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تاریخ دریافت1393/06/23 :

تاریخ تأییذ1393/07/02 :

خذٍل هَرگاى ٍ کزخغیً 101 ،فز تعییي ؽذ ٍ تا اعتفادُ اس رٍػ ًوًَِگیزی
عثقِای  52هزد ٍ  49سى اًتخاب گزدیذ .اتشارگزدآٍری اعالعات ،پزعؼًاهۀ
هحققعاختِ تَد .رٍایی پزعنؼًاهِ تنا اعنتفادُ اس ً نز خوعنی اس دتینزاى ٍ
کارؽٌاعاى آهَسػٍپزٍرػ تِدعت آهذُ اعت ٍ اعتثار پزعؼًاهِ (تا اعتفادُ
اس آلفننای کزًثننا )  0/82هحاعننثِ ؽننذً .زمافننشار اعتفادُؽننذُ در پننضٍّؼ،
اطپیاطاط ًغخۀ 17تَد ٍ تزای تدشیٍِتحلی دادُّنا اس آسهنَى خن دٍ ٍ
آسهَى فزیذهي اعتفادُ ؽذً .تایح تِدعتآهذُ ًؾاى داد ،تِعَرکلی در ٍضعیت
هذارط هتَعغۀ هٌغقۀ دّلزاى ،در عغح هغلَتی ًیغت.
ٍاشُّای کلیدی
ارسػّای اخالقی ،آهَسػٍپزٍرػ ،رعاًِّا ،عاسهاىّا.
هقدّهِ
در آغاس ّشارۀ عَم ،تا عٌاینت تنِ خایگناُ ٍینضۀ ً امّنای تعلنین ٍ تزتینت،
آهَسػٍپزٍرػ خشء اعاعی ّز کَؽؾی اعت .ایي عناسهاى تنِعٌَاى کلینذ
تَعننعۀ خَاهننر تؾننزیً ،قننؼ هْوننی در تننزٍیح ٍ پننزٍرػ ارسػّننا دارد.
آهَسػٍپزٍرػ اس دیزتناس عنی رًٍنذی ٍ در ً نام رعنوی عناسهاىیافتِای
ّوچَى کَدکغتاى ،دتغنتاى ،دتیزعنتاى ،آهَسؽنگاُّا ٍ داًؾنگاُّا اعضنای
خاهعِ را تِ کغنة داًنؼ ٍ هْنارت ،فني ٍ تخقنـ ،الگَّنای رفتناری ٍ
ارسػّای خاهعِ ًای هیکٌذ( .عالقِتٌذ)87 :1382 ،
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هَخَد ،هؤلفِّای هؤثز تز ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى
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اهزٍسُ ،ارسػّا تِعٌَاى هَضَعی هْنن ٍ تعنالیتخؼ ،یکن اس هثاحن
اعاعی تعلین ٍ تزتیت ّز خاهعِ اعت .اس ً ز لغَی ارسػ تِهعٌای تْا ،قیونت،
ارج ،قننذر ،تزاسًننذگی ،ؽایغننتگی ،سیثٌننذگی ،قاتلیننت ٍ اعننتحقاد آهننذُ
اعت( .هعیي )118 :1353،تِ تاٍر لیٌذسي ،ارسػ ،هفَْهی اعت کِ ًؾاىدٌّذۀ
هدوَعننِای اس گزایؼّننا ٍ هعیارّننا ًننشد افننزاد در هَقعیتّننای هختلنن
اختواعی اعت .ارسػّ ،ذفّای کلی را در سًذگی تعییي هیکٌنذ ٍ در رفتنار
عولی ٍ لف ی فزد هتدلی هیؽَد( .اکزاهی ٍ ّوکناراى )132 :1390 ،تنزٍط
کَئي ه گَیذ:
ارسػّا تاٍرّای ریؾِداری ّغتٌذ کِ گزٍُ اختواع ٌّ ،گام پزعؼ درتارۀ
خَتیّا ٍ تذیّا ٍ کوال هغلَب تِ آى رخَع هیکٌذ( .کَئي.)1391 ،

تٌاتزایي ارسػّا تِ هثاتۀ پذیذُای اختواع ً ،قؼ اعاع در ؽک گیزي ٍ
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کٌتزل ٍ پیؼتیٌ کٌؼّا ٍ گزایؼّاي افزاد خاهعِ دارد ٍ عٌقنزی هزکنشی
در عاختار فزٌّگی خَاهر تِؽنوار هنیرٍد( .هْنذٍی ٍ سارعنی )1390،تنِ
کوننا ارسػّننا هیتننَاى «خننَب» را اس «تننذ»« ،رفتننار اخالقننی» را اس
«غیزاخالقی» ٍ «رفتار اًغناًی» را اس «ضذاًغناًی» هتونایش کنزد( .علنَی ٍ
حاجغالمرضایی)1391 ،
ارسػّای اخالقی ،اس خولِ ارسػّای هْو اعت کِ تزای تقا هفیذ اعت.
تِهَخة ایي ارسػّا ،افزاد در قثال یکذیگز احغاط تعْنذ ،هغنؤلیتپذیزی،
دٍعتی ٍ  ...هیکٌٌذ( .هْذٍی ٍ سارعی )1390،ارسػّای اخالقی هدوَعِای
اس قَاًیٌی اعت کِ رفتار فزد یا گزٍّی را تاتَخِ تِ ایٌکِ چِ چیشی درعت ٍ
چِ چیشی غلظ اعتّ ،ذایت هیکٌذ( .گیَریاى )40 :1384 ،تؾز اهزٍسی ًینش

تِدلی رٍیارٍیی تا تحزاى َّیت اًغاًی ٍ ارسػّای اخالقی ًاگشیز اعت تنِ
ارسػّای اخالقنی رٍی تیناٍردً( .دارسادگناى )22 :2 :1388 ،ارسػّنای
اخالقی تعییيکٌٌذۀ رفتارّای اًغاىّا ّغتٌذ .هیشاى تواین افنزاد خاهعنِ تنِ
ارسػّای اخالقی هیتَاًنذ هَخثنات اًحنزاف ینا خلنَگیزی اس اًحزافنات
اختواعی را در خاهعِ تٍِخَد آٍرد .تِعَرکل خاهعِای کِ افزاد آى پایثٌذ تِ
اخالد ٍ ارسػّای اخالقی ًثاؽذ ،دیز یا سٍد تنِ سٍال کؾنیذُ خَاّنذ ؽنذ.
(هْذٍی ٍ سارعی)1390 ،
ارسػّای هعٌَی ٍ تؾذیذ تحزاى َّیت اًغاًی اعت؛ اّتوام تِ اهَر خَاًناى
اس اّن هغائ اختواعی اعت .اسآًداکِ ًَخَاًاى عزهایۀ افلی ٍ آیٌذُعناساى
ّز کؾَری ّغتٌذ؛ لذا تذتیز ٍ تزًاهِریشی در اهَر هزتَط تِ آًْنا اس اٍلَینت
خافی تزخَردار اعنت (پَریَعنفی ٍ آقناپَرفزکَػ .)1386 ،درایيراتغنِ،
کیالًی هعتقذ اعت:
اهزٍس خغزی کِ خَاهر تؾزی تا آى رٍتِرٍ ّغتٌذ ،فقظ خغز خٌگ ٍ عالح
اتوی ًیغت؛ تلکِ فزٍریختي ارسػّای افی ٍ تِ حاؽیِ راًذُؽذى فزٌّگ
خَاهر را ًیش ؽاه هیؽَد؛ لذا آهَسػ ارسػّا تایذ تٌیناد عون تزتیتنی را
درتزگیزد( .کیالًی)123 :1988 ،

