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چکیده
ضابطه فضیل های اخالق أ أَعی آموزشر
پژأهش حاَر با هدف برضس
ت
پايه نهم ،دض شهرستان خرمآباد انجام شده
دانشآموزان دض مقطع
متوسطه األ ،ت
ت
متوسرطه األ
جامعه آماضی اين پژأهش شامل تمام دانشآموزان مقطع
اس .
ت
ت
دض شهرستان خرمآباد بودند كه از میان آنها براساس جدأل موضگان  350نفر،
175پسر أ 175دختر ،براساس ضأش نمونهگیرری خوشرهای چنرد مرحلرهای
انتخاب شدند أ پرسرشنامههای ضشرد اخالقر معنویپروض ( )2012أ ضفتراض
اخالقرر سوانسررون أ هیررل ( )1993ضا تکمیررل كردنررد .أَررعی آموزشرر
*دانشجوی دكترای ضأانشناس تربیت دانشگاه بوعل سینای همردان ،مشراأض آمروزشأپرأضش شهرسرتان

اخالق * رابطۀ فضیلتهای اخالقی و وضعیت آموزشی در دانشآموزان پایۀ نهم متوسطه

رابطۀ فضیلتهای اخالقی و وضعیت آموزشی در دانشآموزان

خرمآباد أ مدضس دانشگاه.
تاضيخ دضياف 1394/10/10 :

m.abdolahi65@yahoo.com
تاضيخ تأيید1395/02/01 :

89

دانشآمرروزان هررم براسرراس معرردل نیمسررال آموزش ر آنهررا سررنجیده شررد.
سپس برا اسرتفاده از تحلیرل آمراضی همبسرتگ ضگرسریون ،يافترههرا نشران
داد كه بین فضیل های اخالق أ أَعی آموزشر دانشآمروزان ،همبسرتگ
مثب أجرود داضد؛ امرا برین ضشرد اخالقر أ أَرعی آموزشر  ،همبسرتگ
معناداض أجود نداضد .همچنین ،أَعی آموزش  ،پیشبین خروب بررای ضفتراض
اخالق دانشآموزان نبوده اس  .بنابراين ،الزم اس كه به آموزش فضیل های
زمینه پیشرف
اخالق أ ضشد آنها دض نوجوانان توجه كرد تا پیامدهای آن دض
ت
آموزش نمايان شود .نبايد صرف وا به عامل تحصیل دض ضشد اخالق متک برود؛
بلکه بايد عوامل تأثیرگذاض ديگر برر ضشرد اخالقر ضا هرم دض كنراض أَرعی
آموزش مطالعه كرد.
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واژگان کلیدی
فضیل های اخالق  ،أَعی آموزش  ،نوجوان .
طرح مسئله
اخالق 1شامل بخش بزضگ از ادضاک ،قصد ،هیجان أ عراد دض همرۀ سرطوح
ضشدی ،يعن كودكان أ نوجوانان أ بزضگساالن م شرود أ تحرول اخالقر أ
اضزش دض نوجوان بیش از هر دأضۀ ديگری اسر (موشرمان .)2005 2،ضشرد
سريع شناخت دض نوجوان باعث م شود كه فرد بهتر بتواند دضباضۀ موَروعا
اخالق أ اضزش أ دين قضاأ كند أ دض برخوضد با آنان أاكرنش دقیرقتر أ
1.morality.
2.Moshman.

