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 چکیده
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که روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان دفتر تالیف درسی ملی بود  های اخالقی برنامه اساس شایستگی

فراوانی مرتبط با  514مجموع  از ی پژوهشها یافتهبراساس  درسی تایید شد. کتب درسی و متخصصان برنامه

های هفتم، هشتم و  سهم هر یک از پایهسه کتاب شناسایی شد، در  که درسی ملی برنامهاخالقی های پایه  شایستگی

گانه، محور  های در بین محورهای سه از نظر توزیع فراوانی شایستگیهمچنین مورد بود.  95و  44، 51ترتیب  نهم به

فراوانی کمترین سهم را داشت.  93راوانی بیشترین سهم و محور شناخت و معرفت با ف 41گرایش و تمایالت با 

های هفتم، هشتم و نهم  ب پایهدرسی ملی در کت مورد نظر برنامه پایه شایستگی اخالقی 56از مجموع عالوه بر آن 

اخالقی های پایه  برای ایجاد و ارتقای شایستگی بنابراین توجه شده بود. شایستگی 9و  6، 59 ترتیب به به صرفاً

و بازنگری در محتوای کتب  «حکمت و معارف اسالمی»درسی حوزه یادگیری  با تدوین راهنمای برنامهتوان  می

 اقدام کرد. مذکور بر اساس آن

 .ملیدرسی  های پایه اخالقی، برنامه های آسمان، شایستگی کتاب پیامتحلیل محتوا،ها:  کلید واژه
 34/34/5964مقاله:  رشیپذ   35/39/5964مقاله:  افتیدر

                                                           
 است. ریزی درسیدر رشته برنامه نویسنده اول تخصصی از رساله دکتری برگرفتهاین مقاله  

ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  دانشجوی دکتری برنامه - 5
abaspour276@gmail.com 

-alireza، تهران، ایران )نویسنده مسئول( تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه  دانشیار گروه علوم تربیتی  - 2

_assareh@yahoo.com 
 msnd47@gmail.comگروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  دانشیار - 9

ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران  دانشیار سازمان پژوهش و برنامه - 4

Ahghar2004@yahoo.com 

mailto:msnd47@gmail.com


 5964بهار / اول / شمارهامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهمن فصل                                                                      022

 مقدمه

 ،شدن نقش و اهمیت تعلیم و تربیت در توسعه جوامع و بالندگی نسل جوان و نوجوانبا نهادینه

انشعابات  های بسیاری برای قانونمند کردن این فرایند خطیر آغاز شده و تعلیم و تربیت به تالش

عنوان قلب نظام تعلیم و تربیت و  های درسی به در این میان برنامه متعددی تقسیم شده است.

گرفته است. نظام تعلیم ، بیشتر مورد توجه قرارابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش

تربیت در هر کشوری برای آنکه بتواند نقش مهم خود را ایفا کند، نیازمند مالحظاتی است که  و

و تجزیه این های صحیح با توجه به شرایط کشور  توان به اتخاذ اهداف و آرمان از جمله می

نوری، احمدوند و )ح مختلف آموزش و پرورش اشاره کرداهداف به اهداف خردتر در سطو

د، لذا نیاز بشر انر بحران هویت، معنویت و اخالق شدهامروزه جوامع بشری دچا (.5965غفاری، 

رشد و تثبیت  ،به تزکیه و پرورش به مراتب بیشتر از نیاز او به آموزش است. بر این اساس

آموزان یکی از مسائل اساسی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور  های اخالقی در دانش ارزش

های  بهمتربیان و در ارتباط متقابل با دیگر جن اخالقیجاد و ارتقای سالمت که در راستای ای است

جهت را  ایشانزندگی آینده  ،ثیر فراوان بر شخصیت آنانگیرد و ضمن تأ رشد صورت می

های درسی به مثابه قلب نظام تعلیم و تربیت و  در این میان برنامه (.5944سجادی، د )ده می

است تا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته  ،موزش و پرورشابزاری در جهت تحقق اهداف آ

آموزان، ارتباطات آنان را در چهار عرصه خود، خدا، خلق و خلقت  دانشبا ارتقای توانایی عقلی 

های فرهنگی  به درستی هدایت نموده و سبب تقویت نگرش فراگیران در برابر انواع شبیخون

بر همین اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه نقشه راه  (.5962نژاد،  سلیمانگردد )

 ی انقالب اسالمی ایران را در گروها تحقق آرمان ،ایجاد تحول راهبردی در نظام آموزشی کشور

درسی ملی جمهوری اسالمی  های پاکدامن، متقی، آزاده و اخالقی دانسته و در برنامه تربیت انسان

ار برای تربیت متربیان در حوزه های مورد انتظ عنوان یکی از شایستگی به ،«اخالق»ایران نیز از 

های  یاد شده است که در تمام حوزه «حکمت و معارف اسالمی»یادگیری تحت عنوان تربیت و

 (.5961، حسنیگانه باید مورد توجه قرار گیرد ) یازده

دهنده، فرایند و  تشکیل دادها، عناصر ریزی درسی که چگونگی تولید درون در نظام برنامه

عنوان یکی از  به «هدف»پس از  «محتوا»کند، عنصر  های درسی را تعیین می ارزشیابی از برنامه

ها و استانداردهای  که باید بر اساس مالکگردد  درسی محسوب می ر مهم برنامهارکان و عناص
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عنوان  و عمومی کشور بهرو در نظام تربیت رسمی ی ملی تهیه و تدوین گردد. از ایندرس برنامه

های درسی  حور برنامهآموز و معلم بر م بیشترین فعالیت و تجارب تربیتی دانش ،یک نظام متمرکز

 ،ملیدرسی  در برنامه (.5942شود )عریضی سامانی و عابدی،  عرضه میو  سازماندهی

یتی است که انتظار های درسی و ترب ای از اهداف کلی برنامه یافتهبیان تفصیل «های پایه شایستگی»

