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 چکیده

این تحقیق با هدف بررسی آسیب شناسی تربیت 

اخالقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش 

روش پژوهش  .متوسطه شهرستان آمل انجام شد است

جامعه آماري در . ، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است

 این پژوهش شامل كلیه دبیران و دانش آموزان مقطع

نفر و 0101چهارم دبیرستان شهر آمل است كه تعداد 

ي  باشد و نمونهنفر می 0201تعداد دانش آموزان 

ي آماري پژوهش حاضر  نمونه. آماري پژوهش حاضر 

 011نفر از دبیران و  011برمبناي جدول مورگان برابر 

گیري به  نفر دانش آموز تعیین شد و روش نمونه

. انجام شده استاي نسبی و تصادفی  صورت طبقه

-نتایج حاصله از آزمون فرضیه هاي تحقیق نشان می

-گردد و میدهد كه كلیه فرضیه هاي پژوهش رد می

 نظام در اخالقی تربیت هاي توان گفت كه آسیب

 .ندارد وجود آمل شهر ي متوسطه آموزش

آسیب هاي تربیت اخالقی، بعد : واژگان كلیدي    

 .شناختی، بعد عاطفی و بعد عملی
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Abstract 

This study aimed to investigate the 

pathology of moral education of teachers 

and students of secondary education was 

conducted in the city of Amol. 
The research method was descriptive 

survey. The population of this study 

included all high school teachers and 

students in Amol quarter of 1020 the 

number of people and number of 

students. The sample included 2820 

persons. The sample is based on 

Morgan table 100 teachers and 200 

students were determined, stratified 

random sampling method was used. 

The results of testing showed that the 

hypothesis is rejected And general 

damages moral education in the high 

school system there Amol. 

Key words: moral damage, cognitive, 

emotional and practical aspect.
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 مقدمه 

 به اخالق منهاي انسانیت جامعه. دارد بشر اجتماعی و فردي زندگی در آثاري آنها همه بلکه اخالقی مسائل اكثر     

 بگیرد را نما انسان حیوانات این تخریبی هاي فعالیت جلوي تواند می ها قفس تنها كه شد خواهد تبدیل وحشی باغ

 گردد می بازان هوس دست بازیچه آرامش و امنیت شد، خواهد سركوب استعدادها رفت، خواهد هدر به نیروها

 هستند هایی مقوله ها ارزش و اخالق مساله .(0822بركت،).دهد می دست از را خود واقعی مفهوم انسانی وزندگی

 اي جامعه هیچ رو این از. سازد می متاثر را انسانها رفتاري و سیاسی اقتصادي، اجتماعی،فرهنگی، مناسبات تمامی كه

 البته. نماید اقدام خود فرهنگی و اجتماعی امور بخشی سامان به ارزشی، و اخالقی مالحظات از مستقل تواند نمی

 روش و رویکردها به توجه اخالقیات، به توجه ضرورت بر تاكید بر عالوه است مهم ها ارزش و اخالق امر در كه آنچه

 دارد وجود ها ارزش و اخالق به نسبت كه ابهاماتی و تردیدها از بسیاري. است ارزشی و اخالقی آموزش درست هاي

 ها دانشگاه مدارس، در اخالقی تربیت و آموزش هاي روش به نسبت تردید بلکه ضرورت، در تردید خاطر به لزوما نه

 ها روش ارزیابی و تبیین بنابراین. است روش و برداشت وحدت فقدان از ناشی خود نیز تردید این. نهادهاست دیگر و

 آید حساب به اخالق حوزه به مرتبط معضالت حل جهت در موثري گام تواند می اخالقی تربیت موثر رویکردهاي و

 (0821سیف،) .دهد می قرار خود تاثیر تحت را جامعه ابعاد كل آن، گیري جهت هرگونه كه اي حوزه

 كه هستیم نوجوان و جوان نسل بویژه و جامعه در ارزشی و اخالقی تعارضات و مشکالت از برخی شاهد ما امروزه

