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Abstract: All educational systems consider 

moral development as one of major 

educational goals to be achieved. This study 

aims to evaluets the function of educational 

system in moral development based on the 

content analysis of textbooks and teaching 

methods. The research design was 

qualitative and the content analysis and 

interview were employed as the method. 

Out of 37 textbooks in guidance school, 

religious studies, literature, social studies, 

history and science were selected for the 

analysis phase. By using semi-structured 

interview, 24 teachers in Qaemshaher were 

interviewed. The findings indicated that 

literature, religious and social studies took 

moral education into consideration more 

and history and science textbooks had 

lower ranks in this regard. In addition, 

teachers mainly applied teacher–centered 

teaching methods and with regard to the 

moral education they mostly put emphasis 

on modeling from significant socialization 

agents. It seems that the educational system 

needs to consider the cognitive 

development of the learners in moral 

education programs and curricula.  
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 مقدمه

های  خست هه رفتدار خنسدان رخ در زنددگ  شخصد  و خعتمداع        خالق  مجمهعه یهخعد و خرزش

الصه  ههدهان و نهعهخندان خالدق  رخ دروند      وسيله آن خفرخد به هند؛ فرآیندی هه به هدخیت م 

فرآینددی خسدت    4پذیری ایانگر ماهيت آمهزش و رشد خالقی  باشد  عامعهتهخند نم سازند، م  م 

هدای خعتمداع  فرهنگد      هه خفرخد خز طریق آن در یك خلگهی تعامل  و دیالكتيك  به فهدم آمدهزه  

ها و هنجارها و  سهیه نظام باورها، خرزش سازی یك ، درون در خی  فرخیندطهر یقي   پردخزند  به م 

 2116) 1و ههگداچ   6، لهليس2هازنسك گهنه هه  باشد بلكه همان د نظر نم ها مهر همرنگ  با آن

هدای   هنند فرد در حال رشد در تعامد  بدا عامد     م  عنهخن( 2119به نق  خز هازنسك  و پارهي ، 

های شناالت  خز روخبط متقاب   پذیری دخئماً در عهت تفسير و درك معن  و تغيير و بازنمای  عامعه

 یابد  ها به خنطبا  متقاب  دست م  ر درك تضادها و مصالحه بي  آنباشد و خز رهگذ م 

نيز منشأ خالق  و رشدد خالقید  در ماهيدت فعدال تعدامقت بدي         1طبق دیدگاه شناالت  رشدی

خست؛ بده عبدارت دیگدر، در سدایه تعدامقت و       3پذیری و دیدگاه گيری های نقش فردی، فرصت

-هعهخنان به درون  سازی صرف هنجارها و خرزشگسترش دخد و ستدهای خعتماع ، ههدهان و ن

پردخزند، بلكه به معن  عميق و رشد یافتده خز خالدق  مبتند      های خالقی  یك فرهنگ الا  نم 

شدان خز تأهيدد    های خالقید   یابند؛ بطهریكه در یضاوت دوست ، خنصاف و عدخلت دست م  بر نهع

دهند   شرخیط بروز رفتار تغيير مهض  م  سهیه بر رفتار به لحاظ نمهدن زمينه روخن شناالت  و یك

هدا و   سدهیه خرزش  در رخستای چني  نگاه  به رشد خالقی  آمدهزش خالدق  نيدز خز خنتقدال یدك     

گيرد و برخی یادگيرندگان سهم بيشتری عهدت نقدش آفریند  یائد       هنجارهای خالقی  فاصله م 

 4362نگيزخننده رشد خالقید  ) های آمهزش  برخ شهد؛ بطهریكه پياژه در تأهيد بر خهميت محيط م 

هند، تربيت خالقی  چيزی فرختدر خز گدهش دخدن بده     ( عنهخن م 4331به نق  خز هرتينس و گيرتز،

های تربيت  خیجاد ندهع  روحيده خطاعدت و     هند، آیا هدف نظام پندها و خندرزها خست  خو بيان م 

ری خصدهل و تكدرخر آن   تحمي  یهخعد و خصهل خالقی  و خیجداد شدرخیط خعبدار عقلد  در یدادگي     

                                                 
1. Socialization 

2. Kuzensky 

3. Lollis 

4. Koguchi 

5- Cognitive- developmental 

6- Perspective taking 
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باشد؟ یا آنكه مقصهد ساالت عق  و خالق  در تعام  و مشارهت با دیگرخن خز سدهی فدرد در    م 

خش رخ  تهخند مطالدب درسد    طهر هه فرد م  حال رشد و یادگيرنده خست؟ پياژه معتقد خست، همان

نشدي  فعاليدت   خز بر عهخب دهد بدون آنكه معنای آن رخ فهميده باشدد و در نتيجده لفدار  رخ عا   

شده گردد، بدون آنكه بده   تهخند مطي  محض یهخعد و خصهل خالقی  خز پيش تعيي  عقل  سازد م 

هدای مختلد     هدا در مهیعيدت   خهميت وخیع  یهخعد مهیهف شهد و در سداالت دهد  مجددد آن   

هند، عدقوه   عنهخن م  نيز(2111به نق  خز خسميت و پلگری ، 4394هلبرگ )  مشارهت دخشته باشد

( یرخر دخدن دخنش آمهزخن در معدر   4های  چهن:  های رشدی، فرخهم ساالت  مهیعيت ویژگ  بر

های خالقی  مسئله برخنگيز و  ها با مهیعيت ( مهخعه ساالت  آن2های خالقی  سطح باالتر،  خستدالل

گردد؛ یعن   نظر و گفتگه هه مهعب خدغام دو مهیعيت باال م  ( خیجاد فضای تبادل6خنگيز و  چالش

ویژه در  هننده مشارهت فعال یادگيرندگان در فرآیند رشد خالقی  به  تهخنند ترغيب شرخیط  هه م 

دوره نهعهخن  باشد  ماهيت رشد شناالت  در دوره نهعهخن  و متعایب آن رشد خالقی  )حرهدت  

خز دیدگاه دیگر پيرو به دیدگاه الهد پيرو در یضاوت خالقی ( تأهيدد بدر خهميدت تفكدر و تأمد       

سازد؛ به عبارت دیگر، دوره نهعهخن  با مقتضيات رشددی   ی  رخ در خی  دوره الاطرنشان م خالق

تدر مبتند  بدر خصدهل      گدردد هده بديش    های خالقی  مد   ساز یضاوت الهد به لحاظ شناالت  زمينه

هدای خالقید  و مقحظدات یصدد و نيدت خسدت        شده فردی و درك و معن  خفرخد خز خرزش تعيي 

 ( 2113،دو برخی )وینستاك، آسر

های رشدی مقحظات آمهزش  رخ در حيطه خالق  و رشد خالقید    طهر یقي  چني  ویژگ  به    

های خالقید  در محتدهخی    در پ  الهخهد دخشت؛ بدی  ترتيب هه عقوه بر آمهزش مستقيم خرزش

های درس  و غير درس  در یالب حكایات، روخیات و خندرزهای فرهنگ  و دین  ضدرورت   هتاب

های درسد  و چده در شديهه تددریس معلدم       مهزش  چه در محتهخی هتابهای آ تهعه به فعاليت

خنگيز خالقی  هه در آن فرصت خندیشده و   های چالش منظهر یرخر دخدن دخنش آمهزخن در مهیعيت به

نظدر خز محتدهخی    شدهد  صدرف   گيری خالقی  و دیدگاه گيری فرخهم گردد، نيز خحساس م  تصميم

ی فعدال آمهزشد  همچدهن بحدا آزخد، روش سدقرخط ،      هدا  دروس، معلمي  با خستفاده خز روش

های درس برخی تعامقت بدي  فدردی و    های  رخ در هقس تهخنند مهیعيت یادگيری مسئله مدخر م 

بحا و گفتگه حهل مهضهعات و مسائ  خالقی  فرخهم نمایند تا آمهزش خالق  و رشد خالقی  
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مشدارهت  هقسد  بده شدكل      هدای   هم در چارچهب مهضهعات درس  و هم در یالب فعاليدت 

  های درس  مهرد تهعه یرخر گيرد دخر و هدفمند در برنامه مستقيم، نظام

( 2113) 6و برخیدد  2، آسدر 4های آمهزش  در رشد خالقی ، وینستاك در رخستای خهميت مهیعيت   

در پدژوهش الدهد دریافتندد، رویكدرد حمایدت هنندده معلمدان در عهدت رشدد الددهدپيروی در          

بيرستان و ختخاد سبك مردم ساالرخنه در مدخرس مهعب شده خسدت در مقایسده بدا    آمهزخن د دخنش

های خالقی ، الهدپيروی  آمهزخن مدخرس مهرد نظر در یضاوت مدخرس عادی مهرد پژوهش دخنش

 بيشتری نشان دهند 

های خعتمداع    ( در مطالعه الهد دریافتند خفزخیش مسئهليت در نقش2113) 1ههمينيهن و گيل     

پدذیری خعتمداع  و همچندي  رشدد بداالتر یضداوت         های نقدش  یرخر گرفت  در مهیعيت پس خز

