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تاریخ دریافت3535/24/24 :

تاریخ تایید3535/26/45 :

پشسص٘بٔۀ ٔحمكسبخت 4 ٚ ٝسؤاَ ثبص پبسخ ث ٝضٛ٥ۀ ٔػابحج ٝثاشای اخاشای
پژٞٚص ث ٝسٚش پذ٤ذاسضٙبسی خٕؽآٚسی ضذ .پشسص٘بٔۀ آس٥تٞبی تشث٥ات
ِ
فشدی ضدبؾت ،غذالت ،غجش ،تٛواُ ٚ ٚخاذاٖ ٚ
اخاللی ثش اسبس ٔؤِفٞٝبی
ِ
اختٕبؾی احتشاْ ،أب٘تداسیٚ ،فبداسی ُ ٚحسٗ خّاك تاذ ٗ٤ٚضاذٜ
ٔؤِفٞٝبی
پشسص٘بٔ ٝاص طش٤اك راش٤ت «آِفابی وشا٘جاب »  0/94ثاشآٚسد ضاذ ٜاسات.
٤بفتٞٝبی حبغُ اص ا ٗ٤پژٞٚص ٘طبٖ داد و ٝسضذ  ٚپشٚسش فضبئُ اخاللی ٤ب
آس٥تٞبی اخاللی  ٚسٚیآٚسدٖ دا٘طد٤ٛبٖ ث ٝرذ اسصشٞب غبِج ًب ٘ت٥دۀ ثش٘بٔۀ
دسسی پٟٙبٖ  ٚغ٥ش سسٕی ثٛد ٜاست .دس ؾ ٗ٥حبَ٘ ،تب٤ح ا ٗ٤پژٞٚص ٘طبٖ داد
ِ
اختٕبؾی تشث٥ت اخاللای استجاب
و ٝث ٗ٥تهته ٔؤِفٞٝبی فشدی ٔ ٚؤِفٞٝبی
ٚخٛد داسد.
ٍاشگبىکلیذی 
آس٥تضٙبسی ،تشث٥ت اخاللی ،ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ.
هقذّهِ 
ِ٥پست )1996( 1دا٘طٍب ٜسا ٞستۀ اغاّی تحا،ٛم ،اسصشٞاب  ٚافىابس ٘اٚ ٛ
ٔحػالٖ سا ؾبُٔ تغ٥٥ش  ٚتح ٚ َٛحابٔالٖ اسصشٞاب  ٚافىابس ثاذ٤ؽ  ٚخذ٤اذ

اخالق * آسیبشناسی تربیت اخالقی از منظر برنامۀ درسی پنهان (مورد پژوهش :دانشگاه کاشان)

است .سٚا٤ی پشسص٘بٔ ٝثا ٝغاٛسم ٔحتاٛا٤ی  ٚسابص ٜت ٥٤اذ ضاذ  ٚپب٤اب٤ی

دا٘ست ٝاست .لبؾذت ًب دا٘طٍبٔ ٜدبص اص افشاد ٔٛخاٛد دس آٖ اسات  ٚا٤اٗ افاشاد
1-Lipset.
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ا٘سب٘ی ٞستٙذ و ٝدس سفتبس آٖٞب ،اخالل٥بم ثٙٔ ٝػۀ غٟٛس ٔیسسذ  ٚآ٤اب خاض
ا ٗ٤است و ٝاخالق ٕ٘بدی اص حك است؟ «تشث٥ت اخاللی ،پشٚسش سٚح ا٘سابٖ
دس ٔس٥ش پب٤جٙذی ث ٝثب٤ذٞب ٘ ٚجب٤ذٞبی اخالق  ٚاٞتٕبْ ثا ٝاوتسابة فضابئُ ٚ
پش٥ٞض اص سرائُ ثٙٔ ٝػٛس سس٥ذٖ ث ٝسؿبدم  ٚدسن ِّزمٞبی ٘بٔحذٚد  ٚپب٤ذاس
استٚ( ».حذتی ضج٥شی.)123 :1390،
«ٍٙٞبٔی و ٝغحجت اص آس٥تضٙبسای اخاللای ثا٥ٔ ٝابٖ ٔیآ٤اذ ،دس پای
ضٙبخت اختال،مٛ٘ ،الع ،آفتٞب  ٚچٍٍ٘ٛی پ٥ذا٤ص  ٚؾٛأُ ٔؤثش ثش آٖٞب
ٞست ٓ٥و ٝثب ضٙبخت اٛٔ ٗ٤اسد غ٥ش ؾبدی  ٚغ٥ش طج٥ؿی ،الذأبتی پ٥طٍ٥شا٘ ٝثٝ
ٔٙػٛس خّ٥ٌٛشی اص سضذ  ٚپ٥طشفتطبٖ ا٘دبْ دٟٔ( ».ٓ٥ٞذٚی.)100 :1382،
ٔدٕٛؾ ٝؾٛأّی ٚخٛد داس٘ذ و ٝثاش س٘ٚاذ تشث٥ات اخاللای تا ث٥شی ساٛ
ٔیٌزاس٘ذ  ٚسجت ٔیض٘ٛذ و ٝفشدی دس ٔمبْ ا٘سب٘ی خٛد و ٝاخالل٥بم ،ا ٚسا اص
اخالق * سال چهارم ـ شمارة پانسدهم ـ پاییس 1393

حٛ٥اٖ ٔتٕب٤ض ٔیوٙذٔ ،جتال ثٌ ٝس٥ختٍی ضخػاّ٥ت ضاٛد ٛٔ ٚخات ٔیضاٛد
تىٙٔ ٗ٤ٛطی و ٝثٝؾٛٙاٖ ؾبُٔ اسبسی دس تشث٥ت اخاللی ٤بد ٔیضاٛدٚ ،خاٛد
٘ذاضت ٝثبضذ  ٚث ٝخبی سسب٘ذٖ آدٔی ث ٝاٚج ٔشاتت ا٘سب٘ی خٛد٘ ،مص ث٥طتشی
دس ا٘حطب اخاللی خٛد ا٤فب ٕ٘ب٤ذ ٘ ٚطب٘ٞٝبی وٕبَ  ٚتٕبّٔ٥ت ا٘سبٖٞب سا ثاٝ
خطش ا٘ذاصد .ا٘سبٖ وبُٔ ضذٖ ثٝؾٛٙاٖ فشخبْ ٟ٘ب٤ی دس تشث٥ت اخاللای د٘جابَ
ٔیضٛد و ٝثٙب ثٌ ٝفتۀ استبد ٔطٟاشی ( )1389ا٘سابٖ وبٔاُ وسای اسات واٝ
اسصش ٞبی ا٘سب٘ی دس حذ اؾّی  ٚث ٝطٛس ٕٞب ًٙٞدس ا ٚسضذ وشد ٜثبضٙذ  ٚثٙب
ثٌ ٝفتۀ ضىٞٛی(ٞ ٗ٥ٕٞ )1367ذف غب٤ی است و ٝثٝؾٛٙاٖ فؿبِّ٥ت ٚخاذا٘ی ٚ
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آٌبٞب٘ ٝدس ٘ػش ٌشفتٔ ٝیضٛد تب تشث٥ت سا ٕٔىٗ  ٚراشٚسی وٙاذ  ٚدس ٘ت٥دا،ٝ
ا ٗ٤ؾُٕ تشث٥تی ث ٝاؾال دسخٚ ،ٝاخذ خػٛغ٥بم ٞش ؾُٕ اخاللی ٔیضٛد.

دس ثس٥بسی اص ٔٛاسد ث ٝدِ ُ٥تغ٥٥ش خطٔطیٞب ٌ ٚشا٤ص افشاد ث ٝد٤ذٌبٜٞبی
ٔختّف ،سضذ  ٕٛ٘ ٚاخاللی ٔتٛلف ٔیضٛد .اٌاش ثاشای پاشٚسش اسصشٞابی
اخاللی ٘٥بصٔٙذ اٍِ٤ٛی ثبض ٓ٥و ٝثٛٔ ٝرٛؾبم ٔذ ٖٚوتبةٞب خٙجاۀ ؾّٕ٥ابتی
ثذٞذٔ ،تٛخ ٝتؿبسؼ افشاد دس ثشخٛسد ثب ٔدش٤بٖ ثش٘بٔٝا٤ی ث٤ٚ ٝاژ ٜدس ٔحا٥ط
وتت دسسی ٔیٕ٘ب ٚ ٓ٥٤دس ا٘تخبة ٔحتاٛا ثاش ٔٛراٛؾبم دسسای ٔاذ ٖٚواٝ

ٔتخػػبٖ طشاحی ٔیوٙٙذ ،ت و٥ذ ٔیوٓ٥ٙ؛ ِٚی ث ٝثُؿذ دٍ٤شی دس ٘ػبْ آٔٛصضی

و ٝث ٝصؾٓ ضبسؼپٛس ( )1385ث ٝغٛسم رٕٙی ٘ ٚبخٛدآٌب ٜاست  ٚفشاٌ٥شاٖ سا
ثب ٙٞدبسٞب  ٚاسصشٞب آضٙب ٔیسبصد ،ثیتٛخٞ ٝست .ٓ٥ا ٗ٤پٛضص پٟٙبٖ ٕٞب٘اب
ثش٘بٔ ١دسسی است و ٝث ٝغٛسم غش٤ح  ٚدس لبِت ٔحتٛای وتبة دسسای ث٥ابٖ

٘طذ ٜاست و ٝث٘ ٝػش ّٔىی ( )1376اٟٙ٤ب خاض ؾاٛأّی ٞساتٙذ وا ٝدس صٔاشۀ
ثش٘بٔۀ دسسی سسٕی لشاس ٘ذاس٘ذ؛ ّأب ثش فىش  ٚؾٛاطف فشاٌ٥شاٖ اثش ٔیٌزاس٘ذ ٚ

غبِج ًب ٔؤثشتش اص ثش٘بٔۀ دسسی پ٥صثٙ٥ی ضذٞ ٜستٙذ.

