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  سنجي ابزار بررسي تكامل اخالقي آزمون مسائل تعريف كننده ترجمه و روان
  

  3، فاطمه شعباني2، سودابه جواليي1*هادي رنجبر
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  چكيده
  : زمينه و هدف

 دقيق، ابزارهاي از استفاده نيازمند زمينه اين در پژوهش. است بوده اخير هاي سال در ويژه توجه مورد هاي حيطه از يكي اخالقي تكامل
هدف از پـژوهش حاضـر ترجمـه    . است اخالقي تكامل سطح سنجش ابزار ترين استفاده كننده پر تعريف مسائل آزمون. است پايا و معتبر

  هاي روانسنجي اين ابزار بود. دقيق و تعيين شاخص

 ها:  مواد و روش

 بخـش  هـدف . شـد  ترجمـه  جهاني بهداشت سازمان توسط با روش توصيه شده نظر مورد پژوهش حاضر يك پژوهش متدولوژيك بود. ابزار
دانشجو توزيع شد و  30پس از تعيين روايي صوري ابزار بين . بود پايايي و روايي بر مشتمل ترجمه شده ابزار روانسنجي تعيين مطالعه دوم

دانشجوي مشغول به تحصـيل   220گيري از  به دست آمد. پس از اصالح پرسشنامه نمونه 0.72پايايي ابزار با محاسبه آلفاي كرونباخ برابر با 
 افـزار  نرم از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه معيار براي تعيين روايي ابزار استفاده شد.هاي شهر تهران انجام شد. از روش روايي  در دانشگاه

  با استفاده از آمون تي مستقل، آناليز واريانس، همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي انجام شد. 16نسخه  SPSS آماري

 ها: ا يافته

بود ميانگين  68و حداكثر آن  p 28را نشان داد. حداقل نمره  74/0ادل بزار ترجمه شده در بررسي در نمونه اصلي همبستگي دروني مع
بود. بين سن و سطح تحصيالت با نمره تكامل اخالقي ارتباط وجود داشت. بر اساس مدل  11/10با انحراف معيار  43.25به دست آمده 

لي اخالقـي نسـبت بـه كارشناسـي     واحـدي در سـطح تكـام    01/10رگرسيون خطي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد سبب افـزايش  
  گردد. روايي معيار نشان داد كه ابزار توانسته بود بين افراد با سطح تكامل اخالقي باالتر افتراق قائل شود. مي

  گيري: نتيجه
تكامـل  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ابزار تكامل اخالقي ترجمه شده به زبان فارسي از روايـي و پايـايي مناسـبي جهـت بررسـي       

  اخالقي در جامعه ايراني برخوردار بود.

  ها:  كليدواژه
  كننده تعريف مسائل آزمون پايايي و روايي، دانشجو، اخالقي، تكامل
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  مقدمه
هاي اخير اخالق  هاي پژوهشي مورد توجه در سال يكي از حيطه

هاي گوناگون  و چگونگي ارتقا وضعيت اخالقي در جامعه و حرفه
هاي مختلف نيز در  بوده است. ارزيابي سطح تكامل اخالقي گروه

هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفتـه، بـه طـوري كـه      پژوهش
 پــژوهش در مــورد ايــن موضــوع منتشــر شــده اســت هــزاران 

)Purvanova, 2012(    ــورد تكامــل اخالقــي تعــاريف و . در م
 ,Weiner and Craighead(هاي مختلفي ارائه شده اسـت  نظريه

توان اين مفهـوم را بـه صـورت فراينـدي كـه افـراد        . مي)2010
كننـد   بـد را درونـي مـي    معيارهاي مربوط به اقـدامات خـوب و  

. به عبارت ديگر تكامل درك فرد )Coghill, 2009( تعريف نمود
از قوانين و اصول و ايجاد امكان شناخت صحيح و غلط را تكامل 

. برخي نيـز بـه وجـود آمـدن     )Power, 2008( نامند اخالقي مي
گيري در مورد خوب يا بد بودن اقـدامات   سيستمي براي تصميم
  .)Power, 2008( دانند را تكامل اخالقي مي

تعريـف   مسـائل ابزاري به نام آزمون  1شناسي به نام رست جامعه
را طراحي كرد است. اين ابزار مقياسي جهت اندازه گيري  2شده

اي كوهلبرگ است  استدالل اخالقي، بر اساس الگوي سه مرحله
)Chambers, 2011( كننـــده پـــر  تعريـــف مســـائل. آزمـــون

گيري قضاوت اخالقـي و سـطح تكامـل     رين ابزار اندازهت استفاده
 1974اخالقي در جهان است. اين ابزار براي اولين بار در سـال  

ويرايش دوم آن همـراه بـا    1999طراحي شد و سپس در سال 
هاي جديد طراحي  ها و شاخص تغييراتي در مسائل غامض، گويه

. اين ابزار شامل شش داستان اسـت كـه   )Xu, et al., 2007(شد
 Herington( پس از هر داستان بيست جمله طراحي شده است

and Weaven, 2008( .  
هايي كه نشان دهنـده سـطح    نسخه اوليه ابزار انتخاب گزينهدر 

شـد و   مشـخص مـي   3پس قرارداري بودند به صورت نمـره پـي  
 ,.Rest, et al( قـراردادي فـرد بـود    دهنده سطح تفكر پس نشان