گانه الگوی  ای در مجموعه عناصر پنج آموزان در طی دوره تحصیالت مدرسه رود دانش می

دست یابند. ای از این شایستگی  گذاری )تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق( به مرتبه هدف

شئون مام رعایت تقوی الهی در ت»های پایه در عنصر اخالق شامل  های مرتبط با شایستگی لفهمؤ

های اخالقی مانند صدق، صبر، احسان، حسن خلق،  تعهد به ارزشزندگی فردی و اجتماعی، 

دوستی، تکریم والدین و  حیا، شجاعت، خویشتنداری، قدرشناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع

برای کار، معاش حالل و داشتن  گذاری معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی، ارزش

العمر، تقدم بخشیدن  آموزی و یادگیری مادام روحیه تالش مستمر، ارزشمند دانستن عالم، علم

منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی، ارزشمند دانستن عالم و مخلوقات هستی و التزام به 

)شورای عالی باشدمی« نوینهای  های اخالقی در استفاده از علوم و فناوری اصول و ارزش

 (.5963آموزش و پرورش، 

عنوان ابزاری برای  درسی به ای است که از طریق آن محتوای برنامه ترین رسانه کتاب درسی سنتی

ها و تجارب تربیتی یادگیرندگان  درسی به صورت مکتوب ارائه و فعالیت انعکاس تغییرات برنامه

تعیین محتوای  .(5946ابر، جعفری ثانی و آیتی، دیبایی ص)شود بر محور آن سازماندهی می

های آموزشی و درسی است و انتخاب آن به این پرسش پاسخ  درسی از مسائل بسیار مهم در نظام

فراهم کردن امکانات و  ،رو نقش کتاب درسیچه چیزی باید آموخته شود؟ از ایندهد که  می

آموزان از طریق فرایند یاددهی و  شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش

به صورت اهداف آموزشی و در  جامعه که و اخالقی یادگیری است. دستیابی به اهداف دینی

لذا است.  آرمان هر نظام آموزشی ،شوند شده منعکس میهای درسی و محتوای تعیین قالب کتاب

های مربوط هماهنگ و همسو با هداف کلی و جزئی نظام  درسی و محتوای کتاب اگر برنامه

موفقیت یک نظام آموزشی زیرا های مورد انتظار امیدی داشت.  توان به تحقق هدف نباشد، نمی

ها و تناسب  درگرو هماهنگی اجزای متشکله با یکدیگر و همسویی اجزا در جهت تحقق هدف
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از به بررسی و تحلیل های خاص مخاطبان آموزشی است. اطمینان از این تناسب نی یژگیآن با و

 (.5954محتوا دارد)رئیس دانا، 

تحلیل محتوا یک روش تحقیق است که به صورت منظم و عینی به توصیف مقداری محتوای 

وبی ها و یا اطالعات به صورت منظم کدگذاری و به خ در این روش پیام پردازد. آشکار می

. همچنین تحلیل شوند تا پژوهشگر بتواند به صورت کمی تجزیه و تحلیل کند بندی می طبقه

های آموزشی و  دار برای توصیف رسانه های کمی و کیفی، عینی و نظام کاربرد روش ،محتوا

ثیرات آشکار و پنهان در ن در فرایند یاددهی و یادگیری، تأآگاهی از میزان تاثیرگذاری آ

به این سبب است  (.5962سمیعی و افضل خانی، ) های اجتماعی است شناخت واقعیت فراگیران و

های آن در  رود و نارسایی درسی به شمار می کتاب درسی مظهر تحوالت برنامهکه در کشور ما، 

بنابراین در دوره متوسطه اول گردد.  ترین معضالت نظام آموزشی محسوب می عمل از بنیادی

آموزان  عنوان بستر تخصصی مناسب برای ارائه محتوای اخالقی به دانش به های آسمان کتاب پیام

موریت تربیت اخالقی و ارزشی نظام تربیت أاین درس با م زیرا .دوره در نظر گرفته شده است

 (.5961حسنی، )رسمی و عمومی ارتباط استواری دارد

های آسمان دوره  ویژه پیامدرسی مرتبط با اخالق بهبهای متعددی به تحلیل محتوای کت پژوهش

های پایه اخالقی  ها را از منظر توجه به شایستگیاند، اما هیچ یک، آنمتوسطه پرداخته

( در پژوهشی با عنوان 5965است. برای نمونه، نوری و همکاران ) درسی ملی بررسی نکرده برنامه

وپرورش ومی آموزشدرسی معارف اسالمی )محتوی و اهداف( دوره عم خوانی برنامه میزان هم

درسی ملی به این نتیجه رسیدند که  های پایه( سند تفصیلی برنامه ایران با اهداف )شایستگی

درصد،  64/99درصد،  46/25درصد،  56/56ترتیب  عناصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالقی به

به درصد فراوانی داشت. در این کتب بیشترین ضریب اهمیت مربوط  55/1درصد و  55/59

( در پژوهشی 5961نژاد ) عنصر ایمان و کمترین آن مربوط به عنصر اخالق بود. طباطبایی و قاسم

های آسمان پایه هشتم بر اساس روش ویلیام رومی به این  با عنوان تحلیل محتوای کتاب پیام

درصد است که منجر به  3/2آموزان با تصاویر کتاب  نتیجه رسیدند که ضریب درگیری دانش

شود، لذا نتیجه گرفتند که تصاویر کتاب غیرفعال و غیرپویا  آموزان با تصاویر نمی ی دانشدرگیر

های  ( درباره بررسی محتوای کتاب هدیه5964بوده است. نتایج پژوهش علیزاده و علوی )

از از منظر اصول انتخابی محتوای آموزشی در قرآن کریم نشان داد که  سوم ابتدایی آسمان پایه
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کنندگی محتوا و  های آن از قرآن کریم هدایت شده به همراه شاخصاصل استخراج میان چهار

