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چکیده
هدف از اجراي اين پژوهش آماده ســازي، اجراي مقدماتي و بررســي شــاخص هاي 
روان سنجي مقياس درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان دختر دوره متوسطه است . جامعه 
آماری اين تحقيق دانش آموزان دوره متوســطه منطقه 8 شهر تهران است که از بين كليه 
دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه 8 تهران ، 
368 دانش آموز كه در قالب 12 كالس درس ســازماندهي شــده بودند، با استفاده ازروش 
نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و ســپس از معلم هركدام از كالس هاي گروه 
نمونه خواسته شد مقياس درجه بندي رفتار اخالقي را براي تك تك دانش آموزان هركالس 
به طور انفــرادي، تكميل كنند. پس از گردآوري اطالعات، داده هاي حاصله با اســتفاده از 
تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي حاصله نشــان داد كه ســؤاالت 
مقياس روي دو عامل عمده كه مجموعاً  58/59 درصد واريانس كل را تبيين مي كنند، قرار 
دارند. از طرف ديگر بررســي تفاوت هاي گروهي به عنوان يكي ديگر از شواهد روايي سازه 
نشــان داد كه از نظر معلمان، بين رفتار اخالقي دانش آموزان پايه اول و پايه دوم متوسطه، 
تفاوت معني داري وجود دارد كه اين تفاوت به نفع دانش آموزان پايه دوم اســت ، همين طور 
از نظر معلمان بين رفتار اخالقي دانش آموزان پايه دوم متوســطه رشــته رياضي و علوم 
 انســاني تفاوت معني داري وجود دارد كه اين تفاوت به نفع دانش آموزان دوم رياضي است .
پايايي مقياس از طريق روش هاي آزمون مجدد، همساني دروني )آلفاي كرونباخ( و همبستگي 
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی
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بين درجه بندي كنندگان معني دار محاســبه شــد.اين نتايج حاكي از آن است كه مقياس 
درجه بندي رفتار اخالقي، ابزار مناســبي براي درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان دوره 
متوسطه است و با اطمينان مي توان از آن براي درجه بندي رفتاراخالقي دانش آموزان دوره 

متوسطه دوم استفاده كرد.

واژگان کلیدی:  رفتار اخالقي، مقياس درجه بندي، دانش آموزان متوسطه دوم روايي و پايايي

مقدمه
پرورش اخالقیات در جامعه از مهمترین آرمان های بشــری است و آموزش رسمی 
فرصتی مناسب برای بستر اخالقیات در جامعه است )Bryan & Burstow, 2018(. عالوه 
بر این پیچیده شدن ارتباطات انسانی ، ضرورت توجه به اخالق را در سطح جامعه به طور 
 Arif,( عام و نظام رســمی و عمومی به طور خاص بیشــتر مورد توجه قرار داده است
Din & Saleem,2019(. پــرورش ویزگی های اخالقــی )مانند انصاف ، احترام ، صداقت ، 

امانت داری ، وفای به عهد و ... ( در دانش آموزان و سنجش این ویزگی ها در یادگیرندگان 
از مهم ترین مســائل در این زمینه اســت )Giordmaina & Zammit, 2019(. اخالقی 
بودن به ارزشیابی اخالقی رفتار اشاره می کند . این امر بر چندین مالحظه زیر بنایی مبتنی 
اســت . ـ  بین تصدیق وجود هنجار از چشــم انداز ناظر و ادعای اعتبار برای هنجار از 
چشم انداز بازگر تفاوت قطعی وجود دارد . ارزشیابی هنجاری بر ادعای اعتبار هنجاری 
مبتنی است.  ـ در سود انگاری اخالقیات بر حسب نتایج آن مورد داوری قرار می گیرد . 
در اخالقیات وظیفه شناسانه ، اخالق با توجه به نیّت مورد قضاوت قرار می گیرد. در این 
میان قدری آزادی اراده وجود دارد، تنها کنش هایی که به طور ارادی و هشــیارانه انجام 

می شود با خشم یا گشاده رویی مواجه می شوند. 
 تقویت رفتارهــاي اخالقي دانش آموزان از دیر باز در نظام هاي تربیت رســمي و 
عمومي مورد توجه سیاست گذاران نظام آموزشي قرار داشته است )jenifer, 2020( . رفتار 
اخالقي رفتاري اســت که در یك محیط خاص ، از طرف عموم به عنوان رفتار خوب و 
صحیح و در مقابل رفتار بد و نادرســت قرار دارد . این رفتار ها شــامل صداقت ، تعهد ، 
مهرباني ، دلسوزي ، تواضع ، شجاعت و ... مي باشد که مبین مسئولیت هاي اخالقي است . 
وقتي از اخالقي بودن فردي صحبت مي شــود در واقع مســئولیت پذیر بودن آن فرد به 



97

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دكتر فرهاد كريمي

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

آماده سازي و بررسي شاخص هاي روايي و پايايي مقیاس 
درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان دوره متوسطه

95 - 114

نوع مقاله: پژوهشی

ذهن متبادر مي شود . رفتار اخالقی در سطح دگرخواهانه است و در جهت منافع دیگران 
قرار دارد که با فراشــناخت که باالترین ســطح و مرحله شــناخت است مرتبط است 
)عاشوری ، 1394(. رفتار اخالقی مجموعه ای از باید ها و نباید هایی است که در راستای 
ارزش هــای حاکم بــر نظام اجتماعی قرار دارد که در حوزه دیــن ، بایدها و نبایدها در 
راستای ارزش های دینی است .  هافمن به عنوان یکی از نظریه پردازان یادگیری اجتماعی 
بیشــتر بر درونی سازی اخالقی تأکید و ارزش های اخالقی را ناشی از تعامل فعال ذهن 
آزمودنی و محیط بیرونی می داند . از نظر وی رفتار اخالقی معرف انگیزة هنجار اخالقی 
اســت و فرد در رفتار اخالقی ســعی می کند به توازن قابل قبولی بین انگیزه اخالقی و 
انگیزه فردی دســت یابد .به اعتقاد وی ارزش های اخالقی عالوه بر شیوه های تربیتی به 
توانایی شناختی کودک ، ادراک او از موقعیت و انگیزش او در رابطه با عوامل اجتماعی 

