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Abstract: The aim of this article was to identify the factors affecting the moral 

development of elementary school students in Tehran from the perspective of experts 

in order to provide a suitable model. The research method in terms of developmental 

purpose and in terms of data type is part of a series of consecutive exploratory 

research, which is both qualitative and quantitative, which was done by the 

foundation data method, and in terms of method, it is a descriptive survey. The 

statistical population in the qualitative section includes a number of specialists and in 

the quantitative section includes all male and female primary school teachers in the 

19 districts of Tehran who were employed in the academic year 2019-20, the number 

of whom was 23,593. In the qualitative section, 12 people were selected by snowball 

targeted method and in the quantitative section, 377 people were selected by cluster 

and random method. The results showed; In the developed model, out of 88 

indicators, 6 main dimensions and 20 sub-components can be identified, which are: 

living environment and upbringing (role of family environment in moral 

development, role of educational environment in moral development), use of moral 

arguments ( Cognitive arguments, emotional arguments) Supportive environment 

including (family and educators have scientific knowledge, use of incentives) 

Psychological, social and educational harms including (harms caused by personality 

and psychological characteristics, harms caused by improper use From the media) 

creating knowledge includes (responsibility, role modeling) moral virtues include 

(human dignity). In addition, the developed model has a suitable structure. 
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 مقدمه

هوی   امروزه تربیت اخالقی، به عنواا  کیوی از وهواه        

متعیلی تعهیم و تربیت است که هدف عمده آ  رشد اخالقوی  

ا  اسوت کوه آن وی را افوراد      افراد و به وکژه کادکی  به گانه

نیک بیر آورند و به همین و ت معهموی  و والودکن نویگ کر از    

سونیی در   تاوه و اهتمیم نسبت بوه آ  هسوتندی کوک ن ور    

والودکن معتددنود آمواز      %71آمرکیی نشی  داده است کوه  

ارزشوو ی  اخالقووی م متوور از آمازشوو ی  دانشوو یهی بوورا   

بوی ووواد آنیوه ارزشو ی       (ی1386فرزندانشی  است )کیپال  

اخالقی به طار فطر  در همه انسین ی وواد دارد، امی بسییر  

را  هوی  اخالقوی   ن را  معتددند که کسوب ارز   از صیحب

توواا  بووه خوواد کوویو  صوورف مکوواا کوورد و کادکووی   نمووی

تاانند بدو  کسب ن ر ب رگترهی، ارزش ی  خاد را بییبندی نمی

بنیبراکن، از وظویک  خطیور والودکن و مربیوی  آ  اسوت کوه       

روش ی  ماثر در تربیت اخالقی کادکی  را بشنیسند و به کیر 

  بنددی حضرت امیم عهی )ع( در سوننی  خواد ب تورکن زموی    

دانند، زکرا قهب واا  در تربیت را دورا  کادکی تی واانی می

اکن زمی  سنت نشده، عدل او به امار دنیا  مشغاا نیسوت  

در  (ی1391)ووااد  آمهوی    و نیتی سیلم و قهبی بی صوای دارد 

واقع خینااده، بنیید بسییر  از وکژگی هی  اخالقوی مکسوا    

خهوق و خوا    می شاد، کعنی بی تردکد ساابق خیناادگی در 

کادک تیثیر داردی والدکن به طرق منتهو  از ومهوه بوی ارا وه     

مدا عهمی رفتیر  خادشی ، رفتیر اخالقی کادکی  را شویل  

می دهند، کی بر آ  ناعی فراخار مکسا  می شواند )راوورز   

 (ی1994

 ارزکویبی  "( در پژوهشی تکت عنواا  2018)وکشیا و الییس 

 تئوار   از اسوتایده  بی زندگی در نیشنیس کهیه اهدا  اخالقی

به اکن نتییه رسیدند که در مبیحثویت   "اسمیت آدام اخالقی

اخالقی اهدا  عضا به نیم ناعدوستی و همودرد  از آ  کوید   

 رو  بی کشار شش مارد  مطیلعه تکهیل و می شادی تی که

 اکورا ،  نیشونیس، در کشوارهی    اهدا  کهیوه از سومت   هی 

 و ان هسووتی  اد ،سووع عربسووتی  ، ههنوود ،فهسووطین اشووغیلی

 سوط   کمترکن شد و نشی  داد که اکرا  انییم متکده اکیالت

 و متکوده  اکویالت  و ان هیس ههند، آ  از و  پس دوستینه ناع

 بعالوه کیفتوه  یدارند قرار فهسطین اشغیلی و سعاد  عربستی 

 ارز  بوی  دولتوی  هوی   مشواق  است که آ  از حیکی می هی 

(ی 2017یرت )ه یکند حاظ را دوستی ناع تااند می اوتمیعی

رابطه بین فنا  انضوبیطی والودکن   "در پژوهشی تکت عناا 

به اکون نتییوه رسوید کوه آ       "بی رشد اخالقی دانش آمازا 

دسته از والدکن که به ان ی   هی  مثبوت و رشود دهنوده و    

استایده از فنا  انضبیطی متاسل می شواند، در مدیکسوه بوی    

مثل ترس مکروم شد  از والدکنی که از ان ی   هی  منای 

عشق پدر و میدر کی ترس از خشم والدکن استایده می کننود،  

در فراکند همینندسیز  مثبت و رشد اخالقی رکشه دارد و در 

پرور  وودا  فرزندا  خاد تافیق بیشتر  دارنودی )لیوو و   

توثثیر کویربرد    "(ی در پژوهشی تکوت عنواا   2014همییرا  

 "رشد اخالقی دانوش آموازا    فنیور  اطالعیت و ارتبیطیت بر

بووه اکوون نتییووه رسووید کووه  کوویربرد فوون آور  اطالعوویت و  

ارتبیطوویت در دنیووی  امووروز بووه شوودت بوور رشوود اخالقووی و  

اوتموویعی دانووش آمووازا  تووثثیر گتاشووته اسووت و همووراه بووی 

 شاندی شنیسی بیکد آسیب که است اختالالتی هی وآسیب

مایهیم کهید   ما ام اخالق در روانشنیسی به عناا  کیی از

هی و بیورهی  درونی بیشدی اکن ما ام به کک سهسهه ارز می

شاد که به عناا  کیی از عاامل م یر کننده عمول  اطالق می

کندی به اکن ترتیب وودا  از کک قضیوت سیده نسبت بوه  می

رود و به مدیم تشنیص و بوه کویر   درست و نیدرست فراتر می

رسودی ماویهیم   قوی موی  بستن اصاا، تیویلی  و قواانین اخال  

هوی  منتهو  ارزشو ی  متاویوت     اخالقی در واامع و مکیط

دارد و حتی در کوک اوتمویع نیو  ماویهیم اخالقوی در بوین       

هی  متایوتی داردی ونسیت نی  در اکن طبدیت منته  ارز 

هوی  اخالقوی میوی  دو    مارد مؤثر است، به طار  کوه ارز  

هوی   ارز ونس ز  و مرد متایوت اسوتی کوادک در آزویز    
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آمازد و پوس از ورود بوه اوتمویع و    اخالقی را در خینااده می