 های آمهزش  یاب  مقحظه بهده خست    خالقی  پس خز مدخالله

( در مطالعده الدهد دریافتندد عده     2111) 3و ماتهس 8، سهننس9، لنز3، سایمهنز1ونستي  هيست   

های درس در عهت پرورش الدهدپيروی خالقید  فرصدت مناسدب  رخ      حمایت  مدخرس و هقس

  نماید های خالقی  عامعه و درون  سازی آن فرخهم م  تر خرزش تر و منسجم برخی پذیرش عميق

در درك  ( در مطالعه الهد دریافت معلمدان نقدش مهمد  در همدك بده ههدهدان      2116) 41هانگ

خحساس و نقطه نظرخت دیگرخن دخرند خو خز مشاهدخت الهد خز سده هدقس درس بده خید  نتيجده      

های پيچيده، خالق  و تجارب خعتمداع  حاصد  خز    آمهزخن خز رهگذر مهیعيت یافت، دخنش  دست

بحا و گفتگه یاد گرفتند چگهنه با هدم همكداری نمایندد و بدا بهدره بدردن خز نقطده نظدرخت و         

 ای یكدیگر به ح  مسائ  بپردخزند ه خستدالل

آید، بنا بر مقتضيات رشد شناالت  نهعهخنان بسترسدازی   در مجمهع آنچه خز مطالعات فه  بر م  

هدا،   های آمهزش  عهت رشد الهد تعيي  گری و الهد پيدروی در حدهزه بيدان خندیشده     در محيط

                                                 
1. Weinstock 

2. Assor 

3. Broide 

4. Comunian & Gielen 

5. Vansteenkiste 

6. Simons 

7. Lens 

8. Soenens 

9. Matos 

10. Hong 
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سدطه  پيشدرفته    هدای  بدرخی رشدد خالقید  در     گفتگه و تعامقت دیالكتيك  خز عملده فرصدت  

متناسب با سطح رشدی نهعهخنان خست  مطالعات پژوهش  فده   بدا تأهيدد بدر نقدش معلدم در       

نماید هه عناصر آمهزش  هر یك بنا  بسترسازی مناسب برخی رشد خالقی  خی  مهم رخ گهشزد م 

تهخنند خیفاگر نقش هليددی در رشدد و    های آمهزش و پرورش م  بر سهم و عایگاه الهد در نظام

 پرورش خالقی  باشند 

در نظام آمهزش  خیرخن، هتاب و معلم خز محهرهای خساس  آمدهزش و یدادگيری هسدتند و در        

بسياری خز مهخرد هتاب درس  تنها وسيله آمهزش  خست هه در خالتيار معلدم یدرخر دخرد و فرآیندد    

شدده در آن   هدای مطدر    یادگيری صرفاً به ختكای محتدهخی برنامده و مفداهيم و خرزش    –تدریس 

 ( 4691)رئيس دخنا،  گيرد صهرت م 

هدای درسد  و روش تددریس معلمدان، در خید        رو با تهعه به خهميت محتهخی هتاب خز خی       

های درس  دوره رخهنمای  و روش تدریس معلمان خی   پژوهش یصد بر خی  خست محتهخی هتاب

دوره برحسب تهعه به چگهنگ  رشد خالقی  برخساس دیدگاه شدناالت  رشددی مدهرد بررسد      

 باشد: های ذی  م  گر خی  پژوهش در پ  پاسخگهی  به پرسشیرخر گيرد  به عبارت دی

 :های درس  علهم، فارس ، تاریخ، تعليمات خعتماع  و تعليمات دین  دوره رخهنمای  در هتاب 

 شهد؟ آمهزخن تهعه م  های خالقی  در دخنش به آمهزش هدخم دسته خز خرزش (4

 مهرد تهعه یرخر گرفته خست؟آمهزخن چگهنه  ( آمهزش خالقی  و رشد خالقی  در دخنش2

های درس الدهد چگهنده آمدهزش خالدق  و رشدد خالقید         در هقسمذههر ( معلمان دروس 6

 خند؟ آمهزخن رخ مهرد تهعه یرخر دخده دخنش

 روش پژوهش

هدای درسد  و روش مصداحبه     در خی  پژوهش با خستفاده خز شيهه تحلي  محتهخ، محتدهخی هتداب  

آمدهزخن مدهرد    ها در الصه  چگهنگ  رشدد خالقید  دخندش    دیدگاه معلمان و شيهه تدریس آن

پدژوهش   -( خشاره دخشدته خسدت  2113) 4بررس  یرخر گرفته خست  بنابرخی  با تهعه به آنچه مریام

 خست  2حاضر هيف  خز نهع مطالعه تفسيری بنيادی

 

                                                 
1. Merriam 

2. Basic interpretive study 
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 شرکت کنندگان در پژوهش و انتخاب نمونه

 69هدای درسد  دوره رخهنمدای  )    هليده هتداب  های درس  خز بدي    منظهر تحلي  محتهخی هتاب به

های علهم، تاریخ، فارس ، تعليمات دین  و تعليمدات خعتمداع  دوره رخهنمدای  بده      مهرد(، هتاب

هدا بدا مهضدهع پدژوهش بدا خسدتفاده خز روش        دلي  ماهيدت محتدهخی  خید  دروس و تناسدب آن    

 اب شدند مهرد( خنتخ 41پژوهش )  به عنهخن نمهنه 4گيری مهخرد مطلهب نمهنه

شرهت هنندگان معلم شام  هليده معلمدان دروس علدهم، تداریخ، فارسد ، تعليمدات دیند  و           

مدرسده   13معلم( بهده خست   261مدرسه دوره رخهنمای  شهر یائم شهر ) 13تعليمات خعتماع  

دسته مشتم  بر مدخرس دالترخنه و پسدرخنه دولتد ، دالترخنده و پسدرخنه غيرخنتفداع ،       8مذههر در 

گيدری تصدادف     د دالترخنه و پسرخنه، نمهنه دولت  دالترخنه و پسرخنه با خستفاده خز روش نمهنهشاه

دسدته   8معلم خز مجمهع مدخرس دالترخنه و پسرخنه )خز هر  21( 4689)گال و همكارخن،  2هدفمند

 معلم( خنتخاب گردید  6مدرسه 

 ها آوری داده روش جمع

هدا   آوری دخده های مدهرد خسدتفاده عهدت عمد      روش 6تحلي  محتهخ و مصاحبه نيمه ساالتاریافته

هدای خالقید  و بسترسدازی بدرخی رشدد       ها و پيام خند  در بخش تحلي  محتهخ بررس  خرزش بهده

در هدر   های دوره رخهنمدای   خالقی  مدنظر بهده خست هه بدی  منظهر پنج هتاب خز مجمهع هتاب

ها مهرد تحلي  یرخر گرفدت    مت  و پرسشها خعم خز تصاویر،  پایه تحصيل  خنتخاب و محتهخی آن

رشدی در حيطه رشد خالقی  بردخشدت   -خز آنجا هه در پژوهش حاضر با تكيه بر نظریه شناالت 

ها در خیجاد فضای آمهزش  مهرد نظر بهده خست، مصاحبه نيمه سداالتاریافته   معلمي  و هارهرد آن

مدثرر در رشدد خالقید ، روش     آمهزخن در هقس، عهخم  با محهریت تعری  خالق ، نقش دخنش

های درسد    تدریس معلمان در آمهزش خالق  و نظر معلمان در الصه  تناسب محتهخی هتاب

هدای مصداحبه    سازی دخده منظهر تكمي  و روش  برخی رشد خالق  خنجام شد و در برال  مهخرد به

 نيز خستفاده گردید  1خز سثخالت هنكاش 

 

                                                 
1. Intensity sampling 

2. Purposeful random sampling 
3. Semi-structured 

4. Probing questions 
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 ها روش تحلیل داده

( دربداره  4686های درس  برخساس آنچه هه هریپنددورف )  تحلي  محتهخی هتابدر خی  پژوهش 

گيدری هلد  و    گيری، وخحدهای ضبط و وخحدهای مت  تا دستياب  به نتيجه تعيي  وخحدهای نمهنه

ها ذهر نمهد، خنجام شده خست  به عبارت روش  تر مرخحد  زیدر در تحليد  محتدهخی      تفسير دخده

 پژوهش حاضر خنجام شد:

های درس  تعليمات دین ، فارس ، تعليمدات   گيری هه شام  هتاب شخص هردن وخحد نمهنه( م4

 باشد  خعتماع ، تاریخ و علهم تجرب  دوره رخهنمای  م 

 گيرد  های خالقی  رخ دربر م  ها و پيام ( مشخص هردن وخحد ضبط هه خرزش2

گردد هه وخحدد نهشدتاری    ( در خی  مرحله وخحد مت  به دو بخش نهشتاری و تصاویر تقسيم م 6

 باشد  ها م  ها و پرسش ها، تمری  شام  هلمات، عمقت، پارخگرخف

هدای خالقید  و بررسد      ها و پيام ( در پایان با تهعه به بررس  به عم  آمده و خستخرخج خرزش1

