تأثیر ارزشَای فرَىگی بر تعُد بٍ اخالق ضُريودی در خاوًادٌَای ساکه در ضُر تُران
1

ػویشا ٍویلّب
ػیذ یؼمَة هَػَی
3
فشح تشووبى
2

تبسیخ ٍكَل96/12/12 :
تبسیخ پزیشؽ97/03/17 :
چکیدٌ

ایي پظٍّؾ تأثیش اسصؽّبی فشٌّگی ثش تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی سا دس اثؼبد (ػولیً -گشؿی ٍ
اسصؿی) دس ثیي ؿْشًٍذاى  18تب  68ػبل دس ؿْش تْشاى هَسد هٌبلؼِ لشاس دادُ اػت؛ ایٌىِ آیب اسصؽّبی
فشٌّگی (خلَكی -ػوَهی) ثش تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد (ػولیً ،گشؿی ،اسصؿی) دس ثیي
ؿْشًٍذاى تْشاًی تبثیش داسد یب خیش ػَال اكلی تحمیك حبهش اػت .سٍؽ ایي پظٍّؾ پیوبیؾ اػت ٍ
حدن ًوًَِ ثب سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِای ػْویِای ٍ تلبدفی ثِ دػت آهذُ اػت .خبهؼِ آهبسی،
ؿْشًٍذاى  18تب  68ػبلِ ػبوي دس ؿْش تْشاى هیثبؿٌذ .فشهیبت ثب آصهَىّبی آهبسُای پیشػَى،
سگشػیَى ٍ تحلیل هؼیش هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذً .تبیح تحمیك حبوی اص ایي اػت وِ
اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب ؿبخقّبی دیٌذاسی ،احتشام ثِ ػٌت ٍ دسًٍی ؿذى اسصؽّبی
ػٌتی ثب تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس توبد اػت ٍ .اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی اص لجیل كلح،
ًظن اختوبػی ،اهٌیت ،كذالت ،خیشخَاّی ،تحلیالت ٍ ػي ثب تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس ساثٌِ
هؼٌبداسی ٍخَد داسد .فشهیبت ثش اػبع ًظشیِّبی دٍسوین ،گیذًض ٍ ّیتش لبثل تجییي اػت.
واژگان کلیدی :تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی ،اسصؽّبی فشٌّگی ،اخالق ػولی ،اخالق اسصؿی،
اخالق ًگشؿی.

 -1داًـدَی دوتشی خبهؼِؿٌبػیٍ ،احذ تْشاى هشوضی ،داًـگبُ آصاد اػالهی ،تْشاى ،ایشاى
 -2ػوَ ّیأت ػلوی گشٍُ خبهؼِؿٌبػی ،داًـگبُ الضّشا .تْشاى .ایشاى (ًَیؼٌذُ هؼئَل)y.mousavi91@alzahra.ac.ir.
 -3ػوَ ّیأت ػلوی گشٍُ خبهؼِ ؿٌبػیٍ ،احذ تْشاى هشوضی ،داًـگبُ آصاد اػالهی ،تْشاى ،ایشاى.
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مقدمٍ

فوبی ؿْشی ػبهلی اػت وِ ًمؾ ثؼیبس هْوی دس ؿىل گیشی َّیت ٍ ثَیظُ َّیت اختوبػی داسد.
ّش فشد ٍ گشٍُ ٌّگبهی خَد سا داسای َّیت هی داًذ وِ اص توبیض ،پبیذاسی ٍ دس خوغ ثَدى خَد اًویٌابى
حبكل وٌذ ٍ فوبی ؿْشی ثِ خَثی هی تَاًذ ثِ ایي ًیبص پبػخگَ ثبؿذ .ثِ ػالٍُ ثخؾ ٍػیؼی اص ػجه
صًذگی ٍ صًذگی سٍصهشُ ؿْشًٍذاى ثَاػٌِ ی حوَس دس ّویي فوبّب ٍ ثَیظُ ػشكِ ّبی ػوَهی ؿاىل
هی گیشد .فوبی ؿْشی تشویجی اص دٍ ثخؾ خلَكی ٍ ػوَهی اػت وِ ثِ گًَِ ای پیچیذُ دس یىذیگش
تذاخل یبفتِ اًذ ".فوبّبی خلَكی دس فبكلِ ی اًذن اص فوبّبی ػوَهی لاشاس گشفتاِ اًاذ ٍ ثاِ ایاي
تشتیت افشاد هی تَاًٌذ ثشحؼت التوبی صهبًی ،هىبًی ٍ اػتؼذادّبی فاشدی ثاِ ػاشػت دس ایاي فوابّب،
جابجا شوند.
مادام که فرد در فضای خصوصی ایفای نقش می کند ،تحت تأثیر فرهنگ مسلط و سنت بجا مانده از
گزؿتگبى لَاػذ صًذگی سٍصهشُ سا هشٍس وشدُ ٍ ثش ّوبى لبػذُ سٍاثاي سا تٌظاین هایًوبیاذ .اهاب ٍسٍد ثاِ
فوبی ػوَهی ٍ تغییش ًمؾ اص حشین خلَكی ثِ حشین ػوَهیَّ ،یت ؿخق ٍ فشٌّا ٍی سا تحات
تأثیش تغییشاتی لشاس هایدّاذ واِ صٍایابی آى سا اخاالق ٍ حماَق ؿاْشًٍذی تؼشیا ٍ تؼیایي هایوٌاذ
(.)Oenen,2000

