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 ساخت و اعتباریابی پرشسنامه توسعه اخالق اجتماعی 

 براساس آموزه های اسالمی 
 

 2دکترمحمد رضا برنا، *2احتشام زاده نیدکترپرو، 1قاسم سواعد

 ،اهواز،ایران  اسالمیدانشگاه آزاد گروه روانشناسی ،واحد اهواز،دانشجوی دکتری روانشناسی، .1
 ران ی، اهواز، ا یسالمه آزاداواحد اهواز ، دانشگا ،یروه روانشناسگ .2

 ( 1400/ 21/6، تاریخ پذیرش: 4/1400/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 یم  یجامعه انسان یازهاین نیتر یو ضرور نیاز مهم تر  یاخالق اجتماع
داشته و بر  یاخالق شهیر یو اجتماع یاز مشکالت فرد یاریباشد که بس

در  اتیورو نظهوا    یاز تئوور  یاریحلقه گم شده بس  ینوع  اساس به  نیا
آن بور مقوو ت  یگواار ریشود که در صورت شناخت،تاث  یگرفته م ر  نظ

اخوالق  هی. در ساردیمورد استفاده قرارگ شیاز پ شیتواند ب یم   ،یاجتماع
 یاعضا یجهت حفظ زندگ یداتیکه شامل تمه   یاجتماع  تی،امنیاجتماع

 تیو،امنیاجتماع  تیونخسوت امن  تی.اولودیوجامعه است به وجود آ  کی
 نیوها بوده که ا تیه گروه ها، جماعت ها و اقلاناسشن  یو هست  یدوجو

وجود خواهد داشت کوه وجوود   ایو    دیآ  یم   دبه وجو  یهنگام   تینوع امن
  .روبه رو نگردد زیچالش بر انگ یجد داتیگروه ها و جماعت ها با تهد

 
 

 
که هسوتند  ایو هنجارهو  شوهاارز  د،یعقامجموعه ای از  یاخالق اجتماع

جامعوه   انیوجردرشوده و  یتقل تلقومسوو    یرونیاموری ب  د،ت به فرنسب
او در  تیاز شخصو  یشوند و به صوورت جز و  یم   یبرای او درون  رییپا
عنووان  وبوه کننود  یمو  فیرفتار فرد را درجامعه تعر  تیدر نهاو  ندیآ  یم 

 (.1)شوند یمحسوب م  یاخالق اجتماع
 کیو  یازفرهنگ عموم   حوزهای  ،یاجتماع  قاخال  فوق،  فیتعر  براساس

اجتماعی می  هنجارهایود،ارزشهایعقا دهدکه شامل یم  لیجامعه راتشک
در اجتماع  یزندگ  ازمندیانسان ضرورتا ن  چون  ،یاخالق اجتماع  (.2)باشند

 وابسوته گورانیرساندن بوه د یاریانسان ها و  گرید یاریباشد و به   یم 
 است.
 

 چکیده

ر هدف از پوووهش حاضور ، اعتبوا . انسان اشاره کرده اند یدر زندگ یبه طور عمده بر آثار مثبت اخالق و توسعه اخالق زیروانشناسان نزمینه:  
 بود.  یاسالم یبر اساس آموزه ها یپرسشنامه توسعه اخالق اجتماع یابی

نفور بوا رون نمونوه  664بوود. شهر اهوواز والدین دانش آموزان درجامعه آماری بود. روان سنجی  – توصیفی پووهش حاضر از نوع     روش:
در سه نسوخه  یاسالم یبر اساس آموزه ها بود که یجتماعپرسشنامه توسعه ا  . ابزارعنوان نمونه انتخاب شدنبحله ای  مرد  صادفی چنگیری ت
 استفاده شد.   AMOS , SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل اکتشافی و تاییدی با کمک نرم افزار . اجرا شد

دهد و آزموون  ینشان م ونه راحجم نم تیاولکین  که کفا -موایر -پرسشنامه، آزموون کوایزر نیا یعامل  لیتحل  یبه منظور اجرا    :  یافته ها
دار بودن آزمون بارتلت  یو معن KMO=95/0به دست آمده که  ریکند، انجام شد. با توجه به مقاد یم دییتاا بارتلت که وجود عوامل ر  تیکرو

بوه  یعوامل لیتحل هجینتیجه گرفت که انجوام تحلیول عاملی اکتشافی برروی این پرسشنامه قابل توجیه است. نت  توان،  می  001/0در سطح  
.  و تنها دو سوال در عامول ردیگ یعامل قرار م کی یپرسشنامه رو نیسوا ت ا شتریب  کهد  نشان دا  ماکسیو چرخش وار  یرون عناصر اصل

ه بدست آموده کو یسوال هم بر اساس بار عامل کینمودند. و  نییکل را تب  انسیدرصد از وار  64/97  ه. عوامل به دست آمدردیگ  یدوم قرار م
 قرار گرفت. دییمورد تأ  ییهان به عنوان پرسشنامه هیگو 120شد.  بود، حاف  0/  30از کمتر

در مجموع، نتایج پووهش، اعتبار و روایی پرسشنامه توسعه اخالق اجتماعی را تایید کرد و بیوانگر ایون اسوت کوه پرسشونامه :  نتیجه گیری
نابراین پرسشنامه حاضر ب د.ی استفاده کرین ابزار در موقعیت های بالینی و پووهشد از ایک ابزار پایا ورواست و می توان  اخالق اجتماعی  توسعه

 .دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پووهشگران و متخصصان است
 
 یابی،اعتبار   یاسالم یآموزه ها ،یتوسعه اخالق اجتماع: واژگانلیدک
 
 

 p_ehtesham85@yahoo.coنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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توسوعه توان گفوت: کوه  یر فوق گفته شد م با توجه به آنچه د  نیبنابرا 
 یبوه سوو  یمستمر جامعه و نظم اجتمواع  یارتقا  یعنی  یتماعاخالق اج

 یزنودگ  ردرسطحییبهتروکاملترانسان درکنارتعامل با هنموعان وتغ  یزندگ
 .(3)مداوم جامعه بالقوه جامعه ورشدی و نهادها

