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 چكیده

. استسازخیرین مدرسه یدوستنوع باشناختی، اجتماعی تبیین رابطه عوامل روان ،هدف از این پژوهش

 روشبا   (9191تعداد متغیرها و جدول کرجسی و مورگان ) اساس بر پیش بین و همبستگی ،پژوهش روش

از  هادادهگردآوری  یو براشدند  انتخابنفر  391نمونه  حجمی اچندمرحلهای گیری خوشهنمونه

بینی، خودکارآمدی عمومی شوآرتز، انگیزش پیشرفت هرمنس، (، خوشNeoهای شخصیتی )آزمون

 هادادههای مادی، متافیزیک، خودمختاری اخالقی و احساسات اخالقی استفاده شد. تجزیه و تحلیل ارزش

های تحقیق مدل همزمان تحلیل شد. یافته بر اساسهمبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری  از با استفاده

و انگیزش پیشرفت بینی های خودکارآمدی، خوش، ویژگینشان داد که ابعاد مختلف شخصیتروانشناختی 

خودمختاری اخالقی،  نشان داد که عوامل اجتماعییافته  ای معناداری دارد. دوستی خیرین رابطهبا نوع

بر ای معناداری دارد. دوستی خیرین رابطههای متافیزیک با نوعهای مادی، احساسات اخالقی و ارزشارزش

های مادی، زندگی وخودکارآمدی، ارزش گیریگرایی، موافقت، جهتبرون ،محاسبه ضریب شیب اساس

گیری گرایی، موافقت، جهتپس برون بوده است مؤثردوستی خیرین متافیزیک و احساسات اخالقی بر نوع

 بینییشپدوستی خیرین را نوع ،های مادی، متافیزیک و احساسات اخالقیزندگی وخودکارآمدی، ارزش

 کرده است

                                                           
 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی گیریسنجش و اندازه. استاد 9
ل( ؤده مس)نویسناه عالمه طباطبائی و استادیار پژوهشکده تعلیم و تربیت آموخته دانشگ. دانش2

shabaniedu@gmail.com 
 دانشگاه آزاد اسالمیروانشناسی تربیتی . استاد 3
 روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی استاد. 4
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ي، دوستنوع ی متافیزيكي،هاارزش ،عوامل اجتماعي عوامل روانشناختي، :واژگان کلیدی

 سازخیرين مدرسه

 مقدمه

دوستی در فقر نوع کندمیکه انسان معاصر را در هزاره سوم تهدید  هاییپدیدهیکی از 

بین و  شدهتبدیلبه یک پدیده عادی  باشد کهمی طالق و فروپاشی کانون خانواده اشکال

انحرافات جنسی  ،تحقیقات( 9،2111فورز) است شدهنجر به طالق م هاازدواج ٪44تا  43٪

، 4؛ نورک3،9194، پیل2نویمان –)نوئل  نشان داده است معنادارمادی،  هایارزش با را

دانش آموزان  خشونت هاییصحنهنمایانگر  ،مدارس (.9111، 5به نقل از اینگلهارت ؛9199

در قلمرو خشونت  شدهانجامی هاپژوهش .(9392به نقل از بازرگان، ؛2111، 4است )بلومار

آموزان و اولیای آنان و مانع تحقق اهداف در مدارس ایران باعث اعتراض دانش

؛ به نقل از 9395، بازرگان؛9399شده است )بازرگان و گودرزی،  وپرورشآموزش

 به پرخاشگری کالمی و هر باریکدقیقه  هرسهکودکان پرخاشگر  .(9392بازرگان، 

سطح پرخاشگری پسران،  کنند؛ه پرخاشگری فیزیکی اقدام میب ربایکدقیقه هشت

)هانیزو  ماندمیبا دختران بسیار بیشتر است و این تفاوت در تمام طول عمر پایدار  درمقایسه

 هردهاز  نشان داد که (9395) درتحقیقی رضایی .(2119به نقل از رایس، ؛9114، 9کافمن

ها در تهران به طالق منجر شده، ازدواج یک پنجم وانجامد میازدواج یک مورد به طالق 

رفتارهای  خاستگاهمیانگین کشوری است و  برابر دوطالق در استان تهران بطوری که 

 یهاروشکه از  یوالدین .پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اغلب موقعیت خانواده است

فرزندان در بافت  زیآمخشونتسبب بروز رفتارهای  کنندیماستفاده  هآزارگرانتربیتی 

افت تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، به  ،د و پیامد منفی پرخاشگرینشوجامعه می

با معلمان و همساالن و خویشاوندان  آمیز بیشترزمان، رفتار خصومت باگذشتبزهکاری 

                                                           
1. Fowers 
2. Noelle – Neuman 
3. Piel 
4. Norc 
5. Inglehart, Ronald 
6. Blomart 
7. Hines & Kaufman 



 44                                              سازدوستی خیرین مدرسهشناختی واجتماعی برنوعتبیین رابطه عوامل روان

در جوامع غربی یک بحران فراگیر را  تنهانه. امروز فقدان معنویت و اخالق شودیممنتهی 

و چنانچه برای  شدهمنتقلبه جوامع دیگر انسانی  وتبعاتشآثار ده، دامنه و به وجود آور

را فرا خواهد  جاهمهم انجام نشود این آفت جهانی زمقابله این بحران اجتماعی اقدامات ال

اخالق نوعدوستانه بیشتر درون زاد است وفرد را از  ،انجامدیمگرفت و به انهدام بشریت 

 دارد.خشونت آمیز باز میو رفتارهای منفعت طلبانه

برخی از  -9قرارداد:  توجهمورد  توانیم در پنج گروهرا دوستی اخالق نوع یهاهینظر

 ؛ پلیاوین وشارن،9199 ؛ ترنر،9191 ؛ استرایکر،9199)مک کال، سیمون،  پردازاننظریه

هویت  گیریشکلسبب  پذیریمسئولیتباور هستند که همدلی و  براین( 2119

باور است که  براین( 2111) هافمنتواند جنبه مهمی از شخصیت شود. و می شودمی9نقش

نظریه انگیزش اجتماعی و عدالت اجتماعی،  -2احساس اخالقی بنیادی است.  ،همدلی

 هاینظریهو در قالب  باشدتیار از عناصر اصلی این نظریه میمسئولیت، احساسات و اخ

نقش  یی یعنی تسلط بر محیط قرار دارد کههدف نها انگیزشی است و تحت نظریه یک

باور است که انسان  براین( 939 ص: 9394) پوپر(.2114 ،2)واینر کندمیرا ایفا  ایثانویه

مفهوم نیکوکاری، نوعدوستی،  -3. دهدنمیمعنای انسان را  صدمیکبدون مسئولیت 

که با افزایش است  رسانیاریاز رفتارهای  هاییشکلمحبت، همدلی، همدردی، شفقت،

 که باور است ن( برای2119) توماس -4( 2119پلیاوین وشارن، ) یابدمیسن رشد 

، عوامل روانشناختیارچوب است، در چ خودخواهیعملی که خارج از  منزلهبهدوستی نوع

 هرانسانیدوستی، یادگیری فطری است و نوع -5 .قراردارداخالقی  هایارزشاجتماعی و 

انسانی را در بردارد.  هایارزش، سطحی از خواهیکمال را دارد و کمالپتانسیل رسیدن به 

حاصل  ناخودآگاه دکرمی( معتقد است اشتباه بزرگ فروید این بود که فکر 9199) مازلو

ست. هاارزشخالقیت، سعادت اخالقی و  هایریشهحاصل  ناخودآگاه کهدرحالیشّر است 

ارتباط مستقیم  دوستیعمل نوع ی تعالی فرد  بانیازها انگیزه و .(993ص  :9199)مازلو، 

که هر شخصی باید خیر  ،شودمیبر این امر تأکید  3خودگرایی اخالقی نظریه -4. دارد

                                                           
1. Role Identities 
2. Weiner, Bernard 
3. Ethical egoism 
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گرایی معتقدند اگر شناسان خود. روان(9119سینگر،) خویش را به حداکثر برساند. منفعت

این اعمال را  ،اوی دقیق شودفداکارانه و دیگرگرایانه واک ظاهربهدر اعمال  انگیزه آدمی

 .می دهدورزی خود انجام ی و ارضاء شفقتتنها برای رسیدن به حالت خوشایند روح

اخالق مراقبتی و مردان اخالق عدالتی را اتخاذ  ،زنان که باور است براین( 9119) 9بایر

باید  همباو به نظر وی بهترین تئوری اخالقی، مراقبت و عدالت را همراه و همگام  کنندمی

باور هستند افراد به سبب تصمیمات  براین شناسیرواندر  2جونز و مورینگان .نظرگرفتدر 

از هنجارهای اخالقی یا  ،گیردمیکه به انگیزه جلب منافع شخصی صورت  ایخودمحورانه

 هایوملیت( در بین دانشجویان کشورها 2115)3زونگندارند. آگاهی ،خوداخالقی  پیامد

عقالنی و گروه دیگری  گیریتصمیمگروهی را به ند، روه را انتخاب کردگوناگون دو گ

احساسی تشویق کرد. نتایج بررسی نشان داد گروهی که عقل را مبنای  گیریتصمیم رابه

احساسات  براساسکه  گروهی ،بیشتر مرتکب فریبکاری شدند قراردادند گیریتصمیم

اجتماعی مطلوب، بیشتر گرایش پیدا تصمیم گرفتند به علت احساس گناه به رفتارهای 

 کردند. پس برای تشخیص خیر و شّر اخالقی تعادل عقل و احساس الزم است.

