
 272

139
ز  9

پايي
وم، 

ة س
مار

م، ش
هشت

ورة 
/ د   

ت 
سالم

اى 
رتق

 و ا
شت

هد   ا
ش ب

موز
ى آ

وهش
ى پژ

علم
امه 

صلن
ف

Aryadokht Ghayoomi-Bidhendi
Ph.D Student of Planning Curriculum. 
Department of Educational Sciences, 
Islamic Azad University of Rudehen,  
Roudhen. Iran.

Alaeddin Etemad-Ahari
* Assistant Professor of Planning 
Curriculum, Department of Educational 
Sciences, Islamic Azad University of 
Rudehen,  Roudhen. Iran (Corresponding 
Author). Etemadahari-alaedin@riu.ac.ir

Received: 2020/05/15
Accepted: 2020/06/18

Iranian Journal of Health Education & Promotion

Volume 8, Issue 3, ّAutumn 2020  272

 

Providing a Model for Promoting Ethics Education in Schools 
(combined research)

 
 

ABSTRACT
Background and Objective: Given the importance of ethics in the success and 
performance of Educational organizations, the purpose of this study was to providing 
a Model for Promoting Ethics Education in Schools.
Materials and Methods: The present study was a combination of exploratory 
sequencing. The statistical population of the research in the qualitative section 
was education specialists of Tehran city that among them 20 individuals using 
purposeful sampling method and Based on saturation principle were selected. 
In the quantitative section, 300 individuals of second-year high school students 
in Tehran city were selected as a sample by multi-stage cluster sampling Method 
using Cochran's formula. Data collection tools in the qualitative section were 
included semi-structured interviews methods, and in the quantitative section, 
the researcher-made questionnaire was used That formal validity of which was 
examined through the experimental implementation of the questionnaire, the 
content validity of that through the judgment of experts and the construct validity 
of its using factor analysis Examined. Also, the reliability of the questionnaire 
was calculated using Cronbach's alpha coefficient and retesting method. Data 
analysis in the qualitative part was done by content analysis and in the quantitative 
part exploratory and confirmatory factor analysis and single sample t-test, was 
performed using SPSS-V22 and Lisrel-V8 / 8 software.
Results: The results showed that Ethics education includes 4 dimensions of educational, 
social, environmental and doctrinal that components of the educational dimension 
are (teacher, curriculum, classroom space, school management), components of 
the social dimension (group values, empathy, social trust, respect for each other), 
components of the environmental dimension (ethical atmosphere, encouragement 
and punishment, parents' literacy and income levels, individual socio-economic 
base) and components of the beliefs dimension are (adherence to Religious values, 
religious beliefs, chastity).
Conclusion: The research findings showed that the presented model in this study 
to promote Ethics education in schools is in a good fit.
Keywords: Ethics, educational models, students
Paper Type: Research Article.
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ارائه مدلى به منظورارتقاى آموزش اخالق در مدارس(پژوهشى تركيبى)

چكيد    ه
زمينه و هدف: با توجه به اهميت اخالق در موفقيت و كارايى سازمان هاى آموزشى، هدف از اين تحقيق 

ارائه مدلى به منظور ارتقاى آموزش اخالق در مدارس بود.
نخست  بخش  در  آمارى  جامعة  بود.  متوالى  اكتشافى  تركيبى  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش ها:  و  مواد 
پژوهش(كيفى)، 20 نفر از متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران بودند كه  به روش نمونه گيرى هدفمند 
با توجه به اصل اشباع انتخاب شدند. در بخش كمى،300 نفر ازدانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران 
به روش نمونه گيرى خوشه اى چندمرحله اى با استفاده از فرمول كوكران به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
ابزار گردآورى داده ها در بخش كيفى، شامل مصاحبه نيمه ساختار بود بود. در بخش كمى، از پرسشنامه 
محقق ساخته استفاده شد كه روايى صورى آن از طريق اجراى آزمايشى پرسشنامه، روايى محتوى پرسشنامه 
از طريق قضاوت خبرگان  و روايى سازه آن با استفاده از تحليل عاملى مورد بررسى قرار گرفت؛ همچنين، 
پايايى پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاى كرونباخ و روش بازآزمايى محاسبه  شد. تجزيه و تحليل داده ها 
در بخش كيفى پژوهش از طريق تحليل محتوا  انجام پذيرفت و در بخش كمى از تحليل عاملى اكتشافى و 
تأييدى و آزمون t  تك نمونه اى  با استفاده از نرم افزارهاى SPSS-V22 و Lisrel-V8/8 انجام پذيرفت. 
يافته ها: نتايج نشان داد كه آموزش اخالق شامل 4 بعد  آموزشى، اجتماعى، محيطى و اعتقادى است كه 
مولفه هاى مربوط به بعد آموزشى (معلم، برنامه درسى، فضاى كالس درس، مديريت مدرسه)، مولفه هاى 
بعد اجتماعى(ارزشهاى گروهى، همدلى، اعتماد اجتماعى، احترام به يكديگر)، مولفه هاى بعد محيطى(جو 
اخالقى، تشويق و تنبيه، سطح سواد و درآمد والدين، پايگاه اقتصادى- اجتماعى فرد) و  مولفه هاى بعد 

