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 عوامل موثر بر آموزش اخلاق در مدارس 

 

 *علاءالدین اعتماد اهری  دکتر ،آریادخت قیومی بیدهندی

 ایران ،رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی
 (51/4/89: تاریخ پذیرش: 2/2/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 توجهه بهه عهو  کهه ر  رهج جاه هه بها 2 و اصول اخلاقی 1توجه به اخلاق
جاه ه  است، یکی از عواههل هوفقیهت فجرنگ آن جاه ه تدوین گجریده

تهجین بشهز زعهدگی کورکهان و عوجواعهان ه ه  3 شد اخلاقی (.1)است
آع است و هد سه، هحل هناسبی است کهه سها از خهاعواره بهه عنهوان 

راي  فتا ي و اخلاقی راي اخلاقی و ششصیتجایگاری که عشستین سایه
گیجر، حهاز  ارییهت اسهت و ر  ایهن هیهان فجاینهد آن شکل هی فجر ر 

باشهند. جایگهاه و شهان اخلهاق ر  راي ر سی هوثج ههیآهوزش و بجعاهه
هد سه و به عحو عام ر  عظام تجبیت  سیی عقشی رو جاعبه است. به این 
ه نی که اخلاق ر  هد سه و عظام تجبیت ر  عقز ردف  ا به ع ده را ر 

 ج عقز و شأن اب ا  هوثج و کا اهدي را ر. و ر  از سوي ریگ
 
 
 

 
از یههس سههو  ایههت و قصههواي عیههل هد سههه اعتلههاي رسههتی اخلههاقی 

رهاي راي اخلاقی ر  کهنزیارگیجعدگان است. و از رگج سو، عیور ا زش
اعساعی هوجور ر  هد سه بین اعضاي هد سه از عواهل هوثج ر  هوفقیهت 

ارگیجي ب تهج و عییهر    هد سه است ر  فضاي اخلاق هحو  هد سه، ی
ا زشه اي اخلهاقی،  سایبندي به که رردعشان هیعی  شوارد (. 2ررد )هی

ایهن اههج تج یه   سهازر کهه خههورزهینه  فتا راي هنصفاعه  ا ه یا هی
بشج،  یزعدگ خیبه تا  يبا عظج (.3)کننده ب بور عیلکجر و اثجبششی است

رهج عصهج و زههان، ر   شهیندانیشهد کهه اعد  یعکته خهوار نیهتوجه ا
  یاي با سطوح بالاي  شد اخلاقسال   ا ر  جاه ه یو آ اهز زعدگ زیآسا

  ؛بجخی اعدیشیندان اعتقار را عدطو ي که . بهاعدهتصو  راعسته
 
 

 چکیده
به رلیل ارییت اخلاق ر  بالندگی آهوزش کشو ، ردف تحقیر حاضج شناسایی عواهل هوثج بج آهوزش اخلاق ر  هدا س رو ه روم زمینه: 

  هتوسطه ش ج ت جان بور.

عفج از هتشصصان و خبجگان آهوزش و  22ي ر  بشز کیفی، شاهل سژورز حاضج آهیشته از عو  اکتشافی هتوالی بور. جاه ۀ آها روش: 
راي اججایی ر  زهینه آهوزش اخلاق بورعد که به  وش عیوعه گیجي ردفیند اعتشاب شدعد. ر  بشز صلاح را اي سستسجو ش و افجار ذي

اي استفاره از عیوعه گیجي تصارفی خوشهعفج ازراعز آهوزان هقطع هتوسطه رو ه روم ر  ش ج ت جان بورعد که با  1022عی ، شاهل  کیی
عفج به عنوان عیوعه اعتشاب شدعد. اب ا  سژورز ر  بشز کیفی، شاهل هصاحبه و تحلیل هحتوا بور و ر  بشز  322اي، ت دار چندهجحله

م سذیجفت و ر  بشز کیی را ر  بشز کیفی از طجیر کدگذا ي اعجاساخته استفاره شد. تج یه و تحلیل رارهکیی، از اب ا  سجسشناهه هحقر

 اعجام سذیجفت.  Lisrel-V8/8و  SPSS-V22سازي ه ارلات ساختا ي( با استفاره از عجم اف ا راي ر  رو قسیت توصیفی و استنباطی )هدل

هولفه،  10ن عتایج عشان رار که چ ا  ب د آهوزشی، اجتیاعی، هحیطی و اعتقاري اب ار تاثیجگذا  بج آهوزش اخلاق رستند. ریچنیها: یافته
ه ل ، بجعاهه ر سی، فضاي کلاس ر س، هدیجیت هد سه، ا زش اي گجوری، ریدلی، اعتیار اجتیاعی، احتجام به یکدیگج، جو اخلاقی، تشویر 

راي اجتیاعی فجر، سایبندي به ا زش اي رینی، باو راي هذربی، عفاف به عنوان هولفه -و تنبیه، سطح سوار و ر آهد والدین، سایگاه اقتصاري
 تاثیجگذا  بج ا تقاي آهوزش اخلاق شناسایی شدعد.

 راي شناسایی شده ر  وضع هطلوبی قجا  را عد. راي سژورز عشان رارعد که هدا س هتوسطه ت جان از عظج ریه هولفهیافتهگیری: نتیجه

 

 هحیطی اب ار آهوزشی، اب ار آهوزش اخلاق، اب ار اجتیاعی،: کلیدواژگان
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گیجعد و ججیان اجتیاعات علیی شکل عیی بدون  عایت اخلاق، ر  واقهع
رهاي یاعنهد سدیهدهرها را زش (.4)شوراختلال هی تولید عله  عیه  رچها 

و  رها،بینهی کهنزگیجي، کنتجل و سیزاجتیاعی عقز اساسی ر  شکل
ساختا  فجرنگی جواهع  ر  یاصل یو عاهل اعدافجار جاه ه راشته  شاتگجای

کننهده  فتا رهاي رهاي اخلهاقی ت یهین وعد. اخلهاق و ا زشبه شیا  هی
راي اخلهاقی شباشند و هی ان تیایل افجار یس جاه ه به ا زرا هیاعسان
ر   اتواعهد هوجبهات اعحهجاف یها جلهوگیجي از اعحجافهات اجتیهاعی  هی

اي که افجار آن سایبند به اخلاق جاه ه به وجور آو ر و به طو  کلی جاه ه
ر   (.0) راي اخلاقی عباشند ریج یا زور به زوال کشیده خوارد شدو ا زش

یی ر  آههوزش لیاتجاان اسهیبه بج سی عیلکجر ه لسژورشی که هحققان 
عنهوان کهه ههدا س بهه ، عشهان رارعهد کههقی سجراختنهدلاراي اخا زش

قی لهارهاي فجرنگهی و اخسازي کورکهان ر  جنبههسساتی بجاي آهارهؤه
بایهد بششهی از  لهاق وعهد و آههوزش اخزعدگی ر  اجتیا  به شهیا  ههی

