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  چکیده
گیري اجتماعی بر نقش جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی :مقدمه

 :روش .میانجی معنویت انجام شده است رفتار اخالقی با توجه به نقش
 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با استفاده از روش 407در این راستا، 

آوري جهت جمع. اي انتخاب شدنداي چند مرحلهگیري خوشهنمونه
گیري ، جهت)1993( هاي رفتار اخالقی لوزیرها از پرسشنامهداده

ساخته در زمینه معنویت  محققو پرسشنامه ) 2001( اجتماعی هاریسون
 :هایافته. استفاده شد) 1386( نظریه معنویت و عقالنیت ملکیانمبتنی بر

گیري اجتماعی و معنویت بر میزان جهت نشان داد که با افزایش نتایج
گیري اجتماعی شود از سویی، با افزایش جهترفتار اخالقی افزوده می

هاي حاصل از تحلیل مسیر افتهی. شودبر میزان معنویت نیز افزوده می
صورت مستقیم بر رفتار اخالقی به گیري اجتماعینشان داد که، جهت

گري مستقیم با میانجیصورت غیرتأثیرگذاري به این گذارد و یاتأثیر می
هاي حاصل از تحلیل رگرسیون از طرفی، داده. گیردمی معنویت صورت

     گیري اجتماعیجهت معنویت و هايچندگانه نشان داد که، مؤلفه
بینی صورت ترکیبی بخشی از تغییرات رفتار اخالقی را پیشتوانند بهمی

گیري عمل اخالقی عوامل در شکل نتایج نشان داد که :گیرينتیجه .کنند
گیري اجتماعی و توان به جهتاي نقش دارند که در این راستا میعدیده

  در متن اجتماع شکل در این خصوص، اخالق . معنویت اشاره نمود
گیرد و تجارب معنوي فرد در رهگذر روابط بین فردي، موجب تجلی می

  .شودرفتار بر مبناي خصایل اخالقی می
 .گیري اجتماعی، معنویترفتار اخالقی، جهت :واژگان کلیدي

  

Abstract 
 

Introduction: The present study aimed to investigate the role of 

social orientation on moral behavior, regarding the mediating role of 

spirituality. Method: Using a random multi-stage cluster method, 

407 students were selected from among Tabriz University students. 

Data were gathered by Lussier Moral Behavior Inventory, Harrison 

social orientation questionnaire, and a researcher-made questionnaire 

on spirituality, which was based on the Malekian theory of 

spirituality. Results: The results showed that by increasing the social 

orientation as well as spirituality, moral behavior is enhanced. On 

the other hand, as social orientation rises, spirituality is increased. 

Besides, findings of path analysis revealed that social orientation 

could have a direct effect on moral behavior or it could indirectly 

influence it through the mediating role of spirituality. In addition, 

results obtained by multiple regression method suggested that both 

spirituality and social orientation could predict part of the changes 

observed in moral behavior in a compound manner. Conclusion: 

The results suggest that various factors such as social orientation and 

spirituality contribute in developing moral behavior. Consequently, 

morality is developed in social context and individual spiritual 

experiences through interpersonal interactions result in the 

manifestation of behavior based on moral features. 
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  مقدمه
اخالق متشکل از مجموعه قوانینِ حاکم بر چگونگی 
رفتار مردم با یکدیگر است که افراد متعقل، براي 
   تأمین منافع متقابلشان بر سر پذیرش آن توافق 

که سایرین نیز از آن قواعد اند، مشروط بر اینکرده
). 1389، 2؛ نقل از ریچلز1651، 1هابز( تبعیت کنند

اي از اعمال و مجموعه ،رفتار اخالقی عبارت است از
پاداش   از طریق  جامعه کهپذیرش رفتار خاص مورد

فرا  ـکه به دنبال آن اعمال و رفتار آمده است  ـ
جامعه نیز بنا به ضرورت حیات . گرفته شده باشند

     اي را هاي ویژهشخود، رفتارهاي خاص و ارز
 کندمی هاي اخالقی معینها و ارزشعنوان رفتاربه
  ).1387کریمی، (

هیچ . اخالق شکل اجتماعی دارد تعبیري،به
که اخالق، چرا ،اخالقی مخصوص یک فرد نیست

که ارتباط فکري و  حاصل فعالیت کسانی است
به همین جهت . اعتقادي معینی با یکدیگر دارند

. ارتباط متقابل بین فرد و جامعه داراي اهمیت است
آید اما وجود میوسیله افراد بهاخالق به ،در واقع

حاصلِ فعالیت اخالقی این افراد، در تأثیرات متقابل 
ق مثل ، اخالاز سویی. یابداجتماعی تغییر شکل می

جامعه وجود دارد بر معیارهاي دیگري که درهمه 
و به درك اجتماعی او گذاشته رفتار و آگاهی فرد اثر 

وان یک تاخالق را می ،به این معنا. کندخدمت می
تواند بدون که؛ انسان نمیچرا. مفهوم اجتماعی دانست

فعال در روابط اجتماعی صورت فردي فهم اخالق به

                                                             
1. Hobbes 
2. Rachels 

عهده و وظایف اجتماعی مهمی را بر شرکت کرده
 اخالق زیستیاز طرفی،  ).1371صادقی، ( بگیرد
اجتماعی بودن اخالق  اي است که نشان دهندهمؤلفه

، آنکه است، چراو نقش وافر آن در روابط بین فردي 
و دستیابی به  به هماهنگ کردن روابط بین فردي

این  از. گرددمیمنجر  هاهاي اجتماعی در انسانآرمان
    ، اخالق نقش به سزایی در روابط انسانی ایفارو
ها، از ارزش یعنوان نظامبهآن طوري که، به ،کندمی
هاي بین افراد عمل جهت کاهش مشکالت و تنشدر

ولیت اجتماعی ؤکه مسسازد را ملزم میها و آنکرده 
محمدي، ( اي باشندداشته و شهروندان شایسته

1379.(  
شناختی، رشد اخالقی در دیدگاه مطابق با 

و ) چگونگی ارتباط با دیگران( افراد به رشد اجتماعی
رفتار خود و  بارةچگونگی قضاوت در( شد شناختیر