اعتقادى(پايبندى به ارزشهاى دينى، باورهاى مذهبى و عفاف) است. 
نتيجه گيرى: يافته هاى پژوهش نشان دادند كه مدل ارائه شده در اين تحقيق براى ارتقاء آموزش اخالق 

در مدارس، از برازش مطلوبى برخوردار است.
كليدواژه: اخالق، مدل هاى آموزشى، دانش آموزان

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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اخالق در انجام وظايف يكى از موارد مهمى است كه در اكثر جوانب 
آموزشى و حرفه اى نيازمند توجه است. بويژه در محيط هاى آموزشى و 
دانشگاهى كه با تربيت و رشد و توسعه افراد جامعه سر و كار دارند، 
اين ضرورت در اين گونه محيط ها بيشتر محسوس مى شود (1). اخالق 
يكى از شاخه هاى مهم فلسفه است كه به ارزشها و فضايل موجود در 
اعمال و تجربيات ما در زندگى روزمره مان و مطالعه آنچه اشتباه و 
آنچه درست است، مى پردازد (2). در سالهاى اخير توجه ويژه اى به 
كيفيت آموزش هاى مرتبط با اخالق شده است چرا كه آموزش اخالق 
به افراد، آنها را به سمت ارائه خدمات بهتر و ايفاى مناسب نقش خود، 
در هنگام مواجهه با چالش هاي اخالقي هدايت مي كند(3). محققان 
بر اين عقيده هستند كه براى درك اهميت اخالق، آن را بايد به عنوان 
آموزش  دوره هاي  وجود  قرار داد(2).  آموزشى  سيستم  در  دوره  يك 
رسمي در خصوص ارتقاء ارزش هاى اخالقى، مي تواند توانايي استدالل 
و حساسيت اخالقى افراد را افزايش دهد. عالوه براين، براي يادگيرندگان 
اين امكان وجود دارد كه به تبادل ايده هاي خود با همكالسي ها و مربي 
خود در مورد بهترين راهكارهاي تصميم گيري در زمينه مسائل اخالقي 

و تجزيه و تحليل پيامدهاي آن بپردازند(4). 
محققان معتقدند كه براى ايجاد تغييرات كامل در آموزش، بايد با 
آموزش كاركنان آموزش و پرورش و بويژه، معلمان شروع كنيم(5). 
به طورى كه به شغل معلمى و تدريس به عنوان يك فعاليت اخالقى 
و ارزشمند در بين سياست گذاران، اساتيد معلمان و خود معلمان نگاه 
مى شود. در اين راستا به دليل اهميت شغل معلمى در پرورش مفاهيم 
اخالقى، در سطح بين المللى نيز به تدوين استانداردهاى اخالق حرفه اى 
براى معلمان توجه ويژه اى مبذول مى گردد(6). در اين خصوص نتايج 
مطالعات پژوهشگران در نقاط مختلف دنيا نشان مى دهد كه با توجه 
به نقش مهم مدارس در پرورش دانش آموزان، آماده سازي كودكان 
در جنبه هاي فرهنگى و اخالقى زندگى در اجتماع در مدارس صورت 
مى گيرد. براى همين منظور آموزش اخالق بايد بخشى از برنامه هاي 
آموزشى كاركنان مدارس در سطح ملى و بين المللى باشد، چراكه نحوه ي 
عملكرد جوانان در اجتماع به نحوه ي آموزش آنان توسط كاركنان مدرسه 

بستگى دارد(7). بنابر پژوهش هاى انجام شده مشخص شده است كه 
عوامل و كاركنان آموزش در مدرسه مانند مدرس، مدير، برنامه درسى 
و آموزشى موجب رشد اخالق حرفه اى مى گردد(8). محققان عنوان 
مى دارند كه در طول دهه گذشته، اثربخشى برنامه هاى آموزش اخالق 
با توجه به نتايج آموزش كاركنان، مانند دانش، آگاهى و تصميم گيرى 
اخالقى، افزايش يافته است. با اين حال، عليرغم بهبود كلى در كارآيى 
آموزش، تغييرات قابل توجهى در برنامه ها وجود دارد(9). عالوه بر 
موارد ذكر شده در خصوص اهميت معلمان و ساير كاركنان آموزش 
و پرورش در ارتقاء رشد اخالقى دانش آموزان، دانش آموزان، والدين 
و معلمان انتظار دارند كه مديران نيز تصميمات اخالقى بگيرند و ضمن 

