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Abstract
Aim: The aim of this research was to determine the psychometric properties of
Moral Identity Questionnaire. Methods: Research method was correlational,
and population included 10183 male and female students of Mazandaran
University in 2017-2018 academic year. Among them, on the basis of sampling
table of Morgan and Krejcie 1970 and through multistage cluster random
sampling, 381 students for EFA and 384 students for CFA and reliability (in
total 765) of the questionnaire were selected. In the sampling process, four
faculties of humanity and social sciences, chemistry, economics and
administrative sciences and basic sciences were randomly selected among
twelve faculties. From the department of each faculty, two bachelor’s classes,
one master class and one PhD class were selected. Totally, 726 students
answered the Black and Reynolds’s (2016) moral identity questionnaire. After
removing 61 incomplete questionnaires, 665 questionnaires were analyzed.
Results: The results of EFA indicated that the questionnaire has two
dimensions of moral self and moral integrity, which was verified by CFA as
well. The result of Pearson correlation showed a moderate correlation between
the dimensions (r= 0.29, P= 0.0001) and a very strong correlation between
moral self dimension (r= 0.74, P= 0.0001), and moral integrity dimension
(r=0.85, P=0.0001) with the total score of the questionnaire. Moreover,
Cronbach’s alpha for the dimensions and total score varied from 0.80 to 0.85.
Conclusion: MIQ is appropriate for 18 years old subjects and above. It has an
acceptable reliability and validity and can be used to measure moral identity of
students and other classes of the society to identify moral self and moral
integrity factors.
Key words: factor structure, moral identity, psychometric properties,
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مقاله پژوهشی

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخالقی
بلک و رینولدز
5

رؤیا عباسی اصل ،*5سهیال هاشمی ،5مهدی خبازی کناری ،6فرشته باعزت
 .1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندارن ،بابلسر ،ایران

چکیده
انتشار:
98/50/06

هدف :هدف پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هویت اخالقی بود .روش :روش پژوهش
همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی
 79-79به تعداد  18101نفر بود .بر اساس جدول کرجسی-مورگان  ،1798تعداد  101نفر برای تحلیل
عاملی اکتشافی و  103نفر برای تحلیل عاملی تأییدی و پایایی مقیاس و در مجموع  997نفر به روش
نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای به شکل زیر انتخاب شد .از میان  12دانشکده به صورت تصادفی
 3دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،شیمی ،علوم اقتصادی و اداری ،علوم پایه و از میان گروههای
آموزشی هر دانشکده  2کالس کارشناسی 1 ،کالس کارشناسی ارشد و  1کالس دکتری انتخاب و
پرسشنامه هویت اخالقی بلک و رینولدز ( )2819توسط  929نفر تکمیل و پس از حذف  91پرسشنامه
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ناقص و نقاط پرت ،پرسشنامه  997نفر تحلیل شد .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که
پرسشنامه هویت اخالقی دارای دو عامل خود اخالقی و تمامیت اخالقی است و این ساختار توسط
تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از همبستگی متوسط میان
بُعدها ( )P= 8/8881 ،r= 8/18و همبستگی بسیار قوی بُعد خود اخالقی ( )P= 8/8881 ،r= 8/93و
تمامیت اخالقی ( )P= 8/8881 ،r= 8/09با نمره کل بود .همچنین آلفای کرونباخ برای عاملها و نمره
کل از  8/08تا  8/07متغیر بود .نتیجهگیری :پرسشنامه هویت اخالقی برای سن  10سال و باالتر
مناسب و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و میتوان از آن برای تعیین هویت اخالقی
دانشجویان و اقشار دیگر در راستای شناسایی عاملهای خود اخالقی و تمامیت اخالقی استفاده کرد.

