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بررسي رابطه استدالل اخالقي و رفتار اخالقي با ميانجي گري نظريه شناخت 
  اجتماعي در نوجوانان

  2 و مريم عبداللهي مقدم1ابوالقاسم يعقوبي
  

  چكيده
 شناخت بررسي رابطه استدالل اخالقي و رفتار اخالقي با ميانجي گري نظريهبا هدف  حاضر پژوهش

ان مقطع آموز دانش آماري اين پژوهش شامل تمامي ي هجامع. است انجام شدهاجتماعي در نوجوانان 
براساس روش  ) دختر175 پسر و 175 ( نفر350 متوسطه اول شهرستان خرم آباد است كه از ميان آنها

ي و رفتار اخالقي و هاي استدالل اخالق نامه پرسشاي انتخاب شدند و چند مرحله ايخوشه گيرينمونه
با استفاده از روش همبستگي پيرسون و . آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم را تكميل كردند

 بين ي هها نشان داد كه رابطهمبستگي سهمي و تحليل رگرسيون ساده در قالب الگوي تحليل مسير، يافته
اي شناخت اجتماعي   اما با ورود متغير واسطه.باشد استدالل اخالقي و رفتار اخالقي در نوجوانان معنادار نمي

 فرضيه اول رد و  بر اين اساس، و و رفتار اخالقي معنادار گرديد اخالقي بين استداللي هدر تحليل، رابط
 الزم است در بررسي رفتار اخالقي نوجوانان به عواملي غير از عوامل از اين رو. فرضيه دوم تأييد گرديد

. و تنها بر اساس استدالل اخالقي افراد در مورد رفتار اخالقي آنها قضاوت نشودصرفاً شناختي توجه شود 
همچنين ضرورت تقويت شناخت اجتماعي در نوجوانان جهت افزايش بروز رفتارهاي اخالقي در آنها 
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  مقدمه
 موجود انساني از ديگر حيوانات، توانايي تفكر و همچنين ي هي متمايزكنندها يكي از ويژگي

ويژگي دوم، هر چند كه بين انسان با برخي . استانديشد  ميتوانايي در آگاهي از آنچه كه به آن 
 و اهميت اساسي است كه ما براي افراد ديگر 1، جامعه پذيرياستي حيواني مشترك ها از گونه

اگر اين دو ويژگي را همزمان با هم مد نظر داشته باشيم از مفهوم ). 2000، 2نينگتونپ( قائل هستيم 
يكي از  .استشويم چرا كه اين دو قلب مفهوم شناخت اجتماعي  مي آگاه 3شناخت اجتماعي

ي اخير، توجه خاصي به آن شده ها  نوجواني كه در سالي دورهي مهم شناخت اجتماعي در ها جنبه
نظريه ذهن به معني درك افكار، باورها و نيات ). 2015 ، 5سباستين( است 4است، نظريه ذهن

 تا آن اهميت و يابد مي رشد) سالگي 14 – 17( كه بر طبق شواهد در اواخر نوجواني استديگران 
 رفتارهاي اجتماعيِ از برخورداري و اجتماعي محيط درك براي نيازي پيش كه آنجاست
  ).2004، 6كوپس و بوسما( آيد ميآميز به شمار  موفقيت

تر  ي اخالقي به صورت جديها  نوجواني، بحث اخالق و ارزشي دورهاز طرف ديگر، در 
گيري، كنترل و  اي اجتماعي، نقش اساسي در شكل ي پديده شود و به مثابه ميبيش از پيش مطرح 

ز بين انديشمندان ا). 1390مهدوي و زارعي، (يابد ميي افراد جامعه ها  و گرايشها  كنشبيني پيش
بود كه نظريه اصلي درباره ) 1986، 1976، 1958  (7ي رشد اخالقي، لورنس كلبرگ حوزه