شدن وابسته است.
نخستین پژوهش های منظم درباره رفتار اخالقی، درباره جنبه  های خاصی از جامعه 
پذیري1 که درونی شدن2 نامیده می  شود انجام شده است. منظور از درونی شدن، یادگیری 
همنوایی با قواعد موقعیت  هاســت. از نظر پژوهشــگران عالقمند به این حوزه، تحول 
اخالقی به معني افزایش درونی ســازی قواعد فرهنگی اساســی است . چنین تصوری 
در مفهوم منش اخالقی3 که نخســتین پژوهش های امریکایی درباره اخالقیات را شکل 
می  داد نهفته است. هارتشــورن و می به نقل از )Nucci, 1997( منش اخالقی را به عنوان 
مجموعه  ای از فضیلت ها نظیر درســتی تعریف کرده اند که از فرهنگ ناشــی می  شوند و 
می  تــوان از طریق مشــاهده توانایی کودک برای مقاومت در مقابــل نقض قواعد آن را 
مشــاهده کرد. مطالعات هارتشــورن و می در مورد منش اخالقی حاکی از آن اســت که 
مؤثرترین متغیرهای تعیین کننده مقاومت در مقابل وسوسه تقلب یا نافرمانی، متغیرهای 
موقعیتی تنبیه، پاداش، فشــارهای گرو هي و ارزش  های گروهي هستند و صفت ثابت و 
فردی منش اخالقی نقش کمتری دارد )Malone, 2020(. از ســوي دیگر، نظریه پردازان 
شــناختي ـ  تحولي فرض مي كنند كه شــناخت اخالقي نقش مهمــي در رفتار اخالقي 
برعهــده دارد. بــه نظر آنها قضاوت اخالقي و رفتار اخالقي باهم رابطه دارند و شــرط 

1. Socialization
2. Internalization 
3. moral character ـ  
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الزم بــراي وقوع رفتار اخالقي، قضاوت اخالقي اســت )greblhoK, 1984(. چگونگی 
اســتدالل درباره معماهای اخالقی فرضی و عمل در موقعیت  های عینی بازتاب ســطح 
تحول ســاختاری فرد است. این امر حاکی از آن است که رابطه  ای تجربی بین قضاوت 
اخالقی و انتخاب  های رفتاری وجود دارد. مطالعات تجربی به عمل آمده در خصوص 

.)Broughton, 1978( رفتار تقلب، حاکی از این رابطه همسانی است
فرض  های پیشــینی نظریه  های شناختی و دلبســتگی آنها به مفروضه  های شناختی، 
ســبب شده است که بیشتر بر استدالل اخالقی تأکید کنند و رفتار اخالقی را در جایگاه 
فرعی  تر قرار دهند. معهذا این امر ســبب نشــده که هیچ توجهی به رفتار اخالقی نکنند. 
مفروضه اساســی نظریه  های شــناختی درباره رفتار اخالقی، قاعده معروف »همسانی1 
قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی« است و منظور از آن این است که آمادگی برای انجام 
رفتار اخالقی، منطبق و همســان با قضاوت اخالقی اســت )یا باید باشد( و به موازات 

.)Safder, M , & Hussain, 2018( )رشد اخالقی، افزایش می  یابد )یا باید افزایش یابد
عموم پژوهش های انجام شــده درباره رفتار اخالقی، که با پیش فرض  های شناختی 
به موضوع نگریسته  اند، قاعده همسانی قضاوتـ   رفتار اخالقی را تأیید کرده  اند. عالوه 
بر این مراحل قضاوت اخالقی که کلبرگ آنها را توصیف کرده اســت توجیه کننده رفتار 
نیســتند، بلکه توضیح می  دهند که از کدام شــکل های استدالل اخالقی می  توان در جهت 
حمایت یا طرد رفتار خاص اســتفاده کرد  ) Hudson & Díaz Pearson, 2018(. عالوه بر 
این، مراحل تحول اخالقی دارای ارتباط منطقی هســتند و بطور سلســله مراتبی به هم 
مرتبط اند. مراحل قضاوت اخالقی، مراحل قضاوت هســتند نه رفتار. از طرف دیگر به 
نظــر کلبرگ، حیطه خاص و جداگانه  ای به نام رفتار اخالقی وجود ندارد. به نظر کلبرگ 
رفتار اخالقی تحول نمی  یابد و نیز نمی توان آن را بدون توجه به استدالل زیربنایی آن، 
به طور رفتاری تعریف کرد )Broughton,1978(. یافته  های تجربی نشان می  دهند که رفتار 
اخالقی وابسته به موقعیت است و رابطه قضاوت اخالقیـ   رفتار اخالقی در چارچوب 
نظریه شــناختی، مشابه رابطه سنتی توصیف شــده بین صفات نگرش اخالقی و رفتار 
اخالقی نیست  )Broughton,1978(. ساختارهای قضاوت اخالقی از طریق تعیین اینکه 
چگونــه حقوق و وظایــف باید در موقعیت  های عینی درک شــوند، نوع رفتار را تعیین 

