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چکیده :این پژوهش با هدف نااادایچ وندي نچ آمديش
بررادچ
مفاهیم اخالقچ به دا شآميشان در مقطع ابتفایچ و به
This paper aimed to clarify the role of
مفاهیم اخالقچ ميجيد در کتب دراچ پرداخته ،اپس آنها را
moral concepts in elementary course
curriculum. By qualitative content analysis,
ااتخراج و در مقيالت کلدچتدر دادتهبادف کدردا ااد .
firstly, the moral concepts in textbooks are
همچاین با ااتفادا اش رو تحلیل محتيا عرفچ (ااتقرایچ)،
inductively determined and then sorted into
مفاهیم اخالقچ ميجيد در دروس ،مشخص نفا و ادپس بدا
more general categories. Then, according
ااتفادا اش فرایاف ااتاتاجچ بر مباا مالکها ،اش ظر ا سجام و
to fluency and integration in any class and
also evolutionary arranging in the whole
یکپارونچ در هر پایه و یز ویفمان فرگشدتچ در کدل مقطدع
course, the vertical and horizontal
ميرد برراچ قدرار دادا ااد .جام آمدار ایدن تحقید را
organizations of these concepts are
کتاب ها فاراچ (بخيا یم) ،ت لیمات اجتماعچ و هفیدههدا
examined. The results showed that Persian
آاما چ و قرآن دورۀ ابتفایچ تشکیل مدچدهدف کده ندامل 21
books in all courses have the most fictions
and
the
most
moral
concepts.
جلف کتاب اا  .مي هگیر در این پژوهش ،به نیيۀ ظدر
Unfortunately arranging of concepts in
ا جامنفا و مالک داتهباف دروس ،وجيد محتيا اخالقدچ
those books are not noticed and among
و رعای ااختار دااتا چ درس ،در ظدر گرفتده ندف .تدای
fifteen moral concepts only “good
شان داد که کتب فاراچ در تمامچ پایدههدا ،بیشدترین ت دفاد
behaving”, “loving humankind” and
ادبیات دااتا چ و بیشترین مفاهیم اخالقچ را دار ف .متأادفا ه
“effort” have the fluency and integrity
factors, qualitatively or quantitatively. The
ویفمان مفاهیم ميردتيجه قرار نرفته و اش میان پا زدا مفهيم
other concepts, not in the repetition, nor in
اخالقچ ،تاها «رفتار یک» « ،يعدواتچ» و «تال و پشدتکار»
the arrangement, have an appropriate
و
فاکتيرها مربيط به ا سدجام و فرگشد را اش ظدر کمودچ
organization in different courses.
کیفچ دارا هستاف .اایر مفداهیم اش ظدر ت دفاد تکدرار و ديع
Keywords:
Fiction,
Moral,
Moral
ویاش در پایهها مختلف فاقف کارایچ الشم هستاف.
education, Evolution, Integrity
،
کلیدواژه ها :ادبیدات داادتا چ ،اخدال  ،تربید اخالقدچ ،فرگشد
یکپارونچ
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مقفمه
دااتانها اش گذنته تاکاين ابزار جه
گي اگين بيدا اا

ا تقال پیامها شیبا اخالقچ و رفتار در جيامع

و همچين نیاچ در ا فوخت ادبچ ملل مختلف بهویژا ارشمین کهن

ایران مچدرخشف .مي

این کينشها را در متين ادبچ فاخر ایران ،کتابهایچ ما اف

ناهاام فردواچ ،ماط الطیر عطار ،مثاي ميلي  ،بياتان و گلستان ا ف  ،قابيس ام
عاصرالم الچ مچتيان دیف .اش آ جایچکه آیافۀ هر ملتچ بر اااس تيا ایچها کيدکان آن رقم
و یادگیر آنها بسیار مهم وحساس اا  .آیافۀ جام ه در گرو

مچخيرد ،رو ف آميش

دا ش تخصصچ و ت هف اخالقچ افراد اا
کرد .اشاینرو فرایاف آميش

آنها را تربی

که آميش وپرور

خياهف

و ت لیم و تربی

یروها کارا و ااش فا و مت هف ،اش همان

ابتفا یاشماف برراچ و بر امهریز دقیقچ اا

جام ه فراهم نيد.

تا داتراچ به اهفا

واین بر امهریز هایچ تاها در قلمرو رنف علمچ قرار مچگیرد ،وراکه علم بهتاهایچ
پااخني

یاش بشر بيدا و تاها با هم شیاچ در کاار اخال اا

که مچتيا ف نکا ها

ميجيد را اش بین ببرد و اثر پرر گ و عمی تر در رنف فرد و اجتماعچ دانته بانف.
ایناان ،در بر امهریز ها
بر امهها

دراچ ویفا نفا بایف به این مهم تيجه کااف .این تاها به محتيا بر مچگردد،

بلکه به يع آميش

یز اهمی

دارد و در این میان« ،دااتان» بهعايان یک يع آميش ،

را دارد که بهوااط شبان اادا و قابلفهم در ااین پایین به کار گرفته نيد.

بیان مسئله
هميارا تيجه به مقيل اخال و رنف اخالقچ یکچ اش ااااچترین و شیرباایچترین اهفا
ه تاها زد خا ياداها؛ بلکه در ایستم آميشنچ و اجتماع یز مچبانف و دلیل آن هم ایجاد
سلچ نایسته در خا يادا و دانتن جام ها پيیا و کارآمف اا  .جام ها مبتاچ بر آميشا-
ها عمی اخالقچ که با صر
را در جه

6

یل به اهفا

حفاقل هزیاهها به نکل پایه ،سلهایچ اخال مفار و کينا

عمی ا سا چ تربی

مایف.
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این قابلی

ظام آميشنچ تيجه ویژا به اخال هم الشم اا

و بهویژا

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

پرواضح اا

که تيجه به آميش

اخال را بایف اش دوران کيدکچ آغاش کرد؛ شما چ

1

که تمامچ روانباهها  ،اش جمله روانباهها
مچنيد تا به کيدکان ،خيب و بف و درا

اخالقچ در حال نکلگیر
و ادرا

اا

و اچ

را آميخ  .این تيجه ميجب مچ-

نيد تا کيدکان در پایان دورۀ اول کيدکچ ( 4تا  6اال) بتيا اف قياعف اخالقچ بسیار را
بیان کااف« :به این عل

تقسیم کردم که اگر اینکار را مچکردم با من باش

مقفار اش آن را به او دادم اما بیشتر آن مال من اا
مسائل مربيط به عفال

و ا صا

مچکرد»« ،من

شیرا بزرگترم» ،همچاین آ ان دربارۀ

بحث مچکااف« :حاال يب

من اا »« ،این ماصفا ه

یس » (برک.)1388 ،
اش اي دینر تمامچ ظریهها رنف اخالقچ پذیرفتها ف که وجفان اخالقچ در اوایل
کيدکچ نکل مچگیرد و اصيل اخالقچ کيدک به صيرت بیرو چ و تياط بزرگترها کاترل
مچنيد (احف و باچ جمال)1382 ،؛ ولچ با ورود به مفراه ،کيدکان درک ا طا پذیر
اش مقررات اخالقچ پیفا مچکااف ،بهطير که در ااین  7-9االنچ دینر مچگيیاف که
راا

گفتن همیشه خيب و دروغ گفتن همیشه بف اا  ،بلکه مقاصف يعدواتا ه و

ضفاجتماعچ را در ظر مچگیر ف (برک.)1388 ،
گروه تربی

اخالقچ بسیار مهم اا

ولچ دنيار ها بسیار دارد .بهعايان مي ه،

یکچ اش رو هایچ که م ميالً به کار گرفته مچنيد پاف و ا فرش اا  ،ولچ بسیار دیفا و
مستقیم اش خيد مقاوم

شان مچدهاف .به همین ماظير برا

ا تقال مفاهیم اخالقچ ،به

نکل گسترداا اش دااتانها بهرا گرفته مچنيد .بهعايانمثال ،به یک يجيان با یک جمل
کيتاا ،اادا ،خبر و مستقیم که خساا

ویژگچ

را فچ مچکاف مچتيان گف  :خساا

اخالقچ بف اا  .حال در مقابل این جمله ،مایشاام خسیس ،ينت ميلیر قرار مچگیرد.
مایشاامها

در ميرد ش فگچ ا سا چ خسیس که در تمامچ اطير کتاب حتچ یک ميرد

مشاهفا مچنيد که به نکل مستقیم انارا نفا بانف که «خسیس بيدن عمل بف اا »؛
. Schemas

