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  چکيده

نوجوانـان   ینـ یت دیهو يریگ بهبود شکل بر، محور نید یل اخالقیفضا يها آموزه یاثربخش ین پژوهش با هدف بررسیا

آمـوزان   دانـش ، يا گروه کنترل بود. جامعه آمـار آزمون ب پس –آزمون  شیاز نوع پ، یتجرب مهیانجام گرفت. روش مطالعه ن

نفر انتخـاب شـدند و در دو گـروه     30تعداد ، يا خوشه یتصادف يریگ که با روش نمونهه، سال 17- 14پسر مقطع متوسطه 

، شیاسـتفاده شـد. گـروه آزمـا     ینـ یت دینامه هو ها از پرسش داده يگردآوربراي ش و کنترل قرار گرفتند. یآزما ينفر 15

ره انجـام شـد.   یانس چنـدمتغ یـ ل کواریـ ها با استفاده از روش تحل قرار گرفت. داده یل اخالقیفضا يها داخله آموزهتحت م

، ثر بـود ؤمنع شده، زودرس، آشفته و موفق مـ  ینیت دیهو يریگ بر بهبود شکل یل اخالقیفضا يها ج نشان داد آموزهینتا

 يهـا  و تعهـد بـه ارزش   یتوانـد آگـاه   مـی ، نیبر د یمبتن یخالقا يها اثربخش نبود. آموزه يا شهیکل ینیت دیبر هو یول

  رگذار باشد.یموفق تأث ینیت دیهو يریگ شکل بر، ش دادهیرا افزا ینین دیادیبن

  .نی، اخالق، دینیت دینوجوان، هو ها: دواژهیکل
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  مقدمه

ضوعات ه از قرآن، مویآ 130ش از یو در ب م استیکر قرآن در مباحث نیتر يمحور از یکی ،»نید«

ن اسـالم اسـت   یـ قـت د یت و حقیـ ن آمده است که بخش عمـده آن، مربـوط بـه ماه   یمربوط به د

ـ  یعیطب یم زندگین محاسبه و تنظی). د1393(محمدنژاد عمران،  ر تکامـل، رو بـه   یدر مسـ  یو روان

، ياست (جعفـر  یگر آن، سکنات اخالقیو رکن د ینید دیک رکن آن، عقایاست که  یت الهیجاذب

ـ پ برخوردار است که یگاهی). اخالق از چنان ارزش و جا123، ص 1349 ، امبر بزرگـوار اسـالم  ی

 مهم نیا ).285-282، ص 2ق، ج 1408، يدانند (نور یم» اتمام مکارم اخالق«هدف بعثت خود را 

رساند و بـر   یت مین درجات انسانیتر یعال به را صاحبش افزون بر آنکه اخالق که است علت بدان

ن درجات ارتقاء خواهـد داد و همچـون   یتر یز به عالیدهد، در آخرت ن یلت میفض گر افراد بشرید

ن یـ م، دید. از منظر قرآن کـر یآ یاو به حساب م يات ابدیح يبنا يزیر یپ ي، برایمصالح ساختمان

ن بدون اخالق، قابـل  ین و دین معنا که اخالق بدون دین و همراه با اخالق است؛ به ایهمواره عج

  ).1393نژاد عمران،  بود (محمدتصور نخواهد 

او  ياز او و بـه سـو   یتیدهـد کـه هـو    ل مییقت انسان را روح جاودانه او تشکیحق، ینآنش قریدر ب

نهفتـه در   ياسـت کـه خـودش باشـد و بـا اسـتعدادها       یت انسانیهمان فرد، یو متعال یقیدارد. من حق

گـاه حضـرت    یاست که تجلـ  یکوتمل يا آمده و وجودش بارقه یباشد که از عالم قدس یوجودش همان

  ).1386پور،  یرضوان( ت استیقدس

ـ انسان به غ یو سرسپردگ یابی تی، عدم هویقیدر قرآن کریم، بارها نسبت به غفلت از خود حق ر ی

ـ )؛ و از پ19(حشـر:  » و ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسـهم «خدا هشدار داده است:   از يروی

سـبب از   یو الهـ  یقـ یرا غفلت از خـود حق ید ناآگاهانه از بزرگان منع شده است؛ زینفس و تقل يهوا

ـ   ينه موجود، یو قرآن ینیانسان در نگرش دشود.  می یتیشخص یتیهو یو ب یگانگیخود ب ش یتمامـاً پ

امه: یه (ق، رها و به خود واگذار شدیاست، و نه موجود ته ير جبریساخته و محکوم سرنوشت و تقد

در ). 8(شـمس:   اسـت  رانهیشـر رخواهانه و یخ يها زهیالت، استعدادها و انگیسرشار از تما بلکه)، 36

تـوان   ی، میاخالق يها که با آموزه است یکیر، کمال و نیو جانب غالب، خ يریگ ، جهتیختگین آمیا

  او را به کمال رساند.

ـ اخت يها ياراست که شامل همک یاعم از ملکات نفسان، موضوع علم اخالق  يانسـان کـه دارا   ياری

ـ را فـراهم آورد و   یکمـال  نفـس  يتواند بـرا  یم، شود، متصف به خوب و بد بوده یم است یبار ارزش ا ی
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ارتبـاط  ، اخـالق  یاز مباحث مهـم در مبـان   یکی ).1378مصباح، ( نفس شود در یلت و نقصیموجب رذ

نـص  سـوي دیگـر،   از  .دارد یجات اخالقـ اسـتنتا  یعقل عرف يبا مبنا، ن است. اخالقیان اخالق و دیم

ـ ی، با لحاظ الزامات اخالق دیمطرح در اخالق اسالم یدهد. مبان یمارائه  یاخالق یحکم، نیح دیصر  ین

  ).1387تبار،  یکنند (فاطم یارائه م یحل مشکالت اخالق يرا برا ییراهبردها

شـود کـه انسـان     مـی  انسان دارد و موجـب  يو معنو یت روحیدر ترب ینقش اساس یل اخالقیفضا

ن و اخـالق،  یند. دیارزشی قائل شده، و همواره خدا را ناظر اعمال خود بب یانسان يواال يها ارزش يبرا

