
 

 
 
 

  ىم اخالقيسنجش مفاه
  ١مسعود آذرشايجانی

  دهیچک
 ى بـراى و عملـى روش علمـىف آن بررسـهـد.  اسـتىم اخالقـين مقاله سنجش مفاهيموضوع ا

كــرد  و اقتبـاس از ررضىا سهيـل مقايـ اســت و بـا روش تحلى اخالقـىهـا م و ارزشي مفـاهىريـگ انـدازه
خچه، امكان و ضرورت سـنجش  تايصىمحورها. رديگ ى مى پژوهش خود را پ،ىپزشك  ـ روانىشناس روان
ن جـستار يـ در اى عملـىهـا  نمونهٔهعرض و ىساز اسي، مقىبند ، جدول نشانگان، طبقهىم اخالقيمفاه

 با اسـتفاده از ىم اخالقي و سنجش مفاهىريگ اندازه: ن قرارندي آن بدىها افتهي از ىبرخ. مطرح شده است
ـترس اسـت؛ بـرى، امـرىپزشـك  و روانىشناسـ  روانى تجربىالگوها اسـاس روش   ممكـن و قابـل دس
 ىل اخالقـيل و فـضايـ از رذاىديـ جدىبند طبقهم يتوان ى مىب رواني در آسىشناس  و نشانهىشناس سبب

 ىهـا اس و آزمون است كـه در نمونـهي ساخت مقىم اخالقي سنجش مفاهٔهن مرحليم؛ باالتريس كنيتأس
، و در ىعاس عـدالت تـويسيـت و مقيحي مـسى اخالقـىها  عفو و گذشت، ارزشىها  آن، تستىخارج
براسـاس . ميكـن ىت و عقـل را مـشاهده مـ، حسادىا، صبر، شادكامي حىها اسي، مقى داخلىها نمونه

 ها گر ارزشي دى را براىم اخالقيم سنجش مفاهيتوان ى مى فعلىها  مطرح شده و نمونهىها اصول و روش
 .ميز دنبال كنيم نيمفاه و
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  مقدمه
 ١،گاليلـهاز قرن شانزده به بعد با مطالعات ( رنسانس ٔهررضكرد تجربی دانشمندان در دور

 نوزدهم، قرن اواخر در علمی شناسی رضژه با آغاز روان و به)  و ديگران٤بيكن ٣،دكارت ٢،نيوتن
 به روزافزون توجه .است كرده تحميل ،شناسی  علوم و از جمله روانٔهّچهارچىضی كمی را بر هم

رضژه در  به و نظامی و اداری اجتماعی، علمی، مختلف های عرصه در ها آزمون و ها سشنامهپر
. اسـت شناسی روان پارادايم در ررضكرد همين روشمند پذيرش از حاكی ،بالينی شناسی روان
 هرچند. نيست مستثنا قاعده اين از شناسی، روان از ای شاخه مقام در نيز اخالق شناسی روان

 سـاخت و تهيه است، محدود بسيار حوزه اين در شناسی روان تجربی حقيقاتت و مطالعات
 راهيـابی اسـت، اخالقـی هـای  متعدد در خارج و داخل ايران كه ناظر به ارزشهای مقياس
 . دهد ىم نشان را اخالقی مفاهيم به شناختی روان های تحليل

 علمـی، تكـىصن  شناختی مفاهيم اخالقی به معنای گسترده شامل توصيف تحليل روان
شناسـی  و آسـيب) آثـار و نتـايج(، پيامدها )چرايی(، تبيين )فرايند رشد(، تحول )آيی پديد(
در ايـن مجـال مختـصر، . )٧، ص١٣٨٥آذرشايجـانی و موسـوی اصـل، (شود  می) آفات و موانع(
پردايسم و در محورهای تايصخچه و پيشينه، امكان سـنجش مفـاهيم   به بحث اول میتر شيب

های اخالقی جدول نـشانگان،  ی و تعريف عملياتی مفاهيم، ضرورت سنجش ارزشاخالق
 خـواهيم ىريـگ بنـدی و نتيجـه هـای عملـی و سـرانجام جمـع  نمونهٔهسازی و عرض مقياس

شناسی روانی  ای با اقتباس از الگوی آسيب سهيروش ما در اين مقال، ررضكرد مقا. پرداخت
 .پزشكی است شناسی و روان در روان
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  خچهیتار. ١
وی فضيلت را .  نسبت داد١سقراطشايد بتوان به  را اخالق شناختی ن تحليل روانينخست

 كـسی اسـت، خـىضی و خير طالب ًذاتا انسان كه جا آن از يعنی دانست؛ مساوی معرفت می
ِسر از و دانسته ن اساس كارهـای خـالف افـراد، بـر اثـر يا بر و ؛دهد نمی انجام بد كار ،عمد َ

 .گيرد ت میأها نش هاست؛ يعنی از معرفت آن ت آنتشخيص نادرس
سـستی ( از ضـعف اخالقـی سقراطا گىص«:  از اين نظر انتقاد كرد و گفت٢ارسطوبعدها 

 آن خطاست، كاری داند می كه اين عين در شخص يعنی است؛ خبر در نفس آدمی بی) اراده
 »نفس ضعف و جهل: است چيز دو آدمی خطاهای علت ،ارسطو نزد پس ».دهد می انجام را
 . )١٣٦٨ ،١ج كاپلستون،(

 و »خيرخــواهی«، »ىصیجــ حقيقــت« عنــصر ســه دارای انــسان: گىصــد  مــی٣افالطــون
 از هنرهـا و خيرخواهی، از اخالقيات ،طلبی  معارف از حقيقتو علوم. است »طلبی جمال«

 جـزء ،)معرفـت كـسب برای (عقالنی جزء: دارد جزء سه نيز نفس. خيزند  برمیىطلب جمال
 فضايل). مادی زندگی تمشيت برای (شهوانی جزء و) اخالقی فضايل كسب برای (همت و اراده
، )جـبن ≠دليری (، شجاعت ) جهل≠دانايی (حكمت :  چهار چيز است،عاد اخالقیاب در روح

  .)٢٢ و ٢١همان، فصل () ظلم ≠ روی ميانه(و اعتدال )  شهوت≠داری  خىصشتن(عفت 
ّشـناختی خـود، تكـون ملكـات   در تحليـل روانسقراطيم، كن طور كه مالحظه می همان

 نيل به سعادت را ارسطوداند، اما  ها را در جهل می شناسی آن اخالقی را از معرفت، و آسيب
داند و معتقد است برای رسيدن به سعادت بايد با به كار بستن و  القصوی می هیخير اعلی و غا

ها را در خود تحقق بخشيم تـا بـه سـعادت   آن،عادت به اعمالی كه در مسير سعادت است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Aristotlee 

3. Platon 



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
١٠ 

خـوب  هـا از طريـق انجـام دادن كارهـای خـوب، مـا انـسانبر آن است كه  ارسطو. برسيم
بنـابراين از . )٣١همـان، فـصل (شـىصم  بـد مـی شىصم، و از طريق انجام دادن كارهای بد، می

ی با عادت انجام شناخت  ملكات اخالقی در انسان، از لحاظ روانيىدآي نيز پدارسطوديدگاه 
وارد آنان . شناختی مفاهيم و ملكات اخالقی است هايی از تحليل روان ها نمونه اين. شود می

های  ، تدقيقسقراطوگوهای  رضژه در گفت اما به، اند ّگيری كمی نشده بحث سنجش و اندازه
 .يابيم  برای توصيف مفاهيم اخالقی مثل عدالت و ظلم میىعميق

 معاصـر دوران در اخالقی مفاهيم شناختی روان تحليل های  از نمونهىا جا به پاره در اين
 در تحليل خود از  دينی ٔهتجربانواع در گفتار دوم كتاب ) ٢٠٠٢ (١جيمز رضليام: كنيم می اشاره