دس تؼشی هبسؿبل اص ؿْشًٍذی ،ؿْشًٍذی پبیگبّی اػٌب ؿذُ اػت ثِ وؼبًی وِ ػواَ وبهال یاه
اختوبع ّؼتٌذ .توبم وؼبًی وِ اص ایي پبیگبُ ثشخَسداسًذ ،ثٌبثش حمَق ٍ ٍظبی هشتجي ثب ایي پبیگبُ ثب ّان
ثشاثشًذّ .یچ اكل ػبهی ٍخَد ًذاسد وِ تؼییي وٌذ حمَق ٍ ٍظبی هازوَس هاِ ثبیاذ ثبؿاٌذ ( Marshall,
 .)1994:17تشًش هؼتمذ اػت «ؿْشًٍذی هدوَػِای اص حمَق ٍ ٍظبی اػت وِ ثِ ًحَ سػوی ٍهاؼیت
لبًًَی یه فشد دس یه دٍلت ٍ خبهؼِ ػیبػی هؼیي سا تؼییي هیوٌذ .ایي ٍهؼیت لبًًَی سػوی اػات ٍ
اّویت داسد صیشا ثش هجٌبی ایي پبیِ حمَلی اػت وِ ؿْشًٍذ ،هذػیِ حك ثشخَسداسی ٍ دػتشػی ثِ هٌابثغ
هلّی هیؿَد (.)Turner, 2001: 231
ؿْشًٍذی ػوَیت فؼبل ٍ هٌفؼل افشاد دس یه دٍلت ،هلت یب حمَق ٍ تؼْذات ّوگبًی دس یه ػٌح
هـخق ؿذُ ای اص ثشاثشی هی ثبؿذ (تشووبى ٍ ّوىبساى .)11 : 1388 ،یاه ؿاْشًٍذ خاَة دس خبهؼاِ
هذسى ٍ آصادً ،یبصهٌذ تَاًبیی ثشای اًتمبل ٍ حشوت اص دیذگبُ ػوَهی ٍ خلَكی اػت .ایي ًَع خبثِ خبیی
ّویـِ هؼتلضم تالؿی اػت وِ ًجیؼت ٍ گؼتشُ آى ثِ اخالق ٍ َّیت فشٌّگی ؿخق ٍاثؼاتِ اػات
( .)Oenen, 2000اخالق ػیؼتوی ثشگشفتِ اص اكَل سفتبسی ٍ اسصؿی اػت وِ هاٌؾ ٍ سفتابس فاشد سا ثاش
حؼت آًچِ خَة ٍ ثذ تلمی هیؿَد ،تٌظین هیوٌذ ( ٍ .)Porter,2003: 467اص آًدبئیىِ اسصؽّب اص ًشیك
فشٌّ تؼشی ٍ تجییي هیؿًَذ سفتبسّبی اخاللی ًیض اص فشٌّگی ثِ فشٌّگی دیگش هتفابٍت خَاّاذ ثاَد
( .)Flammia, 2012دس ایي ساػتب َّیت ًیض هْنتشیي ٍ اػبػیتشیي هٌجغ ؿٌبخت ػَاًا  ،احؼبػابت ٍ
ػبصهبًذّی سفتبسّبی خوؼی دسٍى خبهؼِ پیشاهَى هب هحؼَة هیؿَد ٍ آى سا اهاشی تابسیخهٌاذ هؼشفای
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هیوٌذ (هٌتظش لبئنً .)270-251:1379،جك ًظشیِ گیذًضَّ ،یت اهشی غیشلٌؼی ٍ هتغیش اػت ٍ ثبصتابة
ػبختبسی اػت وِ وٌـگش آى سا ثبصتَلیذ وشدُ اػت .ثٌبثشایي «هحتاَای» َّیات یاب ثاِ ػجابست دیگاش،
ٍیظگیّبیی وِ صًذگیٌبهِی ؿخق اص آىّب ػبختِ هیؿَد ،هبًٌاذ دیگاش ػشكاِّابی ٍخاَدی ،اص ًظاش
اختوبػی ٍ فشٌّگی هتغیّش اػت (گیذًض .)85 : 1378 ،ثب ایي ٍك هایتاَاى اػاتذ ل واشد واِ َّیات
فشٌّگی دس ػشكِ ّبی ػوَهی ٍ خلَكی داسای ٍیظگیّبی هتغیش ٍ هتفبٍتی اػت.
فشٌّ  ،حبكل تالؽ اًؼبًﻰ ثشاى هیشگﻰ ثش ًجیؼت پیشاهَى اػت ،وِ اص ؿٌبخت خَد آغبص هﻰؿَد.
صهبًﻰوِ اًؼبى ثِ ایي ثبٍس سػیذ وِ ثیي اٍ ٍ هحیي پیشاهَى ،اػن اص ًجیؼت خبًذاس ٍ ًجیؼت ثﻰخبى
تفبٍت ٍخَد داسد ،دس كذد هَهَع ؿٌبخت (اثظُ) لشاس دادى آى ٍ ثِ دًجبل آى ،تؼلي ّش هِ ثیـتش ثش آى
ثشآهذ .دس اداهِ ،ایي تالؽ ،ثشاى ػبهبًذّﻰ استجبى ثب ّنًَػبى ٍ هگًَگﻰ دخبلت دس ًجیؼت ،ثِ
ًظبمّبى اسصؿﻰ ،سفتبسى ٍ اػتمبدى ًیبص پیذا وشد تب دس هبسهَة آىّب ثِ حیبت ٍ ؿٌبخت خَد ػوك
ثخـیذُ ٍ هشص ٍ فبكلِ خَد سا ثب ًجیؼت ثبصؿٌبػذ .ایي ًظبمّب (وِ هٌـأ اكلﻰ آًْب اص ادیبى اػت) اًؼبى
سا دس غلجِ ثش ًجیؼت ٍ تؼشی ًَع ساثٌِاؽ ثب خَد ٍ دیگشاى یبسى سػبًذ ٍ ثذیي تشتیت ،فشٌّ اًؼبًﻰ
ؿىل ٍ دٍام یبفت ٍ دس ًﻰ دٍسُّبى هختل حیبت اًؼبًﻰ ّوَاسُ تمَیت گشدیذ ٍ اوٌَى تأثیشگزاسى آى
ثشاى اًؼاىّب ثیـتش ؿذُ اػت (سؿتیبًی.)1396 ،
دس ایي پظٍّؾ هَاًغ اسصؽ ّبی فشٌّگی دس تحمك حمَق ٍ اخالق ؿْشًٍذی دس دٍ ثؼتش ػوَهی ٍ
خلَكی هَسد هٌبلؼِ لشاس گشفتِ اػت ٍ ًجك ًظشیِ ؿَاستض ثِ تفىیه ،دس دٍ ثؼذ ػولیبتی ؿاذُ اػات؛
ؿَاستض ًیض اسصؽّب سا ثِ دُ گًَِ ؿبهل ( -1لذست ،ثشٍت ٍ التذاس ٍ  -2 ،)...هَفمیت (تَاًبیی ،خبًُلجی ٍ
 -3 ،)...لزتًلجی (سهبیت ؿخلی ٍ  -4 ،)...ثشاًگیختگی (ؿْبهتّ ،یدبى ٍ تٌَعخَاّی) -5 ،اػتمالل
(خاللیت ٍ آصادی ٍ  -6 ،)...خْابىگشایای (ٍػاؼت ًظاش ،كالحخاَیی ،ثشاثاشی ،حفاح هحایي ٍ -7 )...
خیشخَاّی (هفیذ ،دسػتىبس ،ثخـٌذٍُ ،فبداس ،هؼئَل) -8 ،ػٌتی (لبًغ ،فشٍتي ،احتشام ثاِ ػاٌت ،اػتاذال،
دیٌذاسی)ّ -9 ،نًَایی (هَدة ثَدى ،هٌیغ ثَدىً ،ظن فشدی ،احتشام ثِ ٍالذیي ٍ ثضسگتشّب) ٍ  -10اهٌیت
(اهٌیت خبًَادُ ،اهٌیت هلیً ،ظبفتً ،ظن اختوبػی) ،تمؼین وشدُ اػتً" .ىتِ اكلی ؿَاستض آى ثاَدُ واِ
ساثي هیبى اسصؽّب سا ًِ ػلؼلِ هشاتجی ثلىِ ثِ كَست هذٍس ،تشویجی ٍ تَافمی داًؼتِ اػت" (فشاهاشصی،
.)119 - 20 :1378
دس ایي پظٍّؾ دس ثؼتش خلَكی ،اسصؽ ّبی فشٌّگی سا هدوَػاِ ای اص تاالؽ ّاب ٍ ػشهبیِّبی
رٌّی ثـش اص خولااِ داًؾّب ،اسصؽّب ،ثبٍسّب ٍ دیگش ػشهبیِّبی فىشی ثـش لااشاس دادیاان وااِ دس ًی
دٍساىّبی گزؿتِ ؿىل گشفتِ اػت ٍ هاشدم ثاش اػابع آداة ٍ سػاَم هلای ،لاَهی ٍ یاب گبّاب ،ػمبئاذ
هزّجی ًجك آى صًذگی هیوٌٌذ .ایي هَاسد ػجبستٌذ اص( :تؼلاین ٍ تشثیات ،وابسوشد خابًَادُ ،دسًٍای ؿاذى
اسصؽّب ٍ پبیذاسی اسصؽّب ،لبًغ ،فشٍتي ،احتاشام ثاِ ػاٌت ،اػتاذال ،دیٌاذاسی) .دس ثؼاتش ػواَهی ًیاض
اسصؽّبی فشٌّگی (اص لجیل :لذست؛ ثشٍت ٍ التذاس ،هَفمیت؛ تَاًابیی ،خابًُلجای ،لازتًلجای؛ سهابیت
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ؿخلی ٍ  ،...ثشاًگیختگی؛ ؿْبهتّ ،یدبى ٍ تٌَعخَاّی ،اػتمالل؛ خاللیت ٍ آصادی ٍ  ،...خْبىگشایی؛
ٍػؼت ًظش ،كلحخَیی ،ثشاثشی ،حفح هحایي ٍ  ، ...خیشخاَاّی؛ هفیاذ ثاَدى ،دسػاتىبسی ،ثخـاٌذگی،
ٍفبداسی ،هؼئَلیت پزیشی) ثِ لَاػذ اخاللی حبون ثش ثؼتش خلَكی د لت داسد وِ ثاش هجٌابی تغییاشات
ػیبػی ،اختوبػی ٍ التلبدی دس ػایبلی ًاَیي ثبصتَلیاذ ؿاذُ اػات .ثاِ ػجابستی دس ایاي ثؼاتش ،هاشدم
اسصؽ ّبیی سا هـشٍع هی اًگبسًذ وِ اػتٌبد لبثل اػتوبدی ثاشای لَاػاذ ٍ هاَاثي سفتبسّابی اختوابػی
ثبؿٌذ .ثذیْی اػت دس هٌیي فوبیی ،تلویوبت هْن صًذگی اختوبػی ثبیذ ثش اػابع ؿبیؼاتِ ػاب سی ٍ
خشد خوؼی اتخبر ؿَد وِ اًؼىبػی اص اكَل ػیٌی حمَق ؿْشًٍذی اػتً ٍ .یض اسصؽّبیی اص لجیل ػاي