ٟٔش ٔحٕاذی ( ،)1380ثش٘بٔاۀ دسسای پٟٙابٖ سا ٔدٕٛؾاٝای اص سٚاثاط ٚ
ٔٙبسجبم حبوٓ ثش ٔح٥طٞبی آٔٛصضی ٔیدا٘ذ و ٝدس صٔاشۀ آٔٛختاٞٝبی غ٥اش
تؿٕذی  ٚؾٕذت ًب اسصضیٙٞ ،دبسی ٍ٘ ٚشضی ٞستٙذ .دس حم٥مت« ،ثُؿذ ؾّٕای دس
وٙبس ضٙبخت  ٚا٘تخبة ثٝؾٛٙاٖ ؾٛأُ اسبسی دس سثٛثیضذٖ  ٓٞدس ٘ػش ٌشفتٝ

ٔیض٘ٛذ و ٝحبوی اص فشآٙ٤ذٞب٤ی ٞستٙذ و ٝفشد فماط ثاب سٚضاٗثٙ٥ی ؾمال٘ای،
تػٕ ٚ ٓ٥پبیٚسصی دس ؾُٕ ٔیتٛا٘ذ آٖ سا طی وٙذ( ».ثبلشی.)51 :1379 ،
ث ٝؾم٥ذۀ ث٥٥ش )1991( 1ثش٘بٔۀ دسسی ثٝؾٛٙاٖ حٛصٜای تخػػیٔ ،حذٚد ثٝ
ٔدٕٛؾٝای اص تدبسة ٤ ٚبدٌ٥شی ِ
ٞبی اص پا٥ص تؿٗ٥٥ضاذ٤ ٜاب ثش٘بٔاۀ دسسای
1-Beyer.
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دا٘طٍب ٜخٛا ٓ٥ٞضذ؛ ّأب سئٛاَ اٙ٤دبست و ٝچشا ٚلت ص٤بدی سا غشف تاذٗ٤ٚ
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سسٕی ٘٥ست؛ ثّىٔ ٝح٥ط اختٕبؾی و ٝافشاد دس آٖ حضٛس داس٘ذ ،ث ٝخػاٛظ
دا٘طٍب ٜثٔ ٝشاتت ت ث٥ش ث٥طتشی دس س٘ٚاذ غاؿٛدی ٤اب ٘ضِٚای اخالل٥ابم دس
دا٘طد٤ٛبٖ ا٤فب ٔیٕ٘ب٤ذ  ٚدس حم٥مت« ،تذس٤س ٔتٗ غ٥ش سسٕی  ٚغ٥ش ّٕٔٛس
٘ػبْ اسصشٞب ٙٞ ٚدبسٞب  ٚطشص ثشداضتٞب  ٚاثؿبد غ٥ش آوبدٔ٥اه  ٚخٙجاٞٝبی
غ٥ش سسٕی ٔشاوض آٔٛصش ؾبِی ٔت ثش اص وُ ٘ػبْ تشث٥تی دس سبخت  ٚثبفت واُ
خبٔؿٞ ٝستٙذ( ».لٛسچ٥بٖ.)53 :1373،
ٙ٘،جٛسئ )2004( 1ؿتمذ است پ٥بٔذٞبی لػذ٘طذ٤ ٜب ٕٞبٖ ثش٘بٔۀ دسسای
پٟٙبٖ ،تدبسة ٤بدٌ٥شی ،سٚح ،ٝ٥ضخػاّ٥ت  ٚپ٥طاشفت تحػاّ٥ی فشاٌ٥اشاٖ ٚ
اثشثخطی  ٚتحمك اٞذاف ٤ه سبصٔبٖ سا تحت ت ث٥ش لشاس ٔیدٞذ .ثب تٛخا ٝثاٝ

اٙ٤ى ٝدا٘طٍب ٜثٝؾٛٙاٖ ٤ه سبصٔبٖ دس ٘ػش ٌشفتٔ ٝیضٛد وا ٝداسای ؾٙبغاشی
است ٕٞ ٚۀ ا ٗ٤ؾٙبغش ثشای سسا٥ذٖ ثاٞ ٝاذفی ٤ىسابٖ فؿبِّ٥ات ٔیوٙٙاذ ٚ
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ٓٞچ ٗ٥ٙاٞ ٗ٤ذف ،فمط دس حفعوشدٖ آ٘چا ٝدس وتبةٞاب خٛا٘اذٔ ٜیضاٛد ٚ
وست ٕ٘شٙٔ ٜحػش ٕ٘یضٛد؛ ثٙبثشا٘ ،ٗ٤مص خٛد سا ثٔ ٝشاتت ث٥طتش ٔ ٚؤثشتش اص
آ٘چ ٝدس ٔحتٛا خالغٔ ٝیضٛد ،ا٤فب ٔیٕ٘ب٤ذ.
2
ال ٔساتتش دس آٔاٛصش
ٚا٘،س ( )1991إٞٝ٘ٛ٘ ٗ٤ب سا و ٝث ٝغاٛسم وابٔ ً

ٚخٛد داسد ،ثخص حتٕی ٔ ٚؤثش ثش تدشثۀ تحػّ٥ی ٔیدا٘ذ؛ ِزا تشث٥ت اخاللای
دس پس ا ٗ٤ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙابٖ ٔیآ٤اذ  ٚثاٝؾٛٙاٖ ٔسا٥شی اغاّی دس ٘ػابْ
ِ
رإٙی
آٔٛصضی است  ٚث ٝاؾتمابد آساجشٚن )2000( 3دسثشداس٘اذۀ پ٥بْٞابی
فضبی اختٕبؾی ٔشاوض آٔٛصضی است وٛ٘ ٝضات٘ ٝطاذِٚ ،ٜای تٛساط ٍٕٞابٖ
1-Lunenburg.
2-Vallance.
3-Ausbrooks.

احسبس ٔیضٛد .اضٙب٤ذس )1978( 1ث٘ ٝمُ اص داٚدی ( ،)1378دا٘طد٤ٛب٘ی واٝ
آٔٛصٜٞب٤ی سا اص ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ دا٘طٍب ٜفشا ٔیٌ٥ش٘ذ ،دا٘طد٤ٛب٘ی ٔٛفاك
ٔیدا٘ذ؛ ص٤شا ٔؿتمذ است ا ٗ٤آٔٛصٜٞب ثب ص٘ذٌی ٚالؿی افشاد دس استجب است.
دس د٤ذٌب ٜسؿ٥ذی سرٛا٘ی ( )1380ا ٗ٤ثذ٘ۀ دا٘طای وا ٝدا٘طاد٤ٛبٖ سا اص
ٟٔٓتشٔ ٚ ٗ٤ؤثشتشٔ ٗ٤حتٛاٞبی آٔٛصضی  ٗ٥ٕٞتدابسثی اسات وا ٝدس ٔحا٥ط
آٔٛصضی وست ٔیضٛد  ٚث ٝغٛسم غش٤ح  ٚاص پ٥ص تؿٗ٥٥ضذ٥٘ ٜسات؛ ص٤اشا
فشاٌ٥شاٖ ث ٝطٛس طج٥ؿی آٖ سا ٤بد ٔیٌ٥ش٘ذٌ ،بٞی دس ٔس٥شی لشاس ٔیٌ٥شد واٝ
ال ثاب آ٘چا ٝتحات ؾٙاٛاٖ فضاّ٥ت
آثبس سٙٔ ٚ ٛفی ثش خبی ٔیٌزاسد و ٝوبٔ ً
اخاللی اص آٖ ٤بد ٔیؤ ،ٓ٥ٙتفبٚم است  ٚث ٝخبی پشٚسش ساىٙبم اخاللای،
افشاد سا س ٚث ٝسٛی ا٘حطب اخاللی ٔیوطب٘ذ.
اخالل٥بم ث ٝغٛسم غ٥شٔستم ٓ٥ت ث٥ش ٔثجات ٤اب ٔٙفای خاٛد سا ثاش خابی
ٔیٌزاس٘ذ  ٚدس لبِت ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ غبِج ًب اص طش٤ك تؿبٔالم ا٘سب٘ی ضاىُ
ٔیٌ٥شد؛ اِجت ٝدس پذ٤ذآٔذٖ ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ ؾٛأّی ٘ػ٥ش ٔؿٕبسی  ٚو٥ف٥ات
سبختٕبٖ دا٘طىذ٤ ٜب دا٘طٍب٤ ٜب ٕٞبٖ ٔح٥ط ف٥ض٤ىی  ٓٞت ث٥شٌزاس است  ٚثٙاب
ثٌ ٝفتۀ ٘٤ٛذ ( )1373فضب سخٗ ٔیٌ٤ٛذ .ساّٛ٥س  ٚاِىساب٘ذس )1372( 2ث٥ابٖ
ٔی وٙٙذ و ٝسبختبس اختٕبؾی  ٚاداسی دا٘طىذ٤ ٜب دا٘طٍب ٜو ٝضبُٔ تٕبٔی ٘ػبْ
طجمٝثٙذی دس ٔشاوض آٔٛصضی است ٘٥ض ،اص خّٕ ٝؾٛأُ ت ث٥شٌزاس است ٘ ٚماص
ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ سا پُش سً٘تش ٔیٕ٘ب٤ذ؛ ّأب ٍٙٞبٔی و ٝسخٗ اص اخالل٥بم ثٝ
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طش٤ك حضٛس دس ٔح٥ط دا٘طٍبٞ ٜضٓ ٔیوٙذ  ٚثٙب ثاش ٘ػاش آساجشٚن ()2000

ٔ٥بٖ ٔیآ٤ذ ،ث٥طتش ٗ٤تٕشوض ثش سٚاثط  ٚتؿبٔالم ا٘سب٘ی است.

