
 
   دانشگاه تبريزفصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي

  ١٣٨٩  زمستان۲۰سال پنجم شماره 
 

 

ي تجديدنظر اقتدار اخالقي ـ نسخه هاي روانسنجي مقياس منابع ويژگي
  MAS-R(۱(شده 

  

  دانشجوي دکتري روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران ـ هادي کرامتي
     استاد گروه روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران ـ دکتر پروين کديور

  شگاه تربيت معلم تهران دانشيار گروه روانشناسي دانـ فرزاد.. دکتر ولي ا
  استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران ـ دکتر سيدمحمود قاضي طباطبايي

  

  چکيده

  تجديدنظري نسخه ـپايايي منابع اقتدار اخالقي اين پژوهش، با هدف بررسي روايي و
که از طريق )  پسر۳۳۲ دختر و ۳۲۰(آموز سال سوم دبيرستان  دانش۶۵۲ .شده اجرا شد

 نسخه ـ منابع اخالقي ياي انتخاب شده بودند، به پرسشنامهگيري چندمرحلهونهروش نم
 )روايي سازه(در اين پژوهش به منظور بررسي ساختار عاملي  .شده پاسخ دادندنظر تجديد

نسخه تجديدنظر  ـ تعيين پايايي پرسشنامه منابع اخالقي از تحليل عاملي اکتشافي و در
هاي ضرايب آلفاي کرونباخ نشان دادکه يافته.  استفاده شدشده از ضريب آلفاي کرونباخ

. يي برخوردار استاالب شده از پايايي نسخه تجديدنظر  ـمقياس منابع اخالقي ها وعامل
  هايافـتهدر کل، .  داد نشان را در اين پرسشنامهی اکتشافي، چهار عامليحليل عاملـنتايج ت

  

    

1-  Revised Moral Authority scale 
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از پايايي و روايي مناسبي نسخه تجديدنظر شده  ـ ي منابع اخالقي که پرسشنامهنشان داد
  .برخوردار است

  .تحليل عامل ي، منابع اقتدار اخالقي، روايي، پايايي ونجس روان:کليديواژگان 
  

کار رفته ه دهد که اصطالح اخالق با مفاهيم مختلفي بمرور ادبيات پژوهش نشان مي
 ،۴رست(استدالل اخالقي  )۱۹۸۹ ،۳کاريات ،۲نيسان (۱ مثال، انتخاب اخالقيبراي. است

 ،۱۹۶۵پياژه (اخالقي، رشد اخالقي، قضاوت اخالقي،  رفتار ،)۱۹۸۹ ،۵ولکر ،۱۹۷۹
 ،۷گيري اخالقي، جهت)۱۹۸۳ هوفمن،(، ۶، اجتماعي شدن اخالقي)۱۹۸۷ گلبرگ،

و منابع ) ۱۹۹۰ همکاران، و۱۰نستونجا( ۹، بافت اخالقي۸، تعارض اخالقي)۱۹۸۲ گليگان،(
اين مفاهيم، معني ويژه را  يک از هر). ۱۹۹۶ ،۱۲وايت( ؛)۱۹۸۳ ،۱۱هنري(اقتدار اخالقي 

يک از  گيري هراندازه فراگير اخالق هستند و  ماهيت پيچيده ويدهندهدربردارند؛ نشان
  .اين مفاهيم به طور علمي نيازمند ابزار دقيق است

ها زماني ها، نسبتاً ثابت است، تنشبين نسل ها درکه ارزش رسدچه به نظر مي اگر
ها چه چيزي را به عنوان منابع اقتدار اخالقي جوان: شود که سواالتي مانندروشن مي

اقتدار . دهند و چه عواملي در مشروعيت اين عوامل نقش دارند، مطرح گرددتشخيص مي
افراد جوان . ه تبيين دارد و نه نياز به دفاعبه عنوان قدرتي توصيف شده است که نه نياز ب

هاي مختلفي اتفاق به شيوه اين امر. ارتباط با مشروعيت اشکال قدرت دارند سواالتي در
 کشندميبه عنوان مثال، آنها ترس از معلم يا پيروي از والدين را به چالش . افتدمي

   اخـالقي يياـدر دن(رمشروع يـغ و مشروع درتـق بين رقـطور، فهمين ).۲۰۰۰، ۱۳تامسون(
  

    

2- Nisan 
4- Rest 
6- moral socialization 
8- moral conflict  
10- Johnston 
12- White 

1- moral selection 
3- Kariat 
5- Walker 
7- moral orientation  
9- moral context 
11- Henry   
13- Thomson 
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ردي، ـالق فـآنها متمايلند بين اخ ثرـاک. ترانگيز اسـببسيار پيچيده و بحثنوجوانان، 
هاي فرهنگ به ارزش سمي وررغي هاي رسمي،هاي دوستان، ارزشهاي گروهارزش