هذاسی ،خَیؾ هذاسی ،لَمهذاسی ٍ لـش گشایی وِ دس ایي ثؼتش داسای وبسوشد ًجَدُ ٍ ػجت خشٍج صیؼت
خْبى ؿْشی اص لبػذُ هذًیت ٍ ؿْشًٍذی هی گشدًذ ،هی ثبیؼت هَسد اختٌبة اصگضیٌؾ لشاس گیشًذ.
اًؼبى دس خبهؼِ هذًی هوي دػتیبثی ثِ اهتیبصات ٍ ثْشُ ّبی فشاٍاى داسای هؼئَلیت ٍ تؼْاذ اػات.
اگش دس لشى ثیؼتن ،خٌ ٍ خًَشیضی یىی اص اثضاسّبی ػلٌِ ٍ لذست هحؼَة های ؿاذ ،اهاشٍص كالح ٍ
تَخِ ثِ آى ػبصًذُ ثیٌؾ ٍ ثلیشت اًؼبًْبػت .ثب ایي اٍكبف دس وـَسی هثال ایاشاى واِ ّوچٌابى دس
هؼیش ٍ فشآیٌذ هذسًیتِ پیؾ هیسٍد ،هیبى ٍهؼیت هٌلَة ٍ ٍهؼیت فؼلی فبكلِ صیبدی دیذُ هایؿاَد.
خلَف ایٌىِ دس خبهؼِ ایشاى ،گؼتشؽ ؿْشًـیٌی ثب ػشػت ثیػبثمِ اتفبق افتبدُ اػت ،ثِ ّویي دلیال
ثؼیبسی اص ؿْشًٍذاى آهبدگی ٍسٍد ثِ ایي ًَع صًذگی سا پیذا ًىشدُاًذ ٍ كشف ٍسٍد ثِ صًذگی ؿْشی خَد
سا ؿْشًٍذ ًبهیذُاًذ ٍ ثب ثی تَخْی ثِ لَاًیي ؿْشًـیٌی اص خولِ ػذم سػبیات حماَق دیگاش ؿاْشًٍذاى،
ًذاؿتي هـبسوت دس اهَس ؿْشًٍذی ،ػذم تؼْذ دس لجابل ٍظابی ؿاْشًٍذی ٍ  ...ثبػا اص ّان پبؿایذى
اػتوبد اختوبػی ٍ ثِ خٌش افتبدى هٌبفغ هلّی هیؿَد (ًبخی هْش ٍ ّوىبساى .)1393 ،اگش ًگبّی گازسا ثاِ
هؼبئل خبهؼِ خَدهبى ثیبًذاصین ثِ ٍهَح های ثیٌاین واِ ػاذم تثجیات اخاالق ٍ اسصؽ ّابی هاذًی ٍ
استجبًبت ؿْشًٍذی هِ پیبهذّب ٍ ّضیٌِ ّبی ػٌگیٌی دسحَصُ ّبی هختل ػیبػی ،التلبدی ٍ اختوبػی
داسد ٍ .آًچِ وِ اهشٍص ثِ تلَیش ًبٌّدبسی ّب ٍ ًبّوٌَایی ّاب هالحظاِ هایوٌاین سیـاِ دس پیاشٍی اص
لَاػذی داسد وِ ثشگشفتِ اص ًیبص صًذگی سٍصهشُ دس ثؼتش ػوَهی صًاذگی ؿاْشی ٍ دًیابی هاذسى ًیؼات.
ؿبیبى روش اػت تبصهبًیىِ حمَق ٍ اخالق ؿْشًٍذی ثِ دسػتی تؼشی ٍ تجییي ًـذُ ثبؿاذ ،ایاي ًجیؼای
اػت وِ ثی ًظوی ،خـًَت ،ثی اخاللی ٍ ثی ٌّدبسی تمَیت ٍ گؼتشؽ هی یبثذ .ثش ایاي اػابع ٍ ثاِ
تٌبػت پیچیذگیّبی خبف خَاهغ اهشٍصی ،هشٍست ٍ اّویت اسائِ ساّىبسّبی وبسآهذ دس تمَیت فشٌّ
ٍ اكالح خَاهغ ٍ ًدبت اًؼبى ّب ثِ خَثی ًوبیبى اػت؛ پیبهاذ هٌایي الاذام هْان ٍ ػابصًذُای هَخات
اػتمشاس خبهؼِای اسصؿی ٍ هؼٌَی اػت وِ دس آى ّوِ ؿْشًٍذاى اص ًؼوت ًظن ،اهٌیات ،ػاذالت ،سػبیات
حمَق ًشفیي ،احؼبىًَ ،ع دٍػتی ٍ تاشخیح هلابلح ػواَهی ٍ ّواِ اسصؽّابی اًؼابًی دس حاذ اػاال
ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ صهیٌِ تؼبلی ٍ ووبل اًؼبًی ٍ تمشة الْی تحمك یبثذ (غالهی ًیب .)1388 ،ثاذیْی اػات
تَػؼِ حمَق ٍ اخالق ؿْشًٍذی دس گشٍ تَػؼِ فشٌّ ٍ ػجَس اص تؼلاجبت ٍ ٌّدبسّابی ثای وابسوشد ٍ
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هذ اسصؽ اختوبػی اػت وِ دسهجبح خبهؼِؿٌبختی اص آى ثِ ػٌَاى تحَل دس ًظبم اسصؿی یبد هیؿاَد.
اسصؽّبیی وِ ػوَهب اص ٍخَد ًیبصّبی ؿخلی ثِ ٍخَد هیآیذ ٍ ،دس اثتذا خٌجِ صیؼتی ٍ فاشدی داؿاتِ
اًذ ٍ ّوضهبى ثب سؿذ فشد ثِ اسصؽّبی فشٌّگی -اختوبػی تغییش هییبثٌذ (هحوذ خلیفِ.)1378 ،
ّیچ خبهؼِ ٍ ّیچ ًظبم اختوبػی سا ًویتَاى یبفت وِ دس تابسیخ فشٌّگای خاَد اص تغییاش ٍ تحاَل
ثیًلیت ثبؿذ  .ػبهل اكلی تغییش ٍ تحَ ت اسصؿی دس خبهؼِّ ،وبى تغییش ٍ تحَل دس ثبٍسّب ،اػتمابدات ٍ
ًظبم فىشی افشاد اػت وِ توبهیت ًظبم اختوبػی سا دس ثش هیگیشد.
دس ٍهؼیت وًٌَی خْبى وِ سٍاثي ٍ تأثیش پزیشی ثیي فشٌّ ّب ٍ خَاهاغ هختلا ثایؾ اص گزؿاتِ
اهىبىپزیش ؿذُ ،سٍاج هذسًیتِ ًیض ثب ؿبخق فشدگشایی ٍ هٌفؼت ًلجی ،تغییاشات ًظابم اسصؿای سا تـاذیذ
وشدُ اػت ٍ ،خبهؼِ هب ًیض اص گضًذ آى ثی ًلیت ًجَدُ اػت .لزا آًچِ دس ایي تحمیك حبئض اّویات اػات
هَاًغ ثشخبػتِ اص هٌیي ثؼتشی اػت وِ تؼبدل اخاللی دس خبهؼاِ ایاشاى سا دهابس آػایت واشدُ اػاتٍ .
ثبٍسّبیی ّوچَى لشثبًی ؿذى ،گزؿت اص حمَق فشدی ٍ ثخـؾ ثِ هؼٌابی اًفابق هابل واِ دس گزؿاتِ
اسصؽ اخاللی-فشٌّگی ثَد اوٌَى ثِ هٌفؼت ًلجی ٍ هٌبلجِ ثی سحوبًِ حمَق فشدی تجذیل گـتِ اػات.
ًجَد تؼبدل اخاللی دس اؿىبل هختل ون ٍ ثیؾ دس خبهؼِ ایشاى لبثل هـبّذُ اػت ٍ دس ػبلّبی اخیاش
هَسد ًمذ ٍ ثشسػی هحممبى لشاس گشفتِ اػت .خلبیلی هَى احؼبع ثیٌّدابسی دس هیابى ؿاْشًٍذاى،
ػذم احؼبع ًظبست ٍ وٌتشل ،ثی اػتوبدی ثِ ًْبدّبی اًوجبًی ٍ احؼبع ػذم لٌؼیت لابًَى اص خولاِ
هلبدیك ػذم تَػؼِ اخالق ٍ ؿْشًٍذی اػتّ .وبًٌَس وِ ؿَاّذ حىبیات اص آى داسد ثخـای اص خلاك ٍ
خَّبی ایشاًی ًیض ثح اًگیض ثَدُ اػت .ثش اػبع پیوبیؾ هلی  95/7 ،1382اص پبػخگَیبى ثاِ دسخابت
هختل هَافك ثَدًذ وِ خلمیبت ایشاًی هـىل داسد (ٍویلّاب ثاِ ًمال اص فشاػاتخَاُ .)1396 ،حاذٍد 88
دسكذ اص هشدم هؼتمذًذ فبكلِی ًجمبتی سٍص ثِ سٍص دسخبهؼِ ثایؾ تاش هایؿاَد 71 .دسكاذ هؼتمذًاذ دس
خبهؼِی ایشاى تَاًبیی ٍ ؿبیؼتگی ّبی فشدی ثشای ثِ دػت آٍسدى ؿغل اّویتی ًاذاسد ،ثلىاِ پابستی ٍ
ؿبًغ هشٍست داسد 81 .دسكذ هؼتمذًذ ًذاؿتي پَل ٍ پبستی ثبػ هبیغ ؿذى حمَق فشدی هیؿَد59 ،.
دسكذ اص پبػخگَیبى اص وویبثی كذالت ٍ ساػتگَیی ًگشاى ثَدًذ 49 ،دسكذ ثِ وویابثی ثاِ لاَل ٍ لاشاس
هؼتمذ ثَدًذ 68 ،دسكذ ثِ دٍسٍیی ٍ تظبّش ارػبى داؿتٌذ (فشاػتخَاُ .)20:1394،اص آًدبئیىِ كفبت یاه
هلت راتی ًیؼت ،ثلىِ ًبؿی اص صًذگی خوؼی اػت ٍ ثب تغییش اٍهابع دس ػاٌَح هختلا  ،ثْتاش یاب ثاذتش
هیؿَد ،لزا ًویتَاى یه یب هٌذ هٌؾ سا ثِ ّوِ ایشاًیبى تؼوین داد صیاشا خاشدُ فشٌّا ّابیی اص دسٍى
یِّبی اختوبػی ثش هیخیضد وِ اص هٌؾ پبیذاس ٍ هؼلي تجؼیت وبهال ًوایوٌاذ (ٍویالّاب ثاِ ًمال اص
فشاػتخَاُ .)27:1394 ،ثب تَخِ ثِ هٌبلجی وِ روش گشدیذ ػَا ت ایي پظٍّؾ ثِ ؿشح ریل اػت:
 -1آیب اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس
خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد؟

