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 چکیده
است که  یهاییتموقعطراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی و حفظ 

بسیار فعال تکنولوژی  یهاحوزه. طراحی آموزشی از (7009)رایگلوث،  کندیمیادگیری و عملکرد را تسهیل 
ترجمه وحدانی اسدی و ؛ 4994)ریزر و دمپسی،  آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است

. برای (4989)باقری،  پردازندیمآموزشی به آن  یهانظام. اخالق از مهمترین موضوعاتی است که همکاران(
مطلوب آموزش نیاز داریم. هدف این  یهاروشدستیابی هرچه بهتر به اهداف آموزشی در آموزش اخالق به 
است. به این منظور با روش پژوهش ترکیبی از پژوهش ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخالق 

موجود در  هایهینظرنوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد، برای این منظور ابتدا مفاهیم و 
وی الگ یتدرنها، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و یبندطبقهحوزه آموزش اخالق را بررسی شد و پس از 

ق ارائه گردید. سپس متتوای آموزش اخالقی بر اسا  این الگوی، طراحی طراحی آموزشی آموزش اخال
آموزشی گردید و بر روی دانش آموزان پایه ششم اجرای شد. نتایج حاکی از تأثیر این الگو بر رشد اخالقی 

 و عمل اخالقی دانش آموزان بود.

 آموزش اخالق، الگو، طراحی آموزشی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
تربیت  به نیاز، تعالی شدنابعاد وجودی متنوع است که برای شکوفا شدن و مانسان دارای 

ارها ترین کحال مشکلترین و درعیندارد. در این میان پرورش فضایل اخالقی یکی از مهم
، 4های مهم و واالی جوامع بشری بوده است )هالستد و مکافلیناست و انجام این کار از هدف

ای (. اصوالً هر جامعه4921شکوهی،  و ؛7009، 9؛ نادینگز7008ن، و همکارا 7ماتارازو؛ 7005
 دار است و افراد باید به چهدر زندگی چه چیز معنی کهینابرای ادامه حیات خود و تبیین 

ای اصولی و پاسخی منطقی نیاز دارد )عطاران، هنجارهای اخالقی احترام بگذارند، برنامه
 (.4929حاجی ده آبادی، و ؛ 4987

طلق م طوربه وخوخلقمعانی مختلفی دارد. گاهی اخالق را به معنای  ،واژه اخالق در لفظ
دهند برند. گاهی آن را به معنای اخالق خوب و رفتار پایدار خوب اختصاص میبه کار می

ای از علوم انسانی است که در آن از ارزش اخالق و رفتارهای و گاهی منظور از آن شاخه
؛ 4982)حقیقت و مزیدی،  اند. اخالق را به اشکال مختلفی تعریف کردهشودآدمی بتث می
؛ 4921؛ نقیب زاده، 4990؛ کدیور، 7005؛ هالستد و مکافلین، 7008و همکاران،  1باکسیارلی

پایدار مبتنی بر  عمل ن پژوهش از اخالق عبارت است از:تعریف مقبول ای(. 4915پیاژه، و 
 (.4990، 4989ارادی معطوف به خیر )باقری، ی شناختی، گرایشی و هارساختیز

مختصر  صورتبهرا طراحی آموزشی در ادامه پس از بیان اهمیت و تعریف اخالق، 
طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی . شودیمبررسی 

، 4989 ،5کند )رایگلوثهایی است که یادگیری و عملکرد را تسهیل میو حفظ موقعیت
ترجمه  ؛4921؛ گانیه و همکاران، 4994؛ نوروزی و رضوی، 4990؛ فردانش، 7009، 4999
های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به آبادی(. طراحی آموزشی یکی از حوزهعلی

ادگیری های آموزشی به دنبال تسهیل یدنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است. تکنولوژیست
های آموزش، آموزش اخالق است. ف آموزشی هستند، یکی از عرصههای مختلدر عرصه
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شود در حوزه تکنولوژی آموزشی الگویی در پژوهش حاضر برای نخستین بار تالش می
 .گرددبرای طراحی آموزش اخالق ارائه 

های مختلف طراحی آموزشی برای اهداف خاص )برای مثال، شناختی، عاطفی، الگوی
. این الگو دستاوردهای علوم مختلف را به صورتی عملی شوندیمرائه روانی حرکتی و غیره( ا

 مطلوب آموزش یهاروشو تجویز  بینییشپکرده و زمینه را برای  یدهسازماندر کنار هم 
ین بنابرا؛ سازدیماص و متتوای خاص را فراهم خاص و یادگیرندگان خ هاییتموقعبرای 

 درباره آموزش اخالق علمی یدستاوردهاابتدا باید  برای ارائه الگو در زمینه آموزش اخالق
 و و مفاهیم بسیار زیادی در حضور آموزش اخالق وجود دارد هایهنظررا شناسایی کنیم. 

؛ 4985؛ داودی، 4991، 4)رایان اخالق رویکردهای آموزش دربارههای مختلفی بندیدسته
توان می یطورکلبهاما  ؛( وجود دارد4989؛ جهانگیرزاده و همکاران، 4929سجادی، 

، و آموزشی تقسیم کرد شناختیرویکردهای آموزش اخالق را به سه دسته فلسفی، روان
. رویکردهای فلسفی شامل دهدیمخالصه نشان  صورتبهاین موارد را  4جدول شماره 

تی شناخاست. رویکردهای روان و انسان عامل ، معنویگرا یامدپفضیلت گرا، اصل گرا، 
، گری، اجتماعی فرهنگیشامل یادگیری اجتماعی، شناختی، رفتارگرایی، روان تتلیل

، دسته چهارشخصیت است. رویکردهای آموزشی شامل  -شناختی و هویتروان -زیست 
است. ی و رویکرد طبیعی و طبرویکرد ترکیبی  ، پرورش منش،های شناختیپرورش توانایی

