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Abstract
Moral education considered as one of the most
important educational and training issues. The
achievement of this great goal in the education
institution requires the provision of a model for
the moral education curriculum. Achieving the
moral education curriculum model based on
ethical perspectives, which is the main objective
of the research, can provide a comprehensive
curriculum design for moral education. The aim of
research was to designing a moral education
curriculum pattern for High school on based on
Grounded theory. Based on a targeted sampling
method, those who have been compiled in this
field have been studied and interviewed. After
explaining the theoretical foundations and the
viewpoints of the experts, the main components
and categories and themes are extracted and the
proposed curriculum model and the elements
related to the curriculum have been extracted.
Accordingly, the present study is based on
theoretical foundations and viewpoints of scholars
of curriculum and philosophy of education in
higher education universities. Proposed model of
research in the field of the second-level state-level
moral education curriculum model, including 9
themes such as; macro environment policies,
curriculum objectives, content of moral education
curriculum, learning processes, the use of
information technology, continuous interaction
with scientific and research centers, participation
Teachers are involved in curriculum development,
assessment methods and receptor characteristics.
Based on this, "designing the pattern of the
second-level moral education curriculum" as a
core category based on the contextual conditions
of "environmental policies and objectives" and
through the strategies of "teacher participation in
curriculum development" and "continuous engagement
with academic centers" in recognizing the
"attribute of receptors" (as a template background)
is achieved and leads to the realization of
educational and educational implications.
Keywords:
curriculum, moral education,
secondary education
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چکیده
تربی اخالقی یکی از ابعاد مهم تربی و از مهمترین مسائل آموزتی
 ب ارائة،  برای دستیابی ب اه اف مهم این بُع تربی. و پرورتی اس
 نیل ب الگوی. الگویی در زمینة برنام درسی تربی اخالقی نیاز اس
برنام درسی تربی اخالقی مبتنی بر دی گاههای اخالقی که هه ف
 میتوان نیل ب طراحی برنام درسهی اهامد در، اصلی پژوهش اس
 این پژوهش بها هه ف طراحهی.زمینة تربی اخالقی را فراهم سازد
 برای. الگوی برنام درسی تربی اخالقی دورة متوسط دو انجا ت
ارائة الگوی برنام درسی تربی اخالقی از روش نظریه برخاسهت از
 مبهانی نظهری و، حوزة مورد مطالعة این پژوهش. دادهها استفاده ت
دی گاه صاحبنظران رتت های برنام ریزی درسهی و فلسهفة تعلهیم و
 بر اساس. تربی دانشگاههای کشور با دراة استادیار ب بام بوده اس
 آن افهرادی که تألیفهاتی در ایهن زمینه، روش نمون گیری ه فمن
 پس از تبیین مبانی نظری. داتتن مورد مطالع و مصاحب قرار گرفتن
و دی گاه صاحبنظران مؤلف های اصلی و مقومت و زمین ها استخراج
ت و الگوی برنام درسی پیشنهاد و عناصر مرتبط با برنامه درسهی
 م ل پیشنهادی پژوهش در زمینة الگوی برنامه. استخراج ت ه اس
 عامهل9 درسی تربی اخالقی دورة متوسط دو دولتی مشتمل بهر
 محتهوای برنامه، اهه اف برنامه درسهی،سیاس های محیط کالن
 استفاده از فناوری، فراین های یاددهی یادگیری،درسی تربی اخالقی
 مشارک معلمهان، تعامل مستمر با مراکز علمی و پژوهشی،اطالعات
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مقدمه
تعلیم و تربیت از مهم ترین و پیچیده ترین اموری است که
نق ش بسششی ر م شؤثری در زنششد انس ش دارد .آمششوزش و
پرورش نه دی است کشه بشر رویدشرد ای وش و گر ش
ج معه اثشر مسشیقیم داردچ اشرا کشه در سش ین کشودک و
نوجوان آموزه در وجود آدمش نه دی شه هشده و تربیشت
صحیح هدل م یرد و بیشیر اگراد ج معه نیز ب ر زبش
و گر ششح اششداول یشش دورة تحصششیل را در مدرسششه
مش ذران ششد ( .)Best, 2016کودکش زمش ن از تعلششیم و
تربیت موگق بریوردار م هوند که بشین عوامشل مخیلش
چ مد ری و مش رکت مشه ج نبشه وجشود
تربیی -گر
داهیه ب هد .امروزه جوامع پیشرگیه گقط از طریق تربیشت
نیروی انس ن مبی بر رویدرد ی تربیی و ر ی گت ی
یود توانسیهاند در ج دة توسعه و بهبشود کیفیشت
گر
زند ملت ی یود پی روند .شد کلش آمشوزش و
پرورش در ر ج معهای این است کشه شر گشرد را طبشق
چ دی ش چ اجیمش ع چ
ال وی اعیق دات و ارزش ی گر
سی س یود تربیت ک د و انس ن می سب و ه یسیة آ
ج معه تحویل د د .بشر مشین اسش ،چ شر ج معشهای از
انس مطلوب یود تصوری دارد و مع و غ یشت معی ش
برای آموزش و پرورش و ئل استچ به این دلیل م کوهد
اگراد یود را بر اسش  ،ایشن تصشور و مع ش تربیشت ک شدچ
مسیلزم م اظ ت گلسف چ دی چ
ب براین تعیین د
چ سی س چ اویص دی و اجیم ع است .ب توجه بشه
گر
این تعری چ رابطة مسشیقیم و م شح میش ج معشه و
آموزش و پرورش وجود دارد .ب ع یت بشه نیش ز آموزهش
انس برای گر حس زی و تمد چ این نه د جزئ از ایشن
کل ار نی است (.)Danso, 2018
ایش چ هش راه پیشش یری از آسشیب ش ی روانش و
مچ ین ریشة تم م اصش ا ت اجیمش ع و مشؤثرترین
راه مب رزه ب مف سد و ن ج ری ش ی جوامشع اسشتچ بشه
مین دلیل ارتق ی ای در ج معه مورد توجه مد تشب
ونش و بشوده اسشت ( Sobhaninejad, Ahmadabadi
.)Arani, Jalalvand and Mohammadi, 2018

