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 چکيده

 نییجهت سنجش آن و تع یابزار هیو ته یلیتحص یاخالق یآورتاب ةساز یسازهدف پژوهش حاضر مفهوم

 مواجهه در یکپارچگی یابیباز و حفظ تیظرف عنوان به یلیتحص یاخالق یآورآن بود. تاب یسنجروان اتیخصوص

 یاخالق یآورتاب ةساز از یدیان بعد جدو به عنو لیتحص و آموزش حوزه به مربوط یاخالق یهایدشوار با

 یکدها یرسبر ان،یدانشجو با مصاحبه قیطر از و هیگو 26با  یلیتحص یاخالق یآورتاب اسی. مقشد یسازمفهوم

 یشد. به منظور بررس هیته یاخالق یشانیموجود در رابطه با پر یآموزش و با الهام از ابزارها یااخالق حرفه

 یریگبه روش نمونه رازیپسر( دانشگاه ش 170دختر و  330) انینفر از دانشجو 500 اسیمق یسنجروان اتیخصوص

 ییروا یبررس یبرا نیپاسخ دادند. همچن یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیانتخاب شدند و به مق یاخوشه یتصادف

 شرم احساس ،یخالقا تیهو ،یاخالق ی، کارآمددسونیوید و کانر یآورتاب یهانامهاز پرسش اسیمق یهمگرا

با چرخش  یاصل یهابه روش مؤلفه یاکتشاف یعامل لیتحل جی. نتاشد استفاده یاخالق یریدرگ عدم و گناه و

احترام، عدم تعهد  تیعدم رعا بیبود که به ترت اسیاز وجود سه عامل در مق یاز نمونه، حاک یمین در ماکسیوار

 زیشرکت کنندگان، ن گرید ةمیدر ن یدییتأ یعامل لیتحل جیاشدند. نت یگذارعدالت و انصاف نام تیو عدم رعا

 دیمؤ زین اسیمق یهمگرا ییبود. شواهد مربوط به روا یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یساختار سه عامل دیمؤ

 تیرعا عدم یهااسیمق خرده یکرونباخ برا یآزمون به روش آلفا ییایپا بیبود. ضر اسیمق نیسازه ا ییروا

 یهمسان از یحاک بیضرا یشد که تمام محاسبه اسیعدالت و انصاف و نمره کل مق تیعدم رعا ،عدم تعهد احترام،

 ییاز روا اسیآن بود که مق دیمؤ پژوهش جینتا ،در مجموع .بود اسیمق کل ةنمر و هااسیمق ریقابل قبول ز یدرون

 یو نظر یشواهد پژوهش یبر مبنا جیبرخودار است. نتا یلیتحص یاخالق یآورالزم جهت سنجش تاب ییایو پا

 مورد بحث قرار گرفته است.

 یسنجروان یژگیو ،ییروا ،یلیتحص یاخالق یآورتاب ،ییایپا: واژگان کليدي
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 مقدمه
با  افراد مواجهه شیمترتب بر آن، سبب افزا یهایدگیچیو پ ی، سبک زندگیدر روزگار کنون

 و فشار منبع کی به تواندیکه گاه م ییهاچالششده است.  یدشوار اخالق یهاتیها و موقعچالش

 یشناسروان اتیادب در رو،نیا از. باشد همراه اریبس یمنف یامدهایپ با و شود لیتبد یروان استرس

ها و چالش نیافراد در مواجهه با ا جیبه عنوان واکنش معمول و را 1«یاخالق یشانیپر»، سازه اخالق

( اصطالح 1984جمتون ) بارنی(. اول1984شده است )جمتون، مطرح  ،یدشوار اخالق یهاتیموقع

 یو مسائل اخالق هایدر مواجهه با دوراه یمنف یشناخترا به عنوان حالت روان یاخالق یشانیپر

 حیصح عمل به افراد که شودیتجربه م یزمان یاخالق یشانیپر یبه کار برد. به باور و یپزشک ةحوز

 یاخالق حیصح عمل که دانندیم دارند، یآگاه تیموقع آن با جههموا در خود تیمسئول و یاخالق

 ،ی)سازمان موجود یهاتیمحدود و موانع حال نیا با رد،یگ صورت دیبا یاقدام چه و است کدام

 ،ی)کرل سازدیم رممکنیغ باًیتقر را حیصح عمل آن کردن دنبال( یفرد ای یخانوادگ ،یاجتماع

مطرح  2یاخالق یهایدوراه و معماها با یاخالق یشانیپر در یاخالق دشوار تیموقع ن،یبنابرا(. 2002

مشخص است و  یاخالق حیعمل صح یاخالق یشانیشده توسط کلبرگ متفاوت است. چراکه در پر

را دشوار  حیاست که پرداختن به آن عمل صح یوجود موانع کندیرا دشوار م یاخالق تیآنچه موقع

عامل فشارزا انتخاب و  یاخالق یو معماها هایدر رابطه با دوراه کهی. در حالسازد ْیم رممکنیغ ای

همراه است )مرس،  یمثبت و منف یامدهایبا پ کیدو عمل است که انتخاب هر  انیم یریگمیتصم

است که به دنبال قرار  یندیحالت ناخوشا یاخالق یشانی(. با توجه به آنچه مطرح شد، پر2016

. دهدیم یرو یاخالق یهاکردن، منطبق با ارزشدر رفتار یو ناتوان یاخالق تیموقع کیگرفتن در 

 یشغل یتیخشم، احساس گناه و نارضا ،یستیچون کاهش بهز یمتعدد یمنف یامدهایبا پ رونیااز

 (. 2015 د،یو وندره ی؛ ماستو، رودن2015همراه است )اوه و گاستمنز، 

 یبازدارنده و منف یهاتنها بر جنبه ،یاخالق یشانیپر ةحوز یهاسازه، پژوهش نیاز زمان طرح ا

و مراقبت  یپزشک ةمحققان در حوز یواقع ةتمرکز داشتند. اما، رفته رفته تجرب یاخالق یهاتیموقع

ال مواجه ؤس نی(، آنان را با ا2016 ن،یمکالپ -و پدن اشنکوی؛ ترادت، ل2013 ،ی؛ پنوسک2013)هالت، 

 یشانیپر ایهمراه است؟ و آ یاخالق یشانیهمواره با پر یدشوار اخالق یهاتیموقع ایساخت که آ

 است؟  هاتیموقع نیتنها واکنش افراد در مواجهه با ا یاخالق

 با مخالف و متفاوت یمنظر از یاخالق دشوار یهاتیموقع یبررس به دست، نیاز ا یاالتؤس

سازه  چنباخیر و اسر ةمطالع در و 2005 سال در بار نیاول بیترت نیبد و گشت منجر نیشیپ ریمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. moral distress   
2. moral dilemmas 
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 نیمطرح شد. با ا یاخالق یهاافراد در برابر چالش ةبه عنوان واکنش سازگاران 1یاخالق یآورتاب

 2017و  2016 یهاسازه عمدتاً در سال نیا یو چهارچوب مفهوم نهیزم نیدر ا یحال، مطالعات جد

 نیگزیجا کردیرو نیر او مراقبت شکل گرفت. د یپزشک ةحوز یاخالق یهاو در ارتباط با چالش

کامالً ناسازگار و  یو به عنوان عامل یمنف یاز منظر یدشوار اخالق یهاتیپرداختن به موقع یبه جا

 یریگشکل یبرا یریو مس یرشد و توانمندساز یبرا یبه عنوان فرصت هاتیموقع نیکننده، ادیتهد

مطالعات با مبنا  نی(. ا2016 در نظر گرفته شدند )راشتون، کالدول و کوزتز، یاخالق یآورتاب

به طور خاص و مشخص، بر  ،یآورتاب ةموجود در رابطه با ساز یهاو پژوهش میدادن مفاهقرار

 یاخالق یزاشانیپر تیموقع لیتبد یبرا ازیمورد ن تیو ظرف ییو توانا یمسائل و مشکالت اخالق

و راشتون،  انگی؛ 2016تورد، مثبت متمرکز شدند )مون ریمس کیصرف به سمت  یتجربه منف کیاز 

2017 .) 

 یاخالق یآورنخست، تاب کردیدر روکرد.  میتقس کردیدر قالب سه رو توانیمطالعات را م نیا

شده  فیتعر یاخالق ةدیچیپ تیبه موقع یدهجهت و تیجهت هدا یاراهبرد مقابله یبه عنوان نوع

 کرد،یرو نی. در چهارچوب ادهدیم را کاهش یاخالق یشانیاز جمله پر ،یمنف یامدهایاست که پ

که به افراد  کندیم فیتوص یاراهبرد مقابله کیرا به عنوان  یاخالق یآور( تاب2011جانسون )

کنند.  یبندکه بر آن کنترل دارند، چهارچوب یرا به عنوان چالش یاخالق تیموقع دهدیامکان م

به افراد  یاخالق یدگیچیپ تیریبا مد یاخالق یآور( معتقد است تابالف2014مونتورد ) ن،یهمچن

 مقابله کنند.  یاخالق یهاتا با استرس کندیکمک م

 یاخالق یشانیپر زانیم کاهش ،یاخالق یآورتاب فیدر تعر یدوم، عامل محور کردیدر رو

 یفی( در تعرب2014) مونتورد راستا، نیا در. است یاخالق اصول آموزش قیطر از شده ادراک

 کندیم فیاز زمان تعر یدر مقطع یاخالق یشانیرا به عنوان کاهش پر یاخالق یورآتاب ،یاتیعمل

 قیاز طر یاخالق یشانیکاهش پر ی. به باور وشودیم یریگابزار معتبر اندازه کیکه با استفاده از 

 یبه عنوان نوع یاخالق یآورتاب دوم کردیدر رو ،نی. بنابراشودیحاصل م یآموزش اصول اخالق

 . شودیر نظر گرفته ممهارت د

 حیصح یاخالق نظر از که یکار انجام منظور به اعتقادات و هاارزش حفظ سوم، کردیدر رو

 یآورتاب یدیکل یژگیو گر،ید یانیب به. است یاخالق یآورتاب فیتعر در یمحور عامل است،

 تیبر اهم دیتأکبا  (2015باراتز ) نه،یزم نیاست. در ا 2یکپارچگی حفظ کرد،یرو نیا در یاخالق