. دارند دین اساسی مفاهیم به حتی آن گستره و شدت افزایش بر سعی روز هر داخلی معاندان و خارجی دشمنان

 بررسی را آن و آموزشی بپردازد نهادهاي در اخالقی شناسی آسیب به مقاله این در تا دارد قصد محقق

 برخوردار خاصی اهمیت از مطالعات همه در تربیت بویژه و تعلیم مفهوم تصریح و معنا بررسی .(0821معیري،.)نماید

 مسئوالن طرف از تربیت معناي صحیح ادراک عدم بر ناخواه خواه كه است نامطلوبی آثار از ناشی اهمیت این. است

 واقع در آنچه تربیتی هاي فعالیت در كه شود سبب است ممکن واقعی تربیت معناي ادراک عدم. شود می مترتب آن

 شکوفایی و رشد زمینه كه است این تربیت و تعلیم هدف (.0821شکوهی،)شود  انگاشته هدف نیست بیش اي وسیله

 از است اخالقی خصوصیات واجد درجه اعال به تربیت عمل. كند فراهم كمال مراتب به رسیدن جهت در را انسان

 ... و ایثار احترام، همکاري، انصاف، عدالت، قیبل

 روش پژوهش

-شوند و آنچه را كه هست توصیف میتحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است چون متغیرها دستکاري نمی 

موضوع مورد بررسی قرار گرفته است،تحقیق پیمایشی نیز با با استفاده از روش اسنادي ابعاد مفهومی و نظري . كنیم

-هاي مختلف از جامعه كلی به بررسی میزان روابط متقابل متغیرهاي فردي و اجتماعی میانتخاب و مطالعه نمونه

  .پردازد
تعداد جامعه آماري در این پژوهش شامل كلیه دبیران و دانش آموزان مقطع چهارم دبیرستان شهر آمل است كه 

با همکاري آموزش وپرورش فقط دو مدرسه به عنوان نمونه . باشدنفر می 0201نفر و تعداد دانش آموزان 0101

 .پژوهشی انتخاب خواهد پژوهش بر روي تعدادي از دانش آموزان و معلمان با ارائه پرسشنامه انجام خواهد گرفت

نفر دانش آموز تعیین شد و  011نفر از دبیران و  011ي آماري پژوهش حاضر برمبناي جدول مورگان برابر  نمونه

 .اي نسبی و تصادفی انجام شده است گیري به صورت طبقه روش نمونه
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 ابزار پژوهش

دهد و از آنجا كه در این ها را تشکیل میترین ابزار جمع آوري دادهدر روش بررسی پیمایشی، پرسشنامه عمده    

ها از بازار پرسشنامه استفاده گردیده ی است، لذا براي گرد آوري دادهپژوهش، روش بررسی ما تحقیق پیمایش

از  (مطالعه موردي شهرآمل)آسیب شناسی تربیت اخالقی درنظام آموزش سال چهارم متوسطهجهت بررسی .است

در این پرسشنامه از . اي است استفاده شده است سوال پنج گزینه 01پرسشنامه اي كه محقق ساخته و حاوي 

هاي  ان و دانش آموزان خواسته شد كه میزان تأثیر هر زیر مؤلفه را در عملکرد خود باانتخاب یکی از گزینهمعلم

 0،0،8،1،1هاي داده شده به هر زیرمؤلفه به ترتیب  پاسخ. تعیین نمایند( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، كم، خیلی كم)

آوري  هاي جمع رهاي اعتبار و پایایی سایر روشي مصاحبه باید از همان معیا پرسشنامه .محاسبه گردیده است

 (.0821گال و همکاران، )اطالعات در تحقیقات آموزشی برخوردار باشد 

روایی اصطالحی است كه به هدفی كه آن آزمون براي تحقق بخشیدن به آن اهداف درست شده است، اشاره  "

