
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(49 یاپی)پ 1400 زییشماره اول، پا زدهم،یسال س

 

 یی بررسی عوامل مؤثر بر رشد اخالقی دانش آموزان ابتدا
 دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران(  یها : دبستانی)مطالعه مورد

 3، مالک میرهاشمی 2*، حسن پاشاشریفی1پرویز نامی 

 چکیده 
در راسوتای   .بوودیی  بررسی عوامل مؤثر بر رشد اخالقی دانش آمووزان ابتودا  قیتحق  نیهدف از ا

پرسشواامه   قیوآموزان از طراخالقی دانش  ابعادمربوط به میزان رشد    هایداده  اهداف پژوهشتحقق  
ر خصوو  مودار  د  رانیهای معلمان و مددیدگاهو نیز گردآوری    آبادیلطف  استاندارد رشد اخالقیِ

جوو  تبررسوی وعوعی و  ساختاریافته  مصاحبه نیم   قیاز طر  عوامل مؤثر بر رشد اخالقی دانش آموزان
وش انجوا  ر  شود.مطالعوه  مشاهده میودانی  با استفاده از  آموزان و معلمان  دانش  انیمدرسه و تعامل م
هوای آموزان مقطو  دو  دبسوتاندانش  آن شامل  یجامعه آماربود. در قسمت کمی،    پژوهش آمیخته

بوود و نمونوه موورد   97-96ودو گانه شهر تهران در سال تحصیلی  بیست  مااطق  دولتی و غیرانتفاعی
کوکران در جامعه   فرمولو با استفاده از  ای  ای و چادمرحلهطبقهگیری تصادفی  به روش نمونهمطالعه  

تأثیرگذار بر رشد اخالقی دانش آموزان   یهامؤلفه  شااسایی  پس از  .شدنفر انتخاب    600محدود تعداد  
تحلیل هوا نشوان داد کوه شوش . در ادامه،  شدند  یبادطبقه  در هشت دسته کلی  هاافتهیاین    یی،ابتدا

 تهران شهر  غیرانتفاعی و  دولتی  هایدبستان  عامل مهم تأثیرگذار بر رشد اخالقی دانش آموزان ابتدایی
 میاووی، اخوال  انسوانی، اخوال  محیطی، اخوال د از: اخوال  زیسوتکه دارای باالترین رتبه عبارتا

بر اسا  اولویت هور یوا از . (فردی یا)  خود  از  مراقبت  اجتماعی و اخال   خانوادگی، اخال   مااسبات
توان به طراحی روشی تربیتی یكسان در محتوا که از آن جمله می پیشاهادهایی ارائه گردیدنیز عوامل 

های مدرسه، خانواده و رسوانه اشواره کورد کوه تااق واتی را کوه در آموزش تفاوتو روش با توجه به 
 نموده است را مرتف  نماید. آموزان ایجاددانشهای وسیله یادگیری و اجرای آموختهبه

 دانش آموزان ابتدایی  ت اخالقی، تربی  رشد اخالقی،  :یدیکل واژگان
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 مقدمه
تربیت   فالسفه، در میان  کادایفا می   وام  بشریو ج  آدمیتربیت اخالقی نقش مهمی در سرنوشت  

ترین  عمیقعاوان  تا بدان جا که کانت آن را به مازله شاکله تربیت آدمی لحاظ شده است  اخالقی به 
ها از  در طول قرن  و پیشرفت اخالقی  رشد   (. 1392،    بهشتی )معرفی نموده است    بخش تعلیم و تربیت

اجتماع مهم مسائل  است.    بشر  موردتوجه   یترین  صاحب بوده  وس  نظرانبرخی  را  رشد    لهیاخال  
آورده   ی اجتماع شمار  اخالقبه  رشد  لذا  عمده   ی اند؛  مسائل  )س  ی روانشااس   از  همكاران،    ف یاست  و 
حوزه تعلیم و تربیت نظیر افالطون، ارسطو، ابوعلی سیاا،  در  نظران و فالسفه  ب برخی از صاح  (.1389

توافق دارند )خالدی،    کودکان   در تربیت اخالقی  مدار غزالی، روسو، دیویی، فروبل بر اهمیت نقش  
،  رسو   و  عادات،  بیایجهان   کودك  به  که  است  جامعهفرهاگی در    و  اجتماعی   نهادی  مدرسه  (.1395
رشد اخالقی دانش    در نقش مدرسه  .  کادمی   ماتقل موردنیاز اجتماع را    خا    علو   و   باورها  و   هامهارت 

  و   آموزشی  های روش   جهت  به  هم  و  معلمان  وجود   دلیل  به  هم  افراد،  سازی   اجتماعی فرایاد    آموزان و
استقابل   تربیتی همكاران،    ماسن)  توجه  قابل   (.1386و  پیشرفت  با  در  امروزه  رایانه،    آوریفن توجه 

و نیز دسترسی برخط و فارغ از قیود زمانی و مكانی به اطالعات، این    اجتماعی   های ایاترنت و شبكه
آموزان  های دیگری سو  یافته است و جای خود را به رشد اخالقی دانش کارکرد تا حدودی به سمت 

 (.  1394 کاظمی،  شعاع) است داده  مدرسه کارکرد ترین مهم عاوان به
برخی  مرو که  دهد  می  نشان  پیشیاه  با    تحقیقات ر  اخالقی(  )فراشااخت  شااختی  تحول  رابطه 