اوردها این دست یدهسازمانبرای  ییهاتالشبسیار پراکنده هستند.  هاحوزهدهای این دستاور
 .کنیمیمرا معرفی  هاآنصورت گرفته است که در ادامه 
 رویکردهای مختلف به آموزش اخالق .1 جدول

رویکرد 
 فلسفی

رویکرد 
 شناختیروان

 رویکرد آموزشی

 فضیلت گرا. 4
گرا یا  اصل. 7

 وظیفه گرا
 پیامدگرا. 9
 دینی. 1

 انسان عامل. 5

یادگیری . 4
 اجتماعی

 شناختی. 7
 رفتارگرایی. 9
روان . 1

 گریتتلیل

پرورش توانایی شناختی، فهم و استدالل اخالقی )شامل،  .4
، میرمستقیغهای مستقیم و ها، بینش، روشتبیین ارزش

 تتقیقات اخالقی و ...(
های رفتار اخالقی که های اخالقی و عادتپرورش منش .7

 .گیردیبرمرویکرد عمل اجتماعی را نیز در 
 ترکیبی )شامل جامعه عادل، جامعه مراقب و ...( رویکرد .9

 طبیعی و طبی )رویکرد اسالمی( .1
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اجتماعی . 5
 فرهنگی

 -زیست . 1
 شناختیروان
 -هویت. 2

 شخصیت

لیکونا، و ؛ 7001، 7بئر)برکویتز،  4منش وپرورشآموزش های پژوهش شاملاین حوزه
 1)همکاری برای یادگیری علمی، اجتماعی و عاطفی 9(، یادگیری اجتماعی و هیجانی4994

[CASEL] ،7045 است )کاتاالنو و  1و علم پیشگیری (7001، 5ویزبرگ و اوبرینو ؛
(. هر رشته از رویکرد جامع برای رشد 7001به نقل از برکویتز و همکاران، ؛ 7007، همکاران
ها اند که هر بخش از رشد کودک که آنها متوجه شدهزیرا آن ؛کندحمایت می یاخالق

به موفقیت کلی کودک  یتدرنهاها و دهند به موفقیت دیگر بخشمورد حمایت قرار می
 هایپژوهشی و مداخالت علمی، حوزه یهاحوزهبستگی دارد. عالوه بر آموزش مرتبط با 

های تجربی درباره شناختی در حال رشد هستند که حمایتهای رواناز پژوهش یاچندگانه
 8، روانشناسی رشد کاربردی2ها شامل روانشناسی مثبتکنند. این حوزهرشد انسان فراهم می

 (.7001)برکویتز و همکاران،  است 9های رشد روانی اجتماعیاز موجودی یسینوفهرستو 
ط فکری میان این خطوط ظاهراً جدای پژوهشی وجود رواب یسازمفهومدو راه برای 
تلف های مخها، اشتراکات و اهداف مشترک میان رشتهها شناسایی همپوشیدارد. یکی از راه
ها است. مثالی از این نوع از ترکیب، طرح شخصیت های مشترک آنو تمرکز بر هسته

 منظوربههایی را شهای آزاد، تالو گروه 44مشترک منش وپرورشآموزشاست.  40مدنی
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، "یادگیری اجتماعی و هیجانی "، "4یرسانخدمتیادگیری "آوردن رهبران گردهم
برای بیان اهداف مشترک خود،  "7مدنی وپرورشآموزش"و  "منش وپرورشآموزش"

های فهرستی از ویژگی اندرکاراندست، این گروه از دانشمندان و درمجموعاند. شروع کرده
ا شامل، هاند. این ویژگیبرای ایجاد حس مولد بودن در شخصیت مدنی کودک را تهیه کرده

صداقت، احترام، شایستگی اجتماعی و هیجانی، همدلی و شفقت، رهبری برای عدالت 
و تفکر انتقادی است. الگوی شخصیت مدنی درباره رشد، شامل همه چیزهای مهم  اجتماعی
نیست. در عوض، اهمیت  آمدهدستبهها مطالعه ها در طول سالهر یک از این زمینهکه در 

ساختار از رشد است که همه  عنوانبهتواند شود، میکه به اجتماع در این الگو داده می
های شخصی مرتبط با رشد کنند. این ساختار رشد ویژگی نظراتفاقتوانند بر آن می

ای امن، عادل و آزاد در سطح متلی، ت که برای ساختن جامعهشهروندان مسئول و دلسوز اس
 (.7001کنند )برکویتز و همکاران، تالش می المللیینبملی و 

توان گفت که و آموزشی می شناختیهایی فلسفی، روانبندی تمام نظریهدر جمع
، عاطفی (4981؛ کلبرگ، 4915)پیاژه،  ها بر ابعاد مختلفی شامل بعد شناختیآن یطورکلبه

برکوویتز و ؛ 7009نودینگز، ؛ 7001، 9ویزبرگ و اوبرین؛ 4987)گلیگان،  و هیجانی
؛ 4989همکاران،  به نقل از جهانگیرزاده و 4951)فروید، ، ناهشیار(7001همکاران، 
از  به نقل 4998و ویلسون،  7000)کالرک و گرانستین  شناختی، زیست(7004، 1هوگار 

 به 4995؛ ویگوتسکی، 4991ی )رایان، ، اجتماعی و فرهنگ(4989جهانگیرزاده و همکاران، 
به نقل از جهانگیرزاده  4991و نیسان،  4999بالزی،. و هویت شخصیت (7001نقل از ناروائز، 
؛ 7001، برکوویتز و همکاران، 7001، منش )لیکونا، 4992، 5برکوویتز؛ 4989و همکاران، 
هایی نیز تأکید دارند. تالش( 7009سلیگمن،  و 1پترسون) و روانشناسی مثبت( 7001ناروائز، 