ن از یـ گـر، د ید یرفتـه و زمـان  ین اثـر پذ یـ اخالق از د یگر. زمانیب همدیهمراه هم بوده و گاه رق یگاه

ن اشـاره  یـ اخـالق بـه د   يازهـا یاخـالق و ن ن و یات دی، به غا»نیاستنتاج اخالق از د«اخالق. در مفهوم 

ـ تأک یدستورات اخالق ییدر ضمانت اجرا ینین ارتباط، به نقش اعتقادات دیشود. براي نمونه، در ا یم د ی

دن بـه  یبخشـ  یکند. هر دو دنبال تعال ین دنبال میرا دنبال کند که د یتواند همان اهداف یکند. اخالق م یم

قـت را  یبخشـند و حق  یمـ  ینجات داده، او را تعال يو خودمحور یاهانسان هستند و انسان را از خودخو

  ).1387تبار،  یدهند (فاطم یمحور رفتار و کردار او قرار م

شـه، تنـه، شـاخه،    یر ين دارایاست؛ مثل رابطه تنه و درخت. د یکین، رابطه ارگانیرابطه اخالق با د

ش احکـام  یهـا  وهیـ و شـاخ و بـرگ و م   اش اخالق د است، تنهین، همان عقایشه دیوه است. ریبرگ و م

 یعنـ ین نگرش، اتحادات یداشته باشد، جزء خود درخت خواهد بود. با ا ینیهستند. پس تنه اگر صبغه د

  ).1378ک جزء با کل خودش (مصباح، یاتحاد 

فـه دارد اصـول   ین وظین صورت که دیکنند؛ به ا یم ین معرفیاز د ی، اخالق را بخشیعالمه طباطبائ

ـ زانـد. ا یح بپرهیم دهد و از امور قبیبه انسان تعل را یاخالق  يهـا  ت از ارزشین، خـود کاشـف  یـ ن کـار د ی

  ).1391و همکاران،  یاست (وجدان یاخالق

گـذارد و اخـالق و    ر مییند: اعتقاد بر اخالق و عمل تأثیگو ین و اخالق میدر رابطه د يمطهر شهید

و  یمسـاعد اخالقـ   يد فضایاعتقاد محکم و استوار، با يگذارد. برا ز به نوبه خود، بر اعتقاد اثر مییعمل ن

افتـه و  یاسـتحکام   يمعنـو  یو عملـ  یمساعد اخالق يدر فضا یمثال، اعتقاد اله يفراهم آورد. برا یعمل

، يکند (مطهـر  ج آن را مضمحل و فرسوده مییبه تدر یت اخالقین صورت، مادیر ایماند. در غ دار مییپا

  ).174- 170ص  ،1372

بـا   یکـ یبه طـور نزد ، ت، مذهب و اخالقیکه معنو اند ن موضوع صحه گذاشتهیبر ا ياریسمحققان ب

؛ واتسون و همکـاران،  1994؛ مارك استروم و همکاران، 2004ن و همکاران، یماکل( اند افتهیوند یت پیهو
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 يکه آنهـا بـرا   یتیخصوص اهمبفرد و  یارزش يها تیرا وابسته با اولو یزش اخالقیانگ ،رست). 2005

  ).2010و همکاران،  يریم( داند می، ها قائلند ر ارزشیدر برابر سا یاخالق يها ارزش

ـ یاجتماع دا ب که است دینداري از سطحی متضمن، دینی هویت ـ  دارد. مقارنـه  ین  از ینـوع ، نیهمچن

ـ باشد که فرد به  می ینیها و اعتقادات د باورها، ارزش رندهیگ دربر که است یجمع تیهو مجموعـه   کی

ت او یاز شخصـ  یکـه بخشـ   يطـور  به، ابدی خاص دست می یمذهب يها در گروه ینید دیصول و عقااز ا

در اعمـال و   یلین احسـاس و تمـا  یچنـ  یتجل .کند یگردد و نسبت به آنها اعتقاد و شناخت حاصل م یم

ات و یـ قد، اخالیاعم از عقا، ینیم و دستورات دیاز تعال یا بخشیهمه شود که افراد  آشکار می ینیرفتار د

کننـد. تمـاس بـا     دا مییپ یبا ثبات مستمر و نسبتاً يبندیاحساس پا یو نسبت به آن نوع ،رفتهیاحکام را پذ

کنـد کـه    دارد و نوجـوان را وادار مـی   ياریر بسـ یثأت تـ یل شخصیدر تشک، یو اخالق یمذهب يها ارزش

  ).17 ، ص1388، ياز جهان بزرگ بداند (احمد یو تابعوجود خود را به منزله جزء 

در کـاهش بحـران   ، يا نـه یزم یک عامل فرهنگـ یک حوزه مهم و ین را به عنوان ید، )1980( ایمارس

ـ بر وي  .کند می یمعرف یت جوامع مذهبیهو ، سـت یکـه مـذهب حـاکم ن    ین بـاور اسـت در جـوامع   ای

 هماننـد از ، االت نوجوانـان و جوانـان  ؤن سـ یتـر  چرا که مذهب به مهم؛ دتر استیشد یتیهو يها بحران

، دارد یچـه ارزشـ   یزنـدگ  سـت و یچ یهستم و هدفم در زنـدگ  یروم، چه کس ام، به کجا می کجا آمده

  ).2010کاپالن و فالم، ( دهد پاسخ می

 يازهـا ین نیمأت يبرا يرد و آن را نهاد ارزشمندیپذ ه خود مییمذهب را در چارچوب نظر، کسونیار

ـ را پا ید دوران کـودک داند. او اعتما یه میو ارضاء اعتماد پا یشناخت روان و  یمـان در جـوان  یت ایـ ه ظرفی

ب موجـ را  یجذب جوانان به امـور مـذهب  ، انه به مذهبیک نگاه کارکردگرایدر  يو .داند می یبزرگسال

  ).2005آدامز و همکاران، کند ( می یمعرف یگانگیدر مقابل از خود ب يو سپر یآنها در زندگ يریگ جهت

ـ ا کـاهش بحـران و م  یت تعهد یدر تثب ثر مذهبؤبا توجه به نقش م ایمارس کـردن مراحـل    یزان طـ ی

