
 
 

      ................شمارة پرسشنامه 

 ...............كد استان 

 ......................کد شهر 

 ...............روستاکد  

 ...............مرکز آموزشیكد  

 ....................رشتة تحصيلی  

 ...............پرسشگر نام 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبادي لطفآزمون 

 براي سنجش

 كودكان رشد اخالقي

 )فرم مصاحبه(



 2 

 

 پرسشگر محترم

محيطي، اخالق حفاظت در شش مقولة اخالق زيست سنجش رشد اخالقي: كندهدف اصلي را دنبال مي دو دانيد اين آزمونكه مي همان گونه

بر رشد رواني اجتماعي و  و عوامل وضعيتتأثير ؛ و سنجش مينوياخالق خانوادگي، اخالق اجتماعي، اخالق انساني، و اخالق از خود، 

به منظور اجتناب از خستگي آموزان زياد باشد، ن است يك ساعت زمان اجراي آزمون براي برخي از دانشبا توجه به آنكه ممك( .اخالقي

 ).خودداري كرددبستان  آموزان آمادگي و كالس اول و دومدانش در مورد 16، و 14، 11، 7، 5، 3سؤاالت توان از اجراي ، مياحتمالي آنان

و آنگاه به . سپس آزمون ِبندر را اجرا كنيد. اي برقرار كنيدآموز رابطة دوستانهكنيد با دانشدر آغاز سعي براي اجراي درست اين آزمون، 

سئواالت را براي كودكان به صورت گفتگوي هر يك از شما بايد مصاحبه، اين در اجراي . بپردازيد اي نظامدارهپرسشنام ةاجراي مصاحب

در مورد هر سئوال چه جايگاهي در مقياس  شوندهآموز مصاحبهحاصل كنيد كه دانشدوستانه مطرح كنيد و با شنيدن پاسخ آنان اطمينان 

پس از اطمينان از وضعيت و نگرش او، شما بايد جاي مناسبي را در مقياس مربوط به هر سئوال . سئوال داردآن اي مربوط به درجهشش

گذاريد، پاسخهاي مهم كودك را به صورت خالصه قياس مربوطه ميفراموش نكنيد كه در هر مورد، افزون بر عالمتي كه در م .عالمت بزنيد

سئوال آزمون رشد اخالقي، فرصت استراحت  18 آغاز پيش ازآزمون بِندر و  دقت كنيد كه پس از اجراي .در حاشية سئوال يادداشت كنيد

 .ف كنيديا يكي دو شكالت، به او تعار بيسكويتآموز فراهم كنيد و مقداري كوتاهي را براي دانش

و با  پاسخ دادگيريد الزم است با معلم وي نيز، پس از آنكه خود وي به سئواالت پرسشنامه اطمينان از اطالعاتي كه از كودك ميبراي 

 .و نتيجه را در حاشية پرسشنامه يادداشت كنيد ، گفتگو كنيدشدآشنا  كامًال سئواالت آزمون

 آباديدكتر حسين لطف                

 شناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي استاد روان       

 

 :دستورالعمل اجراي استاندارد آزمون

 آموز عزيزدانش

 .استآموزان ايران و نظر آنان در مورد مسائل رفتاري دانش ويژگيهايدر مورد  با شما، نگفتگوي امروز م

 .شركت كنيد گفتگوتا در اين  يداكه بر حسب قرعه و تصادف انتخاب شده يدآموزاني هستيكي از دانش شما

آنچه مهم است اين است كه شـما بـه عنـوان     .گذاريمرا با كسي در ميان نميآموزان ما در اين آزمون اسم دانش

واقعـًا  چيزي بگوييـد كـه   دهيد كامالً دقت كنيد آموزان ديگر به پرسشها پاسخ ميفردي كه به جاي بسياري از دانش

 .رفتار خود شما استو  احساساتمطابق با افكار و 

و  دربارة چندتا قصه با هم صـحبت كنـيم   سپس و ابتدا چندتا نقاشي بكشيدكه خواهيم مي شمادر اين آزمون از 

 .يدرا بگوي انهم نظر خودت شما

آخـر ايـن   روي صـفحة سـفيد    يـد سـعي كن  .گذارممي شمامن اول چندتا كارت نقاشي ساده را يكي يكي جلو 

 .يداز آن استفاده كن يدگذارم كه اگر الزم داشتكن هم اينجا مييك مداد پاك. يدآنها بكش درست مثلپرسشنامه، 