ی باشهد، چجاکهه للهالیراي آهوزشی هدا س ر  سطح هلهی و بهینبجعاهه
ي عیلکجر جواعان ر  اجتیا  به عحوری آههوزش آعهان ر  هد سهه عحوه

  (.6)بستگی را ر
راي اخلاقی و عواهل هجتبط با گجایشات افجار بهه ر  هو ر هنشاء آهوزش

سهجرازان  واعشناسهی کهه طجفهدا  راي اخلاقی، گجورهی از عظجیهها زش
ون و تحلیل  واعی و یارگیجي اجتیاعی رستند، ه تقدعد اخلاقیات از بیهج

اي کهه آیند. طبهر ایهن عظجیهه، تججبهههحیط سیجاهون فجر به رست هی
کند بج  فتا  ریگج روسهتی و کورک ر   وابطز با والدین خور کس  هی

سهجرازان یهارگیجي گذا عد. از طجفی ریگهج، عظجیههاخلاقیات وي تأثیج هی
 راي فجرنگی و عواهل اجتیاعی بجاجتیاعی قجا  را عد که ه تقدعد ا زش

-از طهجف ریگهج، عظجیهه اخلاق فجر تاثیج هستقی  و بسهیا  ه یهی را ر.

شناسی، عواهل خا جی و اجتیاعی  ا ج ء عواهل هوثج بهج سجرازان جاه ه
(. اهجوزه ه لیان و یا ان آهوزشی بایهد از  وشه اي 7راعند )اخلاقیات هی

لین آهوزان استفاره کنند. اوهت در بجاي تقویت ا زش اي اخلاقی ر  راعز
اي راشتند، آهوزش هستقی   وش که ر  عگاه سنتی عی  به آن توجه ویژه

اسهت. یکهی ریگهج از  وشه اي ههوثج ر  ا تقهاي ا زشه اي اخلههاقی ر  
تواعد بکا گیجي زباعی هثبت باشد ی نی بهه جهاي اسهتفاره از هدا س، هی

-توان از واژگان هثبت بهجاي آههوزش اخلهاقکلیات و واژگان هنفی، هی

اعد کهه افهجار زههاعی کهه استفاره کجر. صاحبنطجان بج این عقیدههدا ي 
- ور، بیشتج خور  ا با هحیط خور وفر ههیبداعند چه اعتظا ي از آع ا هی

ررند. از طجف ریگج، رید بصجي افهجار ر ون هد سهه  عیه  بسهیا  ه ه  
است. استفاره از سیاه اي اخلاقی هطهابر بها هقهاطع تحصهیلی و سهطح 

تواعد هوثج باشد. علاوه بج این، هحتهواي آهوزان بسیا  هی ه لیان و راعز
گیجر بسیا  ه   است چجاکهه آهوزان قجا  هیآهوزشی که ر  اختیا  راعز

آهوزان آهوزش ررد. هحتواي آهوزشهی به راعز 4هدا يتواعد بج اخلاقهی
باید علاوه بج هحتواي راعشی، هحتواي ه ا تی  ا عی  ر  بج بگیهجر. ی نهی 

آهوز و ه لیان ریشواعی اي تنظی  شور که با زعدگی واق ی راعزوعهبه گ
راشته باشد و ر  این  استا اخلاقیات  ا بج هبناي آعچه آع ها بها آن  وبهجو 

آهههوزان ر  شههوعد، طجاحههی گههجرر. هشهها کت رارن اولیههاء و راعههزهههی
تواعد گهاهی ه ه  ر  ج هت آههوزش ف الیت اي فجرنگی هدا س عی  هی

 یییبا هفار یاخلاق یاز آن جا که اصول و هباع  هد سه باشد. اخلاقیات ر
 ییشهجاعت،  اسهتگو ،یریهدل ،یچون احتجام بهه سهد  و ههار ، ه جبهاع

 وعهدیو هاعنهد آن، س 0یاخلهاق  یهفهار نیبه آهوزش ا یوجدان، توجه کاف
ر  سلاهت جواههع  6یهثبت  شد و تحول اخلاق جیو تاثرا ر   جیعاسذییجدا

راي آهوزش اخلاق ر  تحهول  وش ییو شناسا یاست، بج س جیاعکا  عاسذ
کنهد  یبه بسط و گستجش آن  ر  جاه ه ه یتوج  انیکیس شا یاخلاق

(8.) 
آهوزان هؤثج و توس ه آن ر  بین راعز 7عواهل هت دري ر  آهوزش اخلاق

را است اي از اج اء و هولفههد سه که هجیوعهاست، از بین این عواهل، 
بجعاههه ر سهی و  .آهوزان تاثیج بسه ایی را راخلاقی راعزر  اهج آهوزش 
راي ه   آن ی نی کتاب اي ر سی عی  که ر  هد سه ههو ر یکی از هؤلفه

رهاي بهه عتایج بج سهی .شور، از جیله این عواهل استتد یا واقع هی
تواعد اخلاق آ ام ررد که هحتواي کتاب اي ر سی هیعیل آهده عشان هی

آهوزان  ا راعز 8به راعشجویان القاء کنند و تجبیت اخلاقیبورن و هدا ا  ا 
بج آن است کهه ک  حا جو هد سه ر  ریگج ه   عاهل. (9تسجیع بششد )

آهوزان را ر. بطو ي که راعز 9گیجي هنز اخلاقیتاثیج شگجفی ر  شکل
را  ابطۀ هثبت بجخی سژورز ؛اعدتحقیقات زیاري به این عکته تاکیدکجره

اعد و  اخلاق ه جباعی ر  بین و تجبیت اخلاقی  ا عشان راره بین جو هد سه
هحققهان (. 12راعنهد)آهوزان  ا عتیجه تاثیج جو حاک  بج هد سه ههیراعز

و اخلاقیات   12جو حاک  بج هد سه  ا عاهلی ه   ر ا تباط با رویت اخلاقی
(. بطو ي که هطال ات صو ت گجفته عی  11کنند)آهوزان ذکج هیر  راعز

(. 12راعنهد)آههوزان ههیهدا س  ا هوثج بج  شد اخلاق راعز 11اخلاقی جو
آهوزان ا تباط بین کار  هد سه و راعز علاوه بجاین، هحققان ه تقدعد که

علاقه به ه ل   .آهوزان تأثیج زیاري را رگیجي عظام ا زشی راعزبج شکل
ربیهات (. ا13شور )آهوز هیهوج  اعتقال ا زش اي اخلاقی ه ل  به راعز

-ررد که عاهل والدین و ا تباط آع ا بها راعهزسژورشی هوجور عشان هی

 (. 14آهوزان است)آهوز یکی از عواهل هؤثج بج توس ه اخلاق ر  راعز
ر  زهینه آهوزش اخلهاق، صهاحبنظجان ه تقدعهد کهه ر  آههوزش اخلهاق 

