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چکيده
هدف پژوهش حاضر مفهومسازی سازة تابآوری اخالقی تحصیلی و تهیه ابزاری جهت سنجش آن و تعیین
خصوصیات روانسنجی آن بود .تابآوری اخالقی تحصیلی به عنوان ظرفیت حفظ و بازیابی یکپارچگی در مواجهه
با دشواریهای اخالقی مربوط به حوزه آموزش و تحصیل و به عنوان بعد جدیدی از سازة تابآوری اخالقی
مفهومسازی شد .مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی با  26گویه و از طریق مصاحبه با دانشجویان ،بررسی کدهای
اخالق حرفهای آموزش و با الهام از ابزارهای موجود در رابطه با پریشانی اخالقی تهیه شد .به منظور بررسی
خصوصیات روانسنجی مقیاس  500نفر از دانشجویان ( 330دختر و  170پسر) دانشگاه شیراز به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی پاسخ دادند .همچنین برای بررسی روایی
همگرای مقیاس از پرسشنامههای تابآوری کانر و دیویدسون ،کارآمدی اخالقی ،هویت اخالقی ،احساس شرم
و گناه و عدم درگیری اخالقی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی با چرخش
واریماکس در نیمی از نمونه ،حاکی از وجود سه عامل در مقیاس بود که به ترتیب عدم رعایت احترام ،عدم تعهد
و عدم رعایت عدالت و انصاف نامگذاری شدند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در نیمة دیگر شرکت کنندگان ،نیز
مؤید ساختار سه عاملی مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی بود .شواهد مربوط به روایی همگرای مقیاس نیز مؤید
روایی سازه این مقیاس بود .ضریب پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای عدم رعایت
احترام ،عدم تعهد ،عدم رعایت عدالت و انصاف و نمره کل مقیاس محاسبه شد که تمامی ضرایب حاکی از همسانی
درونی قابل قبول زیر مقیاسها و نمرة کل مقیاس بود .در مجموع ،نتایج پژوهش مؤید آن بود که مقیاس از روایی
و پایایی الزم جهت سنجش تابآوری اخالقی تحصیلی برخودار است .نتایج بر مبنای شواهد پژوهشی و نظری
مورد بحث قرار گرفته است.
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مقدمه
در روزگار کنونی ،سبک زندگی و پیچیدگیهای مترتب بر آن ،سبب افزایش مواجهه افراد با
چالشها و موقعیتهای دشوار اخالقی شده است .چالشهایی که گاه میتواند به یک منبع فشار و
استرس روانی تبدیل شود و با پیامدهای منفی بسیار همراه باشد .از اینرو ،در ادبیات روانشناسی
اخالق ،سازه «پریشانی اخالقی» 1به عنوان واکنش معمول و رایج افراد در مواجهه با این چالشها و
موقعیتهای دشوار اخالقی ،مطرح شده است (جمتون .)1984 ،اولینبار جمتون ( )1984اصطالح
پریشانی اخالقی را به عنوان حالت روانشناختی منفی در مواجهه با دوراهیها و مسائل اخالقی
حوزة پزشکی به کار برد .به باور وی پریشانی اخالقی زمانی تجربه میشود که افراد به عمل صحیح
اخالقی و مسئولیت خود در مواجهه با آن موقعیت آگاهی دارند ،میدانند که عمل صحیح اخالقی
کدام است و چه اقدامی باید صورت گیرد ،با این حال موانع و محدودیتهای موجود (سازمانی،
اجتماعی ،خانوادگی یا فردی) دنبال کردن آن عمل صحیح را تقریباً غیرممکن میسازد (کرلی،
 .)2002بنابراین ،موقعیت دشوار اخالقی در پریشانی اخالقی با معماها و دوراهیهای اخالقی 2مطرح
شده توسط کلبرگ متفاوت است .چراکه در پریشانی اخالقی عمل صحیح اخالقی مشخص است و
آنچه موقعیت اخالقی را دشوار میکند وجود موانعی است که پرداختن به آن عمل صحیح را دشوار
یسازد .در حالیکه در رابطه با دوراهیها و معماهای اخالقی عامل فشارزا انتخاب و
یا غیرممکن م ْ
تصمیمگیری میان دو عمل است که انتخاب هر یک با پیامدهای مثبت و منفی همراه است (مرس،
 .)2016با توجه به آنچه مطرح شد ،پریشانی اخالقی حالت ناخوشایندی است که به دنبال قرار
گرفتن در یک موقعیت اخالقی و ناتوانی در رفتارکردن ،منطبق با ارزشهای اخالقی روی میدهد.
ازاینرو با پیامدهای منفی متعددی چون کاهش بهزیستی ،خشم ،احساس گناه و نارضایتی شغلی
همراه است (اوه و گاستمنز2015 ،؛ ماستو ،رودنی و وندرهید.)2015 ،
از زمان طرح این سازه ،پژوهشهای حوزة پریشانی اخالقی ،تنها بر جنبههای بازدارنده و منفی
موقعیتهای اخالقی تمرکز داشتند .اما ،رفته رفته تجربة واقعی محققان در حوزة پزشکی و مراقبت
(هالت2013 ،؛ پنوسکی2013 ،؛ ترادت ،لیاشنکو و پدن -مکالپین ،)2016 ،آنان را با این سؤال مواجه
ساخت که آیا موقعیتهای دشوار اخالقی همواره با پریشانی اخالقی همراه است؟ و آیا پریشانی
اخالقی تنها واکنش افراد در مواجهه با این موقعیتها است؟
سؤاالتی از این دست ،به بررسی موقعیتهای دشوار اخالقی از منظری متفاوت و مخالف با
مسیر پیشین منجر گشت و بدین ترتیب اولین بار در سال  2005و در مطالعة اسر و ریچنباخ سازه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. moral distress
2
. moral dilemmas
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تابآوری اخالقی 1به عنوان واکنش سازگارانة افراد در برابر چالشهای اخالقی مطرح شد .با این
حال ،مطالعات جدی در این زمینه و چهارچوب مفهومی این سازه عمدتاً در سالهای  2016و 2017
و در ارتباط با چالشهای اخالقی حوزة پزشکی و مراقبت شکل گرفت .در این رویکرد جایگزین
به جای پرداختن به موقعیتهای دشوار اخالقی از منظری منفی و به عنوان عاملی کامالً ناسازگار و
تهدیدکننده ،این موقعیتها به عنوان فرصتی برای رشد و توانمندسازی و مسیری برای شکلگیری
تابآوری اخالقی در نظر گرفته شدند (راشتون ،کالدول و کوزتز .)2016 ،این مطالعات با مبنا
قراردادن مفاهیم و پژوهشهای موجود در رابطه با سازة تابآوری ،به طور خاص و مشخص ،بر
مسائل و مشکالت اخالقی و توانایی و ظرفیت مورد نیاز برای تبدیل موقعیت پریشانزای اخالقی
از یک تجربه منفی صرف به سمت یک مسیر مثبت متمرکز شدند (مونتورد2016 ،؛ یانگ و راشتون،
.)2017
این مطالعات را میتوان در قالب سه رویکرد تقسیم کرد .در رویکرد نخست ،تابآوری اخالقی
به عنوان نوعی راهبرد مقابلهای جهت هدایت و جهتدهی به موقعیت پیچیدة اخالقی تعریف شده
است که پیامدهای منفی ،از جمله پریشانی اخالقی را کاهش میدهد .در چهارچوب این رویکرد،
جانسون ( )2011تابآوری اخالقی را به عنوان یک راهبرد مقابلهای توصیف میکند که به افراد
امکان میدهد موقعیت اخالقی را به عنوان چالشی که بر آن کنترل دارند ،چهارچوببندی کنند.
همچنین ،مونتورد (2014الف) معتقد است تابآوری اخالقی با مدیریت پیچیدگی اخالقی به افراد
کمک میکند تا با استرسهای اخالقی مقابله کنند.
در رویکرد دوم ،عامل محوری در تعریف تابآوری اخالقی ،کاهش میزان پریشانی اخالقی
ادراک شده از طریق آموزش اصول اخالقی است .در این راستا ،مونتورد (2014ب) در تعریفی
عملیاتی ،تابآوری اخالقی را به عنوان کاهش پریشانی اخالقی در مقطعی از زمان تعریف میکند
که با استفاده از یک ابزار معتبر اندازهگیری میشود .به باور وی کاهش پریشانی اخالقی از طریق
آموزش اصول اخالقی حاصل میشود .بنابراین ،در رویکرد دوم تابآوری اخالقی به عنوان نوعی
مهارت در نظر گرفته میشود.
در رویکرد سوم ،حفظ ارزشها و اعتقادات به منظور انجام کاری که از نظر اخالقی صحیح
است ،عامل محوری در تعریف تابآوری اخالقی است .به بیانی دیگر ،ویژگی کلیدی تابآوری
اخالقی در این رویکرد ،حفظ یکپارچگی 2است .در این زمینه ،باراتز ( )2015با تأکید بر اهمیت
پایبندی به قواعد اخالقی معتقد است افرادی که به لحاظ اخالقی تابآورند ارزشها و اصول اخالقی
خود را به هر قیمتی حفظ میکنند .از نظر وی ،تابآوری اخالقی توانایی مقابله با موقعیتها با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Moral resilience
. integrity
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استفاده از ارزشهایی است که افراد به آن پایبندند ،حتی اگر انجام آن بسیار دشوار باشد .همانگونه
که مالحظه میشود ،در این رویکرد ،یکپارچگی به عنوان یک ویژگی ضروری برای تابآوری
اخالقی مطرح میشود .با اینحال ،جامعترین تعریفی که با تکیه بر این رویکرد ارائه شده است
تعریف راشتون ( )2016و الچمن ( )2016از تابآوری اخالقی است .این محققان با مبنا قرار دادن
تعریف تابآوری به عنوان «توانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیتآمیز علیرغم استرس
زیاد و شرایط ناگوار» (لوتار )1991 ،معتقدند تابآوری اخالقی مستلزم وجود دو عامل است .اولین
عامل وجود موقعیت و مشکلی است که حاوی مضامین اخالقی باشد (مصیبت اخالقی )1و دومین
عامل حفظ یکپارچگی از طریق انجام یک عمل است تا افراد بتوانند به واسطة آن بر مشکل اخالقی
فائق آیند و مطابق با باورها و ارزشهای خود عمل کنند .بر این اساس ،راشتون ( )2016تابآوری
اخالقی را ظرفیت افراد برای حفظ ،بازیابی یا عمیقتر شدن یکپارچگی در پاسخ به دشواریها و
مسائل اخالقی تعریف میکند .الچمن ( )2016نیز تابآوری اخالقی را به عنوان توانایی و تمایل
برای صحبتکردن یا اقدامکردن به عمل خوب و صحیح در رویارویی با چالشی که ماهیت