باور است که استدالل اخالقی ویژگی کلی خود را  براین( 2112) بایرزکرت 

اخالق  در.(2112، 4گرون) کندمیپراگماتیسم حرکت  سویوبیشتربهاست  دادهازدست

فور، ) است 9ازخودگذشتگیو  4داریخویشتنو  خودکنترلی،5ه تعهدمدار نیاز بفضیلت

غلبه کند. رفتارهای 9برفردگراییکامل  طورتواندبهنمی یاخالقمنش بنابراین  .(2111

فرهنگی است، فردگراها تمایل دارند به اعضای درون  هایتفاوتتابع  هم گراوفردگراجمع

 1. نیگلکنندمیاز گروه هم کمک  به اعضای خارج هاگراجمع گروه کمک کنند و

عینی  هایارزش براساسو دوستی از طریق عقل عملی ( عنصر مشترک اخالق نوع9191)

                                                           
1. Baier 
2. Jones & Murnighan 
3. Zong 
4. Gerwen,J 
5. Commitment 
6. Self- Discipline 
7. Self- sacrifice 
8. Individualism 
9. Nagel 
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کمک به دیگران معتقدند (، 2191)بیکر( و 2111) آرگیل.گیردمیشکل  هاانسان ومشترک

در  که ( نشان داد9119)9اسمیتدارد. تحقیق لین و =42/1rهمبستگی  ،درونی با دینداریِ

 از فایده منافع کههنگامی دادندمیافرادی که کارهای داوطلبانه خیریه انجام  44/1انگلستان 

 ؛شد اظهار کردند که فلسفه زندگی ما داللت بر کمک به دیگران دارد سؤال ،این کارها

قیقت انسانیت به آن وابسته متافیزیکی است که ح ن در این دیدگاه انسان دارای بعدبنابرای

است که  درایناست. تفاوت خودگرایی و حب ذات  فناناپذیر وامری دائم  ست وا

استوار  ماتریالیستی شناسیانسانبنیان  بر ،بعد مادی و جسمانی استی منحصربهگرایخود

اساسی انسانی  هایارزشدوستی سطحی از نوع و مادی استب ذات بعد ماوراءاست و ح

هستند در عمل اخالقی  متعهدترافرادی که به مذهب ، انجامدمیاست که به تعالی انسانی 

با منشأ فضائل واسالم مسیحیت  ،2نظریه اخالق محبت در یهود باشند.از دیگران می پیشروتر

 .(9394)فرانکنا،  است شدهپذیرفتهاخالقی 

دوستی با مهرورزی نشان داد که نوع (2119، 2112، آیزنبرگ؛ 9194) تحقیق راشتون

دارد، مهرورزی با =r) 95/1 )دوستی با همدلی همبستگیدارد و نوع (=r/43)همبستگی 

شخصیتی همدلی،  هایویژگیکه دارد و مؤید این است  (=49/1r) همدلی همبستگی

 )باتسون، تحقیق در. یابدمیدوستی با افزایش سن در هردو جنس افزایش مهرورزی با نوع

و همدلی  پذیریمسئولیتهرچه میزان  که ه شد( نشان داد2119لوین و همکاران، ؛9192

. گلداسمیت، عوامل شخصیت و یابدمیدوستی هم افزایش نوعبه  کندگرایشافزایش پیدا 

گوناگون مطالعه کرد و اذعان کرد که  هایخصلت ازلحاظژنتیک را در سنین مختلف 

( 9195) راشتوندارد.  دوستانهنوع اخالقِ فردیِ هایبرتفاوتعوامل ژنتیکی سهم محدودی 

 مورددوستی ضرورت آن رسیده است عوامل اجتماعی در نوعکه بر این نکته تأکید کرد 

تابع  4عمل اخالقیکه باورهستندبر این  3. پیروان تربیت منشقرارگیرد مقایسه و مطالعه

 ،هاشایستگی ،هاصالحیتاجتماعی است.  پذیریمسئولیت وهمدلی با دیگران 

                                                           
1. Lynn & smith 
2. Ethic of love 
3. Character education 
4. Moral action 
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 ت قدرت را برای عمل اخالقی یا خالقیت اخالقیخودکارآمدی و انگیزش پیشرف

 وشناختی  هایتوانایی و هاصالحیت .(9113هست، ) دهدمیگسترش  روندهپیش صورتبه

ایجاد  رشد مراحل مختلف فرآینددررا  "آنچه باید انجام شود" یا قدرت اراده، عملی

 اتخاذ آزاد انسان واراده  نیروی باعمل اخالقی را  گرایانانسانو از سوی دیگر  شودمی

و  هاارزشاراده اخالقی ریشه در  ،دانندمیانسان  ماهیتگرایانه نسبت به نگرش کل

های ژگیهای شناختی )باورها( و ویتواناییبا ، که قدرت اراده،نیازهای اساسی دارد

 گیرد.شکل می عاملیت شخصیتی، بامفهوم

 هایویژگیبه  شدهانجامقی اخال عناصرعملمطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با 

 عریضیاست.  کردهاشارهاخالقی و عامل انسانی  هایارزش، پذیریمسئولیتهمدلی، 

نیرویی که  ؛است همدلی واخالقی تابع همدردی  احساساتکند که بیان می( 9391)

دارد ( اذعان می9391) طالبی .شودمیدیگران شریک  درد و درلذتانسان  ،آن واسطهبه

بیان (9391) ثانی زادهطالباخالقی بیشتر از مردان است.  هایارزشبندی زنان به که پای

و  مبشری بنا به گفته .رفتار اخالقی است بینپیشبهترین  ،عاملیت شخص کند کهمی

اجتماعی  هایسازمانبا عامل انسانی در مؤسسات و  دینی ( عمل اخالقی و9393دیگران )

گرایی بیشتر ( دیدگاه وظیفه9393) دیگرانعباس زاده و دگاه از دیارتباط معناداری دارد. 

بین منبع کنترل  کند کهنیز عنوان می (9393) نوبخت در حل مشکالت اخالقی مؤثر است.

( از پنج عامل 9311و همکاران ) بیرامی و تحول اخالقی تفاوت معناداری وجود دارد.

. کنندستی دانشجویان معرفی میدونوع بینپیشعامل  را شخصیتی تنها وجدانی بودن

و کاهش تحلیل  پذیریمسئولیت وبا افزایش همدلی دارد که بیان می( 9394) کالنتری

فرد را به  ،( دینداری9391) محمدی. میزرا کندمیدوستی افزایش پیدا سود نوع-هزینه 

 دینی نزدیک کرده است. هایارزشفضائل اخالقی و 

که  رساندمی گیرینتیجهاین  به رازمینه تحول اخالقی ما  در نگاهی به تحقیقات موجود

 اثربخشیدر نظام آموزش وپرورش فاقد کارایی و  التحصیالنفارغ عملکردِ رفتار اخالقیِ

 بوده و افزون بر این تحول اخالقی بیشتر مبتنی بر نظریه خودگرایی اخالقی و متمرکز بر

 رایانه بر آن حاکمیت بیشتری داردگثباتا هایانگاره ومنفعت شخصی ابزارگرایانه است 
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نظریه  براساسدر قلمرو رفتار اخالقی  شدهانجامتحلیل تحقیقات  فرا در .(9311 ،)شعبانی

که میزان اثر ناچیز بود، به جهت این 15/1احتمال  و 99 و 344کلبرگ با درجات آزادی 

منفعت  بر تمرکزو م گراییخود براساسنظریه رشد اخالقی کلبرگ  دوم وسطوح اول 

نقطه  ترینمهم ؛نه استهادیگرخوا گیریجهت بر اخالقی رفتار کهحالی درشخصی است 

شتر از عمل اخالقی تأکید استدالل اخالقی بی پیاژه وکلبرگ این است که بر ینظریهضعف 

در  گرایانه،رویکرد خود انی نظری کنونیِمب کهدرحالی (؛2111 ،آرنولد) اندکرده

اخالق فردی، اجتماعی و خانوادگی است که با نیازهای  شناسیروانتکاملی و  سیشناروان

 اساسی انسان در مراحل مختلف رشد در تعارض است.

 ؛باور است که یک رابطه عمیق بین عقل و اخالق وجود دارد براین( 9193گرت )

دارد گرا به عقیده وی عقل یک جوهر خود  .بایستی اخالق توسط عقل تبیین و توجیه شود

گرایی . اصل خودداردمیداری از زیان و ضرر وا نگهو عقل است که فرد را به خود

معتقد است  3زهاب .منفعت دیگران است بر 2گرایانهبر منفعت شخصی و اصل نوع 9عقالنی

 پر توانمیگرایی عقالنی و دیگرخواهی را با استفاده از مقررات اجتماعی شکاف بین خود

دنبال به بر این معنا است که فرد برحسب طبیعت خود صرفاً شناختیروان گرایی. خودکرد

منافع  تأمین در نیز یابهره تبعبهدارد  نظر منافع خود است و چنانچه منافع دیگران را هم در

 ،( با اختیار کردن انسان9342(. مطهری )9392به نقل از صفایی،  ؛9491فردی دارد )هابز،

غیر اصیل، خود حقیقی  پنداریِ وخودِحقیقی  خودِ ؛گیردمیدر نظر دو خود را برای انسان 

دمیده شده است، مبارزه با نفس یعنی  انسانملکوتی یا نفخه الهی که در  همان خودِ واصیل

اشتراک  ،وغیرحقیقیپس با قائل شدن خود حقیقی  اصیل. غیر پنداری خودِمبارزه با آن 

 بر( 9192) 4فوت .خوردپیوند می دیگرانمنفعت  با در داشتن منفعت فردی هاانسانهمه 

و یاری به هنگام گرفتاری دیگران،  با این باور است که همگان نیازمند مهر، همکاری

 نتیجه گرفت در توانمیپس  .(9392 ،به نقل از شمالی ؛914ص  :9192فوت، ) هستند

                                                           
1. Rational egoist 
2. Altruistic 
3. Hobbes 
4. foot 
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 ،دالل عملیاستدالل نظری اخالق، عقل عامل کلیدی رفتار اخالقی است ولی در است

