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سرآغاز

هـاي  تـرین مؤلفـه  از بنیادي2هاي اخالقیو رعایت هنجار1اخالق
شود. اخالقیـات ارتبـاط تنگـاتنگی بـا     فرهنگ یک جامعه تلقی می

هـا را بـه عمـل    عنوان ابزاري هستند کـه ارزش ها دارند و بهارزش
پردازان حوزه اخالق در طول تاریخ سـعی  ). نظریه1کنند(تبدیل می
انسـان  3عیارهایی کلی و فراگیـر جهـت زیسـتن اخالقـی    در ارائه م

هایی کـه  اند، که با توجه به مبانی فلسفی خود و پیش فرضداشته
نسبت به عـالم و آدم بـراي آنهـا وجـود داشـته اسـت، هـر کـدام         

انـد.  هـاي اخالقـی ارائـه کـرده    هاي متفاوتی در تعیین معیارنظریه
دار قواعـد، اصـول و   را وامخـود 4هاي اخالقـی جامعه دینی، نظریه

هـاي واالي  هاي دین است. امـا آیـا صـرف داشـتن نظریـه     توصیه
کنـد؟ آیـا   اخالقی براي تبدیل جامعه به جامعه اخالقی کفایت مـی 

________________________________________________________________________________________
Z_bahrami1348نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *  @ yahoo.com

(مقالۀ پژوهشی)
القیاخهاي میزان گرایش دانشجویان به هنجار

2پورمعصومه بوستانی، 2پورعلیرضا بوستانیدکتر ، 1*اهللا بهرامیذبیحدکتر 

آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم، دانشکدة ادبیات، گروه فلسفه و حکمت. 1

دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره. 2

)8/10/95، تاریخ پذیرش: 5/7/95(تاریخ دریافت: 

دهیچک

گر هدف و نیت افراد در عمل به اصول اخالقی است که نتیجه و شیوه رفتاري را در دانشجویان نشانویژه بهاخالقی هاي : گرایش به هنجارزمینه
اد اسـالمی  آزهاي مکاتب اخالقی به میزان گرایش دانشجویان دانشگاههاي لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی نظریه، کندمینیز مشخص

. بپردازدگرایی و منفعتگرایی فضیلت، (نظریه امر الهی)دینیگرایی، عاطفهگرایی، اخالقی وظیفههاي لرستان به نظریهاستان
آزاد اسـالمی اسـتان   هـاي  جامعه آماري این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه. یابی استروش تحقیق به صورت توصیفی و از نوع زمینه:روش

نفر بودنـد کـه بـه شـیوه     400برابر ، گیري کوکرانبا استفاده از روش نمونه، حجم نمونه مناسب. دانشجو بودند30000باشد که برابر با میتانلرس
بـراي  اي هپرسشـنامه محقـق سـاخت   ، ابـزار سـنجش  . دانشگاهی دانشگاه آزاد استان لرستان انتخاب شدندهاي داوطلبانه و در دسترس از بین واحد

.SPSS vحاصل با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار هاي داده. اخالقی مذکور بودهاي زیابی گرایشار . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت21
، )82/33دینـی (بـا میـانگین    هـاي  : هنجـار انـد از ترتیـب عبـارت  ، بهاخالقی در جوانانهاي میزان گرایش به هنجار، نتایج نشان داد که:هایافته
) 36/24(با میانگین گرا عاطفههاي هنجار، )21/29(با میانگین گرا اخالقی فضیلتهاي هنجار، )64/31(با میانگین گرایی اخالقی منفعتهاي هنجار

. )24/16(با میانگین گرا اخالقی وظیفههاي و در نهایت هنجار
دهنده آن است کـه  نشان، فطرت خداجوي و اخالق پسند انسانی. اخالقی استهاي نتایج حاصل بیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار:گیرينتیجه

به سمت موضـوعات اخالقـی و رعایـت اخالقیـات در     ، شودمییابی محسوبکه در روانشناسی معادل هویت، افراد در دوره سنی نوجوانی و جوانی
. مختلف سوق پیدا کنندهاي گرایش

گرایی، اخالق دینییی، فضیلتگرا: اخالق، وظیفهکلید واژگان
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هاي اخالقی مشخص اسـت،  اي را که داراي هنجارتوان جامعهمی
طـور کامـل تفکیـک    هاي اخالقی خاص بهاز جوامع دیگر با ارزش

طـور کامـل در   هاي  اخالقی در مکاتب مختلف بـه ؟ آیا نظریهکرد
هـایی  تـوان مؤلفـه  گیرنـد؟آیا مـی  تقابل و در عرض هم قـرار مـی  

هـاي روانـی را   همچون علم(تجربی)، تکنولوژي، اقتصـاد و آسـیب  
امري بی ارتباط با اخالق فرد در جامعـه تلقـی کرد؟بـراي تحقـق     

خیـل باشـد. یکـی از    توانـد د جامعه اخالقـی عوامـل مختلـف مـی    
5هـاي اخالقـی  هاي شناسایی ارزشهاي تحقق چنین جامعراهکار

هـاي علمـی و میـدانی اسـت،     حاکم بر جامعه از طریق پـژو هـش  
تواند در وهله نخسـت از  هایی میهاي حاصل از چنین پژوهشداده

حـاکم بـر   6مسئولین و متولیان امر در شناسایی واقعیـات اخالقـی  
نماید و زمینه را بـراي آسـیب شناسـی و برنامـه     جامعه دستگیري 

ریزي در راستا ي تحقق اخالق متعالی فراهم آورد. 
اعتقاد بر این است که عقل و فطرت انسان گرچـه  در اخالق دینی

را دارد اما براي تعیین مصـادیق  7توان فهم کلیات و اصول اخالقی
هـاي  یـاز و جزییات آن نیازمند راهنمایی دین و وحی است که بـر ن 

فرد و جامعه اشراف داشته و از آنچه سعادت دنیوي و اخروي انسان 
ها بـه خـوبی عـدالت    انسانکند آگاه است. عقل تمامرا فراهم می

