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نقش فراشناخت اخالقی در 
پیش بینی رفتارهای اجتماع یار

رفتار اجتماع یار مجموعه ای از رفتارهایی اســت که برای دیگران سودمند است 
و به منظور ارتقاء بهزیســتی و آســایش دیگران انجام می شود. هدف از انجام این 
پژوهش بررسی نقش فراشناخت اخالقی در پیش بینی رفتار اجتماع یار بود. جامعه 
آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی 
خوشه ای چند مرحله ای361 نفر )176 دختر و 185 پسر( به عنوان نمونه از میان آنها 
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فراشناخت 
اخالقی )فرا اخالق( سوانسون و هیل )1993( و پرسشنامه رفتار اجتماع یار کارلو و 
رندال )2002( اســتفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی 
پیرســون و تحلیل رگرســیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایــج حاصل از ماتریس 
همبستگی نشان داد که بین فراشناخت اخالقی و خرده مقیاس های آن با نمره کلی 
رفتارهای اجتماع یار و خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل 
رگرسیون نیز نشان داد که فراشناخت اخالقی رفتار اجتماع یار را پیش بینی می کند. 
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مقدمه
رفتار های اجتماع یار1  و چگونگی پرورش  و گسترش آنها در فرد و اجتماع، از موضوع هایی 
است که ذهن پژوهشگران و متفکران بسیاری از رشته های مختلف، به ویژه روان شناسان 
اجتماعی را به خود مشــغول داشته است. در سال های اخیر افزایش کمک رسانی، ترویج 
نوع دوســتی و رفتارهای اجتماع یار و لزوم پرداختن به آنها به دلیل تغییر نگرش ها، باورها 
و سبک زندگی از اهمیتی خاص برخوردار است. )توماسلو و وایش2، 2013( بررسی های 
گوناگون در موقعیت های تحصیلی، به ویژه در محیط های دانشگاهی حاکی از تعدد حضور 
دانشــجویانی است که سطوحی از مشکالت روان شناختی را گزارش کرده اند و در رفتار، 
تعامل، پذیرش مسئولیت و فعالیت های داوطلبانه، به رشدیافتگی الزم دست پیدا نکرده اند. 
)گیلمن3 و دیگران، 2009؛ اســنایدر4، 1993 و کاتس5، 1990( این ضعف انکارناپذیر و 
آسیب های متعاقب آن ضرورت توجه به تلویحات کاربردی روان شناسی اجتماعی و اخالقی 
را در انتخاب الگوهای رفتاری و به عنوان یکی از راه حل های اساسی در عرصه اندیشه و عمل 
مطرح نموده است. با توجه به رشد جمعیت دانشجویی، مطالعه رفتارهای اجتماع یار در این 
دوره از آن جهت حائز اهمیت است که بروز این رفتارها در دانشجویان برای آنها، اطرافیان 
و به طــور کلی برای جامعه آثار مثبت فراوانی دارد. رفتارهای اجتماع یار بخش طبیعی و 
ضروری زندگی در جامعه و رشد اجتماعی می باشد و به فعالیت هایی اطالق می شود که 
به صورت ویژه و با قصد و عالقه به منظور ارتقاء بهزیستی و آسایش دیگران انجام می شود. 
)آیزنبرگ6 و دیگران، 2015( به بیان دیگر رفتارهای اجتماع یار از مفاهیم مورد توجه در 
روان شناســی اجتماعی و اخالق اند که می توان آنها را به عنوان رفتارهایی که معطوف به 
رفاه و آســایش دیگران هستند تعریف کرد . )کارلو و رندال7، 2002( آیزنبرگ و دیگران  
)2006( رفتارهای اجتماع یار یا رفتار مثبت اجتماعی را رفتار داوطلبانه ای می دانند که با 
هدف کمک رســانی و آرامش دیگری انجام می شود. به طور کلی، این اصطالح هر رفتاری 
را شــامل می شود که از نظر اجتماعی سازنده و یا به نوعی برای شخص یا گروه سودمند 
باشــد. عالوه بر این، در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ ســود مستقیمی به فردی که 
1. Prosocial Behaviors
2. Tomasellow & Waish
3. Gilman
4. Snyder
5. Katz
6. Eisenberg
7. Carlo & Rendall
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آن اعمال را انجام می دهد نمی رســاند، و حتی ممکن است حاوی خطراتی هم برای وی 
باشــد. )باتســون1، 2014( ممکن است کسی رفتار اجتماع یار را فارغ از عالقه شخصی و 
به این امید انجام دهد که چیزی در عوض آن به دســت آورد. به عنوان مثال کمک رسانی 
می تواند این احتمال را که شــخصی در آینده به ما کمک می کند، افزایش دهد. )الولر و 
دی2، 1995( با وجود این، شــواهد قابل توجهی نشــان می دهد که افراد وقتی می بینند 
شــخص دیگری رنج می کشــد و نیازمند کمک است، احساس همدلی می کنند و تالش 
می کنند صرفاً به دالیل نوع دوســتانه صرف نظر از به دســت آوردن پاداش کمک کنند، 
حتی اگر این رفتار هزینه هایی برایشــان در پی داشته باشد. )باتسون، 2011؛ باتسون و 
دیگران، 2015 و لیشــنر و استاکس، 2018( برخی از روان شناسان به ویژه روان شناسان 
اجتماعی تالش کرده اند تا رفتارهای اجتماع یار را همانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی 
دیگر به عنوان رفتارهای وابسته به موقعیت تلقی کنند و عواملی چون حضور مشاهده گران 
و ابهام موقعیت را در تبیین رفتار اجتماع یار لحاظ کنند، در حالی که دســته ای دیگر از 
روان شناســان اجتماعی در عین پذیرش نقش عوامل موقعیتی، به حضور و تأثیر عوامل 
گرایشی3 و یا ثبات نسبی رفتارهای اجتماع یار تأکید می کنند. )پیالوین و چارنگ4، 1990( 
آنها همواره کوشیده اند تا بر اساس گرایش خود سهم عوامل مختلف شخصیتی، شناختی 
و یــا هیجانی را در بروز رفتارهای اجتماع یار بررســی کنند )پنر و دیگران، 2005( این 
کنش های اجتماع یار در ســال های اولیه زندگی ظاهر می شوند و به صورت پیچیده ای در 
طــول زندگی تحول می یابند. )برونفن برنر5، 1993( ظهور رفتارهای اجتماع یار در دوره 
کودکی به این ادعا منجر شــده است که کودکان با یک آمادگی اخالقی و نوع دوستی به 
دنیا می آیند. )هاموند و کارپندال6، 2015( آیزنبرگ و همکاران )1991( اســتدالل هایی 
شناختی و اخالقی معطوف به رفتارهای اجتماع  یار را در یک بررسی طولی مورد مطالعه 
قرار دادند و بر اساس آن پنج جهت گیری لذت جویانه7 ، نیازهای دیگران8، تأیید9، همدالنه10 