1
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نایفاایم که برخچ کيدکان و يجيا ان سب

به پذیر

و عمل به پافها

رونن و
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اما وقتچ خيا فن کتاب به پایان مچراف ،خيا افا حاضر اا
هر کار را ا جام دهف ولچ کسچ او را با صف

دارایچها خيد را ببخشف و

خسیس ميرد خطاب قرار فهف .این همان

تأثیر شبان تمثیل و اات ارا اا .
ش ان و مردان خردماف ،قرنها اش تمثیل و دااتان ااتفادا کرداا ف تا به اؤالچ پااخ
گيیاف یا ميضيع پیچیفاا را تيضیح دهاف .این بخشچ اش فرهاگ نفاهچ بيدا و االمافان
در قالب دااتان مچتيا ستاف خرد و حکم

خيد را در اختیار دینران قرار دهاف .همچاین

این دااتانها ما اف راا ها بيد ف که پیران اش طری آن اا ها ،عر

و آدابورايم را به

جيا ان ماتقل مچکرد ف (رونن .)1385 ،امروشا یز دااتان 1و دااتانگيیچ برا کيدکان
فيایف بسیار دارد .اش جمله تمرین کيدکان در مهارتهایچ ظیر گي

دادن ،تجسم کردن،

تصير و خیالپرداش  .هانامچکه دااتا چ بهجا دیفن در ایاما و یا تليیزیين ،اش رو
کتاب خيا فا نيد ،فرد آشاد اا

تا اش تخیل خيد ااتفادا کاف؛ وهراها و مااظر و حتچ

ر گها و صفاها را در ذهن خيد خل کاف؛ که این امر فضا دااتا چ ماحصربهفرد را
برا هر نخص ایجاد مچکاف (همان).
ادبیات دااتا چ به ابب قش و تأثیر فراوا چ که در تربی

کيدکان دارد ،جایناا

ارشنماف و واالیچ را در عليم روا شاااچ و تربیتچ کسب کردا اا  .رنف و تکامل کيدک
اش جابهها مختلف و راا فن او به اهفا

تربیتچ ميرد ظر بفون پیي ف دادن و دمساش

 .1دااتان اثر اا

روایچ به ثر که مبتاچ بر ج ل و خیال بانف .اگر طيال چ بانف به آن رمدان و اگدر

کيتاا بانف به آن دااتان کيتاا مچ گيیاف (نمیسا .)1381 ،ادبیدات داادتا چ کدالً بده آن دادته اش آثدار
روایتچ اطال مچنيد که جاب خال آنها بر واق ی

غلبه دارد و نامل (قصوه) دااتان کيتاا ،دااتددان

بلاف ،رمدان و رمدان کديتاا مچ نيد .ميضيعات ميرد تيجه ادبیات دااتا چ م ميالً تخیلچ و اداخته و
پرداخت یک ذهن خال اا

و به بیان امدير حقیقدچ یدا حقدای تداریخچ مدچ پدرداشد ،امدا واا چده

درون مای یک قالب ادبچ اش حقای تاریخچ با واق ی ها دیدنر مدایه گدرفته بدانددف ،مدد ميالً آن را
بدا عدااوین (دااتدان تاریخچ) یدا (ش فگیاامد داادتا چ) و عبداراتچ ظیدر ایدن هدا مشدخص مدچ کادف
(داد.)1387،
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کردن او با ادبیاتچ که بتيا ف یاشها روحچ و روا چ او را تا حف شیاد تأمین کاف میسر
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یس 1؛ دااتان کيدک یز در این حیطه قرار مچگیرد (نجر  .)1384،دااتان وایلها
برا درک جهان و خيیشتن اا

و دغفغهها بشر را در خيد جا مچدهف .ورا که

ااختار هينمافا ها دارد و مچتيا ف د یایچ خیالچ را بهمازل ميضيع کاو

فکر خل

کاف و همشمان که ما را اش باف ایاجا و اکاين رها مچکاف ،به بیان روال عاد وقایع بپرداشد.
اش کارکردها

دااتان ،پیفایش اؤاالتچ در ذهن خيا افا اا

درا ها و ادرا ها در روابط ا سا چ و اجتماعچ را هف

که اعتقادات و باورها و

قرار مچدهف (رنتچچ.)1389،

عالوا بر این ،نکلگیر مهارتها شیر یز اش جمله پیامفها آن اا :
 ارتقا مهارتها کيدکان در نیياها مختلف تفکر. -گستر

قفرت ااتفالل ماطقچ؛

 بهکارگیر مهارتها تفکّر ا تقاد ؛2

 تيا ایچ حل مسئله به حي ميفقی آمیز (گلیزر و گیيرجیس .)2005کاشها دااتا چ ذهن کيدک را پيیا ااخته و ابب بالافگچ او مچنيد .هانامچ که
کيدک با اثر همزادپافار مچکاف آرامآرام تخیل او یز نروع به بیفار نفن مچکاف و هر
وه این پفیفا عمی تر بانف میفان ذهاچ کيدک وایعتر و ژر تر مچگردد (یيافچ،
 .)1386بهاینترتیب کيدکان در مياجهه با یک دااتان مچآميش ف که وني ه الیهها پاهان
دااتان را کشف و مهارت تفسیر و ااتاباط را که اش مهارتها اصلچ تفکّر ا تقاد اا ،

يیسافگان و ناعران و اایر پفیفآور فگان آثار کيدکان ا تظار دار دف تدا بدا مطال د اب داد نخصدیتچ
کيدک به یاشها ذهاچ ،عاطفچ ،اجتماعچ و بف چ او در ااین و دوراها مختلف پچ ببر دف و آثدار
نایسته و ماااب و خالچ اش ایرادات ادبچ و رواننااختچ برا آنها پفیف آور ف (غریدب نداا.)1390،
مي ه را در برخچ اش ادبیاتها دااتا چ کيدکان ،پافارها خرافچ و آرمانهدا ماب دفالطبی چ ،غلبد
سبچ جبر و بچتيجهچ به واراا فیشچ فرد در دااتانها عامیا ه لحاظ نفا اا  .یا در داادتا ها
م اصر ،ت اون و همبستنچ به میزان کم ،ميرد تاکیف قرارگرفتهاا

(عبااچ و همکاران .)1370
2

. Glazer & Giorgis
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 . 1امروشا روا شاااان و متخصصان ت لیم و تربی

به اهمی

این ابزار بر فا و مؤثر واقفاف و اش مربیان،
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در خيد پرور

دهاف .بهعبارتدینر ،الیهها

متفاوت م اایچ و مفهيمچ در دااتان به

خيا افا کمک مچکاف تا به بیاشچ ي در مسائل مختلف ش فگچ دا

1

یابف (فیشر .)2003

ولچ همانگي ه که آوردا نف مهم ترین اثر دااتان را بر ا فیشه و کاش اخالقچ کيدک
مچتيان دیف .اش گذنتهها دور و هايش هم در ایران قش ااطيراها در تقيی

قيۀ تخیل،

تحریک خیالپرور و به نکل مشخص تربی

اخالقچ و اجتماعچ برجسته بيدا اا

(هانمچ جا آباد  .)1378اشاینرو در تربی

اخالقچ اش ادبیات دااتا چ بایف بهرا بسیار

گرف  .ااپاسر 2بر آن بيد که یکچ اش اهفا

و به

اصلچ آميش

کاترل درآوردن امیال ارکش و بیفار کردن گرایشها خامي

نکلدهچ نخصی

نفا اا  .عملچ که طچ

آن داتها اش احسااات بارورنفا و داتها دینر کاترل مچنيد تا کيدک به فرد بالغ
تبفیل نيد که این همان هف

مشترک والفین و م لمان اا

(به قل اش :مکالگبلین و

هالستیف .)19993،البته این مچ تيا ف دو م اا دانته بانف :گاا ماظير ما رنف اخالقچ ناگرد
بهگي ها اا

که او عاملِ اخالقچِ مسئيل و ف ال و دا ا و مت هف گردد و گاا ماظير ما

جام هپذیر ِ مف چِ ناگرد بهگي ها اا

که او نهرو ف مسئيل و ف ال و دا ا و مت هف
5

گردد (هالستیف و پایک2006 4؛ ثير برگ و اگيش  .)2016آن اولچ با تربی
دومچ با تربی

نهرو ف اروکار دارد .تربی

شمیاهااش و بهکارگیر نیياهایچ جه

اخالقچ و این

اخالقچ به فرایافهایچ گفته مچنيد که به

نکيفایچ ،تقيی

و ایجاد ویژگچها ،رفتارها و

دینر مچپرداشد .اشاینرو:
 .1تربی

اخالقچ تاها نامل ویژگچها درو چ مچنيد بلکه حيشاها صفات ،رفتار و آداب

اخالقچ را یز دربرمچ گیرد.

