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 يدهچك
شود تا آراء فالسفة بزر  اخمالق در بماب خمودآييني بمازخواني و تفسمير       در پژوهش حاضر تالش مي هدف:

هماي   شود و از آن در راستاي ساخت مقياسي بمراي سمنجش اخمالق خمودآيين و دگمرآيين بمراي كتابمداران كتابخانمه        
 عمومي استفاده شود.

روش  پژوهش حاضر داراي دو مرحله و لذا دو روش است. مرحلة اول كمه مرحلمة مطالعماتي اسمت، بمه     :  روش
اي  سندي و با رويکرد تحلي  مفهومي انجام شده و طي آن، پس از جستجوي ممنظم در آراء متفکمران اخمالق، فالسمفه    

هما پرداختمه شمد. ايمانوئم       ن ير انديشمة آ كه نظر منسجم و مبسوطي در باب خودآييني داشتند انتخاب و به شرح و تفسم 
هما بررسمي شمد.     هاي آن اينتاير و چارلز تيلور انديشمنداني بودند كه انديشه كانت، جان رالز، مايک  سندل، السدير مک
نفمري كتابمداراني كمه در     7۰۴نفمر از جامعمة    ۴۰۶روش پيمايشي انجام شمد.   مرحلة دوم كه مرحلة اعتبارسنجي است به

اي انتخماب شمدند و    روش تصمادفي طبقمه   پذيرفته شده بودنمد بمه   139۵ودي مدرسة تابستاني خواندن در سال آزمون ور
هماي فلسمفي و تغييمر     ( و توسعة آن بما افمزودن انديشمه   ۲۰۰8نامة نيکول ) نامة تنگناهاي اخالقي كه بر پاية پرسش پرسش

صمورت آناليمن بمراي آنمان ارسمال شمد. بمراي         بمود، بمه  هاي عمومي ساخته شده  ها و مسائ  كتابخانه تنگناها به موقعيت
آي، و براي بررسمي روايمي سمازه از     وي كردن، براي بررسي روايي محتوايي از روش سي سنجش پايايي از روش دونيم

 گرا و واگرا )تشخيصي( سود برده شد.   روايي هم
ا طبيعت( ريشمه گرفتمه، در رالمز    خودآييني مفهومي است كه از كانت )پشت پا زدن به كشش غرايز يها:  يافته

مند و منظم( ادامه يافته، توسش سندل )ساخت  )فاصلة بعيد از غايات و زندگي در حال، در چارچوب قواعد جامعة روال
بخشمي بمه آن( نقمد     اينتاير )ايفاي نقش به بهترين وجمه و تعمالي   مت مالنة خود با ديگران در ساية آرمان مشترک( و مک

فهمم تعهمد    هما،  يستگيفهم احترام به شايعني  ينقش با توجه به چهار شهود اخالق يگريباز ينبهترور )شده و در كار تيل
پما   يمر آنهما را ز  ينکمه فمرد  بمدون ا  فهم ارزش و ش ن خودو  است يخوب به چه معن يزندگ ينکهفهم ا يگران،در قبال د

اختالل  يارا دچار اشکال  ها يگرينقش د يادهد  ييررا تغ ياديبن ياخالق يبگذارد، خود را محدود كند، مفهوم شهودها
همايي آن   توان با گمزاره  دهد و لذا مي كند( جهت ديگري يافته است. فرد شک  خاص خودآييني را در تنگناها نشان مي

ي بُعد و هشت گزينه بر اساس آراي انديشمندان طراحم  11تنگنا،  ۲۲اي كيفي با  نامه طور تقريبي سنجيد. لذا پرسش را به
بايسمت بمراي گمردآوري داده     نگاري ت ييد نشد و مي مربوط به بُعد هرزه 18و اعتبار آن بررسي شد. فقش روايي پرسش 

 داده شود و مجدداً تحلي  شود.   18اكتفا شده يا تغييراتي در پرسش  ۲۰براي اين بُعد فقش به پرسش 
در  يينو دگمرآ  يينخمودآ  اي سنجش اخمالق هاي فالسفه بر ارزش اين مقاله استفاده از انديشهاصالت/ارزش: 

جهمت انتخماب    افمراد  دگرآييني و خودآيينيو  عنوان ابزاري براي بررسي گرايش اخالقي تواند به كتابداران است و مي
 هاي مهم استفاده شود.   در مسئوليت

 .سازماني، تنگناهاي اخالقي، كتابخانة عمومياخالق  دگرآييني، خودآييني، ها: كليدواژه
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Abstract 

Purpose: The present research tries to construct a new scale for measuring the ethical 
autonomy of public librarians by rereading and reinterpreting the reflections of ethical 
philosophers on the concept of autonomy.  

Methodology: This research was implemented in two phases. In the phase 1, the 
documentary research method and the conceptual analysis approach was used to find and 
analyze the key ideas of philosophers. By comprehensive search of keywords like autonomy 
and heteronomy among the relevant databases, books, encyclopedias and other resources, five 
philosophers were found who had detailed ideas about autonomy: Emanuel Kant, John Rawls, 
Michael Sandel, Alasdair McIntyre and Charles Taylor. In the phase 2, for the credibility 
analysis, the survey method was used. After constructing an ethical dilemma questionnaire 
based on Nicole (2008) and developing it by means of the results of conceptual analysis, 406 
public librarians from among 704 librarians of Iran Public Libraries Foundation (from 
throughout Iran) who had passed the exam of reader’s advisory excellence in 2016 were 
chosen by using the Stratified Sampling method. These librarians were chosen. The link of 
online questionnaire were sent to the email of these librarians and the data was gathered for 
analysis. For the reliability analysis, the split-half method, composite reliability and 
Cronbach’s alpha were used. For the validity analysis, the Content Validity Index (CVI), 
convergent validity, and divergent validity (discriminant validity) were utilized.   

Findings: The results showed that autonomy is a concept with individual and social 
dimensions. It is rooted in the Kant’s idea of autonomy (rejecting dependency to natural 
desires and inclinations in ethical situations), was continued in the Rawls’s idea of justice 
("remote distance from ends and living in a well-ordered society and entering in instrumental 
construction of the present by informed consent"), criticized by Sandel ("autonomy is 
reflexive construction of the self by existing with others with common goals") and McIntyre 
("autonomy is doing your best to implement your social role and transcend it to an excellent 
condition") and paradigmatically shifted in the work of Taylor ("autonomy is to be the best 
actor in the realm of four fundamental ethical intuitions without infringing them"). Autonomy 
of different job holders like public librarians distinguishable in the ethical dilemmas and we 
started to measure it by constructing 22 dummy dilemmas based on 11 dimensions (integrity, 
fraud, cover-up, discrimination, business security, promise keeping, blackmail, manipulation, 
environmental security, privilege information, and pornography) in the library situations and 
philosophical dimensions of autonomy under dilemmas (two dilemmas for each dimension). 
Flexibility (on the basis of Taylor’s idea of autonomy) was chosen as a main difference 
between autonomy and heteronomy and the ideas of Kant, Rawls, Sandel and McIntyre were 
used in order to design eight autonomous and heteronomous alternatives below each dilemma. 
Results of the reliability and validity analysis showed good measures except in question 18. 

 Originality/value: The value of this research lies in its use of the philosophical 
dimensions of autonomy in order to study the autonomy and heteronomy in the librarians. It 
also can be used a new scale for measuring the autonomy and heteronomy of individulas 
while holding important posts.   

Keywords: Autonomy, Heteronomy, Ethical dilemma, Organizational ethics, ethical 
dilemmas, Public libraries. 
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 مقدمه

اسمت كمه ذيم      3يما خودخمواهي اخالقمي    ۲مفهومي متفاوت از خودمحموري اخالقمي   1خودآييني

يما ناتانيم    « فضميلت خودخمواهي  »( در كتماب  1397) ۴شمود و آيمن رنمد    گرايي تعريمف ممي   نتيجه

انمد. كلممة آتونمومي يما      در بماب آن نوشمته   كنميم  بماور  را خمود  چگونه( در كتاب 1388) ۵براندن

قممانون. بنممابراين، معنمماي  بممه nomosمعنمماي خممود و  بممه authosخممودآييني شممام  دو بخممش اسممت: 

معناي خودحاكميتي و خودتعييني است: حاكميت بر خمود، باورهماي خمود،     خودآييني در لغت به

هما.   بدن خود، آينمدة خمود، كمنش و ممنش خمود، و برخمورد مسمئوالنه در قبمال عواقمب انتخماب          

همچنين، عبارت است از اتکما بمه وجمدان و فطمرت اخالقمي خماص انسماني شمخص خمود بمراي           

( 139۶طممور آگاهانممه و غيرتقليممدي. زگزبسممکي )  باورهمما، عقايممد، سممخنان و اَعمممال بممه انتخمماب 

( بمه نقم  از   139۶فکري. او ) شمارد كه هم اخالقي است و هم هايي مي خودآييني را جزو فضيلت

گويمد فضميلت خمودآييني     مي 7«مرد خودآيين چگونه فردي است؟»( در مقالة 1983) ۶جان بنسن

اي است ناظر بر اِتکا به قواي خمود در عمم  و نيمز انتخماب و شمک  دادن بمه        حالت مَنِشي ماهرانه

عقايد. همچنين، تفکر اخالقي خودآيين بسيار نزديک به تفکر نظري خودآيين است، زيمرا تفکمر   

كنمد و تفکمر اخالقمي خمودآيين نگمران       نظري خودآيين، نگران عقايمدي اسمت كمه انتخماب ممي     

عالوه، خودآييني ميزان و نوع مناسب اِتکا به ديگران اسمت و ايمن    گزيند. به اَعمالي است كه برمي

كند كه فمرد در آن درگيمر اسمت. بسمياري از پژوهشمگران       ميزان مناسب را غايتي عملي معين مي

انمد، امما    هماي متفماوتي عرضمه كمرده     اخالقي دربارة اصول يا قواعد عام اخالق نظمر داده و سمياهه  

معروف است تقريبماً ممورد توافمق هممه اسمت كمه       « ر ركن اخالقيچها»چهار قاعدة اساسي كه به 

)بيشمماپ و  11و خممودآييني 1۰، عممدالت9رسمماني ، اجتنمماب از آسمميب 8خممواهي عبارتنممد از: نيممک 

شمدة   فمرک  هما و اركمان مسملم    فمرک  (. در بين اين چهار قاعده كه درواقمع پميش  ۲۰۰1، 1۲چيلدرز

تمر دانسمته شمده و در     بود، خودآييني از هممه مهمم  اخالق هستند و بدون آنها اخالق ممتنع خواهد 

گيمرد   الخطماب قمرار ممي    اي كه فص  عنوان قاعده هنگام تضاد و تزاحم بين قواعد، از خودآييني به

(. براي مثال، هنگمامي كمه پزشمک عمم      ۲۰۰3، 13كند نام برده شده است )توبر و تضاد را ح  مي

                                                           
1. Autonomy 2. ethical egoism 3. ethical selfishness 
4. Ayn Rand 5. Nathaniel Branden 6. John Benson 
7. Who is the Autonomous man?  8. Beneficence 9. Non maleficence  

10. Justice 11. Autonomy 12. Beauchamp & Childress 

13. Tauber 
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كنمد امما اطالعمي دربمارة آن بمه بيممار        يز ميجراحي يا دارويي خاص را از روي خيرخواهي تجو 

خمواهي   كنمد، در اينجما خمودآييني بيممار اسمت كمه بمر نيمک         دهد و رضايت او را جلب نممي  نمي

يابد. در هممة مموارد ديگمر نيمز هممواره خمودآييني از اهميمت اول برخموردار          پزشک اولويت مي

 (.  188-1۶۰، ص ۲۰18، 1است )التسئوله

ي است كه بسياري از متفکران اجتماعي آن را شمرط الزم ممديران   اما اخالق خودآيين چيز

داننمد و آن را يکمي از    هاي مختلف اجتماعي مي سازمان يا مسئوليت مديريت و رهبري در ساحت

همايي   (. به هممين دليم ، تمالش   ۲۰۰8، ۲كنند )نيکول هاي انتخاب پيشوا يا مدير تلقي مي شرط پيش

تبمع   ( و بمه 199۰، 3ژه و سمپس كلبمر  )لوگمان و همکماران    بر سنجش خودآييني توسمش پيما   مبني

( ۲۰۰8ها، پمژوهش نيکمول )   ها، بسياري از محققان ديگر انجام شده است. يکي از اين پژوهش آن

است كه پيشنهادي براي سمنجش اخمالق خمودآيين ازطريمق تنگناهماي اخالقمي ارائمه كمرده امما          

اسمتوار نسماخته اسمت و بمه هممين دليم ، در        سنجش اين مفهوم فلسفي را بر پاية مطالعات فلسمفي 

بينميم كمه نشمان از اسمتوار نبمودن ايمن        همايي ممي   ها تشابهات و تکرارهما و همپوشماني   برخي گزينه

پيشنهاد اسمت. در ايمن مقالمه، همدف آن اسمت كمه بما مطالعمة فلسمفي آراء كانمت، رالمز، سمندل،             

( براي سمنجش خمودآييني توسمعه    ۲۰۰8اينتاير و تيلور روي مفهوم خودآييني، طرح نيکول ) مک

 تجمارب . يابد به و به يک مقياس جديد تبدي  شود و سپس اعتبمار آن ممورد بررسمي قمرار گيمرد     

 اداري يرانممد  يتلقم  ي،عمموم  هماي  كتابخانه متولي دولتي هاي سازمان در كه دهد مي نشان مؤلف

 باالدسمت  مقاممات  از كمامالً  فنمي  هماي  توانمنمدي  كنار دركه  روست گشاده يفرد بااخالق فرد از

 در دقيقماً  هما  صمفت  همين كه رحاليد نيست، موجود كردة رسوب نظم زنندة و برهم كند مي تبعيت

 تبعيمت » يمه توج بما نسمبت بمه فسماد     تفماوتي  بي و دگرآييني، ارادگي، بي نماد ها موقعيت از بسياري

 يمن اسمت. ا  يشاز خمو  ياخالقم  يتو سملب مسمئول   «ياز اوامر باالدسمت  يتتبع» يا« از قانون يصور

 اختيمار  داراي مناصمب  بمراي  خمودآيين  افمرادي  انتخماب  بمراي  معيارهمايي  كند يتالش م پژوهش

 دهد.   دست به عمومي هاي كتابخانه در گيري تصميم

 پژوهش روش

 پژوهش حاضر در دو بخش و با دو روش انجام شده است:

                                                           
1. Hanne Laceulle             2. Mayte Vega Nicoli              3. Logan, Snarey & Schrader 
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اسممتفاده شممد. سممعي شممد بمما    1در بخممش اول پممژوهش، از روش سممندي . روش سننندي: 1

بما   heteronomyو  autonomyهاي مرتبش )تركيب دو كلمة  جستجوي منظم متون با همة كليدواژه

كسماني در ايمن خصموص سمخن درخموري       نام همة انديشمندان مهم حوزة اخالق( معلوم شود چه

هما از   ن سمرنخ انمد. پمس از يمافت    ارائه داده يما نظمر پختمه و بمالغي را بما شمرح مبسموط پمرورش داده        

هاي آنمان در بماب    ، به متون اصلي اين انديشمندان مراجعه شد و ايده۲هاي اطالعاتي مختلف پايگاه

 و شمده  ارائمه  كانمت  توسمش  «خمودآيين  سموژة » مفهموم  خودآييني استخراج و تفسير شد. ازآنجاكه

 اممر «بر  يمبتن ياو  «گرايانه نتيجه» ياعموماً  ينياخالق د ياتنظر ازجمله آن، از قب  اخالقي نظريات

 وي كمه  طمور  آن «خمودآيين  سموژة » كانت، از قب  اخالقي نظريات از يک يچاست، لذا در ه «الهي

 باورهماي  انتخماب تممام   بمراي  الزم عقالنيت و اراده دارايمطرح نشده و انسان  است پرورده را آن

 اخمالق  گرايانمة  انسمان   چمرخش  حاصم   يدها ينگفت ظهور ا يدنشده است و البته با دانسته خويش

از  يمان اد يبرخم  هماي  در آمموزه  عبماراتي  حال، بااين. است نداشته سابقه ايده اين از قب  تا كه است

 را هما  آن بتموان  شمايد  رأي بمه  تفسمير  بما  كمه  رود ممي  شممار  بمه  كلي اشاراتيجمله اسالم هست كه 

 جسمتجو  كنمار  در دلي ، همين به. 3دانست خودآييني شناسي مفهوم مدرن رسميت به بر دال عباراتي

 پس از كانت تمركز شد.   ياخالق يشمندانبا علم به مطلب فوق، به اند يان،اد آراء در

در بخمش دوم پمژوهش از روش پيمايشمي اسمتفاده شمد. بمدين منظمور،         . روش پيمايشي:2

هماي   رت( مهما ۲۰۰8عنوان الگوي كمار انتخماب شمد. در كمار نيکمول )      ( به۲۰۰8ابتدا كار نيکول )

اسمت كمه     هما سمنجيده شمده    مشمک  اخالقمي در سمازمان    11بُعمد يما    11اخالقي از طريق بررسمي  

 .۵ ؛7بعمي  . ت۴ )الپوشماني(؛  ۶كماري  ي. مخفم 3 ؛ ۵يس(تمدل فريمب ) . ۲ ؛۴يصداقت . بي1عبارتند از: 

