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  با تأکید بر رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی مبتنی بر قانون طالیی
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  19/12/1399:تاریخ پذیرش    18/6/1399:تاریخ دریافت

  چکیده

عی و رعایت نظم و چگونگی منظور تحلیل تمایل نخبگان جوان نسبت به انتظام اجتما این مقاله، به

رویکرد اصلی در ایـن مقالـه، نظریـه    . آموزش آنان مبتنی بر رعایت قانون طالیی تنظیم شده است

هـاي   تلفیقی و چندبعدي نظم اجتماعی است؛ زیرا در آن، به ارتباط وثیـقِ نکـات محـوري نظریـه    

مطالعـۀ مزبـور از نـوع    . ستگرایی مرسوم اجتناب شده ا و از تقلیلشده تربیتی و اخالقی پرداخته 

است و روش انجام تحقیق، بنا به امکانات و ماهیـت   1398و  1395، 1391طولی در سه سال  شبه

نمونۀ تحقیق، بنا به امکان دسترسـی، شـامل جوانـان نخبـۀ     . باشد تحقیق، روش میدانیِ تلفیقی می

ان جوان نسبت به رعایت دهد که تمایل نخبگ نتایج نشان می. استان تهران است 1محصل در سمپاد

نتـایجِ تحلیـل   . طور معنادار افزایش یافته است اخالق و مالحظات اجتماعی در سه سال گذشته به

چـون هویـت    گـرا، هـم   ه با شش مدل متفاوت حاکی از آن است که فضاي عاممرگرسیونی چندگا

تمـاعی بسـیار   گرا در تقویت تمایل نخبگان جوان نسبت به رعایت مالحظـات اج ملی و تعهد عام

ند هسـت  دهند و حـاکی از آن  ها، برجستگیِ نقش مدرسه را در این امر نشان می مدل. باشند مهم می

. گرایی، پرورش اخالقی نخبگان میسـر اسـت   هاي تربیتی براي تقویت عام که فارغ از تدوین برنامه

فارغ از تأثیر شـرایط   ی و کیفی تحقیق تأکید بر آن دارند که تمایل اخالقی نخبگان جوان،نتایج کم

ها منعکس شده است؛ بسیار بحرانی است و محتاج توجه ویژه از جانب متولیان  تربیتی که در مدل

  .امر است

  .گرا قانون طالیی، مالحظات اجتماعی، وجدان اخالقی، تمایل عام: کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه و طرح مسئله

قانون یا دستور طالیی
1

است، از دیرباز در تعالیم مذهبی  که به ایمانوئل کانت منسوب 

. توحیدي مورد توجه بوده و در نظام تعلیم و تربیت جهانی شأن محوري داشته است

قانون طالیی، همان اخالق اجتماعی با محوریت مالحظات اجتماعی شناخته شده 

لحاظ  قانون طالیی یک اصل بنیادین است که همیشه باید دنبال شود تا به. است

این، همان مفهوم محوريِ . موفقیت یا فعالیت خاص در کل تضمین گردداجتماعی یک 

در جوامعی است که مدعی نظام  PCK(2(پرورش اخالقی و دانش محتوایی آموزشی 

در واقع از قانون طالیی، سه فضیلت و ضرورت اجتماعی .آموزشی پیشرفته هستند

  :گردد هم مستفاد می مرتبط به

  هک طوري مالحظات اجتماعی؛ به)1

سود و زیان دیگري در تابع منافع خود لحاظ گردد)2
3

؛ که این، همان

.اخالق اجتماعی است)3

شرط موفقیت، تضمین کنندة نظم و انضباط اجتماعی  آموزش چنین فضیلتی، به

خنیفر و همکاران، (این مهم، تلویحًا در سند تحول بنیادین نیز لحاظ شده است . است

دي که در آن اهداف استراتژیک تربیتی و ؛ سن)هاي اخالقی فصول ساحت: 1397

. آموزشی کشور بر اساس دین مبین اسالم و فرهنگ واالي ایرانی طراحی شده است

حاد جامعه، تحت آهاي مقام معظم رهبري براي هدایت  همین موضوع نیز در توصیه

: 1397اي،  خامنه(مفهوم رشد وجدان اخالقی، در بیانیه گام دوم گنجانده شده است 

البته، توجه مدیران تراز اول کشور بر پرورش ویژه و خلوص اخالقی نخبگان ). 37-38

                                                  
1. Golden Rule

 دانِش مبتنی بر محتواي تعلیم و تربیت در ادبیات موجود، که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز مورد - 2

 PCK= Pedagogical Content(شود  شناخته می» PCK«صورت اختصاري با  تأکید قرار گرفته است، به

Knowledge) ( ،13: 1394وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.(

  .شناسی دانشگاه شهید بهشتی است این، تعریفی عام از اخالق و منسوب به مسعود چلبی، استاد جامعه - 3
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توجه به پرورش نخبگان . اي است که بر اساس آن سمپاد ایجاد شده است نیز مقوله

طور واضح و متواتر از جانب رهبر کشور، حتی در بیانیه گام دوم نیز مطرح شده  به

  ).31-30: همان(است 

اند  که برخی محققین بر شرایط تضعیف کنندة اخالق اشاره کردهاین درحالی است 

؛ 1392؛ نقدي و همکار، ب 1391؛ نقدي، 1391؛ نقدي و همکاران،1378پور،  رفیع(

، برخی هشدارها نیز، در مورد خطر ضعف اخالق نخبگان )1393نقدي و همکار، 

بوده است  هاي انسانی کشور هاي علمی و سرمایه عنوان ظرفیت علمی جامعه به

کانون . اند برخی دیگر بر بحران اخالقی هشدار داده). 1395سنایی، ؛ 1381پور،  رفیع(

و شرایط تربیتی ) سمپاد(ها نحوة تربیت جوانان نخبه در مراکز آموزشی خاص  توجه آن

نحوي  ها، به نتایج این پژوهش). 1395؛ نقدي، 1381پور،  رفیع(ها بوده است  این ظرفیت

آیند؛ یا  دست نمی هستند که گویی بخش اعظمی از اهداف تربیتی یا به حاکی از آن

، در شرایط کنونی، رسیدگی به این مهم یک پس. شوند کمتر از انتظار حاصل می

  .ضرورت غیرقابل انکار است

صالح در امر خطیر تربیت، اعم از  بنابراین شایسته است که تمام افراد ذي

حوزة تعلیم و تربیت، همچنین متولیان نظم و انضباط  دانشگاهیان، و مدیراِن ،حوزویان

نسبت به تقویت تمایل نخبگان علمی جامعه نسبت به رعایت اخالق  ،اجتماعی کشور

به همین دلیل این مقاله، .و مالحظات اجتماعی حساس باشند و در این مسیر بکوشند

ل جوانانِ نخبه تر استخراج شده است، با هدف تحلیل تمای که از بطن پژوهشی وسیع

هاي  ارائۀ مدل. هاي مختلف تنظیم شده است نسبت به رعایت اخالق اجتماعی در مدل

متنوعِ تمایل نخبگان جوان به رعایت مالحظات اجتماعی، به مسئولینِ امر کمک خواهد 

الزم به تذکر است که . کرد تا شرایط متفاوت و کارآمدي را در این مسیر طراحی نمایند

تأکید بر وجوه علمیِ  و. نابه نفع معرفتی در حوزة علوم اجتماعی استاین مقاله ب

  .هاي عینی است ها، مشاهدات و یافته نظریه
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  پیشینه تحقیق

هاي اجتماعی با محوریت اخالق صورت گرفته؛  هاي ارزشمندي در مورد رویه پژوهش

تلویحی صورت  صورت واضح، ولی به ها رعایت قانون طالیی، هرچند نه به که در آن

 ;Mullen, 2017: 15-20; Taylor, 2011: براي مثال(مورد نظر محققان بوده است 

Kimberly et al: 750-753, 2009.( ِمنسوب به » قانون طالیی«طرح مفهوم ترکیبی

 ;Gensler, 2013(گرا شکل گرفته است  ایمانوئل کانت است و در بطن دیدگاه اصول

Friend, 2012: 251-253( . ها و قواعدي  اي از اصل اخالق مجموعهدیدگاه، در این

رو، جایگاه و  از این. کنند است که رفتارهاي ما را در زندگی جهت داده و هدایت می

که  چنان. شأن اخالق در کنش و رفتار انسانی، همان شأن و جایگاه منطق در تفکر است

رفتار شدن در اندیشی و گ منطق به یاري اصول و قواعد منطقی، فکر ما را از کج

کند، اخالق نیز به کمک اصول و قواعد اخالقی، ما را از  هاي ناصواب حفظ می اندیشه

 ,Gensler؛ 1385هولمز، (دارد  کجرفتاري و افتادن در ورطه رفتارهاي نادرست نگاه می

2013; Bruton, 2004: 178-184; Reinikainen, 2005: 155-160; Boni, 2002: 18-

نین تمایلی به نونهاالن، نوجوانان و جوانان بسیار ضروري است؛ و ، آموزش چپس). 19

این مهم، در ارتباطات اجتماعی . سازد آنان را براي تعامل سالم در سطح جامعه آماده می

 :Mullen, 2017(دهد  و ادراك منصفانه میان کنشگران بیش از هرچیز خود را نشان می

15-30; Taylor, 2011; Kimberly et al, 2009: 749-754.(  

هاي علمی قابل توجهی انجام شده است؛ هرچند که این  در این زمینه، فعالیت

گراییِ  اخالقیِ کانت به عنوان اصولایدة. شدة ایدة کانت بوده است کارها، نتیجه اصالح

اخالقی، یا اخالق مبتنی بر وظیفه
1

، در پدید آوردن یک دستگاه فکري براي اندیشمندان 

هرچند ابعاد حقیقت و تکلیف، یا ابعاد . مثابه ستاره راهنما قرار گرفته است پس از او به

اثباتی و هنجارِي اندیشۀ کانت به زعم برخی اندیشمندان در هم پیچیده شده و از 

توان  ، ولی شالودة ایدة کانت را می)Willaschek, 2009: 49-60(باشند  یکدیگر متأثر می

                                                  
1. Duty-Based Ethics Approach
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در قوانین یا پندهاي اخالقِی
1

-Hill, Jr. 2006: 480(او مشاهده نمود  514; Fischer, 

2006: 321- 355.(  

تحلیل معنیِ ایدة محوريِ «نتایج تحقیقات اجتماعِی توماس رِن، که در جهت 

چنان رفتار کن ) 1: دهد انجام شده، پنج قانون متمایز از این مفهوم را نشان می» کانت

شمول که اصل رفتار تو، قانونی جهان
2

که رفتار تو در  چنان رفتار کن، مثل این) 2شود؛ 

شیوه رفتار تو ) 3باشد؛  یک قانون همگانی طبیعی، شایسته برگشت نسبت به خودت می

چنان باشد که شایسته انسانیت است، شامل خودت و دیگران؛ در این شیوه همیشه 

اي رفتار  هبه شیو) 4گاه چون وسیلۀ صرف درنیاید؛  انسان و انسانیت هدف باشد و هیچ

مثابه خَلق یک قانون عام و از طریق قانون اخالقی،  کن که نیت تو، در همان زمان به

به وسیله قوانین اخالقی، چنان رفتار کن، مثل ) 5خودت را نیز شامل شود؛ و نهایتاً 

نتایح تحقیقات ). Wren, 2008: 25(اي  گذارِ عام بوده که تو همیشه یک قانون این

که در این پنج قانون اخالقی قرابت بسیار نزدیک و تمایزات ظریفی تالبوت آن است 

 ,Talbot(توان این پنج قانون را در قانون اول مشاهده کرد  که می طوري نهفته است؛ به

2005:212 .(  

» قانون طالیی«گنسلر و دیگر محققان نیز شالودة این قوانین را تحت عنوان 

چه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز  آن"گوید که  قانون طالیی می. شناسند می