های درس ، نتایج حاص  مهرد تحلي  یرخر  چگهنگ  بسترسازی برخی رشد خالقی  خز منظر هتاب

بده نقد  خز    4331)خسدترخوس و هدهربي ،   4خید  مرحلده بدا خسدتفاده خز هدگدذخری بداز       گرفت  در

ها هدگذخری شدند؛ به عبارت دیگر، پس خز بررس  الط به الدط متدهن دروس    ( دخده4689فليك،

بندی شدند  سدپس   ها مقهله های خالقی ، دخده و خستخرخج عبارخت، عمقت و تصاویر حاوی پيام

مجددخً هدگذخری شدند تا روخبط بي   2های هل  یا مفاهيم مافه  الب مقهلهها و مفاهيم در ی مقهله

منظدهر آن هده هددها بده شدك        های خستخرخج شده خز متهن درس  آشكار شهد  بده  )الرده( مقهله

گدذخری خز خدبيدات نظدری در حدهزه      ها باشدند در ندام   بارزتری نمایانگر محتهخی مفاهيم یا مقهله

 برساالته( خستفاده گردید  شناس  خالق  )هدهای روخن

(  بدی  ترتيب 4689خستفاده شد )فليك،  6ها خز روش هدگذخری مهضهع  در تحلي  مصاحبه     

های ضبط شده بر روی هاغذ پياده شدند و سپس با تهعه به محهرهای مصاحبه  هه خبتدخ مصاحبه

رج مطلدب خصدل    مطالب خصل  و هليدی مصاحبه شهندگان القصه گردید  برخی مثال، پس خز د

خی عميق روی  هر یك خز مصاحبه شهندگان به شكل  القصه در عدخول مربهطه، مرور و مطالعه

ها و مهضهعات هليددی مدرتبط بدا     مطالب ذهر شده صهرت گرفت و به دنبال آن نظام  خز مقهله

                                                 
1. Open coding 

2. Superior concepts 

3. Thematic coding 
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ها و مهضهعات هليدی مرتبط بدا هدر    محهرهای مصاحبه شك  گرفت  در فرآیند شناسای  مقهله

ها خز القصده مطالدب مربدهه بده هدر یدك خز        ك خز محهرهای مصاحبه پس خز خستخرخج مقهلهی

تدر خسدتخرخج    محهرهای مصاحبه به تفكيك هر مصاحبه شهنده، مهضهعات هليدی در سطح هل 

ها بده طدهر    منظهر برعسته ساالت  هر یك خز مهضهعات هليدی مرتبط با مقهله گردید و سپس به

تدر   تر و عدز   طهر عين  های هليدی به دیق مربهه به هر یك خز مقهلهتر، مهضهعات و مصا الا 

سدازی روندد تحليد      منظهر روشد   مطر  گردید و در عدخول مربهطه درج گردیدند  در خدخمه به

های مستقيم مربهه بده مصداحبه شدهندگان بده      ها، بخش  خز نق  یهل های حاص  خز مصاحبه دخده

 عنهخن نمهنه ذهر گردید 

های حاص  با خستفاده خز مثلا سازی یا خستفاده خز بيش  گيری های پژوهش و نتيجه ار یافتهخعتب    

های درس ، هدارهرد   خز یك منب  خطقعات  تأمي  گردید؛ به عبارت دیگر، عقوه بر محتهخی هتاب

خز خطقعدات   معلمان نيز تحلي  و بررس  شدند؛ یعن  با بكدار گيدری مثلدا سدازی بدا خسدتفاده      

( نيز خشداره نمهدندد، هدارهرد نظدام     4338( و مریام )4338) 2طهر هه باگدخن و بيكل  آن 4مختل 

آمهزش و پرورش در رشد خالقی  یا خستفاده خز دو منب  خطقعات  مهرد بررس  یرخر گرفته خست 

 باشد   های به دست آمده خز دو منب  آمهزش  م  و نتایج خرخئه شده برحسب دخده

هدای درسد  و    ب هتداب لد وهش تحلي  محتهخی دروس بدا نقد  دیيدق مطا   در خی  پژ  همچني   

ها در تحليد  همدرخه    های آن یهل های مصاحبه شهندگان و خستفاده خز نق  ها با ضبط گفته مصاحبه

 های پژوهش خفزخیش یابد  بهده خست و خز خی  طریق تقش گردید پایای  یافته

 ها يافته

ها و  دهد در یالب روخیات، دخستان های درس  نشان م  هتابهای حاص  خز محتهخی دروس  یافته

هدای مدهرد بررسد  دخرخی     هدا، هتداب   هدا و تمدری    رالدخدهای تاریخ  و همچني  برال  پرسش

دروس   ها بيشدتر خسدت   های خالقی  ضمن  و آشكار خست هه در خی  ميان سهم برال  هتاب پيام

های خالقی  الاص  نبدهده و   ای  حاوی پيامتاریخ سال سهم، علهم تجرب  سال خول و دوم رخهنم

دهنده تهعه به خی  خمر باشد مشاهده نشد  در هتاب تاریخ سال سهم تنها به ذهدر   مهردی هه نشان

ویای  تاریخ  خز دوره صفهیان تا پيروزی خنققب خسقم  در دورخن معاصر پردخالته شدده خسدت    

                                                 
1. Data triangulation 

2. Bogdan & Biklen 
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علمد  صدرف پردخالتده و نكتده خالقید       همچني  در علهم سال خول و دوم رخهنمای  به مطالدب  

 الاص  مقحظه نشده خست 

های خالقی  در هتاب درس  تعليمدات   دهد هه فرخوخن  پيام های بررس  شده نشان م  فرخوخن     

مهرد، هتداب   13مهرد، هتاب درس  تعليمات خعتماع   419مهرد، هتاب درس  فارس   83دین  

 مهرد بهده خست  2مهرد و هتاب درس  علهم  41درس  تاریخ 

 تعلیمات دينی   وهای آسمانی  های پیام تحلیل محتوای کتاب

پيام خالقی  مانند خحترخم و تهخض  نسبت بده   28های آسمان  سال خول رخهنمای  دخرخی  هتاب پيام

ترها، سپاسگزخری خز الدخوند، خالق  مرخیبت و شفقت، خنجام خعمال نيك، عدخلت، تهخضد ،   بزرگ

 باشد   همدل  و     م

خی خندك به  های طهالن  تنها عده خگرچه در تمام خی  سال»آمده خست:  38برخی مثال در صفحه    

خو خیمان آوردند، خما رفتار زشت و ناپسند آن یهم هافر هرگز حضرت نه  )ع( رخ خز خدخمه رخهدش  

 زی( )شفقت و دلسه« ناخميد نكرد  خو همهخره با دلسهزی به رخهنمای  آنان مشغهل بهد

پيام خالقی  بهده خست مانندد تقهخپيشده    23هتاب تعليمات دین  سال دوم رخهنمای  نيز دخرخی     

اللق ، تهخض ، همدل  و غيدره  بدرخی    هردن، خنجام خعمال نيك، مساوخت و رعایت عدخلت، الهش

دخیت هدا هد   همانا خی  یرآن مردم رخ به خستهخرتری  رخه»گهنه آمده خست:  خی  4مثال در درس ششم

هده خز پادخشد  بدزرگ     دهند به خید   دهد به مثمنان  هه عم  صالح خنجام م  هند و بشارت م  م 

 )دعهت به خنجام خعمال صالح و دریافت پادخش(«  مند الهخهند شد بهره

پيام خالقی  مانند خحسداس مسدئهليت،    62هتاب تعليمات دین  سال سهم رخهنمای  نيز دخرخی     

 باشد  دخمن  م  ت و پاكخنجام خعمال نيك، عف

سدهی یثدرب    باید هامقً مخفيانه خز خی  شهر هجرت هند  و بده  »، آمده خست: 2در درس هشتم    

رهسپار شهی هه خید  هجدرت مهعدب خسدتهخری بنيدان خسدقم و رهدای  محرومدان خز چنگدال          

 )عدخلت و مساوخت(«  مستكبرخن ستمگر الهخهد شد

هجرت پيامبر ) ( به مهضدهع الهخبيددن حضدرت     در خدخمه مهضهع 13در همي  درس صفحه 

عل  )ع( در بستر پيامبر خهرم برخی گمرخه ساالت  هفار عليرغم آگاه  خیشان خز الطر هشته شددن  

                                                 
 61هتاب تعليمات دین  سال دوم رخهنمای ،     4

 18هتاب تعليمات دین  سال سهم رخهنمای ،     2
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باره به م   الهخهند یك نزدیك به چه  نفر خز مشرهان م »و فدخهاری حضرت خشاره دخشته خست: 

    آیا حاضری در بستر م  بخدهخب ؟ حتمداً    حمله هنند و مرخ شبانه در بستر یطعه یطعه نمایند و

 )فدخهاری و خیثار(«  شما رخ یاری الهخهم هرد

 های فارسی  تحلیل محتوای کتاب

پيام خالقی  مانند مهربان  و شفقت، هنترل الشدم، خحتدرخم    63ول رخهنمای  دخرخی خهتاب فارس  