اخالقی2

دارد تعریف میکند.
سنجش تابآوري اخالقی
همانگونه که مطرح شد سازه تابآوری اخالقی سازهای جدید در حوزة پزشکی و مراقبت است
که چند سال اخیر توجه محققان را به خود اختصاص داده است .نوظهور بودن این سازه سبب گشته
است تا مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه ،عمدتاً به روش کیفی و بر مفهومسازی
این سازه متمرکز شود (اسر و ریچنباخ2005 ،؛ راشتون2016 ،؛ الچمن2016 ،؛ هولتز ،هین و راشتون،
2017؛ مونتورد2016 ،؛ التزن و اوالدز کویست2013 ،؛ یانگ و راشتون )2016 ،و در نتیجه به
موضوعات دیگری از جمله سنجش آن و تهیة مقیاسی در این زمینه کمتر توجه شود .از اینرو ،به
دلیل نبود ابزاری که به طور مشخص به سنجش سازة تابآوری اخالقی بپردازد ،اندک پژوهشهای
کمّی در این حوزه با استفاده از مقیاس پریشانی اخالقی ،به اندازهگیری این سازه اقدام کردهاند
(مونتورد .)2016 ،در این زمینه میتوان به مقیاس پریشانی اخالقی 3کورلی و همکاران ( )2001با
 32گویه اشاره کرد که بر اساس مفهومسازی جمتون ( )1984از پریشانی اخالقی و به منظور شناسایی
موقعیتهای دشوار اخالقی برای پرستاران مراقبتهای ویژه ( )ICUطراحی شده است .در این مقیاس
سه موقعیت مسئولیتپذیری شخصی 4پرستاران ،تصمیمگیریهایی که مورد عالقه و به نفع بیمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. moral adversity
2
. moral/ethical
3
. moral distress scale
4
. individual responsibility
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نباشد 1و فریب 2بیمار ،به عنوان موقعیتهای پریشانزای اخالقی برای پرستاران در نظر گرفته شده
است .در این موقعیتها محدودیتهای سازمانی و قواعد و ضوابط حاکم بر سازمان مانع از انجام
یشود .این مقیاس به طور همزمان به
عمل صحیح اخالقی و در نتیجه تجربه پریشانی اخالقی م ّ
سنجش فراوانی و شدت پریشانی اخالقی در این موقعیتها میپردازد.
کورلی و همکاران در سال  2005این مقیاس را اصالح و بازبینی کردند ،و با افزودن تعدادی
گویه به آن تعداد سؤاالت را به  38گویه افزایش دادند (کورلی و همکاران .)2005 ،همریک و
بلکهال ( )2007این مقیاس را به  21گویه تقلیل دادند و آن را بر روی پرستاران و پزشکان بخش
مراقبتهای ویژه آزمون کردند .این  21گویه به طور خاص به پریشانی اخالقی مرتبط با مراقبتهای
پایان زندگی در بخش مراقبتهای ویژه مربوط میشد .در سال  2012مقیاس پریشانی اخالقی کورلی
و همکاران ( ،)2005توسط همریک و همکاران ( )2012در قالب  21گویه و جهت استفاده در
بخشهای مختلف مراقبت و برای رشتههای مختلف حوزة سالمت اصالح و بازبینی شد.
عالوه بر ابزارهای نام برده شده مقیاسهای مشابه دیگری جهت سنجش پریشانی اخالقی در
فرهنگها و جمعیتهای مختلف طراحی شده است (هانا2004 ،؛ ایزنبرگ ،دسیویلیا و هیرشفلد،
2009؛ اوهنیشی و همکاران2010 ،؛ پالی ،ورکو ،استروچ و نیوتن2009 ،؛ رادزوین2011 ،؛ اسپورانگ،
هوگلند و آرنتز2005 ،؛ آلریچ و همکاران2007 ،؛ ویگلتون و همکاران)2010 ،؛ با این حال ،خالف
نظر مونتورد ( )2016تابآوری اخالقی را صرفاً با استفاده از پریشانی اخالقی نمیتوان اندازهگیری
کرد .چرا که مطابق با مباحث پیشین تابآوری اخالقی بیانگر نوعی عاملیت اخالقی ،تالش برای
حفظ ارزشها و اصول اخالقی در مواجهه با موقعیتهای دشوار اخالقی است (راشتون2016 ،؛
الچمن ،)2016 ،بنابراین صرف نبود یا کاهش میزان پریشانی اخالقی در یک موقعیت نمیتواند
بیانگر تابآوری اخالقی باشد .در واقع ،تابآوری اخالقی مفهومی فراتر از نبود پریشانی اخالقی
است .از طرفی ،ممکن است افراد در یک موقعیت دشوار اخالقی ،به دلیل بیتفاوتی و آگاه نبودن
نسبت به مسائل اخالقی ،پریشانی اخالقی کمی را تجربه کنند و واضح است که این موقعیت را
نمیتوان معادل با تابآوری اخالقی در نظر گرفت .بر این اساس ،طراحی مقیاسی که به طور
مشخص به سنجش سازة تابآوری اخالقی بپردازد ،از جمله مسائل حائز اهمیت و مورد نیاز در
این حوزه است که پژوهش حاضر بدان پرداخته است.
بدین منظور این پژوهش با تمرکز بر چالشها و موقعیتهای دشوار اخالقی موجود در بافت
آموزش و تحصیل ،به بررسی و عملیاتی نمودن سازة تابآوری اخالقی در ارتباط با چالشهای
اخالقی این حوزه پرداخته است .به بیان روشنتر ،در این پژوهش محقق بر آن است تا در گام اول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. not in patient's best interest
. deception