حل و فصل مشكالت، اخالقى رفتار كنند(10).
با توجه به اهميت مدارس در شكل دهى شخصيت اخالقى و 
اجتماعى دانش آموزان، بررسى موشكافانه عوامل مرتبط با مدارس 
و نيز نحوه ى تاثيرگذارى آن ها در پرورش اخالقى دانش آموزان 
ضرورى به نظر مى رسد. در اين زمينه محققان معتقدند كه برنامه 
در  كه  درسى  كتابهاي  يعنى  آن  مهم  مؤلفه هاي  از  يكى  و  درسى 
مدرسه مورد تدريس واقع مى شود، از جمله اين عوامل است. نتايج 
بررسى هاى به عمل آمده نشان مى دهد كه محتواى كتابهاى درسى 
مى تواند اخالق آرام بودن و مدارا را به دانش جويان القاء كنند و 
تربيت اخالقى دانش آموزان را تسريع بخشد (11). عالوه براين، 
جو حاكم بر مدرسه نيز تاثير شگرفى در شكل گيري منش اخالقى 
دانش آموزان ايفاء مى كندBinfet .(12)  و همكاران(2016) در 
تحقيقى نشان دادند كه جو مدرسه رابطه مثبت و معنادارى با تربيت 
در  مهربانى  اخالق  پرورش  و  رشد  و  دارد  دانش آموزان  اخالقى 
بين دانش آموزان را تسهيل مى بخشد (13). در واقع، جو حاكم بر 
مدرسه از جمله متغيرهايى است كه با هويت اخالقى و اخالقيات  
در دانش آموزان ارتباط دارد(14). بطورى كه مطالعات صورت 
گرفته نيز جو اخالقى مدارس را موثر بر رشد اخالق دانش آموزان 
مى دانند(15). همچنين، محققان معتقدند كه در زمينه ى عوامل موثر 
بر پرورش و تقويت اخالقيات در دانش آموزان، ارتباط بين كادر 
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مدرسه و دانش آموزان نيز مهم است. چراكه عالقه به معلم و ساير  آري

كاركنان مدرسه در انتقال ارزشهاي اخالقى به دانش آموز مهم است 
(16). همچنين، مرور پيشينه پژوهشى موجود نشان مى دهد كه عامل 
والدين و ارتباط آنها با دانش آموز يكى ديگر ازمتغيرهاى دخيل و 
مؤثر بر رشد و توسعه ى اخالقيات در دانش آموزان مى باشد(17). 
Yam(2016) نيز  در پژوهشى بر تاثير نقش كتاب درسى بر آموزش 

اخالق تاكيد مى كند(12). پژوهش هاى ديگر نشان مى دهد كه از بين 
عوامل دخيل در آموزش مدرسه، مدرس، مدير، فضاى آموزشى و 
برنامه ى درسى در رشد اخالق حرفه اى نقش چشمگيرى دارند (8).

مرور ادبيات پژوهشى موجود در رابطه با اهميت آموزش اخالق 
در مدارس نشان مى دهد كه با وجود ضرورت توجه به موازين اخالقى 
در محيط هاى آموزشى، پژوهشى كه در آن به صورت جامع مدلى 
جهت آموزش ارتقاء اخالق به دانش آموزان ارائه شود، چه در داخل 
و چه در خارج از كشور انجام نشده است و تاكنون مدلى جهت 
طراحى  پژوهشى  هيچ  در  دانش آموزان  به  اخالق  ارتقاء  آموزش 
نگرديده است. بنابراين، با در نظر گرفتن خأل پژوهشى موجود در اين 
زمينه، محققان در اين تحقيق درصدد پاسخگويى به اين سوال هستند 
كه مدل مناسب آموزش ارتقاء اخالق در مدارس چه مدلى است؟ 

مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر بر مبناى ماهيت داده ها آميخته (كمى، كيفى) و 
از نظر هدف كاربردى است كه در سال 1397 اجرا شده است. جامعة 
آمارى اين تحقيق در بخش كيفى شامل كاركنان و كارشناسان شاغل 
در آموزش و پرورش شهر تهران در حوزه آموزش اخالق بودند. در اين 
پژوهش براى انتخاب اعضاى نمونه از روش نمونه گيرى هدفمند١ 
استفاده شد كه 20 نفر از افراد شاغل در آموزش و پرورش شهر تهران 
به عنوان حجم نمونه مصاحبه شونده، در نظر گرفته شد. در بخش 
كيفى اين پژوهش از مصاحبه هاى نيمه ساختار يافته استفاده شد. 
جهت سنجش شاخص تكرارپذيرى اطالعات حاصل از مصاحبه از 
درصد توافق درون موضوعى كه به عنوان شاخص پايايى تحليل به 

1. Purposive Sampling

كار مى رود، استفاده گرديد(18). كه در اين تحقيق پايايى حاصل 
از درصد توافق درون موضوعى به عنوان شاخص تكرارپذيرى 75/1 