دخسدتان   4درس یدازدهم  درباشدد  بدرخی مثدال     ترها، رعایت حقه  دیگرخن و همدل  م  به بزرگ

هند هه یصد دخرد یلب الهد رخ به خصطق  به دیگرخن هدیه دهد و یدا در وخید     ههده  رخ نق  م 

خفتد هه چه هسان  الیق هستند تدا در   ها رخ در یلب الهد عای دهد  به همي  منظهر به فكر م  آن

هخند خی  باشد هه نيك  ت یلب خو عای گيرند؟ پيام ضمن  هه در خی  درس یاب  بردخشت خست م 

گيدرد و بدرعكس بددی و پليددی در      ها عای مد   و الهب  هميشه ماندگار خست و در یلب خنسان

عدای    هدا تنهدا در صدهرت  در یلدب     های پاك مانند یلب یك ههدك عدای  نددخرد و بددی    یلب

شدرط    های بد، بده  بله درست خست برخی همه آدم»    الهب  و پاه  تبدی  شهند:  گيرند هه به م 

هدا رخ خذیدت نكنندد،     هه الهدشان رخ درست هنند و دست خز بد بهدن و بدی هردن بردخرندد، بچده  

 )خنجام عم  نيك(    « دریاها رخ هثي  نكنند، عانهرها رخ نكشند و به هس  زور نگهیند 

 تهخند فرد رخ به فكر وخدخرد و خو نكته یاب  تهعه در خی  درس پرسش پایان  درس خست هه م     

عجيب خست وخیعاً معلهم نيسدت خید  یلدب    »های خالقی  هدخیت نماید:  سهی تكهی  خرزش رخ به

تا ویت  تدهی یلدبم عدا        شهد؟ ویت پرنم  خست یا دریا! یلب به خی  ههچك  آالر چه طهر هيچ

 «های الهب و مهربان     یلب برخی همي  خست دیگر مگر نه؟ هست، باید آنجا رخ ببخشم به آدم

مطلبد  تحدت    93باشد  بدرخی نمهنده در صدفحه     پيام خالقی  م  66سال دوم نيز دخرخی فارس  

سدنگ  »باشدد:   های خالقید  مد    ها و خرزش عنهخن عهخنه و سنگ مطر  شده خست هه حاوی پيام

ی پيش سر خز الاك بيرون آورد خما تشنگ  و السدتگ    ی زیبا، همي  چند لحظه گفت: خی  عهخنه

ورده خست  خگر آب به خو نرسد، در خی  سرزمي  گرم و الشك خز تشدنگ  و  رخه، خو رخ خز پای درآ

«  ميرد  م  در عست و عهی رخهد  هسدتم تدا عهخنده رخ خز مدرگ نجدات دهدم        الستگ  رخه م 

 )مهربان  و شفقت(

                                                 
 33هتاب فارس  سال خول رخهنمای ،     4
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عهخن با ناخميدی سرش رخ پایي  خندخالت  خندوه زیادی در یلب ههچكش النه هرده بهد  تشنگ  دخشت »    

 )همدل (   «  دخد  آورد  خندوه بزرگ عهخنه، سنگ رخ هم آزخر م  و رخ خز پای درم هم خ هم

، تحت 4پيام خالقی  بهده خست  برخی مثال در درس خول 68فارس  سال سهم رخهنمای  دخرخی     

خند:  های  خشاره هرده خست هه پيامبر ) ( الطاب به خبهذر فرمهده به سفارش« زیبا زیست »عنهخن 

هدا و   نگدرد، بلكده بده دل    هایتان نم  ها و گفته هذر، الدخوند متعال به سيمای راهر و دخرخی خی خب»

  )پندخر و هردخر نيك(« نگرد هردخرتان م 

 :16درس هفتم، صفحه 

رفتدار )رخسدتگهی  و    سعدیا، رخست روخن گهی سعادت بردند رخست  ه  هه به مندزل نرسدد هدج   

  صدخیت(

 ات اجتماعی های تعلیم تحلیل محتوای کتاب

دوست ، همكاری،  پيام خالقی  مانند خحساس مسئهليت، نهع 41هتاب تعليمات خعتماع  سال خول دخرخی  

دو تصهیر خز طبيعت آورده شده خسدت و   1باشد  برخی نمهنه در درس خول، صفحه  مشهرت با دیگرخن م 

« بيعت چه وردایف  دخریدم؟  ما برخی حفظ و نگهدخری خز ط»شده خست:  در پایي  صفحه خی  پرسش مطر 

     )خحساس مسئهليت(

بروز مشكقت، مدا نسدبت بده    م هنگا»تصهیری خز زلزله آمده خست و پرسيده شد:  11در صفحه     

  دوست  و خحساس تعهد( )نهع« خی دخریم؟ همنهعان الهد چه وريفه

باشدد  بدرخی نمهنده در درس     پيام خالقی  م  21هتاب تعليمات خعتماع  سال دوم نيز دخرخی     

تصهیری خز مأمهرخن شهردخری آورده شده خسدت هده در حدال هاشدت      14ششم در باالی صفحه 

ی مدا در حفدظ و نگهددخری     وريفده "باشند و در زیر تصهیر خی  سثخل مطر  شدده هده:    گياه م 

  زیست الهد( )خحساس مسئهليت در حفارت خز محيط "خطرخف چيست؟ درالتان و گياهان

گيری هنيدد، سدثخالت  مطدر  شدده      در بخش خبتدخی  درس با عنهخن نتيجه 2در درس هشتم       

هنند، سقمت الدهد و دیگدرخن    آیا رخنندگان  هه مقررخت عبهر و مرور رخ رعایت نم "خست مانند 

تهعه  به یانهن و مقررخت، تجاوز به حقه  دیگر خفرخد عامعه   خندخزند؟ آیا خی  ب رخ به الطر نم 

  )رعایت نظم و یانهن، تهعه به حقه  دیگرخن( "آید؟ به حساب نم 

                                                 
 2هتاب فارس  سال سهم رخهنمای ،     4

 11خعتماع  سال دوم رخهنمای ،   هتاب تعليمات   2
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در درس در  باشدد  بدرخی مثدال    پيام خالقی  م  41هتاب تعليمات خعتماع  سال سهم دخرخی     

آميدز   ها برخی یدك زنددگ  مسدالمت    ها خز سهی خنسان ها و خحترخم به آن پذیرش تفاوت 4دوخزدهم

هدا در   ها رخ به یك شدك  نيافریدده خسدت و آن    الدخوند همه خنسان»مهرد تهعه یرخر گرفته خست: 

هدا خفكدار و خحساسدات      خندیشه و سليقه نيز مث  هم نيستند  باید خی  وخیعيت رخ بپذیریم هه خنسان

هدای یكددیگر رخ    ندگ  هنند هه تفاوتتهخنند با آسایش و آرخمش در هنار هم ز دخرند و زمان  م 

  آميز( )همزیست  مسالمت« بپذیرند و با هم برخدرخنه رفتار هنند   

شهد  درس یكدم، صدفحه    نيز تنها یك پيام خالقی  دیده م  تاريخ سال اول راهنمايی  در کتاب

نداه و  شهند مگر زمدان  هده تفریده، گ    الهرند و ذلي  و ناتهخن نم  هيچگاه مردم شكست نم  ":6

شهد مگر آن هده مدردم خز تشدهیق     ها روخج یابد  هيچ رالم  بر مردم مسلط نم  فساد در ميان آن

خی بده   یابيم هه هيچ فدرد و عامعده   الهب  و من  یكدیگر خز بدی دست بردخرند و درم  یكدیگر به

ر )تأهيدد بد   "، خیمان به الدخ و خیثار و گذشترسد مگر با هار و ههشش سعادت و رستگاری نم 

  خعمال صالح و پرهيز خز گناه و فساد(

هدای   هدای حداوی پيدام    شهد  درس پيام خالقی  دیده م  3در هتاب تاریخ سال دوم رخهنمای     

هدا همدك بده     خالقی  بده زنددگ  پيدامبر خهدرم ) ( و رالددخدهای آن خشداره دخرندد هده در آن        

 باشند      مهرد تأهيد م  ستمدیدگان، عدخلت و تهعه به مصالح عمع ، خیثار، بخشش، تعهد و

دخر و ستمگر بهدندد، خز   مخالفان خسقم، یعن  خشرخف یریش هه برده"پارخگرخف آالر: 6صفحه  درس یكم  

دخنستند خید  دید  خلهد  مخدال  رلدم و سدتم خسدت و         هردند؛ زیرخ م  پيشرفت خسقم خحساس الطر م 

   )عدخلت و مساوخت("فری  ندخردخی چهن بقل حبش  با سایر مردم  برخساس تعاليم آن برده

های خالقید    در تاریخ سال سهم مهردی هه نشان دهنده پيام خالقی  باشد، یافت نشد و پيام     

طهر ضمن  و آشكار بيشتر در یالب بيان رالدخدهای  های تاریخ سال خول و دوم رخهنمای  به هتاب