تربیت ای و ( )Moral Educationمواره ید از
دغدغه ی والدینچ مربیش چ پوو شش را و آاش د اگشراد
ج معه بوده استچ ارا که گقط در صورت رهشد تربییش
س لمچ زمی ه ش ی ایجش د رهشد ج معشه گشرا م مش هشود
ش ی میعششددی در طششول
( .)Klaassen, 2016پششوو
س لی مخیل ب روش ی مخیل کمّ و کیف انجش م
هده است که از دید ه ی مخیل چ تربیشت ای وش را
بررس کرده اند و را د ر ی نیز ارائه نمودهاندچ ام نظ م
تعلیم و تربیت که بر اس  ،گر ح و ب ور ی ر ملیش
هدل رگیهچ نمش توانشد نظش م ث بشت و ایسشی ب هشد و
مسشیمر
برن مه ی یود را بدو تغییر و بدو پشوو
برای مدت طوالن اجرا نم یشد؛ زیشرا شد آ پشرورش
انس است که مچو سش یر موجشودات شر لحظشه در
ا ل تغییر است و در ر دورهای نی ز ی میفش وت دارد.
نیز بیش موزد
ندیهای که انس م تواند از کم ل آگری
ر لحظه تغییر و نو هد و ارکت به سوی گصل دی ر
است (.)Afkari, 2014
را تش ش عمشدی بشرای
توم  ،لیدونش تربیت م
کمش بشه اگششرادچ بشهم ظشور درک ارزش ش ی ای وش
اصیلچ مراوبت از آ و عمل بشر مب ش ی آ ش تعریش
م ک د .بر پ یشة ایشن تعریش چ لیدون تربیشت ای وش را
گرای دی مراه ب دان چ ااس  ،و عمل ولمداد م ک شد
( .)Lickona, 1993در مجموعچ تربیت م چ رویدشردی
کل رای نشه اسششت کششه ا ششر مچشو روش آمششوزش
ایش در محشیط آموزه مدنظر ورار یشردچ ب یشد بشه
موارد زیر توجه هود:
 .1ر ایزی در مدرسه ب ید اول محور رهد روابششط
میش دانش آمشوزا چ ک رک ش و ج معه س زم ند هود؛
 .2مدرسه یش ج معشه اسشت کشه ب یشد از گرا یشرا
مراوبششت ک ششد؛ ج معششهای ک شه بیوانششد پیونشششد ارتب ش ط
ملموس بین دان آموزان برورار س زد؛
 .3ی د یری اجیم ع و یج ن به انشدازة یش د یری
آک دمی مهم تلق ردد؛
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دان آمشوزا

 .4به مد ری و تشری مس ع می
بی از رو بت ا میت داده هود؛
 .5ب یششد ارزش شش ی م ن شششد انشششص چ اایشششرام و
صشداوتچ بخشش از درو ،روزانشة درو و بیرو ک ،
ب هد؛
 .6ب یششد از طریششق گع لیششت شش ی م ن ششد یششدم ت
یش د یری بشه دانش آمشوزا چ گرصت ی وسشیع بشرای
تمرین رگی ر ای و داده هود؛
برای نظم و مدیریت ک ،چ بی از ت بیه و پ داشچ
بر ال مسئله تمرکز هود.
هشش یت مشششد تچ نششواو و اشش ل شش از آ رو
ا میت دارد که ب تغییرات روزمره و سریع ارکت کشرده
و برن مششهری شزی ش در جهششت ا ششدا بل دمششدتچ ام ش در
ب تغییرات سریع ب هد .ب ید کودک و نوجشوا
م
شی
امروز و نی ز ی تربییش ویچ روابشط امشروزچ کش
ی امروز ه ییه هود و سشس
ارتب ط امروز و ا ل
برن مه ش و ا شدا و محیشوای موجشود نیشز سش جیده و
بررس هود ( .)Shojaeifard, 2013آی این برن مشه ش و
محیوای ارائههدهچ نی ز ی امروز نسشل جشوا و ج معشة
پی رو را برآورده م س زد و آی این مفش یم و محیشواچ
گرا یرا را برای انسش بش رور بشود و سش یین ج معشة
س لم پرورش م د شد؟ آیش در نهش د آمشوزش و پشرورش
م ونه که ا دا آموزه مشخص برای ارتق علم
تعری هده استچ برای یش د یری اصشول ای وش نظیشر
توجه و مراوبتچ مسئولیتچ اایرام و ه یت نیز ا شدا
مشخص وجود دارد که دان آمشوزا پش از گرا یشری
آ بیوان د در پ یه ی دورة بعشدچ ایشن مفش یم را تدمیشل
کرده به آ عمل نموده و اصول ای وش دی شری بشه آ
بیفزای د؟ آی برن مشة مشخصش بشر پ یشة اصشول ای وش
د دار برای پرورش ای و گرا یرا در مدار ،اجشرا
م هود ت نمره انضب ط بهع وا ارزهی ب ایشن عملدشرد
در نظر رگیه هود؟
پششردایین بششه مس ش ئل بی ش هششدهچ مسششیلزم بررس ش
عملدرد تربیی نه د آموزش و پرورش از م ظشری دی شر