های آموزشی جامع برای رشد تا رویکرد ها صورت گرفته استسازی آنبرای یکپارچه
های آموزشی خاص خود را ترتیب وشبه دست آید. هر یک از این رویکردها نیز راخالقی 
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ها تأکید آن موردنظراند که بر بعد اصلی )شناختی، هیجانی، اجتماعی، منش، یکپارچه( داده
 شود.داشته و سبب رشد آن می

وی دیگر از سناکافی است.  ییتنهابهیک رویکرد برای دستیابی به هدف آموزش اخالق 
ه ردها با شرایط جامعه نیاز داریم به مبنایی برای مقایسه داریم، عالوبرای مقایسه و تطبیق رویک

، شناسییهستفلسفی جامعه به  هاییرساختزبر این موارد برای ارائه الگویی مبتنی بر 
رد انسان سه در اینجا رویک. مبنای مقاینیاز داریمی شناسو معرفت یشناسارزش، یشناسانسان

به  ،گرایی سازه گرایانهواقع انسان عامل یشناختمعرفتکرد ( روی4989عامل است )باقری، 
شناسی، انسان را موجودی تتولی است و به لتاظ انسان یگراسنت، یشناسارزشلتاظ 
ها است. در متدودیتس، فطرت، عقل، اراده، هویت جمعی و داند که دارای نفعامل می

یادگیری  کند،ران اقدام به یادگیری میدر تعامل با دیگ ،عامل عنوانبهاین الگو یادگیرنده 
 تگانه شناخت، گرایش و اراده اساست که مبتنی بر مبانی سه یعمل منزلهبهدر این پژوهش 

استقالل یابی از سوی یادگیرنده است. معلم  منظوربهو آموزش نیز تعامل در معنای کامل آن 
ت که یرنده نیز موجودی عامل اسیادگ ؛ و، پاالینده استگریینتبدر این رویکرد تمهیدگر، 

این رویکرد نقش زمینه را  های خاص خود در متیط آموزش حضور دارد.با تمام ویژگی
های آموزش، در آموزش اخالق را برای پژوهش حاضر ها و روشبرای بررسی تطبیقی نظریه

ن عامل اکند. در رویکرد انسبازی کرده و پژوهش را از گرفتار شدن در دام التقاط حفظ می
ها رزشآن روش آموزش ا تبعبهها، تمرینی، تبیینی و گزینشی است و روش یادگیری ارزش

نیز عملی، تبیینی و انتقادی است. مبنای اصلی الگوی طراحی آموزشی، آموزش اخالق در 
و انتقاد  . حال این عمل، تبیین(4990، 4989)باقری، این پژوهش عمل، تبیین و انتقاد است

برد شد انسان شایسته قابل کارها جهت رتمام موضوعات و برای پرورش تمام فضیلتدرباره 
 .است

، مفاهیم و عوامل مؤثر در موضوع هایهنظرجهت ارائه الگوی طراحی آموزشی ابتدا باید، 
یم شود، ترس هاآنو نقشه مفهومی  شدهیبندطبقهشناسایی شود، سپس این مفاهیم  آموزش

الگوی  ،شودیمهومی که در آن روابط میان مفاهیم و عوامل مشخص پس از تشکیل نقشه مف
این مراحل الگویی برای ارائه الگوی طراحی  درواقع .گرددیمطراحی آموزشی ارائه 

ورد از پیشینه پژوهشی را م آمدهدستبهبرای این منظور ابتدا باید نمونه  آموزشی هستند.
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وای صورت گرفته عوامل مؤثر )مقوالت( در بر اسا  تتلیل متت تتلیل متتوا قرار داد.
 آموز و آموزش است.آموزش اخالق شامل معلم و کارکنان، بافت، موضوع آموزش، دانش

برای تلفیق دستاوردهای مختلف و عوامل مختلف در حوزه آموزش اخالق، شامل 
سانه و رو تعیین  شناختی، آموزشی، ابعاد برنامه، اهداف، متتوا، طراحی پیامفلسفی، روان

الگوی طراحی آموزشی و فرایند تولید و اجرای و ارزشیابی برنامه آموزشی به چارچوبی نیاز 
ی ارائه الگو با یکدیگر یکپارچه کنیم، اغلب الگوها منظوربهداریم که بتوانیم این موارد را 

هستند. چارچوب مطلوب این پژوهش برای  4طراحی آموزشی دارای چارچوبی سیستمی
تم ( باشد. سیسمندنظامارائه الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق نیز چارچوب سیستمی )

ای از اجزای مجزا و متعامل است که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک مجموعه
های ه(. رویکرد سیستمی در عرص4990کنند )نوروزی و رضوی، با یکدیگر همکاری می

های کاربرد آن نیز در طراحی آموزشی شود. یکی از عرصهمختلف علمی به کار گرفته می
های های عمومی اکثر پروژهها امروزه تأثیر عمیقی بر گرایشاست. اصول نظریه عمومی نظام

 مبنای نظری برای اکثر الگوهای فرایندی عنوانبهطراحی آموزشی گذاشته است. این اصول 
 ترجمه زنگنه، والیتی(. ؛4994روند )ریچی، کالین، ترسی، زشی به کار میطراحی آمو

دارای درونداد، فرایند، برونداد و حلقه بازخورد است.  یطورکلبهدر واقع هر سیستمی 
 مداخله تواندمی مندنظام هایرویهکه استفاده از  پذیرندمیاین فرض را  الگوهااکثر 
 شامل عناصر اصلی از قبیل الگوهاثر دستورات تجویزی اک. را اعمال نماید تریاثربخش
. هر یک از این پنج عنصر باشندمی 7و ارزشیابی سازیپیاده، طراحی، توسعه، وتتلیلیهتجز

 حداقل رتجدیدنظ، افتدمیکه توسعه اتفاق  طورهماناصلی، متضمن این آگاهی هستند که 
ترجمه وحدانی  ؛4997ریزر و دمپسی، گردد ) سازییادهپباید تا زمانی ادامه یابد که آموزش 

