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 نقش میانجی فاصله اخلاقی در روابط بین فردی دانشجویان تحلیل 

 

 1، دکترمحمد صالحی2*، دکتروحید فلاح1اکرم انصاری
 .رانیا ،یسار ،یواحد سار ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یآموزش تیریگروه مد .1

 رانیا ،یسار ،یواحد سار ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یتیعلوم ترب گروه .2

 (9/9/79تاریخ پذیرش: ،31/5/79)تاریخ دریافت:
 

 

 سرآغاز

که  اناهان  زمانی از گفت می توان 1ارتباطات تاریخی زمینۀ در بررسی
ارتبها   ب  برقهرار  نیاز کنار یکدیگر زندگی کنند، در گرفتند ها تصمیم

 (.1)کنند برقرار یکدیگر ارتبا  با کردند سعی جامع  افراد و آمد وجود ب 
فرایند  است ک  در آن یک فرد اطلاعات  2بین فرد  روابطدراین راستا 

 فهرد یک ب  کلامی غیر و کلامی ها   و احااسات خود را از طریق پیام
 بهین فهرد ، نگهرر فهرد روابهط بحث (. در2)اد دیگر می رساندافر یا

(. 3می کند) را ایفا کلید  دارد، نقش ک  از خود ارزیابی خود و ب  نابت
 روابط بهین در بحرانی ترین دوره ها از یکی دانشگاه ب  همچنین ورود

هها  بهین فهرد  یکهی از متارت روابهط (.4)شهود می فرد  محاوب
هها  اساسی زندگی جمعی است ک  برا  دانشجویان با توج  به  ااشش

 (.5)شودها امر  ضرور  محاوب میفرارو  آن
 
 
 

 
اسهت،  زندگی متارت ها  اساسی از فرد  بین ک  روابط این با وجود 
مؤشف  ها کهافی  این ب  توج  ک  می دهد ها نشان ج برخی پژوهشنتای

مشکلاتی همچون فقدان متارت ها و  متارت، این ب  عدم توج  نبوده و
روانی و شخصیتی مهی  ارتباطی، اختلاشات و روانی-عاطفی توانایی ها 

 (6شود)
از سو  دیگر امروزه تحصیل دانشجویان در یک محیط جدید آن هها را 

فرهنگی اوشین  قرار داده است. اصطلاح شوک شوک فرهنگیتحت نقش 
شهوک شهد که   معرفهی وضهعیت ایهن توصهی  برا  اوبرگ توسط بار

ناشی از دست دادن تمام علائم ها و نشهان  هها   4فرهنگی را اضطراب
متغیر مورد مطاشع  (. 8.7تعری  نمود) 5شناخت  شده در مراودات اجتماعی

 . ک  یکی از ابعاد شوک فرهنگی است است 9فاصل  اخلاقیاین پژوهش 
 
 

 یدهچک
. ازین رو پژوهش با از اساسی ترین اصول ایجاد ارتبا  و روابط ساشم و اثر گذار با سایر افراد، اهمیت ب  اصول اخلاقی اناانی استزمینه: 
 صورت گرفت. نقش میانجی فاصل  اخلاقی در روابط بین فرد  دانشجویانهدف 

کلی  دانشجویان شامل جامع  آمار  .است پیمایشی-توصیفی نوع از اطلاعات گردآور  منظر از و کاربرد  هدف منظر از پژوهشروش: 
عنوان نمون  آمار  رور تصادفی طبق  ا  ب جدول مورگان و  بر اساس نفر324تعداد  ک  بودنددانشگاه ها  آزاد و دوشتی استان مازندران 

گردید.جتت تجزی  و تحلیل داده ها از آزمون استفاده فاصل  اخلاقی و روابط بین فرد  جتت گردآور  داده ها از پرسشنامۀ.انتخاب شدند
 همباتگی پیرسون،تحلیل مایر و معادشات ساختار  استفاده شد.

