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Investigation into Psychometric Properties of Moral 
Values Inventory for Muslim Adolescent 

Nooripour, R. 
Rasouli, R. 

Abstract 
Introduction: The main purpose of this study was the investigating of 
Psychometric Properties of Moral Values Inventory for Muslim 
Adolescent 
Method: 1200 students were selected by stratified random sampling and 
completed Muslim Values  youth Inventory (Abdullah, 2010). 
Results: Findings revealed that Cranach’s alpha is acceptable (α=0.7). 
Factor analytic investigations have suggested 4 subscales from 48 items. 
Results suggested substantial evidence for scale validity among Iranian 
population. 
Keywords: Moral Values Inventory, Muslim, Youth, Psychometric 
Properties. 
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  مقدمه
هـا بـه عنـوان اهـداف كلـي و           انـد كـه ارزش    پردازان گذشته و معاصر مطرح كـرده      نظريهبسياري از   

هـا بـه عنـوان معيارهـاي مطلـوب           ارزش. فراموقعيتي نقش مهمي در زندگي شخص به عهده دارند        
 هنگام قضاوت كردن در مورد رفتار خود و ديگران، حوادث، انتخاب اهداف زندگي، برقراري روابط با

هـا كـه     ارزش. روندها و توجيه منطقي اعمال و رفتارها به كار مي          ادن و بيان نگرش   ديگران، شكل د  
گذارنـد و   هاي شخصيتي تـأثير مـي      شوند روي ساير ويژگي   خصيصه يا بخشي از شخصيت تلقي مي      

  ).1378احمدي، (كنند همسو با آنها ميزان سازگاري فرد را با محيط و ديگران تعيين مي
هاي انساني  ارزش«: كندها را چنين معرفي مي ارزش) 1996(ناسي اجتماعي   شالمعارف روان هدائر

 .كننـد اهداف فراموقعيتي هستند كه به عنوان اصول راهنما در زندگي يك شخص يا گروه عمل مـي    
... ها به عنوان استانداردهاي مطلوب هنگام قضاوت كردن در مورد رفتار، حوادث، مـردم و               اين ارزش 
ها مفاهيمي نظري و مطلوبند كـه         ارزش 1از نظر پيترسون  ). 1384صادقي و حيدري،    (روند  به كار مي  

ها را نماد شناختي از نيازهـاي دنيـوي     ارزش2بيسكي). 1384عرفاني، (گذارند بر انتخاب افراد اثر مي  
  ).1378احمدي، (كند بشر معرفي مي

رهـاي مطلـوب بـراي داوري       ، معيا )1998،  3مايو(ها به عنوان اصول راهنماي مهم زندگي         ارزش
ها و هنگام گزينش و مستدل ساختن رفتارها         ريزي و بيان نگرش   درباره رفتار، رخدادها و مردم در پي      

و باورهاي امر و نهي كننده در مورد الگوهاي آرماني رفتار و حالت غايي        ) 1996،  4منستد و هوستون  (
ها همان سودمندي    ده كه منظور از ارزش    به طور كلي گفته ش    . اندتعريف شده ) 1973،  5روكيچ(وجود  

است و سودمندي يعني چيزي كه به انسان در رسيدن به كمال كمـك كنـد و او را از قيـد موانـع و                         
عالمـه محمـدتقي جعفـري    ). 1384دلخموش، (ضررهايي كه مخل رسيدن به كمال است رها سازد         

رزش انساني چه در حالت فـردي  مالك اساسي ا نيز معتقد است كه  ) 1384، به نقل از ملكي،      1357(
برداري از نيروها و استعدادهاي مثبت و سازنده در راه زندگي آزادانـه و              و چه در حالت اجتماعي، بهره     

گيرد و به همه سودهاي مـادي  وي ارزش را در مفهوم عام آن در نظر مي .رو به هدف تكاملي است
. ن در راستاي زندگي كمك كنـد ارزش اسـت         بنابراين، هر چيزي كه به انسا     . كندو معنوي اشاره مي   