ها مبناي اصلیِ اخالق را  ؛ این قانونی است که در همۀ زمان"کنید چنان بدیشان هم

گیرد  بِیلس نتیجه می).Gensler, 2013؛ 59-78: 1387توگندهت، (تشکیل داده است 

خود نسبت که در چنین شرایط اخالقی است که کنشگران اجتماعی شکی در احساس 

یاي اجتماعی نخواهند داشت؛ هرچند مشمول توزیع ناعادالنه ابه تخصیص منصفانۀ مز

گُنزالز و همکارش نیز در تحقیقات خود مشاهده ). Bayles, 1990: 58-69(باشند 

کند که یکی از مهمترین دالیِل تمایل مردم به اجراي قواعد اجتماعی، اعم از رسمی  می

  .)Gonzalez et al, 2017: 91-105(بودن قانون طالیی است  و غیررسمی، جاري و ساري

                                                  
1. moral maxim
2. universal law
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اند و رضایت از محیط کار را در  محققانی که در زمینه کار و شغل فعالیت کرده

سا ؤاند که رفتار اخالقی متقابل از جانب ر اند، به این نتیجه رسیده کانون توجه قرار داده

 ;Carr et al, 2010: 585-590(کند  و مراجعین نقش بسزایی در این مهم ایفا می

Harvey, 2005: 54-64.(ن در  چون ویالشک، داروال و رِنی محققانی همکاین

هاي خود بر تعمد عامالن در رعایت مالحظات اجتماعی تأکید دارند و اصرار  پژوهش

هاي  آنان، در تالش. گیرد دارند که این تعمد از وجوه متنوع قانون طالیی نشأت می

عنوان ایدة اصلی کانت  سازيِ اخالق اجتماعی، به سازي و معرف براي مفهومشان  علمی

آنان تأکید . اند در اخالق اجتماعی، گریزي از شناخت ابعاد مختلف این مفهوم نداشته

توان در فرااخالقیات اند که چهار وجه را می کرده
1

هنجاري بودن، : کانت دریافت نمود 

گوید که اگر یک کنش اخالقاً  هنجاري بودن، می. عمومیت، برتري و ضرورت یا اجبار

. گاه حقیقتاً برخی استدالالت هنجاري براي انجام ندادن آن وجود دارد اشتباه باشد، آن

برتري . کند که این قوانین براي هر عامل و شرایطی، جهانی هستند عمومیت تأکید می

ها  وجود دارد و آن طور یکنواخت استدالالت قطعی گوید که براي خطاکردن، به می

برند و نهایتاً ضرورت یا اجبار  همیشه تناقضات موجود در استدالالت را از بین می

رسانند که عامل اجتماعیِ اخالقی،   این واقعیت را میکالًکند که این سه جنبه،  تأکید می

 ;Willaschek, 2009: 50-60(ضرورتاً حافظ قوانین اخالقی است؛ نه بطور تصادفی 

Darwall, 2006: 282.(  

هـاي   ها یا مـالك  دارد که ویژگی محور، اظهار می چلبی نیز در یک پژوهش اخالق

پذیري  ، انسجام منطقی، کرامت)عامیت(شمولیت : عمل اخالقی از نظر کانت عبارتند از

مراد از مالك سوم این است که یک کنش اخالقی، به . پذیري موجود عقالنی و استقالل

ود عقالنی را تنها یک وسیله تلقی نکند، بلکه به عنوان هدف به او صورت پیشینی، موج

خودمختاري به این معنا که کنش مربوطه، هـم  . بنگرد و براي او خودمختاري قائل شود

                                                  
1. metaethics
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: 1385چلبی، (کنندگان آن، پذیرفته شده باشد  از نظر فاعلینِ کنش و هم از نظر دریافت

او . دانـد  ست که او را بدواً بدون نقش نمـی دیدگاه کانت نسبت به انسان چنین ا). 131

تواند  اي پاك را بنا نهاده که به واسطه آن، می معتقد است که طبیعت در نهاد انسان زمینه

اي آزاد و فـارغ از تهدیـدهاي بیرونـی     هـا را بـا اراده   نیکی را از پلیدي متمایز و خوبی

ارد و بـر ایـن نکتـه پـاي     گـذ  انگشت می "سازگاري درونی"او بر مفهومِ . انتخاب کند

؛ 1385هـولمز،  (کـرد   توان از مرجعی بیرونی حاصل فشارد که احکام اخالقی را نمی می

Reinikainen, 2005: 156- 167.(  

حفـظ و  » قـانون طالیـی  «دهد که  تحقیقات اجتماعی در سطح جوامع نیز نشان می

جبـات عـدالت در   نمایـد و مو  صیانت رفتار را با تأکید بر سازگاري درونی تضمین مـی 

در میان اندیشـمندان متـأخر، کـه بـه قـانون طالیـی       . توزیع مزایا را فراهم خواهد آورد

اند، مفهوم سازگاري درونیِ رفتار به  اند و رفتار منصفانه را در کانون توجه داشته پرداخته

پذیري اصِل کلیت
1

» عـدالت اجتمـاعی  «تالش علمیِ آنان در حوزة . معروف شده است 

رسـد بیـان    کنند، ولی به نظر می هاي مختلف بیان می صورت توان به صل را میاست و ا

در مورد اَعمال مشابه باید به شـکلی مشـابه داوري کـرد؛    «سادة این اصل این است که 

هاي  نتایج پژوهش. »ها باشد جایی در میان آن هاي به که از حیث اخالقی تفاوت مگر این

در تعامالت جهان معاصر ضروري است؛ تعـامالتی   کند که همین قاعده ح مییآنان تصر

عبارت دیگر، رعایت چنین دستوراتی موجبـات رشـد و    به. وراي انواعِ تعلقات گروهی

 :Bockel, 2015; Gehrels, 2012(هاي مختلف فـراهم آورده اسـت    توسعه را در زمینه

127- 129; Friend, 2012; Burton et al, 2005: 371-380; Reinikainen, 2005; 

Donder, 1985: 546- 554.(  

عنوان کانون اخالقِ کانتی از قانون طالیی  هاي تجربی، عدالت به در برخی پژوهش

البته، ). Posthuma et al, 2007: 381-395; Dai et al, 2011: 159-167(گیرد  نشأت می

دارند  هار میآنان اظ. دانند دو را کامالً بر هم منطبق نمی گنسلر و هیل فضاي مفهومی این

                                                  
1. universalizability principle
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کرده که جستجوي شادمانی و خوشحالی، هـم بـراي    که کانت بر این واقعیت اصرار می

خود و هم براي دیگران، توسط ملزومات اخالقیِ عـدالت و احتـرام بـه شـأنِ انسـانی      

همچنین کانت اصرار داشـته کـه ایـن الزامـات قطعـی، بـراي ارتقـاي        . شود محدود می

القیِ ماشادمانیِ دیگران، قوانین اخ
1

این ترتیب رعایـت حـق دیگـران و     به. سازند را می 

 ,Gensler(ترین وجـه اخـالق هنجـاري اوسـت      برقراري عدالت در اخالق کانتی مهم

2013; Hill, 2006: 480-481.(  

توان شأن قانون طالیـی را   می» اي عدالت رویه«هایی با محوریت  البته، در پژوهش

ی در خالل ارتباط با یکدیگر شئون انسانی و اخالقـی  جا که عامالن اجتماع آن. دریافت

 Gonzalez et al, 2017; Modde et(دهنـد   یکدیگر اهمیت می نمایند و به را رعایت می

al, 2017: 111-120; Mau et al, 2017: 67-85 .(    در این معنا، عـدالت در بطـن خـود

نوعی حسن نیت
2

پروراند را می 
3

که کانت، حسن نیت را  کنند گنسلر و دلیوز اشاره می. 

گویـد کـه    کانـت مـی  . شود یک اصل اخالقی دانسته و براي آن وجه اجتماعی قائل می

قانون اخالقی، تنها تعیین کنندة اصل حسن نیت است، و قوانینِ جهان معقول، به هـیچ  

رو، در جهـان فعلـی، شـادمانی     از این. اند وجه مطابق با اغراضِ حسن نیت منظم نشده

تـر از آن اسـت کـه بتوانـد مسـبب       علت فضیلت شود و فضیلت نیـز نـاتوان   تواند نمی

شادمانی شود
4

مثابه یک سـازه  هاي خود از قانون طالیی به ، آنان در پژوهشبنابراین. 
5

و  

 ,Gensler(شـوند   کنند و براي آن وجه طبیعی قائـل نمـی   یک شرط انسانی استفاده می

                                                  
1. our maxim
2. good will

او . ملیاتی شدن پندهاي اخالقی، عدالت بدون حسن نیت معنا نداردعبرايکانت،اندیشهدرواقع،در - 3

تواند ارزش مطلق داشته باشد و در  به وسیله آن می گوید که حسن نیت، تنها چیزي است که موجودیت فرد می

).Kant, 2002a:394(تواند نتیجه نهایی به حساب آید  رابطه با موجودیت جهان می

جا که حسن نیت به قانون  گوید از آن کانت می. داند اي مستقل می به عبارت دیگر، کانت حسن نیت را پدیده -4

 4افتد ارتباط ندارد، پدیده مستقلی است و باید از خودش ر جهان اتفاق میطالیی مربوط است و به اعمالی که د

  ).Kant, 2002b:414(متبلور شود 

5. construct
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2013; Deleuze, 1984: د که در چنـین شـرایطی عـامالن    نده می ها نشان پژوهش). 37

یکـدیگر اهمیـت    توانند به می... هاي قومی، نژادي، جنسیتی، اجتماعی، فارغ از جانبداري

 :Lengfeld, 2017: 207-221; Hegtvedt, 2017(دهند و رفتـار عادالنـه داشـته باشـند     

159- 175.(  

تعامالت و رونق  مبتنی بر برخی تحقیقات، نقش تمایل به رعایت قانون طالیی در

که رفتار و تعامل منصفانه،  نداها نشان داده این پژوهش. اقصادي کامالً آشکار شده است

د؛ و قدرت پیامدها و نتـایج را  نساز موجبات روان شدن مبادالت اقتصادي را فراهم می

اي، افزایش نظم بازار حقیقی و مجازي، همچنین  بینی نتیجۀ چنین پیش. دنده افزایش می

 :Posthuma et al, 2007(خش مالی فزاینده است و رونق اقتصادي را در پیش دارد چر

382- 395; Janssen et al, 2011: 725-747.(  

هـا در سـطح خُـرد نیـز بـر اهمیـت رعایـت قـانون طالیـی صـحه            نتایج پژوهش

لحاظ سالمت تن، روان، و طول عمـر بـا کیفیـت     این مهم، در جوامع هم به. نداگذاشته

جهت تأثیر متقابـل   ؛ هم به)Croix et al, 2010: 227-235(توجه قرار گرفته است  مورد

، ضـرورت آن در  بنـابراین . اشتراك گذاري و پیروي از قـانون  سازي، تقلب، به بر شایعه

 .Shermer, 2005: chap(مسیر احقاق نظم اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است 

هـاي اعیـان    بینی یی و انصاف در روابط اجتماعی پیشچنین ادراکی از قانون طال). 1-3

به . دهد شناختی تحت تأثیر قرار می لحاظ روان اجتماعی از اجرا یا نقض قراردادها را به

شناختی در پی نقض انصـاف در تعـامالت اجتمـاعی     این ترتیب، شیوعِ اختالالت روان

لغـو انصـاف در   ). Restubog et al et al, 2009; 165-175(قابـل پـیش بینـی اسـت     

هاي سالمت که با  تعامالت میان کنشگران اجتماعی و تحمیل سفارشات، حتی در حوزه

به این ترتیب، . پذیرد؛ غالباً نتایج خوبی را به دنبال ندارد ها صورت می هدف جان انسان

عامالن سالمت اگرتمایل دارند که بیماران و افـرادي کـه از نظـر سـالمت در مخـاطره      

ها عمل کننـد؛ بایسـته اسـت کـه در      ستورات مربوطه را جدي بگیرند و به آنهستند، د

