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 شهرسنندج  ابتدایی معلمان  در اخالقی حساسیت کننده بینیپیش عوامل
 

 بلندهمتان وانیدکترک، * یمیابراه رهی است، یغالم لیدکترخل

 دانشگاه کردستان ی،و اجتماع یدانشکده علوم انسان ی،ت ی گروه علوم ترب
 ( 98/ 08/ 01،تاریخ پذیرش:06/98/ 02 تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

فرد واجد  .(1)از اخالق انسان است یاساصل اس کی 1قیاخال  تیحساس
را از  اهدهیشود و پدیحساس م   یاخالق  یهاهدی، به پدیقاخال  تیحساس
ی هاحرف  هاهمی ت حساس  یت اخالق  ی در  .(2)ن  دیبیم  یاخالق   هی زاو

مورد توجه ق رار (  7و  6،  5)یشکپز  ( و4و3علوم انسانی)جمله    ازبسیاری  
 گرفته است. 

و  یع اف  یسه اص ل اساس  رایخالقی، دایک عمل ا  عنوانبه  آموزش
سه اص ل  نیبه ا  ی نیزاخالق  تیابعاد حساس،که  است  ماعیی و اجتتیترب

ک ار   مختل    یهاتوانند جنبهیمعلمان م   هانآ  لهیوسمرتبط هستند و به
جزء  کیخصوص در مدارس به یاخالق  تیحساس(. 8)کنند میخود را تنظ

در ای ن  را الگو کیناروائز    (.9ت)ان اسمعلم  یاخالق  تیاز صالح  یدیکل
 یمه ار  اخالق کاربرد درک معلمان در که به است   کردهشنهادیپ  زمینه
  (.10کند)یکمک م  یاخالق تیحساس
 
 
 
 

 
کنن ده  ین یبشیعوام ل پ ش تریاز مسائل مه م درک و ش ناخت ب  یکی

و  2یش ناختروان یس تیاس ت. بهز  انمعلم   تیدر ترب  حساسیت اخالقی
ی در زندگی هر شخص ی هس تند، در وم اساسم ه دو  که    3یزندگ  یمعنا

مورد بینی کننده حساسیت اخالقی در معلمان پیش  عنوانبههش  این پژو
 اند.بررسی قرار گرفته

 یه اییکمال در جهت تحق   توانا یبرا یتالش یشناختروان  یستیبهز
بهزیس تی ی چندبع دم دل (. 11)تعری   ش ده اس تف رد    یبالقوه واقع

 مؤل  ه  6های موج ود اس ت ک ه از  مدل  نیترمهماز    یکی  شناختیانرو
، داشتن ارتباط مثبت 6، رشد شخصی5، هدفمندی در زندگی4ذیرش خودپ

 (.12)است شدهلیتشک  ،9و خودمختاری  8، تسلط بر محیط7با دیگران

 حض ور معن ا بعد اول، که در برگیرندهاست.  دو بعد  معنای زندگی دارای  
 . شودیم وط  بی آنان مرببه بعد تجر کهاست   10در زندگی

 
 
 
 

 چکیده
برا  نیاولزمینه:   اخالق  تیرعا  یبعد  اند  یاخالق  تیحساس  ،یعمل  اخالق  شهیاست.  رفتار  ارتباط  یو  در  د  یاجتماع  یهافرد  با    گر یخود 

ته ن پرداخدر معلما  یاخالق  تیکننده حساسی نیبش یعوامل پ  یبه بررس   یتحق  نیا  .گنجدی قلمرو م  نیکه با او سروکار دارند در ا  ییهاانسان
 .است

  206)ن ر    285نمونه پژوهش   انجام شد.  شهر سنندج ییمعلمان ابتدا  یجامعه آمار  در  یاز نوع همبستگ  ی یتوصبه روش    پژوهش  نیا  :روش

