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Designing and Validating the Moral Education 
Model in the Elementary School of the Educational 

System of the Islamic Republic of Iran

é Objective: The present study was to present a model of moral education in elementary school.
é Methodology: The mixed research method was done through a qualitative-quantitative 

design. The statistical population of the qualitative research consisted of articles, theses 
and dissertation, documents, and books from 2012 to 2020 and the statistical population 
of the quantitative research included the teachers of the senior elementary school in 
Kerman. The study sample was based on purposive sampling method in qualitative 
research and simple random sampling method in quantitative research. The data collection 
tool in the qualitative research was taking notes of articles, theses and dissertations, and 
books, and in the quantitative research, it was questionnaires. For analysis of the data in 
the qualitative research and in the quantitative research, the content analysis method and 
the second-order confirmatory factor analysis were respectively used.

é Findings: The findings showed that 35 basic themes, 11 organizing themes, and 3 
comprehensive themes were identified in three areas: cognition, belief and moral behavior. 
Then a questionnaire was designed to validate the model with 35 items. The reliability of 
the questionnaire was calculated through Cronbach’s alpha (0.95) and validity (face and 
content) was calculated according to the opinions of experts of education and through the 
counting sigma method of 0.85. Confirmatory factor analysis method was used to validate 
the research model. In the quantitative research, the findings showed that all themes with 
high factor load were confirmed; this indicated the high validity of the model. 

é Conclusion: According to the findings of this study and focusing on the model of moral 
education, it is possible to help to improve the level of cognition, belief and moral behavior 
of the elementary school students.  
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نوع مقاله : پژوهشي
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چکیده
é هــدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخالقی در دوره ابتدایی بود.روش: روش 
پژوهش آمیخته با طرح کیفی - کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 
مقاالت، پایان نامه  ها و رســاله  های دکتری، اسناد و کتب از سال 1390 تا 1398 و در بخش 
کمی معلمان دوره دوم ابتدایی شــهر کرمان بودنــد. نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی بر 
اساس روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی روش نمونه  گیری تصادفی ساده بود. ابزار 
جمع آوری اطالعات در بخش کیفی شامل مقاالت، پایان نامه  ها و رساله  های دکتری و کتب 
و در بخش کمی پرسش نامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل 

مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دو استفاده گردید.
é یافته ها : یافته  ها نشان داد که 35 مضمون پایه، یازده مضمون سازمان  دهنده و سه مضمون 
فراگیر در سه حیطه شــناخت، باور و رفتار اخالقی شناسایی شدند، سپس پرسش نامه  ای 
جهت اعتبارسنجی الگو با 35 گویه طراحی گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای 
کرونباخ )0/95( و روایی )صوری و محتوایی( بر اســاس نظرات اســاتید در حوزه تعلیم و 
تربیت و با استفاده از روش سیگمای شمارشی 0/85 محاسبه شد. جهت اعتبارسنجی الگوی 
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وزارت آموزش و پرورش
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پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. در بخش کمی یافته  ها نشان داد که 
همه مضامین با بار عاملی باال مورد تأیید قرار گرفتند که نشان از اعتبار باالی الگو بود. 

é نتیجه گیري : با توجه به نتایج این بررسی و با تمرکز بر الگوی تربیت اخالقی می توان به بهبود 
سطح شناخت، باور و رفتار اخالقی دانش آموزان دوره ابتدایی کمک کرد.

.
واژگان کلیدی:   تربیت اخالقی، الگوی تربیت اخالقی، دوره ابتدایی

مقدمه
تأکید بر تعلیم و تربیت نشــان می دهد هیچ نظام تربیتی را نمی توان یافت که برای 
تربیت انســان  ها کوشش کند ولی جهت  گیری مشــخصی نداشته باشد. تعلیم و تربیت، 
عرصه  هــا و وجوه گوناگونــی دارد که یکی از مهم ترین و اصلی  تریــن آن ها حوزة تربیت 
اخالقی1 است. تربیت اخالقی بخشی از برنامه تربیتی انسان می  باشد که ضامن شکوفایی 
استعدادهای علمی و عملی اخالقی است و پرورش شخصیتی آراسته به فضایل اخالقی را 
امکان  پذیر می  سازد. انسان  ها بدون اخالق و تربیت اخالقی توانایی زندگی کردن در کنار 
یکدیگر را ندارند. حتی جوامع پیشرفته هم بدون اخالق و تربیت اخالقی ادامه زندگی را 

مشکل می  دانند. 
امروزه تربیــت اخالقی در همه کشــورها به عنوان یکی از الزامــات تعلیم و تربیت 
برای آشــنا کــردن دانش آموزان با ارزش هــا و فضائل اخالقی مورد توجه می  باشــد. به 
همین علت اندیشــمندان در ایــن قرن، تربیت اخالقی را تنها تعلیم و تربیت شایســته 
و ضــروری می  دانند )کارور، خوشــبخت و مزیــدی، 1393(، زیــرا در جهانی مملو از 
 ارزش هــا زندگی می  کنیم کــه ارزش ها، معیارها و اعمال خاصی در آن عادت شــده  اند
.)Johansson & Brownlee, Charlotte- Moore, Boulton- Lewise, Walker, Ailwood, 2011(

 ارزش ها مفاهیمی اعتباری هستند که انســانها در مقام عمل به آنها ملتزم و پایبند 
می  باشند و بر اساس آن ها اقدام و رفتار می  کنند. آموزش ارزش ها در پی آن است تا افراد 
جامعه، ترجیحات ارزشــی و جهت گیری خود را به گون ه ای شــکل دهند که راهنمای 
نگــرش و رفتار آنان گــردد )رام، مهرمحمدی، صادق  زاده قمصــری و طالیی، 1396(. 

1. moral education 
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بنابراین، تربیت اخالقی از مهم ترین و مشکل  ترین کارهاست و انجام این کار از هدف های 
مهم و واالی جوامع بشری می  باشد )Halsted & Taylor, 2000(. امروزه از اخالق به عنوان 
الگوی رفتاری یاد می  گردد، اخالق مســئولیت پذیری فرد در رفتار ارتباطی است که به 
.)Bucciarelli & Monica, Laired, Johnson, 2008( رعایت حقوق دیگران معطوف می  گردد 

 این رفتار ارتباطی اعم از رفتار درون شخصی )من با خودم(، رفتار ارتباطی بین شخصی 
)افراد انسان با یکدیگر(، رفتار ارتباط برون شخصی )با خدا، با محیط زیست و با حیوانات( 
 .)Halsted & Taylor, 2000( و رفتار ارتباطی سازمانی با محیط درونی و بیرونی خود است
بنابراین، تربیت اخالقیات در جامعه از مهم ترین آرمان  های بشری می  باشد و آموزش 
 .)Bryan & Burstow, 2018( رسمی  فرصتی مناسب برای بستر اخالقیات در جامعه است
تربیت اخالقــی و پرورش ویژگی  های اخالقی )مانند انصاف، احترام، صداقت، امانتداری، 
وفای به عهد، مســئولیت پذیری و پای بندی به دســتورات اخالقــی( در دانش آموزان از 
 Hudson ؛Bryan & Burstow, 2018( مهم ترین مسائل و دغدغه  های نظام آموزشی می  باشد
,Giordmaina & Zammit ؛Jenifer, 2020 ؛ kristjansson, 2016 ؛& Diaz Pearson, 2018 