 .كنيمخوانيم و صحبت ميرا يكي پس از ديگري با هم مي هايافتن ترسيم كارتها، قصهيانبعد از پا
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بـراي  "كـه  اند نوشته در روزنامهاو گفت . ها نقل كرديك روز معلم به كالس وارد شد و خبري را براي بچه -1

نزديك  سازي براي پانصد خانوادة روستاييزيادكردن زمينهاي كشاورزي و كاشتن محصوالت مورد نياز مردم و خانه

سازي تبديل كنند و ، قرار است مقدار زيادي از جنگلهاي طبيعي را به زمين كشاورزي و محل خانهيك منطقة جنگلي

 "دبراي روستاييان در آنجا خانه بسازن

. گفتند كه نبايد طبيعت جنگـل را عـوض كـرد   مخالف بودند و مي آموزانشد بعضي از دانش گفتهاين خبر وقتي 

گفتند كه روستاييان نزديك به آن جنگل بايد زمين كشـاروزي و  و مي نظر ديگري داشتندآموزان بعضي ديگر از دانش

 نظر شما در اين مورد چيست؟. عيبي ندارد تغيير كاربرد مناطق جنگليخانه داشته باشند و 

 با اين كار كامالً مخالفم    1          2          3          4          5          6 با اين كار كامالً موافقم

 ............................................ چرا چنين نظري داريد؟

 

 يـك هاي مردم، خانهيكي از خانه به مدرسه و در كنار  او از راهدر . م دبستان استسوآموز كالس سارا دانش -2

از اين باغچه رود يك يا دو گل زيبا او بعضي از روزها كه از خانه به مدرسه مي. باغچه هست كه گلهاي زيبايي دارد

 .چيستاين كار سارا در مورد نظر شما  .چيند تا به معلم يا دوستان خود هديه كندرا مي

 نيست خوباصًال كار سارا     1        2        3        4        5        6 است كامًال خوبكار سارا 

 ............................................ چرا چنين نظري داريد؟

 

3- آنان مقدار نسبتاً . براي گردش و تفريح به بيرون شهر رفته بودند يك مدرسه نوجوان آموزاننفر از دانش پنج

اي رسـيدند و تصـميم   پس از مقداري راه رفتن به كنـار رودخانـه  . و مواد غذايي با خود داشتند آجيلميوه و زيادي 

ها، كه و بچهظرف آشغال وجود نداشت  كه خيلي دور از شهر بود در آن محل. گرفتند كه بقية روز را در آنجا بمانند

كند، پوست ميوه و پالستيك و پاكت چيپس و امثـال  ياي است و مشكلي ايجاد نمكردند آنجا محل دورافتادهفكر مي

 .اندختندآنها را در گوشه و كنار و در داخل رودخانه مي

سـئوال مـا   . درويايد و ميشما هم مسلماً با دوستان و يا با خانوادة خود براي گردش و تفريح به بيرون شهر رفته

د ندارد تا چه اندازه رفتار شـخص خـود شـما شـبيه     طبيعت كه ظرف آشغال وجو اين است كه در جاهاي دورافتادة

 آموزاني است كه صحبت آنها را كرديم؟همين دانش

 متفاوت از روش آنان    1        2        3        4        5       6     مانند روش آنـان

 ............................................كنيد؟چرا اين كار را مي

 

برخي بيشترين وقت و عمر خود را به تحصيل . و زندگي افراد معموالً خيلي با يكديگر تفاوت دارد روش كار -4

 .گيرند و بيشتر در پي آن هستند كه خوش باشندپردازند و برخي ديگر زندگي را آسان ميو كار زياد مي
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يشتر وقت خود را بايـد بـه   معتقد است كه ب علي. زندگي روزانة علي و بهروز هم خيلي متفاوت از يكديگر است

اعتقاد دارد كه اگر بيشتر اوقات خود را صـرف تفريحـات و    بهروزانجام دادن كارهاي درسي بگذراند اما دوست او 

 .گردش بكند و خوش باشد اشكالي ندارد

 گذرانيد؟شما زندگي روزمرة خود را تا چه اندازه با روش يكي از اين دو نفر مي

 كارهاي من بيشتر مثل بهروز است  1       2       3       4       5       6  است عليمانند كارهاي من بيشتر 

 ............................................ كنيد؟چرا اين طور رفتار مي

 

