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Abstract
Background and Aim: The moral intelligence of teachers plays an important role in their viewpoints to
respect for moral norms and is one of the effective factors in the process of obtaining qualification. This
study has carried out with the aim of determining the moral intelligence status and its determinants in the
teachers.
Materials and Methods: This Cross-sectional study carried out on 190 teachers who employed in public
high schools of the Bilehsavar, Ardebil, Iran, in academic year 2015-16. Morgan Table was used to estimate
the sample size and sampling done by stratified random method. Standard questionnaire of Moral
intelligence developed by Keil & Lennick has been used to collect data. Data analysis has been done by
SPSS Software 21.
Findings: The total mean score of teachers' moral intelligence was calculated 4.13±0.08. The mean score of
moral intelligence determinants included integrity 4.15±0.09, accountability 4.14±0.08, compassion
4.14±0.09 and forgiveness 4.14±0.21. Among the determinants, "forgiving own mistakes" with the mean
score of 4.30±0.21 and "truthfulness" with the average score of 3.90±0.09 had the highest and lowest values,
respectively. There was no significant difference between level of the moral intelligence of the men and
women (P>0.05).
Conclusion: Considering the relatively favorable level of the moral intelligence in the studied teachers, it is
suggested that the related organization tries to promote the component of truthfulness and honesty among
teachers, while strengthening the existing situation. Accordingly, in order to improve teachers' moral
intelligence applying incentive manners to preserve the moral values, and holding educational courses is
recommended.
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چکیدٌ
زمیىٍ ي َدفَّ :ش اخاللی هقلواى ًمص هْوی در ًگزش آىّا ًسثت تِ رفایت ٌّجارّای اخاللی دارد ٍ یىی اس فَاهل هؤثز در
فزآیٌذ وسة غالحیت هحسَب هیضَد .ایي هغالقِ تا ّذف تقییي ٍضقیت َّش اخاللی ٍ هؤلفِّای آى در هقلواى ضاغل در
دتیزستاىّای فوَهی ،ضْزستاى تیلِسَار ،اردتیل ،ایزاى اًجام ضذُ است.
مًاد ي ريشَا :ایي هغالقِ تَغیفی ـ همغقی رٍی ً 190فز اس هقلواى ضاغل در دتیزستاىّای دٍلتی ،در سال تحػیلی 94-95
اًجام ضذ .حجن ًوًَِ تا استفادُ اس جذٍل هَرگاى تزآٍرد ٍ ًوًَِگیزی تِ رٍش تػادفی عثمِای اًجام ضذ .تزای جوـآٍری دادُّا اس
پزسطٌاهِ استاًذارد َّش اخاللی Keil ٍ Lennickاستفادُ ضذ .دادُّا تا استفادُ اس ًزمافشار  SPSS 21تجشیِ ٍ تحلیل ضذ.
یافتٍَا :هیاًگیي َّش اخاللی هقلواى  4/13±0/08هحاسثِ گزدیذُ ٍ هیاًگیي هؤلفِّای اغلی آى ضاهل درستىاری ،4/15±0/08
هسؤٍلیتپذیزی  ،4/14±0/08دلسَسی  ٍ 4/14±0/09تخطص 4/30±0/21تَد .اس تیي هؤلفِّای َّش اخاللی «تخطص اضتثاّات
خَد» تا هیاًگیي  4/30±0/21تیطتزیي ٍ «راستگَیی» تا هیاًگیي  3/90±0/09ونتزیي همادیز را داضتٌذّ .وچٌیي آسهَى تی تفاٍت
هقٌیداری را در هیشاى َّش اخاللی تیي هزداى ٍ سًاى ًطاى ًذاد.
وتیجٍگیریً :ؾز تِ سغح ًسثتاً هغلَب َّش اخاللی در هقلواى هَرد هغالقِ ،پیطٌْاد هیگزدد تا ساسهاى هزتَعِ ضوي تمَیت
ٍضقیت هَجَد ،درجْت ارتمای هؤلفِ راستگَیی ٍ غذالت در هیاى هقلواى تالش ًوایذّ .وچٌیي تِ وارگیزی ضیَُّای تطَیمی در
راستای حفؼ ارسشّای اخاللی ٍ ًیش تزگشاری دٍرُّای آهَسضی تِ هٌؾَر ارتمای َّش اخاللی هقلواى تَغیِ هیگزدد.
ياژگان کلیدیَّ :ش اخاللی؛ راستگَیی؛ آهَسش؛ هقلواى؛ اردتیل