2019؛ یادگاری، صالحی و سجادیه، 1398(.
نظام  های آموزشــی در دوران مدرن به عنوان نهادهای تربیتی و فرهنگ ســاز فقط به 
انتقال ُبعد دانشــی به دانش آموزان محدود نبوده و کارکــرد هنجارین، ارزش بنیادین و 
اخالقی آن ها نیز مطرح بوده )Berkowitz & Bier, 2015(، و این یک اصل پذیرفته شــده 
است که کارکرد مدرسه فقط به این عامل خالصه نمی شود که افرادی هوشمند پرورش 
دهند که در دنیای رقابتی امروز بتوانند از رقبای خود ســبقت گیرند، بلکه در کنار این 
کارکرد از مدرســه انتظار می  رود که فراگیران تحــت آموزش خود را به گونه  ای پرورش 
دهند که توانایی آن را داشــته باشند که درست را از نادرست اخالقی تشخیص دهند. بر 
همین اساس تربیت اخالقی همیشه یکی از اهداف اصلی و پایدار در نظام  های آموزشی در 
ســطح دنیا بوده است )Bischoff, 2016؛Sandeep, 2015 (، و آموزش اخالقیات و ارزش  ها 
به عنوان یک مسئولیت مهم و سنگین بر دوش نظام  های آموزشی و تربیتی جهان احساس 
می شود )kristjansson, 2016(، و مدارس نمی توانند و نباید در برابر موضع اخالق ساکت 
باشند، زیرا تربیت اخالقی بر بحران هویت دانش آموزان مؤثر است. در حقیقت نوجوانان 
در شــکل دادن به هویت خود از قابلیت انتخاب برخوردارند و می توانند تجارب مثبت و 
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هویت موفق را از طریق رفتار مســئوالنه در زندگی و مواجهه با مشکالت به دست آورند 
)وحیدی و شاه جوان، 1394(.

یکی از مسائل مهم در تربیت اخالقی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد رویکردهای 
تربیت اخالقی اســت. بررسی دیدگاه  های  اندیشمندان مسلمان نشان می دهد که تربیت 
اخالقــی رویکردی فردی اســت که به عوامل ارتقاء اخالقی چــون ایمان، زهد، و توکل 
توجه می شــود )عباسی، دانشی فرد و پیکانی، 1396؛ قاسمی، شرفی، سجادی و ایروانی، 
1396؛ عبدالحســینی، نادری و سیف نراقی، 1394(. می توان به این نکته توجه کرد که 
اخالقی بودن در بســتر زندگی اجتماعی بروز می  یابد. بروز ویژگی  های اخالقی در انسان 
مســتلزم حضور او در اجتماع اســت. بدون حضور در بســتر زندگی اجتماعی نمی توان 
 به این ویژگی  ها دســت یافت. بنابراین، اخالقی بودن وابســته است به اجتماعی زیستن
)بارو، 1391(. زمانی که ســخن از اخالقیات به میان می  آید بیشترین تمرکز معطوف به 
روابط و تعامالت انسانی است. رفتار اخالقی فرد در مواجهه با دیگران محقق می گردد و در 
انسان تثبیت می شود. توانایی  های عملی انسان در برخورد با دیگران، مقوله  ای در زمینه 
تربیت اخالقی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد، ولی متأسفانه تقویت جنبه  های بیرونی 
 اخالق که در تعامل با دیگران رخ می دهد مورد غفلت قرار گرفته است )قاسمی، 1396(.

اگــر در فراینــد تربیت اخالقی، پیوند میان اخالق و بســتر اجتماعی مــورد توجه قرار 
نگیرد، و صرفًا بر مفاهیم انتزاعی تمرکز شــود، در عرصه عمل موفقیت چندانی حاصل 
نخواهد شــد. آموزش وپرورش باید به دانش آموزان کمک کنــد تا ارزش  های اخالقی را 
به منظور برابری و عدالت اجتماعی کسب نمایند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که در 
مدارس مهارت های توانایی مسئولیت پذیری، توانایی درک متقابل، همکاری و مشارکت، 
احترام به ســنن و فرهنگ  ها، دگرخواهی، آگاهی از محیط زیست، صلح و حقوق بشر و 
 احترام به نژاد و مذاهب به طور یکپارچه و جامع به دانش آموزان آموزش داده نمی شــود 
)قاسمی، 1396؛Butcher, 2017(. خألهای بسیاری در برنامه  های تربیت اخالقی در سراسر 
جهان به چشم می  خورد. در کشور ما نیز به گفته پژوهشگران عرصه تعلیم وتربیت، اگرچه 
تالش  های فراوانی در ترویج ارزش  های اخالقی صورت گرفته، اما اهداف مورد نظر محقق 
نشده است. رفتار نسل جوان ما نشان می دهند که این جامعه دچار افول حریم  های اخالقی 
در مناسبات اجتماعی است. )عقیلی، 1398؛ پورسلیم، عارفی، و فتحی واجارگاه، 1396(. 
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یافته  های برخی از پژوهش  ها به پیامدهای خأل و کم رنگ شــدن مناســبات اجتماعی و 
دیگرخواهی در تربیت اخالقی اشاره نموده  اند )قاسمی، 1396(. بنابراین ضرورت توجه به 

عوامل ارتقاء اخالقی احساس می  گردد.
از میــان مقاطع تحصیلی، این پژوهش در مقطع تحصیلی دوره دوم ابتدایی )چهارم، 
پنجم و ششــم( انجام شد. تربیت اخالقی در دوره ابتدایی با ابهامات و چالش  های نظری 
مواجهه اســت )عقیلی، 1398(. دوره ابتدایی با تحوالت و شــرایط جدیدی همراه است 
که بر شخصیت کودک و سازگاری های اجتماعی او تأثیر می  گذارد. شخصیت کودک در 
این دوره در ارتباط با دیگران و با دادن آموزش  های الزم شکل می  گیرد، روابط اجتماعی 
توســعه یافته و ادراکش از مسائل اجتماعی و فرهنگی عمیق  تر می  گردد )سیف، کدیور، 
کرمی نــوری، و لطف آبادی، 1397(. در ایــن دوره، کودک هر آنچه در حوزه  های اخالق، 
باورهــای دینی، فرهنگــی و اجتماعی بیاموزد، در بقیه دوران زندگی با او همراه اســت 
)اســترایکر و وارنر، 1393(. با توجه به این کــه تاکنون الگوی تربیت اخالقی برای دوره 
ابتدایی طراحی و تدوین نشــده اســت. از این رو برای پر کردن این خأل پژوهشی و کم 
رنگ کردن این خصلت منفی در تربیت اخالقی و برداشــتن گام نخست در طراحی آن، 
علی الخصوص در مقطع ابتدایی نظام آموزشــی این پژوهش تالش کرد تا اصول حاکم بر 