او عقيده داشت كه ). 2011، 8موشمان(ي نوجوانان از حق و باطل را مطرح كرد  چگونگي انديشه
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كل  از مراحل شاي مجموعه است و در 1رشد اخالقي به طور اوليه مبتني بر استدالل اخالقي
است كه باشد اين  ميدليل اينكه نظريه كلبرگ در فهم رشد اخالقي در نوجواني مهم . گيرد مي

نمايند، يعني  مياي است كه افراد در درك تعامالت اجتماعي استفاده  توصيفي از مفاهيم پيشرفته
). 2014، 2سانتراك(يي كه با مفاهيم جامعه، قانون و مقررات و روابط، گره خورده است ها داستان

شود كه نهايتاً منجر به رفتار بين  مي، ارتباط افكار با رفتار اخالقي بحث 3ي رفتار اخالقي در حوزه
گردد و بر اين امر تأكيد دارد كه فرايندهاي اصلي كه از نظر رفتار گرايان،  مي و اجتماعي 4فردي

  ).2015، 5جامبون و اسمتانا(اند؟  باشند كدام ميمسئول رفتار اخالقي نوجوان 
، رفتار اخالقي همسان ...)از جمله پياژه، كلبرگ و ( 6ي اوليه مربوط به رشد اخالقيها در نظريه

به عبارت ديگر، استدالل الزاماً به رفتار . شود مي استدالل اخالقي در فرد استنباط ي هبا مرحل
 به نقش احتماليِ )دوره پس كلبرگي( ي بعدي ها اما در دوره). 2014سانتراك، (انجامد مياخالقي 

عوامل ميانجيِ استدالل و رفتار اخالقي هم پرداخته شد و به خصوص در حوزه ي فرايندهاي 
بر اين اساس،  ).2012، 7لسكو(يي صورت گرفت ها اجتماعي مؤثر بر رشد اخالقي، پژوهش

 به )1384 لطف آبادي، ؛ 1996، 9رتها  بروگمن و؛1986، 8از جمله رست( بسياري از پژوهشگران 
به عبارت . كه رابطه ي استدالل اخالقي با رفتار اخالقي بسيار ضعيف است اين نتيجه رسيدند

 و عواطف و ها ديگر، عمل اخالقي، ضرورتاً نتيجه استدالل اخالقي نيست و عواملي چون انگيزش
 بطه يرا بررسي به كه  مطالعاتيه يپيشين.  گذار هستندتأثيرعوامل اجتماعي در رفتارهاي اخالقي 
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 پايدار اي رابطه اين دو متغير، ميان دهند كه مي نشان اند، پرداخته اخالقي رفتار استدالل اخالقي و

استدالل  ميان) 1993، 1از جمله سوانسون و هيل( ها ندارد به اين معني كه در برخي پژوهش وجود
  و يا عدم وجود ارتباط  ضعيفي هرابط ديگر، برخي در اما معنادار و  مثبتي هرابط اخالقي، و رفتار

  .است  يافت شده)2012 لسكو، ؛1996از جمله بروگمن و هارت، (
 توانايي ـ نوجوان 2در رشد اخالق بر تمايز بين توانش اخالقي نقش شناخت اجتماعيدر اين بين، 

 خاص يها موقعيت در رفتارها اين آوردن در عمل به ـ 3رد اخالقيعملك و  ـ اخالقي رفتارهاي ايجاد
يعني در .  است4شناختي ـ، حاصل فرايندهاي حسي توانش). 2014 سانتراك، (دارد تأكيد ـ

يشان، ها دانند، مهارت مي آن چيزي است كه نوجوانان قادرند انجام دهند، آنچه آنها ي هبرگيرند
در  .شان براي ساخت و ايجاد رفتارها شان از قوانين و مقررات اخالقي و توانايي شناختي آگاهي