 (.اسدی و همکاران
 یآورجمعبه تصویر کشیده شده است. این الگو از  4صورت کامل عناصر در شکل 

اطب، مخ وتتلیلیهتجز باساعت پیش رفته و در  یهاعقربهو در جهت  شدهشروعاطالعات 
م به تولید، اجرا و ارزشیابی خت وادامه یافته سپس تعیین متدوده برنامه، طراحی آموزشی 

این مراحل را در نظر گرفته و خود  تواندیمآموزش اخالق . طراح آموزشی برای شودیم

                                         
1. systematic 

2. Analyze, Design, Development, Implementation & Evaluation (ADDIE) 
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 تصوربهاین الگو را به فراخور موقعیت آموزش توسعه داده یا اصالح نماید. این الگو 
، معلم و مختلف، مخاطبان متفاوت هاییتموقع بر اسا روش آموزش اخالق را  مندنظام
 .کندیمآموزش گوناگون تعیین  یهاروش

( دارای پنج بخش اساسی است که هر 4الگوی طراحی آموزشی، آموزش اخالق )شکل 
بخش نیز دارای واحدهای متعددی است. توضیح تمام واحدها و تمام عناصر در این مجال 

در ادامه به دلیل گستردگی موضوع فقط بخش طراحی آموزشی، الگو را بررسی . گنجدینم
درباره آموزش اخالق  که در این مقاله هدف تنها اعتبار یابی الگو است. هرچند .کنیمیم

شناختی، مبانی فلسفی و روان تناسببهاست، هر یک  شدهارائهمختلفی  یهاروش
هر  فیقو تل نیوزش شناختی، انگیزشی و هیجاخود، بر آم یشناسارزششناختی و معرفت

و تالش  و ... تأکید دارند ها، جامعه مراقبسازی ارزشدوی این موارد، از طریق شفاف
توان مراحل آموزش را با می یطورکلبهآموزان را به رشد اخالقی برسانند. دانش کنندیم

انه شامل رایی سازنده گرایتوجه به ترکیب منطقی این رویکردها بر اسا  رویکرد واقعی گ
 و انگیزش دانست. ، عمل، تبیین، انتقادیسازآماده

آموز بر اسا  دانش قبلی و عالیق و نیازهای به معنای معرفی مسئله به دانش یسازآماده
ت، عمل اس ،او و برانگیختن حساسیت او برای مطالعه و بررسی ارزش است. در مرحله بعد

عمل به این دلیل در مرحله دوم قرار دارد که کودک در ابتدای حرکت خود ممکن است 
بسیاری از معنایی و مضامین نهفته در رفتارهای اخالقی را نداند، اما قرار گرفتن در متیطی 

ها عمل کند، زمینه را شود که به آنشود و از او نیز خواسته میها عمل میکه به این ارزش
ر کند. از سوی دیگها را برای او فراهم میرای کسب رفتارهای درست و تفکر درباره آنب

د. این عنصر به نظر بیای یرمنطقیغباره ممکن است منتظر شدن تا کسب شناخت کافی دراین
بر این نکته نیز تأکید دارد که آموزش اخالق عملی است. در مرحله بعد تبیین قرار دارد در 

ها و رفتارهای اخالقی برای کودک شود ارزشهای مختلف تالش میروشاین مرحله با 
دیگران  ها و تأثیر رفتار اخالقی بر خود وها، چگونگی عمل به آنتبیین شده، یعنی چیستی آن

فرهنگی، اجتماعی و اخالقی همراه آن  یهاارزشها، و جامعه و پیامدهای عدم عمل به آن
رحله بعد انتقاد است، کودک بعد از کسب شناخت و شود. در مبرای کودک تبیین می

پردازد و می هاارزشآگاهی کافی درباره ارزش و رفتار اخالقی، به تفکر انتقادی و پاالیش 
 کند، دیدگاه خود درباره ارزش را پالوده کرده و نگاهی درست به آن کسب کندتالش می
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ها را شناسایی کرده و بهم است آنو اگر ارزش یا هنجار یا عرف یا رفتاری دارای نقاط م
ها ارائه نماید. مرحله بعد انگیزش است، در انتها قرار گرفتن انگیزش راهی برای اصالح آن

به معنای جدایی آن از عمل، تبیین و انتقاد نیست. این عنصر نقش بسیار مهم در رفتار اخالقی 
ها نر و شیوه کنترل و هدایت آها بر رفتاو چگونگی تأثیر آن دارد. شناخت هیجان، انگیزه

دهی و درونی کردن و تشویق درونی خود نظماز عناصر مهم آموزش اخالق هستند. تأکید بر 
برای انجام رفتار اخالقی از نکات مهمی است که در این بخش از آموزش باید بر آن تأکید 

ه انه اقدام ببسیار زیاد کودک آگاه احتمالبهطی شود،  دقتبهکرد. اگر مراحل آموزش 
 کند.انتخاب و عمل بر اسا  دستاوردهای اخالقی خود می
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 یش تصویری الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالقنما .1شکل 
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 پژوهش وشر
در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی برای ارائه الگو و پس از دستیابی 

ی و . در بخش کیفی از روش مرور مبانی نظرگردیداستفاده  آن )اعتباریابی( تأییدبه الگو 
در روش مرور مبانی نظری تمام مفاهیم،  .شدپژوهش شبه آزمایشی استفاده در بخش کمی از 

 شدهیبنددستهسپس  شدهیآورجمعها و عوامل مؤثر بر آموزش اخالق از مبانی نظری نظریه
 در این بخش شود.الگو بر اسا  آن ارائه می یتدرنهاو  آمددستبه هاآن و نقشه مفهومی