درصد بدست آمد كه بيانگر پاياى مناسب است.
براى  مدلى  تدوين  از  عبارت  كه  پژوهش  هدف  به  توجه  با 
آموزش اخالق در مدارس بود، جامعة آمارى  در بخش كمى شامل 
كليه دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تهران بودندكه با 
استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى چندمرحله اى انتخاب 
شدند. براى اين منظور،  ابتدا شهر تهران  از نظر بافت جغرافيايى به 
5 حوزه "شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز"  تقسيم گرديد و سپس 
از درون هر يك از مناطق تعداد 3 مدرسه متوسطه دوره دوم انتخاب 
و در مرحله بعدى، از هر مدرسه با توجه به ليست دانش آموزان 
دوره دوم متوسطه آن مدرسه، تعداد 20 دانش آموز بطور تصادفى 
انتخاب گرديد كه در نهايت 300 دانش آموز مقطع متوسطه دوره 
دوم در شهر تهران به عنوان نمونه بخش كمى تحقيق حاضر انتخاب 
شدند. در اين پژوهش به منظور گردآورى داده ها از پرسشنامه اى 
شد  استفاده  مصاحبه  از  حاصل  كدهاى  از  گرفته  بر  محقق ساخته 
كه با نظرسنجى از دانش آموزان مقاطع متوسطه، تكميل شد. اين 
پرسشنامه  شامل 65 گويه است كه با استفاده از طيف ليكرت  5 
گزينه اى نمره گذارى مى شود. به منظور محاسبه روايى پرسشنامه 
محقق ساخته از روايى صورى، محتوايى و سازه استفاده شد. روايى 
ظاهرى پرسشنامه نهايى به دور از ايرادات ويرايشى، شكلى، اماليى 
و غيره به كمك پژوهش گر، چند نفر از اعضاى نمونه، استاد راهنما و 
 CVR مشاور تدوين گرديد. براى بررسى روايى محتوايى از فرم هاى
و CVI استفاده شد. بر اساس اين نوع از روايى هيچ سوالى نياز به 
حذف شدن نداشت و برخى سواالت اصالح شد. جهت سنجش روايى 
سازه پرسشنامه ى حاضر از تحليل عاملى تاييدى استفاده گرديد كه 
با در نظر گرفتن شاخص هاى برازندگى مدل مذكور، روايى سازه ى 
اين پرسشنامه تاييد شد. همچنين، جهت سنجش پايايى اين آزمون 
ميزان ضريب آلفاى كرونباخ براى همه مؤلفه هاى ابعاد آموزش 

اخالق در اين تحقيق باالتر از 0/7 به دست آمد. 
براى تحليل داده هاى كيفى پژوهش از تحليل محتوا استفاده شد 
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كه مراحل تحليل داده هاى كيفى گردآورى شده، از طريق كدگذارى 
باز و كدگذارى محورى انجام شد. تحليل در بخش كّمى نيز با 
 Lisrel صورت پذيرفت. نتايج نرم افزار Lisrel و SPSS نرم افزار
در قالب روش مدل سازى معادالت ساختارى مورد استفاده قرار 
گرفت. هم چنين از آزمون هاى ديگر نظير تحليل عاملى اكتشافى 

و آزمون t تك نمونه اى نيز بهره گرفته شد. 
در فرايند انجام تحقيق حاضر برخى مالحظات اخالقى مورد توجه 
قرار گرفت كه مهم ترين آنها توضيح اهداف تحقيق به شركت كنندگان 
و اطمينان دهى به آنها در مورد محرمانه ماندن مشخصات آنها و 
در نتيجه جلب رضايت آگاهانه آنها براى شركت در پژوهش بود.

يافته ها
براساس اطالعات جمعيت شناختى به دست آمده از شركت كنندگان 
پژوهش حاضر در بخش كيفى، 12 نفر(60 درصد) مرد و 8 نفر(40 
درصد) زن بودند كه از ميان آنها 3 نفر داراى مدك كارشناسى(15 
دكترى(30  نفر   6 و  ارشد  كارشناسى  درصد)  نفر(55   11 درصد)، 
درصد) بودند. همچنين، از ميان شركت كنندگان بخش كمى پژوهش 
122 نفر(40,66 درصد) از اعضاى نمونه ى اين تحقيق پسر و 178 
نفر(59,33 درصد) دختر بودند. همچنين، 129 نفر از اعضاى نمونه(43 
درصد) 15 ساله، 111نفر(37 درصد) 16 ساله، 33 نفر(11 درصد) 17 

ساله و 27 نفر(9 درصد) 18 ساله بودند. 

