
11

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررســی نقش جهت گیــري مذهبي و وضعیت اقتصاديـ  
اجتماعي در تحول قضاوت اخالقي نوجوانان دانش آموز است. روش پژوهش توصیفي 
اســت. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان نوجوان دختر و پســر شاغل به تحصیل در 
مدارس شهر تهران مي باشــند. براي  تعیین  حجم  نمونه  از شیوة  برآورد انحراف معیار 
نمرات  جامعة  مورد مطالعه  در آزمون  تبیین موضوعات یا داوري هاي  اخالقي اســتفاده  
شــده است كه  در مجموع 613 نفر )301 دانش آموز  پایة  سوم  راهنمایي به  عنوان گروه 
ســني اوایل نوجواني، و 312 دانش آموز پایة  سوم  متوسطه به عنوان گروه سني اواسط 
نوجواني ( با روش  نمونه برداري  تصادفي  خوشه اي  چند مرحله اي به  عنوان  نمونة  نهایي 
 انتخاب شــدند. ابزار جمع آوري اطالعات  مقیاس  جهت گیري  مذهبي و آزمون  تبیین 
 موضوعات  بود كه  به صورت  پرسشنامه هاي  خودســنجي  تنظیم   و روایي و پایایي آن 
توسط مقیاس هاي روانسنجي احراز شــده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 
محاسبه ضریب همبستگي و تحلیل واریانس انجام شد. یافته هاي حاصله حاكي از این 
اســت كه بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی همبستگی مثبت معناداری وجود 
دارد و میزان این  همبستگی نســبتًا باال است. اما همبستگی بین جهت گیری مذهبی 
درونی و بیرونی با تحول اخالقی ناچیز بوده و معنادار نمی باشد. میزان میانگین نمرات 
تحول اخالقي )اخالق اصولي( برحسب سطوح مختلف متغیرهاي جهت گیري مذهبي 
درونــي، جهت گیري مذهبي بیروني، و وضعیت اجتماعــیـ  اقتصادی به طور معنا  دار 

متفاوت نیست. 
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مقدمه 
بحث و بررســي  پيرامون  اخالق ، به  عنوان  امري  كه  از اركان  شــريعت  و معيشــت 
 محســوب  مي شود، در حوزه هاي  مختلف  معارف  بشري  جريان  دارد. براساس تعريف 
انديشمندان اسالمي، اخالق به مثابه ملكه نفساني است كه موجب مي شود رفتارهاي 
متناســب با آن ملكه به آســاني و بدون تامل و درنگ، يا به صورت خودكار، از انسان 
سرزند )طباطبايي، 1362:123(. اخالق امري فطري و ذاتي براي انسان است. اخالق 
نوعي صورت ادراكي و معرفتي است كه در درون انسان قرار دارد و او را به كنش و 
فعل اخالقي ســوق مي دهد و مفهوم حســن و قبح را براي انسان آشكار و قابل درك 
مي ســازد )طباطبايي، بي تا، ج1: 236(. طبق تعاريف حسن و قبح دو معناي نفساني و 
فاعلي دارند: حسني كه في نفسه صفت فعل است و حسني كه صفت الزم فعل است. 
بنابراين فعلي كه طبعًا فعل نادرســت محسوب شود و از فاعلي صادر شود، صدورش 
ناگزير با اعتقاد به حسن بودن فعل صورت گرفته است )طباطبايي، 1387: 317، 318(. 
روان شناســانی کــه تحول اخالقی1 را مطالعه می کنند، بــه اخالق به مثابه اصول و 
قواعد مميزه کردارهای "درســت" و "نادرســت" يا اخالقيات عالقه مند نيســتند، بلکه 
به فرايندهايی که افراد براســاس آنها به اکتســاب قواعد نايل می شــوند، می پردازند 
)گروس2، 1999(. بســياري از نظريه هاي غالب و مســلط در حوزة اخالق ريشــه در 
فلسفة عقل گرايانه دارد كه از افكار و انديشه هاي اسپينوزا، كانت و ديگران نشأت گرفته 
است )به نقل از اسكيتكا، باومن و ليتل3، 2009(. در زمينه شکل گيری مفاهيم اخالقی 
و روش های قضاوت اخالقی- همچون مفاهيم مذهبی- و مراحل مختلف تحول آنها، 
نتايج تحقيقات پياژه )1960-1968( نشان داده است که زيرساخت های عملياتی نقش 
اساسی را ايفا می کنند و تحول فکر کودک در اين  زمينه نيز از قانونمندی های عملياتی 
پيروی می کند )دادستان، 1376(. روی   آورد تحولی پياژه نظام ارزشی و اخالقی ـ و به 
طورکلی هرگونه دانش ـ را يک نظام بنا شــدنی توســط خود کودک می داند که ناشی از 
تعامل فعال و تعادل جويانه ذهن با محيط خارج است که از خالل دو کنش مکمل يعنی 

1. moral development
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3. Skitka, Bauman & Lytle
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درونســازی1 و برونســازی2 صورت می پذيرد و گذر از ديگرپيروی3 به خودپيروی4 در 
پديدايی آنها اجتناب ناپذير اســت )منصور و دادستان، 1374(. پس از پياژه، تحقيقات 
وســيعی در اين  زمينه توســط کهلبرگ )1969( و رست5 )1974( براساس الگوی پياژه 
انجام و مراحل تحول قضاوت اخالقی و عوامل مؤثر بر آن بطور دقيق تری بررسی شده 
اســت. از نظر طرفداران ديدگاه تحولی نگر )کهلبرگ، 1969( روشــی که افراد براساس 
آن در مورد "درستی" يک عمل در موقعيت خاصی قضاوت می کنند، توسط درک و فهم 
تحول يابنده آنها از مفهوم عدالت، تقابل و تعامل مبتنی بر مشارکت و همکاری هدايت 
می شــود )اسکالفلی، رست، و توما6، 1985(. براســاس اين نوع پژوهش، و به تبعيت 
از مفروضه هاي پياژه در زمينه مراحل تحول شــناختي، كهلبرگ )1969( براي توصيف 
تحول اخالقي يك الگوي ســه سطحي شامل: اخالق پيش قراردادي، اخالق قراردادي 
يا عرفي، و اخالق پس قراردادي يا پس عرفي كه هر ســطح از دو مرحله تشــكيل يافته 

است، ارائه نمود. 
تفکــر و پژوهش درباره روندهايی که باورهــا و رهيافت های دينی به خودآگاهی 
می رسند و تحوالتی که از کودکی تا بزرگسالی می يابند، از همان آغاز برای روان شناسی 
دين مطرح بوده اســت )الياده، 1987؛ ترجمه خرمشاهی، 1375(. از آغاز قرن بيستم، 
پژوهشــگران در حــوزه روان شناســی دين کوشــيده اند تا الگــوی يکپارچه ای برای 
اندازه گيری پديده های روان شناختی  مرتبط با بعد روحانی )معنوی( انسان پديد آورند 
)گرســاچ،7 1984؛ تريمبل،8 1997(. پياژه در زمينه روان شناسی کودک تأثير عظيمی بر 
مطالعه روند شــکل گيری تصور يا مفهوم خدا ـ به عنوان عنصر مهم و اصلی در حوزه 
پديدارهای دينی که مرجع احساســات دينی است ـ گذاشته است )الياده، 1987(. در 
قلمروی ديگر، آلپورت9 )1950( به بررسی نظام انگيزشی افراد نسبت به دين پرداخت 

1. assimilation
2. accommodation
3. heteronomy
4. autonomy
5. Rest
6. Schlaefli, Rest & Thoma
7. Gorsch
8. Trimble
9. Allport
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و عقيده جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی1 را مطرح کرد. براســاس نظريه  انگيزش 14
مذهبي آلپــورت، مذهب درونی، مذهبی فراگير، دارای اصول ســازمان يافته و درونی 
شــده است، در حالی که مذهب بيرونی امری خارجی و ابزاری است که برای ارضای 
نيازهای فرد از قبيل کسب موقعيت، شهرت اجتماعی و پذيرش در اجتماع به خدمت 