پرداخته رفتار اخالقی  دادهاستدالل و  قرار  فرآیاد تحول اخالقی را موردبررسی     دیگر   بع یاند.  اند و 
به   گروهی،    یهاروش تأثیر    ایمداخله   های پژوهش   صورت نیز  )بحث  اخال   آموزش  مختلف 
یا روش  ، یسازشفاف  بر رشد ق اوت اخالقی را مورد  غیره(   و تلفیقی    ی هاسخارانی و  قرار    توجه  را 
دهد که توانایی  نشان می (  1381)  دادستان ( و نیز  1384ی )رسلطانیش مپژوه   برای نمونه نتایج   اند.داده 

.  شودمی  توسط دانش آموزان ایرانی نسبت به سایر کشورها با تأخیر آشكار مدار استدالل اخالقی در 
 ( ارتباطات فن نشان دادند که کاربرد    (1387عابدی و شاه ولی  و  بر حیطه عاطفی و    آوری اطالعات 

تأثیر می  آموزان  متأثر سازد. و می   گذارد نگرش اخالقی دانش  را  دانش آموزان  در    تواند رشد اخالقی 
زاده،   )کریم  دیگر  بر  1387پژوهشی  محقق  در  (  ابعادی  و  محتوایی  تفاوت  آموزش  نظا  وجود  های 

باعث بروز    تأکید نموده که خود   ایای و رسانهای، خانوادههای مدرسهآموزش   نظیر رسمی و غیررسمی  

عرورت    که  است؛  شده  آموزاندانش   هایآموخته   اجرای  و  "یادگیری  –  یاددهی "تااق اتی در فرایاد  

  به   بتوان   ایگونه به  "یاددهی  –  یادگیری "وا و روش  محت  طراحی   برای  هماهاگ   روشی  اتخاذ   دارد با 
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(  2009)  1پاچمان   .ساخت  مرتف   را  آموزشی  نظا   خألهای  و  نمود  توجه  آموزان  دانش   جانبههمه   تربیت
پیشرفت بر  که  عوامل  برخی  که  داد  می   آموزان دانش   تحصیلی   نشان  وععیتتأثیر  نظیر    گذارند 

تواناد بر رشد اخالقی دانش آموزان نیز  می   سواد والدینان  میز  و  خانواده  جمعیت  فرهاگی،  اقتصادی،
 تأثیرگذار باشاد 

  بررسی   به  این تحقیقات  ازای  عمده   شود بخشدر مطالعات گذشته مشاهده می   تری دقیق تأملبا  
اخالقی   آموزشی   رویكردهای رشد  و  بررسی پرداخته   درسی   کتب  تحلیل   طریق   از   تربیت    اند و عمن 

تحصیلی شااسایی    های پایه   در   را  هاارزشی آن   اهداف   توزی    و   ارائه   القی، نحوهاخ  های آموزه   و   مفاهیم 
کاستی  پایه و  در  مااسب  توزی   عد   ماناد  متعدد  آن های  تااسب  عد   یا  تحصیلی  بازندگی  های  ها 

ازنظر  (.  1387،  زادشهر)  اندگزارش کرده عاوان عوامل مؤثر در رشد اخالقی  بهآموزان را  روزمره دانش 
افتد. کلبرگ معتقد است که سراسر دوره عمر اتفا  می  در است که یمداوم اد یفرا  یگ رشد اخالقکلبر

تا    ی)از کودک  ی مراحل مختلف  ی است که در ط  ی اخالق  استدالل   از   گرفتهنشئت   "اساسا    ی رشد اخالق
  نی بر ا . وی گیرد در سه سطح صورت می   ی رشد اخالق  کهمعتقد است  کلبرگ    . گیرد( شكل می ینوجوان

نقش  و   از سطح رشد تفكر اوست یکه ناشی اخالقمسائل باور است که نوع استدالل فرد در برخورد با 
عملكرد  مهمی فرد  در  اخالقهمچاین  کاد.  می   فایا  اجتماعی  رفتار  و  نوجوانان    یق اوت  و  کودکان 

است که در   یاز مرحله رشد شااخت  یباشد، ناش  یگ و فرها ی اجتماعی زندگ   اتیتاب  مقت  اكه یجای ابه
)لطف  دارند  قرار  و    (.1384،آبادیآن  بررسی  به  گوناگون  ابعاد  از  پژوهشگران  مختلف  تحقیقات  در 

دانش   شااسایی  گرایش  بر  تأثیرگذار  ارزش عوامل  به  و  آموزان  والدین  پایبادی  ماناد  اخالقی  های 
ارزش  به  یا  های  معلمان  و  ارزش اخالقی  بروز  مااسب  اخالقی محیط  این    از  برخی .  اندپرداخته   های 
اهمیت  قرار داده  معلمان   تربیتی   الگوهای   تحقیقات  تأکید  بر را مورد  نیز  سرمشق دهی و    اند و برخی 

های موجود عوامل مرتبط  شده و نظریه بر اسا  تحقیقات انجا  (.  1378اند )راهاما،  اشاره نموده تأیید  
توان شامل عوامل اقتصادی، عوامل وراثتی، عوامل انسانی و اجتماعی،  خالقی را می باتربیت و رشد ا

شااسایی  شده در ارتباط با خالصه تحقیقات انجا   ... دانست.غیره  تربیتی و یهاعوامل محیطی و روش 
 است.  شده  ارائه 1در جدول عوامل تأثیرگذار بر رشد اخالقی دانش آموزان  
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  دانش  اخالقی برای شااسایی عوامل تأثیرگذار بر رشد  شدهانجا   قاتی تحق جینتا   -1جدول شماره  
 تهران  شهر  غیرانتفاعی  و  دولتی  هایدبستان  ابتدایی  آموزان

 توعیحات  عوامل تأثیرگذار بر رشد اخالقی دانش آموزان  ردیف 

 اترل کماب   1
ماب  کاترل با رشد اخالقی همبستگی دارد و بر ق اوت اخالقی هم مؤثر است  

 (. 1377، نظری؛ 1373، کمائی)

 (. 1377، آقاجری)اخالقی همبستگی وجود دارد  رشد و ق اوتبین هوش و  هوش  2

 جاسیت  3

داری والدین و رشد اخالقی کودکان رابطه مثبت و معااداری وجود دارد  بین دین 
رابطه بر اسا  متغیر جاسیت متفاوت است )شعاع کاظمی و همكاران،  اما این 

1394 .) 