بررسی وضعیت هوش اخالقی و مؤلفههای آن در معلمان...
مقدمٍ
در هتَى فلویَّ ،ش تِ فٌَاى یه هفَْم فوَهی جْاى
ضوَل وِ تا تَاًایی ادراوی ارتثاط دارد ٍ اخالق ًیش تِ فٌَاى
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حزفِای هقلواى اثزگذار است ٍ ٍؽایف ٍ هسؤٍلیتّای
اخاللی آًاى را تِ غَرت فزدی در جاهقِ ٍ در حزفِ خَدضاى
هطخع هیوٌذ.

هجوَفِای اس اغَل وِ تزای راٌّوایی ٍ ّذایت افوال تِ وار

تٌا تِ هغالقات َّ Rodney ٍ Clarkenش اخاللی ضاهل

هیرٍد ،تقزیف ضذُ است .در ٍالـ هفاّین اخاللی ًوایاًگز

تزویثی اس داًص ،توایل ٍ ارادُ است .ایي َّش ضاهل رٍضی

اضىالی اس سًذگی تطز است ٍ افتمادات ٍ ارسشّای ّذایتگز

است وِ ها فىز هیوٌین ،احساس هیوٌین ٍ فول هیوٌین.

افزاد در تػویواتطاى را تَغیف هیًوایٌذ (.)1

تطخیع درست اس اضتثاُ تِ تٌْایی هوىي ًیست احساسات،

اهزٍسُ اخاللیات ٍ هذیزیت تٌَؿ ،اس فَاهل اغلی فولىزد

هْارتّا یا افوال ها را تغییز دّذ (َّ .)4ش اخاللی دارای

هَفمیتآهیش در یه هحیظ رلاتتی است .فذم تَجِ تِ اخالق

اتقاد هتفاٍتی است Kiel ٍ Lennick .هقتمذًذ َّش اخاللی

در هذیزیت ساسهاىّا هیتَاًذ هقضالت تشرگی تزای ساسهاىّا

درتزدارًذُ چْار تقذ اغلی هیتاضذ وِ تزای هَفمیت هذاٍم

تِ ٍجَد آٍرد .در ایي هیاى لضاٍت افزاد در هَرد اخاللیتَدى

ساسهاًی ٍ ضخػی ضزٍری است :درستىاری یقٌی ایجاد

ٍ یا غیز اخاللیتَدى وارّا تز وویت ٍ ویفیت وار آًاى ٍ در

ّواٌّگی تیي آًچِ وِ تِ آى هقتمذین ٍ آًچِ وِ تِ آى فول

ًتیجِ هَفمیت ساسهاًی تأثیز لاتل تَجْی دارد .اس ایي رٍ در

هیوٌین؛ هسؤٍلیتپذیزی ،وسی وِ َّش اخاللی تاالیی دارد،

هیاى ساسهاىّای آهَسضی ،آهَسش ٍ پزٍرش اس جولِ

هسؤٍلیت افوال خَد ٍ پیاهذّای آى افوالّ ،وچٌیي

ساسهاىّایی است وِ در ّز جاهقِ اس حساسیت خاغی

اضتثاّات ٍ ضىستّای خَد را ًیش هیپذیزد؛ دلسَسی ،تَجِ

تزخَدار است .ایي حساسیت تیطتز تِ آى دلیل است وِ

تِ دیگزاى وِ دارای تأثیز هتماتل است ٍ تخطص ،آگاّی اس

فولیات داخلی آى در هقزؼ دیذ ّوگاى لزار دارد ٍ هَرد

فیَب ٍ اضتثاّات خَد ٍ دیگزاى ٍ تخطیذى خَد ٍ دیگزاى.

