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چکيدُ
ايٗ ٔيبِْ ٝثب رٚيىزدی اخالق ٔحٛر تالػ ٔ یو ٙذ ربيٍ ب ٜاخ الق ٚ
حمٛق  ٚراثي ٝآٖٞب را ثب يىذيٍز در رٚاثو س٘بؽٛيی ع٘ ٝغُ اس س٘بٖ ٔتأُ ٞ
ؽٟز تٟزاٖ ٔٛرد ٔمبيغ ٝلزار دٞذٌٕ .ب٘ ٝافّی پضٞٚؼ ايٗ اعت و ٝثیٗ ع ٝ
٘غُ اس س٘بٖ ٔتأ ،ُٞتفبٚت ْٔٙبدار در تٛر ٝثٛٔ ٝاسيٗ اخاللی  ٚحم ٛلی در
تْبٔالت س٘بؽٛيی ٚرٛد دارد .رٚػ پضٞٚؼ ،پیٕبيؾی اعت  ٚربْٔ ٝآٔ بری
آٖ را  ٕٝٞس٘بٖ ٔتأ ُٞؽٟز تٟزاٖ تؾىیُ ٔیدٙٞذ و ٝاس ٔیبٖ آٖٞب ٘ 500فز ثٝ
ؽی ٜٛخٛؽٝای چٙذ ٔزحّٝای ا٘تخبة ؽذ ٚ ٜث ٝپزعؾٙبٔٔ ٝحمك عبخت ٝپبعخ
دادٜا٘ذ .ثزای تزشي ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اس ٘زْ افشار
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 SPSSاعتفبد ٜؽذ٘ .ت بيذ

پضٞٚؼ ٘ؾبٖ داد و ٝثیٗ ع٘ ٝغُ ،در ارتجبه ثب رّبيت ارسػ ٞبی اخالل ی ٚ
ٔيبِجبت حمٛلی در تْبٔالت سٚریٗ ،تفبٚت ٚرٛد دارد؛ ٘ ٚغُ ا َٚثیؾتز ثٝ
اخالق٘ ،غُ ع٘( ْٛغُ رٛاٖ) ثیؾتز ثٔ ٝيبِج بت حم ٛلی خ ٛد در خ ب٘ٛادٜ
إٞیت ٔی دٞذ؛ ٘ ٚغُ د ْٚثّٛٙ ٝاٖ ٔیب٘زی ،ثٔ ٝالحَبت اخالل ی وٕت ز اس
* اعتبديبر ّّ ْٛارتٕبّی دا٘ؾٍب ٜاِشٞزاء (ط).
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٘غُ ا ٚ َٚثٔ ٝيبِجبت حمٛلی وٕتز اس ٘غُ ع  ْٛتٛر  ٝدارد٘ .ت بيذ تحّی ُ
رٌزعیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ٘ ،ؾبٖ داد ؤ ٝتغیزٞبی اؽتغبَ ،تحقیالت ٘ ٚغُ ،ت ٛاٖ
تجییٗ ٚ 0/499اريب٘ظ ٔتغیز ٚاثغتٔ« ٝيبِجبت حمٛلی در تْ بٔالت س٘بؽ ٛيی»
را ٔ ٚتغیزٞبی عٗ ٔ ،ذت س٘ ذٌی س٘بؽ ٛيی  ٚاؽ تغبَ ،ت ٛاٖ تجی یٗ 0/436
ٚاريب٘ظ ٔتغیز «ٔالحَبت اخاللی در س٘ذٌی س٘بؽٛيی» را دار٘ذ.
ٍاشُّاي كليدي :اخالق ،حمٛق ،س٘بٖ ،تْبٔالت س٘بؽٛيی ،خب٘ٛادٜ

 .1همدهِ
تغییز ارسػٞبی اخاللی در لّٕز ٚخب٘ٛاد ،ٜاي ٗ ٘ ٟبد ثٙی بديٗ ارتٕ بُ را ث ب ٔغ بلُ ٚ
ثحزاٖٞبی ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛار ٝوزد ٜاعت .اف شايؼ ٔيبِج بت  ٚخٛاع ت ٞبی س٘ بٖ ث زای
دعتيبثی ث ٝحمٛق ٞز چ ٝثیؾتز ،أزٚس ٜخب٘ٛاد ٜرا ّزف ٝرذاَ حم ٛق  ٚاخ الق در
رٚاثو س٘بؽٛيی عبخت ٝؤ ٝغبلُ  ٚثحزاٖٞبی ارتٕبّی خبؿ خٛد را ثٕٞ ٝزا ٜداؽ تٝ
اعت .ثبالرفتٗ آٔبر ىالق ٔ ٚغبلُ ارتٕبّی ٔزتجو ثب آٖ ٔ یتٛا٘ ذ ث ٛ ّٙ ٝاٖ يى ی اس
پیبٔذٞبی تغییزات ارسؽی در خب٘ٛادٔ ٜيزح ثبؽذَ٘ .ز ث  ٝإٞی ت خ ب٘ٛاد ٜدر ربْٔ ٝ
اعالٔی ٔب ،پضٞٚؼ پیزأْٔ ٖٛنالت آٖ اس اثْبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛمزٚری ث  َ٘ ٝز ٔ یرع ذ.
پضٞٚؼ حبمز ثب ٞذف آعیت ؽٙبعی خب٘ٛاد ٜاس ثْذ تغییز ارسػٞبی اخالل ی در اي ٗ
ٟ٘بد ،در فذد اعت تب ٘ؾبٖ دٞذ و ٝأزٚس ٜسٚریٗ در رٚاثو خٛد ثب فبف ّ ٌ ٝزفتٗ اس
ارسػٞبی اخاللی ،ثیؾتز ث ٝعٕت ٔيبِجبت حمٛلی خٛيؼ رفتٝا٘ذ؛ در حبِی و  ٝت ٟٙب
اخالق ٔیتٛا٘ذ مٕب٘ت ارزای ٔيٕئٙی را ثزای تأٔیٗ حمٛق سٚریٗ ف زا ٓٞآٚرد .اي ٗ
ٔٛم ُٛو ٝاخالق يب حمٛق ،وذاْيه در خب٘ٛادٜٞب حزف ا َٚرا ٔی س٘ذ؟  ٚآيب در اي ٗ
خقٛؿ ثیٗ ٘غُٞب تفبٚتی ٚرٛد دارد؟ پزعؼٞبيی اعت و ٝپضٞٚؼ حبمز در فذد
پبعخ ث ٝآٖٞب ثٛد ٚ ٜدر ايٗ راعتب ثذٚ ٖٚرٚد ثّٛ ٚ ُّّ ٝأُ ،راثي ٝاخالق  ٚحم ٛق
در ع٘ ٝغُ اس س٘بٖ ٔتأ ُٞؽٟز تٟزاٖ را ٔٛرد ثزرعی ٔ ٚمبيغ ٝلزار داد ٜاعت.
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حمٛق  ٚاخالق در خب٘ٛادٛٔ ،ٜم ُٛپضٞٚؼٞبی سيبدی ثٛدٔ ٚ ٜمبالت ثغ یبری
در ايٗ سٔی ٝٙا٘تؾبر يبفت ٝاعت .ففٛرايی پ بريشی در ٔمبِ  ٝخ ٛد ث  ٝاي ٗ ٘ىت  ٝاؽ برٜ
ٔیوٙٙذ و ٝرّبيت حك  ٚا٘زبْ ٍٚیف ٝدر وٙبر  ،ٓٞتأٔیٗوٙٙذ ٜوبرآٔذی خ ب٘ٛاد ٜاع ت
(ففٛرايی پبريشی .)1389 ،پضٞٚؾی ثب ّٛٙاٖ «٘مؼ اخالق ٔذارا در ت أٔیٗ حم ٛق سٖ
در خب٘ٛاد ،ٜثب تأویذ ثز ؽزٚه مٕٗ ّم ذ» ،ث  ٝاي ٗ ٘تیز  ٝدع ت يبفت  ٝاع ت و  ٝدر
فٛرت ّذْ پبيجٙذی سٚد ثٛٔ ٝاسيٗ اخاللی ،ؽزٚه مٕٗ ّمذ ٕ٘یتٛا٘ذ حمٛق سٖ را
در خب٘ٛاد ٜتأٔیٗ وٙذ (چبثىی ،ارديجٟؾت ٘ .)1393تبيذ ٔيبِْ  ٝسارّ ی (٘ )1390ؾ بٖ
داد و ٝآٔیختٍی لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات خب٘ٛاد ٜثب اخالق ،مبٔٗ ارزايی آٖ ث ٝؽٕبر ٔ یرٚد
 ٚخب٘ٛاد ٜثب ٚرٛد حمٛق  ٚتىبِیف اخالقٔحٛرا٘ ،ٝاعتحىبْ ٔ یيبث ذّ .ج بط ساد ٜدر
ٔمبِٝا ی ،ثب ثیبٖ إٞیت أز مٕب٘ت ارزايی لٛا٘یٗ ،ثز ايٗ ٘ىت ٝتأویذ وزد ٜو ٝحم ٛق ٚ
ل ٛا٘یٗ اس اِشأ بت ح ذالّی س٘ ذٌی خ ب٘ٛادٌی  ٚرّبي ت اخ الق در ح ٛس ٜف زدی،
خب٘ٛادٌی  ٚارتٕبّی اس اِشأبت حذاوخزی اعت  ٚا٘غبٖ ٘جبيذ ث ٝخٛد اربس ٜدٞذ و ٝاس
عمف س٘ذٌی وٕٞ ٝبٖ اخالق اعت ث ٝوف س٘ذٌی وٕٞ ٝبٖ حمٛق  ٚلٛا٘یٗ خب٘ٛادٌی
 ٚارتٕبّی اعت ،تٙشَ يبثذ (ّج بط ساد .)1393 ،ٜدر ٔمبِ « ٝاف  َٛح بوٓ ث ز رٚاث و
اّنبی خب٘ٛاد ٜدر َ٘بْ ْٔزفتی اعالْ» ،ثب ىزح  ٚتجییٗ اف َٛحبوٓ ثز َ٘ بْ ارسؽ ی ٚ
حمٛلی خب٘ٛاد ،ٜث ٝايٗ ٔٛم ُٛاؽبر ٜؽذ ٜاعت وٍ٘ ٝب ٜحم ٛلی ف زف ث  ٝخ ب٘ٛاد،ٜ
ٔٛرت فزٚپبؽی آٖ ٔی ؽٛد ٞ ٚیچ ٘یزٚيی رش اخالق  ٚايٕبٖ ٕ٘یتٛا٘ذ آرأؼ را ثزای
خب٘ٛاد ٜث ٝارٔغبٖ آٚرد (ٟٔذٚی وٙی .)1392 ،ؽفبيی (ثی تب) در ٔمبِ« ٝثزرع ی حم ٛق
خب٘ٛاد ٜدر پزت ٛاخالق» ،ثٔ ٝيبِْ ٝحمٛق خب٘ٛاد ٜدر افغب٘غتبٖ پزداخت ٚ ٝث ٝايٗ ٘تیز ٝ
رعیذ ٜو ٝدخبِت دِٚت در ٟ٘بد خب٘ٛاد ٜاس رّٕ ٝدر لب٘ ِٙٔ ٖٛخؾ ٘ٛت ّّی  ٝس٘ بٖ ٚ
لب٘ ٖٛاحٛاَ ؽخقی ،ٝث ٝثٙیبد ايٗ ٟ٘بد آعیت ٔیرعب٘ذِٛ .ثٙت  ،)1995( 1ٛدر ارتج به ث ب
اخالق در حمٛق خب٘ٛاد ٜث ٝايٗ ٘ىت ٝاؽبرٔ ٜیوٙذ و ٝعیغتٓ لنبيی  ٚدادٌبٜٞب ،ث زای
حُ ٔؾىالت خب٘ٛادٌی ،سٖ  ٚؽٞٛز را رلیت  ٚدؽٕٗ يىذيٍز ٔیثی ٙٙذ  ٚاس اي ٗ رٚ
1. Lou Benotto
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اٌز اخالق در ايٗ خقٛؿ دخبِت وٙذٔ ،ؾىالت ثٟتز ثزىزف خٛاٞذ ؽذٔ .برٌِٛیٗ

