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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه چهارچوبی برای ارتقای سواد اخالقی در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام شددد.
در پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته ،طرح اکتشافی از نوع ابزار سازی استفاده شده است .به ایننن ترتی ببب کههه ابتداا بههه
منظور شناسایی ابعاد و مولفههای سواد اخالقی ،پس از مطالعه متون مرتبط و مصاحبه نیمه س دنمتخا  ،،سههه بعددد اصلییی و
 47شاخص شناسایی شدند و براساس آن پرسشنامه سواد اخالقی تدوین شد و وضع موجود سواد اخالقییی براساسسس آن
مورد ارزیابی قرار گر تف  .در بخش کیفی  20نفر از مدیران و معلمان مجموعه مدارس سالم به ویش هه در دس رت سسس و در
بخش کمی  233نفر دانش اموززز پایههه ی هدزا ممم همیننن م راد سسس بههه ویش هه نمونههه گیرییی خوشههه ای انتخاببب و در تحقیققق
مشارکت داده شدندبه منظور اطمینان از روایی پرسشنامه ،از روایی صوری ،محتوا و س زا هه اس دافت ههه شددد .ب ار ییی محاسبههه
پایایی ،نیز از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد  .ضرایب گویـهها بـا يال  0/7محاسبههه شددد .تحلیل ل
ل
ل مض وم ننن و دادهها اي کمییی از طریققق آزموننن  tت ککک نمونههه اي و مدلس زا ييي مع الداـ تتت
دادههای کیفی از طریق تحلیل ل
سـاختاري بـا استفاده از نرم ا زف ار  spssو  Lisrelانجام شد .یافتههای حاصل از تحلیل دادههای کیفی و کمی منجر بههه
تعیین سه بعد اصلی حساسیت اخالقی ،استدالل ورزی اخالقی و تخیل اخالقی و  47شاخص شد .همچنین یافتهها نشاننن
شآموزان دوره دوم متوسطه ،در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار دارد.
داد سواد اخالقی در دان 
کلید واژهها :سواد اخالقی ،حساسیت اخالقی ،استدالل ورزی اخالقی ،تخیل اخالقی.
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مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و به جمع گرایش دارد و حضور در جامعه ای سالم ،نقش موثری
در رشد و بالندگی او دارد و رعایت اخالق توسط اعضای جامعه ،رکن اساسی تشکیل جامعه ای
شهای اخالقی در وجود آنها متبلور
یگیرد که ارز 
یباشد .زیرا انسانیت افراد وقتی شکل م 
سالم م 
شده باشند .نظریه پردازان اوایل قرن بیستم ،اخالق را وسیله رشد اجتماعی به شمار آورده اند.در
واقع ،اخالق ،مجموعه ای از عناصر در ارتباط با یکدیگر است که روابط اجتماعی انسانها در
جامعه را ،تنظیم میکند .اخالق ،در تمام ابعاد زندگی ،اعضای جامعه را به یکدیگر وصل میکند
(آراسته .) 13 98 ،مفهوم اخالق در روانشناسي ،به عنوان يکي از مفاه مي کليدي مي باشد .اين
مفهوم ،به کي

سلسله ارز هش ا و باورهاي دروني اطالق مي شود که به عنوان يکي از عوامل مهار

کننده عمل مي کند.به اين ترت بي

قضاوت ساده نسبت به درست و نادرست فراتر

وجدان از کي

يرود و به مقام تشخيص و به کار بستن اصول ،تکال في
م 

و قوانين اخالقي ميرسد (کديور،

شهای اخالقی دارد و از آن
 .) 1378در حقیقت بسیاری از رفتارهای انسان ،ریشه در اصول و ارز 
شهای آموزش اخالق ،کمک شایان
یشود .بر همین اساس است که بررسی و شناسایی رو 
متاثر م 

توجهی به گسترش آن در جامعه مینماید (دوریس و استیج 2005 ،1به نقل از چمل نژاد و ذاکری،
 .)59 13ﻮﺒﻤﮐ د و ﺎﻧ ر ﺎﻫﯽﯾﺎﺳ در ز ﺎﻫﻪﻨﯿﻣ ي ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ  ،ا ﯽﻗﻼﺧ  ،ﻮﻨﻌﻣ ي و آ ﻮﻣ ز ﯽﺷ و ﺎﺳﺪﻨﻧﺎﻤﻫ زي ﺎﻫ ي
ﻂﻠﻏ

ﺎﺑ

ﻮﻧﺎﺧ اده و ﻻﺎﺴﻤﻫ ن از ز ﺎﻫﻪﻨﯿﻣ ي ﻢﻬﻣ و ﺮﺛﻮﻣ

ﺪﻋ م ﺮﯾﺬﭘﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ي و ﺮﮔ ا ﺶﯾ

ﺮﮔ ا ﺶﯾ

ﻪﺑ ﺰﺑ ه ا ﺖﺳ  .ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﯾ  ،آ ﻮﻣ زش ا ﻼﺧ ق و ر ﺪﺷ آن در ﻮﮐ د ﺎﮐ ن و

ﻮﺟﻮﻧ ا ﺎﻧ ن و ا ﺎﺨﺘﻧ ب ﻦﯾﺮﺗﺐﺳﺎﻨﻣ

ﻮﯿﺷ ه ﺮﺑ اي ا ﺎﻘﺘﻧ ل ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ ا ﯽﻗﻼﺧ

(اکبریان .)69 13 ،ﮋﭘ و ﺶﻫ  ﺎﻫ ي ﺎﻘﻘﺤﻣ ن ﻢﯿﻠﻌﺗ و ﺖﯿﺑﺮﺗ

ﺎﺸﻧ ن داده ﻮﮐ د ﯽﻧﺎﮐ

را نیاموخته اند در ﺮﻌﻣ ض ﺎﻫﺮﻄﺧ ي ﺪﺟ ي ﺮﻗ ار دار ﺪﻧ  .ا ﻦﯾ
در ﺎﻬﻣ ر ﺮﮐ دن ا ﺎﯿﻣ ل ،ر ﯽﮕﺘﻓﺎﯿﻧﺪﺷ
ﺪﻫ ا ﺖﯾ

ﺪﺷ ه ،ﺎﺗ

ﺪﺣ ز ﺎﯾ دي ﻪﺑ

ﻮﺟﻮﻧ ا ﺎﻧ ن ﻪﺑ ر ﺎﺘﻓ ر ﺎﻫ ي ﻼﺧ ف ﻮﻧﺎﻗ ن،

ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ
ﺐﻘﻋ

ﺖﯿﺼﺨﺷ  ﺎﻫ ي ﺎﺠﻨﻬﺑﺎﻧ ر و ﻖﻓﻮﻣﺎﻧ ﻞﯾﺪﺒﺗ

ﻪﮐ ﻪﺑ ﺮﻫ د ﻞﯿﻟ ا ﻼﺧ قیات

ﻮﮐ د ﺎﮐ ن ﻪﺑ د ﻞﯿﻟ و ﺪﺟ ان ﺰﻟﺰﺘﻣ ل ،ﻒﻌﺿ

ﺎﻫ ي ا ﯽﻗﻼﺧ و ﺎﺑ ور ﺎﻫ ي ﻪﮐ ﻪﺑ

ا ﺎﺘﻓ د ﯽﮔ
ﯽﻣ

ﺮﺿ ورت و ا ﺖﯿﻤﻫ

ا ﯽﻗﻼﺧ

ﺪﺑﺎﯾﯽﻣ

و ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻪﻧﻮﮔ اي ﺎﻧ در ﺖﺳ

د ﺎﭼ ر و در ﺰﺑ ر ﯽﻟﺎﺴﮔ

ﻪﺑ

ﺪﻧﻮﺷ (مالیی.)69 13 ،

1

- Doris & Stage
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یشود و بهترین
اخالقیات ،آموختنی و قابل یادگیری است و از طریق تربیت به کودکان منتقل م 
زمان آن در فرزندان از دوره نوزادی تا پایان نوجوانی است و تعلل در این زمینه موجب ضعف
یشود (آراسته .) 13 98،ﻮﺟ
بالقوه ی کودکان در یادگیری فضایل اخالقی و ایجاد عادات مخرب م 
ﻪﮐ

