
1396، 1سال دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، 

سرآغاز 

زیـ نوی پژوهشوی آموزشهاي سازماندروندری علمارتباطات
ـ تولبرگذارتأثیرعواملازی یکهموارهآنهاهاي مرزازفراتر ودی

وانسـجام جـاد یانهیزمارتباطاتنیا. استبودهدانشگسترش
ـ ابیـ ترکها،دگاهیدتعامل،یعلمجامعهدری هماهنگ وهـا  دهی

ـ روابـط ي برقرارد،یدجهاي هینظرجادیا وعلـم دري نهـاد نیب
.آورندمیفراهمرادانشي ادیبنهاي نظاممداومي بازساز

وروابــطجــادیاهیســادرامــروزهانیدانشــجوی علمــشــرفتیپ
. اسـت ریپذامکانیگروهبرونوی گروهدرونسازندهتعامالت

ي بـرا رافرصـت نیتـر مهـم هـا  دانشگاهبرحاکمی علمي فضا

فراهماتیتجربتبادلوی علمهاي یافتهنیدتریجدبهی سدستر
سـازنده ومثبـت روابطازي مندبهرهومناسبتعامالت. کندمی

ـ تعـامالت کهاستی اخالقی مبانواصولازی آگاهازمندین نیب
وعلـم انتقـال ي بـرا رانـه یزمونمـوده اعتمـاد قابـل راي فرد

قواعداصول،ازی فیزتعربای اخالقسواد. کندمیفراهماطالعات
ـ تقوروابـط آنهـا هیسـا درکـه اسـت ی اخالقـ هاي ارزشو تی

سوادواخالقواژهازی بیترکتوانمیرا1یاخالقسواد.شودمی
بـر ناظرکهاست»قلخ«مادهازمخلقجمعاخالق.دانست
وواکـنش تـوان رای اخالقسواد). 1(استانساني ظاهرشکل

ـ ابـر ). 2(دانـد مـی یاخالقـ جهانی اساسهاي مؤلفهخواندن نی

پژوهشی)(مقاله

ي سازتوانمندودانشجو/ استادتعامل،یاخالقسوادۀرابط
انیدانشجوی روانشناخت

یطوالبنبیز
المیادانشگاهات،یادبدانشکدهت،یریمدگروه

) 26/10/95یخ پذیرش: ، تار10/8/95(تاریخ دریافت: 
چکیده

وانیدانشـجو ي توانمندساز،یاخالقي هاارزشآموزشدری تیتربوی آموزشي نهادهانیترباالعنوانبهی عالموزشآمراکزوهادانشگاهزمینه:
ودانشـجو /اسـتاد تعامـل بـا ی القـ اخسوادرابطهکهاستآنبرحاضرپژوهش. کنندیمفایای اساسومهمی نقشآنانی ارتباطي هامهارتتیتقو

.دینمای بررسراانیدانشجوی شناخترواني توانمندساز

انیدانشـجو هیـ کلشاملقیتحقنیاي آمارجامعه. باشدیمي کاربردقاتیتحقجزهدفنظرازوی همبستگازنوعی فیتوصپژوهشروشروش:
ي ریـ گنمونـه روشبـا . باشـد یمـ دانشجو500آنهاتعدادکهاست94-93ی لیتحصسالدرالمیادانشگاهي حسابدارواقتصاد، تیریمدي هاگروه

،یروانشـناخت ي توانمندسـاز پرسشـنامه هـا دادهي آورجمعابزار. شدبرآوردنمونهحجمعنوانبهنفر217کوکرانفرمولاساسبروسادهی تصادف
وهیتجزرسونیپی همبستگبیضروونیرگرسلیتحلروشازاستفادهباهاداده.استی اخالقسوادپرسشنامهودانشجو–استادتعاملپرسشنامه

.شدندلیتحل

ي توانمندسـاز بـا ي قـو رابطـه ی اخالقـ لیتخوی اخالقتیحساسلفهؤمدوی اخالقسوادي هالفهؤمنیبازکهدادنشانپژوهشجینتاها:یافته
..دارددانشجو/استادتعاملباي داریمعنهرابطی اخالقي ورزاستدالللفهؤمودارندانیدانشجو

ریسـا ماننـد اسـت انیدانشجوي توانمندسازودانشجو/استادتعاملبامرتبطعاملیکعنوانبهی اخالقسوادکهنیابهتوجهباگیري:نتیجه
رادیاساتباانیدانشجوروابطدرمناسبومتقابلتباطاري برقراریی تواناوشودآموختهی عالآموزشمراکزوهادانشگاهتوسطتواندیمسواد،انواع

.کندجادیا

یروانشناختي توانمندساز،يتوانمندساز،یاخالقسواداخالق،کلیدواژگان: 

__________________________________________________________________________________________________________________

Tolabi70نشانی الکترونیکی: سنده مسؤول: نوی*  @ yahoo.com
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تعامل استاد/ دانشجو توانمندسازي روانشناختی دانشجویانزینب طوالبی: رابطۀ سواد اخالقی، 