در ایي هیاى ،یکی اس ًْادّایی کِ تیؾتزیي تأثیز را تز آهَسػ ٍ تنزٍیح
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تاتَخِتِ آًچِ گفتِ ؽذ ،در خْاى هعافز کِ ٍیضگی تارس آى ،کنرًگؽنذى

ارسػّای اخالقی تِ داًؼآهَساى دارد ،هذرعِ اعنت .تِخقنَؿ ایٌکنِ در
خوَْری اعاله ایزاى تِ دٍرۀ دتیزعتاى ،اّویت ٍینضُای دادُ ه ؽنَد؛ سینزا
هزاح اٍلیۀ رؽذ ٍ تکَیي ؽخقیت در دٍراى ًَخَاًی تثثیت ؽنذُ ٍ گناّ
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تزای توام عوز پایذار هیهاًذً( .قنیزی ٍ ّوکناراى )1390،تنًِ ز هیرعنذ،
تیؾتز تزخَردّایی کِ در هذارط تنیي داًؼآهنَساى ٍ ًینش داًؼآهنَساى تنا
هعلواى پیؼ هیآیذً ،اؽی اس ایي اعت کنِ ارسػّنای اخالقنی ٍ اختوناعی،
آىچٌاى کِ تایذٍؽایذ در ٍخَد داًؼآهَساىًْ ،ادیٌِ ًؾذُ اعت .اهزٍسُ ،گلنِ
ٍ ؽکایت هعلواى ٍ ٍالذیي اس داًؼآهَساى را هیتنَاى تنِعٌَاى ؽنَاّذی اس
ضعی ؽذى ارسػّای اخالقی داًغت( .هْذٍی ٍ سارعی )1390،تغنیاري اس
هذیزاى ٍ هعلواى ًیش هعتقذًذ کِ تِرغن اًذرسّاي اخالق کنِ در کتنة درعن
داًؼآهَساى گٌداًیذُ ؽذُ اعت ٍ عخٌاً کِ در خالل تزًاهِّای فثحگاّی
یا عایز هزاعن هذرعِ تزای آًناى اینزاد هیؽنَد ٍ ّوچٌنیي ٍخنَد اؽنعار ٍ
خوالت سیثایی کِ تا خظ خَػ رٍی درٍدینَار هذرعنِ تنزای خلنة تَخنِ
ؽاگزداى ًَؽتِ هیؽَد؛ ٌَّس رفتارّایی هاًٌذ تقلة ،درٍغگَیی ،تیاعتٌایی تِ
اخالق * سال چهارم ـ شمارة پانسدهم ـ پاییس 1393
86

هقزرات ،خؾًٌَت ٍ پزخاؽگزی در تغیاری اس هذارط هؾاّذُ هیؽَد.
در ارتثاط تا پضٍّؼ حاضز تحقیقاتی اًدام ؽذُ کِ در سیز تنِ تعنذادی اس
آًْا اؽارُ ؽذُ اعت :در هغالعنۀ ٍسارت فزٌّنگ ٍ ارؽناد اعنالهی(،)1382
درتارۀ آیٌذُ ٍضعیت اخالقی خاهعِ ،دٍ پزعؼ هغزح ؽذُ اعت :فکز هیکٌیذ
رٍاج ففات تذ (هٌف ) اخالقی هث دٍرٍیی ،ت اّز ،تقلة ٍ کالّثزداری تنیي
هزدم در پٌح عال آیٌذُ ،تیؾتز خَاّذ ؽذ یا کوتنز ٍ ّوچٌنیي فکنز هیکٌینذ
رٍاج ففات خَب (هثثنت) اخالقن هثن فنذاقت ،راعنتگَیی ،گذؽنت ٍ
اهاًتداری تیي هزدم در پٌح عال آیٌذُ ،تیؾتز خَاّذ ؽذ یا کوتز
ًتایح ایي پیوایؼ ًؾاى هیدّذ 87/4 ،درفذ پاعخگَیاى تز ایي اعتقادًنذ
کِ در پٌح عال آیٌذُ ،رٍاج ففات هٌفی تیؾتز خَاّنذ ؽنذ15/7 .درفنذ در

پاعخ تِ پزعؼ دٍم تِ رٍاج تیؾتز ففات خَب اخالقی در آیٌذُ تاٍر دارًنذ.
(ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽاد)127 :1382 ،
دّغتاًی اعفٌذآتادی( ،)1379در پضٍّؾی تحت عٌَاى تزرعی تأثیز پایگاُ
اختواعیاقتقادی داًؼآهَساى تز خْنتگیزی ارسؽنی آًْنا (دتیزعنتاىّای
ؽیزاس) ،تِ ایي ًتیدِ دعت یافت کِ تیي ؽاخـّای پایگاُ اقتقادی (درآهنذ
خاًَارً ،احیۀ هح عکًَت ،هیشاى اعتفادُ اس ٍعای رفناّیً ،نَع هغنکي ٍ
هیشاى اعتفادُ اس ٍعای ارتثاعی ًَیي) ٍ خْتگیزی ارسؽی تاس تنزای تغیینز،
اختواعی ٍ خْتگیزی ارسؽی هحاف ِکاراًِ ،راتغِای هٌفی ٍ هعٌنادار ٍخنَد
دارد( .دّغتاًی اعفٌذآتادی)1379 ،
حکینسادُ ٍ هَعَی ( ،)1388در پضٍّؾی تا عٌَاى آهنَسػ ارسػّنا در
هحتَاي کتابّاي درع دیٌ دٍرۀ راٌّوای  :تزرع ٍضعیت هَخَد ٍ ارائۀ
راّکارّای تزاي ٍضعیت هغلَب ،تِ ایي ًتیدِ دعت یافتٌنذ کنِ کتابّنای
درع اس ً ز تَخِ هتَاسى تِ حیغِّای ارسؽ تا ّن تفاٍت هعٌاداری دارًذ ٍ
ٍضعیت فعل آهنَسػ ارسػّنا در کتابّنای دیٌن اس خاهعینت ٍ ؽنوَل
هدوَعۀ ارسػّاي اعاله تِ دٍر اعت( .حکینسادُ ٍ هَعَی)1388 ،
در پضٍّؾی کِ هْذٍی ٍ سارعی ( ،)1384تحنت عٌنَاى عَاهن هنؤثز در
گزایؼ ًَخَاًاى تِ ارسػّای اخالقی (هغالعۀ هَردی داًؼآهَساى عال عَم
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راتغِای هثثت ٍ هعٌنادار ٍخنَد دارد؛ درحالیکنِ تنیي ؽناخـّای پایگناُ