حفظ ارتبا  و گور  حل تعارض، ابراز وجود، متارت ارتباطی، فاصل  اخلاقی بر همدشی و صمیمت،نتایج تحلیل مایر نشان داد یافته ها: 

(کمترین نقش را β=-462/6( بیشترین اثر و بر حفظ ارتبا )β=-616/6  فاصل  اخلاقی بر ابراز وجود)کردن نقش منفی معنادار  دارد ک
(با ضریب مایر Sig ،559/5-=t=661/6داشت  است. نتایج معادشات ساختار  نیز نشان داد فاصل  اخلاقی بر روابط بین فرد  دانشجویان)

(426/6-=βنقش منفی ماتقیم معنادار  دارند.در ن ) مدل نشان از تایید مدل تحقیق حاضر دارد. تایت شاخص ها  برازر 

بر اساس یافت  ها  تحقیق اتخاذ سیاست هایی توسط مدیران ک  منجر ب  بتبود ارزر ها  اخلاقی،فرهنگی و کاهش فاصل  : نتیجه گیری
 اخلاقی در بین دانشجویان می گردد،ب  ارتقا  روابط بین فرد  آنان کمک می کند.

 

 شوک فرهنگی، فاصل  اخلاقی، روابط بین فرد ، دانشجویان :دواژگانکلی

 
 

 
 

 vahidfalah@yahoo.comنویاندۀ مائول: نشانی اشکترونیکی: 

mailto:vahidfalah2@yahoo.com
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از تفاوتتاسهت که  تجربه  افهراد را از   محدوده ااین بعد نشان دهنده 
یک همچنین از دیدگاه  (.9نشان می دهد) یها و ابعاد اخلاق شحاظ ارزر

پژوهشگر فاصل  اخلاقی ب  اختلاف نظر  بین عقاید و اعتقادات اخلهاقی 
عموما توسط جامع  انجام و مورد پذیرر خود فرد و باورها  اخلاقی ک  

 ها متفاوت هاتند ارزر در افراداست تعری  شده است. ارا ک  امروزه 

ممکن اسهت اخلهاقی  دیگران نظر از ک  می دهند انجام را و رفتارهایی
 کنند ک  ممکن است احااس یک موقعیت افراد غیراخلاقی باشد. در یا

دیگهر  در مهوقعیتی ن رفتهارحاشیکه  همها اسهت، در اخلهاقی رفتار یک
(. مفتهوم فاصهل  اخلهاقی در اصهل تحهت عنهوان 16اسهت) غیراخلاقی
مطرح شد. استدشال این است ک  نگرانی اخلاقی  11و هوشوکاست16مدرنیت 

تنتا برا  افراد در نزدیک ما اتفاق می افتد و سبب ایجاد فاصل  اخلهاقی 
 اجتمهاعی شبکۀ لتحلی دیدگاه مبنا  (. ب  طور  ک  بر بر11می شود)

شهبک   در که  جهایی یا دیگران با توسط ویژگی ها  ارتباطاتشان افراد
یا غیراخلهاقی  اخلاقی ب  طور ک  می گیرند یاد قرار دارند، ها  اجتماعی

(. ازین رو ممکن است فرد در این محیط با فاصل  اخلهاقی 12)کنند رفتار
فاصهل  اخلهاقی مهی  یا تفاوت اخلاقی ایجاد روبرو شود. افراد  ک  داار

ممکن است در یک محیط جدید نابت به  خصوصهیات و اخلهاق  شوند
ها  عمومی و فرد  افراد در ارتبا  با خود و یا نابت ب  محیطهی که  
افراد آن منطقه  و یها جامعه  دارا  هنجارهها و ارزر هها  نامناسهب 

 . (9)همچون اعتیاد داشت  باشند، احااس ناخوشایند  داشت  باشند
ن راستا یک محقق یهک ارزیهابی انتقهاد  متهم از مفتهوم فاصهل  درای

اخلاقی در علم اخلاقیات سازمان را مورد بررسی قرار داد ک  یهک انتقهاد 
قدرتمند  از اخلاقیات بروکراسی و عقلانیت رسمی را مطرح کهرده انهد. 
آنتا در مقاش  خود دیدگاه ها و نظریانی را راجع ب  رونهدها و فراینهدها  

اخلاقی در طول دامن  گاترده ا  از مفاهیم سازمانی در مجموع   فاصل 
ها  رسمی و غیررسمی ارائ  دادند. بیان کردند فاصل  اخلهاقی به  طهور 
انحصار  تنتا ب  عقلانیت رسمی و مرتبط با بروکراسی واباهت  نیاهت  
بلک  حتی در رابط  ها  فرد  غیررسمی مثلا روابط بین فرد  دوستان 

ن خانواده ها آشکار است و حتی در مفتوم خود اخلاقیات نیهز و روابط بی
اهمیهت ایهن ماه ش  امهروزه بیشهتر ب  همین دشیهل (. 13پیدا می شود)
بهر  هایی که  ملهزم هاهتند علهاوهویژه راجع ب  سازمانب  .مشتود است

نفهع، در برابهر جامعه  پاسخگو بودن در قبال اعضا  سازمان و افراد ذ 
 (.14)دنیز جوابگو باشن

در ارتبا  با موضوع تحقیق، پژوهشی ک  ب  طور ماتقیم بتوانهد فاصهل  
اخلاقی را با روابط بین فرد  مورد سنجش قرار دهد یافت نشهده اسهت. 