2

کـنش کهمعناستنیابهاخالقکناردرسوادواژهوجوداساس
انـواع مانندکهی توانشسازد،وابستهتوانشی نوعبهرای اخالق

ة واژي ریبکــارگنیبنــابرا. اســتســاباکتقابــلســوادهاگــرید
وهـا  تـوانش رشـد ازی ناشـ توانـد مـی بیـ ترکنیادر» سواد«
.باشد2یاخالقرفتارازینشیپهاي هارتم

،یاخالقـ تیحساسـ ی اساسـ بعدسهشاملی اخالقسوادمفهوم
). 3(اسـت ی اخالقـ لیـ تخوی اخالقي ورزاستداللهاي مهارت

ـ تاکنکتهنیابرمحققانازی برخ ـ نباکـه ورزنـد مـی دی ـ ادی نی
ا هـ مؤلفهنیاۀهم. آوردشماربهمجزاي امورمقامدرراها مؤلفه

ـ تقوبـه منجـر تواننـد میوگرندییکدبرمتقابلاثراتي دارا تی
بهتوجهبا. دهندشکلرای اخالقرفتارسرانجاموشوندگرییکد

نظـام ، اسـت الزمی اخالقـ سوادتحققي براها آنحضورنکهیا
سـواد توسعهوجادیاانیمتولازی یکمقامدرزینتیتربومیتعل

). 3(کندتوجهابعادنیاتمامبهدیبای اخالق
انگریباکتسابنیا.استوندیپدراکتسابمفهومباسوادمفهوم

سـتند ینيآموزسوادبامتناظرها توانشوها مهارتکهاستآن
جادیاانساندري خودبهخودرشدندیفرآدروی ستیزطوربهکه

فقـط تواننمیاست،مطرحسوادازبحثجاهرن،یبنابرا. شوند
رای دانشـ ي محتواهـا دیباوکردبسندهی کیمکانهاي مهارتبه
ی مفهـوم عنصـر ،یدانشـ ي محتـوا ن،یبنابرا. گرفتنظردرزین
).4(کندمیتیتقوراسوادمفهومکهاستي گرید

اخالقورودبردیتأکی نوعی اخالقسواددرسوادواژهازاستفاده
. اسـت آنتیـ وتقي بـرا برنامهداشتنلزوموی آموزشمراکزبه

اخالق،یاخالقدانشوفهمبای اخالقسوادمفهومخوردنگره
ـ نموردهاي سوادریساباسطحهمرا وسـت یبقـرن انسـان ازی
وی علمـ سـواد کردن،حسابسواد،يفناورسوادجملهازکم،ی

ی مفهـوم هـاي  مؤلفـه . کندمیفرضی زندگي براخواندن،سواد
. گذارنـد تأثیری اخالقـ سوادبیترکرب، مختلفابعاداززیناخالق

رکنعنوانبهارزشوقاعدهمفهومسو،یکازرسدمینظربه
داشـته ی اخالقـ سـواد دري محـور ی گـاه یجاستیبامیاخالق

سـازنده مؤلفـه عنـوان بـه ی انسـان کـنش گرفتننظردر.باشد
ـ تعربراي ژهیوتأثیراخالق، .داشـت خواهـد ی اخالقـ سـواد فی
بـودن ی اخالقدادنقرارمحوربای اخالقسوادوممفهن،یهمچن
ـ نمـورد هاي توانشتادارد،تالشي ریگمیتصم ـ اي بـرا ازی نی

ن،یتمـر وتجربـه ن،یبنـابرا . کندنهینهادانیدانشجودررامهم
سـواد ی اساسـ عناصرجملهازها توانشنیاسازي نهینهادجهت
تیحساسـ عـاد ابي دارای اخالقـ سواد. روندمیشماربهی اخالق
. است6یاخالقلیتخو، 5يورزاستدالل، 4یاخالق

افـراد، متقابـل هاي کنشوتعامالتجامعهیکدرکههمچنان
ـ نعلم.)5(دهدمیلیتشکراآنانی اجتماعهاي رفتار ي نهـاد زی

بـا ی اجتمـاع متقابـل کـنش قیطرازحتمبهکهاستی اجتماع
ـ ابـر . کنـد یمدایپتوسعهدانشمندانریساوگرانید اسـاس نی

ــامالت ــاتوتع ــارتباط ــجونیب ــتادانوانیدانش ــاس ازی یک
تـرین  مهـم وی عـال آموزشدرارتباطاتهاي عرصهترین یاصل

تـا دانشجو–استادروابطتیاهم).6(شودمییدانشگاههیسرما
ی دانشـگاه هـاي  نمونـه بـا ایتانیبری عالآموزشکهاستي حد

واسـتاد ی رسـم ریـ غارتباطـات قیـ طرازج،یکمبـر وآکسفورد
).4(شودمیزیمتمای عالآموزشي الگوهاریساازدانشجو