 (. 1377)نظری،  استاخالقی مؤثر  رشدحاالت خلقی مردان و زنان بر  حاالت خلقی  4

 اختالالت روانی  5
ساله عادی و اختالل سلوك تفاوت معااداری وجود  6اخالقی کودکان  رشدبین 

 (. 1382)محمداسماعیل،  دارد

 های فردی عوامل شخصیتی تفاوت 6
های متفاوت معاادار است )ابراهیمی  اخالقی در ابعاد شخصیت رشدسطح 

 (. 1386آبادی، کاظم

 های نیكو نیت 7
سو  داده است )عبا  زاده و  های نیكو افراد را به سمت اعمال خوب  نیت

 (. 1381دیگران، 

 اجتماعی  هایناهاجاری 8
کار و عادی تفاوت معااداری وجود دارد  بین تحول اخالقی نوجوانان بزه

 (. 1384)میرسلطانی، 

 خانواده  9
پذیری ترین عامل جامعهبر اسا  پژوهشی خانواده، نخستین و مهم

 (. 1397نیا، )قربانی و جمعهشود آموزان محسوب میدانش

 (. 1380،  پرتو)اخالقی رابطه معااداری وجود دارد  رشدبین پایه تحصیلی و  های مختلف تحصیلی پایه 10

 ای عوامل درون مدرسه 11
بین جوسازمانی مدار  در پایه دو  و سو  و ق اوت اخالقی همبستگی وجود  

 . (1383، قادری) دارد

 والدینسلوك رفتاری  12
کااد،  پذیری کودکان را اصالح نمیتاها اطاعتگیر، نهوالدین سهل گیر و سخت

 (. 1387،  همكارانشوند )جان بزرگی و ها میبلكه باعث تمرد و سرکشی آن

 ( 1378اخالقی همبستگی دارند. )روزبهانی،  رشدهویت سیاسی و اجتماعی با  هویت اجتماعی  13

 
و ق اوت    ی شده عوامل مؤثر بر رشد اخالقهای انجا  پژوهش   اسا بر  شود  چاانچه مشاهده می 

  و ها شاخص یدارا زی شود که هرکدا  از عوامل نمی  میتقس ی رونیو ب یبه دو دسته عوامل درون  یاخالق
بر ابعاد مختلف اخال  در    ی ایمع  اثرگذاری ها  عوامل و شاخص   ن یهستاد. درواق  ا  یمشخص   یارها معی
مپس   وزان آمدانش   ان یم در  دختر  و  دولت   ان ی ر  غ  ی مدار   گذاشت  یرانتفاع ی و  جاه،    رفعت)  خواهد 

می   صورت به(.  1376 انجا  کلی  تحقیقات  باایاكه  گفت  وع   توان  زمیاه  در  مفیدی  اطالعات  شده 
جامعیت تحلیل  دهاد ولی مواردی ماناد عد دست می ه  های تربیت اخالقی بمطلوب و موجود برنامه 

ه کمتر به بررسی وععیت تربیت اخالقی در مقط  دبستان و اجرای اغلب  ی کتب درسی، توجامحتو
ها در مقاط  راهامایی و دبیرستان، ناکافی بودن تحقیقات در مسائل مهمی ماناد جو مدرسه و  پژوهش 
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به روش اجرایی  عوامل  عملكرد  و  موردنظر  مدرسههای  مدیران  تحقیقات    ؛ خصو   انجا   عرورت 
 .دهدرا نشان می  اییامل تأثیرگذار بر رشد اخال  در مدار  ابتدبیشتر در زمیاه بررسی عو

تأثیرگذار بر  پژوهش    در و   یرانتفاع یآموزان مدار  دولتی و غرشد اخالقی دانش حاعر عوامل 
های تربیتی و تعداد  تأثیر احتمالی جو مدرسه )روابط عاطفی، امكانات محیطی، دیدگاه معلمان، برنامه 

و دانش  کاترل  تفك  غیره...(   آموزان،  تهران    ت یجاس  ا یبه  شهر  ابتدایی  مدار   در  پسر(  و  )دختر 
لذا   است.  قرارگرفته  جم   ماظوربهموردبررسی  طریق  از  شده  کوشیده  پژوهش  اهداف  آوری  تحقق 

مصاحبه ابزا  از  استفاده   با   ، (مدیران  و   معلمین )  مدرسه   خبرگان   های دیدگاه  و  مشاهده  نیمه    رهای 
ابتداییدانش   اخالقی   رشد   بر  تأثیرگذار   عوامل   ساختاریافته میان    هایتفاوت   و  شااسایی  آموزان 

از  دانش  پس  نیز  ادامه  در  شود.  تبیین  و  بررسی  غیردولتی  و  دولتی  مدار   در  دختر  و  پسر  آموزان 
به تجزیه  نتایج  اطالعات،  کیفی  پی دستوتحلیل  قالب  در  آموزشآمده  ارتقای  برای  های  شاهادهایی 

است    نپرسش اصلی این تحقیق آ در این راستا  آموزان ارائه گردیده است.  مرتبط با رشد اخالقی دانش 
چه   و    عواملیکه  رشد  دانش   بر  اخالقی  ابتدائی  تربیت  مدار   استآموزان  اخالقی   مؤثر  عوامل    و 