است که ت ک و به ایشن صشورت بشه آ پرداییشه نششده
است .میخصص برن مهریشزی درسش پش از ارزهشی ب
برن مه ی درس به ایشن نییجشه رسشیدهانشد کشه اغلشب
برن مه ی طراا هده نسبت به بُعد اصل وجود میرب
ب توجه بشودهانشد؛ بشهطشور ماش ل اسش تری ( Slaterry,
 )2010م را به ایزی بیشیر از آنچه ای در برن مه ی
درس بهع وا د در جسشت وجشوی آ سشییم بشه
ا ل گرا م یواند و م ویشد :مربیش ب یشد در طرااش
برن مه ی که گقط به ج بشة مش دی و بیرونش و آمش د
بششرای آی ششدة نش مطمئن اسششتچ بسر یزنششد .وجششود ال ششوی
بهع وا را م ی عمل مربی ضروری به نظر م رسد که
در تحقیق ت میعددی به این مهشم پرداییشه هشده اسشت.
سشبح ن نشواد و مدش را ( Sobhaninejad and et al,
 )2018در پوو ش ش بششه تبیششین محیششوای برن مششه درس ش
تربیت ای و از م ظر تحلیل مق یسهای آرای ک نت و م
اامششد نراوشش پرداییششهانششد کششه نیشش یج نششش داد ایششن
اندیشم دا بهصورت ژر به تربیت ای و پرداییهاند و
داللت ی ج لب توجه در محیوای برن مه درس تربیشت
ای و ارائه کردهاند .وزیرییزدیچ یوسشف و کششی آرای
( )Vaziri Yazdi, Yousefy and Keshtiaray, 2017در
پوو ش به تبیین ا شدا برن مشه درسش تربیشت شوش
ای و کودک در دورة ابیدای پرداییهاند کشه ی گیشه ش
ا ک از آ بود که رهد عملدشرد ای وش چ ایجش د مش
اجرای و ای و چ رهد اعیقش دات مشذ ب چ پشرورش دیشد
زیب ی ه یی به ای چ پرورش آزادی اندیشه و رگیش ر و
 ...تعیینک دة ا دا برن مه درس پرورش وش ای و
کودک در دورة ابیدای سی د.
اسیی سششو ( )Stinson,2016در پوو ش ش بششه ارائ شة
مدل برای تربیت ای وش و زیبش ی ه سش در برن مشه
درس پردایت .روش این تحقیق اکیشش گ بشود .بشرای
طراا ال شو از نظریشة مش رتین بشوبر ()Martin Buberچ
کششش رول یلی ششش ( )Carol Gilliganو جیمشششز را،
م دون لد ( )James Ross MacDonaldاسشیف ده هشده
است .در ی گیه ی تحقیق بر رابطه بین ادراک و جهش
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بزرگتر تأکید هده است و ایج د ا از واوعیشت بشود
ی گرد در جه بهع وا اصل در تربیشت ای وش بشه
ن ران ی ای وش در برن مشه درسش پ سش مش د شد.
مچ ین سی یو ( )Segev, 2016در پوو شش بشه ارائشة
مدل یدس راهس زی برن مه درس مدرسشه بش آمشوزش و
پرورش ای و و گدری پردایت .در این تحقیشق اععش
هده است که ا ونه رویدرد یدس راهس زی بشه تعشدادی
از تغییرات در هدل یشریچ آمشوزش و یش د یری برن مشه
درس مدرسه م جر م هود .ی گیه ی تحقیق اش ک از
آ است یدس راهس زی برن مه درس در مدرسه به رهشد
ای در دان آموزا کم م ک د.
ب براین تمرکز بر تعلیم و تربیت و برن مه ش ی درسش
نش م د د؛ یچ نظ م تربیی را نمش تشوا ی گشت کشه
برای تربیت انسش ش کوهش ک شد ولش جهشت یشری
مشخ در این ک ر نداهیه ب هد؛ ب براین تعلیم و تربیتچ
عرصه و وجوه ون ون دارد کشه یدش از مهشمتشرین و
اصل ترین آ اوزة «تربیشت ای وش » اسشتچ امش ایشن
اوزه مسیلزم انج م مط لعش ت علمش سشیرده اسشت .در

تحقیق ا ضر بشه طرااش ال شوی برن مشه درسش تربیشت
ای و دورة میوسطه دوم پرداییه م هود.
روش پژوهش
برای طراا برن مه درس تربیت ای و چ
روش پوو
نظریه بری سشیه از داده ش ( )Grounded Theoryبشوده
است.
نظریشهای در برن مشه درسش یلشق و نقشد
د پوو
طرحواره ی مفهوم اسشت کشه م یشت ب یش دی و سش یی ر
پدیشده ش و گرای ششد ی برن مششه درسش را و بششل گهششم ک ششد
( .)Ajam, Jafari Sani and Akbari Bourang,2017اشوزة
مورد مط لعه ه مل مشة اعضش ی یئشتعلمش رهشیه ش ی
برن مهریزی درسش و گلسشفة تعلشیم و تربیشت دانشش ه ش ی
کشششور ب ش درج شة اسششی دی ر بششه ب ش ال اسششت .بششر اس ش  ،روش
نمونششه یششری دگم ششد آ اگششرادی کششه تألیف ش ت در تربیششت
ای و داهیهاند مورد مط لعشه و مصش ابه وشرار رگی شد .بشر
اس  ،روش لولهبرگ ب  14نفشر از صش اب ظرا چ مصش ابه
به عمل آمد .در جدول  3به ویو ش ش ی جمعیشتهش یی
مص ابههونده اه ره م هود.