 یاخالق اصول و هاارزش آورندتاب یاخالق لحاظ به که یافراد است معتقد یاخالق قواعد به یبندیپا

 با هاتیموقع با مقابله ییتوانا یاخالق یآورتاب ،یو نظر از. کنندیم حفظ یمتیق هر به را خود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Moral resilience  
2. integrity 
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 گونههمان. باشد دشوار اریبس آن نجاما اگر یحت بندند،یپا آن به افراد  که است ییهاارزش از استفاده

 یآورتاب یبرا یضرور یژگیو کیبه عنوان  یکپارچگی کرد،یرو نیا در شود،یم مالحظه که

 است شده ارائه کردیرو نیا بر هیتک با که یفیتعر نیترجامع حال،نیا با. شودیم مطرح یاخالق

 دادن قرار مبنا با محققان نیا. است یاخالق یآورتاب از( 2016) الچمن و( 2016) راشتون فیتعر

 استرس رغمیعل زیآمتیموفق یسازگار و هیبازگشت به حالت اول ییتوانا» عنوان به یآورتاب فیتعر

 نیمستلزم وجود دو عامل است. اول یاخالق یآورمعتقدند تاب (1991)لوتار،  «ناگوار طیشرا و ادیز

 نی( و دوم1یاخالق بتیباشد )مص یاخالق نیممضا یاست که حاو یو مشکل تیعامل وجود موقع

 یآن بر مشکل اخالق ةعمل است تا افراد بتوانند به واسط کیانجام  قیاز طر یکپارچگیحفظ عامل 

 یآور( تاب2016راشتون )اساس،  نیخود عمل کنند. بر ا یهاو مطابق با باورها و ارزش ندیفائق آ

 و هایدشوار به پاسخ در یکپارچگی شدن ترقیعم ای یابیباز حفظ، یبرا افراد تیرا ظرف یاخالق

 لیتما و ییتوانا عنوان به را یاخالق یآورتاب زین( 2016) الچمن. کندیم فیتعر یاخالق مسائل

 2یاخالق تیماه که یچالش با ییارویرو در حیصح و خوب عمل به کردناقدام ایکردن صحبت یبرا

 . کندیم فیدارد تعر

 یالقاخ يآورسنجش تاب
 است مراقبت و یپزشک ةحوز در دیجد یاسازه یاخالق یآورگونه که مطرح شد سازه تابهمان

 گشته سبب سازه نیا بودن نوظهور. است داده اختصاص خود به را محققان توجه ریاخ سال چند که

 یزسامفهوم بر و یفیک روش به عمدتاً نه،یزم نیا در گرفته صورت یهاپژوهش و مطالعات تا است

، راشتون و نیه ،؛ هولتز2016 الچمن،؛ 2016 راشتون،؛ 2005 چنباخ،یر و)اسر  شود متمرکز سازه نیا

 به جهینت در و( 2016 راشتون، و انگی؛ 2013 ست،ی؛ التزن و اوالدز کو2016؛ مونتورد، 2017

 به رو،نیا از. شود توجه کمتر نهیزم نیا در یاسیمق ةیته و آن سنجش جمله از یگرید موضوعات

 یهاپژوهش اندک بپردازد، یاخالق یآورتاب ةساز سنجش به مشخص طور به که یابزار نبود لیدل

 اندکرده اقدام سازه نیا یریگاندازه به ،یاخالق یشانیپر اسیمق از استفاده با حوزه نیا در یکمّ

( با 2001مکاران )و ه یکورل 3یاخالق یشانیپر اسیمق به توانیم نهیزم نیا در(. 2016)مونتورد، 

 ییشناسا منظور به و یاخالق یشانیپر از( 1984) جمتون یسازمفهوم اساس بر که کرد اشاره هیگو 32

 اسیمق نیشده است. در ا ی( طراحICU) ژهیو یهامراقبت پرستاران یبرا یاخالق دشوار یهاتیموقع

 ماریرد عالقه و به نفع بکه مو ییهایریگمیپرستاران، تصم 4یشخص یریپذتیمسئول تیموقع سه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. moral adversity  
2. moral/ethical  
3. moral distress scale  
4. individual responsibility  
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 شده گرفته نظر در پرستاران یبرا یاخالق یزاشانیپر یهاتی، به عنوان موقعماریب 2بیو فر 1نباشد

 انجام از مانع سازمان بر حاکم ضوابط و قواعد و یسازمان یهاتیمحدود هاتیموقع نیا در. است

 به همزمان طور به اسیمق نیا. دشو ّیم یاخالق یشانیپر تجربه جهینت در و یاخالق حیصح عمل

 .پردازدیم هاتیموقع نیا در یاخالق یشانیپر شدت و یفراوان سنجش

 یتعداد افزودن با و ،دندکر ینیبازب و اصالح را اسیمق نیا 2005و همکاران در سال  یکورل

و  کی(. همر2005 ،و همکاران یدادند )کورل شیافزا هیگو 38االت را به ؤبه آن تعداد س هیگو

پرستاران و پزشکان بخش  یدادند و آن را بر رو لیتقل هیگو 21را  به  اسیمق نی( ا2007هال )بلک

 یهامرتبط با مراقبت یاخالق یشانیبه طور خاص به پر هیگو 21 نیآزمون کردند. ا ژهیو یهامراقبت

 یکورل یاخالق یشانیپر اسیمق 2012. در سال شدیمربوط م ژهیو یهادر بخش مراقبت یزندگ انیپا

و جهت استفاده در  هیگو 21( در قالب 2012و همکاران ) کی(، توسط همر2005و همکاران )

 . شد ینیسالمت اصالح و بازب ةمختلف حوز یهارشته یمختلف مراقبت و برا یهابخش

 در یاخالق یشانیپر سنجش جهت یگرید مشابه یهااسینام برده شده مق یعالوه بر ابزارها

، رشفلدیه و ایلیویدس زنبرگ،یا؛ 2004)هانا،  است شده یطراح مختلف یهاتیجمع و اهفرهنگ

 اسپورانگ،؛ 2011 ن،ی؛ رادزو2009، وتنین و استروچ ورکو، ،یپال؛ 2010 همکاران، و یشی؛ اوهن2009

حال، خالف  نی(؛ با ا2010و همکاران،  گلتونی؛ و2007 همکاران، و چی؛ آلر2005، آرنتز و هوگلند

 یریگاندازه توانینم یاخالق یشانیرا صرفاً با استفاده از پر یاخالق یآور( تاب2016ظر مونتورد )ن

 یتالش برا ،یاخالق تیعامل ینوع انگریب یاخالق یآورتاب نیشیکرد. چرا که مطابق با مباحث پ

؛ 2016است )راشتون،  یدشوار اخالق یهاتیدر مواجهه با موقع یها و اصول اخالقحفظ ارزش

 تواندینم تیموقع کیدر  یاخالق یشانیپر زانیکاهش م ایصرف نبود  نیبنابرا ،(2016الچمن، 

 یاخالق یشانیفراتر از نبود پر یمفهوم یاخالق یآورباشد. در واقع، تاب یاخالق یآورتاب انگریب

آگاه نبودن و  یتفاوتیب لیبه دل ،یدشوار اخالق تیموقع کیممکن است افراد در  ،یاست. از طرف

را  تیموقع نیرا تجربه کنند و واضح است که ا یکم یاخالق یشانیپر ،ینسبت به مسائل اخالق

که به طور  یاسیمق یاساس، طراح نیدر نظر گرفت. بر ا یاخالق یآورمعادل با تاب توانینم

در  ازیو مورد ن تیبپردازد، از جمله مسائل حائز اهم یاخالق یآورتاب ةمشخص به سنجش ساز

 حوزه است که پژوهش حاضر بدان پرداخته است.  نیا

موجود در بافت  یدشوار اخالق یهاتیها و موقعپژوهش با تمرکز بر چالش نیمنظور ا نیبد

 یهادر ارتباط با چالش یاخالق یآورتاب ةنمودن ساز یاتیو عمل یبه بررس ل،یآموزش و تحص

پژوهش محقق بر آن است تا در گام اول  نیتر، در اروشن انیحوزه پرداخته است. به ب نیا یاخالق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. not in patient's best interest  
2. deception  
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 یآورتاب» ةساز ،یاخالق یآور( از تاب2016( و الچمن )2016راشتون ) یسازبا الهام از مفهوم

جهت سنجش آن به  یاسیمق ةیو در گام دوم با ته دینما یسازو مفهوم یرا معرف« 1یلیتحص یاخالق

داده  حیتوض یلیتحص یاخالق یآورتاب ةراستا، ابتدا ساز نیسازه بپردازد. در ا نینمودن ا یاتیعمل

 . شودیخواهد شد و به دنبال آن در قسمت روش به نحوه سنجش آن پرداخته م
 یليتحص یاخالق يآورتاب

و مراقبت و در ارتباط با  یپزشک ةدر حوز یاخالق یآورچنانچه مطرح شد در حال حاضر تاب

 که باورند نیمحققان بر ا یبرخحال،  نیبا ا .است شده یبررس حوزه نیا یاخالق یهاچالش

 به بلکه شود؛ینم محدود هاتیموقع نیا به تنها یاخالق یشانیپر آن تبع به و یاخالق یهاچالش

دنبال  به و یاخالق یشانیپر از توانیم ها،حوزه غالب در یاخالق یهاچالش و مسائل وجود لیدل

 مهم، اریبس یهاحوزه از یکی(. 2010 گانسک،) کرد ادی زین هانهیمز ریدر سا یاخالق یآورآن تاب

 سازنهیزم ینوع به تواندیم و ستین یاخالق مسائل و چالش از یخال که است یآموزش یهاطیمح

 و هایبررس در راستا، نیا در(. 1999 ،یلسپایگ و)برون  باشد افراد در یاخالق یشانیپر ةتجرب

حاصل شد که در  جهینت نی، ادادانجام  انیاز دانشجو یمحقق با تعداد که یاهیاول ةمصاحب

 شوندیمواجه م یدشوار اخالق یهاتیافراد با تنگناها و موقع زین یلیو تحص یآموزش یهاتیموقع

 است.  یاخالق یتنگنا ایتعارض  یکه مستلزم حل نوع

 یکدها تیرعا عدم و یاخالق اصول نقض  ،یلیو تحص یدر واقع، عالوه بر مباحث آموزش

منبع فشار و  کیبه  تواندیو کالس درس به طور بالقوه م یآموزش تیدر موقع 2یاحرفه اخالق

 زین قاتیتحق جیموضوع نتا نیا دییباشد. در تأ یسازگار ازمندیشود که ن لیتبد رانیدر فراگ یشانیپر

عدالت و انصاف  یخالقاصل ا جمله از یدر بافت آموزش یاز آن است که نقض اصول اخالق یحاک

(، ب2004 ،الف2004اساد و پالسل،  -ی)کور یاز جمله پرخاشگر یاریبس یمنف یامدهایبا پ

 یزیگرآداب ،(ب2004اساد و پالسل،  -ی)کور یتینارضا و خشم ،یدیناام ،ییجوخشونت، انتقام

رد و رنج ( و د1393 ز،ی)ساو یرفتار یناسازگار ،(1397 ،یاالسالمخیش و یرزادی)ش یلیتحص

گونه ( همراه است. همان2010، وبر و نیمارت ،؛ هورانب2004اساد و پالسل،  -ی؛ کور2005)پالسل، 

موجود در  یاخالق یهاچالش یمنف یامدهایمطالعات انجام شده تنها به آثار و پ شود،یکه مالحظه م

ها توجه چالش نیبا ااند و به واکنش سازگارانه افراد در مواجهه پرداخته لیبافت آموزش و تحص

 نشده است. 

