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Abstract 
Morality is recognized as a context and culture dependent concept and the 
correct measurement of morality by means of valid and appropriate 
instruments of the related context and culture has always been the focus of 
psychologists. The main purpose of this study was to develop a scale for 
assessing morality in Iranian adolescents and to validate this scale. The 
research method was a mixed method and the design was exploratory and tool 
development. The research sample in the quantitative section consisted of 
1823 first grade male and female students in districts 4, 2, 3, 16 and 11 of 
Tehran who were selected by multistage sampling. In the qualitative section 
after the qualitative analysis of the interviews, it was determined that Iranian 
adolescents define ethics in seven categories: justice, care, moral agency, 
moral sensitivity, moral responsibility, moral motivation, and personal values. 
Using qualitative findings, the moral tool was constructed and after 
preliminary implementation, the validity and reliability of the original sample 
was assessed. The content validity of the scale was confirmed by experts and 
with CVR index of 0.91. The criterion validity was assessed by running the 
Davies Empathy Questionnaire (1983) and the correlation coefficients of the 
two questionnaires. The construct validity was confirmed by second-order 
factor analysis as well as the mean variance extracted (AVE). The reliability 
of the instrument was confirmed by internal consistency and Cronbach's alpha 
coefficients (0.87) and composite reliability test for components ranged from 
0.72 to 0.87. According to the results of this study, the instrument of moral 
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development of adolescents for measuring this construct in Iranian samples 
has good reliability and validity. 

Keywords: morality, Iranian Adolescents morality scale, validity, 
reliability. 
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 اعتباریابی مقیاس اخالق نوجوانان ایرانیساخت و 

یرانا تهران، ،تهران دانشگاه شناسی تربیتیروان دکتری رشته     مرضیه ساویز.  

  

  الهه حجازی
شناسی و علوم تربیتی شناسی تربیتی و مشاوره دانشکده رواندانشیار گروه روان

 .دانشگاه تهران
  

  کیوان صالحی
 تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده آموزشی هایبرنامه و هاروش گروه استادیار
 .تهران دانشگاه

  

 غالمعلی افروز
 دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده استثنائی کودکان آموزش گروه استاد
 .تهران

 چکیده
به فرهنگ هر جامعه، همواره  و حساسسنجش اصولی اخالق با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت 

شناسان بوده است. هدف اصلی این پژوهش ساخت ابزاری برای سنجش اخالق در نوجوانان مورد توجه روان
آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. میدان پژوهش ایرانی و اعتباریابی این ابزار بود. روش پژوهش، 

شهر تهران و  وپرورشآموزشپسر مقطع متوسطه اول منطقه چهار  آموزان دختر ودر بخش کیفی کلیه دانش
در بخش  کنندگانشرکتآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهر تهران بود.  در بخش کمّی، کلیه دانش

 4ی ی اول منطقهپسر( از بین دانش آموزان مقطع متوسطه 28دختر،  49نفر) 77کیفی پژوهش 
های کانونی انجام شد. نمونه ها با استفاده از تکنیک گروهآوری دادهودند. جمعب شهر تهران وپرورشآموزش

، 2،3، 4مناطق آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول دانشنفر از  1823پژوهش در بخش کمی شامل تعداد 
کیفی  در بخش کیفی پس از انجام تحلیلای انتخاب شدند. ه روش چندمرحلهشهر تهران بودند که ب 11و  16

کنند که ها به روش کالیزی مشخص شد نوجوانان ایرانی اخالق را در هفت مقوله تعریف میمصاحبه
از: عدالت، مراقبت، عاملیت اخالقی، حساسیت اخالقی، مسئولیت اخالقی، انگیزش اخالقی و  اندعبارت
 منظوربهاز اجرای مقدماتی،   های کیفی ، ابزار اخالق ساخته شد و پسهای فردی. با استفاده از یافتهارزش

ی اصلی پژوهش اجرا شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از نظر بررسی روایی و پایایی روی نمونه
شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی  تأیید 91/0و مقدار  CVRمتخصصان و با در نظر گرفتن شاخص 
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قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از  تأیید( مورد AVE) شدهاستخراجمرتبه دوم و همچنین میانگین واریانس 
مورد  87/0تا  72/0از  هامؤلفهپایایی ترکیبی  برای  ( و آزمون87/0روش همسانی درونی و آلفای کرونباخ )

پایایی و های ایرانی از است. بر اساس نتایج این پژوهش، این مقیاس برای سنجش سازه اخالق در نمونه تأیید
 روایی مناسبی برخوردار است.

 .، روایی، پایاییق، مقیاس اخالق نوجوانان ایرانیاخال :هاهواژکلید

 مقدمه
شناسی ی فلسفه و روانبرانگیز و همچنین مورد عالقه در حوزهاز موضوعات بحث 1اخالق
تحلیلگران شناسی، متفاوت است. رواناست. تعریف اخالق در مکاتب مختلف روانبوده

پیشگیری  منظوربهشود که دانند که منجر به عمل یا تفکری میاخالق را یک اجبار منفی می
(. 1982، 2)ما که از روی عشق انجام گیرد، نه اینگردداه انجام میاحساس شرم یا گناز ایجاد 

سازی اجتماعی ارتباط دهند و آن را رفتارگرایان بیشتر تمایل دارند که اخالق را به شرطی
پیامدهای محیطی و یا به  صورتبهها یا دانند. این تحمیلهای خارجی میمحصول تحمیل

(. 2008، 3)کیلن و اسمتانا گیردتماعی صورت میشکل انتقال قوانین و هنجارهای اج
گیری رفتار گیری سایر رفتارها بر شکلدیدگاه رفتارگرایی که در آن قواعد شکل برخالف

های محیطی، سرنوشت رفتار اخالقی را اخالقی نیز قابل تعمیم است و تفاوت در فرصت
رفتارهای اخالقی حاصل  اجتماعی، -، در دیدگاه شناختی4کند، از نظر بندوراتعیین می

های جامع و گیریها با جهتتر انسان و عوامل محیطی است. این نظریههای پیچیدهتعامل
است که نقش شناخت و حاالت  شدهتبدیلتر تر و تبادلیانداز تعاملیبدیع به یک چشم

وهای نیر تأثیرروانی درونی را نیز از نظر دور نداشته است. در این دیدگاه انسان تحت 
کند. معیارهای اخالقی ی برخورد با این نیروها را خود انتخاب میاجتماعی است ولی نحوه

شدن از معیارهای اخالقی سبب کند. دوراز نظر بندورا از طریق تعامل فرد با الگوها تحول می
طبق معیارهای اخالقی  نوعا  بنابراین فرد  ؛شود که تجربه خوشایندی نیستتحقیر خود می

 (.1395)کدیور،  کندعمل می خود
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 2و پس از آن توسط کلبرگ 1شناسی شناختی توسط پیاژهمفهوم اخالق در رویکرد روان
کودکان در  شناختیجا که بر طبق دیدگاه پیاژه تحول ز آنااست.  شدهبررسیبا جزییات 

مراحلی تکامل های اخالقی نیز بر مبنای یابد، قضاوتای از مراحل تحقق میبستر توالی ویژه
. تحول اخالقی یک سازه مهم در تحول زندگی یابد که متناسب با تحوالت شناختی استمی

 (.2008، 3)جردن، کاریل و استاک اجتماعی است –است و مراحل آن موازی با تحول روانی 
ی است که از مفاهیم اخالقی در کودکان دارای توالی ثابت و نامتغیراز نظر پیاژه تحول 

 11- 12و در حدود شود نام دارد آغاز می گرایی اخالقیواقعیک مرحله اولیه که مرحله 
(. از 1395)کدیور،  آوردگرایی اخالقی را به دست میسالگی به بعد، کودک توانایی نسبی

شود. در ابتدا کودک قادر ان با خودمداری شروع مینظر پیاژه تحول  قضاوت اخالقی کودک
ای . سپس رابطهنیستهای او حاکم قانونی بر فعالیت گونههیچبه همکاری با دیگران نیست و 

کند و به جای روابط متقابل و مبتنی بر اطاعت صرف برقرار می و فاقد همکاری جانبهیک
درگیر اشکال جدید  (. کودکان سرانجام1395)کدیور،  با اطرافیان دارد طرفهیکای رابطه

شوند. در این شرایط روابط در حالت توازن و تعادل تراز میو روابط اجتماعی متقابل و هم
الن فرد در بافت گروه همسا مثال  کنند؛ معنای جدیدی پیدا می گیرند و قوانینپایدار قرار می

ت اخالقی و کارکرد قوانین در زندگی اجتماعی ی انصاف، عدالت، مسئولیهایی دربارهایده
، ایجادشدهفشار والدین  تأثیرا نوعی از درک اخالقی که تحت بسازند که در مقایسه می

رو احساس تعهد اخالقی دو منبع اند. از اینمتفاوت و در عین حال از لحاظ تحولی، پیشرفته
گیری یگری است. جهتتر از دشوند و یکی بهدارد که هر کدام از روابط خاصی ناشی می

آورد شود و اخالق اجبار را به بار میکودک ایجاد می سالبزرگدیگرپیرو، در بافت روابط 
گیری کند. جهتگرایی اخالقی را حفظ و تثبیت میکه خودمحوری کودکانه و واقع

بار آید و اخالق همکاری را خودپیرو، در یک جامعه متشکل از افراد برابر به وجود می
 (.2008)کیلن و اسمتانا،  سازدن از عدالت را میسر میآورد که یک درک متوازمی

ی تحول اخالقی، کلبرگ به گسترش نزدیک به سه دهه بعد از انتشار آرای پیاژه در زمینه
نظریه او پرداخت. او شش مرحله را در استدالل اخالقی مشخص کرد و عدم تعادل را به 

 4انگیزاند در نظر گرفت. کلبرگ اخالق را با مفهوم عدالتل را بر مییندی که تحوآعنوان فر
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های اخالقی کودکان و نوجوانان متضمن کند و معتقد است که قضاوتتبیین می
های متفاوتی از عدالت است. عالوه بر این، درک کودکان و نوجوانان از عدالت برداشت

ست یافتن به حقوق مساوی و جهانی کند و باالترین سطح آن، ددر سطوح مختلف فرق می
از (. 1395)کدیور،  های عالی انسانی در زندگی افراد استبرای همه مردم و تحقق ارزش

دو  گیرند که هر یک از این سطوح، خود بهسطح اخالقی قرار میسه ، افراد در کلبرگنظر 
شود، نامیده می 1عرفیقراردادی یا پیشدر سطح اول که اخالق پیش شود.مرحله تقسیم می
کنند تا از مجازات اجتناب کنند یا پاداش بگیرند. اخالقی عمل می سالهدهکودکان چهار تا 

شوند و افراد باید برای ها معیارهای اخالقی از سوی والدین و بزرگترها تعیین میاز دید آن
است:  ها پیروی کنند. این سطح شامل دو مرحلهگریز از مجازات یا کسب پاداش از آن

ی اول گرایی(. در مرحله)لذت ی تنبیه و اطاعت و اخالق ابزارگونه نسبیاخالق بر پایه
کند و )والدین( تبعیت می که مجازات نشود از معیارهای اخالقی دیگرانکودک برای این