گرفته می شود. 
جهت گيــری مذهبی نــه بر درجة دين داری، بلکه بر انگيزش افراد نســبت به دين 
تأکيد دارد )آلپورت و راس2، 1967؛ آدامز و اسميت3، 1996(. مطابق تعريف آلپورت، 
جهت گيری مذهبی درونی با عقيده يا کيش پذيرفته شــده و درونی مشــخص می شود 
و در تالش و تقالی فرد برای زيســتن مطابق با اصول خويشــتن، تجلی می يابد. در 
مقابل، افراد با جهت گيری مذهبی بيرونی، براســاس اهداف ابزاری و سودمند گرايانه 
که در تالش و تقالی شــان برای تأمين اميال و نيازهای شــان نمود پيدا می کنند، بيشتر 
درصدد خدمت به خويشتن4 هستند )آلپورت و راس، 1967: 434(. در حقيقت، افراد 
با جهت گيری مذهبی بيرونی از دين شان در جهت پيش بردن جاه طلبی ها و آرزوهای 
خودخواهانه شــان اســتفاده می کنند در حالی که   افراد داراي  جهت گيري  مذهبي  دروني 
 از عقايد، باورها و ارزش هاي  دروني  شــده برای دســت يابی به اهداف شــان استفاده 

می کنند )اسپيلكا5 و همكاران، 1985(. 
برخی از نظريه پردازی های متأخر در روان شناســی دين )مانند ولف6، 1991( بين 
مذهبــی بودن و نبودن افراد بر حســب روش و فرآيندی که براســاس آن محتواها و 
اعتقادات مذهبی پردازش مي شــوند، تمايز قائل شــده اند. مطابق نظريه ولف )1991( 
رويکردهــای قابل تصور نســبت به دين مي تواند در يک فضــای دو ُبعدی و دو قطبی 
متعامد قرار گيرند. محور عمودی، خروج در برابر شمول بعد استعال و ماوراءالطبيعه، 
مشــخص مي کند که مردم تا چه حد وجود خدا يا برخی واقعيت های ماوراءالطبيعی 
ديگر را مي پذيرند. اين  محور بر متمايز ســاختن بين دين دار و معنوی بودن يا نبودن، 

1. internal – external religious orientation
2. Ross
3. Adams & Smith
4. self- serving
5. Spilka, Kojetin & MCIntosh 
6. Wulff
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داللت دارد. محور افقی، بعد قرائت تحت اللفظی يا اصالت لفظ در برابر نگاه نمادين، 
به روشی که محتواهای مذهبی براساس آن پردازش مي گردد، اطالق مي شود. رويکرد 
و نگاه تحت اللفظی به متون دينی از بارزترين و آشــکارترين مشــخصه ها و تجســم 
بنيادگرايی و ســلفی گری مذهبی اســت. پژوهش فونتاين1 و همکاران )2003( نشان 
داده اســت که دو ُبعد دين داری که توسط ولف )1991( توصيف شده است، مي تواند 

با مقياس های ديگر قابل تشخيص باشد. 
ديدگاه هــای نظری متعــدد و متفاوت درباره رابطه دين، اعتقــاد و تعهد مذهبي با 
اخالق مطرح شــده است. براساس تعريف علماي اســالمي، دين به مجموعه عقايد، 
اخالق، قوانين و مقرراتي كه براي اداره جامعه انســاني و پرورش انســان ها باشــد، 
اطالق مي شــود، كه گاهي اين مجموعه حــق و گاهي همه آن باطل و زماني مخلوطي 
از حــق و باطل اســت )جوادي آملــي، 1372: 93(. عالمه طباطبايي ديــن را آن نوع 
شــيوة زندگي مي داند كه حيات دنيوي انســان را در راستاي سعادت كمال بخش او به 
پيش مي برد. طبق اين ديدگاه، دين شامل عقايد و دستورهاي عملي و اخالقي اي است 
كه از ســوي خدا براي راهنمايي و هدايت انســان ارسال شده است. وي ادراك دين 
را امري فطري مي داند كه خداوند براساس فطرت انسان آن را تنظيم كرده تا او را به 
ســعادت حقيقي رهنمون ســازد )طباطبايي، بي تا، ج 8: 185(. در مورد فطرت، عالمه 

طباطبايي معتقد است كه فطرت و حس پرستش، جنبه روان شناختي دين است. 
مطابــق ديدگاه عالمه طباطبايي درباره نســبت ميان اخــالق و دين، هم دين و هم 
اخالق مشــتمل بر مفاهيمي چون حســن و قبح هستند. اين مفاهيم از اعتبارات ذهني 
انســان هســتند كه خود ناظر به وجوب و عدم وجوب خارجي است. ايشان ادراكات 
اعتبــاري را در مقابل ادراكات حقيقي قــرار مي دهد. ادراكات حقيقي مربوط به واقع، 
نفس االمر، انكشافات و بازنمايي هاي ذهني آنها هستند و ادراكات اعتباري فرض هايي 
مي باشــند كه ذهن بــراي رفع احتياجات حياتي خود مي ســازد و جنبــة قراردادي و 
فرضي دارند. از اين رو، وجود ادراكات اعتباري امري ضروري بوده كه موجب زنده 
شــدن نوعي احســاس خاص در انسان  شده و واسطه نيل به كمال در انسان مي باشند 

)طباطبايي، 1362: 129(. 

1. Fontaine
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براساس ديدگاه عالمه طباطبايي، ايمان ضامن اخالق است و پشتوانة آن محسوب 16
مي شــود. در واقع، اخالق فاضله، اگر بخواهد ثابت و پابرجا بماند، ضامني الزم دارد 
كه آن را حفاظت و نگهداري كند و آن ضامن غير  از مفهوم ديني توحيد نيست. واضح 
است كه اگر اعتقاد به معاد در بين مردم نباشد، ديگر موجب اساسي و اصيلي كه افراد 
بشــر را از پيروي هوا و هوس بازدارد و جلو لــذات طبيعي را بگيرد، وجود نخواهد 
داشــت. از طرف ديگر، بايد گفت ايمان نيز به وســيلة اخالق كريمه حفظ مي شــود 

)طباطبايي، بي تا، ج 11: 334(. 
از ديدگاه نظريه هاي روان شــناختي، حداقل ســه مكتب فكري و رويكرد مختلف 
دربــارة رابطه اخالق و ديــن داري وجود دارد. در رويكــرد اول، يكپارچگي و رابطه 
جدا   نشــدني دين و دين داري با اخالق مطرح اســت. براســاس اين رويكرد، اخالق 
و دين دو ســازه اي هســتند كه به طور جدايي ناپذير به هم متصل هســتند. مطابق اين 
ديدگاه، در نگرش هاي اخالقي غالب »يك موضوع يا قاعده طاليي انســان دوســتي 
ملهم از مراقبت و شــفقت عاشــقانه كه به واســطة دين انگيخته مي شود«، وجود دارد 
)به نقــل از اســكيتكا و همــكاران، 2009: 57(. دين براي افراد نظام ارزشــي فراهم 
مي نمايــد و به نوبة خود، نظامي از معاني جهان بيني ها،  كه معني و مفهوم اخالق براي 
افراد را نيز شــامل مي شود، حمايت و پشتيباني مي كند )شودر1 و همكاران، 1997؛ به 
نقل از اســكيتكا و همكاران، 2009(. رويكرد دوم، فقدان ارتباط و اتصال محكم بين 
اخالق و دين )حداقل در جوامع مدرن به دليل عرفي سازي فزاينده زندگي اجتماعي(؛ 
را مطــرح می کند. رويكرد ســوم، تمايز و تفاوت كامل اخــالق از دين و دين داري را 

در نظر قرار داده است )مورگان2، 1983(. 
نظريه های مبتنی بر رويكرد تمايز و تباين كامل اخالق از دين مبني بر اين که دين مبتنی 
بر مراجع )اصحاب کليسا، روحانيت کليسايی، قواعد و ...( است، در حالی که باورهای 
اخالقی افراد به طور قابل توجهی مستقل از مراجع مذکور هستند، را بيشتر مورد بحث و 
باز تعريف قرار داده اند. کهلبرگ )1981؛ به نقل از اسکيتکا و همکاران، 2009( بيان کرده 
اســت که دين داری و استدالل اخالقی به طور ذاتی نامرتبط هستند. زيرا بر دو حوزه و 
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موضوع متفاوت انسانی ناظر هستند که هيچگونه همپوشی بين آنها وجود ندارد. با وجود 
اســتدالل های کهلبرگ، پژوهشگران متعددی تالش نموده اند تا هر دو مفهومـ  اخالق و 
دينـ  را به هم مرتبط سازند. پژوهش های تجربی متعددی ارتباط بين جهت گيری مذهبی 
)درونی ـ بيرونی( و سطح تحول قضاوت اخالقی را وارسی نموده اند )گالور1، 1997(.

