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  سرآغاز 

 لغـت  در اخـالق . باشدیم بشري  هاازین نیتریاساس ازی  یک اخالق
 راه ها انسان کردن اخالقمند و هاستيخوی  معن به خلق واژه جمع
 وی  بررسـ  دانـش  اخـالق،  علـم ). 1 (اسـت  جامعـه  فـالح  و صالح
ی آدمـ ي  رفتارهـا  کـه  اسـت؛ ی  آدم رفتار و هايخو بري  گذار ارزش
). 2 (ردیگیم شکل جامعه افراد در تیترب و رثتوا اصل دوي  برمبنا
 :از عبارتند که باشدیم لیدخی  اساس عنصر چهاری  اخالق ندیفرا در

ـ انگ ،2یاخالق قضاوت ،1یاخالق تیحساس  عمـل  و 3یاخالقـ  زشی

ـ ی  اخالقـ  تیحـساس  که 4یاخالق ی اخالقـ  نـد یفرا در عنـصر  نیاول
 بـر  مـا  اعمال نکهیا ازی آگاهی عنی یاخالق تیحساس ).3 (باشدیم
 متنـوع ی احتمال يهاراه به توجه شامل و گذارد؛یم ریتأث افراد گرید
 جمله از( مربوطهي هابخش بر چگونه هاراه نیا از کدام هر نکهیا و

 خالقانـه  سـاخت  ،یاخالقـ  تیحـساس . گـذارد یمـ  ریتـأث ) فرد خود
 جهـان  در حوادث سلسله جهینت و علت دانستن ممکن،ي  وهایسنار
ــ ــدل حــس شــتندا ،یواقع ــامهــارت وی هم ــذنقــشي ه  راي ریپ
 مـسئله  یـک  نکـه یا ازی  آگاهي  برای  اخالق تیحساس. ردیگ یدربرم
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 نمعلمای مراقبت سیتدر با آن ۀرابط وی اخالق تیحساس مدلی طراح
  

  یمیابراه رانیا ،∗یغالم لیخل دکتر

  کردستان دانشگاه ،یاجتماع وی انسان علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه

  دهیچک

ـ اهم بـه  توجـه  با. استی  شناخت وی  اخالق ابعاد در آموزان دانش تیترب دنبال به و سیتدر حرفه در مهم اریبس عنصری  اخالق تیحساس :نهیزم  کـاربرد  تی
ی مدل برازش و هیته منظور به معلمانی  مراقبت سیتدر وی  اخالق تیحساس نیبی  تجرب رابطهی  بررس پژوهش نیای  اصل هدف س،یتدر دری  اخالق تیحساس
 .بود ریمتغ دو نیا نیب رابطه نییتبي براي برا

 ویی  راهنمـا  ،ییابتـدا  مقـاطع ) مـرد  و زن(معلمـان  یتمـام  را پـژوهش ي  آمـار  جامعه. استی  همبستگ نوع ازی  فیتوص پژوهش یک حاضر پژوهش: روش
 ابزار .شدند انتخابي  اطبقهی  تصادف صورت به که رنف 242 شامل پژوهش نمونه. دادند لیتشک) نفر 628 تعداد به ( 1392 سال در ارانیکام شهر رستانیدب

ي ساختار معادالت مدل وي  دییتأی  عامل لیتحل از استفاده با هاداده. بودی  مراقبت سیتدر اسیمق وی  اخالق تیحساس اسیمق دو در پرسشنامه ک ی پژوهش،
  .دیگرد لیتحل

ـ  روابط درك ،نیهمچن. گرفت قرار دییتأ موردی مراقبت سیتدر وی اخالق تیحساس ابعادی  تمام ها،اسیمقی  سنج رواني  هایژگیوی  بررس در :هایافته  نیب
 از ن،یبنـابرا  .نداشـت ی  مراقبتـ  سیتدر باي  معنادار ۀرابط گرانید با ارتباط راه از مراقبت بعد ،یاخالق تیحساس بعد چهار انیم در ؛که داد نشان هاریمتغ نیا

ـ  سیتـدر  ابعـاد  بـا  انتخـاب،  و عمل عواقبیی شناسا وی اخالق لیمسا درك گران،ید دگاهید رفتنیپذ بعد سه و شده حذف مدل ي معنـادار  ۀرابطـ  یمراقبت
  .اند داشته

 محققان و انیمرب راستا، نیا در. باشدیم معلمانی اخالقي هاتیکفا توسعهي برا الزم وی اساس ابعاد ازی مراقبت سیتدر وی اخالق حساسیت :يریگجهینت
  .دهند گسترش سیتدری اخالقی مبان نهیزم در رای تجرب وي نظر دانش وانندتیم معلم تیترب
  
  ياحرفه اخالق س،یتدری اخالقي هاتیکفا ،یمراقبت سیتدر ،یاخالق تیحساس: دواژگانیکل
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 تیحـساس ). 3 (اسـت ي  ضرور است، لیدخ تیموقع آن دری  اخالق
ي احرفه خدمات از که رایی  هانگرانی افراد تا شودیم سببی  اخالق
 آن بـه  اسـب من گونـه  بـه  و کنند ریتفس بشناسند، کنند،یم افتیدر

  ). 4 (دهند پاسخ
 شـده ی اخالقـ  قـضاوت  به توجه نیشتریبی اخالق عناصر انیم در

 ریتفـس  و درك و تیموقعی  اخالق شناخت وی  آگاه بدون اما است؛
 بـدون  بنـابراین،  گرفـت؛  قراری  اخالق قضاوت مسئول توانینم آن