( در 5969بخشی محتوا در این کتاب از جایگاه مناسبی برخوردار بود. قاسمی و کاظمی ) انگیزه

های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان  درسی هدیهبا عنوان تحلیل محتوای کتابپژوهش خود 

 29ی قرآنیِ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که از انطباق آن با مبان

درصد اهداف  4/24درصد اهداف چندبخشی،  41/1ترتیب  شده در کتاب، بههدف تدوین

های یادگیری به حیطه شناختی  درصد اهداف چندسطحی و همچنین از بین حوزه 2/51صحیح، 

ا و طبقات یادگیری توجه شده و ارجاع به آیات ه به خصوص طبقه دانش بیش از سایر حیطه

درسی پیام  ( ضمن تحلیل محتوای برنامه5969نژاد ) قرآنی مطلوب بود. در پژوهشی دیگر تقوی

های هوش اخالقی گزارش کرد که در  آسمانی دوره متوسطه اول از حیث میزان توجه به مؤلفه

درصد 45ترتیب  دوره متوسطه اول به آسمانهای درسی پیام برنامهمجموع در در اهداف مصوب 

های هوش اخالقی توجه شده است  لفهبه مؤهای هفتم و نهم درصد در کتاب درسی پایه 1/95و 

 کتب مزبور حکایت دارد. موسوی ودر های هوش اخالقی توجهی به مؤلفه که این امر از کم

نی و اخالقی در حوزه های انسا در پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی نمود ارزش( 5969)نیلی

های دینی،  های دینی به این نتیجه رسیدند که بر مبنای آموزه ریزی درسی بر اساس آموزه برنامه

شود. رویکرد  ترین وجه و خصیصه یک نظام آموزشی تلقی می گرایی عمده معنویت و معنویت

ای پرداختن به توان زمینه را بر معنوی به تربیت و توجه خاص به تربیت معنوی فراگیران می

( ضمن تحلیل محتوای 5963) نیازهای اساسی آنان را فراهم کند. در پژوهشی دیگر درامامی

های سوم تا پنجم  ایههای آسمان و قرآن پ های بخوانیم، تعلیمات اجتماعی )مدنی(، هدیه کتاب

ررسی های تربیت اخالقی گزارش کرد که در کتب مورد ب به منظور بررسی برخی مقولهابتدایی 

های مناسب با رده سنی متربیان در جهت  بیشتر مطالب به شکل انتزاعی ارائه شده و از شیوه

های اخالقی در آنان کمتر بهره گرفته  ارتقای شناخت و نگرش اخالقی و در نتیجه التزام به آموزه

 شده است.

ب درسی با های اخالقی از یک سو و بررسی تناسب محتوای کت اهمیت انتقال مفاهیم و ارزش

درسی ملی از سوی دیگر، ضرورت انجام  های پایه اخالقی مورد نظر برنامه شایستگی

درسی  درسی مرتبط با برنامه های مرتبط که در آن به بررسی میزان انطباق محتوای کتب پژوهش

محتوای  باعدم تناسب میان اهداف تعیین شده  زیراگردد.  پردازند مضاعف می ملی می
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سازد. همچنین  مجریان و ذینفعان را در دستیابی به اهداف نظام آموزشی دلسرد می ،درسی برنامه

های قبلی  حاکی از آن است که در هیچ یک از پژوهش ،های انجام شده بررسی پیشینه پژوهش

درسی ملی  های اخالقی برنامه های مرتبط با اخالق از منظر توجه به شایستگی محتوای کتاب

های آسمان  محتوای کتاب پیامتا این رو در پژوهش حاضر تالش شد بررسی نشده است. از 

های پایه اخالقی  ن همخوانی با شایستگیاهای هفتم، هشتم و نهم از منظر توجه و میز پایه

 ،های مربوط درسی ملی تحلیل گردد تا بدین وسیله با بررسی مفاهیم، مضامین و پیام برنامه

گانه  درسی ملی در محورهای سه های اخالقی برنامه تصویری دقیق از میزان توجه به شایستگی

لفان ؤریزان درسی و م دانش و شناخت، نگرش و تمایالت و رفتار و عمل مرتبط فراهم و برنامه

این تحقیق با هدف تحلیل محتوای  لذاهای آسمان را در بازنگری محتوا یاری نمود.  کتب پیام

های پایه اخالقی  های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی درسی پیام کتاب

 درسی ملی انجام شد. برنامه

 روش تحقیق

های  ، سندکاوی کتابها آوری داده روش پژوهش توصیفی و روش جمعتحقیق حاضر،  در

تحقیق کتب . در این انجام شده استروش کدگذاری کوربین و اشتراوس  درسی است که با

به دلیل ارتباط مستقیم با  5961-69های آسمان دوره متوسطه اول در سال تحصیلی  درسی پیام

عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شد. همچنین سه جلد از کتاب درسی  حوزه تربیت اخالقی به

وش صفحه به ر 421و  سدر 42فصل،  59های هفتم، هشتم و نهم مشتمل بر  های آسمانی پایه پیام

سیاهه  ،. ابزار گردآوری اطالعاتگردیدعنوان نمونه تحقیق انتخاب  گیری هدفمند به نمونه

درسی ملی بود. تحلیل  های اخالقی برنامه های درسی بر اساس شایستگی تحلیل محتوای کتاب

دار و کمی متغیرها است و کدگذاری در آن بر  عنوان روشی برای توصیف عینی، نظام محتوا به

 5در این پژوهش، واحد ثبتگیرد.  اهیم مورد نظر و عملیاتی کردن متغیرها صورت میاساس مف

(، 594: 5949د)سرمد و همکاران،گردکه به بخش معنادار و قابل رمزگذاری محتوا اطالق می

های حاوی مضمون یا کلمه  ها، عبارت رو پس از بررسی محتوای کتاباز این .است« مضمون»

