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 آموزان ت اخالقی دانشي ری هويگهای شکل نه يزم
 

 *فرانيد علی هاشميس دکتر ، انيمدنسارا 

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان گروه علوم اجتماعی، 
 ( 15/09/98، تاریخ پذیرش:07/98/ 16تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

عنصةةنخمهةةفخهنهنةة خ خخیهاالزخمؤلفةة خیکةةیمنزلةةاخمطالعةةاخالقةةه خ  
چنانچة خپیةامانال خخدالرد.خیطوالنخالیپیشین خ،یالجتماعخیزندگخخنیناپذییجدال

اللهی،خههسف خ خ سیاریخالزخمصلحینخ خالندیشمندال خ نخالهمیتخالقةه خدرخ
سةو خالنسا خرالخ ة خرعایةتخالقةه خخخخالندنموده ختهشخخخخدیتأکزندگیخ شنخخ

طاخ السة  خخ،یخنیةزپة خالزخالنالةهصخعةنعتخخ یژه   خخخخنید رال خالقدرخخدهند.خخ
ختیةتنهاخالقةه خالهمنة ،خخیالزخزنةدگخخیالشد خجوالمعخ اخساکختةازهر ر   

تةاخخاهةتیخخزیةنخخیتنمهفخخگاهیر زخجاقودخرالخالزخدستخندالدخک خر ز  خخنیشیپ
رالخخیشناسالقه خالزخجامع خیی،خجدالشناسا خکهسیکخال لی جامع جاییخک خ

کةة خخیالیشناسةة خمعتالةةدخ ودنةةدخجامع خپندالشةةتندیتصةةورخمخخنقا ةة یغ
خ.(1ندالرد)ختیالقه خنااشد،خموضوعخیشناس عجامخ

نظنال خعلومخالجتمةاعیخالیةنخ ةودهخهایخعاحبیکیخالزخدغدغ خخ ارهدرخالین
شهن ندالنیخ اختعهدخعملةیخ ة خالعةوخخالقهقةیخخختوال یمخالستخک خچگون خخ

هایخنظنیخ ختجن یخمتنةوعیخنیةزخالنجةامخکوششخخدرخالینخرالستادالشتخ خخ
 .خالنددالده

 

 

 

 
خ1یرهتةارخالقهقةایخمن ةو خ ة خهةشناسی،خپژ هشدرخر ال خخطورخقاص  

خ3یالقهقخخیسنتخدال ر(خ خسپ خخ2)خخ2یمنالح خالقهقهایخخسنت،خدرخخالنسا 
السةتدالخختأکیدخهنخد خ  خنوعیخ ةنخالهمیةتخنالةشخک خخخخگنهت خشد(خپی3)

خدگاه،یدخنی.خ نخالساسخال(3()2)خ ودخ5القهقیخکنشگینیخدرخشک خ4یالقهق
النتظةارخالزخال خختةوال یمخخشةتنی اشةد،خ خختنقیهندخدقخخیچ خالستدالخخالقهقهن

 ةنخنالةشخالسةتدالخخدرخخالینخدیدگاهخ ختأکیدشخخ.(4)دالشتخخیسلوکخالقهق
چةو خخیهةد خالنتالةادالت،خپژ هشةگنال الزخسویخ نقیخخخ،یالقهقرهتارخخرشدخخ
خیهانة یزمخدرخنظةنخنگةنهتنخخخخ.(5)قنالرخگنهتخخ«6نالشخ»قودخخگنهتنِدهیناد

الینخالنتالادالتخالزخخ.(6)ودندموضوعاتخموردخالنتالادخدیگنخ  خعوالطفخخ7یالجتماع
،خ نجةامخگنهتةالهایختجن ةیخآنجاییخآغازخشدخک خ نخالساسخنتایجخپژ هش

منجةةنخ ةة خرهتةةارخالقهقةةیخخهمیشةة مشةة شخشةةدخالسةةتدالخخالقهقةةیخ
رهتارهةایخخ ةن زخخکة خ ةنالیخ اخالینخالسةتدالخدلی خ(.خ  خهمین7)شودنمی

