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  آوردهاي معاصر تغییر در روي

  *زاده ریمکصادق 
  يدهكچ

هـاي عمـده    گیري آوردهاي گذشته و معاصر به رشد اخالقی و تغییر جهت این مقاله به بررسی و نقد روي
پردازد. بررسی موضوع به شیوه تحلیل محتوا بوده و هـدف از آن فـراهم نمـودن     در مطالعه علمی آن می

بر  گذشته يآوردها روي باشد. مطالعات تطبیقی آینده، به ویژه در حوزه اخالق دینی، میچهارچوبی براي 
هـاي   ی بر پیرامون فـرد، بـه ویـژه تقویـت    کهاي مت سازي با والد همجنس، جریان وین فرامن و همسانکت

ـتدالل در  یده اي، جریان خودنظم ، فرایند یادگیري مشاهدهكودکبیرونی، سائق وابستگی   كدر و نظام اس
ـ   هاي جایگزین، بینش سازي نند. مفهومک ید مکیروابط اجتماعی، تإ گیـري   لکهاي جدیدي را در مـورد ش

خـود،   كهاي چهارگانه، موضوع عدالت مثبت، درنظرگرفتن دیـدگاه دیگـران، ادرا   اخالق بر اساس مؤلفه
ها  گیري ي مهم این جهتاند. دستاوردها استدالل اجتماعی قراردادگرایی و هویت اخالقی به ارمغان آورده

هـاي   می، توجه به سـاخت کاي ـ ترا  ید بر الگوي تطوري ـ جانشینی در برابر الگوي مرحله کعبارتند از: تأ
هـاي اخالقـی بـه     ید بر طرحوارهکجزئی در اخالق در برابر انسجام سلسله مراتبی و وحدت ساختاري، تأ

گـرفتن آنهـا، توجـه بـه      شناختی در مقابل نادیدههاي رشد اجتماعی ـ   جاي مراحل، اهتمام به سایر قلمرو
اي به فرایند رشد اخالقی و ضعف در نتایج  مؤلفه کنگاه ت با وجود این، شخصیت اخالقی به منزله هدف.

  باشد.   ردهاي یادشده میکروی هاي بیشتر تربیت اخالقی از کاستی عملی در حوزه
  .رآوردهاي معاصر، تغیی : رشد اخالقی، رويها واژهلیدک

    

                                                        
    Skarimzadeh178@Yahoo.comه آموزشی و پژوهشی امام خمینیؤسساستادیار علمی م *

    9/7/1391ـ پذیرش:  8/3/1391دریافت: 

۶۴      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

  مقدمه
ه افراد از طریق آن به توانایی انطباق رفتـار خـود بـا معیارهـاي درسـت و      کاست  فرایندي 1یاخالق رشد

 یـک جـاد  یص رفتار درسـت از نادرسـت، ا  یتشخ این توانایی در سه زمینۀ 2نند.ک نادرست دست پیدا می
  شود. ظاهر می یقاخال يارهایانجام عمل بر طبق اصول و مع يریادگیو  یاخالق يها نظام ارزش

شناسـان   شناختی سبب شده است در طول چند دهۀ اخیـر، روان  اهمیت بررسی این پدیدة مهم روان
هـاي   هاي پژوهشی را بـه آن اختصـاص داده و بـا طراحـی نظریـه      بزرگ در سراسر دنیا بسیاري از برنامه

. پرسش اصلی این نوشـتار بـه   زندشناختی بپردا ن رویداد روانهاي مختلف ای زدایی از جنبه به ابهام متعدد
شناسان، از گذشته تا به حال، در بـاب فراینـد    ه روانکهایی اختصاص دارد  پردازي اش در باب نظریهکنک

ردها و تغییرات ایجادشـده در  کاند. هدف عمده از بررسی این روی شدن آحاد انسانی صورت داده اخالقی
اي دیگر، به ویـژه در مطالعـات تطبیقـی، را فـراهم     ه ه زمینۀ بررسیکهاي پژوهشی آن است  گیري جهت

ند. روش مورد استفاده در این مقالـه، روش تحلیـل   ک کمکند و به گسترش حوزة نفوذ دانش موجود، ک
  شود. می آن اجرا میکه با پرهیز از ویژگی کباشد  محتوا می

  رشد اخالقي آوردهاي بندي روي طبقه
نـده و غیرمنسـجمی   کهاي پرا خوانندة ناآشنا به زمینۀ آنها، دیدگاه کاز دیدگاه ی آوردها هر چند این روي

بنـدي   یـک صـورت   رد.کـ هاي مشخصی تقسیم  كتوان بر اساس مال باشند، اما این مجموعۀ بزرگ را می
هـاي علمـی آن انتخـاب     شناسی و نظـام  لیت دانش روانکه در که آنها را بر حسب جایگاهی کآن است 

ه بـراي  کاي  توان داشت، شیوة مطالعه ه از روان و رفتار انسان میک. نوع برداشتی نیمکبندي  نند، دستهک می
هـا   ه حاصـل ایـن بررسـی   کـ اي  شود، چارچوب نظري ویژه هاي انسانی در پیش گرفته می بررسی پدیده
هاي مزبور در زمینۀ مشاوره و درمـان و، بـاألخره، اسـتفاده     هاي نظام اربردهاي عملی داللتکخواهد بود، 

شـود. رشـد    هـا اسـتفاده مـی    ه از این نظـام کاز اصول مورد قبول در فرایند تربیت در زمرة اموري هستند 
هاي مختلـف در   شدة نظام شناختی دیگر، از اصول پذیرفته هاي روان اخالقی هم، همانند بسیاري از پدیده

هـاي علمـی در    ایر گـزاره است و حاصل نهایی آن هم رنگ و بوي س  هاي مورداشاره، تأثیر پذیرفته زمینه
  ردها را به خود گرفته است.کهمان روی

  كودك شدن مثابه اجتماعي آورد پيشين: رشد اخالقي به روي
انـد و بـه    انجـام داده  یرشـد اخالقـ  زمینـۀ  در  ياریبسـ  يها پژوهشدر قرن بیستم میالدي، پژوهشگران 