1

. Fisher
H. Spencer
3
T. Halstead
4
. Halstead & Pike
5
. Thornberg & Oguz
2
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آداب اخالقچ و اصالح و اش بین بردن صفات ،رفتارها و آداب غیراخالقچ در خيد یا

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

 .2تربی

اخالقچ فرایاف و جریا چ مستمر و مفاوم اا

و بهویژا در شمیا ایجاد صفات یکِ

پایفار اخالقچ و اش بین بردن صفات شن  ،یاش به تال
صفات در مفت کيتاا و بفون تال

مستمر دارد و ا تظار ایاکه این

فراوان در فرد ایجاد نيد یا اش بین برود ،ا تظار

ابجایچ اا .
.3

اخالقچ یاش به شمیاهااش

تربی

مستقیم و غیرمستقیم ،نااخ

و برطر

الشم سب

و ميا ع ميجيد در مسیر نکلگیر تربی
.4

اخالقچ یاشماف اه يع تال

تربی

کردن ميا ع دارد و بایف اش طری آميش

به خيبچها و بف ها اخالقچ را در فرد ایجاد
اخالقچ را اش بین بُرد.

اا  :یکچ نکيفایچ صفات فطر  ،دینر تقيی

صفات و رفتارها اخالقچ کمر گ و مقط چ و همچاین تغییر و اصالح رفتارها ضف
اخال و ميرد آخر ،ایجاد صفات و رفتارها اخالقچ و اش بین بردن رفتارها ضف اخالقچ
اا .
 .5تربی

اخالقچ هم جاب خيدااش دارد و هم جاب دینر ااش  .البته جاب تربیتچ بیشتر

اظر به دینر ااش و جاب اخالقچ بیشتر اظر به خيدااش اا
کت بسیار مهم آنکه تربی

(هم

باار .)1379،

اخالقچ بفون برخيردار اش وارويبچ مفهيمچ و اصيلچ که

اش پیش مربیان برگزیفا باناف ممکن یس  .این اصيل مچتيا اف نامل ( )1هچ اش برخچ اش
رفتارها ( )2تکلیف به برخچ رفتارها و ( )3تيجیه برخچ رفتارها بانف (فاکس و دیمارکي

1

کتابها

دراچ و رفتارها

آميشگار یاد مچگیرد که درا

و ادرا

رفتار کفامها

هستاف .اگر این دو با هم اااشگار باناف یا اصالً تيجهچ به اصيل فانته باناف و ریشه و
خااتناا آميش ها اخالقچ رونن بانف مچتيان ا تظار دان
خيبچ پیش رود .پژوهشها شان داداا ف که آميش ها
نر ها

هاجار

و ناا دا شناااا آ ان اا

که کار تربی

اخالقچ به

اخالقچ م لمان متأثر اش

(برَونلچ 2و همکاران  .)2012این

. Fox & DeMarco,
. Brownlee

1
2
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 .)2001این اصيل راهاما رفتار م لم و تفوین کتابها دراچ هستاف .ناگرد اش طری
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بهویژا در ظامهایچ که متمرکز هستاف مچتيا ف بر ام تربی

اخالقچ را با والش روبرو
همخيان بانف.

ااشد وراکه ا بسا دیفگاا م لم با آ چه در کتاب دراچ آمفا اا

بههررو ؛ هر یک اش این دو ،رفتار م لم و محتيا کتابها دراچ ،پژوهش جفاگا ه و
ویژۀ خيد را مچطلبف .گروه برراچها شان مچدهف که حجم کمچ اش پژوهشها قلمرو
ت لیم و تربی

در ایران به این يع پژوهش اختصاص دادانفا اا .

طرح پژوهش و اؤاالت آن:
در گي هناااچ صير پژوهشها تربی

اخالقچ در ایران ،دو گي ه را مچتيان باشناااچ

کرد:
 -1در برخچ پژوهشها ،دیفگاا فیلسيفچ کاویفا نفا و رهامينها تربی
آن در بحث اهفا
 ،1387علچآباد

و رو ها و محتيا شان دادانفا اا
 ،1385صرآباد

(برا

 ،1391حیفر

مي ه ،رهاما

 ،1379جام خا ه  ،1390غفار

 ،1380کاویا چ و فصیحچ  ،1391بهشتچ  ،1392بیرو چ و باقر
و بختیار صرآباد

اخالقچ
و باقر
و شیباکالم

و بهروان  ،1390کیا چ و بختیار صرآباد

 ،1390حساچ )1380
 -2در رویکرد دینر ،مستقیماً یا به آميشگاران و دبیران یا به کتابها

دراچ

 .1برا

مي ه ،جاتچ پرواش ( ،)1388برراچ اهفا

کلچ اخالقچ مصيب آميش

و پرور

و بهکارگیر

آنها در کتابها دراچ (قرآن ،هفیهها آامان ،فاراچ و ت لیمات اجتماعچ) دورۀ ابتفایچ شانداد که:
مؤلفهها  21گا ه اهفا

اخالقچ بهطير یکسان در کتابها دراچ ميرد پژوهش بهکار گرفته شفاا ف و

تفاوت قابلمالحظها در فراوا چ آنها مشاهفانف بهطير که این تفاوت طیفچ اش  1تا  553فراوا چ را
نامل نفا اا  .همچاین مقایسه کتابها با تيجه به حجم آنها یز شانداد که میزان بهکارگیر این
مؤلفهها با تيجه به حجم کتب ماااب یس  ،بهطير که باتيجه به حجم کتابها ،کتاب فاراچ بخيا یم
پاجم ،در حف ا تظار و کتابها قرآن اول ،هفیهها آامان دوم ،هفیهها آامان ايم ،هفیهها آامان
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مراج ه نفا و مفهيمها و آميش ها ميرد برراچ قرارگرفته اا  .1بهویژا ميرد

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

دوم بر این فرض ااتيار اا

که کتابها

دراچ ایران بر مباا

فیلسيفان ينته شفا و بر امهریزان دراچ آميش وپرور

دیفگاا

به واین دیفگااهایچ

مچپرداش ف.
در این پژوهش رویکرد دوم برگزیفا نفا ولچ ه اش ماظر آميشگاران؛ بلکه اش ماظر
کتابها دراچ .بچگمان آميشگاران النيها رااتیاچ برا تربی
بچبفیلچ در تربی

اخالقچ هستاف و قش
2

اخالقچ دار ف (اانر و ااتيگيرپ ،2013 1اافرش  ،21013ماهي چ

 )2009بااینهمه ،بایف به قش کتابها

دراچ کمتيجه بيد .کتابها

3

دراچ یز

مچتيا اف بهویژا با دااتانها اخالقچ ،به رنف اخالقچ ناگردان کمک کااف .با تيجه به
اهمی

دااتان که بهوااط بیان و شبان قابل فهمچ که دارد ،مااابترین راا برا آميش

اخال به کيدکان اا  ،محتيا

دااتانها ميرد برراچ قرار گرف  .کينیفا نف تا با

واکاو مفهيمها اخالقچِ آوردا نفا در دااتانها کتب دراچ ،بخشچ اش پژوهش در
تربی

اخالقچ به ا جام راف :اینکه مفهيمها

اخالقچ وه هستاف و آیا این مفهيمها

وارويب دار ف یا ه؟ یکچ اش شا نان بيد وارويب ،به بيد ا سجام و تيالچ ماطقچ میان
آميش

مفاهیم برمچگردد .اشاینرو پژوهش کاي چ ،افزون بر ناااایچ مفهيمها در پچ

ناااایچ ا سجام و فرگش

آنها هم هس  .در برراچ اولی کتب دراچ دورۀ ابتفایچ

رونن نف که گسترا ادبیات دااتا چ در مفارس ،تاها به کتاب فاراچ بسافا مچنيد .بلکه
آاما چ ،قرآن و ت لیمات اجتماعچ یز برا

