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چکيده
تأکید بر ارزشهای اخالقی بهویژه حمایت از رفتارهای اخالقی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته
است .هدف این پژوهش ،بررسی اثر واسطهای استدالل اخالقی در رابطهی خودپنداره و فراشناخت اخالقی (متغیرهای
پیشبین) و رفتار اخالقی (متغیر مالک) دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر شیراز بود .برای این منظور 944
دانشآموز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهی فرااخالق
سوانسون و هیل ( ،)6339سیاهه رفتار اخالقی سوانسون و هیل ( ،)6339آزمون رشد استدالل اخالقی معنوی پور ()6934
و آزمون خودپنداره راجرز ( )63۹0-را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و بر

اساس روش بارون و کنی ( )63۹1تجزیهوتحلیل شدند .یافتهها نشان داد خودپنداره ( )P< 4/46 ،β=-4/0۴و فراشناخت

اخالقی ( )P< 4/46 ،β=0/81بر استدالل اخالقی اثر مستقیم دارند .همچنین خودپنداره و فراشناخت اخالقی از طریق
واسطهگری استدالل اخالقی بر رفتار اخالقی اثر غیرمستقیم دارند .استدالل اخالقی بهصورت مثبت رفتار اخالقی را
پیشبینی میکند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استدالل اخالقی در رابطه بین خودپنداره و فراشناخت اخالقی با
رفتار اخالقی نقش واسطهای دارد.

واژگان کليدی :استدالل اخالقی ،خودپنداره ،رفتار اخالقی ،فراشناخت اخالقی

مقدمه
بشر امروزی در عرصههای گوناگون ،بهویژه در قلمرو علم و فن آوری به موفقیتهای
چشمگیری دست یافته است؛ اما در مقوله اخالق و تربیت اخالقی با چالشها و مشکالت
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زیادی دستبهگریبان است .وجود مسائل و چالشهای گوناگون غیراخالقی در جوامع
بشری ،پرداختن به دیدگاهها و اندیشههای جدید و تالش برای حل کردن این مسائل را
ضروری مینماید (نوروزی و عاطفت دوست .)6934،کانن )۴441( 6بر این باور است که
بررسی رشد اخالقی و پرورش ارزشهای اخالقی در جوامع مدرن امروزی بهعنوان نیازی
مبرم درآمده و باید در سرلوحه امور آموزشی قرار گیرد؛ بنابراین تأکید بر ارزشهای اخالقی
بهویژه حمایت از رفتارهای اخالقی در سازمانهای همه کشورها در سالهای اخیر افزایش
یافته است .این تأکید از نظر پژوهشی در تعداد پژوهشهایی که طی سالهای اخیر در مورد
رابطه رفتار و ارزشهای اخالقی با متغیرهای مختلف در مجالت علمی-پژوهشی منتشرشده
بهخوبی قابلرؤیت است .درعینحال ،این توجه ،خبر از زنده شدن مجدد نیاز به معیارهای
اخالقی برای هدایت رفتارهای انسانی دارد (گریو و استفن .)۴44۹ ،۴عالوه بر توجه و نیاز به
رعایت استانداردهای اخالقی در محیطهای مختلف ،نحوه ادراک افراد از رعایت و حمایت
ارزشها و رفتارهای اخالقی بهعنوان یک شاخص روانشناختی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است (گل پرور و نادی.)69۹3 ،
حوزه اخالق از جمله حوزههایی است که از دوران گذشته تاکنون مورد توجه
اندیشمندان ،بزرگان دین و بزرگان دانش و حکمت بوده است و پیرامون اینکه اخالق
چیست ،سخن بسیار گفتهاند .همپای فالسفه ،روانشناسان نیز پیرامون حوزه اخالق تالشهای
بسیاری انجام دادهاند .افرادی چون پیاژه ،فروید ،کلبرگ و بندورا همگی از پیشگامان این
حوزه هستند؛ بهگونهای که هرکدام از آنها مؤلفهای از اخالق را موردبررسی قرار داده
است .در دیگر حوزههای روانشناسی ،پیرامون حوزه اخالق نیز بحث و نظرات گوناگونی
وجود دارد و همین امر سبب شده است که تعاریف متفاوتی از اخالق ارائه شود؛ اما
بهطورکلی آنچه بهعنوان تعریف اخالق از منظر روانشناسی میتوان ذکر کرد ،عبارت است
از اصولی که بهمنظور تشخیص درست از نادرست به کار میرود (آیسنک۴440 ،9؛ به نقل
از تیموری آسفیچی .)693۴ ،رفتار اخالقی 0توانایی سازگار شدن یا عدم سازگاری با
معیارهای اخالقی حاکم بر جامعه است که در قالب الگوهای مکرر و مداوم رفتاری ظاهر
1. Kannan
2. Grave & Stephen
3. Ayzenck
4. moral behavior
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میشود (کریمزاده .)69۹۹ ،رفتار اخالقی برخاسته از اراده و اختیار فاعل آن است؛ زیرا اگر
فاعل ،رفتاری را بیاختیار و یا با اکراه و اجبار انجام دهد ،آن شخص فاقد هرگونه تأثیری
در انجام عمل بوده و سزاوار هیچ مدح یا ذمی نیست.
در میان تمامی پژوهشهایی که بین رفتار اخالقی و متغیرهای دیگر صورت گرفته است
متغیر استدالل اخالقی از جایگاه ویژهای برخوردار است .استدالل اخالقی ،فرآیند قضاوت
آگاهانه درباره خوبی یا بدی اعمال است (پیاژه639۴ ،؛ به نقل از کریمی .)69۹۹ ،همچنین
استدالل اخالقی به معنای قابلیت درک و شناخت مشکالت اخالقی و اجتماعی با استفاده از
ارزشها و استانداردهای فردی بهمنظور اقدام مناسب و رفتار اخالقی است (دانی۴443 ،؛ به
نقل از حیدری .)6934 ،در دیدگاه کلبرگ و پیاژه درباره اخالق ،استدالل اخالقی بخش
محوری اخالق است .کلبرگ فرض میکند که استدالل اخالقی عامل مهمی است که در
قضاوت اخالقی و تصمیم برای عمل اخالقی وحدت ایجاد میکند و نقش اصلی را ایفا
میکند (چنگ .)۴460 ،6در نظریه شناختی اجتماعی نیز رفتار اخالقی و رفتار غیراخالقی
عملکردی از استدالل اخالقی و مکانیسمهای خودنظارتی و خودواکنشی است (بندورا،
6331؛ به نقل از ونگ ۴و همکاران .)۴461 ،پیشینه مطالعاتی که به بررسی رابطه رفتار اخالقی
و استدالل اخالقی پرداختهاند ،نشان میدهد که میان رفتار و استدالل اخالقی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد (گراهام6330 ،9؛ رست و ناروز6330 ،0؛ ریان۴446 ،0؛ طالبزاده و
کدیور69۹۹ ،؛ سوانسون و هیل ،6339 ،1دازه و گرکز .)6930 ،بیش از  04مطالعه ارتباط
استدالل اخالقی و بزهکاری را بررسی کردهاند و چندین فراتحلیل ازجمله (نلسون ،اسمیت
و دد6334 ،؛ استامس و همکاران ،)۴441 ،انجام شده و بهطور کلی همگی از رابطه منفی
استدالل اخالقی و رفتار بزهکارانه حمایت کردهاند (به نقل از چنگ .)۴460 ،مطالعات نشان
دادهاند استدالل اخالقی مهمترین پیشبینی کننده رفتارهای ضداجتماعی چون پرخاشگری
و قلدری کردن بوده است (مالتی ،گاسر و هلفن فینگر۴464 ،؛ یانگ و وانگ۴46۴ ،؛ به نقل
از ونگ.)۴461 ،
1. Cheng
2. Wang, Lei, Liu, Hu
3. Graham
4. REST & Narvaez
5. Ryan
6. Swanson & Hill
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همچنین در میان پژوهشهایی که رابطه رفتار اخالقی را با سایر متغیرها بررسی کرده

