
 
 
 
 

و ارائة  های رشد اخالقی پياژه و کولبرگ و باندورانظريهنقد 
 آموزان ايرانرشد اخالقي دانشالگويی نو برای پژوهش در 

 
  ∗آبادیحسين لطفدكتر 

 
 ١چكيده

هـای  شناسی رشد اخالقی و سنجش رشد اخالقـی، سـالها اسـت کـه نظريـه               در موضوع روان  
 اخالقی پيـاژه     رشد قضاوت  ديدگاههایکه مبتنی بر    (ی  شناسی ژنتيک و رفتارگرايی اجتماع    شناخت

شناسـان و متخصصـان     در مرکز توجـه روان    )  است  يادگيری اجتماعی باندورا   رويکردو کولبرگ و    
شناسـی کشـور    اي آموزش و پرورش و ساير مراکز روان       ی و مورد استفادة مراكز مشاوره     علوم تربيت 

. است مناسبي در حوزة سنجش رشد اخالقي ارائه نشده           و تا كنون نظريه و ابزار بومي       ما بوده است  
 بـه   مسألة اساسی اين است که بنيانهای نظری و ساختار و محتـوای ايـن ديـدگاهها بـدون توجـه                   

 جاودانة اخالقـي، انگيـزش و احسـاس اخالقـي، ايمـان و فرهنـگ اخالقـي، و رفتـار و                      هایبنيان
رشد اخالقی کودکان و نوجوانان و جوانـان        واكنشهاي عيني اخالقي ارائه شده است که با وضعيت          

صـرفاً قضـاوت      مـذکور  رويکردهـای  نشان داده است که    اين مقاله    .داردنآموز ما سازگاری    دانش
اخالقی و يادگيری قوانين و مناسبات اجتماعی زندگی در کشورهای غربی را مبنـای نظريـة خـود                  

، كه ريشه در خلقت الهي و فطرت        ر اخالق اني و عقالني و انگيزشي د     هاي روح بنيانبه   و   قرار داده 
گيری رشـد اخالقـی، نشـان     اين مقاله، با ارائة الگويی جديد از شکل.اندتوجهی نداشتهآدمي دارد،  

                                           
 شناسی تربيتی دانشگاه شهيد بهشتیاستاد روان. ∗
پردازي، طراحي، تهيه، و هنجاريابي آزمون نظريه"رحلة اول از پژوهشی است که با عنوان اين مقاله حاصل اجرای م ‐ ١

آموز ايران بر اساس بنيانهاي ديني، حکمـت و فرهنـگ ملّـي، و         رشد اخالقي براي كودكان و نوجوانان و جوانان دانش        
 .در حال اجرا است" شناسيدانش روان
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 پنج زمينـة    حاصل تأثير و تأثر متقابل و پيچيده و پويای        رشد اجتماعي و اخالقي فرد      داده است که    
، رشد قضـاوت شـناختي،   ها و تجارب رفتاری، واقعهاجتماعیهاي طبيعي و دروني خدادادي، زمينه  

بـر چنـين اساسـی       . است رساني به ديگران   و عواطف همدردي و كمك     و تجلی و تحول انگيزشها    
شناسی در رشد اخالقی،    های کنونی روان  رويکردضمن نقد    ، که در اين مقاله سعی شده است       است

-ي رشد اخالقي کودکان و نوجوانان دانـش پردازبراي تحقيقات اصيل و جديد علمي در حوزة نظريه       
 .سازی شود و مقدمات نظری الزم برای تهية ابزار بومی سنجش رشد اخالقی فراهم آيدآموز زمينه

 : ها كليد واژه
، پيـاژه، کـولبرگ،     شناسی اخالق آموزان ايران، سنجش اخالق، آزمون رشد اخالقی، روان       رشد اخالقی، دانش  

 باندورا
 

 مقدمه
شناسي رشد و تحول اخالقي و آزمونهاي رشد اخالقي که          هاي روان ن پيش تا كنون يافته    از نيم قر  

اي آمـوزش و پـرورش و سـاير مراکـز           توسط پياژه و كولبرگ ارائه شده مورد استفادة مراكز مشـاوره          
شناسی کشور ما بوده است و درسهاي مربوط به اين جنبه از رشد کودکان و نوجوانان در مراكـز                   روان
شناسـي و  هـاي مختلـف روان    يت معلم و در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا در رشته            ترب

علوم تربيتي در تمام دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران نيز غالباً بر اسـاس ديـدگاههای همـين دو      
قـرن گذشـته   از سوی ديگر، در آثار ديني و فلسفي و تربيتي كه در نـيم       . شوددانشمند ارائه شده و مي    

توان آنها را در شمار تحقيقـات       اند و نمي  در ايران تأليف شده عموماً به كليات مسائل اخالقي پرداخته         
در پژوهشهايي نيـز كـه تـا كنـون در دانشـگاهها و              . علمی در چگونگي رشد اخالقي به حساب آورد       

القـي مـورد توجـه      سازي در حوزة رشد اخ    پردازي و مقياس  مراكز آموزش عالي صورت گرفته نظريه     
بررسيهاي مربوط به مأخذشناسي سنجش رشد و تربيـت اخالقـي نيـز نشـان               . جدی واقع نشده است   

دهد كه تا كنون در كشور ما آزمون بومي مناسبي در حوزة سنجش رشد اخالقي تهيه و هنجاريابي                  می
 .نشده است

شناسان و كارشناسـان    شناسي رشد اخالقي، روان   با توجه به ضعف تحقيقات بومي در حوزة روان        
هـايي روي   ها و آزمـون   به نظريه ) و بهبودبخشي (و مشاوران و معلمان ناچارند در اقدامات تشخيصي         

آورند كه عموماً امريكايي و اروپايي است و براي مردم مغرب زمين و متناسـب بـا سـبك زنـدگي و                      
-هاي روان  اتكاء به نظريه   واقعيت اين است که     . هويت و منش اخالقي آنان تدوين و تهيه شده است         

شده براي سنجش رشد اخالق در غرب، همانند اتكـاء بـه درك و دريافتهـا و                 شناسي و ابزارهاي تهيه   
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شناسي تربيتي و رشد اخالقي، كه بـه        هاي علوم انساني و روان    هاي علمي غربيان در ساير حوزه     نظريه

، و پراگماتيسـتي و امثـال آن در ميـان           شـناختي، رفتـارگرايي   نامهاي گوناگون و با دريافتهـاي زيسـت       
ترين افراد كشور ما رايج شده است، با فرهنگ ديني و ملي و سـعادت مـردم مـا چنـدان                     كردهتحصيل

تناسبی ندارد و الزم است که دانشمندان ايرانـی بـه اقـدامات اساسـي در توليـد دانشـهاي مبتنـي بـر                        
بـر امکـان شـكوفايي علمـي و فرهنگـي در            بنيادهاي ديني و حکمت و فرهنگ ايراني روی آورند و           

 .کشور خود بيفزايند
-هاي بسياری از متخصصـان تعلـيم و تربيـت و روان           مسألة اساسي اين است كه درك و دريافت       
-هايي است كه بر اساس نظريـه      آموزان مبتني بر ديدگاه   شناسي تربيتي از چگونگي رشد اخالقي دانش      

شـود و چنـد آزمـون       راكز آموزش عـالي ايـران تـدريس مـي         ها و م  هاي دانشمندان غربي در دانشگاه    
 سـاخته شـده     ١هاي رشد اخالقي پياژه و كـولبرگ      شدة امريكايي و اروپايي كه بر اساس نظريه       شناخته

پژوهان آموزش  هاي سنجش رشد اخالقي، به دانشجويان و دانش       عنوان حرف آخر در آزمون    است، به 
شناسي آموزش و پرورش و ساير نهادهاي دولتي يا بخش          وانهاي مشاورة ر  شود و در كلينيك   داده مي 

هاي ما از كتب درسي دانشـگاهي و از         بررسي. شودهايي استفاده مي  خصوصي نيز تنها از چنين آزمون     
دهد كه تمام منابع اصـلي      مقاالت و مطالب منتشر شده در اين حوزة مهم از علوم انساني نيز نشان مي              

هم در آموزش و پرورش و      (قي در تمام مقاطع تحصيلي آموزش عالي        شناسي رشد اخال  تدريس روان 
هـايي اسـت كـه دانشـمندان        كارگيري همان آزمون  عموماً از نوع ترجمه و به     ) هم در مراكز دانشگاهي   

-التحصـيالن روان  تصور عمومي دانشجويان و فـارغ     . گيرندكار مي اي خود به  غربي در فعاليتهاي حرفه   
آن است كه هم براي تشخيص وضعيت رشد اخالقي افراد عـادي و هـم بـراي                 شناسي و مشاوره نيز     

هايي را  آموز ايران بايد چنين آزمون    تشخيص مشكالت و اختالالت اخالقي كودكان و نوجوانان دانش        
 .چنين ديدگاهی، به نظر ما، حقانيت ندارد. اساس كار قرار داد

ي رشد اخالقي كـه توسـط پيـاژه و کـولبرگ            شناسواقعيت اين است که اوالً بنيادهاي نظري روان       
هاي رشد اخالقي مبتنـی بـر       ها و ضعفهاي نظري است و ثانياً آزمون       ارائه شده است دچار محدوديت    

ترين صورت، و حتي اگـر فـرض كنـيم كـه بـراي شـناخت تحـول                  بينانهاين ديدگاهها نيز، در خوش    
يز ما ترديد داريم، شـايد بـراي تشـخيص    اخالقي مردمان مغرب زمين مناسب باشد، كه در اين مورد ن       

گذرانند وضعيت اقليت كوچكي از مردم كشور ما، كه روزگار خود را كامالً به سبك زندگي غربي مي                
توان وضعيت رشد اخالقـي عمـوم مـردم ايـران و نيـز مشـكالت                مناسبتي داشته باشد اما مسلماً نمي     

درستي شناسـايي  هايي به هستند با چنان آزمونرشدي و اختالل اخالقياخالقي افرادي را كه دچار كم  
شناسي ژنتيك، رفتارگرايي فـردي     شناسی و شناخت  هاي زيست ها اساساً بر پاية نگرش    آن آزمون . كرد

                                           
١ - Piaget & Kohlberg 
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و اجتماعي، و نظرية پردازش اطالعات، و با دركي محدودنگر از تحول اخـالق آدمـي، اسـتوار شـده                    
-هـاي روان هـاي محافـل و انجمـن   ي و درك و دريافتشناسي غربروي از رواناست و حاصل دنباله 

، بـه دليـل     چنين ديدگاهی . ، است ١شناسي امريكا شناسي كشورهاي پيشرفتة صنعتي، نظير انجمن روان      
 صرفاً قضاوت اخالقی در مورد قوانين و مناسبات اجتماعی غربی را مبنای نظرية خود قـرار داده                آنکه  

ي، به انگيزش و احساس اخالقي، به ايمان و فرهنگ اخالقـي، و             هاي جاودانة اخالق  و توجهی به بنيان   
، خاصه با وضعيت رشـد  ساير مردم جهان با ساختار رواني   ،هاي عيني اخالقي ندارد   به رفتار و واكنش   

 .اخالقی مردمان شرقی و مسلمان و ايرانی، سازگار نيست
رساند که آنان را    ه اين نتيجه می   شناسان غربی ما را ب    های رشد اخالقی در ميان روان     بررسی نظريه 

، گـودال،   ١٩٨٣از جملـه الرنـز،      (شناسان غربـي    گروهي از روان  . بندی کرد توان در سه گروه دسته    می
 ريشة اخالقيات و رفتار     ٢)٢٠٠١؛ و هايد،    ٢٠٠٠؛ هافمن،   ١٩٩٧؛ راين،   ١٩٩٦ و   ١٩٩١؛ دو وال،    ١٩٩٠

تحليلگرانـي چـون    از جملـه روان   (گروهي ديگـر    . داننداجتماعي را در تاريخ تكامل زيستي انسان مي       
اخالقيـات را سـازگاري   ) ١٩٧٧پردازان يادگيري اجتماعي چون باندورا،      ؛ و نظريه  ١٩٢٥/١٩٦١فرويد،  

گروه سوم، که ديدگاههايشان بـيش از همـه مـورد توجـه واقـع               . كنندبا هنجارهاي اجتماعي تلقي مي    
) ١٩٣٢/١٩٦٥(ژان پيـاژه    . دانندتي را اساس اخالق مي    شناساني هستند كه سطح رشد شناخ     شده، روان 

بنيادهـای  . كننـد شناس ديگري اين گروه را نمايندگي مـي       بيش از هر روان   ) ١٩٧٦(و الرنس كولبرگ    
 را نيـز کـه در مـورد    ٣)١٩٨٦؛ و رسـت ،  ١٩٨٢از جمله گيليگان ،(شناسان فکری برخي ديگر از روان  
 .توان در همين شمار دانستاند، مي دادهتری انجامرشد اخالقی مطالعات تازه

شناسان غربي در مورد رشد اخالقي      ترين روان شدههاي مذكور كه حاصل تحقيقات شناخته     ديدگاه
شـناختي و  كـه جوانـب زيسـت   (نه تنها گـروه اول      . است عموماً دچار مشكالتي است كه بر شمرديم       

هـاي  شناسان نيز كه به جنبه    كه آن دسته از روان    بل) دانندتكامل بيولوژيك آدمي را اساس اخالق او مي       
اند قدم از زنـدگي عرفـي انسـان         اند نيز نتوانسته  اجتماعي و شناختي رشد اخالقي توجه بيشتري كرده       

هاي روحاني و عقالني و انگيزشي در اخالق را نيز، كه ريشه در خلقـت الهـي و                  فراتر گذارند و بنيان   
شناسان غربي، كامالً   در واقع، نظريات روان   . دار و عمقي قرار دهند    فطرت آدمي دارد، مورد توجه نظام     

