
MEJDS. 2020; 10:179.  

 Published online 2020 Nov. Research Article 

Effects of Ethical Practice Training on Self-Determination and Responsibility 

in Students 

*Sharifinia M1, Asadzadeh H2, Dortaj F3, Sadipour E3 

Author Address 

1. PhD Student of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran; 

2. Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran; 

3. Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 

*Corresponding author’s email: Mohammadsharifinia1963@gmail.com 

Received: 12 September 2020; Accepted: 18 October 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objectives: The successful scientific education and socialization of students is the most important indicator for evaluating the 

efficiency of universities as well as the extent of their success in performing real responsibilities towards society. Responsibility training is 
among the most fundamental parts of human education, the consequences of which are widely observed in various aspects of human life 

concerning moral, intellectual, artistic, social, and religious dimensions. Another purpose that universities seek to achieve is self–determination. 

Self–determination indicates the metacognitive control of control operations and the planning of goals in line with the individuals’ motivation. 
Responsibility and self–determination can be taught and improved in individuals, using techniques. An approach used for this purpose is moral 

practice training. The present study aimed to determine the effects of ethical practice training on self–determination and responsibility in students. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest–follow–up and a control group design. The statistical population of the 
study included all students of Al–Mustafa University in the academic year of 2018–2020 (N=12008). Accordingly, we identified 30 eligible 

volunteer students who scored <84 in the Self–Determination Questionnaire (La Guardia et al., 2000) and <21 in the California Accountability 

Questionnaire (Gough et al., 1952). Then, the study participants were randomly divided into 2 groups of experimental and control (n=15/group). 
To evaluate the stability of the collected results, a follow–up test was performed one month after conducting the posttest, in the experimental 

group. The following curriculum and tools were also employed to collect the required data: the Ethical Practice Training Program (EPTP; Blasi, 
1993), Self–Determination Questionnaire (La Guardia et al., 2000), and Responsibility Questionnaire California (Gough, 1948). The EPTP was 

implemented in the experimental group. This program was provided in thirteen 105–minute sessions for 5 weeks. During this period, the control 

group received no training. The obtained data were analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation, as well as 
inferential statistics, such as repeated–measures Analysis of Variance (ANOVA) and Bonferroni post–hoc test in SPSS at the significance level 

of 0.05.  

Results: The present study findings revealed that concerning self–determination, group effect (p˂0.001), time effect (p˂0.001), and group–time 
interaction (p˂0.001) were significant. Furthermore, respecting responsibility, group effect (p˂0.001), time effect (p˂0.001), and time–group 

interaction (p˂0.001) were significant. Besides, the results of the Bonferroni post–hoc test indicated a significant difference in the experimental 

group between the mean scores of pretest and posttest phases (p˂0.001) as well as pretest and follow–up steps (p˂0.001) for self–determination 
and responsibility. Moreover, the positive effect of teaching an ethical action plan on increasing the score of self–determination and responsibility 

of students remained persistent in the follow–up phase (p˂0.001). 

Conclusion: The current research findings highlighted that students with disabilities related to self–determination and responsibility can achieve 
success in these fields by receiving moral practice training and enjoy its lasting effects.  

Keywords: Ethical practice training, Self–Determination, Responsibility. 
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  .۹۷1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ماهآبان برخط انتشار   

 پذیری در دانشجویان گری و مسئولیتتعیین اثربخشی آموزش عمل اخالقی بر خودتعیین

 ۳پور، اسماعیل سعدی۳، فریبرز درتاج۲حسن اسدزاده، 1نیا*محمد شریفی

 سندگانینو حاتیتوض

 تهران، تهران، ایران؛تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی شناسی و علومشناسی تربیتی دانشکدٔه رواندانشجوی دکتری روان .1
 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران، تهران، ایران؛شناسی و علومشناسی تربیتی دانشکدٔه روان. دانشیار گروه روان۲
 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران، تهران، ایران.شناسی و علومشناسی تربیتی دانشکدٔه روان. استاد گروه روان۳

 gmail.com1963Mohammadsharifinia@  یسندٔه مسئول:*رایانامٔه نو

 1۳۹۹مهر۲۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹شهریور۲۲ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

که هر گونه اختالل در این نگرش، طوری؛ بهگیردیم در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل یصورت نگرشویژگی شخصیتی است که معموالً به ،پذیریلیتئومس زمینه و هدف:
 بود.پذیری در دانشجویان گری و مسئولیتاثربخشی آموزش عمل اخالقی بر خودتعیینشود. هدف پژوهش حاضر تعیین یم در رفتارهای اجتماعیهایی موجب بروز ناتوانی

با گروه گواه و پیگیری انجام شد. جامعٔه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه  آزمونپس-آزمونپیش طرح با و آزمایشینیمه شیؤهبه پژوهش این بررسی:روش
 در پرسشنامٔه ۸۴نفر دانشجوی داوطلب واجد شرایط دارای نمرٔه کمتر از  ۳۰گیری، تعداد نفر بودند. برای نمونه 1۲۰۰۸به تعداد  1۳۹۷-۹۸المصطفی در سال تحصیلی جامعة

صورت تصادفی در ( مشخص شدند. سپس به1۹۵۲پذیری کالیفرنیا )گاف و همکاران، مسئولیت در پرسشنامٔه ۲1( و نمرٔه کمتر از ۲۰۰۰گری )الگاردیا و همکاران، تعیینخود
برنامٔه آموزشی سیزده جلسٔه  . زمان اینزمایش اجرا شدبرای گروه آ (1۹۹۳نفر( وارد شدند. بستٔه آموزشی عمل اخالقی )بالزی،  1۵نفر( و یک گروه گواه ) 1۵آزمایش ) یک گروه

 افزارگیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و نرمهای آماری تحلیل واریانس با اندازهها ازطریق آزمونوتحلیل دادهگونه آموزشی دریافت نکرد. تجزیهای بود.گروه گواه هیچدقیقه1۰۵
SPSS  لحاظ شد. ۰٫۰۵ها برای همٔه آزمون داریصورت گرفت. سطح معنا ۲۴نسخٔه 