تدریج با رشد شناختی، فرد به. وابسته است) دیگران
تصوري از خویشتن در میان دیگران و در ارتباط با 

 هايپایهکند که این تصور، یکی از دیگران پیدا می
به  مناسبات اجتماعی و اخالقی با دیگران دهندهشکل

لذا، رشد اجتماعی و ). 2001، 3سانتراك( آیدشمار می
تصویر فرد از خود، که در تعامالت اجتماعی او با 

عاملی در جهت ارتقاء رفتار  ،گیرددیگران شکل می
  .شوداخالقی می

و  اخالق به دو حوزه اخالق نظريکه، نکته این
هاي شود و اخالق کاربردي حوزهکاربردي تقسیم می

کاري، پزشکی، زیست محیطی، از قبیل متعدد 
                                                             
3. Santrock 
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اخالق آموزش را شامل  و ايمهندسی، پژوهش، حرفه
آن است  همین امر، حاکی از .)1386فرهود، ( شودمی
بیانگذاري  گیري اجتماعیاساس جهتاخالق بر که
ستر ورود در برفتار اخالقی به عبارتی،  .شودمی

کند، از این معنی پیدا می شخص به تعامالت اجتماعی
 ،د براي برقراري تعامالت بین فرديافرارو تصمیم 

، 1توریل( کندظهور فعل اخالقی را مهیا می زمینه
گاه ظهور فعل اخالقی، جلوه ،بنابراین ).2002

از نظر  ).2002 ،2هافمن( استمناسبات اجتماعی 
و به دو صورت  دو عاملمبناي اخالق بر  ،3برگسون

اخالق ایستا و بسته، اخالق متحرك و : شودمتبلور می
در اخالق ایستا، اخالق ناشی از راه و رسمی . باز

   صورت عادت بر افراد تحمیلاست که جامعه به
ساختار جامعه محفوظ بماند  ،کند تا به واسطه آنمی

. نابودي نکشاندرا به سقوط و و انحرافات اخالقی آن
آید که پیوند اي در میصورت رابطهلذا، اخالقیات به

به  .کندنحو مطلوبی حفظ میاعضاء جامعه را به
اساس الزامات جامعه بر عبارتی، این نوع اخالق که بر

. است شود، نوعی اخالق ایستا و بستهفرد تحمیل می
از تأثیر افکار و ، اخالق متحرك و باز حالی کهدر

هاي واال و صاحب فکر بر تحوالت انسان شخصیت
نقل از مدرسی، ( شودناشی میاخالقی یک جامعه 

گیري اجتماعی فرد مبتنی بر لذا، نوع جهت ).1371
 اري ارتباط با دیگران،تمایل به برقر اجتماعی بودن،

بر نحوه ... پذیري، رعایت حقوق دیگران و ولیتؤمس
        ن فردي تأثیرعملکرد اخالقی او در روابط بی

                                                             
1. Turiel 
2. Huffman 
3. Bergson 

ـ  از طرفی، در نظریه قلمرو اجتماعی .گذاردمی
اساس تعامالت ، اخالق بر)قلمرویینظریه ( 4شناختی

این نظریه . شودتعریف می محیط ـ دو سویه فرد
اخالق را یکی از چند محور دانش اجتماعی رو به 

که مبتنی بر، ناهمگنی و همزیستی  داندرشد فرد می
ها و اهداف اجتماعی، انگیزه هايگیريجهت

؛ از این رو اهتمام به استاجتماعی مختلف در افراد 
امور ( موضوعاتی از قبیل عدالت، سعادت و حقوق

، با اهتمام نسبت به مرجع اقتدار، آداب و )اخالقی
و ) امور اجتماعی عرفی( رسوم و هنجارهاي اجتماعی

جسمانی حوزه فردي، کنترل و کمال اهتمام نسبت به
 ها و ترجیحاتو مجموعه نامحدودي از انتخاب

اساس نظریه قلمرویی، بر. همراه است) امور شخصی(
ها، یک نظام سازمان یافته یا از این حوزهیک هر 

دهند که را تشکیل می 5قلمرویی از معرفت اجتماعی
هاي اجتماعی خصوص نظم محیطدرفرد از تجارب 

  ).1983، 6توریل( مختلف، ناشی شده است
گیري اجتماعی به این معنی جهتدر حقیقت، 

ري ارتباط با دیگران تمایل است که، فرد به برقرا
حقوق دیگران را رعایت کند و فاقد رفتارهاي داشته، 

 گیرانه و شخصیت ضد اجتماعی باشدکناره
گیري اجتماعی جهت ،به تعبیري ).7،1980واینر(

و رعایت  دیگرانحاکی از روابط بین فردي مؤثر با 
  طوري که، به است، جامعهضوابط اجتماعی در

، به رعایت حقوق دیگران ماعی مثبتگیري اجتجهت

                                                             
4. social cognitive domain theory 
5. social knowledge 
6. Turiel 
7. Weiner 
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نسبت به وظایف اجتماعی  فرد پذیريو مسئولیت
مانع رفتارهاي ضد گردیده و خویش در جامعه، منجر 

  .شودمی اجتماعی او در جامعه
گرایی، کنش متقابل با مطابق با نظریه تعامل

که فرد در پاسخ به انتظارات شود باعث میدیگران 
 و 2، لیندزي1استرایکر( اجتماعی شود ،دیگران

و این اجتماعی شدن عاملی در ) 1376، 3ارونسون
گیري اجتماعی مثبت و رفتارهاي گیري جهتشکل

در نظریه کنش  از سویی، .گرددموافق اجتماعی می
اخالق از مقوله فردي به حوزه اجتماعی ، 4ارتباطی

گران کنشمبتنی بر این دیدگاه، . کشانده شده است
براي رسیدن به یک درك مشترك از طریق استدالل، 

و در این  کنندبا یکدیگر ارتباط متقابل برقرار می
ارتباط، اخالق، در تعامل و کنش با دیگري و از 

  ). 1384، 5هابرماس( آیدگفتگو به وجود می طریق
که در  "تبار انسان"در کتاب این، عالوه بر 

به این نتیجه )  1871(6داروینمنتشر شد،  1871سال 
وي  .بناي اخالق استرسید که ارتباط متقابل، سنگ