1-Schneider.
2-Saylor & Alexander.
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ّٔىی ( )1376ث ٝاستجب ٔتمبثُ اؾضبی ٞئ٥ت ؾّٕی ثب دا٘طاد٤ٛبٖ اضابسٜ
وشد ٜاست ٔ ٚؿتمذ است اٌش ٤ه ٔذسس ثٝؾٛٙاٖ ؾضٞ ٛئ٥ت ؾّٕی دا٘طٍب ٜدس
والس دسس ثٌٝ٘ٛٝای ثشخٛسد وٙذ وٙٔ ٝدش ث ٝپشٚسش حس اؾتٕبد ثا٘ ٝفاس
دا٘طد٤ٛبٖ ضٛد ٤ب اٙ٤ى ٝث ٝرام ا٘سابٖ ثٛد٘طابٖ ثاب دا٘طاد٤ٛبٖ ثشخاٛسدی
ضب٤ست ٝداضت ٝثبضذ ،دا٘طد٤ٛبٖ ؾّٕىشد ٔثجت  ٚستٛد٘ی ا٤اٗ فاشد سا دسن ٚ
دس٤بفت خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد  ٚدل٥م ًب ٘مطۀ ٔمبثّی  ٓٞثشای أ ٗ٤س ِٔ ٝیتاٛاٖ دس ٘ػاش
ال
ٌشفت وٓٞ ٝچ ٖٛؾّٕىشد ٔثجت دس ر ٗٞدا٘طد٤ٛبٖ ثبلی خٛاٞذ ٔب٘اذٔ« ،اث ً
اٌش فشد ٤ب افشادی دسثبس ٠فضبئُ اخاللی ٘ػ٥اش ساساتٌ٤ٛی ،أب٘اتداسی ... ٚ
سخٗ ث٥ٔ ٝبٖ آٚس٘ذ؛ ّأب تٕبٔی اٟٙ٤ب دس حذ حشف ثبضذ  ٚث٥ٞ ٝچ ٚخ ٝدس سفتبس
ٌٙ٤ٛذٕ٘ ٜب٤بٖ ٘طٛد ،اٙ٤دبست ؤ ٝفٌ ْٟٛس٥ختٍی ضخػّ٥ت ٔؿٙب پ٥ذا ٔیوٙذ».
(ؾجذاِحّ.)118 :1379 ،ٓ٥
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اٌش ٔشتٗ )1959( 1اص ٘ٛؾی آ٘ٔٛی ،سخٗ ث٥ٔ ٝبٖ ٔیآٚسد  ٚآٖ سا ٔتشادف
ثب ثٍ٥بٍ٘ی ٔیدا٘ذ و ٝدس آٖ ث ٗ٥فشد  ٚاسصشٞبی حابو ِٓ خبٔؿاٚ ٝخاٛد داسد،
ٔیتٛا٘ ٓ٥پ٥بٔذ آس٥تٞبی اخاللی سا ٚلٛؼ ٘ٛؾی آ٘ٔٛی ٤ب ثحشاٖ ثذا٘ ٓ٥و ٝاٗ٤
ثحشاٖ ٕٞب٘ب ٌسا٥ختٍی ضخػاّ٥ت اسات .ثّا )1972( 2ْٛثا٘ ٝماُ اص داٚدی
(ٔ )1378ؿتمذ است آٔٛصٜٞبی ٘بضی اص ثش٘بٔۀ دسسیٔ ،ذم صٔبٖ ث٥طاتشی دس
حبفػ ٝثبلی ٔیٔب٘ٙذ  ٚث ٝضىّی پب٤ذاستش ٘سجت ث ٝآٔٛصٜٞبی ٘بضای اص ثش٘بٔاۀ
دسسی آضىبس است ٞ« ٚش پ٥بْ اخاللی و ٝدس والس دسس تٛسط اساتبد اسائاٝ
ٔیضٛد؛ چ ٖٛخٙجۀ سسٕی ٘ذاسد  ٚفبلذ تطش٤فبم دسسی تخػػی اسات  ٚدس
1-Merton.
2-Bloom.

ٕٞۀ دسٚس پ٥بْسسب٘ی ٔیضٛدٔ ،خبطت آٖ سا ثٌٛ ٝش خبٖ دس٤بفت ٔیوٙذ ٚ
٘خستٚ ٗ٥اوٙطی و ٝدس ٘فسص پذ٤ذ ٔیآ٤اذ ٔمب٤ساۀ سفتابس خا٤ٛص ثاب پ٥ابْ
دس٤بفتی استٚ( ».حذتی ضج٥شی.)131 :1390 ،
آٌٖ ٝ٘ٛو ٝوشٔی ( )1373ث٥بٖ ٔیداسد٤ ،ىی دٍ٤ش اص ؾٛأُ اسبسی وا ٝدس
 ٚثب وبسوٙبٖ است ،ثٌٝ٘ٛٝای و٤ ٝه ؾُٕ سفتبسی آٖچٙبٖ ت ث٥ش ٔثجت ٤ب ٔٙفای
ثش افشاد ٔیٌزاسد و٥ٞ ٝچ ٔحتٛای ٔىتاٛثی اٌ٘ٛٗ٤ا ٝتا ث٥شی ٘اذاسد؛ ثاش ا٤اٗ
اسبس ،دا٘طد٤ٛبٖ دس دا٘طٍب ٜثٝؾٛٙاٖ ٤ه ٔحا٥ط اختٕابؾی خٛاٜ٘ابخٛا ٜدس
تؿبٔالم  ٚسٚاثطی چ ٝث ٝغٛسم سسٕی  ٚچ ٝث ٝغاٛسم غ٥اش سسإی لاشاس
ٔی ٌ٥ش٘ذ  ٚا ٗ٤سٚاثط دس پی خٛد ،آثبس تشث٥تی سا ث ٝد٘جبَ داسد٘ ،ػ٥ش اٙ٤ى٤ ٝه
دا٘طدٔ ٛتٛخ ٝسفتبس  ٚثشخٛسد ٔتفبٚم وبسوٙبٖ ثب دا٘طد٤ٛی دٍ٤ش ضاٛد واٝ
خض طجمۀ ٤ٚژ٤ ٜب فشص٘ذ ٤ه ضخع خبظ است  ٚؾاللۀ خبظ وبسوٙابٖ ثاٝ
طجمٝای اص دا٘طد٤ٛبٖ ا ٗ٤تٕب٤ض سفتبسی سا سجت ضذ ٜاست و ٝدس ساختتشٗ٤
ضشا٤ط ،أٛس ٔشث ٛث ٝا ٗ٤دا٘طد ٛث ٝساحتای  ٚثاب احتاشاْ ٔشتفاؽ ضاٛد  ٚدس
خػٛظ ثم ٝ٥دا٘طد٤ٛبٖ ا٘ ٌٝ٘ٛٗ٤جبضذ.
ضب٤بٖ تٛخ ٝاست و٘ ٝتب٤ح ٔػبحج ٝاص دا٘طد٤ٛبٖ ٘٥ض چ ٗ٥ٙأشی سا ٘طابٖ
داد ٜاست ٗ٥ٕٞ .أش سجت ٔیضٛد آ٘چ ٝسا و ٝتحت ؾٛٙاٖ ثب٤ذٞب ٘ ٚجب٤ذٞب ٤بد
ٔیو ،ٓ٥ٙدس حم٥مت ٙٞدبسٞبی اختٕبؾیای ٞستٙذ و ٝآٖٞب سا ثبٚس داس ٚ ٓ٤سٚص
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سضذ اخالل٥بم دا٘طد٤ٛبٖ ٔؤثش است ،سٚاثط ٔ٥بٖ فشدی دا٘طد٤ٛبٖ ثب ٤ىذٍ٤ش

ث ٝسٚص دس سفتبس ٔب وٓ سً٘تش ٔیض٘ٛذ؛ چشا و ٝپز٤شش اٛٔ ٗ٤راٛؼ وا ٝثب٤اذ
غشف ًب داسای خبٍ٤ب ٜخبغی ثبض ٓ٥وٛٔ ٝسد تٛخا ٝلاشاس ٌ٥اش ٚ ٓ٤ساؤا،تٕبٖ
پبسخ ٌفت ٝضٛد ثب ثبٚسٞبی تثج٥تضذ ٜدس رٔ ٗٞب تطبثك ٘ذاسد« .غٟٛس ُسساتی
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دس ث٥ٙبدٞبی اخاللی ،سجت ثشٚص رؿف دس ثبٚسٞب  ٚسفتبسٞابی دٙ٤ای اسات».
(ؾشٚتی ٔٛفك.)23 :1385 ،
ٔٛس٤ساا )1945-1871( 1ٖٛدس تحم٥ماای ثاا ٝتبس٤خچااٝای اص آٔااٛصش ٚ
پشٚسش اخاللی دس دٚساٖ ثبصٌطت ث ٝخ٤ٛطتٗ اضبس ٜوشد .اص ِحبظ تابس٤خی،
آٔٛصش فضبئُ اخاللی ٤ىی اص سسبِتٞبی ٔذاسس ثٛدٍ٘ ٚ ٜشا٘ی ثشای فضبئُ
اخاللی اص لج :ُ٥غذالتٔ ،سئّ٥ِٛت  ٚاحتشاْ ث ٝدٍ٤اشاٖ دس حاٛصۀ آٔاٛصش ٚ
پشٚسش اخاللی ٔطشح ثٛد ٜاست  ٚثب ت س٥س ّأ ٗ٥ِٚذسس٘ ،ٝخساتٍ٘ ٗ٥شا٘ای
دسثبسۀ آٔٛصش اخالق  ٓٞث٥بٖ ضذ؛ ص٤شا ٔؿتمذ ثٛد٘ذ ٞش خبٔؿاۀ پب٤اذاس داسای
٤ه وذ اخاللی است.
د٤اا )2006( 2ٗ٤ٛدس تحم٥ماای ،خبٍ٤ااب ٜاخااالق سا دس آٔااٛصش ٚپااشٚسش
تجٕٛ٘ ٗ٥٥دٚ .ی اخالق سا ثٝؾٛٙاٖ ٤ه ٔف ْٟٛا٘تضاؾی دس ٘ػشٌشفت  ٚث٥بٖ واشد
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و ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش اخاللی سا ٕ٘ایتاٛاٖ ثا ٝغاٛسم لطؿای تؿش٤اف واشد.
ٚی ٞذف تحم٥ك خٛد سا ضشح آٔٛصش  ٚپشٚسش اخاللی ثش اسبس تدشث٥ابم
خٛد دا٘ست.
خبٖصاد )1373( ٜدس تحم٥ك خٛد ثٔ ٝس ِۀ تشث٥ات اخاللای دس آٔٛصضاٍبٜ
پشداخت ٓٞ ٚچ ٗ٥ٙتى ٚ ٗ٤ٛتح َٛلضبٚم اخاللی سا ثشسسی واشد ٤ ٚىای اص
اٞذاف اسبسی دس ٔح٥طٞبی آٔٛصضی سا تشث٥ت اخاللی فشاٌ٥شاٖ ث٥ابٖ ٕ٘اٛدٜ
است .حسٗ٥صاد )1386( ٜدس تحم٥ك خاٛد ثا ٝثشسسای آس٥تضٙبسای تشث٥ات
اخاللی پشداخت  ٚث٥بٖ ٕ٘ٛد وا ٝؾّّات اغاّی تطاخ٥ع دادٜضاذ ٜاص ساٛی
1-Morrison.
2-Devine.