( معنادار ˂۰٫۰۰1p) زمان× گروه ( و اثر متقابل ˂۰٫۰۰1p(، اثر زمان )˂۰٫۰۰1pپذیری اثر گروه )گری و برای متغیر مسئولیتنتایج نشان داد، برای متغیر خودتعیین ها:یافته
( برای دو متغیر ˂۰٫۰۰1pآزمون با پیگیری )( و پیش˂۰٫۰۰1pآزمون )آزمون با پسدر مراحل پیش های گروه آزمایشاز تفاوت معنادار میانگیناست؛ همچنین نتایج حاکی

  .(˂۰٫۰۰1p)در مرحلٔه پیگیری است پذیری دانشجویان گری و مسئولیتخودتعیینافزایش نمرٔه بر دهندٔه ماندگاری تأثیر مثبت آموزش برنامٔه عمل اخالقی مذکور است و نیز نشان
 هایی هستند، چنانچه درمعرض آموزشپذیری دچار ناتوانیگری و مسئولیتتوان نتیجه گرفت دانشجویانی که در رابطه با خودتعیینهای پژوهش میباتوجه به یافته یری:گنتیجه

 استفاده کنند. آن اثرات ماندگار هایی در این زمینه کسب کنند و ازتوانند موفقیتعمل اخالقی قرار بگیرند می

 پذیری.گری، مسئولیتآموزش عمل اخالقی، خودتعیین ها:دواژهکلی
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۲ 

 مقدمه ۱
گرایی و روحیٔه جمعدلیل داشتن های گذشته بهزمان از اجتماعی انسان

با سایر  همکاری ساختن نیازهای خود، ناچار بهنیز ناتوانی در برآورده
بوده است؛ زیرا احتیاجات او ازطریق  افراد و پذیرش مسئولیت

(. امروزه، دانشگاه 1است ) شدهدیگران برطرف  همکاری و همیاری
ای مرجعیت مهمی در گسترش فرهنگ، دانش و اجتماع هر جامعه

تر پذیری موفق علمی دانشجویان، شاخص مهمرد. تربیت و جامعهدا
ها در عمل به وظایف ها و نیز میزان موفقیت آنارزیابی کارایی دانشگاه

یشان دربرابر جامعه است. مسئولیتواقعی های از قسمت  1پذیر
ای ور گستردهطتر تربیت انسان است که پیامدهای آن بهتر و اصلیبنیادی

ها و در ابعاد اخالقی، فکری، هنری، مختلف زندگی انسان در جهات
فرایندی در نظر  منزلٔه(. مسئولیت به۲شود )اجتماعی و مذهبی دیده می

های زندگی آن را یاد بگیرد از نخستین سال باید شود که فردگرفته می
شود، مسئوالنه زندگی مواجه می در ایام مختلف وظایف فراوانی که با تا

 یکی عنوانها در تمام جوامع، بهپذیری انسان(. مسئولیت۳کند )عمل 
از عوامل مؤثر در تأمین  و شودجامعه شمرده می های آناز فضیلت

پذیری، مهارتی اجتماعی (. مسئولیت۴آید )شمار میسالمت روان به
پذیری آن شده است. مسئولیت است که تاکنون تعاریف متعددی از

 شخص انجام شود؛باید از سوی یک  که نیست فقط تکلیف یا وظیفه
 فرد، واسطٔه خودکه به احساس است عنوان نوعی حالت وبلکه به

العمل شخص درقبال و عکس شود و شامل پاسخبرانگیخته می
پذیری (. مسئولیت۵است ) صورت پنهان و آشکاربه نیازهای سایر افراد

جوامع دموکراتیک  نیز و بر افکار دموکراسی از این منظر که اجتماعی
 اصلی واالیی برخوردار است و غالباً کانون و محور تأثیر دارد، از ارزش

ها است. از طرف دیگر و رعایت کرامت انسان دوستیآن، نوع
 و نیز گرفتن وظیفه، کار یا امرعنوان برعهدهپذیری را بهمسئولیت

(. ۶کنند )لقی میشده تگرفتهبرعهده درمقابل وظیفه یا کار گوبودنپاسخ
صورت کلی شامل دو بخش فردی و اجتماعی است. پذیری بهمسئولیت

بودن به انجام لحاظ لغوی به مفهوم موظفپذیری بهاصطالح مسئولیت
معنای موظف پذیری بهامری است. در مفهوم عام حقوقی نیز مسئولیت

عتقاد ا(. به۷شود )و متعهدبودن فرد به انجام یا ترک عملی گفته می
ای چهارمرحله واسطٔه فرایندیبه را بوگان و ددوگلو، افراد مسئولیت

صورت به خود داشتن تعهدات و نقشدهند: الف. برعهدهگسترش می
برای تحقق  چالش؛ ج. انگیزٔه الزم داوطلبانه؛ ب. تجربٔه فشار و

 در سایر مسئوالنه رفتار منجربه ایخودپنداره سازیتعهدات؛ د. درونی
و نیز  برنامه ساختار مسئولیت ازطریق ایجاد یادگیری ها. فرایندزمینه

 کندجانبه، این امکان را برای دانشجویان فراهم میارائٔه پشتیبانی همه
 (.۸تجربه کنند ) را به خودشان مربوط هایتا بتوانند نقش

توان به دنبال تحقق آن هستند میها بهاز دیگر اهدافی که دانشگاه
یعیینخودت اشاره کرد. بدیهی است توسعٔه این متغیر نیز در   ۲گر
گری از سوی مندسازی افراد نقش مؤثری دارد. نظریٔه خودتعیینتوان

                                                      
1. Responsibility 
2. Self-Determination 
3. Deci & Ryan 
4. Autonomy 

های عنوان شده است. تمرکز اصلی نظریٔه مذکور بر انگیزه ۳دسی و رایان
گانٔه بنیادین یعنی، درونی و بیرونی و نیز توجه به نیازهای سه

ی ی، ش4خودمختار ط  5ایستگ (. ۹در انسان است )  6و ارتبا
کردن فراشناختی عملیات کنترل و گری به مفهوم کنترلخودتعیین

ای از های افراد است که گونهریزی اهداف در راستای انگیزهبرنامه
(. ازجمله ادعاهای نظریٔه 1۰شود )خودتنظیمی در نظر گرفته می