خه خةةةالق نقاست خالزخیکخقودِخخکنشگنال ،خ ایدخدرخالقهقیخدرخمیا خالهنالدخ
خ
خ

 چکيده
القهقیخخه:  زمين پژ هشخخمثا ا  خهویتخ درخ القهقیخ کنشخ ر ال مالدماخ الینخشناسیخخهایخ الزخ الست.خ شدهخ مطنحخ پژ هشخر الجتماعیخ الینخ هد خ ،خ

خآموزال خشهنخالعفها خ ودهخالست.خدالنشگینیخهویتخالقهقیخدرخمطالعاخکیفیخچگونگیخشک خ

گینیخر شخنمون د مخد ینستا خشهنخالعفها خ ودخک خ  خخآموزال خد رةپژ هشخشام خدالنشخخجامع .خخالستالزخنوعخکیفیخخخخر پژ هشخپیشخخ:روش

نظنیخخ الشااعخ منحلاخ رسید خ  خ تاخ طنیقخمصاحاخخهادالدهیخخآ رجمعخالنت اصخشدند.خخنفنخخخخ22هدهمندخ دالنشنیم خساقتاریاهت خ خخاالزخ النجامخاخ آموزال خ
خ،ختحلی خگندید.خیالزخر شختحلی خمضمونخالستفادهخآمدهخ اخدستهایخ  گنهت،خ خدالده

قانوالده،خمدرس ،خدین،خعاارتندخالزخخالعلیخخمضمو خخخخ5قندهخمضمو خشدخک خخخخ13مضمو خالعلیخ خخخخ5هاخمنتجخ  خالست نالجخختحلی خدالدهخخها:يافته

خکه خسیاسی،خالقتصادیخ خالجتماعی.خسنمایاخهنهنگیِخعینی،خ خسطح

الیخخآموزال ختحتختأثینخمجموع خمیا خدالنشخخگینیخهویتخالقهقیخدرشک خگنهتخک خخخخج ینتخختوال یمهایخپژ هشخخ اختوج خ  خیاهت خخ:یريگجهينت

خگنددیمخخشنهادآموزال خپیتالویتخهویتخالقهقیخدالنش هاودخ خخخخی نالخخنی نا نالگینند.خخهاخالستخک خدرخس خسطحخقند،خمیان خ خکه خقنالرخمیالزخزمین 
خرهانال  خرهتارهایخالقهقیخ اللدین،خمعلما ،خگنیخقنالرخگیند.خضمنخالینکموردختوج خ خ ازنخشدهخالشارهیخهان یزمآموزشخمعانیخ خالعوخخالقهقیخدرخ

 .خآموزال خالزخالهمیتخ سیاریخدرخالینخزمین خ نقوردالرخالستیخالقهقیخدالنشهااللگوخامثا   خخمسئولینخحکومتیدینیخ خ

خ

خهویتخالقهقی.خخپذینی،خکنشخالقهقی،جامع :خليدواژگانک

خ

 
 
خ

 
 

 
خ

 seyedalihashemianfar@yahoo.comنویسندةخمسئوخ:خنشانیخاللکتن نیکی:خخ
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د.خالزخنظنخ«خمعنهیخش8،خمفهومخجدیدیخ  خنامخ»هویتخالقهقیدیآ جودخخ  
 جودخآیةد،خ یشةتنخ ة 9الینخدست خالزخپژ هشگنال خچنانچ خالینخقودِخالقهقی

(خ8دالشةت)خالنتظةارخکنشگنال توال خالنجامخرهتارهایخالقهقیخرالخدرخمیا خخمی
خ(.خ10)(9)

یخهاهورخالستخک خدرخده الزخمفاهیفخجدیدخ خنوظ«خیالقهقختیمفهومخ»هو
قةنالرخشناسةا خخشناسةا خ خجامع موردختوج خر ال خخمشتنکخخعورت  خخالقین

الیخالستخک خ ةاخهویتخالقهقیخهویتیخالستخک خشام خمعانیخخالست.خخگنهت 
کندخک ختصورخهنخشة شخالقهقیخ ود خدرخالرتاا خهستندخ خمش شخمی

مةؤثنخالشخ ة خچة خمیةزال خ ةنخرهتةارخالقهقةیخال خخهایخالقهقیالزخپایاندی
 خکنشخخخیالقهقخخیدال رخخنیحلالاخمفالودخشکا خ  نخالینخالساسخخ(.خخ10الست)
خیالقهقةرهتارخخخیمحنکخ نالخخین یآنچ خنخخالستخ خخیالقهقخختیهوخخی،القهق