 وي دور حالي که جوانان قادرند ميزاني از کنترل را در. معني وسيع آن، تمايز قائل شوند
جمعي هاي شاي از ارزمعرض مجموعه ي اخالق اعمال کنند، خودشان را درسطح اوليه

وجوانان ـهمچنين ن. کندپسندي و عرف را به آنها گوشزد ميبرو، مردمآبينند که حفظ مي
  .شوندي فرضي تفاوت قائل ميـهاي ارزشسيستم مي وـهاي ارزشي رسبين سيستم

رهبران معنوي احترام کمتري از طرف  اشکال سنتي اقتدار، همچون پليس و
کنند که احترام بايد به طور ارادي کسب شود تا تصور مي آنها .کنندنوجوانان دريافت مي

اين اخالق متقابل به خصوص در . ها بايد اثبات شودشايستگي دست آيد وه اقتدار ب
. رفتار معلمان آشکار است کاربرد قوانين مدرسه و  هدف ويهاي نوجوانان دربارهبحث

گيرند آنها به طور دقيق در نظر ميقالب اقتدار اخالقي  زماني که نوجوانان معلمان را در
 هلند، تامسون و(که آيا  ارزشمند هستند  مشخص شود تا گيرندمي معلمان را زير نظر

۱۲۰۰۲.( 

 اي پيچيده است ودهـرود، قضاوت اخالقي پدييـمانطور که انتظار مـه نابراين،ـب
گذار در تأثير رويکردهاي از. بررسي قرارگيرد توجه و مورد چندين منظر تواند ازمي

شناختي و رويکرد پردازش -توان به رويکرد رشديپژوهش ماهيت اين پديده، مي
فرايند دروني  در شناخت را و) همدلي(اشاره کرد، که عاطفه ) ۱۹۹۱ ،۲هافمن(اطالعات 

که فرايندهاي شناختي،  کرد توان انکارنمي. کنندکردن هنجارها با يکديگر ترکيب مي
. گذار مهم ديگري نيز هستندتأثيراما فرايندهاي .  اخالقي دارندقضاوت نقش مهمي در

 روانکاوي اجتماعي و-رويکردهاي رواني. به عنوان مثال، فرايندهاي خانوادگي و اجتماعي
اخالقي  اهميت استانداردها و هنجارهاي اجتماعي رشد بر) ۱۹۹۳هنري، ( به اخـالق
  ريح و آشکار است اين است که نقش خانواده،ها صهـآنچه که در اين نظري. اندتأکيد کرده
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ها، محتواي اخالق را مورد هاين نظري .رشد فرزندان برجسته است باالخص والدين، روي
ن حال يبا ااست  موجود کمتر ،چه ابزارهاي پژوهشي معتبر اگر. دهندتوجه قرار مي

مطالعات  گرو خانوادگي در نقش فرايندهاي اجتماعي و تر ازشناخت به  فهم ودن بهيرس
  ) .۱۹۹۶ وايت،( شدباي معلمي بيشتر تجربي و

 منابع اقتدار اخالقي يکي از ابزارهاي کاربردي، مقياس منابع اخالقي يدر حيطه
 اصلي براي ساخت مقياس منابع اخالقي، بازسازي يانگيزه. تجديدنظر شده است

 يکه اين نظريه چرا بود، )۱۹۸۳(لبرگ توسط هنري کاي رحلهي ممفهومي نظريه
ي يکي از فرضيات در توسعه .گيري داشتارتباط با اندازه محدوديت خاص خود را در

 اجتماعي از-گيري راجع به معماهاي اخالقيمقياس منابع اخالقي اين بود که تصميم
خت مقياس منابع اخالقي، سا هدف از. پذيرد ميتأثيراخالقي  منابع مجزاي اقتدار
رار ـ قتأثيرچيزي است که قضاوت اخالقي فرد را تحت  کسي يا اکتساب اطالعات از

 منابع اقتدار  ادراک شده ازتأثيرارتباط با مقدار  همچنين اين ابزار، اطالعاتي در. دهدمي
براي مثال، پاسخ شخص . کندگيري فردي فراهم مياخالقي متفاوت راجع به تصميم

 عميقي روي تأثيرقدرت اخالقي غالب،   ممکن است نشان دهد که يک شکل از»لفا«
 را به منابع اخالقي تأثير ممکن است اين »ب«که شخص  حالي عقايد او داشته است، در

با توجه به اينکه مقياس منابع اخالقي براساس رويکرد مفهومي . متفاوتي اسناد دهد
گذار تأثيرع متفاوت اخالقي ممکن است همزمان منابلذا  شده است، تهيه )۱۹۸۳ (هنري
همچنين اين انتظار وجود . ثرتر باشدؤيک منبع ممکن است نسبت به منبع ديگر م. باشند

گذاري تأثيرزمان،  دارد که منابع معين با توجه مراحل مختلف محتواي اجتماعي و
  ).۱۹۹۷ وايت،( متفاوتي داشته باشند

