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  مقدمه- 1- 1

و  ي امروزي ما که ساخت جمعیت، جوان است و حدود نیمی از جمعیت کشور را جواناندر جامعه

یی در پیشبرد اهداف کشورمان دارند و جایگاه ایشان از اهمیت دهند و نقش بسزاتشکیل می نوجوانان

دوران زندگی و نوجوانان امیدبخشان فرداي جامعه بشري ترین  ساسحاي برخوردار است. نوجوانی ویژه

قلب و روح خویشتن بیفشانند ثمرات پربهایی در ها را در بستر زمین ها و پاکیهستند. اینان اگر بذر نیکی

. نوجوانان با داشتن ذهنی کنجکاو آماده دریافت خود و همنوعان خویش به بار خواهند آوردزندگی آتی 

هرگونه اندیشه هاي متنوع می باشند، در این میان اگر به وسیله افکار و اندیشه هاي ناصحیح تغذیه شوند 

   ).1375. (سادتی، خواهند یافتنراه درست را 

اى که ستی، روانى و اجتماعى دوره بسیار مهمى است. دورهمتوسطه، از لحاظ مبانى فلسفی، زی دوره

دهد و گروه کثیرى را براى ورود به جامعه و بازار کار مهیا آموزش عمومى را به آموزش عالى پیوند مى

کیفیت هر دو حلقه آموزش،  رو هر نوع نارسائى و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد وکند؛ از اینمى

ان در این دوره از آموزیکی از مهمترین موضوعاتی که دانش .تأثیر بسزائى خواهد داشت عمومى و عالی،

ند با اهاي خود توانستهها با تصمیمهاست. انسانگیري آنشوند، نوع تصمیمواجه میزندگی با آن م

گیري میمتص). 1394نژاد، زاد و قاسمیمیکائیلی، قلی( هاي زندگی خود مقابله کنندبسیاري از بحران

ي گیري هستهعبارت است از انتخاب یک راهکار از میان گزینه هاي مختلف. بر طبق این تعریف، تصمیم

  .)2013، 1دانگ و ژانگدهد (ریزي را تشکیل میمرکزي برنامه

ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت در اغلب جوامع است و رشد اخالقی افراد، یکی از اساسی توسعه و

ق انسان هایی متعهد، مسولیت پذیر، عدالت خواه و نیک اندیش، نیک منش و رند از این طریآنان سعی دا

در کل انسان هایی متعالی و متخلق به اخالق حسنه تربیت نمایند و با تزکیه و تعلیم نیروي انسانی از 

انحطاط عمئه ترین مشکالت جامعه بشري مانند جرم و جنایت، بی عدالتی اجتماعی، جنگ و خونریزي، 

و فساد اقتصادي جلوگیري و پیشگیري نمایند. تربیت اخالقی داراي چنان اهمیتی است که اخالقی 

نیز معتقد بود که  3دورکیم. اندربیت را عموما عملی اخالقی شمردهت 2بعضی از فیلسوفان تربیتی، مانند نلر

معنی "ی تاکید دارد که: و غزال "و تربیت اخالقی خالصه می شود تمام آموزش و پرورش در تعلیم"

                                                
1. Dang & Zhang 
2. Nlr 
3. Durkhim 



٣  

 "تربیت این است که مربی، اخالق بد را از آدمی باز ستاند و به دور اندازد و اخالق نیکو جاي آن بنهد

  ).1389(زینلی پور، زارعی، مظفري صالح، 

باشد. اجتماعی مییکی از عواملی که در این دوره  از زندگی نوجوانان اهمیت اساسی دارد، کفایت

علی یک توانایی کلیدي جهت موفقیت در روابط اجتماعی در زندگی روزمره انسان ها  4عیکفایت اجتما

کفایت اجتماعی  ).1390؛ به نقل از بارزیلی، میکاییلی، 2008، 5گلی و زینگ ،(نیوئنمی باشد الخصوص 

ابند و یعنی این که افراد چگونه دیدگاه ها، احساسات، افکار واانگیزش هاي خود و دیگران را در می ی

