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 شناختی در هویت اخلاقینقش نیازهای بنیادین روان

 
 *زهرا مقدس، دکتر ضیاءالدین تابعی

 گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 (61/5/79، تاریخ پذیرش:02/3/79)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

 شناسی اخلاق معطوف بهشناسان در حوزه روانسالهاست که تلاش روان
بفخاای از اسااتم مطالعااا   1شناسااا ی اوامااث مااورف بااف راقااار اخلااا ی

کنناده از اوامث تعیین 2نشان داده است که اسقدلال اخلا یصاحبنظفان 
راقار اخلا ی استم به ا ن معنا که با اازا ش آگاهی و شاناخت ااافاد از 

  ابدم اگاف وااد اخلا ی و دلا ث آنها، احقمال اعث اخلا ی نیز اازا ش می
چه ا ن مطالعا ، بینشی را نسبت به اسقدلال اخلاا ی ا اااد نماود، اماا 
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که صفف اساقدلال اخلاا ی تیامین 

شناسی کننده اناام امث اخلا ی نیستم بف ا ن اساس، پژوهشگفان روان
اخلاق، مطالعا  خود را بف اوامث انگیزشی و بفانگیزاننده راقاار اخلاا ی 

را باه اامعاه المای  3ز نموده و در ا ن راسقا، سازه هو ت اخلا یمقمفک
 معفای نمودندم 

 
 
 
 

 
هو ت اخلا ی به انوان طفحواره شناخقی کاه هاف اافد در ماورد مانش 

تعف ف  هاف اافد از هو ت اخلا ی، (م 1شود )اخلا ی خود دارد، تعف ف می
اباار   باه م(2ها و تعهدا  اخلاا ی اسات )خود در  الب اهداف، ارزش

د گف، هو ت اخلا ی نشانگف آن است که اخلاا ی باودن در هو ات هاف 
انوان نوای مکانیزم خودتنظیمی ( و به3شخص چه میزان اهمیت دارد )

(م هو ت اخلاا ی 4شود که هدا ت کننده امث اخلا ی است )توصیف می
سازی ابار  اسات استم درون  5سازیو نماد 4سازیدارای دو بعد درون

، محور تعف ف  ک افد از  خود،  افار 6انی که طفحواره خود اخلا یاز میز
اشااره داردم  7هاای اخلاا یطور کلی به درونی شادن ارزشگیفد و بهمی

نمادسازی ابار  است از میزانی کاه طفحاواره خاود اخلاا ی در راقاار 
 شودم در وا ع، نمادسازی نشانگف اهمیقی است بیفونی افد نشان داده می

 
 
 

 چکیده
تعهدا  اخلا ی درمانگفان از موضواا  مهمی است که تواه پژوهشگفان حوزه اخلاق پزشکی را به خود الب کفده استم بف ا ن زمینه: 

 شناخقی و هو ت اخلا ی در دانشاو ان پزشکی بودم اساس، هدف پژوهش حاضف بفرسی رابطه بین نیازهای بنیاد ن روان

دانشاوی پزشکی دوره ا نقفنی دانشگاه الوم پزشکی شیفاز  141ها، هش از نوع توصیفی ا همبسقگی استم آزمودنیطفح ا ن پژوروش: 
آوری اطلااا  از مقیاس های دولقی شهف شیفاز انقخاب شدندم بفای امعای از بیمارسقانگیفی طبقهبودند که با اسقفاده از روش نمونه

وسیله ضف ب همبسقگی پیفسون و تحلیث ها بهاس اهمیت بفای خو شقن هو ت اخلا ی اسقفاده شدم دادهمقیشناخقی و نیازهای بنیاد ن روان
 رگفسیون چندگانه مورد تحلیث  فار گفاتم 

 سازی هو ت اخلا ی دارندمنقا ج پژوهش نشان داد که ارضای نیاز به شا سقگی و نیاز به ارتباط همبسقگی مثبت و معنادار با درونها: یافته
الاوه همچنین، ارضای نیاز به خودپیفوی، نیاز به شا سقگی و نیاز به ارتباط با نمادسازی هو ت اخلا ی همبسقگی مثبت و معنادار، نشان دادندم 

و سازی هو ت اخلا ی و ارضای نیاز به ارتباط، نمادسازی بف ا ن، نقا ج تحلیث رگفسیون حاکی از آن بود که ارضای نیاز به شا سقگی، درون
 کنندم بینی مینحو مثبت پیشنمفه کث هو ت اخلا ی را به

و نظف ه خودتعیینی، نشانگف اهمیت ارضای نیازهای  پیشین راسقا با شواهد پژوهشیطور کلی، نقا ج پژوهش حاضف همبهگیری: نتیجه
  شناخقی در تشکیث هو ت اخلا ی دانشاو ان رشقه پزشکی استمبنیاد ن روان

 

 شناخقی، هو ت، هو ت اخلا ینیازهای بنیاد ن روانکلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 ethics@sums.ac.irنو سندۀ مسئول: نشانی الکقفونیکی: 
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های اخلا ی خاود باه د گافان و باه هف افد بفای نشان دادن ارزش که 
 (م2پسند،  ائث است )نحو اامعه

هو ت اخلا ی  ک سازه انگیزشی ا شناخقی استم باه ااققااد بفخای از 
ای از صافا  اخلاا ی هساقند کاه در صاحبنظفان، اافاد دارای مامواه

کااه در آنگیفنااد و بااف حسااب مفکز اات تعف ااف آنهااا از خااود  اافار می
دهناد، میازان اخلاا ی شان چقدر به ا ن صفا  اهمیات می  8خودپنداره

(م همچنین بفخی از محققان نیز، از نه صفت 4شود )بودن آنها تعیین می
بفند که میزان اهمیت ا ن صافا  در خودپناداره ااافاد، توضای  نام می