درآنـان سـواد گسترشقیطرازهموارهانیدانشجوی علمرشد
ـ داز. اسـت شـده لیتسهگونگوناهاي نهیزم کنـون تـا بـاز ری

عنـوان بهراسوادانواعآموزشی عالآموزشمراکزوها دانشگاه
کردهدیتاکانیدانشجودری علمرشدارتقاءجهتياستراتژیک
یکعنوانبههموارهسویکازانیدانشجوی اخالقرشداما، اند
وی علمـ مراکـز دغدغـه عنـوان بهرییتغقابلریغوی هیبدامر

هـاي  آزمـون دغدغـه گریدي سواز. استبودهمطرحها خانواده
ـ ترببـه معطوفهاي ینگرانازي اریبس،یدانشگاه ی اخالقـ تی
هیحاشـ بـه لیتحصـ دورانسـوم یکدراقلحدراانیدانشجو
جهـت درتالشوروزعلومبهی یابدستتیاهم. استکشانده

تعـامالت وروابطي برقرارازمندینی علمهاي رقابتدرتیموفق
آمـوزش دراخـالق یالمللـ نیبکنگرهدر. استاخالقهیسادر

درونروابطورفتاري الگوزای شکلعنوانبهاخالقواژهفیتعر
تیـ رعاآندرکـه اسـت شدهفیتعری شخصبرونوی شخص
)7(. داردخاصتیاهممقابلطرفحقوق

ـ یتربوی آموزشنهادترین یعالعنوانبهدانشگاه آمـوزش دری ت
ومهـم ی نقشـ انیدانشـجو سـازي  توانمندویاخالقهاي ارزش
اخـالق بـا یانساني ورینی سازماني ایدندر. کندمیفایای اساس

ــد، ــاخصوکارآم ــدهش ــرعم ــبرت ــازمانکي ی ــهنســبتس ب
ی انسـان ي روهـا ینوجـود کـه ي طوربهاستگریدهاي سازمان
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وریتــاخبــت،یغکــاهشضــمنســازمانبــهتعهــدوتوانمنــد
ی روحـ نشاطسازمان،عملکردریچشمگشیافزاباعث،ییجابجا

ـ نوسازمانی متعالاهدافبهتری تجلکارکنان، بـه ی ابیدسـت زی
ی عـال آموزشبستردرفوقموضوع).8(شدخواهدي فرداهداف

بـا ی انسـان منـابع بـه ی دانشـگاه هاي طیمحواستصادقزین
ی دانشـگاه عنصرنیاسازي توانمندودارندازینتوانمندواخالق
بـوده هـا  پـژوهش توجهکانونوصاحبنظرانتوجهموردهمواره

.است
ک،یـ رآکادمیغي هاکنشنظرازفقطدانشگاهبهورودبادانشجو
چنـدان وشودمیمتحولی اجتماعوی اسیس،ینیدهاي نگرش

ـ تولکـه دانشـگاه ی اساسهاي رسالتوکارکردهابهتواندنمی دی
ی گفتمـان وی ارتبـاط کنشگریدعبارتبهوآنانتقالودانش
وانیدانشـجو نیبسازندهومثبتتعامالت) 9(یابددستاست،

. اسـت ی اخالقـ سـواد ازانیدانشـجو ي منـد بهرهحاصلدیاسات
سـواد ازی تخصصـ و10یی احرفهسوادبرعالوهکهی انیدانشجو

برقـرار خـود دیاسـات بـا احتـرام باتوامتعاملمندندبهرهی اخالق
ي برقـرا بـه قادرکهی انیدانشجوبهنسبتراستانیاودرنموده

ي سوازي شتریباطالعاتودانشبهتوانندیمستندینروابطنیا
یی توانـا ازشتریبي برخورداربانیبرابنا. یابنددستخوددیاسات

دهــد،مــیرخی اخالقــســوادهیســادرکــهی ارتبــاطوی علمــ
منـد بهرهی روانسازي توانمندی نوعوي باورخودازانیدانشجو

.شوندمی
ـ یتربمفهـوم یـک عنـوان بـه 11یروانشناختسازي توانمند دری ت

ونظـران صـاحب پژوهشـگران، ازي اریبسـ توجه80دههاواخر
کـرده جلـب خـود بـه رای روانشناسوتیریمداندرکاراندست
افـراد بـه قـدرت دادني معنـا بهلغتدر12يسازتوانمند. است

ازاي مجموعــهعنــوانبــهی روانشــناختســازي توانمنــد.اســت
دربارهچگونهفردکهنیاشودمیفیتعری روانشناختهاي حالت

درنفـوذش ونقـش مقـدار چـه وکنـد میتجربهوفکرکارش
افـراد تـا گـردد مـی موجـب واسـت متمرکـز ، داردباورسازمان
). 10(باشـند داشـته تیموفقبهلیتماونفسبهاعتماداحساس

نوسانورییتغحالدرشهیهمسازي توانمندندیفرآنیابرعالوه
براسـاس . اسـت گرییکـد بـا افـراد ابطرووتجارببهپاسخدر