ختی اساسی، جنبٔه شناگری این است که احتیاجات روانخودتعیین
(. 11ها مهم و حیاتی است )جهانی دارد؛ یعنی برای مردم تمام فرهنگ

ها از مسیرهای مهم کند که فرهنگگری چنین بیان مینظریٔه خودتعیین
گذارند؛ اما نیازی که باید برآورده شود تا افراد و عمیق بر افراد اثر می

(. در 1۲بستگی ندارد ) سطح بهینٔه بهزیستی را تجربه کنند، به فرهنگ
هایی از های درونی رفتار انسان با بخشگری، انگیزهبحث خودتعیین

های درونی از اهمیت شود. انگیزههای بیرونی آن همسو میانگیزه
های بیرونی نیز الزامی ای برخوردارند؛ ضمن اینکه وجود انگیزهویژه

سازی رونی(. یکی از عوامل اصلی در بحث خودتنظیمی و د1۳است )
های تعامالت درونی با محیط بیرونی تجارب افراد، اندازٔه اختالف

است. به هر میزان بین محیط بیرون و درون افراد تعارض بیشتری وجود 
سازی داشته باشد، رفتار انسان در مرحلٔه ابتدایی پیوستار، درونی

(. براساس موضوع 1۴شود )شود و خودتنظیمی کمتر میمی
های اجتماعی را کنند تقاضاها و نقشری، افراد کوشش میگخودتعیین

ها را مطابق با که حالت برانگیزانندگی درونی ندارند، ایفا کنند و آن
های خودتنظیمی و شخصی درآورند سازی به ارزشالگوهای درونی

های مختلف رفتار با دیگر گری، جنبه(. در مدل خودتعیین1۵)
ها فکر که آنطوریشود؛ بهد ترکیب میهای زندگی و شغل افراویژگی

(. مرحلٔه 1۶کنند رفتارشان قسمت ضروری و مکمل آنان است )می
شود. منزلٔه انگیزش درونی در نظر گرفته میگری کامل بهخودتعیین

ها شود که در نبود پاداشصورت کوششی تعریف میانگیزش درونی به
واجد انگیزش درونی  کند. افرادی کهو پیامدهای بیرونی بروز می

دهند و برای رسیدن به هایی را مدنظر قرار میهستند، برای خود هدف
 (.1۷کنند )ها تالش میآن

توان با گری قابل آموزش است و میپذیری و خودتعیینمسئولیت
هایی این مهارت را در افراد تقویت کرد. یکی از استفاده از تکنیک

 ۷شود، آموزش عمل اخالقیستفاده میرویکردهایی که برای این منظور ا
ازآنجاکه ریشه و ماهیت بسیاری از است.   ۸براساس نظریٔه بالزی

نایافتگی سطح لهای اجتماعی در نوجوانان و جوانان از تحوناهنجاری
تواند بسیاری آید، این معضل به نوبٔه خود میاخالق در آنان به وجود می

 ی را در جامعه گسترش دهداز مشکالت اجتماعی، خانوادگی و فرهنگ
یی قادر نیست تنهابه یقضاوت اخالق کند،این رویکرد ادعا می. (1۸)

جامعیت زمینه  بلکه در اینکند؛  جادیرا ا یاخالق نیعمل به مواز ٔهزیانگ
 از تفکریکسان دو نفر با ساختار  (.1۹است )مطرح  «خود»و انسجام 

های اما هویتکنند؛ اتخاذ میمشابه اخالقی ات اخالقی، تصمیم

5. Competence 
6. Relatedness 
7. Ethical practice 
8. Blasi 
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۳ 

یکی دلیل ست و به همین ان اآن ازکدام اخالقی، معرف هرگوناگون 
ورزد به این کار مبادرت نمیدهد و دیگری گیرد، انجام میتصمیم می

کارکرد چگونگی در  «خود»به نقش  بالزی از« دخو» الگوی در. (۲۰)
دنبال آن ود و بهشانگیخته میهویت اخالقی شود و تمرکز میاخالقی 

را  «خود» ،لیتئومسگردد. انگیزش واقعی برای عمل اخالقی فراهم می
صحت و  ،انسجامو  دهدفشار قرار میزیر عنوان منبع اجبار اخالقی به

اخالقی، از سویی مستلزم  عمل .(۲1)کند را برجسته میانسان کلیت 
تلقی صحیح و ست درنچه م آنجاا درقبالتمایل و  تعهداعتماد، داشتن 

گاهانه و نیز لیتئوتواند مسو میشود، است می پذیری و انتخاب خودآ
 ر،از سوی دیگکند؛ ثر أمتانسان را گری برانگیختگی درونی و خودتعیین

(. ۲۲گذارد )میاخالقی اثر  عمل گری برپذیری و خودتعیینلیتئومس
 پذیری وضرورت و اهمیت جهانی توجه به موضوع مسئولیت

های ها و سازمانگری، مسائلی است که تنها با اقدامات دولتخودتعیین
شدنی نیست؛ بلکه نیازمند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حل

رسد نظر میتغییر گسترده در سبک زندگی مردم است. همچنین به
بسیاری از مشکالت اجتماعی ازقبیل جرایم، بزهکاری و معضالت 

فردی و  گری، مسئولیتا سطح نازل خودتعیینرفتاری در جامعه ب
که ضرورت انجام مطالعات طوری(؛ به۴اجتماعی در ارتباط باشد )

شود. از سوی دیگر های گوناگون احساس میمتعدد در نمونه
های اجتماعی و های پذیرش مسئولیتهای متعددی در زمینهناتوانی

اهداف در بین افراد ریزی و کنترل کنترل فراشناختی، فرایند برنامه
 (. ۲شود )ویژه دانشجویان مشاهده میمختلف به

اخالق یا نبود به روشنی نحو ما به ٔهدر جامع ئلهرسد این مسنظر میبه
شود و موجب نگرانی در مربوط می کاهش رعایت معیارهای اخالقی

از سوی است. شده اجتماعی شناسان روانکارشناسان تربیتی و بین 
گرفته در این خصوص کفایت الزم را های اندک صورتدیگر، پژوهش

صورت آشکار گویای وجود خأل پژوهشی در این زمینه ندارند و به
ست ضروری ابر داشتن هدف، ، عالوهناتوانیرای رفع این است. ب