هی  گانیگا  مااوه هی  منته  بی ارز قرار گرفتن در گروه

کنودی  شاد و همین امر ازهب او را دچیر تضید و دودلی میمی

هوی  اخالقوی قبهوی را تغییور     در نتییه گویهی اوقویت ارز   

را خوینااده آماختوه و آ   دهدی مثالً ما امی را کوادک در  می

که همین ما ام در گروه همسیال  و داند، در حیلیخا  می

 (ی1390در مکیط آمازش یه ارز  دک ر  دارد )کدکار 

خینااده م مترکن ن ید اوتمیعی است کوه در رشود و تییمول    

هوی و خصاصوییتی را   شنصیت افراد تثثیر داردی کادک وکژگی

و میدر بی اکیید فضیکی منیسب برد و پدر از والدکن به ارث می

زمینووه رشوود و بووروز اسووتعدادهی و پیشوورفت افووراد را فووراهم 

آورندی خینااده وظیاه دارد کوه نییزهوی  موید  و معنوا      می

کادک را طار  فراهم آورد که ب داشت وسمی، و روانوی او  

تضمین شاد از طرف دک ر تدهید کادک از پدر و مویدر بوه او   

هی منیسب بی هاکت ونسی رهی و ن ر دهد که رفتیاویزه می

ی را کوه در آ  رشود   و در نتییه منیسب بی انت یرهی  مکیط

در واقع خینااده اولین هاکت اوتمویعی فورد    کند کیدگیردیمی

آورد )ماقعیووت اوتموویعی والوودکن ماقعیووت   را فووراهم مووی 

اوتمیعی کادک بیست سیا اوا زندگی است(ی کعنی خینااده 

دهد که چ انه بیکد رفتیر به کادک کید می بی ال ا قرار گرفتن

کند و چ انه بی اوتمیع سیزگیر شاد و سیزگیر  بی اوتمویع و  

هوی از شوراکط اصوهی    پوتکر بواد  در ماقعیوت   تاانیکی انعطیف

 (ی 1389ب داشت روانی است )گنیی 

اکنیه آماز  و پرور  در تربیت نیرو  انسینی آکنده ندوش  

ده نیستی امی من وار آمواز  و   زکربنیکی دارد، بر کسی پاشی

پرور  نبیکد فدط پرور  نیروهی  مشنصی بیشد که از ن ر 

هوی  گانویگا  صویحب ن ور بیشوند، بهیوه       فنوی و در رشوته  

آماز  و پرور  بیکد در کنویر آمازشو ی  رسومی و برنیموه     

هی  اوتمیعی و اخالقی، به طوار وود    رک   شده در زمینه

آموازا  و    است که دانوش برنیمه رک   کند و اکن به سبب آ

شواند کوه بتااننود مشویالت     واانی  وقتی افراد ماید  موی 

ویمعه را از طرکق اکای  ندش خاد برطورف کننودی بنویبراکن،    

هوی   هی به تداکوت ارز  آماز  و پرور  بیکد در اکن زمینه

آمازا  بپردازدی شور   اخالقی وودا  و تع د اوتمیعی دانش

و تداکوت تع ود اوتمویعی     اسیسی برا  پوتکر  مسوئالیت  

آمازا ، رشد اوتمیعی آنوی  اسوتی بطوار  کوه افوراد      دانش

بتاانند در ویمعوه اظ ویرن ر، اکاوی  ندوش و انتدوید کننود و       

مسووئالیتی بپتکرنوودی بووی آموواز  تداکووت خادبوویور  در     

آموازا  تاسوط آمواز  و پورور  آنوی  خواد را بویور        دانش

هوی   مسوئالیت  کنند و بی اطمینی  و اتیوی  بوه خواد در   می

واکنودی مددموه خادبویور ، خاکشوتن     اوتمیعی شرکت موی 

شنیسووی اسووت و خاکشووتن شنیسووی نردبووی  معرفووت اسووت 

(ی بسییر  از مدکرا  و معهمی  از اکن شوییکت  1387)فهسای 

دارند که بوه رزوم انودرزهی  اخالقوی کوه در کتوب درسوی        

آمووازا  گنیینیووده شووده و سووننینی کووه در خووالا   دانووش

صبک یهی کی سیکر مراسم مدرسه برا  آنی  اکوراد   هی برنیمه

شاد و وواد اشعیر و ومالت زکبیکی که بی خط خا  بور  می

شاد، در و دکاار مدرسه برا  وهب تاوه شیگردا  ناشته می

اعتنویکی بوه مدوررات،    مینند تدهب، دروز واکی، بوی  رفتیرهیکی

خشووانت و پرخیشوو ر  در بسووییر  از موودارس مشوویهده    

 شادیمی

موواارد  کووه خووینااده آشوواته و نیبسوویمی  اسووتی کووادک  رد

کنود خوینااده بورا  او پنیه ویهی قیبول اعتموید       احسیس می

نیست، پدر کوی مویدر را از دسوت داده بیشودی والودکن از هوم       

متیرکه کرده و کادک زکر ن ر نیپدر ، نیمیدر  و کی خاکشی  

و بست ی  بیشد پدر و مویدر دا موی در حویا نو اع و درگیور       

یشند، پدر و میدر زنده ولی می ا  زیبت آن وی از کوادک بوه    ب

می انی بیشد که کوادک بوه من لوه کتیموی بوه حسوی  آکود        

مشیرکت درگیر  ذهنی و عیطای اشنیص  (ی1389)فراهینی 

ان یو د بورا    در ماقعیت ی  گروهی است کوه آنوی  را برموی   

دستییبی به اهداف گروهی، کیر  دهنود و در مسوئالیت کویر    

شاندی در اکن تعرک ، سه اندکشه م وم ن اتوه اسوت     شرکک 
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( عنواا   2000درگیر شد ، کیر  داد  و مسئالیت، )کینوت  