شرح دادند ک  فاصل  اخلاقی مهی توانهد از  با این حال برخی پژوهش ها
نهوع طریق ایجاد فاصل  ها  موقتی در اقدامات فرد یا پیامدهایش و نیز 

فاصل  گذار  ساختار  توسط یک هرم سازمانی ایجاد شود. آنتها شهرح 
دادند ک  فاصل  اخلاقی می تواند واژه ا  برا  عقلانیت ایجاد کند ک  در 

 ینفاصهل  بهانجام اشتباهات فرد  اثرگذار باشد. هچنین بیان کردند ک  
 هیین کننهدتواند نقش تع ی( می)فاصل  اخلاق یعمل و عواقب اخلاق یک
(.همچنین در پژوهشی مبنی بهر پاسهخگویی، 15)داشت  باشد   بر افرادا

و  یفاصل  اخلهاق ینبی معکوس یمباتگفااد و فاصل  اخلاقی محققان ه

پژوهش دیگر  بیان کرد ک   (.16دادند)را نشان  یاخلاق یتدرج  مائوش
ارزر ها، علایق و عادت هایی را بهر مهی گیهرد و تفهاوت و فاصهل  در 

و استنبا  ها  اخلاقی و فرهنگی اغلب منجر ب  متارت هها  ارزر ها 
در پژوهشی ک  بر رو  زنهدگی و بهرهم خهوردن (. 18ارتباطی می شود)

روابط صمیمی و دوستان  با شرکا  صمیمی انجام شد، نشان دادنهد که  
این افراد دارا  فاصل  اخلاقی باشاتر  نابت ب  افراد  ک  رابط  خود را 

 از دیهدگاه پژوهشهگران دیگهر  عهدم(. 9د، داشت  اند)بر هم نزده بودن

از  اجتنهاب می شوند در روب  رو جدید فرهنگ با یک افراد  ک  توانایی
از  افراد با غیرکلامی هنگام تعامل و کلامی ارتبا  شوک فرهنگی، ایجاد

( و یا در تحقیقی محققان 17متفاوت، تحت تاثیر قرار می گیرد) فرهنگی
اسی شوک فرهنگهی پرداختنهد و نشهان دادنهد شهوک ب  بررسی روانشن

فرهنگی توسط دانشجویان نیز تجرب  شده است که  فاکتورههایی اهون 
فاصل  اخلهاقی و باهترها  فرهنگهی بهر رو  شهدت شهوک فرهنگهی 

 نتادهها  از همهواره عهاشی آمهوزر (. مراکز19دانشجویان موثر است)

 و باورها ک  نانا آن بوده اند اجتماعی حرکت ها  فرهنگی و پیشتاز
. در این راستا توجه  (26)می کند نفود در جامع  آن ب  سرعت اعتقادات

ب  رفتارها  اخلاقی و ارتباطی دانشهجویان از اهمیهت زیهاد  برخهوردار 
با توج  ب  مباحث فوق از آنجا ک  در فرهنگ ایرانی بایات  هها  است. 

  اخلاقی می تواند اخلاقی و دینی مورد تاکید قرار گرفت  است و پیامدها
منجر ب  ازهم گایختگی افراد و خانواده، کاهش سرمای  اجتماعی، بهزه 
کار  و انحرافات افراد، مخاطره افتادن متارت هها  ارتبهاطی و وفهاق 

پهرداختن به  ماهئل  اخلهاق و ارزر هها  (، 21اخلاقی اجتماعی شهود)
ایهن گیهرد. اخلاقی در سازمان ها  آموزشی بایار باید مورد توج  قرار ب

پژوهش اوشین تحقیق در ارتبا  با فاصل  اخلاقی می باشد ک  خود مائل  
پژوهش می تواند باشد. بنابراین ایهن پهژوهش بها ههدف تهدوین نقهش 
فاصل  اخلاقی بر رو  روابط بهین فهرد  دانشهجویان اسهتان مازنهدران 

 تدوین شده است.
 