برای عقل عملی است که نقش  هاییداده عنوانبه هامیلو  مهم هستند احساساتو  هاعاطفه

، 9دوستی مستقیمدر جوالن میلی و یا در بند کردن میل دیگراست. درنوع دهیسامان

دوستی مستقیم است که احساسات اصیل همدردی، ترحم و نگرانی، اثبات ارزش نوع

در موقعیت انگیزشی است که با انگیزش اخالقی کانت و  دوستانهعنومستلزم احساسات 

 دوستی عقالنی متفاوت است.نوع

سرمایه روان شناختی جامعۀ خیرین مدرسه ساز در شایستگی و تعهد، فرآیندی پایدار و 

هنجارها،  اسالمی شکل گرفته و با-بی نظیری است، خیرین در فضای فرهنگ ایرانی

وری اند و تبلهای اساسی برای حل مسائل اجتماعی برداشتهگام ینیهای اجتماعی ودارزش

 های روان شناسی اسالمی در عملها متنوع و پیش فرضاز سرمایه فرهنگی با شایستگی

توان منشأ خیر در خیرین تحقق یافته است می چگونه مبادی عمل ها جاری است،آن خیر

 در ماهیت انسانی در نظر گرفت، 2عدوستیاعمالشان را با عاملیت انسانی یا با فطرت نو

د با ساختار ای که عناصر بنیادین وجود آدمی را در همۀ قلمروها و ابعامنزله آینهفطرت به 

پود چگونه تارو ،ه سرشت انسانی با معرفت عجین شوددهد. چنانچاساسی آن را نشان می

تواند ای انسانی میرادهو ا ود. عاملیت انسانی یا قصدششخصیت انسانی در هم تنیده می

اراده در  کشد و میلی را به جوالن درآورد، های درونی را سامان دهد میلی را در بندمیل

چرایی عمل  شود، دراین مقاله،تر حاصل مییفتر بر ضعبرآیند، کشمکش نیروهای قوی

 .ه استتفسیر قرارگرفت شخصیت موردتحلیل و فطرت و عاملیت انسانی، با خیر

که عمل نوعدوستانه  نوعدوستی خیرین مدرسه ساز از آن جهت اهمیت دارد، مطالعه

ی در عرصه ابعاد فردی، اجتماعی و دینی رخ داده است و تبلوری از کنش اجتماع در

 ومتعالی های حضور خیرین خود شکوفا در سطوح ارزش .مشارکت مدرسه سازی است

( که 9394ی، مردانی آذر، داورپناه)پور، خسروشاهقهرمانان اخالقی همچون علیاکتسا ب 

یا ظهور انسان کامل  اند و خالقیت اخالقیه سازی کردهتمام مایملک خود را وقف مدرس

                                                           
1. Direct altruism 
2. Altrusim 
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های فردی یا ویژگی درجامعه خیرین متجلی شدند، مهمترین اصل متعالی شدن آنان در

رخ تنوع سنی نمایشی از نیم و ازسوی دیگر و (است24-99ای سنی)خصیتی در دامنهش

مراحل رشد انسان در جوانی، میانسالی، بزرگسالی و سالمندی است تصویری از رشد انسان 

واقعیت امروز  بانگریستن به گذشته و باحضور در ،است متفاوت مراحلدر پیوستار 

و پیچیدگی انسان  گیردمی ینده انسان پیش روی پژوهش قراردورنمای جدیدی از آ

های ی انسان )گذشته، حال وآینده( ویژگیبراساس روند رشد شود ومی آشکار

های رشد یافته که الگوی اصلی بشر ای انسانگردد نمونهرسیم مینوعدوستانه انسان بهتر ت

ی سنی قراردارد و بر اساس چرخه زندگی ه اوج فطرت نوعدوستی در چه دامنههستند ک

و سالمندی فراهم شده  رشد اخالقی در جوانی، میانسالی بهترین آحاد خیرین، دورنمایی از

گیری رفتار ی سبب شکلهای اجتماعهای اخالق و ارزشاست، چگونه گرایش

های سائل اجتماعی نمایانگر خیزش ارزشحل م نوعدوستانه شده و جنبش فعال خیرین در

علیرغم تالش برای زیرپوشش قراردادن اطفال مادی است. درکشور ما نیز یا فرا 9مادی

خذ تدابیر و رشد جمعیت باال و ازدیاد روز افزون جمعیت دانش آموزان واجب التعلیم و ا

درحال تحصیل، باالرفتن تقاضای اجتماعی برای ورود به مدرسه و نظام آموزش و پرورش 

میلیون جمعیت دانش آموز، که بسیاری در مدارس پنج نوبته مشغول به  91با  9399درسال 

میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و  9911موزشی تحصیل بودند تنها در بعد تأمین فضای آ

امکان تخصیص منابع دولتی به بخش آموزش و پرورش به علت کمبود منابع مالی امکان 

نداشت که تنها نیاز تأمین فضاهای آموزشی معادل بودجه عمرانی کشور نیاز بود تا موقعیت 

ف کمبود فضای آموزشی های مختلبا ارزیابی بحرانی تأمین فضای آموزشی کنترل گردد.

برهمین اساس مجمع خیرین مدرسه ساز در  ،حل شدنه ناقهرماهای مردم نهاد را در سازمان

آورد این مشارکت گسترده و بی چشم داشت مردمی، های ایران راه اندازی شد. رهاستان

 معادل آموزشی فضاهای کل ٪99( و 94-91های )س کشور طی سالرمدا ٪31ساخت 

 ساخته خیران توسط که مدارسی. اسالمی انقالب پیروزی از پس درس، السک هزار 911

 نوبته دو مدارس ٪95 هنوز هاسال این طی نوبته چهار و سه مدارس حذف علیرغم و شده

                                                           
1. Post material value  
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تربیتی  پژوهش به ارتقاء دانش اخالقی ومسائل  است حل دامی (9/9/11 جم، جام) است

قی پیش روی پژوهشگران قرار دهد چشم انداز جدیدی در نظریه اخال کمک شود و

نوعدوستی  به چه میزان سهم عوامل روان شناختی،که  ،مسائل اصلی مشتمل بر این است

نوعدوستی  به چه میزان سهم عوامل اجتماعی، کند؟را پیش بینی می خیرین مدرسه ساز

 کند؟بینی میپیش را خیرین مدرسه ساز

 پژوهشسؤاالت 

 بینییشپرا  سازمدرسهخیرین  یدوستنوع ،یشناختروان عوامل ،. به چه میزان سهم9

 ؟کندیم

 ؟بطه داردرا  سازمدرسهدوستی خیرین نوع با ابعاد مختلف شخصیت آیا .9ـ 9

با  ،زندگی و انگیزش پیشرفت یریگجهتخود کارآمدی،  هاییژگیو ،آیا. 2ـ 9

 بطه دارد؟را سازمدرسهدوستی خیرین نوع

 ؟کندیم بینییشپرا  سازمدرسهدوستی خیرین عوامل اجتماعی، نوع ،. به چه میزان سهم3

متافیزیک با  های مادی وارزش خودمختاری اخالقی، ،قیآیا احساسات اخال .9-3

 را بطه دارد؟ سازمدرسهدوستی خیرین نوع

 روش پژوهش

امل عو درعِلیِّ غیرآزمایشی( کشف روابط بین متغیرها )مطالعه حاضر از نوع همبستگی 

 سازاستمدرسهبر خیرین  اجتماعی و شناختیروان

ساز زن و مرد ایرانی در طی جامعه آماری این پژوهش خیرین مدرسه: جامعه آماری

در احداث مدارس، تکمیل فضاهای موجود در  که 9391-9311های ده سال اخیر در سال

جهیزات پرورش آموزش و پرورش، بازسازی مدارس تخریبی و قدیمی، تهیه امکانات و ت

 .مشارکت داشتند(95111)/ استان 32 در

 ایخوشهگیری برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش نمونه: گیریروش نمونه

د که بو ایگونهبه مطالعه موردهای شیوه انتخاب استان .است شدهاستفاده ایمرحله چند

قومیّت، مذهب، سطح عیت، ها از حیث متغیرهای تأثیرگذار و کلیدی مانند جمابتدا استان
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شدند و سپس از هر کدام  9بندیاجتماعی و موقعیت جغرافیایی خوشه -توسعه اقتصادی

های موجود در جامعه آماری را پوشش دهد ها یک استان انتخاب شدند تا همه تنوعخوشه

های جمعیت، قومیت، مذهب، سطح های نمونه شاخصالف( از حیث شیوه انتخاب استان

 قتصادی ـ اجتماعی و موقعیت جغرافیایی پوشش داده شود.توسعه ا

بر اساس  -9است  شدهتعییندو مفهوم  براساسبرآورد حجم نمونه : تعیین حجم نمونه

 ـ2 (.2192کالین ،) ،ندنفر تعیین شد 331مطالعه نمونه مورد ،متغیرهاپانزده برابرتعداد

( تعداد حجم نمونه 95111)/حجم جامعه  ایبر( 9191و مورگان ) جسیجدول کر براساس

نامه محل سکونت خیرین پرسش 411و برای جلوگیری از افت  انتخاب شده اندنفر  391

 توزیع شد. ی مختلفهاساز در استانمدرسه

شناختی، اجتماعی و فرهنگی از گیری عوامل روانبرای اندازه: پژوهشابزارهای 

 های به شرح زیر استفاده شد.آزمون

 با فرم کوتاه 2(Iff -Neoیتی نئو )آزمون شخص ـ9

 گیری زندگی(بینی )جهتخوش ـ2

 (GSEـ  01خودکارآمدی عمومی ) ـ3

 باورهای مدرنیته ـ4

 مادی هایارزشهای عالقه به مادیات و دلبستگی به ارزش ـ5

 های متافیزیکیارزش ـ4

 دی(خودمختاری اخالقی با خرده مقیاس )خودمختاری انسانی، خودمختاری توحی ـ9

 انگیزش پیشرفت ـ9

احساسات، اخالقی )احساسات خودگرایانه، احساسات دیگرگرایانه، احساسات  ـ1

 خداخواهانه(

 اخالق نوعدوستی ـ91

                                                           
1. Clustering 
2. NEO- Five Factor Inventory 
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 پژوهشروایی ابزارهای 
قرار دارد  11/1تا  94/1های بین ( فرم کوتاه در دامنNEO-FFI. اعتبار آزمون شخصیتی )9

 .است ییدشدهتأورهای مختلف روایی و سودمندی آن در کش .(2119)رابینز و همکاران، 

( روایی همگرا و افتراقی این آزمون 9195یروکارور، ( )شیLOTگیری زندگی ). جهت2

( و 9395)موسوی نسب، نقوی،  اندشده ییدتأبا مقیاس منبع کنترل  LOT-Rبه روش مقایسه 

 بی کرد.( در ایران هنجاریا9393را خدابخشی ) 9گیری زندگیآزمون جهت

 3)نظامی، شوآرتز و جروسلم 2. ویرایش ایرانی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی3