حلقوه  ازمنودین شیاز پو  شیانسان ها ب  یاجتماع  یاستمرار و تداوم زندگ
زده و رفتارهوا و  ونودیه هوم پب  راامعه  افراد ج  باشد که  یم   یواسط  یها

همسو   یو اجتماع  یفرد  یمختلف زندگ  یآنان در عرصه ها  یکنش ها
  ییکنود و جامعوه را از خطور نواهمگرا  تیهودا  یبا منافع و مصالح جمع

داشت ه ب.(4)جامعه شود  یکپارچیساز انسجام و    نهیزم   زیو ن  دینمامصون  
بدون توجه بوه  انتو  یفرد را نم  یو عملکرد شخص  یزندگ  تیفیک،یروان
 شیبو  یزیچ  یکرد و عملکرد خوب در زندگ  یابیارز  یاجتماع  یارهایمع

است.  یاجتماع یو چالش ها فیو شامل تکال جانی، ه یاز سالمت روان
 یمجموعه معنادار، درک کردنو کیاجتماع را  ،یفرد سالم از نظر اجتماع

دارد، از ق علوس تجامعه احساداند؛ به  یم  ییرشد و شکوفا  یبرالقوه  و با
 (.5)باشد یم   میآن سه  شرفتیشده و در پ رفتهیجامعه پا یسو

 رایوشوود ز یها  را شامل مو  لتیها  و رذ  لتیموضوع علم اخالق  ،فض
 ایواو قابول اکتسواب  یانسان بوده و بورا  یاریچون مرتبط با افعال اخت

 مربوو  علوم    نیوکوه بوه ا  یور از اخوالق مبواحثد.منظباشن  یاجتناب م 
 یاخالق توافق اندک  یروانشناخت  یهایوگیو  نییددرتعیبدون ترد  .(6)است

 .(7) یگر لیروان تحل دگاهیپردازان د هیکه نظر یوجود داشته به گونه ا
 دگاهیوپوردازان د  هیو. نظرنودینما  یدم یوتاک  یعاطفه اخالق  یبرمولفه ها
 هیوکورده انود و نظر  دیوتاک  یقضاوت اخالق  ولفهبر م (.8)  ییشناخت گرا
مووی  یکموو دیووتاک یبوور مولفووه رفتووار اخالقوو. (9) رگراتووارفپووردازان 
 هیاز اخالق ارا یمتفاوت  فیجهت سبب شده که تعار  نیبه هم.(10)نمایند

از منظوور  قاخووال فیووآنچووه بووه عنوووان تعر یگووردد. امووا بطووور کلوو
درسوت از   صیتشوخکوه بوه منظوور    یاست از اصول  ،عبارتیروانشناس

 (. 12و  11)رود ینادرست به کار م 
 هیدر نظر  ینیکه با باز ب   یشناخت  -یکردرشدیپردازان رو  هیظرن  لهاز جم

(( مطور  یمراحل اخالق اجتماع هیتحت عنوان))نظر  یا  هیکولبرگ،نظر
از دو فواز  یمراحول اخوالق اجتمواع هیونظر نیاساس ا نیاند.بر ا  دهنمو

 رشود یو فواز اخالقود اسوتاندار اخالق رش شود: فاز یم   لیتشک  یاخالق
دو سوطح بوده،سوطح اخوالق  یرشد اسوتاندار دارا یقالاخفاز .    یدوجو

بر   یدر سطح اخالق نابالغ استد ل فرد مبتن  ،ینابالغ وسطح بلوغ اخالق
سوطح  نیوبوده، ا  یو مبادله ا  انهیابزارگرا  دگاهید  کیو    ینیع  یامدهایپ

و   هیسوو  کینداز مرحله اخالق  ه عبارتباشد ک  یدو مرحله م   یخود دارا
 ی.در سوطح بلووغ اخالقویو ابوزار یخوالق تبوادلا لوهگورا  ومرح  ینیع

از  یمیبر مفاه یدرک جامعه پسندو مبتن  کیبر    یمبتن  یاخالق  هاتیتوج
 نیاست.ا  یریپا  تیو مسئول  یاجتماع  ی، ارزن ها  وقعدالت، حق  لیقب

و جامعوه  هیه اخالق دوسوودو مرحله که عبارتنداز مرحل  یدارا  زیسطح ن
ندارد. اسوتد ل هادرفواز اخوالق تااسوو    یسوتمیالق سپسندومرحله اخو

 یو اصول اخوالق فورد یفرا قرارداد یبر تفکرات اخالق  یمبتن  ،یوجود
 یانسوان تیمواجه شدن با بحران هو لیانسان امروز به دل  (.13)باشد  یم 

 یرو یقوخالا یباشد که به ارزن هوا  یم   ریناگز  یاخالق  یو ارزن ها

 یو اخالق یاجتماع لسوفانیف ن،پردازا هیرنظ که  یهنگام   نی. بنابرااوردیب
انسوان  دهیپسوند یمطلوب و رفتارها  یاجتماع  ستیز  ای  یزندگ  وهیبر ش
دارنود. جنبوه  یبواز مو حیقب یرفتارها را از رفتارها  نیکنند و ا  یم   دیتاک
انسوان در  گر،ید یرا مطمح نظرقرار داده و از طرف  یاخالق اجتماع  یها
 گورانید یاریو ازمندی، نشدبا  یم   انیود و زکه صحنه س  یاجتماع  اتیح

بوه  یدهود و هور انسوان یسوق م   گرانید  یبه سو  ااو ر  ازین  نیبوده و ا
اسوت.   شانیو مودت با خو  یدوست  ازمندیها ن  یو سخت  ماتیخاطر نامال

 ریتوانود تحوت تواث یبوده که م  یمسئله اجتماع کیاخالق  تیترب  نیبد
 .(14)ردیانسان ها قرار گ یروابط اجتماع

عالمان اخالق،  نیرشته بوده و بنابرا  نیب  یمتعدد  لیه د ب  قاخال  حوزه
کودام بوه فراخوور   گر،هورید  یحوزه ها  شمندانیاند  ریروانشناسان و سا

