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  21تا  1.       صفحه 1390 زمستانوم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران

دانش نوجوانان به ارزش هاي اخالقي (مطالعه موردي گرايش  در عوامل مؤثر
  )1383-84در سال تحصيلي  راهنمايي استان همدان سال سوم آموزان

  
  دكتر محمد صادق مهدوي
  امين زارعي

  چكيده
هـاي  منظور بررسي ميزان گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي و عوامل مرتبط با آن از نظريـه در اين پژوهش به 

پـژوهش بـه روش پيمـايش مقطعـي و بـا اسـتفاده از ابـزار         مختلف روانشاسي و جامعه شناسي استفاده شده اسـت. 
نفر دانش آموز دختر و پسر سال سوم راهنمايي استان همدان (شهري و روستايي) با اسـتفاده از   817پرسشنامه روي 

روش نمونه گيري طبقه اي، اجرا شده است. روابط بين متغيرها نشان داد كه متغيرهاي پايبندي والدين به ارزش هاي 
خالقي، باورهاي مذهبي دانش آموزان، پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقـي، پايبنـدي معلمـان بـه  ارزش هـاي      ا

اخالقي، پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي، رضايت اجتماعي دانش آموزان، انتظـار فايـده ارزش هـاي اخالقـي،     
رايش دانش آمـوزان بـه ارزش هـاي اخالقـي     ارزيابي فايده ارزش هاي اخالقي و اعتماد اجتماعي دانش آموزان با گ

 –همبستگي مستقيم و معني داري داشته اند. متغيرهاي احساس محروميت نسـبي دانـش آمـوزان و پايگـاه اقتصـادي     
اجتماعي والدين هم با گرايش دانش آموزان به ارزش هـاي اخالقـي رابطـه معكـوس و معنـي داري داشـته اسـت.        

يش بيشتري به ارزش هاي اخالقي داشته اند. نتايج تحليل رگرسيون هـم نشـان   همچنين دختران نسبت به پسران گرا
پايبنـدي معلمـان و    ،باورهاي مذهبي دانش آمـوز، پـذيرش اجتمـاعي    ،انتظار فايده ،داد كه متغيرهاي پايبندي والدين

  .قي داشته اندرضايت اجتماعي دانش آموزان تاثير مثبت و معني داري بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخال
  

  ارزش هاي اخالقي، پذيرش اجتماعي، باورهاي مذهبي، انتظار فايده، احساس محروميت نسبي، رضايت اجتماعيكليدي: هاي واژه
  

                                                 
  * استاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

 a_zaree2004@yahoo.com** مدرس مدعو، گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور، ايران                
 راي تحقيات سازمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شده استاين مقاله در قالب يك طرح پژوهشي و با حمايت شو
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  2  ...........................  1390زمستان وم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران

  بيان مساله
 2و گرايش هـاي  1كنترل و پيش بيني كنش ها،ارزش ها به مثابه پديده هاي اجتماعي نقش اساسي در شكل گيري

 3افراد جامعه داشته اند و عنصري مركزي در ساختار فرهنگي جوامع به شمار مي روند. اخالق و ارزش هاي اخالقي
تعيين كننده رفتارهاي انسان ها مي باشند و ميزان تمايل افراد يك جامعه به ارزش هاي اخالقي مي توانـد موجبـات   

ه وجود آورد و به طور كلي جامعه اي كه افراد آن پايبند به انحراف يا جلوگيري از انحرافات اجتماعي را در جامعه ب
   اخالق و ارزش هاي اخالقي نباشند دير يا زود به زوال كشيده خواهد شد.

نوجوانان و جوانان و گرايش آن ها به ارزش هاي اخالقي از جمله مسائل مهمي  بحث درباره ميزان اخالقي بودن
بويژه دست اندركاران حائز اهميت مي باشد. براي اينكه جامعه تداوم داشته باشـد  است كه براي تمام افراد جامعه و 

الزم است كه افراد ارزش هاي همسان و مشترك داشته باشند. از جمله ارزش هاي مهمـي كـه بـراي بقـا مفيـد مـي       
ري، دوسـتي و  باشند، ارزش هاي اخالقي هستند كه به موجب آن افراد در قبال يكديگر احساس تعهد، مسؤليت پذي

غيره مي كنند. افراد اگر در برخورد با يكديگر اصول اخالقي را رعايت كنند و به عبارت ديگر ارزش هاي اخالقي را 
در وجود خود نهادينه كرده و بر اساس آنها رفتارهاي خود را  جهت دهي كنند، انتظـام و انسـجام جامعـه در سـطح     

ل اخالقي و پايبند نبودن به آنها، روابـط اجتمـاعي افـراد را مختـل     وسيعي شكل خواهد گرفت؛ اما عدم رعايت اصو
كرده و شيرازه نظم اجتماعي را به هم مي زند. بيشتر برخورد هايي كه در مدارس بـين دانـش آمـوزان و نيـز دانـش      

وجـود  آموزان با معلمان پيش مي آيد ناشي از اين است كه ارزش هاي اخالقي و اجتماعي آنچنان بايـد و شـايد در   
دانش آموزان نهادينه نشده اند. زماني كه دو نفر خود را موظف به داشتن تعهـد يـا صـداقت بـه عنـوان يـك ارزش       
اخالقي ندانند خيلي راحت به يكديگر خيانت مي كنند. امروزه گله و شكايت معلمان و نيز والدين از دانش آمـوزان  

در رابطه با ارزش هاي اخالقي كيگـان و   القي دانست.را مي توان به عنوان شواهدي از ضعيف شدن ارزش هاي اخ
كه اطرافيان و بويژه والدين و همساالن بر تحول اخالقي كودك تاثير قابل مالحظـه اي  « ) مي گويند1971(4و ايتينگ

دارند.والدين به كودكان الگوهايي عرضه مـي كننـد كـه بـه آنهـا امكـان مـي دهـد نظـام اخالقـي خـود را متشـكل             
كه والدين از طريق بحث با فرزندانشان مي توانند تراز اخالقي كودكان «) ثابت كردند 1963(5ك و كهلبرگبال».سازند

كه تحـول اخالقـي ناشـي از تقابـل فـرد و      «) معتقد است 1988(6وايت ).71: 1380رشيدي فرد،»(خود را تغيير دهند
آن درگيرنـد؛يعني فـرد بـا واسـطه عوامـل      محيط است و عالوه بر عوامل اجتماعي و عاطفي، عوامل شناختي نيز در 

) در مطالعات خود 1982). كهلبرگ و همكارانش(22: 1376نقد مزرجي،»(شناختي به استدالل اخالقي مجهز مي شود
درجه اي از تناسب بين مرحله استدالل اخالقي و قدرت انگيزش عمل را نشان داده اند كه معموال ارزش اخالقي به 

). بنابراين با توجه به موارد باال مي توان ميـزان گـرايش  دانـش    16: 1378مي شود (جنيدي، اين ميزان تناسب اطالق
آموزان به مسايل اخالقي را به عنوان يكي از مسائل اجتماعي مهم مطرح كرد كه بايد بيش از پيش به آن توجه نمود، 

                                                 
1. actions 
2. attitude 
3. moral values  
4. kigan & witting 
5. Block & kohlberg 
6. witte 
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  نوجوانان به ارزش هاي اخالقيگرايش  در عوامل مؤثر  ................................................................................................................   3

 
 

رزش هاي اخالقي چقدر گرايش دارنـد؟  در اين تحقيق به دنبال اين سؤاالت هستيم كه: دانش آموزان به هر يك از ا
 اهداف كلي را كه اين پژوهش كاربردي دنبال مي كند عبارتند از: عوامل مرتبط با ارزش هاي اخالقي كدامند؟

  تعيين ميزان گرايش دانش آموزان دوره راهنمايي استان همدان به ارزش هاي اخالقي  -1
  شناسايي عوامل مرتبط با ارزش هاي اخالقي -2
  رائه راهكارهاي مناسب جهت سوق دادن نوجوانان به ارزش هاي اخالقيا -3

  و اهداف جزئي(ويژه) عبارتند از :
  تعيين ميزان گرايش دانش آموزان به هر يك از ارزش هاي اخالقي –1
  شناسايي رابطه بين ارزش هاي خانواده و گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي -2
  ارزش هاي مدرسه و گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقيشناسايي رابطه بين  -3
  شناسايي رابطه بين گروه همساالن و گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي -4
  شناسايي رابطه بين مذهبي بودن دانش آموزان و گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي-5
  ايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقيشناسايي رابطه بين پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي و گر-6
  شناسايي رابطه بين رضايت اجتماعي دانش آموزان و گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي-7
  شناسايي رابطه بين احساس محروميت نسبي دانش اموزان و گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي -8
  انش آموزان به ارزش هاي اخالقياجتماعي والدين و گرايش د-شناسايي رابطه بين پايگاه اقتصادي-9

  شناسايي رابطه بين انتظار فايده و گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي -10
با توجه به اهميت اخالق براي زندگي جمعي، انديشمندان مختلفي از شاخه هاي گوناگون علمي درباره اخالق و 

ايش افراد به ارزش هاي اخالقي نظريـات مختلفـي را   ارزش هاي اخالقي، منشاء اين ارزش ها و عوامل مرتبط با گر
گروهي از نظريه پردازان كه در اين باره بحث كرده اند، روانشناسان مي باشـند كـه خـود بـه دو دسـته       .ارائه داده اند