حـس یـک دنبـال بـه ي توانمندسـاز گـران، یدبامتقابلارتباط

. اسـت انتخـاب حـق داشـتن وبـودن مـؤثر احساس،يمعنادار
فردي برامهمي امدهایپودادهایروبرنفوذندیفرآسازي توانمند

ی طـ درفردکهاستی زشیانگندیفرآیکاساساواستگروهیا
ي توانمندسـاز ). 11(کنـد مـی تجربـه راي توانمنـد سحیکآن

راهـا  آنمختلـف، محققانکهباشدمیبعد5شاملی روانشناخت
ـ اجملـه، از.اندبردهکاربهی مختلفهاي شکلبه بـا راابعـاد نی
احسـاس 14بـودن، مـؤثر احساس،13یستگیشااحساسهاي نام

. انـد بـرده کـار بهخودقاتیتحقدري دارمعنیو15ي خودمختار
وآنمتفـاوت ابعادواخالقنهیزمدری اندکهاي پژوهشاگرچه

انجامانیدانشجوسازي توانمندودانشجواستادمتقابلروابطزین
هـاي  ریمتغمستقلصورتبهها پژوهشازی برخاما، استشده

.انددادهقراری بررسموردراقیتحقنیا
نظامدرکهاستآمدهتدسبهجینتانیاها پژوهشازی برخدر

ـ ای کنـون ی عالآموزش صـورت بـه انیدانشـجو ي ،کارهـا رانی
مشارکتیاگفتگوي فضا. شودمیانجامی جمعریغوانهیفردگرا

چنـدان وگوگفتنیابهها آنواکنشای یعلماجتماعکنشگران
ـ اهـاي  دانشگاهدرکهرسدمینظربه.ستینقیعم نقـش رانی

درمثـال ي بـرا . استکمرنگی تعاملوهروزمرمتقابلي کنشها
ـ اکشـور دری دانشـگاه هاي رشتهازی برخ ـ قبازرانی علـوم لی

دانشـجو واستادنیبی علممبادالتوارتباطاتضعفی اجتماع
تعامالترانیای علمطیمحی اجتماعساختاردر). 12(داردوجود

آندرکـه اسـت اي گونـه بهانیدانشجوواستاداننیبروابطو
ـ ناپاوگـذر زودوشـکننده ی شکلتعامالتوروابط ودارنـد داری

ـ اهـاي  دانشگاهدری اجتماعساختار تعـامالت وروابـط بـه رانی
).13(استمعطوفنشدهنهینهاد

ودرونانیدانشـجو ودیاسـات کـه ی زمـان دانشـجو استادتعامل
از.افتـد مـی اتفـاق کننـد میبرقرارارتباطدرسکالسازرونیب

ي الگـو وتحـول عامـل عنـوان بـه تواننـد مـی دیاسـات کهآنجا
آنـان تحـول ي بـرا ي ارزشـمند بامنبعندینماعملانیدانشجو

تعــامالتنقــشعنــوانبــای پژوهشــدر. شــوندمــیمحســوب
،بایدانشـگاه ی اجتمـاع هیسرمانیتکودراستادانوانیدانشجو

نیابهاستادانوانیدانشجونیبارتباطاتوتعامالتبرشمردن
درارتباطـات هـاي  عرصـه تـرین  یاصلازی یکعنوانبهمفهوم

شدهاشارهی دانشگاههیسرمانیترمهمعنوانبهوی عالآموزش
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عوامـل کـه اسـت دادهنشـان گـر یدی پژوهشجینتا)14.(است
عنـوان بـه ، انیدانشـجو ی تیشخصـ عوامـل وی شناختتیجمع

نـد مؤثرانینشجوداواستادانانیمارتباطبهبوددرمؤثرعوامل
روابـط وتعامالتیبررسبهکههایی پژوهشازی برخدر). 15(
کـه اسـت شدهدادنشاناندپرداختهاستادانوانیدانشجونیب

تـأثیر اسـتادان وانیدانشـجو هـاي  یژگیوازحدتاچهتعامالت
باي هنروگراعمل،يفکري ریگجهتباانیدانشجوردویپذمی

ـ بودروندرستاداناباي شتریباحتمال وگفتگـو کـالس رونی
.کنندمیمطرحراخودعالقهموردموضوعاتشتریب

کـه رسدمینظربهشدهارائهی تجربشواهدبهتوجهبانیبنابرا
وکالنطوربهی علمجامعهدرتعامالتوروابطرانیاکشوردر

دچـار خـرد صـورت بـه استادانوانیدانشجوارتباطاتوروابط
تعامالتمسئلهبهپرداختنضرورت.استشدهشیفرساوضعف

روزبهروزکهازآنمنتجمسائلواستادانباانیدانشجوروابطو
تیـ اهمحـائز سـازد، تـر مـی  دهیـ چیپرای علمـ جامعهمشکالت

تعامـل دانشـگاه، درلیتحصـ هـاي  سالطولدر. استی فراوان
امـور درآنـان ي ریـ درگزیـ نوهمساالنودیاساتباانیدانشجو