5- بسـيار   و ورزش به نظم و ترتيب و بهداشت شخصـي هستند كه  دو برادر و خواهر دوقلو مرجانو  منصور

ـ كنرا زود به زود عوض مي انلباسهايش. دنكنهر روز حمام مي .دنشوصبح زود از خواب بيدار مي. دندهاهميت مي د ن

ساعت از وقـت  تا دو يكحدود . دنساعات كار منظمي دار. كنندكمك مي خانوادهدر شستن و اتو كردن لباسها به و 

كسي تـا بـه   . دنخوابشبها به موقع مي. دنخوانميو بقية اوقات را درس  دنگذرانمي ورزش تفريح وروزانة خود را به 

و رفتار  هستنداي شاد و باروحيه انكودك. دنچند دوست صميمي دار. نشنيده است آناننامناسبي از دهان  حرفحال 

 .راضي هستند آناناز هم  مرجانو  منصورپدر و مادر و معلمان  .با همة افراد با احترام و دوستانه است آنان

 .............................. است؟ مرجانيا  منصورزندگي رفتار و اندازه شبيه زندگي روزانة شما تا چه رفتارها و

 مرجان يا منصورمتفاوت از روش زندگي     1      2      3      4      5      6    مرجان يا منصورشبيه زندگي 

 

ضوعي است كه مدير و نـاظم و مربيـان مدرسـه و    آموزان موو آرايش ظاهري دانش لباس پوشيدنچگونگي  -6

برخـي از  . آورنـد دهند و آن را يك موضوع مهم اخالقي به حساب مـي جامعه به آن خيلي اهميت مي ةمسئوالن ادار

شود و برخي ديگر مايلند شخصاً در اين مـوارد تصـميم   كنند كه از آنها خواسته ميآموزان همان طور عمل ميدانش

 :و با هر مورد تا چه اندازه موافق هستيد دانيدزير مي روشهايد را طرفدار كدام يك از شما خو. بگيرند

كـه مـديران و    نـوع لباسـهايي را بپوشـند   همـان   بيرون مدرسه، در همدر مدرسه و  همبايد  آموزاندانش -6-1

 .خواهندمسئوالن از آنها مي

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 ليو گويندميو مسئوالن كه مديران  لباسهايي را بپوشندهمان  وقتي كه در مدرسه هستندبايد  آموزاندانش -6-2

 .كه خودشان ميل دارند لباسهايي را بپوشنددر وقتهاي ديگر بايد 

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

آموزان، به جاي آنكه به خواستة ديگران عمل كنند، بهتر است هم براي مدرسـه و هـم بـراي بيـرون     دانش -6-3

 .مدرسه، همان لباسهايي را براي خودشان انتخاب كنند كه شخصاً دوست دارند

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم
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7- يـك مهمـاني شـام خـانوادگي     ) كه بيست سال داشت(خود  بزرگتربراي سالروز تولد پسر  ثروتمند پدر يك

براي حدود چهل و پنج نفر ) سال داشت 18كه (او از همسرش خواسته بود كه به همراه دختر جوانش . برگزار كرده بود

ها و ساير وسايل پـذيرايي را  ساالد و انواع ميوهچهار رقم سوپ و دو نوع د سه نوع غذا و مهماناني كه دعوت شده بودن

سـوپ و  يكي از دو نـوع  اين دو نفر هم تمام كوشش خود را كردند و از مهمانان پذيرايي به عمل آمد ولي . آماده كنند

از شورشـدن  كـه   اين پدر خـانواده رفتند،  وقتي كه مهمانان .اندكي شور شده بود يي كه پخته بودنديكي از سه نوع غذا

عصباني شده بود به آشپزخانه رفت و سـر و صـدا راه انـداخت و از روي    غذا سه نوع سوپ و يكي از يكي از دو نوع 

براي آنكه وضـع  همسر او با آنكه خيلي ناراحت شده بود  .يك بشقاب را به شدت به زمين كوبيد و شكستعصبانيت 

دختر آنها از . تا بعدًا در يك فرصت مناسب با شوهرش صحبت كند و به شستن ظرفها ادامه داد بدتر نشود چيزي نگفت

ولي پدرش معتقد . و به پدرش گفت كه حق ندارد چنان رفتاري با مادرش داشته باشداين كار پدرش ناراحت شده بود 

 بيننـد از همسر خود مـي  اشتباهاتيچنين تي بود كه عصبانيت و رفتار او چيز مهمي نبوده و بسياري از مردان ديگر نيز وق