نفر از  399و روایی همزمان بر روی  %41 روایی سازه. .(9395 ،به نقل از رجبی ؛9114

 .(9395)رجبی، بود 31/1ن اهواز دانشگاه چمرا

سانی، اعتقاد به عقالنیت و های نسبی انساخته ارزشگویه محقق 9. باورهای مدرنیته: 4

تأثیرات مدنی، اعتقاد به پیشرفت که روایی همزمان باورهای مدرنیته با هویت مدرن 

 به دست آمد. 99/1( 9399)حاجیان، 

، 41/1( 9399ساخته روایی همزمان با باورهای دینی، آذربایجانی ). باورهای دینی محقق5

 بدست آمد. 13/1همچنین باورهای دینی هالند 

روایی  است. یاندوزمالریسک، وسواس و های عالقه به مادیّات دارای سه بُعد . ارزش4

. و علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت پانزده متخصص علوم اجتماعی ازنظرمحتوایی 

= سرسپردگی به  یاندوزمال]ریسک + وسواس )یونسکو، مؤسسه علوم رفتاری سینا( + 

 پول[

چهار مؤلفه اعتقاد به مبدأ، معاد، جاودانگی انسان، اعتقاد  بر اساسهای متافیزیک: . ارزش9

به اخالق نیک و روایی محتوا از دیدگاه متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار 

 گرفت.

                                                           
1. Life orientation Test Revised 

2. generality 

3. Nezami, E, Schwaraer, R & Jerusaleminm 
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ساز : نیاز به شایستگی، وابستگی روابط خاص زمینه9شناختی. نیازهای اساسی روان9

روایی  .(2111، 2بهینه در زندگی است )دسی و ریان رضایت افراد برای توسعه عملکرد

 شناسان مورد تأیید قرار گرفت.محتوایی از دیدگاه متخصصان تعلیم تربیت و روان

های اسالمی تهیه شد و . خودمختاری اخالقی بر اساس نظریه کانت، شافتسبری و آموزه1

 آمد. بدست 99/1( 2111، روایی همزمان آن با خودمختاری )دسی و ریان

، بیرونی، دینی )انجام 3. انگیزش اخالقی با سه خرده مقیاس انگیزش اخالقی درونی91

بدست  49/1روایی همزمان آن با منبع کنترل درونی و بیرونی  .تکالیف دینی( فراهم شد

 آمد.

 است. ییدشدهتأ. روایی انگیزه پیشرفت هرمنس در مطالعات فراوان 99

عاطفه مثبت، سطح رضایت و نداشتن  4ایه نظری شادکامیپ بر اساس. احساسات اخالقی 92

 9194نامه بک معکوس پرسش بر اساس( که 9191احساس منفی آرگایل و کراسلند )

نداشتن احساس منفی،  حساسات اخالقی شامل چهار مقیاس:بود و در ا شدهساخته

ی که ای علّیک شبکه صورتبهاحساسات خودگرایانه، دیگرگرایانه و خداخواهانه 

همسانی روش  گیری شد. نتایجدم و تأخر در آن مفهوم وجود دارد اندازهپیوستگی و تق

 د.رندا ا با نمره کل همبستگی باالییهدرونی نشان داد همۀ گویه

 5دوستی براساس رفتارهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران. نوع93

دوستانه های نوعنامه ارزش(، پرسش9991و همکاران ) 4نامه/ راشتون(، پرسش2113)

( 2119) استیل و همکاران 9نامه انگیزش و مسئولیت اجتماعیو پرسش (9119) 9نیکل

شناسی تربیتی روایی محتوا از دیدگاه متخصصان روان و سازماندهی شدگویه 31 صورتبه

 و سنجش مورد تأیید قرار گرفت.

                                                           
1. Basic Psychological Need Scales 

2. Deci & Ryan 

3. Intrinsic motivation Inventory 

4. Oxford happiness Inventory 

5. Carlo & etals 

6. Rushton & etal 

7. Altruistic Values Nickell 

8. Social responsibility 
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 پایایی ابزار تحقیق
( ضریب پایایی روان رنجور 2112و دیگران ) 9رم کوتاه: شارونف ONEآزمون شخصیتی ـ9

بودن  وجدان باو 49/1 سازگاری ،93/1 پذیریانعطاف ،99/1گراییبرون ،94/1 خویی

پایایی ابعاد شخصیت ( 9391( و گروسی )9394زاده، است )عبداهلل شدهگزارش 99/1

C,A,O,E,N  و آلفای کرانباخ در پنجم  محاسبه کرد 91/1، 91/1، 93/1،91/1به ترتیب

C,A,O,E,N  باغی، بوده است )قره 41/1، 94/1و  32/1، 59/1، 91/1، 41/1به ترتیب

 وبه دست آورد  53/1ـ  94/1زآزمایی بین با روش بارا پایایی  (9399)شناس حق .(9392

 شد. محاسبه1895 طورکلیبه شخصیت ابعاد موجودپژوهش  در

و ضریب پایایی  94/1با روش آلفای کرونباخ  (9195)یر و کارور شی بینیخوش ـ2

خدابخشی با  .(نسب موسوی)به نقل از  با چهار هفته فاصله مشخص شد 91/1بازآزمایی 

به دست  92/1پایایی در پژوهش حاضر و بدست آورد 94/1پایایی را  روش آلفای کرانباخ

 آمد.

برای دانشجویان  92/1 ـ 94/1باورهای خودکارآمدی عمومی با ضرایب آلفای کرانباخ  ـ3

 (.9395رجبی، ) است آمدهدستبه

 به دست آمد. 99/1های عالقه به مادیات با روش کرانباخ ارزش ـ4

 به دست آمد 44/1های متافیزیکی با روش بازآزمایی در فاصله دو هفته ارزش ـ5

های و آموزه مگویه مبتنی به نظریه کانت، شافتسبری، زیباکال 91 با خودمختاری اخالقی ـ4

 بدست آمد. 94/1اسالمی فراهم شد و با روش کرانباخ آن با خودمختاری 

انگیزش اخالقی با خرده مقیاس درونی و بیرونی و دینی با روش کرانباخ به صورت  ـ9

 بدست آمد. 41/1جمعی 

 بدست آمد. 93/1انگیزه پیشرفت هرمنس در اجرای مقدماتی با روش آلفای کرانباخ  ـ9

 به دست آمد. 14/1ساسات اخالقی با روش آلفای کرانباخ اح ـ1

( و راشتون و 2112دوستی براساس مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب کارلو )نوع ـ91

 بدست آمد. 99/1 پژوهش موجود در همکاران فراهم شد و با روش آلفای کرونباخ

                                                           
1. Sharon 
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اندارد و تعدادی های استآزمون ،شدهاستفادهعمده ابزارهای : پژوهش ابزارهایتهیه 

که به شرح زیر  ساز بازنمایی شدهمحدودی ترجمه و براساس فرهنگ ایرانی خیرین مدرسه

 است.

های فردی خودکارآمدی ویژگی ـ2 ایرانیبا استاندارد  Neo-FFIپنج عامل شخصیت  ـ9

های مادی ارزش ـ3ایرانی. استانداردشدهبینی، انگیزش پیشرفت هرمنس عمومی، خوش

تدوین،  ـ5 و براساس فرهنگ ایرانی ـ اسالمی بازسازی شد. ترجمهبه مادیات، وابستگی 

تعریف  ـ9 های زیر انجام شد.های متافیزیکی و احساسات اخالقی براساس مؤلفهارزش

 ـ4 ثانویهسازی غربال ـ5 اولیه سازیغربال ـ4 معیارهاتعیین  ـ3 مفهومتعیین اهداف  ـ2 مفهوم

مقایسه براساس ابزارهای موازی با آن  ـ9 مربوطهدیدگاه متخصصان  بررسی روایی محتوا از

 تعیین پایایی آن ـ9 مفهوم

های متافیزیکی و اهداف مفهوم پس از تعریف ارزش های متافیزیكی:الف( ارزش

 قرار گرفت: موردتوجهمعیارهای متافیزیک 

از تدوین  سپ .شناسیارزش ـ3 انسانشناسی معرفت ـ2 معادشناسی مبدأ و هستی ـ9

سازی اولیه انجام گردید ها کوشش شد و غربالسازی گویههای مناسب، برای بهینهگویه

سازی ثانویه هم انجام گرفت و پس از بررسی متخصصان پس از اجرای مقدماتی غربال

ن با اجرای و پایایی آ مقایسه شد9های فرامادی اینگلهارت ارزش ابزار تربیتی و دینی با

 .محاسبه شد نفر 41روی 

گردد که ای از احساسات اخالقی اطالق میبراساس دامنه احساسات اخالقی: (ب

شود. معیارهای زیر براساس اهداف تحقیق مشخص شد. سبب ظهور رفتار اخالقی می

بیشینه کردن منافع ) خودخواهانهاحساسات  ،احساسات اخالقی براساس فقدان عاطفه منفی

 احساسات باو بین گروهی  گروهیدرونارتباط ، هاحساسات دیگرخواهان ،فردی(

های غایی و مندانه مورد توجه قرار گرفت، احساسات خداخواهانه براساس ارزشرضایت

 بینی شد.درازمدت پیش

                                                           
1. Englhart 
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 ها شامل آمار توصیفی وروش تجزیه و تحلیل داده: هاداده وتحلیلتجزیهروش 

متغیره با روش همزمان چند رسیونرگ واستنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

 بود.

