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ای فراشناخت اخلاقی در رابطه بین شخصیت و رفتارهای نقش واسطه

 اخلاقی

 

 ، دکتر فریده یوسفی، دکتر فرهاد خرمایی*سمیه حسن نیا، دکتر راضیه شیخ الاسلامی
 بخش روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

 (86/81/69،تاریخ پذیرش:81/81/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

اخلاق، به لحاظ فردی و اجتماعی موضوع مهم  و اابمت جموجهی ا م   
، 1ای از اخلاایات، بمرای د متیابی بمه خمودر  ری ازی مجموعهدرونی

(  علیرغ  1و  دفمندی در زندگی، لازم و ضروری ا   ) 2احساس جداوم
 اممروز جهان گیرد، ا می  اخلاق و جأکیداجی که در مورد آن صورت می

که پیشمرف  جننولمو ی و جیییمر و جو ماه  ماختار ای  ا  شا د آن 
محیطی، پویایی و پیچیمدگی ماماع ی را ایجماد نممود  کمه منجمر بمه 

اابمت جموجهی را  3 ای اخلاای متاددی گردید  و ماالات اخلاایچالش
(  از این رو، لازم ا   به دن ال شنا ایی و به مود 2-4  ب شد  ا   )

ا به افراد در مواجهه و پا خگویی به چالشهای اخلاای  ایی بود جظرفی 
 (  3و نیز اخلاای رفتار کردن، کمک نماید )

 
 
 
 

 

ماالات اخلاای، نیازمند ظرفیتی  ستند که اطلاعمات ممورد ا مت اد  در 
اااوت اخلاای را مورد کنترل و نظمارت امرار د مد، دام  اطلاعمات را 

را در ااماوت و  مچنمین  ممه  ا ارزیابی کند، جأثیر  یجانات و ارزش
(  ایمن 7-5 ای ممنن از یک ماامت اخلماای را در نظمر بگیمرد )جن ه

شمود  فراشمناخ  نامیمد  می 4ظرفی ، جح  عنوان فراشمناخ  اخلماای
اخلاای، ج اوت در جوانایی افراد برای ا ت اد  از دانش غنمی اخلماای، بمه 

در واام،، فراجمر از (  8د د )منظور افزایش شناخ  اخلاای را جوضیح می
 ازی عمومی کل رگ،  مطح بالماجر دانمش اخلماای، شم یه یمک م هوم

 وخ  ا   که بایمد یمک موجمور، آن را پمردازش نمایمد  ایمن موجمور، 
کنمد فراشناخ  اخلاای ا   که دانش اخلماای پیچیمد  را پمردازش می

 (  11و9)
 
 
 

 چکیده
مه   لام  فرد و جاماه ا    بنابراین شناخ  عوامت موثر بر بروز رفتار ای اخلاای می  اخلاق و بروز رفتار ای اخلاای، از جن ه  ایزمینه: 

جواند گامی در جه  افزایش رفتار ای اخلاای و کا ش رفتار ای غیر اخلاای باشد  بر این ا اس پژو ش حاضر با  دف برر ی رابطه علی 
   خ  اخلاای انجام شد گری فراشناابااد شخصی  با رفتار ای اخلاای از طریق وا طه

ن ر از دانشجویان مقط، کارشنا ی دانشگا های  524 م ستگی ا   که به این منظور،  -روش پژو ش حاضر به صورت جوصی یروش: 
ای انتخاب شدند  در این پژو ش برای جم، آوری اطلاعات از ه پر شنامه شامت پر شنامه ای چند مرحلهگیری خوشهیا وج با روش نمونه

 ا در این پژو ش با ا ت اد  از روش ج عامت شخصی ، مقیاس فراشناخ  اخلاای و  یا ه رفتار اخلاای، ا ت اد  گردید  ججزیه و جحلیت داد پن
 یابی ماادلات  اختاری انجام شد  مدل

گرایی، ر فراشناخ  اخلاای و برونکنند  مانادابینیگرایی و گشودگی به ججربه پیشرنجوری و وظی هنتایج نشان داد که، روانها: یافته
کنند  مانادار رفتار اخلاای بودند  مسیر ای غیرمستقی  از  ه باد شخصی  شامت بینیگرایی پیشرنجوری و وظی هپذیری، روانجوافق

 گرایی به رفتار ای اخلاای به وا طه فراشناخ  اخلاای، مانادار بود رنجوری و وظی هگشودگی به ججربه، روان

 جوانند منجر به بروز رفتار ای اخلاای شوند د د که ابااد شخصی  با جأثیر بر فراشناخ  اخلاای مینتایج این جحقیق نشان میگیری: یجهنت

 

 رفتار ای اخلاای، شخصی ، فراشناخ  اخلاایکلیدواژگان: 
 

 
 

 sheslami@shirazu.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی النترونینی: 

mailto:sheslami@shirazu.ac.ir
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نمای  ای مت ماوجی کمه در خصمور فراشمناخ  بمه ما مسو با دیدگا 
عمومی وجمود دارد، روینرد مای مت ماوجی نیمز بمه فراشمناخ  اخلماای 

و  6، جنلیم 5اند  یک دیدگا ، فراشناخ  اخلاای را شامت شخصپرداخته
(  دیممدگا  دیگممر، 12و 11دانممد) ممای اخلمماای میدر مواای  7را  ممرد

، 9شامت دانش بیمانی 8فراشناخ  اخلاای را در دو ط قه دانش فراشناختی
مارفمی ممی  12و نیز جنظی  فراشناخ  11و دانش شرطی 11ایهدانش روی

جر فراشمناخ  اخلماای را (  دیدگا  آخر، در یک نگما  مت ماوت13و2کند)
و  14، خود مدایتی اخلماای13شامت فرایند ایی مانند  سته کنترل اخلاای

(  متنا ب با ایمن دیمدگا ،  سمته کنتمرل 8داند)می 15خودجأملی اخلاای
ا   از برخورداری از حس درونی از اخلاق که شمامت در اخلاای ع ارت 

نظر گرفتن مسئولی  برای رفتار خود و رفتار دیگران ا    خود مدایتی 
گمردد و بمر فراینمد ای اخلاای ظرفیتی ا   که یک ادم به عقب برمی

کنمد و خود شخص )شهود و ا تدلال( و رخ دادن اامدامات، نظمارت می
یه پندار یا جخیت اخلاای ا   و یمک دیمد خودجأملی اخلاای ظرفیتی ش 