. در طول بيست و پنج سال رست و همكـارانش بـر روي   )1997
كننده اين آزمون را مورد اسـتفاده قـرار دادنـد.     شركت 50000

واره را مشـخص كـرد.    دهـي يـا طـرح    نتايج آنها سه نـوع پاسـخ  

                                                            
1. Rest 

2. Defining Issues Test(DIT) 

3. P Score 

شوند كـه در   هاي دانشي تعريف مي به صورت سازه 4ها واره طرح
هـا شـامل    واره گيرنـد. طـرح   در ذهن افراد شكل مـي طول زمان 

ها، مفاهيم و قوائـدي هسـتند كـه بـه وسـيله       انتظارات، فرضيه
واره  . طـرح )Cesur and Topcu, 2010( انـد  تجربه شكل گرفتـه 

اول با نـام منـافع شخصـي شـامل مراحـل دوم و سـوم تكامـل        
اخالقي كوهلبرگ است و به بخش قبـل از اجتمـاعي شـدن بـر     

واره فقط منافع خود و نزديكان خود  گردد. افراد در اين طرح مي
گيرند. طرح واره دوم شامل مرحله چهـارم بـوده و    را در نظر مي
 نام دارد. در اين مرحله افراد معتقد به نياز به قواعد حفظ قواعد

واره سوم با نام پـس   اجتماعي و اهميت حفظ آنها هستند. طرح
قراردادي است كه شامل مراحل پنجم و ششم بـوده و بـر پايـه    

هـاي   آل هـا، ايـده   آل اهميت معيارهاي اخالقي، وفاداري به ايـده 
 Cesur and( قابل تكثير و مقابله به مثـل شـكل گرفتـه اسـت    

Topcu, 2010(  ــزار عمــومي اســت و . ايــن پرسشــنامه يــك اب
تواند تكامل اخالقي را در همه افراد مورد بررسي قرار دهـد.   مي

هاي مختلفي ترجمه شـده و   كننده به زبان آزمون مسايل تعريف
در كشورهاي مختلفي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. نتـايج     

بـزار وسـيله   هاي مختلـف نشـان داده اسـت كـه ايـن ا      پژوهش
 Christensen, et( هاي اخالقي است مناسبي براي انجام پژوهش

al., 2016 ،Jagger, 2010 ،Penny, 2008 ،Pitt Derryberry, et 

al., 2007 ،Rizzo and Swisher, 2004 ،Strain, et al., 2007 ،
Thoma and Dong, 2014(هاي پرستاري  . اين ابزار در پژوهش

و پزشــكي نيــز بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
. ايـن  )Lee, 2008 ،Swisher, 2010 ،YUE, et al., 2011(اسـت 

شورهاي انگليسي زبان، در كشورهاي ابزار عالوه بر استفاده در ك
هاي ديگر مانند اسـپانيايي، پرتغـالي، تركـي و     ديگر نيز به زبان

 Cesur(هندي نيز ترجمه شده و مورد استفاده قرار گرفته است

and Topcu, 2010 ،Doty and Lumpkin, 2010 ،
Kisselburgh, 2014 ،Monzon, et al., 2010(    بـا توجـه بـه .

هـا در زمينـه اخـالق و نيـاز بـه دسترسـي بـه         اهميت پژوهش
ابزارهاي مناسب جهت سنجش سطح تكامل اخالقي و همچنين 

  گيري اثر مداخالت در اين زمينه  اندازه

                                                            
4. Schemas 
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ل اخالقي در كشور ما به شدت در حال پژوهش در زمينه مسائ 
تـوان   گسترش است. دالئل متعـددي را بـراي ايـن مطلـب مـي     

عنوان نمود. گسترش روزافزون مسـائل اخالقـي و قـرار گـرفتن     
هايي كه نداشتن قدرت استدالل كـافي سـبب    افراد در موقعيت

شود از داليل نيـاز هـر چـه بيشـتر بـه ايـن        سردرگمي آنها مي
ين ابزارهـاي  تـأم هـاي اخيـر تهيـه و     در سـال ها است.  پژوهش

ها مورد توجه ويژه بوده اسـت. امـا    مناسب جهت انجام پژوهش
گاهي اوقات دقت كافي جهت انتخـاب ابـزار صـحيح و در نظـر     

انجام نگرفته است كه از دقت  ها آنگرفتن معيارهاي روانسنجي 
يري ابزارهاي مناسـب كـه   كارگكاهد. لزوم به  و صحت نتايج مي

تايج داراي روايي و پايايي الزم را در اختيار پژوهشگران بگذارد ن
هـاي دقيـق روايـي و     هاي ترجمـه و سـنجش   سبب ايجاد روش

پايايي ابزارها شده است. با توجه به اينكه ابـزار آزمـون مسـايل    
ترين ابزارهاي پژوهشـي در زمينـه    كننده يكي از متداول تعريف

ا با اسـتفاده از راهنمـاي   اخالق است پژوهشگران بر آن شدند ت
سازمان بهداشت جهـاني بـراي ترجمـه ابزارهـا ايـن آزمـون را       

ســازي كننــد. در گــام دوم معيارهــاي  ترجمــه و ســپس ايرانــي
هـاي   اي بـزرگ و متشـكل از گـروه    روانسنجي ابزار را در نمونـه 

  مختلف اجتماعي و تحصيلي مورد بررسي قرار دهند.