شوادی نتویک    پتکر  مینماد که اف اکش سن بیعث مسئالیت

( حیکی از آ  اسوت، افوراد  کوه بوه     1975تکدیق )واتینگ 

طار مرتب به آنی  مسئالیت هیکی داده می شواد رفتیرشوی    

تر از کسینی است که بوه آنوی  مسوئالیتی داده     ویمعه پسند

( نی  نشی  دادنود کوه   2006نمی شادی )استمس و همییرا  

اگر قضیوت و استدالا اخالقی به تیخیر بییفتد، حتوی بعود از   

کنترا وضعیت اقتصید ، اوتمیعی، ونسیت، سون و هوا ،   

عدم رشد اخالقی کیمالً بی ب هییر  و بوی مسوئالیتی وواا     

 برتور   بوی  ا رسوینه  فرهنوگ  اموروز،  و ی  در .بست ی دارد

 توورکنمسووهط و فراگیرتوورکن همووراه تهاوون و اکنترنووت رسووینه

 رو  توثثیر  اکن ثدل مرک ی است ویمعه در تثثیرگتار فرهنگ

 یاست واانی  و ناواانی  کعنی، رشد؛ حیا در نسل

بنیبراکن بی تاوه به مستندات فاق مبنی بر چیلش ی  فوراوا   

اخالقی دانش آمازا  و نیهمیهن ی معهموی  و   در زمینه رشد

مدکرا  مدارس در زمینوه تربیوت اخالقوی دانوش آموازا  و      

همچنین اف اکش می ا  پرخیشو ر ، ب هیویر  و رفتیرهوی     

زیر اخالقی بین دانش آموازا   در دنیوی  پیچیوده و متغیور     

امروز بی تاوه بوه رشود تینالواو  و عودم مودکرکت صوکی        

ربیت اخالقی فرزندا  به عهت مشغهه هی  والدکن در زمینه ت

فراوا  زندگی در عصر حیضر و پیکین باد  می ا  آگیهی آن ی 

در و ت راهنمیکی دانش آموازا  و کمبواد تاووه والودکن و     

کوویدر آمازشووی در هووداکت و راهنموویکی دانووش آمووازا  در   

راستی  استایده صکی  از تینالاو  و تثثیر منای تینالاو  

دانش آمازا  و در نتییه کمباد تیربه کیفی  بر رشد اخالقی

در برخارد بی مسوی ل اخالقوی از چیلشو ی  ماوواد در اکون      

زمینه برا  دانش آمازا  دوره ابتداکی می تاا  اشویره کوردی   

بعالوه طبق بررسی هی  انییم شده کمباد تکدیدیت در اکون  

راستی و نباد مدا منیسبی که بتاا  در مودارس و آمواز  و   

در زمینه ارتدیء رشد اخالقی دانش آمازا   ب ره برد، پرور  

پژوهش ر در صدد برآمد  که بی انییم تکدیق حیضر به شویاه  

عهمی به اکن سااا پیسخ دهد؛ بنویبراکن سوااالت زکور بورا      

-دستییبی به مدا ذکر شده مطرح شد  مالاه هوی و شویخص  

هی  رشد اخالقی دانش آموازا  دوره ابتوداکی شو ر ت ورا      

منود  موودا منیسوب رشوود اخالقوی دانووش آمووازا  دوره    کدا

ابتداکی شو ر ت ورا  چوه موی بیشود  درووه تنیسوب مودا         

 ما امی ارا ه شده چ انه است 

 روش ها   مواد و

رو  تکدیق به لکیظ هدف تاسعه ا  و از ن رنواع داده       

هی و ء تکدیدیت آمینته اکتشیفی متاالی بادکه هم کیای و 

  داده بنیید انیویم شود و از حیوث    هم کمی است که به رو

رو ، تاصیای از ناع پیمیکشی بادی ویمعه آمویر  در بنوش   

کیای شیمل تعداد  از متنصصی  و در بنوش کموی شویمل    

 19کهیه معهمی  ز  و مرد مودارس ابتوداکی دولتوی منویطق     

مشوغاا بوه    1398-99گینه ش ر ت را  که در سیا تکصیهی

نار بادی در بنش کیای  23593خدمت بادند، که تعداد آن ی 

نار به رو  هدفمند گهاله برفی و در بنش کمی تعوداد   12

نار طبق ودوا کروسی و مارگی  به رو  خاشوه ا    377

و تصیدفی انتنوی  شودندی ابو ار پوژوهش شویمل پرسشونیمه       

مکدق سیخته باد که  در بنش کیای پس از مطیلعه عمیوق  

االت مصویحبه  مبینی ن ر  و پیشینه هی  تکدیق ابتودا سوا  

هی  الزم در مکول کویر   تدوکن و  پژوهش ر پس از همیهن ی

صوات و بوی   شانده حضار کیفته و بی استایده از ضوبط مصیحبه

شانده مییلمیت مصیحبه را ضبط کرد کسب اویزه از مصیحبه

تی کدهی را استنراج کند و البتوه اکون عمول بعود از هور بویر       

هوی  یک  مصویحبه گرفتی در بنش کمی نی  نت مصیحبه صارت

به وسیهه کدگتار  )کدگتار  بیز، انتنیبی و مکوار  متوا    

مصیحبه( و نی  تکهیل عیمهی تثکید  و اکتشیفی طبده بند  

شوودی در ن یکووت پرسشوونیمه از دو بنووش اطالعوویت ومعیووت 

شنیختی و پرسشنیمه مکدق سیخته تشییل شود کوه شویمل    

ه در بعود  ا  بادی رواکی پرسشنیمگ کنه 10گاکه بی طی   85

کمی از رواکی ظیهر ، مکتوااکی و سویزه اسوتایده شود و در     
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بعد سیزه از هم را و واگرا به کمک نرم اف ار لی را استایده و 

مارد تثکید قرار گرفت و در بکث کیای از ن رسنیی از افراد 

خبره استایده و مارد تثکید قورار گرفوت و در بکوث پیکویکی،     

تیکید شدی سپس داده هوی   871/0آلای  کرونبیخ آ  بی ضرکب 

از طرکق آمیر تاصیای و استنبیطی مارد تی که و تکهیل قرار 

هوی  رشود اخالقوی    سؤاا اوا  مالاه هوی و شویخص   گرفتندی

بی اسوتایده از   دانش آمازا  دوره ابتداکی ش ر ت را  کدامند 

رو  داده بنیووید و تکهیوول سووااالت مصوویحبه بووی خبرگووی  و 

افو ار  نتنویبی بوی اسوتایده از نورم    کدگتار  بویز، مکوار  و ا  

MAXQDAوتکهیول، حواا   هی  حیصول از تی کوه  ، کیفته

مکووار هوودف اصووهی قوورار گرفووت و بووی پیانوود داد  کوودهی   

)کدگووتار  بوویز(، ماوویهیم )کدگووتار  مکووار ( مشوونص   

شدینتیک  حیصل از تکهیل سااالت مصیحبه نشوی  موی دهود    

 20و بعود اصوهی    6شیخص )گاکوه( ماوواد،    88که از میی  

مالاه فرعی قیبل شنیسیکی است، که در اکنیی به آن وی اشویره   

 .می شاد
 

 های شناسایی شده تاثیرگذار بر رشد اخالقی دانش آموزانخالصه ای از ابعاد و مولفه .1جدول 

 Table 1. A summary of the identified dimensions and components affecting the moral development of students 
 

 سازه

 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه تعداد گویه بعد

ش آموزان
ی دان

رشد اخالق
 

 14 محیط زندگی و نحوه تربیت

 7 نقش محیط خانواده در رشد اخالقی

 5 نقش محیط آموزشی در رشد اخالقی

 2 نقش گروه همساالن در رشد اخالقی

 14 استدالل های اخالقی

 8 استدالل های شناختی

 4 استدالل های عاطفی

 2 حرکتی -استدالل های روانی

 17 فضای حمایتی

 5 برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی

 5 استفاده از مشوق ها

 7 توجه بر مسائل معنوی

 12 آسیب های روانی ، اجتماعی و آموزشی

 3 آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی

 2 های ناشی از استفاده ناصحیح از رسانه ها آسیب

 3 آسیب های ناشی از مشکالت خانوادگی

 4 آسیب های ناشی از کارکردهای آموزشی

 15 ایجاد شناخت

 5 مسئولیت پذیری

 7 توانمندسازی

 3 الگوپذیری

 16 فضایل اخالقی

 4 نوع دوستی

 6 کرامت انسانی

 2 قانونمداری

 4 توان تصمیم گیری
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سااا دوم  مدا منیسب رشود اخالقوی دانوش آموازا  دوره     

 ابتداکی ش ر ت را  چه می بیشد 

برا  پیسخ به اکن سااا از آزموا  تکهیول عویمهی تثکیود  و     

موودا معوویدالت سوویختیر  اسووتایده شوودیهر کووک از عااموول 

شنیسیکی شده مارد تکهیل عیمهی تی ید  قورار موی گیورد و    

  هر عیمل وداگینه در وداوا  زکور بوه صوارت خالصوه     نتیک

 ارا ه شده استی

 

 خالصه تحلیل عاملی بعد نقش محیط زندگی و نحوه تربیت در رشد اخالقی دانش آموزان .2جدول 

 Table 2. Summary of factor analysis after the role of living environment and education in students' moral development 

 برچسب گویه ها گویه ها مولفه
میانگین بارهای 

 عاملی
 وضعیت گویه ها tمیانگین مقدار 

 تائید شدند MRC2 85/0 41/20الی  MRA1 14الی  1 نقش محیط زندگی و نحوه تربیت

نقش استفاده از استداللهای 

 اخالقی
 28الی  15

MHD1 الی 

MHF2 
 تائید شدند 615/19 768/0

 45الی  29 مایتینقش فضای ح

MTG1 

 الی

MTJ7 

 تائید شدند 56/20 856/0

های روانی، اجتماعی  نقش آسیب

 و  آموزشی
 57الی  46

MYK1 

 الی

MYN4 

 تائید شدند 32/21 868/0

 72الی  58 نقش ایجاد ساخت شناختی
MPO1 الی 

MPR3 
 تائید شدند 09/20 836/0

نقش فضاائل اخالقای در رشاد    

 اخالقی
 88الی  73

MXS1 

 الی

MXV4 

833/0 87/19 
 تائید شدند

 

 

بی تاوه به نتیک  حیصل از داده هی  بدست آموده موی تواا     

گات که که در مدا تدوکن شوده در راسوتی  فراکنود رشود     

شویخص   88اخالقی دانوش آموازا  دوره ابتوداکی، از میوی      

مالاه فرعی قیبل شنیسیکی  20بعد اصهی و  6)گاکه( ماواد، 

به آن ی اشیره می شواد؛ مکویط زنودگی و    است، که در اکنیی 

نکاه تربیت شیمل  ندش مکویط خوینااده در رشود اخالقوی،     

ندش مکیط آمازشی در رشد اخالقی، ندش گروه همسویال   

در رشد اخالقی؛ استایده از اسوتدالا هوی  اخالقوی شویمل      

استدالا هی  عیطای، استدالا هی   استدالا هی  شنیختی،

تی  برخاردار  خینااده و مربیوی   روانی حرکتی؛ فضی  حمیک

 بر مسی ل معنا ،  استایده از مشاق هی، تاوه از دانش عهمی،

 

 

 