، 9دلسوزاستم ا ن صفا  ابارتند از:  دهنده تفاو  آنان در هو ت اخلا ی
 13کار، درست12کننده(، مددکار )کمک 11کننده )پفسقار(، مفا بت11مهفبان
 (م2) 17و دوسقانه 16، بخشنده15منصف، 14کشزحمت

( و 5هو ت اخلا ی  ک منبع انگیزشی  وی بفای اماث اخلاا ی اسات )
(م دروا ع، در 6شود )های اخلا ی میسازی اهداف و ارزشمناف به درونی

شودم به ا ن معناا افد با اخلا یا   کپارچه می 18خو شقن ، یهو ت اخلا
های انگیزشای و هیااانی وی انسااام های اافد باا سیساقمکه ارزش

(م شواهد پژوهشی مقعددی بیانگف ارف هو ت اخلا ی باف راقاار 7 ابد )می
اخلا ی استم بف اساس ا ن شواهد، هو ت اخلا ی  ک شخص باا د گاف 

(م چنانچه هو ت اخلا ی افدی 2وی مفتبط است ) اهداف اخلا ی و راقار
اهمیت ز ادی در معنا ی که وی از خود دارد، داشقه باشد، ا ن اهمیت در 

کناد و باف ها تالی میآمیخقه با خو شقن وی در همه شفا ط و مو عیت
(م هو ت اخلا ی به انوان منبع 8گذارد ) یاو  و راقار اخلا ی او ارف می

لا ی مناف به هماهنگی بین اصول اخلا ی و اماث مهمی از انگیزش اخ
اناد کاه هو ات اخلاا ی هاا نشاان داده(م نقا ج پژوهش9شود )اافاد می

( و راقارهاای 11) 21(، همادلی11) 19بینی کننده حساسیت اخلاا یپیش
( استم همچنین هو ت اخلا ی  وی با راقارهاای ییاف 9) 21اامعه پسند

 ( ارتباط منفی داردم 12تقلب )( و 1اخلا ی مانند دروغ گفقن )
با تواه به اهمیت هو ت اخلا ی در امث اخلا ی و نقش آن در پف کفدن 
شکاف بین اسقدلال اخلا ی و راقار اخلا ی، لازم است اوامث مورف بف آن 
شناسا ی و ا ن سوال مورد بفرسی  فار گیافد کاه چاه ااواملی موااب 

بفخی د گف از هو ات اخلاا ی شود بفخی اافاد از هو ت اخلا ی بالا و می
ها ی کاه باه پاساخگو ی باه ا ان پا ین بفخوردار شوند؟ از امله نظف ه

( استم ا ن نظف ه، 13) SDT22کند، نظف ه خودتعیینی سوال کمک می
رو کفد اد دی به رشد انگیزش و شخصایت انساان داشاقه و باا نگااه 

رچگی ارگانیزمی، باف اهمیات نقاش مناابع درونای در انگیازش و  کپاا
شخصیت انسان، تأکید داردم مطابق با نظف ه خاودتعیینی انساانها دارای 

نیااز باه  24هساقندم نیااز باه خاودپیفوی 23شناخقیسه نیاز بنیاد ن روان
(م نیاز به خاودپیفوی اباار  15؛ 14؛ 13) 26و نیاز به ارتباط 25شا سقگی

(م 17؛ 16است از تما ث به تافبه انقخابگفی، آیازگفی و تنظایم راقاار )
دهد،  اادر که افد احساس کند خودش راقارش را اهت میبه ا ن معنا 

ها و اهدااش را خود از روی اراده انقخاب به انقخاب کفدن است و ارزش
(م نیاز به شا سقگی به تما ث اافاد به 14کفده و بفای وی با معنا هسقند )

؛ 16ه دارد )تسلط بف اامال خود، محیط پیفامون و احساس کارآمدی اشار

( و نیاز به ارتباط نشانگف تما ث اافاد به بفخورداری از احقفام مققابث و  15
 (م17و ژه د گفان مهم است )احساس تعلق به د گفان، به

شناخقی، تما لا  درونی و اهانشمولی هسقند که نیازهای بنیاد ن روان 
شخصایت  شناخقی بهینه،  کپارچگیبفآورده نمودن آنها بفای رشد روان

نظف (م در ا ن میان، آنچه که مهام باه16؛ 18و بهز سقی ضفوری است )
(م 19گیفی هو ات اسات )رسد ارتباط بین ارضای ا ن نیازها و شکثمی

مطابق با نظف ه خودتعیینی، تشکیث هو ت در گفو بفآورده شدن نیازهای 
 28دو تعه 27هو ت دارای دو بعد اکقشاف(م 21شناخقی است )بنیاد ن روان

گفی و بفرسی مسیفهای مخقلف زنادگی، استم در بعد اکقشاف، اسقاو
دهدم در بعد تعهد، از های مخقلف رخ میها، باورها و نقشاهداف، ارزش

گیافد و ها و مسیفهای مخقلاف، انقخااب صاور  میبین اهداف، ارزش
(م مطااابق بااا نظف ااه 21شااود )هااا، تعهااد ا ااااد مینساابت بااه انقخاب

شود که تافبه ارضای نیازها، ااافاد را باه ا نگونه افض می خودتعیینی،
کند که لازمه اسقاوی هو ات و راقارهاای اکقشااای انفژی ماهز می

(م به ااققاد بفخی از 17است و اکقشاف نیز مقدمه رسیدن به تعهد است )
گیفی شناخقی به شاکثصاحبنظفان، بفآورده شدن نیازهای بنیاد ن روان

(م ز فا باات ااقماای کاه ا ان نیازهاا را ماورد 19)کندهو ت کمک می
 اابی را در دهد، خودپناداره، اهاداف و راقارهاای هو تحما ت  فار می

