالقی دوره متوسطه اول 3بند  2

 اهداف تربیت اخالقی دوره متوسطه اول 5بند 3
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سازي براي پيشگيري از گرفتارشدن متربيان در رذایل و ایجاد فضایل اخالقي، مهارت زمينهتقدم پيشگيري بر درمان، در راستاي -

 ( اهداف تربيتي دوره در ساحت اخالقي تربيت؛4( و )2خویشتنداري به منظور تحقق بندهاي )

اصول 

 انتخاب

 اسالمي؛ معيار نظام رعایت با زندگي واقعي هاي براي درك موقعيت وقایع، ها،پدیده تفسير درك و تدارك فرصت-

 ها؛ پرسش تالش مداوم براي پاسخگویي به و ها،پدیده درباره كاوشگري براي متربيان انگيزه تقویت -

 ها؛ پدیده و معلولي علت هاي رابطه و هستي بر حاكم كلي قوانين تفسير و متربيان در درك بصيرت اخالقي افزایش -

 متربيان؛ شده كسب هاي اخالقي شایستگي بازنگري در تعدیل، مرور، هایي برايفرصت تدارك -

 جدید متربيان؛ هاييیادگير با پيشين تجربيات و دانش تلفيق عمل، و نظر پيوند براي الزم ایجاد فرصت -

 كسب معارف اخالقي؛ فرآیند خالق نوآورانه و دهي سازمان و بخش اخالقي تعالي فعال، هاياز روش منديبهره -

تربيتي روش 

 پيشنهادي

 

 .هانعمت يادآور/ تشویق/ تكریم/ محبت ورزي/ بصيرت دهي/ یريتبشیي/ الگوسازي/ هاي ایجادي: زمينهروش

 .نقش يفایا/ مطالعه و پژوهش / عبرت/ توبه/ انذار/ تغافل/ مراقبه و محاسبه/روش تذكر /ازمنكر يامربه معروف و نههاي اصالحي: روش

حل  /مناظره /نقش يفایا یي/گوداستان پرسش و پاسخ/ تمثيل/ برهان و استدالل/ تلقين به نفس/ موعظه/ مشورت/ دعا/هاي اقتضایي: روش

 .گردش علمي ي/بارش مغز /خلق موقعيت براي داوري /مساله

 
 هاي ارزشيابي شيوه 2-4

عنصري « ارزشيابي»اخالقي، درسي تربيتدر برنامه
هاي اخالقي موردنظر سند ميزان شایستگي براي تعيين

 –تحول در متربيان و اصالح و بهبود فرایند یاددهي
اخالقي، درسي تربيتیادگيري است. در ارزشيابي از برنامه

شده، تفاوت ماهوي محتوا و به دليل نوع اهداف تعيين
هاي ارزشيابي مرسوم هاي تربيتي، استفاده از روشفعاليت

پذیر. درسي دیگر، نه صحيح است و نه امكان هايدر برنامه
هاي هدف ارزشيابي در این برنامه، تعيين سطح شایستگي

رو برخالف رویه متربيان است. از این« رفتار»اخالقي در 
گذشته، استفاده از روش آزمون كتبي و شفاهي براي 

نفسه صحيح نيست و باعث ارزشيابي امور اخالقي، به
اصلي ارزشيابي خواهد شد. در  دورشدن ارزیاب از هدف

الگوي پيشنهادي، براساس مباني نظري تحول بنيادین، 
هاي اخالقي باید در متربيان ترین وجهي كه در برنامهمهم

ها و گيرد، تعيين سطح شایستگيمورد ارزشيابي قرار

هویت »عبارت دیگر دستيابي به هاي اخالقي و بهتوانمندي
همين دليل در الگوي هدر متربيان است. ب« اخالقي
درسي تربيت اخالقي دوره متوسطه اول، براي برنامه

عنوان به« ارزشيابي مستمر»ارزشيابي ابعاد یادشده، 
شود. این نوع از ترین نوع ارزشيابي پيشنهاد ميمناسب