جدول 1: تبيين واريانس مؤلفه هاى استخراج شده

مولفه
مجموع مربع بارهاى چرخش يافتهمجموع مربع بارهاى استخراج شدهمقادير ويژه اوليه

درصد تجمعىواريانسكلدرصد تجمعىواريانسكلدرصد تجمعىواريانسكل
135,21354,17454,17435,21354,17454,17410,19515,68515,685
22,4823,81857,9922,4823,81857,9928,88413,66829,352
31,7532,69660,6881,7532,69660,6886,1129,40338,755
41,3812,12562,8131,3812,12562,8135,4488,38147,137
51,3272,04264,8541,3272,04264,8545,4188,33555,472
61,2071,85666,7111,2071,85666,7114,3256,65362,125
71,1331,74368,4531,1331,74368,4534,1136,32868,453
81,1291,52969,9821,1291,52969,9823,6081,77570,228
91,1211,40671,3891,1211,40671,3893,3181,55271,781
101,1181,28472,6731,1181,28472,6733,0301,33173,111
111,1091,18573,8581,1091,18573,8582,7961,15174,262
121,1001,16775,0251,1001,16775,0252,7541,11875,381
131,0981,11276,1361,0981,11276,1362,6241,01876,399
141,0921,07677,2131,0921,07677,2132,5390,99377,392
151,0500,99478,2071,0500,99478,2072,3460,81578,207
160,9941,52969,982
170,9141,40671,389
180,8351,28472,673
190,7701,18573,858
200,7581,16775,025
...
640,0280,04899,963
650,0220,037100
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به منظور استخراج مولفه هاى آموزش اخالق از تحليل عاملى اكتشافى 
استفاده شد. در شناسايى مولفه هاى آموزش اخالق در مقاطع متوسطه، 
ابتدا بايد از اين مسأله اطمينان يافت كه مى توان داده هاى موجود 
را براى تحليل به كار برد يا به عبارتى، آيا تعداد داده هاى مورد نظر 
مناسب  عاملى  تحليل  براى  متغيرها)  بين  رابطه  و  نمونه  (اندازه 
هستند يا خير؟ بدين منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت 
استفاده شد.نتايج نشان داد، شاخص KMO بزرگتر از 0,6 بوده و 
مقادير تقريبًا نزديك به يك را نشان مى دهد كه حاكى از كفايت 
حجم نمونه بر اساس شاخص هاى شناسايى شده براى تحليل عاملى 
مى باشد. سطح معنى دارى 0,000 براى آزمون بارتلت نيز نشان دهنده 
مناسب بودن متغير پژوهش براى تحليل عاملى مى باشد زيرا فرض 
يكه بودن ماتريس همبستگى رد مى شود. در شناسايى مولفه هاى 
آموزش اخالق در مقاطع متوسطه براساس نتايج حاصل از بخش 
كيفى و روايى محتوا، روى 65 شاخص شناسايى شده تحليل عاملى 
اكتشافى انجام شد. جدول اشتراكات براى همه شاخص ها باالى 0,5 
به دست آمد و نياز به حذف هيچ سوالى نبود. در جدول زير نيز 

مى توان تبيين واريانس كل١ را مشاهده كرد (جدول 1).
با توجه به جدول شماره 1، 15 مولفه ى اول داراى مقادير ويژه 
تا  عوامل  اين  مى مانند.  باقى  تحليل  در  و  هست  يك  از  بزرگتر 
تقريبًا 78/20 درصد، واريانس ابعاد و مؤلفه هاى آموزش اخالق 
در مقاطع متوسطه (دوره دوم) استان تهران را تبيين مى كند. به منظور 
دستيابي به تعاريف و  نيز  و  تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرها 
نامگذاري مولفه ها، ضرايب باالتر از 0/4 در تعريف مولفه ها مهم و 
با معنى بوده و ضرايب كمتر از اين حدود به عنوان عامل تصادفي در 
نظر گرفته شده است. براي تفسير عامل ها  محققان كمترين مقدار 
اين ضريب را برابر با 0/40 بكار برده اند(19). در نهايت، با استفاده 
از تحليل عاملى اكتشافى پس از چرخش، 15 مولفه و 65 شاخص 

شناسايى شد كه در جدول 2 گزارش شده اند.

1. Total Variance Explained

جدول 2: مولفه هاى استخراج شده بعد از تحليل عاملى اكتشافى
تعداد شاخص مولفه بعد

5 معلم

آموزشى
5 برنامه درسى
5 فضاى كالس درس
5 مديريت مدرسه
4 ارزشهاى گروهى

اجتماعى
3 همدلى
3 اعتماد اجتماعى
4 احترام به يكديگر
5 جو اخالقى

محيطى
3 تشويق و تنبيه
4 سطح سواد و درآمد والدين
5 پايگاه اقتصادى- اجتماعى فرد
5 پايبندى به ارزشهاى دينى

4اعتقادى باورهاى مذهبى
5 عفاف

شكل 1: الگوى نهايى ابعاد و مؤلفه هاى آموزش اخالق
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همانطور كه در جدول فوق مشاهده مى شود، با استفاده از تحليل ف

عاملى اكتشافى پس از چرخش واريماكس، 15 مولفه و 65 شاخص 
شناسايى شد كه بر اساس مولفه هاى شناسايى شده فوق مدل مفهومى 

نهايى پژوهش در شكل 1 گزارش شده است.

