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  چکیده
و  ،رسـوم ، آداب ،مقـررات  دربـارة به چگونگی نظـر شـخص   قضاوت اخالقی 

 ها و برداشت او از آن کنند با دیگران رعایت  هنجارهایی که مردم باید در تعامل
 دبستانی پیشاین پژوهش با هدف بررسی قضاوت اخالقی کودکان  .اشاره دارد

 و پـنج ( دبسـتانی  پیشآموزان  دانشاز  منظور بدین. انجام شد) ساله شش و پنج(
بـراي  نفري به صـورت تصـادفی سـاده     108اي  هشهر فاروج، نمون )ساله شش

 ،دروغ، خسارت مادي، دزدي(داستان اخالقی  چهاربا استفاده از  ،بالینی ۀمصاحب
 دبستانی پیشدهد که کودکان  نتایج این مطالعه نشان می. انتخاب شد ،)و عدالت

ي به تر بیشو دزدي توجه  ،هاي دروغ، خسارت مادي در آیتم )ساله شش و پنج(
بـودن   ناعادالنـه دارند و در آیتم عدالت اعتقـاد بـه   ) درونی ةانگیز(نیت قصد و 

میزان توجه به قصد و نیت با افزایش سن افـزایش  . داشتند) برابري تقسیم کار(
. یابـد  و میزان توجه به نتیجه و اثر کار با افزایش سن کودك کاهش مییابد  می

ي به قصد و نیت در تر بیش ها توجه آیتمهمۀ در ) ها ساله شش(تر  کودکان بزرگ
ي به نتیجه و تر بیشدر هر سه آیتم، دختران توجه . قضاوت اخالقی خود داشتند

اثر در مقایسه با پسران داشتند، ولی پسران در مقایسه با دختران به قصد و نیت 
در آیتم عدالت، دختران در مقایسـه بـا   . ي داشتندتر بیشتوجه ) انگیزة درونی(

 گیري جهت(بودن اعتقاد داشتند ) منصفانه(ي به عادالنه دار عنیمپسران، به طور 
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کارها توجه  دادن انجامیعنی پسران در مقایسه با دختران به برابري در ). اطاعت
کودکـان بـه    ،با افزایش سـن  ،پژوهش نشان داد که هاي یافته. ي داشتندتر بیش

امـا   ،بـود  سـو  هـم هاي پیاژه  ي نشان دادند که با یافتهتر بیشقصد و نیت توجه 
ی به قصد و نیت توجه گسال پنج و ششکودکان در این پژوهش در سنین  که این

داشتند و همچنین پسران در رشد اخالقی جلـوتر از دختـران بودنـد مغـایر بـا      
  .هاي پیاژه بود یافته
  .، داستان اخالقیدبستانی پیشقضاوت اخالقی، کودکان،  :ها واژه کلید

  
  مقدمه. 1

. هاي اصلی دوران کودکی قواعد اجتماعی محیط پیرامـون کـودك اسـت    یکی از چالش
اعمال خیر  دادن انجام، مشوق افراد براي است  که از انواع قواعد اجتماعی ،قواعد اخالقی

، مردم مجاز نیستند مثالً. استاعمال خوب از بد  ة کنند و مشخص کاري درستو ضامن 
این قواعد در هر جامعه . یا اموال دیگري را بردارند ،گوینددیگر را بکشند، دروغ ب که هم

به عالوه کودکان . به راه راست وجود دارد ها آنبراي کنترل رفتارهاي نادرست و هدایت 
هاي  که شاید در موقعیتیاد بگیرند را  اي باید هم قواعد اخالقی و هم قوانین اجتماعی

قوانین اجتماعی اصـوالً بـراي   . وجود داشته باشد ها آنهاي بسیاري بین  مختلف تفاوت
 ۀمطالع. راهنمایی و تشخیص رفتارهاي درست و غلط براي کودکان طراحی شده است

بودن یا  اخالقیعنوان معموالً با که کودکان چگونه این قوانین را بفهمند و اجرا کنند  این
ایـن حـس در   . دشـو  انسان با حس اخالقی متولـد مـی  . رشد اخالقی مطرح شده است

در . شـود  اجتماع تغذیـه مـی   از طریقو  ،گیرد معلمان الگو میاز شود،  خانواده ظاهر می
که بـر اسـاس اصـول عـدالت و      ،و اجتماع قواعد اخالقی را ،حقیقت، خانواده، مدرسه

کودکان چطور  که ایناما ؛ دهند آموزش می وضع شده است،درنظرگرفتن حقوق دیگران 
کنند در طی مراحل رشـد متفـاوت    روي از قواعد اخالقی را پیدا میمیل درونی براي پی

  ).499: 1372، دیگرانماسن و (است 
و  ،رســوم، آداب ،مقــررات دربــارةبــه چگــونگی نظــر شــخص قضــاوت اخالقــی 

اشاره ها  او از آنو برداشت و کنند  با دیگران رعایت  هنجارهایی که مردم باید در تعامل
به تبع آن رشد اخالقی همراه با افزایش سـن در افـراد تکامـل    دارد که با رشد فکري و 

