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 Background: The identification of factors that can explain the occurrence of moral behaviors by 

individuals has been studied by theorists in various studies. However, it is also important to consider 

why moral behaviors are not performed by people with moral identities and attitudes. Could other 

factors, such as benefit and cost, play a role as a consequence of moral behaviors in different 

situations? 

Aims: In this regard, this study was conducted to investigate the predictors of adolescent moral 

behavior based on moral attitude, moral identity, benefit, and cost. 

Methods: The design of this study was descriptive and correlational. The statistical population 

included all adolescents in the academic year 2021-2022. The sample size consisted of 928 people 

who were selected by multi-stage cluster random sampling and completed the Moral Behavior Scale 

(Delfan Beiranvand & Rashid, 2022), Moral Identity (Aquino & Reed, 2002), Moral Attitude (Delfan 

Beiranvand & Rashid, 2022), and Benefit and Cost Scale (Delfan Beiranvand & Rashid, 2022). Data 

were analyzed using variance analysis and stepwise regression 

Results: The results of this study indicated a positive significant relationship between variables of 

moral identity, moral attitude, situational benefit, and psychological benefit with moral behavior, and 

a negative significant relationship between situational cost and psychological cost with moral 

behavior. The results revealed that variables of situational benefit, moral attitude, situational cost, 

and moral identity were the most important predictors of moral behavior among adolescents, 

respectively, and these variables could predict 0.25% of the variance of moral behavior (R2= 0/255, 

R= 0/50). 

Conclusion: Based on the research findings, it can be said that compared to moral identity and 

attitude, the degree of benefits and costs that is gained by performing moral behaviors in a situation 

can play a greater role in predicting moral behaviors. When moral behaviors are associated with more 

situational benefit and less situational cost, they are more likely to occur by individuals in the 

situations. The results of this study have significant implications for all organizations. 
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Extended Abstract 

Introduction 
What factors motivate people to show moral 

behaviors in different life situations? Can moral 

identity be a strong predictor of moral behavior? 

What is the role of moral attitude? Why do people 

with strong moral attitudes and identities engage in 

immoral behaviors such as tax fraud, cheating on 

interpersonal relationships, exaggerating 

performance and teamwork, reports of trade inflation 

costs, and telling a lie in negotiations (Gino, 2015)? 

Is it possible that there are factors other than 

rationality and judgment (moral reasoning), moral 

attitudes, and identities that predict the moral 

behavior of individuals? To answer these questions, 

considering that morality is fundamental for 

humanity (Chen et al., 2022) some scholars have 

proposed the theory of psychoanalysis and the stages 

of moral evolution and others expressed socio-

learning theories. Some studies have also shown that 

if moral reasoning grows, people will show more 

inclination for moral behavior. From this point of 

view, moral reasoning is a key factor in moral 

judgment and decisions for moral action (Cheng, 

2014). On the other hand, research has shown that the 

relationship between cognition and moral judgment 

with moral behavior is weak, and those with high 

levels of moral reasoning have failed to perform 

moral behaviors (Treviño & Youngblood, 1990; 

Blasi, 1980; Weber & Gillespie, 1998; Shabani, 

2012). The gap between moral behavior and moral 

reasoning of individuals and the fact that the moral 

behavior of the individual may be contrary to his 

arguments led experts to describe other factors such 

as moral identity and moral attitude to describe and 

explain the gap between moral reasoning and moral 

behavior. In explaining the gap between moral 

reasoning and moral behavior, research has shown 

that moral identity is an important motivating factor 

in performing moral behavior (Jia & Krettenauer, 

2017), and makes the internalization of moral values 

possible (Krettenauer et al., 2016), and is associated 

with a higher level of moral performance (Pohling et 

al., 2018). In fact, the relationship between moral 

identity and moral behavior depends on the kind of 

moral identity motivation involved (Krettenauer, 

2020). 

Some other studies have also shown that moral 

attitude contributes to regulating the behavior of 

individuals within the social system (Ellemers et al., 

2013). Based on the fact that people’s attitudes can be 

affected by behaviors and actions (Brinol et al., 

2019). In this regard, the cognitive, affective, and 

behavioral components of moral attitude play a role 

in the formation of behaviors (Meta et al., 2020). 

However, other findings show that even good people 

with high moral identities (that is, people who care 

about morality) and moral attitudes, as well as those 

who are at high levels of development in terms of 

moral reasoning and judgment, can and often show 

immoral behavior (Bazerman & Gino, 2012; Aquino 

& Reed, 2002; Carvalho Wilks, 2011), and the 

occurrence of immoral behavior by these individuals 

(such as aggressive behavior, delinquency, sexual 

abuse, terror and racism, sex discrimination and 

overpayment to banks, structural injustice to 

immigrants, and significant self-conceit regarding 

respect for animals and plants) is expanding in 

various living environments. These research findings 

suggest that in order to understand moral behavior, 

we need to go beyond mere personal and educational 

causes, and one of these possible factors is the 

construct of benefit and cost. The construct of benefit 

has recently been suggested in some studies as one of 

the factors that play a facilitating role in the 

occurrence of moral behaviors in various situations 

(Delfan Beiranvand et al., 2022). Benefit refers to the 

extent to which moral behaviors are beneficial to 

individuals in a variety of situations. The construct of 

benefit consists of two factors: psychological benefit 

and situational benefit; Psychological benefit means 

the amount of inner pleasure and satisfaction that 

people experience when performing moral behaviors, 

such as feelings of inner happiness and satisfaction. 

Situational benefit refers to the degree of usefulness, 

advantage, and privilege that a moral and social 

behavior entails for an individual. Such as gaining 

social status, suitable jobs, many friends and wealth, 

power, and fame (Delfan Beiranvand et al., 2022). 

The construct of cost plays a deterrent role in the 

occurrence of moral behaviors in various life 
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situations. Cost is the amount of damage that is 

caused to people as a result of moral behavior. This 

type of cost may be psychological or situational. 

Psychological cost refers to the amount of 

psychological cost or loss or psychological damage 

that is likely to result in moral behaviors for 

individuals, for instance, fear of losing opportunities. 

Situational cost is the amount of cost, loss, and harm 

that performing a correct and moral behavior in terms 

of social status might bring for the individuals. This 

type of cost causes material and social damage to 

people, such as losing points and failing exams 

(Delfan Beiranvand et al., 2022). According to Lowry 

& Peterson (2012), Benefit/Cost Analysis (CBA), 

plays an important role in the field of moral judgment. 

Based on the Benefit /Cost Analysis, the total surplus 

of benefits over costs can be estimated, and thus the 

available options can be graded before making a 

decision and then proceeding to perform the desired 

behavior. Systematic benefit/cost analysis is an 

efficient decision-making strategy that can be used in 

the field of moral judgment (Bennis et al., 2010). 

Therefore, this study seeks to answer the following 

questions: What are the predictors of adolescent 

moral behavior based on moral identity, moral 

attitude, benefit, and cost? Which of these factors 

plays a greater role in predicting moral behaviors? 

Method 
Research design and participants: The design of 

this research was descriptive and correlational. The 

statistical population included all adolescent high 

school girls and boys in Hamedan in the academic 

year 2021-2022. Regarding sample size, some state 

that in multivariate regression analysis, the ratio of 

sample number (observations) to independent 

variables should not be less than 5. Otherwise, the 

results of the regression equation will not be much 

generalizable (Hiro & Yamamoto, 1995). Fidell and 

Tabachnick (2007) provide a formula for calculating 

sample size in multiple regression, given the number 

of prediction variables used; (m = the number of 

predictor variables) N˃ 50 + 8 m. According to the 

above explanations, 928 adolescents (437 girls and 

491 boys) were selected using the cluster random 

sampling method. The mean and standard deviation 

of the age for boys was 16.42 ± 1.17 and 16.18 ± 1.03 

for girls. In order to conduct this research, before 

distributing the scales among the students, the 

necessary information about the method, research 

process, answering method, and the duration of 

completing the scales were given to the students, and 

they could participate in the research if they were 

inclined. The scales were then given to the students to 

complete. 

Instrument 
Moral Identity Scale: This scale was developed by 

Aquino and Reed (2002) and includes two subscales: 

symbolism (5 items) and internalization (5 items). 

The subject determines the degree of agreement with 

each item on a 5-point Likert scale from strongly 

agree (score 5) to strongly disagree (score 1). 1, 2, 4, 

7, and 10 items are related to the internalization 

dimension and 3, 5, 6, 8, and 9 items are related to the 

symbolization dimension, among which 4 and 7 items 

are scored inversely, and other items are scored 

directly. On this scale, the lower confine is a score of 

10, the average confine is 40, and the upper confine 

is 70. The reliability and validity of this scale have 

been confirmed by its constructors. Also, internal 

consistency through Cronbach's alpha of these two 

dimensions of internalization and symbolization are 

0.77 and 0.76, respectively. In Iran, Azimpour et al. 

(2014) have reported good reliability and validity for 

this scale (0.78 & 0.78). In the present study, the 

reliability coefficient with Cronbach's alpha method 

was 0.74 for the whole scale and 0.79 and 0.72 for the 

internalization and symbolization subscales, 

respectively. 