او برگـزار كـرده بـود از     به خاطرجشن را پدرش اين از سوي ديگر، پسر بزرگ خانواده كه  .كنندبدتر از اين رفتار مي

 .پدرش طرفداري كرد و معتقد بود كه عصبانيت پدر چيز مهمي نبوده است

 :سئوال زير جواب بدهيد چهارحاال به 

 و بشقاب را پرتاب كند؟ عصباني شوددرست بود و حق داشت كه  پدر خانوادهشما آيا كار به نظر  -7-1

 بودكامالً نادرست  يكار       1          2          3          4          5          6       بودكار كامالً درستي 

 بود؟يا نادرست  بود به نظر شما رفتار مادر كه سكوت كرد درست -7-2

 كاري كامالً نادرست است      1         2         3         4         5         6ار كامالً درستي بود      ك

 ؟يا نادرست بود بود درسترفتار پسر جوان كه از پدرش طرفداري كرد به نظر شما  -7-3

 ي كامالً نادرست استكار      1         2         3         4         5         6      درستي بودكار كامًال 

 ؟يا نادرست بود بود درست و به پدرش اعتراض كرددختر جوان كه شاهد اين ماجرا بود كار به نظر شما  -7-4

 كاري كامالً نادرست است      1         2         3         4         5         6كار كامالً درستي بود      
 

در خانوادة زهرا دو پسر و يك دختر ديگر هـم  . خوانددرس مي پنجم دبستانو در كالس  سال دارد 11زهرا  -8

دختر كوچـك خـانواده   . ساله است 16سال دارد، جواد فرزند دوم و  18احمد فرزند بزرگ خانواده است كه . هستند

خواهـد  مادر زهرا از او مـي  .زياد است همدار است و كارهاي خانة آنها مادر زهرا خانه. سال دارد 1فاطمه است كه 

خواهد بعضي روزها كمتر است و يك ساعت از كمكي كه مادر زهرا از او مي. كه در كارهاي خانه به وي كمك كند

. به مـادرش كمـك كنـد   پنج يا شش ساعت افتد كه زهرا بايد در تمام روز گيرد اما گاهي اتفاق ميوقت زهرا را مي

بـه نظـر شـما    . قط صرف درس خواندن كند و مايل نيست به مادرش كمك كندزهرا دوست دارد كه وقت خود را ف

 رفتار درست در اين مورد چيست و زهرا تا چه اندازه بايد به حرف مادرش گوش كند؟
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 ساعت كمك روزانه به مادر يك    1       2       3       4       5       6 ساعت كمك روزانه به مادر  شش

 

كـالس دوم   است كهاولي فرامرز  نام. ساله است 3ساله و دومي  13هستند كه يكي دو برادر در يك خانواده  -9

. بـود ساعت پنج بعد از ظهر . بودنددر خانه تنها يك روز آنها . راهنمايي است و دومي فرهاد است كه سه ساله است

فرهـاد  . گردنـد برنتا آخر شـب  ار بود قرو  بودند براي يك كار واجب از خانه بيرون رفته فرامرز و فرهادپدر و مادر 

كـه بـراي او    سـت خواو از برادر بزرگش فرامرز مـي  كردو گريه ميبود هم گرسنه و هم خسته شده ) پسر سه ساله(

 .خواندميو بايد درسهايش را  داشتاما فرامرز امتحان . آماده كند و با او بازي كند اش راي مورد عالقهغذا

 داد چيست ؟ري كه فرامرز در آن روز بايد انجام ميترين كابه نظر شما درست

 خواندبايد فقط درسش را مي    1       2       3       4       5       6كرد    بايد فقط به ميل فرهاد رفتار مي

 ....................................................چرا؟ 

 

را بـه طـور كامـل     مدرسـه  مقـررات قراردادها و خواهند كه موزان ميآمدير و ناظم و معلم از دانش معموالً -10

آمـوزان  رفتار دانش .آموزي حق ندارد غير از آنچه از او خواسته شده كار ديگري انجام دهدرعايت كنند و هيچ دانش

را  كـالس مدرسـه و   و دسـتورات  مقـررات قراردادها و  آموزاناز دانش برخي. مدرسه در اين موارد با هم فرق دارد

 .توجهي به رعايت آنها ندارند ديگر كنند و برخيرعايت مي

 كنيد؟چيست و شما تا چه اندازه آنها را رعايت مي مقررات قراردادها و نظر شما در مورد رعايت اين