های فردی که در داستان عملی را مرتکب شده، توجه چندانی ندارد، بلکه بیشتر به به انگیزه
 مورد تا کندمی اطاعت والدین مقررات از کودک ی دوممرحله کند. درآن فکر میپیامد 
 فایده برایشان که دانندمی اخالقی را عملی کودکان. کند دریافت پاداشی یا قرارگیرد تشویق
سطح دوم که اخالق قراردادی یا  ت اخالقی است.قضاو معیار سودجویی، پس باشد، داشته
نام دارد نیز شامل دو مرحله است: اخالق پسر خوب، دختر خوب و اخالق بر اساس  2عرفی

ساله گرایش به اطاعت کامل از قوانین دارند،  13تا  10قانون و نظم. در این سطح کودکان 
چه اما این بار اطاعت از قوانین فقط برای دوری از مجازات یا کسب پاداش نیست، بلکه آن

 ی سوم هر کاری کهحفظ نظم جامعه است. در مرحله نهایتا  بیت و تر است، محبوکه مهم
 کودک. است درست و دفاعقابل اخالقی نظر از باشد داشته دنبال به را دیگران و والدین تأیید
 قبلی، سطح برخالف جا،این در. کند جلوه خوب دیگران و خودش چشم به کندمی سعی

مرحله، هر کاری که مطابق  در چهارمین .دهدمی اهمیت پیامد، بر عالوه هم نیت به کودک
قبول است. عالوه بر این، با قانون و مورد تصویب مراجع قدرت باشد، از لحاظ اخالقی قابل

هر انسان موظف است به تعهدات و وظایف خود، به شکلی که جامعه تعیین کرده، عمل 
های اجتماعی و فرهنگی بر روابط بین افراد و ارزش تأکیددر این سطح،  طورکلیبه کند.

های اجتماعی و است و زمانی که این موارد با عالیق شخصی منافات داشته باشند، ارزش
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کند، بلکه آن را تنها خود را با نظم اجتماعی هماهنگ میتعهدات، مقدم هستند. کودک نه
 است 1قراردادی عرفی یا مافوقاسطح سوم، اخالق پس توجیه و از آن حمایت خواهد کرد.

در این سطح، فرد برای اولین بار متوجه . رسندسالگی به بعد به این سطح می 13که افراد از 
شده هستند، تضاد وجود پذیرفته دومعیار اخالقی که هر  دوشود که ممکن است بین می

موارد قانونی پی  داشته باشد. او ضمن قبول داشتن قوانین ممکن است به نارسایی بعضی از
های متفاوتی داشته باشند که نادرست ببرد و بفهمد که افراد دیگر ممکن است عقاید و ارزش

ی پنجم که اخالق بر اساس پیمان اجتماعی در مرحله مرحله دارد: دوهم نباشد. این سطح نیز 
فهمد که د و مینکعنوان نوعی قرارداد اجتماعی نگاه میفرد به قوانین و مقررات بهنام دارد، 

های اکثریت جامعه و باال بردن رفاه اجتماعی است، اما قوانین خواسته مینأهدف از قوانین، ت
برود. در این  سؤالهم گاهی نقص دارند، پس اعتبار قانون ممکن است در مواردی زیر 

 شرایط ممکن است صحت و همیشه درست بودن بعضی قوانین مورد تردید قرار گیرد.
تحول  مرحله ترینعالی و ی ششم که اخالق بر اساس اصول جهانی نام دارد، باالترینمرحله
 هر در و کندمی انتخاب را اصولی اخالقی، موازین کردن درونی براساس فرد. است اخالقی
شده فرد مغایر ماند. در این مرحله اگر قانون با اصول انتخابها پایبند باقی میتی به آنموقعی
د، وی از قانون پیروی نخواهد کرد. پس قضاوت اخالقی در این سطح براساس اصول باش

نفسه در آن لحظه درست است، نه به این علت انتزاعی است؛ یعنی کاری درست است که فی
هارت و کارلو، ؛ 1395 کیلن و اسمتانا،؛ 1395)کدیور،  داندکه جامعه آن را درست می

2005).  

توسط کلبرگ آغاز شد، بیش از دو  1950نظریه مراحل تحول شناختی که اواخر دهه 
بودن رویکرد تحول شناختی برای بود. ناکافی رأسشناسی اخالق در ی رواندهه در حوزه

(. یکی از 2،2003توضیح رفتار اخالقی باعث شد تا این نظریه مورد انتقاد قرار بگیرد )مایری
جا که انتقادهای اساسی به کار کلبرگ توسط گیلیگان مطرح شد. به اعتقاد گیلیگان، از آن

اند، مراحل زیستهای مردساالر میاند و در جامعههای مورد نظر کلبرگ مرد بودهتمام نمونه
آن بود  (. ادعای اصلی گیلیگان1395تحولی آن منطبق با تحول اخالقی زنان نیست )کدیور، 

که اخالق زنان به لحاظ کیفی از اخالق مردان متفاوت است؛ او استدالل اخالقی زنان را با 
عنوان اخالق مراقبت و استدالل اخالقی مردان را با عنوان اخالق عدالت توصیف کرد. این 
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گیری اساسی های اخالقی متفاوت، انعکاس تفاوت جنسیتی عمیق در جهتگیریجهت
ی تحول انسان درباره تأثیرگذارهای . ادعای دوم گیلیگان این بود که نظریهزندگی تلقی شد

خصوص کلبرگ( دارای و به 4کللند، مک3، لوینسون2، پیاژه، اریکسون1های فروید)نظریه
ویژه و با  طوربهی اخالقی کلبرگ سوگیری علیه تجارب زنان هستند. او مدعی شد نظریه

ی اخالق، صدای متفاوت اخالقی زنان را نادیده گرفته یا از آن شناسبیشترین ارتباط با روان
(. 1395 ها را از لحاظ اخالقی ناقص دانسته است )کیلن و اسمتانا،سوءتعبیر کرده است و آن

یابد. در سطح اول تمرکز بر نگهداری از نظر گیلیگان، اخالق زن طی سه سطح تحول می
ادی کلبرگ است(. دومین سطح بر مراقبت و قرارد)این سطح شبیه اخالق پیش خود است

کمک به  منظوربهی ازخودگذشتگی دربرگیرنده غالبا  نگهداری از دیگران متمرکز است و 
ی وحدت توجه به خود و توجه به دیگران آخرین سطح دربرگیرنده نهایتا  افراد دیگر است و 
ن تعادل و هماهنگی برقرار کنند های خود و دیگراتوانند بین نیازها و خواستهاست و افراد می

 (.1384)شهرآرای، 
( منتقد دیگر این نظریه بود که بیان کرد رویکرد شناختی، نقش تعارض، 1984) 5هافمن
گیری ( در نتیجه1980) 6را به حداقل رسانده است. همچنین بالسی تأثیرگذاریانگیزش و 

مروری که بر شناخت اخالقی و عمل اخالقی داشت، دالیلی برای وجود فاصله بین قضاوت 
ها را مطرح کرد: آیا اخالقی و رفتار اخالقی واقعی عنوان کرد. برای نمونه او این پرسش

ا برخی ها با بیان اخالقی وجود دارد؟ آیهایی در آمادگی افراد برای تفسیر موقعیتتفاوت
ای دیگر تعداد عده کهدرحالیکنند ها را اخالقی توصیف میافراد تنها تعداد کمی از موقعیت

، چه چیزی به عالوهبهکنند؟ ها را به عنوان موقعیت اخالقی گزارش میزیادی از موقعیت
که هایشان رفتار کنند؟ چرا برخی از افرادی دهد تا بر اساس قضاوتافراد این انگیزه را می

توانند در برابر وسوسه مقاومت کنند، کنند میی باالیی در قضاوت اخالقی کسب مینمره
شود که افراد کدام مطرح می سؤال، این نهایتا توانند؟ و ها نمیبعضی از آن کهدرحالی

ها پیشگیری از تصمیم ناخوشایندی که از قضاوت اخالقی آن منظوربهای را راهبردهای مقابله
طور مداوم، در راستای قضاوت به کهاینگیرند یا از کدام راهبردها برای آید، به کار میبر می
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، شاگرد 1کنند؟ این نارضایتی باعث شد جیمز رستاخالقی خود عمل کنند، استفاده می
یندهای آ( فر1986) ای رفتار اخالقی خود را تدوین نماید. رستکلبرگ، مدل چهار مؤلفه

شوند، در نظر گرفت که منجر به را که در زمان انجام عمل اخالقی درگیر می شناختیروان
افتد. شد که قبل از بروز یک رفتار اخالقی اتفاق می شناختیروانیند اصلی آمعرفی چهار فر

مدل اولیه زمانی طراحی شد که رست مروری بر ادبیات اخالق انجام داد و آن را برای 
بود، به کار برد. اول،  گرفتهانجامی تحول اخالقی که در حوزهبندی مطالعات مختلفی دسته

که  مؤلفهدر رفتار اخالقی، باید نوعی تفسیر از موقعیت اخالقی وجود داشته باشد. اولین 
نام گرفت، شامل در نظرگرفتن این موارد بود: اقدامات ممکن در  2بعدها حساسیت اخالقی

ن موقعیت مرتبط هستند و پیامد هر اقدام برای آنان کدام افراد به ای ؟اندکدماین موقعیت 
کدام مسیر رفتاری از نظر  کهاینی چگونه خواهد بود. دوم؛ فرد باید این قضاوت را درباره

اخالقی درست و عادالنه است انجام دهد و سپس یک مسیر رفتاری ممکن را که فرد باید 
های اخالقی اولویتی در باید به ارزشدر آن موقعیت انجام دهد، انتخاب نماید. سوم؛ فرد 

که نیت انجام کاری که از نظر اخالقی درست  ایگونهبههای فردی بدهد سایر ارزش رأس
ها، ارزش شود کهنامیده می 3است، شکل بگیرد. سومین مؤلفه به این دلیل انگیزش اخالقی

 نهایتا نمایند. هدایت میها را کنند و رفتار آنافراد را در رسیدن به اهدافشان ترغیب می
ها برای انجام یک کار گرفتن مهارتشامل جرأت داشتن و به -شخصیت اخالقی –ی مؤلفه
کرد  تأکید( 1986)رفتاری( است؛ حتی در شرایطی که فرد تحت فشار باشد. رست ) مسیر

زمانی باشد، منطقی است. هر چند از نظر منطقی درست  کهآنها بیشتر از که ترتیب این مؤلفه
)حساسیت نسبت به موضوعات اخالقی یک موقعیت( مقدم  ی اولرسد که مؤلفهبه نظر می

های ارزشی فرد، ممکن سوم )انگیزش برای انجام رفتار اخالقی( باشد، اولویت یمؤلفهبر 
 تأثیرهای موقعیت را مهم قلمداد کند، کدام جنبه کهایناخالقی و  است تفسیر او از موقعیت

که پایه رفتار اخالقی با وجود این شناختیروانیندهای آبگذارد. فرض اساسی این است که فر
یک فرد ممکن  مثال  گذارند، از یکدیگر متمایز هستند. با هم در تعامل هستند و بر هم اثر می