 ة خخی هةادالرعنِ خالستخ خن خخی  خقودِخالقهقخخی هادالرخخآ ردیرالخهنالهفخمخ
خخ(.11)یالعوخخالقهق

گةنهتنخنظنننةدخدرکشناسا خ  خالینخنظنیة خالضةاه خمیالماخآنچ خک خجامع 
هایخالجتمةاعیخدرخپةندالقتنخ ة خهویةتخنالشخعوالطفخ خهمچنینخزمینة 

خایة ةنخالسةاسخنظنکة خیخالقهقخختیهورخالینخرال ط ،خخ(.خد10القهقیخالست)
خینةوعخخ،شةودیمخخخنییتاخخ11یکنشخمتالا  خالجتماعخخفیپارالدالخخ یذ خخخخ10تیهو
 اهتارهةةاخ خخنیکةة ختحةةتختةةأثخشةةودنظةةنخگنهتةة خمیدرخیش صةةختیةةهو

شةودخکة خچنةینخپندالشةت خمی،ختنتیب ةدینالسةت.خخخیالجتماعخخیساقتارها
نظنخ.خ خالزخحیثخدردهدیرخخمخخخیدرخمتنخساقتارخالجتماعخخ12تیهنگون خعامل

خیِقةودِختةأملختیةک خ نخالهمختیهوخاینظنگنهتنخنالشخعوالطفخنیز،خطاقخ
،خدرخ13فیقةودتنظخخیهایمثا ةاخهسةتهاخ  النسةا خخکند،یمخخخدیتأکخخیالجتماع
خنیةالسةتخدرگختیةهوخدییةشةا ختأهةد خکة خهدهمعطو خ  خخخیهاکنش

خیمنفةخ14القهقیخکنند،خعوالطفخدییقودخرالختأخختیالگنخنتوالنندخهو خخخخشوندیمخ
آنهةاخرالخخیعوالطةفخمنفةخنیةالخد.کةنرالختجن ة خقوالهنةدخخخخمانندخشنمخ خگناه

ختیةکننةدخکة خهوخفیتنظةخیالگونة رهتارشةا خرالخ  ختةاخخدنةکنیمخخخکیتحن
هةدالیتخخخالقهقةیخخسةمتخکةنشخختنتیبخ ة  خ دینخخشودخخدییتأخخشا یدر ن
خ(.12)شوند

هایخالزخ ال سةتگیخهایختجن ةی،خهویةتخالقهقةیپژ هشخ نخالساسخنتایج
حاخخدرخعینخخ(.13)نسیت،خنژالدخ خنوعخمذهبخمستال خالستگن هیخمانندخج

خ ختحتختأثینخعةوالملیخماننةدخهضةایخقةانوالدهگینیخهویتخالقهقیخشک 
هایخمةذهای،خمناسةکخمةذهای،خمشةارکتخ ة خمدرس ،خمیةزال خپایانةدی

خ- خپایگةاهخالقتصةادیخ15الجتمةاعیخدال طلاانة مشارکتخدرخالرالئةاخقةدماتخ
خخ(.21-14)الستخالجتماعی

خا یةدرخمخخیرهتةارخالقهقةخیخکة خهویةتخالقهقةیخدرختحةقتی  خالهمخخنظن
خپةژ هشخمطالعةاخمفهةومخنی حثخالخینالطاخکانونخ،دالردخخجامع شهن ندال خخ

الهمیةتِخجة خ ة خخ ةاختوخخپژ هشخخنیالخخدر»هویتخالقهقی«خالست.خ نا نالین،خخ
کة خخموضةوعشکا خمیا خدالنشخ خرهتارخالقهقیخ خهمچنینخالینخخخکند ِپن

کنندخ  خالینک خقودشا خرالخدرخقهخخالینخد رهخالستخک خنوجوالنا خشن عخمی
خنیتکةوخیچگةونگ(،خ22)کننةدخشناسةاییهاخ ختعهةدالتخالقهقةیخا  اخآرمخ
خشد نرسیخخخخشهنخالعفها خخآموزال دالنشالزخخخخیگن هخخا یدرخمخخخیالقهقخختیهو