برداری از کتاب  درسی ملی با روش فیش اخالقی مندرج در برنامه های مرتبط با شایستگی

                                                           
1 .Recording Unit 
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های پژوهش برای مرحله کدگذاری  عنوان داده های آسمان دوره متوسطه اول استخراج و به پیام

و شمارش آماده شد. کدهای اولیه در هر درس پاالیش و با توجه به سنخیت و تجانس هر کد با 

تر قرار گرفتند و این فرایند بارها تکرار شد. پس از پاالیش  سایر کدها در ذیل یک مفهوم کالن

ها نیز هر  زیرمقوله هم داشتند به زیرمقوله وه از نظر معنایی تشابه بیشتری باکدهای اولیه ک ،مکرر

بندی و رفع  عنوان مقوله سازماندهی شدند. به منظور تبیین، مقوله یک بر اساس تجانس مفهومی به

ای  نمونه 5ر تفسیر فرایند بازگشت مکرر به متن صورت گرفت. در جدول های موجود د تناقض

های آسمان  بندی مفاهیم اخالقی مرتبط در محتوای کتاب پیام فرایند پاالیش و طبقه نتایج از

 دوره اول متوسطه نمایش داده شده است.
های  بندی مفاهیم اخالقی مرتبط در محتوای کتاب پیام فراند پاالیش و طبقه نتایج ای از . نمونه1 جدول

 آسمان دوره اول متوسطه
مضمون  مفاهیم کلی مفاهیم فرعی مفاهیم اولیه کتاب و درس

 اصلی

پوشی وظیفه هر مرد و زن در  چشم 

 برابر نگاه نامحرم

  حفظ نگاه پرهیز از نگاه بد به نامحرم

نزدیکی فاصله میان نگاه و  تیری از تیرهای شیطاننگاه به نامحرم  

 گناه

 حیا حفظ نگاه

شدن  ارزش پوشش نامناسب سبب کم 

 زن در جامعه

داشتن پوشش مناسب 

 مصداقی از حیا

  رعایت پوشش

درس هشتم پایه هفتم 

 (99-59)صفحات 

توجهی به اصل حجاب باعث  بی

 آلودگی فضای اخالقی جامعه

نتایج دوری انسان از خدا از 

 توجهی به حجاب بی

  رعایت پوشش

دوری انسان از خدا از نتایج  پوشش نامناسب عامل افزایش طالق

 توجهی به حجاب بی

 حجاب رعایت پوشش

رعایت آداب صحیح سخن گفتن در 

 عنوان وظیفه برابر نامحرم به

پرهیز از سخن گفتن با ناز و 

 تحریک نامحرم

آثار استفاده 

 نادرست از زبان

 

رعایت آداب برخورد با دیگران و  

 پرهیز از تحریک افراد

حرمت استفاده از کلمات 

 مبتذل در برابر نامحرم

حفظ خود از 

 نامحرمان

 خویشتنداری

لیست تحلیل محتوای  برداری و چک فرم فیش ،ها در این پژوهش آوری داده ابزار گرد

درسی ملی  های پایه اخالقی مندرج در برنامه ساخته منطبق بر مضامین مرتبط با شایستگی محقق

های  ها با بررسی کتب پیام بود. داده 5962مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در سال 

های  لیست وارسی شایستگی چک آسمان پایه هفتم تا نهم در یک بازه زمانی سه ماهه از طریق

، کدبندی و تلخیصهای آماری به  پایه اخالقی گردآوری شدند. پس از گردآوری نمونه
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های  بندی آنها اقدام شد و طی آن مضامین اخالقی در سه محور )مقوله( اصلی و مقوله دسته

 بندی شدند. فرعی زیر دسته

العمر،  آموزی و یادگیری مادام سی، علمالف( شناخت و معرفت: ارزشمند دانستن عالم، قدرشنا

 ارزشمند دانستن مخلوقات هستی و محیط زیست.

 عدالت، های صدق، صبر، احسان، حیا، شجاعت، قناعت، ب( گرایش و تمایل: تعهد به ارزش

ارزش قائل  ن و مناسبات فردی و اجتماعی، رضا ودوستی، تکریم والدین و معلم در شئو نوع

 شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر.

های اخالقی در استفاده از علوم و  ج( عمل و رفتار: حسن خلق، التزام به اصول و ارزش

های نوین، تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی و رعایت تقوی  فناوری

 و خویشتنداری. الهی در شئون زندگی فردی و اجتماعی

نظران  نظر صاحب از های پایه اخالقی ها طبق شایستگی لیست تعیین روایی، محتوای چک برای

برآورد پایایی،  جهتیید آنان قرار گرفت. أو پس از اعمال نظرات اصالحی مورد ت گذشت

بیست کامل بر متن، تحلیل و پس از آن با فاصله نتخب سه بار مطالعه و پس از تسلط های م کتاب

 که بیانگر بدست آمد 46/3مورد تحلیل قرار گرفتند که ضریب همبستگی  ها مجدداً روز کتاب

 بود. باالییپایایی 

های آسمان دوره متوسطه اول از نظر  تحلیل محتوای کتب پیام نتایج حاصل از (2)در جدول 

های پایه اخالقی بر اساس سه محور شناخت و معرفت، گرایش و تمایل  میزان توجه به شایستگی

 .نمایش داده شده استو عمل و رفتار 
ل از نظر میزان توجه به های آسمان دوره متوسطه او نتایج فراوانی و درصد فراوانی تحلیل محتوای کتب پیام. 4جدول 

 های پایه اخالقی بر اساس سه محور شناخت و معرفت، گرایش و تمایل و عمل و رفتار شایستگی

 
 محورها

 
 مضمون

 مجموع پایه نهم پایه هشتم پایه هفتم

نی
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

 