 مفهوم اخالق به طور بالقوه ريشه و پايه در ساختارهاي زيست شناختي و مؤلفه هاي 
ذاتــي دارد، از طــرف ديگر، برخي از مطالعات عصب شــناختي شــواهدي در زمينه  
تأثير وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي بر ســاختارها و شــبكه هاي عصبي فراهم كرده اند 
)كاراويتا2 و همكاران، 2012(. پژوهش ها روابط معنادارـ  و در برخي موارد مبهمـ  بين 
ســطح قضاوت اخالقی و جهت گيری مذهبی نشــان داده اند )سيرچ3، 1990(. پژوهش 
ساپ  و گالدينگ4 )1989( نشان داد كه بين نمرات بعد روشي مقياس بتسون و ونتيس5 
و ســطح قضاوت اخالقي در مقياس DIT(6( تبيين موضوعات، همبستگی مثبت وجود 
دارد و بين اســتدالل اخالقي و جهت گيري مذهبي همبستگي منفي وجود دارد. نتايج 
پژوهش دوريز7 )2003( دربارة رابطه بين ابعاد دين داري ولف )1991( با نگرش هاي 
اخالقي و شايستگي استدالل اخالقي نشان داد كه بعد تحت اللفظي يا اصالت لفظ در 
برابر بعد نمادگرا با نگرش هاي اخالقي و استدالل اخالقی يا شايستگي اخالقي رابطه 
قابل توجهي دارد. نتايج پژوهش كاتون8 و همكاران )2007( نشــان داد كه مؤلفه هاي 
كنش وري )عملكرد( اجرايي ذهن با دين داري مبتني بر رويكرد جستجو و كاوشگري 
همبســته بوده و هر دو متغير به طور معنادار اســتدالل اخالقي پس عرفي را پيش بيني 
می کننــد. تيموري و همكاران )2014( نشــان دادند كه در ميــان ابعاد دين داري، بعد 
پيامدهاي ديني با منابع بيروني اخالق رابطه دارد. اما بعد باورها و احساسات مذهبي 
با اخالق اصولي ـ يا منبع اســتدالل اصولي اقتدار اخالقي ـ رابطه دارد. عالوه بر اين، 
بيــن بعد پيامدهاي ديني و اقتدارگرايي نيز رابطه معنادار وجود دارد و تركيب اين دو 
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عامل به طور معنادار منبع بيروني اقتدار اخالقي را پيش بيني مي كند. 18
احمــدي و همكاران )2013( نشــان دادند كه بين تحــول اخالقي و جهت گيري 
مذهبي دروني و بيروني رابطة معناداري وجود ندارد. كلجو و كريستنســون1 )2003( 
بيــان كردند كه دين داري و اخالق رابطة همزيســتي دارند و هر يك از آنها مي توانند 
از ديگري نشــأت گيرند و يكديگر را تقويت كنند. نتايج پژوهش دوريز و سوانســن2 
)2006( نشــان داد رابطة دين داري و اخالق مي تواند براســاس روش پردازش محتواي 
مذهبــي تبيين شــود. يعني، افرادي كه محتواي مذهبي را بــا رويكرد و روش نمادين 
پــردازش مي كنند، در مقايســه با افرادي كه با رويكرد اصالــت لفظ، محتواي مذهبي 
را پردازش مي كنند، شايســتگي اخالقي و توانمندي بيشتري در استدالل هاي مراحل 
باالتــر اخالقــي دارند. اين روابــط در بين نوجوانان، دانشــجويان و بزرگســاالن )و 
 ســنين مختلف بزرگســاالن(، و افراد خيلي مذهبي از الگوي مشــابه و يكسان تبعيت 

مي كند. 
ديگر متغيرهای مورد  مطالعه در اين پژوهش، وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی است. 
منظــور از وضيت اقتصــادي ـ اجتماعي، همانطور كه خــود اصطالح صراحت دارد، 
تركيبــي از عوامل اقتصادي مانند درآمد شــخص و ثروت مادي، همراه با ويژگي هاي 
غيراقتصادي مانند منزلت اجتماعي، ســطح تحصيالت و آموزش است )آدلر و ركوپ3، 
2008؛ برادلــي و كراويــن4، 2002(. با توجه به ماهيت همبســته اين عوامل مختلف و 
گوناگون، اكثر پژوهشــگران درآمد، تحصيالت، وضعيت شغلي و منزلت، را به صورت 
يك شاخص تركيبي براي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي در نظر مي گيرند )انسمينگر و 
فوترگيل5، 2003، اوانز6، هويت و داوســون7، 2011(. شواهد روز افزون بيان مي كنند 
كــه عوامل محيطي بر رشــد و تحول كنــش وري اجرايي8 ذهن و ديگــر كاركردهاي 
نظام هاي عصبي ـ شــناختي تأثير مي گذارد. به عنوان مثال، تجربه  مدرسه و بهره مندي 
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از آموزش و تربيت )باريج1 و همكاران، 2008(، مشــاركت در برنامه هاي آموزشــي 
)جگــي2 و همــكاران، 2011؛ كلين بــرگ3، 2010( عملكرد كنــش وري اجرايي ذهن 
افــراد را بهبود مي بخشــد. نتايج پژوهش نوبل، نورمن و فرح4 )2005( نشــان داد كه 
بين وضعيت اقتصــادي ـ اجتماعي، كنش وري اجرايي و جنبه هاي خاصي از تجارب 

مرحله  اول كودكي همبستگي وجود دارد. 
پژوهش هاي روان شــناختي در زمينة تحول اخالقي نشــان داده اســت كه عوامل 
اجتماعي ـ اقتصادي بر ارزش هاي اخالقي و فرايندهاي اخالقي درگير در ارزشــيابي 
موقعيت ها و اتخاذ تصميمات رفتاري ـ اخالقي تأثير مي گذارد )ساشدوا5 و همكاران، 
2012(. نتايج پژوهش كاراويتا و همكاران )2012( نشــان داد كه عوامل و متغيرهاي 
اجتماعــي ـ اقتصــادي، فرهنگي و حوزه جغرافيايــي به طور متفاوت بر دو دســته از 
معماهاي اخالقي تأثير مي گذارند. در حالی که هيچ يک از اين متغيرها بر قضاوت هاي 
اخالقي آزمودنی ها درباره معماهاي با مضامين شخصي در برابر معماهای با مضامين 
غيرشخصي تأثير نداشتند. اما پاسخ های آزمودنی ها در معماهاي اخالقي و اجتماعي ـ 
عرفــي )قراردادي( تحــت تأثير ايــن متغيرها قرار داشــتند. دانش آمــوزان متعلق به 
خانواده هاي داراي وضعيت اجتماعي اقتصادي پايين، هنجارهاي اخالقي و اجتماعي ـ 
عرفي را كمتر از دانش آموزان متعلق به خانواده هاي داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 
بــاال قابل نقض مي دانند؛ درحالي كه اين متغيرها بر معماهاي اخالقي تأثير نداشــتند. 
پژوهش نيري )1380( نشــان داد نمرات تحول اخالقي دانش آموزان مناطق باالي 
تهران بيشــتر از مناطق پايين شــهر اســت. براســاس نتايج پژوهش دادستان )1381( 
شــرايط اقتصادي ـ اجتماعي بر تحول اخالقي تأثير دارد. به طوري كه دانش آموزان در 
مناطق باالي شهر و طبقات اقتصادي ـ اجتماعي باال در نمرات تحول اخالقي وضعيت 
بهتري نســبت به دانش آموزان مناطق پايين شهر با شرايط اقتصادي اجتماعي ضعيف 
دارنــد. احمدپناه )1377( در پژوهشــي نشــان داد بين تحول اخالقــي دانش آموزان 
متوسطه شهري و روستايي تفاوت معنادار وجود دارد و دانش آموزان شهري وضعيت 
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بهتــري دارند. قاجري )1377( نشــان داد بين پايگاه اجتماعــي ـ اقتصادي آزمودني ها 20
و مراحــل قضاوت اخالقي آن ها رابطة معنادار وجــود دارد و وضعيت دانش آموزان 
متعلق به پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي باال بهتر اســت. آذربايجاني)1380( در پژوهشي 
روي دانشــجويان و طالب 17 تا 25 ساله شهر قم نشان داد كه در زمينه  عامل اخالق 
جهت گيري مذهبي مبتني بر اســالم، هيچ گونه تفاوت معنــاداري بين طبقات مختلف 