های اخالقی اشد اما نسبت به جنبهاست توانایی انجام یک قضاوت اخالقی مناسب را داشته ب
های شناختی، گونه که در گذشته بود، به مؤلفهموقعیت، حساس نباشد. رست اخالق را آن
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کند؛ در مقابل ای دارند، تقسیم نمیهیجانی و رفتاری که هر کدام مسیرهای تحولی جداگانه
اجزای مدل او با یکدیگر کند که این سه مؤلفه همواره به هم مرتبط هستند و در او اذعان می

یندهایی را آای فرکند که مدل چهار مؤلفهمی تأکید( 1986) ، رستعالوهبهاند. شدهترکیب
کند که تنها در تولید یک عمل اخالقی درگیر هستند و رفتارهای کلی افراد را معرفی می
فردی که در یک موقعیت اخالقی، حساس است، ممکن است در  مثال شود. شامل نمی

وابسته است -بنابراین، این مدل موقعیت ؛موقعیت دیگری این حساسیت را نداشته باشد
کند، های اخالقی متفاوتی را ایجاد میهای مختلف تفسیرها و قضاوتکه موقعیت ایگونهبه

کار بردن یک برد و فرد را برای بهالتر میها را نسبت به برخی دیگر بااهمیت برخی از ارزش
 (. 2003دارد )مایری، کند یا او را از انجام آن عمل باز میعمل اخالقی ترغیب می

شناسی شیکی از اهداف رست و همکارانش برای ایجاد این مدل این بود که نظریه و رو
که فقط استدالل نه اینی اخالق در زندگی عادی و روزمره ارائه دهند؛ مناسبی برای مطالعه
های فرضی را مطالعه کنند. هر چند نظریه کلبرگ، اهمیت خود را در اخالقی در موقعیت

ای رست، با در نظر درک ساختار مفاهیم اخالقی افراد از دست نداده است، مدل چهار مؤلفه
های ها به روشکه مؤلفهبر این تأکیدگرفتن سایر فرایندهای رفتار اخالقی و همچنین 

 شناسی اخالق شد.ی دانش روانگذارند، باعث توسعهمی تأثیرای بر یکدیگر پیچیده
با توجه به اهمیت اخالق و تحول اخالقی، سنجش اخالق همواره موضوع مطلوب و 

گیری تحول اخالقی یکی اندازه سنجان بوده است.شناسان و روانمورد توجهی در میان روان
جداگانه  طوربه(. سه ابزار اصلی 1390پور، ی آن است )معنویهترین مراحل مطالعاز مهم

( با 1969روند. کلبرگ )کار میگیری استدالل اخالقی یا کفایت اخالقی بهبرای اندازه
نامیده  2(MJI) اولین ابزار را طراحی کرد که مصاحبه قضاوت اخالقی 1همکاری کلبی

کاربردی کردن نظریه تحول اخالقی کلبرگ طراحی شد. بعدها  منظوربهشود. این ابزار می
تحلیل آماری و  منظوربهچندین مدل از این ابزار جایگزین ابزار اولیه شد. اغلب این ابزارها 

(، 1982) 4گیبز و ویلدامن 3(SRMعینی هستند. مقیاس بازخورد اجتماعی ) ماهیتا  تفسیر بهتر، 
(، آزمون موضوعات 1987) و گیبز 6بسینگر 5(MSOR) مقیاس عینی بازتاب اجتماعی
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( معرفی شد و آزمون 1991( که توسط رست و همکارانش )2DITو ) 1(DITتعریفی )
(، ابزاری را 1982) ( در این لیست، ثابت هستند. لیند2008) 2( لیندMJTقضاوت اخالقی )

معرفی کرد. این  شناختیروانگیری شناسی و اندازهحذف فاصله بین نظریه روان منظوربه
آورد گیری را فراهم می( شناخته شده است، مفهوم جدیدی از اندازهMJTابزار که به عنوان )

های اخالقی و غیر اخالقی فرد را در هر توانیم میزان ثبات قضاوتکه با استفاده از آن می
یت اصلی ای که شخصی شیوهدهنده ابتدا باید نظر خودش را دربارهموقعیت بسنجیم. پاسخ

های نمونه را مورد قضاوت کند، بیان نماید. سپس تعدادی از پاسخداستان، چالش را حل می
شوند و شش سطح استدالل را شامل می ضدونقیضهای ها دیدگاهدهد؛ این پاسخقرار می

)لیند،  است شدهتدویندهند که بر اساس نظریه تحول اخالقی کلبرگ اخالقی را نشان می
و  اندشدهطراحیهای اخالقی ی چالشی ارائهی این ابزارها بر پایه(. همه2008
هایی کنند و سپس تصمیم خود را با توجه به پاسخ ها را حلکنندگان باید آن چالششرکت

 شدهارائهها بندی مباحثی که به آناند و یا با در نظر گرفتن بازشناسی و رتبهکه تولید کرده
(. شایستگی قضاوت اخالقی که به عنوان 2010)خانام و اقبال،  است، مورد قضاوت قرار دهند

هایی که اخالقی و بر اساس اصول درونی هستند و گیری و قضاوتشایستگی برای تصمیم
ی (، همواره موضوع مورد عالقه1946)کلبرگ،  است شدهتعریفها عمل مطابق این قضاوت

 3قضاوت اخالقی که توسط سین و وارما . آزمون دیگری به نام آزمونه استسنجان بودروان
( به 1379) است. در ایران توسط کرمی قرارگرفته( 1998) تجدیدنظرو مورد  شدهساخته

است.  شدهتدوینشده و برای ارزیابی قضاوت اخالقی کودکان ابتدایی فارسی برگردانده
 اخالقیها تصمیم مودنی باید درباره آنای است و آزچندگزینه سؤال 50آزمون دارای 

( روایی و پایایی این ابزار را پس از اجرا بر روی یک نمونه 1389مرعشی و همکاران ) بگیرد.
 (.1395زاده، )عیسی اندنفری مناسب گزارش کرده 60

شناسی فرهنگی نیز مورد از طرفی اخالق مفهومی وابسته به فرهنگ است و در روان 
های متفاوت دارای محتوا و معانی است. تحول اخالقی در فرهنگ تهقرارگرفتوجه 

های متفاوت از جامعه مورد کلبرگ در فرهنگ هایاز آزمونگوناگونی است و استفاده 
 ها به سطوح باالتر این تحول استاش عدم دستیابی مردم آن فرهنگی وی، نتیجهمطالعه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. defining issues test  

2. Lind 

3. Sin and Varma 



 فصل بهار  | 44شماره  |سال یازدهم  | اندازه گیری تربیتی  |12

 

شناسی تحول اخالقی که پیاژه و نظری روان (. از این گذشته؛ بنیادهای1384آبادی، )لطف
های تحول های نظری است و آزمونها و ضعفاند، دارای محدودیتکلبرگ ارائه کرده

صورت، شاید برای تشخیص اقلیت  ترینبینانهخوشها نیز، در اخالقی مبتنی بر این دیدگاه
گذرانند، غربی می به سبک زندگی کامال  محدودی از مردم کشور ما که روزگار خود را 

توان وضعیت عمومی تحول اخالقی مردم ایران و نیز نمی مسلما  مناسبتی داشته باشد، اما 
هایی رشدی و اختالل اخالقی هستند، با چنان آزمونمشکالت اخالقی مردمی را که دچار کم

ش ، رویکردهای داستانی برای سنجعالوهبه(. 1384آبادی، شناسایی کرد )لطف درستیبه
ها در ها را به همراه دارند و نتایج آنتحول اخالقی اشکاالت فراوانی از جمله تفسیر استدالل

(. 2009، 1، به نقل از پاسینی1390پور، است )معنوی قرارگرفتهها مورد شک برخی پژوهش
ی تحول اخالقی دارای اشکاالت جدی هستند، که عالوه رویکردهای گذشته برای مطالعه

دادند )معنوی پور، ها، نتایج دارای روایی و پایایی نبز به دست نمیانجام آنبر دشواری 
های خود دریافته است که ( نیز از پژوهش1996) 2(. واکر2009، به نقل از پاسینی، 1390

های های گوناگون با هم تفاوت دارد و با آزمونمبانی و مفاهیم اساسی اخالقی در فرهنگ
 ساالنبزرگبرای فرهنگ غربی، سطح تحول اخالقی نوجوانان و جوانان و  شدهتهیه

های اخیر لزوم توجه به در سال رواینسنجید. از  درستیبهتوان های متفاوت را نمیفرهنگ
 قرارگرفتهساخت ابزاری بومی برای سنجش تحول اخالقی در کشورهای مختلف مورد توجه 

های بافت و فرهنگ جامعه ق که مبتنی بر ویژگیاست. کمبود ابزاری برای سنجش اخال
های متفاوتی از فرهنگ جوامع غربی فرهنگ عموما  خصوص در جوامع غیرغربی که باشد، به

شود. به اند، بیشتر احساس میها تولید شدهی اخالق متناسب با آندارند و ابزارهای اولیه
ابزاری به زبان اردو تولید کردند که  (2010) خانام و اقبال عنوان نمونه در کشور پاکستان

توسعه اصول نظری  منظوربهپاکستانی را نشان دهد.  ساالنبزرگسطح ادراک کودکان و 
ی یک ابزار در زبان اردو احساس ابزارهای موجود پژوهشگران نیاز مبرمی برای توسعه

و محققان مذهبی شناسان شناسان، جامعهکردند. این مطالعه با همکاری آموزشکاران، روان
کنترل مشکالت اجتماعی که در  منظوربهتا مراحل تحول اخالقی را   صورت گرفته است

ورود  منظوربهگیری کند و راهبردهای مناسبی های اخالقی ریشه دارند، اندازهناهنجاری
مصاحبه و  صورتبهاین ابزار  آموزان سنین مختلف ارائه دهد.نشهای اخالقی در داارزش
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ی اخالقی را شامل صداقت، خلوص، ی ابزارهای موجود تولید شده است و ده جنبهایهبر پ
صبوری، راستگویی، مهربانی نسبت به دیگران، شجاعت، عدالت و رفتار سخاوتمندانه نسبت 

دهد. افراد بشر، مورد سنجش قرار می طورکلیبهبه والدین و بزرگترها، نیازمندان، دشمنان و 
است و  شدهانجامی حمایت یا عدم حمایت از عملی که در پایان ای دربارههر معما با گزینه

یابد. آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تاوکندال چرایی آن پایان می
و همبستگی بین این ابزار و  89/0برای بررسی پایایی این ابزار محاسبه شد. آلفای کرونباخ 

MJT ،86/0 بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت  -ایی ابزار با روش آزمونگزارش شد و رو
 (.2010)خانام و اقبال، 

هایی صورت گرفته در ایران نیز برای ساخت ابزاری متناسب با فرهنگ کشورمان تالش
ی اخالقی و تعالیم ( با استفاده از مبانی نظری موجود در زمینه1390) پورمعنوی مثال  است. 