مفاهیم اخالقچ و اجتماعچ و دیاچ خيد اش شبان دااتان ااتفادا مچکااف شیرا به این وایله
وهارم ،هفیه ها آامان پاجم ،فاراچ اول ،فاراچ دوم و فاراچ ايم بیشتر اش حف ا تظار و بقیه کمتر اش
حف ا تظار به مقيل اخال پرداختها ف.
تفاوت این پژوهش کاي چ با پژوهش مذکير در آن اا

که پژوهش کاي چ به برراچ ( )1مفهيمها

در ( )2دااتانها مچپرداشد و ( )3در پچ برراچ ا سجام و ( )4فرگش

آنها هم اش ظر کموچ هم اش

ظر کیفچ اا .
1

. Sanger & Osguthorpe
. Sanderse
3
. Mahony
2
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کتابها

دینر

وين هفیهها

ا تقال
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ه تاها کيدکان تمایل بیشتر

برا

خيا فن و د بال کردن ميضيعات مچیاباف ،بلکه

مچتيان ميضيعات پیچیفا و اانین را به نکلچ آاان نفا و نیيا ماتقل کرد.
قش ادبیات دااتا چ و اثرگذار

با تيجه به حساای
فرهاگ و مفاهیم ،رونن اا

آن بر نکلگیر

و ا تقال

که پرداختن به محتيا دااتانها اخالقچ کتب دراچ،

اصالح آنها و یا ا تخاب دااتانها مااابتر برا ا تقال مفاهیم به نکلچ متفاوت ،یکچ
اش ضروریات ظام آميشنچ اا ؛ باابراین با بهراگیر اش مؤلفههایچ که متاااب با فضا
ادبیات دااتا چ باناف ،مچتيان به تحلیل کتابها دراچ ميرد ظر پرداخ  .این مؤلفهها
عبارتا ف اش:
 .1ا سجام و یکپارونچ محتيا
درسها

درسها :تکرار مفاهیم یکسان با بیان متفاوت در

مختلف یک پایه (ا سجام کموچ) و حفظ نیيۀ بیان و ااختار دروس

(ا سجام کیفچ) ميلف ا سجام به ااشما فهچ افقچ محتيا بر ام دراچ انارا دارد.
 .2فرگش

مفهيمچ :ااتمرار بیان آميشاها

(فرگش

کموچ) و رعای

که یکچ اش کتههایچ اا

اخالقچ در پایهها

مختلف یک مقطع

نکل تکاملچ دروس در پایهها مختلف (فرگش

کیفچ)

که مچتيا ف ميجب نيد مفاهیم اخالقچ در دا شآميشان

ه بهعايان یک درس یا دااتان بلکه بهعايان یک ااشا ،هادیاه نيد .این مؤلفه به
ااشما فهچ عميد محتيا بر ام دراچ انارا دارد.
محیطها اخالقچ در مفارس در رااتا ارتقا اطح اخالقیات دا شآميشان ،ناهف این
مسئله هستیم که تيجه به مسائل اخالقچ در ااین يجيا چ اعم اش قا ينماف و هاجار
پذیر به سب
اشاینرو الشم اا
دروس ،اهفا

صر

هزیاه و شمان ،پیشرف

وشمنیر

فانته اا

( ادر ژاد.)1387 ،

که با تمرکز بر محتيا کتب دراچ (مقطع ابتفایچ) و تحلیل محتيا
و در های

تیجهگیر ها ميجيد در آنها سب

به میزان تأثیرگذار و

میزان فيذ واق چ آنها در ذهن خيا افگان تحقی نيد .پژوهش کاي چ با تمرکز بر مسئل
تربی

14

اخالقچ کيدکان ،مچکينف وني نچ آنااااش دا شآميشان مقطع ابتفایچ با مفهيم-
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در طچ االیان گذنته علچرغم هزیاهها

شیاد در شمیا ا تخاب دروس و ایجاد

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

ها اخالقچ را اش خالل ادبیات دااتا چ بساجف :ایاکه وه مفهيمهایچ با وه ویاشچ در
کتابها

دراچ آوردا نفا اا ؟ بهصيرت مشخصتر مچتيان گف  :هف

پژوهش حاضر ،ناااایچ وني نچها

آميش

کلچ

مفاهیم اخالقچ در مقطع ابتفایچ اا .

برا این کار پژوهش کاي چ در پچ پااخگيیچ به پراشها شیر اا :
 .1وه يعچ اش مفاهیم اخالقچ در ادبیات دااتا چ کتب دراچ گاجا فانفا اا ؟
 .2آیا مفاهیم اخالقچ در ادبیات دااتا چ این مقطع ،ویفما چ فرگشتچ (ویاش عميد )
دار ف؟
 .3آیا مفاهیم اخالقچ ميجيد در دااتانها کتب یک پای تحصیلچ اش پیياتنچ و ا سجام
(ویاش افقچ) برخيردار اا ؟
روش پژوهش
برا داتیابچ به اهفا
نف .در گام خس

پژوهش ،در این پژوهش اش رو
بهصيرت کیفچ ،رو

تحلیل محتيا در دو گام ااتفادا

تحلیل محتيا

عرفچ 1یا ااتقرایچ 2برا

ناااایچ مقيلهها به کار گرفته نف .در اینگي ه اش تحلیل محتيا ،کار بفون در ظرگرفتن
وارويب ظر اش پیش ت یین نفا ا جام مچنيد (ایمان و يناد  ،)1390 ،دا ِکم به
این دلیل که پژوهشنران اش ميضع يیسافگان کتابها

دراچ اطالعچ فار ف و

يیسافگان هم به وارويب ظر خيد انارا کرداا ف .با خيا فن پیاپچ متن دراچ ،رمزها
با هم ميرد برراچ قرار گرف  .بفین صيرت در گام دوم ،پس اش داتیابچ به مقيله و
اطمیاان اش تاااب آنها ،کينیفا نف بهصيرت کموچ ،بهگي ها

ظامماف و عیاچ ،به برراچ

مقيلهها پرداخته نيد.
جام

آمار این تحقی را کتابها فاراچ (بخيا یم) ،ت لیمات اجتماعچ و هفیهها

آاما چ و قرآن دورۀ ابتفایچ اال  1391 -1392تشکیل مچدهاف که نامل  21جلف کتاب

. Conventional Content Analysis
. inductive

1
2
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ناااایچ نفا و پس اش ااشما فهچ و داتهباف آنها در قالب مقيلههایچ گيیا ،پیي ف آنها
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اا  .مي هگیر

در این پژوهش ،به نیيۀ ظر

بهعايان مي ه ،وجيد محتيا اخالقچ و رعای

ا جام نف .مالک داتهباف

دروس

ااختار دااتا چ درس در ظر گرفته نف.

اشاینرو برا ناااایچ دروس با ااختار دااتا چ ،دروس محتيا اخالقچ و درواچ که
نامل هر دو مالک باناف اش رویکرد ااتقرایچ ااتفادا نف اپس مقيلهها اخالقچ ميجيد،
اش ظر ااختار دااتا چ و غیردااتا چ ،همچاین ویفمان طيلچ و عرضچ ميرد برراچ قرار
گرف

تا وني نچ ها مفاهیم اخالقچ اش ظر کموچ و کیفچ و رو ف آن در دورۀ ابتفایچ

رونن نيد .ا سجام کیفچ با م یار حفظ ااختار دروس ،همسا چ نیيۀ روای

و

تیجهگیر دااتان و ا سجام کموچ ،با م یار تکرار مفاهیم در دروس یک پایه برراچ نف.
همچاین فرگش

کموچ با م یار تکرارپذیر

در پایهها

مختلف و فرگش

کیفچ یز با

م یار ایر تکاملچ و بهبيد نیيۀ بیان ،تغییر ااختار غیردااتا چ به دااتا چ ،حفظ آشاد
خيا افا در تیجهگیر  ،ااتفادا اش بیان دالیل برا
مستقیم و داتير
برراچها