 ؟ هستاد  مدار   تربیتی  های آموزش  حوزه   در  هاییشاخص ها و اولویتدارای چه 
  پیمایشی نوع  از   توصیفی  ها، داده  گردآوری  نحوه   لحاظ   از   و  کاربردی   اهداف،   لحاظ   از   حاعر  تحقیق 

  مدار    پرورشی   معلمان   با   مصاحبه   طریق  از   اطالعات   آوری جم    بخش   در   کیفی   روش   از .  هست
  روش  از  همچاین.  شد  انجا   توأمان  صورتبه   نیز  اسااد  آوریجم   و  میدانی   مشاهدات  و  شد  استفاده
 به   توجه  با  و  گردید  استفاده  هامصاحبه   متن  تحلیل  و  تجزیه   و  بررسی  ماظوربه  کیفی   محتوای  تحلیل 
.  شد  استفاده  نامهپرسش   از  آموزان دانش   اخالقی  رشد  ساجش  برای  موردمطالعه   جامعه   بودن   بزرگ

  طراحی،   محققان  توسط   پرسشاامه  دو  آموزان،   دانش  و  خبرگان   هدف  جامعه  از   نظرساجی  ماظوربه
  پس   و   توزی (  ایمیل  از  استفاده  با   یا  و  ح وری  صورتبه)  آماری   هاینمونه   اع ای  میان   و   سازیپیاده 

  رویكرد   یا  از  اطالعات   آوریجم   فرایاد  در  است  ذکر  به  الز .  شد  آوریجم   ایشان  توسط  تكمیل  از
 شدهطراحی  هایپرسشاامه   از دسته  دو هر   در.  شد  استفاده  باز و بسته هایپرسشاامه   بر مبتای  ساختاری 

 و  مشابه  سؤاالت  گروه  دو  از   یادگیری  خبرگان   نظر  با  بود  نیاز  که  جا  هر  آموزان  دانش  و  خبرگان  برای
  های گویه  طراحی   در   گروه   دو   میان  مقایسه  قابلیت   رساندن   حداکثر   به  ماظور به .  شد  پرسیده   متفاوتی   یا

  به  مربوطه  ابعاد  از   یكی   درباره  پرسش   به   گویه   هر  که   شد  استفاده  ایگزیاه  شش   لیكرت   طیف   از  بسته
  توجه   با   هاگویه   از   برخی   در   همچاین .  بود  پرداخته   آموزان   دانش   اخالقی   رشد   اصلی   عوامل   و  ها مؤلفه 

  نیاز   صورت  در   مؤلفه  هر  اهمیت  مورد   در  را   خود   نظر  شد   خواسته   کاادگان شرکت  از   خبرگان،   نظر  به
.  کااد   ذکر  مؤلفه   نوع   توجه   با   آموزان   دانش  در   اخالقی   رشد   بهبود   برای  را   خود   راهكار   یا   و  داده   توعیح 
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  یا   از  هاداده  آوری جم   ماظوربه  نمونه،  گروه  انتخاب  از  پس  که  بود  صورت   این  به  نیز  مراحل   ترتیب
  شد   گرفته  نظر  در   هایی گویه   عامل،  هر  بررسی   برای  درواق .  گردید  استفاده  ساخته   محقق  نامهپرسش 

.  بود  لیكرت  مقیا    در   دوجه  دارای   نامهپرسش .  داد می   پوشش   را   عامل   آن   به  مربوط   جوانب  تمامی  که

  بود   شدهتاظیم   "موافقم  کامال "  تا  "مخالفم  کامال  "گزیاه  از   که   ساجیدمی   را   رعایت  میزان   اول،  وجه
 . بود شدهتاظیم زیاد  خیلی  تا  کم خیلی  گزیاه   از که  ساجیدمی  را اهمیت  میزان  دیگر وجه

 گیری جامعه، نمونه آماری و روش نمونه 
آماری   دانش جامعه  ودو    بیستمااطق    یرانتفاع غی  و  دولتی  هایدبستان   دو   مقط   آموزانشامل 

تحصیلی   سال  در  تهران  نمونه بود   1396-1397شهر  از.  استفاده  با  کوکران    ها  روش  به  فرمول 
  پرورش شهر تهران از   و  ای به صورتی که ابتدا مااطق آموزش چادمرحله   ایطبقه   تصادفیگیری  نمونه

یا  سپس از هر بخش    بخش مرکزی، شمالی، جاوبی، غربی و شرقی تقسیم و   5نظر جغرافیایی به  
و   یرانتفاعیمدرسه پسرانه غیا   مدرسه پسرانه دولتی و یا مدرسه شامل  چهارماطقه و از هر ماطقه 

آموز در  دانش   30  تعداد   و از هر مدرسه   ی رانتفاعیمدرسه دخترانه غو یا  مدرسه دخترانه دولتی    یا
  در آبادی  رشد اخالقی لطف   ا مقی  و  انتخاب  تصادفیصورت  تحصیلی دوره دو  دبستان به   پایه   سه

یا نفر    و   از مجریان هر مدرسه )مدیر، معاون پرورشی  تن   سه   با  امهاد   در.  است  اجرا شده  هاآن   مورد 
   .آمده استعمل صورت هدفماد مصاحبه بهاز معلمین( به

 روایی و پایایی تحقیق 
روایی   ماظوربه شد  صوری   و   محتوایی   روایی   از  پژوهش،   ابزار   ساجش  محاسبه   برای .  استفاده 
باخ  آلفای  روش   از   موردنظر،  پرسشاامه   پایایی  عریب گردید.   کرون  از    یکل   د أییت   استفاده  پرسشاامه 