  ).Galon et al, 2010: 307-312(اي را رعایت نمایند  شان جانب انصاف رویه تعامالت
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ترین توجه بر اجراي اخالق و مالحظات اجتماعی از  هاي تجربی، مهم در پژوهش

ج تحقیقاتی که در ایـن زمینـه صـورت    مطابق نتای. شناسان ایراد شده است جانب جامعه

هـاي اخالقـی و مالحظـات اجتمـاعی را تضـمین       گرفته، نیروهاي اجتماعی ضـرورت 

این نیروها کـه منشـأ همبسـتگی اجتمـاعی     ). DiCristina et al, 2007: 17-35(کنند  می

دهند و آنان را از رفتارهاي  هستند، اجبارات بیرونی را در وجدان افراد جامعه تجلی می

). Howard, 2014: chap. 1-3; Sorabji, 2014: chap. 2(دارنـد   نامتعارف برحـذر مـی  

عنوان شرایط مساعد براي رعایـت   این اندیشمندان، بر همبستگی و انسجام اجتماعی به

در واقع، در سـایۀ انسـجام و پیونـدهاي اجتمـاعی     . قواعد اجتماعی تأکید فراوان دارند

جاي دیگر افراد جامعه قرار داده  پنداري، خود را به اتاست که افراد جامعه در یک همذ

 ,Dai et al؛ 1385چلبـی،  (پندارنـد   و رعایت مالحظات اجتماعی را وظیفـۀ خـود مـی   

2011: 159-165; Gangas, 2011: 353-368; Acevedo, 2005; 75-85 .(  گویی نـوعی

ماعی مشاهده شده ارتباط مقابل میان همبستگی اجتماعی و تمایل به رعایت اخالق اجت

البته، تقدم میان شـرایط مزبـور   . است و تقدم چندانی از جانب آنان مشاهده نشده است

دامنه، انسجام و همبسـتگی   توسط اندیشمندان نظم اجتماعی با اولویت ساختارهاي پهن

  .شود که در ادامه به آن اشاره می. اجتماعی اظهار شده است

اعی، در جهت شناسایی عوامـل مـؤثر بـر    هاي متخصصان نظم اجتم نتایج پژوهش

ضعف اخالقی و عدم رعایت قانون طالیی، چنان است که نقص کار در تربیت اخالقی 

ویـژه   سوي نظام تعلیم و تربیت، به شود و در وهلۀ نخست انگشت مسئولیت به دیده می

 ,Uslaner, 2017, 2013: 3603-3608, 2012;Bishop(رود  آموزش رسـمی نشـانه مـی   

2012: 169-188; Martin, 2011 .(هاي دیگر بر نظام  نظام در دیدگاه آنان، از تأثیر خرده

مثابه حلقۀ نهایی  شود؛ اما، در سرتاسر اظهارات آنان مدارس به پوشی نمی آموزشی چشم

روند که  شمار می هاي معاش یا دنیوي به عنوان منبع تربیت اخالقی و مهارت بهو مؤثرتر 

 ,Uslaner, 2017; Throop(کننـد   هـاي زنـدگانی کمـک مـی     شیوه به جوانان در اتخاذ

2009.(  
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هـاي مختلـف فلسـفه،     گـرا، توسـط اندیشـمندان حـوزه     گرا و عقـل  دیدگاه تکیف

گیري داشته و مورد اسـتفادة زیـادي    شناسی رشد و پرورش چشم شناسی و جامعه روان

ی جوانب مورد انتقـادات  این دیدگاه نیز مانند هر دیدگاه دیگر، از برخ. واقع شده است

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــب حــس . جــدي ق ــده از جان ــاي وارد ش ــان  یکــی از انتقاده گرای

داننـد، مـدعی    ترین وجه انسانیت می گرایان که عاطفه را مهم حس. است) گرایان عاطفه(

اصالت احساس در عملکرد نوع بشر هستند و خصوصاً رفتار اخالقی را مطلقاً مرهـون  

بنـابراین، آنـان بـر پیونـدهاي     . هـاي عقلـی   دانند نه شناخت می توجهات عاطفی انسان

 ;Noddings, 2008: 161-172(کنند  عاطفی، به عنوان تنها عامل سلوك اخالقی تأکید می

Carr, et al, 2005: 246-258; McCormic, 2003: 7-23.(  

ترین نقد اثباتی کـه بـر ایـن دیـدگاه اعمـال شـده از جانـب اندیشـمندان          اما، مهم

آنان به تأسی از دورکیم، بـا پـذیرش بعـد شـناختی بـراي سـلوك       . شناسی است جامعه

توان همه رفتارهاي انسان را صرفاً براساس شناخت و آگـاهی   اخالقی، معتقدند که نمی

کرد؛ بلکه احساسات در رفتار و تمایالت اخالقی سهم بسـزایی دارنـد    او تفسیر و تبیین

)Dingley, 2015; Smith, 2014; Prus, 2011: 156-197; Gangas, 2011: 353-369 .(

پردازان نظم اجتماعی معتقدند که رفتارهاي انسان افزون بـر شـناخت، از عوامـل     نظریه

 1385چلبـی،  (پـذیرد   دیگري مانند عواطف و احساسات و نیز عوامل محیطی تأثیر می

ول رفتاري دانست، اي از قواعد و اص توان اخالق را مجموعه او معتقد است که می). الف

کردن بر اساس این قواعـد   اما باید توجه داشت که متخَلـّق شدن به اخالق نیکو و عمل

شود بلکه عالوه بر دانستن قواعد، شرایط  و اصول تنها با دانستن این قواعد حاصل نمی

بنـابراین، در تربیـت   . درونی و بیرونی انجام عمل اخالقـی نیـز الزم و ضـروري اسـت    

نظریـه نظـم   ).ب 1385چلبـی،  (توان به این دیدگاه به تنهـایی بسـنده کـرد     یاخالقی نم

اجتماعی، با هدف احقاق نظم و انضباط اجتماعی متوجه رشد شخصیت در نظام تعلیم 

در نظریه نظم اجتماعی، که چارچوب نظري این مقاله بـر آن  . و تربیت در جامعه است

این تمایل هنجاري کـه منتهـی بـه    . استبنا شده؛ رعایت اخالق مورد تبیین واقع شده 
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در ادامه، به بخشی از این دیدگاه . شود، نتیجۀ شرایط تربیتی است انسجام شخصیت می

  .شود که مرتبط با این مقاله است پرداخته می

  

  چارچوب نظري

نوعی همان قانون طالیی است که در  در دیدگاه نظم اجتماعی، تعریف عمومیِ اخالق به

در این دیدگاه، اخـالق  . کند توسط کدام اندیشمند اظهار شده باشد ی نمیکنه مسئله فرق

که او مزایاي دیگري  طوري رعایت مالحظات اجتماعی از طرف فرد؛ به«عبارت است از 

را ممکـن اسـت در پیوسـتاري    » دیگري«این . 1»را در تابع سود و زیان خود لحاظ کند

» یافتـه  دیگري تعمـیم «ن و فراگیرترین تری تصورکرد که در یک قطب آن مجردترین، عام

وجود دارد؛ و با نزدیک شدن به قطب مخالف پیوستار مزبـور، از سـطح انتـزاع کاسـته     

انضـمامی باشـد   ) افـراد (توانـد فـرد    می” دیگري”شود تا جایی که در قطب مخالف  می

اعـد  اي از قو توان اخالق را مجموعه چلبی، معتقد است که می).166: الف 1385چلبی، (

و اصول رفتاري دانست، اما باید توجه داشت کـه متخَلــّق شـدن بـه اخـالق نیکـو و       

بلکه  ،شود کردن بر اساس این قواعد و اصول تنها با دانستن این قواعد حاصل نمی عمل

عالوه بر دانستن قواعد، شرایط درونی و بیرونی انجام عمل اخالقی نیز الزم و ضروري 

چلبـی،  (توان به این دیدگاه به تنهایی بسنده کـرد   اخالقی نمیبنابراین، در تربیت . است

  ).65-186: الف 1385

هاي مبتنی بر دیدگاه نظم اجتمـاعی، بنیـان و منشـأ اخـالق اجتمـاعی       در پژوهش

وجود حداقلی از همبستگی اجتماعی
2

و انسجام اجتماعی 
3

هاي  در نتایج پژوهش. است 

بـه تأسـی از   . اعی بسیار برجسـته شـده اسـت   آسلنر، کنّی، و هوارد نقش انسجام اجتم

مطالعات دورکیم، نتایج تحقیقات آنان نیز مؤید آن است که در پرتو انسجام اجتمـاعی،  

                                                  
.شناسی دانشگاه شهید بهشتی ایران است این تعریف منسوب به مسعود چلبی، استاد جامعه - 1

2. solidarity
3. integration
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گیـرد و نـوعی    شان شکل می شوند، وجدان جمعی افراد تحت نظارت اجتماعی واقع می

ها  ثر رفتار آنکنندة مؤ وجدان فردي، به راهنما و نظارت. کنند اجبار اخالقی را تجربه می

سیطرة نظـارت و  . چنان مستقل از افراد باقی خواهد ماند که هم شود؛ ضمن آن تبدیل می

هاي ممکـن   شود که افراد جامعه از عوارضِ ناکامی و مصیبت اجبار اخالقی موجب می

 ;Smith, 2014(جویانه اقدام ننمایند  مصون بمانند و به رفتارهاي خودخواهانه و ستیزه

Howard, 2014; Kenny, 2010: 215-242.(  

هـاي   گروه. شود هاي مزبور، وحدت ارزشی به انحاء مختلف آشکار می در پژوهش

. دهنـد  شغلی که مبتنی بر وظایف متمایز ولی مکمل باشند، عامالن را به گروه پیوند می

دهد  فراوانی تعاملِ داراي الگو، گواه بر درجۀ انسجام ارزشی گروه است؛ یعنی نشان می

شان باال  هایی که درجۀ توافق جمعیت. اند میها و باورهایی سه که اعضاي گروه در ارزش

شـان ضـعیف اسـت، رفتـار انحرافـی       هایی که توافق گروهـی  است، در مقایسه با گروه

براي مثال، هرچه اعتقاد یک گـروه مـذهبی نیرومنـدتر باشـد، آن گـروه      . کمتري دارند

توانـد محـیط را فـراهم سـازد کـه       روي، بهتـر مـی   تر است و از همـین  احتماالً منسجم

هاي آزاردهنده اعضایش در آن محیط از تجربه
1

و نومیدکننده 
2

 ,Smith(در امان بماننـد   

2014; Howard, 2014; Uslaner, 2002


نتیجۀ چنین تحقیقاتی، تأکید بـر  ). 239-352

یز و تقسـیم کـارِ بسـیار    هاي مبتنی بـر تمـا   تنها جوامع ابتدایی، بلکه نظام آن است که نه

اي از افراد خودخـواه  صورت توده پیشرفته نیز اگر نخواهند به
3

و متخاصـم  
4

بـه حقـوق    

همدیگر متالشی شوند، محتاج یک ایمان مشترك یا وجـدان جمعـی مشـترك   
5

هسـتند   

)Uslaner, 2002

: 6-12, 2002 


.(  

                                                  
1. perturbing
2. frustrating
3. self-seeking
4. antagonistic
5. common conscience collective



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      214

هـاي   گـاه تنظـیم   د که هـر نده نتایج تحقیقاتی دیگر، به تأسی از دورکیم، نشان می

اجتماعی
1

هاي فـردي، دیگـر    کنندة جامعه بر گرایش از هم گسیخته گردند، نفوذ نظارت 

. اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شـد  کارآیی

در . خوانـد  کنند که دورکیم چنین وضعیتی را آنومی می هیتلین، بِرك، و دفلم تصریح می

هاي اجتماعی است، آرزوهاي فردي دیگر بـا   یت، که معموالً حاصل دگرگونیاین موقع

شوند و در نتیجه، افراد بدون راهنماي اخالقی هنجارهاي مشترك تنظیم نمی
2
مانند و  می 