(م در وا اع، هاف چاه ااافاد از آزادی اماث 17کناد)اافاد بفانگیخقاه می
ها و الا ق خود بفخوردار باشند بیشقفی بفای دنبال کفدن اهداف، ارزش

 اابی، دسات باه احقمال بیشقفی در افآ ناد هو ت)نیاز خودپیفوی(، به 
زنندم اکقشااای کاه ساازنده و باه دور از شاک و اسقاو و اکقشاف می

رسااندم مورد بوده و سفاناام آنها را به انقخاب و تعهاد میتفد دهای بی
دلیث احساس کارآمدی که ا اااد به همچنین، ارضای نیاز به شا سقگی،

شاود آنهاا در انگیزد و مواب میقشاف بفمیاافاد را در اهت اک کند،می
تصمیما  هو قی تواناتف ظاهف شده و به تعهداتی که بفای آنها ارزشامند 
است، دست  ابندم در ماموع، ارضای نیاز باه خاودپیفوی و شا ساقگی، 

هاای بفانگیخقاه شاده درونای اافاهم مبنا ی را بفای اسقاو و کاوش
کند، با نیاز به ارتباط نمود پیدا میهای ااطفی نیز که در کندم حما تمی

تاف کند و از آن مهمافاهم آوردن  ک پا گاه امن، اکقشاف را تسهیث می
های اااطفی، ااافاد را در اهات بف تعهد اافاد ارفگذار استم ز فا حما ت

 (م17دهاد )اند، ساوق میهای هو قی که انقخاب کفدهپا بندی به ارزش
اند که ارضای نیازهای بنیااد ن نشان داده در ا ن راسقا، بفخی مطالعا  

را تحت تاأریف  29های پفدازش هو تشناخقی به نحو مسققیم سبکروان
(م همچنین، ا ن مطالعاا   در پژوهشای کاه باف روی 22دهند ) فار می

نواوانان دبیفسقانی اناام دادند، ارتباط بین ارضای نیازها و هو ت را  در 
 (م23اند )أ ید  فار دادهنواوانان دبیفسقانی مورد ت

که به لحاظ نظافی ارتبااط باین ارضاای نیازهاای بنیااد ن الیفیم آن
گیفی هو ت مورد تواه  فار گفاقه است، اما اندک شناخقی و شکثروان

طور اناد، همچناین باهها ی به آزمون تافبی ا ن ارتباط پفداخقهپژوهش
هو ات اخلاا ی ماورد شناخقی و خاص ارتباط بین نیازهای بنیاد ن روان

مطالعه  فار نگفاقه استم بف ا ن اسااس، پاژوهش حاضاف در صادد پاف 
کفدن ا ن خلاء پژوهشی، اناام گفاقه است و هادف آن بفرسای رابطاه 
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شاناخقی و هو ات اخلاا ی در باین بین ارضای نیازهاای بنیااد ن روان
دانشاو ان پزشکی استم در خصوص اهمیت و ضفور  ا ان پاژوهش 

و ژه اخلااق پزشاکی از ای و باهت اخلاق المی، اخلاق حفاهتوان گفمی
شاده  های اخیف، اهمیات آن ازا نادهامله موضوااتی است که در سال

ها ی اسات اخلا ی(م شواهد و آمارها حاکی از بفوز بی26؛ 25؛ 24است )
(، همچناین، پیشافات تکنولاوزی و 27دهاد )که در حوزه بالینی رخ می

ها ی را ا ااد نماوده کاه منااف باه نی، پیچیدگیهای درماتوسعه روش
های اخلا ی مقعددی گفد ده استم بنابفا ن، لازم است به شناسا ی چالش

های اخلا ی و اواملی پفداخقه شود که به درمانگفان در موااهه با چالش
ای اخلاا ی کماک نما ادم در ا ان میاان، مسائولیت اناام راقاار حفااه

انادوزی و تماف ن وظاا ف در حاال دانش دانشاو ان رشقه پزشکی که
ای خود هساقند، از حساسایت بیشاقفی بفخاوردار اساتم بالینی و حفاه

چنانچه دانشاو ان رشقه پزشکی از هو ت اخلاا ی بفخاوردار باشاند، در 
تف ن شفا ط نیز مقناسب با تعف ف اخلا ی که از خود دارناد، راقاار سخت

دان اخلا ی، به وظا ف بالینی خود نموده، با انگیزه درونی و مطابق با وا
ای آنهاا پا ادار های امف حفاهنما ند و ا ن تعهد در طول سالامث می
ماندم بف ا ن اساس، هدف پژوهش حاضاف بفرسای ارتبااط باین با ی می

شناخقی و هو ت اخلا ی و همچنین، بفرسی نقاش نیازهای بنیاد ن روان
بینی هو ت اخلا ی و ابعاد ششناخقی در پیارضای نیازهای بنیاد ن روان

 آن در دانشاو ان رشقه پزشکی استم
 

 روش
طفح پژوهش حاضف از نوع توصیفی ا همبسقگی استم ارضای نیازهاای 

بااین و هو اات اخلااا ی و ابعاااد آن شااناخقی، مقریااف پیشبنیاااد ن روان
مقریفهای ملاک هسقندم اامعه آماری ا ان پاژوهش کلیاه دانشااو ان 

پزشااکی دانشااگاه الااوم پزشااکی شاایفاز در سااال  دوره ا نقاافن رشااقه
گیفی دانشاو با اساقفاده از روش نموناه 141بودند که از بین آنها 1396

 6هاا، ابقادا ای انقخاب شدندم به منظاور انقخااب آزمودنیتصادای طبقه
بیمارسقان دولقی شهف شیفاز به انوان طبقا  منظور گفد دند و سپس از 

تصاادف انقخااب شادندم دانشااو به 22ساط طور مقوهف بیمارسقان، باه
 انحفاف اسقاندارد بودم 15/2سال و  38/25ها  میانگین سنی آزمودنی