(  14و  8کنمد ) ای شخصی را ایجاد و ح م  میانتقادی مه  در انگیز 
 نگامی که شخص دانش اطلاعماجی غلمو و  مچنمین روش، امانون و 
عادت غلو را در  ر شرایطی و با کمترین جاهد، جأمت و مسئولی  به کار 

(  نتیجمه ایمن اممر، 8افتمد)می گیرد، فراشناخ  اخلاای نااص، اج اقمی
ارجناب رفتار ای غیر اخلاای و گا  زیر پا نهادن اخلاق ا م   بنمابراین، 

شممود کممه نقممش آن در ا میمم  فراشممناخ  اخلمماای زمممانی بممارزجر می
(  از ایمن رو، 11، 8، 3، 2، 1کند )گیری رفتار ای اخلاای جلو  میشنت
 فتار ای اخلاای دانس   جوان پیامد اصلی فراشناخ  اخلاای را، رمی

رفتار اخلاای مجموعه ای از رفتار ای مورد پمذیرش جامامه ا م ، کمه 
جواند درونی باشد مانند اعمال دینی، بیرونی باشمد ماننمد صمداا ، و می

(  اما این جاری  ممورد 15 مچنین مربوط به دیگران باشد مانند مراا  )
تار اخلاای را مامادل وفاق  مه پژو شگران نیس    ایر پژو شگران، رف

پسند یا اطاع  و فرمان رداری از مراج، ادرت ، و یما احتمرام رفتار جاماه
(  17-16داننمد ) ای نژادی و فر نگمی مت ماوت، میبه دیگران با زمینه

 مای افرادی کمه از فراشمناخ  اخلماای برخوردارنمد، در جصممی  گیری
کننمد  دلیمت ایمن خاب میاخلاای، با احتمال بیشتری، رفتار اخلاای را انت

امممر، علمماو  بممر جممأثیر دانممش فراشممناخ  و جنظممی  شممناختی در مواامم، 
گیری، برخورداری از یک عامت انگیز  بخش برای رفتمار اخلماای جصمی 

ای (  عاملی  اخلاای، مجموعمه2و1باشد)نیز می 16به نام، عاملی  اخلاای
ند جما بما مجهمز ک ای خودجنظیمی ا   که به فرد کمک میاز منانیزم

(  ایمن 1شدن به آنها، نس   به انجام رفتمار اخلماای، برانگیختمه گمردد)
،  18، پممیش اندیشممی 17 مما کممه ع ارجنممد از: عمممدی بممودنمنانیزم

و خودجأملی، ناظر بر فراشناخ  اخلاای ا    با جوجمه بمه  19خودواکنشی
 ا، منطقی ا   که مجهمز بمودن بمه فراشمناخ  اخلماای، این منانیزم

رفتار ای اخلاای را به دن ال داشته باشد  علاو  بر جأکیدات نظری اموی 
که در این رابطه وجود دارد، پژو ش  ای متاددی نیز وجود این رابطمه 

 (  11،18،19را در پژو ش  ای خود جأیید کرد  اند)
گیری و بمروز با جوجه به جاثیر مهمی کمه فراشمناخ  اخلماای بمر شمنت

و نیمز نقمش مهم  آن در  ملام  اخلماای افمراد،  رفتار ای اخلاای دارد

جواند حائز ا میم  شناخ  عوامت ایجاد کنند  و اثرگذار بر این  از  می
(  21گمذار بمر فراشمناخ ، شخصمی  ا م  )باشد  ینمی از عواممت اثر

جوانند فرایند ای عماط ی ماننمد  ای پایداری مانند شخصی  میویژگی
فراشناخ  را جح  جمأثیر خمود امرار   مدلی و فرایند ای شناختی مانند

 مای (  علاو  بمر ایمن، برخمی محققمان ماتقدنمد کمه ویژگی21د ند )
 ای ج نمر فراشمناختی ماننمد جمأملی بمودن، شخصی  می جوانند ویژگی

-21بینی نمایند )کنجناوی ذ نی، روشن نری و پردازش عمیق را پیش
23  ) 

ا مات و رفتمار، اطلماق شخصی  به الگو ای نسم تا  پایمدار افنمار، احس
(  نظریه پنج عامت بزرگ شخصی ، پنج باد ا ا ی را برای 24شود )می

کند که  ر باد دربرگیرند  جاداد خاصمی از صم ات شخصی  مارفی می
د مد  ایمن ا   و مجموع آن ص ات یک عامت شخصیتی را شمنت می

، ورزیکه بمه جمایمت فمرد بمرای جمر ت 21گراییعوامت ع ارجند از: برون
 ای  ای اجتماعی و دو متیابیبودن، گسترش ش نهپرانر ی و صمیمی

کمه   21(  خوشمایندی یما جوافمق پمذیری27-25شود)پی اطلاق میدرپی
دو تی، اعتماد به منانس کنند  ج اوت  ای فردی در زمینه میت به نوع

(  31-28پمذیری و  مازش ا م )دیگران و فروجنی، مهربمانی و اناطاف
که از ص اجی ماننمد افسمردگی، اضمطراب، خودخموا ی،  22رنجوریروان

(  گشمودگی 33-31ث اجی  یجانی جشنیت شد  ا م )گنا  و بیاحساس
، بمه ج ماوت  مای فمردی در گمرایش بمه ابتنمار، خلاایم ، 23به ججربه

پیچیدگی فنر، شناخ  دایق و آمادگی پذیرش عقایمد دیگمران، اطلماق 
ن وظی مممه شنا مممی، میمممزا 24(  وظی مممه گرایمممی35و34شمممود)می

مداری، نظم  و  مچنمین نیماز بمه مسئولی ،  دفمندی،  برنامهاحساس
(  پژو ش  ای متاددی ارج ماط بمین 36و29د د )پیشرف  را نشان می

شخصی  و  فراشناخ  در مانمای عممومی را، ممورد برر می امرار داد  
وان (  بنابراین متنا ب با یافته  ای پژو شی، می ج39و  38، 37، 21اند)

کنند   ای فراشناخ  اخلاای بینیاحتمال داد که شخصی  ینی از پیش
 باشد 

شد  و نیز جاکیمدات نظمری در زمینمه  ای انجامبا رویداش  به پژو ش
ر مد کمه رابطمه بمین شخصمی ، متییر ای پژو ش حاضر، به نظر می

فراشناخ  اخلاای و رفتار اخلاای، یک رابطه موازی ن اشمد و شخصمی  
ارج اط با فراشناخ  اخلاای، با رفتار ای اخلاای نیز مرج و باشد   در عین