مطور  نمووده انود.   یخاصو  ی  هیمورد نظرشان، اخالق را از زوا  کردیرو
ه متفاوت در حوز یفکر یها  دگاهید  یاجمال  یباپرداختن و بررس  نیبنابرا
اسوت،  ینظم اجتمواع یقیتلف دگاهیبر د یمتک ینظر وبرچبه چا  قاخال

 .اشاره خواهد شد
کار آمدن   به   یآنهم سودمند  ،یبراخالق عمل  :اخالق سودمندگرا  دگاهید

 اریوبوه کوار آمودن،تنها مع  دگاه،یود  نیاز منظرا  یعنیدارد.    دیهر امر تأک
  .(15)ها است شهیددرست بودن ان

 باشد، یمعروف م  زیاصول گرا ن  اهگدیگرا که به د  فیاخالق تکل  دگاهید 
 غفلوت یپرداختن به اخالق عملاخالق را برجسته ساخته واز  یوجه نظر
دانسوت و  یمنطقو یداریواساس اصل پا گرا را بر  فیو اخالق تکل  کرده

انسوان  یهاداند که رفتار  یم   یاز اصول و قواعد  یاخالق را مجموعه ا
و منزلوت اخوالق در  گواهیجارو    نیواز ا  د؛یینما  یم   تیهدا  یزندگرا در  

   د.باش یمنطق در تفکر م  گاهیهمان شأن و جا ،یکنش و رفتار انسان
کنند، و براسواس  یم  هیتک یبر اخالق عمل  ت بیشترلیاخالق فض  دگاهید

ر داند که د  یم   لیاز فضا  یها، اخالق را مجموعه ا  تیتحقق ظرف  اصل
 .(16)دیخواهند رسو به ظهور   ابندی یم    تبلورمنش فرد  

 زیون (.17)باشود یم   نستیآن فم یاخالق مراقبت که وجه فلسف  دگاهید
توجوه  یتعهود اجتمواع  ایاخالق    یِبر وجهِ عمل  ،یحیهر چند به طور تلو

عشوق  ومحبوت   ی، اخوالق را برقورار  یدارد اما براساس اصل سازگار
 شیبو دگاهیود  نیباشود.ا  یمو  یو عاطف  یط اجتماعدانسته و نگران رواب

در  یرشد کرده؛ حوزه آن عمدتاً در فلسفه بوده، ولو اریه بسک  ههازچهار د
 زیون  تیوو ترب  میتعل  نیو همچن  یعلوم رفتار  ،یعلوم اجتماع  یحوزه ها

 (.17)داشته است ینفوذ قابل مالحظه ا
از   یکیاخالق    ه،یرنظ  نیدر ا  ینظم اجتماع  یقیتلف  دگاهید  گر،ید  دگاهید

 یشود، و همانطور که جامعوه ا یم  قلمداد ینظم اجتماع  نفکی   یاجزا
بدون اخالق  یجامعه ا  چیقابل تصور نخواهد بود، ه  یبدون وجه اقتصاد

( یحیتلوو ی)و گواه  حیبه طور صر  هینظر  نیباشد. ا  ینم  ریامکان پا  زین
اسوت.در   یالقواخ  یگاه هوا  دهید  نیموثق از مهمتر  یقیتلف  رندهیدر برگ

درموورد  یمشخصو فی،تعواریرنسوجام نظبا توجه به غنا و ا  دگاهید  نیا
و  یبر وجوه اجتمواع دیاخالق با تاک فیاز تعار یکیشود. یاخالق ارا ه م 

اخالق ،مجموعوه  "قرار که نیآن، از ا یو انتزاع یفلسف میاز مفاه  زیپره
 ،یماعاجتو    ییغا  یبه ارزن ها  یابیدست  یکه برا  رکاز قواعد مشت  یا
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شوده   شیرایوو  یاعتماجکنش    یرامشرو  ، ب  ریبه شکل داوطلبانه و غ
و  یزکاریرا به سمت آرمان ها،پره یکنشگران اخالق ش،یرایو  نیاست؛ ا

خوود،   انیودر تابع سود و ز  یاجتماع  انیاع  گرید  انِیلحاظ کردنِ سودوز
 . (18)دسوق خواهد دا

و  یفورد یمال و رفتارهواجامع وهمه جانبه نسبت به اع  کردیرو  اسالم،
گفتوه شوده،  شیپو  یکرهوایرو  ف خالبور  ردکهیگ  یم   شیدر پ  یاجتماع

 یخوود قورار مو یانسان ها را درصدد آموزه ها  یو اخرو  یویسعادت دن

فطورت   یها  یوگیرشد و  یبرا   یریبه عنوان مس  یاخالق اجتماع.دهد
 ستهیشود، نگر  یم   خداگونه شدن انسان(  )یکه موجب  قرب اله   یانسان
بوه   یرزو لتعودات  ودرمرحله اول،اصل عودال دگاهید نیشود. در ا  یم 

 نیمطوور  شووده و بوورا یاسووالم  یاخووالق اجتموواع یبنووا ریووعنوووان ز
در  یکوین ی( و برقوراریی)قانون گراینظم اجتماع  یربنایاساس،عدالت ز

خداوند متعال هدف فرستادن رسو ن  یافراد جامعه خواهد بود. حت  انیم 
در  خواهود کوه  یداند و از آنان م   یقسط و عدل نم  ییجز برپا  یزیرا چ
 دیوسوره حد 25 هیچنانچه در آ  ند،یم به قسط و عدالت رفتار نماردم   نیب

و با آن ها کتاب  میرا با د  ل روشن فرستاد  ودآمده است: )مارسو ن خ
تا  میعاد نه(( نازل کرد  نیحق از باطل و قوان  یی)شناسا  زانی(م ی)آسمان
 یاهو  اوتتفز،یمتما  یبا نگاه  یالت کنند. اخالق اسالم عد  به  امیمردم ق
 یانسان ها م   شتریشناخت ب  یبرا  یرا عامل  یوزبان  یقوم   ،ی،نواد  یجنس

صورف قبوول  یفرد یتقدم منافع خصوص  ایداند و نگاه منفعت طلبانه و 
 ِهووایُّي ایوو))یَووا يَیهََهووا النََوواسه(( ونووه )) ریووکووه بووا لفووظ فراگ ییندارنوود.جا