  ).11 :1385 ،به نقل از کریمی 1983دامدن  و 1932 ،پیاژه( یابد می
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 اخالقی رشد است که آن از حاکی اخالقی رشد چگونگی مورد فراوان در مطالعات
 :Colby et al., 1983: 23; Goodall, 1990; De Waal, 1996( آدمی ارتباط دارد طبیعت با

124; Smetana, 1985: 22; Lytton and Romnay, 1991: 271; Nunner-Winkler and 

Sodian, 1988: 1330; Haidt, 2001: 818 (قطعـی  ارتبـاط  نیز ملی فرهنگ با همچنین و 
 ;Snarey, 1987: 7; Shweder et al., 1987: 39; Huebner and Garro,1993: 22( دارد

Walker and Hennig, 1997: 311(.  

کانون  .اند شده بندي تقسیمرشد اخالقی به دو سطح اصلی  زمینۀتحقیقات معاصر در 
، علـل  مـثالً . توجه برخی از محققان کردار اخالقی توصیف علل رفتاري کودکان اسـت 

هـاي مطالعـاتی ایـن گـروه      از جمله حـوزه  ها آندزدي در کودکان و یا علل دعواکردن 
کـه در آن  کننـد   را مطالعـه مـی  دیگري از محققان استدالل اخالقـی   ةعد. محققان است

 یدر این نـوع مطالعـه مـوقعیت   . کنند فکر می دهند دیگران انجام می چه کودکان دربارة آن
عیت سؤاالتی قضاوت آن موق دربارة ها آنکنند و از  اخالقی را براي کودکان توصیف می

رفتارش باید  دادن انجامآیا رفتار انجام گرفته درست بود یا نه؟ آیا شخص براي : پرسند می
  تنبیه شود؟ اگر باید تنبیه شود به چه اندازه؟ 

 یـا  استدالل چگونگی .است خردمندي میزان و تفکر رشد اخالقی رشد در مؤثر عامل

 یعنی(فرد  خردمندي میزان نیز و است مرتبط اخالقی امور به که رفتارهایی دربارة تفکر فرد

 امور به وي واکنش در کننده تعیین نقش )ذهن بر حاکم تفکر ةشیو و و منطق فلسفی نظام

 رفتار در چگونگی نیز فرد ذهنیات و نیت و قصد و شناختی توانایی همچنین،. دارد اخالقی

  .)Helwig et al., 2001: 86; Lindskold and Han, 1986: 130(دارد  تأثیر او اخالقی
 نظریـۀ  تحقیقات گسترده به روش بـالینی  ۀدر نتیج) Piaget, 1932/ 1965(ژان پیاژه 

پیروي کودکان از قواعدي اسـت کـه از    ةکه متمرکز بر شیو مطرح کردرشد اخالقی را 
کودکـان هـیچ   ) سـالگی چهار تـا  دو(در اولین مرحلـه  . چهار مرحله تشکیل شده است

بـه طـور   ) سـالگی  هفـت تـا   پـنج (دوم  مرحلۀدر . بودن ندارند اخالقیمفهوم واقعی از 
شود، افکار کودکان بسیار  شود، اما وقتی پیروي از قواعد پدیدار می مشخص آشکار نمی

 عنوان دیگرپیرويبا قواعد اجتماعی در این هنگام . شود گرایی می مطلق شیوةنزدیک به 
)heteronymous (  در ایـن مرحلـه دسـتورات و قـوانین بـه صـورت       . شـود  مـی مطـرح

شود که از نظر کودك این نوع  میداده استبدادي از طرف افراد بیرونی و معموالً والدین 
اخـالق   مرحلـۀ را ) سـالگی  هفـت تـا   پـنج (دوم  مرحلـۀ  .اسـت  ناپـذیر دستورات تغییر
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اعمال یا قواعد  دادن انجامنیت یا درستی  دربارةکودك هیچ سؤالی . نامند گرایی می واقع
 زمینۀپیاژه به دو ویژگی جالب در . کند نمی ،اگر مایل به پیروي از آن هم نباشد ،هستی
پذیري عینی را نشان  دوم مسئولیت مرحلۀبسیاري از کودکان در . اشاره کرد گرایی مطلق

پیامدهاي عینی و فیزیکـی  با فقط هاي اخالقی را  ها موقعیت دهند، بدین معنی که آن می
در مسائل اخالقی پیچیده، این کودکـان اعمـالی را کـه باعـث آسـیب      . کنند میارزیابی 

این  .شود می تر کمهاي  دانند که باعث آسیب تر از اعمالی می اخالقی شود غیر می تر بیش
) سـالگی  یـازده تـا   هشـت (سـوم   مرحلۀدر . کنند به نیات اعمال توجه می تر کمکودکان 

که مردم براي کمک یا محافظت از  اند فتنییابند که قواعدي پذیر تدریج درمی کودکان به
 ،اطاعـت و پیـروي کـرد   ساده از دستورات دیگـران   نبایدو کرده باشند فرد دیگر ایجاد 