ا ﯽﻗﻼﺧ
ﯽﺧﺮﺑ

ﻮﮐ د ﺎﮐ ن ا ﺮﻣ وزه در آن ﺮﻗ ار دار ﺪﻧ  ،از ﺎﺤﻟ ظ ﺮﭘ ورش ﻮﻫ ش ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﯽﮔﺪﯿﺷﺎﭘ

ﻢﻬﻣ

ا ﯽﻗﻼﺧ را ﺮﭘ ورش ﯽﻣ د ﺪﻨﻫ  ،ﻪﺑ ﺪﺗ ر ﺞﯾ در ﺎﺣ ل از ﻢﻫ

ﺪﻨﺘﺴﻫ  .از ﻪﻠﻤﺟ  ،ﺎﻈﻧ رت ﺰﺑ ر ﻻﺎﺴﮔ ن ،ﻖﺸﻣﺮﺳ

ﺰﺑ ر ﻻﺎﺴﮔ ن ﺎﺑ ﻢﻫ و ﺖﯿﺑﺮﺗ
ﺎﯿﭘ م ﺎﻫ ي ﺮﯿﺑ و ﯽﻧ
ﻞﻣﺎﻋ  ،ﻪﺑ

ﻪﮐ

ﺶﻨﻣ

ﺪﻨﺘﺴﻫ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

د ﻞﯿﻟ  ،ﺮﺿ وري ا ﺖﺳ
ﻖﯿﻤﻋ و ر ﺪﺷ

ﺎﻫ ي ر ﺎﺘﻓ ر ا ﯽﻗﻼﺧ  ،روا ﻂﺑ

ﺎﻨﻌﻣ دار

ﺮﻓ ز ﺪﻧ ان .عالوه بر آن ﺮﻓ ز ﺪﻧ ان ﺎﻣ دا ﺎﻤﺋ در ﺮﻌﻣ ض ﺎﺒﻤﺑ ران از ﻮﺳ ي

ﻪﮐ ﺎﺑ ارزش ﯽﯾﺎﻫ

ﺪﺷ ت ﺎﺑ ﻮﻘﺳ ط ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻮﻤﺴﻣ م ا ﺖﺳ  .زیرا

ﻪﮐ ﺎﻣ ﯽﻌﺳ

ﯽﻣ

ﺮﻓ ز ﺪﻧ ا ﺎﻤﻧ ن و ﺰﯿﻧ ﺎﺑ ازد ﺖﺳ

ﻪﮐ باورهای ا ﯽﻗﻼﺧ آنها را ﻪﺑ

ﻪﺘﻓﺎﯾ اي در ﺎﺑ ره در ﺖﺳ

و ﺎﻧ در ﺖﺳ

ﻢﯿﻨﮐ ﻪﺑ آ ﺎﻬﻧ ا ﺎﻘﻟ ﻢﯿﻨﮐ  ،ﺪﻧﺮﯾﺎﻐﻣ  .ﺮﻫ دو
ر ﻦﺘﻓ

ﺎﺸﺘﯿﻣﻮﺼﻌﻣ ن ،ﻂﺒﺗﺮﻣ ا ﺪﻧ  .ﻪﺑ ﻦﯿﻤﻫ

ﻪﻧﻮﮔ اي ﺮﭘ ورش دهیم ﺎﺗ ﻮﺧ دش ﺲﺣ
دا ﻪﺘﺷ ﺪﺷﺎﺑ

ﺎﺗ ﻮﺘﺑ ا ﺪﻧ در ﻞﺑﺎﻘﻣ

درو ﯽﻧ

ﺮﯿﺛﺎﺗ ات ﺮﯿﺑ و ﯽﻧ

ا ﺎﺘﺴﯾ د ﯽﮔ کند (مصطفی پور و فرخی. )69 13 ،
در دنیای کنونی ،آموزش و پرورش رایج ،تالش خود را تنها در ج ته

تغییرات کمی یا انباشتگی

یکند به همین
تها سرمایه گذاری م 
دانش و ا زف ایش کمی میزان آن و همچنین باال بردن مهار 
شهای اخالقی ،توجه
خاطر به امور مربوط به تحو تال درونی دانش آموزان مانند درونی شدن ارز 
یبایست از حالت سنتی خود
چندانی نشان نداده است (سندگل .)09 13 ،شیوههای آموزش اخالق م 
یعنی موعظه و نصیحت خارج شود و به شکل مباحث معمایی ارائه شود تا دانش آموزان تلویحا
مفروضهها ،باورها و اندیشههای اخالقی قبلی خود را به چالش بکشند و به منظور غلبه بر
ناهماهنگی شناختی ایجاد شده ،خود را مل مز کنند تا دیدگاههای دیگران را در نظر بگیرند و بدین
ترتیب زمینه برای ا زف ایش سطح قضاوت اخالقی آنان فراهم آید (فرید ،سعدی پور ،کریمی و
فلسفی نژاد.) 1389 ،
ﺮﻫ دا ﺪﻨﻤﺸﻧ و ﮋﭘ و ﺮﮕﺸﻫ و ﻪﺑ
ﺮﮑﻓ

ﻮﻃ ر ﯽﻠﮐ

ﺮﻫ ا ﯽﻧﺎﺴﻧ ﺪﯾﺎﺑ ﻗـﺪا ﺖﺳ

ا ﯽﻗﻼﺧ و ﮏﯿﻧ

ﻮﺧ د ﺮﭘ ورش داده ﺪﺷﺎﺑ و ﻪﻧﺮﮔ  ،ﻮﻗ ا ﻦﯿﻧ و مقررات ﺰﮔﺮﻫ ﻮﺨﻧ ا ﺪﻨﻫ

ا ﯽﺸﯾﺪﻧ را در درون
ﻮﺗ ا ﺖﺴﻧ

او را ﻪﺑ ا ﻦﯾ

ﺎﻈﺣﻼﻣ ت ا ﻗﻼﺧ ـﯽ ﺒﺠﻣ ـﻮر ﻨﻨﮐ ـﺪ .ا ﻦﯾ ا ﺮﻣ ﻢﻬﻣ و ﺎﯿﻨﺑ دی ،ﺎﯿﻧ ز ﻪﺑ آ ﻮﻣ زش از دوران ﻮﮐ د ﯽﮐ و از
یدﻫد (فرهود .) 1386 ،با توجه به این
دا ﺎﻣ ن ﺧـ ﻮﻧﺎ اده ﺗـﺎ ﺪﻣ ر ﻪﺳ و دا ﺎﮕﺸﻧ ه و ا ﺎﻤﺘﺟ ع را ﺎﺸﻧ ن م 
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ضرورت ،رویکرد سواد اخالقی با هدف بازگرداندن تربیت اخالقی به مدرسه (هرمان و توآنا،1
یکند تا با تعریف اخالق در قالب سواد ،زمینههای قرار گرفتن دوباره آن در متن
 ) 2007تالش م 
ثهای اخالق را به درون کالس راه دهد .هرمان
تهای مدرسه ای را فراهم سازد و بح 
فعالی 
(  ) 2007در کتاب « سواد اخالقی» و توآنا در مقاله ای با عنوان «مفهوم پردازی سواد اخالقی»
یدهد که
تالش کردند تا به این م مه معنای دیگری ببخشند .اکتسابی بودن سواد اخالقی نشان م 
تهای رشد یابنده در محیط
محتوای آن از جنس مهارتهای طبیعی موجود در افراد یا مهار 
اجتماعی نیستند ،بلکه مهارتهایی ویژه هستند که باید با تالش و روش درست آموخته شوند.