 ای متاددی نشانگر ارج اط بین شخصی  و رفتار علاو  بر ایننه پژو ش
(  صاح نظران نیز ماتقدند که صم ات شخصمی  43-41اخلاای  ستند )

در طمول زمممان مقماوم بممه جیییمر بممود  و امادر ا مم  جما رفتار مما را در 
(  در  مین را تا، در یک مدل 29بینی نماید)گوناگون پیش ای مواای 

م هومی نیز، شخصی  ینی از عوامت پیش بین برای رفتار ای اخلماای 
(  بنابراین شخصی  به لحاظ پژو شی و نظری می 44مارفی شد  ا  )

 بینی نماید جواند رفتار اخلاای را در مواای   ای اخلاای پیش
گیری رفتمار اخلماای را جوضمیح ند شمنتجا کنون مدل  ای متاددی رو

اند  اما این پژو ش، از یک  و، با جنیه بر نظریه شناختی اجتمماعی داد 
و با ا تناد به م هوم عاملی  اخلاای و نیز متنا ب با مدل  ای م هومی، 

(  44، 21، 1نمایمد)در یک مدل ینپارچه، روابو بین متییر ا را ج یین می
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که  یچ پژو شی جا کنون متییر ای مورد برر ی از  وی دیگر، از آنجا 
جا و طی یک مدل به آزمون ججربی در در این پژو ش را به صورت یک

نیاورد  ا  ، خلاء پژو شی و نیز ضرورت انجام این پژو ش بمارز ممی 
گردد  علاو  بر این، با جوجه به ایننه شمیوع رفتار مای غیمر اخلماای در 

عممت غیمر اخلماای، و نیمز نماجوانی در جاماه و رغ   افمراد بمه انجمام 
گیری  مای اخلماای، فقمدان فراشمناخ  اخلماای را نشمان ممی جصمی 
(  بنممابراین،  مدف از ایممن پمژو ش، مارفممی و برر می ججربممی 2د مد)

فراشناخ  اخلاای و عواممت اثرگمذار )شخصمی ( و اثرپمذیر )رفتار مای 
ور و  م  در جواند    در نظام آموزشی کشماخلاای( از آن   س  که می

ممدل  1جاماه، برای جلوگیری از رفتار ای غیر اخلاای موثر باشد  نگار  
 مورد برر ی در پژو ش را نشان می د د 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1نگاره 

 

 روش
پژو ش حاضر از نوع  م ستگی ا    جاماه آماری این پژو ش، شامت 

 ای شهر یا وج ا   کمه ارشنا ی دانشگا ی دانشجویان مقط، ککلیه
انمد  جهم  بمرآورد مشیول بمه جحصمیت بود  95-96در  ال جحصیلی 
شمود جما ضمرب می 5المی  5/2 ا در  ای پر شمنامهحج ، جاداد گویمه

 327ن مر ) 561(  بنابراین جامداد 45حداات و حداکثر نمونه جایین گردد )
 اد  از روش نمونه گیمری، دانشجوی پسر( با ا ت 233دانشجوی دختر و 

ای انتخاب شدند، به این جرجیمب کمه ابتمدا از بمین مرحله ای چندخوشه
دانشگا  )دولتی، آزاد و فر نگیان( به صورت  3دانشگا های شهر یا وج 

جصادفی انتخاب شد، آنگا  از  ر دانشگا  به جصادف  مه کلماس مقطم، 
یمد  بامد از جمم، کارشنا ی بدون جوجه به رشته جحصیلی انتخماب گرد

پر مش  524آوری پر ش نامه  ا و حذف نمودن داد   ای پرت جاداد 
دانشجوی پسر( م نمای جحقیمق امرار  223دانشجوی دختر و  311نامه )

 گرف   
گردآوری داد   ا از طریق  ه پر ش نامه ما تر انجمام گردیمد  در ایمن 

ممت پژو ش برای ارزیابی شخصی  از فرم کوجا  پر مش ناممه پمنج عا
گویمه  21(  این پر ش ناممه شمامت 46ا ت اد  شد ) 25بزرگ شخصی 

پمذیری، ا م  و پمنج ویژگمی شخصمی ، شمامت روان رنجموری، جوافق
کنمد  بمه گیری میگرایی، برونگرایی و گشودگی به ججربه را انداز وظی ه

منظور پا خ به این پر ش نامه، آزمودنی پس از مطالاه  رگویه، صح  
کنمد  (، جایمین می1-5خود بر ا ماس طیم  لینمرت از ) آن را در مورد

پژو شگران، جه  جایین روایی، جحلیمت عماملی بما ا مت اد  از جحلیمت 
ی پر شمنامه انجمام گویمه 21 ای اصلی با چرخش واریماکس بر مؤل ه

( و آزممون کرویم  KMOگیری )دادند که شاخص  ای ک ای  نمونه
د م  آوردنمد و ( بهP <1111/1) 532/3و  79/1بارجل  را بمه جرجیمب 

درصد واریمانس کمت نمونمه را  38/61دریافتند که پنج عامت در مجموع 
(  ضمرایب آل ما را بمرای روان رنجموری و جوافمق 46جوضیح داد  ا   )

و برای عوامت برونگرایی و گشودگی بمه  81/1گرایی، وظی ه83/1پذیری
(  در این پمژو ش، 46اند )به د   آورد  69/1و  72/1ججربه به جرجیب 

 ای اصلی با جه  احراز روایی، جحلیت عاملی با ا ت اد  از جحلیت مؤل ه
 مای ی پر شنامه انجام شد  ابتدا آزمونگویه 21چرخش واریماکس بر 

مقدماجی جه  ارزیابی منا ب بودن نمونه برای جحلیمت عاممت، شمامت 

یمد  ایمن ( و آزمون کروی  بارجلم  اجراگردKMOگیری )ک ای  نمونه
د م  آممد، کمه ( بهP <1111/1) 68/2171و  71/1ضرایب به جرجیب 

 ا برای جحلیت عامت ا    نتایج جحلیت عامت، بیانگر منا ب بودن داد 
پنج عامت را با ارزش ویژ  بالای یک نشان داد   مچنین بمرای برر می 
 پایایی از روش آل ای کرون اخ ا ت اد  گردید که این ضریب  برای  پمنج