يي براي ها  و محركها ي آنها و پاداش جوانان يا رفتار، از طريق انگيزهابل، عملكرد اخالقي نومق
ي مربوط به نقش ميانجي گر ها از پژوهش. شود ميتعيين   خاصِ اخالقيي شيوهعمل كردن به يك 

توان به هاولي و  ميشناخت اجتماعي در ارتباط بين استدالل اخالقي و رفتار اخالقي هم 
 )2014( 7 دانيل، دايز، باچمن و مالتي؛)2013(6برامبيال، ساچي، پگليارو و المرس ؛)2012(5افگلده

ي ها به طور غيرمستقيم با بررسي مفهوم روابط درون گروهي و فعاليتاشاره كرد كه البته در آنها 
اجتماعي  ارتباط معنادار عامل شناخت  ـي توانمندي در شناخت اجتماعي  نتيجهعنوان به ـاجتماعي 

سعي ي ذكر شده ها  اما متفاوت از پژوهشدر اين پژوهش. با استدالل و رفتار اخالقي تأييد شده است
گري نظريه  بر آن است كه به بررسي رابطه استدالل اخالقي و رفتار اخالقي در نوجوانان با ميانجي
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به طور مستقيم نه به به عبارت ديگر، نقش نظريه ي شناخت اجتماعي . شناخت اجتماعي پرداخته شود
بر اين . گيرد واسطه ي مفاهيم مرتبط با آن در رابطه ي استدالل و رفتار اخالقي مورد پژوهش قرار

بين استدالل اخالقي و رفتار اخالقي نوجوانان دختر و پسر  -1 : عبارت هستند از ها اساس، فرضيه
تار اخالقي نوجوانان دختر و پسر با  بين استدالل اخالقي و رف-2 .ارتباط معنادار مثبت وجود دارد

  .ميانجي گري شناخت اجتماعي، ارتباط معنادار مثبت وجود دارد

  روش
گوي تحليل مسير تحليل رگرسيون ساده در قالب الو  روش همبستگي روش پژوهش حاضر، 

  .باشد مي
ان آموز دانش آماري اين پژوهش، تمامي ي هجامع :جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 1394 -95مدارس شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي ) پايه نهم(ر و پسر مقطع متوسطه اول دخت
ي حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان،   ذكر شده براي محاسبهي هاز بين افراد جامع. هستند

كه با توجه به نسبت پسران و دختران   براي شركت در اين پژوهش انتخاب شدندآموز دانش 350
براي انتخاب گروه . ها پسر بودند نفر از آن175 نفر از افراد نمونه، دختر و 175ي آماري، معهدر جا

 با ابتدا به اين صورت كه. اي استفاده گرديداي چند مرحلهگيري خوشهنمونه از روش نمونه

ب جامعه هدف انتخا عنوان و دو به يك ناحيه شهر خرم آباد، پرورش و آموزش اداره به مراجعه
پسرانه دو مدرسه  دخترانه و هسدر مدودو ناحيه،  اين بين مدارس مقطع متوسطه اول در از و شدند

به عنوان نمونه پژوهش،  و از بين اين مدارس هم دو كالس تصادفي مشخص گرديد صورت به
  :آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد  جهت جمع. را تكميل نمودندها پرسش نامه

معماي داروساز، ( داستان فرضي3آزمون شامل  :1)DIT(دالل اخالقي آزمون است

                                                                                                                            
1. Defining Issues Test 
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شود كه  مي مطرح اي گزينه سؤال چهار 12است و به دنبال هر داستان، )  و زندانيآموز دانش
در  . كندبندي درجهآزمون شونده بايستي آنها را از كم اهميت يا عدم اهميت تا اهميت زياد، 

 كه هر است 5 تا 1به صورت ) اصالً تا بسيار زياد (ها ذاري گزينهگ آزمون استدالل اخالقي، نمره
و در مجموع، سطح است ) 6 تا 2 ي مرحله(يك مربوط به يكي از مراحل استدالل اخالقي كلبرگ 