   ۶۵ آوردهاي معاصر رشد اخالقي: تغيير در روي

 يریادگیـ  يمعنـا  بـه  4شدن، یاجتماعو  3یاز حوزة گستردة رشد اجتماع یعنوان جنبۀ خاص آن بهبررسی 
ن دو یـ عمـده بـر ا   يهـا  شـه یاند ی،ن سنت پژوهشـ ی. در ااند پرداخته، یفرهنگ يارهایسازگار شدن با مع
نظـام   ،ه اخـالق کن معنا یبه ا؛ است یلۀ فرهنگئمس هاي اخالقی، یک . خاستگاه ارزش1فرض استوارند: 

حاضـر و   يها ن ارزشیا كود. ک2؛ شوند ین مییلۀ فرهنگ خاص تعیوس ه بهکاست  ییها و ارزش قواعد
بـه   5سـازي،  ت یـا همسـان  یـ از راه تقو يریادگمانند ی، یانتقال فرهنگ یلّک يارهاکق سازویآماده را از طر

ن یـ ۀ اید بر پایمربوط به آن با يها جانیو ه یاخالق يباورها يما از محتوا كرو، در اینآورد. از دست می
  ي.فرداي  پدیدهنه ی فرهنگی است، محصول ییحتوان میه چنکنگاه استوار شود 

ه رشـد اخالقـی را   کسی ک؛ کردمطرح را  یبه رشد اخالق یرد فرهنگیکن رویا 6مکیدورن بار نخستی
  7.نمودهاي اخالقی معرفی  نسبیت فرهنگی ارزش ۀبر پای

 يهـا  خصـه و انتقـال  شا  یگروه يریپذ شۀ جامعهی، اندیبه رشد اخالق دورکیمرد یکرو یانون اصلک
 يهنجارهـا است. منظور از این پدیده، فرایندي است که فرد از طریق آن، ا گروه به فرد یجامعه  یفرهنگ

د انجـام  یچه باکند و آن اندیشد یا احساس می میچه زمینۀ آنرش جامعه و انتظارات از فرد را در یمورد پذ
ت یـ نقش و تقو يها، الگوها ح ارزشیضق آموزش وتویعمدتاً از طرهایی،  ؤلفهن میرد. چنیگ یاد میدهد، 
  رد.یپذ یصورت م یگروه

اخـالق  در بافـت   باور دارنـد،   10اسمیتو   9هیومنظیر   8چه سودگرایانی، برخالف آندورکیماز نظر 
بـر  افـزون  رفتـار.   يان مـاد ینه محاسبۀ سود و زشود،  ن و اقتدار حامی آن مطرح مییاحترام به قواعد مع
خـوب   يارهـا که اخالق را ک يدیار دارد؛ عقاکسرو 11یفريکد و احساسات یبا عقاجا  آن، اخالق در همه

 بـارة مختلف در يها ان گروهیدر م يادیه تنوع زاینک داند. سوم ه با رفاه انسان  مرتبط است، نمیکو بدي 
ر بر نظـ بنـا شود.  یافت میند، ک یم یکرا تحر یشناس فهیوظ دي که احترام اخالقی، تنبیه و حسنوع قواع

دلیـل  آن کنند که قداست و احترام یک قاعده، به  یادآوري مین مطلب را به ما یا یاتین واقعیچن، مکیدور
 یسعادت و خوشـبخت  يبرا یمثبت يامدهایه پکن علت ینه به اشده است؛  میان گروه نهادینه  ه درکاست 

نـه  شـود،   در سطح گروه آغاز مـی ها و پیامدهاي آن،  د اخالقی، نگرشن، قواعیانسان به دنبال دارد. بنابرا
 كمشـتر  يهـا  در احتـرام فـرد بـه گـروه، نگـرش     هاي اخالقـی،   شناختی نگرش نشأ روانۀ فرد. میاز ناح
نـزد افـراد،   تر  سهاي مقد اند، نهفته است. ارزش گروه نفوذي که تجلی صاحب يها گروه و چهرهي اعضا

  12سازد. یم یکبه هم نزد یل قاطعکم است و آنها را به شیه گروه در آن سهکند ا ییها ارزش
ایـن دلیـل کـه مظهـر اقتـدار      ه قواعـد اخالقـی بـه    کپذیرفت  ، میدورکیم م) همانند1923( 13،فروید
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در معـرض تغییرنـد. بـه    لحاظ فرهنگی،  ه بهکنی هستند دربارة احترام به قواعد معیاي  ند، مسألها اجتماعی
سـازي   بـارزترین توصـیف از درونـی    ،ها روي جکرابر باور او، احساس گناه و تمایل به مجازات خود در ب

باورهـا و احساسـات    ۀ، ریشـ دورکـیم خالف بـر  فرویـد با وجـود ایـن،    .استاخالق و احترام به قانون 
در احتـرام بـه   کنـد، نـه    وجو می سازي با آنها جست سانبه پدر و مادر و هم كودکاخالقی را در احترام  

منبـع  منزلـۀ  به پدر و مادر، بـه   كودکبستگی غریزي  قبل، از دلۀ در مرتببه اعتقاد او، این احترام،  14گروه.
شـود. در چنـین دیـدگاهی، نـوعی تعـارض میـان        ارهاي دفاعی آن حاصل مـی کتغذیه و امنیت، و سازو

شـود و بـراي رفـع آن الزم اسـت نیازهـا را را بـه        هاي طبیعی افراد و روابط اجتماعی ترسیم می گرایش
قـدرت و پایـداري خـود را از ضـرورت     شکل داد. بنابراین، قواعد اخالقـی،  امعه هاي ج مقتضاي ارزش

  آورند. روهاي غریزي به دست میمخالفت با نی

بخشی از ساختار شخصیت، حاصـل انحـالل عقـدة    منزلۀ ، به فرامناز رشد اخالقی،  فرویددر تبیین 
راه پـدر و  ه از کـ قی محیط است هاي اخال جنس است و تبلور خواسته سازي با والد هم و همسان اودیپ

انـد و مرزهـاي رفتـار یـا      به سازمان روانی وارد شـده سازي،  اخالقی، و با سازوکار همسان  مادر یا مراجع
سـازي در   محـور فراینـد همسـان   «ینکـه  ادربـارة   15برون فنبرنـر نند. ک نمود شخصیت فرد را مشخص می

یـا سـه جنبـه از     کن است با یکان ممکودکه رد کاعتقاد دا ،»چه ابعادي از زندگی والدین است؟کودك، 
ار، انگیزش یا آرزوهاي آنها در حـق فرزنـدان خـود. در واقـع، آن     کنند: رفتار آشکسازي  والدین، همسان