 مـشکل ی  زنـدگ  در لیدخی  اخالق لیمسا درك ،یاخالق تیحساس
 روش بـه  تیـ موقع یـک  در دادن پاسـخ ي  بـرا  وجود، نیا با است؛
 بـه  کند، ریتفس را آنها و کند درك را عیوقا بتواند دیبا فرد ،یاخالق

 تیحـساس  بـه  توجـه ). 5 (شـود ی  اخالق عمل به منجر کهي  اگونه
ـ گانـدازه ي  ابزارهـا  شیافـزا  بای  اخالق  دری  اخالقـ  تیحـساس ي  ری
 دری  اخالقـ  تیساسح آزمون ،یدندانپزشک مثل گوناگوني  هانهیزم

 مـوارد  گـر ید وي  حسابدار وی  اجتماعي  کارها در ون،یتلوزي  تماشا
  ).6 (است شده شتریب

 آن هـدف  و شـده  فیـ تعری  اتیـ عمل صـورت  بهی  اخالق تیحساس
 هفـت  شـامل  که استی  آموزش لیمسا به نسبت مردمي  ریگجهت
 رفتنیپـذ  احـساس،  انیـ ب و درك: از عبارتنـد  کـه  باشدیم مهارت

 بـا  کـردن  کار گران،ید با ارتباط راه از مراقبت گران،یدي  اهدگاهید
 ،یاجتمـاع ي  ریسـوگ  کنتـرل  ،یگروه وي  فردي  هاتفاوت به توجه

 انتخـاب  و عمل عواقبیی  شناسا ها،نهیگز و رهایتفس خلق و جادیا
)7.(  

ـ مربي  برا اخالق علم دهیفا و ضرورت  افـراد  گـر ید بـه  نـسبت  انی
ـ ی  اصـل  فهیوظ است؛ شتریب  سـاختن  آمـاده  از اسـت  بـارت عی  مرب

 وجـه  نیبهتـر  بـه  را خـود  بتواننـد  نکـه یاي  برا نوجوانان و کودکان
 نیـ ا بـا ی  اخالقـ  تیحـساس ). 1 (کننـد ي  رهبـر ی  زنـدگ  در ممکن

ي کاربرد و مطالعه آموزش، و سیتدر در تواندیم ،ينظر چهارچوب
ـ  سیتـدر  راسـتا  نیـ ا در س،یتدري  هاحوزه ازی  یک. شود  5یمراقبت
 کـسب  جهت دری  مفهوم چهارچوب ک ی ،یمراقبت سیتدر. باشدیم
 سیتـدر ). 8(اسـت  سیتـدر ی  اخالقـ ي  هـا جنبه با رابطه دری  نشیب

 عنـوان  بـه  سیتـدر «ي  راستا دری  اخالقی  مبان به توجه بای  مراقبت
 توسـط  ابتـدا  عمل یک عنوان به تدریس. شودیم شناخته »6عمل

 کنش نوع سه ،ارسطو از برگرفته). 13-9 (شد مطرح هایینئوارسطو
 قتیحق کشف عمل، هدف(ي نظر: است شده داده صیتشخي بشر

-یم اجرا شده نییتع شیپ از اهداف توسط عمل(8سیسیپو ،)است
) اسـت  یافتـه  تحقـق ی  اخالقـ  اهداف در عمل(9سیپراکس و) شود

 کینزدي بشر عمل نوع یک سیتدر هایینئوارسطو اعتقاد به). 14(
ـ ي  نـا مع بـه  کـه  است سیپراکسي  معنا به  تأمـل  بـا  همـراه ی عمل

ـ ی هدف کهی  عملی  یعن سیتدر معنا نیا در. استی  اخالق  داردی ذات
)15.(  
 انجام سیتدر دری  اخالق هینظر دربارهیی  هامطالعه ،ينظر لحاظ به

 سـه  نظـران صـاحب  و نیمحققـ  از برگرفتـه  مطالعـه  طبق که شده
 کـه  شـد  داده صیتـشخ  سیتـدر ی  اخالق ادیبن با ارتباط در کردیرو

 کـرد یرو در .باشدیم 12يانتقاد و 11يارابطه ،10یتأمل کردیرو شامل
 توافـق  به دیمق ،یاخالق وی  عقالن اصول اساس بر هاتیفعال ،یتأمل

ـ  همدالنه درك ،يارابطه کردیرو در باشد؛یم اجتماع  و مراقـب  نیب
 ،يانتقـاد  کـرد یرو در و استی  انتزاع اصول از ترمهم شوندهمراقبت
 در آمـوزان دانـش  بـه  تـا  هـستند  مـسئول ی اخالق لحاظ از معلمان

 سیتدر). 16 (کنند کمک جامعه بر غالبی  ارزش نظامی  ساختارشکن
-یمـ ي  ارابطه کردیرو نوع ازی  فیک سیتدر یک عنوان بهی  مراقبت
 در و دارد توجه سیتدری  فیک جنبه به شتریبی  مراقبت سیتدر. باشد
 بـه  معلـم  کـه  شودیم فیتوصی  اخالقی  عمل عنوان به سیتدر آن
-یمـ  برخـورد  شاگرد بای  اخالق ءجنبه بر دیتأک با وی  عاطفي  اگونه
 و لتیفـض  توسـعه  و رشـد  س،یتـدر  هدفی  مراقبت سیتدر در. کند

ـ ا امـا  اسـت؛  شاگردانی  اخالق تیشخص  داده آمـوزش  لیفـضا  نی
 لـذا،  شوند؛یم کسب لیفضا نیا افراد، با ارتباط در بلکه شوند،ینم

 نشان عمل در را آن و باشد هاتیخصوص نیاي  دارا دیبا خود معلم
ی مراقبت سیتدر). 8 (دهد پرورش شاگردانش در را آن بتواند تا دهد
: از عبارتنـد  کـه  باشـد یمی  اساس محور دوي  رو بر بعد چهاري  دارا