ت شوناخ  یادانود کوه تنهوا بور  یمرد وزن مو  کی((،همه را از  نیيلمؤمن
مردم! موا شومارا  ی))ا میشده اند.به فرموده قرآن کر  لهیقب  لهیگر،قبیدهم
 گریکدیتا   میها قرار داد  لهیها و قب  رهیوشما را ت  میدیفرمرد وزن آ  کیاز

شما نزد خداونود بوا   نیتر  ی(،گرام ستین  ازیها مالک امت  نی)ادیرا بشناس
 ه،یووآحجوورات  شماسووت، خداونوود دانووا و آگوواه است!(()سوووره نیترتقوووا
قورآن  اتیاز جمله آ یاسالم  یدر آموزه ها  یاخالق اجتماع  نیبنابرا(.13
و   دهیجامعه،رفتارپسوند  یعاد نوه بوا اعضوا  یرفتارهوا  یامبنو  م،بریکر

 یتوجه به منافع عموم مردم در پرتووارزن هوا نیو همچن زیمسالمت آم 
 وجوهبا ترا  یاخالق اجتماع هیجهت نظر نیباشد. از ا  یم   یو انسان  یاله 
 یتلق یرفتار و آداب اجتماع یتوان نوع یآموزه ها و مکاتب مختلف م ه  ب

 رییوحواکم بور آن جامعوه تغ  ینظام معرفتو  ریتوانند تحت تاث  یکردکه م 
 یمطلووب و رفتارهوا یاجتمواع سوتیز وهیاسواس، شو نیونموده و بر ا

در نظور  یاخوالق اجتمواع یبورا یکل یفیتعربه عنوان   یانسان  دهیپسند
 و دیونما فیانسان را تعر یو اجتماع  یفرد  ید رفتارهاانتو  یکه م   گرفته
 (.14)دهد سامان

 یبور آمووزه هوا  یمبتنو  یتوسعه اخالق اجتمواع  یاز گام مهم برا  یکی
موجود اخالق   تیسنجش وضع  یبرا  ییداشتن ابزارها  اریدراخت  ،یاسالم 
ان توو  یم   ه،نیزم   نیدر ا  یابزار تخصص  هیدر جامعه است. با ته   یاعاجتم
مطلووب  تیموجود را بوا وضوع تیداشت تا وضع اریدر اخت  ینیع  یاریمع
خصوو    نیتوان نقا  قوت و ضعف را در ا  یم   نی. همچندنمو  سهیمقا

خواهند توانسوت  ییداده ها نیمشخص نمود. روان شناسان با کمک چن
ه در جامع  یرفتار اجتماع  تیافراد را به منظور تقو  تاررف  رییتغ  یبرنامه ها

در حووزه علووم   یمنظور با مطالعه متوون تخصصو  نی. بدندینما  یاحطر
سونجش رفتوار   یبورا  ی،ابوزار  ینویمعوارف د  و  یروان شناس  ،یاجتماع
 یپوووهش سواخت و اعتبوار سواز  نیوهودف از ا  .دیگرد  هیته   یاجتماع

بود کوه   یاسالم   یموزه هاساس آبر ا  یپرسشنامه توسعه اخالق اجتماع
و  اتیواسوتخرا  شوده از آ میمفواه فیرعوات آن بر اسواس یطراح  یبرا
شده و پس از چند مرحلوه  یپرسشنامه طراح  هیفرم اول  یها  ات،مادهیروا
نظور متخصصوان بور   یسوو برر  یوحاف مواد تکرار  ،اصال یراستاریو
مووارد گفتوه شوده پوووهش  با توجه به  افراد گروه نمونه اجرا شد. یرو

نامه توسوعه سشوپر ایوآحاضر با هدف پاسخ به سوال زیر شکل گرفوت: 
 ییایواعتبوار و پا یدارا ،یم اسوال یبراساس آمووزه هوا  یاخالق اجتماع

 باشد؟    یمطلوب م 
 

 روش 
 روان  –  یفیتوصوپووهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظور رون  

دانوش آمووزان  نیپووهش شامل والد نیا  یجامعه آمار.  (15)بود  یجسن
رون نمونوه بوه  هکود.بو1399-1400 یلیکالنشهر اهواز در سال تحصو

. ه عنوان نمونه انتخواب شودندبنفر    664تصادفی چند مرحله ای    یریگ
 منواطق چهارگانوه آمووزن  انیومرحله اول ابتدا از م صورت در  نیکه بد

انتخواب   یصوورت تصوادف(ب1و4  )منطقهاهوازدومنطقهوپرورن کالنشهر
آمووزن و پورورن منواطق انتخواب  یارمکودر مرحله دوم با ه  دویگرد

 866از  شوده و طبوق جودول مورگوان  سوتیدارس سه مقطوع لشده، م 
مدرسوه انتخواب شود و درمرحلوه سووم  266 یمدرسه بصوورت تصوادف

 یودر مرحلوه چهوارم، بصوورت تصوادف  دیکالس انتخاب گرد  338تعداد
توسوعه اخوالق  یخواب و پرسشونامه مقودماتانش آمووز انتد  664تعداد  
نمونه ها بر حسوب . دیگرد عیدانش آموزان توز  نیا  نیوالد  نیب  یاعتماج

درصوود(، موورد و  52نفوور ) 313درصوود(، زن و  48نفوور ) 336جنسوویت 
سوال   65تا    25  یدر فاصله سنبر حسب سن  شرکت کنندگان    نیهمچن

 25/66نفر) 430سال با   36-46  یحجم در فاصله سن  نیشتریبودند که ب
پرسشونامه توسوعه اخوالق   یابیوعتبوار  وات  مراحل سواخ  درصد( بودند.