الگوی تربیت اخالقی را بر اساس تحلیل محتوا و منابع شناسایی نماید.
مرور پژوهش  های پیشین نشان می دهد که تربیت اخالقی دارای پیشینه قابل توجهی 
اســت. مروری انتقادی تحقیقات انجام شده درباره تربیت اخالقی حاکی از آن است که 
از رویکردهای فردی اســتفاده شده اســت و توجهی به رویکردهای اجتماعی و پرورش 
شهروند جهانی نشده است )پور سلیم و دیگران، 1396(. برخی از این تحقیقات در ادامه 
مورد اشــاره قرار گرفته  اند. انصاری و محســنی  پور )1397(، به این نتیجه رســیدند که 
فرصت  های تربیت اخالقی در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری بوده است. در جنبه 
شــناختی تقویت قدرت تحلیل و ارزیابی مفاهیم ارزش  ها و فضایل اخالقی، به کارگیری 
شــیوه  های آموزشــی اثربخش، در جنبه عاطفی تقویت تعامــالت عاطفی دانش آموزان 
بــا معلمان و والدین و در جنبــه رفتاری تقویت تمایل به کســب ارزش  های اخالقی و 
 بهبود شــیوه  های تربیتی مدیران، دبیران، مربیان پرورشی و والدین را مد نظر قرار دادند. 
عباسی )1396(، در پژوهش خود تربیت اخالقی را بر اساس دیدگاه قرآن بررسی نموده 
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و دریافت که تربیت اخالقی در دو ُبعد باور و رفتار دسته  بندی می شود و همانند شناسی 
و بینش نســبت به خود در ُبعد باور قرار دارد. شکاری، رحیمی  و غربا )1393(، با نظر به 
اهمیت تربیت اخالقی به دنبال آسیب شناسی تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان 
بودند، و به مؤلفه  های شجاعت، احترام، صداقت، صبر، وفاداری، امانت داری، حسن خلق، 
توکل و وجدان در دو بعد فردی و اجتماعی دست یافتند. نتایج پژوهش ظاهر )1390(، 
نشان داد که آســیب  های تربیت اخالقی در ابعاد شناختی، عاطفی و احساسی، و عملی 
می  باشــند. )Jones & Warnaar, Bench, Stroup, 2014(، در پژوهــش خود دریافتند که 
دانش آموزان ســطح باالیی از شاخص  های فردی و اجتماعی تأثیرگذار بر هویت اخالقی، 
رفتار و عمل را دارا هستند. از این رو معلمان از طریق روش  ها و راهبردهای نوین تدریس 
و یادگیری مشــارکتی می توانند هویت اخالقی و مشارکت اجتماعی را در دانش آموزان 

ارتقاء دهند.
آنچه ضرورت انجام این پژوهش را دو چندان می  کند، این است که علیرغم تالش  های 
فراوانی که در زمینه تربیت اخالقی صورت گرفته ولی خألهای بســیاری در برنامه  های 
تربیت اخالقی در سرتاســر نظام  های تربیتی دیده می شــود. نتایج نشان می دهد که در 
کشور ما اکثر پژوهش  ها در حوزه تربیت اخالقی با تأکید بر مبانی فلسفی و بدون توجه 
به ابعاد و مؤلفه  های تربیت اخالقی با رویکرد اجتماعی تدوین شــده  اند )عقیلی، 1398(. 
همچنین در خصوص الگوهای تربیت اخالقی تعداد پژوهش های انجام شده بسیار محدود 
می  باشد )عقیلی، 1398؛ حیدری  زاده، اسمعیلی، فرج اللهی و صفایی، 1397(. لذا، روشن 
نمودن و تبیین دقیق این الگو می تواند در تربیت اخالقی مؤثر باشــد. از ســویی دیگر، 
زمینه  های رشــدی مناسب کودکان دلیل منطقی دیگر برای پرداختن به تربیت اخالقی 
در دوران ابتدایی است. مطابق آموزه  های دینی هفت سال دوم که تقریبأ مساوی با دوران 
ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی است با عنوان دوران تأدیب و تربیت یاد 
شده است که باید والدین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت برنامه  های جدی در خصوص 
تربیت به طور اعم و تربیت اخالقی به طور اخص داشــته باشــند. عالوه بر این فیلسوفان 
معتقدند که عادات رفتاری و خصلت  های اخالقی که در دوران کودکی ایجاد شده باشند 
به مانند نقش و نگاری که بر ســنگ حک شده باشــند به سختی تغییر خواهند کرد و 
تبدیل به سرشت فرد خواهند شــد )ارسطو، 1394(. از این  رو، یک ضرورت جدی است 
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که پژوهش های گوناگونی در حوزه تربیت اخالقی انجام گیرد. اکنون با توجه به اهمیت 
این موضوع در آموزش و پرورش، مســئله پژوهش حاضر این است که مؤلفه  های تربیت 
اخالقی را در آموزش و پرورش شناســایی کرده و الگوی تربیت اخالقی در دوره ابتدایی 

آموزش و پرورش ایران ارائه دهد. 

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع آمیخته و به صورت کیفی و کّمی  بود. در مرحله کیفی از تحلیل 
مضمون از متون و منابع علمی استفاده شد. ابتدا با مطالعه کتابخانه  ای و جستجوی عمیق 
در منابع کتابخانه  ای شــامل کتاب  ها، مقاالت معتبر، رساله  های دکتری و پایان نامه  های 
کارشناسی ارشد و ســایت  های علمی معتبر و از طریق تحلیل محتوا، مضامین استخراج 
شده مقوله بندی و دســته بندی شــدند. در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. 

بر اساس یافته  های بخش اول پرسش نامه  ای طراحی و اعتبارسنجی گردید.

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعــه آماری پژوهش در بخش کیفی، شــامل مقاالت، پایان نامه  ها و رســاله  های 
دکتری، اســناد و کتب مندرج در پایگاه ها، وب ســایت  ها، و کتابخانه  ها پیرامون اخالق 
و تربیت اخالقی از ســال 1390 تا 1398 که به تفکیک شــامل 36 مقاله، 11 پایان نامه 
ارشــد و رســاله دکتری، 7 کتاب و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران می-
 باشــند. نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 15 مقاله، 11 پایان نامه ارشد و رساله 
دکتری، 5 کتاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به صورت هدفمند بر اساس 
اهــداف و مؤلفه های پژوهش پیرامون تربیت اخالقی مدرن نمونه  گیری و مورد بررســی 
عمیق قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل کلیه معلمان دوره دوم 
 ابتدایی )پایه  های چهارم، پنجم و ششــم( نواحی یک و دو شهر کرمان در سال تحصیلی

99- 1398 می باشند که به هنگام اجرای این پژوهش و با مجوز حراست اداره کل استان 
کرمان و از طریق کارشناسی دوره ابتدایی تعدادشان 1100 نفر اعالم گردید. حجم نمونه 
)285 نفر( با اســتفاده از روش نمونه  گیری تصادفی ساده تعیین شد که در نهایت 285 

نفر به پرسش نامه پاسخ دادند.
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ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات در بخش کیفی شــامل 15 مقاله، 11 پایان نامه و رســاله 
دکتری، 5 کتاب و ســند تحــول بنیادین آموزش و پرورش بودند کــه مضامین از آنها 
استخراج گردید. بر اســاس یافته  های حاصل از بخش کیفی، پرسش نامه  ای با 47 گویه 
تدوین شــد. روایی )صوری و محتوایی( این پژوهش با توجه به دیدگاه 7 تن از اســاتید 
رشته  های فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی و اخالق، با استفاده از روش سیگمای 
شمارشی ابتدا برای 47 سؤال اولیه گرفته شد که مقدار 0/67 به دست آمد. با توجه به نظر 
اساتید 12 سؤال از پرسش نامه ابتدایی که کاماًل نامناسب و نامناسب تشخیص داده شد 
حذف گردید که روایی )صوری و محتوای( پس از حذف این 12 سؤال به 0/85 رسید که 
نشان دهنده مناسب بودن 35 سؤال باقیمانده بود. در پژوهش حاضر پایایي به روش آلفاي 
کرونباخ برای کل سؤاالت پرسش نامه 0/95 و برای ابعاد شناخت اخالقی، باور اخالقی و 
رفتار اخالقی بترتیب 0/82، 0/93 و 0/88 به دســت آمد که نشان دهنده همساني دروني 
باالی سؤاالت مربوط به هر یک از سازه  ها و نیز نشان دهنده قابلیت اعتماد باالی سؤاالت 

در افراد نمونة حاضر بود.