   ).1390؛ به نقل از بارزیلی، میکاییلی، 1985، 6( فالولدرباره روابط اجتماعی چگونه می اندیشند 

پذیر جامعه هستند، زندگی این هاي آسیبآموزان دختر و پسر از جمله گروهبا توجه به اینکه دانش

هاي مختلفی غلی، نگرشهاي درسی، شگیريروست. از جمله تصمیمگروه با ابهامات و مخاطراتی روبه

اجتماعیشان پذیرد که ممکن است بر روي قضاوت اخالقی و کفایتنسبت به آنها در جامعه صورت می

یري، قضاوت اخالقی و هاي تصمیممقایسه سبک هدف تاثیر سویی داشته باشند. لذا پژوهش حاضر با

  هرستان کازرون انجام گرفت.آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شکفایت اجتماعی در بین دانش

 بیان مسأله -2- 1

و استادي،  هدلا، فتحی، آقامحمدیان، بهل(باد هم در زندگی همه افراد نوجوانی استمیکی از مراحل 

که  شوداجتماعی و روانشناختی محسوب میاي پرآشوب از نظر تغییرات جسمی، نوجوانی دوره. )1392

، قضاوت اخالقی و کفایت اجتماعی دانش آموزان دختر و يیرگهاي تصمیمهمه این موارد بر نوع سبک

  ارتباط معناداري داشته باشد.  پسر 

 شامل روزمره تصمیمات .کنیم می اتخاذ زندگی در تصمیماتی اهمیت، متفاوت درجات با ما همه

 شغل، و تحصیلی رشته دانشگاه، انتخاب .شود می تلویزیونی برنامه یا پوشاك از خاصی نوع انتخاب

 در است ساده تصمیمات از بسیاري اتخاذ .شود می اتخاذ روزمره زندگی در که است دیگري تصمیمات

 تکنولوژي و فنی اقتصادي، سیاسی، مسائل مانند مسائل برخی در گیري تصمیم اوقات گاهی که حالی

 باشد، پیچیده هنر یک تواند می گیري تصمیم که مسئله این اول وهله در بنابراین نماید می دشوار

  ).2010، 7هریس ( رسد می نظر به عجیب

                                                
4. social competence 
5. Neween, Geli& Zing 
6. Flavell 
7. Harris 
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آموختن  عنوان نهادي درنظر گرفت که وظیفۀ آن تنها به نظام تعلیم و تربیت هر کشور را باید نه

ترین  بلکه یکی از اساسی ها و تواناسازي کودکان امروز براي برآوردن نیازهاي فرداي آنان است، دانستنی

آموزان تحت  است. قضاوت اخالقی دانش رش ارزشهاي اخالقی دانش آموزاندادن و پرو نهادها در شکل

  ).8،2011نپم(لی است  هاي آشکار و پنهان آموزش مدارس تأثیر برنامه

انسان ها دائماً در معرض قضاوت هاي اخالقی هستند و بدون اینکه به عوامل  موثر بر آن پی ببرند  

تنوع قضاوت ها باعث می شود  در مورد دالیل آن ها از خو  هرچند دست به داوري هاي اخالقی می زنند،

به خود جلب کرد و باعث شد در صدد پاسخ گویی به  سوال کنند. این پرسش ها ابتدا توجه فیلسوفان را

هیجان بر  ،مدي و عقالنی است. در این دیدگاه. به نظر پیروان کانت قضاوت اخالقی یک رفتار عن برایندآ

هیجان بر اساس سنجش عقالنی نگرش هاي واکنشی تولید  ،است.در این دیدگاه س سنجش عقالنیاسا

اما برعکس طرفداران هیوم مطرح  اما قضاوت اخالقی یا فرآیند آگاهانه از بازتاب تعمدي است. می کند،

ور اساسی انگیزشی است و کنند که استدالل برده هیجان است و روان شناسی اخالق به طمی

 ،(ضیایی دي فقط براي فراهم ساختن توجیه عقالنی قضاوت اخالقی ضروري استهاي ارامکانیسم