 روح در«: گىصـد مـی امرسون سخنان تأييد با و زند اخالق، ميان اخالق و دينداری پيوند می
 انجـام خـىضی كـار كـه كـسی. اسـت قطعـی آن پاداش و كيفر كه دارد وجود عدالتی آدمی

 كـار همـان اثـر بر ،رساند  ظهور به زشتی كار كه كس آن و ،شود می شرافتمند ًحتما، دهد می
كند، پاكی و خـىضی را درشـر كـرده اسـت و  در  به خود از را پليدی كه كسی. گردد می سست

باطن هر كسی هميـشه .  ...و جای داردًكسی كه قلبا انسان درستكاری باشد خدا در قلب ا
 ،كند یم كمک فقرا به كه كسی و شود نمی ثروتمند ،دزد وقت هيچ. شود به خىضی شناخته می

 ٔهشائب مانند باشد، چيزی در كه غش و دروغ از ای ترين ذره كوچک. شود نمی چيز بی گاه هيچ
اما اگـر راسـتگىصی . د كرد كار شما را فاسد خواهٔهخودخواهی، وسوسه، تظاهر و يصا، نتيج

 درحقيقت يسرا بود؛ خواهد شما صداقت شاهد جان، دار و بی جان كس، همه و چيز كنيد همه
ًرند؛ مثال يپذ ىم مختلفی های مناسبت مقام، نام  به و گيرند می سرچشمه جا  امور از يک ٔههم

 . ...نـدگير مـی تأنـش زالل منبع يک از همه صبر، و خلقی عشق، عدالت، محبت، خوش
 دينـی احـساسات را آن ما كه انگيزد درک و فهم اين قانون در آدمی فكر و احساسی را برمی

 دارنـد انسان در ماندگاری شناختی  فضايل و رذايل اخالقی تأثير روانًاوال يعنی. »گىصيم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انـسان در را حـالتی اخالقـی امـور ًثانيـا و ؛دهنـد ناخواه باالخره خود را نشان مـی خواه كه
 خـالص و اسـتوار و عميق چندان (گىصيم می دينی احساس و  گرايش آن به كه دنانگيز برمی
داری نيز حاالت اخالقی خاصی را   ديگر، دينىاز سو). است دينی عاليق همانند كه است

 : ورزد ىرضژه بر وقار و متانت تأكيد م به )٣٦ و ٣٥ص همان،( جيمز كه آورد د میيدر فرد پد
 طور كلی، اديان هر قدر هم معانی مختلـف داشـته باشـند، هميـشه يـک برای مردم به«

بـه ] و[ديـن بـا وقـار و سـنگينی همـراه اسـت، .  ...بر دارند حالت جدی روح و فكر را در
 هـای شـوخی و تمسخر با كه اندازه همان دين اما. ساكت گىصد می ،رسد می كه ها بيهودگی

 را بـدخلقی (است مخالف ،سرنوشت از ايتشك و ناله و كردن غرغر با دارد دشمنی جلف
ّ هر وضع و حالتی را كه دينی بدانيم چيزی از وقار و سنگينی و جد و لطف و . )...پذيرد نمی

 او از سـبک و جلف های اگر خوشی به او روی دهد، خنده. محبت و ايثار را همراه خود دارد
 در مـن آنچـه. شـود نمـی شـنيده او زا ناسزا و ناله نمايد، رو او به غمی اگر و؛ شود نمی ديده

گر سجايای ي وقار و متانت همچون د. ...است سنگينی و وقار دارم، اصرار دينی های تجربه
 .»انجامد ىم) تر عميق و شديدتر (تر پررنگ موارد به و شود ىم آغاز رنگ اخالقی از خيلی كم

: داند ين مراتب اخالقی میداران را با تعبير يسبايی، دارای باالتر  دينمزيجن گفت توا ىم
. بگيـرد سـبقت قديـسان هـای بـازی ودل دسـت بـر توانـد نمی كس هيچ حاالت بهترين در«

 كـه جـايی تا شجاعت شكيبايی، توكل، ازخودگذشتگی، محبت، و مهر های پرواز ترين رفيع
 »اسـت رسيده خود اوج به دينی های آرمان در ،بگستراند را خود های بال است توانسته بشر

 .)٢٠٣ص همان،(
داری بر اخالق را تحليـل و  دين تأثير تری بيش تفصيل با ،دين شناسی  منابع روانىا پاره

 و ديـن شناسـی راهنمـای روان در كتـاب ٢كريستال پارک و ١پالوتزيان ونديصم. اند تبيين كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Palutzian, R. F 

2. Park, C. L 
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: داری ديـن، اخالقيـات و خىصـشتن«در فصل بيست و سوم بـا عنـوان ) ٢٠٠٥ (١،معنىصت
رضـژه  داری بر فضايل اخالقـی بـه دين اثرگذاری در را عامل چهار »رذايل و فضايل ها، ارزش

 يعنی نادرست؛ و درست برای روشن های  مالکكردن فراهم. ١: كند داری بيان می خىصشتن
 كـافی بـرای ٔهانگيـز آوردن فـراهم. ٢ دهـد؛ مـی اشاعه فرهنگ در را اخالقی استانداردهای

 رستگاری و رفتارهـای اجتمـاعی ٔهدرشار كننده قانع ٔهقادات دينی ادلداری؛ يسرا اعت خىصشتن
 هـای  بـاىصينی رفتـار از طريـق روشدر بهبود. ٣ كند؛  خاص تأمين میٔههمسو با آن را به شيو

مـديريت و كنتـرل اميـال و . ٤؛  عمل، اعتراف به گناهان و جلسات موعظه و تـذكرٔهمحاسب
 .خشم و حسادت شهوت، مانند نامناسب، های خواسته

  ھای اخالقی م و ارزشیامکان سنجش مفاھ
گـىصی يـا  راسـت ماننـد ؛اسـت عمـل و فعـل صـورت بـه گـاهی اخالقـی های ارزش

گر يد همچون و است تر ها آسان  در اين موارد سنجش آن.گىصی، غيبت كردن، تهمت زدن دروغ
ی، مانند شجاعت،  نفسانىز ملكه يا صفتين گاهی .شود می سنجيده شناختی رفتارهای روان

، در ى به هر روىْ عدالت است در اين موارد، كار اندكی دشوارتر است؛ ول وسخاوت، عفت
 افسردگی هوش، قبيل از شناختی روان های سازه. دايصم سروكار موارد گونه ينا با سنجی روان

 ددیمتعـ های مقياس و ها ها، شخصيت، امروزه با تست  اينٔههم از تر پيچيده و اضطراب، و
طـور كـه سـنجش  همـان بنـابراين. )١٣٧١ گنجـی، ؛١٣٧٢ بهرامی،: ک.ر( شوند می گيری اندازه

 گيری اندازه است، پذير امكان فرافكن يا عينی های اموری مثل هوش يا شخصيت به صورت
 . استريپذ دسترس و ممكن نيز اخالقی های ارزش

 آزمون عملكرد های ين جنبهتر  فرض بر اين است كه مهم٢ مكنون،ٔهخصيص های در نظريه
يک رضژگی فرضی و مشاهده نشده   مكنون ـٔهد با تعيين وضعيت فرد در يک خصيصتوان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality 

2. Latent trait 
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الگوهـای . ـ توصيف شـود گرايی يا صفتی مانند توانايی كالمی، معلومات تايصخی يا برون
مكنون  ٔه اثرگذاری خصيصٔهنحو كه اند  مكنون به اين منظور طراحی شدهٔهخصيص های نظريه

 هـای ارزش. )٣٧٣، ص١٣٧٤، ٢و يـن ١آلن(را بر عملكرد هريک از پرسش آزمون توصيف كنند 
 از استفاده با. است گيری  مكنون قابل سنجش و اندازهٔه خصيصٔهنظري اساس بر نيز اخالقی