تباریابی در مرحله اع دست آمد. اعتباریابی درونی الگو به نظرانصاحببه کمک مصاحبه با 
دامه هر یک . در ااستفاده شدبا گروه کنترل،  آزمونپس آزمونیشپبیرونی الگو نیز از طرح 

 شود.مختصر توضیح داده می صورتبهها از روش
های یادگیری و آموزش اخالقی و روش ها، رویکردهادر مرور مبانی نظری تمام نظریه

بندی، الگوی گردد. پس از دستهبندی میمرور شده و بر اسا  منطق مشخصی دسته
حاضر  متغیرهای ( )الگو، یا شبکه مفهومی، شامل7001ون دن آکر و همکاران، ) 4مفهومی
هیه تپس از  .شد( ارائه هاآن متقابل میان روابطو چگونگی  فرآیند طراحی آموزشی در

 مراحل پیشنهادی را برای طی کردن یک فرآیند طراحی) 7ایالگوی مفهومی، الگوی رویه
پس ارائه ارائه گردید.  مندنظامطراحی ( بر اسا  رویکرد 7001)ون دن آکر و همکاران، 
رسد. برای اعتباریابی درونی الگوی طراحی آن میبیرونی درونی و  9الگو نوبت به اعتباریابی

وزش اخالق از مصاحبه با اساتید راهنما و مشاور و دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی آم
ا ب شوندگانمصاحبهاستفاده شد. نظرات  در آموزش اخالق نظرانصاحبو برخی  آموزشی

ریابی . در بخش اعتباو در الگو لتاظ گردند شدهیبنددستهتوجه به منطق حاکم بر الگو 
دلیل  استفاده گردید. به آزمونپس آزمونیشپبیرونی الگو از روش شبه آزمایشی با طرح 

نیاز باال به همکاری کادر مدرسه و معلم، از نمونه در دستر  استفاده  طوالنی بودن پژوهش و
صادفی ت صورتبهشد. سپس دو کال  از میان چهار کال  موجود در دبستان پسرانه کمیل 

یک کال  در گروه آزمایش و یک کال  در گروه کنترل  تصادفبهانتخاب گردید و 
و پرسشنامه متقق ساخته  1پرسشنامه آزمون مباحث معین رست آزمونیشپقرار گرفت. در 

                                         
1. Conceptual models 

2. Procedural models 

3. validation 

4. Defining Issus Test 
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وسط اخالقی ترفتار اخالقی درباره نظم بر روی هر دو کال  اجرا گردید. پرسشنامه رفتار 
بعد از کاربندی آموز تکمیل شد. در انتهای دوره الدین و دانشو معلم، معاون آموزشی،

 نیز مجدداً این کار تکرار گردید.آموزش 
 

 فرایند اجرای پژوهش .2شکل 

آموزان پایه در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانش :جامعه و نمونه آماری
، به دلیل اندبودهشاغل به تتصیل  99-91ششم ابتدایی شهر تهران که در سال تتصیلی 

پیچیدگی و فراوانی مراحل پژوهش مدار  اندکی تمایل به اجرای پژوهش داشتند، به همین 
و  ی که مدیر، معاونانامدرسهپژوهشگر  در دستر  استفاده شد. یریگنمونهدلیل از روش 

کال  پایه  1دارای  شدهانتخابمعلم آن تمایل به همکاری داشت را انتخاب کرد. مدرسه 
 عنوانبه  یک کال تصادفبهدو کال  و از میان دو کال   تصادفبهششم ابتدایی بود که 

در این  اهیآزمودنل گروه کنترل انتخاب شد. تعداد ک عنوانبهگروه آزمایش و یک کال  
 نفر در گروه آزمایش حضور داشتند. 92نفر در گروه کنترل و  92نفر بود که  21پژوهش 

 یریگاندازهابزارهای 
 یاهپرسشنامدر این پژوهش، از دو پرسشنامه شامل : گیری رشد اخالقیابزار اندازه

 د.برای تعیین رفتار اخالقی نظم استفاده ش یاپرسشنامهبرای تعیین میزان رشد اخالقی و 
به کار گرفته شده است. امروزه در هزاران  4920گسترده از دهه  طوربهآزمون مباحث معین 

 10مطالعه از آزمون مباحث معین استفاده شده است، از آزمون مباحث معین در بیش از 
ر حدود و به گسترش است، ددرباره این آزمون ر منتشرشدهکشور استفاده شده است، ادبیات 

م رشد اخالقی از فر یریگاندازهبرای  (.4991)رست و ناروائز،  هرسالمطالعه جدید در  450
؛ داستان فرضی است 9رست استفاده گردید. این فرم شامل  DIT کوتاه آزمون مباحث معین

ارائه الگوی  

اولیه طراحی  

آموزشی 

خروجی گام  

 اول پژوهش

اعتباریابی  

درونی الگو  

قبل از اجرای  

در عرصه  

 عمل

اجرای الگو در  

عرصه عمل  

منظور  به

اعتباریابی  

 بیرونی آن

اصالح الگو با  

توجه به  

های و  داده

مشاهدات  

 حاصل

اصالح الگو با  

توجه به نظر  

متخصصان و  

مرور مجدد  

 مبانی نظری
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گردد. بعد از تکمیل آزمون توسط به کمک آن سطح رشد اخالقی فرد تعیین می که
( تعیین 1و  5یا میزان تجهیز فرد به سطوح باالی اخالقی )سطوح  P، شاخص شوندهآزمون
ی از حاک تریینپاو نمرات  گردد. نمرات باالتر حاکی از باالتر بودن قضاوت اخالقیمی
ای نمره(. 4981رست، و ؛ 4991بودن رشد قضاوت اخالقی است )رست و ناروائز،  تریینپا
است )نمره مبتنی بر اصول(، بر  pه را در آزمون مباحث معین دارد نمره استفاد نیترشیبکه 