کلیدواژهها :روایی ،پایایی ،ساختار عاملی ،ویژگیهای روانسنجی ،هویت اخالقی
استناد به این مقاله :عباسی اصل ،رؤیا ،.هاشمی ،سهیال ،.خبازی کناری ،مهدی ،.و باعزت ،فرشته.
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مقدمه
مکتب شناختی که اصل اساسی آن بر این است که پیچیدگیهای موجود در استداللهای اخالقی
پیش بینی کننده رفتارهای اخالقی است؛ برای اولین بار توسط ژان پیاژه 1در سال  1712مطرح
شد و قریب به سه دهه بعد از او توسط الرنس کولبرگ 2در سال  1770گسترش یافت (کدیور،
 .)1171نظریه مراحل رشد اخالقی برای چندین دهه بر پژوهشهای مربوط به رشد اخالقی تأثیر
گذاشت تا اینکه از دهه  1708توانایی این نظریه برای توضیح رفتارهای اخالقی بهتدریج از سوی
برخی نظریه پردازان مورد انتقاد قرار گرفت .این نظریه پردازن معتقد بودند که رفتار اخالقی نتیجه
درهم آمیختگی متقابل مؤلفههای مختلف اخالقی است و نمیتواند صرفاٌ نتیجه استدالل اخالقی
در یک فرد باشد (هاردی و کارلو 2811 ،الف).
نارضایتیهای به وجود آمده در زمینه مراحل رشد اخالقی سرانجام به ایجاد الگوی چهار جزئی
اخالقی انجامید که توسط جیمز رست 1709 1یکی از دانشجویان الرنس کولبرگ در سال 1770
ارائه شد .بر اساس الگوی چهار جزئی تصمیمگیری اخالقی ،پیدایش رفتار اخالقی نیازمند وجود
چهار جزء است .جزء اول ،حساسیت اخالقی یعنی توانایی تشخیص موقعیت اخالقی (تنر و
کریستن ،)2811 ،جزء دوم ،قضاوت اخالقی یعنی استفاده از مجموعهای از اصول و قواعد برای
قضاوت درباره مسائل اخالقی (گریر ،سربی و تُما ،)2817 ،جزء سوم ،انگیزش اخالقی یعنی تمرکز
بر ارزشهای اخالقی (ناروائز و الپسلی )2811 ،و جزء چهارم پیاده سازی عمل اخالقی که اتخاذ
گام های مناسب برای تکمیل عمل اخالقی و رسیدن به هدف پیاده سازی را در بر میگیرد (تُما،
.)2813
3
در سالهای اخیر بسیاری از نظریه پردازان حیطه اخالق با تکیه بر الگوی بالسی  1703از خود
اخالقی ،هویت اخالقی 7را منبع اصلی مؤلفه سوم "انگیزش اخالقی" دانستهاند (بک و ساموئلسون،
 )2813و گاهی از این مؤلفه بهعنوان هویت اخالقی نیز نام میبرند (چمبرز .)2811 ،بالسی 1703
که یکی از پیشگامان برجسته سازی ناتوانی مراحل رشد اخالقی در زمینه توضیح رفتار اخالقی بر
اساس استدالل اخالقی است؛ معتقد بود که فرد جدای از استدالل اخالقی نیازمند انگیزش اخالقی
نیز ه ست تا به سمت عمل اخالقی هدایت شود و از دیدگاه او هویت اخالقی است که انگیزه الزم
برای عمل اخالقی را ایجاد میکند و در واقع بهعنوان پلی بین قضاوت و عمل اخالقی عمل میکند.
او بر اساس الگوی خود اخالقی سعی کرد که این موضوع را تشریح کند که چگونه هویت ،اخالق
1. Jean Piaget
2. Lawrence Kohlberg
3. James Rest
4. Blasi
5. moral identity
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را تحریک میکند و اندیشههای او در مورد هویت اخالقی را میتوان به وضوح در نظریه خود
اخالقی او یافت (هاردی و کارلو 2811 ،ب).
در الگوی خود اخالقی ،بالسی  1703تفکر آگاهانه را در نظر میگیرد که فرد در مرحله اول
تصمیم میگیرد که انجام چه عملی اخالقی است و در مرحله بعد تصمیم میگیرد که انجام این
عمل تا چه اندازه اجباری است و آیا می خواهد عمل مورد نظر را انجام دهد یا نه و این تصمیم به
انگیزشی که از تعریف خود از او برمیخیزد وابسته است (هاردی ،باتتاکارج ،آکینو و رید.)2818 ،
بنابراین زمانی که خود فرد بر مسائل اخالقی متمرکز است و یا بهعبارت دیگر ،هویت او بر اساس
اخالقیات قرار گرفته باشد؛ تمایل به زندگی به شیوهای که با خود او همراه باشد بهعنوان انگیزهای
کلیدی در اخالقیات عمل میکند .خالصه اینکه بالسی  1703تصدیق میکند که قضاوتهای
اخالقی زمانی بهصورت دقیقتر پیش بینی کننده رفتارهای اخالقی است که از مجرای هویت
اخالقی عبور کرده باشد (هاردی و کارلو 2811 ،ب).
سرانجام ،بالسی  1703و گروهی از پژوهشگران پیرو او هویت اخالقی را بهعنوان یکپارچگی
خود و اخالقیات تعریف کردند (فریمر و واکر)2887 ،؛ این در حالی است که بهتازگی برخی دیگر
تالش کردهاند تا با توجه به نظریه شناختی-اجتماعی ،طرحوارهها را مرکزیت اصلی هویت اخالقی
قرار دهند (مونین و جردن .)2887 ،در نظریه شناختی -اجتماعی ،شخصیت بهعنوان مجموعهای
پویا در نظر گرفته می شود که در حال تعامل با تأثیرات موقعیتی است و طرحوارهها ساختارهای
ذهنی هستند که جنبههای مختلفی از شخصیت را نمایان میکنند .بنابراین از دیدگاه پیروان
نظریه شناختی-اجتماعی ،هویت اخالقی افراد بر اساس طرحوارههای مربوط در پردازش اطالعات
اجتماعی وارد عمل میشود (آکینو ،فریمن ،رید ،لیم و فلپس.)2887 ،
بدیهی است که با رشد توجه نظری به هویت اخالقی این مؤلفه به یکی از متغیرهای اصلی
پژوهشهای تجربی اخیر نیز تبدیل شده باشد (هاردی ،بین و اولسن2817 ،؛ دلین ،گالیله ،برادشاو
و کروئل2817 ،؛ ساندرز ،ویس ،ونپیرن و رأس2819 ،؛ و صمدی فرد و نریمانی .)1179 ،با این
حال ،کماکان بسیاری از سؤالهای مطرح شده در زمینه هویت اخالقی بدون پاسخ باقی مانده و
شاید یکی از دالیل اصلی برای این ضعف پژوهشی اقدامهای محدودی است که برای ارزیابی این
متغیر انجام شده و نیز نبود ابزاری مناسب است که نیازهای پژوهشی پژوهشگران را بر پایه نظری