لضاٍت فاهِ هزدم استّ .وچٌیي آهَسش ٍ پزٍرش تیص اس

اتقاد فزفی َّش اخاللی ضاهل اًسجام ،غذالت ،ضجافت،

سایز ساسهاىّا تا ًیزٍی اًساًی در ارتثاط تَدُ ٍ فْذُدار

راسداری ،فول تِ تقْذات فزدی ٍ هسؤٍلیتپذیزی (پاسخگَیی)

تأهیي ٍ تزتیت ًیزٍی اًساًی هتخػع هیتاضذ .تٌاتزایي

در تزاتز تػویوات ضخػی ،خَدوٌتزلی ،ووه تِ دیگزاى

آهَسش ٍ پزٍرش ًیاسهٌذ فضایی است وِ در آى واروٌاى ٍ

(لثَل هسؤٍلیت تزای خذهت تِ دیگزاى) ،هزالثت اس دیگزاى

داًصآهَساى ،هسؤٍلیت را پلی تزای رسیذى تِ پیزٍسی تذاًٌذ.

(هْزتاًی) ،درن احساسات دیگزاى (تطزدٍستی ٍ رفتار

تٌاتزایي هذیزاى تایذ اس ًؾز اخاللی جَی سالن تزای واروٌاى

ضْزًٍذی) ٍ درن ًیاسّای رٍحی خَد (ایواى ،افتماد ٍ

در ساسهاى تِ ٍجَد آٍرًذ تا واروٌاى تتَاًٌذ تا توام تَاى ٍ

تَاضـ) هیتاضذ ( .)5تٌاتزایي رّثزاى تا َّش اخاللی تاال

تْزٍُری ّزچِ تیطتز وار وٌٌذ ٍ ایي اهز ًیاسهٌذ ٍجَد

وارّای درست را درست اًجام هیدٌّذ ،افوال آىّا پیَستِ

هقلواًی تا «َّش اخاللی» تاال است (.)2

تا ارسشّا ٍ فمایذضاى ّواٌّگ است ،فولىزد تاالیی دارًذ ٍ

در فػز حاضز یىی اس هْنتزیي تَلقات جاهقِ اس آهَسش ٍ

ّویطِ وارّا را تا اغَل اخاللی پیًَذ هیدٌّذ ( .)1رضذ

پزٍرش ،تاالتزدى سغح َّش اخاللی در هقلواى در وٌار

تاٍرّا ٍ ارسشّای فزدی در ساسهاى هَجة تزٍیج خَدوٌتزلی

ارتمای فلوی جاهقِ استً .خستیيتار َّش اخاللی تَسظ

ٍ واّص ّشیٌِّای ساسهاى ٍ هَفمیت تیطتز آىّا خَاّذ ضذ

تَرتا ( )Borbaدر سال  2005هیالدی در رٍاًطٌاسی ٍارد ضذ

(.)6

(ٍ .)3ی َّش اخاللی را «ؽزفیت ٍ تَاًایی درن درست اس

تٌا تِ یافتِّای تحمیماتی ،سغح هغلَب َّش اخاللی در

اخالق ،داضتي افتمادات اخاللی لَی ٍ فول تِ آىّا ٍ رفتار

هقلواى هیتَاًذ هٌجز تِ ایفای هؤثز ًمص در تَسقِ اخاللی

در جْت غحیح ٍ درست» تقزیف هیوٌذَّ .ش اخاللی

داًصآهَساى گزدد .تا ایي حال ،هیتَاى اس عزیك راُوارّایی

هقلواى تِ تَاًاییّایی اضارُ دارد وِ تز رفتار ضخػی ٍ

ًؾیز تطَیك رفتارّایی هثتٌی تز اخالقٍ ،ضقیت هَجَد را
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ارتما تخطیذَّ .ش اخاللی هقلواى تز تفىز ٍ تاٍرّای

هقلن در اجزای تزًاهِّای هزتثظ تا تَسقِ سَاد اخاللی در

داًصآهَساى ٍ ًیش تغییزات ساسًذُ در آىّا تأثیزگذار ّستٌذ.