براى اينكه بدانيم وضعيت ابعاد و مؤلفه هاى شناسايى شده در 
آموزش اخالق به چه ميزان است، با توجه به نرمال بودن توزيع 

داده ها و مقياس فاصله اى متغيرها از آزمون t استفاده شد.

جدول 3: آزمون تى تك نمونه اى به منظور بررسى وضعيت موجود مولفه هاى آموزش اخالق

بعد مولفه

ارزش آزمون= 3

مقدار تى درجه آزادى سطح معنادارى 
(دو دامنه) اختالف ميانگين

فاصله اطمينان 95 درصد از 
اختالف

حد پايين حد باال

عوامل 
آموزشى

معلم 10,574 299 0,000 0,481 0,392 0,571
برنامه درسى 2,892 299 0,004 0,138 0,044 0,232

فضاى كالس درس 10,482 299 0,000 0,453 0,368 0,538
مديريت مدرسه 4,414 299 0,000 0,229 0,127 0,331

7,630             عوامل آموزشى 299 0,000 0,325 0,241 0,409

عوامل 
اجتماعى

ارزش هاى گروهى 3,048 299 0,003 0,153 0,054 0,252
همدلى 1,763 299 0,009 0,088 0,010 0,186

اعتماد اجتماعى 8,378 299 0,000 0,401 0,307 0,495
احترام به يكديگر 7,193 299 0,000 0,328 0,239 0,418

عوامل اجتماعى 5,427 299 0,000 0,243 0,155 0,331

عوامل 
محيطى

جو اخالقى 6,199 299 0,000 0,259 0,177 0,342
تشويق و تنبيه 4,243 299 0,000 0,189 0,101 0,277

سطح سواد و درآمد 
والدين 4,687 299 0,000 0,212 0,123 0,301

پايگاه اقتصادى- 
اجتماعى فرد 6,341 299 0,000 0,288 0,199 0,377

عوامل محيطى 5,830 299 0,000 0,237 0,157 0,317

عوامل اعتقادى

پايبندى به 
ارزشهاى دينى 8,881 299 0,000 0,406 0,316 0,496

باورهاى مذهبى 7,805 299 0,000 0,363 0,272 0,455
عفاف 2,456 299 0,015 0,110 0,022 0,198

عوامل اعتقادى 6,934 299 0,000 0,293 0,210 0,376

همان طور كه در جدول مشاهده مى شود، سطح معنادارى در 
همه ابعاد و مؤلفه ها كمتر از پنج صدم مى باشد و بنابراين فرض 
صفر با 95 درصد اطمينان براى اين مؤلفه ها رد و فرض پژوهش 

تأييد مى شود. همچنين، با توجه به اختالف ميانگين كه مقاديرى 
مثبت هستند، چنين استنباط مى شود كه وضعيت ابعاد و مؤلفه ها 

در حد مطلوب است.
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به منظور تعيين مناسب بودن مدل مفهومى از تحليل عاملى تائيدى 
استفاده گرديده است. تحليل عاملى تأييدى بعد از مشخص كردن 
عامل هاى پيش تجربى، از طريق تعيين برازندگى مدل عاملى تعيين 
شده، تطابق بهينه ساختارهاى عاملى مشاهده شده و نظرى را براى 
مجموعه داده ها آزمون مى كند. براى اين منظور برخى شاخص ها 
بررسى مى شوند كه  مهمترين آن عبارتند از: شاخص RMSEA كه 
براي مدلهاي خوب بهتر است كمتر از 0/08 باشد. شاخص هاي 
برازندگي (GFI) و شاخص تعديل شده برازندگي(AGF) بايد برابر 

يا بزرگتر از 0/90 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود. همچنين، 
ميزان  Chi-square/df بهتر است كمتر از 3 باشد(20). در اين 
و   AGF(0/91)  ،GFI(0/93)،RMSEA(0/04)ميزان تحقيق 
مدل  مى دهد  نشان  كه  آمد  به-دست   Chi-square/df  (2/53)

ارائه شده در اين تحقيق از برازش مطلوبى برخوردار است. 
با توجه به اينكه در مدل اجرا شده زير، مسيرهاى بين متغيرها 
برآورد  شكل زير،  در  هستند.  نظر  مورد  عوامل  بودن  مؤثر  همان 
ضرايب استاندارد مسيرها به همراه بار عاملى هر يك از متغيرها 

آورده شده است.