ي هــاتیخــصوص ازی آگــاه آمــوزان،دانــش تیشخــص پــرورش
 احتـرام  بری بتنم آموزش وی آموزشي ریسوگ نداشتن آموزان،دانش
 مراقبـت  در گـر ید بعـد  دو وی  شخـص  مراقبـت  در اول بعـد  دو که

  ).8(دارند قراری لیتحص
 قیـ تحق ۀنیشیپ مطالعه بهی  نگاه باال،ي  نظر چوبچهار به توجه با
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ـ تحق اسـاس،  نیـ ا بـر  که دهد؛یم نشان رای  متفاوت جینتا ي هـا قی
 شده انجام مختلفي  هاحرفه دری  اخالق عملکرد با رابطه دري  ادیز

 هوش وي  کار اخالق رابطه عنوان بای  قیتحق مثال، عنوان به. است
 نـشان  جینتا و شد انجام ران،یا دری  الملل نیبي  هاسازمان کارکنان

 وي کار اخالق تیرعا وی فرهنگ هوش نیبي معنادار رابطه که داد
 امـا  دارد، وجـود ي  کار اخالق تیرعا وی  عاطف هوش نیب نیهمچن

 بدسـت ي  معنـادر  رابطـه ي  کار اخالق تیرعا وی  قمنط هوش نیب
ی ابیـ ارز عنـوان  تحـت  گـر، یدی  قیتحق نیهمچن). 17 (است امدهین

 داده نـشان  ،یخـدمات ي  هـا سازماني  ا حرفه اخالق بر موثر عوامل
 تیوضـع  از مطالعـه  مـورد  سـازمان  دري  احرفـه  اخـالق  کـه  است
 ،ینسـازما  رونیـ ب سـطح  سـه  دری  عوامل و ستین برخورداری  مناسب
ي احرفـه  اخـالق  سـطح  بـودن  نییپـا  بـر ي فـرد  وی  سازمان درون

 رابطـه  عنـوان  تحـت  گریدی  قیتحق ).18 (است بوده موثر کارکنان
ـ  که است داده نشان دانش، تیریمد وي  احرفه اخالق  اخـالق  نیب
 در). 19 (دارد وجودی  مثبت و معنادار رابطه دانش تیریمد وي  احرفه
 تیحـساس ی  بررسـ  عنـوان  تحتی  قیتحق ،یاخالق تیحساس نهیزم

ی اخالقي  هاتیموقع با ارتباط در هیترک پزشکان ازی  گروهی  اخالق
 و شـد  انجـام  شوند،یم مواجه مارانیب درمان و مراقبت طول در که
 تیـ موقع بـه  نـسبت  پزشکانی  اخالق تیحساس که داد نشان جینتا
ی قـ اخال تیحساس بری  مثبت اثری  سازمان نظم و ابدییم رییتغي  کار
 معلمانی  اخالق تیحساسی  بررس عنوان با گریدی  قیتحق). 20(دارد

 در فنالنـد  معلمـان  همـه  ؛کـه  داد نـشان  جینتا و شد انجام فنالند،
 عملکـرد  حـال،  نیـ ا بـا  هـستند؛ ی  اخالق تیحساس ازیی  باال سطح
 دانـشجو  معلمان به نسبتي باالتر سطح در خدمت حال در معلمان
 هارشته گرید معلمان به نسبت علوم رشته معلمان نیهمچن و است
 عنـوان  تحت گریدی  قیتحق). 21(دارندي  ترنییپای  اخالق تیحساس
 توسعه، حال دري  کشورها در انیدانشجوی  اخالق تیحساسی  بررس
 نـوع  و مدرسـه  تیوضع وی  شناخت تیجمع عوامل رابطهی  بررس به

 رشـته  و تیجنـس  کـه  داد نـشان  جینتا و پرداختی  دانشگاه رشته
 تیجنس). 22 (دارندي  معنادار رابطهی  اخالق تیحساس بای  نشگاهدا

 انیـ م نیـ ا در کـه  داردی اخالق تیحساس زانیم در رای مهم نقش
  ). 25 -22 (هستندي باالتر سطح دری اخالق تیحساسي دارا زنان
ـ زي  هـا قیتحق همی  مراقبت سیتدر با ارتباط در  شـده  انجـام ي  ادی

 سیتـدر ي نظـر  وی فـ یک جنبـه  بـه  هاشترآنیب اما ).31-26 (است

 ابعاد عنوان تحتی قیتحق در مثال عنوان به. اندکرده توجهی مراقبت
 مرکــز در مراقبــت، کــه داد نــشان جینتــا معلمــان،ی اخالقــ عمــل

 دوی  مراقبتي  پداگوژ وی  اخالق مراقبت و دارد قرار معلمان استدالل
 تحت گریدی  قیتحق). 15 (است معلمان در مراقبت از برجسته نمونه
 اخـالق  ویی  ابتـدا  مدرسـه  معلمـان ي  احرفـه  تیـ هو کشف عنوان
 در مراقبـت ي  هـا روش ازی  فـ یطی  بررس به که شد انجام ،یمراقبت
 مراقبـت  رابطـه،  تعهد، عنوان به مراقبتي  هاعنوان تحت س،یتدر
 عنـوان  بـه  وي  پـرور  فرزند دادن، نوازش مثل محبت ابراز ،یجسم
 تعهـد  عنوان به مراقبت که داد شانن جینتا و پرداخت مادرانه، رفتار
  ).31(دارد را تیاهم نیشتریب رابطه عنوان به و
ی کمـ ی  بررسـ  عنـوان  تحتی  قیتحق هم ریمتغ دو نیا با ارتباط در

