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 های درسی مطالعات اجتماعیارزشیابی محتوای کتاب

 منش در تربیت اخلاقیبر پایه رویکرد تربیت
 

 2نصراله عرفانی ،دکتر*1دکترفائزه ناطقی، 1شیما عطار

 گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. .1

 ، تهران، ایراندانشگاه پیام نورگروه روانشناسی،  .2

 (03/30/11، تاریخ پذیرش:91/30/11دریافت:تاریخ ) 
 

 

 سرآغاز

هاا  ترین نگرانیمدار از مهمو پرورش شهروندان اخلاق 1تربیت اخلاقی
 در 2(. لذا نظام آموزش و پرورش2و  1رود )متولیان تربیتی به شمار می

هاا ب ایار گیر  رفتار، منش، عادت و طارز فکار و تل ای ان اانشکل
  توان گفت، نظام آماوزش و پارورش. تا آنجا که می(3تاثیرگذار است )

هاا  درسای، متاولی و م ا و  بیشتر از سایر نهادها، از طریق برناماه
(. بررسای سایر تلولاات برناماه 4باشاد )متخلق بارآوردن فراگیران می

حاکی اسات کاه رویکارد برناماه درسای تربیات  3درسی تربیت اخلاقی
  5ا برناماهبه رویکرد باین 4سی م ت لاخلاقی ایران از رویکرد برنامه در

 گرایش پیدا کرده است. 
 
 
 

 
ها  درسی مختلف کاه ررفیات یعنی تربیت اخلاقی با استفاده از برنامه

 (. در این 5گیرد )را دارند، صورت می 6تربیت ارزشی
شاود، ها  درسی که در بیشتر کشورها عرضه ماییکی از برنامه راستا،

این درس ارتباط م ت یمی با م وله اخلااق دارد  مطالعات اجتماعی است.
آموزان را برا  زندگی و رفتار م  ولانه از للاظ اجتماعی آمااده و دانش
(. بر این اساس در دوره متوساطه ایاران نیار برناماه درسای 6کند )می

ها  هفتم تا نهم تدوین شده است؛ زیرا اگر مطالعات اجتماعی برا  پایه
لاقی، پیوند میان اخلاق و ب تر اجتماعی ماورد توجاه در فرآیند تربیت اخ

 قرار نگیرد، آنگاه در عرصه عمل موف یت چندانی حاصل نخواهد شد.
 
 

 چکیده
هدف پژوهش  آموزان، ملتوا  آنان نیازمند ارزیابی است. لذاها  درسی در پرورش شخصیت دانشبه دلیل ن ش ملور  کتابزمینه: 

 منش است.  درسی مطالعات اجتماعی بر پایه رویکرد تربیت ها فعلی، ارزشیابی ملتوا  کتاب

ها  مطالعات اسناد ، دلفی فاز  و تللیل ملتوا صورت گرفت. جامعه : روش تل یق حاضر آمیخته است که با ترکیبی از روشروش

ها  درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه، اساتید شاغل در مار  را علاوه بر کتابتل یق شامل متون مرتبط با موضوع تل یق بود. جامعه آ
ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه نفر از آن 44تربیتی و روانشناسی تشکیل داد که ها  الهیات، علومهمدان در رشته ها  استاندانشگاه

از جامعه تل یق، در دسترس بود  گیر تمام شمار  بررسی گردید. روش نمونهها  مذکور به روش آمار  انتخاب شدند. کلیه ملتوا  کتاب
-باارا  جمااعفیش، پرسشنامه مل ق ساخته و چک لی ت مل ق ساخته تللیل ملتوا  ازکه تا رسیدن به حد اشباع نظر  ادامه داشت. 

 استفاده شد. ااهاباارا  تجریااه و تللیاال دادهآنتروپی شانون  و از روش هاااآور  داده

ها  رویکرد و میران توجه به مولفه اندبه وحدت نظر رسیده منشرویکرد تربیت مولفه از 9خبرگان درباره  که ها حاکی است: یافتههایافته

 ها  مطالعات اجتماعی از توزیع نرمالی برخوردار نی ت، بلکه به صورت نامتعاد  است.منش در ملتوا  کتابتربیت

ها  منش ضرور  است؛ زیرا برخی از مولفهها  رویکرد تربیتها  مطالعات اجتماعی بر اساس مولفه: بازنگر  در کتابیگیرنتیجه

آموزان در راستا  اکت اب عادات اخلاقی خوب، تمرین رفتار اخلاقی و ا  در پرورش منش دانشتوان تند ن ش عمدهرویکرد مذکور که می
توجهی اند و برخی دیگر نیر مورد کمها  نامبرده مغفو  ماندهر مبنا  آن داشته باشند، در ملتوا  کتابها  اخلاقی و عمل بدرک ارزش
 اند.قرار گرفته