 كنمرا رعايت نميمقررات     1     2     3     4     5     6    كنمرعايت ميرا كامالً  مقررات

 ....................................................چرا؟ 

 

11- او از سه سال پيش گاهي اتومبيل . اي است كه به اتومبيل سواري بسيار عالقه داردساله 19جوان  ،محمود

او در اين سه سال مهارت كافي در راندن اتومبيـل بـه   . كردداشت و دور از چشم پليس رانندگي ميپدرش را بر مي

نامة رانندگي خود را نگرفته اما سرعت عمل و دست بفرمان او از بسياري از رده است و اگرچه هنوز گواهيدست آو

امسال در روز سيزدهم فروردين خانوادة محمود تصميم گرفتند كـه بـه بيـرون    . افرادي كه گواهينامه دارند بهتر است

جاده بسيار شلوغ بـود و همـه   . مود واگذار شدبه مح ماشين پدر محمود حال خوشي نداشت و رانندگي. شهر بروند

ديد كه برخي از رانندگان بـر  محمود مي. عجله داشتند كه خود را به يك منطقة ييالقي مناسب در بيرون شهر برسانند

، و برخي بدون گرفتندسبقت ميكردند، برخي از قسمتهاي خاكي سمت راست كنار جاده خالف مقررات رانندگي مي

محمود در ابتدا تا حدود يك سـاعت قـوانين   . زدندجلو ميرفتند و از ديگران توجه به رعايت حال ديگران ويراژ مي

و با خود  رفتاش سررانندگي را رعايت كرد اما از آنجا كه خالفكاري بعضي از رانندگان زياد بود به تدريج حوصله

رانندگي كنم تا زودتر به منطقة ييالقي برسـيم و جاهـاي خـوب را از دسـت     گفت من هم بايد مثل همان افراد ديگر 

 .ندهيم

 ؟شما تا چه اندازه با موارد زير موافق هستيد
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كنند محمود هم حق دارد طوري رانندگي كند كه زودتـر بـه   وقتي كه بسياري از رانندگان خالفكاري مي -11-1

 .مقصد برسد

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

كردنـد سـبقت   ميرعايت نرا  رانندگي قوانينگرفتند يا محمود حق داشت فقط از كساني كه راه او را مي -11-2

 .بودند راه او را نگرفتهبگيرد اما او حق نداشت از كساني سبقت بگيرد كه 

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 .كردبا وجود آنكه پدر محمود مريض بود اما او كه گواهينامه نداشت به هيچ وجه نبايد رانندگي مي -11-3

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 

آمـوزان نسـبتاً   آموز داشت مشاهده شد كه رفتارهاي خالف در ميان دانـش دانش 300كه  مدارساز در يكي  -12

براي حل اين مشكل از انجمن اولياء و مربيـان  . كردآموزان مدرسه را ناراحت ميزياد شده و اين موضوع اكثر دانش

با بررسي مشكالت و  مدرسهآموزان انشكمك گرفته شد و آنان فكر كردند كه بهتر است افراد و گروههاي گوناگون د

براي اين منظور چند روزنامة ديواري تهيه شـد و  . يك مجموعه از مقررات و قوانين به حل مشكالت بپردازند نوشتن

آموز انتخاب هفت دانش باألخرهآموزان در هر كالس و در كل مدرسه برگزار شد و جلسات بحث و گفتگو بين دانش

بنويسند و آنها را بـه رأي عمـومي    آيدپيش ميرا كه  اتفاقاتيري و تشويق و جريمه در مورد شدند كه مقررات رفتا

آموزان با يكديگر، نظم و ترتيـب در  اين مقررات و قوانين در مورد چگونگي ارتباط دانش. آموزان بگذارندتمام دانش

شد، نحوة برخورد با مشكالت، تشويق آموزان مشاهده ميكالس و مدرسه، خطاهاي اخالقي كه از جانب برخي دانش

گيري به عمل آمـد و بـا   آموزاني كه كارهاي خالف انجام دهند تهيه شد و رأيرفتارهاي مثبت و جريمه كردن دانش

 .به تصويب رسيد تا به مدت يك سال اجرا شود) درصد مخالف 40موافق و  درصد 60(اكثريت آراء 

بوديد و با قـوانيني كـه مـورد قبـول      مدرسهاين ) درصد افراد 40ني از يع(آموزان شما اگر از گروه اقليت دانش