 ;Hitlin, 2008; Deflem, 2006(کنـد   اش را دنبال می هاي شخصی هر کسی تنها هدف

Berk, 2006: 58-70 .(شرایط مزبور بستر الزم براي تمایـل افـراد   در تحقیقات یادشده ،

کند و از طرف دیگر، عـدم برقـراري    جامعه به رعایت مالحظات اجتماعی را فراهم می

  .مسبب اضمحالل انسجام و همبستگی اجتماعی خواهد شد ،شرایط

در نظریه نظم اجتماعی، پرورش تمایل افراد به رعایت هنجارهاي اخالقی منوط به 

که در این محیط است . ویژه آموزش رسمی است نهادهاي آموزشی، بهعملکرد مناسب 

هـاي   شود تا در شرایط خنثی، هنجارهاي اخالقـی را فـارغ از دلبسـتگی    فرد تربیت می

هـا دوري کننـد    گرا رعایت نماید و از نابهنجاري طور وسیع و عام گرایانۀ خود به خاص

)Uslaner, 2017 .(فرصـت  ن ساخت اجتماعی است که تری عبارت دیگر، مدرسه مهم به

اعـم  (کردن در اختیار عامالن خود  هاي مختلف را در روند اجتماعی کردن محیط درونی

هـا   هاي عـاطفی و هنجـاري را بـه آن    گذارد و امکان تعریض افق می) از معلم و شاگرد

اخالقـیِ   هاياین عامالن، در لواي بسط هنجاري و ارزشـی، اوامـر و پیشـنهاد   . دهد می

  ).1375چلبی، (نگ خود را براي دیگريِ تعمیم یافته مجاز و الزامی خواهند شمرد فره

گـرا،   تقویـت تعهـد عـام   : هاي نخست عمده اهداف تربیتی عبارتند از البته، در گام

گرایـی و   ویژه هویت ملی، همچنین کـاهشِ خـاص   هاي عام، به گرا، هویت احساس عام

در نظریه نظم اجتماعی در رابطه بـا  ). Dingley, 2015(فردگرایی خودخواهانۀ متعلمان 

                                                  
1. social regulations
2. moral guidance
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شود که فرد چنان پرورش یابد تا نسبت به  تربیت اخالقی و تعمیمِ احساسات تأکید می

نوعان خود حساسیت داشته باشد؛ با آنان همدلی کرده و در شادي و رنـجِ دیگـران    هم

فصل : 1375چلبی،(مشارکت عاطفی نموده و نسبت به آنان احساس تعهد داشته باشد 

پـرورش عـاطفیِ نونهـاالن،    ). Prus, 2011: 55-97; Bruton, 2004: 179-180نهـم؛  

گیرد که آنان دریابنـد مشـارکت عـاطفیِ آنـان نبایـد بـه        شایسته است به نحوي صورت

تـر را نیـز شـامل شـود      خویشان و نزدیکان محدود گردد؛ بلکه افرادي در حوزة وسـیع 

)Opotow et al, 2005: 304-315; Lemert, 2003; 303-318.(  

. دامنه در این دیدگاه از نظر پنهان نمانده اسـت  نقش شرایط کالن و متغیرهاي پهن

روند تکوین و توسعۀ جامعه مدنی به عنوان یک منطقۀ بالنده و قوي در گروِ دو فرایند 

 سازي است و ایـن بـه عهـدة جامعـه و     کردن و فرایند نهادینه دیگر، یعنی فرایند درونی

نخبگان آن است که این سه فرایند را در یک برنامـه راهبـردي مشـترك در ارتبـاط بـا      

هـا را در عمـل،    خوبی ببینند و عزم و تحمل و تدبیر آن را داشته باشند تا آن یکدیگر به

اکنـون بـا توجـه بـه چـارچوب      ).290-291: 1375چلبی، (راهبري و پاسداري نمایند 

تأکیـد  . شوند هاي این پژوهش ارائه می تحقیق، فرضیهنظري و با توجه به شرایط محیط 

  .شود که اثر شرایط کالن به دالیل استراتژیک مورد سنجش قرار نگرفته است می

  

  هاي پژوهش فرضیه

اکنون با توجه به چهارچوب نظري و تأکید بر تمایل جوانان نخبه به رعایت قانون 

:دنشو دار زیر مطرح می هاي غیرجهت طالیی، فرضیه

تمایالت هنجاري فرد بر تمایل او نسبت به رعایت قانون طالیـی مـؤثر   : 1فرضیه 

  .است

شرایط تربیتی در محیط خانواده بر تمایل فرد نسبت بـه رعایـت قـانون    : 2فرضیه 

  .طالیی مؤثر است
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شرایط تربیتی مدرسه بر تمایل فرد نسبت به رعایت قانون طالیی مـؤثر  : 3فرضیه 

  .است

  .شود هاي مزبور ارائه می مون فرضیهدر ادامه نحوة آز

  

  روش تحقیق

ها و اقتضـائات تحقیـق کـه مبتنـی بـر اثـر        راهبرد اصلی این پژوهش، بنا بر نوع فرضیه

شرایط تربیتی در تمایل جوانان نسبت به رعایـت قـانون طالیـی اسـت، روش تلفیقـی      

محتـاِج   م محقق، دریافت یک نماي کلی و وضعیت اخالقـیِ جوانـان  عزیرا به ز. است

البته، ارائۀ نتـایج تحقیـق بـه شـکلی اسـت کـه       . باشد انجام تحقیق کیفی و پیمایش می

عنوان  الزم به ذکر است روش کیفی به. تر شده است هاي مبتنی بر پیمایش برجسته یافته

تري را بـراي پیمـایش گشـوده اسـت و شـاید       هاي عمیقِ ابتدایی، مسیرهاي مطمئن گام

ــدون آن، امکــان پیمایشــ ــزار جمــع.شــد ی مناســب میســر نمــیب ــات،  اب آوري اطالع

هاي محقق از مصاحبه با اعیان اجتماعی و فرهنگیِ مدارس و پرسشنامۀ حاوي  یادداشت

هاي سیستماتیک در سطوح خانواده، مدرسه، کالس درس و فرد است که توسط  پرسش

آموزانِ نمونه تحقیق پر شده است دانش
1

هاي موجـود   نامهاین پرسشنامه از تلفیق پرسش. 

در تحقیقات پیشین تهیه شده است که از اعتبار و روایی باالیی براي سنجش متغیرهاي 

  ).الف 1391؛ نقدي، 1395سنایی، (باشند  نظم اجتماعی برخوردار می

. آموزِ نخبه از مقاطع اول و دوم متوسطه است دانش 136نمونه این پژوهش، شامل 

تحت آموزش سمپاد، در غرب استان  1399و  1398آموزان در سال تحصیلی  این دانش

این تعداد، کامالً متناسب با توزیع مدارس تیزهوشـان در  . تهران مشغول تحصیل هستند

                                                  
التحصیل رشته مهندسی مواد و آقاي  آقاي مهندس محمدعلی بیابی، فارغ :نخبگان همکاِر پژوهش عبارتند از - 1

هاي  ی و کیفی، اعم از مصاحبهالعات کمالتحصیل رشته فیزیک که در مراحل گردآوري اط عرفان بیابی، فارغ

.اند هاي شایانی نموده هاي فردي و انجام پیمایش کمک گروهی، مصاحبه
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لحاظ موانع موجـود در دسـتیابی بـه     اما، به ،غرب استان تهران و جمعیت تحقیق نیست

قابـل مالحظـه   موارد و پاسخگویان در مراکز آموزش و پرورش، نمونۀ مزبور مناسب و 

است
1

 . الزم به ذکر است که دو پرسشنامه، به علت عدم تمایل پاسخگویان به مشارکت

پرسشـنامه بـه مرحلـۀ تحلیـل      134ها حذف شده؛ و نهایتاً  بادقت، از مجموع پرسشنامه

هـا و   باشد؛ اسـتخراج مـدل   بنابراین، در این مقاله واحد تحلیل فرد می. وارد شده است

شـود و گـزارش نهـایی     انجام مـی  SPSSافزار  تحقیق با استفاده از نرمالگوهاي ریاضیِ 

) Bulmer, 2010: 215-227(مطابق اصولِ پیمایش اجتماعی و با تأییدات پژوهش کیفی 

  .گردد عرضه می

رعایـت  (سازي تمایل به مالحظـات اجتمـاعی    تعریف مفهومی، عملیاتی و مقیاس

رعایت اخالق و مالحظات (رعایت قانون طالیی در این مقاله، تمایل به ). قانون طالیی

تمایل هنجاري نسبت به مالحظات اجتماعی زمانی است . باشد مطمح نظر می) اجتماعی

.پنداري نماید جاي دیگران قرار دهد و با آنان همذات که فرد متمایل است که خود را به

ر بـراي  جهت سنجش عملیاتی این مفهـوم، تمایـل بـه مالحظـات اجتمـاعی کـه بیشـت       

به همـین سـیاق، فـرد زمـانی بـه      . نوجوانان ملموس است مطمح نظر قرار گرفته است

                                                  
هاي آموزش رسمی عبارت است از عدم تمایل مدیران آموزش و پرورش  گیري در محیط یکی از موانع نمونه -1

اخیر برخی منتقدین در جهت تعطیلی ایـن  هاي  گیري و سمپاد نسبت به ورود محققان به این مراکز؛ به علت سو

یکی از نتایج . امکان تحقیق و مشاهده از مرکز سمپاد دخترانه اصالً میسر نشد. بخش از آموزش و پرورش کشور

یکی .این عدم همکاري محروم ماندن این پژوهش در سنجش متغیر جنسیت بر رعایت مالحظات اجتماعی است

گیري سیستماتیک در سمپاد وجود دارد، عبارت است از عدم زمان کافی براي  ونهدیگر از موانعی که بر سر راه نم

عبارت دیگر، به علت فشرده بودن جدول درسی  به. آموزان و تقویت ابعاد کیفی و کمی پژوهش مصاحبه با دانش

طـور کـه در   همـان (ها، امکانات محدودي براي مصاحبه با آنان وجـود دارد   و اصرار معلمان براي اجراي کالس

آمـوز   دانـش  126با  1395آموز و در سال  دانش 69توانستیم فقط با  1391شود در سال  بخش نتایج مشاهده می

گیري سیستماتیک مورد هدف  آموزانی که در نمونه به همین دلیل، اجازه مصاحبه با بخشی از دانش). مصاحبه کنیم

تمایل باطنی آن جوانـان،   باوجودآموزان نیز  دینِ برخی دانشطریق اولی، وال قرار داشته به ما داده شده است و به

الزم به ذکـر اسـت کـه تعـداد بسـیار قلیلـی نیـز از جانـب         . اند شان با پژوهش نشده راضی به همکاري فرزندان

  .اند اند و طبعاً به فرایند مصاحبه و پرکردن پرسشنامه وارد نشده شان نسبت به همکاري با پژوهش منع شده والدین
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رعایت قانون طالیی تمایل دارد که مشکل دیگران را مشکل خـود بدانـد و خـود را در    

ایـن مقیـاس بـر    . جاي دیگران قرار دهد و احساس آنان را درك کنـد  شرایط سخت به

به امتیاز پایین و عـدد  ) 1(ه است که عدد یک روي یک پیوستار پنج قسمتی ساخته شد

مقیاس ساخته شده، تمایل بـه رعایـت   .به امتیاز باال اختصاص داده شده است) 5(پنج 

دانـد و   فرد مشکالت دیگـران را از آنِ خـود مـی   : امتیاز باال: سنجد قانون طالیی را می

: امتیـاز پـایین  . نماید جاي آنان قرار دهد تا احساس آنان را درك تمایل دارد خود را به

جـاي دیگـران قـرار     خود را به و فرد تمایل چندانی براي درك مشکالت دیگران ندارد

  .نداده و تمایلی ندارد احساس آنان را درك کند

  