 مطالعات اجتماعی ها  درسیمنش، کتابرویکرد تربیت تربیت اخلاقی، ،اخلاق :ناکلیدواژگ
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-آموزان کمک کند تاا ارزشللاظ آموزش و پرورش باید به دانشبدین 

(. سا راط و 7ک ب نمایناد ) 7ها  اخلاقی را به منظور عدالت اجتماعی
دانناد ها  نیکومنش میورش را تربیت ان انلیکونا، هدف آموزش و پر

(. بر این اساس، تربیت اخلاقی یعنی پروردن ملکات و صفات پ ندیده 8)
رسد یکی از م ائل مهم در جریان تربیت (. بنابراین به نظر می9اخلاقی )

ریران درسی قرار گیرد، اخلاقی فراگیران که باید مورد توجه جد  برنامه
 8منشمتعدد تربیت اخلاقی از جمله رویکرد تربیت تمرکر بر رویکردها 

(. از 14) ارساطو دارد 9اخلاق فضایلت نظریه رویکرد ریشه دراست. این 
ها عمال کافی نی ت بلکه باید به خوبی نظر ارسطو، تنها دان تنِ خوب،

للاظ حامیان این رویکرد معت دند که منش اخلاقی تنهاا (. بدین11کرد )
ترتیاب (. بادین12آیاد )ها  اخلااقی باه دسات مایاز راه تمرین رفتار

منش بر این اندیشاه اساتوار اسات کاه شود رویکرد تربیتمشخص می
شهروندان هر جامعه به ناچار باید بر اساس یک منش ویژه تربیت شوند 

ها قابل تشخیص و فهم بوده و (. شخصیت و منش در همه فرهنگ13)
ها و اح اساتی ه اتند ، ارزشهاها، رفتارها، عادتشامل تمامی نگرش
(. منش 14شوند )در نظر گرفته می 14ها  اجتماعیکه به عنوان مهارت

-(. لاذا مای8با ریشه یونانی نیر، تمایل به انجام رفتارها  خاص است )

منش، تلاش بارا  تغییار رفتاار اسات گیر  نمود که تربیتتوان نتیجه
کناد فراگیران تاکید مایدر  11(. این رویکرد بر تشکیل عادات خوب15)
هاا  خاوب و للاظ تمرکر ایان رویکارد باه ارائاه داساتان(. بدین16)

و روش پرساش و پاساس سا راطی اسات  12زندگینامه الگوها  اخلاقی
اسات  13گرایاناهمنش رویکرد  کلتوان گفت، تربیت(. بنابراین می17)

 که اگر چنین روشی در ملایط آموزشای مادنظر قارار گیارد، بایاد باه
-آموزان بیش از رقابت اهمیت داده شود و فرصاتهمکار  میان دانش

 (. 18ها داده شود )ها  وسیعی برا  تمرین رفتار اخلاقی به آن
تاوان گفات کاه ها  انجام شده مایبا عنایت به مرور پیشینه پژوهش 

ها  آموزش فعلی بر انت ا  دانش استوار است، اما چرخشی رویکرد نظام
اناد کاه در کال باه عناوان ت پرورش فضایلی پیدا کاردهمعنادار به سم

(. بنابراین از یک طرف، وجود مفااهیمی 8شوند )منش معرفی میتربیت
مانند عادات نیک، صفات پ ندیده و ملکات اخلاقی در اسناد بالادستی و 

در زماره اهاداف و  14از طرف دیگر، وجود فهرستی از فضاایل و راایال
دهد که رویکرد کلان نظام آموزشی کشور به میها نشان ملتوا  برنامه

سمت اخلاق فضیلت متمایل است، لیکن تماامی لاوازم رویکارد تربیات 
شود؛ چرا که ها  درسی ایران به خوبی دیده نمیمنش در برنامهاخلاقی 

منش را تلاش عمد  بارا  کماک باه افاراد جهات درک لیکونا تربیت
ها تعریف ها و عمل بر مبنا  آنها  اخلاقی اصیل، مراقبت از آنارزش
کند و بر پایه این تعریف، تربیت اخلاقی فرآیناد  هماراه باا داناش، می

شود، اما بر اساس این تعریف، شاواهد نشاان اح اس و عمل قلمداد می
دهد که برنامه درسی تربیت اخلاقی ایران بعد دانشی رویکرد تربیات می

عاد دیگار رویکارد ماذکور کمتار اخلاقی منش را دنبا  کرده، لیکن به اب
تردیاد یکای از ها  اخلاقی بیتوجه کرده است. البته آگاهی از    ارزش