با دو ( ، قراردادي)با يك مرحله( استدالل نوجوان را به صورت سطح اخالق پيش قراردادي
، 1گويدم، وانهوف، واناكن و ديكاسترو( نمايد ميمشخص ) لهبا دو مرح(قراردادي  و فرا) مرحله
پايايي اين آزمون به روش آلفاي كرونباخ در مطالعه ي رست و همكاران در طول يك ). 2012

و در مطالعه ي ) 2000رست و همكاران، ( در نوسان بوده است 80/0 تا 76/0دوره بيست ساله، بين 
، با همين )1391( آمده است و در پژوهش غياثي زاده  به دست81/0) 2012( گويدم و همكاران

كه به  )1391( در پژوهش غياثي زاده  به منظور تعيين روايي آزمون.محاسبه گرديد 82/0 روش
ان دختر پرداخته است از طريق محاسبه همبستگي آزمون آموز دانشبررسي رشد قضاوت اخالقي 

  . به دست آمده است68/0، روايي MJI(2(استدالل اخالقي با آزمون قضاوت اخالقي كودكان 
تهيه و اجرا ) 1993(اين پرسش نامه كه توسط سوانسون و هيل :يپرسش نامه رفتار اخالق 

گذاري به اين صورت بود كه براي گزينه  شيوه نمره. اي است  گزينه5 سؤال 15 داراي شده است
 در نظر گرفته 5 و هميشه نمره 4ره ، معموالً نم3، بعضي اوقات نمره2، به ندرت نمره 1هرگز نمره 

طالب .  است75 و حداكثر نمره، 15دست آورد، ه اي كه هر فرد در اين آزمون ب حداقل نمره. شد
آموزان سال سوم   پس از اجراي اين پرسش نامه بر روي دانش1388زاده ثاني و كديور در سال 

را محاسبه كردند كه در پژوهش راهنمايي شهر تهران، روايي محتوايي و روايي سازه ي آزمون 
، )1993( در پژوهش سوانسون و هيل. آنها اين ابزار از روايي خوب و قابل قبولي برخوردار بود

همچنين طالب . محاسبه كرده اند% 96ضريـب پـايايـي ايـن آزمون را با استفاده از ضريب آلفا، 

                                                                                                                            
1. Goethem, Vanhoof,  Vanaken  & Decastro 
2. Moral Judgment Test 
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ستفاده از روش آلفا پس از اجرا بر ، ضريب پايايي اين آزمون را با ا)1388(زاده ثاني و كديور 
در .  به دست آوردند78/0ان سال سوم راهنمايي شهر تهران محاسبه كردند و آموز دانشروي 

  . محاسبه گرديد80/0پژوهش حاضر هم ضريب پايايي اين آزمون با روش آلفاي كرونباخ، 
، جوليف، كوهن ـبارون : RMET(1(آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم 

با هدف ايجاد آزموني براي سنجش حساسيت اجتماعي، آزمون ) 1997 (2ورتيمور و رابرتسونم
اين . را در مركز مطالعات اوتيسم در كمبريج  طراحي نمودند ذهن خواني از طريق تصاوير چشم

 از جمله( به زبان فارسي ترجمه شده است و در مطالعات متعدد 1391آزمون توسط نجاتي در سال 
در افراد سالم و بيمار مورد ) 1391 ذبيح زاده و همكاران، ؛2008، 3نگ، چن، زو و وانگوانگ، وا

 به. گرديد استفاده آزمون اين مدادي ـدر پژوهش حاضر از نسخه كاغذ  .استفاده قرار گرفته است
شد  مي داده  نامه پاسخ يك همراه به چشم تصوير 36 شامل اي بسته آزمودني هر به كه صورت اين
. كه با توجه به شماره هر تصوير، حالت ذهني آن تصوير را عالمت بزند شد ميز او خواسته و ا
 و 36آورد  مياي كه فرد به دست  باشد و باالترين نمره مي 1 و 0گذاري اين آزمون به صورت  نمره