متفاوت و حتي متضاد با وحي الهي و با درك و فهم عرفـا و حكمـاي اسـالمي و ايرانـي از جوانـب                         
شناسـي تحـول    شناسي رشـد و روان    سطوح نظري و عملي روان    . روحاني وجود و اخالق آدمي است     

شناسان مـذكور، كـه در سـه گـروه زيسـتي، اجتمـاعي، و               اي روان زمين و ديدگاهه  اخالقي در مغرب  

                                           
١ - American Psychological Association (A.P.A.) 
٢ - Lorenz        Goodall        de Waal        Raine        Hoffman        Haidt 
٣ - Freud        Bandura        Piaget        Kohlberg        Gilligan        Rest 
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گيرند، به تماميت رشد اخالقي آدمي توجهي ندارند و يا چنـان متمركـز بـر سـطوح                  شناختي قرار مي  

 .گيرندپايين تحول اخالق آدمي هستند كه سطوح متعالي روحاني و عقالني در اخالق را ناديده مي
اي بـه   دهنـده شناسان غربي نگرشـهاي محـدود و تقليـل        انمشكل اصلي فقط اين نيست كه رو      

شناسان و متخصصان تعليم و تربيت ما هـم  تحول اخالق آدمي دارند، مسأله اين نيز هست كه روان 
هاي مقبول و جامعي در مـورد رشـد و تحـول و تربيـت اخالقـی كودكـان و                    اند نظريه سعي نكرده 

توان تحقيقـات دانـش      نمي  گويا  فکر کنيم  ه اين است كه   بدتر از هم  . نوجوانان و جوانان ارائه دهند    
شناسي رشد را بر بنياد ديدگاهها و مفاهيم و اصول برگرفته از محكمـات دينـي و حکمـت و                    روان

سـازي  پردازي و آزمونکردن و نظريهفرهنگ ملي استوار كرد و گويا مقدور نيست که براي نوآوری       
. شناسي رشد اخالقي بپـردازيم جديد علمي در حوزة روانای به پژوهشهاي اصيل و  در چنين زمينه  

شناسـی يـک ضـرورت قطعـی        به چنين داليلی است که آفرينش دانش در اين حوزة اساسـی روان            
ايم در يک پژوهش مصوب بـا عنـوان         بر چنين اساسی است که ما، به سهم خود، سعی کرده          . است

د اخالقي براي كودكان و نوجوانان و جوانـان   پردازي، طراحي، تهيه، و هنجاريابي آزمون رش      نظريه"
به اين نيـاز  "  شناسيآموز ايران بر اساس بنيانهاي ديني، حکمت و فرهنگ ملّي، و دانش روان           دانش

پـردازي رشـد    سازي براي تحقيقات اصيل و جديد علمي در حوزة نظريه         شده و زمينه  مبرِم فراموش 
نتايج چنين پژوهشي بتواند كار تشـخيص و تربيـت و           ما اميدوار هستيم که     . اخالقي پاسخی بدهيم  

آموزان را در مقاطع مختلف تحصيلي بهبود بخشد و تئـوري و روش             بازپروری رشد اخالقی دانش   
 .شناسان مدرسه و معلمان قرار دهدو ابزار مناسبي را در اختيار مشاوران و روان

 

 بررسی پيشينة پژوهشی
ارتباط با رشد و تربيت اخالقي و سنجش رشد اخالقي در           هاي علمي را كه در      مهمترين پيشينه 

: توان به سه دسته تقسيم كرد     كشور ما وجود دارد، به شرحي كه در زيرنويسها ارائه شده، اساساً مي            
دستة اول مجموعه تأليفهايي است كه تربيت اخالقي را از ديـدگاههاي دينـي و فلسـفي و تربيتـي                    

اعـم از   (م آثاري است كـه بيـانگر ديـدگاههاي پيـاژه و کـولبرگ               اند، دستة دو  مورد بحث قرار داده   
است، و دستة سوم يك مجموعه از پژوهشهاي دانشگاهي است كه اساساً از نـوع               ) ترجمه و تأليف  

هاي تحصيالت تكميلي است و به وضعيت رشد قضـاوت اخالقـي كودكـان و نوجوانـان                 نامهپايان
 .لبرگ پرداخته استايراني با تكيه بر ديدگاههاي پياژه و كو
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مهمترين عناوين تأليفي رشد اخالقي از ديدگاههاي ديني و فلسفي و تربيتـي از گذشـته تـا بـه        
. ١ موردی است که در زيرنويس ارائه شده اسـت         ٢٠اند شامل   حال، كه در کشور ما به چاپ رسيده       

انـد،  تناد قرار گرفته  همچنين، جدا از كتابها و تحقيقات دانشمندان خارجي كه در اين مقاله مورد اس             
پنج مورد ديگر از آثار دانشمندان خارجي و داخلي كه به بحث اخالق و تربيت و رشد اخالقي بـر                    

از ميـان تحقيقـات     . ٢اند، حائز اهميت بيشتری اسـت     شناسان غربي پرداخته  اساس ديدگاههاي روان  
 مورد، که در زيرنويس آمده      ٢٤توان به   هاي تحصيالت تكميلي دانشگاهي نيز مي     نامهايراني و پايان  

 . ٣است، اشاره كرد

                                           
؛ )١٣٦٤طوسي، خواجه نصـيرالدين، چـاپ       " (ياخالق ناصر "؛  )١٣٦٩ابن مسكويه، چاپ    " (اخالق و راه سعادت   " ‐ ١
نظري و : علم اخالق"؛ )١٣٧٥غزالي، محمد، چاپ " (كيمياي سعادت"؛ )١٣٧٤غزالي، محمد، چاپ " (الديناحياء علوم "

علـم اخـالق    "؛  )١٣٦٣اخـوان، محمـد،     " (مقايسة اخالق كانت و اخـالق اسـالمي       "؛  )١٣٣٦اكبر،  سياسي، علي " (عملي
سـادات،  " (اخـالق اسـالمي   "؛  )١٣٧٠الدين مجتبوي،   نراقي، مهدي، ترجمة سيدجالل   " (السعاداتعاسالمي، ترجمة جام  

" نظـام اخالقـي اسـالم     "؛  )١٣٧٠فلسفي، محمدتقي،   " (اخالق از نظر همزيستي و ارزشهاي انساني      "؛  )١٣٧٠محمدعلي،  
آموزگار، محمد حسن، " (بيت اسالمياخالق و تر"؛ )١٣٧٣ارفع، سيدكاظم، " (اخالق در قرآن"؛ )١٣٧٣حقاني زنجاني، (

ارفـع، سـيدكاظم،    " (البالغه، بنيادهاي اخـالق   اخالق در نهج  "؛  )١٣٧٥آموزگار، محمد حسن،    " (اسالم و تزكيه  "؛  )١٣٧٥
" فلسـفة اخـالق  "؛ )١٣٧٦رنجبـر، محمدرضـا،   " (پند يا بند، تربيت و اخالق در سخن حكيم سعدي شـيرازي     "؛  )١٣٧٦

مكارم شـيرازي، ناصـر،   " (اخالق در قرآن"؛ )١٣٧٧جوادي آملي، " (مراحل اخالق در قرآن   "؛  )١٣٧٧مطهري، مرتضي،   (
" اخالق اسالمي"؛ و )١٣٧٧خاني، محمد، و همكاران، فتحعلي" (آراي دانشمندان در تعليم و تربيت و مباني آن"؛ )١٣٧٧

 ).١٣٧٩ديلمي، احمد و آذربايجاني، مسعود، (
محمـد كـاردان،    دبـس، مـوريس، ترجمـة علـي       " (مراحل تربيـت  "؛  )١٩٥٠،  ٢اژه، ژان پي" (قضاوت اخالقي كودكان  " ‐ ٢

كـديور، پـروين،    " (شناسـي اخـالق   روان"؛  )١٩٩٨،  ٢اثر گرت، برنـارد   " (تبيين جديد از قواعد اخالقي    : اخالق"؛  )١٣٦٨
 ).١٩٩١، ٢جارت، جيمز" (تدريس ارزشها"؛ و )١٣٧٨

؛ )١٣٦٩صـاحبي، علـي،     " (هوش و مقايسة آنـان بـا نوجوانـان عـادي          بررسي رشد قضاوت اخالقي نوجوانان تيز     " ‐ ٣
هـاي  وجـدان اخالقـي و شـيوه   "؛ )١٣٧٠اسماعيلي، مهـدي،  حاج" (بررسي تحول اخالقي در كودكان و نوجوانان نابينا   "

مـام  نصير بـا ا   بررسي تفاوتهاي آراي اخالقي ابن مسكويه و خواجه       "؛  )١٣٧٠آبادي، فاطمه،   حسيني دولت " (پرورش آن 
؛ )١٣٧١نـوري، محمـد،     " (اآلخالق ناصري، احياء علـوم ديـن، و كيميـاي سـعادت           بررسي كتب تهذيب  : محمد غزالي 

بررسي رابطة بـين مراحـل و رشـد قضـاوت         "؛  )١٣٧١اخوان، محمد،   " (اي ميان اخالق كانت و اخالق اسالمي      مقايسه"
هاي پنجم ابتدايي، سـوم راهنمـايي، سـوم         ان پايه آموزاخالقي، هوش، جايگاه مهار، و سطوح تحصيالت در ميان دانش         

بررسـي  "؛ )١٣٧١كمائي، جمشيد، " (گانة آموزش و پرورش اهوازدبيرستان، و دانشجويان مراكز تربيت معلم نواحي سه    
رابطة تحول اخالقـي    "؛  )١٣٧٢رهنما، اكبر،   " (تحول اخالقي نوجوانان بزهكار پسر و مقايسة آن با نوجوانان عادي پسر           

بررسي رشد و قضاوت اخالقي بـين دانشـجويان         "؛  )١٣٧٢رضايي، منيژه،   " (وانان دختر با نگرشهاي تربيتي والدين     نوج
بررسي مراتب رشد اخالقي در آثـار سـعدي و مقايسـة آن بـا               "؛  )١٣٧٣اندام، عليرضا،   خوش" (هنر دانشگاههاي تهران  

هاي بيان مسائل اخالقي در ده اثـر ادب فارسـي تـا             وهبررسي و تحليل شي   "؛  )١٣٧٣نخستين، ابراهيم،   " (نظرية كهلبرگ 
رابطـة  "؛  )١٣٧٤كالنتر هرمـزي، محمدرضـا،      " (مباني اخالقي در شاهنامه   "؛  )١٣٧٤عسگري رابري، فاطمه،    " (قرن هفتم 

رابطة هـوش و تحـول اخالقـي در پسـران     "؛  )١٣٧٤کريمی، عبدالعظيم،   (ميان رشد اخالقی و شناختی کودکان ابتدايی        
دوستي در دانشجويان تيزهـوش     بررسي تحول اخالقي و نوع    "؛  )١٣٧٤سالمتي، سيدعبداهللا،   " (يي شهرستان اراك  راهنما
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ايم كه مسـألة اخـالق و رشـد اخالقـي و سـنجش      با مراجعه به تأليفها و تحقيقات فوق دريافته   

شود اساساً از نوع مطالب كلـي  اخالقي، تا آنجا كه به آثار ديني و فلسفي و تربيتي ايراني مربوط مي 
نامة فلسفي و   جز چند پايان  حقيقات دانشگاهي نيز، به   در معارف ديني و حكمت و تربيت است و ت         

اند، بـر درك و دريافتهـاي پيـاژه و          ادبي كه فرهنگ ملي را در مسائل اخالقي مورد توجه قرار داده           
هاي كارشناسـي   نامهكولبرگ از رشد اخالقي مبتني است و در اين تحقيقات كه همگي از نوع پايان              

سازي براي سـنجش رشـد اخالقـي و         در رشد اخالقي و مقياس    پردازي  ارشد است هيچ نوع نظريه    
آمـوزان ايـران و نيازهـاي       سازي براي آموزش و تربيت اخالقي کودکان و نوجوانان و دانـش           برنامه

 .آموزش و پرورش صورت نگرفته است
 

 شناسی در رشد اخالقیهای دانش جهانی روانيافته
ايم كه مسألة رشـد     ايم به اين نتيجه رسيده    ل آورده شناسي به عم  در برسيهايي كه ما از آثار روان      

و رشـد  ) يعنـی چگـونگی ارتبـاط بـا ديگـران     (اخالقي در اکثر اين آثار با دو مقولة رشد اجتماعي           
دو مطابق اين ديدگاهها . مرتبط شده است) چگونگی قضاوت دربارة رفتار خود و ديگران(شناختي 

شناسان معموالً اين دو مقوله را      اط با يكديگرند و روان    مقولة رشد اخالقي و رشد اجتماعي در ارتب       
همـراه بـا رشـد شـناخت خـود و       از اين ديدگاه، .انددر يك مجموعة واحد مورد بررسي قرار داده    

كنـد   در ميان ديگران و در ارتباط با ديگران پيدا مـي    يشتنتدريج تصوري از خو   هويت خود، فرد به   
  او بـا ديگـران اسـت       و اخالقـي   دهنـدة مناسـبات اجتمـاعي     هـاي شـكل   كه اين تصور يكي از پايه     

 . فرآيند اين تحوالت به شرح زير است.)٤٤٠، صفحة ٢٠٠١، ١سانتروک(

                                                                                                       
بررسی رابطـة بـين مراحـل رشـد قضـاوت           "؛  )١٣٧٥مكتبي، غالمحسين،   " (و مستعد واقع در دانشگاههاي شهر تهران      