یخالجتمةاعیخهان یزمخک خکدالمخخدالدهخشودخخپاسخخخخخسؤالخ  خالینخخخخشد ختهشخخ
خ؟خخشودیمخمنجنخخخآموزال دالنشدرخخیالقهقختیهویخ ختکوینخنیگشک   خ
خ

 روش

خةشةیوخ ة خ خگیةندمیخقنالرخکار ندیخهایپژ هشخزمنةخدرخخحاضنخخپژ هش
خد رةخآمةوزال دالنشخشام خپژ هشخمیدال خالعضای.خالستخخشدهخخالنجامخخکیفی
ختةاخهدهمنةدخگینینمونة خر ش ة خکة خ ةودخالعفها خخشهنخخینستا  دخخد م

درخخکنندگا مشةارکتختعدالد.خشدندخالنت اصخنظنیخخالشااعخخمنحلاخخ  خخرسید 
خامصةةاحاخطنیةةقخالزخهةةادالدهخآ ریجمةةعخ. ةةودخنفةةنخ22خالیةةنخپةةژ هش

خ خحضةوریخعةورتخ  خک خخگنهت،خخالنجامخخآموزال دالنشخخ اخخساقتاریاهت نیم 
خالزخخالسةتفادهخخ ةاخخآمدهدست  خخهایدالده.خخشدخخمجاالنخخالعفها خخشهنخخمدالرسخخدر

خالطمینةا خخ خخنتایجخخالرزیا یخخمنظورخخ  .خخگندیدخختحلی خخ،مضمو خختحلی خخر ش
خکار ة خخپاسة گوخخالعتاةارخخیاخخخعضوخخکنتنخخخشیوةخخپژ هش،خخالعتاارخخقا لیتخخالز

خالقتیةارخدرخشةدهخآ ریجمةعخیهةادالده  خالینخعورتخک خخخ.(23)شدخخگنهت 
خ.آمدخدست  خزمین خالینخدرخخآنهاختأییدخ خشدخگذالشت خکنندگا مشارکت

خ

 یافته ها
یخنیگشةک یخالعةلیخهانة یزمخخخشةوندگا ،هایخمصاحا  نخالساسخپاسةخ

قةانوالده،خمدرسة ،خمضمو خالعةلیخخخخ5درخخهویتخالقهقیخدرخدالنشخآموزال خخ
هنهنگةةیِخعینةی،خ خسةطحخکةةه خسیاسةی،خالقتصةةادیخ خدیةن،خسةنمایاخ

اخقةندهخمضةامینخ خکةدهایخشوندخک خهمةنالهخ ة ندیخمیطاال خخالجتماعی
خ.آمدهخالستخ1درخجد خخمن وط خخ

 هاداده  نيمضامخرده : مضامين و 1جدول 
مضااااامين خ

خاصلی

خکدهای اوليه خمضامين  خرده

خعدمخقشونتخ اللدینخعاوریخ خخهایخش صیتیخ اللدینخ یژگیخقانوالده

خهماهنگیخقوخخ خعم خ اللدینخ

خرهتارهایخعحیحخ خمسئوالن خ اللدینخ

خ اللدینخخد  وحامیخ

خآمیزخ خماتنیخ نخالعتمادخمیا خ اللدینخ خهنزندال خهضایخد ستان خ خمحاتخخهضایختعاملیخقان خ

خ  شخدرخقان خ جودخهضایخالمنخ خالطمینا خ

خر ال طخ ینخ اللدینخغلااخالحتنالم،خالدص،خد ستیخدرخخ

خالعطایخح خالرزشمندیخ  خهنزندال خخهایخ اللدگنیخشیوه
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خشخ  خهنزندال خهایخمش خکند خمسئولیتخمحوخخ

خهایخالنت اصخ نالیخهنزندال خکند خهنعتخهنالهفخ

خهایخالقهقیخ  خهنزندال خدالشتنخر یکندخالقناعیخدرخالنتالاخخالرزشخ

خمسائ خالقهقیخگوهایخقانوالدگیخدر ارةخ النجامخگفتخ

خجمعیخقانوالدگیخمث خرستورال خ خمساهنتخ ...خهایخدست خالنجامخ ننام خخخ

یخالقهقیخدرخخهاهایخآموزشخمحتوالخ خشیوهخخالهمیتخخمدرس خ
خمدالرسخ

خهایخآموزشیخهاخ خکارگاهخها،خکهسخ نگزالریخد رهخ

خهاالستفادهخالزخالمکاناتخجدیدخآموزشیخمث خ یدئوکلیپخ

خهایخگن هیخهعالیتخهنالهفخکند خهنعتخخ

خمطا التخرهتارخ خگفتارخکادرخمدرس خ خم صوعاخمعلما خخکادرخمدرس خ  خمثا اخاللگوهایخالقهقیخ