کند اما در اینکه مصادیق این عدالت در جوامـع و شـرایط   حکم می
مختلف چیست اختالف نظر بسیار است و این خود دلیلی بر ناتوانی 

مصادیق است. عقل در تعیین 
هـا و  عقل عملی یا وجدان گرچه منبـع الهـی بـراي فهـم خـوبی     

هاست اما در عقـل عملـی نیـز ماننـد عقـل نظـري خطـا رخ        بدي
دهد. وجدان انسـان بسـیاري مواقـع فریـب خـورده و قضـاوت       می

هـا رنـگ باختـه و    هـا و زشـتی  کند. با تکـرار بـدي  صحیحی نمی
و حتی در اثر استمرار زشتی دهد حساسیت اولیه خود را از دست می

. از سوي دیگر عقـل انسـان   )2(کندها را ضد ارزش تلقی میارزش
پذیرد که نسبت بـه جزییـات معـاد و سرنوشـت     خود متواضعانه می

ها احاطه ندارد و تنها منبـع شـناخت در ایـن موضـوع     ابدي انسان
باشـد. بنـابراین بـدون    است که مصون از خطا و تحریف مـی وحی

ریزي اخالق که هدف اصلی آن تامین سعادت ه از وحی پیاستفاد
ست امکان پذیر نیست. اها دنیا و آخرت انسان

اند اخالق سکوالر به علت دارا بودن مبانی همچنین برخی پنداشته
ها اسـت در حـالی کـه    اومانیستی حق مدار و ناظر به حقوق انسان

خداونـد سـخن   هـا در برابـر   اخالق دینی همواره از تکالیف انسـان 
گوید و به حقوق ایشان توجه ندارد. می

: حقوق هیچگاه از به چند نکته اشاره کرد؛ نکته اول اینکهلکن باید
تکالیف جدا نشده و اساسا حقوق بدون تکالیف تحقق پذیر نیستند. 

: تکالیف اسالم مبتنی بر توجه به مصـالح و مفاسـد   نکته دوم اینکه
اخالق اسالمی هماهنـگ بـا فطـرت    نها است. قوانیواقعی انسان

ترین حقوق او اوست و یکی از مهمهاي اصلیانسانی وناظر به نیاز
کنـد. در میـان حقـوق    یعنی حقِ تعالی و رشد معنوي را تامین مـی 

فردي و اجتماعی انسان هیچ حقی مهم تر از حق صعود ملکوتی او 
ـ   ه او ورسیدن به مرتبه خالفت الهی نیست که با سرنوشـت جاودان
هـاي  مرتبط است. براي تحقق این هدف نیاز به یک سري برنامـه 

اخالقی است که اخالق دینی عهده دار بیان آن است. از اینرو هیچ 
تکلیفی گزاف و بـدون در نظـر گـرفتن مبـانی هسـتی شـناختی و       

فقه و هاي از: بخش عمدو نکته سوم اینکهشود. حقوقی وضع نمی
به تکالیف، به حقوق افراد اختصـاص  در کنار توجهاخالق اسالمی

. )3(دارد
مسائل اخالقی قرآن در چهار محور اصلی است: مسائل مـرتبط بـا   
خدا مانند خضوع و شکر منعم، مسائل مرتبط با مردم مانند تواضـع  
و فداکاري، مسائل مرتبط بـا خـود انسـان ماننـد پاکسـازي قلـب،       

تخریب. که این اسراف و مسائل مرتبط با محیط زیست مانند عدم
. )2(نشان از جامعیت اخالق دینی اسالمی است

امروزه بسیاري از فیلسوفان اخالق در غرب نیز بـه اخـالق دینـی    
دینی با بیان فیلسوفان گرایش دارند که البته تقریر ایشان از اخالق

هـاي جـدي   تفـاوت اخالق مسلمان و فلسفه اخالق قرون وسـطی 
ن از الهیـات قـدیم و کتـاب مقـدس از     دارد. زیرا به جاي بهره برد

کلیسا و حتـی  ها بدون واسطهشود. انسانتجارب دینی استفاده می
توانند با تجارب شخصی و عرفانی خود با خـدا ارتبـاط   پیامبران می

هاي عقالنـی بـر نـوعی    یابند و ایمان به جاي استوار شدن بر پایه
نـی شـده   و تصمیم گیري بـدون تعقـل مبت  شورمندي، خطر کردن

. )4(است
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برخى معتقدند دین براى ایجاد انگیزه در انسان، براى انجـام رفتـار   
اخالقى، ضرورت دارد. دلیل آنها این است که تنها پاداش و عقـاب  

تواند انگیزه انجام کارهاى اخالقى باشد و غیر از الهى است که مى
کـه  اى وجود داشته باشـد. بنـابراین، افـرادى   این نمى تواند انگیزه

. )4(اى هم براى اخالقى بودن ندارنداعتقادى به دین ندارند انگیزه
زیرا در حالى که همه دالیلـى کـه   ;ایمان دینى مزیت اخالقى دارد

ملحدان را به انجام الزامات اخالقى شان برمى انگیزد در دسـترس  
تواننـد بـر   خداشناسان نیز هست، افزون بر ایـن، خداشناسـان مـى   

مانند دستور خداوند بـه  ;نع کننده دیگر نیز تکیه کنندبرخى ادلّه قا
انجام عملى و اینکه خداوند به آشکار و نهان اعمـال آگـاه اسـت و    

). 5د(دهها مىپاداشى درخور به انسان
توان توسعه اخالق و یـا  یکى دیگر از تأثیرات دین بر اخالق را مى

استاد مطهرى به تعبیر دیگر، تعالى بخشیدن به اخالق عنوان کرد. 
نویسد: افعال انسـان دو دسـته اسـت:    در توضیح افعال اخالقى، مى

افعـال  «یکى افعال طبیعى و دیگرى افعال غیر طبیعى یا اخالقـى.  
افعـالى هسـتند کـه نیازهـاى طبیعـى انسـان را بـرآورده        » طبیعى