شده هميشه برابر مجموع   مشاهدهٔهكه نمر  واقعی نيز مانند اينٔه كالسيک نمرٔهنظري مفروضات
 .است تبيين قابل اخالقی های ارزش سنجش است، گيری  واقعی و خطای اندازهٔهنمر

ممكن است گفته شود در اخالق به سبب نگاه مثبت و ارزشی به فضايل اخالقی و پرهيز 
 يـا دهنـد، گىصی به پرسشنامه پاسخ نمی ًاز رذايل اخالقی، افراد معموال با صداقت و راست

 همكـاری سته اسـتيـبا كـه چنـان شان، ه حريم خصوصیگران بي از ورود دىري جلوگىبرا
 !ر نباشديپذ  امكانى اخالقىها  و با توجه به اين اشكال مهم، سنجش واقعی ارزش؛نكنند

اجرای گروهی آزمون، كـه . ١: های يسر بهره برد توان از روش برای حل اين مشكل نيز می
هـا، بـا اسـتفاده از كـد  رت تمايل آنمانند و در صو ًجه، افراد كامال ناشناخته باقی میيدر نت

اسـتفاده از عنـارضن . ٢ًتوان نتايج را صرفا برای خودشان قابل ديصافت ساخت؛  خاصی می
های تركيبی  استفاده از آزمون. ٣سنج عمومی؛  كلی يا غيرمستقيم مانند خودشناسی و نگرش

 گنجانده شـود؛ های اخالقی ها ارزش  كه در بين آن(GHQ)و مختلط مانند سالمت عمومی 
هـای  اسـتفاده از روش. ٥هـای مختلـف؛  سـنج بـه صـورت های دروغ استفاده از پرسش. ٤

ايجاد فضای اعتماد و اطمينان در . ٦  و باالخره؛های فرافكن مكمل، مانند مصاحبه يا آزمون
 ٔهآذرشايجـانی، مقالـ: ک.ر(توضيحات ابتدايی آزمون به صورت شفاهی توسـط مجـری آزمـون 

 .)١٣٨٤فر،  ىساالر: در» ها و مشكالت سنجش دينداری محدوديت«
داری اسـت يـا مـشابه دينـ از بخـشی اخالقی، های ن گفت ارزشتوا ها می افزون بر اين

 اسـت، پـذير طور كـه سـنجش دينـداری امكـان امروزه همان. دينداری و در عرض آن است
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 فـرد، خـداياری ؛١٣٨٧ انی،آذرشايجـ همان؛: ک.ر( است ممكن نيز اخالقی های ارزش گيری اندازه
 اشاره آن به ًبعدا كه داخلی و خارجی اخالقی های وجود مقياس. )٢،١٩٩٩ و هود١هيل ،٣٩١ص
 .كند م نيز امكان سنجش را ثابت میكني می

  ھای اخالقی ضرورت سنجش ارزش
 :های اخالقی از چند جهت اهميت و ضرورت دارد ارزش گيری اندازه

 نفس در باب فضايل اخالقـی، و خودشناسـی در ٔهحاسببرای خودسنجی و م: فردی .١
ْولتنظر﴿: رذايل اخالقی نيازمند معيار و مقياس علمی هستيم ٔهنيزم ُ َ ْ ٍ نفس مـا قـدمت لغـدَ َِ ْ َ ََّّ ََ ٌْ﴾ 

َفال﴿:خود به بينی رضژه برای پرهيز از خودفريبی و خوش  به؛)١١٨حشر، ( ُ تزكوا أنفسكُم هو أعلم َ ْ ََ ْ ََ ََ ُ ُ ُّ ُ
َّبمن ات ِ َ ْبل﴿: يسرا انسان بسيار خودفريب است؛)٣٢/نجم( ﴾َقىِ م أمـراَ ُ ـم أنفـسك ُ ً سولت لك ْ ْ ُ ْ ََ َُ َ َْ َّ﴾ 

 .يابد  وجود مقياس علمی ضرورت مین اساس،يا بر. )١٨/يوسف(
شـود؛  در مهندسی اجتماعی و مديريت جامعه، اين ضرورت دوچندان می: اجتماعی. ٢

ها، سنجش اثرگذاری تبليغات  رس و دانشگاهاز نظر تربيت اخالقی در مقاطع تحصيلی مدا
هـای گروهـی و نيـز پيمـايش فرهنـگ عمـومی در ابعـاد  اخالقی مبلغـان حـوزوی و رسـانه

كـه بخـشی از آن،   ـ دولـتٔهسـال های كالن پنج ها، برنامه افزون بر اين. های اخالقی ارزش
ش وضـعيت  نيازمند ابزارهـای مناسـب بـرای سـنجـ  فرهنگ اخالقی جامعه استىارتقا

 .ش از برنامه و پس از آن استياخالقی جامعه پ
 يـک متغيـر مـستقل يـا تـابع بـه ٔهمنزلـ بـه اخالقـی های  ارزش:علمی های پژوهش. ٣

. شود وارد شناختی  اجتماعی و روانىها پژوهش در تواند می ّعلی يا همبستگی های صورت
 سـخاوت و افـسردگی، گىصی، شجاعت و درستكاری،  شجاعت و راستٔهبطرا نمونه،براى 

همگـی قابـل بررسـی و پـژوهش ... گىصی و سالمت، حسادت و بهداشـت روانـی و راست
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 اخالقـی هـای ها، وجود مقيـاس علمـی معتبـر بـرای سـنجش ارزش  اينٔهاست، كه در هم
 .دارد ضرورت

  جدول نشانگان و تعریف عملیاتی
وجود نشانگان يک ها،  گام نخست برای شناخت فضايل يا رذايل اخالقی و سنجش آن

 كـشف بـرای پزشـكان روان. بيماری اخالقی يا آثار و پيامدهای يک فضيلت اخالقی است
تـشخيص درسـت، : ند هـست نشانگانىوجو جست  دليل درچند به مردم روانی اختالالت

 حد تا پزشكی روان مسائل كامل تحليل اطمينان، قابل آگهی  پيشٔهدرمان مؤثر بيماران، ارائ
 اهداف، اين به رسيدن برای. ديگر همكاران و پزشكان با شفاف و مفيد رابطه راریبرق امكان،

 و ها نشانه تعريف و شناخت بايد پزشكان روان. دارد ضرورت پزشكی روان ىصان در تبحر يافتن
 تـسلط روانـی هـای  دقيق و توصيف پديدهٔهم رفتاری و هيجانی را بياموزند و در مشاهديعال

 .)٤٣٥، ص١، ج١٣٧٩، ٢سادوک و ١كاپالن( يابند
 اين اهداف برای پژوهشگران و مربيان و مـشاوران اخـالق نيـز قابـل طـرح و ٔهاكثر يا هم
 مانند حسد و تمايز آن از غبطه و منافسه ىا تشخيص درست بيماری اخالقی. پيگيری است

 آگهی پيش و آموزش اخالقی، رذايل درمان. است شناسی  نيازمند نشانه)٢ق، ج١٣٨٣نراقی، (
وگـوی  گفـت. گيـرد  عاليم و نشانگان بهتر صورت میٔهارائ با نيز متربيان و پژوهان اخالق به

 يک بيماری اخالقی مانند كبر و تفاوت دقيـق آن بـا ٔهاردرش اخالق استادان و نظران صاحب
ّ نفس، عصبيت و كتمان حق، و ضد تكبر ٔهعزت نفس و اصناف تكبر مانند تفاخر، بغی، تزكي

م يـ نيز بدون توجه به نـشانگان و عال)١ق، ج١٣٨٣همان، (... تواضع و مرز آن با ذلت ويعنی 
 . نيستىافتني كبر و تكبر دست
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 عواطف مانند ستا  دات پزشکمشاه و عينی های يافته پزشكی،  در علم روان١نشانگان
 ذهنـی هـای  تجربـه٢عاليـم،. محدود و كندی روانی ـ حركتی بيمار كه قابل مشاهده اسـت