 هـاي تماعي مي باشند كه معتقدند ارزشتقسيم مي شوند. دسته اي از آنها پردازان ديدگاه تحليل رواني و يادگيري اج
توجه نظريه پردازان تحليـل روانـي   ). به طور كلي 1371اخالقي از بيرون و پيرامون كودك اخذ مي شوند (محسني، 

ـ      ، اخـالق از خـالل   يبه اخالق از زاويه وجدان اخالقي و احساس گناه است به بيـان ديگـر در ديـدگاه تحليـل روان
بي اركان تشكيل دهنده شخصيت، من و من برتـر  و شكل يا نهادساختاري در سطح نيروهاي غريزي  ويا پو تغييرات

 هـاي در اين ديدگاه تجربه).  54: 1383، خاكپور، 2 :1371به نقل از محسني، 1955 1و گاش 1988بيان شده است(وايت 
دوران كودكي بخصوص تجربه اي كه كودك در روابطش با والدين بدست آورده اسـت اسـاس تبيـين رفتـار ديگـر      

) 1953(2بر اساس نظريه پردازان رفتار گرا و در رأس آنها اسكينر). 44: 1379يل مي دهد(سعادتمند، دوستانه را تشك
). 14 :1373پاسخ و تقويت مثبت و منفـي شـكل مـي گيرند(سـيف و همكـاران،       -رفتارهاي انسان با فرمول محرك

نجارهاي فرهنگي و عوامل اجتماعي روي كه ه«) معتقدند 1969( 3نظريه پردازان يادگيري اجتماعي به تاثير از باندورا
فرد تاثير مستقيم و بسيار مهم دارند. اخالق نيز از اين اصل كلي جدا نيست و از خالل يادگيري هاي مختلف » شدن«

                                                 
1. gash  
2. skinner 
3. bandura 
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  4  ...........................  1390زمستان وم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران

). دسته اي ديگر بر توان ذهني و 7-8: 1371محسني، »(و به صورت سازگارشدن با هنجارهاي گروهي بيان مي شود
ن عامل مهم كسب ارزش هاي خارجي بها مي دهند كه از جمله آنها مي توان به ديدگاه هـاي  شناختي كودك به عنوا

) كه از پيشگامان عمده روانشناسي رشد مي باشـد و رشـد افـراد را از    1932(1پياژه .شناختي و ساختاري اشاره نمود
ارزشي در روابـط افـراد نمايـانگر     كه رشد اخالقي به منزله نظام« زواياي گوناگون مورد توجه قرار داده، معتقد است

سازمان يابي تعامل ذهن با محيط است و همگام با رشد رواني تحول مي يابد. داوري اخالقي زمينه اي است كـه در  
) شـكل  1963نظريـه ارزش هـاي اخالقـي كهلبـرگ(     ).17همان: »(آن پياژه آشكارا روابط يادشده را مطرح مي سازد

) نيـز  1963كهلبـرگ(  .ه در مورد تفاوت بين واقع گرايي و نسبي گرايـي اخالقـي اسـت   تكامل يافته اي از نظريه پياژ
مجموعه اي از موقعيت هاي مختلف را طراحي كرد كه بيانگر معماهاي اخالقي است ايـن معماهـا بـه كودكـان داده     

اخـالق مـافوق    اخـالق قـرار دادي و   ،شود و پاسخ آنها با توجه به طبقه بندي سه گانـه اخـالق پـيش قـراردادي    مي
كـه توانـائي هـاي ذهنـي و شـناختي افـراد،       « ) مانند پياژه معتقد است1973قراردادي درجه بندي مي شود. كهلبرگ(

مراحل رشد اخالقي آنان را تعيين مي كند. رشد اخالقي افراد، حاصل تـاثير متقابـل رشـد شـناختي آنهـا بـا محـيط        
   ).27: 1373 ،سيف و همكاران»(اجتماعي است

) در تحليل خود از ارزش هاي اخالقي خاطر نشـان سـاخته كـه بـراي درونـي شـدن هنجارهـاي        1982(2هافمن
هـاي  اخالقي دو جهت گيري عمده وجود دارد كه يكي از آنها مبتني بر ترس از مجازات است و ديگري بـه توانـايي  

هنجارهـاي اخالقـي اهميـت بيشـتري     شناختي و درك او از موقعيت ها بر مي گردد. با اين حال او به جنبه شناختي 
  ).51-52 :1379دهد(سعادتمند، مي

گروه ديگر از نظريه پردازان كه درباره اخالق و ارزش هاي اخالقي بحث كرده اند، جامعه شناسان مي باشند كـه  
بـه عنـوان    )1893( 3اين دسته از نظريه پردازان بيشتر به تاثير عوامل خارجي و اجتماعي مؤثر  پرداخته اند. دوركـيم 

: 1382حسيني،»(اخالق مجموعه اي از قواعد و آيين ها و رفتارهاست« يكي از جامعه شناسان مشهور معتقد است كه
تمايـل درونـي    -2اجبـار اجتمـاعي و بيرونـي     -1). از ديدگاه او اخالق بر دواليه استوار اسـت كـه عبارتنـد از    29

تاكيد بر تاثير نظام ارزشي در انتخاب هاي انسان بـه دو نـوع    ) نيز ضمن1963(4). وبر15-18: 1372كنشگران(بيات، 
به نظر او اخالق مسئوليتي كنش را با معيـار وسـايل ـ هـدفها تفسـير       اخالق اعتقادي و اخالق مسؤليتي معتقد است.

اقـب  كند. اخالق اعتقادي افراد را وا مي داردكه بر اساس احساسات خويش، بدون استناد آشكار يا ضـمني بـه عو  مي
) ارزش هاي اخالقـي رفتـار انسـان را از طريـق     1951(5). از نظر پارسنز42: 1377اقدام، دست به عمل بزنند(چلبي، 

  ). 1381الگودهي و محدود سازي راه هايي كه انتخاب مي كنند، شكل مي دهند (سپهرخوي، 
فايده و ارزيـابي فايـده اشـاره     هم در نظريه خود راجع به گرايش هاي انسان به انتظار )1988(6فيش باين و آيزن

نيـز بـه تـاثير     7). سـاپ و هـارود  10 :1372كنند و آن را از جمله عوامل مؤثر بر گرايش افراد مي دانند(رفيع پور،مي

                                                 
1. piaget 
2. hofman 
3. durkheim 
4. weber 
5. parsons 
6. fishbone & aizen 
7. sapp & harrod 
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به متغيرهاي ارضاء نياز، تجربه، رضايت افـراد و   1پذيرش اجتماعي بر شكل گيري گرايش ها پرداخته و روزن اشتيل
) در 1974(2روي و برونفـي ). همچنين تحقيقات  14-17 :ف تعيين شده اشاره مي كند (همانميزان دسترسي به اهدا

طـرد و   -1امريكا در خصوص پذيرش و گسترش مسئوليت پذيري و رهبري نوجوانان  به نتـايج زيـر رسـيده انـد:     
اطـات عـاطفي   هر چه ارتب -2غفلت والدين مانع گسترش و توسعه حس مسئوليت پذيري و رهبري نوجوانان است. 

ميان خانواده و نوجوانان اصولي و منطقي باشد، آنها بهتر مي توانند نقش خـود را بـه خـوبي ايفـا كننـد و از سـوي       
سطح مسئوليت پذيري دختران و پسران به طور مستقيم با ميزان انتظار  -3همساالن به عنوان رهبر پذيرفته مي شوند. 

پـس از بررسـي و    1931در سـال   3). آلپورت  و فرتـون  91-92 : 1378ي،والدين از نوجوانان رابطه دارد( ولي بيگ
تحقيق در ارزش ها توسط پرسشنامه سنجش ارزش ها به اين نتيجه رسيدند كه عاليق زيبا شناسي، اجتماعي و ديني 

ئل اخالقـي  زن ها بيشتر از مردهاست. مردها بيشتر به جنبه هاي سياسي و تئوري  عالقه دارند و زن ها بيشتر به مسا
) دريافتند كه اطرافيان و بخصوص والدين و 1971). كيگان و وايتينگ(63:  1374تمايل نشان مي دهند (حمزه بيگي،

همساالن بر تحول اخالقي كودك تاثير قابل مالحظه اي مي گذارند. والدين به كودكان الگوهايي را عرضه مـي كننـد   
). ولي بيگي در تحقيقي بر روي 71: 1380متشكل سازند(رشيدي فرد،  كه به آنها امكان مي دهد نظام اخالقي خود را

نمرات قضاوت اخالقي نوجوانان دختر و پسر يكسان است نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي تهران دريافته كه  400
گـرايش  . فاطمه سعيدي مقدم در يافته كه مذهبي بـودن مـادر بـا    )1378،داري وجود ندارد(ولي بيگي و تفاوت معني

دختران به ارزش هاي اخالقي از جملـه مسـئوليت پـذيري، عفـاف و محبـت رابطـه مسـتقيم داشـته است(سـعيدي          
هـا، سـطح    ). صباحي هم به اين نتيجه رسيده است كه عوامل محيطي و اجتماعي از قبيل تشويقها و تنبيه1374مقدم،

