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خودپنداره و  رابطه استدالل اخالقی در ایواسطه نقش
 آموزان دبیرستاندانش رفتار اخالقی با فراشناخت اخالقی

 2ناصر نوشادی، 3مریم دهقان، 1فریبرز نیکدل

 94/43/6931تاریخ پذیرش:  40/40/6931تاریخ وصول: 

 چکيده

ه اخیر افزایش چشمگیری یافت یهاسالحمایت از رفتارهای اخالقی در  یژهوبهاخالقی  یهاارزشبر  یدتأک
متغیرهای ) اخالقیی خودپنداره و فراشناخت در رابطه استدالل اخالقی ایواسطه بررسی اثر پژوهش، هدف این است.

 944 منظور این برای. بود شیراز شهر هایدبیرستان دختر آموزاندانش متغیر مالک() اخالقیبین( و رفتار پیش
 قفرااخال یپرسشنامه تصادفی انتخاب شدند و ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با آموزدانش

( 6934پور )معنوی  استدالل اخالقیرشد  آزمون(، 6339) یلهسوانسون و  سیاهه رفتار اخالقی(، 6339) یلهسوانسون و 
ر و ب زمانهمبه شیوه  چندگانه رگرسیون با استفاده از هاداده( را تکمیل نمودند. 63۹0-راجرز )و آزمون خودپنداره 

فراشناخت ( و  >β، 46/4P=-0۴/4) خودپنداره داد نشان هایافته. شدند وتحلیلتجزیه (63۹1اساس روش بارون و کنی )
ریق از طخودپنداره و فراشناخت اخالقی همچنین . اثر مستقیم دارند استدالل اخالقیبر (  >β ،46/4P=81/0) اخالقی
ار اخالقی را مثبت رفت صورتبهاستدالل اخالقی دارند.  غیرمستقیماثر  رفتار اخالقیبر  استدالل اخالقی گریواسطه

ت اخالقی با بین خودپنداره و فراشناخ توان نتیجه گرفت که استدالل اخالقی در رابطهبنابراین می ؛کندمی بینیپیش
 ای دارد.نقش واسطه رفتار اخالقی

 رفتار اخالقی، فراشناخت اخالقیاستدالل اخالقی، خودپنداره،  کليدی: گانواژ

 مقدمه
 هاییتموفقدر قلمرو علم و فن آوری به  یژهوبهگوناگون،  یهاعرصهبشر امروزی در 

الت و مشک هاچالشاما در مقوله اخالق و تربیت اخالقی با  ؛دست یافته است یریگچشم
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در جوامع  یراخالقیغگوناگون  یهاچالشو  مسائلاست. وجود  یبانگربهدستزیادی 
ا ر مسائلجدید و تالش برای حل کردن این  هاییشهاندو  هایدگاهدبشری، پرداختن به 

( بر این باور است که ۴441) 6(. کانن6934عاطفت دوست، نوروزی و) یدنمایمضروری 
نیازی  عنوانبهاخالقی در جوامع مدرن امروزی  یهاارزشبررسی رشد اخالقی و پرورش 

اخالقی  یاهارزشبر  یدتأکبنابراین  در سرلوحه امور آموزشی قرار گیرد؛مبرم درآمده و باید 
اخیر افزایش  یهاسالهمه کشورها در  یهاسازمانحمایت از رفتارهای اخالقی در  یژهوبه

ر مورد اخیر د یهاسالکه طی  ییهاپژوهشاز نظر پژوهشی در تعداد  یدتأکیافته است. این 
 رشدهمنتشپژوهشی -اخالقی با متغیرهای مختلف در مجالت علمی یهاارزشرابطه رفتار و 

این توجه، خبر از زنده شدن مجدد نیاز به معیارهای  ،حالیندرعاست.  یترؤقابل یخوببه
(. عالوه بر توجه و نیاز به ۴44۹ ،۴گریو و استفندارد )اخالقی برای هدایت رفتارهای انسانی 

مختلف، نحوه ادراک افراد از رعایت و حمایت  هاییطمحرعایت استانداردهای اخالقی در 
 اییژهونیز از اهمیت  یشناختروانیک شاخص  عنوانبهو رفتارهای اخالقی  هاارزش

 (.69۹3 نادی، گل پرور واست )برخوردار 
تاکنون مورد توجه  است که از دوران گذشته ییهاحوزهحوزه اخالق از جمله 

اندیشمندان، بزرگان دین و بزرگان دانش و حکمت بوده است و پیرامون اینکه اخالق 
 یهاالشتپیرامون حوزه اخالق  نیز شناسانهمپای فالسفه، روان. اندگفتهچیست، سخن بسیار 

 برگ و بندورا همگی از پیشگامان اینل. افرادی چون پیاژه، فروید، کانددادهانجام ی بسیار
 قرار داده یموردبررساز اخالق را  یامؤلفه هاآناز  هرکدامکه  یاگونهبه ؛حوزه هستند

بحث و نظرات گوناگونی  نیز، پیرامون حوزه اخالق شناسیروان یهاحوزهدیگر  در .است
اما  ؛اریف متفاوتی از اخالق ارائه شودوجود دارد و همین امر سبب شده است که تع

ارت است عب ذکر کرد، توانیم شناسیروانتعریف اخالق از منظر  عنوانبهآنچه  یطورکلبه
به نقل  ؛۴440 ،9رود )آیسنکتشخیص درست از نادرست به کار می منظوربهاز اصولی که 

توانایی سازگار شدن یا عدم سازگاری با  0رفتار اخالقی(. 693۴ از تیموری آسفیچی،
معیارهای اخالقی حاکم بر جامعه است که در قالب الگوهای مکرر و مداوم رفتاری ظاهر 
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ر زیرا اگ ؛برخاسته از اراده و اختیار فاعل آن است یرفتار اخالق (.69۹۹ زاده،کریمشود )یم
 یریأثتو یا با اکراه و اجبار انجام دهد، آن شخص فاقد هرگونه  اختیاریبرفتاری را  فاعل،

 در انجام عمل بوده و سزاوار هیچ مدح یا ذمی نیست.
 تکه بین رفتار اخالقی و متغیرهای دیگر صورت گرفته اس ییهاپژوهشدر میان تمامی 

برخوردار است. استدالل اخالقی، فرآیند قضاوت  اییژهومتغیر استدالل اخالقی از جایگاه 
همچنین (. 69۹۹به نقل از کریمی،  ؛639۴پیاژه، است )درباره خوبی یا بدی اعمال آگاهانه 

استدالل اخالقی به معنای قابلیت درک و شناخت مشکالت اخالقی و اجتماعی با استفاده از 
به  ؛۴443است )دانی،  یرفتار اخالقاقدام مناسب و  منظوربهاستانداردهای فردی  و هاارزش

در دیدگاه کلبرگ و پیاژه درباره اخالق، استدالل اخالقی بخش (. 6934نقل از حیدری، 
که استدالل اخالقی عامل مهمی است که در  کندیمکلبرگ فرض  .محوری اخالق است