1. Batson 
2. Lawler & Thye
3. Dispositional
4. Piliavin & Charang
5. Bronfenbrenner
6. Hammond & Carpendale
7. Hedonistic and Egocentric Direction
8. Needs of Others Direction 
9. Confirm Direction
10. Emphatic Direction
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و درونی شــده1  را شناســایی نمودند. توالی سطوح مورد اشــاره به این ترتیب است که 
از اشــکال تقریبأ ابتدایی استدالل در دوره پیش دبستانی شــروع و تا دوران دانشگاه به 
اســتدالل های کامل تر و باالتر تحول می یابد. به عنوان مثال به موازات سن از اوایل دوره 
کودکی با اســتدالل کســب لذت و اجتناب از تنبیه یا منفعت شخصی آغاز، به تدریج با 
استدالل مبتنی بر منفعت اجتماعی و عکس العمل دیگران گسترش و با استدالل مبتنی 
بر اصول اخالقی که با انتخاب های شــخصی و ویژگی های شــخصیت اجتماعی شــمول 
دارد، معنــا می یابند. )آیزنبرگ و دیگران، 1991( کارلو و رندال  )2002( با اســتفاده از 
ادبیات پژوهشی و با استفاده از روش تحلیل عامل شش رفتار اجتماع یار در معرض دید2 
)کمک رسانی در حضور مشاهده  گران(، پاسخگرانه3 )کمک رسانی در پاسخ به درخواست 
کالمی یا غیرکالمــی دیگران(، هیجانی4 ) کمک رســانی در موقعیت  های برانگیزاننده و 
عاطفی(، بحرانی 5 )کمک رسانی در موقعیت های اضطراری و مهلک(، گم نام6 )کمک رسانی 
بدون اینکه کمک شونده بتواند کمک کننده را شناسایی کند( و باالخره نوع دوستی یا رفتار 
اجتماع یار نوع دوستانه 7 )کمک رسانی بدون هیچ انگیزه سود فردی وحتی گاه واجد برخی 
زیان های شخصی( را معرفی کنند. کارلو رندال )2002( بر این اساس توصیه می کنند تا 
هنگام بررسی عوامل همبسته یا مؤثر بر رفتارهای اجتماع یار به تمایز بین انواع متفاوت 

رفتار اجتماع یار توجه شود. 
افراد ممکن است در زمینه اخالق دیدگاه هایی متعادل و متفاوت داشته باشند، ولی 
الزاماً رفتارشان منطبق بر این نظریات نباشد. )ماریس8، 2017(، در نتیجه نمی توان انتظار 
مطابقت کامل بین داوری اخالقی و رفتار اخالقی داشت. هرچند که کلبرگ9 بر این باور 
بود که میان این دو به ویژه در مراحل باالتر به دلیل پیش بینی پذیری، مسئولیت پذیری و 
ثبات رفتاری، باید تا حدی ارتباط وجود داشته باشد. ) کرین10، 1997( با وجود این، اشکال 

1. Internalized Direction
2. Public Prosocial Behavior
3. Compliant Prosocial Behavior
4. Emotional Prosocial Behavior
5. Dire Prosocial Behavior
6. Anonymous Prosocial Behavior
7. Altruism
8. Mares
9. Kohlberg
10. Crain
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اساسی در نظریه های سنتی رشد اخالقی )از جمله نظریه پیاژه1 و کلبرگ( این است که 
رفتار اخالقی را فقط به چگونگی تفکر و قضاوت اخالقی فرد مربوط کرده و جوانب مهم 
دیگر را نادیده گرفته یا کم اهمیت شمرده اند. به بیان دیگرکاستی نظریه کلبرگ و پیاژه 
در تحول اخالقی این است که کودکان می توانند به شیوه هایی پیشرفته تر از آنچه نظریه 
مرحله ای رشد اخالقی اعالم می دارد، درباره موقعیت های اخالقی استدالل کنند. اگرچه 
کودکان کم ســن هنگام ارزیابی رفتار، پیامدها را مهم تر از مقاصد می دانند، تحت شرایط 
خاص، کودکان 3 و 4 ساله برای قضاوت کردن رفتار دیگران از مقاصد استفاده می کنند. 
کودکان 6 تا10 ساله که در مرحله اصول اخالقی دگر مختار هستند نیز بین مقرراتی که 
والدین حق دارند وضع و اجرا کنند و مقرراتی که تحت اختیار خود یا همساالنشان قرار 
دارد، تمایز قائل می شوند. )باکر2، 2016( توریل )1983( اعتقاد داشت که کودکان 2/5 

تا 3 ساله مقررات اخالقی را از مقررات اجتماعی متمایز می کنند.
برخالف رویکرد قضاوت اخالقی، در رویکردهای مبتنی بر رفتار اجتماع یار اســتدالل 
مبتنی بر منع، قواعد، منبع قدرت و التزام قوانین بســیار ناچیز شــمرده می شوند. عالوه 
بر این ســطوح استدالل اخالقی به صورت ساختار سلسله مراتبی یکپارچه و مرحله ای در 
نظر نگرفته شده، دارای توالی یکسان و جهانی نیستند و تفاوت های فردی لحاظ شده اند. 
)آیزنبرگ و دیگران، 2015( از نقطه نظر نوکلبرگی ها از جمله رســت3 )1986( نیز یکی 
از مشــکالت نظریه های قضاوت اخالقی تالش آنها در تبیین اخالق به کمک یک متغیر 
بوده است. در حالی که رست )1986( چنین رویه ای را نوعی ساده انگاری افراطی غیر قابل 
دفاع می دانست. مدل مؤلفه ای رست )1986( طبقه بندی سه گانه سنتی عملکرد اخالقی 
به حوزه های شناختی، عاطفی و رفتاری را به چالش طلبیده و فرض می کند که هر مؤلفه 
انواع متفاوت از تعامل بین شناخت و عاطفه را در بر می گیرد. بر این اساس، نگرش جامع 
در فهم رفتار اخالقی4 نمی تواند صرفاً در محدوده نظریه شــناختی باقی بماند، بلکه باید 
در پی کشف نکات مبهم نظریه شناختی به منظور دستیابی به یک دیدگاه همه جانبه نگر 
برآید. )سانتراک5، 2014 و آیزنبرگ و همکاران، 2015( در پی این روشن سازی ها، مفهوم 