     یکی از  7ارتباط متقابل اصل کهبود معتقد 
 8دیوییهمچنین، . هاي محوري اخالق استویژگی

داند و آن را در اجتماعی میاخالق را امري ) 1966(
فضایل اخالقی  به عقیده وي،. کندت تعریف میموقعی

مانند درستکاري، شرافت و عفت، به خودي خود 

                                                             
1. Stryker 
2. Lindzy 
3. Aronson 
4. communication action 
5. Habermas 
6. Darwin 
7. reciprocity principle 
8. Dewey 

ها وابسته به بلکه ارزش آن ،داراي ارزش نیستند
در  .کنندنقشی است که در زندگی اجتماعی ایفا می

نظریه خود از در )1962( 9این بین، ویگوتسکی
از  .کنداجتماعی کنش اخالقی صحبت میخاستگاه 
اساس بافت خاص ، رشد اخالق الزاماً بردید وي

و تفاوت  شودمی محقق اجتماعی، فرهنگی و تاریخی
اشخاص در توانایی استدالل، تحت تأثیرخاص و 

هاي ذهنی فرهنگی درکنش ـ متمایز محیط اجتماعی
، 12نااسمتا و 11نقل از کیلن ؛1991، 10ورش( است
 ؛ نقل از کیلن و2000(13هاي دامونیافته ).1389

    نشان داد که، چارچوب نیز ) 1389اسمتانا، 
هاي اخالقی، بر مبناي رشد خود اجتماعی در انتخاب

  .شودمیساخته فرد 
 اخالق، ومعنویت در بیان رابطه  ،از سویی

اعتقاد  اند که معنوي بودن بابسیاري بر این عقیده
. یکسان است هاي اخالقیعملی به رعایت ارزش

رسد که معنوي بودن را بتوان نظر میبدین ترتیب به
. معادل اخالقی زیستن و انسانی عمل کردن دانست

چنین انسانی به دلیل تابعیت از اصول و مبانی 
هاي آنی و معنوي همواره قادر است از لذت /اخالقی

تابعیت از  سی که باک. اخالقی بگذردحی و غیرسط
 ،کند در زندگی خوداخالقیات و معنویت زندگی می

معنوي خود  حاضر به از دست دان اصول اخالقی و
  ).1384ملکیان، (به هیچ قیمتی نیست 

                                                             
9. Vygotsky 
10. Wretch 
11. Killen 
12. Smetana 
13. Damon 
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عنوان معتقد است که معنویت به) 1984(1فارو
یکی از نیازهاي درونی انسان، متضمن باالترین 

. و فردي استسطوح رشد شناختی، اخالقی، عاطفی 
معتقدند که، اخالق ) 1999(3یلدرساو چ 2بیوچمپ
هاي مختلف فهم و مطالعه زندگی معنوي اثر بر شیوه

از نوعی ) 1383( مطهري از طرفی، .گذار است
ده تأثیر نکنکند که تبیینمعنویت اخالقی صحبت می

 )1366( از دید مطهري. معنویت بر اخالق است
انیت و سبین رفتن انمعناي از معنویت اخالقی به

ها با یکدیگر متحد موجب آن، جانکه بهاست منیت 
 .انجامدنوعی وحدت و اتحاد در امور میشود و بهمی

به عقیده افالطون، اخالقی شدن یعنی، زیبایی روحی 
در نظرات  4همچنین، کانت. و معنوي کسب کردن

کند که پرداختن به مورد اخالق بیان میخود در
طرف دنیاي معنوي، و حقیقت راهی است بهاخالق در

جنبه اخالقی انسان همان جنبه معنوي وجود  در واقع
موالنا جالل الدین در  ).1386رهنما، نقل از ( استاو 

گوید این رابطه از نوعی تخلق به اخالق اهللا سخن می
 داندمی ن مقام فناي سالک و بقاي به اهللاو آن را هما

تصوف اسالمی، نوعی اخالقِ در . )1384فروزانفر، (
ی از تحت تأثیر عرفانی معنوي وجود دارد که حاک

به تعبیري، در . است اخالق گذاشتن معنویات بر
      تصوف، سلوك عرفانی داراي منازل و مراحلی 

  . شودباشد به غایت اخالقی منتهی میمی

                                                             
1. Farrow 
2. Beauchamp  
3. Childress 
4. Kant 

معنویت، آفرینش یک ) 2004( 5از نظرکوك
انی از تجربه فردي است پتانسیل ممتاز و یک بعد جه

دهد، و هم که هم آگاهی درونی فرد را افزایش می
هاي اجتماعی، رسوم و ترقی ارتباط بین گروهموجب 
عنوان ارتباط با معنویت ممکن است به. شودسنن می

، در ارتباط با آنچه که ذات اصلی و شخصی خود
تعریف شود و یا این که  ،شوددیگران نامیده می

این . است کل معنی شود که فراتر از خودارتباط با 
عنوان عامل بنیادي و غایی با هدف و معناي تجربه به

این . در ارتباط است هازندگی، حقیقت و ارزش
تعریف از کوك به روشنی بیان کننده نقش بارز 
معنویت در ارتباطات بین فردي، زندگی اجتماعی و 

در حقیقت، در تعریف معنویت دو  .است کل هستی
رویکرد بنیادي و : رویکرد در نظر گرفته شده است

در رویکرد بنیادي بر اثرات درونی . رویکرد کارکردي
معنویت که شامل خود آگاهی و غایت زندگی می

حالی که، در رویکرد در. باشد، تأکید شده است
کارکردي به اثرات بیرونی و قابل مشاهده معنویت که 

 تباط بارامل ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، شا
      تأکید  باشد،می محیط و ارتباط با یک قدرت برتر

این تبیین به روشنی . )1999، 6کاواناگ( شودمی
           مشخص کننده تحت تأثیر قرار داشتن 

رد و روابط او با دیگران با هاي اجتماعی فگیريجهت
  .استمعنویت  شاخص
 چهار سازه را ) 1999(1و دنتون 7میت رف 

معین نموده و اذعان  هاي معنویتعنوان مؤلفهبه
                                                             
5. Cook 
6. Cavanagh 
7. Mitroff 
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گانه ابعاد چهار ها منطبق بااند که این مؤلفهداشته
که از یک طرف به ابعاد بیرونی  بوده وجود انسان