و  10ر  سازهان،  ربجي اخلاقی 41به راعشجویان، قاعون اخلاقی 13ايحجفه
(. بنهابج 10حیایت هدیجان و ریچنین سژورشه اي اخلهاقی تاثیجگذا عهد)

عواههل آههوزش ر  راي اعجام شده هشهش  شهده اسهت کهه سژورز
هد سه هاعند هد س، هدیج، بجعاهه ر سی و آهوزشی هوج   شهد اخلهاق 

ررهد (. بطو ي که عتایج هطال ات هوجور عشان ههی16گجرر)اي هیحجفه
-ج سازهان، اطلاعهاتی ر  ههو ر هیه ان اسهتفارهکه شناخت،  فتا  و عتای

(. 17کنندگان از عتایج ا زشیابی و ر  عتیجه آهوزش اخلاق تاثیجگذا  است)
رهاي را عد که ر  طول رره گذشته، اثجبششی بجعاههههحققان عنوان هی

آهوزش اخلاق با توجه به عتایج آهوزش کا کنان، هاعند راعهز، آگهاری و 
 ایز یافته است. با این حال، علیج   ب بور کلی گیجي اخلاقی، افتصیی 

(. 18رها وجهور را ر)ر  کا آیی آهوزش، تغییجات قابل تهوج ی ر  بجعاههه
یکی از هنابع بالقوه تنو ، عاشی از هحدوره وسی ی ر  هحتواي آهوزشهی 

گیهجر. راي آهوزش اخلاق هو ر استفاره قهجا  ههیاست که ر  طول رو ه
عشان رارعد کهه گجفته ر  ا تباط با هوضو  عی  سژورش اي ایجاعی صو ت 

آههوزش اخلاقی بج ب بور عیلکجر اجتیاعی کورکان و کهارز اختلالهات 
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. ر  ایهن خصهوص صهاحبنظجان (19 فتا ي آع ا تاثیجگهذا  بهوره اسهت)
ه تقدعد که آهوزش اصول اخلهاقی بهه رو  وش  وایتگهجي و سهشنجاعی 

 (. 22ج بارش)تواعد ر  ا تقاي حساسیت اخلاقی هؤثهی
که بحث آهوزش اخلهاق، ررد که هجو  سیشینه سژورشی هوجور عشان هی

علیج   ارییت بالاي آن  بویژه ر  آهوزش و سهجو ش کشهو  هها  کیتهج 
رهاي حاصهل از هو ر توجه قجا  گجفته است و بیشهتج بهج اسهاس آههوزه

راي  جبی اعجام سذیجفته که خور را اي اشکالات زیاري اسهت. از عظجیه
عظج سژورشگج چون هسئله وض یت آهوزش اخلاق و توس ه آن ر  هقطع 
هتوسطه استان ت جان بج سی عشده و و سژورشی ر  قال  شناخت تیهام 
عواهل هؤثج بج آهوزش اخلاق ر  هدا س هقاطع هتوسطه اعجام عپذیجفتهه 

سهازي وضه یت آههوزش اخلهاق ر  است. بنابجاین هحقر ر  سی شهفاف
( و عی  ا ازهه سهازوکا رایی بهجاي ا تقهاي آن، از هدا س )هقطع هتوسطه
راي   سیی و یج  سیی است  که  وشن شدن طجیر آهوزش و ف الیت

این هسئله هنجج به ا تقهاي کیفهی و ب بهور اخلاقیهات ر عظهام آههوزش 
رهاي  گجرر. لذا، ردف سژورز حاضج شناسایی اب هار وهؤلفههوسجوش هی

ت جان ر  وض یت هوجور وا ازهه  آهوزش اخلاق ر  هقاطع هتوسطه استان
 هدل هف وهی بجاي  سیدن به وض یت  هطلوب است.

 

 روش
آهیشته )کیی، کیفهی( و از  راراره وش سژورز حاضج بج هبناي هاریت 

جاه ۀ آها ي ایهن تحقیهر ر  بشهز کیفهی عظج ردف کا بجري است.  
شاهل صاح  عظهجان و کا شناسهان حهوزه آههوزش اخلهاق، ههدیجان و 

و عی  هحققاعی، که را اي کت  و هقالاتی تشصصی ر  این حوزه  ه لیان
عفهج بهه  22گیهجي ردفینهد باشد. که با استفاره از  وش عیوعهبورعد، هی

جاه ۀ آها ي  ر  بشهز کیهی عیه  شهاهل عنوان عیوعه اعتشاب شدعد.  
شه ج ت هجان بورعدکهه بها ( رو ه روم) آهوزان هقطع هتوسهطهکلیه راعز

اي اعتشهاب اي چندهجحلههعیوعه گیجي تصارفی خوشهه استفاره از  وش
 0شدعد. بجاي این هنظو ،  ابتدا ش ج ت جان  از عظج بافت جغجافیهایی بهه 

تقسی  گجرید و سهپا از   "شیال ، جنوب ، جب ، شجق و هجک "حوزه 
هد سه هتوسطه رو ه روم اعتشهاب و ر   3ر ون رج یس از هناطر ت دار 

اعز آهوز از رج هد سه بطو  تصهارفی اعتشهاب ر 22هجحله ب دي، ت دار 
راعز آههوز هقطهع هتوسهطه رو ه روم ر  شه ج  322گجرید.  ر  ع ایت 

 ت جان به عنوان عیوعه بشز کیی تحقیر حاضج اعتشاب شدعد. 
ساختا  یافتهه اسهتفاره راي عییهر  بشز کیفی این سژورز از هصاحبه

ان، بجاي بج سی هقدهاتی راي اعفجاري با هصاحبه شوعدگشد. ر  هصاحبه
هصهاحبه، ر  ههدت  22سنج سؤال هصاحبه استفاره شد که ب د از اعجهام 

رقیقه بور، به اشبا   سید.  بجاي حصول اطیینهان از  62تا  32زهان بین 
 وایی بشز کیفی سژورز، از عظجات ا زشیند اساتید آشنا با این حوزه و 

  این حوزه خبهجه و هتشصصان آهوزش اخلاق ر  آهوزش و سجو ش که ر
زهان از هشها کت کننهدگان طو  ر چنین بههطلع بورعد استفاره شد. ر 

را کیس گجفته شد. بجاي هحاسبه سایایی عیه   از ر  تحلیل و تفسیج راره

 وش سایایی بین رو کدگذا  استفاره شدکه سایایی حاصل از رو کدگذا  با 
 ر صد بدست آهد. 1/70توجه به هحاسبات 

اي سجسشهناههاز رهارارهي گهجرآو  هنظهو  بهه سژورز نیا ر  ریچنین
ساخته بج گجفته از کدراي حاصل از هصاحبه استفاره شهد کهه بها هحقر

 عظجسنجی از راعز آهوزان هقاطع هتوسطه، تکییل شد. ایهن سجسشهناهه
باشد. که  از عو  بسته و از طیه  سوال باز هی 1گویه بسته و  60شاهل 
هنظو  هحاسبه  وایی از  وایهی صهو ي، باشد.  بههی ايگ ینه 0لیکجت 