یافته  ها
یافته  های بخش کیفی

 سؤال اول:  کدام الگوی مفهومی را برای تربیت اخالقی در دوره ابتدایی می توان ارائه کرد؟

جدول 1. شاخص  های تربيت اخالقی

نقل شده ازخرده مؤلفهبُعد

شناخِت
اخالقی

 آموزش توانمندی
 در بازداری و پرهيز

انصاری و محســنی  پور )1397(، احمدی و كشــاورز ديز جينی 
)1397(، عباسی )1396(، ظاهر )1390(

 آموزش 
شناخت فضائل

گندمکار، قلتاش، هاشمی  و ماشينچی )1398(، عباسی )1396(، 
ظاهر )1390(

 آموزش 
استدالل اخالقی

صفرپــور فيضــی )1398(، آيتی، قرآنی ســيرجانی و غالم  پور 
)1398(، خدابخشی )1396(، دهقان )1394(، كارور و ديگران 

)1393(
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نقل شده ازخرده مؤلفهبُعد

باور اخالقی

 بينش نسبت 
به خویشتن

غالم  پور، قاسميان، رضائی و پورمند )1398(، عقيلی، علم الهدی، 
فتحــی واجارگاه )1398(، عباســی )1396(، عباســی، ملکی، 
عباس پور و بهشــتی )1396(، شکاری و ديگران )1393(، سند 

تحول بنيادين )1390(، 

 بينش نسبت
 به خدا

عباسی )1396(، عباسی و ديگران )1396(، سند تحول بنيادين 
 ،)1390(

 بينش نسبت به 
سالمت محيط زندگی

پورسليم و ديگران )1396(، ايمانی نائينی، طاليی و سعدی  پور 
)1396(، كديور )1396(، بارو )1391(،

انگيزش جهت تحکيم 
پيوندهای اجتماعی

عباســی )1396(، غربا )1393(، امام جمعه كاشــان )1391(، 
قائدی )1391(، سجاديه )1391(، ظاهر )1390(،

رفتار اخالقی

كريمی )1399(، عباســی )1396(، عباسی و ديگران )1396(، مشاركت اجتماعی
فهيمی )1390(، 

عقيلــی، علم الهدی، فتحــی واجــارگاه )1397(، رام )1396(، آگاهی و هوشياری
عباسی )1396(، 

روشــن  زاده )1396(، عباســی اصل )1398(، ســياهکل رودی تصميم گيری اخالقی
،)1394(

 انجام وظيفه و عمل
به تکليف

عباسی )1396(، عباســی و ديگران )1396(، قاسمی )1396(، 
قاسمی و ديگران )1396(، قاسمی، شــرفی، ايروانی و سجادی 

،)1396(

در بخــش کیفی ابتدا مؤلفه  های تربیت اخالقی با اســتفاده از روش تحلیل مضمون 
اســتقرایی و بر اســاس کل حوزه پژوهش که شــامل 15 مقاله، 11 پایان نامه، 5 کتاب 
و ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش بود، تعــداد 225 مورد مضمون شناســایی 
 گردید. پس از حذف یا تلفیق مضامین مشــابه و تکراری، ســه دســته مضمون فراگیر:

1. شناخت اخالقی شامل آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز، آموزش شناخت فضائل، و 
آموزش استدالل اخالقی؛ 2. باور اخالقی شامل بینش نسبت به خویشتن، بینش نسبت به 
خدا، بینش نسبت به سالمت محیط زندگی، و انگیزش جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی و 
3. رفتار اخالقی شامل مدیریت صحیح، آگاهی و هوشیاری، تصمیم گیری اخالقی، و انجام 

وظیفه و عمل به تکلیف شناسایی شد و قالب مضامین نهایی شکل گرفت. 

جدول 1.  )ادامه(
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پس از اینکه مضامین اســتخراج شدند قالب مضامین نهایی تربیت اخالقی ارائه شد 
و با توجه به این قالب الگوی تربیت اخالقی برای آموزش و پرورش ایران ارائه گردید که 
این الگو ســه مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان  دهنده و 35 مضمون پایه ارائه شد که 

به شرح زیر می  باشد. 
1. شناخت اخالقی شامل: مضامین ســازمان  دهنده آموزش توانمندی در بازداری و 
پرهیز )4 مضمون پایه(، آموزش شــناخت فضائل )3 مضمــون پایه(، و آموزش 

استدالل اخالقی )3 مضمون پایه(.
 2. باور اخالقی شامل: مضامین سازمان  دهنده بینش نسبت به خویشتن )4 مضمون پایه(،

  بینش نســبت به خدا )2 مضمون پایه(، بینش نســبت به سالمت محیط زندگی 
)2 مضمون پایه(، انگیزش جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی )3 مضمون پایه(.

3. رفتار اخالقی شامل: مضامین سازمان  دهنده مشارکت اجتماعی )3 مضمون پایه(، 
آگاهی و هوشیاری )3 مضمون پایه(، تصمیم  گیری اخالقی )4 مضمون پایه(، انجام 
وظیفه و عمــل به تکلیف )4 مضمون پایه( بود. پس از تدوین الگو از قالب نهایی 

مضامین در ساخت ابزار اصلی پژوهش )پرسش نامه( استفاده شده است. 

جدول 2. مضامين فراگير، سازمان دهنده و پایه تربيت اخالقی

مضامين پایهمضامين سازمان  دهندهمضامين فراگير

قی
خال

ت ا
اخ

شن

آموزش توانمندی 
در بازداری و پرهيز

پرهيز از غرور

پرهيز از دروغ و دوگانگی در عمل

پرهيز از خشونت

پرهيز از انتقام جويی

آموزش
 شناخت فضائل

وفای به عهد و پيمان

داشتن رفتار نيک همراه با مهربانی

داشتن انصاف و عدل

آموزش
 استدالل اخالقی

درك انجام كارهای خوب

پرورش تفکر قانونی

توجه به امر اختيار
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مضامين پایهمضامين سازمان  دهندهمضامين فراگير

قی
خال

ر ا
باو

بينش نسبت 
به خویشتن

سهل گيری و سعه صدر

شناخت فايده صبر

پرورش روحيه آزادی

خويشتن بانی و خودكنترلی

بينش نسبت 
به خدا

استمداد و استعانت از خدا

تواضع و فروتنی

بينش نسبت 
به سالمت محيط زندگی

احترام به محيط زيست

احترام در برخورد با ديگران

انگيزش جهت تحکيم 
پيوندهای اجتماعی

پرورش روحيه دگرخواهی

گفتگو

احترام به ارزش  ها و هنجارهای اجتماعی

قی
خال

ر ا
فتا

ر
مشاركت اجتماعی

مسئوليت پذيری اجتماعی

دورانديشی

تفکر و انديشه در تصميم

آگاهی
 و هوشياری

دستيابی به التزام و پای بندی به اخالق

دستيابی به قواعد امنّيت اجتماعی

آگاهی افزايی

تصميم گيری اخالقی

ادراك اخالقی 

قضاوت اخالقی

تمايل و گرايش اخالقی

اهميت شرايط اخالقی )انجام عمل اخالقی( 

انجام وظيفه 
و عمل به تکليف

انتقادپذيری

پای بندی به دستورات اخالقی

ثبات و قاطعيت

پرهيز از عجز و ناتوانی

جدول 2.  )ادامه(
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یافته  های بخش کمی  پژوهش
 سؤال دوم:   آیا الگوی ارائه  شده از اعتبار الزم برخوردار است؟

یافته های توصیفی
بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاســخ گویان بیانگر آن بود که از نظر جنسیت 
61/1 درصــد زن و 38/6 درصد مرد بودنــد؛ از نظر پایة تحصیلی 26 درصد پایة چهارم، 
35/8 درصــد پایة پنجم و 37/9 درصد پایة ششــم را تدریس می  کردند؛ از نظر ســابقه 
تدریس 9/8 درصد زیر پنج سال، 8/ 15 درصد 6 تا 10 سال، 21/4 درصد 11 تا 20 سال، 
12/3 درصد 21 تا 25 سال و 40/4 درصد باالی 26 سال سابقه تدریس داشتند و از نظر 
مدرک تحصیلی 12/6 درصد فوق دیپلم، 57 درصد لیســانس، 29/5 درصد فوق لیسانس 
و 0/7 درصــد دارای مدرک دکتری بودند؛ یک نفر از افراد نمونه )معادل 0/4 درصد( نیز 

ویژگی  های شخصی خود را بی پاسخ گذاشته بود )جدول 3(.