ي گروهي، در تحول و رشد اخالقـي مؤثرنـد   درآمد خانواده، ميزان تحصيالت و محل سكونت و فشارها و ارزش ها
). نقد مزرجي هم به اين نتيجه رسيده است 1368ولي جنسيت در رشد اخالقي تاثير معناداري نداشته است(صباحي،

بين نمره هوش و رشد اخالقـي رابطـه    -كه بين دختران و پسران از نظر تحول اخالقي تفاوت معنادار وجود دارد. د
نيساري در پژوهش خويش دريافته است كـه نحـوه رفتـار معلمـان در     ). 1376(نقد مزرجي،قوي وجود داشته است 

اخـالق و روابـط   "ملكي هم در تحقيق خود).1354ارزش هاي اخالقي دانش آموزان تاثير مثبتي داشته است(نيساري،
اخالقـي،   رضايت سياسي، احساس محروميت نسبي، احساس محروميـت  -به نتايج زير رسيده است.الف "اجتماعي

اميد به آينده، تصور از مشروعيت اجتماعي، تصور از كارايي نظام اجتماعي، اعتماد اجتماعي بـا گـرايش بـه اخـالق     
رضايت اقتصادي،نهادي شدن تضمين هاي اجتماعي، احساس تعهد به اخالق، تصور از  -رابطه معنادار داشته اند. ب

تصــادي بــا گــرايش بــه اخــالق رابطــه معنــادار نداشــته تحــرك اجتمــاعي، رضــايت اجتمــاعي و ارزش نيازهــاي اق
). منيژه رضايي نيز در پزوهشي با عنوان رابطه تحول اخالقي نوجوان دختر با نگرش تربيتي والـدين  1371اند(ملكي،

)همچنين رشـيدي  1372در تهران دريافته است كه تربيت خانوادگي در رشد اخالقي دختران موثر بوده است(رضايي،
اعمال  -1يق خود با عنوان بررسي تاثير الگوهاي پرورشي بر رشد اخالقي دانش آموزان دريافته است كه:فرد در تحق

تعيين محدوده ارزش ها به صورت مشـخص توسـط    -2قدرت مدارس با دروني شدن اخالقي كمتري همراه است. 

                                                 
1. rosenstil 
2. rooy & bronfee 
3. allport & ferton 
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ت معلمين از شغل خود و عمل نمودن رضاي - 3معلمين و والدين با رشد اخالقي دانش اموزان رابطه مستقيم داشته است. 
). بنابراين با توجه به نظريات و 1380آنها به گفته هاي خود بر دينداري دانش آموزان تاثير مثبت داشته است (رشيدي فرد،

تحقيقات آمده در باال مي توان عوامل مختلف بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي را به صورت زير بيان نمود 
شده در اين پژوهش به بررسي آنها پرداخته شود. ايـن عوامـل عبارتنـد از: احسـاس محروميـت نسـبي، پايگـاه         كه سعي
اجتماعي والدين، انتظار فايده، پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي، رضايت اجتمـاعي، پايبنـدي والـدين بـه      - اقتصادي

معلمان به ارزش هاي اخالقي  و باورهـاي مـذهبي    ارزش هاي اخالقي، پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقي، پايبندي
   دانش آموزان. بر اساس چهار چوب نظري فرضيه هاي پژوهش به شرح زير مطرح شدند:

  برداشت دانش آموزان از ارزش هاي والدين در گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. -1
  گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد.برداشت دانش آموزان از ارزش هاي مدرسه (معلمان) در  -2
  ارزش هاي گروه همساالن در گرايش دانش آموز به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. –3
  ميزان مذهبي بودن دانش آموز در گرايش او به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. -4
  پذيرش اجتماعي در گرايش دانش آموز به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. -5
  ميزان رضايت اجتماعي دانش آموز در گرايش او به ارزش اخالقي تاثير دارد. -6
  احساس محروميت نسبي دانش آموز در گرايش او به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. -7
  اجتماعي والدين در گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد. -پايگاه اقتصادي -8
  گرايش دانش آموز به ارزش هاي اخالقي تاثير دارد.انتظار فايده در  -8

  روش 
در اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع از روش پيمايش مقطعي استفاده شـده اسـت. جامعـه آمـاري تحقيـق      

در يكـي از   1383-4شامل كليه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي استان مي باشد كه در سال تحصـيلي   
استان همدان مشغول به تحصيل بودند. در اين بررسي از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شـده   مدارس راهنمايي

است. واحد تحليل در اين پژوهش فرد مي باشد. جهت برآورد حجم نمونـه از جـدول نمونـه گيـري دي.اي.دواس     
 3خطاي نمونه گيـري   در صد اطمينان و 95. بر اساس جدول نمونه گيري دي.اي.دواس در سطح شده استاستفاده 

ون جامعـه  چـ جمعيت در متغير مورد نظر كه حكايت از نا همگني جمعيـت دارد(  50به 50درصد و با فرض شكاف 
آماري، منطقه جغرافيايي نسبتا گسترده اي را در بردارد كه محيط هاي اجتماعي مختلف،طبقات اجتماعي گوناگون و 

نفـر از دانـش    830اين پـژوهش روي   .)78: 1376هد بود ( دواس،نفر خوا 816حجم نمونه ،غيره را شامل مي شود)
 1384نفر پسر) مناطق شهري و روستايي استان همدان در ارديبهشت مـاه   450نفر دختر و  380آموزان دختر و پسر(

پرسشـنامه مـورد تجزيـه و     804كه در نهايـت   اجرا شده كه از ابزار پرسشنامه محقق ساخته كمك گرفته شده است.
 يل قرار گرفتند.تحل

  به منظور اندازه گيري متغيرهاي مستقل و وابسته اقدام به مشخص كردن شاخص ها به شرح زير شد: 
  متغير وابسته: گرايش به ارزش هاي اخالقي
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شاخص هاي ارزش هاي اخالقي عبارتند از : صداقت، مسـؤليت پـذيري، انصـاف، فـداكاري، قدرشناسـي، تواضـع،       
  برادري،دوستي،وفاداري و ايثار مي باشند كه براي هركدام از آنها گويه ها و سؤاالتي طرح مي شود.شجاعت، برابري، 

  متغيرهاي مستقل
، رضايت اجتماعي: براي سنجش اين متغير از معرف هاي ميزان رضايت از مسكن، درآمد خانواده، محله زنـدگي 

بين مردم، كمك بـه همنـوع، احتـرام متقابـل افـراد بـه       شرايط زندگي، احترام به قانون در بين مردم، رعايت نظم در 
همديگر، صداقت و راستگويي مردم، فعاليت پليس براي ايجاد امنيت، ايجاد اشتغال توسط دولت، كنتـرل قيمـت هـا    

  توسط دولت و غيره استفاده شده است
با ديگران چقدر بهـره   محروميت نسبي: يعني اينكه فرد احساس مي كند كه از امكانات موجود جامعه در مقايسه

مند است. و خود را در سلسله مراتب جامعه چگونه ارزيابي مي كند.اين متغير توسط چندين گويه اندازه گيري مـي  
شود كه ميزان ارزيابي فرد از خودش در مقايسه با ديگران در زمينه درآمد خانواده، مسكن، خوراك، پوشـاك، خريـد   

  گي را در جامعه مشخص مي كند.لوازم مدرسه، محل زندگي و وضع زند
آموزان، مردم(ديگران مهم) هر يك از ارزش هاي اخالقي گذشـت، امانـت    پذيرش اجتماعي: يعني اينكه از ديدگاه دانش

داري، صداقت و راستگويي، مسوليت پذيري، تواضع و فروتني، قدر شناسي و انصـاف و عـدالت خـواهي را چقـدر مثبـت      
ندگان هر يك از اين ارزش ها چقدر احترام و ارزش قائل هستند.اين متغير از طريق گويـه هـايي   ارزيابي مي كنند و براي دار

  گيري مي شود. كه به صورت طيف ليكرت در مورد ميزان پذيرش ارزش هاي اخالقي ساخته مي شوند، اندازه
ود مي بـرد. ايـن متغيـر بـا     انتظار فايده:يعني اينكه فرد فكر مي كند اگر ارزش هاي اخالقي را دارا باشد چقدر س

گويه هايي مانند اينكه راستگويي در كل چقدر به نفع انسان است، با دروغ كار آدم راحت تر پيش مي رود و كمـك  
  .. اندازه گيري شده است. .به ديگران فرد را از زندگي عقب مي اندازد و

هشت و جهنم، قرآن به عنوان كـالم واقعـي   ميزان مذهبي بودن فرد: يعني اينكه فرد چقدر به وجود خدا، پيامبر، ب
  ... را انجام مي دهد..خدا اعتقاد دارد. و نيز چقدر عبادات و كارهاي مذهبي از قبيل نماز خواندن، روزه گرفتن و

پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي: منظور اين است كه در خانواده دانش آموز چـه نـوع ارزش هـايي بيشـتر     
ويت با ارزش هاي مادي مانند پول است يا ارزش هاي غير مادي ماننـد دوسـتي،برابري،كمك بـه    رايج هستند آيا اول

ديگران، صرف نظر كردن ازحق خود به خاطر ديگران و پول دار شدن انسان به عنوان معيار اصلي موفقيـت و عمـل   
  كردن والدين به حرف خويش. اين معرف ها با طيف ليكرت سنجيده شده اند.