داًصآهَساى تزای رضذ حزفِای آًاى ضزٍری است (.)10

ّوچٌیي هقلواًی وِ َّش اخاللی تاالیی دارًذ ،تا خَدآگاّی

 Colk ٍ Anayaدریافتٌذ وِ داضتي َّش اخاللی هٌاسة در

ًسثت تِ رفتارّای خَد ٍ تأثیز آى تز وارایی ٍ اثزتخطی داًص

تقاهل هٌاسة داًطجَیاى فولىزد اساتیذ را تِ ضذت تمَیت

آهَساى ٍ تزلزاری ارتثاط هٌاسة ٍ هغلَب تا آًاى ،فضای

هیوٌذ (ً Rama .)11یش ًطاى دادُ است وِ یىی اس فَاهل

هٌاسثی در هذرسِ هثتٌی تز ّوذلی ،تفاّن ،افتواد ٍ ارتثاعات

اثزگذار تز اثزتخطی اساتیذ داًطگاُ َّش اخاللی آىّا است

سالن ایجاد هیوٌٌذ .هقلواى در چٌیي فضایی فاللوٌذ تِ

(.)12

یاری داًصآهَساى ّستٌذ ٍ ًیش ونواری ٍ اتزاس ًاراحتی اس وار
واّص یافتِ ٍ فاللِ ٍ تقْذ تِ وار آًاى افشایص هییاتذ.

اًتؾار جاهقِ اس ًؾام تقلین ٍ تزتیت ،فالٍُ تز غالحیت ٍ
ضایستگیّای فٌی ،آى است وِ ارسشّا ٍ اغَل اخاللی را

افزاتی ٍ ایشدی ،عی تزرسی تز رٍی چٌذیي ساسهاى ،تِ

رفایت ًوایٌذ .تز ّویي اساس تَجِ تِ َّش اخاللی هقلواى

ایي ًتیجِ رسیذًذ وِ ساسهاىّایی وِ رفتار اخاللی دارد،

تِ فٌَاى یىی اس هتغیزّای اثزگذار تز فولىزد آًاى ّوَارُ

دارای ضاًس هَفمیت تیطتزی ًسثت تِ ساسهاىّایی دارد وِ

یىی اس هْنتزیي دغذغِّای پژٍّطگزاى حَسُ فلَم تزتیتی ٍ

در رفتارّای غیز اخاللی ٍ غیز غادلاًِ ٍارد هیضَد .هَفكتزیي

رفتاری هیتاضذ .تٌاتزایي هغالقِ حاضز تا ّذف تقییي هیشاى

ساسهاىّا دارای فزٌّگی است وِ ّوسَ تا ارسشّای اخاللی

َّش اخاللی هقلواى ،آهَسش ٍ پزٍرش استاى اردتیل

استّ .وچٌیي ٍجَد تَجیْات اخاللی تزای الذاهاتی وِ

(ضْزستاى تیلِسَار) اًجام ضذُ است.

ساسهاىّا در داخل خَد اًجام هیدّذ ٍ ًطاىدادى تقْذات
اخاللی ساسهاى تِ افىار فوَهی ،تخطی جذاییًاپذیز اس

مًاد ي ريشَا

فقالیتّای ساسهاىّا تزای تْثَد فولىزد ٍ وسة هَفمیت

رٍش پژٍّص حاضز تَغیفی ـ همغقی هیتاضذ .جاهقِ

است ( .)7لیٌه ٍ ّوىاراى اجزای تزًاهِّای آهَسش

آهاری ضاهل ً 386فز اس هقلواى هذارس ضاغل در

ضایستگی فاعفی را در افشایص َّش اخاللی هؤثز هیداًٌذ.