مانند غذا خوردن یا خوابیدن. هر کدام از اینهـا بـه منـافع    ؛کنندمى
اما کارهـاى  د. کنبرمى گردد و نیازى از وى را ارضا مىخود انسان 

. دیگرى نیز وجود دارد که ارتباطى با نیازهاى طبیعى انسـان نـدارد  
ویژگى این کارها که موجب شده است تا مـورد تحسـین و تقـدیر    

اسـت. بـه   »صرف نظر کردن از منافع شخصى«مردم واقع شوند، 
کند و آنها نافع دیگران مىعبارت دیگر، انسان منافع خود را فداى م

. )6(شماردرا بر خود مقدم مى

گرایانه نامیدهدسته دوم از نظریات اخالق هنجاري، نظریات وظیفه
، رویکردي در اخالق اسـت کـه بـر    8گرایی اخالقیوظیفهشوندمی

درستی و نادرستی ذاتی اعمال به جاي خـوبی و بـدي نتـایج آنهـا     
ه در عصر مدرن این بحث را مطرح ). نخستین کسی ک7توجه دارد(

کرد ایمانوئل کانت بود. از دید کانت اگر صرفا انسان باشد و جهان 
هـاي  دست نخواهد آمـد زیـرا داده  بهاي 9پیرامون، معرفت اخالقی

توانیم از خوبی، بدي، حسی اخالقی وجود ندارند. از نظر کانت نمی
ان پیرامون، عاري درستی یا پلیدي در عالم خارج سراغ بگیریم. جه

). 8هاي اخالقی است(از ارزش

هـاي  کانت معتقد است علم اخالق بر پایه مجموعـه اي از فرمـان  
هایی هسـتند کـه   ها، همان توصیهقطعی بنا شده است. این فرمان

کننـد. وي بـا مقایسـه    انسان را موظف به انجـام برخـی امـور مـی    
یف مشـروط  کنـد. وظـا  وظایف مطلق با وظایف مشروط بیـان مـی  

وظایفی هستند که فرد براي رسیدن به یک هدف و یـا اجتنـاب از   
عنـوان موجـوداتی   دهد. از نظر وي انسان، بـه نیل به آن انجام می

داراي خرد، وظایف خاصی بر عهده داریم، این وظـایف فرمانهـایی   
مطلق و نامشروط اند. از نظر کانت فعل یک فرد، حتی اگر صـواب  

ی ارزش اخالقی دارد که انگیزه او بـراي فعـل   باشد، تنها در صورت
فقط انجام کار صواب باشد. پس ارزش اخالقی بستگی به انگیزه یا 

. )9دهد(نیت فرد دارد، نه به آنچه که به واقع انجام می
کانت معتقد بود که رفتـار اخالقـی، رفتـاري اسـت کـه فـرد آن را       

امکـان کسـب   ها یا حتی داند و احساسات و گرایشوظیفه خود می
پاداش براي فاعل آن فعل معنی ندارد. یکـی از معیارهـایی را کـه    

چنان رفتـار کـن   «دهد این است: کانت براي فعل اخالقی ارائه می
که گویی بناست که آیین رفتار تو، به اراده تو یکی از قـوانین عـام   

). 10»(طبیعت شود
گرایی اخالقی معتقـد اسـت کـه در اخـالق فقـط و فقـط،      فضیلت

آیـد،  فضیلت، یعنی حال درونی مطلوبی که براي انسان پدیـد مـی  
باید محل توجه قرار گیرد. فضیلت، یک حالت مطلوب درونی است 
و هر کس این حالت درونی را داشته باشـد هـر فعلـی از او صـادر     

10نظریـۀ فضـیلت اخالقـی   . )11شود، از لحاظ اخالقی خوب است(

شـود و از  ارسطو بیان مـی بیشتر براساس کتاب اخالق نیکوماخس 
گوینـد. ارسـطو   نیـز مـی  » ارسطوگرایی نوین«این رو گاهی به آن 

مدعی بود که بشر براي رسیدن به سعادت و خوشبختی واقعی نیاز 
به پروش فضایل اخالقی دارد. اخالق فضیلت محـور در نیمـه دوم   
قرن بیستم ظهور کرد و کسانی نظیر آنسکوم، اسالت، و مکینتـایر  

کنـد تـا   سنت تعلق دارند. اخالق فضیلت محور کوشش میبه این
که روایی یا ناروایی اخالقی را مبتنی بر وظیفه اخالقـی  فارغ از این

» منـد فـرد فضـیلت  « یا آثار و نتایج مترتب بر فعل در نظر بگیرد، 
تربیت کند، از نظر قائالن به اخالق فضیلت محور، در یـک سـیاق   

زند الجرم اخالقی است. از مند سر میاخالقی آانچه از فرد فضیلت 
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نظر اینان آنچه که باید مورد بحـث و فحـص فلسـفی قـرار گیـرد      
هــاي فضــیلت منــد فضــایل اخالقــی و چگــونگی تربیــت انســان

). 12است(
یـا  » احسـاس گرایـی  «مهم 11هاي فرا اخالقییکی دیگر از نظریه

جی. است. احساس گرایانی همچون اي. » ناشناخت گرایی«نظریۀ 
هاي اخالقی بی محتوا هسـتند.  کنند که همۀ اظهارنظرآیر ادعا می

آیر در بخش ششـم از کتـاب خـود موسـوم بـه زبـان، حقیقـت و        
پردازد، به اعتقاد این گروه از )، به بررسی این موضوع می13منطق(

هاي اخالقی در مجموع بیان کنندة هیچ گونـه  فیلسوفان، استدالل
نوعی احساس بیان شده مانند خرخـر، آه و  حقیقتی نیستند و صرفا 

یا خنده هستنند.  
هاي اخالقی بیان احساسـات اسـت نـه    از نظر عاطفه گرایی داوري

هایی که واقعا صادق یا کاذب باشند. داوري اخالقی از جـنس  گزاره
و » آفـرین بـه الـف!   «یعنی » الف خوب است«بانگ و فریاد است: 