ي آن دهـي تجديدنظر شخهـو نس )۱۹۹۶ وايت، (هـابع اخالقي اوليـمقياس من در
ها يا کمبودهايي در تحقيقات رشد اجتماعي مشخص شود چه نقص تا تغييراتي ايجاد شد

کلبرگ   از کاراقتدار اخالقيد منابع يدر تدوين مقياس جد) ۱۹۸۳ (هنري .وجود دارد
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ار تجديدنظر شده خود آن را به عنوان مفهومي پايه در مقياس منابع اقتد استفاده کرده و
منابع اسنادي (محتواي استدالل اخالقي  )۱۹۸۳(طبق نظر هنري  .گرفته است کاره ب

 همچون ديگري افراد .است متمايز لبرگک ي  از مراحل نظريهواقعاً) اقتدار اخالقي
رويکردي ) ۱۹۸۹( ۴کالي دون و ۳و النگفورد )۱۹۹۰( ۲کريستوفر ،۱براون جانستون،

 مناسبي بر محتواي تفکر تأکيدلبرگ کلبرگ داشته و معتقدند که کيکرد انتقادي به رو
کنند توصيه مي )۱۹۸۹( ۶اسچنيل و ۵محققان ديگر همچون گيباس. اخالقي نداشته است

عقايد . شوديـکميل مـحتوايي تـي يا مـکردهاي اجتماعـلبرگ با رويککرد ـکه روي
هاي فرد از رشد تبيينکه   دارندنيا بر   گرايش،لبرگکگرايانه، همچون عقيده صورت

 تبيين کند، در صورتي که ديدگاه مبتني بر قضاوت اخالقي را مطابق با رشد شناختي او
کند تا به طور منطقي براي محتواي قضاوت اخالقي براي فرد اين فرصت را مهيا مي

تدارک   وبنابراين، از ديدگاه روانشناسي اجتماعي، تهيه. يک تبيين اجتماعي تالش کند
  .پايا جهت سنجش محتواي تفکر اخالقي ضروري است يک مقياس معتبر و

اين فرض مبتني است که   اوليه مقياس اقتدار اخالقي، بريبررسنتايج حاصل از 
بندي از طول مقياس درجه سرانجام،. تغيير دارد مقياس اقتدار اخالقي نياز به اصالح و

 مقياس اقتدار اخالقي تجديد در ۱۰تا  القي به صفرمقياس اقتدار اخ در ۵ تا ۱ بنديدرجه
 ،تأثيراين تغيير اين فرصت را ايجاد کرد که به پاسخ بي .نظر شده، افزايش يافته است

دروني همساني  نتيجه واريانس توزيع نمرات بهبود يافت و  صفر تعلق گيرد و درينمره
اظهار کرده است ) ۱۹۵۶(يلفورد براي مثال، گ. گيري به طور قابل توجهي بهتر شداندازه

ها باعث قياس وجود دارد و انجام درست اين گامـندي مـبهاي زيادي در درجهکه گام
 باز پاسخ محفوظ همينطور سواالت). ۱۹۹۲ ،۷کالين(شود که مقياس بيشتر پايا شود مي

   در دست اخالقيگـيريدهندگان اجازه دهـند اول روي تصميممانده است تا اينکه به پاسخ
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هدف از . سپس، سطح اسنادي مختلف اقتدار اخالقي را بسنجند اقدام، متمرکز شوند و
ست اقدام با  دمورد موضوع در دهندگان را به تفکر دراين سوال اين است که پاسخ

ندي نمايند، به طور بدرجهگذار را تأثيرشويق کنند، قبل از اينکه منابع جزئيات بيشتر ت
ها قابل  شده و براي آزمودنيتأييدخالصه، ماهيت کلي موضوعات مقياس اقتدار اخالقي 

ها همچنان حفظ مقياس تجديدنظر شده نيز اين ويژگي در. جالب توجه بوده است فهم و
 لبرگ اجتناب کرده است زيرا معموالًکي اين مقياس از مشکل معماها .شده است

يا متوالي هستند به  ناپذيرکنند که انعطافهايي را توصيف ميغيرواقعي هستند و موقعيت
  ).۱۹۸۴ ،۱کورتز( جاي اينکه چندبعدي بوده يا درجاتي از مسائل را دربرگيرند

 آمده از دسته دست آمده از اجزاي مقياس اقتدار اخالقي، توضيحات به هاي بيافته
 عمل ابزار در بکارگيري واقعي، نشان دادکه برخي از يمشاهدات شيوه دهندگان وپاسخ

دقت بيشتر صورت  دهي به سواالت با درستي وسواالت نياز به اصالح دارند تا پاسخ
. يداکردـتغيير پ ،۲منديمقياس خود عالقهسرانجام، محتواي برخي از سواالت خرده .پذيرد