های پـنجم ابتـدايی، سـوم راهنمـايی، سـوم      آموزان پايهاخالقی، هوش، جايگاه مهار، و سطح تحصيالت در ميان دانش    
بررسي رابطة هوش و تحول اخالقـي       "؛  )١٣٧٦حقيقی، جمال و همکاران،     (دبيرستان، و دانشجويان مراکز تربيت معلم       

ميرزاپـور، رضـا،    " (بررسي اصول تعليم و تربيت در مثنـوي معنـوي مولـوي           "؛  )١٣٧٦پرهيزكار، احمد،   " (آموزاندانش
رشـد  "؛  )١٣٧٧پناه، محمـد،    احمد" (قايسة تحول شناختي و اخالقي در كودكان شهري و روستايي         بررسي و م  "؛  )١٣٧٧

مقايسة رشد قضـاوت اخالقـي و رشـد شـناختي در نوجوانـان عـادي و                 "؛  )١٣٧٧محمديان، مهرداد،   " (اخالقی کودک 
يابي در دانشجويان دانشگاه    بررسي رابطة نظام ارزشي و رشد اخالقي با هويت        "؛  )١٣٧٨اسماعيلي، معصومه،   " (بزهكار

آمـوزان سـال    بررسي رابطة عزت نفس با قضاوت اخالقي دانش       "؛  )١٣٧٨محمدي روزبهاني، كيانوش،    " (شهيد چمران 
بررسی عناصر شناختی و عاطفی تربيت اخالقی در سـيره و           "؛ و   )١٣٧٨بيگي، منصوره،   ولي" (سوم متوسطه شهر تهران   

 ).١٣٧٩خت، کلبعلی، ايراند (عکالم امام علی
١ - Santrock Harris       Berk 
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در سال سوم زندگي    . تواند خود را از ديگران متمايز سازد      در حدود سن دو سالگي، كودك مي      
وقتـي  . كنداي پيدا مي  توجه ويژه رسد و به آنان     اي مي است كه دربارة ديگران نيز به دريافتهاي تازه       

مـثالً،  . اي برقـرار سـازد    تواند با كودكان ديگر مناسبات تازه     رسد مي دبستاني مي كودك به سن پيش   
. تواند رفتارهاي عمدي و غيرعمدي همبازيهاي خود را از يكديگر تميز دهـد            يك كودك عادي مي   

در همين مناسبات اسـت  . گيردشكل ميمناسبات اجتماعي كودك قبل از همه با اعضاي خانوادة او         
بـازي بـا همسـاالن در ميـان         . كنـد كه كودك شيريني و لطف و لذت روابط اجتماعي را حس مـي            

اعضاي فاميل و ورود به كودكستان و بازي بـا كودكـان ديگـر باعـث گسـترش و رشـد مناسـبات                       
وسـتانة كـودك بـا      در واقع، از سن سه سالگي به بعد است كـه روابـط د             . شوداجتماعي كودك مي  
اين روابط متفاوت از نوع ارتباط كودك با بزرگساالن است زيـرا موضـوع            . گيردهمساالن شكل مي  

در ارتباط مسـتمر بـا همسـاالن،        . آن نياز به همراهي و همبازي است نه نيازهاي مراقبتي و حمايتي           
، ٢هـريس (شوند  ميآموزد كه دوستيهاي او اموري پردوام هستند و به لحظة حاضر ختم ن            كودك مي 

بينيم كه نوع بازي آنان كـه در آغـاز فقـط            كنيم مي وقتي به دقت به بازي كودكان توجه مي       ). ٢٠٠٠
تدريج تبديل به برخـي روابـط پيچيـده و انتزاعـي از قبيـل عالئـق                 حاكي از فعاليت مشترك بود به     

دك در سـنين دبسـتاني      در ادامة بازيهاي كو   . شودمشترك و اعتماد به يكديگر و حمايت متقابل مي        
-تري كشيده ميكند و نوع ارتباطات كودك به وضعيت پيچيدهبازيهاي مبتني بر قاعده نيز ظهور مي

در اين ارتباطات است كه بسياري از رفتارهاي جديد و ويژگيهاي اخالقي كودك نيـز شـكل                 . شود
 .)٤٩٩، صفحة ٢٠٠٣، ٣برک (گيردمي

و قـدرت   ) يعنـي دانـش و بـاور بـه دنيـاي تفكـر             (١يرود نظرية ذهن  هرچه سن كودك باال مي    
فهمد كه ديگران دريافتها كم مياو كم. يابدتشخيص او از ذهنيت و مقاصد رفتار ديگران افزايش مي      

تـدريج بـراي    فهم دقيق وضعيت ديگران، فرآيندي است كه بـه        . و احساساتي متفاوت از وي دارند     
 و  ٣٧٨، صـفحات    ٢٠٠١(سانتروک  . انجامدطول مي شود و تا سالهاي نوجواني به     كودك حاصل مي  

در اين مورد مطالعات دقيقي انجـام داده        ) ١٩٧٤،  ٣سلمان و بايرن   (٢رابرت سلمان نويسد،  می) ٣٧٩
) از سه سـالگي تـا سـالهاي نوجـواني و بعـد از آن              (و پنج مرحله در تشخيص وضعيت ديگران را         

الوه بر فهم وضعيت متفاوت ديگـران، كـودك         در سالهاي دبستاني است كه ع     . شناسايي كرده است  
توانـد بـه    به بيان ديگر، او مي    . تواند احساسات ديگران را نيز درك كند و با آنان همدردي نمايد           مي

. احساسات ديگران پاسـخ دهـد و محتـواي ايـن پاسـخ او هماننـد احساسـات مخاطـب او اسـت                      

                                           
١ - Theory of mind 
٢ - Robert Selman 
٣ - Byrne 
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اسي نـدارد بلكـه داراي يـك جنبـة          گويد همدردي با ديگري فقط جنبة احس      مي) ٢٠٠٠ (١آيزنبرگ

بدون ترديد، مشاهدات و تجارب كـودك از        . شناختي، يعني فهم وضعيت رواني ديگري، نيز هست       
هاي بيروني نيز عنصر ديگري است كه امكان فهم وضـعيت ديگـران و همـدردي بـا آنـان را                     واقعه
  .سازدپذير ميامكان

.  درس نيست كه براي شاگردان اهميـت دارد        در سالهاي دبستاني و دورة راهنمايي، فقط كالس       
يابـد و بخـش     اي مـي  با همساالن نيز اهميت ويـژه     ) و غيردوستانه (حياط مدرسه و روابط دوستانه      

 گـذارد گيری اخالق آنان تأثير می    و در شکل   دهدبزرگي از زندگي اجتماعي شاگردان را تشكيل مي       
ايـن مناسـبات اجتمـاعي باعـث        ). ٢٠٠١،  ٤دلي؛ ار ١٩٩٩ و همكاران،    ٣؛ هاجز ١٩٩٠،  ٢كاتره و هال  (

گيـرد نگـرش او   شود و نيز اطالعاتي كه او از ديگران مي    رشد شناخت فرد از خود و از ديگران مي        
گيرد كه با ديگران چگونه رفتـار كنـد، احساسـات           مي او ياد . سازدرا به جهان خارج نيز متحول مي      
ل خشم خود بپردازد، در مقابل فشارهايي كه بـه          چه صورت به كنتر   خود را چگونه آشكار سازد، به     

يـابي كنـد، و     شود چه واكنشي نشـان دهـد، چگونـه در جهـت مصـالح خـود دوسـت                 او وارد مي  
عالوه بـر ايـن، دوسـتيهاي ايـن     . ديدگاههاي خود دربارة بسياري از امور را بازنگري و اصالح كند 

در عين حال فرامـوش نبايـد       . آورده مي همرادوره دسترسي به حمايت و همدردي دوستان را نيز به         
كرد، و تحقيقات نيز مؤيد اين نكته است، كه شدت و كيفيت و تأثير اين دوسـتيها عمومـاً در حـد                      

 ).٢٠٠٤، ٥فلدمن(روابط با اعضاي خانواده نيست 
چگونگي دوستي فرد با ديگران، از سالهاي كودكسـتاني تـا سـنين             گيری اخالقی مبتنی بر     شکل

 ٦و دامـون و هـارت     ) ١٩٧٧(دامـون   . )٤٩٤، صفحة   ٢٠٠٣برک،   (كندغييرات عميقي مي  نوجواني، ت 
مرحلـة اول، دوسـتي مبتنـي بـر رفتـار           . انـد سه مرحله در تحول دوستي را مشخص كرده       ) ١٩٨٨(

مند كند و كودكان در اين مرحله به دوستان خود عالقه          سالگي بروز مي   ٧ تا   ٤ديگران، كه در سنين     
مرحلـة دوم   . سـازند بازيها و در فعاليتهاي خود شـريك مـي         را در استفاده از اسباب     شوند و آنان  مي

كنـد برخـي    شود و كودك سـعي مـي       سالگي ديده مي   ١٠ تا   ٨دوستي مبتني بر اعتماد، كه در سنين        
. يـابي خـود قـرار دهـد       خصوصيات شخصيتي همساالن، بخصوص اعتماد متقابل، را مبناي دوست        

كند  سالگي نمود مي   ١٥ تا   ١١شناختي، كه در سنين     ني بر هماننديهاي روان   مرحلة سوم، دوستي مبت   
                                           

١ - Eisenberg 
٢ - Kotre & Hall 
٣ - Hodges 
٤ - Erdley 
٥ - Feldman 
٦ - Damon & Hart 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       موزشیهای آفصلنامة نوآوري  ٨٨
 

تـدريج   صميميت و وفاداري است كـه بـه        و، باألخره،  شودساز دوستيهاي دورة نوجواني مي    و زمينه 
نوجوان طالب آن است كـه دوسـتش        . كند پيدا مي   و اخالق اجتماعی   يابيجاي اصلي را در دوست    

داند كه واقعاً چه كسي را با چه او مي.  محرم اسرار او و متعلق به خود او باشدكامالً به او نزديك و
 .خصوصياتي دوست دارد و چه كسي را دوست ندارد

شناسي معمول است، رشـد اخالقـي       مطابق تعريفي كه در روان    به ترتيبی که توضيح داده شد و        
 درستي و يـا نادرسـتي ايـن يـا آن     ، در رابطه با ديگرانحاكي از جريان دستيابي به احساس عدالت     

شناسـاني  در اين تعريف، آن گونه كه روان      . امر، و چگونگي رفتار فرد در هر يك از اين امور است           
گويند، رشد اخالقي به معناي تغيير در چگونگي استدالل كودكان در امور            چون پياژه و كولبرگ مي    

 در مواجهـه بـا مسـائل اخالقـي اسـت            شـكني، و رفتـار آنـان      اخالقي، نگرش آنان نسبت به قانون     
 ).١٩٩٥، ٢فورد؛ النگ١٩٩٧، ١گروسك و كوژينسكي(

اي در رشد آدمي معتقدند رويكردهايي را دربارة        شناسان كه به تحوالت مرحله    آن دسته از روان   
شناساني است كه مسـألة چگـونگي        در شمار اولين روان    ٣ژان پياژه . اندتحول اخالقي مطرح ساخته   

گويد كـه   او مي . )٥٧٣ و   ٥٧٢، صفات   ١٩٩٦،  ٤شافر (قي را مورد پژوهش قرار داده است      رشد اخال 
اولـين مرحلـه    ). ١٩٣٢پيـاژه،   (گيـرد   رشد اخالقي، همانند رشد شناختي، طي مراحلي صورت مـي         

كـه اخالقيـات     عبارت است از يك شكل بسـيار گسـترده از تفكـر اخالقـي نـاهمخوان و متضـاد                  
در . كند كه قواعد اخالقي ثابت و تغييرناپذيرند      شود و فرد تصور مي    يده مي  نام ٥منشأگرفته از خارج  

كننـد، و   گيرد كودكان فقط به يك صورت بازي مـي         سالگي را در بر مي     ٧ تا   ٤اين مرحله كه سنين     
كـردن  كنند هر نـوع ديگـري از بـازي        هر چند هنوز مفهوم درستي از قواعد بازي ندارند، گمان مي          

همين دليل، وقتي كودكان مشغول بازي با يكديگر هستند هر يك قواعد خـاص              به  . نادرست است 
" برندة"كنند و با اين حال خود را        خود را، كه ممكن است متفاوت از بازي ديگري باشد، اعمال مي           

گويد در اين بازي همة كودكان برنده هستند چـون همگـي از بـازي خـود                 پياژه مي . دانندبازي مي 
ن رضايت ناشي از پيروزي در رقابت با ديگران نيست بلكه ناشي از موفقيت هر               رضايت دارند و اي   

 .يك از آنان در نزد خويش است

                                           
١ - Grusec & Kuczynski 
٢ - Langford 
٣ - Jean Piaget 
٤ - Shaffer 
٥ - Heteronomous morality 



 
  ٨٩    ...آموزان ايرانپردازي برای پژوهش در رشد اخالقي دانشنظريه

 
گرفته از خارج بعداً به صورت دو مرحلة متوالي اخالقي ديگر بـروز             اخالق ناهمخوان يا نشأت   

اوليـه بـا    در مرحلـة اخـالق مبتنـي بـر همكـاري            . همكاري اوليه و همكاري خودمختارانه    : كندمي
گيرد و  خود مي كند، بازي كودكان حالت اجتماعي به      سالگي نمود مي   ١٠ تا   ٧، كه در سنين     ١ديگران

آنان هنـوز   . كنندگيرند و بر اساس دانش خود دربارة اين قواعد بازي مي          آنان قواعد بازيها را فرامي    
 فقـط يـك روش درسـت        به نظر آنان در هـر بـازي       . كنند كه قواعد بازي تغييرناپذير است     فكر مي 

 .وجود دارد و هر كودكي بايد بر اساس همين قواعد رسمي بازي كند
گرفتـه از درون يـا اخـالق مبتنـي بـر همكـاري       در مرحلة سوم، يعنـي مرحلـة اخـالق نشـأت        