پس چون بانگ و فریادهـا  ». ف!نفرین بر ال«یعنی « الف بد است«
هـاي  کنند صادق یا کاذب هـم نیسـتند. داوري  واقعیتی را بیان نمی

اخالقی هم که از جنس بانگ و فریادند؛ پس نـه حقـایق اخالقـی    
). 14وجود دارد و نه معرفت اخالقی(

عنـوان اخـالق پیامـد    ، کـه گـاهی از آن بـه   12اخالق غایت گرایانه
خواهـد فعـل خـوب را    خالقی است که میشود، اگروانه هم یاد می

گرایی از دیگر نظریـات  براساس آثار و نتایج آن مشخص کند. سود
طرح شده در میان نظریات غایت گرایانه است. در این نظریه، لذت 
جمعی و کلی در عین توجه به منافع خود، و توجه به منافع خود در 

تـرین نـوع   ته). شـناخ 15دل منافع دیگران مورد نظر قرارمی گیرد(
ــاوري اســت. یکــی از  نظریــه هــاي اخالقــی پیامــد گــرا، فایــده ب
-1873ترین حامیان ایـن نظریـه، جـان اسـتوارت میـل (     معروف
) است. فایده باوري براساس این تصور استواراست که هدف 1806

غایی تمام اعمال بشر رسیدن به خوشی است. چنین نظریـه اي را  
یدگاه فرد فایده باور پسـندیدگی یـک   نامند. از دلذت جویی نیز می

رفتار به میزان شادي و لذتی بستگی دارد که از انجـام آن حاصـل   
توان درستی یک رفتار را با توجه آید. از دیدگاه فایده باوران میمی

). 16هاي احتمالی آن در شرایط مقتضی تخمین زد(به پیامد

شی و حـداقل  گرایی فعل اخالقی باید متضمن حداکثر خودر غایت
رنج باشد. جان استوارت میل معتقد است که انسان خواستار خوشی 
است و از رنج گریزان است، پس آن عملی اخالقی به شمار میـرود  
که بیشترین خوشی یا کمترین رنج یا بیشترین پیامد خوب را براي 
دیگران در برداشته باشـد، در نتیجـه همـواره بایـد بـا ایـن معیـار،        

). 17القی را شناسایی و توصیه کرد (هاي اخرفتار
کوشـد تـا براسـاس    براساس آنچه در باال آمد، پژوهش حاضر مـی 

تقسیم بنـدي فـوق از اصـول اخالقـی، بـه سـاخت و هنجاریـابی        
هاي جهـت سـنجش و ارزیـابی نـوع اعتقـادات اخالقـی       پرسشنام

دانشجویان، و بررسی میزان اعتقاد به هر کـدام از انـواع اعتقـادات    
هـاي آزاد اسـتان   قی فوق الذکر در بـین دانشـجویان دانشـگاه   اخال

لرستان بپردازد. 

روش

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینه یابی اسـت. نظـر بـه    
هاي آزاد اینکه جامعه آماري شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

اسالمی استان لرستان بود که جامعـه آمـاري آن براسـاس آمـار و     
نفــر 30000معاونـت پژوهشـی واحـد خـرم آبـاد حـدود      اطالعـات  

گیـري کـوکران   باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از روش نمونـه می
نفر برآورد گردیـد. بـر همـین    400تنظیم گردید. که حجم مناسب 

نفر دانشجوي داوطلب پاسخگویی، از 400اساس، پرسشنامه روي 
ستان لرستان اجرا هاي دانشگاه آزاد اسالمی ابین دانشجویان واحد

پرسشنامه قابل نمره گذاري بودند و 350شد. در نهایت از این بین 
پرسشنامه به دلیل پاسخ دهی ناقص کنار گذاشته شدند. نمونـه  50

هاي آزاد استان لرسـتان بـود کـه از    دانشجوي دانشگاه350شامل 
هـاي  مـرد حاضـر بودنـد. سـایر ویژگـی     216زن و 134این بـین  

ختی نمونه مورد بررسی در جدول زیر آمده است:جمعیت شنا
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هاي جمعیت شناختی نمونه هنجاریابی . داده1جدول شماره

پرسشنامه

درصدفراوانی
25–1816446

268825-33دامنه سنی
40-235415
4412و باالتر40
350100کل

ــع  مقطـــــــ
تحصیلی

8022کاردانی
16848کارشناسی

9226کارشناسی ارشد
41دکترا
350100کل

رشته تحصیلی

8724علوم پایه
9727فنی و مهندسی

4512علوم تجربی
12134علوم انسانی

350100کل

براي طراحـی ابـزار، بـا توجـه بـه اینکـه ابـزاري بـراي سـنجش          
گردید. به این هاي اخالقی در دسترس نبود، لذا ابزار طراحی هنجار

هاي اخالقی پنج گانه (وظیفـه  صورت که در ابتدا هر یک از هنجار
) 14، دینی، فضـیلت گرایـی، منفعـت گرایـی    13گرایی، عاطفه گرایی

هاي یک پرسشنامه در نظـر گرفتـه شـده و    عنوان خرده مقیاسبه
گویـه).  50گویه طراحی شـد (در مجمـوع   10براي هر یک تعداد 
ه بـراي رفـع نـواقص ابتـدایی و تعیـین نظـر       سپس پرسشنامه اولی

متخصصان در اختیار ده نفر از صاحب نظران حوزه فلسـفه اخـالق   
قرار گرفت تا میزان روایی صوري و محتوایی آن مورد تأیید گیـرد.  

سوالی اولیـه روي  50پس از اعمال اصالحات احتمالی، پرسشنامه 
5استان لرستان، (هاي آزاد اسالمی نفر از دانشجویان دانشگاه250

عنوان نمونه هنجاریابی نهایی اجرا شد. نتایج نفر براي هرگویه)، به
هاي تحلیل عاملی اکتشـافی،  نهایی حاصل شده با استفاده از روش

و محاسبه آلفاي کرانباخ از لحاظ پایایی و اعتبـار هنجاریـابی شـد.    