سواد اخالقی دارای رابطه ای تنگاتنگ با هوش اخالقی است .مارتین و اسلوان ) 2008 ( 2هوش

تهای فرد را هدایت
یدانند که تمامی افکار و فعالی 
اخالقی را بیانگر اعتقاد عمیق و ارزشهایی م 
یکند (سجادیه .)49 13 ،در وا ﻊﻗ  ،ا ﺎﻔﺘﺳ ده از واژه ﻮﺳ اد در ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ
م 
ا ﻼﺧ ق ﻪﺑ ﺪﻣ ر ﻪﺳ و ﺰﻟ وم دا ﻦﺘﺷ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺑ اي ﺖﯾﻮﻘﺗ

آن ا ﺖﺳ  .ﻨﺑ ـ ﺮﺑﺎ ا ﻦﯾ  ،ﺑﺮﺠﺗ ـﻪ و ﻤﺗ ـ ﻦﯾﺮ  ،ﺖﻬﺟ

ﺎﻬﻧ د ﺎﺳﻪﻨﯾ زي ﻮﺗ ا ﺎﻫﺶﻧ ي ﻣـﻮرد ﺎﯿﻧ ز برای دادن ا ﯽﻗﻼﺧ ﺑـﻮدن ﻢﯿﻤﺼﺗ
ا ﯽﺳﺎﺳ ﺳـﻮاد ا ﯽﻗﻼﺧ ﻪﺑ

ﯽﻋﻮﻧ

ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺮﺑ ورود

يها از ﻪﻠﻤﺟ
ﺮﯿﮔ 

ﺮﺻﺎﻨﻋ

ﺎﻤﺷ ر ﯽﻣ رو ﺪﻧ (طوالبی.)59 13 ،

تحقیقات متعددی در زمینه آموزش و لزوم تربیت اخالقی انجام شده است که هر کدام جنبه ای از
اخالق را مدنظر قرار داده اند .پیانگ تان ،نوربانو و زورآنی (  ) 2018در پژوهشی تحت عنوان

بهای آموزش
شهای اخالقی و هش روندان خوب در جامعه چند قومی :تحليل محتوای کتا 
"ارز 

شهای مدارس این است که دانش آموزان را
اخالق در مالزی" بیان نموده اند یکی از مهمترین نق 

قادر سازد که هش روندانی خوب شوند و قادر به شرکت در امور عمومی جامعه باشند .لیوسیوی و

شهای معلمان در تعریف
آندورنی ) 2016 ( 3در مقاله ای تحت عنوان " ارزیابی اثربخشی رو 

شهای اخالقی در
در آموزش اخالقی" بیان داشته اند که ایده آموزش بدون در نظر گرفتن ارز 

مدارس ممکن است به فساد گسترده منجر شود .کلیپا و میرال لورگا ) 2012 ( 4در ﮋﭘ و ﯽﺸﻫ ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان
« نقش مشارکت مدرسه و خانواده در توسعه اخالقی » ﻪﺑ ا ﻦﯾ

ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ ند خانواده و مدرسه
1

- Herman & Tuana
- Martin & Sloan
3
- Lisievici & Andronie
4
- Mirela lorga & Clipa
2
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فاکتورهایی بسیار م مه در شکل گیری اخالقیات دانش آموزان هستند .این پژوهش توانسته اثبات
کند که این مشارکت میتواند اثری مثبت بر روی دانش آموزان داشته باشد .توآنـا ) 2007 ( 1در

پژوهشی تحت عنوان " بررسی مفاهیم سواد اخالقی" بیان داشته است جـوان بـودن مف ـه وم سـواد
و مولفـههای معنا ـي ی آن نـوعی ا ـش تراک نظـر

اخالقـی باعـث ـش ده تـا در خصـوص تعر فـي

عمومـی وجـود دا ـش ته با ـش د و دامنـه بررسـی چندان وسـعت نیابد .مفهوم سـواد اخالقـی را
یتوان ـش امل سـه بعد اساسـی :حساسـیت اخالقی ،مهارتهای اسـتدالل ورزی اخالقـی و تخیـل
م 
یورزد کـه نبا ـي د ا ـي ن مولفـهها را در
اخالقـی دانس تـ  .بـا وجـود ا ـي ن ،او بر ا ـي ن نکته تاکید م 
مقـام اموری م زـج ا بـه ـش مار آورد.
نتایج پژوهش ﯽﺑﻻﻮﻃ ( ) 139 ۵ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان « را ﮥﻄﺑ
روا ﯽﺘﺧﺎﻨﺸﻧ دا ﺎﯾﻮﺠﺸﻧ ن» نشان داد که از ﻦﯿﺑ

ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ  ،ﻞﻣﺎﻌﺗ ا ﺎﺘﺳ د /دا ﻮﺠﺸﻧ و ﻮﺗ ا ﺪﻨﻤﻧ
ﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ ي ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ  ،دو ﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ

ﺎﺳ زي

ا ﯽﻗﻼﺧ و

ﻞﯿﺨﺗ ا ﯽﻗﻼﺧ را ﻪﻄﺑ ﻮﻗ ي ﺎﺑ ﻮﺗ ا ﺎﺳﺪﻨﻤﻧ زي دا ﺎﯾﻮﺠﺸﻧ ن دار ﺪﻧ و ﻪﻔﻟﺆﻣ ا ﻻﺪﺘﺳ ل ورزي ا ﯽﻗﻼﺧ  ،را ﻪﻄﺑ
ﯽﻨﻌﻣ داري ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ا ﺎﺘﺳ د/دا ﻮﺠﺸﻧ دارند .ﻞﻤﭼ ﮋﻧ اد و شه پری ذاکری (  )59 13در ﮋﭘ و ﯽﺸﻫ ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان
« وا ﺎﮐ وي ﻪﻔﻟﻮﻣ

ﺎﻫ ي ﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ ار ﺮﺑ ا ﻼﺧ ق ﺪﻣ اري درآ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش» ﻪﺑ ا ﻦﯾ
ﻦﯿﯿﻌﺗ

آ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش ا ﻼﺧ ق ﺪﻣ ار ،ﺶﻘﻧ

روا ﯽﻧ

ﺪﻨﻨﮐ ه اي در ﺖﻣﻼﺳ

ﯽﯾﺰﺟ  ،ﺮﻘﻣ ارت و ﻮﺿ ا ﻂﺑ آ ﻮﻣ زش و اداري ،ﻮﺘﺤﻣ اي ﺪﺗ و ﻦﯾ
ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺎﻫ در ﺖﺒﺜﺗ

ﺮﮔ وه ﻻﺎﺴﻤﻫ ن از ﻪﻠﻤﺟ ﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ ار ﻦﯾﺮﺗ

ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ ند که

ﻪﻌﻣﺎﺟ دارد .ا ﺪﻫ اف ﯽﻠﮐ و

ﺪﺷ ه در ﺐﺘﮐ

در ﯽﺳ  ،ﻢﻠﻌﻣ  ،ﺪﻣ ر ﻪﺳ ،

آ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش ا ﯽﻣﻼﺳ ا ﻼﺧ ق ﺮﮔ ا در

ﻮﺸﮐ ر ﺎﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ  .سجادیه (  ) ۱۳۹۴در مقاله ای ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان « ﺪﻘﻧ و ﺮﺑ ر ﯽﺳ رو ﺮﮑﯾ د ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ از ﺮﻈﻨﻣ
ﺖﯿﻠﻣﺎﻋ

ا ﯽﻧﺎﺴﻧ » نشان داد که در ﺎﻬﻟﺎﺳ ي ا ﺮﯿﺧ ﯽﻣﻮﻬﻔﻣ ﺎﺑ ﺎﻧ م « ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ » ﺮﻄﻣ ح ﺪﺷ ه و ﺮﻇﺎﻨﺘﻣ ﺎﺑ

آن رو ﺮﮑﯾ دي در ﺖﯿﺑﺮﺗ

ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻪﺘﻓﺮﮔ

ﻞﮑﺷ

ﻮﺳ اد ،آن را ﻪﺑ ﺪﻣ ر ﻪﺳ ﺎﺑ ز ﺮﮔ دا ﺪﻧ  .ﻞﯿﻠﺤﺗ
ﯽﯾﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ
ا ﯽﻧﺎﺴﻧ

ﻮﭼ ن ﺖﯿﺣﻼﺻ  ،دا ﺶﻧ

ﻪﮐ ﻼﺗ ش دارد ﺎﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﯽﻘﻄﻨﻣ ا ﻦﯾ

و ا ﺎﺴﺘﮐ ب ﺪﯾﺎﺑ

ﺐﯿﮐﺮﺗ
ﻦﯿﺸﻧﻢﻫ

ا ﻼﺧ ق در ﺐﻟﺎﻗ

ﻮﻬﻔﻣ م

ﯽﻣﻮﻬﻔﻣ ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﮐ در ا ﻦﯾ

ﺐﯿﮐﺮﺗ ،

ﯽﯾﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺪﻨﺷﺎﺑ  .رئیس پور و فرقانی اوزرودی (  )19 13در ﮋﭘ و ﯽﺸﻫ

ﺮﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﯽﻗﻼﺧ دا ﺶﻧ

ﻮﭼ ن ﺪﻋﺎﻗ ه ،ارزش و ﺶﻨﮐ

ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان « ﺰﯿﻣ ان ا ﯽﺸﺨﺑﺮﺛ مدر ﻪﺳ

آ ﻮﻣ زان» ﻪﺑ ا ﻦﯾ ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ ند که تعهد معلمین به قوا ﻦﯿﻧ و ﺮﻘﻣ رات ﺪﻣ ر ﻪﺳ ،

آ ﻮﻣ زش ﺎﻬﻣ رت ﻮﺧ د ﯽﻟﺮﺘﻨﮐ و ﻂﻠﺴﺗ

ﺮﺑ ﺲﻔﻧ

در ﺪﻣ ر ﻪﺳ  ،ﻪﯿﺟﻮﺗ ﺮﯾﺪﻣ ﺪﻣ ر ﻪﺳ در ز ﺎﻣ ن ا ﺎﺒﺘﺷ ه دا ﺶﻧ
-Tuana

1
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آ ﻮﻣ زان ،ا ﺮﺘﻋ اف ﻪﺑ ا ﺎﺒﺘﺷ ه ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
دا ﺶﻧ

ﺪﻣ ر ﻪﺳ و ﻖﯾﻮﺸﺗ ﺮﻔﻧ ات ﺎﺘﻤﻣ ز ﯽﻤﻠﻋ و ا ﯽﻗﻼﺧ در ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﯽﻗﻼﺧ

آ ﻮﻣ زان ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ دار ﺪﻧ .

با توجه به مبانی نظری پژوهش مبنی بر اهمیت و ضرورت ورود سواد اخالقی به مدارس و آموزش
اخالقیات به دانش آموزان ،این پژوهش با هدف ارائه چهارچوبی برای ارتقای سواد اخالقی دانش
آموزان دوره دوم متوسطه به کمک شناخت ابعاد و مولفههای سواد اخالقی ،بررسی وضعیت
موجود سواد اخالقی دانش آموزان و ارائه ساز و کارهای ارتقای آن انجام شد.
سواالت تحقیق

 )1ابعاد و مولفههای سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه کدامند؟
 )2وضع موجود سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه چگونه است؟
 )3سازو کارهای ارتقای سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه کدام است؟
 )4چه چارچوبی را میتوان برای ارتقای سواد اخالقی دانش آموزان ارائه داد؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر رویکرد ،آمیخته ،طرح اکتشافی از نوع ابزارسازی
بوده اس .ت بدین ترتیب که از بررسی متون مرتبط و مصاحبه نیمه ساختمند (بخش کیفی) ،ابعاد و

مولفهها (سه بعد و  47مولفه) استخراج گردید و سپس بر اساس موارد استخراج شده ،ابزار پژوهش
(پرسشنامه) ساخته شد و بر اساس آن ،وضعیت موجود سواد اخالقی دانش آموزان مورد ارزیابی
قرار گر .تف در پایان نیز با توجه به وضع موجود و دادههای حاصل از مصاحبه نیمه ساختمند و
بررسی متون ،سازو کارهای ارتقاء سواد اخالقی ارائه شد .شرکت کنندگان این پژوهش را در
بخش کیفی ،معلمین و مدیران مقطع متوسطه ی دوم مجموعه مدارس پسرانه ی سالم در هش ر
تهران و متون مرتبط با حوزه اخالق ،سواد اخالقی و هوش اخالقی ،و در بخش کمی (وضعیت
سواد اخالقی دانش آموزان) ،دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره متوسطه ی در مجموعه مدارس
پسرانه ی سالم در هش ر تهران تشکیل دادند .تعداد دانش آموزان پایه یازدهم این مجموعه مدارس
در سال تحصیلی  ، 96 - 97طبق آخرین آمار دریا تف

شده ،شامل  600نفر تشکیل دادند .در بخش

کمی ،تعیین ح مج نمونه بر اساس فرمول کوکران انجام پذیرفته است .بر اساس این فرمول و با
توجه به تعداد جامعه آماری ،ح مج نمونه  233نفر تعیین گردیده است .برای انتخاب نمونه ،از
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روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای استفاده شده است .به این ترتیب که از هر پنج منطقه
شمال،جنوب ،شرق ،غرب ،شمال و مرکز این مجموعه مدارس ،در پایه متوسطه دوره دوم ،یک
مدرسه ،انتخاب شده و سپس پرسشنامهها در اختیار دانش آموزان مدارس منتخب قرار داده شده
اند .در بخش کیفی ،نمونه گیری به روش نمونه در دسترس صورت گر تف

و ح مج نمونه براساس

اصل اشباع دادهها ،با  20نفر نمونه گیری متوقف شد .برای جمع آوری دادهها در این پژوهش از
پرسشنامه ی محقق ساخته سواد اخالقی و مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شده اس .ت

پرسشنامه سواد اخالقی بر اساس مصاحبه نیمه ساختمند و متون مرتبط به ویژه مدل توآنا (  ) 2007و
پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل ،تدوین شد .پرسشنامه تدوین شده شامل  47گویه و  3بعد
یباشد .همچنین به منظور شناسایی ساز و کارهای ارتقای سواد اخالقی ،مصاحبه نیمه ساختمند
م 
براساس چهار سوال اجرا شده است .ج ته

بررسی روایی صوری پرسشنامه ،به اجرای آزمایشی آن

مبادرت ورزیده شد و به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ،از قضاوت خبرگان و روایی
سازه ،از تحلیل عاملی استفاده شد .همچنین ج ته

بررسی پایایی آن ،از روش محاسبه آلفای

کرونباخ بهره برده شد که نتایج آن به ترتیب برای حساسیت اخالقی  ، 0/ 818استدالل ورزی
اخالقی  0/ 775و تخیل اخالقی  0/ 848و برای کل  0/ 922به دست آمد.
در بخش ت زج یه و تحلیل دادهها پس از گرد آوری پرسشنامهها ،دادههای حاصله در نرم ا زف ار
 SPSSو  Lisrelوارد شد و مورد ت زج یه و تحلیل قرار گر .تف

در قسمت آمار استنباطی از آزمون t

تک نمونه ای و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد .همچنین در بخش کیفی به منظور
تحلیل مصاحبههای صورت گرفته از روش تحلیل مضمون استفاده گردید.