  . كنددر واقع ارزش ادامه حيات و حفظ جامعه را تضمين مي
ها بـه طـور نـسبي ثابـت، پايـدار و       معتقد است كه ارزش) 1380، به نقل از فالح،   1374 (6بابينز
نديده و شود كه فـالن رفتـار هميـشه پـس    به كودكان گفته مي. زيرا اساساً آموختني هستند بادوامند،

همچنين، در دنيا مفاهيمي    . شوندمرز اين رفتارها دقيقاً مشخص مي     . رفتار ديگر هميشه ناپسند است    
                                                           

1 Piterson 
2 Bisckiy 
3 Maio 
4 Mansted & Hostone 
5 Rokeach 
6 Babines 



 نان مسلمان جواي اخالقيها  ارزشياههسنجي س هاي روان بررسي ويژگي

100  

هـاي مطلـق هـستند، گـر چـه       حق و حقيقـت ارزش  از قبيل اصول مسلم عقلي يعني خير و نيكي و
بـستگي  هـاي آن     مصاديق آنها در دنياي محسوس، نسبي و تغييرپذير بوده و به نوع جامعـه و ارزش               

عواملي مانند خـانواده، جامعـه، طبقـات اجتمـاعي، اقتـصادي و تحـوالت اجتمـاعي در                  . كندپيدا مي 
  .ها مؤثرند تغييرپذيري ارزش

هاي اجتماعي منسجم به     هاي اخالقي، باورهاي فرد هستند كه وي در گروه         خالصه اينكه ارزش  
طبـق  . شودين آن دو تمايز قائل مي     اشتراك گذاشته و به رفتار درست و نادرست خود توجه كرده و ب            

 تقـدس در مقابـل      -از ديرباز تفاوت بين دو سطح وجـودي انـسان         ) 2009 (1ديدگاه ايليو و همكاران   
شده، اما به تازگي توجه خاصي به حـوزه  شناسي تلقي ميانسان شناسي وكفر، موضوع مهم در جامعه

گيـري اخالقـي    دي به قضاوت و تـصميم     اخيراً افراد زيا  . گيري و قضاوت صورت گرفته است     تصميم
  . اندعالقه نشان داده

كيفيت زندگي و چگونگي رفتار و مناسبات و روابطي كه با ديگران داريم، مستقيماً متأثر از نظام                 
ها پايه و اساس زندگي آدمي بـه         بدون ترديد ارزش  . بنديمارزشي و اصول اخالقي است كه بدان پاي       

باشـند و موجـب بـرانگيختن تعهـد و عمـل      ، معياري جهت انتخاب مـي )1377زارع، (آيند مي شمار
 ).1378احمدي، (شوند  مي

هـاي زنـدگي از والـدين و درون          ها و گام   هاي خود را در نخستين سال      به طور كلي آدمي ارزش    
بـه عبـارتي    . كنـد ها دريافـت مـي     گذار و منتقل كننده ارزش    خانواده به عنوان نخستين نهاد و ارزش      

هـاي خـانواده و جامعـه را بـه           ن در جريان اجتماعي شدن، مجموعه قوانين، هنجارها و ارزش         فرزندا
هاي زنـدگي    كنند، اما اين وضعيت ديري نخواهد پاييد و پيچيدگي        آورند و از آن پيروي مي     دست مي 

  ).1384احمدوند و رضايي، (امروز سيستم ارزشي آنان را دستخوش تغييرات زيادي خواهد كرد 
تـرين اليـه شخـصيت و هويـت         شـناختي افـراد بـه عنـوان درونـي         رزشـي در سـاختار روان     نظام ا 

در اهميت نقش و جايگاه ارزش همين بس كـه       . هاي نظام نگرشي و رفتاري آنان است      دهنده پايه   شكل
گيرد و هـر رفتـاري تنهـا بـه ايـن            هاي انساني از آن سرچشمه مي       تمامي رفتارها، اعمال، مقاصد و نيت     

به عبارت ديگـر، انتخـاب يـك شـق از ميـان             . كنددهد كه ارزشي بر ارزش ديگر غلبه مي       ميدليل رخ   
  ). 1380فالح، (هاست  شقوق موجود مستلزم مرتب كردن ترجيحات بر اساس سلسله مراتبي از ارزش

