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خانوادگی   -های شخصی بر اساس ارزش  بینی قضاوت و رفتار اخالقیپیش

 و فراشناخت اخالقی در دانش آموزان 
 

 * سایه علیزاده، دکتر توران علیزاده دمیه

 ، ایران گچساران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کارشناسی ارشد دانشجوی .1
 وثر  کردیس پ، فرهنگیانتربیتی، دانشگاه و علوم گروه روانشناسی  .2

 ( 19/08/98، تاریخ پذیرش:06/98/ 20دریافت: تاریخ ) 
 

 

 

 سرآغاز

از خانواده   ها و  ها و نگرش ترویج هدفمند آگاهی   1تیمسئولمدرسه پس 
ارزش کردن  با    2یهادرونی  مدرسه  دارد.  عهده  بر  را  انسانی  واالی 
ای  کند، نمونههایی که تدوین و اتخاذ میخطی مشیمقررات، قوانین و  

اجتماعی    یرابرتر اجتماعی را در زمینه عدالت و بنظام ارزشی گسترده  از
می نمایش  و  به  مدرسه  در  موجود  عناصر  تمامی  این  بر  افزون  گذارد. 
آموزان نقش  خود در رشد اخالقی دانش  نوبهبهها هر یک  روابط بین آن

دورهنوجوان  .(1)دارند   از  یکی  میی  رشد  مهم  و  حساس  و های  باشد 
ان گیری آن در نوجوانهای اخالقی و چگونگی شکل ق، ارزشالبحث اخ

 . (2هستند )از مباحث اساسی روانشناسی 
 
 

 
اخالقی  اعمال   3استدالل  بدی  یا  خوبی  درباره  آگاهانه  قضاوت  فرایند 

هر  .است  باید  آن  در  که  شوندیم   روروبه  ییهات ی موقع  با  روز  افراد 
  عقاید   از  یا  کرده  نقض  ار  جامعه  و  خود  توسط  شدهنییتع  هنجارهایی

 خودمحورانه  یا  4دوستانهنوع  شکل   و به  کنند  تبعیت  جامعه  و  خود   اخالقی
  کردن   عمل  غلط  یا  درست  در مورد  باید  افراد  موقعیت  در هر  .کنند  عمل

و تعارضات اخالقی    هایتموقع  اخالقی  گیرییمتصم  .(3)  رندیبگ  تصمیم
را توصیف   افراد  روزانه  ناو    کندیم در زندگی  بررسی  ین  را   کندیم کته 

الزام اخالقی توجه   افراد در آن به   یگردعبارتبه یا خیر؟    کنندیم که آیا 
 اخالقی به تصمیم افراد برای اینکه به کسی کمک کنند یا   گیرییمتصم
 

 چکیده
دانش  و رفتار اخالقی   بینی قضاوتپیشی  بررس  باهدفاین پژوهش  زمینه:   شهرستان عادی و تیزهوش    راهنماییآموزان دختر مدارس  در 

 انجام شد. و فراشناخت اخالقی خانوادگی -شخصی  یهابر اساس ارزشگچساران 

ان دبیرستان شهر  آموزجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش.  کاربردی است  ،هدف   ازنظرهمبستگی و    -روش پژوهش توصیفی  روش:

های پرسشنامه  ها دادهی  ابزار گردآورانتخاب شدند.    یاچندمرحلهای  به روش خوشهها  آننفر از    200گچساران بودند که برای انجام پژوهش  
، از آمار  هاهداد وتحلیلیهتجز منظوربه بود. (شغلی –شخصی )خانوادگی  یهاارزشدانش فراشناخت اخالقی استدالل اخالقی، رفتار اخالقی و  

 د.و تحلیل رگرسیون چندگانه( استفاده گردی  چندگانهضرایب رگرسیون ، ضریب همبستگی پیرسـون )توصیفی و آمار استنباطی 

متغیرهای    پژوهش  یهاافته ی  :هایافته  که  دادند  ارزش  نیبش یپنشان  و  اخالقی  فراشناختی  شخصی)دانش   یاستثنابه خانوادگی(    -های 

را    قضاوت اخالقی  شغلی،  یهاارزش   اند. هرچندآموزان ایجاد کردهبینی استدالل اخالقی دانشداری برای پیشمدل معنیهای شغلی،  ارزش 
برای پیشخانوادگی( مدل معنی  -شخصی    های)دانش فراشناختی اخالقی و ارزش  نیبشیپمتغیرهای    اما  رد.بینی نکپیش بینی رفتار داری 

 (./001P≤0اند )دهآموزان ایجاد کراخالقی دانش

توجه به دانش فراشناخت    ،اخالقیقضاوت و رفتار    نیاز جامعه به فراگیری و رعایتحاکی از این است که با توجه به    هایافته  :یریگجهینت

   .باشد مؤثردر این زمینه  تواندیمخانوادگی  –شخصی  یهاارزشاخالقی و 

 

 شغلی(.  –شخصی )خانوادگی  یهاارزشخالقی، رفتار اخالقی و دانش فراشناخت اخالقی، استدالل الید واژگان: ک
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بدزدند یا ندزدند و    نیستند،مطلوبی را که قادر به خریدنش    ءیش  نکنند،
اطالق   رعایت    گیرییمتصم.  شودیم ...  اخالقی  هنجارهای  اخالقی 

مالکیت شخصی، درستکاری، دزدی نکردن، بخشش، کمک به دیگران  
 (.3) شودیم و.... را شامل 
اخالقی مجموعه  5رفتار  از  است  ویژه عبارت  رفتارهای  و  اعمال  از  ای 

. اگرچه  شودیم   فراگرفتهجامعه که از طریق پاداش و تنبیه    رشیموردپذ
اخالقی گویاتر ل اخالقی مؤثر است، عنصر عمل  ماستدالل اخالقی بر ع

ست و از ااز استدالل اخالقی است.رفتار اخالقی در سطح دیگر خواهانه  
م  سرچشمه  که  یآرزوهایی  جهت    تنهانهگیرد  در  بلکه  ماست،  سود  به 
 . (4هست )مصالح دیگران نیز 

را آن  فـرد  اسـت کـه  اخالقـی، رفتـاری  خود    رفتـار    و   داندیم وظیفه 
کسـب   هاش یگراو  6اسات  احس امکـان  حتی  آن    یا  فاعل  برای  پاداش 