یافتهها

سوال اول :ابعاد و مولفههای سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

کدامند؟

برای پاسخگویی به این سوال ،بر اساس مرور ادبیات و متون مرتبط و مصاحبه با مدیران و معلمان

مدارس ،سه بعد اساسی سواد اخالقی -1 :حساسیت اخالقی -2 ،استدالل ورزی اخالقی و -3
تخیل اخالقی و  47مولفه بدست آمد و در قالب پرسشنامه محقق ساخته اجرا شد .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی مولفهها در نمودار  1آورده شده اس .ت
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نمودار  .1بار عاملی مولفه های سواد اخالقی
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سوال دوم :وضع موجود سواد اخالقی دانش آموزان دوره دوم متوس هنوگچ هط   
است؟

شآم مود هرود نازو
همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید ،برای ابعاد سواد اخالق ناد رد ی شش شش
قالخا یی ییی» و کمت هب طوبرم نیگنایم نیر     بعد

متوسطه ،بیشترین میانگین مربوط به بعددد «حساس تی

«تخیل اخالقی» میباشد .از نظر چولگی و کشیدگی عوامل فوق در بازه قابل قب ارق یلو ر و دنراد 
یتوان ادعا نمود که توزیع آنها نرمال باشد که این کار در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گر .تف
م 
صهای مرکزی و پراکندگی ابعاد سواد اخالقی
جدول  .۱شاخ 
بع د

حساسیت اخالقی

استداللورزی اخالقی

تخیل اخالقی

انحراف معیار

0/548

0/529

0/577

-0/066

-0/569

-0/312

کشیدگی

0/751

0/929

0/049

کمینه مقدار

1

1

1

بیشینه مقدار

5

5

5

3/667

میانگین
چولگی

3/482

3/467

شآم ،هطسوتم مود هرود نازو   
یدهد ،برای ابعاد س ناد رد یقالخا داو ششش ششش
همانطور که جدول نشان م 
بیشترین میانگین مربوط به بعد «حساسیت اخالقی» و کمترین میانگین مربوط به بعد «تخیل اخالقی»
میباشد .از نظر چولگی و کشیدگی عوامل فوق در بازه قابل قبولی قرار دارند و میتوان ادعا نمود
که توزیع آنها نرمال باشد که این کار در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گر .تف
نرمال بودن دادههای مرب طو

ش ،ب ومزآ زا هدافتسا ا ننن ننننه فورگوملوک یا   
هوژپ یاهریغتم هب شششش شششش

اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک مورد بررسی قرار گر تف

–

که نتایج آن در جدول منعکس شده اس .ت

جدول  .2خالصه آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف – اسمیرنوف ابعاد مستخرجه
بع د

کولموگروف  -اسمیرنوف

شاپیرو  -ویلک

سطح معناداریدرجه آزادیآماره سطح معناداریدرجه آزادیآماره
حساسیت اخالقی

0/135

230

استدالل ورزی اخالقی0/148

230

تخیل اخالقی

230

0/131

0/7410/198
0/9440/199
0/6410/187

230
230
230

0/967
0/954
0/907

ح معنیییداری در هم زا رتگرزب اهریغتم ه    .05 0
چنانکه در اطالعات جدول مشاهده می دوش  ، ،سطح ح
یباشد.
یباشد ،به عبارت دیگر توزیع مربوط به همه عوامل ،نرمال م 
م 
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همچنین برای آزمون  tتک نمونه ای ،با توجه به اینکه مقیاس  5درجهای است ،ارزش عددی برای
مقایسه با آماره تی را عدد  3در نظر گرفته شد .نتیجه آزمون ت نومن کت ی ههه ههههای در ج هدروآ لود
شده اس .ت

جدول  .3آزمون تی تک نمونهای به منظور بررسی وضعیت موجود

اخالق حرفه ای

ارزش آزمون= 3
مقدار تی

حساسیت اخالقی
استدالل ورزی اخالقی
تخیل اخالقی

18/443
13/792
12/281

درجه آزادی
229
229
229

سطح معناداری

اختالف میانگین

فاصله اطمینان % 95

0/000

0/667

حد پایین
0/569

حد باال

0/000

0/481

0/413

0/550

0/000

0/467

0/392

0/542

0/738

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،سطح معناداری در همه مولفهها کمتر از پنج ص م مد یی ییی-
باشد .بنابراین ،فرض صفر برای همه آنها ،با  95درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تأیید مییی .دوش
با توجه به اینکه اختالف میانگین برای تمام ابعاد ،مثبت است ،بنابراین میانگین مشاهده یارب هدش   
آنها در حد متوسط و کمی باالتر از متوسط قرار دارد.

سوال سوم :سازو کاره ترا یا قق قققای س مود هرود نازومآ شناد رد یقالخا داو
متوسطه کدام است؟

   

بهطور کلی بر اساس پیشینه پژوهش ،بررسی مت لعم اب هبحاصم ،نو م یزجت زین و ناریدم و نا ه و      
تحلیل وضعیت سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوس اس ،هط ز و   یاهراک ا رج ا یارب یی      
ارتقای سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در مدرسه و خانواده بدست آمدند که در
شکل  ،1چارچوب ارتقای سواد اخالقی آورده شده اند.

ارائه چهارچوبی برای ارتقای سواد اخالقی  / ...قاسمی زرگر و همکاران

بحث و نتیجه گیری

75

شکل  .1چارچوب ارتقاء سواد اخالقی دانش آموزان

رشد اخالقی دانش آموزان ،هیچگاه امری مفروض و غیرقابل تغییر به شمار نیامده اس .ت این
امرباعث شده تا همواره مربیان به دنبال راهی برای ارتقای این رشد باشند .در این میان ،رویکرد
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یکند تا با بازتعریف اخالق
سواد اخالقی ،با هدف بازگرداندن تربیت اخالقی به مدرسه تالش م 
تهای مدرسه ای را فراهم سازد و
در قالب سواد ،زمینههای قرارگیری دوباره آن در متن فعالی 
بحثهای اخالقی را به درون کالس راه دهد .این پژوهش با هدف ارائه ی چهارچوبی برای ارتقای
سواد اخالقی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی دوم انجام شد .یافتههای حاصل از تحلیل داده ای
یتوان در سه بعد حساسیت اخالقی ،تخیل اخالقی و
کیفی و کمی نشان داد سواد اخالقی را م 
استدالل ورزی اخالقی تعریف نمود .این یافته بر تقسیم بندی توانا (  ) 2007مطابقت دارد .براساس
این تقسیم بندی 47 ،مولفه برای این سه بعد بدست آمد .یکی از ابعاد سواد اخالقی ،بعد حساسیت
اخالقی است .حساسیت اخالقی در مورد حساسیت و توجه به اخالق صحبت میکند .طبق
یافتههای پژوهش ،دانش آموزان باید یاد بگیرند که نسبت به اخالقیات و اجرای اصول اخالقی در
مدرسه و جامعه تعصب داشته باشند و به راحتی از کنار مسایل غیراخالقی نگذرند .بعد دیگری که
به آن پرداخته شد ،بعد استدالل ورزی اخالقی است .پیاژه ۱استدالل اخالقی را ،فرایند داوری