آموزان دبیرستانی اقدام گیری تحول اخالقی دانشدین اسالم، به ساخت ابزاری جهت اندازه
عرفی، اخالق عرفی، اخالق گویه است و چهار بعد اخالق پیش 13کرد. این ابزار شامل 

دهد. روایی و پایایی این ابزار، مناسب نجش قرار میعرفی و اخالق اسالمی را مورد سپس
( 1390) آبادیابزار دیگری برای سنجش تحول اخالقی توسط لطف است. شدهگزارش
دهد تا افراد قضاوتی موقعیتی را ارائه می سؤالدارد و هر  سؤالاست که هجده  شدهساخته

اید دالیل خود را مبنی بر تصمیمی افراد ب سؤالاخالقی انجام دهند و تصمیم بگیرند. برای هر 
است. ابزار  شدهگزارشاند، عنوان نمایند. روایی و پایایی این ابزار مطلوب که اتخاذ کرده

تر به است که پیش شدهساختهی کلبرگ بر نظریه تأکید( همچنان با 1390) پورمعنوی
جدیدی برای سنجش بنابراین الزم است که ابزار  ؛های این نظریه اشاره کردیممحدودیت

سازی نوجوانان ایرانی را از اخالق در اخالق مبتنی بر فرهنگ ایرانی ساخته شود که مفهوم
ی تری نسبت به اخالق داشته باشد و تمرکز صرف بر نظریهنظر بگیرد و رویکرد جامع

آموزان دبیرستانی کلبرگ نداشته باشد. همچنین این ابزار برای سنجش تحول اخالقی دانش
است  سالیبزرگگذرانند. نوجوانی اساس های میانی نوجوانی را میاست که سال شده یجادا

ی نوجوانی معیارهای اخالقی برای دوره یاندازهبهای (. در هیچ دوره2005 )هارت و کارلو،
ی نوجوانان بیشتر آنان را متوجه مسائل و های شناختی فزایندهشود. تواناییانسان مطرح نمی

یابند. در عین تری را برای کنار آمدن با آن میهای پیچیدهکند و راههای اخالقی میارزش
در حال تغییر است و همین مستلزم ارزیابی  سرعتبهخواهد چه جامعه از نوجوانان میحال آن
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(. 1385)ماسن، کیگان، هوستون و کانجر،  ها و اعتقادات اخالقی استمجدد و مداوم ارزش
گفته شد تحول شناختی با تحول اخالقی همبستگی دارد و تحول اخالقی در که  طورهمان

، و پورمحمدرضاتجریشی ؛ دادستان1391های تحصیلی متفاوت است )شعبانی، طول دوره
ی نوجوانی الزم (. و لذا با توجه به حساسیت تحول اخالقی در دوره1377؛ احمدپناه، 1383

ی محسوسی در نوجوان شکل تغییرات شناخت است که این تحول در اوایل نوجوانی که
بنابراین با توجه به مواردی که برشمرده شد، هدف از ؛ نیز مورد بررسی قرار بگیرد گیرد،می

( برای سنجش 1390روا و پایا )دالور و یونسی،  ابزاریپژوهش حاضر ساخت و اعتبارسنجی 
 اخالق نوجوانان ایرانی بود.

 روش
آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. پژوهشگران از مدل تدوین روش پژوهش، 

های کیفی، به تدوین و اجرای یک ابزار کّمی کنند که با توجه به یافتهابزار زمانی استفاده می
کیفی با چند  صورتبهنیاز دارند. در این طرح، پژوهشگر ابتدا موضوع پژوهش را 

های کیفی به عنوان راهنمای تدوین کند، سپس از یافتهکننده محدود بررسی میشرکت
ی دوم گردآوری داده پژوهشگر شود. در مرحلهابزار پژوهش کّمی استفاده می هایسؤال

رضوی، اکبری، جعفرزاده و زالی، ) کندکمّی اجرا و رواسازی می صورتبهاین ابزارها را 
ان دختر و پسر مقطع متوسطه اول آموزی آماری در بخش کیفی کلیه دانشجامعه(. 1392

آموزان دختر و پسر شهر تهران و در بخش کمّی، کلیه دانش وپرورشآموزشمنطقه چهار 
 49نفر ) 77در بخش کیفی پژوهش  کنندگانشرکت طه اول شهر تهران بود.مقطع متوس

ر شه وپرورشآموزش 4ی ی اول منطقهپسر( از بین دانش آموزان مقطع متوسطه 28دختر، 
های کانونی انجام شد. نمونه پژوهش با استفاده از روش گروه هادادهآوری بودند. جمع تهران

مناطق آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول دانشنفر از  1823در بخش کمی شامل تعداد 
 ای انتخاب شدند.شهر تهران بودند که به روش چندمرحله 11و  16، 3 ،2، 4

)هفت گروه  گروه کانونی 11در پژوهش حاضر تعداد : کانونی هایفرایند تشکیل گروه
های در مدارس دخترانه و چهار گروه در مدارس پسرانه( تشکیل شد. پیش از تشکیل گروه

های هفتم، هشتم و نهم آموزان پایهکانونی اصلی، ابتدا سه گروه کانونی متشکل از دانش
پایلوت با  صورتبهمصاحبه  هایسؤال )یک گروه پسران و دو گروه دختران( تشکیل شد و
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با توجه به میزان دشواری و قابل فهم بودن،  سؤاالتها مورد بحث قرار گرفت. برخی از آن
 های اصلی آماده شد. نهایی برای انجام مصاحبه سؤاالتتعدیل شدند و سپس 

بودند. هدایت نفر  12تا  6ها، بین یند اصلی گردآوری دادهآتعداد افراد هر گروه در فر
های کانونی را در مدارس دخترانه خود پژوهشگر و در مدارس پسرانه، همکار پژوهشی گروه

ها های جداگانه و ادغام پایهها به هر دو روش پایهمسلط بر مبحث بر عهده داشت. گروه
 ید. دقیقه به طول انجام 90دقیقه تا  45تشکیل شدند. مدت زمان مصاحبه با هر گروه کانونی از 

ها، متن مصاحبه توسط پژوهشگر های کانونی و انجام مصاحبهپس از هر بار تشکیل گروه
یند تشکیل آشدند. فرگرفت و مفاهیم استخراج میشد و مورد تحلیل قرار میسازی میپیاده
به اشباع رسیدند و  شدهآوریجمعهای جایی ادامه یافت که دادههای کانونی تا آنگروه

مطرح نشد. برای کسب اطمینان بیشتر، پس از  آموزاندانشای توسط تازه دیگر مفهوم
نهایی قرار  تأییدها مورد رسیدن به اشباع، دو گروه کانونی دیگر تشکیل شد تا اشباع داده

 بخش کیفی به این شرح است: های کانونیکنندگان در گروهشرکتهای بگیرند. ویژگی

 های کانونیروهکنندگان در گمشخصات شرکت .1جدول
 کنندهمصاحبه مدت زمان مصاحبه مدرسه جنسیت تعداد پایه تحصیلی ردیف

 پژوهشگر دقیقه 50 دولتی علوی دختر 12 هفتم 1

 پژوهشگر  پویا دختر 8 نهم 2

 پژوهشگر دقیقه 90 شرافت دختر 12 پایهادغام سه 3

شهدای  پسر 6 پایهادغام سه 4
 پاسداران

 همکارپژوهشی دقیقه60

 همکارپژوهشی دقیقه 70 حکمت پسر 7 پایهادغام سه 5

 همکارپژوهشی دقیقه 50 رضوان پسر 9 پایهادغام سه 6

 وهشگرژپ دقیقه 65 پویا دختر 6 هشتم 7

شهدای  پسر 6 نهم 8
 پاسداران

 همکارپژوهشی دقیقه 45

 پژوهشگر دقیقه 45 دولتی علوی دختر 10 هفتم 9

 پژوهشگر دقیقه 70 علویدولتی  دختر 11 هشتم 10

 پژوهشگر دقیقه 85 پویا دختر 6 هشتم 11

افرادی که با روش  معموال  : ها در بخش کیفی مطالعه اولروش کدگذاری و تحلیل داده
های کیفی ی حاصل از مصاحبههادادهتحلیل  منظوربهکنند، پدیدارشناسی توصیفی کار می

کنند، از تفسیری پیروی می پدیدارشناسی( و افرادی که از روش 1978) 1از روش کالیزی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Colaizzi 
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(. در این پژوهش با توجه 2014و همکاران،  1)مایلز گیرندمیروش دیکلمن و همکاران بهره 
 بر اساس مدل پیشنهادیها به استفاده از طرح پدیدارشناسی توصیفی، روش تحلیل داده

 بود:کالیزی شامل هفت مرحله 
چندین  هامصاحبهاطالعات: در این مرحله، اطالعات مکتوب مربوط به  بر تمامی مرور. 1

 د.تا محتوای کلی آن درک شوشد مرتبه خوانده 
که مربوط به سؤاالت  هاییپاراگرافبیرون کشیدن جمالت مهم: عبارات، جمالت یا . 2 

 این. شدند دارینگه ایجداگانه هایفایلو در  جداشده بودند هامصاحبه پرسیده شده در
 نروند، دست از دارند کمتری اهمیت درصد که اطالعاتی که گرفت انجام دلیل این به کار
 شود. مشخص هاآن اهمیت بعدی مراحل در است ممکن زیرا

 در آنمهم، یک توصیف کوتاه از معنی پنهان  یهر جملهیجاد معانی فرموله شده: برای . ا3
  شد.نوشته 

( در درون هاتمشکل دادن مضامین ) ها وداخل دسته فرموله شده درقراردادن معانی   .4
های مختلف: مضامین در این مرحله، عبارات و جمالت کوتاهی از معانی فرموله شده دسته
 .است اعتبار هاید. تکرار مضامین، یکی از شاخصبودن

در گام چهارم، شرح  ایجادشدهبا ادغام مضامین : جامع از پدیده ایجاد یک توصیف  .5 
 . کامل و جامعی از پدیده نوشته شد

بود،  شدهنوشتهدر این گام، توصیف جامعی که در گام پنجم : . ایجاد ساختار اساسی پدیده6
 های اصلی در توصیف پدیده باقی بمانند.به جمالت کوتاه و منسجم خالصه شد تا فقط جنبه

کنندگان تحویل صیف پدیده به برخی از شرکتگزارش نهایی از تو: ساختار اساسی تأیید. 7
 آنان قرار بگیرد.  تأییدداده شد تا مورد 

کنندگان ، معرف تجربه زیسته شرکتشدهنوشتهچه ساختار اساسی در این مرحله چنان
  (.2015 ،2)مورو نباشد، پژوهشگر باید به عقب برگردد و مراحل اولیه تحلیل را اصالح کند

ها سازی متن آنها و پیادههربار تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبهمراحل فوق پس از 
ها در اختیار توسط پژوهشگر انجام گرفت. در مرحله نهایی و پس از اشباع، متن مصاحبه

ها بر روی چند نمونه از مصاحبه مجددا  یندها آاستاد راهنمای رساله قرار گرفت و این فر
دهد. این کر شد، درصد توافق، عدد باالیی را نشان میکه قبل ذ طورهمانصورت پذیرفت. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Miles 