بندي عث شد سواالت مقياس اقتدار اخالقي تجديدنظر شده، با فرمولاين تغيير با
منبع مربيان  کننده بر سواالت داللتثانياً.  بيشتر هماهنگ شوند)۱۹۸۳ (محتواي هنري

 دوستان و د که معلمان وـهايي فراهم شمونهـن بازنويسي شد و )دهندگانآموزش(
نوع ابهام مرتبط با  ير اين بود که هردليل اين تغي. گرفتهاي جمعي را دربرميرسانه

 به منظور اصالح بهتر وضعيت، برخي سواالت با .اصطالح کلي مربيان کاهش يابد
 ،نتيجه تغييرات روي سواالت، اين منبع در. محتواي مرتبط با عامل برابري ترکيب شدند

ده ـ منبع تجديدنظر ش،قياسـم  ناميده شد که در۳ريـدوباره تحت عنوان منبع براب
  ).۱۹۹۷وايت، (باشد منحصر به فرد مي
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 منابع اخالقي، سعي شده است تا توازن ي پرسشنامهيترجمه و در ي حاضردر مطالعه
در فرايند . مفهومي در حد امکان حفظ شود تا پرسشنامه از نظر فرهنگي هم مناسب باشد

 ي اوليه توسط پژوهشگر، دوي مزبور براي اجرا، بعد از ترجمه پرسشنامهسازيآماده
 هم مقايسه کردند و ترجمه شده را با  اصلي ويکارشناس ارشد زبان انگليسي نسخه

ي بعد، روايي در مرحله .اصالحات الزم بر مبناي پيشنهادهاي آنها در ترجمه وارد شد
ستادان گروه روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تطابق فرهنگي توسط دو نفر از ا محتوا و

هاي کل، تحقيق حاضر به دنبال ارائه ويژگي در.  شدتأييد مورد بررسي قرار گرفت و
ساختار عاملي است به ويژه اينکه اين پرسشنامه با  و) ضرايب پايايي و روايي(روانسنجي 

 .ه خواهد داشتهايي اشاري ايراني به چه عاملي اصلي در نمونهتوجه به نسخه

  روش پژوهش

  ي آمارينمونه جامعه و

آموزان سال سوم دبيرستان استان اردبيل در ي دانشي آماري اين پژوهش، کليهجامعه
 ۶۵۲اي ندمرحلهـگيري چمونهـبا استفاده از روش ن. بود ۱۳۸۸-۸۹حصيلي ـسال ت
معتقدند که ) ۲۰۰۱( ۲و فيدل ۱تاباچينک .انتخاب شدند) پسر ۳۳۲ دختر، ۳۲۰( آموزدانش

فرايند انتخاب نمونه به اين  . نفر تعداد مناسبي است۳۰۰براي بررسي ساختار عاملي 
 اول از بين هفت شهر بزرگ استان، چهار شهر به يشکل صورت گرفت که در مرحله

نظر، چهار   دوم از بين مدارس شهرهاي مورديدر مرحله. صورت تصادفي انتخاب شد
کالس انتخاب   سوم از هر مدرسه دويدر مرحله. ادفي انتخاب شدمدرسه به صورت تص

 . منابع اخالقي روي آنها اجرا شديهو پرسشنام

  گيريابزارهاي اندازه

  ثال خانواده،ـبه عنوان م( منابع اقتدار اخالقي مختلف  تأثيرتدار اخالقي، ـمقياس منابع اق
  

  

2- Fidell 1- Tabachnick 
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مقياس منابع اخالقي هفت . کندهاي اخالقي ارزيابي ميگيريمدر تصمي را) معلمان
دهند و گان پاسخ بلي يا خير ميکنندابتدا شرکت: شودسوال اخالقي را شامل مي

کنندگان سپس شرکت. کنندهاي باز به هر سوال ميهاي خود را درقالب پاسخقضاوت
 )گذارتأثيربسيار  (۱۰تا ) خيلي کم تأثير( صفر اي از درجه۱۰براساس مقياس ليکرت 

 تأثيرمنابع . کننديمگيري اخالقي مشخص تصميم در  منابع مختلف راتأثيرمقدار 
 ومعلمان، دوستان ) ج ۲خانواده) ب( ۱خودعالقمندي) الف :اخالقي در اين مقياس عبارتند

 هر کلي براي ينمره. موسسات مذهبي) ث  و،برابري) ت، ۳عهـبهزيستي جام)  د،هارسانه
هاي مقياسخرده . قوي استتأثير باال نشانگر يکه نمره شودمنبع اخالقي محاسبه مي

هاي مقياسخرده براي کرونباخ آلفاي پايايي .شوندمي بنديدرجه ۶۰ تا صفر از اخالقي منابع
همچنين همبستگي آزمون . گزارش شده است/. ۹۳تا/. ۸۵آزمون منابع اخالقي بين 

. گزارش شده است /.۹۸تا /. ۹۵ماهه بين  يکييک دوره  درمجدد براي هر مقياس
هاي با آزمون ديدگاه مقياس منابع اخالقي با آزمون موضوعات اخالقي، روايي همگرا و