طور پس  انجا  شد و همین   آبادیلطف   توسط گرفته  انجا    قاتی بر اسا   تحق  و  ییمحتوا   ییروش روا
پرسشاامه )  25  لی از تكم بار عاملی  پرسشاامه(   150درصد  از روش  استفاده  روا  ،با    یی برای ساجش 
تقریبا     پرسشاامه   سؤاالت   و ها  شاخص مااسب سؤاالت    روایی   از   نشان   که   آمد  به دست   61/0مقدار 

مباای    بر   ابتدایی  آموزان  دانش  اخالقی  بر رشد  تأثیرگذار  عوامل  برای  پایایی  عریب  پرسشاامه دارد.
 آورده شده است.  2به ترتیب در جدول شماره  عوامل  برای  تفكیا به کرون باخ آلفای
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 نامه محاسبه پایایی پرسش  -2جدول 
 مقدار عریب آلفا ها تعداد گویه  هاشماره گویه متغیرها  ردیف 

 67/0 9 9-1 محیطی اخال  زیست  1

 78/0 11 20-10 انسانی  اخال  2

 66/0 8 28-21 میاوی  اخال  3

 72/0 7 35-28 خانوادگی  مااسبات اخال  4

 75/0 6 41-36 اجتماعی  اخال  5

 65/0 6 46-41 ( فردی یا) خود از  مراقبت اخال  6

ها و ابزارهای انجا  پژوهش نیز از هر  نامهماظور حصول اطمیاان از تااسب و کارآمدی پرسش به
پرسشاامه توزی   از شروع  پیش  آموزان(،  دانش  و  از خبرگان  )اعم  آزمایشی  گروه  نمونه  ها، دو حجم 

جه آن و  صورت آزمایشی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتاد که بر اسا  نتیتن( به   30کوچا )شامل:  
ها که فاقد بار محتوایی کافی  گویه از مجموع سؤاالت پرسشاامه  9با توجه به نظر خبرگان مدار ،  

وجود الز   شده بودند حذف و یا اصالح گردیدند. بااین اثر شااخته بودند یا درروند تحقیق و نتایج آن بی 
جم   و  توزی   در  که  است  اذعان  پرسشاامه به  برخی  آوری  احتماال   توسط  گویه ها  است  ممكن  ها 

به پاسخ  یا  و  نشده  فهمیده  ازاین گونهدهادگان  باشاد،  شده  تفسیر  و  ادراك  دیگر  از  ای  برخی  رو 
پرسشاامه گویه  از  های  درنتیجه  که  شدند  داده  تشخیص  ناقص  حذف  گردآوری   مجموعهها  شده 

 گردیدند.  

 هایافته
داده   برای کردن  بررس خالصه  و  موردرهایمتغ  ی درون  ی همبستگ   یها  درنهایت    مطالعه  ی  و 

شد. در  استفاده  اکتشافی  ی عمومی از روش تحلیل عاملی  هاعامل ها در قالب  آن   نییو تب  یباددسته
رابطه)اندازه    هاداده   آزمون ارهایمتغ  و  و  از    اكهی (  هستاد  مااسب  عاملی  تحلیل  برای  شاخص  آیا 

KMO  کاهش    ی پژوهش که برا ن یاستفاده در ا  مورد   ی عامل   ل یتحل  نوع ت استفاده شد.  و آزمون بارتل
اصل شاخص عوامل  به  می   یها  کار  تحلبه  که    Rنوع    یعامل  لی رود  از  است  تشكپس    ل یمراحل 

ماتر،  هاداده   س یماتر عامل یهمبستگ   سی محاسبه  استخراج  عامل ،  دوران  نا  ها،  و    ها عامل   ی گذارها 
همان  شد.  جدول  محاسبه  در  می   3گونه  عریب  مشاهده  و  پرسشاامه   KMOشود  تهیه  های 

با  تكمیل  برابر  نشان می   0/ 862شده  که  پرسشاامه باشد  باالی  دقت  تكمیل دهاده  می های  باشد.  شده 
معااداری   عریب  با    Bartlett'sهمچاین  مااسب  می  00/0برابر  معااداری  از  نشان  که  باشد 

 ها با موعوع پرسشاامه )اخال ( دارد.  و ارتباط کامل آن ها پرسشاامه 
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  های رشد اخالقی دانش آموزان ابتدایی دبستان   بر  تأثیرگذار  شدهشااسایی عوامل    بادیاولویت 
اسا تهران    شهر   غیرانتفاعی  و  دولتی  بر  عوامل    در  آمد   شدهشااسایی واریانس  دست  این  .  به  در 

محیطی، مراقبت از بخش اصلی )اخال  زیست   6آبادی در  فپژوهش پرسشاامه مذکور توسط دکتر لط 
و   میاوی(  اجتماعی،  انسانی،  خانوادگی،  مااسبات  با    18خود،  اصلی  طراحی   46سؤال  شده  متغیر 

آموزان در مقاط  دوره دو  دبستان تكمیل و  دانش   531مورداستفاده قرارگرفته است. پرسشاامه توسط  
نر به از معلمان و مدیران مدار  دولتی و غیرانتفاعی    60وتحلیل شد.تجزیه   spssافزار  وسیله   نفر 

جم   اطالعات  و  قرارگرفته  مصاحبه  نتایج  آوری مورد  به  توجه  با  گردید.  بررسی  و  تحلیل  شده 
 تأمل است: آمده نكات ذیل قابل دستبه

 

 های تحقیق یهفرض
  دولتی و مدار  غیرانتفاعییطی دانش آموزان مدار   مح  یستاخال  ز یه اول: بین سطح  فرع

 تفاوت وجود دارد. 
بین سطح  فرع دو :  غیرانتفاعیاخال   یه  مدار   و  دولتی  مدار   آموزان  دانش  تفاوت    انسانی 