هحتوایی و سازه استفاره شد.  وایی ظارجي سجسشناهه ع هایی بهه رو  از 
گج، چند عفج از ایجارات ویجایشی، شکلی، اهلایی و  یجه به کیس سژورز

اعضاي عیوعه، استار  ارنیا و هشاو  تدوین گجرید. بجاي بج سهی  وایهی 

استفاره شد. بج اساس این عهو  از  CVIو  CVRراي هحتوایی از فجم
 وایی ریچ سوالی عیاز به حذف شدن عداشت و بجخی سوالات اصلاح شد. 
ر  سنجز  وایی سازه تیهام ههوا ر هجبهوط بهه  وایهی ریگهجا ر  ایهن 
سژورز تایید شدعد. ریچنین، ج ت سنجز سایایی این آزههون هیه ان 

راي ب د آهوزش اخلاق ریه هؤلفهضجی  آلفاي کجوعبا  و تجکیبی بجاي 
 به رست آهد. 7/2راعز اهوزان هتوسطه ر  این تحقیر بالاتج از 

راي کیفی سژورز از تحلیل هحتهوا اسهتفاره شهد کهه بجاي تحلیل راره
راي کیفی گجرآو ي شده، از طجیهر کدگهذا ي بهازو هجاحل تحلیل راره

اف ا  ی  با عجمکدگذا ي هحو ي اعجام شده است. تحلیل ر  بشز کیّی ع
SPSS  وLisrel   صو ت سذیجفت. عتایج عجم افه اLisrel   ر  قاله

چنین از هو ر استفاره قجا  گجفت. ر  سازي ه ارلات ساختا ي وش هدل
راي ریگج عظیج تحلیل عاهلی اکتشافی و آزهون تی تس عیوعه اي آزهون

 عی  ب جه گجفته شد.
 

 یافته ها

را هو ر بج سی قجا  را سیز سجرازش رارهقبل از تج یه و تحلیل راره
شدگی اتفاق افتاره است؛ را گ گجفت. عتایج عشان رار ر  بجخی از گویه

-بنابجاین، بجاي  فع این هشکل از  وش هیاعه بجاي جایگذا ي هقاریج آن

راي هفقوره جایگ ین شد. به هنظو  شناسایی را استفاره شد و تیام راره
استفاره شد که عتایج عشان رار ریچ  باکا سلاتراي سجت از گجاف راره

را ر  عجم اف ا  اکسل بجاي حذف راره سجتی وجور عدا ر. علاوه بج این
تفاوت اعحجاف ه یا  رج آزهورعی ر  ساسخ به یس راي بیآزهورعی

سجسشناهه هحاسبه شدکه عتایج عشان رار اعحجاف ه یا  ساسخ رج یس از 
عیست و بنابجاین ریچ  3/2رز کیتج از راي سژورا به سوالآزهورعی

 آزهورعی حذف عشد.
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 چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد آموزش اخلاق :2جدول 
 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

فه
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 و 
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 I3,I7,I12 ث اي کلاسی از عکات اخلاقی استفاره هی کند.ه لیان ر  بح

 I14,I18,I22 ه لیان اخلاق هدا  رستند.  

 I14,I17 ه لیان با احتجام با راعز آهوزان و سایج ریکا ان  فتا  هی کنند.

 I2,I3,I13 ه لیان، راعز آهوزان اخلاق هدا   ا هو ر تحسین قجا  هی ررند.

 I1,I8,I12 اخلاقی ر  کلاس صحبت هی کنند.ه لیان از الگوراي 

 I2,I3,I7,I9 ر  کتاب اي ر سی، هوضوعات اخلاقی بسیا  هطجح شده است.

 I4,I6,I14 بجعاهه ر سی این رو ه طو ي طجاحی شده است که سجو ش اخلاقی ر  اولویت قجا  را ر.

 I0,I0,I8,I9,I13,I14 ت. از جیلات اخلاقی ر  ابتدا و اواسط کتاب اي ر سی استفاره شده اس

 I0,I9,I11 اخلاقیات ر  قال  بجعاهه ر سی سن ان ر  اختیا  راعز آهوزان قجا  گجفته است.

 I4,I8,I12,I13 ر  کتاب اي ر سی، احتجام به حقوق ریگجان به وفو  هو ر توجه قجا  گجفته است. 

 I1,I0,I9,I12 ر  کلاس از عوشته راي ب  گان استفاره شده است. 

 I2,I3,I13 ر  فضاي کلاس از عقاشی ا یا سوستجرایی استفاره شده است و بجاي حفظ باو را و رنجا راي فجرنگی تلاش شده است

 I1,I8,I12 چیدهان کلاس به گوعه اي است که جایگاه ه ل  با  عایت احتجام حفظ هی شور.

 I12,I13,I17,I19 ن استفاره شده استر  فضاي کلاسی از احاریث هشتل  ر  زهینه اخلاق و سجو ش آ

 I0,I6,I14 به رنگام و ور و خجوج ه لیان، از الفاظ اخلاقی استفاره هیشور که احتجام هتقابل  ا هی  ساعد.

 I4,I7,I8,I9,I13,I14 عدالت ر  هحیط هد سه توسط هدیجیت هد سه بجقجا  هی گجرر

  I6,I9, I11, I18 یه استفاره هی کند.هدیجیت از سازو کا راي هناس  بجاي تشویر و تنب

 I1,I8,I12,I13 هدیجیت با ه لیان و راعز آهوزان ر  ع ایت ارب و احتجام  فتا  هی کند.

 I4,I0 I12, I22 هدیج هد سه ر  جلسات رفتگی با راعز آهوزان، عکات اخلاقی  ا به آع ا گوش ر هی کند.

 I1, I11, I14 بین ه لیان ا زشیابی هی کند.  هدیج هد سه بطو  هداوم اخلاق گجایی  ا ر 

 I12, I19 ر  هد سه به ا زش ا و رنجا راي گجوری ارییت راره هی شور.

 I7, I19 ه لیان، وجور  قابت سال  ر  بین راعز آهوزان  ا هو ر تشویر قجا  هی ررند.

 ,I4, I0 I12, I13 ورتوجه به ویژگی اي هنحصج به فجر راعز آهوزان توسط ه لیان اعجام هی ش

 I3, I7, I9, I14 ت اهل با یکدیگج ر  این هد سه به عنوان یس ا زش تلقی هی شور و ریه به آن سایبندعد.

 I13, I12 ر  هد سه ه لیان با یکدیگج و با راعز آهوزان ریدلی هی کنند

 I1, I0, I7, I8, I12 ه لیان هوق یت اي هتفاوت راعز آهوزان  ا ر ک هی کنند. 

 I3, I7, I9, I11 آهوزش اي لازم ج ت بجقجا ي ریدلی بین راعز آهوزان ر  این هد سه اعجام هی شور.

