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چكيده
 قضاوت اخالقي    رشد  آن با  يبررسي ميزان تحقق اهداف اخالقي و رابطه      پژوهش حاضر با هدف     

روش پژوهش ايـن تحقيـق      .  است  پنجم ابتدايي شهر بندرعباس انجام گرفته      ي پايه آموزاندانشدر بين   
ي آمـاري پـژوهش شـامل كليـه        يجامعـه .  پيمايـشي و توصـيفي از نـوع همبـستگي اسـت            -توصيفي

اي  طبقـه  – نفر به روش تـصادفي     394 پنجم ابتدايي شهر بندرعباس است، كه تعداد         ي پايه آموزاندانش
 به  اول كه مربوطيپرسشنامه. ستاز دو پرسشنامه استفاده شده اها آوري دادهبراي جمع. انتخاب شدند

است، از نوع محقق ساخته است و پرسشنامه دوم      اخالقي آموزش و پرورش     تعيين ميزان تحقق اهداف     
استفاده قرار گرفته موردري قضاوت اخالقييگاست كه براي اندازه)MJT (پرسشنامه قضاوت اخالقي

 انحـراف اسـتاندارد و ضـريب همبـستگي          ،نگيناز آمار توصيفي ميا   ها  دادهبراي تجزيه و تحليل   . است
دهد كه  ميتحقيق نشانهاي يافته.  و آزمون فريدمن استفاده شده استtپيرسون و آمار استنباطي آزمون      

 پنجم در شهر بنـدرعباس در سـطح مطلـوب تحقـق يافتـه      يآموزش و پرورش در پايه اهداف اخالقي   
يكـسان نيـست و   آنهـا  ان تحقـق   اما ميـز يافته استهداف در حد مطلوبي تحقق  اياگر چه همه  . است
يمدرسـه و خـانواده در زمينـه       كـه آن اهدافي بيشتر تحقق يافته      بدين ترتيب، . متفاوتي دارند هاي  رتبه

نشان داده است كه بين ميـزان       ها  همچنين يافته . اندآموزش آن بيشتر با يكديگر توافق و همكاري داشته        
به ها اما تحليل يافته. دارد وجود دارمعني رابطه 05/0اخالقي در سطح   تحقق اهداف اخالقي و قضاوت      

.  هدف بـا قـضاوت اخالقـي رابطـه نـدارد           7 هدف اخالقي    21دهد كه از بين      مي ك اهداف نشان  تفكي
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شان بيشتر تحت تأثير الگوي فرزند  تحققاين اهداف دهد كه    مي  نشان ،ف هفت هد  محتواي اين بررسي  
.و برقراري انضباط در مدارس استلش كنترخانواده و روپروري 

.اهداف اخالقي، قضاوت اخالقي، آموزش و پرورش، مقطع ابتدايي: كليديهاي واژه

مقدمه

اهداف نظـام تعلـيم و تربيـت در اغلـب           ترين  توسعه و رشد اخالقي افراد، يكي از اساسي       

پذير، عـدالت خـواه،     مسؤوليتهايي، متعهد،   آنان سعي دارند از اين طريق انسان      جوامع است و  

د و با نهايي متعالي و متخلق به اخالق حسنه تربيت نماي نيك انديش، نيك منش و در كل انسان       

مـشكالت جامعـه بـشري ماننـد جـرم و جنايـت،         تـرين   تزكيه و تعليم نيروي انساني از عمـده       

ري و  عـدالتي اجتمـاعي، جنـگ و خـونريزي، انحطـاط اخالقـي و فـساد اقتـصادي جلـوگي                   بي

تربيت اخالقي داراي چنان اهميتي است كه بعضي از فيلسوفان تربيتي، ماننـد             . دنپيشگيري نماي 

 نيز معتقد بود كـه  2دوركيم).77، ص   1383نلر،  (اند   تربيت را عموماً عملي اخالقي شمرده      1نلر

ص، 1383پـور،  شـارع (» شـود  مـي تمام آموزش و پرورش در تعليم و تربيت اخالقي خالصه    «

معني تربيت اين است كه مربي، اخالق بد را از آدمي باز سـتاند و  «: غزالي تأكيد دارد كه   و) 23

). 53ـ 52ص ، 1374غزالي،(»به دور اندازد و اخالق نيكو جاي آن بنهد

اساسـي آمـوزش و     هـاي   اخالق و تربيـت اخالقـي از جملـه رسـالت          ي  پرداختن به مقوله  

آمـوزش و پـرورش بـه آن        هـاي   ر كنار ديگـر رسـالت     بايست با جديت د    مي پرورش است كه  

بعـد از   به اهميت جايگاه تربيت اخالقـي در تعلـيم و تربيـت اسـالمي،     با عنايت  .پرداخته شود 

بـراي انديـشمندان ملـي، مطـرح شـد كـه چگونـه        اين موضوع تقرار نظام جمهوري اسالمي   اس

تـوان   مـي  رد؟ و چگونـه    نهادينـه سـازي كـ      آمـوزان دانـش اخالقـي را در     هـاي   تـوان ارزش  مي

براي پاسخ به اين سؤاالت، متخصـصين بـا   ؟ ي متخلق به اخالق اسالمي تربيت كردآموزاندانش

و به عوامل تأثيرگذار زيادي اعـم از مـستقيم و           اند  رويكردها و راهبردهاي متعددي مواجه شده     

ر آمـوزش اصـول   شايد بتوان گفت بهترين راه حـل د    .اندغيرمستقيم در تربيت اخالقي پي برده     

1-  Neller
2-  Durkheim
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شناختي و رشد شـناختي  هاي  در مقطع ابتدايي، آموزش تقويت مهارتآموزاندانشاخالقي به

). 121ص، 1386باقري،  (است

اراده فردي نيز آنها براي بالفعل شدن    آورند اما    مي شرط الزم را فراهم   فقط  ها  گرچه دانسته 

د در صورتي افعال اخالقي را انجام        و افرا  زيرا عمل كردن مستلزم دانستن است     ضروري است،   

رويـد و  هـا مـي  و دانستهها همان طور كه ايمان نيز بر بستر بينش«. را بدانندآنها  خواهند داد كه    