ا جام اعمال اخالقچ ،پرهیز اش بیان

(آمرا ه) و بسط گسترۀ مفهيم در ظر گرفته نف .اپس حاصل

ا جامنفا در جفاول و ميدارهایچ ،جمعباف

و گزار

نف ف .در های

یافتهها پژوهش با یافتهها پژوهشها دینر مقایسه و تیجهگیر نف.
جدول  :1مفاهیم اخالقی کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی
مفاهیم اخالقچ ميجيد در کتابها فاراچ دورۀ ابتفایچ
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ا جام کار درا  ،اش جان گذنتن در حفظ میهن ،تال و اادتمرار در کدار ،دوادتچ بدا دوادتان خديب،
مهربا چ با دینران بهخصيص والفین ،رعای ادب ،فانتن غرور و تکبر ،مهربا چ در دواتچ ،راا گيیچ،
اشخيدگذنتنچ ،احترام به والفین ،راشدار  ،رعای ادب ،کسب دا ش ،علمآميش  ،تال و پشتکار ،کمک
به دینران ،خفم به مردم ،فانتن کبر و غرور ،ایثار ،تال و ااتمرار در کار ،ااتمرار در کار و تمدرین،
تال و کينش ،رعای قا ين ،صرفه جيیچ ،کمک کردن به هم يع ،همکار و ش فگچ اجتماعچ ،کمک به
هم يع ،آایب راا فن به ميجيدات ض یف ،محافظ اش جانل ،ففاکار  ،اش جان گذنتن در راا میهن ،به
خطر ا فاختن جان خديد بدرا جدات دیندران ،حفدظ و آادیب رادا فن بده درختدان ،حفدظ طبی د ،
اشخيدگذنتنچ ،آشار رادا فن بده دیندران ،مغدرور بده خديد شدفن ،مهربدا چ ،ديعدوادتچ ،همکدار ،
راا گيیچ ،تال و پشتکار در درسخيا فن ،خي خلقچ ،همکار و همفلچ ،دراتکار  ،تمیز بيدن.

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

نمودار  :1ساختار مفاهیم اخالقی موجود در کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی

نمودار  ،1ساختار داستانی کتاب فارسی را در هر پایه و میزان نقشی کهه در انتقهال مفهاهیم
اخالقی به عهده دارد را بیان میکند .یادآوری این نکته الزم است که دروس داستانی به معنای
دروس منثور نیست .بلکه فارغ از نظم و نثر ،روایتی بودن مورد نظر اسهت کهه ههم دربردارنهدۀ
داستان است ،هم شعرداستانی و حکایت.
مفاهیم اخالقی موجود در کتاب هدیههای آسمانی دورۀ ابتدایی
آسیب نرساندن به موجودات ضعیف ،تکریم میهمان ،کمک به دیگران ،عدم ایجاد مزاحمت برای دیگهران،
صرفه جویی ،رعایت نوبت ،درستکار بودن ،از جان گذشتن در راه دفها از دیهن ،رفتهار نیهک ،خله ،نیهک،
تالش و کوشش ،فداکاری ،مهربانی با دیگران ،حفظ محیطزیست ،دروغ نگفتن ،گذشتن از مال خود

نمودار  2تصویر روشنی از ساختار کتابهای هدیۀ آسمانی در هر پایه و نقشی که ادبیات
داستانی در انتقال مفاهیم اخالقی دارند را ارائه میدهد.
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جدول  :2مفاهیم اخالقی کتاب هدیههای آسمانی دورۀ ابتدایی
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نمودار  :2مفاهیم اخالقی کتاب هدیههای آسمانی دورۀ ابتدایی

همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود ،دروس کتاب هدیههای آسمانی شهام دروس
یادگیری دانشآموزان ،در پایههای پایینتر «شعر» حجهم بیشهتری از درسهها را تشهکی دههد.
درحالیکه بررسیها خالف این مسئله را نشان میدهد و بهجای اسهتفاده از شهعر در پایهۀ دوم،
تنها در پایه های سوم ،چهارم و پنجم به کار گرفتهشده است .همچنین انتظار میرود بها شهک -
گیههری تفکههر انتزاعههی و رشههد فکههری در سههنین بههاالتر ،انتقههال مفههاهیم اخالقههی از روشهههای
غیرمستقیم صورت گیرد .درحالیکه پژوهش نشان میدهد انتقال مفاهیم اخالقی در پایۀ ششهم
بیش از سایر پایهها ،در قالب داستان بیان میشود.
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داستانی ،اخالقی ،شعر و اخالقهی ه داسهتانی اسهت .انتظهار مهیرود بها توجهه بهه تفهاوت سه

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

در جدول  ،3تمامی مفاهیم اخالقی موجود در کتاب اجتماعی دورۀ ابتدایی نشان دادهشده
است.
جدول  :3مفاهیم اخالقی کتاب اجتماعی دورۀ ابتدایی

مفاهیم اخالقی کتاب تعلیمات اجتماعی دورۀ ابتدایی
دوست خوب گزیدن ،ایثار و ازخودگذشتگی ،اطاعت از قانون ،حفظ محیطزیست

نمودار ،4تصویر روشنتری از سهاختار دروس کتهاب اجتمهاعی و چگهونگی مفهاهیم اخالقهی
موجود در آن ارائه میدهد.

درس اجتماعی با وجود پتانسی زیادی که در انتقال مهاهیم اخالقهی دارد ،متأسهفانه حجهم
ناچیزی از مفاهیم اخالقی را در خود دارد .ساختار داستانی در تمام پایهها حفظ شده است ،امها
تنها دو درس در پایۀ سوم و یک درس در پایههای چههارم و پهنجم بهه انتقهال مفههوم اخالقهی
پرداختهاند.
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نمودار  :4ساختار مفاهیم اخالقی کتابهای اجتماعی دورۀ ابتدایی
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جدول  :5مفاهیم اخالقی کتاب قرآن دورۀ ابتدایی
مفاهیم اخالقی کتاب قرآن دورۀ ابتدایی
احترام به والدین

نمودار  ،5هم بیانکننهدۀ سهاختار دروس کتهاب قهرآن در پایههههای متتلهف اسهت و ههم
چگونگی ارائۀ مفاهیم اخالقی را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار  5نیز مشاهده میشود ،در تمام پایهها ادبیات داستانی حجهم کمهی
از کتاب قرآن را تشکی میدهد .تعداد شعرها در پایۀ اول بیش از پایههای دیگر است و این با
س یادگیری دانشآموزان متناسب است؛ اما خالف تصور ،به رغم فراهم بودن بستر مناسهب
برای انتقال مفاهیم اخالقی ،این درس تنها در پایۀ چههارم اشهارهای کوتهاه بهه یکهی از مفهاهیم
اخالقی داشته و بیشتر به بیان داستانهای قرآنی و آموزش روخوانی پرداخته است .درحالیکهه
داستانهای قرآنی میتوانند سهم بیشتری در تربیت اخالقی دانشآموزان ایفا کنند.
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نمودار  :5ساختار مفاهیم اخالقی کتاب قرآن دورۀ ابتدایی

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

جفول  :6مقيلهباف مفاهیم اخالقچ
کف
کف 1
کف 2
کف 3

مقيله
رااتچ
تفکر
عالج
عُجب
ایثار

شیر مقيله
همیشه راا گفتن ،دروغ نفتن ،راشدار  ،راا گيیچ
علمآميش  ،کسب دا ش
کبر و مغرور به خيد شفن ،فانتن غرور و تکبر

کف 4

اشخيدگذنتنچ ،به خطر ا فاختن جان خيد برا جات دینران،
ففاکار  ،ایثار ،اش جان گذنتن درراا میهن ،نهادت درراا حفظ میهن
صرفهجيیچ
گذنتن اش مال خيد ،بها فاشا مصر کردن ،اارا کردن
تال
و تال و کينش ،پشتکار در درس خيا فن ،تمرین و ااتمرار در کار،
پشتکار
تال و پشتکار ،تال و ااتمرار در کار.