گرایی، پمذیری، وظی ممهویژگمی شخصممی  شمامت روان رنجمموری، جوافق
و   75/1، 58/1، 68/1، 66/1گرایی و گشودگی به ججربه به جرجیب، برون
 بد   آمد   71/1

(  ایمن 2بمود ) 26دومین ابزار مورد ا ت اد ، مقیماس فراشمناخ  اخلماای
نمش گویه ا   و چهار مول مه جنظمی  فراشمناختی، دا 21مقیاس شامت 

ای و دانش شناختی شرطی را شمامت شناختی بیانی، دانش شناختی رویه
( صممورت 1-5د ی بممه مقیمماس، در طیمم  لینممرت از )شممود  پا ممخمی
گیرد   ازندگان مقیاس، در پژو ش خود بمرای برر می روایمی ایمن می

انجام دادند و  AMOSمقیاس، جحلیت عامت جائیدی از طریق نرم افزار 
هار عامت مانادار بودند  شاخص  ای نینویی برازش بار ای عاملی  ر چ

( ،  (χ 2/df ی  آزادیممدل شمامت نسم   مجمذور کمای بمه درجمه
، 11/2( برای الگمو، بمه جرجیمب  RMSEA( ، و )CFI ای )شاخص

(   مچنین آنها ضرایب آل مای کرون ماخ 2به د   آمد ) 179/1،  88/1
ای و دانش شناختی رویه، 81/1جنظی  شناختی و دانش شناختی بیانی را 

(  با جوجه به آننمه ایمن 2گزارش کردند ) 82/1دانش شناختی شرطی را 
ابزار  نوز در فر نگ ایرانی ممورد ا مت اد  امرار نگرفتمه ا م ، بمرای 
ا ت اد  در این پژو ش ابتدا به فار می جرجممه شمد و  مپس بمه یمک 

مه شمد  بمه کارشناس زبان انگلیسی داد  شد جا با برگرداندن نسخه جرج
زبان انگلیسی، جرجمه آن را با نسمخه اصملی پر شمنامه، جط یمق د مد  
 مچنین برای احراز روایی مقیاس، جحلیت عامت جائیمدی از طریمق نمرم 

شد  بار ای عماملی بمرای  مر چهمار عاممت بنار گرفته AMOSافزار 
مانادار بودند و شاخص  ای نینویی برازش مدل شامت نسم   مجمذور 

( ، و CFI ای )( ،  شمماخص (χ 2/df ی  آزادیهکممای بممه درجمم
(RMSEA  برای الگو، به جرجیب )د   آممد  به 15/1، و 92/1، 69/2

جه  جایین پایایی نیز از روش آل ای کرون اخ ا ت اد  گردید که ضریب 
پایایی برای کت مقیاس و نیز چهار عامت جنظی  شناختی، دانش شناختی 

،  91/1و دانش شناختی شرطی به جرجیمب ایبیانی، دانش شناختی رویه
 د   آمد به 69/1و  68/1، 79/1، 75/1
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(  این  یا ه 47 ومین ابزار مورد ا ت اد ،  یا ه رفتار ای اخلاای بود )
  ما، ج ماوت به احترام گویه ا   و  ش  باد اخلاای، شامت، 32دارای 
 لمب وجواضم،، پرخاشمگری، جق رفتمار کمنمی، مسمئولانه، رفتار ملاحظه،

 5گذاری آن بر ا اس طی  لینمرت  نجد  نمر رفتار ای مراا تی را می
، 3، 2 ا به جز گویه  مای گیرد   مه گویه( صورت می1-5ای از )درجه

شوند  برای ، به صورت مانوس نمر  گذاری می15و  14، 13، 11، 9، 4
افمزار احراز روایی این  یا ه، از جحلیت عامت جائیدی با ا مت اد  از نمرم 

AMOS  عامت مانادار بود  8اند که بار ای عاملی برای ا ت اد  نمود
و شاخص  ای نینویی بمرازش ممدل شمامت نسم   مجمذور کمای بمه 

( RMSEA(، و )GFI ای )(، شماخص (χ 2/df ی  آزادیدرجمه
 آل ای به د   آمد  ضریب 14/1،  و 91/1، 11/2برای الگو، به جرجیب  

و  81/1جا  68/1 اخلاای را نیز بین  رفتار  یا ه  ایعامت برای کرون اخ
(  در پمژو ش حاضمر بمرای 56انمد)گزارش کرد  86/1برای کت  یا ه 

برر ی روایمی ایمن ابمزار، جحلیمت عاممت جائیمدی از طریمق نمرم افمزار 

AMOS شد  بار ای عاملی برای پنج عامت مانادار بودند و بنار گرفته
ای کمنمی و رفتار مای مسمئولانه بمه عامت رفتار ای مراا تی، رفتار م

 ا، حمذف گردیمد  شماخص  مای جه  پائین بودن بار ای عاملی گویه
 χ ی  آزادینینویی برازش مدل نیز شامت نس   مجذور کای به درجه

2/df) شاخص ،)( ای CFI( و )RMSEA برای الگو، بمه جرجیمب )
رای د   آممد   مچنمین، در ایمن پمژو ش بمبه 14/1،  و 92/1، 11/2

برر ی پایایی  یا ه رفتار ای اخلاای از روش آل ای کرون ماخ ا مت اد  
 87/1گردید  ضریب آل ا کرون اخ برای نمر  کت  یا ه رفتار ای اخلاای 

  ، 67/1ملاحظمه  ، 73/1 ا ج اوت به و برای پنج باد اخلاای شامت احترام

هایم  بد   آممد   در ن 61/1و  جقلب  65/1پرخاشگری  ، 71/1جواض، 
یابی ماادلمات جه  جحلیت داد   ا و برر ی فرضیه  ا از  از روش مدل

  اختاری، ا ت اد  گردید 
 

 یافته ها
 مای ایمن پمژو ش  ا و برای اطمینان از ایننمه داد ا ت از جحلیت داد 

کننمد، یابی ماادلات  ماختاری را بمرآورد می ای زیر بنایی مدلم روضه
 مای گمشمد ، نرممال اختاری شامت داد چند م روضه اصلی ماادلات  

خطی چندگانه مورد برر ی ارار گرفتند  در پرو ش حاضمر از بودن و   
روش جایگزینی داد   ای گمشمد  بما میمانگین ا مت اد  شمد و جهم  
برر ی نرمال بودن متییر ا از کجی و کشیدگی متییر ا ا ت اد  گردیمد 