مربیان در و تمام  مانلو در اختیار مع ودتدارک دیده شی محتوای مناسب
های شناختی به آموزش جنبهصرفاً که محتوایی  ؛سطح جامعه قرار گیرد

که موجب شناخت و  باشدهایی آموزشبلکه شامل  ند؛اخالق اکتفا نک
منجر شود. بنابر آنچه گفته به عمل اخالقی  نیزو شود درک اخالقی 

اثربخشی آموزش عمل اخالقی بر شد، در این پژوهش تعیین 
 مطالعه شد. پذیری در دانشجویانگری و مسئولیتخودتعیین

 بررسیروش 2
با  آزمونپس-آزمونپیش طرح با و آزمایشینیمه شیوهبه پژوهش این

گروه گواه و پیگیری انجام شد. جامعٔه آماری پژوهش شامل تمامی 
به  1۳۹۷-۹۸المصطفی در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه جامعة

وی نفر دانشج ۳۰گیری، تعداد نفر بود. برای نمونه 1۲۰۰۸تعداد 
 در پرسشنامٔه ۸۴داوطلب واجد شرایط دارای نمرٔه کمتر از 

پذیری مسئولیت در پرسشنامٔه ۲1( و نمرٔه کمتر از ۲۳گری )خودتعیین
 صورت تصادفی در دو گروه( مشخص شد. سپس به۲۴کالیفرنیا )

نفر در گروه گواه( وارد شدند.  1۵نفر در گروه آزمایش و  1۵مطالعه )
                                                      

1. Self-Determination Questionnaire  
2. California Psychological Inventory 

 1۵آزمایشی تعداد های نیمهده، در اجرای پژوهشزابراساس نظر حسن
(. ۲۵کند )نفر نیز در گروه گواه کفایت می 1۵نفر برای گروه آزمایش و 

. آزمایش اجرا شد ( برای گروه۲۶بستٔه آموزشی عمل اخالقی بالزی )
ای و زمان آموزش نیز دقیقه1۰۵برنامٔه آموزشی سیزده جلسٔه  زمان این

گونه آموزشی دریافت ل این مدت گروه گواه هیچپنج هفته بود. در طو
بعد از  ماهپایداری نتایج، یک  منظور بررسی میزان سنجشنکرد. به

آزمایش، آزمون پیگیری گرفته شد. در این  آزمون از گروهاجرای پس
. رضایت 1شرح زیر رعایت گردید: مطالعه مالحظات اخالقی به

گاهانه و داوطلبانٔه آزمودنی ها از مطالعه؛ . امکان خروج آزمودنی۲ها؛ آ
داری . رازداری و امانت۴ها؛ . احترام به حقوق و شخصیت آزمودنی۳

. جبران خطرات احتمالی در حین مطالعه از سوی ۵از سوی پژوهشگر؛ 
 پژوهشگر. 

ها و برنامٔه آموزشی ها از پرسشنامهآوری دادهدر این پژوهش برای جمع
 استفاده شد.

: این پرسشنامه توسط الگاردیا و همکاران 1گریخودتعیین پرسشنامٔه-
سؤال و سه  ۲1(. این پرسشنامه دارای ۲۳ساخته شد ) ۲۰۰۰در سال 

ها روی که پاسخمقیاس شایستگی، خودمختاری و ارتباط است خرده
( تا 1ای از کامالً نادرست )درجهمقیاسی بر اساس طیف لیکرت پنج

 میزان دهندٔهنشان بیشتر نمرٔهکسب  .گیردمی( قرار ۵کامالً درست )
و  کوان دن برو (.۲۳) است هاآزمودنی بین در گریخودتعیین زیاد
پرسشنامه را برای  ضریب آلفای این در پژوهش خود ارانکهم

به دست آوردند  ۰٫۸۴و ارتباط  ۰٫۸۳، خودمختاری ۰٫۸۸شایستگی 
آبادی و همکاران در پژوهشی روایی پرسشنامه (. مدرسی حجت۲۷)

های برازش مناسب تأیید را با استفاده از تحلیل عاملی با شاخص
کردند و پایایی آن را ازطریق ضریب آلفای کرونباخ برای خودمختاری 

 (.۲۸دست آوردند )به ۰٫۷۵و ارتباط  ۰٫۶۹، شایستگی ۰٫۷1
توسط گاف و پرسشنامه : این ۲پذیری کالیفرنیاپرسشنامٔه مسئولیت-

 ۴۲ی ارا(. این پرسشنامه د۲۴ارائه شد ) 1۹۵۲همکاران در سال 
شود. هرچه گذاری مینمره 1صورت صفر و ها بهاست و پاسخ سؤال

پذیری بیشتر دهندٔه میزان مسئولیتها بیشتر باشد، نشاننمرٔه آزمودنی
ر را با (. گاف و همکاران پایایی پرسشنامٔه مذکو۲۴ها است )در آن

(. همچنین زارع و ۲۴محاسبه کردند ) ۹٫۷۳کردن روش دونیمه
محمدزاده در پژوهشی روایی صوری پرسشنامه را با استفاده از 

 ۰٫۶۲بخش و پایایی آن را ازطریق آلفای کرونباخ متخصصان، رضایت
 (.۲۹گزارش کردند )

: این برنامٔه آموزشی متعلق به بالزی ۳برنامٔه آموزشی عمل اخالقی-
راحی شده است و شامل سیزده جلسه است ط 1۹۹۳است که در سال 

(. روایی محتوایی ۲۶)شود دقیقه اجرا می 1۰۵که هر جلسه در مدت 
 نظر دانشگاهبرنامٔه مذکور از سوی تعداد پنج نفر از اساتید صاحب

محتوای برنامٔه آموزشی عالمه طباطبائی تهران به تأیید رسید. خالصٔه 
 است. 1شرح جدول مذکور به

های توصیفی از میانگین و انحراف معیار در این پژوهش در بخش یافته
ها از بودن دادههای استنباطی ابتدا برای بررسی نرمالو در بخش یافته

3. Ethical Practice Training Program 
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۴ 

اسمیرنف استفاده شد. همچنین قبل از بررسی فرض آزمون کولموگروف
کار رفت. باکس بههای لوین و امریانس، آزمونهای واهمگنی ماتریس

آماری تحلیل واریانس با  هایها نیز ازطریق آزمونوتحلیل دادهتجزیه

 SPSSافزار گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرماندازه
 ۰٫۰۵ها داری برای همٔه آزمونانجام پذیرفت. سطح معنا ۲۴نسخٔه 

 لحاظ شد.