. دهـد  نظير خلق افسرده و فقدان نيـرو كـه بيمـار گـزارش مـی؛شده به ىصان بيمارند توصيف
د ي كه با هم يک اختالل قابل شناسايی را پدستا  ميعال و ها نشانه از ای  مجموعه٣سندرم،

 .)١ج ،١٣٧٩ سادوک، و كاپالن( آورند می
 در مـنظم صورت به كه است اختالل يک های م و نشانهي عالٔهجدول نشانگان مجموع

 : )همان( شود می فهرست يسر محورهای
ا فقـدان يـ حالت آگاهی، مانند اختالل در وقوف به زمان، مكان و شخص :هشياری. ١

ز اختالل توجه، ماننـد نـاتوانی در تمركـز حـواس يواكنش به محيط و عدم آگاهی از آن؛ و ن
 ؛)پرتی حواس(

ی، جسمی، رفتاری كه با عاطفه و خلق  روانى حالت مركب احساسی با اجزا:هيجان. ٢
 هـای مربوط است، مانند تغيير سريع و ناگهانی احساس هيجانی بـدون ارتبـاط بـا محـرک

ديـدگی متناسـب بـا  داغ حالـت يـا شديد غمگينی يا و پذير نند خلق تحريکما يا خارجی؛
 و شـرم احـساسی، گر هيجانات، همچون اضطراب، ترس، هراس، بـیيفقدان بزرگ و نيز د

 گناه؛ احساس
 و غرايز ها، محرک اميال، ها، انگيزه ها،  وجهی از روان كه تكانه):اراده(رفتار حركتی . ٣

 ماننـد شـود، د و با رفتار يا فعاليت حركتی شخص نـشان داده مـیگير رمیدرش را ها خواست
شـكل  مومی حالت ،)ديگری وسيله به شخص يک حركات و بيمارگونه تقليد (رفتار پژواک

 فعــالی، ، ادا و اطــوار، بـيش)كـاری منفــی(، مقاومـت بــدون انگيـزه در برابــر حركـت بـدن
 ؛ ... صرعی ؤهحمل رمقی، بی پرخاشگری،
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له يا كـار شـروع أها كه در برابر يک مس دار عقايد، نمادها و تداعی  جريان هدف:تفكر. ٤
كی از طبيعـی بـودن توالی منطقی اين جريان حا. انجامد گرايانه می ای واقع شده و به نتيجه

 غيرطبيعی بودن آن است، مانند تفكر ٔهتفكر است، و اختالل در فرايند يا محتوای تفكر نشان
تركيب نامربوط (، ساالد كلمات )گيری اشتباه های درونی و نتيجه حاوی تناقض(غيرمنطقی 

 از  باطل كـه بـر اسـتنباط نادرسـتٔهعقيد(ّ، وراجی، پرش افكار، هذيان )كلمات و عبارات
 مثل هذيان گزند و آسيب؛)  استىواقعيت مبتن

ان عقايد، افكار و احساسات از طريق ىصان، يا برقراری رابطه بـا اسـتفاده از ي ب:تكلم. ٥
 در محدوديت (كالمی فقر مانند تكلم، در اختالل. شود ت و جمالت انجام میكلما و ها واژه

 ی؛بددهن گىصی، بريده ىصان، لكنت ّحرافی، ،)صحبت حجم
 كـه از ىا  فرايند تبديل محرک فيزيكی به اطالعات روانی؛ يعنی فراينـد روانـی:درک. ٦

 درک (توهمات مانند درک، های اختالل. ندياب می راه آگاهی به حسی های ق آن محرکيطر
 بينـايی، تـوهم قبيـل از) نيـست مربـوط واقعـی خـارجی های محرک به كه اشتباهی حسی

 واقعـی حـسی هـای درک و تعبيـر عوضـی محـرک(حـسی  خطـای . ...و لمسی شنوايی،
 ؛)خارجی

ًشـده در مغـز بعـدا بـه خـاطر آورده  ق آن اطالعـات ذخيـرهي عملی كه از طر:حافظه. ٧
 ٔهحافظـ سطوح در كه... و سازی افسانه گذشته، تحريف مانند حافظه، در اختالل. شوند می

 دهد؛ ى نزديک و گذشته دور رخ مٔهفوری، نزديک، گذشت
 هـای  يـادگيریٔه توانايی درک، يادآوری، به حركت درآوردن و تركيـب سـازند:وشه. ٨

 مانـدگی اده در هوش، مانند عقـبد رخ های اختالل. تازه های ن در مواجهه با موقعيتيشيپ
جاد كند، مثـل اينكـه يحدی كه در عملكرد اجتماعی و شغلی خلل ا د هوش بهكمبو (ذهنی

تخريب عضوی و كلی عملكرد هوشی كه ناتوانی در (مانس و د)  باشد٧٠ الی ٥٠ هوشی ٔهبهر
 انتزاعی؛ يا عينی تفكر در اختالل ،)آورد ى مىپ در نوشتن، خواندن و محاسبه را

 توانايی فرد برای فهم علت و مفهوم واقعـی موقعيـت بـه صـورت عقالنـی و :بينش. ٩
 يک موقعيت كاهش  است كه قدرت فهم واقعيت عينی درىبينش مختل ناظر به زمان. واقعی
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 يابد؛ می
 توانايی اريسابی درست يک موقعيت و اقدام متناسب در آن موقعيت مانند :قضاوت. ١٠

 در مختلف امكانات يا ها توانايی اريسابی، تشخيصی و انتخاب بين گزينه(قضاوت انتقادی 
 مختـل قـضاوت). عمل يک اتوماتيک و رفلكسی انجام (خودكار قضاوت و) موقعيت يک
 است كه توانايی اريسابی درست يک موقعيت و اقدام متناسب در آن موقعيت ىزمان به رناظ

 .يابد كاهش می
ک مربوط يهر كه كنيم ًمثال در جدول نشانگان اختالل افسردگی موارد يسر را مشاهده می

، )مربوط به هيجان(تر اوقات روز  شيخلق افسرده در ب:  باالستٔهگان به يكی از محورهای ده
 رفتـار (وزن چـشمگير كاهش ،)هيجان (ها  فعاليتٔههم از بردن لذت يا مندی هش عالقهكا

، احـساس گنـاه )تفكر( قدرت تفكر كاهش ،)حركتی رفتار (پرخوابی يا خوابی كم ،)حركتی
كم پنج مـورد از عاليـم  دست كه در صورتی... . و) تفكر(، افكار خودكشی )هيجان(مفرط 

 تغييـر در كـاركرد ٔهنـشان و باشـد داشته وجود ای  دوهفتهٔهک دورزمان در ي باال به صورت هم
 اخيـر در واقـع تعريـف ٔهايـن جملـ.)٢همان، ج( افسردگی اساسی است ٔه نشان،ن باشديشيپ

 .عملياتی يكی از انواع افسردگی است
 مـشابه طـور بـه توان در خصوص رذايل اخالقی مانند حسد، كبر، عجب و بخل نيز می

ْمراجـع كه ذهنی يا مشاهده قابل عينی از اعم (را هايی نشانه و عاليم ) كنـد مـی بيـان خـود ُ
 : گانه يسر بررسی كرد پنج محورهای در كم دست
 حـرف زدن، حركـات و ٔهحالت وضـعی بـدن، حالـت چهـره، شـيو: بدنی ـ حركتی. ١

 رفتارهای غيركالمی؛
  ؛  ...محبت وشادی، غم، نوميدی، احساس گناه، خشم، غيظ، : عاطفی ـ هيجانی. ٢

خستگی، كوفتگی، تنش، گريه، ضعف، كـاهش اشـتها، كـاهش يـا : نباتی ـ يسستی. ٣
 عصبی؛ های تحال خون، فشار معده، های افزايش وزن، ناراحتی