نظام هستي، زندگي دنيا، حقيقت وجود انسان، تاريخ بـشر          هاي  تغيير تلقي فرد در مورد ويژگي     

 افـراد اسـت امـا ايـن تنهـا شـرط الزم              رط الزم براي ايمان در    و آينده آن و مرگ پس از آن ش        

زيرا ايمان عالوه بر دانستن خواستن نيز هست و بايد عزمـي در آدمـي سـر بـرآورد تـا             نيست؛  

و ايـن پاسـخي اسـت كـه بعـضي از        )121ص،  1386بـاقري،   (» .ايمان در قلب او نفـوذ كنـد       

، دوركيم )م.ق347-427 (2، افالطون )م.ق399-469(1شناسان و مربيان از جمله سقراط     روان

، )1987 (6، گيليگـان  )1932 (5، پياژه )1969 (4كلبرگ،)1804-1724 (3كانت،)1917-1858(

اخيـر آن را  هـاي  النيـز در سـ  هـا  و برخي از پژوهشاند به آن معتقد بوده   ...و  )1973 (7رست

).122ص، 1386باقري،  (تأييد كرده است

گيـري   انسان دوران كودكي اوسـت و شـكل        مقاطع حيات هر  ترين  از آن جايي كه حساس    

 بنابراين جاي تعجب نيـست كـه   پذيرد، ميوسيع در اين دوره انجام    شخصيت انسان در ابعادي     

در ايـن دوره    . گوناگون به اين دوره از تربيت توجـه خـاص مبـذول داشـته باشـند               هاي  مكتب

متنـوعي هـاي    قابليـت  كودكان با تأثير پذيري از تحوالت جسمي و رواني گسترده، بستر بـروز            

از ثبات و آرامش نسبي، همسويي دوران عقل و علم، و ميل بـه              اي  شوند كه از آن به چرخه     مي

حـساسيت ايـن دوره از زنـدگي شـايد بـه دليـل موقعيـت و                 . زندگي اجتماعي ياد شده اسـت     

 با شرايطي باشد كه كودكان از نظر تحوالت رو به افزايش جسمي و رواني از آن برخوردارند و                

انـد ناميـده » سـن دانـايي   «توجه به اين موارد، جاي تعجب نيست كه ايـن دوران از زنـدگي را                

1-  Socrates
2-  Plato
3- Immanuel Kant
4- Lawrence Kohlberg
5-  Piaget
6- Gilligan
7- Rest
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).54-53صص، 1381نيا،اديب(

بررسي ميزان تحقق اهـداف اخالقـي و رابطـه    پژوهش حاضر بر اساس مطالب فوق مساله   

.استندر عباس  پنجم ابتدايي شهر بيآموزان پايهآن با رشد قضاوت اخالقي در بين دانش

 تحقيقيپيشينه

به اين مهم  اي   نظام آموزشي توجه ويژه    ، ابتدايي در رشد اخالقي    يتوجه به اهميت دوره   با

اهـداف اخالقـي بـسيار مهـم تلقـي         ر اهداف متعددي كه در پي آن است،       داشته است و در كنا    

 نظـام   كـه  تمـصوب شـده اسـ      هـدف اخالقـي      21 بر اين اساس براي دوران ابتدايي        .شودمي

. كند مي تحقق آن را دنبالآموزش و پرورش مقطع ابتدايي

سؤال اينجاست كه تا چه اندازه اين اهداف تحقق  ابتدايي يهردر خصوص رشد اخالق دو

موجب رشد آنها اخالقي و عمل به هاي  به ارزشآموزدانش شناخت و آگاهي آيايافته است و

 و قضاوت بين رفتار اخالقيآيا  به عبارتي ؟، شده استآموزاندانشاوت اخالقي در قض

 استان هرمزگان انجام نشده است  در رابطه با سؤال اول، تحقيقي در.اخالقي رابطه وجود دارد؟

اجراي  با عنوان بررسي تأثير،)1389(مقدم و خزامي صفاييتوان به پژوهش مرعشي، ميولي

ژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي  آموزش فلسفه به كودكان به روش اجتماع پيبرنامه

نتايج نشان داد كه اجراي آموزش .  پنجم ابتدايي شهر اهواز اشاره كردي پايهآموزاندانش

ي پايهآموزاندانشبر رشد قضاوت اخالقي : فلسفه به كودكان به روش اجتماع پژوهشي الف

قي هر دو جنس بر رشد قضاوت اخال: ب. پنجم ابتدايي شهر اهواز تأثير مثبتي داشته است

. مشاهده نشدآنها ي بين دارمعنيدختر و پسر تأثيري يكسان داشته و تفاوت 

 دبستان يبا عنوان تربيت اخالقي در دورهپژوهشي 1366در سال پوش  زرينهمچنين

يدهد كه بيشترين مشكل اخالقي كه معلمين دوره مينتايج اين تحقيق نشان. انجام داده است

. استدروغگويي و دزدي اند جه بوده با آن مواآموزاندانشدريس در رفتار ابتدايي هنگام ت

 معلمان و مسؤولين مدرسه بيشتر از روش تماس با ،آموزاندانشجهت حل مشكالت اخالقي 

 رعايت قانون ،كنند مي رعايتآموزاندانشبيشترين مورد اخالقي كه . كنند ميخانواده استفاده

ديني و اجتماعي دوره ابتدايي به هاي اخالقي در كتابهاي  مؤلفهفراواني مشاهده شده. است

احترام به ، راستگويي، رتيب عبارتند از دوستي و مهرباني، مبارزه با ظلم، گذشت و فداكاريت
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).1377كديور،(ديگران و درستكاري

صل اين كه حااي اما نتيجه. زيادي انجام گرفته استاتتحقيقاما در رابطه با سؤال دوم،

به طوري كه.  اين است كه نتايج اين تحقيقات يكسان نيست،دهد ميتحقيقات را تشكيل

منفي اي دسته اول حاكي از اين است كه رابطه. بندي نمودرا در سه دسته تقسيمآنها توان مي

دانند  ميديگر اين رابطه را ضعيفاي بين استدالل اخالقي و رفتار اخالقي وجود دارد و دسته