اقتصادي )پايين، متوسطه و باال( وجود ندارد. 
مســأله تحقيق حاضر بر وارســي رابطه بين اســتدالل اخالقی و انگيزش مذهبی 
تمرکز دارد و عالوه بر بررســی نقش جهت گيــری مذهبی در تحول قضاوت اخالقی، 
بــه مطالعه نقش وضعيــت اقتصادی ـ اجتماعی در تحول قضــاوت اخالقی نوجوانان 
دانش آمــوز می پردازد. قضاوت اخالقی به توانايی داوری در مورد مســائل اخالقی با 
توجه به ارزش های اخالقی ـ اجتماعی و انسانی گفته می شود. عالوه بر وارسی رابطه 
جهت گيری مذهبی با ســطح قضاوت اخالقی، ترســيم رابطه باورهای ارزشی و دينی 
بــا قضاوت اخالقی دانش آموزان، با تکيه بر داللت های تربيتی يافته ها، در شناســايی 
نقــاط ضعف و قوت عملکرد نظام تعليم و تربيــت در تربيت دينی ـ اخالقی می تواند 
نقش به سزايی ايفا کند. براي  دست يابي  به  اهداف  تحقيق ، سؤالي كه مطرح است اين 
است كه آيا بين جهت گيري مذهبي )دروني  و بيروني ( و تحول اخالقي )اخالق اصولي ( 
رابطه  وجود دارد؟ و آيا تأثيرات مستقيم و تعاملی جهت گيری های مذهبی و وضعيت 

اقتصادی اجتماعی بر تحول اخالقی معنا  دار است؟ 

روش پژوهش
با توجه  به  اهداف  و ســؤال هاي  اصلي  پژوهــش ، روش  اصلي  اين  مطالعه  از نوع  
پيمايشي  يا زمينه  يابي اســت . پژوهش  پيمايشي  به منظور كشف  واقعيت هاي  موجود يا 
توصيف  چگونگي  توزيع  يك  پديدة  معين  در يك  جامعة تحقيقي  و همچنين،  ساختن  
فرضيه  و آزمون  در زمينة  رابطه  بين  متغيرهاي  دست كاري  نشده  انجام  مي شود )دالور، 
1374(. جامعه آماري اين مطالعه نوجوانان دانش آموز دختر و پســر شاغل  به  تحصيل  
در دبيرســتان هاي  مناطق آموزشی شهر تهران  بوده اســت . براي  تعيين حجم  نمونه  از 
شيوة  برآورد انحراف  استاندارد نمرات  جامعة  مورد مطالعه  در آزمون  تبيين موضوعات 
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استفاده  شد و در مجموع690 نفر )340 نفر براي  پاية  سوم  راهنمايي  و 350 نفر براي  پاية 
 سوم  متوسطه ( با روش  نمونه برداري  تصادفي  خوشه اي  چند مرحله اي  كه  متداول ترين 
 شــيوة  انتخاب  نمونه  در تحقيقات  پيمايشــي  اســت، انتخاب شــدند  )هومن ، 1374(. 
بدين معني كه ابتدا در مرحلة اول مناطق شهر تهران  براساس  موقعيت جغرافيايي 
 و وضعيت  اقتصادي ـ اجتماعي ، به  ســه  دسته  )مناطق  باال، متوسط  و پايين ( مشتمل  بر 
تعدادي  مناطق  هم جوار تقسيم  شد. در مرحلة دوم  از بين مجموعه هاي  سه گانة  مناطق 
 آموزشي  شهر تهران  كه  در پژوهش حاضر اولين  واحد نمونه برداري  هستند، با استفاده 
از شــيوة  قرعه كشي  از هر خوشه  دو منطقه ، در مجموع 6 منطقه شامل: مناطق آموزش 
و پرورش 1، 2، 10، 14، 18 و 19، انتخاب  شد. در مرحلة سوم، مدارس  راهنمايي  و 
متوسطة  پسرانه  و دخترانة هر منطقه  تعيين  و به  شيوة  تصادفي از هر منطقه  يك  مدرسة  
پســرانه  و يك  مدرســة  دخترانه  و از هر مدرســه  يك  كالس  براي هر يك  از پايه هاي  
مورد نظر انتخاب  شــد و همة  دانش آمــوزان  آن  كالس  به عنوان  واحد تجزيه و تحليل 
 پژوهش  مورد آزمون  قرار گرفتند. نمونة  به  دســت  آمده  شــامل 690 دانش آموز بود كه  
پس  از حذف  پرسشــنامه هاي  ناقص ، تعداد پرسشنامه هاي  قابل  بررسي  به  613 )301 
نفر براي  پاية  ســوم  راهنمايي  و 312 نفر براي  پاية  ســوم  متوســطه ( پرسشنامه  تقليل 
 يافت . الزم به  ذكر اســت  كه  يك  مدرســة  غير دولتي  مذهبي  )متوسطه ( نيز در انتخاب  

نهايي  قرار گرفت. 

ابزار جمع آوري اطالعات
براي  جمــع آوري اطالعات داده هاي  مــورد نياز و اندازه گيــري  متغيرهاي  اصلي 
 پژوهش  از دو ابزار كه  به  صورت  پرسشنامه هاي   خودسنجي  تنظيم  شده  و مجموعه اي 
 از ســؤال هاي  مربــوط  به  اطالعات  جمعيت شــناختي بــا تأكيد بر متغيــر اقتصادي و 

اجتماعي  نيز به  آنها اضافه  گرديده اند ، استفاده  شده  است . 
1.  مقياس جهت گيري  مذهبي. اين  مقياس  به صورت  پرسشــنامه هاي   خودســنجي 
 تنظيم  شــده است . مجموعه اي  از ســؤال هاي  مربوط  به  اطالعات  جمعيت شناختي با 
تأكيد بر متغير اقتصادي و اجتماعي  نيز به  آنها اضافه  گرديده   است . مقياس جهت گيري 
مذهبی )آلپورت و راس، 1967( جهت گيري مذهبی درونی و بيرونی را بررسی می کند 
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که شــامل 21 ماده اســت. از اين  ميان، يازده ماده به ارزيابی جهت گيري بيرونی و ده 22
ماده به ارزيابی جهت گيري درونی مي پردازد. اين  مقياس به روش ليکرت نمره گذاري 
می شــود که دامنة آن از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم اســت و به پاسخ ها نمرة 1 تا 5 
تعلق می گيرد. همسانی درونی آن توسط مختارى و همکاران )1380( به روش ضريب 
آلفاي کرونباخ 0/71، و پايايی بازآزمايی آن توســط جان بزرگي )1378( برابر با 0/74 
محاسبه شده است. در مطالعات اوليه اي که بر اين  مبنا صورت گرفت، مشاهده شد که 
همبستگی جهت گيري بيرونی با درونی برابر با 0/21 است )عسكري،1391(. شفيعی، 
شــهابی زاده و پورشافعی )1391( در بررســی پايايی مقياس يادشده، آلفاي کرونباخ 
جهت گيــري مذهبی بيرونی برابر بــا 0/71 و جهت گيري درونی برابر با 0/62 گزارش 
نمودند. در اين پژوهش ، نســخة  بازنگري  شــدة  مقياس  ROS )گرســاچ  و مك فرسن، 
1989؛ به  نقل  از تريمبل ،2000( كه  تريمبل  )1997( آن  را به  مقياس  ليكرتي  7 نقطه اي  
تبديل  كرده  بود، با مواد مقياس هاي  دروني  و بيروني  جهت گيري  مذهبي آلپورت  و راس 
 )1967( مقايسه  شد. در خالل  تطبيق  مقياس  ماده اي  گرساچ  و مك فرسن  با مقياس 20 
ماده اي  ROS )مقياس دروني  شــامل  9 ماده  و مقياس  بيروني  شــامل 11ماده (، مشخص 
شد كه 8 ماده از اين مقياس )4ماده مربوط به مقياس دروني و 4 ماده مربوط به مقياس 
بيروني( در مقياس 14 ماده اي  لحاظ  نشده اند. از اين رو، اين مواد نيز به مقياس گرساچ  و 
مك فرسن  افزوده  شدند. عالوه بر اين ، 3 سؤال  از مقياس جهت گيري  مذهبي  بهرامي  و 
دادســتان  )1378( شناسايي  و به  مقياس حاصل  )يك  سؤال  به  مقياس دروني  و 2 سؤال 
 به  مقياس  بيروني ( اضافه  شــدند. مقياس جديد از 25 ماده  كه 12 مادة  آن  براي مقياس  
جهت گيري  مذهبي دروني و 13 مــاده براي  مقياس  جهت گيري  مذهبي  بيروني  در نظر 

گرفته  شده ، تشكيل  يافته  است . 
جهت  اجراي  آزمايشــي  و به  منظور بررسي  مشخصه هاي روان سنجي پرسشنامه و 
فرآوري  آن ، نمونه اي  از دانش آموزان  ســوم  راهنمايي  و ســوم  متوسطه  از مناطق 2،10 
و 18 به  روش  تصادفي  خوشــه اي  چند مرحله اي  انتخاب  شــدند و مورد آزمون  قرار 
گرفتنــد. اعتبار مقياس  جهت گيري  مذهبي دروني  و بيروني  از طريق  محاســبة  ضريب 
 هماهنگي  دروني  به  ترتيب 0/82 و 0/79 برآورد شد. همچنين، همبستگي خرده مقياس 
جهت گيری مذهبی درونی با بيروني برابر با 0/32 به دســت آمد كه در ســطح كمتر از 
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0/01 معنادار اســت. اعتبار و روايي  اين  آزمون  در مطالعات  خارجي  كه  تعداد آنها از 
ســال 1983 تا 1995 )تريمبل،1997( به  بيش  از 140 مورد مي رسد در حد باال و قابل 