 . مراحل و خالصٔه جلسات برنامٔه آموزشی عمل اخالقی1جدول 
 خالصٔه محتوا جلسات

 اول
ها( در داخل کارگاه و خارج از آن و حضور ها و تکالیف )تمرینآشنایی با دانشجویان و بیان شرایط و هدف برگزاری کارگاه، تأکید بر انجام فعالیت-
 کارگاه و نیز اخذ تعهد کتبی برای شرکت در تمامی جلسات آنموقع در به
 آزموناجرای پیش-

 دوم

 آشنایی با اهمیت اخالق و عمل اخالقی در ابعاد فردی، اجتماعی و دینی-
 بیان اهمیت شناخت خود-
گاهی به-  تر زندگی و سالمت روانی و اخالقیعنوان مهارت زیربناییبیان تعریف خودآ
 وگوهای درونیهای جسمانی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف اخالقی، آگاهی از افکار و گفتخودآگاهی شامل آگاهی از ویژگیمعرفی ابعاد -
 های اخالقیوگوی درونی در موقعیتانجام تمرین شامل مرور افکار و گفت-
 شدهدادههای آموزشاساس مطالب و مهارتارائٔه تکالیف عملی بر-

 سوم

 شدههای جلسٔه قبل و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمهارتمرور مطالب و -
گاهی شامل آگاهی از باورها و ارزش- ها، آگاهی از اهداف ، ارائٔه راهکارهای شناخت ارزشعنوان سازندٔه ساختار ذهنیها بهادامٔه معرفی ابعاد خودآ

 اخالقی
 خودپنداره و هویت اخالقی-
 ها و تعیین اهداف اخالقیباورها و ارزشانجام تمرین دربارٔه شناسایی -
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 چهارم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 بیان تعریف هوش هیجانی-
ها، خودانگیختگی، شناخت عواطف دیگران و مهارت کاربردن درست هیجانبهبیان مؤلفٔه هوش هیجانی شامل شناخت عواطف شخصی، -

 اجتماعی
 های هوش هیجانیانجام تمرین دربارٔه مؤلفه-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 پنجم

 شدهدهداهای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی مرور مطالب و مهارت-
های استفاده اصول عملی برای تقویت هوش هیجانی شامل شناسایی حاالت هیجانی خود و دیگران، تنظیم و کنترل هیجانات خود و دیگران، راه-

 ها )مدیریت رفتار اخالقی(از هیجان
 انجام تمرین بیشتر اصول عملی هوش هیجانی-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 ششم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 برد-اخالقی، روابط بردراهکارهای عملی برای تقویت هوش هیجانی شامل مکث و تأمل، خوش-
 انجام تمرین دربارٔه راهکارهای عملی افزایش هوش هیجانی-
 شدهدادههای آموزشمطالب و مهارتارائٔه تکالیف عملی براساس -

 هفتم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
پذیری، نبود وابستگی، دادن فعال، بیان احساسات، انعطافادامٔه راهکارهای عملی برای تقویت هوش هیجانی شامل جایگاه ادراکی سوم، گوش-

 ری، آگاهی از نقاط قوت و ضعف اخالقی، یادگیری مداومپذیمسئولیت
 انجام تمرین در راستای راهکارهای عملی افزایش هوش هیجانی-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 هشتم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 بیان تعریف خودتنظیمی-
 معرفی ابعاد خودتنظیمی شامل خودنگری، خودارزیابی و خودواکنشی-
 معرفی برنامٔه اجرایی خودتنظیمی-
 انجام تمرین برای خودتنظیمی اخالقی-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 نهم

 شدهو ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادههای جلسٔه قبل و بررسی مرور مطالب و مهارت-
 های اجرای برنامٔه خودتنظیمی در راستای ایجاد عمل اخالقیها و تکنیکبیان راه-
 داریهای خودتنظیمی اخالقی شامل خویشتناجرای عملی نمونه-
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۵ 

 همدلی-
 پذیریمسئولیت-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 مده

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 تعریف هوش اخالقی-
 پذیری، صداقت، احترام، مهربانی، بردباری، انصاف، دلسوزی، بخششداری، مسئولیتهای هوش اخالقی شامل همدلی، وجدان، خویشتنمؤلفه-
 راهکارهای پرورش هوش اخالقی-
 م تمرین راهکارهای اجرایی پرورش هوش اخالقیانجا-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 یازدهم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 تعریف معنویت و هوش معنوی-
 ابعاد مهم معنویت-
 معنویهای هوش اصول و مؤلفه-
 های افراد دارای هوش معنویویژگی-
 راهکارهای تقویت هوش معنوی-
 انجام تمرین راهکارهای اجرایی هوش معنوی-
 شدهدادههای آموزشارائٔه تکالیف عملی براساس مطالب و مهارت-

 دوازدهم

 شدههای جلسٔه قبل و بررسی و ارائٔه بازخورد تکالیف عملی دادهمرور مطالب و مهارت-
 های کارگاه آموزش عمل اخالقی براساس نظریٔه بالزیمروری کلی بر مطالب و مهارت-
 کنندگان در کارگاهموقع و فعال شرکتتشکر از حضور به-
 آزموناجرای پس-

 آزمونماه بعد از اجرای پساجرای آزمون پیگیری به فاصلٔه یک  سیزدهم

 هایافته ۳
المصطفی های این پژوهش را دانشجویان دانشگاه جامعةآزمودنی

 ۳۲٫۵۲±۳٫۳۰ها در گروه آزمایش تشکیل دادند که میانگین سن آن
نفر  ۶سال بود. در گروه آزمایش  ۳۲٫1۸±۳٫۴۲سال و در گروه گواه 

درصد( در مقطع  ۶۰نفر ) ۹درصد( در مقطع کارشناسی،  ۴۰)
درصد( در مقطع کارشناسی  ۲۰نفر ) ۳ارشد و در گروه گواه کارشناسی