 روش
حاضر از نهوع  رور پژوهش حاضر کمی است. ب  حیث راهبرد، پژوهش

توصیفی، ب  شحاظ مایر اجرا، از نوع پیمایشی، ب  شحاظ زمهان، مقطعهی، 
 باشهد.ها، میدانی و از نظر ههدف، کهاربرد  مهیب  حیث گردآور  داده

دانشهگاه هها  آزاد و دوشتهی جامع  آمار  تحقیق را کلیه  دانشهجویان 
   دانشگاهتشکیل دادند. ازین رو دانشجویان دانشگاه هااستان مازندران 

 علهوم سهار ، پزشهکی علهوم سهار ، دانشهگاه آزاد بابل، دانشهگاه آزاد
و دانشهگاه آزاد اسهلامی   آمل مامایی و پرستار  دانشکده بابل، پزشکی

ک  بهر اسهاس  واحد آیت اشل  آملی ب  عنوان جامع  آمار  انتخاب شدند
  تعیهین برادانشجو می باشد.  5666برابر با  تعداد آنتا آمار بدست آمده
بها اسهتفاده رور  نفر 358تعداد  12مورگانجدول  بر اساسحجم نمون ، 

نفر  324طبق  ا  انتخاب شدند ک  در نتایت تعداد -  تصادفیریگنمون 
ب  عنوان نمون  پرسشنام  ها  تحقیهق را پهر نمودنهد. بهر ایهن اسهاس 

ها  آزاد و دوشتهی شهرکت کننهده در میانگین سن دانشجویان دانشهگاه
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سهال بههود.  784/4سهال بها انحهراف اسهتاندارد  74/28قیهق حاضهر تح
درصهد(  8/41نفهر،135سهال ) 36تا  26بیشترین تعداد دانشجویان بین 

درصههد( بودنههد. همچنههین در بههین  9/37نفههر،126سههال) 25تهها  26و
سهال سهن داشهتند.  56تها  41بین  درصد(4/3نفر ) 11دانشجویان تنتا 

 نفهر164و درصهد(7/51) پاهرشهجویان نفر از آنهان را دان 166ین همچن
برا  انهدازه گیهر  را دانشجویان دختر تشکیل می دادند.  درصد(2/47)

شاخص روابط بین فرد  از پرسشنام  روابط بین فهرد  اسهتفاده شهده 
،ابراز 13بعد همدشی و صمیمیت 6سوال و  56 است. این پرسشنام  دارا 

و  17و گهور دادن 18ا ،حفظ ارتب16،حل تعارض15،متارت ارتباطی14وجود
(. برا  سنجش فاصل  اخلاقی نیز از پرسشهنام  22سوال بوده است ) 56

سواشی استفاده شده است ک  از مبانی نظهر  و مقاشهات 7محقق ساخت  
(. نحوه پاسخگویی ب  سهواشات نیهز بهر 9مختل  خارجی اشگو گرفت  شد)

 1خاشفم عددتا کاملا م 5ارزشی شیکرت از کاملا موافقم عدد5اساس طی  
بوده است. برا  آزمون پایایی از ضریب آشفا  کرونبها  اسهتفاده گردیهد 

مطلهوب بهودن ابهزار تاییهد شهد. روایهی 8/6ک  با توج  ب  مقادیر باشا  
نفر از اسهاتید مهدیریت آموزشهی تاییهد  16محتو  پرسشنام  ها توسط 

زمهون آ میهزان همباهتگی، و اعتبار همگرا ب  منظور دستیابی گردید. ب 
شد. پایهایی  ارزیابی اقتباس شده میانگین واریانس و پایایی مرکب ها 

دو  شهر   4/6واریانس حهداقل  میانگین با و همراه 7/6مرکب باشاتر از 
سازه هاتند که  نتهایج مهورد  یک همباتگی و اعتبار همگرا برا  شازم