بارشدگی و ضریب اعتبار شاخص تمایل به رعایت قانون طالیی -1جدول 

  شاخص

قانون طالیی
مقادیر بارشدگیابعاد

و 
ق 

ال
خ

ت ا
عای

ر
ی

اع
تم

ج
ت ا

ظا
ح

ال
م

722/0.نظر من، فقط باید به فکر خودت باشی به

مشکالت دیگران به ما مربوط نیست و به خودشان مربوط 

.است
674/0

که براي درك احساسات دیگران خودمان را  نظر من، این به

.فایده است جاي آنان فرض کنیم کاري بی به
725/0

673/0.مشکالت دیگران به ما هم مربوط است

کنم و احساس  جاي دیگران فرض می من همیشه خودم را به

.کنم را درك می آنان
647/0

723/0.نظر من، همیشه باید به فکر دیگران هم باشی به

KMO(  730/0(کی ام اُ 

)000/0(026/86  )معناداري(دو  کی

α(  640/0(آلفاي کرونباخ 
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ان جوان به رعایت قانون طالیی را، با سازي، تمایل نخبگ ، جهت مقیاس1جدول 

، ضریب اعتبار 1جدول .دهد شده نشان می آوري هاي جمع و دادهباال توجه به تعریف 

شود،  طور که مشاهده می همان. دهد هاي مربوطه را نشان می این شاخص و ارتباط گویه

، مقدار پس.اند درصد، روي یک عامل بار شده 64ها با ضریب اعتبار درونی  همه معرف

عنوان شاخص تمایل هنجاريِ نخبگان جوان در  متوسط متغیرهاي مورد نظر به

  .کارگیري قانون طالیی مورد استفاده قرار گرفته است به

  

  نتایج پژوهش

ترین مالك براي انتخاب مدارس  به جهت تقویت وجه سنجشِ اجتماعِی پژوهش، مهم

هاي دسترسی  اما به جهت محدودیت. تسمپاد، اصل تصادفی بودن در انتخاب بوده اس

به مدارس و ورود به فضاهاي آموزشی در آموزش و پرورش کشور به علت ممانعت 

ها لحاظ شده  عنوان مهمترین معیار در این نمونه بخش حراست، مالك دسترسی به

 134به این ترتیب، بنا به امکان دسترسی، براي مصاحبه و پرکردن پرسشنامه به .است

.کنند مراجعه شده است تحصیل می) عالمه حلی(خبه که در مراکز پسرانه سمپاد جوان ن

 38دهد که  این جدول نشان می. دهد ، پایه تحصیلی این جوانان را نشان می2جدول 

درصد آنان در مقطع دوم متوسطه  62درصد پاسخگویان در مقطع اول متوسطه؛ و 

  .باشند مشغول به تحصیل می

  

  یلی جوانان نخبهمقطع تحص -2جدول 

درصدتعدادمقطع تحصیلی

5106/38مقطع اول متوسطه

8394/61مقطع دوم متوسطه

134100کل
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مطابق این جدول، . توان تفاوت سنی پاسخگویان را مشاهده نمود ، می3در جدول 

اند، سیزده سال و کمتر  درصد نخبگان جوان که در نمونه تحقیق قرار داشته 22

درصد  46همچنین، . اند درصد از پاسخگویان پانزده سال و بیشتر داشته 31. دان داشته

  .باشند نمونه تحقیق داراي سنینی بین سیزده تا پانزده سال می

  

  سن جوانان نخبه -3جدول 

درصدتعدادسن

303/22تا سیزده سال

232/17از سیزده تا چهارده سال

391/29از چهارده تا پانزده سال

344/25پانزده تا شانزده سال از

80/6از شانزده به باال

134100کل

  

، نتایج تحلیل واریانِس تمایل جوانان نخبه نسبت به رعایت اخالق و 4جدول 

مقدار متوسط این تمایل هنجاري بر روي یک . دهد مالحظات اجتماعی را نشان می

شود که مقدار  مشاهده می. تدست آمده اس به) 5(تا عدد پنج ) 1(طیف از عدد یک 

، و در 90/2، عدد 1395؛ در سال 33/2، عدد 1391متوسط این تمایل هنجاري در سال 

خبگان نسبت به رعایت ن، تمایل 4مطابق جدول .بوده است 99/2، عدد 1398سال 

اخالق و مالحظات اجتماعی در سه سال مزبور داراي یک سیر صعوديِ معنادار در 

دوي این تمایل هنجاري در سه  شود که تفاوت دوبه تصریح می. ستهزارم ا سطح یک

شفسال تحقیق، تحت آزمون 
1

قرار گرفته و تفاوت معنادار کمتر از پنج درصد را  

  .آشکار ساخته است

                                                  
1. Scheffe test
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  تحلیل واریانس مربوط به تمایل نخبگان جوان -4جدول 

  نسبت به رعایت مالحظات و اخالق اجتماعی

  .FSigدتعدامیانگینسال پژوهش

1391332/269

844/420,000 1395904/2126

1398998/2134

  

استوار است؛ الزم به ذکر  1398جا که عمده گزارش این مقاله بر نتایج سال  از آن

 99/2، به غیر از مقدار متوسط امتیاز کسب شده که برابر با 1398است که در سال 

 00/3باشد و میانۀ امتیازات  می 1و کمترین امتیاز  8/4است، باالترین امتیاز کسب شده 

نیمی از پاسخگویان در تمایل به رعایت قانون  1398عبارت دیگر، در سال  به. است

تأکید . اند اند؛ و نیم دیگر کمتر از سه امتیاز کسب نموده طالیی بیش از سه امتیاز آورده

شرایط اسمیِ جنسیت، محله  شود که تحلیل واریانس این تمایل هنجاري، نسبت به می

  .نظر شده است ها صرف ، از گزارش آنبنابراینو مدرسه معنادار نبوده است؛ 

نائل آمدن به هدف تحقیق، محتـاجِ ورود بـه تحلیـل آمـاري دو متغیـري و چنـد       

، میزان همبستگی آماري متغیرهاي مستقل با تمایل جوانان نخبه 5جدول . متغیري است

و مالحظات جتماعی را، از حیث مقـدار و معنـاداري نمـایش     نسبت به رعایت اخالق

متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته، همگـی کـم و بـیش     يدو تحلیل آماري دوبه. دهد می

هرچند وجود همبسـتگی آمـاري،   . کنند هاي پژوهش را تأیید می طوري معنادار فرضیه به

، 1نمودار (باشد  یعت میمالك اثربخشی است و آشکار کنندة نظم ریاضیِ موجود در طب

شود که وجود چنین همبستگی ضرورتاً دالّ بر وجـود رابطـه    ؛ اما، تأکید می)از شولمن

هاي رگرسـیون و تعیـین روابـط علّـی      اما با وارد شدن به مدل ،علّی بین متغیرها نیست

کننـد، بلکـه    تنها مقدار ضرایب تغییر مـی  آماري، به علت حضور و اثر دیگر متغیرها، نه

  .ها نیز تغییر کند ممکن است جهت تأثیر آن
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  بالقوه هاي همبستگی  
1

اثربخشی مالك   ←
2

  

  

  مثابه هاي آماري به همبستگی -1نمودار 

  )Schulman, 1986: اقتباس(آشکار شدن نظم ریاضی موجود در محیط تحقیق 

  

نظريِ ما  در این مرحله، برخی روابط همبستگیِ موجود، که نسبتاً به افزایش دانش

، همبستگیِ متغیرهـاي مربـوط   5در جدول . شود کند، مختصراً توضیح داده می کمک می

به جامعه با تمایل جوانانِ نخبه به رعایت قانون طالیی، یا مالحظات اجتماعی نمـایش  

شود که هرچه جوانانِ نخبه نظام برخورد با جرائم  مشاهده می 5در جدول .شود داده می

. ابی نمایند، تمایل آنان به رعایت مالحظات اجتماعی بیشتر خواهد بـود تر ارزی را عادل

عبارت دیگر، هر چه پاسخگویان رفتارِ منصفانۀ پلیس و نظام قضایی را بیشتر مشاهده  به

. کنند، بیشتر تمایل خواهند داشت که قانون طالیـی را در سـطح جامعـه رعایـت کننـد     

تر ارزیابی  ها و مسئوالن را صادق خبه رسانهشود که هرچه جوانانِ ن همچنین مشاهده می

مشروعیت بیشتر . نمایند، تمایل آنان نسبت به مالحظات اجتماعی افزایش خواهد یافت

. گردد حکومت نیز موجبِ افزایش تمایل جوانانِ نخبه به رعایت مالحظات اجتماعی می

هـا و   ند، کـالم رسـانه  تر ارزیابی کن نظام حاکم را مشروع ،عبارتی، هرچه جوانانِ نخبه به

تـر تصـور کننـد، نظـارت      تر دریافت کننـد و نظـام قضـایی را عـادل     مسئوالن را صادق

اجتماعی بر آنان افزایش یافته و وجدان اخالقی آنان در رعایـت مالحظـات اجتمـاعی    

  .تر خواهد شد فعال

  

                                                  
1 - potential correlation
2 - criterion of effectiveness
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  تغیرهاي مستقلرابطه همبستگی تمایل جوانان نخبه به رعایت قانون طالیی با برخی م -5جدول 

معناداري همبستگی
متغیرهاي مربوط به 

مدرسه
معناداري همبستگی

متغیرهاي مربوط به خانواده و 

سالمت

000/0 299/0 شاخص نظم در مدرسه 039/0 178/0 تعداد خواهر

000/0 232/0
انصاف مدرسه در عدم 

تبعیض
045/0 173/0 بختی در خانواده هم

006/0 236/0 مدرسهصداقت اولیاي  008/0 228/0 مذهب خانواده

001/0 272/0 آموزان صداقت علمی دانش 007/0 231/0 احساس سالمت تن و روان

013/0 213/0 اي و دوستی هویت مدرسه 019/0 202/0 نشانگان سالمت جسمانی

معناداري همبستگی
متغیرهاي مربوط به کالس 

درس
006/0 236/0 نشانگان افسردگی

000/0 528/0 ایده مطالب معلم فارسیف معناداري همبستگی تمایالت هنجاري فرد

017/0 333/0
اخالقی بودن رفتار معلم 

فارسی
000/0 341/0 هویت ملی

021/0 323/0
فایده مطالب معلم دینی و 

قرآن
001/0 297/0 تمایل به انجام شعائر مذهبی

000/0 523/0 انصاف معلم دینی در نمره 004/0 247/0 فسعزت ن

004/0 395/0
اخالقی بودن رفتار معلم 

ورزش
000/0 354/0 تمایل به رعایت قواعد و قوانین

009/0 361/0
انصاف معلم ورزش در 

نمره
000/0 416/0 صداقت پاسخگو

معناداري همبستگی متغیرهاي مربوط به جامعه 002/0 270/0 گرا تعهد خاص

000/0 254/0
عدالت و انصاف پلیس و 

دادگاه
000/0 462/0 گرا تعهد عام

000/0 297/0
ها و  صداقت رسانه

مسئوالن
005/0 241/0 گرا اعتماد خاص

000/0 258/0 مشروعیت حکومت 001/0 279/0 گرا اعتماد عام
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، همبستگیِ متغیرهاي مربـوط بـه مدرسـه و کـالس ِدرس، بـا تمایـل       5در جدول 

در ایـن  . شود الیی نمایش داده میپاسخگویان به رعایت مالحظات اجتماعی یا قانون ط

شود که نظم در مدرسه با تمایـل نخبگـانِ تحـت تعلـیم نسـبت بـه        جدول مشاهده می

اي کـه در آن درس   هرچـه جوانـان، مدرسـه   . رعایت قانون طالیی رابطۀ مسـتقیم دارد 

. یابـد  تر ارزیابی کنند، تمایل آنان نسبت به رعایت اخالق افزایش می خوانند را منظم می

هـا   مچنین هرچه جوانان نخبه، دیگر شـاگردان را در ارائـه تکـالیف و انجـام آزمـون     ه

بـه  . یابـد  تر ارزیابی نمایند، تمایل آنان در رعایت مالحظات اجتماعی افزایش می صادق