و نقش اصلی را ایفا  کندیمقضاوت اخالقی و تصمیم برای عمل اخالقی وحدت ایجاد 
 قییراخالرفتار غاخالقی و  رفتارنیز  در نظریه شناختی اجتماعی (.۴460، 6چنگکند )یم

ا، بندوراست )خودواکنشی نظارتی و خود هاییسممکانعملکردی از استدالل اخالقی و 
پیشینه مطالعاتی که به بررسی رابطه رفتار اخالقی  (.۴461 و همکاران،  ۴؛ به نقل از ونگ6331

میان رفتار و استدالل اخالقی رابطه مثبت و دهد که ، نشان میاندپرداخته و استدالل اخالقی
و  زادهطالب؛ ۴446، 0ریان ؛6330 ،0؛ رست و ناروز6330، 9گراهامدارد )وجود معنادار 

مطالعه ارتباط  04بیش از  (.6930، دازه و گرکز، 6339، 1؛ سوانسون و هیل69۹۹کدیور، 
سمیت نلسون، اازجمله )و چندین فراتحلیل  اندکردهاستدالل اخالقی و بزهکاری را بررسی 

کلی همگی از رابطه منفی  طوربه(، انجام شده و ۴441استامس و همکاران،  ؛6334و دد، 
مطالعات نشان (. ۴460به نقل از چنگ، اند )کردهل اخالقی و رفتار بزهکارانه حمایت استدال

اشگری چون پرخ یضداجتماعکننده رفتارهای  بینییشپ ینترمهماستدالل اخالقی  اندداده
؛ به نقل ۴46۴یانگ و وانگ،  ؛۴464مالتی، گاسر و هلفن فینگر، است )و قلدری کردن بوده 

 (.۴461 ،نگاز و
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 کرده بررسی سایر متغیرهارا با  یرفتار اخالق که رابطه ییهاپژوهش یاندر مهمچنین 
از موضوعات  "خود"مفهوم  برخوردار است. اییژهواست متغیر خودپنداره نیز از جایگاه 

ایج مفهومی را با نت توانیمیم. به ندرت شودیممحسوب  یشناخترواناساسی و مهم در دانش 
خودپنداره در نگرش راجرز از اهمیتی اساسی برخوردار  از آن بیابیم. ترگستردهو کاربردهای 

رد در پرتو ارزشیابی ف "خصوصاً( بر اثر تعامل فرد با محیط و 630۹راجرز ). از دیدگاه است
زمینه  از« خود» راجرزبه بیان . گیردیمدر فرد شکل « خود»از تعامل خود با دیگران، سازمان 

ه بخشی به تمیز امور، ک« خود»و ارگانیزم بر اساس تمایل  شودیممایز و متجلی ادراکی فرد مت
 .(693۴به نقل از نیکدل و همکاران، ) یابدیماز تمایل به شکوفایی است به خودپنداره دست 

 عنوانبه( خودپنداره را ۴443به نقل از گوئتز و همکاران،  ؛63۹1) 6شولسون و هابنر و استنتن
ادراکاتی که فرد از طریق تعامل با محیط اطراف و تفسیر این تعامالت، درباره خود شکل 

 رفتار کنندهیینتع ۴شناسان معتقدند که خودپندارهروان امروزه بیشتر، تعریف نمودند. دهدیم
غایر او م یهاارزشفرد است. چنانچه فرد با موقعیت و محرک رو به رو شود که با رفتار و 

 او سازگار باشد یهاارزشولی اگر با رفتار و  دهدیمباشد از خود مقاومت شدیدی نشان 
ی تحول مختلف در میان روانشناسان هاییدگاهد ینکها با(. 69۹۴)کاظمی،  پذیردیمرا  هاآن

دانند که در مواردی هم تداخل را دو مقوله متمایز از همدیگر می "اخالق"و « خود»نگر 
کنند که ضروری است خود و اخالق در می ییدتأاین مطلب را  پردازانیهنظررند، همه دا

ارتباط با یکدیگر تعریف شوند. در این راستا پژوهش در مورد ارتباط میان رفتارهای اخالقی 
 وبرداشت فرد از خود با رفتارهای اخالقی  یهامؤلفهتواند مشارکت مینیز  و ادراک خود

دی به متعد یشناختروانفلسفی و  یهاپژوهشکند.  یینتبرا  هاآنوط به مرب یهااختالل
 هانآو مالحظه حال اهمیت ادراک خود از خویشتن در نوع رفتار اخالقی و توجه به دیگران 

متعدد نشان دادند چگونگی  یهاپژوهش(. همچنین 6330 ،9هارت و فگلیکنند )یماشاره 
ت و اختالال هایبزهکاربا رفتار اخالقی ارتباط مثبت و با ادراک از خود و خودپنداره در 

، 1وزیر ؛۴46۴، 0؛ شین و یو۴440، 0؛ برانفیلد و تامسون۴460چنگ، دارد )رفتاری رابطه منفی 

                                                           
1. Shavelson, Hubner & Stanton 

2. self-concept 

3. Hart &Felgley 

4. Brownfield and Thompson 

5. Shin and Yu 

6. Vazire 



 131                                            .... اخالقی فراشناخت و خودپنداره رابطه در اخالقی استدالل ایواسطه نقش

 ،9یانگ، چاکروف و تام ؛۴44۹، ۴والداسو و دی استنو؛ ۴44۹ ،6، امیر و اریلیمزار ؛۴464
 (.6930جعفری، رحمانی و امیری مجد،  ؛۴466، 0، تورگروسا، اینگلس و فرناندز۴46۴

از متغیرهای مرتبط با رفتار اخالقی، دانش فراشناخت اخالقی است.  دیگر یکی
تی که کودکان در مورد فرآیندهای شناخ هاییینشبفراشناخت یا دانستن درباره دانستن به 

فراشناخت  (. در قیاس با مباحث فراشناخت،63۹6 فالول،) گرددیبرم ،خودشان دارند
، فراشناخت اخالقی یژهوبه؛ گرددیبرماخالقی به دانش افراد درباره اخالق خودشان 

دانش فرد و یا آگاهی از ماهیت، اصول و فرآیندهای اخالقی )مثل راهبردها(  کنندهمنعکس
لبرگ از نظارت شناختی است )ک متأثرکاربرد فراشناخت در استدالل و رفتار اخالقی، است. 