 ؟كرديدديگران است موافقت نداشتيد چه كاري مي

 .كردمقوانيني را كه ديگران قبول دارند ولي مورد قبول من نيست رعايت نمي -12-1

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 .كردمدادم ولي هر جا كه امكان داشت مخالف آن رفتار ميدر ظاهر خودم را طرفدار قوانين نشان مي -12-2

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

ولي قوانيني را كه به نظر من غلـط بـود رعايـت     كردمدادم رعايت ميقوانيني را كه درست تشخيص مي -12-3

 .كردمنمي

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 .كردمهمة قوانين را رعايت ميكردم و نظر اكثريت را قبول مي -12-4

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم
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آموز از شهرهاي گوناگون كشور و با هنري كه حدود صد نفر دانش -در يك اردوي تابستاني مسابقات ادبي -13

هنري آنان  -خصوصيات مختلف و با آثار گوناگون حضور يافته بودند، چهار نفر داور تعيين شده بودند كه آثار ادبي

در جريان داوري، يك درگيري و اختالف نظر جدي بين چهار داور مسابقات از نظر معيارهاي . كردنديرا ارزشيابي م

آموزان را نيز به شدت برانگيخت و هر گروه از آنان ديدگاههاي متفـاوتي  انتخاب بهترين آثار پيش آمده بود كه دانش

 .در مورد داوران پيدا كرده بودند

آموزان تـا چـه انـدازه موافـق يـا      ادبي دانش -هر يك از داوران به آثار هنري شما در مورد چگونگي نمره دادن

 مخالف هستيد؟

آمـوزاني داده بـود كـه    ، بهترين نمره را به آثار دانـش يك فرد مسلمان و انقالبي بودداور اول كه شخصاً  -13-1

 .داشتند روحية اسالمي و انقالبي بيشتري

 با نظر داور اول كامالً مخالفم     1        2        3        4        5        6با نظر داور اول كامالً موافقم     

ز بيشـتري  امتيـا  همشهريان خودآموزان شهر خود داشت، به داور دوم بر اساس شناخت قبلي كه از دانش -13-2

 .داده بود

 كامالً مخالفم دومبا نظر داور      1        2        3        4        5        6كامالً موافقم      دومبا نظر داور 

آموزاني داده بود كه محتواي آثار آنان متفاوت از تقاضـاهاي نهادهـاي   داور سوم بهترين نمره را به دانش -13-3

 .خود را نشان داده بودند شخصي و آزادانة هنري بود و احساساترسمي 

 كامالً مخالفم سومبا نظر داور      1        2        3        4        5        6كامالً موافقم      سومبا نظر داور 

 .و نوآورانة آن اثر استداور چهارم به آثاري بيشترين نمره را داده بود كه حاوي تفكر مستقل  -13-4

 كامالً مخالفم چهارماور با نظر د    1        2        3        4        5        6كامالً موافقم     چهارمبا نظر داور 

 

14- اجـراي ايـن دسـتورات كـار     . شود كه به اخالقيات و دستورات ديني عمل كنيممعموالً به ما نصيحت مي

در زندگي ايد شما تا چه اندازه توانسته. توانند به اين دستورات عمل كنندآموزان نميآساني نيست و بسياري از دانش

 زير را عمالً در روابط خود با ديگران رعايت كنيد؟هر يك از دستورات روزمرة خود 

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال  افراد همةمهر و محبت كردن نسبت به  -14-1

 وقت هيچ    1       2       3       4       5       6     كامًال به عهد و اجراي قراردادها كاملوفاداري  -14-2

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال  عادالنه و منصفانه با ديگران دقيقًارفتار  -14-3

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال به ديگران هميشگي نيكوكاري و خوبي كردن -14-4

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال  زنيدكه ميحرفهايي  تمامعمل كردن به  -14-5

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال  حقيقت را گفتنو  راستگو بودن هميشه -14-6
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 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال  صريح بودنو داشتن يكسانظاهروباطن  -14-7

 هيچ وقت    1       2       3       4       5       6     كامًال روي كردنميانه دائمًاافراط و تفريط نكردن و  -14-8

 

دهد كه نادرست است ولي بسياري را انجام  يبه هيچ وجه نبايد كار خوب انسانشود كه يك به ما گفته مي -15

 .دهيم كه درست نيستانجام مي از ما كارهايي

 ؟ندهيدكار نادرست انجام  ،در همه حال كه ايدتوانستهشما تا چه اندازه 

 كارهايم درست نبوده وقتهيچ    1        2        3        4        5        6كارهايم درست بوده   تمام  هميشه

 ............................................ كنيد؟طور فكر ميچرا اين

 

16- به شدت بيمـار اسـت   او پدر .مشغول به تحصيل است دوم دبيرستاندر كالس شانزده سال دارد و  رضا. 