-م دمات انجام فعل اخلاقی است، ولی همه آن نی ت. لذا کارکرد برنامه

تر از آگاهی ها  درسی بای تی عمیقها  درسی و به تبع آن     کتاب

-ها حاکی است یکی از آسیب(. در حالیکه نتایج پژوهش5بخشی باشد )

ها  درسی در مدارس کشور آن است که آنچه تلات ها  جد  برنامه
 15عنوان تربیت اخلاقی در برنامه درسی آمده است، بیشتر جنبه انتراعای

ها  درسای از (. بنابراین ملتوا  کتاب19دارد و نه کاربرد  و عملی )
در تماامی ابعااد مانش ها  رویکارد تربیاتمنظر میران توجه به مولفه

نیازمند ارزشیابی است؛ زیرا در راساتا  رفاع دغدغاه چگاونگی تربیات 
هاا  درسای بار اخلاقی فراگیران، توجه بیشتر مولفین به تدوین کتااب

ها  رویکردها  تربیت اخلاقی ن ش به سرایی دارد که این اساس مولفه
ین هاا  پیشا(. در مجموع مارور پاژوهش24امر نیازمند ارزیابی است )
توانند در پرورش و تعالی اخلاق فراگیران، می هابیانگر آن است که کتاب

ها  درسی که در هر سطح و موضاوعی (. به ویژه کتاب21مفید باشند )
هاا و رفتارهاا دهی باه نگارشتوانند به عنوان ابرار اولیه برا  شکلمی

ها  درسی مطالعاات اجتمااعی (. در این خصوص، کتاب22عمل کنند )
به دلیل ماهیت موضوع و ارتباط نردیک مباحث اجتماعی با هنجارهاا  

هاا  توانند ساهم قابال تاوجهی در درک و فراگیار  ارزشاخلاقی می
ها داشته باشند. بر همین اسااس، ارزیاابی و اخلاقی و عمل بر مبنا  آن

ها مدنظر پژوهشگران بوده است. باه عناوان ملاا  در تللیل این کتاب
ها  مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبناا  وا  کتابپژوهشی، ملت

ها  تغییر در باور، رفتار و نگرش مورد تللیل قرار گرفت که نتایج مولفه
(. 23باشاد )هاا  ماذکور مایآن حاکی از عدم توجه کاافی باه مولفاه

ها  مطالعاات اجتمااعی همچنین پژوهشگران به تللیل ملتوا  کتاب
تربیت اخلاقی پرداختند و دریافتند که ضرور  است دوره ابتدایی از منظر 

تا الگو  تربیت اخلاقی برنامه درسی مطالعات اجتماعی با دقات علمای 
(. بررسای 6تار  تادوین شاود )مورد بازبینی قرار گیرد تا الگو  کامال

دار  ها  تربیت اخلاقی از جمله صاداقت و اماناتمیران توجه به مولفه
تماعی دوره متوسطه بیاانگر آن اسات کاه در ها  مطالعات اجدر کتاب
ها  نامبرده به م  له تربیت اخلااقی توجاه چنادانی نشاده اسات کتاب
(. نتایج تللیل ملتوا  کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتادایی 24)

هایی مانند حا  دهد به مولفهمیاز منظر توجه به تربیت اخلاقی نشان 
هاا  (. ملتاوا  کتااب25سات )همکار  و تعاون کمتر توجاه شاده ا

مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میران توجاه باه رویکردهاا  
تربیت اخلاقی معاصر مورد تللیل قرار گرفته و نتایج آن حاکی است که 
بیشتر مطالب، به شکل پند و اندرز ارائه شده و به تربیت اخلاقی به طور 

تللیال ملتاوا  کتااب  (. نتاایج26جد  و علمی پرداخته نشده است )
ها  تربیت اخلاقی مطالعات اجتماعی سا  دوم راهنمایی بر اساس مولفه

ا  ها  عدالت، شجاعت و عفت هیچ اشاارهبیانگر آن است که به مولفه
توان گفت، ج تجو در م الاات (. بنابراین در مجموع می27نشده است )

جتمااعی، هاا  مطالعاات امنتشر شده در حوزه تللیل ملتاوا  کتااب
-گویا  این نکته است که تا کنون در هیچ اثر م ت لی، ملتوا  کتااب

ها  ها  مطالعات اجتماعی دوره متوسطه از للاظ میران توجه به مولفه
منش مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و ملاک ارزشیابی رویکرد تربیت