1
2
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با الهام از مفهومسازی راشتون ( )2016و الچمن ( )2016از تابآوری اخالقی ،سازة «تابآوری
اخالقی تحصیلی »1را معرفی و مفهومسازی نماید و در گام دوم با تهیة مقیاسی جهت سنجش آن به
عملیاتی نمودن این سازه بپردازد .در این راستا ،ابتدا سازة تابآوری اخالقی تحصیلی توضیح داده
خواهد شد و به دنبال آن در قسمت روش به نحوه سنجش آن پرداخته میشود.
تابآوري اخالقی تحصيلی
چنانچه مطرح شد در حال حاضر تابآوری اخالقی در حوزة پزشکی و مراقبت و در ارتباط با
چالشهای اخالقی این حوزه بررسی شده است .با این حال ،برخی محققان بر این باورند که
چالشهای اخالقی و به تبع آن پریشانی اخالقی تنها به این موقعیتها محدود نمیشود؛ بلکه به
دلیل وجود مسائل و چالشهای اخالقی در غالب حوزهها ،میتوان از پریشانی اخالقی و به دنبال
آن تابآوری اخالقی در سایر زمینهها نیز یاد کرد (گانسک .)2010 ،یکی از حوزههای بسیار مهم،
محیطهای آموزشی است که خالی از چالش و مسائل اخالقی نیست و میتواند به نوعی زمینهساز
تجربة پریشانی اخالقی در افراد باشد (برون و گیلسپای .)1999 ،در این راستا ،در بررسیها و
مصاحبة اولیهای که محقق با تعدادی از دانشجویان انجام داد ،این نتیجه حاصل شد که در
موقعیتهای آموزشی و تحصیلی نیز افراد با تنگناها و موقعیتهای دشوار اخالقی مواجه میشوند
که مستلزم حل نوعی تعارض یا تنگنای اخالقی است.
در واقع ،عالوه بر مباحث آموزشی و تحصیلی ،نقض اصول اخالقی و عدم رعایت کدهای
اخالق حرفهای 2در موقعیت آموزشی و کالس درس به طور بالقوه میتواند به یک منبع فشار و
پریشانی در فراگیران تبدیل شود که نیازمند سازگاری باشد .در تأیید این موضوع نتایج تحقیقات نیز
حاکی از آن است که نقض اصول اخالقی در بافت آموزشی از جمله اصل اخالقی عدالت و انصاف
با پیامدهای منفی بسیاری از جمله پرخاشگری (کوری -اساد و پالسل2004 ،الف2004 ،ب)،
خشونت ،انتقامجویی ،ناامیدی ،خشم و نارضایتی (کوری -اساد و پالسل2004 ،ب) ،آدابگریزی
تحصیلی (شیرزادی و شیخاالسالمی ،)1397 ،ناسازگاری رفتاری (ساویز )1393 ،و درد و رنج
(پالسل2005 ،؛ کوری -اساد و پالسل2004 ،ب؛ هوران ،مارتین و وبر )2010 ،همراه است .همانگونه
که مالحظه میشود ،مطالعات انجام شده تنها به آثار و پیامدهای منفی چالشهای اخالقی موجود در
بافت آموزش و تحصیل پرداختهاند و به واکنش سازگارانه افراد در مواجهه با این چالشها توجه
نشده است.
از اینرو ،پژوهش حاضر با رویداشت به مفهومسازیها و تعاریف موجود از تابآوری اخالقی
و با تمرکز بر موقعیتهای دشوار اخالقی مربوط به بافت آموزشی ،اقدام به بسط این سازه تحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. academic moral resilience
. Professional Ethics Codes

1
2
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عنوان تابآوری اخالقی تحصیلی نمود .بر مبنای رویکرد سوم در تعریف تابآوری اخالقی
(راشتون2016 ،؛ الچمن ،)2016 ،سازه تابآوری اخالقی تحصیلی را میتوان به عنوان «ظرفیت
حفظ و بازیابی یکپارچگی در مواجهه با دشواریهای اخالقی مربوط به حوزة آموزش و
تحصیل»تعریف کرد .بنابراین ،تعریف سازة جدید واجد همة عناصر مفهومسازی شده در تعاریف
پیش آمده است و به عنوان بعد جدیدی از این سازه معرفی میشود که به طور خاص بر واکنش
سازگارانه دانشجویان در مواجهه با چالشها و دشواریهای اخالقی موقعیتهای تحصیلی ،متمرکز
است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر آن بود که مبتنی بر تعریف مفهومی مذکور در قالب یک پژوهش
روانسنجی 1به عملیاتی نمودن و ساخت مقیاسی جهت اندازهگیری این سازه اقدام نماید .با توجه
به هدف مذکور ،تهیه ابزاری جهت سنجش سازة مذکور و تعیین خصوصیات روانسنجی آن (پایایی
و روایی) ،مسئلة اصلی پژوهش حاضر بود.
بدین ترتیب پژوهش حاضر در پی بررسی این سؤال بود که آیا مقیاس تابآوری اخالقی
تحصیلی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش روانسنجی به دنبال بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
تابآوری اخالقی تحصیلی بود.
شرکتکنندگان پژوهش
جامعة آماری پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی
 1398 -99بود .در مرحله اول به منظور ساخت و تهیة گویههای مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی،2
بر اساس مالک اشباع نظری 3تعداد  17نفر از دانشجویان به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد پرسش قرار گرفتند.
در مرحلة دوم به منظور بررسی روایی مقیاس به روش تحلیل عاملی  500نفر از دانشجویان
( 330دختر و  170پسر) به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .بدین صورت که از
میان دانشکدههای موجود  5دانشکده و از هر دانشکده  4کالس به روش تصادفی انتخاب شد .تمام
دانشجویان این کالسها به مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی پاسخ گفتند .به منظور بررسی روایی
همگرایی مقیاس تعداد  390نفر ( 240دختر و  150پسر) از این دانشجویان عالوه بر مقیاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. psychometric research
. Academic Moral Resilience Scale
. theoretical saturation

1
2
3
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تابآوری اخالقی تحصیلی به پرسشنامههای کارآمدی اخالقی 1و آمادگی احساس شرم و گناه 2نیز
پاسخ گفتند .به دلیل تعداد زیاد سؤاالت پرسشنامهها و با هدف افزایش میزان دقت پاسخگویان،
برای بررسی روایی همگرا در مرحلهای دیگر تعداد  200نفر از دانشجویان ( 130دختر و  70پسر)
به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .بدین صورت که از میان دانشکدههای موجود
 3دانشکده و از هر دانشکده  3کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .دانشجویان این کالسها
عالوه بر مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی به پرسشنامههای تابآوری کانر و دیویدسون،3
مکانیسمهای عدم درگیری اخالقی 4و اهمیت هویت اخالقی برای خود 5پاسخ دادند.
ساخت مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی :مراحل استخراج گويهها
همانگونه که مطرح شد مطابق با مفهومسازی راشتون ( )2016و الچمن ( ،)2016تابآوری
اخالقی از یکسو مستلزم وجود موقعیت دشوار اخالقی (مصائب اخالقی) و از سوی دیگر نیازمند
سازگاری و حفظ یکپارچگی در مواجهه با این موقعیتها است .بر این اساس ،برای عملیاتی نمودن
سازة تابآوری اخالقی تحصیلی در گام اول به شناسایی موقعیتهای پریشانزای اخالقی در بافت
آموزش و تحصیل پرداخته شد .بدین منظور ،با بررسی ادبیات پژوهش و با الهام از موقعیتهای
پریشانزای اخالقی در بافت پزشکی و مراقبت ،بررسی کدهای اخالق حرفهای مربوط به آموزش و
مصاحبه با تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز ،موقعیتهای دشوار و پریشانزای اخالقی در بافت
آموزش مشخص شدند .بر اساس اطالعات به دست آمده از سه منبع ذکر شده 40 ،سناریو اولیه
طراحی شد که در هر سناریو دانشجویان در کالس درس و موقعیت آموزشی با نقض یکی از اصول
اخالقی از جمله عدالت ،صداقت ،تعهد و مسئولیتپذیری و آسیب نزدن به دیگران مواجه میشدند
و واکنش آنان نسبت به هر موقعیت سنجیده میشد .در ارتباط با نحوة واکنش دانشجویان به این
موقعیتها و سنجش میزان تابآوری اخالقی آنان ،مطابق با رویکرد سوم و تعریف راشتون ()2016
و الچمن ( ،)2016انسجام و یکپارچگی (تالش برای حفظ اصول و ارزشهای اخالقی) مالک و
محور قرار گرفت .بدین صورت که یکپارچگی بر اساس یک طیف و در قالب چهار واکنش زیر
عملیاتی شد:
«برایم مهم نیست و هیچ واکنشی نشان نمیدهم»
«عصبانی میشوم اما واکنشی نشان نمیدهم»
«مسئله را پیگیری میکنم به شرط آنکه به ضررم تمام نشود»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Moral Efficacy Scale
2
). Guilt and Shame Proneness Scale (GASP
3
. Connor-Davidson Resilience Scale
4
). Mechanisms of Moral Disengagement Scale (MMDS
5
. The Self-Importance of Moral Identity Scale
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«مسئله را پیگیری میکنم حتی اگر به ضررم تمام شود»
و به ترتیب از ( 0به معنای نبود پریشانی اخالقی و یکپارچگی) تا ( 3به معنای یکپارچگی و
انسجام کامل) نمرهگذاری شد .در این طیف گزینة اول به این معنا است که افراد در مواجهه با
موقعیت دشوار اخالقی هیچگونه پریشانی را تجربه نمیکنند ،گزینة دوم به معنای تجربة پریشانی
اخالقی اما عدم واکنش ،گزینة سوم بیانگر تجربة پریشانی اخالقی و پاسخی است که هنوز انسجام
نیافته است و گزینه چهارم بیانگر پاسخ انسجام یافته و باالترین سطح تابآوری اخالقی است .پس
از طراحی اولیه سناریوها و واکنشها ،روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط تعدادی از افراد
متخصص و صاحبنظر در این حوزه بررسی و از  40سناریوی طراحی شده 26 ،سناریوی مورد
توافق استخراج و در یک بررسی مقدماتی به صورت تصادفی بر روی  150نفر از دانشجویان دانشگاه
شیراز اجرا شد .پس از اجرای مقدماتی بر اساس اطالعات به دست آمده از دانشجویان مجدداً مقیاس
بررسی و اصالح شد ،و سناریوهایی که به نظر میرسید برای دانشجویان مبهم و نامفهوم بوده است
اصالح ،حذف یا با سناریوهای جدیدی جایگزین شدند .در نهایت تعداد سناریوها به  30سناریو
رسید و برای اجرای نهایی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آماده شد .جهت بررسی روایی مقیاس
از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و روایی همگرا و برای سنجش پایایی مقیاس از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد که در بخش یافتهها گزارش میشود .به منظور بررسی روایی همگرا از
پرسشنامههای تابآوری روانشناختی ،هویت اخالقی ،کارآمدی اخالقی ،عدم درگیری اخالقی و
احساس شرم و گناه استفاده شد.
ابزارهاي پژوهش
مقياس مکانيسمهاي عدمدرگيري اخالقی :این مقیاس توسط بندورا ( )1995برای اندازهگیری
مکانیسمهای عدم درگیری اخالقی ساخته شد .این مقیاس  32گویه دارد و  8مکانیسم عدم درگیری
اخالقی شامل توجیه اخالقی ،برچسب مدبرانه ،مقایسه سودمند ،جابجایی مسئولیت ،تقسیم
مسئولیت ،تحریف پیامدها ،اسناد سرزنش و غیرانسانی کردن را اندازه میگیرد .برای هر مکانیسم 4
گویه طرح شده است که شرکتکنندگان میزان موافقت خود با هر گویه را روی طیف لیکرت 5
درجهای از کامالً مخالفم (نمره )1تا کامالً موافقم (نمره  )5مشخص میکنند .سازندگان این مقیاس
روایی ابزار را با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی کردند .نتایج حاکی از وجود یک عامل کلی
در مقیاس بود .ضریب همسانی درونی مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/82گزارش
شده است (بندورا ،باربارانلی ،کپررا و پستورلی .)1996 ،در ایران نیز روایی و پایایی این مقیاس
توسط سوری ،کدیور ،کرامتی و حسنآبادی ( )1397مطلوب گزارش شده است .در پژوهش نام
برده روایی به روش تحلیل عاملی تأییدی مؤید وجود یک عامل کلی در پرسشنامه بود .پایایی به
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روش آلفای کرونباخ نیز  0/84به دست آمد .در پژوهش حاضر روایی به روش تحلیل عاملی تأییدی
مؤید ساختار یک عاملی مقیاس بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای گویههای این مقیاس بین
 0/30تا 0/52متغیر بود .عالوه براین ،شاخصهای برازندگی مدل مقیاس مکانیسمهای عدم درگیری
اخالقی ،داللت بر برازش مطلوب نظری این مقیاس با دادهها داشت