1. Consistency
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می کنند. آنها ارزش  هایی نیستند که وقوع رفتار پیش اجتماعی را پیش بینی کنند.
رویکرد پیاژه و کلبرگ به اخالقیات، با توجه به مفروضه  های زیربنایی نظریه شناختی 
و از جمله فطرت گرایی، بر سرشــت  ها، صفات، آمادگی  های قبلی و حتی  اندیشــه های 
ارثــی تأکید می کند. رویکرد شــناختی، هماهنگی بین اندیشــه  های درونی در اخالقیات 
)قضاوت اخالقی( با رفتار اخالقی را پذیرفته است و قضاوت اخالقی را یکی از عوامل 
دخیل در رفتار اخالقی می  داند)Kohlberg,1984(. به نظر کلبرگ مراحل رشد اخالقی که 
وی معرفی و توصیف کرده اســت »مراحل اســتدالل اخالقی هستند نه مراحل هیجان، 
آرزو و رفتار« و این سؤال را مطرح می کند که اگر قضاوت اخالقی تنها یکی از عوامل 
دخیل در رفتار اخالقی است، چرا رویکرد شناختی شدیدًا به آن متکی است؟ وی دالیل 
تأکید بیش از حد رویکرد شناختی بر قضاوت اخالقی را به این شرح فهرست می کند: 
قضــاوت اخالقی مهم  ترین یا مؤثرترین عامل دخیل در رفتار اخالقی اســت که تاکنون 
کشف شده است؛ سایر عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی، دارای ماهیت اخالقی نیستند، اما 
قضاوت اخالقی دارای ماهیت اخالقی اســت؛ دامنه تغییرات قضاوت اخالقی گسترده 
است؛ رشد قضاوت اخالقی برگشت پذیر نیست اما رفتار اخالقی وابسته به موقعیت و 

برگشت پذیر است. 
رفتار اخالقي متغیري اســت كه ســنجش آن با ابهامات و چالش هاي نظري مواجه 
اســت با وجود این مرور پژوهش هاي پیشین نشــان مي دهد كه سنجش رفتار اخالقي 
داراي پیشــینه قابل توجهي اســت. یكي از روش هاي ســنجش رفتار اخالقي، استفاده 
از مقیاس هاي درجه بندي اســت. بهره گیري از مقیاس هــاي درجه بندي رفتار به منظور 
سنجش رفتار اخالقي آزمودني هاي مورد مطالعه،  سابقه نسبتًا طوالني دارد. مرور انتقادي 
تحقیقات انجام شده درباره رابطه قضاوت اخالقي و رفتار اخالقي حاکی از این است که 
به منظور سنجش رفتار اخالقي از مقیاس هاي درجه بندي رفتار به وسیله معلمان استفاده 

.)Blasi, 2002(شده است.. برخي از این تحقیقات در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند
هارت شــورن و مي  به نقل از توریل و اسمتانا )Turiel & Smetana, 1984( همواره 
در انــدازه گیري رفتار اخالقي و داشــن اخالقــي فعالیت فراواني انجــام داده اند . این 
پژوهشگران دانش اخالقي را با بهره گیري از نمرات آزمون هاي استاندارد شده به دست 
آوردند و رفتار اخالقي را با میزان تقلب آزمودني ها محاسبه كرده اند . آن ها آزمودني ها را 
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در سه موقعیت قرار دادند كه امكان تقلب كردن برای آن ها فراهم بود . نتایج این پژوهش 
نشــان داد كه میان نمرات آزمون دانش اخالقــي و رفتار اخالقي در موقعیت هاي ویژه 

رابطه اي بسیار ضعیف وجود دارد . 
سوانسون و هیل )Swanson & Hill,1993( در مطالعه خود كه بر روي 139 دانش آموز 
پایه هاي هفتم ، نهم و دوازدهم انجام دادند به این نتیجه رســیدند كه میان فراشــناخت 
اخالقي و اســتدالل و رفتار اخالقي دانش آموزان رابطه معنــي داري وجود دارد . هولن 
و یــور )Holen & Yore,1996(، در مطالعه خود دریافتند كه بین آگاهي هاي فراشــناختي 
و باورهــاي اخالقي دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد. این در حالي اســت كه 
بروگمن و هارت )Bruggbman & Hart,1996(، در مطالعه خود دریافتند كه رابطه ضعیفي 

میان استدالل اخالقي و رفتار اخالقي دانش آموزان وجود دارد . 
 كلبرگ در رســاله دكتري خود براي ســنجش رفتار اخالقــي دانش آموزان پایه هاي 
چهــارم، هفتم و دهــم، از مقیاس درجه بندي رفتار كه به وســیله معلم تكمیل مي شــد 
وحیطه هاي اطاعت،1تالش2،قدرت وجدان3، انصاف و بي طرفي4 را مي ســنجید استفاده 
كــرد)Blasi, 2002(. كلبرگ به رابطه معني داري بین اســتدالل اخالقــي ورفتار اخالقي 
دســت یافت. به منظور بررســي رفتار اخالقي 54 دانش آموز پسر پایه چهارم تا هفتم از 
درجه بندي مشــاهده گر كه داراي مقیاس هاي باال، پایین، منفي، مثبت، جلو وعقب بود 
اســتفاده كرد و به رابطه اي معني دار بین اســتدالل اخالقي و رفتار اخالقي دست یافت 
)Blasi, 2002(. جوری )Goree, 2000( براي ســنجش رفتار اخالقي 35 دانش آموز دختر 
و پســر4، 6، 8 و10 ســاله، از مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي كه به وسیله معلم تكمیل 
مي شد وحیطه هاي رهبري، حساسیت، خلق وخو5، سخاوت و بخشندگي6، مساعدت7، 
دوســتانه بودن، وحیطه هاي وجدان اجتماعي،  انحــراف اجتماعي و اجتماعي بودن را 
مي سنجید واجتماعي بودن8 را مي سنجید استفاده كرد و به رابطه اي معني دار بین استدالل 