 نـوع انتقـاد، بينـی، نگرش منفی به خود يا ديگران، بدبينی و خوش: شناختی ـ عقلی. ٤
 ها؛ كشی نقشه ،هدفی بی معنايی، بی هوش، تمركز بينش، تفكرات،
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 و اراده گيری انتظارات در زندگی، قصد و نيت برای افعال، جهت: انگيزشی ـ ارادی. ٥
 .ها انگيزه

 هريک از رذايـل اخالقـی نيازمنـد مطالعـات و تحقيقـات حـديثی، ٔهبديهی است درشار
 هـر خـصوص در را هـا تفسيری و تجربی هستيم تا بتوانيم فهرست مناسبی از عاليم و نشانه

 :كنيم  اوليه اشاره میٔهنمون چند به ًصرفا جا اين در. كنيم فراهم دامك

 رشاكاری: ١ ٔهنمون
ّيحب  ينشط اذا كان عنده احد و للمرائی ثالث عالمات يكسل اذا كان وحده و«: Ａامام علی

 .)٧٣٥، ص١ق، ج١٤٠٩، ىمي؛ حك٢٨٨، ص٧٢ق، ج١٤٠٣، ىمجلس( »ان يحمد فی جميع اموره
 

 . كارها جلب ستايش ديگران است ٔههمقصد وی در  انگيزشی ـ ارادی
 نشاط در ميان جمع حالی در هنگام تنهايی كسالت و بی عاطفی ـ هيجانی

 جدول نشانگان يصاكار
اساس يک حديث است، در حالی كه برای جدول نشانگان الزم  ًالبته اين جدول صرفا بر

 فهرسـت هـا آن  س اسـا ، و برىورگردآ)  حديثٔهخانواد( آيات و احاديث مربوط ٔههماست 
 .شود بيان نشانگان

 شادكامی: ٢ ٔهنمون
 

 ررضی قناعت، سخاوت، نبود حسادت، نبود بخل، گشاده شخصيتی

نبستن به دنيا، امنيت، ايمان، انس با قرآن، وضو، واليت، نماز شب، دل ـ معنوی عاطفی 
  ...از وقراری نكردن، نداشتن آرزوهای دور و در شكيبايی، جزع و بی

 

ــم ـ عقالنی شناختی  ــه و عل ــت يقــين، مطالع ــوزی، حكم ــن،  آم ــسن ظ ــدوزی، ح ان
بينی به مردم، توجه به زمان حال، مشورت، اعتقـاد بـه روزی   خوش

 ّمقدر
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مناسب، منزل وسيع، نگاه بـه   ٔهنقلي  ٔهوسيلپوشاک تميز، عطر زدن،  ـ يسستی  رفتاری
ه جنسی، خـواب، سبزه و طبيعت، مسواک زدن، نظافت بدن، رابط

ازدواج، اســتفاده از فرصــت، ورزش، اشــتغال در شــهر خـــود، 
يصزی و نظم، تفريح سـالم، مـسافرت، شـاد كـردن ديگـران،   برنامه

  ...مالقات نيكان و شايستگان و
 

 )١٣٨٨محمدی و آذرشايجانی،  علی(شادكامی اسالمی جدول نشانگان 
 حسادت: ٣ ٔهنمون

ـتن فهـم  هی، نپذيرفتن برتریتقدير االرفتن حق، مخالفت با ينپذ شناختی های ديگـران، خـودبرتربينی، نداش
 دنيا  ٔهعميق درشار

ـاراحتی از خوشـی ديگـران، خـشم در  عاطفی اندوه، نارضايتی از زندگی، خوشحالی از ناراحتی ديگران، ن
ـارت ىورزقراری، حسرت، كينه  برابر دارايی ديگران، تلخكامی، نداشتن آرامش، بی ، احـساس حق

 ...و
ـای  غيبت، تملق در مقابل ديگران، سرزنش كردن، بخل وريسدن، كوتاهی كردن در ستودن خـىضی رفتاری ه

 ...ها و های ديگران و خيره شدن به آن ديگران، ناسپاسی، اظهار دوستی ظاهری، تعجب از نعمت
 )١٣٨٩زاده و آذرشايجانی،  ولی(حسادت در منابع اسالمی جدول نشانگان 

تواند رهنمودهای آيات و احاديث را درخصوص  های تجربی می كه پژوهش است ىگفتن
ها روشن شد كه جدول نشانگان بـه رذايـل  با توجه به نمونه. تر كند تر و جزئی ْنشانگان عينی

شناسـی   روانٔهشناسـی نيـز امـروزه در حـوز گونه كه در روان اخالقی اختصاص ندارد، همان
، عفو و بخشش، و شكرگزاری مطالعـات تجربـی انجـام  اموری مثل شادكامیٔهمثبت درشار

 .)٢٠٠٤، ٢ و جوزف١لينلی: ک.ر(شود  می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lindey, P. A 

2. Joseph, S 



 قیم اخالیسنجش مفاھ    
٢١  

قی مثبت يا منفی تعريف عملياتی اخال صفت يک از توانيم اساس جدول نشانگان می بر
 .نيز داشته باشيم

  اخالقی فضایل و رذایل بندی طبقه
 های اختالل بندی طبقه برای جديدی نظام به پزشكی روان و شناسی امروزه در دانش روان

 بنـدی طبقـه هـای نظـام. اسـت استفاده و اقتباس قابل اخالق دانش در كه اند رسيده روانی
 :كنند  چندين هدف را دنبال میپزشكی روان های تشخيص

 كـه متخـصص بـالينی بتوانـد ىا گونـه به همديگر، از پزشكی روان اختالالت افتراق. ١
 ؛مؤثرترين درمان را عرضه كند

 ان متخصصان مراقبت بهداشتی؛يفراهم كردن ىصان مشترک م. ٢
 . اند وجوی علل بسياری از اختالالت روانی كه هنوز ناشناخته مانده جست. ٣

 تشخيصی و آمـاری اخـتالالت ٔهكتابچ: ند ازعبارت پزشكی  مهم روانبندی دو نظام طبقه
 متخصـصان هـای گر گروهيد همكاری با امريكا پزشكان ، تأليف انجمن روان(DSM)١روانی

 آن را ى كه سازمان بهداشت جهان(ICD)٢ها بيماری المللی بين بندی طبقه و روانی، بهداشت
 .)٩، فصل ١، ج١٣٧٩كاپالن و سادوک، (تدرضن كرده است 

ـا DSM از الهام با پزشكی امروزه در منابع روان  ٔهن، همـيشيـ و بحـث نـشانگان در بخـش پICD ي
ت اخـتالال ماننـد كننـد، مـی تقـسيم) دسته هفده يا (طبقه هجده در را روانی های بيماری و ها اختالل

ـتالالت اضــطرابی، اخـتالالت شــبه ـتالالت خلقــی، اخ جـسمی، و اســكيزوفرنی  ُشخـصيت، اخ
ـتالالت ٔهطبق درً مثال خورد؛ می چشم به ها آن اصناف و انواع نيز طبقه هر در كه ،)گسيختگی روان(  اخ

ـاری اضـطرابی، اخـتالالت در يـا دارد، قرار دوقطبی و مانيا و افسردگی های خلقی، بيماری ـای بيم  ه
 .)١٣٨٦ و همكاران، ٣؛ هالجين٣، ٢، ١همان، ج: ک.ر(قرار دارد ...  وىزدگ وحشت هراس، وسواس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Diagnostic and Statistical Manual Disorders 

2. International Cassification of Disease 

3. Halgin, R. P 
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 شـناختی روان مبنای اساس بر اخالقی اختالالت بندی در منابع اخالق اسالمی تقسيم
 فضايل و ٔههم يعنی باشد؛  میـ  رسيده استارسطو و افالطوناز ًه عمدتا ك ـ اخالق علمای

 ٔه غضبيه سبعيه، قؤهَ عقليه ملكيه، قؤه قوىعني ١ نفس،ٔهدر ذيل قوای چهارگانرا رذايل اخالقی 
 و شجاعت حكمت، اصلی فضيلت سه. دهند  وهميه شيطانيه، قرار میٔهشهىصه بهيميه، و قو