  را مطرح کرد: ینیت دیچهار نوع هو، اکتشاف و تعهد

کننـد   مـی  یابیـ گذشته خود را ارز تدااقتعا، ینیب نه جهانین گروه در زمیموفق: افراد ا ینیت دیهو .1

متفـاوت بـا    يک نظام باوری يها داراآن .کند ت آماده مییانجام فعال يرسند که آنها را برا می یحل و به راه

  هستند. یدوران کودک ينظام باور

 يهـا  شـه ید و اندیـ ل عقایـ ه و تحلیـ وجو و تجز افته: آنها همواره در حال جستیق یتعل ینیت دی. هو2

دا یـ گران کـاهش پ یفرد با د یی، همنواینیکنند. در بعد د متفاوت هستند و از تعهد به طور موقت اجتناب می
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اسـت و   یپرسد که چـه کسـ   دهد و از خود می قرار می یابیرسد که خود را مورد ارز می ییبه جاکند و  می

  گانه الزم است.یت یدن به هویمان و رسیکردن ا یدرون يت براین وضعیباور دارد. ا يزیبه چه چ

نسـبت  ، نکه مراحل اکتشاف را گذرانده باشـد ایفرد بدون ، تین وضعیزودرس: در ا ینیت دیهو .3

کـه از جانـب آنهـا در     يا دهیگران است و عقیرو نظرات دیشتر پیت تعهد دارد. او بیمسائل هو یبعضبه 

 ییهـا  تیاز مسئول ین شخصیچن .ردیپذ بدون چون و چرا می، شود است به او ارائه میینه مذهب و سیزم

 يدهاد نـدارد و تعهـ  یـ جد يهـا  بـه کسـب تجربـه    یلیتما .همراه است وحشت دارد يفرد يکه با آزاد

  دهد. ال قرار میؤخود را کمتر مورد س یزندگ

فرد مرحله اکتشاف را نگذرانده است و در افکار و رفتـار  ، تین وضعیمغشوش: در ا ینیت دیهو. 4

نسبت به اصـول و باورهـا انـدك    ، گرانین گروه به دیخورد. تعهد ا تعهد به چشم نمی یزان کافیبه م، او

م یع تصـم یش قـرار داده، سـر  یوسـته مـورد آزمـا   یرا پ یاجتماع يها ستند، نقشیشه نیاست، صاحب اند

رسـند و   هدف و سرگردان به نظـر مـی   ین افراد بیا .ندیآ در می یطره هر نقشیدر س یرند و به راحتیگ می

 یاسـ ینش سیـ ن و بیـ که شامل د، يدئولوژیدر مورد ا ين افرادیچن .کنند د اجتناب مییجد يها یاز آگاه

آنهـا   .داننـد  اتالف وقت می یرا نوع یو پرداختن به مسائل مرتبط با فلسفه زندگاندیشند  می یکم، است

  ).2007کس و همکاران، یلودارند ( يش به انحرافات رفتاریگرا يبرا يشتریب یآمادگ

 دوامـی  مثبـت و بـا   یاخالق همراه با نگرش مذهب، یهرچه در طول دوره زندگمعتقد است:  پالمور

ـ ، مفیبـا احسـاس شـادمان   ، افتـه یش یمذهب در گذر زمـان افـزا  ت یاهم، وجود داشته باشد  د بـودن و  ی

جانـات را دارنـد و بـر احسـاس     یل هیقـدرت تعـد   یمذهب يد و رفتارهایدارد. عقا یهمبستگ يسازگار

ـ ینفس و هو بامعنا بودن، عزت ـ لیوگـذارد (  یر مـ یثأت موفق ت ـ ). عقا1998؛ جاکوبسـون،  1988ام، ی د و ی

رابطـه   یدر نوجـوان  يمناسـب و خـود ارزشـمند    یو شخصـ  یاجتماع يزگاربا سا، یمذهب يها تیفعال

 يدار یمعنـ  يهـا  کننـده  ینیب شیپ، د و مناسکی). اخالق، عقا1391زاده،  میکر؛ 1998کراوس، مثبت دارد (

نشـان   ياریبسـ  يهـا  ). پـژوهش 1392و همکـاران،   یبرجعلـ روند ( به شمار می يت فردین هوییدر تع

)، 2002لـم،  ؛ 2002اوسـالنر،  گـران ( یماننـد کمـک بـه د    یاخالق يلم با رفتارهاسا يندارید که دنده می

؛ تــروورت و 2000ن، یپــر)، صــداقت (2005؛ مکــالخ و همکــاران، 1993هــاو،  گرســاچ و گذشــت (

؛ مکـالخ  2013ک، یو تب یی(آقابابا ی) و قدردان2005ر، یر و باوماستی یگ( ي، خودمهارگر)1994همکاران، 

 یدهـد کـه خـودفهم    ینشـان مـ  ) 1391( یشـعبان ق یتحق يها فتهایرابطه مثبت دارد.  )2002و همکاران، 

 يهـا  پژوهش .دهد یش میالمنفعه را افزا عام يها تیفعالدر ، مقابله با خطرات و شرکت داوطلبانه یاخالق

۴۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

داشـتن   يبـرا  .ت رابطـه وجـود دارد  یـ هو يهـا  و سـبک  یمذهب يها يریگ ن جهتیبکه گر نشان داد ید

). 1389و احقـر،   يآبـاد  فـرح  یی(رضـا رد یمورد توجه قرار گ یمذهب يها يریگ د جهتیبا، وفقت میهو

 يرفتارهـا ، باالتر هسـتند  یت اخالقیهو يکه دارا ينشان داد افراد، )2010و همکاران ( يهارد  پژوهش

 يرهـا ن دارد کـه باو آت از یـ حکا، )1996(همکاران  و دالبرتپژوهش  دهند. را نشان می يترهب یاخالق

ـ ی، نگـرش د ينـدار یدکـه  ) نشـان داد  2010( لئونـارد ارتبـاط دارد.   یمـذهب  يهـا  عادالنه با نگرش و  ین

  باشد. می یت اخالقیش هویاز عوامل افزا، یارتباطات اجتماع

کننـد و   دا مییح دست پیصح يارهایانطباق رفتار خود با مع ییق اخالق به توانایکه افراد از طر ییازآنجا