Moral Behavior Scale: This scale was developed by 

Delfan Biranvand and Rashid (2022) based on the 

Likert scale of 5 degrees “never = 1, rarely = 2, 

sometimes = 3, most of the time = 4, and always = 5” 

which includes two subscales: Positive Behaviors (26 

items) and Negative Behaviors (9 items). Doing 

positive behaviors is beneficial and valuable for 

oneself and others. Not doing negative behaviors is 

beneficial and valuable for oneself and others, too. 

The reliability and validity of this 35-item scale have 

been well, reported. The reliability of the subscales of 

this test was obtained using Cronbach's alpha for 

positive behaviors 0.92, negative behaviors 0.92, and 

for the whole scale 0.86. On this scale, higher scores 
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of individuals in positive behaviors and lower scores 

in negative behaviors, indicate that people have moral 

behaviors. The construction of this scale has a general 

aspect and is not related to a specific area and can be 

used in various life situations. 

Moral Attitude Scale: This scale has 27 items that 

have been made and standardized by Delfan 

Biranvand and Rashid (2022) based on a 6-point 

Likert scale. This scale has three subscales: cognitive, 

emotional, and behavioral. The cognitive dimension 

includes 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, and 13 questions, the 

emotional dimension includes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, and 25 questions, and the behavioral 

dimension includes 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, and 

36 questions. The internal consistency of this scale 

was obtained using Cronbach's alpha coefficient 

method for the whole scale 0.94 and for cognitive, 

emotional, and behavioral subscales obtained 0.83, 

0.90, and 0.87, respectively. In the present study, the 

reliability coefficient with Cronbach's alpha method 

for the whole scale was 0.91 and for cognitive, 

emotional, and behavioral subscales were obtained 

0.77, 0.87, and 0.82, respectively. 

Benefit and Cost Scale: This scale was developed by 

Delfan Beiranvand and Rashid (2022), based on the 

7-point Likert scale (never = 1, very low = 2, low = 3, 

medium = 4, high = 5, very high = 6, always = 7). The 

benefits scale (33 items) includes two subscales: 

psychological benefit and situational benefit, and the 

Cost scale (26 items) has two subscales of 

psychological cost and situational cost. Acceptable 

reliability and validity have also been reported for this 

scale. In the present study, the internal consistency 

coefficient using Cronbach's alpha was 0.95 for the 

whole benefit scale and 0.92 and 0.93 for the 

psychological and situational benefit subscales, 

respectively. Also, the internal consistency 

coefficient using Cronbach's alpha for the whole cost 

scale was 0.90 and the subscales of psychological cost 

and situational cost were 0.89 and 0.90, respectively. 

Results 
 

 

 

Table 1. Frequency and percentage of the sample based on gender, age, educational level and field of study (N = 928) 

Variables Frequency Percentage 

Gender 
Girl 437 47.1 

Boy 491 52.9 

Age 

15 191 20.6 

16 344 37.1 

17 309 33.3 

18 84 9.1 

Grade 

10th grade 445 48 

11th grade 308 32.2 

12th grade 175 18.9 

Field of Study 

Science 428 46.1 

Maths 177 19.1 

Humanities 250 26.9 

Vocational 64 6.9 

work and knowledge 9 1 

 

 

Table 2. Mean and standard deviation of moral identity, moral attitude, benefit, cost and moral behavior and their correlation coefficients 

(n= 928) 

Variables Mean SD 
Correlation Coefficient 

Sig 
Moral Behavior 

Moral Identity 51.44 8.98 0.364 0.001 

Moral Attitude 1.31 17.84 0.429 0.001 

Situational Benefit 83.41 13.72 0.449 0.001 

Psychological Benefit 99.33 16.07 0.381 0.001 

Situational Cost 30.18 8.06 -0.175 0.002 

Psychological Cost 29.99 7.93 -0.096 0.001 
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Table 3. stepwise regression of factors predicting moral behavior (n = 928) 

Steps Predicators R R2 df F B SEB Beta T Sig 

First Situational Benefit 0.45 0.202 (1, 926) 233.73 0.51 0.033 0.44 15.28 0.001 

Second 
Situational Benefit     0.34 0.039 0.30 8.81 0.001 

Moral Attitude 0.50 0.247 (1, 925) 56.09 0.22 0.030 0.25 7.49 0.001 

Third 

Situational Benefit     0.33 0.039 0.29 8.53 0.001 

Moral Attitude     0.21 0.030 0.25 7.21 0.001 

Situational Cost 0.50 0.252 (1, 924) 5.82 -0.13 0.056 - 0.07 - 2.41 0.016 

Fourth 

Situational Benefit     0.31 0.041 0.27 7.59 0.001 

Moral Attitude     0.18 0.033 0.21 5.69 0.001 

Situational Cost     - 0.12 0.056 - 0.06 - 2.23 0.025 

Moral Identity 0.50 0.255 (1, 923) 4.42 0.13 0.064 0.07 2.10 0.036 

 

Conclusion 
The aim of this study was to investigate the predictors 

of adolescents' moral behavior based on moral 

identity, moral attitude, benefit, and cost. The results 

show that there is a positive and significant 

relationship between moral identity, moral attitude, 

situational benefit, and psychological benefit with 

moral behavior, and the relationship between 

situational cost and psychological cost with moral 

behavior is negative and significant. This finding is in 

line with previous research findings (Pohling et al., 

2018; Hertz & Krettenauer, 2016; Krettenauer, 2020; 

Jokar & Hagh Negahdar, 2016; Ellemers et al., 2013; 

Lucidi et al., 2017; Delfan Beiranvand et al., 2022; 

Chiang & Lee, 2011; Hosseinpour et al., 2020; 

Charoensap et al., 2019). Explaining this finding, it 

can be said that the more positive the attitude and 

identity of individuals in terms of ethics and moral 

behaviors, that is, the stronger the moral attitude and 

moral identity of individuals about the importance of 

moral behaviors, the more likely people are to engage 

in ethical behaviors. When a person's moral attitude 

is strong, she/he can better regulate her/his behavior 

in line with ethics and moral behaviors within the 

social system (Ellemers et al., 2013). People with 

strong moral identities also show higher levels of 

moral performance (Pohling et al., 2018) and help 

individuals align themselves with society's value 

system and display ethical behaviors (Lapsley, 2015). 

On the other hand, if doing moral behaviors such as 

honesty is beneficial to individuals in terms of 

position and status (situational benefit and 

psychological benefit) and the extent of 

psychological cost (the fear of losing something), and 

situational cost (losing one’s position and status) 

which results from moral behavior is low, i.e., it does 

not cause much harm to the person, the likelihood of 

moral behaviors by people in different life situations 

increases. Because the two factors of benefit and cost 

play an important role in facilitating and deterring the 

occurrence of moral behaviors (Delfan Beiranvand et 

al., 2022). The findings of this study indicate that 

situational benefit, moral attitude, situational cost, 

and moral identity were the most important predictors 

of moral behavior among adolescents, respectively, 

and these variables were able to predict 0.25% of the 

variance of moral behavior, and situational benefit 

variable was a better predictor of moral behavior 

compared to other variables. In this regard, it can be 

said that the factor of benefit (especially situational 

benefit) and cost (especially situational cost) as the 

consequences of performing a correct behavior, can 

predict the occurrence of moral behaviors by 

individuals more than two factors of moral attitude 

and moral identity. Because research evidence 

suggests that those with high moral identities (Aquino 

& Reed, 2002) often show immoral behaviors 

(Bazerman & Gino, 2012), and those with moral 

attitudes fail to engage in moral behavior. How is this 

possible? Thus, it can be argued that even when 

individuals have a moral attitude and identity, when 

faced with situations where ethical behaviors are 

associated with benefit and cost consequences, moral 

behaviors may be prohibited or enforced by 

individuals based on evaluating the extent of benefit 

and cost. Because systematic Cost/Benefit Analysis 

(CBA) allows people to estimate the benefits and 

costs when a behavior occurs (right or wrong, Moral 

or immoral), and to decide whether to do it or not. 