، اوتمیعی و آمازشی شویمل  آسویب هوی     آسیب هی  روانی

 نیشی از وکژگی هی  شنصیتی و روانی، آسیب هی  نیشی از 

آسیب هی  نیشوی از مشویالت    استایده نیصکی  از رسینه هی،

هی  نیشی از کیرکردهوی  آمازشوی؛ اکیوید    خیناادگی،آسیب 

ال اپوتکر ؛    تاانمندسیز ، مسئالیت پتکر ، شنیخت شیمل 

قوینا    دوسوتی، کراموت انسوی ،    فضیکل اخالقی شیمل  نواع 

 .تاا  تصمیم گیر  است مدار ،

سااا سام  دروه تنیسب مدا ما وامی ارا وه شوده چ انوه     

 است 
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 قی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهرانهای برازش مدل رشد اخال. شاخص3جدول 

Table 3. Fit indicators of moral development model of elementary school students in Tehran 

 ابعاد ردیف
 های برازندگیشاخص

 مطلق / نسبی

 ییمدل نها

 برازش شده
 نتیجه معیار ارزیابی

 محیط زندگی و نحوه تربیت 1

Chi – square/df 70/527  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 078/0  1/0کمتر از 

SRMR 070/0  08/0کمتر از 

GFI 91/0  9/0حداقل 

NDI 92/0  9/0حداقل 

CDI 91/0  9/0حداقل 

 استفاده از استدالل های اخالقی 2

Chi – square/df 82/582  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 095/0 1/0ز کمتر ا 

SRMR 069/0  08/0کمتر از 

GFI 92/0  9/0حداقل 

NDI 92/0  9/0حداقل 

CDI 93/0  9/0حداقل 

 فضای حمایتی 3

Chi – square/df 82/637  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 089/0  1/0کمتر از 

SRMR 071/0  08/0کمتر از 

GFI 94/0  9/0حداقل 

NDI 95/0  9/0حداقل 

CDI 93/0  9/0حداقل 

 آسیب های روانی ، اجتماعی و آموزشی 4

Chi – square/df 95/258  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 088/0  1/0کمتر از 

SRMR 078/0  08/0کمتر از 

GFI 90/0  9/0حداقل 

NDI 90/0  9/0حداقل 

CDI 90/0  9/0حداقل 

 ناختایجاد ش 5

Chi – square/df 86/491  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 091/0  1/0کمتر از 

SRMR 079/0  08/0کمتر از 

GFI 91/0  9/0حداقل 

NDI 91/0  9/0حداقل 

CDI 91/0  9/0حداقل 

 5کوچکتر یا مساوی  Chi – square/df 80/319 فضایل اخالقی 6
 مناسب

 

تاا  نتییه گرفت کوه مودا رشود    می 3دوا بی تاوه به و

اخالقووی دانووش آمووازا  دوره ابتووداکی شوو ر ت وورا  دارا  

 سیختیر منیسبی استی

 بحث و نتیجه گیری

در پیسخ به سؤاا اوا بی استایده از رو  داده بنیوید و       

تکهیوول سووااالت مصوویحبه بووی خبرگووی  و کدگووتار  بوویز، 

 MAXQDAفو ار  امکار  و انتنیبی بی اسوتایده از نورم  

شویخص )گاکوه(    88داده هی نشی  داد که از میی  از میی  

مالاوه فرعوی شویمل  مکویط      20بعد اصوهی و   6ماواد، 

زندگی و نکاه تربیت شیمل  ندش مکیط خینااده در رشود  

اخالقی، ندش مکیط آمازشی در رشد اخالقی، ندش گروه 

همسوویال  در رشوود اخالقووی؛ اسووتایده از اسووتدالا هووی   
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اسوتدالا هوی     ی شیمل  اسوتدالا هوی  شونیختی،   اخالق