تصمیم به مشارکت با دیگـران  ) autonomous(بلکه هر فرد به عنوان شخص خودپیرو 
ها اجازه  این مرحله پیشرفت توانایی شناختی کودکان به آن عالوه بر این، در. گیرد را می

کـاري کـه   از شـخص  . هاي اخالقی خود کننـد  دهد عوامل جدیدي را وارد ارزیابی می
در ایـن  . دهد قصد و نیتی دارد و نتایج رفتار در این مرحله براي او مهم است انجام می
هـاي   عوامل دیگـر و در موقعیـت   بودن تابع ارزیابی کنونی در ارتباط با اخالقیمرحله، 

در آخرین . گوید اخالقی می گرایی نسبیکه پیاژه به سومین سطح این مرحله  استدیگر 
مرحله، افراد شروع به گسترش استدالل اخالقی فراتـر از سـطح شخصـی بـه سـطوح      

خـود را بـه    ۀ، نوجوانان ممکـن اسـت عالقـ   مرحلهدر این . کنند اجتماعی و سیاسی می
خانمـان نیـز    موضوعات دیگري مانند حفاظت از محیط زیست و یا کمک به افـراد بـی  

پیاژه معتقد است تجارب اجتماعی نقـش مهمـی را در گـذر کـودك از     . گسترش دهند
گیرند کـه   زندگی، کودکان یاد میاولیۀ هاي  در طول سال. دیگر دارد مرحلۀبه  اي مرحله

هـا نیـز بنـابر میـل      آن. کننـد  ها دیکته مـی  ري را به زور به آنوالدین معموالً قواعد رفتا
امـا  ، پردازنـد  والدینشان و براي سازگاري با دنیاي پیرامونشان به متابعت از والدین مـی 

خود را  هايها بعداً نظر شود آن حالتی ذاتی در سیستم کودکان نهفته است که باعث می
 تـدریج  به .عقاید مختلف سؤاالتی را مطرح کنند بارةتوانند در و دریابند که میکنند بیان 

شود  اضافه می ،شدن اجتماعییعنی  ،ن عامل مهم دیگرساال همها با  همراه با تعامالت آن
  ).12: 1385به نقل از کریمی  1983دامدن  و 1932پیاژه (

هماهنگ با پیاژه، روند سـنی مشـابهی را در مـورد برداشـت کودکـان از       ،انیگر پژوهش
در پاسخ به این سـؤال  ) ساله تا شش پنج(سال   و  سن کمکودکان . ویی شناسایی کردندگ دروغ
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از طریـق  مرجع قدرت یـا   دست  به شدن تنبیهبه  تر بیش» شود؟ اگر دروغ بگوییم چه می«که 
در حـالی کـه   ). افتـیم  شویم یـا بـه دردسـر مـی     ، مریض میمثالً(بیرونی اشاره کردند  یعامل

دادن اعتمـاد را از نتـایج    وجدان شرمسـار و ازدسـت  ) ساله یازده تا دوازده( تر بزرگکودکان 
سـال، نـادر اسـت کـه بـه آثـار نامحسـوس          و  سـن  کـم براي کودکـان  . گویی شمردند دروغ
احتمال دارد که به مقاصد و  تر بیشتر،  گویی متوسل شوند، در حالی که کودکان بزرگ دروغ
  . )Peterson et al., 1983: 1531(شناختی توجه کنند  هاي روان زمینه

 اًگویی یا تقلـب را همیشـه و مطلقـ    سالی که دروغ  و  سن کمست که کودك جا اینجالب 
گونـه   پیاژه این ناهمـاهنگی را ایـن   .زند داند بدون پشیمانی به همان اعمال دست می غلط می

نادرسـتیِ   کند که هماهنگی بین عمل و وجدان تا زمانی که کودك دالیل زیربنـایی  توجیه می
پیاژه ویژگی مطلـق و در عـین حـال     .گویی و تقلب را درك نکند حاصل نخواهد شد دروغ

کنـد کـه    مشـخص مـی   دیگرپیروسال را با اصطالح اخالق   و  سن کمسطحی اخالق کودکان 
مقابـل،   ۀدر نقط. است ،مند قدرت ساالن بزرگدقیقاً به معناي تسلط قوانین دیگران، خصوصاً 

ن درك درسـتی از دالیـل نـاملموس بـراي مطلوبیـت      ساال همیان تعامل با کودکی که در جر
از  ،تـا جـایی کـه    ؛احتمال دارد که دروغ بگوید یا تقلب کند تر کمکند  رفتار اخالقی پیدا می

اي رفتار کند کـه انتظـار دارد بـا او رفتـار      با دیگران به گونه کهکند  میتمایل درون احساس 
ـ  توصیف مـی  رویخودپ ةرا با واژ افتهیرشداین اخالق  پیاژه. شود د کـه دقیقـاً بـه معنـاي     کن