1. Piaget
2. Baker
3. Rest
4. Moral Behavior
5. Santrock
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فراشــناخت1 که در ارتباط نزدیک با شــناخت قرار دارد، پدیده ای نســبتاً نو در توصیف 
تحول اخالقی به حساب می آید و به نظر می رسدکه این ارتباط میان اخالق، رفتار اخالقی 
و فراشــناخت نیز وجود داشته باشــد. )سوانسون و هیل1993،2( نظریه فراشناخت پس 
از توجه پژوهشــگران مختلف به رویکرد شناختی و ایجاد حجم باالیی از مبانی نظری و 
ســوابق پژوهشی در این زمینه، با دیدگاه شاخص فالول3 )1979( بر پایه های مستحکم 
روان شناسی شناختی استوار گردید. فراشناخت به عنوان هرگونه دانش یا فرایند شناختی 
که در ارزیابی، نظارت یا کنترل شــناخت مشارکت دارد تعریف می شود. )فالول، 1979( 
بیشــتر فعالیت های شناختی، وابســته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را 
نظارت و کنترل می کنند. همچنین اطالعاتی که از نظارت فراشناختی استخراج می شوند 
اغلب به عنوان احساســات ذهنی که می توانند بر رفتار تأثیرگذار باشند، تجربه می شوند. 
)دوهرتی، 2009( فراشناخت اخالقی )فرا اخالق4( نشان دهنده دانش یا آگاهی شخص از 
ماهیت، اصول و فرایندهای اخالقی اســت. )سوانسون و هیل،1993( در قیاس با مباحث 
فراشناخت، فراشناخت اخالقی به دانش افراد درباره اخالق خودشان برمی گردد؛ به ویژه، 
فراشــناخت اخالقی منعکس کننده دانش فرد و یا آگاهی از ماهیت، اصول و فرآیندهای 
اخالقی اســت. )مک ماهان و گاد5، 2016( کاربرد فراشناخت در استدالل و رفتار، متأثر 
از نظارت شــناختی اســت )کلبرگ، 1981 و چرو و موشمان6، 1995( نظارت شناختی، 
از طریــق تنظیم و پیگیری فرایندهای تفکر، مانند قضاوت اخالقی، صورت می گیرد. این 
تنظیم که با دانش فراشناختی فرد در تعامل است )فالول، 1981(، در حافظه درازمدت 
ذخیره می شود و فرد می تواند از آن به نحو اثربخشی استفاده کند. شناخت و فراشناخت 
نیز مانند اخالق و فرا اخالق با یکدیگر مرتبط هستند. به نظر می رسد که این ارتباط میان 
فراشــناخت و رفتار نیز وجود داشته باشــد. )مک ماهان و گاد، 2016( شواهد پژوهشی 
نشان می دهد که فراشناخت اخالقی از دوره کودکی تا بزرگسالی به تدریج تحول می یابد 
و به موازات ازدیاد توانایی ایجاد ارتباط از دوره دبستان تا نوجوانی و بزرگسالی پیشرفت 
می کند. )مک ماهان و گاد، 2016( فالول و همکاران )1990( معتقدند که درک باور غلط 
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)درک بازنمایی های کاذب یا حقایق متناقض(جزئی از دانش اگاهانه ما درباره ذهن خود 
و دیگران اســت. یعنی گاه ممکن اســت باورها یا سایر حالت های ذهنی افراد با یکدیگر 
متفاوت باشــد و چه بســا پاره ای از این باورها با واقعیت منطبق نباشــد. به عنوان مثال، 
کودکان می توانند رفتار دیگران را بر اساس باور آنها توضیح دهند و باور غلط را به درستی 
پاسخ می دهند. بنا بر این درک خود و دیگران برای داشتن تعامالت اجتماعی موثر، ضروری 
است. حتی پس از آنکه یک رویداد را تفسیر کردیم، می دانیم که دانش و اطالعات ناقصی 
از اینکه دقیقاً چه چیزی در حال رخ دادن اســت، داریم. این توانایی فراتجســمی بخشی 
از فراشــناخت را تشــکیل می دهد که در طی فرایند تحول از طریق تعامل با همساالن، 
معلمان و یا فرهنگ محیط و پیرامون تغییر می کند. تحول فراشــناخت اخالقی موجب 
کمک به افراد در درک افکار، باورها و نیات دیگران و به دنبال آن برخورداری از رفتارهای 
اجتماعی موفقیت آمیز خواهد شد. این آگاهی فرد از ماهیت و فرایندهای اخالقی در نهایت 
منجر به شــناخت مقررات اخالقی، ایجاد رفتار مطلوب بین فردی و رفتارهای اجتماع یار 
می گردد. )جامبو و اســمیتانا، 2015( همچنین اندیشیدن درباره خود به صورت یک نوع 
خوداصالح گری، عمل می کند و به موازات رشد سّنی بر اهمیت آن افزوده می شود. )چرو 
و موشــمان، 1995( اندیشــیدن با خود و درباره خود به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم 
و بنیادین در شــکل گیری خودطرحواره ها و توسعه یابی شناخت نسبت به خویش است. 
)محسنی، 1393( عالوه بر این، داج1 )1986( لیاقت اجتماعی فرد و تعامل موفقیت آمیز 
او با دیگران و یاری رساندن آنها را مستلزم یادگرفتن رفتارهای اجتماعی، اگاهی و اطالع 
اجتماعی و اخالقی دانسته است. در موقعیت استدالل2 یا رفتار اخالقی، فراشناخت اخالقی، 
همه دانش و عقایدی را که در مورد اخالقی بودن در حافظه درازمدت ذخیره شده است 
بازنمایی می کند. )ابراهیمی قوام، 2011( به طوری که می توان از طریق تقویت فراشناخت 
اخالقی به تقویت رفتارهای اخالقی و اجتماع یار کمک نمود. بنا بر نظر سوانسون و هیل 
)1993( و فالول )1998( فرا اخالق همانند دانش فراشــناختی در ســه بخش شخص3، 

