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 چکیده
بود. بر  8991-99آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی الگوی تربیت اخالقی دانش ارائه، هدف تحقیق

یابی و از لحاظ هدف کاربردی و توصیفی از نوع زمینه هادادهین اساس روش تحقیق از لحاظ گرداوری ا
از لحاظ روش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان و مدیران دوره 

گیری نمونه بودند که با استفاده از روش .8181و پرورش استان مازندران به تعداد متوسطه آموزش
انتخاب شدند و در بخش کیفی از بین کل جامعه  901ای نسبی به استناد جدول مورگان تصادفی طبقه

ابزار گردآوری نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  19، های این استانتربیتی دانشگاهمتخصصان رشته علوم
ای و بوده و با مقیاس فاصله ؤالس 09بود که دارای  ایساختهاطالعات در بخش کمی پرسشنامه محقق 

 08ای لیکرت درجه بندی شده بود ابزار حوزه کیفی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر طیف پنج درجه
 949/1به میزان  KMOبرداری به روش . کفایت نمونهبود که توسط صاحب نظران تکمیل شد سؤال

مل روش دلفی و استفاده از نظر صاحب برآورد گردید. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کیفی شا
روش دلفی و در بخش کمی شامل تحلیل عاملی از نوع اکتشافی به هدف  نظران و در بخش کیفی شامل

حاکی  های حاصله. یافتهاست پیدا کردن متغیرهای مکنون و تحلیل عاملی تأییدی با برازش مدل نهایی
نشان داد  نتایج تحلیل عاملی، ا اثبات آزمون کرویت بارتلتاز آن است که با تأیید اجرای تحلیل عاملی ب

، نگرش عقل گرایی( اشباع شده است، عامل )حکمت 9که این مقیاس از روایی کافی برخوردار بوده و از 
و عامل دوم  11/19گویه در تربیت اخالقی دارای بیشترین بار عاملی با تأثیر  09عامل نخست حکمت با 

اخذ نمودند که با  34/4گویه با تأثیر  81گرایی با و عامل سوم عقل 88/.4با تأثیر گویه و  .8نگرش با 
یه آموزان توصتوجه به مقتضیات جامعه آماری به صورت الگویی سه عاملی در تربیت اخالقی دانش
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 مقدمه
کی شناسی متخالقی برمجموعه مبانی فلسفی ازجمله درباب انسانهررویکرد تربیت ا

 شناسی فطرت است. نظریات مختلف وبعضاً متناقضیاست. یکی ازمسائل بنیادی درانسان
وجود (. برخی ازمتفکران به.891، درباب فطرت انسان عرضه شده است )باقری

ند؛ کنجود انسان اذعان میدار )نیک یا بد( در وثابت و جهت، فراگیر، های فطریویژگی
(. 8999، توماس هابز و جان استوارت میل از این گروه هستند )افکاری، مازلو، روسو

ان نظریه حامی، طرفداران اصالت اجتماع، هابرخی دیگر مانند اگزیستانسیالیست، درمقابل
شناسان رفتارگرا اصل وجود فطرت و سرنوشت مشترک تاریخی برای انسان و روان

های انسان ناشی از علل و عوامل کنند و معتقدند صفات و ویژگیها را انکار مینانسا
عارف ترین متاریخی یا تربیتی است. در اسالم بحث فطرت یکی از اصولی، اجتماعی

أثیرات ت، دهد و به تبع آناست و بنیان بسیاری از مسائل دینی و اخالقی را تشکیل می
، رانو همکا ربیت اخالقی خواهد گذاشت )شاملیعمیقی نیز بر چیستی و چگونگی ت

8991.) 
های ها و گرایششناسی این است که آیا انسان بینشترین مسائل انسانیکی از مهم

ص آیا مسیر و غایت مشخ، ترخاصی در مورد تربیت اخالقی دارد یا خیر؛ به عبارت دقیق
ق وجود دارد؟ پذیرش یا رد ای برای حرکت انسان در مسیر اخالشدهو از پیش تعیین

های فطری برای اخالق هم در اخالق نظری و هم در تربیت اخالقی تأثیر وجود پایه
مستقیمی دارد. مسئله اصلی این است که آیا انسان استعدادهای اخالقی خاصی دارد و 
تربیت باید زمینه شکوفایی و پرورش همان استعدادها را فراهم آورد؟ و وظیفه تربیت 

سازی و کمک به متربیان است تا بسته به باورها و تمایالت متفاوت قی نیز زمینهاخال
 (.8913، زادههای اخالقی مطلوب خویش را بیابند )کریممعیارها و ارزش، خویش

ای از سازی مجموعهاین فرآیند عبارت است از فراهم 8در یک نگاه مفهومی به تربیت
 شناختی، ه و شکوفاسازی آنها در ابعاد جسمانیجانبامکانات و شرایط مساعد رشد همه

خاطر (. به همین8911، پوراجتماعی و عاطفی در افراد انسانی است )سلیمان، و عقالنی
اندن جهت شناختن و شناس، فراهم ساختن و به کار بستن شرایط تربیتی، 0تربیت اخالقی

ت و روی آوردن به صفاسازی ایجاد انگیزه و دلبستگی فضایل و رذایل اخالقی و زمینه

                                                                                                                                        
1. education 2. moral education 
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نیک و حمیده و چگونگی شکوفایی فضایل کیفیت تخلق به اخالق حمیده به منظور نیل 
 (.8913، شود )خسرویبه کمال و سعادت گفته می

سه سطح و شش مرحله شناسایی شده ، در مدل گلبرگ برای فرآیند تحول اخالقی
گیری اطاعت و ر جهتسطح اخالق پیش قراردادی است که مشتمل ب، اول حاست. سط

است که  8سطح اخالق قراردادی، گرایی نسبی است. سطح دومتنبیه و نیز مرحله لذت
و نیز اخالق براساس قانون و نظم را « دختر خوب، پسر خوب»دو مرحله اخالق 

است که مراحل اخالق مبتنی بر میثاق  0اخالق فراقراردادی، گیرد. سطح سومدربرمی
حال آنکه  (.8931، شود )منصورساس اصول جهانی را شامل میاجتماعی و اخالق برا

فلسفه شریعت اسالمی و آداب و احکام الهی همانا تکامل انسان و جاودانگی اوست که 
ه به همه گرا کجز با تخلق به اخالق فاضله میسر نیست. اسالم مکتبی است جامع و واقع