 پژوهش هایيافته

 ؟گانه شخصیت و نوعدوستی رابطه وجود داردابعاد پنج آیا-

 دوستينوع باگانه شخصیت ماتريس ضرايب همبستگي بین ابعاد پنج .1جدول 

 ابعاد شخصیت
برون 

 گرایی
 موافقت

وظیفه 

 گرایی

روان رنجور 

 خوئی
 نوعدوستی پذیرش

 برون گرایی


























 موافقت

























 وظیفه گرایی

























روان رنجور 

 خوئی

























 پذیرش

























 دوستینوع

























دوستی را گانه شخصیت و نوع( ماتریس همبستگی بین ابعاد پنج9که جدول ) طورهمان

رنجورخویی ، روانییگرا یفهوظگرایی، موافقت، میان برونکه بر اساس آن دهد نشان می

دوستی همبستگی معناداری وجود دارد، همچنین بین ( با نوعp=19/1) در سطح ذیرشو پ

 دوستی همبستگی منفی معناداری وجود دارد.و نوع ییروان رنجورخو
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 ب(تحلیل رگرسیون چندگانه

 ی،خویرنجورگرایی، روانگرایی، موافقت، وظیفهرگرسیون چندگانه و همزمان ابعاد مختلف شخصیت برون .2جدول 

 پذیرش

 مجذوراتمجموع مدل
درجه 

 یآزاد
 یسطح معنادار F R R2 مجذوراتمیانگین

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

414/5199 

412/23292 

914/29921 

5 

214 

211 

499/9923 

154/99 
231/94 449/1 915/1 11. 

( در مقایسه با 23/94با ) برابر شدهمحاسبه Fدهد ( نشان می2طور که نتایج جدول )همان

F ( 85 214( و درجه آزادی )99/3جدول)dF  بزرگتر است پس فرضیه صفر  19/1و احتمال

ای معناداری وجود دارد دوستی خیرین رابطهشود و بین ابعاد مختلف شخصیت با نوعرد می

را  ( شباهت متغیرها44/1برابر با )چندمتغیره و همچنین در این پژوهش ضریب همبستگی 

دوستی را تبیین نوع، واریانس متغیر مالک از ی( بخش915/1ضریب تعیین ) دهدیمنشان 

 کند.می

 ج( ضریب شیب ابعاد شخصیت
 

 دوستیرنجورخویی، پذیرش با نوعگرایی، روانگرایی، موافقت، وظیفهضریب شیب برون .3جدول 

 متغیرها
ضریب شیب 

 غیراستاندارد

ضریب شیب 

 Betaاستاندارد 
T 

 سطح معناداری

11. 

 >19/1P 225/4**  212/49 ضریب ثابت

 >15/1P 244/9* 41/1 959/1 گراییبرون

 >19/1P 192/5** 392/1 913/1 موافقت

  -919/1 159/1 999/1 گراییوظیفه

روان 

 رنجورخویی
144/1 25/1 419/1  

 >15/1P 112/2* 991/1 393/1 پذیرش

 یراستانداردغهد که ضرایب شیب استاندارد و د( نشان می3نتایج حاصل از جدول )

که ضرایب آماری معنادار است با توجه به این ازلحاظپذیرش  گرایی و موافقت وبرون
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را با یکدیگر جمع یا در هم ضرب کرد و اثر مستقیم یا  هاآنتوان شیب استاندارد هستند می

اثر مستقیم موافقت در بین را در متغیر مالک بررسی کرد متغیرهای پیش یرمستقیمغ

 است  =392/1دوستی نوع

، خودکار آمدی عمومي و انگیزش پیشرفت با گیری زندگيماتريس همبستگي جهت .4جدول 

 دوستينوع

 نوعدوستی های فردیویژگی
گیری جهت

 زندگی

خود کارآمدی 

 عمومی

انگیزش 

 پیشرفت

  نوعدوستی

 





  جهت گیری زندگی







خود کارآمدی 

 عمومی
 







  انگیزش پیشرفت







های فردی انگیزش پیشرفت دهد از میان ویژگی( نشان می4چنانچه جدول )

( و p= %5و  p= %9دوستی همبستگی مثبت و معناداری دارند )خودکارآمدی عمومی با نوع

گیری زندگی و خودکارآمدی عمومی همبستگی مثبت همچنین انگیزش پیشرفت با جهت

 .ی دارندو معنادار

 ب( تحلیل رگرسیون چندگانه

های فردی شامل خودکارآمدی عمومي، انگیزش رگرسیون چندگانه و همزمان ويژگي .5جدول 

 دوستي خیرينگیری زندگي بر نوعپیشرفت و جهت

 مجموع مجذورات منبع تغییر
درجه 

 آزادی
 F R R2 مجذورات میانگین

سطح 

 .11.معناداری

 رگرسیون

 کل باقیمانده

399/4992 

525/22459 

914/29921 

3 

214 

211 

459/2159 

544/94 
**991/24 443/1 294/1 19/1>p 
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 Fدر مقایسه با  991/24برابر  شدهمحاسبه Fدهد ( نشان می5طور که نتایج جدول )همان

 است پس فرضیۀ تربزرگ 19/1و احتمال  dF(83 214( و درجه آزادی )99/3جدول )

های فردی )خودکارآمدی عمومی، انگیزش پیشرفت و ویژگی ،شودصفر رد می

ای معناداری وجود دارد و همچنین در این دوستی خیرین رابطهگیری زندگی( با نوعجهت

بیان  را یرهامتغمشترک  نقطهو ( 443/1) چندمتغیره برابر با پژوهش ضریب همبستگی

 از واریانس (294/1) بینمتغیرهای پیشدهد که ( نشان می294/1و ضریب تعیین ) کندیم

بین از کند و برای تبیین سهم واریانس هر یک از متغیرهای پیشدوستی را تبیین مینوع

 شود.ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد استفاده می

 فردی خیرین هاییژگیوج( جدول ضریب شیب 

 انگیزش پیشرفت با نوعدوستي خیرين خودکارآمدی، گیری زندگيضريب شیب جهت .6جدول 

 tآزمون  Betaضریب شیب استاندارد  Bضریب شیب غیراستاندارد  متغیرها

 ضریب ثبات

 گیری زندگیجهت

 خودکارآمدی

 انگیزش پیشرفت

994/59 

513/1- 

994/1 

344/1 

 ـــــ

934/1- 

421/1 

13/1 

**929/91 
*532/2- 

**541/9 

444/9 

** /            * /P P 0 01 0 05 

شود ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد ( مشاهده می4طور که در جدول )همان

آماری معنادار است و اثر مستقیم  ازلحاظگیری زندگی و خودکارآمدی عمومی جهت

اثر مستقیم خودکارآمدی با نوعدوستی  (=-934/1گیری زندگی با نوعدوستی )جهت

(421/1 =( و انگیزش پیشرفت با مالک دارای )13/1= است ) 
ˆ / / /y x x  

21
58 874 0 593 0 714
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 الف( ماتریس ضریب همبستگی چندگانه

دوستي خیرين نوع با بین اجتماعيماتريس ضرايب همبستگي عوامل چهارگانه پیش. 7جدول 

 سازمدرسه

 ابعاد عوامل اجتماعی
های ارزش

 متافیزیکی

های ارزش

 مادی
 احساسات اخالقی های مادیارزش نوعدوستی

 ارزشهای متافیزیک
 













 

 

 ارزشهای مادی
 









 

 

 نوعدوستی
 









 
 

 



بین عوامل  دهد کهنشان می ( ماتریس ضرایب همبستگی9طور که در جدول )همان

های مادی و ارزشهای متافیزیک و بین خودمختاری اخالقی، ارزشچهارگانه پیش

 دوستی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.احساسات اخالقی با نوع

 ب( تحلیل رگرسیون چندگانه

های مادی، متافیزيک، خودمختاری و رگرسیون چندگانه و همزمان عوامل اجتماعي )ارزش .8جدول 

 (سازاحساسات اخالقي بر نوعدوستي خیرين مدرسه

 ییرمنبع تغ
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات
F R 

 

R2 
سطح 

 یمعنادار

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

549/9591 

319/93444 

994/29245 

4 

229 

239 

912/9914 

214/41 
495/39 519/1 

 

359/1 19/1=p 

 F در مقایسه با 495/39برابر  شدهمحاسبه Fدهد ( نشان می9طور که نتایج جدول )همان

است پس فرضیۀ صفر رد  تربزرگ 19/1و احتمال  dF(84 229جدول و درجه آزادی )

های مادی، متافیزیک، خودمختاری اخالقی و احساسات عوامل اجتماعی )ارزش ،شودمی

همچنین در این پژوهش  و ای معناداری وجود دارددوستی خیرین رابطهاخالقی( با نوع
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و  کندیمرا بیان  یرهامتغمشترک  نقطه باشد کهمی(519/1) چندمتغیره ضریب همبستگی

با  کندیمدوستی را تبیین مقدار واریانس متغیر مالک، نوع ( که359/1ضریب تعیین )

بین مشخص استفاده از ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد واریانس متغیرهای پیش

 شود.می

 ج( ضریب شیب عوامل اجتماعی

های متافیزيک، احساسات اخالقي، خودمختاری های مادی، ارزشضريب شیب ارزش. 9جدول 

 اخالقي

 ضریب شیب استاندارد Bضریب شیب غیراستاندارد  متغیرهای اجتماعی

Beta 
 tآزمون 

 ضریب ثبات

 های مادیارزش

 های متافیزیکارزش

 احساسات اخالقی

 خودمختاری اخالقی

914/9 

449/1 

491/1 

292/1 

413/1 

 ــــــــ

249/1 

345/1 

231/1 

949/1 

932/9 
**519/4 
**553/5 
**941/3 

944/2 

شود ضرایب شیب غیراستاندارد ضریب شیب ( مشاهده می1طور که در جدول )همان

 خودمختاری اخالقی های متافیزیک، احساسات اخالقیهای مادی، ارزشاستاندارد ارزش

= 345/1دوستی )با نوع های متافیزیکاست و اثر مستقیم ارزش معنادارآماری  لحاظ از

( اثر مستقیم و احساسات اخالقی با نوعدوستی )23/1 = و همچنین اثر مستقیم )

/های مادی با نوعدوستی ارزش 0  است 345
ˆ / / / /y x x x   

21 3
7 894 0 468 0 689 0 282 

 گیریبحث و نتیجه

 یرتأثدوستی خیرین نوع بر ابعاد مختلف شخصیتش موجود نشان داد که نتایج پژوه

 .معناداری دارد

با نتایج  (2114(، ریچو و همکاران، )2114(، هاردی )2115ویلر )نتایج پژوهش 

 ،( نشان دادند که همدلی9119، 9113کارلو و همکارانش ) پژوهش حاضر هماهنگ است.