 .روايي واگرا دارد )۱۹۹۷وايت، ( ۴اخالقي

  ي اجراشيوه

 با تجربه شناسيالتحصيل روانهشي از افراد فارغاجراي ابزار پژو ها وبراي گردآوري داده
ي پژوهشي به تکميل پرسشنامه ارتباط با چگونگي اجرا و استفاده شد و چند جلسه در

آموزش و پرورش ي هاي اجرايي پس از دريافت مجوز از ادارهگروه .آنها آموزش داده شد
برداري شده، به مدارس مراجعه و نظر مساعد اولياي مدارس را براي اجراي مناطق نمونه

اي تنظيم شد که به دروس ها به گونهزمان و ساعت اجراي آزمون. دندآزمون جلب کر
ها به صورت اجراي آزمون. اي نزندآموزان صدمهاصلي و نيز زمان استراحت دانش

  .گروهي انجام شد
  

  

2- Family 
4- Vision of morality Scale        

1- Self-interes 
3- Society Welfare 
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   هايافته

 نفري ارائه شده ۶۵۲نمونه ) انحراف معيار ميانگين و(هاي توصيفي  يافته۱جدول  در
  »منديقخودعال«شود در بين ابعاد مقياس منابع اخالقي، همانطور که ديده مي. است

انحراف معيار  همچنين، ميانگين و. بيشترين پراکندگي است داراي باالترين ميانگين و
 . هستند۶۵/۶۴ و ۹۵/۲۷۱کل پرسشنامه به ترتيب 

   کل مقياس منابع اقتدار اخالقيينمره انحراف معيار ابعاد و ميانگين و )۱( جدول

خانواده، معلمان،   منديخودعالقه  آماره
  نمره کل  جامعه  بهزيستي  دوستان و رسانه

  ۹۵/۲۷۱  ۱۶۷/۴۱  ۹۷/۶۵  ۵۶/۵۰  ۲۸/۱۱۴  ميانگين
  ۶۵/۶۴  ۳۱/۱۱  ۵۲/۱۶  ۴۴/۱۲  ۳۸/۲۴  انحراف استاندارد

  

 توسط استادان ،بعداز اينکه روايي محتوايي پرسشنامه : منابع اخالقيي پرسشنامهروايي
روايي پرسشنامه نيز از طريق تحليل ، نظر در اين زمينه مورد توجه قرار گرفتصاحب

اطالعات مربوط به ) ۲(جدول  .هاي اصلي باچرخش اوبليمين انجام شدلفهؤعوامل م
ي روايي نتايج تحليل عاملي اکتشافي درباره. گيردهاي استخراج شده را در برميعامل
با   >p /.۰۱ در سطح X2=۷۰/۱۰۱۳۶ همچنين. نشان داد/. ۹۱۵ را معادل KMO ۱ سازه
 معلمان،) ۳ ،خانواده )۲ ،منديخودعالقه )۱ :چهار مولفه. دار بودمعني۱۱۷۶ آزادي يدرجه

از کل واريانس را تبيين ./. ۴۷۱/۳۶  روي هم،و بهزيستي جامعه) ۴ ،هارسانه دوستان و
 ،۵د ،۵ج ،۶ج ،۶هاي د منابع اخالقي، سواليدر بررسي روايي سازه پرسشنامه. کردند
  .حذف شدند ۶ث ،۵الف ،۳ث

که اين  اندي منابع اخالقي قرار گرفته عامل در پرسشنامه۴ ،۲براساس جدول شماره 
  ها،رسانه و دوستان معلمان، )۳خانواده، )۲ مندي،خودعالقه )۱ :از عبارتند ترتيب به عوامل

  

  

1- Kaiser-Meyer-Olkin Measuare of Sampling Adequacy 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...اقتدار اخالقی هاي روانسنجی مقیاس منابع ویژگی   |
     و دیگرانهادي کرامتی   |

  

 

 
 

158 

  .بهزيستي جامعه) ۴
چرخش اوبليمين و بارهاي عاملي براي سواالت پرسشنامه منابع  هاي اصلي بالفهؤتحليل م) ۲(جدول 