فردی و اجتماعی و ، و روحیجسمی ، جوانب نیازهای بشری اعم از دنیایی و آخرتی
 (.8911، و همکاران غیره توجه شده است )فرمهینی

های درسی اخالقی دوره چند کشور ( با عنوان بررسی تطبیقی برنامه0188) 9گراهام
های اجرای برنامه درسی و محتوا و روش، اهداف، جهان و با هدف مقایسه رویکردها

ن انجام داد که به ارائه راهکارهایی برای تربیت اخالقی در اخالقی در چند کشور جها
( پژوهشی 0181(. باغگلی )8999، گردیده است )رحیمی ارائهدرون برنامه درسی مدارس 

د. انجام دا« مروری بر رویکردهای اندیشمندان غربی به تربیت معنوی انسان»با عنوان 
های س از رنسانس( شاخهورزی در دنیای غرب )پسازی فضای اندیشهضمن روشن
 ،های فکری اندیشمندان غربی را در این دوره مشخص کرده است. همچنیناصلی تالش

ه و علم فلسف، های فکری انسان غربی دینهای تعاملی و تقابلی شاخهبا بررسی ویژگی
 .رویکردهای مطرح در هر شاخه در زمینه تربیت اخالقی نیز مورد واکاوی قرار داده است

الگوی تربیت اخالقی  ارائه(. با توجه به هدف پژوهش حاضر 8991، ور)سلحش
پژوهش این بود که الگوی  سؤالآموزان دوره متوسطه استان مازندران بوده است دانش

 آموزان دوره متوسطه کدام است؟تربیت اخالقی مناسب برای دانش

  

                                                                                                                                        
1. conventional level 
2. postcoventional level 

3. Garaham 
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 روش
توصیفی از نوع  هادادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری 

ها یابی و از لحاظ روش آمیخته از نوع اکتشافی بود. به منظور تهیه و تدوین مولفهزمینه
ها و نظریات مربیان بزرگ در مکاتب فلسفی ابتدا دیدگاه، های تربیت اخالقیو گویه

 های تربیت اخالقی مبنایلیست حاصله ابعاد و مولفهاستخراج و تدوین گردید و چک
است. لذا ابزار گردآوری اطالعات در بخش کمی پرسشنامه محقق پرسشنامه شده تهیه

 ای لیکرتای و طیف پنج درجهبوده و با مقیاس فاصله سؤال 09بود که دارای  ایساخته
درجه بندی شده بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان شاغل در آموزش و 

و نیز جامعه آماری  نفر .8181ان به تعداد پرورش دوره متوسطه در سطح استان مازندر
زیر  هایهای استان مازندران با رشتهدر بخش کیفی شامل متخصصان شاغل در دانشگاه

 بصورت گیری در بخش کمیاست. روش نمونهنفر بوده 19 تربیتی به تعدادمجموعه علوم
مورگان  -رد کرجسیبوده که با عنایت به جدول استاندا ایمرحلهای تصادفی از نوع طبقه

نفر  19( از بین معلمان و مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران .893)
گیری در بخش کیفی که با روش نمونه گیری هدفمند انجام روش نمونه انتخاب شدند.

ها اهروان شناسی و مشاوره( دانشگ)های رشته علوم تربیتی شد و شامل متخصصان گرایش
دارای مرتبه علمی استادیار پایه پنج و دارای حداقل یک کتاب یا دو مقااله در که حداقل 

 یو درصد فراوان یفراوان زانیم نفر انتخاب شدند است. 19این حوزه بودند به تعداد 
درصد گروه نمونه را مردان  01 در بخش کیفی به این صورت بود که گروه نمونه تیجنس

ی در زمینه فراوان فراوانی و درصد. دادندیم لیتشک درصد آنها را کارشناسان زن 30و 
، درصد 11دارای مرتبه استادیاری با ، متخصصانرتبه علمی نشان داد که بیشترین درصد 

دارای رتبه  متخصصاندرصد و کمترین درصد  3/41پس از آن اساتید با رتبه دانشیاری با 
سنوات خدمت نشان فراوانی و درصد  یفراواندرصد کل بودند. بررسی  9/8استادی با 

سال است و پس از  1-8متعلق به متخصصان با سنوات خدمت  یفراوان نیشتریب داد که
 یفراوان نیو کمتر، قرار دارند سال 81-.متخصصان با سنوات خدمت  بیآن به ترت

و درصد  یفراوان زانیم سال است. 01متعلق به متخصصان با سنوات خدمت باالتر از 
درصد گروه نمونه  49 در بخش کمی به این صورت بود که گروه نمونه تیجنس یفراوان

ی در زمینه فراوان فراوانی و درصد. دادندیم لیتشک اندرصد آنها را زن 13را مردان و 
با  دارای تحصیالن کارشناسی ارشد، تحصیالت نشان داد که بیشترین درصد گروه نمونه
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درصد و کمترین درصد  90 اسی باپس از معلمان با تحصیالت کارشن، درصد 49
فراوانی و درصد  یفراواندرصد کل بودند. بررسی  89دارای مدرک د کتری با  متخصصان

 81-01با سنوات خدمت  معلمانمتعلق به  یفراوان نیشتریب داد کهسنوات خدمت نشان 
 نیو کمتر، قرار دارند سال 81-.با سنوات خدمت  علمانم بیبه ترت و پس از آن سال

 بودسال  01با سنوات خدمت باالتر از  معلمانمتعلق به  یراوانف
بود که توسط صاحب  سؤال 08ابزار حوزه کیفی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  

( ورهروان شناسی و مشا)نظران تکمیل شد. روایی ابزار تحقیق براساس نظر متخصصان 
سپس براساس آزمون لحاظ صوری و محتوایی بررسی و مورد تأیید واقع شد و  به

نشان  949/1است که مقدار بدست آمد آن بررسی و محاسبه شده kmo)برداری )نمونه
. پایایی ابزار نیز براساس شیوه ضریب آلفای کرونباخ است تأییدبرداری مورد از نمونه

موعه با کل مج سؤاالتو همبستگی هر یک  سؤاالتمنظور بررسی همبستگی درونی به
است که بر این اساس با توجه به نتیجه حاصله از ضریب آلفای کرانباخ همحاسبه شد

باشد از اعتبار باالتری نیز برخوردار خواهدبود( نشان  ترنزدیک 811)که هر چه به  939/1
از آن است که توان عملیات مربوط به تعیین عاملهای تربیت از ابزار پژوهش از اعتبار 

 مطلوبی برخوردار است.