  روش اجرا
از نـوع متـدولوژيك بـود كـه در آن     پژوهش حاضر يك مطالعه 

پرسشنامه تكامل اخالقي به فارسي برگردانده شد و مشخصـات  
سنجي آن تعيين شد. ابتدا ابزار بر اساس فرآيند ترجمـه و   روان

سازگارسازي ابزارهاي توصـيه شـده توسـط سـازمان بهداشـت      
. )World Health Organization, 2007( جهـاني ترجمـه شـد   

هاي زباني مختلف از ابزار  هدف از اين فرآيند رسيدن به ويرايش
انگليسي اوليه است كه از نظر مفهـومي بـا ابـزار اوليـه يكسـان      
باشند. بر اين اساس ابزار در عين ساده و قابل  پذيرش بـودن از  

ز به شكل يكساني با ابزار اوليه كاربرد داشته باشد. نظر عملي ني
ترجمـه  تمركز در ايـن روش بـر فرافرهنگـي و مفهـومي بـودن      

هاي ايـن روش   معاني زباني بود. گام بيشتر از وفاداري به متن و
شامل ترجمه به زبان هدف، ترجمـه بازگشـتي بـه زبـان اوليـه      

ذهنـي و  توسط كارگروه تخصصي، انجام پيش آزمون و مصاحبه 
  ويرايش نهايي بودند.

در مرحله اول ابزار توسط دو نفـر مسـلط بـه زبـان انگليسـي و      
داراي تخصص در زمينه اخالق ترجمه شد. در مرحله بعد ابـزار  
ترجمه شده به وسيله يك فرد متخصص در زبان انگليسي بدون 
دسترسي به ابزار اصلي به زبان انگليسي برگردانده شد. پـس از  

متخصـص تشـكيل شـد و     5ابتدا كارگروهي شـامل  اين مرحله 
ابزار ترجمه شـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت. در ايـن مرحلـه        
سناريوهاي موجود در ابزار پژوهش با جامعه هدف تطبيـق داده  
شد و تا حدي كه به ابزار اوليه آسيبي نرساند سـناريوها تغييـر   
داده شـدند. در مرحلـه بعــد ابـزار ترجمـه شــده ابتـدا در يــك      

نفره مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و پايـايي ابـزار بـا        30معيت ج
در  به دست آمد. 0.72استفاده از روش محاسبه آلفاي كرونباخ 
كنندگان انجـام و مـوارد    پايان جلسه پرسش و پاسخ با مشاركت

مبهم و دشوار مورد تحليل قرار گرفت. ويرايش نهـايي ابـزار در   
ضاي اصلي تيم پژوهش و كارگروهي سه نفره شامل دو نفر از اع

و براي بقيـه مراحـل پـژوهش     يك نفر متخصص اخالق بررسي
 ييد قرار گرفت.مورد تأ

هـاي روان سـنجي    ويژگـي  نيـي تعمرحلـه دوم پـژوهش   هدف 
پرسشنامه ترجمه شده بود. در اين مرحله روايي ابـزار بـه روش   
اعتبــار محتــوي، صــوري و ســازه تعيــين شــد. بــراي پايــايي از 

ي كرونباخ و آزمون و بازآزمون استفاده شـد. بـراي   محاسبه آلفا
تعيين اعتبار محتواي ابزار ابتدا پرسشنامه ترجمه شده به همراه 

نفـر متخصـص اخـالق قـرار گرفـت.       8نسخه اصلي در اختيـار  
اصالحات ارائه شده توسط متخصصين در جلسـه بـين اعضـاي    

ـ تيم پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و در ابزار لحاظ شد.  راي ب
شـود كـه آيـا     ارزيابي روايي صوري، به اين سؤال پاسخ داده مي

نظـر بـه صـورت مناسـب      ظاهر ابزار براي ارزيابي هـدف مـورد  
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از آن جا كه روايـي صـوري نـوعي از روايـي     . طراحي شده است
محتواست، همان روشي كه براي تعيين روايـي محتـوا بـه كـار     

، ركت كننـدگان و مشـا  رود، يعني استفاده از نظر متخصصان مي
بـراي تعيـين   . گرفـت براي روايي صوري نيز مورد استفاده قرار 
در اين مطالعه از نظـر  روائي صوري از روش كيفي استفاده شد. 

در خصـوص   نفـر)  15كنندگان (هـر گـروه    و مشاركت خبرگان
روايي ظاهري، منطقي بودن، مناسب بودن، جذاب بودن و توالي 

 و جامعيت ابـزار بهـره گرفتـه    ها، همچنين اختصار منطقي گويه
متخصـص در   15به اين صورت كه پرسشـنامه در اختيـار    شد.