جدول  .5مشخصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
حوزة برنامه درسی و فلسفة تعلیم و تربیت
مشخصات جمعیتشناختی
درصد
تعداد
سن (سال)
29/08
41
14 -06
7/48
4
06 -04
جنس
74/19
46
مرد
90/81
1
زن
تحصیالت
94/19
1
استادیار
86
7
دانشیار
90/80
1
استاد کامل
-

برای مح سبة پ ی ی مصش ابه بش روش تواگشق درو
موضشوع دو کد شذار ( )intercoder reliabilityاز یش
مد ر آه به تحلیل زمی ه دریواست هد ت بشهع شوا
مش رکت ک دچ در ادامه محقق
کد ذار ث نویه در پوو

به مراه ایشن مدش ر پشوو چ تعشداد سشه مصش ابه را
کد ششذاری کششرد و درصششد تواگششق درو موضششوع کششه
بهع وا ه ی پ ی ی تحلیل به ک ر م رود ب اسشیف ده
از این گرمول مح سبه هد:
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 %100

(تعداد توافقات) 2

=

درصد توافق درون
موضوعی

تعداد کل کُدها

کد ی اسیخراج بین محقشق و کد شذار مدش ر
است.
نی یج ا صل از این کُد شذاری ش در جشدول 2
آمده است:

در این گرمول تعداد تواگقش ت اهش ره بشه تعشداد
کد ی مشیرک و یدس بشین محقشق و کد شذار
مد ر اه ره دارد .تعشداد کشل کشد نیشز مجمشوع

جدول  .2محاسبة پایایی بین دو کُدگذار
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کُدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

4
9
1

S2

00
07
74
991

17
97
16
21

44
0
2
90

S4
S10

کل

م طور که در جدول  2مشش ده مش هشود تعشداد
کل کُد که توسط محقشق و مدش ر تحقیشق بشه ثبشت
رسیده است برابر 224چ تعداد کل تواگق ت بین این کُد
 94و تعداد کل عدم تواگق ت بشین ایشن کُشد برابشر 26
است .پ ی ی بین کُد شذارا بشرای مصش ابه ش ی انجش م
رگیه در این تحقیق ب اسیف ده از گرمول عکر هده برابر
 44درصد است .ب توجشه بشه ای دشه ایشن میشزا پ یش ی
بیشیر از  60درصد استچ و بلیشت اعیمش د کد شذاری ش
مورد تأیید است و م توا ادع کشرد کشه میشزا پ یش ی
تحلیل مص ابه ک ون م سب است.
در تحقیق ا ضر داده ب اسیف ده از کد شذاری بش زچ
محوری و زی ش مورد تجزیهوتحلیشل وشرار رگشت تش
درنه یت ال وی برن مه درس تربیت ای و طراا هد.

داده

پایایی بین دو کدگذار
(درصد)
00
04
01
01

مص ابه در سه مراله کد ذاری هدند .در کد شذاری
ی مجزا تفدی هد و به ر ی از
ب زچ داده به بخ
ایده ن م داده هشد .مچ شین از طریشق طبقشهب شدی
مف یمچ انج م مق یسه و پرس مش بهت و تف وت به
دست آمشد و بشه ایشن روشچ راه را بشرای کشش کشرد
مقوالت مهی نمود .ب براین در این پوو چ پش از شر
مص ابه از طریق تجزیهوتحلیل یطبشهیشطچ جملشه یش
پش ش را را و مشش ش داتچ بشششه شششر یش ش از ا هش ش رت
مص ابههوند چ براسب ش ی ع ش جدا نشهای زده
هد .ا صل آ چ تولید انبو از مف یم بود کشه پش از
طبقهب دی یصیصه ی پدیده ای و مفش یمچ بش ع شوا
مقوالت دسیهب دی هدند.

مفهوم
شکل  .6فرآیند کدگذاری باز

مقوله

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دورة متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از دادهها 53 /

بر اس  ،هدل 1چ کد ذاری ب ز بشه گرای شد تحلیلش
تبدیل داده به مف یم و تبدیل آ به مقوله اهش ره
دارد .در کد ذاری محوریچ محقق به دنب ل مجموعشهای
از کد ی محوری انیخ ب هده در سرت سرِ کُلِ مجموعه
داده و مط لعه است .این امر به تصمیم یری در مشورد
کد ی اولیهای نی ز دارد که ه یعتر و مهمتشر سشی د و
ای ده تأثیر ی کم بیشیری به تجزیهوتحلیل م ک شد.
درواوشششعچ کد شششذاری محشششوری گرای شششد ارتبش ش ط داد
یردهمقوالت ی مقوله ی گرع به ی مقولشه (پدیشده)

است .مرالة نه ی ِ کد ذاریچ کد ذاری انیخش ب اسشت
که کد ذاری محشوری را در سشطح انیزاعش تشر ادامشه
مش د ششد .در کد ششذاری انیخش ب چ محقششقچ ششروه ش یش
دسششیه ش ی نهش ی در نظری شهاش را پش الی یش اص ش ح
م ک د و آ را به یددی ر مرتبط م س زد .به عب رت چ
کد انیخ ب مفهوم اسشت کشه تمش م مقولشه ش را بشه
ی دی ر پیوند م د شد و گرای شد انیخش ب مقولشة اصشل
بهطور سیسیم تی است.

کدگذاری باز :فرآیند تبدیل دادهها به مفاهیم و مقوالت

کدگذاری محوری :فرآیند پیوند بین مقولههای ناشی از کدگذاری اولیه
کدگذاری انتخابی :فرآیند انتخاب مقولة مرکزی و ارتباط دادن آن با سایر مقوالت
شکل  .2خالصة مراحل کدگذاری

یافتهها
پرسش اصشل پششوو  :ال شوی برن مششه درسش تربیششت
ای و دورة میوسطه دوم مبی بر نظریشه بری سشیه از
داده کدام است؟

کد ذاری ب ز و مقولهپردازی داده در جهت ه س ی
معی ر و زیرمعی ر ش ی تبیشین طرااش ال شوی برن مشه
درس تربیت ای و دورة میوسطه دوم صورت رگشت.
اط ع ت ا صل از تحلیل محیوای مصش ابه ش ی انجش م
که هش مل  54مفهشوم اسشت در
رگیه در زمی ة پوو
ادامه ارائه م هوند:

جدول  .3مفاهیم استخراج شده در مرحلة کدگذاری اولیه
مفاهیم استخراج شده
کد
 .4مطابقت محتوای برنامه درسی با ضوابط وزارت آموزش و پرورش
 .9رعایت انتخاب محتوای برنامهدرسی بر اساس ساختار دانش اخالقی
 .1تولید محتوای الکترونیکی به روز بودن در برنامه درسی تربیت اخالقی
 .1تناسب برنامه درسی تربیت اخالقی در راستای رفع مشکالت پرورشی
 .8آگاهی دانش آموزان و معلمان از تحوالت نظام آموزش و پرورش
 .0موفقیت برنامه درسی در رشد همه جانبه و آمادگی دانشآموزان در زمینة اخالق
 .7انطباق روشهای تدریس جدید با اهداف برنامه درسی تربیت اخالقی
 .0مشارکت فعال دانشآموزان در برنامه درسی تربیت اخالقی
 .2آمادگی دانشآموزان برای یادگیری و تحصیل علوم اخالق
 .46هوشمندسازی کالسهای درس اخالق

مصاحبه
مصاحبه  1 ،4و 1
مصاحبه  0 ،9و 2
مصاحبه 48 ،1 ،9 ،4
مصاحبه 41 ،46 ،8 ،1
مصاحبه 42 ،41 ،2 ،4
مصاحبه 91 ،44 ،8 ،1
مصاحبه 91 ،40 ،41 ،2 ،1
مصاحبه 98 ،47 ،49 ،7 ،1
مصاحبه 40 ،46 ،4
مصاحبه 41 ،7 ،8
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.44
.49
.41
.41
.48
.40
.47
.40
.42
.96
.94
.99
.91
.91
.98
.90
.97
.90
.92
.16
.14
.19
.11
.11
.18
.10
.17
.10
.12
.16
.14
.19
.11
.11
.18
.10
.17
.10
.12
.86
.84
.89
.81
.81
.88

استفادة معلمان از کامپیوتر و فناوریهای نو در امر یاددهی
استفاده از فناوری اطالعات در دورهها و همایشهای حوزة اخالق
ارتقا توان علمی معلمان با آموزشهای مستمر و حین خدمت در حوزة برنامه درسی تربیت
اخالقیفرصتهای علمی و پژوهشی الزم در حوزة اخالق برای معلمان از سوی مدیران
ایجاد
ایجاد فرصت تصمیمسازی برای دانشآموزان و معلمان
ایجاد تحرک در معلمان برای مشارکت در تولید برنامه درسی تربیت اخالقی
توجه معلمان به بافت و مسائل محلی در برنامهریزی درسی تربیت اخالقی
رصد تحوالت علمی و اداری آموزش و پرورش توسط معلمان
سازوکار صحیح و عادالنه در ارزشیابی مستمر برنامه درسی تربیت اخالقی مانند کار عملی
مشارکت در شیوههای ارزشیابی الکترونیکی آموختهها
تأکید بر سنجش مهارتهای تفکر و دانش کاربردی دانشآموزان
ارتباط و انعطاف محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی با عالیق دانشآموزان
رضایت دانشآموزان از محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
تأکید بر پژوهش و کاوشگری در محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
توجه به تخصصی بودن محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
رعایت نیازهای جامعه در انتخاب محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
مطابقت برنامه درسی با هدف ارتقا حس راهبری دانشآموزان در حوزة اخالق
توجه به عالیق دانشآموزان در انتخاب اهداف برنامه درسی تربیت اخالقی
سیاستهای نظام آموزشی در حوزة برنامه درسی تربیت اخالقی
پذیرش علوم تربیت اخالق در محیط اجتماعی
اختصاص بودجه به فعالیتهای علمی اخالقی (محیط اقتصادی)
تغییر سرفصل دروس با توجه به تحوالت علمی و نیازهای تعلیم و تربیت اخالقی
کیفیت بازخوردهای ارائه شده به دانشآموزان
فرصت مناسب به دانشآموزان برای اندیشیدن به مسائل اخالق
انگیزش پذیرندگان به یادگیری دروس اخالق
نگرش پذیرندگان به اخالق
تلقی روح و جسم و حفظ آن بهعنوان یک ارزش
توسعة تخصصی دانشآموزان در حوزة اخالق
تالش برای پروراندن ابعاد عاطفی و شناختی دانشآموزان
استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر دانش (بحث و گفتوگوو ،بازدیود و گوردش علموی،
قصهگویی و نمایش و بازی سازمانیافته)
اعتقاد به ایجاد فرصت تحلیل و ارزیابی مسائل اخالق توسط دانشآموزان
توجه به محبت و حمایتهای عاطفی در محیط یادگیری
دستیابی معلمان و دانشآموزان به اینترنت بهمنظور آموزش
بازنگری در سرفصل دروس بر اساس فناوریهای جدید
دورههای مکمل بهمنظور ارتقا بینش و منش اخالقی دانشآموزان
صالحیت تخصصی و عمومی معلمان
استفاده از پوشه کار و چکلیست برای ارزشیابی فعالیتهای دانشآموزان در حوزة اخالق
مشاهدة مستقیم رفتار دانشآموزان در موقعیتهای مختلف برای ارزشیابی آنان
تعامل مدارس با نهادهای محلی و صاحبنظران حوزة اخالق
تخصیص اعتبارات پژوهشی و شرکت در همایشهای تربیت اخالقی به معلمان
برگزاری سمینارهای علمی و تبادل اطالعات با سایر مراکز علمی
همکاری دانشآموزان و معلمان بهمنظور انتخاب برنامه درسی
تأثیر برنامه درسی معلمان بر دانش ،پژوهندگی و بینش دانشآموزان
مشارکت معلمان و کارشناسان در تولید محتوا
سنجش مهارتهای تربیت اخالقی دانشآموزان بر اسواس روشهوای خودسونجی و انجوام
پروژههای فردی و گروهی