ها آنی شناختوی عاطفتحولهاي جنبههمهحدوددری لیتحص
د،یاسـات بـا فعاالنـه انیدانشـجو اگـر قتیحقدر. ردیگمیفرارا

دارداحتمالشتریبشوند،ریدرگی آموزشموادوگریدانیدانشجو
هـدف نیابنـابر . یابنددستتحولوتیموفقازیی باالسطوحبه
اسـتاد تعـامالت بـا ی اخالقسوادنیبابطهری بررسقیتحقنیا

تحققمنظوربه. استآنانی شناخترواني توانمندسازودانشجو
ـ روابـط بـر یمبتنـ هـایی  هیفرضاهدافنیا ی اخالقـ سـواد نیب

دانشـجو /اسـتاد تعاملوانیدانشجویشناخترواني توانمندساز
هدهمشاریزی مفهوممدلقالبدرکهردیگمیقرارآزمونمورد
. شودمی

روش
وهیشـ لحـاظ بـه وي بـرد کـار هـدف لحـاظ ازحاضرپژوهش
. اسـت ی همبستگنوعازوی فیتوصاطالعاتلیتحلوي گردآور
ت،یریمـد هـاي  رشـته انیدانشـجو تمامراقیتحقيآمارجامعه
ـ ادانشـگاه يحسابدارواقتصاد وی کارشناسـ مقطـع دودرالمی

دادهلیتشکنفر500تعدادبهو1394سالدرارشدی کارشناس
انتخـاب نفـر 217کـوکران فرمولاساسبرنمونهحجم. است
منظـور بـه . اسـت بودهسادهی تصادفي ریگنمونهروش. شدند
. استشدهاستفادهپرسشنامهسهازقیتحقهاي دادهي آورجمع

سوال9بای اخالقسوادپرسشنامهازی اخالقسوادسنجشي برا
ي ورزاسـتدالل ، یاخالقـ تیحساسـ بعـد سـه کهشدهاستتفاد

ي بـرا . اسـت دادهقرارسنجشموردرایاخالقلیتخوی اخالق
سـازي  توانمنـد پرسشـنامه ازی روانشـناخت سازي توانمندسنجش

احســاسابعــادکــهاســتشــدهاســتفادهســوال12بــای روانــ
مــوردرااســتقاللاحسـاس وي دارمعنــیاحســاس، یسـتگ یشا

9بادانشجو–استادتعاملپرسشنامهواستدادهرقراسنجش
دروني فضـا بعـد دودرراانیدانشجوودیاساتتعاملکهسوال

. اسـت دادهقـرار سـنجش مـورد کالسرونیبي فضاوکالس
یی ادرجهپنجاسیمقبراساسها پرسشنامهبهیی پاسخگونحوه

زگشتبامناسبنرخبهی یابدستمنظوربه. شدمیتنظکرتیل
ـ توزپرسشنامهشدهبرآوردهنمونهحجمازشتریبها پرسشنامه عی

یـی  رواوي صـور یـی  رواصـورت بـه هـا  پرسشـنامه یی روا. شد
نیـی تعي بـرا . گرفـت قـرار رشیپذمورددیاساتتوسطیی محتوا

ـ ا. شـد اسـتفاده کرونبـاخ ي آلفـا بیضرازپرسشنامهیی ایپا نی

سواد
ی اخالق

توانمند
يساز
ی روان

تعامل
استاد

دانشج
و

قیتحقی مفهومالگوي.1نگاره
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ها پرسشنامهازیکهرکیتفکبهوی اصلنمونهي روبرآزمون
ی اخالقـ سـواد پرسشنامهکرونباخي آلفابیضر. استشدهاجرا
دانشـجو –اسـتاد تعاملپرسشنامهکرونباخي آلفابیضر، /.87
ـ سـازي  توانمنـد پرسشـنامه کرونباخي آلفابیضرو/. 89 ی روان

. آمددستبه/. 98انیدانشجو
ورسـون یپیهمبسـتگ بیازضـر هـا  دادهلیـ تحلوهیتجزي برا

شـده اسـتفاده spss 22افـزار نرمازاستفادباونیرگرسلیتحل
. است

ها  افتهی

بـر ی اخالقـ سـواد هـاي  مؤلفـه رابطـه ی بررسـ ازحاصـل جینتا
نشان) 1(جدولدرچندگانهونیازرگرساستفادهباي توانمندساز

ی اخالقـ سوادهاي مؤلفهنیبی همبستگبیضر. استشدهداده
کهدهدمینشاننییتعبیضر. باشدمی433/0ي دسازتوانمنبا

ـ وار7/18ی اخالقسوادهاي مؤلفه ـ راي توانمندسـاز انسی شیپ
ونیرگرسـ جدولبهتوجهبا: اولهیفرضآزمون. ندینمای مینیب

تیحساسـ مؤلفـه رابطـه ،يدارمعنـی سطوحبهنگاهوچندگانه
ســطحرایــ،زاســتدارمعنــیی روانــي توانمندســازبــای اخالقــ
H1هیفرضلذااست،05/0ي خطاسطحازکمترآنهاي دارمعنی