صول تفکر اخالقی مبتنی بر ا دهندهنشان دهدیماسا  اهمیت نسبی که آزمودنی به سؤاالت 
رشد قضاوت  دهندهنشاننمرات باالتر است  95/0تا  0عددی از  Pاست. نمره  1و  5مرحله 

، آزمون مباحث معین )در طول دوره باز آزموناخالقی باالتر است. همبستگی آزمون و 
)آلفای کرنباخ( به دست  85/0میانگین  اعتبار آن باو  80/0( با میانگین یاچندهفتهزمانی 

 ( با تتقیقاتی که در دانشگاه مینه سوتا4928)به نقل از کدیور،  4دیوین و رابینز آمده است.
 %20در زمینه پایایی فرم کوتاه انجام داده اند، گزارش کرده اند که پایایی این آزمون حدود 

( در تتقیقی ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش بازآزمایی 4990است. کدیور )
 متاسبه کرده است.  89%

دالل انتزاعی، تبه منظور تعیین روایی این پرسشنامه، در تتقیقی که در آن رابطه بین اس
کالمی و فضایی با نمرات آزمون مباحث معین مورد بررسی قرار گرفت، رابطه معنی داری 

 (. 4990بین نمرات آزمون مباحث معین و متغیرهای شناختی مذکور بدست آمد )کدیور، 
گویه است که  70ساخته رفتار اخالقی، دارای پرسشنامه متقق: پرسشنامه رفتار اخالقی

موضوع آموزش اخالق در  کهییازآنجابر اسا  رویکرد انسان عامل طراحی شده است. 
این پژوهش نظم بود، پرسشنامه رفتار اخالقی درباره نظم طراحی گردید. هدف از آموزش 

راد مختلف دها و افنظم بر مبنای این رویکرد دستیابی یادگیرنده به استقالل است. رویکر
شجاعت، اعتدال، کنجکاوی، عقالنیت، دانش،  ازجمله: اندکردهتعدادی فضیلت را مطرح 

آگاهی، صبر. آموزش نیز بر اسا  تعدادی از این فضایل تدوین شد، پرسشنامه نیز میزان هر 
 70ای . پرسشنامه داریک از این فضایل در ارتباط با نظم را در یادگیرندگان بررسی کرد

در طیف لیکرت است. روایی صوری و متتوایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور گویه 
. حداقل نمره در این به دست آمد 89/0آن نیز بر اسا  آلفای کرنباخ  اعتبارو  تأیید گردید
این پرسشنامه در اختیار معلم، معاون آموزشی، است.  400و حداکثر آن  0پرسشنامه 

                                         
1. Davison, M. L. & Robbins, S.  
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اخالقی  نمره رفتار عنوانبهو  متاسبهمیانگین نمره فرد  ؛ وقرار گرفتآموز و والدین او دانش
 .قرار گرفت موردتوجه

 ی پژوهشهاافتهی
برای تعیین اعتبار درونی پژوهش، پس از مرور پیشینه نظری و استخراج عناصر الگو سؤاالتی 

 هاآندرباره  نظرانصاحبو دیدگاه  مختلف الگو طراحی شد یهابخشدرباره 
لگو از دیدگاه متخصصان، ا یطورکلبهو در اصالح الگو به کار گرفته شد.  شدهیگردآور

از اعتبار درونی برخوردار بود. سؤال دیگر این پژوهش این بود که آیا الگوی طراحی 
شود؟ و آیا الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق سبب رشد اخالقی و عمل اخالقی می

ان تواین دو سؤال را می درواقع ار بیرونی برخوردار است؟آموزشی، آموزش اخالق از اعتب
یک سؤال فرض کرد زیرا اگر الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخالق سبب رشد 

 آمدهدستبهاعتبار بیرونی الگو نیز  درواقعاخالقی و عمل اخالقی در یادگیرندگان بشود 
با گروه کنترل استفاده شد. برای  آزمونپسو  آزمونیشپاست. برای این منظور از طرح 

بخش شناختی از آزمون مباحث معین رست و برای رفتار اخالقی مرتبط با نظم از پرسشنامه 
ها که توسط چهار فرد تکمیل گردید که میانگین نمره آن ساخته استفاده گردیدمتقق

 نمره رفتار اخالق در نظر گرفته شد. عنوانبهمتاسبه گردید و 
های تتلیل کواریانس مورد آزمون قرار تتقیق با استفاده از آزمون کمی بخش سؤاالت

تدا های پارامتریک است، ابگیرند. با توجه به اینکه آزمون تتلیل کواریانس، از آزمونمی
شده و نتایج بررسی 4اسمیرنوف-ها با استفاده از آزمون کلموگروففرض نرمال بودن داده

آزمون  نتایج 4س مورد استناد قرار خواهد گرفت. جدول آن برای آزمون تتلیل کواریان
بررسی نرمال بودن هر یک از متغیرهای تتقیق نشان  منظوربهاسمیرنوف را -کلموگروف

 دهد.می

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق-نتایج آزمون کلموگروف .1 جدول
 سطح معناداری K-Sآماره  متغیر
 p>05/0 909/4 نظم
 p>05/0 014/4 اخالق

                                         
1. Kolmogorov-Smirnov 
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تر اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای تتقیق بزرگ-سطح معناداری آزمون کلموگروف
دهد که مجموعه نمرات نشان می یجهدرنتو  است برآورد شده 05/0از خطای نوع اول 

؛ کنندهای تتقیق، در سطح خطای نوع اول، از توزیع نرمال تبعیت میاز پرسشنامه شدهحاصل
ی تتقیق هااز آزمون پارامتریک تتلیل کواریانس در جهت آزمودن فرضیه توانمی بنابراین

های آزمون تتلیل کواریانس، فرض برابری فرضیکی دیگر از پیشاستفاده نمود. اما 
)آزمایش و کنترل( است که با استفاده  موردمطالعههای واریانس نمرات هر متغیر در گروه