پیچده تری نشان دهد .همچنین ،دگرگون هرای أسریع عراطف أ اجتمراع أ
مواجهررره نوجوانررران برررا مقتضررریا زنررردگ أ خواسرررتههای أالررردين أ
دأسررتان أ اطرافیرران أ تجربررههای تررازهای كرره دض مناسرربا اجتمرراع أ
فرهنگ خود بهدس م آأضند ،دضگیرری آنران ضا برا موَروعا اخالقر أ
اضزش بیشتر م كند أ زمینههای ضشد آنان دض اين زمینرهها گسرترش م دهرد
(ثان أ كديوض.)1388 ،
فضیل ها أ ضفتاضهای اخالق هستند .پژأهشگران دض سالهای اخیر ،بره ايرن
موَوعا دض حوزۀ ضشد اخالق  1بسیاض توجه كردهاند؛ امرا كاضهرای تجربر

مربوط به آنها بهكندی پیش م ضأد أ معماهای بسیاضی دض اين حروزه هنروز

حل نشده باق ماندهاس (گرين .)2015 2،ضشد اخالق شامل تغییر دض افکراض،
احسرراسها أ ضفتاضهررا ،باتوجهبرره معیاضهررای دضسرر أ نادضسرر اسرر .
برايناساس ،يک بُعد بینفرردی 3اسر كره فعالی هرای شرخص ضا دض قالرب

اضتباطهای اجتماع تنظیم م كند أ به تعاضضها دض ضابطه برا ديگرران پايران
م دهد (سرانتراک )2014 4،أ آنگونهكره ضأانشناسران چرون ژان پیراژه 5أ
لوضنس كلبرگ 6م گويند ،ضشد اخالق بهمعنای تغییر دض چگونگ اسرتدالل

7

كودكان دض موَوعا اخالق  ،نگرش آنان نسرب بره قانونشرکن  8أ ضفتراض

آن ها دض مواجهه با موَوعا اخالق اس (موشمان.)2005 ،
1.moral development.
2.Greene.
3.interpersonal.
4.Santrock.
5.Jean Piaget.
6.Lawrence Kohlberg.
7.reasoning.
8.offence.

اخالق * رابطۀ فضیلتهای اخالقی و وضعیت آموزشی در دانشآموزان پایۀ نهم متوسطه

عرردال  ،دضسررتکاضی ،أفرراداضی ،ضاسرر گوي  ،نومدأسررت أ  ...محرروض
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دض بحث از عوامل مؤثر بر اخالق أ ضفتراض اخالقر نوجوانران ،سرازههای
متعددی برضس شدهاند؛ از جمله سبکهای تربیت أالدين ،عوامل اجتمراع أ
فرهنگ  ،أيژگ های شخصیت أ عوامل دضأنمدضسهای ،مثل أيژگ های معلم
دض كالس دضس (شعبان  .)1391 ،اما دض اين حوزه ،موَوم اضتباط اخرالق برا
أَعی آموزش دانشآموزان مسیلهای اس كه دض نظريرههای سرنت  ،ضشرد
اخالق دض آغاز ،با مفاهیم ضشد هوش أ فکری دض كودكان مرتبط بودهاسر أ
برره مرروازا آن ،اخررالق توسررط پیرراژه شررکل گرفرر أ بررر آن تأكیررد
شد .پژأهش هاي كه تراكنون دض ايرران دض حروزۀ اضتبراط ضشرد اخالقر برا
أَعی آموزش انجام شده اس  ،جه گیری يکسان دض نتايد نداشتهاند؛ بره
اين معن كه دض برخ از آنها ،برای نمونره غیراث زاده ( ،)1391ايرن اضتبراط
معناداض بروده أ دض برخر ديگرر ،بررای نمونره ابراهیمر ( )1387أ اسرکاف
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( )1392معناداض نبوده اس .
م ترروان گفرر كرره تعريرر ،مفهرروم ضشررد اخالقرر أ مؤلفررههای آن دض
پژأهشهای اينچنین يک نبوده أ هريک به برضس جنبهای از ايرن تعرير،
پرداختهاند .برای نمونه دض پژأهش غیاث زاده ( )1391كه بر ضشد قضاأ های
اخالق دانش آموزان دختر پايرۀ نهرم انجرام شرده اسر  ،عملکررد آموزشر
دانشآموزان ،پیشبین خوب برای ضشد قضاأ های اخالق آنها بوده اسر .
ضابطه فضیل های اخالقر أ
همینطوض دض اين پژأهش هم كه با هدف برضس
ت
پايه نهم متوسطه انجام شده اس  ،پژأهشگر
أَعی آموزش دض دانشآموزان ت
به برضس مؤلفۀ ضفتاض اخالق دانشآموزان كه دض قالرب فضریل های اخالقر
عنوان م شود ،پرداخته اس  .برايناساس ،فرَیههای پژأهش عباض اند از:
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متوسرطه األ
 .1بین فضیل های اخالق  ،ضفتاض اخالق  ،دانشآموزان مقطع
ت
أ أَعی آموزش آنها همبستگ معناداض أ مثب أجود داضد؛