هـاي اخالقـی   سـوال پرسشـنامه ارزش  36ضریب همسانی درونی 
ترتیـب  هـا نیـز، بـه   است و آلفاي هر یک از زیر مقیاس87/0بر برا

)، 72/0(15)، اخـالق دینـی   79/0گـرا ( محاسبه شد: اخالق وظیفـه 
)، اخـالق  63/0گـرا ( )، اخـالق منفعـت  61/0گـرا ( اخالق فضـیلت 

)؛ که بیانگر کفایت الزم بـراي اهـداف پژوهشـی    53/0گرا (عاطفه
هاي اخالقی بود که براي اراست. پرسشنامه نهایی، پرسشنامه هنج

پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. 
ها با اسـتفاده از آمـار توصـیفی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        یافته

گرفتند. 

هایافته

هاي اخالقی چقدر است؟میزان گرایش جوانان به هنجار
براساس میانگین و انحراف معیار نمرات حاصل از کـل پرسشـنامه   

180و حداکثر نمـره  36خالقی، حداقل نمره اخذ شده هاي اهنجار
است. براین اساس، نمـره افـراد شـرکت کننـده در ایـن پـژوهش       

ترتیب زیر محاسبه شده است:به

هاي اخالقی. بررسی نمرات گرایش هنجار2جدول 

میانگین (انحراف معیار)فراوانی تراکمیدرصدفراوانی
)23/16(96303060/134زن
)80/16(2167010010/131مرد
)68/16(31210010018/132کل

نتایج فوق بیانگر آن است که میانگین حاصـل از متوسـط نمـرات    
انحراف معیار باالتر است و این بیانگر گـرایش  5/2) به میزان 90(

ها هاي اخالقی است. اگرچه این میزان در خانمبسیار زیاد به هنجار
ست، اما این عدد آنقدر زیاد نیست کـه بـه لحـاظ    بیشتر از آقایان ا

توان گفت کـه گـرایش بـه    دار باشد. به این ترتیب میآماري معنی
طور معناداري باال اسـت.  هاي اخالقی در بین دانشجویان، بههنجار

هاي اخالقی در بـین زنـان و   مقایسه میزان گرایش کلی به هنجار
نشان دهنـده آن اسـت   مردان به وسیله تحلیل واریانس یک راهه 
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کــه تفــاوت معنــاداري بــین ایــن دو گــروه از لحــاظ گــرایش بــه  
). p =08/0؛ =93/2Fهاي اخالقی کلی وجود ندارد (هنجار

گـرا چقـدر   هـاي اخالقـی فضـیلت   میزان گرایش جوانان به هنجار
است؟

براساس میانگین و انحراف معیـار نمـرات حاصـل از زیـر مقیـاس      
هاي اخالقی، حـداقل نمـره   نامه هنجاراخالق فضیلت گراي پرسش

اسـت. بـراین اسـاس، نمـره افـراد      45و حداکثر نمـره  8اخذ شده 
ترتیب زیر محاسبه شده است:شرکت کننده در این پژوهش به

. بررسی میانگین و انحراف معیار نمرات 3جدول 

گراهاي اخالقی فضیلتدانشجویان در گرایش به هنجار

میانگین (انحراف معیار)تراکمیفراوانیدرصدفراوانی
)72/4(96303056/29زن
)36/4(2167010005/29مرد
)47/4(31210010021/29کل

نتایج فوق بیانگر آن است که میانگین حاصـل از متوسـط نمـرات    
انحراف معیار باالتر است و ایـن بیـانگر گـرایش    2) به میزان 22(

گـرا اسـت. اگرچـه ایـن     خالقی فضـیلت هاي ابسیار زیاد به هنجار
ها بیشتر از آقایان است، امـا ایـن عـدد آنقـدر زیـاد      میزان در خانم

تـوان  دار باشد. به این ترتیـب مـی  نیست که به لحاظ آماري معنی
طـور  هاي اخالقی در بین دانشجویان، بهگفت که گرایش به هنجار

معناداري باال است. 

گرا چقدر است؟هاي اخالقی وظیفهمیزان گرایش جوانان به هنجار
براساس میانگین و انحراف معیـار نمـرات حاصـل از زیـر مقیـاس      

هاي اخالقـی، حـداقل نمـره    اخالق وظیفه گراي پرسشنامه هنجار
اسـت. بـراین اسـاس، نمـره افـراد      20و حداکثر نمـره  4اخذ شده 

ترتیب زیر محاسبه شده است:شرکت کننده در این پژوهش به

. بررسی میانگین و انحراف معیار نمرات 4جدول 

هاي اخالقی وظیفه گرادانشجویان در گرایش به هنجار

میانگین (انحراف معیار)فراوانی تراکمیدرصدفراوانی
)44/2(96303043/16زن
)39/2(2167010015/16مرد
)40/2(31210010024/16کل

ین حاصـل از متوسـط نمـرات    نتایج فوق بیانگر آن است که میانگ
انحراف معیار باالتر است و این بیانگر گـرایش  5/2) به میزان 10(

گرا است. اگرچه این میزان هاي اخالقی وظیفهبسیار زیاد به هنجار
ها بیشتر از آقایان است، اما این عدد آنقدر زیاد نیسـت کـه   در خانم

ان گفـت کـه   تـو دار باشد. به این ترتیب مـی به لحاظ آماري معنی
طور گرا در بین دانشجویان، بههاي اخالقی وظیفهگرایش به هنجار

معناداري باال است. 