وبسضٙبسبٖ دسثبسۀ ؾُّ ثٕ٥بسیٞبی سٚا٘ای سا ٔیتاٛاٖ دس راؿف سفتبسٞابی
اخاللی دا٘ست.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث ثبٔ ،،س ِۀ اغّی ا ٗ٤پژٞٚص ثشسسی خال ٞبی ٘بضی اص
تشث٥ت اخاللی دس د ٚثُؿذ فشدی  ٚاختٕبؾی اص ٔٙػش ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ  ٚاسائاۀ
ضدبؾت ،غذالت ،غجش ،تٛوُ ٚ ٚخذاٖ  ٚدس ثُؿذ اختٕبؾی ٔؤِفاٞٝب٤ی ٔب٘ٙاذ
احتشاْٚ ،فبداسی ،أب٘تداسی ُ ٚحسٗ خّك ثشسسی ضذ ٜاست.
سئَاالتتحقیق 
 -1خألٞبی تشث٥ت اخاللی دس ثُؿذ فشدی (ضدبؾت ،غذالت ،غجش ،تٛوُ ٚ
ٚخذاٖ) دس دا٘طٍب ٜوبضبٖ ث ٝچ٥ٔ ٝضاٖ است؟
 -2خألٞبی تشث٥ت اخاللی دس ثُؿذ اختٕبؾی (احتشاْٚ ،فبداسی ،أب٘اتداسی
ُ ٚحسٗ خّك) دس دا٘طٍب ٜوبضبٖ ث ٝچ٥ٔ ٝضاٖ است؟
 -3ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی فشدی تشث٥ت اخاللی ث ٝچ٥ٔ ٝضاٖ استجب ٚخٛد داسد؟
 -4ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی اختٕبؾی تشث٥ت اخاللی ث ٝچ٥ٔ ٝضاٖ استجب ٚخٛد داسد؟
 -5ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی فشدی ٔ ٚؤِفٞٝبی اختٕبؾی تشث٥ت اخاللی ث ٝچ٥ٔ ٝاضاٖ
استجب ٚخٛد داسد؟
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ساٞىبسٞب٤ی ثشای وبٞص ٤ب سفؽ آس٥تٞب است .دس ثُؿذ فشدی ٔؤِفٞٝب٤ی ٔب٘ٙاذ

رٍشتحقیق 
پااژٞٚص حبرااش دس د ٚچاابسچٛة وٕاای  ٚو٥فاای اساات .س٤ٚىااشد وٕاای ثااب
استفبد ٜاص سٚش تٛغ٥فی پٕ٥ب٤طای  ٚس٤ٚىاشد و٥فای (ثا ٝؾٙاٛاٖ چابسچٛة

189

٘ػااشی) ثااب اسااتفبد ٜاص سٚش پااژٞٚص پذ٤ذاسضٙبساای ا٘داابْ ضااذ ٜاساات.
خبٔؿااۀ آٔاابسی ٔااٛسد ٔطبِؿاا ٝضاابُٔ٘ 5180فااش اص دا٘طااد٤ٛبٖ دا٘طااٍبٜ
وبضبٖ دس سبَ تحػّ٥ی ٞ 92-93ساتٙذ وا ٝاص طش٤اك فشٔا َٛحدآ ٕ٘٘ٛاٝ
وٛوشاٖ ٘ 330فش ثاٝؾٛٙاٖ ٕ٘٘ٛا ٝا٘تخابة ضاذ٘ذ .سٚش ٕ٘٘ٛا٥ٌٝشی دس ا٤اٗ
تحم٥ك٥ٌٕٝ٘ٛ٘ ،شی تػبدفی طجمٝای ٔتٙبست ثب حدٓ ثٛد.

جذٍل:1تَزیعحجنًوًَِثراسبضجبهعِ 
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داًطکذُ

جبهعِ

ًوًَِ

درصذ

هٌْذسٖ

2106

134

0/41

ػلَم اًساًٖ

1703

108

0/32

ػلَم پاِٗ

1371

88

0/27

330

0/100

جوغ

5180

پشسااص٘بٔ ٝدس ا٤ااٗ پااژٞٚصٔ ،حمكساابخت ٝثااٛد .ا٤ااٗ پشسااص٘بٔ ٝدس
لبِت  41سؤاَ طشاحی ضذ وا ٝثا ٝثشسسای تشث٥ات اخاللای اص ٔٙػاش ثش٘بٔاۀ
دسسی پٟٙبٖ اص د ٚثُؿاذ فاشدی  ٚاختٕابؾی ثاش حسات ط٥اف پاٙح دسخاٝای
ال ٔٛافاك) پشداخات .سٚا٤ای اثاضاس ثا ٝغاٛسم
ال ٔخبِف تب وابٔ ً
ِ٥ىشم (وبٔ ً
ٔحتااٛا٤ی  ٚساابص ٜت ٥٤ااذ ضااذ .ثااشای ٔطااخعٕ٘ٛدٖ پب٤ااب٤ی پشسااص٘بٔ ٝاص
رش٤ت آِفبی وشا٘جب استفبدٌ ٜشد٤ذ.


االتپرسصًبهِ 

جذٍل:2ضریتپبیبییسؤ

هتغیر

تعذاد

پبیبیی

سؤاالت

احتزام

6-13

0/80

صذاقت

14-17

0/84

صثز

18-21

0/74

ٍفادارٕ

22-26

0/79

اهاًت دارٕ

27-29

0/68

حسي خلق

30-32

0/75

تَکل

33-36

0/82

ٍجذاى

37-41

0/75

هعٌبداری

0/000
0/94

رش٤ت پب٤ب٤ی پشسص٘بٔ ١تشث٥ت اخاللی حذٚد  0/94ثشآٚسد ضذ و٘ ٝطبٖ
اص ص٤بد ثٛدٖ پب٤ب٤ی اثضاس ا٘ذاص٥ٌٜشی داسد ٔ ٚؿٙبداس است .پس اص ا٘دبْ ٔشحّۀ
وٕی ،ثشای ثشسسی اٛٔ ٗ٤رٛؼ و ٝدس ثساتشی اص خبٔؿأ( ٝحا٥ط دا٘طاٍبٞی)
پذ٤ذاس ٔیٌشدد ،اص ٔػبحج ٝثبص پبسخ ثب 4سؤاَ استفبد ٜضذ .تدض٤ا ٚ ٝتحّ٥اُ
دادٜٞب دس سطح استٙجبط t( ٣تك ٕ٘ٝ٘ٛأ t ،٢ستمُ ،تحّٚ ُ٥اس٤اب٘س  ٚغ٥اش)ٜ
ثب استفبد ٜاص ٘شْافضاس  SPSSا٘دبْ ٌشفت.
دس ٔشحّ ١ثؿذی ثشای ثشسسی و٥فی ٔٛرٛؼ ٔذ٘ػش اص ٔػبحج ٝثبص پبسخ استفبدٜ
ضااذ ٜاساات واا ٝثااٙٔ ٝػااٛس حشواات دس ٔساا٥شی ٤ه٘ٛاخاات ٕٞ ٚبٙٞااً دس
ا٘دبْ ٔػبحجٞٝب ٘ ٚت٥د٥ٌٝشی ثٟتش ٕٞۀ ٔػبحجٞٝب تٛسط ٔحمك ا٘دبْ ضذ  ٚاص
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ضجاػت

1-5

0/72

سطح
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سٚش ٕ٘٥ٌٝ٘ٛشی دس حذ اضجبؼ اساتفبد ٜضاذ وا ٝا٤اٗ أاش صٔاب٘ی ثاٚ ٝلاٛؼ
ٔیپ٘ٛ٥ذد و ٝتٕبْ ٔٙبثؽ اطالؾبتی دا٘طد٤ٛبٖ ،اطالؾبم ٔطبثٟی سا دس اخت٥ابس
ثٍزاس٘ذ ،ث ٝغٛستی وٚ ٝسٚد افشاد خذ٤ذ تػٕ ٓ٥پژٞٚطٍش  ٚخٕؽثٙذی ٟ٘اب٤ی
سا تغ٥٥ش ٕ٘یدٞذ.
٤ه ٔؿ٥بس ثشای وطف سس٥ذٖ ث ٝاضجبؼ ،تىشاس دادٜٞبی لجّی است ،ثا ٝطاٛسی
و ٝپژٞٚطٍش ٔشتج ًب ثب دادٜٞب٤ی ٔٛاخٔ ٝیضٛد و ٝتىشاس ٔیض٘ٛذ.
یبفتِّبیپصٍّص 

الف:ثخصکوی 

پبسخسؤالاٍّل :
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هقبیسةهیساىهؤلفِّبیفردیترثیتاخالقیثراسبضهیبًگیيفرضی( )3

جذٍل:3


هتغیر

هیبًگیي

درجِ
آزادی

t

سطح
هعٌبداری

ضجاعت

3/71

329

18/39

0/000

صدالت

3/74

329

14/74

0/000

صبز

3/72

329

17/24

0/000

تَول

4/02

329

20/24

0/000

ٍجداى

3/78

329

18/27

0/000

خذ َٚضٕبسۀ (٘ )3طبٖ داد و٥ٔ ٝبٍ٘ ٗ٥تٕبْ ٔؤِفٞٝبی فشدی تشث٥ت اخاللی
ثب،تش اص حذ ٔتٛسط ( )3است ،ثذٔ ٗ٤ؿٙب و ٝثش٘بٔۀ دسسای پٟٙابٖ دس دا٘طاٍبٜ

وبضبٖ تٛا٘ست ٝدس ثُؿذ فشدی تشث٥ت اخاللی ٘مص ٔؤثشی سا دس دا٘طد٤ٛبٖ ا٤فاب
ٕ٘ب٤ذ  ٚفشؼ ادؾبی پژٞٚطٍش ت ٥٤ذ ٔیضٛد.
پبسخسؤالدٍم :
جذٍل:4هقبیسةهیساىهؤلفِّبیاجتوبعیترثیتاخالقیثراسبضهیبًگیيفرضی( )3


هتغیر

درجِ

هیبًگیي

t

هعٌبداری

احتزام

4/04

329

28/71

0/000

ٍفادارٕ

3/88

329

19/09

0/000

اهاًتدارٕ

3/99

329

20/29

0/000

حُسي خُلك

3/91

329

18/94

0/000

خذ َٚضٕبسۀ (٘ )4طابٖ داد ٔ٥ابٍ٘ ٗ٥تٕابْ ٔؤِفاٞٝبی اختٕابؾی تشث٥ات
اخاللی ثب،تش اص حذ ٔتٛسط ( )3است ،ثذٔ ٗ٤ؿٙب و ٝثش٘بٔاۀ دسسای پٟٙابٖ دس
دا٘طٍب ٜوبضبٖ تٛا٘ست ٝدس ثُؿذ اختٕبؾی تشث٥ت اخاللی ٘٥ض ٘مص ٔاؤثشی سا دس
دا٘طد٤ٛبٖ ا٤فب ٕ٘ب٤ذ  ٚفشؼ ادؾبی پژٞٚطٍش ت ٥٤ذ ٔیضٛد.