ارزشيابي كه یكي از عناصر اصلي و محوري در فرایند 
گيري تصميمآید، امكان شمار ميریزي درسي بهبرنامه

هاي یادگيري براي مخاطبان تر را در تعيين فرصتعقالني
[ ارزشيابي مستمر درصورتي كه با 32كند.]فراهم مي

واقعي،  هايموقعيت در پدیدارشناسانه عملكرد مشاهده
ارائه تكاليف عملكردي و مبتني بر حل مسأله و ایجاد 

ود، موقعيت مناسب براي ارزشيابي از اموراخالقي همراه ش
هاي اخالقي، البته با متربيان را براي ارتقاي شایستگي

ابعاد مختلف   5نماید. جدولمشاركت خودشان یاري مي
درسي طراحي عنصر ارزشيابي را در الگوي مطلوب برنامه

 تربيت اخالقي، نشان مي دهد:

 خالصه نتایج بررسی عنصر شیوه های ارزشیابی. 5جدول

شيوه 

ي ها

 ارزشيابي

 در متربيان.« هویت اخالقي»عبارت دیگر دستيابي به متربيان و به« رفتار»هاي اخالقي در تعيين سطح شایستگي هدف

رویكرد 

 حاكم

عملكردي و واقعي، ارائه تكاليف  هايموقعيت در پدیدارشناسانه عملكرد با مشاهده« ارزشيابي مستمر»هاي اخالقي با تأكيد بر ارتقاي شایستگي

 ؛مبتني بر حل مسأله و ایجاد موقعيت مناسب براي ارزشيابي از اموراخالقي

 ویژگي ها

هاي ارزشيابي و توجه به وضعيت موجود ارزشيابي در نظام آموزشي كشور و واقعيات مربوط در ارزشيابي از دقت در انتخاب و استفاده از شيوه -

 اخالقي متربيان؛فرایند و نتایج تربيت

 درسي؛ برنامه اهداف اخالقي متربيان به منظور نيل به درباره سطح قضاوت صحيح ایجاد امكان -

 كننده و حفظ عزت، شأن و كرامت متربيان ارزشيابي؛مأیوس و آوراضطراب ابزارهاي و هاروش بكارگيري پرهيز از -

 تحوالت دوران بلوغ متربيان؛هاي متغير رشدي و خصوصيات رواني و فردي، ویژگي هاي توجه به تفاوت -

 متربيان؛ خودارزیابي محور مبتني برارزشيابي شایستگي با تأكبد ارزشيابي فرایند در حمایتي جو ایجاد -

 در متربيان.« هویت اخالقي»عبارت دیگر دستيابي به هاي اخالقي و بهها و توانمنديتعيين سطح شایستگي -

اصول 

حاكم 

 برارزشایبي

هاي ارزشيابي و توجه به وضعيت موجود ارزشيابي در نظام آموزشي كشور و واقعيات مربوط در ارزشيابي از انتخاب و استفاده از شيوهدقت در  -

 اخالقي متربيان؛فرایند و نتایج تربيت

 درسي؛ برنامه اهداف اخالقي متربيان به منظور نيل به درباره سطح قضاوت صحيح ایجاد امكان -

 كننده و حفظ عزت، شأن و كرامت متربيان ارزشيابي؛مأیوس و آوراضطراب ابزارهاي و هاروش بكارگيري پرهيز از -

 هاي متغير رشدي و خصوصيات رواني و تحوالت دوران بلوغ متربيان؛فردي، ویژگي هاي توجه به تفاوت -

 متربيان. خودارزیابي ني برمحور مبتارزشيابي شایستگي با تأكبد ارزشيابي فرایند در حمایتي جو ایجاد -
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 ........                                                         علی عباسپور و همکاران نیادیسند تحول بن دبریدوره متوسطه اول با تأک یاخالق تیترب یدرس برنامه یالگو یو اعتبارسنج یطراح