اسات. پژوهشگران قبلی با ملاک مورد نظر در این تل یق متفاوت بوده 
بنابراین پژوهش فعلی به منظور پوشاش دادن ایان خلااط مطالعااتی در 
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راستا  ت ویت ن اط قوت و رفع ن اط ضعف الگو  تربیت اخلااقی ارائاه 
للااظ شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی انجام شده اسات. بادین

ها  مطالعات اجتماعی بار هدف پژوهش فعلی، ارزشیابی ملتوا  کتاب
ترین م ا له پاژوهش حاضار منش است. لذا عمدهکرد تربیتمبنا  روی

مانش در ملتاوا  ها  رویکارد تربیاتعبارت ت از اینکه جایگاه مولفه
 ها  مطالعات اجتماعی چگونه است؟کتاب
 

 روش

هاا  مطالعاات روش تل یق حاضر آمیخته است که با ترکیبی از روش
تللیال ملتاوا  قیاسی و  -اسناد ، دلفی فاز ، تللیل ملتوا  کیفی

تکنیک دلفی فاز  با هدف دستیابی باه توافاق آراط در  .کمی انجام شد
نماودن  (. مریت آن در یکپارچاه28شود )بین خبرگان به کار گرفته می

(. در این روش 29نظرات خبرگان برا  دستیابی به توافق گروهی است )
(. 34) گاردداز توابع عضویت برا  نشان دادن نظر خبرگان استفاده مای

جامعه تل یق شامل متون مرتبط با موضوع تل یق بود. جامعه آمار  را 
ها  درسای مطالعاات اجتمااعی دوره متوساطه در ساا  علاوه بر کتاب
هاا  اساتان همادان در ، اساتید شاغل در دانشاگاه1398-99تلصیلی 
نفار از  44تربیتی و روانشناسی تشاکیل داد کاه ها  الهیات، علومرشته
به صورت هدفمند به عنوان نمونه آمار  انتخااب شادند؛ زیارا در ها آن

مورد تعداد خبرگان مورد نیاز برا  دلفی فاز  توافق نظار وجاود نادارد 
نفر قابل تغییار  54تا  14(. به طوریکه تعداد خبرگان این تکنیک از 31)

ها  ماذکور باه روش (. در پژوهش فعلی کلیه ملتوا  کتاب32است )
گیر  از جامعه تل یق، در دسترس بررسی شد. روش نمونهتمام شمار  

 بود که تا رسیدن به حد اشباع نظر  ادامه داشت. از فایش، پرسشانامه
آور  مل ق ساخته و چک لی ت مل ق ساخته تللیل ملتوا برا  جمع

بردار  شد. روایای صاور  و ملتاوایی پرسشانامه توساط ها بهرهداده
یید شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه جمعی از متخصصان بررسی و تا

به دست آمد و در  88/4از ضریب آلفا  کرونباخ استفاده شد که ضریب 
نهایت تایید شد. از معیار اعتبار اعضا در شیوه اعتباریابی نیومن نیر برا  

ها  مربوط به تکنیک دلفی فاز  استفاده شد. چاک بررسی اعتبار داده
مولفه اساتخرا  شاده از  9بر اساس لی ت مل ق ساخته تللیل ملتوا 

تللیل متون در دسترس و تایید شده توسط خبرگان طراحی گردید، لاذا 
توان گفت این ابرار از روایی مطلاوبی برخاوردار اسات. همچناین از می

گیار  سایاهه ثبات تکنیک اجرا  مجدد برا  اطمینان از ثبات انادازه
بردار  شد که ضریب پایایی هها و تعیین میران پایایی این ابرار بهرداده
آور  داده به دست آمد که نشان از پایایی قابل قباو  ابارار جماع 87/4

بود. واحد ثبت در این تل یق، مضمون بود. روش شمارش نیار فراوانای 
هاا پایش از ا  انجام شاد، یعنای م ولاهبند  با روش جعبهبود و م وله

آن، روش از پیش تعیین اجرا  تل یق تعیین شدند و به همین دلیل به 
آنتروپی شاانون جهات تجریاه و تللیال  (. از روش33شده نیر گویند )

 .شدها استفاده داده
 

 یافته ها
( دامنه متغیرها  کیفی تعیین 1در جدو  )تعریف متغیرهای زبانی: 

 شده است.