اي  در مطالعه) 1391(ذبيح زاده و همكاران ). 1391نجاتي و همكاران، ( است صفرپايين ترين نمره 
 30اي متشكل از   و ضريب پايايي بازآزمايي آن را در نمونه72/0ضريب آلفاي اين آزمون را 

  . گزارش نمودند61/0دانشجو و در مدت زمان دو هفته 
در مرحله اول، آزمون استدالل . پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفت :روش اجرا 

 دقيقه به طول انجاميد و 25 دقيقه و دومي 45  رفتار اخالقي اجرا شد كه اولينامه پرسشاخالقي و 
 قبل انجام شد آزمون ذهن خواني از ي مرحلهي كوتاهي نسبت به   بعد كه با فاصلهي مرحلهدر 

 ها نامه پس از آن پرسش.  كه حدوداً يك ساعت به طول انجاميد طريق تصوير چشم اجرا گرديد

                                                                                                                            
1. Reading Mind in the Eyes Test 
2. Baron - Cohen, Jolliffe, Mortimore & Robertson 
3.Wang, Wang, Chen,  Zhu,  & Wang 
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 مورد به علت ناقص بودن و يا غيبت 50اول،  ي مرحله نمونه در 350از تعداد . آوري گرديد جمع
 154  پسر و  146( نفر 300ي ها بنابراين داده. داشتن آزمودني در مرحله دوم كنار گذاشته شدند

  .  شد و جهت تحليل آماده گرديد23وارد اس پي اس اس ) دختر

  نتايج
و متغيرهاي پژوهش حاضر  هاي آماري  به توصيف شاخص1بر اين اساس، در جدول 

  . ي آنان پرداخته شده استها مؤلفه
   ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش.1جدول 

 M SD  نمونه هاشاخص

 87/9 85/44 300 استدالل اخالقي

 99/3 67/17 300 رفتار اخالقي

  76/11 87/55 300 شناخت اجتماعي

تنباطي مانند ضريب هاي اسهاي انجام تحليلفرض ترين پيشبودن از مهمفرض نرمال پيش 
 اسميرنوف -همبستگي پيرسون يا تحليل رگرسيون است كه با استفاده از آزمون كلموگروف 

بودن متغيرهاي اين پژوهش استفاده از اين آزمون براي بررسي نرمال. گرددمورد بررسي قرار مي
در سطح ) 64/0(يع  با مقدار آماره توزاستدالل اخالقيهاي مربوط به متغير دهد كه داده نشان مي

) 45/0(و ) 86/0(و متغير رفتار اخالقي و شناخت اجتماعي با مقدار آماره توزيع ) 81/0(داري  معني
  . نرمال هستند) 50/0(و ) 83/0(و در سطح معناداري 

در اين بخش، با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي سهمي و 
 . هاي پژوهش پرداخته شده است فرضيهتحليل رگرسيون ساده به بررسي
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  ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه استدالل اخالقي با رفتار اخالقي. 2جدول 

     
  

طه بين  آمده براي راب ، مقدار ضريب همبستگي پيرسون به دست2بر اساس نتايج جدول 
 α = 05/0در سطح آلفاي ) r = 10/0(استدالل اخالقي با رفتار اخالقي نوجوانان دختر و پسر 

 درصد بين استدالل اخالقي و رفتار اخالقي در 95بنابراين، با اطمينان ). P<05/0(دار نيست معني
 نوجوانان، سطح اين بدان معني است كه در بين. نوجوانان دختر و پسر رابطه ي معنادار وجود ندارد

بنابراين، فرضيه اول اين . استدالل اخالقي لزوماً داراي رابطه مستقيم و معنادار با رفتار اخالقي نيست
    .رد خواهد شدپژوهش 