دتیزستاىّای تاتقِ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى تیلِسَار

آىّا ضایستگی فاعفی را ؽزفیتی تزای تٌؾین ٍ ّنتزاسی در

(اردتیل) در سال تحػیلی  94-95تَدًذ .حجن ًوًَِ ًیش تز

تیي اّذاف ،الذاهات ٍ ارسشّا تقزیف هیوٌٌذ ٍ آگاّی را

اساس جذٍل هَرگاى ً 190فز تزآٍرد گزدیذ .تا تَجِ تِ ّذف

اٍلیي لذم در راُ فول تاثثات ٍ هٌسجن هیداًٌذ (.)8

تحمیك ٍ جاهقِ آهاری ًوًَِگیزی تِ ضیَُ تػادفی عثمِای

 Lapointe ٍ Langloisدر سال ،2007در تحمیمی تحت

اًتخاب گزدیذ ،چزاوِ جاهقِ هَرد ًؾز اس عثمات هختلف

فٌَاى «رّثزی اخاللی در ساسهاىّای هذارس واًادایی ،تٌصّا

تطىیل ضذُ است .تزای جوـآٍری اعالفات اس پزسطٌاهِ

ٍ اهىاًات هزتثظ تا رّثزی اخاللی» ًطاى دادًذ وِ اخالق،

استاًذاردضذُ َّش اخاللی لیٌه ٍویل ( 2005م ).در لالة

تأثیز لذرتوٌذی در حوایت اس َّیت تخطی تِ فزاًسَیستاًاى

 40سؤال ٍ ،چْار تقذ (درستىاری ،هسؤٍلیتپذیزی ،دلسَسی

ٍ تمای فزٌّگی ٍ ستاًی آًاى داردّ .وچٌیي ساتمِ خذهت ٍ

ٍ تخطص) استفادُ ضذ .ایي پزسطٌاهِ تز اساس همیاس

تجزتِ هذیزاى تز لضاٍت اخاللی آًاى تأثیز هیگذارد ،تِ عَری

لیىزت (واهالً هخالفن; ،1هخالفن; ،2تذٍى ًؾز; ،3هَافمن;ٍ 4

وِ اخالق هذیزاى جذیذ هذارس هثتٌی تز فذالت ٍ اًػاف

واهالً هَافمن; )5تٌؾین ضذُ است.

است ،اها هذیزاى هسي ٌّجارّای اخالق فوَهی وِ ضاهل
اخالق هزالثتی ٍ اًتمادی است را تِ وار هیتزًذ (.)9

تأییذ رٍایی هحتَی پزسطٌاهِ تَسظ هتخػػیي ٍ اساتیذ
داًطگاُ اًجام ضذ .پایایی ایي اتشار تَسظ پَرجوطیذی ٍ

 Zdenekandschocharدر سال  2007در تحمیمی تا

تْطتی راد  %81گشراش ضذُ است ( .)13در هغالقِ حاضز

فٌَاى «تَسقِ سَاد اخاللی در والس» ًطاى دادًذ وِ ًمص

ضزیة آلفای وزًٍثاخ  %86تِ دست آهذ ،سپس پزسطٌاهِّا
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تیي ضزوتوٌٌذگاى تَسیـ ٍ در ًْایت دادُّای حاغلضذُ تا

تزرسی تفاٍت َّش اخاللی ٍ هؤلفِّای آى در تیي

استفادُ اس آهارّای تَغیفی (درغذ ،فزاٍاًی ،هیاًگیي ٍ

هقلواى آهَسش ٍ پزٍرش تفاٍت هقٌاداری را در هیشاى َّش

اًحزاف هقیار) ٍ استٌثاعی (آسهَى تی تهًوًَِای ٍ تی

اخاللی تیي هزداى ٍ سًاى ًطاى ًذاد (( )p<0/05جذٍل .)2

هستمل) ،تِ ٍسیلِ ًزمافشار  SPSS 21تجشیِ ٍ تحلیل ضذ.
جديل  :2همایسِ َّش اخاللی تز حسة جٌسیت در هقلواى