ادرمطلق ضریب کجی  و به این جرجیب متییر ای پژو ش  مگی دارای
بودنمد و لمذا  11و ادر مطلق ضریب کشیدگی کموچنتر از  3کوچنتر از 

خطمی چندگانمه جخطی از نرمال بودن داد   ا اابمت مشما د  ن مود    
بین )ابااد شخصی ( با ا ت اد  از آمار  جحممت و عاممت متییر ای پیش
د کمه مورد برر ی ارار گرفم   نتمایج نشمان دا  (VIFجورم واریانس )

 ستند و نشان  11/1 ای جحمت بد   آمد  برای متییر ا، بالای ارزش
خطی چندگانمه متییر ما ا م  و  مچنمین مقمدار د ند  عدم وجود   

بودنمد کمه  11عامت جورم واریانس بد   آمد  برای متییر ا کوچنتر از 
نشان د ند  عدم    خطی چندگانه بین متییر ا ا    در ادامه نتایج در 

 گردد  خش جوصی ی و آزمون مدل گزارش میدو ب

 

 . ضریب همبستگی پیرسون و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مان گونه که در جدول اابت مشا د  ا  ، گشودگی به ججربه 

( را با r= 11/1گرایی کمترین ارج اط )( و برونr= 51/1بیشترین ارج اط )
گرایی خلاای دارد   مچنین از میان ابااد شخصی ، وظی هفراشناخ  ا

 بیشترین ارج اط را با  مه رفتار ای اخلاای دارد  

، و روش AMOSدر بخش آزمون مدل، برای انجام جحلیت از نرم افزار 
یابی ماادلات  اختاری ا ت اد  گردید  مدل پیشنهادی در ابتدای مدل

ای برازش مدل، اادام به اصلاح جحلیت، برازش مطلوبی نداش ، لذا بر

دار گردید  ضرایب مسیر مانادار و مانیمدل و حذف مسیر ای غیر
، به صورت اثرات مستقی ، غیرمستقی  و کت 2موجود در مدل در جدول 

 بیان گردید  ا    
برر ی فرضیه اول پژو ش م نی بر ارج اط مانادار ابااد شخصی  با 

 =P< ،15/1 11/1پذیری )که جوافق رفتار ای اخلاای نشانگر آن ا  

βوظی ه ،)( 11/1گرایی P< ،22/1= βو برون  ) ( 15/1گرایی P< 

،11/1= β11/1رنجوری به نحو من ی ) ( به نحو مث   و روان P< 

 
 انحراف استاندارد میانگین 12 11 15 4 4 4 6 0 7 3 2 1

 49/2 13/14            - گشودگی به ججربه

 18/2 29/11           - 32/1** گراییوظی ه

  - -/41** -/15** رنجوریروان
        24/13 31/2 

 - -/23** 42/1** 28/1** گراییبرون
        14/13 21/2 

 11/2 53/13        - 47/1** 17/1 45/1** 24/1** پذیریجوافق

 7/4 69/25       - 16/1** 11/1* -/21 38/1** 51/1* فراشناخ  اخلاای

 74/2 24/16      - 27/1** 25/1** 17/1* -/21 31/1** 22/1** احترام به ج اوت  ا

 61/2 67/15     - 52/1** 32/1** 24/1** 13/1* -/15 31/1** 23/1** ملاحظه

 83/2 93/14    - 46/1** 57/1** 32/1** 21/1** 14/1* -/22** 43/1** 21/1** رفتار مسئولانه

 47/2 55/16   - 62/1* 54/1** 66/1** 35/1** 14/1** 18/1** -/16* 31/1** 26/1* جواض،

 41/2 29/14  - 25/1** 46/1** 74/1** 61/1** 28/1** 23/1** 12/1* -/27** 25/1** 21/1** خش 

 69/2 14/15 - 59/1** 18/1* 56/1** 54/1** 65/1** 37/1** 26/1** 21/1** -/19** 36/1** 25/1** جقلب
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،15/-= βکنند  برر ی فرضیه دوم بینی می(، رفتار ای اخلاای را پیش
د  فراشناخ  اخلاای بینی کننپژو ش م نی بر آننه ابااد شخصی  پیش

( P< ،49/1= β 11/1 ستند، حاکی از آن ا   که گشودگی به ججربه )

رنجوری به ( به نحو مث   و روانP< ،21/1= β 11/1گرایی )و وظی ه

بینی ( فراشناخ  اخلاای را پیشP< ،12/-= β 15/1نحو من ی )
فراشناخ  پذیری ارج اط ماناداری با گرایی و جوافقکند  دو باد برونمی

اخلاای نداشتند  فرضیه  وم پژو ش با جوجه به ارج اط مانادار 

( مورد جائید P< ،28/1= β 11/1فراشناخ  اخلاای با رفتار ای اخلاای )
ارار گرف   در خصور فرضیه چهارم پژو ش م نی بر آننه فراشناخ  

ای بین ابااد شخصی  و رفتار ای اخلاای دارد، اخلاای، نقش وا طه
 ای ه  ا حاکی از آن ا   که فراشناخ  اخلاای در رابطه ویژگییافت

 >P 114/1گرایی ) (، وظی هP< ،16/-= β 112/1رنجوری ) روان

،14/1= β ( و گشودگی به ججربه )112/1 P< ،18/1= β با رفتار ای )
، مدل نهایی آزمون شد  2کند  نگار  ای ای ا میاخلاای، نقش وا طه
 د د پژو ش را نشان می 

. ضرایب استاندارد مسیر مستقیم، غیر مستقیم، اثر 2جدول 

 کل و واریانس تبیین شده متغیرهای مدل
اثر  مسیر

 مستقیم

اثر غیر 

 مستقیم

واریانس  اثر کل

تبیین 

 شده

 74/5 - - - رفتار اخلاقی

  15/1** - 15/1** پذیری به رفتار اخلاای جوافق

  -/21** -16/1* -15/1** رنجوری به رفتار اخلاایروان

  26/5** 14/1* 22/1** گرایی به رفتار اخلاای وظی ه

  11/1** - 11/1* گرایی به رفتار اخلاای برون

 14/5 - - - فراشناخت اخلاقی

  18/1** 18/1** - گشودگی به ججربه به رفتار اخلاای

  -12/1 - -12/1* رنجوری به فراشناخ  اخلاایروان

  21/1** - 21/1** فراشناخ  اخلاایگرایی به وظی ه

  28/1** - 28/1** فراشناخ  اخلاای به رفتار اخلاای 

  86/1** - 86/1** احترام به ج اوت  ا به رفتار اخلاای  

  68/1** - 68/1** به رفتار اخلاای ملاحظه 

  77/1** - 77/1** جواض، به رفتار اخلاای

  66/1** - 66/1** پرخاشگری به رفتار اخلاای

  75/1** - 75/1** جقلب به رفتار اخلاای

15/1P<                                    *11/1P<**  
مستقی  از د تور بوت  ای غیررای برآورد و جایین ماناداری مسیرب