(. نظارت شناختی، از طریق تنظیم و پی گیری فرآیندهای تفکر، مانند 63۹0 ،0و کاندی
ست ادانش فراشناختی فرد در تعامل این تنظیم که با  .گیردیمقضاوت اخالقی، صورت 

از آن به نحو اثربخشی  تواندیمو فرد  شودیمذخیره  درازمدت یدر حافظه (،63۹6فالول، )
تند. به با یکدیگر مرتبط هس اخالق و فرا خت نیز مانند اخالقشناخت و فراشنا. استفاده کند

که این ارتباط میان اخالق و فراشناخت نیز وجود داشته باشد. همچنین این  رسدیمنظر 
احتمال وجود دارد که میان میزان دانش فراشناختی، استدالل اخالقی و رفتار اخالقی ارتباط 

دانش  (6339سوانسون و هیل )(. 6339هیل، )به نقل از سوانسون و وجود داشته باشد
الف(  .کنندیمرا همانند دانش فراشناختی به سه بخش تقسیم  (اخالق فرافراشناخت اخالقی )

دانش اخالقی در زمینه خود ب( دانش اخالقی در زمینه تکلیف ج( دانش اخالقی در زمینه 
میان دانش فراشناخت  یمعنادار( رابطه 6339. نتایج پژوهش سوانسون و هیل )راهبردها

اخالقی )فرااخالق( و رفتار اخالقی به دست آوردند. ارتباط بین فراشناخت، و استدالل و 
ثانی  زادهطالب؛ 6930عاشوری، است )رسیده  ییدتألعات گوناگون به رفتار اخالقی در مطا

؛ ۴466ابراهیمی قوام، ؛ ۴46۴، ۹؛ هاولی و گلدهاف۴469، 1ریا و هلیاک؛ 69۹۹و کدیور، 
 (.6930دازه و گرکز، 
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 یژهوبهعلمی و  یهاحوزهدر  کلیدی متغیرهای از بنابراین اخالق و رفتار اخالقی
 این اب مرتبط هایپژوهش ذکر گردید که گونههماند و نشومی محسوب معاصر شناسیروان

 ررسیب مورد را استدالل اخالقی، خودپنداره و فراشناخت اخالقی چون عواملی نقش متغیر،
 هش،پژو این در موردنظر متغیرهای مورد در گرفته صورت تحقیقات نتایج اند.داده قرار

 هنذ به گذشته مطالعات مرور از آنچه اما ؛دارد وجود رابطه هاآن بین که است آن از حاکی
که خودپنداره و فراشناخت اخالقی با سطح رشد  انددادهمطالعات نشان  که است این رسدمی

استدالل اخالقی مرتبط هستند و از طرفی استدالل اخالقی نیز رابطه معناداری با رفتار اخالقی 
فی از طر چون پیاژه و کلبرگ مشهودتر است. پردازانییهنظردر توجه  مسئلهدارد و این 

از استرابل، گراس،  به نقل ؛۴466)همکاران جدیدتر اخالقی مانند مدل هانه و  یهامدل
ود به که خ) یاخالقپیچیدگی بیشتر دانش  کنندیم(، پیشنهاد ۴46۹، 6فولینگ و استرابل

فتار بهتر ربه قضاوت اخالقی بهتر و  (شودیمپیچیدگی شناختی و فراشناختی اخالقی منجر 
 آنان نظر ازهویت اخالقی که  و همچنین کندیماخالقی کمک  هاییتموقعو  هاچالشدر 

خود و نیز دانشی که از خود  خودپنداره ای است که فرد از خود در زمینه صفات اخالقی
ری شناخت و انگیزش اخالقی و رفتارهای متعاقب منبع ضرو دارد، بازیگر اخالقی عنوانبه

 متغیر سه زمانهماستدالل اخالقی در رابطه نقش هنوز درباره  سؤاللذا این  .هاستآن
آیا خودپنداره و  اینکه و ماندیمرفتار اخالقی باقی  و فراشناخت اخالقی خودپنداره،

 رفتار اخالقی بر استدالل اخالقی طریق از و غیرمستقیم صورتبه دنتوانمی فراشناخت اخالقی
بین متغیر پیش عنوانبه خودپنداره و فراشناخت اخالقیلذا در این پژوهش  ؟دنبگذار اثر

العه متغیر مالک مورد مط عنوانبه رفتار اخالقیای و متغیر واسطه عنوانبه استدالل اخالقی
 پیشنهاد شده است. (6شکل ) صورتبهمدل مفهومی پژوهش حاضر  قرار گرفته است.

  

                                                           
1. Strobel, Grass, Pohling, Strobel 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 وخودپنداره، فراشناخت اخالقی  رابطه بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی
 شهر هایدبیرستان دختر آموزاندانش در استدالل اخالقی ایواسطه نقش با رفتار اخالقی

 شیراز بوده است.

 روش
آزمایشی و از غیر ، هادادهاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری 

پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم  نوع همبستگی بود. جامعه آماری
که بر اساس آمار اداره  بود 39-30دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی  یهارستانیدب

نفر است. حجم نمونه با توجه به حجم  00۹۹بالغ بر  هاآنشهر شیراز تعداد  وپرورشآموزش
نفر با استفاده از  904به تعداد  یانمونه( 63۹4مورگان )جدول کرجسی و جامعه بر اساس 

نفری به  ۴39 یک نمونه تیدرنهاو  انتخاب شد یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهروش 
 دست آمد.

 شامل موارد ذیل بود: ابزار پژوهش
توسط  63۹0-639۹پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال  آزمون خودپنداره: .1

داگانه جکه شامل دو فرم  شدهیهتهپنداری افراد سنجش میزان خویشتن منظوربهکارل راجرز 
 بیندیمکه فرد خودش را  گونهآن، خویشتن پنداره پایه، یعنی «الف»فرم است. « ب»و « الف»

، خویشتن پنداره ایده «ب»فرم و  سنجدیمو تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را 
که فرد آرزو دارد باشد. این  گونهآن، یعنی دهدیمآل یا آرمانی را مورد سنجش قرار 

مورد ارزیابی  ۹تا  6به روش لیکرت از نمرات  ایینهگز ۹پرسشنامه بر اساس یک مقیاس 

استدالل 

 اخالقی
 

 خودپنداره

 

رفتار 

 اخالقی
 

 فراشناخت

 اخالقی
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یانگر خودپنداره باال و باشد ب ۹از  تریینپا. در مجموع، جمع جبری نمرات اگر گیردیمقرار 
داره، . برای محاسبه نمره خودپندشویمباشد بیانگر خودپنداره ضعیف ارزیابی  ۹اگر بیشتر از 

کم کرده، تفاضل را به توان دو رسانده، « ب»فرم را از « الف»فرم  سؤاالت تکتکنمره 
. اگر جذر حاصل عددی بین صفر تا هفت گیریمیمرا محاسبه و از آن جذر  هاتوانمجموع 

باشد خودپنداره طبیعی و نرمال و اگر از هفت باالتر باشد خودپنداره ضعیف و منفی تعریف 
 ۴0در هر فرم آل ). برای به دست آوردن نمره در هر مقیاس خود واقعی و خود ایده دشویم

پاسخ،  سببرح پاسخ، برحسب سؤالمثبت و منفی( قرار داده شده است( به هر ) یقطبصفت 
یم تقس سؤاالتداده شد و در پایان نیمرخ کل هر حیطه خودپنداره بر تعداد  ۹-6از  یانمره

همکاران در مطالعه آقاجانی و  آزمونمتغیر بود. ضریب پایایی این  ۹-6و نمره نهایی بین 
 یموسوش به دست آمد. در پژوه ۹6/4و با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  ۹9/4( ۴44۹)
د. جرز، روش اعتبار سازه محاسبه شاعتبار و مقیاس خودپنداره را ضرایب(، 69۹۹)