راٌّوایی اعتاى ّوذاى) اًدام دادُاًذ ،تِ ایي ًتیدِ دعت یافتٌذ کِ هتغیزّنایی
هاًٌذ تاٍرّای هذّثی داًؼآهَساى ،پایثٌذی دٍعتاى ٍ هعلوناى ٍ ٍالنذیي تنِ
ارسػّای اخالقنی ،پنذیزػ اختوناعی ایني ارسػّنا ،رضنایت اختوناع
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داًؼآهَساى ،اًت ار فایذۀ ارسػّای اخالقی ٍ ارسیاتی فایذۀ ایي ارسػّنا ٍ
ّوچٌیي اعتواد اختواعی داًؼآهَساى تا گزایؼ آًاى تِ ارسػّنای اخالقنی،
ّوثغتگی هغتقین ٍ هعٌاداری داؽتِ اعت .هتغیزّای احغاط هحزٍهیت ًغثی
داًؼآهَساى ٍ پایگاُ اقتقادیاختواعی ٍالذیي ّن تا گزایؼ داًؼآهَساى تنِ
ارسػّای اخالقی راتغۀ هعکَط ٍ هعٌاداری داؽتِ اعت؛ ّوچٌنیي دختنزاى
ًغثت تِ پغزاى گزایؼ تیؾتزی تِ ارسػّای اخالقی داؽتِاًذً .تایح تحلین
رگزعیَى ّن ًؾاى داد ،هتغیزّای پایثٌذی ٍالنذیي ،اًت نار فاینذُ ،تاٍرّنای
هذّثی داًؼآهَس ،پذیزػ اختواع  ،پایثٌنذی هعلوناى ٍ رضنایت اختوناعی
داًؼآهَساى تأثیز هثثت ٍ هعٌاداری تز گزایؼ داًؼآهنَساى تنِ ارسػّنای
اخالقی داؽتِاًذ( .هْذٍی ٍ سارعی.)1384 ،
در پننضٍّؼ دیگننزی کننِ ًقننیزی ٍ ّوکنناراى ( ،)1390تحننت عٌننَاى
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درًٍیکزدى ارسػّای اعالهی در هیاى داًؼآهَساى اس دیذگاُ هزتیاى تزتیتنی
(هغالعۀ هَردی دتیزعتاىّای دختزاًۀ ؽْز ّوذاى) اًدام دادُاًذ ،تِ ایي ًتیدِ
دعت یافتٌذ کِ:
 .1تیي ؽیَُّای تزتیتی هذیزاى ٍ هعاًٍاى ٍ هزتیاى پزٍرؽی تا درًٍیکزدى
ارسػّای اعالهی در داًؼآهَساى ،راتغِ ٍخَد داؽت.
 .2تیي هحتَای درٍط آهَسؽنی ٍ درًٍنیکنزدى ارسػّنای اعنالهی در
داًؼآهَساى راتغِ ٍخَد داؽت.
 .3تیي فضای فیشیکنی هذرعنِ ٍ درًٍنیکنزدى ارسػّنای اعنالهی در
داًؼآهَساى راتغِ ٍخَد داؽت.
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 .4تیي اخزای تزًاهِّای دیٌی هذارط ٍ درًٍیکزدى ارسػّای اعنالهی
در داًؼآهَساى راتغِ ٍخَد داؽتً( .قیزی ٍ ّوکاراى)1390 ،

هغالعنۀ دیگننزی کنِ رتنناًی ٍ ؽنْاتی( ،)1389تحننت عٌنَاى تزرعن
ارسػّای اخالقی خَاًاى ؽْزی اففْاى اًدام دادًذً ،ؾاى داد کِ ارسػّای
اخالقی ،تزای خَاًاى اّویت سیادی ًذارد .اکثز ؽاخـّای اخالقنی کوتنز اس
حذ هتَعظ ّغتٌذ ٍ ّوچٌیي اعضا تِ تیؾتز ارسػّای اخالقنی کوتنز تَخنِ
دارًذ یا کوتز رعایت هیکٌٌنذٍ .خنَد ّوگٌنی ارسؽنی تنیي خَاًناى ،تاعن
ؽذُ اعت خقَفنیات سهیٌنِای ؽناه  :خٌغنیت ،عني ،عنغح تحقنیالت،
ٍضعیت تأّ ٍ ٍضعیت اقتقادی تز چگًَگی ارسػّای اخالق آًاى تأثیزی
پضٍّؾی کِ رضایی ٍ هلکی ( ،)1391تحت عٌنَاى تزرعنی تنأثیز ؽنیَۀ
آهَسػ ارسػّای دیٌنی تنز درًٍیعناسی ارسػ عفناف هثتٌن تنز دینذگاُ
«تزتیتهٌؼ ٍ ؽخقیت» تَهاط لیکٌا اًدام دادًذً ،ؾاى داد کِ هیناى تزًاهنۀ
درعی آهَسػ ارسػّای دیٌی هثتٌی تز دیذگاُ «تزتینتهٌؼ» ٍ ؽخقنیت ٍ
درًٍیعاسی ارسػ عفناف در داًؼآهنَساى ،تفناٍت هعٌناداری ٍخنَد دارد.
اینني تفنناٍت هَخننة تغییننز ًگننزػ داًؼآهننَساى تننِ اینني ارسػ در اتعنناد
گًَاگَى اّویت ،هاًٌذ عفاف ،عفت گفتاری ،پَؽؾنی ،دینذاری ،ؽنٌیذاری ٍ
خٌغی ؽذُ اعت.
کؾکز ٍ ّوکاراى (ً )1390یش پضٍّؾی تحنت عٌنَاى ًقنؼ رعناًِّا در
اًتقال ارسػّای اخالقی ٍ راتغۀ آى تا ًٍذالیغن در فَتثال اًدام دادًذ .آًاى تِ
ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ اکثز افزاد خاهعۀ تحقیق هعتقذ تَدُاًذ ،رعاًِّا در اًتقنال
ارسػّای اخالقی اس عزیق ًوایؼ فَتثال در قالة رفتارّای هثتٌی تز ارسػ
ٍ هعزف الگَّای اخالدهذار هَفق ًیغتٌذ ٍ تیي هتغیزّای ارسػّای اخالقی

اخالق * ارزیابی و بسترسازی مؤلفههای مؤثر بر نهادینهکردن ارزشهای اخالقی

ًذاؽتِ تاؽذ.