 3ا ت اد  گردید   مان گونه که در جدول  AMOSافزار ا تراپ در نرم
ی غیر مستقی  موجود در مدل نیز گزارش شد  ا   جمامی مسیر ا

ای فراشناخ  داری نقش وا طهباشند و این حاکی از مانیمانادار می
 اخلاای در رابطه ابااد شخصی  و رفتار ای اخلاای ا   

. برآورد مسیرهای غیر مستقیم موجود در مدل با 3جدول 

 استفاده بوت استراپ
 اریمعناد حد بالا حد پایین مقدار مسیر غیر مستقیم
 گشودگی به رفتار اخلاای
به وا طه فراشناخ  

 اخلاای

18/1 14/1 23/1 113/1 

روان رنجوری به رفتار 
 اخلاای

به وا طه فراشناخ  
 اخلاای

16/1- 14/1- 115/1- 112/1 

گرایی به رفتار وظی ه
 اخلاای

به وا طه فراشناخ  
 اخلاای

144/1 13/1 183/1 114/1 

 
 ای برازندگی مورد برر ی ا ت اد  از شاخصمدل آزمون شد  نهایی، با 
مقایسه شاخص  ای برازش ا ت و باد از  4و جأیید ارار گرف   جدول

 اصلاح مدل را نشان می د د 

 

 . شاخص های برازش مدل قبل و بعد از اصلاح7جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 df2X P GFI CFI NFI TLI IFI RMSEA PCLOSE / شاخص

 111/1 11/1 84/1 78/1 82/1 84/1 88/1 111/1 64/6 ا ت از اصلاح مدل

 327/1 15/1 97/1 95/1 95/1 97/1 96/1 111/1 46/2 مدلباد از اصلاح 

 
 

 : مدل آزمون شده نهایی2نگاره  
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 بحث
 ای  دف پژو ش حاضر، آزمون مدل علی رابطه ابااد شخصی  و رفتار

ای فراشمناخ  اخلماای بمود  متنا مب بما اخلاای از طریق نقش وا مطه
فرضیه اول پژو ش،  مه ابااد شخصی  به جز گشودگی بمه ججربمه بما 
رفتار ای اخلاای رابطه مانادار داشتند  این یافته در را تای یافتمه  مای 

(  صاحب نظران در حموز  شخصمی  43و  41، 41پژو شی دیگر ا   )
شخصی  در طول زمان مقاوم به جیییر بمود  و امادر  ماتقدند که ص ات

(  افمراد 29بینمی نمایمد) ای گوناگون پیشا   جا رفتار ا را در مواای 
(  این افراد بمه دلیمت پویما 29گرا، فاال، اجتماعی و م تنر  ستند )برون

جواننمد بمه انجمام رفتار مای بودن و نیز دو تیابی  ای پمی در پمی، می
رفتار مای کمنمی، جلماش بمرای کممک بمه دیگمران، اخلاای از جملمه 

رفتار ای خیرخوا انه و حتی به مخاطر  انمداختن خمود بمرای دیگمران 
پذیر، مورد اعتمماد، دارای حمس (  افراد جوافق42، 31، 27ا تمام ورزند )

پمذیر  مناری بالا، مهربان، دارای روحیه اخلاای، مطی، بمودن و اناطاف
دو   بود  و  مدرد  ستند و جمایت بمه ا نوع(  آنه31، 27، 26 ستند ) 

(  بنمابراین کممک بمه دیگمران، ملاحظمه و 33نوع دارنمد )کمک به   
بینی جوان در این افراد پیشجواض،، عدم انجام جقلب و پرخاشگری را می

گرا، افمرادی  دفمنمد، دارای (   مچنین، از آنجا که افراد وظی ه44کرد )
ر ا مال خمود و دیگمران احسماس مسمئولی  برنامه و منظ   سمتند و د

کنند، لذا رفتار ای مسئولانه و خیرخوا انه و نیز کمک به دیگمران را می
رنجور به جهم  عمدم نظم  (  در مقابت، افراد روان29جرجیح می د ند )

شممناختی و اضممطراب فراگیممر و نیممز ججربممه جممرس و غمگینممی و گمما  
نند جصمیمات در تی اجخاذ جواخودخوا ی، در مواای   ای اخلاای، نمی

 مای  ما و مواای (  در واا،، انجمام عممت اخلماای در چالش32کنند )
گرفتن مسمئولی ،  خ ، نیازمند، خودکنترلی، آگا ی، ا تقلال، برعهمد 

 ا در (  این ویژگی48وا ه ا داف و احساس جوانمندی ا   )پیگیری بی
ور ویژگی گشودگی بمه شود  اما در خصرنجور کمتر دید  میافراد روان

ججربه که در این پژو ش فقو با وا طه فراشناخ  اخلاای با رفتار مای 
بینمی اخلاای در ارج اط ا   و خود بمه صمورت مسمتقی  امادر بمه پیش

رفتار ای اخلاای نیس ، باید گ  ، در   ا   که افراد دارای ویژگمی 
کننمد و گشودگی به ججربه، از ججربه مواای   ای جدید ا متق ال ممی 

(  اما این بدان مانا نیس  34حتی نس   به جیییر عقاید مناط   ستند )
که آنها این امور را بدون شناخ  دایمق و بماری بمه  مر جهم  انجمام 

د ند  این افراد به جه  برخمورداری از ویژگمی  مایی ماننمد جخیمت می
 اوی، عقلانی ، کنجناوی،  جمایت به افنار نو و جدید و پیچیدگی فنر و
شناخ   طح بالا، از طریق نظارت بر مواای  و دریاف  دایق اطلاعمات 

 ای اخلاای، د م  کنند در مواای و پردازش  رشار از جوجه جلاش می
(  49، 35، 34، 29کننمد )گیری بزنند و رفتار اخلاای را انتخاب به جصمی 

لذا منطقی ا   اگر این باد از شخصی  صمرفا بما وا مطه فراشمناخ  
 ای با رفتار ای اخلاای ارج اط داشته باشد  اخلا