برآورده سازد .اکثریت پژوهشهای مربوط به هویت اخالقی تا قبل از سال  2819بر پایه سه ابزار
انجام گرفتهاند .اولین و پر استفادهترین ابزار مقیاس هویت اخالقی آکینو و رید ( )2882است که
در اوائل دهه پیش ساخته شده و به دفعات در پژوهشهای خارجی و داخلی بهکار گرفته شده و
اعتبار آن در اکثر پژوهشها مطلوب گزارش شده است (آکینو ،مکفران و لوان2811 ،؛ گیسنر،
ونکواکبک ،ونگیلز ،وننئبنبرگ و کولئه2817 ،؛ جردن ،لیلولدن و تنبرانسیل2817 ،؛ و
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مجدآبادی .)1179 ،با اینحال ،به باور بلک و رینولدز ( )2819مقیاس هویت اخالقی ساخته شده
توسط آکینو و رید ( )2882جنبهای اساسی از هویت اخالقی یعنی اهمیت دادن به عمل بر اساس
اصول اخالقی و یا بهعبارتی تمامیت و کمال اخالقی را نادیده گرفته است.
ابزار دوم پرسشنامهای است که میزان پایبندی افراد به اصول اخالقی را ارزیابی میکند و
همانگونه که از محتوای ابزار پیدا است ,در واقع برای سنجش تمامیت اخالقی ساخته شده است؛
نه هویت اخالقی (میلر و شلنکر .)2811 ،در نهایت ابزار سوم« ،الگوی مرتب سازی اصطالحات»1
نام دارد که در آن شرکت کنندگان اصطالحات اخالقی و غیراخالقی را به میزانی مرتب میکنند
که توصیف کننده ویژگیهای اخالقی آنها است .با اینکه جیمنز ،ناورسکی ،هیل و لپسلی ()2880
این الگو را بر اساس نظریه خود اخالقی بالسی  1703و نظریه رورتی و وانگ 1771 2در مورد
هویت اخالقی ساختهاند؛ اما به اعتقاد آنها این پرسشنامه بیشتر از هویت اخالقی ،شخصیت
اخالقی فرد را میسنجد.
وجود محدودیتی این چنینی در زمینه سنجش مفهوم هویت اخالقی باعث شد تا بلک و رینولدز
( )2819دست به طراحی پرسشنامهای به نام پرسشنامه هویت اخالقی بزنند که دربرگیرنده هر دو
مفهوم "خود اخالقی" و "تمامیت اخالقی" باشد .به این ترتیب ،سؤالهای پرسشنامه هویت اخالقی
بر پایه دو مفهوم توسعه یافت .1 .خود اخالقی به معنای اینکه چقدر هویت افراد به ارزشهای
اخالقی نزدیک است و  .2تمامیت اخالقی یعنی تمایل افراد برای ایجاد قصد و عمل اخالقی چقدر
است .سازندگان پرسشنامه با استفاده از روشهای مختلف روایی و پایایی این ابزار را تأیید کردند
و معتقدند که در مقایسه با سایر ابزارهای موجود ،پرسشنامه هویت اخالقی تصویر قابل قبولتری
را از این سازه ارائه میدهد .اما در عینحال با توجه به نو بودن این ابزار ،بررسی روایی و پایایی آن
را در گروههای جمعیتی دیگر امری بدیهی میدانند.
پیش از این پرسشنامه هویت اخالقی به زبان اسپانیایی ترجمه و روایی آن از طریق تحلیل
عاملی تأیید شده است (سگورا ،گگردو-پجولی و فیساس .)2810 ،همچنین این پرسشنامه در
برخی از پژوهش های داخلی نیز استفاده و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده است (عباسی
اصل ،هاشمی ،کناری و باعزت2817 ،؛ و امیری)1179 ،؛ با اینحال ،در پژوهش حاضر اعتبار و
روایی این ابزار برای اولین بار و رسمی در فرهنگ ایرانی بررسی شد تا جدای از اینکه مقیاسی
جدید با قابلیت اجرا در جوامع مختلف تأیید شود؛ بلکه در پژوهشهای داخلی نیز دست
پژوهشگران برای بررسی بهتر این مؤلفه باز باشد .در همین راستا پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی
به سؤالهای زیر طراحی و اجرا شد.
1. Q-Sort model
2. Rorty & Wong
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 .1آیا نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،ساختار دو بُعدی پرسشنامه هویت اخالقی
را تأیید میکند؟
 .2آیا مجموعه مؤلفههای پرسشنامه هویت اخالقی درصد قابل قبولی از واریانس کل این مقیاس را
تبیین میکنند؟
 .1آیا هر یک از ابعاد پرسشنامه هویت اخالقی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است؟
روش
روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه
مازندارن در سال تحصیلی  79-79به تعداد  18101بود که در دو نوبت و بر اساس جدول
نمونهگیری کرجسی-مورگان  1798دو نمونه  101و  103نفری در مجموع  997به روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به صورت زیر انتخاب شد .ابتدا بهطور تصادفی از میان 12
دانشکده دانشگاه مازندارن  3دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،شیمی ،علوم اقتصادی و اداری،
علوم پایه و سپس بهصورت تصادفی از میان گروههای آموزشی هر دانشکده در مقاطع مختلف
تحصیلی  2کالس کارشناسی 1 ،کالس کارشناسی ارشد و  1کالس دکتری انتخاب شد و
دانشجویان حاضر در کالسها بهعنوان نمونه پژوهش پرسشنامه را تکمیل کردند .مالکهای ورود
به پژوهش شامل تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مازندارن
و معیارهای حذف شامل دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها فقط برای یک نیمسال در دانشگاه،
معلولیت جسمی و روانی بارز و مصرف داروهای روانپزشکی بود.
ابزار پژوهش
 .5پرسشنامه هویت اخالقی .5این پرسشنامه  28گویهای توسط بلک و رینولدز ( )2819طراحی
و تدوین شده و دارای دو بُعد خود اخالقی با  0سؤال 1-0و تمامیت اخالقی با  12سؤال 7-28
است و شرکت کنندگان در طیف  9درجهای لیکرت از کامالً مخالفم = 1تا کامالً موافقم =  9به
سؤالهای پاسخ میدهند و بنابراین حداقل نمرهای که فرد در این پرسشنامه میگیرد برابر با 28