 نيز عدالت و د،نآي می دست به شهوت و غضب عقل، ٔهگان سه قوای در اعتدال رعايت از ،عفت
 .گردد می حاصل گانه سه فضايل در اعتدال مراعات از

رذايل اخالقی، برخاسته از افراط يا تفريط در اين فضايل چهارگانه است كه ممكن است 
  و بـه همـين قيـاس در؛)اجنـاس رذايـل( اصـلی ٔها تركيبی از دو يا سه يصـشيبسيط باشد و 

 سـپس و شود  نفسانی ذكر میٔهقو به مربوط فضيلت ابتدا اخالقی منابع مختلف های بخش
گـر نيـز بـه چـشم ي تفـاوت در منـابع دىن روند با اندكيهم البته. آيد می آن به مربوط رذايل

 .)١٣٥٦ طوسی، تا؛ ىب رازی، مسكىصهابن  ق؛١٣٨٣ نراقی،( خورد می
 تـوان مـی نشانگان، بحث و روانی شناسی آسيب رد اختالالت بندی اما با الهام از طبقه

با توجه به مجموعه عاليم و . ندی اختالالت اخالقی پيشنهاد كردب طبقه برای جديدی مبنای
 ها شباهت اساس  بر توان ّذيلت اخالقی و استقصای آثار و يصشه و علتشان میر هر های نشانه

 ؛ دادىجـا دسـته يـک در را ها آن علل، و ها زمينه و نشانگان در اخالقی رذايل های قرابت و
 عملـی، وسـواس فكـری، وسـواس چون اختالالتی روانی، شناسی  كه در آسيبگونه همان
 يصشه، نظر از كه گيرند می قرار اضطرابی های  اختاللٔهطبق در همگی زدگی، وحشت و فىضيا

 لرزش، رس،ت قراری، ند و از نظر نشانگان نيز همگی در بیهست  اضطراب های شاخه همگی
. انـد مـشترک) با شدت و ضعف در عاليـم(ً تقريبا ، و منگیىتعادل ىب قلب، طپش رعشه،

ارهای جديدی انجام نشده ك شناختی، روان مبنای اساس بر اخالقی رذايل بندی  طبقهٔهدرشار
 بـديعی از اخـالق ٔهنقـش و سـاختار بـه را ما تواند  تحقيق و مطالعات جدی میىاست، ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنـد، ولـى  تقـسيم مـی) چهارگانه(مرحوم نراقی قوای نفس انسانی را به عاقله، غضبيه، شهىصه و واهمه  .١

 . قوا تنظيم شده استثاساس همان تثلي سازمان كتابش مثل ديگر منابع، بر
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 اخالقـی، هـای ارزش سـنجش و اخالقی مفاهيم شناختی لبته برای تحليل روانبرساند كه ا
 .سازد می فراهم را جديدی های فرصت و ها زمينه

  سازی مقیاس
 گيـری  سنجش مفاهيم اخالقی، ساختن مقياس برای انـدازهٔهترين و باالترين مرحل مهم

ها از كيلوگرم  ش وزن آن سنجىگونه كه برای سنجش طول اشيا از متر، و برا همان. هاست آن
 هـای آزمـون و هـا تـست از انـسان در روانـی امـور گيـری انـدازه بـرای بريم، و ترازو بهره می

 شـناختی ی به دست آوردن يک آزمون روانبرا سازی مقياس. كنيم می استفاده شناختی روان
ت شده اسـ مرتب های  از واحدها، درجات و كيفيتىا  به طور كلی مجموعه١مقياس. است

 .)٢٠٠٨، ٢بورن بلك( رود می كار به بندی طبقه و گيری كه برای اندازه
 منظمی از اقـالم كـه در يـک ٔهمجموع«:  استىا ژهرض اصطالح شناسی مقياس در روان

، ١٩٩٩، ٣كرسـينی( »انـد هـا مرتـب شـده اساس ميـزان ارزش يـا اهميـت آن  متزايد برٔهسلسل
 شناسـی  در روان٤معنايی مترادف بـا همـان آزمـون ،جا مراد از مقياس البته در اين. )٨٦٢ص

) يـا بـرآورد(نامه يا ضوابط ديگر كه بـرای سـنجش  پرسش از استانداردی مجموعه«: است
همـان، (» يصزی شده اسـت وصيات يک آزمودنی طرحخص ساير يا عاليق ها، دانش، مهارت

دن به دستورالعمل، لوازم استاندارد كر. تری نياز دارد توضيح بيشبه  استاندارد ٔهكلم. )٩٩٠ص
 ٔهمقايس و كند  عينی آن را تأمين میٔهاين عمل جنب. تست و كيفيت تصحيح آن مربوط است

تـر متمـايز سـازد  ه را از هـم بـيشگـرو يک افراد تست، قدر هر. سازد بين افراد را ممكن می
 و كرد، دبرآور را گيری اندازه خطاهای وسعت توان می آماری فنون كمک به. است تر حساس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scale 

2 . blackburn,s 

3. Lorsini, R. J 

4. Test 
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همچنين بايد بررسی .  است١»اعتماد قابليت« تر،  پايداری، يا به معنای وسيعٔهدهند نشان اين
ًاند يا خير؛ يعنی واقعا همان رس می تست اين نظر مورد هدف به را ما ها كرد كه آيا اين پرسش

 ٢»اعتبار« حكم در بررسی اين كند؟ می گيری اندازه ،ست برای آن ساخته شدهموضوعی را كه ت
 .)١٦، ص١٣٧١، ٣پرون(آن است ) يا روايی(

 آزمون و مقياس برای سنجش روانی، رعايت اصول و قواعدی الزم است كه در ٔه تهيىبرا
نامـه بـرای   يک پرسـشٔهبه منظور تهي. ترين اصول آن اشاره خواهيم كرد اين قسمت به مهم

 :مودن مراحل يسر الزم استيآزمون روانی، پ
 شناسی ًمثال در روان.  آن را دايصمگيری ق صفت مورد نظر، كه قصد اندازهتعريف دقي. ١

. دهـيم دست به آن برای تعريف يک بايد ،كنيم درست مقياس افسردگی برای بخواهيم اگر
 يک تعريف برای ،الق نيز اگر به طور مثال بخواهيم برای شجاعت مقياس درست كنيماخ در

 م؛يده ىآن به دست م
 ًمـثال. اسـت شـده تشكيل هايی ن معنا كه مفهوم مزبور از چه مؤلفهيا به ؛بندی مقوله. ٢

 همين به. است نبردن لذت و نوميدی تنهايی، احساس غمگينی، های مؤلفه دارای افسردگی
 ٔهروحيـ و مبـارزه اسـتقامت، ايستادگی، روحی، قدرت های  شجاعت دارای مؤلفهصورت،

  است؛ ستيزی ظلم
 و تجربـی های موقعيت صورت به كه ها متناظر با هريک از مقوله تعدادی پرسش ٔهتهي. ٣

 گردد؛ می ارائه رفتاری و عينی االمكان حتی و شهودی
نامه، كه از طريق بررسی ميدانی در يک  و اعتبار پرسش) قابليت اعتماد(بررسی پايايی . ٤

 و ای ی يا خوشهبه صورت تصادف) صد نفر از دانشجىصان فالن دانشگاهي سًمثال( ،گروه نمونه
 آيد؛ می دست به آماری های فرمول از استفاده با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reliability 

2. Validity 

3. Perron, M 
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 هـای گـروه در كـه نـسبی شـاخص نوعی به خام های تبديل نمره: هنجايصابی آزمون. ٥
بـرای توضـيحات تفـصيلی ايـن . اشد و نمرات آن را بتوان تفسير كـردب اجرا قابل مختلف

 ؛١٣٧٥ آبـادی، لطـف ؛١٣٧٤ يـن، و  آلـن: ک.ر( كرد مراجعه سنجی كتب روان به توان می ،مباحثه
 .)١٣٦٨ گنجی،