 قبول  گزارش  شده  است . 
2.آزمون  تبيين  موضوعات . اين  آزمون اولين  بار در ســال 1972 توســط  رست  و 
همكاران  )1976؛ به نقل  از اســكالفلي  و همكاران ، 1985( تدوين شد  و مورد استفاده 
 قرار گرفت . اين  آزمون  از شــش  داســتان  تشكيل  يافته  كه  در هر داستان  يك  ماجرا كه 
 معماهاي  اخالقي  را مطرح  مي كند، روي مي دهد. در اين  آزمون ، پس  از طرح  معماها، 
فهرســتي  از تبيين هاي  مختلف  )دوازده  مورد ســؤال( در اختيار آزمودني  قرار مي گيرد 
تــا آنها را طبــق  مقياس  ليكرت مانند، به صورت »اصاًل« تا »بســيار زياد«، ارزيابي  و 
درجه بندي كند. هر يك از ســؤال ها به يكي از مراحل تحول قضاوت اخالقي مربوط 
مي شود. ســپس آزمودني،  اولويت هاي  چهار گانة  مربوط  به  هر داستان  )انتخاب 4 مورد 
از ســؤال هاي 12 گانة  هر داستان  به  ترتيب  اولويت  اول  تا چهارم ( را مشخص  مي كند 
و براساس شماره هاي  هر اولويت  كه  همان  شماره هاي  پرسش هاي 12 گانة  هر داستان 
 اخالقي هستند، جايگاه  وي  در مراحل  و سطوح مختلف تحول  قضاوت  اخالقي  تعيين 
 مي شود. همچنين، در آزمون تبيين  موضوعات، هر فرد در هر يك از مراحل  و سطوح 
مختلف تحول قضاوت  اخالقي )6 مرحله و 3 سطح( نمرة مشخصي براساس مقياس 
فاصله اي به دســت مــي آورد. آزمون تبيين موضوعات چندين نمره متفاوت به دســت 
مي دهــد كه يكي از معروف ترين و مهم ترين آنها نشــانگر P يا نمره اخالق اصولي يا 
پس  قراردادي  اســت. در اين  آزمون،  نمره اخالق  اصولي  يا پس  قراردادي  هر فرد از 
جمــع نمرات مربوط به مرحلة  5 و 6 حاصل مي شــود. اجراي  كامل  آزمون،  35 تا 45 
دقيقــه  زمان  نياز دارد و براي  دانش آموزان  پايين تر از كالس  ششــم  نبايد اجرا شــود 

 )اسكالفلي  و همكاران ، 1985 (.
 اعتبار و روايي  آزمون  در مطالعات  مختلف  در حد باال  گزارش  شده  است. كديور 
)1375( اعتبــار ايــن آزمون را از طريــق آزمون   ـ آزمون مجــدد 0/83 گزارش نموده 
اســت. كمائي )1373( در بررســي اعتبار اين آزمون از طريــق آزمون ـ     آزمون مجدد 
براي نمره هاي مراحل 2، 3، 4 و اخالق اصولي به ترتيب ضرايب همبســتگي 0/87، 
 0/63، 0/72 و 0/72 را گــزارش نموده اســت. کريمی، باقــری و صادق زاده )1393(
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 پايايــی ايــن آزمون را از طريق همســانی درونی برابر با 0/86 گــزارش نمودند. در 24
پژوهش حاضر، اعتبار اين آزمون  تبيين  موضوعات از طريق محاسبة  ضريب  هماهنگي 

 يا همسانی درونی برابر با 0/82 محاسبه شده است. 

يافته ها
پيش از ارائه تحليل ها و پاســخ به ســؤال اصلي پژوهش، ضرايب همبســتگي و 

شاخص هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش در جدول 1 و 2 آمده است. 

جدول 1: ماتریس ضرایب همبستگی بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونـــی و تحـول 
اخالقی )اخالقی اصولی(

 جهت گیریمتغیرها
درونی مذهبی

 جهت گیری
تحول اخالقیمذهبی بیرونی

جهتگیری
1مذهبیدرونی

جهتگیری
مذهبیبیروني

0/32**
=608n1

0/007تحولاخالقی
=608n

0/05
=611n1

P< 0.01 **

همان طــور که در جدول 1 آمده اســت، بين جهت گيری مذهبــی درونی و بيرونی 
همبستگی معناداری وجود دارد و ميزان اين  همبستگی نسبتًا باال است. اما همبستگی 
بين جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی با تحول اخالقی ناچيز بوده و معنادار نمی باشد. 
جهت آگاهی از وضعيت دانش آموزان دختر و پسر دو دوره مختلف تحصيلی ميانگين 
و انحراف معيار نمرات آنان در متغيرهای مورد مطالعه محاسبه و درجدول 2 منعکس 

شده است. 
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جدول 2: مشخصه های توصیفی تحول اخالقي )اخالق اصولي(، جهت گیری مذهبی درونی و 
بیرونی دانش آموزان به تفکیك جنس و پایه تحصیلي

 شاخص ها
گروه

تحول اخالقي
)اخالق اصولي(

جهت گیری مذهبی
 درونی

جهت گیری مذهبی
 بیرونی

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

 سوم
راهنمایی

16614/34516659/6411/316649/811/5پسر

13215/55/113056/912/913247/212/7دختر

29814/865/0829658/4212/0829848/612/12جمع

 سوم
متوسطه

15215/215/715260/210/315349/411/4پسر

16015/55/615658/910/815947/910/3دختر

31215/385/6630860/0310/5831248/610/83جمع

داده هاي حاصل از جدول 2 حاكي از اين اســت كه ميانگين هاي حاصل در ســه 
حــوزه تحول اخالقي، جهت گيري مذهبي درونــي و بيروني دانش آموزان در دو دوره 

مختلف سوم راهنمايي و سوم متوسطه تفاوت قابل مالحظه اي با يكديگر ندارند. 
حال جهت آگاهي از اين موضوع كه »آيا تأثيرات مستقيم و تعاملی جهت گيری های 
مذهبــی )درونی و بيرونی( و وضعيت اقتصادی اجتماعی بــر تحول اخالقی معنا  دار 
است؟« از آزمون  تحليل  واريانس   استفاده شد. براي پاسخ به اين سؤال ابتدا تأثيرات 
مستقيم و تعاملی پايه تحصيلي و جهت گيری های مذهبی بر تحول اخالقی بررسي شد. 
از آن جايي كه متغير جهت گيري مذهبي پيوسته بوده و در مقياس اندازه گيري فاصله اي 
مورد سنجش قرار گرفته است، لحاظ نمودن آن به عنوان متغير مستقل و مقوله اي براي 
انجام آزمون تحليل واريانس، مســتلزم تبديــل آن به متغير مقوله اي بود. بدين منظور، 
دانش آموزان براســاس يك انحراف اســتاندارد باال و پايين از ميانگين نمرات شان در 
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هر يک از متغيرهای جهت گيري مذهبي درونی و بيرونی به ســه گروه )باال، متوسط و 26
پايين( تقسيم بندي شدند كه داده هاي آن در جدول 3 گزارش شده است. 