نمونه روش 

 پيشنهادي

 العمل متربيان درباره رفتارهاي اخالقي دیگران؛مشاهده عكس -

 اخالقي؛« سياهه رفتار»تكميل  -

 سنج،هاي نگرشتكميل فرم -

 هاي اخالقي؛سنجش نگرش متربيان درباره اسوه -

 طبيعت و...(؛ و دیگران خود، خدا، برابر پذیري، درمسئوليت و ها) ازقبيل تعهدنظرخواهي درباره فضيلت -

مالحظات و 

 مفروضات

 آموزان در فرایند ارزشيابيدرگيركردن مؤثر دانش -

 خود ارزیابي دانش آموزان از فرایند تربيت اخالقي؛ -

 متربيان؛ارایه بازخورد مؤثر به  -

 تربيت اخالقي.استفاده از نتایج ارزشيابي در طراحي فرایند  -

درسي تربيت الگوي پيشنهادي براي برنامه سوم: سؤال
اخالقي دوره متوسطه اول تا چه اندازه ازنظر متخصصان 

 معتبر است؟
 شدهمطرح موارد متخصصان، دیدگاه ارزیابي از پس

اصالحي موردنظر  تغييرات بندي وتوسط پژوهشگر جمع

 نمرات پژوهش، سؤال به پاسخگویي جهت شد. اعمال آنان

 هايبخش تفكيک به ميانگين نمرات و بررسي دست آمدهبه

نظرات  .محاسبه شد مطرح شده معيارهاي و الگو مختلف
 6متخصصان در مورد بخش هاي مختلف الگو در جدول 

 است:ارائه شده

  پیشنهادی الگوی مختلف ایهبخش در مورد متخصصان . نتایج تفکیکی نظرات6جدول

 معيارها
 تعداد مخالف تعداد موافق

تعداد افراد بدون 

 نظر

ميانگين 

 نظرات

 (5-0دامنه) درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 3.5 6 1 6 1 88 14 جامعيت الگوي پيشنهادي)تبيين دقيق مباني، اصول و رویكرد(

 توجه به اسناد باالدستي

 سندتحول اخالقي توجه به مضامين

 بنيادین
15 94 1 6 - - 3.7 

 برنامه موردنظر توجه به معيارهاي

 ملي درسي
15 94 - - 1 6 3.7 

طراحي مناسب و تبيين دقيق ویژگيهاي 

 عناصر اصلي

 3.5 - - 6 1 94 15 اهداف

 3.5 - - 6 1 94 15 محتوا

 3.6 - - 6 1 94 15 یادگيري -هاي یاددهيروش

 3.4 - - 12 2 88 14 ارزشيابيشيوه هاي 
0 

 منظور پنج تا صفر از نمرات دامنه اینكه به توجه با
و « مناسب نسبتاا »، «نامناسب» طيف سه شده بود،

(، 1تا 6/2هاي )به ترتيب  براي دامنه «كامالمناسب»
ها ( انتخاب شد، تا براساس آن5ا ت 6/3( و )6/3تا 6/2)

 عملالزم به قضاوت ي پيشنهاديالگو اعتبار ميزان درباره
 بخش سه در ميانگين نمرات كه داد نشان هاآید. داده

توجه به اسناد باالدستي »، «نهاديجامعيت الگوي پيش»
 ترتيب به «تبيين دقيق عناصر الگو»و « در طراحي الگو

( و همچنين ميانگين كل 4/3( و7/3)(، 5/3) با برابر
 الگو اعتبار مورد در قضاوت نحوه به توجه با .( بود3.5برابر)

مناسب و كامالٌ مناسب،  نسبتاا  طيف نامناسب، سه با
 اعتبار كه است آن از حاكي به دست آمده ميانگين هاي

 الگوي آماري نمونه ازنظر و دارد قرار مناسب در طيف الگو
عبارت دیگر، چنان كه به .باشدمي معتبر پيشنهادي

درصد از  88دهد، ( نيز نشان مي6)هاي جدولداده

 شده در الگوي پيشنهاديمطرح دهندگان محورهايپاسخ
 مرتبط تربيت مباني، اصول و رویكردهاي محورهاي )شامل