بر اساس ديدگاه كلبرگ،    .  است 2ترين نظريه در زمينه رشد اخالقي متعلق به كلبرگ        شدهشناخته
اين نظريه دو نقطـه  . كنندرا تجربه مي)عرفيعرفي، عرفي و پسپيش( سطح از رشد اخالقي   افراد سه 

تـشخيص درسـت از     . كنـد به قضاوت اخالقي و نه رفتار اخالقي اشاره مـي         ) الف: ضعف اساسي دارد  
ايـن  ) كنـيم و ب   نادرست به اين معني نيست كه ما همواره طبق قضاوت و تشخيص خود رفتار مـي               

دهـد  امعه غربي كاربرد داشته و تحقيق در زمينه نكات فرهنگي و اخالقي آن نشان مـي               نظريه در ج  
  ). 2004اِسكات، (ها الزاماً كاربردي نيست  كه در ساير فرهنگ

                                                           
1 Iliev etal. 
2 Kohlberg 
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شـناختي  جنبـه روان  . شناختي اخالق را مطرح كرد     روان -ديدگاه فلسفي ) 2004 (1هونليچانگ
جنبـه فلـسفي اخـالق فـرد بـر مبنـاي        .القـي اسـت  اخالق شامل سه بعد تفكر، احساس و رفتار اخ

باشد كـه وي معتقـد بـود        همسو مي ) 2008 (2اين نظريه با ديدگاه آمال    . باشداعتقادات معنوي او مي   
تـأثير  ) وجـدان (ها پايه و اساس استانداردهاي اخالقي بوده و به عنوان سيستم اعتقـاد درونـي                 ارزش

تانگني، استوويگ  .خالق هر فرد بر مبناي اخالق جامعه استا. سزايي در كنترل رفتار انسان دارند به
بندي رفتار مردم به استانداردهاي اخالقي، جزئي       بندي يا عدم پاي   براي درك پاي  ) 2007 (3و ماشك 

احساسات اخالقـي باعـث ايجـاد       . شود، معرفي كرد  از اخالقيات را كه به احساس اخالقي مربوط مي        
؛ تانگني، 2004، 4كرول و ايگان( شوندار مناسب يا اجتناب از بدي مينيروي انگيزشي براي ابراز رفت

بنـابراين،  . هاي اخالقي قـوي اسـت      فردي با رفتار مناسب داراي ارزش     ). 2007استوويگ و ماشك،    
امـا،  . هاي شايسته مـرتبط اسـت   هاي اخالقي با مفهوم تفكر اخالقي نسبت به ارزش     آگاهي از ارزش  

ها و سيـستم     زا ممكن است رفتاري غيراخالقي داشته و بر خالف ارزش         سگاهي فرد در شرايط استر    
) نيت و قـصد (اعتقادي خود عمل كند و توضيحات زيادي براي بيان تمايز بين تصميم رفتار اخالقي             

  هـاي اخالقـي تأثيرگـذار در رفتـار تحـت           و رفتار واقعي وجود دارد، حال آن كه اين بررسي بر ارزش           
  ). 2007تانگني، استوويگ و ماشك، (رد شرايط عادي توجه دا

بـر پايـه    . دهـد هـاي مختلـف مـي      گيـري در موقعيـت    ها به افراد توانايي داوري و تصميم       ارزش
كنند هاي خود را در كنش رو به رو سازماندهي و تنظيم مي           ها نيازها و خواسته    هاست كه انسان   ارزش

اي در زندگي ما نفوذ دارند كـه راسـتاي          ا به اندازه  ارزشه. پردازندو به ارزيابي رفتار خود و ديگران مي       
كنـيم  يابيم، پيرامون خـويش را تفـسير كـرده و جايگـاه خـود را توجيـه مـي                  عمل خود را از آنها مي     

  ).1384احمدوند و رضايي، (
آنهـا  . باشـند روند و مـالك رفتـار مـي       گيري به كار مي   عنوان طرح كلي براي تصميم    ها به  ارزش

تـوان رفتارهـاي مختلـف      آورند كه توسط آنها مي    قوه استواري از رفتار انسان فراهم مي      هاي بال  تبيين
افـزون بـر    . بينـي كـرد   را پيش ... هاي خيريه، اعتياد و    كننده، رفتار سازماني، كمك   نظير رفتار مصرف  