یکند .بعد دیگر و م مه سواد اخالقی ،بعد
شهای انسان تعریف م 
آگاهانه درباره خوب یا بدی کن 
تخیل اخالقی است .تخیل ،میتواند از مرزهای زمان حال فراتر رود و امکانهایی را در آینده
یدهند
تصویر کند .این امکانهای متعدد ،گزینههای مختلفی را پیش روی عمل دانش آموز قرار م 
یبخشند.
و او را از نگاه تک مؤلفه ای رهایی م 
در این خصوص ،برخی یافتههای حاصل از پژوهشهای انجام شده با یافته پژوهش حاضر همخوانی
یتوان به پژوهش ﯽﺑﻻﻮﻃ ( ) 139 ۵اشاره کرد.وی ﻪﺑ ا ﻦﯾ ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ
دارد ،از آن جمله م 
ﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ ي ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ دو ﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ

ﻪﮐ از ﻦﯿﺑ

ا ﯽﻗﻼﺧ و ﻞﯿﺨﺗ ا ﯽﻗﻼﺧ را ﻪﻄﺑ ﻮﻗ ي ﺎﺑ ﻮﺗ ا ﺎﺳﺪﻨﻤﻧ زي

دا ﺎﯾﻮﺠﺸﻧ ن دار ﺪﻧ و ﻪﻔﻟﺆﻣ ا ﻻﺪﺘﺳ ل ورزي ا ﯽﻗﻼﺧ را ﻪﻄﺑ ﯽﻨﻌﻣ داري ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ا ﺎﺘﺳ د/دا ﻮﺠﺸﻧ دارند.
سجادیه (  ) ۱۳۹۴نیز در ﮋﭘ و ﺸﻫ خود ﻪﺑ ا ﻦﯾ ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ
ا ﯽﻗﻼﺧ » ﺮﻄﻣ ح ﺪﺷ ه و ﺮﻇﺎﻨﺘﻣ ﺎﺑ آن رو ﺮﮑﯾ دي در ﺖﯿﺑﺮﺗ
ﻒﯾﺮﻌﺗ

ا ﻼﺧ ق در ﺐﻟﺎﻗ

ﻪﮐ در ﺎﻬﻟﺎﺳ ي ا ﺮﯿﺧ ﯽﻣﻮﻬﻔﻣ
ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻞﮑﺷ

ﻪﺘﻓﺮﮔ

ﺎﺑ ﺎﻧ م « ﻮﺳ اد

ﻪﮐ ﻼﺗ ش دارد ﺎﺑ

ﻮﻬﻔﻣ م ﻮﺳ اد ،آن را ﻪﺑ ﺪﻣ ر ﻪﺳ ﺎﺑ ز ﺮﮔ دا ﺪﻧ  .ﻞﯿﻠﺤﺗ ز ﺎﺑ ن ﯽﻨﻓ -ر ﯽﻤﺳ ا ﻦﯾ

ﺎﺸﻧ ن از ﻮﻀﺣ ر ﻪﺳ ﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ

ﻮﺣ زه

ا ﯽﻗﻼﺧ  ،ا ﻻﺪﺘﺳ ل ورزي ا ﯽﻗﻼﺧ و ﻞﯿﺨﺗ ا ﯽﻗﻼﺧ در ﺎﻘﻣ م

ﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ ي ﺎﺳ ز ﺪﻧ ه آن دارد .همچنین طبق نظر مرادی مخلص ،حیدری و علی بخشی(  ،)69 13ﻮﺳ اد
ا ﯽﻗﻼﺧ

ﺎﺑ ز ﯽﻔﯾﺮﻌﺗ از ا ﻮﺻ ل ،ﻮﻗ ا ﺪﻋ و ارزش ﺎﻫ ي ا ﯽﻗﻼﺧ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻪﯾﺎﺳ آ ﺎﻬﻧ روا ﻂﺑ

ﺖﯾﻮﻘﺗ
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ﻮﺷﯽﻣ د .سواد اخالقی عالوه بر مهارتها بر فرآیند چگونگی کسب و پرورش آنها متمرکز شده
یشود.
است و اغلب به فرایندهای درونی ،فرایندهای اجتماعی و تعامل بین این دو ارجاع داده م 
همچنین عوامل مختلفی مانند خانواده ،فرهنگ ،رسانه و آموزش و پرورش بر آن تاثیر گذار است.
همچنین مطلق (  )09 13در ﮋﭘ و ﯽﺸﻫ

ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان « اثر داستانهای معماگونه بر رشد ﺎﺿﻗ وت ا ﯽﻗﻼﺧ

داﻧش پایه پن مج ابتدایی» نشان داد که داستانهای معماگونه بر تخیل اخالقی دانش آموزان تاثیر
دارد .توآنـا (  ) 2007نیز ،در پژوهشی بیان داشته است جـوان بـودن مف ـه وم سـواد اخالقـی باعـث
ـش ده تـا در خصـوص تعر فـي

یوجـود
و مولفـههای معنا ـي ی آن نـوعی ا ـش تراک نظـر عموم 

یتوان ـش امل سـه بعد
دا ـش ته با ـش د و دامنـه بررسـی چندان وسـعت نیابد .مفهوم سـواد اخالقـی را م 
اساسـی :حساسـیت اخالقی ،مهارتهای اسـتدالل ورزی اخالقـی و تخیـل اخالقـی دانس .تـ
در مورد یافتههای مبنی بر وضعیت موجود مولفههای سواد اخالقی باید عنوان کرد که با توجه به
مثبت بودن اختالف میانگین ،ابعاد سواد اخالقی در بین دانش آموزان از وضعیت متوسطی
شآموزان دوره دوم متوسطه ،بیشترین میانگین
برخوردار است .برای ابعاد سواد اخالقی در دان 
یباشد .در این
مربوط به بعد «حساسیت اخالقی» و کمترین میانگین مربوط به بعد «تخیل اخالقی» م 
شهای حاضر همخوانی
خصوص ،برخی یافتههای حاصل از پژوهشهای انجام شده با یافته پژوه 
دارد ،از آن جمله میتوان به پژوهش جهانیان ،ساعی و طیبا ( )2931اشاره کرد .آنان به این نتیجه
رسیدند که مولفههای هوش اخالقی در میان دانشجویان در حد باالی متوسط است.
در ادامه با بررسی سوال سوم پژوهش مبنی بر سازوکارهای ارتقای سواد اخالقی ،باید عنوان کرد
که بر اساس پیشینه پژوهش ،متون مرتبط ،مصاحبه با معلمان و مدیران و نیز ت زج یه و تحلیل
وضعیت سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،ساز و کارهای اجرایی برای ارتقای
سواد اخالقی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،در زمینه ی دو شاخص (مدرسه و خانواده) به
دست آمدند .نتایج نشان داد اولین و مهمترین عامل تاثیرگذار طبق نظر مصاحبه شوندگان ،مدرسه
است .مدرسه اولین نهاد اجتماعی است که دانش اموزان با آن سرو کار دارند و مسایل آموزشی و
یگیرند .ا ﻼﺧ ق در ﺪﻣ ر ﻪﺳ و ﺎﻈﻧ م ﺖﯿﺑﺮﺗ
پژوهشی زیادی از آن یاد م 
دارد و ﻢﻫ از ﻮﺳ ي د ﺮﮕﯾ ﺶﻘﻧ