 یاخالق یآورتاب از موجود فیتعار و هایسازمفهوم به داشتیرو با حاضر پژوهش رو،نیاز ا

سازه تحت  نی، اقدام به بسط ایآموزش بافت به مربوط یاخالق دشوار یهاتیموقع بر تمرکز با و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. academic moral resilience 
2. Professional Ethics Codes  



 1398پاییز و زمستان ، دوم شمارة، یازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  94  

 یاخالق یآورتاب فیدر تعرسوم  کردیرو ینمود. بر مبنا یلیتحص یاخالق یآورعنوان تاب

 تیظرف»به عنوان  توانیرا م یلیتحص یاخالق یآور(، سازه تاب2016؛ الچمن، 2016)راشتون، 

آموزش و  ةمربوط به حوز یاخالق یهایدر مواجهه با دشوار یکپارچگی یابیحفظ و باز

 فیه در تعارشد یسازعناصر مفهوم ةواجد هم دیجد ةساز فیتعر ن،یکرد. بنابرا فیتعر«لیتحص

شود که به طور خاص بر واکنش یم یسازه معرف نیاز ا یدیو به عنوان بعد جد استآمده  شیپ

 متمرکز ،یلیتحص یهاتیموقع  یاخالق یهایدشوار و هاچالش با مواجهه در انیسازگارانه دانشجو

 پژوهش کی بقال در مذکور یمفهوم فیتعر بر یمبتن که بود آن حاضر پژوهش هدف ،نیبنابرا. است

 توجه با. دینما اقدام سازه نیا یریگاندازه جهت یاسیمق ساخت و نمودن یاتیبه عمل 1یسنجروان

 ییایآن )پا یسنجروان اتیخصوص نییمذکور و تع ةجهت سنجش ساز یابزار هیته مذکور، هدف به

 پژوهش حاضر بود.  یاصل مسئلة(، ییو روا

 یاخالق یآورتاب اسیمق ایآ که بود سؤال نیا یبررس یپ در حاضر پژوهش بیترت نیبد

 است؟ برخوردار مطلوب ییایپا و ییروا از یلیتحص

 پژوهش روش
نامه پرسش ییایو پا ییروا یبررسبه دنبال  یسنجروان پژوهش کیپژوهش حاضر در قالب 

 بود. یلیتحص یاخالق یآوربتا

 کنندگان پژوهششرکت
 یلیدر سال تحص رازیدانشگاه ش یمقطع کارشناس انیدانشجو یپژوهش تمام یآمار ةجامع 

، 2یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یهاهیگو ةیبود. در مرحله اول به منظور ساخت و ته 1398 -99

در دسترس انتخاب  یریگبه روش نمونه انینفر از دانشجو 17تعداد  3ینظر اشباع مالک اساس بر

 مورد پرسش قرار گرفتند.  افتهیساختار  مهیمصاحبه ن قیشدند و از طر
 انینفر از دانشجو 500 یعامل لیتحل روش به اسیمق ییروا یدوم به منظور بررس ةدر مرحل     

 از که صورت نیبدانتخاب شدند.  یاخوشه یتصادف یریگپسر( به روش نمونه 170دختر و  330)

انتخاب شد. تمام  یصادفکالس به روش ت 4 دانشکده هر از و دانشکده 5 موجود یهادانشکده انیم

 ییروا یمنظور بررس به. گفتند پاسخ یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیها به مقکالس نیا انیدانشجو

 اسیعالوه بر مق انیدانشجو نیا ازپسر(  150دختر و  240) نفر 390تعداد  اسیمق ییهمگرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. psychometric research  
2. Academic Moral Resilience Scale 
3. theoretical saturation  
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 زین 2حساس شرم و گناها یو آمادگ 1یاخالق یکارآمد یهانامهبه پرسش یلیتحص یاخالق یآورتاب

 ان،یپاسخگو دقت زانیم شیافزا هدف با و هانامهپرسش االتؤس ادیز تعداد لیدل بهپاسخ گفتند. 

پسر(  70دختر و  130) انینفر از دانشجو 200تعداد  گرید یاهمگرا در مرحله ییروا یبررس یبرا

 موجود یهادانشکده انیم زا که صورت نیبدانتخاب شدند.  یاخوشه یتصادف یریگبه روش نمونه

 هاکالس نیا انیدانشجو. شد انتخاب یتصادف صورت به کالس 3 دانشکده هر از و دانشکده 3

، 3دسونیویکانر و د یآورتاب یهانامهبه پرسش یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیعالوه بر مق

 دند. پاسخ دا 5خود برای اخالقی هویت اهمیتو  4یاخالق یریعدم درگ یهاسمیمکان

 هاهيگو استخراج مراحل: یليتحص یاخالق يآورتاب اسيساخت مق

 یآور(، تاب2016( و الچمن )2016راشتون ) یسازگونه که مطرح شد مطابق با مفهومهمان

 ازمندین گرید یسو از و( یاخالق)مصائب  یاخالق دشوار تیموقع وجود مستلزم سوکیاز  یاخالق

 نمودن یاتیعمل یبرا اساس، نیا بر. است هاتیموقع نیا با اجههمو در یکپارچگی حفظ و یسازگار

 بافت در یاخالق یزاشانیپر یهاتیموقع ییشناسا به اول گام در یلیتحص یاخالق یآورتاب ةساز

 یهاتیموقع از الهام با و پژوهش اتیادب یبررس با منظور، نیبد. شد پرداخته لیتحص و آموزش

 و آموزش به مربوط یاحرفه اخالق یکدها یبررس مراقبت، و یپزشک بافت در یاخالق یزاشانیپر

در بافت  یاخالق یزاشانیدشوار و پر یهاتیموقع راز،یش دانشگاه انیدانشجو از یتعداد با مصاحبه

 هیاول ویسنار 40آموزش مشخص شدند. بر اساس اطالعات به دست آمده از سه منبع ذکر شده، 

از اصول  یکیبا نقض  یآموزش تیدر کالس درس و موقع انیدانشجو ویشد که در هر سنار یطراح

 شدندیمواجه م گرانینزدن به د بیو آس یریپذتیاز جمله عدالت، صداقت، تعهد و مسئول یاخالق

 نیبه ا انیواکنش دانشجو ة. در ارتباط با نحوشدیم دهیسنج تیو واکنش آنان نسبت به هر موقع

( 2016راشتون ) فیسوم و تعر کردیآنان، مطابق با رو یاخالق یآورتاب زانیو سنجش م هاتیموقع

( مالک و یاخالق یهاحفظ اصول و ارزش ی)تالش برا یکپارچگی(، انسجام و 2016و الچمن )

 ریو در قالب چهار واکنش ز فیط کیبر اساس  یکپارچگیصورت که  نیمحور قرار گرفت. بد

 شد:  یاتیعمل

 «دهمینشان نم یکنشوا چیو ه ستیمهم ن میبرا»

 «دهمینشان نم یاما واکنش شومیم یعصبان»

 «به شرط آنکه به ضررم تمام نشود کنمیم یریگیرا پ مسئله»

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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  «اگر به ضررم تمام شود یحت کنمیم یریگیرا پ مسئله»

 و یکپارچگی یمعنا)به  3 تا( یکپارچگی و یاخالق یشانیپر نبود یمعنا)به  0 از بیو به ترت

 با مواجهه در افراد که است معنا نیا به اول ةنیگز فیط نیا در. شد یگذارنمره( کامل انسجام

 یشانیپر ةتجرب یمعنا به دوم ةنیگز کنند،ینم تجربه را یشانیپر گونهچیه یاخالق دشوار تیموقع

 انسجام هنوز که است یپاسخ و یاخالق یشانیپر ةتجرب انگریب سوم ةنیگز واکنش، عدم اما یاخالق

 پس. است یاخالق یآورتاب سطح نیباالتر و افتهی انسجام پاسخ انگریب چهارم نهیگز و است افتهین

 افراد از یتعداد توسط اسیمق ییمحتوا و یصور ییروا ها،واکنش و وهایسنار هیاول یطراح از

 مورد یویسنار 26 شده، یطراح یویسنار 40 از و یبررس حوزه نیا در نظرصاحب و متخصص

دانشگاه  انینفر از دانشجو 150 یبر رو یبه صورت تصادف یمقدمات یبررس کیاستخراج و در  توافق

 اسیمجدداً مق انیبر اساس اطالعات به دست آمده از دانشجو یمقدمات یاجرا شد. پس از اجرا رازیش

ست مبهم و نامفهوم بوده ا انیدانشجو یبرا دیرسیکه به نظر م ییوهایو سنار شد،و اصالح  یبررس

 ویسنار 30به  وهایتعداد سنار تیشدند. در نها نیگزیجا یدیجد یوهایبا سنار ایاصالح، حذف 

 اسیمق ییروا یآماده شد. جهت بررس یسنجروان یهایژگیو یو بررس یینها یاجرا یو برا دیرس

از روش  اسیمق ییایسنجش پا یهمگرا و برا ییو روا یدییو تأ یعامل اکتشاف لیاز روش تحل

همگرا از  ییروا ی. به منظور بررسشودیگزارش م هاافتهیکرونباخ استفاده شد که در بخش  یآلفا

 و یاخالق یریعدم درگ ،یاخالق یکارآمد ،یاخالق تیهو ،یشناختروان یآورتاب یهانامهپرسش

 احساس شرم و گناه استفاده شد. 