(Lowry & Peterson, 2012). 
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 زیان و سود اخالقی، هویت اخالقی، نگرش اساس بر نوجوانان اخالقی رفتار هایکنندهبینیپیش
 

 4یکردنوقاب، رسول 3یعقوبیابوالقاسم ، 1رشید خسرو ،2رانوندیب دلفان آرزو

 سینا، همدان، ایران.علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی دانشکدهی، تیترب یشناسرواندانشجوی دکتری . 2

 سینا، همدان، ایران.علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی دانشکدهشناسی، دانشیار، گروه روان. 1

 سینا، همدان، ایران.علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی دانشکدهشناسی، ، گروه رواناستاد. 3

 .ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه اجتماعی، و اقتصادی علوم دانشکده شناسی،روان گروه . دانشیار،4
 

 چکیده  مشخصات مقاله

 نوع مقاله:

 پژوهشی

 

 تاریخچه مقاله:

 11/33/2432دریافت: 

 23/34/2432بازنگری: 

 11/34/2432پذیرش: 

 32/22/2432انتشار برخط: 
 

 :هادواژهیکل
 رفتار اخالقی،

 هویت اخالقی،

 نگرش اخالقی،

 سود روانشناختی،

 سود موقعیتی،

 ،یشناختروانزیان 

 زیان موقعیتی

 مورد ای گوناگونهپردازان در پژوهشیهنظرشناسایی عواملی که بتوانند وقوع رفتارهای اخالقی را از سوی افراد تبیین کنند از سوی زمینه:  

حال، پرداختن به این مسئله نیز مهم است که چرا رفتارهای اخالقی از سوی افرادی که دارای هویت و نگرش ینباای قرار گرفته است. بررس

های یتقعموپیامدهای انجام رفتارهای اخالقی در  عنوانبهمانند سود و زیان  یی دیگریهاعاملآیا ممکن است  کند.ینماخالقی هستند بروز 

 گوناگون نقش داشته باشند؟

ی نوجوانان براساس هویت اخالقی، نگرش اخالقی، سود رفتار اخالقهای کنندهبینییشپبررسی  باهدفدر این راستا، این پژوهش  هدف:

 و زیان انجام شد.

بود. اندازه نمونه  2432-2433امعه آماری شامل کلیه نوجوانان در سال تحصیلی طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. ج :روش

بیرانوند  رفتار اخالقی )دلفان هاییاسمق و شدند ی انتخاباچندمرحله یاخوشه تصادفی یریگنمونه شیوه به نفر بودند که 819 شامل تعداد

(، و مقیاس سود و زیان )دلفان بیرانوند 2432اخالقی )دلفان بیرانوند و رشید، (، نگرش 1331رید،  و آکینو(، هویت اخالقی )2432، و رشید

 وتحلیل شدند.یهگام تجزبهگامرگرسیون  واریانس و با استفاده از تحلیل هاداده .کردند تکمیل را (،2432و رشید، 

رفتار اخالقی  شناختی با، و سود رواناخالقی، سود موقعیتیهویت اخالقی، نگرش  متغیرهای نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه :هایافته

با رفتار اخالقی منفی و معنادار بودند. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای سود  روانشناختیمثبت و معنادار، و رابطه زیان موقعیتی و زیان 

بودند و این  های رفتار اخالقی در میان نوجوانانکنندهنیبییشپین ترمهمموقعیتی، نگرش اخالقی، زیان موقعیتی، و هویت اخالقی به ترتیب 

 (.R= ،13/3 =2R 111/3بودند )درصد از واریانس رفتار اخالقی  11/3 بینیقادر به پیش مجموع درمتغیرها 

توان گفت میزان سود و زیانی که انجام دادنِ رفتارهای اخالقی در یک موقعیت برای افراد دارد های پژوهش میی یافتهیهبرپا :یریگجهینت

بینی رفتارهای اخالقی داشته باشد. زمانی که انجام دادن رفتارهای یشپ تری درتواند در مقایسه با هویت و نگرش اخالقی نقش بیشیم

دارای تلویحات  نتایج این پژوهش تری روی خواهند داد.یشبتر همراه باشند، با احتمال تر و با زیان موقعیتی کمیشاخالقی با سود موقعیتی ب

 .هاستسازمانمهمی برای همه 

 سود اخالقی، هویت اخالقی، نگرش اساس بر نوجوانان اخالقی رفتار هایکنندهبینیپیش(. 2432) رسول، کردنوقابی و؛ ابوالقاسم، یعقوبی؛ خسرو، رشید؛ آرزو، بیرانوند دلفاناستناد: 

 .1213-1241، 228 شماره ویکم،بیست دوره ،روانشناختی علوم مجله. زیان و

 .2432( بهمن) زمستان ،228 شماره ویکم،بیست ، دورهروانشناختی علوم مجله

 نویسندگان. © 

 

 

 

 

 
  رایانامه:  .ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه اجتماعی، و اقتصادی علوم دانشکده روانشناسی، گروه دانشیار،، رشید خسرو مسئول:نویسندهkhosrorashid@basu.ac.ir 
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مجله علوم روانشناختی، دوره 
12

، شماره 
228

، زمستان  )بهمن( 
2432

 

 

 مقدمه
های یتموقعچه عواملی افراد را به نشان دادن رفتارهای اخالقی در 

بینی یشپتواند یمکند؟ آیا هویت اخالقی یمگوناگون زندگی ترغیب 

ی قوی رفتارهای اخالقی باشد؟ نقش نگرش اخالقی چگونه است؟ کننده

چرا افراد با نگرش و هویت اخالقی قوی درگیر رفتارهای غیراخالقی مانند 

د و یی در عملکرگو، گزافهیفرد نی، اغفال در روابط بیاتتقلب در مال

و  یتجار های تورمیینههز ی مربوط بههاگزارش، یمیدر کار تمشارکت 

شوند؟ آیا ممکن هست عوامل یم( 1321)جینو، دروغ گفتن در مذاکرات 

یراز عقالنیت و قضاوت )استدالل اخالقی(، نگرش و هویت غبهدیگری 

وی ی رفتارهای اخالقی از سکنندهبینییشپاخالقی وجود داشته باشد که 

 های فوق، برخی از دانشمندانادن به پرسشافراد باشند؟ برای پاسخ د

های برخی دیگر نظریه گری و مراحل تحول اخالقی وتحلیلی رواننظریه

 ود.شها پرداخته میاجتماعی را بیان کردند که در ادامه به آن - یادگیری

 با اخالقی تحول یینهزم در روانشناختی تحقیقات و پردازییهنظر تاریخچه

 آثار در اخالقی استدالل مفهوم و فروید زیگموند آثار در وجدان مفهوم

 تحول مراحل تئوری اساس (. بر2383شد )جهانگیرزاده، آغاز پیاژه ژان

فروید  نظر از گیرد.یمشکل  یسالگپنج در اخالق فروید، جنسی روانی

یری فراخود است و کودکان گشکلعملکرد مطلوب اخالقی مستلزم 

یند درونی کردن با رفتارها و از طریق فرآی اخالقی خود را هاارزش

کنند. وجود یمهمانندسازی  هاآنسازند و با یمی والدین منطبق هاارزش

داشتن معیارهای اخالقی در درون فرد است که پیوسته وی  منزلهبهفراخود 

کند )احدی و یمرا در جهت ارزیابی اعمال درست و نادرست هدایت 

طالعه تحول قضاوت اخالقی کودکان از در م کلبرگ (.2383جمهری، 

سود برد و روش استداللی کودکان در پاسخ به این معما را  "معمای هاینز"

ارزیابی کرد و سه سطح تحول اخالقی که هر سطح شامل دو زیر مؤلفه بود 

 سطح قراردادی، و .1قراردادی، یشپسطح  .2(. 2892را شناسایی کرد )