و حداکثر نمرهای که میتواند بگیرد برابر با  128است .نمرهگذاری تمام سؤالهای بُعد خود اخالقی
مستقیم و نمرهگذاری تمام سؤالهای بُعد تمامیت اخالقی معکوس است .بلک و رینولدز ()2819
ساخت پرسشنامه هویت اخالقی را با دو گروه نمونه  791نفری و  123نفری و در طی دو مرحله
انجام دادند .در مطالعه اول که با هدف انتخاب گویهها ،تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و بررسی
1. Moral Identity Questionnaire
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روایی مالکی ،همگرا و واگرای مقیاس انجام شد؛ ابتدا از  98گویه استخراج شده  21گویه حذف و
 17گویه به بررسی نهایی راه یافت و سپس بر اساس دادههای به دست آمده از طریق تحلیل عاملی
اکتشافی دو عامل خود اخالقی با  0سؤال و تمامیت اخالقی با  12سؤال ،ساختار پرسشنامه 28
سؤالی هویت اخالقی را ساختند  .این ساختار سپس توسط تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد.
همچنین بلک و رینولدز ( ) 2819با استفاده از نتایج به دست آمده از مطالعه اول ،روایی مالکی و
روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند .نتایج پژوهش آنها در زمینه
همسانی درونی مقیاس نیز حاکی از ثبات بسیار باالی آن داشت .ضرایب آلفای کرونباخ به دست
آمده برای بُعد خود اخالقی  ،8/03برای بُعد تمامیت اخالقی  8/09و برای کل مقیاس  8/78بود.
در مطالعه دوم ،بلک و رینولدز ( )2819پایایی بازآزمایی ابزار را بررسی کردند که نتایج بیانگر ثبات
قوی مقیاس بود ( .)rtt =8/09در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد خود اخالقی
و تمامیت اخالقی برابر با  8/02و  8/08و برای نمره کل مقیاس برابر با  8/07بود.
شیوه اجرا .در پژوهش حاضر ابتدا نسخه اصلی پرسشنامه هویت اخالقی از زبان انگلیسی به زبان
فارسی برگردانده شد .برای ترجمه پرسشنامه از روش ترجمه معکوس برسیلین (محالتن)2813 ،
استفاده شد .به این شکل که ابتدا پرسشنامه توسط پژوهشگران حاضر در این پژوهش و با کمک
یکی از دانشجویان زبان انگلیسی بعد از بازبینیهای متعدد در چندین نشست به فارسی ترجمه
شد و سپس نسخه ترجمه شده توسط یکی از دانشجویان دکتری زبان انگلیسی مجدداً به زبان
انگلیسی برگردانده شد .سپس مطابقت نسخه برگردانده شده به انگلیسی با نسخه اصلی بررسی و
پس از رفع ایرادت و اشکاالت موجود نسخه فارسی پرسشنامه تأیید نهایی شد .همچنین قبل از
اجرای پژوهش نهایی به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی ،پژوهشی مقدماتی با حضور  38نفر
از دانشجویان دانشگاه مازندارن صورت گرفت که از بازخورد آنها در باب محتوای سؤالها برای
بهبود محتوای پرسشنامه و روند پژوهش نهایی استفاده شد .پیش از اجرای پرسشنامه و در هر دو
مرحله پژوهش به دانشجویان شرکت کننده در پژوهش توضیح داده شد که اطالعات به دست آمده
از این پرسشنامه محرمانه خواهد ماند و تنها برای یک کار پژوهشی از آن استفاده خواهد شد.
همچنین یادآوری شد که مشارکت آنها در طرح داوطلبانه است .در نهایت از  997نفر اعضای
حاضر در کالسها  137نفر در مرحله اول پژوهش و  197نفر در مرحله دوم پژوهش مشارکت
داشتند .سپس از میان  929پرسشنامه دریافت شده  91پرسشنامه به دلیل ناقص بودن و یا
پاسخگویی تصادفی و پاسخ یکسان به تمام گزینهها حذف شدند و تنها  997پرسشنامه وارد تحلیل
نهایی شد .در مرحله تحلیل دادهها با توجه به پیشنهاد میرز ،گامست و گارینو ( )1177در مورد
اولویت تحلیل عاملی اکتشافی به تأییدی در مراحل تکوینی یک ابزار ،در پژوهش حاضر نیز به
دلیل تغییر زبان پرسشنامه و بررسی روایی ابزار در جامعهای دیگر و تقریباً نامشابه با جامعه اولیه
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ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس در مطالعه دوم که در مورد نمونهای متفاوت اما از
جامعهای یکسان بود؛ از تحلیل عاملی تأییدی و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی
همبستگی بین خرده مقیاسها و از آلفای کرونباخ برای برآورد همسانی درونی استفاده شد .انجام
محاسبات آماری مذکور با استفاده از نرمافزارهای اسپیاساس  23و ایموس 23صورت گرفت.
یافتهها
پژوهش حاضر دارای دو نمونه  117و  139نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران بود.
نمونه  117نفری دارای  278دختر ( 90/10درصد) و  97پسر ( 21/92درصد) بود 171 .نفر از
آنها در مقطع کارشناسی ( 98/7درصد) 72 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد ( 20/0درصد) و 13
نفر در مقطع دکتری ( 18/9درصد) مشغول به تحصیل بودند .دامنه سنی آنها  10-71با میانگین
و انحراف معیار سنی برابر با  20/9و  3/11بود .نمونه  139نفری دارای  219دختر ( 90/9درصد)
و  187پسر ( 11/7درصد) بود 279 .نفر از آنها در مقطع کارشناسی ( 93/1درصد) 77 ،نفر در
مقطع کارشناسی ارشد ( 19/1درصد) و  18نفر در مقطع دکتری ( 0/9درصد) مشغول به تحصیل
بودند .دامنه سنی افراد  10-37با میانگین و انحراف معیار سنی برابر با  22/18و  1/79بود.
جدول  .5اندازه شاخص کفایت نمونهگیری و نتایج آزمون کرویت بارتلت
معناداری ضریب کرویت بارتلت
ضریب کرویت بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری
8/8881
2079/91
8/71