 ".باشد مناسب باشد گیري آنچه مورد نظر می ازهعبارتی دیگر آزمودنی داراي روایی است كه براي اند به. كند می

هاي به كار رفته، پرسشنامه پس از طرح در پژوهش حاضر براي تعیین پایایی و اعتبار شاخص (.803ص: 0811دالور، )

هاي اصالحی سواالت ، در اختیار تعدادي از اساتید ، صاحب نظران و دانشجویان كارشناسی ارشد قرار گرفت و دیدگاه

اخذ گردید و بدین شکل اعتبار صوري و محتوایی گویه هاي پرسشنامه فراهم شد، هم چنین براي پایایی و یا  آنان

سنجیده شده و مقدار ( آلفاي كرونباخ) ها  یافته با استفاده از فرمول ضریب همسان درونی سوال اعتبار پرسشنامه تدوین

ي  پرسشنامه. نفر از دانش آموزان  تأیید شد 01ر از معلمان و نف 01محاسبه پس از اجراي آزمایش بین  211/1آن برابر 

آوري و مورد  پرسشنامه كامل جمع 811تعداد. ها قرار گرفت عدد تکثیر و در اختیار آزمودنی 811تأیید شده به تعداد

 .تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

 

 آلفای كرونباخضریب پایایی : 5-9جدول شماره 

 آلفاي كرونباخ ونباخ استاندارد شدهآلفاي كر تعداد گویه

01 211/1 211/1 

شده است كه چون   211/1شود میزان آلفاي كرونباخ در بین گویه مشاهده می 0-8همانطور كه در جدول شماره 

 .است نشان می دهد همبستگی گویه ها زیاد است 1/1باالي 

در سططح توصطیفی   . هاي این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفتتجزیه و تحلیل داده

وار كطردن   اسطت و جهطت خالصطه و معنطی    ... در این پژوهش از توزیع  شامل فراوانی، درصد فراوانی، انحطراف معیطار و  

هطاي مسطتقل    گطروه  Tن اي و آزمطو  تك نمونه Tها، آزمون  ها از آمار استنباطی و جهت تشخیص نرمال بودن داده داده

 .انجام شد SPSSافزار  منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین متغیرهایی كه از طریق نرم به
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 بحث ونتيجه گيری

 .دراین قسمت به بررسی نتایج تحقيق می پردازیم

 «.دارد وجود آمل شهر ي متوسطه آموزش نظام در اخالقی تربیت هاي آسیب»

 :را به صورت زیر نوشت H1و     H0  در صورتبندي فرضیه می توان فرضیه 

H1 :دارد وجود آمل شهر ي متوسطه آموزش نظام در اخالقی تربیت هاي آسیب. 

H0 :ندارد وجود آمل شهر ي متوسطه آموزش نظام در اخالقی تربیت هاي آسیب . 

بر اساس اطالعات به دست آمده می توان اذعان داشت كه هر دو جامعه آماري معتقدند كه تربیت اخالقی در منطقه 

در همین راستاي بررسی نظرات دو جامعه . در وضعیت مطلوبی قرار دارد( مدارس متوسطه شهر آمل)مورد مطالعه

ه وضعیت در مجموع مطلوب است زیرا میانگین آماري یعنی معلمین و دانش آموزان به صورت یکجا مبین آن است ك

میزان باالتري را نشان می  دهد در  18یعنی عدد  18است در مقایسه با عدد  1282كل نظران دو جامعه برابر با 

را به  H1 بنابراین بر اساس این نتایج می توان فرضیه . مجموع این یافته ها بیانگر آن است كه وضعیت مناسب است

 متوسطه آموزش نظام در اخالقی تربیت هاي آسیب "كرد و فرضیه مخالف راپذیرفت بنابراین فرضیه   رد  H0 نفع 

 .رد می شود ".دارد وجود آمل شهر ي

آسیب هاي تربیت اخالقی در بعد عاطفی و احساسی ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان  :  آزمون فرضيه شماره  -