 ، یاخالق  تیحساس  اسیپرسشنامه در سه مق  کیها با است اده از  ادهد   ی انتخاب شد.نسبت-یافبقه   یریگروش نمونه به    که   بودمرد(    79زن و  
 . انجام گرفت هریچند متغ  ونیرگرس یهاها با است اده از آزمون داده لیتحل. شد یآورجمع  یزندگ یو معنا یشناختروان یتسیبهز 

متغنش  هایافته   :هاافتهی که  داد  بهز   یزندگ  یمعنا  یهاریان  م  کنندی م  ینیبشیپ  را  یاخالق  تیحساس   ،ی ستیو  در   ی معنا  یهامؤل ه   انیو 

 دارند.   یاخالق تیبا حساس داریمعن رابطه  طیاستقالل و تسلط بر مح ،ی ریپذشتن یمعنا، خو ی مؤل ه جستجو ،یشناختروان یستی و بهز یزندگ

فرا  :یریگ  جهینت با  نشیگز  ندیدر  مدنظر قرار    یاخالق  تیو حساس  یزندگ  یو معنا  یشناختروان  یستی بهز  یرهایمتغ   دی و استخدام معلمان 
 . پرداخته شود این متغیرها  و توسعه تیدمت به تقوضمن خ یهادر دوره نیو همچن ردیگ

 

 ی شناختروان یستیبهز  ،یزندگ یمعنا ،یاخالق تیحساس :واژگانکلید

 
 
 

 
 

 
 

 asterehebrahimi@gmail.comنشانی الکترونیکی:  نویسندۀ مسئول:  

 



 شهرسنندج   ابتدایی معلمان  در اخالقی   حساسیت کننده بینیپیش   عواملاستیره ابراهیمی و همکاران: 
 

 155 

صل
ف

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

ن
سا 

ل 
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
3 ،

14
00

  
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
  

اه
وت

ک
 

 

معن ا در افراد چق در  کهبه این معنی  زندگی  بعد دوم، جستجوی معنا در  
 ش ودیم مرب وط    و اکتشافی  یازهیانگ، به بعد  کنندیم زندگی را جستجو  

، 11ب ا کی ی ت زن  دگیمعن  ای زن دگی ا  ح اکی از (. نت ای  تحقیق 13)
 دگی و زناش ویی،از زن   ، رضایت12انی، سالمت رویشناختروانبهزیستی  

 .(14)است ه با استرسمذهب و رفتارهای سازگارانه مقابل
 آم وزان و معلم انآموزشی و در ارتباط با دانش قیقا  زیادی در حوزهتح

 ل ذا( ص ور  گرفت ه اس ت.  16و15)  یشناختروان  یستیبهزدر رابطه با  
آی ا ک ه برآمدند سوال  گویی به ایندرصدد پاسخمحققان پژوهش حاضر 

حساس یت ین ی بپیش از توان اییشناختی و معنای زندگی وانرستی  بهزی
 ؟  برخوردارندمعلمان در اخالقی 

 

 روش

جامعه آماری معلمان ابت دایی   در  ،همبستگی-هش به روش توصی یپژو
نسبتی انتخاب ش ده بودن د، -یافبقهگیری  به روش نمونهکه  ،  یسنندج

ن  ر م رد  74درص د( و  57/73ن ر زن )  206  ینمونه آماردر    انجام شد.
، س ان یف وق ل  از  باالتر  درصد(  71/5 ر)ن  16  که  ،بودند  درصد(  42/26)

 22و  پلمیدفوقدرصد(   92/33ن ر )  95  ،سان یل  درصد(  5/52ن ر )  147
 21/8تجرب  ه )کم ن   ر 23. بودن  د ترنییو پ  ا پلمی  د (85/7ن   ر )درص  د

تجرب ه  یارا  ر دن 74درص د(،  5/7تجربه متوسط )  ین ر دارا  21درصد(،
در  درص د(85/57) ادیز یلیبه ختجر  ین ر دارا  162و    درصد(42/26)ادیز

 تدری  بودند. 