فهمنـد كـه قواعـد رسـمي     شود، كودكان كامالً مـي    سالگي آغاز مي   ١٠، كه در حدود     ٢خودمختارانه
فهمنـد  در همين مرحله اسـت كـه كودكـان مـي    . توان تغيير دادضاي گروه ميبازي را با موافقت اع   

توانند ايـن قـوانين   قواعد و قوانيني كه بين مردم رواج دارد قابل تغيير است و آنان اگر بخواهند مي               
 .را تغيير دهند
دبستاني كه در مرحلة اخالق ناهمخوان و متضـاد اسـت، مـثالً، اگـر               گويد كودك پيش  پياژه مي 

بيند كسي يك سيني چاي را انداخته و چند فنجان كه داخل آن بوده شكسـته اسـت خطاكـارتر از             ب
كودكي است كه در سيني او فقط يك فنجان وجود داشته و با افتادن سـيني از دسـت او ايـن يـك                 

گويـد  اما وقتي كودك مرحلة اول رشد اخالقي را پشت سر گذاشته است مي            . فنجان شكسته است  
وانسته سيني چاي را كه يك فنجان در آن است به درستي حمـل كنـد، در مقايسـه بـا             كودكي كه نت  

كسي كه يك سيني با چند فنجان چاي از دستش افتاده و فنجانها را شكسته است، كار بدتري كرده                   
تفاوت اين دو نوع قضاوت بين كودكي كه در مرحلة اول رشد اخالقي است با فردي كه بـه                   . است

قضاوت اخالقي رسيده اين است كه در مرحلة اول رشد اخالقي كـودك هنـوز               مراحل بعدي رشد    
تواند قصد و نيت فرد و توانايي مورد انتظار از يك فرد در حمل سيني چـاي را وارد قضـاوت                  نمي

كودكي كه در مرحلة اول قضاوت اخالقي است به عـدالت ذاتـي              همچنين، در نظر پياژه      .خود كند 
شـود بايـد بالفاصـله و    لت ذاتي اين است كه وقتـي فـرد دچـار خطـا مـي           منظور از عدا  . باور دارد 

-رسـد مـي   برعكس، كودكي كه به مراحل بعدي رشد قضاوت اخالقي مي         . بالضروره مجازات شود  
يعني، چون مجازاتها . شود و قابل بخشش نيز هستفهمد كه تنبيه و مجازات توسط افراد تعيين مي    

توانند دربارة نوع تقصير و نوع مجازات نيـز          مي نود خود آنا  شقدرت تعيين مي  توسط افراد صاحب  
 .تصميم بگيرند

                                           
١ - Incipient cooperation stage 
٢ - Autonomous cooperation stage 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       موزشیهای آفصلنامة نوآوري  ٩٠
 

 واقع شده و    وسيعواقعيت اين است كه، هر چند نظرية پياژه در مورد رشد اخالقي مورد توجه               
شناسان ديگري چون الرنس كولبرگ نيز ادامه و گسترش يافته است، اما همان انتقاداتي     توسط روان 

مثالً، نظريـة پيـاژه     . او وارد است بر نگرش او در مورد رشد اخالقي نيز وارد است            كه به كل نظرية     
، ١از جملـه باسـي    (شناسان  تحقيقات روان . كودكان را كمتر از آنچه واقعاً هستند برآورد كرده است         

 سالگي به بعـد قادرنـد قصـد و          ٣دهد كه كودكان از سن      نشان مي ) ١٩٨٨،  ٢؛ و يوئيل و پرنر    ١٩٩٢
شود توانند كسي را كه از روي قصد خطايي مرتكب مي آنان مي . اد را مورد توجه قرار دهند     نيت افر 

گناهكارتر از فردي بدانند كه در كار خطاي خود قصد بـدي نداشـته اسـت، حتـي اگـر خطـاي او                 
 .بزرگتر نيز باشد

 زرگـی ب اهميـت     نيز  نظرية الرنس كولبرگ در رشد اخالقي      عالوه بر نظرية رشد اخالقی پياژه،     
بـرای توضـيحات   ( كنـيم  خالصة نظر او را نيز  ارائه مـي  .شناسي تربيتي يافته است   در مباحث روان  

ماننـد  ) ١٩٨٦و  , ١٩٧٦, ١٩٥٨ (٣ الرنس كـولبرگ   ).١٣٨٤ و   ١٣٨١آبادي،  لطف: بيشتر نگاه کنيد به   
ي مراحـل   گرفته از استدالل اخالقي است كه در طـ         معتقد است كه رشد اخالقي اساساً نشأت      , پياژه

او در طـي سـالها تحقيـق و آزمـون و مصـاحبه و      . گيـرد  شكل مي) از كودكي تا نوجواني(مختلفي  
كودكـان و نوجوانـان و        به اين داستانها  ارائة   با داستان كه حاوي معماهاي اخالقي است        ١١طراحي  

ر ســه   اين نتيجه رسيد كه رشد قضـاوت اخــالقي د          طرح چند سؤال دربارة هر يك از داستانها به        
داسـتانهاي اخالقـي كـه در       . گيـرد  صـورت مـي   ) كه هر سـطح داراي دو مرحــله اســت        (سـطح  

هـاي جـالبي از چگـونگي مطالعـه در رشـد             شود نمونه  شونده ارائه مي   آزمونهاي كولبرگ به آزمون   
 .قضاوت اخالقي نوجوانان است

او معماهاي اخالقي  .  استكنندة تئوري رشد اخالقي پياژه دهنده و تكميل   كولبرگ در واقع ادامه   
شوندگان قرار داد و در طـي چنـدين          در اختيار آزمون  , ”هاينز و داروساز  “نظير داستان   , تري پيچيده

او دريافت كه يك فرد معموالً از جهـاتي         . نتايج مهمي نيز رسيد    سال مطالعات دقيقي انجام داد و به      
گيرد و ممكن است    باالتر قرار مي    مرحلةتر قضاوت اخالقي و از جهات ديگري در          در مرحلة پايين  

اين نتيجه رسيد    او همچنين به  . تري تنزل كنند   مرحلة پايين  به, عليرغم افزايش سن خود   , برخي افراد 
دورة نوجـواني اسـتدالل اخالقـي وي از حالـت كنتـرل بيرونـي             كه با رشد فرد از دورة كودكي بـه        

 .كند  تغيير پيدا مي٤شده حالت كنترل دروني به

                                           
١ - Bussey 
٢ - Yuill & Perner 
٣ - Lawrence Kohlberg 
٤ - Internalized control 



 
  ٩١    ...آموزان ايرانپردازي برای پژوهش در رشد اخالقي دانشنظريه

 
ترتيـب در سـه      تدريج و بـه    كولبرگ از تحقيقات خود نتيجه گرفت كه رشد قضاوت اخالقي به          

گانـة اخالقـي     ايـن سـطوح سـه     . گيـرد  صورت مـي  ) كه هر سطح نيز داراي دو مرحله است       (سطح  
 :عبارتند از

فـرد هنـوز هـيچ يـك از         , ترين سـطح از رشـد اخالقـي        در اين پايين  . ١قراردادياستدالل پيش 
اخالقي را در خود دروني نكرده است و استدالل اخالقي او تابع پاداش و تنبيهـي اسـت                  ارزشهاي  

 .شود كه از بيرون موجب كنترل رفتار وي مي
فـرد تـابع هنجارهـاي    , در ايـن سـطح ميـاني از رشـد قضـاوت اخالقـي        . ٢استدالل قـراردادي  

مـثالً قـوانين    (ط اجتماعي   و از محي  ) خاصه والدين (اي است كه اساساً از جانب ديگران         شده دروني
 .شود او تحميل مي به) اجتماعي

طور كامـل    اين باالترين سطح رشد است كه در آن استدالل اخالقي به          . ٣استدالل فوق قراردادي  
توانـد جريانهـاي     فـرد شخصـاً مـي     . شده است و بر هنجارهاي ديگران مبتني نيسـت         در فرد دروني  

و بر اين اساس برخورد     , اگون اخالقي را كشف كند    راههاي گون , مختلف اخالقي را تشخيص دهد    
 .خود را اتخاذ كند اخالقي مخصوص به

شـرح   بـه , شـش مرحلـه    هر يك از سه سطح اخالقي مذكور داراي دو مرحله است كه جمعاً به             
 :تقسيم شده است, زير

 .تفكر اخالقي بر ترس از تنبيه مبتني است. ٤ تنبيه و اطاعت‐مرحلة اول
تفكر اخالقي مبتني بر پاداش و تمايـل        . ٥جويي ساده  اي فردي يا لذت     وسيله  قصد ‐مرحلة دوم 
 .شخصي است

و مراقبت و وفـاداري     , ارزشهاي قابل قبول شخص   . ٦فردي دوجانبه   انتظارات بين  ‐مرحلة سوم 
 .ديگران اساس قضاوتهاي اخالقي است به

وظيفـه اسـت كـه پايـة        فهميدن نظم و قانون و عدالت و        . ١ حفظ نظم اجتماعي   ‐مرحلة چهارم 
 .استدالل اخالقي است

                                           
١ - Pre-conventional reasoning 
٢ - Conventional reasoning 
٣ - Post-conventional reasoning 
٤ - Punishment and obedience 
٥ - Individual instrumental purpose 
٦ - Mutual interpersonal expectations 
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درك ارزشـها و    , در ايـن مرحلـه    . ٢ تشخيص حقوق اساسي و قرارداد اجتمـاعي       ‐مرحلة پنجم 
دهد كـه قـوانين      آيد و فرد تشخيص مي     خود وي در مي    صورتي مخصوص به   قوانين براي هرفرد به   

 . نيز مهمترندبراي جامعه اهميت دارد و ارزشهايي چون عدالت و آزادي از قوانين
در ذهـن   , نظير حقوق بشـر   , هنجارهاي اخالقي جهاني  . ٣ اصول اخالقي جهاني   ‐مر حلة ششم  

 .دهد فرد شكل گرفته و او استداللهاي خود را برپاية اين اصول و هنجارها قرار مي
كلـي از   مطالعاتي كه انجـام داد مرحلـة ششـم را بـه    بر اساس الزم به توضيح است كه كولبرگ       

نوجوانان و جوانان و مردم كشورهاي      قريب به اتفاق     كه اكثر    بوداو دريافته   . د حذف كرد  نظرية خو 
توان يافـت کـه      و کسانی را نمی    اند چهارم قضاوت اخالقي رشد كرده     الیتا مرحلة دوم    فقط  غربي  

دهد، همان گونه    اين امر نشان می    .به سطح سوم رشد اخالقی، خاصه به مرحلة ششم، رسيده باشند          
تشـخيص حقـوق    اشاره شد، رشد اخالقی مردم در غرب، از لحاظ قضاوت اخالقی حداکثر به              که  

 .رسد و اصول اخالقی جهانی برای آنان معنايی ندارد میاساسي و قرارداد اجتماعي
ترتيـب و    كولبرگ معتقد است كه اين سـطوح و مراحـل در قضـاوت اخالقـي بـه                به هر حال،    

آيـد كـه اسـتدالل       از تحقيقات او چنين برمي    . گيرد  در او شكل مي    رود تدريج كه سن فرد باال مي      به
) قـراردادي  يعني در سطح اخالق پيش (در سطح اول    ,  سالگي ٩ل از   بق, كودك در معماهاي اخالقي   

در اوائل نوجواني اين استداللها عموماً در سطح دوم است و گاهي بين مرحلة دوم و چهارم                 . است
, رفتـه  هم رسند و روي   مرحلة چهارم مي   نوجواني گروهي از نوجوانان به    در نيمه دوم    . كند نوسان مي 

آنهـم  (سطح اخـالق فـوق قـراردادي         فقط اقليتي از افراد هستند كه در دورة جواني و بزرگسالي به           
 .يابند دست مي) مرحلة پنجمصرفاً تا 

ر برخـورد بـا     توانند تفكـر وي د     اگرچه كولبرگ بر اين باور است كه دوستان و والدين فرد مي           
مسائل اخالقي را بهبود بخشند اما فرض اصلي او اين است كه نوع استدالل فرد در برخورد با يك                   

. كنـد  نقش اساسي را در عملكرد وي ايفا مـي        , كه ناشي از سطح رشد تفكر او است       , مسألة اخالقي 
 مقتضيات زنـدگي  كه تابع جاي آن او معتقد است كه قضاوت و رفتار اخالقي كودكان و نوجوانان به     

همـين نکتـه     . است كـه در آن قـرار دارنـد         رشد شناختی اجتماعي و فرهنگي باشد ناشي از مرحلة        
آن اسـت کـه    تحقيقـات   اين   ضعف ديگر  .مهمترين ضعف نظرية كولبرگ است    , نظر ما   به است که، 

بات قضاوت اخالقـی و يـادگيری قـوانين و مناسـ            بر اساس  رشد اخالقی کودکان و نوجوانان صرفاً     

                                                                                                       
١ - Social-order maintaining 
٢ - Prior rights and social contract 
٣ - Universal ethical principles 
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 و انگيزشي در    غيرشناختیهاي  و به بنيان  قرار گرفته    مورد توجه  اجتماعی زندگی در کشورهای غربی    

 .نشده استتوجهی  اخالق
شناسـي در دانشـگاه      كه او نيز پروفسـور روان     , ١نام كارول گيليگان   يكي از همكاران كولبرگ به    

 در رشد اخالقي كه بر اصول عقالني   بر اين باور است كه تأكيد نظر پياژه و كولبرگ         , هاروارد است 
مسـألة   و انتزاعي دربارة عدالت مبتني است بيشتر مناسب حال مردان اسـت ولـي نگـرش زنـان بـه                   