مالحظات اخالقی

میاوگیه

اوحراف

ًَش اخالقی

معیار

سى

22/67

4/1

هزد

22/75

3/7

جىسیت

پس اس تَضیح درتارُ اّذاف پژٍّص ،رضایت ضفاّی
ضزوتوٌٌذگاى وسة گزدیذ ٍ درتارُ هحزهاًِتَدى اعالفات
تِ آىّا اعویٌاى دادُ ضذ.

آمارٌ t

0/35

سطح
معىاداری
0/72

بحث

یافتٍَا
ً 81فز اس افزاد هَرد هغالقِ سى (ً )%57( 109 ٍ )%43فز
هزد تَدًذ .اوثز هقلواى دارای تحػیالت وارضٌاسی تَدُ
( ٍ )%53در گزٍُ سٌی  30-39سال لزار داضتٌذ ٍ هیاًگیي
ساتمِ وار آىّا 5-10 ،سال تَد.
هیاًگیي َّش اخاللی ٍ هؤلفِّای آى تزاتز تا  ٍ 4/13تِ
غَرت هقٌیداری اس هیاًگیي ًؾزی آى (هقیار همایسِ;)3
تیطتز تَد .تیطتزیي هیاًگیي تِ هؤلفِ «تخطص اضتثاّات
خَد» ( ٍ )4/30ونتزیي هیاًگیي تِ هؤلفِ «راستگَیی»
( )3/90تقلك داضت (جذٍل .)1

تِ لحاػ َّش اخاللی ٍ اتقاد آى (درستىاری ،هسؤٍلیتپذیزی،
دلسَسی ،تخطص) در ٍضقیت ًسثتاً هغلَتی لزار دارًذ .اس تیي
هؤلفِّای َّش اخاللی« ،راستگَیی» ونتزیي هیاًگیي ()3/90
ٍ «تخطص اضتثاّات خَد» دارای تیطتزیي هیاًگیي ()4/30
تَدّ .وچٌیي فلیرغن هیشاى هغلَب َّش اخاللی در هیاى
هقلواى هَرد هغالقِ ،پاییيتزتَدى هیشاى هؤلفِ راستگَیی در
آًاى اس ًماط ضقف تِ ضوار هیرٍد.
تْزاهی ٍ ّوىاراى در پژٍّطی تا فٌَاى «سغح َّش
اخاللی افضای ّیأت فلوی واروٌاى داًطگاُ فلَم پشضىی»

جديل  :1همایسِ هیاًگیي َّش اخاللی ٍ هؤلفِّای آى
تا هیاًگیي ًؾزی
مؤلفٍَای ًَش اخالقی

یافتِّای ایي پژٍّص ًطاى داد وِ هقلواى هَرد هغالقِ

میاوگیه میاوگیه تجربی

آمارٌt

سطح

ًتایج تِ دستآهذُ تیاًگز ایي است وِ افضای ّیأتفلوی ٍ
واروٌاى در  3هؤلفِ درستىاری ،تخطص ٍ هسؤٍلیتپذیزی
دارای ٍضقیت خیلی خَب تَدًذ .در هؤلفِ دلسَسی ًیش