گرا چقدر است؟هاي اخالقی عاطفهمیزان گرایش جوانان به هنجار
براساس میانگین و انحراف معیـار نمـرات حاصـل از زیـر مقیـاس      

حـداقل نمـره   هاي اخالقـی،  اخالق عاطفه گراي پرسشنامه هنجار
اسـت. بـراین اسـاس، نمـره افـراد      35و حداکثر نمـره  7اخذ شده 

ترتیب زیر محاسبه شده است:شرکت کننده در این پژوهش به

. بررسی میانگین و انحراف معیار نمرات 5جدول 

هاي اخالقی عاطفه گرادانشجویان در گرایش به هنجار

معیار)میانگین (انحراففراوانی تراکمیدرصدفراوانی
)05/4(96303012/25زن
)88/4(2167010001/24مرد
)66/4(31210010036/24کل

نتایج فوق بیانگر آن است که میانگین حاصـل از متوسـط نمـرات    
انحراف معیار باالتر است و این بیانگر گـرایش  5/2) به میزان 17(

اگرچه این میزان گرا است. هاي اخالقی عاطفهبسیار زیاد به هنجار
ها بیشتر از آقایان است، اما این عدد آنقدر زیاد نیسـت کـه   در خانم
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تـوان گفـت کـه    دار باشد. به این ترتیب مـی به لحاظ آماري معنی
طور گرا در بین دانشجویان، بههاي اخالقی عاطفهگرایش به هنجار

معناداري باال است. 

دینی چقدر است؟هاي اخالقیمیزان گرایش جوانان به هنجار
براساس میانگین و انحراف معیـار نمـرات حاصـل از زیـر مقیـاس      

هاي اخالقی، حداقل نمره اخذ شـده  اخالق دینی پرسشنامه هنجار
است. براین اساس، نمره افراد شـرکت کننـده   45و حداکثر نمره 9

ترتیب زیر محاسبه شده است:در این پژوهش به

اف معیار نمرات . بررسی میانگین و انحر6جدول 

هاي اخالقی دینیدانشجویان در گرایش به هنجار

میانگین (انحراف معیار)فراوانی تراکمیدرصدفراوانی
)22/4(96303097/28زن
)84/4(2167010034/28مرد
)73/5(31210010082/33کل

نتایج فوق بیانگر آن است که میانگین حاصـل از متوسـط نمـرات    
انحراف معیار باالتر است و این بیانگر گـرایش  5/1به میزان )22(

هاي اخالقی دینی است. اگرچه این میـزان در  بسیار زیاد به هنجار
ها بیشتر از آقایان است، اما این عدد آنقدر زیاد نیست کـه بـه   خانم

توان گفت که گرایش دار باشد. به این ترتیب میلحاظ آماري معنی
طـور معنـاداري   قی دینی در بین دانشجویان، بههاي اخالبه هنجار

باال است. 
دست آمده بیانگر آن است که میزان گرایش به بهدر مجموع نتایج 

هـاي  انـد از: هنجـار  ترتیب عبارتهاي اخالقی در جوانان، بههنجار
گرایـی (بـا   هاي اخالقـی منفعـت  )، هنجار82/33دینی (با میانگین 

گـرا (بـا میـانگین    اي اخالقـی فضـیلت  هـ )، هنجار64/31میانگین 
) و در نهایـت  36/24گـرا (بـا میـانگین    هاي عاطفه)، هنجار21/29

دسـت  بـه ). نتایج 24/16گرا (با میانگین هاي اخالقی وظیفههنجار
آمده در پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که میانگین حاصل از 

است و ایـن  انحراف معیار باالتر5/2) به میزان 90متوسط نمرات (

هاي اخالقی اسـت. در مجمـوع   بیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار
طور معناداري در بین جوانان باالست. این گرایش به

بحث

هـاي اخالقـی و   توان گفت که گـرایش هاي فوق میبراساس یافته
هاي را چنـدان دور از  فطرت خداجوي انسانی رسیدن به چنین نتیج

خـداجوي و اخـالق پسـند انسـانی، نشـان      سازد. فطرتذهن نمی
دهنده آن است که افراد در دوره سنی نوجـوانی و جـوانی، کـه در    

شـود، بـه سـمت    محسـوب مـی  روانشناسـی معـادل هویـت یـابی    
هـاي مختلـف   موضوعات اخالقی و رعایـت اخالقیـات در گـرایش   

سوق پیدا کنند. این یافته بـا آنچـه در مقایسـه اسـتدالل اخالقـی      
و دانشجویان پرستاري کرمان انجام گرفت همسـو اسـت   پرستاران

)18 .(
به لحاظ فرهنگی و دینی نیز، تأکید دینی حاضر بـر جامعـه، بـراي    
رعایت موضوعات اخالقی نیز به این موضوع کمک کرده و نشـان  

دهد که جوانان تحت تأثیر هر گرایش فکري، رعایت اخالقیات می
ظر قرار داده و براي تحقق آنها هاي مختلف همواره مد نرا در حوزه

هاي اجتماعی و بین فردي و حتی درون فردي خود تالش در رفتار
کنند. می

گـرا  همانطور که پیش از این نیز آمد، قـائالن بـه اخـالق فضـیلت    
معتقدند که باید فرد اخالقی یا فضـیلت منـد وجـود داشـته باشـد،      

کنشگر اخالقی فردي که واجد فضایل اخالقی باشد. اینان بر نقش 
کنند نه صرفا بر اصول اخالقی یا آثار و نتایجی که بر آنها تکیه می

شـود و دلیـل اخالقـی را در کنشـگر اخالقـی جسـتجو       مترتب می
مند متخلق به اخالق کنند. درا ین دیدگاه چون یک فرد فضیلتمی

تواند مالکی براي روایی یا ناروایی یک است از این رو عمل او می
دست دهد. بهفعل 

نتایج حاصل بیانگر آن است که میانگین حاصل از متوسط نمـرات  
انحراف معیار باالتر است و ایـن بیـانگر گـرایش    2) به میزان 23(

گرا است. برخی محققـان  هاي اخالقی فضیلتبسیار زیاد به هنجار
). ایـن بـه   19هاي خود این موضـوع را تأییـد کردنـد (   نیز در یافته
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که علت گرایش بـه اخالقیـات بـه دلیـل در نظـر      معناي آن است
گرایی هاي نهفته در این گونه رفتارها است. فضیلتگرفتن فضیلت