و از طرف ) 3و برون فردي 2ارتباط میان فردي( انسان
و درون  4ارتباط فرافردي( انساندیگر به ابعاد درونی 

    معنویت در بعد میان فردي. کندتوجه می) 5فردي
صورت ارتباط فرد با دیگري و در بعد برون فردي به
از . یابدصورت ارتباط فرد با محیط تجلی میبه

  معنویت معتقد است که، ) 1999( 6پیدمنتسویی، 
 اساس آن،گردد که برمنجر می 7نوعی حس پیوندبه

 ،بیند که ماحصل آنفرد خود را بخشی از یک کل می
این حس در . نوعی حس یکی بودن با دیگران است

اخالق کننده برلتسهی تأثیر ،هاي بین فرديگیريجهت
 موجب آن، نوعی بینش در فرد معنوي بهکه  هداشت

به او اجازه عملی خالف اخالق  آید ووجود میبه
، هر عمل که یابدمی که، چنین فردي در، چرادهدنمی
، بر ها به همبودن انسان رتبطبه علت م ،اخالقیغیر

برخی معتقدند . است ها اثر گذارتک انسانروي تک
که معنویت درباره خودآگاهی و یکی شدن با دیگران 

دهد که، این تبیین نشان می ).2002، 8هووارد( است
در تعامالت ها هاي معنوي در انسانرشد ویژگی
جهت تسهیل عاملی در ،و این گذاردمی اجتماعی اثر

  .بود عمل اخالقی خواهد

                                                                                        
1. Denton  
2. interpersonal 
3. interpersonal 
4. super-personal 
5. intrapersonal 
6. Piedmont 
7. a sense of connectedness 
8. Howard 

تدین «مراد از معنویت، ) 1386( از دید ملکیان
است؛ یعنى دیانتى که عقالنى شده است؛ یا » متعقالنه

مراد از معنویت، ؛ به تعبیر بهتر، فهم عقالنى از دین
پرورش معنویت بیشتر یک مقوله و خودسازي است، 
؛ بدین معنی که وقتی انسانی عرفیاخالقی است تا 

رود، در واقع به سمت  رو به سمت معنویت می
رضا ندادن به وضع موجود و در طلب  ،خودسازي

از دیدگاه . رودپیش می یک وضع مطلوب درونی
هایی از قبیل ، انسان معنوي حائز ویژگیوي

ها، جدیت، انضباط انسانخودمختاري، عشق به 
ها مسیر درونی و صداقت است و مبتنی بر این ویژگی

تعامالت خویش با دیگران را ترسیم کرده و یک 
  .بخشدزندگی توأم با اخالق را تحقق می

هاي اخیر، حاکی از تحت تأثیر قرار پژوهش
و گیري اجتماعی اساس جهتاخالق برداشتن 

و  9یک بررسی، ساندرسوندر . است معنویت در افراد
هاي به تبیین رابطه بین مهارت) 1988(10سیگال

اجتماعی و خطاهاي اخالقی و عرفی در کودکان 
 5و  4هاي کودکان این محققان، قضاوت. پرداختند

اي را که از سوي همساالن، اهل بحث، محبوب، ساله
ده و مطرود نامیده شده بودند، متوسط، فراموش ش

. القی و عرفی ارزیابی کردندمورد خطاهاي اخدر
کودکان اهل بحث،  ،داد کهنتایج این بررسی نشان

نسبت به همساالن محبوب خود، خطاهاي اخالقی را 
جا که کودکان اهل در واقع، از آن. تر دانستندقابل تنبیه

بحث از لحاظ بین فردي ماهرتر از سایرین هستند، 

                                                             
9. Sanderson 
10. Siegel 
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و شوئدر  .ترندلذا از لحاظ اخالقی رشد یافته
معتقدند که بین فرهنگ و رشد اخالقی ) 1987(1کالج

نامند، ه آن را تئوري ارتباط اجتماعی میدر واحدي ک
طور استدالل ، ایناین پژوهشگران. رابطه وجود دارد

جزئی از اخالقیات یک ملت ممکن است  کنند کهمی
چه باید بین اخالقیات گر. اخالقیات جهانی باشد

چرا که اخالقیات  ،شدجهانی و عرفی تمایز قائل 
ت تواند برگرفته از فرهنگ، اجتماع و تعامالمیعرفی 

 مقایسهبه  یپژوهش این محققان در. اجتماعی باشد
و دریافتند که،  پرداختهکودکان آمریکایی و هندي 

کودکان آمریکایی بین اخالق عرفی و اخالق 
حالی که، کودکان هندي درشده ز قائل اجتماعی تمای

نقل از کیلن و ( شوندبین این دو تمایزي قائل نمی
  .)1389اسمتانا، 

   دریافتند که معنویت ) 2004(3و دو 2لگا
براي هدایت اخالقی در کسب و کار  مبنایی تواندمی

به افراد قادر  در جایی که معنویت وجود ندارد،. باشد
افراد در یک  همه بود کهدرك این موضوع نخواهند 

    این پژوهش . کل، عمیقاً به هم متصل هستند
گیري دهنده ارتباط بین معنویت و جهتنشان

. کندکه در اخالق کاري تجلی پیدا میاست اجتماعی 
موجب برانگیختگی تصاویر  ،معنوي بودن ،حقیقتدر

و درك عمیق شده هاي اخالقی در افراد و نگرش
در از سویی، . سازدمکن میمسائل اخالقی را م

پژوهشی که در رابطه با تأثیر معنویت و مذهب روي 
ص شد که اخالقیات مشخ ،اخالقیات صورت گرفت

                                                             
1. Colleagues 
2. Gull 
3. Doha 

 شوداساس پارسایی تعریف میدر مسلمانان بر
دریافت ) 2005( 4در این رابطه، مل). 2005محمود، (

هاي اخالقی در هاي معنوي، ارزشکه هسته ارزش
پژوهش او نشان داد که، بین تقوا و . است افراد