89

تزگزفتِ اس رعاًِّا تا هتغیزّای کٌتزل رفتار ًٍذالیغتی ،راتغۀ هعٌادار هؾاّذُ
ًویؽَدّ .وچٌیي تیي هیشاى کٌتزل رفتارّای ًٍذالیغت تحنت تنأثیز ًونایؼ
رعاًِای فَتثال تا هتغیزّای ٍضعیت تأّ  ،عي ،تحقیالت ٍ اؽنتغال راتغنۀ
هعٌادار ٍخَد دارد( .کؾکز ٍ ّوکاراى)1390 ،
تزاعاط آًچِ گفتِ ؽذ ،تحقق ارسػّای اخالقنی در هذرعنِ ،درفنَرتی
هیغز اعت کِ توام هؤلفِّا ٍ عَاهن هنؤثز ،در راعنتای تثثینت ارسػّنای
اخالقی در داًؼآهَساى حزکت کٌٌذ؛ لذا ّذف ایي هقالِ ارسیاتی ٍ تغتزعاسی
هؤلفِّای هؤثز تز ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی اس دینذگاُ دتینزاى هنذارط
هتَعغۀ هٌغقۀ دّلزاى اعت.
اسایيرٍ ،درارتثاط تا پضٍّؼ حاضز پزعؼّای سیز هغزح هیؽَد:
 .1در ٍضعیت هَخَد ،آیا فضای فیشیکی هذارط هتَعغِ تا ًْادیٌنِکزدى
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ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد
 .2آیا هحتَای درعنی کتنة هَخنَد هنذارط هتَعنغِ تنا ًْادیٌنِکزدى
ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد
 .3در ٍضعیت هَخَد ،آیا فعالیتّای تزتیتی هعلواى ٍ هزتیاى پزٍرؽی تنِ
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى کوک هیکٌذ
 .4آیا ؽیَُّای تزتیتی ٍالذیي داًؼآهنَساى تنِ ًْادیٌنِکزدى ارسػّنای
اخالقی در تیي داًؼآهَساى کوک هیکٌذ
 .5تا ٍضعیت هَخَد ،آیا فعالیتّنای عناسهاىّای تینزٍى اس هذرعنِ تنا
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد

90

 .6آیا فعالیتّای رعاًِّا تنا ًْادیٌنِکزدى ارسػّنای اخالقنی در تنیي
داًؼآهَساى هغاتقت دارد

 .7در ٍضننعیت هَخننَد ،ارسػّننای اخالقننی در تننیي داًؼآهننَساى
چگًَِ اعت
 .8تزاعاط اٍلَیتتٌذی ٍضعیت هؤلفِّا چگًَِ اعت
رٍش پصٍّص
ایي تحقیق اسلحناػ ّنذف ،خنشء تحقیقنات کنارتزدی اعنت ٍ اسً نز رٍػ
گزدآٍری اعالعات ،خشء تحقیقات تَفیفی اس ًنَع پیوایؾنی اعنت .خاهعنۀ

 ،1393تِ تعذاد ً 136فز تَد .حدنن ًوًَنِ تنا اعنتفادُ اس خنذٍل هَرگناى ٍ
کزخغی ً 101فز تعییي ؽذُ اعت ٍ تا اعتفادُ اس رٍػ ًوًَنِگیزی عثقنِای،
 52هزد ٍ  49سى اًتخاب ؽذ .تزای گزدآٍری اعالعنات در ایني پنضٍّؼ ،اس
پزعؼًاهۀ هحققعاختِ اعتفادُ ؽذُ اعت .پزعؼّای پزعؼًاهِ تاتَخِ تنِ
تیاى هغألِ ،پزعؼّای پضٍّؼ ،اّذاف پضٍّؼ ٍ تزاعناط هثناًی ً نزی ٍ
عاتقۀ تحقیقات اًدامؽذُ ،عزاحی ؽذُ اعت .ایي پزعؼًاهِ حاٍی 36عنؤال
اعت کِ گشیٌِّای آى در عی پٌح درخِای لیکزات (خیلی سیاد -سیناد -تنا
حذٍدی -کن -خیلی کن) تِتزتیة تا اهتیاس  0تنا  4تنذٍیي ؽنذُ اعنت .ایني
پزعؼًاهِ حاٍی پٌح تُعذ ،ؽاه عزاحی فیشیکی هذارط ( 6گَیِ) ،هحتنَای
درعی کتة ( 6گَیِ) ،فعالیتّای تزتیتی هعلواى ٍ هزتیاى پزٍرؽی ( 6گَینِ)،
ؽیَُّای تزتیتی ٍالنذیي داًؼآهنَساى ( 6گَینِ) ،عیاعنتّای رعناًِّا (6
گَیِ) ،عیاعتّای عناسهاىّای تینزٍى اس هذرعنِ ( 6گَینِ) اعنت .رٍاینی
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پزعؼًاهِ تا اعتفادُ اس ً ز خوعی اس دتیزاى ٍ کارؽٌاعناى آهنَسػٍپزٍرػ
تِدعت آهذُ اعت ٍ اعتثار پزعؼًاهِ (آلفای کزًٍثا )  0/82درفذ هحاعثِ
ؽذ .تزای تدشیٍِتحلی دادُّا اس ًزم افشار اطپنیاطاط ًغنخۀ 17اعنتفادُ
ؽذُ اعت .در قغوت آهار تَفنیفی اس خنذٍل فزاٍاًن  ،درفنذ ،هیناًگیي ٍ
اًحزافهعیار ٍ در قغوت آهار اعتٌثاعی اس آسهَى خیدٍ ٍ آسهنَى فزینذهي
تزای رتثِتٌذی اعتفادُ ؽذ.
یافتِّا
یافتِّای ایي پضٍّؼ در  10خذٍل تِ ؽزح سیز خالفِ ؽذُ اعت:
جدٍل  :1تَزیع فراٍاًی ٍ درصد جٌسیت آزهَدًیّا

اخالق * سال چهارم ـ شمارة پانسدهم ـ پاییس 1393
92

هتغییر
جٌسیت

فــراٍاًی هطلق

درصد فراٍاًی

دبیران مرد

52

51/47

دبیران زن

49

48/53

جمع کل

101

100

تزرعی خذٍل ؽوارۀ یک درتارۀ چگنًَگی تَسینر فزاٍاًنی ٍیضگیّنای
فزدی ًؾاى هیدّذ دتیزاى هزد ،تیؾتزیي فزاٍاًنی (ً 25فنز) حننذٍد 25/74
درفذ ٍ دتیزاى سى کوتزیي فزاٍاًی(ً 74فز) حنذٍد  74/25درفذ ًوًَِ را تِ
خَد اختقاؿ دادُاًذ.