خصـوص افـراد     بـه (اخالق عمدتاً بر امور شخصي و ابراز عواطف و مراقبـت از خـود و ديگـران                  
د اخالقـي آنـان بـا آزمونهـاي         وقتي رشـ  , نظر گيليگان  به, همين دليل  به. استوار است ) محبوب آنان 

, گيليگان(گيرند   شود در سطح پايينتري از مردان قرار مي        اخالقي عدالت محور كولبرگ سنجيده مي     
 ).١٩٨٨, ٢؛ گيليگان و آتانوچي١٩٧٧

شناسـان ديگـر مـورد       اين نظر گيليگـان را روان     ،  )٥٨٤ و   ٥٨٣، صفحات   ١٩٩٦(به نوشتة شافر    
اند كه تفاوت بزرگي در مراحل رشد اخالقـي پسـران و             ين نتيجه رسيده  ا تحقيق قرار داده و غالباً به     

سن  تر از پسران هم    شود اما دختران در آزمون كولبرگ عموماً يك مرحله پايين          دختران مشاهده نمي  
؛ ١٩٨٧, ؛ فريـدمن و فريـدمن     ١٩٨٦, ؛ ِرسـت  ١٩٨٤, گيبـز و همكـاران    (گيرند   و سال خود قرار مي    

. ٣)١٩٩٥, ؛ واكـر و همكـاران     ١٩٩٤, اسكو و ديسـنر   , ١٩٩٢, ن و هارت  ؛ دامو ١٩٩١ و   ١٩٨٩, واكر
نـوع انسـان و      گيليگان مباحث ديگري چون برتري زنان بر مردان در احساس مسؤوليت نسبت بـه             

ولي اين  ) ١٩٨٤, ١٩٨٢, گيليگان(ديگران و حقوق آنان را نيز مطرح كرده است           حساسيت نسبت به  
 .يگر قرار نگرفته استنظريات او مورد تأييد تحقيقات د

 

 شناسينظرية رشد اخالقی بر اساس بنيانهاي ديني، حکمت و فرهنگ ملّي، و دانش روان
 قوانين اجتماعی و مفهومی کـه  مبناي رشد اخالقي را نبايد صرفاً در قضاوت راجع به        , نظر ما  به

فطرت , جاودانگي خير  محدود كرد بلكه بايد مباني ديگري چون    کننداين قوانين از عدالت ارائه می     
 را و گرايش وجدانی به فضايل اخالقی    ,  عواطف انساني   و عشق, کرامت ذاتی انسان   اخالقی انسان، 

شناسان غربـي عمومـاً      متأسفانه ديدگاههاي روان  . عنوان بنيادهاي رشد اخالقي در نظر گرفت       نيز به 
 .اين مباني اخالقي است دور از توجه به به

                                           
١ - Carol Gilligan 
٢ - Attanucci 
٣ - Gibbs    Rest    Friedman & Friedman    Walker    Damon & Hart    Skoe & Diessner 
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عنـوان    را بـه    در مفهوم غربـی آن     عدالتالتزام به قوانين اجتماعی و      كه  ديدگاه پياژه و كولبرگ     
توجهی به اين مسألة اند  شمرده و آزمونهاي خود را بر اساس آن ساخته    اي رشد اخالقي بر    اصل پايه 

بلكـه رسـيدن بـه      , عـدالت  نه دستيابي بـه   ,  كه مبناي زندگي مردم در كشورهاي غربي       اساسی ندارد 
 و اصـول كالسـيك   ی دينـ باورهـای اصـيل  ه شخصي و لذت جـويي اسـت و   پيشرفت مادي و رفا  

همين دليل است كه استدالل اخالقي اقليـت بسـيار           به. اخالقي جايگاهي در زندگي اكثر آنان ندارد      
حتـي  , اتفاق مردم  رسد و اكثريت قريب به      اخالق فوق قراردادي مي     مرحلة اول   كوچكي از مردم به   

از , كه خود فاصلة عظيمـي بـا رفتـار اخالقـي دارد           , ي قضاوت اخالقي  سؤاالت آزمونها  در پاسخ به  
 . روند سطح سوم و چهارم مراحل اخالقي كولبرگ باالتر نمي

 را از آخـرين     )يعنی اصول جهـانی اخالقـی      (جهت نيست كه كولبرگ مرحلة ششم اخالقي       بي
. كـرده اسـت   كلي حذف كرده و فقـط از اهميـت تئوريـك آن صـحبت                تجديد نظر آزمون خود به    

شدن مردم آن كشـورها   برخالف كمبودهاي رشد اخالقي در جوامع غربي كه ناشي از نوع اجتماعي  
شدن كودكان و نوجوانان و جوانان در كشورهايي نظير كشـور مـا اساسـاً              چگونگي اجتماعي , است

کمبودهـای  بـا وجـود     , مبتني بر سنن فرهنگي و ديني و اخالق كالسـيك اسـت و اكثريـت مـردم                
) جـويي و عـدالت و محبـت و مـروت و شـجاعت             نظير كمال (اصول انتزاعي اخالقي     به, ناگونگو

 .دهندوفاداری نشان می
) پياژه و كولبرگ و امثـال آنهـا  (شناسي رشد اخالقي  هاي شناختي روان مشكل اساسي در نظريه   

ه و جوانـب  اين است كه رفتار اخالقي را فقط با چگونگي تفكر و قضاوت اخالقي فرد مربوط كرد  
 در فهم چگونگي رشد اخالقـي       علمینگرش  . اند مهم ديگري را ناديده گرفته يا كم اهميت شمرده        

تواند و نبايد صرفاً در محدودة نظرية شناختي باقي بماند بلكه بايد در پي كشـف نكـات                   افراد نمي 
ما .  اخالقي برآيد  نگر در رشد   جانبه يك ديدگاه همه    نظرية شناختي بمنظور دستيابي به     ناقصمبهم و   

كنيم محدوديتهاي اساسي نظرية شناختي در رشد اخالقي را آشكار كنيم تا بـراي                سعي مي  جادر اين 
-رشد اخالقی بر اساس بنيانهای دينی، حکمت و فرهنـگ ملـی، و دانـش روان               نظرية  "دستيابي به   

 .اي باز شود  راه تازه"شناسی
تار اخالقـي فـرد ممكـن اسـت كـامالً در جهـت              ن است كه رف   آ اولين نكتة مهم  , در اين رابطه  

 براي قطعي بودن همـاهنگي      قبولی قابل هيچ تضمين ,  بنابراين .مخالف حرفها و استداللهاي او باشد     
 بـزرگ و    انـدوزان ثـروت مثالً اكثر   . بين سطح هوشمندي فرد با سطح رفتار اخالقي او وجود ندارد          

ندارند و محرك جنگها و آدم كشيها و آوارگيهـا و        اخالق    دنيا هيچ گونه پاي بندي به      دارانمقدرت
فقر و فالكتهاي جمعيتهاي بزرگي از مردم جهان و عامل تسلط ضد انساني اقليت بسيار كوچكي از             

 يك يا چند كشور معين بر بقية مردم هستند لـيكن همـين افـراد از نظـر رشـد هـوش و                        مستکبراِن
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توانـد  خواننـدة محتـرم مـی     . گيرند ن سطح قرار مي   تري قدرت استدالل و تواناييهاي كالمي در عالي      

 را كه از جمله مظاهر آشكار شـيطنت و تجـاوز و قسـاوت نسـبت     دهها و صدها مورد از اين افراد    
انسانهاي ديگر هستند در نظر بگيرد و استداللها و سـخنان شـيرين آنـان دربـارة حقـوق بشـر و                       به

 الزاماً ارتبـاطي    استدالل شناختی  كه رشد    معلوم شود نظر آورد تا     عدالت و پيشرفت انساني را نيز به      
 . با رشد اخالقي ندارد

فاصلة حرف و عمل بسياري از آنـان هـزار فرسـنگ اسـت و در                , حتي در ميان مردم عادي نيز     
در پـي منـافع و مصـالح        , جاي تبعيت از استدالل اخالقي در سطح سنِّي خود         به, رفتارهاي اخالقي 

البته بين قضاوت اخالقي و رفتار كودكان خردسال و كم          . دين هوا دارد  خويش هستند و بامشان چن    
  ممکـن اسـت  رود ايـن ارتبـاط    تجربه ارتباط محكمتري وجود دارد ولي هرچه سن آنان باالتر مـي           

 .ضعيفتر شود,  اجتماعي در زندگیمنافع شخصیويژه   به،تحت تأثير عوامل گوناگون
جـاي تمركـز بـر       بـه ,  است كه در مطالعة رشد اخالقـي       اين نكتة دوم مسألة اساسي و    , بنابرابن

هـاي پيـاژه و كـولبرگ     نظريه.  تأكيد كرد نيز اساساً بايد بر وجدان و رفتار اخالقي      , استدالل اخالقي 
اگرچه براي فهم رشد استدالل اخالقي مفيد است اما شناخت واقعي از چگونگي عملكرد اخالقـي                

اخالقـي فـرد    غيرها آن است كه وقتي ببينيم رفتار          اين نظريه  تنها فايدة عملي  . دهد دست نمي  فرد به 
دليل استدالل عقالني نادرست او است به وي كمك كنيم تا شيوة تفكر خود را تغيير دهد                  استثنائاً به 

 .اصالح رفتار اخالقي او بپردازيم اين وسيله به و به
ي فرد سپري بـراي رفتارهـاي       استدالل اخالق , در بسياري از موارد   ,  اين است كه   نكتة مهم سوم  

تواند يك مكانيسم دفاعي بـراي توجيـه       نوع معيني از استدالل مي    , بيان ديگر  به. غيراخالقي او است  
در اين موارد نيز كوشش اساسي بايد متمركز بر كشف داليل واقعـي رفتـار               . عمل غيراخالقي باشد  

كند و هم بـا اسـتداللهاي         وادار مي  عمل غيراخالقي   و تغيير عواملي باشد كه فرد را هم به         نادرست
سـازی بـرای فـرار از        حساب  را كه به   مدير يک کارخانه  مثالً  . پردازد توجيه و ادامة آن مي     دفاعي به 

زند در نظر بگيريد و ببينيد كه او چگونه با استداللهاي دفاعي كـار خـود                  دست مي  پرداخت ماليات 
 فراواننـد کسـانی کـه   در اين كشور    “ا اين استدالل كه     مثالً ب (كند و با عناوين گوناگون       را توجيه مي  

 هایرفتار به) ”دزدند و آدم بايد عرضه داشته باشد كه بار خودش را ببندد            ميرا با هم     بارش   وشتر  
 .دهد غيراخالقي خود ادامه مي

ترين و بـاالترين مـديران در يـك جامعـه در             حال اگر شما ببينيد كه باهوشترين و تحصيلكرده       
پردازند ولـي در كـار روزمـره و عمـل خـود در               استدالل اخالقي مي   ق فوق قراردادي به   سطح اخال 

يعني (كنند توجه خواهيد كرد كه تمركز بر يك بخش از اين مسأله              نازلترين سطح اخالقي رفتار مي    
توانـد يـك تبيـين علمـي از مقولـة رشـد              هرگز نمـي  ) رابطة ميان استدالل اخالقي با رفتار اخالقي      
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, دانند كه چه چيزي درست است و چه چيـزي نادرسـت    ميعموم خالفکارانمسلماً . باشداخالقي  
شناسـي   فهم روان  گونه افراد كمكي به    شناسي دربارة سطح رشد استدالل اخالقي اين       اما مطالعة روان  

قـدرت مخـرب    بايد بـه , در ارزيابي رابطة ميان تفكر اخالقي و رفتار اخالقي . كند رشد اخالقي نمي  
,  از سـرزنش خويشـتن     فـرار براي  , يهات عقالني و ساير مكانيسمهاي دفاعي توسط افرادي كه        توج
شـوند كـامالً    شرايط اجتماعي و غيره متوسـل مـي   سناد دادن مشكالت خويش به قلب واقعيتها و اِ    به

 . توجه داشت
 هاي رشد اخالقـي پيـاژه و كـولبرگ اسـت و            به سوگيري فرهنگي در نظريه      مربوط نكتة چهارم 

؛ ١٩٩٧, ؛ گالسمن ١٩٩٥, ميلر(شناسان غربي نيز اين نكته را روشن كرده است           تحقيقات اخير روان  
 و  اسـت محتوا و معـاني گونـاگوني       دارای  رشد اخالقي در فرهنگهاي مختلف      . ١)١٩٩٧, و هايدت 

  جامعة غربي عدم دستيابي مردم آن فرهنگهـا    ازاستفاده از آزمونهاي كولبرگ در فرهنگهاي متفاوت        
نظامهـاي معنـايي در فرهنگهـاي        واقعيت اين اسـت کـه        .دهد سطوح باالتر اين رشد را نتيجه مي       به

 و ما در پژوهشهای خود بايد بـه ايـن نکتـه       مختلف جهان داراي تفاوتهاي اساسي با يكديگر است       
 .توجه دقيق داشته باشيم
ف سـوگيري   بيسـت و هفـت كشـور مختلـ         روي افراد متعلـق بـه     ) ١٩٨٧ (٢در پژوهش اسناري  

 ٣مطالعات هاوبنر و گارود   . اثبات رسيده است   فرهنگي آزمونهاي كولبرگ در مطالعة رشد اخالقي به       
واكر . دهد درمورد نوجوانان بودايي نيز همين سوگيري فرهنگي نظريه كولبرگ را نشان مي           ) ١٩٩٣(
 فرهنگهـاي   نيز از پژوهشهاي خود دريافته است كه مبـاني و مفـاهيم اساسـي اخالقـي در                ) ١٩٩٦(