 کـه  ها،آنی  مراقبت سیتدر و هدف انیب معلمان،ی  اخالق تیحساس
ـ  رابطـه  که داد نشان است؛ی  سبب مدل یک بدنبال ی معلـول  وی  عل

 و دارد وجـود ی  مراقبتـ  سیتدر و هدف انیب ،یاخالق تیحساس نیب
 ریتـأث ی  مراقبتـ  سیتدر بر میمستق طور بهی  اخالق تیحساس نکهیا

ی مراقبتـ  سیتدر بر هدف انیب قیطر از میمستق ریغ طور به و دارد
ـ  سیتـدر  بر میمستق طور به هدف انیب و دارد ریتأث  ریتـأث ی  مراقبت
  ). 32 (دارد
ـ ي  هـا قیتحق  نـه یزم در شتریـ بی  اخالقـ  تیساسحـ  دربـاره ی  داخل

ی قـ یتحق مثـال  عنـوان  به). 36-33 (است گرفته صورتي  پرستار
 و پرسـتاران ی  اخالقـ  تیحساس نیبی  همبستگی  بررس عنوان تحت
 اخالقــی حــساسیت میــزان کــه داد نــشان هــا،آنی مراقبتــ رفتــار

-آن مراقبتی رفتار با و بود متوسط حد در پژوهش این در پرستاران
 عنـوان  تحـت  گـر یدی  قیتحق). 33 (نداشت معناداري یهمبستگ ها

 اي حرفـه  اخـالق  حـساسیت  توسـعه  در اتیاخالق آموزش ضرورت
 براي مؤلفه اولین اخالقی حساسیت داد نشان پرستاري، دانشجویان

 گـاهی  امـا  اسـت؛  پرسـتاران  درمانی هاي  مراقبت در اخالق رعایت
 اخالقـی ي  هـا موضـوع  بـا  مواجهـه  در تـوجهی  بـی  دچار پرستاران

 گیري تصمیم توانایی در نقص سبب اخالقی آگاهی کمبود. شوند می
 اخالقـی  هـاي   جنبـه  به نپرداختن و شود می اخالقیي  هامعضل در

 شود می مراقبت در اخالق ماندن مغفول و توجهی بی سبب مراقبت
)35.(  
ی بررس حاضر مطالعه دری  اصل هدف ی،یهاقیتحق نیچن بر هیتک با

 قـصد  بـه  هاآنی  مراقبت سیتدر و معلمانی  اخالق تیحساس رابطه
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  .باشدیم رهایمتغ نیا نیب رابطه نییتبي برای مدل برازش و هیته
  

   روش
. بـود ی  همبـستگ  نـوع  از وی  فیتوصـ  مطالعـه  نیا در قیتحق روش
 مقطع سه) نفر 628 (معلمان یتمام شامل قیتحق نیاي آمار جامعه
 باشد؛یم 1392سال در ارانیکام شهر رستانیدب ویی  راهنما ،ییابتدا
ـ متغ دو کـه  اسـت  ياطبقهي  ریگنمونه روش  مقطـع  و تیجنـس  ری
 نمونـه  حجـم . اسـت  رفتـه  بکاری  اصل طبقه دو عنوان بهی  لیتحص
 23 ویی  ابتـدا  مقطـع  معلمـان  درصـد  39 کـه  است نفر 242شامل
 مقطــع معلمــان درصــد 38 و یی راهنمــا مقطــع معلمــان درصــد

 46 و مـردان  را درصـد  54 انیـ م نیـ ا در هکـ  است بوده رستانیدب
  .اندداده لیتشک زنان را درصد
 سیتـدر  اسیمق و13یاخالق تیحساس اسیمق هادادهي  گردآور ابزار
 اسیـ مق کـشور،  خـارج ي  هـا قیـ تحق در). 37 و 8 (بـود  14یمراقبت

 احــساس، انیـ ب و درك شــامل بعـد  7 شــامل ،یاخالقـ  تیحـساس 
 گـران، ید بـا  ارتبـاط  راه از بـت مراق گـران، یدي  هـا دگاهید رفتنیپذ

ي ریسـوگ  کنترل ،یگروه وي  فردي  هاتفاوت به توجه با کارکردن
 عمل عواقبیی  شناسا و هانهیگز و رهایتفس خلق و جادیا ،یاجتماع

 کـه  بـود  داده نـشان  هاقیتحق نیا). 38(شد گرفته اندازه انتخاب، و
 ،25 (باشدیم) ییایپا ویی روا(ی روانسنجي هایژگیوي دارا اسیمق
 نـشان  جینتـا  شـد،  انجام کشور داخل در کهی  قیتحق اما). 40 و 39
ی سـنج  رواني  هایژگیو بعد 4 بای  اخالق تیحساس اسیمق که داد
 تیحـساس ي  بعد 4 اسیمق از ق،یتحق نیا در ن،یبنابرا. داردي  بهتر
 راه از مراقبت بعد چهار در سوال 16 شامل که شد؛ استفادهی  اخالق
 لیمـسا  درك گـران، یدي  هـا دگاهیـ د رفتنیپـذ  گـران، ید با ارتباط
 ابزار نیایی  ایپا. باشدیم عمل و انتخاب عواقبیی  شناسا وی  اخالق
 α = 60/0 (بعـد  چهار نیاي  برا کرونباخي  آلفا بیضر از استفاده با
ی مطلوبیی ایپا بیضر از نشان که است آمده بدست ) α = 75/0 تا

 قرار دییتأ موردي  دییتأی  عامل لیتحل از استفاده با آنیی  روا و است
  .است گرفته
 پـرورش  بعـد  چهـار  در سـوال  21 شـامل  ،یمراقبت سیتدر اسیمق