  اقتدار اخالقي

  هاعامل  عامل ها
۴  ۳  ۲  ۱  

  سوال
۴  ۳  ۲  ۱  

  سوال

  ۷الف  /.۷۲۳        ۲ث        /.۶۷۸
  ۴ت  /.۶۳۸        ۲ج        /.۶۱۰
  ۵ت  /.۶۳۷        ۲الف        /.۵۷۵
  ۴الف  /.۶۱۰        ۲ب        /.۵۶۱
  ۴پ  /.۶۰۹        ۲ت        /.۵۴۸
  ۴ث  /.۵۸۱        ۲پ        /.۵۴۴
  ۳د  /.۵۷۶        ۵پ        /.۴۵۱
  ۲د  /.۵۷۶                
  ۳پ  /.۵۷۵                
  ۴ب  /.۵۶۲                
  ۶الف  ./۵۵۳                
  ۳الف  /.۵۳۶                
  ۶ت  /.۵۳۳                
  ۳ت  /.۵۲۴                
  ۳ج  /.۵۱۸                
  ۱ت  /.۵۰۹                
  ۱پ                  
  ۳ب    /.۶۹۲.              
  ۱د    /.۶۰۷              
  ۱الف    /.۵۹۸              
  ۱ج    /.۵۳۲              
  ۴ج    /.۵۰۳              
  ۱ب    /.۴۹۱              
  ۱ث    /.۴۹۸              
  ۷د    /.۴۵۵              
  ۷ت      /.۶۱۴            
  ۷پ      /.۶۱۳            
  ۴د      /.۶۰۶            
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  )۲( جدول يادامه

  هاعامل  عامل ها
۴  ۳  ۲  ۱  

  سوال
۴  ۳  ۲  ۱  

  سوال

  ۵د      /.۵۶۹            
  ۷ب      /.۵۵۸            
  ۶پ      /.۵۴۴            
  ۷ج      /۵۲۸            
  ۷ث      /..۵۲۴            
  ۶ب      /.۵۱۸            
  ۵ث      /.۴۸۸            

 ۴ عامل؛هارسانه دوستان و  معلمان،۳ عامل؛ خانواده۲عامل؛ مندي خودعالقه۱ عامل=۶۵۲N: توضيح
  .بهزيستي جامعه

مجموع  نشان داده شده است در )۳(عالوه براين، همانطور که در جدول شماره 
  .                                          شود درصد واريانس توسط چهار عامل تبيين مي۴۷/۳۶

درصد واريانس تبيين شده براساس عوامل استخراج شده در مقياس  ارزش ويژه و) ۳(ل جدو
  اخالقي منابع اقتدار

  عامل  آماره
  ۱  ۲  ۳  ۴  ۹۵/۲۷۱  

    ۶۹/۱  ۱۸۹/۲  ۹۷/۲  ۰۷/۱۱  ارزش ويژه
    ۴۵/۳  ۴۶/۴  ۰۸/۶  ۴۶/۲۲  درصد واريانس تبيين شده
    ۴۷/۳۶  ۰۱/۳۳  ۵۴/۲۸  ۴۶/۲۲  درصد تراکمي واريانس

  

شود، مقياس منابع اخالقي داراي تر، همانطور که در جدول مشاهده ميان دقيقه بيب
به تبيين  ۰۷/۱۱عامل اول با ارزش ويژه . تر از يک استچهار عامل با ارزش بزرگ

درصد  ۶/ ۰۸به تبيين ۲ /۹۷عامل دوم نيز با ارزش . پردازد درصد از واريانس مي۴۶/۲۲
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عامل   درصد کل آزمون و۴۶/۴ به تبيين ۱۸۹/۲ژه کل واريانس، وعامل سوم با ارزش وي
  . درصد از کل آزمون پرداخته است۴۵/۳ به تبيين ۶۹/۱چهارم با ارزش ويژه 

) آلفاي کرونباخ(پرسشنامه به روش همساني دروني  پايايي :پايايي مقياس منابع اخالقي
  .ارائه شده است) ۴(اين نتايج در جدول شماره  .محاسبه شد

  )آلفاي کرونباخ(يايي پرسشنامه به روش همساني دروني پا) ۴(جدول 

  آلفاي کرونباخ  ابعاد
۱  ۸۷./  
۲  ۷۳./  
۳  ۸۱./  
۴  ۷۲./  

  /.۷۹  نمره کل
  

همساني دروني يا آلفاي کرونباخ در  شودمشاهده مي) ۴( جدول شماره همانگونه که در
  . بخش استآن رضايت ابعاد کل پرسشنامه و

  گيرينتيجه بحث و

هاي پژوهش نشان داد که مقياس منابع اخالقي، داراي روايي هاي آماري دادهبررسي
هاي اصلي  پرسشنامه از روش مولفهبه منظور سنجش روايي سازه.وپايايي مناسبي است

تحليل  هاي صورت گرفته، چهار عامل دربراساس تحليل. با چرخش اوبليمين استفاده شد
ترين عامل اولين و قوي .استخراج شدند سايي وعوامل براي مقياس منابع اخالقي شنا

 نامگذاري »خانواده «دومين عامل تحت عنوان.  است»خودعالقمندي «داراي عنوان
آخرين  چهارمين و . نام گرفت»هارسانه دوستان و معلمان،«سومين عامل  .شده است
 )۱۹۹۶ ،۱۹۹۷(هاي وايت  نام گرفت که با پژوهش»عنوان بهزيستي جامعه«عامل با 
  . هماهنگ هستندتقريباً
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فاوت ـ اصلي تينسخه اختار عاملي اين پرسشنامه، بين نتيجه اين پژوهش وـي سدرباره
 کند وبيني ميهمان طور که اشاره شد، پژوهش خارجي شش عامل را پيش. وجود دارد
ي هاي تفاوتاين مساله با توجه به مساله. دست آمده چهار عامل ب  حاضريدر مطالعه
پايايي پرسشنامه نيز به  .گيري قابل تبيين استي اندازهتفاوت در نمونه فرهنگي و