هاي اخالقی رابطه تنگاتنگی وجود معنویت با ارزش
  .دارد

که توسط دیگري پژوهش  این، درعالوه بر
صورت گرفت، مشخص ) 1385( فرهنگی و رستگار

شد که میان معنویت و ارتباطات بین فردي رابطه 
نفر از کارمندان  285این مطالعه بر روي . وجود دارد

شگاه تهران براي بررسی تأثیر معنویت بر انگیزش دان
عنوان معنویت بهکه نتایج نشان داد صورت گرفت 

نیرویی براي جهت و معنادهی با کل، موجب 
 .دوشهمزیستی و هم آغوشی فرد با محیط می

) 1386( در یک بررسی توسط خشکناب همچنین،
هاي اجتماعی بیمارن ، بر مهارتزیارتی هايتأثیر سفر

داد  نتایج این مطالعه نشان. اسکیزوفرنی بررسی شد
هاي ارتباطی و اجتماعی این که، معنویت بر مهارت

لذا، مداخله در . بیماران تأثیر به سزایی داشته است
بعد معنوي باعث اثرگذاري در بعد اجتماعی و روابط 

  .شودبین فردي می
ها حاکی از آن است که، از طرفی، پژوهش

دلبستگی معنوي و یا یک باور قوي به خداوند ممکن 
هاي اجتماعی، سازمانی و هنجارهاي است ارتباط

هاي از هم گسسته نوجوانان پرورش یافته در خانواده
، 5هوسلر( تر کندو جوامع ناهمگون را مستحکم

                                                             
4. Melee 
5. Hustler 
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ه معنویت نقش ب ،عالوهبه ).2003، 2بلکنی و 1اگون
کند مثالً، مشاهدات سزایی در روابط متقابل ایفا می

نشان داد ) 2003(5فرگوسن و 4، کازاپلوسکی3میلیمن
هاي کاري رواج بسیاري داشته که معنویت در محیط

و در سه سطح فردي، گروهی و سازمانی مطرح 
ها نشان معنویت در سازمان در این میان بررسی. است

داده است که، معنویت در یک سازمان موجب 
معنویت در . شودمی دیگران برقراري روابط مؤثر با

محیط کار در برگیرنده تالش و جستجو جهت یافتن 
منظور هدف غایی در یک فرد براي زندگی کاري، به

برقراري ارتباط قوي بین فرد و همکارانش و دیگر 
 نحوي در کارش مشارکت دارندافرادي است که به

  ).1999میتروف و دنتون، (
شان داد مارکوس ن ي دیگر، مطالعاتاز سو

از ارتباط و اعتماد  ايمعنویت در کار، تجربهکه، 
متقابل در میان افرادي است که دریک فرایند کاري 

بینی و حسن نیت وسیله خوشبهو کنند مشارکت می
فرهنگ سازمانی  و به ایجادشده ایجاد  ،فردي

شود که انگیزشی و افزایش عملکرد کلی منجر می
 پایدار را به همراه داردنهایت تعالی سازمانی در
  . )2006، 6مارکوس(

مبتنی بر این پیشینه نظري و پژوهشی، چنین 
گیري اجتماعی به واسطه رسد که جهتبه نظر می

گذارد و لذا تجربیات معنوي بر رفتار اخالقی تأثیر می

                                                             
1. Egon 
2. Blakeney 
3. Milliman 
4. Kazaplewski 
5. Ferguson 
6. Marques 

هدف این پژوهش تعیین روابط ساختاري بین این سه 
اجتماعی گیري جهتبوده تا روشن شود که آیا  رمتغی

نوي بر رفتار اخالقی واسطه تجارب معهقادر است ب
  تأثیر گذار باشد؟

  

  روش
 ، دانشجویان دورهپژوهشجامعه آماري این 

 1390ـ91در سال تحصیلی کارشناسی دانشگاه تبریز
نفر  15000جامعه که تعداد آن بالغ بر از این . بودند

به  با توجه به راهنماي جدول مورگان نفر 407 ،بود
اي انتخاب اي تصادفی چند مرحلهروش خوشه

ها چند به این صورت که، از کل دانشکده .شدند
 از هر دانشکده یک کالس انتخاب گردید و دانشکده

هاي رفتار هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامهو داده
آوري گیري اجتماعی جمعاخالقی، معنویت و جهت

ها از روش همبستگی، همچنین، براي تحلیل داده .شد
  .رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد

 

  ي پژوهشابزار ها
 7این پرسشنامه توسط لوزیر :پرسشنامه رفتار اخالقی

بوده  ماده 20ابداع شده است که حاوي  1993سال در
کامالً درست ( اي لیکرتدرجه 4در یک مقیاس و 

به گونه است، گونه است، گاهی ایناست، اغلب این
نمره ) ندرت چنین است، هیچ وقت این گونه نیست

گذاري در این پرسشنامه به نحوه نمره. شودگذاري می
واالت، از ؤاین صورت است که افراد در پاسخ به س

گونه نیست، به ترتیب طیف کامالً درست تا هرگز این

                                                             
7. Lussier 
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گذاري در البته ترتیب این نمره. گیرندمی 4تا  1نمره 
در راستاي . معکوس است 13و  12، 1واالت ؤس

سنجی این پرسشنامه، لوزیر آن را بررسی ابعاد روان
که ضریب پایایی  است نفر اجرا نموده 129در بین 

 ـ ر اجرا با استفاده از روش آزمونآن، در دوبا
 وي،از طرفی، . ه استبه دست آمد 81/0بازآزمون 

هاي به دست جهت بررسی روایی آن، همبستگی داده
هاي پرسشنامه معماي این پرسشنامه را با داده آمده از

اخالقی کلبرگ به دست آورده است، که بر مبناي آن، 
به دست آمد که نشانگر روایی مطلوب  79/0ضریب 

  .است این پرسشنامه در سنجش رفتار اخالقی
براي ارزیابی معنویت از : پرسشنامه معنویت

معنویت و اساس نظریه بر ،پرسشنامه محقق ساخته
این پرسشنامه . استفاده شد )1386( ملکیان عقالنیت
گیري تجارب معنوي ال براي اندازهؤس 13حاوي 

اعتنایی به خودمختاري، بی: صورتاست که به
هاي دیگران درباره خود، عدم مقایسه خود قضاوت