است متغیر خودپنداره نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است .مفهوم "خود" از موضوعات
اساسی و مهم در دانش روانشناختی محسوب میشود .به ندرت میتوانیم مفهومی را با نتایج
و کاربردهای گستردهتر از آن بیابیم .خودپنداره در نگرش راجرز از اهمیتی اساسی برخوردار

است .از دیدگاه راجرز ( )630۹بر اثر تعامل فرد با محیط و خصوصاً" در پرتو ارزشیابی فرد

از تعامل خود با دیگران ،سازمان «خود» در فرد شکل میگیرد .به بیان راجرز «خود» از زمینه
ادراکی فرد متمایز و متجلی میشود و ارگانیزم بر اساس تمایل «خود» به تمیز امور ،که بخشی
از تمایل به شکوفایی است به خودپنداره دست مییابد (به نقل از نیکدل و همکاران.)693۴ ،
شولسون و هابنر و استنتن63۹1( 6؛ به نقل از گوئتز و همکاران )۴443 ،خودپنداره را بهعنوان
ادراکاتی که فرد از طریق تعامل با محیط اطراف و تفسیر این تعامالت ،درباره خود شکل
میدهد ،تعریف نمودند .امروزه بیشتر روانشناسان معتقدند که خودپنداره ۴تعیینکننده رفتار
فرد است .چنانچه فرد با موقعیت و محرک رو به رو شود که با رفتار و ارزشهای او مغایر
باشد از خود مقاومت شدیدی نشان میدهد ولی اگر با رفتار و ارزشهای او سازگار باشد
آنها را میپذیرد (کاظمی .)69۹۴ ،با اینکه دیدگاههای مختلف در میان روانشناسان تحولی

نگر «خود» و "اخالق" را دو مقوله متمایز از همدیگر میدانند که در مواردی هم تداخل
دارند ،همه نظریهپردازان این مطلب را تأیید میکنند که ضروری است خود و اخالق در
ارتباط با یکدیگر تعریف شوند .در این راستا پژوهش در مورد ارتباط میان رفتارهای اخالقی
و ادراک خود نیز میتواند مشارکت مؤلفههای برداشت فرد از خود با رفتارهای اخالقی و
اختاللهای مربوط به آنها را تبیین کند .پژوهشهای فلسفی و روانشناختی متعددی به
اهمیت ادراک خود از خویشتن در نوع رفتار اخالقی و توجه به دیگران و مالحظه حال آنها
اشاره میکنند (هارت و فگلی .)6330 ،9همچنین پژوهشهای متعدد نشان دادند چگونگی
ادراک از خود و خودپنداره در با رفتار اخالقی ارتباط مثبت و با بزهکاریها و اختالالت
رفتاری رابطه منفی دارد (چنگ۴460 ،؛ برانفیلد و تامسون۴440 ،0؛ شین و یو۴46۴ ،0؛ وزیر،1
1. Shavelson, Hubner & Stanton
2. self-concept
3. Hart &Felgley
4. Brownfield and Thompson
5. Shin and Yu
6. Vazire
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۴464؛ مزار ،امیر و اریلی۴44۹ ،6؛ والداسو و دی استنو۴44۹ ،۴؛ یانگ ،چاکروف و تام،9
 ،۴46۴تورگروسا ،اینگلس و فرناندز۴466 ،0؛ جعفری ،رحمانی و امیری مجد.)6930 ،
یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با رفتار اخالقی ،دانش فراشناخت اخالقی است.
فراشناخت یا دانستن درباره دانستن به بینشهایی که کودکان در مورد فرآیندهای شناختی
خودشان دارند ،برمیگردد (فالول .)63۹6 ،در قیاس با مباحث فراشناخت ،فراشناخت
اخالقی به دانش افراد درباره اخالق خودشان برمیگردد؛ بهویژه ،فراشناخت اخالقی
منعکسکننده دانش فرد و یا آگاهی از ماهیت ،اصول و فرآیندهای اخالقی (مثل راهبردها)
است .کاربرد فراشناخت در استدالل و رفتار اخالقی ،متأثر از نظارت شناختی است (کلبرگ
و کاندی .)63۹0 ،0نظارت شناختی ،از طریق تنظیم و پی گیری فرآیندهای تفکر ،مانند
قضاوت اخالقی ،صورت میگیرد .این تنظیم که با دانش فراشناختی فرد در تعامل است
(فالول ،)63۹6 ،در حافظهی درازمدت ذخیره میشود و فرد میتواند از آن به نحو اثربخشی
استفاده کند .شناخت و فراشناخت نیز مانند اخالق و فرا اخالق با یکدیگر مرتبط هستند .به
نظر میرسد که این ارتباط میان اخالق و فراشناخت نیز وجود داشته باشد .همچنین این
احتمال وجود دارد که میان میزان دانش فراشناختی ،استدالل اخالقی و رفتار اخالقی ارتباط
وجود داشته باشد (به نقل از سوانسون وهیل .)6339 ،سوانسون و هیل ( )6339دانش
فراشناخت اخالقی (فرا اخالق) را همانند دانش فراشناختی به سه بخش تقسیم میکنند .الف)
دانش اخالقی در زمینه خود ب) دانش اخالقی در زمینه تکلیف ج) دانش اخالقی در زمینه
راهبردها .نتایج پژوهش سوانسون و هیل ( )6339رابطه معناداری میان دانش فراشناخت
اخالقی (فرااخالق) و رفتار اخالقی به دست آوردند .ارتباط بین فراشناخت ،و استدالل و
رفتار اخالقی در مطالعات گوناگون به تأیید رسیده است (عاشوری6930 ،؛ طالبزاده ثانی
و کدیور69۹۹ ،؛ ریا و هلیاک۴469 ،1؛ هاولی و گلدهاف۴46۴ ،۹؛ ابراهیمی قوام۴466 ،؛
دازه و گرکز.)6930 ،
1. Mazar. Amir & Ariely
2. Valdesolo and DeSteno
3. Young & Chakroff & Tom
4. Tur. Grosa, Engles & Fernandez
5. Candee
6. Rai & Holyak
7. Hawley & Goldhof