اشارهها در زير به برخي از اين پژوهش. قوي بين اين دو استاي گر رابطهو دسته آخر بيان

. شودمي

فرض او اين . وجود داشته باشداي  رابطه،كلبرگ بر اين است كه بايد بين اين دونظر 

دفتر  (تر استبيني و مسؤوالنهتر، قابل پيشاست كه در مراحل باالتر، رفتار اخالقي منسجم

-1930 (1نتايج پژوهش هارت شورن و مي).1100ص، 1375همكاري حوزه و دانشگاه، 

ويژه، هاي  آزمون دانش اخالقي و رفتار اخالقي در موقعيتهايه ميان نمره كهنشان داد) 1928

به دست آمده اين ) 1975 (2كه از پژوهش بالتاي نتيجه.بسيار ضعيف وجود دارداي رابطه

را آنها تواند آموزان ميدانششناختي هاي  حس كنجكاوي و ارتقاي ساختاست كه برانگيختن

اي محيطي به چنين نتيجههاي  ولي تغيير در محركه سوي رشد اخالقي باالتر سوق دهدب

همبستگي بااليي را بين رشد شناختي و رشد اخالقي ) 1975 (3تحقيقات كيزي. شود نميمنجر

تحقيقاتي را كه در زمينه رابطه قضاوت، و رفتار ) 1980 (4بالسي.كند ميگزارشها آزمودني

بيشتر اين تحقيقات براي سنجش قضاوت اخالقي، از .  بررسي كرد،اخالقي انجام شده بود

 پژوهش نشان داد كه ميان 57 پژوهش بررسي شده 75از . دندنموروش كلبرگ استفاده 

).1986، 5رست(قضاوت و رفتار اخالقي رابطه وجود دارد 

با انجام پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه ميان فراشناخت ) 1993 (6سوانسون و هيل

همچنين استدالل اخالقي با رفتار . وجود دارددارمعنياي  رابطه،اخالقي با استدالل اخالقي

در پژوهش اخالقي خود ) 1996 (7كلدن و يوراه.  داردداريمعنياخالقي رابطه مثبت و 

1- Hartshorne & May
2- Blatt
3- Keazey
4- Blasi
5- Rest
6- Swanson & Hill
7- Holden & York
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ردارند، در دانش مفهومي نيز ي كه از آگاهي فراشناختي باالتري برخوموزانآدانشدريافتند، 

در پژوهش خود ارتباط ضعيفي ) 1996 (1بروگمن و هارت. كنند مي باالتري كسبهايهنمر

رهنما). 1387زاده و كديور، طالب (ميان استدالل اخالقي و رفتار اخالقي به دست آوردند

ه بزهكاران از لحاظ رشد و تحول اخالقي نسبت به  در پژوهش خود دريافت ك)1372(

اخالقي بزهكاران از لحاظ كيفي با هاي قرار دارند و قضاوتتري غيربزهكاران در سطح پايين

.غير بزهكاران تفاوت دارد

 هوشي و قضاوت اخالقي يدر پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه ميان بهره) 1373 (سالمتي

 در پژوهشي دريافتند، 2هاستن و كورت.  وجود داردداراي معنيهپسران مدارس راهنمايي رابط

افرادي كه از لحاظ مراحل اخالقي كلبرگ در سطح باالتري قرار دارند، در ياري رساندن به 

. اخالقي دارند3در حل معماهايتري كمهاي ترند تا افرادي كه نمرهافراد پريشان حال موفق

 نتيجه رسيدند كه ميان فراشناخت اخالقي و استدالل و به اين) 1387 (زاده و كديورطالب

با توجه به .  وجود دارددارمعنييرفتار اخالقي و ميان استدالل اخالقي و رفتار اخالقي رابطه

كاملي وجود ي  طبيعي است كه بين انديشه و رفتار اخالقي رابطه،الذكرتحقيقات فوقهاي يافته

در يك سطح توانند  ميافرادي هستند كه. كند نميا هدايتندارد، چرا كه هميشه فكر، عمل ر

دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  (اما رفتارشان به گونه ديگري استاخالقي باال بينديشند 

).1100ص، 1375

هدف تحقيق

ي كليـه  دهنـد كـه    مـي   و مقـصد را نـشان      كلي آموزش و پرورش نقاط مطلوب     هاي  هدف

زمـاني . گيـرد  مـي ي جهت رسـيدن بـه اهـداف آن دوره انجـام        تحصيل يدر يك دوره  ها  تالش

 به اهـداف  آموزاندانش است كه در يك دوره تحصيلي مثمرثمر بوده    ها  توان گفت كه تالش   مي

ارزشيابي و مطالعه    و آموزاندانشچنين فعاليتي مستلزم مراجعه به رفتار       . آن دوره رسيده باشند   

تـدوين كننـدگان اهـداف آمـوزش و پـرورش           هـاي    با در نظر گـرفتن اينكـه تـالش         . است آن

1- Bruggbman & Hart
2- Huston & Korte
3- Dillema
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جمهوري اسالمي بعد از انقـالب، تنظـيم اهـدافي مفيـد و سـازنده بـراي آمـوزش و پـرورش                      

. بسيار مهـم اسـت  كشورمان بوده است، لذا هم تحقق اين اهداف و هم ارزيابي ميزان تحقق آن 

العـات ارزشـمندي را     توانـد اط   مـي  ،تعيين شده چرا كه بررسي ميزان تحقق هر يك از اهداف          

 پـژوهش  ،از ايـن رو . به همراه داشته باشـد ريزان و مديران آموزشي گذران، برنامه براي سياست 

اهـداف اخالقـي آمـوزش و      تحققميزانحاضر با در نظر گرفتن اين ضرورت به دنبال بررسي         

نـدرعباس   پنجم ابتدايي شـهر ب     ي پايه آموزاندانشقضاوت اخالقي در     آن با  يو رابطه پرورش

.است

سؤاالت تحقيق

سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه تا چه انـدازه اهـداف مـصوب اخالقـي آمـوزش و                    