 .وجود دارد

آسیب هاي تربیت اخالقی در بعد عاطفی و احساسی ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان  "براي اثبات یا رد فرضیه     

مرتبط با این بعد با یکدیگر جمع و تشکیل بعد عاطفی را داده اند و (سواالت پرسشنامه)ابتدا گویه ها "وجود دارد 

ك نمونه اي استفاده شده است براي این منظور ابتدا نظرات ت Tسپس با توجه به فاصله اي بودن داده ها از آزمون 

در نهایت بر اساس نتایج آزمون هاي  .هر جامعه نمونه به تفکیك و سپس كل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است

آسیب هاي تربیت اخالقی در بعد عاطفی و  "تی تك نمونه اي و مقایسه میان ها می تیوان اذعان نمود كه فرضیه

رد می شود و می توان ادعا نمود كه ازدیدگاه دبیران ودانش  "سی ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان وجود دارد احسا

 . آموزان در بعد عاطفی و احساسی در مدارس شهر آمل آسیب هاي تربیت اخالقی وجود ندارد

 «.موزان متوسطه وجود داردآسیب هاي تربیت اخالقی در بعدشناختی از دیدگاه دبیران و دانش آ» :8آزمون فرضیه 

تاچه اندازه سیستم آموزشی تشخیص خوب ازبد را به شما  "بعد شناختی در پایانامه حاضر با استفاده از سه متغیر 

تاچه اندازه مدرسه  بوسیله آموزش شمارا ازخوب بودن راستگوئی و بدبودن دروغگوئی آگاه  "، "آموزش می دهد 

 "اچه اندازه انگیزه كافی نسبت به مسائل اخالقی را به شما آموزش می دهد؟سیستم آموزشی ت "و  "كرده است؟

بیانگر آن است كه  بین   Tمورد مطالعه قرار گرفته است كه بررسی نتایج نهایی نظرات معلمین بر اساس آزمون 

محاسبه  تفاوت معناداري وجود دارد و سطح معناداري 3و میانه مطلوب این بعد  0083میانگین محاسبه شده 

 .هم این وضعیت را تایید می كند( 18111)شده

بر اساس نتایج بدست آمده می توان اذعان نمود كه تربیت اخالقی در بعدشناختی از دیدگاه دبیران و دانش     

و با اتکاء به این نتایج می توان . آموزان متوسطه در مدارس مورد مطالعه در شهر آمل در شرایط مطلوبی وجود دارد

را رد  "آسیب هاي تربیت اخالقی در بعدشناختی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان متوسطه وجود دارد  "ضیه فر

 . نمود
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آسیب هاي تربیت اخالقی در بعد عملی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان متوسطه وجود : 1آزمون فرضیه شماره 

تاچه اندازه سیستم آموزشی آشنایی با  "ستفاد از متغیر هاي بعد عملی به عنوان یکی از ابعاد تربیت اخالقی با ا. دارد

تا چه اندازه سیستم  "،"رابه شماآموزش داده است؟(ادب واحترام)وفضائل اخالقی(خشم ونفرت)رذایل اخالقی 

تاچه اندازه سیستم آموزشی زمینه را براي محبت  "،".آموزشی پایبندي به اصول اخالقی رابه شماآموزش می دهد

تاچه اندازه سیستم آموزشی فرهنگ استفاده ازماهواره اینترنت رابه دانش آموز  "،"به دیگران فراهم می كند؟ كردن 

مدرسه تا چه اندازه بستر را براي انجام كارهاي نیك ودوري ازكارهاي غیراخالقی براي شما  "،".آموزش می دهد

تك  Tمورد مطالعه قرار گرفته است كه نتایج آزمون از دو دیدگاه معلمین و دانش آموزان متوسطه  "فراهم می كند؟