تکلیف4 و راهبرد5 توصیف می شود.
دانش اخالقی در زمینه شــخص: این دانش در برگیرنده اطالعات فرد از مهارت های 
1. Dodge
2. Reasoning
3. Person 
4. Task
5. Strategy
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اختصاصی و عمومی و توانایی های اخالقی مؤثر بر عملکرد شناختی است. )طالب زاده ثانی، 
1381( به بیان دیگر، دانش اخالقی در زمینه شخص، عوامل فردی ای را شامل می شود 
که استدالل های افراد را درباره موضوع های اخالقی تحت تأثیر قرار می دهند و دانشی را 
در بر می گیرد که افراد در مورد اشخاص معتقد به اصول اخالقی دارند. )موشمان، 2011( 
افرادی که اطالعات بیشتری از مهارت های اختصاصی و عمومی و توانایی های اخالقی خود 
دارند، از این اطالعات و توانایی های اخالقی خود در رفتارهای اخالقی خویش اســتفاده 

می کنند. )هنا1 و دیگران، 2011(
دانش اخالقی در زمینه تکلیف: نظارت و کنترل رفتارها به ادارکی وابســته است که 
افراد در مورد ویژگی های تکلیف دارند. )موشــمان، 2005( دانشجویانی که فهم بهتری 
از اهداف، موقعیت و عوامل الزم برای انجام عمل اخالقی دارند، درجات باالتری از رفتار 
اخالقی را در قیاس با دانشجویانی که در فهم کامل ماهیت یک تکلیف ناتوان هستند از 

خود نشان می دهند. )سوانسون و هیل، 1993(
دانــش اخالقی در زمینه راهبرد: در بحث از مؤلفــه راهبرد در فرا اخالق، راهبرد به 
»مجموعه ای از عملیات که برای رســیدن به هدفی معین، طرح ریزی شــده باشــد گفته 
می شــود«. )ســیف، 1383 : 126( افراد پخته از نظر اخالقی دارای فراشناخت اخالقی 
هستند که شامل خود تنظیمی اخالقی2 می باشد. »خودتنظیمی اخالقی به معنی نظارت 
بر افکار و اعمال خود در ارتباط با موقعیت های اخالقی اســت«. )موشمان، 2011: 145( 
راهبردهای مطمئن یا طرح های مناسب در عمل و رفتار اخالقی تحت کنترل آگاهی فرد 
قرار دارند. بر این اســاس، دانشــجویانی که آگاهی و دانش بیشتری در مورد راهبردهای 
مؤثــر بر اعمال و رفتار اخالقی دارند، در اعمال و رفتار اخالقی خود از این دانش ها بهره 
خواهند گرفت. )طالب زاده ثانی، 1381( بنابراین از آنجا که با پیشــرفت در مهارت های 
کنترل کننده و تنظیم گر و نیز با تســلط یافتن بر اســتفاده بهتر از توانایی ها، یادگیری 
رفتارهای اجتماع یار نیز پیشــرفت می کند، انتظار می رود بین دانش فراشناخت اخالقی 
و رفتار اجتماع یار رابطه نزدیک وجود داشــته باشــد. )دامبراوا3، 2017 و باکر، 2016( 
فراشــناخت اخالقی فرد را توانمند می ســازد تا جنبه های مختلف دانش و آگاهی اش از 
ماهیت، اصول و فرایندهای اخالقی را در درون یک چارچوب واحد در یکدیگر ادغام کند 
1. Hannah
2. Cognitive Self-monitoring
3. Dumbrava 
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و انســجام بخشد و به وی امکان می دهد تا در مورد خود، دیگران و شناخت به طور کلی 
پیش بینی و کنترل هایی داشته باشد و بتواند آنها را تبیین کند. )چرو و موشمان، 1995( 
از آنجایی که گسترش رفتارهای اجتماع یار در دوره جوانی و دانشجویی بیش از هر دوره 
دیگری اســت، تحول فراشــناخت اخالقی در این دوره باعث می شود که فرد بهتر بتواند 
درباره مســائل اخالقی، نوع دوستانه و اجتماعی قضاوت کند )لیشنر و استاکس، 2018( 
و در برخورد با آنها واکنش مناســب و دقیق تری نشــان دهد. گفتنی است که پژوهشی 
تحت عنوان پژوهش حاضر با توجه به بررســی های صورت گرفته، انجام نشده است ولی 
پژوهش هایی، در ارتباط با آن انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود. هابنر1 
و همکاران )2008( دریافتند که فراشــناخت اخالقی از طریق غنی ســازی اندیشه های 
وجودی با شــناخت بهتر خویشتن و معنی بخشی به زندگی بر رفتار افرد تأثیر می گذارد. 
اسمتانا2 )2006(، در پژوهشی با عنوان »دانش اجتماعی و کنش اجتماعی« نشان داده اند 
که بین دانش اخالقی و کنش اجتماع یار در موقعیت های ویژه رابطه وجود دارد، هرچند 
که این رابطه قوی نیست. پژوهش ابراهیمی قوام )2011( با هدف بررسی تأثیر آموزش 
فراشــناخت بر استدالل و رفتار اخالقی نشــان داد که تأثیر آموزش فراشناخت اخالقی 
)شــخص، تکلیف و راهبرد( بر استدالل اخالقی در گروه آزمایش معنادار بود و بین گروه 
آزمایش و گواه تفاوت معناداری را نشان داد. اما در مورد اثر فراشناخت اخالقی بر رفتار 
اخالقی بین دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد. شرادر3 )2002( بر نقش فراشناخت 
اخالقی در حوزه های اجتماعی به ویژه تعامل بین افراد، تعهدات اخالقیـ  اجتماعی، شناخت 