 خند  تاریخ  و برشمردن سجایای خالقی  بزرگان دین  بهده

مهردی خز پيام خالقی  دیده نشد  در هتاب علهم  های علوم سال اول و دوم راهنمايی در کتاب

، صدفحه  41زیست دیده شده خست  فص   مهرد در یالب حفارت خز محيط 1سال سهم رخهنمای  

زیست به معن  تقش برخی دستياب  به تهخزن ميان خستفاده خز منداب  طبيعد     حفارت محيط": 418

                                                 
 33هتاب تعليمات خعتماع  سال سهم رخهنمای ،   . 1
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ها برخی آینده خست  حفدظ ذالدایر زیرزميند ، منداب  آب، مصدرف صدحيح خندرژی و         و حفظ آن

  زیست( )حفارت خز محيط "ی  در خی  مهرد هستندها حفارت خز گياهان و عانهرخن مثال
 درس  یها های خالقی  به تفكيك هتاب پيام ی: هدگذخر4عدول شماره:

 کتاب درسی پیام اخالقی

شفقت، هردخر نيك، مساوخت و عدخلت، همدل ، آزخر ندخدن خحترخم و تهخض ، شكرگذخری، 

دخری، صدخیت،  همسایگان، عفه و بخشش، فدخهاری و خیثار، تعهد، حيا و عفت، وفای به عهد، خمانت

 دوست  همك به مظلهمان، دلسهزی و محبت، نهع

های آسمان خول  پيام

 رخهنمای 

عفه و بخشش، تعهد، صدخیت، دلسهزی و مساوخت و عدخلت، همدل ، شفقت، هردخر نيك، تهخض ، 

 اللق ، همكاری و تعاون، خحساس مسئهليت، صبر و شكيبای  محبت، پرهيزگاری، الهش

تعليمات دین  دوم 

 رخهنمای 

فدخهاری و خیثار، رعایت حقه  دیگرخن، هردخر نيك، مساوخت و عدخلت، همدل ، عفه و بخشش، حيا 

 دخری مسئهليت، رعایت خدب، الهیشت  دخری، صدخیت، خحساس و عفت، شفقت، خمانت

تعليمات دین  سهم 

 رخهنمای 

خحترخم و تهخض ، هردخر نيك، مساوخت و عدخلت، همدل ، فدخهاری و خیثار، تعهد، شفقت، وفای به 

دخری، دوست ، خعتناب خز غيبت و تهمت، خنفا ، ساده زیست ،  دوست ، الهیشت  عهد، صدخیت، نهع

 خستقامت و پایدخری

 خول رخهنمای فارس  

خحترخم و تهخض ، هردخر نيك، خحترخم و تهخض ، همدل ، عفه و بخشش، فدخهاری و خیثار، تعهد، 

دخری، رعایت حقه  دیگرخن،  اللق ، رعایت خدب، الهیشت  دخری، صدخیت، الهش شفقت، خمانت

 دخن  رحم، یدرشناس ، دوری خز هينه و حسد، آزخدگ ، آدخب خنفا ، صله

 ای فارس  دوم رخهنم

خحترخم و تهخض ، هردخر نيك، مساوخت و عدخلت، همدل ، عفه و بخشش، شفقت، وفای به عهد، 

اللق ، پرهيزگاری، خحساس مسئهليت، رعایت حقه  دیگرخن،  صدخیت، دلسهزی و محبت، الهش

دخن ، پندخر و هردخر نيك، خعتناب خز غيبت و تهمت،  دوست ، یدرشناس ، آزخدگ ، آدخب

 یناعت، مشارهتالهخه ،  حقيقت

 فارس  سهم رخهنمای 
 

دوست ، همكاری و تعاون، خحساس مسئهليت، مشارهت، خحترخم به نظر  فدخهاری و خیثار، نهع همدل ،

 دیگرخن، رعایت نظم و ترتيب

علهم خعتماع  خول 

 رخهنمای 

مرخیبت، رعایت حقه  دیگرخن، دخن ،  همدل ، شفقت، همكاری و تعاون، خحساس مسئهليت، آدخب

 زیست، رعایت یانهن، همك به نيازمندخن خحساس مسئهليت در مقاب  محيط

علهم خعتماع  دوم 

 رخهنمای 

مساوخت و عدخلت، عفه و بخشش، هردخر نيك، همكاری و تعاون، خحساس مسئهليت، رعایت حقه  

 آميز دیگرخن، خحترخم به نظر دیگرخن، رعایت یانهن، حقه  شهروندی، همزیست  مسالمت

علهم خعتماع  سهم 

 رخهنمای 

 تاریخ خول رخهنمای  هردخر نيك

مساوخت و عدخلت، فدخهاری و خیثار، تعهد، یاری مظلهم، خنفا ، یناعت، تهعه به مصالح  هردخر نيك،

 عم 

 تاریخ دوم رخهنمای 

 علهم سهم رخهنمای  زیست، خحساس مسئهليت نسبت به آیندگان خحساس مسئهليت نسبت به محيط
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 های درس  های خالقی  در هتاب ( هدگذخری باز پيام2عدول )

های درس  سده مفهدهم    شهد، در تحلي  محتهخی هتاب طهر هه در عدول فه  مقحظه م  همان  

( خالق  مرخیبت با محهریدت  4یا مقهله هل  در آمهزش خالق  و رشد خالقی  یاب  تأهيد خست: 

( 6( خالق  عدخلت با محهریت رعایت یانهن و حقه  دیگرخن و مساوخت، و 2همدل  و مهربان ،

هیدت  گيدری مدنش و ه   تهخند مهعدب شدك    های خالقی  هه م  فضيلت گرخی  با تأهيد بر خرزش

 عهی  و مهخردی دیگر  خالقی  شهد؛ مانند پندخر، گفتار و هردخر نيك، حقيقت

شان بيشتر تأهيدشان بر خالق  مرخیبدت و   های تعليمات دین  با تهعه به حيطه محتهخی  هتاب     

باشدد، در   هدای فارسد  نيدز مشدههد مد       فضيلت گرخی  بهده خست بطهریكه خی  تأهيد در هتداب 

های مدرتبط بدا    های علهم خعتماع  بهخسطه حيطه مهضهع  شان عقوه بر مقهله حاليكه در هتاب

خالق  مرخیبت، رعایت یانهن، حقه  شدهروندی، مسداوخت و     هده همسده بدا خالدق  عددخلت        

گيدری   باشد، به شك  بارزی مهرد تهعه بهده خست  محتهخی دروس علهم نيز به دليد  عهدت   م 

هدای خالقید  حفدظ     زیسدت، تأهيددش بدر پيدام     محديط ی مقدهالت  چدهن    خش دربداره  مهضهع 

زیست و حفظ آن برخی آیندگان بهده خست هه الهد  زیست و خحساس تعهد نسبت به محيط محيط

باشد  عليرغم سهم  آميز با طبيعت و با همنهعان ط  خعصار آینده م  نمادی خز همزیست  مسالمت

تأهيد آن بدر هسدب فضديلت خالقید      خندك و محدود هتاب درس  علهم در پایه سهم رخهنمای ، 

تهخندد درالدهر    در معادالت روخبط خنسان  مد   "دیگری "آميز و لحاظ نمهدن  همزیست  مسالمت

های درس  تاریخ با مرور رالدخدها در تاریخ دین  مسلمانان در خیدرخن پديش خز    تهعه باشد  هتاب

 ها خرده مقوله ها )مفاهیم مافوق( مقوله

رحم، مرخیبت، خحسداس مسدئهليت، همدك بده      همدل ، دوست ، شفقت، عفه و بخشش، صله خالق  مرخیبت

 نيازمندخن، یدرشناس ، دلسهزی و محبت

حقه  شهروندی، تهعه به مصالح عمد ، رعایدت نظدم و    مساوخت و عدخلت، رعایت یانهن،  خالق  عدخلت

 ترتيب، خحترخم به نظر دیگرخن، همكاری و تعاون

دخمند ،   پندخر، گفتار و هردخر نيك، خیثار و فدخهاری، پرهيزگاری، سپاسگزخری خز الدخوند، پاك فضيلت گرخی 

حترخم و تهخضد ،  دوست ، صبر و شكيبای ، آزخدگ ، خستقامت و پایدخری، خ خنفا ، صدخیت، نهع

آميدز، سداده زیسدت ،     دخری، یناعت، خحساس تعهد، یاری مظلهم، همزیست  مسالمت الهیشت 

زیسدت،   دخری، خحسداس مسدئهليت نسدبت بده محديط      الهخه ، وفای به عهد، خماندت  حقيقت

 خحساس مسئهليت نسبت به آیندگان
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خلت و فضائ  خالقی  تقش هر های  خز خالق  مرخیبت و عد خسقم و پس خز آن، با تمرهز بر عنبه

 خند  چند محدودی در هدخیت دخنش آمهزخن به سمت خالقیيات و درستكاری دخشته

 ی چگونگی آموزش اخالق تحلیل مصاحبه معلمین درباره
 ( هدگذخری مهضهع  در تعری  خالق 6عدول )