مسـتقل هـاي  ریـ متغدارمعنـی رابطـه بری مبنها هیفرضنیادر
سـطح دري) توانمندسـاز (وابسـته ریـ متغبای) اخالقتیحساس(

توجـه با: دومهیفرضآزمون. شودمیرفتهیپذدرصد95نانیاطم
رابطـه ،يدارمعنیسطوحبههنگاوچندگانهونیرگرسجدولبه

ـ ،زاسـت دارمعنییرواني توانمندسازبای اخالقلیتخمؤلفه رای
لـذا اسـت، 05/0ي خطـا سـطح ازکمتـر آنهاي دارمعنیسطح
هـاي  ریمتغدارمعنیرابطهبری مبنها هیفرضنیادرH1هیفرض

سطحدري) توانمندساز(وابستهریمتغبای) اخالقلیتخ(مستقل

توجهبا: سومهیفرضآزمون. شودمیرفتهیپذدرصد95ننایاطم
سـطح ،يدارمعنیسطوحبهنگاهوچندگانهونیرگرسجدولبه

ي توانمندسـاز بـا ی اخالقي ورزاستداللمؤلفهرابطهي دارمعنی
هیفرضـ واسـت بزرگتـر 05/0ي خطاسطحازکهاست215/0
H0مسـتقل ریـ غمتدارمعنـی رابطهعدمبریمبنهیفرضنیادر

ی) اخالقـ ي توانمندساز(وابستهریمتغبای)اخالقي ورزاستدالل(
دییتأ3هیفرضلذاشود،میرفتهیپذدرصد95نانیاطمسطحدر

.شودنمی
اسـتاد تعامـل بـر ی اخالقـ سـواد هاي مؤلفهرابطهی بررسي برا

جینتاکهاستشدهگرفتهبهرهچندگانهونیرگرساززیندانشجو
نیبـ ی همبسـتگ بیضـر . اسـت مشاهدهقابل) 2(جدولدرآن

231/0بـا برابـر دانشجواستادتعاملبای اخالقسوادهاي مؤلفه
از053/0تنهـا کـه دهـد مـی نشـان زیننییتعبیضر. باشدمی
سـواد هـاي  مؤلفـه توسـط دانشـجو اسـتاد تعاملریمتغانسیوار

بـه توجـه بـا : چهارمهیفرضآزمون. شودمیینیبشیپی اخالق
سـطح ،يدارمعنـی سـطوح بـه نگاهوچندگانهونیرگرسجدول
دانشـجو اسـتاد تعامـل بـا ی اخالقـ تیحساسـ مؤلفهيدارمعنی
هیفرضـ واسـت بزرگتـر 05/0ي خطاسطحازکهاست678/0
H0مسـتقل ریـ متغدارمعنـی رابطهعدمبری مبنهیفرضنیادر

در) انشـجو داسـتاد تعامـل (وابسـته ریمتغبای) اخالقتیحساس(
چهـارم هیفرضـ لـذا شـود، میرفتهیپذدرصد95نانیاطمسطح

ونیرگرسجدولبهتوجهبا: پنجمهیفرضآزمون. شودنمیدییتأ
مؤلفـه يدارمعنـی سـطح ،يدارمعنیسطوحبهنگاهوچندگانه

سـطح ازکهاست519/0دانشجواستادتعاملبای اخالقلیتخ
بـر ی مبنهیفرضنیادرH0هیفرضواستبزرگتر05/0ي خطا
ریـ متغبـا ی) اخالقـ لیـ تخ(مسـتقل ریـ متغدارمعنیرابطهعدم

درصـد 95نـان یاطمسـطح در) دانشـجو اسـتاد تعامـل (وابسته
هیفرضـ آزمون. شودنمیدییتأپنجمهیفرضلذاشود،میرفتهیپذ

انیدانشجوسازي توانمندوی اخالقسوادابعادنیبروابط.1جدول

نییتعبیضریهمبستگبیضريدارمعنیسطحtمقداراستانداردبیضرااندارداستریغبیضرا
Bبتااریمعي خطا

988/1273/0272/7000/0433/0187/0ثابتمقدار
215/0075/0214/0876/2004/0یاخالقتیحساس

294/0068/0336/0318/4000/0یاخالقلیتخ
215/0- 243/1- 063/0095/0- 078/0یاخالقي ورزاستدالل
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اسـتدالل مؤلفـه تنهـا ی اخالقـ سـواد هاي مؤلفهنیبدر: ششم
ـ زدارددانشجواستادتعاملباي دارمعنیبطهرای اخالقي ورز رای

ـ اواست032/0آني دارمعنیسطح سـطح ازکمتـر مقـدار نی
ریـ متغدارمعنـی رابطهبری مبنH1هیفرضواست05/0ي خطا

اسـتاد تعامـل وابسـته ریمتغبای) اخالقي ورزاستدالل(مستقل
نــانیاطمســطحدر6هیفرضــی یعنــشــودمــیدییــتأدانشــجو