لمان به ارزش هاي اخالقي: اين متغير با استفاده ازمعرف هاي ميزان صادق بودن معلمان مدرسه دانش پايبندي مع
  آموزان، وفاداري معلمان، حس كمك به ديگران، متواضع بودن آنها و غيره سنجيده شده است.

ميزان با محبت بودن دوستان، به قول پايبندي گروه همساالن به ارزش هاي اخالقي: براي سنجش اين متغير از معرف هايي مانند 
  خود عمل كردن، به ديگران كمك كردن، به فكر منفعت ديگران بودن، راحت طلبي دوستان و غيره استفاده شده است.

اجتماعي والدين: براي سنجش اين متغير از دو شـاخص عينـي و ذهنـي اسـتفاده شـده اسـت.        -پايگاه اقتصادي
طح تحصيالت، شغل، درآمد ماهانه خانواده، مخارج ماهانه، ميزان پول تـو جيبـي   شاخص هاي عيني آن عبارتند از س
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اگر مردم جامعه را به سه طبقه بـاال،   "ماهانه دانش آموز و شاخص ذهني آن با اين سوال اندازه گيري شده است كه 
  "متوسط و پايين تقسيم كنيم خانواده شما دركدام طبقه جاي دارد؟

  2و پايايي 1اعتبار
بار: در پژوهش حاضـر از اعتبـار صـوري اسـتفاده شـده اسـت بـدين صـورت كـه پرسشـنامه توسـط اسـتاد             اعت

ناظرپروژه(دكتر عرفاني) و دو تن ديگر از اساتيد دانشگاههاي شهيد بهشتي (فريده ممتاز) و دانشگاه كردستان (دكتـر  
  اميني) مطالعه و اشكاالت آن بر طرف گرديده است

ز ضريب آلفاي كرونباخ براي تعيين ميزان پايايي متغيرها استفاده شده است كه نتـايج آن  پايايي: در اين پژوهش ا
  به صورت جدول ذيل مي باشد.

  آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش .1جدول 
  مقدار آلفاي كرونباخ  تعداد گويه ها متغير  رديف

  7104/0  27 گرايش به ارزش هاي اخالقي 1
  6103/0  4 انتظار فايده 2
  7979/0  7 پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي 3
  8002/0  15 رضايت اجتماعي 4
  6812/0  6 پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي 5
  7456/0  5 پايبندي معلمان به ارزش هاي اخالقي 6
  6915/0  5 پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقي 7
  8216  8 احساس محروميت نسبي دانش آموزان 8
  7343/0  9 مذهبي دانش آموزانباورهاي 9

  يافته ها
  يافته هاي توصيفي

درصد دانـش آمـوزان گرايشـي بـه ارزش هـاي اخالقـي ندارنـد.        18آمده است  2همانطور كه در جدول شماره 
درصـد هـم   7/37درصد گرايش نه چندان زيادي به ارزش هاي اخالقي و دارا بودن ارزش هاي اخالقي دارنـد.  2/38

درصد نيز گرايش خيلي زيادي به ارزش هاي اخالقي 1/11زيادي به ارزش هاي اخالقي داشته و  گفته اند كه گرايش
درصد يعني نزديك به نيمي از دانش آموزان اظهـار نمودنـد كـه گـرايش زيـادي بـه       49داشته اند. در مجموع حدود 

اسـتان گـرايش متوسـط بـه      ارزش هاي اخالقي دارند. بنابراين مي توان گفت كه دركل دانش آموزان سوم راهنمايي
  بااليي به ارزش هاي اخالقي دارند.

                                                 
1. validity 
2. reliability 
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درصد نيز گفته اند تـا انـدازه اي   6/20درصد دانش آموزان گفته اند كه احساس محروميت نسبي نمي كنند. 8/73 
درصد اظهـار نمودنـد كـه احسـاس محروميـت نسـبي زيـادي مـي كننـد.          6/5احساس محروميت نسبي كرده و تنها 

درصـد  1/24آموزان انتظار فايده دارا بودن ارزش هاي اخالقي را كم و خيلي كم ارزيابي كرده اند. درصد دانش 8/14
درصد هم انتظار فايده دارا بودن ارزش هاي اخالقي را زياد و خيلي زياد 61نيز آن را نه چندان زياد ارزيابي نموده و 

ه دارا بودن ارزش هاي اخالقي را زيـاد ارزيـابي كـرده    ارزيابي كرده اند. به نظر مي رسد كه دانش آموزان انتظار فايد
درصد  6/23درصد دانش آموزان فايده دارا بودن ارزش هاي اخالقي را خيلي كم ارزيابي كرده اند. 8/6اند. همچنين 

 ايهـ درصد نيز فايده دارا بودن ارزش9/24درصد تا حدودي مثبت ارزيابي كرده اند. 6/28هم آن را كم ارزيابي نموده و 
درصد دانش آمـوزان  41درصد نيز آن را خيلي زياد ارزيابي كرده اند. در مجموع حدود  16اخالقي را زياد و باالخره 

  فايده دارا بودن ارزش هاي اخالقي را مثبت ارزيابي كرده اند.
رزشـي  درصد دانش آموزان معتقد بودند، افرادي كه داراي ارزش هاي اخالقي وااليي هسـتند در جامعـه مـا ا   4/7

درصد يعنـي سـه   75درصد نيز گفته اند اين نوع افراد داري مقبوليت نه چندان زيادي هستند. اما حدود 7/18ندارند. 
چهارم دانش آموزان معتقد بودند افرادي كه داراي ارزش هاي اخالقي حسنه مي باشند در جامعه ما ارزش و احتـرام  

درصد هم اظهار 7/43فته اند به افراد جامعه خود اعتماد ندارند. درصد دانش آموزان  گ44زياد و خيلي زيادي دارند. 
درصد دانش آموزان گفته اند كه اعتماد زيادي به افراد جامعـه خـود   3/12داشته اند كه تا حدودي اعتماد دارند. فقط 

ود دارنـد.  در مجموع مي توان گفت كه دانش آموزان سوم راهنمايي استان اعتماد اندكي بـه افـراد جامعـه خـ     .دارند
درصد نيز بيان نمودند كه رضايت اجتمـاعي  32درصد دانش آموزان گفته اند كه رضايت اجتماعي پاييني دارند. 9/15

درصد نيز رضايت اجتماعي 8/12درصد هم رضايت اجتماعي زياد داشته و باالخره اينكه 3/39در حد متوسط دارند. 
درصد يعني بيش از نيمي از دانش آموزان اظهار نموده اند كه 52 خيلي بااليي داشته اند. در مجموع مي توان گفت كه

  رضايت اجتماعي بااليي دارند. 
درصد دانش آموزان گفته اند كه دوستانشان به ارزش هاي اخالقي پايبند نبوده و واجـد ارزش هـاي   1/23حدود 

درصـد يعنـي   6/33ايبند هسـتند و  درصد نيز بيان نمودند كه تا حدودي به ارزش هاي اخالقي پ3/42اخالقي نيستند. 
درصد دانش آموزان گفته انـد  2/13سوم دانش آموزان گفته اند كه پايبندي زيادي به ارزش هاي اخالقي دارند. تنها يك 

 هـاي درصد هم   گفته اند كه معلمانشان تا حـدودي بـه ارزش  3/35كه معلمانشان به ارزش هاي اخالقي پايبند نيستند. 
درصد يعني بيش از نيمي از دانش آموزان گفته اند كـه معلمانشـان بـه ارزش هـاي اخالقـي      5/51و  قي پايبند بودهخالا

 درصد دانش آموزان گفته اند كه والدينشان به ارزش هاي1/14پايبندي بااليي دارند و واجد ارزش هاي اخالقي هستند. 
دودي به ارزش هاي اخالقـي پايبنـد هسـتند.    درصد نيز گفته اند كه پدر و مادرشان تا ح9/27اخالقي پايبند نيستند. 

درصد هم اظهار نمودند كه والدينشان پايبندي زياد يا خيلي زيادي به ارزش هـاي اخالقـي دارنـد. در مجمـوع     1/58
درصـد دانـش   9/1توان گفت كه از ديدگاه دانش آموزان، والدين پايبندي بااليي به ارزش هاي اخالقي دارند. تنها مي

درصـد  7/39درصد هم گفته اند كه تا حدودي به مذهب پايبنـد هسـتند.   2/5د به مذهب پايبند نيستند. آموزان گفته ان
درصد دانش آموزان يعني بيش از نيمي از دانش آموزان گفته انـد  1/53نيز گفته اند كه به مذهب باور زيادي داشته و 

درصد دانش آمـوزان  8/92ي توان گفت كه كه به مذهب و باورهاي مذهبي پايبندي خيلي زيادي دارند. در مجموع م
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  دهد.گفته اند كه پايبندي زيادي به مذهب و باورهاي مذهبي دارند و اين امر مذهبي بودن دانش آموزان را نشان مي
  . توزيع فراواني متغيرهاي تحقيق2جدول شماره 

  خيلي زياد  زياد  تا حدودي كم خيلي كم  
  1/11  7/37  2/38 4/11 6/1 گرايش به ارزش هاي اخالقي
  6/1  0/4  6/20 9/52 9/20 احساس محروميت نسبي

  4/13  6/47  1/24 1/11 7/3  انتظار فايده
  0/16  9/24  6/28 6/23 8/6 ارزيابي فايده