ــش تیشخــص ــوزان،دان ــدم آم ــوگ ع ــاه ،یآموزشــي ریس  ازی آگ
 با). 8(است احترام بری  مبتن آموزش و آموزان دانشي  هاتیخصوص

 وی  آموزشـ ي  ریسـوگ  عـدم  بعـد  دو پرسـشنامه،  در نکـه یا به توجه
 و بـود  شـده  استفاده معکوسي  هاسوال از احترام بری  مبتن وزشآم
 نام پژوهش نیا در لذا، نشد؛ برگردان لیتحل هنگام پژوهش نیا در
 نـام  رییـ تغ رانهیسختگ آموزش وی  آموزشي  ریسوگ به را بعد دو نیا

ـ تأ موردي  دییتأی  عامل لیتحل از استفاده با آنیی  روا و شد داده  دیی
 کرونبـاخ ي  آلفـا  بیضـر  از اسـتفاده  با آنیی  ایپا. است گرفته قرار
 که است آمده بدست) α = 81/0 تا α = 72/0 (بعد چهار نیاي  برا

ـ مق از استفاده با ابزار نیا. استی  مطلوبیی  ایپا بیضر از نشان  اسی
ـ ب= 5 تـا  تیاهم نیکمتر=1 (کرتیلي  ادرجه پنج ) تیـ اهم نیشتری

  .است گرفته صورت
 پرسشنامهی  عامل ساختاریی  ایپای  بررسي  راب ابتدا هاداده لیتحل در
 مـدل  بـودن  مناسـب  از پـس  شد، استفادهي  دییتأی  عامل لیتحل از

 معـادالت  مـدل  بـه  مـدل،  نیتـدو  و ابعاد نیب رابطهی بررس جهت
 که نیا لیدل به که شود اشاره دیبا ضمن، در. شد پرداخته يساختار
 مـدل  از ،بـود  مکنـون ي  رهـا یمتغ بـا  کـار  مـستلزم  هـا داده لیتحل

 هـدف  کـه یی  هالیتحل در که، چرا. شد استفادهي  ساختار معادالت
 دارد، سـروکار  مکنـون ي  رهـا یمتغ بـا  محقق و باشدیمي  ساز مدل
 اسـتفاده  سـاده ي  هایهمبستگ یا ونیرگرسي  هالیتحل از تواندینم
ـ باي  سـاختار  معادالت مدل وي  دییتأی  عامل لیتحل در. کند  بـه  دی
 مطلـق ی  اساسـ ي  ها شاخص برازش وي  آزاد درجه بر دوی  خ مقدار

)RMSEA (ی  نسب و)CFI، GFI و IFI ( نمود توجه هالیتحل در .
 ،2 از کمتـر ي  آزاد درجـه  بر دوی  خ زانیم مدل بودن مطلوبي  برا

 مقـدار RMSEAيبـرا  و). 41 (باشدیم مدل بودن مناسب از نشان
 در و شدبایمی  عال آن از کمتر و 06/0 مقدار و خوب08/0 تا 06/0

 باشـد یم مناسب آن از باالتر و 90/0 مقدار همی  نسبي  هاشاخص
)42-45 .(  

  
  ها یافته

 تیحـساس  زیآنـال  اول مرحله در هاسوال برازش زانیم وی  بررس در
 در و نداشـتند یی  باالی  همپوش هم با هاسوال از کدام چیه ،یاخالق
 چهار و سوال 16 همه و آمد؛ بدستی  مناسب مدل اول مرحله همان
 مـورد ی  اخالقـ  تیحـساس  اسیمق در موجودی  اخالق تیحساس بعد
 در را 28/1 زانیـ مي  دییـ تأی  عـامل  لیتحل جینتا. گرفتند قرار دییتأ
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 بـرازش  شاخص مورد در نیهمچن. داد نشاني  آزاد درجه بر دوی  خ
ي هـا  شاخص. باشد یم RMSEA=034/0 دهنده نشان جینتا مطلق

ــرازش ــسب ب ــنی ن  را =CFI، 938/0=GFI، 966/0IFI= 965/0 زی
 بـه  مـدل ي  بـاال ی  خـوان  هم زانیم ازی  حاک جینتا نیا که داد نشان
  .است مطلوب مدل با آمده دست
 ماننـد  هـم ی  مراقبتـ  سیتـدر ي  هاسؤال برازش زانیم وی  بررس در

 سیتـدر  در زیآنـال  اول مرحلـه  در امـا . شـد  انجامی  اخالق تیحساس
ي هـا سـؤال  بـا  هاسؤالی  برخ انس،یکوواري  خطا لیدل به ،یمراقبت

 اثـر  بـه  توجـه  بـا  ادامه، در که بودندیی  باالی  پوش همي  دارا گرید
ي هـا  سوال با که رای  سوال و شد پرداخته خطاها کنترل به ها،سؤال

  .شد حذف دارد،ی همبستگ گرید

.  
  