 اهیافته
راساس اول ب سؤالبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کیفی ابتدا در پاسخ به 

ربیت بر ت مؤثرها و عوامل دیدگاه و نظریات مربیان تعلیم و تربیت و استخراج مولفه
اخالقی از منابع معتبر نظریات در نظریات مکاتب فلسفی و آرای تربیتی استفاده 

ی بر روی آن صورت گرفته است. به منظور تجزیه و است و سپس تحلیل محتوگردیده
تحلیل اطالعات در بخش کمی از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی استفاده 

ردن هدف پیدا ک، است. که براساس این آزمون در رویکرد تحلیل عاملی اکتشافیگردیده
یس همبستگی یا ( با استفاده از ماترpcمتغیرهای مکنون با استفاده ازتحلیل عامل اصلی )

ها و و پس از استخراج نمودار اسکری و مشخص شدن عامل است کواریانس متغیرها
های اصلی الگوی نظری از بندی و نام گذاری عاملو تقسیم، بررسی همبستگی عوامل

 سپس از تحلیل عاملی تاییدی برای استخراج، استموضوع تحقیق تهیه و تدوین گردیده
 گردیده است. مدل نهایی استفاده
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ر ها در جامعه صفمنظور تحقیق درباره این مطلب که آیا ماتریس همبستگی دادهبه
شود. مقصود از اجرای این آزمون رد فرضیه کرویت بارتلت استفاده می آزموناز ، نیست

یعنی ماتریسی است که عناصر قطری آن یک ، صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همانی
ری آن در جامعه صفر باشد. در این پژوهش سطح معنادار بودن و همه عناصر غیر قط

توان نتیجه گرفت که اجرای است. می 111118/1مشخصه آزمون کرویت بارتلت کمتر از 
تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه 

دهد که مقدار دترمینان نشان میبرونداد اولیه کامپیوتر نیز ، خواهدبود. عالوه براین
دهد برپایه ( است که نشان می25E-018 .1عددی غیر صفر )برابربا ، ماتریس همبستگی

 ها اطمینان کرد.توان به استخراج عاملهامیاین داده

 دترمینان و آزمون کرویت بارتلت پرسشنامه تربیت اخالقی، KMOهای نمایش اندازه. 1 جدول

 DF P هانداز مشخصه آماری
 - - 25E-018 .1 دترمینان

KMO 949/1 - - 
 111/1 .883 83/88./198 بارتلت

استخراج شده  هایعامل، به منظور به دست آوردن ساختار با معنا از بارهای عاملی
به محورهای جدید که نسبت به ، متداول و با استفاده از چرخش متعامد هایروشبرپایه 

شد. پس از چندین بار اجرای تحلیل عاملی انتقال داده، گیرندمیهم با زاویهای قائمه قرار 
و استخراج عاملهای متعدد و مقایسه عاملهای استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و 

های تحلیل عاملی که نهایتاً برونداد مبانی نظری موجود و نیز در نظر گرفتن مفروضه
عامل با روش آبلیمین  9که تعداد  نهایی رایانه در تحلیل عاملی طرح اسکری است؛

 استخراج گردد.
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 سوالی پرسشنامه تربیت اخالقی 44دار مجموعه شیب. 1 نمودار

( 8شود: دو مطلب استنباط می، استکه در نمودار نمایش داده شده screeاز نمودار 
ز دهد مجموعه پرسشها احتماالً اشود که نشان میبازوی نمودار در عامل سوم افقی می

دهد که مجموعه مواد مقیاس واقعاً از چند اما این نمودار نشان نمی، سه عامل اشباع شده
( سهم عامل یکم در واریانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم 0، استعامل اشباع شده

درصد پوشش ، عامل استخراج شده 9ویژه  هایارزشبقیه عاملها کامالً متمایز است. 
 است.رصدهای تراکمی آنها را نشان داده شدهواریانس هر عامل و نیز د

 های استخراج شدههای نهایی عاملمشخصه. 2 جدول

 عامل ارزش ویژه درصد واریانس درصد واریانس تراکمی
411/49 411/49 913/08 8 
001/10 391/1 011/4 0 
191/11 .81/9 3.9/8 9 

 3.9/8رزش ویژه برابر با شود کمترین میزان ا( مشاهده می0چنانچه در ارقام جدول )
دازه به ان، که با مالک قابل قبول پیشنهادی کیسر مطابقت دارد. در این شرایط است
و در این میان عامل یکم ، شوددرصد کل واریانس توسط این سه عامل تبیین می 191/11
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درصد واریانس مشترک و در  31معادل ، درصد واریانس کل 913/08با ارزش ویژه 
درصد کل واریانس معادل  81/9. در حدود 8/3.9ل سوم با ارزش ویژه نهایت عام

کند. نتایج بررسی اتبار خرده مقیاسهای واریانس مشترک را توجیه می درصد 81/.4
گذاری آزمون در جدول )زیر( ارائه شده است. بطوریکه نامپرسشنامه تربیت اخالقی دانش

تأیید شده هر عامل  سؤاالتجموعه هر عامل متناسب با ترکیب مفاهیم موجود در م
 صورت پذیرفت.

 آموزانهای پرسشنامه تربیت اخالقی دانشهای زیر مجموعهاعتبار خرده مقیاس. 3 جدول

 اعتبار سؤالتعداد  عامل شماره عامل

F1 1/..9 09 حکمت 

F2 1/.99 .8 نگرش 

F3 193/1 81 عقل گرایی 

ضرایب مسیر استاندارد شده و معناداری  نمودار مسیر تحلیل عاملی تاییدی همراه با
 گردد:در نمودار زیر ارائه می
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 آموزانمدل استاندارد برازش یافته تربیت اخالقی دانش. 2 نمودار 
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 داری برازش یافته تربیت اخالقیمدل معنی. 3 نمودار
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 ادر تبیین مدل استاندارد برارزش یافته تربیت اخالقی به منظور برازش بیشتر مدل ب
های ها تالش شد تا مدل تربیت اخالقی با آزادکردن برخی پارامترها بر پایه شاخصداده

 بهبود یابد، تعدیل

 ی برازش مدلها. شاخص4 جدول

 برآورد مشخصه

2مجذور کای )
( 44/001. 