1388.(  

مسئولیت پذیري اجتماعی  کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجراي استقالل شخصی و

که شامل خزانه اطالعات و مهارتهاي  9مولفه دارد: الف) مهارتهاي شناختی کفایت اجتماعی چهار .است

ب)  .اطالعات، توانایی تصمیم گیري، باورهاي کارآمد و ناکارآمد و سبکهاي اسنادي است کسبپردازش و 

شخص براي رسیدن به یک  به عنوان مولفه مهم دیگر کفایت اجتماعی است. وقتی 10مهارتهاي رفتاري

ز وجود، مذاکره، ایفاي نقش، ابرا گزیند باید آن رفتار در دسترس باشد. نتیجه دلخواه رفتاري را بر می

مهارتهاي فراگیري و یادگیري رفتار  هاي اجتماعی، اي براي شروع و تداوم تعامل مهارتهاي محاوره

  ).2009 ،11(کندال اند تلقی گردیده هاي اصلی مهارتهاي رفتاري دوستانه با دیگران، از مولفه

دیگران،  با مولفه سومی است که براي برقراري روابط مثبت 12هاي هیجانی و عاطفی ج) مهار ت

عالئم هیجانی در  دهی مناسب به ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخ

رسد. د) مهارتهاي انگیزشی شامل ساختار  هاي اجتماعی یا مدیریت استرس الزم به نظر می تعامل

                                                
8. Lipman 
9. cognitive skills 
10. behavioral skills 
11. Kendall 
12. emotional skills and emotional 
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خودکارآمدي او  ارزشمند فرد، سطح رشد اخالقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس

  ).13،2010و همکاران فورنریس( می شود

 پرورش در ایران شاهد پسرفت روزافزون تربیتی واخالقی دانش آموزان است. با امروزه آموزش و

گیریهاي اساسی، موضوعات تصمیماجتماعی در جامعه معاصر،  تغییرات توجه به تحوالت فرهنگی و

لذا سوالی  ).1391(کریمی، است وجهی مورد چالش قرار گرفتهقابل تو کفایت اجتماعی به صورت  یاخالق

گیري، قضاوت اخالقی و کفایت هاي تصمیمشود این است که آبا بین سبکا مطرح میکه در اینج

  آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد؟اجتماعی در بین دانش

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

ي ی مقطع بسیار حساسی از زندگی فرد است که در آن نوجوانان با تغییر گستردهدوران نوجوان

شناختی و ساختاري رو به روست. فقدان توجه به سالمت روان نوجوانان، منجر به اختالالت روانی با 

شود و ظرفیت مولد و ایمن بودن جوامع را کاهش می دهد. پیامدهاي طوالنی در دوران زندگی می

با توجه به ساختار جمعیتی ایران و جوان بودن جمعیت، توجه به بهبود ). 1393سلیمانی، (شجاعی و 

اي دارد و مشکالت روان به عنوان عامل خري براي عوامل موثر بر کیفیت زندگی نوجوانان اهمیت ویژه

شناختی نظیر رفتارهاي ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد، افسردگی یا گسترش بعدي اختالال روان

   ).2007نور، رضایی و ریچتر، قاضی (امامی،تالالت روانی است اخ

 اگرچه نوجوانی یک مرحله با اهمیت در طول زندگی افراد است ولی در همین دوره شرایطی

ها را تجربه کند. عواقب این تصمیمهایی بگیرد و نشده وجود دارد تا تصمیمکنترل  آمیزمخاطره

ادي مانند اطالعات و پردازش آنها، حل مساله، قضاوت، حافظه و گیري فرایندهاي شناختی زیتصمیم

گیري فرآیند انتخاب بین شقوق متفاوت براي رسیدن به هدف گیرد. تصمیمیادگیري را به خدمت می

بین ). محققین توجه خود را بر ارتباط 2011آبادي، شهیاد و اسدي، حیدري، باقریان، فتحخاصی است (

گیري را پیشنهاد می هاي متفاوتی از تصمیماند. این الگوها سبکتمرکز نمودهگیري مشخصیت و تصمیم