بوود  یاسالم  یبر اساس آموزه ها  یاسالم   یبراساس آموزه ها  یماعاجت
 اتیواسوتخرا  شوده از آ  میمفواه  فیآن بر اساس تعار  یطراح  یکه برا

نهوج  .اد )ع(اموام سوج هیسوجاد هیصحفرساله حقوقی و ات،یوروا قرآن
پرسشنامه شامل: اعتماد،   نیشده ا  یطراح  هیفرم اول  یالبالغه ، ماده ها

خشوم، نظوم،  ده،یپسوند یرفتارهوا ،یخوواه ریخ ،یرز،خردو  یجوانمرد
مولفه  ی،که همگد شا هی،روح  یریپا  تیمسئول  ،یحرفه ا  یاسیاخالق س

 حلوهمر افراد بوده و پس از چنود  یدر زندگ  یتوسعه اخالق اجتماع  یها
متخصصوان در  ظورن یو بررسو یاصال  و حاف مواد تکرار  ،یراستاریو

افوراد  یسوپس پرسشونامه بور روند.ما  یماده باق  121آن    یمورد محتوا
مواده، 158بوا    یگروه نمونه اجرا شد. زم به ذکر است که نسخه مقدمات

. دیومواده اجورا گرد 121بوا  ییماده و نسخه نهوا141با    یشینسخه آزما
 1بووود واز یدر جووه ا 5 کوورتیل فیوودر ط یگوواار هنموور نیهمچنوو
ه رفتوار ضود )کامال موافقم( نوسان داشت. پرسشونام 5لفم( تا  خام )کامال
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تهیه کردند. ایون .(20)،2009در سال  یدانالن ام ب ،یاجتماعى را برت ا
سؤال دارد کوه ابعواد پرخاشوگري فیزیکوى، پرخاشوگري   32پرسشنامه  

سال گاشته می   کب میزان شیوع دریشکنى را بر حس  اجتماعى وقانون
)هرگوز( توا   1درجه اي لیکرت بوه صوورت    5س  یاسنجد. پاسخها با مق

ترجمه و بوراي ه( درجه بندي می شود. محقق این پرسشنامه را )همیش5
 84/0نیاولین بار در این پووهش استفاده کرد.بعد پرخاشگري فیزیکى بو

قوانون   یو بورا  90/0توا  83/0نیبو  یاجتمواع  یپرخاشگر  ی، برا91/0تا
آن قابول قبوول  ییروا نیچنهمگزارن نمودند. 87/0تا  71/0نیب  یکنش

 زم بوه ذکور اسوت کوه از پرسشونامه ضود (.  21)  گزارن شوده اسوت

بر اساس  یپرسشنامه توسعه اخالق اجتماع  ییروا  یبررس  یبرا  یاجتماع
داده از آزموون  لیوو تحل هیوتجز ی. برا استفاده شد.  یاسالم   یآموزه ها

  AMOS , SPSSبوا کموک نورم افوزار  یدییوو تا یاکتشواف لیوحلت

 .استفاده شد
 

 هایافته
 .انددار در عامل اول نشان داده شده ینمع یها هیگو 1در جدول 

 دار در عامل اول   یمعن یها هیگو :  1جدول 
شماره  

 سوال 

بار 

 عاملی 

شماره  

 سوال 

  شماره بار عاملی 

 سوال 

بار 

 عاملی 

شماره  

 سوال 

بار 

 عاملی 

شماره  

 سوال 

شماره   املی ع ارب

 سوال 

 بار عاملی 

1 55 /0 22 58 /0 41 61/0 63 59 /0 84 43 /0 103 61/0 

2 58 /0 23 60/0 42 44 /0 64 70 /0 85 43 /0 104 61/0 

3 63/0 24 60/0 43 39 /0 65 61/0 86 46/0 105 64/0 

4 62/0 25 43 /0 44 40 /0 66 56/0 87 36/0 106 55 /0 

5 62/0 26 64/0 46 37 /0 67 40 /0 88 52 /0 107 40 /0 

6 46/0 27 55 /0 48 52 /0 68 48 /0 89 67/0 108 53 /0 

7 32 /0 28 70 /0 49 69/0 69 47 /0 90 54 /0 109 56/0 

8 44 /0 29 59 /0 50 65/0 70 34 /0 91 65/0 110 63/0 

9 44 /0 30 70 /0 51 61/0 71 53 /0 92 55 /0 111 60/0 

10 38 /0 31 62/0 52 61/0 74 48 /0 93 62/0 112 51 /0 

12 50 /0 32 69/0 53 37 /0 75 39 /0 94 59 /0 113 44 /0 

13 60/0 33 64/0 55 54 /0 76 58 /0 95 67/0 114 42 /0 

14 54 /0 34 66/0 56 67/0 77 62/0 96 52 /0 115 40 /0 

15 59 /0 35 61/0 57 56/0 78 34 /0 97 31 /0 116 33 /0 

16 48 /0 36 62/0 58 71 /0 79 43 /0 98 35 /0 117 38 /0 

18 36/0 37 61/0 59 61/0 80 51 /0 99 49 /0 118 48 /0 

19 51 /0 38 63/0 60 68/0 81 39 /0 100 63/0 119 36/0 

20 57 /0 39 64/0 61 59 /0 82 39 /0 101 59 /0 120 53 /0 

21 61/0 40 65/0 62 65/0 83 38 /0 102 64/0 121 51 /0 

 
بوا  .اندنشوان داده شوده دومدار در عامول  یمعن یها ریمتغ 2 در جدول
شود  یم   شنهادیسوا ت در عامل اول قرار گرفت پ  شتریب  نکهیتوجه به ا

عوامول   یرو  یچنودان  دیوپرسشنامه با نمره کل استفاده شوود و تاک  نیا
عوامول  رایواسوت ز ازیون یرتشیب قاتیتحق نهیزم  نیدر ا همچنیننباشد  

کوه نورم افوزار   یاگونوهبا هم داشته به  یادیز  اریدا شباهت بسبظاهر ج

سپس بوه .ردیگیعامل در نظر م  کیهمه آنها را به شکل   یعامل  لیتحل
های بورازن مودل نهوایی منظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی شواخص

بوه  و  ربواز انجام اصالحات از طریق همبسوته کوردن خطاهوای م   پس
 3جودول  بار عاملی غیر معنوی دار، مطوابقها  و حاف سوا ت با  گویه
 .بود

 دوم دار در عامل    یمعن یها هیگو  :2جدول 
 بار عاملی لوا شماره س بار عاملی شماره سوال

72 58/0 73 31/0 

 
، مودل اصوال  شوده در تموام 3جودول با مقادیر بدست آمده در مطابق  
پووس از بررسووی های برازنوودگی دارای بوورازن مطلووبی اسووت شواخص