 I8, I12, I19 راعز آهوزان بجاي اعتیار به یکدیگج، تحت آهوزش راي کافی قجا  گجفتن 

 I2, I3, I7, I9, I12 ن اعتیار فجاوان را عد.ه لیان با گفتا  خور به راعز آهوزان عشان هی ررند که عسبت به هد سه و هدیجیت آ

 I4, I6, I22 با آهوزش  وحیه کا  گجوری و هشا کتی ر  بین راعز آهوزان، ه لیان س ی هی کنند هی ان اعتیار آع ا به یکدیگج  ا بالا ببجعد.

 I1, I7, I8, I14 هی ررند.ه لیان راعز آهوزان اخلاق هدا   ا که به ریگجان احتجام هی گذا عد، هو ر تشویر قجا  

 I17, I18, I19 ر  تیام فضاي هد سه عکاتی ر  هو ر  عایت احتجام عسبت به ر  عو  و ریچنین ب  گتجرا 

 I6, I12, I11 ر  هد سه، کا گا ر اي روش ریجاعی و چگوعگی  عایت احتجام ضین سیز بجر ارداف فجري، بجگ ا  هی گجرر.

 I11, I17 آهوزشی توسط تیام ا کان هد سه  عایت هی شور. اصول اخلاقی هصوب ر  عظام

 I3, I4, I9, I12 ر  هد سه، جوي اخلاقی حاک  است به عحوي که ریگجان این هد سه  ا به عنوان هد سه اي اخلاقی هی عگجعد.

 I1, I0, I7, I11, I14 طی هجاسیی به عناوین هشتل  از راعز آهوزان و ه لیان اخلاق هدا  تقدیج هی شور.

 I3, I7, I9, I13 کا گار اي اخلاقی ر  هد سه بجگ ا  هی شور و از  واعشناسان و اساتید حوزه و راعشگاه بجاي سشنجاعی رعوت هی شور.

 I4, I6, I12 به فضاي عیازخاعه و کتابشاعه ر  این هد سه توجه ویژه شده است.  

 I1, I7, I9, I16 ور را ر و ریه هل م به  عایت آن رستند.قواعین هحکیی بجاي  عایت اخلاق ر  این هد سه وج

 I0, I8, I12 ر  این هد سه ، قواعین تشویر و تنبیه بج اساس اصول اعساعی و با  عایت احتجام به راعز آهوزان اعجام هی گیجر.

 I2, I3, I9, I14 راعز آهوزان اخلاق هدا  از حیایت ه لیان و هدیج هد سه بجخو را عد. 

 I6, I7, I11 هد سه از راعز آهوزان اخلاق هدا  تقدیج و تشکج هی کند و تس یلات ویژه اي به آع اا ازه هی ررد. 

 I12, I10, I18 سطح سوار والدین ر  این هد سه به عسبت هدا س ریگج بالا است. 

 I4, I8, I22 ر  آهد اکثج والدین از سطح هتوسطی بجخو را  است.

 I7, I9, I11 از راعز آهوزان ر  اهو  سجهایه گذا ي آهوزشی و یا به  وز  ساعی فضاراي کتابشواعی ف الیت خوبی را عد. والدین بسیا ي

 I1, I3, I11, I14 والدین اکثج راعز آهوزان از کلاس اي تجبیتی هشصوص والدین که توسط هد سه بجگ ا  هی شور، استقبال هی کنند. 

 I8, I9, I12 تصاري قابل توج ی ر  خاعواره بجخو را  رستند. راعز آهوزان از وض یت اق
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 I0, I6, I12 از عظج هوق یت اجتیاعی، هد سه جایگاه هناسبی را ر

 I1, I7, I13, I22 از ه لیان حجفه اي ر این هد سه استفاره هی شور و لذا، راعز آهوزان بجتج تجبیت هی شوعد. 

 I1, I9, I12 اجتیاعی شجکت هی کنند. راعز آهوزان این هد سه ر  هجاس  

 I3, I10, I17 راي خور کیس کنند.راعز آهوزان از عظج اقتصاري ریکا ي زیاري با هدا س ریگجي را عد و روست را عد به ریسن

 I2, I7, I12 ا زش اي رینی به عنوان اصل اساسی و قاعوعی ر  این هد سه آهوزش راره هی شور. 

 I6, I8, I12, I13 ذربی با بجگ ا ي هجاسی اي رینی هشتل  هو ر توجه قجا  هی گیجر. ا زش اي رینی و ه

 I3, I9, I11, I14 ر  بجعاهه ر سی راعز آهوزان؛ ا ش اي رینی هو ر بحث و بج سی قجا  هی گیجر. 

 I0, I7, I18 ن سایبندعد. ر  این هد سه از راعز آهوزاعی ثبت عام به عیل هی آید که ا زش اي رینی  ا هی راعند و به آ

 I2, I9, I11 خاعواره را، بچه راي خور  ا به  عایت ا زش اي رینی تشویر هی کنند و ر  این هسیج هد سه  اهو ر حیایت قجا  هی ررند. 

 I1, I6, I22 ر  اوقات فجا ت راعز آهوزان، از باو راي هذربی صحبت هی شور و عظج آعان  اجع به آع ا سجسیده هی شور. 

باو راي هذربی که هو رقبول هد سه و جاه ه عی  رست، به صو ت کتابچه راي کوچس، ر  اختیا  راعز آهوزان و ه لیان 
 قجا  هی گیجر.

I8, I12, I13 

 I4, I0, I11, I14 هجاس  راي هذربی ر  این هد سه اججا هی شور و ازریه راعز آهوزان خواسته هی شور تار  آن حضو  ف ال راشته باشند. 

 I1, I9, I14, I19 جلسات بحث و بج سی سنت اي سیاهبجان و ازیه اط ا  و سیجه آع ا ر  هد سه بجگ ا  هی شور

 I1, I18 ر  بجعاهه راي ر سی، به هوضو  عفاف و حجاب توجه ویژه هی شور. 

 I4, I6, I16 بجعاهه راي هشتلفی بجاي تجویج عفاف بجاي راعز آهوزان بجگ ا  هی شور. 

 I1, I10 ه لیان، به هوضو  عفاف و ل وم  عایت آن هی سجرازعد.

 I2, I0, I19 هوضو  عفاف و حجاب هو ر توجه قجا  هی گیجر و کساعی که آن  ا  عایت کنند، تشویر هی شوعد.

 I1, I22 ریوا  عوشته راي هد سه بج هوضو  عفاف تاکید را عد.

 

 
رهاي سهژورز بهوره و ر  ساسی سوال، بیاعگج هحو  ا1اطلاعات جدول 

راي ا ازه شده توسط هصهاحبه شهوعدگان آو ره قسیت روم جدول ساسخ
شده است که از کدگذا ي باز به رست آههده اسهت و ر  قسهیت سهوم 

 60ی نی کد، کد هجبوط به هصاحبه شوعده آو ره شده اسهت. ر  ع ایهت 
 شاخ  از هصاحبه با خبجگان استشجاج شد.