1

( )1982در ٔمبِٔ« ٝالحَبت اخاللی  ٚحمٛلی در سٚد درٔب٘ی  ٚخب٘ٛاد ٜدرٔ ب٘ی» ،ث ٝ
ٔٛم ُٛاخالق  ٚحمٛق در خب٘ٛاد ،ٜاس ثُْذ درٔب٘ی تٛر ٝوزد ٜاعت .ثغیبری اس ٔمبالت
خبرری در ايٗ سٔی ،ٝٙث ٝإٞیت ٔالحَبت اخاللی  ٚحمٛلی در خب٘ٛاد ٜدرٔب٘ی  ٚسٚد
درٔب٘ی پزداختٝا٘ذ.
رذای اس ايٗ ٔمبالت  ٚپضٞٚؼٞبٔ ،يبِْبت ا٘زبْ ؽ ذ ٜدر ارتج به ث ب حم ٛق ٚ
اخالق در خب٘ٛاد ،ٜثٔ ٝیشاٖ لبثُ تٛرٟی رٙج ٝحم ٛلی دار٘ ذ .اي ٗ أ ز ٘ؾ بٖ د ٙٞذٜ
إٞیت فنبی حمٛلی در خب٘ٛادٜٞبی أزٚس  ٚو ٓ ت ٛرٟی ث  ٝاخ الق اع ت .اس اي ٗ
ٌذؽت ٝتمزيجبً تٕبْ ٔمبالت ٘ٛؽت ٝؽذ ٜدر ايٗ راثي ٝتٛفیفی  ٚوتبثخب٘ٝای ثٛد ٚ ٜتْ ذاد
ثغیبر وٕی اس آٖٞب ثٞ ٝز دٛٔ ٚم ُٛاخالق  ٚحمٛق در خب٘ٛاد ٜپزداختٝا٘ذ .در ح بِی
ؤ ٝمبِ ٝحبمز در پضٞٚؾی پیٕبيؾی ،راثي ٝاخالق  ٚحمٛق در رٚاث و ٕٞغ زی س٘ بٖ
ٔتأ ُٞرا ٔٛرد ٔيبِْ ٝلزار ٔیدٞذ  ٚثٔ ٝمبيغٝای ثیٗ ٘غّی ٔجبدرت ٔیٚرسد.

 .2هباحث ًظري
ثز اعبط َ٘زئ« ٝجبدِ ٝارتٕبّی» 2ا٘غبٖٞب در ٔٛلْیت ٞبی ارتٕ بّی رفتبر ٞبيی را ث ز
ٔیٌشي ٙٙذ و  ٝدر َ٘ ز آ٘ بٖ ث بالتزيٗ احتٕ بَ را در ث زآٚردٖ ٔ ٙبفِ ؽخق ی در آٖ
ٔٛلْیتٞب در اختیبر دار٘ذ .فزايٙذٞبی ٔجبدِ ٙٔ ٝز ز ث ٞ ٝشي ٝ ٙي ب پ بداػ ث زای اف زاد
ٔیؽ٘ٛذ  ٚث ٝاٍِٛدٞی ث ٝوٙؼٞبی ٔتمبثُ ارتٕبّی ٔیا٘زبٔٙذ .ايٗ اٍِٞٛب افش ٖٚثز آٖ
و ٝدر خذٔت ٘یبسٞبی افزاد٘ذ آ٘بٖ را در ٔٛرد چٍٍ٘ٛی ثزآٚردٖ آٖ ٘یبسٞب تحت فؾ بر
ل زار ٔ ید ٙٞذ ( .)Chibucos & Leite, Ibid: 137ث ٙبثزايٗ ث ز اع بط َ٘زي ٔ ٝجبدِ ٝ
ارتٕبّی ،افزاد در تْبُٔ ثب يىذيٍز ٔیوٛؽٙذ عٛد خٛد را ث ٝحذاوخز ثزعب٘ٙذ.

1. Margolin
2. Social ExchangeTheory
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در َ٘زي« ٝعتیش ارتٕبّی»ٌ ،1زٜٞٚبی يه ربْٔ ٝثزای دع تي بثی ث  ٝل ذرت ٚ
رعیذٖ ثٙٔ ٝبثِ وٕیبة ،ثب ٓٞدر حبَ عتیش٘ذ .تنبد ٕٔى ٗ اع ت ؽ ىّی اس ثح ج ٞب،
دّٛاٞب ٔ ٚذاوزات ٌ٘ٛبٌ ٖٛعیبعی ،حمٛلی ،يب خ ب٘ٛادٌی درث برٔ ٜغ بلُ ٔ بِی ثبؽ ذ
(عتٛد ٚ ٜوٕبِیٕٞ ،بٖ .)54 :اس ايٗ َٔٙز ٞیچ راثيٝای را ٕ٘یتٛاٖ يبفت و ٝدر آٖ ٕٝٞ
رلجب ثز٘ذ ٜثبؽٙذ  ٕٝٞ ٚرٚاثو ارتٕبّی در ثزدار٘ذ ٜراثي ٝثزد  ٚثبخت ٞغ تٙذ .در اي ٗ
رٚيىزد ،خب٘ٛادَ٘ ٜبْ لذرتی تّمی ٔیؽٛد و ٝثز لؾ زثٙذی رٙغ یتی  ٚع ٙی ث ٙب ؽ ذٜ
اعت .ثبستبة تفبٚتٞبی اعبعی اّنبی خب٘ٛاد ٜدر أزی ٕٞچ ٔ ٖٛؾ بروت تجْ یل
آٔیش در وبر خبٍ٘ی ،اٍِٞٛبی عٛءاع تفبد ٚ ٜث ی اّت ٙبيی  ٚاحزٌ ذاری ٔ ٚؾ بروت در
تقٕیٓٞب ٍبٞز ٔیؽٛد (ثغتبٖ .)203-204 :1390،ايٗ در حبِی اع ت و  ٝخ ب٘ٛاد ،ٜاس
َ٘ز وبروزدٌزايبٖ ٚ ،اس رّٕ ٝأی ُ دٚرو یٓ  ٚت بِىٛت پبرع ٘ٛشٔ 2حّ ی ث زای ث زٚس
ٕٞىبری ثیٗ سٖ ٔ ٚزد اعت (عتٛد ٚ ٜوٕبِی .)177 :1383 ،اس آ٘زب و  ٝدر رٛأ ِ در
حبَ ٌذار ثٔ ٝذر٘یغٓ ،ارسػٞبی عٙتی  ٚاّتمبدات و ٟٗدر يه ٔحیو در ح بَ تغیی ز
ث ٝعزّت اّتج بر ٔ ٚف ْٛ ٟخ ٛد را اس دع ت ٔ ید ٙٞذ (ٔحغ ٙیٓ ٞ ،)359 :1386 ،
ٔٙبعجبت ثیٗ خب٘ٛادٙٔ ٓٞ ٚ ٜبع جبت در ٖٚخ ب٘ٛاد ٜدر ح بَ تح  َٛاع ت (ٔ ٟذٚی،
 .)22 ٚ 21 :1377ايٍّٟٙبرت تحٛالت ارسؽی در رٛأ ِ أ زٚس را ٘بؽ ی اس دٌزٌ ٘ٛی
فزٍٙٞی لّٕذاد وزد ٚ ٜدٌزٌ٘ٛی فزٍٙٞی را تذريزی  ٚثبستبة دٌزٌ٘ٛی در تززثٞٝبی
عبس٘ذٜای ٔیدا٘ذ و ٝث٘ ٝغُٞبی ٔختّف ؽىُ داد ٜاعت .اس َ٘ ز ٚی ٌ بٞی تز برة
يه ٘غُ رٛاٖ ّٕیمبً اس تزبرة ٘غُٞبی ٌذؽتٔ ٝتفبٚت اع ت (اي ٍّٟٙبرت1 :1373 ،
 .)2 ٚايٗ تغییزات اس َ٘ز ايٍّٟٙبرت ثب تغییز ارسػٞبی عٙتی ،ث ٝارسػٞبی ع ىٛالر –
ّمال٘ی ف ٛرت ٔ یٌی زد ( ٚ Inglehart & Welzel,2007: 20در چ ٙیٗ ؽ زاييی ث ٝ
اعتمالَ  ٚتحمك اٞذاف ؽخقی إٞیت دادٔ ٜیؽٛد .)Triandis, 1998: 120

1. Social Conflict Theory
2. Talcott Parsons
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ثب تٛر ٝثَ٘ ٝزي بت ث بال ،چ برچٛة َ٘ زی اي ٗ پ ضٞٚؼ ،تزویج ی اس َ٘زي بت
ايٍّٟٙبرت در ٔٛرد تغییزات ارسؽی  ٚتفبٚتٞبی ٘غّیَ٘ ٚ ،زي ٔ ٝجبدِ  ٝارتٕ بّی در
خقٛؿ تٛرٞ ٝز يه اس سٚریٗ ثٙٔ ٝبفِ خٛد َ٘ ٚزي ٝع تیش ارتٕ بّی در ارتج به ث ب
رلبثت سٖ  ٚؽٞٛز ثزای وغت ٔٛلْیت ثزتز در س٘ذٌی س٘بؽٛيی اعت .ايٗ َ٘زيٞٝب در
وٙبر َ٘زي ٝوبروزدٌزايیٔ ،ی تٛا٘ٙذ ايٗ ٔٛم ُٛرا تجییٗ وٙٙذ و ٝتْ بٔالت سٖ  ٚؽ ٞٛز
در س٘ذٌی ٔؾتزن ،اس ٕٞىبری ٕٞ ٚذِی (ٔٛرد َ٘ز ديذٌبٜٞبی وبروزدی – ع بختی)،
ث ٝعٕت وغت ٔٙبفِ فزدی ٔ ٚيبِجبت حمٛلی (َ٘زئ ٝجبدِ ٝارتٕبّی)  ٚرلبث ت سٖ ٚ
ؽٞٛز (َ٘زي ٝعتیش ارتٕبّی) ٌزايؼ يبفت ٝاعت و ٘ ٝتیز  ٝىجیْ ی آٖ ،فبف ّ ٌ ٝزفتٗ
تْبٔالت سٚریٗ اس ارسػٞبی اخاللی  ٚتأویذ ثز احمبق حمٛق اعت و  ٝث ب تٛر  ٝث ٝ
َ٘زي ٝايٍّٟٙبرت تفبٚتٞبی ٘غّی در ايٗ سٔی ٝٙلبثُ تأُٔ خٛاٞذ ثٛد.

 .3فرضيِّا
 .3.1فرضيِ اصلی :در تْبٔالت س٘بؽٛيی ع٘ ٝغُ اس س٘بٖ ٔتأ ُٞؽ ٟز ت ٟزاٖ در
ٔیشاٖ تٛر ٝث ٝحمٛق  ٚاخالق ،تفبٚت ْٔٙبدار آٔبری ٚرٛد دارد.
 .3.2فرضيِّاي فرعی:
ٔ ..3.2.1یشاٖ تٛر ٝثٔ ٝيبِجبت حمٛلی در تْبٔالت س٘بؽٛيی ،در ع٘ ٝغُ اس س٘بٖ
ٔتأ ُٞؽٟز تٟزاٖ ٔتفبٚت اعت.
ٔ .3.2.2یشاٖ تٛر ٝثٛٔ ٝاسيٗ اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی ،در ع٘ ٝغ ُ اس س٘ بٖ
ٔتأ ُٞؽٟز تٟزاٖ ٔتفبٚت اعت.
 .3.2.3راثي ٝرّبيت ارسػ ٞبی اخاللی ٔ ٚی شاٖ ٔيبِج بت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی در ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.
 .3.2.4راثي ٝتحقیالت ٔ ٚیشاٖ تٛر  ٝس٘ بٖ ث ٔ ٝيبِج بت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی در ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.
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 .3.2.5راثي ٝتحقیالت ٔ ٚی شاٖ تٛر  ٝس٘ بٖ ث ٛ ٔ ٝاسيٗ اخالل ی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی در ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.
 .3.2.6راثي ٝاؽتغبَ ٔ ٚیشاٖ تٛر ٝس٘بٖ ثٔ ٝيبِجبت حمٛلی در تْبٔالت س٘بؽ ٛيی
در ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.
 .3.2.7راثي ٝاؽتغبَ ٔ ٚیشاٖ رّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی در ع ٝ
٘غُ تفبٚت دارد.
 .3.2.8راثي ٝتحقیالت ؽٞٛز ٔ ٚیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی در تْبٔالت س٘بؽ ٛيی در
ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.
 .3.2.9راثي ٝتحق یالت ؽ ٞٛز ٔ ٚی شاٖ رّبي ت ٔ ٛاسيٗ اخالل ی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی در ع٘ ٝغُ تفبٚت دارد.