ها بیشتر  عبارت دیگر، هر چه پاسخگویان مشاهده کنند که دیگر جوانان نخبه در آزمون

تر ارزیـابی کـرده و تمایـل     ی و وجدان جمعی را ضعیفکنند، نظارت اجتماع تقلب می

  .یاید آنان به رعایت اخالق کاهش می

هـا   که آیا این روابط کاذب هستند یا علّی و اگر علّی هستند، چـه جزئـی از آن   این

ناشی از اثر مستقیم است و چه جزئی اثر غیرمستقیم، در تحلیل رگرسیونی چندگامه تـا  

، بـراي تحقیـق در مـورد    بنـابراین ). 174: الف 1385بی، چل(حدودي روشن خواهد شد 

بـه ایـن منظـور، ضـرایب     . شـود  هاي رگرسیونی استخراج مـی  سهمِ علّی متغیرها، مدل

همبستگی تمایل نخبگان جوان نسبت به رعایت قانون طالیی با آن دسـته از متغیرهـاي   

بـراي تعیـین در   ها باالتر از پنج درصد اسـت، محاسـبه و    اصلی که سطح معناداري آن

  .اند معادلۀ رگرسیون وارد شده

تحلیل آماري رگرسیون چندگامه که نقشِ علّیِ متغیرهاي مستقل بر متغیـر وابسـته   

نتایج . هاي تحقیق هستند طور معنادار تأیید کنندة فرضیه سازد نیز همگی به را آشکار می

هاي ریاضی  امل مدلاین جداول، ش. شود نمایش داده می  7و  6این واکاوي در جداول 

و ضرایب رگرسیون تمایل جوانان نخبه به رعایت مالحظات اجتماعی یا قانون طالیـی  

هـر کـدام از مقـادیر    . انـد  است؛ که گام به گام در معادلۀ رگرسیون چندگامه باقی مانده

شرط معنادار بودن، داراي اهمیت  نوبۀ خود و به هاي ریاضی به ثابت و متغیر در این مدل

ها، هم به ضریب متغیرها و هـم بـه    ، در توضیح هر یک از مدلبنابراین. یی هستندبسزا

  .مقادیر ثابت توجه خواهد شد
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درصد از تمایل پاسخگویان به  77، با هفت متغیر، توان تبیین 6، در جدول 1مدل 

کنـد کـه در    این مدل آشکار مـی . دهد رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی را نشان می

نقـش علّـی در تمایـل    » بختی در خانواده هم«و » تعداد خواهر«ه، دو متغیر سطح خانواد

بـه عبـارت دیگـر، اگـر پاسـخگویان      . کنند جوانان نخبه به رعایت قانون طالیی ایفا می

شان بیشـتر باشـد، تمایـل آنـان نسـبت بـه        داراي خواهر باشند یا هرچه تعداد خواهران

ارتی، نخبگانی کـه داراي خـواهر هسـتند،    عب به. رعایت مالحظات اجتماعی بیشتر است

در ادامـه ایـن مـدل، نشـان     . دانند خود را بیشتر به رعایت مالحظات اجتماعی ملزم می

اقبالی در خانواده بیشتر باشد، تمایل جوانان نسبت به رعایت قانون  دهد که هرچه هم می

داراي اهـداف   شان به عبارت دیگر، هر چه پاسخگویان و والدین. یاید طالیی کاهش می

گویـا،  . یابد همگراتر و مرتبط باشند، تمایل آنان به مالحظات اجتماعیِ وسیع کاهش می

اقبالیِ بیشتري در خانواده وجود داشته باشد، این انسجامِ خـانوادگی   بختی و هم اگر هم

گرایی جوانان نخبه شده و تمایل آنان به رعایت مالحظات اجتماعی  موجب کاهش عام

  .یع کاهش خواهد یافتدر سطح وس

رفتـار  «و » آمـوزان  صداقت علمی دانش«دهد که در سطح مدرسه،  نشان می 1مدل 

در تمایل نخبگان جوان نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی تأثیر » اخالقی معلم ورزش

کند کـه هرچـه رفتـار معلـم ورزش در مراکـز تربیـت        این مدل، تأکید می. علّی هستند

در . آموزان به رعایت اخالق افزایش خواهد یافت باشد، تمایل دانش تر تیزهوشان اخالقی

هاي عملیاتی و تجربی قابل مشاهده است،  واقع، رفتار اخالقیِ معلم ورزش که در محیط

براي مثال، اگر معلم ورزش . کند بر تمایالت اخالقی جوانان نقش تقویت کننده ایفا می

هاي فرار از بازي  هاي فنی باشد و تکنیکهاي فیزیکی و ورزشی مشوق خطا در فعالیت

 1مدل .اجرا گذارد، جوانان تحت تعلیم به نقض اخالق سوق خواهند یافت منصفانه را به

هـاي خـود را بیشـتر در حـال تقلـب       کالسی کند که هر چه جوانان نخبه، هم آشکار می

ت دیگر، هر چه عبار به. یابد مشاهده کنند، تمایل آنان در رعایت قانون طالیی کاهش می

تر  ها صادق نخبگان در مدارس تیزهوشان، دیگر جوانان را در ارائه تکالیف و انجام آزمون

  .یاید ببینند، تمایل آنان به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی افزایش می
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  هاي رگرسیونیِ چندگامه؛ مربوط تمایل هنجاري نسبت به قانون طالیی اخالق مدل-6جدول 

هاي  مدل

سیونیرگر

  متغیرهاي 

مستقل

تمام متغیرهاي : 1مدل 

تحقیق

خروج هویت ملی : 3مدل خروج هویت ملی: 2مدل 

گرا و تعهد عام

BβSig.TBβSig.TBβSig.T

000/0-004/0404/4-011/0464/2-375/1مقدار ثابت

478/0397/0000/0هویت ملی

753/0415/0000/0609/0336/0000/0806/0444/0000/0تعداد خواهر

197/0277/0010/0160/0225/0037/0گرا تعهد عام

تمایل به انجام 

شعائر مذهبی
161/0227/0009/0196/0276/0003/0169/0239/0007/0

اخالقی بودن 

ورزشرفتار معلم
218/0334/0000/0

صداقت علمی 

آموزان دانش
237/0213/0016/0295/0267/0008/0305/0277/0002/0

026/0-235/0-270/0بختی خانواده هم

فایده مطالب 

فارسی
249/0256/0008/0

احساس سالمت 

تن و روان
508/0216/0034/0

225/0166/0074/0صداقت پاسخگو

انصاف معلم دینی 

در درج نمره
322/0238/0008/0

عدم نشانگان 

افسردگی
475/0257/0005/0

اخالقی بودن معلم 

فارسی
246/0196/0033/0

000/0000/0000/0داري مدل معنی

R  877/0846/0869/0

R Square770/0715/0755/0



  

  

  

  

227...     تحلیل تجربی تمایل نخبگان جوان به انتظام اجتماعی   

و » راگـ  تعهـد عـام  «، »هویت ملی«دهد که در سطح فرد، سه متغیر  نشان می 1مدل 

گرا هسـتند، در تمایـل نخبگـان جـوان      که هر سه تمایل عامل» تمایل به شعائر مذهبی«

این مدل آشـکار  . کنند نسبت به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی نقش علّی ایفا می

تري داشـته باشـند، بیشـتر متمایـل      سازد که هرچقدر جوانان نخبه، هویت ملیِ قوي می

گـرا   شکل عام همچنین تعهد پاسخگویان به. را رعایت کنند خواهند بود تا قانون طالیی

همچنـین،  . فعال شود، تمایل آنان نسبت به رعایت مالحظـات اجتمـاعی بیشـتر اسـت    

هاي بیرونـی، نقـش    تمایل جوانان نخبه به اجراي شعائر مذهبی، فارغ از اجبار و پاداش

عبـارت دیگـر، تمـایالت    بـه  . تقویت کننده بر تمایل آنان نسبت به رعایت اخالق دارد

هـاي اجتمـاعی را احسـاس کـرده و      شود که نخبگان جـوان نظـارت   گرا موجب می عام

  .طور وسیع فعال شوند نسبت به رعایت اخالق اجتماعی به

شود، مقدار ثابت اما، نکتۀ مهم دیگري که مشاهده می
1

این مقدار . معادله است 

یابیِ نتیجۀ برون
2

یر وابسته فارغ از تأثیر متغیرهاي مستقل مدل است و نشانگر مقدار متغ 

ترین امتیاز  عنوان پایین به(، که از عدد یک )-38/1(با توجه به مقدار منفی آن . است

توان ادعا نمود که فارغ از شرایط مدل و تأثیر متغیرها، تمایل  کمتر است، می) ممکن

در حقیقت، تأکید . جوانانِ نخبه به رعایت مالحظات اجتماعی در شرایط بحرانی است

ها اشاره شده است؛ نظارت  بر آن است که بدون تأثیر عوامل تربیتی که در مدل به آن

النفسه نسبت به اخالق و  اخالقیِ قابل توجهی بر جوانان نخبه وجود ندارد و آنان فی

براي تشریح این شرایط، به نتایج کیفی .رعایت مالحظات اجتماعی بسیار ناتوان هستند

هاي آنان حاصل شده  ه از مصاحبه با محصالن در مراکز تیزهوشان و خانوادهتحقیق ک

این نتایج از برخی ظرایف فرهنگی و اجتماعی که بر تمایالت . شود است، مراجعه می

شواهد کیفی مؤید این واقعیت است که تمایالت . دارند نخبگان جوان مؤثرند پرده برمی

                                                  
1. Intercept
2. extrapolation
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کند و شکل جدید  آزمون تیزهوشان تغییر میهنجاريِ این جوانان به محض قبولی در 

  ورود جوانان به مراکز سمپاد، مصادف است با. گیرد خود می به

اند؛ احساس پیروزي در یک آوردگاه، که دیگران از عهدة آن برنیامده  

دریافت جایزه و پاداش از جانب والدین و دیگران مهم؛

تر دید و از همه مهمتبریک از جانب افراد دور و نزدیک و احساس تفاخر ش

اي جدابافته نمایش  تعامل با مربیان این مراکز، که خود را نسبت به همتایان، تافته

.دهند می

ها، احساس تمایز قوي و تفاخر شدید را در  و تشدید آن توسط خانواده باالشرایط 

رند، توقعات پندا متعاقباً، آنان که خود را برتر از دیگران می. سازد واردان متبلور می تازه

به . دانند شان موظف می هاي خود را از محیط افزایش داده و دیگران را نسبت به خواسته

این ترتیب، این نخبگان جوان با ورود به مراکز پرورش تیزهوشان خود را بیشتر محق 

در چنین شرایطی، این جوانان . پندارند دانسته و دیگران را در برابر خود مکلف می

دانند، بلکه ممکن  را به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی موظف نمی تنها خود نه

.است در تعامل با دیگران به رفتارهاي ضداخالقی اقدام نمایند

این مدل . از مجموعه متغیرها ایجاد شده است» هویت ملی«، با حذف متغیر 2مدل 

ایت اخالق و درصد از تمایل نخبگان جوان نسبت به رع 72با شش متغیر، توان تبیین 

اخالقی بودن «، متغیرهاي »هویت ملی«با خروج متغیر . مالحظات اجتماعی را دارا است

شوند و  نیز از مدل ریاضی خارج می» بختی در خانواده هم«و » رفتار معلم ورزش

به مدل وارد » فایده محتواي درس فارسی«و » احساس سالمت تن و روان«متغیرهاي 

  .شوند می

دهد که وجود خواهر یا خواهران براي نخبگان جوان، اثر  ، نشان می2مدل 

این مدل تأکید بر آن دارد که در حضور . کننده بر رفتارهاي اخالقیِ آنان دارد تقویت

گراي پاسخگویان در تمایل آنان نسب به رعایت مالحظات  دیگر متغیرها، تعهد عام

ه هرچه جوانان نخبه در سازد ک ، آشکار می2مدل . اجتماعی نقش تقویت کننده دارد



  

  

  

  