 حاصل از پرسشنامه افسردگی یهانمرهکه نمرات حاصل از مقیاس مذکور با  ترتیبینابه
فته شد شاخص اعتبار در نظر گر عنوانبهآمده  به دستبک همبسته شد و ضریب همبستگی 

 بخشیترضااست که حاکی از اعتبار  داریمعن 46/4و در سطح  ۴0/4که مقدار آن برابر 
. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه خودپنداره از روش باشدیممقیاس مذکور 

کلی  طوربهکه  دست آمدبه/. ۹9آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر با 
 .بودپرسشنامه یاد شده  قبولقابلبیانگر ضریب 

انسون این پرسشنامه توسط سو :اخالق )دانش فراشناخت اخالقی( پرسشنامه فرا .2
امه پرسشن .اجرا شده است تهیه و منظور سنجش دانش فراشناخت اخالقیبه( 6339و هیل )

بقه است. ط و از سه طبقه شخص، تکلیف و راهبرد تشکیل شده سؤال 60مورد نظر دارای 
در مورد افراد اخالقــی داشتنــد، در ایـن طبقـه مورد ارزیابی  هاآزمودنیشخص: دانشی که 

 گونهاینه ب سنجندمیکه  ایزمینهو  گیرندمیطبقه قرار  این درکه  هاییسؤال ؛گیردمیقرار 
در جایگاه فرد ) شغلی( تربیت 9 سؤال( ادراک فرد از یک شخص اخالقی، 6 سؤالاست. 
 هایمهارتدر مقابل  گیردمی( تصمیماتی که یک فرد در بیشتر اوقات ۹ سؤال ،(اجتماع

( زمینه خانوادگی، 64 سؤال( محبوبیت در مقابل محبوب نبودن، ۹ سؤالکه دارد،  ایویژه
 سؤالرشد،  –( سن 60 سؤال( شناخت قواعد اخالقی، 69 سؤال ( تشخیص شخصی،6۴ سؤال

کلیف: . طبقه تگیردمیچگونه تصمیم  کندمی ارائهخوبی  هایاللاستدکه  فردی( الف  60
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 سؤال .است گونهاینبه  سنجندمیکه  ایزمینهو  گیرندمیهایی که در این طبقه قرار الؤس
 60 سؤالاخالقی و  مسائل هایشاخصه( 66 سؤالمحیطی،  هایمحدودیت( آگاهی فرد از 0

که در این طبقه قرار  سؤاالتیاستدالل اخالقی. طبقه راهبرد:  ( اطالعات مورد توجه درب
ه ب دهندمیکه مورد ارزیابی قرار  ایزمینهو  شوندمیدو راهه مطرح  صورتبه، گیرندمی
 سؤالمشکل،  گیریتصمیم( 0 سؤال، هاآزمودنی( آگاهی شخصی ۴ سؤال است. گونهاین

( پایایی این آزمون را با 6339) هیل و نوسسوان .( غفلت غیر عمدی3 سؤال( درستی، 1
ین ا آلفای کرونباخ ضریب پایایی .ددنآور دست به 4/ ۹6استفاده از ضریب آلفای کرنباخ 

آموزان سال سوم بر روی دانش اپس از اجر (69۹۹) ثانی زادهطالبدر پژوهش  آزمون
در پژوهش حاضر، ضریب پایایی این آزمون . ه استآمد دست به ۹4/4راهنمایی شهر تهران 

پس از اجرا بر روی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر شیراز، با استفاده از روش 
ثانی  زادهطالبآمد. روایی محتوایی این آزمون توسط هادی  دست به/. ۹4آلفای کرونباخ 

 ( محرز شده است.69۹۹)
( به منظور 6934) پوراین آزمون توسط معنوی  :استدالل اخالقی رشد آزمون .3

که به  است سؤال 69تهیه و اجرا شده است. این آزمون شامل  سنجش رشد استدالل اخالقی
 این .یابدمیبر حسب مقیاس لیکرتی اختصاص  0تا  6از  اینمرهبسته به پاسخ،  سؤالهر 

تحت عناوین اخالق ، هاسؤالعامل اشباع شده است که بر اساس محتوای  0آزمون از 
 گیریاندازهایرانی  -( که رشد اخالقی را بر مبنای اصول اسالمی6-0 سؤاالت) اجتماعی

( و عامل 64-۹ سؤاالت) عرفی(، عامل اخالق ۹-0 سؤاالت) عرفی، عامل اخالق پس کندمی
 گیریاندازه( قادرند سه سطح رشد اخالقی کلبرگ را 69-66 سؤاالت) عرفیاخالق پیش 

 گذارینمره( به صورت معکوس 6۴-66-1-0) پرسشنامهاین  سؤاالت. بعضی از نمایند
( 6934) پور. پژوهش معنوی باشدمی 0۴. حداقل نمره برای هر فرد یک و حداکثر شودمی

ییدی بر پایایی آزمون ساخته شده است و همسانی /. تأ39اد که ضریب آلفای کرونباخ نشان د
در حد قابل قبول است. در پژوهش حاضر، ضریب پایایی این آزمون با روش  هاسؤالدرونی 

 تأیید( روایی سازه آزمون 6934) پورپژوهش معنوی  طبق /. محاسبه شد.۹9آلفای کرونباخ 
 شده است.

منظور به (6339) هیلتوسط سوانسون و  نامهاین پرسش :سیاهه رفتار اخالقی  .4
تهیه و اجرا شده است و از آنجا که تاکنون این پرسشنامه در ایران  سنجش رفتار اخالقی
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به زبان فارسی ترجمه شده  بار( برای اولین69۹۹) ثانیتوسط هادی طالب زاده  استفاده نشده،
آموزان را ای است و رفتارهای اخالقی دانشگزینه 0سؤال  60این پرسشنامه دارای  است.

های از گزینه سؤالزمودنی برای پاسخ به هر آکند. میارزیابی  هایشانهمکالسیتوسط 
رتیب تکه برای هر کدام به کنداوقات، معموالً و همیشه استفاده میبعضی هرگز، به ندرت،

 بهای که هر فرد در این آزمون حداقل نمره .در نظر گرفته شده است 0و  0، 9، ۴، 6نمره 
زمینه  یکی از این پرسشنامه مربوط به السؤهر  است. ۹0و حداکثر نمره،  60آورد،  دست
 -0، وفاداری -0قضاوت درست و نادرست،  -9 درستکاری، -۴عدالت،  -6 شامل خاص

مشارکت  -64پشیمانی،  -3وفاداری و پیروی،  -۹ کردن، کمک -۹ همدلی، -1 صداقت،
ـ دیدگاه  60ـ با ادب بودن،  60قابل اعتماد بودن،  -69 ،دوستینوع -6۴ استقالل، -66 کردن،

( ضریـب پـایایـی ایـن آزمون را با استفاده 6339) هیلسوانسون و  ، است.پیوندی )منطقی(
روی دانش  . ضریب پایایی این آزمون پس از اجرا براندکرده محاسبه %31از ضریب آلفا، 

با استفاده از  ،(69۹۹) ثانی زادهطالبتوسط هادی  آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران
 .ه استآمد دست به ۹۹/4 ی کرونباخوش آلفار