04

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و ششن ،بهار 7931

 -2آیب اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولی ً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس
خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد؟
 -3ثِ ًظش هیسػذ ،اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ
اسصؿی دس خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد؟
 -4ثِ ًظش هیسػذ ،اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی
ٍ اسصؿی دس خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد؟
هسئَلیت پذیزی
ػولی
ًَع دٍستی

صداقت
ًظن
ارسضْبی
هٌبفغ فزدی

فزٌّگی در

ٍ جوؼی

بؼد ػوَهی

خیزخَاّی

ا

هٌیت

احتزام بِ
قبًَى
ًگزضی
اهبًت

تؼْد بِ اخالق

ارسشّبی

ضْزًٍدی

فزٌّگی

قبًَى هداری

درًٍی ضدى
ارسشّب
ارسضْبی

تالش بزای

فزٌّگی در بؼد

ارتقب رفبُ

خصَصی

سٌت هداری

دیٌداری

آگبّی
ارسضی
ػدالت خَاّی

پذیزش گفتوبى

ومًدار ( :)1مدل وظری پژيَص
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هتغیش هؼتمل دس ایي پظٍّؾ ػجبست اػت اص :ػبختبس ٍ اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی؛ (تؼلاین ٍ
تشثیت ،وبسوشد خبًَادُ ،كلح ،دٍػتی ،هَفمیت ،اػتمالل ،خیشخَاّیّ ،وٌَایی ،اهٌیاتً ،ظان اختوابػی،
كذالت) .ػبختبس ٍ اسصؽ ّبی فشٌّگی دسثؼذ خلَكی( :دسًٍی ؿذى اسصؽّب ،پبیاذاسی اسصؽّاب ،لابًغ
ثَدى ،فشٍتٌی ،احتشام ثِ ػٌت ،اػتذال ٍ دیٌذاسی) ٍ .هتغیش ٍاثؼتِ ًیض ػجبست اػت اص :اخالق ؿْشًٍذی؛
(دس ػِ ثؼذ ًگشؿی ،اسصؿی ٍ ػولی).
هفَْم ؿْشًٍذی دس ًظشیبت پبسػاًَض ثاِ كاَست تلاَیحی كاَست ثٌاذی ؿاذُ اػات .ثاب ٍاسػای
ًظشیِّبی پبسػًَض هیتَاى دسیبفت وِ خبیگبُ ًظشی ؿْشًٍذی دس ًظشیِّبی پبسػًَض سا ثبیاذ دستئاَسی
تَػؼِ هذسًیتِ اٍ ػشاؽ گشفت .ؿْشًٍذی دس هؼٌبی وبهل ولوِ ،اص ًظش پبسػًَض ًتیدِ ظَْس ػشهبیِداسی
هذسى یب پذیذ آهذى تغییشات دس خبهؼِ ػٌتی ًظیش ؿْشی ؿذى ،ػىَ س ؿذى ٍ ػمالًیت اػت ،وِ ثؼتش
هٌبػجی ثشای سؿذ آى فشاّن آٍسدًذ .اص دیذ پبسػًَض ؿْشًٍذی هذسى ًیبصهٌذ یه ػبهل ػیبػی اػت واِ
دیگش ثب خبفگشاییّبی تَلذ ،لذهت ٍ خٌؼیت هحذٍد ٍ همیذ ًـَد (ًدبتی حؼیٌی.)1380 ،
پبسػًَض وٌؾ اختوبػی سا ثشآیٌذ ػِ ًظبم ؿخلیت ،فشٌّ ٍ ًظبم اختوبػی هیداًذ (سٍؿاِ:1376 ،
 .)81وِ پغ اص آى اسگبًیؼن صیؼتی سا ثِ ػٌَاى ًظبم هْبسهی دس تحلیل اثؼبد وبسوشدی ًظبم واٌؾ ٍاسد
هیوٌذ ٍ دس تحلیل وبسوشدّبی هْبسگبًِی وٌؾ) )AGILوابسوشد ًظابم فشٌّگای سا ،حفاح الگَّابی
فشٌّگی ػٌَاى وشد .دس تض تىبهلی پبسػًَض وِ ولیذ فْن خبهؼِؿٌبػی ٍی ًیض ثِ ؿوبس هایسٍد ،فشٌّا
خبیگبُ ٍیظُای داسد« .تىبهل اختوبػی ثِ پیـشفت یه ًظبم فشٌّگی هتٌَع ٍ دس ػیي حبل پبیذاس ثؼتگی
داسد؛ ًظبهی وِ هحتَایؾ ثِ دلیل افتشاقپزیشی ٍ ًیض ّوبٌّگی اخضایؾ غٌیتش هیؿَد» (سٍؿِ:1376 ،
.)120
سٍویچ اسصؽّب سا ثِ دٍ دػتِ ،اثضاسی ٍ غبیی تمؼین وشدُ اػت .اسصؽّبی غبیی خاَد ثاِ دٍ دػاتِ
فشدی (هبًٌذ سػتگبسی) ٍ اسصؽ ّبی اختوبػی (هثل كلح ٍ دٍػتی) ٍ اسصؽّبی اثضاسی ًیض ثِ دٍ دػاتِ
فشدی (ؿبیؼتگی ٍ ٍیظگی ّبی فشدی هبًٌذ هٌٌمای ثاَدى) ٍ اسصؽّابیی واِ ثاش ثؼاذ اخاللای (هبًٌاذ
اهبًت داسی) تأویذ داسًذ .ؿَاستض ًیض اسصؽّب سا ثِ دُ گًَاِ ؿابهل (-1لاذست ،ثاشٍت ٍ التاذاس ٍ-2 ،) ...
هَفمیت (تَاًبیی ،خبًُلجای ٍ -3 ،) ...لازتًلجای (سهابیت ؿخلای ٍ -4 ،) ...ثشاًگیختگای (ؿاْبهت،
ّیدبى ٍ تٌَعخَاّی) -5 ،اػتمالل (خالفمیت ٍ آصادی ٍ -6 ،) ...خْبىگشایی (ٍػؼت ًظش ،كالحخاَیی،
ثشاثشی ،حفح هحیي ٍ -7 ) ...خیشخَاّی (هفیذ ،دسػتىبس ،ثخـاٌذٍُ ،فابداس ،هؼائَل) -8 ،ػاٌتی (لابًغ،
فشٍتي ،احتشام ثِ ػٌت ،اػتذال ،دیٌذاسی)ّ -9 ،نًَایی (هَدة ثَدى ،هٌیغ ثَدىً ،ظن فشدی ،احتشام ثاِ
ٍالذیي ٍ ثضسگتشّب) ٍ  -10اهٌیت (اهٌیت خبًَادُ ،اهٌیت هلیً ،ظبفتً ،ظن اختوبػی) ،تمؼین وشدُ اػات.
«ًىتِ اكلی ؿَاستض آى ثَدُ وِ ساثي هیبى اسصؽّب ًِ ػلؼلِ هشاتجی ثلىِ ثاِ كاَست هاذٍس ،تشویجای ٍ
تَافمی داًؼتِ اػت» (فشاهشصی ،)119 - 20 :1378 ،ایٌگلْبست ًیض اسصؽّب سا ثِ دٍ دػاتِ ػاٌتی ٍ ًاَ
تفىیه وشدُ اػت (تَولی.)14 :1381 ،
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ّیتش دستؼشی ؿْشًٍذی هْبس ثؼذسا دسًظش هی گیشد :ثؼذ احؼبػی :وِ دس ثشگیشًاذُ هفابّیوی هاَى
َّیت ٍ فویلت هذًی اػت .احؼبع ،ثِ ًگشؽّب ٍ ًشص تلمیّب هشثَى هیؿَدَّ .یت ٍ فویلت هاذًی
ّش دٍ ثِ ٍفبداسی ٍ هؼئَلیتپزیشی ٍ احتشام ثِ اسصؽّابیی هاَى آصادی ،تؼابّل ٍ ثشدثابسی ،اًلابف،
احتشام ثِ اسصؽّب ٍ ٌّدبسّبی اختوبػی ،احتشام ثِ حمیمت ،احتاشام ثاِ تؼمال ٍ اػاتٌتبج هایاًدبهٌاذ ٍ
ثؼیبسی اص داًـوٌذاى ثش ایي ػمیذُاًذ وِ ؿْشًٍذ خَة وؼی اػت وِ ًؼجت ثِ خبهؼِ خَد ٍ آى اختوبع
ػیبػی وِ دس آى ػوَیت داسد ،احؼبع تؼلك داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ آى ٍفبداس اػات .ایاي احؼابع تؼلاك ٍ
ٍفبداسی هیتَاًذ دس ػٌَح هختل خغشافیبیی اص گشٍُّبی هحلی ٍ هٌٌمِای گشفتِ تب خْبى ؿْش هٌاشح
گشدد .ثؼذ هَلؼیت :اهشٍصُ ؿْشًٍذی اثضاسی اػت ثشای ثشاثشػبصی پبیگبُ ٍ هَلؼیتّابی افاشادی واِ دس
یه اختوبع ػیبػی ّؼتٌذّ .وچٌیي ؿْشًٍذی هیتَاًذ افشاد ػوَ سا اص غیش ػواَ هتوابیض ػابصد .اهاب اص
ًشفی ثبیذ گفت وِ هفَْم هـبسوت ػیبػی ،حمَق سفابّی ٍ اختوابػی ٍ َّیات هـاتشن ٍ هؼائَلیت
هذًی ًوی تَاًٌذ ثذٍى سیـِ هحىوی اص پبیگبُ لبًًَی ٍ هذًی ثِ ٍهَح تؼشی ؿذُ ٍ ثِ فشاٍاًی سؿذ پیذا
وٌٌذ .ایي هَلؼیتّبی هذًی ،ػیبػی ،اختوبػی ،فشٌّگی ٍ التلبدی دس لبلات حماَق ٍ ٍظابی اػوابل
هیؿًَذّ .ش ؿْشًٍذی ٍظیفِ داسد وِ دس لجبل حمَلی وِ دسیبفت هیداسد ثِ ٍظبی ٍ تؼْذاتی ًیض پبیجٌذ
ثَدُ ٍ ػول ًوبیذ ٍ دس همبثل ّش دٍلتی ًیض دس همبثل ؿْشًٍذاًؾ ٍظیفِ داسد وِ اص آى ّاب دس ثشاثاش ّاش
تْذیذ داخلی ٍ خبسخی دفبع وٌذ .ثؼذ ػول :ثؼذ ػَم ؿْشًٍذی ثؼذ ػول یاب فؼبلیات ٍ سفتابس اػات واِ
دستفىش اختوبع گشایبى ٍ ثِ ٍیظُ خوَْسی خَاّبى هذًی هٌشح هیؿَد .دس ایي ثؼذ ػالٍُ ثش ثشخاَسداسی
ٍالؼی اص حمَق ٍ اهىبًبت ثشتؼْذات ٍ هؼئَلیت ّب ٍ ّوچٌیي حوَس دس صًذگی ػیبػی ٍ اختوبػی تأویذ
ؿذُ اػت .ثؼذ ؿٌبختّ :ش ؿْشًٍذی ثبیذ ًؼجت ثِ هَلؼیتی وِ دس یه اختوبع داسد آگبّی پیذا وٌذ ٍ ثاب
حمَق ٍ تؼْذات خَد ٍ دیگشاى آؿٌب گشدد .ثٌبثشایي هیتَاى داؿتي آگبّی اص حمَق ٍ تؼْذات ؿْشًٍذی،
ًگشؽّب ٍ هْبستّبیی وِ اٍلیي هَلؼیت سا دس ثش هیگیشد یىی اص اخضای هاشٍسی ؿاْشًٍذی ٍ هجٌابیی
ثشای ػول ٍ تحمك ٍالؼی آى داًؼت .ثِ ػجبستی آگبّی ٍ ؿٌبخت سا ثبیذ هٌجغ هْان احؼابع ٍفابداسی ٍ
هؼئَلیت ثذاًینّ .یتش اص هفَْم ؿْشًٍذی هٌذگبًِ ثشای ثیبى ًظشیِ خَد اػتفبدُ هیوٌذ .ایي هفْاَم ثاش
ًیبص ثِ خذاػبصی ؿْشًٍذی اص َّیتّبی فشٌّگی هحذٍدوٌٌذُای ًظیش هلّیت تأویذ هیوٌذّ .یتش هؼتماذ
اػت وِ یه فشد هی تَاًذ َّیتّبی هاذًی هٌذگبًاِای داؿاتِ ثبؿاذ ٍ ٍفابداسیّابی هٌذگبًاِ ای سا
احؼبع وٌذ (فبلىغ.)190:1381 ،
اػبع ایي ًشح ثش ایي لشاس گشفتِ وِ هفَْم ؿْشًٍذی داسای  5ػٌلش اػبػی اػت .ػالٍُ ثش تؼشی
ػِ ثؼذی هبسؿبل اص ؿْشًٍذی هذًی ،ػیبػی ٍ اختوبػی ،دٍ ثؼذ فوایلت هاذًی ٍ َّیات سا ًیاض دس ثاش
هیگیشد .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ٍاطُ ؿْشًٍذ دس اًگلیؼی دس خذهت دٍ هؼألِ هَلؼیت ٍ احؼبع ثَدُ اػت ایي
ًشح پیَػتگی ػٌبكش سا ًـبى هیدّذ ٍ ایي وِ اؿىبل هذًی ،ػیبػی ،اختوبػی اص ؿْشًٍذاى ثاِ هثبثاِ
هَلؼیت خشیبى پیذا هیوٌذ .ایي هَلؼیت دس ثشگیشًذُ حمَق ٍ ٍظبی هذًی اػت .ثشػىغ ،فویلت هذًی
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ثِ ًشص تلمیّب ٍ سفتبسّب هشثَى هی ؿَد َّیت ًیض دٍ خٌجِ داسد ٍ ثِ هَلؼیت فاشد ثشخاَسداس اص حماَق اص
ًشیك هلّیت ٍ احؼبع ًیبص ثِ تؼلك ثِ گشٍُّبی اختوبػی هشثَى هیؿَد (سؿیبًی.)77:1382 ،
جديل ( :)1وظریٍَای مًرد استفادٌ جُت تعییه ضاخصَا
ًظزیِ