 پژوهش يابزارها

 یریگاندازه ی( برا1995توسط بندورا ) اسیقم نیا :یاخالق يريدرگعدم يهاسميمکان اسيمق

 یریعدم درگ سمیمکان 8دارد و  هیگو 32 اسیمق نیساخته شد. ا یاخالق یریعدم درگ یهاسمیمکان

 میتقس ت،یمسئول ییسودمند، جابجا سهیبرچسب مدبرانه، مقا ،یاخالق هیشامل توج یاخالق

 4 سمیهر مکان ی. براردیگیدن را اندازه مکر یرانسانیاسناد سرزنش و غ امدها،یپ فیتحر ت،یمسئول

 5 کرتیل فیط یرا رو هیموافقت خود با هر گو زانیکنندگان مطرح شده است که شرکت هیگو

 اسیمق نی. سازندگان اکنندی( مشخص م5( تا کامالً موافقم )نمره 1از کامالً مخالفم )نمره یادرجه

 یعامل کل کیاز وجود  یحاک جیکردند. نتا یبررس یعامل لیابزار را با استفاده از روش تحل ییروا

گزارش  82/0کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا زین اسیمق یدرون یهمسان بیبود. ضر اسیدر مق

 اسیمق نیا ییایو پا ییروا زین رانی(. در ا1996، یکپررا و پستورل ،یباربارانل  ،شده است )بندورا

( مطلوب گزارش شده است. در پژوهش نام 1397) یدآباو حسن یکرامت ور،یکد ،یتوسط سور

به  ییاینامه بود. پادر پرسش یعامل کل کیوجود  دیمؤ یدییتأ یعامل لیبه روش تحل ییبرده روا
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 یدییتأ یعامل لیبه روش تحل ییپژوهش حاضر روا دربه دست آمد.  84/0 زیکرونباخ ن یروش آلفا

 نیب اسیمق نیا یهاهیگو یاحراز شده برا یبار عامل . در مجموعبود اسیمق یعامل کی ساختار دیمؤ

 یریدرگ عدم یهاسمیمکان اسیمق مدل یبرازندگ یهاشاخص ن،یبرا عالوه. بود ریمتغ52/0 تا 30/0

 ،df/2X، 92/0=GFI=27/2)ها داشت با داده اسیمق نیا یداللت بر برازش مطلوب نظر ،یاخالق

90/0=AGFI، 90/0=CFI، 91/0=NFI، 06/0=RMSEA، 09/0=PCLOSE) .جهت  نیهمچن

 دست آمد.  به80/0 بیضر نیکرونباخ استفاده شد. مقدار ا یآلفا بیاز ضر اسیمق ییایپا یبررس

( 2003) دسونیویرا کانر و د اسیمق نیا (:CD-RIS) دسونيويد و کانر يآورتاب اسيمق

است و در  هیگو 25ار شامل ابز نیکردند. ا هیته دیقدرت مقابله با فشار و تهد یریگجهت اندازه

شده  می(  تنظ4درست )نمره  شهی( تا هم0از کامالً نادرست )نمره  یانهیپنج گز فیط هیمقابل هر گو

 شواهد. کردند یبررس همگرا ییروا وعوامل  لیرا به روش تحل اسیمق نیا ییاست. سازندگان روا

کل در  ةنمر اسیمق نیا یحال برا نیبا ا بود، اسیمق یعامل پنج ساختار از یحاک ییروا به مربوط

 یحاک( -76/0( و استرس )83/0) یسرسخت با اسیمق نیا یهمبستگ ،نینظر گرفته شده است. همچن

( و آلفا کرونباخ 87/0)ییرا به روش بازآزما ییایسازندگان پا نی. همچنبود اسیمق یهمگرا ییروا از

(. 2003 دسون،یویاند )کانر و دارش کردهو در خطر( مطلوب گز یمختلف )عاد یها( در گروه89/0)

 جینتا و شد گزارش 93/0 کرونباخ یآلفا روش به ابزار نیا ییایپا زین( 1386) جوکار پژوهش در

 مایپ. در پژوهش راهبود اسیمق در یکل عامل کی وجود انگریب یاصل یهامؤلفه روش به عامل لیتحل

 بود اسیمق در یکل عامل کی مؤید یعامل لیتحل شرو به اسیمق ییروا زین( 1395) یاالسالمخیو ش

به روش  ییروا زینگزارش شد. در پژوهش حاضر  90/0 کرونباخ یآلفا بیضر روش به ییایپا و

 یاحراز شده برا ی. در مجموع بار عاملبود اسیمق یعامل کیساختار  دیمؤ یدییتأ یعامل لیتحل

 اسیمدل مق یبرازندگ یهاشاخص ن،یعالوه برابود.  ریمتغ70/0تا  30/0 نیب اسیمق نیا یهاهیگو

 ،df/2X، 92/0=GFI=29/1) داشت هاداده با اسیمق نیا ینظر مطلوب برازشداللت بر  ،یآورتاب

90/0=AGFI، 93/0=CFI، 91/0=NFI، 06/0=RMSEA، 12/0=PCLOSE.) جهت ، نیهمچن

 به دست آمد.  90/0 بیضر نی. مقدار اشد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از اسیمق ییایپا یبررس

( 2002توسط آکینو و رید ) یاگویه 10این مقیاس  مقياس اهميت هويت اخالقی براي خود:

 یسازیگویه( است. درون 5) 2یسازیگویه( و درون 5) 1یتهیه شده که شامل دو زیرمقیاس نمادساز

 یمهم بخش یهاییین ویژگخودپنداره فرد، )مانند داشتن چن در یاخالق یهایبه میزان اهمیت ویژگ

 یهایبر پایه ویژگ یکه فرد یک هویت اجتماع یبه میزان ینمادساز و( دهدیم تشکیل مرا وجود از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. symbolization  
2. internalization  
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 که کنمیم شرکت یکارهای در فعاالنه)مانند  دهد،یو به دیگران نشان م یرا به صورت بیرون یاخالق

(. در 2002 د،یر و نویآک) دارد اشاره (کندیم منتقل دیگران به من در را ییهایویژگ چنین داشتن

دلسوزی و... را  ،یمانند صداقت، مهربان یاخالق یهایاز ویژگ یامجموعه یاین مقیاس ابتدا آزمودن

را در ذهن خود مجسم نماید  یهاییبا چنین ویژگ یکه فرد شودیخواسته م یخواند. سپس از ومی

و عمل این فرد به دست آورد، به سؤاالت  تفکر، احساس ةاز نحو یکه تصویر واضح یو هنگام

از  یادرجه 5میزان موافقت خود با هر گویه را بر اساس یک مقیاس لیکرت  یپاسخ دهد. آزمودن

به بعد  10و  7، 4، 2، 1 یها. گویهنمایدی( مشخص م5( تا کامالً موافقم )نمره 1مخالفم )نمره  کامالً

به  7و  4 یهاهیمربوط هستند و گو ینمادساز به بعد 9و  8، 6، 5، 3 یهاهیو گو یسازیدرون

 لیتحل روش به را ابزار نیا ییروا اس،یمق نیا سازندگان. شودیم یگذارصورت معکوس نمره

 روش به ییایپا بیضر نیهمچن. بود اسیمق یعامل دو ساختار از یحاک جینتا. کردند یبررس عوامل

 د،یو ر نوی)آک کردندگزارش  71/0و  49/0 بیترت به یازنمادسو  یسازیبعد درون یرا برا ییبازآزما

، بعد 66/0 یسازیبعد درون یبرا ییایپا بی( ضر1395نگهدار )(. در پژوهش جوکار و حق2002

 یعامل لیبه روش تحل زینامه نپرسش ییبه دست آمد. روا 74/0نمره کل  یو برا 62/0 ینمادساز

 لیبه روش تحل ییپژوهش حاضر روا دره بوده است. ناموجود دو عامل در پرسش دیمؤ یدییتأ

  یهاهیگو یاحراز شده برا یبود. در مجموع بار عامل یعامل دوساختار  دیمؤ یدییتأ یعامل

 ن،یبرابود. عالوه ریمتغ76/0تا  34/0 نیب ینمادساز یبرا و 82/0 تا57/0  نیب یسازدرون

 نیا یداللت بر برازش مطلوب نظر خود، یبرا یاخالق تیهو تیاهممدل  یبرازندگ یهاشاخص

 ،df/2X، 94/0=GFI، 90/0=AGFI، 94/0=CFI، 90/0=NFI=08/2)ها داشت با داده اسیمق

07/0=RMSEA، 07/0=PCLOSE.) کرونباخ  یآلفا بیاز ضر اسیمق ییایپا یجهت بررس نیهمچن

 بیترت به یاخالق تیوه کل ةنمر و ینمادساز ،یسازبعد درون یبرا بیضر نیاستفاده شد. مقدار ا

  دست آمد. به 79/0و 71/0، 77/0

 5 ی( ساخته شده و دارا2010) وینامه توسط هانا و اولپرسش نیا :یاخالق يکارآمد اسيمق

)کامال  5)کامال نادرست( تا  1از  یادرجه 5 کرتیل اسیدر مق ها،هیگو یگذاراست. نمره هیگو

 یاند و براگزارش کرده 95/0نامه را پرسش نیونباخ اکر یآلفا بیضر کنندگان،هیدرست( است. ته

 بیضر زی( ن2015(. رابرتز )2010 و،یاستفاده نمودند )هانا و اول ییمحتوا ییاز روا ییروا یبررس

توسط  اسیمق نیا رانیگزارش کرده است. در ا 79/0کرونباخ  یابزار را به روش آلفا نیا ییایپا

آن محاسبه شده است. در پژوهش ذکر شده به  یسنجروان یهایژگی( ترجمه و و1397) اینحسن

استفاده شده  یاصل یهابه روش مؤلفه یعامل اکتشاف لینامه از تحلپرسش ییمنظور سنجش روا