 وجود دارد. 
بین سطح  فرع دولتی و مدار  غیرانتفاعیاخال   یه سو :  آموزان مدار   دانش  تفاوت    میاوی 

 وجود دارد. 
سطح  فرع بین  چهار :  مدار   مااساخال   یه  و  دولتی  مدار   آموزان  دانش  خانوادگی  بات 

 تفاوت وجود دارد.  غیرانتفاعی
تفاوت    اجتماعی دانش آموزان مدار  دولتی و مدار  غیرانتفاعی اخال   یه پاجم: بین سطح  فرع

 وجود دارد. 
  مراقبت از خود دانش آموزان مدار  دولتی و مدار  غیرانتفاعی اخال   یه ششم: بین سطح  فرع
 جود دارد. تفاوت و
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 گروه های مستقل   t: خالصه آزمون 3جدول 
 F df t Sig  انحراف معیار میانگین گروه  متغیر وابسته

     98/0 41/4 دولتی 
 49/3 001/0 529 02/0    اخال  زیست محیطی

     07/1 78/4 غیرانتفاعی 

     66/0 05/4 دولتی 
 83/3 001/0 514 16/0    اخال  انسانی

     65/0 20/4 غیرانتفاعی 

     72/0 95/3 دولتی 
 51/4 001/0 509 44/3    اخال  میاوی

     70/0 05/4 غیرانتفاعی 

     69/0 98/3 دولتی 
 31/0 02/1 525 17/0    اخال  مااسبات خانوادگی

     68/0 01/4 غیرانتفاعی 

     94/0 87/3 دولتی 
 25/4 001/0 518 92/0    اجتماعیاخال   

     83/0 08/4 غیرانتفاعی 

     77/0 77/3 دولتی 
 12/3 001/0 529 09/1    اخال  مراقبت از خود

     80/0 75/3 غیرانتفاعی 

  01/0معاادار در سطح  
های اول، دو ، سو ،  محاسبه شده و سطح معااداری آنها در خصو  فرعیه   tبا توجه به مقادیر  

( کرد  رد  را  فرض صفر  توان  می  و ششم  میانگین  >01/0pپاجم  تفاوت  دیگر،  عبارت  به  اخال   (. 
و مدار     یدانش آموزان مدار  دولت یطی، انسانی، میاوی، اجتماعی و مااسبات خانوادگی  مح  یستز

ا معاادار  پاجم و ششم    .ستغیرانتفاعی  اول، دو ، سو ،  برای پذیرش  کافی    تحقیق باابراین، شواهد 
و مراقبت از  یاوی  م  ی، انسان   یطی،مح  یستاخال  ز. مقادیر میانگین ها نشان می دهد که سطح  است

دولتی به طور معااداری باالتر است. با  مدار     غیرانتفاعی ازدانش آموزانخود دانش آموزان مدار   
دولتی از دانش آموزان  دانش آموزان مدار   اخال  اجتماعی، میانگین نمره های  ایاحال، درخصو   

مدار  غیرانتفاعی باالتر است. در عمن، بین سطح اخالقی مااسبات خانوادگی بین دو گروه تفاوت  
 معااداری مشاهده نشد. 
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 گیری بحث و نتیجه 

ب تأثیرگذار  عوامل  تبیین  و  شااسایی  پژوهش،  این  انجا   از  آموزان  هدف  دانش  اخالقی  رشد  ر 
بادی عوامل  تهران و شااسایی میزان اهمیت و اولویت   شهر  غیرانتفاعی  و   دولتی  هایدبستان   ابتدایی 

تهران بود. بر اسا     شهر   غیرانتفاعی   و   دولتی  هایشده از ماظر خبرگان مدار  در دبستان شااسایی 
پژوهش می یافته نمود که شش عامل مهم  های  اذعان  آموزان  توان  دانش  بر رشد اخالقی  تأثیرگذار 

که دارای باالترین رتبه با توجه به درصد واریانس    تهران  شهر   غیرانتفاعی   و   دولتی های دبستان  ابتدایی 
زیست اخال   از:  عبارتاد  اخال  هستاد  اخال   محیطی،  اخال    انسانی،  خانوادگی،    مااسبات  میاوی، 

اخال   اخال  و    در   مدرسه  مسئولین  نظر   تحلیل  اسا   بر   .( فردی  ای)   خود  از  مراقبت  اجتماعی 
  در   اخالقی  تربیت  چگونگی   توصیف   در  میدانی  مشاهدات   از   حاصله  اطالعات  به  توجه  با   و  هامصاحبه 
 تربیت .  است  اخالقی  تربیت  به  ناظر  ایمدرسه   یادگیری   تجارب  کلیه  غیرانتفاعی   و  دولتی  مدار 
  مختلف   هایموقعیت   در   عملی   الگوهای  مشاهده  طریق   از  و  اجتماعی  یادگیری  توسط   بیشتر  اخالقی
  بسته  قالب   در  مدرسه  کارگزاران  توسط  شده  فهرست  ارزشی  موعوعات   و   م امین.  افتدمی   اتفا 

  دیده   آموزان دانش   رشد  سطح  با  م امین  این  تااسب  بر  دال  شواهدی  و  ارائه  ف یلتی  م امین
  ها آن   های سلیقه   اسا   بر  مدار    مسئولین  توسط  اخالقی   تربیت  محتوای  گزیاش  و  انتخاب.  شودنمی 

  در   یكاواختی  و  هماهاگی   شدهانجا   های مصاحبه   محتوای  تحلیل  به  توجه   با  و   پذیرفته  صورت 
  تا   است  شده   سبب   اخالقی  بودن   موعوعی   فرا   به  اعتقاد .  ندارد   وجود  برنامهفو    های برنامه  و  تصمیمات 