کـه معیارهـایی  از  یکـی  ندارد.  معنی  ارائه   فعل  اخالقی  فعل  برای 

که گویی بناست که آیین رفتار تو،   چنان رفتـار کـن"این است:  شودیم 
گرایی اخالقی    فضیلت(.  5شود )طبیعت    به اراده تو یکی از قـوانین عـام

فضیلت، یعنی حال درونی   فقـط و فقـط،  اسـت کـه در اخـالق  دمعتقـ
پدیـد   انسان  برای  که  گیرد.   ،دیآیم مطلوبی  قرار  توجه  محل  باید 

و هر کس این حالت درونی را  .  ، یک حالت مطلوب درونی است7فضیلت
 . اخالقی خوب است ازلحاظ شود،  داشته باشـد هـر فعلـی از او صـادر

و   دهندهنشان   8فرااخالق    اصول  ماهیت،  از  شخص  آگاهی  یا  دانش 
اخالقی دانش است.    فرایندهای  اخالقی،  رفتار  یا  استدالل  موقعیت  در 

فراشناخت اخالقی همه دانش و عقایدی را که در مورد اخالق در حافظه 
می  شدهرهیذخ  درازمدت بازنمایی  را  می  مثالًکند.  است  که  فرد  داند 

ست. این افراد رفتار و گفتار خود را  ا  یهایاخالق حسنه دارای چه ویژگی 
 نیچنهم کنند تا ببینند آیا رفتار و گفتارشان خوب بوده است؟  بازبینی می

مانند فراشناخت به سه بخش تقسیم می آن کنند. بخش  ها فرااخالق را 
خود زمینه  در  اخالقی  دانش  زمینه    ،اول  در  اخالقی  دانش  دوم  بخش 

اخالقی   دانش  و بخش سوم  در بخش  ر  دتکلیف  است.  راهبردها  زمینه 
ویژگی چه  بدانند  دارند  نیاز  کودکان  فردی  اول،  یا  شخصی  های 

آنبرنامه زندگی  میهای  قرار  تأثیر  تحت  را  های آگاهی   مثالًدهد.  ها 
و   سن  تاریخ،  شدن،  اجتماعی  اشتغال،  مانند  عواملی  از  کودکان 

استدالل برنامه بر  اقتصادی  آنان  های  اخالقی  عاوموض   دربارههای  ت 
ادراکی   تأثیرگذار خواهد بود. در بخش دوم، نظارت و کنترل رفتارها به 

 (.6دارند )های تکلیف وابسته است که افراد در مورد ویژگی
انجام   برای  الزم  عوامل  و  موقعیت  اهداف،  از  بهتری  فهم  که  افرادی 
افرادی که در فهم کامل یک تکلیف با   عمل اخالقی دارند، در مقایسه 

از خود نشان میتوان از رفتار اخالقی را  دهند.  ان است، درجات باالتری 
در بخش سوم، افرادی که راهبردهای اندوخته شده بیشتری برای اعمال 
در  دارند،  کمتری  راهبردهای  که  افرادی  با  مقایسه  در  دارند،  اخالقی 

می  کسب  بیشتری  موفقیت  خود  اخالقی  خالصه    طوربهکنند.  اعمال 
ن دادند که فرااخالق با استدالل اخالقی و رفتار اخالقی  شان  هاپژوهش

 .(6داشتند )داری رابطه معنی

از   بسیاری  بنیاد  انتقال  هایژگیوخانواده  محل  و  اخالقی  ی هاارزشی 
و   باورها  از طریق اجتماعی  شودیم محسوب    هاشناخت سنتی،  خانواده   .

ی گذشته را  هال سن  شدهتجربهکودک، میراث فرهنگی آماده و    بار آوردن
قرار   کودک  اختیار  او    دهدیم در  برای  را 9ینیبجهان و  خاصی  دنیای  و 

تلقی  7)  آوردیم فراهم   جامعه  مهم  ارکان  از  یکی  خانواده  و    شودیم (. 
را   خانوادگی  شرایط  از  اخالقی   کنندهلیتسه   توانیم بعضی  تحول 

 آورد.  حساببه
خانوادگیهاارزش در    یاملوع  نیترمهماز    10شخصی    -ی  که  هستند 

و نوع استدالل اخالقی   رشد اخالقی خصوصبهرشد کودکان و نوجوانان 
نوع  دارد  ریتأثآنان   از  ناشی  فرزندان  با  خانواده  تعامالت  ی هاارزش. 

بازخوردهای در چهارچوب  است که  و رفتاری  خانواده   شناختی، عاطفی 
انتقال فرزندان  نوجو  پژوهش  نتایج  .شودیم داده    به  مشخص  نان  اروی 

بروز    کرد بزهکاری   یهایروکج و    های ناهنجارکه  مانند  اجتماعی 
از    سوءمصرف خشونت،   بیشتر  خودکشی  به  اقدام  و    ی هاارزشمواد 

و   خانوادگی  و  در   نییپاناکارآمد شخصی  اخالقی  استدالل  بودن سطح 
ناشی   شناسان  شودیم آنان  جامعه  از  بسیاری  نظر  نگرانی  این  و   که 
خواروانشناسان   به  را  است.جتماعی  کرده  جلب   یهاسازه ،  هاارزش  د 

بهزیستی  یشناختروان و  انگیزشی  رفتار  بر  که  هستند  فردی    وسیعی 
فراهم کردن سازمان   کیفیت رفتار ایده آل، عنوانبهو  (8هستند )اثرگذار 

رفتار مدیریت  و  زندگی  در  انسجام  دهه  .  اندشدهفیتعرهدفمند    و  در 
ارزش افراد ارائه    یافتگیسازماندر باب محتوا و    یاردنظام گذشته نظریه  

نظریه  یاگونهبهو   نظریه،  این  است.  شده  یابی  اعتبار  ارزشی   تجربی 
که   است  مورد  یسازمفهومشوارتز  در  ارائه    یهاختیر  مناسبی  ارزشی 

از اعمال برخی .  کرده است  هاارزش  یپردازمفهوم تغییرات در    وی پس 
ابداع   در  ویخ  یشناسروشاز    ی هاارزشنظریه    هاارزش  یریگاندازهش 

 . (9کرد )انسانی بنیادی را تدوین 

اخالق  جهان  در انسان   انسانی   کنونی،    به   فروپاشی  غایت   در  اخالقی  و 
و   اندگشته  تهی  خود  خودیت  از  هاانسان  که  شرایطی  در  .بردیم   سر