  5/30  4/43  7/18 3/6 1/1 پذيرش اجتماعي ارزش ها
  7/0  6/11  7/43 3/36 7/7 اعتماد اجتماعي
  8/12  3/39  0/32 7/12 2/3 رضايت اجتماعي

  6/6  0/27  3/43 9/18 2/4 پايبندي دوستان به ارزش ها
  9/11  6/39  3/35 3/10 9/2 پايبندي معلمان به ارزش ها
  9/20  2/37  9/27 6/11 5/2 پايبندي والدين به ارزش ها
  1/53  7/39  2/5 7/1 2/0 باورهاي ديني دانش آموزان

  ارزش هاي اخالقيهمبستگي متغيرهاي مستقل با گرايش دانش آموزان به 
آمده است بين برداشـت دانـش آمـوزان از پايبنـدي والدينشـان بـه ارزش هـاي         3همانطور كه در جدول شماره 

بوده كه بـا احتمـال    428/0اخالقي و گرايش آنها رابطه مستقيم و معني داري وجود داشته است. اين همبستگي برابر 
همبستگي بين باورهاي مذهبي دانش آموزان و گرايش آنهـا بـه    قابل تعميم به جامعه آماري مي باشد. 001/0خطاي 

به جامعـه قابـل تعمـيم مـي باشـد.       001/0بوده است كه اين رابطه نيز با خطاي  384/0ارزش هاي اخالقي نيز برابر 
تر يعني هرچه پايبندي دانش اموزان به باورهاي مذهبي بيشتر بوده ميزان گرايش آنها هم به ارزش هاي اخالقـي بيشـ  

بوده است. بين برداشت دانش آموزان از پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقي و گرايش آنها به اين ارزش ها رابطه 
معني دار بوده اسـت. همچنـين بـين     01/0)  وجود داشته است. اين رابطه در سطح =101/0rمستقيم و معني داري (

اخالقي و پايبندي آنها به ارزش هاي اخالقـي همبسـتگي   برداشت دانش آموزان از پايندي معلمانشان به ارزش هاي 
قابل تعميم به جامعه آماري مي باشـد.   001/0مستقيم و معني داري وجود داشته است و اين رابطه با احتمال خطاي 

با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت كه والدين و معلمان نسبت به دوستان تـاثير بيشـتري بـر رفتارهـاي اخالقـي      
  انان دانش آموز داشته اند.نوجو

همچنين بين پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي و گرايش دانش آموزان به اين ارزش ها همبستگي مسـتقيم و  
)  وجود داشته است. به عبارت ديگر مي توان گفت اگر جوانان اين تصور را داشته باشـند  r=  0/313معني داري ( 

ه وااليي برخودار باشند پايبندي آنها به اين ارزش ها نيز بيشتر خواهد بود. كه ارزش هاي اخالقي در جامعه از جايگا
بين رضايت اجتماعي دانش آموزان و گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي نيز همبستگي مستقيم و معني داري وجـود  
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 باشد.امعه آماري ميخطا قابل تعميم به ج 001/0) اما در سطح r= 0/130داشته است. اين رابطه هر چند ضعيف بوده ( 
بين انتظار فايده ارزش هاي اخالقي و گرايش دانش آموزان به اين ارزش ها رابطه مستقيم و معني داري وجود داشته 

يعني   قابل تعميم به جامعه آماري مي باشد؛ 001/0) مي باشد با احتمال خطاي r= 0/440است. اين رابط كه برابر ( 
گرايش بيشتري به ايـن    حساس كند كه با رعايت ارزش هاي اخالقي سود خواهد برد،توان گفت اگر دانش آموز امي

ارزش ها پيدا خواهد نمود. بين ارزيابي فايده ارزش هاي اخالقي و گرايش دانش آموزان به اين ارزش ها همبستگي 
  .)α= 0/046و       r 0/062ضعيف، اما مثبت و معني داري وجود داشته است (

روميت نسبي دانش آموزان و گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي رابطه معكـوس امـا غيـر معنـي     بين احساس مح
داري وجود داشته است. به عبارت ديگر بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت كه محروميـت نسـبي دانـش    

ان گفـت كـه پايگـاه    آموزان با گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي رابطه نداشـته اسـت. و بـاالخره مـي تـو     
اجتماعي والدين دانش آموزان با گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي همبسـتگي معكـوس و معنـادار بـوده      -اقتصادي

مي توان گفت كه فرزندان خانواده هاي فقير نسبت به فرزنـدان   ) به عبارت ديگر   =α 034/0و - =r 064/0( است.
  ي اخالقي داشته اند.خانواده هاي مرفه گرايش بيشتري به ارزش ها

  . همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته3جدول شماره 

N Sig r متغيرهاي مستقل  
804  
804  
804  
804  
804  
804  
804  
804  
804  

000/0 
000/0  
002/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
320/0  
034/0 

428/0 
384/0  
101/0  
252/0  
313/0  
130/0  
440/0  
035/0-  
064/0- 

  والدين به ارزش هاي اخالقيپايبندي 
  پايبندي دانش آموزان به عقايد مذهبي
  پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقي
  پايبندي معلمان به ارزش هاي اخالقي
  پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي

  رضايت اجتماعي
  انتظار فايده ارزش هاي اخالقي

  احساس محرميت نسبي
  پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين

  بين جنسيت و گرايش به ارزش هاي اخالقي رابطه
همانطوركه در جدول پايين نشان داده شده است ميانگين گرايش دانـش آمـوزان دختـر و پسـر بـه ارزش هـاي       

مي باشد كه گرايش دختران به ارزش هاي اخالقي از پسران بيشـتر اسـت. بـراي     4/57و  61اخالقي به ترتيب برابر 
مـي باشـد.    003/0و سطح معني داري آن نيز  933/2ستفاده شده است كه مقدار آن برابر ا tآزمون اين ادعا از آزمون 

مي توان گفت كه بين دانش آموزان دختر و پسر از نظر گرايش به ارزش هـاي اخالقـي    01/0يعني با احتمال خطاي 
  ايش دختـران بـه   تفاوت معني داري وجود دارد و اين تفاوت هم به نفع دختـران مـي باشـد؛ بـه عبـارت ديگـر گـر       

  هاي اخالقي از پسران بيشتر است. ارزش
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 رابطه بين جنسيت و گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي .4جدول شماره 

  سطح معني داري  تعداد درجه آزادي tآزمون ميانگين  تعداد  جنس
  دختر
  پسر

364 
440  

61 
4/57 933/2  802  804  003/0  

  هاي اخالقي چگونه است؟ميزان گرايش به هر يك از ارزش 
و ميانگين ارزش هاي اخالقي استفاده شده است. همانطور كه در  tبراي پاسخگويي به اين سؤال از آزمون معني داري 

آمده است ميانگين گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي در مقياس يك تا پنج در بيشتر موارد زياد  5جدول شماره 
و اين بدان معني است كه ميزان گرايش دانش آموزان به هر يك از ارزش هاي اخالقي متوسط به  ) يا باالتر از آن است 4(

هم نشان دهنده اين است كه ميزان گرايش دانش آموزان به هـر يـك از ارزش هـاي اخالقـي      tباال و بيشتر است. آزمون 
  ل اخالقي هستند.واقعا بيشتر مي باشد و مي توان استدالل نمود كه دانش آموزان پايبند اصو

  : ميزان گرايش دانش آموزان به هر يك از ارزش هاي اخالقي5جدول شماره 
  سطح معني داري  درجه آزادي tمقدار انحراف معيار ميانگين  ارزش ها
  000/0  803 56/146 50/0 83/3  راستگويي

  000/0  803 21/168 71/0 19/4  مسئوليت پذيري
  000/0  803 92/158 68/0 80/3  كمك به ديگران

  000/0  803 74/144 79/0 05/4  وفاداري
  000/0  803 46/163 73/0 22/4  قدر شناسي
  000/0  803 15/136 82/0 95/3  انصاف
  000/0  803 08/147 81/0 22/4  شجاعت
  000/0  803 65/139 79/0 88/3  تواضع
  000/0  803  17/168  77/0  31/4  دوستي

  000/0  803 99/248 51/0 50/4  كل ارزش ها

  تحليل رگرسيون چند متغيره گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي
همانطور كه در زير مشاهده مي شود؛ مدل هاي رگرسيوني مختلف براي گرايش دانـش آمـوزان بـه ارزش هـاي     

 6شـماره  اخالقي دانش آموزان آورده شده اند. در اينجا از مدل  رگرسيوني گام به گام استفاده شده است. در جدول 
متغيرهاي پايبندي والدين، انتظار فايده، باورهاي مذهبي، پذيرش اجتماعي، پايبندي معلمان و رضايت اجتماعي وارد 

  مدل شده اند. همه اين متغيرها تاثير معني داري بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي داشته اند.
ل بر روي متغير وابسته آمـده اسـت. در مـدل شـماره     در جدول پايين ضرايب ناخالص و خالص متغيرهاي مستق

مـي باشـد يعنـي     429/0يك، متغير پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي وارد شده است كه ضريب بتاي آن برابـر  
انحـراف   429/0توان گفت كه با افزايش هر واحد انحراف معيار به پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي مقـدار  مي
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ايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي افزوده مي شود كه اين خود از تاثير باالي پايبنـدي والـدين بـر    معيار به گر
مي باشد؛ يعني مي تـوان گفـت    183/0آن برابر  R²گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي حكايت دارد. مقدار 

دانش آموزان بـه ارزش هـاي اخالقـي را    درصد از كل تغييرات گرايش 18كه پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي 
در مدل شماره دو،  متغير انتظار فايده وارد شده است. ورود اين متغير به مدل ضريب بتاي متغيـر  تبيين نموده است. 