بمه  وفما نکمردن   . ۶ )حفظ نکردن امنيت شغ  و كمار بما حفمظ اسمرار(؛     8ياسرار شغل حفظ نکردن

خماطر منمافع خمود،     بمه  يمزي چ يما  يكردن كسم  و اداره كنترل؛ )11ي. دستکار8 ؛1۰ي. اخاذ7 ؛9عهد

اسمتفاده شخصمي از اطالعمات    . 1۰ ؛1۲محميش  نکمردن  . حفمظ 9 (؛بما درو   يما  يرمنصمفانه طمور غ  به

                                                           
1. Documentary Research 
2. Jstore, Proquest, Taylor & Francis, Science Direct, Wiley Online Library, Ebsco, Emerald Insight, 

Google scholar, Sage, Stanford encyclopedia of philosophy, Springer link, ACM digital library 

بازشناسي و تحلي  اص  ارادة خمودآيين و تبلمور آن در دموكراسمي غربمي بما محمک       ». براي مثال، نگاه كنيد به مقالة 3

 .  139۴، 8۰-۵7(، 8) 3هاي سياست اسالمي،  فصلنامة پژوهش«. ديشة سياسي اسالمان
4. dishonesty            5. Fraud             6. Cover-up            

7. Discrimination 8. Losing Business security 9. Losing promise        

10. Blackmail   11. Manipulation (handling)          12. Losing Environmental security 
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. بمراي همر بُعمد، دو تنگنماي اخالقمي      ۲ينگمار  . همرزه 11و  ؛1انحصاري يا لمو دادن آن )خبردهمي(   

گيمرد كمه ممثالً آيما      شده است و فرد با خواندن آن موقعيت در دوراهي قرار ممي ترسيم و طراحي 

كاري كند يا نکند، اسرار شغلي را فاش كند يا نه و غيره. تنگناهاي اخالقي در كمار نيکمول    مخفي

هاي تجاري است، اما در اينجا، تنگناها بر پاية تجارب محقمق برحسمب    ( مربوط به شركت۲۰۰8)

تنگنماي اخالقمي اسمت     ۵۰انمد. پيشمنهاد نيکمول شمام       هاي عمومي بازنويسي شده مسائ  كتابخانه

تنگناي اخالقي وجود دارد و براي همر بُعمد، دو تنگنما در     ۲۲كه بسيار طوالني است، اما در اينجا، 

انتخماب وجمود دارد كمه منظمر اخالقمي       8نظر گرفته شده است. در پژوهش نيکول، ذي  هر تنگنا 

سنجند امما در مقالمة حاضمر، ذيم       را مي 3كنند و فقش خودآييني و دگرآييني ميخاصي را متبادر ن

گزينه با توجه به رويکردهاي اخالقي حاص  از بخش مطالعمة سمندي وجمود دارد كمه      8هر تنگنا 

 سنجند.   هر يک، عالوه بر خودآييني و دگرآييني، منظر انديشمند خاصي را نيز مي

استفاده شمده اسمت. جامعمة آمماري ايمن پمژوهش شمام          براي اعتبارسنجي از روش پيمايشي

هسمتند كمه در آزممون    « هاي عمومي كشمور  نهاد كتابخانه»هاي عمومي زير نظر  كتابداران كتابخانه

شمدند و   نفمر ممي   7۰۴خواني برگزيده شدند كه شام   عنوان مروج كتاب به 139۵استعداديابي سال 

عنوان افمراد اثرگمذار    بردگان به اين گروه آن بود كه نام ها در دسترس بود. دلي  انتخاب رايانامة آن

ها در نظر گرفتمه شمد    اي براي آن ريزي آموزشي و فرهنگي جداگانه سازمان شناخته شدند و برنامه

طور  عنوان افرادي مستعد كه در آينده به و ضمن اينکه به مدرسة تابستاني خواندن دعوت شدند، به

اسمتان كشمور    31التر را دارند، مدنظر قرار گرفتند. اين افراد از هممة  بالقوه امکان تصدي مشاغ  با

اي  گيري ابتدا از روش تصمادفي طبقمه   شدند. براي نمونه انتخاب شدند و لذا ك  كشور را شام  مي

اساس، كتابداران منتخب بر اساس استان مرتب شدند و از همر اسمتان بمه تناسمب      استفاده شد. براين

شمده   ناممة طراحمي   به تصادف انتخاب شد تا حجم نمونه كامم  شمود. پرسمش    حجم نمونه، تعدادي

( به افراد منتخب ايمي  شد و البته تعداد بيشتري انتخاب شد تا نرخ بازگشت افمت نکنمد.   1)پيوست

براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد. با قرار دادن مقمادير مربوطمه ازجملمه تعمداد     

داد. امما طبمق نظمر همومن      به دست آممد كمه حجمم نمونمه را نشمان ممي       ۲8۵عدد جامعه در فرمول، 

يابي معادالت سماختاري   هايي كه از مدل (، روش ديگري را براي تعيين حجم نمونة پژوهش1391)

 ۲۰و  1۰بايسمت بمين    نامه ممي  ازاي هر سؤال پرسش كنند پيشنهاد داده است. ازنظر او، به استفاده مي

                                                           
1. Misuse of Privilege information (whistle-blowing)            2. pornography           3. Heteronomy 
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تر باشد بهتر است. لذا با توجه به ايميلمي بمودن    نزديک ۲۰هرچه عدد انتخابي به  نفر انتخاب شود و

 7۰۴ها در مرحلة بعمد بمه همر     نامه نامه و امکان عدم بازگشت بسياري از پرسش روش ارسال پرسش

كمه از همر اسمتان     طموري  نامة صحيح دريافت شد، به پرسش ۴۰۶نفر رايانامه ارسال شد و درنهايت، 

دهنده وجود داشت. براي سنجش پايايي از روش دونيم كمردن، پايماي تركيبمي و     اسخحداق  سه پ

( و روايمي  1آي وي روش سي آلفاي كرونباخ و براي سنجش روايي از روايي صوري و محتوايي )به

 گرا و واگرا( با تحلي  عاملي ت ييدي استفاده شد. سازه )هم

 کانت نظراز خودآيينی

اب خودآييني از منظر ايمانوئ  كانت را بر اساس ايمن دو گفتمة مهمم    شايد بتوان شرح و بسش در ب

 ي استوار ساخت:لماو در كتاب نقد عق  ع

شمود   ... خودآييني اراده، ويژگي قوة اراده است كه با اِعمال قانون به خودش شمناخته ممي  

اسمت  ]كه از هرآنچه به ابژة مي  انسان تعلق دارد مستق  است[. لذا قاعدة خمودآييني ايمن   

عملي را براي انجام انتخاب نکن مگر آنکه نمزد هممان اراده ]ي انتخمابگر تمو[ اصمول      »كه 

 (. 1۰8، ص 19۵۶)كانت، « شمول درآيد. عنوان قوانين جهان حاكم بر انتخاب تو بتواند به

... خودآييني اراده قاعدة يکتا و اولية همة قواعد اخالقي ديگر و اص  اولية هممة وظمايفي   

تنهما   دهد، اما دگرآييني در انتخاب اخالقمي نمه   ها را با آن قواعد وفق مي ادة آناست كه ار

و اخالقمي بمودن اراده اسمت. )كانمت،      كند بلکه مخالف تکليمف  هيچ تعهدي را الزام نمي

 (.33، ص 19۵۶

 گر، آزادي و اراده است. همچنين، اين انسان طور پيشيني داراي عق  استدالل طبق نظر كانت، انسان به

اش به  شمولي كه اراده آزاد و استداللگر در زمينه و سياق اجتماعي جاي دارد اما برحسب قواعد جهان

فرک كانت ايمن اسمت    كند. همچنين، پيش كند در قالب وظايف و تکاليف عم  مي خودش تنفيذ مي

ودن اراده معناي مخالفت با اخالقي بم  كه قبول نکردن خودآييني و مبتني كردن اخالق بر دگرآييني به

 داند.   است و بر اين اساس، كانت خودآييني را اص  مقدم و سازندة ساير قواعد اخالق مي

اخالق خودآيين نزد كانمت بمر محمور آزادي جموهري انسمان اسمتوار اسمت. از نظمر كانمت          

هماي بيمرون از    تواند بر اميال و خواسمت  هاي ارادة انسان آن است كه مي (، يکي از ويژگي138۵)

                                                           
1. Content Validity Index (CVI) 
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محسوسات( غلبه كند. اين ويژگي، خاص انسان است و مختار و آزاد بمودن ارادة انسمان   خويش ) 

افتمد. افتمادن تموپ بمه      كنيد و توپ به زمين مي رساند. فرک كنيد توپي را از دستتان رها مي را مي

زمين بر اساس يک قاعدة بيروني، خارج از ارادة توپ اتفاق افتاده كمه هممان قمانون جاذبمة زممين      

(. انسان نيز اگر عملي انجام دهد كمه بمر   139۴لذا عم  توپ از روي آزادي نيست )سندل، است. 

ناچمار از قمانون    اي خارج از ارادة او به وي تحمي  شود، همانند تموپ كمه بمه    اساس قانون و قاعده

جاذبه تبعيت كرده، از محسوسات و غرايز تبعيت كرده و لذا عملش آزادانه نيست. ميم  طبيعمي و   

ه قمانون طبيعمت اسمت و حکمم قمانون طبيعمي جاذبمة زممين را دارد. عمم  نکمردن بمه حکمم             غريز

كنمد. از نظمر    محسوسات و اميال بيرون از اراده است كه آزادي انسان را از نظر كانمت تم مين ممي   

اي كمه آزاد   (، خودآييني اص  برتر و مقدممة بقيمة قواعمد اخالقمي اسمت، زيمرا اراده      138۵كانت )

تواند عام  و سوژة اخالقمي باشمد. كانمت ايمن ويژگمي انسمان را عقالنيمت نمام          مينيست درواقع ن

جاي اينکه صرفاً از احکام مات خر )پسيني( تبعيمت كنمد، از احکمام ماتقمدم )پيشميني(       نهد كه به مي

كند. تبعيت از اين عقالنيت پيشيني در واقع انسان را به امر مطلق اخالقي كم  هسمتي    نيز تبعيت مي

آميمزد.   زند و تبعيت از اميال و غرائز طبيعي درواقع انسان را به قواعد بيروني طبيعمت ممي   يپيوند م

اگر قبول كنيم كه هستي، اساسي مستدل و عقالني دارد آنگاه پيوند انسان با عقالنيت كم ، لزومماً   

ازطريق تبعيمت از ايمن ويژگمي خماص اراده )عمم  نکمردن بمر اسماس ميم  طبيعمي و غريمزي بمه             

اي كه منش  قواعد را خمارج از ارادة   هاي اخالقي شود. از نظر كانت، نظريه ت( ممکن ميمحسوسا

كاهنمد. اممر مطلمق و اممر      دهند دگرآيين هستند و امر مطلق را به امر مشروط فروممي  انسان قرار مي

ريشمه   مشروط كانت با حکم تحليلي و حکم تركيبي او در كتاب نقد عق  مح  همخموان و همم  

انمد و اصمول موضموعة رياضميات و هندسمه را       هماي تحليلمي كمه عقلمي     طور كه گزاره است. همان

انمد و   هاي تركيبمي كمه تجربمي    اند، گزاره دهند، از احکام ماتقدم يا پيشيني تشکي  شده تشکي  مي

حسب شرايش و مقتضيات محيطي ممکن اسمت تغييمر كننمد، از احکمام ماتم خر يما پسميني سماخته         

انمد )ممثالً: از يمک نقطمه فقمش يمک خمش         تحليلي مانند امر مطلق كانت قطعمي هاي  اند. گزاره شده

هماي تركيبمي ماننمد     توانند باشند امما گمزاره   توان موازي با خش ديگر رسم كرد( و مشروط نمي مي

درجمه   1۰۰كننمد )ممثالً: آب در    ند و حسب شرايش تغيير مي ا امر مشروط كانت، وابسته و مشروط

كنمد(. از نظمر كانمت، تعريمف خمود       واي مختلف، دماي جوش تغييمر ممي  جوشد، و در فشار ه مي

كنمد، تبمدي  خمود بمه ابمژه اسمت و تعريمف خمود          عنوان چيزي كه از قواعد بيروني تبعيمت ممي   به
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كند تبدي  خمود بمه سموژه     همچون چيزي كه از قواعد خودش )نه محسوسات و غرايز( تبعيت مي

شود و نسمبت بمه آن    وضعيت يا سياق عم  بازداشته نميمورد نظر كانت از سوي « خود»نام دارد. 

انديشمد و نتمايج تصمميم     تفاوت است. همچنين، خود مورد نظر كانت بمه عواقمب و نتمايج نممي     بي

گرايمي اسمت،    توان گفت كه خودآييني نزد كانمت عليمه نتيجمه    اساس انتخاب او نيست و حتي مي

انسان گره خورده اسمت. اممر مطلمق كانمت ابتمدا       هاي طبيعي زيرا نتايج با اميال و غرايز و خواست

بما عنموان    1797اي بمه سمال    ( و او در مقالمه 139۴را برانگيخمت )سمندل،    1انتقاد بنجامين كُنسمتون 

را مطمرح كمرد و   « قاتم  پشمت در  »و در اعتمراک بمه او، مثمال     ۲«هاي سياسمي  العم  دربارة عکس»

ه به خانة شماست، از شما سؤال كنمد كمه   گفت كه اگر قاتلي در جستجوي دوست شما كه پناهند

دوستتان كجاست آيا بايد بر اساس امر مطلق كانت و بدون توجه به عواقب و نتايج راسمتش را بمه   

عبمارت اسمت از    3«دوستانه گويي با انگيزة نوع حق مفروک درو »او گفت؟ پاسخ كانت در مقالة 

نموعي   ايمن پاسمخ درسمت بمه     گويي و گفتن سخن درست، هرچنمد كمه   چسبيدن صوري به راست

دانمم   دانم االن كجاست، يما نممي   كننده باشد و دوست را نجات دهد )مثالً اينکه بگويد نمي گمراه

گرايمان اخالقمي    ( او را در زممرة حمق  198۲) ۴جايش كجاست(. البته اين مقالة كانت از نظر بنتمون 

ر بمما توجممه بممه عواقممب كنممد كممه اگمم دهممد، زيممرا كانممت در مقالممة يادشممده اسممتدالل مممي قممرار مممي

خاطر آن درو  آن فرد گيمر بيفتمد و كشمته     برقضا به گويي به قات  درو  گفته شود و دست راست

گمو در   شود، چون آن درو  با علم به عواقمب گفتمه شمده و عممد در كمار بموده اسمت فمرد درو         

خن او بايد مجازات شمود امما اگمر راسمتش را بگويمد، چمون سم        پيشگاه دادگاه مسئول است و مي

بدون توجه به عواقب بوده است، هيچ مسئلة حقوقي بمراي او پميش نخواهمد آممد. بعمدها نسمبيت       

هاي تحليلي كانمت را تاحمدودي متزلمزل كمرد، امما       ايدة گزاره ۵انشتين و قضاياي ناتماميت گودل

پس از كُنستون، يکي از مهمترين نقدهاي واردشده به كانت از سوي فيلسوف معاصمرش، هگم ،   

ناميد. خاستگاه نقد هگ  بمه كانمت كتماب     ۶«فرماليسم توخالي»ه شد و وي امر مطلق كانت را ارائ

تمموان فصمم   ( مممي13۵۲اوسممت و بممراي بهتممر شممناخته شممدن موضممع هگمم  )  روح پديدارشناسممي

طور خاص طمرح كمرد. از نظمر هگم ، خمود بمدون ديگمري         در اين كتاب را به« خدايگان و بنده»

عنوان سموژة فعمال و مختمار و صماحب ارادة آزاد      خود را بدون ديگري بهتوان  وجود ندارد و نمي

                                                           
1. Benjamin Constant 2. On Political Reactions 
3. On a Supposed Right to Tell a Lie from Altruistic Motives 4. Robert Benton 

5. Gödel’s Incompleteness Theorems 6. Empty formalism 
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توجمه بمه عواقمب و     بازشناخت. لذا عم  انسان صرفاً معطوف به وظيفة برآمده از حکم اخالقي بي 

طور پديدارشناسمانه معطموف بمه ديگمري و      جدا از قواعد عالم محسوسات و غرايز نيست، بلکه به

لذا از نظر كانت به رسميت شناختن خود نهفته در به رسمميت شمناختن   با انگيزة ديگري نيز است. 