 رسانی ارتباط معناداری دارد؛یاریهمدلی باال با دوستی متقابل است، گرایش عامل نوع
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و رفتارهای اجتماعی بین موافقت گزارش کردند که ( 9193( دویس، )2119) 9وریس

اعالم داشتند، ( 2119. پلیاوین و شارن )وجود داردی مستقیم و معناداری مطلوب رابطه

دارلی و  کنند؛میدگری افرادی که دارای همدلی بیشتر هستند در طی جنگ بیشتر امدا

 ای عِلّی بین همدلی و( در بزرگساالن رابطه9191(، باتسون و همکاران )9199) 2باتسون

دوستی تفسیر شده اگر اند و براساس توانایی همدلی، نوعفتار یاری رسانی را اثبات کردهر

ند و تواند نسبت به نیازمندان همدلی کبتواند با فرد نیازمند همدلی کند می شاهد فردِ

همدلی ( اعالم داشتند که 2114) نروای ( و9119) یمونرس ارائه کنند. را دوستانهفعالیّت نوع

دلی از احساسات همکند که عنوان می( 2114واینر ) .دوستی استبینی نوععامل پیش

دوستانه و ماهیت رفتار نوع دهددوستی اجتماعی را گسترش مینوع اصلی اخالق است و

معتقدند ( 9394دلی عامل آنی عمل اخالقی است. کالنتری و همکاران )هم ؛همدلی است

دهند، بیشتری انجام می یدوستانهافرادی که دارای همدلی بیشتر هستند فعالیت نوع

هاردی، ) .رابطه مستقیم و معناداری را یافتنددوستی ( بین موافقت و نوع9394) یابراهیم

اجتماعی مطلوب در  یو رفتارهاکه بین همدلی تحقیقات فراتحلیل نشان داد  ( در2114

ای مثبت و معناداری وجود دارد. براساس میان کودکان، نوجوانان و بزرگساالن رابطه

 یسوبه شدهیلتعد( همدلی یک بستر 9112آیزنبرگ )و ( 9192های باتسون، هافمن )نظریه

م باعث مشارکت ک ( همدلی2191لین برگر )به اعتقاد رفتارهای اجتماعی مطلوب است. 

 شود.رسانی میو همدلی زیاد، سبب ثبات در کمک رسانیدرکمک

 در دارد،گرایی حساسیت به عواطف مثبت برونکند که بیان می( 9195آیسنک )

( 2119کند. شوارتز و کیل )رنجورخویی فرد را به عواطف منفی حساس میروان کهیحال

بنابراین ؛ شودرسانی هم بیشتر میباشد کمک هر چه روابط اجتماعی مثبت بیشترمعتقدند 

ولی افرادی که  گرایی رفتارهای اخالقی را بازداری کند کم استکه بروناحتمال این

که رفتارهای اخالقی را بازداری کنند هستند احتمال این ییخویی باالرنجوردارای روان

کنند و طرفدار زندگی میگرایان در زمان حال ( برون9392) یمیکربه اعتقاد  زیاد است.

                                                           
1. Verse 
2. Darley, J. m and Batson 
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پردازند و به به اجرای آن می سرعتبهگیرند و زود تصمیم می ،اصالحات اساسی هستند

 دوستیِبین نوعگرایی، عامل پیشموافقت و برون وی ازنظر .های عینی توجه دارندارزش

قی های عینی عمل اخالگرایان بیشتر براساس ماهیت گزارهبرون ؛ساز استخیرین مدرسه

های افراد و عوامل دهند و انجام عمل اخالقی بیشتر مستلزم توجه به واکنشانجام می

مهندس  .محیطی بیشتر از ذهنی است و در اخالق اجتماعی حاصل تعامل با دیگران است

تواند در محیط خود بر سرنوشت خویش سیادت دارد و می که ندندایمرا کسی  9اجتماعی

جمعی  یدوستانهپس عامل نوع .(59ص  :9391غییر دهد )پویر، د و آن را تتأثیر بگذار

کارلو و . به اعتقاد شودباعث تنظیم و تحکیم روابط انسانی و رعایت حقوق جمعی می

همدردی باال با  به گرایشدارای پذیر و اشخاص واکنشدر ( 9119همکارانش )

( هر چه میزان 9391واه )فرد و علیخییرضااز دیدگاه  رسانی بیشتر ارتباط دارد.یاری

در  هم گرایی افراد بیشتر باشد تمایل به همکاری بیشتر است، یافته تحقیق موجودبرون

 راستای مطالعات پیشین بود.

دوستی ارتباط مستقیم وجود نداشت که با گرایی و نوعدر تحقیق موجود بین وظیفه

، 9115، 2119تحقیق واینر )های براساس یافته ؛های تحقیقات پیشین هماهنگ نیستیافته

 ،گرا در مرکز پیوستار اختیار و جبر قرار دارد و احساس مسؤولیت( فرد وظیفه9191

عنوان ( 9114مهمی برای رفتارهای اجتماعی مطلوب است، بورنشتاین ) یزمینهیشپ

هر چه میزان  ؛نمایدپذیری، حس تعهد اخالقی را تقویت و تشدید میمسؤولیتکند که می

نشان ( 9191شود. شوارتز )دوستی بیشتر میپذیری افزایش پیدا کند تمایل به نوعولیتمسؤ

ستانه دوهای نوعگرایی بیشتر بودند بیشتر داوطلب فعالیتافرادی که دارای وظیفهداد، 

 شود.دوستی جمعی میگرایی باال سبب نوع( وظیفه2191. لین برگر )شدندمی

( 9394ابراهیمی ) ،(9394کالنتری و همکاران ) ،(9311تحقیق بیرامی و همکاران )

. کندشناسایی میدوستی در جوانان و بزرگساالن نوع بینرا پیش گراییعامل وظیفه

 مسؤولیت اجتماعی تأثیر معناداری بر نوعدوستی دارد.نشان داد که  (9399احمدی )

                                                           
1. Social Engineer 
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که نمونه ه علت اینچنانچه یافته تحقیق موجود مؤید مطالعات پیشین نیست. احتماالً ب

 ،سازقرار داشتند و اکثر نمونه خیرین مدرسه ( سال24 ـ 99مورد مطالعه در دامنه سنی )

تر از وظیفه گرایی در دوستانه غالبارتباط احساسات نوع این در سال قرار داشتند 45باالی 

 .پژوهش موجود ایفای نقش کرده است

گیری زندگی و انگیزش آمدی، جهتهای فردی )خودکارویژگی :دوم پژوهش یافته

 معناداری دارد. یرتأثنوعدوستی خیرین  ( برپیشرفت

  .است به شرح زیر تحقیق موجود مؤید مطالعات و تحقیقات پیشین یافته

 صورتبهدوستی بر ترفیع دانش خودکارآمدی با نوع نشان دادند که (2191) 9لین و لیو.یل

بیشتر از خودکارآمدی بر مشارکت افراد در توزیع  دوستیمؤثر بود، نوع ضمنی و آشکار

( افرادی که بارها خون اهدا کرده 2199فرگوسن و همکاران )بنا بر نتایج دانش مؤثر بود. 

باورهای خودکارآمدی بخش  شد.دوستی خالص دیده میعوامل نوع هاآنبودند در 

های ، تجربه2ارب موفقتج یرتحت تأثدهد که ای از خودآگاهی افراد را تشکیل میعمده

فیزیولوژیک است. باورهای  ، حاالت عاطفی و4، ترغیب کالمی، اجتماعی3جانشینی

ای و اجتماعی است. باورهای بین شایستگی فعالیت حرفهآمدی عامل پیشخودکار

خودکارآمدی با انتخاب اهداف در ارتباط است و افرادی که باورهای خودکارآمدی باال 

دهند. افرادی که دارای باورهای مت بیشتری در کارها نشان میدارند تالش و مداو

بهتری برخوردار هستند و  یوخوخلقخودکارآمدی باال هستند در انجام وظایف فردی از 

(، افرادی که دارای شایستگی 2119دهند )وابستر در مقابل موانع مقاومت بیشتری نشان می

باالیی برخوردارند )پلیاوین و همکاران و کنترل درونی باالیی هستند از رشد اخالقی 

بیشتر از افراد ناامید وجود  یرسانکمکبین، تمایل و رضایت به در افراد خوش. (2119

کنندگان در نگرش، نامثبت نام کنندگان اهدای عضو و غیربین ثبت (.2119ی،تنکرسل)دارد

ریچو و همکاران، ) ای معنادار وجود داردگیری زندگی رابطهباورها، همدلی و جهت

                                                           
1. Lai, Lin and Lia 
2. Enactive, Mastery experience 
3. Vicarious experience 
4. Persuasion Verbal or Social 
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توانند طوری رفتار کنند از مرکز کنترل درونی برخوردارند و می دوستنوع. افراد (2113

. افراد (9399)آذربایجانی و دیگران،  که با کمترین پیامد منفی به بهترین نتایج دست یابند

 دوستی است وکنند. بخشندگی عامل نوعشایسته به تصحیح فکر و عمل دیگران کمک می

 29شناختی افشاند. انگیزش پیشرفت شامل سرسختی روانها میبذر محبت را در دل

 94درصد و منبع کنترل درونی  99زاد های درون، ارزشدرصد 29درصد، خود اثربخشی 

باعث پشتکار قوی و تعیین اهداف عالی  19/1خودکارآمدی با اندازه اثر  درصد است

باشد. می ینهای تحقیق موجود مؤید مطالعات پیشفتهیا مجموع در (.9394)عابدی،  شودمی

دوستی خیرین گیری زندگی ارتباط مستقیم و معناداری با نوعخودکارآمدی و جهت

کنند با کنترل درآمدشان بیشتر ساز دارد. افرادی که روزهای بیشتری در ماه کار میمدرسه