اجتماعی و رفتارهای اجتماعی تأکید می کند.
سوانســون و هیل )1993(، پژوهشــی با عنوان »بررسی رابطه فراشناخت اخالقی با 
اســتدالل و رفتار اخالقی« اجرا کرده اند. این پژوهش بــرروی 139 دانش آموز پایه های 
هفتم، نهم و دوازدهم تحصیلی انجام شــده اســت. نتایج نشان دادند که بین فراشناخت 
اخالقی با اســتدالل اخالقی و رفتار اخالقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هاردی4 
)2006( در بررسی بازنگری های پژوهشی در مورد شناخت، فراشناخت، هیجان، استدالل 
و رفتار اجتماع یار نشــان می دهد که فراشناخت اخالقی با عمل اخالقی ارتباط دارد، اما 
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عوامل دیگری هم الزم اســت تا درکنار استدالل و شــناخت اخالقی به عنوان پیش بین 
رفتار اجتماع یار مورد مطالعه قرار گیرد. اســتالر1 و همکاران )2017( و ویش2 )2018( 
در پژوهش های خود دریافتند که شــناخت و آگاهی از هیجان های اخالقی با رفتارهای 
اجتماع یار رابطه دارد و این شــناخت ها بر بروز رفتارهــای مطلوب اجتماعی اثرگذارند. 
همچنین تورســتویت3 و همکاران ) 2016( در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که 
آگاهی و شــناخت نسبت به علت آشفتگی و پریشــانی دیگران موجب آگاهی از خطای 
رفتاری خود، تجربه احســاس گناه و به دنبال آن افزایش رفتارهای اجتماع یار می گردد. 
دوویدو و بانفیلد4 )2015( نیز نشــان دادند که شــناخت همدالنه و آگاهی از ماهیت و 
فرایندهای اخالقی در برانگیختگی رفتارهای اجتماع یار نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه 
رفتارهای اجتماع یار در بهینه ســازی شرایط اجتماعی افراد نقش تعیین کننده ای دارند و 
به عنوان یکی از جنبه های مهم تحول اخالقی محســوب می شوند، بررسی عوامل مؤثر بر 
آنها به عنوان یکی از داغ ترین موضوعات پژوهشی در حوزه روان شناسی اجتماعی مطرح 
می باشــد. اهمیت توجه به فراشناخت اخالقی و نقش آن در تقویت ارزش ها و رفتارهای 
اجتماع یار ایجاب می کند که در این زمینه  بررسی هایی صورت گیرد. بنابراین، با توجه به 
ادبیات پژوهشی و نظری در این راستا و از آنجایی که تا کنون پژوهشی به بررسی رابطه 
فراشــناخت اخالقی و رفتار اجتماع یار در دانشــجویان نپرداخته است، پژوهش حاضر با 
بررســی نقش فراشــناخت اخالقی بر رفتارهای اجتماع یار و در نظر گرفتن ضرورت های 

آن، در پی پاسخ به سؤاالت ذیل است: 
1. آیا فراشناخت اخالقی و مؤلفه های آن با رفتارهای اجتماع یار در دانشجویان رابطه دارند؟
2. آیا فراشناخت اخالقی می تواند رفتارهای اجتماع یار در دانشجویان را پیش بینی کند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبســتگی اســت است. جامعه آماری پژوهش را کلیه 
دانشــجویان کارشناسی دانشگاه یاسوج در ســال تحصیلی 97-96 تشکیل می دادند که 
حدود 4100 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 361 نفر )176 
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زن و 185 مرد( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به 
این صورت که از کل دانشــگاه 2 دانشکده به صورت تصادفی و از هر دانشکده 3 رشته و 
از هر رشته دو کالس درس به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس برای اجرای پژوهش به 
این دانشکده ها مراجعه و با اخذ مجوز اجرا از واحد آموزش هر دانشکده و ارائه توضیحات 
اولیه به دانشجویان و اعالم اینکه شرکت در این پژوهش کاماًل اختیاری است و اطالعات 
شخصی و مشخصات فرد مورد نیاز نیست و محتویات پرسشنامه  ها ناشناس خواهد ماند، 

پرسشنامه  ها به افراد گروه نمونه ارائه و سپس اجرا شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه فراشناخت اخالقی )فرا اخالق(: این پرسشنامه توسط سوانسون و هیل )1993( 
تهیه و اجرا شده است. پرسشنامه مورد نظر دارای 15 سؤال و از سه طبقه شخص، تکلیف 
و راهبرد تشکیل شده است. خرده مقیاس شخص؛ که اشاره به دانش آزمودنی ها در مورد 
افراد با اخالق دارد و شــامل ادراک شخص از فرد مقید به اصول اخالقی، جایگاه فرد در 
اجتماع، تصمیماتی که فرد در بیشــتر اوقات می گیرد با توجه به مهارت های ویژه ای که 
دارد، محبوبیت در برابر عدم محبوبیت، زمینه خانوادگی، شخصی، شناخت قواعد اخالقی، 
سن رشد و تصمیم گیری در مورد استدالل خوب می شود. خرده مقیاس تکلیف اشاره به 
آگاهی فرد از محدودیت های محیطی، شاخص های مسائل اخالقی و اطالعات مورد توجه 
در استدالل اخالقی دارد. خرده مقیاس راهبرد به آگاهی شخصی آزمودنی ها، تصمیم گیری 
درباره مشکل، درستی و غفلت غیر عمدی اشاره می کند. سوانسون و هیل )1993( شیوه 
نمره گذاری را در پنج  طبقه دســته بندی کرده اند که عبارت اند از: 1. یک پاسخ بی ربط و 
بی معنی؛ 2. فقط اشــاره به تفاوت های فردی، توضیحات ســطحی و تصمیم گیری بدون 
دلیل؛ 3. توصیف یک راه حل ساده و نشان دادن فهم موضوع؛ 4. اشاره به درست و غلط، 
توجه به دیگران و اهمیت موقعیت یا مســئله؛ 5. اشــاره به آگاهی در مورد موضوعات، 
اصول و قوانین اخالقی. اگر پاســخ آزمودنی در محدوده طبقه یک باشــد نمره 1؛ طبقه 
دوم نمره 2؛ طبقه سوم نمره 3؛ طبقه چهارم نمره 4 و در نهایت پاسخ هایی که به طبقه 
پنجم اشــاره می کند نمره 5 دریافت می کند. اگر سؤالی پاسخ داده نشود، نمره ای تعلق 
نمی گیرد و اگر پاسخ در محدوده دوطبقه قرار داشته باشد، با توجه به اینکه پاسخ به کدام 
طبقه نزدیک تر اســت، نمرات به صورت اعشاری داده می شود. پایایی این ابزار با استفاده 

نقش فراشناخت اخالقی در پیش بینی ...
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از روش آلفــای کرونباخ در پژوهش طالب زاده ثانی و کدیــور )1381( برای متغیرهای 
شخص، محیط و راهبرد به ترتیب 0/72، 0/76 و 0/78 و برای کل مقیاس 0/88 به دست 
آمد. روایی محتوایی این ابزار توسط طالب زاده ثانی )1381( محرز شده است. در پژوهش 
حاضر پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای شخص، محیط و 