131

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل وششم ،زمستان 96

بنابراین اخالق و رفتار اخالقی از متغیرهای کلیدی در حوزههای علمی و بهویژه
روانشناسی معاصر محسوب میشوند و همانگونه که ذکر گردید پژوهشهای مرتبط با این
متغیر ،نقش عواملی چون استدالل اخالقی ،خودپنداره و فراشناخت اخالقی را مورد بررسی
قرار دادهاند .نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای موردنظر در این پژوهش،
حاکی از آن است که بین آنها رابطه وجود دارد؛ اما آنچه از مرور مطالعات گذشته به ذهن
میرسد این است که مطالعات نشان دادهاند که خودپنداره و فراشناخت اخالقی با سطح رشد
استدالل اخالقی مرتبط هستند و از طرفی استدالل اخالقی نیز رابطه معناداری با رفتار اخالقی
دارد و این مسئله در توجه نظریهپردازانی چون پیاژه و کلبرگ مشهودتر است .از طرفی
مدلهای جدیدتر اخالقی مانند مدل هانه و همکاران (۴466؛ به نقل از استرابل ،گراس،
فولینگ و استرابل ،)۴46۹ ،6پیشنهاد میکنند پیچیدگی بیشتر دانش اخالقی (که خود به
پیچیدگی شناختی و فراشناختی اخالقی منجر میشود) به قضاوت اخالقی بهتر و رفتار بهتر
در چالشها و موقعیتهای اخالقی کمک میکند و همچنین هویت اخالقی که از نظر آنان
خودپنداره ای است که فرد از خود در زمینه صفات اخالقی خود و نیز دانشی که از خود
بهعنوان بازیگر اخالقی دارد ،منبع ضروری شناخت و انگیزش اخالقی و رفتارهای متعاقب
آنهاست .لذا این سؤال هنوز درباره نقش استدالل اخالقی در رابطه همزمان سه متغیر
خودپنداره ،فراشناخت اخالقی و رفتار اخالقی باقی میماند و اینکه آیا خودپنداره و
فراشناخت اخالقی میتوانند بهصورت غیرمستقیم و از طریق استدالل اخالقی بر رفتار اخالقی
اثر بگذارند؟ لذا در این پژوهش خودپنداره و فراشناخت اخالقی بهعنوان متغیر پیشبین
استدالل اخالقی بهعنوان متغیر واسطهای و رفتار اخالقی بهعنوان متغیر مالک مورد مطالعه
قرار گرفته است .مدل مفهومی پژوهش حاضر بهصورت شکل ( )6پیشنهاد شده است.

1. Strobel, Grass, Pohling, Strobel
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خودپنداره
استدالل
فراشناخت

اخالقی

رفتار
اخالقی

اخالقی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره ،فراشناخت اخالقی و
رفتار اخالقی با نقش واسطهای استدالل اخالقی در دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر
شیراز بوده است.