 (.1332سطح فراقراردادی )فیلیپ رایس،  .3

ر دداند. یم یو توجه را واسطه رفتار اخالق یشناخت یندهایآفر بندورا

ر محیط، رفتار، و شخص بر عمل تأثی گانهسهیل نظریه بندورا، عناصر تحل

گذارند؛ گرچه استدالل و قضاوت اخالقی بر عمل اخالقی مؤثر است، یم

استدالل اخالقی است. نظریه یادگیری  عنصر عمل اخالقی گویاتر از

ه م بعد شناختی آن را کاجتماعی، هم خاستگاه اجتماعی رفتار و تفکر و ه

یندهای فکر بر انگیزش، عواطف و عمل انسان است مورد تأکید بیانگر فرآ

های دیگر انسان، از یژگیو(. افزون بر این، 2393دهد )کدیور، یمقرار 

م انگیزش اخالقی بر عمل اخالقی تأثیر دارد ی و مکانیسدهخودنظمقبیل 

پیاژه برای تبیین تحول اخالقی از طریق مصاحبه بالینی  (.2891)بندورا، 

یی را مطرح کرد تا مشخص شود برداشت کودکان از مفاهیمی هاپرسش

 ینحوهیی هاداستانچون درست و نادرست و عدالت چیست؟ و از طریق 

خالقی ارزیابی کند )احدی و جمهری، ا مسائلرا از  استدالل کودکان

ی یند شناختقضاوت اخالقی یک فرآ(. براساس نظر پیاژه، تحول 2383

حریک ت زمان مروربهتدریجی است که با افزایش روابط اجتماعی کودکان 

 همانند ،یتحول اخالق که معتقد است وی(. 1332شود )فیلیپ رایس، یم

 بر مبتنی ناهمخوان، اخالقی )تفکر اخالقی مراحل یط ،یتحول شناخت

 صورت خودمختارانه( همکاری بر دیگران، اخالق مبتنی با اولیه همکاری

 (.2834)پیاژه، گیرد یم

پژوهش خود را در زمینه تحول اخالقی بر روی  کلبرگ که آنجا از

بیان  کلبرگهای مذکر انجام داده بود، گیلیگان یکی از همکاران یآزمودن

بر اینکه  نگرند. مبنییماخالقی  مسائلمتفاوتی به  اندازچشمکرد که زنان از 

اطاعت از اصول اخالقی انتزاعی است و  از ترمهمبرای زنان توجه به انسان 

لیگان یگ است. ترمهمبرای مردان عدالت یعنی حفظ اصول، حقوق و قوانین 

ی قاستدالل اخالباتوجه به تفاوت شیوه تفکر مردان و زنان برای مراحل 

، دیدگاهی زنانه مطرح کرد که شامل سه مرحله است )فیلیپ کلبرگ

 و منافع شخصی، ءسطح اهمیت دادن به حفظ بقا .2(: 1332رایس، 

دست یافتن به  .3 گرفتن خشنودسازی دیگران برمنافع شخصی،یشیپ .1

های یمتصممبنی بر اهمیت دادن به پیامدهای  شمولجهانی اندازچشم

 برای همه و ازجمله خودشان. شدهگرفته

باعث شد تا یکی از  کلبرگهای نظریه تحول اخالقی یتمحدود 

ت دهد. رس ارائهدانشجویانش به نام جیمز رست مدلی برای رفتار اخالقی 

هار چ یند روانشناسی طی شده برای رفتار اخالقی شاملنشان داد که فرآ

ای رفتار اخالقی ابتدا حساسیت اخالقی؛ بر .2(: 1323مرحله است )الوِت، 

ی تفسیر از وضعیت انجام شود که شامل آگاهی از اینکه کدام اگونهباید 

د و شونیماعمال در آن موقعیت محتمل بوده، چه افرادی درگیر آن قضیه 

استدالل . 1 .استپذیرند، یمعمل تأثیر  چگونه افراد درگیر از پیامدهای هر

اخالقی درست یا  ازنظردام عمل ی اینکه کدربارهاخالقی؛ شخص باید 
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در آن  هاآنبه قضاوت کردن و انتخاب یکی از  نادرست است، قادر

ی اخالقی مورد هاارزشانگیزه اخالقی؛ شخص باید برای  .3موقعیت باشد. 

هستند که باعث ایجاد  هاارزششود. چراکه این  قائلپذیرش خود اولویت 

شخصیت اخالقی؛ یعنی  . 4شوند.یم هاآنانگیزه در افراد و راهنمای رفتار 

بکار  فرد با استفاده از شجاعت خود، حتی در شرایط نامساعد و زیر فشار با

 ی الزم اقداماتی را انجام دهد.هامهارتگرفتن 

 افراد از او کند.ینم روروبه اخالقی معماهای با را افراد (1323) یبزگ

 عهد به وفای مانند اخالقی افعال برخی ضرورت میزان درباره خواهدیم

 ،خاطرتعلق صداقت، مانند افعالی و کودکان یا هایبهغر دوستان، به نسبت

 اظهارنظر این در .کنند اظهارنظر قبیل این از مواردی و محوریت عدال

هستند  مهم هاآن برای اندازه چه تا موارد این از هریک که بگویند باید افراد

 چرا که کنند استدالل سپس ،مهم( بسیار و مهم اهمیت،یب از طیفی در)

 تحول سطح تعیین برای مبنایی دهدیم ارائه فرد که ییهااستدالل و دالیل

 هم من چون است، مهم وفاداریکه کند یم بیان فرد مثالً است، او اخالقی

 به وفای از و است یامبادله استدالل یک این نیازمندم. دیگری وفاداری به

 باید افراد گیبز، رویکرد در. است متفاوت است انسانی وظیفه یک عهد که

 بیان و ایجاد اطالعات، یادآوری الزمه کنند. ایجاد را یشانهااستدالل

مرحله  4 یتحول اخالق یبراگیبز  (.1323)گیبز و همکاران،  هاستاستدالل

و ( 1و  2مرحله )افراد را به دو گروه فاقد  آن نظر گرفت و بر اساس در

منطبق با مرحله  2کرد. مرحله  میتقس یرسش اخالق( 4و  3مرحله ) یدارا

 3 با برابر 4و  3کلبرگ، مرحله  3منطبق با مرحله  1مرحله  کلبرگ، 1و  2

و مرحله  عرف در فهم شرفتیشامل پ 3کلبرگ است. مرحله  یانیمرحله پا

 (.1323)گیبز،  است وجدان و یانسان دهیچیپ هاتیتوج ،یمندشامل نظام 4

ی تحول یابد، افراد اخالقپردازان اگر استدالل یهنظربراساس دیدگاه 

تری برای رفتار اخالقی نشان خواهند داد. از این دیدگاه یشبگرایش 

 عمل برای تصمیم و اخالقی عاملی کلیدی در قضاوت اخالقی استدالل

که  انددادهنشان  هاپژوهش(. در سوی دیگر 1324اخالقی است )چنگ، 

ارتباط بین شناخت و قضاوت اخالقی با رفتار اخالقی ضعیف است و 

د در انجام ای قرار داشتنیشرفتهپاستدالل اخالقی در سطح  نظر ازکسانی که 

؛ 2883 )ترِوینو و همکاران، اندبودهرفتارهای اخالقی با شکست مواجهه 

یعنی  مسئلهن همی(. 1321؛ شعبانی، 2889؛ وبر و گلیسپی، 2893بلسی،

فرد  یاخالق رفتار وجود فاصله بین رفتار اخالقی با استدالل اخالقی و اینکه

، باعث شد تا پژوهشگران میزان او باشد یهااستداللبرعکس  ممکن است

گیری توانند در شکلنقشی که هویت اخالقی و نگرش اخالقی می

ا پرداخته هه به آنکه در ادامرفتارهای اخالقی داشته باشند را بررسی کنند، 

 .شودمی

 شده طرحمی قوی رفتار اخالقی کنندهبینی یشپ عنوانبهیکی از عواملی که 

اخالقی بودن  هویت اخالقی به اهمیتی هویت اخالقی است. سازهاست، 

( و در تحول 1324شود )هاردی و همکاران، یمبرای هویت شخص مربوط 

یک منبع انگیزش اخالقی مطرح است؛ یعنی  عنوانبهو رفتار اخالقی 

دهد )هاردی و همکاران، یمقضاوت اخالقی را با عمل اخالقی پیوند 

عنوان یک عامل انگیزشی مهم در انجام رفتار اخالقی به همچنین (.1324

 یهاارزش سازییامکان درون و( 1329)ژیا و کرتنیور،  شودیمحسوب م

با سطح باالتری  ( و1321، و همکاران یور)کرتن آوردیاخالقی را فراهم م

( و عامل اصلی 1329از عملکرد اخالقی همراست )پولینگ و همکاران، 

( و 1329)کینگسفورد و همکاران،  استدر عملکرد اخالقی نوجوانان 

هدف از تحول آن، یکپارچه ساختن خود و اخالق )یکپارچه ساختن 

ت. این یکپارچگی موجب ی انگیزشی و هیجانی( اسهانظامبا  هاارزش

ی مبتنی بر ی انگیزشی و هیجانهانظامشود تا فرد به نحو باثباتی، مطابق با یم

بینی یشپ(. هویت اخالقی عامل 1321اخالقیات عمل کند )الپسلی، 

 طوربه( و 1323است )هاردی و همکاران،  روانشناختیروان و رفاه سالمت

ارتباط  یضداجتماعفی با رفتارهای من طوربهمثبت با رفتارهای اجتماعی و 

(. همچنین هویت اخالقی موجب مشارکت 1324دارد )هاردی و همکاران، 

ی ضداجتماعافراد در رفتارهای اخالقی و اجتماعی شده و مانع از رفتارهای 

آیا هویت اخالقی "در پژوهشی با عنوان (. 1321شود )هرتز و کرتناور، یم

، "لیلکند؟ یک پژوهش فراتحیمبینی یشپمؤثری رفتار اخالقی را  طوربه

با رفتار اخالقی  یاخالق تیهو ( نشان دادند که1321) کرتناوئرهرتز و 

ی دهد که هویت اخالقیمنشان  هاآن. نتایج فراتحلیل دارد یارتباط معنادار

مچنین ه یری رفتارهای اجتماعی، اخالقی وکارگبهآماده شدن افراد را برای 

 تی، هوحالینبااکند. یمی تقویت ضداجتماعخودداری از رفتارهای 

 یارهاساخت ریبهتر از سا یعمل اخالق کنندهبینییشعنوان پبه یاخالق

 تیهو"( در پژوهش خود با عنوان 1313) . کرتناوئرستین روانشناختی

دیدگاه نظری  :یاخالق )رفتار( عنوان هدف عملبه یاخالق

مل و ع یاخالق تیهو نیب قیارتباط دقنشان داد که  "گرییینخودتع
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حول رو، تازاین دارد. یمربوط بستگ یاخالق تیهو زهیبه نوع انگ یاخالق

یری انگیزه افراد برای عمل کردن گشکلهویت اخالقی عاملی در 

( در پژوهشی در زمینه 2381نگهدار )اخالقی است. جوکار و حق صورتبه

 تعدیلی نقش بررسی :صداقتی تحصیلییببا  اخالقی هویت یرابطه"