انجـام   يریادگیـ و  یاخالقـ  یک نظام ارزشـ یجاد یص درست از نادرست، اینه تشخیدر سه زم، یین توانایا

ـ از طر ییهـا  ن مؤلفهیشود و چن ظاهر می ینیاخالق د يارهایعمل طبق اصول و مع ح یق آمـوزش و توضـ  ی

کـه نشـان داده    ییهـا  رد و نیز با توجه به پژوهشیپذ صورت می یت گروهینقش و تقو يها، الگوها ارزش

ـ را ب یاز اعتقادات و اعمـال مـذهب   ياند، سطوح باالتر ش رفتهیپ یتیهو يدستاوردها يکه به سو يراداف ان ی

ابد و همچنـین بـا توجـه    ی یدارند و قوه استدالل عاقالنه آنها ارتقا م يباالتر يریپذ ه سازشیکنند و روح می

موفـق   ینـ یت دیـ هو يریـ گ ل، توجه به رشد اخالق و شکیاسالم یت ملیهو يبه نقش مهم نوجوانان برا

بـر   ی، مبتنـ یل اخالقـ یفضا يها آموزه ین پژوهش با هدف اثربخشیرو، ا بیش از پیش ضروري است. ازاین

  نوجوانان انجام گرفت. ینیت دیهو يریگ ن بر بهبود شکلید

  روش پژوهش

مربـوط بـه   باشـد. مـداخالت    با گروه کنترل می، آزمون پس - آزمون شیاز نوع پ یتجرب مهین، پژوهشاین 

ن شـده  یاساس پروتکل تدو بر یبه صورت هفتگ، ک ساعتهیجلسه هشت در  یفضائل اخالق يها آموزه

 يا لفـه ؤچهـار م  یرفتار اخالقـ  ییبر اساس مدل اجرا، یشناخت روان – ینید يربنایتوسط پژوهشگر با ز

ـ یانگ، یقضاوت اخالق، یت اخالقیشامل حساس، مز رستیج بـا   یالقـ اخ يهـا  یژگـ یو و، یزش اخالق

انجـام شـد.    یبه صـورت گروهـ   ینیر کتب دیالبالغه و سا برگرفته از قرآن، نهج یو مذهب ینید يمحتوا

خداونـد و در معاشـرت بـا مـردم      - در رابطـه بـا خـود     ،فیجلسات در مورد سه طبقه از وظا يمحتوا

ـ انواع هو يریگ شناخت از شکل و ی، آگاهین شد. خودشناسیتدو ت یـ ز هوا یناشـ  يهـا  نات و بحـر ی

، يو اخـرو  يویـ دن يامـدها یت، شـناخت پ یهو يریگ ن در شکلی، ضرورت دینید يمعلق و بدون مبنا

افتن به سمت رذائل در ارتباط بـا خداونـد، حرکـت بـه سـمت رذائـل در       یو سوق  يزیگر نیاز د یناش



  ۴۷ نوجوانان ينيت ديهو يريگ بر بهبود شکل محور نيد يل اخالقيفضا يها آموزهي اثربخش

ـ تقو يهـا  و راه یآگـاه  شناخت،، شود ظاهر می یکه در معاشرت اجتماع یشتن، رذائلیارتباط با خو ت ی

و  شیشـتن خـو  یرابطه انسـان بـا خو   که به رابطه انسان و خداوند، یل درونیو فضا یاخالق يها یژگیو

  .ینیو اعمال د یعد مناسکشود و توجه و تمرکز بر ب گران مربوط مییرابطه انسان با د

روش ساله بودنـد کـه بـه     17 - 14آموزان پسر مدارس متوسطه شهر اصفهان،  ه دانشی، کليجامعه آمار

ن کسب ییپا ینیت دینفر از آنان که نمره هو 30نفر انتخاب شدند.  80، تعداد يا خوشه یتصادف يریگ نمونه

  ش و کنترل قرار گرفتند.یآزما ينفر 15در دو گروه  یوارد پژوهش شدند و به صورت تصادفکردند، 

  ابزار پژوهش

ان یکراسـک توسط  ایمارسدگاه ید یابی تیهو ينظر ينامه با توجه به مبنا ن پرسشیا :ینیت دیپرسش نامه هو

همـه   يآن بـرا  یـی اعتبـار و روا . شـد  یابیـ رستان هنجاریآموزان دوره دب دانش يبرا، )1381( يموجمبار

ـ از ، کرتیلف یاالت با استفاده از طؤد قرار گرفت. سییأها مورد ت عامل شـد.   يگـذار  ک تـا پـنج نمـره   ی

ال) بـا  ؤسـ  12ت منـع شـده (  یـ عامل هوپنج  يشد که دارابا ال میؤس 50 ين شده داراینامه تدو پرسش

 13موفـق (  ینـ یت دیـ هو ،82/0ب یال) بـا ضـر  ؤسـ  10ررس (یـ ت دی، هو83/0کرونباخ  يب آلفایضر

 5آشـفته (  ینـ یت دیـ هو و 78/0ب یال) بـا ضـر  ؤسـ 10( يا شهیکل ینیت دی، هو74/0ب یال) با ضرؤس

  باشد. می 35/0ب یال) با ضرؤس

  پژوهش يها افتهي

ـ بـود. م  73/16و در گروه کنتـرل   24/16ش یمورد مطالعه در گروه آزما يها ین سن آزمودنیگانیم ن و یانگی

ـ ارائـه شـده اسـت. م    1مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در جدول  يرهایار متغیانحراف مع ت یـ ن هویانگی

  ته است.ش داشیموفق افزا ینیت دین هویانگیررس، منع شده پس از مداخله کاهش و میآشفته، د