(،GFI=0/92 ،X2/df=2/27

 .)PCLOSE=0/09 ،RMSEA=0/06 ،NFI=0/91 ،CFI=0/90 ،AGFI=0/90همچنین جهت
بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار این ضریب 0/80به دست آمد.
مقياس تابآوري کانر و ديويدسون ( :)CD-RI Sاین مقیاس را کانر و دیویدسون ()2003
جهت اندازهگیری قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه کردند .این ابزار شامل  25گویه است و در
مقابل هر گویه طیف پنج گزینهای از کامالً نادرست (نمره  )0تا همیشه درست (نمره  )4تنظیم شده
است .سازندگان روایی این مقیاس را به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا بررسی کردند .شواهد
مربوط به روایی حاکی از ساختار پنج عاملی مقیاس بود ،با این حال برای این مقیاس نمرة کل در
نظر گرفته شده است .همچنین ،همبستگی این مقیاس با سرسختی ( )0/83و استرس ( )-0/76حاکی
از روایی همگرای مقیاس بود .همچنین سازندگان پایایی را به روش بازآزمایی( )0/87و آلفا کرونباخ
( )0/89در گروههای مختلف (عادی و در خطر) مطلوب گزارش کردهاند (کانر و دیویدسون.)2003 ،
در پژوهش جوکار ( )1386نیز پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/93گزارش شد و نتایج
تحلیل عامل به روش مؤلفههای اصلی بیانگر وجود یک عامل کلی در مقیاس بود .در پژوهش راهپیما
و شیخاالسالمی ( )1395نیز روایی مقیاس به روش تحلیل عاملی مؤید یک عامل کلی در مقیاس بود
و پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ  0/90گزارش شد .در پژوهش حاضر نیز روایی به روش
تحلیل عاملی تأییدی مؤید ساختار یک عاملی مقیاس بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای
گویههای این مقیاس بین  0/30تا 0/70متغیر بود .عالوه براین ،شاخصهای برازندگی مدل مقیاس
تابآوری ،داللت بر برازش مطلوب نظری این مقیاس با دادهها داشت

(،GFI=0/92 ،X2/df=1/29

 .)PCLOSE=0/12 ،RMSEA=0/06 ،NFI=0/91 ،CFI=0/93 ،AGFI=0/90همچنین ،جهت
بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار این ضریب  0/90به دست آمد.
مقياس اهميت هويت اخالقی براي خود :این مقیاس  10گویهای توسط آکینو و رید ()2002
تهیه شده که شامل دو زیرمقیاس نمادسازی 5( 1گویه) و درونیسازی 5( 2گویه) است .درونیسازی
به میزان اهمیت ویژگیهای اخالقی در خودپنداره فرد( ،مانند داشتن چنین ویژگیهایی بخش مهمی
از وجود مرا تشکیل میدهد) و نمادسازی به میزانی که فرد یک هویت اجتماعی بر پایه ویژگیهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. symbolization
. internalization

1
2
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اخالقی را به صورت بیرونی و به دیگران نشان میدهد( ،مانند فعاالنه در کارهایی شرکت میکنم که
داشتن چنین ویژگیهایی را در من به دیگران منتقل میکند) اشاره دارد (آکینو و رید .)2002 ،در
این مقیاس ابتدا آزمودنی مجموعهای از ویژگیهای اخالقی مانند صداقت ،مهربانی ،دلسوزی و ...را
میخواند .سپس از وی خواسته میشود که فردی با چنین ویژگیهایی را در ذهن خود مجسم نماید
و هنگامی که تصویر واضحی از نحوة تفکر ،احساس و عمل این فرد به دست آورد ،به سؤاالت
پاسخ دهد .آزمودنی میزان موافقت خود با هر گویه را بر اساس یک مقیاس لیکرت  5درجهای از
کامالً مخالفم (نمره  )1تا کامالً موافقم (نمره  )5مشخص مینماید .گویههای  7 ،4 ،2 ،1و  10به بعد
درونیسازی و گویههای  8 ،6 ،5 ،3و  9به بعد نمادسازی مربوط هستند و گویههای  4و  7به
صورت معکوس نمرهگذاری میشود .سازندگان این مقیاس ،روایی این ابزار را به روش تحلیل
عوامل بررسی کردند .نتایج حاکی از ساختار دو عاملی مقیاس بود .همچنین ضریب پایایی به روش
بازآزمایی را برای بعد درونیسازی و نمادسازی به ترتیب  0/49و  0/71گزارش کردند (آکینو و رید،
 .)2002در پژوهش جوکار و حقنگهدار ( )1395ضریب پایایی برای بعد درونیسازی  ،0/66بعد
نمادسازی  0/62و برای نمره کل  0/74به دست آمد .روایی پرسشنامه نیز به روش تحلیل عاملی
تأییدی مؤید وجود دو عامل در پرسشنامه بوده است .در پژوهش حاضر روایی به روش تحلیل
عاملی تأییدی مؤید ساختار دو عاملی بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای گویههای
درونسازی بین 0/57تا  0/82و برای نمادسازی بین  0/34تا 0/76متغیر بود .عالوهبراین،
شاخصهای برازندگی مدل اهمیت هویت اخالقی برای خود ،داللت بر برازش مطلوب نظری این
مقیاس با دادهها داشت