 

 های مستخرجهین واریانس مولفهتبی :2جدول 

 مولفه
 مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل

2 213/30 174/04 174/04 213/30 174/04 174/04 190/12 680/10 680/10 

1 482/2 818/3 992/07 482/2 818/3 992/07 884/8 668/13 302/29 

1 703/1 696/2 688/62 703/1 696/2 688/62 112/6 423/9 700/38 

4 381/1 120/2 813/62 381/1 120/2 813/62 448/0 381/8 137/47 

1 327/1 242/2 804/64 327/1 242/2 804/64 418/0 330/8 472/00 

1 227/1 806/1 711/66 227/1 806/1 711/66 320/4 603/6 120/62 

7 133/1 743/1 403/68 133/1 743/1 403/68 113/4 328/6 403/68 

8 129/1 029/1 982/69 129/1 029/1 982/69 628/3 770/1 228/72 

9 121/1 426/1 389/71 121/1 426/1 389/71 318/3 002/1 781/71 

21 118/1 284/1 673/72 118/1 284/1 673/72 232/3 331/1 111/73 

22 129/1 180/1 808/73 129/1 180/1 808/73 796/2 101/1 262/74 

21 122/1 167/1 220/70 122/1 167/1 220/70 704/2 118/1 381/70 

21 298/1 112/1 136/76 298/1 112/1 136/76 624/2 218/1 399/76 

24 292/1 276/1 213/77 292/1 276/1 213/77 039/2 993/2 392/77 

21 202/1 994/2 227/78 202/1 994/2 227/78 346/2 810/2 227/78 

21 994/2 029/1 982/69       

27 914/2 426/1 389/71       

28 830/2 284/1 673/72       

29 772/2 180/1 808/73       

11 708/2 167/1 220/70       

...          

14 228/2 248/2 963/99       

11 222/2 237/2 122       

ي اول را اي هقاریج ویژه ب  گتج از یس هولفه 10با توجه به جدول فوق،  
ر صهد،  78هاعنهد. ایهن عواههل تها تقجیبها  رست و ر  تحلیل باقی ههی
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هنظهو   کنهد. بههراي آهوزش اخلاق  ا تبیین ههیوا یاعا اب ار و هؤلفه
و  ت ها ی  بهه هتغیجرا و عیه  رسهتیابی بین  وابط هاریت ر با ه تحقیر

و بها  را ه ه هولفهه ر  ت جیه  4/2بالاتج از  را، ضجای هولفه عاهگذا ي
ر  عظهج  تصارفی عاهل عنوان حدور به کیتج از این ه نی بوره و ضجای 

( 1988) و ریکها ان رها   ینولهدزتفسهیج عاهل شده است. بهجاي گجفته
 اعد. بکا  بجره 42/2 ا بجابج با  ضجی  هقدا  این کیتجین

 

های مستخرجه شناسایی شده بعد از مولفه:1جدول 

 استفاده از ادبیات موجود

تعدددددددداد 

 شاخص
 مولفه

 بعد

 ه ل  0

 آهوزشی
 بجعاهه ر سی 0

 فضاي کلاس ر س 0

 هدیجیت هد سه 0

 ا زش اي گجوری 4

 اجتیاعی
 ریدلی 3

 اعتیار اجتیاعی 3

 تجام به یکدیگجاح 4

 جو اخلاقی 0

 هحیطی
 تشویر و تنبیه 3

 سطح سوار و ر آهد والدین 4

 اجتیاعی فجر -سایگاه اقتصاري 0

 سایبندي به ا زش اي رینی 0

 باو راي هذربی 4 اعتقاري

 عفاف 0

رهاي آههوزش اخلهاق ر  رهج یهس از اب هار آهوزشهی، جدول فوق هولفه
 ررد.ي  ا عشان هیاجتیاعی، هحیطی و اعتقار

 بج سی عجهال بورن اب ار آهوزش اخلاق
-راي هجبوط به هتغیجراي سژورز با استفاره از آزههونعجهال بورن راره

ویلس هو ر بج سی قجا  گجفت -اسییجعوف و شاسیجو –راي کولیوگجوف 
را عشهان رار کهه توزیهع هجبهوط بهه ریهه که عتایج حاص از این آزهون

 د.باشعواهل، عجهال هی
هنظو  آههوزش اخلهاق راعهز آههوزان هقطهع تهوان بههچه هدلی  ا هی 

 هتوسطه ا ازه کجر؟
 

 های برازش تحلیل مسیر مدلشاخص:4جدول 

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 03/2  3کیتج  از 

RMSEA )1/2کیتج از  248/2 ) یشه هیاعگین خطاي بجآو ر 

CFI 9/2بالاتج از  99/2  دیل یافته()بجازعدگی ت 

NFI )9/2بالاتج از  98/2 )بجازعدگی عجم شده 

GFI )8/2بالاتج از  83/2 )عیکویی بجازش 

AGFI )8/2بالاتج از  81/2 )عیکویی بجازش ت دیل شده 

رهاي بهجازش ههدل ر  وضه یت ررد که  شاخ جدول فوق عشان هی
 هطلوبی قجا  گجفته است.

 
 
 

 
 

 آوردهای مربوط به مدل آموزش اخلاق در بین دانش آموزان مقطع متوسطهبر :1جدول 
 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 آهوزش

 سذیجفته شد 36/17 91/2 ه ل  --->

 سذیجفته شد 22/16 92/2 بجعاهه ر سی --->

 سذیجفته شد 02/16 96/2 فضاي کلاس ر س --->

 دسذیجفته ش 42/17 94/2 هدیجیت هد سه --->

 سازهاعی

 سذیجفته شد 22/19 96/2 ا زش اي گجوری --->

 سذیجفته شد 82/19 98/2 ریدلی --->

 سذیجفته شد 47/19 98/2 اعتیار اجتیاعی --->

 سذیجفته شد 68/18 97/2 احتجام به یکدیگج --->

 سازهاعی

 سذیجفته شد 12/18 97/2 جو اخلاقی --->

 ذیجفته شدس 22/18 90/2 تشویر و تنبیه --->

 سذیجفته شد 29/18 90/2 سطح سوار و ر آهد والدین --->

<--- 
اجتیهاعی  -سایگاه اقتصاري

 فجر
 سذیجفته شد 83/12 96/2

 سازهاعی

 سذیجفته شد 94/18 94/2 سایبندي به ا زش اي رینی --->

 سذیجفته شد 28/19 96/2 باو راي هذربی --->

 سذیجفته شد 29/18 88/2 عفاف --->
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راي آههوزش اخلهاق ر  گیجي هولفهر  جدول فوق به بج سی هدل اعدازه

گیهجي شور. ر  ههدل اعهدازهآهوزان هقطع هتوسطه سجراخته هیبین راعز
 عتایج بجازش هدل ر  وض یت هطلوبی بور. 

 

 هابندی مولفهوضعیت و رتبه : .1جدول 

 
بندي بجاساس هقاریج ضجای  هسیج رج ررد که  تبه( عشان هی6جدول )

 هولفه صو ت سذیجفته شده است.
 