راهبرد به ترتیب 0/75، 0/77 و 0/74 و برای کل مقیاس 0/83 به دست آمد. 
پرسشــنامه رفتار اجتماع یار: این پرسشنامه را کارلو و رندال )2002( تهیه کرده اند 
که شامل 23 گویه است که شش نوع رفتار اجتماع یار در معرض دید، مطیعانه، عاطفی، 
بحرانــی، گمنام و نوع دوســتانه را می ســنجد. )به نقل از عظیم پــور و دیگران، 1390( 
پاســخ دهی به ســؤال ها به صورت فاصله ای لیکرت از یک )کاماًل مخالفم( تا پنج )کاماًل 
موافقم( گســترده شده است. پاســخ دهی به صورت فاصله ای لیکرت از یک )به هیچ وجه 
مرا توصیف نمی کند( تا پنج )خیلی زیاد مرا توصیف می کند( گســترده شــده است. این 
مقیاس نخســتین بار توســط کارلو ورندال )2002( بر روی دانشجویان و سپس نسخه 
بازنگری شــده آن )PTM-R( آن توســط کارلو و همکارانش )2003( بر روی نوجوانان 
هنجاریابی شــد. ســاخت این مقیاس از طریق مطالعه ادبیات پژوهشــی و مقیاس های 
گذشــته، تحلیل عامل اکتشــافی و سپس تأییدی و بررســی پایایی از طریق بازآزمایی 
و همســانی درونی، بررســی روایی مالکی، بررســی روایی واگرا و همگرا توسط کارلو و 
 رنــدال )2002( صورت گرفته کــه نتایجی حاکی از رضایت بخش بــودن مقیاس برای

دانشــجویان آمریکایی حاصل شــده است. ســازندگان این مقیاس پایایی آن را با روش 
بازآزمایــی بر روی 40 دانشــجو بعد از 55 روز برای مالک هــای در معرض دید، گمنام، 
بحرانی، هیجانی، مطیعانه، و نوع دوســتی به ترتیب، 0/60، 0/73، 0/80، 0/72، 0/75 و 
0/61 به دســت آوردند. ضریب همســانی درونی )آلفای کرونباخ( این خرده مقیاس ها در 
مطالعه کارلو و رندال )2002( عبارت بود از: در معرض دید، 0/80؛ گمنام، 0/88؛ بحرانی، 
0/54؛ هیجانی، 0/77؛ مطیعانه، 0/78؛ نوع دوســتانه، 0/67. این مقیاس توسط عظیم پور 
و همکارانش )1391( به زبان فارســی ترجمه و بر روی 180 دانشــجوی دانشگاه شهید 
چمران اهواز اعتبار یابی شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش عظیم پور و همکاران 
)1391( ســاختار 6 عاملی و اعتبار این مقیاس را در دانشجویان دانشگاه شهید چمران 
اهواز تأیید کرد. پایایی این مقیاس توســط عظیم پور و همکاران )1391( بر اساس روش 
همسانی درونی برای خرده مقیاس های در معرض دید، گمنام، بحرانی، هیجانی، مطیعانه و 
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نوع دوستی به ترتیب، 0/72، 0/86، 0/70، 0/69، 0/77 و 0/59 برآورد گردید. در پژوهش 
حاضر پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس های 

رفتار اجتماع یار به ترتیب 0/63، 0/70، 0/81، 0/71، 0/73، 0/66 به دست آمد.

یافته ها
از 361 دانشــجوی شرکت کننده مطالعه حاضر، 176 نفر )48/75 درصد( زن و 185 نفر 
)51/25 درصد( مرد بودند. دامنه ســنی شــرکت کنندگان بین 19 تا 34 قرار داشــت و 
میانگین ســنی آنها 23/22 سال با انحراف معیار 4/19 بود. از لحاظ وضعیت اقتصادی ـ 
اجتماعی 80 نفر )22/16 درصد( دارای وضعیت پایین )درآمد خانوادگی زیر 1/5 میلیون 
تومان(، 180 نفر )49/86 درصد( دارای وضعیت متوســط )درآمد بین 1/5 تا 3 میلیون 
تومان و 101 نفر )27/98 درصد( درآمد خانوادگی باالتر از 3 میلیون تومان بودند. از کل 
شــرکت کنندگان 189 نفر )52/35 درصد( از دانشکده علوم انسانی و 101 نفر )47/65 
درصد( از دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شدند. یافته های توصیفی )میانگین، انحراف 

معیار، حداقل و حداکثر( نمره های متغیرهای پژوهش در جدول 1 ارائه شده اند.

جدول1: خالصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای مورد اندازه گیری

حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینمتغیر

فراشناخت اخالقی

21/555/695937شخص
7/722/642315تکلیف
9/712/609416راهبرد

39/488/3761667فراشناخت کلی

رفتار اجتماع یار

18/053/407525در معرض دید
11/704/350420مطیعانه
11/672/342315عاطفی
9/992/797315بحرانی
18/003/776725گمنام

10/762/00315نوع دوستانه
80/2015/1535115اجتماع یار کل

نقش فراشناخت اخالقی در پیش بینی ...
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همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود در متغیر رفتار اجتماع یار میانگین و انحراف 
معیار به ترتیب 80/20 و 15/15 است. همچنین میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های 
رفتار اجتماع یــار )یعنی رفتار اجتماع یار در معرض دید، رفتار اجتماع یار مطیعانه، رفتار 
اجتماع یــار عاطفی، رفتار اجتماع یار بحرانی، رفتــار اجتماع یار گمنام و رفتار اجتماع یار 
نوع دوســتانه( ذکر شده اســت. در متغیر فراشــناخت اخالقی میانگین و انحراف معیار 
به ترتیب 39/48 و 8/376 و در زیرمقیاس های آن )برای طبقه شخص 21/55 و 5/695، 
برای طبقه تکلیف 7/72 و 2/642 و برای طبقه راهبرد 9/71 و 2/609( است. جدول 2 

ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش درکل دانشجویان را نشان می دهد.

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
در جدول 2 ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش در کل دانشجویان ارائه شده است.