(،NFI=0/90 ،CFI=0/94 ،AGFI=0/90 ،GFI=0/94 ،X2/df=2/08

 .)PCLOSE=0/07 ،RMSEA=0/07همچنین جهت بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .مقدار این ضریب برای بعد درونسازی ،نمادسازی و نمرة کل هویت اخالقی به ترتیب
0/71 ،0/77و  0/79به دست آمد.
مقياس کارآمدي اخالقی :این پرسشنامه توسط هانا و اولیو ( )2010ساخته شده و دارای 5
گویه است .نمرهگذاری گویهها ،در مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 1کامال نادرست) تا ( 5کامال
درست) است .تهیهکنندگان ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/95گزارش کردهاند و برای
بررسی روایی از روایی محتوایی استفاده نمودند (هانا و اولیو .)2010 ،رابرتز ( )2015نیز ضریب
پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ  0/79گزارش کرده است .در ایران این مقیاس توسط
حسننیا ( )1397ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن محاسبه شده است .در پژوهش ذکر شده به
منظور سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی استفاده شده
است .براساس نتایج به دست آمده یک عامل  5گویهای استخراج شده است و بار عاملی تمام گویهها
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 0/41تا  0/76به دست آمده است که حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه است .همچنین ،در
پژوهش ذکر شده ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/75گزارش شد .در پژوهش حاضر روایی
به روش تحلیل عاملی تأییدی مؤید ساختار یک عاملی بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای
گویههای این مقیاس بین  0/58تا 0/84متغیر بود .عالوه براین ،شاخصهای برازندگی مدل کارآمدی
اخالقی ،داللت بر برازش مطلوب نظری این مقیاس با دادهها داشت

(،GFI=0/98 ،X2/df=2/88

 .)PCLOSE=0/07 ،RMSEA=0/08 ،NFI=0/98 ،CFI=0/98 ،AGFI=0/94همچنین ،جهت
بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار این ضریب  0/84به دست آمد.
مقياس آمادگی احساس شرم و گناه ( :)GASPاین مقیاس دارای  16گویه است که جهت
سنجش دو بعد متمایزکنندة شرم و گناه توسط کوهن و همکاران ( )2011ساخته شد .در این مقیاس،
سناریوهایی در مورد موقعیتهایی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند و واکنشهای
آنها به این موقعیتها ،ارائه میشود .از افراد خواسته میشود تا خود را در آن موقعیت تصور کرده
و میزان احتمال واکنش خود در این شرایط را بر روی یک مقیاس پنج درجهای مشخص کنند .
تحلیل عاملی توسط سازندگان مقیاس نشان داد که احساس گناه دارای دو خرده مقیاس ارزیابی
رفتار منفی 1و انجام اعمال جبرانی  2به دنبال تخلف فرد است و احساس شرم متشکل از خرده
مقیاسهای خود-ارزیابی منفی 3و رفتار کنارهجویانه  4به دنبال افشای عمومی تخلف است .کوهن
و همکاران ( )2011نشان دادند که گرچه همبستگی زیادی میان خرده مقیاسهای احساس گناه
وجود دارد ،اما رابطة خرده مقیاسهای شرم با یکدیگر ،ضعیف است .آنها در دو بررسی جداگانه،
ضرایب آلفای مطلوبی ( بین  0/61تا  )0/71برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه ،به دست آوردند.
کمالی ( )1392با استفاده از روش تحلیل عاملی دو عامل احساس گناه و احساس شرم استخراج
نمود که به ترتیب دارای  12و  4گویه بودند .همچنین ،درپژوهش وی ،برای احساس گناه و شرم به
ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ  0/83و  0/51به دست آمد .در پژوهش حاضر برای تعیین روایی
مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که گویههای
بعد شرم با  4گویه و بار عاملی  0/34تا  0/52و گناه با 12گویه و بار عاملی  0/39تا  0/68بارگذاری
شدند .شاخصهای برازندگی مدل مقیاس آمادگی احساس شرم و گناه ،داللت بر برازش مطلوب
نظری این مقیاس با دادهها داشت

(،CFI=0/90،AGFI=0/90 ،GFI=0/91 ،X2/df=2/24

 .)PCLOSE=0/23 ،RMSEA=0/04 ،NFI=0/91ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ نیز برای
احساس گناه و شرم به ترتیب  0/81و  0/56به دست آمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. negative behavior evaluation
2
. repair
3
. negative self-evaluation
4
. Withdraw
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يافتهها
روايی مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی
تحليل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههاي اصلی :به منظور بررسی روایی مقیاس تابآوری
اخالقی تحصیلی ابتدا تحلیل عامل اکتشافی بر روی نیمی از دادههای جمعآوری شده ( 250نفر
شامل  164دختر و  86پسر) و سپس تحلیل عاملی تأییدی بر روی نیمی دیگر ( 250نفر شامل 166
زن و  84مرد) از دانشجویان انجام شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و با
چرخش واریماکس بیانگر وجود سه عامل کلی در مقیاس بود .مالک استخراج عوامل شیب نمودار
اسکری و ارزش ویژه باالتر از  1بود .مقدار ضریب  KMOبرابر با  0/87و ضریب کرویت بارتلت
برابر با  )P<0/0001( 2290/743بود که نشان از کفایت نمونهگیری و ماتریس همبستگی گویهها
داشت .الزم به یادآوری است در این مرحله از تحلیل ،گویههای  24 ،12 ،9و  30به دلیل بار عاملی
پایینتر از  0/30از مجموع سؤاالت مقیاس حذف شد .نتایج این تحلیل در جدول  1گزارش شده
است.
جدول :1تحليل عاملی اکتشافی مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی
موقعيتها
29

عامل

عامل

عامل

1

2

3

استاد شما با دانشجویانی که از نظر اعتقادی و مذهبی (ظاهری و فکری) با او همراستا نیستند،

0/75

یکی از دانشجویان کالس به دلیل قومیت ،وضع ظاهری یا طبقه اجتماعی خود از طرف استاد

0/75

استاد شما در کالس درس مرتباً لهجه ،سبک زندگی و آیین و رسوم افراد متعلق به قومیتها و

0/75

برخورد توهینآمیز دارد و این موضوع در ارزیابی و نمرهدهی او نیز تأثیرگذار است.
22

مورد تمسخر قرار میگیرد.
28

گروههای دیگر را مسخره میکند.
21

در کالس شاهد آن هستید که استاد به یکی از دانشجویان توهین میکند و او را مورد تمسخر

0/74

قرار میدهد.
23

زمانیکه دانشجویی متوجه مطلبی نمیشود و از استاد میخواهد که مجدداً برای او توضیح دهد،

0/71

استاد با توهین و تمسخر به او پاسخ میدهد.
25

استاد شما هر گونه انتقادی را با تهدید و تحقیر پاسخ میدهد و در پایان ترم به دانشجویانی که

0/56

انتقاد کردهاند نمره کمتری میدهد.
10

دانشجویی در کالس به دلیل اینکه مرتب از استاد سؤال میپرسد از طرف استاد مورد توهین و

0/53

دانشجویی در کالس ارائه میدهد در حالیکه ارائه او در سطح دانشجویانی است که قبل از او

0/46

تمسخر قرار میگیرد.
4

ارائه دادهاند ،استاد برخورد بسیار بدی به ارائه او نشان میدهد و نمرهای بسیار کمتر از سایر
دانشجویان به او میدهد.
14

استاد به محتوای درس مسلط نیست و هرجلسه با پرداختن به مباحث حاشیهای وقت کالس را

0/68

تلف میکند.
15

استاد درس هر جلسه با تأخیر سر کالس میآید و چندان اهمیتی به این موضوع نمیدهد.

0/62
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19

0/60

استاد برای راحتی کار خود با تعیین ارائه کالسی ،تدریس را به دانشجویان واگذار میکند و
دانشجویان نیز به دلیل عدم تسلط بر مطالب ،از عهده این کار به خوبی بر نمیآیند.

20

زمانیکه دانشجویان از یکی از اساتید سؤال میپرسند ،آن استاد به دلیل عدم تسلط بر مطلب و

0/59

استاد شما یکی از دانشجویان مقطع دکتری را به کالس میفرستد ،در حالیکه آن دانشجو تسلط

0/59

استاد به سؤال دانشجویان پاسخ نمیدهد و برای پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان وقت

0/57

استادتان تکلیفی از دانشجویان میخواهد که به هیچ وجه در راستای موضوع و کارهای کالس

0/56

ناتوانی در پاسخ گویی ،به حاشیه میپردازد.
17

کافی بر مطالب درس ندارد.
18

نمیگذارد.
26

نیست .این تکلیف به لحاظ علمی هیچگونه منفعتی برای دانشجویان ندارد و صرفاً در راستای
کارهای شخصی استاد است.
27

0/49

استاد زمانی را برای بازبینی برگههای امتحانی مشخص نموده ،زمانیکه برای بازبینی برگه خود
مراجعه میکنید ،او حضور ندارد و هیچیک از دانشجویان نمیتوانند اوراق امتحانی خود را
بازبینی کنند.