 گیفی ا ن پژوهش ابارتند از:ابزارهای اندازه
: ا ان 29شناخقی بنیااد ن )نساخه اماومی(مقیاس ارضای نیازهای روان

ه است ا قباس شد« شناخقی درکارمقیاس نیازهای روان»مقیاس از روی
(م بفای اسقفاده دراامعاه ا فانای، مقیااس باه اارسای تفاماه و در 28)

(م 32، 31؛ 31؛ 29های مقعددی مورد اسقفاده  فار گفاقه اسات )پژوهش
 7گو ه است و بفآورده شدن سه نیاز خاودپیفوی ) 21ا ن مقیاس دارای 
هاای سانادم گو اهگو اه( را می8گو ه( و ارتبااط ) 6گو ه(، شا سقگی )

تا کاملاا ماوااقم  1ای )کاملا مخالفم =یاس با طیف لیکف  پنج دراهمق
هاای ( پاسخ داده می شودم پا ا ی ا ان مقیااس در  کای از پژوهش5=

نیاز  68/1پیشین با اسقفاده از روش آلفا کفونباخ بفای نیاز به خودپیفوی 
م (33) گازارش شاده اسات 85/1و نیااز باه ارتبااط  75/1به شا سقگی 

(م در 33وا ای مقیااس درحاد مطلاوب گازارش شاده اسات )همچنین ر
پژوهشی د گف  نیز اهت بفرسای پا اا ی ا ان مقیااس از ضاف ب آلفاا 
کفونباخ اسقفاده شد و ضافا ب باه تفتیاب بافای نیازهاای خاودپیفوی، 

(م همچناین 32به دسات آماد ) 61/1و  62/1، 61/1شا سقگی و ارتباط 
هاف نیااز باا نمافه کاث  بفای بفرسی روا ی مقیااس، همبساقگی نمافه

پفسشنامه محاسبه و ضفا ب روا ی به تفتیب بفای نیازهای خاودپیفوی، 
(م  در 32بااه دساات آمااد ) 91/1و  88/1، 85/1شا سااقگی و ارتباااط، 

پژوهش حاضف بفای بفرسی پا ا ی ا ن مقیااس، از ضاف ب آلفاکفونبااخ 
، نیاز باه 73/1اسقفاده شد و ضفا ب آلفاکفونباخ بفای نیاز به خودپیفوی 

/ 86و بافای نمافه کاث نیازهاا  63/1، نیاز به ارتبااط، 81/1شا سقگی، 
دست آمدم به منظور احفاز روا ی نیز  از محاسبه همبسقگی نمفه هاف به1

(م همبسقگی نیااز 1خفده مقیاس با نمفه کث مقیاس اسقفاده شد )ادول 
، 87/1تفتیب به خودپیفوی، شا سقگی و ارتباط با نمافه کاث نیازهاا باه

شاود مشااهده می 1دست آمدم همانگونه که در ادول به 75/1و  86/1
ها باا نمافه کاث بایش از ضافا ب مقیاسضفا ب همبسقگی نمفه خفده

ها با  کد گف استم در ماموع، ا ن شواهد نشانگف پا اا ی و مقیاسخفده
 شناخقی بنیاد ن استمروا ی مطلوب مقیاس ارضای نیازهای روان

 

های مقیاسیب همبستگی نمرات خرده: ضرا1جدول

 شناختی با نمره کل مقیاسنیازهای بنیادین روان
 2 2 1 نیازها

   1 نیاز به خودپیفوی

  1 67/1 نیاز به شا سقگی 

 1 45/1 48/1 نیاز به ارتباط

 75/1 86/1 87/1 نمفه کث نیازها

 
و : ا ان مقیااس دارای د31مقیاس اهمیت بفای خو شقن هو ت اخلاا ی 

(م در ابقاادا از اااافاد 2خاافده مقیاااس درون سااازی و نمادسااازی اساات )
شود به صفاتی که در بالای مقیاس نوشقه شده است تواه درخواست می

شاود، باف سوالی که در مورد ا ن صفا  پفسیده می 11کنند و سپس به 
ای پاساخ دهنادم ساازندگان ا ان مقیااس، دراه 7اساس طیف لیکف  

(م در پژوهشی د گاف نیاز، 2را مطلوب گزارش کفدند ) روا ی و پا ا ی آن
گازارش  77/1ضف ب پا ا ی آلفاکفونباخ  نمفه کث ا ن مقیاس بفاباف باا 

در ا فان نیز روا ی و پا ا ی ا ن مقیاس بفرسی شاده و (م 34) شده است
با اسقفاد از تحلیث ااملی واود دو اامث در ا ن مقیاس مورد تأ ید  افار 

ضف ب پا ا ی آن نیز، با اسقفاده از روش آلفا کفونبااخ  (م11گفاقه است )
گزارش شده است 82/1و  86/1تفتیب سازی و نمادسازی بهبفای درونی

(م در پژوهش حاضف بفای بفرسی پا ا ی ا ان پفسشانامه، از ضاف ب 11)
مقیاااس آلفاکفونباااخ اسااقفاده شااد و ضاافا ب آلفاکفونباااخ باافای خفده

و بافای نمافه کاث  81/1اس نمادساازی ، مقیا، خفده76/1سازی درون
دست آمدم به منظاور احافاز روا ای نیاز، از محاسابه به1/ 82پفسشنامه 

همبسقگی نمفه هف خفده مقیاس با نمفه کاث پفسشانامه اساقفاده شاد 
سازی و نمادسازی با نمفه کث هو ت اخلا ی (م همبسقگی درون2)ادول 
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مشااهده  2ه که در اادول دست آمدم همانگونبه 88/1و  79/1تفتیب به
هاا باا نمافه کاث بایش از مقیاسشود ضفا ب همبسقگی نمفه خفدهمی