مصاحبه 42 ،41 ،0 ،1
مصاحبه 47 ،8 ،1 ،9
مصاحبه 2 ،0 ،0 ،1
مصاحبه 7 ،0 ،1 ،9
مصاحبه 40 ،49 ،9
مصاحبه 49 ،2 ،0 ،1
مصاحبه 48 ،49 ،2 ،0 ،1
مصاحبه 48 ،0 ،1 ،4
مصاحبه 91 ،2 ،0 ،1 ،4
مصاحبه 44 ،2 ،7 ،0 ،9
مصاحبه 49 ،46 ،2 ،8 ،4
مصاحبه 48 ،41 ،2 ،0 ،1 ،1
مصاحبه 96 ،49 ،1
مصاحبه 42 ،1 ،4
مصاحبه 98 ،41 ،0
مصاحبه 47 ،41 ،0 ،8 ،1
مصاحبه 44 ،2 ،8 ،9
مصاحبه 40 ،8 ،9
مصاحبه 44 ،0 ،8 ،4
مصاحبه 0 ،8 ،1 ،9 ،4
مصاحبه 40 ،41 ،2 ،1
مصاحبه 98 ،44 ،1 ،9
مصاحبه 47 ،49 ،8 ،9
مصاحبه 2 ،8 ،1
مصاحبه 48 ،7 ،1 ،9
مصاحبه 49 ،2 ،8 ،1 ،4
مصاحبه 40 ،2 ،1 ،9
مصاحبه 48 ،44 ،0 ،1 ،1
مصاحبه 48 ،2 ،8 ،9
مصاحبه 48 ،0 ،8 ،4
مصاحبه 41 ،2 ،7 ،1 ،9
مصاحبه 94 ،48 ،2 ،0 ،9
مصاحبه 48 ،2 ،1
مصاحبه 40 ،2 ،7 ،4
مصاحبه 41 ،2 ،1 ،9
مصاحبه 40 ،2 ،0 ،7 ،9
مصاحبه 41 ،2 ،0 ،1 ،4
مصاحبه 47 ،0 ،1
مصاحبه 98 ،94 ،1
مصاحبه 91 ،2 ،1
مصاحبه 91 ،2 ،1
مصاحبه 40 ،2 ،1 ،9
مصاحبه 42 ،41 ،9
مصاحبه 91 ،4
مصاحبه 98 ،44 ،1
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در م بعدی ت ش هد مقوله ی مش به و مق ر کشه
در جدول هم ره  5ارائه هده است در زمی ه ی اصشل
ج ی یرند .بر اس  ،اهیراک مفهوم کشه مقشوالت بش

یددی ر داهی دچ زمی ه چ به هدل مف یم انیزاعش تشری
اسیخراج هدند.

جدول  .3زمینههای مشترک استخراجشده از تحلیلها

مقوالت

زمینة  ،4سیاستهای محیط کالن
سیاستهای نظام آموزشی در حوزة برنامه درسی تربیت اخالقی
پذیرش علوم تربیت اخالقی در محیط اجتماعی
اختصاص بودجه به فعالیتهای علمی اخالقی (محیط اقتصادی)
زمینة  ،9محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
مطابقت محتوای برنامه درسی با ضوابط وزارت آموزش و پرورش
رعایت انتخاب محتوای برنامهدرسی با ساختار دانش اخالق

مقوالت

تولید محتوای الکترونیکی بهروز در برنامه درسی تربیت اخالقی
ارتباط و انعطاف محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی با عالیق دانشآموزان
رضایت دانشآموزان از محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
تأکید بر پژوهش و کاوشگری در محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
توجه به تخصصی بودن محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
رعایت نیازهای جامعه در انتخاب محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی
زمینة  ،1اهداف برنامه درسی
تناسب برنامه درسی تربیت اخالقی در جهت رفع مشکالت پرورشی

مقوالت

آگاهی دانشآموزان و معلمان از تحوالت نظام آموزش و پرورش
موفقیت برنامه درسی در رشد همه جانبه و آمادگی دانشآموزان در زمینة اخالق
مطابقت برنامه درسی با هدف ارتقا حس راهبری دانشآموزان در حوزة اخالق
توجه به عالیق دانشآموزان در انتخاب اهداف برنامه درسی تربیت اخالقی
تغییر سرفصل دروس با توجه به تحوالت علمی و نیازهای تعلیم و تربیت تربیت اخالقی
زمینة  ،1فرایندهای یاددهی یادگیری
انطباق روشهای تدریس جدید با اهداف برنامه درسی تربیت اخالقی
مشارکت فعال دانشآموزان در برنامه درسی تربیت اخالقی

مقوالت

آمادگی دانشآموزان جهت یادگیری و تحصیل علوم تربیت اخالقی
کیفیت بازخوردهای ارائهشده به دانشآموزان
فرصت مناسب به دانشآموزان برای اندیشیدن به مسائل اخالق
تالش برای پروراندن ابعاد عاطفی و شناختی دانشآموزان
اعتقاد به ایجاد فرصت تحلیل و ارزیابی مسائل اخالق توسط دانشآموزان
توجه به محبت و حمایتهای عاطفی در محیط یادگیری
استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر دانش (بحث و گفتوگو ،بازدید و گردش علمی ،قصهگویی و نمایش و بازی سازمانیافته)
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زمینة  ،8استفاده از فناوری اطالعات

مقوالت

هوشمندسازی کالسهای درس تربیت اخالقی
استفاده معلمان از کامپیوتر و فناوریهای نو در امر یاددهی
استفاده از فناوری اطالعات در دورهها و همایشهای حوزی اخالق
میزان دستیابی معلمان و دانشآموزان به اینترنت بهمنظور آموزش
میزان بازنگری در سرفصل دروس بر اساس فناوریهای جدید
زمینة  ،0تعامل مستمر با مراکز علمی و پژوهشی
ارتقا توان علمی معلمان با آموزشهای مستمر و حین خدمت در حوزة برنامه درسی تربیت اخالقی