ابعاد  منفی یکنندهبینییشپ اخالقی هویتنشان دادند که  "جنسیت

جباری و  . پژوهشاست تحصیلی )نوعی رفتار غیراخالقی( صداقتییب

گر هویت اخالقی در تأثیر یلتعد نقش ٔ  ینهدرزم( 2432همکاران )

 با کاری هاییستمس ان دادند کههای کاری با عملکرد باال، نشیستمس

 فراسازمانی رفتارهای بر (41/3) یاخالق هویت ( و11/3) باال عملکرد

 .یراخالقی تأثیر داردغ

قی، کننده رفتارهای اخالبینییشپیکی از عوامل  عنوانبهنگرش اخالقی 

در تنظیم رفتار افراد در دورن نظام اجتماعی نقش دارد )المرز و همکاران، 

(. نگرش اخالقی عبارت است از انجام کار نیک و دوری از کار 1323

 یکتحری کمال و جستجوی از آزادی که ناشی از برداربهرهزشت با 

(. 2314ان درونی است )جعفری، ی ما به انجام کار اخالقی و وجدکننده

تارهای و رف شدهکسب تجربیات بر اساسیی که هانگرشنگرش اخالقی، 

یری از آزادی و اختیار گبهرهاخالقی افراد را جهت انجام کارهای درست با 

یگر، نگرش دعبارتبه(. 2389پور و همکاران، کند )عبدالهیمهدایت 

ه رفتاری افراد برای پاسخگویی ب های شناختی، عاطفی ویلتمااخالقی به 

هایی که شامل استانداردهای اجتماعی برای آنچه که از نظر یتفعالو  مسائل

(. 1339اخالقی مناسب و ارزشمند است، اشاره دارد )فرانک و نادلر، 

ی اخالقنگرش( در پژوهش خود نشان دادند که 1329لوسیدی و همکاران )

یم طول مسابقات واقعی تأثیر مستق بر رفتار تقلب ورزشکاران تنیس در

دهد که رفتارهای تقلب در مسابقات یمهرچند کم، دارد. این یافته نشان 

انگ ی مرتبط است. چیاخالقنگرشتنیس با عوامل شناختی اجتماعی مانند 

مربوط به استفاده از  یو رفتارها یاخالقنگرش( در پژوهشی 1322و لی )

 یهانگرشنشان داد که،  هاآنرا مورد بررسی قرار دادند. نتایج  انهیرا

 ریتأث نهایرا یاخالقمشاهده او در  یطور مثبت بر قصد رفتاردهنده بهپاسخ

نشان دادند که  ( در پژوهش خود2388) پور و همکارانینحس .گذاردیم

 یاخالقنگرش نیبو  کارکنان یاخالقنگرشبا  یمثبت فرد یهاارزش نیب

 ریمتغ . همچنینوجود دارد یکارکنان رابطه معنادار یبه رفتار اخالق لیو تما
                                                           

1. Benefit 

ثبت م یهاارزش یرگذاریثأدر ت یانجیم ریصورت متغبه ،ینگرش اخالق

 یهاارزش میرمستقیغ یرتأثنماید و یعمل م به رفتار اخالقی لیتما بر یفرد

دار یعنم یاخالقنگرش قیاز طر ،رفتار اخالقی به لیبر تما یفرد مثبت

 کارکنان یهانگرش که دادند نشان (1328)و همکاران  چارونساپ .است

فرد،  یهانگرش و چگونگی مؤثرند رفتار اخالقی انجام بر آنان تمایل بر

زاده و . خطیبدارد سازمان یاثربخشو  کارایی بر تأثیرگذاری توانایی

 اجتماعی - شناختی آموزش( در پژوهشی نشان دادند که 2432همکاران )

 داشته است. تأثیرآموزان دانش اخالقی رفتار ارتقا در

 عنوانبهینه هویت و نگرش اخالقی زم در شده انجامی هاپژوهشگرچه 

ارای کسانی که دعواملی برای تبیین وقوع رفتارهای اخالقی، نشان دادند 

نگرش و هویت اخالقی باال باشند گرایش به انجام رفتارهای اخالقی دارند 

یش گراشان ضعف وجود دارد یاخالقو افرادی که در نگرش و هویت 

شان ی دیگر نهاپژوهشی به انجام رفتارهای اخالقی دارند. اما نتایج ترکم

ش اخالقی و همچنین و نگر با هویت اخالقی باال افراد خوب یحتدهد، یم

استدالل و قضاوت اخالقی در سطوح باالی تحولی قرار دارند  نظر ازکسانی 

؛ آکینیو 1321جینو، دهند )بازرمنیانجام م یبد یو اغلب کارها توانندیم

( و وقوع رفتارهای غیراخالقی از 1322؛ کاروالو ویلکس، 1331و رید،

، یاستفاده جنسء، سویبزهکار، یتهاجم یرفتارهاسوی این افراد )مانند 

 عدالتیی، بهابانکپرداخت اضافی به و  جنسییض، تبعیترور و نژادپرست

ام به با احتردر رابطه  توجهقابلخودبینی  نسبت به مهاجران و یساختار

 گسترش در حالهای گوناگون زندگی یطمح...( در حیوانات و گیاهان و

 است.

این شواهد پژوهشی بیانگر آن است که ما برای پی بردن به رفتار اخالقی 

الزم است به فراتر از علل شخصیتی و آموزشی صرف بپردازیم و یکی از 

یراً در برخی اخ ی سودسازهاست.  1و زیان 2ی سودسازهاین عوامل احتمالی 

ارهای کننده در بروز رفتیلتسهیکی از عواملی که نقش  عنوانبه هاپژوهش

های گوناگون دارد مطرح شده است )دلفان بیرانوند و یتموقعاخالقی در 

(. سود به میزان سودمندی و 1321؛ لوری و پیترسون، 1311همکاران، 

ن به های گوناگویتموقعای که انجام رفتارهای اخالقی برای افراد در فایده

سود  و روانشناختید شامل دو نوع سود ی سوسازهکند. دنبال دارد اشاره می

یعنی میزان لذت و احساس خرسندی  روانشناختیموقعیتی است؛ سود 

2. Cost 
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کنند مانند یمدرونی که افراد در زمان انجام رفتارهای اخالقی تجربه 

احساس خوشحالی و رضایت درونی. سود موقعیتی به میزان سودمندی، 

از نظر مادی و اجتماعی برای  مزیت و امتیازی که انجام یک رفتار اخالقی

کند. مانند کسب جایگاه اجتماعی، شغل مناسب، یمفرد در پی دارد اشاره 

)دلفان بیرانوند و همکاران،  دوستان فراوان و ثروت، قدرت و شهرت

1311.) 

 هایی در بروز رفتارهای اخالقی در موقعیتابازدارندهی زیان نقش سازه

و ضررهایی که به دنبال  هاخسارتمیزان  گوناگون زندگی دارد. زیان به

ع شود. این نویمشود گفته انجام رفتارهای اخالقی برای افراد ایجاد می

ه میزان ب روانشناختیو یا موقعیتی باشد. زیان  روانشناختیزیان ممکن است 

روانی که احتمال انجام رفتارهای و یا آسیب روانشناختیزیان و هزینه 

 دادناز دست  کند. مانند ترسیمدر پی دارد اشاره  اخالقی برای افراد

ها. زیان موقعیتی به میزان زیان، هزینه و ضرری که انجام یک رفتار یتموقع

کند یمموقعیت و جایگاه اجتماعی برای افراد ایجاد  ازنظردرست و اخالقی 

)دلفان  هاآزمون در شدن رد و نمره دادن دست شود. مانند ازیمگفته 

( تحلیل 1321(. طبق دیدگاه لوری و پیترسون )1311بیرانوند و همکاران، 

 بر اساساستدالل اخالقی دارد.  ٔ  ینهدرزم، نقش مهمی 2(CBA) زیان/سود

زد و  نیتخم هاینهرا نسبت به هز ایمازاد کل مزا توانیمزیان تحلیل سود/

و  کرد یبنددرجه گیرییمموجود را قبل از تصم هایِپاسخ بیترت نیبد

یک  زیانسود/ مندنظام لیتحلسپس اقدام به انجام رفتار موردنظر کرد. 