كاهش داده است كه اين خود نشان دهنده ميزان هم پوشي ايـن دو متغيـر بـر     330/0/ به 4290پايبندي والدين را از 
مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه با كنترل متغير پايبنـدي   317/0يب بتاي انتظار فايده نيز برابر همديگر است. ضر

والدين، به ازاي هر واحد انحراف معيار كه به انتظار فايده اضافه شود گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي به 
اثير زياد اين متغير مـي باشـد. ايـن دو متغيـر بـا هـم       انحراف معيار افزايش   مي يابد كه نشان دهنده ت 317/0ميزان 

  درصد از تغييرات گرايش به ارزش هاي اخالقي را تبيين مي كنند. 26
در مدل شماره سه هم باورهاي مذهبي دانش آموزان وارد شده است. ورود اين متغير به مدل موجب شده اسـت  

امر براي متغير پايبندي والدين محسوس تر است چـرا كـه    كه ضرايب متغيرهاي قبلي تا اندازه اي كاهش يابد. و اين
كاهش يافته است. ضريب بتاي خود متغير باورهاي مذهبي بـا كنتـرل دو متغيـر     256/0به  330/0ضريب بتاي آن از 

مي باشد. سه متغير پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي، انتظار فايده و باورهـاي مـذهبي دانـش     224/0قبلي برابر 
وزان حدود يك سوم از كل تغييرات گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي را تبيين نموده اند. در مدل چهار آم

نيز متغير پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي وارد شده است. ضريب بتاي اين متغير با كنترل سه متغير قبلي برابـر  
پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقـي، انتظـار فايـده و    مي باشد؛ يعني مي توان گفت كه با كنترل متغيرهاي  158/0

باورهاي مذهبي به ازاي هر واحد انحراف معيار كه به پذيرش اجتماعي اضافه شود، گرايش دانش آموزان بـه ارزش  
هـاي  هـم پايبنـدي معلمـان بـه ارزش     5انحراف معيار افزايش مي يابد. در مدل شماره  158/0هاي اخالقي به ميزان 

وارد شده است. ورود اين متغير به مدل تغييرات زيادي در ضرايب متغيرهاي قبلـي بوجـود نيـاورده اسـت.      اخالقي
  مي باشد. 085/0ضريب بتاي پايبندي معلمان با كنترل چهار متغير قبلي برابر 

موجـب  يعني مدل نهايي متغير رضايت اجتماعي وارد شده است. اضافه شدن اين متغير بـه مـدل    6در مدل شماره 
شده است كه ضرايب بتاي متغيرهاي قبلي افزايش يابد؛ يعني مي توان گفت كه با حضور رضايت اجتمـاعي متغيرهـاي   
پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي، انتظار فايده، باورهاي مذهبي، پذيرش اجتماعي و پايبندي معلمان تاثير بيشـتري  

ند. ضريب بتاي متغير رضايت اجتماعي با كنترل متغيرهاي قبلي مدل بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي دار
درصد كل تغييرات گرايش دانش آموزان بـه ارزش هـاي   35مي باشد.  شش متغير وارد شده به مدل حدود 083/0برابر 

. معادلـه  اخالقي را تبيين مي كنند و بقيه تغييرات آن ناشي از عوامل ديگري مـي باشـد كـه در ايـن تحقيـق نيامـده انـد       
  رگرسيوني استاندارد شده گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي را مي توان به صورت زير نوشت:

= گـرايش بـه ارزش هـاي اخالقـي (نمـره       248/0× + (نمره پايبندي والـدين) 257/0× (نمره انتظار فايده)
ـ   103/0×+ (نمره پايبنـدي معلمـان)  083/0× رضايت اجتماعي) + (نمـره  160/0× اعي)+ (نمـره پـذيرش اجتم

 +185/0× باورهاي مذهبي)
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  وزن نا خالص و خالص متغيرهاي مستقل بر روي ارزش هاي اخالقي .6جدول شماره 

  6مدل   5مدل   4مدل  3مدل 2مدل 1مدل  متغيرهاي مستقل
B Beta B Beta B Beta B Beta  B  Beta  B  Beta  

  -  46/2  - 2/1  -  19/3 - 06/8 - 44/23 - 06/36  مقدار ثابت
 248/0  214/0 240/0  208/0  247/0  214/0 256/0 221/0 330/0 286/0 429/0 371/0  پايبندي والدين
 257/0  217/0 251/0  212/0  261/0  221/0 285/0 241/0 317/0 268/0 -  -  انتظار فايده

 185/0  222/0 176/0  211/0  191/0  229/0 224/0 269/0 - - -  -  باورهاي مذهبي
 160/0  141/0 152/0  134/0  158/0  140/0  -  -  -  -  -  -  اجتماعيپذيرش 

 103/0  093/0 085/0  077/0  -  -  -  -  -  -  -  -  پايبندي معلمان
 083/0  074/0  -  -  - - - - - - -  -  رضايت اجتماعي

 R   184/0  275/0  317/0  340/0    347/0   352/0مجذور 
F   9/180  9/151  8/123  8/102    6/84    2/72  

 000/0   000/0    000/0  000/0  000/0  000/0    سطح معني داري

 تحليل مسير گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي
تحليل مسير را به عنوان روشي براي مطالعه تأثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهايي كه علـت گرفتـه    1ال رايتوس
توان  ). در واقع مي406، 1366ينجر، لاند ساخته و پرداخته كرده است (كر اند، در متغيرهايي كه معلول فرض شده شده

هاي  اي هدايت كردن مسأله يا آزمودن فرضيهگفت كه تحليل مسير شكلي از رگرسيون چند متغيره است كه در آن بر
غير مستقيم متغيرهـاي مسـتقل    وتوان اثرهاي مستقيم  شود. با استفاده از آن مي پيچيده از نمودارهاي مسير استفاده مي

) هسـتند. در زيـر   �بر وابسته را محاسبه كرد. در تحليل مسير ضرايب مسير همان ضـرايب رگرسـيوني اسـتاندارد (   
  يل مسير براي گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي آورده شده است.نمودار تحل

همانطور كه نمودار زير نشان مي دهد متغير ميزان گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي به عنوان متغير وابسـته  
نهايي در نظر گرفته شده است. متغيرهاي انتظار فايده، پايبندي معلمان به ارزش هاي اخالقي، پايبندي والـدين بـه ارزش   

ايت اجتماعي دانش آموزان تاثير مستقيمي بر گرايش دانش آمـوزان بـه   هاي اخالقي، باورهاي مذهبي دانش آموزان و رض
ارزش هاي اخالقي داشته اند كه بزرگ ترين ضريب مسير مربوط به انتظار فايده ارزش هاي اخالقي مي باشـد كـه برابـر    

سـت. متغيرهـاي   بـوده ا  066/0است. كم ترين آن نيز مربوط به رضايت اجتماعي دانش آموزان مي باشد كه برابر  279/0
پايبندي معلمان به ارزش هاي اخالقي و پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي نيز عالوه بر تاثيرات مستقيم خود از طريق 

  باورهاي مذهبي دانش آموزان به صورت غير مستقيم بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي تاثير داشته اند. 
 ارزش هاي اخالقي اگر چه تاثير مستقيمي بر گرايش دانش آموزان بـه ارزش هـاي  پايبندي دوستان دانش آموزان به 

اخالقي نداشته اما به صورت غير مستقيم از طريق باورهاي مذهبي دانش آموزان مؤثر بوده است. احساس محروميت 
رزش هاي اخالقي نسبي نيز به طور غير مستقيم از طريق رضايت اجتماعي دانش آموزان بر گرايش دانش آموزان به ا

  تاثير داشته است. 
                                                 
1. Sewall Wright    
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اجتماعي والدين دانش آموزان از طريق رضايت اجتماعي دانـش آمـوزان و پايبنـدي والـدين بـه       -طبقه اقتصادي
ارزش هاي اخالقي به صورت غير مستقيم بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي تاثير داشـته اسـت. متغيـر    

به ارزش هـاي اخالقـي، پايبنـدي والـدين بـه      پذيرش اجتماعي هم از طريق متغيرهاي انتظار فايده، پايبندي معلمان 
ارزش هاي اخالقي و پايبندي دوستان به ارزش هاي اخالقي به صورت غير مستقيم بـر گـرايش دانـش آمـوزان بـه      

  ارزش هاي اخالقي تاثير گذار بوده است.  
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  بحث 
مـل مـرتبط بـا آن    اين پژوهش به منظور بررسي ميزان گرايش دانش آموزان سال سوم راهنمايي اسـتان همـدان و عوا  

يافته نشان داد كه دانش آموزان گرايش نسبتا زياد و زيادي به ارزش هاي اخالقي داشته اند؛ بـيش از  صورت گرفته است. 
ته بودند كه گرايش زياد و يا خيلي زيادي به ارزش هاي اخالقي دارنـد. نتـايج همچنـين نشـان داد كـه      درصد آنها گف 48

گرايش دانش آموزان به ارزش اخالقي دوستي و شجاعت نسبت به ديگر ارزش هاي اخالقي بيشتر بوده و گرايش نسبت 
بين متغيرها نيـز نشـان داد كـه متغيرهـاي      روابط به ارزش هاي اخالقي كمك به ديگران و راستگويي از همه كمتر است.