جدول 3.  توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک برخی ویژگی های دموگرافیک

درصدفراوانیسطحمتغير

جنس
61/1 %174زن 

38/6 %110مرد

پایه تحصيلی

26%74پايه چهارم 

35/8 %102پايه پنجم 

37/9 %108پايه ششم 

سابقة تدریس )به سال(

9/8 %28كمتر از 5

15/8 %645 تا 10

21/4 %1161 تا 20

12/3 %2135 تا 25

40/4 %26115 به باال
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درصدفراوانیسطحمتغير

مدرک تحصيلی

12/6%36فوق ديپلم

57%162ليسانس

29/5%84فوق ليسانس 

0/7%2دكتری

0/4 %1-بی پاسخ

100%285-كل افراد 

تحلیل داده ها
در این پژوهش برای بررسی قدرت نشــانگرهای مربوط به هریک از صفات مکنون، 
 از تحلیــل عامل تأییدِی چهارعاملــِی مرتبه دو )روش حداکثر بزرگنمایِی بوت اســتراپ1 
در Amos( و از نرم افزار Amos 18 استفاده شد. برای ایجاد متغیرهای نهفته، ضروری است 
نشــانگرهای چندگانه از هر متغیر وجود داشته باشد. معموأل از زیرمقیاس  های سنجه  ها 

به عنوان نشانگرهای جداگانه معرف سازة نهفته استفاده می شود. 
در مــدل  اندازه  گیری پژوهش حاضر، 4 متغیر نهفته و 11 متغیر مشــاهده  گر وجود 
داشــتند. متغیر نهفتة شــناخت که به عنوان یکی از متغیرهای نهفته مرتبه یک در نظر 
گرفته شد، دارای 3 زیر مقیاِس آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز، پرورش عقالنی و 
آموزش شناخت فضائل بود، متغیر نهفتة باور نیز که به عنوان دیگر متغیر نهفتة مرتبه یک 
در نظر گرفته شد، دارای 4 زیر مقیاِس بینش نسبت به خویشتن، بینش نسبت به خدا، 
بینش نسبت به سالمت محیط زندگی و انگیزش جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی بود و 
متغیر نهفتة رفتار نیز که به عنوان یکی دیگر از متغیرهای نهفته مرتبه یک در نظر گرفته 
شد، دارای 4 زیر مقیاِس مشارکت اجتماعی، آگاهی و هوشیاری، تصمیم گیری اخالقی و 

انجام وظیفه و عمل به تکلیف بود )شکل 2(.

1. Bootstrap Maximum Likelihood )B.ML(

جدول 3.  )ادامه(
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بينش نسبت به 
سالمت محيط زندگی

بينش نسبت به 
خدا

آموزش شناخت فضایل 

آموزش استدالل اخالقی 

آموزش توانمندی در 
بازداری و پرهيز

آگاهی و هوشياری

انجام وظيفه و
عمل به تکليف

مشاركت اجتماعی

تصميم گيری اخالقی

انگيزش جهت تحکيم 
پيوندهای اجتماعی

باور
اخالقی

رفتار
اخالقی

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

شناخت
اخالقی

تربيت
اخالقی

بينش نسبت به
خویشتن

  شکل 1. مدل مفهومی اوليه

ارزیابی شاخص های برازش مدل پس از اصالح
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه  اندازه کل مدل با 
داده های تجربی مورد استفاده ســازگاری دارد. این کار بر اساس شاخص  های برازندگی 
صورت می  گیرد. نســبت مجذور کای به درجه آزادی به حجم نمونه بسیار وابسته است 
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و نمونــه بزرگ کمیت خــی دو را بیش از آنچه بتوان آن را به غلط بودن مدل نســبت 
داد، افزایش می دهد. ایده آل آن اســت که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 
0/05 باشــد یا مقدار خی دو تقســیم بر درجه آزادی بین 1 تا 3 باشد )هومن، 1393(. 
با توجه به مقدار گزارش شــده برای این مقدار در جــدول 4، مقدار خی دو معنادار بود 
ولی از طرفی مقدار خی دو تقســیم بر درجه آزادی 1/753 بود که نشان دهندة برازش 
مناســب مدل می  باشــد، ولی با توجه به اینکه حجم نمونة این تحقیق بیش از 200 نفر 
است، از شاخص  های دیگر برای مناسب بودن برازش مدل استفاده شد. معیارهای خوبی 
برازندگی)1GFI( و تعدیل شــده خوبی برازندگی)2AGFI( نشان دهندة  اندازه  ای از مقدار 
نسبی واریانس  ها و کوواریانس  هاست که توسط مدل تبیین می شود. هر دوی این معیارها 
بیــن صفر تا یــک متغیرند که هرچه به عدد یک نزدیک تر باشــند، نیکویی برازش مدل 
با داده های مشــاهده شده بیشــتر اســت. مقادیر GFI و AGFI در مدل نهایی باالتر از 
0/8 بودند که تأیید کنندة نتایج آزمون خی دو می  باشــند؛ همچنین ریشه دوم میانگین 
مربعــات باقیمانده )RMR 3( هر چه به صفر نزدیکتر باشــد، مدل مذکور برازش بهتری 
دارد که همانگونه که نتایج جدول 4 نشــان داد پس از اصالح مدل مقدار این شــاخص 
از 0/432 به 0/201 کاهش یافت که نشــان دهندة مناســب بودن مدل نهایی و تبیین 
مناسب کوواریانس  ها می  باشد؛ برای بررسی اینکه یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر 
مدل های ممکن از نظر تبیین مجموعه  ای از داده های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل 
 می  کند، از شــاخص  های هنجار شــده برازندگی)4NFI(، شاخص هنجار نشده برازندگی

 )IFI( که به آن شــاخص توکرلوئیس6 نیز می  گویند، شاخص برازندگی فزاینده )5 NNFI(
و شاخص برازندگی تطبیقی)7CFI( استفاده می شود. مقادیر باالی 0/9 این شاخص ها نیز 
.)Gefen , Strub, & Boudrean, 2000( حاکی از برازش بســیار مناسب مدل نهایی است 
در نهایت برای بررسی اینکه مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفه جویی را با هم ترکیب 

1. Goodness of Fit Index)GFI(     
2. Adjusted Goodness of Fit Index )AGFI( 
3. Root Mean Residual RMR(     
4. Normed Fit Index )NFI( 
5. Non-Normed Fit Index )NNFI(
6. Tucker-Lewis Index )TLI(
7. Comparative Fit Index )CFI(
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 )1RMSEA( می  کند، از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
اســتفاده شد، این شاخص برای مدل  های خوب 0/05 و کمتر است، مدلی که در آن این 
شــاخص 0/1 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد )هومن، 1393(، مقدار این شاخص نیز 
برای مدل اصالح شدة نهایی 0/051 بود ؛ بنابراین همگی این شاخص ها نشان دادند که 
مدل مورد نظر در این تحقیق پس از اصالح )شکل 2(، برازندگی بسیار مناسبی با داده ها 
پیدا کرده است. در صورتی که اکثر این شاخص ها، قبل از اصالح مدل در سطح غیرقابل 

قبولی قرار داشتند )جدول 4(. 