  ق الخا   روانشناسی  یهایبررس  ،اندشده  ماشینی  زندگی  خدمت  در  ابزاری
  را  وپرورشآموزش و مراکز  مجامع نیاز اخالقی قضاوت بهبود و چگونگی

  (. 10)  سازدیم   مرتفع  است  آینده  نسل  اخالقی  تربیت  احیای   خواهان   که
ای با  فزاینده  طوربه  افرادرسد که کنترل رفتار  در سنین باالتر به نظر می

خویشتن  به  که  رفتار  شده  درونی  مهامعیارهای  غیاب  در  های ترداری 
این مسائل باعث  شوند، برقرار میخارجی منتهی می از  گردد که آگاهی 

باشیم.یم  داشته  افراد  اخالقی  رفتار  از  بهتری  درک  از    شود  یکی 
یارهای ارزیابی صحیح بودن و نبودن استدالل اخالقی و رفتار اخالقی  مع

هنگام   فرد  وجدان  رشد  با  است.  گناه   یتخطوجدان  احساس  آن  از 
پیش   .کندمی حتی  احساس وجدان  در   بینی  مسامحه  هنگام  به  گناه 

 . آوردهای درونی شده را برای انسان به وجود میپیروی از ارزش
  تعریف  یاهر جامعهو  است نسبی اخالق از غلطو  درست هرچند تعریف

نظر  ،  دارد  اخالق  از  متفاوتی به  جهان    رسدیم اما  در  کلی  اصول 
  رفع تبعیض و ت مثل عدالت، انصاف،  ستمامی جوامع بشری ا  موردقبول

قضاوت توان انکار کرد که فرآیندهای شناختی نقش مهمی در  نمی.  .....
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اخالقی فرآیند  و رفتار  اما  نیز هستند  دارند،  دیگری  مهم  تأثیرگذار  های 
می جمله  آن  از  و  که  اخالق(  )فرا  اخالقی  فراشناخت  دانش  به  توان 

شخصیارزش کرد  -های  اشاره  و    .خانوادگی  نقش  به  توجه  با  بنابراین 
جامعه در  اخالقی  رفتار  و  اخالقی  استدالل  و    اهمیت  در   ژهیوبه ایران 

کلی   سؤال   نیبه اگویی  پاسخ   آموزان نوجوان این پژوهش به دنبال دانش
آیا   که  بر   توانی م است  آموزان  دانش  در  را  اخالقی  رفتار  و  قضاوت 

فراشناخانوادگی    –شخصی    یهاارزشاساس    ینیبشیپاخالقی    تخ و 
 کرد؟ 

 

 وشر

همبستگی و به لحاظ هدف، کـاربردی   –توصیفی    حاضر  روش پژوهش
آمـوزان مـدارس راهنمـایی ی آماری پژوهش را همه دانشجامعه  .است

راهنمـایی شـهر گچسـاران در سـال   دخترانه عادی و تیزهـوش مقطـع
 نفـر  870  تعداد ایـن دانـش آمـوزان.  دادندیم   تشکیل  96-97تحصیلی  

آزمودنی برای احتمـال   10  اضافهبهآزمودنی    200در این پژوهش  .  بودند
از  نفـر 100نفر از مدارس عـادی و  100ی مخدوش )هاپرسشنامهوجود  

انتخاب شدند. برای ایـن منظـور   پژوهشمدارس تیزهوش( برای نمونه  
انتخاب شد، در خوشه  عنوانبه گچساران شهرستان وپرورشآموزشابتدا  

بین تمامی مدارس دخترانه راهنمایی دولتـی و تیزهوشـان  از    مرحله بعد
مدرسـه سـیزده   مدارس دخترانه عادی )رضوان، مهدیه، شهدای لیشتر و
علـم و    دانـش  آبان تلخاب شیرین( و مدارس دخترانه تیزهـوش )فـرو 

از بــین تمــامی  تیــدرنهاانتخــاب شــدند.  تصــادفی صــورتبه (الهــدی
 تصادفی انتخاب شدند. صورتبه کالس پنجها این مدارس، کالس

زیـر ها عالوه بر پرسشنامه دموگرافیک از ابزارهای  آوری دادهبرای جمع

پرسشنامه دانش فراشناخت اخالقـی: ایـن پرسشـنامه ( الف :استفاده شد

های شخص، که شامل خرده مقیاس شدهیطراحتوسط سوانسون و هیل 
است کـه بـا اسـتفاده از  گویه 15تکلیف و راهبرد است. این ابزار دارای 

گذاری شده است. سوانسون پنج نمره صفرتاای لیکرت از درجه  6مقیاس  
گـزارش  81/0اعتبار کل پرسشنامه را بـا روش آلفـای کرونبـا    و هیل

و اعتبار شد مه و هنجاریابی پرسشنامه ترج این کردند. همچنین در ایران
تبار ابزار پژوهش اع در این  شد.گزارش    80/0آن با روش آلفای کرونبا   

 .(6شد )محاسبه  862/0با روش آلفای کرونبا  
گیری استدالل اخالقی از آزمون ( آزمون استدالل اخالقی: برای اندازهب

 استفاده شـد. است شدهیطراح تبیین مسائل که توسط رست و همکاران
این ابزار شامل معماهای اخالقی است کـه دارای دو فـرم بلنـد )شـش 

باشد که در این پژوهش از فرم کوتـاه کوتاه )سه داستان( می  داستان( و
این ابزار شامل سه داستان فرضی اسـت کـه بـه کوتاه   استفاده شد. فرم
کـرت از ای لیدرجـه 5با استفاده از مقیـاس    سؤال  12دنبال هر داستان  

( 21) بـه نقـل از گذاری شده است. رسـت و همکـارانچهار نمره  صفرتا
گـزارش کردنـد.   77/0ای کرونبـا   امه را با روش آلفـناعتبار کل پرسش
و اعتبـار آن بـا   شـدآزمون ترجمه و هنجاریـابی    این  همچنین در ایران

در این پژوهش اعتبار ابـزار بـا روش   شد.گزارش    83/0روش بازآزمایی  
 محاسبه شد. 181/0آلفای کرونبا  

 ایــن پرسشــنامه توســط سوانســون و هیــل :( ســیاهه رفتــار اخالقــیج

گویه است که با استفاده از مقیاس  15است. این ابزار دارای   شدهیطراح
گذاری شـده اسـت. سوانسـون و ای لیکرت از صفر تا چهار نمرهدرجه  5