ًبم تئَری پزداس

خصَصیبت ًظزیِ

اضبرُ بِ ضبخص

آساد ارهکی

اًسجبم آراهص -احسبس اهٌیت

ّوشیستی هسبلوت آهیش

ّببش

ٍفبداری آسادی ػقیدُ

هسئَلیت پذیزی

کبًت

بزابزی  -آسادی در تؼییي سزًَضت-

رػبیت قَاًیي ٍ هقزرات

آسادی بیبى -دستزسی بزابز بِ ًظبم

ًَع دٍستی

ػوَهی

تلفیقی

احتزام بِ هبلکیت
هبرضبل

قبًًَی  -حقَق اجتوبػی
پبرسًَش

اًسجبم اجتوبػی -ػضَیت اجتوبػی -

رػبیت قَاًیي ٍ هقزرات

ّوبستگی ٍ ٍفبداری

یىی اص هفبّین ثٌیبدی ًظبم اخاللی وِ اص دیشثبص هَسد تَخِ ثَدُ اػت اكل هؼئَلیت اخاللی اػات.
هؼئَلیت اص سیـِ ػأل ٍ ّن سیـِ ثب ػؤال اػت ٍ ایي هؼٌب سا تذاػی هیوٌذ وِ ؿخق دس هَلؼیتی لشاس
داسد وِ هیتَاى اٍ سا دس هَسد ٍظیفِای وِ ثِ ػْذُ داسد ،ثبصخَاػت ًوَد تاب دس كاَست اًدابم دادى آى
هَسد هذح ٍ دس كَست ػشپیچی هَسد ػمبة ٍ هزهت لشاس داد .صهِ آى ،ایي اػت وِ هؼئَل هٌبثك ًَع
سفتبس خَد هَسد تـَیك یب تٌجیِ لشاس گیشد .دس ًتیدِ هؼئَلیت دس خبیی هؼمَل اػت وِ هؼئَل ًؼجت ثاِ
اهش هَسد ػؤال ٍظیفِ ٍ تىلیفی داؿتِ ثبؿذ .دس ایٌدب دس حمیمت هؼئَلیت دس هؼٌابی ػْاذُ داس ثاَدى ٍ
ٍظیفِ داؿتي ثِ وبس ثشدُ ؿذُ ٍ دس اكل ثب دٍ اكٌالح تىلی ٍ اّلیت هتاشادف اػات (هْاذٍی وٌای،
 .)1388ثؼیبسی اص فالػفِ اخالق ثَیظُ فبیذُ گشایبى ،اًوجبى ٍ آصادی ػول سا ًمین یىذیگش ؿوشدُاًاذ.
ٍلی فمذاى اًوجبى اخاللی سا ثب ثی ٌّدبسی ثشاثش داًؼتِ اًذ :لَاػذ اخاللی هْبسهَة صم سا ثشای یاه
حیبت اًؼبًی هؼتمل ٍ ساهی وٌٌذُ فشاّن هی وٌذ .ثشای تدذیاذ خَاػاتِ ّاب ٍ هٌابفؼی واِ اص ًشیاك
اختوبع پذیذ آهذُ اػت ثِ افك ّبیی ًیبص اػت واِ ثٌاَس اختوابػی تؼشیا ؿاذُ ثبؿاذ ٍ گشًاِ ًتیداِ،
خَدپشػتی ػیشی ًبپزیش خَاّذ ثَد ٍ ،ایي ًِ تٌْب ثِ سهبیت ًفغ ساُ ًوایثاشد ،ثلىاِ ثاِ ثحاشاىّابی
اخاللی ٍ ثیضاسی اص دًیب هیاًدبهذ ( گیذًض.)60:1978،
دس خبهؼاِ هاذًی ّاش فاشد كاشف ًظاش اص َّیات اًؼابًی خاَد ثاب َّیات ؿاْشًٍذی هـخلای
ؿٌبختِهیؿَد ٍ ثخؾ هْوی اص حمَق ٍ تىبلی ٍی ثِ ایي َّیت ثبًَی ثشهیگشدد .دس همبثال َّیات
غیشاوتؼبثی اًؼبًیَّ ،یت ؿْشًٍذیَّ ،یتی لشاسدادی ٍ اوتؼبثی اػت وِ دس دسخِ اٍل ثب ػواَیت دس
یه ٍاحذ ػیبػی ثِ ًبم وـَس حبكل هیؿَد ٍ ثب خشٍج اص آى ًیض صائل خَاّاذ ؿاذَّ .یات ؿاْشًٍذی
هبًٌذ َّیت اًؼبًی ّیچ گًَِ حیثیتی ًویپزیشد ٍ ّوِ افشاد سا اص ّش سً  ،هزّتً ،ظاد ٍ لَهی سا ثٌاَس
یىؼبى دسثشهیگیشدَّ .یت ؿاْشًٍذی دس خشیابى تؼبهال آگبّبًاِ هیابى حىَهات (حبووابى) ثاب هاشدم
(ؿْشًٍذاى) تحمك هییبثذ .دس خشیبى ایي تؼبهل ّش یه اص ًاشفیي هاوي آگابّی ًؼاجت ثاِ حماَق ٍ
تىبلیفی وِ ثش ػْذُ داسًذ ثِ آى پبیجٌذ ًیض ّؼتٌذ (ثلَسهی.)61:1384،