ارشد تحصیل کردند. از درصد( در مقطع کارشناسی ۸۰نفر ) 1۲و 
 ۸۰نفر ) 1۲درصد( مجرد و  ۲۰نفر ) ۳سوی دیگر در گروه آزمایش 

نفر  1۳درصد( مجرد و  1۳٫۳۳نفر ) ۲درصد( متأهل و در گروه گواه 
 درصد( متأهل بودند.  ۸۶٫۶۷)

توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای های در بخش یافته
پژوهش در مراحل مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد، در گروه 

گری در مرحلٔه آزمایش، میانگین و انحراف معیار متغیر خودتعیین
و در  ۸۷٫۲۰±1٫۴۴آزمون ، در مرحلٔه پس۶۶٫۳۳±1٫۲۳آزمون پیش

گواه میانگین و  است؛ همچنین در گروه ۸۴٫۲۰±1٫۲1مرحلٔه پیگیری 
آزمون گری در مرحلٔه پیشانحراف معیار متغیر خودتعیین

و در مرحلٔه  ۶۹٫۶۶±1٫۴۴آزمون ، در مرحلٔه پس1٫۲۳±۶۶٫۴۶
است. از سوی دیگر نتایج مشخص کرد، در  ۶۷٫1۳±1٫1۳پیگیری 

پذیری در گروه آزمایش، میانگین و انحراف معیار متغیر مسئولیت
 ۲۷٫۶۶±۰٫۴۸آزمون ، در مرحلٔه پس1۷٫۰۶±۰٫۵۷آزمون مرحلٔه پیش

است؛ همچنین در گروه گواه  ۲۶٫۲۰±۰٫۳۶و در مرحلٔه پیگیری 
آزمون پذیری در مرحلٔه پیشمیانگین و انحراف معیار متغیر مسئولیت

و در مرحلٔه  1۸٫۶۶±۰٫۴۸آزمون ، در مرحلٔه پس۰٫۵۷±1۷٫۸۰
 است. 1۸٫۰۰±۰٫۳۶پیگیری 

تمامی  ابتدا مکرر، گیریاندازه با واریانستحلیل  آزمون اجرای برای
ها، آزمون داده بودننرمال بررسی شد. برای بررسی آن مفروضات

که  داد نشان آمدهدستبه نتایج و کار رفتبه اسمیرنفکولموگروف
آزمون و پیگیری آزمون، پسپیش توزیع نمرات هر دو متغیر در مراحل

 از هاواریانس همگنی برای تعییننرمال است.  های آزمایش و گواهگروه
فرض پیش که حاصل مشخص کرد شد. نتایج استفاده لوین آزمون

 نشان باکسام آزمون نتایج شود. همچنین،می تأیید هاهمگنی واریانس
آزمون تحلیل واریانس با  است؛ بنابراین ها دارای همگنیداد، واریانس

 ارائه شده است. ۲ر جدول نتایج مربوط دبود.  مکرر اجرایی گیریاندازه

 پذیریگری و مسئولیتگروهی برای متغیرهای خودتعیینمنظور بررسی تأثیرات درون و بینهای تکراری به. تحلیل واریانس اندازه۲ جدول
 مقدار اتا مقدار احتمال Fمقدار  میانگین مجذورات درجٔه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 گریخودتعیین
 ۰٫۶۶۲ <۰٫۰۰1 ۹۰ ۲۹۴۶٫۹۴ 1 ۲۹۴۶٫۹۴ اثر گروه
 ۰٫۷۶۵ <۰٫۰۰1 ۹۰٫۹۵ 1۲۸۸٫۰۶ 1 1۲۸۸٫۰۶ اثر زمان

 ۰٫۷۳۷ <۰٫۰۰1 ۷۸٫۳۳ 11۰۹٫۴۰ 1 11۰۹٫۴۰ زمان×اثر گروه

 پذیریمسئولیت
 ۰٫۷۹۹ <۰٫۰۰1 111٫۵۰ ۶۷۷٫۸۷ 1 ۶۷۷٫۸۷ اثر گروه
 ۰٫۸۰1 <۰٫۰۰1 11۲٫۸۲ ۳۲۶٫۶۶ 1 ۳۲۶٫۶۶ اثر زمان
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۶ 

 ۰٫۷۸۷ <۰٫۰۰1 1۰۳٫۳۶ ۲۹۹٫۲۶ 1 ۲۹۹٫۲۶ زمان×اثر گروه

گری اثر گروه دهد، برای متغیر خودتعییننشان می ۲نتایج جدول 
(۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۶۶۲Eta=( اثر زمان ،)۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۷۶۵Eta= و )

( معنادار است. =۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۷۳۷Eta) زمان×گروهاثر متقابل 
پذیری اثر گروه همچنین نتایج نشان داد، برای متغیر مسئولیت

(۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۷۹۹Eta=( اثر زمان ،)۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۸۰1Eta= و )
( معنادار است. =۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۷۸۷Eta) زمان×گروهاثر متقابل 

 منظور آگاهی بیشتر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. به

 های اثر زمان. نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسٔه زوجی میانگین۳ جدول
 مقدار احتمال خطای معیار تفاوت میانگین گیریزمان اندازه مراحل متغیر

 گریخودتعیین
 آزمونپیش

 <۰٫۰۰1 1٫۰۷ -11٫۹۶ آزمونپس

 <۰٫۰۰1 ۰٫۹۷ -۹٫۲۶ پیگیری

 <۰٫۰۰1 ۰٫۳۶ ۲٫۷۰ پیگیری آزمونپس

 پذیریمسئولیت
 آزمونپیش

 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۴ -۵٫۷۳ آزمونپس

 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۳ -۴٫۶۶ پیگیری

 <۰٫۰۰1 ۰٫۲۲ 1٫۰۶ پیگیری آزمونپس

از تفاوت دهد، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکینشان می ۳جدول 
آزمون آزمون با پسآزمایش در مراحل پیشهای گروه معنادار میانگین

(۰٫۰۰1p˂و پیش )( ۰٫۰۰1آزمون با پیگیریp˂ برای متغیرهای )

آموزش دهندٔه تأثیر مثبت پذیری است و نشانگری و مسئولیتخودتعیین
پذیری در مرحلٔه گری و مسئولیتافزایش نمرٔه خودتعیینبر عمل اخالقی 
  .(˂۰٫۰۰1p)پیگیری است 