نمرات حاصل  هاییانسوارنتایج آزمون برابری  7 پذیرد. جدولم میانجا 4از آزمون لوین
 دهد.از هر متغیر را در بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان می

 نتایج آزمون برابری واریانس نمرات متغیرها .2جدول 
 سطح معناداری Fآماره  متغیر
 p>05/0 295/9 نظم

 p>05/0 480/9 اخالق

شود که سطح معناداری آزمون برابری واریانس مشاهده می 7های جدول بر اسا  یافته
برآورد شده  05/0تر از خطای نوع اول برای هر یک از متغیرهای اخالق و نظم بزرگ

مورد  هایفرضپیشیکی دیگر از  ها وجود دارد.توان گفت که شرط برابری واریانسمی
ون گونه که خطوط رگرسیود همگنی رگرسیون است، آننیاز برای تتلیل کوواریانس وج

ر ادامه در د هر دو گروه موازی باشد. نتیجۀ بررسی همگنی رگرسیون، این امر را تأیید کرد. 
های توصیفی متغیر نظم و اخالق در بین دو گروه آزمایش و کنترل اشاره کرده ابتدا به آماره

شود. میانگین و انتراف استاندارد متغیر نظم میبه نتایج آزمون کواریانس اشاره  بعدازآنو 
 :زیر است صورتبهو رشد اخالق 

 های توصیفی متغیرهای نظم و اخالقآماره .3جدول 

 
 متغیر

 
 گروه

 آزمونپس آزمونیشپ

 انتراف استاندارد یانگینم انتراف استاندارد یانگینم

 نظم
 1418/5 4954/51 5707/1 8949/51 کنترل

 0099/5 8949/11 0045/1 9541/51 آزمایش

                                         
1. Levene’s Test 
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 اخالق
 4928/7 4177/44 4199/7 1514/9 کنترل

 9504/7 4954/42 9045/4 1897/9 آزمایش

، در سطح نظم و رشد اخالق در بعد از ارائه آیدیبرم 9گونه که از نتایج جدول همان
 منظورهبداری این افزایش و همچنین کاربندی، افزایش روی داده است که برای مطالعه معنی

از آزمون تتلیل کواریانس استفاده شده است که  آزمونپسبر روی  آزمونیشپاثر کنترل 
 مشاهده است.قابل 1نتایج در جدول 

های آزمایش و متغیر نظم گروه آزمونپستحلیل کواریانس روی نمرات نتایج آزمون  .4جدول 
 آزمونیشپکنترل، با کنترل 
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 متغیر نظم آزمونپسنتایج تتلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات  1جدول 
گونه که مشاهده دهد. همانرا نشان می آزمونیشپهای آزمایش و کنترل، با کنترل گروه
 نظم رازنظاند قرارگرفته آموزان گروه آزمایش که تتت ارائه کاربندیشود بین دانشمی
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با گروه کنترل که تتت مداخله قرار  (p <04/0و   =914/988fداری )تفاوت معنی
 نظم یزانبر م بنابراین الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخالق؛ وجود دارد اندنگرفته

الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق در رابطه با رفتار  یگردعبارتبه. است تأثیرگذار
در ادامه به تتلیل متغیر رشد اخالقی اخالقی نظم از اعتبار بیرونی برخوردار است. 

 .پردازیمیم

های اخالق گروه متغیر رشد آزمونپسکواریانس روی نمرات  یلآزمون تحلنتایج  .5جدول 
 آزمونیشپآزمایش و کنترل، با کنترل 
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 القیمتغیر رشد اخ آزمونپسنتایج تتلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات  5جدول 
گونه که مشاهده دهد. همانرا نشان می آزمونیشپهای آزمایش و کنترل، با کنترل گروه
وه کنترل اند و گرقرارگرفته آموزان گروه آزمایش که تتت ارائه کاربندیشود بین دانشمی

و   =421/405f)داری تفاوت معنی رشد اخالقی ازنظراند که تتت مداخله قرار نگرفته
04/0> p )بنابراین فرضیه تتقیق تتت عنوان، الگوی طراحی آموزشی آموزش ؛ وجود دارد
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رائه آموزش ا یگردعبارتبهگیرد. ، مورد تأیید قرار میاست اخالق بر رشد اخالقی تأثیرگذار
اخالقی افراد نمونه  موجب افزایش رشد بر اسا  الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق

الگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق از اعتبار بیرونی  یجهدرنتتتقیق شده است. 
 برخوردار است.

 گیرییجهنتبحث و 
د در این پژوهش دارای رویکر شدهارائهالگوی طراحی آموزشی آموزش اخالق 

 یگرانتس دارای رویکرد ،یشناسارزشلتاظ  گرایانه، بهگرایی سازندهشناسی واقعمعرفت
داند که دارای نفس، شناسی، انسان را موجودی عامل میانسان تتولی است و از لتاظ

امل ع عنوانبهها است. در این الگو یادگیرنده متدودیت عقل، اراده، هویت جمعی وفطرت، 
مل است ع منزلهبهکند، یادگیری در این پژوهش ن اقدام به یادگیری میدر تعامل با دیگرا
امل و آموزش نیز تعامل در معنای ک گانه شناخت، گرایش و اراده استکه مبتنی بر مبانی سه

، گریینبتاستقالل یابی از سوی یادگیرنده است. معلم در این رویکرد تمهیدگر،  منظوربهآن 
 های خاص خود درده نیز موجودی عامل است که با تمام ویژگییادگیرن ؛ وپاالینده است

متیط آموزش حضور دارد. با توجه به این مبانی الگوی طراحی آموزشی برای آموزش 
الگویی برای طراحی آموزشی آموزش اخالق وجود ندارد،  کهییازآنجااخالق ارائه گردید. 