دهـد مـی نشانچندگانهونیرگرسلیتحل. شودمیرفتهیپذ95/0
ي توانمندسـاز بـا ي تـر ي قـو رابطهی اخالقسوادهاي مؤلفهکه

لیـ تخوی اخالقـ تیحساسـ مؤلفـه دواولمـدل دررایز. دارند
ـ بودنـد ي توانمندسـاز باي دارمعنیرابطهي دارای اخالق دری ول
بـا ي دارمعنیرابطهی اخالقي ورزاستداللمؤلفهتنهادوممدل

اولمـدل درنیـی تعبیضـر بعـالوه . دارددانشـجو استادتعامل
.بوددوممدلازتر يقو

بحث

بـا انیدانشـجو ی اخالقـ سـواد رابطهی بررسوهشپژنیاهدف
ی شـناخت رواني توانمندسـاز وانیدانشجوودیاساتنیبتعامالت

دادکـه اننشقیتحقاتیفرضی بررسازحاصلجینتا. استآنان
ـ تعـامالت بای اخالقسوادهاي مؤلفه انیدانشـجو ودیاسـات نیب
ـ ادرشدهانجامقاتیتحقتوسطقیتحقنیاجینتاداردرابطه نی

). 17-14(اسـت همسـو آنـان جینتـا باوشودمیتیحمانهیزم
آمـوزش ، ياجامعـه هرآموزشنظامدرمهمي محورهاازی کی

مأتـو ورفتارشـرافتمندانه . استی اخالقوضوابطارهایمع، اخالق
ي بـرا دانشـجو کـه اي نهیهزووقتبهبودنحساس، احترامبا
وهـا  فیـ تکلانجـام دري درسـتکار ، دهدمیاختصاصي ریادگی

سـالمت حفـظ بـه کـه اسـت ی عواملازجملهی علمهاي تالش

یی توانـا . کنـد مـی کمـک انیدانشـجو ی اخالقـ رشـد وی انسان
اکتسـاب اتیخصوصـ تـرین  مهمازی کیمتقابلارتباطي برقرار
یی توانــا، الزمهــاي مهــارتازی یکــ، اســتانیدانشــجوشــده
چنانچـه واسـت رانیفراگومدرسنیبحیصحارتباطي برقرار

وتیـ فیکبـا ی آموزشهاي هدفشودبرقراری خوببهرابطهنیا
ي داراتعامـل وارتبـاط ي برقرار.ابدیمیتحققي شتریبسهولت
هرآموزشي براآنهابایی آشناکهاي شدهشناختهفنونواصول
دهنـده نشانتنهای اخالقهاي رفتار. باشدمیيضروراي دهنده
ی اخالقـ رفتـار بلکهستینی بحرانطیشرادرافرادمناسبرفتار

افـراد تعهـد بـا اسـت، افرادی اخالقسوادسطحدهندهنشانکه
آنـان مـره روزوتعـامالت ، روابـط تیـ فیکوگـران یدبهنسبت

.شودمیمشخص
ودیاسـات تعـامالت نیبکهدادنشاننیهمچنقیتحقنیاجینتا

.داردوجـود رابطـه آنـان ی روانشناختسازي توانمندوانیدانشجو
ـ ادرکـه ي گریدقاتیتحقلهیوسبهجینتانیا انجـام نـه یزمنی

اسـت همسـو آنهـا جینتاباوگرفتهقرارتیحمامورداستشده
بـا راآنـان یی آشـنا نـه یزمانیدانشـجو ی اخالقسواد).17-21(

، احترامباتوامرفتارآنبراساسکهکندیمفراهمی اخالقاصول
ازي خـوددار ، رسـاندن سـود ، گرانیداستقاللوي آزادبهتوجه
رای اخالقـ رفتـار ، يسازاعتمادوی درست، انصاف، رساندنضرر

کـه دیاساتوانیجودانشسازندهومثبتتعامالت. دهدیمشکل
ـ هـاي  یژگیوبرباشدآنانی اخالقسوادهیبرپا ی عـاطف وی روان
خـود استقالل،ازراآنانادراكآنکهضمن.استگذارتأثیرآنان
، کنــدمــیتیــتقوی گروهــهــاي تیــحماو، يهمکــار، يبــاور

کـه ی زمـان . کنـد میجادیادرآنانرای شناختروانسازي توانمند
ــهاســتاد ــادانیدانشــجوب ــیاعتم ــد،م انجــامدراســتقاللکن

ـ تقونـه یزموکنـد مـی واگـذار آنـان بهرای علمهاي تیفعال تی

دانشجو–استادتعاملوی اخالقسوادابعادنیبروابط.2جدول

نییتعبیضریهمبستگبیضريدارمعنیسطحtمقداراستانداردبیضرااستانداردریغبیضرا
Bبتااریمعي خطا