 .4تعریف ًظري ٍ عولياتی هفاّين
 .4.1اخالق :1افيالح ( ethicsاخ الق) اس ٚاص ٜي ٘ٛب٘ی  ٚ ethikosث  ْٙٔ ٝبی ٔ ٙؼ ٚ
خقیق ٝاعت  ٚثب ٚاص morality ٜارتجبه ْٔ ٙبيی ٘شديى ی دارد؛ أ ب داي ز ْٙٔ ٜبيی آٖ
ثغیبر ٚعیِ تز اس  moralityاعت ( .)Annas, 2001: 485 – 486فزّٕ ًٙٞی ذ اخ الق
را «ٙٞزبرٞبی ٔٛرد لج َٛربْٔ ٝو٘ ٝؾبٖ دٙٞذ ٜدرع تی ي ب ٘بدرع تی رفت بر اؽ خبؿ
اعت»ٔ ،یدا٘ذ (ّٕیذٚ .)1389 ،اص ٜاخالق ،در افيالح ّّٕبی ّّ ٓ اخ القٔ ،زٕٝ ّٛ
ففبت ّٔ ٚىبت رٚحی ٘ ٚفغب٘ی اعت وٙٔ ٝؾأ فذٚر افْبَ ٔٙبعت ،ث ٝآعب٘ی  ٚثذٖٚ
ث ٝو بر ٌ زفتٗ فى ز  ٚا٘ذيؾ  ٔ ٝیؽ ٛد (خ ٛرا٘ی  ٚؽ زيفی .)30 :1389 ،اس اخ الق
تمغیٓثٙذیٞبيی ارال ٝؽذ ٜاعت .تمغیٓ آٖ ث ٝاخالق ْٔيٛف ث ٝتىّیف (ٍٚیف ٌ ٝزا،)2
اخالق ْٔيٛف ث٘ ٝتیز( 3ٝغبيت ٌزا ٚ )4اخالق ْٔيٛف ث ٝفنیّت ،اس رايذت زيٗ آ٘ ٟب
1. ethi.cs
2. Deontological
3. Result oriented
4. Teleological
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اعت .ثب تٛر ٝث ٝايٗ و" ٝخیز" ،غبيت اخالق در ثغیبری اس َ٘زيبت اخاللی اعت ،اٌز
تحمك آٖ رٙج ٝاِشاْ  ٚارجبر ث ٝخٛد ثٍیزدٍٚ" ،یف "ٝخٛاٞذ ث ٛد .در اي ٗ ف زك ،ف زد
ٍٚیف ٝخٛد ٔیدا٘ذ و ٝخیز را ٔتحمك عبسد ،ث ٝخٛثی ٌزايذ  ٚثّ ٝجبرت ديٍ ز "خی ز"،
ٔٛم ٔ ٚ ُٛبدٍٚ ٜیف  ٝاع ت (صو ظ .)33 :1362 ،ث ز اع بط َ٘زي بت ٘تیز ٔ ٝح ٛر
(غبيتٌزا) يه ُّٕ در فٛرتی اس ِحبً اخالل ی درع ت اع ت و ٘ ٝت بيذ آٖ ثیؾ تز
ٔيّٛة ثبؽذ تب ٘بٔيّٛة .اٌز ٘تبيذ ثذ ثیؾتز ثٛد در اي ٗ ف ٛرت ّٕ ُ ٔ ٛرد َ٘ ز اس
ِحبً اخاللی ٘بدرعت  ٚاٌز ٘تبيذ خٛة ثیؾتز ثٛد ،در ايٗ فٛرت ،ايٗ ُّٕ اس ِحبً
اخاللی درعت اعت (ٚيّیبٔش .)18-17 :1383 ،اخالق تىّی ف ٔ ذار  ٚغبي ت ٌ زا در
ثیؾتز ٔٛارد ٚارد َ٘بْ حمٛلی وؾٛرٞب ؽذ ٚ ٜاس مٕب٘ت ارزا ثزخٛردار اعت .اس ٔ َٙز
اخالق ٔجتٙی ثز فنیّت 1اٌز ٔٙؼ ٘ ٚیت وغی ثزای ا٘زبْ يه ّٕ ُ ،درع ت  ٚخی ز
ثبؽذ ،وٙؼ ا٘ ٚیش درعت  ٚاخاللی خٛاٞذ ثٛد .در ٚالِ در رٚاثو ا٘غبٖٞب ُٛ٘ ،ديٍزی
اس اخالق ث ٝچؾٓ ٔیخٛرد و٘ ٝبٍز ثز فنیّتٞبی ا٘غب٘ی  ٚخبرد اس حٛس ٜتىّیف ي ب
٘تیز ُّٕ ٝآٖ ٞبعت .اخالق فنیّت ٔذار ،ثز خقبيّی چ ّ ٖٛف ٌ ٚ ٛذؽ ت ،ايخ بر ٚ
فذاوبری تأویذ دارد  ٚفزد را ٔتْٟذ ث ٝافِٛی ٔیوٙذ و٘ ٝغجت ثٙٔ ٝبفِ "خٛد" ثیاّت ٙب
اعت  ٚثیؾتز ثز ٔحٛر ٔٙبفِ "ديٍزی" لزار دارد .ايٗ أز ثٚ ٝي ض ٜدر رٚاث و س٘بؽ ٛيی
ٔزبَ ثزٚس ثیؾتزی ٔیيبثذ .در پضٞٚؼ حبمز «اخالق ْٔيٛف ث ٝفنیّت» ٔذ َ٘ز لزار
دارد .ث ٝثیبٖ ديٍز ٔ ٛاسيٗ اخالل یای و  ّ ٝذْ رّبي ت آٖ ٞب در ثغ یبری اس ٔ ٛارد،
ٔزبسات لب٘٘ٛی ٘خٛاٞذ داؽت .ايٗ ٔتغیز ثب ٌٛ 17ي ٝسيز ٔٛرد عٙزؼ لزار ٌزفت:
راعتٍٛيی  ٚفذالت در ثزاثز ؽٞٛز -تالػ ثزای حفٌ ارتج به ث ب خٛيؾ ب٘ٚذاٖ
ٕٞغز -حفٌ ّفت  ٚپبوذأٙی (رّبيت ٔٛاسيٗ ؽزّی در ارتج به ث ب ٔ زداٖ ٘ بٔحزْ)-
پزٞیش اس تىجز  ٚخٛد ثزتزثیٙی در س٘ذٌی س٘بؽٛيیّ -فٌ ٚ ٛذؽ ت در ثزاث ز خيب ٞبی
ؽٞٛز -فجز  ٚؽىیجبيی در ثزاثز ٔؾىالت -ايخبر  ٚاس خٛدٌذؽتٍیٚ -فبداری  ٚحف ٌ

1. Virtue Ethics
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س٘ذٌی ٔؾتزن؛ حتی در فٛرت اسدٚاد ٔزذد ؽٞٛزٔ -ؾٛرت ٕٞ ٚفىزی ثب ؽٞٛز ثٝ
ٍٙٞبْ تقٕیٓ ٌیزیّ -یت پٛؽی  ٚحفٌ اعزار ؽٞٛز -اّتٕبد ثٕٞ ٝغ ز -لذرؽٙبع ی
اس ٕٞغز -أب٘ت داری در حفٌ أٛاَ خب٘ٛاد -ٜادأ ٝس٘ذٌی حت ی در ف ٛرت اث تالی
ؽٞٛز ث ٝثیٕبری فْت اِْالد يب غیز لبثُ درٔبٖ -سؽت دا٘غتٗ ىالق  ٚادأ ٝس٘ ذٌی
در ٞز ؽزاييی ثزای حفٌ وب٘ ٖٛخب٘ٛادٛٔ -ٜافمت ثب خٛاعت ؽٞٛز حت ی در ف ٛرت
ّذْ ٔٛافمت ثب آٖ  -رّبيت ٔٛاسيٗ اخالل ی در س٘ ذٌی س٘بؽ ٛيی ،حت ی در ف ٛرت
پبيجٙذ ٘جٛدٖ ؽٞٛز ث ٝاخالق.
 .4.2حمَق« :1حك» ثْٙٔ ٝبی اختیبر  ٚتغّيی اعت و ٝثزای ؽخـ در رٚاثو اٚ
ثب ديٍزاٖ ايزبد ٔیؽٛد (وبتٛسيبٖ)253 ٚ 252 :1389 ،؛ « ٚحمٛق» (رِٕ حك) ،لذرتی
اعت و ٝاسعٛی لبٌٖ٘ٛذار ث ٝؽخـ دادٔ ٜیؽٛد  ٚيب ايٗ و ٝلذرت يب أتی بسی اع ت
و ٝوغی يب رْٕی عشاٚار ثزخٛرداری اسآٖ اعت؛ ثٚ ٝيض ٜلذرت يب أتیبسی اعت و ٝث ٝ
ٔٛرت لب٘ ٖٛيب ّزف ٔمزر ؽذ ٜثبؽ ذ (ٔبرؽ بَ .)645 :1388 ،تْزي ف ّّٕی بتی اي ٗ
پضٞٚؼ اس حمٛقٔ ،زٕ ّٝٛأتیبسات  ٚلذرتی اعت و ٝثٛٔ ٝرت لب٘ ٖٛث ٝسٖ ثّٛٙ ٝاٖ
سٚر ٝداد ٜؽذ ٜاعتٌٛ .يٞٝبی ٔزتجو ثب ايٗ ٔتغیز اس حمٛق ٔذ٘ی رٕٛ ٟری اع الٔی
ايزاٖ اعتخزاد ؽذ ٚ ٜدر د ٚثخؼ ٔبِی  ٚغیز ٔبِی ؽبُٔ ٛٔ 21رد سيز ٔیؽٛد:
ٟٔزي٘ ،ٝفم ،ٝحك ارث ،ارزت إِخُ ،ح ك ثزخ ٛرداری اس حغ ٗ ْٔبؽ زت (اخ الق
٘یى )ٛؽٞٛز ،حك تأٔیٗ ٘یبس رٙغ ی ،ح ك ثزخ ٛرداری اس ٕٞى بری ؽ ٞٛز در ادار ٜأ ٛر
خب٘ٛاد ٚ ٜتزثیت فزس٘ذ ،حك فزس٘ذ آٚری ،ح ك حن ب٘ت اس وٛدو بٖٔ ،ح ذٚد و زدٖ ح ك
اسدٚاد ٔزد ،حك ا٘تخبة ٔحُ ع ى٘ٛت ،ح ك ٔبِىی ت ،ح ك اؽ تغبَ ،ح ك ى الق ،ح ك
ثزخٛرداری اس ؽزٚه مٕٗ ّمذ ،ىالق ث ٝدِیُ ّمیٓ ثٛدٖ ؽ ٞٛز ،ى الق ث  ٝدِی ُ ت زن
س٘ذٌی خب٘ٛادٌی اس ىزف ٔزد ثذّ ٖٚذر ٔٛر( ٝدرحبِی و ٝث ٝس٘ذ ٜثٛدٖ ا ٚيم یٗ اع ت)،
ىالق ث ٝدِیُ ٔفمٛد االحز ؽذٖ ؽٞٛز (غیجت ؽٞٛز اس خب٘ ٝثٔ ٝذت ى ٛال٘ی ث ذ ٖٚآٖ و ٝ
وغی ثذا٘ذ ا ٚس٘ذ ٜاعت يب خیز) ،ىالق ث ٝدِیُ اثتالی ؽٞٛز ث ٝثیٕبریٞبی فْت اِْ الد،
1. rights
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ىالق ث ٝدِیُ اؽتغبَ ؽٞٛز ث ٝؽغّی ٔٙبفی ثب ٔق بِ خ ب٘ٛادٌی  ٚحیخی ت سٖ ،ى الق ث ٝ
دِیُ اثتالی ؽٞٛز ثٞ ٝزٌ ٝ٘ٛاّتیبد ٔنز ثزای س٘ذٌی خب٘ٛادٌی ث ٝتؾخیـ دادٌب.ٜ
ً .4.3سل :1اس ٘غُ تْبريف ٔختّفی ارال ٝؽذ ٜاعت .وبرَ ٔبٟ٘بيٓ 2افزادی را و ٝ
دارای ديذٌبٔ ٜؾتزن ثز اعبط تززثیبت ٔؾتزن ٞغتٙذ را اس افزادی و ٝايٗ ٚمْیت را
٘ذار٘ذٔ ،تٕبيش وزد ٚ ٜاس آٖٞب ثّٛٙ ٝاٖ ٚاحذٞبی ٘غّی يبد ٔیوٙذ (يٛع فی21 :1383 ،
ث٘ ٝمُ اس ٔبٟ٘بيٓ .)1952 ،در فز ّّْٛ ًٙٞارتٕ بّی «٘غ ُ» فبف ّ ٝسٔ ب٘ی ث یٗ ت ِٛذ
اّنبيی اس ربْٔ ٝاعت وٕٞ ٝشٔبٖ ساد ٜؽذٜا٘ذ  ٚتِٛذ فزس٘ذ آٖٞب؛ و ٝدا٘ؾٕٙذاٖ ّّْٛ
ارتٕبّی آٖ را اس ِحبً آٔبری دٚرْٔ ٜیٙی فزك ٔیو ٙٙذ و ٛ ْٕٔ ٝال  30ع بَ اع ت
(ٌِٛذ  ٚوّت .)843 :1376 ،تْزيف ّّٕیبتی ايٗ پضٞٚؼ اس ٘غ ُ ث ز اع بط تْزي ف
ٔبٟ٘بيٓ لزار دارد .اس ايٗ ر٘ ،ٚغُ ا َٚؽبُٔ س٘بٖ ٔتأ 65 ُ ٞع بَ  ٚث بالتز٘ ،غ ُ دْٚ
ؽبُٔ س٘بٖ ٔتأ 35 ُٞتب  64عبَ ٘ ٚغُ ع ْٛؽبُٔ س٘بٖ ٔتأ 18 ُٞتب  34عبَ ٔیؽ ٛد.
٘غُ ا َٚدٚراٖ پّٟٛی ،ا٘م الة  ٚر ً ٙرا تززث  ٝو زد٘ ،ٜغ ُ د ْٚاس دٚراٖ پٛ ّٟی
تززث ٝدلیمی ٘ذاردِٚ ،ی ر ًٙرا تززث ٝوزد٘ ٚ ٜغُ ع ْٛو ٝپ ظ اس ا٘م الة ث  ٝد٘ی ب
آٔذ ،ٜاس دٚر ٜپّٟٛی تززث ٝای ٘ذارد  ٚاس ر٘ ًٙیش ث  ٝدِی ُ آٖ و  ٝي ب در و ٛدوی اٚ
اتفبق افتبد ٚ ٜيب تِٛذػ پظ اس ر ًٙثٛد ٜاعت ،تززث ٝدلیمی ٘ذارد .ايٗ ٌز ٜٚثیؾتز اس
ىزيك رعب٘ٞٝب  ٚدٚرٜٞبی آٔٛسؽی ،تززثٞٝبی دٚراٖ پّٟٛی ،ا٘مالة  ٚر ًٙرا ح ظ
وزدٜا٘ذ (ثزٌزفت ٝاس :آساد ارٔىی.)1386 ،
 .4.4تأّل :3س٘بٖ ٔتأ ُٞدر ايٗ پضٞٚؼ ،ؽبُٔ  ٕٝٞس٘ب٘ی ٔیؽٛد و  ٝث  ٝؽ ىُ
رعٕی اسدٚاد ٍٙٞ ٚبْ ار زای پزعؾ ٙبٔ ٝث ب ٕٞغ ز خ ٛد سي ز ي ه ع مف س٘ ذٌی
ٔیوزدٜا٘ذ .ثٙبثزايٗ ؽبُٔ دختزاٖ ٔززد  ٚس٘بٖ ٔيّم ٝيب ثیٕ٘ ٜٛیؽٛد.