 های برازن مربو  به تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر بوار عواملیاخصش
 .ارا ه شد. 4در جدول صورت مجزا برای هر گویه به  در مدل نهایی
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 یبرازندگی هاشاخص  آزمون شده براساسی الگو : برازش3جدول 
 شاخص 

 

df 

 

IFI TLI  CFI NFI RMSEA PCLOSE 

 08/0   06/0 93/0 96/0  95/0 96/0 51/3 6853 773/24057 عاملی اصال  شده  10مدل  

 

 اصالح شدهبر اساس مدل  پرسشنامه  یهاه یگو  یبار عامل ر یمقاد:  4جدول 
 بار عاملی  سوال عامل بار عاملی  سوال عامل بار عاملی  سوال عامل بار عاملی  سوال عامل

ل اول اعتماد 
عام

 

1 238/0 
ل چهارم خ

عام
ر ی

 
خواه

 ی 
56 704/0 

شم 
شم خ

ل ش
عام

ل  475/0 96 
عام

م 
شت

ه

ق 
ال

اخ

س
سیا

ی 

ق 
ال

اخ

س 
 121 527/0 

2 641/0 57 634/0 97 431/0 

ی
ت پذیر

سئولی
ل نهم م

عام
 

23 612/0 

3 667/0 58 754/0 98 462/0 24 731/0 

4 754/0 59 681/0 96 475/0 25 551/0 

5 696/0 60 726/0 

ل هفتم نظم 
عام

 

6 458/0 26 65/0 

72 711/0 61 605/0 7 315/0 27 404/0 

73 217/0 62 651/0 8 43/0 28 597/0 

74 136/0 63 627/0 9 434/0 29 611/0 

75 35/0 

سندیده 
ی پ

جم رفتارها
ل پن

عام
 

64 707/0 10 374/0 30 652/0 

ی
ل دوم جوانمرد

عام
 

32 753/0 65 625/0 11 247/0 31 73/0 

33 639/0 66 583/0 12 522/0 

شاد 
ل دهم روحیه 

عام
 

88 53/0 

34 716/0 67 387/0 13 604/0 89 718/0 

35 674/0 69 477/0 14 551/0 90 632/0 

36 666/0 70 338/0 99 501/0 91 718/0 

37 674/0 71 556/0 100 639/0 92 634//0 

38 689/0 76 594/0 101 604/0  

39 673/0 77 635/0 102 64/0 

40 67/0 78 347/0 103 626/0 

41 644/0 79 425/0 104 63/0 

42 456/0 

شم 
شم خ

ل ش
عام

 

15 526/0 105 651/0 

43 35/0 16 443/0 106 553/0 

44 338/0 17 092/0 107 375/0 

45 227/0 18 429/0 108 527/0 

46 376/0 19 447/0 109 559/0 

47 247/0 80 612/0 

ی 
ی حرفه ا

ق سیاس
ال

شتم اخ
ل ه

عام
 

110 617/0 

ل سوم  
عام

ی
خردورز

 48 688/0 81 524/0 111 602/0 

49 698/0 82 415/0 112 507/0 

50 52/0 83 506/0 113 519/0 

ی 
ل چهارم خیر خواه

عام
 20 581/0 84 546/0 114 518/0 

21 61/0 85 59/0 115 526/0 

22 555/0 86 606/0 116 452/0 

51 669/0 87 509/0 117 425/0 

52 665/0 93 548/0 118 567/0 
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53 397/0 94 539/0 119 46/0 

55 58/0 95 617/0 120 523/0 

 
 

)سووال  4در عامل هاهیاز گو یکی هاافتهیمطابق با  هیاول مدل  یدر بررس
 فیضوع یبوار عوامل کیدار داشت  یمعن ریغ ی(، که بار عامل  54شماره  

 یسوا ت بواق  هیبق  شود  یپرسشنامه کنار گااشته م ازوشود  یمحسوب م 
ضورایب  4شوماره  و براساس مقادیربار عاملی مطابق بوا جودول   ماندند

 .نهایی ارا ه شده است استاندار در الگوی اصال  شده 
بوا  جیو نتوا تفاده شودکرونباخ اس  یاز رون آلفا  ییایپا  یبه منظور بررس
عوامل و  10  یبرا  یدرون  یهمسان  بیرانشان داد که ض   54حاف سوال  

 ییایوپا  نکوهیبا توجه بوه ا  نیهمچن  .است  6به شر  جدول    اسیکل مق
 زانیومدل اسوت و براسواس م   یبرازن درون  یابیارز  اریمع  کی  ،یبیترک

مربو  به سنجش هر عامول قابول محاسوبه اسوت و   تسوا   یسازگار
هور کودام از   یاپووهش بر  نیهمگرا دارد. در ا  ییبه روا  یادیهت زشبا

 .شد یریگعوامل به صورت جداگانه اندازه
تموام خورده  یبوراکرونبواخ  یآلفوا  قیواز طر  ییایپا  5مطابق با جدول  

 یها و کل پرسشنامه محاسبه شد که در تمام موارد مقدار مطلوب  اسیمق

هور کودام از   یبورا  یبویترک  ییایپا  نکهیبا توجه به ا  نیباشد. همچن  یم 
اسوت، و   یکل پرسشنامه مقدار مطلوب  یبرا  نیها و همچن  اسیخرده مق
ها   اسیخرده مق  ی( در برخAVE)انسیوار  نیانگیمقدار م   هک  یبا وجود
 1981در سوالاما مطابق با نظر فوورنر و  رکور باشد،    یم 50/0کمتر از  

 توان  یچنان م باشد، هم  60/0از    شتریب  یبیترک  ییایمقدار پا  ی، وقت(22)
 .همگرا برقرار است ییگفت روا
محاسبه   قیه از طرپرسشنام   یاسهایخرده مق  یواگرا برا  ییروا  نیهمچن

واگرا کواربرد   ییروا  یمعتبر برا  یاخصکه ش  دوگانه-گامهی  یینسبت روا
  HTMT   بیمحاسبه شود. محاسوبه ضور  6(، به شر  جدول  23دارد )

 هیواگراست و برمبنای رون شب  ییروا  رهراه اظهارنظر دربا  نیمطمئن تر
در  بیضور نیوا کهیگااری شده اسوت. درصوورت هیپا سازی مونت کارلو

ی انعکاسو دو سوازه نیواگرا ب ییباشد، روا 9/0 ریها ز سهیام زو  مقاتم
 وجوددارد.