ها با  کد گف استم در ماموع، ا ن شاواهد نشاانگف مقیاسضفا ب خفده
 پا ا ی و روا ی مطلوب پفسشنامه هو ت اخلا ی استم 

 

های هویت مقیاس: ضرایب همبستگی نمرات خرده2جدول

 پرسشنامهاخلاقی با نمره کل 
 2 1 خرده مقیاس ها

  1 سازیدرون

 1 42/1 نمادسازی 

 88/1 79/1 نمفه کث هو ت اخلا ی

 
هاا، روش اافا به ا ن صور  بود که پاس از انقخااب تصاادای آزمودنی

ابقدا رضا ت آگاهانه آنها الب گفد د و به آنهاا اطمیناان داده شاد کاه 
صور  گفوهی ها بهشنامهاطلااا  محفمانه با ی خواهد ماندم سپس پفس

طور مقوساط  ک از ابزارها محدود ت زمانی نداشقند، اما بهاافا شدم هیچ
هاا، در بفدم همچنین، بافای تحلیاث دادهد یقه زمان می 15تکمیث آنها 

های توصیفی مقریفهاا محاسابه با اسقفاده از امار توصیفی، شاخص ابقدا
ضاف ب همبساقگی شدم سپس بافای بفرسای افضایه اول پاژوهش از 

های دوم تاا چهاارم پاژوهش از تحلیاث پیفسون و بفای بفرسی ازضایه
 رگفسیون چندگانه اسقفاده شدم

 

 یافته ها
های توصیفی، شامث میانگین، انحفاف اسقاندارد و حدا ث و حدااکثف  ااقه

 گزارش شده استم 3نمفا  مقریفهای پژوهش در ادول 

 

، حرداقل و حرداک ر : میانگین، انحررا  اسرتاندارد2جدول 

 نمرات متغیرهای پژوهش
 

 
کاه ارضاای نیازهاای بنیااد ن افضیه اول پاژوهش اباار  باود از آن

شناخقی با ابعاد هو ت اخلا ی دانشاو ان پزشکی رابطه مثبت داردم روان
منظور بفرسی ا ن افضیه از روش ضف ب همبسقگی پیفسون اساقفاده به

گازارش شاده  4مبسقگی مقریفهای پژوهش در اادول شدم ماتف س ه

نیاااز بااه شا سااقگی  شااود ارضااایاسااتم همانگونااه کااه مشاااهده می

(116/1p= ،23/1r=( و ارضای نیاز به ارتباط )116/1p= ،23/1r= با )
ساز هو ت اخلا ی، همبسقگی مثبت و معنادار دارندم ارضای نیاز بعد درون

معنااداری نشاان نادادم همچناین، به خودپیفوی، با ا ن بعد همبساقگی 
(، شا سااقگی =117/1p= ،22/1rارضااای سااه نیاااز بااه خااودپیفوی )

(11/1p= ،19/1r=( و ارتبااااط )1111/1p= ،31/1r= همبساااقگی ،)
 مثبت و معنادار با بعد نمادسازی هو ت اخلا ی نشان دادندم 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول
 2 2 2 2 1 متغیرها

     1 خودپیفوینیاز به 

    67/1 1 نیاز به شا سقگی 

   48/1 46/1 1 نیاز به ارتباط

  87/1 86/1 75/1 1 نمفه کث نیازها

 23/1 23/1 24/1 1 15/1 سازیدرون 

 22/1 19/1 31/1 28/1 42/1 نمادسازی 

15/1p< 

11/1p< 
ارضاای نیازهاای بنیااد ن  کاهافضیه دوم پاژوهش اباار  باود از آن

سازی هو ت اخلا ی دانشاو ان پزشکی را باه نحاو شناخقی، درونروان
از تحلیاث رگفسایون  ،کندم بفای بفرسی ا ن افضایهبینی میمثبت پیش

گزارش شده استم با تواه باه  5ها در ادول چندگانه اسقفاده شدم  ااقه
راف معناادار باف بعاد شاناخقی اها،  ارضاای نیازهاای بنیااد ن روان ااقه
م همچنین، از بین (=112/1p= ،23/5F)سازی هو ت اخلا ی دارد درون

شناخقی، اقط ارضای نیاز باه شا ساقگی  اادر باه سه نیاز بنیاد ن روان
سااازی هو اات اخلااا ی اساات بیناای مثباات و معنااادار بعااد درونپیش

(112/1p= ،29/1β= م الاااوه بااف ا اان، ارضااای نیازهااای بنیاااد ن)
ساازی هو ات اخلاا ی را درصد از وار انس بعاد درون 11شناخقی، روان

 اندم تبیین نموده
ارضاای نیازهاای بنیااد ن کاه افضیه سوم پاژوهش اباار  باود از آن

سازی هو ت اخلا ی دانشاو ان پزشاکی را باه نحاو شناخقی، نمادروان
بفای بفرسی ا ن افضایه از تحلیاث رگفسایون کندم بینی میمثبت پیش

( حاکی از آن اسات کاه ارضاای 5ها )ادول انه اسقفاده شدم  ااقهچندگ

 =111/1pشناخقی، ارف معنادار باف ا ان بعاد دارد )نیازهای بنیاد ن روان
،46/5F=تواند ا ن بعد را باه نحاو همچنین، ارضای نیاز به ارتباط می (م

(م ارضای دو نیاز به =114/1p= ،28/1βبینی کند )مثبت و معنادار پیش
بینی معنادار بعد نمادساازی هو ات دپیفوی و شا سقگی  ادر به پیشخو

 11شاناخقی، در ماموع، ارضای نیازهاای بنیااد ن روان اخلا ی نیسقندم
 اندمدرصد از وار انس بعد نمادسازی هو ت اخلا ی را تبیین نموده