اخالقـي  هاي   به ارزش  آموزدانشپرورش در مقطع ابتدايي تحقق يافته است و شناخت و عمل            

 در صـدد اسـت كـه بـه          پـژوهش حاضـر   لذا  .موجب رشد قضاوت اخالقي در آنها شده است       

:يل پاسخ دهدسؤاالت ذ

پنجم ي پايهآموزاندانشبه چه ميزان اهداف مصوب اخالقي آموزش و پرورش در رفتار -1

دبستان در شهر بندرعباس تحقق يافته است؟

 چگونه آموزاندانششان در رفتار اهداف مصوب آموزش و پرورش بر اساس ميزان تحقق-2

شوند؟ ميبنديرتبه

و قضاوت ) آموزاندانشزان تحقق اهداف اخالقي در رفتار مي (آيا بين رفتار اخالقي-3

 پنجم ابتدايي شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟ي پايهآموزاندانشاخالقي در 

 تحقيقشناسيروش

تحقيقروش 

 بر آموزاندانش اخالقي بررسي ميزان تحقق اهدافبا توجه به هدف پژوهش كه عبارت از 

 آن با قضاوت اخالقي است روش يش و پرورش و رابطهاساس اهداف اخالقي مصوب آموز

.همبستگي استاز نوع پيمايشي - تحقيق حاضر توصيفي
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گيريجامعه و روش نمونه

ابتدايي شهر بندرعباس در ي  پنجم دورهي پايهآموزاندانشيجامعه اين پژوهش كليه

گيري نه به روش نموآموزدانش394 تعداد  كه براي مطالعهباشد مي1388- 89سال تحصيلي 

از كه باشد مي نفر394برابر با حجم نمونه . اندانتخاب شدهبا انتساب متناسب اي طبقهتصادفي 

محاسبه 08/0 و حاشيه خطاي 64/0 واريانس 95/0طريق فرمول كوكران با ضريب اطمينان 

.شده است

ها دادهآوريجمعابزار 

زيربه شرح است كه از دو پرسشنامه سشنامهپردر اين پژوهش ها ابزار جمع آوري داده

:شده استاستفاده

باشد و  مياين پرسشنامه محقق ساخته: پرسشنامه ميزان تحقق اهداف اخالقي) الف

سؤاالت آن به نحوي طرح شده كه بتواند تمام اهداف اخالقي مصوب را تحت پوشش قرار 

. تنظيم شده استاي چ گزينهباشد كه بر اساس طيف ليكرت پن مي سؤال97دهد و شامل 

 هميشه، گاهي اوقات، نسبتاً كم، خيلي كم، هيچ :ازاين پرسشنامه بر روي يك طيف هاي گزينه

 وكند ميگيري هدف اخالقي را اندازه21اين پرسشنامه تعداد . كار گرفته شده استه وقت ب

علم و ، قسمت دوم توسط مآموزدانشقسمت اول توسط دوست . شامل سه قسمت است

.شود ميقسمت سوم توسط والدين تكميل

)MJT(در اين پژوهش از پرسشنامه قضاوت اخالقي : پرسشنامه قضاوت اخالقي) ب

 تا 6اين آزمون براي كودكان . كه توسط آقاي ابوالفضل كرمي ترجمه شده، استفاده شده است

و غيره ها ن پاسخري ساله ساخته شده است كه شامل سؤاالت استدالل، قوه تشخيص، بهت11

آزمون مركب از تعدادي سؤال .  سؤاالت معناي اخالقي داردياوت كه همهاست با اين تف

ها  كار اخالقي را در اظهار نظريتصميم اخالقي بگيرد، زمينهآنها است كه كودك بايد در مورد 

ي ا ارزياببا معناي اخالقي برقرار كند و يك عمل خاص ررا  كلمات يبندي كند، رابطهگروه

اخالقي را هاي ف مناسب ارزشيو تعاردر برابر مشكالت اخالقي، استدالل منطقي كند . نمايد

 ارزش 14اين . اند ارزش طراحي شده14انتخاب نمايد سؤاالت اين آزمون بخصوص براي 
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، )خشم(، )حرص(، )بخشش(، )طهارت(، ) عهدنقض(، )احترام(، )وظيفه: (تند ازعبار

 سؤال 50اين پرسشنامه شامل ).گناه(، )ييراستگو(، )سرقت(، )امانتق(، )دروغ(، )فضيلت(

.است كه در شش بخش تنظيم شده است

روايي و پايايي ابزار تحقيق

 فقره60 بدين منظور.آلفاي كرانباخ استفاده شدضريب روش جهت تعيين پايايي ابزار از 

ها آوري و تحليل دادهپس از جمع. قالب مطالعه پايلوت توزيع گرديداز دو پرسشنامه در 

 و 79/0ضريب پايايي حاصل محاسبه شد كه به ترتيب براي پرسشنامه قضاوت اخالقي برابر با 

 پايايي باالي ابزاريدهنده نشاناين يافته.است98/0پرسشنامه تحقق رفتار اخالقي برابر با 

بدين .گيري شده استن اندارهمتخصصينظرخواهي از از طريق ها روايي پرسشنامه. باشدمي

شناسي و علوم در اختيار اساتيد و متخصصان روانها چندين فرم از پرسشنامهصورت كه

و انجام آنها آوري نظرات و مؤسسات علمي قرار گرفت كه پس از جمعها تربيتي دانشگاه

.اخذ شده است،ارمبني بر روا بودن ابزنظر تأييديه آنها ،و اعمال تغييرات پيشنهادياصالحات 

روش اجرا

در مرحله اول پرسشنامه ميزان .  اجرا شدآموزاندانشحله بر روي طي دو مرها پرسشنامه

تحقق اهداف اخالقي در اختيار دوست، معلم و والدين افراد نمونه قرار گرفت و آنها به 

سشنامه قضاوت پر) روز دوم(مرحله دوم . سؤاالت پرسشنامه تحقق رفتار اخالقي، پاسخ دادند

گذاشته شد و از آنها در خواست گرديد كه به آن ) افراد نمونه (آموزاندانشاخالقي در اختيار 