ديگران و بنابراين ساختارهاي اجتماعي است. از نظمر هگم ، قمرار گمرفتن در چمارچوب اجتمماع       

واسطة اممر مطلمق كانمت     زدايي شدن انسان به كند. بنابراين، اجتماعي است كه اخالق را ممکن مي

توانمد قواعمد    ساس ارادة آزاد خود عم  كند، اما بدون ديگران نميمستلزم اين است كه انسان بر ا

زباني و رفتاري مربوط بمه ايمن ارادة آزاد را بسمازد. لمذا ممکمن اسمت مما يمک اخمالق اجتمماعي           

ها، دين، شعاير قومي و غيمره ايجماد شمده باشمد و لمذا اممر مطلمق         ت ثير سنت داشته باشيم كه تحت

شمده ميمان ديگمران بگمذارد.      د مستق  از ديگران و خمود برسماخته  تواند تمايزي بين خو كانت نمي

گماه بمه    اسمت كمه هميچ   « بايدي»گويد اين  ستايد اما مي بنابراين، اگرچه هگ  اين ارادة آزاد را مي

ي منفصم  از موقعيمت و ديگمري    «خمود »(، زيمرا اوالً ايمن،   ۲۰17، 1شمود )ميلمز   تبدي  نمي« است»

 ناشدني است.   ست نه عملي و به همين دلي  توخالي و عم ي انتزاعي ا«خود»است و ثانياً 

 نظر رالزاز خودآيينی

نظريمة  »( در 1388همايي متفماوت از كانمت دارد. از نظمر رالمز )      خودآييني از منظر جان رالمز جنبمه  

آوري كه براي همه يکسان اسمت و درواقمع نموعي مقاوممت      ، تبعيت كانتي از وظيفة الزام«عدالت

هماي بشمري اسمت، در     وچرا از قواعد طبيعمي خواسمته   چون يعي و تبعيت نکردن بيدر برابر مي  طب

آور  همماي الممزام خممود جبممري را بممه همممراه دارد كممه خممودآييني را تبممدي  بممه آزادي در چممارچوب

حال، كار رالز نوعي كار دوباره روي مفهوم كانتي خمودآييني اسمت. رالمز در تبيمين      . بااينكندمي

( 198۰مديون كانت است و ايمن دِيمن در مقالمة وي )    ۲«مثابة انصاف دالت بهع»ايدة خود با عنوان 

( در نظريمة عمدالت   1388هويداسمت. رالمز )   3«گرايي كمانتي از نظريمة اخالقمي    برساخت»با عنوان 

كند. ايدة اصلي اين كتاب آن اسمت كمه    خود روية تفسيري كانت در باب خودآييني را حفظ مي

ها بمه حمق خمودآييني افمراد اسمت. ازنظمر        منصف بودن نهادهاي سياسي صرفاً وابسته به احترام آن

ترين ارزش نهادهاي اجتمماعي و سياسمي اسمت. انسمان ايمدئالي       (، عدالت اولين و مهم1388رالز )

صماحب خمودآييني اسمت و    كه در جهان اخالقي خويش مسکن گزيده است، انسماني اسمت كمه    
                                                           
1. Nicolás García Mills            2. Justice as Fairness           3. Kantian Constructivism of Moral Theory 
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براي تخصيص قواعد بمه خويشمتن خمويش. ازنظمر      1اين خودآييني عبارت است از اختيار عقالني

كنمد   اي كمه انتخماب ممي    كنمد كمه قواعمد عملمي     (، انسان زمماني خمودآيين عمم  ممي    1388رالز )

المز از رويمة   گيمري ر  عنوان موجودي آزاد و عقالني باشد. فايمدة بهمره   ترين بيان طبيعت او به بسنده

حمداق  معيمار شايسمتگي    »شمناختن حمق خمودآييني را     رسمميت   تفسيري كانت آن است كه او به

بنمدي آن در   وسميله رالمز خمودش را از ارزشميابي خمودآييني و سمطح       گرداند و بمدين  مي« سياسي

كند و با اين كار، ديگر نياز نيست مشخص شود كمه فمرد در انتخماب     درجات مختلف خالص مي

چقدر به عواقب توجه كرده كه به همان اندازه به تعبيمر كمانتي دگمرآيين باشمد و چقمدر       ها كنش

شمود   رسد كه باعث ممي  توجه نکرده كه خودآيين تلقي شود. اين انحراف رالز از كانت به نظر مي

كشميده شمود.    ۲«انتخاب عقالني»رالز به سمت استفاده از مفاهيمي از اقتصاد نئوكالسيک همچون 

هماي اقتصمادي بمر اسماس تغييمر       گيمري  بر اساس مباحثات فلسفة اقتصاد تغييمر در جهمت   ازآنجاكه

گرايمي   هما، لمذت   شمناختي، خنثمي بمودن ارزش    هما نسمبت بمه چهمار ايمدة فردگرايمي روش       نگرش

( و ۲۰18، 3مَممن شممناختي، و قممرارداد اجتممماعي دربممارة ذات انسممان بمموده اسممت )همماوس       روان

دانند، در اينجما از ايمن چهمار كليمدواژه بمراي       مذكور را اص  مياقتصاددانان نئوكالسيک مفاهيم 

 گيرد استفاده شده است. بررسي اينکه چگونه رالز در مفهوم خودآييني از كانت زاويه مي

دهندة آن است، تنها پايمة عمم     ارائه ۵كه ماكس وبر ۴شناختي بر اساس ايدة فردگرايي روش

گونمه باشمد    بايسمت ايمن   هاي اجتماعي ممي  تبيين پديده هاي اخالقي عقالنيت است و و رفتار سوژه

هماي   ها از دل اَعمال افراد كه خود ناشي از وضمعيت درونمي و انگيمزه    كه نشان دهند چطور پديده

دانمد كمه انتخمابگر عقالئمي      را موجودي مستق  ممي « خود( »1388شوند. رالز ) آنان است زاده مي

مطلقمًا مخمتص بمه اوسمت. از نظمر او، انتخمابگر بمودن        غايات خويش است و لذا اولويت اخالقمي  

گمزاري و احتمرام باشمد. لمذا      شمود شايسمتة ارج   هاي انتخاب( است كمه باعمث ممي    انسان )نه گزينه

اولويمت دارنمد و انتخماب     بگمر  هماي انتخماب بمر انتخما     برخالف ايمدة كانمت كمه طمي آن، گزينمه     

باشد، انتخابگر بودن انسمان اسمت كمه     شود كه انسان موجودي ارزشمند اي خاص باعث مي گزينه

كند. لذا مح  ارزش انسمان در انتخمابگري اوسمت نمه      اولويت دارد و او را موجودي ارزشمند مي

توانمد بمر اسماس     هماي انتخماب اسمت نممي     هاي انتخماب. هويمت خمود كمه مقمدم بمر گزينمه        گزينه

                                                           
1. Rational will          2. Rational choice           3. Daniel Hausman       

4. Methodological Individualism 5. Max Weber 
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قمدم بمر سماير اممور، مفهموم      عنموان اممري م   هاي انتخاب تعيين شود. اين حق طبيعي انسان به گزينه 

كنمد. ايمن    را ممکمن ممي  « خود»دهد و يکپارچگي مفهوم  هاي معيني قرار مي را در محدوده« خير»

( هميشه مقمدم بمر اهمداف و غايمات خمود اسمت و اسمتقالل او در مقمام         1388خودِ يکپارچة رالز )

يمرد. رالمز بمه ايمدة     گ الشعاع قمرار نممي   گاه توسش شرايش محيطي تحت عام  عقالئي و مختار هيچ

داند كه بسميار بمد فهمم شمده      كند و آن را مفهومي مي شناسي و حکمت عل  غايي حمله مي غايت

واسمطة   شود بلکمه بمه   واسطة غاياتش آشکار نمي كند كه ماهيت انسان ابتدائاً به است و استدالل مي

ن غايمات  گيمري اهمداف مما اسمت و همچنمين نحموة تعقيمب آ        قواعدي كه ناظر بر شمرايش شمک   

(، جهاني بدون هدف و غايت به انسان هبه شده اسمت تما نظمم    1388گردد. ازنظر رالز ) آشکار مي

و معنا را در آن خلق كند. لذا با قبول اينکه هيچ نظم پيشين و مقدم بمر خمودِ انسمان وجمود نمدارد،      

دارد و لمذا  بايد پذيرفت كه هيچ واقعيت اخالقي جدا از روش انجام اَعمال توسش انسمان وجمود نم   

ي مسمتق  از غايمات و   «خمود »تموان تصمور كمرد كمه      از نظر او صرفاً در چنين جهاني است كه مي

 مقدم بر اهداف وجود دارد.  

( اعتقماد  1388ها نزد اقتصاددانان نئوكالسيک، رالمز )  گيري از ايدة خنثي بودن ارزش با بهره

هماي   كنمد بمه ابمژه    كه انسان را قادر ميدارد كه برآورد ابزارها و وساي  و نه برآورد اهداف است 

خواهد( دست يابد. امما انسمان بمدون     هايي كه براي آينده مي دلخواه خود در حال حاضر )و نه آن

شود و بدون وسميله و ابمزار تبمدي  بمه      مند مي شدت موقعيت غايت و هدف، تبدي  به يک انسان به

گمردد و لمذا ظماهراً همر دو ضمروري       مي موجودي نامتجسد و ناملموس و غيرقاب  برقراري ارتباط

« خمود »دهمد كمه    ( توضميح ممي  1388توان يکي را بدون ديگري در نظر گرفت. رالز ) است و نمي

گيمرد. او دربمارة    مالک هر دوي آنهاست اما آگاهانه از مقاصد بمراي اخالقمي زيسمتن فاصمله ممي     

ه بمراي حفمظ اسمتقالل    ها و حتي احزاب سياسي در امور مختلف معتقمد اسمت كم    مشاركت انسان

ايمن ممدعا   «. عالقمه باشمند   نسبت به عاليق يکمديگر بمي  »خود دو طرف بايد مشتركاً قبول كنند كه 

شمود مفهموم خمود از منظمر رالمز را بهتمر        شناختي است كمه باعمث ممي    درواقع يک ادعاي معرفت

ردي عالقگي به عاليمق ديگمري و فرديمت بمدون همدف، معيمار تصمميمات فم         بفهميم. با فرک بي

هما و منمافع. بنمابراين رهما از غايمت       شود، يعني موازنة هزينمه  ناچار عبارت از عقالنيت ابزاري مي به

معناي رها بودن از برآورد آينده و همچنين رها بمودن از غايمات ديگمري     ( به1388بودن نزد رالز )
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ت. رالمز  هماي حمال حاضمر اسم     و چسبيدن به برآورد ابزارها و وسماي  بمراي رسميدن بمه مطلوبيمت     

، جمزء ذاتمي آنهما    «منمد و ممنظم   جامعمة روال »ها در يمک   بيند كه اهداف انسان ( دليلي نمي1388)

 اند.   شناختي و در حجاب جه  انتخاب شده باشد، زيرا قواعد بر اساس فردگرايي روش

( همممان ۲۰18ممن،   شمناختي نممزد اقتصماددانان نئوكالسميک )همماوس    گرايممي روان ايمدة لمذت  

ها، و حمداقلي كمردن دردهما     بنتام و مي  را دارد: حداكثري كردن لذات و خوشي معناي كلي نزد

، بمدين فمرک   «خمود »اذهماني از   االذهماني و درون  ( بما زدودن عوامم  بمين   1388ها. رالز ) و محنت

(، همر فمرد حمداق  در زمماني كمه      1388رسد كه افراد مي  يکسان و واحدي دارنمد. ازنظمر او )   مي

گيزة الزم براي تعقيمب خيمر بيشمتر را بمراي خمويش ندارنمد غايمات عقالنمي         ديگر افراد حس و ان

تعقيمب   كند و لمذا وي سمودگرايي بما عقالنيمت ابمزاري را قابم         خويش را تا حد ممکن دنبال مي

مثابمة   (، هر چنمد جامعمه داراي ماهيمت جمعمي اسمت و عمدالت بمه       1388داند. در ديدگاه وي ) مي

( ادعما  1388توانمد دنبمال شمود. لمذا او )     ست، اما سمودگرايي ممي  انصاف براي اخالق فردي الزم ا

كند كه جايي كه ديگران درگير در كار من نيستند و مشمول مشکالت ناشمي از تعقيمب سمود     مي

شوند من آزادم كه خير خود را به حمداكثر برسمانم، بمدون اينکمه بخمواهم درگيمر        توسش من نمي

 يم مسئله شود.  حقوق ديگران شوم و حقوق افراد ديگر برا

درنهايت، بايد اذعان كرد كه ازنظر اقتصاددانان نئوكالسيک كه رالمز در زاويمه گمرفتنش از    

(. پيمدا  ۲۰18ممن،   كند، قرارداد اجتماعي جزء ذاتي جامعمه اسمت )هماوس    ها رجوع مي كانت بدان

شممول   هايي براي محدود كردن اميال بشري براي زيستن در لواي قواعمد كلمي و جهمان    كردن راه

طممور طبيعممي بممه قراردادگرايممي كشممانده اسممت.  كممه برابممري را تضمممين كنممد، انسممان مممدرن را بممه

ها اشاره شد، جامعمه ازنظمر رالمز ابمژة مشمترک حيمات        طور كه ذي  بحث خنثي بودن ارزش همان

اي  ، و لمذا ايمن ابمژة مشمترک حيمات بمودن، يکمي از خمواص جامعمه         «خود»است، نه جزء سازندة 

مند نظمم يافتمه و قواعمدش وراي منمافع افمراد شمک  گرفتمه و عمدالت          طور روال ه بهخواهد بود ك

ها و نهادهاي آن است. بدين ترتيب، اگمر از زاويمة ديمد رالمز      مثابة انصاف اص  محوري سازمان به

معنمي اسمت، زيمرا جامعمه، خماک، و       بمي « چو ايران نباشد تمن ممن مبماد   »بنگريم، شعارهايي چون 

جزء سازندة خود نيسمت بلکمه امکماني جمعمي بمراي زنمدگي اسمت و خمود،          محدودة جغرافيايي

اي از نموع مشماركت و مالکيمت     ها است. رابطمة خمود بما جامعمه ازنظمر رالمز رابطمه        وراي همة اين
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( ادعما  1388يمابي جامعمه وي )   مشروط است، نه مشاركت و مالکيت مکم . دربارة نحموة سماخت   

ت كه متشک  از جمع متکثري از افمراد منفمرد و مجمزا بما     كند كه ويژگي بنيادي جامعه آن اس مي

هاي متفاوت باشد و نگرش او بمه جامعمه اصمالً گشمتالتي نيسمت و       بيني هاي مختلف و جهان غايت

دانمد و لمذا    نممي « از يک گموهر »و  1«اعضاي يک پيکر»، «اعضاي يکديگر»عالوه اينکه افراد را  به

( 1388بازشناسمي تکثمر افمراد اسمت كمه ازنظمر رالمز )       موردنظر رالز موجودي تنهما اسمت.   « خود»

( برخالف قاعدة كانت چنين است: عمم   1388كند. لذا قاعدة اخالقي رالز ) عدالت را ممکن مي

داريمم و منظمور رالمز    « رضمايت »عنوان افراد آزاد، برابر و عقالني بمدان   بر اساس قواعدي كه ما به

گفت: چنان عم  كن كه گمويي قمرار اسمت     ت مياست. اين در حاليست كه كان تراضي منصفانه

 عم  تو به يک قاعدة جهاني تبدي  شود.  

 سَندلنظر از خودآيينی

معنماي آن اسمت كمه انسمان وراي      همان طور كه در بخش قب  ذكر شد، خودآييني از منظر رالز به

هما   طمي آن  هايي بر اساس رضايت متقاب  تنظيم كند كمه  اهداف و غاياتش بايستد و قواعد و روال

و قمراداد بما ديگمران، عمالوه       عقالنيت ابزاري را براي ساخت حال خويش دنبال نمايد و در توافق

تراضمي  دلي  آنکه اهداف مال من هستند نه خمودِ ممن، انصماف را نيمز رعايمت و بما        بر رضايت، به
مشممتركاً منممد شممود كممه قواعممد   يافتممه و روال عممم  كنممد يمما اينکممه جامعممه طمموري نظممم   منصممفانه

هماي انسماني تضممين كنمد و فمرد صمرفًا بمه         شده، هم رضايت و هم انصماف را در فعاليمت    پذيرفته

هما و   اعتقاد دارد كمه غايمت   ( طي نقد آراء رالز1397) ۲عقالنيت ابزاري بينديشد. اما مايک  سندل

آن اهمداف   . تحت مالکيت خود هستند اما با از دست رفمتن 1اهداف دو نوع نسبت با افراد دارند: 

قدري گرايش و مي  به هدف يا غمايتي خماص زيماد اسمت      . به۲شود؛  و غايات، انسان تضعيف مي

معنماي از   شود و در اين حالت، از دسمت رفمتن اهمداف بمه     كه اهداف و غايات، بخشي از خود مي

ميلمي بمه اداممة     دست رفتن بخشي از وجود خمود اسمت كمه ممکمن اسمت خمود را در يم س و بمي        

(، خممودآييني رالممزي كممه خممود را وراي اهممداف و غايممات  1397ان دهممد. ازنظممر او )زنممدگي نشمم
                                                           

(. بمه  ۲۲۵ص ، 1عوارف المعمارف، ج حديثي است منصوب به پيامبر )ص( كه فرمود: المؤمنون كجسد رج  واحد ). 1

 دانند.   مي  را درست« آدم اعضاي يک پيکرند بني»استناد همين حديث برخي 
2. Michael J. Sandel 



 

 205 

  … خودآيينی از منظر فيلسوفان بزرگ اخالق و ساخت مقياس سنجش اخالق خودآيين برای

سموي اهمدافي كمه از روي نگمرش      برد، درواقع اجازة فرم دادن به خود را در مسير حركمت بمه   مي

دهد. در اين صورت، اساسماً مشمک     مت مالنه بر احساسات و عواطف و هيجانات انتخاب شده نمي

اي )از سموي   شمده  فمرد و هبمه   شمده، منحصمربه   نقاشمي  هويت لوح ازپيش آيد. آيا پيش مي« هويت»

خدا يا طبيعت( است كه بايد وراي اهداف و غايات بمدون تغييمر بمانمد يما لموحي اسمت كمه بايمد         

توسش انسان نگارگري شود؟ خودآييني موردنظر رالز خودآييني با ابمزار ممذاكره جهمت رسميدن     

نيسممت. اگممر فممردي از خممانوادة بسمميار متمممول و   1نگربممه اجممماع اسممت، اممما خممودآييني در خممود 

كرده كه همگي جراح مغز هستند، با توجه به احساسات و شخصيتش و دركمي كمه از آن    تحصي 

دارد رشتة عکاسي را انتخاب كند، با توجه بمه خمود مموردنظر رالمز، آيما او همويتي مسمتق  از آن        

السميک در آراء رالمز، آن همدف و غايمت     هماي اقتصماد نئوك   هدف دارد و لذا با ارجاع بمه سمرنخ  

تواند در بازار معامله شود يا طي يک تراضي منصفانه بما اهمداف ديگمر     چيزي بيروني است كه مي

تواند در ازاء يک قطعه زمين يا ويالي بزر  از سوي پدر، راضي شمود كمه    عوک شود؟ مثالً مي

مکمن و اخالقمي اسمت و خمودآييني     رشتة پزشکي بخواند؟ با خودآييني موردنظر رالز، اين كمار م 

برد، زيرا اهداف مال خود هستند نه بخشي از خود. بما خمودآييني ممدنظر سمندل،      را زير سؤال نمي

اين كار خروج از دايرة خودآييني و ورود به حيطة دگرآييني است، زيمرا همدفي كمه بما ت مم  بمر       

دهمي بمه    ي است براي شک شود در واقع راه خود و احساسات و عواطف و هيجانات برگزيده مي

 خود در مسير زندگي.  