ارضاای نیازهاای بنیااد ن کاه پژوهش ابار  باود از آنافضیه چهارم 
هو ات اخلاا ی دانشااو ان پزشاکی را باه نحاو مثبات شاناخقی، روان
کندم بفای بفرسای ا ان افضایه نیاز از تحلیاث رگفسایون بینی میپیش

(، ارضاای نیازهاای 5ها )اادول چندگانه اسقفاده شدم با تواه به  ااقاه

حداقل  استانداردانحرا  میانگین متغیرها

 نمره

حررداک ر 

 نمره
 34 13 12/4 15/23 نیاز به خودپیفوی

 31 12 94/3 91/21 نیاز به شا سقگی

 37 16 47/3 76/29 نیاز به ارتباط

 111 45 64/9 83/74 نمفه کث نیازها

 35 14 18/4 31/29 سازیدرون

 35 5 51/5 61/23 نمادسازی

 71 29 21/8 92/52 هو ت اخلا ی



 شناختی در هویت اخلاقیدکتر ضیاء الدین تابعی و زهرا مقدس: نقش نیازهای بنیادین روان 
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شاناخقی اراف معناادار بااف نمافه کاث هو ات اخلااا ی دارد بنیااد ن روان

(1111/1p= ،51/6F=م) ضای نیاز به ارتباط به نحو مثبات همچنین، ار
 =113/1pبینی نماوده اسات )و معنادار، نمفه کث هو ت اخلا ی را پیش

،28/1β= م نیاز به خودپیفوی و نیاز به شا سقگی نقوانساقه اسات ا ان)

بینای کنادم در ماماوع، ارضاای نیازهاای مقریف را به نحو معناادار پیش
نمفه کث هو ات اخلاا ی را  درصد از وار انس 12شناخقی، بنیاد ن روان
 اندمتبیین نموده

 

 شناختی: نتایج رگرسیون هویت اخلاقی و ابعاد آن بر روی ارضای نیازهای بنیادین روان2جدول 

 

 بحث
هاادف از پااژوهش حاضااف بفرساای رابطااه ارضااای نیازهااای بنیاااد ن 

نشااو ان رشاقه پزشاکی باودم نقاا ج شناخقی با هو ت اخلاا ی داروان
شاناخقی، پژوهش نشان داد که با اازا ش ارضای نیازهای بنیااد ن روان

 ابدم همچناین، باا هو ت اخلا ی و نمادسازی در دانشاو ان اازا ش می
ساازی هو ات اازا ش ارضای نیاز به شا سقگی و نیاز باه ارتبااط، درون

( 13راسقای نظف ه خاودتعیینی ) شودم ا ن نقا ج دراخلا ی نیز، بیشقف می
و شواهد پژوهشی پیشین مبنی بف ارتباط بین ارضاای نیازهاای بنیااد ن 

(م در تبیاین ا ان  ااقاه 23-21و  19، 17شناخقی و هو ت اسات )روان
 اابی در زمیناه اخلااق که ااافاد ا ادام باه هو تتوان گفت بفای آنمی

نان را در اهت ا ان ا ادام نما ند، اول نیازمند انفژی درونی هسقند که آ
بف بودن، بفانگیزدم چفا که تشکیث هو ت افآ ندی است که الاوه بف زمان

و ژه زمانی که تشاکیث (م به17نیازمند بفخورداری از انگیزه کاای است )
خورد، ضافور  بفخاورداری از انگیازه، هو ت با موضوع اخلاق پیوند می

ای مقعددی که در افآ ناد هشودم همچنین، موااهه با چالشمیااف می
ناپذ ف هسقند، مساقلزم بفخاورداری از گیفی هو ت اخلا ی، ااقنابشکث

(م همانگونه که امفوزه شاهد 19و  17احساس کفا ت و شا سقگی است )
هسقیم، پیشافات تکنولاوژی، درماانگفان را باا مساائث اخلاا ی روبافو 

دی اساات کااه باادون بفخااورداری از احساااس کفا اات و کارآمااساخقه
توانند به نحو مورفی پاسخگوی آنها باشندم الااوه باف ا ان، مقعهاد نمی

های اخلا ی و راا ات هناارهاای اخلاا ی چاه در با ی ماندن به ارزش
های کاری، نیازمند آن است که احساس تعلاق در اامعه و چه در محیط

هاا، هناارهاای بین اافاد ا ااد شود و هف  ک نسبت به راا ات ارزش
رااه و آسا ش د گفان احساس مسئولیت نما ندم  عنای هماان  اخلا ی و

کنادم بناابفا ن، ها ی که در ارضای نیاز به ارتباط تالای پیادا میو ژگی
شناخقی ا ن شفا ط را بافای ااافاد اافاهم ارضای نیازهای بنیاد ن روان

آورد که اخلا یا  را در ارتباط باا خو شاقن خاو ش ادراک نما ناد و می
و هو ت خود را در حول محور اخلا یا  شکث دهنادم در ا ان خودپنداره 

های اخلا ی و هام نسابت باه صور  هم نسبت به درونی کفدن ارزش
 مانندم ها در راقار خود مقعهد با ی میراا ت ا ن ارزش

نقا ج د گف پژوهش حاضف حاکی از آن اسات کاه از ماموااه نیازهاای 
 سقگی به نحو مثبت و معناادار، شناخقی، ارضای نیاز به شابنیاد ن روان

نما دم ارضای نیااز باه ارتبااط بینی میسازی هو ت اخلا ی را پیشدرون
نیز به نحو مثبت، نمادسازی و نمفه کاث هو ات اخلاا ی دانشااو ان را 

بینی نموده استم به ابار  د گف، ارضای نیاز به شا سقگی،  منااف پیش
و ان و ارضای نیاز به ارتباط سازی هو ت اخلا ی دانشابه اازا ش درون