د معتقد بودن دانسته و اخالقي( را كامالا مناسب تربيت با
 مرتبط كه در طراحي الگوي پيشنهادي، تقریباا محورهاي

 درستي موردتوجهخالقي بهتربيت ا برنامه درسي با
دهندگان نيز درصد از پاسخ94چنين هم .است قرارگرفته

ضامين اخالقي سند تحول بنيادین و ميزان توجه به م
درسي ملي را در طراحي الگوي نامهمعيارهاي بر

اند و بيش از مناسب ارزیابي كردهپيشنهادي در حد بسيار
اي عناصر هن ميزان توجه به ویژگيدرصد از صاحبنظرا90

 یادگيري را در الگوي -هاي یاددهياهداف، محتوا و روش
 88حد مناسب تشخيص داده و ازنظر  پيشنهادي در

 هاي ارزشيابي مناسب بوده است. آنان نيز شيوهدرصد از 
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 گیریبحث و نتیجه
تربيت اخالقي مجموعه تدابير و اقدامات تربيتي به 

اخالقي،  منظور رشد آگاهي و قضاوت اخالقي، نگرش
)وجدان و احساس اخالقي( رفتار اخالقي و صفا و ملكات 

 تغيير [. این بعد از تربيت، نوعي24اخالقي شایسته است]

ترین و از مهم و رفتاري عاطفي عقلي، در قلمروهاي
هاي تعليم و تربيت است كه همواره جزء اهداف و عرصه
 وتربيت رسمي كشور درهاي تعليمهاي مهم نظامبرنامه
قبل و بعد از انقالب اسالمي، قلمداد شده است.  هايسال

توان در مفاد سند تحول نقطه عطف این توجه را مي
وپرورش به عنوان سند راهبردي تحول در بنيادین آموزش

نظام آموزشي كشور مالحظه نمود. با این حال، نتایج 
[ 17[ و ]16[، ]15[، ]1بررسي مطالعات پيشين نظير ]

اي براي هاي درسي، سازوكار ویژهدر برنامه است كهحاكي
بيني نشده و باگذشت آموزان پيشتربيت اخالقي دانش

درسي ملي، هنوز راهنماي چهارسال از تصویب برنامه
درسي مرتبط با اخالق، با مضامين اخالقي سند هايبرنامه

درسي ملي، تحول بنيادین و معيارهاي موردنظر برنامه
ریزي گذشته، و براساس رویكرد برنامهسازي نشده متناسب

درسي دوره، هايچنان محتواي اخالقي در كتابهم
 شود. سازماندهي و ارایه مي« تلفيقي»صورت به

هدف از پژوهش حاضر، طراحي و اعتبارسنجي  
درسي تربيت اخالقي دوره متوسطه اول با تأكيد بر برنامه

ه به منزله باشد كوپرورش ميسند تحول بنيادین آموزش
ریزي درسي یک نقشه معرفتي در سطح خرد نظام برنامه

هایي است كه در اسناد تحولي و واجد ویژگي ارایه شده
كلي حاكم بر این  رویكرد است.قلمداد شده« مطلوب»

رویكرد  -به تبع برنامه درسي ملي، -درسيبرنامه
است. بدین معني كه در الگوي « توحيدي گرایيتفطر»

 مبتني بر درسي ملي بر تربيتدي، به تبع برنامهپيشنها

 است.فطرت تأكيد شده
 نظري به منظور طراحي الگوي پيشنهادي، ابتدا مباني 

هاي مرتبط بررسي و پس از تعيين پژوهش و پيشينه
هاي درسي و تربيتي براساس نظر چهارچوب الگوي برنامه

ظام متخصصان، مباني تربيت اخالقي از مباني تربيت در ن
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 

 تبيين گردید. ایران
پيشنهادي هریک از عناصر واجد  در الگوي

 ها تأكيد شدههایي است كه در اسناد تحولي بر آنویژگي

هاي اخالقي اهداف، عنصري براي كسب شایستگي است.
 جویانهتعالي حركت زمينه موردنظر اسناد تحولي است كه