گري متغير شناخت اجتماعي در رابطه ميان استدالل براي بررسي فرضيه دوم يعني نقش ميانجي
استفاده شده است تا به سبب آن بتوان رابطه غير اخالقي و رفتار اخالقي از روش تحليل مسير 

اي شناخت اجتماعي  بر اساس الگوي زير مستقيم استدالل اخالقي بر رفتار اخالقي با نقش واسطه
بررسي گردد، زيرا بر اساس آن چه در فرضيه نخست گفته شد، استدالل اخالقي به طور مستقيم بر 

  . متغيرهاي ميانجي در اين رابطه وجود داردرفتار اخالقي اثر ندارد و لزوم شناسايي 

  
  اي شناخت اجتماعي رابطه غير مستقيم استدالل اخالقي بر رفتار اخالقي با نقش واسطه.1شكل 

       

 P تعداد Y rمتغير  Xمتغير 

 09/0 300 10/0 رفتار اخالقي  استدالل اخالقي
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 استدالل تأثير، در گام نخست، با استفاده از روش تحليل رگرسيون ساده، 1بر اساس شكل 
 شناخت اجتماعي بر رفتار اخالقي مورد تأثير سپس،. شوداخالقي بر شناخت اجتماعي بررسي مي

  .آزمون قرار گرفته شده است
   استدالل اخالقي بر شناخت اجتماعيتأثير تحليل رگرسيون ساده براي بررسي .3جدول 
 SS  df MS  f Sig R2 شاخص
 775/920 1 775/920 رگرسيون

 853/12 297 446/3817 باقيمانده

  221/4738 298 كل

637/71 001/00 19/00 

 شناخت اجتماعي نوجوانان پسر و دختر بر اساس ميزان توانايي بينيبه منظور بررسي توان پيش
 بر بيني پيشبررسي معناداري اين . استدالل اخالقي از روش تحليل رگرسيون ساده بهره گرفته شد

آمده براي  كه مدل رگرسيوني به دست  دهد نشان ميتحليل واريانس يك طرفهاساس آزمون 
 برابر با R2در اين تحليل، ميزان ). Sig = 001/00و  f = 637/71(بررسي اين رابطه معنادار است 

  .دهد استدالل اخالقي بر شناخت اجتماعي اثرگذار استاست كه نشان مي19/0
  بيني شناخت اجتماعي بر اساس استدالل اخالقي تحليل رگرسيون ساده براي پيش.4جدول

، نتايج 3 در جدولتحليل واريانس يك طرفهبه دنبال معناداري مدل رگرسيون بر اساس آزمون 
دهد كه  نشان مي4بيني شناخت اجتماعي در جدول ي پيشمربوط به تحليل رگرسيون ساده برا

بر .  معناداري بر روي شناخت اجتماعي در نوجوانان دختر و پسر داردتأثيرمتغير استدالل اخالقي 
 استدالل اخالقي بر شناخت اجتماعي برابر تأثير آمده براي اين اساس، ميزان ضريب بتاي به دست

 Sig t  ضرايب استانداردنشده استانداردضرايب 
Beta  خطاي استاندارد B 

 مدل

  مقدار ثابت 692/9 965/0  - 04/10 001/0
استدالل  178/0 021/0 44/0 46/8 001/0

 اخالقي
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  .معنادار است 001/0 بوده كه در سطح 44/0با 
   شناخت اجتماعي بر رفتار اخالقيتأثير تحليل رگرسيون ساده براي بررسي .5جدول   

 SS df MS f p R2  شاخص
 269/9781 269/9781 1 رگرسيون

 972/105 701/31473 297 باقيمانده

  970/41254 298 كل

30/92 001/00 24/00 

ان بر اساس ميزان شناخت اجتماعي با استفاده از  رفتار اخالقي نوجوانبينيبررسي توان پيش
تحليل  بر اساس آزمون تأثيربررسي معناداري اين . روش تحليل رگرسيون ساده انجام شده است

 f = 30/92( شناخت اجتماعي بر رفتار اخالقي است تأثير نشانگر معناداري مدل واريانس يك طرفه
دهد شناخت اجتماعي بر  بوده كه نشان مي24/0ابر با  برR2در اين تحليل، ميزان ). Sig = 001/0و 