 هاهیتمام گو یاستخراج شده است و بار عامل یاهیگو 5عامل  کیبه دست آمده  جیاست. براساس نتا



 99 سنجش تا سازی مفهوم از: تحصیلی اخالقی آوریتاب

 در ،نیهمچننامه است. پرسش نیمطلوب ا ییاز روا یاکبه دست آمده است که ح 76/0تا  41/0

 ییپژوهش حاضر روا درگزارش شد.  75/0 کرونباخ یآلفا روش به ییایپا بیضر شده ذکر پژوهش

 یاحراز شده برا یبود. در مجموع بار عامل یعامل کیساختار  دیمؤ یدییتأ یعامل لیبه روش تحل

 یکارآمدمدل  یبرازندگ یهاشاخص ن،یبود. عالوه برا ریمتغ84/0تا  58/0 نیب اسیمق نیا یهاهیگو

 ،df/2X، 98/0=GFI=88/2)ها داشت با داده اسیمق نیا یداللت بر برازش مطلوب نظر ،یاخالق

94/0=AGFI، 98/0=CFI، 98/0=NFI، 08/0=RMSEA، 07/0=PCLOSE.) جهت، نیهمچن 

 .آمد دست به 84/0 بیضر نیقدار اکرونباخ استفاده شد. م یآلفا بیاز ضر اسیمق ییایپا یبررس

 جهت که است هیگو 16 یدارا اسیمق نیا: (GASP) هگنا و شرماحساس  یآمادگ اسيمق 

 اس،یمق نیا در. شد ساخته( 2011) همکاران و کوهن توسط گناه و شرم ةزکنندیمتما بعد دو سنجش

 یهاواکنش و شوندیم واجهم آنها با روزمره یزندگ در افراد که ییهاتیموقع مورد در ییوهایسنار

 کرده تصور تیموقع آن در را خود تا شودیم خواسته افراد از .شودیم ارائه ها،تیموقع نیا به آنها

 .کنند مشخص یادرجه پنج اسیمق کی یرو بر را طیشرا نیا در خود واکنش احتمال زانیم و

 یابیارز اسیمق خرده دو یادار گناه احساس که داد نشان اسیمق سازندگان توسط یعامل لیتحل

 خرده از متشکل شرم احساس و است فرد تخلف دنبال به 2 یجبران اعمال انجام و 1یمنف رفتار

 کوهن .است تخلف یعموم یافشا دنبال به 4 انهیجوکناره رفتار و 3یمنف یابیارز-خود یهااسیمق

 گناه احساس یهااسیقم خرده انیم یادیز یهمبستگ گرچه که دادند نشان (2011) همکاران و

 جداگانه، یبررس دو در آنها. است فیضع گر،یکدی با شرم یهااسیمق خرده ةرابط اما دارد، وجود

 .آوردند دست به نامه،پرسش نیا یهااسیمق خرده یبرا( 71/0 تا 61/0 نیب)  یمطلوب یآلفا بیضرا

 استخراج شرم احساس و هگنا احساس عامل دو یعامل لیتحل روش از استفاده ( با1392) یکمال

به  شرم و گناه احساس یبرا ،یو درپژوهش ن،یهمچن .بودند هیگو 4 و 12 یدارا بیترت به که نمود

 ییروا نییتع یدست آمد. در پژوهش حاضر برا به 51/0و  83/0کرونباخ  یآلفا بیضرا بیترت

 یهاهینشان داد که گو یدییتأ یعامل لیتحل جی. نتاشد استفاده یدییأعامل ت لیاز روش تحل اسیمق

 یبارگذار 68/0تا  39/0 یبار عامل و هیگو12و گناه با  52/0تا  34/0 یو بار عامل هیگو 4 با شرم بعد

داللت بر برازش مطلوب  گناه، و شرم احساس یآمادگ اسیمق مدل یبرازندگ یهاشاخص. ندشد

 ،df/2X، 91/0=GFI، 90/0=AGFI،90/0=CFI=24/2)ها داشت با داده اسیمق نیا ینظر

91/0=NFI، 04/0=RMSEA، 23/0=PCLOSE.) یبرا زینکرونباخ  یبه روش آلفا ییایپا بیضرا 

 دست آمد.  به 56/0و  81/0 بیو شرم به ترت گناه احساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . negative behavior evaluation 
2 . repair 
3 . negative self-evaluation 
4 . Withdraw 
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 هاافتهي
 یليتحص یاخالق يآورتاب اسيمق يیروا

 یآورتاب اسیمق ییروا یبه منظور بررس :یاصل يهامؤلفه روش به یاکتشاف یعامل ليتحل

نفر  250شده ) یآورجمع یهااز داده یمین یبر رو یعامل اکتشاف لیابتدا تحل یلیتحص یاخالق

 166نفر شامل  250) گرید یمین یبر رو یدییتأ یعامل لیپسر( و سپس تحل 86دختر و  164شامل 

و با  یاصل یهابه روش مؤلفه یاکتشاف یعامل لیتحل جیانجام شد. نتا انیمرد( از دانشجو 84زن و 

نمودار  بیبود. مالک استخراج عوامل ش اسیدر مق یوجود سه عامل کل انگریب ماکسیچرخش وار

بارتلت  تیکرو بیو ضر 87/0برابر با  KMO بیبود. مقدار ضر 1باالتر از  ژهیو ارزش و یاسکر

 هاهیگو یگهمبست سیماتر و یریگنمونه تی( بود که نشان از کفا>0001/0P) 743/2290برابر با 

 یبار عامل لیبه دل 30و  24، 12، 9 یهاهیگو ل،یتحل از مرحله نیا در است یادآوری به الزم. داشت

گزارش شده  1در جدول  لیتحل نیا جیحذف شد. نتا اسیاالت مقؤاز مجموع س 30/0 از ترنییپا

 است.

 
 هاتيموقع

 عامل

1 

 عامل

 2 

 عامل

 3 

 ستند،یراستا ن( با او همیو فکر ی)ظاهر یمذهبو  یاز نظر اعتقادکه  یانیاستاد شما با دانشجو 29

 است. رگذاریتأث زیاو ن یدهو نمره یابیموضوع در ارز نیدارد و ا زیآمنیبرخورد توه

75/0   

 استاد طرف از خود یاجتماع طبقه ای یظاهر وضع ت،یقوم لیدل به کالس انیدانشجو از یکی 22

 .ردیگیم قرار تمسخر مورد

75/0   

 و هاتیقوم به متعلق افراد رسوم و نییو آ یاستاد شما در کالس درس مرتباً لهجه، سبک زندگ 28

 .کندیم مسخره را گرید یهاگروه

75/0   

 تمسخر مورد را او و کندیم نیتوه انیدانشجو از یکی به استاد که دیدر کالس شاهد آن هست 21

 .دهدیم قرار

74/0   

 دهد، حیتوض او یبرا مجدداً  که خواهدیم استاد از و شودینم یمطلب متوجه یینشجودا کهیزمان 23

 .دهدیم پاسخ او به تمسخر و نیتوه با استاد

71/0   

 که یانیدانشجو به ترم انیپا در و دهدیم پاسخ ریتحق و دیرا با تهد یاستاد شما هر گونه انتقاد 25

 .دهدیم یکمتر نمره اندکرده انتقاد

56/0   

 و نیتوه مورد استاد طرف از پرسدیم الؤس استاد از مرتب نکهیا لیدر کالس به دل ییدانشجو 10

 .ردیگیم قرار تمسخر

53/0   

 او از قبل که است یانیدانشجو سطح در او ارائه کهیحال در دهدیدر کالس ارائه م ییدانشجو 4

 ریسا از کمتر اریبس یانمره و دهدیم نشان او ارائه به یبد اریبس برخورد استاد اند،داده ارائه

 .دهدیم او به انیدانشجو

46/0   

 را کالس وقت یاهیحاش مباحث به پرداختن با هرجلسه و ستیدرس مسلط ن یاستاد به محتوا 14

 .کندیم تلف

 68/0  

  62/0  .دهدینم موضوع نیا به یتیاهم چندان و دیآیم کالس سر ریاستاد درس هر جلسه با تأخ 15

 یليتحص یاخالق يآورتاب اسيمق یاکتشاف یعامل لي: تحل1جدول
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 و کندیم واگذار انیدانشجو به را سیتدر ،یکالس ارائه نییکار خود با تع یراحت یاستاد برا 19

 .ندیآینم بر یخوب به کار نیا عهده از مطالب، بر تسلط عدم لیدل به زین انیدانشجو

 60/0  

 و مطلب بر تسلط عدم لیدل به استاد آن پرسند،یم لؤاس دیاسات از یکی از انیدانشجو کهیزمان 20

 .پردازدیم هیحاش به ،ییگو پاسخ در یناتوان

 59/0  

 تسلط دانشجو آن کهیحال در فرستد،یم کالس به را یدکتر مقطع انیدانشجو از یکیاستاد شما  17

 .ندارد درس مطالب بر یکاف

 59/0  

 وقت انیدانشجو تاالؤس به ییپاسخگو یبرا و دهدینم پاسخ انیال دانشجوؤاستاد به س 18

 .گذاردینم

 57/0  

 کالس یکارها و موضوع یراستا در وجه چیه به که خواهدیم انیدانشجو از یفیاستادتان تکل 26

 یراستا در صرفاً و ندارد انیدانشجو یبرا یمنفعت گونهچیه یعلم لحاظ به فیتکل نیا. ستین

 .است استاد یشخص یکارها

 56/0  

 خود برگه ینیبازب یبرا کهیزمان نموده، مشخص یامتحان یهابرگه ینیبازب یرا برا یاستاد زمان 27

 را خود یامتحان اوراق توانندینم انیدانشجو از کیچیه و ندارد حضور او د،یکنیم مراجعه

 .کنند ینیبازب

 49/0  

 کی با شما متحانا است، نکرده آماده و یطراح را امتحان االتؤس قبل از استاد نکهیا لیبه دل 16

 .شودیم شروع ریتأخ ساعت

 45/0  

 ، اماحضور و مشاوره در اتاق را اعالم نموده است یاستاد پشت درب اتاق خود برنامه هفتگ 2