ﺪﻫ ف را ﻪﺑ

ﻢﻫ ﺶﻘﻧ

ﺪﻬﻋ ه

و ﺄﺷ ن ا ﺰﺑ ار ﺮﺛﻮﻣ و ﺎﮐ را ﺪﻣ ي دارد .عامل دوم نیز بسیار بااهمیت

است ،خانواده میباشد .خا ﻮﻧ اده او ﻦﯿﻟ ﺎﻬﻧ دي ا ﺖﺳ

ﻪﮐ ﺮﻓ ز ﺪﻧ در آن ﻪﺑ ﺪﺗ ر ﺞﯾ

ﺖﯾﻮﻫ

ﺐﺴﮐ

ﺮﮐ ده،
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وارد ز ﯽﮔﺪﻧ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﯽﻣ

ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻮﺷ د .ﻪﯾﺎﭘ ﺎﻫ ي ﺶﻨﻣ

ﺮﻓ د ،در ﺞﻨﭘ

ﻮﺷ د .تعامل در ﻮﻧﺎﺧ اده و ا ﻮﮕﻟ ي ر ﺎﺘﻓ ر ﺪﭘ ر و ﺎﻣ در ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
دارد .در واقع ،ﻮﻧﺎﺧ اده ﻢﻬﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺶﻘﻧ

را در ﻞﮑﺷ

ﺮﯿﺛﺎﺗ را در ر ﺪﯿﺳ ن ﺮﻓ د ﻪﺑ ﻮﻠﺑ غ ﯽﻔﻃﺎﻋ

ﺮﯿﮔ ي ﺖﯿﺼﺨﺷ

ﺮﻓ د و ﻢﯿﺳﺮﺗ

شهای پیشین ،ﻞﻤﭼ
ﻖﻓﻮﻣ و ﻢﻟﺎﺳ از ﺮﻓ ز ﺪﻧ دارد .با توجه به پژوه 
کردند که آ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش ا ﻼﺧ ق ﺪﻣ ار ،ﺶﻘﻧ

ﻦﯿﯿﻌﺗ

ﺎﺳ ل اول ز ﯽﮔﺪﻧ

ﺪﻨﻨﮐ ه اي در ﺖﻣﻼﺳ
ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺎﻫ در ﺖﺒﺜﺗ

ﺮﻬﭼ ه اي ﺎﺷ داب،

ﮋﻧ اد و ذاکری (  )59 13عنوان

ا ﺪﻫ اف ﯽﻠﮐ و ﯽﯾﺰﺟ  ،ﺮﻘﻣ ارت و ﻮﺿ ا ﻂﺑ آ ﻮﻣ زش و اداري ،ﻮﺘﺤﻣ اي ﺪﺗ و ﻦﯾ
ﻢﻠﻌﻣ  ،ﺪﻣ ر ﻪﺳ  ،ﺮﮔ وه ﻻﺎﺴﻤﻫ ن از ﻪﻠﻤﺟ ﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ ار ﻦﯾﺮﺗ

ﺎﻨﺑ ﺎﻬﻧ ده ﯽﻣ

ﻪﻌﻣﺎﺟ دارد.

روا ﯽﻧ
ﺪﺷ ه در ﺐﺘﮐ

در ﯽﺳ ،

آ ﻮﻣ زش و ﺮﭘ ورش ا ﯽﻣﻼﺳ

ا ﻼﺧ ق ﺮﮔ ا در ﻮﺸﮐ ر ﺎﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ  .ﯽﻫﺎﻨﭘ (  )49 13در ﮋﭘ و ﯽﺸﻫ بیان کرد که را ﺎﮑﻫ رﻫـ ﯽﯾﺎ ﮐـﻪ ﺖﻬﺟ
ر ﺪﺷ ﺖﯿﺑﺮﺗ
ﺪﯿﮐﺎﺗ

ا ﯽﻗﻼﺧ از ﻮﺳ ي ﺎﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ن ﺮﻄﻣ ح ﺖﺸﮔ

ﺮﮐ د ﺎﺗ ﺎﺑ دادن ا ﻮﮕﻟ ي ﯽﻠﻤﻋ

ﻮﻧﺎﺧ اده ﺎﻫ و ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ ﺎﺑ ﺖﯿﺑﺮﺗ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﺮﺑ ﺶﻘﻧ

و ار ﺎﻘﺗ ي ﺖﻟﺰﻨﻣ

ﺪﻣ ر ﻪﺳ  ،ز ﻪﻨﯿﻣ ي ر ﺪﺷ ا ﯽﻗﻼﺧ

ﻢﻠﻌﻣ  ،ﻮﻧﺎﺧ اده و ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ ي ﺮﮔ و ﯽﻫ
ﺎﻤﻠﻌﻣ ن و ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ
ﺮﻓ ا ﻢﻫ

ﻮﻤﻧ دن ﺖﯿﺑﺮﺗ

ﺮﮔ دد .نیک خواه قمصری و

اسمی جوشقانی( )2931نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دو متغیر مستقل عملکرد خانواده و
مدرسه با اخالق هش روندی ارتباط متقابل و معناداری دارند و س مه خانواده در شکل گیری اخالق
هش روندی بیشتر است .فرید و دیگران (  ) 1389روشهای آموزشی را باعث ا زف ایش و باال رفتن
شهای آموزشی،
قضاوت اخالقی دانش آموزان یافتند .آنها همچنین به این رسیدند که از بین رو 
آموزش شناختی اخالق ،بیشترین تاثیر را دارد؛ روش آموزش مستقیم بر خالف پیش بینیها جزو
یتواند سطح قضاوت اخالقی را ا زف ایش دهد و
شهای موثر است؛ روش آموزش تلفیقی نیز م 
رو 
شها کم اثرترین روش آموزشی شناخته شد .بدری گرگری و
در نهایت روش شفاف سازی ارز 
واحدی (  )49 13به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ،موجب آموزش
یشود .یبلویی و همکاران (  )49 13به این نتیجه رسیدند که باالترین
هوش اخالقی دانش آموزان م 
میانگین مولفههای اخالقی ،مربوط به مولفه اخالقی آموزش و پرورش است و با توجه به نتایج
حاصل از سطح باالی این مولفه ،پیشنهاد میشود که اقدامات فرهنگی در ج ته

بهبود و ا زف ایش

سطح مولفههای اخالقی در آموزش و پرورش صورت گیرد .مولچانوف ،) 2013 ( 1نیز نشان داد

یکند و سطح گرایش اخالقی
که آموزش مدرسه نقش مهمی در کسب هنجارهای اخالقی ایفا م 
1 - Molchanov
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در کودکان وابستگی مستقیمی به محتوای آموزشی ارایه شده به کودکان و نوع وضعیت اخالقی
یباشد که برای کودکان در نظر گرفته شده است.
موجود در کلیه سطوح مدارس م 
منابع

 .هرهز ،ینازوج یدمحم (((( (((((  .) 1389بررس تیعضو ی

آراسته ،حمید رضا .جعفری راد ،علی .عزیزی شمامی ،مص .یفط

هوش اخالقی دانشجویان ،راهبرد فرهنگ.1 20 - 214 :)2( 11 ،

اکبری  .دیجم ،نا (((( (  .)69 13ا ﯽﺸﺨﺑﺮﺛ
دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان ،ﺎﯾﺎﭘ ن ﻪﻣﺎﻧ

آ ﻮﻣ زش ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ي ز ﯽﮔﺪﻧ

ﺮﺑ

ﺎﮐ ر ﯽﺳﺎﻨﺷ ار ﺪﺷ  ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه آزاد ا ﯽﻣﻼﺳ  ،وا ﺪﺣ

ﻮﻫ ش ا ﯽﻗﻼﺧ

و ﺴﻣ ﺌ ﺮﯾﺬﭘﺖﯿﻟﻮ ي در

ﻮﻠﻋ م ﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ت ﺮﻫﺎﺷ ود.