پرسص پصٍّطی اٍل :در ٍضعیت هَخَد ،فضای فیشیکی هذارط هتَعغِ
تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد
جدٍل :2فضای فیسیکی هَجَد هدارض
فراٍاًی
هطاّدُضدُ

فراٍاًی
قابل

باقیهاًدُ

اًتظار

کن

11

20/2

-9/2

تاحدٍدی

37

20/2

-16/8

خیلی

37

20/2

-16/8

خیلی زیاد

8

20/2

12/2

جوع کل

خی دٍ

آزادی

هعٌاداری

46/871

4

0/000

101

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ دٍ ،آسهَى تزاسػ ًکنَی خن دٍ ًؾناى هیدّنذ،
هقذار آسهَى خنیدٍ تزاتنز تنا 46/871درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
هعٌاداری  0/001درفذ اس عغح خغای 0/05درفذ کوتز اعت؛ پظ تفناٍت
تیي فزاٍاًی هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاًنی قاتن اًت نار را هیپنذیزین ٍ آسهننَى را
هعٌادار هیداًین .اسآًداکِ آسهَى خیدٍ تحت تأثیز تیؾتزیي فزاٍاًنی (سیناد ٍ
خیلی سیاد تا ً 45فز) اعت؛ پظ تنا اعویٌناى 95درفنذ ًتیدنِ هیگینزین ،اس
دیذگاُ دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى ،فضای فیشیکی هَخَد هذارط هتَعغِ
تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد.
پرسص پصٍّطی دٍم :در ٍضعیت هَخَد ،هحتَای درعنی کتنة هنذارط
هتَعغِ تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد
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خیلی کن

8

20/2

-12/2

آزهَى

درجِ

سطح

93

جدٍلٍ :3ضعیت هَجَد هحتَای درسی کتب
فراٍاًی
هطاّدُضدُ

فراٍاًی
قابل

باقیهاًدُ

اًتظار

خیلی کن

22

20/2

1/8

کن

46

20/2

25/8

تاحدٍدی

21

20/2

./8

خیلی

10

20/2

-10/2

خیلی زیاد

2

20/2

-18/2

جوع کل

101

آزهَى خی

درجِ

سطح

دٍ

آزادی

هعٌاداری

54/693

4

0/001

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ عِ ،آسهَى تزاسػ ًکَیی خنیدٍ ًؾناى هیدّنذ،
هقذار آسهَى خنیدٍ تزاتنز تنا  54/693درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
اخالق * سال چهارم ـ شمارة پانسدهم ـ پاییس 1393
94

هعٌاداری 0/001درفذ اس عغح خغای 0/05درفذ کوتز اعت؛ پنظ تفناٍت
تیي فزاٍاً هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاًن قاتن اًت نار را ه پنذیزین ٍ آسهننَى را
هعٌادار ه داًین .اسآًداکِ آسهَى خ دٍ تحت تأثیز تیؾنتزیي فزاٍاًنی (کنن ٍ
خیلی کن ً 68فز) اعت؛ پظ تا اعویٌاى  95درفذ ًتیدِ ه گینزین ،اس دینذگاُ
دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى ،هحتَای درعی کتة هَخَد هذارط هتَعغِ تا
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت ًذارد.
پرسص پصٍّطـی سـَم :آینا در ٍضنعیت هَخنَد ،فعالیتّنای تزتیتنی
هعلونناى ٍ هزتینناى پزٍرؽننی تننِ ًْادیٌننِکزدى ارسػّننای اخالقننی در تننیي
داًؼآهَساى کوک هیکٌذ

جدٍلٍ :4ضعیت هَجَد فعالیتّای تربیتی هعلواى ٍ هربیاى پرٍرضی
فراٍاًی
هطاّدُضدُ

فراٍاًی
قابل

باقیهاًدُ

اًتظار

کن

28

20/2

7/8

تاحدٍدی

33

20/2

12/8

خیلی

17

20/2

-3/2

خیلی زیاد

4

20/2

-16/2

جوع کل

101

خی دٍ

آزادی

هعٌاداری

24/693

4

0/001

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ چْار ،آسهَى تزاسػ ًکَی خ دٍ ًؾاى ه دّنذ،
هقذار آسهَى خن دٍ تزاتنز تنا 24/693درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
هعٌاداری  0/001درفنذ اس عنغح خغنای 0/05درفنذ کوتنز اعنت؛ پنظ
تفاٍت تیي فزاٍاً هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاً قات اًت ار را ه پذیزین ٍ آسهننَى
را هعٌادار ه داًین .اسآًداکِ ،آسهَى خن دٍ تحنت تنأثیز تیؾنتزیي فزاٍاًنی
(کن ٍ خیلی کنً47فز) اعت؛ پظ تا اعویٌاى %95درفنذ ًتیدنِ ه گینزین ،اس
دیذگاُ دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای تزتیتنی
هعلواى ٍ هزتیاى پزٍرؽی تِ ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در داًؼآهنَساى
کوک ًویکٌٌذ.
پرسص پصٍّطـی هْـارم :آینا در ٍضنعیت هَخنَد ،ؽنیَُّای تزتیتنی
ٍالنننذیي داًؼآهنننَساى تنننِ ًْادیٌنننِکزدى ارسػّنننای اخالقنننی در
داًؼآهَساى کوک هیکٌذ
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خیلیکن

19

20/2

-1/2

آزهَى

درجِ

سطح

95

جدٍلٍ :5ضعیت هَجَد ضیَُّای تربیتی ٍالدیي داًصآهَزاى
فراٍاًی
هطاّدُضدُ
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فراٍاًی
قابل

باقیهاًدُ

اًتظار

خیلیکن

15

20/2

20/2

کن

21

20/2

20/2

تاحدٍدی

41

20/2

20/2

خیلی

14

20/2

20/2

خیلیزیاد

10

20/2

20/2

جوع کل

101

آزهَى خی

درجِ

سطح

دٍ

آزادی

هعٌاداری

29/842

4

0/001

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ پٌح ،آسهَى تزاسػ ًکَیی خنیدٍ ًؾناى هیدّنذ،
هقذار آسهَى خنیدٍ تزاتنز تنا 29/842درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
هعٌاداری  0/001درفنذ اس عنغح خغنای 0/05درفنذ کوتنز اعنت؛ پنظ
تفاٍت تیي فزاٍاًی هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاًی قات اًت ار را هیپذیزین ٍ آسهنَى را
هعٌادار هنیداًین .اسآًداکنِ آسهنَى خنیدٍ تحنت تنأثیز تیؾنتزیي فزاٍاًنی
(کن ٍ خیلیکنً36فز) اعت؛ پظ تا اعویٌناى 95درفنذ ًتیدنِ هیگینزین ،اس
دیذگاُ دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى در ٍضعیت هَخَد ،ؽیَُّنای تزتیتنی
ٍالذیي داًؼآهَساى تِ ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تنیي داًؼآهنَساى
کوک ًویکٌذ.