 8804 (dfدرجه آزادی )
 8 119/1(RMSEA)ریشه برآورد واریانس خطای تقریب 

 0 1.8/1 (RMR) ماندپسشه میانگین مجذور ری
 NFT9 94/1)) نرمالشاخص برازندگی 

 4 9./1(NNFIشاخص برازندگی نرمال نشده )
 1 9./1(CFIشاخص برازندگی مقایسه )
 9./1 .(IFIشخص برازندگی افزایشی )

و این فرضیه را که مدل ، مشخصه مجذور کای است، نخستین شاخص برازش
 آزماید. مقادیرمی، هماهنگ است شدهمشاهدهی همپراشی بین متغیرهای والگموردنظر با 

ر ها( مقدار مجذوبه جدول )داده با توجّهدهنده برازندگی بیشتر است. تر آن نشانکوچک
آماری معنادار  ازلحاظکه ، است .44/001درجه آزادی برابر  8804کای برای این مدل با 

توان نتیجه گرفت که آزمون مجذور است و می p=1نیست. سطح معناداری آن برابر با 
ر کند. یکی دیگکامل تأیید می به گونه شدهمشاهدههای کای برازش دقیق مدل را با داده

ریشه برآورد واریانس خطای تقریب است که ، ها برای ارزشیابی برازش مدلاز مشخصه
ه توان نتیجاین مشخصه می بهبنابراین باتوجّه؛ است 119/1مقدار آن در این مدل برابر 

ن ریشه میانگی، گرفت که مدل در جامعه از برازندگی کامل برخوردار است. شاخص دیگر
بول قکه این نیز بیانگر برازش قابل است 1.8/1است که در این مدل برابر  ماندپسمجذور 

 است.

                                                                                                                                        
1. Root Mean Square Error of 
Approximation 
2. Root Mean Square Residual 
3. Normal fit index 

4. Non- Normal fit index 
5. Comparative fit index 
6. Incremental fit index 
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 شدهفیتعربه اهداف  نظر :های تأثیرگذار تربیت اخالقیگیری بررسی عاملنتیجه
پژوهش نخستین بخش از گزارش نتایج تحقیق به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تربیت 

ک های یمنظور شناسایی مؤلفهاول اختصاص یافت. لذا به سؤالآموزان در اخالقی دانش
 ،کشف و تدوین مدل تربیت اخالقی باهدفاخالقی مناسب و  مدل تأثیرگذار بر تربیت

 911ای مشتمل بر ربوط به پرسشنامه تربیت اخالقی از نمونههای مپس از گردآوری داده
های وتربیت و مدیران و معلمان شاغل در نظامنفر از کارشناسان و متخصصان فلسفه تعلیم

پرسشنامه تربیت اخالقی  تیدرنهانامناسب حذف و  سؤاالت، آموزشی استان مازندران
ی مدل آموزان بر مبنایت اخالقی دانشمنظور شناسایی عوامل و بررسی میزان تربنهانی به

 موردمطالعه قرار گرفت. شدهیطراحو الگوی 

 پرسشنامه براساس مدل برازش شده سؤاالتتناظر عوامل و . 5 جدول

عامل )متغیر 
 مکنون(

 ها )متغیرهای آشکار(گویه

 حکمت

 وقار و ارامش در حرکات و رفتار -
 های اجتماعی و فرهنگیدوستی در فعالیتی و نوعدوستانساننگرش  -

 باور یقینی و اعتقاد درونی و قلبی نسبت به ایجاد صفات پسندیده -
 عمل و نیت فاعل آن باارزش توأمخودشناسی  -

 
 های غابی و قرب الی اهلل در تکامل فردیهدف -

 های اخالقی براساس آگاهی و شناخت به آنهاعمل به اخالقیات و ارزش -
  ها و بدیهاگزینی از زشتی حیای نفسانی و دوری -

 نگرش
 دادن آن در حاالت بدنی و رفتاریتمرین و پایداری در کارهای نیک و نشان -

 گرایی در فکر و عملمعنویت -
 جاذبه و دافعه نسبت به افراد مختلف قاعدهحفظ  -

 عقل گرایی
 بردن تعارضاتتوان دقت ذهنی فرد نسبت به مسائل برای از بین -

 گرایانه نتیجه اعمال اخالقیی برای استنباط واقعایی ذات -
  هوشمندی و داشتن بینش در کارها -

 ،مطابق با سؤال پژوهشی تحقیق در سهم عوامل مورد مطالعه پرسشنامه تدوین یافته
 KMOمورد بررسی و تأیید واقع شد ضمن اینکه  939/1ضریب آلفای کرانباخ به میزان 

بردار دانشته است نشان از کفایت الزم در نمونه 949/1زان یرداری( به می)کفایت نمونه
 آموزان دورهلذا و بس از استخراج طرح سکوی سه عامل اصلی در تربیت اخالقی دانش



 995 ... دوره آموزاندانش اخالقی تربیت الگوی ارائه 

نگرش و عقالنیت متناسب با مفاهیم ، متوسطه شناسایی گردید و تحت عنوان حکمت
 گذاری گردید.موجود نام

ساختار داخلی یک مجموعه از نشانگرها  عهاز میان روشهای مختلفی که به مطال
ای تحلیل عاملی تأییدی جنبه .عاملی تأییدی از مفیدترین روشهاست تحلیل، پردازدمی

پردازد و با توجه از روایی سازه آزمون است که با استفاده از مدل به آزمودن تئوری می
ارامترهای مدل را برآورد پ، بنایی و روابط میان مجموعه نشانگرهابه تعداد عاملهای زیر

 بر آن یعامل ساختار تعیین و تربیت اخالقی عوامل برای مدلی توسعه منظور به کند.می
ل مدل تحلی، دانش آموزان متوسطه در استان مازندران اخالقی تربیت گیریاندازه اساس

امل ع 9عاملی تأییدی با کاربرد بسته نرم افزاری لیزرل اجرا شد. مدل مورد بررسی با 
 تکرار 81پایه روش بیشینه احتمال و با متغیر مشاهده شده( بر) سؤال 49زیربنایی و 

معادله اندازه گیری  49، همگرایی به دست آمد. با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده
وجود دارد. هر معادله شامل ضریب مسیر )بار عاملی( بین متغیر مشاهده شده و متغیر 

آزمون معناداری ضریب مسیر و ضریب ، گیری متغیر مشاهده شدههخطای انداز، مکنون
در جدول  هاصهمشخاین  تعیین یا نسبت واریانس تبیین شده به وسیله متغیر مکنون است.