گـزارش  96/0هیل اعتبار کـل پرسشـنامه را بـا روش آلفـای کرونبـا  
و اعتبار  شدپرسشنامه ترجمه و هنجاریابی  این کردند. همچنین در ایران

. در این پژوهش اعتبار ابزار شد  گزارش  78/0ی کرونبا   روش آلفا  اآن ب
 محاسبه شد. 836/0با روش آلفای کرونبا  

ــاس  –( پرسشــنامه شخصــی د ــانوادگی: مقی ــاارزشخ ــغلی  یه  –ش
 شخصی اسـت. و بینی شدهپیش شغل بیش  یهاارزشارای خانوادگی د

 طوربـهرا  یدارخانـهو  یاحرفـهکه زنـان نقـش دوگانـه    شودیم تصور  
کـار که در حـال    پژوهشگرانایفا کنند. تعدادی از آموزگاران و    زمانهم

ــان ویاحرفــهتحصــیالت  یهانــهیزم بــر روی  کــردن  ، تحصــیالت زن
در جامعه زنان هندی و  سؤاالتاین  بودند به  جنسیتی  –سوگیری نقش  

 20از دو بخش است کـه دارای    شدهلیتشکدست یافتند. مقیاس    غربی
. (8اسـت )در گـرایش خـانوادگی   سـؤال  20گرایش شـغلی و  ر  د  سؤال

 پنج یوستاریپدر این مقیاس، مدل لیکرت است که عبارت   پاسخالگوی  
برای هـر   یگذارنمره.  باشدیم   مخالف  اریبساز بسیار موافق تا    یامرحله
 اریبسـ(  1.شودیم انجام    بیترتنیابهنزولی    یهادادهدر مقیاس، با    پاسخ

موافـق.   اری( بسـ5موافق    ( نسبتا4ً  تفاوتیب(  3مخالف    اًسبتن(  2  مخالف
هر فـرد دارای دو نمـره شـغلی و خـانوادگی   شودیم ، تصور  بیترتنیابه

/ و 86شغلی به ترتیب   –خانوادگی    یهاارزشآزمون برای    ییایپااست.  

آزمون بـا اسـتفاده از   ییایپاکه معنادار است. همچنین    آمدهدستبه/  84
پایایی این ابزار توسـط رضـایی در .  باشدیم /  96/ و  95  ییآزما  بازروش  

 . همچنـین،قرار گرفـت  دییتأ  مورد  87/0  تهران با ضریب آلفای کرونبا 
مطالعات متعددی روایـی و پایـایی مقیـاس مـذکور را مطلـوب گـزارش 

اعتبـار مقیـاس بـا اسـتفاده از روش   پژوهش حاضر نیز، در  (12)  نمودند
است که حاکی از مطلوب بـودن ایـن   آمدهدستبه  84/0آلفای کرونبا   

 .باشدیم مقیاس 
افراد نمونه داده  به توضیحاتی تحقیق هدف  مورد درپس از تعیین نمونه، 

ی هـاارزش، 11ی قضاوت اخالقی، رفتار اخالقـیهاپرسشنامهس پس.  شد
 هـاآنو از  داده هـایآزمودنخانوادگی و فراشناخت اخالقی به    -شخصی
 دهند. پاسخ سؤاالتانه به د تا صادقشخواسته 

بـا اسـتفاده از آمـار  پـژوهش  یهاداده  لیوتحلهیتجز  منظوربههمچنین،  
ضــریب  روش آمــار توصــیفی، یهاشــاخصاز توصــیفی و اســتنباطی  

 محاسـبه یبـرا اسـتفاده شـد. زمانهمهمبستگی پیرسون و رگرسیون 

 .استفاده شد SPSS-19 افزارنرم از هاداده
 

 ها  یافته 
میــانگین و انحــراف معیــار  ، نمــراتشــودیم مشــاهده  کــه طورهمــان

و  قضاوت اخالقی، رفتار اخالقی، دانـش فراشـناخت اخالقـی  یرهایمتغ
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بررسی  منظوربه. آمده است 1خانوادگی در جدول   –شخصی    یهاارزش
ارتباط بین قضـاوت و رفتـار اخالقـی بـا دانـش فراشـناخت اخالقـی و 

گی( دانـش آمـوزان عـادی و تیزهــوش نواداو خـ شخصـی) یهـاارزش

گردیـد کـه  یرسـون اسـتفادهپاز ضریب همبستگی   شهرستان گچساران
 .باشدیم  مشاهدهقابل 2نتایج حاصل از آن در جدول شماره 

 

 توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یهاافته ی: 1جدول 
 آماری   یهاشاخص 

 متغیر

 حداکثر حداقل  انحراف معیار  میانگین 

 124 30 54/22 56/80 قی اخال  ت قضاو

 57 15 78/9 63/42 رفتار اخالقی 

 67 25 59/9 39/52 دانش فراشناختی 

 99 45 85/10 03/76 خانوادگی( شخصی و ) یهاارزش 

85/56 60/16 25 97 

 

  لخانوادگی( با استدل  -های شخصی: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش )دانش فراشناخت اخالقی و ارزش2جدول 

 اخالقی 

(**=p≤0/01) ( 05/0و ≥P )*= 

 

اسنتدلل اخالقنی   فرضیه اول: دانش فراشنناختی اخالقنی

که در جدول  طورهمان کنند.می ینیبشیپا آموزان دختر ردانش

 ، بین دانش فراشناختی اخالقـی و اسـتدالل اخالقـیشودیم مشاهده    2

، 1 هیفرضـ(. بنـابراین، r=51/0) وجود دارد یداریمعنهمبستگی مثبت 
 آمـوزانفراشناخت اخالقی، قضاوت اخالقـی دانشمبنی بر اینکه دانش  

 .شودیم  دییتأ >001/0Pکند. در سطح معناداری دختر را بیش بینی می

قضنناوت  ،یخننانوادگ -شخصننی  یهنناارزشدوم:  فرضننیه

 .کندیم ینیبشیپ آموزان دختر رادانش  یاخالق 
گی و خـانواد  یهاارزش، بین  شودیم مشاهده    2که در جدول    طورهمان

(. r=57/0) رداوجـود د یداریمعنـهمبسـتگی مثبـت  استدالل اخالقی
ه، قضـاوت خـانواداخالقی    یهاارزش، مبنی بر اینکه  2  هیفرض بنابراین،  