 موضوعات اخالقی

 موضوعات کلیدی در تعريف اخالق

 اللق و الهی ذخت  و خهتساب 

 هنجارهای خعتماع 

 خلگههای رفتاری فرد

 بایدها و نبایدهای دین  )هنجارهای دین (

تر خز طریق  بيش "در الصه  عهخم  تأريرگذخر در رشد خالقی  یك  خز معلمي  بيان نمهد:    

گيرد  خگر فقط  ترها رشد خالقی  صهرت م  خلگهبردخری و با نگاه هردن به خعمال و رفتار بزرگ

  "ق گفتار باشد شاید تأرير چندخن  ندخشته باشد خما رفتارها تأرير زیادی دخرند   خز طری

خفتد خز طریق مدرسه و  رشد خالقی  به دو طریق ختفا  م  "یك  دیگر خز معلمان بيان نمهد:    

بين  الهد، بر خساس  الانه  خز آنجای  هه خنسان مهعهدی آمهزش پذیره، یك معلم برخساس عهان

الانهخده باید با مدرسه  ها خنتقال بدهد  در منزل هم نبایدهای الهد باید آن رخ به بچه بایدها و

  "همسه و همگام باشد   
 معلمان ( هدگذخری مهضهع  عهخم  تأريرگذخر در رشد خالقی  خز نظر1عدول )

 

 

  

 موضوعات کلیدی در شناسايی عوامل تأثیرگذار در رشد اخالق عوامل تأثیرگذار در رشد اخالق

 خانواده
محيط الانهخده، خلگهها و صفات ذخت  الانهخده، خلگههای رفتاری و گفتاری الانهخده، 

 وضعيت خعتماع ، فرهنگ  و خیتصادی الانهخده

 مدرسه
های شخصيت  معلم، باورها و  محيط مدرسه، خلگههای رفتاری و گفتاری معلم، ویژگ 

 هنجارهای معلم، همسهی  آمهزش مدرسه و الانهخده

 های دین ( های عمع  )صدخ و سيما، هتاب دوستان و همساالن، رسانه پذيری عوامل جامعهساير 
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 خز منظر معلمان  خالقی  رشد ( هدگذخری مهضهع  رویكرد آمهزش  مثرر در1)عدول  

 

همدي   »های تدریس مثرر در رشدد خالقید  بيدان نمدهد:      یك  خز معلمان در الصه  روش     

آمدهز محدهر و فعدال ناميدده      های عدید هه خمروزه مهرد تأهيد خست و به خصدطق  دخندش   روش

های سخنرخن  و یددیم  تدأرير دخشدته باشدد  چدرخ هده        ز روشرسد هه بيشتر خ شهد به نظر م  م 

هند بسياری خز مسائ  خالقید  رخ   تر فرد در گروه شرهت م  ها هه بيش آمهزخن در خی  روش دخنش

آمهزد مثقً در هار گروه  یكسری یهخعد رخ باید رعایت هدرد مثد  همكداری، مسدئهليت      هم م 

آمدهز در وخید  در خید      به یكدیگر و     هده دخندش   متقاب ، رعایت نهبت در حرف زدن و خحترخم

وی در الصده  روش تددریس غالدب الدهد در     «  هندد  ها رخ تمری  م  روش گروه  همه خی 

در تددریس خز روش  »آمهزخن در عهدت تعميدق رشدد خالقید  بيدان نمدهد:        هقس و نقش دخنش

انواع روش تدريس و  عناصر تدريس

 سبك تدريس

موضوعات کلیدی در روش تدريس و سبك تدريس مؤثر در رشد اخالقی 

آموزان دانش  

 روش تدريس

آموز محور دانش  

ابعاد روش 

 تدريس

 چگونگی رشد اخالقی

یادگيری همكداری، مسدئهليت متقابد ، رعایدت نهبدت،       روش گروه 

 خحترخم به یكدیگر و خلگهبردخری خز یكدیگر

روش فعاليت 

 هقس 

عسددتجهی خندددرزهای خالقیدد  خز مندداب  خدبدد  و غيددره 

 ها سازی خرزش منظهر درون  به

هدای   ن گيدری خالقید  خز دخسدتا    خعرخی نمایش و نتيجده  خیفای نقش

 تاریخ 

گذخرد و خز خید  طریدق    آمهز الهد رخ عای معلم م  دخنش خرخئه هنفرخنس

 آمهزد  صدر، بردباری و     رخ م  الصهصيات  چهن سعه

 معلم محور

ربط دخدن هر مهضهع درس  بده یددرت الدخوندد، ربدط      سخنرخن 

دخدن مهضهعات و مباحدا درسد  مختلد  بده آیدات      

خالقید   یرآن ، ربط دخدن هر مهضهع درس  به مباحا 

 نهخزی مردم طبرستان خز علهیان مانند مهمان

 آزادمنش سبك تدريس

معلم به عندهخن خلگدهی رفتداری و خالقید  مهربدان  و      

آمدهزخن، رخبطده    خحترخم متقاب ، عدم تبعديض بدي  دخندش   

آمدهز، معلدم بده عندهخن ندارر و       دوسهیه معلم و دخندش 

 آمهزخن در فعاليت گروه  رخهنمای رفتار دخنش
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ی  صدهرت هده در خبتددخ    آمهزخن رخ در هقس فعال هدنم  بدد   هنيم تا دخنش خعضای تيم خستفاده م 

درسد  هده    ،   سپس در هدر علسده   شهند بندی م  آمهزخن برخساس معدل سال یب      گروه دخنش

شدهد  بعدد خعضدای هدر گدروه       هدا تقسديم مد     آمهزخن و گروه یرخر خست تدریس شهد بي  دخنش

خند مطالب مربهه به الهدشان رخ مطالعه هنندد پدس خز مطالعده درس خعضدای هدر گدروه        مهر 

  "   دهند  سمت مربهه به الهد رخ برخی بقيه خعضای گروه الهد تهضيح م ی

هدای   های معلمان نشان دخده خست عليرغم تأهيد معلمدان در بكدارگيری روش   تحلي  مصاحبه    

هدای درس   آمهز محهر در رشد و پرورش خالق  آنچه در عم  در هدقس  تدریس فعال و دخنش

آمدهزخن   های سداده دخندش   بندی های سنت  همچهن گروه ششهد چيزی عز بكارگيری رو پياده م 

های مختل  و  بندی درس به یسمت هقس درس در خرخئه و تهضيح درس، خرخئه هنفرخنس، تقسيم

هدای   ها و پرسش و پاسخ در محدوده مطالب هتداب  خرخئه هر یسمت تهسط یك  خز خعضای گروه

 باشد  درس  نم 
رشد خالقی  خز منظر معلمان های درس  برخی ن محتهخی هتاب( هدگذخری مهضهع  مناسب بهد3عدول )  

 نامناسب بودن محتوا مناسب بودن محتوا درس

 فارسی

هدارگيری بيشدتر    روز نبدهدن محتدهخ و خمكدان بده     به
آمهز، خستفاده خز پند و خندرز و نكات خالقید    دخنش

و عذخبيت مت  به علت خسدتفاده خز دخسدتان و ذهدر    
 مسائ  خالقی  بسيار

ی به متهن گذشته و عداری   تهعه هم
 بهدن محتهخ خز پندهای خالقی 

 دينی

روز بهدن محتهخ )سال خول رخهنمای ( مت  دخستان  به
آمهز )سال خول  گهنه و خمكان بكارگيری بيشتر دخنش

رخهنمای (، ذهر مطالب خالقی  به شك  یابد  فهدم   
 تر )سال خول رخهنمای (

روز نبددهدن محتددهخ )سددال دوم و  بدده
سددهم رخهنمددای (، عدددم عددذخبيت   
مسائ  خالقی  ذهر شده )سدال دوم  

 و سهم رخهنمای (

 تعلیمات اجتماعی
تهعه به مسدائ  خالقید  مانندد خز الهدگذشدتگ ،     

پدذیری و     )هتداب تعليمدات خعتمداع       مسئهليت
 سال خول رخهنمای (

 روز نبهدن مسائ  مطر  شده به

 عدم تهعه به مسائ  خالقی   تاريخ

 علوم

پردخالت  به مسائ  خالقید  بده شدكل  غيرمسدتقيم     
آمدهز خز   )مثقً مطالب مربهه به طبيعدت هده دخندش   

برد(  هندر معلدم    ها به یدرت الالق پ  م  طریق آن
تهخند پيهند زدن مطالب و محتدهخی علمد     علهم م 

 به مسائ  خالقی  باشد 

بيان صدرف مطالدب علمد  و عددم     
 تهعه به مسائ  خالقی 
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های درس  در رشد خالقید  یكد     الصه  مناسب بهدن یا نامناسب بهدن محتهخی هتابدر     

شد و در هتداب   الهب خست خما خگر بيشتر به متهن گذشته تهعه م »خز معلمان فارس  بيان نمهد: 