 های اخالقی معرفی برخی از مقياس
 داخلی در های آزمون سپس و خارجی اخالقی های آزمون و ها جا ابتدا برخی از مقياس در اين

 ):١٩٩٩هيل و هود، (ند از عبارت خارجی اخالقی های مقياس. شود اين زمينه معرفی می
 ٢گريـر و ١فرانـسيسدسـت  به ١٩٩٢ سال در كه مسيحيت اخالقی یها مقياس ارزش. ١

 گيـری  انـدازهليكـرت ٔهگانـ پنج های َاين مقياس ده ماده دارد كه با گزينه. ساخته شده است
 ٔهپـشتوان مـسيحی ــ يهودی سنت كه سنتی های ارزش نظر از را افراد های تفاوت و شود می
 .سنجد هاست، می آن

 ساخته ١٩٩٠ در سال ٣شارپ دست اين مقياس به: غان مسيحی مبلهای مقياس ارزش. ٢
داری،  ديـن هـای ايـن آزمـون سـازه. شده است كـه نـود پرسـش و هجـده يسرمقيـاس دارد

 پـدر ـ ٔهفرهنگـی، رهبـری، رابطـ  اجتماعی، روابـط ميـانٔهرابط خواهی، عدالت بينی، جهان
 را... و خانـه در مـذهبی دعملكـر عادالنـه، تعامـل آمـوزی،  معلـم ـ دانـشٔهفرزندی، رابط

 .سنجد ىم
 ساخته ١٩٧٣ سال در روكيچ دست اين آزمون به: (RVS)٤روكيچ های  ارزشيابی زمينه. ٣
 عمـومی هـای ارزش كـه اسـت ای طهواسـ ارزش هجـده و غايی ارزش هجده دارای و شده

 .سنجد می را غيردينی و دينی های ارزش بر مشتمل انسانی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Francis, J 

2. Greer, J 

3. Sharp, L. W 

4. Rokeach, M 



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
٢٦ 

 ساخته شده و دارای ١٩٦٩ در سال ٢كوچ و ١بالز همت به ياسمق اين: ها  نيمرخ ارزش.٤
. است فردگرايی و گرايی داری، تساوی وليت، خىصشتنؤ پذيرش مسٔهچهل ماده در چهار مقول

 .سنجد فردی را می  مربوط به روابط ميانهای ارزش آزمون اين
كـاران در  و هماينرايـت، ٤سابكىصاکاين مقياس را : ٣اينرايتمقياس عفو و گذشت . ٥
 مثبت و منفی، شناخت منفی و ٔهعاطف ٔه ماده دارد و در شش مقول٢٥ كه اند  ساخته١٩٩٥سال 

ديده  اين مقياس ميزان عفو و گذشت فرد ستم. مثبت، و رفتار منفی و مثبت تنظيم شده است
 .سنجد را در عمل می

صـورت  بلكـه بـه ؛نامـه نيـستند های اخالقـی از نـوع پرسـش ارزش های برخی مقياس
 رشد سنين در تر بيش موارد اين. سنجند می را فرد اخالقی رشد ميزان وار معماگونه و داستان

جـا يـک نمونـه را  در ايـن. )١٣٨٩، ٦ و اسمتانا٥كيلن: ک.ر( روند می كار به) نوجوانی و كودكی(
 :دهيم توضيح می

 در سال ٩انهايمم و ٨فرانكلين، اليزابت اين مقياس را ٧:(DJS)مقياس عدالت تويسعی . ٦
 و هدف آن، طراحی يک ابزار عينی استانداردشده برای سـنجش اسـتدالل اند  ساخته١٩٨٠

) ١٩٧٧ (دامونه معماهای ياس، دو معمای تويسع دارد كه شبين مقيا. عدالت تويسعی است
 داده نـشان تصارضر های جفت وی به معما حل برای ،كودک اوليه های پس از تالش. است

 ها به اين ترتيب، تمام تركيب.  خاص در توالی استٔهمرحل يک از حاكی كدام ره كه شود می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bales, R. F 

2. Couch, A. S.  

3. Enright, C 

4. Sobkoviak 

5. Killen, M 

6. Smetena, J  

7. Distributive Justic Scale 

8. Fraklin, C 

9. Manheim, L. A 
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نـد كـه معمـای تقـسيم را بـه يبرگز را تصىصری تا شد می خواسته كودک از و توأم، ْمراحل و
 .كند حل روش ترين عادالنه

داری بيش از چنـد  دين های  مقياسٔهای داخلی، هرچند در زمينه  پژوهشٔهامروزه در حوز
 همكـاران، و فـرد خـداياری ؛١٣٨٢ اصل،  آذرشايجانی و موسوی: ک.ر(ه مقياس معتبر داخلی دايصم د

 :است شمار انگشت ها مقياس اين اخالقی، های ارزش ٔهنيزم در )١٣٩١
تهيه شده ) ١٣٧٩ (محمود گلزاریاين آزمون برای سنجش حيا، به همت : مقياس حيا. ٧

 ى خودخواهی، حياىررضی، حيا  كمىحيا: اس استست ماده در هفت يسرمقيكه دارای درض
 . از انجام خطاى جنسی و حياى كرامت، حياى از خود، حياىاز خداوند، حيا

) ١٣٨٧ (فريـده حـسين ثابـتاين مقياس كه بـه همـت : مقياس صبر برای نوجوانان. ٨
  صبر بر سختی، صبر بر طاعـت و صـبر بـر گنـاهٔه پرسش در سه مقول٤٨ساخته شده، دارای 

 :ند ازعبارت مقياس اين های برخی پرسش. است
 گيرم؛ می كمک خدا از خواندن نماز با ،شوم می رو زمانی كه با مشكلی ريشه. ١
 كنم؛  خود را كنترل می،در مقابل خطاهای ديگران. ٢
 ؛ل هستمئ برای خود محدوديتی قا،من در نگاه كردن به هر آنچه ديدنی است. ٣
 شناسند؛ می قولی  به خوشدوستان و اطرافيان مرا. ٤
 .دهم من پاسخ بدی را با خىضی می. ٥

 منـابع و سنت در اين پژوهش از سه دسته منابع قرآن و تفاسير، كتب حديثی شيعه و اهل
 .ل عنوان از منابع دست اول استفاده شده استچه حدود بر مشتمل اسالمی اخالق

) ١٣٨٩ (محمدی ايجانی و علیآذرشاين مقياس، به همت : آزمون شادكامی در اسالم. ٩
 يسستی ـ رفتاری، عاطفی ـ معنوی، شناختی و ٔهمقول چهار در و دارد ماده ٩٥ كه شده ساخته

 :رتند ازعبا آزمون اين مواد از برخی. است شده بندی صفات شخصيتی دسته
 با دوستانی شايسته و باايمان در ارتباطم؛. ١
 جىصم؛ ن میمن راه خوشبختی و سعادت را فقط در دي. ٢
 دانم؛ همسرم را سازگار، شايسته و باايمان می. ٣
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 از اينكه در شهر خود مشغول به كارم، خشنودم؛. ٤
 .كنم از كمک به ديگران ديصغ نمی. ٥

 زاده ولی همت اين آزمون، به :  سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسالمیٔهآزمون اولي. ١٠
 شـناختی، ٔهمقولـ سـه در كـه اسـت مـاده چهل دارای و شده ساخته) ١٣٨٩ (آذرشايجانی و

 :برخی از مواد اين آزمون عبارتند از. ده استيردگعاطفی و رفتاری تنظيم 
ىصم و در دل ناراحت گ در صورتی كه رقيبم در كاری موفق شود، در ظاهر تبريک می. ١

 ؛مشو می
م سخت وگوها باشد، تحملش براي اگر در جمعی يكی از آشنايان، مركز تمام گفت. ٢
 است؛ آور و رنج
 كنم؛ در صورت شكست همكارم، او را سرزنش می. ٣
 دانم؛ نمی هايشان ًافراد ثروتمند را واقعا اليق ثروت. ٤
 .كه خداوند مرا مانند ديگران نعمت نداده است، ناراحتم از اين. ٥