در پژوهش حاضر، ضریب پایایی این آزمون پس از اجرا بر روی دانش آموزان دختر 
آمد. روایی  دست به/. ۹۹سال سوم دبیرستان شهر شیراز، با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 ( محرز شده است.69۹۹) ثانی زادهطالبمحتوایی آزمون توسط هادی 

 هاافتهی
ه منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش و بررسی ساختار بو  اطالعات وتحلیلیهتجزرای ب

 تاررف و اخالقی استدالل بر خودپنداره و فراشناخت اخالقی ،ارتباطی متغیرهای موجود
 ( استفاده63۹1) از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مطابق با روش بارون و کنیاخالقی 

 عنوانهب خودپنداره و فراشناخت اخالقی پژوهش در گام نخست هایفرضیهبرای بررسی  .دش
 .معادله رگرسیون شدندوارد مالک  متغیر عنوانبه رفتار اخالقیپیش بین و  متغیرهای

 خودپنداره و فراشناخت اخالقی بر اساس یرفتار اخالقبینی پیش .1 جدول
 

 بینمتغیر پیش
  القیرفتار اخمتغیر وابسته:   

2R B β T P 
 خودپنداره

60/4 
۹6۹/4 ۴39/4 6۹/0 446/4 

 446/4 33/۴ 6۹/4 993/4 فراشناخت اخالقی
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 رفتار اخالقیواریانس از  درصد 60دهد حدود ، نشان می6جدول که نتایج  گونههمان
شناخت فراهم خودپنداره و هم ابعاد  شود؛ همچنینتبیین می خودپنداره و فراشناخت اخالقی

 فراشناخت اخالقیو  ۴3/4با بتای  خودپنداره. اندداشته رفتار اخالقیاثر معناداری بر  اخالقی
مکان ادر گام دوم  د.نکنبینی میرا پیشسازی به صورت مثبت خودناتوان ،6۹/4 بتاینیز با 

. بررسی شده است خودپنداره و فراشناخت اخالقیاز طریق  استدالل اخالقی ینیبشیپ
 ار اخالقیرفتبین و پیش هایمتغیر عنوانبه خودپنداره و فراشناخت اخالقیهمین منظور به
 متغیر مالک وارد معادله رگرسیونی شدند. عنوانبه

 خودپنداره و فراشناخت اخالقیبر اساس  استدالل اخالقی بینیپیش .2جدول 
 

 بینمتغیر پیش
  خالقیامتغیر وابسته: استدالل   

2R B β T p 

 خودپنداره
۴۴/4 

0۴/4 9۹/4 ۹3/1 446/4 

 446/4 0۹/9 63/4 6۹/4 فراشناخت اخالقی

توسط  استدالل اخالقیدرصد واریانس  ۴۴دهد نشان می ۴که نتایج جدول  گونههمان
 خالقیاستدالل ا بر خودپنداره اثر شود. همچنینتبیین می خودپنداره و فراشناخت اخالقی

(9۹/4=β)اخالقیاستدالل  بر فراشناخت اخالقیاثر  و ؛ (60/4=β) ، معنادار شده و به صورت
 .دنکنبینی میرا پیش استدالل اخالقیمثبت باور 

. به همین دبررسی ش استدالل اخالقیاز طریق  رفتار اخالقی ینیبشیپدر گام سوم امکان 
الک وارد متغیر م عنوانبه اخالقی رفتاربین و متغیر پیش عنوانبه استدالل اخالقیمنظور 

 معادله رگرسیونی شدند.

 استدالل اخالقیبا توجه به  رفتار اخالقیبینی پیش .3جدول 
 

 ینبمتغیر پیش

  القیرفتار اخمتغیر وابسته:   

2R B β T P 
 446/4 90/60 100/4 93/6 06/4 استدالل اخالقی

 رفتار اخالقیاز واریانس  درصد 06دهد حدود ، نشان می9جدول که نتایج  گونههمان
 ت و معناداریاثر مثب به عبارت دیگر استدالل اخالقیشود؛ تبیین می استدالل اخالقیتوسط 

ن و بیمتغیر پیش زمانهممرحله بعد شامل بررسی اثر  .(β=10/4) استداشته  رفتار اخالقیبر 
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ن، متغیر بیباشد. در این قسمت، عالوه بر متغیر پیشای بر متغیر مالک میمتغیر واسطه
، به نقل از 63۹1) یکنبر پایه پیشنهاد بارون و  گردد.رسیون میای نیز وارد معادله رگواسطه

عادله، اثر متغیر به م یاواسطه(، چنانچه با ورود متغیر 6936توتونچی، سامانی و زند قشقایی، 
 .شودیماحراز  یگرواسطهیا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش یابد،  زادبرون

 خودپنداره، فراشناخت اخالقی و استدالل اخالقیبر اساس  رفتار اخالقیبینی شپی .4جدول 
 متغیر وابسته: رفتار اخالقی

 2R B β T P متغیر پیش بین

 خودپنداره

0۴/4 

6۹/4 4۹/4 93/6 610/4 

 ۴03/4 69/6 40/4 66/4 فراشناخت اخالقی

 446/4 ۹۴/66 14/4 ۴3/6 استدالل اخالقی

توسط  رفتار اخالقیدرصد واریانس  0۴/4دهد نشان می ،0طور که نتایج جدول همان
 یااسطهوبا ورود متغیر  شود.تبیین می خودپنداره، فراشناختی اخالقی و استدالل اخالقی

استدالل اخالقی، اثر متغیرهای مستقل کاهش یافته و غیر معنادار شده است. بنابراین نقش 
استدالل  و شودیماستدالل اخالقی در رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته احراز  یاواسطه

 یااسطهوبین اثر خودپنداره و فراشناخت اخالقی بر رفتار اخالقی نقش  14/4اخالقی با بتای 
این  مدل نهایی با توجه به نتایج جداول رگرسیون و پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار دارد.
 تنظیم گردید. (،۴به صورت شکل ) رابطه
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 گيریو نتيجه بحث
خودپنداره، بین  ۀرابطدر  استدالل اخالقیای نقش واسطه پژوهش با هدف بررسیاین 

ت و خودپنداره رابطه مثبنتایج نشان داد  .ی انجام گرفترفتار اخالق و فراشناخت اخالقی
را  یاخالقاستدالل  تواندیمدارد و درواقع خودپنداره و استدالل اخالقی رفتار  معناداری با

؛ (۴460)این یافته با نتایج مطالعات گذشته مانند چنگ،  کند. ینیبشیپصورت مستقیم به
؛ (۴44۹) مزار، امیر و اریلی، ؛(۴464)وزیر،  ؛(۴46۴)؛ شین و یو، (۴440)برانفیلد و تامسون، 

امروزه بیشتر روانشناسان معتقدند که  ؛ همخوانی دارد.(۴44۹)والداسو و دی استنو، 
ود که با رفتار روبرو ش یفرد با موقعیت و محرک وقتی .رفتار فرد است کنندهنییتعخودپنداره 