هايي همچون گزينش رشـته تحـصيلي، انتخـاب شـغل،            تواند در موقعيت  اينها سامانه ارزشي فرد مي    
هـاي   گيري در ازدواج، انتخاب شيوه زندگي و احتماالً پيشگيري يا دچار شدن به برخي آسيب              يمتصم

  ).1384احمدوند و رضايي، (رواني دخالت داشته باشد 
كنند و هويت، ارزش و اهميت     هاي مناسب در دنيا احساس بيگانگي مي       افراد بدون داشتن ارزش   

بخـش  هـا، الهـام    ها عالوه بـر داوري     ارزش). 1999،  6 و اولسون  5هرگنهان(دهند  خود را از دست مي    

                                                           
1 Chang Lee Hoon 
2 Amla 
3 Tangney, Stewing & Mashek 
4 Kroll & Egan 
5 Hergan han 
6 Olson 
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عنوان عاملي بـراي ارزيـابي كـنش        گذارند و به  ها بر رفتارهاي افراد اثر مي      ارزش. رفتارها نيز هستند  
ها معموالً گسترده و انتزاعي هـستند و رفتـار را در مـوقعيتي واقعـي                 ارزش. روندديگران به شمار مي   

هـاي اجتمـاعي و      كننـده گـرايش   ها از يك سو راهنما و تعيـين        ارزش). 1380فالح،  (كنند  ديكته مي 
كننده رفتار و كنش اجتماعي هستند كه در آداب و رسوم، قـوانين             ها و از سوي ديگر تعيين      ايدئولوژي

؛ بـه نقـل از   1994، 1ماركوس(يابند هاي زندگي روزمره تجلي ميو اعتقادات و اصول مقدس و شيوه    
  ).1386نيكوگفتار، 
باورها، اعتقادات و ايمان اسالمي، خواه بـه شـكل احكـام            : ها از ديدگاه اسالمي عبارتند از      ارزش

ارزش ). 1378احمدي، (اسالمي بيان گرديده باشند، خواه به صورت اصول اعتقادي و يا قواعد فقهي           
دنيـوي و   هـاي    هـاي مهـم، ارزش     ها، احكام و گزاره    در مفهوم وسيع خود اعم از اصول، قواعد، نظام        

هـاي دينـي و غربـي و         هـاي فـردي و اجتمـاعي، ارزش        هاي شخصي و نوعي، ارزش     اخروي، ارزش 
هـاي زيـر     هاي اسالمي معمـوالً داراي ويژگـي       ارزش. است...  فرهنگي و هنري و     هاي علمي،  ارزش
  :باشند مي

وت هاي جوامع ديگـر متفـا      اگر چه با ارزش     هاي هر جامعه همگون و مشترك هستند،          ارزش -1
  .باشند

ها و بايدها و يا هـر   ها با عواطف و احساسات همراه هستند، اگر چه خود از سنخ هست   ارزش -2
  .دو باشند

  .هاي متغير نيز وجود دارند ها معموالً ثابت و بادوام هستند، ولي ارزش  ارزش-3
اعي، ها به قضاوت شخصي افراد وابسته نيستند و ناشي از قضاوت نوعي وجدان اجتمـ                ارزش -4

  ).1378 احمدي، (باشند ، عرف، محيط و وحي الهي مي)فطرت(وجدان فردي 
 -هاي نسبي يـا اكتـسابي      هاي ثابت يا فردي و ارزش      ها از نظر اسالمي به دو دسته ارزش        ارزش

 صـداقت، ابتكـار و       گرايـي، دوستي و كمـال   زيبايي  طلبي،  جويي، عدالت حق. شوندمحيطي تقسيم مي  
هـاي مكـاني،     باشـند و ارزش   از اصول ثابت اخالقي و فطري مي      ...  خدامحوري و  نوآوري، عبوديت و  

  ).1352 مطهري، (نسبي و متغير هستند ... عرفي و  تاريخي،   محيطي، زماني،
نشان داده كه دخالت نظام ارزشي فرد در اغلـب   نتايج تحقيقات متعدد در ايران و خارج از كشور