  شیگروه کنترل و آزما ینیت دیهو يها اسیار مقین و انحراف معیانگیم .1جدول 

  رهایمتغ

  يا شهیت کلیهو  ت منع شدهیهو  ررسیت دیهو ت آشفتهیهو  ت موفقیهو

  نیانگیم
انحراف 

  اریمع
  نیانگیم

انحراف 

  اریمع
  نیانگیم

انحراف 

  اریمع
  نیانگیم

انحراف 

  اریمع
  نیانگیم

انحراف 

  اریمع

  شیماآز

 قبل از

  مداخله
08/33  91/4  12/23  6/3  27/17  19/6  14/26  17/4  42/18  25/9  

بعد از 

  مداخله
16/49  04/9  14/19  7/1  25/13  42/2  92/17  91/3  36/17  48/7  

  کنترل

قبل از 

  مداخله
13/32  89/3  42/25  73/4  19/18  23/6  17/24  41/4  46/17  27/8  

بعد از 

  مداخله
17/31  70/2  13/29  43/5  73/18  12/5  06/24  56/3  91/16  19/5  

۴۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

آزمون پرداخته شد تـا نرمـال بـودن     شیدر مرحله پ  ،پژوهش يها نرمال بودن داده یدر ابتدا به بررس

ـ انگر اینما  ،فرض شین پیرد. ایقرار گ یع نمرات همسان با جامعه مورد بررسیتوز ن اسـت کـه تفـاوت    ی

از  ،منظـور  نیع نرمال در جامعه برابر صـفر اسـت. بـد   یزع نمرات گروه نمونه و توین توزیمشاهده شده ب

ـ ا يج حاصـل از اجـرا  ید. نتـا یـ لک استفاده گردیو –رو یآزمون شاپ ـ ی در مـورد نمـرات   ، فـرض  شین پ

  آمده است. 2در جدول  ینیت دیهو يها اسیرمقیز

  لکیو - رویدر آزمون نرمال بودن شاپ ینیت دیهو يها اسیمق خرده يدار یسطح معن .2جدول 

 يمعنادار کنترل يمعنادار شیآزما  ریغمت

  742/0  675/0  187/0  928/0  ت موفقیهو

  731/0  749/0  481/0  864/0  ت آشفتهیهو

  316/0  321/0  412/0  539/0  ررسیت دیهو

  198/0  583/0  211/0  490/0  ت منع شدهیهو

  189/0  380/0  290/0  416/0   يا شهیت کلیهو

ـ   ، شـود  مشـاهده مـی   3طـور کـه در جـدول     همان ـ بـر نرمـال بـودن توز    یفـرض صـفر مبن ع نمـرات  ی

ـ  گروههمۀ در ، ینیت دیهو يها اسیمق خرده ـ توز؛ سـت یدار ن یآزمـون معنـ   شیها در مرحله پ ع نمـرات  ی

  نمونه نرمال و همسان با جامعه است.

  ینیت دیر هویدو گروه در متغ يها انسیوار ين به منظور برابریجه آزمون لوینت .3جدول 

  يمعنادار F df1  df2  راتییمنبع تغ

  863/0  28  1  54/1  موفق

  812/0  28  1  49/2  آشفته

  529/0  28  1  50/1  ررسید

  412/0  28  1  64/2  منع شده

  126/0  28  1  84/2  يا شهیکل

در ، هـا  هـا در گـروه   انسیـ وار يبـر برابـر   ین مبنیفرض لو شیپ، شود ده میید 3طور که در جدول همان

مانده است کـه   یآزمون پژوهش در جامعه رد نشده و باق شیرحله پدر م ینیت دیآزمون هو شینمرات پ

ـ پارامتر يهـا  در اکثـر مـوارد اسـتفاده از آزمـون    ، ها فرض شید شدن پییأبا توجه به ت ک بالمـانع اسـت.   ی

ل یـ تحل يبـرا ، باشـد  آزمون مـی  پس –آزمون  شیو با دو مرحله پ یاز نوع تجرب، ازآنجاکه طرح پژوهش

 يهـا  مداخلـه آمـوزه   ین اثربخشییتع، نیرات به دست آمده و همچنییمقدار تغ يادارمعن یها و بررس داده

ل یـ ل شـد و از آزمـون تحل  یآزمون تعـد  شیپ يها نمره، ینیت دیهو يریگ بهبود شکل بر یل اخالقیفضا

ـ آزمـون اسـتفاده گرد   پـس  يها نیانگیم ین گروهیانس بیکوار در ، تفـاوت دو گـروه   یج بررسـ ید. نتـا ی

  ارائه شده است. 4 ل مانکوا در جدولیآزمون با استفاده از تحل شیوهش در مرحله پپژ يرهایمتغ



  ۴۹ نوجوانان ينيت ديهو يريگ بر بهبود شکل محور نيد يل اخالقيفضا يها آموزهي اثربخش

  ش و کنترلیآزمون دو گروه آزما در مراحل پس ینیت دیل مانکوا نمرات هویج تحلینتا .4جدول 

  يتوان آمار  حجم اثر  يدارامعن  يدرجه آزاد  F  کلزیو يالمبدا  منبع  راتییتغ

  موفق
  973/0  217/0  001/0  2  02/10  511/0  آزمون شیپ

  1  832/0  001/0  2  38/16  112/0  گروه

  آشفته
  761/0  119/0  001/0  2  49/31  318/0  آزمون شیپ

  521/0  64/0  001/0  2  23/29  216/0  گروه

  ررسید
  790/0  106/0  001/0  2  11/ 21  418/0  آزمون شیپ

  619/0  012/0  017/0  2  19/2  319/0  گروه

  منع شده
  1  110/0  001/0  2  21/12  612/0  آزمون شیپ

  1  90/31  001/0  2  61/17  317/0  گروه

  يا شهیکل
  419/0  210/0  001/0  2  19/4  319/0  آزمون شیپ

  734/0  016/0  201/0  2  57/1  217/0  گروه

ت موفـق، آشـفته،   یـ در بعـد هو ، ینـ یت دیاس نمرات هویمق ن خردهیانگیم، 4 جدول يها افتهیاساس  بر

 يهـا  ). آموزهP≥ 001/0وجود دارد ( يدار اش و کنترل تفاوت معنیوه آزمامنع شده در دو گر ررس وید

ـ ، رگذار بـود یثأررس و منع شده تیموفق، آشفته، د ینیت دیهو يریگ بر بهبود شکل، یل اخالقیفضا  یول

  نبوده است. ثرمؤ يا شهیکل ینیت دیمداخله بر هو

  يريگ جهيبحث و نت

 ینـ یت دیـ هو يریـ گ بـر بهبـود شـکل    یل اخالقیفضا يها زهآموکه دهد  ن پژوهش نشان مییا يها افتهی