توضيح داده شد كه اطالعات اين آنها پرسشنامه دوم به آوريپس از جمع. پاسخ دهند

.پرسشنامه در كارهاي پژوهشي استفاده خواهد شد

هاروش تحليل داده

و ضريب از روش آماري توصيفي ميانگين و انحراف استاندارداهدادهبراي تحليل 

ي همبستگي استفاده دارمعنيو آزمون tهمبستگي و آمار اسنتباطي آزمون فريدمن و آزمون 

.شده است
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١ ٣٣/٢ 66/٣ 7
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ي تحقيقهايافته

:اساس سؤال پژوهش تحليل و گزارش شده استپژوهش برهاي يافته

وب اخالقي آموزش و پرورش در رفتار  به چه ميزان اهداف مص:ال اول پژوهشؤس

پنجم دبستان در شهر بندرعباس تحقق يافته است؟ي پايهآموزاندانش

در . مربوط به سؤال اول پژوهش از دو روش استفاده شده استهاي براي تحليل داده

هر يك از اهداف مصوب محاسبه ميانگين و انحراف استانداردهاي ابتدا شاخصروش اول 

به دست آمده براي هر يك از اهداف با يك طيف سه هاي  وضعيت ميانگينشده و سپس

در . گيرد تحليل شده است مي در كدام طيف قراراينكهمطابقت داده شده و بر حسب اي درجه

براي قضاوت و ارزشيابي به صورت زير استفاده شده استاي اين پژوهش از طيف سه درجه

).291 ص ، و بازرگان149ص ، 1386،  و اسحاقيحجازي، بازرگان(

براي اي  تك نمونهtي دارمعنيدر روش دوم براي پاسخ به سؤال اول پژوهش از آزمون 

استفاده شده ) يعني كرانه پايين طبقه مطلوب (67/3مقايسه ميانگين به دست آمده با ميانگين

مالحظه نشود 67/3ي با ميانگين دارمعنيدست آمده تفاوتي ه ميانگين باست و چنانچه

. مطلوب يا نامطلوب است تحقق هدف در سطوح نسبتاًيدهندهنشان

 تجزيه و تحليل ، درج شده است1مربوط به سؤال اول پژوهش در جدول شماره هاي داده

 تحقق يافته است و آموزاندانش هدف اخالقي در حد مطلوب در رفتار 20دهد كه  مينشان

مناسب هاي و بازيها اوقات فراغت خود را با فعاليتآموزاندانش يعني 12تنها هدف شماره 

از بين اهداف .  مطلوب تحقق يافته استدر حد نسبتا45/3ًبا داشتن ميانگين ،كند ميپر

، 12 داراي بيشترين ميانگين هستند و در مقابل 14 و 11، 8، 5، 2 اهداف شماره ،مصوب شده

 نشان داده شود كسب ميانگين در اينكهبراي . دارنداز ميانگين كمتري برخور7 و 15، 10، 19

 كرانه67/3 اهداف با ميانگين يميانگين همه. باشد نميحد مطلوب ناشي از خطا يا تصادف

نشانها شده مقايسه شده است كه يافتهگيري پايين حد مطلوب يا بيش از دو سوم طيف اندازه

. هستنددارمعني01/0ماري در سطح و دست آمده همه از نظر آه بtدهد كه مقادير مي



41 رابطه آن با قضاوت اخالقي در دانش آموزانوبررسي ميزان تحقق اهداف اخالقي 

tآزمون هاي  و دادهگانه بررسي اطالعات توصيفي براي هر يك از اهداف بيست و يك. 1جدول 
سطح
داريمعني df t وضعيت S M هدف رديف

01/0 393 83/77 مطلوب 41/0 59/4 راستگو و امين است 1
01/0 393 24/67 مطلوب 48/0 62/4 ن استمؤدب و مهربا 2
01/0 393 75/49 مطلوب 55/0 39/4 به عهد خود پاي بند است 3
01/0 393 08/58 مطلوب 54/0 58/4 مظاهر حياء و عفت در او آشكار است 4

01/0 393 35/98 مطلوب 34/0 70/4 ــود   ــه خ ــا را وظيف ــه بزرگتره ــرام ب احت
كند ميتوجهآنها و به نظرات داندمي 5

01/0 393 41/53 مطلوب 54/0 46/4 كند مياز والدين اطاعت 6
01/0 393 68/23 مطلوب 07/1 28/4 شجاع و صبور است 7
01/0 393 99/71 مطلوب 45/0 63/4 تميز است و پاكيزگي را دوست دارد 8

01/0 393 1/78 مطلوب 41/0 61/4 ــه   ــصي روزان ــاليف شخ ــود را يتك  خ
دهدميانجامشخصاً

9

01/0 393 33/18 مطلوب 22/1 13/4 و براي رسيدن به موفقيت پـشتكار دارد      
كند ميتالش 10

01/0 393 6/137 مطلوب 27/0 85/4 پوشش اسـالمي را دوسـت دارد و آن را    
كند ميرعايت 11

01/0 393 37/13 نسبتاً 
مطلوب 68/0 45/3 وهـا   اوقات فراغت خـود را بـا فعاليـت        

كند ميمناسب پرهاي بازي 12

01/0 393 58/49 طلوبم 53/0 32/4 با اميدوار و با نشاط است و از مواجهه
هراسد نميمشكالت 13

01/0 393 71/37 مطلوب 94/0 78/4 ظاهري آراسته دارد 14

01/0 393 47/27 مطلوب 83/0 15/4 خطا و اشتباه ديگران را در مورد خود
بخشدمي 15

01/0 393 97/47 مطلوب 57/0 38/4 ديگران دليل داردبراي رفتارهاي خود با  16

01/0 393 35/39 مطلوب 73/0 44/4 در ارتباط با ديگـران از كلمـات محبـت          
كندميو دوستانه استفادهآميز 17

01/0 393 88/46 مطلوب 55/0 30/4 براي انجام كارهاي خود دوستانش را به      
اندازد نميزحمت 18

01/0 393 78/29 مطلوب 75/0 11/4 الن خود در انجـام به همكالسان و همسا 
كندميوظايف يادگيري كمك 19