شكل 2: مدل ساختارى پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد

همان طور كه در شكل هاى باال نشان داده شده است، كليه ى 
بارهاى  همراه  به  عوامل  مؤلفه هاى  به  مربوط  پارامترهاى  مقادير 
است،  مشخص  كه  است  شده  داده  نشان  مسير  ضرايب  و  عاملى 

تمام بارهاى عاملى از وضعيت مطلوبى برخوردار بوده و قابليت 
اندازه گيرى ابعاد آموزش اخالق را دارند.
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هدف پژوهش حاضر ارائه مدلى به منظور ارتقاء آموزش اخالق در 
مدارس بود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه آموزش اخالق 
در مدارس شامل 4 بعد آموزشى، اجتماعى، محيطى و اعتقادى است 
كه هر يك داراى چندين مؤلفه  هستند كه براساس ابعاد و مولفه  هاى 
شناسايى شده در اين تحقيق مدلى تدوين گرديد كه نتايج حاصل از 
تحليل عاملى تاييدى نشان داد كه مدل ارائه شده از برازش مطلوبى 

برخوردار است. 
از آنجايى كه پژوهش حاضر به منظور تدوين مدلى براى آموزش 
ارتقاء اخالق در مدارس انجام شده است، پژوهشى كه سابقًا به بررسى 
اين مورد بپردازد صورت نگرفته است. با اين حال، نتايج حاصل 
از اين تحقيق به صورت غير مستقيم با نتايج برخى پژوهش هاى 
ديگر كه به بررسى ابعاد مختلف آموزش اخالق پرداخته اند همسو 
كرد  عنوان  تحقيقى  در   (2018)Aultman،مثال براى  مى باشد. 
در  اخالقى  قانون  دانشجويان،  به  حرفه اى  اخالق  آموزش  در  كه 
سازمان، رهبرى اخالقى و حمايت مديران تاثيرگذارند(21). همچنين، 
Gluchmanová(2017) نشان داد كه عوامل آموزش در مدرسه 

مانند مدرس، مدير، برنامه درسى و آموزشى در رشدو شكل گيرى 
اخالق حرفه اى در دانش آموزان كمك كننده هستند(8). عالوه بر 
اين، Kleppe و همكاران (2016) در پژوهش خود نشان دادند 
كه محتواى كتابهاى درسى مى تواند اخالق آرام بودن و مدارا را به 
دانشجويان القاء كندYam .(11)(2016) نيز بر تاثير نقش كتاب 
درسى بر آموزش اخالق تاكيد مى كند. عامل مهم ديگر در مدرسه 
جو حاكم بر آن است كه تاثير شگرفى در شكل گيري منش اخالقى 
دانش آموزان دارد(12). در مطالعه ى ديگرى Binfet و همكاران 
(2016) عنوان كردند كه اخالق مهربانى در بين دانش آموزان نتيجه ى 
 ،(2016)Aldridge ،تأثير جو حاكم بر مدرسه است(13). همچنين
نيز جو حاكم بر مدرسه را عاملى مهم در ارتباط با هويت اخالقى و 
اخالقيات  در دانش آموزان ذكر مى كند(14). پژوهش هاى ديگر 
و  مدرسه  كادر  و  معلم  رابطه  را  اخالق  آموزش  بر  مؤثر  عوامل 
نظام  شكل گيري  بر  ارتباط  نحوه  اين  كه   مى دانند  دانش آموزان 

 Smetana ،ارزشى دانش آموزان تأثير زيادي دارد(16). عالوه براين
(2016)، عامل والدين و ارتباط آنها با دانش آموز را نيز يكى از 

عوامل مؤثر بر توسعه اخالق در دانش آموزان مى داند(17).
آموزش  در  شده  شناسايى  عوامل  از  يك  هر  نقش  تبيين  در 
اخالق در مدارس بايد گفت كه در حيطه آموزشى، كادر آموزشى 
رفتار  شكل دهى  و  ساختار  بر  بسزايى  تاثيرات  مى توانند  مدارس 
دانش آموزان داشته باشند، كه براى تحقق اين مهم، در ابتدا خود 
بايد اخالق مدار باشند و با استفاده از تكنيكهاى مختلف آموزش 
اخالق، دانش آموزان را با آن آشنا كنند و آنها را به اين امر ترغيب 
نمايند(22). همچنين، در بعد اجتماعى و محيطى كه يكى از ابعاد 
اصلى آن خانواده است مى توان گفت كه خانواده نخستين مرجعى 
است كه شخصيت فرد در آن شكل مى گيرد و بانفوذترين مرجع 
براى تربيت فرزندان به شمار مى رود كه با استفاده از راهبردهاى 
متعدد درصدد است تا مفاهيم اجتماعى و اخالقى را در فرزندان 
خود نهادينه كند. به طورى كه تحقيقات متعدد هم نشان مى دهد كه 
نوع مداخله والدين مى تواند عامل اصلى در پرورش و ارتقاء اخالق 
در كودكان باشد (23). در تبيين نقش عوامل محيطى و اجتماعى 
در آموزش اخالق در مدارس هم اشاره به اين نكته مهم است كه  
يكى از جنبه هاى مهم رفتار اخالقى عالقه و توجه به ديگران است. 
صاحب نظران معتقدند كه همسانى هنجارها و ارزش هاى فرهنگى 
براى تربيت كودكان با برنامه ها و روش هاى آموزشى مدارس و 
خانواده ها سبب شكل گيرى هرچه بهتر و سريع تر اصول اخالقى در 
دانش آموزان مى شود؛ چراكه عدم توجه به تناسب آموزش هاى اخالقى 
با ارزش ها و شرايط اجتماعى و فرهنگى سبب ناكارآمدى آموزش 
مفاهيم اخالقى به دانش آموزان مى شود و با ايجاد سردرگمى در آنها 
مانع درونى كردن آموزش ها و مفاهيم اخالقى توسط دانش آموزان 
مى گردد(23). عالوه براين، در تبيين نقش مولفه هاى اعتقادى و 
مذهبى در آموزش اخالق در مدارس چنين مى توان اذعان داشت كه 
ميزان اعتقادى كه دانش آموز نسبت به مسايل دينى دارد، وى را از 
بى اخالقى هاى بى شمارى مصون نگه مى دارد، چراكه در دين اسالم، 
به وفور در مورد اخالق مدارى و رعايت حقوق ديگران و احترام به 
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آنها توصيه شده است. مرور منابع دينى و اخالقى نشان مى دهد كه  آري