 .5رٍش تحميك
1. generation
2. Manheim
3. marriage
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ايٗ پضٞٚؼ تٛفیفی -تحّیّی ث ٛد ٚ ٜث  ٝؽ ی ٜٛپیٕبيؾ ی ا٘ز بْ ٌزفت  ٝاع ت .اث شار
پضٞٚؼ در ايٗ ٔيبِْ ،ٝپزعؾٙبٔٔ ٝحمك عبخت ٝاعت؛ و ٝثب پزعؼٞبی ثغ ت ٝدر دأٝ ٙ
ٌ 5شيٝٙای ِیىزت تَٙیٓ ؽذ ٜاعت .رٚايی پزعؾٙبٔ ٝثب اراي ٝآٖ ث ٝاعتبداٖ ٌ زْٛ ّّ ٜٚ
ارتٕبّی ٔ ٚيبِْبت س٘بٖ ثزرعی ؽذ .ثزای آسٔ ٖٛپبيبيی ٘یش اس آسٔ ٖٛآِف بی وز٘ٚج ب
اعتفبد ٜؽذ .ربْٔ ٝآٔبری پضٞٚؼ را ثب٘ٛاٖ ٔتأ ُٞعبوٗ ؽٟز تٟزاٖ تؾىیُ ٔیدٙٞذ وٝ
ثز اعبط عزؽٕبری آثبٖ عبَ  ،1390ؽٕبر آٖٞب ٔ 2یّیٞ 576 ٚ ٖٛشار ٘ 216 ٚفز ث ٛدٜ
اعت (ٔزوش آٔبر ايزاٖ )http://www.sci.org.ir ،حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب ا٘ذوی افشايؼ در تْذاد
تْییٗ ؽذ ٜتٛعو فزٔ َٛوٛوزاٖ ٘ 500فز تْییٗ ؽذ .آسٔٛد٘یٞب ث  ٝرٚػ ٌٕ٘ٝ ٘ٛی زی
خٛؽٝای چٙذ ٔزحّٝای ،اس ٙٔ 5يم  ٝت ٟزاٖ (ؽ ٕبَ ،رٛ ٙةٔ ،زو ش ،ؽ زق  ٚغ زة)
ا٘تخبة ؽذ٘ذ .سٔبٖ ارزای پزعؾٙبٔٞٝب٘ ،یٕ ٝا َٚتیز ٔب 1394 ٜثٛد ٜاع ت .داد ٜٞب ،ث ب
اعتفبد ٜاس ٘زْ افشار  ٚ SPSS20آسٔ ٖٛآ٘ٛا ،آسٕٔٞ ٖٛجغ تٍی پیزع  ٚ ٖٛآسٔ ،ٖٛ ِ ٖٛ
آسٔ ٖٛتْمیجی ؽف ٚ ٝتحّیُ رٌزعیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ٔٛرد تزشي ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفتٙذ.
جدٍل  -1ضرایب آلفاي كرًٍباخ براي هتغيرّاي پرسطٌاهِ
هتغير

تعداد گَیِ

آلفاي كرًٍباخ

ٔٛاسيٗ اخاللی در تْبُٔ ثب ٕٞغز

17

0/885

ٔٛاسيٗ حمٛلی در تْبُٔ ثب ٕٞغز

21

./894

 .6یافتِّاي پصٍّص
ٌغتز ٜعٙی رْٕیت ٔٛرد ٔيبِْ 18 ٝتب  85عبَ اعتٌ .زٛٔ ٜٚرد ثزرعی ث ٝع ٘ ٝغ ُ
تمغیٓ ؽذ٘ :غ ُ ع  ٌ ،ْٛز ٜٚع ٙی  18ت ب  34ع بَ ،ؽ بُٔ ٘ 181ف ز ( 36/2درف ذ
آسٔٛد٘یٞب)؛ ٘غ ُ د ٌ ،ْٚز ٜٚع ٙی  35ت ب  59ع بَ ،ؽ بُٔ ٘ 223ف ز ( 44/6درف ذ
آسٔٛد٘یٞب)؛ ٘ ٚغُ ا 60 ،َٚعبَ ث ٝثبال ؽبُٔ ٘ 96فز ( 19/2درفذ آسٔٛد٘یٞب) اع ت.
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ٔیبٍ٘یٗ عٗ وُ آسٔٛد٘یٞب  44/41عبَٔ ،یبٍ٘یٗ ع ٗ در ٘غ ُ ع  27/61 ْٛع بَ ،در
٘غ ُ د 46/88 ْٚع بَ  ٚدر ٘غ ُ ا 70/35 َٚع بَ اع ت 2/2 .درف ذ پبع خٍٛيبٖ
ثیعٛاد 6/4 ،درفذ در عي اثت ذايی 12 ،درف ذ سي ز دي  25،ّٓ،درف ذ دي 38/4 ،ّٓ،
درفذ وبردا٘ی  ٚوبرؽٙبعی  16 ٚدرفذ در ع ي ع ٛاد وبرؽٙبع ی ارؽ ذ  ٚدوت زی
ثٛدٜا٘ذٕٞ .غز ٞیچيه اس پبعخٍٛيبٖ ثیغٛاد ٘جٛد 3/8 ،ٜدرف ذ در ع ي اثت ذايی7 ،
درفذ سيز دي 21 ،ّٓ،درفذ دي  43/2 ،ّٓ،درف ذ و بردا٘ی  ٚوبرؽٙبع ی 25 ٚ ،درف ذ
وبرؽٙبعی ارؽذ  ٚدوتزا ثٛدٜا٘ذ 19 .درفذ پبعخٍٛيبٖ ؽبغُ 76/2 ،درفذ خب٘ ٝدار ٚ
 4/8درفذ ثبس٘ؾغت ٝثٛد٘ذ٘ 30 .فز ( 6درفذ) تب  5عبَ٘ 28 ،فز ( 5/6درفذ) ثیٗ  6ت ب
 10عبَ٘ 9 ،فز ( 1/8درفذ) ثیٗ  11تب  15ع بَ ٘ 56 ٚف ز ( 11/2درف ذ) ث یؼ اس 16
عبَ عبثم ٝوبر داؽتٙذ٘ 143 .فز ( 28/6درفذ) ٔذت سٔبٖ س٘ذٌی س٘بؽٛيی خٛد را تب 5
عبَ٘ 75 ،فز ( 15درفذ) ثیٗ  6تب  10عبَ٘ 43 ،فز ( 8/6درفذ) ث یٗ  11ت ب  15ع بَ،
٘ 37فز ( 7/4درفذ) ثیٗ  16تب  20عبَ ٘ 202 ٚفز ( 40/4درفذ) ثیؼ اس  21عبَ ثی بٖ
وزد٘ذ 10/2 .درفذ ثذ ٖٚفزس٘ذ ثٛد٘ذٕٞ .چٙیٗ 56 ،درفذ آسٔٛد٘ی ٞب  1ت ب  3فزس٘ ذ،
 16/8درفذ  4فزس٘ذ  17 ٚدرفذ  5فزس٘ذ  ٚثیؾتز داؽتٝا٘ذ .درآٔذ ٔبٞب٘  ٝخ ب٘ٛاد25 ٜ
درفذ پبعخٍٛيبٖ سيز يه ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ 41/8 ،درفذ ثیٗ يه ٔیّی ٖٛتب يه ٔیّی ٚ ٖٛ
ٞ 999شار تٔٛبٖ  33/2 ٚدرفذ ٔ 2یّی ٖٛتٔٛبٖ  ٚثیؾتز ثٛد ٜاعت.