پايبنـدي    باورهاي مذهبي دانش آموزان، پايبندي دوستان به ارزش هـاي اخالقـي،    پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي،
هاي معلمان به ارزش هاي اخالقي، پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي، رضايت اجتماعي دانش آموزان، انتظار فايده ارزش

، ارزيابي فايده ارزش هاي اخالقي و اعتماد اجتماعي دانش آموزان با گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي همبستگي قياخال
و پس از آن  44/0مستقيم و معني داري داشته اند كه بيشترين مقدار همبستگي مربوط به انتظار فايده با ضريب همبستگي 

بوده است. متغيرهاي احساس محروميت نسـبي دانـش    43/0بستگي پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي با ضريب هم
اجتماعي والدين هم با گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقـي رابطـه معكـوس و معنـي      - آموزان و پايگاه اقتصادي

 داري داشته اند. همچنين دختران نسبت به پسران گرايش بيشتري به ارزش هاي اخالقـي داشـته انـد و محـيط اجتمـاعي     
  (شهر، بخش و روستا) تاثيري در گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي نداشته است.

هاي نتايج تحليل رگرسيوني هم نشان داد كه متغيرهاي پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي، انتظار فايده ارزش
هاي اخالقـي  معلمان به ارزشاخالقي، باورهاي مذهبي دانش آموزان، پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي، پايبندي 

و رضايت اجتماعي دانش آموزان تاثير مثبت و معني داري بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي داشته انـد.  
و كمترين آن نيز بـراي متغيـر رضـايت     26/0بزرگترين ضريب رگرسيوني مربوط به متغير انتظار فايده بوده كه برابر 

درصد يعني بيش از يك سوم از تغييرات گرايش 35مي باشد. اين متغيرها با هم حدود  083/0اجتماعي بوده كه برابر 
دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي را تبيين نموده اند. مدل تحليل مسير هم نشان داد كـه متغيرهـاي انتظـار فايـده،     

هـاي مـذهبي دانـش آمـوزان و     پايبندي معلمان به ارزش هاي اخالقي، پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقـي، باور 
رضايت اجتماعي دانش آموزان تاپير مستقيمي بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي داشـته انـد. بزرگتـرين    

و كمتـرين آن مربـوط بـه رضـايت      28/0ضريب مسير مربوط به متغير انتظار فايده ارزش هاي اخالقي بوده كه برابر 
هـاي  متغيرهاي پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي، پايبندي والدين بـه ارزش مي باشد.  066/0اجتماعي با مقدار 

اجتمـاعي   -اخالقي، احساس محروميت نسبي دانش آموزان، پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي و پايگاه اقتصادي
  والدين نيز بصورت غير مستقيم بر گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي تاثير داشته اند. 

در رابطه با انطباق نتايج پژوهش با نظريه ها و تحقيقات قبلي بايد گفت كه باورهاي مذهبي دانش آموزان بـا گـرايش   
)، نظريـه  1951آنها به ارزش هاي اخالقي همبستگي مستقيم و معني داري داشته اسـت و ايـن نتيجـه بـا نظريـه پارسـنز(      

)، نظريات ديني كه معتقدند اگر انسان خدا را ناظر بر 1839دوركيم( )، نظريه1982)، نظريه هافمن(1975روانكاوي فرويد(
) منطبق 1931اعمال و رفتار خود بداند، اصول اخالقي را رعايت خواهد نمود و همچنين تحقيقات كراثول و همكارانش(
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مستقيم داشته است كه ايـن  است. متغير ارزيابي فايده و انتظار فايده هم با گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي رابطه 
)، نظريـه هـاي يـادگيري رفتـار گرايانـه، نظريـه فـيش بـاين و         1953نتيجه نيز با نظريات و تحقيقات رفتار گرايـي اسـكينر(  

) منطبق و همساز است. متغير پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي با گرايش دانش آموزان 1963)  و نظريه وبر(1988آيزن(
) و يافته هاي ساپ و 1999مبستگي مستقيم و معني داري داشته است كه اين نتيجه با نظريه روكيچ(به ارزش هاي اخالقي ه

) همخواني دارد. احساس محروميت نسبي دانش آموزان با گـرايش بـه   1839) و نظريه اجبار اجتماعي دوركيم(1989هارود(
هـاي  ) و يافته1974(1تئوري روزن اشتيل و هروشكا ارزش هاي اخالقي رابطه معكوس و معني داري داشته است و اين نتيجه با

تهران شبيه است.همچنين پايبندي والدين، معلمان و دوستان به ارزش هاي اخالقي به عنوان افـراد ديگـري    ) در1378ملكي(
مهم يعني كساني كه نوجوانان آنها را سرمشق خود قرار داده و درصدد همسان سازي خود با آنها مي باشند، با گرايش دانـش  

ي داشته است. اين يافته ها با نظريه هاي تحليـل روانـي، نظريـه    آموزان به ارزش هاي اخالقي همبستگي مستقيم و معني دار
)، نظريه 1963)، كلبرگ(1932)، نظريه پياژه(1982)، نظريه هافمن(1839يادگيري اجتماعي،  نظريه وابستگي عاطفي دوركيم(

فتـه هـاي روي و   ) منطبق است. اين نتيجـه همچنـين بـا يا   1988) و نظريه وايت(1976(3)، گراچفيلد و باالچي1965(2كرچ
) و آقـاي  1354)، نيسـاري( 1374)، سـعيدي مقـدم(  1986(4)، الولر و يون1971) در امريكا، كيگان و وايتينگ(1974برونفي(

اجتماعي والدين با گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي  - ) در تهران مطابقت دارد. پايگاه اقتصادي1380رشيدي فرد(
)، 1368) در تهـران، تحقيـق صـباحي(   1378ه است و اين نتيجه با نتايج تحقيقـات ملكـي(  رابطه معكوس و معني داري داشت

) همخواني ندارد و نتيجه مخالف آن چيزي بـوده كـه   1371)، و نيز آقاي شمسيان(1371)، اسماعيل الهه (1374حمزه بيگي(
د مطالعه قرار گيرد.اما با يافته هـاي اميـر   اين محققان به آن دست يافته اند. بنابراين شايسته است كه توسط محققان بعدي مور

) مطابقت دارد. رضايت اجتماعي دانش آموزان با گرايش آنها به ارزش هاي اخالقي همبستگي مسـتقيم  1378كافي در تهران(
) مطابقت مي كنـد. ايـن   1979) و نظريه تسري گرونبرگ(1974و معني داري داشته است و اين نتيجه با تئوري روزن اشتيل(

) همخواني دارد. نتيجه ديگري كه در اين پژوهش به دست آمده آن است كه دختران 1378يجه همچنين با يافته هاي ملكي(نت
)، 1984نسبت به پسران گرايش بيشتري به ارزش هاي اخالقي داشته اند و اين نتيجه شبيه به يافته هاي تحقيق پيتر موز گريو(

) در 1368) و نيـز علـي صـباحي(   1378مي باشد. اما با يافته هاي ولي بيگـي(  )1376)، نقد مزرجي(1931آلپورت و فرتون(
  تهران همخواني ندارد.

  پيشنهادهاي اجرايي يا كاربردي كه مي توان در پي اجراي اين پژوهش ارائه نمود:
محتـرم   با توجه به تاثير قابل مالحظه معلمان بر رفتارها و گرايشات دانش آموزان توصيه مي شود كه معلمان -1

در كنار تخصص به اصول اخالقي مزين بوده و خود را به اصول اخالقي آراسته نمايند و مسولين نيز ايـن امـر را در   
  گزينش و ارزشيابي معلمان به صورت جدي در نظر بگيرند.

م نظر به اينكه رضايت اجتماعي(فردي،سياسي،اقتصادي و اجتماعي) با گرايشات ارزشي جوانان رابطه مسـتقي  -2
داشته است، بايد رضايت جوانان را حتي االمكان جلب نمود كه اين امر از طريق توجـه ويـژه بـه جوانـان و فـراهم      

                                                 
1. rosenstel & hruschka 
2. kerch 
3. crachfild & balachi  
4. lawler & youn 
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  نمودن زمينه هاي تحصيلي مناسب امكان پذير مي باشد.
از آنجايي كه احساس محروميت نسبي با گرايش دانش آموزان به ارزش هاي اخالقي رابطه معكـوس داشـته    -3

ن پيشنهاد مي شود كه خانواده ها نيازهاي فرزندان خود را در حد توان برآورده نمـوده و بـه مشـكالت    است؛ بنابراي
  آنها رسيدگي نمايند.