بیان گر گرایش به اخالقیات بدون در نظر گرفتن نتایج ومنـافع آن  
هاي اخالقی را به خودي خود داراي فضیلت و انصاف است و رفتار

یلت پنهان در آنها نشـان  داند. گرایش به اخالقیات به دلیل فضمی
گر آن است که جوانان این مـرز و بـوم تحـت تـأثیر انجـام امـور       

اخالقی به دلیل اعتقاد به فضیلت آنها هستند. 
ها بـا نظریـات کانـت همسـو اسـت، او در تبیـین چنـین        این یافته

دارد، اراده وقتـی  آورد و بیان مـی عنوان تکلیف روي میمفهومی به
کند آن نیـت و اراده خیـر اسـت. کانـت     ار میبراي انجام تکلیف ک

دهد که صرف مطابقت عمل با تکلیف، کافی در اخالقـی  توجه می
بودن فعل نیست، عمل آن هنگامی اخالقی است که بـراي انجـام   

طورکلی هر عملی اگر به قصد انجـام وظیفـه   تکلیف تحقق یابد. به
مطـابق  تحقق یافت اخالقی است ولی اگر بدین قصد نبود هر چند 

وظیفه باشد، اما چـون بـراي انجـام وظیفـه تحقـق نیافتـه اسـت،        
به نظر کانت فعل اخالقی آن است کـه صـرفا بـه    . اخالقی نیست

). 19حکم حس تکلیف انجام شود نه از روي تمیالت یا عادت (
عنـوان  هـاي اخالقـی بـه   عبارات فوق بیانگر گرایش به انجام رفتار

ل نشـان دهنـده آن اسـت کـه     تکلیف و وظیفه است. نتـایج حاصـ  
انحراف معیار 5/2) به میزان 10میانگین حاصل از متوسط نمرات (

هاي اخالقـی  باالتر است و این بیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار
گرا است. احساس به انجـام امـور اخالقـی از روي احسـاس     وظیفه

تکلیف و وظیفه، وجهی از آن چیزي است که در فرهنگ ایرانـی و  
هاي اجتماعی همواره مورد تأکیـد اسـت و   عنوان بایستهالمی بهاس

این همان چیزي است که به اعتقاد پژوهش گران گرایش به ایـن  
هاي اخالق را باال برده است. نوع گرایش

و عـاطفی در  گرایی به معناي تاکید بر نقش عوامل انگیزشعاطفه
شـناختی،  انجام یا ترك عمل است تـا عوامـل عقالنـی و معرفـت     

دهند که مبتنـی بـر   عاطفه گرایان به آن عوامل اخالقی اصالت می
هیجانات و عواطف باشد. از این دیدگاه، اخالقی بودن یعنی مطابق 

حس همدردي رفتار کردن. 

ویـژه  دلسوزي، همدلی و همدردي کردن و مسائلی از این دست به
در روابط بین فـردي و اجتمـاعی بـا سـطوح مختلـف اجتمـاعی و      

فرهنگی، و موضوعاتی مانند دست گیري از نیازمند و کمک به فرد 
در راه مانده و سایر مفاهیم ایـن چنینـی از مهمتـرین موضـوعاتی     

هاي خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی حاکم است که همیشه در بافت
عنوان بخشـی  بر تفکرات اجتماعی افراد جامعه است. جوانان نیز به

جـانی و عـاطفی عمـر خـود قـرار دارنـد،       از جامعه کـه در دوره هی 
استعداد و آمادگی فطري زیادي براي عمل به امورد اخالقی تحـت  
تأثیر عواطف و هیجانات دارند. از همین روست که نتایج حاصل از 
پژوهش حاضر نیز نشان دهنده آن اسـت کـه میـانگین حاصـل از     

ایـن  انحراف معیار باالتر است و5/2) به میزان 17متوسط نمرات (
گرا است. هاي اخالقی عاطفهبیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار

عقل و فطرت انسان دهد که ، نشان میاخالق دینینتایج همسو با 
گرچه توان فهم کلیات و اصول اخالقـی را دارد امـا بـراي تعیـین     
مصادیق و جزییات آن نیازمند راهنمایی دین و وحی است کـه بـر   

اشـراف داشـته و از آنچـه سـعادت دنیـوي و      هاي فرد و جامعهنیاز
هـا بـه   انسـان کند آگاه است. عقل تماماخروي انسان را فراهم می

کند اما در اینکـه مصـادیق ایـن عـدالت در     خوبی عدالت حکم می
جوامع و شرایط مختلف چیست اختالف نظر بسیار است و این خود 

دلیلی بر ناتوانی عقل در تعیین مصادیق است. 
هاي دینی حاکم بـر فرهنـگ جـاري جامعـه،     و تمام گرایشهااین

سازد که میانگین حاصل از نتیجه حاصل را چندان دور از ذهن نمی
انحراف معیار باالتر است و ایـن  5/1) به میزان 22متوسط نمرات (

هاي اخالقی دینی است. دیـن و  بیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار
یخی در تمام اجزاي زندگی مردم به تبعات آن همواره به صورت تار

صورت سنتی و فرهنگی رسوخ کرده و همین مورد در دوره هویـت  
دهد. شرکت پررنـگ  همیشه خود را نشان مییابی جوانان بیشتر از

جوانان در مراسمات دینی و مذهبی بیانگر اعتقاد ریشه دار آنها بـه  
هـا  اصول اخالقی است که در قالـب دیـن و مفـاهیم دینـی بـه آن     

آموزش داده شده است و همین موضوع نتیجه فوق را قابل تبیـین  
سازد. می
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گرا باید کاري را انجـام داد کـه بیشـترین    منطبق بر اخالق منفعت
پیامد خوب را به بار آورد. فی نفسه مهم نیست که چه نوع کاري را 