نمونه اي بیانگر این مدعا می باشد كه تفاوت معناداري در بین دو دیدگاه وجود ندارد بطوریکه میانگین نظرات 

می باشد به هر حال میانگین هر دو گروه از متوسط یا ( 0181)و میانگین نظرات دانش آموزان هم ( 0080)معلمین

نشان می ( 18111)همچنین سطح معناداري محاسبه شده هر دو دیدگاه (. 3)لوب محاسبه شده باالتر استمیانه مط

 .دهد كه توافق جمعی مشترک در بین تفکران هر دو جامعه وجود دارد

بنابراین با توجه به نتایج مستخرج از آزمون تی تك نمونه اي  كه بیانگر مطلویبت  بعد عملی در مدارس مورد     

آسیب هاي تربیت اخالقی در بعد عملی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان  "طالعه می باشد می توان فرضیه م

بررسی آسیب شناسی تربیت اخالقی درنظام بر این اساس پژوهش حاضر با هدف  .رد می شود "متوسطه وجود دارد 

تحقیقات ج پژوهش هاي زیر همسویی دارد؛این یافته ها با نتای و.طراحی و اجرا گردید آموزش سال چهارم متوسطه

 خانی حسین   .است داده انجام تربیت و تعلیم هاي نهاد اخالقی شناسی آسیب عنوان با پژوهشی( 0822)ابراهیمی

 (0332)بریگز(0812) خانزاده اخالقی تربیت شناسی آسیب عنوان با اي مقاله در( 0821)

 پيشنهادات 

 پيشنهادات براساس نتایج تحقيق

هایی تحت عنوان گردد كه كالسهاي پژوهش در رابطه آسیب هاي تربیت اخالقی پیشنهاد میبا توجه به یافته*

 .آشنایی با مباحث اخالقی براي كلیه عوامل آموزش و پرورش برگزار شود
لمان گردد كه در جذب و استخدام معهاي پژوهش حاضر به مسئولین آموزش و پرورش توصیه میبا توجه به یافته*

 .ها توجه نمایندطی آزمونی به نقایص اخالقی آن

 پيشنهادات برای تحقيقات آتی 

هاي دیگر و ابعاد دیگري مانند بررسی آسیب هاي گردد كه محققان بعدي موضوع فوق را از جنبهتوصیه می* 

 .ها مورد بررسی قرار دهنداخالقی در دیگر مراكز و ارگان

 .ه آماري مورد مطالعه افزایش یابدهاي بعدي حجم نموندر پژوهش* 

 .هاي تحصیلی دیگر انجام گیردگردد این پژوهش در مقاطع و پایهپیشنهاد می* 

 

 منابع

 اسالم وتعلیم وتربیت انجمن اولیا ومربیان چاپ دوم(0812)امینی ابراهیم

 فلسفه تعلیم وتربیت انتشارات محراب قلم(0821)باقري خسرو

 اصول وفلسفه ي آموزش وپرورش شهركرد انتشارات آهنجیده(0822)بركت غالمحسین 

 مبانی تعلیم وتربیت اسالمی تهران انتشارات سمت(0811)حسینی سیدعلی اكبر

 انتشارات دانشگاه پیام نور:روش هاي آماري درروان شناسی وعتوم تربیتی تهران(0813)دالورعلی
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 دوران:تهران(هفتم ویرایش )روان شناسی پرورشی ( 0821)سیف علی اكبر

 تعلیم وتربیت ومراحل آن مشهد انتشارات قدس رضوي(0821)شکوهی غالمحسین 

 آسیب شناسی اجتماعی انتشارات دانشگاه پیام نور(0821)كرباسی منیژه

 یوسف كریمی انتشارات فاطمی:تغییردادن رفتارهاي كودكان ونوجوانان ترجمه(0811)كرومبولتز

 ئل آموزش وپرورش تهران امیركبیرمسا( 0821)معیري محمد طاهر
scheffler.israel.(1992)of human potention:an essy in the philosophy of education. 
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