 ها: ارگردآوری دادهابز 

بع د از این مقیاس ه ت  (:ESS)10یاخالق   تیحساس  اسیمق  (1

 یه ایژگیاز و  هی اول  ق ا یتحقگیرد، که  میرا اندازه    یاخالق  تیحساس
مش ترک در س ط    ان یه وارداد ک  ( نشان17)  مقیاس  نیا  یسنجروان
 دیی همان ه ت بع د م ورد ت   نیبنابرا  ،ابعاد وجود دارد  نیب  ینییپا  اریبس
 چهار بعد تح ت عن واندر    اسیمق  نیاسرانجام در تحقیقی  گرفت.    قرار

درک  گ ران،ید  یهادگاهی د  رفتنیپذ  گران،یارتباط با د   یمراقبت از فر
 قرار گرفت دییت  ب و عمل موردعواقب انتخا  ییناساو ش  یمسائل اخالق

درص د گ زارش  92ت ا  76کرونباخ در این ابعاد بین ضریب آل ای  .  (18)
 (.17شده است )

نت ای  اعتباری ابی س ازنده  (:MLQ) 11معنا در زندگیمقیاس  (2

این مقیاس بر اساس نتای  آل ای کرونب اخ ب رای جس تجوی معن ا ب ین 

(. 19است )  شدهگزارش86/0و  81/0ر معنا بین  و برای حضو92/0و84/0
ایران نیز بر اساس نتای  آل ای کرونباخ  ب رای   اعتباریابی این مقیاس در

ب ه دس ت آم د ک ه 81/0و71/0جستجوی معنا و حضور معنا به ترتی ب 
 (.20حاکی از پایایی مناسب مقیاس است)

ی آل  انت ای   :(PWS)  12یشتناختروان(مقیاس بهزیستتی  3

 86بین  هامقیاسمقیاس حاکی از پایایی خرده ایایی این  خ برای پکرونبا
از  ه  اداده(. در ای  ن تحقی    ب  رای تحلی  ل 21درص  د اس  ت ) 93ت  ا 
های آم اری رگرس یون، ت ی و و همچنین از آزمون  SPSS20افزارنرم

 .تحلیل واریان  است اده شد
 

 یافته ها 
   است.  آمده 1جدولدر  ، در رابطه با سئوال اول متغیرهرگرسیون چندنتای  

نای زندگی با  ی معهامؤلفه نتایج آزمون رگرسیون :   1جدول 

 حساسیت اخالقی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره  نتای    که    1جدول  داد  جستجوهامؤل ه نشان  و  معنا    یی 
امعناوجود ارتباط با دیگران،    دابع،  از راه  مسائل اخمراقبت  ی و  القدرک 
انتخاب  ییشناسا و  عمل    . دنکنیمی  نیبشیپ  داریمعن  فوره برا    عواقب 

  در رابطه با سئوال دوم را چند متغیره    ونیرگرس    ینتا  2جدول  همچنین  
 .است گزارش کرده

 ی با حساسیت اخالقی شناختروانی بهزیستیهامؤلفه نتایج آزمون رگرسیون بین :   2جدول 
B T Sig بینهای پیش متغیر متغیرهای مالک 

 مراقبت از راه ارتباط با دیگران پذیریخویشتن 0/ 01 2/ 45 0/ 14

  داشتن ارتباط مثبت با دیگران 71/0 0/ 372 02/0

  تسلط بر محیط 0/ 00 3/ 27 0/ 19

  استقالل 0/ 07 -1/ 80 -/ 10

  رشد شخصی 13/0 49/1 10/0

 پذیرش دیدگاه دیگران پذیریخویشتن 0/ 04 2/ 02 0/ 12

  گرانداشتن ارتباط مثبت با دی 65/0 -0/ 447 -03/0

  تسلط بر محیط 0/ 00 2/ 89 0/ 17

 Sig T B بین  پیش متغیرهای  

    مراقبت از راه ارتباط با دیگران 

 16/0 63/2 00/0 جستجوی معنا 

 17/0 55/2 1/0 وجود معنا 

    پذیرش دیدگاه دیگران 

 01/0 0/ 275 78/0 جستجوی معنا 

 -01/0 -0/ 257 79/0 وجود معنا 

    القی اخ  مسائلدرک  

 21/0 48/3 00/0 ا جستجوی معن 

 26/0 01/4 00/0 وجود معنا 

    شناسایی عواقب انتخاب و عمل 

 30/0 96/4 00/0 جستجوی معنا 

 34/0 27/5 00/0 ود معنا وج
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  استقالل 0/ 02 -2/ 24 -0/ 13