ساخته است، ) ١٣٨٩ (ميرديصكوندیاين مقياس را : مقياس مقدماتی سنجش عقل. ١١
ارتبـاط شـخص بـا خـدا : ن شـرح دارديبـد يسرمقياس هفت و ای  پنج گزينهٔه جمل١٨٠كه 

اخالق (، ارتباط شخص با ديگران )اخالق فردی(، ارتباط شخص با خود )هیاخالق اال(
، ارتباط شخص با دانش و حكمت، ارتباط شخص بـا ديـن و مـذهب، ارتبـاط )اجتماعی

 عقـل در ٔهدر اين پژوهش با مقايس. آخرت و ارتباط شخص با دنيا و ،شخص با حق و باطل
 عقل اخالقی ابعاد بر شناختی، روان منابع در هيجانی هوش و شناختی  متون اسالمی و هوش

 . عاقالنه انسان تأكيد شده استٔهرابط و
 : برخی مواد اين مقياس عبارتند از

 كنم؛ برای كمال خود تالش می. ١
 دارای شهامت و شجاعتم؛. ٢
 باشد؛ من نفع به گفتن دروغ هرچند گىصم دروغ نمی. ٣
 در امور زندگی نظم دارم؛. ٤
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 .گىصم می سخن بعد كنم، اول فكر می. ٥

 گيری بندی و نتيجه جمع
 هـای بخـش در اخالقـی هـای  و ارزشمفـاهيم شـناختی در اين مقـال بـا بررسـی روان

 ولجـد اخالقـی، هـای ارزش سنجش ضرورت اخالقی، مفاهيم سنجش امكان تايصخچه،
 مفـاهيم سنجش روش ًعمدتا ،عملی های نمونه ارائه و سازی مقياس بندی، طبقه نشانگان،

ن يـا مطالـب بنـدی نكات يسـر، جمـع.  پيگيری كرديمى و عملىعلم صورت به را اخالقی
 :پژوهش است

  و ضروری است؛ريپذ دسترس ممكن، اخالقی مفاهيم گيری سنجش و اندازه. ١
 هـای ارزش تـوانيم مـی پزشـكی روان و شناسـی تجربی در روانبا استفاده از الگوهای . ٢

 ک، جدول نشانگان ترسيم كنيم،ي هر برای و مشخص، تر عينی صورت به را اخالقی
 بنـدی طبقـه تـوانيم مـی شـناختی ت رواناختالال در موجود های بندی اساس طبقه  بر. ٣

ــدی ــضايل در را جدي ــل و ف ــی رذاي ــه اخالق ــت ده  ب ــدس ــی از (م ي ــببتركيب ــی س  و شناس
 ؛)شناسی نشانه
 و مقيـاس سـاختن اخالقی، های  سنجش مفاهيم و ارزشٔهترين و باالترين مرحل مهم. ٤

 هـا آن به توانيم می شناسی روان های تست و سنجی روان اصول از استفاده با كه است آزمون
 يابيم؛ دست
 ستا  دسترس در خارجی متعدد های تست اخالقی، های ارزش های  مقياسٔهدر حوز. ٥

 كنند؛ ير را هموار میمس اين كه
 سـاخته اخالقـی هـای  ارزشٔهحوز در شماری انگشت های در داخل ايران نيز مقياس. ٦
 و عقل اشـاره ، حيا، صبر، شادكامی، حسادتىها آزمون به توان ىم جمله از كه است شده
 كرد؛
 .برد كار به توان ز میين اخالقی های اين الگو را درخصوص ديگر مفاهيم و ارزش. ٧
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 منابع
 .قرآن كريم .١
 .لبالغها نهج  .٢

 .، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سنجش دينداری مقياس، )١٣٨٧ (:آذرشايجانی، مسعود .٣
سـاخت و اعتبايصـابی آزمـون «، )١٣٨٩ (:محمـدی   و كـاظم علـی؛آذرشايجانی، مسعود .٤

م، پژوهشگاه حوزه و ، ق١٠، ش تربيت اسالمیٔه دوفصلنام،»شادكامی با تكيه بر اسالم
 .دانشگاه

، قـم، هـای دينـی  معرفـی مقيـاس، )١٣٨٢ (: و مهـدی موسـوی؛آذرشايجانی، مسعود .٥
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

، شناسـی ديـن  درآمدی بر روان، )١٣٨٥ (:اصل   و مهدی موسوی ؛آذرشايجانی، مسعود .٦
 .تهران و قم، سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 علی دالور، تهران، ٔه، ترجمگيری های اندازه ای بر نظريه مقدمه، )١٣٧٤ (:ين. و و. آلن، م .٧
 .سمت

، های فرافكنی شخصيت كارشرد بالينی و تشخيصی، آزمون، )١٣٧٢(: بهرامی، هـادی .٨
 .تهران، نشر دانا

منـصور، تهـران، . دادسـتان و م.  پٔه، ترجمشناسی بالينی  روان، )١٣٦٧(: ور. پرون، م .٩
 .ژرف

فـصلنامه ، »مقيـاس سـنجش صـبر بـرای نوجوانـان«، )١٣٨٧ (:حسين ثابـت، فريـده . ١٠
 .６ آموزشی و پژوهشى امام خمينیٔه، قم، مؤسس٤، ششناسی و دين روان

  .، تهران، نشر فرهنگ اسالمى٦ج، ةالحيا، )ق١٤٠٩ (:حكيمى، محمدرضا . ١١
هـای  شناسی مقيـاس مبانی نظری و روش، )١٣٩١ (: و همكاران؛فرد، محمد خداياری  . ١٢

 .هران، تدينداری
، قـم، هـای دينـی مبانی نظـری مقيـاس، )١٣٨٤ (: و همكاران؛فر، محمدرضا  ساالری . ١٣
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 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
، تصحيح مجتبی مينوی و عليرضا اخالق ناصری، )١٣٥٦ (:طوسی، نصيرالدين محمد . ١٤

 .حيدری، تهران، خوارزمی
شـادكامی بررسـی رابطـه بـين «، )١٣٨٨ (: و مسعود آذرشايجـانی؛محمدی، كاظم  علی . ١٥

 آموزشی ٔه، قم، مؤسس٧، ششناسی و دين مجله روان، »شناختی اسالمی و شادكامی روان
 .６و پژوهشى امام خمينی

 .اهللا پورافكاری ت  نصرٔه، ترجمپزشكی خالصه روان، )١٣٧٩ (: سادوک،كاپالن . ١٦
الدين   سيدجاللٔه، ترجم)يونان و روم (١، جتايصخ فلسفه، )١٣٦٨ (:كاپلستون، فرديصک . ١٧

 .تبوی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروشمج
 ٔه، ترجمـ٢ج، كتـاب راهنمـا: رشد اخالقی، )١٣٨٩ (: و جوديث استانا؛كيلن، مالنی . ١٨

 .محمدرضا جهانگيرزاده و همكاران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
ی دينی و انواع تهيه ابزارهايی جهت سنجش عمل به باورها، )١٣٧٩ (:گلزاری، محمود . ١٩

نامه  پايان(های شخصيت و سالمت روان   دينداری و حياء با رضژگیٔهحياء و بررسی رابط
 .، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی)دكترى

، مشهد، آستان قدس های روانی، مبانی نظری و عملی  آزمون، )١٣٧١ (:گنجی، حمزه . ٢٠
 .رضوی

، شناسـی  ر علوم تربيتی و روانگيری د  سنجش و اندازه، )١٣٧٥ (:آبادی، حسين  لطف . ٢١
 .تهران، سمت

 .، بيروت، دار احياء التراث العربىبحار االنوار، )ق١٤٠٣ (:مجلسى، محمدباقر . ٢٢
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