شناخت 

 و

 معرفت

 و آموزی علم عالم، دانستن ارزشمند

 العمر مادام یادگیری

6 1.4 - 3 - 3 6 1.6 

 59.9 25 9.6 9 2.9 4 5.5 55 قدرشناسی

هستی و محیط  مخلوقات ارزشمند دانستن

 زیست

-  -  - 3 3 3 

 56.4 93 9.6 9 2.9 4 52.6 23 مجموع
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گرایش 

و 

 تمایالت

)متعهد 

 به

-ارزش

های 

 (اخالقی

 9.6 9 3 - 3 - 9.6 9 صدق

 6.5 51 4.1 5 9.2 1 5.6 9 صبر 

 5.2 2 3 - 3 - 5.2 2 احسان 

 4.4 59 3 - 4.1 5 9.6 9 حیا 

 9.6 9 3 - 3 - 9.6 9 شجاعت 

 5.2 2 3 - 5.2 2 3 - رضا

 3 3 3 - 3 - 3 - قناعت 

 9.4 53 9.6 9 2.9 4 3 - دوستی نوع 

 مناسبات و در شئون معلم و والدین تکریم 

 اجتماعی و فردی

4 1.2 4 2.9 - 3 52 5.4 

 و حالل کار معاش برای شدن قائل ارزش

 تالش مستمر روحیه داشتن

9 5.6 53 9.4 - 3 59 4.4 

 9.6 9 3 - 3 - 9.6 9 عدالت

 11.5 41 4.4 59 23.5 92 29 43 مجموع

 

 

عمل و 

 رفتار

 و فردی زندگی شئون در الهی تقوی رعایت

 اجتماعی

2 5.2 4 2.9 - 3 9 9.6 

 و  منافع گروهی بر ملی منافع بخشیدن تقدم

 فردی

- 3 - 3 9 5.6 9 5.6 

 در اخالقی ارزشهای و اصول به التزام

 نوین هایفناوری و علوم از استفاده

- 3 - 3 1 9.2 1 9.2 

 55.5 54 2.9 4 1.5 4 9.6 9 خویشتنداری 

 4.1 5 3 - 3 - 4.1 5 حسن خلق

 21.9 96 5.4 52 5.4 52 6.5 51 مجموع

 533 514 23 95 95 44 44.5 51 جمع کل        

درسی  های پایه اخالقی مورد نظر برنامه مرتبه به شایستگی 514ها نشان داد که  به طور کلی یافته

 44درصد(،  5/44) 51ترتیب  های آسمان هفتم، هشتم و نهم به ملی اشاره شده که در کتب پیام

درصد( بار به آنها اشاره شده است. همچنین محور گرایش و تمایل  5/23) 95درصد( و  2/95)

ترتیب با  های هفتم، هشتم و نهم به در مقایسه با دو محور شناخت و معرفت و عمل و رفتار در پایه

درصد( بیشترین فراوانی را دارد.  1/4) 59درصد( و  4/23) 92درصد(،  6/21) 43مقدار فراوانی 

فراوانی  514درصد( از مجموع 2/11فراوانی ) 41به عبارت دیگر محور گرایش و تمایل دارای 

محور شناخت و معرفت  درصد( و9/21فراوانی ) 96بود، در حالی که محور عمل و رفتار دارای 

 55درصد( است. عالوه بر آن در کتاب پایه هفتم مضمون قدرشناسی با 1/56فراوانی ) 93دارای 

 53درصد(، در کتاب پایه هشتم مضمون ارزشمندی کار و روحیه تالش مستمر با 54/5فراوانی )
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درصد( از 94/59فراوانی ) 25درصد( و در کتاب پایه نهم مضمون قدرشناسی با  46/9فراوانی )

های  شایستگینحوه توزیع  5ها برخوردار بوده است. در نمودار  بیشترین سهم در میان مضمون

شناخت و معرفت، گرایش و تمایل و عمل و رفتار  گانه های سهپایه اخالقی بر اساس محور

  .شده استنمایش داده 

 
 گانه محورهای سههای پایه اخالقی بر اساس  شایستگینحوه توزیع  .1نمودار 

درصد بیشترین و محور گرایش و تمایل با  23/11که محور شناخت و معرفت با داد نشان نتایج 

 .دارندهای پایه اخالقی  گانه شایستگی درصد کمترین درصد را در میان محورهای سه 92/56

خوانی مضامین اخالقی مندرج در های حاصل از بررسی میزان هم نتایج تحلیل دادههمچنین، 

های  درسی ملی نشان داد که در کتب پیام های پایه اخالقی برنامه محتوای کتب با شایستگی

های پایه  های هفتم، هشتم و نهم برخی از مضامین اخالقی شناسایی شده با شایستگی آسمان پایه

های مضامین اصلی در کتب پیام نتایج 9در جدول رسی ملی همخوانی ندارد. د اخالقی برنامه

درسی  های پایه اخالقی برنامه های هفتم، هشتم و نهم از نظر میزان توجه به شایستگی آسمان پایه

 ملی نمایش داده شده است.
های هفتم،  های آسمان پایه پیامکتب محتوای در  اصلی اخالقیمضامین تحلیل آماری نتایج . 9جدول 

 درسی ملی های پایه اخالقی برنامه شایستگی همخوانی باهشتم و نهم از نظر 
 تعداد مضامین توجه نشده تعداد مضامین توجه شده تعداد کل مضامین اصلی پایه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 21 9 49/44 59 41/91 56 هفتم

 95/45 53 39/95 6 41/91 56 هشتم

 99/99 4 54/24 5 93/24 51 نهم

 24/41 24 52/14 26 533 19 مجموع
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شناسایی شده در محتوای کتب سه  ن اصلیمضمو 19نتایج نشان داد که از مجموع به طور کلی 

 52/14مضمون ) 26 بهمضمون پایه نهم(  51مضمون پایه هشتم و  56مضمون پایه هفتم،  56) پایه