 
 

 (AVE) انسیوار ن یانگیمو  یبیترک ییای،پاییای: پا5جدول
 عامل  آلفای کرونباخ  ( CRپایایی ترکیبی ) ( AVEمیانگین واریانس )

 1عامل  74/0 0/ 754 0/ 295

 2عامل  88/0 0/ 878 0/ 333

 3عامل  68/0 0/ 686 0/ 448

 4عامل    89/0 0/ 908 0/ 402

 5عامل  81/0 0/ 802 0/ 280

 6عامل  86/0 0/ 859 0/ 253

 7عامل  88/0 0/ 878 0/ 275

 8عامل  82/0 0/ 817 0/ 273

 9عامل  85/0 0/ 847 0/ 387

 10عامل  78/0 0/ 783 0/ 422

 کل پرسشنامه  93/0 0/ 958 0/ 694

 

 ها  اسیخرده مق HTMT ب ی: ضر6جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مقیاس   خرده

1           
2 59/1          

3 13/1 63/0         

4 49/1 60/1 31/1        
5 70/1 91/0 22/1 57/1       

6 56/1 59/1 12/1 45/1 74/1      

7 64/1 24/1 94/0 69/1 72/1 89/0     

8 54/1 82/0 78/0 40/1 88/0 31/1 87/0    
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9 58/1 93/0 92/0 71/1 87/0 12/1 94/0 79/0   
10 26/1 78/0 79/0 56/1 81/0 76/0 89/0 75/0 83/0 1 

 
عامول قورار  کیوسوا ت در  شتریکه ب یاکتشاف  یاملع  لیهمسو با تحل
قرار نگرفت، درشواخص   دییمل مختلف مورد تاوجود عوا  نیگرفت، بنابرا

HTMTبوا تر از  ریمقواد  بیضورا  شوتریب  یبورا  نکهیبا توجه به ا  زی، ن
هوا  اسیوخورده مق یواگرا برا ییتوان گفت روا  یبه دست آمد، م   90/0
 کول یکوه بورا یبویترک ییایپا  ریبه مقادبا توجه    نینشد، و همچن  دییتا

 یطراحو تووان گفوت سووا ت  یبدست آمد، م   یقدار مطلوبپرسشنامه م 
نموره  کیپرسشنامه با   نیحوزه هستند و ا  کیشده همه حول و حون  

واگورا کول  یویمحاسبه روا یداشته باشد.برا  زم را جهیتواند نت یکل م 
کول پرسشونامه ضود ی نمره کل پرسشنامه با نموره  پرسشنامه همبستگ

واگورای بدست آمد کوه روایوی  -36/0(، محاسبه شد و مقدار9اجتماعی)
 .مطلوبی است

 

 بحث
 یروانشناسان به طور عمده بر آثار مثبت اخالق و توسعه اخالق اجتمواع

انسان  کی یها یوگیانسان اشاره کرده اند. در اسالم و  یواقع  یدر زندگ
خواهود کورد. اموروزه    دایونمود پ  یق اجتماعتوسعه اخال  هیکامل در سا

از  یکویتوانود  یم   یم اسال  یبر اساس آموزه ها  یاخالق اجتماع  توسعه
سالمت روان قلموداد گرددوالتوزام بوه   یدر ارتقا  یعوامل اصل  نیمهمتر
 یعنوی. دینما یافراد کمک م  یروان یستیبه بهز  ،ینیود  یاخالق  یباورها

گوردد کوه از اقودام بوه  یو باعث مودهد    یانسان جهت م   یبه رفتارها
 د،یونما یمو دیوفورد را تهد  یو روان  یه سالمت جسمپرخطرک  یرفتارها
و  یها بوه آراموش روانو یها و ناکام   یدگینموده و با کاستن از تن  زیپره
توانود بوا  یکند، م  یبا خدا رابطه برقرار م  یفرد وقت (.24)برسد  یستیبهز

را  یشتریو آرامش ب دیبله نماخود بهتر مقا  یاحساس اضطراب و افسردگ
بوا  رابطه یبه برقرار  یشتریب  لیتما  جه،یند، در نتک  یدر خود احساس م 

اسوت، احکوام و  یزنودگ نیخواهد کرد از آنجا که اسالم، د  دایپ  گرانید
رابرای انسان فراهم کورده اسوت توا بتوانود در هور   یبخش  اتیح  میتعال

کند. چه خوانواده بوه  میو تحک جادیا یمناسبات خود را به درست  یسطح
اجتمواع بوزرگ و  کیوبه عنوان  رونیدر ب ایاجتماع کوچک   کیعنوان  

 اتیوح یاز ابعاد فردی و اجتمواع کی چی)ه یاللمل نیب ایچه منطقه ای  
 یباشوود. بخووش اعظموو ینموو یاز آموووزه هووای قرآنوو یبشووری ( خووال
هوای مختلوف  تیودر جهوت اقودامات و فعال اءیو اول  اءیدستاوردهای انب

ه باشود داشوت یاز آنکوه جهوت شخصو  شیاسوت و انسوان بو  یاجتماع
باشد   یبالطبع م   یبزرگان، انسان مدن  ریدارد و به تعب  یاجتماع  تیشخص
اقدامات فردی برای بازسازی انسان و بازگشت به دامن اجتمواع   شتریو ب

از موتن  یاخالق اجتمواع یسازی پووهش ها یبوم  نایقی. لاا (25)است  
. اوردیجوامع بشری به ارمغان ب  ۀرا برای هم  بهیط  اتیحتواند    یاسالم م 

 یکمو ،یعلمو میمفواه یساز یبوم  کننده به   ککم  یاز راهکارها  یکی
است. در پووهش حاضور،    یاسالم   یبرگرفته از آموزه ها  میمفاه  یساز
 هیودر جامعوه ته  یموجود اخوالق اجتمواع تیسنجش وضع  یبرا  یابزار