( انسماني غيراجتمماعي و تنهاسمت و در واقمع انسماني      1397انسان مدنظر رالز از نظمر سمندل )  

ها و غايات و آرزوهاي خود را عملمي كنمد و در    حقوقي است، نه انساني هنري كه بخواهد ارزش

( فمداكاري و  1388ر رالمز ) چارچوب آرزوهايش هويمت خمود را شمک  دهمد. خمودآييني از نظم      

دارد كممه فممرد  ( اظهممار مممي139۴گيممرد و لممذا سممندل ) ازخودگذشممتگي در راه هممدف را دربرنمممي

عقيمده كمه بمراي رسميدن بمه همدفي خماص         يا هم  هاي دوستي تواند در گروه خودآيين رالزي نمي

ن رالمزي تما   خاطر تعهدي كه به هدف دارند شركت جويد و تا آخر بايستد. فمرد خمودآيي   صرفاً به

گيمرد كمه تراضمي كمرده و عهمد بسمته اسمت و وراي آن از نظمر اخالقمي           زماني در گروه قرار مي

اي كمه رالمز ترسميم     متعهد نيست و اهداف گروه براي او اهميتي ندارد. لذا با اين تفسير در جامعمه 

                                                           
1. Self reflective 
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تما آخمر    تواند بما تکيمه بمر عقالنيمت ابمزاري اهمدافش را       دار است كه مي كرده است، فقش سرمايه 

هاي ديگمري را كمه وراي اهمداف    «خود»تواند  اش مي دنبال كند، زيرا اوست كه با تکيه بر سرمايه

ها را در راسمتاي همدف خمويش در چمارچوب      اند با تراضي وارد قرارداد با خود كند و آن ايستاده

داري  ايهگونمه در جامعمة سمرم    مقررات و تعهدات به كار گيرد. فرد خودآيين تنهاي رالزي كه اين

گمماه بمما  گيممرد و همميچ همماي موجممود قممرار مممي متفممرد شممده اسممت بممراي هميشممه تحممت انقيمماد نظممم 

باره زيرورو كنمد و نظمم جديمدي حماكم گردانمد. در چنمين        يک تواند آن را به خواهي نمي آرمان

ح  و آخرين آرمان بشمري اسمت و وراي آن نظمم ديگمري      داري آخرين راه حالتي، گويا سرمايه

د وجود داشته باشد. فرد خمودآيين سمنِدلي بمرخالف فمرد خمودآيين رالمزي، بما ت مم  در         توان نمي

خويش درصدد پيدا كردن راهي بين خود گرفتار در شرايش محميش و اهمداف و غايمات، و خمود     

كنمد فاصملة    غيرجسماني مستق  از محيش و اهداف است و با برخورد مت مالنه در غايات سعي ممي 

قطماران و افمرادي كمه بما او      بد و با زيسمت مت مالنمه و دوسمتانه در ميمان همم     اهداف با خود را دريا

اهداف مشتركي دارند در راه ساختن هويت خويش از آنان اسمتفاده كنمد. خمود مموردنظر سمندل      

« خمود »كنمد، شمبيه يمک     ذكمر ممي  « هماي خمود   تکنولموژي »( در 1988( بنا بر آنچه فوكو )1397)

ن چيزي كه انسان در مسمير زنمدگي و بما توجمه بمه تجمارب و       باستاني است كه هيچ نيست مگر آ

 شناسانه آن را بسازد.   نحو زيبايي خواهد به ت م  در احساسات و عواطف و هيجانات مي

 اينتاير مکنظر از خودآيينی

كنمد فمردي نامقيمد اسمت.      ( ترسميم ممي  1388، فرد خودآييني كمه رالمز )  1اينتاير ازنظر السدير مک

هماي قبم  از تبمدي  شمدن بمه       هاي قبم  از قمرارداد ازدواج، بمه دوسمتي     لز به عشقرا ۲«خود نامقيد»

همماي دوسممتي وراي توافممق دو طممرف بممراي تحقممق   تراضممي منصممفانه، و اهممداف مشممترک گممروه 

( اعتقماد دارد خمود نامقيمد نتيجمة گفتممان      139۰اينتماير )  هاي گروهمي، نامقيمد اسمت. ممک     آرمان

معنماي بيمان ترجيحمات فمردي      اسمتدالل اخالقمي صمرفاً بمه     گرايي اخالقي است كه طي آن عاطفه

گرايمي   ناپمذير دانسمته شموند. پشمت پمردة عاطفمه       مواضع اخالقي قياس  شود است كه اين باعث مي

( تالش طرفداران ليبراليسم سياسي بمراي نسمبي كمردن اخمالق و     139۰اينتاير ) اخالقي از نظر مک

سياسي يا مديريتي آنان اسمت. علمت چنمدپارگي     متقاعد كردن ديگران به عم  بر اساس خواست
                                                           
1. Alasdair MacIntyre            2. Unencumbered self 
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( در شکسمت پمروژة روشمنگري بمراي     139۰اينتماير )  گرايي ازنظر مک اخالق و گرايش به عاطفه

شناسمي و   و لذا كنمار گذاشمتن آن از گفتممان معرفمت     1«غايت»ارائة فهم دقيق و روشني از مفهوم 

دانمد و ايمن مفهموم اسمت كمه       اخالق مي( غايت را مفهوم مركزي 139۰اينتاير ) اخالق است. مک

بمه  « هسمت »آور و از  هاي الزام هاي تجربي به گزاره دهد كه بتوان از گزاره ازنظر او اين توان را مي

هماي   رسيد. پذيرش يک وضعيت غايي براي ماهيت بشر كه از عملکردهاي افمراد در نقمش  « بايد»

ن رفتار خوب و بمد را از همم تميمز داد.    شود كه بتوا مختلف در طول زندگي نتيجه شود، باعث مي

قمولي   تموان در نقم    اينتاير و خمودآييني او كمه معطموف بمه غايمت اسمت را ممي        گرايي مک غايت

 آورد:   مي« بايد»به « هست»براي متص  كردن  ۲جستجو كرد كه وي از پراير

مقدممه   دهمد؛ از ايمن   مثال متقاب  ا. ان. پراير شکست آن اص  ادعايي را كامالً نشان ممي 

او همر  »توان به نحو معتبري استخراج كمرد كمه    ، اين نتيجه را مي«او يک ناخداست»كه 

 (.111، ص 139۰اينتاير،  )مک« آنچه را يک ناخدا بايد انجام دهد، بايد انجام دهد

نيز ناميد درواقع خمود را مقمدم بمر    « خودِ مقيد»توان آن را  اينتاير كه مي گراي مک اين خود غايت

داند، اما براي هر نقش يک غايت و يک خير غايي قائم  اسمت كمه همر فمرد در لبماس        مي ها نقش

بايست بمه آن غايمت نزديمک شمود. ايمن غايمت البتمه اجتمماعي          آن نقش و پس از انتخاب آن مي

است و در جامعه ساخته شده و هدفي است كه زمينه را براي ساخت خمود اصمي  خمويش فمراهم     

يمدئال باشمد كمه همر فمرد سمعي كنمد خمود را بمدان شمبيه كنمد. لمذا             كند، نه آنکه يمک تيما ا   مي

دارد كمه   ( را بمر آن ممي  139۰اينتماير )  آفريني افراد در راستاي كاركردهاي همر نقمش، ممک    نقش

هاي اخالقمي نموعي بيمان واقعيمت اسمت. عقالنمي كمردن اخمالق ازطريمق مفهموم            بگويد قضاوت

گرايي اخالقي قرن بيستم فراموش شده بمود تنهما    عاطفه  ( كه طي139۰اينتاير ) توسش مک« غايت»

ريشمه در شمرايش تماريخي، اجتمماعي و فرهنگمي داشمته باشمد،        « خود»پذير است كه  زماني امکان

شموند.    هما سماخته ممي    فرهنگمي انسمان  -هاي هر نقش در طول تاريخ اجتماعي ها و غايت زيرا نقش

گرايي اخالقي مدرن بايد احيما   ر زدن عاطفه(، سه مفهوم كليدي براي كنا139۰اينتاير ) ازنظر مک

. برساخت اجتمماعي خمود. از   3. غايت انساني؛ و ۲مثابة امري عقالني؛  . قضاوت اخالقي به1شود: 

همايي را همچمون    شده مثم  خمود ارسمطويي، نقمش     (، خود اجتماعاً برساخته139۰اينتاير ) نظر مک

همر فمرد، بمازيگري خالقانمه در آن     كنمد و همدف    جهان خود تعريف ممي  اجزاي جورچين زيست

                                                           
1. telos           2. A. N. Prior 
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نقش در راستاي بهترين نگارگري خود است تا از آنچه هسمت بمه آنچمه بايمد بشمود سمير كنمد و         

ها را با بازيگري خويش تغيير و ارتقا دهد و آن را بازسازي كند. لمذا همر فمرد چيمزي      غايت نقش

ت نقمش خمود بمازيگري    عنوان بخشمي از يمک كم  در راسمتاي غايم      جدا از جامعه نيست، بلکه به

عنوان ايدة مركزي اخالق فلسفي نيمز در اينجما فعمال اسمت، يعنمي       كند. درضمن، ايدة تعادل به مي

اينتماير اهميمت دارد. خمود مموردنظر      ها در اخالق ارسمطويي و اخمالق ممک    حفظ تعادل بين نقش

وراي تعهمدات ممورد   ها ندارد و اساساً هيچ غمايتي   هاي آن ها و غايت رالز تعهدي به جامعه و نقش

بمراي بازسمازي خمود در قالمب      اي آينمده  رضايت او جمزء چمارچوب اخالقمي او نيسمتند و برناممة     

شده ندارد. لذا با جامعه غريبه است و فقش عادالنه برخورد شدن بما افمراد    هاي اجتماعاً ساخته نقش

معنماي تعهمد بمه     ر بمه اينتماي  كند. در نهايت، خودآييني از منظر ممک  هاي برابر را طلب مي و فرصت

شمده اسمت و اگمر چنمين تعهمدي       هماي اجتماعماً برسماخته    ساخت مداوم خود در مسير تحقق نقش

اينتمايري وارد شمده اسمت،     وجود نداشته باشد، فرد دگرآيين است. نقمدهايي بمه خمودآييني ممک    

عمراب  جمله اينکه ازنظر منتقدين، اين نوع نگرش ارسمطويي بمه خمود اممروزه كمتمر محلمي از ا       از

دهد كمه بتوانمد سرنوشمتش را     دارد و دوم آنکه محقق كردن نقش چقدر به انسان آزادي عم  مي

گرايمي   اش را خمودش بنگمارد و سموم آنکمه اجتمماع      خودش رقم بزند و صفحات نانوشتة زندگي

هما را   دهمد و سرنوشمت آن   ت ثير گروه، جمع، و اجتماع قرار مي اينتايري چقدر انسان را تحت مک

هماي جامعمه بمراي رسميدن      عنوان مکم  سماير نقمش   كند و بازيگري به در سرنوشت فرد ميداخ  

دلخمواه سرنوشمتش را    دهد تما بمه   نقش فرد و جامعه به غايت خويش چقدر به فرد آزادي عم  مي

 تعيين كند.  

 يلورتنظر از خودآيينی

به جامعمه از آن جهمت    گراست. توجه او اينتاير جامعه نيز همچون مک 1بينش اخالقي چارلز تيلور

واسطة عضويت گريزناپمذير مما در يمک اجتمماعي زبماني و اخالقمي        ( به1989است كه از نظر او )

ممان را حفمظ كنميم و لمذا جامعمه بمراي معنمي پيمدا كمردن           است كه ما قادريم چارچوب اخالقمي 

العمم    ها وجود نداشته باشمند يما دربمارة ممن نموعي عکمس       ، اساسي است يعني اگر ديگري«خود»

ريشمه در برخمي شمهود اخالقمي     « خمود »نشان ندهند، قادر به فهم خويشتن نخواهم بمود. بنمابراين،   

                                                           
1. Charles Taylor  
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ها دارد و اين شهود اخالقي مشترک در طمي تطمور اجتماعمات سماخته شمده و       مشترک بين انسان

قرار گرفته است. اين شهودهاي اخالقي مشترک سازندة چمارچوب اخالقمي هسمتند    « خود»مبناي 

كند تا شاكلة هويت خويش را بسازد و بفهمد زندگي خموب چمه    چارچوب فرد را قادر ميو اين 

معني دارد و بتواند مواضع اخالقي ديگران را ارزشميابي كنمد. روش خماص افمراد بمراي بيمان ايمن        

دهمد، بازگوكننمدة    شهودهاي اخالقي مشترک كه بما انتخماب واژگمان خماص خمود را نشمان ممي       

( چهمار ممورد   1989بودن است. شهودهاي اخالقي مشترک از نظر تيلور ) موضع فرد دربارة انسان

. فهمم اينکمه زنمدگي خموب     3. فهم تعهد در قبال ديگمران؛  ۲ها؛  . فهم احترام به شايستگي1است: 

اي كمه بمر پايمة ايمن      هماي اخالقمي   . فهمم ارزش و شم ن خمود. چمارچوب    ۴به چمه معنمي اسمت؛ و    

هماي عملمي    العم  شود كه عکس هايي كيفي مي تفاوت شود موجب شهودهاي مشترک استوار مي

قضماوت   بمر اسماس آن قابم     « زنمدگي خموب چيسمت؟   »افراد )شام  كردار و گفتار( بمه پرسمش   

هاي اخالقمي ماسمت كمه جهمان اخالقمي مما را        العم  (، ازآنجاكه عکس1989است. از نظر تيلور )

( آن را ويژگمي بنيمادي   1989تيلمور )  كمه « ارزشميابانه »سازد نه تفکر اخالقي ما، با يک جهمش   مي

يابيم چيزهايي وجود دارند كه سواي اميال و عاليق مما عممالً بمراي مما مهمم و       نامد درمي انسان مي

معنماي نبمود پايمة     دلخمواه عمم  كمردن بمه     اند. بنابراين، اجتنماب از چمارچوب اخالقمي و بمه     حياتي

(، قضاوت اخالقمي كمه حاصم     1989لور )عقالني براي ش ن انسان )شهود چهارم( است. از نظر تي

مقايسة بين چارچوب اخالقي حاص  از شمهودهاي اخالقمي و اعممال و رفتمار انسمان اسمت بمراي        

رساند. لذا براي اينکه بتواند با آن عقالنيمت جايگماه اعممال     انسان بنيادي است و عقالنيت او را مي

رچوب اخالقمي نيماز دارد و ايمن خمود     و رفتارش را درک كند و مقايسه انجام دهد، بالطبع به چما 

كند، زيرا وجود چارچوب، كنش و عم  قضاوت اخالقمي بمراي    سوبژكتيويسيم اخالقي را رد مي

 ها تفاوت داشته باشند.   انسان بنيادي است، هرچند ممکن است چارچوب

شمود كمه خمود موجمد      دارد كه اجتماع زباني باعث كنش زباني ممي  ( اظهار مي1989تيلور )

. متصم  كمردن تعلقمات مما بمه يمک نظمم فراممادي         ۲هماي گريزناپمذير؛ و    . ارزش1يز است: دو چ

اي بمه زبمان    همايي كمه فمرد طمي كمنش محماوره       وسيلة رمزگذاري نمادين زباني. درواقع، ارزش به

كند و درواقمع ايمن زبمان اسمت كمه       هاي زيادي براي حيات اخالقي او ايجاد مي گاه آورد تکيه مي

به اجماع برسند. دانسمتن اينکمه مما    « بايد باشد»و چه « هست»افراد در باب اينکه چه شود  باعث مي
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پرسميم   كند يعني وقتي مما از خمود ممي    كيستيم )هويت ما( در فضاي گفتماني اخالق معني پيدا مي 