هاي خود با دیگران، عشق به با دیگران، فهم تفاوت
ر ناپذیرها، اینجایی و ها، رضا دادن به تغییانسان

اکنونی بودن، رهایی از قید و بندهاي گذشته، انضباط 
درونی، جدیت، صداقت، کوشش براي فهم مسائل 

نامه این پرسش. کندسودمند، و سکوت تظاهر پیدا می
کامالً درست است، ( ايدرجه 5در یک طیف لیکرتی 

گونه است، به ندرت گونه است، گاهی ایناغلب این
گذاري نمره) گونه نیستوقت ایناست، هیچچنین 

پاسخ آزمودنی به ترتیب، براي  ،شود که در آنمی
هیچ وقت  "و براي 4نمره  "گزینه کامالً درست"

البته، براي . شودصفر داده می "گونه نیستاین

     معکوس انجام  ،این حالت 7و  6، 4واالت ؤس
، این ابزار براي ارزیابی پایایی این پرسشنامه. گیردمی

نفر اجرا شد و با استفاده از ضریب آلفاي  32روي 
بدست آمد که حاکی از  7/0کرونباخ پایایی آن 

 سنجیهاي روانمناسب بودن آن از نظر  شاخص
  .است

سال این پرسشنامه در: 1گیري اجتماعیجهتمقیاس 
در طی مطالعات اجتماعی بر  2توسط هاریسون 2001

این . روي سربازان بازگشته از جنگ ساخته شده است
ه که در یک طیف ماده تشکیل شد 26پرسشنامه از 

اصالً درست نیست، کمی درست ( ايدرجه 5لیکرتی 
است، بعضی مواقع درست است، اکثراً درست است، 

-نحوه نمره. شودگذاري مینمره) کامالً درست است

ن پرسشنامه به این صورت است که، گذاري ای
با نمره "اصالً درست نیست"کمترین نمره براي گزینه 

-، به"کامالً درست"، و بیشترین نمره براي گزینه 1

هاریسون . شودمی   در نظر گرفته  5صورت نمره 
جهت بررسی پایایی این پرسشنامه، از روش دو نیمه 

د که، ها نشان داتحلیل داده. کردن استفاده نمود
است که از نظر  76/0همبستگی بین دو نیمه برابر با 

از سویی، . است حد مطلوبیسنجی درمعیار روان
براي بررسی روایی این پرسشنامه، همبستگی آن با 

هاي به دست آمده از پرسشنامه حمایت اجتماعی داده
بر این . مورد بررسی قرار گرفت) 1989( 3دوك

 72/0اساس، ضریب همبستگی این پرسشنامه برابر با 

                                                             
1. interpersonal orientation scale 
2. Harrison 
3. Duck 
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سنجی روان هايبه دست آمد که از نظر شاخص
  .حد مطلوب قرار دارددر

  

  هایافته

میانگین و انحراف استاندارد رفتار اخالقی، معنویت 
نشان داده شده  1گیري اجتماعی در جدول و جهت

.است

  هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي مورد مطالعهشاخص. 1جدول 
  
  
  
 

    دهد کهنشان می 1مندرجات جدول 
  هاي مورد مطالعه از پراکندگی مطلوبی در آزمودنی

  .گانه برخوردارندمتغیرهاي سه

  
  ماتریس همبستگی متغیرهاي پیش بین و مالك .2جدول 

  Pگیري اجتماعی                 معنویت                   جهت  متغیر

                                               54/0  رفتار اخالقی
44/0  001/0  

                                                   -  معنویت
21/0                                      01/0  

  

  
دهد که رابطه نشان می 2مندرجات جدول 

در سطح =r 54/0 رفتار اخالقی با معنویت و
001/0P< و این رابطه مستقیم و مثبتبوده  دارمعنی 
زان بر می ه این معنی که، با افزایش معنویتب. است

  .شودمیرفتار اخالقی افزوده 
       رابطه  عالوه، مبتنی بر این جدولبه

در  =44/0rگیري اجتماعی و رفتار اخالقی با جهت
و این رابطه مستقیم و بوده دار معنی >001/0Pسطح 
گیري به این معنی که، با افزایش جهت. است مثبت

  . شوداجتماعی، بر میزان رفتار اخالقی افزوده می

-که رابطه جهت شودمالحظه می ،همچنین

در سطح =r 21/0گیري اجتماعی و معنویت با 
01/0P< و این رابطه مستقیم و مثبتبوده دار معنی 

به این معنی که، با افزایش جهت گیري . است
  . شوداجتماعی بر میزان معنویت افزوده می

  بررسی این که آیا  در راستاياز سویی، 
صورت گیري اجتماعی و معنویت قادرند بهجهت

کنند از روش تحلیل  بینیترکیبی رفتار اخالقی را پیش
   . استفاده شد) مدل همزمان( رگرسیون چندگانه

درج شده  3 در جدول هاي مربوط به این تحلیلداده
 :است

  

  

  شاخص
  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد آزمودنی  متغیر

  29/7  92/56  407  رفتار اخالقی
  45/6  99/20  407  معنویت

  13/23  42/80  407  گیري اجتماعیجهت
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  اساس مدل همزمانرات رفتار اخالقی بربین در تغییبین اثرات ترکیبی متغیرهاي پیشضریب پیش .3جدول

  داريسطح معنی F df1 df2  خطاي استاندارد برآورد     R  R2  مدل

  001/0  402  4  29/30  81/6  20/0  45/0  همزمان
    

 دهد که متغیرهاينشان می 3مندرجات جدول
صورت ترکیبی گیري اجتماعی بهجهت معنویت و

از تغییرات رفتار ) R2=20/0(درصد 20قادرند 
  .بینی کننددار پیشطور معنیاخالقی را به

  

  اساس مدل گام به گامبین در تغییرات رفتار اخالقی براثرات تفکیکی متغیرهاي پیشبین ضریب پیش .4 جدول
  معنی داريسطح  df1  df2  F  خطاي استاندارد برآورد R  R2  )گامبه گام(مدل

  1گام 
  2گام 

34/0  
36/0  

11/0  
13/0  

878/6  
816/6  

1  
1  

405  
404  

3/51  
292/30  

001/0  
001/0  

  