آزهَى فرضيِّا
فرضيِ  :1هيساى تَجِ بِ هطالبات حمَلی در تعاهالت زًاضَیی ،در سِ ًسل از زًاى
هتأّل ضْر تْراى هتفاٍت است.
ثزای ثزرعی ايٗ فزمی ٝاس آسٔ ٖٛآ٘ٛا اعتفبد ٜؽذ٘ .تبيذ ٘ؾ بٖ داد م زيت  Fدر
ثزرعی ٔیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی در ع٘ ٝغُ  ٚ 150/479ع ي ْٔ ٙبداری  0/000اع ت.
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پظ ،فزمی ٝتبلیذ ٔیؽٛدٔ .یتٛاٖ ٌفت تٛر ٝثٔ ٝيبِجبت حمٛلی ثیٗ ٘غُٞبی ثزرعی
ؽذ ٜتفبٚت ْٔٙبداری دارد (رذ.)2 َٚ
جدٍل  -2تحليل ٍاریاًس هطالبات حمَلی در سِ ًسل ()ANOVA

هطالبات حمَق

F

سطح هعٌاداري

150/479

0/000

٘تبيذ آسٔ ٖٛتْمیجی ؽف٘ ٝؾبٖ دٙٞذ ٜآٖ اعت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔیشاٖ ٔيبِجبت حم ٛلی
در ٘غُ ع ْٛاس ٘غُ د٘ ٚ ْٚغُ د ْٚاس ٘غُ ا َٚثیؾتز اعت .ثز اعبط عي ْٔٙبداری
ث ٝدعت آٔذٔ ٜیتٛاٖ ٌفت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٌٛي ٞ ٝبی حم ٛلی در ع ٘ ٝغ ُ تف بٚت
ْٔٙبداری دارد ٔ ٚیشاٖ آٖ در ٘غُ ع ْٛثیؼ اس ٘غُ دْٚ؛  ٚدر ٘غُ د ْٚثیؼ اس ٘غ ُ
ا َٚاعت (رذ.)3 َٚ
جدٍل  -3اختالف هياًگيي هيساى هطالبات حمَلی در سِ ًسل آزهَى تعميبی ضفِ
گرٍُ ّوگي اٍل گرٍُ ّوگي دٍم گرٍُ ّوگي سَم
ًسل

تعداد

اٍل

181

دٍم

223

سَم

96

آزهَى ضفِ
سطحهعٌاداري

63/6458

0/000
73/4664

0/000
84/7624

1/000

1/000

0/000

1/000

فرضيِ فرعی  :2بيي سِ ًسل از زًاى هتأّلل ضلْر تْلراى در هيلساى رعایلت
هَازیي اخاللی در تعاهالت زًاضَیی تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد.
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مزيت  Fدر ثزرعی ٔٛاسيٗ اخاللی در ع ٘ ٝغ ُ  ٚ 150/007ع ي ْٔ ٙبداری
 0/000اعت .پظ ،فزمی ٝتبلیذ ٔیؽٛد .ثٙبثزايٗ ٔیتٛاٖ ٌفت رّبيت ٔ ٛاسيٗ اخالل ی
در ثیٗ ٘غُٞبی ثزرعی ؽذ ٜتفبٚت دارد (رذ.)4 َٚ
جدٍل  -4تحليل ٍاریاًس رعایت هَازیي اخالق در سِ ًسل ()ANOVA
هَازیي اخاللی

سطح هعٌاداري

F
150/007

0/000

٘تبيذ آسٔ ٖٛتْمیجی ؽف٘ ٝؾبٖ داد ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٔٛاسيٗ اخ الق در ٘غ ُ اَٚ
اس ٘غُ د٘ ٚ ْٚغُ د ْٚاس ٘غُ ع ْٛثیؾتز اعت .ثز اعبط عي ْٔٙبداری ث ٝدعت آٔ ذٜ
ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٔٛاسيٗ اخاللی در ع٘ ٝغُ تفبٚت ْٔ ٙبداری دارد ٔ ٚی شاٖ
آٖ در ٘غُ ا َٚثیؼ اس ٘غُ د ٚ ْٚدر ٘غُ د ْٚثیؾتز اس ٘غُ ع ْٛاعت (رذ.)5 َٚ
جدٍل  -5اختالف هياًگيي ًورات هَازیي اخالق در سِ ًسل آزهَى تعميبی ضفِ
گرٍُ ّوگي اٍل گرٍُ ّوگي دٍم گرٍُ ّوگي سَم
ًسل

تعداد

سَم

181

دٍم

223

سَم

96

آزهَى ضفِ
سطح هعٌاداري

42/2873

0/000
50/4350

0/000
63/1042

1/000

1/000

0/000

1/000

فرضيِ فرعی  :3رابطِ رعایت ارزشّاي اخاللی ٍ هيساى هطالبات حملَلی در
تعاهالت زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت دارد.
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ثزرعی ثیٗ ٘غّی راثي ٝرّبيت ارسػ ٞبی اخالل ی ٔ ٚی شاٖ ٔيبِج بت حم ٛلی،
تفبٚت ثیٗ ع٘ ٝغُ را در ايٗ خقٛؿ ٔؾخـ وزد .ثزای ايٗ َٔٛٙر ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ زات
ارسػ ٞبی اخاللی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٔزثٛه ثٌٛ ٝيٞ ٝبی حمٛلیٔ ،ذ َ٘ز ل زار ٌزف ت.
٘تبيذ آسٔ ٖٛپیزع٘ ٖٛؾبٖ داد و ٝمزيت ٕٞجغتٍی در راثي ٝثیٗ ايٗ دٔ ٚتغیز در ٘غ ُ
ع ٚ -0/336 ْٛعي ْٔٙبداری  ،0/021در ٘غُ د ٚ -0/517 ْٚعي ْٔ ٙبداری 0/000
 ٚدر ٘غُ ا ٚ -0/662 َٚعي ْٔٙبداری  0/000اعت .پظ راثي ٝايٗ دٔ ٚتغی ز در  ٞز
ع٘ ٝغُ ْٔٙبدار ٘ ٚؾبٖ دٙٞذٕٞ ٜجغتٍی ٔٙفی ثیٗ آٖٞبعت ،أ ب اي ٗ راثي  ٝدر ٘غ ُ
ع ْٛمْیف اعت .پظ ٞزچٔ ٝیشاٖ رّبيت ارسػٞبی اخالل ی در تْ بٔالت س٘بؽ ٛيی
وٕتز ثٛدٔ ،ٜیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی ثیؾتز ؽذ ٜاعت (رذ.)6 َٚ
جدٍل  -6ضریب ّوبستگی هيساى هطالبات حمَلی ٍ رعایت هَازیي اخاللی بِ تفکيک ًسل
سطح

هطالبات حمَلی – هَازیي اخاللی (ًسل سَم)

P
0/336

هعٌاداري

تعداد

-

0/021

181

0/517
هطالبات حمَلی – هَازیي اخاللی (ًسل دٍم)

-

0/000

223

0/662
هطالبات حمَلی – هَازیي اخاللی (ًسل اٍل)

-

0/000

96

فرضيِ فرعی  :4رابطِ تحصيالت ٍ هيساى تَجِ زًاى بِ هطالبلات حملَلی در
تعاهالت زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت دارد.
ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت  ٚتٛر ٝثٔ ٝيبِجبت حمٛلی ث ٝتفىی ه ٘غ ُ ٘ؾ بٖ
داد مزيت  Fدر ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت  ٚتٛر ٝس٘بٖ ثٔ ٝيبِجبت حمٛلی در ٘غُ
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ع ٚ 0/286 ،ْٛعي ْٔٙبداری  0/835اعت .پظْٙٔ ،بداری ايٗ راثي ٝدر ٘غُ ع  ْٛرد
ٔیؽ ٛد .م زيت  Fدر ٘غ ُ د ٚ 6/254 ،ْٚع ي ْٔ ٙبداری 0/000؛  ٚدر ٘غ ُ ا،َٚ
 ٚ 16/357عي ْٔٙبداری  0/000اعت .پظ ،ايٗ فزمی ٝدر ٘غُ ٞبی ا ٚ َٚد ْٚتبلی ذ
ٔیؽٛد ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت در ايٗ د٘ ٚغ ُ ث یٗ تحق یالت  ٚتٛر  ٝس٘ بٖ ث ٔ ٝيبِج بت
حمٛلی راثيْٙٔ ٝبدار آٔبری ٚرٛد دارد (رذ.)7 َٚ
جدٍل  -7ضریب ّوبستگی رابطِ بيي تحصيالت ٍ هطالبات حمَلی بِ تفکيک ًسل
سطح هعٌاداري

تعداد
181
223

تحصيالت – هطالبات حمَلی (ًسل سَم)

F
0/286

0/035

تحصيالت – هطالبات حمَلی (ًسل دٍم)

6/254

0/000

/357
تحصيالت – هطالبات حمَلی (ًسل اٍل)

16

0/000

96

فرضيِ فرعی  :5رابطِ تحصيالت ٍ هيساى تَجِ زًاى بِ هلَازیي اخالللی در
تعاهالت زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت دارد.
ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت  ٚرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی ث ٝتفىیه ٘غُ ٘ؾ بٖ داد
مزيت  Fدر ثزرعی راثي ٝثیٗ تحق یالت  ٚرّبي ت ٔ ٛاسيٗ اخالل ی در ٘غ ُ ع ْٛ
 ٚ 3/548عي ْٔٙبداری  0/016اعت .پظ ،ايٗ راثي ٝدر ٘غُ ع  ْٛتبلی ذ ٔ یؽ ٛد ٚ
ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ تحقیالت  ٚرّبيت ٔٛاسيٗ اخالل ی در ٘غ ُ ع  ْٛراثي  ْٙٔ ٝبدار
ٚرٛد دارد ،أب ايٗ راثي ٝمْیف اعت .مزيت  Fدر ثزرع ی اي ٗ راثي  ٝدر ٘غ ُ دْٚ
 ٚ 9/685عي ْٔٙبداری 0/000؛  ٚدر ٘غُ ا ٚ 5/691 َٚعي ْٔٙبداری  0/000اعت.
پظ ،ايٗ فزمی ٝدر ٞز ع٘ ٝغُ تبلیذ ٔیؽٛد (رذ.)8 َٚ
جدٍل  -8ضریب ّوبستگی رابطِ بيي تحصيالت ٍ هَازیي اخاللی بِ تفکيک ًسل
P

سطح هعٌاداري

تعداد
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تحصيالت – هَازیي اخاللی (ًسل سَم)

3/548

0/016

181

تحصيالت – هَازیي اخاللی (ًسل دٍم)

9/685

0/000

223

تحصيالت – هَازیي اخاللی (ًسل اٍل)

5/691

0/000

96

فرضيِ فرعی  :6رابطِ اضتغال ٍ هيساى تَجلِ زًلاى بلِ هطالبلات حملَلی در
تعاهالت زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت دارد.
ثزرعی راثي ٝثیٗ ٚمِ اؽتغبَ  ٚتٛر ٝثٔ ٝيبِجبت حمٛلی ث ٝتفىیه ٘غُ ٘ؾ بٖ
داد :مزيت  Fدر راثي ٝثیٗ ٚمِ اؽتغبَ  ٚتٛر ٝس٘بٖ ثٔ ٝيبِجبت حمٛلی در ٘غُ عْٛ
 ٚ 0/32عي ْٔ ٙبداری 0/857؛ در ٘غ ُ د ٚ 4/114 ْٚع ي ْٔ ٙبداری 0/000؛  ٚدر
٘غُ ا ٚ 10/192 َٚعي ْٔٙبداری  0/000اعت .پظ ،ايٗ راثي ٝدر ٘غُ ع ْٛرد  ٚدر
د٘ ٚغُ ديٍزتبلیذ ٔیؽٛد (رذ.)9 َٚ
جدٍل  -9ضریب ّوبستگی رابطِ بيي ٍضع اضتغال ٍ هطالبات حمَلی بِ تفکيک ًسل
سطح
هعٌاداري

تعداد
181

ٍضع اضتغال– هطالبات حمَلی (ًسل سَم)

P
0/32

0/857

ٍضع اضتغال– هطالبات حمَلی (ًسل دٍم)

4/114

0/018

223

ٍضع اضتغال– هطالبات حمَلی (ًسل اٍل)

10/192

0/000

96

فرضيِ فرعی  :7رابطِ اضتغال ٍ هيساى تَجِ زًاى بِ ارزشّلاي اخالللی در
تعاهالت زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت دارد.
ثزرعی راثي ٝاؽتغبَ ٔ ٚیشاٖ تٛر  ٝس٘ بٖ ث  ٝارسػ ٞبی اخالل ی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی ث ٝتفىیه ٘غُ ٘ؾبٖ داد :مزيت  Fدر ثزرعی ايٗ راثي ٝدر ٘غُ ع2/192 ْٛ
 ٚعي ْٔٙبداری 0/140؛ در ٘غُ د ٚ 0/685 ْٚعي ْٔٙبداری  ٚ 0/505در ٘غ ُ اَٚ
 ٚ 13/877عي ْٔٙبداری  0/000اعت .پظ ،ايٗ فزمی ٝدر ٘غُ ا َٚتبلی ذ  ٚدر ٘غ ُ