همچنین  .استتوجه نشدهدرصد(  24/41مضمون ) 24 بهو  توجه قرار گرفته استمورد درصد( 

مضمون( و کمترین  59درصد ) 49/44بیشترین سهم از مضامین توجه شده مربوط به پایه هفتم با 

توجهی مضمون( است. عالوه بر آن بیشترین سهم بی 5درصد ) 54/24سهم مربوط به پایه نهم با 

مربوط به مضمون( مربوط به پایه هشتم و کمترین درصد  53درصد ) 95/45به مضامین اصلی با 

 مضمون( است. 9درصد ) 21پایه هفتم با 

 گیری بحث و نتیجه

های درسی و تربیتی زمینه ایجاد تحول در  عنوان نقشه جامع یادگیری برنامه درسی ملی به برنامه

آموزان فراهم  اخالقی را در دانشهای  مفاهیم و محتوای آموزشی و امکان کسب شایستگی

در  موزانآهای مورد انتظار برای دانش عنوان یکی از شایستگی به«  اخالق»کند. در این سند،  می

های  حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسالمی است. لذا با توجه به اهمیت درس پیام

گانه دانش  سهی در محورهای درسی مل های اخالقی موردنظر برنامه آسمان در پرورش شایستگی

این تحقیق با هدف تحلیل محتوای کتاب درسی ت، نگرش و تمایالت و رفتار و عمل، و شناخ

و  درسی ملی های پایه اخالقی برنامه های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی پیام

 انجام شد. سطه اولهای آسمان دوره متو ارائه راهکارهایی برای مؤلفان کتب درسی پیام

های پایه اخالقی  مرتبط با شایستگیشناسایی شده فراوانی  514مجموع  ازها نشان داد که  یافته

 95و  44، 51ترتیب  های هفتم، هشتم و نهم به سهم هر یک از پایه ،درسی ملی در سه کتاب برنامه

نه، محور گرایش و گا های در بین محورهای سه مورد بود. از نظر توزیع فراوانی شایستگی

فراوانی کمترین سهم  93بیشترین و محور شناخت و معرفت با از فراوانی  41تمایالت با 

درسی ملی در  شایستگی اخالقی پایه مورد نظر برنامه 56برخوردار بود. عالوه بر آن از مجموع 

این نتایج  بود. شایستگی توجه شده 9و  6، 59ترتیب به  به های هفتم، هشتم و نهم صرفاً کتب پایه

(، طباطبایی و 5969(، کریمیان و همکاران )5965از جهاتی با نتایج پژوهش نوری و همکاران)

(، 5969نژاد) (، تقوی5969(،  قاسمی و کاظمی )5964(، علیزاده و علوی)5961نژاد) قاسم

 در (5965نوری و همکاران )( همسو بود. برای نمونه، 5969( و درامامی)5969موسوی و نیلی)

 56/56ترتیب  پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عناصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالقی به
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درصد فراوانی داشت. در این کتب  55/1درصد و  55/59درصد،  64/99درصد،  46/25درصد، 

در  بیشترین ضریب اهمیت مربوط به عنصر ایمان و کمترین آن مربوط به عنصر اخالق بود.

هدف تدوین شده در کتاب  29از ( گزارش کردند که 5969اسمی و کاظمی )پژوهشی دیگر ق

درصد اهداف  2/51درصد اهداف صحیح،  4/24درصد اهداف چندبخشی،  41/1ترتیب  به

های یادگیری به حیط شناختی به خصوص طبقه دانش بیش  چندسطحی و همچنین از بین حوزه

عالوه بر  و ارجاع به آیات قرآنی مطلوب بود. ها و طبقات یادگیری توجه شده بود از سایر حیطه

-آسمانی پایه هایدرسی پیام برنامه در اهدافکه  نشان داد( 5969نژاد ) تقویآن نتایج پژوهش 

به طوری که از بین اهداف  .استشدهتوجهی  کم های هوش اخالقی لفهؤهفتم و نهم به م های

 95/1درصد و  45/5ترتیب  هفتم و نهم به هایهای آسمان پایهاخالقی مصوب دوره، کتاب پیام

های هفتم های هوش اخالقی توجه داشته است. در کتاب راهنمای معلم پایه درصد به مؤلفه

درصد و در تصاویر کتاب درسی به ترتیب  11/5و  39/53 و نهم این میزان به ترتیب 39/53

توجهی به  حاکی از کم های هوش اخالقی توجه شده که درصد به مولفه 36/6درصد و  35/29

 باشد. های هوش اخالقی در این کتب می مولفه

های اخالقی در سه محور اصلی شناخت و معرفت، گرایش  های آسمان شایستگیدر کتاب پیام

و تمایل و عمل و رفتار تدوین شده است. موضوعی که از سوی علمای تعلیم و تربیت اسالمی 

رار گرفته است. بدین معنی که با ایجاد و ارتقای شناخت و عنوان سه ضلع تربیت مورد تأکید ق به

ای شکل گیرد که سبب ایجاد عمل و رفتار  ها به گونهها و تمایالت آن معرفت در متربیان، نگرش

های پایه  ها نشان داد که به برخی از شایستگی مبتنی بر بینش و بصیرت شود. براین وجود، بررسی

ین کتاب درسی توجه نشده و به برخی دیگر توجه اندکی شده درسی ملی در ا اخالقی برنامه

گانه در کتب  های حاصل از بررسی مضامین مرتبط با محورهای سه است. برای مثال تحلیل داده

فراوانی  55های آسمان پایه هفتم با وجود آنکه مضمون قدرشناسی با  سه پایه نشان داد که در پیام

محور شناخت و معرفت برخوردار بوده است، اما به مضامین از بیشترین توجه در بین مضامین 

العمر توجه نشده است. همچنین به مضامین  آموزی و یادگیری مادام ارزشمند دانستن علم، علم