جدول 4. ضرایب شاخص های برازندگی در مدل پیشنهادی و مدل اصالح شده

تفسيردامنه قابل قبولمقدارشاخص های برازشمدل

يه
 اول

دی
ها

شن
 پي

دل
م

برازش نامطلوباز كمتر از 2 تا حداكثر 425÷351/095 =8/359تقسیم χ 2 بر درجه آزادی

χ 2)P=0/000( 351/0950/05 بيشتر از Pبرازش نامطلوب

 GFI0/810/8 برازش مطلوببيشتر از

AGFI0/710/8 برازش نامطلوببيشتر از

RMR0/432برازش نامطلوبنزديک به صفر

 NFI0/8410/9 برازش نامطلوببيشتر از

 TLI0/8120/95 برازش نامطلوببيشتر از

 IFI0/8570/9 برازش نامطلوببيشتر از

 CFI0/8560/9 برازش نامطلوببيشتر از

RMSEA0/1610/05 برازش نامطلوبكمتر از

1. Root Mean Square Error of Approximation)RMSEA(
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تفسيردامنه قابل قبولمقدارشاخص های برازشمدل

يی
نها

ده 
ح ش

صال
ل ا

مد

برازش كاماًل مطلوباز كمتر از 2 تا حداكثر 265÷45/57 =1/753تقسیم χ 2 بر درجه آزادی

χ 2)P=0/01( 45/570/05 بيشتر از Pبرازش نامطلوب

 GFI0/9720/8 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

AGFI0/930/8 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

RMR0/201برازش مطلوبنزديک به صفر

 NFI0/9790/9 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

 TLI0/9810/95 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

 IFI0/9910/9 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

 CFI0/9910/9 برازش كاماًل مطلوببيشتر از

RMSEA0/0510/05 برازش كاماًل مطلوبكمتر از

ارزیابی بخش اندازه گیری مدل اصالح شده
آزمون مدل  اندازه گیری جهت ارزیابی این اســت که متغیرهای مورد  اندازه گیری تا 
چه حد به خوبی ســازه  های نهفته را بازنمایی می  کننــد. در ارزیابی بخش  اندازه گیری 
مدل باید به بررسی میزان و سطح معناداری مسیرهای بین هر یک از متغیرهای پنهان 
با شــاخص های مربوط به آن ها پرداخت که برای آزمون معنــاداری تأثیرگذاری آنها، از 
دو شــاخص مقدار بحرانی1 و سطح معناداری استفاده شــد )جدول 5(. بر اساس سطح 
معناداری 0/01، مقدار بحرانی باید بیشــتر از 2/58 باشــد. همچنین سطوح معناداری 

1. Critical Ratio )c.r(

جدول 4.  )ادامه(
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کوچک تر از 0/05 یا 0/01 حاکی از وجود تفاوت معنادار ضرایب تأثیر)وزن رگرســیون( 
با مقدار صفر در ســطح اطمینان 95% یا 99% است. بنابراین یافته های جدول 5 با توجه 
به این دو شــاخص، به خوبی نشــان داد که تمامی مســیرهای بین متغیرهای پنهان و 
نشانگرهای هر یک در پژوهش حاضر معنادار بود که نشان دهندة معناداری بارهای عاملِی 

مدل  اندازه گیری این تحقیق بودند. 
همچنین نتایج جدول 5 نشــان داد با توجه به ضرایب اســتاندارد متغیرهای پنهان 
مرتبه اول بر روی نشــانگرهای خود، اثر متغیر نهفتة شناخت بر نشانگر آموزش شناخت 
فضایل )β =0/84،P>0/001( از همه بیشتر و اثر متغیر نهفتة شناخت اخالقی بر نشانگر 
آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز، )β =0/60،P>0/001( از همه کمتر بود؛ همچنین 
اثر متغیر نهفتة باور بر نشانگر بینش نسبت به خدا )β =0/95،P>0/001( از همه بیشتر 
 )β =0/74،P>0/001( و اثر متغیر نهفتة باور اخالقی بر نشانگر بینش نسبت به خویشتن 
از همه کمتــر بود؛ در نهایت اثر متغیــر نهفتة رفتار بر نشــانگر تصمیم گیری اخالقی 
)β =0/82،P>0/001( از همه بیشــتر و اثر متغیر نهفتة رفتار بر نشانگر انجام وظیفه و 
عمل به تکلیف )β =0/53،P>0/001( از همه کمتر بود. همچنین با توجه به نتایج جدول 
5، 36 درصد از واریانس نشــانگر »آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز«، 53 درصد از 
واریانس نشــانگر »آموزش اســتدالل اخالقی« و 71 درصد از واریانس نشــانگر »آموزش 
شناخت فضایل« توسط متغیر پنهان شناخت قابل تبیین بود. بنابراین شناخت بین همة 
نشانگرهای خود آموزش شناخت فضایل را بیشتر و آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز، 
را کمتر از همه تبیین کرده اســت. از طرفی 54 درصد از واریانس نشانگر »بینش نسبت 
به خویشتن«، 90 درصد از واریانس نشانگر »بینش نسبت به خدا«، 56 درصد از واریانس 
نشانگر »بینش نسبت به سالمت محیط زندگی« و 76 درصد از واریانس نشانگر»انگیزش 
جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی« توسط متغیر پنهان باور قابل تبیین بود. بنابراین باور 
بین همة نشــانگرهای خود بینش نســبت به خدا را بیشتر و بینش نسبت به خویشتن 
را کمتر از همه تبیین کرده اســت. در نهایت 45 درصد از واریانس نشــانگر »مشارکت 
اجتماعی«، 51 درصد از واریانس نشــانگر »آگاهی و هوشــیاری«، 68 درصد از واریانس 
نشــانگر »تصمیم گیری اخالقی« و 28 درصد از واریانس نشانگر »انجام وظیفه و عمل به 
تکلیف« توســط متغیر پنهان رفتار قابل تبیین بود. بنابراین رفتار بین همة نشانگرهای 
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خود تصمیم گیری اخالقی را بیشتر و انجام وظیفه و عمل به تکلیف را کمتر از همه تبیین 
کرده است.

جدول 5. اثرات مستقيم متغيرهای نهفته مرتبه اول بر نشانگرها در مدل نهایی

صفت 
ضرایبنشانگرها مکنون

غيراستاندارد
خطای

ضرایبمقدار بحرانیاستاندارد
استاندارد

سطح 
R2معناداری

قی
خال

ت ا
اخ

شن

آموزش توانمندی در 
0/36-0/60--1بازداری و پرهيز

0/00010/53<1/130/0912/790/73آموزش استدالل اخالقی

0/00010/71<1/430/0916/010/84آموزش شناخت فضايل

قی
خال

ر ا
باو

0/54-0/74--1بينش نسبت به خويشتن

0/00010/90<0/650/0415/180/95بينش نسبت به خدا

بينش نسبت به سالمت 
0/00010/56<0/490/0412/760/75محيط زندگی

انگيزش جهت تحکيم 
0/00010/76<0/870/0615/020/87پيوندهای اجتماعی

قی
خال

ر ا
فتا

ر

0/00010/45<0/67--1مشاركت اجتماعی

0/00010/51<1/010/0911/060/72آگاهی و هوشياری

0/00010/68<1/640/1610/570/82تصميم گيری اخالقی

انجام وظيفه و عمل 
0/00010/28<1/120/167/250/53به تکليف
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ارزیابی بخش ساختاری مدل اصالح شده
در ارزیابی بخش ســاختاری، ارتباط بین متغیرهای پنهان تحقیق مورد بررسی قرار 
می  گیــرد. اثر متغیر پنهان بیرونی بر متغیر پنهان درونی به عنوان ضریب گاما شــناخته 
می شــود. بنابراین می توان گفت در مدل حاضر 3 پارامتر گاما وجود دارد. بر اساس این 
ضرایب و معناداری آنها می توان به تعیین ســهم هر یک از 3 سازة تشکیل دهندة متغیر 
مستقِل تربیت اخالقی به دست مجزا پرداخت. در جدول 6 رتبه بندی اثر سازه  های مرتبه 
اول در تشــکیل سازة مرتبه دوم بر اســاس بار عاملی و مقدار بحرانی هر یک از عامل ها 

نشان داده شده است.