 ( نمایش داده شده است..)

 مسیر برآورد ضرایب . نتایج تحلیل عاملی و6 دولج

 سؤال عامل
برآورد 
 پارامتر

پارامتر 
 استاندارد شده

ی استاندارد خطا
 t برآورد

 واریانس تبیین
 شده

 حکمت

08 94/8 33/1 48/1 *19/01 19/1 
83 .9/8 31/1 44/1 *34/09 1./1 
09 98/8 34/1 41/1 *10/04 11/1 
00 81/0 33/1 41/1 *30/09 .1/1 
01 89/0 39/1 91/1 *../03 .0/1 
91 91/8 39/1 93/1 *80/01 .9/1 
01 40/9 18/1 91/1 *.8/94 .1/1 
88 .3/0 31/1 44/1 *93/09 1./1 
04 18/8 31/1 41/1 *01/01 .1/1 
8. 31/8 39/1 91/1 *90/98 .0/1 
03 90/8 31/1 44/1 *11/04 1./1 
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 سؤال عامل
برآورد 
 پارامتر

پارامتر 
 استاندارد شده

ی استاندارد خطا
 t برآورد

 واریانس تبیین
 شده

89 98/1 31/1 44/1 *41/04 1./1 
01 81/8 .9/1 10/1 *00/01 41/1 
81 04/8 33/1 48/1 *11/01 19/1 
89 93/8 31/1 44/1 *84/01 1./1 
90 81/9 39/1 91/1 *.1/91 .0/1 
98 40/8 33/1 41/1 *11/03 .1/1 

 0/1. 91/91* 91/1 39/1 44/8 81 حکمت
84 3./1 39/1 43/1 *31/00 19/1 
0. .3/8 31/1 44/1 *00/01 1./1 
81 8./8 .3/1 11/1 *14/83 41/1 
09 19/8 31/1 44/1 *.1/09 1./1 
80 90/8 31/1 11/1 *11/00 11/1 

 

43 83/8 30/1 41/1 *19/09 10/1 
41 9./8 30/1 49/1 *99/89 18/1 
99 08/8 ../1 1./1 *31/81 44/1 
4. 18/0 .1/1 14/1 *41/83 4./1 
41 0./0 31/1 44/1 *18/01 1./1 

 نگرش
49 93/8 31/1 11/1 *18/09 11/1 
93 93/8 ../1 13/1 *.4/81 49/1 
44 9./8 31/1 10/1 *11/08 41/1 

 

49 41/0 31/1 10/1 *49/00 41/1 
94 89/0 38/1 49/1 *31/09 18/1 
91 .1/8 38/1 49/1 *18/81 18/1 
99 18/8 34/1 41/1 *90/03 11/1 
40 98/8 30/1 49/1 *99/00 18/1 
48 03/8 39/1 43/1 *33/04 19/1 
41 91/8 38/1 49/1 *11/00 18/1 
1 94/8 .9/1 .8/1 *89/84 99/1 

عقل 
 گرایی

0 99/1 39/1 99/1 *0./91 .8/1 
8 11/8 33/1 48/1 *18/01 19/1 
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 سؤال عامل
برآورد 
 پارامتر

پارامتر 
 استاندارد شده

ی استاندارد خطا
 t برآورد

 واریانس تبیین
 شده

9 81/4 31/1 99/1 *41/0. .8/1 
9. 04/8 .4/1 19/1 *10/80 48/1 
4 98/1 .1/1 1./1 *99/8. 44/1 
1 09/0 31/1 11/1 *83/89 11/1 
3 13/8 .3/1 11/1 *11/81 41/1 
91 43/0 38/1 49/1 *11/89 18/1 
9 .9/8 38/1 11/1 *19/08 11/1 
. .9/1 19/1 30/1 *08/88 01/1 

در سطح کمتر از ، tهمه ضرایب مسیر با توجه به ارزش  مقادیر، (.براساس جدول )
از لحاظ آماری معنادار است. همچنین با توجه به ضرایب مسیر استاندارد شده  18/1

ی عنوان شاخصمتغیرهای مشاهده شده بهتوان به میزان اهمیت نسبی )بارهای عاملی( می
 با اخالقی ارزشهای )تداوم 01 سؤال، برد. در عامل یکم )حکمت(از عوامل زیربنایی پی

بیشترین  18/1دیگران( با ضریب مسیر استاندارد شده  به متقابل احترام گسترش و حفظ
نس تبیینی این میزان واریا .مربوط به عامل یکم دارد سؤاالتاهمیت نسبی را در میان 

 از اطاعت و عبادت در )استقامت 41 سؤال( است. در عامل دوم )نگرش( 1/1.) سؤال
 کمال( سوی به کردن رشد و هدایت پذیری در مستمر )تمایل 99 سؤال و( بزرگ خداوند

یشترین اهمیت نسبی را در بین سوالهای مربوط به عامل دوم با ضرایب مسیر استاندارد 
دارا هستند. در عامل سوم  11/1و  1/.1و واریانس تبیینی  34/1و  31/1شده به ترتیب 

و  (تعارضات یردن بین از برای مسائل به نسبت فرد ذهنی )دقت 0 سؤال( )عقل گرایی
سیر اخالقی( با ضرایب م اعمال نتیجه گرایانه-واقع استنباط برای ذاتی )توانایی8 سؤال

بیشترین اهمیت نسبی را  19/1و  1/1.بیینی و واریانس ت 33/1و  39/1استاندارد شده 
 مربوط به عامل سوم دارا هستند. سؤاالتدر میان 

 ارزشهای تداوم) 01 سؤال به متعلق مسیر شده استاندارد ضرایب باالترین، براینافزون 
 سؤال این (2R) تعیین ضریب. است (دیگران به متقابل احترام گسترش و حفظ با اخالقی