پبسخسؤالسَم :
فِّبیفردیترثیتاخالقی 
جذٍل:5ارتجبطثیيهؤل 

ارتجبط

هتغیر

ٍجذاى  تَکل

صجر  صذاقت ضجبعت

سطحهعٌب
ضجاعت
صدالت
صبز

ارتباط

0/52

0/43

0/50

0/55

سطح هعٌادارٕ

0/000

0/000

0/000

0/000

ارتباط

0/54

0/52

0/52

1

سطح هعٌادارٕ

0/000

0/000

0/000

ارتباط

0/52

0/50

1

سطح هعٌادارٕ

0/000

0/000

1
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آزادی

سطح
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تَول
ٍجداى

ارتباط

0/54

سطح هعٌادارٕ

0/000

ارتباط

1

1

سطح هعٌادارٕ

خذ َٚضٕبسۀ (٘ )5طبٖ داد ثٞ ٗ٥ش ٤ه اص ٔؤِفٞٝبی فشدی تشث٥ت اخاللای
اص ٔٙػش ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ ساثطۀ ٔثجت ٔ ٚؿٙبداس ٚخٛد داسد .ث٥طتش ٗ٤استجاب
ثٔ ٗ٥ؤِفۀ ضدبؾت  ٚغذالت ث٥ٔ ٝاضاٖ  ٚ 0/55وٕتاش ٗ٤استجاب ثأ ٗ٥ؤِفاۀ
ضدبؾت  ٚتٛوُ ث٥ٔ ٝضاٖ ٚ 0/43خٛد داسد.
پبسخسؤالچْبرم :
 

ارتجبطثیيهؤلفِّبیاجتوبعیترثیتاخالقی 

جذٍل:6


هتغیر

ضبخص

حُسي

اهبًتداری ٍفبداری احترام


خُلق
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احتزام

ٍفادارٕ

ارتباط

0/45

0/59

0/60

ســـــــــــطح

0/000

0/000

0/000

هعٌادارٕ
ارتباط

0/58

0/67

ســـــــــــطح

0/000

0/000

هعٌادارٕ
ارتباط
اهاًتدارٕ ســـــــــــطح

0/000

هعٌادارٕ
ارتباط
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0/56

حُسي خُلك

ســـــــــــطح
هعٌادارٕ

1

1

1

1

خذ َٚضٕبسۀ (٘ )6طبٖ داد ثٞ ٗ٥ش ٤ه اص ٔؤِفٞٝبی اختٕبؾی تشث٥ت اخاللای
اص ٔٙػش ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ ساثطۀ ٔثجت ٔ ٚؿٙبداس ٚخٛد داسد .ث٥طتش ٗ٤استجاب
ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی ٚفبداسی  ٚأب٘تداسی ث٥ٔ ٝاضاٖ  ٚ 0/67وٕتاش ٗ٤استجاب ثاٗ٥
ٔؤِفٞٝبی احتشاْ ُ ٚحسٗ ُخّك ث٥ٔ ٝضاٖ ٚ 0/45خٛد داسد.



جذٍل:7ارتجبطثیيهؤلفِّبیفردیٍاجتوبعی 

ضبخص

هؤلفِ

فزدٕ

اجتوبعی

فردی

ارتباط

0/84

1

سطح هعٌادارٕ

0/000

ارتباط

اجتواعٖ

1

سطح هعٌادارٕ

خذ َٚضٕبسۀ (٘ )7طبٖ داد ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی فشدی  ٚاختٕبؾی تشث٥ت اخاللی
ساثطۀ ٔثجت ٔ ٚؿٙبداسی ٚخٛد داسد و٥ٔ ٝضاٖ ا ٗ٤استجب  0/84است.
ة:ثخصکیفی 

سؤالاٍّل :آ٤ب آٔٛصش دا٘طٍبٞی دسثبسۀ تشث٥ات اخاللای ثا ٗ٥دا٘طاد٤ٛبٖ
دختش  ٚپسش ث٤ ٝه ٔ٥ضاٖ ؾُٕ ٕ٘ٛد ٜاست؟
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پبسخسؤالپٌجن :



داًطکذُ 

جٌسی
ت

تعداد

دیذگبُ 
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داًطکذُ 

جٌسی
ت

دیذگبُ 

تعداد

پ٘ص اس ٍرٍد بـِ داًطـهاُ اٗـيگًَـِ بـِ هـا ا مـا ضـدُ
بــَد وــِ رضــتِّــإ هٌْدســٖ ب٘طــتز در خــَر لاٗــاى
اســتا اهــا فمــد در حــد ٗــه ًّــز بــَد اهــا هحــ٘د
دختز

17

داًطــهاُ ســبد گزدٗــد وــِ جٌبــٔ عول٘ــاتٖ ى ًّــز
را ببٌ٘ـ٘ن ٍ وـک وٌــ٘ن ا ـد اســات٘د در رضـتِّــإ
هٌْدســٖ هــزد ّســتٌد ٍ هــا گوــاى هــٖوٌــ٘ن تَجــِ
ٍٗژُ بِ داًطـجَٗاى پسـز دارًـد ٍ ضاٗسـتِتـز بـا ًـاى

هٌْدسٖ

بزخَرد هٖوٌٌد
ّـ٘ تو٘٘ـشٕ اس ًّـز عولىـزد اخاللـٖ ٍجـَد ًــدارد
وــِ هطــَْد باضــد ٍ هــا ا هــَ به٘ــزٗن ــِ بســا در
بزخــٖ هَال ـ بــِ اٗــي علــت وــِ در ا ّــاى عوــَهٖ
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پسز

13

دختز

20

پسز

10

راٗــگ گزدٗــدُ خــاًنّــا فئــاخل اخاللــٖ ٍ تلط٘ــ
رٍحِ٘ ب٘طـتزٕ ًسـبت بـِ لاٗـاى دارًـدً ،اخَد گـاُ
ًَن پ٘ىـاى هـَسش ّـإ اخاللـٖ ـِ بـِ صـَرت
هســتم٘ن ٍ ــِ ٘ــز هســتم٘ن هــا باضــ٘نا سٗــزا در ًّــز
افزاد ،ر اخل در ها ب٘طتز جإ دارد
پســز ٍ دختــز ّــز دٍ اس اصــل وزاهــت اتــٖ اًســاًٖ

اًساًٖ

بزخَردارًدا اها تفـاٍتّـإظـاّزٕ وـِ بـ٘ي ى دٍ
ٍجَد دارد ،همبَل هزب٘ـاى تزب٘تـٖ لزارگزفتـِ اسـت ٍ
لاعدتاً تفاٍت در ًَع تزب٘ت اخاللٖ ٍجَد دارد
اس ًجا وِ عولٖتزٗي ٍ هَفكتزٗي ابشار تزب٘تٍ ،جَد
ٗه ًؤًَ عولٖ ٗا سزهطك اسـت ،لاعـدتاً داًطـجَٕ
دختــز تحــت تــمل٘ز عولىــزد اســتاد خــاًن ٍ بــا طب
داًطجَٕ پسـز تحـت تـمل٘ز عولىـزد اسـتاد لـا لـزار



داًطکذُ 

جٌسی
ت

دیذگبُ 

تعداد
هٖگ٘زد

داًطــهاُ ٌــداى ًمطــٖ در اٗــي سهٌ٘ــِ ًــداردا بلىــِ
ًمــص اساســٖ را خــاًَادُ اٗفــا هــًٖواٗــد تفــاٍت در

دختز

15

تزب٘ــت ،در خــاًَادُ ّــن هطــَْد اســت ٍ ًباٗــد بــِ اٗــي
ّوهاى ٗىساى باضد

پاِٗ

در هحــ٘د داًطــىدُ ًاخَد گــاُ ًــَعٖ گــزاٗص اس
طزٗــك دســتِبٌــدٕ اٗجــاد ضــدُ اســت وارهٌد سى،
پسز

هزد/اســــــتاد سى ،هزد/داًطــــــجَٕ دختز،پســــــز،

15

اٗي گًَـِ طبمـِ بٌـدٕ تفـاٍت در ًـَع تزب٘ـت اعـن اس
دٌٖٗ ٍ اخاللٖ را ّن ضاهل هٖضَد

سؤالدٍمٔ :مطؽ تحػّ٥ی دس سضذ فضبئُ اخاللی دا٘طد٤ٛبٖ چا ٝتا ث٥شی
داضتِ است؟

داًطکذُ 

جٌسی
ت



تعذاد 

دیذگبُ 

افشاٗص سي هَجد ًَعٖ تىاهـلٗـافتهٖ در افـزاد
هٖ ضَد ٍ بِ تب اٗي لزار گزفتي در همط تحص٘لٖ

دختز

17

باالتز هَجد هٖ گزدد وِ افزاد در تالش باضٌد تـا
در رفتار ظـاّزٕ خـَد عولىـزدٕ فاهـالًِ داضـتِ

هٌْدسٖ

باضٌد ،ىگًَِ وِ ضاٗستِ ٍ باٗستِ است
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فىز هتىـٖ بـَد وـِ تزب٘ـت اخاللـٖ در داًطـهاُ بـزإ

اگــز رفتــار پســٌدٗدُ ٍ فئــاخل اخاللــٖ در فــزدٕ

پسز

13

ًْادٌِٗ ضدُ باضد ّ٘ ،ارتباطٖ بِ همطـ تحصـ٘لٖ
ًدارد ِ بسا فزدٕ تحص٘الت واده٘ه ًداضـتِ،
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داًطکذُ 

جٌسی
ت



تعذاد 

دیذگبُ 

اهــا حزوــات ٍ ســىٌاتص ٌــاى هــشٗي بــِ فئــاخل
اخاللٖ گطتِ باضـد وـِ در رفتـار ظـاّزٕ ٍٕ ً٘ـش
ضىار باضد
داًطجَٗاى هماط وارضٌاسٖارضد ٍ دوتزٕ ًِ تٌْا
فئاخل اخاللٖ در ًاى رضد ً٘افتِ اسـتا بلىـِ بـِ
سبد اٌٗىِ در هماط باالتز علوٖ لزار گزفتِاًد بـِ
خَد زُ هـٖضـًَد ٍ ىّـا بـا دٗهـزاى بـا احتـزام
بزخَرد ًوٖ وٌٌدا بلىِ اٗي دٗهزاى ّسـتٌد وـِ بـا
ىّــا بــا احتــزام بزخــَرد هــًٖواٌٗــد ٌــد ًفــز اس

اًساًٖ

دختز

20

پسز

10

دختز

15

داًطجَٗاى وارضٌاسٖ ارضد ب٘اى ًوَدًد بـز اسـاس
اٌٗىِ در همط باالتزٕ لزار گزفتـِاًـد در پـٖ اٗـي
ّستٌد وِ رفتارٕ در خَر ٍ ضاٗستِ را بـزٍس دٌّـد
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وِ در بزخٖ هَال وِ در همام ل٘اس بـا دٍرُّـإ
گذضتِ بز هٖ ٌٗد تفـاٍت را در خَدضـاى هطـَْد
هٖ بٌٌ٘د ٍ ا عاى داضـتٌد وـِ رفتـار اسـات٘د ّـن تـا
حدٍدٕ در عولىزد ىّا تمل٘زگذار است
تفاٍت در رفتار افـزاد بـز اسـاس ًمطـٖ اسـت وـِ
هٖپذٗزًدا زا وِ پذٗزفتي ّز ًمطٖ هسـوَ ٘تٖ بـِ
دًبال دارد بِ ّو٘ي خاطز داًطجَٗاى هماط بـاالتز
ً٘ش هسـوَ ٘تٖ دارًـد وـِ رفتـار ضاٗسـتِإ اس خـَد
بزٍس دٌّد بـدٗي خـاطز وـِ رضـد فىـزٕ ٍ سـٌٖ
باالتزٕ دارًد ٍ دٗهز وِ ا هَّإ اخاللٖ هٌاسبٖ
باضٌد
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پاِٗ