هـاي علـوم    دانشـجوي رشـته   5دانشـجو شـامل    15زمينه اخالق و 
دانشــجوي  5هــاي فنــي و مهندســي و  دانشــجو رشــته 5پزشــكي، 

هاي علوم انساني قرار داده شد. نظرات اصالحي اين مرحله نيـز   رشته
  كل از اعضاي تيم پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. در كارگروه متش

هاي معرفي شده مخصـوص ايـن ابـزار     روايي سازه ابزار با روش
شاخص را بـراي تعيـين روايـي     7تعيين شد. طراحان اين ابزار 

انـد. بـراي ايـن منظـور طراحـان آن       اين ابـزار مشـخص كـرده   
 هاي متعددي را بـراي اثبـات روايـي سـازه بـا اسـتفاده از       روش
ها  اند. آن هاي مختلف ارائه كرده هاي نظري و نتايج پژوهش بحث

هفت معيار را بـراي نشـان دادن روا بـودن ابـزار خـود معرفـي       
هاي مختلف از نظر  ) وجود تفاوت بين گروه1اند كه شامل  كرده

هـاي اخالقـي    هـاي مختلـف اسـتدالل    استدالل اخالقـي (گـروه  
هــاي مختلــف  ل) وجــود تفــاوت در ســا2متفــاوتي داشــتند)، 

با پيشـرفت افـراد در زنـدگي سـطح اسـتدالل      (مطالعات طولي 
) ابـزار نسـبت بـه مـداخالت اخالقـي      3كنـد،   اخالقي تغيير مي

دهـد)،   ها را نشان مـي  نتيجه مداخالت و آموزش( حساس است
) اعمال اخالقـي در زنـدگي   5دهد،  ) هرم تكاملي را نشان مي4

هـاي سياسـي افـراد     ديـدگاه ) بـا  6كند،  بيني مي واقعي را پيش
 ,Rest, et al., 1997، Rest( ) پايايي دروني دارد7ارتباط دارد و 

et al., 1999(هاي مشابه  . در پژوهش حاضر نيز همانند پژوهش
 از شاخص اول و هفتم براي تعيين روايي سازه ابزار استفاده شد

)Cesur and Topcu, 2010، King and Mayhew, 2002(  بـه .
هـايي از قبيـل    اين منظور تطابق نمرات كسب شده بـا شـاخص  

ر مي رود سبب افزايش توانايي سن و ميزان تحصيالت كه انتظا
استدالل افراد شوند به عنوان شـاخص روايـي سـازه ابـزار در نظـر      
گرفته شد. براي تعيين ارتباط بين سن و تحصيالت دانشـجويان و  

 نمره كسب شده تكامل اخالقي از طرح همبستگي استفاده شد.

پايايي ابزار به روش آزمون و بازآزمون تعيين شد. به اين شـكل  
دانشـجو قـرار داده شـد و     15ابزار در دو مرحله در اختيـار  كه 

بـه دسـت آمـد. جهـت      82/0همبستگي نمرات بين دو مرحله 
استفاده شـد.   1يدروني همسان نييتع وهيشيي ابزار از ايپا نييتع

آوري شده از بخـش همبسـتگي از    هاي جمع به اين منظور داده
  به دست آمد. 74/0دانشجو تحليل شد و الفاي برابر با  200

براي تعيين روايي سازه از طرح همبستگي استفاده شـد. بـراي   
محاسبه حجم نمونه مورد نيـاز جهـت بررسـي روايـي سـازه از      

به  17.66فرمول تخمين يك ميانگين و بر اساس انحراف معيار 
 )Cesur and Topcu )2010دســت آمــده در پــژوهش قبلــي 

  استفاده شد.
/

/
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ايل به هاي شهر تهران كه تم سال دانشگاه 18دانشجويان باالي 
گيري  شركت در پژوهش را داشتند در مطالعه وارد شدند. نمونه

اي و در دسترس انجام شد. به اين ترتيب كه به  به روش سهميه
مهندسـي   هاي مربوط به علوم پزشكي، علوم انساني و فني رشته

هركدام سهميه يك سوم در نظر گرفته شد. سپس با مراجعه به 
گيـري از دانشـجويان هـر رشـته      هاي شهر تهران نمونه دانشگاه

  انجام گرفت. 
 5كننده بود. اين ابزار شـامل   ابزار پژوهش آزمون مسائل تعريف

پدر يك خانواده گرسـنه دزدي   -) قحطي1مسئله غامض است. 
از فردي ثروتمند كه مقداري غذا را انبار كرده اسـت را در نظـر   

                                                            
1. Internal consistency 
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مكـن  يك خبرنگار در انتشار خبري كـه م -) خبرنگار2گيرد،  مي
است نتيجه انتخابات را براي يك كانديدا تحت تأثير قرار بدهـد  

مـدير بـورد يـك مدرسـه كـه       -) بـورد مدرسـه  3مردد اسـت،  
بايست بين ادامه و متوقف كردن جلسات بورد به صورت بـاز   مي

بايست بين دادن  پزشكي كه مي -) سرطان4گيري كند،  تصميم
بگيرد و  تصميم داروي مسكن بيشتر به يك بيمار در حال مرگ

تظــاهرات دانشــجويان در دانشــگاه. پــس از هــر  -) تظــاهرات5
داستان ابتدا انتخاب فرد بين انجام بدهد، نجام ندهـد و نظـري   

شد كه هر كـدام   گويه ارائه مي 12شد. سپس  ندارم پرسيده مي
هـاي پـوچ هسـتند     معرف يك سطح از تكامل اخالقي و يا گزاره

تناب از تكميل تصادفي بدون ارتـابط  ها براي اج (برخي از گزاره
با موضوع پژوهش آورده شده بودند). واحدهاي مـورد پـژوهش   

ها بين بسيار زيـاد، زيـاد، كـم،     بايست براي هر كدام از گويه مي
خيلي كم و خير يك پاسخ را انتخاب نمايد. سـپس بـا در نظـر    