 بحث
ا تقا آهوزش اخلاق ر  ههدا س  هنظو ردف سژورز حاضج ا ازه هدلی به

-رو ه روم هتوسطه ش ج ت جان بور. عتایج حاصل از تج یه و تحلیل راره

راي این سژورز عشان رار که چ ا  ب د آهوزشی، اجتیاعی، هحیطهی و 
هولفهه،  10اعتقاري اب ار تاثیجگذا  بج آهوزش اخلهاق رسهتند. ریچنهین 

هد سهه، ا زشه اي ه ل ، بجعاهه ر سی، فضهاي کلهاس ر س، ههدیجیت 
گجوری، ریدلی، اعتیار اجتیاعی، احتجام به یکدیگج، جو اخلاقی، تشویر 

اجتیهاعی فهجر،  -و تنبیه، سطح سوار و ر آهد والدین، سایگهاه اقتصهاري
رهاي سایبندي به ا زش اي رینی، باو راي هذربی، عفاف به عنوان هولفه

 آهوزش اخلاق شناسایی شدعد. 
جه به رست آهده از تحقیر حاضج گ ا ش شهده ر  هطال ات ریسو با عتی

اي بهه راعشهجویان، قهاعون اخلهاقی ر  است که ر  آهوزش اخلاق حجفهه
سازهان،  ربجي اخلاقی و حیایت هدیجان تاثیجگذا عد و عواههل آههوزش 
ر  هد سه هاعند هد س، ههدیج، بجعاههه ر سهی و آهوزشهی هوجه   شهد 

اوه بج این، ر  تحقیقات راخلی . عل(18و  16، 10)گجرراي هیاخلاق حجفه
ریسو با عتیجه حاصل هشش  شده است آهههوزش اخلهاقی بهج ب بهور 
عیلکجر اجتیاعی و کارز اختلالهات  فتها ي تاثیجگذا اسهت و آههوزش 

تواعهد ر  ا تقهاي گجي و سهشنجاعی ههیاصول اخلاقی به رو  وش  وایت

  شهد ر  سژورشی ریگج هشهش .(22و  19حساسیت اخلاقی هؤثج باشد)
راي ر سی اب ا ي هؤثج ر   شهد و توسه ه فضهایل اخلهاقی و بجعاههکه 

ه ا ت اي اجتیاعی ر  فجاگیجان است وآعان  ا بجاي بجخهو ر هناسه  بها 
 (.21)سازرهسازل و هوضوعات جدید آهاره هی

ر  تبیین عقز رج یس از عواهل شناسهایی شهده ر  آههوزش اخلهاق ر  
تواعنهد زشی، کار  آهوزشی هدا س هیهدا س باید گفت که ر  حیطه آهو
آهوزان راشته باشهند، رری  فتا  راعزتاثیجات بس ایی بج ساختا  و شکل

هدا  باشند و با اسهتفاره که بجاي تحقر این ه  ، ر  ابتدا خور باید اخلاق
آهوزان  ا بها آن آشهنا کننهد و از تکنیک اي هشتل  آهوزش اخلاق، راعز

  عیایند. ریچنین ر  ب د اجتیاعی و هحیطی که آع ا  ا به این اهج تج ی
توان گفت که خهاعواره عشسهتین یکی از اب ار اصلی آن خاعواره است هی

گیجر و باعفوذتجین هججع هجج ی است که ششصیت فجر ر  آن شکل هی
 ور که با استفاره از  اربجرراي هت هدر بجاي تجبیت فجزعدان به شیا  هی

ی و اخلاقی  ا ر  فجزعدان خور ع ارینه کننهد. ر صدرعد تا هفاری  اجتیاع
ررد که عهو  هداخلهه والهدین طو ي که تحقیقات هت در ر  عشان هیبه
(.  22تواعد عاهل اصلی ر  سجو ش و ا تقاء اخلهاق ر  کورکهان باشهد )هی

ر  تبیین عقز عواهل هحیطی و اجتیاعی ر  آهوزش اخلهاق ر  ههدا س 
رهاي ه ه   فتها  کهه  یکهی از جنبهه ر  اشا ه به این عکته ه   است

عظهجان ه تقدعهد کهه اخلاقی علاقه و توجهه بهه ریگهجان اسهت. صهاح 
را راي فجرنگی بجاي تجبیت کورکان با بجعاههریساعی رنجا را و ا زش

گیجي رجچه ب تج و را سب  شکلراي آهوزشی هدا س و خاعوارهو  وش
چجاکهه عهدم توجهه بهه شهور؛ آهوزان هیتج اصول اخلاقی ر  راعزسجیع

رها و شهجایط اجتیهاعی و فجرنگهی راي اخلاقی با ا زشتناس  آهوزش
شهور و بها آههوزان ههیسب  عاکا آهدي آهوزش هفاری  اخلاقی به راعز
را و هفهاری  اخلهاقی ایجار سجر گیی ر  آع ا هاعع ر وعی کجرن آهوزش

 (.  22گجرر)آهوزان هیتوسط راعز
رهاي اعتقهاري و ههذربی ر  آههوزش ز هولفهعلاوه بجاین، ر  تبیین عق

توان اذعان راشت کهه هیه ان اعتقهاري کهه اخلاق ر  هدا س چنین هی
-رهاي بهیاخلهاقیآهوز عسبت به هسایل رینهی را ر، وي  ا از بهیراعز

را ر، چجاکهه ر  ریهن اسهلام، بهه وفهو  ر  ههو ر شیا ي هصون عگه هی
م به آع ا توصیه شده اسهت. هدا ي و  عایت حقوق ریگجان و احتجااخلاق

 اخلهاق، سیجاسهتن از ارهدافررد که هجو  هنابع رینی و اخلاقی عشان هی
 سهال  را، ایجهار  وابهطو ساکی فضایل به آن را و آ استناز سلیدي عفا

 اعسهان س ارتیند بجاي و زعدگی و آ اهز اجتیاعی، عدالت، اهنیت،  فاه
بهج آن،  شهد  عی  وجور را ر اها علاوه ر  رین و  ایات ارداف است. این

 گوعهاگون راير  شهکل عبهارت از طجیهر اعسان ع ایتبی است دارراي
اسهت؛  ریهن و  ایهات از ارداف عی  فجري، اجتیاعی، سیاسی، اقتصاري

رین ر  و  وجور را ر  ر  رین اخلاق  ایات يهری گفت توان و هیازاین
(. بجاسهاس 23) والاي اخلاقی عی  عقهز ت یهین کننهده را ر ت یین ردف

رها و جلسهاتی بهجاي شور کهه کا گهاهعتیجه سژورز حاضج سیشن ار هی
کا کنان هد سه اع  از هدیجان و ه لیان ر  زهینه آهوزش اخلاق بجگه ا  