  غیرمستقیم   و   مستقیم   های روش   قالب  در   و  بوده   متاوع  بسیار   مدار    در  شده   کارگیری به   های روش
  و   شااختی   رشد   و   شده تبدیل   اخالقی   رسانیاطالع   به   اخالقی   تربیت  دولتی   مدار    در .شوند   ارائه

  الگو   از  تقلید   سطح   در   آموزان دانش   از  انتظار   و   گیرد می   قرار  موردتوجه   کمتر  ها ارزش   سازی ¬شفاف
  اخالقی   تربیت  زندگی،   تما   بر  اخال   ساحت  گستردگی  به  توجه  با.    است  یافته  تقلیل  مدرسه  برای
 .  گردد می  اجرا فرابرنامه صورتبه و  است موعوع فرا یا

  آموزشی   هایگروه   بین   هماهاگی   و  یكدستی  ایجاد   برنامه  فرا  یا  عاوان به   اخال   آموزش  برای
  جابی   حوزه  یا   به  اخال    حاعر   حال  ناهماهاگی،در  و  مشخص   برنامه  فقدان  دلیل   به  و  دارد   عرورت 
  اخالقی   م امین  اجتماعی  مطالعات  و  آسمانی  هایهدیه   ویژهبه   درسی  هایکتاب   در  است  شدهتبدیل 

  رسمی   صورت به   اخالقی  تربیت  از   مهمی  هایبخش .دهدمی   تلفیقی   وجه   آن  به  و   شده  گاجانیده 
  درك   مدرسه   مسئوالن  و  است  واگذارشده  مدرسه  اولیاء  استاباط  به  و  است  نامشخص  و  نشدهتعریف 

  به  نسبت  تریمشخص   های برنامه  غیرانتفاعی   مدار   میان   این   در .  ندارند   برنامه   این   از   هماهاگی 
  و   نوشتن  و  خواندن   ماناد  هاییآموزش .  است  مشارکتی  امری   اخالقی  تربیت.  دارند  دولتی  مدار 
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  و   همكاری  با  باید   مدرسه  و  نیست  انحصاری  اخالقی  تربیت  ولی  است  مدرسه   انحصار   در  حساب
  است   مهم   بسیار   خانواده   آموزش .  بپردازد   اخال    تربیت   به   خانواده   آن   ترین مهم   و   نهادها   سایر   حمایت 

  والدین   همكاری  جلب   ازنظر   و   گذارند می   خانواده   آموزش   برای  بیشتری  وقت  غیرانتفاعی   مدار   در 
 .برخوردارند تریمطلوب  حمایتی  وععیت از دولتی  مدار   به نسبت

  و   مداری   محتوا  پژوهش  این  در   مدار    شده¬شااسایی  اخالقی   تربیت   رویكردهای  

 کسب  بر   مدار   محتوا  و   اخالقی   تفكر   پرورش   بر   مدار ¬ساخت  هایرویكرد .  است  مداری ¬ساخت
  و  رسمی مدارك  و  اسااد در  آمدهعمل به هایبررسی  به توجه  با . تأکیددارند مطلوب رفتارهای  و هاارزش 
  رویكرد   و  محتوایی   دولتی   مدار   رویكرد  مدار    مسئولین   با  شدهانجا   هایمصاحبه   متن  تحلیل 
  از   مهمی  هایبخش .  دارد   هاارزش   سازیشفاف   و   ساخت  سمت  به  بیشتری  گرایش   غیرانتفاعی   مدار 
  واگذارشده   مدرسه  اولیاء   استاباط   به  و  است   نامشخص   و  نشدهتعریف   رسمی   صورتبه   اخالقی   تربیت
  مدار    در  اخالقی  تربیت  هایروش .ندارند   برنامه  این  از  هماهاگی  درك   مدرسه  مسئوالن  و  است
  اسا  بر  و هاموقعیت  و شرایط تب به و  است مدرسه معاون و مدیر و معلمان زیسته تجارب تأثیر تحت

  به  نسبت  غیرانتفاعی   مدار    از   دولتی   مدار   معلمان   شااخت  شوندمی   اعمال  شخصی   های دریافت 
  محور   معلم   تربیتی   هایروش   این.دارند  اخالقی   تربیت  از   کمتری   درك  و  است   کمتر  اخال   موعوع 
  تسهیل   برای  ابزاری  و  داشته  اجرایی  جابه  بیشتر  آموزاندانش   مشارکت  و  است  اقتدارگرایی  با  همراه
  ارائه  ای¬موعظه  و  دستوری   شكل   به  اخالقی   م امین  دولتی  مدار    در .  است  مدار    تحمیلی  برنامه
  به  اخالقی  تربیت  جریان   دولتی  مدار   در  دیگرعبارت به .  دارد   کمتری   تأثیرگذاری  و  شودمی

  اغلب  اجرای   و  ریزی برنامه   غیرانتفاعی   مدار    در  ولی، .  است  شدهتبدیل   اخالقی   رسانیاطالع 
  تفكر   بر  مختصری   تأکید   و  تراست  یافتهنظا    پرورشی   های جابه   پرورشی  و  آموزشی   های فعالیت
  زندگی   واقعی  مسائل   با  ارتباط   عملی  نحوه  به  اخالقی  امور  با  درگیری   و  استدالل   و  اخالقی
 .دارد آموزان دانش 

  اجتماعی   و  شخصیتی  فردی،   مختلف  سطوح  وسعت  اخالقی   ارزشی  مفاهیم  گستردگی  و  تعدد 
  بعد   به  کمتر   هامصاحبه   در .  است  شده  مفاهیم   این   ارائه  در   نظمی بی  و   آشفتگی   و  سردرگمی   موجب