کنـد، در سـطح معنـاداری آموزان دختر را بـیش بینـی میاخالقی دانش

001/0P<  هـای شـغلی و اسـتدالل هرچنـد بـین ارزش  .شـودیم   دییتأ

 (. بنـابراین، در ایـنr=09/0) وجود نـدارد یداریمعن همبستگی اخالقی
آموزان دختـر های شغلی نتوانست قضاوت اخالقی دانشارزش  ،پژوهش

  .(sig= 17/0)کند،  را بیش بینی می

فرضیه سوم: داننش فراشنناخت اخالقنی، رفتنار اخالقنی 

که در جـدول  طورهمان .کندمی  ینیبشیپآموزان دختر را  دانش

، بـین دانـش فراشـناختی اخالقـی و رفتـار اخالقـی شودیم مشاهده    3

(. بنـابراین، دانـش r=97/0) وجـود دارد یداریمعنـبسـتگی مثبـت مه
کند بینی مییش پآموزان دختر را فراشناخت اخالقی، رفتار اخالقی دانش

(001/0P<). 

رفتنار   ،یخنانوادگ  -شخصنی    یهناارزشفرضیه چهنارم:  

کـه   طورهمان  .کندیم  ینیبشیپآموزان دختر را  دانش  اخالقی

رفتـار اخالقـی  خانوادگی و یهاارزش، بین دوشیم مشاهده  3در جدول 

 یهـاارزش(. بنـابراین، r=80/0) وجود دارد یداریمعنهمبستگی مثبت 
کنــد ش بینــی مییپــآمــوزان دختــر را خـانوادگی، رفتــار اخالقــی دانش

(001/0P<) شغلی و رفتار اخالقی همبسـتگی  یهاارزش. همچنین بین

هـای شـغلی هـم، رفتـار ارزش و (r=26/0) وجود دارد یداریمعنمثبت 

ایـن   در  (.>001/0P)  کنـدبینـی مییش  پآموزان دختر را  اخالقی دانش
بین و مالک ارائه قسمت، نتایج رگرسیون چندگانه میان متغیرهای پیش

 .  شودیم 

 

 

 

 

 آماره 

 متغیر  

1 2 3 4  

     1 استدالل اخالقی 

    1 51/0** فراشناختی اخالقی دانش  

-های شخصی ارزش
 خانوادگی 

  1 -01/0 77/0** 57/0** ی خانوادگ یهاارزش 

 1 0/ 27* -01/0 24/0** 09/0 های شغلی ارزش
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 خالقیر ااخانوادگی و دانش فراشناخت اخالقی( با رفت -های شخصیارزش ). ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 3جدول 

 

های ارزشهای شغلی و خانوادگی )ارزش -خصیهای ششارز  بین دانش فراشناختی اخالقی، چندگانه: ضرایب رگرسیون 4جدول 

 خانوادگی( با استدلل اخالقی

 
جدول   مندرجات  به  توجه  چندگانه3با  همبستگی  ضریب  دانش    ،  بین 

با استدالل اخالقی    خانوادگی –  یهای شخصفراشناختی اخالقی، ارزش

از واریانس استدالل 2R≥ 34/0که این مقدار    باشدیم  =59/0Rبرابر با  
 کند.اخالقی را تبیین می
متغیرهای    دهدیم نشان    -5مندرجات جدول   )دانش    نیبش یپکه همه 

های شغلی، ارزش  یاستثنابههای خانوادگی(  فراشناختی اخالقی و ارزش
معنی دانش ای پیشبر  اداری رمدل  اخالقی  استدالل  آموزان دختر  بینی 

پژوهش مبنی   فرضیه(. بنابراین  P=  001/0و    F=26/27اند )ایجاد کرده
اینکه اخالقی  بر  فراشناختی  ارزشارزش  و   دانش  و  شغلی  های های 

با  آموزان دختر را بیش بینی میخانوادگی، استدالل اخالقی دانش  کنند، 

ارزش  یپوشچشم معنیغلیشهای  از  تأیید میsig=  0/ 001)  دار،  و   )-
 .شود

 

 های شغلی و)ارزشخانوادگی -شخصیهای ، خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه دانش فراشناختی اخالقی و ارزش5جدول 

 های خانوادگی( با استدلل اخالقیارزش
 آماره 

 نیبش یپمتغیر 
B ß 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
t Sig 

 19/0 46/0 دانش فراشناختی اخالقی 
26/27F= 

001 /0=p 

14/2 001 /0 

 خانوادگی -های شخصی ارزش
 0/ 001 75/4 43/0 91/0 های خانوادگی ارزش

 25/0 15/1 -06/0 -09/0 های شغلی ارزش
 

های شغلی و خانوادگی )ارزش -شخصیهای ارزش بین دانش فراشناختی اخالقی و  چندگانه: ضرایب رگرسیون 6جدول 

 فتار اخالقی با ر های خانوادگی(ارزش
 

 

  رفتارخانوادگی و دانش فراشناخت اخالقی( با  -های شخصیبین )ارزش  چندگانهخالصه تحلیل رگرسیون چندگانه  :7جدول 

 اخالقی 

 

  4 3 2 1 آماره  متغیر

     1 رفتار اخالقی 

    1 97/0** دانش فراشناختی اخالقی 

  1 -01/0 77/0** 80/0** های خانوادگی ارزش خانوادگی –شخصی  هایارزش

 1 0/ 27* -0/ 001  24/0** 26/0** های شغلی ارزش

 انحراف استاندارد ( 2R) نییتعضریب  (R) یهمبستگ مدل 

 22/18 34/0 59/0 ضریب همبستگی چندگانه 

 انحراف استاندارد ( 2R) نییتع ضریب (R) یهمبستگ مدل 
 13/2 95/0 97/0 ضریب همبستگی چندگانه 

 آماره 

 نیبش یپمتغیر 

B ß  نسبتF 

 P لاحتما

t Sig 

 =F 74/999 88/0 90/0 دانش فراشناختی اخالقی 
001 /0=p 

 

01/36 001 /0 

شخصی   هایارزش
 خانوادگی -

 0/ 001 19/4 10/0 09/0 ی خانوادگهای ارزش

 09/0 68/1 02/0 01/0 های شغلی ارزش
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دانـش  بـین ضریب همبستگی چندگانـه -6با توجه به مندرجات جدول 

با رفتار اخالقی برابر   خانوادگیو  خصیی شهازشرفراشناختی اخالقی، ا

اخالقـی  از واریانس رفتار ≥95/0R2که این مقدار  باشدیم  =97/0Rبا 
 کند.را تبیین می

)دانـش  نیبـشیپکه همه متغیرهای   دهدیم نشان    -7مندرجات جدول  
داری را مدل معنی (خانوادگی  –شخصی    هایارزش  ،فراشناختی اخالقی

انــد آمـوزان دختـر ایجـاد کـردهی دانشفتـار اخالقــی رنـبیبـرای پـیش

(74/999=F  001/0و =P.) 
 