اگز اٗي فزض ٍجَد داضتِ باضد وِ داًطـجَٗاى اس
عولىزد افزاد حاهز در داًطـهاُ اعـن اس اسـات٘د ٍ

داًطکذُ 

جٌسی
ت



تعذاد 

دیذگبُ 

واروٌاى تمل٘ز هٖپذٗزًد بِ اٗي علت وـِ اسـات٘د ٍ
واروٌــاى بــا داًطــجَٗاى همــاط بــاالتز بزخــَردٕ
هٌاسد ٍ درخَر دارًد ٍ با احتزام ٍ تىزٗن با ًاى
هَاجِ هٖ ضًَد لاعدتاً اگز داًطـجَٗاى ّـن تحـت
خلــك ٍ وــِ در سهــزُ فئــاخل اخاللــٖ اســت را
درٗافت هًٖواٌٗد در صَرتٖ وِ عولىـزد اسـات٘د
با دٗهز داًطجَٗاى هغاٗز باضد ًمص ًاى بِ عٌـَاى
ا ماوٌٌدٓ هفاّ٘ن اخاللٖ ٌداى ضاٗاى تَجِ ً٘ست
بِ ّز ه٘شاى وِ در همط علوٖ باالتزٕ لزار به٘زٗن
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پسز

سعٖ خَد را هبتٌٖ بز اٗي لزار هٖدّ٘ن وِ اخـالق
پسٌدٗدُ را در خَد پزٍرش دّ٘ن

سؤالسوَم :آ٤ب سضذ فضبئُ اخاللی دا٘طد٤ٛبٖ ث ٝتفى٥ه دا٘طىذ ٜاص ٤ىذٍ٤ش
ٔتفبٚم است؟


داًطکذ
ُ


جٌسیت 

تعذاد 

دختز
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13

دیذگبُ 

تَجِ تِ فضائل اخالقٖ در تواام اًسااىّاا ٍجاَد دارد ٍ
ًوٖتَاى اٗي گًَِ گفت کاِ صازفاد داًطاجَٕ داًطا ذُ

هٌْذسٖ

ػلَم اًساًٖ تِ ػلّت هَاجِضذى ه زر تا هضاه٘ي اخالقٖ
در کتاة درساٖخ خقلاق ً٘ ااَ ّان در ٍٕ ت٘طاتز پذٗااذار
گزدٗذُ است.
داًطجَٗاى داًط ذُ ػلاَم اًسااًٖ تاا هفااّ٘ن ٍ هضااه٘ي
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تمل٘ز عولىزد ًاى لزار گ٘زًد تٌْا احتـزام ٍ حسـي
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اخالقاٖ کاِ لااثااد تاِ صاَرظ ه فَتاااظ اساتخ ت٘طااتز
سزٍکار دارًذ؛ اهّا دا٘لٖ هاتني ً٘سات کاِ اٗاي افازاد در
هؼاضزظ ّإ رٍساًِ ّانخ تا٘ص اس دٗاازاى اخالق٘ااظ را
رػاٗت ًواٌٗذخ تل اِ اخاالد در خااًَادُ رضاذ ٍ تَساؼِ
هٖٗاتذ ٍ ه ل ت ص٘ل صزفاد اهزٕ حاضِ٘إ است.
اًساى اخالد ً٘ َ را تِ صَرظ فطزٕ دارا است ٍ اٌٗ اِ
در چِ داًط ذُإ ت ص٘ل ًواٗذخ تفاٍتٖ را در ػول ازد

اًساًٖ

دختز
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دختز
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اخالقٖ اش هطَْد ًوٖ ساسد .در حن٘نت تواٗالظ فطزٕ
آده٘اى تِ خقلق ً٘ َ تِ هاًٌذ ضواًت اجزاٖٗ تزإ اػواا
درخَر اًساى است کِ تذٍى در ًظزداضتي هَقؼ٘اتّاإ
ًاپاٗذار اس ٍٕ صادر هٖگزدد.
افؼا پساٌذٗذٓ اخالقاٖ کاِ تاذٍى ً٘ااس تاِ ف زکازدى ٍ
سٌج٘ذى اس اًساى صاادر هاٖضاَدخ ٗا

حااات ًفسااًٖ

است کِ آدهٖ تِ سثة ػٌاٍٗي اکتساتٖ ًظ٘ز داًط ذُ ٗا
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حتٖ داًطااُ ه ال ت صا٘ل در اًجاام آى دچاار تزدٗاذ
ًوٖضَد؛ تل اِ اٗاي حاااتخ اًسااى را اس ضا

ٍ تزدٗاذ

ًاضااٖ اس حااذ ٍ حصااز سهاااًٖ ٍ ه اااًٖ ٍ هَقؼ٘ااتّااإ
هَجَد در آى تًٖ٘اس هٖکٌذ.
اًساى تِ سثة اٌٗ ِ در اجتواع تِ سز هاٖتازد ٍ تاا افازاد
هختلف هَاجِ استخ تاٗذ اس ا اظ اخالقاٖ هَجاِ تاضاذ
کِ هَرد طثغ ٍ پذٗزش آده٘اى قازار گ٘ازد؛ چازا کاِ در

پاِٗ

ل٘ز اٗي صَرظ طزد هٖ گزدد .تٌاتزاٗيخ اخاالد در ّوأ
سهاىّا ٍ ه اىّا در ردٓ ًخست ارتثااطٖ قازار دارد کاِ
صاازح حضااَر در ٗ ا

داًط ا ذُ ًوااٖتااَاى تاازإ آى

رتثِتٌذٕ قائل تَد.
200

پسز

15

ّ٘چ ارتثاطٖ ت٘ي اٌٗ ِ ارسشّإ اخالقٖ در افزاد ٍجَد
داضتِ تاضذ ٗا خ٘ز تِ ًسثت داًط ذُ ه ل ت ص٘ل ٍجَد

ًااذارد؛ چاازا کااِ در ّااز ه ٘طااٖ تااِ ّواااى ه٘ااشاى کااِ
اًساى ّاٖٗ تا خقلق پسٌذٗذُ حضَر دارًذ اػان اس اساتاد ٍ
داًطجَ ٍ ...افزادٕ ّن ّستٌذ کِ در ًنطٔ هناتال تاضاٌذ؛
اهّا اٗي خَد فزد است کِ اگز اخالد خَب در ٍٕ رضذ
ٗافتِ تاضذخ تِ ه ٘ط تَجِ ًذارد ٍ اگز ّان ًظاز خاَد را
هؼطَح تِ آى ساسدخ خَبّا را اس تذّا لزتا هًٖواٗذ.

ثشسسی  ٚآس٥تضٙبسی اخاللی و ٝ٘ ٝغشف ًب اص طش٤ك ٔحتٛای وتت دسسی ،ثّىٝ
اص طش٤ك ٔطبٞذ ٜدس سفتبس افشاد حم٥می اص ٔٙػش افشاد ٌ ٚشٜٞٚب٤ی و ٝاص ٘ضد٤ه
چ ٝدس ٔطبٞذ ٚ ٜچ ٝاخشای آٖ دس ٔٛلؿ٥تٞابی ٔختّاف ٔ ٚتؿاذد دس ٔحا٥ط
دا٘طٍب ٜدسٌ٥ش آٖ ٞستٙذٔ ،یتٛا٘اذ دادٜٞاب  ٚاطالؾابم ٔساتٙذی سا دسثابسۀ
ٟٔٓتش ٗ٤خألٞبی اخاللی ٓٞ ٚچ ٗ٥ٙؾٛأُ پذ٤ذآ٤ی آٖ و ٝتٛا٘سات ٝثاٝؾٛٙاٖ
ّ
٤ه ؾٙػش تشث٥تی ثش دا٘طد٤ٛبٖ ت ث٥ش ٌزاس ثبضذ ٓٞ ٚچ ٗ٥ٙاسائۀ ساٞىبسٞاب٤ی
ثشای وبٞص ٤ب سفؽ آٖ فشإ٘ ٓٞب٤ذ.
ثیتشد٤ذ استبداٖ ثٝؾٛٙاٖ ؾٙبغش سبص٘ذ ٚ ٜپشٚسشدٙٞذۀ لطش دا٘طاد ٛدس
حشوت ٞشچ ٝغح٥حتش دس ٔس٥ش پشٚسش اخاللی دا٘طد٤ٛبٖ اص طش٤اك تمبثاُ
فىش ٢ثٝؾٛٙاٖ اٍِ ،ٛثٟتش٘ ٗ٤مصآفشٙ٤بٖ دس ا ٗ٤صٔٞ ٝٙ٥ساتٙذ  ٚاِجتاٚ ٝخاٛد
ال
وبسوٙبٖ  ٚدا٘طد٤ٛبٖ و ٝثٝؾٛٙاٖ دٍ٤ش ؾٛأُ سبص٘ذ ٠دا٘طٍبٞ ٜساتٙذ ،ؾٕا ً
أ ٗ٤س ِ ٝسا ثٚ ٝرٛح ٔطخع ٔیٕ٘بٙ٤ذ و ٝتٛخ ٝث ٝپشٚسش دس ثُؿذ اخاللای

اص طش٤ك تؿبٔالم سٚصا٘ ٝتب چ ٝا٘ذاص ٜاّ٥ٕٞت ح٥بتی پ٥ذا ٔیوٙذ ،چٙب٘ى ٝخالف
ا ٗ٤أش٘ ،طبٖ ٔیدٞذ خألٞبی اخاللی دس دا٘طٍب ٜتب چ ٝحذ ثش ؾّٕىشد افاشاد