066

فصلنامه علوم اجتماعي ،سال  ،26شماره  ،74پاييز 0995

د ٚ ْٚع ْٛرد ٔیؽٛد ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت فمو در ٘غ ُ ا َٚث یٗ اؽ تغبَ س٘ بٖ ٔ ٚی شاٖ
رّبيت ارسػٞبی اخالل ی در تْ بٔالت س٘بؽ ٛيی راثي  ْٙٔ ٝبدار آٔ بری ٚر ٛد دارد
(رذ.)10 َٚ
جدٍل  -10ضریب ّوبستگی رابطِ بيي ٍضع اضتغال ٍ رعایت هَازیي اخاللی بِ تفکيک ًسل
P

سطح هعٌاداري

تعداد

ٍضع اضتغال – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل
سَم)

2/192

0/140

181

ٍضع اضتغال – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل دٍم)

0/685

0/505

223

/877
ٍضع اضتغال – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل اٍل)

13

0/000

96

فرضيِ فرعی  :8رابطِ تحصيالت ّوسر ٍ هيساى هطالبات حمَلی در تعلاهالت
زًاضَیی در سِ ًسل تفاٍت هعٌادار آهاري دارد.
در ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت ٕٞغز  ٚتٛر ٝثٔ ٝيبِجبت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی ث ٝتفىیه ٘غُ ،م زيت  Fدر ٘غ ُ ع  ٚ 0/819 ْٛع ي ْٔ ٙبداری 0/443
اعت .پظ ايٗ فزمی ٝدر ٘غُ ع ْٛرد ٔیؽٛد؛ أب مزيت  Fدر ثزرعی اي ٗ راثي  ٝدر
٘غُ د ٚ 6/504 ْٚعي ْٔ ٙبداری  ٚ 0/000در ٘غ ُ ا ٚ 11/780 َٚع ي ْٔ ٙبداری
 0/000اعت .ثٙبثز ايٗ راثيْٙٔ ٝبدار آٔبری ثیٗ دٔ ٚتغیز ٔٛرد َ٘ ز در ٘غ ُ د ٚ ْٚاَٚ
تبلیذ ٔیؽٛد (رذ.)11 َٚ
جدٍل  -11ضریب ّوبستگی رابطِ بيي تحصيالت ّوسر ٍ هطالبات حمَلی بِ تفکيک ًسل
سطح هعٌاداري

تعداد
181
223

تحصيالت ّوسر – هطالبات حمَلی (ًسل سَم)

F
0/819

0/443

تحصيالت ّوسر – هطالبات حمَلی (ًسل دٍم)

6/504

0/000
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تحصيالت ّوسر – هطالبات حمَلی (ًسل اٍل)

0/000

11/780

96

فرضيِ فرعی  :9در ّر سِ ًسل رابطلِ تحصليالت ّوسلر ٍ هيلساى رعایلت
هَازیي اخاللی در تعاهالت زًاضَیی هعٌادار است.
مزيت  Fدر ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت ؽ ٞٛز  ٚرّبي ت ٔ ٛاسيٗ اخالل ی در
تْبٔالت س٘بؽٛيی ث ٝتفىیه ٘غُ ،در ٘غُ ع ٚ 8/614 ْٛع ي ْٔ ٙبداری 0/108؛ در
٘غُ د ٚ 5/307 ْٚعي ْٔ ٙبداری 0/012؛  ٚدر ٘غ ُ ا ٚ 6/184 َٚع ي ْٔ ٙبداری
 0/005اعت .پظ ،ايٗ فزمی ٝدر ٘غُ ع ْٛرد  ٚدر د٘ ٚغ ُ ديٍ ز تبلی ذ ٔ یؽ ٛد ٚ
ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ تحقیالت ٕٞغز  ٚرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در ٘غ ُ ٞبی د ٚ ْٚاَٚ
راثيْٙٔ ٝبدار ٚرٛد دارد (رذ.)12 َٚ
جدٍل  -12ضریب ّوبستگی رابطِ بيي تحصيالت ّوسرٍ رعایت هَازیي اخاللی بِ
تفکيک ًسل

تحصيالت ّوسر – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل

F
/614

سَم)

8

سطح

تعدا

هعٌاداري

د

0/108

181

/307
تحصيالت ّوسر – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل دٍم)

5

0/012

223

/184
تحصيالت ّوسر – رعایت هَازیي اخاللی (ًسل اٍل)

تحليل رگرسيَى گام بِ گام

6

0/005

96
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٘تیز ٝآسٔ ٖٛتحّیُ رٌزعی ٖٛچٙذٌب٘ ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمذار ثتبی ٔتغیز ٞب٘ ،ؾ بٖ ٔ ید ٞذ
ٔتغیزٞبی اؽتغبَ ،تحقیالت ٘ ٚغُٚ 0/499 ،اريب٘ظ ٔتغیز «ٔيبِجبت حمٛلی» را تجی یٗ
وزد ٜاعتٔ .مذارٞبی  Rافشٚد ٜؽذ ٜدر ٞز ٌبْ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثب ٚرٚد  ٞز ي ه اس
ٔتغیزٞب در ٞز يه اس ٌبْٞبی عٌ ٝب٘ ٝايٗ ْٔبدِ ،ٝچ ٝا٘ذاس ٜث R ٝافشٚد ٜؽ ذ ٜاع ت

(رذ.)13 َٚ

جدٍل  -13تحليل رگرسيَى چٌد هتغيرُ هطالبات حمَلی آزهَدًی ّا در تعاهالت زًاضَیی
هتغير

گام

پيص بيي
ٌبْ
اَٚ
ٌبْ
دْٚ

اؽتغبَ

R

R2

F

Sig

T

sig

B

Beta

-0/584 1/501 0/000 -7/914 0/000 62/637 0/341 0/584

تحقیالت -0/228 1/344 0/013 -2/528 0/000 35/907 0/374 0/612

ٌبْ

٘غُ

عْٛ

0/000 26/359 0/499 0/632

2/218

0/357 0/028

0/461

ٔمبديز حبثت
ٔمذار 50/546 :T

ٔمذار 89/088 :B

٘تیز ٝتحّیُ رٌزعی ٖٛچٙذٌب٘ ٝثب تٛر ٝث ٔ ٝم ذار ثت بی ٔتغیز ٞب ،ح بوی اس آٖ
اعت ؤ ٝتغیزٞبی سٔیٝٙای عٗ ٔ ،ذت س٘ ذٌی س٘بؽ ٛيی  ٚاؽ تغبَٚ 0/536 ،اري ب٘ظ

ٔتغیز اخالق را تجییٗ وزد ٜاعتٔ .مذارٞبی  Rافشٚد ٜؽذ ٜدر ٞز ٌبْ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ


ثب ٚرٚد ٞز يه اس ٔتغیزٞب در ٞز يه اس ٌبْٞبی عٌ ٝب٘ ٝايٗ ْٔبدِ ،ٝچ ٝا٘ذاس ٜث R ٝ

افشٚد ٜؽذ ٜاعت (رذ.)14 َٚ
جدٍل  -14تحليل رگرسيَى چٌد هتغيرُ ارزشّاي اخاللی آزهَدًی ّا در تعاهالت زًاضَیی

مطالعه بين نسلي رابطه حقوق و اخالق در 069 ...