روش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،غیر آزمایشی و از
نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم
دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی  39-30بود که بر اساس آمار اداره
آموزشوپرورش شهر شیراز تعداد آنها بالغ بر  00۹۹نفر است .حجم نمونه با توجه به حجم
جامعه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( )63۹4نمونهای به تعداد  904نفر با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد و درنهایت یک نمونه  ۴39نفری به
دست آمد.
ابزار پژوهش شامل موارد ذیل بود:
 .1آزمون خودپنداره :پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال  63۹0-639۹توسط
کارل راجرز بهمنظور سنجش میزان خویشتنپنداری افراد تهیهشده که شامل دو فرم جداگانه
«الف» و «ب» است .فرم «الف» ،خویشتن پنداره پایه ،یعنی آنگونه که فرد خودش را میبیند
و تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را میسنجد و فرم «ب» ،خویشتن پنداره ایده
آل یا آرمانی را مورد سنجش قرار میدهد ،یعنی آنگونه که فرد آرزو دارد باشد .این
پرسشنامه بر اساس یک مقیاس  ۹گزینهای به روش لیکرت از نمرات  6تا  ۹مورد ارزیابی
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قرار میگیرد .در مجموع ،جمع جبری نمرات اگر پایینتر از  ۹باشد بیانگر خودپنداره باال و
اگر بیشتر از  ۹باشد بیانگر خودپنداره ضعیف ارزیابی میشود .برای محاسبه نمره خودپنداره،
نمره تکتک سؤاالت فرم «الف» را از فرم «ب» کم کرده ،تفاضل را به توان دو رسانده،
مجموع توانها را محاسبه و از آن جذر میگیریم .اگر جذر حاصل عددی بین صفر تا هفت
باشد خودپنداره طبیعی و نرمال و اگر از هفت باالتر باشد خودپنداره ضعیف و منفی تعریف
میشود .برای به دست آوردن نمره در هر مقیاس خود واقعی و خود ایده آل (در هر فرم ۴0
صفت قطبی (مثبت و منفی) قرار داده شده است) به هر سؤال برحسب پاسخ ،برحسب پاسخ،
نمرهای از  ۹-6داده شد و در پایان نیمرخ کل هر حیطه خودپنداره بر تعداد سؤاالت تقسیم
و نمره نهایی بین  ۹-6متغیر بود .ضریب پایایی این آزمون در مطالعه آقاجانی و همکاران
( 4/۹9 )۴44۹و با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  4/۹6به دست آمد .در پژوهش موسوی
( ،)69۹۹ضرایب اعتبار و مقیاس خودپنداره راجرز ،روش اعتبار سازه محاسبه شد.
بهاینترتیب که نمرات حاصل از مقیاس مذکور با نمرههای حاصل از پرسشنامه افسردگی
بک همبسته شد و ضریب همبستگی به دست آمده بهعنوان شاخص اعتبار در نظر گرفته شد
که مقدار آن برابر  4/۴0و در سطح  4/46معنیدار است که حاکی از اعتبار رضایتبخش
مقیاس مذکور میباشد  .در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه خودپنداره از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر با  ./۹9بهدست آمد که بهطور کلی
بیانگر ضریب قابلقبول پرسشنامه یاد شده بود.
 .2پرسشنامه فرا اخالق (دانش فراشناخت اخالقی) :این پرسشنامه توسط سوانسون
و هیل ( )6339بهمنظور سنجش دانش فراشناخت اخالقی تهیه و اجرا شده است .پرسشنامه
مورد نظر دارای  60سؤال و از سه طبقه شخص ،تکلیف و راهبرد تشکیل شده است .طبقه
شخص :دانشی که آزمودنیها در مورد افراد اخالقــی داشتنــد ،در ایـن طبقـه مورد ارزیابی
قرار میگیرد؛ سؤالهایی که در این طبقه قرار میگیرند و زمینهای که میسنجند به اینگونه
است .سؤال  )6ادراک فرد از یک شخص اخالقی ،سؤال  )9تربیت شغلی (جایگاه فرد در
اجتماع) ،سؤال  )۹تصمیماتی که یک فرد در بیشتر اوقات میگیرد در مقابل مهارتهای
ویژهای که دارد ،سؤال  )۹محبوبیت در مقابل محبوب نبودن ،سؤال  )64زمینه خانوادگی،
سؤال  )6۴تشخیص شخصی ،سؤال  )69شناخت قواعد اخالقی ،سؤال  )60سن – رشد ،سؤال
 60الف ) فردی که استداللهای خوبی ارائه میکند چگونه تصمیم میگیرد .طبقه تکلیف:
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سؤالهایی که در این طبقه قرار میگیرند و زمینهای که میسنجند به اینگونه است .سؤال
 )0آگاهی فرد از محدودیتهای محیطی ،سؤال  )66شاخصههای مسائل اخالقی و سؤال 60
ب) اطالعات مورد توجه در استدالل اخالقی .طبقه راهبرد :سؤاالتی که در این طبقه قرار
میگیرند ،بهصورت دو راهه مطرح میشوند و زمینهای که مورد ارزیابی قرار میدهند به
اینگونه است .سؤال  )۴آگاهی شخصی آزمودنیها ،سؤال  )0تصمیمگیری مشکل ،سؤال
 )1درستی ،سؤال  )3غفلت غیر عمدی .سوانسون و هیل ( )6339پایایی این آزمون را با
استفاده از ضریب آلفای کرنباخ  4/ ۹6به دست آوردند .ضریب پایایی آلفای کرونباخ این
آزمون در پژوهش طالبزاده ثانی ( )69۹۹پس از اجرا بر روی دانشآموزان سال سوم
راهنمایی شهر تهران  4/۹4به دست آمده است .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی این آزمون
پس از اجرا بر روی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر شیراز ،با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  ./۹4به دست آمد .روایی محتوایی این آزمون توسط هادی طالبزاده ثانی
( )69۹۹محرز شده است.
 .3آزمون رشد استدالل اخالقی :این آزمون توسط معنوی پور ( )6934به منظور
سنجش رشد استدالل اخالقی تهیه و اجرا شده است .این آزمون شامل  69سؤال است که به
هر سؤال بسته به پاسخ ،نمرهای از  6تا  0بر حسب مقیاس لیکرتی اختصاص مییابد .این
آزمون از  0عامل اشباع شده است که بر اساس محتوای سؤالها ،تحت عناوین اخالق
اجتماعی (سؤاالت  )6-0که رشد اخالقی را بر مبنای اصول اسالمی -ایرانی اندازهگیری
میکند ،عامل اخالق پس عرفی (سؤاالت  ،)۹-0عامل اخالق عرفی (سؤاالت  )64-۹و عامل
اخالق پیش عرفی (سؤاالت  )69-66قادرند سه سطح رشد اخالقی کلبرگ را اندازهگیری
نمایند .بعضی از سؤاالت این پرسشنامه ( )6۴-66-1-0به صورت معکوس نمرهگذاری
میشود .حداقل نمره برای هر فرد یک و حداکثر  0۴میباشد .پژوهش معنوی پور ()6934
نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ  ./39تأییدی بر پایایی آزمون ساخته شده است و همسانی
درونی سؤالها در حد قابل قبول است .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی این آزمون با روش
آلفای کرونباخ  ./۹9محاسبه شد .طبق پژوهش معنوی پور ( )6934روایی سازه آزمون تأیید
شده است.
 .4سیاهه رفتار اخالقی :این پرسشنامه توسط سوانسون و هیل ( )6339بهمنظور
سنجش رفتار اخالقی تهیه و اجرا شده است و از آنجا که تاکنون این پرسشنامه در ایران
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استفاده نشده ،توسط هادی طالب زاده ثانی ( )69۹۹برای اولینبار به زبان فارسی ترجمه شده
است .این پرسشنامه دارای  60سؤال  0گزینهای است و رفتارهای اخالقی دانشآموزان را
توسط همکالسیهایشان ارزیابی میکند .آزمودنی برای پاسخ به هر سؤال از گزینههای
هرگز ،به ندرت ،بعضیاوقات ،معموالً و همیشه استفاده میکند که برای هر کدام بهترتیب
نمره  0 ،9 ،۴ ،6و  0در نظر گرفته شده است .حداقل نمرهای که هر فرد در این آزمون به
دست آورد 60 ،و حداکثر نمره ۹0 ،است .هر سؤال این پرسشنامه مربوط به یکی از زمینه
خاص شامل  -6عدالت -۴ ،درستکاری -9 ،قضاوت درست و نادرست -0 ،وفاداری-0 ،
صداقت -1 ،همدلی -۹ ،کمک کردن -۹ ،وفاداری و پیروی -3 ،پشیمانی -64 ،مشارکت
کردن -66 ،استقالل -6۴ ،نوعدوستی -69 ،قابل اعتماد بودن 60 ،ـ با ادب بودن 60 ،ـ دیدگاه
پیوندی (منطقی) ،است .سوانسون و هیل ( )6339ضریـب پـایایـی ایـن آزمون را با استفاده
از ضریب آلفا %31 ،محاسبه کردهاند .ضریب پایایی این آزمون پس از اجرا بر روی دانش
آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران توسط هادی طالبزاده ثانی ( ،)69۹۹با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  4/۹۹به دست آمده است.
در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی این آزمون پس از اجرا بر روی دانش آموزان دختر
سال سوم دبیرستان شهر شیراز ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./۹۹به دست آمد .روایی
محتوایی آزمون توسط هادی طالبزاده ثانی ( )69۹۹محرز شده است.