 در. مورد سنجش قرار گرفت) همساني دروني( هاي پاياييي شاخصي محاسبهوسيله
براي /. ۸۷تا /. ۷۲سنجش پايايي پرسشنامه با روش همساني، ضرايب همبستگي بين 

 اين يافته با مقياس اصلي که توسط وايت .دست آمده براي کل پرسشنامه ب /.۷۹ابعاد و 
براي /. ۷۳تا /.۹۳ساخته شده است، هماهنگ است، که ضرايب همبستگي را بين) ۱۹۹۶(

اين مطالعه از نتايج اوليه حمايت  .براي کل پرسشنامه گزارش کرده است/. ۸۴ابعاد و 
است؛  کرده فراهم هم يگريد کاربردي و مطلوب نتايج و )۱۹۹۶ وايت، مثال، عنوان به( کرده

دهنده  پاسخ۶۵۲روي  سنجي از مقياس منابع اقتدار اخالقي با اجراارزيابي روان باالخص،
همچنين، از بعد .  سني نوجواني سطوح بااليي از پايايي را نشان داده استيدر مرحله

داقل ح/. ۷است که معتقد است پايايي ) ۱۹۹۲( ۱همساني دروني، مطابق با نظريه کالين
تا  /.۸۷ها از مقياسهاي خردهبنابراين نتيجه پايايي .پايايي براي يک آزمون خوب است

عالوه براين . هاي خوبي براي آزمون مقياس منابع اقتدار اخالقي استپايايي/. ۷۲
همبستگي باال بين سواالت آزمون منابع اخالقي و کل آزمون منابع اخالقي همساني 

  . ستبااليي را نشان داده ا

هاي قبلي مربوط به مقياس اقتدار اخالقي، حمايتي قوي براي يافته اين مطالعه و
نتايج  .انداي کلبرگ را فراهم کرده مرحلهي اصالح محتوايي هنري از نظريهينظريه

 نقشي اساسي در استدالل در ارتباط با يک »خود عالقمندي «حاکي از آن است که منبع
اما با  .اين امربا نظم منطقي مراحل کلبرگ در تضاد است .معماي اخالقي ويژه دارد

  کند  ميتصديق هنري .است هماهنگ اخالقي هايديدگاه محتواي سبحبر هنري اصالحات
  

  

1- kline 
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انواع مختلفي از استدالل  و) کنندحفظ مي(دارند ها را نگه مياي از ديدگاهافراد، دستهکه 
 فرض ها ضرورتاًتهـکته مهم است که اين يافـکر اين نذ. ندـدهاخالقي را  نشان مي

کنند که اصالح مبتني بر محتواي هنري بهتر است و به طور پايا و روا قابل سنجش مي
  .است

کاربردهاي اخير مقياس منابع اخالقي تجديدنظر شده در بافت خانواده به اين نتيجه 
ي خانوادگي، سازگاري خانواده و اند که ادراکات اعضاي خانواده از همبستگدست يافته

گذار اخالقي در تأثيرارتباطات خانواده به طور معناداري با سطوح متفاوت منابع اسنادي 
 اين نتيجه خصوصاً .گيري شده است اندازه۱۹۹۶ارتباط است که توسط وايت در سال 

طور هاي داراي همبستگي باال به دهندگان از خانوادهحاصل شده است که اکثر پاسخ
مقايسه با  در اند؛گذار ادراک کردهتأثيرمقياس خانواده را به عنوان منبعي معناداري خرده

اين يافته اين  ).۱۹۹۶ ،وايت( اندشان را کمتر هيجاني ادراک کردهنوجواناني که خانواده
هاي با همبستگي عاطفي پايين در ارتباط با محتواي شود که خانوادهگونه تبيين مي

 فرزندان در انرژياند که اکثريت وقت و اي ايجادکردهاجتماعي، محيط را به گونهتمايالت 

داراي همبستگي هاي خانواده نوجوانان که، حالي در. گذردتر ميهاي اجتماعي بزرگمحيط
شان را به عنوان منبع در نتيجه خانواده و کنندشان را با خانواده طي ميباال، بيشتر وقت

مشخص کرد نوجواناني که  هايافته ،انياً ث.کنند اخالقي معرفي ميگذارتأثير قوي و
هاي بيشتري  فرصتاحتماالً ـ بينندهاي خود را از نظر سازگاري در سطح باال ميخانواده