ه کـ سازي باشـد   لی از همسانکتواند وابسته به ش ان با آن همانند خواهند شد، میکودکه کاز والدین   جنبه
بـا احتمـال    16وار، سازي انگل فرایند، از قبیل همسان کن است یکمم«گوید:  میاند. او  ن را پذیرفتهخود آ

ردن از معیارهـاي والـدین منجـر شـود و فراینـد دیگـري مثـل        کـ اي همچـون تقلیـد    بیشتري به نتیجـه 
  18».ها و اعمال والدین ختم شود به انتخاب انگیزه 17،سازي با پرخاشگر همسان

نـد،  کنـد یـا حتـی بخواهـد رفتـار      کرفتـار   والدین و اولیـا خالف معیارهاي اخالقی وقتی کودك بر
گزیند که بـر طبـق قاعـده،     ی را برمینش تنبیهکهمان وااو نسبت به خود،  رد.کاضطرابی را تجربه خواهد 

اش تغییـر جهـت    سـوي نیروهـاي پرخاشـگرانه    بـه  كودکـ  سال باید نسبت به او داشته باشـد.  فرد بزرگ
تصاویر والدین در درون است، در برابـر بخشـی دیگـر    بازتاب ه کاو،   یدهد و بخشی از ساختار روان می

تجربـه خواهـد کـرد.    هاي تخلف از ضوابط اخالقی، احسـاس گنـاه را    گیرد و در موقعیت از آن قرار می
و رفتـار او را هـدایت   شـود   میدر آینده به بخشی از نظام اخالقی و ارزشی فرد تبدیل چنین معیارهایی، 

  رد.  کخواهد 



   ۶۷ آوردهاي معاصر رشد اخالقي: تغيير در روي

 هکـ ایـن بـود    فرویـد اخالقـی   ۀهـاي ضـمنی نظریـ    ی از داللـت کـ ی :شورن و می هاي هارت پژوهش
به یادگیري رفتارهـاي اخالقـی بـا میـزان بـاالیی از انسـجام خواهـد        سازي کودك با پدر یا مادر،  همسان
 واجـرا   19م)1930- 1928(میو  شورن هارت ۀبه وسیلدر یکی از مطالعات کالسیک،  . این مطلبانجامید
 ۀگیـري مقاومـت آنهـا در برابـر وسوسـ      منظور اندازه ساله را بهشانزده تا هشت ان کودک. آنان شدبررسی 

هاي این پژوهش گسـترده در   ترین یافته طولی، مورد مشاهده قرار دادند. مهم ۀمطالع کدر ضمن ی ،تقلب
ة رد. نمـر کـ لب و امـین تقسـیم   متق ۀتوان به دو دست ه افراد را نمیکاین بود  فرویدمرتبط با دیدگاه ۀ زمین

آمـوزان   دانـش  ۀاند. تقریباً همـ  ردهکمیانگین تجمع  ةدر اطراف نمرقلب کودکان در منحنی توزیع نرمال، ت
ن است با توجه به میـزان خطرپـذیري رفتـار و احتمـال گرفتـار      کاما صدور این رفتار مم؛ نندک تقلب می

احتیـاط  رعایـت  دلیـل  نند، بیشتر به ک ه تقلب نمیکادي رسد افر به نظر می. در نتیجه، شدن، متفاوت باشد
 20صداقت در عمل.دلیل نه به ؛ نندک ار را نمیکاین و پرهیز از دردسرهاي بعدي، 

نگرانـی از مجـازات   دلیل ه رفتار عدم تقلب به که حتی در شرایطی کدیگر این پژوهش آن بود  ۀیافت
وجـو   در عوامل موقعیتی، نظیـر تأییـد گـروه  جسـت    د یا گرفتاري نباشد، منشأ آن را تا حدود زیادي بای

ه در کـ هـاي دیگـر،    ه برخی گروهک درحالی؛ تمایل زیادي به تقلب داشتندهاي آزمایشی،  کرد. برخی گروه
ه کـ دیگـر ایـن بـود     ۀنداشـتند. یافتـ  عالقـه  بـه تقلـب   چنـدان  ظاهر شباهت زیادي با آن گروه داشـت،  

ر اخالقی داشـتند. شـاهد ایـن یافتـه،     اثر ناچیزي بر رفتاها،  رزشدربارة اهاي اخالقی یا شناخت  معرفت
هـاي   هـاي اخالقـی و آزمـون    هاي شفاهی مربوط به شـناخت  پایین میان آزمونهمبستگی  وجود ضریب

  21تجربی مربوط به رفتار اخالقی بود.
ـ  نندهک نقش تعیینها،  یجه رسیدند که شرایط و موقعیتبه این نت می و شورن هارت روز رفتـار  اي در ب

اري، یـا نیـروي درونـی،    کـ  صداقت و درسـت همچون لّی و منش اخالقی، کصفت  کنه یدارند، تقلب 
نیـروي  گرهـا در زمینـۀ    تحلیـل  گیري، تردیـدهاي مهمـی را دربـارة دیـدگاه روان     مانند وجدان. این نتیجه

ه رفتـار  کـ سـتند  اخالقی یا فرامن و اهمیت منش درونی و صداقت، دامن زدند. اگر عوامـل مـوقعیتی ه  
سوي صداقت یا منش  گرایش درونی به کی ۀتوان عمل اخالقی را نتیج زنند، نمی اخالقی فرد را رقم می

  خواهد بود. دشوار ياربینی رفتار از طریق قانون اخالقی، ک پیشدلیل، به همین اخالقی دانست. 