 هرچه ارتباط مثبت دارند.دوستانه کنند. خودکارآمدی با عملکرد اخالق نوعبخشش می

 (2114دوستی باالرفته است )پکر، فعالیت نوع یافتهیشافزاآمدی خیرین  خودکارتوانایی 

های متافیزیک، احساسات اخالقی، های مادی، ارزشارزش :عوامل اجتماعییافته 

 معناداری دارد. یرتأث دوستی خیریننوع ( برخودمختاری اخالقی

ها نشان داد ارتباط با ارزش ( در2119پلیاوین و شارن )پژوهش  نتایجیافته موجود موید 

اجتماعی است. افرادی که در طی  ،فردی و بزرگساالن ،رویکرد ارزشی خردساالن که

تر های اخالق عالیکنند از ارزشجنگ یا حوادث زلزله، سیل و ... امدادگری می

ایانه است و منش اخالقی که های فردگربین ارزششایستگی عامل پیش؛ برخوردار هستند

جسی زکی، و) شودگرایانه میهای جمعماهیتاً برای دیگران سودمند است سبب ارزش

های اقتصادی یا دوستی در مدل( نوع9119و همکاران ) یزنبرگآبه اعتقاد  .(9119

عوامل مؤثر در مشارکت خیرین  شود.بخش نامیده میهای لذتانگیزه ،های مادیارزش

باال رفتن اعتقادات مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران، خیر بودن  ، شاملسازمدرسه

از نظر علم  (.9393ی، اکرامن در جامعه بوده است)مردان و رعایت حرمت خیری دولت

هر چه  دهد.دوستی را افزایش می( افزایش نگرش مذهبی میزان نوع9399)مهرجردی 

ی و قانع) شودمشارکت داوطلبانه هم بیشتر می های فرامادی در جوانان بیشتر باشدارزش

دانند و داوطلبان فعال هالل احمر مشارکت را ارضای درونی خویش می .(9394همکاران، 
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. (9399و همکاران،  رمضانژاد) داوطلبان غیرفعال رویکرد ابزاری به مشارکت دارند

های اوطلبانه فعالیتهای فرامادی افراد بر مشارکت دبراساس الگوی فرانظری کلمن ارزش

سازی به دنبال بسیج نیروهای دوستانه مدرسههای نوعاست. فعالیت بوده مؤثردوستانه نوع

 کوشش شده است. مدارسمردمی و داوطلب برای بهبود 

هویت  در ارتباط با احساسات اخالقی نشان داد که (2114هاردی ) نتایج پژوهش

قی با رفتارهای اجتماعی مطلوب همبستگی اجتماعی، استدالل اخالقی و احساسات اخال

ترین ( فراوان9159 ـ 9195های )( در فاصلۀ سال9191مثبت دارد. در هفت تحقیق ردی )

فرض احساسات است. پیش شدهیفتوصدلیل برای اهدای خون دلیل انسان دوستانه 

 .ه استای از احساسات منفی، خودخواهانه، دیگرخواهانه و خداخواهاناخالقی در شبکه

د که معطوف به احساسات دیگرخواهانه و درگحساساتی منجر به عمل اخالقی میتنها ا

خداخواهانه باشد. بیشتر قهرمانان اخالقی در احساسات خداخواهانه قرار دارند که به رغم 

دهند قهرمانان اخالقی با باورها و ها وظیفه اخالقی خود را انجام میهمۀ فشارها و سختی

تواند فشار و محبت نمی .(9391)ملکیان،  کنندترس را از خود بیرون می ،ینریاضت درو

کند پس احساسات اش عمل میفقط به وظیفه درهرصورت ،اش دور کندفرد را از وظیفه

احساسات دیگرخواهانه  یکنولدهد خداخواهانه در هر شرایطی عمل اخالقی را انجام می

( احساسات و عواطف بر 9394شکوری )از نظر ود. شمی یزوخافتشرایط دچار  یرتحت تأث

قرار دارند و  یا احساسات عواطف مثبت و منفی در کانون قلب .رفتار حمایتی مؤثر هستند

باعث تواضع و انفاق نسبت به دیگران و اظهار محبت به خدا با روش ذکر و دعا  حب ذات

 .(9399)آسایش،  شودیم

که  نشان داد باط با خودمختاری اخالقیدر ارت (2199) 9کالرکن نتایج پژوهش

های تحول انسان و بهزیستی در اجتماع است. دوستی از مهارتخودمختاری و نوع

ای از خودمختاری است که در روند زندگی با خودکنترلی به توانایی خودشکوفایی جنبه

کید . در نظریۀ خودمختاری بر عوامل سازندۀ رفتار انسان تأ(2191)راد،رسدکامل می

اساس نظام  ،خالقیباشد، خودمختاری اشود، خودمختاری از ضروریات رشد فردی میمی

                                                           
1. Clarken 
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. فعل اخالقی به (2111)ریان وسی،  که انسان براساس اختیار عمل کنداخالقی کانت است 

الیتمن از نظر . (9391)پوپر، شوداعتبار انتخاب و گزینش آزادانه فرد اخالقی محسوب می

المنفعه د درونی افزایش یابد، احساس وظیفه و حمایت از فعالیت عام( چنانچه تعه9192)

یابد. پس هر چه تعارض بین محیط بیرونی و درونی فرد بیشتر شود رفتار در افزایش می

ت، هر چه تعارض کمتر یافتگی آن کمتر اسخود نظم و شودیمسطوح اولیه درونی سازی 

شود رضایت از زندگی بیشتر حاصل می و گیردیمتر صورت سازی راحتباشد، درونی

و شایستگی را افزایش  خودمختاری الزم و ملزوم سالمتی است. قدرت انتخاب، استقالل

)خودآگاهی  و بین خودمختاری اخالقیمشخص شد ( 9395) یالبرزدر پژوهش  دهد.می

زندگی )معنویت، خوب بودن، توجه به آینده و  یفیتباک (و ادراک قدرت انتخاب

( افراد مذهبی با 9399) یفراهاناز نظر  ت( همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.شجاع

دانند. هر چه تأثیرپذیری فرد از محیط خودمختاری باال خود را حاکم بر سرنوشت خود می

تر هر چه معرفت فرد باالتر رود تأثیرپذیری فرد از محیط کمتر کمتر شود به بیان دقیق

و فرد احساس رضایت بیشتری دارد. امروزش از  شود یشتربد خودمختاری فر و شودیم

سازی مسأله در خودمختاری درونی ینترمهمدیروز بهتر و فردایش از امروز بهتر است. 

اعمال را به دالیل درونی تبدیل کنند به عبارتی  کنندهیتهدادالیل بیرونی  ،افراد ؛است

شایستگی، عنصر  فرد تحت ینمندسازتوا .استکنترل فرد  در یشترب گرافضیلت اخالق

دوستی اجتماعی است. خودمختاری اخالقی ارتباط مستقیم با مسؤولیت خودمختاری نوع

 اخالقی دارد.

براساس  خداخواهی است، که خواهی وعبور خودخواهی به دیگر خیرین، دوستینوع

ی نزدیک برا ،سازخیرین مدرسه شود.میاخالقی متفاوت تبیین سطوح  در نیمرخ رشد،

به نمایش  ، تعالی شدن را)اخالق توحیدی( هیثارگراناشدن به مقام قرب الهی در اخالق 

با  ایثار مالی ،مسئولیت اجتماعی، بخشش با فداکاری هایویژگی آناند که مصداق گذاشته

بیشتر وخوی مشترک سازی است. خلقدر امر مدرسه تمسک به جاودانگی ومتعالی شدن

ها را در محیط به ، که نیازهای اجتماعی وانساناست آنان گراییونویژگی بر خیرین،

کنش اجتماعی  تر از دیگران به نیازهای فردی و اجتماعیو سریع یابندمی صورت آنی در
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 .اندپرداخته حل مساله اجتماعیبه  سرعت بهو  گرفته، زود تصمیم دهندنشان می

ها ارزشخیرین  مر خیر را ایفا کرده است.های شخصیتی بیشتر عامل فراخوانی به اویژگی

اسالمی  -ایرانی  ای از انسان متعالی و تبلوری از فرهنگدر جلوه اخالق توحیدی با را

در  ماوراییاصول  وتصدیق  ،ادراک، تصور با و استدالل اخالق توحیدی متجلی کردند

 تارهای اجتماعیایجاد رفدر پیوند نظر و عمل  ظهور کرده است.خیرین  اجتماعیموقعیت 

 برای جهت تحقیقات بنیادیکه  ،علمی مغتنمی حاصل شده است خیرین فرصت مطلوب

بازسازی نظریه اخالقی، براساس بومی کردن علوم انسانی کوشش  گیری تولید وشکل

  اتخاذ گردد. باید ملی جمعی و

 منابع

قم:  .اسالم برکیهتگیری مذهبی با تهیه و ساخت آزمون جهت .(9392) .آذربایجانی، مسعود

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 امیرکبیر :تهران ،اسالمی شناسیروانفطرت بیان (. 9342).اصغرعلیاحمدی، 

یش هشتم(، )ویرا هاتربیت نظریه و کاربست شناسیروان .(9151) .اسالوین، رابرت ایی

 9395روان،  ی یحیی سیدمحمدی. تهران:ترجمه

های تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن کریم با ن مبانی و روشتبیی .(9399) .آسایش، فاطمه

تأکید بر نوعدوستی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده 

 9399شناسی و علوم تربیتی، روان

، ترجمه مریم وتر، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی .(9393) .اینگلهارت، رونالد

 ، چاپ اول9393تهران. انتشارات کویر،

ترجمه زکریا  و تقدیم بدیع الکسم، التطور الخالق، تلخیص. (9154) .برگسونهنری، 

 (، القاهره، دایره المعارف9194ابراهیم )

راهکارهایی برای پیشگیری  خشونت بدنی در مدرسه، .(9392). زهرا و همکاران بازرگان،

 نامه علمیو کاهش. فصل

ساختارگرا.  -شناسی واره اسالمی عمل با انسانطبیقی طرحبررسی ت .(9399) .باقری، خسرو

، 2شماره  ،شماره بیست و پنجم ،پژوهشکده تعلیم و تربیت ،وتربیتفصلنامه تعلیم 
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 19.شماره مسلسل 9399تابستان 

 ویرایش  . تهران:روان شناسی تربیتی .(9394) .بیابانگرد، اسماعیل

، 2جاویدان، مقاله آشنایی با واقفان بزرگ، ش میراث  مجله وقف، بنیاد فرهنگی البرز،

 .54ص  9392

ساز، سیدعلی های ماندگار، زندگی و کارنامه خیّر مدرسهچهره .(9395) .بوربور، حبیب اهلل

اکبر عادل تهران، شرکت انتشارات سوره مهر، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

 .9395مدارس کشور، 

سازمان تبلیغات اسالمی،  :تهران لسفی در تعلیم و تربیت.ف تأمالت. (9391) .بهشتی، سعید

 المللی.چاپ و نشر بین

 ، تهران، سخنروان شناسی تربیتی (.9394) .پارسا، محمد

پژوهشی دانشگاه  یفصلنامه علم یی اخالقی،اخودگر .(تابی) .حسین سورکی، سید محمد
 (9شماره ) ،سال هشتم ،قم

ها، دو پژوهش دربارۀ علیّت و تکامل، ترجمۀ عباس شجهان گرای .(9399) .پوپر، کارل

 باقری تهران، فرزان.