04

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و ششن ،بهار 7931

ػٌبكشی وِ دسفوبی ػوَهی ؿْشی ٍ حمَق ؿْشًٍذی دیذُ هیؿاًَذ؛ ثشخاَسداسی اص یاه ػاشی
فوبیل هذًی ٍ تشخیح خیش ٍ كالح ػوَهی ثش هٌبفغ خلَكای ٍ ػواَیت دس اختوابع ػیبػای خْات
ثشخَسداسی اص حمَق ٍ هؼئَلیتّبی ؿْشًٍذی اػت.
ػٌبكش تـىیلدٌّذُ ؿْشًٍذی ًـبى هیدٌّذ وِ ؿاْشًٍذی ًیبصهٌاذ هابسهَثی ثاشای ؿٌبػابیی ٍ
هىبًیؼنّبیی ثشای تحمك اػت .افشاد ثاشای دسگیاشی دس ػوال ؿاْشًٍذیً ،یبصهٌاذ ؿاشایي هٌبػات ٍ
ثؼتشّبی صم ّؼتٌذ .اگش خبهؼِای ًتَاًذ هٌبثغ صم سا فشاّن ٍ یب ثِ ًفغ ثخؾ یب ثخؾّبیی اص خبهؼاِ
آى سا تَصیغ وٌذ ،ؿْشًٍذی ثِ ًَس وبهل تحمك ًخَاّذ یبفت .ػذم ٍخَد فشكت ثشاثش ثشای فؼبلیتّابی
داًٍلجبًِ یىی اص هَاًغ اكلی تحمك ؿْشًٍذی ثِ ؿوبس هیسٍد .خبهؼِ هذًی دس فوبی ػواَهی ؿاْشی،
دسٍالغ ثؼتش ؿْشًٍذی سا تـىیل هیدّذ .یه خبهؼِ هذًی صًذُ ٍ لَی هیتَاًذ ثب دسًٍیػبصی ٍ تمَیت
حغ تؼلك ٍ َّیت یبثی ثب ًفغ ػوَهی دساػوبی خَد ،ثِ تمَیت ٍ تثجیات هاشدمػاب سی وواه وٌاذ ٍ
پیًَذ افشاد سا ثب خبهؼِ ثضسگتش تمَیت هیوٌٌذ.
دٍسوین ثِ ػٌَاى ثٌیبى گزاس خبهؼِؿٌبػی ثش ًَع خبكی اص اخالق هذًی تأویاذ داؿات .دٍسواین ،ثاش
خللت دسًٍی اخالق هذًی خذیذ تأویذ هیوٌذ .اص ایي سٍ ،ثح دٍسوین سا ایي گًَِ هیتَاى خالكِ وشد
وِ ٍی ثِ دًجبل تَكی ًَػی ؿْشًٍذی اخاللی اػات .هفْاَم اخاالق اختوابػی ،اهاشٍص ًیاض دس ثایي
هتفىشاى اّویت داسد ،اهب هٌیي اخاللی ریل ػبصٍوبس دیگشی هَى لذست ٍاًوجبى هؼٌاب هایؿاَد .ثاشای
هثبل هیـل فَوَ ،دس ثح اص هفَْم لذست اًوجبًی ،ثِ ؿشایٌی هیپشداصد وِ صهیٌِّبی ظَْس ؿاْشًٍذ
هٌوجي سا فشاّن ػبختٌذّ .ش هٌذ ؿْشًٍذ هٌوجي ٍیظگیّبیی داسد وِ ثِ ؿْشًٍذ اخاللی دٍسوین ؿاجیِ
اػت (فَوَ.)139:1980 ،
اّذاف خوؼی ٍ تأهیي ًیبصهٌذیّبی اختوبػی ،فشٌّگی ٍ التلبدی ،هحَس اػبػی ثح ّابی خبهؼاِ
هذًی سا هـخق ٍ هؼیي هیػبصد .فوبی ػوَهی دس خبهؼِ هذًی ثب یبفتي ساُحالّابی هجتىشاًاِ ثاشای
هؼبئل پیچیذُای وِ صًذگی ؿْشی دس ّوِ ثخؾّاب ثاب آى سٍثاِسٍػات ،اص خولاِ آهاَصؽ ٍ پاشٍسؽ،
ثْذاؿتٌّ ،ش ،تَصیغ ػبد ًِ ثشٍت ٍ لذست دس هیبى ؿْشًٍذاى ،فيآٍسی ٍ حىنساًی ،هىول الاذامّابی
دٍلتّب ٍ ثخؾّبی خلَكی اػت.
اخالق داسای دٍ ثؼذ ولی فشٌّگی ٍ اختوبػی اػت .دس ثؼذ فشٌّگی یب ّوابى اخاالق ًظاشی هاب ثاب
هدوَػِای اص لَاػذ ٍ دػتَسات اخاللی ػشٍوبس داسین .اهب دس ثؼذ اختوبػی یب ّوبى اخالق ػولای اػات
وِ هؼئلِ احؼبع تىلی ٍ هؼئَلیت ًؼجت ثاِ آى لَاػاذ اخاللای هٌاشح هایگاشدد (هلجای.)1385 ،
ّوچٌیي ثِ ًظش دٍسوین اخالق ؿْشًٍذی ،آًدب هؼٌب هییبثذ وِ تؼذادی اص افشاد ثـش ثِ كاَست گشٍّای
ثب یىذیگش صیؼت داؿتِ ثبؿٌذ ،ثـش فمي اص آًشٍ هَخَدی اخاللی اػت وِ دس خبهؼِ صًذگی هیوٌذ ،هَى
اخاللی ثَدى ػجبست اػت اص ّوجؼتِ گشٍُ خَد ثَدى (دٍسوین .)426:1369 ،ثاِ ًظاش ٍی خبهؼاِ غبیات
ػبلی ّش گًَِ فؼبلیت اخاللی اػت ٍ اص ایي سٍ اخالق ؿْشًٍذی صهابًی هؼٌاب داسد واِ خبهؼاِای ٍخاَد
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داؿتِ ثبؿذ ٍ افشاد ثبیذ دس تـخیق ٍ تؼییي اسصؽّب ثِ ّویي خبهؼِ (فوبی ػوَهی ٍ خلَكی ػبختبس
ؿْشی) هشاخؼِ وٌٌذ .دسٍالغ دٍسوین ػمیذُ داسد وِ ّوجؼتگی ٍ هـبسوت اختوبػی دس یه گاشٍُ ًاَػی
احؼبع تؼْذ ٍ هؼئَلیت هتمبثل دس افشاد ثِ ٍخَد هیآٍسد ثِ ًَسی وِ افاشاد خبهؼاِ دیگاش ًوایتَاًٌاذ
ًؼجت ثِ خَاػتِّب ٍ ًیبصّبی یىذیگش ثی تفبٍت ثبؿٌذ (وَصسّ .)190:1379 ،وجؼتگی ٍ هـابسوت هاَسد
ًظش دٍسوین ثِ ػٌَاى لَاػذ اخاللی ػبختبس ؿْشی دس ثؼتش ػوَهی ،صهابًی ثاِ ٍلاَع هایپیًَاذد واِ
فشٌّگی خبف ثتَاًذ آى لَاػذ اخاللی ٍ حمَلی هَسد ًظش سا حوبیت ٍ تَاًوٌذ ػبصد (.)Oenen, 2000
ثٌبثش ًظشیِ ّبثشهبع ثبیذ ،اهىبى گفت ٍ گَی آصاد ٍ خشدهٌذاًِ ثِ دٍس اص ػلٌِ التلبدی ،ػیبػای ٍ
فشٌّگی دس خبهؼِ هذًی ثِ ٍخَد آیذ .خبیی وِ ثب ػٌَاى حَصُ ػوَهی دس ًظبم ػشهبیِداسی ثِ ٍػیلِ ػِ
ػبهل دٍلتّبٍ ،ػبیل استجبى خوؼی ٍ ؿشوت ّبی هٌذهلیتی هَسد تْذیذ لشاس گشفتِ اػت .حَصُ ػواَهی
دس ّوِ ػٌَح خبًَادُ ،ػبصهبى ٍ خبهؼِ اهىبى ظَْس داؿتِ ٍ افشاد ثبیؼتی ثشای تىبهل اص آًدب آغبص وٌٌذ.
دس حَصُ ػوَهی ،اهىبى ثشٍص ٍ تدلی خَدیبثی فشاّن ؿذُ ٍ فشد َّیت خاَدسا پیاذا واشدُ ٍ ثاِ ٍاػاٌِ
خَدیبثی گفتوبى ٍ استجبى آصاد ٍ دٍس اص ػلٌِ ؿىل هیگیشد .دس ایي ؿشایي افشاد ثب ثشٍىسیضی رٌّیتّب ٍ
ػمبیذ ٍ ثشخَسد هیبى آىّب ثِ ٍفبق ًؼجی اسصؽّب ٍ ٌّدبسّب دػت هاییبثٌاذٍ .فابق صهیٌاِػابص واٌؾ
تبسیخی ٍ ػشًَؿت ػبص خَاّذ ثَد .دس ایي وٌؾ اختوبػی ػبم ،ػمالًیت دس اثؼبد هختل سؿذ وشدُ ٍ ثاِ
ػَی تىبهل اختوبػی ٍ اًؼبًی پیؾ هیسٍد (ّبثشهبع.)1384 ،
ابسار ي ريش

ایي پظٍّؾ اص ًَع پظٍّؾ تَكیفی ٍ ػلّی اػت .خوغ آٍسی اًالػبت اص ًشیك پیوبیؾ ثاب هشاخؼاِ
هؼتمین ثِ خبًِ ّبی هؼىًَی ٍ هلبحجِ ثب افشاد خبًَادُّبی ػبوي دس ؿْش تْشاى كَست گشفتِ اػات،
ثٌبثشایي ٍاحذ هـبّذُ فشد ٍ ػٌح تحلیل خشد اػت .اص ًظش صهبًی ،پاظٍّؾ حبهاش ،همٌؼای هایثبؿاذ.
ّوچٌیي اص آًدب وِ هٌبلؼِ سٍی خوؼیتی ٍػیغ (ؿْشًٍذاى تْشاًی) كَست گشفتِ ،هیضاى طسفابیی اص ًاَع
پٌْبًگش اػت ٍ ثب دس ًظش گشفتي هؼیبس وبسثشد اص ًَع وبسثشدی اػت .خبهؼِ آهبسی پظٍّؾ حبهش وِ اص آى
ًوًَِای ًوبیب ٍ هؼشف ثِ دػت هی آیذ ؿبهل خبًَادُّبی ػبوي دس  5هٌٌمِ (ؿاوبل-خٌاَة -ؿاشق-
غشة ٍ هشوض) ؿْش تْشاى دس ػبل  95اػت وِ حدن ًوًَِ آى ثشاثش ً 200فش ثِ دػت آهذ .گفتٌی اػات
وِ ثشای هـخق ؿذى ًوًَِ هَسد ًظش اص سٍؽ ًوًَِگیشی خَؿِای هٌذ هشحلِای اػتفبدُ ؿاذ .ثاذیي
تشتیت وِ ثشای پش وشدى پشػـٌبهِّب ثِ دسة هٌبصل صٍخیي هشاخؼاِ ؿاذ ٍ اًالػابت افاشاد ثاش اػابع
ًوًَِگیشی تلبدفی اص ثلَنّب ٍ پالنّب خواغآٍسی گشدیاذ .اثاضاس گاشدآٍسی دادُّاب دس ایاي پاظٍّؾ،
پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ هی ثبؿذ وِ پغ اص ثشسػی اػتجبس ٍ لبثلیت اػتوبد ،ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت .ثاشای
ػٌدؾ پبیبیی پشػؾ ًبهِ آى سا د ساختیبس ً 40فش اص افشاد لشاس دادین وِ پغ اص خوغآٍسی اًالػبت آًبى
هـخق ؿذ دس ّوِ هتغیش ّب اػن اص هؼتمل ٍ ٍاثؼتِ پبیبیی ثب یی هـبّذُ هایؿاَد (آلفابی وشًٍجاب
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ثیـتش اص  .)%70ثشای ػٌدؾ سٍایی ًیض اص هشیت وشٍیت ثبستلت دس تحلیل ػبهلی ثْشُ گشفتِ ؿذ .خذٍل
صیش خالكِای اص هیضاى سٍایی ٍ پبیبیی هتغیشّب سا ًـبى هیدّذ.
جديل ( :)2ضرایب سىجص ريایی ي پایایی
پبیبیی
هتغیزّب
هتغیز هستقل

ضزیب آلفبی

رٍایی
ضبخصKMO

کزٍیت ببرتلت

Sig

ٍاریبًس

کزًٍببخ
ارسش ّبی فزٌّگی در بؼد

0/78

%69

266/401

0/000

%60

ارسش ّبی فزٌّگی در بؼد

0/84

%88

4538/186

0/000

%67

بؼد ػولی

0/84

%86

0/000

0/000

%57

بؼد ًگزضی

0/78

%91

0/000

0/000

%53

بؼد ارسضی

0/76

%82

0/000

0/000

%7778

ػوَهی

هتغیز ٍابستِ

اخالق

ضْزًٍدی

خصَصی

یافتٍَا

آزمون فرضیه اول :ثِ ًظش هیسػذ ،اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی ثب تؼْذ ثِ اخالق
ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد.
دس سٍاثي هتمبثل ثیي هتغیش اسصؽّبی فشٌّگی دسثؼذ ػوَهی ثب هتغیش اخالق ؿْشًٍذی دس ثؼذ ػولی
ًجك آصهَى هشیت ّوجؼتگی پیشػَى ( )rهـبّذُ گشدیذ وِ ساثٌِ ثیي اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ
ػوَهی ٍ (اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی) هؼٌبداس ثَدُ اػت .ثب تَخِ ثِ ؿبخقّبی
تؼشی ؿذُ ثشای هتغیشّبی هؼتمل ٍ ٍاثؼتِ ًتبیح حبكل اص تحمیك ثش آى اػت وِ افشادی وِ دس اهش
تؼلین ٍ تشثیت ٍ وبسوشد خبًَادُ اص فبوتَسّبی ّوٌَایی ،كذالت ،خیش خَاّی  ،هَفمیتً ،ظن اختوبػی،
اهٌیت ،كلح ٍ دٍػتی ثیثْشُ هیهبًٌذ ووتش هتؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی
ّؼتٌذ.
جديل ( :)3ضریب َمبستگی پیرسًن بیه ارزشَای فرَىگی در بعد عمًمی با تعُد بٍ اخالق ضُريودی
ّوبستگی پیزسَى