گرایی، بر ا اس فرضیه دوم پژو ش، از میمان اباماد شخصمی ، وظی مه
کننمد  مانمادار فراشمناخ  بینیرنجوری پیشگشودگی به ججربه و روان

 ای پژو شی  مایر پژو شمگران اخلاای بودند  این یافته  مسو با یافته
گرا، (  از آنجممما کمممه افمممراد وظی مممه23،  39، 37، 22، 21، 38ا ممم  )
برخوردار از شایستگی، نظ ، جلاش برای موفقی  و جاهمد  شناس ووظی ه

جوانند از  سته کنتمرل اخلماای کمه نس   به خود و دیگران  ستند، می
ینی از فرایند ای فراشناخ  اخلاای ا  ، برخوردار باشند   سته کنترل 
اخلاای نوعی جاهد اخلماای و نیمز احسماس مسمئولی  در ا مال خمود و 

کننممد  بینیدومممین باممد شخصممی  کممه پیش ( 29و  8دیگممران ا مم  )
فراشناخ  اخلاای ا  ، گشودگی به ججربمه ا م   افمرادی کمه دارای 
ویژگی گشودگی به ججربه  ستند، از جخیلات غنی، متنوع و جدیمد لمذت 

 ای مت اوت  ستند و برند  آنها مایت به پذیرش عقاید جدید و ارزشمی
 مای  مای فلسم ی و محر ث(  از بح34پذیری بالمایی دارنمد )اناطاف

(  در 49، 33گیری  ستند )برند و به راحتی اادر به دیدگا ذ نی لذت می
 مما، ینممی از فراینممد ای فراشممناخ  اخلمماای نیممز را ممتای ایممن ویژگی

خودجأملی اخلاای ا    این فرایند ش یه پندار یما جخیمت اخلماای ا م   
 ا و جاص ات ا   و کنند   یجانات و  وگیریخودجأملی اخلاای، کنترل

جوانمد شمناخ  با جوجه به ویژگی مه  آن که نظارت بر خمود ا م ، می
(  بنمابراین بما جوجمه بمه 8بهتر مواای  اخلاای را برای فرد فرا   آورد )

جواند بما امدرت بیشمتری  ا، گشودگی به ججربه می مسویی این ویژگی
بااد شخصی  که به بینی نماید  آخرین باد از افراشناخ  اخلاای را پیش

بینمی نممود  ا م ، صورت من ی و ماناداری فراشناخ  اخلاای را پیش
رنجور، احسا ات من می  مچمون جمرس، رنجوری ا    افراد روانروان

(  ایمن 32ورزی و گا  خودخموا ی دارنمد )غ ، برانگیختگی، خش ، کینه
نمه افراد دارای ج نر غیر منطقی  ستند و ادرت کمتمری در کنتمرل جنا

(  چنین افرادی فراشناخ  اخلاای ضای ی خوا ند داشم  چمرا 29دارند )
که فراشناخ  اخلاای نیازمنمد خود مدایتی اخلماای ا م   ایمن فراینمد 

گمردد و بمر فراینمد ای خمود ظرفیتی ا   که یک ادم به عقمب برمی
(  امما 14کنمد )دادن اادامات، نظارت میشخص )شهود و ا تدلال( و رخ

 د، به جه  ج نر غیر منطقی و عدم نظم  اندیشمه و نیمز به نظر می ر
شمود، فراشمناخ  رنجور دید  میوری و اضطرابی که در افراد روانکنش

اخلاای نیز در آنها ادرت نمود و اثرگذاری ندارد  در میان ابااد شخصی ، 
پممذیری، ارج مماط مانمماداری بمما فراشممناخ  اخلمماای گرایممی و جوافقبرون

 ممای پیشممین نیممز، ارج مماط ضممای ی بممین ز پژو شنداشممتند  برخممی ا
و  37پذیری و فراشناخ ، نشان دادنمد )گرایی و فراشناخ  و جوافقبرون
گرا، وا  بیشتری را صرف (  در ج یین این یافته باید گ  ، افراد برون38

 ای اجتماعی و بودن در جم، و جوجه طل ی و ارج اطات گسمترد  فاالی 
(  در  مین را تا 26، 27، 29کنند )دیگران، می اما وم عمق و  طحی با

گرا ا در مواجهمه بما گرا ا در مقایسه با درونپژو شگران ماتقدند، برون
 ای مث م  و من می، کمتمر از را  رد مای فراشمناختی ا مت اد  محر 

(  بنابراین می جوان نتیجه گرف  که به جه  آننمه، مول مه 51کنند )می
گرایمی بما فراشمناخ  یشتر از شناخ  ا م ، برون یجان در این افراد ب
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پمذیر نیمز، دلسموز، د مد  افمراد جوافقاخلاای رابطه ماناداری نشان نمی
شمود جما  ا باعمث می(  اما  مین ویژگی33دو   و  مدل  ستند )نوع

جأییمد شدن و موردداشتهمطی، و فرمان ردار بود  و جمایت زیادی به دو  
اشند، ایمن افمراد گما ، در دام وابسمتگی بمه دیگمران گرفتن داشته بارار
(  ایمن 26، 31افتند و ممنن ا   مورد  وء ا ت اد  نیز ارار گیرنمد )می

(  گما ی 26ویژگی  ا منجر به جاهد به  نجار ای دیگمران ممی شمود )
روی و  مرا می بمدون شمناخ  و صمرفا از روی ممنن ا   این دن اله

باشد که نتیجمه ایمن وضمای ، ممنمن   یجان و یا کسب جأیید دیگران
اطلاعی از ا   عدم پردازش دایق و بی جوجهی به عوااب امور و نیز بی

را  رد ای شناختی باشد  بنمابراین عمدم رابطمه مانمادار بما فراشمناخ  
 اخلاای، در چنین افرادی، دور از انتظار نیس  

اای با رفتار یافته دیگر این پژو ش ارج اط مث   و مانادار فراشناخ  اخل
 ای پیشین  ای برخی از پژو شاخلاای ا    این یافته  مسو با یافته

(  بر ا اس عاملی  اخلاای، افرادی که در  ر مواای  19، 18، 11ا   )
 ما، کننمد و دربمار  جه بینی میاخلاای، واکنش خود و دیگران را پیش

 ای گوناگون روش کنند و نیز ا و اعمال فنر میپیامد ا و مانای برنامه
گیرنممد و ارزش  ممر روش را مممورد  ممنجش اممرار عمممت را در نظممر می