  يآورد يادگيري به رشد اخالق يرو
ی، تأثیر عظیمـی بـر جـاي    کپزش شناسی و روان گري در زمینه روان لتحلی آورد روان ه رويکبا وجود این 
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ل مواجـه شـد. از ایـن    کهاي علمی، با مشـ  گذاشت، اعتباریابی بسیاري از مفاهیم فرویدي از طریق روش
 کبه دنبال ایجـاد یـ   23،رابرت سیرزو  22مارك میرو، برخی  از پیشگامان نظریه یادگیري اجتماعی، نظیر 

برآمدنـد کـه از اصـول کلـی      فرویـد هاي  د و رفتار انسانی از طریق تفسیر دوباره فرضیهنظریه پویا از رش
  یه محرّك ـ پاسخ  پیروي کند.  نظر

کودك استناد  24م) در تحلیل خود از فرایند اکتساب اخالق، به مفهوم سائق وابستگی1953( سیرز
اش کـاهش پیـدا    هاي اولیـه  کند. بر اساس مشاهدات فراوان، کودك حتی در زمانی که همه سائق می
بودن به مادر یک  توان گفت نزدیک دهد. بنابراین، می کند، باز هم رفتار وابسته به مادر را بروز می می

سازي ارائه داد  اي در مورد همسان با این تبیین، نظریه سیرز 25باشد. کننده ثانوي براي کودك می تقویت
را به چهارچوب نظریه یادگیري منتقل  وار فروید انگلسازي  که از طریق آن توانست مفهوم همسان

شود که او کارهاي مادر  ، ضعف کودك در ایجاد تمایز میان خود و مادر سبب میسیرزکند. به اعتقاد 
را به منزله کارهاي خود بداند و به همـین خـاطر، انجـام دوبـاره رفتارهـاي مـادر بـراي او نـوعی         

کـه بـه    26شکل تقلیدي و با استفاده از یک نظام سائق ثانوي،کننده باشد. در نتیجه، کودك به  تقویت
 سـیرز بـدین ترتیـب،    27شـود.  دهی مشـغول مـی   منظور انجام رفتار مشابه رفتار مادر است، به پاسخ

شدن  سازي با آنها و شبیه هاي والدین را از طریق همسان توانست نشان دهد که چگونه کودك ارزش
  کند. یبه مربیان و اطرافیان خود، کسب م

رفت، امـا در توجیـه    تبیین باال پیشرفت مهمی در تحقیقات تجربی مربوط به رشد اخالقی بشمار می
تسابی با دشـواري روبـرو شـد. در    کهاي ا سائق و نیز رشد سائق کل یکسازي در ش مسأله ظهور همسان

و جـاي خـود را بـه    نـار رفتـه   کگري داشت، بـه   تحلیل رد روانکیه زیادي بر رویکه تکنتیجه، این نظریه 
  ید بیشتري بر نظریه رفتارگرایی داشت.که تأکاي  داد  نظریه

و همکارانش در تبیین رفتار از طریق مفهوم سـائق و   سیرزهاي  کوششاز  29،والترزو  28آلبرت بندورا
هاي مرتبط با انگیزش راضی نبودند، بلکه بـه دنبـال تبیینـی از یـادگیري رفتـار بودنـد کـه از         برخی سازه

راینـد رشـد   گیري نظریه یادگیري اجتماعی در فهـم ف  جهتگري به دور باشد. آنان از  تحلیل ثیرات روانتأ
و به ویژه از غفلت این نظریه در تشخیص ماهیت اجتماعی رفتـار انسـان انتقـاد     در انسان، ناخشنود بوده

آن را  والتـرز و  بنـدورا ه کـ سـازي، یـا همـان چیـزي      استی به طور خاص در زمینه همسـان کردند. این ک
ه پاي فهـم  کشد  توجهی به نقش متغیرهاي اجتماعی زمانی بیشتر روشن می نامیدند، ظاهر شد. بی 30تقلید

  آمد. تساب رفتارهاي جدید به میان میکیفیت اک
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از  31اسـکینر رود، در نظریـۀ   احتمال وقوع خودانگیختۀ آنهـا نمـی   فرایند یادگیري رفتارهاي جدید که
ه کـ شـود   شود. در این شیوه، ارگانیزم تنها در صـورتی تقویـت مـی    توجیه می 32والیهاي مت طریق تقریب

 دالردو  میلـر شـود. امـا    کرفتارش به صورت متوالی یا پی در پی صادر شود تا به رفتار مطلـوب نزدیـ  
اگـر رفتـار    به بـاور ایـن دو   دند.رکرا مطرح  34اي براي پاسخ به این پرسش، یادگیري مشاهده 33) 1941(

هاي تقلیدي ارائـه نشـده    اگر پاسخ 35شده تقویت شود، مانند هر رفتار دیگر نیرومند خواهد شد.ه دمشاه
ار و کدهـی آشـ   و تقویت نگردند، یادگیري صورت نخواهد گرفت. بنابراین، تقلید حاصل مشاهده، پاسخ

  تقویت است.  
ه در نظـر آنهـا،   کـ داننـد، بل  نه تنها تقویت را براي وقوع یادگیري الزم نمـی  ،م)1986( والترزو  بندورا

توانـد بـه سـادگی از راه     ننـده مـی  ک  مشـاهده  36تجربۀ مستقیم هم براي ایجاد یادگیري ضـرورت نـدارد.  
نـد  کشده را به طور نمادي در حافظۀ خـود ذخیـره    مشاهدة نتایج رفتار دیگران بیاموزد، اطالعات آموخته

، بـرخالف نگـاه   بنـدورا در واقـع،   قـرار دهـد.   ه به نفعش باشد آن اطالعات را مـورد اسـتفاده  کو وقتی 
ه، هماننـد  کـ داند  فرایند شناختی و تالشی آگاهانه می کاي را عمدتاً ی گرها، یادگیري مشاهده تحلیل روان

ه بـه خـاطر   کـ هاي خاص انسان برخوردار اسـت. بنـابراین، حتـی در مـواردي      زبان و اخالق، از ویژگی
اي بـه تقلیـد    ن تقویـت رفتـار وجـود نـدارد، یـادگیري مشـاهده      اکـ ام 37هاي تطبیقـی،  نشدن پاسخ ساخته

، شـیوه  اسـکینر اي، در مقایسه با روش تقریـب متـوالی    ه یادگیري مشاهدهکانجامد. آنها نتیجه گرفتند  می
نیـازي بـه اسـتفاده از اندیشـه      والتـرز و  بندوراه کباشد. بدین ترتیب بود  ارآمدتري براي تغییر رفتار، میک

و همچنین اندیشه ضرورت تقویت در یـادگیري رفتـار    سیرزسازي  ، یا سائق همسانفرویدسازي  همسان
  نکردند. جدید، احساس