اخالق ضْزًٍدی

ارسش ّبی فزٌّگی در بؼد ػوَهی

 Sigسطح هؼٌیداری

1

0/466

-

0/000

ثب تَخِ ثِ ػٌح ؿجِ پبساهتشن هتغیشّب اص آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت .ایي آصهَى
دس فبكلِ اًویٌبى  %95ػٌدؾ ؿذُ اػت ػٌح هؼٌیداسی ثشاثش  Sig; 0/000اػت وِ اص ػٌح هَسد
ًظش  0/05وَهىتش اػت ًـبى اص هؼٌیداسی تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی ٍ اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ
ػوَهی داسد.
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ّوچٌیي هیضاى ّوجؼتگی پیشػَى  0/466اػت وِ ًـبى دٌّذُ ؿذت ساثٌِ ثیي هتغیشّبػت .دس
ًتیدِ ثب تَخِ ثِ اًالػبت خذٍل ،فشهیِ  H0سد ٍ فشهیِ  H1تبییذ هیؿَد.
آزمون فرضیه دوم :ثِ ًظش هیسػذ ،اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب تؼْذ ثِ اخالق
ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولی ً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس خبهؼِ هذًی ساثٌِ داسد.
دس سٍاثي هتمبثل ثیي هتغیش اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب هتغیشّبى اكلﻰ ًجك آصهَى
هشیت ّوجؼتگی پیشػَى ( )rهـبّذُ گشدیذ وِ ساثٌِ ثیي اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ٍ
(تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی) هؼٌبداس ًجَدُ اػت .افشادی وِ دس ًظبم
فشٌّگی خبهؼِپزیشی هؼیفی داؿتٌذ؛ ٍ اسصؽ ّبیی اص لجیل دیٌذاسی ،دسًٍی ؿذى اسصؽّبی ػٌتی ٍ
احتشام ثِ ػٌت دس آىّب ثِ ًَس لَی دسًٍی ؿذُ اػت ٍ اص ٌّدبسّبی هـتشن اختوبػی آگبّی ًؼجی
ًذاؿتٌذ ،ووتش ًؼجت ثِ اخالق ؿْشًٍذی هتؼْذ ثَدًذ.
جديل ( :)4ضریب َمبستگی پیرسًن بیه رزشَای فرَىگی در بعد خصًصی با تعُد بٍ اخالق ضُريودی
ّوبستگی پیزسَى

ارسش ّبی فزٌّگی در بؼد خصَصی

تؼْد بِ اخالق ضْزًٍدی

 Sigسطح هؼٌیداری
1

0/631

-

0/073

ثب تَخِ ثِ ػٌح ؿجِ پبساهتشن هتغیشّب اص آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت .ایي آصهَى
دس فبكلِ اًویٌبى  %95ػٌدؾ ؿذُ اػت ػٌح هؼٌیداسی ثشاثش  Sig; 0/073اػت وِ اص ػٌح هَسد
ًظش  0/05وَهىتش اػت ًـبى اص ػذم هؼٌیداسی تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی ٍ اسصؽ ّبی فشٌّگی دس
ثؼذ خلَكی داسد.
ػذم اثجبت ایي فشهیِ ًـبىدٌّذُ آًؼت وِ اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی وِ دس ایي پظٍّؾ
ؿبهل اسصؽّبی فشٌّگی اص لجیل ػٌتهذاسی ،دیٌذاسی ٍ دسًٍی ؿذى اسصؽّبی ػٌتی اػت ثب تؼْذ ثِ
اخالق ؿْشًٍذی وبهال هتؼبسم اػت.
ًجك ًتیح حبكل اص آصهَى سگشػیَى ثِ سٍؽ خجشی ،تحلیالت هوي ساثٌِ هؼٌبداسی sig= 0/010
ثب هشیت ثتبی  ٍ 0/382اهٌیت ثب هشیت ثتبی  ،0/433خیشخَاّی ثب هشیت ثتبی ً ،0/218ظن اختوبػی
ثب هشیت ثتبی  ٍ 0/533كذالت ثب هشیت ثتبی  ٍ 0/274ػي ثب هشیت ثتبی  0/295ثیؾتشیي تأثیش سا
دس تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی داؿت ٍ .اص هتغیشّبی صهیٌِای هیضاى دسآهذ ساثٌِ هؼٌبداسی ثب هتغیش ٍایؼتِ
(تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی) ًذاؿت .ثذیيهؼٌیوِ؛ یه دسخِ تغییش دس ؿبخق خیشخَاّی تؼْذ ثِ اخالق
ؿْشًٍذی سا ثِ هیضاى  0/218تغییش هیدّذ .یه دسخِ تغییش دس ؿبخق كذالت ،تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی
سا ثِ هیضاى  0/274تغییش هیدّذ .یه دسخِ تغییش دس ؿبخق ًظن اختوبػی تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی سا
ثِ هیضاى  0/533تغییش هیدّذ .یه دسخِ تغییش دس ؿبخق اهٌیت ،تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی سا ثِ هیضاى
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 0/433تغییش هیدّذ .یه دسخِ تغییش دس ؿبخق ػي تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی سا ثِ هیضاى  0/295تغییش
هیدّذ .یه دسخِ تغییش دس ؿبخق تحلیالت ،تؼْذ ثِ اخالق اختوبػی سا ثِ هیضاى  0/382تغییش
هیدّذ.
جديل ( :)5خريجی رگرسیًن چىد متغیرٌ – عًامل مؤثر بر میسان تعُد بٍ اخالق ضُريودی
جدٍل خزٍجی رگزسیَى چٌد هتغیزُ بِ رٍش جبزی
Unstandardized Coefficients

Model

B

Standardized Coefficients

Std. Error

Sig.

T

Beta

.364

.364

-

1.001

.000

سي

0/021

0/073

0/295

0/295

0/008

درآهد

-9/40

-0/000

-0/001

-0/39

0/969

ًظن اجتوبػی

0/332

0/049

0/533

6/832

0/000

تحصیالت

1/181

0/454

0/382

2/601

0/010

اهٌیت

-0/313

0/150

0/433

-2/083

0/038

)(Constant

صداقت

1/634

0/133

0/274

12/366

0/000

خیزخَاّی

0/418

0/077

0/718

15/422

0/000

ومًدار ضمارٌ ( :)1مدل ضرایب تأثیر عًامل مؤثر بر میسان تعُد بٍ اخالق ضُريودی

خیزخَاّی

Beta=0/212
صداقت

Beta=0/274

تحصیالت

Beta=0/322

تؼْد بِ اخالق ضْزًٍدی
اهٌیت

Beta=0/433
ًظن اجتوبػی

Beta=0/533
سي

Beta= 0/253

44

تأثیر ارزشهای فرهنگی بر تعهد به اخالق شهروندی در خانوادههای . . .

ومًدار ضمارٌ ( :)2مدل تحلیل مسیر عًامل مؤثر بر میسان تعُد بٍ اخالق ضُريودی

B=0/382

تحصیالت

سي

ًظن اجتوبػی

B=0/295

B=0/113

B=0/533

B=0/374

B=0/339
تؼْد بِ اخالق

B=0/418
B=0/218

ضْزًٍدی

خیزخَاّی

B=0/274
B=0/321
B=./274

B=0/321
اهٌیت

صداقت

هیضاى تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی تحت تأثیش هؼتمین ًظن اختوبػی( ٍ )0/533خیشخَاّی (ثِ هیضاى
 ،)0/218كذالت (ثِ هیضاى ٍ )0/274هیضاى تحلیالت (ثِ هیضاى  ،)0/382اهٌیت (ثِ هیضاى ٍ )0/433ػي
(ثِ هیضاى  )0/295هیثبؿذ.
ؿبخق ًظن اختوبػی تحت تأثیش هؼتمین خیشخَاّی (ثِ هیضاى ،)0/339اهٌیت (ثِ هیضاى)0/418
هیثبؿذ.
ؿبخق خیشخَاّی تحت تأثیش هؼتمین ًظن اختوبػی (ثِ هیضاى  ٍ )0/339اهٌیت (ثِ هیضاى )0/321
اػت.
ؿبخق اهٌیت ًیض تحت تأثیش هؼتمین خیشخَاّی (ثِ هیضاى  )0/321لشاس داسد.
ػي تحت تأثیش هؼتمین ؿبخق كذالت (ثِ هیضاى  )0/113هی ثبؿذ.
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جديل ( :)6تحلیل مسیرِ تأثیر عًامل مؤثر بر میسان تعُد ضُريودی
اًَاع تأثیز ضزایب هسیز ( )βiبز هیشاى تؼْد ضْزًٍدی
اثزات غیز هستقین
ػَاهل هؤثزبز تؼْدبِ