 « شد بهتر بهد چرخ هه متهن گذشته ما سرشار خز نصایح و پندهای خالقی  هست     آورده م 

نده، چدهن محتدهخی هتداب بدرخی نسد  فعلد  و        »يمات خعتماع  بيان نمدهد:  یك  خز معلمان تعل

روز شهد  محتهخی آن بده مسدائ     آمهزخن خمروزی مناسب نيست  اليل  یدیم  خست باید به دخنش

تهخن  الهرد؛ مثقً در درس خعتماع  م  خالقی  خمروز خشاره نكرده خست و به درد نس  خمروز نم 

سائ  خمروز رخ مطدر  هدرد؛ مدثقً در مدهرد مشدكقت و مسدائ        های عدیدتر و م مسائ  و بحا

 « آید صحبت هند بهتر خست ها پيش م  خرتباه عمع  و خینترنت و مسائ  خالقی  هه در مهرد آن

 

 گیری بحث و نتیجه

های درس  در آمهزش خالق  مبتن  بر سده   گيری هتاب در پاسخ به پرسش خول باید گفت، عهت

هدای درسد     ( فضيلت گرخی   هتاب6( خالق  عدخلت 2( خالق  مرخیبت 4مقهله هل  بهده خست: 

های دین ، فرهنگ  و خدبد  عامعده    شان در خنتقال آمهزه دین  و فارس  با تهعه به حيطه محتهخی 

خیرخن بيشتری  تمرهزشان بر خالق  مرخیبت و فضديلت گرخید  بدهده خسدت  طبدق روخن شناسد        

شدناالت  تعامد  وعدهد     هدای خعتمداع  و فرخینددهای روخن    هفرهنگ  همهخره ميان فرهنگ، زميند 

هدای درسد  نيدز بده عندهخن یكد  خز عهخمد  مهدم آمهزشد  در فرخیندد            هتاب(  2119)ميلر،دخرد

پذیری و فرهنگ پذیری خز محتهخی فرهنگ  هشهرمان به طهر الا  و فرهندگ شدر  بده     عامعه

ا تهعه به حيطه محتهخیشدان در خنتقدال   های درس  دین  و فارس  ب پذیرد  هتاب طهر عام تأرير م 

های دین ، فرهنگ  و خدب  عامعه خیرخن بيشتری  تمرهزشان بر خالدق  مرخیبدت و فضديلت     آمهزه

خسقم  عامعه ما همهخره به تبعيت خز بزرگان دید  و فرهندگ،    -گرخی  بهده خست  فرهنگ خیرخن 

رتباه ميان فردی تأهيد دخشته خست   بر سجایا و فضائ  خالقی  هم در عنبه فردی و هم در بعد خ

تهخندد در   هدای درسد  مد     های خالقی  خز سهی هتاب لذخ ختخاذ چني  رویكردی در خنتقال آمهزه

هه فضيلت گرخی  به عنهخن  های خالقی  فرهنگ عامعه خیرخن باشد  مضاف بر خی رخستای پندخشت

 4333خرد )همپيد  و هرسديتهفر،  های خالقی  بنيان  یدیم  در فرهنگ شر  د گيری یك  خز عهت

    (2111به نق  خز ماشم ،
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هدای درسد  مدهرد     های درس  فارس  و دین  بلكه در سدایر هتداب   تنها در هتاب خی  نگاه نه     

رسد برعسته نمهدن خی  عنبه خز رشد خالقی  و تقش  پژوهش نيز ملحهظ بهده خست  به نظر م 

تهخند منبعا خز  های فرهنگ  م  خالقی  عقوه بر آمهزههای مبتن  بر فضيلت  در عهت خنتقال پيام

( و الپسدل  و  2111) 4گهنده هده بقسد     خهميت آن در رشد ههیت و منش خالقی  باشد  همدان 

تهخندد   مد  گيری شخصيت خالقی   شك ( عنهخن نمهدند، 2119به نق  خز سانترخك، 2113) 2نارویز

 یب آن، حاص  شهد خز رهگذر هسب ههیت و منش خالقی  و تعهدخت متعا

هدای خالقید  در    های درس  تعليمات خعتمداع  دوره رخهنمدای ، پيدام    شایان ذهر خست در هتاب

، زیسدت  خمتزخج با آدخب خعتماع  چهن رعایت حقه  دیگرخن، خحساس مسئهليت در حفظ محيط

هده برخسداس دیددگاه شدناالت  رشددی آدخب خعتمداع  و        بهده خست  با تهعه به خی  غيره و نظم

هدای مدرتبط بدا     تهخن گفت هه ذهر خی  دسدته خز آمدهزه   باشند، م  خصهل خالقی  با هم همسه م 

آمهزخن مثرر باشد  برخی مثال، عدم رعایت نظدم و   تهخند در رشد خالقی  دخنش آدخب خعتماع  م 

هدای عمدهم  هرچندد هده ممكد  خسدت بدا آدخب         مكانگيری شخصيت خالقی   شك یانهن در 

تهخندد مهعدب زیدر پدا      شدهد مد    مسه باشد خما خزآنجاهه باعا آزخر دیگرخن م خعتماع  بيشتر ه

 ( 2112گذخشت  خصهل خالقی  نيز شهد )برك،

های خالقی  در  های مهضهع  مختل  در خنتقال پيام های درس  در حهزه عليرغم تأهيد هتاب    

هدای   هتداب  سطح فضائ  خالقی  چه به طهر آشكار و چه ضمن ، چگهنگ  خیددخمات آمهزشد   

گيری خندیشه خالقی  نيز مدهرد تهعده    رشدی در رشد خالقی  و شك  –درس  خز منظر شناالت  

   .بهده خست؛ بطهریكه خی  مهم در سثخل دوم پژوهش لحاظ گردید

هدای خالقید     های درس  بده خرزش  در پاسخ به پرسش دوم پژوهش باید گفت، خگرچه هتاب    

 -گهنه هه در نظریه شدناالت   های خالقی  به رشد خالقی  آن خرزشخند خما در آمهزش خی   پردخالته

شدهد،   های شناالت  و خالقی  تأهيدد مد    بندی رشدی بر حضهر فعال فرد در حال رشد در عم 

های خالقی  مطر  شده عمدتاً در یالب پندد   ها و خرزش چندخن تهعه  نشده خست؛ بطهریكه پيام

هدای خالقید  غالبداً در سدطح  خرخئده       ها، آمدهزه  رزگهنه پيامباشند  عقوه بر عنبه خند و خندرز م 

به لحاظ رشدی  باشد، سطح  هه  تر در عهت خعتناب خز تنبيه و هسب پادخش م  خند هه بيش شده

                                                 
1 - Blasi 

2 - Lapsley & Narvaez 
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ویدژه در   ها و خصهل خالقی  نپردخالتده خسدت  خید  خمدر بده      سازی آمهزه فرد در آن هنهز به درون 

خسدتثنای مدهخردی هده در     های فارس  بده  ه رخهنمای  و هتابپایه دور های تعليمات دین  سه هتاب

طهر غيرمستقيم پردخالته خست و یدا در   های خالقی  به یالب روخیات، دخستان و شعر به بيان خرزش

شدده خسدت در خرتبداه بدا مصدادیق الاصد  خز        یالب هارهای گروه  خز دخنش آمدهزخن الهخسدته  

یع  با هم به بحدا و گفتگده بپردخزندد، مشدههد     های خالق  و آدخب خعتماع  در دنيای وخ علهه

رسد دخندش آمدهزخن دوره رخهنمدای  بدا تهعده بده سدطح رشدد          باشد  در حال  هه به نظر م  م 

های بازنمای  خنتزخع  و عم   شان در آستانه اللق نهع عدیدی خز تفكر یا دستياب  به نظام شناالت 

 باشند  روی تجریدها م 

ی مرخح  رشد شناالت  پياژه با مرخح  یضاوت خالقی ، هارهرد  مقابله( در 1980) 4تاملينسهن   

 1و  6نهع  با خالق  یرخردخدی نظریده هلبدرگ در مرخحد      شناالت  خنتزخع  در مرخح  خوليه رخ به

دخند  خی  یعن  فرختر رفت  خز سطح خالقی  هه در آن ههدك صرفاً به دليد  خعتنداب خز    همسه م 

زند هه خی  سطح بدا هدارهرد شدناالت  در     ت به عم  خالقی  دست م تنبيه و هسب پادخش و لذ

باشد  لذخ تقلي  آمهزش خالقی  بده پندد و خنددرز یدا بيدان صدرف        سطح عمليات عين  همسه م 

آمهزخن عهت بهبهد زندگ  خعتماع   خصهل و یهخعد خعتماع  برخی خفزخیش دخنش خعتماع  دخنش

خند بده ندهع  نادیدده خنگاشدت         مهرد تأهيد یرخر گرفتههای تعليمات خعتماع آنگهنه هه در هتاب

باشدد  طبدق دیددگاه شدناالت       ده  خندیشه خالقی  م  آمهزخن در شك  های شناالت  دخنش یابليت

رشدی، رشد خالق  خنتقال ساده خصهل و یهخعد خالقی  خز وخلددی  و نسد  پيشدي  بده ههدهدان      