 ازهمه بیش سؤال این، سؤال 49 میان در که دارد براین داللت که است 1/1. با برابر
 رمسی شده استاندارد ضریب کمترین، دیگرازسوی. مشخصه تربیت اخالقی است هاسؤال
 ملعا از( حکمت و علم بر مبتنی فرد هر درستی و راستی) . سؤال به متعلق 19/1 با برابر
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 کمتر از سؤال این دهدمی نشان که، است 2R=01/1 تعیین ضریب با( عقل گرایی) سوم
 تأییدی عاملی تحلیل مسیر نمودار .است مؤثرروی تربیت اخالقی دانش آموزان  همه

 است. شده ارائه زیر در داری معنی شده و استاندارد مسیر ضرایب با همراه
. دگانه از نتایج تحلیل عاملی استفاده شهای سهمنظور تعیین اهمیت و تأثیر عاملبه

لی های اصتحلیل مؤلفه هیبر پاها که نتایج حاصل از مقادیر ویژه و درصد اهمیت عامل
 است. شدهدادهنشان  8-1در جدول شماره  آمدهدستبه

 موزانآ دانش یاخالق تتربی گانه سه هایعامل ریو تأث تیو اهم ژهیو ری. مقاد7 جدول

 اهمیت % ویژه مقدار % مقدار ویژه عامل
 11/19 411/49 913/98 حکمت
 88/.4 391/1 011/4 نگرش

 34/4 81/9. 3.9/8 گراییعقل
 811 91/11. 93/.91 جمع

 زجملها. اندشدهارائه، شدهمطرح سؤاالتپژوهش در پاسخ به  شدهانیبهرکدام از نتایج 
از عوامل تأثیرگذار چقدر  و سهم و تأثیر هر یک« اهمیت»در پاسخ به سؤال دوم پژوهش 

، حکمت)گانه شده سهعوامل استخراج، شودچنانکه در جدول فوق مشاهده می «است؟
درصد از  .1آموزان چیزی حدود نگرش و عقالنیت( از پرسشنامه تربیت اخالقی دانش

کند. البته کند. البته این سطح از تبیین میآموزان را تبیین میمقوله تربیت اخالقی دانش
براساس سه عامل اکتشاف شده به این معنا نیز هست  این سطح از تبیین تربیت اخالقی

آموزان برحسب سایز عواملی قابل تبیین درصد از تغییرات تربیت اخالقی دانش 44که 
قرار نگرفته است که یکی از دالیل این امر  موردتوجههستند که در پژوهش حاضر 

 رایی بوده است.های اجتواند حذف تعدادی از سؤاالت پرسشنامه به دلیل محدودیتمی
 1/19حکمت با ضریبی معادل ، شودمی مالحظههای حاصله گونه که در دادههمان

رایی با گعقل کهیدرحالدرصد از بیشترین اهمیت برای تربیت اخالقی برخوردار است. 
ها نشان تربیت اهمیت عامل، نیبه رادرصد دارای کمترین اهمیت است. افزون  3/4

 دهدیمدر رده دوم اهمیت قرار دارد. این نتایج نشان ، درصد 1/88دهد که نگرش با می
ت. گرایی بیشتر اسوزن اهمیت عامل حکمت به میزان بسیار باالیی از نگرش و عقل که
، نگیمؤثر از یک زمینه فره« تربیت اخالقی»توان این نتیجه را تأیید کرد که ی مینوعبه
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گان پژوهش وزن حکمت را به میزان تاریخی و اجتماعی است و این موضوع که خبر
تواند خود از نوع پرورش آنها می، کنندبسیار باالتری از دو عامل دیگر برآورد می

سرچشمه گرفته باشد. حکمت واجد یک دامنه و فضای مفهومی گسترده است. کما اینکه 
بیین تگرایی را نیز هایی از نگرش و عقلتواند بخشیی میتنهابهدر مقام تحلیل حکمت 

میزان دیدگاه کلی متخصصان و »منظورپاسخ به این سؤال که به. کرده و توضیح دهد
میزان و درصد دیدگاه « های تربیت اخالقی چقدر است؟مربیان درباره هر یک از مؤلفه

گانه بر پایه نمره کل هر متخصص و مربی های سهمتخصصان و مربیان در کل و در عامل
قی محاسبه شد. تربیت اخالقی براساس نمره: دراین روش میزان در پرسشنامه تربیت اخال

میانگین ، ای تحلیل شد. بر پایه این روشتک نمونه 8تربیت اخالقی از طریق آزمون 
انتظار  مورد هر یک از سه عامل و نمره کل تربیت اخالقی تعیین و با میانگین شدهمشاهده

به مقیاس  با توجهری تعیین شد. آما ازلحاظآن  معنادار بودن)نظری( مقایسه و 
 ی.ادرجهپنج

طه آموزان متوسکه الگوی نظری مطلوب در تربیت اخالقی دانش سؤالپاسخ به این 
ت این موضوع است که تربی دکنندهییتأدر برازش مدل پژوهش  شدهارائهچیست؟ نتایج 

ستگی همب به خاطر کنندهلیتعدگونه ی است و هیچچندبعداخالقی در حقیقت یک سازه 
شاخص برازندگی  1باالی میان زوج سؤاالت وجود ندارد و مدل سه عاملی با بیش از 

خبرگان حوزه تربیت مورد تأیید  ازنظرهای مورد تحلیل قرارگرفته حاصل براساس داده
های سنجش شده در است همچنین در جدول مربوطه تناظر عوامل باگویه قرارگرفته
یار های برازندگی بسبه دارا بودن شاخص با توجهدل موردنظر است. م شدهارائهپرسشنامه 
تربیت  کنندهنییتبتواند درشرایط زیربهینه و بومی گردد: باوصف اینکه مدل قوی می

آموزان است و عوامل اکتشاف شده بخش بزرگی از تربیت اخالقی را تبیین اخالقی دانش
 کنند.می
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 های تربیت اخالقیندارد شده مسیر عاملساختار عاملی و ضرایب استا. 4 نمودار
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الگوی سه عاملی در تربیت اخالقی ، براساس گزارش نتایج حاصل از پژوهش حاضر
گردد که مختصات آن مشخصه بومی می ارائهآموزان دوره متوسطه استان مازندران دانش

ل زیر . توصیف شماتیک الگو در شکاست مازندران را دارا بودن و موردی در استان
 گردد.توصیف می

 

 توصیف شماتیک الگوی تربیت اخالقی. 5 نمودار

ها براساس مدل برازش شده ابعاد هرکدام از و مؤلفه سؤاالتهای متناظر در داده
است. درواقع فضای مفهومی هرکدام از این  قرارگرفته مورداشارهعوامل اکتشاف شده 