01/0 393 58/37 مطلوب 71/0 35/4 ــوزش    ــود پ ــسند خ ــار ناپ ــر رفت در براب
كند ميو رفتار خود را اصالحخواسته 20

01/0 393 38/42 مطلوب 65/0 37/4 نظــم و انــضباط را در خانــه، مدرســه و
كند مياجتماع رعايت 21

01/0 393 09/84 مطلوب 35/0 85/4 مجموع اهداف 22
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گانهوزني هر يك از اهداف بيست و يكهاي  رتبه ميانگين. 2جدول

رديف
شماره

هدف
ميانگيناهداف

ميانگين

رتبه

85/455/16كند ميپوشش اسالمي را دوست دارد و آن را رعايت111
78/453/15ظاهري آراسته دارد214

35
دانـد و بـه نظـرات        مي وظيفه خود احترام به بزرگترها را     

كند ميتوجهآنها 
70/460/14

63/457/13تميز است و پاكيزگي را دوست دارد48
62/445/13مؤدب و مهربان است52
61/434/13دهدميتكاليف شخصي روزانه خود را شخصاً انجام69
59/417/13راستگو و امين است71
58/405/13در او آشكار استمظاهر حياء و عفت 84
46/450/12كند مياز والدين اطاعت96

1017
آميـز و دوسـتانه     در ارتباط با ديگـران از كلمـات محبـت         

مي كنداستفاده
44/414/11

39/498/10بند استبه عهد خود پاي113
38/458/10براي رفتارهاي خود با ديگران دليل دارد1216

1321
 انـضباط را در خانـه، مدرسـه و اجتمـاع رعايـت             نظم و 

كندمي
37/420/10

1420
در برابر رفتار ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را       

كند مياصالح
35/450/9

1513
اميــدوار و بــا نــشاط اســت و از مواجهــه بــا مــشكالت 

هراسدنمي
32/449/9

1618
ــه   ــراي انجــام كارهــاي خــود دوســتانش را ب زحمــتب

اندازدنمي
30/409/9

28/469/8شجاع و صبور است177
15/458/8بخشد ميخطا و اشتبا ه ديگران را در مورد خود1815
13/411/8كند ميبراي رسيدن به موفقيت پشتكار دارد و تالش1910

2019
به همكالسان و همساالن خود در انجام وظايف يادگيري         

كندميكمك
11/415/6

2112
مناسب پر هاي  و بازي ها  اوقات فراغت خود را با فعاليت     

كندمي
45/376/2
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شان در رفتار  اهداف مصوب آموزش و پرورش بر اساس ميزان تحقق:ال دوم پژوهشؤس

شوند؟ ميبندي چگونه رتبهآموزاندانش

ر اين جدول د. درج شده است2ال پژوهش در جدول شماره ؤمربوط به اين سهاي يافته

همان .  شده استبنديرتبهشان بر اساس ميزان تحقق هدف مصوب آموزش و پرورش 21

 داراي باالترين رتبه در 11 هدف ،دهد مي نشان2مندرج در جدول شماره هاي طوري كه داده

ساير اهداف . باشد ميرتبهترين  داراي پايين12ارتباط با تحقق هدف است و هدف شماره 

.مشخص هستندهاي بين اين اهداف داراي رتبهاخالقي در 

اهداف تحقق يافته بدرستي انجام تعيين شده برايهاي  نشان داده شود رتبهاينكهبراي 

باشد از آزمون فريدمن استفاده  نمي انجام شده ناشي از خطا يا تصادفبنديرتبهشده است و 

داللت دست آمده ه يافته ب.  است درج شده3اين آزمون در جدول شماره هاي يافته. شده است

 با درجه 228مقدار خي دو . بندي تحقق اهدافي آماره خي دو براي رتبهدارمعنيبر دارد 

هاي اين نتيجه به تفاوت مشاهده شده در رتبه.  استدارمعني05/0 در سطح كمتر از 20آزادي 

.بخشد مييدارمعنيبه دست آمده وجه 

بندي تحقق اهدافي فريدمن براي رتبهداريمعننتايج آزمون . 3جدول

يدارمعنيسطح درجه آزاديمقدار خي دوتعداد

3942282005/0<P

آمـوزان دانـش آيا ميان تحقق اهداف اخالقي و قضاوت اخالقـي          :  پژوهش سؤال سوم 

پايه پنجم ابتدايي شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟

دست آمده از مقياس ميزان تحقق ه بهاي ادهال پژوهشي بين دؤبراي پاسخ به اين س

. قضاوت اخالقي ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده استمقياساهداف اخالقي و

 درج شده است و در اين جدول4دست آمده و آزمون آنها در جدول ه ضريب همبستگي ب

 و قضاوت اخالقي گانهاهداف بيست و يكبراي همهشاخص آماري ضريب همبستگي

. رش شده استگزا
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 رابطه بين ميزان تحقق اهداف اخالقي با قضاوت اخالقي. 4جدول 

قضاوت اخالقياخالقيقضاوت
اهداف

rداريمعنيسطح
اهداف

داريمعنيسطحrضريب 
12151/001/0هدف123/001/0هدف
1305/0327/0هدف001/0 /2205هدف
14167/001/0هدف318/001/0هدف
15179/001/0هدف4167/001/0هدف
16136/001/0هدف5179/001/0هدف
17030/0556/0هدف6082/0102/0هدف
18142/001/0هدف7059/0242/0هدف
19051/0312/0هدف8103/005/0هدف
20013/0791/0هدف9184/001/0هدف
21027/0599/0هدف10187/001/0هدف
24/001/0جمع كل اهداف11145/001/0هدف

، 2، 1دهد ميزان تحقق اهداف شماره  ميمندرج در اين جدول نشانهاي همانطور كه داده

ان تحقق هدف  و ميزدارمعنيp>01/0 در سطح18و 16، 15، 14، 12، 11، 10، 9، 5، 4، 3

ت اخالقي و ميزان تحقق اهداف  است و رابطه بين قضاودارمعني05/0 در سطح 8شماره 

توان گفت كه  ميبا توجه به جدول باال. باشددار نميمعني21 و 20، 19، 17، 13، 7، 6شماره 