گويي ميمان جمعمي    دهندگان و سخن اي ميان جمعي از پاسخ دهنده ، خودمان را پاسخ«ام؟ من كي»

پاسخ دهيم كمه بمدانيم در   « ام؟ من كي»توانيم به سؤال  بينيم. وقتي مي باره مي ان دراينگوي از سخن

 دهندة منش  پاسخ ماست.   ايم و موقعيت بنيادي ما نشان كجا و در ميان چه جمعي قرار گرفته

گيمرد و بمازي    هماي خاصمي را بمه عهمده ممي      (، چون فرد در جامعه نقش1989از نظر تيلور )

هممراه درک ايسمتار    هما، بمه   ها را درک كند. ايمن درک از انگيمزه   اند ماهيت انگيزهتو كند، مي مي

كمه مما بما     شود هويت خود را فهم كنميم، يعنمي هنگمامي    خود در فضاي گفتماني اخالق باعث مي

كنميم   عنوان عضوي از يک جامعة زباني شروع بمه تجربمة زنمدگي ممي     هاي ناشي از نقش به انگيزه

( هويممت فممرديِ پيشممااجتماعي را  1989ش را درک كنمميم. لممذا تيلممور ) تمموانيم هويممت خمموي  مممي

هاي ناشي از فهمم نقمش، زاينمدة     داند. انگيزه تک افراد نمي جمع تک پذيرد و جامعه را حاص  نمي

هما داراي جهمت و غايمت هسمتند و هرجما جهمت و غايمت وجمود          است، زيمرا نقمش  « خير»مفهوم 

و « خمود »شمود. بنمابراين، دو مفهموم     ستا بما غايمت توليمد ممي    را اساساً هم« خير»داشته باشد، مفهوم 

 دو مفهوم بنيادي هستند.  « خير»

عنمموان مفهموم بنيمادي اخمالق زاييمدة اجتمماع اسممت.       بنمابراين، از نظمر تيلمور، خمودآييني بمه     

ها و تعهد به ديگري درواقع حاص  شمهود اخالقمي او    شهودهاي انسان ازجمله احترام به شايستگي

بايست خود نيز از خيمر حاصم  از آن    عضوي از يک فضاي گفتمان اخالقي است كه مي عنوان به

مند شود. لذا مشاركت در آن فضاي گفتمان اخالقمي و معتقمد و عامم  بمودن بمه آن       شهودها بهره

فمرو  « خمود »مستق  اسمت وگرنمه ايمن    « خود»شهودهاي اخالقي از نظر تيلور سازنده و نگهدارندة 

را ناشمي از  « خمود »گراسمت و ذات   ، ذات«خودآييني»و « خود»تيلور در تعريف خواهد پاشيد. لذا 

دانمد. فمرد خمودآيين از نظمر      شهودهاي اخالقي حاص  شده در فضاي گفتمان اخالقي جوامع ممي 

هاي اجتماعي، بهترين بمازيگري نقمش را بما توجمه بمه چهمار شمهود         او كسي است كه در موقعيت

ن اينکمه آنهما را زيمر پما بگمذارد، خمود را محمدود كنمد، مفهموم          اخالقي ياد شده ارائمه كنمد بمدو   

ها را دچار اشمکال يما اخمتالل كنمد و ايمن       شهودهاي اخالقي بنيادي را تغيير دهد، يا نقش ديگري

 پذير است. معناي بازيگري اخالقي انعطاف به
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 سنجش ابزار ساخت

ي يمک اصم  و چهمار بُعمد     براي ساخت ابزار سنجش، از پنج منظر فلسمفي فموق دربمارة خمودآيين    

 كار گرفته شدند و عبارتند از:   استخراج شد كه اين اَبعاد ذي  هر تنگنا به
تمرين مميمزة    پذيري. ايمن اصم ، مهمم    . خودآييني از منظر چارلز تيلور: توجه به موقعيت و انعطاف1

فمرد   پمذير خمودآيين و   ناممه، فمرد انعطماف    خودآييني از دگرآييني شناخته شد. لذا طبمق پرسمش  

 پذير دگرآيين است. غيرانعطاف

شمول. اين اص ، اولمين تفماوت    . خودآييني از منظر ايمانوئ  كانت: توجه به اصول اخالقي جهان۲

كنممد. فممرد خممودآيين در تبعيممت از اصممول اخالقممي  فممرد خممودآيين بمما دگممرآيين را آشممکار مممي

انگمار و غيرقابم     ص مطلقپذير و فرد دگرآيين در اين خصو گرا و انعطاف شمول، موقعيت جهان

( است كه چسبيدن سمفت  1( نشانة گزينة دگرآييني كانتي )كد H–Kانعطاف است. گزينة اول )

( نشمانة گزينمة   A–Kدهمد و گزينمة دوم )   شممول اخالقمي را نشمان ممي     و سخت به قواعمد جهمان  

بمدان   گذارد امما  شمول اخالقي را در اولويت مي ( است كه اصول جهان۲خودآييني كانتي )كد 

 پذير دارد. نگاه انعطاف

مابين و قرارداد و حقوق افراد نسبت به هم طبمق   . خودآييني از منظر جان رالز: توجه به تراضي في3

كند. فمرد خمودآيين بمه     قرارداد. اين اص  دومين تفاوت فرد خودآيين با دگرآيين را آشکار مي

پمذير نگماه    ها نسبت بمه همم انعطماف    آنقراردادها روابش رئيس و مرئوس طبق قرارداد، و حقوق 

( نشمانة  H–Rنگمرد. گزينمة سموم )    ناپمذير ممي   كند، اما فرد دگمرآيين آن را مطلمق و انعطماف    مي

مراتب يا رابطمة رئميس و    وچرا به مقررات، سلسله چون ( است و التزام بي3دگرآييني رالزي )كد 

( اسمت و بمه   ۴ييني رالمزي )كمد   ( نشانة گزينمة خمودآ  A–Rرساند و گزينة چهارم ) مرئوس را مي

 پذير دارد.  مراتب نگاه انعطاف مقررات و ضوابش و سلسله

مابين در يک گروه يا جمعي كه براي هدف  . خودآييني از منظر مايک  سندل: توجه به روابش في۴

كنند در راستاي ساخت مت مالنة خمود. فمرد خمودآيين بمه روابمش دوسمتي بمين         مشتركي كار مي

كنمد، امما فمرد     پمذير نگماه ممي    گزارد و بمدان انعطماف   اي آرمان مشترک احترام ميهمکاران دار

گيممرد و بممدان نگمماه  دگممرآيين روابممش دوسممتي بممين اعضمماي يممک گممروه مشممترک را اصمم  مممي

(كمه طمي آن،   ۵( نشانة گزينة دگرآييني سندلي است )كمد  H–Sناپذير دارد. گزينة پنج ) انعطاف

– Aوچراسمت و گزينمة شمش )    چون مان مشترک اص  بيروابش دوستي اعضاي گروه داراي آر

S  شممارد امما در    ( اسمت كمه روابمش دوسمتي را مهمم ممي      ۶( نشانة گزينة خودآييني سندِلي )كمد

  پذير دارد.راستاي ضوابش اجتماعي يا قواعد اخالقي بدان نگاه انعطاف
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تکام  نقش با خالقيت  اينتاير. توجه به نقش اجتماعي و توسعه و . خودآييني از منظر السدير مک۵ 

انديشمد و درصمدد    اينتاير به نقش اجتماعي شمغ  خمود ممي    فرد. فرد خودآيين طبق ديدگاه مک

هاي اجتمماعي اسمت و بمه ايمن نقمش نگماهي        عنوان پازلي از جورچين نقش ارتقا و تکام  آن به

بماس نقمش   گيمرد و كمامالً در ل   پذير دارد، اما فرد دگرآيين نقش اجتمماعي را اصم  ممي    انعطاف

( H–Mناپذير و خشمک دارد. گزينمة هفمت )    گيرد و بدان نگاه انعطاف اجتماعي شغلش قرار مي

( كه طي آن فرد نقش اجتمماعي شمغ  را اصم     7اينتايري است )كد  نشانة گزينة دگرآييني مک

نشمانة گزينمة خمودآييني     A–Mناپمذير دارد، و   گيمرد و بمدان نگماه انعطماف     چمون و چمرا ممي    بي

دهد اما بمدان نگماه    ( است كه فرد طي آن به نقش اجتماعي شغ  اهميت مي8يري )كد اينتا مک

 پذير دارد.  انعطاف

 براي مثال، يک تنگناي نوعي در اينجا آمده است:  
فرک كنيد شما مدير يک كتابخانه عمومي بزر  هستيد و كتابخانه وسش شهر قرار گرفته و جماي  

ينگ ح  شود، كتابخانه حق پمارک را يمک روز در ميمان    پارک كم دارد. براي اينکه مشک  پارك

ايد كه يکي از كاركنان شما كه فرزند رئيس است ماشينش را هر روز به  كرده است. اما شما شنيده

 (۴دانيد كه او را توبيخ كنيد يا اين مشک  را ناديده بگيريد. )بُعد  آورد. شما نمي مح  كار مي

 ؛H- K. بايد جلوي تبعي  را گرفت. 1

 ؛A-K. شايد بهتر است تبعيضي قائ  نشويم. ۲

 ؛H-R. قواعد كتابخانه بدون استثناء بايد دربارة همه رعايت شود. 3

 ؛A-R. مناسب اين است كه قواعد كتابخانه توسش همه تبعيت شود. ۴

 ؛  H-Sشود.  . ناديده گرفتن باعث تنش بين كاركنان مي۵

 ؛A-Sكاركنان شود.  . ناديده گرفتن ممکن است باعث تنش ميان۶

 ؛H-Mگيرد.  آفريني و شکوفايي كاركنان را مي . اين قبي  امتيازات جلوي نقش7

 .A-Mتفاوت كند.  . ممکن است برخي امتيازات خاص، افرادي را نااميد و بي8 

 اعتبارسنجی

شمود كمه ثابمت شمود ابمزار در       بررسي پايمايي ابمزار تحقيمق بمدين منظمور انجمام ممي        :يايي. پاالف

هما، نتمايج    گيري است و با تغيير شرايش و جوامع و نمونه هاي مختلف داراي ثبات در اندازه موقعيت

هاي مخاطبان نيسمت. در مقالمة حاضمر،     كند و وابسته به تفاسير و برداشت باثبات و يکساني ارائه مي
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ابتممدا ايممم. بممدين منظممور،  نامممه اسممتفاده كممرده از روش دونمميم كممردن بممراي بررسممي پايممايي پرسممش

هماي فمرد را گروهمي ديگمر در نظمر گمرفتيم. سمپس، بما          هاي زوج را يک گمروه و پرسمش   پرسش

 computeهماي فمرد را    در اس.پي.اس.اس، با معيمار ميانمه پرسمش    data computeاستفاده از گزينة 

هماي زوج نيمز    هاي فرد( را ساختيم. سپس، همين كار را با پرسش )ميانة پرسش oddكرديم و متغير 

هاي زوج( را سماختيم. قبم  از اجمراي آزممون همبسمتگي،       )ميانة پرسش evenجام داديم و متغير ان

جماي ضمريب     هما بمه   ها را بررسي كرديم. با توجه به نرمال نبودن توزيمع داده  نرمال بودن توزيع داده

م .اس.اس اجرا كمردي  همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن بين اين دو متغير را در اس.پي

 آمده است: 1دست آيد. نتايج در جدول  )ضريب همبستگي( به rتا مقدار 

 فرد و زوج ي سؤاالتهمبستگ يبررس يبرا يرمن. آزمون اسپ1 جدول

 odd Even 

Spearman’s rho 

Odd 
Correlation Coefficient 1.000 .757** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 406 406 

even 
Correlation Coefficient .757** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 406 406 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

( در فرممول ضمريب   7۵7/۰با توجه به معنادار بودن همبستگي، مقدار ضريب همبستگي اسمپيرمن ) 

 7/۰زيمر   rnتر است يا خير. اگمر   پايايي به روش دونيم كردن قرار داديم تا ببينيم از حد مجاز پايين

عمال  پمذيرش اسمت )ممؤمني و ف    باشمد پايمايي آن قابم     7/۰نامه پايا نيست و اگر باالي  باشد پرسش

 (:18۶، ص 139۰قيومي، 

Rn=
2r

1+r
  

 دست آمده در فرمول فوق خواهيم داشت: به rبا قراردهي 

Rn= 
2∗0.757

1+0.757
              Rn =

~
 8۶1/۰  

شود. عالوه بمر ايمن    پذيرش تلقي مي نامه قاب  است، پايايي پرسش 7/۰و چون عدد حاصله بيش از 

در اداممه آممده اسمت     3-3نباخ نيمز در جمدول   هاي روايي تركيبي و آلفاي كرو شاخص، شاخص

 نامه.   كه ت ييدي است بر پايايي پرسش
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 ب. روايي   

هماي تحقيمق بمراي     ترين گمام  بررسي روايي ابزار پژوهش يکي از مهم. روايي محتوايي: 1

شمود   پرداخته ممي  شده است. در بررسي روايي ابزار، به اين  هاي گردآوري اطمينان از صحت داده

سمنجد يما    اش طراحمي شمده اسمت ممي     گيمري  ابزار پژوهش آن چيزي را كه با هدف اندازهكه آيا 

ناممه داراي روايمي صموري اسمت،      عبارتي، آيا براي سنجش آن روا است يا خير. پرسش خير، يا به

انمد.   هاي فلسفي در باب خودآييني و دگرآيينمي سماخته و متناسمب شمده     ها بر پاية ايده زيرا گزاره

سمنجي محتموايي    بمراي روايمي   1آي وي ش حاضر از روش شاخص روايي محتوا يا سياما در پژوه

اي در طيممف  نامممه آي، پرسممش وي منممد اسممتفاده نيممز اسممتفاده شممده اسممت. در روش سممي     نظممام

اي شمام  ضمروري، ضمروري بما اصمالحات جزئمي، ضمروري بما اصمالحات كلمي، و            چهارگزينه

شمود تما دربمارة روايمي      صان موضوعي داده ممي شود و به استادان و متخص غيرضروري طراحي مي

ناممه نظمر    متخصمص بمراي همر پرسمش     ۲۵الي  1۰بايست بين  نامه قضاوت كنند. معموالً مي پرسش

ها به هر سؤال، ضروري يا ضمروري بما اصمالحات جزئمي باشمد،       از پاسخ 79/۰دهند. اگر بيش از 

 (:139۰زاده و اصغري،  آن سؤال روايي دارد )حاجي

 (139۰ اصغري، و زاده ي)حاج CVI نامةپرسش ةنمون. ۲ جدول

 طيف               

 ها گويه   
 (NAضروري )

ضروري با اصالحات 

 (NBجزئي )

ضروري با اصالحات 

 (NCكلي )
 (NDغيرضروري )

1............... . 

۲............... . 

3............... . 
. 
.  
. 

    

    

    

    

 

نفممر از متخصصممان دو حمموزة علممم اطالعممات و اخممالق )انممواع    ۲۶در ايممن پممژوهش، بممه تعممداد  

آي  وي ناممه سمي   نفر از ايشان بودنمد كمه پرسمش    1۰نامه ارسال شد و درنهايت  ها(، پرسش گرايش

ناممه بمر اسماس نظمرات آنمان اصمالح        نيز ارائه دادند و پرسمش  ۲هايي را پر كردند و بعضاً يادداشت

                                                           
1. Content Validity Index             2. comment 
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طبق نظر متخصصان اصالح كلمي شمد    ۲۰، 1۴، ۲شد، بدين معنا كه متن تنگناهاي اخالقي شمارة 

تصمحيح و   ۲۰و 19، 1۵،  1۴، ۵، ۲هاي ذي  تنگناهماي شممارة    بندي آن تغيير كرد و گويه و جمله

هما وجمود    در ميان پاسمخ « غيرضروري»ذكر است كه گزينة  از عبارات بهتري استفاده شد. الزم به

ها محاسبه شمد. طبمق    آي براي ك  گويه وي نداشت. درنهايت، با استفاده از فرمول زير، مقدار سي

 پذيرش است: باشد، روايي آن قاب  79/۰(، اگر مقدار بيش از 139۰زاده و اصغري ) نظر حاجي

CVI= 
NA+NB

𝑛
  

 آي آمده است: وي نامة سي دهندگان به پرسش هاي پاسخ در زير، جزئيات پاسخ

 پژوهش هاي گويه براي آي وي ي. جدول س3 جدول

 آي وي سي گويه آي وي سي گويه آي وي سي گويه

 8/۰ 19سؤال 9/۰ 1۰سؤال 1 1سؤال

 8/۰ ۲۰سؤال 1 11سؤال 8/۰ ۲سؤال

 9/۰ ۲1سؤال 1 1۲سؤال 1 3سؤال

 9/۰ ۲۲سؤال 9/۰ 13سؤال 1 ۴سؤال

   8/۰ 1۴سؤال 8/۰ ۵سؤال

   8/۰ 1۵سؤال 9/۰ ۶سؤال

   1 1۶سؤال 1 7سؤال

   8/۰ 17سؤال 9/۰ 8سؤال

   1 18سؤال 1 9سؤال

 

بود، روايي ابمزار   79/۰ها بيش از آي( همة گويه وي با توجه به اينکه شاخص روايي محتوايي )سي

ناممة   ناممه بما الگموگيري از پرسمش     عالوه، ازآنجاكه اين پرسش پژوهش مورد قبول قرار گرفت. به

ناممه   ( ت ييد شده بود، پرسمش ۲۰۰8( تنظيم شده بود و روايي آن قبالً توسش نيکول )۲۰۰8نيکول )

 با اعتماد بيشتري براي پژوهش به كار گرفته شد.  

