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 بررسی جایگاه رویکرد تربیت اخالقی رشدی شناختی

 فارسی دوره متوسطه اول   درسی هایکتاب در
 

 2ینصراله عرفاندکتر ، *1یفائزه ناطقدکتر ، 1عطار مایش

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

 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران روانشناسی،گروه  .2
 ( 1399/ 09/ 04، تاریخ پذیرش: 1399/ 07/ 03ریافت: تاریخ د)

 

 

 سرآغاز

، چگونگی تربیت 1آموزشی هاینظام درهای عمده  امروزه یکی از دغدغه
های آموزشیی جتیت بسترسازی در محیط  نوجوانان است؛ زیرا  2اخالقی

 5در حیوزه تعیامالد دییایکتیکی 4و خیود یییروی 3گیریرشد خود تعیین
هیا نتایج یژوهش (.1نوجوانان است ) 6اخالقی برای رشدمناسب   یفرصت

 7اخالقی  معضالد  اندهای آموزشی هنوز نتوانستهنظامدهد که  نشان می
در راستای اصیال  ایین آید  به نظر می  یذا  (.2)  فراگیران را برطرف کنند

از جمله رویکرد  8تربیت اخالقی مختلف آشنایی با رویکردهای،  هاکاستی
  خواهد بود.یدی گام مف 9رشدی شناختی

 
 
 

 
 11و قضاود اخالقیی 10شناختی بر ارتقای سطح استدالل  رشدی  رویکرد
 ،ایین رویکیرد مبنای برنامه تربیت اخالقیی  (.3تاکید دارد )  آموزاندانش

 21کننیدهتسیتی   مذکور  در رویکرد  مربیاننقش    (.4)تبادل اندیشه است  
بیه  را میوزانآشدانی ،13های کالمی و شناختیطریق فعاییتاز    که  است

نتیایج تحقیقیاد (.  7و    6،  5کنند )هدایت میمراح  باالتر رشد اخالقی  
ایران بیانگر آن است که دیدگاه کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی  

یکیی بنابراین (. 9و  8است ) 41محوربه تربیت اخالقی، دیدگاهی فضیلت
 ر گیرد، تمرکز برراق کارگزارانکه باید مورد توجه    یییییییاز مسائ  متم

 
 

 چکیده

  آنیان ارزییابی، زانآمودانشسطح استدالل و قضاود اخالقی  افزایشتوانمندی شناختی و  در ی درسیهاتابک  عمدهنقش    با توجه بهزمینه:  
هیای جایگیاه مویفیه تعیین، حاضریذا هدف یژوهش رویکرد تربیت اخالقی رشدی شناختی ضروری است.  هایمیزان انعکاس مویفه  بر مبنای
   است. های درسی فارسیدر محتوای کتابمذکور رویکرد 
جامعیه . محتوای کمی انجام شیدقیاسی و تحلی   -یفیی کتحلی  محتواهای از روش ترکیبیبا    است که  آمیخته  فعلیروش تحقیق  :  روش
بیه روش  نامبردههای کلیه محتوای کتاب و نمونه همان جامعه آماری بود. یذا تشکی  داد اول دوره متوسطه فارسیهای درسی کتاب راآماری  

بیییرای  آنترویی شانون روشو از  هییاادهآوری دگردبییرای چک ییست محقق ساخته تحلی  محتوا   از.  مورد مطایعه قرار گرفتتمام شماری  
 .گردید گیریبتره  هییاتجزیییه و تحلییی  داده

در  ایجاد روحیه قضاود صیحیح برای را فرصت مناسبی زمینه و  نامبرده،  هایتابک  تدوین محتوای  در  و مویفین  ریزان درسیبرنامه  :هایافته
-های تصمیمتقویت متارد همچنین و در درک و ح  معماهای اخالقی نوجوانان اناییتو  سطح  توجه بهبا  واگذاری مسئوییت    ،سطو  رشدی

هیای های قوی با اسیتفاده از روشو دستیابی به استدالل توسط خود فراگیران  هابه منظور ساخت ارزش  در مواجه با تنگناهای اخالقی  گیری
 اند.ننموده فراهم را ح  مسئله

به منظور  رویکرد رشدی شناختی هایمویفه مبنایبر  مورد اشاره هاینیاز جدی به بازنگری در محتوای کتابحاکی از    هایافته  :گیرینتیجه
محور ییرامون های مسأیهاز طریق ایجاد موقعیت هاآنیرورش توانایی شناخت اخالقی در نوجوانان و ارتقای سطح استدالل و قضاود اخالقی 

 .از توزیع نرمایی برخوردار نیست. های نامبردههای رویکرد مذکور در محتوای کتاببه مویفه یزان توجهزیرا م است؛  معضالد اخالقی
 