با توجه به اثرات عميق و پايدار عوامـل ارزشـي بـر             . اند مهم باشد  توها و موارد ذكر شده مي      موقعيت
رفتار و ارتباطات متقابل اعضاء جامعه و با در نظر گرفتن اين مسئله كـه مبحـث ارزشـي در گذشـته                      

هـاي ديگـري نظيـر    فقط در حوزه مذهب و فلسفه بررسـي شـده و امـروزه عـالوه بـر آن در رشـته                  
شناسي مورد بحث واقع شـده اسـت، شـناخت و مطالعـه             ه و روان  شناسي، مشاور شناسي، مردم  جامعه

شناسي در  العاده ارزش از منظر روان    ضرورت و اهميت فوق   . دقيق اثرات گسترده آن قابل توجه است      
تواند بر ابعاد مختلف    شود كه مي  اي از شخصيت در نظر گرفته مي      اين است كه ارزش به عنوان جنبه      

                                                           
1 Markus 
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، اهداف و شيوه زنـدگي اثـرات پايـداري بـه جـا گـذارد و شـناخت آن                    وجودي، رفتار و اعمال انسان    
  ).1378احمدي، (معياري در جهت شناسايي رفتار آدمي است 

بنابراين، پژوهش و بررسي در راستاي مبحث ارزشـي و چگـونگي تأثيرگـذاري آن بـر سيـستم                   
رش مقيـاس   گـست . رسـد رفتاري فرد و ارتباط آن با محيط و اعـضاء جامعـه ضـروري بـه نظـر مـي                   

فلـسفه اسـالمي    . باشـد شمول اسـالم مـي     بر پايه ديدگاه جهان    1هاي اخالقي جوانان مسلمان    ارزش
بيني جهان. باشدهاي اخالقي فضيلت است كه بيانگر عمل اخالقي مي         درباره آزادي مربوط به ارزش    
در ايـن   هاي محوري اسالمي توجـه دارد، بـه عنـوان مهمتـرين اصـل                اسالمي كه به سه بعد ارزش     

هاي صورت گرفته، در كتاب خود       بر پايه بررسي  ) 2007 (2محمد وحيوني . پژوهش استفاده شده است   
هـاي   هاي مربوط به رشد شخصي يا خـود، ارزش         ارزش: كندهاي محوري اشاره مي    به سه بعد ارزش   

هـاي   ارزشها بر مبناي     اين ارزش . هاي مربوط به خدا يا معنويت      مربوط به ديگران يا جامعه و ارزش      
هـاي  كه ارزيابي تعداد محدودي از جنبه     درحالي. اندبندي شده سنتي اسالمي به نُه محور فرعي طبقه      

هـا توجـه     رفتار گسترش يافته است، اخيراً پژوهشگران مسلمان به مسائل مربوط بـه ارزيـابي ارزش              
هـاي روانـسنجي    ويژگـي  رو، هدف ايـن پـژوهش بررسـي   ازاين). 2010، 3مونا(اند خاصي نشان داده

  .هاي اخالقي جوانان مسلمان است سياهه ارزش

  روش 
يابي و جامعه آماري شامل كليه دانشجويان مقطع كارشناسي و باالتر           روش اين پژوهش از نوع زمينه     

هاي شـهيد بهـشتي، عالمـه طباطبـايي، تربيـت       هاي كشور، دانشگاه  از ميان كل دانشگاه   . كشور بود 
سيـستان و بلوچـستان، فردوسـي مـشهد، كردسـتان و گـيالن بـا روش                 مدرس، تهـران، اميركبيـر،      

مشغول بـه تحـصيل     )  پسر 550 دختر و    650( دانشجوي   1200اي انتخاب شدند و     گيري طبقه  نمونه
  . هاي مزبور نمونه پژوهش را تشكيل دادند هاي مختلف دانشگاهدر دانشكده

  ابزار پژوهش
اخالقـي جوانـان مـسلمان عبـداهللا، صـالح، محمـود و             هـاي    در اين پژوهش از سياهه ارزيابي ارزش      