2. Morrow 



 17 |و همکارانمرضیه ساویز 

 

( پژوهش را نشان 1392)رضوی، اکبری، جعفرزاده و زالی،  1امر همچنین روایی نظری
 دهد.می

که هدف پژوهش حاضر ساخت ابزار سنجش اخالق در با توجه به این: ابزار پژوهش
های زیر ، گامساخت این ابزار منظوربه ساخته استفاده شد.نوجوانان ایرانی بود، از ابزار محقق

های کیفی حاصل از . تهیه مقدماتی مقیاس اخالق با استفاده از یافته1صورت پذیرفت: 
ی مقیاس مقدماتی اخالق به متخصصان این . ارائه2های کانونی نوجوانان. های گروهمصاحبه

ماری و آ. بررسی 4نان . اجرای مقدماتی مقیاس بر روی نوجوا3حوزه و بررسی روایی آن 
. ویرایش مقیاس با توجه به نتایج 5ها ی مقدماتی و تحلیل دادهکیفی مقیاس در مرحله

. 7ی آماری پژوهش. . اجرای مقیاس بر روی نمونه6ی مقدماتی. آمده در مرحلهدستبه
ان مقیاس . تدوین مقیاس به عنو8پایایی ابزار.  آمده و بررسی روایی ودستهای بهتحلیل داده

 نهایی برای کاربردهای پژوهشی
آن بر اساس طیف لیکرت  سؤاالتگویه است و  52مقیاس نهایی اخالق شامل 

 (، موافقم4) موافقم قریبا  ت(، 3) مخالفم ریبا  ق(، ت2) مخالفم (،1) مخالفم کامال   ایدرجهشش
 شود. گذاری می( نمره6) موافقم کامال  ( و 5)

 
 اخالق در مقیاس نهایی مؤلفههای مربوط به هر گویه .2جدول

 سؤالشماره  خرده مقیاس
 1،2،3،4،5،6 عدالت
 7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19 مراقبت

 20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،33 عاملیت اخالقی
 34،35،36،37،38،39 حساسیت اخالقی
 40،41،42،43،44 مسئولیت اخالقی
 45،46،47 انگیزش اخالقی

 48،49،50،51،52 فردی هایارزش

شوند. نمره باالتر در هر خرده گذاری نمیبرعکس نمره صورتبهها یک از گویههیچ
 مقیاس و نمره کل باالتر نشان از اخالقی بودن بیشتر دارد.
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 هایافته
مشخص شد  1ها به روش کالیزیدر بخش کیفی پس از انجام تحلیل کیفی مصاحبه 

از: عدالت، مراقبت،  اندعبارتکنند که نوجوانان ایرانی اخالق را در هفت مقوله تعریف می
های ، انگیزش اخالقی و ارزش3، حساسیت اخالقی، مسئولیت اخالقی2عاملیت اخالقی

 . 4فردی
 است. شدهگزارش 3شماره  در جدولها، نتایج حاصل از کدگذاری

 های کیفینتایج حاصل از کدگذاری داده .3جدول
 هازیر مقولهمفاهیم و  مقوله فرعی مقوله اصلی

 اخالق

 عدالت

 انصاف
 شناخت حقوق خود و دیگران

 دفاع از حق
 رعایت حقوق دیگران
 تبعیض قائل نشدن
 زود قضاوت نکردن

 مراقبت

 احترام
 گذشت

 دوستینوع
 نفر ایجاد صلح بین دو

 خوشحال کردن دیگران
 همدلی
 رازداری
 مهربانی

 کمک به دیگران
 رعایت حریم در روابط

 همدردی
 توجه به دیگران

 بر خودکنترل  عاملیت اخالقی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Colizzi 

2. moral agency   

3. moral responsibility  

4. personal values 
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 هازیر مقولهمفاهیم و  مقوله فرعی مقوله اصلی
 مسخره نکردن

 رفتاریخوش
 حسود نبودن

 روییخوش
 خوب صحبت کردن

 باادبی
 معاشرترعایت آداب 

 باجنبه بودن
 غیبت نکردن
 رفتار متعادل

 جبران بدی با خوبی
 هاآموزش و انتقال دانسته

 هاها و دانستهعمل به حرف

 حساسیت اخالقی

 بینیخوش
 شناسیموقعیت
 بودنمنطقی

 انتقادگری بجا و درست
 فکر کردن به پیامد رفتار

 شوخی مناسب

 مسئولیت اخالقی

 پذیرش و جبران اشتباه
 انتقادپذیری

 پذیریمسئولیت
 توقع نداشتن

 شناخت نقاط قوت و ضعف خود

 انگیزش اخالقی

ثبات داشتن در انجام کارهای 
 اخالقی

 میل به کمک داوطلبانه
 نیت خوب داشتن

 های فردیارزش
 تواضع
 صداقت
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 هازیر مقولهمفاهیم و  مقوله فرعی مقوله اصلی
 قناعت
 صبوری
 سازگاری

 قولی()خوش وفای به عهد

بررسی روایی و پایایی  منظوربههای کیفی، ابزار اخالق ساخته شد و با استفاده از یافته
نفر از دانش  79آموزان اجرا شد.در اجرای مقدماتی پرسشنامه اولیه بر روی روی نمونه دانش

 شدهانتخابهدفمند  صورتبه که ناشهر تهر 4آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول منطقه 
ها قابل فهم هستند منظور که آیا گویهاینهای توصیفی پرسشنامه بهبودند، اجرا شد. ویژگی

 باخیابد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفت. آلفای کرون، پایایی تغییر میسؤالو آیا با حذف هر 
، عاملیت 81/0، مراقبت 75/0الت عد هایمؤلفه. و برای /97در این مرحله برای کل پرسشنامه 

به دست آمد. با  85/0ها و ارزش 72/0، انگیزش 73/0، مسئولیت 76/0، حساسیت 84/0
، تغییری در مقدار آلفا دیده نشد. نتایج نشان دادند که نوجوانان سؤاالتحذف هر یک از 

بندی و از نظر جمله سؤاالتدارند و همچنین  سؤاالتنمونه مورد بررسی درک درستی از 
از آلفای کرونباخ در متغیر  آمدهدستبهاست. همچنین میزان  شدهتنظیم درستیبهترتیب 

است. پس  قبولقابلگفت استفاده از این پرسشنامه  توانمی رواینکلی مطلوب و باالست. از 
نفر از  1823ی اصلی پژوهش که تعداد های اولیه، پرسشنامه بر روی نمونهاز بررسی

های حاصل از این اجرا در ی شهر تهران بودند، اجرا شد. یافتهوزان در پنج منطقهآمدانش
 است. شدهدادهادامه شرح 

مقیاس پرداخته شد و مقادیر  سؤاالتبه بررسی  4های توصیفی: در جدول شماره یافته
و انحراف معیار آمده است و مقدار ضریب تمیز  آمار توصیفی شامل رتبه، میانه، میانگین

 سؤالایی هر در تشخیص افراد با نظرات گوناگون و پای سؤالبرای بررسی قدرت هر 
 است. شدهبررسی

 86/0برای مراقبت،  84/0برای عدالت،  67/0اخالق به ترتیب  هایمؤلفهمقادیر پایایی 
 61/0برای مسئولیت اخالقی،  73/0برای حساسیت اخالقی،  75/0برای عاملیت اخالقی، 
فردی است و مقایسه مقدار پایایی با حذف  ایهارزشبرای  77/0برای انگیزش اخالقی و 

 توجهقابلموجب افزایش ) سؤاالتاز  کدامهیچکه حذف  دهدمینشان  سؤاالتهر کدام از 
 سؤاالتنشده است و بدین معناست که  هامؤلفه( در مقدار پایایی هرکدام از بررسیقابلو 
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توان از پرسشنامه حذف را نمی التسؤااز  کدامهیچپرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردارند و 
 کرد.

 قدرت زیتم بیضردر تمیز افراد استفاده شد.  سؤالاز ضریب تمیز برای ارزیابی توان هر 
ی عنیکند یمشخص م شوندگانآزمون فیضع و گروه یگروه قو نیب در تشخیص را سؤال

گروه دیگری  ها خوب است ازگروهی را که نمره کل آزمون آن سؤالآیا که  دهدنشان می
(. در این پژوهش، 1392)آلن و ین،  ها ضعیف است، تمیز داده است یا خیرکه نمره کل آن

تر در این دهنده تشخیص افراد با نمره باالتر اخالق از افراد با نمره پایینضریب تمیز نشان
 بیضر نیا قدر هر و شتریب سؤال آن زیتم قوه باشد تربزرگ زیتم بیضر هرقدرمقیاس است. 

. ضریب تمیز مقداری بین صفر تا یک است و مقادیر است کمتر تمیز آنباشد قوه  ترکوچک
است. بررسی مقادیر ضریب تمیز  سؤالقدرت تمیز باالتر آن  دهندهنشاننزدیک به یک 

است که مقادیر  90/0تا حداکثر 0/ 65از حداقل  آمدهدستبهدهد که ضرایب تمیز می نشان
از ضرایب به مقدار صفر نزدیک نیستند و حداقل  کدامهیچمناسبی برای ضریب تمیز است. 

این مقیاس از قدرت تشخیص  سؤاالتتمامی  دهدمیاست و نشان  65/0ضریب تمیز برابر با 
 و تفکیک مناسبی برخوردارند.

 
 

 مقیاس اخالق و بررسی پایایی و ضریب تمیز سؤاالتتوصیف  .4جدول

فه
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که حق با اوست؛ حتی  گیرممیطرف کسی را 
 اگر دوست من نباشد

12 5 12/5 12/1 63/0 85/0 

تا از شرایط دیگران آگاهی کامل نداشته باشم، 
 کنمها را قضاوت نمیآن

27 5 92/4 15/1 62/0 82/0 

 85/0 63/0 00/1 12/5 5 18 شناسمحقوق خودم و دیگران را می

هر جا الزم باشد از حق خودم و دیگران دفاع 
 کنممی

2 6 43/5 91/0 64/0 90/0 

 76/0 65/0 47/1 57/4 5 43 گذارمبین دوستانم فرق نمی

 86/0 58/0 97/0 18/5 5 11 کنمحقوق دیگران را رعایت می

ت
اقب

مر
 

 90/0 83/0 85/0 42/5 6 1 برای خودم و دیگران احترام قائل هستم

ها را کنم آن، سعی میاندکردهوقتی دو نفر قهر 
 با هم آشتی دهم

34 5 81/4 34/1 84/0 80/0 

 76/0 84/0 30/1 59/4 5 48 توانم اشتباهات دیگران را ببخشممی
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دانم را ی زندگی یک نفر میچیزهایی که درباره
 گویمکس نمیبه هیچ