دهد که نشان می 4مندرجات جدول همچنین، 
 11معنویت بینی تغییرات رفتار اخالقی، نقش در پیش
  .درصد است 13گیري اجتماعی جهت درصد و
جهت بررسی روابط ساختاري بین  ،سویی از

 گیري اجتماعی ازرفتار اخالقی، معنویت و جهت

بین رگرسیون اساس روابط مسیر برروش تحلیل 
 هاي مربوط به ایندهدا. استفاده شدمتغیرهاي مذکور 

  :درج شده است 5در جدول  تحلیل

  بین در مدلبین استاندارد متغیرهاي پیشو ضرایب پیش ضرایب تعیین .5 جدول
  متغیر

  R  F 2  متغیر میانجی  بینپیش هايمتغیر  متغیر مالك  گام

1    
  اخالقیرفتار 

    معنویت  گیري اجتماعیجهت
  
37/0  

**29/30  
*14/0= B  **36/0= B  

2    
  معنویت

    -  جهت گیري اجتماعی
  
17/0  

**91/11  
** 17/0- = B  -  

** P <   001 /0 , * P <   05 /0  

  : کهدهد نشان می 5مندرجات جدول 

 یاخالق رفتار بر گیري اجتماعی از دو راهجهت )1
 :گذاردتأثیر می

  B=14/0از راه مستقیم با ضریب بتاي )الف
 گري معنویتاز راه غیر مستقیم با میانجی )ب

06/0- = )17/0-( *36/0  

ي گیرتوان نتیجه گرفت که اثر کلی جهتلذا می
  .است 14/0-06/0=80/0اجتماعی بر اخالق 

 .باشدمی B =36/0 اثر کلی معنویت بر اخالق )2

مستقیم بین این مبتنی بر روابط مستقیم و غیر
گیري اجتماعی و سه متغیر، مسیرهاي اثرگذاري جهت
  :)1شکل ( استمعنویت بر رفتار اخالقی به شکل زیر
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  گیري اجتماعی بر رفتار اخالقی با توجه به نقش میانجی معنویتمسیر اثر گذاري جهت .1شکل 

  بحثو گیري نتیجه
اي گیري و بسط عمل اخالقی عوامل عدیدهدر شکل

ماحصل تأثیر  ،بدین معنی که آن ،کنندنقش ایفا می
تعبیري، تبلور رفتار به. است عواملمتقابل این 

   ، اخالقی، ناشی از اثر تلفیقی عوامل بین فردي
 ادراکی و) گیري اجتماعیجهت( شناختیروان

اخالق در رابطه با دیگران و بوده و بر فرد  )معنویت(
گرفتن در نظر با  همچنین، وها آنوابستگی متقابل با 

معنویت  از طرفی، .یابدنیازهاي دیگران معنی می
شود فرد در تعامالت خود عاملی است که، موجب می

گیري اجتماعی مثبت عمل ، بر مبناي جهتبا دیگري
کرده و همین خصیصه او را به سمت احترام به 

     عه و حقوق فردي، رعایت الزامات جام
براین  .دهدسوق می پذیري در قبال دیگرانولیتؤمس
  معنویت  هاي این پژوهش نشان داد که،یافته ،مبنا
گیري کننده بین جهتعنوان یک عامل تسهیلبه

افزایش طوري که به ،کنداجتماعی و اخالق عمل می
دادن سوق موجب روابط بین فردي، بستر در  تمعنوی
گیري از این رو، جهت. گرددبه عمل اخالقی میافراد 

عنوان عاملی که تمایل فرد را به برقراري اجتماعی به
ارتباط با دیگران و رعایت هنجارهاي اجتماعی نشان 

. گیري عمل اخالقی تأثیر گذار استدهد، در شکلمی
هاي اخالقی را که ارزشمعیارهاي معنوي از طرفی، 

رد و بهبود عمل در پیشب ،دندهپرورش میدر افراد 
 بعد معنويچه هررو  از این .باشدر میقی مؤثاخال

عمل اخالقی به نیل پدیده موجب فرد باال باشد، این 
 اي برايکه، معنویت پیش زمینهبهینه خواهد بود؛ چرا

در واقع، ). 1386ملکیان، ( استفردي خودسازي 
نوعی یکی از اثرات معنویت در انسان، دستیابی به

نوع ارتباط انسان با  است که آن،ارتباط درون فردي 
این ارتباط موجب . دهدخویشتنِ خویش را نشان می

در این . شودمیدگرگونی در منش رفتاري فرد 
فرد موجب قرار گرفتن  سازيشرایط، خود دگرگون

   نامطلوب  چیزهايآن، درکه گردد مسیري میدر 
به ). 1384ملکیان، ( شودمی گرجلوهمطلوب شکل به

هاي تر شدن ارزشباعث راسختعبیري معنویت، 
انجام عمل به سمت و او را شده اخالقی در فرد 

اساس خیر همگانی در روابط بین فردي اخالقی بر
ل و دو گاهاي پژوهشدر این میان،  .دهدسوق می

     نشان دهنده ارتباط بین معنویت و ) 2004(
گیري اجتماعی است که در اخالق کاري تجلی جهت

  .کندپیدا می
اثر گذاري معنویت تأیید توان در از طرفی، می

از انسان معنوي  )1992(1بر اخالقیات به تعبیر بِک

                                                             
1. Beck  

گیري جهت
 اجتماعی

 معنویت رفتار اخالقی
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هاي انسان در تعریف ویژگی )1992( بک. پرداخت
شهود و درك، ارتباط : مواردي از قبیلمعنوي به

ها، ارتباط با خدا، تجربه انسان دار با هستی ومعنی
مقابل عظمت ربوبی، عرفانی، بهت و حیرت در 
؛ 1992بک، ( کندمی هجوانمردي و شکرگزاري اشار

مبتنی بر این ). 1387راقبیان،  نقل از غباري و
 برجسته انسانییصه خصعنوان بهمعنویت توصیفات 

عنوان دینی بهکه در فرهنگ  قرار گرفته توجه مورد
نقش توضیح این که  .شوداز آن یاد می اخالقپدیده 

گیري اجتماعی و عنوان میانجی بین جهتمعنویت به
اخالق، از این نظر حائز اهمیت است که، معنویت به 