  یاصالح مراحلی ط دری مراقبت سیتدر برازشیی نکوي هاشاخص اندازه .1 جدول
  

  
  
  
  
  
 آزمـون  بـار  دو از بعـد  و هـا سـؤال  کـردن  آزمون به دوباره دامها در

 سـؤال  21 از سـؤال  2 تینها در. آمد دست بهی  مناسب مدل کردن،
 سؤال 19 و شد حذفی  مراقبت سیتدر اسیمق پرسشنامه در موجود
 مانـده یباق سـؤال  19 که است ذکر به الزم. دیگرد دییتأ مانده،ی  باق

 سیتـدر  پرسـشنامه  در موجـود  املع 4 از کدام چیه حذف به منجر
 حاضـر،  پـژوهش  دري  دییـ تأی  عـامل  لیتحل جینتا. دینگردی  مراقبت

 در نیهمچنـ . داد نـشان ي  آزاد درجه بر دوی  خ در را 938/1 زانیم
 RMSEA=062/0  دهنـده  نشان جینتا مطلق، برازش شاخص مورد
ـ نی  نـسب  بـرازش ي  ها شاخص. باشد یم = 902/0 کـه  داد نـشان  زی

CFI، 90/0=GFI ، 966/0= IFI از تیـ حکا جینتـا  نیـ ا که است 
  . است مطلوب مدل با آمده دست به مدلي باالی خوان هم زانیم
 از مرحلـه  هـر  در هـا شـاخص  نیا از یک هری  بررس به 1جدول در

ی سـوال  چیهـ  اول مرحله در. شد پرداختهی  مراقبت سیتدری  اصالح
 رای  مطلـوب  انـدازه ی  نـسب  و مطلقي  هاشاخص که بود نشده حذف
 بـا یی  بـاال ی  همبـستگ  که 31 سوال تنها دوم مرحله در نداد، نشان

 نـشان ی  مطلـوب  مـدل  بـاز  و است شده حذف داشت، هاسوال گرید
 زحـذف ین 33سـوال  31 سوال بر عالوه سوم مرحله در و است نداده
 رای  مطلـوب  انـدازه ی  نـسب  و مطلـق ي  هاشاخص واندازه است؛ شده
  .آمد دست به مناسب مدل و داد نشان

  
  
  
  

ی قبتـ مرا سیتـدر  وی  اخالق تیحساسي  برا مناسب مدل تینها در
ي رهـا یمتع نیب روابطی  بررسي  برا ن،یبنابرا گرفت؛ قرار دییتأ مورد
  . شد استفادهي ساختار معادالت مدل روش از مطالعه مورد
 ارتبـاط  راه از مراقبـت ( یاخالق تیحساس ابعاد ابتدا پژوهش نیا در
 ،یاخالقـ  لیمـسا  درك گـران، یدي  هـا دگاهید رفتنیپذ گران،ید با

 و مـستقل ي  رهایمتغ عنوان به را) انتخاب و عمل عواقبیی  شناسا
ي ریسـوگ  آمـوزان، دانـش  تیشخص پرورش( ی مراقبت سیتدر ابعاد

ــاه ،یآموزشــ ــاتیخــصوص ازی آگ ــوزاندانــشي ه ــوزش و آم  آم
 مـدل  ن،یبنـابرا  .شد وارد وابستهي  رهایمتغ عنوان به را) رانهیسختگ
 تـا  16 که است شده مشاهده ریمتغ 35 و پنهان ریمتغ هشت شامل

 19 وی  اخالقـ  تیحـساس  ابعاد به مربوط شده مشاهدهي  رهایمتغ از
ـ  سیتدر ابعاد به مربوط آني  تا  نیـ ا بـه  توجـه  بـا . اسـت ی  مراقبت
 سیتـدر  ابعـاد  بـا ی  اخالق تیحساس ابعاد که شودیم فرض رهایمتغ

ی همبـستگ  وي  نظـر  چارچوب براساس. دارندی  مثبت رابطهی  مراقبت
 کـه ی  هنگام تا را مدل و شدی  طراح رهایمتغ نیا هیاول مدل ،يآمار

 در تـا  شـود یمـ  اصـالح  دیآ بدست ،یمناسبی  برازندگ هايشاخص
 معـادالت  مـدل  در. کنـد  نیـی تب را رهایمتغ نیب روابط مدل، تینها

 نگاره در که شدی  بررس شده مطالعهي  رهایمتغ نیب روابطي  ساختار
  .دهدیم نشان شده ذکر يهاگام براساس رایی نها مدل 1

 df RMSEA CFI GFI/ یاصالح مراحل
 

IFI 

 783/0 822/0 78/0 091/0 981/2 هیاولي الگو
 851/0 865/0 848/0 076/0 380/2 هیاولی اصالحي الگو
 966/0 90/0 902/0 062/0 938/1 یینهای اصالحي الگو
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 بعـد  مـدل،  لیـ تحل مرحله در شد، مشاهده 1 نگاره در که مانطوره
 ابعـاد  گرید با باالی  همپوش لیدل به گرانید با ارتباط راه از مراقبت

 عواقـب یی  شناسـا  بعـد  در 14 سـوال  نیهمچن و شد حذف مدل از
 انسیـ کووار هـا سـوال  گـر ید بـا  نکـه یا لیـ دل بـه  انتخاب، و عمل
 بعـد  در ،ی  مراقبت سیتدر ابعاد نایم در. شد حذف داشت،ي  معنادار
 و 23 و 22 و 21 و 19ي  هـا سوال آموزان دانش تیشخص پرورش

 بعـد  در و 28سـوال  آمـوزان  دانشي  هاتیخصوص ازی  آگاه بعد در

 لیـ تحل در کـه  33 و 31يهـا  سـوال  بـر  عالوه رانهیسختگ آموزش
 گـر ید بـا  انسیـ کوواري  خطـا  لیـ دل بـه  35 سـوال  بود شده حذف
 برونـزا  ریـ متغ یک شامل مدل تینها در. شد حذف لمد از رهایمتغ

 رفتنیپـذ ( ی  انجیـ م ریـ متغ دو ،)انتخـاب  و عمل عواقبیی  شناسا(
 امــدیپ ریــمتغ چهــار و) ی اخالقــ لیمــسا درك و گــرانید دگاهیــد
 ازی  آگـاه  ،یآموزشـ ي  ریسـوگ  آمـوزان، دانـش  تیشخـص  پرورش(