 جدول 6. رتبه بندی اثر سازه  های مرتبه اول در تشکيل سازه مرتبه دوم 
بر اساس بار عاملی در مدل نهایی

 متغيرهای پنهان رتبه
مرتبه اول و دوم 

بار عاملی
غيراستاندارد

ضرایب
استاندارد

خطای 
استاندارد

مقدار 
بحرانی

استاندارد

سطح 
R2معناداری

0/981/940/1414/220/0000/96تربيت اخالقی بر باور1

0/83---0/911تربيت اخالقی بر شناخت 2

0/810/980/0910/560/0000/66تربيت اخالقی بر رفتار3

نتایج جدول 6 نشان داد از بین سازه  های مرتبه اوِل شناخت، باور و رفتار، اثر مستقیم 
تربیت اخالقی بر باور از همه بیشتر )γ=0/98، P>0/001( و اثر مستقیم تربیت اخالقی 
بر رفتار از همه کمتر )γ=0/81،P>0/001( است؛ همچنین نتایج جدول 6 نشان داد که 
96 درصد از واریانس ســازة »باور«، 83 درصد از واریانس سازة »شناخت« و 66 درصد از 
واریانس ســازة »رفتار« توسط سازة تربیت اخالقی قابل تبیین بود. بنابراین متغیر پنهان 
تربیت اخالقی از بین همه سازه  های متصل به خود، باور را بیشتر و رفتار را کمتر از همه 

تبیین کرده است.
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آموزش شناخت فضایل 

آموزش استدالل اخالقی 

آموزش توانمندی در 
بازداری و پرهيز

آگاهی و هوشياری

بينش نسبت به 
خدا

انجام وظيفه و
عمل به تکليف

انگيزش جهت تحکيم 
پيوندهای اجتماعی

مشاركت اجتماعی

بينش نسبت به
خویشتن

تصميم گيری اخالقی

بينش نسبت به 
سالمت محيط زندگی

رفتار
اخالقی

باور
اخالقی

خطا
خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

شناخت
اخالقی

تربيت
اخالقی

0/60

0/73

0/74

0/91

0/98

0/8
1

0/67

0/95

0/72

0/75

0/82

0/87

0/53

0/84
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بحث و نتیجه گیری
در عصــر کنونی، معضالت و بحران  های متعدد و متنوعی گریبان  گیر افراد و جامعه 
گشته است. در ارتباط با این چالش  ها، تربیت اخالقی امر بسیار مهمی می  باشد. در کشور 
ما اکثر پژوهش  ها در حوزه تربیت اخالقی با تأکید بر مبانی فلسفی و رویکردهای فردی 
و بدون توجه به تربیت اخالقی با رویکرد اجتماعی تدوین شــده  اند )قاســمی، 1396(. 
رویکردهــای فردی به تربیت اخالقی نمی توانند به خوبی از عهده اهداف تربیت اخالقی 
در عصــر کنونی برآیند. زیرا ارتقاء اخالقی انســان در حین زندگــی اجتماعی وی رخ 
می دهد. بنابراین، اخالق اجتماعی جنبه ای عملی دارد و نوعی َســبک زیستن می  باشد. 
نظام آموزشــی باید به شکل  گیری تربیت اخالقی در دانش آموزان اهتمام ورزد تا این امر 
به نحو احســن صورت گیرد. در واقع نظام تعلیم وتربیت اســت که می تواند ارائه دهندة 
راهکارهایی برای چالش  های فعلی دنیای امروز باشد. با توجه به مطالب مذکور، پژوهش 
حاضــر با طراحی الگوی تربیت اخالقی در دورة ابتدایی با روش آمیخته )کیفی و کمی( 
انجام شــد. از این  رو، ابتدا با کمک مطالعات اسنادی و کتابخانه  ای و تحلیل محتوا، 11 
مؤلفه در ســه ُبعد »شــناخت اخالقی«، »باور اخالقی« و »رفتار اخالقی« طرح گردید. ُبعد 
»شــناخت اخالقی« مشتمل است بر مؤلفه  های »آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز«، 
»آموزش شناخت فضائل« و »آموزش استدالل اخالقی«؛ ُبعد »باور اخالقی« مشتمل است بر 
مؤلفه های »بینش نسبت به خویشتن«، »بینش نسبت به خدا«، »بینش نسبت به سالمت 
محیــط زندگی« و » انگیزش جهت تحکیم پیوندهــای اجتماعی«؛ و ُبعد »رفتار اخالقی« 
مشتمل است بر مؤلفه  های »مشــارکت اجتماعی«، »آگاهی و هوشیاری«، »تصمیم  گیری 
اخالقی«، و »انجام وظیفه و عمل به تکلیف«. این ابعاد بر اساس شاخص  های کمی آزمون 
شــدند و نتایج »تحلیل عاملی تأییدی« نشــان داد که عوامل اصلی و مؤلفه  های تربیت 
اخالقِی موجود در الگو عوامل مناسبی هستند، زیرا با توجه به شاخص  های به دست آمده، 
برازش الگو تأیید می  گردد. بدیهی اســت که ابعاد اســتخراج  شده در این پژوهش ضمن 
اینکه در بردارندة مفاهیم ارزشی اسالم است، با مفاهیم می  ســازد نوین اخالق شهروندی 
همخوانی دارد. بنابراین، می توان گفت با اســتفاده از این 11 مؤلفة شناســایی  شده در 
تربیت اخالقی مدارس، شــهروندانی اخالق مدار پرورش داد. این نتایج با نتایج انصاری و 
محسنی  پور )1397(، عباســی )1396(، غربا )Jones et-al., 2014( ،)1393(، همخوانی 
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دارد. در تبییــن این نتیجه می توان گفت که اخــالق به عنوان یک امر وجودی و یکی از 
ســاحت  های آن بخش مهمی از هویت فردی - اجتماعی فراگیران را تشــکیل می دهد و 
نظام آموزشــی نمی تواند و نباید نسبت به این جزء از هویت و شخصیت افراد بی تفاوت 
باشد و باید با ایجاد مقدمات و بستر سازی مناسب زمینه تعالی اخالق افراد و اجتماع را 
فراهم آورد. از آنجایی که، اخالق هنگام عمل واقع می شــود و در انسان تثبیت می  گردد، 
در تربیت اخالقی عناصری که در موقعیت اخالقی حضور دارند، باید به کار گرفته شوند 
و حیثیت اجتماعی انســان، اساسی  ترین عنصر حاضر در موقعیت اخالقی است. این امر 
موجب می شــود در تربیت اخالقی، به دنبال پرورش توانمندی  هایی از انسان، در تعامل 
با دیگران بود. بنابراین، می توان چشــم انداز جدیدی را در تربیت اخالقی پیش گرفت، و 
از خاســتگاه اجتماعی حیات انسان در راستای ارتقای شناختی، باور و رفتاری انسان، در 
جهت نظام ارزش  های اخالقی اســالم اســتفاده نمود. یافته  های حاصل نشان داد که اثر 
مستقیم تربیت اخالقی بر باور اخالقی از همه بیشتر است. به نظر می رسد که در زمینه 
تربیت اخالقی بهتر می توان از مســائل انگیزشی و باور برای تربیت دانش آموزان استفاده 
کرد. این نتایج با پژوهش  های انصاری و محسنی  پور )1397(، عباسی )1396(، همخوانی 
دارد. می توان نتیجه گرفت که اصول اخالقی دارای ارزش واالیی اســت و نقش به سزایی 
در جامعــه ایفا می  کنــد و انحراف از اصول اخالقی، می تواند تــداوم اعتماد در جامعه را 
با مشــکل مواجه ســازد و یا حتی آن را در بعضی مواقع غیرممکن سازد، و تا زمانی که 
اعتماد در جامعه حکم فرما نباشد کارکردهای اجتماعی به درستی انجام نخواهند شد. بر 
اســاس داده ها و یافته  های مربوط به مدل، نتایج نشــان داد که از بین سازه  های آموزش 
شناخت فضائل، آموزش اســتدالل اخالقی و آموزش توانمندی در بازداری و پرهیز، اثر 
مستقیم شــناخت اخالقی بر نشانگر آموزش شــناخت فضائل از همه بیشتر است. این 
نتایج با پژوهش انصاری و محســنی  پور )1397(، عباسی ) 1396(، است. می توان نتیجه 
گرفت که شناخت فضائل اخالقی نقش سازنده ای در راستای حل مسائل و ارتقاء و رشد 
همه جانبه جامعه دارد. لذا سیاســت مداران، برنامه  ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی 
باید در برنامه های درســی مدارس به این مسأله توجه داشته باشند تا مباحث، فضائل و 
ارزش  های اخالقی ملکه ذهن آنان گردد. همچنین نتایج نشــان داد که از بین سازه  های 
بینش نسبت به خویشتن، بینش نسبت به خدا، بینش نسبت به سالمت محیط زندگی، 
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و انگیزش جهت تحکیم پیوندهای اجتماعی، اثر مســتقیم باور اخالقی بر نشانگر بینش 
نسبت به خدا از همه بیشتر است. این نتایج با پژوهش عباسی )1396(، همسو می  باشد. از 
آنجایی که ایمان به خدا در تمامی اخالق گنجانده شده و اخالق هم چیزی جز رسیدن به 
قرب الی الل نیست، بر همین اساس می توان گفت بین تربیت اخالقی و دین درهم تنیدگی 
وجود دارد، و بینش نسبت به خدا هستی مستلزم استمداد و استعانت از خدا و تواضع و 
فروتنی در مقابل خالق هســتی می  باشد. لذا در طراحی الگوی تربیت اخالقی می  بایست 
ضمــن توجه به منبع دین به عقــل و گرایش  ها به صورت هماهنگ و یکجا توجه نماییم 
تا دانش آموزان به قرب الی الل دســت یابند. همچنین نتایج نشان داد که از بین سازه  های 
آگاهی و هوشیاری، تصمیم گیری اخالقی، اهمیت شرایط اخالقی، و انجام وظیفه و عمل 
به تکلیف، اثر مستقیم رفتار اخالقی بر نشانگر تصمیم  گیری اخالقی از همه بیشتر است. 
این نتایج با پژوهش عباســی و دیگران )1396(، همسو است. هنگامی که بستر و شرایط 
تربیت اخالقی در مدارس فراهم شود و به ابعاد و ارزش  های تصمیم  گیری اخالقی از جمله 
ادراک اخالقی، قضاوت اخالقی، تمایل و گرایش اخالقی، و اهمیت شــرایط اخالقی که 
اشاره به فضا و محیطی دارد که ارزش  های اخالقی در آن زمینه ساز تصمیم  گیری اخالقی 