خهایخالقهقیخمثاتخمانندخحمایتگنی،خهمدلیخ یژگیخ ود خدالرالخ

خآموزال خ نقنالریخر ال طخعمیمان خ خمحتنمان خ اخدالنشخ

خالحساسخالتصاخخ  خقدال ندخخال زالرخحمایتگنخخدینخ

خکمکخ  خالنت اصخرالهخدرستخدرختنگناهایخالقهقیخ

خهایخمذهایخمنا عخمذهایخمث خقنآ ،خالحادیث،خدالستا خخال زالرخآموزشخ

ختخس ننالنیخ خمنالسفخهایخمذهایخرخجلساخشنکتخدخ

خنحوهخرهتارخالهنالدخمذهایخدرخجامع خخال زالرخاللگوسازخ

خهایشا خنصیحتخهماهنگیخعم خآنهاخ اخخ

خشادیخدرخکنارخمذهبخ

سطحخکه خخسیاسیخخ
خالقتصادیخالجتماعیخ

خ...خهایخالجتماعیخالزخقای خهالن،خ یکاری،خالعتیاد،خطه خ گستنشخآسیبخخمشکهتخالقتصادیخ

خحاکمیتخنگاهخمادیخ)پوخ(خ نخر ال طخالجتماعیخخجتماعیخهایخالآسیبخ

خر الجخدر غگوییخ

خهایخالنجامخکنشخالقهقیخزینساقتخهنالهفخناود خ

خهاعم خ  خ عدهخخهایخمسئولینخحکومتیخ یژگی

خدالشتنخرهتارهایخالقهقیخ

خضن رتخرالستگوییخ خپنهیزخالزخدر غخ

 سنمای خهنهنگیخخ
خدرخ عدخعینیخ

خهایخزندگیخقهنمانا خالقهقیخهیلفخختماشایخهیلفخهاخ

خهایخالنگیزشیخهیلفخ

خنام خهایخالنگیزشیخزندگیخخهاخقوالند خکتاصخ

خهایخالد یاتخکهسیکخهارسیخکتاصخ

خشناسیخالنگیزشیخهایخر ال خکتاصخ

خ

 بحث
ختیةهوخینیگشةک خیهانة یآمةوزال خدر ةارةخزمخدالنشخیهاپاسةختحلی خخ
خ13مضةمو خ خخ5درخخوعوضةمخخنیةآنهةاخالالزخنظةنخخنشةا خدالدخکة خخخخیالقهق
خالست.خی ندمضمو خقا  خطاال قنده

گینیخهویةتخعنوال خزمینةاخشةک آمةوزال خ ة الزخجمل خموالردیخک خدالنش
هةایخهةاخ خهیلف  خآ خالشارهخکندند،خالسةتفادهخالزخالنةوالعخکتاصخخقودخخالقهقی
الینک خالینخموردخدرخ القعخ  خمصةن خک خ اختوج خ    شخالقهقیخ ودخخاللهام

هنهنگةیخدرخ عةدخعینةیخخاتحتخعنوال خسنمایخ،الشارهخدالشتهنهنگیخآنهاخخ
آموزال خ  خنوعیخ ة خعاملیةتخقودشةا خدرخدرخالینجاخدالنشخخ.شدخخنامگذالری

تةأثینخسةنمایاخهنهنگةیخدرخخخکننةد. نساقتخهویةتخالقهقةیخالشةارهخمی
یخدرخمطالعةاتخپیشةینخ نرسةخخ،طورخقةاصگینیخهویتخالقهقیخ  شک 

سنمایاخهنهنگیخک خدهدخنشا خمیخهانشدهخالست.خالماخنتایجخ نقیخپژ هش
خ.(26-24)خختأثینخدالردطورخکلیخخ  گینیخهویتخر یخشک 