پرسص پصٍّطی پٌجن :آیا در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای عناسهاىّنای
تیزٍى اس هذرعِ تا ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای اخالقنی در تنیي داًؼآهنَساى
هغاتقت دارد

جدٍلٍ :6ضعیت هَجَد فعالیتّای سازهاىّای بیرٍى از هدرسِ
فراٍاًی

قابل

باقیهاًدُ

اًتظار

خیلی کن

12

20/2

1/8

کن

12

20/2

5/8

تاحدٍدی

29

20/2

8/8

خیلی

22

20/2

-8/2

خیلی زیاد

26

20/2

-8/2

جوع کل

101

خی دٍ

آزادی

هعٌاداری

4 12/317

0/001

تاتَخِتنِ خننذٍل ؽننوارۀ ؽننؼ ،آسهننَى تننزاسػ ًکننَیی خنیدٍ ًؾنناى
هیدّذ ،هقنذار آسهنَى خنیدٍ تزاتنز تنا 12/317درفنذ ٍ درخنۀ آسادی 4
تننا عننغح هعٌنناداري 0/001درفننذ اس عننغح خغنناي 0/05درفننذ کوتننز
اعنت؛ پنظ تفناٍت تنیي فزاٍاًنی هؾناّذُؽنذُ ٍ فزاٍاًنی قاتن اًت ننار را
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هطاّدُضدُ

فراٍاًی

آزهَى

درجِ

سطح

هیپذیزین ٍ آسهننَى را هعٌنادار هنیداًین .اسآًداکنِ آسهنَى خنیدٍ تحنت
تأثیز تیؾتزیي فزاٍاًی (سیاد ٍ خیلی سیناد ً 48فنز) اعنت؛ پنظ تنا اعویٌناى
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95درفذ ًتیدنِ هیگینزین در ٍضنعیت هَخنَد ،فعالیتّنای عناسهاىّنای
تیزٍى اس هذرعِ تا ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای اخالقنی در تنیي داًؼآهنَساى
هغاتقت دارد.
پرسص پصٍّطی ضطن :آیا در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای رعناًِّنا تنا
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد
جدٍلٍ :7ضعیت هَجَد سیاستّای رساًِّا
فراٍاًی
هطاّدُضدُ

فراٍاًی
قابل

باقیهاًدُ

اًتظار
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خیلی کن

16

20/2

-4/2

کن

28

20/2

-7/8

تاحدٍدی

33

20/2

12/8

خیلی

19

20/2

-1/2

خیلی زیاد

5

20/2

-15/2

جوع کل

101

آزهَى خی

درجِ

سطح

دٍ

آزادی

هعٌاداری

23/505

4

0/001

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ ّفت ،آسهَى تزاسػ ًکَی خ دٍ ًؾناى ه دّنذ،
هقذار آسهَى خن دٍ تزاتنز تنا 23/505درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
هعٌاداری 0/001درفذ اس عغح خغای 0/05درفذ کوتز اعت؛ پنظ تفناٍت
تیي فزاٍاً هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاًن قاتن اًت نار را ه پنذیزین ٍ آسهننَى را
هعٌادار ه داًین .اسآًداکِ آسهَى خ دٍ تحت تأثیز تیؾنتزیي فزاٍاًنی (کنن ٍ
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خیلی کن )44اعت؛ پظ تا اعویٌناى 95درفنذ ًتیدنِ ه گینزین در ٍضنعیت

هَخَد ،فعالیتّای رعاًِّنا تنا ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای اخالقنی در تنیي
داًؼآهَساى هغاتقت ًذارد.
پرسص پصٍّطی ّفتن :در ٍضعیت هَخَد ،ارسػّنای اخالقنی در تنیي
داًؼآهَساى چگًَِ اعت

فراٍاًی

فراٍاًی

هطاّدُضدُ

قابلاًتظار

خیلی کن

25

20/2

4/8

کن

37

20/2

16/8

تاحدٍدی

26

20/2

5/8

خیلی

10

20/2

-10/2

خیلی زیاد

3

20/2

-17/2

جوع کل

101

باقیهاًدُ

آزهَى

درجِ

سطح

خیدٍ

آزادی

هعٌاداری

36/574

4

0/001

تاتَخِتِ خذٍل ؽوارۀ ّؾت ،آسهَى تزاسػ ًکَی خ دٍ ًؾاى ه دّنذ،
هقذار آسهَى خن دٍ تزاتنز تنا 36/574درفنذ ٍ درخنۀ آسادی  4تنا عنغح
هعٌاداري 0/001درفذ اس عغح خغای 0/05درفذ کوتز اعت؛ پنظ تفناٍت
تیي فزاٍاً هؾاّذُؽذُ ٍ فزاٍاًن قاتن اًت نار را ه پنذیزین ٍ آسهننَى را
هعٌادار ه داًین .اسآًداکِ ،آسهَى خ دٍ تحت تأثیز تیؾتزیي فزاٍاًنی (کنن ٍ
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جدٍل :8ارزشّای اخالقی در بیي داًصآهَزاى
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خیلی کنً 62فز) اعت؛ پظ تا اعویٌاى %95درفذ ًتیدِ ه گیزین در ٍضعیت
هَخَد ،ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى در عغح هغلَتی ًیغت.
جدٍل :9خیدٍ سَالّای پصٍّطی
هقدار ضریب (خیدٍ

درجِ آزادی

سطح هعٌاداری

سطح خطا

ًتیجِ آزهَى

)
252/340

4

0/001

رد H0

0/05

تاتَخِ تِ اعالعات حاف اس خذٍل فَد ٍ تا تأکیذ تز  x2تنِدعنتآهنذُ
تزای اٍلَیتتٌذی ،هؤلفِّای هؤثز تنز ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای اخالقنی در
هذارط هتَعغۀ دّلزاى در عغح 0/05درفذ هعٌنادار اعنت .تنزای تزرعنی
تیؾتز ٍ اٍلَیت ایي عَاه تِ خذٍل رتثِتٌذی فزیذهي هزاخعِ هیکٌین.
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پرسص پصٍّطی ّطتن :تزاعاط اٍلَیتتٌذیٍ ،ضعیت ارسػّای اخالقی
در تیي داًؼآهَساى چگًَِ اعت
جدٍل :11اٍلَیتبٌدی ٍضعیت ارزشّای اخالقی در بیي داًصآهَزاى
هیاًگیي

اٍلَیتبٌد

ًام هتغیر

رتبِ

ی

وضعیت موجود فضای فیسیکی مدارس

2/22

6

محتوای درسی کتب موجود مدارس

2/98

5

وضعیت موجود معلمان و مربیان پرورشی

3/85

1

وضعیت موجود والدیه داوشآموزان

3/55

2

وضعیت موجود سیاستهای سازمانهای بیرون از مدرسه

3/36

3

وضعیت موجود سیاستهای رساوهها

3/24

4

ّواىعَریکِ در خذٍل دُ هؾاّذُ هن ؽنَد ،عثنق رتثنِتٌنذی آسهنَى
فزیذهي ،اس دینذگاُ دتینزاى هنذارط هتَعنغۀ دّلنزاى در ٍضنعیت هَخنَد،
هْنتزیي عاه تأثیزگذار تز ًْادیٌِکنزدى ارسػّنای اخالقنی داًؼآهنَساى،
هعلواى ٍ هزتیاى پزٍرؽی تا هیناًگیي رتثنِ (3/85درفنذ) ٍ کنتنزیي عاهن
تأثیزگذار ،فضای فیشیکی هذارط تا هیاًگیي (2/22درفذ) ؽٌاختِ ؽذُ اعت.