977/1373/0298/5000/0231/0053/0ثابتمقدار
042/0102/0033/0415/0678/0یاخالقتیحساس

060/0093/0054/0646/0519/0یاخالقلیتخ
185/0085/0177/0159/2032/0یاخالقي ورزاستدالل
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ــول ــذتیمس ــاندرراي ریپ ــادیاآن ــد،یمج ــوکن ــریدي ازس گ
رامثبتی عاطفهاي حالتکهدارددنبالبهرااستادهاي تیحما
شیافـزا آنـان درراي ریـ گمیتصمقدرتوکردهجادیاآناندر

شیافـزا نانآدری شناختروانسازي توانمندجهینتدرودهدمی
).17(ابدیمی

بـا شـود میشنهادیپقیتحقنیای بررسازحاصلجینتابراساس
هـر ی زنـدگ دوراندررانقشنیترمهمدانشگاهنکهیابهتوجه

اسـت گـذار تـأثیر دانشـجو ی زنـدگ بـر و، کنـد میفایادانشجو
ـ ربرنامه سـواد ي اعـتال درتوانـد مـی هدفمنـد ومشـخص ي زی
تیـ ماهبـه توجـه بانیابربناوباشدمؤثرانیدانشجوی اخالق
آمـوزش مرکزوها دانشگاهرسدمینظربهسواد،بودنی اکتساب

ـ ربرنامـه دری اخالقـ ي آموزسوادهدفدادنقراربای عال ي زی
ی روانــهــاي ییتوانــاوروابــطتیــتقوي بــرارانــهیزم، یدرســ

بخـش ی سـواداخالق نکـه یابهتوجهبا. کنندراهمفانیدانشجو
هـا  دانشـگاه شـود میشنهادیپلذااست،سوادانواعماندهمغفول
ی درسـ برنامهدرمداراخالقهاي تیفعالودروسنیتدوضمن

ـ ارزانیدانشـجو ی علمهاي یابیارز،درانیدانشجو سـواد ازی ابی
ـ آعملبهزینانانی اخالق ـ . دی بـا شـود یمـ شـنهاد یپنیهمچن

ي بـرا الزمطیشـرا نهیزمنیادری قاتیتحقهاي تیفعالگسترش
ی معرفوسوادانواعریساکناردری اخالقسوادآوردنحساببه
. شودتالشافرادی زندگبرگذارتأثیرسوادعنوانبهآن

ي ریگجهینت
ـ تعامـل دادکهنشانپژوهشهاي افتهی ازدانشـجو –اسـتاد نیب

گریدي سوازانیدانشجویشناختروانسازي دتوانمنوسویک
گـر یدعبـارت بـه . باشدی اخالقسوادعاملتأثیرتحتتواندمی
روابـط تواننـد یمباشندمندبهرهی اخالقسوادازانیدانشجواگر
هايیـیتواناازونمودهبرقراردیاساتبارامندقاعدهومؤثر، دیمف

شیافـزا . شـوند مندبهرهستهیشاودرستصورتبهآنانی علم
فـراهم باعـث نیهمچنـ دانشجوواستادنیبتیمیصمواعتماد
اتیـ روحشیافزادانشگاه،دردانشجويبرامناسبطیشرابودن

، یکـارگروه وي همکـار ، یعلمهاي تیفعالبهنسبتاوتعلقو
جلساتد،یاساتوانیدانشجونیبشفافوآسانارتباطي برقرار
ومربوطـه مباحـث ارتقـاء جهـت دانشجودربانظروتبادلبحث

آنـان ی روانشـناخت سـازي  توانمنـد وانیدانشجودرتحولجادیا

بـه اعتمـاد ی نـوع ی اخالقـ سوادداشتنگریدي سواز. شودمی
کنـد میجادیاآناندری شناختروانسازي توانمندازی ناشنفس

.استیستگیشاواستقالل،يدارمعنیاحساسبامأتوکه

ی اخالقيهامالحظه

ی اخالقـ اصـل اسـتفاده، مـورد منـابع یمعرفباپژوهشنیادر
شمردهمحترمآثارنیمولفمعنويحقوتیرعای علمامانتداري

ورازداريهمچـون ی علمـ اخـالق اصـول ریسـا واسـت شده
.استشدهتیرعاآگاهانه،تیرضا

نامهواژه

.1ی    اخالقسواد Ethical Literacy

.2ی      اخالقفتارر Ethical Behavior

.3اخالق Ethic

.4ی    اخالقتیحساس Ethical Sensitivity

.5ي    ورزاستدالل Reasoning

.6ی    اخالقلیتخ Ethical Imagination

.7ی    اخالقمیتصم Ethical Decision

.8ی               اخالقاکتشاف Ethical Exploration

.9ی                 اخالقلیپتانس Ethical Potential

.10یی             احرفهسواد Literacy Professional

11. Psychological Empowerment

ی روانشناختي توانمندساز

.12يتوانمندساز Empowerment

.13ی           ستگیشااحساس Sense of Competency

.14بودنمؤثراحساس Effectiveness Sense of

.15يمختارخوداحساس Sense of Autonomy
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