 :  اعداد فازی مثلثی متغیرهای کلامی1جدول 
 فازی قطعی شدهعدد  عدد فازی مثلثی  متغیرهای کلامی

 9375/4 ( 1و  25/4و  4) خیلی زیاد

 75/4 ( 75/4و  15/4و  15/4) زیاد

 5/4 ( 5/4و  25/4و  25/4) متوسط

 25/4 ( 25/4و  15/4و  15/4) کم

 4625/4 ( 4و  4و  25/4) خیلی کم

 
( اعداد فاز  قطعی شده، با استفاده از فرمو  مینکووساکی 1در جدو  )

 اند: ( به دست آمده1به صورت رابطه )
  (1رابطه ) 

                                                                                                                         

 
استخرا  شده از  مولفه 9در این مرحله، نظرسنجی مرحله نخست: 

مه به خبرگان ارسا  گردید که نتاایج مطالعات اسناد ، در قالب پرسشنا
ها و میانگین فاز  زدایی شده هر مولفاه کاه باا ها  آنشمارش پاسس

 ( آمده است.2( ملاسبه شده در جدو  )3( و )2( و )1استفاده از روابط )
 (2رابطه )

                                                                              

 
 (3رابطه )

 
هاا  میانگین دیدگاه aveAام و iبیانگر دیدگاه خبره  iAدر روابط فوق 
 .(34خبرگان است )

دهد کاه در مرحلاه نخ ات نظرسانجی، ( نشان می2ها  جدو  )یافته
 ف ط مولفه نهم نتوان ت مواف ت اکلر خبرگان را به دست آورد.
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 های مرحله نخست نظرسنجینتایج شمارش پاسخ: 2جدول 
 

 منشهای رویکرد تربیتمولفه
 

 علامت

 اختصاری 

 مولفه

  میزان موافقت خبرگان 

 خیلی  () 

 زیاد 

 خیلی کم متوسط زیاد

 کم 
 09/9 4 4 4 7 33 1م اولویت داشتن همکار ، همدلی و رفاقت به جا  رقابت

 58/9 4 4 6 4 34 2م دیگران و احترام به آنها بر اساس منش اخلاقیتوجه به رعایت ح وق 

پرورش شخصیت و منش از طریق تشریح م ایل اخلاقی و یا ارائه 
 ملالی از الگوها  اخلاقی

 50/9 4 4 2 5 33 3م

 90/9 4 4 15 3 18 4م توجه به وفادار  و ازخودگذشتگی بر اساس منش اخلاقی

 09/9 4 3 16 3 18 5م به تعهدات اخلاقی به عنوان یک منش توجه به انصاف و پایبند 

آموزان به اکت اب عادات اخلاقی خوب )شجاعت، عدالت، تشویق دانش
 خویشتندار ، صداقت( 

 50/9 4 4 2 6 32 6م

پرورش انگیره درونی برا  انجام کارها  خوب بر اساس منش به 
 جا  ترس از قانون یا انتظار پاداش

 09/9 4 4 14 15 15 7م

-ایجاد فرصتی برا  تمرین رفتار اخلاقی جهت شناخت و اصلاح ضعف

 ها  اخلاقی
 50/9 4 4 2 5 33 8م

شناسی و اح اس م  ولیت فرد  و گروهی برا  انجام توجه به وریفه
 کارها بر اساس منش

 85/9 18 9 8 5 4 9م

 

در این مرحله، نظرات خبرگان در خصوص نظرسنجی مرحله دوم: 

منش که در مرحله قبل در قالب ها  رویکرد تربیتفی سایر مولفهمعر
سوا  باز در انتها  پرسشنامه اخذ شده بود، توسط جمعی از متخصصان 

توجه به ارزشمند  پرورش منش در »ا  با عنوان پالایش گردید و مولفه
و با علامت اختصار   «ها  اخلاقی و عمل بر مبنا  آندرک ارزش

سپ  خبرگان با توجه به میران اختلاف  مه اضافه شد. به پرسشنا 14م
ها با میانگین دیدگاه سایر خبرگان در مرحله او ، دوباره به دیدگاه آن
( ارائه شده است. چنانچه 3پاسس دادند که نتایج آن در جدو  )پرسشنامه 

( باشد، در این 1/4اختلاف بین دو مرحله، کمتر از حد آستانه خیلی کم )
 . (34شود )رایند نظرسنجی متوقف میصورت ف

 

 های مرحله دوم نظرسنجی و مقایسه آن با نتایج مرحله نخستنتایج شمارش پاسخ :4جدول 
های علامت اختصاری مولفه

 منشرویکرد تربیت

  میزان موافقت خبرگان 

() 

 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ()

 98/9 08/9 4 4 4 3 37 1م

 90/9 50/9 4 4 3 4 33 2م

 90/9 09/9 4 4 1 6 33 3م

 95/9 00/9 4 2 7 12 19 4م

 99/9 09/9 4 4 6 14 24 5م

 90/9 09/9 4 4 4 8 32 6م

 08/9 55/9 4 4 4 13 27 7م

 90/9 08/9 4 4 4 3 37 8م

 98/9 00/9 15 9 9 5 2 9م

 - 55/9 4 4 2 7 31 14م
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دهد که در این مرحله، نظرسنجی دربااره ( نشان می3دو  )ها  جیافته
ها کمتار از حاد آساتانه فوق که میران اختلاف نظر راجع به آن مولفه 8

باشد، متوقف شد. البته به دلیل آن که میانگین فاز  ( می1/4خیلی کم )
زدایی شده به دست آمده در مراحل قبلی برا  مولفه نهم، با توجاه باه 

لذا این مولفه از میان فهرسات فاوق  ر دامنه کم قرار گرفته( د1جدو  )
 حذف شد. 