ج یمشـاهده نشـد. نتـا    يا شـه یت کلیـ ن اثر بر بهبـود هو یا یول. باشد می ثرمؤررس و منع شده یآشفته، د

کـه  ، )1392و همکـاران (  یبرجعلـ )، 1389( احقـر و  يآبـاد  فـرح  ییرضـا )، 2007( واتـرمن  يهـا  افتهی

پـژوهش  ایـن   يهـا  افتـه یهمسو با ، اند ت موفق مرتبط دانستهیوه يریگ را با شکل ینید يها يریگ جهت

ـ یب يهـا  افـت یاست که بدون در یو درون يفطر یموهبت، ينداریاست. احساس د بـه خـود    ، خـود یرون

 بـر  یاخالقـ  يبا محتوا، ها و بارش اطالعات يریادگیر یثأت یول ،ت جوشش از درون و برون را داردیقابل

ـ اند موانع متضاد با فطرت و هوتو می، ییجو اساس اصل تعادل ـ فـوران ا  را در ممانعـت از  ینـ یت دی ن ی

و  یشـناخت  يها به لحاظ گسترش ساخت، ن دورهیدر ا .ن ببردیراهه رفتن آن از بیو به ب یاحساس درون

ـ بن یدگرگون ،و ارتباط با همساالن یات اجتماعیتجرب ۀو وسعت دامن یظهور هوش انتزاع در نظـام   يادی

و  ینوجوان با انتخاب، آگـاه که شود  یموجب م یمدون اخالق يها برنامه .دیآ د مییپد یو اخالق یارزش

 .کنـد  يسـاز  را درون ینیند و اخالق دیمستقل بنش يبه داور، گذشته يها ها و قالب دنظر در ارزشیتجد

ـ بتوان ماه، ها يدئولوژیآن و ا ين، هدف گذاریشناخت د يست که براین يا نوجوان هنوز در مرحله ت ی

اخـالق   يهـا  ن با استفاده از آمـوزه یت دیبلکه الزم است ماه، ان کردیش بیبرا ین را به صورت انتزاعید

۵۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

وحـدت   يجـو و است که در جسـت  یدتیعق یروان، ن شود. روان نوجوانییتب یاتیبه صورت عمل، ینید

وحـدت   ايبـر ، یمذهب – یارزش يها ن برنامهیتر وجود جامع .د مختلف استیها و عقا دهیدن به ایبخش

آنهـا   .ت حفظ کنـد یشخص یدگیتواند نوجوان را از هم پاش می یاخالق یافتگیت و رشد یشخص یافتگی

ـ ا .رنـد یگ اد مییرند و اصول حاکم بر آن را یپذ عادالنه را می يایدن یل اخالقیبا شناختن فضا ، ن اصـول ی

نوجـوان   يا بـرا یـ در دن يدرمـا یو غ يمعنـو  يرفتار و دستاوردها -  یستگین شایرا ب ییگرا تیعل ینوع

کنـد.   را درك مـی  یزندگ يتر شده، اهداف و معنا یخود اخالق يکه در رفتارهااي  گونهبه ، کند جاد مییا

تـر بـا    غالـب  يریگ رانه است، جهتیرخواهانه و شریخ يها زهیسرشار از انگ تواماً، راه ينوجوان در ابتدا

 يرفتارهـا موجـب  و فوران  یشرارت آشفتگ .تاس یدوران رشد شرارت و سرکش يها یژگیتوجه به و

ـ یرا نسبت بـه مسـائل د   يوو  ،رو کرده هها با تناقض روب حل که فرد را در انتخاب راه شود می یمنف و  ین

 یکـ یر، کمال و نیهمچون خ يگرید يریگ جهتتا کند  کمک می یل اخالقیفضا .کند توجه می یب یمذهب

بـر رفتارهـا    يشـتر یب  میی، خـودتنط فتـه ایکـاهش   یاخالق يها و تضاد با ارزش يزیگر سنت .فعال شود

ـ ن یو ارزشـ  یاخالقـ  يها تیمحدود شود. اولو یراخالقیالت غیحاکم شده و تما  یغالـب زنـدگ   يروی

در  .)1998نـگ،  یهاکرمن و ک ها حرکت کند ( به سمت تحقق ارزش، يو يها تیشده و جهت همه فعال

ـ   أبددا کرده، میپ یاله ینیب جهان، طین شرایا چـه   يبـرا کـه  بـرد   مـی  یو مقصد خود را کشف کـرده و پ

حضـور   .ردیـ م بگیبهتـر تصـم   یتواند در مورد مسائل زندگ ست، مییچ نش اویت آفریده شده و غایآفر

ـ ید يها اساس آموزه شود افراد بر حس کرده، موجب می یزندگ يها لحظههمۀ خداوند را در  کـه از  ، ین

و  ينقـش رهنمـود   تـاً یماه یو اخالق ینید يرا باورهایز ؛دیعمل نما، هبه آنها امر شد ین الهیق فرامیطر

ـ ید یاتخاذ سـبک زنـدگ  امر موجب ن یارند. بر عهده دا یتیحما ، یشـده و در برابـر حـوادث زنـدگ     ین

ا بـر  یـ ن فرد و دنیرا ب یقرارداد شخص ینقش نوع، یاخالق يها آموزه .دارد یرا در پ يتر سالم يها مقابله

رفتار کند که اعتدال، انصاف و عدالت را در رفتـار خـود بـه     يا کند تا به گونه د را ملزم میفر .عهده دارد

 يبـه هنجارهـا   .کنـد  يرویگران از وجدان خود پیشد، در ارتباط با دیاندیبه رفاه جامعه ب .ش بگذاردینما

در  ین اصـول اخالقـ  ینهمچ .ابدیانطباق  ینیبا مسائل د، تر  انسآاحترام بگذارد و به طور  یو اخالق ینید

مطابقـت   ياست که بـا دسـتورات وجـدان و    یعمل، ک عمل درستیشد که یاند شده و می یدرون يو

بـه اجـرا   ، داند می یآنچه را آزادانه و آگاهانه اخالق، و جهان شمول یداشته باشد، با اعتقاد به اصول انسان

ـ    بر، آگاهانه م و انتخابیدرست و نادرست با تصم، طین شرایآورد. در ا در می و  یاسـاس اصـول اخالق