 بحث
 نشان پژوهشحاصل از ضرایب ماتریس همبستگی در فرضیه اول نتایج  

آمـوزان دانشقضـاوت اخالقـی    دانش فراشناخت اخالقی بابین  داد که  
 (6-11)  یهـاپژوهشنتایج این پـژوهش بـا  وجود دارد.    داریمعنرابطه  
 .باشدیم همسو 

اخالقـی شـامل دانـش و  فراشـناخت: گفت توانیم در تبیین این رابطه 
. زمانی که افراد رفتـار و گفتـار باشدیم عقاید در مورد اخالقی بودن فرد  

تا ببینند رفتار و گفتارشان خوب بوده است دانش   کنندیم خود را بازبینی  
زندگی خود را  یهاهام برنشخصی و  یهایژگیواخالقی خود را در زمینه 

اخالقی باعث فهم بهتـر   فراشناخت. استفاده از  دهندیم قرار    ریتأثتحت  
از اهداف موقعیـت و عوامـل الزم بـرای انجـام عمـل اخالقـی در فـرد 

مناسـب در  یهـاطرحکاربرد راهبردهای مطمئن یا   طورنیهمو    شودیم 
 .دشویم عمل اخالقی باعث آگاه بودن فرد در قضاوت اخالقی 

اخالقی مجموعه اعمال و رفتارهای ویژه   فراشناختبنابراین با افزایش   
و ایـن افـراد در   دهـدیم جامعه باشند در فرد زیادتر ر     رشیموردپذکه  

هسـتند. افـراد  ترموفق حالشانیپربه افراد    رساندنیاریکمک کردن و  
ی اباز دانش فراشناختی از راه وارسی، طراحـی، هـدایت، ارزشـی  مندبهره
 یهـاتیفعالشناختی و تفکر درباره عملکرد شناختی خود به   یهاتیفعال

اخالقی خود را مورد ارزیابی قـرار داده   یهاقضاوتو    دهندیم خود نظم  
تشـخیص   یراخالقـیغاخالقـی را از    یهاقضـاوتتوانایی تشـخیص    و
 (.11)  دهندیم 
اوت قضخانوادگی با   -شخصی  هاینتایج نشان داد بین ارزشهمچنین   

نتایج این پـژوهش وجود دارد.  داریمعنآموزان دختر رابطه  اخالقی دانش
 توانیم در تبیین این رابطه .  باشدیم همسو    (12و    9  ،1)  یهاپژوهشبا  

 هاشـناختسنتی، باورهـا و انـواع    یهاارزشگفت خانواده محل انتقال  
آماده ی است. خانواده از طریق اجتماعی بار آوردن کودک، میراث فرهنگ

و برای او  دهدیم کودک قرار    اریاختگذشته را در    یهانسل  شدهتجربهو  
. درک مراحل رشد اخالقـی آوردیم و دنیای خاصی را فراهم    ینیبجهان

 بانفوذتربیت فرزندان کمک کند. والدین والدین را در   تواندیم در خانواده  
امـل اخالقـی تکجایگاه او را در مسـیر   توانندیم به اعماق وجود کودک  

. خانواده یکـی از ارکـان مهـم (5باشند )تمیز داده و راهنمای فرزند خود 
ــی  ــه تلق ــوندیم جامع ــانوادگی را  ش ــرایط خ ــوانیم و بعضــی از ش  میت

خـانوادگی  یهـاارزش(. 8آوریـم ) حساببهتحول اخالقی   کنندهلیتسه 
ا درسـت یـ12مفاهیم   یریگشکلعوامل درونی افراد است که در    ازجمله

 یهایژگیونادرست در افراد جایگاه اساسی دارد. خانواده بنیاد بسیاری از 
بـا الگـوی  ژهیوبـهمختلـف  یهاراه. والدین با شودیم اخالقی محسوب  

اخالقیـات در فرزنـدان خـود   یریگشـکلعملی رفتار خودشان موجـب  
 (.1)  شوندیم 

وزان آمـشغلی با قضـاوت اخالقـی دانش  یهاارزشنتایج نشان داد بین  
آن دسته از عقایـد و  درواقع شغلی یهاارزش وجود ندارد. داریمعن  رابطه

را هـدایت  فـرد هـایانـد و فعالیتمهم  فـردباورهایی هستند که بـرای  
برای کمک به دیگران و   13  یازخودگذشتگکنند. برای مثال صداقت،  می

 در شـغل و کارتـان لحـاظ  وقتـی هستند کههای شغلی  ارزش  ،استقالل
هـا این ارزش. (13) شوندیم ، باعث ایجاد رضایت شغلی در فرد شوندیم 

، با توجه به اینکه دانش آمـوزان هنـوز بـه مرحلـه هم انواع درونی دارند
اطالعات و شـناختی   یهاارزش، و در مورد این  انددهینرسانتخاب شغل  

در ایـن   شـغلی بـا قضـاوت اخالقـی  یهـاارزشرابطه    جهیدرنت  ندارند،
از طرفی قضاوت افراد در مورد اخالقی بودن و یا   نبود.  دارینمعپژوهش  

موفقیـت   جـهیدرنتبودن کارها برکمیت و کیفیت کار آنان و    یراخالقیغ
 دارد. یتوجه قابل  ریتأثسازمانی 

افـراد از   کـهیوقت  گفـت:  تـوانیم   این فرضـیه  همچنین در مورد تبیین
ق خویش آگاهی پیدا الاخالقی به دانش خود درباره اخ  فراشناختطریق  

فراینـدهای اخالقـی   آگاهی شخص از ماهیت، اصول و  ژهیوبه،  کنندیم 
که در زمان استدالل اخالقی فرد دانش و عقاید را کـه در   شودیم اعث  ب

مورد اخالقی بـودن الزم اسـت داشـته باشـد را بتوانـد از حافظـه خـود 
ل رفتارهـا از ترکن و 14اخالقی از طریق نظارت   فراشناختبازنمایی کند.  