3 6 35/5 04/1 84/0 89/0 

 79/0 83/0 20/1 74/4 5 41 کنمدیگران تالش میبرای حل مشکالت 

 86/0 83/0 09/1 13/5 5 15 مانموقتی کسی ناراحت است، کنارش می

 82/0 83/0 11/1 93/4 5 30 کنمبه دیگران توجه می

 85/0 83/0 03/1 11/5 5 17 کنمشرایط دیگران را درک می

کنم تا بتوانم دیگران را خوشحال کارهایی می
 کنم

7 6 23/5 03/1 83/0 87/0 

وقتی بدانم که کسی به کمک من نیاز دارد، به 
 کنماو کمک می

4 6 29/5 94/0 83/0 88/0 

 85/0 84/0 10/1 12/5 5 14 مهربان هستم

مسائل دوستی و خانوادگی را از هم جدا 
 کنممی

13 6 12/5 19/1 85/0 85/0 

 84/0 83/0 07/1 05/5 5 20 شودکنم که به دیگران آسیبی وارد کاری نمی

قی
خال

ت ا
ملی

عا
 

 65/0 86/0 59/1 89/3 4 52 موقع عصبانیت بر خودم مسلط هستم

آمیز نسبت به دیگران رفتار دوستانه و محبت
 دارم

25 5 95/4 13/1 85/0 82/0 

هستم و با دیگران به گرمی برخورد  روخوش
 کنممی

22 5 03/5 09/1 85/0 84/0 

 84/0 85/0 08/1 02/5 5 23 کنمآمیز صحبت میمؤدبانه و محبتبا لحن 

 87/0 85/0 03/1 21/5 6 8 کنمادب را در رفتارم با دیگران رعایت می

کار ها را بهدانم و آنآداب معاشرت را می
 برممی

19 5 08/5 08/1 85/0 85/0 

نسبت به چیزهایی که دیگران دارند، حسادت 
 کنمنمی

26 5 84/4 39/1 86/0 81/0 

 77/0 85/0 40/1 63/4 5 42 کنمکسی را مسخره نمی

 79/0 85/0 30/1 74/4 5 40 گویمها بد نمیپشت سر دیگران از آن

کنم، خودم  ایتوصیهبه دیگران  کهاینقبل از 
 امآن را انجام داده

45 5 67/4 28/1 85/0 78/0 

 82/0 85/0 15/1 93/4 5 29 کنمیک حد وسط را در رفتارهایم رعایت می

کنم در مقابل رفتار بد دیگران، رفتار سعی می
 خوبی انجام دهم

51 4 18/4 55/1 86/0 70/0 

 83/0 86/0 21/1 95/4 5 24 دهمچیزهایی را که بلد هستم، به دیگران یاد می

 پرسشنامه اخالق و بررسی پایایی و ضریب تمیز سؤاالتتوصیف  .4ادامه جدول 

فه
مؤل

ت 
اال

سؤ
 

تبه
ر

انه 
می

ین 
نگ

میا
یار 
مع

ف 
حرا

ان
ف  

حذ
با 

ی 
یای

پا
ال

سؤ
یز 
تم

ب 
ضری

 

قی
خال

ت ا
سی

سا
ح

 

 76/0 72/0 32/1 58/4 5 47 ی پر لیوان را ببینمکنم نیمهسعی می

در هر موقعیتی، رفتار متناسب با آن موقعیت را 
 دارم

35 5 88/4 12/1 71/0 81/0 
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ها و در خلوت انتقادم از دیگران را به خود آن
 گویممی

44 5 62/4 37/1 72/0 77/0 

 81/0 70/0 27/1 85/4 5 32 کنمعاقبت آن کار فکر میقبل از انجام کاری به 

 87/0 71/0 11/1 21/5 6 5 پذیرماگر حرفی منطقی باشد، آن را می

 80/0 72/0 34/1 82/4 5 33 کنمبا دیگران بیش از حد و بیجا شوخی نمی

قی
خال

ت ا
ولی

سئ
م

 

پذیرم و خودم را اصالح انتقاد خوب را می
 کنممی

28 5 89/4 23/1 67/0 82/0 

 87/0 67/0 04/1 20/5 6 9 کنم اشتباهاتم را جبران کنمسعی می

اط قوت و ضعف خودم را به خوبی نق
 شناسممی

36 5 83/4 29/1 69/0 81/0 

ام است، نسبت به وظایفی که بر عهده
 پذیر هستممسئولیت

21 5 03/5 13/1 66/0 84/0 

برایم از دیگران انتظار ندارم که کارهایی را 
 انجام دهند

46 5 55/4 42/1 73/0 76/0 

قی
خال

ش ا
گیز

ان
 

مهم است که برای انجام یک رفتار خوب، 
 نیت( خوبی هم داشته باشیم) هدف

10 6 14/5 15/1 44/0 86/0 

مایل هستم که به کسانی که نیاز به کمک دارند، 
 کمک کنم

6 6 22/5 04/1 49/0 87/0 

دانم راستگویی به ضررم تمام می کهوقتیحتی 
 گویمشود، راست میمی

50 4 25/4 47/1 62/0 71/0 

ش
رز

ا
ی

ها
 

ی
رد

ف
 

 79/0 77/0 40/1 71/4 5 37 دانمنمیخودم را برتر از دیگران 

 85/0 74/0 08/1 10/5 5 16 کنمدهم، عمل میبه قولی که می

 82/0 73/0 16/1 91/4 5 31 همیشه راست بگویم کنممیسعی 

 کنمشوم، صبوری میوقتی دچار مشکلی می
 )آدم صبوری هستم(

49 5 41/4 52/1 73/0 73/0 

 79/0 71/0 38/1 73/4 5 38 چه که دارم، قانع هستمنسبت به هر آن

 79/0 72/0 33/1 74/4 5 39 توانم خودم را با شرایط مختلف ِوفق دهممی

های میانگین اصلی پرداخته شد که با استفاده از آماره هایمؤلفهبه توصیف  5در جدول 
است. نمودار  6تا  1و انحراف استاندارد توصیف شدند. دامنه میانگین پرسشنامه اخالق از 

 اصلی در ادامه آمده است. هایمؤلفهستونی میانگین 
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 اصلی هایمؤلفهتوصیف  .5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین هامؤلفه

 68/0 06/5 عدالت

 65/0 07/5 مراقبت

 78/0 78/4 عاملیت اخالقی

 84/0 83/4 حساسیت اخالقی

 85/0 90/4 مسئولیت اخالقی

 92/0 87/4 انگیزش اخالقی

 90/0 77/4 فردی هایارزش

 64/0 90/4 اخالق

است  آمدهدستبه 90/4اخالق برابر با  دهد که میانگین کلها نشان میبررسی میانگین
یم نتیجه توانیماست  5/3است و متوسط نمرات مقدار  6تا  1و با توجه به دامنه نمرات که از 

از متوسط است.  باالیی است و بیشتر نسبتا  بگیریم که نمره کل اخالق در نمونه پژوهش مقدار 
بت و مراق هایمؤلفها که باالترین میانگین ر دهدمیاخالق نشان  هایمؤلفهمقایسه میانگین 

فردی با  هایرزشامیانگین را  ترینپاییندارند و  06/5و  07/5عدالت به ترتیب با مقادیر 
تفاوت زیادی  هامؤلفهدهد که میانگین نشان می هامؤلفهدارد. مقایسه میانگین  77/4مقدار 

 باالیی دارند. نسبتا  ، میانگین هامؤلفهندارد و همه 
های کجی و کشیدگی و نمودار هیستوگرام آزمون شاخصاز : هانرمال بودن توزیع داده

 شدهگزارش 6ها )نرمال بودن( استفاده شد. نتایج در جدول جهت تعیین وضعیت توزیع داده
های ز روشها در این است که برخی ااهمیت آشنایی و سنجش نرمال بودن توزیع دادهاست. 

رمال بودن تحلیل واریانس بر فرض نو آزمون  tهای آماری مانند همبستگی پیرسون، آزمون
به نرمال بودن  اتکا ها )در جامعه( استوارند. همچنین برآورد پارامتر جمعّیت نیز باتوزیع داده

 (.1394 )کریمی، گیردتوزیع متغیر در جمعّیت صورت می
 دهندهنشان+ باشد 2و  -2بین  هاآمارهدر مورد کجی و کشیدگی، چنانچه مقادیر این 

(. نمودار هیستوگرام توزیع 2010، 1)جورج و مالری ودن توزیع تک متغیره استنرمال ب
 (.2و  1 هایشکلمتغیرها در ادامه آمده است )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. George and Mallery 
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 هامقادیر کجی و کشیدگی جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع داده .6جدول

 کشیدگی کجی هامؤلفه

 22/1 -06/1 عدالت

 08/1 -32/1 مراقبت

 92/0 -84/0 عاملیت اخالقی

 25/1 -98/0 حساسیت اخالقی

 19/1 -22/1 مسئولیت اخالقی

 61/1 -13/1 انگیزش اخالقی

 97/0 -92/0 فردی هایارزش

 28/1 -86/0 اخالق

مقادیر کجی و همچنین  کهاینبا توجه به  دهدمیبررسی مقادیر کجی و کشیدگی نشان 
از  یم نتیجه بگیریم کهتوانمی آمدهدستبه -2+ تا 2در دامنه  هامؤلفهمقادیر کشیدگی همه 

های پارامتریک )مانند توان از آزمونتوزیع نرمال یا نزدیک به نرمال برخوردارند و می
 همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و...( استفاده کرد.

 
 

 هانمودار توزیع داده .1شکل

 
 شدهساختهدر این بخش به بررسی روایی و پایایی مقیاس : بررسی روایی و پایایی

روایی محتوایی مقیاس با استفاده از نظر متخصصان و با در نظر گرفتن شاخص پرداختیم. 
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CVR لی مرتبه دوم و همچنین میانگین شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عام تأیید
قرار گرفت. همچنین پایایی ابزار با استفاده از  تأیید( مورد AVE) شدهاستخراجواریانس 

 بررسی شد.پایایی ترکیبی  کرونباخ و آزمونروش همسانی درونی، آلفای 
ه روایی محتوایی این ابزار با استفاده از نظر هشت نفر از متخصصان حوز: روایی محتوایی

اخالق مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی محتوایی تعدادی از افراد متخصص در 
یک  هایسؤالشوند تا مشخص کنند که به چه میزان ی مورد پژوهش انتخاب میحوزه

سه گزینه  سؤالسنجند. به این منظور در مقابل هر پرسشنامه موارد مرتبط با موضوع را می
گیرد: ضروری، خوب اما غیرضروری و غیر ضروری. سپس با استفاده از شاخص قرار می

1CVR کوهی، سیدکابلی و  گراوند،؛ 1975، 2شوند )الوشهها به اعداد تبدیل میاین داوری
 شود:(. برای محاسبه این شاخص از فرمول زیر استفاده می1399علیزاده، 
 

 CVRتعداد متخصصان و حداقل مقدار شاخص  .7جدول

تعداد 
 متخصص

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 54/0 56/0 59/0 62/0 78/0 85/0 99/0 99/0 99/0 حداقل مقدار
تعداد 

 متخصص
14 15 20 25 30 35 40   

   29/0 31/0 33/0 37/0 42/0 49/0 51/0 حداقل مقدار

آمده است . با توجه  7در جدول شماره  CVRتعداد متخصصان و حداقل مقدار شاخص 
در این پژوهش تعداد متخصصانی که در ارزیابی روایی محتوایی شرکت نمودند،  کهاینبه 
است که در این مقیاس  85/0مقدار  سؤالبرای هر  قبولقابل CVRنفر بود، شاخص  8