توان سطح رشد اخالقـي   كند و با آزمونهاي تهيه شده براي فرهنگ غربي نمي       مختلف باهم فرق مي   
اي كـه     در مقايسـه   .درسـتي سـنجيد    در نوجوانان و جوانان و بزرگساالن فرهنگهاي متفـاوت را بـه           

ردنـد  عمـل آو   بين نوجوانان برهمن هندي و نوجوانـان امريكـايي بـه          ) ١٩٨٧( و همكاران    ٤شويدر
بيننـد و قـوانين اخالقـي        معلوم شد كه برهمنان تفاوتي بين نظم اجتماعي و اخالقي و زيستي نمـي             

آيد در حـالي كـه نوجوانـان امريكـايي           حساب مي  عنوان بخشي از نظم جهان طبيعي به       براي آنان به  
برهمنان مثالً شكستن تابوهاي غذايي و ممنوعيتهاي جنسي در ميان          . چنين مفهومي در ذهن ندارند    

آيد كه خشونت فيزيكـي عليـه ديگـران در ميـان نوجوانـان               حساب مي  همان اندازه غيراخالقي به    به
 . امريكايي

                                           
١ - Miller Glassman Haidt 
٢ - Snarey 
٣ - Huebner & Garrod 
٤ - Shweder 
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همان اندازه اجتناب ناپـذير      اطاعت از قوانين اجتماعي براي بسياري از مردم هند به         , همين طور 

مة امريكائيـان اخـالق را   در حالي كه عا. است كه پذيرش قانون جاذبة عمومي در ميان مردم امريكا         
هنـديان نگـرش كـامالً متفـاوتي دارنـد و      , كننـد  در حكم انتخاب آزادانة قرارداد اجتماعي تلقي مي    

  از آنجـا کـه     .شـود  هنجارهاي خوبي و بدي براي آنان با مفاهيم روحاني مذهب هندو سنجيده مـي             
كودكان و نوجوانان و    يك فرهنگ معين معناي عميق و پراهميتي در زندگي           رفتارهاي مخصوص به  

در . دهـد  جوانان دارد عادات و رسوم و رشد اخالقي آنان را نيز عميقاً تحت تأثير خـود قـرار مـي                   
 نوع غربي حاكم است اصـول اخالقـِي         اي كه منفعت طلبِي مادي و هنجارها و سبك زندگيِ          جامعه
, بـرعكس .  خواهـد بـود    نوجوانان و جوانان نيز متناسب با همان هنجارها       کودکان و   شده در    دروني

اي معيارهاي ديگر اجتماعي و فرهنگي را راهنماي زندگي خود قرار دهد رشد اخالقـي                اگر جامعه 
 .خود خواهد گرفت  نيز شكل و محتواي ديگري به آن جامعهنوجوانان و جوانان

 اين است كه تقدم و ترتيب اهميت ارزشها در يك جامعه و فرهنگ نيز بر چگونگي                 نكتة پنجم 
). ١٣٨٣،   و نـوروزي   آبـادي لطف(گذارد    نوجوانان و جوانان عميقاً تأثير مي       کودکان و  د اخالقي رش

مقام و موقعيـت سـايرين از اهميـت          فردي و حرمت گذاشتن به     مثالً در جوامع سنتي كه روابط بين      
آيـد وارد    مـي  راحتي خود را در مخاصماتي كه بـين ديگـران پـيش            بيشتري برخوردار است مردم به    

كه فردگرايي و منفعت طلبي شخصي و جـدا  , مدرنشتابند اما در جوامع   كمك آنان مي   كنند و به   مي
هركسي مسؤول حل مشكالت خـويش اسـت و         , كردن خود از مشكالت ديگران در اولويت است       
 . ديگران در هنگام وقوع سختيها وجود ندارد جاي مهمي براي مهر ورزيدن و كمك كردن به

فقط ناشي از استدالل اخالقـي بلكـه متـأثر از            كه قضاوت اخالقي مردم نه     اين است    نكتة ششم 
اين قراردادهاي اجتماعي كه عمومـاً بـراي        . آداب و رسوم و قراردادهاي عرفي اجتماعي نيز هست        

بر خالف قوانين اخالقي كـه نـوعي تعهـد          , نظميهاي رفتاري است   حفظ نظام اجتماعي و كنترل بي     
آنها حالت اختياري دارد و موجب احترام و      رهاي بيروني است و عمل به     ناشي از اجبا  , دروني است 

مثالً اگر از نوجواني دربارة درستي يا نادرستي غذا خوردن با دست            . نشانة ادب اجتماعي فرد است    
كند در حالي كه از نظر اخالقـي       را عملي مذموم تلقي مي      در حضور مهمانان خانواده سؤال كنيد آن      

 . وان اين كار را نادرست خواندت نمي
عـدالت در مـردان و      , شناسـي رشـد اخـالق      كه در تحقيقات غربي دربـارة روان        اين نكتة هفتم 

، از آنجا كه  . اي در استدالل اخالقي شمرده شده است       عنوان دو اصل اخالقي پايه     مراقبت در زنان به   
ن غربـي كـه مـورد آزمونهـاي      درصد نوجوانان و جوانان و بزرگسـاال     ٩٠ بيش از    حسب پژوهشها، 
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, ؛ اسـناري  ١٩٨٣,  و همكـاران   ١كـولبي (اند در مرحلة اخـالق قـراردادي هسـتند           اخالقي قرارگرفته 
قطعيت گفت كه نه عدالت بلكه قوانين اجتماعي است كه پاية اصلي قضـاوتهاي               توان به  مي) ١٩٨٧

ادراك عـدالت در    .  دانسـت  نـه عادالتوان قوانين يك كشور را الزامـاً         اخالقي آنان است و البته نمي     
راحتي از عملكردهاي جهاني آنان و از  توان به و اين ادراك را مي , معنايي كه مورد نظر غربيان است     

بـا عـدالت    ,  اقتصادي در ميان مردم كشورهاي غربي كشف كرد        ‐نژادی و فرهنگی  شكافهاي عظيم   
 .داردفاصلة زيادی ,  در ذهن داريم از آندر فرهنگ شيعی و ايرانیمثالً در معنايي كه ما , واقعي

كه مراقبت از ديگران را اصل اخالقـي درجـة اول           , برخالف ادعاي كارول گيليگان   , همين طور 
. چنين خصوصيتي نه در زنان و نه در مردان غربي عموميـت نـدارد             , براي زنان غربي شمرده است    

شان در رقابتهاي سهمگين مادي     توان گفت اين است كه زنان غربي كمتر از مردان          تنها چيزي كه مي   
مراقبـت از فرزنـدان      و در منفعت طلبيها و اسـتثمارگريها درگيـر هسـتند و مثـل سـاير مـادران بـه                   

ديگـران و    عنـوان مراقبـت و احسـاس مسـؤوليت نسـبت بـه             توان به  پردازند ولي اين امر را نمي      مي
 ديگـر ايـن اسـت کـه بـا           نکتـة . حســاب آورد   عنوان اصل اخالقي درجه اول در بـين زنـان بـه            به

توان تبيـين   شناسی ژنتيک، که پاية نگرش اين دانشمند به رشد اخالقی است، نمی           ديدگاههای روان 
اي فمينيستي در    جدا از نگرشهاي پايه   . قبولی از تفاوتهای اخالقی مورد ادعای مذکور ارائه کرد        قابل

ين زنان و مردان در كشورهاي غربي       احتمال دارد كه تفاوت درگيريهاي اقتصادي ب      , ديدگاه گيليگان 
گيريهاي نـامطمئن محقـق مـذكور در مسـألة           و نيز مراقبتهاي طبيعي مادران از فرزندان باعث نتيجه        

 .تفاوت رشد اخالقي مردان و زنان شده باشد
شناسان شناختی نقش والدين و شيوة فرزنـدپروری در چگـونگی           پياژه و کولبرگ و ساير روان     

های تحليل روانی اند اما نظريه و نوجوانان را در اولويت توجه خود قرار ندادهرشد اخالقی کودکان
پويايی بر اهميت درجه اول چگونگی پاسخگويی به نيازهای دهانی کودک، نحـوة آمـوزش               و روان 

 جنسی  ‐گيری متفاوت هويت روانی   توالت، چگونگی همانندسازی کودک با والد همجنس و شکل        
ظم و ميزان سختگيری و پرخاشـگری در خـانواده، درونـی کـردن تـرس در              در پسران و دختران، ن    

کودک در ازای رفتارهای غيرقابل قبول وی از جانب والدين، و تحميل قـدرت و تـرک محبـت را                    
گيری وجدان اخالقی دانسته و بر اهميت آنهـا در رفتـار اخالقـی و غيراخالقـی تأکيـد       مبنای شکل 

 .دارند
, ترتيـب  بـه , هـاي رشـد اخالقـي را        و تحليـل روانـي كـه پايـه         برخالف رويكردهاي شـناختي   

رويكردهاي رفتارگرايي و يادگيري اجتمـاعي      , دانند  مربوط مي   جنسی ‐روانیهاي ذهني و     حوزه به
نوجوانـان را پايـة مطالعـات خـود قـرار           کودکان و   گيري آن در    يادچگونگي رفتار اخالقي و نحوة      

                                           
١ - Colby 
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 و چرايي يادگيري رفتارهـاي اخالقـي معـين و تفاوتهـاي             براي توضيح و تبيين چگونگي    . دهند مي

 از فرآيندهاي شناخته شدة تقويت و       ها در اين نظريه   ,نوجوانان مختلف کودکان و   رفتار اخالقي در    
گيري عمـومي رويكردهـاي رفتـارگرايي و يـادگيري اجتمـاعي       نتيجه. شود تنبيه و تقليد استفاده مي 

هـاي رفتـار     گيري اين رويكردها درمورد ساير حـوزه       ند نتيجه درمورد مسائل رشد اخالقي نيز همان     
 نوجـوان هماهنـگ بـا قـوانين و مقـررات             کـودک يـا    وقتي كه رفتـار   , بيان ديگر  به .اجتماعي است 

 .شود گيرد و اين نوع رفتار عموماً تكرار و تثبيت مي اجتماعي باشد مورد تقويت قرار مي
شناسـان رفتـارگرا درمـورد چگـونگي         يهـاي روان  گير با وجود ارزش عمومي مطالعات و نتيجه      

 نتـايج    روايـی  دشوار است كه بتـوانيم    , )از نظر نوع و شدت و فاصلة زماني و غيره          ( تشويق و تنبيه  
تعمـيم  ) اي هستند كه هريك براي خود دنياي ويژه( نوجوانان مختلف    به کودکان و  مطالعات آنها را    

انـدازة اسـتفاده از    ي الگوبرداري در رفتار اخالقي نيـز بـه   تعيين كارآيي روشها  . کار گيريم دهيم و به  
مثالً از نظر قدرت (هاي مورد بحث    تشويق و تنبيه دشوار است زيرا ويژگيهاي شخصيتي الگودهنده        

توان مطمئن بود كه اين ويژگيها       متفاوت از يكديگرند و نمي    ) و غيره , همتايي بي, صميميت, روحي
, كـارآيي ايـن الگـوبرداري     . ناختي الگوگيرنده تناسب الزم را داشته باشـد       ش هاي روان  الزاماً با زمينه  

چگونگي فرآيندهاي شناختي و رمزهاي زبـاني و تخـيالت و ديگـر ويژگيهـاي ذهنـي                  به, همچنين
 .الگودهنده و الگوگيرنده بستگي دارد

ل اگرچـه   رفتار اخالقي از طريق الگوهاي اخالقي بزرگسـا       يادگيری  ترتيبي كه گفته شد رشد       به
مسأله اين است كه آيـا الگوهـاي        . پذير است ولي نبايد دربارة آن بيش از اندازه خوشبين بود           امكان

 خواهند الگوی ديگران هستند يا می     اخالقي مورد نظر واقعاً الگوهاي مناسبي هستند؟ آيا كساني كه         
كننـد؟   آن عمـل مـي     د به گويند خو  نمايند هستند و آنچه را مي      الگوي ديگران قرار گيرند چنانكه مي     

بزرگساالن بدبين هستند و آنان را افرادي كمابيش دو رو           طور طبيعي به   نوجوانان به که  دانيم   ميمثالٌ  
هاي بزرگسال و تأثير آنها بر  كارآيي الگودهنده آورند پس چگونه ممكن است نسبت به   حساب مي  به

مسأله نگاه كنيم و اگر خود را چنانكـه        بهاگر منصفانه    رشد رفتار اخالقي نوجوانان خوشبين باشيم؟     
راه  مـا اعتمـاد كـافي ندارنـد خيلـي هـم بـي              هستيم ببينيم متوجه خواهيم شد كه وقتي نوجوانان به        

كه هنجارهاي دوگانه و يـا چندگانـه را در          , و چه بسا بيشتر آنان    , كم نيستند بزرگساالني  . روند نمي
 .نان هميشه با افكارشان و با گفتارشان منطبق نيستگيرند و عملكردهاي آ كار مي رفتار خويش به

و جدا از فاصلة بين تفكر      , نوجوانانکودکان و   بر نقش عوامل اجتماعي در رفتار اخالقي         عالوه
طرفداران رويكردهاي يادگيري اجتماعي بر اين باورند كه رفتـار اخالقـي            , اخالقي و عمل اخالقي   

تـوان انتظـار داشـت كـه رفتـار           همين دليل نمـي    به. دهد وضعيتي است كه در آن روي مي       وابسته به 
آنان از بزرگسـاالن و از      . اي يكسان باشد   گونه نوجوانان در وضعيتهاي مختلف به     کودکان و    اخالقي

. اند كه رفتارشان بايد متناسب با شرايطي باشد كه در آن قرارگرفتـه انـد               محيط زندگي خود آموخته   
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 جهان پيدا كرد كه كامالً صديق يـا كـامالً ناصـادق باشـد اگرچـه                 شايد نتوان هيچ فردي را در اين      