عیطای، استدالا هوی  روانوی حرکتوی؛ فضوی  حمویکتی       

اسوتایده از   برخاردار  خینااده و مربیی  از دانوش عهموی،  

، بر مسوی ل معنوا ؛ آسویب هوی  روانوی      مشاق هی، تاوه

آسویب هوی  نیشوی از وکژگوی      اوتمیعی و آمازشی شیمل 

  نیشوی از اسوتایده   هی  شنصویتی و روانوی، آسویب هوی    

آسوویب هووی  نیشووی از مشوویالت  نیصووکی  از رسووینه هووی،

آسیب هی  نیشی از کیرکردهی  آمازشی؛ اکیید  خیناادگی،

 شووووووونیخت شووووووویمل  مسوووووووئالیت پوووووووتکر ، 

 تاانمندسوویز ،ال اپتکر ؛  فضوویکل اخالقووی شوویمل  نوواع 

تاا  تصمیم گیور   و  قینا  مدار  دوستی، کرامت انسی ،

مکیط زندگی و نکاه تربیت دانش  استی در راستی  عیمل

آمازا ، اکن کیفته، بی کیفته پژوهش هوی  )آنوه و همیویرا     

؛ و 1397؛ خ اکوی و رادموی    1394؛ حیوی صیدقی 2020

 ( همسا استی2013)رکچیرد و سازا  

 تورکن پیچیده بی سا، کک از که است ا دوره دوره ابتداکی

ک ور، در  همراه است و از سا  د انسی  روانی تکاا مدطع

دوره  عنواا   به و ی  سراسر در آمازشی هی گستره ن یم

 از و شواد  می قهمداد دهنده کننده و و ت اسیس، تعیین

 تعویدا در  و تن ویم  دوره بیکود  را دوره اکون  که اکنییست

 روا  ن ر بنیبر سا، کک دانستی از کشار آمازشی هر ن یم

اثور  هویکی کوه بور    بیکد بوی دگرگوانی   ابتداکی شنیسی  دوره

اهمیت روابط دوستینه بی همسیال  بوی هودف دسوتییبی بوه     

لتت نیشی از اکن روابط، تمیکل به درکیفت تثکید اوتمویعی  

شواند )معنوا    و وست ووا  هاکت شنصی متمیک  موی 

بنیبراکن کیی از عاامل م م بر رشود اخالقوی،    (ی1391پار 

خینااده استی کادک تکت تیثیر خینااده خاکش اسوت و از  

سویزد و  پتکردی خوینااده اسوت کوه گویهی موی     اذ میآ  نا

کندی مکیط خینااده چا  دانش یهی اسوت  زمینی وکرا  می

کووه در آ  درس انسووینیت و اخووالق و کووی عیووس آ  داده  

شاد و عیمل خینااده برا  کادک سرناشت سویز اسوتی   می

آکد فیر و ذهن متاووه  وقتی سنن از خینااده به میی  می

دک از مویدر درس زنودگی و عشوق و    پدر و میدر استی کا

آمازد و از پدر درس اقتدار و انضبی  و کیایوت  مکبت می

گیر  در برابور مسوی ل حیویت اوتمویعی )فراهوینی      ماضع

از نتیک   پژوهش حیضور معهموی  و مودکرا  دوره     (ی1389

ابتداکی ش ر ت را  می تاانند نیویت مثبوت و آمازنوده در    

مازا  ب ره مند شاند، تی زمینه تداکت رشد اخالقی دانش آ

بنی  اخالقی صکیکی از دوره ابتداکی برا  دانش آموازا   

بعالوه والدکن دانش آمازا  دوره ابتداکی  پیکه گتار  شادی

از پیشن یدات حیصل از اکن تکدیق موی تااننود راهنمویکی    

هی  ارزنده در زمینه نکاه برخارد صکی  بی فرزندا  شی  

ارا  آمواز  و پورور  موی    بییمازندی همچنین سییسوت ت 

تاانند نییتی در مارد شراکط استندام و آماز  معهموی  و  

مدکرا  در و ت آشنیکی آن ی بی ماازکن اخالقوی و ن یدکنوه   

کرد  آن ی در دانش آمازا  ب ره مند شاندی لوتا پژوهشو ر   

در پژوهش حیضر سعی کرد، مدلی ویمع در راستی  رشود  

 ی ارا ه دهدیاخالقی دانش آمازا  دوره ابتداک

در تبیین اکن کیفته می تاا  گات کوه خوینااده م متورکن    

ن ید اوتمیعی است که در رشد و تییمول شنصویت افوراد    

تیثیر داردی کادک وکژگی ی و خصاصوییتی را از والودکن بوه    

برد و پدر و میدر بی اکیوید فضویکی منیسوب زمینوه     ارث می

آورنودی  م میرشد و بروز استعدادهی و پیشرفت افراد را فراه

بعالوه مکیط مدرسه  نی  همااره ممهوا از ماویهیم و اموار    

اخالقی است از اکون رو تربیوت اخالقوی از اسیسوی تورکن      

هوودف هووی  تربیووت در مکوویط خوویناادگی و مکوویط      

آمازش یهی به شمیر موی آکودی در راسوتی  مالاوه، ندوش      

مکیط خیناادگی دانش آمازا  بر رشد اخالقی، اکن کیفتوه،  

؛ خ اکوی و  1394ه پوژوهش هوی  )حویوی صویدقی     بی کیفت

؛ و هوویرت 1394؛ مصووطایکی و همیوویرا   1397رادمووی  

( همسا استی در  تبیین اکن کیفته می تواا  گاوت   2017

که بنشی از کیدگیر  هی و تییر  دانوش آموازا  حیصول    

تعیمل بی مکیط خیناادگی است ی وقتی سنن از خینااده به 

ه پدر و میدر اسوتی کوادک   آکد، فیر و ذهن متاومیی  می

آموازد و از پودر   از میدر درس زندگی و عشق و مکبت موی 

گیوور  در برابوور درس اقتوودار و انضووبی  و کیایووت ماضووع

مسی ل حییت اوتمیعیی در راسوتی  مالاوه ندوش مکویط     

آمازشی بر رشد اخالقی، اکن کیفته، بی کیفته پوژوهش هوی    
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اکوی و  ؛ خ 1394؛ حویوی صویدقی   2020)آنه و همییرا  

( همسا می بیشدی 2013؛ و رکچیرد و سازا  1397رادمی  

در تبیوین اکون کیفتوه موی تواا  گاوت کوه هن ویمی کووه         

آمووازا  در مکوویط آمازشووی کووه از ن وور روحووی و دانووش

آموازا  و  آمازشی مثبوت بیشود، تکصویل کننود و دانوش     

معهمی  و کیرکنی  مدارس ارتبی  ماثر و سادمند  بی هوم  

آمازا  از ن ر اوتمیعی و اخالقوی نیو    شداشته بیشند، دان

رشد پیودا خااهنود کوردی در راسوتی  مالاوه ندوش گوروه        

همسیال  در رشد اخالقی، اکن کیفته، بی کیفته پژوهش هی  

( همسوا موی   2011؛ دکبا و پرنیو   1394)حیوی صیدقی 

بیشدی در تبیین اکن کیفته موی تواا  گاوت کوه کوادک از      

حتورام دو سواکه و کسوب    طرکق تعیمل بی همسویال ، بوه ا  

ظرفیت شنیختی دست می کیبدی رشد اخالقی از ن ر پیویوه  

، نتییه تعیمل هی  بین فرد  اسوت ی فورد از طرکوق اکون     

تعیمل هی، راه حل هیکی تالید می کند که منصاینه به ن ور  

 می رسندی 

در راستی  عیمل استایده از اسوتدالا هوی  اخالقوی، اکون     

( در 1393رکموی و همیویرا    کیفته، بوی کیفتوه پوژوهش )ک   

تبیین اکن کیفته می تاا  گات که تکدیدیت نشوی  دادنود   

که اگر قضیوت و استدالا اخالقی به توثخیر بیاتود، حتوی    

بعد از کنترا وضعیت اقتصید ، اوتمیعی، ونسیت، سن و 

ها ، رشد اخالقی، کیمال بوی ب هیویر  و بوی مسوئالیتی     

استدالا هی  اخالقوی  ناواا  رابطه داردیبنیبراکن تاوه به 

پیکه و اسیس شویل گیور  رشود اخالقوی دانوش آموازا        

مکسووا  مووی شووادی در راسووتی  مالاووه، اسووتدالا هووی  

؛ 1387شنیختی، اکن کیفته، بی کیفته پژوهش هی  )نصیر  

( همیهنوگ موی بیشودی در تبیوین اکون      1385لط  آبید  

 تنیسوب  بوه  ناواانوی   و کادکوی  کیفته می تاا  گات که 

 واود، سن رفتن بیال و شنیختی هی سیخت به د ش می  

 درک و شده اخالقی قضیوت گستره در ودکد هی  ظرفیت

 و وسومینی  قودرت  بوه  سوطکی  سواگیر   از اخالقیشوی  

 شنصوی،  روابوط  تور عمیوق  ارزکویبی  به بیرونی پییمدهی 

ی کیبود موی  تغییر گتار قینا  هی ن یم و اوتمیعی ن یدهی 

هی  عیطای،اکن کیفته، بی کیفتوه   در راستی  مالاه استدالا

( همسا می بیشودی در تبیوین   1389پژوهش هی  )کرکمی 

اکن کیفته، استنبی  می شاد که در ورکی  پرور  کادکی  

در مکیط خینااده و مکیط آمازش یهی والودکن و مربیوی    

به پرور  روح و ذهن دانوش آموازا  از طرکوق متودهی      

اسوتدالا هوی  روانوی    در راستی  مالاه،  منته  بپردازندی

( 1386حرکتووی، اکوون کیفتووه، بووی کیفتووه پووژوهش )عبوودلی 

همیهنگ استی در تبیین اکن کیفته می تاا  گات که رشد 

اخالقی دانش آمازا ، ابعید منتهای داردیکیی از اکن ابعید، 

رشد روانی حرکتی دانش آمازا  استی برا  مثیا ورز  و 

می تن ی ماقعی منش تااند منش را بسیزد، افعیلیت بدنی می

کیبود،  کوه مکویط و زمینوه فعیلیوت      ورزشییر  رشد موی 

سیختیربند  شادی در راستی  عیمول فضوی  حمویکتی،اکن    

( همسوا اسوتی   1991کیفته، بی کیفته پژوهش )واکر و تیهار 

در تبیین اکن کیفته می تاا  گاوت کوه مکویط خوینااده و     

ی دانش مکیط آمازش یهی بیشترکن تثثیر را بر رشد اخالق

آمازا  داردی بنیبراکن استنبی  می شاد کوه رشود اخالقوی    

گر کادکی  خواد  شاد که حمیکتهیکی دکده میدر خینااده

در بکث ی هستند و به دنبیا کسب چشم اندازهی  مشترک 

بیشندی در مکیط مدارس نی  معهمی  بیکد سوعی کننود   می

د تی فضی  حمیکتی و امنی را برا  کادکی  به ووواد آورنو  

یدر راستی  مالاه، برخاردار  خینااده و مربیوی  از دانوش   

عهمی، اکن کیفته، بی کیفته پوژوهش هوی  )آنوه و همیویرا      

؛ کرکموی و همیویرا    1394؛ مصطایکی و همییرا  2020

( همسا استی در تبیین اکن کیفته می تاا  گات که 1393

تاوه والدکن و مربیی  به مراحول تکواا هوا  و اخوالق     

ادکی و زمینووه سوویز  منیسووب بوورا  پوورور    دورا  کوو

تاانمند  عدالنی و رفتیر اخالقی او از م مترکن رسیلت ی  

بیشدی اموی  تربیتی آن ی در شیل دهی شنصیت فرزندا  می

اکن رسیلت و ظرفیت بدو  بییرگیر  هنور لطیو  ارتبوی     

دهدی در راستی  مالاه استایده از مشاق ماثر بی او رخ نمی

ر خصاص تثکید کی رد اکن کیفته، کیفت نشودی  هی، کیفته ا  د

در تبیین اکن کیفته می تاا  گات کوه ارزشو ی  اخالقوی    

طبق اصاا کیدگیر  و از طرکق پیدا  و تنبیه کی سرمشق 

گیردی نکاه آمواختن اخوالق در   و ال ا قرار داد  شیل می
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اکن من ر مینند سیکر رفتیرهی تیبع فرآکنودهی  کویدگیر  از   