 راي آهوزشی هتناس شور تا با شناسایی و آشنایی با  اربجررا و  وش

ضددددریب  مولفه بعد

 مسیر

میدددددد ان 

 اهمیت

 1 96/2 کلاس ر س فضاي عواهل آهوزشی

 2 94/2 هدیجیت هد سه

 3 92/2 بجعاهه ر سی

 4 91/2 ه ل 

 1 98/2 ریدلی عواهل اجتیاعی

 2 98/2 اعتیار اجتیاعی

 3 97/2 احتجام به یکدیگج

 4 96/2 ا زش اي گجوری

 1 97/2 جو اخلاقی عواهل هحیطی

 2 96/2 اجتیاعی فجر -سایگاه اقتصاري

 3 90/2 هتشویر و تنبی

 4 90/2 سطح سوار و ر آهد والدین

 1 96/2 باو راي هذربی عواهل اعتقاري

 2 94/2 سایبندي به ا زش اي رینی

 3 88/2 عفاف
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 های آموزش اخلاق در مدارس: مدل نهایی مولفه2نگاره 

 
آههوزان بهه آههوزش اخلهاق بهجاي آع ها با سن و هقاطع تحصیلی راعهز

راي هجتبط با آهوزش اخلاق ریچهون ب هد بپجرازعد. ر  زهینه سایج هولفه
و را شور تا ر   ساعهاجتیاعی عی  سیشن ار هی -هذربی  و اب ار اقتصاري

-هجاک  عیوهی و هذربی به سجو ش و آهوزش هباحث اخلاقی توجه ویژه

اي هبذول گجرر. علاوه بجاین، به رلیل عقهز ه ه  خهاعواره ر  ع ارینهه 
راي آهوزش والهدین ر  شور بجعاههکجرن اخلاق ر  فجزعدان، سیشن ار هی

اي طجاحی شهوعد کهه بهه والهدین و هجبیهان زهینه تجبیت فجزعد به گوعه
راي تجبیت اخلاقی هطلهوب فجزعهدان هدیجیت هوثج  فتا   و شیوه اصول

آهوزش راره شور تا ضین تقویت اخلاق ر  والدین آع ا عیه  بهه سهجو ش 
صحیح این هقوله ه   ر  فجزعدان بپجرازعد. سژورز حاضج عی  ریچهون 

-رایی بور که از ه یتجین این هحدوریتسایج هطال ات را اي هحدوریت

آههوزان هقطهع هتوسهطه عیوعه ر  بشز کیی به راعز را هشت  بورن
آههوزان رو ه روم ش ج ت جان بور که ت یی  عتهایج تحقیهر  ا بهه راعهز

-سازر. بنابجاین سیشن ار هیهقاطع و ش جراي ریگج با هشکل هواجه هی

آههوزان سهایج هقهاطع و شور تا ر  تحقیقات ب دي ر  این زهینهه راعهز
 ی  هدعظج قجا  گیجعد. آهوزان ش جراي ریگج عراعز

 

 نتیجه گیری
تحقیر حاضج عشان رار که عواهل هوثج بج آههوزش  اخلهاق ر  ههدا س 

رایی ریچون؛ ه ل ، بجعاهه ر سی، فضاي کلهاس ر س، ههدیجیت هولفه
راي گجوری، ریدلی، اعتیار اجتیاعی، احتجام به یکدیگج، هد سه، ا زش

هههد والههدین، سایگههاه جههو اخلههاقی، تشههویر و تنبیههه، سههطح سههوار و ر آ
اجتیاعی فجر، سایبندي به ا زش اي رینی، باو راي ههذربی و  -اقتصاري

رهاي بهجازش ر  ایهن عفاف است. بنابجاین، با توجه بهه تأییهد شهاخ 
 ی ي بجاي آهوزش اخلاق ر  هدا س توجه به س   رج تحقیر، ر  بجعاهه

ور تها شهآههوزان باعهث ههییس از این عواهل ر  سجو ش اخلاقی راعز
را هدعظج هسئولان و  اربجررا و تدا کات هتناس  با رج یس از این هولفه

هحققههان قههجا  گیههجر. ر  تحقیقههات ریگههج ر  ایههن زهینههه رهه  بج سههی 
بها تواعد را هی اربجرراي هوثج بج اف ایز اثجبششی رج یس از این هولفه

-راي اخلاقی سب  ا تقا و بالندگی اخلهاقی راعهزب بور کیفیت آهوزش

آهوزان شور که ر  ع ایت اثجبششهی فجاینهد آههوزش و یهارگیجي  ا بهه 
 رعبال را ر. 

 ابعاد آموزشی

(، 19/0(، برنامه درسی)19/0معلم)

(، مدیریت 19/0فضای کلاس درس)
 (19/0مدرسه)

 ابعاد اجتماعی

(، 19/0ارزشهای گروهی)
(، 19/0(، اعتماد اجتماعی)19/0همدلی)

 (19/0احترام به یکدیگر)
 ابعاد محیطی

تشویق و (، 19/0جو اخلاقی)
(، سطح سواد و درآمد 19/0تنبیه)

 -(، پایگاه اقتصادی19/0والدین)

 (.19/0اجتماعی فرد)
 ابعاد اعتقادی

(، 19/0پایبندی به ارزشهای دینی)

 (99/0(، عفاف)19/0باورهای مذهبی)

 

 
 
 

 آموزش اخلاق

صداقت، مسؤلیت پذیری، انصاف، 
فداکاری، قدرشناسی، تواضع، 

، دوستی شجاعت، برابری، برادری
 و وفاداری

 خروجی: متغیر وابسته ابعاد تاثیرگذار: متغیرهای مستقل

 

 بازخورد
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 ملاحظه های اخلاقی
ضین توضیح ارداف تحقیهر و جله   ضهایت آگاراعهه ر  این سژورز 

 افجار تحت هطال ه، هلاحظات اخلاقی لازم  عایت گجرید.
 

 سپاسگزاری
عظهجان و یه صهاح راعند که از ریکا ي کلسژورشگجان بج خور لازم هی

وسجو ش ش ج ت هجان و ریچنهین از ریکها ي کلیهه هتشصصان آهوزش
آهوزان شجکت کننده ر  این تحقیر ع ایت سپاس و قد راعی خهور راعز

  ا اعلام بدا عد. 
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق

  Ethical fundamental .2 اصول اخلاقی
  Ethical development .3  شد اخلاقی

 Ethical values .4 راي اخلاقیا زش 
 Morality .5 اخلاق هدا ي

 Ethical Concepts .6 هفاری  اخلاقی
 Moral evolution .7 تحول اخلاقی
 Ethical training .8 آهوزش اخلاقی
 Ethical education .9 تجبیت اخلاقی
 Ethical character .10 هنز اخلاقی
 Ethical Identity .11 رویت اخلاقی

 Ethical atmosphere .12 جو اخلاقی

 Professional ethics .13 اخلاق حجفه اي
 Moral law .14 قاعون اخلاقی

 Ethical leadership .15  ربجي اخلاقی 
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