16

0/45

به دلیل اینکه استاد از قبل سؤاالت امتحان را طراحی و آماده نکرده است ،امتحان شما با یک
ساعت تأخیر شروع میشود.

2

0/43

استاد پشت درب اتاق خود برنامه هفتگی حضور و مشاوره در اتاق را اعالم نموده است ،اما
هیچوقت مطابق برنامه اعالم شده ،در اتاق حضور ندارد و در دسترس نیست.

11

متوجه میشوید یکی از استادان شما بدون اینکه برگههای امتحانی یا تکالیف را تصحیح کند ،به

0/37

استاد بخشهایی از کتاب را حذف کرده است و قبالً به دانشجویان اعالم کرده است که بخشهای

0/31

دانشجویان نمره میدهد.
1

حذف شده جزء مباحث امتحان نیست ،اما نهایتاً در امتحان از آن بخشها نیز سؤاالتی طراحی
کرده است.
6

0/78

استاد شما به دالیل شخصی به یکی از دانشجویان نمره بهتری میدهد در حالیکه حق آن دانشجو
نبوده است.

7

0/67

در کالس درس ،بدون هیچ دلیلی استاد به یک یا چند نفر از دانشجویان توجه بیشتری نشان
میدهد.

5

استاد شما با دانشجویانی که از قبل میشناسد برخورد بهتر و تبعیضآمیزی دارد.

0/66

13

تعدادی از همکالسیهای شما در ارائة تکالیف کالسی خود تقلب میکنند ،استاد متوجه این

0/56

موضوع میشود اما به راحتی این تقلب را نادیده میگیرد و در پایان تفاوتی بین نمره آنها و سایر
دانشجویان قائل نمیشود.
3

0/46

در جلسة امتحان میبینید که استادتان متوجه تقلب کردن برخی از دانشجویان میشود اما هیچ
واکنشی نسبت به آنان نشان نمیدهد.

8

0/43

استاد شما یکی از دانشجویان را برای دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه معرفی میکند و تالش
میکند که این موقعیت نصیب او شود ،در حالیکه دانشجویان دیگری نیز استحقاق آن را دارند.
مقدار ارزش ویژه

7/39

2/49

1/76

درصد واریانس

14/38

14/01

10/45

کل واریانس

38/85

102

مجلة مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة یازدهم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 1398

همانگونه که پیشتر مطرح شد گویههای مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی بر اساس شرایط و
عوامل به وجود آورنده پریشانی اخالقی در بافت کالس و در دانشجویان طراحی شدند .در واقع هر
گویه بیانگر موقعیتی است که طی آن یکی از اصول اخالقی در محیط کالس و توسط استاد نقض
میگردد .بر این اساس و با توجه به نتایج تحلیل عوامل و آشکار شدن سه مؤلفة اصلی در مقیاس
تابآوری اخالقی تحصیلی با مطالعه گویههایی که بر روی هر یک از عوامل بارگذاری شدند و
معانی مستتر در هر گویه و وجه اشتراک آنها ،هر مؤلفه نامگذاری شد.
در ارتباط با عامل اول همانگونه که مشاهده میشود ،محتوای تمامی گویهها به نوعی بیانگر
موقعیتی هستند که طی آن اصل اخالقی «احترام به دیگران» بنا به دالیل مختلفی توسط استاد نقض
میگردد .بر این اساس این عامل با عنوان «عدم رعایت احترام »1نامگذاری شد.
گویههای مربوط به عامل دوم بیانگر موقعیتهایی است که طی آن استاد درس با سرپیچی از
وظایف و مسئولیتهای آموزشی خود خالف اصول اخالق حرفهای عمل میکند و این موضوع
میتواند به یک منبع پریشانی اخالقی در دانشجویان تبدیل شود .بر این اساس ،عامل دوم به عنوان
«عدم تعهد« 2نامگذاری شد.
گویههای مرتبط با عامل سوم بیانگر موقعیتهایی است که طی آن اصل اخالقی «رعایت عدالت و
انصاف» از جانب استاد نقض میگردد .در واقع محور گویههای مربوط به این عامل ،تجربة نوعی
تبعیض و بیعدالتی در کالس درس است که میتواند زمینهساز نوعی پریشانی اخالقی در دانشجویان
گردد .با توجه به این موضوع عامل سوم به عنوان «عدم رعایت عدالت و انصاف »3نامگذاری شد.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل اول (عدم رعایت احترام) با ارزش ویژة  7/39توضیحدهندة
14/38درصد از واریانس کل است .عامل دوم (عدم تعهد) با ارزش ویژه  2/49مقدار  14/01درصد
از واریانس کل را تبیین میکند .از طرفی دیگر عامل سوم (عدم رعایت عدالت و انصاف) با ارزش
ویژة  1/76مقدار  10/45درصد از واریانس کل را تبیین کرده است .سه خرده مقیاس تابآوری
اخالقی تحصیلی در مجموع  38/85درصد از واریانس کل نمونه را تبیین کردهاند.
تحليل عاملی تأييدي :در مرحلةدوم ،به منظور بررسی تحلیل عاملی تأییدی مقیاس طراحی شده،
گویههای مقیاس در قالب مدلهای  3 ،2 ،1و  4عاملی در نرمافزار ایموس (نسخه  )22ترسیم و به
ترتیب بر روی نمونهای دیگر از دانشجویان شامل  250نفر ( دختر و پسر) آزمون شد .شاخصهای
برازش مدل از جمله نسبت خی دو هنجار شده بر درجهی آزادی ( ،)X2/dfنیکویی برازش (،)GFI
برازش تطبیقی ( ،)CFIبرازش هنجار شده ( ،)NFIریشة میانگین مربعات خطای برآورد

()RMSEA

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. disrespect
. lack of commitment
3
. unjustness and unfairness
2
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و  PCLOSEبرای هر مدل محاسبه شد .مقایسة شاخصهای برازش به دست آمده ،حاکی از برازش
مطلوبتر مدل سه عاملی با دادهها بود .بدین ترتیب ساختار سه عاملی مقیاس تابآوری اخالقی
تحصیلی شامل عامل عدم رعایت احترام با  8گویه (گویههای  28 ،25 ،23 ،22 ،21 ،10 ،4و ،)29
عدم تعهد با  12گویه (گویههای  26 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،2 ،1و  )27و عدم رعایت
عدالت و انصاف با  6گویه (گویههای  8 ،7 ،6 ،5 ،3و  )13مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل
عامل تأییدی در شکل  1و شاخصهای برازش مدل پس از اعمال اصالحات پیشنهادی در نرمافزار
ایموس در جدول  2گزارش شده است.
جدول -2شاخصهاي برازش مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی
شاخص

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

1/26

0/92

0/90

0/96

0/90

0/03

0/90
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0/56
0/65
0/77
عدم رعایت احترام

0/78
0/68
0/57
0/58
0/57

0/54
0/48
0/44
0/36

گویه 23

0/53

گویه 25

0/67

گویه 28

0/66

گویه 29

0/67

گویه 1

0/76

گویه 2

0/80

گویه 11

0/87

گویه 15

0/41

گویه 16

0/83

0/53

گویه 17

0/71

0/47

گویه 18

0/66

گویه 19

0/77

گویه 20

0/59

گویه 26

0/70

گویه 27

0/61

گویه 3

0/86

گویه 5

0/83

گویه 6

0/43

گویه 7

0/76

گویه 8

0/82

0/64
0/54
0/62

0/37
0/41
عدم رعایت عدالت

0/75

و انصاف

0/48
0/42

شکل  :1تحليل عاملی تأييدي مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی

گویه 22

0/39

0/87

0/58

0/37

گویه 21

0/40

گویه 14

0/35

0/36

گویه 10

0/57

0/69

0/55
عدم تعهد

گویه 4

0/68

0/44

گویه 13

0/80
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روايی همگرا :به منظور بررسی روایی همگرای مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی همبستگی این
مقیاس با نمره افراد در پرسشنامههای کارآمدی اخالقی ،هویت اخالقی ،تابآوری روانشناختی،
احساس شرم و گناه و عدم درگیری اخالقی بررسی شد .نتایج این تحلیل در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  :3همبستگی مقياس تابآوري اخالقی تحصيلی و ابعاد آن با کارآمدي اخالقی،
احساس شرم و گناه ،تابآوري روانشناختی ،هويت اخالقی و عدم درگيري اخالقی
1
 -1عدم رعايت احترام