از تحليم    بمراي روايمي سمازه، ابتمدا    گرا و واگرا )تشخيصي(:  . روايي سازه: روايي هم2

شمده و متغيمر مکنمون     بين متغير مشماهده  tvalueعاملي ت ييدي مرتبة اول استفاده شد. معيار قضاوت، 

هما، از روش   باشمد. بما توجمه بمه اسممي بمودن داده       9۶/1تمر از   بايسمت بمزر    بوده اسمت كمه ممي   
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( q18) 18، فقممش مقمدار تممي سممؤال  1اسمترپ اسممتفاده شمد. بمما توجمه بممه شمک       ناپارامتريمک بمموت  

جمز   شمده بمه   دهد كه  هممة متغيرهماي مشماهده    ( و اين نشان مي۰118/۰است ) 9۶/1تر از  كوچک

گمرا   سمنجند. روايمي همم    خوبي مي (، متغيرهاي مکنون را به18)سؤال  18شدة شمارة  متغير مشاهده

اي كمه يمک متغيمر     شمده  ها يا متغيرهاي مشاهده بين بارهاي عاملي گويه  عبارت است از همبستگي

يمابي معمادالت سماختاري     گرا از مدل (. براي سنجش روايي هم1397سنجند )تيلور،  کنون را ميم

هاي پژوهش نرمال نيسمت، از روش حمداق  مربعمات     شود. با توجه به اينکه توزيع داده استفاده مي

 استفاده شده است.   1(PLSجزئي )

 

 
  مسير ضرايب شام  استرپ، بوت با تحقيق هاي سازه گيري اندازه مدل. 1 شک 

                                                           
1. Partial Least Squares 
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تموان نتيجمه گرفمت كمه      شمده بماال باشمد، ممي     اگر همبستگي بين بارهاي عاملي متغيرهاي مشماهده 

گمرا بايمد ميمانگين واريمانس      گمرا اسمت. بمراي بررسمي روايمي همم       ناممه داراي روايمي همم    پرسش

ن دو تموا  شمده را بمه   ( استفاده كمرد. اگمر بارهماي عماملي متغيرهماي مشماهده      AVE) 1شده استخراج

شمده بمه دسمت     برسانيم و با هم جمع كنيم و بر تعدادشان تقسيم كنيم، ميانگين واريانس اسمتخراج 

شممده ميممانگين تغييراتممي از متغيممر پنهممان اسممت كممه توسممش  آيممد. ميممانگين واريممانس اسممتخراج مممي

شمده   گرا، ميمانگين واريمانس اسمتخراج    شود. براي اثبات روايي هم شده تبيين مي متغيرهاي مشاهده

باشممد، يعنممي حممداق  نيمممي از تغييممرات يممک متغيممر پنهممان توسممش متغيرهمماي    ۵/۰بايممد بمماالتر از 

 شده تبيين شود.   مشاهده

افمزار   دهد و نياز به محاسبه نيست. درضممن، نمرم   ، اين مقدار را در خروجي خود ميPLSافزار  نرم

PLS  ي و پايمايي )آلفماي   گمرا، واگمرا، تشخيصم    هماي مربموط بمه روايمي همم      خروجي 8.۲.3نسخة

 دهد:   كرونباخ( را با هم مي

 پايايي و تركيبي گرا، هم روايي براي PLS ي. خروج۴ جدول

                  measures 

      constructs 

Cronbach’s 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted (AVE) 

Integrity 0.701 0.645 0.735 0.503 

blackmail 0.813 0.679 0.721 0.697 

business security 0.763 0.579 0.733 0.661 

cover-up 0.705 0.673 0.773 0.516 

discrimination 0.712 0.664 0.852 0.533 

environmental security 0.804 0.728 0.898 0.753 

fraud 0.892 0.644 0.784 0.633 

manipulation 0.735 0.798 0.758 0.753 

pornography 0.708 -0.657 0.712 0.500 

privilege information 0.821 0.545 0.723 0.584 

promise keeping 0.842 0.749 0.789 0.661 

ethical skill 0.820 0.943 0.884 0.771 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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روايمي  باشمد،   ۵/۰هما بميش از    شده براي هر يمک از سمازه   اگر شاخص ميانگين واريانس استخراج 

نامه ممورد ت ييمد اسمت. بما توجمه بمه        هاي پرسش هاي مربوط به هر يک از سازه گرا براي گويه هم

گمرا را   تموان روايمي همم    اسمت و لمذا ممي    ۵/۰هما بميش از    ، اين شاخص براي هممة سمازه  ۴جدول 

هماي   (، شماخص پايمايي بمراي ممدل    ۲۰1۵) 1طبمق نظمر دكسمتا و هنسملر     rho_Aپذيرفت. شاخص 

شمده   است، اعداد اسمتخراج  3گيري اين پژوهش از نوع انعکاسي و چون مدل اندازه است ۲تکويني

نيمز در كنمار آلفماي     ۴فاقد كاربرد و استفاده بمراي درک آمماري اسمت. شماخص پايمايي تركيبمي      

تمر باشمد و    بمزر   7/۰اوالً بايمد از   CRكرونباخ يک شاخص براي ارزيابي پايمايي اسمت. مقمدار    

 ( كه در اينجا برآورده شده است.  ۲۰1۵باشد )دكستا و هنسلر،  AVEمقدار ثانياً بايد بيشتر از 
 

 
 . مقادير تي مدل ساختاري۲شک 

                                                           
1. Dijkstra and Henseler            2. formative            3. reflexive           4. Composite reliability (CR) 
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اجمرا   1بار به روش سمازگار  اس الگوريتم را اين ال براي انجام روايي واگرا يا تشخيصي، مجدداً پي

ذيم  اسمت.    گيمري و سماختاري بمه شمرح     هاي مربوطه به دسمت آيمد. ممدل انمدازه     تا خروجي  شد

بمه   ethical skillشمده و متغيمر پنهمان     مقادير روي مسيرهاي متغيرهاي پنهمان و متغيرهماي مشماهده   

 است. tمتغيرهاي پنهان ديگر، مقادير 

هماي پرسشمنامه بمراي     بهتمرين سمؤال   ۲۰و  19، 1۶، 17، 13، 7هاي  ، سؤال۲با توجه به شک  

ر آماري قاب  قبول هستند زيرا مقدار تمي آنهما   هاي ديگر نيز از نظ سنجش خودآييني هستند. سؤال

بمراي سمنجش پورنموگرافي     18اسمت. در اينجما نيمز مجمددًا معلموم شمد كمه سمؤال          9۶/1بيش از 

هماي ديگمر اجمراي الگموريتم بمه       اكتفما شمود. از خروجمي    ۲۰بايست به سؤال  مناسب نيست و مي

ام روايمي تشخيصمي از آن   اسمت كمه بمراي بمراي انجم      ۲الركمر -روش سازگار، جدول معيار فرن 

اس  ال هماي پمي   در خروجمي  discriminant validityشمود. جمدول مربوطمه از بخمش      اسمتفاده ممي  

 آمده است: ۵استخراج شد كه در جدول 

 الركر-فرن  معيار با نامه پرسش تشخيصي روايي. ۵ جدول

 
Integrity blackmail 

business 

security 
cover-up Discrimination 

environmental 

security 
ethical 

skill 
fraud manipulation pornography 

privilege 

information 
promise 

keeping 

Integrity 0.709 
           

blackmail 0.305 0.834 
          

business 

security 
0.146 0.636 0.813 

         

cover-up 0.271 0.278 0.25 0.718 
        

discrimination 0.006 0.18 0.12 0.118 0.730 
       

environmental 

security 
0.223 0.68 0.665 0.336 0.248 0.867 

      

ethical skill -0.215 -0.554 -0.523 -0.422 -0.43 -0.559 0.878 
     

fraud 0.262 0.671 0.661 0.41 0.082 0.572 -0.552 0.795 
    

manipulation 0.323 0.745 0.687 0.292 0.116 0.762 -0.536 0.722 0.867 
   

pornography 0.152 0.54 0.541 0.047 -0.083 0.454 -0.362 0.556 0.617 0.707 
  

privilege 

information 
0.133 0.585 0.524 0.351 0.049 0.572 -0.482 0.476 0.539 0.399 0.764 

 

promise 

keeping 
0.231 0.542 0.591 0.295 0.045 0.504 -0.497 0.623 0.681 0.45 0.447 0.813 

                                                           
1. Consistent PLS Algorithm             2. Fornell-Larcker criterion 
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( AVEشمده )جمذر    بر اساس اين معيار، اعداد روي قطر جدول، جذر ميانگين واريمانس اسمتخراج   

تمر   بمزر   AVEهستند و ساير اعداد، ضريب همبستگي بين متغيرهاي پنهان پمژوهش. اگمر جمذر    

تموان اسمتنباط كمرد كمه يمک متغيمر پنهمان در         باشد، مي از ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پنهان

ديگمر،   عبمارت  شدة خود دارد تا با متغيرهاي پنهان ديگر. به مدل رابطة بيشتري با متغيرهاي مشاهده

شمود از ضمريب    اش تبيمين ممي   شمده  مقدار تغييراتي از متغير پنهمان كمه توسمش متغيرهماي مشماهده     

، مقمدار  ۵بما توجمه بمه جمدول      هاي پنهان ديگر بيشمتر اسمت.   همبستگي بين آن متغير پنهان با متغير

تممر اسممت و لممذا  در تمممام ممموارد از ضممرايب همبسمتگي بممين متغيرهمماي پنهممان بمزر    AVEجمذر  

هما از يکمديگر متمايزنمد و     شمدة آن  توان استنباط كرد كه متغيرهاي پنهان و متغيرهاي مشماهده  مي

 شود.   شدة خودشان تبيين مي اهدهتغييراتشان تا حدود زيادي توسش متغيرهاي مش

شمويم كمه ابمزار سمنجش داراي      ها براي بررسي روايي متوجه مي گيري با توجه به همة اندازه

( با توجه به پمايين بمودن مقمدار تمي آن بما احتيماط عمم         q18) 18روايي است، اما در مورد سؤال 

نگماري   اسبة متغيمر پنهمان همرزه   گذاريم و براي مح كنيم و در محاسبات، مقادير آن را كنار مي مي

 كنيم.   ( استفاده ميq20) ۲۰فقش از مقادير سؤال 

 گيری نتيجه

ترسميم اسمت،    اينتاير و تيلمور قابم    خودآييني ايدئالي كه با توجه به آراي كانت، رالز، سندل، مک

. آزادي و اسمتقالل  1هاسمت، يعنمي:    هماي آن  قبمول از انديشمه   همايي پسمنديده و قابم     شام  بخمش 

. احترام به خمودآييني ديگمران   ۲دروني و اجتناب آگاهانه از پيروي كوركورانه از منافع شخصي؛ 

زيسمتي بما دوسمتان و ت مم       خمواهي در همم   . آرمان3طريق تراضي منصفانه؛  ازطريق انجام كنش به

گذاري بين خمود و همدف خمود؛     ها براي فاصله آگاهانه در غايات و اهداف در هنگام انتخاب آن

. ت مم   ۵هماي اجتمماعي بما خمودآييني؛ و      بازيگري خالقانه در راستاي توسمعه و تکموين نقمش   . ۴

هماي متعمالي بمه     هاي اخالقي با توجه به نقش اجتماعي و بازگرداندن غايت مند به وضعيت موقعيت

پمذيري بنيمادي ناشمي از آن، اصم       منمد و انعطماف   حيات. از بين اين عوام  بنيادي، ت م  موقعيمت 

كنمد، بما    منمد ممي   هماي اخالقمي ت مم  موقعيمت     خودآييني است. لذا انساني كه در وضعيتاساسي 

پمذيري او بمه نحموي     پمذير اسمت. ايمن انعطماف     نظرداشت چهار عام  ديگر اساساً انساني انعطماف 

است كه در هر موقعيتي بدون درک و ت م  زيسته دربارة همة جوانب آن موقعيمت بما نظرداشمت    
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سمخني  »شود و لذا سمخن وي   هاي غائي هيچ حکم كلي از وي صادر نمي اناهداف متعالي و آرم

اي كمه از كانمت و رالمز     (. آموزه۲۰18است )التسئوله، « هاي احتمالي پذير و حاوي گزاره انعطاف

هماي اخالقمي    توان آموخت، عبارت است از منفصم  كمردن خمويش از موقعيمت     در اين راستا مي

دار از خمود و آزادي از قيمد    عنوان غمايتي فاصمله   در آن موقعيت به مثابة غايت( و ت م  )موقعيت به

تموان آموخمت عبمارت     سمت منافع خود در آن موقعيت انفصالي. آنچه از سندل ممي  مي  طبيعي به

و « هماي بمزر    آرممان »در راسمتاي  « خمود »آفريني  خواهي مت مالنه و توجه به نقش است از آرمان

هماي   وخت عبارت است از انتخاب، توسعه و تکوين خالقانمة نقمش  توان آم اينتاير مي آنچه از مک

اجتماعي و بازيگري در چمارچوب ارتقماي غايمت يمک نقمش اجتمماعي و نهايتمًا آنچمه از تيلمور          

منممد بممودن خممود و قضمماوت اخالقممي بمما نظرداشممت  تمموان آموخممت عبممارت اسممت از موقعيممت مممي

 هاي متعالي.   غايت

صمداقتي، فريمب، الپوشماني،     بُعمد بمي   11بمر اسماس   ناممة تنگناهماي اخالقمي     ساخت پرسمش 

تبعي ، اسرار نکمردن شمغلي، وفما نکمردن بمه عهمد، اخماذي، دسمتکاري، حفمظ نکمردن محميش،            

نگماري كمه در پمژوهش نيکمول      استفادة شخصي از اطالعمات انحصماري يما لمو دادن آن، و همرزه     

تنگنما را شمام     ۲۲و جمعماً  تنگنما طراحمي    ۲( ارائه شده بمود انجمام شمد و بمراي همر بُعمد،       ۲۰۰8)

هماي عممومي، بازنويسمي و بمه      شمد. تنگناهما بما توجمه بمه تجمارب كماري مؤلمف در كتابخانمه          مي

هماي فلسمفي    هماي ذيم  همر تنگنما از گمرايش      اي تبدي  شد. اما براي گزينمه  هاي كتابخانه موقعيت

تيلور نيمز مبنماي تممايز     اينتاير به خودآييني استفاده شد. معيار خودآييني كانت، رالز، سندل و مک

ترتيمب، بمراي همر يمک از خمودآييني و دگرآيينمي        ايمن  خودآييني از دگرآييني قرار داده شمد. بمه  

اينتايري دو گزينه طراحي و جمعاً هشت گزينه ذيم  همر تنگنما ارائمه      كانتي، رالزي، سندلي و مک

رونباخ همگمي بميش از   كردن و آلفاي ك  روش دونيم شد. ضريب پايايي تركيبي، ضريب پايايي به

ناممه   هماي پرسمش   گيري پرسش در مدل اندازه tvalueبودند و لذا پايايي ابزار ت ييد شد. شاخص  7/۰

بمود. در سمنجش    9۶/1بماالي   18جمز سمؤال    روش حداق  مربعات جزئي براي همة سؤاالت بمه  به

بمود.   ۵/۰ بُعمد بميش از   11شمده بمراي همر     گمرا، شماخص ميمانگين واريمانس اسمتخراج      روايي همم 

ناممه   گانمة پرسمش  11در سنجش روايي واگرا يا تشخيصي، ضريب همبستگي بمين اَبعماد    همچنين،

قبمول تلقمي شمد.     ( هر بُعد بود و لذا قاب AVEشده ) تر از جذر ميانگين واريانس استخراج كوچک
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مارة نامه پايايي و روايي قابم  قبمولي دارنمد. درممورد تنگنماي اخالقمي شم        لذا همة سؤاالت پرسش 

تمموان بمما تغييراتممي در نمموع نگممارش آن مجممدداً از آن اسممتفاده كممرد يمما بممراي سممنجش      ، مممي18

 اكتفا كرد.   ۲۰هاي حاص  از تنگناي شمارة  نگاري به داده هرزه

 منابع

 زاده. چاپ اول، تهران: نس  نوانديش. . ترجمة مريم فتاحچگونه خود را باور كنيم(. 1388براندن، ناتاني  )
 . ترجمة مختار جعفري. چاپ اول، تهران: لوگوس. روايي و سنجش روايي(. 1397تيلور، كاترين اس. )

در علموم   يقبا نگاه به روش تحق يآمار هاي ي ها و تحل روش(. 139۰محمد ) ي،و اصغر يمابراه زاده، يحاج
 .ي. چاپ اول. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهيو بهداشت يستيز

ترجمة اميرحسين  فضائ  ذهن؛ تحقيقي در ماهيت فضيلت و مباني اخالق معرفت.(. 139۶زگزبسکي، ليندا )
 خداپرست. چاپ دوم. تهران: كرگدن. 

چمماپ دوم. تهممران:  ي،بحرانمم يو مرتضمم يانسممرور يدكمالسمم ة. ترجمممعممدالت يممةنظر(. 1388رالممز، جممان )
 .يو اجتماع يپژوهشگاه مطالعات فرهنگ

. چماپ اول. ترجممة پارسما    فضيلت خودخمواهي؛ برداشمتي تمازه از مفهموم خودخمواهي     (. 1397رند، آرين )
 بامشادي. تهران: تمدن علمي. 