 .معالجـة پـدر را ندارنـد   و امكان  گذرانندو به سختي زندگي خود را مي بسيار بد است ة اوخانوادوضعيت اقتصادي 

به همـين  . پدرش انجام دهد خانواده و است هر طور شده كاري برايخواز اين موضوع بسيار ناراحت بود و مي رضا

رفت و به بهانة خريدن گوشـي موبايـل و ضـمن    نزديك مدرسه  تصويري -صوتي دليل، يك روز به فروشگاه بزرگ

كه گوشـيهاي  اين عنوان و به  برداشترا قيمت گرانآنكه پولي بپردازد يك گوشي موبايل بيسرگرم كردن فروشنده، 

بفروشـد و بـراي درمـان    خواست گوشي موبايل را كه برداشته بـود  او مي .فروشگاه را نپسنديده است خارج شد آن

گفته بود كـه چنـين   ست كه بهترين دوست اوهمكالسان خود  فقط به يكي ازاگر چه او  .مصرف كندبيماري پدرش 

 .از اين موضوع نداشتندو نه پليس اطالعي  آموز،صاحب مغازه، نه خانوادة اين دانش نهكاري انجام داده است اما 

قيمت گم شده و هر كس آن را پيدا كنـد جـايزة   پشت شيشة فروشگاه اعالم شده بود كه يك گوشي موبايل گران

مـدير و نـاظم   آموزان مدرسه مشكوك شـده بـود از   فروشگاه كه به دانشصاحب  ضمناً .قابل توجهي خواهد گرفت

، رضـا هيچ يك از همكالسيها، بجز بهترين دوست  .بپرسندآموزان حقيقت امر را از دانش تقاضا كرده بود كهدبيرستان 

كالس را تحت فشار قرار داده بودند كه هر كـس حقيقـت    آموزانمدير و ناظم همة دانش .از اين موضوع خبر نداشت

فـرد  شـود و  مـاجرا كشـيده نمـي    پاي پليس به در اين صورت آنها قول دادند كه. داند به آنها گزارش كندماجرا را مي

 .كننده داده خواهد شدبه فرد گزارشهم ة فروشگاه جايز و خطاكار تنبيه نخواهد شد

، اطـالع داشـتيد  موبايل كامًال  برداشتناز  تنها كسي بوديد كه و بوديد رضاهمان بهترين دوست اگر شما به جاي 

 ؟چه اندازه موافق هستيد با هر يك از موارد زير تا بگوييد كه .كرديدكاري ميچه 

او اهميتي ندارد و بهتـر اسـت پـدر     مغازة شدن يك موبايل ازصاحب مغازه به قدري پولدار است كه كم -16-1

 .رضا معالجه شود

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 .را به خطر انداخته استخود  ،شبراي معالجة پدراست كه  خوبي آدمرده و كن بديكار  رضابه نظر من  -16-2

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم
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 .و از او عذرخواهي كند كه موبايل را به صاحب مغازه برگرداند كردمهر طور شده رضا را قانع مي -16-3

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6  موافقمكامالً

دادم تا براي پدر خود خرج كند و در عوض موبايل را به صاحب مغازه مي رضاانداز داشتم به هرچه پس -16-4

 .برگرداند

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 

گـذرد و  مياي با اتومبيل خود از جاده يكي از نزديكان خوب شما كه او را خيلي دوست داريد،فرض كنيد  -17

ت و اين فـرد بـه شـد    ،بيند يك نفر توسط يك كاميون زير گرفته شده، كاميون در حال فرار از محل حادثه استبمي

ديـده  توقف كند تا به فرد حادثه اين شخص مورد عالقة شمابا توجه به اينكه اگر  .مجروح شده و نياز به كمك دارد

ا زير گرفته و مجروح كرده است، به نظـر  از جانب پليس متهم شود كه خود او اين فرد ر ممكن است كمك كند بعداً

 .اي در جاده بايد چه كاري بكندبا ديدن چنين حادثه اين شخص مورد عالقة شماشما 

 ...................................................................؟ كرديدبوديد چه كاري مي اوشما به جاي اگر 