تأثیز

اخالق ضْزًٍدی

هستقین

ًظن اجتوبػی

خیزخَاّی

صداقت

اهٌیت

هجوَع اثزات هستقین ٍ
سي

تحصیالت
-

غیزهستقین

1/325

ًظن اجتوبػی

0/533

-

0/374

-

0/418

-

خیزخَاّی

0/218

0/339

-

-

0/321

-

0/878

صداقت

0/274

-

-

-

-

0/113

0/546

اهٌیت

0/433

-

0/321

-

-

0/754

تحصیالت

0/382

-

-

-

-

0/382

سي

0/295

هجوَع تبثیزات

2/135

0/295
0/339

0/695

-

0/739

0/113

-

تفسیر نیکویی برازش دادهها در مدل:
 )R2ػذد  0/427سا
دس ول هشیت تؼییي تحلیل هؼیش (= 1-0/573= 0/427
ًـبى هیدّذ .ایي ثذاى هؼٌبػت وِ هتغیشّبی هَسد ثشسػی  42/7دسكذ اص ٍاسیبًغ هیضاى گشایؾ ثِ
تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی (هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی) سا تجییي ًوَدُ ( ;0/427همذاس ٍاسیبًغ تجییي ؿذُ) ٍ
 42/7دسكذ ٍاسیبًغ هیضاى گشایؾ تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی (هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی) هشثَى ثِ هتغیشّبیی
اػت وِ دس تحمیك پیؾثیٌی ًـذُاًذ ( =1 -0/527 =0/427همذاس ٍاسیبًغ تجییي ًـذُ).
بحث ي وتیجٍگیری

غبلجب دٍ گبًگی ٍ اثْبهبتی دس ػجه ٍ ػیبق صًذگی ؿْشًٍذاى دس خَاهغ ؿْشی سٍی هیدّذ وِ
پیؾتش اص آى دس خلمیبت ٍ ؿخلیتّب لبثل هالحظِ اػت .دس خَاهغ گزاس اص ػٌت ثِ هذسًیتًِ ،مٌِ
اثْبم ٍ پیچیذُ وٌؾ افشاد دس صًذگی ؿْشی هگًَگی حفح ٍ یب ثِ تؼبدل سػبًذى ٌّدبس ّب ٍ ثبیذ ٍ
ًجبیذّبیی اػت وِ تحت خجشی ثِ ًبم اسصؽ ثش آىّب تحویل ؿذُ اػت .اسصؽ ّبیی وِ دس ًی صهبى
دهبس اختالل دس وبسوشد اكلی ؿذُاًذ ٍ دس صًذگی ؿْشی ٍ تؼْذ ثِ ػولی ثِ اخالق ؿْشًٍذی هذ
اسصؽ تلمی هیؿًَذ .دس ایي پظٍّؾ دٍ فشهیِ هَسد ٍاوبٍی ٍ آصهَى لشاس گشفت.
فشهیِ اٍل ثشسػی ساثٌِ ثیي اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی ثب تؼْذ ثِ اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد
ػولیً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس خبهؼِ هذًی ثَد وِ ًجك ًتبیح حبكل اص آصهَى پیشػَى ایي فشهیِ هؼٌبداس
ؿذ .ثبتَخِ ثِ ایٌىِ اسصؽ ّبی فشٌّگی دس ثؼذ ػوَهی ؿبخقّبیی اص لجیل ّوٌَایی ،كذالت خیش
خَاّی ٍ هَفمیت هتؼبسم ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد ًگشؿی ،اسصؿی ٍ ػولی ًیؼتٌذً .جك ًظشیِ
احؼبع ّوجؼتگی اختوبػی دٍسوین ٍ ًیض ًظشیِ اخالق ؿَپٌْبٍسّ ،وٌَایی ٍ ّوذلی یگبًِ اًگیضُ
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حمیمی اخالق ٍ حتی پبیِ اخالق اػت .ثذیْی اػت ثب تمَیت وبسوشدّبی خبًَادُ اص لجیل كلح ،دٍػتی،
اهٌیت ٍ ًظن ،احؼبع ّوجؼتگی ٍتؼلك دس افشاد ؿىل هیگیشد ٍ دس پی آى تحىین پیًَذّبی اختوبػی
ٍ هـبسوتّبی ؿْشًٍذی آؿىبس هیؿَد .اص آى گزؿتِ ،ثب تَخِ ثِ خٌجِ اخاللی ؿْشًٍذی ،احؼبع
هؼئَلیت ایذُای اػت وِ توبهیت ؿْشًٍذی سا تحت الـؼبع لشاس هیدّذ ( .)Annukka,2005:11دس
فشهیِ دٍم ثِ ثشسػی ساثٌِ ثیي اسصؽّبی فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی ثب اخالق ؿْشًٍذی دس اثؼبد
ػولی ً ،گشؿی ٍ اسصؿی دس خبهؼِ هذًی پشداختِ ؿذً .جك ًتیدِ حبكل اص آصهَى پیشػَى ایي فشهیِ دس
ػٌح هؼٌبداسی تأ ییذ ًـذ ٍ .ػذم هؼٌبداسی ساثٌِ ثیي ایي دٍ هتغیش حبوی اص آًؼت وِ اسصؽّبی
فشٌّگی دس ثؼذ خلَكی اص خولِ ػٌت هذاسی ،دسًٍی ؿذى اسصؽّب ٍ دیٌذاسی احؼبػبتی سا دس فشد
حبون هیوٌذ وِ اًؼٌبفپزیشی دس ثشاثش تغییشات فشٌّگی اختوبػی سا ػخت ٍ دس هَالؼی ًبهوىي
هیػبصد .ثِ تؼجیشی ،احؼبػبت هیضی اػت وِ ػبختبسّبی اختوبػی ٍ ًظبمّبی ًوبدیي فشٌّگی پبیذاس
سا هیػبصد ٍ .دسػت صهبًیوِ ػٌتّبی فشٌّگی ثِ هبلؾ وـیذُ هیؿًَذ ،هشدم سا خذاگبًِ تحشیه
هیوٌذ ٍ آىّب سا ثلَست گشُ خَسدُ دس همبثلِ ثب تغییشات فشٌّگی اختوبػی لشاس هیدّذ ( Turner,
.)2005
لزا تىیِ افشاد خبهؼِ ثش احؼبػبت ثشای ؿىلثٌذی هوبًتّبی اختوبػی ٍ ػبختي ػبختبسّبی
اختوبػی ٍ فشٌّگی ٍهؼیت پیچیذُای سا ثَخَد هیآٍسد ( .)Ibidثذیْی اػت هٌیي ػبختبسّبیی ثب ٍخَد
ػذم وبسوشد ،كشفب ثِ پـتَاًِ احؼبػبت هشدهی پبثشخب هیهبًٌذّ .ش همذس فشٌّ احؼبػبت دس ثؼتش
اختوبػی لَیتش ثبؿذ افشاد ثیـتش دسگیش هذیشیت احؼبػبت اص ًشیك سػبیت ٍ هشالجتّبی آداة ٍ سػَم
صًذگی هیؿًَذ .ثِ ثیبًی احؼبػبت ًمؾ اػبػی دس تٌظین توبم ػبختبسّب ٍ سٍاثي خشد فی هبثیي صًذگی
ایفب هیوٌذّ ٍ .وؼبىػبصی یه فوبی خلَكی ثب ًگشؽ هؼٌَف ثِ اسصؽّبی ػٌتی ثب فوبی
ػوَهی صًذگی ؿْشی ٍ لَاػذ هشثَى ثِ آى ثشای ّوِ ؿْشًٍذاى دس ّش ػٌح اص ًگشؽ هیؼش ًخَاّذ
ؿذ (.)Oenen, 2000
هَهَػبت اخاللی دس استجبًبت ثیي فشٌّگی ثشای ّوِ افشاد دس ِّ فشٌّ ّب ػبهل اػتشع صایی
هحؼَة هیؿَد .اص ایي خْت وِ هجبدا ثبٍسّبی افشاد ،دس هَسد سفتبسّبی خیش ٍ ؿش ٍ دسػت ٍ غلي هَسد
هبلؾ لشاس گیشد .دس اوثش فشٌّ ّب ایي ثبٍس ٍخَد داسد وِ وذ ّبی اخاللیؿبى ثشای ّوِ هشدم هتؼبسف
ٍ اػتبًذاسد اػت .دس ثشخی گشٍُّبی فشٌّگی ،تفبٍتّبی فشٌّگی دیگشاى ،فشٍدػتتش اص هدوَػِ
ثبٍسّبی خَدی تلمی هیؿَد ( .)(Flamia, 2012ثذیْی اػت ایي اهش پذیذُای خْبًی اػت وِ اص
دیذگبُّبی لَمًگبساًِ هٌجؼ هیؿَد .ثب ایي ٍك وِ افشاد ّوِ فشٌّ ّب سا دس استجبى ثب اسصؽّب ٍ
ٌّدبسّبی فشٌّ خَد هَسد لوبٍت لشاس هیدٌّذ .ایي ًَع تفىش لَم ًگبساًِ ثبػ افضایؾ ّوجؼتگی،
ّوىبسی ،فذاوبسی ٍ اثشثخـی دٍسى گشٍّی هیؿَد ٍ .صهبًیوِ ،هَسد تْذیذ لشاس هیگیشد گشٍُ فشٌّگی
تٌْب ثب توبیض ػبصی اص دیگش گشٍُّب ٍ فشٌّ ّب هیتَاًذ َّیت خَد سا حفح وٌذ .غبلجب ایي توبیض ػبصی
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ثب تفىشات فشادػت اًگبؿتي گشٍُ خَدی دس همبیؼِ ثب دیگش گشٍُّبی فشٌّگی حبكل هیؿَد ٍ .ایي
احؼبػبت ّوبى خجِْگیشیّبی افشاد سا دس ثشاثش تغییشات تمَیت هیوٌذ ٍ تؼبدل سا دس خبهؼِ اص ثیي
هیثشد ٍ ًیض ػجت ثِ ٍخَد آهذى خشدُ فشٌّ ّبی هتؼذد هیؿَد .ثِ ًظش هیسػذ ّش همذس اسصؽّبی
فشٌّگی دس اثؼبد ػوَهی تَػؼِ یبثذ ،خبهؼِ آهبدگی ثیؾتشی ثشای پزیشؽ ٍ تؼْذ ثِ سفتبسّب ٍ ثبٍسّبی
هتٌبػت ثب صًذگی دس خبهؼِ ؿْشی سا پیذا هیوٌذ.
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