از اهداف اخالق، پيراستن نفس از پليدى ها و آراستن آن به فضايل و 
پاكى ها، ايجاد روابط سالم اجتماعي، عدالت، امنيت، رفاه و آرامش و 
زندگي سعادتمند براي انسان است. اين اهداف و غايات در دين نيز وجود 
دارد اما عالوه بر آن، رشد استعدادهاي بي نهايت انسان از طريق عبادت در 
شكل هاى گوناگون فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي نيز از اهداف و 
غايات دين است؛ ازاين رو مي توان گفت همه ى غايات اخالق در دين وجود 
دارد  و دين در تعيين هدف واالي اخالقي نيز نقش تعيين كننده 
دارد (24). پژوهش حاضر همچون ساير پژوهش ها داراى برخى 
محدوديت هايى بود كه از آن جمله مى توان به مختص بودن شركت 
كنندگان اين پژوهش به دانش آموزان شهر تهران اشاره كرد كه 
مى تواند تعميم يافته ى تحقيق حاضر به دانش آموزان شهرهاى ديگر 
را مشكل سازد. براى همين منظور پيشنهاد مى شود كه در تحقيقات 
آتى در اين زمينه مدل مذكور بر روى دانش آموزان ساير شهرها هم 

اعتباريابى و روايى سنجى شود.
نتيجه گيرى

تحقيق حاضر نشان داد كه از ديدگاه كاركنان شاغل در آموزش و 
پرورش تهران عوامل موثر بر آموزش  اخالق در مدارس مولفه هايى 
همچون؛ معلم، برنامه درسى، فضاى كالس درس، مديريت مدرسه، 
يكديگر،  به  احترام  اجتماعى،  اعتماد  همدلى،  گروهى،  ارزش هاى 

پايگاه  والدين،  درآمد  و  سواد  سطح  تنبيه،  و  تشويق  اخالقى،  جو 
اقتصادى- اجتماعى فرد، پايبندى به ارزشهاى دينى، باورهاى مذهبى 
و عفاف است. بنابراين، با توجه به تأييد شاخص هاى برازش در اين 
تحقيق، در برنامه ريزى براى آموزش اخالق در مدارس توجه به سهم 
هر يك از اين عوامل در پرورش اخالقى دانش آموزان باعث مى شود 
تا راهبردها و تداركات متناسب با هر يك از اين مولفه ها مدنظر 
مسئوالن و محققان قرار گيرد. در تحقيقات آتى در اين زمينه هم 
بررسى راهبردهاى موثر بر افزايش اثربخشى هر يك از اين مولفه ها 
مى تواند با بهبود كيفيت آموزش هاى اخالقى سبب ارتقا و بالندگى 
اخالقى دانش آموزان شود كه در نهايت اثربخشى فرايند آموزش و 
يادگيري را به دنبال دارد. براساس نتيجه پژوهش حاضر پيشنهاد 
مى شود كه كارگاه ها و جلساتى براى كاركنان مدارس اعم از مديران 
و معلمان در زمينه آموزش اخالق برگزار شود تا با شناسايى و آشنايى 
با راهبردها و روش هاى آموزشى متناسب با سن و مقاطع تحصيلى 

دانش آموزان به آموزش مطلوب و موثر اخالق به آنها بپردازند. 
سپاسگزارى

 محققان پژوهش حاضر از كليه ى افراد شركت كننده در اين پژوهش 
نهايت تشكر و قدردانى خود را اعالم مى كنند.
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