مقوالت

ایجاد فرصتهای علمی و پژوهشی الزم در حوزة اخالق برای معلمان از سوی مدیران
ایجاد فرصت تصمیمسازی برای دانشآموزان و معلمان
تعامل مدارس با نهادهای محلی و صاحبنظران حوزة اخالق
تخصیص اعتبارات پژوهشی و شرکت در همایشهای تربیت اخالقی به معلمان
برگزاری سمینارهای علمی و تبادل اطالعات با سایر مراکز علمی در زمینة اخالق
زمینة  ،7مشارکت معلمان در تولید برنامه درسی
ایجاد تحرک در معلمان بهمنظور مشارکت در تولید برنامه درسی تربیت اخالقی

مقوالت

توجه معلمان به بافت و مسائل محلی در برنامهریزی درسی تربیت اخالقی
رصد تحوالت علمی و اداری آموزش و پرورش توسط معلمان
همکاری دانشآموزان و معلمان بهمنظور انتخاب برنامه درسی
تأثیر برنامه درسی معلمان بر دانش ،پژوهندگی و بینش دانشآموزان
مشارکت معلمان و کارشناسان در تولید محتوای الکترونیکی

مقوالت

زمینة  ،0روشهای ارزشیابی
استفاده از پوشه کار و چکلیست برای ارزشیابی فعالیتهای دانشآموزان در حوزة تربیت اخالقی
مشاهدة مستقیم رفتار دانشآموزان در موقعیتهای مختلف برای ارزشیابی آنان
سنجش مهارتهای تربیت اخالقی دانشآموزان بر اساس روشهای خودسنجی و انجام پروژههای فردی و گروهی
زمینة  ،2ویژگی پذیرندگان

مقوالت

انگیزش پذیرندگان به یادگیری دروس تربیت اخالقی
نگرش پذیرندگان به اخالق
تلقی روح و جسم و حفظ آن بهعنوان یک ارزش
توسعه تخصصی دانشآموزان در حوزة اخالق

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دورة متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از دادهها 35 /

الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی دورة متوسطه دوم
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محیط اجتماعی
محیط اقتصادی

عوامل تسهیلکننده

حمایت مدیران
مدارس
ساختار مراکز
آموزشی

تعامل مستمر با مراکز
علمی
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انگیزش پذیرندگان
نگرش پذیرندگان
ارزشهای پذیرندگان

مشارکت معلمان در تولید
برنامه درسی
 ایجاد تحرک در معلمان
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توسعه تخصصی
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طراحی آموزشی

هدف؛
محتوا؛
بهکارگیری فناوری؛
روش؛
ارزشیابی.

مشارکت معلمان در

موانع پیش روی





موانع عملیاتی
موانع ارزشی
موانع روانشناختی

معلمان آموزشدیده

موفقیت برنامه درسی تربیت اخالقی




پیامدهای آموزشی؛
پیامدهای پرورشی.

شکل  .5ارتباط بین مقولههای مختلف شناسایی شده را در قالب الگوی پارادایم نمایش میدهد.

ی ارائههدهچ مقولة " طراا آموزه " بهع وا
ویو
مقوله محشوری انیخش ب هشد .طرااش آموزهش هش مل
د چ محیواچ بهک ر یری گ ش وریچ روش و ارزهشی ب در
اوزة تربیت ای و است.
 .2هرایط عل  :سی ست و ا دا محیط
هرایط عل ب عث ایجش د و توسشعة پدیشده یش مقولشه
محوری م هوند .از می مقوله ی موجودچ "سی ست
و ا دا محیط " بهع وا علل تلق م هوند که نق
گع ل در طراا ال وی برن مه درس تربیت ای و دورة

بر اس  ،ال وی طراا هشدهچ توضشیح مخیصشری بشر
ع صر و ابع د آ الزم است آورده هود .این ال و ه مل:
 .1مقولششهمحششوری :طرااش آموزهش برن مششه درسش
تربیت ای و دورة میوسطه دوم
ب توجه بشه ای دشه بشر اسش  ،ال شوی طرااش هشدهچ
"طراا آموزه " را بهع وا مب و سیو اصل تحقق
طرااشش ال ششوی برن مششه درسشش تربیششت ای وشش دورة
میوسششطه دوم ولمششداد کششردهانششدچ پ ش از جمششعآوری و
تحلیششل داده شش در مرالششة کد ششذاری بشش ز و بررسشش
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اسیف ده هد .ع صر تشدیلد دة ال وی برن مشه درسش
تربیششت ای وشش دورة میوسششطه دوم هشش مل عوامششل و
ه ی ش ی اسشت کشه در آ ا شون ارتبش ط میش
عوامل و ه ی ش تبیشین هشده اسشت .ال شوی برن مشه
درس تربیت ای و دورة میوسطه دوم دارای دو بخ
عوامششل اصششل و ه ش ی ش ی آ اسششت .ایششن مششدل از
ی تشدیل هده است کشه سشیه و ولشب ایشن
هی
مشدل سششی د و مب ش ی ارزیش ب برن مششه درسش تربیششت
ای و ورار م یرند که به آ عوامل مؤثر بر تربیشت
ای و م وی د.
در زمی شة ال ششوی برن مششه
مششدل پیشش ه دی پششوو
درس تربیت ای و دورة میوسطه دوم دولی مششیمل
بر  9ع مل سی ست ی محشیط کش چ محیشوای برن مشه
درس تربیت ای و چ ا دا برن مه درسش چ گرای شد ی
ی دد ی د یریچ اسیف ده از گ ش وری اط عش تچ تع مشل
مسیمر ب مراکز علم و پوو ش چ مشش رکت معلمش در
تولیششد برن مششه درسشش چ روش ش ی ارزهششی ب و ویو شش
پذیرند است .پیشی ه در زمی ة ال وی برن مشه درسش
تربیت ای و دورة میوسطه دوم ب توجه به نوپش بشود
ا ضر ب توجه به ا میشت موضشوع
آ کم است .پوو
ال وی برن مه درس تربیت ای و دورة میوسشطه دوم و
ارکششت موجششود بششه سششمت تخصص ش کششرد ال و ش ی
عملدردی و ب ع یت به گقدا انج م مط لع ت دانش
در طراا ال وی برن مه درس صشورت رگشت .بشر ایشن
اس « ،طراا ال وی برن مه درس تربیت ای و دورة
میوسطه دوم» بهع وا مقوله محوری بر مب ش ی هشرایط
علشش «سی سششت شش و ا ششدا محیطشش » و از طریششق
را برد ی «مش رکت معلم در تولید برن مه درس » و
«تع مشل مسششیمر بش مراکششز علمش » بش در نظششر ششرگین
"ویو پذیرنشد " (بشه ع شوا زمی شة ال شو) محقشق
م هود و به تحقشق "پی مشد ی آموزهش و پرورهش "
م جر م هود .ب براین عمده تشرین ویو ش ش ی ال شوی
برن مه درس تربیت ای و دورة میوسطه دوم عب رتاند
از:

میوسطه دوم داهیه و ت این عوامل مهیش نششوند برن مشه
درس تربیت ای و محقق نم هوند.
و تعش م ت :مشش رکت معلمش در تولیشد
 .3ک
برن مه درس و تع مل مسیمر ب مراکز علم
ش و تع ش م ت بی ش ن ر رگی ر ش چ گع لیششت ش و
کش
تعش م ت شد داری سشی د کشه در پ سش بشه مقولششه
محوری و تحت تأثیر هرایط مدایله رچ رگیه م هوند.
به این مقوله را برد نیز فیه م هود که در پشوو
ا ضر عب رت اند از :مشش رکت معلمش در تولیشد برن مشه
درس و تع مل مسیمر ب مراکز علم .
 .4هرایط مدایله ر :عوامل تسهیلک ده و موانع
هششرایط مدایلششه ششر عششوامل سششی د کششه در اجششرای
یطمش برن مه درس تربیت ای و دورة میوسشطه دوم
ا ضشر در طرااش
تأثیر ذار است .عوامل که در پوو
ال وی برن مه درس تربیشت ای وش دورة میوسشطه دومچ
نق عوامل تسهیل شر را ایفش مش ک شدچ عبش رتانشد از:
ام یت مدیرا مدار،چ س یی ر مراکز آموزه و معلمش
آموزشدیده .مچ ین موانشع عملیش ت چ موانشع ارزهش و
موانع روا ه یی موانع پی روی برن مه درس تربیشت
ای و دورة میوسطه دوم را ایف م ک د.
 .5بسیر ا کم :ویو پذیرند
ش و تعش م ت تشأثیر
به هرایط ی صش کشه بشرک
م ذارندچ بسیر فیه م هود .این هرایط را مجموعهای
از مفش یمچ مقولششه ش ی ش میغیر ش ی زمی ششهای تشششدیل
م د د و در ال وی معرگ هده عبش رتانشد از :ان یشزش
پذیرند چ ن رش پذیرند و ارزش ی پذیرنشد و
توسعة تخصص .
 .6پی مد  :موگقیت برن مه درس تربیت ای و
بر ای مبی ش بشود رگی ر ش ی مخ طبش برن مشه
درس پی مدی است که انیظش ر مش رود بش اجشرای ایشن
برن مه درس مش ده هود.
بحث و نتیجه گیری
به م ظور ارائة ال وی برن مه درس تربیت
در این پوو
ای وشش دورة میوسششطه دوم از روش تئششوری زمی ششهای
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 .1مربی ب پیوندزد مب اث علمش بش زمی شه ش ی
دی (در اد ممدن) و گشرا مسش زی انشواع زمی شه ش و
گرصت ی عمل م سب در ی ل برن مه ش ی درسش و
آموزه و گع لیت ی عمل درو ،مخیل (به ت سشب
و اویض ی درو )،م توان د به تربیت دی ش و اجیمش ع
میربی و مچ ین تحقشق رسش لت تربیشت دی ش و بشه
یصوص اجیم ع مدرسه کم ک د.
 .2ه س ی نی ز و ع یق دی میربی چ هشیوه ش ی
تربیی می سب ب یصش ی و نی ز ش ی میربیش  .هشهید
مطهششری معیقششد اسششت کششه «ابیششدا ب یششد نسششل جششوا را
بش سیم .نسل جوا چ مح سن و معش یب دارد .ایشن نسشل
ادراک ت و ااس س ت دارد که در نسشل ذهشیه نبشود و از
این نظر ب ید به او اق داد» .ایش در جش ی دی شر اهش ره
کردهاند که «بزرگترین مشدل در ر بشری نسشل جشوا چ
نفهمیششد زبش و م طششق اوسششت» .مچ ششین وی تأکیششد
م ک د که «ب ید این یی ل را از سر یود بیرو ک یم کشه
نسل جدید را ب م هیوه ی ودیم ر بری ک یم».
و
 .3ن ه ک ره س نه به اادش م دیشن :وجشود آ ش
جش مع نسشبت بشه آ
علم ب عث روه و ایجش د بیش
بیششیر ب هشد
موضوع م هشود و راشه سشطح آ ش
مسئله روهنتر و راه ی رسید به کم ل در آ موضوع
رااتتر و آس تر م هود.
 .4تقدمبخش معلوم ت بر محفو ش ت و غ ش سش زی
بُعد معقوالت و معیقدات دی
 .5س زم ند محیشوای ارزهش و تعیشین ش روهش
ی دد ی د یری م سب برای درون س زی ارزش ؛
ی محیط و جو آموزهش مسش عد
 .6تعیین ویو
انیق ل ارزش .
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