 فارسی های درسیکتاب ،رشدی شناختیرویکرد دوره متوسطه اول،  تربیت اخالقی،: واژگانلیدک
 
 

 f-nateghi@iau-arak.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی ایکترونیکی:  

mailto:f-nateghi@iau-arak.ac.ir
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از جملیه رویکیرد رشیدی شیناختی   تربیت اخالقی  مختلف  رویکردهای 
در میورد رویکردهیای هیا حیاکی اسیت مرور ییشینه یژوهش  زیرا  ؛است

همچنیین   (.10اقیدام ضیروری صیورد نگرفتیه اسیت )  اخالقیتربیت  
کیه اهیداف تربییت   دهیدنشیان مییییشین    هاییژوهش  نتایج  بررسی

و قیرآن دنبیال شیود، بلکیه بایید در   دینیاید تنتا در دروس  اخالقی، نب
هیا بیه مراتیب بیشیتر دروس دیگر نیز دنبال گردد؛ زیرا تاثیرگیذاری آن

 تا کنون مشخص شد کهیژوهش  ی ییشینه  در بررس  یذا  (.11خواهد بود )
قیرار بررسیی  میورد فارسی هایدر کتاب رشدی شناختیرویکرد   جایگاه

چگیونگی تربییت   نگرانییدر راسیتای رفیع    کیه  ، در حایینگرفته است
های درسی بیر تابکتوجه بیشتر مویفین به تدوین آموزان،  انشداخالقی  

و   12اخالقیی نقیش متمیی دارد )های تربیت  های رویکرداساس مویفه
ییژوهش حاضیر بیا  ،یژوهشیی موجیود خالءبا توجه به یحاظ  بدین  (.13

دی شیناختی در محتیوای هیای رویکیرد رشیتعیین جایگاه مویفههدف،  
ترین مسیئله ییژوهش عمیده  ییذاصورد گرفته است.    سیهای فارکتاب

 نیامبرده هیایکتیاب در مذکور رویکردکه جایگاه   فعلی عبارتست از این
 چگونه است؟ 

 

 روش 
تحلیی   هیایروش از ترکیبیی بیا است کیه آمیخته حاضر  روش تحقیق
جامعیه  .ییذیرفت صورد و تحلی  محتوای کمی قیاسی  -محتوای کیفی

 کیه تشیکی  داد  اول  دوره متوسیطه  فارسییدرسی    هایکتابرا  آماری  
 مذکورهای کتاب محتوایکلیه  یذا .انتخاب شدندنمونه    به عنوان  همگی

هیا، ابیزار گیردآوری دادهمورد مطایعه قرار گرفت.    به روش تمام شماری
ر از جتت طراحی ایین ابیزا.  ییست محقق ساخته تحلی  محتوا بودچک  
-روش  کرد رشدی شناختی که یژوهشگران با اسیتفاده ازهای رویمویفه
ان از و اسیتخرا  آنی شناسیاییبیه  دیفی فیازی مطایعاد اسنادی و  های

در ارتباط با   (.16و    15،  14)  گیری شد، بترهیرداختند  دیدگاه متخصصان
از  میذکور های رویکرداب مویفهروایی ابزار، با توجه به آن که برای انتخ

ابزار تحقیق  توان گفتبرداری گردید، میترهنتایج تحقیقاد انجام شده ب
 ایین تعییین مییزان یاییایی حاضر از روایی مطلوبی برخوردار است. برای

بیه  86/0ضیریب یاییایی  شید کیهاستفاده تکنیک اجرای مجدد ز  ا  ابزار
حید وا بیود.آوری داده دست آمد که نشان از یایایی قاب  قبول ابزار جمع

اوانیی روش شیمارش نییز فر. ثبت در این تحلی  را مضامین تشکی  داد
هیا یییش از مقویه یذیرفت. یذا صوردای بندی با روش جعبهبود و مقویه

و به همین دیی  به آن، روش از ییش تعییین  شدنداجرای تحقیق تعیین  
آنتروییی  از روش هیاتجزییه و تحلیی  داده بیرای (.17شده نیز گوینید )

 .گردید  برداریبتره ونشان

 

 هایافته
 انعکیاسمییزان    های فارسی بر مبنیایکتابمحتوای    فعلی  در یژوهش

 آنمورد تحلی  قرار گرفت که نتیایج    رشدی شناختی  های رویکردمویفه
 است. آمده( 1در جدول )

 

   فارسی هایدر محتوای کتاب رشدی شناختیرویکرد  هایتوزیع فراوانی مولفه :1 جدول
و عالمت    رشدی شناختی رویکرد هایفهمول

 ها اختصاری آن

 مجموع  9کتاب پایه  8کتاب پایه  7کتاب پایه 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

سطو             ایجاد روحیه قضاود صحیح در
 ( 1)م : رشدی

0 0 0 0 0 0 0 0 

واگذاری مسئوییت با توجه به سطح توانمندی  
 ( 2: )ماخالقیآموزان در درک و ح  معماهای دانش