  تربیت.  شود می   توجه  اخالقی  ف ایل  ارائه  به  بیشتر  و  شدهاشاره   اخالقی  عمل  در   استقالل  و  شااختی
  در .  شود  مطرح  باید  اخالقی  هایارزش   و  صفات  از  فهرستی  آن  در  که  دارد  مشخصی  محتوای  اخالقی
  احترا   قانون، رعایت پذیرش،   سكوت، ماناد  اخالقی ف ایل یا صفات به دولتی  معلمان شدهتهیه  لیست

  بیشتری   اهمیت ...  و   ادب  و   نظم  تحمل،   و   صبر  همكاری،   انتقادپذیری،  ماطقی،   رفتار   ترها،بزرگ   به
  این . ندارند ارزشی و شااختی رویكرد به توجهی و کرده مطی  را  آموزاندانش   که صفاتی یعای   دهادمی
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  های کال   معلم  از  آموزاندانش .  کاادنمی   عمل  آن  به  کارگزاران  و  است  آموزاندانش   برای  لیست
  زیاد   تعداد   دلیل  به  دولتی   مدار    در.  کاادمی   الگوبرداری  هم   سرایدار   حتی   و   مدیر   معاون،   دیگر،
  کمتر   آموزان دانش   اخالقی   وععیت   بررسی  و   مااسب  ارتباط   برقراری  امكان   کال   یا  آموزان دانش 
  فرصتی   عمال   تكالیف  ارزیابی   و  هاسرفصل   کلیه  اتما   عرورت  و  کال   یا  آموزاندانش   تعداد.  است
  کارگزاران   با   مصاحبه   محتوای   تحلیل   اسا    بر .  نیست  بازندگی   آن  عملی   ارتباط   و   اخال    آموزش  برای

.  نمود  انتزاع   را   اخالقی   تربیت  در   خا   هایروش   و  ساز ¬زمیاه  و  عا   روش  دو  توان¬¬می  مدار 
  قوانین   ابالغ   و   وع   طریق   از  نظارت  و  کاترل   ماناد   عا    و   کلی  هایروش   از   ساززمیاه   روش   در 

  و   شودمی   استفاده  اخال   ازجمله  تربیت  بسترسازی   برای  صمیمانه  و  انسانی  ارتباط   برقراری  و  ان باطی
  مستقیم   صورت به   تواندمی   که   روندمی  بكار  اخالقی  تربیت  برای   اختصاصی  صورتبه   که  های روش
  ماناد   غیرمستقیم  صورت به   یا   و   هاارزش  رسانیاطالع   و  بیان  و  نصیحت  و   موعظه  سخارانی،   شامل
  تربیتی   اهداف   روش   این   در .  باشد   برنامهفو    های برنامه   در   مشارکت  و  پردازی   الگو   گویی داستان 
  ها،موقعیت  در   هاارزش   ارائه  کال ،  صف   در  سخارانی  از  تواندمی  معلم   و  معاون  مدیر،  موردنظر
  محترمانه،   برخورد  مراقبت،  کاترل،  نصیحت،  تكرار  نصیحت،  یادآوری،  و  تذکر  شعرخوانی،  نمایش،
  خانواده،   آموزش   پردازی،   الگو   دادن،   جایزه  تشویق،   کردن،   محبت  امثال،   و   خاطرات   از   استفاده  داستان، 

 .شود محقق علمی اردوی تفریحی،  اردو
  از   که  مدرسه   ان باطی   قوانین   بر  عالوه  ساززمیاه   روش  ترین مهم  عاوان به   کاترل   و   نظارت   در  
  نیز   قوانیای  آن،   بر   اعافه.  شود می   اعمال  نیز   کال   قوانین   شود می  گرفته  مدار    اجرای   نامهآیین 

  رسانی اطالع   و  ابالغ  مكررا   ان باطی  قواعد  شودمی   اعمال   و   تعریف  مدرسه  مدیر  و   معاون  توسط
  آموزان دانش   برای  مقررات  این  فهم  و   درك  حتی   و  آموزان دانش   مشارکت  به   اهمیتی  ولی  شوند می

  قوانین  و  مدرسه   معلم  طرف  از  کال   قوانین  بیشتر  دولتی  مدار   در .  شودنمی   توجه  است  چگونه
  در   ان باطی  قوانین  تدوین  غیرانتفاعی  مدار   در   ولی .  شود می   ابالغ  و  تعیین  مدیر  سوی  از  مدرسه
.  دارند  مشارکت   آن   در   آموزان دانش   حدودی  تا   مربیان   و  اولیا   انجمن   یا   معلمین   شورای   با   نظر  تعامل 
  و   ساخت  سمت  به  بیشتری   گرایش  غیرانتفاعی  مدار    رویكرد  و  محتوایی  دولتی  مدار   رویكرد
  بر   مبای  آموزاندانش   اخالقی  رشد   آزمون   از  حاصله   نتایج   به   توجه  با .  دارد  ها ارزش   سازی شفاف 
  و  غیرانتفاعی   و  دولتی   ابتدایی   مدار    آموزاندانش   اخالقی   رشد   نمرات  بین  تفاوت  بودن  دارمعای 
های  در  غیرانتفاعی  مدار   آموزاندانش   اخالقی  رشد  برتری   انسانی،   محیطی،   زیست  اخال   حوزه 
  عاایت   با   اخالقی  هایجابه  سایر  در  مدار   این  نسبی  برتری  نیز  خود ومراقبت از    و  اجتماعی   میاوی،

 نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.  مدرسه کارگزاران دیدگاه  از تفاوت  این بر  تأثیرگذار عوامل بررسی  به
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