 نیپووهشوگران قورار دهود.  بود  اریر اختد  ینیع  یاریتا بتواند مع  دیگرد
خصوو  اخوالق  در یاسوالم  رز مطالعه منابع مختلف معتبمنظور پس ا

اسواس،   نیوبور ا  یبعنوان پرسشنامه مقدمات  هیگو158   هیو ته   یاجتماع
 یهوا هیوقورار گرفوت و پوس از حواف گو  یمورد بررس  یاعتبار محتواب

 نینفور از والود 664 ییمانود. پوس از پاسوخگو  یباق  هیگو  141  ف،یضع
 یلعوام  لیوتحل ،یسشونامه مقودماتپر  نیودانش آموزان شهر اهواز بوه ا

. عوامل استخرا  شوده از دیداده ها  اجرا گرد یبر رو یدییو تأ  یاکتشاف
 ی،رفتارهایخواه  ری،خی،خردورز  یپرسشنامه شامل: اعتماد،جوانمرد  نیا

،  یریپوا تیمسوئول ،یحرفوه ا  یاسویخشم ، نظم، اخوالق س  ده،یپسند
در  یاخالق اجتماع یهامولفه  یبود که همگ هیگو 121شاد،  در    هیروح
پرسشونامه  نیبودن ا یتک عامل ،یعامل  لیتحل  جیند. نتاافراد بود  یزندگ

 ف،یضوع یبار عامل  یدارا  هیگو  کیپس از جاف    تیرا نشان داد. در نها
بدست آموده از  سونجش   جی. نتادیگرد  هیته   یا  هیگو120  یپرسشنامه ا

و   یدییوو تا  یافاکتشو  یاعتبار عوامل  یپرسشنامه با رون ها  نیبار ااعت
پرسشونامه از اعتبوار مطلووب جهوت  نیود کوه ا، نشان دا  اهمگر  ییروا

اسوالم، برخووردار   نیود  یبراساس مبان  یسنجش توسعه اخالق اجتماع
مادر دانش آمووزان  ایپرسشنامه توسط پدر  لیپووهش تکم نیاست. در ا

حت بدست آمده را ت جیقرار داده شد که ممکن است نتا  نیوالد  اریبه اخت
مختلوف در  یهوا تیوجه به وجود قوم با ت نیهمچنقرار داده باشد.   ریتأث

شرکت کنند گوان بور اخوالق   یبندیبر پا  ریمتغ  نیکالنشهر اهواز ، اثر ا
مورد کنترل قورار نگرفوت. عودم   یاسالم   یبر آموزه ها  یمبتن  یاجتماع

 لیوبا اسوتفاده از رون تحل  یر پرسشنامه مقدماتعوامل مختلف د  نییتع
 ده مؤلفوه یدر محتووا  ییاربنویز  تفاوتعدم    انگریامل، ممکن است بعو

 شده توسط پووهشگر باشد. یطراح
 وهیشو تیوبوه منظوررعاکرونا، و یپاندم  طیبا توجه به شرا  گرید  یاز سو
 نیآنال  یجمع آوراز  یریبه بهره گ  ریپووهشگر ناگز  ،یبهداشت  ینامه ها
شوود در  یمو  شونهادیبود،پ  پرسشنامه هوا  یحضور  عیها درکنار توز  داده
 یمختلوف اخوالق اجتمواع یمؤلفوه هوا فیتعر یابر  یآت  یها  وهشپو

 تیقوم   نیشود. همچن  یم   هیسوا ت توص   یو باز نگر  یشتریمطالعات ب
 .ردیمورد کنترل قرار گ رگااریتأث ریبعنوان متغ نیوالد تیوجنس
 

 یریگ  جهینت
ه توسوعه اخوالق پرسشونام  یویپوووهش، اعتبوار و روا  جیدر مجموع، نتا

است کوه پرسشونامه توسوعه اخوالق  نیا گرانیکرد و ب  دییرا تا  یاجتماع
 یهوا تیابزار در موقع نیتواند از ا یورواست و م   ایابزار پا  کی  یاجتماع

و  ییایوپا یاپرسشنامه حاضر دار نیاستفاده کرد. بنابرا یو پووهش  ینیبال
 ت.کاربرد پووهشگران و متخصصان اس یمناسب برا ییوار
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 یمالحظات اخالق
مورتبط ازجملوه محرمانوه بوودن   یاخالقو  لاصووی  پووهش تمام   نیدرا

 خرو  از پووهش  اریآگاهانه شرکت کنندگان و اخت  تیرضاپرسشنامه ها،
دانشوگاه  یپووهشو پووهش از معاونت نیا نیهمچن شده است. تیرعا

  IAZ.AHVAZ.REC.1399.10  خالق کدا  ازواحداهو یآزاداسالم 

- IR   ارد.د      
 

 سپاسگزاری
افراد شورکت کننوده  یکالنشهر اهواز و تمام  نیوالد هیاز کل  لهیوس  نیبد
این پوووهش از .میینموا یمو  یتشکر و قدر دان  مانهیپووهش صم  نیدر ا

المی پایان نامه دوره دکتری تخصصی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اس
 ت.گرفته شده اس 1399-1400واحد اهواز در سال 

 

 هنام واژه
                    Social Ethics .1 یاخالق اجتماع

          Social Security .2 یاجتماع تیامن
           Existential Security .3 یوجود تیامن

      Morality of Existential Growth .4 یرشد وجود یاخالق
          Immature ethics leve .5 سطح اخالق نابالغ
 Level of moral maturity .6  یسطح بلوغ اخالق

 Meta-contractual ethics .7     ی اردادفرا قر یاخالق
 Principles of Personal Ethics .8 اصول اخالق  فردی 

 Utilitarian ethics .9   خال ق سودمند گرا ا
          Virtue Ethics .10 لتیاخالق فض
 Ethics of Care .11 راقبتاخالق م

          Biosocial .12 یاجتماع ستیز
Social Order .13   یظم اجتماعن        

 Human Identity Crisis .14     یانسان تیبحران هو
   Heterotrait Monotrait ratio .15     دوگانه-هنگای ییروا
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