مـک  ارانش بـه نـام   کـ از هم یکـی رد. او و کـ ز توجـه  یـ ن یو استدالل اخالق يبه مسألۀ داور بندورا
ان قضـاوت  یـ ب يه بـرا کـ ننـد  کرا مشـاهده   ییخواسـتند الگـو   یازده سـال مـ  یـ از پسران پنج تا  38دونالد
عمـل سـزاوار سـرزنش     یکه چرا کن یح ایتوض يمزبور برا يرد. الگوک یافت میت دریاش، تقو یاخالق

ه الگو ارائـه  ک ییها يرد. داورک یر مکج عمل او را ذینتا یند و گاهک یقصد عامل را مطرح م یاست، گاه
ه پسـرها  کـ افتنـد  ین دو محقـق در یـ تر. ا نییپا یخود آنها بود و گاه ینمود، گاه باالتر از سطح شناخت یم

ن، هماهنگ با قضـاوت الگـو،   ییا پایشان را چه به سمت باال یها موردنظر، قضاوت يپس از مشاهدة الگو
ق موجـب  یـ ن تحقیـ ه مشـاهدات ا کـ ردنـد  کن استدالل ی) چن1969دونالد ( کو م بندورادهند.  یر مییتغ

ب کیـ رقابل برگشت و با تأثر از تریغ یتوال یکدر  یاخالق يه مراحل داورکشود  یده مین عقید در ایترد
  39رود. یش میبه پ كودکد یجد يها و تجربه ير جارکنوع تف
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، به میزان زیادي تحت نفـوذ اولیـاء و   كودکتساب هنجارهاي اخالقی از سوي کا بندورابر طبق نظر 
ده و حاضـر نیسـتند   همیشـه آمـا  بزرگساالن یابد. با وجود این،  هاي بیرونی تحقق می ها و مجازات پاداش

و  سـیرز  خواهـد کـرد؟   هـا، چـه چیـزي رفتـار فـرد را مهـار       در این موقعیت نند.کتا رفتار او را هدایت 
پـذیري، ایـن    سازي با والـدین و سـایر عوامـل جامعـه     ) از طریق طرح فرایند همسان1953اران او (کهم
ه رفتار فرد را در غیـاب منـابع بیرونـی    کآن چه  40)1977( بندورااما از نگاه  ل را از سر راه برداشتند.کمش

ه افـراد ابتـدا از طریـق تجربـه     کـ رفتار است، به ایـن ترتیـب    41دهی ند، جریان خودنظمک قدرت مهار می
شـوند،   تقویـت یـا تنبیـه مـی     اب آنهـا کـ ه دیگران به خاطر ارتکمستقیم تقویت و نیز مشاهده رفتارهایی 

دهنـد و مبنـایی بـراي      ل مـی کا، انتظارات فرد از خود را شه كاین مال آموزند. را می 42ردکمعیارهاي عمل
موقعیـت معـین بـا معیارهـاي او همخـوان       کرد او در یکشود. اگر عمل ارزشیابی شخصی فرد فراهم می
گیـرد. امـا اگـر عمـل      ند و معموالً هنجار سطح باالتري را در نظـر مـی  ک باشد، او آن را مثبت ارزیابی می

اهش نـاهمخوانی هـدایت   کـ نـد و عمـل را در جهـت    ک شد آن را منفی ارزشیابی میتر از معیارها با پایین
وشـش فـرد در   کسب آن، به ادامه کامی در کبدین ترتیب، هم توفیق در رسیدن به هدف و هم نا ند.ک می

  خواهد شد. تعادل یا افزایش سطح عملکرد منجرجهت ایجاد 

  رشدي آوردشناختي ـ روي
  دو نظريه پيشگام

گسـترده و عمیـق   هـاي   تـوان پـژوهش   سنت شناختی ـ رشدي در حوزه رشد اخالقی را می منبع اصلی 
رشـد اسـتدالل   هـاي   پـذیري و ویژگـی   پیاژه دانست، اما توسعه دامنه نفوذ این سنت بـه مسـائل جامعـه   

 کـوهلبرگ ارهاي کهاي تربیتی و درمانی، از  هاي آن براي فعالیت هاي اجتماعی و داللت اخالقی در جلوه
بـه   كودکـ  یشـناس تحـول   روان یـک ه کـ ن ین ایاژه، در عیها) متأثر است. پ وهلبرگیکاران او (نوکو هم
تـوان گفـت    ین نظـر مـ  یـ رده اسـت. از ا کز ارائه یرا ن یشناخت ۀ معرفتینظر یکلمه است، کج یرا يمعنا

مسـائل   هکـ ن بـود  یـ آن غالب است. او بـه دنبـال ا   یشناخت ۀ او بر جنبۀ روانینظر یجنبۀ معرفت شناخت
نـد و  ک یم گونـاگون بررسـ  یان در مـورد مفـاه  کـ ودکوه اسـتدالل  یق شیرا از طر یشناخت ن معرفتیادیبن

 یاخالقـ  يهـا  وه حـل تعـارض  یق مطالعـه شـ  یرا از طر 43یاخالق ییگرا تید نسبیوشک یهم م کوهلبرگ
 یاسـتدالل اخالقـ   هکان نشان داد کودک یمربوط به رشد اخالق يها ند. دادهکله افراد، ابطال یبه وس یفرض

  رد.ک ییتوان آن را با عنوان مرحله شناسا یه مکند ک یم يرویپ يمند نظام يرات رشدییآنها از تغ
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مـرتبط   45یافتگیـ  ز سـازمان یـ و ن 44با برداشت از سـاخت  يـ رشد  یتصور از مرحله در سنت شناخت
 يهـا  بنـه  اخت، رواناژه به هوش متـأثر اسـت. منظـور از سـ    یپ یشناخت ستین دو هم از نگاه زیاست و ا

لّ کـ  یـک ند. در کط تعامل برقرار یزان با محیند او چگونه و به چه مک ین مییه تعکزم است یموجود ارگان
هـا   دهنده آن ارتباط وجود دارد. این رابطه در طبیعت میان سلول لکیلّ و عناصر تشکان یم 46ساخت يدارا

ساختار شناخت، در اجتماع انسانی میـان افـراد و   و ارگانیسم، در درون انسان میان فرایندهاي شناختی و 
 يلّ داراکـ  یـک در  یشـود. ارتبـاط وقتـ    خانواده میان فرزندان ونظام خانواده دیده مـی  کجامعه و در ی