منابع مختلفي را در رشد  ـ نندـتفاوتي را تجربه کـروابط نقشي م وانين وـد تا قـدارن
در  .دانندر مقايسه با نوجواناني که خانواده را ناسازگار ميدانند، دگذار ميتأثيرشان اخالقي
هاي مهم است که توسط مقياس مقياس خانواده يکي از حاضر نيز خردهيمطالعه

  .شده است ها به عنوان يکي از منابع اقتدار اخالقي انتخابآزمودني

ها يکي سانهر دوستان، و  اصلي مقياس منابع اقتدار اخالقي، عامل معلم،يدر نسخه
ديگر از عوامل مهم تلقي شده است، که در پژوهش حاضر نيز به عنوان سومين عامل 
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 سهم  بهتوجه با. باشدگذار ميتأثير اين منبع تأييدمهم ذکر شده است که تبيين زير در 
هاي شناخت روي اخالق تحقيقات پذيري اخالقي، بيشترجامعه رشدشناختي و هاينظريه

از جمله ( اگرچه خانواده .اندمتمرکز شده )همچون والدين(پذيري  جامعهعناصر اخالقي و
. باشد اجتماعي شدن مييلهأبه عنوان عامل مورد نظر، بيشتر تحقيقات در مس )والدين
 نوجواني، بيشتر بها يدوره ي مطالعاتي ديگر به نقش اهميت همساالن باالخص درحوزه
 شونديـباعث م کنند ويـ نقش بيشتري فراهم مفايـهاي ايمساالن فرصتـه. اندداده

، ۳يونس ،۲مارکي ،۱هارت(د ـه شونـالقي جديدتري مواجـتارهاي اخـتا نوجوانان با رف
 مهم و توانند بسياريـاين، معماهاي اخالقي م الوه برـع). ۲۰۰۲ ،۵، اتکينز۴ هارت۲۰۰۴
نظر شخصيتي با  از اينده مهم وبرانگيز باشند، زيرا پيامدهاي اخالقي آنها به طور فزچالش
 يدوره محرمانه در براي مثال، رشد روابط رمانتيک و. ديگران مرتبط هستند خود و

اينکه  ند مبني برنک روهگيري مهمي روبهاي تصميمتوانند آنها را با موقعيتنوجواني مي
سهم خودشان يا اينکه  نظر بگيرند و آنها چه کساني را به عنوان منابع قدرت اخالقي در

   مسائل اخالقي چيست؟مربوط بههاي گيريدر تصميم

 هايشانوليتؤمس و اجتماعي هاينقش تا در دارند هاي بيشتريفرصت نوجوانان همچنين
خدمات اجتماعي، (هاي اجتماعي براي مثال، اشتغال آنها در کار و فعاليت. ثر واقع شوندؤم

مانند رانندگي و (با رفتارهاي منظم اجتماعي و رويارويي آنها ) برنامههاي فوقفعاليت
گيري اخالقي قرار هاي متنوع تصميمآنها را در موقعيت) ملحق شدن به سيستم نظامي

و ) مجالت مختلف، فيلمبه عنوان مثل اينترنت، (هاي مختلف دسترسي به رسانه. دهدمي
 که کنديـرو موبهر سطح مطالعات و دانش نوجوانان، آنها را با تجارب اجتماعي مهمي

 اخالقي جديد  اطالعاته تنها نوجوانان بهـن .ناديده گرفت اهميت آنها را تواننمي
  جاي شک. شان را تـحريک يا ايجاد کنـندباورهاي اخالقـي قادرند  دارند، بلکهدسترسي
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همساالن  و )اقتدار( اشکال قدرت تأثيرماعي شده با  اين تجارب اجتتأثيرنيست که 
بهزيستي «اخالقي در اين پژوهش  درنتيجه ،عامل چهارم منابع اقتدار. شودترکيب مي

  .کند بود که توضيحات مذکور تا حدي اهميت اين عامل را تبيين مي»جامعه

 صحت ساختار سنجي مناسب وهاي روانبه طور خالصه، درتحقيق حاضر ويژگي
توان براي در نتيجه از مقياس منابع اخالقي مي.  قرار گرفتتأييدعاملي پرسشنامه مورد 
همچنين باتوجه به اينکه بين  .گذار منابع اخالقي استفاده کردتأثيرسنجش برخي از ابعاد 

ابعاد آن با طيف وسيعي از مسائل رابطه وجود دارد، بنابراين از  گذار اخالقي وتأثيرمنابع 
 گذار اخالقي تأثيرتوان به عنوان ابزاري در جهت شناسايي منابع نابع اخالقي ميابزار م

اخالق در محيط زندگي فردي و  گذارتأثيراز طرف ديگر، با توجه به نقش .استفاده کرد
گذار را شناسايي کرد و با تأثيرتوان با استفاده از مقياس منابع اخالقي، منابع اجتماعي مي

  .ثر درجهت افزايش اين ويژگي در بين افراد برداشتؤتقويت آنها، گامي م
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