. دارددارمعنيخالقي رابطه مثبت و  درصد اهداف با قضاوت ا65/0تقريباً 

 داراي با قضاوت اخالقيدهد كه ميانگين مجموع اهداف اخالقي مينشانها همچنين يافته

ضريب همبستگي حاصل بين دو متغير تحقق رفتار اخالقي و.  استدارمعني مثبت و يرابطه

 بنابراينباشد؛دار ميمعنيP>01/0 است كه در سطح كمتر از 24/0قضاوت اخالقي برابر با 

توان گفت كه بين اين دو متغير همبستگي مثبت وجود دارد، بدين معنا كه هر اندازه ميزان مي

 باال باشد به همان نسبت ميزان قضاوت اخالقي آنان نيز بهتر آموزاندانشحقق رفتار اخالقيت

.تر استو مناسب

گيريبحث و نتيجه

 هدف در سـطح     20 هدف اخالقي تعداد     21از مجمع   تحقيق نشان داده است كه    هاي  يافته
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ـ   و مي  ايي شهر بندرعباس تحقق پيدا كرده است      مطلوبي در مدارس ابتد    دسـت  ه انگين اهـداف ب

ايـن  . استدارمعني01/0در سطح بوده است و اين تفاوت 67/3آمده براي آنها بيشتر از سطح  

 پنجم آموزش و    يدر پايه اثربخشي اهداف اخالقي مصوب آموزش و پرورش      يافته حكايت از    

. پرورش شهر بندرعباس دارد

علـي و كلب) 1378 (عـشوري هاي وهش از پژ  با نتايج به دست آمده    اين يافته پژوهش كامالً   

در ) 1384 (و كلبعلـي  ) 1378 ( زيـرا عـشوري    ،ستيـ  منطبـق ن   )1366 (پـوش و زرين ) 1384(

 تربيـت   يخود وضعيت نسبتاً مطلـوبي را بـراي محتـواي رسـمي مـدارس در زمينـه                هاي  يافته

ر تربيـت اخالقـي د    «در تحقيـق خـود تحـت عنـوان          )1366 (پوشزرين. انداخالقي قائل شده  

ي مـشكل اخالقـي كـه معلمـين دوره         اشـاره دارد   »دبستان بر تربيت اخالقـي در عمـل       ي  دوره

دروغگـويي و دزدي بـوده      انـد    با آن مواجـه بـوده      آموزاندانشابتدايي هنگام تدريس در رفتار      

. است

ت جزئـي، رأي بـه مطلوبيـ      هـاي   انجام شده بـا وجـود اخـتالف       هاي  با اين وجود پژوهش   

گذشته كـه   هاي  در مقايسه با پژوهش   . اندابتدايي داده ي   دوره ورد استفاده در  محتواي آموزشي م  

اين تحقيق بـه طـور      . اندميزان تحقق اهداف اخالقي را بصورت محدود مورد بررسي قرار داده          

در تبيـين ايـن يافتـه      . تر اين موضوع را در مقطع ابتدايي مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت               وسيع

بين خانه و مدرسه وحـدت رويـه و تعـامالت           در مقطع ابتدايي   اينكه به   توان گفت با توجه   مي

وضعيت ،آموزشي و تربيتي مناسبي برقرار است و اين دو نهاد همكاري خوبي با يكديگر دارند              

. انداهداف تحقق يافته در حد مطلوب گزارش شده وآموزاندانشرفتار اخالقي 

 اهداف در حد مطلـوبي      يان داد كه اگر چه همه     نشها  در رابطه با سؤال دوم پژوهش يافته      

متفـاوتي هـستند؛ بـدين      هـاي    و داراي رتبـه    يكسان نيـست  آنها  اما ميزان تحقق    اند  تحقق يافته 

، مدرسـه و خـانواده در آن درگيـر    آموزدانشكه خود اند  ابتدا اهدافي بيشتر تحقق يافته    صورت  

 اسـت از رتبـه   كمتـر اده در تحقـق آنـان   و به تدريج اهدافي كه نقـش مدرسـه و خـانو      اند  بوده

 اهميت يدهندهمطلب نشاناين . اندتري تحقق يافته رنگتري برخوردارند و به صورت كم     پايين

كـه در تمـام     آموزشـي   .  اسـت  اخالقيهاي   و مدرسه در امر آموزش، خصوصاً آموزش       خانواده

. ثر استؤمثمرثمر واقع گشته، مفيد و مها سنين و عرصه
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در امر تصويب اهداف آموزش و پرورش عـالوه بـر           بايد   حاصل اين است كه      يجهلذا نتي 

و همچنين كادر مـديريت مـدارس و معلمـان، مـشاركت            ها  متخصصان و صاحبنظران، خانواده   

 رعايت پوشش اسالمي    آموزدانش«يعني  ؛  11 هدف شماره    ، هدف 21در بين   . فعال داشته باشند  

راي بـاالترين سـطح تحقـق و ميـانگين اسـت كـه نـشانگر                 دا »كند و آن را دوسـت دارد       مي را

يعنـي  ؛12 امـا هـدف   امعه در تحقق اين هدف تربيتي اسـت هماهنگي باالي خانه، مدرسه و ج     

 داراي »كنـد  مـي مناسـب پـر  هـاي  و بـازي ها  اوقات فراغت خود را با فعاليت     آموزدانش«اينكه

.ميزان تحقق در مقايسه با ساير اهداف استترين پايين

ـ      مي در اين رابطه   مين امكانـات و وسـايل مناسـب اوقـات فراغـت        أتوان نتيجه گرفت كه ت

توانند در   نمي ز هست و مدرسه و خانواده به تنهايي       عالوه بر خانواده و مدرسه وظيفه جامعه ني       

شود  مي كيدألذا ت . دآن را فراهم ساز   هاي  د و جامعه بايد زير ساخته     نموفق باش تحقق اين هدف  

فرهنگـي و اجتمـاعي در تحقـق اهـداف اخالقـي بـه خـانواده و        هاي ناو سازمها ستگاهساير د 

.و ياري رسانندآموزش و پرورش كمك

دهد كه بين ميزان تحقق اهـداف اخالقـي و قـضاوت اخالقـي               مي پژوهش نشان هاي  يافته