3

2

4

1

-2عدم تعهد

**0/53

1

 -3عدم رعايت عدالت و انصاف

**0/26

**0/45

1

-4تابآوري اخالقی تحصيلی

**0/79

**0/89

**0/63

1

 -5کارآمدي اخالقی

**0/30

**0/25

*0/10

**0/30

 -6شرم

**-0/24

**-0/15

0/05

**-0/17

 -7گناه

*0/10

**0/17

0/03

**0/14

 -8تابآوري روانشناختی

**0/27

**0/27

*0/12

**0/31

 -9درونیسازي

*0/17

**0/20

**0/23

**0/26

 -10نمادسازي

0/05

*0/15

*0/12

*0/14

 -11هويت اخالقی

*0/14

**0/21

**0/20

**0/23

 -12عدم درگيري اخالقی

*-0/13

**-0/17

-0/07

p<0/01

**

**-0/17
p <0/05,

*

همانگونه که مشاهده میشود تابآوری اخالقی تحصیلی با کارآمدی اخالقی (،p=0/0001
 ،)r =0/30تابآوری روانشناختی ( ،)r =0/31 ،p=0/0001هویت اخالقی ( )r =0/23 ،p=0/001و
ابعاد آن شامل درونیسازی ( )r =0/26 ،p=0/0001و نمادسازی ( )r =0/14 ،p=0/04و همچنین
احساس گناه ( )r =0/14 ،p=0/006رابطة مثبت و معنیدار و با عدمدرگیری اخالقی
( )r = -0/17 ،p=0/01و احساس شرم ( )r = -0/17 ،p=0/001همبستگی منفی و معنیدار دارد.
همچنین ،از میان ابعاد تابآوری اخالقی تحصیلی ،بعد عدم رعایت احترام با کارآمدی اخالقی
( ،)r =0/30 ،p=0/0001تابآوری روانشناختی ( ،)r =0/27 ،p=0/0001هویت اخالقی (،p=0/04
 )r =0/13و بعد درونیسازی آن ( )r =0/17 ،p=0/01و مقیاس احساس گناه ()r =0/10 ،p=0/04
دارای همبستگی مثبت و معنادار و با عدمدرگیری اخالقی( )r = -0/13 ،p=0/0001و احساس شرم
( )r = -0/24 ،p=0/0001دارای همبستگی منفی و معنادار است.
بعد عدم تعهد نیز با کارآمدی اخالقی ( ،)r =0/25 ،p=0/0001تابآوری روانشناختی
( ،)r =0/27 ،p=0/0001هویت اخالقی ( )r =0/21 ،p=0/003و ابعاد آن شامل درونیسازی
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( )r =0/20 ،p=0/004و نمادسازی ( )r =0/15 ،p=0/03و احساس گناه ( )r =0/17 ،p=0/001دارای
همبستگی مثبت و معنادار و با عدمدرگیری اخالقی ( )r = -0/17 ،p=0/01و احساس شرم
( )r =-0/15 ،p=0/003دارای همبستگی منفی و معنادار است.
بعد عدم رعایت عدالت و انصاف نیز با کارآمدی اخالقی ( ،)r =0/10 ،p=0/04تابآوری
روانشناختی ( ،)r =0/12 ،p=0/04هویت اخالقی ( )r =0/20 ،p=0/005و ابعاد آن شامل
درونیسازی ( )r =0/23 ،p=0/001و نمادسازی ( )r =0/12 ،p=0/04دارای همبستگی مثبت و
معنادار است .همبستگی مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی و خرده مقیاسهای آن با ابزارهای ذکر
شده حاکی از روایی همگرای این مقیاس است.
پايايی :به منظور بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب به دست آمده
برای ابعاد عدم رعایت احترام ،عدم تعهد ،عدم رعایت عدالت و انصاف و نمره کل به ترتیب ،0/85
 0/70 ،0/82و  0/89به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب مقیاس است.