یافتهها
برای تجزیهوتحلیل اطالعات و به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش و بررسی ساختار
ارتباطی متغیرهای موجود ،خودپنداره و فراشناخت اخالقی بر استدالل اخالقی و رفتار
اخالقی از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مطابق با روش بارون و کنی ( )63۹1استفاده
شد .برای بررسی فرضیههای پژوهش در گام نخست خودپنداره و فراشناخت اخالقی بهعنوان
متغیرهای پیش بین و رفتار اخالقی بهعنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند.
جدول  .1پیشبینی رفتار اخالقی بر اساس خودپنداره و فراشناخت اخالقی
متغیر وابسته :رفتار اخالقی
متغیر پیشبین
خودپنداره
فراشناخت اخالقی

R2
4/60

B
4/۹6۹

β
4/۴39

T
0/6۹

P
4/446

4/993

4/6۹

۴/33

4/446
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همانگونه که نتایج جدول  ،6نشان میدهد حدود  60درصد از واریانس رفتار اخالقی
خودپنداره و فراشناخت اخالقی تبیین میشود؛ همچنین ابعاد هم خودپنداره و هم فراشناخت
اخالقی اثر معناداری بر رفتار اخالقی داشتهاند .خودپنداره با بتای  4/۴3و فراشناخت اخالقی
نیز با بتای  ،4/6۹به صورت مثبت خودناتوانسازی را پیشبینی میکنند .در گام دوم امکان
پیشبینی استدالل اخالقی از طریق خودپنداره و فراشناخت اخالقی بررسی شده است.
بههمین منظور خودپنداره و فراشناخت اخالقی بهعنوان متغیرهای پیشبین و رفتار اخالقی
بهعنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیونی شدند.
جدول  .2پیشبینی استدالل اخالقی بر اساس خودپنداره و فراشناخت اخالقی
متغیر وابسته :استدالل اخالقی
متغیر پیشبین

R2

خودپنداره
4/۴۴
فراشناخت اخالقی

B
4/0۴
4/6۹

β
4/9۹
4/63

T
1/۹3
9/0۹

p
4/446
4/446

همانگونه که نتایج جدول  ۴نشان میدهد  ۴۴درصد واریانس استدالل اخالقی توسط
خودپنداره و فراشناخت اخالقی تبیین میشود .همچنین اثر خودپنداره بر استدالل اخالقی
()β=4/9۹؛ و اثر فراشناخت اخالقی بر استدالل اخالقی ( ،)β=4/60معنادار شده و به صورت
مثبت باور استدالل اخالقی را پیشبینی میکنند.
در گام سوم امکان پیشبینی رفتار اخالقی از طریق استدالل اخالقی بررسی شد .به همین
منظور استدالل اخالقی بهعنوان متغیر پیشبین و رفتار اخالقی بهعنوان متغیر مالک وارد
معادله رگرسیونی شدند.
جدول  .3پیشبینی رفتار اخالقی با توجه به استدالل اخالقی
متغیر وابسته :رفتار اخالقی
متغیر پیشبین
استدالل اخالقی

R2
4/06

B
6/93

β
4/100

T
60/90

P
4/446

همانگونه که نتایج جدول  ،9نشان میدهد حدود  06درصد از واریانس رفتار اخالقی
توسط استدالل اخالقی تبیین میشود؛ به عبارت دیگر استدالل اخالقی اثر مثبت و معناداری