نتایج جدول  1نشان میدهد که مقدار ضریب حاصل از آزمون کایزر-میر و الکین =  8/71و باالتر
از  8/9و بیانگر این است که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب بودهاند .دامنه مورد قبول برای این
ضریب باالتر از  8/7و  8/9گزارش شده است (نجاتی 1172 ،الف و ب) .ضریب حاصل از آزمون
بارتلت =  2079/91و در سطح  P= 8/881معنادار بود و این اطمینان را ایجاد کرد که میتوان به
تحلیل عاملی پرداخت (میرز ،گامست و گارینو2889 ،؛ نقل از شریفی و همکاران.)1177 ،
جدول  .6مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس تبیین شده توسط هریک از ابعاد و درصد واریانس
مرحله اول
عامل اول
عامل دوم
مرحله دوم
عامل اول
عامل دوم
618

تراکمی عوامل در مرحله اول و دوم تحلیل عامل اکتشافی
درصد واریانس تراکمی
درصد واریانس تبیین شده
ارزش ویژه
17/90
17/90
1/11
27/97
13/10
2/01
درصد واریانس تراکمی
درصد واریانس تبیین شده
ارزش ویژه
28/13
28/13
1/82
10/39
10/12
2/93
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طبق جدول  2تحلیل عاملی اکتشافی به روش تعیین مؤلفههای اصلی و با چرخش واریماکس در
دو مرحله در مورد دادهها انجام شده است .نتایج تحلیل عاملی مرحله اول نشان داد که بارگذاری
تمام گویهها به غیر از گویههای  10 ،19 ،11 ،1و  28مطابق با نسخه اصلی است .گویههای فوق
به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  8/18در نسخه فارسی از مرحله تحلیل کنار گذاشته شد و در
مرحله بعد تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم در مورد  17گویه انجام و ساختار دو بُعدی
پرسشنامه شامل خود اخالقی با  9گویه و تمامیت اخالقی با  0گویه تأیید شد .مجموع دو بُعد
پرسشنامه قادر به تبیین  10/39درصد از واریانس کل مقیاس بود.
جدول  .3گویهها و بار عاملی آنها در نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخالقی
بار عاملی
محتوای گویهها
8/71
 .2صدمه نزدن به دیگران یکی از اصولی است که من با آن زندگی میکنم.
8/92
 .1برای من مهم است که با دیگران به صورت عادالنه رفتار کنم.
8/71
 .3من میخواهم دیگران بدانند که میتوانند به من تکیه کنند.
8/93
 .7من همیشه طوری عمل میکنم که بیشترین خیر و کمترین صدمه را برای دیگران
در برداشته باشد.
8/91
 .9اگر انجام چیزی به شخصی صدمه بزند؛ من تالش میکنم از انجام آن اجتناب کنم
حتی اگر هیچ کس آن را درک نکند.
8/71
 .9انجام چیزی که میدانی درست است؛ یکی از مهمترین نکتههای زندگی است.
8/30
 .0زمانیکه در ذهن خودم به چیزی که درست است؛ انجام شود برسم؛ مطمئناً آن را
انجام میدهم.
8/12
 .7اگر انجام کاری برایم مفید باشد برایم مهم نیست که به دیگران صدمه وارد میکند؛
یا نه.
8/92
 .18انجام دادن چیزی که میدانی اشتباه است؛ درست است؛ اگر پاداش بسیار بزرگی
در پی داشته باشد.
8/93
 .12اینکه مردم فکر کنند؛ شما صادقید مهمتر از این است که واقعاً صادق باشید.
8/91
 .11اگر کسی متوجه نشود؛ دزدیدن مقدار کمی پول یا چیزی دیگری که از دیگران
چیزی کم نمیکند؛ مشکلی ندارد.
8/90
 .13از نظر من هیچ دلیلی برای بیرون رفتن و انجام کار خوب وجود ندارد اگر کسی
در اطراف نباشد که بخواهد آن را مورد تقدیر قرار دهد.
8/99
 .17اگر صندوق دار بهطور اتفاقی ده هزار تومان اضافی به من پس دهد؛ معموالً به
روی خودم نمیآورم (اینگونه استدالل میکنم که اگر من متوجه نمیشدم چی؟)
8/72
 .19دروغ گفتن و فریب دادن تنها چیزهای است که مجبوری در این دنیا انجام دهی.
8/71
 .17من با تصمیم گروهی همراه میشوم حتی اگر بدانم از نظر اخالقی درست نیست.