بحث و نتيجهگيري
همانطور که پیشتر اشاره شد هدف پژوهش حاضر آن بود تا در گام نخست به معرفی و
مفهومسازی سازه «تابآوری اخالقی تحصیلی» بپردازد و در گام دوم با ساخت مقیاسی جهت
سنجش آن به عملیاتی نمودن این سازه و همچنین بررسی ویژگیهای روانسنجی آن اقدام کند.
در مجموع بر اساس یافتههای پژوهش و با تمرکز بر موقعیتهای دشوار اخالقی مربوط به بافت
آموزش ،تابآوری اخالقی تحصیلی را میتوان به عنوان «ظرفیت حفظ و بازیابی یکپارچگی در
مواجهه با دشواریهای اخالقی مربوط به حوزه آموزش و تحصیل» تعریف و مفهومسازی کرد .این
تعریف با مفهومسازی راشتون ( )2016و الچمن ( )2016از سازة تابآوری اخالقی (به عنوان
ظرفیت حفظ و بازیابی یکپارچگی در مواجهه با دشواریهای اخالقی) همسو است.
در ارتباط با بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی یافتههای
پژوهش بیانگر آن بود که مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار
است و میتوان از آن به عنوان ابزاری سودمند جهت سنجش تابآوری اخالقی تحصیلی در
دانشجویان استفاده کرد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی مؤید وجود سه عامل کلی در پرسشنامه
بود .این عوامل بیانگر موقعیتها و شرایط زمینهساز پریشانی اخالقی در دانشجویان بود .در واقع،
هر عامل بیانگر موقعیتی بود که طی آن یکی از اصول اخالقی و حرفهای توسط استاد و در کالس
درس نقض میشد و این موضوع دانشجویان را با نوعی پریشانی مواجه میساخت .با توجه به
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محتوای گویهها این عوامل به ترتیب عدم رعایت احترام ،عدم تعهد و عدم رعایت عدالت و انصاف
نامگذاری شدند .در ارتباط با این موضوع گانسک ( )2010معتقد است که بیمدنی دانشگاهی ،1به
معنای عدم رعایت اصول اخالقی از سوی عوامل دانشگاه از جمله موقعیتهایی است که سبب
تجربه پریشانی اخالقی در دانشجویان میشود .در این مطالعة مفهومی که توسط گانسک ( )2010و
در موقعیت آموزش پرستاری انجام شده است ،بیصداقتی تحصیلی از جمله تقلب کردن و سرقت
علمی و بیمدنی دانشگاهی شامل رفتارهایی چون بیادبی و بیاحترامی ،پرخاشگری و قلدری و
سوء استفاده روانی از جانب دانشگاه به عنوان عوامل پریشانزای اخالقی در دانشجویان رشته
پرستاری مطرح شده است .با این حال ،در پژوهش حاضر سه عامل استخراج شده در مقیاس ،حاکی
از آن است که در میان اصول و ارزشهای اخالقی ،رعایت اصل اخالقی احترام ،تعهد و عدالت
برای دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است ،به گونهای که عدم رعایت این اصول در محیط
آموزشی میتواند به پریشانی اخالقی آنان منجر گردد.
همچنین برای تأیید عوامل استخراج شده در مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز مؤید ساختار سه عاملی پرسشنامه بود.
برای بررسی روایی همگرای مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی ،همبستگی این مقیاس با متغیر
تابآوری روانشناختی ،کارآمدی اخالقی ،هویت اخالقی ،احساس شرم و گناه و عدم درگیری
اخالقی بررسی شد .نتایج نشان داد که بین تابآوری اخالقی تحصیلی و ابعاد آن با تابآوری
روانشناختی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همانگونه که مطرح شد تابآوری روانشناختی
به عنوان «توانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیتآمیز علیرغم استرس زیاد و شرایط
ناگوار» تعریف شده است (لوتار .)1991 ،همسو با این تعریف ،تابآوری اخالقی تحصیلی نیز به
عنوان تالش برای حفظ یکپارچگی و سرسختی برای حفظ ارزشها در مواجهه با موقعیتهای
دشوار اخالقی مربوط به بافت آموزش و تحصیل تعریف شد .از اینرو ،به نظر میرسد توانایی
سازگاری در موقعیتهای دشوار به طور کلی میتواند با نحوه مواجهه و رویارویی افراد در شرایط
دشوار اخالقی نیز در ارتباط باشد .این یافته مؤید روایی سازه مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی
است.
عالوه براین ،نتایج بیانگر آن بود که بین ابعاد تابآوری اخالقی تحصیلی و همچنین نمرة کل
آن با متغیر کارآمدی اخالقی همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد .کارآمدی اخالقی به معنای باور
افراد به توانایی خود برای رویارویی فعاالنه و مثبت با موضوعات اخالقی است .در واقع ،کارآمدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. collegial incivility
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اخالقی بیانگر باور افراد به توانمندی خود برای غلبه بر موانع برای توسعه و اجرای راهحلهای
اخالقی در رویارویی با چالشها و دوراهیهای اخالقی است .بنابراین ،چنانچه افراد به توانمندی
خود برای غلبه بر موانع و همچنین اجرای راهحلهای اخالقی در مواجهه با دشواریهای اخالقی
باور داشته باشند (هانا ،آولیو و می ،)2011 ،در صورتی که در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی با
نقض اصول اخالقی مواجه شوند ،فعاالنه در جهت حفظ اصول اخالقی و ارزشهای خود میکوشند
و در نتیجه تابآوری اخالقی بیشتری نشان میدهند .در واقع ،مطابق با نظر بندورا ()2001
خودکارآمدی مکانیسمی تنظیمکننده است که بین استانداردهای اخالقی و رفتار اخالقی قرار میگیرد
و به عنوان یک باور عاملی مهم زمینه را برای بروز عمل اخالقی فراهم میآورد (بندورا.)1986 ،
توجه به نقش خود کارآمدی در تابآوری اخالقی از جمله موضوعاتی است که در مطالعات مفهومی
موجود در رابطه با تابآوری اخالقی از جمله مطالعات الچمن ( )2016و هولتز و همکاران ()2017
نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است.
همچنین نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد تابآوری اخالقی تحصیلی و همچنین نمره کل آن با
مقیاس هویت اخالقی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .به باور بلسی ( )1983زمانیکه اخالق
نقش کلیدی و اساسی در مفهوم خود و هویت داشته باشد ،موجبات ارتقای تعهد و مسئولیتپذیری
را در مفهوم خود فراهم میآورد و باعث میشود که ارزشهای اخالقی به عنوان بخش جداییناپذیر
کنشهای اخالقی فرد تعریف شوند .در واقع ،اخالقیات و اصول اخالقی با تغییر سازمان نظام ارزشی
خود و قرار گرفتن در مراتب باالی این نظام ،احتمال عمل بر اساس ارزشهای اخالقی را افزایش
میدهند (هاردی و کارلو ،2005 ،به نقل از جوکار و حقنگهدار .)1395 ،از اینرو ،در موقعیتهای
دشوار اخالقی و همچنین در مواجهه با نقض یکی از اصول اخالقی ،اینگونه انتظار میرود که
برخورداری از هویت اخالقی با تالش برای حفظ یکپارچگی ،ارزشها و اصول اخالقی و در نتیجه
تابآوری اخالقی همراه باشد.
از طرفی ،بررسی ابعاد هویت اخالقی شامل دو بعد درونیسازی و نمادسازی نشان داد که بین
این ابعاد و تابآوری اخالقی تحصیلی نیز رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد .درونیسازی وجه
خصوصی و فردی هویت اخالقی است که به میزان عمق و نفوذ اصول اخالقی در خودپندارة فرد
اشاره دارد ،در حالیکه بعد نمادسازی معطوف به وجه عمومی و اجتماعی هویت اخالقی است که
به صورت بازتاب اصول و ویژگیهای اخالقی در جهان اجتماعی و به دیگران در قالب رفتار تعریف
شده است (آکینو و رید .)2002 ،همانگونه که نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد از میان ابعاد
هویت اخالقی ،ارتباط تابآوری اخالقی تحصیلی با بعد درونیسازی هویت اخالقی قویتر است.
این موضوع بیانگر آن است که برای مقاومت و پافشاری جهت حفظ اصول و ارزشهای اخالقی،
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وجه عمیقتر و درونیتر هویت اخالقی که نفوذ ارزشها در خودپندارة افراد است ،به مراتب مهمتر
از جلوه بیرونی آن است.
همانگونه که ذکر شد عدم درگیری اخالقی از دیگر متغیرهایی بود که جهت سنجش روایی
همگرای مقیاس استفاده شد .نتایج نشان داد که تابآوری اخالقی تحصیلی و ابعاد آن (به جز بعد
عدم رعایت عدالت و انصاف) با عدم درگیری اخالقی دارای همبستگی منفی و معنیدار است .عدم
درگیری اخالقی مجموعهای از فرآیندهای شناختی است که از طریق آن افراد میتوانند از اقدامات
انسانی جدا شوند و به جای آن اقدامات غیرانسانی ،آزار و اذیت ،آسیب رساندن و یا اعمال ناگوار
علیه دیگران انجام دهند (بندورا .)2002 ،در واقع عدم درگیری اخالقی فرآیندی است که با تغییر
در درک و فهم اخالقی خود از اعمال غیراخالقی ،این اقدامات توجیه میشوند (هیات .)2017 ،از
اینرو ،مطابق با نتایج به دست آمده در این زمینه ،به نظر میرسد در شرایط دشوار اخالقی و زمانیکه
افراد با نقض یکی از اصول اخالقی در کالس درس مواجه میشوند ،استفاده از مکانیسم عدم
درگیری اخالقی با توجیه رفتار غیراخالقی مانع از پرداختن به عمل صحیح و حفظ اصول اخالقی
میشود و در نتیجه میتواند با کاهش تابآوری اخالقی تحصیلی در ارتباط باشد.
همچنین ،بررسی همبستگی مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی با احساس شرم و گناه نشان داد
که این مقیاس با احساس شرم دارای ارتباط منفی و معنیدار و با احساس گناه دارای ارتباط مثبت
و معنیدار است .این یافته نشان دهندة تمایز مفهومی احساس شرم و گناه و همچنین کارکرد متفاوت
این دو هیجان است .بدین صورت که در احساس شرم تمرکز ارزیابی منفی بر «خود» است ،اما در
احساس گناه تمرکز ارزیابی منفی بر رفتار انجام شده است (تانجنی .)1996 ،از اینرو ،شرم اثرات
منفی بر جای میگذارد (تانجنی ،واگنر و گرمزو )1992 ،و سبب میشود تا با حاالتی چون بیارزشی،
بیبهایی و حقارت همراه باشد و از آنجا که فرد نمیتواند در رابطه با موقعیت کاری انجام دهد و
درصدد جبران آن برآید با گرایش به ناپدید شدن و مخفی شدن همراه است .از اینرو ،در مواجهه
با موقعیتهای دشوار اخالقی و نقض اصول اخالقی تجربه احساس شرم سبب کنارهگیری و عدم
واکنش مناسب نسبت به آن موقعیت میشود و در نتیجه تابآوری اخالقی تحصیلی کاهش مییابد.
اما در احساس گناه رفتار خطا مورد ارزیابی قرار میگیرد و فرصت جبران فراهم است ،بنابراین در
مقایسه با احساس شرم دارای اثرات مثبتتری است .به همین دلیل ،در مواجهه با موقعیتهای دشوار
اخالقی تجربه احساس گناه سبب میشود تا افراد برای حفظ اصول اخالقی خود فعاالنه اقدام کنند
و تابآوری اخالقی نشان دهند .علیرغم اینکه ضریب همبستگی احساس شرم و گناه با تابآوری
اخالقی تحصیلی معنیدار بود ،مقدار ضرایب کوچکتر از حد انتظار بود .این موضوع میتواند ناشی
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از این باشد که ارتباط تابآوری اخالقی تحصیلی به عنوان یک ظرفیت مقابلهای با هیجانات سنجیده
شده است.
به منظور سنجش پایایی مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای عدم رعایت احترام ،0/85عدم تعهد  ،0/82عدم
رعایت عدالت و انصاف  0/70و نمره کل تابآوری اخالقی تحصیلی  0/89به دست آمد که بیانگر
پایایی مطلوب مقیاس بود.
در مجموع نتایج پژوهش مؤید روایی سازه و همچنین پایایی مطلوب مقیاس تابآوری اخالقی
تحصیلی است .این امر زمینه را برای استفاده از این ابزار در پژوهشهای آتی فراهم میآورد و
میتواند مسیرهای جدیدی را در جهت گسترش و انجام پژوهش در حوزه اخالق در بافت آموزش
و تحصیل باز کند .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر مقیاس تابآوری اخالقی تحصیلی بر اساس
موقعیتهای پریشانزای اخالقی برای دانشجویان مقطع کارشناسی طراحی شده است .با توجه به
تفاوت موقعیتهایی که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در محیط آموزشی با آن مواجه میشوند،
پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به بررسی و سنجش این موضوع در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
بپردازند.
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