  .رفتار اخالقي اثرگذار است
  بيني رفتار اخالقي بر اساس شناخت اجتماعي تحليل رگرسيون ساده براي پيش.6جدول 

، 6 در جدول  تحليل واريانس يك طرفهه دنبال معناداري مدل رگرسيون بر اساس آزمونب
دهد كه  نشان مي6بيني رفتار اخالقي در جدول نتايج مربوط به تحليل رگرسيون ساده براي پيش

بر اين . رفتار اخالقي در نوجوانان دختر و پسر دارد معناداري بر روي تأثيرمتغير شناخت اجتماعي 
 49/0 شناخت اجتماعي بر رفتار اخالقي برابر با تأثيرآمده براي  دسته اساس، ميزان ضريب بتاي ب

  . معنادار است001/0بوده كه در سطح 

 p t  نشده ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد
Beta  خطاي استاندارد B 

 مدل

   ثابتمقدار 450/30 709/2  -  242/11 001/0
 شناخت اجتماعي 437/1 150/0 49/0 607/9 001/0
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شناخت گري  ضرايب رگرسيوني اثر غيرمستقيم استدالل اخالقي بر رفتار اخالقي با ميانجي.2شكل 

  اجتماعي

 مستقيمي بر رفتار اخالقي تأثيرچه فرضيه نخست پژوهش نشان داد كه استدالل اخالقي  اگر
گري شناخت اجتماعي به  غيرمستقيم استدالل اخالقي بر رفتار اخالقي با ميانجيتأثيرندارد، ولي 

  .گونه زير معنادار است
22/0 = 49/0 × 44/0  

 بر 22/0ي به ميزان تأثيرگري شناخت اجتماعي داراي ا ميانجيبه اين معني كه استدالل اخالقي ب
  .شود ميبر اين اساس، فرضيه دوم پژوهش تأييد . رفتار اخالقي نوجوانان دختر و پسر است

  گيري بحث و نتيجه
ي اخالقي در نوجوانان امروزي كه به صورت رفتار اخالقي ها با توجه به كمرنگ شدن ارزش 

 استدالل و رفتار اخالقي به طور دقيق تر ي مؤلفه الزم است كه ارتباط دو ضعيف، نمود يافته است
 مطرح شده از اين رو، فرضيه اول پژوهش به اين صورت. و سنجيده تر مورد بازبيني قرار گيرد

فرضيه اول  .ارتباط معنادار مثبت وجود دارد استدالل اخالقي و رفتار اخالقي نوجوانانبين : است
 و لسك؛)1996(رتها  بروگمن ويها د كه اين يافته مخالف نتايج پژوهششو ميپژوهش رد 
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. باشد مي )1999(ي سوانسون و هيلها اما در راستاي نتايج پژوهش) 1384(؛ لطف آبادي )2012(
 پذيري رفتار تأثيري شناختي اوليه در الگوي رشد اخالقي نوجوان كه مبتني بر ها بر خالف نظريه

ي پس از آن ارتباط مستقيم اين دو را تأييد ها اخالقي بوده اند، نظريهاخالقي او از استدالل 
به بيان . اند ر مؤثر بر استدالل اخالقي دانستهاند و رفتار اخالقي را نشأت گرفته از عوامل ديگ نكرده
و هتر تري دارند برخوردار از رفتار اخالقي ب فرادي كه استدالل اخالقي قويتوان گفت ا ميديگر، ن