نظرسنجی مرحله سوم: در این مرحله، خبرگان با توجه به میران اختلاف 
ها با میانگین دیدگاه سایر خبرگان در مرحله دوم، دوبااره باه دیدگاه آن
دادناد مولفه باقیمانده از مرحله قبل بود، پاسس  2ا  که شامل پرسشنامه

 ( آمده است.4که نتایج آن در جدو  )

 های مرحله سوم نظرسنجی و مقایسه آن با نتایج مرحله دوم نتایج شمارش پاسخ :3جدول                              
ههای علامت اختصاری مولفهه

 منشرویکرد تربیت

  میزان موافقت خبرگان 

() 

 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ()

 42/4 94/4 4 4 4 9 31 7م

 44/4 92/4 4 4 4 4 36 14م

 
( بیانگر آن اسات کاه در مرحلاه ساوم، نظرسانجی 4ها  جدو  )یافته
( 1/4ها کمتار از )فوق که میران اختلاف نظر راجع به آن مولفه 2درباره 
 باشد، متوقف شد. می

قیاسی و تللیال  -لیل ملتوا  کیفیتللیل ملتوا: در این مرحله از تل
 ( ارائه گردیده است.5ملتوا  کمی استفاده شد که نتایج آن در جدو  )

 های مطالعات اجتماعیمنش در محتوای کتابهای رویکرد تربیتتوزیع فراوانی مولفه :4جدول
 

های علامت اختصاری مولفه

 منشتربیترویکرد 

 مجموع 9کتاب پایه  8کتاب پایه  4کتاب پایه 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 17/24 22 58/31 12 34/33 6 43/11 4 1م

 19/13 12 94/7 3 67/16 3 14/17 6 2م

 98/21 24 84/36 14 67/16 3 57/8 3 3م

 59/6 6 26/5 2 55/5 1 57/8 3 4م

 79/8 8 26/5 2 55/5 1 29/14 5 5م

 14/1 1 4 4 4 4 86/2 1 6م

 98/21 24 16/13 5 11/11 2 14/37 13 7م

 24/2 2 4 4 11/11 2 4 4 8م

 4 4 4 4 4 4 4 4 14م

 144 91 144 38 144 18 144 35 مجموع

 
( حاکی است که در مجموع، کمترین فراوانی 5ها  جدو  )یافته

 22مربوط به مولفه دهم و بیشترین فراوانی مربوط به مولفه او  با 
ها  حاصل از باشد. در ادامه جهت تجریه و تللیل دادهیمضمون م

تللیل ملتوا از روش آنتروپی شانون استفاده گردیده که نتایج آن در 
 ( ارائه شده است.6جدو  )
ا  که بار اطلاعاتی ( بیانگر آن است که هر مولفه6ها  جدو  )یافته

 بیشتر  دارد، ضریب اهمیت بیشتر  نیر دارد.
 

 های مطالعات اجتماعی منش در کتابهای رویکرد تربیتادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مولفه: مق4جدول 
 11م 8م 4م 4م 4م 3م 4م 2م 1م منشهای رویکرد تربیتمولفه

 945/4 946/4 745/4 92/4 819/4 4 779/4 4 4 (jEآنتروپی هر مولفه )

 177/4 185/4 146/4 184/4 164/4 4 152/4 4 4 (jWوزن هر مولفه )  
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 بحث
ه خبرگان پ  از طای کها  حاصل از دلفی فاز  بیانگر آن است یافته

منش به وحدت رویکرد تربیت مولفه از 9سه مرحله نظرسنجی، در مورد 
اولویت داشتن همکار ، همدلی و رفاقت »اند که عبارتند از: نظر رسیده

هاا بار ران و احترام به آنتوجه به رعایت ح وق دیگ»، «به جا  رقابت
پارورش شخصایت و مانش از طریاق تشاریح »، «اساس منش اخلاقی

توجه به وفادار  و »، «م ایل اخلاقی و یا ارائه ملالی از الگوها  اخلاقی
توجه به انصاف و پایبند  باه »، «ازخودگذشتگی بر اساس منش اخلاقی
وزان باه آماتشاویق     داناش»، «تعهدات اخلاقی به عنوان یک مانش