گويه بسـيار مهـم بـه ترتيـب انتخـاب       4گويه  12گرفتن همه 
نمره پي معرف باالترين سطح استدالل اخالقي است.  شدند. مي

 40است. نمرات به سـه دسـته كمتـر از     95تا  0نمره پي بين 
طرح واره حفظ قوائـد و   60تا  40واره منافع شخصي، بين  طرح

  واره پس قراردادي تقسيم شدند.  طرح 60باالي 
وارد شد.  16نسخه  SPSSآوري به نرم افزار  ها پس از جمع داده

همساني دروني ابزار با استفاده از محاسبه آلفاي كرونباخ تعيين 
ها از آزمـون تـي    شد. براي مقايسه سطح استدالل اخالقي گروه

مســتقل و آنــاليز واريــانس اســتفاده شــد. همچنــين از آزمــون 
همبستگي پيرسـون بـراي تعيـين ارتبـاط بـين سـطح تكامـل        

ن خطي براي اخالقي و سن دانشجويان استفاده شد. از رگرسيو
داري در  تعيين اثر متغيرهاي اثرگذار استفاده شد. سطح معنـي 

  در نظر گرفته شد. p<0.05ها  كليه آزمون
ــماره    ــا ش ــر ب ــژوهش حاض ــوراي  24330-28-01-93پ در ش

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامـايي دانشـگاه علـوم پزشـكي     

گيـري اخـذ و    ايران ثبت شده است. مجوزهاي الزم جهت نمونه
ــه  ــه   ب ــراي كلي ــژوهش ب ــداف پ ــه شــد. اه ــرتبط ارائ ــز م مراك

كنندگان توضيح داده شد. حفظ اسرار و محرمانه بودن  مشاركت
نام در تمام مراحل پژوهش  ها به صورت بي اطالعات و آناليز داده

رعايت شد. كليـه مطالـب اسـتنادي از سـاير منـابع علمـي بـه        
ته شد. درستي منبع دهي شده و حقوق نويسندگان در نظر گرف

نتايج پژوهش به صورت گزارش نهايي تهيه و به دفتر پژوهشـي  
 مربوطه ارائه شد.

  ها يافته
هاي  دانشجوي دانشگاه 220در مرحله بعد پرسشنامه در اختيار 

بـه   0.74شهر تهران قرار گرفت. آلفاي كرونباخ در اين مرحلـه  
%) 48.2نفـر (  106دست آمد. از بين واحدهاي مـورد پـژوهش   

ــد. 51.8نفــر ( 114مــرد و  ــر)  74درصــد ( 33.6%) زن بودن نف
درصـد   33.2هـاي فنـي مهندسـي،     كنندگان در رشته مشاركت

نفـر) در   73درصد ( 33.2هاي علوم انساني و  نفر) در رشته 73(
نفـر   171كردنـد.   هاي مرتبط با علوم پزشكي تحصيل مي رشته

%) در مقطــع 22.3نفــر ( 49) در مقطــع كارشناســي و 77.7%(
نفـر)   186درصـد (  84.5كردنـد.   كارشناسي ارشد تحصيل مـي 

ميـانگين سـني   نفـر) متأهـل بودنـد.     34درصد ( 15.5مجرد و 
سـال و   1.87سال با انحراف معيار  21.77واحدهاي مورد پژوهش 

 68و حـداكثر آن   p 28سال بود. حداقل نمـره   26تا  18با دامنه 
به دست  10.11با انحراف معيار  43.25بود ميانگين به دست آمده 

آمد. افزايش سن با باال رفتن تأثير متغيرهاي مورد بررسي بر سطح 
  آورده شده است. 1القي دانشجويان در جدول استدالل اخ

  
  
  



 و همكاران هادي رنجبر  1395بهار ، 92، شماره 26 دوره/ 40

 شناختي با سطح تكلمل اخالقي ارتباط بين متغيرهاي جمعيت - 1 جدول

  نتيجه آزمون آماري  انحراف معيار  ميانگين  متغير

رشته 
 تحصيلي

  8.89  08/42  فني مهندسي
f=2.15, p=0.11 94/10  24/45  علوم پزشكي  

  26/10  46/42  علوم انساني

 t=1.10, df= 218, p= 0.27  52/10  03/44  مرد  جنسيت
(CI: -1.18 to 4.19)  71/9  53/42  زن  

مقطع 
 تحصيلي

 t=-6.69, df=218, p= 0.00  06/9  02/41  كارشناسي
(CI: -12.96 to -7.06)  81/9  04/51 ارشد كارشناسي  

وضعيت 
  تأهل

 t=-1.52, df=218, p= 0.13  03/10  81/42  مجرد
(CI: -6.56 to 0.84)  1034  67/45  متأهل  

  
بين سن و نمـره اسـتدالل اخالقـي همبسـتگي مثبتـي وجـود       

افـزايش   pداشت يعني با افزايش سن نمـره زايـش سـن نمـره     
). پس از وارد كردن سـن و مقطـع   p=0.002, r=0.20( يافت مي

متغير سن بـه   Enterتحصيلي به مدل رگرسيون خطي با روش 
). مدل نهـايي  2دار نشدن از مدل حذف شد (جدول  دليل معني

آورده شده است. بر اساس اين مدل تحصيل  3در جدول شماره 

واحـدي در   10.01در مقطع كارشناسي ارشـد سـبب افـزايش    
  ردد.گ سطح تكاملي اخالقي مي