ر  هها  آمهاها از رورتایید قرار گرفت. ب  منظور تجزی  و تحلیل داده
توصیفی )میانگین و انحهراف معیهار( و اسهنتباطی )ضهریب همباهتگی 

 spssپیرسون، تحلیل مایر و معادشات ساختار ( با استفاده از نرم افزار 

 استفاده گردید. Amosو 
 

 یافته ها
در این تحقیق ب  منظور بررسی نقش فاصل  اخلاقی بر رو  ابعاد روابهط 

 اساس و ک  پای  آنجایی ازه شد. بین فرد  از رور تحلیل مایر استفاد

 ادامه  در مهی باشهد، بهین متغیرهها همباهتگی مایر تحلیل مطاشعات

 (.1می شود)جدول  پژوهش آورده متغیرها  همباتگی ماتریس

. ماتریس همبستگی پیرسون )فاصله اخلاقی با 1جدول 

 های آن(روابط بین فردی و مؤلفه
 فاصله اخلاقی متغیرها

ضررررررری   تعداد

 (rتگی)همبس

سررررر   

 معناداری
 661/6 -456/6** 324 همدشی و صمیمیت

 661/6 -557/6** 324 ابراز وجود

 661/6 -458/6** 324 متارت ارتباطی

 661/6 -553/6** 324 حل تعارض

 661/6 -462/6** 324 حفظ ارتبا 

 661/6 -566/6** 324 گور کردن

 661/6 -582/6** 324 روابط بین فرد 

 P≤61/6  **= معنادار  در سطح P≤65/6در سطح  *= معنادار 

شهود یممشاهده  1با توج  ب  نتایج آزمون همباتگی پیرسون در جدول

(  و Sig ،582/6-=r=661/6بین فاصل  اخلاقی با روابهط بهین فهرد  )
همچنین موشف  ها  روابط بین فرد  دانشجویان )همدشی و صهمیمیت، 

رض، حفهظ ارتبها ، گهور کهردن( ابراز وجود، متارت ارتباطی، حل تعا
رابط  منفی معنادار  وجود دارد. در نتیج  در ادام  می تهوان از تحلیهل 
مایر جتت نقش فاصل  اخلاقی بر روابط بین فرد  جتت تحلیل نتهایج 

 استفاده نمود.

نقش مدل تحلیل مسیر ) tضرای  مسیر و مقادیر . 2جدول 

 (های روابط بین فردیفاصله اخلاقی بر مؤلفه

  مسیر 
ضررررری  

 مسیر
 tمقدار 

 -686/6 -464/6 همدشی و صمیمیت ---> فاصل  اخلاقی

 -768/9 -616/6 ابراز وجود ---> فاصل  اخلاقی

 --677/6 -466/6 متارت ارتباطی ---> فاصل  اخلاقی

 -451/7 -553/6 حل تعارض ---> فاصل  اخلاقی

 -637/6 -462/6 حفظ ارتبا  ---> فاصل  اخلاقی

 -352/8 -566/6 گور کردن ---> صل  اخلاقیفا

 
 

 
 

های روابط بین . مدل نقش فاصله اخلاقی بر مؤلفه1نگاره 

 فردی
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دهنده ضرایب رگرسیون استاندارد شهده بهرا  نشان 2برآوردها  جدول 
فرض ارائ  شده توسط محقهق و بهر مایرها  مدل تحلیل مایر و پیش
نگاه کنید(. با  1باشد)ب  نگارهد  میاساس فاصل  اخلاقی و روابط بین فر

توج  ب  نتایج ب  دست آمده ضرایب رگرسهیونی اسهتاندارد شده)ضهریب 

ک  باید بزرگتهر  t(و همچنین مقادیر P valueمایر(و سطح معنادار )
باشند تا مایرهایی ک  از مقهادیر قابهل قبهوشی برخهوردار بهوده  96/1از 

(می تهوان گفهت که  2تایج )جدولشناسایی شوند. بنابراین با توج  ب  ن

(، ابهراز Sig ،686/6-=t=661/6فاصل  اخلاقی بر همهدشی و صهمیمت)
، Sig=661/6(، متهههارت ارتبهههاطی )Sig ،768/9-=t=661/6وجهههود)
677/6-=t(حههل تعههارض ،)661/6=Sig ،451/7-=t  حفههظ ارتبهها ،)
(661/6=Sig ،637/6-=t(و گهور کهردن )661/6=Sig ،352/8-=t )

تهوان نادار  دارد.با توج  ب  مقهادیر ضهرایب ماهیر نیهز میاثر منفی مع

( بیشهترین و فاصهل  β=-616/6گفت ک  فاصل  اخلاقی بر ابراز وجهود )