متوسرطه األ أ أَرعی آموزشر
 .2بین ضشد اخالق دانشآموزان مقطع
ت
آنها همبستگ معناداض أجود داضد؛
 .3أَعی آموزش دانشآموزان م تواند ضفتاض اخالق آنها ضا پیشبین كند.
جامعه و نمونۀ تحقیق و روش نمونهگیری
متوسرطه
جامعه آماضی اين پژأهش ،تمام دانشآموزان دختر أ پسرر مقطرع
ت
ت
محاسبه حجرم نمونره برا اسرتفاده از
جامعه  1345نفری ،برای
از بین افراد اين
ت
ت
جدأل موضگان 350،دانشآموز برای شرك دض اين پژأهش انتخاب شدند كره
ره آمرراضی 175 ،نفررر از افررراد
باتوجهبرره نسررب پسررران أ دختررران دض جامعر ت
نمونه دختر أ  175نفر از آن هرا پسرر بودنرد .بررای انتخراب گررأه نمونره از
ضأش نمونرررهگیری خوشرررهای چندمرحلرررهای اسرررتفاده شرررد .بررره ايرررن
صوض كه نخس  ،با مراجعه به اداضۀ آموزشأپرأضش شهر خرمآبراد ،ناحیرۀ
يرک أ دأ برهعنوان جامعرۀ هردف انتخراب شردند .سرپس از برین مرداضس
مقطرع متوسرطۀ األ دض ايرن دأ ناحیره ،تعردادی مرداضس دخترانره أ پسررانه
بهصوض تصادف مشخص شدند أ از بین ايرن مرداضس نیرز ،يکر دأ كرالس
بهعنوان نمونۀ پژأهش ،پرسشنامهها ضا تکمیل كردند.
ابزار
 .1پرسشنامۀ رشد اخالقی

اين ابزاض دض ايران توسط معنویپوض ( )2012بر مبنای نظريههای ضأانشرناخت
نظريره كلبررگ ،أ فضریل های اخالقر
اخالق ،مراحل استدالل اخالقر دض
ت
مطرح شده دض دين اسالم أ فرهنگ ايران ساخته شده اس  .دض اين چهاضچوب
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پايه نهم ،دض شهرستان خرمآباد دض سال آموزش
األ ،ت

 1394تا  1395هستند.
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أ براساس تعري،های نظری ،نخس  69گويه برای سنجش ضشد اخالق طرح
شد كه پس از آن ،براساس ضأش های پاياي أ ضأاي برا اسرتفاده از نرمافرزاض
لیزضل ،به سیزده پ رسش دض چهاض عامل ،يعن اخرالق پیشقرراضدادی ،اخرالق
قراضدادی ،اخالق ،اخالق اجتماع منته شد .معنویپوض دض پژأهش با عنوان
«ساخ مقیاس سنجش ضشد اخالق برای دانشآموزان» ( )1391نشان داد كه
شاخصهای پاياي  ،به ضأش آلفای كرأنباخ 93دضصد أ ضأاي به ضأش تحلیل
عامل اكتشاف أ تأيیدی اين آزمون دض حد مناسرب اسر أ م تروان از ايرن
آزمون برای سنجش ضشد اخالق دانشآموزان استفاده كرد.
بیان اين مطلب َرأضی اس كره تحلیرل عرامل پرسرشها دض پرژأهش
نامبرده نشان داد كه 55دضصد أاضيانس نمرههای ضشد اخالق توسرط مقیراس
ساختهشده ،تبیرین م شرود .دض مقیراس ضشرد اخالقر پرسرشها بهصروض
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ال مخال ،اس كه پاسخدهنده بايد نظر خود
ال موافق تا كام و
چهاضگزينهای از كام و
ضا نسب به هر جمله با عالم َربدض مشخص كند .نمرهگرذاضی پرسرشنامه
ال مخال ،اس
ال موافق ،موافق ،مخال ،،كام و
بهصوض  2 ،3 ،4أ  ،1بهمعن كام و
كه البته دض چهاض پرسش  ،11 ،6 ،5أ  12نمرهگرذاضی معکروس م شرود أ بره
گزينهها از يک تا چهاض نمره داده م شود (معنویپوض.)1391 ،
 .2پرسشنامۀ رفتار اخالقی