ولی اگر با رفتار و  دهدیماو مغایر باشد از خود مقاومت شدیدی نشان  یهاارزشو 
مطالعات نشان دادند (. 69۹۴ کاظمی،) ردیپذیمرا  هاآنباشد،  و موافقاو سازگار  یهاارزش

اینکه اره )خودپندوسیله عوامل بیرونی بلکه عوامل درونی مانند هکه رفتار اخالقی افراد نه ب
استنو مطالعه والدسلو و دی (. ۴464وزیر، شود )یم( تعیین بینندیم را چگونهخودشان 

، برای مثال از همکار دهندیم(، نشان داد حتی وقتی افراد رفتاری غیراخالقی انجام ۴44۹)
فتارشان ر کنندیم، برای حفظ خودپنداره اخالقی خود تالش گیرندیمآزمایشی خود امتیاز 

افراد تمایل دارند برای نشان دادن خودپنداره  دهدیمرا کمتر بد تفسیر کنند و این نشان 
 از خود نشان دهند. اخالقیرفتارهای  ،مناسب

که تا آن زمان در مورد تحول اخالقی  ییهاپژوهشل خود از ( در فراتحلی6936) یشعبان
فردی،  یهاارزشدر کشور انجام شده است، به این نتیجه رسید که رشد قضاوت اخالقی تابع 

بخشی از ساختار پیچیده خود ) یهاارزشاجتماعی و دینی است و هرکس مطابق 
 مجدجعفری، رحمانی و امیری . کندیمخودپنداره(، معیارهای قضاوت اخالقی را انتخاب 

(، نشان دادند بین خودپنداره و استدالل اخالقی در دانش آموزان تیزهوش رابطه مثبت 69۹۹)
بر طبق نتایج حاصل از مطالعات مرتبط با تحول ادراک خود در و معنادار وجود دارد. 

، هاانانسز وجود دارد که برای بسیاری ا مسئلهنوجوانان، دالیل متعددی برای پذیرش این 
می در به رکن مه یاندهیفزاباورهای اخالقی مرتبط با روابط اجتماعی و نظام عقاید به نحو 

 ؛63۹1 ،نگویلو ؛63۹۹ ،نسونیلو ؛63۹4اریکسون،شوند )یمفرآیند شناسایی خود تبدیل 
مختلف  یهادگاهید(؛ با اینکه 633۴ به نقل از دیمون و هارت، ؛63۹۹ ،االنتیوا ؛631۹ ،یپر

که  دانندیمرا دو مقوله متمایز از همدیگر « اخالق»و « خود»نگر شناسان تحولی در میان روان
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که ضروری  کنندیم دییتأاین مطلب را  پردازانهینظردر مواردی هم تداخل دارند، همه 
قی تنها کسانی که اعتقادات اخالدر ارتباط با یکدیگر تعریف شوند. « اخالق»و « خود»است 

شده است، رفتار خالف اخالق را  تشانیشخصآنان بخش مهمی از هویت خود و ساختار 
و از چنین کاری اجتناب خواهند  آورندیم حساببهباعث پشت پا زدن به هویت خویش 

ی نکرد. در مورد سایر افراد، چنین تضمینی وجود ندارد. احساس گناه و تقصیر فقط به کسا
و برای اجتناب از این ناهماهنگی، خود را  شوندیمکه وقتی خطایی مرتکب  دهدیمدست 

. همراه با رشد شناخت خود و هویت خود، فرد به دانندیمموظف به رعایت موازین اخالقی 
ه این تصور ک کندیمتدریج تصوری از خویشتن در میان دیگران و در ارتباط با دیگران پیدا 

 ،یادآبلطفاست )دهنده مناسبات اجتماعی و اخالقی او با دیگران شکل یهاهیپایکی از 
69۹0.) 

استدالل  ورفتار نشان داد فراشناخت اخالقی رابطه مثبت و معناداری با  همچنین نتایج
با نتایج  این یافته. کندیم ینیبشیپصورت مستقیم بهاخالقی دارد و استدالل اخالقی را 

؛ هاولی (۴469) ؛ ریا و هلیا(69۹۹) ثانی و کدیور زادهطالب؛ (6930) عاشوری یهاپژوهش
 ؛ محمدی و عزیزی(6930) ؛ دازه و گرکز(۴466) ؛ ابراهیمی قوام(۴46۴) و گلدهاف

رفتار اخالقی به دست آوردند  استدالل و اخالق و که رابطه معناداری میان فرا(. 6930)
 یهاشناختکه آگاهی نوجوان از  اندداده( نشان 6339) لیهسوانسون و  مطابقت دارد.

شرط مهمی برای استفاده از استدالل اخالقی در جریان رفتار اخالقی اخالقی خویش، پیش
از دانش فراشناختی، از راه وارسی، طراحی، هدایت، آزمودن، تجدید  مندبهرهافراد است. 

ه شناختی خود، بشناختی و تفکر درباره عملکرد  یهاتیفعالنظر کردن، ارزشیابی 
 یهاتیفعالبنابراین تا زمانی که افراد بتوانند هوشیارانه،  ؛دهندیمخود نظم  یهاتیفعال

خود  یهاتیموفقو  هاشکستاز  توانندیم، درآورندشناختی خود را تحت نظارت و ارزیابی 
سودمند را کنار بگذارند. د را ادامه دهند و راهبردهای غیربهره گیرند، راهبردهای سودمن

ادی مندند، احتمال زیدانش فراشناخت اخالقی( بهرهاخالق ) فراافرادی که از  بیترتنیابه
را غیر  هاآندارد که رفتارهای اخالقی خود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورتی که 

سودمند و غیر اخالقی تشخیص دهند، این رفتارها را کنار بگذارند و با توجه به شناخت و 
ن را انتخاب کنند. همچنین با توجه به میزا تریاخالقمفید و  یهاتیفعالتجاربی که دارند، 

 شناختی خود و افراد اخالقی دارد از او یهاییتواناشناختی که فرد از تکلیف، راهبردها، 
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اگر فردی از تکلیف  رونیاکه از این اطالعات در اعمال خود بهره گیرد. از  رودیمانتظار 
شناخت کافی داشته باشد و بداند چه رفتاری و چه کسانی اخالقی یا غیر اخالقی هستند و 
سرانجام راهبردهای مناسب و متنوع در اختیار داشته باشد، نسبت به شخصی که در این مورد 

اخالقی رفتار  .(69۹3ثانی و کدیور،  زادهطالبکند )یمرفتار  تریاخالقمتر دارد، توانایی ک
همکاران و  6که استریت یاگونهبه ؛یچیده استاخالقی یک فرایند پ یریگمیتصمکردن و 

به  این مدل زمانی کندیمو بیان  دنکشیممدل پیچیده شناختی رست را به چالش  (۴446)
 گرا که افراد سطح بسیار باالیی از دانش و راهبردهای شناختی را به کار ببرند. دیآیمکار 

 .رندیگیمافراد سطوح پایین شناختی را به کار ببرند تصمیمات غیراخالقی 
فراشناخت اخالقی با استدالل اخالقی و رفتار اخالقی مرتبط است و نوجوانان و جوانان 