جدول 3: نتایـج تحلیل واریـانس چـند  راهه در مورد مقایسة نمرات تحول اخالقي )اخالق 
اصولي( دانش آموزان بر حســب جهت گیري مذهبي دروني، جهت گیري مذهبي 

بیروني و پایه تحصیلي

شاخص ها
منبع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي 

میانگین
 مجذورات

Fسطح
معناداري

28/5214/250/490/6جهتگیريمذهبيدروني

71/2235/61/230/29جهتگیريمذهبيبیروني

70/7170/72/450/11پايهتحصیلي

56/9414/20/490/74جهتگیريمذهبيبیرونيدروني

19/3929/690/330/71پايه/جهتگیريمذهبيدروني

76/3238/171/320/26پايه/جهتگیريمذهبيبیروني

پايه/جهتگیري
180/2445/051/560/18مذهبيبیروني/دروني

--------16935/158828/8خطا

------------17455/5606مجموع

مقاد ير جد ول 3 نشان مي د هد كه هيچ کدام از متغيرهاي مستقل تأثيري د ر ميانگين 
تحول اخالقي نداشتند. تأثير متغير جهت گيري مذهبي دروني بر نمرات تحول اخالقي 
)اخالق اصولي( معني د ار نيســت )1/56 = )588 و F)2 و P =0/6(. همچنين، مقدار
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F محاســبه شده براي تأثير متغير جهت گيري مذهبي بيروني بر نمرات تحول اخالقي 
)اخالق اصولي( معنا  دار نيست )1/23 = )588 وF)2 و P =0/29(. متغير پاية تحصيلي 
بــا مقاديــر )2/45= )588 و F)1 و P =0/11( بر تحول اخالقــي تأثير معنا  دار ندارد. 
لذا اثرات اصلي متغيرهاي مســتقل بر تحول قضــاوت اخالقي از نظر آماري معنا  دار 
نيست. اثرات تعاملي دو راهه جهت گيري مذهبي دروني و جهت گيري مذهبي بيروني 
 ،)P =0/74 و F)4 بر نمرات تحول اخالقي)اخالق اصولي( با مقادير )0/49= )588 و
اثرات تعاملي جهت گيري مذهبي دروني و پاية تحصيلي با مقادير )0/33= )588 و 2(

F و P =0/71(، و اثــرات تعاملي جهت گيري مذهبي بيروني و پاية تحصيلي با مقادير 
)1/32= )588 و F)2 و P =0/26( معنا  دار نيستند. اثرات تعاملي سه راهه جهت گيري 
مذهبــي دروني، جهت گيري مذهبي بيرونــي و پايه تحصيلي بر نمرات تحول اخالقي 
)اخالق اصولي( نيز همانگونه كه در جدول مشــخص است، با مقادير )1/56= )588 

و F)2 و P =0/18( معنا  دار نيست. 
با توجه به نتايج تحليل واريانس مربوط به تأثيرات مستقيم و تعاملی جهت گيری های 
مذهبی و پايه تحصيلي بر تحول اخالقی )جدول 3(، دانش آموزان دو پايه تحصيلي در 
يك گروه قابل تعريف هستند. بر اين  اساس، تأثيرات مستقيم و تعاملی جهت گيری های 
مذهبــی و وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی بر تحول اخالقی وارســي شــد. براي تعيين 
سطوح و مقوله هاي متغير مســتقل وضعيت اجتماعی- اقتصادی، دانش آموزان متعلق 
به مناطق آموزش و پرورش 1 و 2 به عنوان افراد داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 
بــاال  )طبقه باال(،  دانش آموزان متعلق به مناطق آمــوزش و پرورش 10، 14 به عنوان 
افــراد داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي متوســط )طبقه متوســط(، و دانش آموزان 
متعلــق به مناطق آموزش و پرورش 18 و 19 به عنوان افراد داراي وضعيت اجتماعي ـ 
اقتصادي پايين )طبقه پايين( گروه بندي شدند كه داده هاي حاصل از اين گروه بندي در 

جدول 4 گزارش شده است. 
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جدول 4: میانگین و انحراف اســتاندارد نمرات تحول اخالقی به تفکیك متغیرهای طبقه 28
اقتصادی اجتماعی، جهت گیری مذهبی درونی، و جهت گیری مذهبی بیرونی

وضعیت
 اقتصادی
اجتماعی

جهت گیری مذهبی بیرونیجهت گیری مذهبی درونی

باالمتوسطپایینباالمتوسطپایین

ین
انگ

می

ارد
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ست
فا

حرا
ان
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انگ
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اند
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ان
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انگ
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ین
انگ

می
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اند
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فا
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ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

14/85/215/15/515/45/414/7515/25/514/95/2پايین

14/44/814/65/214/9514/34/914/54/814/85/1متوسط

15/75/8165/716/25/915/65/615/95/716/15/8باال

مقادير جدول 4 ميانگين و انحراف اســتاندارد نمــرات تحول اخالقی به تفکيک 
ســطوح مختلف متغيرهای طبقــه اقتصادی اجتماعی، جهت گيــری مذهبی درونی، و 
جهت گيری مذهبی بيرونی را نشــان مي دهد و حاكي از اين است كه دانش آموزاني كه 
در وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي بااليي هســتند در هــر دو جهت گيري مذهبي دروني 
و بيرونــي ميانگين باالتري را به خود اختصاص داده اند. جهت مقايســه دانش آموزان 
براســاس وضعيت اجتماعي اقتصادي در سه سطح و همينطور جهت گيري مذهبي در 
دو سطح  )دروني و بيروني( از تحليل واريانس چند راهه استفاده شد كه نتايج آن در 

جدول 5 گزارش شده است. 
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جدول 5: نتایج تحلیل واریانس چندراهه در مورد مقایســه نمرات تحول اخالقی )اخالق 
اصولی( دانش آموزان بر حسب جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی 

بیرونی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی)طبقه(

شاخص ها
منبع تغییرات

 مجموع
مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
مجذورات

Fسطح 
معناداری

15/0227/50/260/76جهتگیریمذهبیدرونی

118/8259/42/090/124جهتگیریمذهبیبیرونی

38/25219/10/670/51طبقه)وضعیتاجتماعی-اقتصادی(

جهتگیریمذهبیبیرونی
78/3419/50/690/59جهتگیریمذهبیدرونی

185/8446/41/630/24طبقهجهتگیریمذهبیدرونی

64/7416/10/570/68طبقهجهتگیریمذهبیبیرونی

طبقهجهتگیریمذهبیدرونی
433/2854/12/90/057جهتگیریمذهبیبیرونی

--------16326/957528/4خطا

------------17345601مجموع

همانگونه که در جدول 5 مشاهده می شود، ميانگين نمرات تحول اخالقی بر حسب 
ســطوح مختلف جهت گيری مذهبــی درونی، جهت گيری مذهبــی بيرونی و وضعيت 
اجتماعي ـ اقتصادي مورد مقايســه قرار گرفت. بدين منظور از آزمون تحليل واريانس 
چند راهه اســتفاده شــد. همانطور که مشــاهده می شــود، اثر اصلی متغير جهت گيري 
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مذهبــي دروني بر نمــرات تحول اخالقي )اخــالق اصولي( معنا  دار نيســت )26/ = 30
)575 و F)2 و P =0/76(. تأثيــر متغيــر جهت گيري مذهبــي بيروني بر نمرات تحول 
اخالقي )اخالق اصولي( معنا  دار نيست )2/09 = )575 و F)2 و P =0/12(. همچنين، 
مقدارF  محاســبه شــده بــراي تأثير متغير وضعيــت اجتماعی ـ اقتصــادی بر نمرات 
.)P =0/51 و F)2 تحــول اخالقي)اخالق اصولي( معنا  دار نيســت )0/67 = )588 و

 اثــرات تعاملــي دو راهه جهت گيري مذهبي دروني و جهت گيــري مذهبي بيروني بر 
 ،)P =0/59 و F)4 نمرات تحول اخالقي)اخــالق اصولي( با مقادير )0/69= )575 و
اثرات تعاملــي جهت گيري مذهبي دروني و وضعيت اجتماعــی ـ اقتصادی با مقادير 
)1/63= )575 و F)4 و P =0/14(، و اثــرات تعاملــي جهت گيــري مذهبي بيروني و 
وضعيــت اجتماعی ـ اقتصــادی با مقاديــر )0/57= )575 و F)4 و P =0/68( معنا  دار 
نيســتند، اثرات تعاملي چند راهه وضعيت اجتماعی ـ اقتصــادی، جهت گيري مذهبي 
درونــي و جهت  گيري مذهبي بيروني بر نمرات تحول اخالقي )اخالق اصولي( نيز با 
مقاديــر )2/9= )575 و F)8 و P =0/057( معنــا  دار نيســت. لذا می توان نتيجه گرفت 
متغيرهــای جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی و طبقه اقتصادی ـ اجتماعی بر تحول 

اخالقی تأثير نداشته اند. 