 ؟هر يك از موارد زير تا چه اندازه موافق نظر شما است

ر درچنين مواردي حتي اگر خود ما هم كسي را زير گرفته باشيم بهتر است به راه خود ادامه دهيم كه گرفتا-17-1

 .پليس نشويم

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 .كردمپس از تعقيب كاميون و يادداشت كردن شمارة آن، با معرفي خودم، جريان را كامالً به پليس گزارش مي -17-2

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

را زيرگرفته است من هيچ مسئوليتي ندارم كه به فرد مجروح كمـك كـنم و    يك فردديگري شخص وقتي كه -17-3

 .تا دردسري برايم ايجاد نشود بايد راهم را بگيرم و بروم

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

گـزارش   به پليسآيد، اما ابتدا موضوع را دانم براي خود من هم مشكالت و دردسري پيش ميبا آنكه مي -17-4

 .كردم به فرد مجروح كمك كنم و منتظر رسيدن خدمات اورژانس بمانمسعي مي كردم و بعدمي

 كامالً مخالفم      1          2          3          4          5          6 كامالً موافقم

 

در پنج  ،گشتندبرمي كوهكه با هم از  )ناصرفرهاد و محمود و به نام ( تابستاني، سه پسر جوان غروبدر يك  -18

 فريـاد . كـرد صداي فريادي را از درون باغ شنيدند كه تقاضاي كمك مـي گذشتند كيلومتري شهر كه از كنار باغي مي

قـرار   شـديد  او مورد تهاجم داد كهنشان ميشد كه از درون باغ شنيده ميآميز سه نفر ديگر خشونت او و صداي بلند

ي اصـد  صـداي ضـرباتي شـنيده شـد و     پس از چند لحظه. شدندناراحت  كامالً از اين وضعيتاين سه جوان  .دارد

ه بود و توان كافي نداشـت كـه بـا    گرفت مورد تهاجم قرارفريادكننده حالت گنگ و ضعيفي پيدا كرد و معلوم بود كه 
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ايـن   بـه بـراي واكـنش   به يكديگر نگاه كردند و هر يـك راهـي را    ناصرفرهاد و محمود و . صداي بلند فرياد بكشد

 .كردموضوع پيشنهاد مي

 .....................................................................كرديد؟ اگر شما به جاي اين جوانها بوديد چه كاري مي

به دقت در نظر بگيريد و بگوييد شما با كدام يك از آنها پيشنهاد كردند  سه جوان حلهايي را كه هر يك از اينراه

 ؟داديدكدام راه حل را ترجيح ميگرفتيد واقعاً موافق هستيد و اگر خود شما در آن وضعيت قرار مي

مـادر  در شرايطي كـه   وضعيت خطرناكي است و گفتميد كه فرهاد تا چه اندازه موافق هستيبا نظر  شما -18-1

و در اين موضوعي كه هيچ ربطي بـه مـا   و برويم بايد راه خودمان را بگيريم  ،شودنگران مياست و  در خانه تنهامن 

 .ندارد وارد نشويم

 كامالً مخالفمبا نظر فرهاد       1          2          3          4          5          6    كامالً موافقمبا نظر فرهاد

گفت تا چه اندازه موافقيد كه معتقد بود وقت كافي در اختيار نيست و با وجود همة شما با آنچه ناصر مي -18-2

كند بايد هرطور شده وارد باغ شويم و فردي را كه زير ضـربات قـرار گرفتـه و ممكـن     خطرهايي كه ما را تهديد مي

 .ت بدهد نجات بدهيماست جان خود را از دس

 كامالً مخالفمبا نظر ناصر       1          2          3          4          5          6    كامالً موافقمبا نظر ناصر

شما تا چه اندازه با نظر محمود موافق هستيد كه معتقد بود اگرچه از اين محل تا شهر راه زيادي اسـت و   -18-3

گيرد و با آنكه فردي كه مورد تهاجم قرار گرفته ممكن است جان خود را از دست بدهد مي رسيدن پليس وقت زيادي

اما براي آنكه ما هم وجدانمان آسوده باشد و هم خطري ما را تهديد نكند بهتر است خود را بـه شـهر برسـانيم و بـه     

 .پليس خبر بدهيم

 كامالً مخالفمبا نظر محمود       1          2          3          4          5          6    كامالً موافقمبا نظر محمود

 

 