  رشد شخصی 48/0 0/ 697 05/0

 اخالقی مسائلدرک  پذیریخویشتن 0/ 07 1/ 77 0/ 10

  دیگران داشتن ارتباط مثبت با 45/0 -0/ 746 -05/0

  تسلط بر محیط 0/ 00 3/ 40 0/ 20

  استقالل 65/0 -/ 45 -0/ 20

  رشد شخصی 45/0 0/ 757 05/0

 شناسایی عواقب انتخاب و عمل پذیریخویشتن 0/ 02 2/ 32 0/ 13

  داشتن ارتباط مثبت با دیگران 78/0 0/ 280 01/0

  تسلط بر محیط 0/ 30 1/ 03 06/0

  استقالل 0/ 23 -1/ 18 -06/0

  رشد شخصی 36/0 0/ 912 06/0

 
 طیح تس لط ب ر م و   پذیریخویشتنهای  ؤل هنشان داد م   2جدول  نتای   
همچن ین ، دن کنیم ی ن یبشیپمراقبت از راه ارتباط با دیگ ران را   مؤل ه
 رشیپ ذ مؤل  ه،  اس تقاللو    طیتسلط بر مح،  پذیریخویشتنهای  مؤل ه
 طیتسلط ب ر مح های ی کردند، در ادامه مؤل هنیبشیپرا    گرانید  دگاهید

 . و در نهای  ت مؤل   هی ک  ردن  یبشیپی را درک مس  ائل اخالق   مؤل   ه
  .ی کردنیبشیپرا  عواقب انتخاب و عمل ییشناسا ذیری مؤل هپتنخویش

 

 بحث
سئوال به  پاسخ  پژوهش  در  که     ی نتا  اول  داد  جستجوی   مؤل هنشان 

ی و اخالقسائل  درک م های مراقبت از راه ارتباط با دیگران،  معنا، مول ه
انتخاب  ییشناسا و  عمل  بعد ،  کردی  نیبش یپرا    عواقب  مول ه  این  اما 
ارتباط  نکردی  ن یبشیپرا    گرانید  دگاهید  رشیپذ وجود   مؤل ه. در همین 
 ی ودرک مسائل اخالقهای مراقبت از راه ارتباط با دیگران،  ، مول همعنا
انتخاب  ییشناسا و  عمل  بعد این  اما  ،  کردی  نیبش یپرا    عواقب  مول ه 
 . نکردی نیبشیپرا  گرانید دگاهید رشیپذ

با ییافته ( 22)  ی با موضوعی مرتبطهای پژوهشافتههای به دست آمده 
می ناهمسویی  این  که  بود،  دو  ناهمسو  جوهری  ت او   علت  به  تواند 

( بررسی  مورد  پرستارانجمعیت  و  یافته  .  باشد  (معلمان  این  تبیین  در 
به بعد   کنند،یجستجو م   یاد چقدر معنا در زندگفرا  نکهیاتوان گ ت  می
م   یازهیانگ ا  و  شودیمربوط  انگمعلمان  معنا   یبرا  یکاف  زهیز  جستجو 

و کس م   درکه    یبرخوردار هستند  معناست  با    تواندیجستجو  برخورد  در 
 (. 22)برخوردار باشد یاخالق یمختل  از آگاه یهاتیموقع

پژوهش   دوم  سئوال  به  پاسخ  که   ینتادر  داد  مؤل ه   نشان 
از  یریپذشتنیخو مراقبت  د  ابعاد  با  ارتباط   اهدگید  رشیپذ  گران، یراه 
شناسا  گرانید پ  ییو  را  و عمل  انتخاب  ادامه   ،کرد  ینیبش یعواقب  در 