دس ٔح٥ط خبسج اص دا٘طٍب ٜت ث٥شٌزاس است.
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ثب ؾٙب٤ت ثٔ ٝطبِت ٤بضذٔ ،ٜف ْٟٛتشث٥ت اخاللی دس حاٛصۀ ثش٘بٔاۀ دسسای
پٟٙبٖ ٤ب غ٥ش سسٕی خبی ٔیٌ٥شد و ٝث٥بٍ٘ش ٔ٥ضاٖ ٘مص ؾٙبغش سبص٘ذۀ ٔحا٥ط
دا٘طٍب ٜاؾٓ اص استبداٖ ،وبسوٙبٖ  ٚدٍ٤ش دا٘طد٤ٛبٖ ثش دا٘صآٔٛختٍبٖ اسات.
ثب ا ٗ٤اٚغبف ،پا ژٞٚص حبراش وٛضا٥ذ ٜاسات تاب ثاب اساتٙبد ثا٘ ٝػاشام ٚ
ٟٔٓتش ٗ٤ؾٛأُ سا و ٝدس پ٥اذا٤ص خألٞاب ٚ
د٤ذٌبٜٞبی دا٘طد٤ٛبٖ ،ثشخی اص ّ
آس٥تٞبی اخاللی ٔٛخٛد دس دا٘طٍب ٜو ٝثش اخالق دا٘طد٤ٛبٖ ت ث٥شٌزاس است
سا ضٙبسب٤ی ٕ٘ٛد ٚ ٜثستشٞبی ،صْ سا ثشای وبٞص ٤ب سفاؽ ا٤اٗ ٔاٛاسد فاشآٞ
سبصد .دس ا ٗ٤پژٞٚص ،آس٥تضٙبسی تشث٥ت اخاللی ثش اسبس ٔؤِفٞٝبی فشدی
(ضدبؾت ،غذالت ،غاجش ،تٛواُٚ ،خاذاٖ) ٔ ٚؤِفاٞٝبی اختٕابؾی (احتاشاْ،
أب٘تداسیٚ ،فبداسیُ ،حسٗ ُخّك) اص د٤ذٌب ٜدا٘طد٤ٛبٖ ثشسسی ضذ ٜاست.
٤بفتٞٝبی حبغُ اص ا ٗ٤تحم٥ك ٘طبٖدٙٞذ ٜآٖ است و٘ ٝمص آٔٛصش پٟٙبٖ
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دا٘طٍبٞی دس ٞش ٤ه اص اثؿابد فاشدی  ٚاختٕابؾی تشث٥ات اخاللای اثشٌازاس
است .ث ٝؾجبسم دٍ٤اش ،ضادبؾت ،غاذالت ،غاجش ،تٛواُٚ ،خاذاٖ ،احتاشاْ،
أب٘تداسیٚ ،فبداسیُ ،حسٗ ُخّك دس ٔح٥ط دا٘طٍبٞی اص طش٤ك ٔطبٞذۀ ٘حٛۀ
ثشخٛسد ؾٙبغش حم٥می  ٚحماٛلی دا٘طاٍب( ٜاساتبداٖ ،وبسوٙابٖ ،دا٘طاد٤ٛبٖ)
تٛا٘ست ٝدس پشٚسش فضبئُ ٤ب ثبِؿىس حشوت ث ٝسٕت ارٕحالَ اخاللای واٝ
ٔٛخت رذ اسصشٞب ٚآس٥تٞب ٔیٌشدد ،ث ٝغٛسم آٔاٛصش غ٥اش سسإی ثاش
دا٘طد ٛت ث٥ش ثٍزاسد.
ثش اسبس ٤بفتٞٝب ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتب حذٚدی دا٘طد٤ٛبٖ اص تفىاش ٤اب ث٥ابٖ
تدشث٥بم ٌزضت ٝخٛد ثٕ٥ی ٘ذاس٘ذٔ ،ؿٕ ً،ٛث ٝث٥بٖ افىبسضابٖ ٔیپشداص٘اذ  ٚاص
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ت ٥٤ذ ٤ب سد ٘ػشام ث٘ ٓ٥ذاس٘اذ ،اضاتجبٞبم خاٛد سا تاب حاذی ٔیپز٤ش٘اذ ،دس
تؿبٔالم ثب دٍ٤شاٖ ،حذ ٔ ٚشصٞاب سا سؾب٤ات ٔیوٙٙاذ؛ ٔؿٕا ً،ٛاص ٙٞدبسٞابی

اختٕبؾی (ثب٤ذٞب ٘ ٚجب٤ذٞب) اطبؾت ٔیوٙٙذ ،سؿی ٔیوٙٙذ دس تؿبٔالم سٚصا٘ ٝثب
ؾضم  ٚوشأت ٘فس خٛد سا دس ضشا٤ط ٌ٘ٛبٌ ٖٛحفع
دٍ٤شاٖ خٛشس ٚثبضٙذّ ،
ٔیوٙٙذ ،دس ثشخٛسد ثب اطشاف٥بٖ ،غاذالت سا سؾب٤ات ٔیوٙٙاذ ،دس خساتدٛی
ساٜحّی ثشای ٤ه ٔسئّ ٝغجش پ٥طٔ ٝیوٙٙذ ،دس ثشخٛسد ثب ٔٛا٘اؽ ٔ ٚطاىالم
ص٘ذٌی سؿ ١غذس داس٘ذ٘ ،سجت ث ٝاطشاف٥بٖ خٛد ٚفبداس٘ذ ،حبفع اسشاس دٍ٤شاٖ
ٔیوٙٙذ  ٚثب ٚخٛد دضٛاسیٞبی فشاٚاٖ ٔ ٚطىالم دس اطشاف  ٚاوٙبف ،وبسٞاب
سا ث ٝخذا٘ٚذ ٚاٌزاس ٔیوٙٙذ.
ث ٝؾال ٜٚدس تطبثك ٤بفتاٞٝب اص طش٤اك ٔػابحج ٝثاب آ٘چا ٝدس طای تحّ٥اُ
پشسص٘بٔ ٝآٔذ ٜاست ،غحت  ٚسمٓ ٔطبِت ٌفتٝضذ ٜث ٝاثجبم  ٚا٤مبٖ سسا٥ذ.
اص سٛی دٍ٤ش٤ ،بفتٞٝبی حبغُ اص ا ٗ٤پژٞٚص ٘طبٖ داد و٥ٔ ٝضاٖ استجب ثاٗ٥
ٞش ٤ه اص ٔؤِفٞٝبی فشدی  ٚاختٕبؾی تشث٥ت اخاللی اص ٔٙػاش ثش٘بٔاۀ دسسای
پٟٙبٖ ساثطٝای ٔثجت ٔ ٚؿٙبداس است و ٝث٥طتش ٗ٤استجب ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی ضدبؾت
 ٚغذالت  ٚوٕتش ٗ٤استجب ثٔ ٗ٥ؤِفاٞٝبی ضادبؾت  ٚتٛواُ ثاٛدٓٞ .چٙاٗ٥
٤بفتٞٝبی حبغُ اص ا ٗ٤پاژٞٚص ٘طابٖ داد وا ٝثاٞ ٗ٥اش ٤اه اص ٔؤِفاٞٝبی
اختٕبؾی تشث٥ت اخاللی اص ٔٙػش ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙابٖ ساثطاۀ ٔثجات ٔ ٚؿٙابداس
ٚخٛد داسد و ٝث٥طتش ٗ٤استجب ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی ٚفبداسی  ٚأب٘تداسی ٚوٕتاشٗ٤
استجب ثٔ ٗ٥ؤِفٞٝبی احتشاْ ُ ٚحسٗ ُخّاك ٘طابٖ داد ٜضاذ .ثا ٝؾاال ٜٚثاٗ٥
ٔؤِفٞٝبی فشدی  ٚاختٕبؾی تشث٥ت اخاللی اص ٔٙػش ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙابٖ ساثطاۀ
ٔثجت ٔ ٚؿٙبداس ٚخٛد داسد.
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ٞستٙذ ،دس ٤ه ٔح٥ط خٕؿی اوثش ٔٛالؽ ثب سبصش ٔ ٚذاسا ثب دٍ٤اشاٖ ثشخاٛسد
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آ٘چ ٝاص تحّ ُ٥سؤا،م پشسص٘بٔ ٝاستخشاج ضاذ ٜاسات ،ث٥ابٍ٘ش ٔجحثای
وّ٥ذی  ٚحبئض ا٥ٕٞت تحت ؾٛٙاٖ فشٞ ًٙٞش ل٤ ْٛب ٌش ٜٚاست و ٝفشٞ ًٙٞش
ٔٙطمٔ ٝت ثش اص پ٘ٛ٥ذٞب  ٚتؿّمبم لٔٛی  ٚصثب٘ی  ٚثا٤ٚ ٝاژ ٜساطح اؾتمابدام ٚ
پب٤جٙذی ث ٝاغ َٛاست .ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝدس دا٘طٍب ٜوبضبٖ غبِت دا٘طد٤ٛبٖ ٚ
استبداٖ ،پشٚسش٤بفتٔ ٝح٥طی ٞستٙذ و ٝتٛخ ٝث ٝاغ ٚ َٛپب٤جٙاذی ثا ٝلٛاؾاذ
ٔز ٞجی دس سأس ٞش چ٥ض لشاس داسدٔ ،ب٘ٙذ ضٟشٞبی اغفٟبٖ ،لٓ ،وبضابٖ ٤ ٚاضد
ا ٗ٤تدب٘س دس تؿٟذام اخاللی دا٘طاد٤ٛبٖ  ٚاساتبداٖ ،تدب٘سای اتفابلی  ٚاص
سٚی غذف٥٘ ٝسات؛ ثّىا ٝس٤طا ٝدس اضاتشاوبم داسد  ٚافتشالابم فشٍٙٞای ٚ
اؾتمبدی دس ا ٗ٤افشاد وٓسً٘ است .ث ٗ٥ٕٞ ٝخبطش ت ث٥ش ٔتمبثُ ٞش ٤ه اص ا٤اٗ
ؾٙبغش اؾٓ اص استبداٖ ثب دا٘طد٤ٛبٖ ،وبسوٙبٖ ثب دا٘طاد٤ٛبٖ ث٥ابٍ٘ش آٖ س٤طا١
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اسبسی  ٚپب٤جٙذی ث ٝاغ َٛاخاللی است  ٚثا ٝا٤اٗ دِ٥اُ واٚ ٝخاٛد ؾٙبغاش
دا٘طٍبٞی ث ٝخػٛظ دا٘طٍب ٜوبضبٖ اوثش٤ات داسای چٙاٚ ٗ٥خا ٜٛاضاتشاوی
ٞستٙذ ،أ ٗ٤ح٥ط ٔیتٛا٘ذ ثش ؾّٕىشد اح٥ب٘ ًب دا٘طد٤ٛبٖ  ٚاستبداٖ ٚوبسوٙاب٘ی
ؤ ٝتؿّك ث ٝفشًٞٙٞبی دٍ٤ش دس خبٔؿ ٝاساالٔی ٞساتٙذ  ٚدس ا٤اٗ دا٘طاٍبٜ
حضٛس داس٘ذ ٔ ٚحب ٞستٙذ ت ث٥شٌزاس ثبضذ .ث ٗ٥ٕٞ ٝخبطش تشث٥ت اخاللای–
فشدی  ٚاختٕبؾی دس دا٘طٍب ٜوبضبٖ ثسا٥بس ٔاٛسد تٛخا ٝلاشاس ٌشفتا ٝاسات
 ٚدس  ٗ٥ٕٞساستب أ ٗ٤س ِ ٝاستٙتبج ٔیضٛد وا ٝافاشاد پشٚسش٤بفتا ٝدس ٤اه
خبٔؿۀ اساالٔی  ٚساپس خبٔؿاۀ فشٍٙٞای  ٚضاٟشی وا ٝحاش ٓ٤آٖ اختٕابؼ
فشٍٙٞی  ٚضٟشی ٔض ٗ٤ث ٝاغ ،َٛلٛاؾذ  ٚسىٙبم اخاللی ٌطت ٝاستٛٔ ،خت
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تٛخ ٝث ٝتٕبٔی اثؿبد فضبئُ اخاللی ٌشد٤ذ ٜاست .ث ٗ٥ٕٞ ٝخبطش ثٞ ٗ٥ش ٤اه
اص ٔؤِفٞٝبی تشث٥ت اخاللی -فاشدی  ٚاختٕابؾی ٓٞپٛضای  ٚاستجاب ٚخاٛد