 ی  تشواکدی و تنبیوه و ال وا قورار داد      طرکق میینیسوم 

 کسب می شادی  

اکن ن رکه مدافع اکن عدیده است که کادکی  در ارزش ی  

کننودی در  اخالقی خاد را از معهمی  و والودکن کسوب موی   

راستی  مالاه تاوه بر مسی ل معنا ، اکن کیفته، بوی کیفتوه   

( همسا استی 1396پژوهش هی  )ابراهیم پار و همییرا  

بیین اکن کیفته می تاا  گات که تکدیدیت نشی  داده در ت

اسووت کووه میوو ا  رشوود اوتموویعی و قضوویوت اخالقووی     

آمازا  عید  استی آمازا  حیفظ قرآ ، بیالتر از دانشدانش

هی  ودکد آماز  و پرور  قرآ  مکار و نی  بعالوه شیاه

رفتویر و اخوالق معنوا  معهمووی  و شویاه تودرکس آن ووی و      

الت روحی و معنا  والدکن در مکیط همچنین شراکط حی

خووینااده در افوو اکش رشوود اوتموویعی و قضوویوت اخالقووی  

آموازا  مواثر اسوتی  در راسوتی  عیم سویب هوی        دانش

روانی، اوتمیعی و آمازشی، اکن کیفتوه، بوی کیفتوه پوژوهش     

( همیهنگ اسوتی  در تبیوین   2014هی  )لیو و همییرا  

شد اخالقی دانش اکن کیفته می تاا  گات که در پرور  ر

ند، که معهم در رأس مازا  در مدارس عاامل زکید  دخیهآ

اکن هرم قرار داردی زکرا دانش آماز به عناا  ال ا  رفتیر  

و اخالقی، معهم را سرمشق خاد قرار می دهدی گیهی معهم 

بی رفتیر نیشیکست خاد بیعث شیه یر  رفتیرهی  نیصوکی   

الاوه آسویب هوی     در دانش آمازا  می شادی درراستی  م

ا  در نیشووی از وکژگووی هووی  شنصوویتی و روانووی، کیفتووه 

خصاص تثکید کی رد اکن کیفته، کیفت نشودی در تبیوین اکون    

کیفته می تاا  گات که اگر والدکن به کادکینشوی  فرصوت   

اشتبیه و تصمیم گیر  دهند، آن ی در آکنده هم اعتموید بوه   

ناس بیشتر  دارند و هم راحت تر تصمیم می گیرندی اگور  

ک ور  والدکن و مربیی  دا م کادک را کنترا کننود، حتوی د  

کمتر می تاانند بی دک ورا  ارتبوی  برقورار کننود و دچویر      

اختالالت شنصیتی و روانی می شاندی در راسوتی  مالاوه   

آسیب هی  نیشی از اسوتایده نیصوکی  از رسوینه هوی، اکون      

( 1395کیفته، بی کیفته پژوهش هوی  )کرامتوی و عمیدکوی     

 همسا استی  

اثورات   در تبیین اکن کیفته چنین استدالا موی شواد کوه   

تهاک کا ، بیز  هی  وکد اکی، اکنترنت، تبهیغیت و زیره بور  

کادکی  بسییر عمیق استی بی آنیوه اکون رسوینه هوی اثورات      

مثبتی همچا  آماز  و سرگرمی هوم دارنود، ولوی اکثور     

پژوهش را  ن را  اثرات منای آن وی بور کادکوی  هسوتندی     

مطیلعیت نشی  داده کوه همبسوت ی مسوتدیم بوین رفتویر      

نت آمی  و کادکینی که در رسینه هوی شویهد خشوانت    خشا

هستند، وواد داردی اکن کادکی  بیشتر پرخیش رند، بیشتر 

بی معهم خواد در تعویره هسوتند، بیشوتر بوی هوم سون و        

سیل ی  خاد درگیر می شاند و نمرات درسوی آن وی نو وا    

می کیبد و از ن ر رشد اخالقی دچویر نیرسویکی هسوتندی در    

یب هی  نیشوی از مشویالت خویناادگی،    راستی  مالاه، آس

( همسوا  1990اکن کیفته، بی کیفته پژوهش )گرکچ و مینچم 

استی در تبیین اکن کیفته می تاا  گات که رشد اخالقی و 

سالمت روانی کادک به خینااده و مکیط آ  بسوت ی داردی  

در کینا  خینااده هی  نیبسیمی  و خینااده هیکی که از فروغ 

رم و روشون نشوده اسوت، دشوواار     هور گانوه مکبوت، گو    

کادکی  از شیطنت هی و شهاغ کرد  هی  سیده شروع می 

شوواد و بووه انووااع ب هیوویر  هووی مووی انییموودی در راسووتی  

مالا آسیب هی  نیشی از کیرکردهی  آمازشوی، کیفتوه ا    

در خصاص تثکید کی رد اکن کیفتوه، کیفوت نشودی در تبیوین     

مهی ووواد دارنود   اکن کیفته می تاا  گات که میماعه عاا

که به وی  رسیند  آدموی بوه اوج مراتوب انسوینی، ندوش      

بیشتر  در انکطی  اخالقی خاد اکای نمیکود، کیوی از اکون    

عااموول، مکوویط آمازشووی و آسوویب ی  نیشووی از کوویرکرد  

نیصکی  آ  استیدر مدرسه چند عیمول موی تاانود بیعوث     

بروز اکن اختالالت شادی از ومهه ارتبی  نیدرسوت و رفتویر   

معهمی ، مدکرا  و همسیال  دانش آمواز اسوتی زکورا اکون     

افراد در مکویط آمازشوی بوه عنواا  ال اهوی  رفتویر  و       

اخالقی دانش آمازا  مکسا  می شاندی همچنین آموازه  

هی  اخالقی نیشی از برنیمه درسی گیه نیکیرآمد می گوردد  

و اکن نیکیرآمد  به عهت بروز آسیب هی  حازه اخالق می 

اسووتی  عیموول اکیووید شوونیخت، کیفتووه ا  در   بیشوودی در ر

خصاص رد کی تثکید اکن کیفته، کیفت نشودی در تبیوین اکون    
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کیفته می تاا  گات که آدموی از لک وه تالود پیاسوته بوی      