1. Obedience
2. Effort
3. Strenght of conscience
4. Fairmindedness
5. humor
6. generosity
7. friendliness
8. gregariounsess
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اخالقي ورفتار اخالقي دســت یافت. » بالسي )Blasi, 2002( معتقد است كه ابزارهایي 
نظیر مقیاس هاي درجه بندي معلمان، مقیاس هاي خود سنجي رفتار اخالقي ومقیاس هاي 
جامعه ســنجي، داراي مزیت هایي ازجمله عمومیت1 )تعمیم پذیري( وتناسب2 هستند 
ولي ممكن اســت از اثرات هاله اي وتفسیرهاي سلیقه ورزانه خود متغیرها متاثر شوند« 
)همان(. به نظر وي، هر قدر شــاخص هاي روان ســنجي مناســب تر باشــند و » رفتار 
مورد اندازه گیري عیني تر وخاص تر باشد، رفتار گزارش شده قابل اعتمادتر خواهد بود«. 
وي معتقد است كه رفتار مورد بررسي باید داراي روایي باشد وبه حیطه اخالق مربوط 

باشد.
مشــفقی و لطیفی)1398(در مطالعه خود یاد آور شدند که در منابع اسالمی ، در باره 
اخــالق و تربیت اخالقی به مواردی نظیر همدلی )احســاس اخــالق بنیادینی که درک 
احساســات دیگران را برای یادگیرندگان امکان پذیر می ســازد. وجدان ، خویشتنداری ، 
مهربانی ، شــکیبایی ، انصاف اشاره شده اســت .یادگاری ، صالحی و سجادیه )1398( در 
مطالعه خود دریافتند که مدارس آن گونه که شایســته اســت و انتظار می رود اخالق و 
پرورش اخالقیات را دانش آموزان به عنوان اولویت اساسی خود مورد نظر قرار نداده اند .

کوشــی ، موســی پور  ، محبی و آرمند )1397( دو بعــد باور و رفتار را به عنــوان ابعاد و 
مؤلفه  های اخالقی مطرح نموده اند. این پزوهشگران بعد باور را به مؤلفه  هایی نظیر احترام 
به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سعه صدر ، پرورش روحیه دگر خواهی ، گفتگو و بعد 
رفتــار را به مؤلفه  هایی نظیر تعلق بــه هویت جمعی و حفظ آن ، پرورش روحیه آزادی ، 
همزیستی مسالمت آمیز ، وفای به عهد و پیمان و پای بندی به دستوران اخالقی ، احترام به 
محیط زیست و مسولیت اجتماعی معنا کرده اند. رام ، مهر محمدی ، صادق زاده قمصری 
و طالیی )1396( عدم توجه کامل به تربیت اخالقی در نظام آموزش رســمی و عمومی 

را ناشی از غفلت از نگاه جامع به تربیت دینی ـ اخالقی می داند .
در کشور ما به علت پیشینه غنی دینی و فرهنگی پرداختن به موضوع اخالق همواره 
مطرح و مورد توجه بوده اســت . عالوه بر این در بســیاری از اسناد باالدستی مثل نقشه 
مهندسی و فرهنگی کشور )1392( ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390( برنامه 
درسی ملی )1391( موضوع اخالق ، پرورش اخالق ، سنجش اخالق همواره مورد توجه 

1. generality
2. relevance
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قرار داشته اشت در فرهنگ غنی ایرانی و آموزه های متعالی اسالمی و سایر ادیان الهی 
بر لزوم اخالق محوری تأکید شــده اســت . به گونه ای که به طور آشکار در فرمایشات و 
رفتارهای انبیای الهی)ع( ، ائمه اطهار)ع( بر لزوم اخالق محوری اذعان شــده اســت و 
اهمیت این موضوع به حدی اســت که پیامبر اکرم)ص( دلیل و فلسفه اصلی و رسالت  
خود را تکمیل و تکامل اخالق نامیده است ، در همین راستا به ضرورت توجه و تقویت 
صفات اخالقی و اصل و مالک قرار دادن شــکل  گیری و تقویت صفات الهی در انســان 
تأکید نموده اند. امام صادق)ع( در فرمایش راهبردی شان بر پرهیز از افراط تأکید نموده 
اســت . با توجه به این موارد باید گفت ســنجش رفتار اخالقي با استفاده از مقیاس هاي 
درجه بندي رفتار، امكان پذیر است. معهذا مرور پیشینه هاي پژوهشي نشان مي دهد كه در 
كشور ابزار مناسبي براي سنجش رفتار اخالقي با استفاده مقیاس هاي درجه بندي رفتار 
اخالقي وجود ندارد . از این رو آماده سازي و اعتباریابي ابزاري در این زمینه مورد توجه 
قــرار گرفت. بنابراین هدف از اجراي این پژوهش تدوین و آماده ســازي ابزاري براي 
ســنجش رفتار اخالقي دانش آموزان به وسیله معلمان از طریق مقیاس درجه بندي است. 
به منظور تحقق این هدف، این سؤال مطرح است که آیا مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي 

دانش آموزان از روایي و پایایی برخوردار است؟

روش پژوهش 
روش تحقیق مورد اســتفاده در این پژوهش، روش توصیفي از نوع پیمایشــی است. 
پژوهش پیمایشي براي پاسخ به سؤاالتي از این قبیل مورد استفاده قرار مي گیرد كه شرایط 
موجود داراي چگونه ماهیتي اســت؟ چه رابطه اي بیــن رویدادها وجود دارد و وضعیت 
موجود چگونه اســت.جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر 
شــاغل به تحصیل در پایه اول و دوم مدارس متوســطه اداره آمــوزش و پرورش منطقه 
8 شــهرتهران مي باشند. براساس آمارهاي دریافت شده از مســئولین اداره مذكور، تعداد 
كل دانش آموزان 3562 نفر بودند كه در112 كالس درس ســازماندهي شــده بودند. براي 
تعیین حجم نمونه 383 دانش آموزانتخاب شــدند . به منظــور انتخاب دانش آموزان نمونه 
از کالس دوم متوســطه، 7 كالس درس که معلمین آنان دســت کم داراي یك سال سابقه 
آشــنایي با دانش آموزان آن كالس داشتند، درخواست شــد چك لیست مربوطه را براي 
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كلیه دانش آموزان كالس به تفكیك تكمیل كنند. با توجه به اینكه الزم بود در مورد آشنایي 
معلمان با دانش آموزان اطمینان حاصل شود، از معلمان گروه نمونه درخواست شد در پایان 
اردیبهشت ماه سال تحصیلي ، نسبت به تكمیل مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي اقدام كنند.