انگیزشی براي هماهنگی عمـل   ۀپای افتهیرشدقضاوت اخالقی . است» خود ۀقوانین از ناحی«
  .آورد و وجدان فراهم می

پیاژه، اغلب کودکان  ةعقیدبر خالف  ،ي جداگانه دریافتند کهها پژوهشان در گر پژوهش
و خسـارت   ،ي اخالقـی مربـوط بـه دروغ، دزدي   ها داستاندر  توانند یمسالگی  ششقبل از 

 :Erlbaum et al., 2000( شخصیت داستان توجه کنند) قصد و نیت( انگیزة درونیمادي به 

383; Burton, 1976: 55; Grueneich, 1982: 40; Lee et al., 2001: 531; Peisach and 

Hardman, 1983: 115; Stilwell et al., 2000: 23.(  
  :در این پژوهش، سؤاالت زیر براي بررسی در نظر گرفته شدند

فرد عامل در ) انگیزة درونی(به قصد و نیت  ساله ششو  پنج دبستانی پیشآیا کودکان . 1
  قضاوت اخالقی توجه دارند؟

فـرد عامـل در   ) انگیـزة درونـی  (آیا بین پسران و دختران در توجه بـه قصـد و نیـت    . 2
  تفاوت وجود دارد؟) و دزدي ،دروغ، خسارت مادي(اخالقی قضاوت 
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با توجه به سن و جنسـیت، در قضـاوت اخالقـی مربـوط بـه      ، دبستانی پیشکودکان . 3
  ؟کنند یمعدالت چگونه قضاوت 

  
 روش. 2

بودند که از بـین  ) استان خراسان شمالی(شهر فاروج  دبستانی پیشها شامل کودکان  آزمودنی
و از هر ) پسرانه 3دخترانه و  3( دبستانی پیشآموزشگاه  6به صورت تصادفی،  ،ها آموزشگاه

 54(و بـه همـین نسـبت    ) دختـر  54پسر و  54(کودك  108کودك و در کل  18آموزشگاه 
هـا   آزمـودنی . به صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند    ) ساله ششکودك  54ساله و  پنجکودك 

  .داشتند) سال  ونیم پنج(میانگین سنی 
  

  ابزار. 3
زوج داسـتان اسـتفاده شـده     براي بررسی قضاوت اخالقی کودکان در این پژوهش از چهار

 ,Kohlberg(و کلبـرگ  ) Piaget, 1932/ 1965(هـاي پیـاژه    هـا از پـژوهش   این داستان. است

هـا، اسـتدالل و داوري اخالقـی کودکـان از روي      در این داسـتان . اقتباس شده است) 1976
هر زوج داستان بـر اسـاس موضـوع واحـدي     . شود هاي آنان بررسی می استداللها و  پاسخ

شود که آیا  اي پی برده می هاي هر کودك به سؤاالت مقایسه از بررسی پاسخ. اند انتخاب شده
رسـیده اسـت یـا هنـوز در داوري     ) 1 نمـرة (به مسئولیت ذهنی یعنی توجه به قصد و نیت 

 دبستانی پیشکه براي کودکان وقتی  ،ها داستان. توجه دارد) 0 نمرة(اخالقی به نتیجه و اثر کار 
 بـراي  تـري  بـیش  انگیـزة  و تمرکـز  کـودك  طریق این از که تصویرندشود، همراه با  بیان می

 تغییـري  محتوا و اند شده تبدیل فارسی به ها داستان هاي شخصیت نام. باشد داشته دهی پاسخ
ـ  آغاز، در. است نکرده و سـپس بـه او    کنـد  یآزماینده با کودك در موارد مختلف صحبت م

تـو بایـد   . افتند یاتفاق م اهگ گاهتعریف کنم که  ییها براي تو داستان خواهم یحاال م: گوید یم
. کنیم یها صحبت م داستان دربارةبعد . ها توجه داشته باشی خوب گوش کنی و به تصویر آن

به تصاویر خوب نگـاه کنـد و    شود یك خواسته مخوب حاضري شروع کنم؟ سپس از کود
در قسـمت  . اسـت  همراهتوصیف کالمی و تصویري با هم  که یحال در شود یداستان بیان م

و  شـود  یم یدهپرس یهر داستان سؤاالت یترفتار شخص دادن انجام یلاول در مورد رفتار و دل
کنـار هـم    تصـاویر بـاره  دو شود، میمطرح  اي مقایسه يها یعنی وقتی سؤال ،در قسمت دوم

  .آزمودنی کمک شده باشد حافظۀ به تا شود یم دادهبه او نشان  و شود یم گذاشته
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  هاي اخالقی شده براي هرکدام از آیتم هاي اخالقی و داستان طرح آیتم .1 جدول

  شده مطرح داستان  اخالقی قضاوت

 دروغ

 رفـت،  خانـه  بـه  وقتـی . بود گرفته صفر نمرة دیکته از مدرسه در حسن :اول داستان
 حرف مادر. گرفتم بیست: گفت مادرش جواب در گرفتی؟ چند: پرسید او از مادرش