 بحث و نتيجه گيري
هــدف از اين پژوهش بررســي رابطــه بين جهت گيري مذهبي )درونــي  و بيروني ( 
و تحــول  اخالقــي )اخالق اصولــي ( دانش آمــوزان و آگاهــي از تأثيــرات مســتقيم و 
تعاملــی جهت گيری هــای مذهبــی و وضعيت اقتصــادی اجتماعی بر تحــول اخالقی 
بودكــه به روش پيمايشــي انجام شــد. يافته هاي  تحقيق  در بررســي  رابطة  جهت گيري 
 مذهبــي  و تحــول  اخالقي حاكي از اين اســت كه  بيــن  جهت گيري  مذهبــي  )دروني  ـ 
بيرونــي ( و تحــول  اخالقي  همبســتگي  معنــا داري  وجود نــدارد و هيچ  كــدام  از اين 
 متغيرهــا تأثير معنا  دار بــر تحول  قضاوت  اخالقي  ندارند. ايــن  يافته ها با نتايج  گزارش 
  شــده  توســط دوريــز و سوانســن )2006(،  ســاپ  و گالدينــگ  )1989( و احمدي و 
همــكاران )2013( مبنــي  بر اين   كه  بين  بعد ابزاري  و غايي دين داري  با ســطح  قضاوت  
اخالقي  رابطه اي  وجود ندارد، هماهنگي دارد. به نظر مي رسد كه  تحول  قضاوت  اخالقي  با 
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دين  دروني  شده ، ايمان  مذهبي  و عقايد و باورهاي  مذهبي  سازمان  يافته  فراگير و همسان،  
رابطــه  دارد. در حالي كه  يافته هاي  پژوهش  حاضر نشــان  مي دهــد كه بين  جهت گيري 
 مذهبي  دروني  و بيروني  همبســتگي  مثبت  معنا  دار نســبتًا  قوي  وجود دارد. يعني نسبت 
 قابل  توجهي  از پاسخ دهندگان  به  سؤال هاي  هر دو مقياس  جهت گيري  مذهبي  دروني  و 
بيروني  پاســخ  مثبت  داده اند و آنها را تأييد كرده اند. آلپورت  و راس )1967( براي  چنين 
 افرادي  اصطالح  »مذهبي ابتدايي  نامتمايز« را به كار مي برند. اين ها افرادي  هستند كه  به  
روش  نامتمايز دربارة  دين  فكر مي كنند و باورهاي  ديني  به  شكل  سازمان  يافته  و پخته در 

آن      ها  تحول نيافته و دروني  نشده است )پرتو، 1394(. 
اگــر چه كهلبــرگ )1981؛ به نقل از دوريز و سوانســن، 2006( بيان كرده اســت 
كه دين داري و اســتدالل اخالقي به طور ذاتي نامرتبط هســتند، پژوهش ها نشان داده 
اســت افراد مذهبي قضاوت اخالقي در ســطح اخالق عرفی )يا قراردادي( را بيشتر 
ترجيح مي دهند و ترجيح براي اخالق اصولي )استدالل اخالقي مراحل 5 و 6( كاهش 
مي يابد. همچنين، گزارش شده است كه استدالل اخالقي با جهت گيري مذهبي دروني 
و بيرونــي رابطــة منفي دارد )ســاپ و گالدينگ، 1989( و با بعد جســتجوي مقياس 
باتسون )1976( رابطه مثبت دارد )گالور، 1997(. براساس مفروضه كهلبرگ در زمينة 
توازي انگاري شــناختي ـ عاطفي، ايــن يافته ها بيان مي كنند كــه افراد مذهبي تحول 
اخالقي محدودي را نشــان مي دهند، زيرا آنها فاقد ظرفيت شــناختي براي اســتدالل 
اصولي هســتند. با وجود اين، برخي از پژوهشگران مانند گالور)1997( بيان كرده اند 
كه اســتدالل اخالقي افراد مذهبي به جديت و شــدت تعهد ديني شــان و نيز مرحلة 
اخالقي متناظر با هنجار جامعة ديني شــان بستگي دارد يعني در يك جامعه مذهبي كه 
آموزش هاي آن اســتدالل و اخالق اصولي را پوشــش می دهد، افراد مذهبی تر تمايل 
دارنــد که اخالق اصولی تر را ترجيح دهند. در مقابل، جامعه ای که آموزش های آن به 
اســتدالل اصولی نمی پردازد، اخالق اصولي برای افــراد مذهبی ترجيح كمتري دارد. 
هم چنين، رابطة آشــكار دين داري ـ     اخالق كه در مطالعات قبلي مشــاهده شــده بود، 
براســاس روش مورد اســتفادة افراد براي پردازش محتواي مذهبي قابل تبيين است. 
افرادي كه محتواي مذهبي را با رويكرد و روش نمادين پردازش مي كنند، در مقايســه 
بــا افرادي كه محتواي مذهبي را با رويكرد اصالت لفظ پردازش مي كنند، شايســتگي 
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و توانمنــدي اخالقي باالتــري دارند )دوريز و سوانســن، 2006(. اين روابط در بين 32
نوجوانان، دانشــجويان و بزرگســاالن )و ســنين مختلف بزرگســاالن(، و افراد خيلي 
مذهبي از الگوي مشــابه و يكســان تبعيــت مي كند دوريز )2003( بــا منطق و روش 
مشــابه اســتدالل كرده اســت كه رابطة آشــكار اخالق ـ دين داري مي تواند به واسطة 
فرايندهاي شــناختي )مانند جزم    انديشي و تعصب( تبيين شود. همچنين، ويژگي هايي 
مانند همدلي، چشــم انداز يا ديدگاه اتخاذ شــده، اقتدارگرايي و نژادپرستي كه با ابعاد 
نمادگرايي در برابر اصالت لفظ مرتبط هستند، با تحول اخالقي رابطه دارند )دوريز و 
سوانســن، 2006(، هم چنان كه با مفاهيم مرتبط با جزم انديشي و تعصب، عدم تحمل 

و نارواداري، ذهن و تفكر مبهم و بسته، در ارتباط می باشند )دوريز، 2003(. 
يافته های پژوهش در مورد  تأثير ســن و تحصيالت بر رشد قضاوت اخالق اصولي 
حاكي از آن است كه هر چند دانش آموزان سال سوم متوسطه در تحول قضاوت اخالقی 
)اخالق اصولی( نســبت به دانش آموزان ســوم راهنمايی در سطح باالتری از قضاوت 
اخالقی قرار دارند، اما اين تفاوت ها معنی دار نيست. اين  يافته ها حاکی از آن هستند که 
قضاوت، اســتدالل اخالقی و درک، اکتساب اصول و قواعد مميزه کردارهای »درست« 
از »نادرســت« بعد از ســنين نوجواني با افزايش ســن و تحصيالت ارتقا نمی يابد. در 
پژوهش دوريز و سوانســن )2006( بعــد از كنترل نقش تفاوت هاي تحصيلي و تربيتي 
مشاركت كنندگان و آزمودني ها، نتايج تغيير پيدا نكرد و رابطه بين استدالل اخالقي و بعد 
دين داري با تفاوت هاي تحصيلي تبيين نشد و براساس سطوح تحصيالت نيز تغيير ايجاد 
نشد. به نظر می رسد که معنادار نبودن تفاوت های موجود در تحول اخالقی دانش آموزان 
ســوم راهنمايی و ســوم متوسطه ممکن است ناشــی از اين  باشد که دانش آموزان سوم 
راهنمايی از نظر سنی امکان کسب توانايی های ذهنی الزم برای انديشيدن و استدالل در 
سطح اخالق اصولی را دارند. زيرا براساس نظريه کهلبرگ )1969( زمان پديدايی اخالق 
اصولی يا پس  قراردادی، 13 سالگی و باالتر است و دانش آموزان سوم راهنمايی نوعًا در 
14 سالگی و باالتر به سر می برند، در حال گذر به سطوح باالتر تفکر و استدالل هستند؛ 
البتــه احتمــال ديگري نيز قابل طرح اســت و آن به كيفيت پاييــن و ضعيف تجارب و 
تفويض هاي اجتماعي ـ تربيتي تدارك شده براي دانش آموزان مربوط مي شود. به گونه اي 
كه متناسب با افزايش سن و سال هاي برخورداري از خدمات آموزشي تغيير معنا  دار در 
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رشد و تحول اخالقي رخ  نمي دهد. 
در بررســي  تأثير وضعيت و شرايط  اقتصادي ـ اجتماعي  بر تحول  قضاوت  اخالقي 
 دانش آموزان  متعلق  به  طبقة  پايين، متوسط و باال، نتايج نشان داد كه تفاوت معنادار بين 
ميانگين نمرات تحول  قضاوت  اخالقي اين سه گروه وجود ندارد. اين يافته ها با نتايج 
برخي از پژوهش ها )مانند، دادستان، 1381؛ قاجري، 1377؛ و نيري، 1380( همخواني 
نــدارد. اما با نتايج برخي ديگــر از پژوهش ها )مانند، آذربايجانــي،1380؛ كاراويتا و 
همــكاران، 2012( همخواني دارد. نتايج پژوهش كاراويتا و همكاران )2012( نشــان 
داد كه وضعيــت اجتماعي ـ اقتصادي دانش آموزان بر اســتدالل اخالقي شــان درباره 
معماهاي اخالقي تأثير ندارد. كهلبرگ )1969( مطرح كرد كه نوجوانان طبقه متوســط 
نســبت به نوجوانان طبقه پايين ســريع تر از يــك مرحله به مرحلــه  بعدي تحول در 