 
 آزمون و پیگیریآزمون و پسگری دانشجویان در سه مرحلٔه پیشآموزش عمل اخالقی بر افزایش خودتعیین. مقایسٔه اثربخشی 1شکل 

 
 آزمون و پیگیریآزمون و پسپذیری دانشجویان در سه مرحلٔه پیشمسئولیتعمل اخالقی بر افزایش . مقایسٔه اثربخشی آموزش ۲شکل 
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۷ 

های اثر زمان( نشان )مقایسٔه زوجی میانگین ۳و جدول  1نتایج شکل 
های نمرٔه افزایش میانگینموجب ی عمل اخالقدهد، آموزش می

همچنین نتایج نشان  شود.گری دانشجویان در گروه آزمایش میخودتعیین
نتایج شکل  ماهه پایدار مانده است.داد، این نتیجه در دورٔه پیگیری یک

دهد، های اثر زمان( نشان می)مقایسٔه زوجی میانگین ۳و جدول  ۲
پذیری های نمرٔه مسئولیتافزایش میانگینموجب عمل اخالقی آموزش 

همچنین نتایج نشان داد، این نتیجه  شود.در گروه آزمایش میدانشجویان 
 ماهه پایدار مانده است.در دورٔه پیگیری یک

 بحث 4
اثربخشی آموزش عمل اخالقی بر هدف پژوهش حاضر، تعیین 

بود. بر همین اساس در پذیری در دانشجویان گری و مسئولیتخودتعیین
آموزش عمل اخالقی بر بخشی از این پژوهش مشخص شد که 

آزمون و آزمون، پسهای زمانی پیشدر دورهنشجویان گری داخودتعیین
 دلیل این به توان گفت افراداست. در تبیین این یافته می پیگیری مؤثر

الزم را  و صالحیت توانایی ،مهارت کنندمی فکر هستند که انگیزهبی
در  را تفاوتیبی احساس حالت ندارند. این خود انجام کارهای برای

بستگی و دل در کاهش چشمگیری منجربه و دهدمی افزایش هاآن
 عنوانبه خودپذیر (. انگیزش1۵شود )به تحصیل می هاآن اشتیاق
 سازیجریان درونی در زیادی به مقدار که بیرونی انگیزش از سطحی

 پیامدهای وقوع منجربه است، درآمده و درونی خودمختار صورتبه
 نظر از که تی، افرادیعبارشود. بهو اجتماعی می فردی مطلوب

خود  با تحصیل و کار دارند، قرار خودپذیر سطح در کنندگیخودتعیین
 های خودارزش از عنوان جزئیبه را آن کنند ومی همانندسازی

انگیزگی را از بیهای ناشیپذیرند. این افراد توانایی غلبه بر ناتوانیمی
که تحصیل  دلیل این به چنین شرایطی در (. افراد11کنند )پیدا می

 دارد، هاشخصی آن هویت اهداف و با بیشتری همسویی و هماهنگی
 به بیشتری به احتمال و کنندمی اختیار بیشتری و احساس آزادی

بیشتری به  اشتیاق و کننداحساس مالکیت می کار آن هایفعالیت
 دو هر کالسی هایفعالیت (. در1۰دهند )می نشان تحصیل خود

 این وجود داشته باشند. وقتی باهم توانندبیرونی می و درونی انگیزش
 بیش از رسدمی به نظر شوند،می سنجیده جداگانه طوربه دو مقیاس

 ابعاد متعامد نشانگر واحد باشند، بُعدی مخالف دو قطب صرفاً  آنکه
 دنبالبه دانشجویی است ممکن (. درواقع1۶هستند ) انگیزش
 کهدرحالی بخش هستند؛لذت درونی لحاظبه که هایی باشدفعالیت

داشته  توجه خاص شرایط هر در فعالیت آن بیرونی پیامدهای به زمانهم
 بیرونی به پیامدهای توجه بدون لذت درونی وجویجست (.1۷باشد )
 طرف دانشجو بکاهد. از آتی و پیامدهای هافرصت از است ممکن

 موجب تواندمی نیز بیرونی هایانگیزش به توجه دیگر، صرفاً
آید، می دستبه خودِ یادگیری از که درونی انگیزش شدنگرفتهنادیده

احساس  و احساس شایستگی (. احساس خودمختاری،1۳شود )
تر درونی گریخودتعیین ایجاد موجب دیگران با ارتباط در موفقیت

 هنجاری هویت دارای افراد که و تقویتی گفت تأیید شود. شاید بتوانمی
 اضطراب کمی متوجه شودمی موجب کنند،می دریافت مهم دیگران از

 را ارتباط و شایستگی خودمختاری، احساس درنتیجه، شود و آنان
 (. 1۲تجربه کنند ) یا غیرواقعی واقعی صورتبه

آموزش عمل پژوهش مشخص شد که بخش دیگری از  همچنین در
آزمون، نی پیشهای زمادر دورهپذیری دانشجویان اخالقی بر مسئولیت

توان گفت در تبیین این یافته میاست.  آزمون و پیگیری مؤثرپس
 پذیریمسئولیت افزایش هایروش از یکی عنوانبه یادگیری خودراهبر

فرد  یادگیری خود بداند؛ مسئول را خود یادگیرنده شودموجب می
 نیروها را و احساس فردی او است دیگران کنترل تحت کنداحساس نمی

 که خود حق دهدمی تشخیص بلکه دهد؛نمی شکل بیرونی تجارب و
 توانرا می امر (. این۵است ) زندگی خود ساختن مسئول و انتخاب دارد

مسئوالنه همراه با رعایت اصول  رفتارهای که کرد عنوان گونهاین
 شود ومی درونی انگیزٔه و رشد وجودآمدنبه سبب اخالقی در فراگیران

 (. همچنین براساس۳دهد )می تأثیر قرارتحت را آنان تحصیلی عملکرد
 سازمانی دانشگاه بر و پرورشی نقش آموزشی، سه متخصصان، نظر

 اهمیت ازامر حاکی این پذیری دانشجویان اثرگذارند؛مسئولیت فرایند
غایی دانشگاه است  اهداف به رسیدن گانٔه دانشگاه درسه هاینقش