ابزار جمع آوری اطالعات
مقياس درجه بندي رفتار اخالقي: یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه مقیاس 
درجه بندی رفتار اخالقی اســت كه در این مطالعه براي درجه بندي رفتار دانش آموزان 
در زمینه هاي زیر استفاده شده است. این مقیاس ویزگی هایی از قبیل انصاف وعدالت1، 
قابل اعتماد بودن2، قضاوت درســت و نادرســت، وفاداري3؛ صداقت ودرســتكاري4، 
همدلي5، مفید بودن، حمایت ازدیگران6، پشــیماني7، مشاركت8، استقالل، نوعدوستي9، 
قابل اطمینان بودن10، با ادب بودن11، ونســبي گرایي12 را پوشش می دهد. این مقیاس بر 
اســاس مطالعات بالسي در مورد رفتار اخالقي )2002( ودیدگاه هاي پیاژه ساخته شده 
است . این مقیاس به عنوان شاخص هاي ممكن براي سنجش رفتار اخالقي در نظر گرفته 
 . )Swanson and Hill,1993( شده است واز آنها در تدوین چك لیست استفاده شده است
 شاخص هـــاي روان ســـنجي مقیـــاس درجـــه بندي، بـــا تـــكیه بر نتـــایج پـژوهش

)Swanson and Hill,1993( . به شرح زیر هستند:

 الف  روايي سازه13:
تحليل عاملي: به منظور تعیین روایي سازه چك لیست، از روش تحلیل عاملي استفاده 
شده است. نتایج نشان داد كه همه سؤال ها به جز سؤال  دوم، روي عامل اول كه 90 درصد 

1. Fairness
2. Trustworthiness
3. Loyalty
4. Honesty
5. Empathy
6. Allegiance
7. Contrition
8. Participation
9. Altruism
10. Dependability
11. Respectfulness
12. Relativism
13. Construct Validity
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. )Swanson and Hill ,1993(واریانس را بـــه خود اختصاص داده بود، جمع شده بودنـد
تفاوت هاي گروهي: نتایج نشان دادند كه چك لیست به طور مؤثري مي تواند دو گروه 
نوجوانان عادي وبزهكار كه از نظر ســن تقویمي وسن عقلي همتا شده بودند، را از هم 
متمایز كند . بر اساس این مطالعه دانش آموزان مسن تر در مقایسه با دانش آموزان خردسال 
تر،  نمرات باالتري در مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي، دریافت نمودند. به این معني كه 
دانش آموزان كالس دوازدهم نمره رفتار اخالقي بیشتر از دانش آموزان كالس هفتم دریافت 
کردند:)F[ .)Swanson and Hill ,1993 همچنین تحلیل همبستگي هاي ضریب پیرسون بین 
مقوله هاي مقیاس درجه بندي حاكي از آن است كه به موازات افزایش سن دانش آموزان، 
بین مقوله  هاي مختلف مقیاس درجه بندي درجه باالیي از همســاني برقرار مي شــود، به 
این معني كه 100% همبســتگي ها براي دانش آموزان پایه دوازدهم، معني دار هستند،  این 
نســبت براي دانش آموزان پایه نهم، 0/98 وبراي پایه هفتم 0/83 گزارش شــده اســت.

 ب  پايايي:
1. پايايي از طريق آزمون:  آزمون مجدد با فاصله 12 ماه مورد بررسی قرار گرفته 
اســت )Swanson and Hill .1993( . این پزوهشــگران از طریــق روش آزمون ـ  
 r=0/75 آزمون مجدد، با فاصله 12 ماه بین دو درجه بندي ضریب پایایي معادل

را محاسبه نمودند. 
 . )Swanson and Hill ,1993( 2. پايايي از طريق محاســبه همساني دروني1: مطالعه
نشــان داد که چك لیست داراي همســاني دروني است وضریب آلفاي محاسبه 

شده برابر با a =0/96 است .

  ج   ساير يافته ها:
سونســن وهیل )1993( همبســتگي مجزا بین اســتدالل اخالقــي ونمرات مقیاس 
درجه بندي رفتار اخالقي را محاســبه كردند. یافته ها حاكي از آن اســت كه دو مورد از 
معماهاي مربوط به اســتدالل اخالقي)معماي اول و ســوم( رابطه زیادي با چك لیست 
دارند )به جدول 1 نگاه كنید(. این نتایج با یافته هاي قبلي مبني بر اینكه قضاوت اخالقي 

تنها یكي از عوامل مؤثر بر انتخاب رفتار است )كولبي ودیگران، 1983( همسان است.