ًام

گام

هتغير

ٌبْ
اَٚ

عٗ

ٌبْ

ٔذتس٘ذٌی

دْٚ

س٘بؽٛيی

ٌبْ
عْٛ

اؽتغبَ

R

R2

F

sig

0/000 75/197 0/383 0/619

T

8/672

Sig

B

Beta

-0/619 -0/634 0/000

-0/368 -0/317 0/000 -2/087 0/000 40/820 0/405 0/636
0/000 30/642 0/436 0/660

2/554

0/000

0/511

0/470

ٔمبديز حبثت
ٔمذار 2/731 :T

ٔمذار 17/883 :B

ً .7تيجِگيري
ايٗ پضٞٚؼ ثب ٞذف ثزرعی تحٛالت ارسؽی خب٘ٛاد ٜدر ايزاٖ ،ع٘ ٝغُ اس س٘بٖ ٔتأُ ٞ
ؽٟز تٟزاٖ را اس َ٘ ز پبيج ٙذی ث ٛ ٔ ٝاسيٗ اخالل ی ٔ ٚيبِج بت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی ٔٛرد ٔمبيغ ٝلزار داد .ثزای ايٗ َٔٛٙر ٘ 500فز اس عبوٙبٖ ؽٟز تٟزاٖ ا٘تخ بة
ؽذ٘ذ  ٚث ٝپزعؾٙبٔٔ ٝحمك عبخت ٝپبعخ داد٘ذ٘ .تبيذ حبفُ اس آسٔ 9 ٖٛفزمی ٝتحمی ك
ٔؤيذ تفبٚت ٘غُٞب در رّبيت ارسػٞبی اخاللی ٘ ٚیش ٔيبِجبت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی ثٛد .ثز اعبط ايٗ دادٜٞب ،س٘بٖ ٘غُ ا َٚدر ٔمبيغ  ٝث ب ٘غ ُ ع  ،ْٛپبيج ٙذی
ثیؾتزی ث ٝارسػٞبی اخاللی دار٘ذ؛ در حبِی و ٘ ٝغ ُ ع  ْٛثیؾ تز در پ ی ٔيبِج بت
حمٛلی ٞغتٙذ .در ايٗ ٔیبٖ ٘غُ د ْٚث ٛ ّٙ ٝاٖ حّم ٚ ٝاع و ث یٗ اي ٗ د٘ ٚغ ُ ،در
ٚمْیت ثیٙبثیٗ لزار دارد٘ .تبيذ آسٔ ٖٛآ٘ٛا در عي اىٕی ٙبٖ  99درف ذ ٘ؾ بٖ داد و ٝ
ثیٗ ٔیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی در ع٘ ٝغُ تفبٚت ٚرٛد دارد (رذ ٚ )2 َٚثز اعبط ٘ت بيذ
آسٔ ٖٛتْمیجی ؽفٔ ،ٝیبٍ٘یٗ ٔیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی در ٘غُ ع ْٛاس ٘غُ د ٚ ْٚدر ٘غُ
د ْٚاس ٘غُ ا َٚثیؾتز اعت (رذ .)3 َٚايٗ ٘تبيذ فزمی ٝا َٚرا تأيیذ و زد .يبفت  ٞ ٝبی
پضٞٚؼ ٕٞچٙیٗ فزمی ٝد ْٚرا ٔٛرد تأيیذ لزار داد  ٚدر عي اىٕیٙبٖ  99درفذ ٘ؾبٖ
داد ؤ ٝیشاٖ رّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در ٘غُ ٞبی ثزرعی ؽذ ٜتفبٚت دارد (ر ذ.)4 َٚ
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ثز اعبط ٘تبيذ آسٔ ٖٛتْمیجی ؽف٘ ٝیش ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٔ ٛاسيٗ اخالل ی در ٘غ ُ ا َٚاس
٘غُ د ٚ ْٚدر ٘غُ د ْٚاس ٘غُ ع ْٛثیؾتز اعت (رذ٘ .)5 َٚتبيذ آسٔ ٖٛپیزع  ٖٛو ٝ
فزمی ٝع ْٛرا ٔٛرد پذيزػ لزار داد ،ثیبٍ٘ز آٖ اع ت و  ٝراثي  ٝث یٗ ٔی شاٖ ٔيبِج بت
حمٛلی  ٚرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی ،در عي  99درفذ اىٕیٙبٖ در د٘ ٚغُ ا ٚ َٚدٚ ْٚ
ثب عي اىٕیٙبٖ  95درفذ در ٘غُ عْٙٔ ْٛبدارْٔ ،ىٛط  ٚلٛی اعت .پ ظ ٔ یت ٛاٖ
ٌفت ثب افشايؼ ٔيبِجبت حمٛلی ،رّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی وبٞؼ ٔی يبثذ  ٚث بِْىظ .در
ايٗ خقٛؿ ثبيذ امبف ٝوزد و ٝايٗ راثي ٝدر ٘غ ُ ع  ْٛم ْیف اع ت  ٚاس اي ٗ رٚ
احتٕبَ دارد و ٝثب ٚرٛد رّبيت ارسػٞبی اخاللیٔ ،يبِجبت حمٛلی ايٗ ٘غُ ثبال ثبؽذ
(رذ .)6 َٚيبفتٞ ٝبی ٔزتجو ث ب فزم ی 4 ٝثی بٍ٘ز آٖ اع ت و  ٝراثي  ٝث یٗ ٔتغیز ٞبی
تحقیالت  ٚتٛر ٝس٘بٖ ثٔ ٝيبِجبت حمٛلی در ٘غُ ع ْٛتأيیذ ٕ٘یؽٛد ،أب در د٘ ٚغُ
ديٍز ْٔٙبدار اعت .ث ٝثیبٖ ديٍز ٕٔىٗ اع ت ٘غ ُ ع  ْٛث ب ٚر ٛد تحق یالت ث بال،
ٔيبِجبت حمٛلی وٕتزی داؽت ٝثبؽذ  ٚثبِْىظ (رذ .)7 َٚثب پذيزػ فزم ی ،5 ٝراثي ٝ
ثیٗ تحقیالت  ٚرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در ٞز ع٘ ٝغُ تبلیذ ٔیؽٛد ثّ ٝج برت ديٍ ز
ٔیشاٖ تحقیالت ثز پبيجٙذی ث ٝارسػٞبی اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی در ٞز ع٘ ٝغُ
تأحیزٌذار ثٛد ٜاعت (رذ .)8 َٚثب تأيیذ فزمی ٝفزّ ی ٚ ،6ر ٛد راثي  ٝث یٗ دٔ ٚتغی ز
اؽتغبَ ٔ ٚیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلی در ٘غُ ع ْٛتأيیذ ٘ؾذ (رذ .)9 َٚث ّ ٝج برت ديٍ ز
٘غُ ع ْٛفزفَٙز اس اؽتغبَٔ ،يبِجبت حمٛلی ثبالتزی در ٔمبيغ ٝثب د٘ ٚغُ ديٍز دارد.
ثزرعی راثي ٝاؽتغبَ ٔ ٚیشاٖ تٛر ٝس٘بٖ ث ٝارسػ ٞبی اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی ث ٝ
تفىیه ٘غُ ٘ؾبٖ داد :ايٗ راثي ٝدر ٘غُ ع ٚ ْٛد ْٚرد أب در ٘غُ ا َٚتبلیذ ٔیؽ ٛد.
در ٚالِ آسٔٛد٘یٞبی ٘غُٞبی د ٚ ْٚع ،ْٛآّ اس ؽبغُ  ٚغی ز ؽ بغُ ،در ٔمبيغ  ٝث ب
٘غُ ا َٚتٛر ٝوٕتزی ث ٝرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی دار٘ ذ (ر ذَٚ
 .)10ثزرعی راثي ٝثیٗ تحقیالت ٕٞغ ز  ٚتٛر  ٝث ٔ ٝيبِج بت حم ٛلی در تْ بٔالت
س٘بؽٛيی (فزمی )8 ٝث ٝتفىیه ٘غُ ،آٖ را در ٘غُ عٛٔ ْٛرد پذيزػ لزار ٘ذاد؛ أ ب در
٘غُ د ٚ ْٚا َٚتبلیذ وزد (رذ .)11 َٚيبفتٞ ٝب راثي ٝثیٗ تحق یالت ؽ ٞٛز  ٚرّبي ت
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ٔٛاسيٗ اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی (فزمی ٝفزّی  )9را ٘یش در ٘غُ ع  ْٛرد  ٚدر دٚ
٘غُ ديٍز تبلیذ وزد ٜاعت (رذ .)12 َٚاس ايٗ رٔ ٚیتٛاٖ ٌفت در ايٗ خق ٛؿ ٘ی ش
ثیٗ ٘غُٞب تفبٚت ٚرٛد دارد.
ثٙبثزايٗ ع٘ ٝغُ ٔٛرد ثزرعی در ارتجبه ثب ٔيبِجبت حمٛلی ٛٔ ٚاسيٗ اخالل ی در
تْبٔالت س٘بؽٛيی ،تفبٚت داؽت ٝا٘ذ  ٚثب ٔؾخـ ؽ ذٖ اي ٗ تف بٚت  ٞب در چ برچٛة
فزمیٞ ٝبی تحمیك ،فزمی ٝافّی ٔٛرد پذيزػ لزار ٔی ٌیزد٘ .تبيذ تحّیُ رٌزعیٌ ٖٛبْ
ثٌ ٝبْ ٘یش ٟٔٓتزيٗ ٔتغیزٞبی تجییٗ وٙٙذ ٜايٗ تفبٚتٞب را ٔؾخـ وزد .ثز اعبط ٘تبيذ
آسٔ ٖٛتحّیُ رٌزعی ٖٛچٙذٌب٘ ،ٝايٗ ٔتغیزٞب در ارتجبه ثب «ٔيبِجبت حم ٛلی» ،اؽ تغبَ،
تحقیالت ٘ ٚغُ اعت و 49/9 ٝدرف ذ ٚاري ب٘ظ اي ٗ ٔتغی ز ٚاثغ ت ٝرا تجی یٗ و زدٜ
(رذٔ ٚ )13 َٚتغیزٞبی سٔیٝٙای عٗٔ ،ذت س٘ذٌی س٘بؽ ٛيی  ٚاؽ تغبَ 43/6 ،درف ذ
ٚاريب٘ظ ٔتغیز «ارسػٞبی اخاللی» را تجییٗ وزد ٜاعت (رذ.)14 َٚ
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ث ٝدعت آٔذ ،ٜث  َ٘ ٝز ٔ یرع ذ تغیی ز ارسػ ٞبی اخالل ی در
تْبٔالت س٘بؽٛيی ،يىی اس دٌزٌ٘ٛیٞبی ارسؽی لبثُ تأُٔ در خب٘ٛادٜٞبی ايزا٘ی ثبؽ ذ
و ٝپیبٔذٞبی آٖ ثزای خب٘ٛاد ٚ ٜربْٔ ٝا٘ىبر٘بپذيز اعت .دٌزٌ٘ٛیای و  ٝس٘ بٖ ٔتأُ ٞ
رٛاٖ را اس تٛر  ٝث  ٝارسػ  ٞبی اخالل ی دٌزخٛاٞب٘  ٝث  ٝع ٕت ٔيبِج بت حم ٛلی
خٛدخٛاٞب٘ ٝدر س٘ذٌی ٔؾتزن عٛق داد ٚ ٜدر ثٟتزيٗ حبِت آ٘بٖ را ث ٝرّبيت اخ الق
تىّیف ٔذار  ٚحك ٔذار ٚا داؽت ٝاعت  ٝ٘ ٚاخالق فنیّت ٔ ذار و ٔ ٝغ تّشْ اس خ ٛد
ٌذؽتٍی  ٚايخبر  ٚث ٝثیبٖ ديٍز اخالق ٔذاری ٔٛرد َ٘ز آٔٛس ٜٞبی اع الٔی اع ت .در
ٕٞیٗ راعتب ٘تبيذ ايٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ داد ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٌٛي ٞٝبی ٔ زتجو ث ب ٔيبِج بت
حمٛلی در ٘غُ ع ْٛثیؼ اس ٘غُ ا َٚاعت ٘ ٚغُ د ْٚدر ٚمْیت ثیٙبثیٗ ل زار دارد؛
ثذيٗ ْٔٙب ؤ ٝیشاٖ ٔيبِجبت حمٛلیاػ ،اس ٘غُ ا َٚثیؾتز  ٚاس ٘غُ ع ْٛوٕت ز اع ت.
در ارتجبه ثب ٕ٘زات ٔزثٛه ث« ٝرّبيت ٔٛاسيٗ اخاللی در س٘ ذٌی س٘بؽ ٛيی»ٔ ،ی بٍ٘یٗ
ٕ٘زات ٘غُ ع ْٛاس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زات ٘غُ د ٚ ْٚا َٚوٕتز ثٛدٔ ٚ ٜی بٍ٘یٗ ٘غ ُ د ْٚاس
٘غُ ا٘ .َٚغُ د ْٚدر ٚمْیت ثیٙبثیٗ لزار داؽت ٝاعت .ايٗ أز ٕٞبٖ ٌ ٝ ٘ٛو ٘ ٝت بيذ
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ايٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ دادٔ ،ی تٛا٘ذ ث ٝدِیُ تحقیالت ،اؽتغبَ ٚ ،تفبٚت ٞبی ٘غ ّی ثبؽ ذ.
تحقیالت ،در آٌب ٜعبسی ثٚ ٝيض٘ ٜغُ ع ٚ ْٛافشايؼ تٛلْبت ٔ ٚيبِجبت حمٛلی س٘بٖ
٘مؼ دارد .اؽتغبَ  ٚيب حت ی أی ذ ث  ٝاؽ تغبَ در ٘غ ُ ر ٛاّٖ ،بٔ ُ ٔ ٕٟی در اي ٗ
خقٛؿ ث ٝؽٕبر ٔی رٚد٘ .یبس التقبدی  ٚآٌب٘ ٜج ٛدٖ اس حم ٛق در ٘غ ُ ا٘ ٚ َٚج ٛد
حٕبيت ٞبی خب٘ٛادٌی  ٚارتٕبّی اس س٘بٖ (ث ٝؽىّی و  ٝدر ٔ ٛرد ٘غ ُ ع ٚ ْٛر ٛد
دارد) ،عجت ؽذ ٜتب س٘بٖ ٘غُ ا َٚثزای عبسٌبری ثب ؽزايو ،ثیؾتز ث ٝرفتبرٞبی اخالل ی
رٚی آٚر٘ذ .ؽبيذ ٘ذاؽتٗ ؽغُ  ٚدرآٔذ در درفذ ث باليی اس س٘ بٖ اي ٗ ٘غ ُ ٔ ،بِ٘ اس
ىزح ٔيبِجبت حمٛلی تٛعو آ٘بٖ در تْبٔالت س٘بؽٛيی ؽ ذ ٚ ٜي ب احتٕ بَ دارد ٔ ذت
ىٛال٘ی س٘ذٌی ٔؾتزن در ايٗ س٘بٖ ٔٛرت س٘ذٌی س٘بؽٛيی اخالل یت ز در آ٘ بٖ ؽ ذٜ
ثبؽذ .س٘ذٌی ىٛال٘ی ٔذت سٚریٗٔ ،یتٛا٘ذ ٔٙزز ثّ ٝبدی ؽذٖ رفت بر ٕٞغ ز ؽ ذٚ ٜ
ٔبِ٘ اس ثزٚس حغبعیت تٛعو سٖ ؽٛد٘ .تبيذ تحّیُ رٌزعیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ٘یش ٘ؾ بٖ داد
ؤ« ٝذت س٘ذٌی س٘بؽٛيی» ،اس ٔتغیزٞبيی اعت ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔتغیز «ٔیشاٖ رّبيت ٔٛاسيٗ
اخاللی در س٘ذٌی س٘بؽٛيی» را در آسٔٛد٘یٞب پیؼ ثیٙی وٙذ.
افش ٖٚثز ايٗ ،در ٌذؽت ٝفزّ ٚ ًٙٞزف حبوٓ ثز ربْٔ« ،ٝرفتبر اخاللی ثب ٕٞغز»
را ٘ ٝتٟٙب ٔيّٛة و ٝآٖ را ثز اعبط آٔٛسٜٞبی ديٙی ،اس ٍٚبيف س٘بؽٛيی ٔیدا٘غ ت .اس
ايٗ ر ٚچٙیٗ فزٍٙٞی در س٘بٖ ٘غُ اٟ٘ َٚبدي ٝٙؽذ ٜاعت .در ايٗ ٔیبٖ ٘جبيذ اس ٔبٞی ت
فزدٌزايب٘ٙٔ ٚ ٝفْت ىّجب٘ٔ ٝ٘ ٚ ٝقّحت ىّجب٘  ٝل ب٘ ٔ ٖٛذ٘ی در وؾ ٛرٔبٖ ،ث  ٝدِی ُ
تأحیزپذيزی آٖ اس لٛا٘یٗ وؾٛر فزا٘غ ٝغفّت وزدْٔ .نّی و ٝحتی تجْیت لٛا٘یٗ اي زاٖ
اس احىبْ اع الٔی ٘تٛا٘غ ت ٝث ز آٖ غّج  ٝو ٙذ .تٕ بْ اي ٗ ّٛأ ُ ٔ یتٛا٘ ٙذ در ايز بد
تفبٚتٞبی ٘غّی تأحیزٌذار ث ٛد ٜثبؽ ٙذ .ث ٙبثزايٗ ٘جبي ذ اي ٗ تف بٚت ٞب را ث  ْٙٔ ٝبی
اخاللیتز ثٛدٖ ٘غُ ا َٚدا٘غت .اٍٟبر َ٘ز ليْی در اي ٗ سٔی٘ ٝ ٙی بس ث  ٝپ ضٞٚؼ ي ب
پضٞٚؼٞبی ربْٔ ٝؽٙبختی  ٚاعتٙبدات ْٔتجز ّّٕی دارد َ٘ .ز ث  ٝإٞی ت ارسػ ٞبی
اخاللی در تْبٔالت س٘بؽٛيی ،پ ضٞٚؼ پیزأ  ّّ ٖٛتي بثی اي ٗ ٔٛم  ،ُٛاس إٞی ت
خبفی ثزخٛردار اعت ٔ ٚی ثبيغت اس اثْبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝآٖ تٛر  ٝو زد .اي ٗ پ ضٞٚؼ
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ثذٚ ٖٚرٚد ثّّ ٝت ٞب ،فزفبً ث ٝتٛفیف  ٚتحّیُ ٚمْیت ٔٛرٛد در س٘بٖ ٔتأ ُٞؽ ٟز
تٟزاٖ پزداخت؛ ّّ ٚت يبثی ٔغئّ ٝرا ث ٝپضٞٚؾی ديٍز ٔٛو  َٛو زد .اف ش ٖٚث ز اي ٗ،
چ ٖٛپضٞٚؼ حبمز ،س٘بٖ ٔ تأ ُٞرا ٔٛرد ٔيبِْ ٝل زار داد ٜاع ت ،پیؾ ٟٙبد ٔ ی ؽ ٛد
پضٞٚؾی ثب ربْٔ ٝآٔبری ٔزداٖ ٔتأ ُٞثَٛٙٔ ٝر ؽٙبعبيی تفبٚت ٞبی رٙغ یتی در اي ٗ
سٔی ٝٙا٘زبْ ؽٛدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ث ٝدعت آٔ ذ ،ٜم زٚرت دارد ث زای حف ٌ
خب٘ٛاد ،ٜاس راٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث  ٝس٘ بٖ  ٔ ٚزداٖ حم ٛق  ٚتى بِیف آ٘ بٖ را در س٘ ذٌی
س٘بؽٛيی يبدآٚر ؽٛيٓ ٕٞ ٚشٔبٖ ثب آٖ ث ٝتزٚيذ اخ الق اع الٔی ٘ ٚم ؼ آٖ در ت أٔیٗ
حمٛق ث،زداسيٓ .اعالْ در تٕبْ ٔٛارد ،حمٛق را ثب اخالق درآٔیخت ٚ ٝث ٝحمٛق خب٘ٛاد،ٜ
مٕب٘ت ارزای ٚرذا٘ی  ٚايٕب٘ی ثخؾیذ ٜاع ت .پبيج ٙذی ث ٛ ٔ ٝاسيٗ دي ٙی ،م ٕب٘ت
ارزای ثغیبر ٔيٕئٙی ثزای رٚاثو عبِٓ ّ ٚبدال٘ ٝدر س٘ ذٌی س٘بؽ ٛيی اع ت؛ م ٕب٘ت
ارزايی اس رٙظ پبداػ  ٚتٙجی ٝاِٟی .در ايٗ راعتب ٟ٘بدٞبی فزٍٙٞی  ٚآٔٛسؽ ی ٍٚیف ٝ
عٍٙیٙی ثزّٟذ ٜدار٘ذٟ٘ .بدٞبی لبٍ٘٘ٛذاری  ٚلنبيی ثبيذ راٞىبری ثزای ٘شديه و زدٖ
ٞز چ ٝثیؾتز حمٛق ث ٝاخالق ثیٙذيؾٙذ .حمٛلی ؽ ذٖ اخ الق ،حت ی اٌ ز اس م ٕب٘ت
ارزای ٔيّٛثی ثزای تأٔیٗ حمٛق سٖ ثزخٛردار ٘جبؽذ ،ل بدر خٛا ٞذ ث ٛد ث ب ٔؾ خـ
وزدٖ حمٛق  ٚتىبِیفی و ٝرٚس ث ٝرٚس اخالل یت ز ٔ یؽ ٘ٛذ ،را ٜرا ث ز لن بٚت ٞبی
ؽخقی در ايٗ خقٛؿ ثجٙذد .در ايٗ فٛرت سٚریٗ حتی اٌز ث ٝاخالق تىّیف ٔذار
( ٝ٘ ٚاِشأبً فنیّت ٔذار) پبيجٙذ ثبؽٙذ ،خٛد را ٍٔٛف ث  ٝرّبي ت آٖ ٔ ی دا٘ ٙذ .اراي ٝ
درٚط اخاللی در ٔذارط  ٚدا٘ؾٍبٜٞب ثز ٔجٙبی اخ الق دٌزخٛاٞب٘  ٚ ٝفن یّت ٔ ذار
اعالٔی ،اٍ٘یش ٜعبسی  ٚرذاثیت ثزای ا٘زبْ وبر ٞبی اخالل ی٘ ،م ؼ ٔ ٕٟی در ايز بد
ربْٔ ٝاخالقٔذار خٛاٞذ داؽت .ثب رؽذ اخالق ٝ٘ ،تٟٙب فزد ٍٙٞبْ تخيی احغبط ٌ ٙبٜ
ٔی وٙذ ،ثّى ٝحتی تقٛر ايٗ احغبط ثب درٌیز وزدٖ ٚرذأٖ ،بِ٘ اس ٞزٌ ٝ٘ٛالذاْ غی ز
اخاللی خٛاٞذ ؽذ .مٕٗ آٖو ٝربْٔ ٝاخالقٔذار ثب وغب٘ی و ٝث ٝحمٛق ديٍزاٖ تزبٚس
ٔیوٙٙذ ،ثزخٛردی عخت خٛاٞذ داؽت  ٚآٖٞب را ث ٝا٘شٚا خٛاٞذ وؾب٘ذ.
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هٌابع
 آساد ارٔىی ،ت ،)1386( .جاهعِ ضٌاسی خاًَادُ ایراًی ،تٟزاٖ :عٕت.
 ايٍّٟٙبرت ،ر ( ،)1373تح َٛفزٍٙٞی در ربْٔ  ٝپیؾ زفت ٝف ْٙتی ،تزرٕ  ٔ :ٝزيٓ
ٚتز ،تٟزاٖ :وٛيز.
 ثغتبٖ (٘زفی) ،حغیٗ ( ،)1390جاهعِ ضٌاسی خاًَادُ با ًگاّی بِ هٌابع اسلالهی ،ل ٓ:
پضٞٚؾٍب ٜحٛس ٚ ٜدا٘ؾٍب.ٜ