تمایالت و مضامین تقدم بخشیدن منافع ملی بر  دوستی در محور گرایش و رضا، قناعت و نوع

های  های اخالقی در استفاده از علوم و فناوری رزشمنافع گروهی و فردی و التزام به اصول و ا

نوین در محور رفتار و عمل نیز توجهی نشده است. تحلیل فراوانی مضامین اخالقی مندرج در 
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کتاب هشتم نیز حاکی است که در محور شناخت و معرفت به مضامین ارزشمند دانستن علم، 

مخلوقات هستی و محیط زیست توجه العمر و ارزشمند دانستن  علم آموزی و یادگیری مادام

 53گذاری برای کار و معاش حالل با  نشده است. در محور گرایش با آنکه مضامین ارزش

ترتیب بیشترین و کمترین توجه را در بین مضامین برخوردار بودند،  فراوانی به 2فراوانی و رضا با 

توجه نشده است. تحلیل  اما در این محور به مضامین صدق، احسان، شجاعت، قناعت و عدالت

 4فراوانی مضامین اخالقی مورد نظر در محور رفتار و عمل نشان داد که با آنکه خویشتنداری با 

فراوانی بیشتری توجه را در بین مضامین به خود اختصاص داده است، اما به تقدم بخشیدن منافع 

ر استفاده از علوم و های اخالقی د ملی بر منافع گروهی و فردی، التزام به اصول و ارزش

های نوین و حسن خلق توجه نشده است. باالخره تحلیل فراوانی مضامین اخالقی مندرج  فناوری

العمر و  آموزی و یادگیری مادام در کتاب نهم نیز نشان داد به مضامین ارزشمند دانستن علم، علم

ضامین صدق، ارزشمند دانستن مخلوقات هستی و محیط زیست در محور شناخت و معرفت، م

ن و مناسبات فردی و اجتماعی، ارزش در شئو احسان، حیا، شجاعت، رضا، تکریم والدین و معلم

قائل شدن برای کار، قناعت و عدالت در محور گرایش و تمایل و رعایت تقوای الهی و حسن 

 خلق در محور رفتار و عمل توجه نشده است. 

های پایه اخالقی  محتوای کتب با شایستگی بررسی میزان همخوانی مضامین اخالقی مندرج در

های پایه  درسی ملی حاکی از عدم همخوانی کامل مضامین مشاهده شده با شایستگی برنامه

های آسمان حکایت دارد. بدین معنی که در  درسی ملی در محتوای کتاب هدیه اخالقی برنامه

درسی ملی به مضامین  ظر برنامههای پایه اخالقی مورد ن محتوای کتب مزبور، عالوه بر شایستگی

های آسمان پایه هفتم به یک مضمون  اخالقی دیگری نیز پرداخته شده است. در کتاب پیام

و دو مضمون « گرایش و تمایالت»، سه مضمون در محور «شناخت و معرفت»اخالقی در محور 

القی در محور های آسمان پایه هشتم به دو مضمون اخ ، در کتاب پیام«رفتار و عمل»در محور 

رفتار و »و دو مضمون در محور « گرایش و تمایالت»، پنج مضمون در محور «شناخت و معرفت»

، «شناخت و معرفت»های آسمان پایه نهم به دو مضمون اخالقی در محور  و در کتاب پیام« عمل

به  توجه نشده و« رفتار و عمل»و دو مضمون در محور « گرایش و تمایالت»نه مضمون در محور 

داری،  ها به شش، ده و هشت مضمون دیگر پرداخته شده است. عزت و کرامت، امانتجای آن

های آسمان  سادگی و اخالص، بخشندگی و ایثار، وفای به عهد و پرهیز از تنبلی در کتاب پیام
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هفتم، عفو و گذشت، ارزش تفکر، پرهیز از اسراف، دروغ، غیبت و ناسزاگویی در کتاب 

ن هشتم و همدلی و همراهی، پرهیز از تمسخر، رازداری، انفاق و ارزش های آسما پیام

های پایه  های آسمان نهم مورد توجه قرار گرفته است که با شایستگی خیرخواهی در کتاب پیام

های  درسی ملی همخوانی ندارد که این امر از عدم هماهنگی محتوای کتاب پیام اخالقی برنامه

 درسی ملی حکایت دارد. مورد تاکید برنامهمضامین اخالقی آسمانی با 

های آسمان دوره متوسطه  توان نتیجه گرفت که در کتاب پیام های تحقیق می از یافته در مجموع

های اخالقی موردنظر  اول بیشترین اهتمام بر افزایش گرایش و تمایل متربیان به شایستگی

باط کرد که به دلیل ارائه مطالب درسی ملی مبذول شده است. شاید بتوان چنین استن برنامه

های پیشین، شناخت و معرفت اولیه نسبت به اصول و  اخالقی بنیادین در محتوای کتب پایه

های اخالقی در متربیان ایجاد شده و در کتب مرتبط دوره متوسطه دوم با ارائه مطالب  ارزش

گر منظور از تکمیلی ارتقای معرفت اخالقی در آنان محقق خواهد شد. با این حال ا

درسی ملی در حوزه رفتار و عمل به مفهوم کامل آن یعنی ایجاد  های پایه اخالقی برنامه شایستگی

توان چنین نتیجه گرفت که از یک سو  های اخالقی ضروری در متربیان مد نظر باشد، می مهارت

جاد مبانی با توجه به مقتضیات سنی متربیان و تحوالت دوران بلوغ و ضرورت توجه جدی به ای

رفتارهای اخالقی در دوره موردنظر در کتب منتخب دوره متوسطه اول و جای خالی ارائه 

های پایه اخالقی  های عملی مناسب به متربیان و توزیع نه چندان مناسب شایستگی فعالیت

درسی ملی در کتب منتخب و همچنین عدم همخوانی کامل مضامین اخالقی با  برنامه

های آسمان دوره متوسطه اول نیازمند  درسی ملی کتاب پیام اخالقی برنامه های پایه شایستگی

 بازنگری است.