229...     تحلیل تجربی تمایل نخبگان جوان به انتظام اجتماعی   

تر باشند، نسبت به رعایت اخالق نیز بیشتر متمایل خواهند  انجام شعائر مذهبی فعال

، تأکید بر این واقعیت است که عدم تقلب در میان نخبگان جوان، 2همچنین، مدل . بود

  .دنبال دارد تقویت تمایل آنان نسبت به رعایت اخالق اجتماعی را به

ان تأکید کرد که هرچه نخبگان جوان محتواهاي موجود در تو می 2مطابق مدل 

. درس فارسی را مفیدتر قلمداد کنند، تمایل آنان به رعایت اخالق افزایش خواهد یافت

به عبارت دیگر، درج محتواي مفید در کتب فارسی که مملو از پند و حکمت است، بر 

ر جهت رعایت مالحظات فعال شدن وجدان اخالقِی نخبگان اثر گذاشته و آنان را د

  .اجتماعی سوق خواهد داد

دهد که هر چه پاسخگویان احساس سالمت بیشتري داشته باشند،  نشان می 2مدل 

گویا، احساس سالمت تن و . تمایل آنان به رعایت قانون طالیی افزایش خواهد یافت

را پنداري  روان در میان نخبگان جوان و عدم دغدغۀ چنین مشکالتی، زمینۀ همذات

کند و نهایتاً آنان را در رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی  بیشتر براي آنان فراهم می

  .تر خواهد کرد متمایل

هویت «دهد که با حذف امکان  ، نشان می-64/2، یعنی عدد 2مقدار ثابت مدل 

از مجموعۀ متغیرها و فارغ از شرایط مدل، وضعیت تمایل جوانان نخبه نسبت به » ملی

این جوانان که در مجموعۀ تیزهوشان تحصیل . تر خواهد شد الق ضعیفرعایت اخ

اند؛ که گویی  شکلی دچار تمایز و جداافتادگی شده دور از شرایط تربیتی، به کنند، به می

، متولیان تعلیم بنابراین. کنند از طرف جامعه هیچ نسبتی از اجبار اخالقی را دریافت نمی

اگرنه ظرفیت ضداجتماعی و ایط مدل باشند، وگر شر و تربیت باید مدام مشاهده

  .ضداخالقیِ نخبگان امکان بروز پیدا خواهد کرد

در . از مجموعۀ متغیرها ایجاد شده است» گرا تعهد عام«، از حذف متغیر 3مدل 

کند که نظام تربیتی هیچ برنامۀ مشخصی براي  شرایطی را ترسیم می 3واقع، مدل 

نخبگان جوان در دست نداشته » هویت ملیِ«و » گرا عامتعهد «گراي  تقویت فضایِل عام
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درصد از تمایل نخبگان جوان نسبت به  76این مدل با هفت متغیر، توان تبیین . باشد

.رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی را دارد

، داشتن خواهر براي جوانان نخبه، افزایش تمایل آنان به رعایت 3مطابق مدل 

گویی داشتن خواهر، همذات پندارِي این . بال خواهد داشتدن اخالق اجتماعی را به

شان را براي مالحظه اجتماعی تقویت  دهد و تمایل جوانان را با افراد جامعه افزایش می

  .نماید می

دهد که تمایل نخبگان به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی،  ، نشان می3مدل 

اجراي مناسک مذهبی، نظارت گویی تمایل به . مرهون تمایالت مذهبِی آنان است

این . نماید تر می دهد و وجدان اخالقی آنان را حساس اجتماعی را بر جوانان افزایش می

مدل تأکید بر آن دارد که صداقت علمی جوانان در مراکز آموزشی تیزهوشان، بر رفتار 

در به عبارت دیگر، تحصیل . اجتماعیِ آنان مبتنی بر اخالق تأثیر تقویت کننده دارد

محیطی که رفتار دیگران عاري از اعمال متقالبانه است، وجدان فرد را به وجدان جمعی 

  .گرداند نزدیک کرده و اجبار اخالقی را بر تعامالت محصالن مستولی می

کند که هرچقدر نخبگان نسبت به رعایت هنجار صداقت تمایل  ، آشکار می3مدل 

عبارتی،  به. شوند تر می اجتماعی فعال بیشتري داشته باشند، نسبت به رعایت مالحظات

هرچه تربیت جوانان نخبه در جهت رعایت صداقت در سطح جامعه باشد، تمایل آنان 

  .نسبت به حفظ و صیانت اخالق اجتماعی افزایش خواهد یافت

، هر چقدر جوانان نخبه از نظر نشانگان افسردگی، سالمتی بیشتري 3مطابق مدل 

بیشتري خواهند داشت تا در شرایط مختلف خود را به جاي  را احساس کنند، توانایی

  .دیگري قرار داده و از اقدامات خودخواهانه و عجوالنه بپرهیزند

، هرچقدر معلم دینی و قرآن در درج نمرات منصفانه عمل کند، 3مطابق مدل 

عبارتی،  به. تمایل نخبگان جوان به رعایت مالحظات اجتماعی افزایش خواهد یافت

گرایی  يِ معلم دینی که براي محصالن مظهر تعالیم مذهبی است، در تقویت عامداور

تر  هاي دبیر دینی و قرآن منصفانه حال، هر چقدر ارزیابی. آنان نقش تقویت کننده دارد



  

  

  

  

231...     تحلیل تجربی تمایل نخبگان جوان به انتظام اجتماعی   

قلمداد شود، تمایل جوانان نسبت به رعایت اخالق اجتماعی و حقوق دیگران بیشتر 

  .خواهد شد

تر قلمداد شود، تمایل  ر چه رفتار معلم فارسی اخالقیکند که ه تأکید می 3مدل 

عبارتی، رفتار  به. گردد نخبگان جوان نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی بیشتر می

عنوان فردي که منشأ حکمت ایرانی و حاصل هویت ملی  اخالقیِ معلم فارسی به

و نهایتاً آنان را به نماید  شود، در جوانان نخبه نوعی اجبار اخالقی ایجاد می شناخته می

  .دهد سوي رعایت اخالق اجتماعی سوق می

سازد که فارغ از اثر متغیرهاي  ، آشکار می-40/4، یعنی عدد 3مقدار ثابت مدل 

هویت «گرا از مدل، مانند  مدل و با حذف متغیرهاي مربوط به تمایالت هنجاريِ عام

بار  الق اجتماعی بسیار اسف، وضعیت تمایل نخبگان نسبت به اخ»گرا تعهد عام«و » ملی

گرا و فارغ از شرایط مدل، جوانان نخبه در  در واقع، با حذف تمایالت عام. شود می

تنها علیل خواهند شد؛ بلکه تمایالت ضداخالقی را در خود  رعایت اخالق اجتماعی نه

به این ترتیب، اگر توجهات تربیتی نسبت به پرورش تمایالت . تقویت خواهند نمود

سر خواهند برد و  را وجود نداشته باشد، نخبگان در وضعیت بحران اخالقی بهگ عام

  .وجدان اخالقیِ آنان به شدت وابسته به شرایط مدل خواهد بود

، ارائه کنندة دیگر شرایط متنوع براي تمایل نخبگان 7، در جدول 6تا  4هاي  مدل

دیگر متغیرهاي  هاي مزبور نیز از حذف مدل. جوان نسبت به اخالق اجتماعی است

توان  د که بدون لحاظ نمودن این شرایط، چگونه مینده و نشان می نداگرا ایجاد شده عام

  .نخبگان جوان را نسبت به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی سوق داد

  



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      232

  هاي رگرسیونیِ چندگامه؛ مربوط تمایل هنجاري نسبت به قانون طالیی اخالق مدل -7جدول 

هاي  مدل

رگرسیونی

  متغیرهاي 

مستقل

خروج هویت ملی، : 4مدل 

گرا و صداقت تعهد عام

خروج هویت ملی، : 5مدل 

گرا، صداقت و  تعهد عام

شعائر مذهبی

خروج هویت ملی، : 6مدل 

گرا، صداقت، شعائر  تعهد عام

مذهبی و مذهب خانواده

BβSig.TBβSig.TBβSig.T

000/0-000/0533/3-000/0110/2-431/3مقدار ثابت

شاخص نظم 

مدرسه
273/0276/0004/0315/0318/0001/0261/0263/0009/0

تمایل به انجام 

شعائر مذهبی
142/0201/0025/0

920/0507/0000/0784/0432/0000/0962/0530/0000/0تعداد خواهر

رعایت قوانین و 

مقررات
299/0298/0002/0271/0270/0003/0371/0370/0000/0

اخالقی بودن 

رفتار معلم فارسی
374/0297/0002/0400/0318/0002/0

003/0-287/0-006/0532/0-257/0-477/0نشانگان افسردگی

402/0375/0000/0مذهب خانواده

اخالقی بودن 

رفتار معلم 

ورزش

207/0317/0001/0

000/0000/0000/0مدل داري معنی

R856/0855/0837/0

R Square733/0732/0700/0

  

ساخته شده است؛ با شش متغیر، » صداقت پاسخگو«که از حذف متغیر  4مدل 

را  ،درصد از تمایل پاسخگویان به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی 73توان تبیین 

ت داشتنِ خواهر، مقومِ تمایل جوانان به کند که مزی این مدل نیز آشکار می. دارا است
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عبارتی، نداشتن خواهر، نظارت اجتماعی و وجدان  به. رعایت اخالق اجتماعی است

اخالقی را نزد نخبگان جوان کاهش داده و هدایت آنان به سوي اخالق اجتماعی را 

  .مختل خواهد ساخت

هاي بیرونی،  پاداش، تمایل به رعایت مناسک مذهبی فارغ از اجبار و 4مطابق مدل 

اثر تقویت کننده بر تمایل نخبگان جوان در رعایت مالحظات اجتماعی نقش تقویت 

مطابق این مدل، در کنار متغیرهاي دیگر، هر چقدر رفتار معلم فارسی . کننده دارد

تر قلمداد شود، نخبگاِن تحت تعلیم بیشتر متمایل خواهند شد مالحظات  اخالقی

  .ینداجتماعی را رعایت نما

مثابه نظم خُرد و بازتابی از جامعه، در  سازد که نظم مدرسه به ، آشکار می4مدل 

بنابراین، در . تمایل نخبگان جوان نسبت به اخالق اجتماعی نقش تقویت کننده دارد

بختی،  کنار متغیرهاي مدل، هر چه در مراکز پرورش تیزهوشان، مدرسه در جهت هم

ا باشد؛ جوانانِ تحت تربیت، نظارت اجتماعیِ بیشتري فکري کوش دلی و هم گامی، هم هم

تجربه خواهند نمود و وجدان فردي آنان بیشتر در مسیر وجدان جمعی رشد خواهد 

  .کرد

دهد که هر چقدر جوانان نخبه عالئم افسردگی بیشتري داشته  نشان می 4مدل 

رت دیگر، به عبا. باشند، نسبت به رعایت اخالق اجتماعی کمتر سوق خواهند یافت

مشکالت روانی تا حد افسردگی، نخبگان را به انزوا کشانده و آنان را در فهم شرایط 

در چنین شرایطی، تمایل آنان نسبت به همذات پنداري . جامعه ناتوان خواهد ساخت

  .کاهش یافته و وجدان اخالقیِ آنان تضعیف خواهد شد

وانان به رعایت قوانین و ، در کنار آرایش متغیرهاي دیگر، تمایل ج4مطابق مدل 

به . مقررات رسمی، آنان را نسبت به رعایت قانون طالیی بیشتر متمایل خواهد ساخت

شان نسبت به رعایت قوانین  عبارتی، اگر جوانان طوري تربیت شوند که وجدان اخالقی

تر شود، تمایل هنجاريِ آنان نیز نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی  رسمی فعال

  .گرددتقویت می
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دهد که فارغ از تأثیر متغیرهاي  هاي قبل، نشان می ، مانند مدل4مقدار ثابت مدل 