پارورش انگیاره درونای بارا  انجاام »، «اکت اب عادات اخلاقی خاوب
، «کارها  خوب بر اساس منش به جا  ترس از قانون یا انتظار پااداش

-ایجاد فرصتی برا  تمرین رفتار اخلاقی جهت شناخت و اصلاح ضعف»

ها  توجه به ارزشمند  پرورش منش در درک ارزش»و  «ها  اخلاقی
 .    «بر مبنا  آناخلاقی و عمل 

ها  مطالعات اجتماعی حاکی ها  حاصل از تللیل ملتوا  کتابیافته
هاا  منش در ملتاوا  کتاابها  رویکرد تربیتاست که توزیع مولفه

ها  آنتروپی شانون مذکور به صورت نامتعاد  است. به طور  که یافته
-به مولفه ترین بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت مربوطنیر نشان داد که کم

ایجااد »، «آموزان به اکت اب عادات اخلااقی خاوبتشویق دانش»ها  
هاا  فرصتی برا  تمرین رفتار اخلاقی جهت شاناخت و اصالاح ضاعف

هاا  توجه باه ارزشامند  پارورش مانش در درک ارزش»و  «اخلاقی
و بیشترین بار اطلاعاتی و ضریب اهمیات  «اخلاقی و عمل بر مبنا  آن

هاا بار توجه به رعایت ح وق دیگران و احترام باه آن»مربوط به مولفه 
هاا  پاژوهش توان گفات، یافتاهباشد. لذا میمی «اساس منش اخلاقی

هاا  فعلی حاکی از نیاز جد  به باازنگر  در تادوین ملتاوا  کتااب
منش اسات کاه ایان نتیجاه باا ها  رویکرد تربیتمذکور بر پایه مولفه

هاا  بر ضارورت باازبینی در کتاابها  دیگر مبنی ها  پژوهشیافته
-توجهی به برخای از مولفاهتوجهی یا بیمطالعات اجتماعی به دلیل کم

ها  اساسی در تربیت اخلااقی فراگیاران از جملاه شاجاعت، عادالت و 
هاا  ایان پاژوهش (. همچنین یافتاه24و  27صداقت همخوانی دارد )

مارین رفتاار ها  نامبرده، فرصاتی بارا  تبیانگر آن است که در کتاب
-ها  اخلااقی و یاا درک ارزشاخلاقی به منظور شناخت و اصلاح ضعف

ها در نظر گرفته نشده که ایان نتیجاه ها  اخلاقی و عمل بر مبنا  آن
-ها  دیگر مبنی بر ارائه مطالب اخلااقی در کتاابها  پژوهشبا یافته

ها  مطالعات اجتماعی به صاورت انتراعای و در قالاب پناد و انادرز و 
ها  عملی در جهت ارت اا  شاناخت و بینی فعالیتهمچنین عدم پیش

 26ها  اخلاقی مطاب ت دارد )نگرش اخلاقی و در نهایت، الترام به آموزه
دهاد کاه ها  این پژوهش نشان میتوان گفت، یافته(. در کل می19و 
ها  مطالعاات اجتمااعی در فرایناد تربیات رغم اهمیت ن ش کتابعلی

ها  نامبرده به م  له تربیت اخلاقی باه طاور یران، در کتاباخلاقی فراگ
هاا  هاا  پاژوهشجد  و علمی پرداخته نشده که این نتیجه با یافته

دیگر در خصوص لروم بازنگر  در الگو  تربیت اخلاقی برناماه درسای 

(. بر اساس 6و  26، 24باشد )مطالعات اجتماعی با دقت علمی هم و می
هاا  گاردد در ملتاوا  کتاابش پیشنهاد      میها  این پژوهیافته

-ها  عملی در حوزه تربیت اخلاقی متناسب با سن دانشنامبرده فعالیت

رساانی هاا  درسای ف اط اطلااعبینی گردد تا ن ش کتابآموزان پیش
هاایی را فاراهم کنناد تاا ها  مذکور موقعیتاخلاقی نباشد، بلکه کتاب

ها، در عمال باه ن ااط ضاعف فعالیت آموزان با درگیر شدن در آندانش
هاا  سااز  ارزشاخلاقی خود پی برده و تلاش مضاعف جهات درونای

-شاود نارمها نمایند. همچنین پیشنهاد مایاخلاقی و عمل بر اساس آن

منش طراحی گاردد و ها  رویکرد تربیتافرارهایی نیر با تاکید بر مولفه
د استفاده قرار گیرد. از ها  مطالعات اجتماعی موربه عنوان مکمل کتاب