ايـن  .استدارمعني01/0 از   كمتردر سطح   ي وجود دارد و اين رابطه     دارمعني مثبت و    يرابطه

،)1928-1930 ( مـي ، هـارت شـورن و  )1993 (يافته تحقيق سوانـسون و هيـل  يافته تحقيق با  

همـسو اسـت و از آن   ) 1387 (زاده و كديور، طالب)1373 (، سالمتي)1996(بروگمن و هارت  

در پژوهش خودشان به اين نتيجه رسـيدند كـه ميـان    ) 1993 (سوانسون و هيل . كند مي حمايت

 وجود دارد و استدالل اخالقي با رفتـار      دارمعنياي  خالقي با استدالل اخالقي رابطه    فراشناخت ا 

.  داردداريمعنيمثبت و ي اخالقي رابطه

 آنـان در    ،كنـد  مـي  حمايـت )1996 (كلدن و يور  ا ه ييق از يافته   اين تحق  يهمچنين يافته 

بـاالتري برخوردارنـد، در   ي كه از آگاهي فراشناختي     آموزاندانشپژوهش اخالقي خود دريافتند     

در ) 1928-1930 ( مـي  هـارت شـورن و    . نـد كن مـي  دانش مفهومي نيز نمرات باالتري كـسب      

ميـان نمـرات آزمـون دانـش اخالقـي و رفتـار اخالقـي در                تحقيق خود نيـز نـشان دادنـد كـه         

در پـژوهش   )1996(بـروگمن و هـارت      . جود دارد بسيار ضعيف و  اي  ويژه، رابطه هاي  موقعيت

در ) 1373 (سالمتي. قي به دست آوردندرتباط ضعيفي ميان استدالل اخالقي و رفتار اخال      خود ا 

 هوشي و قضاوت اخالقي پسران مدارس راهنمايي        يپژوهشي به اين نتيجه رسيد كه ميان بهره       
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به اين نتيجه رسيده است كـه       ) 1387 (زاده و كديور  تحقيق طالب .  وجود دارد  داراي معني رابطه

اخت اخالقي و استدالل و رفتار اخالقي و ميان اسـتدالل اخالقـي و رفتـار اخالقـي                  ميان فراشن 

. وجود دارددارمعنييرابطه

 هـدف   21دهد كـه از بـين ميـزان تحقـق            مي نشانها  در ارتباط با اين سؤال پژوهش يافته      

.ي نـدارد  دارمعني هدف با قضاوت اخالقي ارتباط       7تعداد  مصوب اخالقي آموزش و پرورش،    

نـد، شـجاع و صـبور هـستند،     نك مي از والدين اطاعت  آموزاندانش:اين اهداف عبارت بودند از    

هراسد، در ارتباط با ديگـران از كلمـات    نمي اميدوار و با نشاط هستند و از مواجهه با مشكالت         

كند، به همكالسان و همساالن خود در انجام وظايف يادگيري           مي آميز و دوستانه استفاده   محبت

نظـم و  كند، ميكند، در برابر رفتار ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصالح    مي ككم

.كند ميانضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعايت

پـروري در   دهد اين اهداف تحت تأثير الگوي فرزند       مي چنانچه محتواي اهداف فوق نشان    

پروري استبدادي   زيرا الگوي فرزند   ؛ستو برقراري انضباط در مدارس ا     روش كنترل خانواده و 

كمكي به رشد قـضاوت اخالقـي  اخالقي  هاي  و روش كنترل قيمي در مدرسه در آموزش رفتار        

حاكم است مدرسـه سـنتي اسـت و وضـعيت           1گيري قيمي  زيرا در مدارسي كه جهت     كند؛نمي

هـوي و    ( حفـظ نظـم از اهـداف عمـده اسـت           كند، مي را فراهم اي  شده كنترل خشك و خيلي  

 كمتر تحت تـأثير ايـن خـصوصيات         هرچه اهداف يق نشان داده است كه    تحق). 2،2001ميسكل

.داشته استبيشتري بوده با استدالل اخالقي ارتباط 

د كه اهداف اخالقـي تحقـق    ده مي كه هرچند نتايج پژوهش نشان    توان گفت    مي بطور كلي 

 مـا بـه آن سـطح از    آمـوزان دانـش  شناختي خـوب كـار نـشده و      ي ولي در حوزه   اند،هپيدا كرد 

 و ايـن امـر تنهـا نبايـد بـه      اند،هقضاوت و رشد اخالقي كه باالترين سطح شناختي است نرسيد         

طلبـد و تمـام      مـي   بلكـه عـزم ملـي را       محول شود؛ ) معاونت پرورشي  (ص خاصي گروه يا شخ  

نيروهـاي خـود   يخصوصاً نهاد خانواده و نظام تعلـيم و تربيـت بـا كليـه             ها  ناو سازم ها  ناارگ

پژوهـشگران نيـز   . بايد به انجام اين وظيفه مهم همت گمارند) مديران، معلمان و ساير كاركنان   (

پژوهشي خود هاي ولويتدر اين زمينه فعاليت داشته باشند و امر اخالق و رفتار اخالقي را در ا             

1- custodial
2- Hoy Miskel
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ختي آنها، هرگونه  با رشد شناآموزاندانشو از طرفي با توجه به ارتباط رشد اخالقي        قرار دهند   

انساني و درونـي شـدن آن بايـد بـا توجـه بـه رشـد        هاي  اعتالي ارزش  يريزي در زمينه  برنامه

. انجام شودآموزاندانششناختي 

 از  ،روبـرو اسـت   ي  يها علوم انساني با محدوديت    ياين تحقيق همانند هر تحقيق در حوزه      

ي ايـن تحقيـق كـه فقـط بـر روي            توان به محدوديت زمـاني و مـال       ها مي جمله اين محدوديت  

محـدوديتي  اشاره كـرد  ، پنجم ابتدايي و در شهر بندرعباس انجام شده است    ي پايه آموزاندانش

بـا مـشكالتي    اين تحقيق را به ساير مقاطع و شهرهاي ديگر كشور         هاي  تواند تعميم يافته   مي كه
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