سازی و همچنین نمفه کث هو ت اخلا ی آنها شده مناف به اازا ش نماد
که تا کنون پژوهشی به رابطه بین ارضاای نیازهاا و استم با تواه به آن

تاوان از نظف اه هو ت اخلا ی نپفداخقه است، بفای تبیین ا ن  ااقاه می
نیازها و هو ت را مورد بفرسای ها ی که رابطه بین خودتعیینی و پژوهش

 فار داده اند، بهفه استم صاحبنظفان بف ا ن ااققاد هسقند کاه ارضاای 
کناد نیاز به شا سقگی، احساس کارآمدی و تسلطی را در اافاد ا اااد می

(م بنابف ا ن، با تواه 19های هو قی است )که لازمه بفخورد مورف با چالش
 ات اخلاا ی، اافد بادون توااه باه ساازی هوکه در افا ند درونیبه آن

هناارهای حاکم بف اامعه و بدون نگفانی از  یاو  د گفان، ساعی در 
سازی اخلا یا  دارد، لازم است از آنچنان کارآمادی و شا ساقگی درونی

هاای اخلاا ی را بفخوردار باشد که بف موانع مواود یلباه نماوده و ارزش
 اباد کاه باین ور  میدرونی سازدم ا ن امف باه و اژه در ااوامعی ضاف

های اخلا ی نااب و درونای همااهنگی اخلا یا  را ج در اامعه و ارزش
واود نداشقه باشدم در چنین اوامعی ممکن است مقعهد با ی ماندن باه 

های اخلا ی درونی ماورد سافزنش و ملامات اامعاه  افار گیافد، ارزش
از ارضاای بنابفا ن تا افد از احساس کارآمدی و کفا قی که نشأ  گفاقه 

بینمتغیر پیش  R R2 F P β t P متغیر ملاک 

32/1  ارضای نیاز به خودپیفوی  11/1  23/5  112/1  16/1-  51/1  616/1  

سازی هو ت اخلا یروند ارضای نیاز به شا سقگی      29/1  55/2  112/1  

12/1      ارتباطارضای نیاز به   24/1  216/1  

32/1  ارضای نیاز به خودپیفوی  11/1  46/5  111/1  15/1  44/1  661/1  

13/1     نمادسازی هو ت اخلا ی ارضای نیاز به شا سقگی  32/1  747/1  

28/1      ارضای نیاز به ارتباط  94/2  114/1  

35/1  ضای نیاز به خودپیفویار  12/1  51/6  1111/1  114/1-  13/1  975/1  

12/1     نمفه کث هو ت اخلا ی ارضای نیاز به شا سقگی  13/1  258/1  

28/1      ارضای نیاز به ارتباط  98/2  113/1  
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تواناد در  باال (، بفخوردار نباشاد، نمی16و  15نیاز به شا سقگی است )
چنین موانعی اسققامت نما دم از طفف د گف،  ااقه االب تواه آن اسات 

بینی نمادسازی هو ت اخلا ی، ارضای نیاز به ارتبااط، نقاش که در پیش
هف نماودن معناداری را ا فا نموده استم نمادسازی اخلا ی به معنای تظاا

(م 34به اخلا یا  و اناام اامال اخلا ی است کاه در اامعاه نماود دارد )
نیاز به ارتباط نیز نما انگف تما ث اافاد به ماورد حما ات و محبات  افار 

و ژه از اانب کسانی که بافای آنهاا مهام هساقند ( به17) است گفاقن
حما ات م بنابفا ن، در پژوهش حاضف هفچه دانشاو ان بیشقف مورد (19)

گیفند، بیشقف تما ث دارند که مطاابق باا اساقاندارهای و مفا بت  فار می
کاه بفخای از اخلا ی موااود در اامعاه راقاار نما نادم باا توااه باه آن

کاه پژوهشگفان بف ا ن ااققادند که ارضای نیااز باه ارتبااط بایش از آن
عهد ااافاد  ابی باشد، بف تبفانگیزاننده راقارهای اکقشاای در افآ ند هو ت

(، بناابفا ن،  اباث 17های بفگز ده هو قی، ارفگذار است )نسبت به ارزش
انقظار است که ارضای نیاز به ارتباط، نمادسازی هو ت اخلا ی را اازا ش 
دهدم به و ژه، در باات افهنگی اوامع شف ی که بف فاری ارتباط ااطفی 

و ااافاد بافای  (35و  کپارچگی اافاد از اهمیت بیشقفی بفخوردار است )
در اات حما ت و تعلق به د گفان ارزش  ائلند، احقمال رواج راقارهاای 

 ابدم پسند و اناام راقارهای اخلا ی مورد تأ ید د گفان اازا ش میاامعه
خوبی نما ان شده استم بف ا ن اسااس، ارتباطی که در پژوهش حاضف به

کنناد، آناان را یرسد حما ت ااطفی که دانشاو ان در اات منظف میبه
نما د کاه آنهاا را ماورد ملزم به راا ت اسقانداردهای اخلا ی اافادی می

اندم همچنین، همانگونه که بیان شاد، ارضاای نیااز باه حما ت  فار داده
بینی ارتباط نمفه کث هو ت اخلا ی دانشاو ان را نیز به نحو مثبقی پیش

گفا اسات و باات امع که باات اامعه ما  کنموده استم با تواه به آن
های گفوهی و در الو ت  فار دادن اخلا یا  امث نمودن بف اساس ارزش

(، 35گفا پذ فاقه شده اسات )امعی به انوان  ک هناار در اوامع امع
بنابف ا ن طبیعی، است که هفچه بیشقف نیازهای اااطفی ااافاد بافآورده 

و بفداشاقی کاه از شود بیشقف به  کپارچه کفدن اخلا یا  باا خودپناداره 
خود دارند و  ا به ابار  د گاف تشاکیث هو ات اخلاا ی، تما اث نشاان 