با توجه به تاثير انكار ناپذير خانواده بر گرايشات فرزندان، والدين بايد خود پايبند اصـول اخالقـي و انسـاني     -4
  نند؛ چرا كه فرزندان معموال والدين خود را سرمشق و الگو قرار مي دهند.باشند تا بتوانند فرزنداني اخالقي تربيت ك

برگزاري كالس هاي آموزش خانواده براي آگاه نمودن آنها از نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه و يـادآوري   -5
  اين مطلب به والدين كه رفتارها و گرايشات آنها بر رفتار فرزندان تاثير عمده دارد.

والدين بر دوست يابي فرزندان، چون دوستان از جمله عوامل مهمي هستند كه گرايشات و ارزش هـاي  نظارت  - 6
  نوجوانان و جوانان را تشكيل مي دهند.

 پرورش اخالقي دانش آموزان توسط والدين، معلمان و نيز پخش برنامه هايي از صدا و سيما كـه    ارزش هـاي   - 7
  آنها را تشريح نمايد. اخالقي را تبليغ نمايد و فوايد عملي

معلمان در كنار تدريس مطالب كتاب هميشه بخشي از وقت كالس را بـه آمـوزش اصـول اخالقـي و ايجـاد       -8
  نگرش مثبت بچه ها به ارزش هاي اخالقي اختصاص دهند.

يـن نكتـه   نتايج اين پژوهش در اختيار مدارس قرار گرفته و معلمان و مديران از نتايج آن آگاه گردند تـا بـه ا    -9
  بيشتر پي ببرند كه اعمال آنها بر روي ارزش هاي دانش آموزان تاثير تعيين كننده دارد.

با توجه به همبستگي مثبت پذيرش اجتماعي ارزش هاي اخالقي با گرايش دانش آموزان به اين  ارزش هـا   -10
ام خاصي برخوردار شوند و معلمان بايد جوي در جامعه ايجاد گردد كه افراد مزين به اصول اخالقي از ارزش و احتر

  اين نكات را در مدرسه مد نظر داشته باشند.
باشند. اين نگرش در دانش آموزان ايجاد شود كه رعايت و دارا بودن ارزش هاي اخالقي در كل به نفع فرد مي -11

اخالقـي، در جامعـه بـراي    براي اين كار مي توان از شخصيت هاي اخالقي مثال زد كه به دليل داشتن ويژگـي هـاي   
  چندين نسل از ارزش و احترام وااليي برخوردار بودند.

  ارسال بروشورهايي به مدارس جهت تشويق دانش آموزان به رعايت اصول اخالقي و بكارگيري آنها در زندگي. - 12
نيز توجه كننـد  معلمان و مديران هميشه در تشويق دانش آموزان، عالوه بر پيشرفت تحصيلي به اخالق آنها  -13

و در كنار دانش آموزان زرنگ، دانش آموزاني را كه از نظر اخالقي برترند، تشويق نمايند تا اصول اخالقي به عنـوان  
  هاي مثبت در وجود دانش آموزان نهادينه گردد. ارزش

  و پيشنهادهاي پژوهشي كه مي توان ارائه نمود:
راهنمايي اجرا شده است كه پيشـنهاد مـي شـود بـراي دوره     اين تحقيق فقط بر روي دانش آموزان سال سوم  -1

  متوسطه نيز انجام گيرد.
  براي بررسي عميق تر موضوع فقط چند عامل بررسي شوند. -2
  براي بررسي عميق از روش كيفي و مصاحبه هاب عميق نيز استفاده شود. -3

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  20  .........................  1390زمستان وم ـ س/ علمي ـ پژوهشي/ سال اول ـ شماره فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران

 

  منابع 
پايـان نامـه    .نوجوانـان دختـر و والـدين آنهـا    بررسي سلسـله مراتـب ارزش هـاي     .)1371( الهه، محمد اسماعيل.

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران .كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي
   .شهيد بهشتيدانشگاه  .پايان نامه كارشناسي ارشد .اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن .)1375( امير كافي، مهدي.

  دانشگاه شهيد بهشتي .پايان نامه كارشناسي ارشد .اخالقرابطه عام گرايي با  .)1372( بيات، فريبرز.
-17بزهكـار    بررسي رابطه قضاوت اخالقي و رفتـار اخالقـي در دختـران نوجـوان عـادي و     . 1378جنيدي، سيما.

   .دانشگاه عالمه طباطبايي. ، پايان نامه كارشناسي ارشدساله تهران14
  . نشر ني :تهران. جامعه شناسي نظم .1377چلبي، مسعود.
  درس آمار پيشرفته كارشناسي ارشد پژوهشگري اجتماعي شهيد بهشتيجزوه  .1380چلبي، مسعود.

 .كارشناسـي ارشـد   پايان نامه .بررسي عوامل مؤثر بر احتمال تقلب دانش آموزان شهر تهران  .1382حسيني، مژگان.
  .دانشگاه شهيد بهشتي

پايـه سـوم    ارزش هاي اخالقي از ديد دانـش آمـوزان دختـر و پسـر    شناسايي و مقايسه  .)1374(حمزه بيگي، طيبه.
  پايان نامه كارشناسي ارشد .دبيرستان شهر تهران

پايـان نامـه    .رابطه بين ويژگي هاي شخصـيتي و عملكـرد مـديران در شهرسـتان همـدان      .)1383( خاكپور، عباس.
  .كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي

  نشر ني :تهران مترجم) هوشنگ نايبي،. (در تحقيقات اجتماعي پيمايش .)1376( دواس، دي. اي.
پايان نامـه   .بررسي تاثير الگوهاي پرورشي بر رشد اخالقي دانش آموزان دوره متوسطه .)1380(رشيدي فرد، حميد.
  .دانشگاه شهيد بهشتي .كارشناسي ارشد

كارشناسـي   ، پايـان نامـه  هاي تربيتي والـدين رابطه تحول اخالقي نوجوانان دختر با نگرش  .)1372( رضايي، منيژه.
  .ارشد دانشگاه تربيت مدرس

تحقيقات و بررسي  انتشارات مركز :تهران .سنجش گرايش روستاييان به جهاد سازندگي .)1372( رفيع پور، فرامرز.
  .مسائل روستايي
  سهامي انتشار تهران، شركت  ،كندوكاوها وپنداشته ها در جامعه شناسي .)1373( .رفيع پور، فرامرز
، پايان نامـه كارشناسـي   بررسي عوامل مؤثر بر دروغگويي با تاكيد بر ابعاد جامعه شناختي .)1381( سپهر خوي، بيتا.

  دانشگاه شهيد بهشتي .ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
  .انتشارات آگاه :تهران روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، .)1383( سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه.

   .پايان نامه .مقايسه ديگر دوستي و تحول اخالقي در نوجوانان بزهكار و غير بزهكار .)1379( سعادتمند، فاطمه.
(محبـت،   بررسي رابطه بين ساخت تربيتي و مذهبي خانواده با ارزش هـاي اخالقـي   .)1374( مقدم، فاطمه. سعيدي

  .معلم تهران دانشگاه تربيت .پايان نامه كارشناسي ارشد .عفاف و مسؤليت پذيري) نوجوانان تهراني

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  نوجوانان به ارزش هاي اخالقيگرايش  در عوامل مؤثر  ...............................................................................................................   21

 

 :تهـران  .1 روانشناسـي رشـد  . )1373(حسـين.   پروين، رضا و  سوسن،  سيف، كديور، كرمي نوري، لطف آبادي،
  انتشارات سمت

پايـان   ،بررسي رشد قضاوت اخالقي نوجوانان تيز هوش و مقايسه آنان بـا نوجوانـان عـادي    .)1369(صباحي، علي.
  .دانشگاه تهران .نامه كارشناسي ارشد

حسـن  (اول)،  (جلـد رگرسيون چند متغيـري در پـژوهش رفتـاري     .1366كرلينجر، فرد ان و پدهازور، االزار جي.
  تهران، انتشارات مركز نشر دانشگاهي ،مترجم) سرايي

  .انتشارات چرتكه اردكاني، تهران،، ترجمه اكبر فتوحي Spss 10كتاب آموزشي  .)1380( كينر، پاول و گراي، كالين.
تي،دوره جديد، تربي ، نشريه علومارزش هاي اخالقي در نظريه هاي مختلف روانشناسي .)1371( محسني، نيكچهره.

   .3-4، شماره15سال 
   .د بهشتييدانشگاه شه .پژوهشگري علوم اجتماعي ان نامه كارشناسي ارشديپا ،اخالق و روابط اجتماعي .1371.،خسروملكي

 :تهـران متـرجم)   سـيد حسـين سـيدي،   (، بررسي روانشناختي تحـول ارزش هـا   .)1378( محمد خليفه، عبدالطيف.
  .انتشارات آستان قدس رضوي

 .دولتـي  بررسي و مقايسه تحول اخالقي دانش آموزان مـدارس غيـر انتفـاعي و    .)1376( نقدي مزرجي، علي رضا.
  .دانشگاه عالمه طباطبايي .پايان نامه كارشناسي ارشد

ان، دانشگاه تهر مجله علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي .نقش معلم در ارزش هاي اخالقي . )1354( نيساري، سليم.
  .1 -2دوره پنجم شماره 

متوسـطه  انش آمـوزان سـال سـوم دوره    بررسي رابطه عزت نفس با قضاوت اخالقي د .)1378( ولي بيگي،منصوره.
  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران .1377-78سال تحصيلي  شهر تهران در

  
  

  

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