( کمترین اثر را داشت  است. در ادام  β=-462/6اخلاقی بر حفظ ارتبا  )
ب  منظور بررسی نقش فاصهل  اخلهاقی بهر رو  روابهط بهین فهرد  به  

 دشات ساختار  استفاده شد.صورت کلی از مدل معا
 

مدل  tضرای  رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر . 3جدول 

 تحقیق

بررررار   مسیر 

 یعامل

سررررر    tمقدار 

 معناداری

 

 

فاصههههل  
 اخلاقی

<--- s1 343/6 - - 

<--- s2 447/6 533/5 661/6 

<--- s3 328/6 973/4 661/6 

<--- s4 436/6 525/5 661/6 

<--- s5 423/6 516/5 661/6 

<--- s6 677/6 625/5 661/6 

<--- s7 678/6 625/5 661/6 

<--- s8 767/6 631/5 661/6 

 

 

 

روابههههط 
بههههههین 

 فرد 

همههههههدشی و  --->
 صمیمت

 - - 

 661/6 656/12  ابراز وجود --->

متههههههههارت  --->
 ارتباطی

 257/9 661/6 

 661/6 646/7  حل تعارض --->

 661/6 565/7  حفظ ارتبا  --->

 661/6 859/11  گور کردن --->

 
 

 
. مدل نهایی تحقیق )حالت ضرای  رگرسیونی 2نگاره

 استاندارد شده(
 

در ادام  با توج  ب  نتهایج مهدل تحقیهق، روابهط بهین متغیرهها بررسهی 
 شود.می

 

نقش فاصله اخلاقی و  t. ضرای  مسیر و مقادیر 4جدول 

 روابط بین فردی

ضررری    مسیر 

 مسیر

سررر    tمقدار 

معنرررری 

 داری
فاصههههل  
 اخلاقی

روابههط بههین  --->
 فرد 

426/6- 559/5- 661/6 

 
( مشاهده شد ک  فاصل  اخلهاقی بهر 4ها  تحقیق )جدولبر اساس یافت 

ها  اسههتان مازنههدران روابههط بههین فههرد  دانشههجویان دانشههگاه
(661/6=Sig ،559/5-=t(با ضریب ماهیر)426/6-=β نقهش منفهی )

ار  دارند. در نتایت اینک  با توج  ب  نتهایج بدسهت آمهده ماتقیم معناد

( و شاخص برازر تطبیقهی GFIمشاهده شد شاخص نیکویی برازر )
(CFIو دیگهههر شهههاخص )( هههها  بهههرازرCFI ،NFI ،IFI و )

RMSEA  و نابت کا  اسهکوآر به  درجه  آزاد  همگهی در سهطح
ور خلاصه  به  طهخوب قرار دارند ک  نشان از تایید مدل تحقیهق دارد.  

نتایج معادشات ساختار  نیز نشان داد فاصل  اخلهاقی بهر نتایج نشان داد 
 روابط بین فرد  دانشجویان نیز نقش منفی ماتقیم معنادار  دارند.
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 بحث
پژوهش حاضر با هدف نقش فاصل  اخلاقی بر رو  روابهط بهین فهرد  

اقی ها  تحقیق فاصل  اخلهدانشجویان تدوین شده است. بر اساس یافت 
ها  استان مازندران بها ضهریب بر روابط بین فرد  دانشجویان دانشگاه

پژوهشههی (نقههش منفههی ماههتقیم معنههادار  دارنههد. β=-426/6ماههیر)
را نشان  یاخلاق یتو درج  مائوش یفاصل  اخلاق ینبی معکوس یمباتگه

نیهز (. پهژوهش دیگهر  16دادند ک  هماو با یافت  پژوهش مهی باشهد)
نشان داد فاصل  اخلاقی بر روابط فرد  و صهمیمی در زنهدگی شخصهی 

در تبین نتایج می توان بیهان نمهود که   (.9افراد نقش منفی می گذارد )
تفهاوت ههها  اخلهاقی ریشهه  باههیار  از اهاشش ههها و سههوتفاهمات در 
ارتباطات و روابط بین فرد  است. در حقیقت فرهنگ ها  مختله  در 

ونگی مواجته  بها مشهکلات و برقهرار  ارتبها  بها بین دانشجویان اگه
دیگران را در گروه ها و اجتماعات بهزرگ تهر تحهت اششهعاع قهرار مهی 