اي اسـت   رابطـه  که یـ کنواخت نیست، بلکمجموعه از تغییرات ی کثابت یا ی یژگیو یکساخت باشد، 
نـد  ک یت مـ کتر حر املکدارتر و یل پاکش يدل است، اما به سواز تعا یفیل ضعکدار و شیه در آغاز ناپاک

  47ند.ک یدا میرد پکاز نظر عمل يشتریب يو سازگار
مرحلـه   کسازد، با ی ن میکتري را در گسترة معینی مم سازگاري موفق ،لّکوقتی رابطه میان اجزاء و 

سـازد.    تر را فراهم مـی  املکهاي عمل  هاي ساختاري بیشتر و شیوه ه ظرفیتکرشدي روبرو خواهیم شد 
تـر و تعـادل    ان سـازگاري پیچیـده  کـ تـر و ام  در هر مرحله رشدي، ارگانیزم به ثبات بیشتر، قدرت افزون

ند و به همین خاطر، مرحله بعد بهتر از مرحله گذشته است. چنین تصـویري از  ک مطلوب، دست پیدا می
توصیف تجربـی   کاي هم ی ر این، چنین گزارهند. عالوه بک رشد، این فرایند را از تغییر محض متمایز می

رود؛ ادعـایی   معیار براي داوري در مورد رشد مطلوب بشـمار مـی   کاز جریان طبیعی رشد است و هم ی
  ه در فلسفه اخالق مورد بحث فراوانی قرار گرفته و مخالفین زیادي دارد.ک

او  يبـرا  یهـاي اخالقـ   شنـد، ارز ک یمـ  يرویـ ش پیالت خویها و تما از خواسته كودکه ک یتا زمان
 يهـا  ن مرحله، ساختیوجود ندارد. در ا ین و مقررات اخالقیاز قوان یتیچگونه تبعیندارد و ه یگاهیجا

رشـد   یل نگرفته است. عنصر شناختکز در او شین یروابط اجتماع يافته و الگوهایتوسعه ن كودک یروان
قائل شـود و از لحـاظ    کیکیتف یامور ذهنو  ینیع يها دهین پدیتواند ب ینم كودکف است و یار ضعیبس

ش از یدورة پـ  تـوان  داشته باشد. ایـن دوره را مـی   یو هماهنگ يارکگران همیتواند با د یز نمین یاخالق
  د.نام نها 48اخالق

ن مرحله مقـارن بـا   یسویه همراه است. ا کهاي مبتنی بر احترام ی به قلمرو اخالق با الزام كودکورود 
شـود. روابـط    یشـناخته مـ   49ینیات عیه به نام مرحلۀ عملکاست  كودک یشناختدر رشد  يگریمرحلۀ د
ن رابطـه از  یـ او دارد. ا یشـۀ اخالقـ  یدر اند ین دوره نقش قاطعی، به ویژه با والدین، در اكودک یاجتماع

نـام   50اسـت و پیـاژه آن را اخـالق دگرپیـرو     كودکـ  يمتقابل بـرا  يارکجانبه و فاقد هم یکنوع احترام 
  ست.گذاشته ا
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ــ  کــاســت  یتعــادل نــاقص و مـوقت  یـک رو، یــمرحلـۀ اخــالق دگرپ  ن اجــزاء یه بـا فقــدان رابطــۀ متقابـل ب
 یاز قـدرت اجتمـاع   ين بـا برخـوردار  یطـرف، والـد   یـک شـود. از   یف مـ یلّ (والـدین) توصـ  کـ ان) و کودک(

ه کـ  دهنـد  یرا توسـعه مـ   یانـداز اخالقـ   چشـم  یـک ق یـ ن طریـ ننـد و از ا ک یان را محدود مـ کودکافزون خود، 
ان بـر  کـ ودک یشـناخت  يگـر، باورهـا  ید يدهـد. از سـو   یل مـ یـ و اطاعت تقل يرویرا به پ كودک یفۀ اخالقیوظ
شـود   ین اعتقـاد منجـر مـ   یـ بـه ا  یتین وضـع یند. چنک ید مکیاز عالئق بزرگساالن تأ یشخص يها  دگاهیت دیتبع
 يزیـ ه عـدالت چ کـ اسـت  ن اعتقـاد  یـ بـر ا  كودکـ عـت اسـت.   یاء در طبیاز ذات امور و اشـ  یه عدالت، بخشک

 يج محسـوس و مـاد  یار نتـا یـ بـر مع  یر اخالقـ ینانـه. از نظـر او، تقصـ   یب انیـ خودم يهـا  است معـادل خواسـته  
  ار.کنندة ک يها زهیۀ اغراض و انگیشود نه بر پا یم یبررس

 يهـا  گروه يریگ لکدهد، موجب ش یرخ م كودک یه در نوع و بافت روابط اجتماعک ییها یدگرگون
ن یـ جـاد ا یآورد. با ا یآنها را نسبت به همساالن خود فراهم م یگردد و احساس همدل ین مدار همساالیپا

اد یـ  51ه از آن به اخالق خودپیروکشود  ینوع اخالق منجر م یکبه  كودک یاخالق يبخش از رشد، داور
اعـد  قو كودکـ م مساوات و احتـرام متقابـل اسـت.    یند، مفاهک ن اخالق را متمایز مییه اکشود.آن چه  یم

محـض و بـدون    يرویـ هـم پ  یند. عمل اخالقـ ک ینم یها تلقّ رفتار را امور مقدس، ثابت و مستقل از آدم
هـا قلمـداد    ان بچـه یـ و توافـق م  یه قواعد به مثابۀ قرارداد اجتمـاع کست، بلیتأمل دستورات بزرگساالن ن

  اند. شود و افراد آنها را ساخته یم
ه در کـ دهـد، بـراي فهـم حـوادثی      رخ می كودکدانش براي گیري  لکه در روند شکپیاژه، از آن چه 
 كودکـ امـل در شـناخت   که معیار تغییرات همراه با تکدهد، سود جست. هر آن چه  تاریخ علم روي می

ی بـراي رشـد تـاریخی علـوم نیـز محسـوب       کـ ند، مالک بشمار رفته و آن را به عنوان رشد، توصیف می
شـناختی در مـورد    هـاي روان  هاي پژوهش تی از طریق یافتهشناخ شود. بدین ترتیب، مطالعات معرفت می