 بـه   84/0) 2010(استفاده شد كه آلفاي كرونباخ در پژوهش عبدالـه و همكـاران             ) 2010 (4عبدالغني
 جامعـه،   - معنويـت، خـود    -خـود (مقيـاس    گويه و چهار خـرده     48ابزار مذكور داراي    . دست آمده بود  

  گـاهي،  = 2هرگـز،  = 1(اي  درجـه 5يـف ليكـرت   هـا در ط گويـه . باشـد مـي )  معنويت و خود   -جامعه
  .شوندگذاري مينمره) دياي بشيوقت پ  هر=5 و اكثراوقات= 4، شهيهم= 3

                                                           
1 Moral Value Inventory for Muslim Adolescents 
2 Muhamad Wahyuni 
3 Muna 
4 Abdullah, Salleh, Mahmud & Abdul Ghani 
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هـاي اخالقـي جوانـان مـسلمان از روش روايـي صـوري و              براي بررسي روايي سياهه ارزيابي ارزش     
سـط اسـاتيد زبـان    براي بررسي روايـي صـوري پـس از ترجمـه و بازترجمـه تو      .روايي سازه استفاده شد

شناس قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد محتواي ظاهري عنـوان        روان 6 انگليسي، پرسشنامه در اختيار   
 فـرد از جمعيـت      40آوري نظرات اين متخصصان و انجام تغييرات الزم، پرسشنامه بـه            پس از جمع  . كنند

سپس با اعمال نظرات اين افـراد،       . عمومي داده شد تا مشخص كنند كداميك از عبارات قابل فهم نيستند           
بـه  . نفر از دانشجويان اجرا شد     1200 پرسشنامه نهايي طراحي و براي بررسي مشخصات روانسنجي روي        

 جملـه  هـر  كـه  ميزانـي  بـه  بايد ها كننده شركت  گويه است كه48اين ترتيب، پرسشنامه ايراني نيز شامل 
  .پاسخ دهند» هرگز« تا »هر وقت پيش بيايد«از  يادرجه 5طيف  در هابه گويه آنهاست كنندهتوصيف

   هاي پژوهش يافته
هـاي اخالقـي     در اين قسمت نتايج مربوط به بررسي خصوصيات روانـسنجي سـياهه ارزيـابي ارزش              

هاي اخالقي جوانان مسلمان     جهت بررسي روايي سياهه ارزيابي ارزش     . شودجوانان مسلمان ارائه مي   
و اكتشافي استفاده شد كه خالصه نتـايج تحليـل عـاملي تأييـدي در               از روش تحليل عاملي تأييدي      

  . ارائه شده است1جدول 

  هاي پژوهش گيري در آزمودني هاي نيكويي برازش الگوي اندازه شاخص - 1 جدول

  مقدار  هاي نيكويي برازش شاخص
RMSEA  07/0  

IFI  97/0 

AGFI  90/0 

CFI 97/0  

دهنده  نشانCFIوRMSEA ،IFI،  AGFI  مقاديرشود، مشاهده مي1در جدول  همان طور كه
هاي حاصل در معرض تحليـل عـاملي        دادهبرازش خوب مدل در تعيين عاملها است، به همين دليل           

ها توسط عوامل و تأييد     جهت آزمون ميزان تبيين شدن واريانس درون داده       . اكتشافي نيز قرار گرفتند   
گيـري و آزمـون كرويـت       ز اندازه كفايت نمونه   هاي پژوهش ا   ها در آزمودني  توانايي عاملي بودن داده   

هـاي    در آزمودنيKMO1 اندازه كفايت نمونه گيري بارتلت استفاده شد كه نتايج حاكي از آن بود كه        
ها توسـط   دهد واريانس درون داده    است كه اندازه خوبي است و نشان مي        9/0پژوهش تقريباً برابر با     

 بـود كـه     5/0داري در آزمون كرويت بارتلت كوچكتر از        همچنين، سطح معني  . شودعوامل تبيين مي  

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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همچنين، كل واريانس تبيين شده به وسـيله راه حـل تحليـل             . هاستمؤيد توانايي عاملي بودن داده    
 چهـار عامـل داراي مقـدار        2 نشان داد كه پس از انجام چرخش واريمـاكس         1عاملي و نمودار اسكري   