 ويراست دوم، تهران: آشيان. عدالت؛ كار درست براي انجام دادن چيست؟(. 139۴سندل، مايک  )
 چاپ دوم. تهران: نشر مركز. . ترجمة حسن افشار. هاي عدالت ليبراليسم و محدوديت(. 1397سندل، مايک  )

. ترجمممة ابومنصممور المعممارف عمموارف(. 1393سممهروردي، عمممر بممن محمممد و جنيممد شمميرازي، صممدرالدين )
 اصفهاني. تصحيح قاسم انصاري. تهران: سفير اردهال. 

 . ترجمة انشاءاهلل رحمتي. قم: نورالثقلين. نقد عق  عملي(. 138۵كانت، اِمانوئ  )
با  يغرب يو تبلور آن در دموكراس يينخودآ ةاص  اراد ي و تحل ي(. بازشناس139۴)واال، محمدرضا  كريمي

 .8۰-۵7(، 8)3 ،ياسالم ياستس يها پژوهش ةفصلناماسالم.  ياسيس يشةمحک اند
 يو محممدعل  ياريشهر يدحم ة. ترجمياخالق يةدر نظر يقيتحق يلت؛فض يدر پ(. 139۰) يرالسد ينتاير،ا مک

 . تهران: سمت.يشمال
. چماپ هشمتم. تهمران:     SPSSبما اسمتفاده از    يآممار  هماي  ي تحل(. 139۴) يعل يومي،ق منصور و فعال ي،مؤمن

 .يانگنج شا ةمؤلف، چاپخان -ناشر
. با تفسير الکساندر كوژو. چاپ سوم. ترجمة حميد عنايت. تهران: خدايگان و بنده(. 13۵۲هگ ، گئور  )
 خوارزمي. 

. تهمران:  )بما اصمالحات(   يمزرل افمزار ل  با كاربرد نمرم  يمعادالت ساختار يابي مدل(. 1391) يعل يدرهومن، ح
  .سمت
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 . پرسشنامه تنگناهای اخالقی1پيوست 

 دهنده: توضيح براي پاسخ
 24. اينن پرسشننامه   كنيد تان كمک مي تر شدن تصميمات سازمان به اخالقياين يک پرسشنامه كيفي است. شما با تكميل آن 

خواهند   دهد و از شنما مني   استدالل اخالقي پيش روي شما قرار مي 8كشد. سپس  تنگناي اخالقي را براي شما به تصوير مي
 اند. پسنديد به ترتيب كدام هايي كه مي پسنديد و اولويت استدالل را مي كه بگوييد متناسب با آن موقعيت، كدام استدالل

 

تان هستيد و بمه يکمي از كتابمداران قمديمي كمه از خيلمي        هاي عمومي استان . فرک كنيد شما مديرك  كتابخانه1
امروز صمبح يمک پسمت    خواستيد او را ارتقاء دهيد، قول داده بوديد كه اگر پُستي خالي شد، به او بدهيد.  وقت پيش مي

ايمد.    اي  بسيار قوي و تجربة كاري باال براي آن پُسمت مصماحبه كمرده     خالي شده و همزمان شما با مردي جوان با رزومه
با فرک اينکه به شما اختيار داده شده كه در استانتان به تعدادي بسيار كم، مستقالً نيرو بگيريد. به نظرتان رسيد كمه ايمن   

 ها خواهد بود. شود و در كنار آن، يک نيروي بسيار مؤثر براي كتابخانه تري استخدام مي فرد با حقوق پايين

 
 ب. شايد مصلحت اين باشد كه به قول وفا شود.   الف. به قولي كه داده شده، بايد وفا شود.  

 اند. مهم ح. وفاداري به كتابخانه و كارآمدي هر دو تر از كارآمدي است. ز. وفاداري به كتابخانه بااهميت

 و. اگر به قول عم  نشود، شايد آن كارمند احساس ناكامي كند. شود. هم. اگر به قول عم  نشود، آن فرد ناكام مي

هماي كمم و منمافع     تان، شما بايد به دنبال هزينمه  ج. طبق اختيارات شغلي
 بيشتر باشيد.  

منمافع   ها و بماال بمردن   داشتن هزينه تان، پايين نگه د. طبق اختيارات شغلي
 ممکن است به منفعت باشد.

 

توانيمد   هاي عمومي استانتان هستيد. مقداري پول در اختيمار داريمد كمه ممي     . فرک كنيد شما مديرك  كتابخانه۲
هماي   ايمد كمه مهمدكودک بسمازيد. امما در اطمراف كتابخانمه        اي خرج كنيد. قبالً به كتابداران قمول داده  آن را در پروژه

هماي همجموار خواهمان آن هسمتند كمه بما سماختن پاركينمگ بمه مشمک             وجمود دارد و سمازمان  شما مشک  پاركينگ 
 ايد كه به قولتان عم  نماييد يا با ساختن پاركينگ به ترافيک شهري كمک كنيد. ترافيک كمک كنيد. شما مانده

 

 ام فکر كنم. كه به همکارانم دادهب. خوب است كه به اهميت قولي  ام عم  كنم. الف. من بايد به قولي كه به همکارانم داده
هماي   كم  از حمايمت سمازمان    شود اداره ج. ساختن پاركينگ باعث مي

 مند شود. باالدستي بهره
كم  بيشمتر ممورد حمايمت      د. ساختن پاركينگ شايد باعمث شمود اداره  

 هاي باالدستي قرار گيرد. سازمان
و. توجه به احتياجمات كودكمان همکماران، احتمماالً روابمش كماري در        كند. يهم توجه به كودكان همکاران، حتماً روابش كاري را بهتر م

 كند. سازمان را بهتر مي
تمر شمده، يمک ماشمين      ز. افراد وقتي ببينند پارک كردن ماشين راحمت 

 خرند. ديگر مي
تمر شمده،    ح. شايد وقتي افمراد ببيننمد كمه پمارک كمردن ماشمين آسمان       

 ماشين ديگري بخرند.
 

شما مدير يک كتابخانة عمومي بزر  هستيد و مديرك  امور اداري ستاد كمه دوسمت شماسمت    . فرک كنيد 3
انديشميد كمه آيما     به شما اطالع داده كه در جلسة آيندة مديران، قرار است دربارة تعدي  نيمرو صمحبت شمود. شمما ممي     

ا چيمزي در ايمن بماره نگوييمد تما      اين قضيه را به همکارانتان خبر دهيد تا آنها شروع به پيدا كردن شغ  ديگري كننمد يم  
 آنها مضطرب نشوند.
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 ب. افشاي اسرار محرمانه شايد مناسب نباشد. الف. افشاي اسرار محرمانه ناصحيح است. 
الزم   هماي زائمد ممکمن اسمت در سمازمان      د. گاهي اوقات حذف رويمه  هاي سازمان عم  كنيد.   ج. شما بايد بر اساس رويه

 باشد.
باعث دردسر دوسمتم خمواهم شمد و او اعتممادش را     هم. من با خبردهي 

 به من از دست خواهد داد.
و. من با خبردهي شايد باعث دردسرهايي براي دوستم بشوم و شمايد او  

 اعتمادش را به من از دست بدهد.
موردي را باعث خواهم شد كه عواقمب   دهي، آشوب بي ز. من با اطالع
 جمعي دارد.

موردي را ايجماد كنمد كمه عواقمب      بي دهي من، آشوب ح. شايد اطالع
 جمعي داشته باشد.

 
شمويد كمه تعمداد زيمادي كتماب از       . فرک كنيد شما كتابدار يک كتابخانة عمومي بزر  هستيد و متوجه مي۴

جايي نامعلوم بدون اطالع حراست و بازرسي، وارد انبار كتابخانه شده است. وقتمي شمما موضموع را از ممدير كتابخانمه      
كند اما شما شواهدي داريد كمه ايمن كمار بمدون اطمالع حراسمت و بازرسمي         وي عدم هماهنگي را انکار مي پرسيد  مي

 اتفاق افتاده است. شما شک داريد كه آيا اين موضوع را به مقامات باالتر اطالع بدهيد يا خير.

 
 يتم را نيز مدنظر داشته باشم.هاي مسئول ب. من بايد محدوده كند، مسئوليتش با خود اوست. الف. اگر مدير انکار مي

ج. وارد كمردن ايمن همممه كتماب بممه انبمار بممدون همماهنگي حراسممت،      
 تخلف است.

 د. شايد بهتر باشد كه از قواعد حراست تبعيت شود.

از   دهنمد كتماب   هما اجمازه ممي    هم. بسياري از همکماران سماير كتابخانمه   
  شود. جاهاي نامعلوم بدون هماهنگي وارد كتابخانه 

همماي  دقمت سماير همکمماران كتابمدار در انتخماب كتمماب در كتابخانمه     و. 
 تواند هشداري براي كتابخانة ما باشد. ديگر مي

اعتبمار   هماي كمم   ز. بايد از تخريب احتمالي اذهان مردم به واسطة كتاب
 جلوگيري شود.

هما بمه كتابخانمه ممکمن اسمت باعمث تخريمب         ح. ورود اين گونه كتاب
 اذهان عمومي شود.  

 

دهمد در   هاي عمومي هستيد و يکي از همکاران، بمه شمما پيشمنهاد ممي     . فرک كنيد شما مدير يکي از كتابخانه۵
انديشميد كمه    قبال برخي مزايا، كارهاي اجباري او را انجام دهيد و در ساعاتي كه او نيست جايش را پر كنيد. شمما ممي  

 كنيد و به كسي نگوييد.آيا اين پيشنهاد را به رئيستان گزارش كنيد يا آن را قبول 

 

 د. بهتر است افراد وارد روابش ناسالم كاري نشوند. ج. تن دادن به روابش ناسالم كاري صحيح نيست.
 و. معموالً خوب است كه از قواعد كاري پيروي كنيم. هم. ما بايد پيرو قواعد كاري باشيم.

 ب. اگر اين را خبر بدهم، شايد همکارم آسيب ببيند.   بيند. الف. اگر اين را خبر بدهم، همکارم آسيب مي
كنند، شمايد كمار    ح. اينکه سازمان بداند چه جور افرادي در آن كار مي كنند. ز. سازمان بايد بداند چه جور افرادي در آن كار مي

 اي باشد. محتاطانه

 
هماي سمخنراني و    كتماب، برناممه   تمان هسمتيد و در هفتمة    هاي عمومي اسمتان  . تصور كنيد شما مديرك  كتابخانه۶

معرفي كتاب و نمايش طي هفت روز مداوم در تاالر كتابخانه مركزي يا يکمي از تاالرهماي شمهر ترتيمب يافتمه اسمت.       
يابيد و در حالي كمه تماالر مملمو از جمعيمت اسمت و فرهيختگمان نيمز         ها حضور مي طور اتفاقي در يکي از برنامه شما به

اي انجمام دادنمد و    د كه ممدير روابمش عممومي و مسمئول فنمي تماالر گفتگموي نجموا گونمه         شوي حضور دارند متوجه مي
هماي توليمدي پخمش     سپس قب  از آغاز برنامه، به مدت چند دقيقه، تبليغات كاالهاي ورزشي متعلق بمه برخمي شمركت   

 العملي نشان دهيد. ايد كه چه عکس شد. شما مانده
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 شود.   ها توصيه نمي گونه پيام ب. پخش اين ها ناصحيح است. گونه پيام الف. پخش اين
ج. پرسن  براي اينکه بهتر كمار كننمد بايمد بما رضمايت كارفرمما اجمازه        

  داشته باشند از خالل كار به مزايايي دست پيدا كنند.
د.  اگر پرسن  با رضايت كارفرما اجازه داشته باشند از خمالل كمار بمه    

 نند.مزايايي دست پيدا كنند شايد بهتر كار ك
هم. بهترين راه اين است كه خمود را بمه ندانسمتن بمزنيم تما تنشمي ايجماد        

 نشود.
و. گاهي اوقات بهتر است خمود را بمه ندانسمتن بمزنيم تما تنشمي ايجماد        

 نشود.  
كم  بما سمتاد يما سماير حاميمان بمه         ز. اگر اين موضوع افشاء شمود، اداره 

 خورد. چالش مالي برمي
شود، ممکن است اداره ك  با ستاد يا سماير  ح. اگر  اين موضوع افشاء 

 حاميان به چالش مالي بر بخورد.
 

تمان هسمتيد و در حمال بمازبيني نهمايي مقالمة يکمي از همکارانتمان          . فرک كنيد شما مدير داخلي مجلة سمازمان 7
ت مقالمة  شويد كه برخي از جممالت ايمن مقالمه شمبيه جممال      هستيد كه قرار است چاپ شود. در حين مرور، متوجه مي

تمان درسمت اسمت. فمرک كنيمد مجلمه        شمويد حمدس   دهي، متوجه مي شماست و پس از جستجو در اينترنت و مطابقت
 بايد در اسرع وقت منتشر شود و به موقع چاپ نشدن مجله به معني از دست رفتن انتشار مجله است.

 

 آفرين باشد. ممکن است مشک ب. گاهي اوقات حقوق مؤلفان  الف. احترام به حقوق مؤلفان يک وظيفه است.
 د. بهتر است مجله سر وقت منتشر شود. ج. مجله بايد سر وقت بيرون بيايد.

 و. افشاي سرقت ممکن است است به روابش همکاران ت ثير نامطلوبي بگذارد. هم. افشاي سرقت به روابش كاري ميان همکاران ت ثير سوء خواهد گذاشت.
 ح. اتهام سرقت علمي براي وجهة مجله خوب نيست. شود.   متهم به سرقت علمي ميز. اگر چاپ كنيم حتما مجله 

 

. شما كارمند كتابخانه هستيد و فرک كنيمد چنمد تمن از همکماران بمه دليم  نمازک بمودن انگشمتان دسمت، بما            8
والً زمماني  كننمد. دو تمن از بهتمرين همکماران شمما معمم       موافقت امور اداري از كارت براي حضور و غياب استفاده مي
دهمد تما بمرايش كمارت بزنمد. يمک روز همر دوي آنهما          كه قرار است يکي از آنها دير بيايد، كارتش را به ديگري ممي 

 قرار است دير بيايند و از شما درخواست دارند تا به جاي آنها كارت بزنيد.

 
 حقوق ديگران اجتناب شود.ب. بهتر است از آسيب زدن به  شود. زدن حقوق ديگران حساب مي الف. اين كار آسيب

 د. شايد درست نباشد كه از قانون سرپيچي شود. ج. اين كار غيرقانوني است.
 و. ممکن است من باعث ايجاد شکاف ميان همکاران شوم. هم. اين كار به شکاف ميان همکاران خواهد انجاميد.

 رساني به مراجعان شود. ديدن خدمت ار باعث آسيبح. شايد اين ك بيند. رساني به مراجعان آسيب مي ز. با اين كار خدمت
 

افمزاري روي   خواهمد نمرم   تمان از شمما ممي    . فرک كنيد شما كارشناس فناوري اطالعات اداره هسمتيد و رئميس  9
اش اسمتفاده كمرد، شناسمايي شمود.      شبکه نصب كنيد تا بدان وسيله هر كس از ايمي  سمازمان بمراي كارهماي شخصمي    

بايست به كاركنان اطالع داده و رضايت آنها را جويا شويد امما اگمر ايمن كمار را بکنيمد، بازرسمي        دانيد كه مي شما مي
 شود. شما بيهوده و باط  مي

 

ب. اين كار ممکن است از نظر افمراد اقمدامي عليمه حمريم خصوصمي و       الف. اين كار اقدامي است عليه حريم خصوصي و آزادي كاركنان.  
 آزادي تلقي شود.

 د. شايد بهتر باشد از دستورات رئيس اطاعت شود. از دستورات رئيس تبعيت شود.ج. بايد 
و. اگر كاركنان بفهمند، ممکن است نارضمايتي شمغلي بمين آنهما اتفماق       شود. هم. اگر كاركنان بفهمند، باعث نارضايتي شغلي آنان مي

 بيفتد.
ز. سازمان بايد بمراي جلموگيري از آسميب جمعمي در ايمن خصموص       

 .كسب كند اطالع
كنندگان، جمايي كمه ايمن كمار      ح. بهتر است سازمان دربارة سوء استفاده
 آسيب جمعي دارد، اطالع كسب كند.  



 

 228 

 2شماره     25دوره     1398 تابستان 

. فرک كنيد شما مدير يمک كتابخانمه عممومي بمزر  هسمتيد و كتابخانمه وسمش شمهر قمرار گرفتمه و جماي            1۰ 
را يمک روز در ميمان كمرده اسمت. امما       كه مشک  پاركينگ ح  شود، كتابخانه حمق پمارک   پارک كم دارد. براي اين

آورد. شمما   ايد كه يکمي از كاركنمان شمما كمه فرزنمد رئميس اسمت ماشمينش را همر روز بمه محم  كمار ممي              شما شنيده
 دانيد كه او را توبيخ كنيد يا اين مشک  را ناديده بگيريد. نمي

 
 ب. بهتر است تبعيضي قائ  نشويم.   الف. بايد جلوي تبعي  را گرفت.