باشند برخوردار  از  سطح استدالل اخالقي باالتر در  ميفرادي كه داراي رفتار اخالقي بهتري يا ا
 گذارند كه يكي از اين عوامل كه در تأثيربلكه در اين ميان، عوامل ديگر . مقايسه با ديگران هستند

جتماعي باشد، توانايي شناخت ا ميي سني قبل و بعد از آن ها  نوجواني مهم تر از دورهي دوره
بين استدالل اخالقي و رفتار اخالقي : اين سازه در فرضيه دوم پژوهش بررسي شده است. است

 ها  يافته.نوجوانان دختر و پسر با ميانجي گري شناخت اجتماعي، ارتباط معنادار مثبت وجود دارد
اثرگذار استدالل اخالقي بر شناخت اجتماعي دهند كه در بخش اولِ الگوي تحليل مسير،  مينشان 
 و به  اثرگذار است بر رفتار اخالقي شناخت اجتماعي و در بخش دومِ الگوي تحليل مسير،است

 گري شناخت اجتماعي بر رفتار اخالقي نوجوانان دختر و پسر استدالل اخالقي با ميانجيطور كلي،
ي  سازهي مربوط به مفاهيم همبسته با ها كه اين نتايج همسو با نتايج پژوهش  استگذارتأثير

  .است )2014( و همكاران  دانيل؛) 2012 (هاف هاولي و گلدشناخت اجتماعي از جمله 
دهد كه الزم است به ارتباط استدالل و رفتار اخالقي  ميدر مجموع، نتايج پژوهش حاضر نشان 

به طور ساده و خطي مشابه پيشين نگريسته نشود بلكه به نقش متغيرهاي ديگر غيرشناختي يعني 
اي عاطفي، اجتماعي، فرهنگي و حتي شخصيتي در تبيين ارتباط اين دو توجه كافي شود و متغيره

عالوه بر اين، توانمندي در شناخت اجتماعي كه  .ي بعدي به بررسي اين متغيرها بپردازندها پژوهش
ي عمل مورد آموزش قرار  ي اخير توجه بيشتري به آن شده است الزم است كه در حيطهها در دهه
ي مختلف مطالعه شود تا از اين طريق بتوان رفتار ها و توسط پژوهشگران بعدي در فرهنگگيرد 

اخالقي در نوجوانان را هم بهتر توصيف و تبيين نمود و هم به طرز مطلوبِ خانواده، مدرسه و 
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  .جامعه افزايش داد
ن نوجوان اآموز دانش به ها توان به منحصر بودن نمونه ميي اين پژوهش ها از جمله محدوديت

از  .سازد مياي ديگر با مشكل رو به رو  ي سني و حرفهها اشاره كرد كه تعميم نتايج را به گروه
 استدالل و رفتار ي هاي ديگر در رابط توان به بررسي متغيرهاي واسطه ميي پژوهشي ها جمله پيشنهاد

  .تر شود  ارتباط اين دو متغير روشني هاخالقي اشاره كرد تا مسئل
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Investigating the relationship between moral reasoning and 
moral behavior in adolescents mediated by social cognition 

theory 
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate relationship between 
moral reasoning and moral behavior in adolescents mediated by social 
cognition theory.Accordingly,350 participants (175 females and 175 males) 
were selected by multistage cluster sampling among the first grade high 
school students in the city of Khorramabad.They completed Moral 
Reasoning and Moral Behavior Questionnaires as well as Reading Mind in 
the Eyes Test. The data were analyzed using Pearson and Partial correlation 
and regression analysis. The results showed thatthe relationship between 
moral reasoning and moral behavior in students wasn’t significant. But with 
entering the social cognition variable into the analysis, this relationship was 
significant. Therefore,it is necessary to examine the moral behavior in 
adolescents, search other factors, especially the non-cognitive factors. Also, 
the need for promoting social cognition in adolescents to increase their 
understanding of ethical behavior must be properly appreciated.  

Keywords: moral reasoning, moral behavior, social cognition, adolescence 
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