درسی ملی در  های پایه اخالقی برنامه بر اساس نتایج پژوهش مبنی بر توجه نامناسب به شایستگی

های  های آسمانی دوره متوسطه اول و ضرورت طراحی راهنمای حوزه محتوای کتاب پیام

درسی حوزه یادگیری حکمت و  گردد در طراحی و تدوین راهنمای برنامه اد مییادگیری پیشنه

عنوان حوزه مرتبط با اخالق تسریع گردد. همچنین نظر به اهمیت فراوان ایجاد  معارف اسالمی به

شود در دوره متوسطه اول اخالق  های پایه اخالقی در متربیان توصیه می و ارتقای شایستگی

مبنی  پژوهش، درسی مستقل طراحی و ارائه گردد. عالوه بر آن بر اساس نتایج عنوان یک برنامه به

نظور ایجاد تعادل در آسمان دوره متوسطه اول و به مهای  کتاب پیامبر ضرورت بازنگری در
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های آسمان دوره پیشنهاد  کتب پیامهای پایه اخالقی در محتوای  یستگیارائه شاسازماندهی و 

 های آسمان بهره گرفته شود. حقیق حاضر در تدوین مجدد کتاب پیامهای ت گردد از یافته می

 منابع
درسی پیام آسمانی دوره متوسطه اول از حیث  تحلیل محتوای برنامه(. 5969اله. ) نژاد، حجت تقوی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  . پایانهای هوش اخالقی میزان توجه به مولفه

 مرودشت.

مجله تربیت (. بررسی رویکرد تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی. 5961حسنی، محمد. )

 .21-15(، 22)55، اسالمی

های  های بخوانیم، تعلیمات اجتماعی )مدنی(، هدیه تحلیل محتوای کتاب(. 5963درامامی، نرگس. )

های  به منظور بررسی برخی مقوله 1911های سوم تا پنجم ابتدایی سال  آسمان و قرآن پایه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. . پایانتربیت اخالقی

درسی فارسی دوره ابتدایی  (. میزان درگیری برنامه5946دیبایی صابر، محسن؛ جعفری ثانی، حسین و آیتی، محسن. )

های  فصلنامه نوآوریالمللی پرلز.  مطالعه بین های سواد خواندن بر اساس )پایه سوم و چهارم( با مهارت

 .26-46(، 99)6، آموزشی

 و تعلیم فصلنامه .راهنمایی دوره ریاضی درسی برنامه محتوای بررسی و تحقیق (.5954) لقا فرخ دانا،رئیس

 .25شماره  ،تربیت

های  نوآوریها(.  ها وکاستی (. تبیین و ارزیابی رویکرد عقالنی به تربیت دینی )قابلیت5944سجادی، سیدمهدی. )

 .91-11(، 55)4، آموزشی

. تهران: انتشارات های تحقیق در علوم رفتاری روش(. 5965سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )

 آگه.

 . تهران: انتشارات سمت.ای تدریس تعلیمات دینی )هدیه آسمانی(ه روش(. 5962نژاد، اکبر. ) سلیمان

های آسمانی پایه ششم ابتدایی از منظر فعال  (. تحلیل محتوای کتاب هدیه5962سمیعی، اعظم و افضل خانی، مریم. )

، درسی های برنامه مجله پژوهش. 5965-62و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 

9(2،) 599-556. 

. تهران: انتشارات سازمان درسی ملی جمهوری اسالمی ایران برنامه(. 5963شورای عالی آموزش و پرورش. )

 ریزی آموزشی. پژوهش و برنامه

های آسمان پایه هشتم بر اساس  تحلیل محتوای کتاب پیام(. 5961نژاد، مریم. ) طباطبایی، مینو و قاسم

. اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه 1932-39روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 

های فرهنگی و  ، تهران: مرکز توانمندسازی مهارتشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه

 .26-95اجتماعی جامعه، 



 5964بهار / اول / شمارهامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهمن فصل                                                                      022

بر حسب  های درسی دوره ابتدایی (. تحلیل محتوای کتاب5942عریضی سامانی، سیدحمیدرضا و عابدی، احمد. )

 .26-14(، 1)2، های آموزشی مجله نوآوریسازه انگیزه پیشرفت. 

های آسمان مقطع سوم ابتدایی )تالیف  (. بررسی محتوای کتاب هدیه5964علیزاده، مژده و علوی، سیدحمیدرضا. )

-63(، 5)5، های تربیتی اسالم و پژوهش( از منظر اصول انتخابی محتوای آموزشی در قرآن کریم. 5962

55. 

های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان  (. تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه5969قاسمی، حسین و کاظمی، محمود. )

(، 4)59، های آموزشی فصلنامه نوآوریانطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 

559-533. 

های آسمان بر مبنای  . ارزیابی و تحلیل محتوای کتب هدیه(5969کریمیان، حسین؛ ناطقی، فائزه و سیفی، محمد. )

 .64-554(، 15)52، فصلنامه پژوهشنامه تربیتیهای تفکر انتقادی.  مهارت

ریزی  های انسانی و اخالقی در حوزه برنامه (. تحلیل و بررسی نمود ارزش5969موسوی، ستاره و نیلی، محمدرضا. )

 .529-542(، 56)4، هندسی فرهنگیمجله مهای دینی.  درسی بر اساس آموزه

درسی معارف اسالمی  خوانی برنامه (. میزان هم5965نوری، محمدرحیم؛ احمدوند، محمدعلی و غفاری، محمد. )

های پایه( سند تفصیلی  )محتوی و اهداف( دوره عمومی آموزش و پرورش ایران با اهداف )شایستگی

 .256-261(، 9)52، شیفصلنامه رهبری و مدیریت آموزدرسی ملی.  برنامه

 