1

اين پرسشنامه توسط سوانسون أ هیل( )1993تهیه أ اجرا شده اس أ داضای
پانزده پرسش پندگزينهای اس أ ضفتاضهای اخالقر دانشآمروزان ضا توسرط
1.Moral behavior questionnaire.

همکالس هايشان اضزياب م كند .افراد برای پاسخ به هر پرسش از گزينههای
ال أ همیشه استفاده م كند .هر پرسش ايرن
هرگز ،بهندض  ،گاه اأقا  ،معمو و
پرسررشنامه برره زمینررۀ خاص ر مربرروط اس ر  .1 :عرردال ؛  .2دضسررتکاضی؛
 .3قضاأ دضس أ نادضس ؛  .4أفاداضی؛  .5صداق ؛  .6همردل ؛  .7يراضی؛
 .8أفررراداضی أ پیررررأی؛  .9پشررریمان ؛  .10مشررراضك ؛  .11اسرررتقالل؛
 .12نومدأست ؛  .13معتمدبودن؛  .14باادببودن؛ 15؛ ديدگاه پیوندی (منطق )
ال :نمررۀ  4أ
هرگز :نمرۀ  ،1بهندض  :نمررۀ  ،2بعضر اأقرا  :نمررۀ  ،3معمرو و
همیشه :نمرۀ  5دضنظر گرفته شد .كمترين نمرهای كه هرر فررد دض ايرن آزمرون
بهدس آأضد  15أ بیشترين نمره  75بود.
طالررربزادۀ ثررران أ كرررديوض دض سرررال  1388پرررس از اجررررای ايرررن
پرسررشنامه ضأی دانش آمرروزان سررال سرروم ضاهنمرراي شررهر تهررران ،ضأاي ر
محتواي أ ضأاي سازۀ آزمون ضا محاسبه كردند كه دض پژأهش آنها اين ابرزاض
از ضأايرر خرروب أ قابررلقبول برخرروضداض بررود .دض پررژأهش سوانسررون أ
هیل (َ ،)1993ريرب پراياير ايرن آزمرون ضا برا اسرتفاده از َرريب آلفرا،
96دضصررد محاسرربه كردهانررد .همچنررین ،طالرربزادۀ ثرران أ كررديوض (،)1388
َريب پاياي ايرن آزمرون ضا برا اسرتفاده از ضأش آلفرا ،پرس از اجررا ضأی
دانش آموزان سال سوم ضاهنماي دض شهر تهران محاسبه كردند أ  0/78بهدس
آأضدند .دض پژأهش حاَر هم َرريب پايراي ايرن آزمرون برا ضأش آلفرای
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( سوانسون أ هیل .)1993 ،شیوۀ نمرهگذاضی به اين صوض بود كه برای گزينۀ

كرأنباخ 0/80 ،محاسبه شده اس .
95

یافتهها
دض اين قسم  ،نخس میانگین أ انحراف معیاض دأ مؤلفه برضس م شود.
جدول  :1آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