  
  
  
  
  

 

 سن و التيتحص سطح شامل يخط ونيرگرس مدل - 2 جدول 

 مدل

ضرائب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده
 بتاخطاي استانداردB نتيجه آزمون آماري تي

 000/0 5٫886  55٫2799٫392 ثابت 

 000/0 6٫021 496 12٫0351٫999مقطع تحصيلي

 130/0 -521/1 125 444 - 675/0 سن

 ياخالق يتكامل سطح بر يليتحص مقطع ريتأث يخط ونيرگرس. 3 جدول

 مدل

ضرائب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده
 بتاخطاي استانداردB نتيجه آزمون آماري تي

 000/0 58٫09  41٫029706/0 ثابت 

 000/0 6٫69 413. 10٫0121٫497 مقطع تحصيلي
 

  گيري بحث و نتيجه
هدف پژوهش حاضر ترجمه و روانسـنجي ابـزار ارزيـابي سـطح     
تكامل اخالقي بـود. از آنجـايي كـه سـناريوهاي طراحـي شـده       
منطبق با مراحل مدل تكامل اخالقي كـوهلبرگ بودنـد تـالش    

شد تا با حداقل تغييرات و با حفظ محتوا ترجمه انجام شود. در 
ها نيـز   هاي انجام شده به ساير زبان مورد اين ابزار ساير پژوهش

هـاي آنهـا    تالش كرده بودند تا حد ممكن در سناريوها و گويـه 
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 Cesur and Topcu, 2010 ،Doty( تغييري ايجاد نكننـد 

and Lumpkin, 2010 ،Kisselburgh, 2014 ،
Monzon, et al., 2010(   شـود كـه    . اين مسـئله سـبب مـي

المللي نيز وجود  امكان مقايسه اطالعات پرسشنامه در سطح بين
ريو تغييرات جزئي ايجـاد  داشته باشد. با اين وجود در چند سنا

  شد كه مسايل براي دانشجويان ايراني نيز ملموس باشند.
هـاي   پرسشنامه ترجمه شده روايي و پايايي منطبق بـا ويـرايش  

هـاي ترجمـه شـده داشـت. در گـزارش       انگليسي و سـاير زبـان  
مقـدار   1999پژوهش انجام شده توسط طراحان ابـزار در سـال   

. در پـژوهش  )Rest, et al., 1999(به دست آمده بـود  0.78آلفا 
بررسـي   )Abdolmohammadi, et al) .2003انجام شده توسط 
ــزار در  دانشــجوي آمريكــايي همبســتگي درونــي  90پايــايي اب

alpha=0.8 اد. در پژوهش انجام شده توسط را نشان دShimizu 
بـه دسـت آمـده     0.39مقدار آلفا بسيار پائين و برابر با  )2004(

) و alpha= 0.64قلمي (بود. نتايج بررسي پايايي دو نسخه كاغذ 
ــن ( ــخه آن الي ــط alpha= 0.7نس  )2007. (Xu, et al) توس

گزارش شده بود. آلفاي گـزارش شـده بـراي ابـزار در پـژوهش      
Crowson and Debacker 0.65برابــر بــا   2008ســال  در 

 Cesur and. در پژوهش )Crowson and DeBacker, 2008(بود

Topcu )2010(  اي آلفـاي كرونبـاخ    بر روي دانشجويان تركيـه
ــژوهش   0.60 ــد. در پ ــه دســت آم ــر روي  )Wilhelm )2012ب ب

گـزارش   0.78دانشجويان مديريت آمريكايي ضـريب همبسـتگي   
هاي قبلي نشـان   شده بود. مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش

   داد كه ترجمه فارسي ابزار از پايايي مناسبي برخوردار است.
ژوهش از روش معرفي شـده  به منظور تعيين روايي سازه ابزار پ

. به اين منظور )Thoma, 2006(توسط طراحان ابزار استفاده شد
ارتباط بين سن و سطح تحصيالت كه عوامل موثر بـر اسـتدالل   
افراد هستند با نمرات تكامل اخالقي مورد بررسي قـرار گرفـت.   
بررسي ارتباط بين سـطح تحصـيالت و سـن نشـان دهنـده دو      

و همكـاران در   Restمعيار از اعتبار سازه معرفـي شـده توسـط    

ج پژوهش حاضر نشان داد كه دانشجويان است. نتاي 1999سال 
مشغول به تحصيل در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشـد نسـبت   

واحـد نمــرات بــاالتري در تفكــر   10بـه كارشناســي بــه انــدازه  
قراردادي داشتند. همچنين بـا افـزايش سـن نمـره تكامـل       پس

هاي قبلي نيـز   كرد. پژوهش اخالقي دانشجويان افزايش پيدا مي
ا براي نشان دادن روايي سازه ابزار تكامل اخالقـي  از اين معياره

انجام شـده   2002استفاده كرده بودند. در پژوهشي كه در سال 
استفاده كرده بودنـد مـورد آنـاليز     DITپژوهش كه از  172بود 

هايي كـه بـه صـورت     قرار گرفتند. نتايج پژوهش آنها بر پژوهش
افـزايش سـطح    داري را با طولي انجام شده بودند تغييرات معني