جدول 2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان 

1234567891011

11

20/68**1

30/54**0/76**1

40/66**0/58**0/49**1

50/33**0/31**0/27**0/49**1

60/13*0/14*0/17**0/35**0/19**1

70/13*0/15*0/18**0/28**0/25**0/54**1

80/23**0/16**0/19**0/27**0/33**0/38**0/37**1

90/19**0/18**0/17**0/31**0/46**0/35**0/27**0/38**1

100/45**0/22**0/19**0/54**0/31**0/13*0/19**0/22**0/35**1

110/31**0/19**0/18**0/37**0/45**0/23**0/25**0/30**0/33**0/34**1

*p<0/05 **p<0/01

نکته: 1 = شخص، 2 = تکلیف، 3 = راهبرد، 4 = نمره کل فراشناخت اخالقی، 5 = نوع دوستانه، 6 = 
گمنام، 7 = بحرانی، 8 = عاطفی، 9 = مطیعانه، 10 = در معرض دید و 11 = نمره کل رفتار اجتماع یار



47

مندرجات جدول 2 ضرایب همبســتگی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاس های آنها 
را نشان می دهد. 

هدف این پژوهش پیش بینی رفتار اجتماع یار بر اساس فراشناخت اخالقی بود. برای 
نیل به این هدف از رگرسیون چندمتغیری )به روش ورود( استفاده شد. قبل از هر چیز، 
به منظــور رعایت پیش فرض های آن، نرمال بــودن داده های تک متغیری، چندمتغیری و 
هم خطی بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد توزیع داده های مربوط به 
متغیرهای پژوهش از نرمال بودن تک متغیری، انحراف آشکاری ندارند. چرا که ارزش های 
کشــیدگی و چولگی هیچ یک از متغیرها از محدوده بین 2+ و 2- خارج نشد. اما بررسی 
شکل توزیع داده های»فاصله ماهاالنوبیس )D(«، به ویژه نمودار باکس پالت نشان داد که 
اطالعات مربوط به برخی شــرکت کنندگان دارای داده های پرت چندمتغیری اســت. به 
همین دلیل اطالعات مربوط به این شرکت کنندگان از بین داده ها حذف و تحلیل داده ها 
بدون در نظر گرفتن اطالعات آنان انجام شد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که مسئله 
هم خطی بودن در بین متغیرهای پیش بین تحقیق رخ نداده است. زیرا که مقادیر ضریب 
تحمــل1 کمتر از 0/1 و مقادیر عامل تورم واریانــسVIF( 2( برای هر یک از متغیرهای 
پیش بین باالتر از 10 نبود. بنابراین، به منظور بررسی این سؤال که »آیا بر اساس فراشناخت 
اخالقی می توان رفتار اجتماع یار را پیش بینی کرد؟« از تحلیل رگرسیون استفاده شد که 
نتایج حاکی از معنی دار بودن مدل رگرســیون بود )P>0/001 و F=428/600( خالصه 

نتایج این تحلیل در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3: پیش بینی رفتار اجتماع یار بر اساس خرده مقیاس های فراشناخت اخالقی

>RR2FBeta TPمتغیر پیش بین

0/570/3219/680/527/690/001گام اول شخص

0/590/3521/150/38گام دوم شخص و تکلیف 
0/31

4/45
2/27

0/001
0/003

0/650/4236/20/26گام سوم شخص، تکلیف، راهبرد 
0/21
0/18

1/38
3/35
2/62

0/003
0/001
0/001

1. Tolerance
2. Variance Inflation Factor

نقش فراشناخت اخالقی در پیش بینی ...
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همان طور که در جدول 3 مالحظه می گردد، در گام اول متغیر شخص دارای ضریب 
پیش بینی معنادار است. توان پیش بینی رفتارهای اجتماع یار دانشجویان در این گام در 
حدود 0/32 اســت. بنابراین متغیر شخص 0/32 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان 
را تبیین می کند. )R2=0/32( در گام دوم ضرایب بتا برای متغیر شخص 0/38 و تکلیف 
0/31 اســت. در این گام چنین به دســت آمد که متغیرهای شخص و تکلیف در مجموع 
0/35 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان را تبیین می نمایند. )R2=0/35( در این مدل 
توان پیش بینی رفتارهای اجتماع یار در حدود 3 درصد افزایش یافته است. در گام سوم با 
حضور مؤلفه شــخص در کنار مؤلفه های تکلیف و راهبرد توان پیش بینی افزایش می یابد 
که این افزایش در حدود 7 درصد است. بنابراین متغیرهای شخص، تکلیف و راهبرد در 

 )R2=0/42( .مجموع 0/42 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان را تبیین می نمایند

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، هدف بررســی نقش فراشناخت اخالقی در پیش بینی رفتار اجتماع یار 
دانشجویان بود. نتایج نشان داد که بین فراشناخت اخالقی و خرده مقیاس های آن با نمره 
کلی رفتارهای اجتماع یار و خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه با 
پژوهش های سوانســون و هیل )1993(، ایزنبرگ و همکاران )2015(، دامبراوا )2017(، 
موشــمان )2011( و طالب زاده ثانی )1381( هماهنگ است. در واقع در خصوص اینکه 
 آیا فراشناخت اخالقی باعث رفتار اجتماع یار می شود یا آن را پیش بینی می کند و آیا این

دو با هم دارای رابطه اند در ادبیات پژوهشــی ناهمســانی وجود دارد. در بازنگری کلبرگ 
)1984، به نقل از کارلو، 2006( از ادبیات پژوهشــی نیز مشــخص شد که میان این دو 
به ویــژه در مراحل باالتر رشــد اخالقی تا حدی ارتباط وجــود دارد، هر چند که کلبرگ 
بیشــتر بر روابط میان رشد شــناختی و قضاوت اخالقی تأکید داشت. یانگ و همکاران  
)2007( دریافتنــد که بین نظریه ذهن که با فراشــناخت اخالقی ارتباط نزدیک دارد و 
قضاوت اخالقی و نه رفتار اخالقی همبستگی وجود دارد. دامبراوا )2017( نیز دریافت که 
فراشناخت اخالقی نقش قابل مالحظه ای در پیش بینی رفتارهای اجتماع یار و اخالقی دارد. 
بر همین اساس یعنی همسو با پژوهش های ذکرشده و بر اساس یافته های تحقیق حاضر 
شاید بتوان از با اهمیت بودن توان فراشناختی به ویژه فراشناخت اخالقی در پیش گیری 
از رفتار های اجتماع ســتیز و در نتیجه انجام رفتار های اجتماع یار سخن گفت. فراشناخت 
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اخالقی در اشکال مختلف بر شناخت، چگونگی شکل گیری، تداوم و تغییر رفتار اخالقی، 
به ایفای نقش پرداخته است. )سوانسون و هیل، 1993( رفتار اخالقی در بستر ورود فرد 
به تعامالت اجتماعی و آگاهی و شــناخت از این تعامــالت معنی پیدا می کند. از این رو 
شــناخت افراد در تصمیم به برقراری تعامالت بین فــردی زمینه ظهور فعل اخالقی و یا 
رفتار اجتماع یار را مهیا می کند. اخالق و شناخت به هم وابسته اند، بنابراین بدیهی است 
که بین فراشناخت اخالقی و رفتار اخالقی ارتباط وجود داشته باشد. تقویت مهارت های 
فراشــناختی باعث بهبود عملکرد و رفتار دانشــجویان در انجام تکالیف یا بروز رفتارشان 
می شــود. بنابراین با توجه به همبستگی آماری مستقیم، قوی و معنادار بین فراشناخت 
اخالقی دانشــجویان و رفتار اجتماع یار آنان می توان از طریق تقویت دانش فراشــناخت 
اخالقی دانشــجویان به تقویت رفتارهای اجتماع یار یا اخالقی آنان کمک نمود. به میزان 
شــناختی که فرد از تکلیف، راهبردها، توانایی های شناختی خود و افراد اخالقی دارد، به 
همان میزان انتظار می رود که از این اطالعات در رفتار خود استفاده نماید. )سوانسون و 
هیل، 1993( در تبیین دیگری می توان به بررسی های چرا و موشمان )1995( استناد کرد 
که اعتقاد داشتند اندیشیدن درباره خود به صورت یک نوع خوداصالح گری، عمل می کند 