عبارت  به. باشند مدل، نخبگان جوان نسبت به رعایت اخالق اجتماعی بسیار ناتوان می

دیگر، مقدار ثابت مدل آشکار کنندة این واقعیت است که بدون حضور و تأثیر شرایط 

کنند و به دنبال آن، خود را از  عی چندانی احساس نمیمدل، احساس نظارت اجتما

بنابراین، فراغت از سیطرة نظارت و اجبار . سازند هاي اجتماعی محروم می حمایت

هاي ممکن مصون  شود که این نخبگان از عوارضِ ناکامی و مصیبت اخالقی موجب می

  .ندجویانه اقدام کن نمانند و بعضاً به رفتارهاي خودخواهانه و ستیزه

از مجموعۀ متغیرها ایجاد » تمایل به اجراي شعائر مذهبی«، از حذف متغیر 5مدل 

گرا و  گراي ملی و حتی شرایط مذهبی، اعم از خاص با حذف شرایط عام. شده است

هویدا » اخالقی بودن رفتار معلم ورزش«و » مذهبی بودن خانوده«گرا، دو متغیر  عام

درصد تمایل پاسخگویان را نسبت به  73تواند  یاین مدل، با پنج متغیر م. شوند می

  .رعایت اخالق اجتماعی توضیح دهد

دهد که در سطح خانواده، داشتن خواهر یا  هاي قبل نشان می ، مانند مدل5مدل 

تعداد بیشتر خواهر، تمایل نخبگان جوان را نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی 

در افزایش تمایل نخبگان در رعایت  همچنین، مذهبی بودن خانواده. دهد افزایش می

عبارت دیگر، نخبگاِن جوانی که در  به. کند اخالق اجتماعی نقش تقویت کننده ایفا می

کنند که نتیجۀ آن،  شوند، نوعی اجبار اخالقی را تجربه می خانوادة مذهبی تربیت می

، چنین احساسی، در کنارِ دیگر متغیرها. احساس نظارت اخالقی و اجتماعی است

نخبگان جوان را تا اندازة قابل توجهی نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی تحت اجبار 

  .اخالقی خواهد گذاشت

، آشکار کنندة آن است که در سطح مدرسه، نظم مدرسه در تمایل نخبگان 5مدل 

همچنین، در حضور . نماید جوان در رعایت اخالق اجتماعی نقشی تقویت کننده ایفا می

دهندة جوانان به رعایت مالحظات  اخالقی بودن رفتار معلم ورزش سوق دیگر متغیرها،

عبارتی، هرچه مدرسه داراي نظم بیشتري باشد و تجارب عملی  به. اجتماعی است
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گیري بیشتري نسبت به بازي منصفانه و عادالنه داشته  محصالن در زمین ورزش، سوي

کنند و بیشتر  تري کسب می يباشد؛ این جوانان وجدان اخالقی و نظارت اجتماعِی قو

  .یابند در جهت رعایت نظم و مالحظات اجتماعی سوق می

دهد که همراه با متغیرهاي مدل، تمایل نخبگان به رعایت قوانین  ، نشان می5مدل 

. دهد و مقررات رسمی، تمایل آنان را نسبت به رعایت قانون طالیی افزایش می

هاي رسمی،  نامه عایت مقررات و آیینعبارتی، پرورش نخبگان جوان در جهت ر به

توانند نسبت به  کند که در لواي آن، نمی نوعی اجبار اخالقی را براي آنان ایجاد می

نیز تأیید کنندة وضعیت بحرانی  5مقدار ثابت مدل .توجه باشند مالحظات اجتماعی بی

تأثیر  دهد که فارغ از این مقدار نشان می. نخبگان در رعایت اخالق اجتماعی است

شدت محتاج  پتانسیل ضداخالقی هستند و بهبه متغیرهاي مدل، نخبگان جوان مبتال 

  .باشند شرایط تربیتی می

ساخته » مذهب خانواده«شده از حذف متغیر  عنوان آخرین مدِل ارائه ، به6مدل 

گراي ملی و مذهبی،  در واقع، این مدل از حذف متغیرهاي تمایالت عام. شده است

 70این مدل با پنج متغیر، توان تبیین . تربیتی مذهبی ایجاد شده استحتی شرایط 

. باشد درصد از تمایل پاسخگویان به رعایت اخالق و مالحظات اجتماعی را دارا می

هاي قبل نقش تقویت  این مدل از ترکیب متغیرهاي مختلفی ایجاد شده است که در مدل

در این مدل نیز . ندشتجتماعی داکننده در تمایل جوانان نسبت به رعایت اخالق ا

شود که در کنار دیگر متغیرها، وجود خواهر براي نخبگان جوان، تمایل آنان  مشاهده می

در واقع نقش خواهر در زندگی اخالقی . نماید تقویت میرا در رعایت اخالق اجتماعی 

هاي ریاضی گریزناپذیر بوده است و  نخبگان آنقدر قوي است که ورود آن در مدل

عبارتی، نداشتن  به. حاکی از وقوع اجبار اخالقی و نظارت اجتماعی بر این جوانان است

خواهر، نخبگان جوان را از احساس حمایت اجتماعی محروم کرده و وجدان اخالقی 

  .آنان را ناتوان خواهد ساخت
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دهد که نظم مدرسه در کنار رفتار اخالقی معلم فارسی نقش  نشان می 6مدل 

. کند در تمایل نخبگان جوان نسبت به رعایت مالحظات اجتماعی ایفا میکننده تقویت

این مدل گویاي آن است که تربیت در جهت تمایل به رعایت قوانین و مقررات رسمی، 

نوعی احترام به قواعد عام را در نخبگان جوان تقویت کرده و آنان را به سمت رعایت 

  .دهد مالحظات اجتماعی سوق می

سازد که در کنار دیگر متغیرهاي مدل، احساس افسردگی تمایل  یآشکار م 6مدل 

عبارتی، وجود عالئم  به. نخبگان را به رعایت اخالق اجتماعی کاهش خواهد داد

. کند افسردگی و عدم سالمت روانی، نوعی فاصله اجتماعی بین آنان و جامعه ایجاد می

کنند و وجدان  نمی در چنین شرایطی، آنان نظارت اجتماعیِ چندانی را احساس

شود و رعایت مالحظات اجتماعی براي  شان نسبت به افراد جامعه فعال نمی اخالقی

  .پذیر نخواهد بود آنان توجیه

نیز با توجه به مقدار منفی آن، تأکید بر آن است که نخبگان  6مقدار ثابت مدل 

ي مدل، در بحران گرا و فارغ از تأثیر متغیرها هاي تربیتِی عام جوان در فقدان برنامه

به عبارت دیگر، نخبگانی که به نظام تعلیم و تربیت سپرده . برند سر می اخالقی به

شوند، بدون شرایط تربیتی، از نظر اخالقی و رعایت مالحظات اجتماعی، داراي  می

، نظام تعلیم و تربیت براي تقویت پس. ظرفیت ضداخالقی و ضداجتماعی هستند

عنوان  ان، شدیدًا باید ناظر بر شرایط تربیتِی این جوانان بهشرایط اخالقیِ نخبگان جو

  .هاي انسانی جامعه باشد هاي علمی و سرمایه ظرفیت

هاي موجود هم از  هاي ریاضی، کمیت طور که قبالً اشاره شد، در تحلیلِ مدل همان

در بررسی . باشند داراي اهمیت می ،حیث ضریب متغیرها و هم از نظر مقادیر ثابت

متکی به شرایط  ،شود که وضعیت اخالقیِ نخبگان جوان ب متغیرها آشکار میضری

اي شکننده و متکی به  شرایط مزبور که به شدت فعال هستند، تا اندازه. تربیتی است

ها، جوانان نخبه را در  اند و حضور و غیاب، همچنین شدت و ضعف آن عوامل تربیتی

  .کند تضعیف میمسیر مالحظات اخالقی و اجتماعی تقویت یا 
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سازد که وخامت تمایل  اما، تحلیل مقادیر ثابت در هر شش مدل، آشکار می

. نخبگان جوان نسبت به رعایت اخالق در سطح جامعه، فراتر از شرایط بحرانی است

نفسه خود را از  کنند و فی این جوانان فارغ از شرایط تربیتی، تمایزي شدید را تجربه می

تنها خود را در مقابل جامعه  رو، نه از این. پندارند اخالقی مبرّا میهاي اجتماعی و  نظارت

هاي ضداخالقی و  گیري دانند، بلکه جهت و هنجارهاي آن پاسخگو و ملزم نمی

به این ترتیب، شایسته است که متولیان تعلیم و . یابد ها پرورش می اجتماعی در آن

هاي علمی را رصد کنند  ظرفیت تربیت با حساسیت بیشتري فرایند پرورش اخالقی این

  .و نسبت به این مهم بذل توجه بیشتري بنمایند

  

  گیري بحث و نتیجه

این مقاله با هدف تحلیل تمایل جوانان نخبه نسبت به رعایت اخالق اجتماعی تنظیم 

گرا را در احقاق این مهم  ی تحقیق، نقش تمایالت عامهاي کیفی و کم یافته. شده است

هاي پرورشی تأکید  گرا در برنامه نتایج، بر ارجحیت تقویت فضایل عام. دهند نشان می

توان اذعان نمود که اگر نظام تعلیم و تربیت  هاي تحقیق می البته، با اتکا به یافته. دارند

توان نخبگان جوان را  اي تدوین نکرده باشد نیز می گرا برنامه براي پرورش تمایالت عام

اما، مهم آن است که چنین شرایطی بسیار . ی سوق دادبه سمت رعایت اخالق اجتماع

طور مداوم مترصد  باشد و عوامل مزبور باید به شکننده و متکی بر عوامل تربیتی می

هاي علمی در مراکز آموزش و پرورش  شرایط تربیتی و پرورش اخالقی این ظرفیت

  .باشند

ن نخبه و تیزهوش، به این ترتیب، متولیان نظام تعلیم و تربیت در پرورش جوانا

که پرورش اخالقیِ جوانان  نخست این :حداقل باید سه نکته را مدنظر داشته باشند

هاي علمی قرار دارند و  نخبه از مهمترین وظایف است؛ زیرا آنان در رأس ظرفیت

که، این  دوم آن. هاي بیشتر و سریع چشم امید به آنان دوخته است کشور براي پیشرفت
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نفسه داراي ذخایر ضداخالقی و ضداجتماعی هستند و  هستند که فینخبگان، جوانانی 

اکنون  این انرژي، هم. هایی انرژي فراوانی باید صرف شود براي عدم بروز چنین ظرفیت

هاي این نخبگان و مراکز تربیتی  در ابعاد مالی، فکري، عاطفی و زمانی توسط خانواده

تحقیق نیز ناظر به چندوچون  هاي این تیزهوشان در حال مصرف شدن است و مدل

  .ها است آن

اما، سومین و مهمترین نکته آن است که شرایط تربیتی براي این جوانان نخبه، فقط 

به عبارت دیگر، با ورود این . تا پایان دبیرستان و حصِر تربیتی در مدارس محقق است

زة قابل توجهی از هاي خانواده و شرایط تربیتی مدرسه تا اندا جوانان به دانشگاه، نظارت

در حقیقت، . شوند وارد به دانشگاه به حال خود رها می اعتبار ساقط شده و نخبگاِن تازه

یعنی : شود پدیدار میباال هاي  با ورود آنان به دانشگاه، امکان تحقِق شرایط ثابت در مدل

  .فقر سرمایه اخالقی و ناتوانی تأثیر وجدان جمعی، ضعف نظارت اخالقی و اجتماعی

لحاظ آماري از یک طرف شاهد آزاد  در صورت عدم رسیدگی به این شرایط، به

هاي  گیري ضداخالقی، و جهت هاي هاي فردگرایی خودخواهانه، گرایش شدن ظرفیت

ضداجتماعی از جانب نخبگان جوان خواهیم بود و از طرف دیگر، به تماشاي عوارض 

هاي اجتماعِی ناشی از اجبار  تعلت عدم حمای پذیرِي این جوانان به ناکامی و آسیب

  .د داشتندنبال خواه هاي سنگینی را به اخالقی خواهیم نشست؛ که هر دو صورت هزینه
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