0 0 0 0 0 0 0 0 

های  ستداللاآموزان برای دستیابی به تشویق دانش
 (3: )م راجع به مسائ  اخالقی قوی 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ها توسط خود  ایجاد فرصتی برای ساخت ارزش
 ( 4: )مهاآموزان به جای تحمی  و تلقین ارزشدانش

1 17/4 2 52/9 2 5/12 5 2/8 

گیری در مواجه با  تصمیم  های  تقویت متارد
 ( 5: )متعارضاد اخالقی بر اساس نظام ارزشی

0 0 1 77/4 0 0 1 64/1 

های  آموزان در فعاییتتوجه به مشارکت فعال دانش
 ( 6: )مآموزشی و یرورشی

23 83/95 18 71/85 14 5/87 55 16/90 

ه از  های ح  مسئل یرورش حس جستجوگری و روش
محور ییرامون   های مسأیه موقعیتیجاد طریق ا 

 ( 7: )ممعضالد اخالقی

0 0 0 0 0 0 0 0 

 100 61 100 16 100 21 100 24 مجموع 
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 بیشترین فراوانی مربوط به مویفه  که  دهدنشان می(  1)  های جدولیافته
ادامه جتت تجزیه و تحلی  داده  .باشدمی  ششم آنترویی  ها  در  از روش 

 است.  آمده( 2که نتایج آن در جدول ) شدهستفاده  شانون ا

)یافته جدول  ضریب    که   است  حاکی (  2های  و  اطالعاتی  بار  بیشترین 
 باشد. میششم اهمیت مربوط به مویفه 

 

 

   فارسی هایدر کتاب رشدی شناختیهای رویکرد  مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مولفه  :2جدول 
 7م 6م 5م 4م 3م 2م 1م ختی رشدی شنا های رویکردمولفه

 0 0 0 96/0 0 981 /0 0 (jEآنترویی هر مویفه )

 0 0 0 494 /0 0 505 /0 0 ( jWوزن هر مویفه )  

 

 ثبح
های رویکرد رشیدی شیناختی در توزیع مویفهبیانگر آن است که   هایافته

-مویفیه     اکثر. به طوری که های نامبرده نامتوازن استمحتوای کتاب
ییرورش شیناخت   در  وانستند تاثیر شیگرفیتد مذکور که میهای رویکر
-مورد کم  نامبردههای  داشته باشند، در محتوای کتاب  نوجواناناخالقی  

کیه  نشیان داد  هایافته  اند. همچنینمغفول مانده  یاتوجتی قرار گرفته و  
توجیه بیه » ط بیه مویفیهبیشترین بار اطالعاتی و ضریب اهمییت مربیو

-میی «های آموزشیی و یرورشییآموزان در فعاییتمشارکت فعال دانش
حاضر حیاکی از نییاز   های یژوهشتوان گفت، یافتهمی  در مجموعباشد.  

ی هیاهای نامبرده بر اسیاس مویفیهجدی به بازنگری در محتوای کتاب
هیای کتیابدر  ها نشیانگر آن اسیت کیهیافته است؛ زیرا  مذکوررویکرد  
و  قضاود صحیح در سیطو  رشیدی  ، فرصتی برای ایجاد روحیهنامبرده

آموزان با توجه به سطح توانمندی ایشیان در واگذاری مسئوییت به دانش
هیای درک و ح  معماهای اخالقی و یا فرصیتی بیرای تقوییت متیارد

های قوی ها و دستیابی به استداللگیری به منظور ساخت ارزشتصمیم
-کتاب  مویفین  و  ههای ح  مسئله در نظر گرفته نشداده از روشبا استف
مسئله متمی چون تربییت اخالقیی بیه به    در تدوین محتوا  مذکورهای  

 های دیگیرهای یژوهشکه این نتیجه با یافته  اندنکردهتوجه    طور جدی
-بیه دییی  کیم  نامبردههای  در محتوای کتاب  بازبینیمبنی بر ضرورد  

ییران های اساسی در تربییت اخالقیی فراگتوجتی به مویفهتوجتی یا بی
سییایر  هییایهمچنییین اییین نتیجییه بییا یافتییه .(22-18) دارد همخییوانی
های درسی فارسی ارائه مطایب اخالقی در کتاب  در خصوص  هایژوهش

بینیی و در قایب یند و اندرز و همچنین عیدم یییش  15به صورد انتزاعی
های عملیی در جتیت ارتقیای شیناخت و نگیرش اخالقیی و در فعاییت

 بنیابراین(.  15و    14باشد )های اخالقی همسو میموزهنتایت، ایتزام به آ
شیود بیه جیای تحمیی  های این ییژوهش ییشینتاد مییبر مبنای یافته