معىاداری

افضای ّیأتفلوی ٍ واروٌاى ،تِ تزتیة دارای ٍضقیت خیلی

تاٍرّا

3

4/15±0/10

10/54

0/001

راستگَیی

3

3/90±0/9

10/73

0/001

خَب ٍ خَب تَدًذ ( .)1یافتِّای جْاًیاى ٍ ّوىاراى در

وظری ي اوحراف معیار

هغالقِ ٍضقیت َّش اخاللی ٍ هؤلفِّای آى در داًطجَیاى،

استماهت تزای حك

3

4/01±0/08

9/93

0/001

ٍفا تِ فْذ

3

4/32±0/22

11/84

0/001

تیاًگز آى است وِ هؤلفِّای َّش اخاللی در تیي داًطجَیاى

هسؤٍلیتپذیزی

3

4/14±0/08

5/33

0/001

در حذ هغلَب گشارش ضذُ است وِ تا ًتایج پژٍّص حاضز

الزار تِ ضىست

3

4/11±0/08

13/96

0/001

خذهت تِ دیگزاى

3

4/14±0/08

12/75

0/001

اّویت تِ دیگزاى

3

4/28±0/09

11/03

0/001

تخطص اضتثاّات خَد

3

4/30±0/21

5/36

0/001

حك تَدُ است ( .)14خسزٍاًی ٍ ّوىاراى در پژٍّطی تا

تخطص اضتثاّات دیگزاى

3

4/12±0/27

5/65

0/001

َّش اخاللی )ول(

3

4/13±0/08

12/60

0/001

فٌَاى «َّش اخاللی ٍ اتقاد آى در پزستاراى» تِ ایي ًتیجِ

ّوخَاًی دارد ،اها تیطتزیي هیاًگیي هؤلفِ هزتَط تِ پایثٌذی
تِ فْذ ٍ ونتزیي هیاًگیي هزتَط تِ استماهت ٍ پافطاری تزای

رسیذًذ وِ َّش اخاللی اس سغح تسیار خَب تزخَردار تَدُ ٍ
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تاالتزیي هیاًگیي هزتَط تِ درستىاری ٍ ونتزیي آى هزتَط تِ

هختلف ًیش هیتَاًذ دلیل دیگزی تزای ایي ًتایج هتفاٍت تاضذ.

تقذ دلسَسی تَدُ است ( .)15سقیذ ٍ ّوىاراى ًیش در تزرسی

تٌاتزایي پیطٌْاد هیگزدد تا ایي هَضَؿ تا توزوش تیطتزی در

ٍضقیت َّش اخاللی پزستاراىَّ ،ش اخاللی پزستاراى را در

هغالقات آتی هَرد تَجِ لزار گیزد.

سغح هتَسظ تزآٍرد ًوَدًذ .تٌاتزایي استفادُ اس تزًاهِّای

اس هحذٍدیتّای هغالقِ حاضز ،هیتَاى تِ هحذٍدتَدى

آهَسضی هٌاسة در تحث اخالق تِ خػَظ در آهَسش ضوي

آى تِ هَرد هغالقِ (ضْزستاى تیلِسَار) اضارُ ًوَد .پیطٌْاد

خذهت پیطٌْاد ضذُ است (.)16

ها تزای پژٍّصّای تقذی اًجام هغالقِ در همیاس ٍسیـتز ٍ

در هغالقِ هطزٍحی ٍ حسیٌی تا فٌَاى «تزرسی ٍضقیت

تزرسی فلت پاییيتَدى تقذ راستگَیی هیتاضذ.

َّش اخاللی هیاى هذیزاى هذارس تْزاى» ،هؤلفِّای َّش
اخاللی (هسؤٍلیتپذیزی ،تخطص ،دلسَسی ،درستىاری) در