دهیم، تنها چیزي که مهم است این است که نتایج خوب انجام می
). 14برسد (به حد اکثر

همان طور که در تبیین اصول اخالق عاطفی مطرح شد گرایش به 
هـاي  هـا، در قالـب آمـوزه   کمک به دیگران و سود رساندن بـه آن 

دینی، سنتی و فرهنگی به افراد آمـوزش داده شـده و گـرایش بـه     
اصول اخالقی براي سـود رسـانی بـه دیگـران و مفـاهیمی ماننـد       

هاي دینی بیانگر این است ران در آموزهاولویت دعا کردن براي دیگ
عنوان اولـین  ها را بهویژه جوانان این آموزهکه بسیاري از افراد و به

گیرند و از این روست گرایش در عمل به اصول اخالقی در نظر می
دست آمده نشان دهنده آن است که میانگین حاصل از بهکه نتایج 

معیار بـاالتر اسـت و ایـن    انحراف2) به میزان 20متوسط نمرات (
گرا است. هاي اخالقی منفعتبیانگر گرایش بسیار زیاد به هنجار

هاي این پژوهش آن است که برخـی از پرسـش   یکی از محدودیت
شوندگان، علیرغم بی نام بـودن پرسشـنامه، بـه واسـطه احسـاس      
نگرانی از خود اظهاري به سواالت پرسشنامه صادقانه پاسخ ندادند. 

یت دیگر عدم وجود پیشینه کافی در زمینه پـژوهش حاضـر   محدود
سازد. ها را مشکل میاست که گاه تعمیم یافته

گـردد بـا انجـام    هاي تحقیق حاضـر پیشـنهاد مـی   با توجه به یافته
هاي مشابه در این زمینه مستندات علمی بیشـتري جهـت   پژوهش

راهم ها در جوامع دانشـگاهی فـ  کاربست عملی و بسط نظري یافته
گردد پژوهشگران در آینده تحقیقـاتی را  آید. هم چنین پیشنهاد می

جهت شناسایی علت گرایش دانشجویان به مکاتب اخالقی مختلف 
گـزاران فرهنگـی دانشـگاه    به انجام رسانند. به مسؤولین و سیاست

هـاي فرهنگـی،   گـزاري ریـزي و سـایت  در برنامهگرددپیشنهاد می
هـاي اخالقـی را مـورد مالحظـه قـرار      وهشگونه پژهاي اینیافته

دهند. 

گیرينتیجه

هاي متعدي در ایران صورت گرفتـه اسـت   در حوزه اخالق پژوهش
هاي اخالقی مکاتب مذکور با توجه به اما در حوزه گرایش به ارزش

هاي به عمل آمده، تحقیق میدانی صورت نگرفته است. این بررسی
هـاي اخالقـی در بـین    ارزشتحقیق بدون شک بیـانگر خاسـتگاه  

شـود. در  دانشجویان بوده و نشانگر مبانی هنجار اخالقی تلقی مـی 
گـذاري فرهنگـی هرجامعـه شـناخت مبـانی      امر آموزش و سیاست

توانـد نخسـتین گـام در جهـت     هاي حاکم بر آن میاخالقی و الگو
هـا و عقایـد در   هاي اخالقی باشد. البته تعامل اندیشهاصالح آسیب

هاي اخالقی امري گریـز ناپـذیر   هاي مختلف خصوصا هنجارهحوز
هـاي تحقیـق در نگـاه نخسـت     است. از این رو با توجه بـه یافتـه  

هایی از گرایش به مکاتب اخالقی مختلف را در بین توان نشانهمی
هـاي  تـوان ریشـه  افراد جامعه مشاهده کرد. اما در عین حـال نمـی  

را نادیده گرفت. گـرایش بـه   عمیق فرهنگ و گرایش دینی جامعه
گرایی گرایی، فضیلتگرایی، عاطفهمکاتب گوناگون هم چون وظیفه

گرایی به معناي تقابل آنها با فرهنگ و اخالق دینی حاکم و منفعت
بر جامعه نیست، بلکه این گرایشها در سایه فرهنگ عمیـق دینـی   

یـان  یابـد. و در جر حاکم بر جامعه است که معناي خود را بـاز مـی  
فرهنگ دینی، صبغه دینی یافته و در طول اخالق دینی قابل تصور 

هاي مکاتب مذکور نه تنها است نه در عرض آن. و از این رو هنجار
در تقابل با اخالق دینی نبوده بلکـه تجلـی بخـش بعـدي از ابعـاد      

باشد. اخالق دینی می

هاي اخالقیمالحظه

اخالقیـات پژوهشـی در   در راستاي انجام پژوهش حاضر براسـاس  
هاي توصیفی و پیمایشی، تمام اطالعات شخصی و پاسـخ  پژوهش

شرکت کنندگان در پژوهش کامال محرمانه باقی ماند. 

سپاسگزاري

هـاي  از همه دانشجویانی که صمیمانه و همراهانـه بـه پرسشـنامه   
پژوهش حاضر پاسخ گفتند و در انجام این پـژوهش یـاري رسـان    
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وده و از حوزه معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی بودند، تشکر نم
دار بودنـد،  واحد خرم آباد که حمایت مـالی ایـن پـژوهش را عهـده    

گردد. قدردانی می

واژنامه

.1اخالقی Ethical

.2هاي دینیهنجار Religious Norms

.3زیستن اخالقی Ethical Life

.4هاي اخالقینظریه Ethical theories

.5هاي اخالقیزشار Ethical Value

.6هاي اخالقیواقعیت Ethical Facts

.7اصول اخالقی Ethical Principles

.8گرایی  وظیفه Deontology

.9معرفت اخالقی Ethical Cognitive

.10گرااخالق فضیلت Virtue ethics

.11فرا اخالق Meta ethics

.12نتیجه گرایی Consequentialism

.13عاطفه گرایی Emotionalism

.14منفعت گرایی Utilitarianism

.15اخالق دینی  Religious ethics
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