کف 7
کف 8
کف 9
کف 10

همکار
رعای ادب
دراتکار

کف 11

حفظ بهفان

کف 12

مهربا چ با آایب راا فن به ميجيدات ض یف ،حفظ طبی  ،حفظ
طبی
محیطشیس  ،حفظ و آایب راا فن به درخ  ،محافظ اش جانل
يعدواتچ
کمک به دینران ،يعدواتچ ،کمک به همايع وش فگچ اجتماعچ ،آشار
راا فن به دینران ،کمک به همايع

کف 14
کف 15

رابط دواتچ
رفتار یک

کف 5
کف 6

کف 13

احترام به قا ين

همکار و همفلچ همکار وش فگچ اجتماعچ
رعای يب  ،رعای قا ين ،قا ينماف
رعای ادب
دراتکار  ،ا جام کار درا  ،دراتکار بيدن
تمیز بيدن

ت ریف واحف تحلیل و واحف رمزگذار

یکچ اش ااااچترین و مهمترین مراحل ا جام

پژوهشها کیفچ اا  .واحف تحلیل در این پژوهش ،کل متن درس و واحف کفگذار ،
مفاهیم اخالقچ بهدا آمفا اش تحلیل ااتقرایچ اا  .در ایاجا برا جليگیر اش دخال
ظر پژوهشنر در تمایز مفاهیم اخالقچ اش غیراخالقچ ،به پژوهشها

ميضيعچ ویژۀ

فلسف اخال مراج ه نف و اپس با ااتااد به م یار ارائهنفا تياط «مياچ صفر» ،برا
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مهربا چ در دواتچ ،دواتچ با دواتان خيب ،دوا خيب گزیفن
تکریم میهمان ،عفم ایجاد مزاحم برا دینران ،اخال یک ،رفتار
یک ،احترام به والفین ،مهربا چ به والفین ،کمک به دینران،
خي خلقچ ،مهربا چ با دینران

دو فصلاام ظریه و عمل در بر ام دراچ ،نمارا  ،10اال پاجم ،پاییز و شمستان 1396

مفاهیم ارشنچ (خيب و بف بيدن) ،برا مفاهیم الزامچ (بایف و بایف) و برا مفاهیم ارشنچ
و ادرا ) در ظر گرفته نف (صفر.)1377 ،

مرتبط با الزام (ازاوار و اازاوار یا درا

در شبان فاراچ تمام مفاهیم ارشنچ در های  ،شیرمجميع یکچ اش مفاهیم (خيب و بف
بيدن) قرار مچگیر ف .هر مقيله ،خيد طبقها متشکل اش واف مفهيم دینر اا
اهمی

و به دلیل

ميضيع ،تمامچ مفاهیم ااتخراج نفا ميرد برراچ قرار گرفتاف.

یافتهها پژوهش
با تيجه به جفول  ،1ت فاد مقيالت تشکیلنفا  15مقيله اا

که در هرکفام ت فاد شیر

مقيله قرارگرفته اا  .تحلیلها ا جامنفا ،جایناا ادبیات دااتا چ را در ا تقال مقيالت
اخالقچ ،رونن ااخ  .جفول شیر ،ااختار دروس اخالقچ را شان مچدهف.
جفول  :7ااختار مقيالت اخالقچ
مقوله
مقيله رفتار یک

11

9

2

مقيله رابطه دواتچ

3

1

2

مقيله يعدواتچ

5

4

1

مقيله مهربا چ با طبی

7

6

1

مقيله بهفان

1

1

0

مقيله دراتکار

2

2

0

2

2

0

مقيله احترام به قا ين

2

1

1

مقيله همکار

3

2

1

7

7

0

مقيله صرفهجيیچ

2

2

0

مقيله ایثار

9

7

2

مقيله عالج کبر

3

2

1

مقيله تفکر

2

1

1

مقيله رااتچ

3

2

1

مقيله رعای

مقيله تال

22
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تکرار درس

ساختار داستانی

ساختار غیرداستانی

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

همانطير که در جفول  7یز مشاهفا مچنيد ،برا

ا تقال مفاهیم اخالقچ به

دا شآميشان ،بیشتر اش ادبیات دااتا چ ااتفادا نفا اا  .درواقع بهوااط ویژگچها
ادبیات دااتا چ بار اصلچ ا تقال مفاهیم اخالقچ در کتب دراچ ابتفایچ ،بر عهفۀ ادبیات
دااتا چ اا ؛ اما عالوا بر ااختار دااتا چ ،آ چه در آميش

مفاهیم اخالقچ قش بسزایچ

دارد ،وني نچ به کار بردن مفاهیم در طيل دورۀ تحصیلچ و حيۀ ویفمان آن اا .
بررسی چیدمان مف اهیم اخالقی:
در بحث ویفمان مفاهیم ،ميدار  6و  ،7امکان مقایس ویفمان مفاهیم اش ظر وني نچ
ا سجام و یکپارونچ مفاهیم و همچاین ایر فرگشتچ مفاهیم را فراهم مچکاف .الشم به
یادآور اا

که یکپارونچ ،تاها در دروس یک پایه مطرح اا

و به انتراک دروس

یک پایه در بیان م فهيم ،انارا دارد .مثالً اگر مفهيم خاصچ هم در کتاب فاراچ پای ايم
وجيد دانته بانف و هم در کتاب اجتماعچ همان پایه ،دروس پای ايم سب

به آن مفهيم،

دارا یکپارونچ و ا سجام (کموچ) اا .
فرگش

یز به م اا تکامل اا  .به این م اا که مفهيمچ که در فاراچ پای دوم ميرد

انارا قرار مچگیرد در پایهها باالتر یز ميرد انارا قرار مچگیرد یا ه (فرگش

کموچ) و

یافته و نکل تکاملچ صيرت گرفته یا ه (فرگش

کیفچ).
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اگر ميرد انارا قرار مچگیرد آیا همشمان با رنف ذهاچ مخاطبان ،ا تقال مفاهیم با بیا چ رنف
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در 
ميدار  :6ویفمان مقيالت اخالقچ ميجيد 
کتب ابتفایچ





ميدار  ،6مقيالت اخالقچ ميجيد در دورۀ ابتفایچ و ميدار  ،7مقيالت اخالقچ ميجيد در
ادبیات دااتا چ کتب ابتفایچ و حيۀ بیان آنها را اش ظر تکاملچ و ا سجامچ بیان مچدارد.
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ميدار  :7ویفمان مقيالت اخالقچ ميجيد در ادبیات دااتا چ

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

مثالً ميدار  ،6شان مچدهف که مقيل ایثار در ادبیات دااتا چ مقطع ابتفایچ هم دارا
ا سجام کموچ اا  ،هم ا سجام کیفچ و هم دارا فرگش

کموچ و هم فرگش

کیفچ اا ؛

اما همین مقيله در ميدار  7که مقيالت را در ادبیات دااتا چ برراچ مچکاف ،فرگش
کیفچ فارد .اش میان مفاهیم ميجيد در ادبیات دااتا چ ابتفایچ ،تاها مقيل رفتار یک،
يعدواتچ و تال

و پشتکار اش هر وهار ویژگچ فرگش
بهفان

کیفچ برخيردار ف .مقيالت تفکر ،رعای
که در ش فگچ دار ف؛ اما در حيۀ پرداخ

کموچ و کیفچ و ا سجام کموچ و
فراوا چ

و رابط دواتچ با وجيد اهمی

هیچیک اش ا ياع یکپارونچ و فرگشتچ را دارا

یستاف؛ که این مچتيا ف قف بزرگچ بانف ،ورا که مفاهیم بهصيرت یکاياخ

در دورۀ

ابتفایچ پراکافا شفا اا .
در تیجه بسیار اش مفاهیم اخالقچ ،تأثیر که ا تظار مچرود ،خياهف دان  .دا کم
تفاوت در حيۀ پرداختن کتب دراچ به مفاهیم اخالقچ مختلف ،تیج یکسا چ در
یادگیر و هاد نفن آنها خياهف دان ؛ و این مچتيا ف ماشأ نکلگیر بسیار اش
مشکالت بانف.
نتیجهگیری
در ظام آميشنچ کشير که تيجه ویژاا به ا تقال مفاهیم اخالقچ نفا ،یکچ اش اهفا
در میان کيدکان و در ااین پایه اا  .اشاینرو تيجه به نیيۀ ا تقال (مستقیم یا غیرمستقیم)
و وایل ا تقال مفاهیم ،یکچ اش مسائل ميرد اهمی
وایلها

اماااب ااتفادا نيد ه تاها ممکن اا

اا  .وه اگر اش راهچ ادرا

و یا

مفاهیم ميرد ظر ماتقل شيد ،بلکه

امکان تأثیر مافچ و یا ا تقال یک باور غلط در ذهن کيدکان یز وجيد دارد .بهگي ها که
حتچ با صر

هزیاه و تال

و وق

بسیار ،تيان آن باور ادرا

را اصالح کرد (آشاد

ماش.)1387 ،
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همانگي ه که پیشتر انارا نف ،ا تقال مفهيمها اخالقچ اش طری دااتان ،رونچ تاریخماف
و بهراگیر اش آن مچتيا ف در رنف اخالقچ ناگردان بسیار مؤثر بانف .هر

و ميجه اا

دااتا چ محتيایچ دارد و محتيا دااتانها اخالقچ مچتيا ف واف و وين رنفِ اخالقچ را
تأثیر قرار دهف .اشاینرو ،پژوهشنران حيشۀ تربی