 چبثىی ،آ (ارديجٟؾت ٘« ،)1393مؼ اخالق ٔذارا در تأٔیٗ حمٛق سٖ در خ ب٘ٛاد،»ٜ

هجوَعِ هماالت چْارهيي ّولایص هللی اخلالقخ اخلالق ٍ آداد زًلدگی،
دا٘ؾٍب ٜس٘زبٖ.
 خٛرا٘ی ،ة؛ ؽزيفی ،غالْ حغیٗ« ،)1389( .ف بلت تجزي شی  ٚاخ الق ٙٞز بری،
ثبسٕ٘بيی اخالق در ّقز ففٛي ،»ٝاخالق ،ؽٕبر.22 ٜ
 سارّی« ،)1390( .ْ .ْ ،درآٔذی ثز ربيٍ ب ٜاخ الق در اسدٚاد  ٚحم ٛق خ ب٘ٛاد،»ٜ
دٍفصلٌاهِ فمِ ٍ اصََ ،ط  ،43پیبپی ..87/1
 صوظ ،)1362( .فلسفِ اخالق (حکوت عوللی) ،تزرٕ  :ٝاثٛاِمبع ٓ پٛرحغ یٙی،
تٟزاٖ :أیزوجیز ،چبح د.ْٚ

 ع تٛد ٚ ٜ ،ٜوٕ بِی ،آ ،)1383( .جاهعللِ ضٌاسللی بللا تأكيللد بللر دیللدگاُّللاي
كاركردگرایی ،تضاد ٍ كٌص هتمابل اجتواعی ،ت ٟزاٖ :ا٘تؾ برات ٘ ذای آريب٘ ب،
چبح د.ْٚ
 ؽفبيی( .ُ ،ثی تب)« ،ثزرعی حم ٛق خ ب٘ٛاد ٜدر پزت  ٛاخ الق»ٔ ،زٕٔ ٝ ّٛم بالت
ٕٞبيؼ س٘بٖ در افغب٘غتبٖ ،فزفت ٞب ،چ بِؼ  ٞب  ٚرا ٜوبر ٞب .198 -169 :،در:
سایت هؤسسِ فرٌّگی بطارت.
 ففٛرايی پبريشی٘« ،)1389( .ْ.ْ ،مؼ حمٛق دروبرآٔذی خب٘ٛاد ٜاس دي ذٌب ٜاع الْ»،
هعرفت ،عبَ  ،19ؽٕبر.154 ٜ
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ّ جبط ساد« ،)1393( .ُ ،ٜؽزيْت مٕب٘ت ارزای اخالق» ،پصٍّطٌاهِ اخلالق ،ػ
.24
ّٕ یذ ،ح ،)1389( .فرٌّگ لغت عويد ،تأِیف ٚ ٚيزايؼ فزٞبد لزث بٖ ساد ،ٜت ٟزاٖ:
اؽزِ.
 فزس٘ذ ٚحی ،د؛ احٕذی ،ف« ،)1392( .ربيٍب ٜحمٛق  ٚاخالق در خب٘ٛاد ٜاس َٔٙز
لزآٖ  ٚرٚايبت» ،سراج هٌير ،ثٟبر  ،1392ط  ،3ػ .10
 وبتٛسيبٖ ،)1389( .ٖ ،همدهِ علن حمَق ٍ هطالعِ در ًظام حمَلی ایراى ،تٟزاٖ :ؽ زوت
عٟبٔی ا٘تؾبر ،چبح ٞفتبد  ٚؽؼ.

ٌِٛ ذ ،د؛ وِٛت ٚيّیبْ ،)1376( .َ .فرٌّگ علَم اجتواعی ،تزرٕ :ٝث بلز پز ٞبْ ٚ
ديٍزاٖ ،تٟزاٖ :ا٘تؾبرات ٔبسيبر.
ٔ برؽبَ ،ي ،)1388( .فرٌّگ جاهعِ ضٌاسلی ،تزرٕ  :ٝحٕی زا ٔؾ یزساد ،ٜت ٟزاٖ:
ٔیشاٖ.
ٔ حغٙی ،)1386( .ْ ،جاهعِضٌاسی اًحرافات اجتواعی ،تٟزاٖ :ىٟٛری.
ٔ زوش آٔبر ايزاٖ،
http://www.sci.org.ir/SitePages/report90/gozaresh_ostani_shahrestani.aspx
ٟٔ ذٚی .ْ ،ؿ ،)1377( .بررسی تطبيمی تغييرات ازدٍاجخ ًگرضی جاهعِ ضلٌاختی

بِ هطکالت ازدٍاج جَاًاى در ضْر تْراى ،تٟزاٖ :دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ ثٟؾتی.
ٟٔ ذٚی وٙی ،ؿ« ،)1392( .اف َٛحبوٓ ثز رٚاثو اّنبی خب٘ٛاد ٜدر َ٘بْ ْٔزفتی
اعالْ» ،فمِ ٍ حمَق خاًَادُ (ًداي صادق) ،دٚر ،18 ٜؽٕبر.58 ٜ
ٚ يّیبٔش ،ة ،)1383( .فلسفِ اخالق ،تزرٕ ٚ ٝتّْیمبت سٞزا رالِی ،لٕٓ٘ :بي ٙذٌی
ٔمبْ َْٔٓ رٞجزی در دا٘ؾٍبٜٞب ،دفتز ٘ؾز ْٔبرف.
 يٛعفی ،)1383( .ٖ ،ضکاف بيي ًسلّا ،تٟزاٖ :رٟبد دا٘ؾٍبٞی ،پضٞٚؾىذْٛ ّّ ٜ
ا٘غب٘ی  ٚارتٕبّی.
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