 . ترند تر يا ناصادق برخي از افراد در مقايسه با ديگران صادق
.  که گـاهی اخالقـی اسـت و گـاهی غيراخالقـی             رفتار كنند  یلحاهمگان ناچارند برحسب مص   

نوجوانان نيـز چنـين     ن و   کودکارفتار اخالقي   . رفتار اخالقي متناسب با وضعيت است     , قاعدة اصلي 
 از   كـامالً  كامالً تابع تواناييهاي شناختي و قدرت استدالل اخالقي خـود هسـتند و نـه               آنان نه . است

همانند ساير  , نوجوانان و جوانان  کودکان و   . كنند تمايالت دروني و عواطف حقيقي خود پيروي مي       
گيرند كه نقطـة    جايگاهي قرار ميدر رفتارهاي اخالقي خويش در, اندازة هوشمندي خود   مردم و به  
 است موقعيتی و   ، تجارب عينی،   احساس اخالقي  ، استدالل اخالقي   طبيعت آنان، سطح رشد    مشترك

رويكرد يـادگيري   , از ميان ديدگاههاي رفتارگرايانه    .دهد كه يك رفتار اخالقي معين در آن روي مي        
قابليـت او در ارائـة      ( نوجـوان   يـا   کـودک    بر تمايز ميان شايستگيهاي اخالقي       ١ شناختي ‐اجتماعي

,  و ميشل  ٢ميشل(و رفتارهاي واقعي او در شرايط و وضعيتهاي معين تأكيد دارد            ) رفتارهاي اخالقي 
 شـناختي   ‐فرآينـدهاي حسـي    اين شايستگيها يا اكتسابها در درجة اول بـه        ). ١٩٩١, ٣؛ باندورا ١٩٧٥

کـودک يـا    تگيها شامل تواناييهـاي عملـي       اين شايس . گيرد وابسته است و از اين فرآيندها نشأت مي       
و تواناييهـاي شـناختي وي در       ,  آگاهي او از قوانين و قواعد اخالقي        ,دانش و مهارتهاي او   , نوجوان

 . ايجاد رفتارهاي اخالقي است
 و  آنـان  بـر اسـاس انگيزشـهاي        اننوجوانکودکان و   ترجيحهاي رفتاري و عملكردهاي اخالقي      

نظـر آلبـرت بانـدورا     بـه . گـردد  آورد تعيـين مـي   وجود مـي  قي معين به پاداشهايي كه يك رفتار اخال    
بـويژه در   , تركيب عوامل اجتمـاعي و شـناختي       بهترين راه براي فهم رشد اخالقي توجه به       ) ١٩٩١(

تـوان انتقـادات محكمـي بـر رويكردهـاي           از اين ديدگاه مي   . است, كنترل خود  رفتارهاي مربوط به  
رفتـار اخالقـي دارنـد و نـه وضـعيتها و            رد كه نه چندان توجهي بـه      شناختي در رشد اخالق وارد ك     

عمـل  , ترديـد  بـي . دهند دهد مورد توجه جدي قرار مي      شرايطي را كه رفتار اخالقي در آن روي مي        
سهم خود در ايجـاد آن نقـش دارنـد ولـي        اخالقي متأثر از يك مجموعه عوامل است كه هر يك به          

فقط يك يا دو عامل را برجسته       ,  شناختي ‐ رويكرد اجتماعي  از جمله همين  , رويكردهاي گوناگون 
 . كنند كرده و تأثير عوامل ديگر را كم رنگ مي

تحت ) ١٩٩٧و  , ١٩٩٥, ١٩٩٤, ١٩٩١, باندورا ( نيز آنچـه را كـه باندورا در چهار اثر اخير خود        
پيشـين وي    شناختي ارائه كرده تفـاوت بزرگـي بـا ديدگــاههاي             ‐عنوان نظرية يادگيري اجتماعي   

بانـدورا در تمـام     . نـدارد ) ١٩٨٦و  , ١٩٧٧, ١٩٦٥, باندورا(دربارة يادگيري اجتماعي و الگوبرداري      
                                           

١ - cognitive social learning theory of moral development 
٢ - Mischel 
٣ - Bandura 
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هاي اخالق و رفتار اخالقـي در   هاي قديم و جديد خود از اين نظريه دفاع كرده است كه پايه       نوشته

از جمله استداللهاي فرد , يادگيريهاي اجتماعي و تقليد و الگوبرداري از ديگران است و اين رفتارها          
و در ارتباط   , اساساً از طريق فرآيندهاي تقويت و تنبيه و تقليد        , دربارة قوانين و قراردادهاي اخالقي    

 . گيرد شكل مي, دهد با شرايط معيني كه رفتار اخالقي در آن رخ مي
القي از آن   گيري اخ  ايراد مهمي كه بر نظرية باندورا وارد است و آنچه را كه وي در تبيين شكل               

 و قابليت تميز خـوب و        طبيعت آدمي  دهندة اخالق، يعنی   جهت غفلت دارد، عوامل اوليه و اساسي     
و , نحوة تفكر و سطح رشد خردمندي شـخص       , عواطف فرد انگيزشها و   , تاريخ و فرهنگ مردم   , بد

نظريـة يـادگيری اجتمـاعی اخـالق        . گيري احساس و وجدان اخالقي در فرد است        چگونگي شكل 
 نوجوانـان و جوانـان رشـد         کودکـان و   هايي است كه رفتار اخالقي     بر چنين زمينه  هی ندارد که    توج
تشـويق و تنبيـه و      . كنـد  صورتي معين در اين يا آن وضعيت و شرايط خاص بروز مـي             كند و به   مي

 در  هاي ديدگاه باندورا   كه پايه , تقليد و الگوبرداري و استدالل دربارة قوانين و قراردادهاي اجتماعي         
جـاي عوامـل اصـلي     همگي عوامل ثانوي است و نبايد آنهـا را بـه  , دهد رشد اخالقي را تشكيل مي    

شناسی، از نوع پژوهشهای پياژه و کولبرگ و باندورا، از محدودة مفاهيم            تحقيقات روان  .مطرح كرد 
 گوينـد کـه ريشـة خودشناسـی و ديگرشناسـی و           روند و به ما نمـی     شناختی و اجتماعی فراتر نمی    

صميميت و همدردی و وفاداری و تميز خوب و بـد چيسـت و چگونـه ايـن قابليتهـای فطـری و                       
پذيرنـد و بـه شـکلهای متفـاوت و حتـی            طبيعی از محيط اجتماعی و آموزشی و فرهنگی تأثير می         

 .يابندمتضاد در رفتار افراد تجلی می
 براي  يادگيری اجتماعی  و   نظر ما، رشد اجتماعي و اخالقي فرد، نه فقط حاصل رشد شناختي           به

 مناسبات اجتماعي است بلكه، همچنـين،   تجارب عينی و رفتاری در     ديگران و     خود و  فهم وضعيت 
بيـان  به. عاطفي او نيز هستانگيزشی و  ناشي از ظرفيتهاي نهفتة خدادادي انساني و ساختار پيچيدة          

و توانايی تميز خوب و بد       فطری و طبيعی آدمی   ديگر، رفتار اجتماعي و اخالقي، جدا از ظرفيتهاي         
انگيزشـی و عـاطفی، رشـد تفکـر و قضـاوت             جنبة   چهار، اقالً داراي    مواهب خدادادی است  كه از   

 بـه   .اسـت  عقلی، تجارب عينی رفتاری، و وضعيت عمومی زندگی اجتماعی و آموزشی و فرهنگی            
 پـنج زمينـة      پويـای  حاصل تأثير و تأثر متقابل و پيچيده و       ، رشد اجتماعي و اخالقي فرد       اين ترتيب 

، رشد قضاوت شـناختي،     ها و تجارب رفتاری   اجتماعی، واقعه هاي  طبيعي و دروني خدادادي، زمينه    
- برای روشن.شودرساني به ديگران، ميسر مي و عواطف همدردي و كمك    تجلی و تحول انگيزشها   

-، و دانـش روان    بنيانهاي ديني، حکمت و فرهنگ ملّي     نظرية رشد اخالقی مبتنی بر      "تر شدن مبانی    
گيری و رشد اخالقی است ارائـه       دهندة عوامل مؤثر بر شکل    ، الگوی نظری زير را که نشان      "شناسي

 .کنيممی
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 گيري رشد اخالقينظري شكلالگوي 
 

 
، جدا از توجه به بنيادهای رشد اخالقي و قوانين و ارزشهاي اخالقيبا تکيه بر الگوی فوق، 

 : مورد مطالعه قرار گيرد اقالً از چهار جهت ری و طبيعی آن، بايدفط
ارزشهاي اخالقي معين بر ساير ارزشها  انگيزش اخالقي كه دربرگيرندة اولويت دادن به, اول
بر . شخصيت و منش و عادات آنان مربوط است مردم داراي ارزشهاي گوناگوني هستند كه به. است

, دهند حاالت عاطفي و احساسي درون خود اهميت بيشتري مي ي بهچنين اساسي است كه مثالً برخ
امور فرهنگي و هنري  و برخي ديگر به, دهند روابط اجتماعي و شغلي خويش اهميت مي برخي به

ميزان اهميت و ارزشي كه براي امور اخالقي  درجة رشد اخالقي افراد نيز به. توجه بيشتري دارند
 .شود قائلند مربوط مي

, مثالً.  كه با امور اخالقي مرتبط است استونگي استدالل يا تفكر دربارة رفتارهاييچگ, دوم
وقتي كه از يك دانش آموز نوجوان دبيرستاني دربارة تقلب در امتحانات درسي سؤال شود نوع 

هاي عمل اخالقي يا غيراخالقي وي  عنوان يكي از جنبه استداللي كه وي در اين باره دارد به
 .رد مطالعه قرار گيردتواند مو مي

چگونگي رفتار فرد در موقعيتهاي معيني است كه آن رفتار جنبة اخالقي يا غيراخالقي , سوم
ها و فرآيند تقلب برخي از نوجوانان در امتحانات درسي  بررسي داليل و زمينه, مثالً. كند پيدا مي

 .مدرسه جنبة ديگري از مطالعة اخالق است

رشد تفکر 
و قضاوت 
 شناختی

انگيزشها و 
عواطف 
 انسانی

 گيری رشد اخالقیشکل

فطرت و 
طبيعت 
 آدمی

توانايی 
بالقوة تميز 
خوب و بد

  و آموزشی و فرهنگیمحيط اجتماعی

تجارب 
عينی و 
 رفتار ی
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در همين , مثالً. لت روحي فرد درمورد امور اخالقي استچگونگي احساس و حا, چهارم

توان بررسي كرد كه آيا حالت روحي نوجواني كه دست  مسألة تقلب در امتحانات درسي مي
چگونگي اين احساس فرد در جريان رفتار و . زند با احساس تقصير همراه است يا نه تقلب مي به

چنين   آيا او بعداً و در موارد مشابه بازهم دست بهبيني كنيم كند كه پيش ما كمك مي پس از آن به
 .عملي خواهد زد

 يعني انگيزش و نوع تفكر و رفتار و احساس, ترديدي نيست كه اين چهار جنبة اخالق
بررسي رفتار فرد در  وقتي كه به, در همان مثال فوق. در ارتباط دروني با يكديگر است, اخالقی

ها و استدالل و احساس وي در اجراي عمل  فتار او را از انگيزهتوانيم ر پردازيم نمي امتحان مي
عدي است وضعيت رشد اخالقي فرد يك مسألة چند ب, صورت هر به. غيراخالقي مذكور جدا كنيم

كه مورد نظر , مثالً از نظر نوع استدالل يا قضاوت اخالقي, را فقط از يك جهت توان آن و نمي
 .بررسي كرد, شد اخالقي استشناسي در ر هاي روان غالب نظريه

، "شناسـي بنيانهاي ديني، حکمت و فرهنگ ملّي، و دانش روان        نظرية رشد اخالقی مبتنی بر      "در  
طبيعت آدمي كه در جريان     .  رشد و كمال است    بذرهایوجود كودك مملو از     فرض ما آن است که      

ساز رشـد و كمـال   ينه است، هم زم شکل گرفته  ويژگيهای اخالقی و غيراخالقی    با   اجتماعیزندگي  
گيری رشد   مطالعة چگونگی شکل   .كودكان و نوجوانان و هم پاية فجور و زوال تدريجي آنان است           

گيري از فلسـفة واقـع        با بهره , شناسي رشد فرد    روان های دانش يافتهمهمترين    با توجه به  اخالقی نيز   
 اديان الهي و مخصوصاً با و با تكيه برجوانب مشترك و محكمات,  و فرهنگ ملیبيني و خردگرايي

تـوان   مـي بر چنين اساسی است که      . پذير است امکان,  ايراني ‐ و عرفان اسالمي   حکمتاسـتفاده از   
 .سازی و آزمون کـرد    فرضيه ، تا دورة پختگي زندگي بزرگسالي     خردسالیاز  ,  رشد اخالق را   مراحل

صورتي پويا و تـدريجي   به,  رشديمراحلاست كه تحول فرد در اين    دريافت ما از رشد اخالقي آن     
هرچند در يك زمان معين ويژگيهاي      , دهد و  وخيزهاي فراوان رخ مي     و طوالني و تراكمي و با افت      

اي از برخـي     تركيب پيچيـده  , شناختي اخالقي فرد تسلط بيشتري دارد اما       يك دوره بر ساختار روان    
 پژوهشی  .در يك فرد مشاهده كرد    توان در هر دوره      ويژگيهاي مراحل ديگر رشد اخالقي را نيز مي       