ای طراحیی به گونه  نامبردههای  تابکآموزان، محتوای  ها به دانشارزش
معضالد اخالقی، حس  ییرامونمحور مسأیههای شود تا با خلق موقعیت

ییران ییرورش گدر فرامسیئله  های ح   شورکارگیری  بهجستجوگری و  
به یک جریان ضعیف   مذکورهای  تربیت اخالقی در کتاب  جایگاه  یابد تا

-از جمله محیدودیت و کم اثر در حد اطالع رسانی اخالقی تبدی  نشود.
 فارسیی هایعبارتند از محدود نمودن موضوع به کتابهای این تحقیق  

. رشیدی شیناختیه رویکیرد و محدود بودن تحلی  بی  دوره متوسطه اول
محتوای سایر   تحلی به    آتیهای  در یژوهش  شودمیییشنتاد    یحاظ بدین
تربییت  مختلیف رویکردهیایهیای مویفیه  اسیاسبیر    های درسیکتاب

ایگیوی برنامیه  طراحیدر    حاص  از آن  نتایج  زیرااخالقی یرداخته شود؛  
 باشد.کاربردی می  کارآمدتر درسی تربیت اخالقی

 

 ریگیتیجهن
های با عنایت به این که تربیت اخالقی یکی از کارکردهای اساسی نظام

بیه  هیای درسییدر برنامیه تدابیری اتخاذ شیود کیه  باید  آموزشی است،
بیه  رشدی شیناختی  از جمله رویکرد  تربیت اخالقی  مختلف  رویکردهای
زییرا سینب بنیای   ؛به صورد اساسی توجه شیود  نوجوانی  دورهویژه در  
رزییابی جایگیاه ا ،بر این اساس .هددافراد را تشکی  میآتی  های  فعاییت
. از ایین رو در آیدضروری به نظر می  های درسیکتاب  در  مذکوررویکرد  
در محتیوای   نیامبردههای رویکیرد  تعیین جایگاه مویفهبه    فعلییژوهش  
-مویفیه     مشخص گردید که توزییع  یرداخته شد و    های فارسیکتاب

و بیا  نامتعیادل اسیت نامبردههای در محتوای کتاب  مذکورهای رویکرد  
یییکن   گردنید،های درسی مدون تربیتی محسوب میکتابوجود آن که  
ایجیاد روحییه  بیرای های نامبرده زمینه و فرصت مناسیبیمویفین کتاب

 سیطح توجه بیهبا واگذاری مسئوییت    قضاود صحیح در سطو  رشدی،
تقوییت   ای اخالقی و همچنیننوجوانان در درک و ح  معماه  توانمندی
ساخت به منظور  اخالقی تنگناهای در مواجه با  گیریهای تصمیممتارد
دستیابی به ها و  ها به آنها توسط نوجوانان به جای تحمی  ارزشارزش

-فراهم ننمیودهرا  های ح  مسئلهبا استفاده از روش  های قویاستدالل
امبرده بیر های نمحتوای کتاب گیری نمود کهتوان نتیجهاند. بنابراین می
   .باشدهای رویکرد مذکور نیازمند تجدیدنظر میمبنای مویفه

 

 مالحظه های اخالقی
موضوعاد اخالقیی همچیون؛ سیرقت ادبیی، رضیایت آگاهانیه؛ انتشیار 

 .اندقرارگرفته  موردتوجهچندگانه و ... در یژوهش حاضر 
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 سپاسگزاری

ریزی درسی دانشیگاه برنامهمقایه حاضر مستخر  از رسایه دکتری رشته  
آزاد واحد اراک با عنیوان »نقید و بررسیی جایگیاه رویکردهیای تربییت 
-اخالقی در برنامه درسی دوره متوسطه اول و ارائه ایگوی مطلوب« می

گروه علوم   سایر اساتید محترمباشد. از اساتید بزرگوار راهنما و مشاور و 
 .گرددشکر میتقدیر و ت آزاد واحد اراک ربیتی دانشگاهت
 

 هنام واژه
 Educational systems .1 نظام های آموزشی

 Moral education .2 تربیت اخالقی
 Self-determination .3 خود تعیین گری

 Self-follow .4 خود ییروی
 Dialectical interactions .5 تعامالد دیایکتیکی

 Moral growth .6 رشد اخالقی
      Moral problems .7 معضالد اخالقی
 Moral education approaches    .8 ت اخالقیرویکردهای تربی

9. Cognitive developmental approach 
  رویکرد رشدی شناختی

 Argument .10 استدالل
 Moral judgment .11 قضاود اخالقی
 Facilitator .12 تستی  کننده

13. Verbal and Cognitive Activities 
 تیشناخ –فعاییت های کالمی 

 Virtue-based perspective .14 دیدگاه فضیلت محور
     Abstract .15 زاعیانت
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