 ها در هنگامآنگیري افراد بیانگر الگوي عادتی است که ). سبک تصمیم2006فرانکن و موریس، کنند (

  ).1390(زارع و اعراي شیبانی،دهند گیري مورد استفاده قرار میتصمیم

ي اجتماعی بویژه بزهکاري، خشونت، مصرف موادمخدر و خودکشی هابروز ناهنجاري به نظر کلبرگ

شناسان و روانشناسان را به بررسی در جامعهمیان نوجوانان به ویژه در جوامع صنعتی غرب، بسیاري از  در

فرآیند رشد قضاوت اخالقی یکی از  .)1394(فانی و فانی، هاي اخالقی جلب نموده است زمینه ارزش

                                                
13. Felner 
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» یادگیري و تجربه«و » هاي مادرزاديرشد توانایی«د است. این فرایند به دو عامل مهم ترین ابعاد رشمهم

ي نوجوانی ما حاصل تعامل با محیط خانوادگی است. دورهها و تجارب بخشی از یادگیريبستگی دارد. 

اگر محیط  هاي کنارامدن با آنهاست.ها و استانداردهاي اخالقی و راهي مواجهه با ارزشترین دورهحساس

هاي حساستهاي موجود، احتماالً اجتماعی و خانوادگی نوجوانان محیطی پرتعارض و ناآرام باشد، تنش

تماشاي  تري را برخواهد انگیخت و احیاناً آنها را دچار رفتارهاي ناهنجار و یا متعارض خواهد کرد.بیش

پردازد و به خاطر آن تقویت اخالقی مینظر فرد بزرگسال که بر پایه اصول مورد پذیرش جوانان به اظهار 

تر ببرند (پاشا، شود و ممکن است کودکان و نوجوانان قضاوت اخالقی خود را یک سطح باالتر و پاییمی

2010.(  

ي قبلی کامالً شود که شرایط آن با شرایط دورهاي میي کودکی، فرد وارد مرحلهپس از پایان دوره

ترین دوراتن زندگی فرد به شمار نوجوانی معروف است و یکی از بحرانی يمتفاوت است. این دور به دوره

اي نظیر بحران هویت، انحرافات اجتماعی و مشکالت آید. نوجوان در این دوره با مسائل عمدهمی

آمیز این دوره مستلزم داشتن کفایت اجتماعی خاص خانوادگی و شغلی مواجه است. سپري کردن موفقیت

ایت و توانایی (مهارت رفتاري، مهارت شناختی، کفایت هیجانی و کفایت انگیزشی) در چهار دسته کف

از معتمدي، ؛ به نقل 1990(فلنر، است. که فقدان انها عامل اساسی ناسازگاري و مشکالت انطباقی است 

  .)1391سلوکالیی، بابایی، بیگلریان و فالححاج

مهمی از زندگیشان قرار دارند که با اشتباهی  يآموزان مقطع متوسطه در دورهاز آنجایی که دانش

ي حیطههاي محدودي که در ي خود را تباه کنند، و به دلیل پژوهشهرچند کوتاه ممکن است آینده

هاي ي سبکآموزان صورت گرفته است، لذا پژوهش حاضر به مقایسهمتغیرهاي این پژوهش بر روي دانش

آموزان دختر و پسر شهرستان کازرون اعی در بین دانشگیري، قضاوت اخالقی و کفایت اجتمتصمیم

  پرداخت.

  سواالت پژوهش-4- 1

  سوال اصلی- 4-1- 1

موزان دختر و آقضاوت اخالقی و کفایت اجتماعی در بین دانش  آیا بین سبک هاي تصمیم گیري،

  معنی داري وجود دارد؟ تفاوتپسر مقطع متوسطه شهرستان کازرون 

  یسواالت فرع-4-2- 1

 ر تفاوت معناداري وجود دارد؟آموزان دختر و پسگیري در بین دانشهاي تصمیمسبک آیا بین
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 وجود دارد؟ يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري عقالنی آیا بین سبک تصمیم

 وجود دارد؟ يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري شهودي آیا بین سبک تصمیم