 استدالل و قضاوت اخالقی خویش از فرآیندهای یترقیدقهمراه با افزایش سن خود دریافت 
باشد قضاوت و رفتار اخالقی  تریقوچه فراشناخت اخالقی . همچنین، هرآورندیمدست به

ابد و در تفکر و عمل خویش را دری هایهمخواننا تواندیماست و او بهتر  ترشرفتهیپفرد نیز 
اخالق با فراشناخت اخالقی به  فرا(. 69۹4، یآبادلطفکند )کوشش  هاآندر جهت حل 

 ،سوانسون و هیلدارد )که شخص از ماهیت، اصول و فرآیندهای اخالقی  پردازدیمدانشی 
 توانندیمبنابراین، افراد، متناسب با میزان آگاهی از این اصول و فرآیندهای اخالقی،  ؛(6339

فظه حا شدهرهیذخاخالقی ارائه دهند. از آنجا که در فراشناخت، فرد از اطالعات  یهااستدالل
شدن با  روروبه( هنگام 6339 سوانسون و هیل،) ردیگیمخود برای حل مسائل جدید کمک 

 .کندیمیک مسئله اخالقی، از اطالعات خود برای حل آن مسئله استفاده 
نشان داد استدالل اخالقی در رابطه بین خودپنداره، در مجموع دست آمده نتایج به

این یافته نشانگر آن است که استدالل  دارد. یاواسطهفراشناخت و رفتار اخالقی نقش 
؛ رست و 6330؛ گراهام، ۴460)چنگ، ؛ کننده نیرومند رفتار اخالقی است ینیبشیپخالقی ا

، دازه و 6339و هیل،  ؛ سوانسون69۹۹و کدیور،  زادهطالب؛ ۴446ریان،  ؛6330ناروز،
یافته پژوهش حاضر با آنچه کلبرگ در مورد رابطه اندیشه  (.۴46۴کولین، ؛6930گرکز، 

کند، همخوان است. از نظر او، انتظار ارتباط کامل بین اخالقی و رفتار اخالقی مطرح می
که باید  شدیاندیمکلبرگ با این همه، اما ؛ قضاوت اخالقی و عمل اخالقی وجود ندارد

 ،شودیم درک اخالقی اصول که زمانی کلبرگ، نظر بنابر .وجود داشته باشد یارابطه

                                                           
1. Street 
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 دارای افراد اخالقی، استدالل تحول با و دشو منجر اخالقی عمل ذاتی به شکل به تواندیم

 هایتموقع در کردن قضاوت برای اخالقی اصول یریکارگبه بیشتری جهت آمادگی

فرض اصلی کلبرگ این است که نوع  .(69۹۹ به نقل از توکلی، لطیفی و امیری،شوند )یم
استدالل فرد در برخورد با یک مسئله اخالقی، که ناشی از سطح رشد تفکر اوست، نقش 

. او معتقد است که قضاوت و رفتار اخالقی کودکان و کندیماساسی در عملکرد وی ایفا 
تابع مقتضیات زندگی اجتماعی و فرهنگی باشد ناشی از مرحله رشد  کهآن یجابهنوجوانان 

شناختی است که در آن قرار دارد. استدالل اخالقی قابلیت درک و شناخت مسائل با استفاده 
 ؛(۴443 دانی،است )تعیین شیوه مناسب عمل  منظوربهفردی  یهاارزشاز استانداردها و 

ست اایی که مطابق با استانداردهای مورد پذیرش مبنای رفتار اخالقی است، یعنی رفتاره
نوعی اندیشیدن اخالقی برای دستیابی به احکامی است که درستی یا و  (۴464 ویلسون،)

(. لذا استدالل اخالقی فرآیندی ذهنی است ۴440 دانلی،کند )یمنادرستی رفتارها را مشخص 
ول فرد است به بررسی مسائل و اصول استانداردی که مورد قب هاارزشکه با استفاده از 

قل از به نکند )یمپرداخته و درستی یا نادرستی و باید و نباید انجام هر کار را مشخص 
ی از اهداف زندگ شناختشان، انددهیرسهمچنین، افرادی که به رشد اخالقی  (.6934 حیدری،

از  ییهاجنبهدر  هاآنمتعهد هستند و استدالل اخالقی  اهدافشانو  هاارزشکاملتر است و به 
، شودیمشناخت، رفتار و عواطف که به کمال انسان در زندگی شخصی و اجتماعی مربوط 

و معتقدند که قضاوت درباره خوبی  اندمستقلها افرادی از سوی دیگر آن ؛دشویممشخص 
و  دداننیملذا خود را در کلیه امور مسئول  ؛و نیت خودشان بستگی دارد قصدبهو بدی 

یم قی محصول یک تصماخال . قضاوتابدییمآنان افزایش  یریپذتیمسئولشکل بدین
کند یماز استدالل اخالقی به حکم اخالقی حرکت  ماًیمستقکه در آن فرد  استآگاهانه 

 (.۴461از مک ماهان و گود، ؛ به نقل 639۴ ؛ پیاژه،63۹6 کلبرگ،)
اینکه با ورود متغیر استدالل اخالقی به تحلیل، اثر متغیرهای خودپنداره و فراشناخت 

به این دلیل است که هر سه متغیر از یک  شودیمو حتی غیر معنادار  ابدییماخالقی کاهش 
مدل جهاربخشی  .(۴461 ،مک ماهان و گودبه نقل از  ؛۴466همکاران )هانه و طبقه هستند. 

 انگیزش و رفتار( تقسیمکنش )حساسیت، و قضاوت( و ) یشناختش رست را به دو بخ
عیین رفتار ده ت. فرایند شناختی اخالق نیازمند تحلیل شناختی و هوشمندانه پیچیدنکنیم

و کنش اخالقی نیز توانایی ایجاد انگیزه و مسئولیت برای انجام عمل  درست و نادرست
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ی پختگ یهاتیظرفر اساس مدل رست، باست.  زیبرانگچالش یهاتیموقعاخالقی در 
رایندهای بر ف ماًیمستقپیچیدگی اخالقی، توانایی فراشناختی و هویت اخالقی(، ) یاخالق

 تییندهای شناخ. فراگذارندیمگاهی، حساسیت و قضاوت اخالقی( اثر آ) یاخالقشناختی 
 به آگاهی تشخیصی موضوعات تواندیماست و  مؤثراخالقی  یریگمیتصماخالقی برای 

در  واندتیمخود  نوبهبهتر کمک کند که مندانهقی و قضاوت اخالقی مناسب و بینشاخال
تحقیقات نشان  (.۴466، 6، اویلیو و میهانهباشد )پیامدهای رفتاری اخالقی مشارکت داشته 

ت هستند و هوی مؤثرکه استدالل اخالقی و احساسات اخالقی بر انگیزش اخالقی  اندداده
اخالقی  یهاارزشاخالقی نیز منبع انگیزش اخالقی است که به خودپنداره، عالیق اخالقی و 

 .(6936به نقل از شعبانی،  ؛۴440سم و هاردی، دارد )اختصاص 
هم خودپنداره و هم فراشناخت اخالقی که  پژوهش حاضر نشان داد یهاافتهی نیبنابرا