 د. مناسب اين است كه قواعد كتابخانه توسش همه تبعيت شود.   ج. قواعد كتابخانه بدون استثناء بايد دربارة همه رعايت شود.  
 و. ناديده گرفتن ممکن است باعث تنش ميان كاركنان شود. شود. هم. ناديده گرفتن باعث تنش بين كاركنان مي

وفايي كاركنممان را آفرينممي و شممک ز. ايممن قبيمم  امتيممازات جلمموي نقممش
 گيرد.   مي

تفماوت   ح. ممکن است برخي امتيازات خاص، افمرادي را نااميمد و بمي   
 كند.  

 

ايمد. در   گمر كاركنمان جديداالسمتخدام برگزيمده شمده      عنموان مصماحبه   . فرک كنيد شما از ميان كتابداران به11
ايمد و   ه خماطر ايمن تمرجيح متعجمب شمده     شمما بم  «. ترجيحماً ممرد  »ها نوشته شده است:  شرايش استخدامي برخي از پُست

 دانيد آيا اين ترجيح را بايد در نظر بگيريد يا نه. نمي

 

 ب. ممکن است اين موارد جزو موارد نق  برابري باشد. الف. احترام به برابري در اولويت اول است.

ج. عمم  در چممارچوب شممغ ، اولويممت اول مممن و مخالفممت بمما رئمميس  
 مراتب است. خالف سلسله

شايد به صالح باشد افراد در چارچوب شمغ  عمم  كننمد و دربمارة     د. 
 امور وراي تعهدات اظهارنظر نکنند.

تواننمد انجمام    تر مي ها را راحت  هايي وجود دارند كه مردان آن و. شغ  هايي وجود دارند كه بايد توسش مردان انجام شوند. هم. شغ 
 دهند.

تمرين فمرد بمراي آن شمغ       ز. فقش اين مهم است كمه متقاضمي مناسمب   
 باشد.

تمرين   ح. مهم است كه فردي انتخاب شود كه بمراي آن شمغ  مناسمب   
 فرد باشد.  

 

هماي وابسمته بمه     خواهمد كمه بمه يکمي از كتابخانمه      . فرک كنيد شمما كتابمدار هسمتيد و ممديرتان از شمما ممي      1۲
پمذير نيسمت.    كنيمد كمه از راه ديگمر امکمان    كننده جا بزنيد و اطالعاتي از آنجما جممع    شهرداري رفته و خود را مراجعه

 جع  هويت خالف قانون است اما شما تماي  داريد اين كار را انجام دهيد.

 

ب. ممکن است جع  هويمت زمينمه را بمراي آسميب خموردن ديگمران        الف. جع  هويت زمينة آسيب زدن به ديگران است.
 آماده كند.  

 دهيد. شما احتماالً عم  به قانون را مدنظر قرار مي د. ج. جع  هويت در همه حال خالف قانون است.
 و. ممکن است همکاران بفهمند و روابش كاري تحت ت ثير قرار گيرد. خورد. هم. اگر همکاران بفهمند، روابش كاري به هم مي

بمراي جممع   ح. ممکن است مضرات جمعي جع  هويمت بمر مزايمايش     ز. مضرات جمعي جع  هويت بيش از مزاياي جمعي آن است.
 بچربد.

 

عنموان شمغ  دوم    اي همم بمه   هماي عممومي اسمتان هسمتيد و مغمازه      . فرک كنيد شما معاون مديرك  كتابخانمه 13
داريد كه اتفاقًا به ورشکستگي انجاميده و شما بسميار مقمروک هسمتيد. رئميس شمما از ايمن قضميه اطمالع دارد و بمدين          

دانمد كمه شمما     كنمد و ممي   كارهاي نامربوط وراي كار معمولتمان محمول ممي   كند و به شما  استفاده مي خاطر از شما سوء
 توانيد در وضعيت موجود اين كارها را نپذيريد. نمي
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 ب. بهتر است با سوء استفاده نکردن از ديگران، احترام افراد حفظ شود. الف. سوء استفاده كردن از ديگران نبايد اتفاق بيفتد.  
 د. اين كار ممکن است روي راندمان كار من اثر نامطلوبي بگذارد. آورد. پايين ميج. اين كار راندمان مرا 

هم. رفتن زير بمار ايمن كمار، بمين همکماران ايجماد سموءظن و اخمتالف         
 خواهد كرد.

و. رفتن زير بار اين كار، شايد بين همکاران سوءظن و اخمتالف ايجماد   
 كند.  

 ح. ممکن است قبول كردن به اثرات جمعي نامطلوبي منجر شود.   آورد. ال ميز. قبول كردن، اثرات جمعي نامطلوبي به دنب
 

. فرک كنيد شما مدير يک كتابخانمه هسمتيد و كتابخانمة شمما يمک خمش موبايم  مسمتق  بمراي انجمام اممور            1۴
نيمد كمه   دا مشي كتابخانه اين است كه از آن موباي  براي كارهاي خصوصي استفاده نشمود. امما ممي    كتابخانه دارد. خش

انديشميد   كنمد. شمما ممي    يکي از همکاران كه داراي بيماري است، از آن موباي  براي امور درماني خودش استفاده ممي 
 كه آيا هزينة موباي  را از او درخواست كنيد يا نه.

 

احتمماالً  شمود كمه تقبم  آنهما      ها شام  مبمال  انمدكي ممي    ب. اين هزينه استفاده از اموال عمومي صحيح نيست. الف. سوء
 استفاده نباشد. سوء

هاي خماص و موجمه، كتابخانمه ممکمن اسمت اسمتثنائاتي        د. در موقعيت مشي كتابخانه تبعيت كنند. ج. همه بايد از خش
 قائ  شود.

اسمت   و. شايد اين جور امتيازات منجر بمه مشمکالتي شمود كمه ممکمن      هم. امتيازات امروز، منجر به مشکالت فردا ميان همکاران خواهد شد.
 نشود جمعشان كرد.

ز. بايد اسمتفاده از موبايم  كتابخانمه را كنتمرل كمرد و بمه سممت منمافع         
 جمعي سوق داد.

دهمي اسمتفاده از موبايم  كتابخانمه بمه سممت منمافع         ح. كنترل و جهمت 
 جمع، پيچيده است.

 

شمنويد   ران خمانم ممي  هاست از يکي از همکا عمومي هستيد و ماه  . فرک كنيد شما از كاركنان يک كتابخانه1۵
توانمد شمما    توانيد جلوي مديرك  بايسمتيد چمون ممي    كنند. شما نمي اي از طرف مديرك  او را آزار و اذيت مي كه عده

 را اخراج كند. شما ترديد داريد كه آيا اين قضيه را به مسئوالن باالتر گزارش دهيد يا نه.
 

 است از سوء استفاده جلوگيري شود. ب. بهتر استفاده اتفاق بيفتد. الف. نبايد گذاشت سوء
 د. شايد بهتر اين باشد كه همکارم خودش از عهدة اين كار برآيد. ج. همکارم بايد خودش از عهدة اين كار برآيد.  

هم. گزارش دادن اين قضميه بمدون اينکمه تشمنج ايجماد شمود، ريسمک        
 بااليي دارد.  

و. بهتر است طوري گزارش شود كه حداق  تشنج بين كاركنان ايجماد  
 گردد.  

هماي   ح. بهتر است گزارش داده شود و تا حدامکان از بدنامي كتابخانمه  هاي عمومي بدنام شوند. ز. بايد گزارش داد و نگذاشت كتابخانه
 عمومي اجتناب گردد.

 

هماي   هسمتيد و قصمد داريمد در كنمار يکمي از كتابخانمه      هماي عممومي    . فرک كنيمد شمما ممديرك  كتابخانمه    1۶
ايد، يک فروشگاه فرهنگي بزر  دايمر كنيمد. بمراي ايمن      دست آورده شهرتان به واسطة فضايي كه در مجاورت آن به

كار، شما مجبوريد همة درختان آن منطقة وسيع را ببريد و در واقع با اين كار تنها منطقمة سرسمبز آن حموالي را حمذف     
 زيست با اين كار مخالفند. دانيد كه متخصصان محيش يد و ميا كرده

 

هما از آسميب، محميش زيسمت را      الف. وظيفه داريم بمراي حفمظ انسمان   
 دريابيم و نفع فردي را كنار بگذاريم.

  ها از آسميب  ب. بهتر است به اهميت محيش زيست در حفظ ساير انسان
 بينديشيم.  

 ها الزم باشد. د. مزاياي اين كار شايد براي كتابخانه ها فکر كنيم. اين كار براي كتابخانهمشي، ما بايد به مزاياي  ج. طبق خش
 و. مشک  داشتن با متخصصان محيش زيست براي ما مناسب نيست. هم نبايد با متخصصان محيش زيست مشک  ايجاد كرد.

 هم است كه براي ني  به سعادت آتي، محيش زيست مدنظر قرار گيرد.ح. م ز. ما بايد به محيش زيست فکر كنيم زيرا سعادت آتي در گرو آن است.
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هماي عممومي    هاي عمومي اسمتانتان هسمتيد و قمرار اسمت بمراي كتابخانمه       . فرک كنيد شما مديرك  كتابخانه17 
ق توانمد آنجما را بمه رونم     اي نامزد مديريت آنجاست كه مي بزر  مركز استان مدير انتخاب كنيد. فرد اليق و كاركشته

دهمد و   تمري تنمزل ممي    هماي پمايين   كند، به موقعيمت  جا مي  دانيد كه اگر او بيايد كاركنان آنجا را جابه برساند اما شما مي
 انديشيد كه آيا او را منصوب كنيد يا نه. نمايد. شما مي كند و جايگزين مي افراد ديگري را پيشنهاد مي

 

 ديدن افراد بينجامد. ب. شايد اين كار به آسيب زند. الف. اين كار به بسياري از افراد آسيب مي
 د. ممکن است سبک مديريت با هر كسي سازگار نباشد. ج. مديريت، مديريت است و با اين چيزها كاري ندارد.  
 و. شايد مديريت كتابخانه به اهميت كاركنان كتابخانه باشد. هم. كاركنان بسيار مهمتر از مديريت كتابخانه هستند.

 ح. اين انتصاب ممکن است به توسعة كتابخانه در آينده منجر شود. هاي آينده بسيار مهم است. انتصاب براي توسعة كتابخانه ز. اين
 

تمان هسمتيد و شمک داريمد بمه اينکمه تعمدادي از         هماي عممومي اسمتان    . تصور كنيمد شمما ممديرك  كتابخانمه    18
شمود بمدون    دانيمد كمه نممي    كننمد. شمما ممي    اسمتفاده ممي  كاركنان شما از اينترنت بمراي تماشماي ويمدئوهاي مسمتهجن     

كنيمد كمه يکمي از     ها شناسايي شموند امما فکمر ممي     افزاري نصب كرد كه افراد واردشونده به آن سايت رضايت آنها نرم
 ها كنترل شود. طريق ورود به آن سايت ويروس شبکه را فعال كنيد تا بدان هاي آنتي ماژول

 
شمان را زيمر سمؤال     ترام بگذاريد و درسمتکاري الف. شما بايد به افراد اح

 نبريد.
  ب. بهتر است تالش كنيد درستکاري افراد زير سؤال نرود.

 شود در اين كار با مافوق مشورت شود. د. توصيه مي ج. بايد در اين خصوص از دستورات مافوق تبعيت شود.
اي بمراي كاركنمان ايجماد     محيش متشنج و ناهمدالنهو. نيازي نيست كه  زند. هم. اين كار همدلي جمعي را به هم مي

 شود.
 ح. بهتر است به حفظ كارآيي سازمان توجه شود. ز. بايد كارآيي سازمان را مدنظر قرار داد.

 

هاي عمومي استانتان هستيد و يکي از كاركنان كمه تمازه پمدر شمده پمس       . فرک كنيد شما مديرك  كتابخانه19
خواهد كه ساعات كاري وي را به مدت شش ماه به نصمف روز تقليم  دهيمد. شمما      شما مياز اتمام مرخصي قانوني از 

كنيمد كمه    خواهيد خدمات تمام وقت اين كارمند را از دست بدهيد زيرا به وي احتياج داريد شما با خود فکمر ممي   نمي
 بهره خواهد شد. ياو را تهديد كنيد به اينکه اگر ساعات كاري وي كم شود، از مزاياي شغلي در اين مدت ب

 

 ب. با تهديد كردن ممکن است ش ن و احترام فرد آسيب ببيند. الف. تهديد كردن اساساً ناصحيح و دون ش ن انسان است.
د. بهتر است قوانين بررسمي شمود تما معلموم شمود آيما درخواسمتش در         ج. بايد درخواست او را قبول كرد زيرا درخواستش قانوني است.

 قانوني است يا خير.  
هم. تهديد كردن باعث فرار او، نااميدي همکاران و درماندگي خمانوادة  

 شود. فرد مي
و. بهتر است به اثرات تهديد كردن روي ساير همکاران و نيمز خمانوادة   

 او بينديشيم.
 ح. به صالح نيست كه سازمان اين كارمند را از دست بدهد. ند را از دست بدهد.ز. سازمان نبايد اين كارم

 

يکمي از همکماران خمانم كمه خيلمي       اي   هاي عمومي هسمتيد و در كتابخانمه   . شما مسئول امور اداري كتابخانه۲۰
ايمد امما    بمه او تمذكر داده   پوشد. شما چندين و چند بمار  نما مي هاي كوتاه و بدن كنندگان سروكار ندارد، لباس با مراجعه

او نحوة لباس پوشيدنش را تغيير نداده است. بابمت ايمن قضميه از سموي كاركنمان ممذهبي كتابخانمه مشمکالت زيمادي          
 تر كند. ترسيد كه توبيخ اين فرد، اوضاع را وخيم وجود آمده و شما مي به
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  … خودآيينی از منظر فيلسوفان بزرگ اخالق و ساخت مقياس سنجش اخالق خودآيين برای

 نجر به توبيخ شود.ب. هر عم  ناصحيحي ممکن است م الف. هر عم  ناصحيحي مستحق توبيخ است.
 د. بهتر است قواعد كتابخانه در اين خصوص بررسي شود. ج. بايد ديد قواعد كتابخانه در اين خصوص چيست.

 و. بهتر است حفظ جو دوستانه و همکارانه در اولويت تصميم قرار گيرد. هم. بايد طوري عم  كرد كه بين همکاران اختالف پيش نيايد.
 ح. بهتر است حفظ وجهه و تداوم خدمات مناسب كتابخانه مدنظر قرار گيرد. و تداوم خدمات مناسب كتابخانه به جامعه انديشيد.ز. بايد به حفظ وجهه 

 

تمان هسمتيد و چنمد كارمنمد      هماي عممومي اسمتان    . فرک كنيد شما مدير يکي از ادارات سمتادي در كتابخانمه  ۲1
رويمد، كارمنمدان ديگمر كمار      كه وقتي از مح  كار بيرون ممي  اينايد به  كنند. شما مشکوک شده زيردست شما كار مي

رسند. به فکرتان خطور كرده كه يمک دوربمين مخفمي بمدون اطمالع كارمنمدان        شان مي كارهاي شخصي كنند و به نمي
 تان از مح  كار ببينيد. در مح  كار آنها نصب كنيد و عملکرد آنها را پس از خروج

 
 كنم. دار مي ب. من احتماالً با كنترل كردن مخفيانه، حرمت افراد را خدشه نترل بدون اطالع افراد، نارواست.الف. استفاده از ابزارهاي ك

 د. اگر كارمندان بفهمند ممکن است دادخواهي قانوني بکنند. ج. اگر كارمندان بفهمند، دادخواهي قانوني خواهند كرد.
 ممکن است به صالح باشد با كارمندان رابطة خوب ايجاد شود.و.  هم. ايجاد رابطة خوب با كارمندان ضروري است.

 ح. بهتر است كارآيي اجتماعي سازمان مدنظر قرار گيرد. ز. بايد كارآيي اجتماعي سازمان را در كانون توجه قرار داد.
 

. فرک كنيد شمما ممدير يکمي از ادارات سمتادي سمازمان متبموع هسمتيد و گروهمي از كاركنمان ايمن بخمش            ۲۲
هايي را در طمي روز از پشمت ميمز كارشمان خمارج       گاري هستند. اين افراد درخواست دارند اجازه داشته باشند زمانسي

دانيد كمه سميگار كشميدن در محوطمه صمورت خموبي نمدارد و طبمق قواعمد           شوند و در محوطه سيگار بکشند. شما مي
 روه از كاركنان پاسخ دهيد.شغلي، ممنوع است. شما در فکر اين هستيد كه چطور به درخواست اين گ

 
 اي است كه شايسته است مدنظر باشد. ب. حفاظت از كاركنان جنبه الف. حفاظت از كاركنان بايد جزو مهمترين وظايف مدير باشد.

ز. كاركنان سيگاري نبايد امتيازات بيشمتري نسمبت بمه ديگمران داشمته      
 باشند.

امتيمازات بيشمتري   هما   ها فکر كنند سيگاري ح. ممکن است غيرسيگاري
 دارند.

و. شايد كاركنان ناراضمي باعمث شموند نارضمايتي بيشمتري در سمازمان        هم. بايد به ايجاد نارضايتي كاركنان انديشيد.
 ايجاد شود.

همماي كوتمماه متضممرر   خمماطر ايممن زمممان ج. سممازمان و افممراد ديگممر بممه 
 شوند.   نمي

كوتماه متضمرر   هماي   خماطر ايمن زممان    د. شايد سازمان و ديگمر افمراد بمه   
 نشوند.
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