 .کرد قبول را او

 سـگ  یـک  راهش سر در ناگهان که گشت برمی خانه به مدرسه از رضا :دوم داستان
 راه در: گفـت  مـادرش  بـه  برگشـت  خانه به وقتی. ترسید خیلی او. دید بزرگ خیلی

  .نکرد باور را او حرف مادرش. دیدم گاو یک بزرگی به سگ یک مدرسه

 مادي خسارت

. زد صـدا  شـام  براي را او مادرش که بود اتاقش در بازي مشغول احمد :اول داستان
 از ظرف پانزده و خورد آن به تصادفی طور به که بود میز کنار رفتن راه حال در احمد
 .شکست و افتاد آن روي

به خوردن چند تا کلوچه  میدر خانه نبود و او تصم یروز، مادر عل کی :دوم داستان
که مشـغول بـازکردن    یدر حال. کار را نکند نیکه مادرش گفته بود ا یگرفت در حال

  .بشقاب افتاد و شکست کیکمد بود تا کلوچه بردارد، 

 دزدي

 یک بود مغازه در که هنگامی. بخرد شیرینی مادرش براي تا رفت هاشم :اول داستان
 بـود  نخـورده  غـذا  مدتی مغازه بیرون در که پسري براي و برداشت را بزرگ شیرینی

 . شد خوشحال خیلی پسر آن. نبیند را او کسی که برداشت طوري را شیرینی او. آورد

 یک بود مغازه در که هنگامی. بخرد شیرینی مادرش براي بود رفته فرهاد :دوم داستان
  .برداشت خودش براي نشود متوجه مغازه صاحب که طوري را آدامس

 عدالت

 دختـرش  دو از بـود  شده خسته خانه کار از که مادري ظهر، از بعد یک :اول داستان
 را هـا  بشـقاب  کـه  خواست مریم از او. کنند کمک او به خانه کارهاي در که خواست

 کمـک  کـه  گرفـت  تصـمیم  مینـا . کنـد  مرتب را میز که خواست مینا از و کند خشک
 کار دو هر که خواست مریم از مادر. شد بازي مشغول و رفت خانه بیرون به و نکند

 .دهد انجام را

چون او خسته  ندیرا بشو نیروز پدر از دو پسرش خواست که ماش کی :دوم داستان
 نیماش رونیاز پسرها خواست که ب یکیاو از . دیخودش بشو توانست یشده بود و نم

از پسـرها   یکـ ی. کنـد  زیـ را تم نیخواست کـه داخـل ماشـ    گریو از پسر د دیرا بشو
پـدر از  . با دوستانش شـد  يکند و رفت و مشغول باز زیرا تم نیکه ماش خواست ینم

  .کند زیو تم دیرا بشو نیخواست که هم داخل و هم خارج ماش گریپسر د
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  ها نتایج و یافته. 4
انگیـزة  (به قصد و نیت ) %1/73(کودك  79دهد که در آیتم دروغ  نتایج این مطالعه نشان می

در آیـتم  . توجـه داشـتند  ) بزرگـی دروغ (به نتیجه و اثـر کـار   ) %9/26(کودك  29و ) درونی
 )%5/31(کـودك   34و ) انگیزة درونـی (به قصد و نیت ) %5/68(کودك  74خسارت مادي، 

بـه   )%3/71(کـودك   77در آیـتم دزدي،  . توجه داشـتند ) میزان خسارت(به نتیجه و اثر کار 
توجـه  ) مقـدار دزدي ( به نتیجه و اثر کار )%7/28(کودك  31و ) انگیزة درونی(قصد و نیت 

بـه   مـریم  عهـدة   بـه هـر دو کـار    شـدن  گذاشـته ) %3/83(کودك  90در آیتم عدالت،. داشتند
یکـی از   به عهـدة شستن بیرون و داخل ماشین  شدن کار گذاشتهو همچنین  درخواست مادر

 18و  ،اعتقاد به برابري تقسیم کار داشـتند زیرا را ناعادالنه دانستند  درخواست پدر به پسرها
  ).2جدول (عادالنه دانستند  ،اطاعت از والدینضرورت به دلیل  ،آن را) %7/16(کودك 

  )نفر 108(ها در کل نمونه  فراوانی و درصد پاسخ .2جدول 
  درصد  فراوانی  پاسخ معیار  اخالقی موقعیت

 دروغ
 9/26 29 کار اثر و نتیجه

  1/73  79  نیت و قصد

 مادي خسارت
 5/31 34 کار اثر و نتیجه

  5/68  74  نیت و قصد

 دزدي
 7/28 31 کار اثر و نتیجه

  3/71  77  نیت و قصد

 عدالت
 7/16 18 )اطاعت( عادالنه

  3/83  90  )برابري( ناعادالنه

و دزدي، میزان توجه به قصـد و نیـت بـا افـزایش سـن       ،در آیتم دروغ، خسارت مادي
. یابـد  یابد و میزان توجه به نتیجه و اثر کار با افـزایش سـن کـودك کـاهش مـی      افزایش می