 .ستیمطابق برنامه اعالم شده، در اتاق حضور ندارد و در دسترس ن وقتچیه

 43/0  

 به کند، حیتصح را فیتکال ای یامتحان یهارگهب نکهیا بدون شما استادان از یکی دیشویمتوجه م 11

 .دهدیم نمره انیدانشجو

 37/0  

 یهابخش که است کرده اعالم انیاز کتاب را حذف کرده است و قبالً به دانشجو ییهااستاد بخش 1

 یطراح یاالتؤس زین هابخش آن از امتحان در تاًینها اما ست،ین امتحان مباحث جزء شده حذف

 .است کرده

 31/0  

 دانشجو آن حق کهیحال در دهدیم یبهتر نمره انیدانشجو از یکی به یشخص لیاستاد شما به دال 6

 .است نبوده

  78/0 

 نشان یشتریب توجه انیدانشجو از نفر چند ای کی به استاد یلیدل چیدر کالس درس، بدون ه 7

 .دهدیم

  67/0 

 66/0   .دارد یزیآمضیتبع و بهتر برخورد سدشنایم قبل از که یانیاستاد شما با دانشجو 5

 نیا متوجه استاد کنند،یم تقلب خود یکالس فیتکال ةارائ در شما یهایکالساز هم یتعداد 13

 ریسا و آنها نمره نیب یتفاوت انیپا در و ردیگیم دهیناد را تقلب نیا یراحت به اما شودیم موضوع

 .شودینم قائل انیدانشجو

  56/0 

 چیاما ه شودیم انیاز دانشجو یکه استادتان متوجه تقلب کردن برخ دینیبیامتحان م ةر جلسد 3

 . دهدینسبت به آنان نشان نم یواکنش

  46/0 

 تالش و کندیم یمعرف دانشگاه به یلیتحص بورس افتیدر یبرا را انیدانشجو از یکیاستاد شما  8

 .دارند را آن استحقاق زین یگرید انیدانشجو کهیحال در شود، او بینص تیموقع نیا که کندیم

  43/0 

 1/76 2/49 7/39 ژهیمقدار ارزش و 

 10/45 14/01 14/38 انسیدرصد وار

 85/38 انسیکل وار
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و  طیبر اساس شرا یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یهاهیمطرح شد گو شتریگونه که پهمان

شدند. در واقع هر  یطراح انیر بافت کالس و در دانشجود یاخالق یشانیعوامل به وجود آورنده پر

کالس و توسط استاد نقض  طیدر مح یاز اصول اخالق یکیآن  یاست که ط یتیموقع انگریب هیگو

 اسیدر مق یاصل ةعوامل و آشکار شدن سه مؤلف لیتحل جیاساس و با توجه به نتا نی. بر اگرددیم

شدند و  یاز عوامل بارگذار کیهر  یکه بر رو ییهاهیبا مطالعه گو یلیتحص یاخالق یآورتاب

 شد.  یگذارو وجه اشتراک آنها، هر مؤلفه نام هیمستتر در هر گو یمعان

 انگریب ینوع به هاهیگو یتمام یمحتوا شود،یگونه که مشاهده مدر ارتباط با عامل اول همان      

 نقض استاد توسط یمختلف لیدال به بنا «نگراید بهاحترام » یاخالق اصل آن یط که هستند یتیموقع

 شد.  یگذارنام «1احترام تیرعاعدم » عنوان با عامل نیا اساس نیا بر. گرددیم

از  یچیآن استاد درس با سرپ یاست که ط ییهاتیموقع انگریمربوط به عامل دوم ب یهاهیگو      

 موضوع نیا و کندیم ملع یاحرفه اخالق اصول خالف خود یآموزش یهاتیو مسئول فیوظا

 عنوان به دوم عامل اساس، نیا بر. شود لیتبد انیدانشجو در یاخالق یشانیپر منبع کی به تواندیم

 شد.  یگذارنام 2»تعهدعدم »

 و عدالت تیرعا» یاخالق اصل آن یط که است ییهاتیموقع انگریب سوم عامل با مرتبط یهاهیگو

 ینوع ةتجرب عامل، نیا به مربوط یهاهیگو محور واقع در. گرددیاز جانب استاد نقض م «انصاف

 انیدر دانشجو یاخالق یشانیپر ینوع سازنهیزم تواندیدر کالس درس است که م یعدالتیو ب ضیتبع

 شد.   یگذارنام «3عدالت و انصاف تیعدم رعا»موضوع عامل سوم به عنوان  نیگردد. با توجه به ا

 ةدهندحیتوض 39/7 ةژیاحترام( با ارزش و تین داد که عامل اول )عدم رعانشا یعامل لیتحل جینتا    

درصد  01/14مقدار  49/2 ژهیتعهد( با ارزش وکل است. عامل دوم )عدم  انسیدرصد از وار38/14

عدالت و انصاف( با ارزش  تیعامل سوم )عدم رعا گرید ی. از طرفکندیم نییکل را تب انسیاز وار

 یآورتاب اسیکرده است. سه خرده مق نییکل را تب انسیدرصد از وار 45/10مقدار  76/1 ةژیو

 اند. کرده نییکل نمونه را تب انسیدرصد از وار 85/38در مجموع  یلیتحص یاخالق
شده،  یطراح اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل یدوم، به منظور بررسةدر مرحل :يدييتأ یعامل ليتحل

و به  می( ترس22)نسخه  موسیافزار ادر نرم یعامل 4و  3، 2، 1 یهادر قالب مدل اسیمق یهاهیگو

 یهانفر ) دختر و پسر( آزمون شد. شاخص 250شامل  انیاز دانشجو گرید یانمونه یبر رو بیترت

، (GFI) برازش ییکوی، ن(df/2X) یآزاد یدو هنجار شده بر درجه یبرازش مدل از جمله نسبت خ

( RMSEA) برآورد یخطا مربعات نیانگیم ةشیر (،NFI)جار شده ، برازش هن(CFI) یقیبرازش تطب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. disrespect  
2. lack of commitment 
3. unjustness and unfairness  
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 برازش از یحاک آمده، دست به برازش یهاشاخص ةسیهر مدل محاسبه شد. مقا یبرا PCLOSEو 

 یاخالق یآورتاب اسیمق یعامل سه ساختار بیترت نیبد. بود هاداده با یعامل سه مدل ترمطلوب

(، 29و  28، 25، 23، 22، 21، 10، 4 یهاهی)گو هیگو 8م با احترا تیعامل عدم رعا شامل یلیتحص

 تی( و عدم رعا27و  26، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 2، 1 یهاهی)گو هیگو 12عدم تعهد با 

 لیتحل جینتاقرار گرفت.  دیی( مورد تأ13و  8، 7، 6، 5، 3 یهاهی)گو هیگو 6عدالت و انصاف با 

افزار در نرم یشنهادیاز اعمال اصالحات پ پسبرازش مدل  یهااخصشو  1 شکل در یدییتأ عامل

 گزارش شده است. 2در جدول  موسیا
 یليتحص یاخالق يآورتاب اسيبرازش مق يهاشاخص -2جدول

 df2X GFI AGFI CFI NFI RMSEA PCLOSE/ شاخص

 90/0 03/0 90/0 96/0 90/0 92/0 26/1 مقدار
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 14گویه 

 عدم تعهد

55/0 
 15گویه 

35/0 
 41/0 16گویه 

 53/0 17گویه 

 18گویه 
58/0 

 11گویه 

36/0 

 19گویه 

47/0 

 20گویه 

64/0 

87/0 

69/0 

87/0 

83/0 

71/0 

66/0 

77/0 

59/0 

 10گویه 

 عدم رعایت احترام

65/0 
 21گویه 

77/0 
 78/0 22گویه 

 68/0 23گویه 

 25گویه 
57/0 

 4گویه 

56/0 

 28گویه 

58/0 

 29گویه 

57/0 

68/0 

57/0 

40/0 

39/0 

53/0 

67/0 

66/0 

67/0 

 26گویه 

54/0 

70/0 

 27یه گو

62/0 

61/0 

 2گویه 

44/0 

80/0 

 1گویه 

48/0 

76/0 

 3گویه 

عدم رعایت عدالت 

 و انصاف

37/0 
 5گویه 

41/0 
 75/0 6گویه 

 48/0 7گویه 

 8گویه 
42/0 

 13گویه 
44/0 

86/0 

83/0 

43/0 

76/0 

82/0 

80/0 

54/0 

36/0 

37/0 

 یليتحص یاخالق يآورابت اسيمق يدييتأ یعامل لي: تحل1شکل 
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 نیا یهمبستگ یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یهمگرا ییروا یبررس منظور بههمگرا:  يیروا

 ،یشناختروان یآورتاب ،یاخالق تیهو ،یاخالق یکارآمد یهانامهبا نمره افراد در پرسش اسیمق

ارائه شده   3 جدول در لیتحل نیا جینتاشد.  یبررس یاخالق یریاحساس شرم و گناه و عدم درگ

 است.  