( وجود داشت. 99/0یا  1) بود و در بسیاری از موارد توافق کامل 87/0کمترین میزان توافق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. content validity ratio  

2. Lawshe 

CVR= 

 اندی که گزینه ضروری را انتخاب کردهمتخصصینتعداد  -

 تعداد کل متخصصین

2 

 تعداد کل متخصصین

2 
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را برای این شاخص در بررسی مقیاس پژوهش حاضر در  91/0توان مقدار متوسط می طوربه
 شد. تأییدها گویهنظر گرفت. بدین ترتیب روایی محتوایی همه

بررسی بیشتر روایی این مقیاس از اعتبار سازه نیز استفاده شد. اعتبار  منظوربه: سازهروایی 
گیری تا چه اندازه یک سازه یا گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازهسازه یک ابزار اندازه

جهت (. 1386)سرمد، بازرگان، حجازی،  سنجدای را که مبنای نظری دارد میخصیصه
تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد.  تأییدیزه مقیاس اخالق از تحلیل عاملی بررسی اعتبار سا

 است هادادهپیچیده  هایمجموعهکردن و هدف آن ساده شدهترکیباز تعدادی فنون آماری 
مدل  2 است. شکل سؤال 52و در مجموع  مؤلفه 7این مقیاس دارای  (.1393)کالین، 

مدل را در حالت  3و شکل ( استانداردشدهرا در حالت بار عاملی )ضرایب  گیریاندازه
، 1به همراه مقادیر پایایی ترکیبی 8نتایج در جدول . دهدمیداری یا مقدار تی نشان معنی

  .آمده است شدهاستخراجآلفای کرونباخ و میانگین واریانس 
 هایشاخصا استفاده از بلیزرل به بررسی اعتبار )روایی( پرسشنامه  افزارنرمبا استفاده از 

برای هر  آمدهدستبهبارهای عاملی پرداخته شد.  شدهاستخراجبار عاملی و میانگین واریانس 
دارای مقادیر  سؤالچه بارهای عاملی هر مورد ارزیابی قرار گرفت و چنان سؤاالتکدام از 
برای  آمدهدستبهکه بار عاملی  سؤاالتیدر مدل باقی ماند و  سؤالبود آن  40/0بیشتر از 

از طریق  بارهای عاملی (.1391)کالنتری،  حذف شدند سؤاالتبود از  40/0آنان کمتر از 
شوند که اگر این های یک سازه با آن سازه محاسبه میمحاسبه مقدار همبستگی شاخص
ین سازه و این مطلب است که واریانس ب شود، مؤید 40/0مقدار برابر یا بیشتر از مقدار 

گیری آن سازه بیشتر بوده و اعتبار در مورد آن مدل های آن از واریانس خطای اندازهشاخص
حاسبه بارهای عاملی ماست. نکته مهم این است که اگر محقق پس از  قبولقابل گیریاندازه

 سؤاالتها )خص، باید آن شامواجه شد 40/0آن با مقادیری کمتر از  هایشاخصبین سازه و 
 اده،پرسشنامه( را اصالح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید )داوری و رضاز

تبار ( جهت بررسی اعAVE) شدهاستخراجهمچنین از شاخص میانگین واریانس  (.1392
دست ش به. این شاخص، مقدار واریانسی را که یک متغیر پنهان از نشانگرهایاستفاده شد

گیرد و این موضوع را که نشانگرهای یک سازه خاص باید در نسبت ، اندازه میآوردمی
تا  0اخص بین شکند. مقدار این باالیی از واریانس عمومی همگرا یا سهیم باشند ارزیابی می

 د.است و مقادیر باالتر این شاخص نشان از اعتبار همگرای سازه مورد نظر دار 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. composite reliability  
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برای  این روشهای تحلیل پایایی است. باخ، یکی از روشروش آلفای کرونپایایی: 
)رضوی، اکبری، جعفرزاده و  رودپرسشنامه به کار می هایسؤالبررسی سازگاری درونی 

(. در این پژوهش برای سنجش پایایی عالوه بر آلفای کرونباخ از روش پایایی 1392زالی، 
کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین  جایی که معیار آلفایترکیبی نیز استفاده شد. از آن

تری نسبت به آلفا به نام پایایی پایایی است، روش حداقل مجذورات جزئی معیار مدرن
ها برد. برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهترکیبی را به کار می

کند. کدیگر محاسبه میهایشان با یبه همبستگی سازهصورت مطلق بلکه با توجه را نه به
شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای  7/0مقدار پایایی ترکیبی بیشتر از  کهدرصورتی

کرونباخ، استفاده از ضریب آلفای(. 1392، )داوری و رضازاده دارد گیریاندازه هایمدل
است. قاعده کلی  شدهگزارشها بیشتر پایایی است و از بقیه روشترین روش محاسبهمعمول

(. 184:1394 باشد )کریمی، 70/0این است که مقدار آلفای کرونباخ یک مقیاس باید حداقل 
 هایسازه یبرااست اما  70/0معیار عمومی برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مقدار 

پرسشنامه محقق که لیدل نیبد (.1978 )نونالی، قرار داد اریرا مع 6/0مقدار  توانمی یاکتشاف
کرونباخ  یآلفا بیضر ست،ین ادیز هامؤلفه برخی یهاهیتعداد گو نیساخته است و همچن

 به عنوان حداقل انتخاب شد. 60/0
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 گیری در حالت بار عاملی )ضرایب استانداردشده(. مدل اندازه2شکل
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 (داریمعنی) tگیری در حالت مقدار مدل اندازه .3شکل 

 

 به دست 048/0برابر با  RMSEA برازش مدل نشان داد که مقدار شاخص هایشاخص
تر های برازش است که هرچه به صفر نزدیکآمد. این شاخص یکی از معتبرترین شاخص

(. همچنین در 1395قدیمی نوران و یونسی، هاست )بهتر مدل با داده باشد، نشان از برازش
برابر  CFI، شاخص  92/0با  رابرب AGFIشاخص  ،93/0برابر با  GFIخص شااین پژوهش، 

برازنده بودن یک مدل به این معنا . است آمدهدستبه 89/0برابر با  NFIو شاخص  91/0با 
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که این مدل دارای بهترین ها برازندگی ندارد یا ایننیست که هیچ مدل دیگری با داده
برازش  هایشاخصدر مجموع (. 1398اللهی و چوبداری، پور، امانعباس) برازندگی است

   .کنندمی تأییدی هستند و مدل را قبولقابلدر پژوهش حاضر، مقادیر  آمدهدستبه
در است و  40/0که بیشتر از  آمدهدستبهنتایج نشان داد با توجه به مقدار بارهای عاملی 

شده  96/1از  تربزرگ t)تمامی مقادیر ( قرار دارند p<05/0) 05/0داری کمتر از سطح معنی
بار  سؤاالت. تمامی شودمی تأیید سؤاالتگیریم که اعتبار سازه تمامی ، نتیجه میاست(

. الزم به کندمی تأییدمقیاس اخالق را  سؤاالتدارند که اعتبار تمامی  40/0عاملی بیشتر از 
دارای بار عاملی ضعیف و کمتر از  26شماره  سؤالپرسشنامه یعنی  سؤالذکر است که یک 

بود، به مقیاس  سؤال 53بود که از تحلیل و پرسشنامه حذف شد و مقیاس اولیه که شامل  40/0
 .تبدیل شد سؤالی 52نهایی 

 65/0عدالت تا  مؤلفهبرای  62/0سنجد از که اعتبار را می شدهاستخراجمیانگین واریانس 
برای  62/0است. مقدار پایایی ترکیبی از حداقل  آمدهدستبهفردی  هایارزش مؤلفهبرای 
است که  آمدهدستبهعاملیت اخالقی  مؤلفهبرای  87/0انگیزش اخالقی تا حداکثر  مؤلفه

و  هامؤلفهاست و گویای این است که پایایی  60/0این مقادیر پایایی ترکیبی بیشتر از مقدار 
. الزم به یادآوری است که چون شودمی تأییدی در نتیجه مقیاس اخالق آن از نظر آمار

کم است، مقدار  هامؤلفهبرخی  سؤاالتپرسشنامه اکتشافی و محقق ساخته است و تعداد 
 هامؤلفهبه عنوان مبنای پایایی درنظر گرفته شد. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ  60/0حداقل 

ای عاملیت اخالقی است و مقادیر بر 86/0برای انگیزش اخالقی تا حداکثر  61/0از حداقل 
 و پایایی ترکیبی نشان از اعتبار مناسب مقیاس اخالق دارد. شدهاستخراجمیانگین واریانس 

، حساسیت 86/0، عاملیت 84/0، مراقبت 67/0عدالت  مؤلفهمقدار آلفای کرونباخ برای 
 به دست آمد. 77/0های فردی و ارزش 61/0، انگیزش 73/0، مسئولیت 75/0
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 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اخالق. 8جدول

 مؤلفه
شماره 
 سؤال

ضریب 
استاندارد )بار 

 عاملی(

میانگین واریانس 
 شدهاستخراج

(AVE) 

پایایی 
 ترکیبی

آلفای 
 کرونباخ

 عدالت

1 49/0 

62/0 67/0 67/0 

2 52/0 

3 50/0 

4 40/0 

5 43/0 

6 66/0 

 مراقبت

7 55/0 

63/0 85/0 84/0 

8 48/0 

9 48/0 

10 50/0 

11 56/0 

12 58/0 

13 56/0 

14 60/0 

15 54/0 

16 64/0 

17 57/0 

18 43/0 

19 60/0 

 عاملیت اخالقی

20 53/0 

64/0 87/0 86/0 

21 62/0 

22 57/0 

23 67/0 

24 66/0 

25 63/0 

27 47/0 

28 58/0 
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29 58/0 

30 59/0 

31 65/0 

32 50/0 

33 49/0 

 حساسیت اخالقی

34 54/0 

63/0 76/0 75/0 

35 62/0 

36 55/0 

37 59/0 

38 60/0 

39 55/0 

 مسئولیت اخالقی

40 64/0 

69/0 78/0 73/0 

41 64/0 

42 52/0 

43 65/0 

44 48/0 

 انگیزش اخالقی

45 63/0 

55/0 62/0 61/0 46 56/0 

47 57/0 

 فردی هایارزش

48 45/0 

65/0 77/0 77/0 

49 63/0 

50 67/0 

51 60/0 

52 62/0 

53 61/0 

 (t > 96/1( و )p< 05/0)هستند:  دارمعنیدرصد  95توجه: تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 
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 گیرینتیجهبحث و 
هدف اصلی این پژوهش ساخت ابزاری برای سنجش اخالق در نوجوانان ایرانی و اعتباریابی 

ی آماری آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. جامعهاین ابزار بود. روش پژوهش، 
آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول منطقه چهار در بخش کیفی کلیه دانش

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران و در بخش کمّی، کلیه دانش وپرورشآموزش
پسر(  28دختر،  49) نفر 77در بخش کیفی پژوهش  کنندگانشرکتاول شهر تهران بودند. 