عاامل خویروی دکودار  و شونیدار  احیطوه موی شواد و       

بتدرک  که رشد می کند نسبت به تک تک آن وی شونیخت   

نسوتن نیسوت، بهیوه    پیدا می کندی اکون شونیخت صورفی دا   

اطالعیت پیره پیره را بی هم در می آمی د، آن ی را کیپیرچوه و  

سیزمیندهی می کنود و بوه شویل معنویدار  در موی آوردی      

عاامل زکید  در اکیید شنیخت در کادکوی  و کیایوت آ    

تثثیر می گتاردی از ومهوه موی تواا  بوه مکویط خوینااده،       

می بیشدی در  مکیط مدرسه، همسیال ، رسینه هی و اوتمیع

راسوتی  مالاووه مسوئالیت پووتکر ، اکوون کیفتوه، بووی کیفتووه    

 ( همسا استی1392پژوهش )پیشی و گادرزکی  

در تبیین اکن کیفته می تاا  گات که افراد  که از لکویظ  

رشد اخالقی نمرات بیالکی می گیرند، افراد  اهل تایور و  

 چیلشند آن ی هدف دارند و بی برنیمه رک   عمل می کنند و

از مسئالیت پتکر  بیالکی برخاردارندی احسیس مسوئالیت  

بیین ر ناعی ن ر  و م یرت است که مینند هر ناع ن ور   

در راسووتی   م ویرت دک وور آموواختنی و اکتسوویبی اسووتی و 

مالاه تاانمندسیز ، اکن کیفته، بی کیفتوه پوژوهش )کرکموی    

( همسا استی در تبیین اکن کیفته می تاا  گات که 1389

و والدکن دانش آموازا  کوه از افوراد ذ  ناواذ در     معهمی  

تربیت و رشد اخالقی دانش آمازا  هستند، بیکد بی دراکوت  

و برخاردار  از اطالعیت کیفی در و ت رشد و تاانمنود   

همه وینبه دانش آموازا  هوم از لکویظ وسومی، روحوی،      

عیطای، ها  وییی زمینوه شویافیکی اسوتعدادهی و م ویرت     

ا فووراهم آورنوودی در راسووتی  مالاووه هووی  دانووش آمووازا  ر

ال اپووتکر ، اکوون کیفتووه، بووی کیفتووه پووژوهش هووی  )آنووه و  

( همیهنگ استی در تبیین اکن کیفتوه موی   2020همییرا  

تاا  گات که مکیط خینااده ننستین منبع ارا وه دهنوده   

ارز  هووی و رشوود اخووالق در فوورد مووی بیشوود و والوودکن و 

ش اکاوی موی کننودی    همسیال  به عناا  ال اهی  اخالقی ند

دهد کوه  کعنی خینااده بی ال ا قرار گرفتن به کادک کید می

چ انه بیکد رفتیر کند و چ انه بی اوتمیع سیزگیر شوادی بوی   

تاوه به ال ا باد  والدکن در زمینوه اخالقوی موی تااننود     

منیوور بووه اخووتالا در رشوود اخالقووی فرزنوودا  شوواندی در  

در خصواص تثکیود   راستی  عیمل فضیکل اخالقی، کیفته ا  

کی رد اکن کیفته، کیفت نشدی در تبیین اکن کیفتوه موی تواا     

گات که پرور  فضیکل اخالقی بوه عنواا  رکون اسیسوی     

رشد اخالقی مکسا  موی شوادی صوایتی مثول صوداقت،      

امینتدار ، گتشت، احترام به دک را ، صبار ، وفویدار  و  

قوی  زیره می تااند به عناا  پیکه گوتار ارتدویء فضویکل اخال   

مکسا  شادی در راستی  مالاه ناعدوستی، اکن کیفتوه، بوی   

؛ وکشیا و الییس 2020کیفته پژوهش هی  )آنه و همییرا  

 ( همسا می بیشدی  2018

برا  پیسخ به سااا سوام پوژوهش از شیخصو ی  بوراز      

استایده گردکده استی بی تاوه به داده هوی  بدسوت آموده    

دانوش آموازا    تاا  نتییه گرفت مودا رشود اخالقوی    می

دوره ابتداکی شو ر ت ورا  دارا  سویختیر منیسوبی اسوتی      

 کیفته ا  در خصاص تثکید کی رد اکون کیفتوه، کیفوت نشودی    

تکدیق حیضر از دکدگیه معهمی  دوره ابتداکی شو ر ت ورا    

انییم شده و بیکد به ن ر معهمی  در دوره هوی  دک ور و کوی    

اکون   ادیدر ش رهی و استین ی  دک ور بوی احتیوی  تعمویم د    

موی بیشود و    1398-99تکدیق مکدود به حیطوه زموینی   

هی  دک ور تعمویم    نتیک  آ  را بی احتیی  می تاا  به سیا

  اهمیوت  دهنودگی  دربویره  عدم بیور برخوی از پیسوخ   دادی

هوی  آتوی   رکو   هی  آنی  و انعییس آن ی در برنیموه دکدگیه

آماز  و پرور  در راستی  ب بواد رشود اخالقوی دانوش     

از م م ترکن مکدودکت هی  اکون پوژوهش، توثثیر     .زا آما

متغیرهیکی است کوه کنتورا آن وی از دسوترس پژوهشو ر      

چا  در تکدیق حیضور مشونص شود کوه از      خیرج استی

شیخص هی  تثثیرگتار بر رشد اخالقی دانش آمازا  ندش 

مکیط خینااده در رشد اخالقی، ندش مکویط آمازشوی در   

  در رشود اخالقوی موی    رشد اخالقی، ندش گروه همسویال 

بیشد، لتا در اکن راستی به والدکن دانوش آموازا  پیشون ید    

می شاد که اطالعیت خاد را در خصاص پورور  اخالقوی   

کادکی  بیال ببرند و بوی مطیلعوه و شورکت در سومینیرهی و     

استایده از ن ور متنصصوی  و مشویورا ، مکیطوی زنوی و      

بوه ووواد   سرشیر از آمازه هی  اخالقوی را بورا  کادکوی     

آورندیبعالوه به معهمی  و مدکرا  نی  پیشن ید می شاد کوه  
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سیعیتی که دانش آماز در آ  به سر می برد سوعی کننود،   