 دهندممی
های  ابث تواه در پژوهش حاضف آن است که ارضاای نیااز باه از  ااقه

بینی کندم باا توااه خودپیفوی نقوانست هو ت اخلا ی و ابعاد آن را پیش
نقخاابگف باودن و به آنکه نیااز باه خاودپیفوی باه تما اث ااافاد بافای ا

رسد که در (، به نظف می17و  16بفخورداری از اسققلال امث اشاره دارد )
گیافد و  اا باه بیاان باات اامعه ما ا ن نیاز چندان مورد تواه  فار نمی

د گف هنوز ضفور  بفآوردن ا ن نیاز باه خاوبی شاناخقه نشاده اسات و 
بفا ن، احقمالاا در دانشاو ان پزشکی نیز از ا ن امف مسقثنی نیساقندم بناا

پژوهش حاضف، ارضای نیاز به خودپیفوی از وار انس لازم بفخوردار نبوده 
 بینی کنندگی معناداری ا فا کندم است که بقواند نقش پیش

در مامااوع، نقااا ج پااژوهش حاضااف نقااش ارضااای نیازهااای بنیاااد ن 
شناخقی را در هو ت اخلا ی دانشاو ان رشقه پزشاکی ماورد تأ یاد روان

های ا ان پاژوهش دارای تلو حاا  نظافی و کااربفدی ر دادم  ااقاه فا
لحاظ نظفی، ا ن پژوهش با بف فار نمودن ارتبااط باین مقعددی استم به

شناخقی و هو ت اخلا ی مناف باه بساط و ارضای نیازهای بنیاد ن روان
شاناخقی در گسقفش دانش و اهم بهقف در خصوص نقش نیازهاای روان

اسااتم بااه لحاااظ کاااربفدی نیااز، شناسااا ی گیفی هو اات شااده شااکث
آ ندهای هو ت اخلا ی اهمیت مهمای در پافورش هو ات اخلاا ی پیش

ر زان و سیاساقگذاران دانشاو ان رشقه پزشاکی داردم در وا اع، بفناماه
آماوزش پزشاکی، باا اافاهم نماودن زمیناه ارضاای نیازهاای بنیااد ن 

دانشاو ان و ارتقاء گیفی هو ت اخلا ی توانند به شکثشناخقی، میروان
 آن کمک شا انی نما ندم

های پژوهش حاضف، محدود بودن گافوه ماورد مطالعاه باه از محدود ت
رو، لازم است دانشاو ان ا نقفن دانشگاه الوم پزشکی شیفاز استم از ا ن

های د گف احقیاط نمودم همچناین باا توااه باه در تعمیم نقا ج به گفوه
ای انسیقی ماورد توااه  افار نگفاقاه هکه در پژوهش حاضف تفاو آن

کنناادگی هااای آتاای، نقااش تعد ثشااود در پژوهشاساات، پیشاانهاد می
شناخقی و هو ت اخلا ی نیز انسیت در رابطه بین نیازهای بنیاد ن روان

 ممورد مطالعه  فار گیفد

 

 گیرینتیجه
شناخقی در هو ات در پژوهش حاضف نقش ارضای نیازهای بنیاد ن روان

نشاو ان پزشکی مورد مطالعه  فار گفاتم با توااه باه نقاا ج اخلا ی دا
شناخقی ارتباط مثبات باا هو ات پژوهش، ارضای نیازهای بنیاد ن روان

تاوان باا اافاهم آوردن زمیناه بافآورده اخلا ی داردم بف ا ن اسااس، می
گیفی هفچاه شناخقی اافاد، آنان را در اهت شاکثساخقن نیازهای روان

 سوق دادم بهقف هو ت اخلا ی
 

 های اخلاقیملاحظه
در تمامی مفاحث اناام پژوهش، اصول اخلا ی از  بیاث محفماناه باودن 

 ها مورد تواه  فار گفاقه استماطلااا  و رضا ت آگاهانه آزمودنی

 

 سپاسگزاری
از معاونت دانشاو ی دانشگاه و کلیاه دانشااو ان رشاقه پزشاکی دوره 

شاودم ا ان ، سپاساگزاری میا نقفنی که در ا ن پژوهش شفکت کفدناد
مقاله مسقخفج از پا ان نامه پزشاکی اماومی  باا شاماره پژوهشایاری 

 می باشدم 15552
 

 هنام واژه
 Moral behavior.1 اخلاقی رفتار

 Moral reasoning .2 استدلال اخلاقی

 Moral identity .3 هویت اخلاقی

 Internalization .4 سازیدرون

 Symbolization .5 نمادسازی

 Self-moral schema .6 طرحواره خود اخلاقی

 Moral values .7 های اخلاقیارزش
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 Self-concept .8 خودپنداره

 Compassionate .9 دلسوز

 Kind .10 مهربان

 Caring .11 کنندهمراقبت

 Helpful .12 مددکار

 Honest .13 کاردرست

 Hardworking .14 کارسخت

 Fair .15 منصف

 Generous .16 خشندهب

 Friendly .17 دوستانه

 Self .18 خویشتن

 Moral sensitivity .19 حساسیت اخلاقی

 Empathy .20 همدلی

 Prosaically behavior .21 پسندرفتار جامعه

 Self-determination theory .22 نظریه خودتعیینی

 Basic psychological needs .23 شناختینیازهای بنیادین روان

 Autonomy .24 خودپیروی

 Competence .25 شایستگی

 Relatedness .26 ارتباط

 Exploration .27 اکتشاف

 Commitment .28 تعهد

مقیاس ارضای نیازهای 

 شناختی بنیادینروان

29. Basic Psychological 

Needs Satisfaction Scale  

مقیاس اهمیت برای خویشتن 

 هویت اخلاقی

30. Self-Important of Moral 

Identity Scale 
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