  ،یاخالق يکارآمد با آن ابعاد و یليتحص یاخالق يآورتاب اسيمق ی: همبستگ3جدول 

 یاخالق يريدرگ عدم و یاخالق تيهو ،یشناختروان يآورتاب گناه، و شرم احساس

 1 2 3 4 

    1 احترام تيعدم رعا -1

   1 53/0** عدم تعهد-2

  1 45/0** 26/0** انصاف و عدالت تيعدم رعا -3

 1 63/0** 89/0** 79/0** یليتحص یاخالق يآورتاب-4

 30/0** 10/0* 25/0** 30/0** یاخالق يکارآمد -5

 -17/0** 05/0 -15/0** -24/0** شرم -6

 14/0** 03/0 17/0** 10/0* گناه -7

 13/0** 12/0* 27/0** 27/0** یشناختروان يآورتاب -8

 26/0** 23/0** 20/0** 17/0* يسازیدرون -9

 14/0* 12/0* 15/0* 05/0 نمادسازي -10

 23/0** 20/0** 21/0** 14/0* یاخالق تيهو -11

 -17/0** -07/0 -17/0** -13/0* یاخالق يريعدم درگ -12
                                                  * p <0/05,       ** p<0/01 

، p=0001/0) یاخالق یمدبا کارآ یلیتحص یاخالق یآورتاب شودیگونه که مشاهده مهمان

30/0=r)یشناختروان یآور، تاب (0001/0=p ،31/0=r)یاخالق تی، هو (001/0=p ،23/0=r)  و

 نیو همچن (p ،14/0=r=04/0) نمادسازیو  (p ،26/0=r=0001/0) یسازیابعاد آن شامل درون

 یالقاخ یریدرگو با عدم دارمعنیمثبت و  ةرابط (p ،14/0=r=006/0)احساس گناه 

 (01/0=p ،17/0- =r( و احساس شرم )001/0=p ،17/0-  =rهمبستگ )دارد.  دارمعنیو   یمنف ی

 یاخالق یاحترام با کارآمد تیبعد عدم رعا ،یلیتحص یاخالق یآورابعاد تاب انیاز م ،نیهمچن

(0001/0=p ،30/0=rتاب ،)یشناختروان یآور (0001/0=p ،27/0=rهو ،)04/0) یاخالق تی=p ،

13/0=rآن یسازی( و بعد درون (01/0=p ،17/0=rو مق )گناه احساس اسی (04/0=p ،10/0=r )

( و احساس شرم p ،13/0- =r=0001/0)یاخالق یریدرگمثبت و معنادار و با عدم یهمبستگ یدارا

(0001/0=p ،24/0- =rدارا )و معنادار است. یمنف یهمبستگ ی 

 یشناختروان یآور(، تابp ،25/0=r=0001/0) یاخالق یبا کارآمد زیبعد عدم تعهد ن

(0001/0=p ،27/0=rهو ،)یاخالق تی (003/0=p ،21/0=rو ابعاد آن شامل درون )یسازی 
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(004/0=p ،20/0=r و )نمادسازی (03/0=p ،15/0=r( و احساس گناه )001/0=p ،17/0=rدارا )ی 

( و احساس شرم p، 17/0- =r=01/0) یاخالق یریدرگمثبت و معنادار و با عدم یهمبستگ

(003/0=p ،15/0-=rدارا )و معنادار است.  یمنف یهمبستگ ی 

 یآور(، تابp ،10/0=r=04/0) یاخالق یبا کارآمد زیعدالت و انصاف ن تیبعد عدم رعا

( و ابعاد آن شامل p ،20/0=r=005/0) یاخالق تی(، هوp ،12/0=r=04/0) یشناختروان

مثبت و  یهمبستگ ی( داراp ،12/0=r=04/0) نمادسازی( و p ،23/0= r=001/0) یسازیدرون

ذکر  یهاابزار با آن یهااسیمق خرده و یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یمعنادار است. همبستگ

  است. اسیمق نیا یهمگرا ییاز روا یشده حاک
به دست آمده  بیکرونباخ استفاده شد. ضرا یاز روش آلفا اسیمق ییایپا یبه منظور بررس: يیايپا

، 85/0 بیعدالت و انصاف و نمره کل به ترت تیاحترام، عدم تعهد، عدم رعا تیابعاد عدم رعا یبرا

 است.  اسیمطلوب مق ییایاز پا یبه دست آمد که حاک 89/0و  70/0، 82/0

 يريگجهيبحث و نت
و  یتا در گام نخست به معرفاشاره شد هدف پژوهش حاضر آن بود  ترشیطور که پهمان

 جهت یاسیمق ساخت با دوم گام در و بپردازد «یلیتحص یاخالق یآورتاب»سازه  یسازمفهوم

 .کند اقدام آن یسنجروان یهایژگیو یبررس نیهمچن و سازه نیا نمودن یاتیعمل به آن سنجش

مربوط به بافت  یدشوار اخالق یهاتیو با تمرکز بر موقع پژوهش یهاافتهی اساس بر مجموع در

در  یکپارچگی یابیحفظ و باز تیظرف»به عنوان  توانیرا م یلیتحص یاخالق یآورش،  تابآموز

 نیا. کرد یسازو مفهوم فیتعر «لیمربوط به حوزه آموزش و تحص یاخالق یهایمواجهه با دشوار

)به عنوان  یاخالق یآورتاب ة( از ساز2016( و الچمن )2016راشتون ) یسازبا مفهوم فیتعر

 است.  همسو( یاخالق یهایدر مواجهه با دشوار یکپارچگی یابیظ و بازحف تیظرف

 یهاافتهی یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یسنجروان اتیخصوص یارتباط با بررس در

دار ربرخو مطلوب ییایپا و ییروا از یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق که بود آن انگریپژوهش ب

در  یلیتحص یاخالق یآورسودمند جهت سنجش تاب یزاراز آن به عنوان اب توانیاست و م

 استفاده کرد.  انیدانشجو

نامه در پرسش یوجود سه عامل کل دیمؤ یاصل یهابه روش مؤلفه یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا

. در واقع، بود انیدر دانشجو یاخالق یشانیپر سازنهیزم طیو شرا هاتیموقع انگریعوامل ب نی. ابود

توسط استاد و در کالس  یاو حرفه یاز اصول اخالق یکیآن  یکه ط بود یتیموقع انگریهر عامل ب

. با توجه به ساختیمواجه م یشانیپر یرا با نوع انیموضوع دانشجو نیو ا شدیدرس نقض م
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 انصاف و عدالت تیرعا عدم و تعهد عدم احترام، تیرعا عدم بیترت به عوامل نیا هاهیگو یمحتوا

به  ،1یدانشگاه یمدنیب که است معتقد( 2010) گانسکموضوع  نی. در ارتباط با ادندش یگذارنام

است که سبب  ییهاتیعوامل دانشگاه از جمله موقع یاز سو یاصول اخالق تیعدم رعا یمعنا

( و 2010که توسط گانسک ) یمفهوم ةمطالع نیا در. شودیم انیدر دانشجو یاخالق یشانیتجربه پر

 سرقت و کردن تقلب جمله از یلیتحص یصداقتیبانجام شده است،  یش پرستارآموز تیدر موقع

 و یقلدر و یپرخاشگر ،یاحترامیب و یادبیب چون ییرفتارها شامل یدانشگاه یمدنیب و یعلم

رشته  انیدر دانشجو یاخالق یزاشانیپر عوامل عنوان به دانشگاه جانب از یروان استفاده سوء

 یحاک اس،یمق در شده استخراج عامل سه حاضر پژوهش در حال، نیا با. مطرح شده است یپرستار

احترام، تعهد و عدالت  یاصل اخالق تیرعا ،یاخالق یهااصول و ارزش انیکه در م است آن از

 طیمح در اصول نیا تیکه عدم رعا یابه گونه ،برخوردار است یاریبس تیاز اهم انیدانشجو یبرا

 آنان منجر گردد.  یاخالق ینشایبه پر تواندیم یآموزش

 یعامل لیاز تحل یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیعوامل استخراج شده در مق دییتأ یبرا نیهمچن

 نامه بود. پرسش یساختار سه عامل دیمؤ زین یدییتأ یعامل لیتحل جیاستفاده شد. نتا یدییتأ

 ریمتغ با اسیمق نیا یهمبستگ ،یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یهمگرا ییروا یبررس یبرا

 یریاحساس شرم و گناه و عدم درگ ،یاخالق تیهو ،یاخالق یکارآمد ،یشناختروان یآورتاب

 یآورتاب با آن ابعاد و یلیتحص یاخالق یآورتاب نیب که داد نشان جیشد. نتا یبررس یاخالق

 یشناختروان یآورتاب شد مطرح که گونههمان. دارد وجود معنادار و مثبت یهمبستگ یشناختروان

 طیو شرا ادیاسترس ز رغمیعل زیآمتیموفق یو سازگار هیبازگشت به حالت اول ییتوانا» عنوان به

به  زین یلیتحص یاخالق یآورتاب ف،یتعر نی(. همسو با ا1991شده است )لوتار،  فیتعر «ناگوار

 یهاتیبا موقع ها در مواجههحفظ ارزش یبرا یو سرسخت یکپارچگیحفظ  یعنوان تالش برا

 ییتوانا رسدیبه نظر م رو،نیشد. از ا فیتعر لیمربوط به بافت آموزش و تحص یدشوار اخالق

 طیافراد در شرا ییارویبا نحوه مواجهه و رو تواندیم یدشوار به طور کل یهاتیدر موقع یسازگار

 یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیسازه مق ییروا دیمؤ افتهی نیدر ارتباط باشد. ا زین یدشوار اخالق

 است. 

 کل ةنمر نیهمچن و یلیتحص یاخالق یآورتاب ابعاد نیب که بود آن انگریب جینتا ن،یعالوه برا

 باور یمعنا به یاخالق یکارآمد. دارد وجود دارمعنی و مثبت یهمبستگ یاخالق یکارآمد ریمتغ با آن

 یکارآمد واقع، در. است یاخالق موضوعات با مثبت و فعاالنه ییارویرو یبرا خود ییتوانا به افراد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. collegial incivility  
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 یهاحلراه یاجرا و توسعه یبرا موانع بر غلبه یبرا خود یتوانمند به افراد باور انگریب یاخالق

 یچنانچه افراد به توانمند ن،ی. بنابرااست یاخالق یهایدوراه و هاچالش با ییارویرو در یاخالق

 یاخالق یهایدر مواجهه با دشوار یاخالق یهاحلاهر یاجرا نیغلبه بر موانع و همچن یخود برا

با  یو آموزش یلیتحص یهاتیکه در موقع ی(، در صورت2011 ،یو م وی)هانا، آولباور داشته باشند 

 کوشندیخود م یهاو ارزش یمواجه شوند، فعاالنه در جهت حفظ اصول اخالق ینقض اصول اخالق

( 2001) بندورا نظر با مطابق واقع، در. دهندیم ننشا یشتریب یاخالق یآورتاب جهینت در و

 ردیگیقرار م یو رفتار اخالق یاخالق یاستانداردها نیکننده است که بمیتنظ یمسیمکان یخودکارآمد

(. 1986)بندورا،  آوردیفراهم م یبروز عمل اخالق یرا برا نهیزم مهم یباور عامل کیو به عنوان 

 یاست که در مطالعات مفهوم یاز جمله موضوعات یاخالق یآوربدر تا یکارآمد خودتوجه به نقش 

( 2017( و هولتز و همکاران )2016از جمله مطالعات الچمن ) یاخالق یآورموجود در رابطه با تاب