وتیجٍگیری

حذ هتَسظ تَدُ استّ .وچٌیي تیي سي ،تحػیالت ٍ ساتمِ

یافتِّای هغالقِ تز سغح هغلَب َّش اخاللی ٍ اتقاد آى

وار تا َّش اخاللی هقلواى راتغِ هقٌیداری ٍجَد ًذاضت وِ

در هقلواى هَرد هغالقِ داللت داردً .ؾز تِ ایيوِ َّش

تا یافتِّای ایي تحمیك ّوسَ هیتاضذ ( .)17در تحمیك

اخاللی ًَفی تَاًایی اوتساتی تَدُ ٍ لاتل تَسقِ است،

خالمی ٍ عاّزی هثتٌی تز تزرسی ٍضقیت َّش اخاللی،

پیطٌْاد هیگزدد ساسهاى هزتَعِ ضوي تمَیت ٍضقیت

ًوًَِّای هَرد هغالقِ اس ایي حیث در ٍضقیت هتَسظ ٍ در

هَجَد ،در جْت ارتمای هؤلفِ راستگَیی ٍ غذالت در هیاى

تزخی هَارد هتَسظ رٍ تِ تاال لزار دارًذ (ّ .)18وچٌیي در

هقلواى تالش ًوَدُ ٍ تا تِ وارگیزی ضیَُّای تطَیمی در

هغالقِ ًیهپی ٍ ّوىاراىً ،تایج تیاًگز ٍضقیت َّش اخاللی

راستای حفؼ ارسشّای اخاللی ٍ ًیش تزگشاری ّوایصّا ٍ

هغلَب در هقلواى تَد وِ تا ًتایج پژٍّص حاضز ّوخَاًی

دٍرُّای آهَسضی تِ ارتمای َّش اخاللی هقلواى تَجِ ٍیژُ

دارد (.)19

ًوایذّ .وچٌیي تالش تزای ارائِ الگَیّای اخاللی ،تْزُگیزی

یافتِّای پژٍّص حاضز ،در همایسِ سغح َّش اخاللی

اس فزغتّای یادگیزیٍ ،اوٌص تِ آثار رفتارّا ،تطَیك

تفاٍت هقٌیداری را تیي هقلواى سى ٍ هزد ًطاى ًذاد ،اها

رفتارّای اخاللی تَسظ هذیزاى هیتَاًذ تأثیز لاتلهالحؾِای

سیادت ٍ ّوىاراى ًطاى دادًذ وِ َّش اخاللی تز حس

تز رفایت ارسشّا ٍ ٌّجارّای اخاللی در هقلواى داضتِ تاضذ.

جٌسیت ٍ ساتمِ خذهت تفاٍت هقٌیدار دارد ( ،)2تِ گًَِای
وِ ٍضقیت َّش اخاللی در سًاى هغلَبتز اس هزداى تَدُ ٍ

تشکر ي قدرداوی

ًیش هقلواًی وِ ساتمِ خذهت تیطتزی داضتٌذ ،اس َّش

اس تواهی واروٌاى ٍ هقلواى آهَسش ٍ پزٍرش ،ضْزستاى

اخاللی هٌاسثی تزخَدار تَدًذ ،در حالی وِ در هغالقِ سقیذ ٍ

تیلِسَار وِ در اًجام ایي تحمیك ها را ّوزاّی ًوَدًذ ،تطىز

ّوىاراى سغح َّش اخاللی هزداى تْتز اس سًاى تَدُ است

ٍ لذرداًی هیگزدد .ایي همالِ حاغل فقالیت پژٍّطی

( .)16تْزاهی ٍ ّوىاراى تیي َّش اخاللی تا هذرن تحػیلی

داًطجَیی در همغـ دوتزای داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اردتیل

ٍ سي ارتثاعی هطاّذُ ًىزدًذ ( .)1در تزرسی خسزٍاًی ٍ

است.

ّوىاراى ًیش ارتثاط هقٌیداری تیي َّش اخاللی ٍ ٍیژگی
جوقیتضٌاختی هطاّذُ ًطذُ است (.)15
هیتَاى گفت وِ َّش اخاللی ،اوتساتی است ٍ تَسظ ّز
دٍ جٌس لاتل وسة است .تٌاتزایي هیتَاى گفت وِ اتقاد
َّش اخاللی تیطتز تحت تأثیز ٍیژگیّای ضخػیتی هیتاضذ.
ّچٌیي تفاٍت در ًَؿ اتشارّای هَرد استفادُ در هغالقات
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