1. Interna consistency 
2. kolby
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 )EFI( جدول 1. همبستگي بين نتايج حاصل از اجراي مصاحبه استدالل اخالقي 
 .)EBC( و مقياس درجه بندي رفتار اخالقي 

اقتباس از سونسن وهيل )1993، 722(

ف
     سؤاالت مقياسردي

درجه بندي رفتار اخالقي

داستان هاي مصاحبه
 استدالل اخالقي

123456

0/24انصافوعدالت1
p<0/01

0/24
p<0/01

0/31قابلاعتمادبودن2
p<0/01

0/35قضاوتدرستونادرست3
p<0/01

0/21
p<0/01

0/20وفاداري4
p<0/01

0/25
p<0/01

0/30صداقت5
p<0/01

0/25همدلي6
p<0/01

0/31
p<0/01

0/20مفيدبودن7
p<0/01

0/32
p<0/01

0/30حمايتازديگران8
p<0/01

0/26پشيماني9
p<0/01

0/29مشاركت10
p<0/01

0/37استقالل11
p<0/01

0/25نوعدوستي12
p<0/01

0/36
p<0/01

0/27
p<0/01

0/25قابلاطمينانبودن13
p<0/01

0/30
p<0/01

0/25
p<0/01

0/32باادببودن14
p<0/01

0/24
p<0/01

0/31نسبيگرايي15
p<0/01

0/27
p<0/01

0/20
p<0/05

0/19
p<0/05
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روند اجرا 
متن انگلیســي ســؤاالت مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي توسط نگارنده به فارسي 
ترجمه شد، سپس متن ترجمه شده جهت بررسي و اظهارنظر در اختیار 3 تن از استادان 
زبان انگلیسي دانشگاه هاي تهران قرارگرفت و نظرات آنها در ترجمه سؤاالت مورد توجه 
قرارگرفت. پس از اصالح، متن ســؤاالت ترجمه شــده به طور معكوس به زبان انگلیسي 
ترجمه شد و صحت ترجمه توسط حداقل2 تن از استادان زبان انگلیسي تأیید شد. پس 
از تأیید متن فوق در اختیار 3 متخصص حوزه تربیت اســالمی قرار داده شــد و از آن ها 
خواســته شــد که محتوای گویه ها را با ادبیات اخالق در حوزه تربیت اسالمی مطابقت 
دهنــد و پیرامون مطابقت و عدم مطابقت گویه ها اظهار نظــر نمایند . پیرامون تعدادی از 
گویه های حاصله اصالحاتی پیشنهاد شد که اصالحات انجام شد . پس از تأیید محتوای 
گویه ها توسط متخصصان بار دیگر، جهت بررسي گویه ها و رفع نكات مبهم احتمالي به 
لحاظ عملی بودن ، گویه ها در اختیار 6 تن از دبیران و ا ساتید دروس دین و زندگي علوم 
اجتماعي و روان شناســي قرارگرفت و نظرات اصالحي آنهانیز در تصحیح متن سؤاالت 
لحاظ شد. پس از نمونه گیري، مقیاس درجه بندي در اختیار معلمان منتخب قرارگرفت و 
از آنها خواسته شد وضعیت رفتار اخالقي دانش آموزان كالس خود را با توجه به مقیاس 

درجه بندي كنند. سپس داده هاي پژوهش كدگذاري، آماده سازي و تحلیل شد. 

يافته هاي پژوهش
1. روايـي:

 الف   روايي از طريق بررسي تمايزات سن تقويمي 
مقایســه درجه بندي رفتــار اخالقي دانش آموزان پایه هاي اول ودوم متوســطه 
حاكــي از آن اســت كــه بین دو گــروه تفاوت معنــي داري وجــود دارد ومعلمان 
معتقدند كه دانش آموزان پایه دوم متوســطه از رفتارهاي اخالقي مناسب تر و رشد 
یافته تري در مقایســه با دانش آموزان پایه اول متوســطه برخوردار هستند. تحلیل 
داده ها با اســتفاده از آزمون t گروه هاي مستقل نشان داد كه دانش آموزان پایه دوم 
متوسطه در مقایســه با دانش آموزان پایه اول، رفتار اخالقي رشد یافته تري دارند: 

0/0001<p,4/84=t.
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 ب  روايي از طريق تفاوت هاي گروهي
تحلیل داده ها نشان داد كه بین درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان پایه دوم رشته 
ریاضي و رشــته علوم انســاني توســط معلمان تفاوت وجود دارد. دانش آموزان رشته 
ریاضــي، درجه بندي بهتري از معلمان دریافت كرده بودند. تحلیل داده ها با اســتفاده از 
آزمون t مســتقل نشــان داد كه تفاوت بین دو گروه به نفع دانش آموزان رشــته ریاضي 

.) 0/0001<p,8/06=t معني دار است: )

  ج   روايي از طريق تحلیل عاملي 
 ســؤاالت پرســش نامه ابتدا به روش تجزیه به مؤلفه  هاي اصلي مورد تحلیل عاملي 
قرار گرفت و براساس مالك مقادیر ویژه1 بزرگتر از یك، دو عامل عمده كه به ترتیب 
42/79 و 15/8 درصد واریانس مشــترك را داشــتند،  به دســت آمد. سپس تحلیل 
عاملي به روش چرخش واریماكس براساس دو عامل تكرار شد واین بار 29/95 
درصــد واریانس به عامل اول و 22/31 درصد آن به عامل دوم اختصاص یافت. 

نتایج تحلیل هاي به عمل آمده در جدول 2مشاهده مي شود.

 جدول 2.  نتيجه تحليل عاملي سؤاالت به روش تجزيه 
به مؤلفه  هاي اصلي وچرخش واريماكس

فه 
مؤل

چرخش واريماكستجزيه به مؤلفه  هاي اصلي

درصدواريانسمقدارويژهدرصدواريانسمقدارويژه

16/41842/794/49229/95

22/38215/883/34722/31

درجدول 3 بارهاي عاملي ســؤال ها برروي هر یك از عوامل پس از چرخش ارائه 
و اختصاص ســؤال ها به هر یك از عامل ها مشــخص شــده است. مالحظه مي شود كه 
ســؤاالت 9 ، 2 ، 5  ، 10 ، 13 و14 عمدتًا به عامل اول و ســؤاالت 3 ، 4 ،  7 ، 8 ، 11 
و12 عمدتًا عامل دوم را پوشــش مي دهند. حال آن كه ســؤاالت 1، 6 و15 بین دو عامل 

مشتركند.