تحصيالت افراد نشان داد. نتايج بررسي آنها نشـان داد كـه بـاال    
ها بـه انـدازه تحصـيالت بـاالتر      رفتن سن به تنهايي در پژوهش

 King and(شـود  سبب افزايش سـطح اسـتدالل اخالقـي نمـي    

Mayhew, 2002(.  
نتايج پژوهشي كه بر روي دانشجويان تركيـه انجـام شـده بـود     
نشان داد كه بين سن و سطح تكامـل اخالقـي ارتبـاطي وجـود     
نداشت. همچنين بين سال تحصيلي نيز ايـن ارتبـاط مشـاهده    

داري را  نشد. اما نمره زنان از مردان بيشتر بود و اختالف معنـي 
ان محل تحصيل نتايج نشـان داد كـه   نشان داد. در مورد دپارتم

واره استدالل اخالقي تفـاوت   هاي مختلف از نظر طرح بين رشته
ــي ــوم    معن ــي و عل ــجويان روانشناس ــت. دانش ــود داش داري وج

اجتماعي نمـرات بـاالتري نسـبت بـه دانشـجويان مهندسـي و       
  .)Cesur and Topcu, 2010(داروسازي كسب كرده بودند.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ترجمه فارسـي ابـزار تكامـل    
هـاي   اسـتفاده در پـژوهش  اخالقي از روايي و پايايي كافي براي 

مرتبط با تكامـل اخالقـي برخـوردار اسـت. طراحـي ابـزاري بـا        
سناريوهاي بومي جهت بررسي تكامـل اخالقـي حامعـه ايرانـي     

ــا   توصــيه مــي شــود. همچنــين طراحــي ســناريوهاي مــرتبط ب
هاي مختلف جهت بررسي سطح تكامل اخالقي مرتبط بـا   رشته
  شود. هاي مختلف توصيه مي حرفه
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  قدرداني تشكر و
كنندگان در پـژوهش، اعضـاي پنـل     بدينوسيله از كليه مشاركت

ترجمه، اساتيد و دانشجوياني كـه در مراحـل بررسـي روايـي و     
پايايي ابزار ما را ياري رساندند كمال تشكر را داريم. هزينه ايـن  

طرح پژوهشي توسط دانشگاه علوم پزشكي ايـران تـأمين شـده    
اي تـيم پـژوهش را از ايـن    است. بدينوسيه مراتب تشـكر اعضـ  

داريم. همچنين اعضاي تيم پژوهش هيچگونـه   موسسه اعالم مي
  اي ندارند. تضااد منافعي با سازمان يا موسسه

References 

 Abdolmohammadi M J, Read W J and Scarbrough D P (2003) Does selection-socialization help 
to explain accountants' weak ethical reasoning? Journal of Business Ethics. 42 (1) 71-81.  

 Cesur S and Topcu M S (2010) A Reliability and Validity Study of the Defining Issues Test: The 
Relationship of Age, Education, Gender and Parental Education with Moral Development. 
Educational Sciences: Theory and Practice. 10 (3) 1681-96.  

 Cesur S and Topcu M S (2010) A Reliability and Validity Study of the Defining Issues Test: The 
Relationship of Age, Education, Gender and Parental Education with Moral Development. 
Educational Sciences: Theory and Practice. 10 (3) 1681-1696.  

 Chambers D W (2011) Developing a Self-Scoring Comprehensive Instrument to Measure Rest's 
Four-Component Model of Moral Behavior: The Moral Skills Inventory. Journal of dental 
education. 75 (1) 23-35.  

 Christensen A L, Cote J and Latham C K (2016) Insights regarding the applicability of the 
defining issues test to advance ethics research with accounting students: A meta-analytic review. 
Journal of Business Ethics. 133 (1) 141-63.  

 Coghill D (2009) Child and adolescent psychiatry. 1st. Oxford ; New York, Oxford University 
Press. 

 Crowson H M and DeBacker T K (2008) Political identification and the Defining Issues Test: 
Reevaluating an old hypothesis. The Journal of social psychology. 148 (1) 43-60.  

 Doty J P and Lumpkin A (2010) Do Sports Build or Reveal Character?-An Exploratory Study at 
One Service Academy. Physical Educator. 67 (1) 18-32.  

 Herington C and Weaven S (2008) Improving consistency for DIT results using cluster analysis. 
Journal of Business Ethics. 80 (3) 499-514.  

 Jagger S. Measuring moral judgment in computing undergraduates using the defining issues test. 
In: Measuring moral judgment in computing undergraduates using the defining issues test. 
Proceedings of the International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information 
and Communication Technologies, Tarragona, Spain. Year P: 321-31. 

 King P M and Mayhew M J (2002) Moral judgement development in higher education: Insights 
from the Defining Issues Test. Journal of Moral Education. 31 (3) 247-70.  

 Kisselburgh L. Effectively engaging engineers in ethical reasoning about emerging technologies: 
A cyber-enabled framework of scaffolded, integrated, and reflexive analysis of cases. In: 
Effectively engaging engineers in ethical reasoning about emerging technologies: A cyber-



 43 /كننده  سنجي ابزار بررسي تكامل اخالقي آزمون مسائل تعريف ترجمه و روان  نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

enabled framework of scaffolded, integrated, and reflexive analysis of cases. Indianapolis, 2014 
P: 1-17. 