 فراوان قرار گرفته است.  دیمورد تأک زین

 با آن کل نمره نیهمچن و یلیتحص یاخالق یآورتاب ابعاد نیب که بود نیا انگریب جینتا نیهمچن

 اخالق کهیزمان( 1983) یبلس باور به. دارد وجود معنادار و مثبت یهمبستگ یاخالق تیهو اسیمق

 یریپذتیمسئول و تعهد یارتقا موجبات باشد، داشته تیهو و خود مفهوم در یاساس و یدیکل نقش

 ریناپذییجدا بخش نعنوا به یاخالق یهاارزش که شودیم باعث و آوردیم فراهم خود مفهوم در را

 یسازمان نظام ارزش رییبا تغ یو اصول اخالق اتیاخالق واقع، در. شوند فیتعر فرد یاخالق یهاکنش

 شیرا افزا یاخالق یهانظام، احتمال عمل بر اساس ارزش نیا یخود و قرار گرفتن در مراتب باال

 یهاتیدر موقع رو،نی(. از ا1395نگهدار، ، به نقل از جوکار و حق2005و کارلو،  ی)هارد دهندیم

که  رودیانتظار م گونهنیا ،یاز اصول اخالق یکیدر مواجهه با نقض  نیو همچن یدشوار اخالق

 جهیو در نت یها و اصول اخالقارزش ،یکپارچگیحفظ  یبا تالش برا یاخالق تیاز هو یبرخوردار

 همراه باشد.  یاخالق یآورتاب

 نیداد که ب نشان یسازنمادو  یسازیشامل دو بعد درون یاخالق تیابعاد هو یبررس ،یاز طرف

 وجه یسازیدرون. دارد وجود دارمعنی و مثبت ةرابط زین یلیتحص یاخالق یآورتاب و ابعاد نیا

 فرد ةخودپندار در یاخالق اصول نفوذ و عمق زانیم به که است یاخالق تیهو یفرد و یخصوص

 که است یاخالق تیهو یاجتماع و یعموم وجه به معطوف یدسازنما بعد کهیحال در دارد، اشاره

 فیتعر رفتار قالب در گرانید به و یاجتماع جهان در یاخالق یهایژگیو و اصول بازتاب صورت به

ابعاد  انیاز م دهدینشان م 3مندرج در جدول  جیگونه که نتا(. همان2002 د،یر و نویآک) است شده

است.  تریقو یاخالق تیهو یسازیبا بعد درون یلیتحص یاخالق یورآارتباط تاب ،یاخالق تیهو

 ،یاخالق یهاارزش و اصولجهت حفظ  یو پافشار مقاومت یآن است که برا انگریموضوع ب نیا
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 ترمهمبه مراتب  است، افراد ةخودپندار در هاارزش نفوذکه  یاخالق تیهو تریو درون ترقیعم وجه

 آن است.  یرونیجلوه ب از

 ییبود که جهت سنجش روا ییرهایمتغ گریاز د یاخالق یریگونه که ذکر شد عدم درگهمان

و ابعاد آن )به جز بعد  یلیتحص یاخالق یآورنشان داد که تاب جیاستفاده شد. نتا اسیمق یهمگرا

دار است. عدم یو معن یمنف یهمبستگ یدارا یاخالق یریعدالت و انصاف( با عدم درگ تیعدم رعا

از اقدامات  توانندیآن افراد م قیاست که از طر یشناخت یندهایاز فرآ یامجموعه یاخالق یریدرگ

اعمال ناگوار  ایرساندن و  بیآس ت،یآزار و اذ ،یرانسانیآن اقدامات غ یجدا شوند و به جا یانسان

 رییتغ با که است یندیفرآ یاخالق یری(. در واقع عدم درگ2002انجام دهند )بندورا،  گرانید هیعل

(. از 2017 ات،یه) شوندیم هیتوج اقدامات نیا ،یراخالقیغ اعمال از خود یاخالق فهم و درک در

 کهیو زمان یدشوار اخالق طیدر شرا رسدیم نظر به نه،یزم نیا در آمده دست به جینتا با مطابق رو،نیا

عدم  مسیاز مکان استفاده شوند،یدر کالس درس مواجه م یاخالق اصول از یکی نقض با افراد

 یو حفظ اصول اخالق حیمانع از پرداختن به عمل صح یراخالقیرفتار غ هیبا توج یاخالق یریدرگ

 در ارتباط باشد.  یلیتحص یاخالق یآوربا کاهش تاب تواندیم جهیو در نت شودیم

 با احساس شرم و گناه نشان داد یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق یهمبستگ یبررس ،نیهمچن

ارتباط مثبت  یدار و با احساس گناه دارایو معن یارتباط منف یبا احساس شرم دارا اسیمق نیکه ا

کارکرد متفاوت  نیاحساس شرم و گناه و همچن یمفهوم زیتما ةنشان دهند افتهی نیدار است. ایو معن

اما در  ،است «خود» بر یمنف یابیارز تمرکز شرم احساس در که صورت نیاست. بد جانیدو ه نیا

شرم اثرات  رو،نی(. از ا1996 ،یبر رفتار انجام شده است )تانجن یمنف یابیاحساس گناه تمرکز ارز

 ،یارزشیچون ب یتا با حاالت شودی( و سبب م1992گرمزو،  و واگنر ،ی)تانجن گذاردیم یبر جا یمنف

 و دهد انجام یکار تیموقعدر رابطه با  تواندیو حقارت همراه باشد و از آنجا که فرد نم ییبهایب

در مواجهه  رو،نی. از ااست همراه شدن یمخف و شدن دیناپد به شیگرا با دیصدد جبران آن برآدر

و عدم  یریگتجربه احساس شرم سبب کناره یو نقض اصول اخالق یدشوار اخالق یهاتیبا موقع

. ابدییکاهش م یلیتحص یاخالق یآورتاب جهیو در نت شودیم تیواکنش مناسب نسبت به آن موقع

در  نیو فرصت جبران فراهم است، بنابرا ردیگیقرار م یابیاما در احساس گناه رفتار خطا مورد ارز

دشوار  یهاتیدر مواجهه با موقع ل،یدل نیهم بهاست.  یتراثرات مثبت یبا احساس شرم دارا سهیمقا

خود فعاالنه اقدام کنند  یصول اخالقحفظ ا یتا افراد برا شودیاحساس گناه سبب م تجربه یاخالق

 یآوراحساس شرم و گناه با تاب یهمبستگ بیضر نکهیا رغمیعلنشان دهند.  یاخالق یآورو تاب

 یناش تواندیموضوع م نیکوچکتر از حد انتظار بود. ا بیدار بود، مقدار ضرایمعن یلیتحص یاخالق
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 دهیسنج جاناتیبا ه یامقابله تیظرف کیعنوان به  یلیتحص یاخالق یآورباشد که ارتباط تاب نیاز ا

 شده است.  

کرونباخ استفاده  یآلفا بیاز ضر یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمق ییایبه منظور سنجش پا

، عدم 82/0، عدم تعهد 85/0احترام تیعدم رعا یهااسیخرده مق یکرونباخ برا یآلفا بیشد. ضرا

 انگریبه دست آمد که  ب 89/0 یلیتحص یاخالق یآورابو نمره کل ت 70/0عدالت و انصاف  تیرعا

 بود.  اسیمطلوب مق ییایپا

 یاخالق یآورتاب اسیمق مطلوب ییایپا نیهمچن و سازه ییروا دیمؤ پژوهش جیدر مجموع نتا

 و آوردیم فراهم یآت یهاپژوهش در ابزار نیا از استفاده یبرا را نهیامر زم نیاست. ا یلیتحص

اخالق در بافت آموزش  در حوزه را در جهت گسترش و انجام پژوهش یدیجد یهاریمس تواندیم

بر اساس  یلیتحص یاخالق یآورتاب اسیمقپژوهش حاضر  دربه ذکر است  الزمباز کند.  لیو تحص

توجه به  باشده است.  یطراح یمقطع کارشناس انیدانشجو یبرا یاخالق یزاشانیپر یهاتیموقع

 شوند،یبا آن مواجه م یآموزش طیدر مح یلیتکم التیتحص انیکه دانشجو ییهاتیتفاوت موقع

 یلیتکم التیتحص انیموضوع در دانشجو نیو سنجش ا یبررس به یآت یهاپژوهش شودیم شنهادیپ

 بپردازند.
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 با یعموم هوش و یجانیه هوش نیب رابطه در یآورتاب یاواسطه نقش(. 1386) بهرام جوکار،

 .3-12 ،2 ،2 ،معاصر یشناسروان. یزندگ از تیرضا
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  .رازیش دانشگاه یتیترب یشناسروان بخش ،یدکتر نشده منتشر نامهانیپا

 یبررس: یلیتحص یصداقتیب با یاخالق تیهو رابطه(. 1395) بهرام جوکار، و مرجان نگهدار،حق

  .162-143 ،2 ،4 ،یریادگی و آموزش مطالعات مجله. تیجنس یلیتعد نقش

 یدلبستگ نیدر رابطه ب یمعنو تیهو یا(. نقش واسطه1395) هیراض ،یاالسالمخیو ش رایسم ما،یپراه

 . 47-62، 1، 11 ،معاصر یشناسروان. یآورو همساالن با تاب نیبه والد

 کنگره نیهفتم. یسازگار ییتوانا در دانشجو و استاد رابطه تیفیک یرگذاری(. تأث1393احمد ) ز،یساو

 .تهران ،انیدانشجو روان سالمت یسراسر

 ساختار یبررس(. 1398) درضایحم ،یآبادحسن و یهاد ،یکرامت ن،یپرو ور،یکد ن،یحس ،یسور

 یراهبردها دوفصلنامه ،یاخالق یریدرگ عدم سایمق یفارس نسخه ییروا و ییایپا ،یعامل
 .  17-32 ،12 ،7 ،یریادگی در یشناخت

بر اساس  یلیتحص یزیگرآداب ی(. مدل عل1397ّ) هیراض ،یاالسالمخیو ش یمحمدمهد ،یرزادیش

 یهامدل و هاروش ،یلیتحص یریو درگ یعدالت کالس ،یلیتحص یپندارمحق

 . 63-82، 32، 9 ،یشناختروان
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