یی )با مورد تأیید استقرا شدهییشناساا عامل که همبستگی آنها ب شدهاشارهعوامل با ابعاد 
 شود. ضمن اینکه همبستگیتعریف می، است قرارگرفته( شدهیگردآورهای تحلیل داده

و  است. بر این اساس الگوی مناسب قرارگرفتهبین این عوامل نیز با همدیگر مورد تأیید 
وصیف ت شکل فوق ابهمثبهتوان گذاری آموزشی و پرورشی را میجهت سیاست اتکاقابل

وسطه های تربیتی دوره متریزیکرد که سه عنصر و خصیصه اصلی دارد که باید در برنامه
 قرار بگیرند. موردتوجه

 بحث و نتیجه گیری

 و نگرش، حکمت) گانه سه شده عوامل استخراجپژوهش نشان داد که  هاییافته
درصد از مقوله  .1دود ح یزچی آموزان دانش یاخالق تی( از پرسشنامه تربتعقالنی

درصد از  1/19معادل  یبیحکمت با ضرو  کندمی نتبیی را آموزان دانش یاخالق تیترب
درصد  3/4با  گرایی عقل کهیدرحال بودبرخوردار  یاخالق تیترب یبرا تیاهم نیشتریب

 قرار تیدر رده دوم اهم، درصد 1/88نگرش با  همچنین. بود تیاهم نیکمتر یدارا

 حکمت

 تربیت اخالقی

 نگرش عقلگرایی
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؛ سنگر و 0114، 8مختلف )چی مینگ لی ها و تحقیقاتج پژوهشتاین. گرفت
ز یکی ا اساساًبیانگر آن است که ( همسو با نتایج تحقیق حاضر 0111، 0اسکوتروپ

 ناشی از وضعیت نابهنجار، معضالت و مشکالت بشری در تمام ابعاد تربیت ترینمهم
 ،زا در مسائل اجتماعییکی از عوامل بحران ، تردقیقاخالقی جوامع است. به عبارت 

 در مهمترین و موثرترین مخصوصاً اخالقیتربیت احساس محرومیت از کماالت معنوی و 
 بعضی در آموزان دانش جامعه که شودمیاست. اگر دیده  قشر جامعه یعنی دانش آموزان

ل شدن دلیل آن غاف، است اجتماعی تربیت و جنسی تربیت در تربیتی کم دچار موارد از
 ،ت اخالقی است. اگر این سنگ بنا )تربیت اخالقی( به خوبی پایه گذاری شوداز تربی

 امیدوار بود که در سایر ابعاد تربیت سرافرازی و موفقیت حاصل شود. توانمی
ی اصل هایمؤلفهپژوهش حاضر که حکمت به عنوان یکی از  هاییافتهبا توجه به 

درباره  بحثگفت که  هایافتهاین  در تببین توانمیتربیت اخالقی دانش آموزان است 
 و پژوهشی )بینوس هاییافتهبر اساس بسیاری از حکمت به معنای تربیت است. 

بدون وجود فلسفه و حکمت انجام هر کاری بیش از آنکه فایده داشته  (0181، 9همکاران
انسان هنگامی  .شودمیضرر دارد و انسان با علم و حکمت است که وارد کارها ، باشد

 یابدمیو در  یابدمیبه آن یقین ، کندمیبه هستی و وجود توجه و در آن موارد تعقل  که
 ترفیلسوف، بردمیکه وجود بر مبنای حکمت است. او هنگامی که به حکمت وجود پی 

حکمت است و بدون حکمت هیچ شناختی وجود ، . بنابراین بهترین شناختشودمی
 ندارد

مساله ( 0183، 1؛ بوستون و روت0113، 4فلسفی )بلر هاییافتهبر اساس بسیاری از 
نفس انسان یک نفس  شودمی. حکمت موجب شودمیحکمت موجب تذهیب نفس 

مچنین . هکندمیناطقه و مطمئنه باشد. حکمت است که عقل جزئی را تبدیل به عقل الهی 
ال مکمال عقلی و ک، مراتب حکمت با مراتب تربیت نفس( معتقد است 0181) .بوکولتز

علمی ارتباط دارد. فضیلت اصل دیانت است. اگر فضیلت نباشد آنچه را که ما اخالق می 
دانیم عمالً وجود نخواهد داشت. اساس دین بر اخالق استوار است و اساس حکمت نیز 

: دیانت عین حکمت و حکمت عین گویدمیهمین طور است. مالصدرا در این زمینه 

                                                                                                                                        
1. Chi- Ming Lee, A. 
2. Sanger, M., Osguthorpe, R. 
3. Beyens, U., et al. 

4. Blair, R. J. R. 
5. Bostyn, D. H., & Roets, A. 
6. Buckholtz, J. W. 
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تحقق و علم به فضائل است که ، که اساس حکمت بیمیامیدیانت است. از این رو در 
 همانا تربیت است.

اصلی تربیت اخالقی و اهمیت  هایمؤلفهدر ارتباط با عقل گرایی به عنوان یکی از 
 ؛.018، 8و همکاران)اوورت  هاییافته پژوهش و هاییافتهآن در تربیت اخالقی همسو با 

گرایش دارد. و تعقل به دانستن  ذاتاًنسان ا رهگفت  توانمی( 0181، و همکاران اوورت
 مراحلعقل برخوردار است.  -آن گونه که هستند  -از قابلیت درک اشیا عقل نیروی 

در صعود به قله دانش طی ، مشخصی را که بر اساس سلسله مراتب نظام یافته است
 ترینسختدر  نهایتاًو  کندمیروشنایی عقالنی را به رو فرد باز  هایدریچه. عقل کندمی

اب تربیتی را باید با قوه عقالنی خود انتخ مسائل ترینسختشرایط است که دانش آموزان 
کنند. نکته مهمتر تفسیر عقالنی است که هر دانش آموز باید در شرایط پیش بیش بینی 
نشده با توجه به قوه عقالنی خود از مسائل داشته باشد. از این رو شاید عقالنیت اهمیتش 

 کلیدی است. بسیار
گینر بسیاری از پژوهشها ) هایافتهپژوهش و در تبیین این  هاییافتهبر اساس نتایج 
 تربیت اخالقی( معتقدند نگرش به 0183، 9و همکاران ؛ هان0183، 0سورال و چپ من