 وجود دارد؟ يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر ب وابستگیگیري بک تصمیمآیا بین س

 وجود دارد؟ يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري آنی آیا بین سبک تصمیم

 وجود دارد؟ يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري اجتنابی آیا بین سبک تصمیم

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟قضاوت اخالقی در بین دانشبین آیا 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟کفایت اجتماعی در بین دانشآیا بین 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟آیا بین مهارت اجتماعی در بین دانش

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟انشآیا بین مهارت رفتاري در بین د

  آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شناختی در بین دانشآمایهآیا بین 

  اهداف پژوهش - 6- 1

  کلی هدف - 1- 1-6 

آموزان دختر و پسر گیري، قضاوت اخالقی و کفایت اجتماعی در بین دانشهاي تصمیمبین سبک

  اري وجود دارد.تفاوت معناد

  اختصاصی اهداف - 2- 6- 1

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.گیري در بین دانشهاي تصمیمبین سبک

 .وجود دارد يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري عقالنی بین سبک تصمیم

 .وجود دارد يت معنادارآموزان دختر و پسر تفاودانش نیدر بگیري شهودي بین سبک تصمیم

 .وجود دارد يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري وابستگی بین سبک تصمیم

 .وجود دارد يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري آنی بین سبک تصمیم

 .وجود دارد يآموزان دختر و پسر تفاوت معناداردانش نیدر بگیري اجتنابی بین سبک تصمیم

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.بین قضاوت اخالقی در بین دانش

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.بین کفایت اجتماعی در بین دانش

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.بین مهارت اجتماعی در بین دانش

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.ن دانشبین مهارت رفتاري در بی

  آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.هاي شناختی در بین دانشبین آمایه
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  تعریف واژه ها و اصطالحات فنی و تخصصی- 7- 1

  تعاریف مفهومی- 7-1- 1

ینه هاي مختلف. گیري عبارت است از انتخاب یک راهکار از میان گزتصمیم :سبک تصمیم گیري

، 14(دانگ و ژانگدهد ریزي را تشکیل میي مرکزي برنامهگیري هستهبر طبق این تعریف، تصمیم

2013.(  

توان ذکر کرد، عبارت از منظر روانشناسی می قضاوت اخالقی به منظور تعریف :قضاوت اخالقی

  ). 2004، (آیسنک روداست از اصولی که به منظور تشخیص درست از نادرست به کار می

کفایت اجتماعی یعنی این که افراد چگونه دیدگاه ها، احساسات، افکار واانگیزش : کفایت اجتماعی

؛ به نقل 1985، 15( فالولهاي خود و دیگران را در می یابند و درباره روابط اجتماعی چگونه می اندیشند 

  ).1390از بارزیلی، میکاییلی، 

                                                
14. Dang & Zhang 
15. Flavell 
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  تعاریف عملیاتی - 2- 7- 

گیري اسکات و هاي تصمیمي سبکها در پرسشنامهاي که آزمودنینمره: 16م گیريسبک هاي تصمی

  کسب کرد. بروس 

  هاي قضاوت اخالقی کسب کرد. ي سبکها در پرسشنامهاي که آزمودنینمرهقضاوت اخالقی: 

  ي کفایت اجتماعی کسب کرد. ها در پرسشنامهاي که آزمودنینمرهکفایت اجتماعی: 
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Abstract: 

The present study aimed to compare the styles of decision making and moral judgment 

and social competence among girls and boys at the secondary level in the city was 

Kazeroon.Given that the issue raised was the issue of the purpose and the aim of this 

research is descriptive and survey research data collection method.Our study population 

included all male and female high school students were opioid education according to their 

number was 1,200.Sampling for the same number of male and female students of the 

random sampling method is used that Using a sample of 290 subjects were 

selected.Subjects with decision-making style questionnaire Scott and Bruce and moral 

judgment questionnaire (MJT) and social competence questionnaire were measured 

Prendin. T-test was used to analyze the results and MANOVA.The results showed that 

among the styles of decision-making and moral judgment and social competence there is a 

significant difference between male and female students 
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