از واقعیـت از تلفیـق    كودک كگیرند. براي مثال، به نظر پیاژه در لی طبیعی به خود میکرشد شناختی، ش
تـر از موضـوعات مـادي و     علمـی  كدر کشود، اما به ی بینانه امور ذهنی و امور عینی شروع می خودمیان

شـناختی تـأثیر    واقعیت رشدي است، اما بـر دیـدگاه معرفـت    کاین گزاره ی شود. حوادث علّی منجر می
دانـد،   مـی  ه دانش نوع بشر را نتیجـه تـأثیرات محیطـی   ک 52گرا، گذارد. بر این اساس، هم دیدگاه تجربه می

دانـد،   دهنده ذهـن مـی   شده قبلی را سازمان هاي ساخته بنه ه روانک 53گرایی، پذیرفتنی نیست و هم  پیشینی
ی از کنـد و شـواهد حـا   ک ار مـی کـ گرایی را ان سازي، تجربه نش درونکی از کشود. شواهد حا ف میتضعی
    54ند.ک گرایی را رد می سازي، پیشینی برون
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بـا   پیاژهه کگونه  قرار گرفت. همان کوهلبرگبه نظریه شناخت مورد استقبال  پیاژهشده  دیدگاه طبیعی
هـم بـا    کـوهلبرگ گـرا را نپـذیرفت،    گـرا و پیشـینی   ربهشناختی تج یه بر معیار رشدي، مواضع معرفتکت

را مورد انتقاد قرار داد. بـه اعتقـاد او    56گرایی و تداعی 55گرایی شناختی رسش گیري از آن مواضع روان بهره
هـاي   هاي اخالقـی را مقـوالت درونـی و قالـب     توان ساخت ه نمیکدهد  هاي رشدي نشان می دگرگونی

هـاي اخالقـی را بـا     تـوان سـاخت   دهند. همچنین، نمی ل میکراد را شه تجارب خاص افکانتی دانست ک
ه چنـین  کـ رد، بـراي ایـن   کـ هـاي والـدین یـا فراینـدهاي تقویـت توجیـه        شدن و فرمان فرایند اجتماعی

  57ان را تغییر دهند.کودکهاي اخالقی  توانند ساخت رویدادهایی نمی
ه چرا برخـی از  کرد، براي تأیید این دیدگاه که پیاژه براي رشد ارائه ک، همچنین، از معیاري کوهلبرگ

هاي دیگـر اسـتدالل، اولویـت دارنـد و برخـی از آنهـا را        لکهاي استدالل اخالقی، در مقایسه با ش شیوه
ها در مورد اخالق نادرست بوده و برخـی بهتـر    رد. به اعتقاد او برخی دیدگاهکتوان پذیرفت، استفاده  نمی

گرایی اخالقـی و عـدم    ه نسبیکین تفاوت باز است و به همین خاطر است هستند و راه براي آگاهی از ا
  پذیرد. اندازها را نمی ان مقایسه چشمکام

رود هماننـد   رد و انتظـار مـی  کاي رشد آغاز  ار خود را در چارچوب پیاژهک کوهلبرگه کبا وجود این 
داراي   ّ لکـ «بـه لـوازم مفهـوم     تري نسـبت  قاطع رسد او برداشت ند، به نظر میکر کاو به اندیشه مرحله ف

از  يا ه مراحل تنهـا مجموعـه  کن است یافته ای ساخت يها تیلّکاز  کوهلبرگمنظور داشته باشد. » ساخت
از انـواع مختلـف    ياریه همواره در بسـ کشه هستند یاند یلّک يه الگوهاکستند، بلین يا جداگانه يها پاسخ

ر کـ از تف ییهـا  وهیمراحل ش .1د این معیارها را داشته باشد: به اعتقاد او مرحله بای شوند. یمسائل ظاهر م
افتـه و سـازمان زیربنـایی    ی ساخت يها تیلّک. مراحل 2؛ باشند یمتفاوت م یفکیه به لحاظ کهستند 

فرایند  ک. مراحل از طریق ی4اند.  تکن و ثابت در حریرة معیزنج یک. مراحل در 3؛ اندیشه هستند
 یتلقـ  یاتیار حیها را بس كن مالیا کوهلبرگشوند.  ت جدید، ادغام میدر ساخ یمراتب ادغام سلسله

دهـد و بـه همـین علـت      ها را به خوبی پوشـش نمـی   كاین مال پیاژهه مراحل کرد، اما معتقد بود ک
  .ردکتوان آنها را مراحل رشدي حقیقی تلقی  نمی

ل کگیـري را شـ   هـت ج کاي از طریـق محتـواي خـود یـ     دام از مراحل پیاژهک، هر کوهلبرگاز نظر 
املی اخـالق  کـ ل تکنند. عالوه بر این، اخالق خودپیرو شک دهند، اما از لحاظ ساختار سازمان پیدا نمی می

شـود. همچنـین، هـر دو     ه در مقابل آن  قرار گرفته و در نهایت جانشـین آن  مـی  کباشد، بل دگرپیرو نمی
 کیـ کرهنـگ قـرار دارنـد و قـدرت تف    هاي تربیت و ف ل اخالق تحت تأثیر مناسبات اجتماعی، شیوهکش

  58ساختار استدالل و محتواي آن را ندارد.
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لّی پیاژه در مورد رشد اخالقی را توسـعه داده و آن  کهاي  گزاره کوهلبرگبر اساس آن چه گفته شد، 
نام گرفتـه اسـت،    59قراردادي ه پیشکرد. در سطح اول، کرا در سه سطح رشدي و شش مرحله توصیف 

) و  پیگیـري منـافع شخصـی و نیازهـا     کاز امور مادي و ترس از مجازات (مرحله ی هاي اخالقی ارزش
شـود بـر پایـه نظـام مبادلـه منـافع،        ه در این سطح مطرح مـی کنشده است. عدالتی  کیک(مرحله دو) تف

یفر به منظور رسیدن به اهداف خودخواهانه، فردي و بـدون مالحظـه هنجارهـا و    کها و پرهیز از  خواسته
نـد داوري اخالقـی   ک ، بر خالف پیـاژه، ادعـا مـی   کوهلبرگمراجع قدرت استوار است. بنابراین، توقعات 