ی ینه استدالل اخالقزم درتواند یممد است که آگیری کاریمتصمراهبرد 

 (.1323کار رود )بنیس و همکاران، به

باعث  بسیار تا به امروز از زمان باستان یاخالق یرفتارهابا توجه به اینکه 

 رقرا توجه موردی مهمی جنبه عنوانبهو در زمان مدرن  بوده است یاننگر

 رب که منطبق است طبیعی (. بنابراین1321است )گیتا و همکاران،  گرفته

 زویآر مختلف شرایط اخالقی در رفتار بینییشپ (2893) بالسی دیدگاه

هایی یینتب ارائهی باشد. از سوی دیگر، تمایل به شناسروان علم و بشر دیرینه

از قدرت، رفتار  سوءاستفادهی فساد، تقلب یا روزمرهی مشاهدهبرای 

اخالقی را به موضوعی داغ در تحقیقات روانشناسی تبدیل کرده است 

 نظر از، فهم رفتارهای درست و نادرست درواقع(. 1328)المرز و همکاران، 

                                                           
1. Cost-Benefit Analysis 

کارکنند و در باهم  هاسازماندهد که در یماخالقی به افراد این امکان را 

(. پیروی از اصول 1313جوامع باهم زندگی کنند )المرز و وَن نانسپیت، 

کند و تخلف منجر به یماخالقی، احترام و شئون اجتماعی را تضمین 

(. همچنین 1313شود )المرز و وَن نانسپیت، یماحترامی و طرد اجتماعی یب

ی هدوربیش از هر با توجه به اینکه، تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی 

دیگری است و تحول سریع شناختی در نوجوانی و همچنین تحوالت 

ی ارهدربشود تا نوجوان بهتر بتواند یماجتماعی نوجوان باعث  - عاطفی

نش ، واکمسائلاخالقی و ارزشی استدالل کند و در برخورد با این  مسائل

(؛ توجه به عوامل 2399ی، آبادلطفتری نشان دهد )یچیدهپتر و یقدق

 و سکامؤلفه رفتاری اخالق )کوچان عنوانبهی رفتار اخالقی کنندهبینییشپ

رفتار اخالقی از دو بخش تشکیل  چراکه( ضرورت دارد. 1331آکسان، 

شده است؛ نخست مشارکت در رفتارهای اجتماعی و رفتارهای کمکی و 

ی مانند ضداجتماعهای دوم مقاومت یا بازداری از درگیر شدن در رفتار

 با مطابق یعنی عمل اخالقی (. رفتار1334دزدی )کونیگ و همکارن، 

 ( و1321 همکاران، و ها )لوپلیکایتموقعدر  موجود اخالقی یهاارزش

 از که جامعه یرشموردپذرفتارهای  و اعمال از ایمجموعه از است عبارت

(. بنابراین این 1323شود )رایی، هولیک،  فراگرفته تنبیه و پاداش طریق

های رفتار کنندهبینییشپپژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که 

اخالقی نوجوانان براساس هویت اخالقی، نگرش اخالقی، سود و زیان 

ای بینی رفتارهتری در پیشیک از این عوامل نقش بیشکدام؟ اندکدم

 ی دارد؟اخالق

 روش
 طرح این پژوهش توصیفی و از :کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

دختر و پسرِ  ی نوجوانانهمهی آماری شامل جامعهنوع همبستگی بود. 

 2433-432دبیرستانی ِمقطع متوسطه دوم شهر همدان در سال تحصیلی 

ن در تحلیل رگرسیوکه  کنندیمنمونه، برخی بیان  حجم مورد بودند. در

 1ه )مشاهدات( به متغیرهای مستقل نباید از چند متغیری نسبت تعداد نمون

کمتر باشد. در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان 

( 1339)فیدل و تاباچنیک . (2881هیرو و یاماماوتو، نخواهد بود ) پذیریمتعم

فرمولی برای محاسبه اندازه نمونه در رگرسیون چندگانه، با توجه به تعداد 
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)تعداد  < m 13+9 N اند؛ارائه کرده شودیکه استفاده م بینییشمتغیرهای پ

نفر نوجوان  819تعداد با توجه به توضیحات فوق،  (.m =بینیشپمتغیرهای 

ی اهخوشیری تصادفی گنمونهپسر( با استفاده از روش  482دختر و  439)

و دختران  41/21 ± 29/2انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سن پسران 

بدین منظور، در مرحله نخست، از بین مناطق  سال بود. 29/21 ± 33/2

دبیرستان متوسطه دوم و  14، مناطق ناحیه یک که شامل وپرورشآموزش

انتخاب و  شهر همداندبیرستان متوسطه دوم بودند در  13شامل ناحیه دو 

دبیرستان  9سپس از هریک از دو منطقه آموزش و پروش شهر همدان، 

 تا 4دبیرستان دخترانه مقطع متوسطه دوم انتخاب و از هر پایه  9پسرانه و 

و به  -28 ویروس کویید کرونا در شرایط بیماری -کالس انتخاب شد 

 ها پرداختند.یاسمقتکمیل 

 و آموزشی ادارهسب مجوز از اجرای این پژوهش، پس از ک منظوربه

اینکه  شهر همدان، به مدارس منتخب مراجعه کرده و قبل از پرورش

اطالعات الزم در مورد قرار بگیرد، ابتدا  آموزاندانشها در اختیار یاسمق

ه ها بیاسمقو طول مدت تکمیل  دهی،پاسخ یشیوه، روند پژوهش، نحوه

توانستند در پژوهش یمیل شد و در صورت تمایمداده  آموزاندانش

 شرکت کنند.

های آمار توصیفی )میانگین، و با روش SPSS-25افزار ها به کمک نرمداده

معیار( و استنباطی )همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون(  انحراف

 وتحلیل شدند.یهتجز

 ب( ابزار

 شده ( تهیه1331رید ) و آکینو توسط مقیاس این مقیاس هویت اخالقی:

گویه( است.  1سازی )درونی گویه( و 1نمادسازی ) زیرمقیاس دو شامل که

 1لیکرت  مقیاس یک روی بر را هر گویه با خود میزان موافقت آزمودنی

 ( مشخص2کامالً مخالفم )نمره  ( تا1موافقم )نمره  کامالً از یادرجه

های یهگوو  سازییدرون بُعد به مربوط 23، و 9، 4، 1، 2های یهگوکند. یم

و  4های یهگوبین یندرا که هستند نمادسازی بُعد به مربوط 8، و 9، 1، 1، 3

شوند. یم یگذارنمره مستقیم طوربه هایرگویهسا و معکوس صورتبه 9

، و حد باالی 43، حد متوسط نمرات 23ی در این مقیاس حد پایین نمره

شده  ییدتأ آن سازندگان توسط مقیاس این روایی و . پایاییاست 93نمرات 

است. همچنین همسانی درونی از راه آلفای کرونباخ این دو بعد 

 نیز، ایران در .است 91/3و  99/3سازی و نمادسازی به ترتیب یدرون

 مقیاس این برای مطلوبی را روایی و ( پایایی1324و همکاران ) پورعظیم

با روش . در پژوهش حاضر، ضریب پایایی (99/3و  99/3) اندکرده گزارش

سازی های درونییرمقیاسزبرای  و 94/3آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

است که در سطح مطلوبی  آمدهدستبه 91/3و  98/3و نمادسازی به ترتیب 

 (.2388قرار دارد )قربانخانی و همکاران، 

( 2432این مقیاس توسط دلفان بیرانوند و رشید ) مقیاس رفتار اخالقی:

، گاهی 1 =ندرتبه، 2 =وقتیچه»ی ادرجه 1براساس طیف لیکرت 

ساخته شده که شامل دو « 1 =، و همیشه4 =هاوقت، بیشتر 3 =هاوقت

گویه( است.  8رفتارهای سلبی ) گویه( و 11رفتارهای ایجابی ) زیرمقیاس

انجام رفتارهای ایجابی برای خود فرد و دیگران سودمند و باارزش است. 

نیز برای خود فرد و دیگران سودمند و باارزش  انجام ندادن رفتارهای سلبی

مطلوب گزارش شده است.  اییهگو 31 مقیاس و روایی این است. پایایی

های این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای یاسمقخردهپایایی 

 91/3، و برای کل مقیاس 81/3، رفتارهای سلبی 81/3رفتارهای ایجابی 

است. در این مقیاس، هرچه نمرات افراد در رفتارهای ایجابی  آمدهدستبه

دارای  گر آن است که افرادباشد، نشان ترکمتر و در رفتارهای سلبی یشب

ی عمومی دارد و مربوط جنبهرفتارهای اخالقی هستند. ساخت این مقیاس 

ی های گوناگون زندگیتموقعتواند در یمی مشخص نیست و به یک حوزه

 رود. به کار

گویه است که توسط دلفان  19این مقیاس دارای مقیاس نگرش اخالقی: 

ی ساخته و ادرجه 1( براساس طیف لیکرت 2432بیرانوند و رشید )

بعد  ؛استیاس خرده مقهنجاریابی شده است. این مقیاس دارای سه 

، 21، 22، 23، 9، 9، 1، 4شناختی، عاطفی، و رفتاری. بعد شناختی سؤاالت 

، و 11، و 14، 13، 13، 28، 29، 29، 21، 21، 24بعد عاطفی سؤاالت ، 23و 

را شامل  31، و 31، 34، 31، 32، 33، 18، 19، 11بعد رفتاری سؤاالت 

شوند. بررسی همسانی درونی این مقیاس با استفاده از روش ضریب یم

های شناختی، یرمقیاسزو برای  84/3آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

به دست آمده است. در  99/3، 93/3،83/3تاری به ترتیب، عاطفی و رف

پژوهش حاضر، ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

، 99/3های شناختی، عاطفی، و رفتاری به ترتیب یرمقیاسزو برای  82/3

 است. آمدهدستبه 91/3، 99/3
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انوند و رشید توسط دلفان بیر 2432این مقیاس در سال  مقیاس سود و زیان:

، 3 =، کم1 =کم ، خیلی2 =ی )هرگزادرجه 9 طیف لیکرت و براساس

( ساخته شد. مقیاس سود 9 =، و همیشه1 =، خیلی زیاد1 =، زیاد4 =متوسط

سود موقعیتی و  و روانشناختی سود ای( شامل دو زیرمقیاسگویه 33)

و زیان  روانشناختیای( دارای دو زیرمقیاس زیان گویه 11مقیاس زیان )

مطلوب گزارش شده است. در  مقیاس و روایی این . پایاییاستموقعیتی 

پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای 

و سود  روانشناختیهای سود یاسمقخردهو برای  81/3کل مقیاس سود 

به دست آمد. همچنین ضریب همسانی  83/3و  81/3موقعیتی به ترتیب 

و برای  83/3نی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس زیان درو

 83/3و  98/3و زیان موقعیتی به ترتیب به  روانشناختیهای زیان مقیاسخرده

 دست آمد.