(. بی شک دانشجویانی ک  دارا  فاصل  اخلاقی بها دیگهر افهراد 23دهد)
نباشند و از فرهنگ و زبان و ارزر ها  ارتباطی مشاب  بها آنهان باشهند 

فرد  بایار راحت تر اسهت. دانشهجویان برقرار  ارتبا  و بتبود روابط 
طی  وسیعی از افراد هاتند ک  با احتیاج هها، علهایق، توانمنهد  هها و 
پیشین  ها  تاریخی و اخلاقی متفاوتی هاتند و اگر برا  این تفاوت ها 
و اختلاف و فاصل  ها  اخلاقی ارزر قایل نشوند و یا از درک آنتا عاجز 

هم و عدم برقرار  ارتبا  بین یکهدیگر کهج بمانند، علاوه بر ایجاد سوتفا
فتمی هایی را ب  وجود می آورد ک  موفقیت و پیشهرفت دانشهجویان را 
نیز تحت نقش قهرار مهی دههد. هنگهامی که  دانشهجویان از مرزهها  
فرهنگی عبور می کند یا ب  طور غیرعهاد  فرهنهگ خهود را کنهار مهی 

داهار شههوک  گذارنهد و در فرهنهگ جدیهدخود را ماهتحیل مهی کننهد،
فرهنگی شده و فاصل  اخلاقی در بین آنتا ب  وجود می آیهد که  در ههر 
یک از این حاشت ها سبب توقی  ارتبا  می شود. در نتیج  فاصل  هها  
اخلاقی در بین دانشجویان با فرهنگ ها  متفاوت وجهود دارد که  مهی 
 د. تواند نقش زیاد  بر رو  ارتبا  و روابط بین فرد  دانشجویان بگذار

نتایج تحلیل مایر نیز نشان داد فاصل  اخلاقی بهر همهدشی و صهمیمت، 
ابراز وجود، متارت ارتباطی، حل تعارض، حفظ ارتبا  و گور کردن اثهر 
منفی معنادار  دارد. نتایتا با توج  ب  مقادیر ضرایب مایر فاصل  اخلاقی 

ین اثهر را بر ابراز وجود بیشترین اثر و فاصل  اخلاقی بر حفظ ارتبا  کمتر
ها  برازر مدل اثرگذار  فاصل  اخلاقی داشت  است. بر اساس شاخص

بر رو  روابط بین فرد  دانشجویان از مقدار قابل قبوشی برخهودار بهوده 
پژوهشهگر  نشهان اند و مدل دارا  مطلوبیت و برازر شازم را داراست. 

ی داد فاصل  اخلاقی، فاصل  فرد ، غم و اندوه و فاصهل  بهین فهرد  مه
تواند نقش منفی بر رو  روابط و ارتباطهات فهرد در زنهدگی شخصهی و 

(. بنابراین  هر اندازه 9زناشویی بگذارد ک  هماو با یافت  حاضر می باشد)
جامع  از ارزر ها  اخلاقی ب  دور از ارزر ها  اخلاقی سهاشم و دینهی 

همهدشی و صهمیمت، ابهراز باشد روابط بین فرد  دانشجویان  و بهاشطبع 
بها  ود، متارت ارتباطی، حل تعهارض، حفهظ ارتبها  و گهور کهردنوج

 یکدیگر کاست  می شود. 

از سویی متناسب با نتایج بیشترین نقش را بهر رو  ابهزار وجهود داشهت  
است. ضع  در این توانایی موجهب افهزایش تهنش روانهی و در نتیجه  

متمی اختلال در زمین  بتداشت روانی افراد خواهد شد. ابراز وجود بخش 
از متارت ارتباطی میان فرد  اسهت که  شهامل کارکردهها  ارتبهاطی 
مختل  مانند بیان واضح و اشکار نظرات، دیدگاه ها، گشودگی و اجتناب 

(. با توجه  به  تفهاوت و فاصهل  اخلهاقی 22از تعارضات منفی می باشد)
موجود دور از ذهن نیات ک  بر روابط بین فرد  نقش منفی بگذارد ک  

ل آن می توان ب  کهاهش اعتمهاد اجتمهاعی و ضهع  پیونهدها  از دشای
اجتماعی بین آنتا در دانشهجویان اشهاره نمهود. فاصهل  اخلهاقی در بهین 
دانشجویان نوعی پراکندگی در شبک  ها  ارتبهاطی دانشهجویان ایجهاد 
می کند و پیوندها  موجود با دیگر افراد را می گاهلد و سهبب کهاهش 