مکیط سرشیر از پییم هی  رشد اخالقی بیشد و معهموی  از  

رو  هی  تدرکس مشیرکتی، بکث گروهوی، قصوه خواانی    

 استایده کنندی  

مالاوه هوی     در تکدیق حیضر مشنص شد که از عاامل و

رشووود اخالقوووی دانوووش آموووازا  اسوووتدالا هوووی       

شنیختی،اسوتدالا هوی  عویطای و اسوتدالا هوی  روانوی       

حرکتی استی لتا در اکن راستی بوه معهموی  پیشون ید موی     

شواد کووه دانوش آمووازا  را در زمینوه در زمینووه پوورور     

م یرت ی  ذهنی، خادآگیهی و آگیهی از تایر کیر  نمیکندی 

نی  پیشن ید می شاد که از طرکق قرار همچنین به والدکن 

داد  امیینیت و بیز  هی  فیر  به رشد شنیختی کادکی  

کمک کنندی بعوالوه بوه معهموی  پیشون ید موی شواد کوه        

استدالل ی  عیطای کادکی  را از طرکق منتهو  از ومهوه   

مبیحثیت ماید و آمازنده، بیی  قصه و داستین ی  متنواع و  

ای و امن در کالس درس، بوه  همچنین بی اکیید فضی  عیط

رشد و پرور  اخالقی کادکوی  کموک کننودی در تکدیوق     

حیضر مشنص شد که از عاامل مالاه هی  ماثر بور رشود   

اخالقی دانش آمازا ، فضی  حمیکتی، برخاردار  خوینااده  

و مربیی  از دانش عهمی،استایده از مشاق هوی و تاووه بور    

کن پیشن ید موی  مسی ل معنا  استی لتا به معهمی  و والد

شاد از طرکوق شورکت در کالسو ی  آمازشوی و وهسویت      

مشیوره، م یرت خواد را در راسوتی  ارتدویء رشود اخالقوی      

دانوش آمووازا  بویال ببرنوودی بعوالوه بووه مودکرا  موودارس و     

مسئاال  آماز  و پرور  نی  پیشون ید موی شواد کوه از     

 مشیورا  خبره در اکن راستی استایده نمیکند و کیرگیه هوی و 

کالس یکی را برا  والدکن و معهمی  ارا ه دهنودی همچنوین   

به معهمی  و والدکن پیشن ید می شاد از طرکوق تشواکق و   

ارا ه پیدا  به ماقع، ان ی ه دانش آموازا  را در کویدگیر    

آمازه هی  اخالقی بیال ببرندی در تکدیوق حیضور مشونص    

شد که از عاامل بیزدارنوده رشود اخالقوی دانوش آموازا ،      

یب هی  نیشی از وکژگی هی  شنصیتی و روانی، آسیب آس

هی  نیشی از استایده نیصکی  از رسوینه هوی، آسویب هوی      

نیشووی از مشوویالت خوویناادگی، آسوویب هووی  نیشووی از    

کیرکردهی  آمازشی استی لتا به والدکن پیشن ید می شاد 

که از کادکی به چ ان ی شیل گیر  شنصویت کادکوی    

ی سرشیر از احترام، مکبت و اهمیت دهند، در خینه مکیط

تاوه را به وواد آورند و سعی کننود از سوبی یکی فرزنود    

پرور  متعیدا استایده نمیکندی بعالوه به والدکن و معهموی   

پیشن ید می شاد از نااذ خشانت رسوینه هوی  منتهو  و    

بیز  هی  تعیمهی در سالمت وسومی و روانوی کادکوی  و    

ینووه از راهییرهووی   ناواانووی ، آگوویه شوواند و در اکوون زم  

متنصصی  آگویهی هوی  الزم را درکیفوت نمیکنودی در اکون      

راستی آن ی می تاانند سرگرمی هی  ویک  کن را پیدا کننود  

و آن ی به دانش آمازا  معرفی نمیکندی گ کنه هی  رسینه ا  

که درگیر  بی خشانت را آماز  موی دهنود، شنیسویکی و    

 ویکی بیشوند، کوه    حتف نمیکند و به دنبیا فیهم هوی و کتیب 

ندش هی  مثبتی را آماز  دهنودی همچنوین بوه والودکن     

پیشن ید می شاد کوه از درگیور  و خشوانت در خوینااده     

پرهی  کنند و سعی کننود مسوی ل و مشویالت خواد را بوی      

گات ا حل نمیکندی به مالای  برنیموه درسوی دوره ابتوداکی    

 نی  پیشن ید می شاد که مکتاا  دروس را طبق نییزهوی و 

 سن دانش آمازا  تدوکن نمیکندی

در پژوهش حیضر مشنص شد که از عاامل و مالاوه هوی    

اثرگتار بر رشود اخالقوی دانوش آموازا  اکیوید شونیخت،       

مسئالیت پتکر ، تاانمندسویز  و ال اپوتکر  اسوتی لوتا     

والدکن و مربیی  کادک مشویده گور خوابی بیشوندی بوی و       

و تعیمول بوی   وقت ب ترانندی مشیهده کوادک هن ویم بویز     

دک را  به اکیید اکن شنیخت کمک موی کنودی بوه کوادک     

مکبت کنیدی از کادک قدردانی کنندیی همچنین به والدکن 

و معهمی  پیشن ید می شواد کوه کادکوی  را بورا  انیویم      

فعیلیت هی تشاکق کنند و بی تاوه به تاانیکی هی و اسوتعداد  

کنود و  کادک آن ی را راهنمیکی کنندی از کادک حمیکوت نمی 

حتی اگر کیرهیکی انییم می دهند که مربی و والود ماافوق   

آن ی نیستند، سرکع منیلات نیننود و سورگرمی و کیرهوی     

در پوژوهش حیضور    نشی  آور برا  آن وی در ن ور ب یرنودی   

مشنص شد که ناعدوستی، کرامت انسی ، قینا  مدار  و 

تاا  تصمیم گیر  از مالاه هی  مواثر بور رشود اخالقوی     
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مازا  مکسا  می شاد، لتا به معهموی  و والودکن   دانش آ

پیشن ید می شاد که بی کادکوی  در موارد نویبرابر  هوی      

ماواد در ویمعه صکبت کنندی معهوم بوه ووی  رقیبوت و     

چشم و همچشمی منر ، به دانش آمازا  کیر مشویرکتی  

بییمازد و به دانش آمازا  کید دهد که بی کادکوی  دک ور    

ی کی اوتمیعی منیسوبی ندارنود،   که چندا  وضعیت تکصیه

کمک کنند و از پیش داور  عهیه دک را  پرهی  کنندی در 

اکن راستی به والدکن و معهموی  پیشون ید موی شواد کوه از      

تینیک قصه خاانی برا  تداکت روحیه همودلی در دانوش   

آمازا  استایده نمیکندی به والدکن  و معهمی  پیشون ید موی   

یده نمیکند که در کنیر تنبیه شاد که  از سبک تربیتی استا

و تشاکق، تایر، انتنی  و احسیس کوادک را بوه رسومیت    

بشنیسووندی از کووادک آزار  در خووینااده اوتنووی  شوواد و  

همچنین به والدکن و معهمی  پیشن ید می شاد که کادک 

را مه م به رعیکت مدررات در ن ر گرفته نمیکند و خادشی  

سوعی کننود توی حود     نی  افراد  من م و منضبط بیشوند و  

امیی  اکن وکژگی را در کادک ن یدکنه نمیکنودی بعوالوه بوه    

والدکن و معهمی  پیشن ید موی شواد همچنوی  کوه فرزنود      

تر  دهنود  می شاد، تصمیم گیر  هی  او را گسو  ب رگتر

تی به مرور زمی  م یرت تصمیم گیور  در او تداکوت شوادی    

پیشن ید می شاد که در پوژوهش هوی  آتوی در خصواص     

دش رسینه هی در رشد اخالقی و اوتمیعی دانش آمازا  و ن

از آنیی کوه   آسیب هی  احتمیلی نیشی از آ  پرداخته شادی

ذکناعی  دوره ابتداکی شویمل دانوش آموازا  موی بیشوند،      

پیشن ید می شاد که در تکدیق هی  آکنوده ن ورات آنوی     

انییم  سنییده شاد و در مدل ی  رشد اخالقی لکیظ شادی

ضر در دوره هی  تکصیهی دک ر و مدیکسه نتیک  پژوهش حی

 .آ  بی پژوهش حیضر
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 242                                                                                                                                                             و همکاران امینی

 99ویژه نامه ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_علمی یفصلنامه

 شیپار  آماز  وند   تاسعهمیهه                                                                                                                                       

   آماز  عهام پ شیی تاسعه  مرک  مطیلعیت و فصهنیمه                                                                                                                                         

   99 وکژه نیمه، یزدهمکسیا                                                                                                                                                                     

 
 

 شناسایی عوامل موثر بر  رشد اخالقی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از نظر صاحب

  مناسبنظران به منظور ارائه مدل 

 
 اکرا یدانشیا  دکترا  مدکرکت آمازشی، واحد رودهن، دانش یه آزاد اسالمی،رودهن،  :زهرا امینی           

 ، ت را ، اکرا یدانش یه آزاد اسالمیرودهن،  گروه مدکرکت آمازشی، واحد ت عهمی،یعضا هی :*فریبا حنیفی            

 رودهن، اکرا ی اسالمی، آزاد دانش یه عهمی، گروه مدکرکت آمازشی، واحد رودهن، هییت عضا :یایمان محمدنقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، ت را ، اکرا یدانش یه آزاد اسالمیرودهن،  گروه مدکرکت آمازشی، واحد ت عهمی،یعضا هی ول:ي مسؤسندهینو*

 

رشد اخالقی دانش آمازا  دوره ابتوداکی شو ر ت ورا  از     شنیسیکی عاامل ماثر بر مدیله حیضر بی هدف: چکیده

رو  تکدیق به لکیظ هودف تاسوعه ا  و از ن رنواع     .انییم شد ن را  به من ار ارا ه مدا منیسب ن ر صیحب

و هم کمی است که بوه رو  داده بنیوید   داده هی و ء تکدیدیت آمینته اکتشیفی متاالی می بیشد که هم کیای 

ویمعوه آمویر  در بنوش کیاوی شویمل تعوداد  از       انییم شد و از حیث رو ، تاصیای از ناع پیمیکشی اسوتی  

گینه ش ر ت را  که  19شیمل کهیه معهمی  ز  و مرد مدارس ابتداکی دولتی منیطق  و در بنش کمیمتنصصی  

نار بوه   12در بنش کیای  نار بادی 23593ند، که تعداد آن ی مشغاا به خدمت باد 1398-99در سیا تکصیهی 

نتویک    نار به رو  خاشه ا  و تصیدفی انتنوی  شودندی   377تعداد  رو  هدفمند گهاله برفی و در بنش کمی

مالاه فرعوی قیبول شنیسویکی اسوت کوه       20بعد اصهی و  6شیخص،  88نشی  داد؛ در مدا تدوکن شده از میی  

ندوش مکویط آمازشوی در     ندش مکیط خینااده در رشد اخالقی،دگی و نکاه تربیت شیمل )عبیرتنداز  مکیط زن

فضوی    اسوتدالا هوی  عویطای(    استایده از استدالا هی  اخالقی شیمل )استدالا هی  شنیختی،( رشد اخالقی

اوتمیعی و ، آسیب هی  روانی استایده از مشاق هی( برخاردار  خینااده و مربیی  از دانش عهمی،حمیکتی شیمل )

اسوتایده نیصوکی  از    آسیب هوی  نیشوی از   آسیب هی  نیشی از وکژگی هی  شنصیتی و روانی،آمازشی شیمل )

ال اپتکر ( فضیکل اخالقی شیمل )کرامت انسوینی( اسوتی در    رسینه هی( اکیید شنیخت شیمل )مسئالیت پتکر ،

 ضمن مدا تدوکن شده دارا  سیختیر منیسبی استی 

 ید اخالقی، دانش آمازا ، مکیط زندگی و نکاه تربیت، استدالا اخالقی، فضیکل اخالقیرش واژگان كلیدی:
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