بر رفتار اخالقی داشته است ( .)β=4/10مرحله بعد شامل بررسی اثر همزمان متغیر پیشبین و
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متغیر واسطهای بر متغیر مالک میباشد .در این قسمت ،عالوه بر متغیر پیشبین ،متغیر
واسطهای نیز وارد معادله رگرسیون میگردد .بر پایه پیشنهاد بارون و کنی ( ،63۹1به نقل از
توتونچی ،سامانی و زند قشقایی ،)6936 ،چنانچه با ورود متغیر واسطهای به معادله ،اثر متغیر
برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش یابد ،واسطهگری احراز میشود.
جدول  .4پیشبینی رفتار اخالقی بر اساس خودپنداره ،فراشناخت اخالقی و استدالل اخالقی
متغیر وابسته :رفتار اخالقی
متغیر پیش بین

R2

خودپنداره
فراشناخت اخالقی

4/0۴

استدالل اخالقی

B

β

T

P

4/6۹
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6/69
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66/۹۴

4/446

همانطور که نتایج جدول  ،0نشان میدهد  4/0۴درصد واریانس رفتار اخالقی توسط
خودپنداره ،فراشناختی اخالقی و استدالل اخالقی تبیین میشود .با ورود متغیر واسطهای
استدالل اخالقی ،اثر متغیرهای مستقل کاهش یافته و غیر معنادار شده است .بنابراین نقش
واسطهای استدالل اخالقی در رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته احراز میشود و استدالل
اخالقی با بتای  4/14بین اثر خودپنداره و فراشناخت اخالقی بر رفتار اخالقی نقش واسطهای
دارد .با توجه به نتایج جداول رگرسیون و پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار مدل نهایی این
رابطه به صورت شکل ( ،)۴تنظیم گردید.
خودپنداره