، باعـث کننـدیم تکلیف پیدا   یهایژگیوطریق ادراکی که افراد در مورد  
استدالل اخالقی و آگاهانه در مورد خـوبی و بـدی اعمـال فهم بیشتر از 

 .(6)  شودیم فرد 
 آموزان رابطهدانش با رفتار اخالقی شغلی یهاارزشنتایج نشان داد بین 

همچـون خودمختـاری، اسـتقالل،  لیشغ یهاارزش. داردوجود    داریمعن
به افراد، کمک به جامعه و همکاری اصولی هستند، وقتـی   رساندنیاری

در جامعـه اثـر   هاآنروی رفتار    تواندیم ناسند  شرا ب  یهاارزشافراد این  
و با دیگر افراد رفتـاری درسـت و اصـولی داشـته باشـند. رفتـار   گذاشته

شـغلی   یهاارزش.  باشدیم   هانآ  شغلی  یهاارزشاز    متأثراخالقی افراد  
پیامـدهایی ماننـد  و دارنـدنقش مهمی در انجـام کـار و رفتـار اخالقـی 

(. در ایـن پـژوهش دانـش آمـوزان در 14رضایت شغلی به دنبـال دارد )
ارزش شغلی بر اساس اطالعات اندک خود عمـل  یهانهیگززمینه درک 

رابطــه  هجــیدرنتنداشــته  یهانــهیگزکــرده و تــوجهی کــافی بــه درک 
 به دست آمد. داریمعنشغلی با رفتار اخالقی غیر  یهاارزش

از دانش فراشناختی از راه وارسـی، طراحـی،  مندبهرهاز سوی دیگر افراد 
تفکــر دربــاره عملکردهــای و  شــناختی یهــاتیفعالهـدایت و ارزیــابی 

، بنابراین تا زمـانی کـه افـراد دهندیم خود نظم    یهاتیفعالشناختی به  



 ... و فراشناخت اخالقی  خانوادگی -های شخصی  بر اساس ارزش   بینی قضاوت و رفتار اخالقیپیش   : و سایه علیزاده دمیه   توران علیزاده دکتر
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شناختی خود را تحت نظارت و ارزیابی قرار  یهاتیفعالنند هوشیارانه  وابت
خـود بهـره گیرنـد و بـه  یهـاتیموفقو  هاشکسـتاز   تواننـدیم دهند،  

راهبردهای سـودمند ادامـه دهنـد و راهبردهـای غیـر سـودمند را کنـار 
 یهـاتیفعالبگذارند. این افراد با توجه به شناخت و تجـاربی کـه دارنـد 

(. کـارکرد سـالم 6) کنندیم انتخاب  استدالل و  یدرستبهود را  خ  اخالقی
در پیشگیری از پیامدهای منفی   یاکنندهنییتعنقش    تواندیم خانواده نیز  

ریشـه و  ازآنجاکـهمسائل رفتاری درونی و بیرونی داشـته باشـد.    ژهیوبه
ــت بســیاری از  ــان از تحــول  یهــایناهنجارماهی ــان و جوان در نوجوان

. خانواده مکانی است که دیآیم سطح اخالق در آنان به وجود   51ینایافتگ
. خـانواده رنـدیگیم اخالقی را فرزندان از درون خـانواده یـاد    یهاارزش

و خود این محیط در  دهدیم محیطی است که شخصیت کودک را شکل 
 ریتـأثاز آن  شـدتبهو  ردیگیم اجتماع و فرهنگ جای   ترگستردهمحیط  

اجتماعی شدن هست. دانش آموزان   یهاگامده نخستین  وا. خانردیپذیم 
. رنـدیگیم و اخالقیات را یاد  هاارزشاز طریق مشاهده رفتارهای والدین 

اخالقی دانش آمـوزان در   یهاقضاوتو    هاارزش  یریگشکللذا رشد و  
 .(12) شودیم  یزیریپکانون خانواده و عوامل مرتبط با خانواده 

 نیچنـنیا تـوانیم اخالقی با رفتـار اخالقـی  ختنافراشدر تبیین رابطه  
افرادی که در رفتار اخالقـی نمـره بـاالتری داشـته باشـند، دارای   :گفت

اسـت کـه  فرد اخالقی شخـصی. باشندیم اخالقی باالتر هم   فراشناخت
اســت،  ، نگــران رفــاه دیگــرانگــذاردیم احتــرام  هاانســانبــه کرامــت 

یکپارچـه   اجتمــاعی  یهاتیلئومسـشخـصی خــود را بــا    یهاعالقه
به دنبال آرامش  خود اخالق را مدنظر قرار داده و  یهاانتخاب، در کندیم 

 (.15اسـت )برای همه 
 16اخالقی با توجه به اینکه از تکلیف شناخت  فراشناختاز    مندبهرهافراد  

که چه رفتاری و یا چـه کسـانی اخالقـی هسـتند و  دانندیم کافی دارند  
و نسبت به شخصی کـه در   اردارندیاختسب و متنوعی در  ناراهبردهای م 
(. 1رفتـار کننـد )  تریاخالق  توانندیم کمتری دارد،    یهاییتوانااین مورد  

. کنـدیم فرد از اطالعات خود برای حل آن مسئله استفاده   فراشناختدر  
اخالقی اعمـال خـود را مـورد بـازبینی و  فراشناختافراد دارای   جهیدرنت

قرار داده و با توجه به اطالعات و آگاهی بیشتر و تجـاربی   ترنظارت بیش
. کننــدیم را انتخــاب  یتــریاخالقکــه دارا هســتند، رفتارهــا و اعمــال 

درونی افراد  عوامل ازجمله یدارشتنیخوو  ی خانوادگیشخص یهاارزش
در کودکـان جایگـاه   مفاهیم درست یا نادرست  یریگشکلاست، که در  

گروهی است که در فرآیند اجتماعی شدن فرزنـدان   دهاساسی دارد. خانوا
، درواقع، مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. 15  نیادیبنو برآوردن نیازهای  

. والدین بـا شودیم اخالقی محسوب   یهایژگیوخانواده بنیاد بسیاری از  
ودشـان، رفتـار اخالقـی با الگوی عملی رفتـار خ  ژهیوبهمختلف    یهاراه

 شوندیم نوعی فراخود محسوب    هاآنبرای    ای  دهندیم کودکان را شکل  
ســنتی، باورهــا و انــواع  یهــاارزشخــانواده محــل انتقــال (. 14)