ای را بيازمايد و مورد بررسی علمی       که ما در حال اجرای آن هستيم در پی آن است که چنين نظريه             
گيری رشد اخالقی، که در اين      ايم که بر اساس الگوی نظری شکل      ما همچنين سعی کرده   . قرار دهد 

دکسـتانی و دبسـتانی و راهنمـايی و        مقاله ارائه شد، مراحل رشد اخالقـی کودکـان و نوجوانـان کو            
های ديگر اين تحقيـق     حاصل يافته . سازی و آزمون کنيم   دانشگاهی ايران را فرضيه   دبيرستانی و پيش  

 .در آيندة نزديک منتشر خواهد شد
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 .مؤسسة تحقيقاتی و انتشاراتی فيض کاشانی: تهران, چاپ اول, ٥ج . رذايل: اخالق در قرآن). ١٣٧٣(سيد کاظم , ارفع
مؤسسة تحقيقاتی و انتشاراتی    : تهران, چاپ اول , ١ج  .  بنيادهای اخالق  ‐البالغهاخالق در نهج  ). ١٣٧٦(يد کاظم   س, ارفع

 .فيض کاشانی
مؤسسة تحقيقاتی و انتشـاراتی     : تهران, چاپ اول , ٢ج  .  محاسن اخالق  ‐البالغهاخالق در نهج  ). ١٣٧٦(سيد کاظم   , ارفع

 .فيض کاشانی
مؤسسـة تحقيقـاتی و انتشـاراتی فـيض     : تهران, چاپ اول, ٣ج .  رذايل‐البالغهخالق در نهج  ا). ١٣٧٦(سيد کاظم   , ارفع
 .کاشانی

 ١٢‐١٧مقايسة رشد و قضاوت اخالقی و رشد شناختی در نوجوانان عادی و بزهکار سنين ). ١٣٧٨(معصومه , اسماعيلی
بـه  . دانشـکدة علـوم تربيتـی و روانشناسـی        , سیدانشگاه فردو : مشهد). روانشناسی بالينی (کارشناسی ارشد   . سالة شهر مشهد  

 .حسين, آبادیلطف: راهنمايي

تاريخ و فلسفة تعليم    (کارشناسی ارشد   . آموزانبررسی رابطة هوش و تحول اخالقی دانش      ). ١٣٧٥‐٧٦(احمد  , پرهيزکار
 .صمد, موحد: به راهنمايي. واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسالمی: تهران). و تربيت اسالمی

 .مرکز نشر اسراء: قم, چاپ اول. مراحل اخالق در قرآن). ١٣٧٧(عبد اهللا , جوادی آملی
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). علوم تربيتی (کارشناسی ارشد   . بررسی تحول اخالقی در کودکان و نوجوانان نابينا       ). ١٣٦٩‐٧٠(مهدی  , حاج اسماعيلی 

 .پروين, ديورک: به راهنمايي. دانشکدة روانشناسی و علوم تربيتی, دانشگاه تهران: تهران

: تهـران ). علـوم تربيتـی   (کارشناسی ارشد   . های پرورش آن  وجدان اخالقی و شيوه   ). ١٣٧٠(فاطمه  , آبادیحسينی دولت 
 .سيد محمدباقر, حجتی: به راهنمايي. دانشکدة علوم انسانی, دانشگاه تربيت مدرس

 .نشر فرهنگ اسالمیدفتر : تهران, چاپ اول. نظام اخالقی اسالم). ١٣٧٣(حسين , حقانی زنجانی
بررسی رابطة بين مراحل و رشد قضاوت اخالقی، هـوش،          ). ١٣٧٦(حقيقی، جمال؛ کمانی، جمشيد؛ و شکرکن، حسين        

های پنجم ابتدايی، سوم راهنمايی، سـوم دبيرسـتان، و دانشـجويان            آموزان پايه جايگاه مهار، و سطح تحصيالت در ميان دانش       
 .حقيقات ادارة کل آموزش و پرورش استان خوزستانشورای ت: اهواز. مراکز تربيت معلم

. ٧٢‐٧٣هـای تهـران سـال       بررسی رشد و قضاوت اخالقی بين دانشجويان هنـر دانشـگاه          ). ١٣٧٣(عليرضا  , اندامخوش
 .شکوه, نژادنوابی: به راهنمايي. دانشکدة علوم تربيتی, دانشگاه تربيت معلم: تهران). مشاوره(کارشناسی ارشد 

 .انتشارات معارف: قم, چاپ اول). ترجمة احمد و مسعود آذربايجانی. (اخالق اسالمی). ١٣٧٩( محمد حسن ابی, ديلمی
نشـر  : قـم , چـاپ اول  . اخـالق در سـخن حکـيم سـعدی شـيرازی          , تربيـت , تربيت يا بند  ). ١٣٧٦(محمدرضا  , رنجبر
 .دارالصادقين
). علوم تربيتی(کارشناسی ارشد . های تربيتی والدينگرشرابطة تحول اخالقی نوجوانان دختر با ن). ١٣٧٢(منيژه , رضايي

 .پروين, کديور: به راهنمايي. دانشکدة علوم انسانی, دانشگاه تربيت مدرس: تهران

: تهران. کارشناسی ارشد. بررسی تحول اخالقی نوجوانان بزهکار و مقايسة آن با نوجوانان عادی پسر). ١٣٧٢(اکبر , رهنما
 .پروين, کديور: به راهنمايي.  دانشکدة علوم تربيتی,دانشگاه تربيت معلم

 .سمت: تهران, چاپ نهم. اخالق اسالمی). ١٣٧٠(محمدعلی , سادات
: تهران. کارشناسی ارشد . رابطة هوش و تحول اخالقی در پسران راهنمايي شهرستان اراک         ). ١٣٧٤(سيد عباس   , سالمتی

 .اهللاولی, فرزاد: هنماييبه را. دانشکدة علوم تربيتی, دانشگاه تربيت معلم

 .دانشگاه تهران: تهران). نظری و عملی(علم اخالق ). ١٣٣٦(علی اکبر , سياسی
. بررسی رشد و قضاوت اخالقی نوجوانـان تيزهـوش و مقايسـة آنـان بـا نوجوانـان عـادی                   ). ١٣٦٨‐٦٩(علی  , صاحبی

 .پروين, کديور: به راهنمايي. يتیدانشکدة روانشناسی و علوم ترب, دانشگاه تهران: تهران. کارشناسی ارشد

: تهـران , چـاپ سـوم   ). تصحيح مجتبی مينوی و عليرضـا حيـدری       (اخالق ناصری   ). ١٣٦٤(خواجه نصيرالدين   , طوسی
 .انتشارات خوارزمی

. های بيان مسايل اخالقی در ده اثـر ادب فارسـی تـا قـرن هفـتم                بررسی و تحليل شيوه   ). ١٣٧٤(فاطمه  , عسگری رابری 
-علی, سجادی: به راهنمايي . دانشکدة ادبيات و علوم انسانی    , دانشگاه تربيت مدرس  : تهران). ادبيات فارسی (شد  کارشناسی ار 

 .محمد

به کوشش حسين خـديو     , ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمی   ). (ربع منجيات (احياء علوم الدين    ). ١٣٧٧(محمد  , غزالی
 .نگیشرکت انتشارات علمی و فره: تهران, چاپ دوم, ٤ج ). جم

به کوشش حسين خـديو     , ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمی   ). (ربع مهلکات (احياء علوم الدين    ). ١٣٧٤(محمد  , غزالی
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران, چاپ سوم, ٣ج ). جم
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ی و شرکت انتشارات علم: تهران, چاپ هشتم, ٢ج ). حسين خديو جم: تحقيق. (کيميای سعادت). ١٣٧٥(محمد , غزالی
 .فرهنگی

دفتـر همکـاری حـوزه و       . (آرای دانشمندان در تعلـيم و تربيـت و مبـانی آن           ). ١٣٧٧(محمد و همکاران    , خانیفتحعلی
 .انتشارات سمت: تهران, چاپ اول, ١ج ). دانشگاه

هيئـت نشـر معـارف    : تهران, چاپ چهارم, ١ج. اخالق از نظر همزيستی و ارزشهای انسانی   ). ١٣٧٠(محمدتقی  , فلسفی
 .اسالمی

 .مؤسسة انتشارات آگاه: تهران, چاپ اول. روانشناسی اخالق). ١٣٧٨(پروين , کديور
چکيدة مقاالت مجامع علمـی جايگـاه       . (رابطة ميان رشد اخالقی و شناختی کودکان ابتدايی       ). ١٣٧٤(کريمی، عبدالعظيم   

 .بيتیريزی امور تروزارت آموزش و پرورش، دفتر مشاوره و برنامه: تهران). تربيت
, دانشگاه شـهيد چمـران    : اهواز). ادبيات(کارشناسی ارشد   . مبانی اخالقی در شاهنامه   ). ١٣٧٤(محمدرضا  , کالنتر هرمزی 

 .عباس, سلمی: به راهنمايي. دانشکدة ادبيات و علوم انسانی

چکيدة مقاالت . (عبررسی عناصر شناختی و عاطفی تربيت اخالقی در سيره و کالم امام علی). ١٣٧٩(کلبعلی، ايراندخت 
 .پژوهشکدة حوزه و دانشگاه: قم). عهمايش تربيت در سيره و کالم امام علی

جايگاه مهار و سطوح تحصيالت در      , هوش, بررسی رابطة بين مراحل و رشد قضاوت اخالقی       ). ١٣٧٣(جمشيد  , کمائی
گانة آمـوزش و پـرورش      تربيت معلم نواحی سه   و دانشجويان مراکز    , سوم راهنمايي , های پنجم ابتدايي  آموزان پايه ميان دانش 

دانشـکدة علـوم تربيتـی و       , دانشـگاه شـهيد چمـران     : اهـواز ). روانشناسـی (کارشناسی ارشـد    . ١٣٧١اهواز در سال تحصيلی     
 .جمال, حقيقی: به راهنمايي. روانشناسی

 .انتشارات سمت: تهران. شناسی تربيتیروان). ١٣٨٤(آبادي، حسين لطف
آمـوزان  سازي براي سنجش نظام ارزشـي دانـش       پردازي و مقياس  نظريه). ١٣٨٣(ن؛ و نوروزي، وحيده     آبادي، حسي لطف

 .١٦٠ تا ١٤٣ و ٥٨ تا ٣٣، صفحات ٧شمارة .  پژوهشي نوآوريهاي آموزشي‐فصلنامة علمي. نوجوان ايران
 .شارات شابكانت: رشد اخالقي، ارزشي، و ديني در نوجواني و جواني تهران). ١٣٨١(آبادي، حسين لطف

: تهران). چکيدة مقاالت دومين کنگرة روانپزشکی فرهنگی و اجتماعی       . (رشد اخالقی کودک  ). ١٣٧٧(محمديان، مهرداد   
 . درمانی ايران‐دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

ن دانشـگاه  يـابی در دانشـجويا  بررسی رابطة نظام ارزشی و رشد اخالقی با هويـت  ). ١٣٧٨(کيانوش  , محمدی روزبهانی 
: به راهنمـايي  . دانشکدة علوم تربيتی و روانشناسی    , دانشگاه شهيد چمران  : اهواز). روانشناسی(کارشناسی ارشد   . شهيد چمران 

 .مهناز, زاده هنرمندمهرابی

دوستی در دانشجويان تيزهوش و مستعد واقع در دانشگاههای         بررسی تحول اخالقی و نوع    ). ١٣٧٥(غالمحسين  , مکتبی
بـه  . دانشـکدة ادبيـات و علـوم انسـانی    , دانشـگاه تربيـت مـدرس   : تهران). روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد   . رانشهر ته 
 .جواد, ایاژه: راهنمايي

 .انتشارات صدرا: تهران, چاپ بيستم. فلسفة اخالق). ١٣٧٧(مرتضی , مطهری
 .انتشارات صدرا: تهران, چاپ هشتم. گفتارهای معنوی). ١٣٦٨(مرتضی , مطهری

 .بن ابيطالب عليه السالماالمام علیسة مدر: قم, چاپ اول, ١ج . اخالق در قرآن). ١٣٧٧(ناصر , مکارم شيرازی
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تاريخ و فلسفه تعليم و  (کارشناسی ارشد   . بررسی اصول تعليم و تربيت در مثنوی معنوی مولوی        ). ١٣٧٧(رضا  , ميرزاپور

 .محمدجعفر, سرشتپاک: به راهنمايي.  تربيتی و روانشناسیدانشکدة علوم, دانشگاه شهيد چمران: اهواز). تربيت
کارشناسـی ارشـد    . بررسی مراتب رشد اخالقی در آثار سعدی و مقايسة آن با نظرية کهلبرگ            ). ١٣٧٧(ابراهيم  , نخستين

 .اهللاعزت, نادری: به راهنمايي. دانشگاه تربيت معلم: شيراز). روانشناسی بالينی(
بررسی کتب (بررسی تفاوتهای آرای اخالقی ابن مسکويه و خواجه نصير با امام محمد غزالی ). ١٣٧٠‐٧١(محمد , نوری

مرکـز تربيـت   : قم). الهيات و معارف اسالمی   (کارشناسی ارشد   ). احياء علوم دين و کيميای سعادت     , تهذيب االخالق ناصری  
 .غالمحسين, ابراهيمی دينانی: به راهنمايي. مدرس
آموزان سال سوم دورة متوسطة شهر تهران بررسی رابطة عزت نفس با قضاوت اخالقی دانش). ١٣٧٨(منصوره , بيگیولی

بـه  . دانشـکدة علـوم تربيتـی   , دانشـگاه تربيـت معلـم     : تهران). روانشناسی تربيتی (کارشناسی ارشد   . ١٣٧٧‐٧٨سال تحصيلی   
 .پروين, کديور: راهنمايي
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