بـه قصـد و نیـت    ) و دزدي ،دروغ، خسـارت مـادي  (ها در کل سـه آیـتم    همچنین آزمودنی
تعـداد   .)²=8/44 و >05/0P( دنـد کر توجـه نتیجـه و اثـر کـار     تر از بیششخصیت داستان 
بـه قصـد و نیـت     تر بیشدر قضاوت اخالقی  )%3/83( ساله ششکودکان درخور توجهی از 

 در. )²=9/24و  >05/0P( توجـه کردنـد  ها به نتیجه و اثـر کـار    آن %7/16و ) انگیزة درونی(
ها به نتیجـه و   آن %4/41و ) انگیزة درونی(ساله به قصد و نیت  پنجهاي     بچه %6/58حالی که 
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هـاي   همچنـین نتـایج ارزیـابی کودکـان از آیـتم      ).²=3/12و  >05/0P(کردند اثر کار توجه 
منصـفانه و ناعادالنـه   ناآن را ) %3/83(کودك  90دهد که  اخالقی مربوط به عدالت نشان می

گـر  دی ۀها مجبور است که هر دو کار را انجام دهد، چون بچـ  ارزیابی کردند که یکی از بچه
کـودك   18 فقـط بـا ایـن حـال،    . کاري انجـام دهـد  ) برابري به منظور(خود  ۀنیز باید به نوب

اطاعـت از   بـه منظـور  (پدر گفته است یا  پاسخ دادند که آن عادالنه بود چون مادر) 7/16%(
کـودك از   15(توجه در آیتم عدالت این بود که اکثـر کودکـان    ۀ درخورنکت). مراجع قدرت

  ).3جدول ( چون و چرا از والدین داشتند دختر بودند که اعتقاد به اطاعت بی) کودك 18
در  ،همچنین تفاوت دو گروه سنی در میزان توجه به قصد و نیت در قضـاوت اخالقـی  

در ) هـا  ساله شش(تر  ، یعنی کودکان بزرگاز توجه به نتیجه و اثر کار بود تر بیش ،ها آیتم همۀ
ي به قصد و نیت در قضاوت اخالقی خود داشتند که مجذور خـی  تر بیشها توجه  آیتم همۀ

دهد که تفاوت معنـاداري بـین دو گـروه سـنی در      ها نشان می شده بر روي این یافته محاسبه
ــانقضاوت ــارة  ش ــا)²=4/21و  >05/0P( دروغدرب ــارت م ، )²=3/18و  >05/0P( دي، خس
  . وجود دارد) ²=7/32و  >05/0P(و عدالت  ،)²=6/19و  >05/0P(دزدي 

  فراوانی و درصد نوع قضاوت اخالقی بر اساس سن .3جدول 
  ساله شش  ساله پنج  پاسخ معیار  اخالقی موقعیت

 دروغ
 )%8/14( 8 )%9/38( 21 کار اثر و نتیجه

  )%2/85( 46  )%1/61( 33  نیت و قصد

 مادي خسارت
 )%4/20( 11 )%6/42( 23 کار اثر و نتیجه

  )%6/79( 43  )%4/57( 31  نیت و قصد

 دزدي
 )%8/14( 8 )%6/42( 23 کار اثر و نتیجه

  )%2/85( 46  )%4/57( 31  نیت و قصد

 عدالت
 )%1/11( 6 )%2/22( 12 )اطاعت( عادالنه

  )%9/88( 48  )%8/77( 42  )برابري( ناعادالنه

پسران به نتیجه و اثر تر از  بیشدختران ) و دزدي ،دروغ، خسارت مادي(در هر سه آیتم 
توجـه کردنـد   ) انگیـزة درونـی  (دختران به قصد و نیـت   تر از بیش ولی پسران ،توجه کردند

)05/0P<  3/17و=²( . بـه  داري معنـی در آیتم عدالت، دختران در مقایسه با پسران، به طور 
عادالنـه   ینگونه قضاوت کردند که رفتـار والـد   ینا و داشتند اعتقاد بودن) منصفانه( عادالنه
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 در ناعادالنه قضاوت در دختران و پسران بین داري معنیو تفاوت د شواطاعت  یداست و با
 دختـران بـه   از تـر  بیشیعنی پسران . )²=6/16و  >05/0P( داشت وجود والدین رفتار مورد

  ). 4جدول (کارها توجه کردند  دادن انجامبرابري در 
  جنسیت اساس بر اخالقی قضاوت نوع درصد و فراوانی. 4 جدول