ها  این تل یق عبارتند از ملدود نمودن موضاوع باه جمله ملدودیت
-ها  مطالعات اجتماعی و ملدود بودن تللیل به رویکرد تربیاتکتاب

هاا  بعاد  باه ارزشایابی گردد در پژوهشمنش. بنابراین پیشنهاد می
ردهاا  ها  درسی بر مبنا  میران توجاه باه رویکملتوا  سایر کتاب

مختلف تربیت اخلاقی پرداخته شود؛ چرا کاه نتاایج حاصال از آن بارا  
ریران درسی و مولفین در تدوین و گذاران، متولیان تربیتی، برنامهسیاست

 عرضه الگو  برنامه درسی تربیت اخلاقی کارآمدتر کاربرد دارد.
 

 گیرینتیجه
ات به دلیل ن ش ملاور  رویکردهاا  تربیات اخلااقی در عرصاه حیا

مانش در هاا  رویکارد تربیاتاجتماعی ان ان، ارزیابی جایگااه مولفاه
ترین ململ برا  ارت اا  شاناخت و ها  درسی که مهمملتوا  کتاب

ا  ها  اخلاقی اسات، از ضارورت ویاژهنگرش اخلاقی و الترام به آموزه
برخوردار است؛ زیرا اگر این منبع مهم با گنجاندن ملتوایی مناسب تهیه 

تواند موجبات غنا  آموزشی و فرهنگی ن ل آیناده را فاراهم میگردد، 
مانش در آورد. اهمیت رویکردها  تربیت اخلاقی از جمله رویکرد تربیت

-دهی و هدایت چگونگی تدوین برنامه تربیت اخلاقی است. بادینجهت

ترتیب با توجه به آنکه درس مطالعات اجتماعی به دلیل ماهیت موضوع 
باحث اجتماعی با هنجارها  اخلاقی، سهم تاثیرگذار  و ارتباط نردیک م
ها دارد، در پاژوهش ها  اخلاقی و عمل بر اساس آندر فراگیر  ارزش

ها  مطالعات اجتماعی دوره متوساطه حاضر به ارزشیابی ملتوا  کتاب
منش پرداخته شد و مشخص گردید کاه برخای از بر پایه رویکرد تربیت

توان اتند ن اش مهمای در پارورش مای ها  رویکرد مذکور کاهمولفه
آموزان در راستا  اکت اب عادات اخلاقی خوب، شخصیت و منش دانش

هاا  اخلااقی و عمال بار مبناا  آن تمرین رفتار اخلاقی و درک ارزش
اند و برخی دیگر ها  مذکور مغفو  ماندهداشته باشند، در ملتوا  کتاب
توان گفت که بازنگر  اظ میللاند. بدیننیر مورد کم توجهی قرار گرفته

منش ها  رویکرد تربیتها  مطالعات اجتماعی بر اساس مولفهدر کتاب
ها  ضرور  است؛ زیرا نتایج پژوهش فعلی بیانگر توزیع نامتوازن مولفه

توان ااعان داشت ها  نامبرده است. بنابراین میرویکرد مذکور در کتاب
-ش و ارزشیابی ملتوا  کتاابمنها  رویکرد تربیتکه شناسایی مولفه

ها لازم است؛ چارا کاه درس مطالعاات ها  نامبرده بر اساس آن مولفه
ا  جهت کاربرد  و عملیاتی نمودن اخلاقیاات در اجتماعی، قابلیت ویژه
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هاا  رویکارد آموزان دارد، لیکن استفاده ننمودن کامال از مولفاهدانش
منرله نادیاده انگاشاتن  ها  نامبرده بهمنش در ملتوا      کتابتربیت

آموزان از آن، بناا باه مصاداق برناماه این امکان و ملروم نمودن دانش
 درسی مغفو  خواهد بود.

 

 های اخلاقیملاحظه
دار  در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلااقی امانات

 رعایت و حق معنو  مولفین آثار ملترم شمرده شده است.
 
 

 سپاسگزاری

ریر  درسی دانشاگاه ه حاضر م تخر  از رساله دکتر  رشته برنامهم ال
ن اد و بررسای جایگااه رویکردهاا  تربیات »آزاد واحد اراک با عناوان 

-مای« اخلاقی در برنامه درسی دوره متوسطه او  و ارائه الگو  مطلوب

هاا  باشد. از اساتید بررگوار راهنما و مشاور و سایر اساتید ملترم رشته
ها  همادان و ها  استانبیتی، روانشناسی و الهیات در دانشگاهعلوم تر

 گردد.مرکر  ت دیر و تشکر می
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