، هاو مقدم بر سایر ساحت، فرایند تربیت هایساحت ترینمهمیکی از در بین دانش آموزان 
ه از آن جهت است ک تربیت اخالقینگرش به آنهاست. این جایگاه ویژه  بلکه زیربنای

ده همه و نیز دربرگیرن، تربیت اخالقی دربرگیرنده همه ابعاد و ساحتهای شخصیت انسان
از زندگی انسان متوقف  ایدورهمراحل رشد انسان از کودکی تا سالمندی است و در هیچ 

از رشد و بلوغ رسیده است که دیگر  ایمرحلهه گفت این فرد ب تواننمی، ؛ یعنیشودنمی
تعیین  یتربیت اخالقنگرش به ، تربیت اخالقی احتیاج ندارد. از سوی دیگرنگرش به به 

جامعه و طبیعت است. به ، کننده سطح رشد و کمال آدمی در عرصه روابطش با خدا
یجاد عتدال ابه نوعی در انسان ا، تربیت اخالقینگرش به گفت  توانمی، عبارت دیگر

دیگر تربیت انسان هم به تناسب  هایساحتکه  شودمیو این اعتدال موجب ، کندمی
 .رشد کنند و پرورش یابند
عدم تطبیق گفتار و  هاآن ترینمهممحدودیت مختلفی بود که  پژوهش حاضر دارای

ایجاد  بمربیان معلمان و اساتید بود که در دانش آموزان الگوی تربیت عقلی نامناس رفتار

                                                                                                                                        
1. Everett, J. A., et al. 
2. Giner-Sorolla, R., & Chapman, H. A. 

3. Han, H., et al. 
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مدیر در عمل یک چیزی و در گفتار چیز دیگری ، معاون، معلم، . وقتی پدر و مادرکردمی
از . و صداقت نیست، حقیقت، دهند که در این عالمآموز یاد میبه متربی یا دانش، گفتند

دودی محو انگیزه  توان به مقدار زمانمیبه عنوان محدودیت تأمل این مطالعه نتایج قابل
نین دهند. چهای پژوهشی تخصیص میکرد که معلمان برای پژوهش و مطالعه یافتهاشاره 

تنها به این طریق که معلمان نه، نتایجی د ر مطالعات خارج از ایران نیز گزارش شده است
بلکه آنان حتی انتشارات پژوهشی را مالحظه ، ورزندبه اجرای پژوهش اهتمام نمی

( در راستای این 0181، 8د )هالزر و کریتچرکننتفاده نمیکنند یا از نتایج پژوهشی اسنمی
منتظر بمانند کسی به  معلمان و مربیان و مدیران که بجای این شودمیمحدودیت پیشنهاد 

ر بها به مطالعه مبادرت نمایند. خود برای پاسخ پرسش، ها بگوید چگونه عمل کنندآن
سازد تا دانشی را توانمند می هاآن، یچنین فرصت( 0181) 0و همکارانیو  هاییافتهاساس 

دانش  ،درباره تدریس و یادگیری اثربخش تولید کنند که محصول خود آنان است. بعالوه
ین تواند با اتکای به شواهد پشتوانه بهترتولید شده از پژوهش مبتنی بر کالس درس می

نابراین ب. شودگیری موقعیتی واقع گذاری و تصمیمراهنمای سیاست، های عملیفعالیت
که مشارکت معلمان در اجرای پژوهش به معنای مشارکت آنان در خلق  شودمیپیشنهاد 

 ترین اقدام ازنخستین و مهم، تبع آن بهبود عمل خواهد بود. در همین راستادانش و به
ربیتی و مدل تگذاران تربیتی باید متمرکز بر طرح تدابیری برای آموزش طرف سیاست

به  تاًنهایو به معلمان  که در برگیرنده حکمت عقالنیت و نگرش بخشی اخالقی مناسب
ین گیری از تجارب متخصصباشد. این آموزش باید به نحو شایسته و با بهرهدانش آموزان 

 ای طراحی و تدوین شود.دانشگاهی و معلمان پژوهشگر حرفه

 منابع
 هایر دوره ابتدایی در کتابنقد و بررسی رویکردهای تربیت اخالقی د(. 8999افکاری ف. )

تعلیمات اجتماعی و طراحی الگوی ، های آسمانهدیه، قرآن، بنویسم، درسی بخوانیم
و  دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده علوم تربیتی، پایانامه دکترای تخصصی ،درسیبرنامه
 .شناسیروان
 نشگاه تهران.تهران: دا، گرایی و فلسفه تعلیم و تربیتنو عمل(. .891باقری خ. )
، درسیهای اخالقی از طریق برنامه(. راهنمای درونی کردن ارزش8913باقری خ. )، خسروی ز

 .18-811(: 9)1؛ درسیفصلنامه مطالعات برنامه

                                                                                                                                        
1. Helzer, E. G., & Critcher, C. R. 2. Yu, H., et al. 
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، درسی پنهانشناسی تربیت اخالقی از منظر برنامه(. آسیب8999فربا م. )، شکاری ع، رحیمی ح
 .833-014: (4)81؛ ترویجی اخالق -فصلنامه علمی

 -ه علمیفصلنام، تربیت معنوی و تربیت دینی، (. حدود و ثغور تربیت اخالقی8991سلحشور ا. )
 .48(: 0)0؛ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 تهران: نشر احسن.، های تدریس نوینمهارت(. 8911سلیمانپور ج. )
، تهران، نیل به ترتیب اخالقیدرسی برای (. برنامه8991کاظمی ح ر. )، ملکی ح، شاملی ع ع

 .83(: 9)0 های تربیتی؛فصلنامه اسالم و پژوهش
(. بررسی تربیت اخالقی از منظر امام 8911امیرساالری ع. )، ح محمدیممیرزا ، فراهانیمفرمهینی 

 .99-1.(: .8؛ )مجله دانشور، ع() صادق
 های ادراکخالقی با مولفههای تربیت اای رابطه شاخصه(. بررسی مقایسه8913زاده ک. )کریم

 .809-8.1(: 9).؛ فصلنامه تربیت اسالمی، خود در نوجوانان عادی و دارای مشکل
سازمان مطالعه و تهران:  ،ژنتیک )تحول روانی از تولد تا پیری( شناسیروان(. 8931. )منصورم
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