تزرعی یافتِّای پضٍّؾی ًؾاى هیدّنذ تنِعنَرکلی ،در ٍضنعیت هَخنَد،
هؤلفِّای هؤثز تز ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هذارط
هتَعغۀ هٌغقۀ دّلزاى در عغح هغلَتی ًیغت.
ًتایح تِدعتآهذُ در ارتثاط تنا پزعنؼ پضٍّؾنی اٍل (آینا در ٍضنعیت
هَخَد ،فضای فیشیکی هذارط هتَعغِ تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقنی در
تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد ) ها را تِ ایي ًکتِ رٌّوَى کنزد کنِ اس دینذگاُ
دتیزاى هذارط هتَعغۀ هٌغقۀ دّلزاى ،فضای فیشیکی هَخَد هذارط هتَعنغِ
تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد .یافتِّای
ًقیزی ٍ ّوکاراى (ً )1390یش تا ًتایح ایي پضٍّؼ ّوغَ اعت.
یافتۀ دیگز ایي پضٍّؼ در ارتثاط تا پزعؼ دٍم (آیا هحتَای درعی کتنة
هَخَد هذارط هتَعغِ تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى
هغاتقت دارد ) ًؾاى داد کِ اس دیذگاُ دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى ،هحتَای
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بحث ٍ ًتیجِگیری
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درعی کتة هَخَد هذارط هتَعغِ تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تنیي
داًؼآهَساى هغاتقت ًذارد .یافتِّای حکینسادُ ٍ هَعَی ( )1388تنا ًتنایح
ایي پضٍّؼ ّوخَاًی دارد .رضایی ٍ هلکنی (ً )1391ینش ًتنایح هؾناتْی را
گشارػ کزدُاًذ.
یافتۀ دیگز ایي پضٍّؼ در ارتثاط تا پزعؼ عَم (آیا در ٍضعیت هَخنَد،
فعالیتّای تزتیتی هعلواى ٍ هزتیناى پزٍرؽنی تنِ ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای
اخالقی در تیي داًؼآهَساى کوک هیکٌذ ) حاکی اس ایي اعنت کنِ اس دینذگاُ
دتیزاى هذارط هتَعغۀ دّلزاى در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای تزتیتی هعلواى
ٍ هزتیاى پزٍرؽی تِ ًْادیٌِکزدى ارسػّنای اخالقنی در تنیي داًؼآهنَساى
کوک ًویکٌذ.
یافتۀ دیگز ایي پضٍّؼ در ارتثناط تنا پزعنؼ چْنارم (آینا در ٍضنعیت
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102

هَخَد ،ؽیَُّای تزتیتی ٍالذیي داًؼآهنَساى تنِ ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای
اخالقی در داًؼآهَساى کوک هیکٌٌذ ) ًؾاى داد کِ اس دیذگاُ دتیزاى هذارط
هتَعغۀ دّلزاى در ٍضعیت هَخَد ،ؽیَُّای تزتیتی ٍالذیي داًؼآهَساى تنِ
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي آًاى کوک ًویکٌذ .هْنذٍی ٍ سارعنی
(ً )1390یش ًتایح هؾاتْی را گشارػ کزدُاًذ.
یافتۀ دیگز ایي پضٍّؼ در ارتثاط تا پزعؼ پٌدن (آیا در ٍضعیت هَخَد،
فعالیتّای عاسهاىّای تیزٍى اس هذرعِ تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در
تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد ) گَیای ایي اعت کِ اس دیذگاُ دتیزاى هنذارط
هتَعغۀ دّلزاى در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای عاسهاىّای تیزٍى اس هذرعنِ
تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى هغاتقت دارد.

یافتۀ دیگز ایي پضٍّؼ در ارتثاط تا پزعؼ ؽؾن (آیا در ٍضعیت هَخَد،
فعالیتّای رعاًِّا تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقنی در تنیي داًؼآهنَساى
هغاتقننت دارد ) ًؾنناى داد کننِ اس دیننذگاُ دتیننزاى هننذارط هتَعننغۀ دّلننزاى
در ٍضعیت هَخَد ،فعالیتّای رعاًِّا تا ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در
تیي داًؼآهَساى هغاتقت ًذارد .در ایني ارتثناط کؾنکز ٍ ّوکناراى ()1391
در پضٍّؼ خَد تِ ًتایدی اؽارُ کنزدُاًنذ کنِ یافتنِّنای ایني پنضٍّؼ را
تأییذ هیکٌذ.
درًٍیکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى چگًَِ اعت ) تیاًگز ایي
اعت کِ اس دینذگاُ دتینزاى هنذارط هتَعنغۀ دّلنزاى در ٍضنعیت هَخنَد،
درًٍیؽذى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى در عغح هغلنَتی ًیغنت.
در پضٍّؾی کِ ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽاد اعاله ( )1382اًدام داد ،یافتِّنای
پضٍّؼ حاکی اس تأییذ ًتایح ایي تحقینق اعنت .یافتنِّنای رتناًی ٍ ؽنْاتی
(ً )1389یش تا ًتایح ایي پضٍّؼ ّوخَاًی دارد.
آخزیي یافتۀ پزعؼ پضٍّؾی (تزاعاط اٍلَیتتٌنذیٍ ،ضنعیت هؤلفنِّنا
چگًَِ اعت ) ایي پضٍّؼ ًیش ًؾاى داد کِ اس دیذگاُ دتیزاى هذارط هتَعنغۀ
دّلزاى ،هْنتنزیي عاهن تأثیزگنذار تنز ًْادیٌنِکنزدى ارسػّنای اخالقنی
داًؼآهَساى در ٍضعیت هَخَد ،هعلواى ٍ هزتیاى پزٍرؽی تنا هیناًگیي رتثنۀ
3/85درفذ ٍ فضای فیشیکی هذارط تا هیاًگیي 2/22درفذ تِعٌَاى کنتزیي
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ّوچٌیي یافتۀ دیگز ایي پنضٍّؼ در ارتثناط تنا پزعنؼ ّفنتن (ٍضنعیت

عاه تأثیزگذار ؽٌاختِ ؽذُ اعت.
تاتَخِتِ یافتِّای ایي پضٍّؼ راّکارّای سیز پیؾٌْاد هیؽَد:
ًیاسعٌد پضٍّؾ در حَسۀ تزتیت دیٌ ٍ ارسػّای اخالق .
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تزگننشاری کارگنناُّننایی در سهیٌ نۀ آهننَسػ ارسػّننای اخالقننی تننزای
اًدوي اٍلیا ٍ هزتیاى.
گٌداًذى ارسػّای اخالقی در هحتَای تزًاهنۀ درعنی ینا تنذٍیي کتناتی
هغتق در ایي سهیٌِ تا تأکیذ تز هثاح سیثاؽٌاختی هحتَا.
تَخِ رعاًِّا ٍ عاسهاىّای تیزٍى اس هذرعنِ تنِ ًیاسّنا ٍ رغثنتّنای
داًؼآهَساى در راعتای ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى.
اعتفادۀ تیؾتز اس آهَسُّنای دیٌنی ٍ اعنالهی در فضنای آهَسؽنی تنزای
اثزتخؾ ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى.
تزگشاری ّوایؼّا ٍ عویٌارّایی در راعتای تعاه تیؾتز عَاه هؤثز تنز
ًْادیٌِکزدى ارسػّای اخالقی در تیي داًؼآهَساى.
هٌابع
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 .1اکزاهی ،هحوَد ٍ سّزا دؽتَاى اردعنتاًی ٍ اهیزَّؽنٌگ فزّثنذ،1391 ،
«اًذاسُگیزی ارسػّای داًؾدَیاى داًؾگاُ پیام ًَر اعتاى تْنزاى» ،فقنلٌاهۀ