د ند، به احتمال بیشتری رفتار ای اخلاای را انجام ممی د نمد  ایمن می
اندیشند و آنچه بایمد عممت کننمد، ارج ماط افراد  ای دارند بین آنچه می

شمان د نمد کمه برایایجاد کنند، بدین صورت کمه  عملمی را انجمام می
کننمد کمه رضای  خاطر و ارزشمندی فرا   آورد و از اعمالی اجتناب می

نارضایتی و جحقیر و  رزنش و آ یب به دیگری را در پی داشمته باشمد، 
 ای فراشناخ   ایی )که از شاخصهبنابراین مجهز شدن به چنین ویژگی

 ( 1ا  (، انجام رفتار ای اخلاای را در پی خوا د داش  )
ای فراشناخ  اخلاای در رابطمه بمین اباماد نقش وا طه اما در خصور

 ا نشان داد کمه فراشمناخ  گانه شخصی  و رفتار ای اخلاای، یافتهپنج
گرایی، گشمودگی ای در رابطه  ه باد وظی مهاخلاای دارای نقش وا طه

رنجوری با رفتار اخلاای ا     مانگونمه کمه در پمیش به ججربه و روان
گرا دارای  سته کنترل اخلاای  سمتند کمه نموعی هگ ته شد افراد وظی 

(  8و  29کنمد )مسمئولی  در افمراد ایجماد میجاهد اخلاای و نیز احساس
جواننمد  مچنین، افرادی که دارای ویژگی گشودگی به ججربه  ستند، می

(  خمود 33-34به لحاظ فراشناختی، خودجمأملی اخلماای داشمته باشمند )
کند یک فرایند فراشناختی، به آنان کمک می جأملی اخلاای نیز به عنوان

و  8جا با دیدی انتقادی و بدون  وگیری بر خود نظمارت داشمته باشمند )
رنجمور نمممی جواننمد بمه لحماظ فراشممناختی، (  در مقابمت، افمراد روان35

خود دایتی اخلاای داشته باشند، به این مانما کمه بمر رونمد ج نمر خمود 
قق ا داف اخلاای را رصد کنند  احتمالا، نظارت داشته و جحقق یا عدم جح

این امر منجر به نماجوانی در انجمام رفتار مای اخلماای و عمدم انتخماب 
 رنجور خوا د شد  رفتار ای اخلاای از  وی فرد روان

 ای پژو ش حاضمر، فراشمناخ  اخلماای از آنجایی که با جوجه به یافته
چنمین بمه جهم  آننمه گذار بر رفتار اخلاای ا  ،  مینی از عوامت اثر

جواند، فرد را به خودکنترلی و خودآمموزی مجهمز کنمد بمه فراشناخ  می
 مای اخلماای نحوی که بتواند فرایند ای شمناختی را در جهم  انتخاب

گیری شایسته،  دای ، نظارت و اصلاح کند، و نیمز بما جوجمه بمه شمنت
بودن زشفراشناخ  در  ال  ای ا ت از ورود به دانشگا  و نیز اابت آمو

گردد که اول، آموزش و پمرورش جمدابیری را جهم  آن، لذا پیشنهاد می
 ا  ای در ی، اجخاذ نماید  دوم، در دانشمگا جل یق این م هوم در برنامه

 ایی جدار  دید  شود جا بتواند با ایجاد چالش در شناخ  افمراد، فاالی 
از را  رد مای گیمری آنها را به لمزوم دارا بمودن فراشمناخ  و نیمز بهر 

فراشممناختی در جصمممیمات اخلمماای، جرغیممب نمایممد و  مموم، آممموزش 
جوانمد در خمانواد  ) از طریمق فراشناخ  علاو  بر مدر ه و دانشمگا ، می

  ا و ارج اطات( نیز صورت پذیرد فرزندپروری(، و جاماه )از طریق ر انه
 مما بممه از محممدودی   ممای پممژو ش حاضممر، محممدود بممودن آزمودنی

ویان مقطمم، کارشنا ممی ا مم ، از ایممن رو در جامممی  نتممایج بممه دانشممج
  ای دیگر باید جانب احتیاط را رعای  نمود  گرو 
 

 گیرینتیجه
بر ا اس یافته  ای پژو ش می جموان، از طریمق آمموزش و جاکیمد بمر 
فراشناخ  اخلاای، ظهمور و بمروز رفتار مای اخلماای را بیشمتر نممود و 

غیر اخلاای ک  گردد  چرا که، افرادی کمه  متاااب آن، ارجناب رفتار ای
جوانند مواای   ای اخلماای را برخوردار از فراشناخ  اخلاای  ستند، می

به خوبی پردازش کنند، در مورد آن ج نر نمایند، پیامد ای آن را مد نظر 
 ارار د ند و رفتار اخلاای را انتخاب نمایند 

 

 های اخلاقیملاحظه
که در جمامی مراحت انجام پژو ش و گزارش پژو شگر اطمینان می  د 

آن، اصول اخلاای پژو ش از ا یت رعای  حقوق کامت شرک  کنندگان، 
صداا  و امان  داری علمی، حقیق  جویی و     به طور کاممت رعایم  

 شد  ا   
 

 هنام واژه
 Self-directedness.1 خودر  ری

 Sense of continuity .2 احساس جداوم
 Ethical dilemmas .3 یماالات اخلاا

 Moral Metacognition .4 فراشناخ  اخلاای
 Person.5 شخص
 Task .6 جنلی 
  Strategy.7 را  رد

 Metacognitive knowledge.8 دانش فراشناختی
 Declarative knowledge.9 دانش بیانی
 Procedural knowledge.10 ایدانش رویه

 Conditional knowledge.11 دانش شرطی
 Metacognitive regulation.12 جنظی  فراشناختی

 Moral locus of control.13  سته کنترل اخلاای
 Moral self-monitoring.14 خود دایتی اخلاای
 Moral self-reflection .15 خودجاملی اخلاای

 Moral agency.16 عاملی  اخلاای
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 Intentionality .17 عمدی بودن
 Forethought .18 پیش اندیشی
 Self-reactiveness.19 خودواکنشی

 Extravertion.20 گراییبرون

 Agreeable .21 پذیریجوافق

 Neuroticism .22 رنجوریروان

 Open to experience.23 گشودگی به ججربه

 Conscientiousness .24 گراییوظی ه

 Big Five Personality Inventory.25 مقیاس پنج عامت شخصی 

  Moral Metacognition Scale .26 مقیاس فراشناخ  اخلاای
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