0/73

0/91

استدالل اخالقی

0/00

فراشناخت

شکل  .2ضرایب مسیر مدل نهایی پژوهش

رفتار اخالقی
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بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای استدالل اخالقی در رابطۀ بین خودپنداره،
فراشناخت اخالقی و رفتار اخالقی انجام گرفت .نتایج نشان داد خودپنداره رابطه مثبت و
معناداری با رفتار و استدالل اخالقی دارد و درواقع خودپنداره میتواند استدالل اخالقی را
بهصورت مستقیم پیشبینی کند .این یافته با نتایج مطالعات گذشته مانند چنگ)۴460( ،؛
برانفیلد و تامسون)۴440( ،؛ شین و یو)۴46۴( ،؛ وزیر)۴464( ،؛ مزار ،امیر و اریلی)۴44۹( ،؛
والداسو و دی استنو)۴44۹( ،؛ همخوانی دارد .امروزه بیشتر روانشناسان معتقدند که
خودپنداره تعیینکننده رفتار فرد است .وقتی فرد با موقعیت و محرکی روبرو شود که با رفتار
و ارزشهای او مغایر باشد از خود مقاومت شدیدی نشان میدهد ولی اگر با رفتار و
ارزشهای او سازگار و موافق باشد ،آنها را میپذیرد (کاظمی .)69۹۴ ،مطالعات نشان دادند
که رفتار اخالقی افراد نه بهوسیله عوامل بیرونی بلکه عوامل درونی مانند خودپنداره (اینکه
خودشان را چگونه میبینند) تعیین میشود (وزیر .)۴464 ،مطالعه والدسلو و دی استنو
( ،)۴44۹نشان داد حتی وقتی افراد رفتاری غیراخالقی انجام میدهند ،برای مثال از همکار
آزمایشی خود امتیاز میگیرند ،برای حفظ خودپنداره اخالقی خود تالش میکنند رفتارشان
را کمتر بد تفسیر کنند و این نشان میدهد افراد تمایل دارند برای نشان دادن خودپنداره
مناسب ،رفتارهای اخالقی از خود نشان دهند.
شعبانی ( )6936در فراتحلیل خود از پژوهشهایی که تا آن زمان در مورد تحول اخالقی
در کشور انجام شده است ،به این نتیجه رسید که رشد قضاوت اخالقی تابع ارزشهای فردی،
اجتماعی و دینی است و هرکس مطابق ارزشهای خود (بخشی از ساختار پیچیده
خودپنداره) ،معیارهای قضاوت اخالقی را انتخاب میکند .جعفری ،رحمانی و امیری مجد
( ،)69۹۹نشان دادند بین خودپنداره و استدالل اخالقی در دانش آموزان تیزهوش رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .بر طبق نتایج حاصل از مطالعات مرتبط با تحول ادراک خود در
نوجوانان ،دالیل متعددی برای پذیرش این مسئله وجود دارد که برای بسیاری از انسانها،
باورهای اخالقی مرتبط با روابط اجتماعی و نظام عقاید به نحو فزایندهای به رکن مهمی در
فرآیند شناسایی خود تبدیل میشوند (اریکسون63۹4،؛ لوینسون63۹۹ ،؛ لوینگو63۹1 ،؛
پری631۹ ،؛ وایاالنت63۹۹ ،؛ به نقل از دیمون و هارت)633۴ ،؛ با اینکه دیدگاههای مختلف
در میان روانشناسان تحولی نگر «خود» و «اخالق» را دو مقوله متمایز از همدیگر میدانند که
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در مواردی هم تداخل دارند ،همه نظریهپردازان این مطلب را تأیید میکنند که ضروری
است «خود» و «اخالق» در ارتباط با یکدیگر تعریف شوند .تنها کسانی که اعتقادات اخالقی
آنان بخش مهمی از هویت خود و ساختار شخصیتشان شده است ،رفتار خالف اخالق را
باعث پشت پا زدن به هویت خویش بهحساب میآورند و از چنین کاری اجتناب خواهند
کرد .در مورد سایر افراد ،چنین تضمینی وجود ندارد .احساس گناه و تقصیر فقط به کسانی
دست میدهد که وقتی خطایی مرتکب میشوند و برای اجتناب از این ناهماهنگی ،خود را
موظف به رعایت موازین اخالقی میدانند .همراه با رشد شناخت خود و هویت خود ،فرد به
تدریج تصوری از خویشتن در میان دیگران و در ارتباط با دیگران پیدا میکند که این تصور
یکی از پایههای شکلدهنده مناسبات اجتماعی و اخالقی او با دیگران است (لطفآبادی،
.)69۹0
نتایج همچنین نشان داد فراشناخت اخالقی رابطه مثبت و معناداری با رفتار و استدالل
اخالقی دارد و استدالل اخالقی را بهصورت مستقیم پیشبینی میکند .این یافته با نتایج
پژوهشهای عاشوری ()6930؛ طالبزاده ثانی و کدیور ()69۹۹؛ ریا و هلیا ()۴469؛ هاولی
و گلدهاف ()۴46۴؛ ابراهیمی قوام ()۴466؛ دازه و گرکز ()6930؛ محمدی و عزیزی
( .)6930که رابطه معناداری میان فرا اخالق و استدالل و رفتار اخالقی به دست آوردند
مطابقت دارد .سوانسون و هیل ( )6339نشان دادهاند که آگاهی نوجوان از شناختهای
اخالقی خویش ،پیششرط مهمی برای استفاده از استدالل اخالقی در جریان رفتار اخالقی
است .افراد بهرهمند از دانش فراشناختی ،از راه وارسی ،طراحی ،هدایت ،آزمودن ،تجدید
نظر کردن ،ارزشیابی فعالیتهای شناختی و تفکر درباره عملکرد شناختی خود ،به
فعالیتهای خود نظم میدهند؛ بنابراین تا زمانی که افراد بتوانند هوشیارانه ،فعالیتهای
شناختی خود را تحت نظارت و ارزیابی درآورند ،میتوانند از شکستها و موفقیتهای خود
بهره گیرند ،راهبردهای سودمند را ادامه دهند و راهبردهای غیرسودمند را کنار بگذارند.
بهاینترتیب افرادی که از فرا اخالق (دانش فراشناخت اخالقی) بهرهمندند ،احتمال زیادی
دارد که رفتارهای اخالقی خود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورتی که آنها را غیر
سودمند و غیر اخالقی تشخیص دهند ،این رفتارها را کنار بگذارند و با توجه به شناخت و
تجاربی که دارند ،فعالیتهای مفید و اخالقیتر را انتخاب کنند .همچنین با توجه به میزان
شناختی که فرد از تکلیف ،راهبردها ،تواناییهای شناختی خود و افراد اخالقی دارد از او
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انتظار میرود که از این اطالعات در اعمال خود بهره گیرد .از اینرو اگر فردی از تکلیف
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
توانایی کمتر دارد ،اخالقیتر رفتار میکند (طالبزاده ثانی و کدیور .)69۹3 ،اخالقی رفتار
کردن و تصمیمگیری اخالقی یک فرایند پیچیده است؛ بهگونهای که استریت 6و همکاران
( )۴446مدل پیچیده شناختی رست را به چالش میکشند و بیان میکند این مدل زمانی به
کار میآید که افراد سطح بسیار باالیی از دانش و راهبردهای شناختی را به کار ببرند .اگر
افراد سطوح پایین شناختی را به کار ببرند تصمیمات غیراخالقی میگیرند.
فراشناخت اخالقی با استدالل اخالقی و رفتار اخالقی مرتبط است و نوجوانان و جوانان
همراه با افزایش سن خود دریافت دقیقتری از فرآیندهای استدالل و قضاوت اخالقی خویش
بهدست میآورند .همچنین ،هرچه فراشناخت اخالقی قویتر باشد قضاوت و رفتار اخالقی
فرد نیز پیشرفتهتر است و او بهتر میتواند ناهمخوانیها در تفکر و عمل خویش را دریابد و