انقالب یا اصالح. ترجمه وزیری تهران، انتشارات  .(9391) .پوپر، کارل. هربرت، مارکوزه

 خوارزمی.

 انتشارات علوم پزشکی شیراز . روان شناسی شخصیت. شیراز:(9399).، حسنشناسیحق

 تهران. رشد. .پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی وعملینظری مبانی (. 9393).دالور، علی

 ارسباران . تهران:آزمایشی شناسیروش .(9399).دالور، علی

های مختلف با نی و موقعیترسی تحول اخالقی، روابط انسابر .(9392) .رحیم زاده، سوس

واحد  نامه کارشناسی ارشد آزاد اسالمیدوستی در نوجوانان و جوانان. پایاندیگر

 تهران

 مهشید فروغان، ترجمه ،شناسی از تولد تا مرگرشد انسان، روان .(2119)  .فیلیپ ،رایس

 9399ارجمند، تهران، 
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تهران ماهه گذشته در ارتباط با طالق و ازدواج،  1مدیرکل آمار رسمی  .(9395) .فررضائی

 9/4/95 – 994نشریه حمایت نمایه 

 دوران . تهران:روان شناسی پرورشی. (9392) .سیف، علی اکبر

سایت در دسترس  رلز داروین، ترجمه کاوس فیض الهی.چا (.2111. )شروردر، دوریس

 Altruismگوگل پیشرفته 

نشریه معرفت ق، سرشت، نیاز و افعالی اختیاری. های اخالپایه(. 9394) .شمالی، محمد علی

 سال پنجم، شماره اول، پاییزفلسفی، 

-2دوستانه، سیاست داخلی بررسی نظری و تجربی کنش های نوع .(9394) .علی شکوری،

923 

 میراث نشریه وقف، .مروری بر وضعیت وقف در جهان اسالم. (9399) .محمد صافی،
 جاویدان

قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد:  .(9394) .عثمان نجاتی، محمد

 51های اسالمی آستان قدس رضوی، ص )پژوهش

 .، نظریه ذهن، در دسترس سایت دانشیارشناسی تحولیروان .(9399) .عبداهلل رافی،

های حل مسئله و میزان مقایسه بین عوامل شخصیتی سبک .(9394) .زاده، بیانهعبداله

نامه کارشناس ارشد، استرس تجربه شده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار، پایان

 تبریز. شناسی بالینی، دانشگاهروان

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلمشناسی شخصیتروان .(9399) .فراهانی، م.ن

 تحلیل آماری و روان شناسی علوم تربیتی .(9191).تاکانه، پوریستو و فرگوسن، جرج.ا

 (9391)،تهران: نشر ارسباران ی علی دالور.ترجمه

 قم موسسه فرهنگی طه هادی صادقی،، ترجمه فلسفه اخالق .(9394) .کی ویلیام، فرانکنا،

عواملی مؤثر در میزان مشارکت داوطلبان  .(9399). قانعی راد، محمدامین وهمکاران

 34-29: فصلنامه علمی امداد و نجات ،جمعیت احمر

، ترجمه (درآمدی بر فلسفه فرهنگ) ای در باب انسانرساله .(9145) .کاسیرر، ارنست

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ  ان:تهر ،(9393)بزرگ نادر زاده، 
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 دوم.

 ی، ترجمهشناختیهای بنیادی جامعهنظریه. (9195) .کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد

 (9399) فرهنگ ارشاد

 .نشر ویرایش . تهران:روان شناسی شخصیت .(9392) .کریمی، یوسف

 ووستی در جامعه شهری ایران دنوع . بررسی تفاوتی(9394).کالنتری، صمدی و همکاران

سال  . دانشگاه شاهد،رفتار و پژوهشی دانش–مجله علمی آن.  مؤثر بر عوامل

 9394اردیبهشت  ،22شماره  ،چهاردهم، دوره جدید

تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران بررسی بی .(9394) .صمد و دیگرانکالنتری، 

امه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد سال و عوامل مؤثر بر آن مجله دانشور دو ماهن

 9394اردیبهشت ،22شماره  ،دوره جدید –چهاردهم 

مجله شناسی فرهنگی. ناسی بین فرهنگی تا روانش. از روان(9111) .محسنی، نیکچهره
 9دانشگاه تهران، دوره جدید سال چهارم، شماره  شناسی و علوم تربیتیروان

دوستی در نوجوانان سرآمد و ول اخالقی و دیگربررسی تح .(9393) .محمدی، نوراهلل

نامه کارشناسی ارشد، تربیت مدرس پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاهپایان .عادی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.

شماره  ،نشریه نامه حکمتهای اخالقی. نیگل و عینیت ارزش .(9399).مال یوسفی، مجید

 94-9ص  99

یازدهم  ،تربیت سالشروین شمالی.  ترجمه ،دوستینوع (.9115) .میدالرسکی، الیزابت

 9394 ،آذر شماره سوم،

ارزیابی سریع ارائه خدمات بهداشت روان به  .(9393) .ملک افضلی، حسینی و همکاران

 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 9392بازماندگان زلزله دی ماه

 ه چهاردهمشمار ،، سال سوم9393زمستان 

 .انتشارات صدرا ، قم:فطرت .(9394) .مطهری، مرتضی

، تهران: مؤسسه مبانی اخالقی در فلسفه غرب و در فلسفه اسالمی .(9391) .معلمی، حسن

 فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
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، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، تهران، تاریخچۀ فلسفۀ اخالق ،تا(مک اینتایر، السدیر )بی

 .9391 انتشارات حکمت،

حمید شهریاری، تهران، ، ترجمه فلسفه اخالق در تفکر غرب ،تا(مک اینتایر، السدیر )بی

ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 9395انسانی، 

 . تلقی نو از عاشوراحسین بن علی قدیس و قهرمان اخالقی .(9391) .ملکیان، مصطفی

. ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی. شناسی و اخالقالهیات، کیهان .(9394) .نانسیمورفی، 

سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان  ،شناسینامه تخصصی معرفتفصل

9394. 

 ترجمه محمدتقی براهنی، نشر سهامی چهر. ،انگیزش و هیجان .(9343) .موری ادوارد، ج

راهبردهای  بدبینی و –بینی خوش .(9395) .انهمکار موسوی نسب، سیدمحمد حسین و

 نوجوانان، مجله روانپزشکی و شناختی دربینی سازگاری روانآمدن، پیش کنار

 391-391ص  9395، زمستان 4شناسی بالینی ایران، سال دوازدهم شماره روان

 شناختی،مقیاس رضایتمندی از نیازهای اساسی روان .(9399) .مؤسسه آزمون یارِ پویا

 محمد، مجدیان

بررسی تطبیقی سالمت معنوی از نگاه متفکرین  .(9391) .محمد حسن میرزا محمدی،

پژوهشگاه آموزش  -اسالمی و غرب. همایش سالمت معنوی و تعمیق تربیت اسالمی 

 و پرورش

 سمت. تهران: .انسان از دیدگاه اسالم(. 9392) .واعظی، احمد

همدان:  ی علیرضا قبادی.، ترجمهفرهنگی شناسینانسا (.9399) .فرانک رابرت وای ولو و

 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

کاوه فیض اللهی. . ترجمه شناسی اخالقشالوده زیست(. 2111) .ویلسون، ادوارد

 .9391سایت گوگل پیشرفته،دی، دردسترس

 سیف، ترجمه علی اکبر .های یادگیرینظریه .(2111) چ.ا، بی آر و السون، متیود هرگنهان،

 514 – 415صفحه  9391 ،انتشارات دوران، ویرایش هشتم، تهران
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 دفترنشر، منصورنصیری ، ترجمهشناسی اخالقیجستارهایی در روان .(9394) .سوبر، الیوت

 معارف اسالمی

عروسک خانه سه نظریه  یبررسی شخصیت زن نمایشنامه .(9391) .حمیدرضا عریضی،

 41-23ص ،9شماره  ، دوره دوم،پژوهش زنان .رمجله زن در فرهنگ و هن اخالقی.

نوعدوستی و سازگاری بررسی رابطه بین نگرش مذهبی،  .(9399). علم مهرجردی، زهرا

نامه شناسی پایاندانشکده علوم تربیتی و روان ،اجتماعی دانشجویان دانشگاه الزهراء

 کارشناسی ارشد

یی اخالقی براساس معیار عقالنیت بررسی نظریه خودگرا .(9392) .صفایی مقدم، مسعود

دانشگاه  ،شناسیمجله علوم تربیتی و روانبحثی در فلسفه آموزش و پرورش اخالقی، 

 94-9، ص 4و3شماره  ،شهید چمران، دوره سوم، سال دهم

بررسی رابطه دانش فراشناخت اخالقی  .(9399. )کدیور، پروینثانی، هادی و  زادهطالب

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلمقی. پایانبا استدالل و رفتار اخال

کنش اجتماعی.  های اخالقی و مذهبی.ارض بین ارزشبررسی تع .(9391) .طالبی، ابوتراب

 نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.پایان
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