تعداد

متغیرها

ضفتاض اخالق

57/92

8/92

350

ضشد اخالق

42/31

4/57

350

أَعی آموزش

19/19

0/86

350

بهمنظوض برضس فرَیههای پژأهش از ضأش آماضی همبستگ پیرسرون أ
ضگرسیون استفاده شده اس .
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فرَیه األ :بین فضیل های اخالق  ،ضفتراض اخالقر  ،دانشآمروزان مقطرع
ت
متوسطه األ أ أَعی آموزش آنها همبستگ معناداض أ مثب أجود داضد.
ت
متوسرطه األ أ أَرعی
فرَیه دأم :بین ضشد اخالق دانشآموزان مقطرع
ت
ت
آموزش آنها همبستگ معناداض أجود داضد.
جدول :2ضرایب همبستگی بین رفتار اخالقی و رشد اخالقی با وضعیت آموزشی دانشآموزان

متغیرها

همبستگی

تعداد

مقدار احتمال

ضفتاض اخالق

*0/145

0/01

350

ضشد اخالق

0/052

0/41

350

P <0/01

باتوجهبه َرايب همبستگ محاسبهشده دض جدأل  2بین ضفتراض اخالقر أ
أَعی آموزش دانشآموزان ،همبسرتگ  0/14محاسربه شرد كره دض سرطح
 p< 0/01معناداض اس ؛ اما بین ضشد اخالق دانشآموزان أ أَعی آموزش
آنها همبستگ معناداض نیس  .برايناسراس ،فرَریۀ األ تأيیرد م شرود؛ امرا
فرَیۀ دأم ضد.
فرَیه سوم :أَعی آموزش دانشآموزان م تواند ضفتراض اخالقر آنهرا
ت

جدول  : 3نتایج پیشبینی رفتار اخالقی دانشآموزان براساس وضعیت آموزشی آنها

متغیر پیشبین

ضریب
رگرسیونی
استانداردشده

آماره
t

ضریب
تعیین

ضریب
تعیین
تعدیلشده

آماره
F

مقدار
احتمال

أَعی آموزش

44/37

2/35

0/021

0/017

5/56

0/01

همانگونهكره دض جرردأل  3ديررده م شررود ،براسرراس َررريب ضگرسرریون
استانداضدشررده م ترروان گف ر كرره متغیررر أَررعی آموزش ر دانشآمرروزان،
پیشبین كنندۀ معناداضی برای ضفتاض اخالقر آنهرا نیسر  .همچنرین ،مقرداض
َريب تعیین تعديلشده برابر با  0/017اس كه نشاندهندۀ اين مطلرب اسر
كه متغیر أَعی آموزش توانسته اس 0/017دضصد از تغییرا متغیر ضفتراض
اخالق ضا پیشبین كند .بنابراين ،فرَیۀ سوم ضد م شود.
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نتیجه
دض ابترردای دأضۀ نوجرروان يکسررری تغییرررا جسررمان أ دضأنشخصرر أ
بینشخص دض فرد آغاز م شود .تقريب وا هیچيک از جنبههای ضشرد نوجوانران،
بااهمی تر أ دضعینحال ،گیدكنندهتر از ضشد فضیل ها أ اضزشهرای اخالقر
نیس  .دض ضاستای اين دگرگون ها اهمی تحصیل أ أَرعی آموزشر بررای
نوجوان ،مالک مهم برای خوداضزياب أ دستیاب به احسراس اضزشرمندی يرا
ب اضزش أ احساس شکس اس  .بهطوضیكه م تروان گفر  ،نوجروان كره
أَرعی آموزشر خروب داضد ،دض فراينررد ضشرد أ ط كررردن دأضۀ بلرروغ ،از
شاخصههای سالم بیشتری بهرهمند اس أ برعکس .برايناسراس ،پرژأهش
ضابطره فضریل های اخالقر أ أَرعی آموزشر
حاَر برا هردف برضسر
ت
متوسطه األ انجام شد أ سه فرَیه ضا برضس كرد.
دانشآموزان مقطع
ت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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دض فرَیۀ األ كه همبستگ معناداض أ مثب بین فضیل های اخالق  ،يعنر
ضفتاض اخالق  ،دانشآموزان أ أَعی آموزش آنها مطرح شد ،نترايد نشران
داد كه بین اين دأ مؤلفره ،همبسرتگ مثبر أجرود داضد؛ گرچره میرزان ايرن
تأيیدكننده اضتباط
همبستگ  ،زياد نبود .دض تبیین اين يافته م توان به يافتههای
ت
ال غیراث زاده ()1391
مؤلفههای اخالق أ أَعی آموزش اشراضه كررد :مرث و
نشان داد كه اگر دانشآموزی نسب به ديگر دانشآموزان ،ازنظر سطح اخالق
مرتبره براالتری قرراض داضد.
دض أَعی بهتری باشد ،ازنظرر آموزشر هرم دض
ت
نماينده كالس اس  ،توجه كرد كه اغلب،
دضاينبین ،م توان به دانشآموزی كه
ت
ديگران اأ ضا ازنظر أيژگ های اخالق أ آموزش تأيید م كنند أ برهدلیل ايرن
أيژگ ها ،يعن برخروضداضی از اخرالق نیرک ،مثرل ضاسرتگوي  ،نومدأسرت ،
عدال أ ...اس كه ديگر دانشآموزان اأ ضا انتخاب كردهاند.