پضٍّؼ ٍ تزًاهِریشی آهَسػ در عالی ،پنضٍّؼ ٍ تزًاهنِریشی آهنَسػ در
عالی ،ػ.60
 .2پَریًَغی ،حویذ ٍ هدیذ آقاپَرفزکَػ« ،1386 ،هغالعِ ٍ تزرعی تفناٍت
ارسػّای هؾتزک خاًَادُ ٍ هذرعِ اس دیذگاُ خاهعِؽٌاختی (هغالعۀ هَردی
ؽْز تْزاى در عال  ،)85پضٍّؼًاهۀ علَم اختواعی ،گزهغنار :داًؾنگاُ آساد
اعالهی ٍاحذ گزهغار ،ػ.4
 .3حکینسادُ ،رضنَاى ٍ عنیذاهیي هَعنَی« ،1388 ،آهنَسػ ارسػّنا در
هحتَای کتابّای درعی دیٌی دٍرۀ راٌّوایی :تزرعی ٍضعیت هَخَد ٍ ارائۀ

راّکارّایی تزای ٍضعیت هغلَب ،هغالعات تزًاهۀ درعنی ،تْنزاى :داًؾنگاُ
ؽْیذ تْؾتی ،ػ.11
 .4دّغنننتاًی اعنننفٌذآتادی ،حغنننیي« ،1390 ،تنننأثیز تزرعنننی پایگننناُ
اختواعیاقتقادی داًؼآهَساى تز خْتگیزی ارسؽنی آًْنا (هغالعنۀ هنَردی
دتیزعتاىّای ؽْز ؽیزاس)» ،پضٍّؼ ستاى ٍ ادتیات فارعی ،تْزاى :پضٍّؾنگاُ
علَم اًغاً ٍ هغالعات اختواعی خْاد داًؾگاّی ،ػ.6
ؽْزی اففْاى ،هغالعات ٍ پضٍّؼّای ؽْزی ٍ هٌغقِای ،افنفْاى :داًؾنگاُ
اففْاى ،ػ.5
 .6رضایی ،هْذی ٍ حغنیي هلکنی« ،1391 ،تزرعن تنأثیز ؽنیَۀ آهنَسػ
ارسػّای دیٌی تز درًٍیعاسی ارسػ عفاف ،هثتٌی تز دیذگاُ «تزتیتهٌؼ ٍ
ؽخقیت» تَهاط لیکٌا»ً ،ؾزیۀ اعالم ٍ پضٍّؾٌاهۀ تزتیتی ،تدٌَرد :داًؾنگاُ
آساد اعاله ٍاحذ تدٌَرد ،ط ،4ػ.1
 .7ؽننزی سادۀ خنناٍری ،حکیوننِعننادات« ،1374 ،ارسػّننای اخالقننی در
تزًاهِّای هذارط»ً ،ؾزیۀ پیًَذ ،تْزاى ،عاسهاى هذارط غیز دٍلتی ،ػ.48
 .8عالقِتٌذ ،علی ،1382 ،خاهعِؽٌاعی آهَسػٍپزٍرػ ،ذ ،32تْزاى :رٍاى،
 .9علَی ،حویذرضا ٍ هٌْاس حاجغالمرضایی« ،1391 ،رٍػؽٌاعی آهَسػ
ارسػّای اخالقی ٍ دیٌنی»ً ،ؾنزیۀ اعنالم ٍ رٍػّنای پضٍّؾنی ،تْنزاى:
هؤعغِ آهَسؽ ٍ پضٍّؾ اهام خویٌی  ،ػ.2
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 .5رتاًی ،رعَل ٍ عیاهک ؽْاتی« ،1389 ،تزرعی ارسػّای اخالقی خَاًاى
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 .10کؾکز ،عارا ٍ غالهعلی کارگز ٍ رضا خَرؽیذیً« ،1390 ،قؼ رعاًِّا
در اًتقال ارسػّای اخالق ٍ راتغنۀ آى تنا ًٍذالیغنن در فَتثنال» ،فقنلٌاهۀ
پضٍّؼّای ارتثاعی ،تْزاى :هزکش تحقیقات فذا ٍ عیوا ،ػ.48
 .11کَئي ،تزٍط ،هثاًی خاهعِؽٌاعی ،1389 ،تزخوۀ غالهعثناط تَعنلی ٍ
رضا فاض  ،ذ ،25تْزاى :عوت.
 .12کیالًنننی ،هاخذعزعننناى ،1988 ،فلغنننفِ التزتینننة االعنننالهیة ،هکنننِ
الوکزهة :هکتثِ ّادی.
 .13گیَریاى ،حغيً« ،1384 ،قؼ عغَح اخالقی در تقویوات عناسهاًی»،
هاٌّاهۀ تذتیز ،تْزاى :عاسهاى هذیزیت فٌعت  ،ػ.162
 .14هعیي ،هحوذ ،1353 ،فزٌّگ فارعی ،ذ ،3تْزاى :اهیزکثیز.
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 .15هْذٍی ،هحوذفادد ٍ اهیي سارعی« ،1390 ،عَاهن هنؤثز در گنزایؼ
ًَخَاًاى تِ ارسػّای اخالقنی (هغالعنۀ هنَردی داًؼآهنَساى عنال عنَم
راٌّوننایی اعننتاى ّوننذاى در عننال تحقننیل  ،»)84-83فقننلٌاهۀ هغالعننات
خاهعِؽٌاختی ایزاى ،تْزاى :داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى ،ػ.3
ً .16دارسادگنناى ،فتحالننِ ،1387 ،رّیننافتی تننز اخننالد ٍ تزتیننت اعننالهی،
قن :هعارف.
ً .17قیزی ،فخزالغادات ،یشدیهعش ،ؽیزیي ،فالحی احونذ ٍ ؽنوخاًی اصدر،
حغیي« ،1390 ،درًٍیکنزدى ارسػّنای اعنالهی در هیناى داًؼآهنَساى اس
دیذگاُ هزتیاى تزتیتی (هغالعۀ هَردی دتیزعتاىّای دختزاًنۀ ؽنْز ّونذاى)»،
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ًؾزیۀ هٌْذعی فزٌّگی ،تْزاى :ؽَرای عالی اًقالب فزٌّگی ػ ،57ؽنَرای
عالی اًقالب فزٌّگی ؽَرای عالی اًقالب فزٌّگی.

ٍ .18سارت فزٌّننگ ٍ ارؽنناد اعنناله « ،1382 ،ارسػّننا ٍ ًگننزػّننای
ایزاًیاى» ،هَج دٍم ،تْزاى :دفتز عزحّای هلی.
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