با آموزش اخالق فراهم نماید. در این  مندنظامتواند زمینه را برای برخورد این الگو می
پژوهش تالش شد تمام عوامل مؤثر در رفتار اخالقی شناسایی بازیابی شده و بر اسا  

با هدف یادگیری سازنده گرایانه در کنار یکدیگر قرار گیرند. در واقع در  مندنظامرویکرد 
های متیطی و یهای فردی )شناختی، گرایشی، ارادی و ...( و ویژگاین پژوهش ویژگی

اجتماعی )بافت، خانواده، گروه دوستان، معلم و ...( دخیل در رفتار اخالقی بر اسا  پیشینه 
سازنده  گراییو بر این مبنا الگوی طراحی آموزشی با رویکرد واقع پژوهش شناسایی شدند

ای نظام رب وو برای موضوعات مختلف  هاتواند در موقعیتگرایانه ارائه گردید. این الگو می
ای به کار گرفته شود. در این الگو هم بر و آموزش حرفه آموزشی عمومی، آموزش عالی

به  مندنظامای راهبردهای آموزشی و هم غیر آموزشی تأکید شده است. این الگو به شیوه
. نتایج بینی تدوین نمایدتا آموزشی مدون با نتایج قابل پیش کندطراح آموزشی کمک می

رست  یهاپژوهشآموزان با و و تأثیر آن بر رشد اخالقی دانشای این الگحاصل از اجر
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(، ناروائز، 7009برکویتز و بیر ) ،(7008(، ولفرام )7008و همکاران ) 4(، ماتارازو4981)
همسو است. نتایج  (4989و فرید و همکاران، ) (7005، )7و لیس اندیکوت، بوک

در این بخش نشان داد که آموزش بر اسا  الگوی طراحی آموزشی پیشنهادی  آمدهدستبه
الگو  این یجهدرنتشده است  هاآموزان و رفتار نظم آنسبب ارتقاء سطح رشد اخالقی دانش
دستاورد این پژوهش دستیابی به الگوی طراحی آموزشی  از اعتبار بیرونی برخوردار است.

طراحی آموزشی تالش دارند روش مطلوب آموزش برای آموزش اخالق است. الگوهای 
برای اهداف خاص، متتوای خاص و مخاطب خاص را پیش بینی و تجویز می کند، این 

عناصری که در آن پیش بینی شده بود توانست با سطح اطمینان مشخصی بر الگو نیز با توجه 
 مخاطبان خود تأثیر مثبتی داشته باشد. 

 نابعم
. تهران: در جمهوری اسالمی ایران وپرورشآموزشالگوی مطلوب (. 4989باقری، خسرو. )

 انتشارات مدرسه.
. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان هویت علم دینی(. 4990باقری، خسرو. )

 چاپ و انتشارات.
رشد (. 4989و راستی تبار، سید رحیم. ) ؛رضاجهانگیرزاده، متمدرضا؛ شیخ شعاعی، علی

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.اهنمااخالقی کتاب ر
اندازی به جایگاه و نقش اخالق در چشم(. 4929حاجی ده آبادی، متمدعلی. )

تهران:  ،نامه تربیت اخالقی، نشریه تربیت اسالمی )کتاب دوم(، ویژهوپرورشآموزش
 .وپرورشآموزشانتشارات معاونت پرورشی 

های (. بررسی و ارزیابی زمینه فلسفی و روش4982و مزیدی، متمد. ) ؛حقیقت، شهربانو
 .491-405، 71، شماره اندیشه دینیآموزش چهار رویکرد تربیت اخالقی معاصر، 

دانش پایه طراحی آموزشی )نظریه، (. 7044تریسی، مونیکا. )و ریچی، ریتا؛ کالین، جیمز؛ 
 آوای نور.، ترجمه حسین زنگنه و الهه والیتی، تهران: انتشارات پژوهش و عمل(

                                         
1. Matarazzo 

2. Narvaez, Endicott, Bock & Lies 
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(. روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری 7002دمپسی، جی. پی. )و ریزر، رابرت؛ 
متمدرضا وحدانی اسدی؛ حسین اسکندری و داریوش نوروزی،  :آموزشی، ترجمه
 تهران: آوای نور.
های پژوهش قی و ارزشی.های تربیت اخال(. رویکردها و روش4929سجادی، سید مهدی. )

 .9، شماره کالمی –فلسفی 
، )چاپ نهم(، مشهد: وپرورشآموزش(. مبانی و اصول 4921شکوهی، غالمتسین. )

 انتشارات آستان قد  رضوی.

(. مقایسه دو رویکرد در تربیت دینی با تأکید بر عنصر اخالق، 4987عطاران، متمد. )
 .وپرورشآموزششناسی تربیت دینی در مجموعه مقاالت همایش آسیب

 سمت. ، تهران:کنولوژی آموزشیمبانی نظری ت(. 4990اشم. )فردانش، ه
(. 4989فلسفی نژاد، متمدرضا. )و پور، اسماعیل؛ کریمی، یوسف؛ فرید، ابوالفضل؛ سعدی
و  اهسازی ارزشهای آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخالق، شفافاثربخشی روش

، یزپژوهشی دانشگاه تبرفصلنامه علمی و  آموزان.خالقی دانشتلفیقی بر قضاوت ا
 .49شماره 
 آگاه. . تهران:روانشناسی اخالق(. 4990پروین. ) کدیور،
آموزشی، ترجمه  (. اصول طراحی4997دبلیو. ) ؛ بریگز، لسلی. جی؛ ویگر، والتر.. امآرگانیه، 

 تهران: دانا.آبادی. خدیجه علی
 ، تهران: 8 ، چوپرورشآموزشنگاهی به فلسفه (. 4921نقیب زاده، میر عبدالتسین. )

 طهوری.
 سمت. ، تهران:نی طراحی آموزشیمبا(. 4990و رضوی، سید عبا . ) ؛نوروزی، داریوش
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