جدول  1نشان میدهد که بار عاملی سؤالهای  2تا  0خود اخالقی از  8/30تا  8/93و بار عاملی
سؤالهای  7تا  17تمامیت اخالقی از  8/12تا  8/91متغیر است .سؤال  1از بُعد خود اخالقی و
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سؤالهای  10 ،19 ،11و  28از بُعد تمامیت اخالقی به دلیل داشتن بارعاملی کمتر از  8/18از
ساختار پرسشنامه حذف شد.
جدول  .4ضرایب همبستگی عوامل با یکدیگر و با نمره کل پرسشنامه هویت اخالقی
نمره کل پرسشنامه
تمامیت اخالقی
خود اخالقی
1
خود اخالقی
**
1
تمامیت اخالقی
0/92
**
**
1
نمره کل پرسشنامه
0/58
0/47

*

P<8/87**P<8/81

جدول  3نشان میدهد که عامل خود اخالقی با نمره کل ( )P= 8/8881و عامل تمامیت اخالقی
با نمره کل ( )P= 8/8881همبستگی بسیار قوی دارد و همبستگی بین عوامل متوسط است
( )P= 8/8881که گواه بر کفایت اندازهگیری مقیاس دارد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل نمره و حداکثر نمره در ابعاد و کل پرسشنامه
حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف معیار
میانگین
عاملها
32
21
1/77
17/71
خود اخالقی
30
19
7/21
17/02
تمامیت اخالقی
78
37
9/37
97/11
نمره کل

جدول  7با توجه به اینکه سؤالهای پرسشنامه در طیف لیکرت شش درجهای از کامالً مخالفم= 1
تا کامالً موافقم=  9تنظیم شدهاند؛ نشان میدهد که بُعد خود اخالقی با  9سؤال دارای حداکثر 32
و حداقل  9نمره و بُعد تمامیت اخالقی با  0سؤال دارای حداکثر  30و حداقل  0نمره است.
جدول  .6مقادیر به دست آمده برای شاخصهای پیش فرض تحلیل عاملی تأییدی
شاخص کشیدگی
شاخص چولگی
عامل تراکم واریانس
شاخص تحمل
1/87
-8/09
1/27
8/99

در جدول  9با توجه به بزرگتر بودن شاخص تحمل از  8/3و کوچکتر بودن شاخص عامل تراکم
واریانس از  2/7میتوان هردو شاخص را تأیید کرد .مقادیر شاخصهای چولگی و کشیدگی نیز در
دامنه  2تا  -2قرار دارند که نشان از توزیع طبیعی دادهها دارند (نقل از میرز ،گامست و گارینو،
 .)1177سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،برازش ساختار عاملی پرسشنامه بررسی شد.
دامنه مناسب برای شاخصهای برازندگی (نقل از قاسمی )1172 ،و مقدار به دست آمده برای هری
یک از این شاخصها در الگوهای تک عاملی ،دو عاملی و استقالل در جدول  9آمده است.
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جدول  .7دامنه شاخصهای برازش الگوهای عاملی تأییدی و مقادیر آنها در نسخه فارسی
نوع شاخص
برازش
مطلق
تطبیقی
مقتصد

پرسشنامه هویت اخالقی
دامنه مورد
نام شاخص
قبول
>1
کای اسکوئر
<8/78
شاخص نیکویی برازش
>8/18
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
<8/78
شاخص برازش تطبیقی
<8/78
شاخص برازش افزایشی
<8/78
شاخص برازش هنجار نشده
8/87-8/80
ریشه مربعات خطای برآورد

مقادیر به دست آمده برای الگوها
استقالل تک عاملی دو عاملی
2/71
9/11
19/30
8/71
8/08
8/31
8/83
8/80
8/21
8/78
8/97
8/88
8/71
8/97
8/88
8/78
8/91
8/88
8/89
8/11
8/29

در جدول  9با مقایسه مقادیر به دست آمده برای هر سه شاخص مطلق ،تطبیقی و مقتصد که
بهترین روش بررسی برای مناسب بودن برازش الگو است (حشمتی )1171 ،و با توجه به دامنه
مورد قبول آنها میتوان نتیجه گرفت که الگوی دو عاملی نسخه فارسی پرسشنامه با مالکهای
مطرح شده برای مقادیر مناسب شاخصهای برازندگی همخوانی دارد.

شکل  .5نمودار ساختار عاملی تأییدی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخالقی

شکل  1نمودار ساختار عاملی تأییدی پرسشنامه هویت اخالقی را با دو بُعد خود و تمامیت اخالقی
و ضرایب استاندارد مسیرها نشان میدهد .با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  9و الگوی
نهایی پژوهش در شکل  1میتوان گفت که نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخالقی از برازش
مطلوب و مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که نسخه فارسی این پرسشنامه به مانند
نسخه اصلی آن از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و میتواند تصویر قابل قبولی از سازه
هویت اخالقی ارائه کند .روا بودن از مهمترین ویژگیهای یک مقیاس است و روش تحلیل عاملی
شیوهای قدرتمند و اجتناب ناپذیر در رواسازی سازه است .در پژوهش حاضر نتایج روش تحلیل
عاملی اکتشافی نشانگر این بود که پرسشنامه  17سؤالی دارای ساختاری  2عاملی شامل
خوداخالقی با  9سؤال و تمامیت اخالقی با  0سؤال و مجموع این دو عامل قادر به تبیین نزدیک
به  38درصد از تغییرات کل پرسشنامه است .گرچه در بهترین حالت انتظار میرود که درصد
تغییرات تبیین شده توسط عاملها بیشتر از  78درصد باشد؛ اما به باور میرز ،گامست و گارینو
( )1177این معیار بسیار سختگیرانه است و زمانیکه ساختار به دست آمده برای پژوهشگر قابل
درک و مطابق با انتظارات او باشد؛ حتی واریانسهای پائینتر از  38درصد نیز احتمال دارد که به
تفسیرهای سرراست و روشن منجر شود .بنابراین با توجه به اینکه ابعاد استخراج شده در راستای
نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی نسخه اصلی بلک و رینولدز ( )2819و همچنین
پژوهش عباسی اصل و همکاران ( )2817است؛ ساختار دو بُعدی استخراج شده از تحلیل عاملی
اکتشافی تأیید میشود .همچنین مقایسه بار عاملی گویههای حذف شده  10 ،19 ،11 ،1و  28در
این پژوهش با بار عاملی آنها در نسخه اصلی بلک و رینولدز ( )2819گویای این است که بار
عاملی این گویهها در نسخه اصلی نیز نسبت به سایر گویهها کمتر بوده است و این امر تا حدودی
دلیل حذف این گویهها در بررسی دوباره را توجیه میکند.
مطالعه دوم که با هدف بررسی برازش ساختار عاملی به دست آمده در مطالعه اول انجام گرفت؛
نشانگر این بود که مقادیر شاخصهای مطلق ،تطبیقی و مقتصد به دست آمده برای نسخه  2عاملی
پرسشنامه با مالکهای مطرح شده برای برازندگی همخوانی دارد؛ این درحالی است که الگوهای
تک عاملی و استقالل در هیچیک از این مؤلفهها برازش مناسبی را نشان ندادند .یافتههای تحلیل
عاملی تأییدی در راستای یافتههای به دست آمده برای نسخه اصلی و همچنین پژوهشهای سگورا،
گگردو-پجولی و فیساس ( )2810و عباسی اصل و همکاران ( )2817است که در تمامی آنها
ساختار  2عاملی پرسشنامه با توجه به شاخصهای مطلق ،تطبیقی و مقتصد تأیید شد.
بنابراین جمعبندی یافتههای فوق نشانگر این است که این مقیاس از روایی سازه مطلوبی
برخوردار است .با اینحال ،در پژوهش حاضر عالوه بر بررسی روایی سازه ،همبستگی خرده
مقیاسهای این پرسشنامه با یکدیگر و نیز با نمره کل نیز محاسبه شد و نتایج نشان داد که
عامل های خود اخالقی و تمامیت اخالقی با نمره کل همبستگی بسیار باالئی دارند و همبستگی
بین عوامل نیز متوسط است که این امر نیز گواه بر کفایت اندازهگیری مقیاس دارد .زیرا در بهترین
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حالت انتظار میرود که همبستگی ابعاد با یکدیگر متوسط و با نمرهکل بسیار قوی باشد (هاشمی،
اکبری ،عباسی اصل و آالشتی .)1179 ،یعنی در عین حال که هر دو بُعد ،سازه کلی هویت اخالقی
را میسنجند؛ اما هریک قادرند بر اساس بُعدی که برای خود آنها تعریف شده است؛ جنبه منحصر
به فردی از این سازه را نیز بسنجند.
برای بررسی پایایی پرسشنامه هویت اخالقی از روش همسانی درونی استفاده شد که بر
یکنواختی اجزای تشکیل دهنده یک مقیاس تأکید میکند .ضرایب آلفای کرونباخ که یکی از
رایجترین شاخصهای همسانی درونی است؛ حکایت از پایایی بسیار باالی ابعاد خوداخالقی،
تمامیت اخالقی و نمره کل داشت .این یافته در راستای نتایج به دست آمده از بررسی پایایی در
نسخه اصلی پرسشنامه بلک و رینولدز ( )2819و نیز پژوهشهای عباسی اصل و همکاران ()2817
و امیری ( )1179است که برای پایایی بسیار مطلوب هر دو بُعد و نمره کل در پژوهشهای خود
تأکید کردند .جا دارد که اشاره شود که ضریب آلفای کرونباخ به تعداد سؤالهای مقیاس خیلی
حساس است و برای مقیاسهای کوتاه ،ضرایب آلفای پایینتر از  ،8/08امر غیرمعمول و نامتعارفی
نیست (هاشمی و همکاران .)1179 ،با اینحال ،با در نظر گرفتن تعداد 17گویه پرسشنامه هویت
اخالقی و ابعاد آن ،خوداخالقی با  9سؤال و تمامیت اخالقی با  0سؤال ،ضرایب آلفای کرونباخ به
دست آمده باالتر از  8/08بود که این امر تأکیدی دوباره بر سطح بسیار مطلوب پایایی این
پرسشنامه دارد.
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان دادکه نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخالقی با 2
عامل خود اخالقی و تمامیت اخالقی از کفایت روانسنجی خوبی برخوردار است و پژوهشگران
عالقهمند به پژوهش در حیطه اخالق میتوانند که از آن برای بررسی هویت اخالقی افراد در سنین
 10سال و باالتر استفاده کنند.
از جمله محدودیتها پژوهش حاضر محدود بودن جامعه آماری به جامعه دانشجوئی دانشگاه
مازندارن است که این امر تعمیم نتایج را به سایر جوامع محدود میسازد .بنابراین پیشنهاد میشود
که کفایت روانسنجی این پرسشنامه در جوامع دیگر ارزیابی و در مطالعات بعدی در کنار ابزار
فوق از سایر ابزارهای سنجش اخالقی نیز استفاده و نیز روایی پیش بین این مقیاس و کارایی آن
در ارتباط با سایر متغیرها نیز بررسی شود.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