صدهل خالقید  دالالدت دخرد  بندابرخی  رشدد      نيست بلكه فرد فعاالنه الهد در ساالت یهخعدد و خ 

 ( 2111باشد )هارپندخل،  های گذشته م  خالق  فرختر خز همرنگ  ساده با خصهل و یهخعد نس 

های مسدتقيم   ه ها و آمهز رسد آمهزش خالق  در چهارچهب پند و خندرز و یا تهصيه به نظر م     

رخی ترویج و ترغيب خالق  دیگر پيرو نهع  بسترسازی ب در یالب دستهرخت و یهخعد خعتماع  به

  فرآیند رشد، ههدهان طباشد  در حال  هه  آمهزخن نهعهخن م  به عای خالق  الهدپيرو در دخنش

و نهعهخنان باید همهخره در مهخعهه با مسائ  و تنایضات خالقی  یرخر گيرند تدا خز رهگدذر خلدزخم    

تر رشد خالقی  هدخیت گردند )هدرتينس  ها و خستدالل خالقی  به سمت مرخح  باال خرخئه یضاوت

 ( 4331و گيرتز، 

                                                 
1. Tomlinson 
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گيری تفكر خالقید  عهدت دسدتياب  بده      شك  تجارب خعتماع  در در تأهيد بر نيز(4362پياژه )

تمدایز   2و یضاوت خالقی  هقمد   4تر، بي  یضاوت خالقی  هارآمد رشد خالقی  در سطه  عال 

 )همان منب (  یائ  شده خست

ياب  به تفكر خالقی  مستلزم شرهت فعاالنه ههدهدان و نهعهخندان در سداالت    طهر یقي  دست به   

شيهه تددریس معلمدان و پندخشدت     ،های درس  باشد  عقوه بر متهن هتاب های خالقی  م  خرزش

تهخند در هيفيت آمهزش خالق  نقدش دخشدته باشدد  در     ها خز خالق  و فرآیند رشد خالقی  م  آن

های معلمي  حاه  خز آن بهده خست، معلمي  برالقف نگداه   مصاحبههای  خی  پژوهش تحلي  دخده

خند؛ به عبارت دیگدر،   پذیری تأهيد دخشته های عامعه شناالت  رشدی صرفاً بر خلگهبردخری خز عام 

های درسد  ندهع  همسدهی  وعدهد      ها و تحلي  محتهخی هتاب های حاص  خز مصاحبه بي  یافته

خالقی  پسندیده بزرگدان دیند ، فرهنگد  و علمد  بده      دخشته خست؛ برشمردن صفات و الصائ  

های خالقی  و آمهزش خالقی  رفتار هردن و زیست  همانند همدان   عنهخن خلگههای  در خنتقال پيام

طدهر   خند  بده  تأهيدی خست هه معلمي  بر خهميت خلگهبردخری در رشد خالقی  دخنش آمهزخن دخشته

تهخن خهميت خلگههای خالقی  رخ برخی یدادگيری    یقي  در چارچهب نظریه یادگيری خعتماع  نم

حال تقليد  فرخیندد آمدهزش و رشدد      رفتارهای عامعه پسند و خالقی  نادیده خنگاشت، خما درعي 

نهع  نادیده خنگاشت  نقدش فعدال فدرد در حدال رشدد در درك       خالقی  به خلگهبردخری صرف به

 مستق  خز خالق  خست 

های درس  و معلمي  در الصه  تأهيدشان بر نقش  حاص  خز هتابهای  خلبته در تبيي  یافته     

خی  تهخندد تاخنددخزه   تهخن بر نقش فرهنگ خشاره نمهد، به عبارت  تمرهز بر خلگهبردخری م  خلگهها م 

گرخ در عامعه ما و ترغيب خفدرخد بده    خز مقتضيات فرهنگ  نشأت گيرد  تسلط نسب  فرهنگ عم 

رنگ هردن نقش فرد در الدهد تعيدي     تهخند به هم نهع  م  لب بههای خالقی  غا همنهخی  باخرزش

    (2119به نق  خز هيتایاما و ههه ، 2119گری و الهد پيروی خالقی  منتج شهد ميلر )

پدذیری نيسدت، یعند  عناصدر      طبق دیدگاه شناالت  رشدی نيز رشد خالقی  فدرآورده عامعده      

دهندد  درگيدر    ای عدید تفكدر رخ آمدهزش نمد    ه خعتماع  مانند وخلدی  و معلمان مستقيماً شك 

آمدهزخن بده بيدان عقایدد در الصده  مهضدهعات و مسدائ  خالقید  و تحریدك           ساالت  دخنش

                                                 
1. Effective moral judgment 

2. Verbal moral judgment 
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آمهزخن  ده  یك فضای گفتمان  در هقس درس و ترغيب دخنش فرآیندهای ذهن  در عهت شك 

هخندد خز  ت بين  الهد خز طریق تصميمات خرزش  شخص  بده شدكل  خنتقدادی مد      به ساالت عهان

 ( 2113)وینستاك و همكارخن،  در رشد خندیشه خالقی  باشد معلمي  هارهردهای مهررعمله 

طهر یقي  تدخرك چني  فضای  به ختخاذ رویكردی فعال در فرآیند تدریس خز سهی معلمدان   به    

ید   یادگيری فعال در رشد خالق –های یادده  نياز دخرد  عليرغم تأهيد معلمان بر بكارگيری شيهه

های تدریس غيرفعال بهده  باشد، بكارگيری شيهه ها یاب  خستناد م  های مصاحبه آنچه هه طبق دخده

در عهت رشد خندیشه خالقید  و الدهد تعيدي  گدری     فعال خست  خهميت اللق فضاهای آمهزش  

(، ونسدتي  هيسدت و   2113نهعهخنان در فرخیند رشد خالقی  در پژوهش وینسدتاك و همكدارخن )  

( نيدز  4333( و آسدر ) 2116(، گانيه )2116(، هانگ )2113(، ههمينيهن و گيل  )2111)همكارخن 

 باشد  یاب  مقحظه م 

مجمهع، مسلماً مشارهت و ممارست معلمي  در اللق فضاهای آمهزش  فعال صرفاً وخبسته  در    

ملده  ریدزی درسد  خز ع   باشد، بلكه مسدتلزم ندهع  بدازنگری در برنامده     ها نم  به هنش فردی آن

های برال  خز معلمي  نيز نشدان   باشد  تحلي  مصاحبه های درس  نيز م  سازی محتهخی هتاب غن 

باشدند    های درس  به لحاظ رشد خالقی  چندخن مناسب و بده روز نمد    دخده خست محتهخی هتاب

های درس  نيز گهخه و مثید چني  دیدگاه  بهده خسدت    های حاص  خز تحلي  محتهخی هتاب یافته

( نيز دریافتند وضعيت هتابهای درس  )دین ( در آمدهزش خرزش هدا   4689م زخده و مهسهی)حكي

 به طهر عام و خرزش های خالقی  به طهر الا  در حد مطلهب نم  باشد 

های درس  دوره رخهنمای  و معلمي  خی  دوره در  آنجا هه مطالعه حاضر محدود به هتاب خز     

های  های درس  دوره رو خنجام مطالعه در محتهخی سایر هتاب باشد خز خی  شهر م  شهر یائم

گردد  بعقوه،  تر تهصيه م  های تدریس معلمي  بيش ها و شيهه تحصيل  مختل  و بررس  دیدگاه

های تدریس به طهر عدخگانه در رشد خالقی   های تدریس و سبك شيهه بررس  تأرير

آمهزخن در یالب مطالعه آزمایش ، تحلي  هيف  و هم  تاريرگذخری هر یك خز عهخم   دخنش

های عمع  در رشد خالقی ، خرتقا   پذیری خعم خز الانهخده، مدرسه، همساالن و رسانه عامعه

و تربيت معلم در آمهزش معلمي  عهت آشنای  با های آمهزش ضم  الدمت  سطح هيفيت دوره

های درس   های تدریس در عهت اللق فضاهای گفتمان  و تدوی  هتاب ها و سبك شيهه

تهخنند خز عمله پيشنهادخت مطر  در  برخساس مهضهعات خعتماع  و خالقی  عاری و روزآمد م 
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ذخرخن و مسئهالن نظام آمهزش گ های پژوهش به سياست خی  زمينه باشند  درنهایت بر خساس یافته

ویژه  شناس  به های نهی  روخن بر یافته شهد در تدوی  خهدخف آمهزش  با تكيه و پرورش تهصيه م 

تر رشد دخنش آمهزخن رخ در  شناس  رشد تهعه به سطه  عال  یادگيری و روخن -در حهزه یادده 

های  مد و همسه با چالشهای شناالت  و خالقی  خز طریق تدوی  مهضهعات درس  روز آ حهزه

های تربيت معلم و  عامعه و عصر حاضر و تألي  محتهخهای درس  مناسب و بهبهد و خرتقا دوره

 آمهزش ضم  الدمت معلمان، مهرد تأهيد یرخر دهند 
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