  .باشدیم )رانهیسختگ آموزش آموزان،دانشي هاتیخصوص
  
  
  
  

   
  

                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

یمراقبت سیتدر وی اخالق تیحساس ابعاد نیبي ساختار معادالت مدل .1 نگاره

درك مسایل 
 اخالقی

 

پذیرفتن دیدگاه 
 دیگران

 

شناسایی عواقب 
 عمل

  

پرورش شخصیت 
  دانش آموزان

 

 سوگیري آموزشی

 

آگاهی از 
هاي خصوصیت

 دانش آموزان

 

آموزش 
 سختگیرانه
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 ابعـاد  انیـ م در کـه  دهـد یمـ  نـشان ي  سـاختار  مدلی  کل جینتا
 لیمسا كدر گران،ید دگاهید رفتنیپذ بعد سهی  اخالق تیحساس
 سیتـدر  ابعـاد  بـا  انتخـاب  و عمـل  عواقـب یی  شناسا وی  اخالق
 دگاهیـ د رفتنیپـذ  کـه ي  اگونـه  بـه  دارنـد؛ ی  مثبت رابطه یمراقبت

 β=31/0 (رانهیسـختگ  آمـوزش  بعـد  بـا  میمستق طور به گرانید
 لیمــسا درك قیـ طر از و میمـستق  ریـ غ طـور  بـه  و) P>05/0و

 رابطـه ی  موزشـ آي  ریسـوگ  بعد با) P>01/0 و β=28/0(ی  اخالق
ي ریسـوگ  بـا  میمـستق  طـور  بـه ی  اخالقـ  لیمسا درك بعد. دارد

 رانهیســـختگ آمـــوزش بـــا و) P>001/0و β=47/0(ی آموزشـــ
)34/0=β 05/0 و<P (و عمـل  عواقبیی  شناسا بعد. دارند رابطه 

 آمـوزان  دانـش  تیشخص پرورش بعد با میمستق طور به انتخاب،
)58/0=β 001/0و<P (ــا و ــد ب ــاه بع ــصوص ازی آگ ــاتیخ ي ه

 ریـ غ طـور  بـه  و دارد رابطه) P>001/0و β=34/0 (آموزان دانش
 β=35/0 (گـــرانید دگاهیـــد رفتنیپـــذ قیـــطر از و میمـــستق

 لیمــسا درك قیـ طر از و رانهیســختگ آمـوزش  بـا ) P>001/0و
ــا) P>001/0و β=64/0(یاخالقــ ي هــاخــصوصیت ازی آگــاه ب
 مـدل  توسط شده نییتب انسیوار مقدار. دارند رابطه آموزاندانش
 رفتنیپـذ ي  بـرا  شـده  نیـی تب انسیـ وار که داد نشان 1 نگاره در
 پــرورش ،61/0ی اخالقــ لیمــسا درك ،13/0 گــرانید دگاهیــد

 ازی  آگاه ،23/0ی  آموزشي  ریسوگ ،34/0 آموزاندانش تیشخص
 32/0 رانهیسـختگ  آمـوزش  و 38/0 آموزاندانشي  هاتیخصوص
 اسـت،  داده ننـشا  برازشي   هاشاخص جینتا. است شده گزارش

ي آزاد درجه بر دوی  خي  هاشاخص با مطلوب مدل تینها در که
 RMSEA ، 92/0= CFI ، 90/0=GFI= 04/0 و 39/1 بـا  برابر
  . آمد بدست IFI=92/0 و
  

  بحث

 افـراد  شیآسا و رفاه وی  شغل تیرضا دنبال به ،یاخالق تیحساس
 رفـاه  و تیرضـا  تیـ اهم به توجه با. است تیموقع یک در ریدرگ
 عنـوان  بهی  اخالق تیحساس مطالعه بهي  ادیزي  هاقیتحق راد،اف
 تیـ اهم ارتبـاط  در جملـه  از. اندپرداخته عمدهي  هاریمتغ ازی  یک

 ژهیبـو  وي نگـار روزنامـه  ،یپزشـک ي نـه یزم ،یتیجنـس  وي نـژاد 
 اغلـب  که، چرا). 50-46 (است شده انجامیی  هاقیتحقي  پرستار

 چـالش  خواهندیم که شوندیم روروبهیی   هاتیموقع با پرستاران
 و کننـد؛  حـل  را گونـاگون ي  هـا فرهنگ در موجودی  اخالق يها

 اسـت  برخـوردار ی  فرهنگ وی  اخالق تیحساس از پرستاران برنامه
 تیرضـا  و رفـاه  تیـ اهم به توجه با همی  آموزش طیمح در). 51(

 توجـه  بـا  گرفت؛ قرار توجه موردی  اخالق تیحساس آموزان،دانش
 گرفتـه  صـورت ی  اخالقـ  تیحـساس  نهیزم در که ییهاقیتحق به

 مهـم  اریبـس  عنصری  اخالق تیحساس که بردی  پ توانیم ؛ است
 در که نیا به بنا). 25 و 21 (باشدیم آموزش و سیتدر حرفه در
ی کالسـ ي  هـا تعامل سراسر در معلمان ،یآموزش کنشگران انیم
 ترشیـ ب هـا آني  رگذاریتأث دارند،ی  میمستق ارتباط آموزان دانش با
 ؛کـه  داد نشان گریدی  قیتحق نیهمچن و است، کنشگران گرید از

  ). 32 (استی مراقبت سیتدر بر موثر عاملی اخالق تیحساس
 باشـد،  نظـر  موردی  اخالق حساسیتی  نسج رواني  هایژگیو اگر