خقةانوالده.خخ ودندخخمدرس خخ خخقانوالدهخخ،آموزال دالنشخخالشارهخخمورددیگنخخخخمضامین
خالنةدالجتماعیخ اهتارهایخالقهقی،خپذینیجامع خکارگزالرال خمثا ا  خمدرس خخ 

خم تلةفخخهایهویتخخدهیشک خخ اخخمنتاطخخیهاآموزشخخ خخهاکنشخختمامخخک 
خالینخ ن.خپیوندندمیخ قوعخ  خآنهاخدرخخشا القهقیهویتخخجمل خخالزخخ خخنوجوالنا 
خ خقانة خمحةیطخدرخآمةوزال دالنشخزیسةت خاتجن خخن ست،خخا هلخخدرخخالساس،

.خدالردخآنا خخالقهقیخخهویتخختکوینخخدرخخسزالیی  خختأثینخخ اللدین،خخ اخختعامهتشا 
درختحالیالاتخپیشینخنیزخ ةاخگینیخهویتخالقهقیخختأثینخقانوالدهخر یخشک 

 نرسةیخدرکخنوجوالنةا خالزخحلی خثانوی خ خپیمایشخ اخخهایخم تلفختر ش
ال عادخ اللدگنیخمةؤثنخ خ اللدگنیخ اللدینخقودخ خ اخدرخنظنخگنهتنخچگونگیخخ

 عةد،خخمنحلةاخدر(.خخ16-14)خخهمچنینخعملکندخقانوالدهخ نرسةیخشةدهخ ةود
خچة خهةنخآشةناییخ اعثختوالنندمیخخمناسبخخهضایخخآ رد خخهنالهفخخ اخخدالرسمخ

خهةایر شخخکمةکخخ  خخسپ خخ خخشدهالقهقیخخخخمعانیخخ اخخآموزال دالنشخخ یشتن
الیةنخموضةوعخخخ.شةوندخخمتعهدخخهاالرزشخخالینخخسازیدر نیخخ  خخنساتخخم تلف

طورخقاصخدرخپژ هشیخ اخر شختحلی خثانوی خ خ اخدرخنظةنخ  پیشخالزخالینخخ
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 خ  خمدرس خموردخ نرسیخقةنالرخگنهتةخخآموزال دالنشخخمتغینخدلاستگیگنهتنخخ
خخ(.17الستخ)

نالةشخخدیةنخنهةادنتایجخالینخپژ هشخنشا خدالدخخخد ،خخالینخخکنارخخدرهمچنینخخ
کة خ ةاخخخآمةوزال خدالردالقهقیخدرخمیا خدالنشگینیخهویتخخمهمیخدرخشک 
هةایخالنجةامخهایخپیشینخهم والنیخدالرد.خ نخالساسخپژ هشنتایجخپژ هش

نهةاختخالقهقةیخآمیا خمیزال خدیندالریخالهنالدخدرخال عادخم تلفخ خهویخخ،گنهت 
هاییخ ةنالیخکةنشخدینخالزخطنیقخهنالهفخآ رد خهنعةتخ جودخدالرد.رال ط خخ

هایخالقهقیخ  ختکةوینخهویةتخالقهقةیخدینةدالرال خالقهقیخ خالرالئاخآموزه
خ(.19 خخ18)پندالزدخخمی

خ-یادالقتصةخ-یاسةیسکه خآموزال خ  خسطوحخالشارةخدالنشخخموضوعخدیگن،
تخالزخآ خ ودخکة خ ضةعیخیشوندگا خحاکمصاحا خخیها ود.خپاسخخخیالجتماع

نخحکةومتی،خ نقةیخکلیخنظامخالجتماعی،خرهتةارخ خعملکندهةایخمسةئولی
د.خنشةودخهندخ  خالعوخخالقهقیخمیسابخدشوالریختعهخمشکهتخالقتصادیخخ

خطورخکلةیخمةوردالگنچ خدرخ نقیختحالیالاتخر یخهویةتخ ة خخالینخ ُعدأثینخخت
تةایجخ،خنطورخقةاصهویتخالقهقیخ  خخ لیخدر ارةخخالستخخ نرسیخقنالرخگنهت 

هایخهالیةنخحمایةتخکمتةنیخرالخدهندخک خمحل هاخنشا خمی نقیخپژ هش
خ.(21)آ رند نالیخرشدخهویتخالقهقیخهنالهفخمی