تح

و اخال  ،هراشگاهچ بایف به

برراچ دوبارۀ محتياها اخالقچ کتابها آميشنچ پرداخته و وافووين آن را بکاو ف.
پژوهش کاي چ یز در واین رااتایچ ا جام نف.
در این پژوهش با تيجه به تحلیل ااتقرایچ دروس و ااتخراج مفاهیم اخالقچ ،پا زدا
مقيله تشکیل نف :رااتچ ،تفکر ،عالج کبر و عجب ،ایثار ،صرفهجيیچ ،تال
همکار  ،احترام به قا ين ،رعای

ادب ،دراتکار  ،رعای

و پشتکار،

بهفان  ،مهربا چ با طبی

،

يعدواتچ ،رابط دواتچ و رفتار یک.
نتیجۀ بررسیهای انجامشده نشان داد که:
( )1مقيالت رفتار یک ،يعدواتچ و تال

و پشتکار ،هم ا سجام کموچ دار ف و هم

ا سجام کیفچ؛ ی اچ هم به تکرار این مقيالت در دروس مختلف یک پایه و هم حفظ
ااختار و نیيۀ بیان آنها تيجه نفا اا .
( )2مقيلهها

مهربا چ با طبی

 ،همکار  ،ایثار و رااتچ تاها اش ظر کموچ دارا

ا سجام مچباناف ولچ حفظ ااختار و نیيۀ بیان شیر مقيلهها (ا سجام کیفچ) در ظر گرفته
همچنین بررسیها نشان دادند که:
( )1مقيالت رفتار یک ،يعدواتچ ،مهربا چ با طبی
تال

 ،احترام به قا ين ،همکار ،

و پشتکار ،صرفه جيیچ ،ثياب ایثار و عالج کبر و عُجب هم فرگش

فرگش

کموچ و هم

کیفچ دار ف؛ ی اچ هم تکرار در طيل دورۀ ابتفایچ در ظر گرفتهنفا و هم تاااب

يع بیان در پایهها مختلف.
( )2فرگش
کموچ رعای
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مقيالت دراتکار  ،رعای

ادب ،رعای

بهفان

نفا و به تاااب بیان با رنف ذهاچ ،تيجهچ شفا اا .

و رااتچ تاها اش ظر
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شفا اا .
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مقيلهها تفکر ،رعای

( )3فرگش

اش ظر کیفچ ميرد غفل

و رابط دواتچ ،هم اش ظر کموچ و هم

بهفان

واقع نفا اا .

اشاینرو به ظر مچراف کتب دراچ دورۀ ابتفایچ یاشماف تيجه بیشتر در وني نچ
ویفمان و کیفی

دروس خيد اا

ورا که آميش

مفاهیم اخالقچ به کيدکان و يجيا ان

بفون بهکارگیر اصيل و قياعف ماظم و بر امهریز نفا تیج مطليبچ خياهف دان
ممکن اا

ميجب اش دا

دادن هزیاه و فرص ها نيد.

تيجه به یکپارونچ و فرگش
اا

و

مفهيمها

اخالقچ در کتابها

دراچ اشآنرو مهم

که ارش ها مت الچ مذهبچ اخالقچ و رفتارها ماطب با آن ،ذاتچ و خيدا نیخته
1

یستاف و در طچ فرآیاف رنف ،بهتفری  ،آميختهنفا و درو چ مچني ف (رایان .)1993
پیشتر یز انارا نف که اخال امر تفریجچ و تغییرپذیر اا  .اشاینرو تکرار مفاهیم در
طيل شمان و متاااب با رنف ذهاچ افراد ،یک امر مهم و تأثیرگذار اا .
کت مهم دینر وجيد گي ها
فرگش ها

اهماهانچ در مفهيمها

ارائهنفا بيد و نایف بيد

ااشمانیافته و عفم یکپارونچ در ارائه برخچ مفهيمها به همین مسئله

برگردد .به دینر اخن ،گيیا در تفوین ،بهوجيد یک ااختار ظر و وارويب پیشین
برا

تاظیم کتابها

دراچ وافان تيجه شفا اا  .این در حالچ اا

قش ظام آميشنچ در تربی

که اهمی

و

اخالقچ ميجب نفا که جام ه و خا يادۀ دا شآميشان ا تظار

دراچ ایران اش باورها
وارويبها

ظر

ا فیشمافان مسلمان دربارۀ اخال دیاچ ،ا طبا کموچ را میان این

مقيلهها و آن وارويبها
بر پایه وارويبها
تربی

دیاچ ااالمچ بایف ر گ پذیرفته بانف ،ولچ با ناهچ به
ظر مچتيان پیفا کرد .مي یکچ اش ا فیشماف مسلما چ که

ظر خاص ،مقيلهها اخالقچ را ویفا اا  ،غزالچ اا  .غزالچ

را مهمترین عامل خينبختچ دین و د یا مچدا ف و هف

ت لیم و تربی

دین و د یا ،خشايد خفا ،تسلط بر فس و تهذیب اخال و احیا نری

را ا ادت
بي م رفچ

. Rayan

1
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کردا اا  .اش ماظر او یکچ اش اهفا

ت لیم و تربی  ،ایجاد اخال

(غزالچ  .)1362و

با نر

ااتخراج کردا اا

که عبارتا ف اش :پیفا کردن ریاض

یکي در کيدک اا

اراطيیچ به اخال  ،دا مقيله اخالقچ را با ام «ماجیات»
فس ،عالج نهيت نکم و فرج،

عالج نرا اخن و رااتچ ،عالج بیمار خشم و حقف و حسف ،عالج دواتچ د یا ،عالج
دواتچ جاا و حشم  ،عالج ریا و فا ا فر عبادت ،عالج کبر و عجب ،عالج غرور و
فریفتنچ ،تيبه ،صبر و نکر ،خي

و رجا ،فقر و شهف ،صف و اخالص ،محاابه و مراقبه،

تفکر و فام  ،تيکل و تيحیف ،محب
 .)1389این در حالچ اا

و ني  ،مرگ و احيال آخرت (غزالچ  1385و

که اش  15مقيل ميجيد تاها  4مقيل رفع رااتچ ،عالج کبر و

عُجب ،تفکر و ایثار مربيط به مقيالت اخالقچ غزالچ اا  .یکچ دینر اش ظریهپرداشان
اخال ااالمچ یز جياد

آملچ اا

خاص صفرایچ خيد :تيبه ،شهف،

که با نر

ریاض  ،تقيا ،محاابه فس ،ایمان ،ثبات ،ی  ،صف  ،ا ابه ،اخالص ،خليت ،تفکر ،خي
و حزن ،رجاء ،صبر ،نکر ،ارادا ،ني  ،محب  ،م رف  ،یقین ،اکين ،تيکل ،رضا ،تسلیم،
تيحیف ،اتحاد و وحفت را بهعايان مقيلهها

اخال

قرآ چ برمچنمارد(جياد

آملچ

 .)1390همانگي ه که آوردا نف ،نمار بسیار کمچ اش این مقيالت در ادبیات دااتا چ
کتابها دراچ ناااایچ نفا اا .
با تيجه به درهمتایفگچ ظام آميشنچ کشيرمان با ت الیم دیاچ و اخالقچ ،ا تظار مچرود
ضمن جليگیر

اش پراکافگچ ميضيعها ،ا سجام مطالب و در تیجه یادگیر

عمی تر و

درو چ نفن مفاهیم را در پچ خياهف دان  .در پژوهش ا جامنفا و برراچها پیشین،
این خأل ميرد انارا قرارگرفته اا  .این بهویژا بایف در ادبیات دااتا چ ميردتيجه ویژا
قرار گیرد وراکه گاجا فن مفاهیم اخالقچ در ادبیات دااتا چ در مقطع ابتفایچ گروه
کارآمفتر خياهف بيد ولچ یاش به ااختار و ظراف
مچتيان همچين ميلي
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و عطار و ا ف

و بر امهریز دقی دارد .بفیهچ اا

مفهيمها

غز و واال

اخالقچ را در قالب
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آميش

مفاهیم اخالقچ باظراف

خاصچ بر امهریز نيد .وجيد یک مبا چ ظر ماسجم،

تربیت اخالقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی...