و عاملی اساسی و بنیادین در شکل گیری مدیریت بر خود و مدیریت بر محیط است.
فراشناخت اخالقی از طریق عمیق شدن اندیشه های وجودی با شناخت بهتر خویشتن 
و معنی بخشــی به زندگی بر جهت گیری فرد در زندگی تأثیر می گذارد. )هابنر و دیگران، 
2008( فراشــناخت اخالقی سبب می شــود که رفتار و عمل اخالقی در راستای نیل به 
اهداف ظهور یابد. رفتار اجتماع یار در بسیاری از موقعیت های بین فردی مستلزم اجتناب 
از منافع فردی و گذشتن از مزایای شخصی است بنابراین می توان گفت فراشناخت اخالقی 

یکی از عوامل تسهیل کننده رفتار اخالقی است.
هنگامــی که فرد می خواهد رفتاری را انجام دهد، به ویژه هنگامی که این عمل جنبه 
ارزشی نیز برایش داشته باشد، از تمام ظرفیت های خود استفاده می کند تا بتواند موقعیت 
را به خوبی تفسیر کند. تفسیر و تشریح موقعیت برای فرد توسط اطالعات ذخیره شده در 
حافظــه درازمدت او صورت می گیرد. در این موقعیت برای اینکه فرد چه عملی را انجام 
دهــد به حافظه خود رجوع می کند و الگوهای اخالقی و غیراخالقی و هر نوع اطالعی را 
که پیامد رفتارش را برای او روشــن کند، بازنمایی می کند. افرادی که بدین طریق عمل 
کنند و از دانش و آگاهی خود حد اکثر استفاده را ببرند، احتمال بیشتری دارد که رفتار 
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اخالقی از خود بروز دهند. بنابراین دانشجویانی که دانش و اطالعات بیشتری از مهارت های 
اختصاصــی و عمومی و توانایی های اخالقی خــود دارند، افراد اجتماعی تر و اخالقی تری 
خواهند بود. از پژوهش های دیگری که در این زمینه که می توان به صورت غیرمســتقیم 
به آن اســتناد کرد، پژوهش ها و نظرات برونفن برنر )1993( اســت. برونفن برنر ماهیت 
انسان را در ارتباط نزدیک با محیط پیرامون فرهنگی ـ اجتماعی خود می پندارد. کودک 
به عنوان جستجوگری فعال در شبکه ای از تعامل و فعالیت با دیگر افراد انسانی و از خالل 
واکنش های دریافت شــده به رفتارهایش شکل می دهد. توانایی کودکان برای پیش بینی 
و شــرح دادن رفتار خود و دیگران هم زمان با افزایش ســن و تحول فراشــناخت )دانش 
درباره ماهیت افراد به عنوان دارندگان شــناخت، درباره ماهیت تکالیف شناختی گوناگون 
و نیز درباره راهبردهای احتمالی در انجام تکالیف گوناگون( افزایش می یابد. عالوه بر این 
مهارت های اجرایی آنها برای تنظیم و نظارت بر فعالیت های شــناختی خود به عنوان یک 
مؤلفه مهم فراشــناخت در ارتباط با محیط پیرامون گسترش می یابد. )فالول و دیگران، 
1990( این دانش و مهارت های وابسته به زمینه تدریجی، به رفتارهای تعاملی سازش یافته، 
نوع دوستانه و یاری رسان و یا به بیان دیگر به رفتارهای اجتماع یار در دوره های بعدی منجر 
می شــوند. همچنین با توجه به مدل تعامل اجتماعی داج )1986( افراد از طریق مقایسه 
اطالعات دریافتی و رمزگردانی شــده  با آنچــه در مورد اصول و ماهیت اخالقی می دانند، 

مبادرت به انجام رفتارهای نوع دوستانه، یاری رسان و اخالقی می کنند.
توجه به محدودیت های پژوهش حاضر در استنباط دقیق از یافته ها ارزشمند است. گروه 
نمونه پژوهش حاضر دانشــجویان دانشگاه یاسوج بودند و بنابراین یافته های به دست آمده 
قابل تعمیم به دیگر قشرها و گروه های سنی جامعه نیست. محدودیت دیگر این پژوهش 
عالوه بر اســتفاده از ابزارهای های خودگزارشی، مقطعی بودن طرح مطالعه بود. لذا، پیرو 
نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود با توجه به ماهیت تحولی فراشناخت اخالقی بررسی های 
طولی انجام شــود تا بهتر بتوان ارتباط فراشــناخت اخالقی را با رفتارهای اجتماع یار در 
یک ســیر تحولی مورد بررسی قرار داد و نتایج مفیدتری به دست آورد. همچنین به دلیل 
محدود بودن نمونه پژوهش به دانشــجویان دانشــگاه یاسوج، در تعمیم یافته ها به دیگر 
گروه های ســنی، قومی و دانشــگاه های دیگر احتیاط شود و پژوهش های مشابه در دیگر 
دانشگاه ها انجام گردد. انجام مطالعات کارآزمایی در زمینه طراحی مداخالت مناسب برای 

بهبود رفتارهای اجتماع یار نیز مفید خواهد بود.
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