هدف كلي تربيت یعني رسيدن به حيات  سويبه متربيان
هاي را تسهيل خواهد كرد. منظور از شایستگي طيبه

ها و اي از صفات، توانمنديعهاخالقي یادشده، مجمو
اخالقي هویت  هاي فردي و جمعيِ ناظر به جنبهمهارت

است كه متربيان در جهت درك موقعيت خود و دیگران و 
بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسالمي، در كنار 

« كسب»تعقل، ایمان، علم و عمل عناصر چهارگانه 
س الگوي گذاري در این الگو، براساكنند. هدفمي

گيرد، بدین درسي ملي صورت ميگذاري برنامههدف
صورت كه اخالق در مركز ثقل این الگو و همسو با عناصر 

 گيرد.هاي چهارگانه قرار ميدیگر در ارتباط با عرصه
 و هافرصت از هماهنگ و اي منسجممحتوا، مجموعه

تربيتي،  و فرهنگي هايارزش بر یادگيري مبتني تجربيات
نيازها،  با قرآني و متناسب و دیني هايآموزه با سازوار

 شكوفایي زمينه است كه هاي متربيانتوانایي عالیق و
 به را تكوین و تعالي هویت اخالقي متربيان الهي، فطرت
 كلي گيريآورد. به استناد جهتمي فراهم پيوسته صورت

 سازماندهي درسي ملي،محتوا در برنامه سازماندهي
 اما مجزا صورتدر الگوي پيشنهادي، به محتواي اخالقي

در  اي كهگونهبه شود،هماهنگ با دروس مرتبط ارائه مي
دانش، نگرش و  هايدر حوزه اخالقي هايصالحيت به آن

توان گردد. این شيوه از سازماندهي را ميمي مهارت توجه
در سازماندهي محتوا یعني چرخش از نوعي چرخش  

حتوا به شيوه سازماندهي مستقل یا ساماندهي تلفيقي م
نمود. هرچند اهميت محتواي اخالقي تفكيكي تلقي 

درسي مستقل، براي كند، در كنار وجود مادهایجاب مي
ایه محتواي اخالقي، از بستر سایر سازماندهي و ار

راي ارایه مضامبن مرتبط با اخالق هاي درسي نيز ببرنامه
محتوا از اشكالي  چنين، جهت ارایهاستفاده گردد. هم

شود. از هاي عملي استفاده ميو فعاليت تصویر، متنچون، 
 ارائه ترین و یرتكرارترین اشكالميان متن، كه از رایج

روایت و... محسوب  داستان، شعر، نثر، قالب در محتوا
 ارائه مناسب براي كه یكي از اشكال نيزتصویر شود و مي

هاي قالب است و از اخالقي و ارزشي محتواهاي
بهره  ()فيلم، انيمشن و... ثابت)عكس، نقاشي و..( و متحرك

تواند دربرگيرنده كه مي عملي هايفعاليتگيرد و مي
ارزشي برگرفته از دین یا قوانين  احكام، هنجارها و ضوابط

هاي گوي پيشنهادي بر فعاليتاخالق عمومي باشد، در ال
آموزان تأكيد دانشعملي برگرفته از وقایع عادي و روزمره 

 است.اي شدهویژه
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یادگيري به عنوان عنصري است  -هاي یاددهيروش
كه رویكرد معلم را در دستيابي به اهداف تربيتي نشان 

درسي ملي توجه به چارچوب و اصول كلي برنامهدهد. مي
عنوان زیرنظام اصلي سند تحول بهجمهوري اسالمي ایران، 

هاي ویكردها و اصول برنامهكننده خطوط كلي، رو تعيين
وتربيت رسميِ عمومي، موضوع درسي و تربيتي در تعليم

-هاي یاددهيمهمي است كه مبناي طراحي روش
است. در این درسي قرار گرفتههايبرنامه یادگيري در