بودند.  شهر تهران وپرورشآموزش 4ی ی اول منطقهآموزان مقطع متوسطهاز بین دانش
های کانونی انجام شد. نمونه پژوهش در بخش ها با استفاده از روش گروهآوری دادهجمع

، 3 ،2، 4مناطق متوسطه اول آموزان دختر و پسر مقطع دانشنفر از  1823کمی شامل تعداد 
 ای انتخاب شدند.شهر تهران بودند که به روش چندمرحله 11و  16

ها به روش کالیزی مشخص شد در بخش کیفی پس از انجام تحلیل کیفی مصاحبه 
از: عدالت، مراقبت،  اندعبارتکنند که نوجوانان ایرانی اخالق را در هفت مقوله تعریف می

 های فردی.انگیزش اخالقی و ارزش یت اخالقی، مسئولیت اخالقی،عاملیت اخالقی، حساس
دهد که اخالق در بین نوجوانان ایرانی یک مفهوم چندبعدی است و ها نشان میاین یافته

باید در کنار هم قرار بگیرند تا مفهوم اخالق را در نگاه نوجوانان شکل  هامؤلفهی این همه
قادر نیستند تا این مفهوم را در بافت کنونی  تنهاییبههای اخالق از مقوله یکهیچدهند. 
 ی نوجوانان ایرانی نشان دهند.جامعه

نفری  79ی های کیفی، ابزار اخالق ساخته شد و بر روی نمونهسپس با استفاده از یافته
هدفمند  صورتبه که ناشهر تهر 4از دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول منطقه 

 درستیبهپرسشنامه قابل فهم هستند و  سؤاالتبودند، اجرا شد. نتایج نشان داد که  هشدانتخاب
از آلفای کرونباخ در متغیر کلی مطلوب و باالست،  آمدهدستبه. همچنین میزان اندشدهتنظیم
 بود. قبولقابلدر حالت کلی استفاده از این پرسشنامه  روایناز 

ی اصلی بررسی روایی و پایایی روی نمونه منظوربهپس از اجرای مقدماتی، این ابزار 
پژوهش اجرا شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از نظر متخصصان و با در نظر گرفتن 

شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم و  تأیید 91/0و مقدار  CVRشاخص 
قرار گرفت. پایایی ابزار با  یدتأی( مورد AVE) شدهاستخراجهمچنین میانگین واریانس 

پایایی ترکیبی برای  ( و آزمون87/0استفاده از روش همسانی درونی و آلفای کرونباخ )
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است. بر اساس نتایج این پژوهش، این مقیاس برای  تأییدمورد  87/0تا  72/0از  هامؤلفه
دار است. در حال های ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخورسنجش سازه اخالق در نمونه

عدالت، مراقبت، عاملیت اخالقی، حساسیت  هایمؤلفهحاضر نوجوانان ایرانی اخالق را با 
کنند و برای های اخالقی تعریف میاخالقی، مسئولیت اخالقی، انگیزش اخالقی و ارزش

 بررسی شود. هر چند ابزار هامؤلفهسنجش اخالق از دیدگاه نوجوانان ایرانی باید تمام این 
یک جامعیت مفهوم اخالق شود اما هیچیافت می وفوربهسنجش اخالق در ادبیات پژوهش 

گیرند. به عنوان نمونه، است، در نظر نمی شدهبررسیرا به شکلی که در ابزار پژوهش حاضر 
ی ( که جزو اولین ابزارهای سنجش اخالق است بر پایه1969ابزار اخالقی کلبرگ )

 مسئلهکه مبتنی بر عدالت و بیشتر انتزاعی است. هر چند این  شدهساختههای اخالقی قضاوت
( معرفی شود، و دیدگاه 1991باعث شد تا بعدها مقیاس عینی قضاوت اخالقی توسط رست )

شناسی اخالق کرد، اما باز تری را نسبت به اخالق وارد روانرست بینش چندبعدی و جامع
د گویای جامعیت مفهوم اخالق باشد.الزم است تواناخالق نمی یمؤلفههم توجه به چهار 

مفهوم عدالت و سایر مفاهیم مرتبط با اخالق نیز در سنجش اخالق مورد توجه قرار گیرند. 
توسط رست الزم است در فرهنگ هر جامعه مورد توجه قرار گیرند  شدهمطرح هایمؤلفه
ی مرتبط نگ اخالقی جامعهدهند که حساسیت اخالقی وابسته به فرهها نشان میپژوهش مثال  

بنابراین چگونگی حساسیت  ؛(2018، 2؛ کتسارو وکریستین2019، 1با آن است )فینیگان
اخالقی و میزان آن باید در فرهنگ ایرانی و با مطالعاتی که در بافت این فرهنگ شکل 

ت اند که در تعریف حساسیگیرد، سنجیده شود. نوجوانان ایرانی مفاهیمی را مطرح کردهمی
شود و این مفاهیم با مقیاس حاصل از پژوهش حاضر مورد سنجش قرار اخالقی گنجانده می

 گیرد.می
ترین مباحث مرتبط ها یکی از اساسیها باید گفت که ارزشی ارزشدر بحث درباره 

سایر وجوه اخالق به فرهنگ هر جامعه بستگی دارند. ممکن  یاندازهبهبا اخالق هستند و 
شود، در کشور دیگری است چیزی که در یک کشور به عنوان ارزش اخالقی شناخته می

در کمک کردن، این بافت  مثال  (. 2016، 4؛ باالکریشنن3،2019ضد ارزش اخالقی باشد )مانی
ظار عمومی درست است یا کند آیا کمک به دیگران در انفرهنگی است که مشخص می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Finnigan 

2. Kastarov and Christen 

3. Manea  

4. Balakrishnan 



 فصل بهار  | 44شماره  |سال یازدهم  | اندازه گیری تربیتی  |36

 

ها در بین نوجوانان ایرانی به عنوان ارزش که کدام ارزش(. این2018، 1غلط )ترومسدورف
و با استفاده از مقیاس اخالق  قرارگرفتهشوند در این پژوهش مورد بررسی شناخته می

 شود.نوجوانان ایرانی سنجیده می
ت. او چهار اس قرارگرفتهرد بررسی مفصل مو طوربهعاملیت اخالقی در دیدگاه بندورا 
سازی و اندیشی، خودواکنششمارد: قصدمندی، پیشویژگی اساسی را برای عاملیت بر می

ست. ا(. مفهوم عاملیت مفهومی مهم در بررسی اخالق 1393ملی )اشعری و حسنی، أخودت
ا در ابزار ی این مفهوم است و لذنوجوانان ایرانی به مواردی اشاره کردند که دربرگیرنده

 است. قرارگرفتهپژوهش حاضر این مفهوم در بافت نوجوانان ایرانی مورد سنجش 
او مطرح  مراقبت اخالقی مفهومی است که در پی انتقاد گیلیگان از نظریه کلبرگ توسط

شناسی اخالق، الزم است در ابزارهای مرتبط با در ادبیات روان مؤلفهشد. پس از معرفی این 
با توجه به  مؤلفهد توجه قرار گیرد. درمقیاس اخالق نوجوانان ایرانی این سنجش اخالق مور

 گیرد. هایی مورد سنجش قرار میفرهنگ ایرانی و با استفاده از دیدگاه نوجوانان توسط گویه
اند اما قرارگرفتهها مورد استفاده در ایران ابزارهای جهانی اعتبارسنجی شده و سال

ی ایران نیستند. و ابعاد مختلف اخالق را به عنوان رهنگ جامعهکدام مناسب بافت و فهیچ
الق را با توجه به ادبیات ( اخ1390) پورگیرند. ابزار معنوییی چندبعدی در نظر نمیک سازه

ی ایران هدیدگاه نوجوانان ایرانی که در فرهنگ جامعاست و  شدهساختهپژوهش موجود 
ار نداده است. مورد بررسی قرکنند، تحول اخالقی خود را طی میمراحل تحول شناختی و 

( مبتنی بر نظریه کلبرگ و قضاوت اخالقی 1390آبادی )همچنین ابزار رشد اخالقی لطف
یدگاه است. ما در این پژوهش با بررسی دقیق د شدهطراحیمرتبط با مفهوم عدالت 

های های عمیق و تشکیل گروهشهر تهران طی مصاحبه آموزان مقطع متوسطه اولدانش
بزار با رویکردی امبتنی بر فرهنگ موجود ایران است. این  کامال کانونی ابزاری را ساختیم که 

 دهد.سنجش قرار می توسط نوجوانان را مورد شدهمعرفی هایمؤلفهی جامع به اخالق، همه
موازی با مراحل موضوع که مراحل تحول اخالقی  الزم به ذکر است که با توجه به این

تحول شناختی است و با در نظر گرفتن این نکته که این پرسشنامه بر اساس دیدگاه نوجوانان 
است، استفاده از آن در  شدهساختهآموزان مقطع متوسطه اول ایرانی و با اجرا در جامعه دانش

آینده سایر های شود در پژوهشصورت پذیرد. پیشنهاد می بااحتیاطهای سنی باید سایر گروه
های حاصل از پژوهش حاضر آموزی مورد بررسی قرار گیرند و با یافتههای دانشگروه
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طی پژوهشی، هنجارهای این مقیاس  در آیندهشود که مقایسه گردد. همچنین پیشنهاد می
یافتن  منظوربهاست،  اجراشدهجایی که این پرسشنامه در شهر تهران تدوین گردند. از آن

شود که در تر درباره سنجش اخالق از دیدگاه نوجوانان ایرانی پیشنهاد میعدیدگاهی جام
 مشابهی صورت پذیرد.سایر شهرهای این کشور پژوهش 

 تعارض منافع
 . دتعارض منافع ندار

 سپاسگزاری
به حامیان مادی و معنوی این پژوهش به نسبت نویسندگان این مقاله مراتب سپاس خود را 

کننده در آن، داوران محترم و تمامی همکاران و همراهانی که هر شرکتآموزان ویژه دانش
 د.نداررسید، تقدیم میکدام اگر نبودند، این پژوهش به سرانجام نمی
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ی های رشد اخالقی پیاژه و کلبرگ و باندورا و ارائه(. نقد نظریه1384. )سینآبادی، حلطف
های فصلنامه نوآوریآموزان ایران. قی دانشالگویی نو برای پژوهش در رشد اخال

 .79-105(،  11)4. آموزشی
. رشد و شخصیت کودک(. 1956) پ.ه، کیگان، ج.، هوستون، ک و کانجر، ج. ماسن،

 (. تهران: مرکز.1385) .هشیدترجمه یاسایی، م
فصلنامه آموزان. (. ساخت مقیاس سنجش رشد اخالقی برای دانش1390) .اوودمعنوی پور، د
 .89 -96(، 28)4. های تازه در علوم تربیتیاندیشه

پژوهش چندمتغیری کاربردی (. 1391جی. ) میرز، الورنس اس و گامست، گلن و گارینو، ا.
 و دیگران، تهران: رشد. سن، ترجمه پاشا شریفی، ح)طرح و تفسیر(
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