 در که هاییسیاست و هافعالیت مامیت گفت توان(؛ بنابراین می۴)
 توسط مدرسان برای دانشجویان تنظیم کالس بیرون و کالس داخل

دانشجویانی  پذیریمسئولیت بر غیرمستقیم و مستقیم طورشوند، بهمی
(. از سوی دیگر، ۶که در این زمینه دچار ناتوانی هستند، اثرگذارند )

گاهی  نظم ایجاد و پذیریمسئولیتاحساس  تواند نوعیمی خودآ
شدن فرایندی است کند. اجتماعی ایجاد افراد در شدنازطریق اجتماعی

گاه، به شخص تدریجآن فرد به طی که  شودمی تبدیل ورزیده و دانا خودآ
توان گفت بدین صورت است (. تبیین دیگری که برای این یافته می۲)

 رفتارهای مسئوالنه داشتن الیس، برای هیجانی عقالنی نظریٔه که بنابر
 داشت. این سرنوشت و دنیا خود، و منطقی دربارٔه مثبت فکر طرز باید
این  تأثیرتحت و بیرونی قرار بگیرد عوامل تأثیرتحت تواندتفکر می طرز

 (.۳۰شود ) زیاد یا کم پذیریعوامل مسئولیت
نظیر متغیرهایی الف.  :رو بودههای زیر روباین پژوهش با محدودیت

ها کنترل اجتماعی و فرهنگی آزمودنی-هوش و وضعیت اقتصادی
المصطفی ةدر این تحقیق از دانشجویان دانشگاه جامعب.  ؛نشد

 د معرف جامعٔهنتوانمدنظر استفاده شد که طبیعتاً نمی عنوان نمونٔهبه
گیری متغیرهای پژوهش از ابزار اندازه برای .ج ؛دنکل دانشجویان باش

گرچه ابزارهای  .ای( بهره گرفته شدهی )پرسشنامهدخودگزارش
 ،در پژوهش حاضر از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند رفتهکاربه

تأثیر مطلوبیت اجتماعی یا شرایط ها تا حدی تحتممکن است پاسخ
دربارٔه  وجو. پرسد؛ گویی قرار گرفته باشندها هنگام پاسخآزمودنی

 همراه هایینگرانی و احتماالً هابا سوءتفاهم ما عمل اخالقی در جامعٔه
ر همین بگیری شود. تواند موجب بروز خطای اندازهمی امر است. این

تر و بزرگ انجام پژوهش با حجم نمونٔه .1 :دشوپیشنهاد میاساس 
تر انجام گیرد تا ادبیات متراکم و منسجمی جغرافیایی وسیع محدودٔه

منظور به .۲؛ متغیرهای ذکرشده فراهم آید کارگیریبه درخصوص نحؤه
در مذکور پژوهش نتایج، مشابه  پذیری و امکان مقایسٔهقابلیت تعمیم

آوری برای جمع .۳؛ دها نیز اجرا شوجویان سایر دانشگاهبین دانش
هایی نظیر مصاحبه استفاده بر پرسشنامه از روشهای الزم، عالوهداده

 شرایط کردنفراهم منظورشناسان بهوانای و رمشاوره . مراکز۴شود؛ 
 هایمهارت دادنافزایش با رفتار، هایانگیزه ترشدندرونی هرچه برای
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۸ 

 به تحصیل و کمک در رقابت هایزمینه کاهش در دانشجویان و زندگی
 را پذیری آنانها، روند مسئولیتارزش خودمختار و منطقی انتخاب
گری و هایی با موضوع خودتعیین. پژوهش۵کنند؛  تسهیل

ها با سایر متغیرها نظیر نشاط ذهنی، پذیری و نیز رابطٔه آنمسئولیت
آوری، خالقیت، هوش معنوی و... مطالعه شود تا تجربٔه شیفتگی، تاب

 انداز وسیعی دربارٔه این موضوع پیدا کرد. بتوان چشم

 گیرینتیجه ۵
توان نتیجه گرفت، دانشجویانی که در پژوهش میهای باتوجه به یافته

هایی هستند، پذیری دچار ناتوانیگری و مسئولیترابطه با خودتعیین
توانند عمل اخالقی قرار گیرند، می چنانچه درمعرض آموزش

آن استفاده  اثرات ماندگار هایی در این زمینه کسب کنند و ازموفقیت
 نمایند.

 قدردانی و تشکر 6
ترم، مسئوالن دانشگاه عالمه طباطبائی تهران، دانشگاه از داوران مح

های ارجمند که در اجرای این المصطفی و نیز تمامی آزمودنیجامعة
 شود.پژوهش همکاری داشتند، سپاسگزاری می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتایتضتأییدیٔه اخالقی و ر

 اسی تربیتی دانشگاهشنرسالٔه دکتری در رشتٔه روان از برگرفته مقاله این

است که پس از  ۹۳1۲۲۴۳1۰۲کد  شماره عالمه طباطبائی تهران به
نامٔه  شماره دانشگاه عالمه طباطبائی تهران به از مجوز دریافت
نامه از و کسب رضایت 1۳۹۹مرداد1۳د مورخ /۳۵۹1/۷۴۳
منظور شرکت در پژوهش کنندگان بهکنندگان اجرا شد. شرکتشرکت

داشتند و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. امکان رضایت آگاهانه 
ها از مطالعه وجود داشت. احترام به حقوق و شخصیت خروج آن

کنندگان رعایت شد؛ همچنین پژوهشگر اصل رازداری و شرکت
داری و نیز جبران خطرات احتمالی در حین مطالعه را رعایت امانت
  کرد.

 رضایت برای انتشار
 جرا است.این امر غیر قابل ا

 تزاحم منافع
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند که هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی 
بدون حمایت  کهاست  پژوهشی مستقلی حاصل طرححاضر، پژوهش 

 . است گرفته مالی سازمان خاصی صورت
 مشارکت نویسندگان

مدیریت طرح،  طراحی، یکسانی در مقاله نقشن نویسندگا همٔه
و  بازبینی نویس،پیش تهیٔه ها،تفسیر داده تحلیل و زی، اجرا،سامفهوم

 .اندداشته سازی مقالهیو نهای اصالح، ویراستاری
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