می شود توجه گردد، می توان شاهد افزایش تربیت اخالقی در میان دانش آموزان بود. 
بر اساس یافته های مطالعه حاضر، یکی از مهم ترین پیامدهای الگوی تربیت اخالقی 
تأمین نیازهای فردی و اجتماعی فراگیران اســت. امــروزه بحث اخالق فراتر از صفات و 
ملکات بوده و به دامنة وســیع کارهای ارزشی انســان ربط داده شده است. عصر حاضر، 
عصر بحران  ها و چالش های زیاد و بنیان افکن است و اگر بشر بخواهد تعادل روانی داشته 
باشد باید به اخالق و تربیت اخالقی روی آورد. ناآگاهی دانش آموزان از مؤلفه  های تربیت 
اخالقی می تواند آسیب  های جبران ناپذیری را همچون، بی مسئولیتی، بی توجهی به حقوق 
 دیگــران، دوری از حس نوع دوســتی، عدم توجه به حقوق حیوانــات، پیش داوری  های 
غیرمنطقی، ترجیح احساس بر عقل در حوزه تصمیمات اخالقی و فاصله گرفتن از فطرت 
پاک انســانی و عدم تالش بــرای پرورش همه جانبه آن در رســیدن به کمال را متوجه 
نسل آینده نماید. تربیت اخالقی سبب شکل گیری رفتار اخالقی می  گردد. رفتار اخالقی 
رفتار خاصی است که در یک محیط خاص، از طرف عموم به عنوان رفتار خوب و صحیح 
و در مقابل رفتار بد و نادرســت قرار دارد. این رفتارها شــامل صداقت، تعهد، مهربانی، 
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دلسوزی، تواضع، شجاعت، فروتنی می  باشد که مبین مسئولیت  های اخالقی است. وقتی 
از اخالقی بودن فردی صحبت می شــود در واقع مســئولیت پذیر بودن آن فرد به ذهن 
متبادر می شــود. بنابراین می توان چشم انداز نوینی را در تربیت اخالقی پیش گرفت. در 
این چشــم انداز نوین به تربیت اخالقی، نقش انسان در اجتماع برجسته می شود. آموزش 
و پرورش با یک برنامه ریزی درســت باید به دنبال بهبود شــناخت، باور و رفتار اخالقی 
دانش آموزان به عنوان شهروند مسئول و متعامل باشد. بر همین اساس پیشنهاد می شود 
که در مدارس فرصت های تعامل و ارتباط غیر رســمی بین دانش آموزان و معلمان فراهم 
گردد. همچنین الزم اســت منابع و کتب درسی بتوانند ارزش  ها و باورهای اخالقی را در 
دانش آموزان نهادینه کنند تا این ارزش  ها و باورها در رفتار آنان نمود یابند. باید از طریق 
آموزش خانواده، والدین را پیرامون ارزش  های اخالقی آگاه نمود تا آنها بتوانند با توجه به 
نقش الگویی خود تأثیرگذاری بیشــتری در تربیت اخالقی فرزندان خود داشته باشند. از 
سویی دیگر، الزم است که صدا و سیما جهت فرهنگ سازی استفاده مناسب از رسانه  ها 
و شبکه  های مجازی و هدایت دانش آموزان به سوی ارزش  های اخالقی مطلوب برنامه  هایی 
را تدارک بیند. در نهایت هر تحقیقی با محدودیت مواجهه است که این تحقیق نیز از این 
امر مستثنی نیست. محدودیت اصلی این پژوهش کدبندی  ها و شناسایی عوامل فرعی و 
اصلی در بخش کیفی بود. یکی دیگر از این محدودیت  ها عدم تمایل پاســخ گویی برخی 
افراد نمونه به پرسش نامه بود. همچنین از آنجایی که این پژوهش فقط در مدارس دوره 
دوم ابتدایی نواحی یک و دو کرمان صورت گرفته است، لذا نتایج این پژوهش قابل تعمیم 

به سایر مقاطع تحصیلی و شهرهای دیگر نمی  باشد. 

تشّکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رسالة دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی با عنوان »شناسایی و 

تبیین ویژگی های برنامة  درسی تربیت اخاقی در دورة ابتدایی و ارائه الگوی مطلوب برای 

مدارس ایران« می  باشد. بر خود الزم می  دانم که از معاونت پژوهشی دانشگاه و کسانی 

که در جمع آوری اطاعات این پژوهش ما را یاری رسانیده اند و به خاطر مشاوره  های 
ارزشمندشان تشّکر و قدردانی نمایم.
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