مح  بر  تسلط  د  طیمؤل ه  با  ارتباط  راه  از  مراقبت  مؤل ه    گران،یابعاد 
اخالق  گرانید  دگاهید  رشیپذ مسائل  درک  پ  یو  در   کرد  ینیبش یرا  و 
  در کرد.    ین یبشیرا پ  گرانید  هدگاید  رشیمؤل ه استقالل بعد پذ  تینها
  ط یتسلط بر مح  ،پذیریخویشتن  یشناختروان  ی ستیبهز  یهامؤل ه  انیم 

 است.   یاخالق تیکننده حساس ینیبش یو استقالل پ

برخوردار   یخوب  یطیاز شرا  یر یپذشتن یخو  معلمان در مؤل ه   یفب  نتا
که   که    کیحابودند  است  این  موقعاز  در  و   یآموزش  یهات یمعلمان 

حساس  زی ن   یتدر بوبرخور  یاخالق  تیاز  بهدهدار  و  اخالقاند   یصور  
  ن ینشان داد که ا   ینتا  طیبر مح  طاند. در ارتباط با مؤل ه تسلعمل کرده
باالتر پ  نیمؤل ه  دارد    ینیبشیقدر   ا  یعنیرا  در    نیهرچقدر  مؤل ه 
ب م   تر شیمعلمان  نآن  یاخالق  تیحساس  زانیباشد  ببه  زیها   ترشیمراتب 
مصاحبه که    شودیم پیشنهاد    .است برا  ییهادر  معلمان   رشیپذ  یکه 

م  قرار    هامتغیر  نیا  ردیگیصور   همچن  گیرندمدنظر   یهادوره   نیو 
خدمت   توسعه   تیتقو  باهدف ضمن   یستیبهز  وی  زندگ  یمعنا  و 

 . ردیها صور  گآن یشناختروان
 

 گیرینتیجه
ک ه چنانای پ ژوهش ب ود. هنتای  به دست آمده حاکی از ت یید فرض یه

با  یاست و ارتباط استوار یمعنا بخش زندگ  یاصلوامل  از ع  یکیاخالق  
را در  یگ  ریلزوم  او ورود ب  ه د یک  یدارد و ورود ب  ه  یمقول  ه مبناس  از

را باعث خواهد ش د.  یگریدر د  یتوف یکی در  یخواهد داشت و توفیپ
ف رد  یه زن دگک ه ب  یتیبا انسجام و تم ام   یزندگ  یمعنا  گریاز فرف د

 یس تیدر بهز  توان دیم   ،یدر زن دگ  یدارف بااحساس هد  زیو ن  بخشدیم 
  .(23باشد )  رگذاریفرد، ت ث یشناختروان

 

 های اخالقیمالحظه
از معلمان اخ ذ کتبی نامه رضایتجهت رعایت مسائل اخالقی پژوهشگر  

ت با رعای  هاداده  انتخاب کرد واساس معیارهای ورود    بر  ها راو آن  کرد
 .شدآوری جمعاصول پرسشگری 
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 ه نام واژه
 Moral sensitivity .1 یاخالق تیحساس
 Psychological Well-being .2 یشناختروان یستیبهز
 Meaning in Life .3 یزندگ یمعنا

 Self-acceptance .4 پذیرش خود
 Purpose in life .5 هدفمندی در زندگی

 Personal development .6 رشد شخصی
7. Having positive relationships with others 

 ن مثبت با دیگراشتن ارتباط دا

 Environmental mastery .8 تسلط بر محیط 
 Autonomy .9 خودمختاری

 The presence of meaning in life .10 یحضور معنا در زندگ
 Quality of Life .11 کی یت زندگی

 mental health .12 سالمت روانی

13. Ethical sensitivity Questionnaire (ESQ) 
 ی خالقا  ت ی حساس اسیمق

14. Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 
  معنا در زندگی اسیمق

15. Psychological Well-being Questionnaire (PWQ) 
 ی شناختروان مقیاس بهزیستی 
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