  پسر دختر پاسخ معیار  اخالقی موقعیت

 دروغ
 )%0/12( 13 )%8/14( 16 کار اثر و نتیجه

  )%0/38( 1  )%2/35( 38  نیت و قصد

 مادي خسارت
 )%0/13( 14 )%5/18( 20 کار اثر و نتیجه

  )%0/37( 40  )%5/31( 34  نیت و قصد

 دزدي
 )%0/13( 14 )%7/15( 17 کار اثر و نتیجه

  )%0/37( 40  )%3/34( 37  نیت و قصد

 عدالت
 )%8/2( 3 )%9/13( 15 )اطاعت( عادالنه

  )%2/47( 51  )%1/36( 39  )برابري( ناعادالنه

  
  بحث. 5

هـم  هـا و   سـاله  پـنج هم (دهد که قضاوت اخالقی کودکان  حاضر نشان می ۀنتایج مطالع
است و با افزایش سن میزان ) هاي درونی انگیزه(بر قصد و نیت  مبتنی عمدتاً) ها ساله شش

به بزرگی  %9/26در آیتم دروغ، . شود می تر بیش یتوجه به قصد و نیت در قضاوت اخالق
در  ،به میزان خسارت توجه داشتند و %5/31دروغ توجه داشتند، در آیتم خسارت مادي، 

فلین بـود کـه    ۀاین یافته مطابق با یافت. به مقدار دزدي توجه داشتند %7/28زدي، آیتم د
 کنند یتوجه م) درونی انگیزة( یتبه قصد و ن ساله ششو  پنجدهد اغلب کودکان  نشان می

ـ  توجه آن تر کم يدزد یزانم یخسارت و حت یزانم یادروغ  یزانو م  کنـد  یها را جلب م
)Flynn, 1984 .(ـ  نظـر  اساس بر که است حالی در این کودکـان  ) Piaget, 1932/ 1965(اژه پی

 هاي یافته. شوند ینائل م) یتتوجه به قصد و ن( یاخالق خصیصۀ این به سالگی هفتدر سن 

 دیگـران  و بام ارل هاي یافته با دروغ، داستان در کودکان اخالقی قضاوت مورد در پژوهش، این
)Erlbaum et al., 200( ، برتـون )Burton, 1976( ، دیگـران  و لـی )Lee et al., 1997; Lee et 

al., 2001( ، هـان  و لیندزکولـد )Lindskold and Han, 1986 (  در مـورد   و هماهنـگ اسـت
 هـاي  یافتـه  بـا  نیـز  مـادي  خسـارت  و دزدي، دروغ، هـاي  داستان در کودکان یقضاوت اخالق
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) Stilwell et al., 2000( یگـران و د اسـتیلول  و )Helwig et al., 2001( دیگـران  و هلویـگ 
  .است هماهنگ
ـ   کننـدة  مـنعکس  نابـالغ  اخالقی هاي قضاوت که بود معتقد پیاژه  بـه  تـوجهی  یعواقـب ب
 اند یاخالق يدر معماها یامدهم قصد و هم پ کنندة  منعکس پخته هاي پاسخ درمقابل،. قصدند

)Foye and Simeonsson, 1979 .(،تر بزرگ کودکان پژوهش، این در بنابراین )بـه ) سـاله  شش 
 توجـه ) سـاله  پـنج (تر  از کودکان کوچک تر بیشي دار معنیبه طور در قضاوت  درونی انگیزة
 یزیکـی ف هـاي  یبآس یبه بزرگ یدر قضاوت اخالق تر کوچک کودکان دیگر، سوي از. کردند
 کـه هماهنـگ اسـت    تقـویمی  سن به مربوط هاي پژوهش با یافته این. دارند تري بیشتوجه 
 Johnson, 1962; Ozbek and(تــأثیر سـن قــرار دارد   تحــت کودکـان  در اخالقــی رشـد 

Forehand, 1973 .(کنـد   حمایت میرفتار از این فرضیه  ةهاي این مطالعه در مورد انگیز یافته
ـ بـدي بـراي عمـل ندار    ةسالگی هیچ انگیز که کودکان در سن پنج مبنـاي قضـاوت ایـن    . دن
-Nunner(کننـده اسـتوار اسـت     انگیزه و نتیجـه و اثـر اقـدام   بین  اي کودکان بر معیار مسابقه

Winkler and Sodian, 1988.(  
ـ   ۀاین یافت  ۀپژوهش حاضر که پسران در قضاوت اخالقی جلوتر از دختران بودند بـا یافت

اخالقـی همـواره    رشـد  هـاي جنسـیتی در   تفاوت. سازگار نبود) Piaget, 1932/ 1965(پیاژه 
هاي الیتون و رامنی نیز  هاي هاستون و یافته یافته. موضوع بحث در ادبیات تحقیق بوده است

  .)Huston, 1983; Lytton and Romnay, 1991( هاي این پژوهش هماهنگ است  با یافته
سـالگی پـس از یـک سـال      کرد که قضاوت اخالقی در سن شش یا هفـت  ادعا می پیاژه

 دبسـتانی  پـیش در مـدارس   کودکـان ایـن مطالعـه   . شود مدرسه ساخته می ۀحضور در جامع
منجـر   و کرده تسریعپذیري آنان را  فرایند جامعههمین مسئله ممکن است  و، داشتندحضور 

هاي مشترك در ایـن   از ویژگی یکی .باشدشده ها  به ظهور زودهنگام قضاوت اخالقی در آن
رشد اخالقی کودکان  تسریعرسد که  نظر می بهکه مربوط به فضاي اجتماعی است،  ،مدارس