 :الندقا  خالرالئ زینخخشنح  خخپیشنهادهاییهایخپژ هش،خیاهت  اختوج خ  خ

خهایخالزمخالقهقیخ  خ اللدینخ خمعلما خریزیخ نالیخآموزش ننام 
درخخخهایخ اخمحتوالیخالقهقید رهزندخ خخهایختن یتخهنگنجاند خد ره
 هاخمدالرسخ خدالنشگاهخخ نناماخدرسی

 خهمچنةةینخالقهقةةیخخهةةاخدر ةةارةخموضةةوعاتکارگاهخ نگةةزالری
 درخمدالرسخهایخگن هیخکند خهنعتختجن اخهعالیتهنالهف

 ةنالیخخ ةاخمحتةوالیخالقهقةیخمحصةوالتخمتنةوعخهنهنگةیالنتشةارخ
خنوجوالنا 

خ

 گيرینتيجه
نفةنخدرخخ1نفةنخخخ4زما خ هدالشتخجهانیخالزخهنخخ نخالساسخگزالرشخهایخسا

رنجخخمیخ ندخ،خکارکنا خ انکهاخالزخ15طوخخزندگیخقودخالزخیکخالقتهخخر النی
حتماخخلطم خهةایخالینخخقاعدهخمستثنیخنیستندخ خ  خدلی خماهیتخکاریخال

خالیشخمیخیا د.خر حیخ  خآنهاخالهز
تنخالزخ الی خهنخپنجخ عدخجوخالقهقیخدرخ انکهاخ جودخدالردخ خجوخال زالریخقویخ

الستخ.خالزخطنیقخآموزشخ خآگاهخسازیخمدینال خ اختضةعیفخجةوخال ةزالریخدرخ
 انکهاخخمیختوال خعوالم خخلطم خزنندهخ نخنین یخالنسانیخرالخکةاهشخدالدخ.خالزخ

هخالزخال زالرهةایخهةارخنةوعخدیگةنخجةوخالقهقةیخ خالسةتفادطنهیخ اختالویتخچ
اتةیخمةیخالنگیزشیخرالهخالندالزیخجوخحنه خگنالییخ،خمالنرالتیخ،خمستال خ خمنالق

ختوال خ نخعوالم ختن مازالیخالنسانیخدرخ انکهاخمالا ل خکند.
خ

 های اخالقیمالحظه
خقیةآثةارخموردالسةتفادهخ ةاخالرجةاعخدقخخنیمؤلفخخیپژ هشخحقخمعنوخخنیالخخدر

خیهاپاسخخینساتخ  خحفظخمحنمانگخخنیمحتنمخشمندهخشدهخالست.خهمچن

الزخخیمنظورخحفةظخگمنةامخ ة نیزخخشدهخالست.خخخخیکنندگا خدقتخکاهمشارکت
خ.الستشدهخخآموزال خالستفادهدالنشخیمستعارخ نالخیالسامخ

 

 پاسگزاری  س
پةژ هشخمشةارکتخخخنیةدرخالخخیک خ اخعةاورخخیزیآموزال خعزدالنشخخهماخخالز

خپژ هشةةگناخکةةادرخمحتةةنمخمةةدالرسخمةةوردخمنالجعةةخنیکندنةةدخ خهمچنةة
خخ.شودمیخیسپاسگزالر

خ

 ه منا واژه
1. Moral behavior رهتارخالقهقیخ 

2. Moral stage tradition نتخمنالح خالقهقیخس 

3. Moral judgment tradition سنتخدال ریخالقهقیخ 

4. Moral reasoning الستدالخخالقهقیخ 

5. Moral action القهقیخخکنشخ 

6. Self قود 

7. Social contexts زمین خهایخالجتماعیخ 

8. Moral identity قهقیخهویتخال 

9. Moral self قهقیخقودخال 

10. Identity theory نی خهویتخنظ 

11. Social interaction paradigm پارالدالیفخکنشخمتالا  خالجتماعیخ 

12. Agency عاملیتخ 

13. Self-regulating entities هستیخهایخقودتنظیفخ 

14. Moral emotions عوالطفخالقهقیخ 

15. Voluntary social services  طلاان خقدماتخالجتماعیخدال 
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