ر بین دانشجویان می شهود. شهذا اگهر فاصهل  پیوندها  محکم ارتباطی د
اخلاقی زیاد شود بر رو  اشگوهها  ارتبهاطی، صهمیمیت و ابهراز وجهود، 
تعارض و متارت ها  ارتباطی نیز نقش می گذارد و آن را محهدود مهی 
کند. در این راستا عامل ها  مجزا  فرهنگی نیز وجود دارد. ب  طهور  

ون گروههی را تشهدید و که  خهرده ارزر هها  اخلهاقی همباهتگی در
واگرایی و فاصل  اخلاقی گهروه، فهرد و اجتمهاع را از گهروه هها، افهراد و 
اجتماعات دیگر و همچنین روابط بین فرد  افهراد را تعیهین مهی کنهد. 
فاصل  اخلاقی گوی  ها  بایار زیاد  دارد ک  از فاصل  بهین دو فهرد تها 

 (.24مل می شود)فاصل  ارزر ها  اخلاقی در بین افراد دیگر را شا
پیشنتاد می شود دانشگاه برا  نتادین  ساختن اخلاق در فرهنگ خود ب  
ترویج ماتمر و اثهربخش اخلهاق در تمهام ارکهان ایهن سهازمان اعهم از 
مدیریت، پژوهش، تدریس، محیط و ... بپردازد تها بتوانهد میهزان فاصهل  

متهارت هها  اخلاقی را در بین تمام دانشجویان بکاهد و علاوه بر بتبود 
ارتباطی و روابط بین فرد  بتواند ارزر ها  اخلاقی را در بین جامعه  و 

از محدودیت ها  پژوهش حاضر می توان ب  عهدم محیط افزایش دهد. 
پژوهش و تحقیق در راستا  فاصل  اخلاقی اشاره کرد ک  پژوهش انجام 
شده در این زمین  بایار اندک بوده است که  هماهویی و ناهماهویی و 
تدوین مبانی نظر  پژوهش را با مشکل مواج  نمهوده اسهت. همچنهین 

 استفاده از پرسشنام  نیز یکی دیگر از محدودیت ها می باشد. 
 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ک  فاصهل  اخلهاقی بهر رو  روابهط بهین 
فرد  دانشجویان نقش منفی داشت  است. همچنین بر اساس نتهایج به  

صل  اخلاقی بر رو  ابعاد و موشف  ها  روابهط بهین فهرد  دست آمده فا
همدشی و صمیمت، ابراز وجود، متارت ارتباطی، حل تعارض، حفظ شامل 

ارتبا  و گور کردن نیز اثر منفی داشت  است ک  بیشترین اثرگذار  آن 
بر رو  ابراز وجود بوده است. بنابراین انجام اقدامات و سیاست هایی در 

  ها و تفاوت ها  فرهنگی و اخلاقی در بین افهراد و جتت کاهش فاصل
اهمیت دادن ب  ارزر ها  اناانی و معنو  در محیط دانشجویی و کار 
می توان متارت ها  ارتباطی و روابط بین فرد  را در بین دانشهجویان 

 افزایش داد.
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 های اخلاقیملاحظه
 امانتهدار اخلهاقی  اصهل استفاده، مورد منابع معرفی با پژوهش این در

 سایر و است شمرده شده محترم آثار موشفین معنو  حق و رعایت علمی

 شهده رعایهت و رضهایت آگاهانه  رازدار  همچون علمی اخلاق اصول

 .است
 

 هنام واژه
 Connections .1 ارتباطات

 Interpersonal relationships .2 روابط بین فرد 
 Culture shock .3 شوک فرهنگی

 Anxiety .4 اضطراب
 Social communication .5 مراودات اجتماعی

 Bewilderment .6 سردرگمی
 Attitude .7 نگرر
 Value .8 ارزر

 Moral distance .9 فاصل  اخلاقی
 Modernity .10 مدرنیت 

 The Holocaust .11 هوشوکاست
    Table Morgan .12 جدول مورگان

 Empathy and intimacy .13 همدشی و صمیمیت
 Assertive .14 ابراز وجود

 Communication skill .15 متارت ارتباطی
 Conflict resolution .16 حل تعارض
 Keep the connection .17 حفظ ارتبا 
 Listening .18 گور دادن
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