استدالل اخالقي عبور می کنند. 
نكته مهم آن است كه اين تفاوت ها ناشي از تفاوت هاي مربوط به نظام هاي ارزشي 
نوجوانان طبقات پايين و باال نيست، بلكه ناشي از آن است كه نوجوانان طبقات پايين 
نقش و درك پايين تري از نظم اجتماعي دارند. در طبقات باال و متوسط مدارس مي توانند 
شرايط تجربه هاي اجتماعي و اخالقي وسيعي را براي كودكان و نوجوانان فراهم نمايند. 
به نظر مي رسد متغيرهاي  تعديل  كننده  )از قبيل  پيشرفت  تحصيلي ، برنامه  هاي  آموزشي ـ 
تربيتي  غني  غير رســمي  و فوق  برنامه اي( كه  فرصت هاي  ســازمان دهي  ذهني  كودك  را 
تحت  تأثير قرار مي دهند و پيشــرفت هاي  ساختاري  ســازمان رواني  را فراهم  مي كنند و 

مي توانند موجب  اين  تفاوت  شوند، اثربخشي الزم را ندارند.
يافته ها و شــواهد پژوهشــي حاكي از آن اســت كه برنامه هاي آموزشي و درسي 
موفق، ضمن اينكه بر حوزه هاي چندگانه تمركز دارند و همة دانش آموزان را پوشــش 
مي دهند اما مشاركت جامعه و والدين در فرايند اجراي برنامه حداقل است در حالي 
كه مشــاركت مناسب آن اســت كه در پديدآوري و توليد و توســعه برنامه ها دخالت 
داده شــوند )هويت و داوســون، 2011(. همچنيــن، عوامل و متغيرهــاي اجتماعي ـ 
اقتصادي ـ فرهنگي و حوزه اجتماعي ـ جغرافيايي ـ اقتصادي با دامنه وسيعي از شرايط 
و ويژگي هــا، از قبيل همســايه ها، فراوانــي رويدادهاي اســترس زا در محيط زندگي، 
مواجهه با مســموميت هاي محيطي، خشــونت، كيفيت مدرســه، خانــواده، مراقبت و 
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فرزندپروري والدين، همبستگي قوي دارد )اوانز، 2004(. به نظر مي رسد كه براساس 34
طبقه بندي هاي اجتماعي ـ  جغرافيايي ـ اقتصادي، به ســختي بتوان شــرايط مناســب و 
 همگــون در همه اين ويژگي ها را براي هر يك از طبقات اقتصادي ـ اجتماعي متصور 

شد. 
در يك  نتيجه گيري  كلي  مي توان  گفت  كه  يافته هاي تحقيق حاكي از ُكند بودن ســير 
تحــول قضاوت اخالقــي دانش آموزان در مرحله دوم يا مياني دورة نوجواني اســت، 
عالوه بر اين، رابطة  جهت گيــري  مذهبي  دروني  با تحول  اخالقي در بين  دانش آموزان 
 قابــل  توجه  و معنادار نيســت؛ امــا جهت گيري  مذهبي  دروني  بــا جهت گيري  مذهبي 
 بيروني  همبســتگي  نسبتًا قوي  دارد . بنابراين ، نســبت  قابل  توجهي  از افراد گروه  مورد 
مطالعه  در رويكردشــان  نسبت  به  دين  تمايزهاي  قطعي  و مشخص  به  عمل  نياورده اند 
و بــه  روش  نامتمايــز دربارة  دين  فكــر مي كنند و اغلــب آنها رويكــرد ابزار  انگارانه 
نيز نســبت به ديــن دارند. در اين گونه  افراد باورهاي  ديني  به  شــكل ســازمان  يافته  و 
پختــه  حضور ندارند و در واقع  دروني  نشــده اند. بر اين اســاس جهت گيري  مذهبي  
دروني  از چنان  اســتحكام ، ســازمان ، پويايي  و نيروي  الزم  برخوردار نيست  كه  بتواند 
به عنــوان  عامــل  مهم  بر جهت گيري  قضــاوت  اخالقي  تأثيرگذار باشــد. از نظر برخي 
 از صاحب نظران از جمله دادســتان ، )1380، 1377(، چنيــن  نتايجي  بيانگر اين  نكته 
هســتند كه  به  رغم  تالش  گســتردة  دســت اندركاران  آموزش  ديني ، شكل گيري  مفاهيم 
 مذهبي  و اخالقي  و اســتقرار آنها در ســاختارهاي  ذهني  و رواني كودكان ما بسيار كند 
و دير  رس  اســت . به طوري  كه  در گســترة  ســني  دورة  ابتدايي ، در اكثر دانش آموزان 
 اثري  از درك  مفاهيم  مذهبي  و اخالقي  به  معناي  درســت  كلمه  به  چشــم  نمي خورد و 
 بدون  ترديد، اين  تأخير و عقب افتادگي  در ســنين  و دوره هاي  آموزشــي  باالتر تشديد 

مي شود. 
 از اين  رو بر اساس يافته هاي حاصله پيشنهاد مي شود كه: 

1. براســاس ديدگاه عالمه طباطبايي كه به اعتقاد ايشان ميان اخالق و دين ارتباط 
وجود دارد، تأكيد بر رويكرد مبتنی بر تفكر و معرفت، تجارب ايماني ـ معنوی درونی 
و خصوصــی در زمينه تربيت ديني و دين داری افــراد، در کنار رويکرد فقهی ـ کالمی 
نسبت به دين و دين داری، ضروري مي نمايد. تربيت و آموزش دينی نياز به اداي سهم 
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بيشتري به عقالنيت و رويكرد نمادگرايانه به متون ديني و تفكر درباره ادراكات حقيقي 
و اعتباري دارد. ادراك و پردازش نمادهاي مذهبي ضمن اين كه مســتلزم دســتيابي به 
مراحل باالتر تحول شناختي و تفكر صوري يا انتزاعي است، مي تواند در جهت ارتقاء 
توانايي هاي تفكر و اســتدالل انتزاعي، پديد  آيي و اســتقرار ساختارهاي سازمان يافتة 
شــناختي كاركرد قابل توجه داشته باشد. به نظر مي رســد ارتقاء سطح توانمندي هاي 
عقالني، شــناختي،  همراه با فراهم نمودن موقعيت و شــرايط مناسب براي پديد  آيي 
و تجلــي تجارب معنوی درونی و خصوصی، مي تواند مقوم تحول اخالقي باشــد. از 
 اين  منظر انجام تغييرات و اصالحات الزم در برنامه های درســی و آموزشی ضروري 

مي نمايد. 
2. بــه منظور دســتيابي به آموزش آگاهانــه، اثربخش و برنامه ريزي شــدة قواعد، 
معيارهــا و ارزش هــاي اخالقي به دانش آمــوزان، ايجاد موقعيت هاي مناســب براي 
كســب تجربيات اجتماعي و تعامالت بين فردي اهميت به ســزايي در تبيين ارزش ها 
و درك عميــق و درونــي كردن آنها دارد. به نظر مي رســد مدارس مي توانند شــرايط 
تجربه هــاي اجتماعي و اخالقــي متنوعي را براي كودكان و نوجوانــان فراهم نمايند 
و از طريــق  برنامه  هاي  آموزشــي   ـ تربيتــي  و فرهنگي غني  فرصت هاي  ســازمان دهي 
  ذهني  كودك  را تحت تأثير قرار داده و پيشــرفت هاي  ساختاري  سازمان رواني  را فراهم   

نمايند. 
نكته مهم و قابل توجه كه به محدوديت هاي پژوهش مربوط مي شود اين است كه 
اين پژوهش براســاس رويكرد روان شناختي به تفكر و انگيزش مذهبي و رابطه آن با 
تحول اخالقي، كه ناوابســته به دين يا مذهب خاصي اســت، انجام شده است. عالوه 
بر ايــن در پژوهش حاضر از آزمون  تبيين  موضوعات، كه براي جمعيت دانش آموزي 
ايران اســتاندارد و هنجار يابي نشــده، استفاده شده اســت. بر اين  اساس اين  احتمال 
وجود دارد كه عامل گرايش به مقبوليت اجتماعي در پاسخ هاي گروه هاي مورد مطالعه 
به آزمون ها، به ويژه مقياس جهت گيري مذهبي )دروني و بيروني(، دخالت داشته باشد. 
ديگر محدوديت اين  پژوهش اين  اســت که پژوهــش حاضر محدود به دانش آموزان 
ســوم راهنمايي و سوم متوسطه شــهر تهران است و يافته ها و نتايج آن قابل تعميم به  

گروه هاي جمعيتي ديگر نيست. 
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