 عامل هفت که است داده نشاني  ادیزي  هاقیتحق جینتا چنانچه
 و 39 ،5( اسـت  شـده  دییـ تأی اخالقـ  تیحساسي نظري مبنا در
 بـه  عوامـل  نیـ ا کـه  است داده نشان يگرید قیتحق جینتا). 40
ي هـا دگاهید رفتنیپذ گران،ید با ارتباط راه از مراقبت عامل چهار
ــسا درك گــران،ید ــ لیم ــبیی شناســا وی اخالق  و عمــل عواق

ي دییـ تأی عـامل  لیتحل جینتا در). 37( است یافته لیتقل انتخاب،
 نشان که گرفت؛ قرار دییتأ مورد واملع چهار نیا زین قیتحق نیا
 وی اجتمـاع  نـه یزمي مبنـا  بـر ی  اخالق تیحساس اسیمق دهدیم

 سیتـدر ي  ریـ گاندازه مدل همچنین. است شدهی  طراحی  فرهنگ
 نـشان  رای  خـوب  برازش هاسوال نیب انسیکووار لیدل بهی  مراقبت
 آمـد  بدست مطلوب مدل پرسشنامه از سوال دو حذف با که نداد
 اسیـ مق مـدل  زین مدل نیا ن،یبنابرا نشد؛ حذفي  بعد چیهی  ول
          .کندیم دییتأ رای مراقبت سیتدر
 بـر  مـوثر ی اخالقـ  تیحـساس  :داد نشان کهی قیتحق با راستا هم
 ؛کـه  دهدیم نشان قیتحق نیا جینتا). 32 (استی  مراقبت سیتدر
 و معنـادار  رابطـه ی  مراقبت سیتدر ابعاد بای  اخالق تیحساس ابعاد
 سیتـدر  شیافـزا  بای  اخالق تیحساس شیافزای  یعن دارندی  ثبتم

 عنـوان  تحت قییتحق جینتا به توجه با .است بوده همراهی مراقبت
ي ریسـوگ  عـدم  ،یاخالقـ  عمـل  یـک  عنوان بهی  مراقبت سیتدر

 سیتـدر  ابعـاد  عنـوان  بـه  احتـرام،  بـر ی  مبتن آموزش وی  آموزش
 شیفــزاا ،پــژوهش نیــا در). 8( اســت شــده شــناختهی مراقبتــ
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 آمـوزش  وی  آموزشي  ریسوگ بعد دو شیافزا بای  اخالق تیحساس
 سیتـدر  که باشد لیدل نیا به دیشا است؛ بوده همراه رانهیسختگ
 آنی  مراقبتـ ي  هـا مالك و است 15يانهیزم تیفعال کی ی مراقبت
 چنانکه. دارد معلمانی  شخص فلسفه وی  اجتماع نهیزم بهی  بستگ
 مـوثر  عوامل ازی  یک معلمانی  صشخ فلسفه ،یقیتحق جینتا بنابر
 نیـ ا دگاهیـ د از). 52 (اسـت  معلمـان ی  کیپداگوژي  هامیتصم در

 سـبب  بلکـه  ستینی  عدالتی  ب تنها نهی  آموزشي  ریسوگ معلمان
 آمـوزش  و آمـوزان دانش شتریب تیموفق جهینت در و شتریب زهیانگ

 دانـش  در انـضباط  جـاد یا و کـالس  نظم حفظ سبب رانهیسختگ
 انـضباط، ی  قـ یتحق بر بنا. شودیمی  کالس بهتر تیریمد و آموزان
 هـا آن بـه  تـا  اسـت  آمـوزان  دانش تیشخص توسعهي  براي  ابزار
ی مبتنـ  نیقوان خود، کنترل حفظ گران،ید به احترام تا کند کمک
 دهند توسعه را گرانید ازین به توجه و مراقبت مثل هاییارزش بر
)53.(  
 ابعاد که است شده دهدا نشان حاضر پژوهش در نکهیا به توجه با

 دارنـد؛ ی  مراقبت سیتدر ابعاد باي  معنادار رابطهی  اخالق تیحساس
 از یـک  هر وی  اخالق تیحساس شیافزاي  هاهرا شودیم شنهادیپ

  .ردیگ قراری بررس مورد آن ابعاد
  
  يریگ جهینت

 تیحـساس  رابطـه ی  بررسـ ي  بـرا ی  مـدل  نیتـدو  مقاله نیا هدف
 نـشان  جینتـا  تینها در که ستا بودهی  مراقبت سیتدر وی  اخالق
 درك گـران، ید دگاهید رفتنیپذ ،یاخالق تیحساس از بعد سه :داد

 رابطــه انتخــاب و عمــل عواقــبیی شناســا وی اخالقــ لیمــسا
 راه از مراقبـت  بعـد  و اسـت  داشـته ی  مراقبت سیتدر باي  معنادار
  .شد حذف مدل از و نداشتهي معنادار رابطه گرانید با ارتباط
 وی  اخالقـ  تیحـساس  اسیمق دو ؛که دهدیم شانن جینتا کل در
ی طراحـ ی  فرهنگـ  وی  اجتمـاع  نـه یزمي  مبنا بری  مراقبت سیتدر
ی اخالقـ  تیحـساس  ابعـاد  بـا ی  مراقبتـ  سیتدر ابعاد و. است شده
 طبـق  بـر ی  مراقبتـ  سیتـدر  ابعاد که است داشتهي  معنادار رابطه
ی اخالقـ  تیحـساس  ابعـاد  و آمـده  بدست معلمانی  شخص فلسفه
 .باشدی می مراقبت سیتدر ابعاد بر موثری فلسفي مبنا
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