 هایافته
 آمده است. 2شناختی و توصیفی در جدول های جمعیتیافته

 

 براساس جنسیت، سن، پایه تحصیلی مطالعه مورد. فراوانی و درصد نمونه 2جدول 

 (=N 192و رشته تحصیلی )

 درصد فراوانی متغیرها

 جنسیت
 2/49 439 دختر

 8/11 482 پسر

 سن

21 282 1/13 

21 344 2/39 

29 338 3/33 

29 94 2/8 

 پایه تحصیلی
 49 441 دهم

 1/31 339 یازدهم

 8/29 291 دوازدهم

 رشته تحصیلی

 2/41 419 تجربی

 2/28 299 ریاضی

 8/11 113 علوم انسانی

 8/1 14 یاحرفهفنی 

 2 8 کار و دانش

های آمار توصیفی و رگرسیون از شاخص هادادهوتحلیل یهتجز منظوربه

ررسی های استفاده از مدل رگرسیون بفرضیشپابتدا  گام استفاده شد.بهگام

ترتیب استقالل خطاها )با آزمون دوربین/واتسون(، نرمال بودن ینابهشد. 

 یهاشاخصی )خطهمیرنوف( و آزمون اسمکولموگرفتوزیع )با آزمون 

ه باتوجه بعامل تورم واریانس و ضریب تحمل( بررسی و تأیید شدند. 

ع دارای توزی هاداده، یرنوفاسمکولموگرفدار نبودن نتایج آزمون یمعن

 .(p> 31/3)باشند یمنرمال 

 ضرایب ی(، کلیه1براساس ماتریس همبستگی بین متغیرها )جدول 

که  طورهمانمتغیرهای پژوهش معنادار هستند.  بین آمدهدستبه همبستگی

 - یشناختروانشود بین هویت اخالقی، نگرش اخالقی و سود )یممشاهده 

ین متغیر دارد. بموقعیتی( با رفتار اخالقی همبستگی مثبت و معنادار وجود 

و معنادار  ی منفیهمبستگموقعیتی( با رفتار اخالقی  - روانشناختیزیان )

 وجود دارد.
 

استاندارد هویت اخالقی، نگرش اخالقی، سود،  . میانگین و انحراف1جدول 

 (n=912ها )زیان، رفتار اخالقی و ضرایب همبستگی آن

 انحراف استاندارد میانگین هامؤلفه
 ضریب همبستگی

sig 
 اخالقی رفتار

 332/3 314/3 89/9 44/12 هویت اخالقی

 332/3 418/3 94/29 32/2 نگرش اخالقی

 332/3 448/3 91/23 42/93 سود موقعیتی

 332/3 392/3 39/21 33/88 روانشناختیسود 

 331/3 -291/3 31/9 29/33 زیان موقعیتی

 332/3 -381/3 83/9 88/18 روانشناختیزیان 

 - 2 18/21 11/2 رفتار اخالقی

 

 یمعادله از رفتار اخالقی با بینمتغیرهای پیش بین ارتباط آزمون منظوربه

ها، براساس یافته(. 3شد )جدول  گام استفادهبهبه شیوه گام رگرسیون خطی

( از متغیر مالک R مجذور =13/3درصد ) 13تنهایی به متغیر سود موقعیتی

درصد، زیان  4 تبیین به قادر نگرش اخالقی کند.تبیین می)رفتار اخالقی( را 

درصد از میزان  1قادر به تبیین  و هویت اخالقی 1موقعیتی قادر به تبیین 

درصد از رفتار اخالقی  11رفتار اخالقی بودند. این چهار متغیر درمجموع 

ط ( شراییروانشناختو زیان  روانشناختیسایر متغیرها )سود  را تبیین کردند.

 ورود به معادله رگرسیون را نداشتند و از معادله حذف شدند.

، در گام اول متغیر سود موقعیتی وارد معادله رگرسیون 3براساس جدول 

برای  Fمقدار  مچنینهدرصد واریانس رفتار اخالقی را تبیین کرد.  13شد و 

مدل  ینبنابرا ،شده است 332/3 یبا سطح معنادار 93/133برابر  2مدل 

 .کندیم یینا تبر مالک یرمتغ ییراتخوبی تغبه بینپیش یرمعنادار است و متغ
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مجله علوم روانشناختی، دوره 
12

، شماره 
228

، زمستان  )بهمن( 
2432

 

 

یتی و نگرش اخالقی وارد معادله رگرسیون سود موقعدر گام دوم متغیر 

درصد واریانس را برای رفتار اخالقی تبیین کرد،  14مجموع  شدند و در

 ،شده است 332/3 یبا سطح معنادار 38/11برابر  1برای مدل  Fمقدار 

 یرمتغ تییراخوبی تغبه بینیشپ یرهایمدل معنادار است و متغ ینبنابرا

خالقی و یتی، نگرش اسود موقعدر گام سوم متغیر  .کنندیم یینرا تب مالک

درصد واریانس  11زیان موقعیتی وارد معادله رگرسیون شدند و درمجموع 

 1 /91برای مدل برابر  Fمقدار  مچنینهرا برای رفتار اخالقی تبیین کردند. 

 یرهایمدل معنادار است و متغ ینبنابرا ،شده است 321/3 یبا سطح معنادار

در گام  هایتاً،ن. کنندیم یینرا تب مالک یرمتغ ییراتخوبی تغبه بینیشپ

چهارم متغیرهای سود موقعیتی، نگرش اخالقی، زیان موقعیتی و هویت 

درصد واریانس را  11وارد معادله رگرسیون شدند و درمجموع  اخالقی

 با 41/4برای مدل برابر  Fمقدار  مچنینهبرای رفتار اخالقی تبیین کردند. 

 یرهایمدل معنادار است و متغ ینبنابرا ،شده است 331/3 یسطح معنادار

 کنند.یم یینرا تب مالک یرمتغ ییراتخوبی تغبه بینیشپ
 

 (n= 912)ی رفتار اخالقی بینی کنندهعوامل پیش گامبهگام . رگرسیون3جدول 

 B Beta T sig خطای استاندارد df F B مجذور R R ینبمتغیر پیش گام

 332/3 19/21 44/3 333/3 12/3 93/133 (2 و 811) 131/3 41/3 سود موقعیتی اول

 دوم
 332/3 92/9 33/3 338/3 34/3 - - - - سود موقعیتی

 332/3 48/9 11/3 333/3 11/3 38/11 (1 و 811) 149/3 13/3 نگرش اخالقی

 سوم

 332/3 13/9 18/3 338/3 33/3 - - - - موقعیتی سود

 332/3 12/9 11/3 333/3 12/3 - - - - اخالقینگرش 

 321/3 - 42/1 - 39/3 311/3 -23/3 91/1 (3 و 814) 111/3 13/3 زیان موقعیتی

 چهارم

 332/3 18/9 19/3 342/3 32/3 - - - - موقعیتی سود

 332/3 18/1 12/3 333/3 29/3 - - - - نگرش اخالقی

 311/3 -13/1 -31/3 311/3 -21/3 - - - - زیان موقعیتی

 331/3 23/1 39/3 314/3 23/3 41/4 (4 و 813) 111/3 13/3 هویت اخالقی

 

 یریگجهینت و بحث
ن ی رفتار اخالقی نوجواناهاکنندهبینی یشپبررسی  باهدفاین پژوهش 

براساس هویت اخالقی، نگرش اخالقی، سود و زیان انجام شد. نتایج 

و  سود موقعیتی دهد رابطه هویت اخالقی، نگرش خالقی،یمپژوهش نشان 

با رفتار اخالقی مثبت و معنادار و رابطه زیان موقعیتی و  روانشناختیسود 

های ا یافته. این یافته باستبا رفتار اخالقی منفی و معنادار  روانشناختیزیان 

؛ 1321، کرتناوئرهرتز و ؛ 1329پولینگ و همکاران، پژوهش پیشین )