گردد که منجر می) 1999پیدمنت، ( نوعی حس پیوند
بیند که اساس آن، فرد خود را بخشی از یک کل میبر

. نوعی حس یکی بودن با دیگران است ،ماحصل آن
 ،هاي بین فرديگیري، در جهتیگانگیاین حس 

به موجب  که بود کننده بر اخالق خواهدعامل تسهیل
آید که به وجود میبهآن، نوعی بینش در فرد معنوي 

که، چنین ، چرادهدنمیعملی خالف اخالق  او اجازه
علت مربوط هاخالقی بریابد، هر عمل غیفردي در می
ها اثر انسان تک، بر روي تکها به همبودن انسان

؛ نقل از 1970( دیگر، هافمني از سو .است گذار
هاي گیرينقش جهت) 1389کیلن و اسمتانا، 

اساس رفتارهاي ماعی را در بروز رفتار اخالقی براجت
براي بررسی اخالق از  و نمایداجتماعی تبیین می

    ها در هاي انضباطی والدین و نقش آنشیوه
ه سازي رفتارهاي مثبت اخالقی استفاده کرددرونی
  . است

 ساندرسون و سیگال هايین بین، بررسیدر ا
هاي اجتماعی و بین مهارت نشان داد که) 1988(

خطاهاي اخالقی و عرفی در کودکان رابطه وجود 
 )1987( شوئدر و کالجتحقیقات همچنین، . دارد

 گویاي ارتباط اخالقیات عرفی و تعامالت اجتماعی
  .)1389نقل از کیلن و اسمتانا، ( است

 میلیمن، کازاپلوسکی واز طرفی، تحقیقات 
معنویت نقش به  نشان داد که،) 2003( فرگوسن

مقوله از سویی،  .کندسزایی در روابط متقابل ایفا می
بوده اخالق زیستی گویاي اجتماعی بودن اخالقیات 

هاي حیات بشري تحت جنبه  کلیه  که به موجب آن،
، در یک زیستن به عبارتی، اخالقی. گیردتأثیر قرار می

بوده امري گسترده  آن کهیابد تحقق میبستر اجتماعی 
ملکیان، (است ملتزم هاي زیستی و به کلیه مؤلفه

که اخالق در توان نتیجه گرفت میبنابراین،  ).1384
هاي شخصیتی و ویژگیگیرد متن اجتماع شکل می

اجتماعی بودن عاملی در تسهیل فعل از جمله فرد 
و در این بین، تجارب معنوي نقش ایفا نموده اخالقی 

فرد در رهگذر روابط بین فردي باعث تجلی رفتار 
  .شودفرد بر مبناي خصایل اخالقی می

  

  منابع
. ا ارونسون،و . گ لیندزي، ؛.ش استرایکر،ـ 

جواد  ترجمه. اجتماعی شناسیروان مبانی). 1376(
 انتشارات: مشهد. طوسی منشیمحمدتقی  طهوریان؛

  .رضوي قدسه آستان
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قی تربیت اخالقی از نقد تطبی). 1386(. رهنما، اـ 
 :تهران. و خواجه نصیرالدین طوسیدیدگاه کانت 

  .نشر آییژ

 رجمهت. فلسفه اخالق). 1389(. ریچلز، جیمزـ 
  .انتشارات حکمت :، تهراناخگري آرش

 :تهران. پایه اجتماعی اخالق). 1371(. ر.صادقی، مـ 
  .نشر اشاره

کودك، ). 1387(. راقبیان، رو  .غباري بناب، بـ 
  .انتشارات یسطرون :تهران. نوجوان و معنویت

 :تهران. فیه ما فیه). 1384(. ا.فروزانفر، بـ 
  .انتشارات امیرکبیر

 تبیین و ارائه( ).1385(. ع.رستگار،ع ؛.ا.ع ـ فرهنگی،
 ماهنامه .)کارکنان معنویت بر مبتنی انگیزشی مدل

  .13،20،شاهد دانشگاه پژوهشیـ  علمی

مروري بر تاریخچه اخالق (. )1386(. د، فرهودـ 
. )هاي گوناگون اخالقهمراه با گردآوري زمینه

  .2و 1، اخالق در علوم و فناوري

درمانی بر تأثیر تفریح (). 1386(. فالحتی، خـ 
فصلنامه  ).وضعیت روانی بیمارن اسکیزوفرنی مزمن

شناسی بالینی پزشکی و رواننپژوهشی  روا ـ علمی
  .پزشکی ایران، انستیتو روان3، ایران

چیستی و : اخالق در نگاه موالنا). 1388(. قانعی، مـ 
  .انتشارات نگاه معاصر :تهران. هستی

   :اجتماعیشناسی روان). 1387(. کریمی، يـ 
 :تهران .چاپ ششم. ها، مفاهیم وکاربردهانظریه

  .نشرارسباران

جلد . رشد اخالقی). 1389(. اسمتانا، جو  .کیلن، مـ 
شیخ علیرضا جهانگیرزاده، محمدرضا  ترجمه. 2و  1

وهشگاه علوم پژ .تهران .راستی تباررحیم و  شعاعی
  .و فرهنگ اسالمی

 :تهران. هااخالق رسانه). 1379(. محمدي، مـ 
  .انتشارات نقش و نگار

 در پژوهش: اخالق فلسفه). 1371(. ر.م مدرسی،ـ 
 دینی و نظري، تجربی، فطري، زبانی، هايبنیان

  .سروش انتشارات :تهران. اخالق

 :تهران. فلسفه اخالق). 1366(. مطهري، مـ 
  .انتشارات صدرا

 :تهران. 22جلد .مجموعه آثار). 1383(. مطهري، مـ 
  .انتشارات صدرا

 :تهران. مشتاقی ومهجوري). 1386(. ملکیان، مـ 
  .انتشارات نگاه معاصر

مقاالتی در : مهر ماندگار ).1384(. ملکیان، مـ 
  .انتشارات نگاه معاصر :تهران. اخالق شناسی

 .ارتباطی کنش نظریه). 1384(. ي هابرماس،ـ 
  .ایران مؤسسه انتشارات :تهران پوالدي،کمال  ترجمه
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