ن اسالم با مکـارم  یکه در د یی) رفتارها1998، و همکاران نورمنگردد ( ن میییتع یبه صورت جهان ینید



  ۵۱ نوجوانان ينيت ديهو يريگ بر بهبود شکل محور نيد يل اخالقيفضا يها آموزهي اثربخش

ـ یو د یاخالق يریگ ، جهتین نظام ارزشیشود، همچن اد مییاخالق از آن  هـا، انتقـادات و    تیـ ممنوع ین

متعـادل بـا    »مـن «، »فـرامن « يریـ گ با شـکل ، سازد انباشته می را »فرامن« ،ها را به درون خود راه داده دهیا

کـه مخـالف   را  یکـه مسـائل  اي  نـه وگبـه  . کنـد  سـازش برقـرار مـی    »فرامن«و  »بن«ن یارتباط ب يبرقرار

نهـد و مـوارد همخـوان بـا      ا به کنـار مـی  یکند  ل مییتعد، دارد یراخالقیاست و جنبه غ ینید يها ارزش

ط خـارج متحـول   یت محیه در تماس با واقعیست مایتظاهرات ز، نیهمچن .ردیپذ را می ینید يها ارزش

کـه انسـان از    يزیـ چ؛ هسـتند  يریبر دوام تصـو  یند که متکآی د مییپد ییها زهیانگ، اثر آن شود که بر می

ـ کنـد و شـامل    ش در ذهن خود بنا مـی یوجود خو رو و مسـتقل اسـت کـه    یـ پ ک نـوع وجـدان خـود   ی

فـرد در مناسـبات    ،طین شرای). در ا1991برك، آورد ( انسان به وجود می يبرا یمدتبلند يها يریگ جهت

کنـد کـه    شود را در خـود احسـاس مـی    را که با آن روبرو می ییها ا الزام بخش ارزشیف یتکل، شیخو

اسـت کـه در    یحاصل انفعـاالت ، نوجوان یباشد. تحول اخالق می یانسان يها زهیانگ شتر اصل ارزش بریب

ـ ا. شـود  جـاد مـی  یا يدر و یتیط تربیروها و محینن یر ایثأاثر ت ـ  يازهـا یروهـا از مـتن ن  ین نی فـرد   یروان

ت را یـ ت و هویکند و مراحل تحول رفتار، شخصـ  را وادار به حرکت و رفتار می رد و اویگ سرچشمه می

قـا  باشد کـه ارت  ) می1975( کلبرگو  بالت، همسو با نظر نیین تبی). ا2010زاها، کند ( ن و هموار مییمع

اسـتقرار   يبـرا  يچـون تفکـر صـور   ؛ دهد سوق می یآنها را به سمت تحول اخالق یشناخت يها ساخت

د زمـان در  یـ ب تجدموجـ  ییابتـدا  يت تفکـر صـور  یـ در ماه یرشد اخالق، نیبنابرا. الزم است یاخالق

ـ نها درشـده و   یمنته یبه استدالل اخالق ینیب شیقابل پ یده شود و به باز سازمان می یسازمان شناخت ت ی

از   مـی ین، نکه بفهمند چگونه رفتـار کننـد  یا يانجامد. نوجوانان برا مطلوب می ینیت دیهو يریگ به شکل

ـ  یآنچه در آمـوزش مفـاه   .گر از آن عمل کردن استید  مییآموزش اخالق است و ن  یم و قواعـد اخالق

گـران  یمحبت بـه د  ، عدالت، شجاعت،ي، درستکارییچون راستگو  مییارتقاء مفاه صرفاً، ضرورت دارد

ـ  یجـاد آمـادگ  یو ا يساز نهیبلکه فراتر از آن زم، ستیو... ن ل کـردن گفتـار   یتبـد  يبـرا  یو عـاطف  یروان

بـه  ، یاخالقـ  يهـا  تیـ رد. فعالیبه سهولت شکل گ یابی تیگاه هو محور است تا آن نیبه رفتار د، یاخالق

دها و یـ عـال داشـته باشـد، با   دهـد بـا مشـکالت مواجهـه ف     به شخص امکان می یمذهب يها وهیهمراه ش

 در بهتـر شـده و   يگـذار  ب هـدف ، موجن عاملی. اابدیرشد  یاختصاص يها و ارزش یاخالق يها دینبا

ن و یـی نجـات دهـد. تب   ییمعنـا  یق و بینوجوان را از تعل، ینییتب يها گاه هیتک يساز ط خاص با فراهمیشرا

 ينـه را بـرا  یزم، دهیـ ب رشد تفکـر گرد موج ینیات دیاخالق يها و محتوا ح اهداف، اصول، روشیتصر

ت یـ زش و هویـ کـه انگ  رسـت دگاه یـ در د، لهئن مسـ یـ ن اییکند. تب آماده می یاالت ارزشؤافتن پاسخ سی
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و  یاخالقـ  يهـا  ارزش يکه آنهـا بـرا   یتیخصوص اهمبفرد و  یارزش يها تیاولو هرا وابسته ب یاخالق

 و تجـارب  و شناخت شهود است، نوجوان با آگاهیداند م ها قائلند می ر ارزشیدر برابر سا  فرهنگ بومی

 بـه  تعهـدش  و تعلـق  شتر شده،یب ین اخالقیادیبن يها ارزش ن ویش به جوهر دیبندیدینی، پا احساسات

افته، مراحل اکتشاف و تعهـد را  یها ارتقا  ن ارزشیر بودن ایدینی و فراگ جمعی آیین و اعمال در مشارکت

ـ یب نه جهـان یآنها در زم. )2010ان، و همکار يریم( کند یم یتر ط انسآ ـ ، عقین گذشـته خـود را    يهـا  دهی

خود تفکـر   یبر اعمال قبل .کند ت آماده مییانجام فعال يرسند که آنها را برا می یحل به راهو  ،کرده یابیارز

 يا بـدون مبنـا  یـ و   د جزمـی یر عقایثأط دشوار سازش بالغانه نشان داده و تحت تیدر شرا، داشته يشتریب

اسـاس   بر، مطلوب يک نظام باوریو  دهند ینشان م يکمتر یها وابستگ يریگ میتصم يبرا، گرانید ینید