استدالل اخالقی در رابطه بین خودپنداره و بینی رفتار اخالقی را دارند و توانایی پیش
الل با توجه به اهمیت استد رسدیمبه نظر  .دارد یاواسطهفراشناخت با رفتار اخالقی نقش 

عصر  ریناپذاجتنابآن، برای دستیابی به رفتار اخالقی که ضرورت  یاواسطهاخالقی و نقش 
توجه کرده و  آموزاندانش به استدالل اخالقی بیش از پیشمناسب باشد حاضر است، 

 هومعنوان مففراشناخت، به گسترش و ارتقای آن را مورد اهتمام قرار داد. همچنین الزم است
نوان ع مورد توجه قرار گیرد و از آن به ، در مدارس بیشترناظر بر فرآیندهای عالی تفکر

 خالقیا رفتار بینیکه خود نقش مهمی در پیشجهت ارتقای استدالل اخالقی  مؤثر یابزار
خودپنداره در انواع استدالل و رفتارهای اخالقی دانش  مهمنقش به  توجه .شوداستفاده  دارد،

کلی  نقش خودپنداره البته این پژوهش حاضر است. پیشنهادات پژوهش دیگر آموزان نیز از
 تواندیم در مطالعات آینده خودپنداره اخالقی بررسی نقش ؛را مورد مطالعه قرار داد

مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. همچنین بررسی انگیزش اخالقی و نقش  یهاافتهی
ی باشد. های آتموضوع مناسبی برای پژوهش تواندیمپیچیدگی شناختی در رفتار اخالقی 

منجر  تردهیچیپآن رفتار اخالقی  تبعبهاین که پیچیدگی شناختی افراد به استدالل شناختی و 
هنی چگونه رهبری ذ یهاسبکشناختی یا  یهاسبکنسبت این پیچیدگی با  و ؟یا نه شودیم

 .باشد آتی  یهاپژوهشاساسی  سؤاالتاز  تواندمی ؟است

                                                           
1. Hannah, Avolio & May 
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 منابع
مقایسه هوش هیجانی و  (.69۹1آسیایی، مریم. )ی، سیف اله؛ نریمانی، محمد و آقاجان

 پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،. داره دانش آموزان تیز هوش و عادیخودپن
۹1(9 ،)9،96۹-9۴9. 
 ؟ )مروری برگیردیمرفتار اخالقی کودکان چگونه شکل  (.69۹1). قوام، صغری ابراهیمی

 .00-0۹، 3، رشد مشاور مدرسهفصلنامه . و رفتار اخالقی( بر استدالل مؤثرعوامل 
(. مقایسه قضاوت اخالقی در دانش آموزان با و بدون 693۴) .، محمد مهدیآسفیچیتیموری 

 ناتوانی ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
بررسی رابطه قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی در دختران نوجوان (. 69۹۹. )جنیدی، سیما

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  .ساله شهر تهران 60-6۹کار ران بزهعادی و دخت
 عالمه طباطبایی.

 در اخالقی قضاوت بینیپیش(. 6930). جعفری، اصغر؛ رحمانی، هانیه و امیری مجد، مجتبی

 -های شخصیدانش آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش
سال ششم، شماره دوم،  ،علوم شناختی و رفتاریهای پژوهشخانوادگی و خودپنداره، 

 .10-۹4(، 66) پیاپی
-69۹۹های (. فراتحلیل تحول اخالقی در تحقیقات انجام شده طی سال6936). شعبانی، زهرا

 .0۴-۹6، ۴۹، شماره پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی .6910

نشگاه مدیران دا گیرییمتصمبررسی رابطه استدالل اخالقی و سبک  (.6934. )حیدری، الهام
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. .شیراز

بین استدالل اخالقی، طرز تفکر، نیت و تمایل  رابطه (.6930. )گرکز، منصور دازه، نوشین و
 .6۴۴-660(،6)64، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری .اخالقی حسابداران رسمی

استدالل اخالقی، رفتار اخالقی و سالمتی پرستاران با (. ارتباط 6930). عاشوری، جمال
-۹1، سال نهم، شماره سی و چهارم ، فصلنامه اخالق پژشکی،فراشناخت اخالقی آنان

00. 
(. بررسی رابطه دانش فراشناخت اخالقی 69۹۹) .کدیور، پروین و ثانی، هادی زادهطالب

 .۹4-39،9۴، و تربیت فصلنامه تعلیم .)فرااخالق( با استدالل و رفتار اخالقی
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 فرهنگ کل اداره اجتماعی سازگاری و خودپنداره رابطه بررسی (69۹۴) .حسانا کاظمی،

 عمومی، شناسیروان ارشد کارشناسی نامه پایان شهر اصفهان، اسالمی ارشاد و

 خوراسگان. واحد اسالمی آزاد دانشگاه
تربیت اخالقی )داوری  هایشاخصهرابطه  ایمقایسه(. بررسی 69۹۹) .کریم زاده، صادق

ادراک خود در نوجوانان عادی و ارای مشکل  هایمؤلفهاخالقی( با  رفتار واخالقی 
 .6۴9-614، 1، فصلنامه تربیت اسالمی .رفتاری

 دوران.: تهران اجتماعی. شناختیروان(. 69۹۹) .کریمی، یوسف
رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی  (.69۹3. )علیگل پرور، محسن و نادی، محمد

 .614-60۴(، ۴)600 ،شناسیروانمجله  .با رضایت شغلی معلمان
تهران:  رشد اخالقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی.(. 69۹4) .، حسینآبادیلطف

 انتشارات نسل سوم.

آموزان  در رشد اخالقی دانشبرای پژوهش  پردازینظریه (.69۹0. )، حسینآبادیلطف
 .640-۹1(، 66)0 آموزشی، هاینوآوریفصلنامه  ایران.

 بر پرستاری اخالق اصول آموزش (. اثربخشی6930). عزیزی، امیر محمدی، جواد و

 .04-0۹، 31شماره  ،۴۹نشریه پرستاری ایران، دوره پرستاران،  اخالقی استدالل
، سال شناسیروانمجله  روایی و اعتبار خودپنداره راجرز. بررسی (.69۹۹. )موسوی، علی

 .۹هشتم، شماره 
 فصلنامهنجش رشد اخالقی برای دانش آموزان. ساخت مقیاس س (.6936. )معنوی پور، داوود

 .31-34(،۹)0 تازه در علوم تربیتی، هایاندیشه

اه بررسی تطبیقی دیدگ(. 6934. )عاطفت دوست، حسین نوروزی، رضاعلی و
 .1۹-09، 1معرفت اخالقی،  طوسی و کلبرگ. نصیرالدینخواجه

 .(6936). جواد کاووسیان، مهدی و ،عربزاده فرزاد؛ ولی اله، پروین؛ کدیور، فریبرز؛ نیکدل،
. خودگردان یادگیری با و منفی مثبت تحصیلی هایهیجان تحصیلی، رابطه خودپنداره

 .907-991 ،6 شماره، 1سال  کاربردی، شناسیروانفصلنامه 
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