  .  ارائه شده است2ن در جدول  هستند كه خالصه نتايج آ1ويژه بزرگتر از 

  هاي پژوهش مقدار ويژه عوامل به وسيله راه حل تحليل عاملي در آزمودنيمحاسبه  - 2 جدول

  مقدار ويژه   ها عامل
  75/14  اول
  67/2  دوم
  35/2  سوم
  05/2  چهارم

هاي اول، دوم، سوم و چهـارم بـه          شود، مقدار ويژه عامل    مشاهده مي  2همان طور كه در جدول      
  .باشد مي05/2 و 35/2، 67/2، 75/14بر با ترتيب برا

 

  
هاي مربوط به چهار عامل به دست آمده نـشان داد           همچنين، نتايج مربوط به بار عاملي در گويه       

، 28،  27،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3هـاي   گويـه ( گويـه    27هاي پژوهش    كه در آزمودني  
هـاي  گويه( گويه 11روي عامل اول، ) 48، 47، 46، 44، 41، 40، 39، 38، 37، 35، 33، 31، 30،  29
) 21،  19،  16،  15هاي  گويه( گويه   4روي عامل دوم،    ) 26،  25،  24،  23،  22،  20،  18،  17،  14،  2،  1

تـرين بارهـا   روي عامل چهارم قوي) 45، 43، 42، 36، 34،  32هاي  گويه( گويه   6روي عامل سوم و     
 -جامعـه «، » جامعـه -خـود «، » معنويـت -خـود « عنـوان  را داشتند كه اين عوامل به ترتيـب تحـت    

  .نامگذاري شدند» خود«و » معنويت
                                                           

1 Scree Plot 
2 Varimax rotation 
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هاي آن از ضرايب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده گرديـد كـه              به منظور برآورد پايايي مقياس و مؤلفه      
  . ارائه شده است3خالصه نتايج آن در جدول 

  هاي پژوهش ضرايب آلفاي كرونباخ در آزمودني - 3 جدول

 ي كرونباخمقدار آلفا عوامل

 92/0  معنويت-خود

 87/0  جامعه-خود

  74/0   معنويت-جامعه
  74/0  خود

  95/0  كل مقياس

شود، ضرايب آلفاي كرونباخ حاكي از آن است كه مقياس مشاهده مي 3در جدول  طور كههمان
  .باشداز پايايي مناسبي برخوردار مي

  گيري بحث و نتيجه
سياهه ارزشهاي اخالقي جوانان مسلمان  هاي روانسنجي ژگيبا توجه به هدف پژوهش كه بررسي وي

هاي حاصل از تحليل عاملي تأييدي و اكتشافي حاكي از روايي قابل قبول مقيـاس و نتـايج          بود يافته 
نتايج اين پژوهش همسو بـا  . حاصل از ضريب آلفاي كرونباخ نشان دهنده پايايي رضايتبخش آن بود    

  .باشدمي) 2007(و وحيوني ) 1383(زاده و همكاران تحقيق مهرابي
اساتيد و والدين جهـت درك و كمـك بـه     اختيار مشاوران، تواند اطالعاتي مفيد دراين پرسشنامه مي

هاي اخالقي در جوانـان   در مجموع، شواهد حاكي از كفايت نسبي سياهه ارزش   . جوانان در ايران قرار دهد    
هـاي   سنجد و همسو بـا ادبيـات پـژوهش، ارزش    ميهاي اخالقي را مسلمان است كه ابعاد مختلف ارزش   

هاي اخالقي در     بنابراين، همچنانكه سازندگان اصلي سياهه ارزش     . كنداخالقي را به چهار بعد تفكيك مي      
 اسـت و ضـمن      هاي اخالقي مناسب    كنند، اين ابزار جهت سنجش سازه ارزش      جوانان مسلمان مطرح مي   

بنابراين، اسـتفاده از  . كندز عوامل موجود در اين سازه را فراهم مي    برخورداري از دقت باال، پوشش كاملي ا      
  .گرددهاي اخالقي خصوصاً در جوانان مسلمان توصيه مي آن به پژوهشگران حوزه ارزش
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