ال رعایت و از جمله به دانشجویان شرکت کننده توضیح
در این پژوهش اصول اخالق پژوهش کام ً
داده شد که مشارکت آنها در طرح داوطلبانه است و اطالعات شخصی آنها و اطالعات به دست
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آمده از پرسشنامه محرمانه میماند و تنها در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد .پس از ابراز
تمایل آزمودنیها ،رضایت آگاهانه از آنها اخذ و سپس دادههای پژوهش جمع آوری شد.
سپاسگزاری
از کلیه دانشجویان و مسئوالنی که در انجام این پژوهش همکاری داشتند؛ سپاسگزاری میشود.
مشارکت نویسندگان
پژوهش حاضر بخشی از پایان نامه دکتری رویا عباسی اصل در رشته روانشناسی تربیتی دانشکده
علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر با کد  1191818ثبت شده در پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات ایران در تاریخ  1179/80/11است و زیر نظر گروه روانشناسی و معاونت
پژوهشی دانشکده و دانشگاه صورت گرفته است .همه نویسندگان این مقاله نقش یکسانی در
طراحی ،مفهوم سازی ،روش شناسی ،گردآوری دادهها ،تحلیل آماری ،پیشنویس ،ویراستاری و
نهایی سازی نوشته داشتند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
منابع
امیری ،سهراب .)1179( .نقش هویت اخالقی و شناخت اخالقی در قضاوتهای اخالقی شخصی و
غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت .دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت
اجتماعی] .77-189 :)2(3 ،پیوند[
حشمتی ،رسول .)1171( .ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین المللی عاطفه مثبت و منفی در
بیماران عروق کرونری .فصلنامه روانشناسی کاربردی] .31-79 :)2(7 ،پیوند[
صمدی فرد ،حمید رضا ،.و نریمانی ،محمد .)1179( .رابطه هویت اخالقی ،بهزیستی معنوی و
جهتگیری مذهبی با سازگاری شغلی در پرستاران .مجله علمی پژوهان] .1-0 :)1(19 ،پیوند[
قاسمی ،وحید .)1172( .مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos
 .Graphicsتهران :انتشارات جامعه شناسان.
کدیور ،پروین .)1171( .روانشناسی تربیتی .ویرایش دوم .تهران :سمت.
مجد آبادی ،زهره .)1179( .ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخالقی .روانشناسی
تحولی :روانشناسان ایرانی] .139-171 :)2(13 ،پیوند[
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.) پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر.)1177( . جی، و گارینو،. گلن، گامست،. الورنس،میزر
 بالل ایزانلو، حمیدرضا حسن آبادی، سیمین دخت رضائی، ولی اهلل فرزاد،ترجمه حسن پاشا شریفی
.)2889 ، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی. انتشارات رشد: تهران.و مجتبی حبیبی
 طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی: پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم.) الف1172( . وحید،نجاتی
[ ]پیوند.71-183 :)3(9 ، فصلنامه روانشناسی کاربردی.آن
 طراحی و آزمون ضمنی و: تصمیمگیری پرخطر در موقعیتهای اجتماعی.) ب1172( . وحید،نجاتی
[ ]پیوند.181-113 :)1(9 ، فصلنامه روانشناسی کاربردی.معرفی ویژگیهای روانسنجی آن
 ساختار عاملی.)1179( . رؤیا، و اردشیری آالشتی،. رویا، عباسی اصل،. عباس، اکبری،. سهیال،هاشمی
:)1(11 ، فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تابآوری
[ ]پیوند.271-292
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پرسشنامه هویت اخالقی
کامالً مخالفم

مخالفم

تا حدودی مخالفم

تا حدودی موافقم

موافقم

 .1صدمه نزدن به دیگران یکی از اصولی است که من با آن زندگی میکنم.
 .2برای من مهم است که با دیگران به صورت عادالنه رفتار کنم.
 .1من میخواهم دیگران بدانند که میتوانند به من تکیه کنند.
 .3من همیشه طوری عمل میکنم که بیشترین خیر و کمترین صدمه را برای
دیگران در برداشته باشد.
 .7اگر انجام چیزی به شخصی صدمه بزند؛ من تالش میکنم که از انجام آن
اجتناب کنم؛ حتی اگر هیچکس آن را درک نکند.
 .9انجام چیزی که میدانی درست است؛ یکی از مهمترین نکتههای زندگی است.
 .9زمانیکه در ذهن خودم به چیزی که درست است؛ انجام شود برسم؛ مطمئناً
آن را انجام میدهم.
 .0اگر انجام کاری برایم مفید باشد؛ برایم مهم نیست که به دیگران صدمه وارد
میکند یا نه.
 .7انجام دادن چیزی که میدانی اشتباه است؛ درست است؛ اگر پاداش بسیار
بزرگی در پی داشته باشد.
 .18اینکه مردم فکر کنند؛ شما آدم صادقی هستید؛ مهمتر از این است که شما
واقعاً صادق باشید.
 .11اگر کسی متوجه نشود که دزدیدن مقدار کمی پول یا چیزی دیگری که از
دیگران چیزی کم نمیکند؛ مشکلی ندارد.
 .12از نظر من هیچ دلیلی برای بیرون رفتن و انجام کار خوب وجود ندارد؛ اگر
کسی در اطراف نباشد که بخواهد آن را مورد تقدیر قرار دهد.
 .11اگر صندوقدار بهطور اتفاقی ده هزار تومان اضافی به من پس دهد؛ معموالً به
روی خودم نمیآورم( .اینگونه استدالل میکنم که اگر من متوجه نمیشدم
چی؟)
 .13دروغ گفتن و فریب دادن تنها چیزهایی هست که مجبوری در این دنیا انجام
دهی.
 .17من با تصمیم گروهی همراه میشوم؛ حتی اگر بدانم از نظر اخالقی آن تصمیم
درست نیست (اخالقاً نادرست است).

کامالً موافقم

گویهها
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