فرَیه دأم كه همبسرتگ معنراداض برین ضشرد اخالقر دانشآمروزان أ
دض
ت
أَعی آموزش آن ها مطرح شرد ،نترايد نشران داد كره برین ايرن دأ مؤلفره،
همبستگ أجود نداضد؛ يعن ضشد اخالق كره خرود از دأ عنصرر اسرتدالل أ
عملاخالق تشکیل شده اس  ،براساس أَعی آموزش تبیین نم شود .ايرن
يافته با نتايد پژأهش ابراهیم ( )1387أ اسکاف ( )1392هماهنگ اس  .دض
فرَیه سوم كه پیشبین ضفتاض اخالق دانشآموزان براساس أَعی آموزش
ت
اخالق آنها ضا پیشبینر نم كنرد .اگرچره دض پرژأهش غیراث زاده ()1391
عملکرد آموزش دانشآموزان ،پیشبین خوب برای ضشد قضاأ های اخالق
آنها بوده اس  ،دض اين پژأهش كه صرف وا مؤلفۀ ضفتاض (عمل) اخالقر برضسر
شد ،نه قضاأ (استدالل) اخالق  ،يافتهها مغاير اسر  .يافترههاي اينچنینر
ال
نشان م دهند كه مفهوم ضشد اخالق  ،معناي گسرترده أ مربهم داضد كره كرام و
بسررته برره فرهنررگ أ اقلرریم اسرر  .نررهتنها فرهنگهررای خرراضج  ،بلکرره
خردهفرهنگ های دضأن يرک فرهنرگ هرم ،سرنجش آن ضا تح ترأثیر قرراض
م دهند أ اين يک از داليل متفراأ بودن نتیجرۀ برضسر ها دض حروزۀ ضشرد
اخالق نوجوانان اس  .دض پايان پیشنهاد م شود:
 .1عامل أَعی آموزش دانشآموزان ،همراه با ديگر عوامل تأثیرگذاض بر
ضشد اخالق آنها مطالعه شود ،نه بهتنهاي تا میزان اثرگذاضی عاملها أ سرهم
هريک دض مقايسه با يکديگر بیشتر نمايان شود أ با بیان قطع تری بتوان نتايد
ضا به گرأهها أ خردهفرهنگهای ديگر تعمیم داد؛
 .2از ابررزاض سررنجش ضفترراض اخالق ر ِ هنجاضياب شررده دض فرهنررگ ايران ر
استفادهشود تا بهناچاض از ابزاضهاي كه متناسب با تعري ،فضیل های اخالق أ
ضفتاض اخالق دض فرهنگ غرب اس  ،استفاده نشود.
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