1. eigenvalue
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جدول 3.  بارهاي عاملي سؤاالت بر عوامل به دست آمده پس از چرخش

123456789101112131415سؤال

بار عاملي بر 
عامل اول

0/634

0/798

0/101

0/070

0/848

0/425

0/272

0/063

0/668

0/765

0/306

0/235

0/712

0/683

0/432

بار عاملي بر 
عامل دوم

0/502

0/161

0/691

0/688

0/191

0/581

0/646

0/584

0/282

0/025

0/507

0/563

0/001

0/153

0/553

2. پايايي 
 الف   پايايي از طريق آزمون ـ  آزمون مجدد1

براي محاسبه پایایي از روش آزمونـ  آزمون مجدد،  براي 47 نفر از دانش آموزان 
پایه دوم متوســطه با فاصله 3 ماه بین دو درجه بندي استفاده شد. نتایج حاكي از آن 
است كه چك لیست از ضریب پایایي معادل r=0/46 برخوردار است. این  اندازه در 

سطحp<0/01 معني دار است.

 ب  پايايي از طريق محاسبه همبستگي بین درجه بندي کنندگان2 
براي محاسبه همبستگي بین درجـه بندي كنندگان، یـك كـالس انتخاب شد و از 
دو تن از دبیراني كه آشنایي مناسبي با دانش آموزان داشتند خواسته شد كه چك لیست 
را در مورد دانش آموزان همان كالس تكمیل كنند. نتایج تحلیل شد وهمبستگي بین 
درجه بندي دو معلم از هر دانش آموز معني  دارد )r=0/675( . این  اندازه نیز در سطح

p<0/01 معني دار است.

  ج   پايايي از طريق محاسبه همساني دروني3
براي محاسبه همساني دروني چك لیست، از روش آلفاي كرونباخ4 استفاده شد 
وضریب حاصله برابر با a =0/898  به دســت آمد كه اندازه رضایت بخشي به شمار 
مي رود و حاكي از پایایي و همساني دروني مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي است.

1. test ـ retest reliabilit
2. interrater reliability
3. internal consistency
4. Cronbach,s alfa
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بحث و نتیجه گیري
هدف این مطالعه طراحی ابزاری کارآمد برای درجه بندی رفتار اخالقی دانش آموزان 
دوره متوسطه است .علت پرداختن به این موضوع این است كه در منابع اسالمي در باره 
اخــالق و تربیت اخالقی و مصادیقي از قبیل همدلی وجدان ، خویشــتنداری ، مهربانی ، 
شــکیبایی ، انصاف توجه وافري به عمل آمده اســت ) مشفقی و لطیفی،1398( عالوه بر 
این در اسناد باالدستي نظام تعلیم و تربیت مثل نقشه مهندسی و فرهنگی کشور )1392( ، 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390(، برنامه درســی ملــی )1391( موضوع 
اخالق ، پرورش اخالق ، ســنجش اخالق همواره مورد توجه قرار داشــته است . بر این 
اســاس بومي سازي یك ابزار جهت سنجش رفتار اخالقي دانش آموزان دوره متوسطه 
موضوعیت یافت و این مطالعه در راستاي بومي سازي این ابزار)سنجش رفتار اخالقي 
دانش آموزان( طراحي و اجرا شــده اســت . بدین صورت كه ابتــدا ابزار ترجمه و پس 
ازتأیید ترجمه توســط متخصصان با شرایط فرهنگی و اعتقادی جامعه و ادبیات تربیت 
اســالمی در ارتباط قرار داده شــده اســت و تا آن جایي كه امکان داشت از به كار بردن 
واژه های حساسیت برانگیز در آن اجتناب شد. پس از نهایي نمودن این ابزار وتأیید آن 
توسط متخصصان سؤال اصلی این بود که آیا این ابزار طراحی شده از پایایی و روایی 

مناسبی برخوردار است ؟ 
روایي این ابزار در چند مرحله مورد بررسي قرار گرفت . در مرحله اول روایي مورد 
اســتفاده روایي محتوایي بود كه در این بخش از متخصصان موضوعي و كارشناســان و 
دبیران نظام آموزشــگاهي استفاده شــد. متخصصان موضوعي پیرامون محتوایي ابزار و 
ایــن كه آیــا این ابزار یا گویه هاي این ابزار ناظر بر اندازه گیري رفتار اخالقي اســت یا 
خیر به اظهار نظر پرداختند و كارشناســان و دبیران حرفه اي نظام آموزشگاهي پیرامون 
توانایي ابزار در  اندازه گیري رفتار اخالقي در موقعیت هاي عملي آموزشــگاهي اظهار 
نظر نمودند . هر دو گروه در راســتاي هدف مورد نظر اصالحاتي را پیشــنهاد نمودند كه 
بر اساس نظرات دریافتي از هر دو گروه با استفاده از معیارهایي از قبیل وضوح، مرتبط 
بودن با موضوع و تناسب با شرایط فرهنگی اصالحات الزم به عمل آمد و مجددا جهت 
بررســي در اختیار متخصصان و كارشناســان قرار داده شــد كه آنان نیز پس از بررسي 
مجدد ابزار را جهت ســنجش مناســب ارزیابي نمودند . مرحله دوم بررسي اعتبار این 
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ابزار استفاده از روایي سازه بود كه براي رسیدن به این هدف از روش تحلیل عاملي با 
چرخش واریماكس استفاده شد . یافته های تحلیل عاملی نشان داد که این پرسش نامه با 
دو مؤلفه  از قبیل تفكر اخالقي و رفتار اخالقي قادر است52/26 درصد واریانس كل را 