دااتان گاجا ف و آن را به کيدکان یا بزرگااالن آميش

داد .ولچ در آميش

این مفاهیم

بایف ااختار و وارويب مااابچ را پفیف آورد.
ماابع:
آشادماش ،هفای

(« ،)1387تحلیل محتيا کتاب فاراچ پای پاجم (متن ،تصاویر و

اؤالها) بر اااس طراحچ آميشنچ دیفگاا رایگ ليث اش ظر م لمان» ،پایان ام کارناااچ
ارنف تکايليژ آميشنچ دا شناا آشاد ااالمچ واحف کرما شاا.
احف  ،حسن؛ باچجمال ،نکياالسادات ( ،)1382روا شاااچ رنف ،تهران :نرک
پردیس.
ایمان ،محمفتقچ؛ يناد  ،محميدرضا ( ،)1390تحلیل محتيا

کیفچ ،فصلاامه

پژوهش ،اال ايم ،نمارا دوم44-15 ،
برک ،ليرا ( ،)1388روا شاااچ رنف (اش لقاح تا کيدکچ) ،ترجم یحیچ ایف محمف ،
تهران ،شر اراباران.
بهشتچ ،محمف ( ،)1392تربی
عليم اجتماعچ ،دورا ،5

اخالقچ اش ماظر فیض کانا چ(قفس ارا) ،ااالم و

.10

بیرو چ کانا چ ،راضیه؛ باقر  ،خسرو و شیباکالم ،فاطمه ( ،)1391تبیین عااصر فلسفه
(مطال ات تربیتچ و روان ناااچ مشهف) ،س ،2

تربی

جام خا ه ،کیيان (« ،)1390تربی

.74-57 : 2

اخالقچ در دورۀ ابتفایچ :تحلیل محتيا کتابها

فاراچ (بخيا یم)» ،پایان ام کارناااچ ارنف دا شناا کرداتان.
جياد آملچ ،عبفاهلل ( ،)1390مباد اخال در قرآن ،قم :شر ااراء.
جياد آملچ ،عبفاهلل ( ،)1390مراحل اخال در قرآن ،قم :شر ااراء.
حساچ ،محمف ( ،)1383برراچ دیفگاا ارش ناااچ عالمه طباطبایچ و دالل ها آن
در تربی

اخالقچ ،فصلاام روا شاااچ و عليم تربیتچ ،دورا ،34

.199-224 :2
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اخالقچ  -اجتماعچ ابن ایاا و دالل

ها آن در تربی

اخالقچ ،پژوهش ام مبا چ ت لیم و
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حیفر  ،محمفحسین؛ بختیار صرآباد  ،حسا لچ و بهروان ،حمیفرضا (،)1390
«عقال ی

ا تقاد » اش ماظر کارل پيپر و دالل

(مجل عليم تربیتچ و روا شاااچ) ،دورا ،6

ها آن برا تربی

اخالقچ ،عليم تربیتچ

 93و 42-23 : 94

داد ،ایما ( ،)1387فرهاگ اصطالحات ادبچ ،تهران :شر مرواریف.
رنتچچ ،مژگان ( ،)1389تفکر و کيدک ،پژوهشناا عليم ا سا چ و مطال ات فرهانچ،
دورا ،1

.23-38 : 2

رونن ،آرتير ( ،)1385قصهگيیچ ،ترجم بهزاد یزدا چ و مژگان عماد  ،تهران ،جيا
رنف.

رهاما ،اکبر (« ،)1387برراچ و تجزیهوتحلیل خيااتنااها ،غایات و رو ها تربی
اخالقچ اش دیفگاا کا

و خياجه صیر طياچ» ،پایان ام کارناااچ ارنف ،دا شناا تربی

مفرس.

اجاد  ،ایف مهف  ،علچآباد  ،ابيالفضل ( ،)1387تبیین ظریه اخالقچ در فلسف
مفرن (کا ) و پس مفرن (فيکي) و قف تطبیقچ دالل ها آن برا تربی
فصلاامه ت لیم و تربی  ،دورا ،24

اخالقچ،

.137-164 :1

نجر  ،رضا ( ،)1384برراچ اجمال و تحلیل ادبچ کيدکان در ایران ،تهران :شر
عیاران.

صفر ،علچ ( ،)1377م یار تمایز مفاهیم اخالقچ اش غیراخالقچ ،فصلاام پژوهشها
قرآ چ ،س ،4

 13و .10-33 :14

غزالچ ،ابيحامف محمف بن محمف ( ،)1385کتاب االرب ین ،ترجم برهانالفین حمف ،
تهران :شر اطالعات.

غزالچ ،ابيحامف محمف بن محمف ( ،)1389کیمیا
خرمشاهچ ،تهران :مياس ا تشارات ناا.

30
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نمیسا ،ایروس ( ،)1381ا ياع ادبچ ،تهران :ا تشارات فردوس.
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غفار ابيالفضل ،باقر خسرو ( ،)1380تربی

الهیات و م ار ااالمچ (مطال ات ااالمچ )

اخالقچ فضیل

گرا اش ماظر دیيیف کار.

184-157 : 53
تربی

کیا چ ،امیه؛ بختیار صرآباد  ،حسا لچ ( ،)1390اهفا  ،اصيل و رونها

اخالقچ اش دیفگاا خياجه صیرالفین طياچ ،پژوهش در مسائل ت لیم و تربی  ،س ،19
.94-65 :12

ادر ژاد ،بهزاد (« ،)1387برراچ ارتباط (میزان ااتفادا و يع محتيا ) راا هها
جم چ با میزان پایباف به عااصر هيی

فرهانچ و اطح اخال

يجيا ان نهر ااافج»،

پایان ام کارناااچ ارنف ،تکايليژ آميشنچ دا شناا آشاد ااالمچ واحف کرما شاا.

جاتچپرواش ،ولچ (« ،)1388برراچ اهفا
بهکارگیر

آنها در کتابها

کلچ اخالقچ مصيب آميش وپرور

دراچ (قرآن ،هفیهها

و

آامان ،فاراچ و ت لیمات

اجتماعچ) دورۀ ابتفایچ» ،پایان ام کارناااچ ارنف ،دا شناا تهران.

صرتچ صرآباد  ،صرت (« ،)1379تربی

اخالقچ اش دیفگاا ااتاد مطهر و ویلیام

جیمز» ،پایان ام واپ شفۀ کارناااچ ارنف ،دا شناا تربی

مفرس.

هانمچ جا آباد  ،مریم (« ،)1378افسا ه در ادبیات کيدکان و يجيا ان ایران» ،پایان-
ام کارناااچ قانچ عميمچ ،دا شکفا هار و م مار  ،دا شناا آشاد ااالمچ تهران.
هم

ااالمچ،

.165 :2

یيافچ ،محمفرضا ( ،)1386قصه و قصهگيیچ ،تهران :شر پیک بهار.
Brownlee, J. Syu, J.J. Mascadri, J. Cobb-Moore, C. Walker, S.
Johansson, E. et al. (2012). Teachers' and children's personal
epistemologies for moral education: case studies in early years elementary
education. Teaching and Teacher Education, 28, 440-450.
Fox, R. M. & DeMarco, J. P. (2001). Moral reasoning: A philosophic
approach to applied ethics (2nd ed.). Forth Worth: Harcourt College
Publishers.
Fisher. R. (2003). Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the
classroom. London: Continuum.

31

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

تربی

باار  ،علچ ( ،)1379تربی

اخالقچ و ضرورت ناهچ دوبارا به آن ،فصلاام

1396  پاییز و شمستان، اال پاجم،10  نمارا،دو فصلاام ظریه و عمل در بر ام دراچ

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26 ]

Glazer. J.& Giorgis. C. (2005). Literature for young children. 5thed.
Ohio:Pearson Merril Prentice Hall.
Halstead, J. M. & Pike, M. A. (2006). Citizenship and moral education:
Values in action. New York, NY: Routledge.
Mahony, P. (2009). Should ‘ought’ be taught? Teaching and Teacher
Education, 25,
983e989.
McLaugblin. T. H and Hastlead. M. (1999). Education in Character And
Virtue. In Mark Halstead (ed). PP: 132.
Ryan, K. (1993). The value in the curriculum. Educational Leadership,
51:3, 16-18.
Thornberg, R. Oguz, E. (2016). Moral and citizenship educational goals
in values education: A cross-cultural study of Swedish and Turkish student
teachers' preferences. Teaching and Teacher Education, 55, 110-121
Sanderse, W. (2013). The meaning of role modelling in moral and
character education. Journal of Moral Education, 42(1), 28e42.
Sanger, M. N. & Osguthorpe, R. D. (2013). Modelling as moral
education: documenting, analyzing, and addressing a central belief of
preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 29, 167e176.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

32