داسد ،چ ٝثسب ٚخٛد ٤ه فضّ٥ت دس پی خٛد تٛخ ٝث ٝدٍ٤ش فضابئُ سا ٘٥اض ثاٝ
د٘جبَ داضت ٝثبضذ.
ثٞ ٝش حبَ ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝتب٤ح ٤ ٚبفتٞٝبی ا ٗ٤پژٞٚص ٔیتٛاٖ پ٥طٟٙبد واشد
ؤ ٝسئ ٖ،ٛدا٘طٍبٜٞب دس خزة استبداٖ ،ث ٝخػٛظ اؾضبی ٞئ٥ت ؾّٕی تٟٙب
دس وٙبس غالح٥ت حشفٝای ٤ب چ ٝثسب ٔمذْ ثش آٖ دس ٘ػش ٌشفت ٝضٛد  ٚتٕ٥ٟذاتی
ثشای پ٥ٍ٥شی س٘ٚذ غ٥شاخاللی دس دا٘طٍبٜٞب و ٝدا٘طاد٤ٛبٖ سا دس ٔسا٥شٞبی
حبضٝ٥ای لشاس ٔیدٞذ ،دس ٘ػش ثٍ٥ش٘ذٓٞ .چ ٗ٥ٙث ٝخبی ت و٥ذ ثشخای اساتبداٖ
ثش وٕ٥ت ٚوست ٕ٘ش ٜتٛسط دا٘طد٤ٛبٖ و ٝساجت ٔیٌاشدد دا٘طاد٤ٛبٖ ٞآ،
غشف لجَٛضذٖ  ٚوست ٕ٘ش ٜدسس ثخٛا٘ٙذ ،ث ٝؾّٕىشد دا٘طد٤ٛبٖ دس واالس
دسس تٛخ ٝضٛد و ٝاص ا ٗ٤طش٤ك ٥ٔ ٓٞضاٖ اطالؾبم دا٘طاد ٛوا ٝاص ٔحتاٛای
ٔىتٛة ث ٝدست آٚسد ٜاستٔ ،طاخع ٔایٌاشدد ٞ ٚآ ٘حاٛۀ ثشخاٛسد ٚی
اسص٤بثی ٔی ضٛد  ٚث ٝؾجبسم دٍ٤ش ،اٙ٤دب ت و٥ذ ثش و٥ف٥ت ٔذ٘ػش است .دس ؾاٗ٥
حبَ ضب٤ست ٝاست  ٗ٥ٕٞؾٛأُ دس خزة  ٚثٝوبسٌ٥شی وبسوٙبٖ و ٝدا٘طد٤ٛبٖ
ثٔ ٝشاتت پس اص استبداٖ ثب آ٘بٖ  ٓٞدس ٔشاٚدٞ ٜستٙذ دس ٘ػش ٌشفت ٝضٛد.
منابع
 .1ثبلشی ،خساش« ،1379 ،ٚأىابٖٔ ،ؿٙاب  ٚسابصٚاسی دس اخاالق  ٚتشث٥ات
اسالٔی»٘ ،طش٤ۀ ؾّ ْٛتشث٥تی ،ضٕبسۀ.1
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 ٚتٟٙب ث ٝغفت ٔدشةثٛدٖ آٖٞب تٕشوض ٘ىٙٙذ؛ ثّى ٝتٛخ ٝثٔ ٝؤِف ١اخالق ٘٥اض

 .2حسٗ٥صاد ،ٜاوشْ« ،1386 ،آس٥تضٙبسی تشث٥ت اخاللای»٘ ،طاش٤ۀ فّساف،ٝ
والْ  ٚؾشفبٖ ،وتبة ٘مذ ،ضٕبسۀ.42
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 .3خبٖصاد ،ٜؾّی« ،1371،تشث٥ت اخاللی دس آٔٛصضٍب٘ ،»ٜطش٤ۀ سٚا٘طٙبسی ٚ
ؾّ ْٛتشث٥تی» ،ضٕبسۀ.51
 .4داٚدیٔ ،حٕذ« ،1378 ،ثش٘بٔاۀ دسسای پٟٙابٖ»٘ ،طاش٤ۀ ؾّا ْٛاختٕابؾی،
سٚشضٙبسی ؾّ ْٛا٘سب٘ی ،ضٕبسۀ.19

 .5سؿ٥ذی سرٛا٘یٔ ،حٕٛد ،1380،تج ٗ٥٥ثش٘بٔۀ دسسی پٟٙبٖ دس دسس ث٥اٙص
اسالٔی دٚسۀ ٔتٛسط ،ٝتٟشاٖ :دا٘طٍب ٜتشث٥ت ٔؿّٓ.
 .6ضبسؼپٛسٔ ،حٕٛد ،1385 ،خبٔؿٝضٙبسی آٔٛصش  ٚپشٚسش ،تٟشاٖ :سٕت.
 .7ضىٞٛی ،غالٔحس ،1383 ،ٗ٥اغٔ ٚ َٛجاب٘ی آٔاٛصش ٚپاشٚسشٔ ،طاٟذ:
آستبٖ لذس سرٛی.
 .8ؾجذاِحّ ،ٓ٥احٕذ ٟٔاذی« ،1379 ،تؿّا ٓ٥اسصشٞاب ٚغ٥فاٝای ٌٓضاذ ٜدس
٘ػبْٞبی تشث٥تی» ،تشخٕۀ فشصدق اسذیٔ ،دٕٛؾأ ٝماب،م تشث٥ات اساالٔی،
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ضٕبسۀ.1
 .9ؾشٚتی ٔٛفك ،اوجش« ،1385 ،آس٥تضٙبسی د ٚ ٗ٤د٤اٗداسی اص ٔٙػاش أابْ
حسٗ٥

»٘ ،طش٤ۀ اد٤بٖ  ٚؾشفبٖ ،ضٕبسۀ.101

 .10لٛسچ٥بٖ٘ ،بدسلّی« ،1373 ،تحّّ٥ی اص ثش٘بٔۀ دسسی ٔستتش؛ ثحث ٘ا ٛدس
اثؿبد ٘بضٙبختۀ آٔٛصش» ،تٟشاٖ :ؾّ ْٛتشث٥تی ،فػّٙبٔۀ پژٞٚص  ٚثش٘بٔاٝس٤ضی
دس آٔٛصش ؾبِی ،ضٕبسۀ .5
 .11وشٔی ٘ٛسی ،سرب ،1381 ،دا٘صآٔٛص سبوت ٤اب دا٘صآٔاٛص پشساصٌش،
تٟشاٖ :فش ٚ ًٙٞپژٞٚص.

ٌ .12بِٗ سّٛ٥س ،خی .اِىسب٘ذس٥ّ٤ٚ ،بِْٛ .ئ٥س ،آستٛس ،1372 ،ثش٘بٔۀ دسسی
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ثشای تذس٤س ٤ ٚبدٌ٥شی ثٟتش ،تشخٕۀ خٛی٘ژادٔ ،طٟذ :آستبٖ لذس سرٛی.

ٙ٘، .13جٛسي ،ف ِشدِٛ ٚس٘ست ٗ٥سی٥ِ ،سای آٔ ،1382 ،ٖ،اذ٤ش٤ت آٔٛصضای،
ٔفب ٚ ٓ٥ٞؾُٕ ،تشخٕۀ ٔحٕذؾّی فش٘٥ب ،تجش٤ض٘ :طش ٔتشخٓ.
ٔ .14طٟشیٔ ،شتضی ،1389 ،ا٘سبٖ وبُٔ ،تٟشاٖ :ا٘تطبسام غذسا.
ّٔ .15ىاای ،حسااٗ ،1376 ،ثش٘بٔااٝس٤ضی دسساای (سإٙٞاابی ؾٕااُ) ،تٟااشاٖ:
ٟٔ .16ااذٚیٔ ،حٕذغاابدق« ،1381 ،آس٥تضٙبساای فشٍٙٞاای دا٘طااد٤ٛبٖ»،
٘طش٤ۀ ؾّ ْٛاختٕبؾیٔ ،طبِؿبم خٛا٘بٖ ،ضٕبسۀ .1ٚ2
ٟٔ .17شٔحٕااذیٔ ،حٕااٛد ،1380 ،ؾّاا ْٛتشث٥تاای ٔب٥ٞاات  ٚلّٕااش ٚآٖ،
تٟشاٖ :سٕت.
٤ٛ٘ .18ذٟٔ ،ذی ،1373 ،پ٥بْ ٔذسس ،ٝتٟاشاٖ :سابصٔبٖ ٘ٛسابصی  ٚتٛساؿٚ ٝ
تد٥ٟضام ٔذاسس وطٛس.
ٚ .19حذتی ضج٥شی ،س٥ذ ٔحٕذسرب« ،1390،تج ٗ٥٥خبٍ٤اب ٜتشث٥ات اخاللای
تذس٤س ٔ ٚت ٖٛآٔٛصضای»٘ ،طاش٤ۀ ؾّا ْٛتشث٥تای ،سا ٜتشث٥ات ،سابَ ضطآ،
ضٕبسۀ .16
20. -Ausbrooks,R. (2000).what is schools hidden curriculum
teaching your child? http://www.parentig tees.com/curriculum
shtml.
21. -Beyer,L.E.(1991).Curriculum deliberation,International
Encyclopedia of Curriculum Pergman Press.
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ا٘تطبسام ٔذسس.ٝ
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