کـودک، میـراث   بـار آوردن. خانواده از طریـق اجتمـاعی  هاستشناخت
قـرار   گذشته را در اختیـار کـودک  یهانسل  شدهتجربهفرهنگی آماده و  

 (.16) آوردیمـخاصـی را فـراهم ی و دنیـا  ینیبجهانو برای او    دهدیم 
فراشـناخت اخالقـی و این پژوهش نشان داد کـه    یهاافتهی،  یطورکلبه

خـانوادگی بـا رفتـار و قضـاوت اخالقـی رابطـه  –شخصـی    یهاارزش
توجـه بـه نیـاز جامعـه بـه   بـا  شودیم بنابراین پیشنهاد    دارد.  یداریمعن

اده شـود کـه د بـه معلمـان آمـوزشفراگیری و رعایت اصول اخالقـی،  
راهبردهای فراشناختی را آموزش دهند و به دانش آموزان بیاموزند که در 

فراشـناختی عمـل کننـد.   صورتبهیادگیری دروس و انجام دادن کارها  
که به همه   شودیم است، پیشنهاد  جانبههمهی رشد اخالقی امر ازآنجاکه

شـود تـا  دهالزم دا یهـاآموزشکارکنان مدارس و والدین دانش آموزان 
 انجام این تحقیق دارای  سبب پیشرفت رشد اخالقی دانش آموزان شود.

بـه مـوارد زیـر  تـوانیم  هاتیمحـدوداین  ازجملهاست   ییهاتیمحدود
 اشاره کرد:

است. در چنین  شدهاستفادهدهی در این پژوهش از ابزارهای خود گزارش
سوگیری   تسؤاالگویی  نسبت به پاسخآموزان  دانشروشی، ممکن است  

بسـیاری از  بعـالوه داشته باشند که این عامل دقت نتایج کـاهش یابـد.
آوری کنند کـه جمعهایی را دهی ممکن است پاسخابزارهای خودگزارش

نگری کنند باید درست باشد. افراد ممکن است خویشـتندیگران فکر می
 نیابنـابر  .(17ندهنـد )به گویه ها پاسخ    مسئوالنهکافی نداشته باشند و  

مصاحبه و مشـاهده   یهاروشآینده از    یهاپژوهشدر    شودیم   یشنهادپ
برای رفتار و استدالل اخالقی استفاده گردد. محدودیت دیگر عدم انجام 

اقتصـادی  -ای بر اساس جنسیت و وضـعیت فرهنگـی مقایسه  پژوهش
پسر و دختر درباره مسـائل اخالقـی متفـاوت آموزان  دانشبود. زیرا نظر  

و   یریگنمونـهمهم را در    آتـی ایـن  یهاپژوهش  شودیم نهاد  یشپ  است.
 .رندینظرگدر  هاگروههمتاسازی 

 

 گیرینتیجه
 یهـاارزشدانش فراشناخت اخالقـی و در این مطالعه مشخص شد که  

 ینـیبشیپآموزان دختـر را  خانوادگی استدالل اخالقی دانش  –شخصی  
اسـتدالل اخالقـی ، هـای شـغلیکند. هرچند این فرضـیه کـه ارزشمی

 کنــد، مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.می ینــیبشیپآمــوزان دختــر را دانش
-)دانش فراشـناختی اخالقـی، ارزش  نیبشیپهمه متغیرهای    همچنین،

داری را بـرای شغلی( مدل معنی یهاارزشخانوادگی و  –شخصی    های
ر د . پـس آنچـهاندآموزان دختر ایجاد کردهبینی رفتار اخالقی دانشپیش

این اسـت کـه فـرد چقـدر از ماهیـت،  داردای  رفتار اخالقی نقش عمده
اصول و فرایندهای اخالقی دانش و آگاهی دارد. با توجه به رابطه مثبت 

 تـوان گفـتدانش فراشناخت اخالقی با رفتـار اخالقـی می داریمعنیو  
ی اخالقـی افراد به میزان بیشتری از ماهیت، اصول و فراینـدها  هرچقدر

دهنـد و داشته باشند، از خود رفتارهای اخالقی بیشتری نشان می  هیآگا
افراد به میزان کمتری از ماهیت، اصـول و فراینـدهای   هرچقدربالعکس  

اخالقی آگاهی داشته باشند، از خود رفتارهـای اخالقـی کمتـری نشـان 
ریزان، مــدیران ارشـــد . بنــابراین مســئوالن، برنامــه(18دهنــد )یم 

یران مدارس برای افزایش انجام رفتارهای اخالقی مدو    وپرورشآموزش
را در زمینه ماهیـت، اصـول و   هاآنهای  آموزان باید آگاهیتوسط دانش

ــن منظــور مســئوالن و  ــرای ای ــزایش دهنــد. ب فراینــدهای اخالقــی اف
ــی در کتابریزان میبرنامــه ــاهیم اخالق ــدن مف ــا گنجان ــد ب ــای توانن ه
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و مــدیران مــدارس بــا  وپرورششآمــوزآمــوزان و مــدیران ارشــد دانش
های ارتقاء دانش و آگاهی مفاهیم و مسائل اخالقـی بـه برگزاری کارگاه
 یابند. این مهم دست

 

 اخالقی  ایهمالحظه
و کسب   موردپژوهشدر  و اولیای آنان    کنندگانشرکتگاهی بخشی به  آ

از   در  هاآنرضایت  شـرکت  شد  پژوهش  بـرای  انجام  سایر  حاضر  و   .
اخال شده  ق  اصول  رعایت  آگاهانه  رضایت  و  رازداری  همچون  علمی 

 است. 
 

 ه نام واژه
 Responsibility .1   ئولیت مس

 Internalize values .2 درونی کردن ارزش ها 

 Moral decision making .3 تصمیم گیری اخالقی 

 Altruistic .4 نوع دوستانه 

 Moral behavior .5 رفتار اخالقی 

 Feeling .6 احساسات 

 Vertue .7 یلت فض

 Meta cognition knowledge .8 دانش فراشناخت اخالقی 

 Worldview .9 جهان بینی  
 10. Family – personal values 

شخصی  –ارزش های خانوادگی   

 Sacrifice .11 از خود گذشتگی 

 Supervition .12 نظارت 

 Evolution .13 تحول نایافتگی 

 formation of concepts .14 شکل گیری مفاهیم 

 Congnition assignment .15 تکلیف شناختی 

 Fundamental needs .16 نیازهای بنیادین 
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