آورد کـه بـه قضـاوت     هـا فـراهم مـی    هـایی را بـراي بچـه    هاي درسی فرصت فعالیت. باشد
کودکـان در معـرض بسـیاري از    . ن خـود بپردازنـد  سـاال  همرویدادهاي اخالقی در تعامل با 

ها قـرار   شده در آن مطرحهاي  داستان و شخصیت بارةدر ها را در بحث ند که آنا هایی فعالیت
 ةدهد و خیلی جالب است که کودکان در این مدارس خیلی زود به مفهوم قصد و انگیـز  می

چنـین  . اند کننده بازي نیز تشویق هاي نمایشی و نقش بازي. برد می  ها پی هاي داستان شخصیت
از . دیگران بـه موضـوعات نگـاه کننـد     منظرکند که از  ها را وادار می هایی مطمئناً بچه فعالیت
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آور و  کـه کودکـان برخـی از احکـام اخالقـی شـگفت       باشدآور  رو، ممکن است تعجب این
  .پیچیده را در این سن و سال نشان دهند

ها آن را ناعادالنـه دانسـتند و اعتقـاد داشـتند کـه کارهـا بـه         بچه %3/83در آیتم عدالت، 
کودکان آن را عادالنه دانسـتند   %7/16صورت برابر باید بین خواهر یا برادرها تقسیم شود و 

حتی اگر ناعادالنه ، ها آن ۀو خواست کردچون و چرا اطاعت  به این دلیل که باید از والدین بی
 15(توجه در آیتم عدالت این بـود کـه اکثـر کودکـان      درخور ۀکتن. باید پذیرفته شود ،باشد

. که اعتقاد به اطاعت بی چون و چرا از والدین داشـتند، دختـر بودنـد    ،)کودك 18کودك از 
شاید بتوان گفت کـه الگوهـاي خـاص فرهنگـی و فرزنـدپروري در کشـورمان در تربیـت        

ایـن یافتـه   . در این یافته مؤثر بوده است ،کند تر از پسران تربیت می ها را مطیع که آن ،دختران
دختـران گـزارش    ۀهمـ  .جنسیت آنـان اسـت   که تفاوت قضاوت کودکان تابع دهد مینشان 

 هـا  یافتـه ایـن   .ه اسـت و بایـد اطاعـت شـود    مادر عادالنه بود چراکه او گفتـ کار که  اند داده
کن است ناشی جنسیتی در قضاوت اخالقی مم هاي تفاوت ۀکه مسئل دهد میهمچنین نشان 

هاي  ها با پژوهش این یافته. باشدمحیط فرهنگی و یا  اجتماعینظیر عوامل از عوامل بسیاري 
  .هماهنگ است) Smetana, 1981; Smetana, 1985(سمتانا  و )Briggs, 1990(بریگز 
  

  گیري نتیجه. 6
 قضـاوت اخالقـی   بـارة هاي پیاژه در یافتهتوان نتیجه گرفت که بسیاري از  از این پژوهش می

رسند کـه   از رشد اخالقی میاي  هتر به مرحل کودکان بزرگ که اینبه خصوص  استصحیح 
ها که به  هاي این پژوهش و بسیاري از پژوهش توانند به قصد و نیت توجه کنند، اما یافته می

سالگی بـه   هفتکه کودکان پس از  مغایرت داشت پیاژه  ۀیافتاین با صورت مختصر ذکر شد 
پســران پــژوهش   ایـن  در همچنــین .یابنـد  د و نیــت در قضـاوت اخالقــی دسـت مــی  قصـ 
بسـیاري از   ایـن مطلـب نیـز بـا    . در رشد اخالقـی جلـوتر از دختـران بودنـد     دبستانی پیش

  . نظر پیاژه مغایرت داردولی با  سوست هم ها پژوهش
قضـاوت   بـارة کـار بـالینی در   ۀترین دستاورد این پژوهش تجرب شاید بتوان گفت که مهم

هـا   هـاي بچـه   ها و ثبـت اسـتدالل   بود که در خالل این داستان دبستانی پیشاخالقی کودکان 
ملی و بومی بـا توجـه بـه معیارهـاي اخالقـی       اي ساز نظریه هزمینتواند  صورت گرفت و می

بنابراین با توجه به ضعف پژوهشی در مـورد اسـتدالل و قضـاوت    . اسالمی در کشور باشد
در را پـژوهش   دادن انجـام ان پیشـنهاد  گـر  پـژوهش  ۀر کشـورمان بـه همـ   اخالقی کودکان د
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پژوهشـی  دهیم تا شاهد غنـاي   اجتماعی و با تأکید بر جنسیت می و هاي مختلف سنی نمونه
باشـیم و  ... و  ،امور اخالقی در تربیت، کتب درسی براي تر بیشریزي  و امکان برنامه تر بیش

  .مدار تربیت شوند افرادي اخالق ساز ما  فرزندان آینده
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