در جهت حل آنها کوشش کند (لطفآبادی .)69۹4 ،فرا اخالق با فراشناخت اخالقی به
دانشی میپردازد که شخص از ماهیت ،اصول و فرآیندهای اخالقی دارد (سوانسون و هیل،
)6339؛ بنابراین ،افراد ،متناسب با میزان آگاهی از این اصول و فرآیندهای اخالقی ،میتوانند
استداللهای اخالقی ارائه دهند .از آنجا که در فراشناخت ،فرد از اطالعات ذخیرهشده حافظه
خود برای حل مسائل جدید کمک میگیرد (سوانسون و هیل )6339 ،هنگام روبهرو شدن با
یک مسئله اخالقی ،از اطالعات خود برای حل آن مسئله استفاده میکند.
نتایج بهدست آمده در مجموع نشان داد استدالل اخالقی در رابطه بین خودپنداره،
فراشناخت و رفتار اخالقی نقش واسطهای دارد .این یافته نشانگر آن است که استدالل
اخالقی پیشبینی کننده نیرومند رفتار اخالقی است؛ (چنگ۴460 ،؛ گراهام6330 ،؛ رست و
ناروز6330،؛ ریان۴446 ،؛ طالبزاده و کدیور69۹۹ ،؛ سوانسون و هیل ،6339 ،دازه و
گرکز6930 ،؛ کولین .)۴46۴،یافته پژوهش حاضر با آنچه کلبرگ در مورد رابطه اندیشه
اخالقی و رفتار اخالقی مطرح میکند ،همخوان است .از نظر او ،انتظار ارتباط کامل بین
قضاوت اخالقی و عمل اخالقی وجود ندارد؛ اما با این همه ،کلبرگ میاندیشد که باید
رابطهای وجود داشته باشد .بنابر نظر کلبرگ ،زمانی که اصول اخالقی درک میشود،
1. Street
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میتواند به شکل ذاتی به عمل اخالقی منجر شود و با تحول استدالل اخالقی ،افراد دارای
آمادگی بیشتری جهت بهکارگیری اصول اخالقی برای قضاوت کردن در موقعیتها
میشوند (به نقل از توکلی ،لطیفی و امیری .)69۹۹ ،فرض اصلی کلبرگ این است که نوع
استدالل فرد در برخورد با یک مسئله اخالقی ،که ناشی از سطح رشد تفکر اوست ،نقش
اساسی در عملکرد وی ایفا میکند  .او معتقد است که قضاوت و رفتار اخالقی کودکان و
نوجوانان بهجای آنکه تابع مقتضیات زندگی اجتماعی و فرهنگی باشد ناشی از مرحله رشد
شناختی است که در آن قرار دارد .استدالل اخالقی قابلیت درک و شناخت مسائل با استفاده
از استانداردها و ارزشهای فردی بهمنظور تعیین شیوه مناسب عمل است (دانی)۴443 ،؛
مبنای رفتار اخالقی است ،یعنی رفتارهایی که مطابق با استانداردهای مورد پذیرش است
(ویلسون )۴464 ،و نوعی اندیشیدن اخالقی برای دستیابی به احکامی است که درستی یا
نادرستی رفتارها را مشخص میکند (دانلی .)۴440 ،لذا استدالل اخالقی فرآیندی ذهنی است
که با استفاده از ارزشها و اصول استانداردی که مورد قبول فرد است به بررسی مسائل
پرداخته و درستی یا نادرستی و باید و نباید انجام هر کار را مشخص میکند (به نقل از
حیدری .)6934 ،همچنین ،افرادی که به رشد اخالقی رسیدهاند ،شناختشان از اهداف زندگی
کاملتر است و به ارزشها و اهدافشان متعهد هستند و استدالل اخالقی آنها در جنبههایی از
شناخت ،رفتار و عواطف که به کمال انسان در زندگی شخصی و اجتماعی مربوط میشود،
مشخص میشود؛ از سوی دیگر آنها افرادی مستقلاند و معتقدند که قضاوت درباره خوبی
و بدی بهقصد و نیت خودشان بستگی دارد؛ لذا خود را در کلیه امور مسئول میدانند و
بدینشکل مسئولیتپذیری آنان افزایش مییابد .قضاوت اخالقی محصول یک تصمیم
آگاهانه است که در آن فرد مستقیماً از استدالل اخالقی به حکم اخالقی حرکت میکند
(کلبرگ63۹6 ،؛ پیاژه639۴ ،؛ به نقل از مک ماهان و گود.)۴461 ،
اینکه با ورود متغیر استدالل اخالقی به تحلیل ،اثر متغیرهای خودپنداره و فراشناخت
اخالقی کاهش مییابد و حتی غیر معنادار میشود به این دلیل است که هر سه متغیر از یک
طبقه هستند .هانه و همکاران (۴466؛ به نقل از مک ماهان و گود .)۴461 ،مدل جهاربخشی
رست را به دو بخش شناختی (حساسیت ،و قضاوت) و کنش (انگیزش و رفتار) تقسیم
میکنند .فرایند شناختی اخالق نیازمند تحلیل شناختی و هوشمندانه پیچیده تعیین رفتار
درست و نادرست و کنش اخالقی نیز توانایی ایجاد انگیزه و مسئولیت برای انجام عمل
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اخالقی در موقعیتهای چالشبرانگیز است .بر اساس مدل رست ،ظرفیتهای پختگی
اخالقی (پیچیدگی اخالقی ،توانایی فراشناختی و هویت اخالقی) ،مستقیماً بر فرایندهای
شناختی اخالقی (آگاهی ،حساسیت و قضاوت اخالقی) اثر میگذارند .فرایندهای شناختی
اخالقی برای تصمیمگیری اخالقی مؤثر است و میتواند به آگاهی تشخیصی موضوعات
اخالقی و قضاوت اخالقی مناسب و بینشمندانهتر کمک کند که بهنوبه خود میتواند در
پیامدهای رفتاری اخالقی مشارکت داشته باشد (هانه ،اویلیو و می .)۴466 ،6تحقیقات نشان
دادهاند که استدالل اخالقی و احساسات اخالقی بر انگیزش اخالقی مؤثر هستند و هویت
اخالقی نیز منبع انگیزش اخالقی است که به خودپنداره ،عالیق اخالقی و ارزشهای اخالقی
اختصاص دارد (سم و هاردی۴440 ،؛ به نقل از شعبانی).6936 ،
بنابراین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که هم خودپنداره و هم فراشناخت اخالقی
توانایی پیشبینی رفتار اخالقی را دارند و استدالل اخالقی در رابطه بین خودپنداره و
فراشناخت با رفتار اخالقی نقش واسطهای دارد .به نظر میرسد با توجه به اهمیت استدالل
اخالقی و نقش واسطهای آن ،برای دستیابی به رفتار اخالقی که ضرورت اجتنابناپذیر عصر
حاضر است ،مناسب باشد بیش از پیش به استدالل اخالقی دانشآموزان توجه کرده و
گسترش و ارتقای آن را مورد اهتمام قرار داد .همچنین الزم است فراشناخت ،بهعنوان مفهوم
ناظر بر فرآیندهای عالی تفکر ،در مدارس بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از آن به عنوان
ابزاری مؤثر جهت ارتقای استدالل اخالقی که خود نقش مهمی در پیشبینی رفتار اخالقی
دارد ،استفاده شود .توجه به نقش مهم خودپنداره در انواع استدالل و رفتارهای اخالقی دانش
آموزان نیز از دیگر پیشنهادات پژوهش حاضر است .البته این پژوهش نقش خودپنداره کلی
را مورد مطالعه قرار داد؛ بررسی نقش خودپنداره اخالقی در مطالعات آینده میتواند
یافتههای مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد .همچنین بررسی انگیزش اخالقی و نقش
پیچیدگی شناختی در رفتار اخالقی میتواند موضوع مناسبی برای پژوهشهای آتی باشد.
این که پیچیدگی شناختی افراد به استدالل شناختی و بهتبع آن رفتار اخالقی پیچیدهتر منجر
میشود یا نه؟ و نسبت این پیچیدگی با سبکهای شناختی یا سبکهای رهبری ذهنی چگونه
است؟ میتواند از سؤاالت اساسی پژوهشهای آتی باشد.

1. Hannah, Avolio & May
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