 Lee M-A (2008) A Study of an Effect of Ethics Education Being Provided to Nursing Students; 
Using the DIT (Defining Issues Test). Journal of Korean academy of nursing administration. 14 
(1) 26-34.  

 Monzon J E, Ariasgago O L and Monzon-Wyngaard A. Assessment of moral judgment of BME 
and other health sciences students. In: Assessment of moral judgment of BME and other health 
sciences students. Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual 
International Conference of the IEEE. Year P: 2963-66. 

 Penny N H (2008) Assessing student outcomes of a values-based education: The effectiveness of 
the Defining Issues Test. ProQuest. 

 Pitt Derryberry W, Jones K L, Grieve F G and Barger B (2007) Assessing the relationship 
among Defining Issues Test scores and crystallised and fluid intellectual indices. Journal of 
Moral Education. 36 (4) 475-496.  

 Power F C (2008) Moral Education: MZ. Praeger Publishers. 

 Purvanova R K (2012) Moral judgment: a re-examination of the construct using the defining 
issues test.  

 Rest J, Thoma S and Edwards L (1997) Designing and validating a measure of moral judgment: 
Stage preference and stage consistency approaches. Journal of Educational Psychology. 89 (1) 5-
28.  

 Rest J, Thoma S J, Narvaez D and Bebeau M J (1997) Alchemy and beyond: Indexing the 
Defining Issues Test. Journal of Educational Psychology. 89 (3) 498507.  

 Rest J R, Narvaez D, Thoma S J and Bebeau M J (1999) DIT2: Devising and testing a revised 
instrument of moral judgment. Journal of educational psychology. 91 (4) 644-59.  

 Rizzo A-M and Swisher L L (2004) Comparing the Stewart–Sprinthall Management Survey and 
the Defining Issues Test-2 as Measures of Moral Reasoning in Public Administration. Journal of 
Public Administration Research and Theory. 14 (3) 335-348.  

 Shimizu A d M (2004) Defining Issues Test-2: reliability of the Brazilian version and 
considerations concerning its use in studies on morality. Psicologia: Reflexão e Crítica. 17 (1) 5-
14.  

 Strain J, Jagger S and Strain J (2007) Assessing students' ethical development in computing with 
the defining issues test: challenges to be addressed. Journal of Information, Communication and 
Ethics in Society. 5 (1) 33-42.  

 Swisher L L (2010) Moral reasoning among physical therapists: results of the Defining Issues 
Test. Physiotherapy Research International. 15 (2) 69-79.  

 Thoma S J (2006) Research on the defining issues test. Handbook of Moral Development. 67-91.  



 و همكاران هادي رنجبر  1395بهار ، 92، شماره 25 دوره/ 44

 - Thoma S J and Dong Y (2014) The Defining Issues Test of moral judgment development. 
Behavioral Development Bulletin. 19 (3) 55-61.  

 - Weiner I B and Craighead W E (2010) The Corsini encyclopedia of psychology. 4th. Hoboken, 
NJ, Wiley. 

- Wilhelm W (2012) Financial decision making: A study of board room decision-making dynamics. The 
Journal of Research in Business Education. 54 (1) 27-40.  
- World Health Organization. "Process of translation and adaptation of instruments" [on 
line].<http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/>.  
- Xu Y, Iran-Nejad A and Thoma S J (2007) Administering defining issues test online: Do response modes 
matter. Journal of Interactive Online Learning. 6 (1) 10-27.  
- YUE Y, LIU X and LIU J (2011) Advances on defining issues test in the field of medical education [J]. 
Medical Research and Education. 5 022.  



 

Translation and psychometric evaluation of Defining Issues Test (DIT2) as a moral 
development questionnaire 

 

Hadi Ranjbar1, Soodabeh Joolaee2, Fatemeh Shabani3 

 

1. (*Correspondence author) PhD in Nursing, Assistant Professor, Mental Health Research Center, Iran 
university of Medical Sciences, Tehran, Iran 

2. (Corresponding Author) PhD in Nursing, Associate Professor, Nursing and Midwifery School, Iran 
university of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3. MSc, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti university of Medical Sciences, Tehran, Iran  
 

Abstract 

Background and Aim:  
Moral development, in recent years, has been one of the areas with special interest. Research in this 
area requires the use of accurate, validate and reliable tools. Defining issues test (DIT-2) is the most 
widely used scale in the field of moral development. The aim of this study was to translate and 
determine the psychometric properties of the instrument. 

Materials and methods:  
The instrument was translated by the method recommended by WHO. The aim the second phase of 
study was the determination of psychometric properties of translated instrument, including validity 
and reliability. The validity was determined by face validity method. The first reliability calculation 
in a 30 student sample was α=0.72. After correcting the questionnaire, it applied to 220 college 
students in Tehran. Data was analyzed using t-test, ANOVA, Pearson correlation and linear 
regression with SPSS 16. 

Findings:  
The internal consistency in the main sample was α=0.74. The mean score of DIT-2 was 
43.25±10.11 with a range from 28 to 68. There was significant relationship between age and level 
of education with the level of moral development. Based on linear regression model study in 
master’s degree can increase the score by 10.01 in comparison with students in BS degree. 

Conclusion: 
The results of present study showed that the Persian version of DIT-2 has suitable validity and 
reliability in Iranian society. We recommend developing native scenarios for a Persian Version of 
instrument. 
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Moral development; Student; Reliability and Validity; Defining Issues Test 
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