عملي، توجه به  تدریس هايروش از استفاده خصوص،
از  تفادهاس مشاركت مؤثر متربيان در فرایند تربيت اخالقي،

به  متربيان مسئله جهت تسهيل دستيابي حل راهبرد
هاي موردنظر سندتحول بنيادین، تأكيد بر  شایستگي

بعنوان موثرترین روش تربيتي، تقدم پيشگيري « محبت»
بر درمان در فرایند تربيت اخالقي، از مالحظاتي است كه 

هاي موردنظر مربي را در استفاده بجا و مناسب از روش
هاي متنوع ایجادي، كند. بكارگيري روشمي یاري

اصالحي و اقتضایي در تربيت اخالقي نظير تذكر، امر به 
معروف و نهي از منكر، انذار و تبشير، مراقبه و محاسبه 

 ایفاي روش نفس، ایجاد فرصت تأمل با خود،. حل مساله،

مشاركتي، كاوشگري، تحليل  روش الگویي، یادگيري نقش،
ها ارزش پروژه، استدالل منطقي و تحليلمشاهدات، روش 

سازي و ایجاد ظرفيت تربيت اخالقي در براي زمينه
 متربيان مورد تأكيد الگوي پيشنهادي است. 

منظور از ارزشيابي در الگوي حاضر، تعيين سطح 
متربيان، با تأكيد بر « رفتار»هاي اخالقي در شایستگي
 هاي كيفيوشو استفاده از ر خودارزیابي داري وخویشتن

هاي باشد. جهت اطمينان از شایستگيمي كمي جايبه
به عنوان رویكردي « ارزشيابي مستمر»اخالقي متربيان، بر 

 رشد قابليت فردي و هاياز ارزشيابي كه در آن، به تفاوت

 سازد، اطالعاتشود و مربيان را قادر ميمتربيان توجه مي

اخالقي متربيان از ابعاد مختلف هویت  و معتبري مستند
العمل در كنار ارزشيابي پایاني، مشاهده عكس كسب كنند.

سياهه »متربيان درباره رفتارهاي اخالقي دیگران، تكميل 
سنج، سنجش هاي نگرشاخالقي، تكميل فرم« رفتار

هاي اخالقي، نظرخواهي درباره نگرش متربيان درباره اسوه
 خدا، برابر رپذیري، دمسئوليت و ها )ازقبيل تعهدفضيلت

هایي است كه از دیگر روش طبيعت و...( و دیگران خود،
براي ارزشيابي از رفتار اخالقي متربيان در این الگو توصيه 

 شود.مي
به منظور اطمينان از اعتبار الگوي پيشنهادي، مدل  

مفهومي طراحي شده به همراه ویژگي هاي هر عنصر در 
فت و پس از نظران قرار گراختيار گروهي از صاحب

 بررسي، مورد تأیيد قرارگرفت.

 پيشنهادهاي كاربردي در این جا عبارتند از؛
براساس نتایج حاصل از پژوهش در بخش طراحي 

شود در دوره متوسطه اول، عنصر محتوا، پيشنهاد مي
طراحي و ارائه  درسي مستقلبرنامه عنوان یکبه« اخالق»

 گردد.

تحصيلي در تدوین هاي با وجود اهميت اهداف دوره
هاي درسي، مقایسه اهداف اخالقي حاصل راهنماي برنامه

هاي تحصيلي، از الگوي پيشنهادي با اهداف كنوني دوره
اهداف اخالقي دوره متوسطه اول بيانگر عدم بروزآوري 

شود نسبت به براساس اسناد تحولي است. لذا پيشنهاد مي
تصویب آن تسریع در تعيين اهداف دوره متوسطه اول و 

عنوان مرجع قانوني به وپرورشدر شوراي عالي آموزش
 اقدام گردد.

از الگوي حاضر كه براساس مضامين سند تحول 
درسي ملي جمهوري اسالمي بنيادین و معيارهاي برنامه

هاي ایران طراحي شده است، در بازنگري راهنماي برنامه
 درسي مرتبط استفاده گردد.
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