ش اخالقییی
ی برنامههه فلسفههه ب ار ییی کودکاننن بررر رشددد هوش ش
بدری گرگری ،رح می  ...واح ید  ، ،زهراا .)49 13 ( .ت یثا ررر اج ار ی ی
شآموزان دختر ،تفکر وکودک.1-71 :) 11 (6 ،
دان 

پن یها  ، ،،،،،،،ژی الالالالالالال ال .)49 13 ( .ﺶﻟﺎﭼ

ﺎﻫ ي ر ﺪﺷ ا ﯽﻗﻼﺧ

دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان دوره ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ

ﺮﻬﺷ ﺗ ﺮﻬ ان ،ﺎﯾﺎﭘ ن ﻪﻣﺎﻧ

ﺎﮐ ر ﯽﺳﺎﻨﺷ ارشد ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه آزاد ا ﯽﻣﻼﺳ وا ﺪﺣ ﺮﻬﺗ ان ﺰﮐﺮﻣ ي.
ش اخالقییی و ابعاددد و مولفهههها ای آن در
جهانیان ،رمضان .ساعی ارسی ،ایر .ج طیبا ،مونا .)2931( .بررسی وض یع تتت هوش ش
دانشجویان(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه خوارزمی) ،نشریه علوم رفتاری. 55 - 72 :) 15 ( 5 ،

ق م راد ییی درآم زو ششش و پ شرور ، ،
چمل نژاد ،مرتضی .ذاکری ،شه پری .) ۱۳۹۵ ( .واکاوی مولفههای تاثیرگذار بر اخالق ق
مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. 44 - 58 :)4(6 ،

حسنی ،محمد .)59 13 ( .بررسی رویکرد تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمییی و عم مو ییی دوره ابت یاد ی ، ،دو فص مانل ههه
علمی-پژوهشی تربیت اسالمی. 25 - 51 :) 22 ( 5 ،

ش
ی دانش ش
رئیس پور ،علی اکبر .فرقانی اوزرودی ،محمدباقر .) ۱۳۹۱ ( .میزان اثربخشی مدرسه برتوسعههه اخالقی ی
آموزان ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری و تولید ملی ،قم :دانشگاه پیان نور استان خوزستان.

سجادیه ،نرگس .)49 13 ( .نقد و بررسی رویکرد سواد اخالقی از منظر عاملیت انسانی ،مجله هوژپ ششش نامههه مب نا ی ی
ی
تعلیم و تربیت. 88 - 109 :)2( 1 ،

سندگل ،مرضیه .)09 13 ( .بررسی کمی و کیفی رشد اخالقی دانش آموزان در طرح ارزشیابی توصیفی:
تاثیر مداخله ای سبک انضباطی معلمان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ط نیز ،یبالو بببببب  .)59 13 ( .را ﮥﻄﺑ

ﻮﺳ اد ا ﯽﻗﻼﺧ  ،ﻞﻣﺎﻌﺗ ا ﺎﺘﺳ د /دا ﻮﺠﺸﻧ و ﻮﺗ ا ﺪﻨﻤﻧ

ا ﻼﺧ ق در ﻮﻠﻋ م و ﻨﻓ ّﺎوري.1-8 :)1( 1 ،

ﺎﺳ زي روا ﯽﺘﺧﺎﻨﺸﻧ دا ﺎﯾﻮﺠﺸﻧ ن ،ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ق ،فص نل اا ﻪﻣ ي
فرهود ،داریوش .) 1386 ( .مروري ﺮﺑ ﺎﺗ ر ﻪﭽﺨﻳ ا ﻼﺧ ق همراه با گردآوری زمینهههها ای گون وگا ننن اخالق ق
ا ﻼﺧ ق در ﻮﻠﻋ م و ﻨﻓ ّﺎوري.1-6 :)2( 1 ،
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فرید ،ابوالفضل .سعدی پور ،اسماعیل .کریمی ،یوس .ف فلسفی نژاد ،محمدرضا .) 1389 ( .اثربخشی روشهای آم زو ششش
ش آم نازو  ،،فص مانل ههه
مستقیم ،آموزش شناختی اخالق ،شفاف سازی ارزشها و تلفیقی بر قض وا تتت اخالقییی دانش ش

علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 91 - 111 :) 19 ( 5 ،

مرادی مخلص ،حسین .حیدری ،جمشید .علی بخشی ،م یر ممم  .) ۱۳۹۶ ( .سواد اخالقی بستری جهت کنترل هوش

هیجانی در محیط بازیهای رایانه ای ،سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای؛ فرص تتت ها ا و چ لا شششها ا،

اصفهان :دانشگاه اصفهان.

ش اخالقییی و راههاای پر رو ش ش
ش
مصطفی پور ،وحید .فرخی ،حسین .) ۱۳۹۶ ( .بررسی هفت بعد اساسی هوش ش
آن ،پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

ش آم ازو ننن پایههه
ی دانش ش
مطلق ،عادلههه .)09 13 ( .اثر داستانهای معماگونه اخالقی بر رشد قضاوت اخالقی ی
پنجم ابتدایی شهر الهیجان ،ﺎﯾﺎﭘ ن ﻪﻣﺎﻧ

ﺎﮐ ر ﯽﺳﺎﻨﺷ ار ﺪﺷ  ،دا ﺪﮑﺸﻧ ه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانش اگ ههه عالمههه

طباطبایی.

مالی  .نسح ،ی (((((( (  .)69 13رابط رگن ه شششششش ش ﯽﺒﻫﺬﻣ
ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ دوم ﺮﻬﺷ ا ﺪﯿﻠﻗ  ،ﺎﯾﺎﭘ ن ﻪﻣﺎﻧ

ﺎﺑ ﻮﻫ ش ا ﯽﻗﻼﺧ

و ﻮﺴﻣ و ﺖﯿﻟ

ﺮﯾﺬﭘ ي دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان

ﺎﮐ ر ﯽﺳﺎﻨﺷ ار ﺪﺷ  ،دا ﺪﮑﺸﻧ ه ﻮﻠﻋ م ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ و روا ﯽﺳﺎﻨﺸﻧ  ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه آزاد ا ﯽﻣﻼﺳ

وا ﺪﺣ ﺮﻣ ود .ﺖﺷ
نیک خواه قمصری ،نرگس .اسمی جوشقانی ،زهرا .)2931( .نگاهی جامعه شناختی به اخالق هش روندی در پرتووو نقش ش
ش
خانواده و مدرسه(مطالعه موردی هش ر کاشان) ،مجله مطالعات ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

یبل ییو  ، ،،ب هراه  ...مس نایظفحت  ، ،،مین یتاکشم .ا  ، ،،،،زهر هه ه .)59 13 ( .را ﮥﻄﺑ ﻦﯿﺑ
ا ﻼﺧ ق در ﻮﻠﻋ م و ﻨﻓ ّﺎوري.731- 144 :)1( 11 ،

ا ﺮﯾ ان. 54 -66 :)1( 6 ،

ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺎﻫ ي ا ﯽﻗﻼﺧ ﺎﺑ و ﯽﮔﮋﯾ

ﺎﻫ ي ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ،
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