در مـورد   یاخالق يت داوریتواند کسب ظرف می یاخالق يها آورند. آموزه به دست می یافتیاطالعات در

در  ،عـدالت  و یا اصول جهان شمول اخالقیها  ناانس یاساس توجه به رفاه اجتماع بر ،رفتار خوب و بد

ـ افـراد ا  یبرخـ  يتواننـد حـداقل بـرا    ها می ت را ارتقا دهد. ارزشین هویو تکو یافتگیرشد   يهـا  آل دهی

هـا و   نگـرش ، لهیخواهند انجام دهند و به آن وس شان را درباره آنچه مییفراهم آورد تا باورها یتیفراموقع

ـ به فـرد انگ ، تیها با هو شوند ارزیپ، نی). بنابرا2000 ،یشانگهم کنند (یرفتارشان را تنظ دهـد تـا    زه مـی ی

ـ بن یاساس چـارچوب ارزشـ   خود را بر يها و انتخاب یابیرفتار، ارز ـ ا .ان نهـد ی ط یبـر شـرا  ، ن حالـت ی

بـه   يتریشت بیت کند که اهمیهدا یتواند فرد را به سمت را مذهب مییز ،گذارد یر میثأت یقضاوت اخالق

حرکـت دهـد   ، ) اسـت یرخـواه ی(خ یبخش یو خود تعال) یی(سنت، همنوا يکار که محافظه ییها ارزش

بـر بهبـود    یاخالق يها مشخص شد آموزه، پژوهشاین . در )2009؛ شوارتز، 2003بنسون و همکاران، (

، یت، تحول شـناخت یل شخصیاز قب یهمانند عوامل، يفرد يرهایثر نبود. متغمو يا شهیکل ینیت دیبعد هو

 يتوانـد در عـدم اثرگـذار    می ،يوالدگر يها و سبک يریپذ افخانواده، عدم انعط يها ها و نگرش ارزش

بدون داشـتن تجربـه بحـران     ،يا شهیت کلیگذار باشد. افراد با هو ریثأت ینیت دیبر هو یاخالق يها آموزه

ن یگـران و والـد  یکه د ییها آنها در چارچوب برنامه .اند دا کردهیتعهد پ، نسبت به اهداف خاص ینوجوان

انـد   خود وابسـته  يها به شدت به خانواده اند و رفتهیرا پذ یاهداف خاص، اند دهیتدارك د آنها ياز قبل برا

گذارنـد و بعـد    ن احتـرام مـی  یکننـد و بـه قـوان    مـی  يرویاز مراجع قدرت پ .کنند ت مییو احساس رضا

ان کـه دچـار بحـر    یداشته باشـند. زمـان   یبدون آنکه خود نقش فعال، اند خود انتخاب کرده يبرا ياعتقاد

آنهـا بـا    .دهنـد  استقالل و اثبـات خـود انجـام نمـی     يخود و مبارزه برا ییجهت شناسا یتالش، شوند می

گـران روبـرو هسـتند و    یدر ارتباط بـا د ، ندهیفزا یو ناتوان یدرون یو پوچ ییچون احساس جدا یحاالت



  ۵۳ نوجوانان ينيت ديهو يريگ بر بهبود شکل محور نيد يل اخالقيفضا يها آموزهي اثربخش

را  يریـ گ میتصـم  د دریابهام نقش و ترد ،نگر بوده یسطح ، عدم تعهد به اهداف خاص ویتفاوت یدچار ب

به علت داشتن نقش منفعل در باورهـا و اعتقـادات    ،پس. کنند تجربه نمی، ت استیکه حاالت بحران هو

روابـط   يرند و تـوان برقـرار  یپذ را کمتر می یابعاد اخالق، ر آنهاییخود و عدم تالش در جهت تغ یمذهب

رون بـه آنهـا ارائـه    یـ که از برا  ییها وزهم، آبودن آنها  گران را ندارند. به علت حاالت جزمییبا د  مییصم

ـ ر از برنامـه   هـر نظـامی   یهدف اساسـ ، حال هر بهرند. یپذ کمتر می، شود می ـ یو ترب یفرهنگـ  يزی در  یت

 يارج نهـاده و بـه هنجارهـا    ینید يها است که به ارزش یر کردن جوانان و نوجوانانیپذ جامعه، مدارس

 ینـ یت دیـ و مهم که در تعـارض بـا هو   یاالت اساسؤبه س ،ینید يها و هنجارها ند. ارزشیآن عمل نما

ـ اگر نوجـوان قـادر بـه     .دهد ساده جواب می یبه شکل، دیآ ش مییپ ـ مثبـت پا  يهـا  افتن ارزشی دار در ی

 ینـ یت دیهو یختگیکه از در هم ر يفرد .زدیر اش به هم می دهیا، خود نباشد يدئولوژیا این یفرهنگ، د

شـود کـه بـه کمـک      ییهـا  کند و نه صاحب ارزش یابیگذشته را ارز يها تواند ارزش نه می، برد رنج می

فلسـفه   یاز نوجوانـان داشـتن نـوع    ياریبسـ  يبرا، نیبنابرا. کند يزیر نده طرحیآ يبتواند آزادانه برا، آنها

ـ باشد. کسب هو می يت موفق ضروریهو يریگ شکل يبرا یزندگ ـ    ، ینـ یت دی  یهمـراه بـا رشـد اخالق

ـ     ییمعنا يها و نظام یاعجاد وحدت اجتمیب اموج ، رو نیـ ر دارد. ازایثأشده و بر رشـد سـالم نوجـوان ت

ـ ید یو عملـ   شنهادات علمـی یتوانند با ارائه پ می یو فرهنگ ین آموزشها و مسئوال مدارس، دانشگاه  و ین

  کمک کنند. ینیت دیآموزان را در کسب هو دانش، یاخالق

دختـران   يشـود بـر رو   یشنهاد میشده است، پ آموزان پسر انجام جامعه دانش ين پژوهش بر رویا

ج مـورد  یانجـام شـود و نتـا    یاخالقـ  يهـا  لتیفض يها ان برنامه جامع آموزهیآموز و دانشجو دانش

  رد.یسه قرار گیمقا

۵۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  
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