؛ 1323؛ المرز و همکاران، 2381؛ جوکار و حق نگهدار، 1313، کرتناوئر

چیانگ و ؛ 1311دلفان بیرانوند و همکاران، ؛ 1329لوسیدی و همکاران، 

؛ 2388 پور و همکاران،ینحس؛ 2388قربانخانی و صالحی،  ؛1322لی، 

توان یم( همسو است. در تبیین این یافته 1328همکاران،  و چارونساپ

ی اخالق و رفتارهای اخالقی ینهدرزمگفت که هرچه نگرش و هویت افراد 

و هویت اخالقی افراد در مورد اهمیت  باشد، یعنی نگرش اخالقی ترمثبت

وجود رفتارهای اخالقی نیرومند باشد احتمال انجام رفتارهای اخالقی از 

 نگرش اخالقی یک فرد قوی باشد، یابد. زمانی کهسوی افراد افزایش می

تواند در درون نظام اجتماعی رفتار خود را در راستای اخالق و بهتر می

(. همچنین افراد با 1323)المرز و همکاران، رفتارهای اخالقی تنظیم کند 

دهند هویت اخالقی قوی، سطح باالتری از عملکرد اخالقی را نشان می

کند تا خودشان را با نظام ( و به افراد کمک می1329پولینگ و همکاران، )

مدارانه نشان ارزشی موجود در جامعه هماهنگ کنند و رفتارهای اخالق

 (.1321دهند )الپسلی، 

در سوی دیگر، اگر انجام دادن رفتارهای اخالقی مانند صداقت برای افراد  

ود باشد )سود موقعیتی و س سودآور روانشناختینظر موقعیت و جایگاه و  از

)احساس ترس از دست دادن چیزی(  روانشناختی( و میزان زیان روانشناختی

م دادن و زیان موقعیتی )از دست دادن جایگاه و موقعیت( ناشی از انجا

رفتارهای اخالقی کم باشد یعنی خسارت زیادی متوجه فرد نشود، احتمال 

های گوناگون ی از سوی افراد در موقعیتمداراخالقانجام رفتارهای 

زیرا دو عامل سود و زیان نقش مهمی در تسهیل و  یابد.می زندگی افزایش
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اران، بیرانوند و همککنند )دلفان بازداری در بروز رفتارهای اخالقی ایفا می

1311.) 

 سود موقعیتی، نگرش اخالقی، زیاندهند که های این پژوهش نشان مییافته

های رفتار کنندهبینییشپین ترمهمموقعیتی، و هویت اخالقی به ترتیب 

 بینیقادر به پیش مجموع دراخالقی در میان نوجوانان بودند و این متغیرها 

اخالقی بودند، که در این میان سهم متغیر درصد از واریانس رفتار  11/3

فته بینی رفتار اخالقی بیش از سایر متغیرها بود. این یاسود موقعیتی در پیش

 کرتناوئر (؛1321) کرتناوئردر پژوهش هرتز و  آمدهدستبهبا نتایج 

همسو  (1328)و همکاران  چارونساپ( و 1322(؛ چیانگ و لی )1313)

خالقی، بینی رفتار اش متغیرهای سود و زیان در پیشاست. اما در رابطه با نق

فت که توان گپژوهشی جهت همسویی یافت نشد. در تبیین این یافته می

های سود و زیان در مقایسه با هویت اخالقی و نگرش اخالقی، بهتر عامل

 های کاری،توانند وقوع رفتارهای اخالقی از سوی افراد را در موقعیتمی

یشین، های پاع تبیین کند. زیرا براساس نتایج پژوهشتحصیلی، و اجتم

افرادی که دارای نگرش و هویت اخالقی هستند اغلب درگیری رفتارهای 

؛ قربانخانی 1331؛ آکینیو و رید، 1321جینو، شوند )بازرمنغیراخالقی می

ینکه در برخی ا باوجود(. 1322؛ کاروالو ویلکس، 2432و صالحی، 

 بینی کننده رفتار اخالقی اشارهپیش عنوانبهقی ها به هویت اخالپژوهش

هتر از ب یعمل اخالق کنندهبینییشعنوان پبه یاخالق تیهوشده است، اما 

 .(1321، کرتناوئر)هرتز و  ستین یشناختروان یساختارها ریسا

قالنیت از ع یرغبهدر پاسخ به این پرسش که آیا ممکن هست عوامل دیگری 

و قضاوت )استدالل اخالقی(، نگرش و هویت اخالقی وجود داشته باشد 

توان گفت یمی رفتارهای اخالقی از سوی افراد باشند، کنندهبینییشپکه 

 عنوانهبیژه زیان موقعیتی( وبهیژه سود موقعیتی( و زیان )وبهکه عامل سود )

نگرش اخالق و هویت  پیامدهای انجام یک رفتار درست بیش از دو عامل

کنند.  بینیتوانند وقوع رفتارهای اخالقی از سوی افراد را پیشاخالقی، می

زیرا شواهد پژوهشی بیانگر آن است کسانی که هویت اخالقی باالیی دارند 

دهند )بازرمن رفتارهای غیراخالقی نشان می غالباً( 1331)آکینیو، رید،

ی در انجام رفتار اخالقی شکست اخالقنگرشافراد با ( و 1321جینو، 

ی توان بیان کرد، حتی زمانیمبنابراین  خورند. این چگونه ممکن است؟یم

با  داشتن روروبهکه افراد دارای نگرش و هویت اخالقی باشند در هنگام 

های که انجام رفتارهای اخالقی با پیامد سود و زیان همراه باشد موقعیت

ان سود و زیان، انجام رفتارهای اخالقی از ممکن است براساس ارزیابی میز

( به افراد CBAزیان )سود/ مندنظامسوی افراد منع یا اجرا شود. زیرا تحلیل 

دهد که زمان رخ دادن یک رفتار )چه درست و چه نادرست یا یمامکان 

هایش را تخمین بزنند و یانزیراخالقی(، میزان سود و غچه اخالقی یا چه 

 (.1321لوری و پیترسون، کنند )گیری یمتصمدنش در مورد انجام دا

ی بینی رفتار اخالقپژوهش حاضر نقش سود و زیان را در پیش هاییافته

 اما ارزیابیهای نگرش و هویت اخالقی نشان دادند؛ کنار عامل نوجوانان در

 29تا  21ی نوجوانان جامعهمداد کاغذی متغیرها، و محدود بودن نمونه به 

 نتایج تعمیم هایتاین محدودهای پژوهش حاضر است. یتودمحدساله از 

رو الزم است ینازا. سازدیم با محدودیت مواجه سنی یهارا به سایر گروه

 این پژوهش احتیاط کنند. پذیری نتایجیمتعمپژوهشگران در 

و  روانی، جسمیتأمین سالمت با توجه به اهمیت رفتارهای اخالقی برای 

جوامع، و اینکه دو عامل سود و زیان باعث  شادکامیافزایش رفاه و 

 های واقعی زندگیافراد با نگرش و هویت اخالقی در موقعیت شوند تامی

یری گبرخالف نگرش و هویتشان در مورد انجام رفتارهای اخالقی تصمیم

تر و با زیان بیش یعنی اگر انجام یک رفتار اخالقی در یک موقعیت -کنند

هویت و نگرش در  نظر ازفرد  مراه باشد، حتی زمانی کهتر هبا سود کم

ود و شمطلوبی باشد، انجام رفتار اخالقی از سوی فرد بازداری می سطح

 -ممکن است به سمت رفتارهای غیراخالقی سودآور تمایل نشان دهد

گیری ارزیابی سود و زیان در شکل تحول شود که مراحلپیشنهاد می

های سنی مختلف بررسی شود. ر گروههای طولی و مقطعی دپژوهش

های آتی به دنبال شناسایی عواملی شود که پژوهشهمچنین پیشنهاد می

یتی عموقو  روانشناختیپیامدهای درازمدت  هاباشند که بتوان براساس آن

به  یراخالقیغکه ارزیابی سود و زیان به هنگام انجام رفتارهای اخالقی و 

 کرد.دنبال دارد تنظیم و کنترل 
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 یاخالق اتظمالح
ان ی دکتری آرزو دلفرسالهاین مقاله برگرفته از  :پژوهش اخالق اصول از یرویپ

شگاه اقتصادی و اجتماعی دانی علومدانشکدهشناسی تربیتی در ی روانرشتهبیرانوند در 

. مجوزهای الزم است 2433اردیبهشت  4سینا همدان به تاریخ تصویب پروپوزال بوعلی

اصول اخالقی همچون است. ضمناً  شده اخذبرای اجرای پژوهش از مراجع مربوطه 

 این پژوهش رعایت رضایت آگاهانه و داوطلبانه، کمترین احتمال خطر، و محرمانگی در

 شده است.

 است. شده انجامی شخصی دانشجو ینههزاین پژوهش با  :یمال یحام

دوم،  یدهیسناصلی، نونخست، پژوهشگر  ییسندهنو :سندگانینو از کی هر نقش

 .نویسندگان سوم و چهارم، اساتید مشاور هستندو راهنما،  استاد

تضاد  گونهدارند که این پژوهش هیچوسیله نویسندگان اعالم میینبد :منافع تضاد

 .در برنداردمنافعی را 

ان کنندگان در این پژوهش و نیز کارکنی شرکتهمهوسیله از ینبد :یقدردان و تشکر

 گردد.و مدیران مدارس شهر همدان تشکر و قدردانی می وپرورشآموزشی اداره
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