تبیین نماید . 
پایایي این ابزار به روش آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت كه مقدار آن 
0/90 محاسبه شــد كه این ضریب حاصله بیانگر ثبات دروني خوب این مقیاس 
اســت. نتایج این پژوهش نشــان داد كه مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي داراي 
شاخص هاي مناسب روایي است و مي تواند بین رفتار اخالقي گروه هاي متفاوت 
)از نظر ســن تقویمي و رشــته تحصیلي ( تمایز ایجاد كند . این نتایج با یافته هاي 
سونســن و هیل)1993(هماهنگ اســت . از ســوي دیگر یافته هاي این پژوهش 
نشان داد كه همه سؤال هاي مقیاس ذیل دو عامل بارگذاری مي شوند در حالي كه ، 
سونســن وهیل )1993( نشــان دادندكه سؤاالت مقیاس ذیل یك عامل بارگذاري 
مي شــوند. از این نظر بین این دو یافته ناهماهنگي وجود دارد . ممكن است دلیل 
این تفاوت در تعلق ســؤال ها به یك عامل در پژوهش سونسن وهیل یا دوعامل 
در این پژوهش ،به تلقي معلمان از مقیاس و ماهیت رفتار اخالقي مربوط باشــد. 
بخش دیگر یافته هاي پژوهش نشان داد كه مقیاس دارای پایایي از طریق همساني 
دروني، آزمون ـ بازآزمون، و همبستگي بین درجه بندي كنندگان است. این یافته ها 
نیز با نتایج سونسن وهیل)1993( همسو است. عالوه بر این ، یافته این پژوهش با 
مطالعه کوشی ، موسی پور  ، محبی و آرمند )1397( همسو است . این محققان نیز در 
مطالعات خود دو مؤلفه  باور اخالقي و رفتار اخالقي و مصادیقي ازقبیل احترام به 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شرح صدر ، پرورش روحیه دگرخواهی ، گفتگو و 
بعد رفتار را به مؤلفه هایی نظیر تعلق به هویت جمعی و حفظ آن ، پرورش روحیه 
آزادی ، همزیســتی مســالمت آمیز ، وفای به عهد و پیمان و پای بندی به دســتوران 
اخالقی ، احترام به محیط زیســت و مســولیت اجتماعی را به عنوان مؤلفه  تربیت 

اخالقي مطرح و مورد توجه قرار داده اند.
بررســي ویژگي هاي روان ســنجي )روایــي و پایایي ( این ابزار نشــان داد كه این 
ابــزار به لحاظ نظري بــا تعاریف و مفاهیم تفكر و رفتــار اخالقي در آموزه هاي دین 
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اســالم انطباق داشــته و به لحاظ عملي نیز از اعتبار الزم و كافي هم براي استفاده در 
محیط هاي آموزشگاهي و هم براي استفاده در سایر مطالعات حوزه باورهاي اخالقي 
و رفتار اخالقي برخوردار اســت .هر چند با انجام این مطالعه نمي توان انتظار داشــت 
كــه تمام اطالعات مــورد نیاز براي حمایت از روایي و اعتبــار یك ابزار فراهم آمده 
باشــد ، اما این مطالعه گامي به سمت ارائه بخشي از ویژگي هاي روان سنجي متناسب 
با یك ابزار است . پژوهش هاي سایر عالقمندان این حوزه در شرایط متفاوت بر روي 
گروه هاي جمعیتي و بافت هاي متفاوت مي تواند تكمیل كننده روایي و اعتبار این ابزار 

به حساب آید . 
در راســتاي همسویي با اهداف این پژوهش یعني ضرورت ایجاد یك ابزار براي 
درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان شــواهد پژوهشــي متعددي نشــان داده اند كه 
علي رغــم تالش هاي وافر نظام آموزش رســمي در دوران چهل و چند ســاله بعد از 
انقالب شكوهمند اســالمي در حوزه اخالق ، پرورش تفكر اخالقي و اعمال اخالقي 
در دانش آمــوزان ، رفتار و عملكرد اخالقي دانش آموزان در ســطح مطلوبي نیســت و 
كاســتي هاي جدي در این زمینــه وجود دارد . مطالعه رام ، مهــر محمدی ، صادق زاده 
قمصری و طالیی )1396( ، یادگاری ، صالحی و سجادیه )1398( مبین این نكته كلیدي 
است كه این پژوهشگران غفلت از نگاه جامع به تربیت دینی – اخالقی رادر این زمینه 

مهم ارزیابي نموده اند.
ازجمله محدودیت های این پژوهش تمرکز بر رفتار یا اعمال اخالقی اســت که در 
این مطالعــه در گرفتن نظرات معلمان پیرامون اعمال اخالقی دانش آموزان مشــکالتی 
وجود داشت که معلمان به دلیل کمیود وقت در تکمیل فرم درجه بندی مشکالتی داشتند 
و بــا محدودیت هایی به لحاظ زمانی مواجه بودند که این موضوع تحویل گزارش را با 

تأخیر مواجه ساخت . 

مالحظات اخالقی 
در این پژوهش جهت رعایت اصول اخالقی گرد آوری اطالعات با موافقت آموزش 
و پرورش اســتان، منطقه و مدرســه و مشــارکت کنندگان انجام شــده است . از این رو 

صداقت ، امانت داری و حقیقت گویی از اصول انجام مطالعه جاری بوده است . 
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تشکر و قدر دانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان  )بررسی تجربی تاثیر 
سه روش بحث گروهی درباره معماهای اخالقی، گفتگو در گروه های 

کوچک به روش مشارکتی و سخنرانی بر رشد قضاوت اخالقی و رفتار 
اخالقی دانش آموزان دختر پایه دوم )متوسطه( می باشد که با حمایت مالی 
پژوهشکده خانواده و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش صورت گرفته 

است که از مسئولین آموزش و پرورش که فرصت انجام این پژوهش را 
مهیا نموده اند و همین طور کادر مدرسه ، مدیران مدارس ، دانش آموزان که در 

این مطالعه شرکت نموده اند تشکر و قدردانی به عمل می آید
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