  هاي اخالق دگرپیرو را ندارد. ان در این سطح، ویژگیکودک
ها باید بر اساس انتظـارات خـانواده و    ه آدمکشود  این اعتقاد در نوجوان پیدا می 60در سطح قراردادي

نـد.  ک مـی  پیـروي  كنند و منافع شخصـی از منـافع روابـط مشـتر    کگی جامعه به عنوان گروه مرجع، زند
گیرد (مرحله سه). در ادامـه   یند، انجام مک یگران را خشنود میه دکاخالقی به هدف انجام آن چه  يداور

یـد عمـده بـر    کنـد و تأ ک لّ توجـه مـی  کـ  کتري به جامعه به عنوان یل وسیعکفرایند رشد، نوجوان به ش
لّ جامعـه اسـت   کـ هدف بزرگتر، یعنی حفظ نظـام اجتمـاعی    کانجام وظایف براي یپیروي از قوانین و 

  (مرحله چهار).
در اواخر نوجوانی و بزرگسالی، داوري اخالقی از سطح احترام به قوانین رسمی و اقتـدار اجتمـاعی   

در ایـن   61سـطح فراقراردادگرایـی ).  گیـرد (  انعطاف بیشتري در نظـر مـی   رود و فرد قوانین را با فراتر می
نـد.  ک شـده پیـدا مـی    سطح، دیدگاه اخالقی، اهمیت بیشتري از قراردادهاي اجتمـاعی و مقـررات تـدوین   

ه رعایت اصول اخالقی و رعایت قـانون تعـارض   کقوانین، ابزاري براي زندگی بهتر مردم است و زمانی 
 ك، افـراد در بـاالتر شت (مرحلۀ پـنج). در مرحلـۀ   نند،  رعایت اصول اخالقی اولویت خواهد داک پیدا می

نند، عدالت، احترام و شأن همه افراد اصـول  که حتی جوامع منظم همه اصول مهم را اجرا نمی کنند ک می
ل کشمول شـ  ه باید لحاظ شوند. دیدگاه فرد، بر اساس الزامات اخالقی جهانکجهانی و فراقانونی هستند 

  بخشد (مرحله شش).   بار میاربرد آگاهانه آنها به اندیشه اخالقی فرد اعتکگیرد و  می

  اي رفتار اخالقي الگوي مؤلفه

ه الگـوي  کـ هـایی را ترتیـب داد    پـژوهش  62،جیمـز رسـت  ، به نام کوهلبرگاران کاز دوستان و هم یکی
 يالگـو  یـک شـود، ارائـه کـرد.او از     تري را در این باب که رفتار اخالقی چگونه تجویز یا منع می پیچیده

رده اسـت و عـدالت   کر است، دفاع ین مسأله مغایدر ا کوهلبرگدگاه یه با دکتر براي رشد اخالقی،  املک
د قلمـرو اخـالق   یوشک می رستقرار داده است. يا منسجم چهارمؤلّفه یاخالق يالگو یکموردنظر را در 
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را دارنـد، گسـترش دهـد. او بـر ایـن       یرد اخالقکارک یدگیچیه پکشتر، یب يها مؤلفه ق توجه بهیرا از طر
و  کـوهلبرگ که چهار مؤلفه کلّی در عمل اخالقی وجود دارد که نوع اسـتدالل اخالقـی، کـه    باور است 

  باشد. اند، فقط یکی از آنها می آن را مطرح کرده پیاژه
کنـد موقعیـت را    شود که عامل تالش مـی  تأمل اخالقی از وقتی شروع می 63)1986( رستبه اعتقاد 

یر معماهاي فرضی به طور کامل سـاختاري هسـتند. ایـن    تفسیر کند. تأمالت اخالقی جدي به ندرت نظ
اي از ابهام مربـوط بـه پیچیـدگی اخالقـی قـرار دارنـد. تردیـدهاي بیشـتر در مـورد           امور معموالً در هاله

هـا در  باشند. برخی ابهامهاي عمل و نتایج آنها می هاي مناسب، شیوه واقعیات مربوط به موضوع، گزینش
باشـد. ایـن امکـان وجـود دارد کـه مـا نسـبت بـه عالئـم مهمـی کـه             و عالیق میها  زمینۀ نیات، انگیزه

  تفاوت باشیم.  کند، حساس بوده و یا بیهاي مشکل یا شرایط نیازمند به پاسخ را توصیف می موقعیت
شود. عـالوه  مؤلفه اول فرآیندي است که جریان شناختی در مورد فهم، ارزیابی و تفسیر را شامل می

) ممکن است بخشـی از امـوري باشـد    دلسوزي،  هاي عاطفی (مثل خشم، اضطراب،نگیختگیبر این، برا
کنـد مرحلـه اخالقـی بـه     اظهار مـی  کوهلبرگناپذیر تفسیر شوند.  که الزم است در یک موقعیت اجتناب

گیـري   کنـد و نقـش  منزلۀ یک عدسی یا صفحۀ مانیتور است که این نوع از دیدگاه اخالقی را هدایت می
گیرد. احتماالً ایـن همـان چیـزي    اجتماعی است که چنین عواملی را به کار می - فرآیند شناختی  هم یک

  64نگرد.آن را به دیدة تردید می رستاست که 
ایم. وقتی شود که در مورد ارزش یک موقعیت تصمیم گرفتهفرآیند مؤلفۀ دوم از وقتی آغاز می

گذاري آنها اقـدام   در پرتو آرمان اخالقی به ارزش که انواع گوناگون یک عمل شناخته شد، فرد باید
توانم بسیاري از کارها را انجام دهم، اما آنچه که باید انجـام دهـم کـدام اسـت؟ کـدام      من می«کند 

کنـد کـه هنجارهـاي اجتمـاعی و     مؤلفه دوم مـا را وادار مـی  ». قانون اخالقی در اینجا مطرح است؟
ذیل ایـن   پیاژهو  کوهلبرگاي دخالت دهیم. نظریۀ مرحله هاي اخالقی اصول اخالقی را در سنجش

دهد. در  تر، این نظریه، مؤلفه دوم یک تأمل اخالقی را تشکیل می گیرند. به بیان دقیقعنوان قرار می
سنّت کوهلبرگی، یک نوع خاص از عمل اخالقی در یک موقعیت معین، نتیجۀ منطقی آن سـاختار  

اي معـین،   اما روشن است که یک ساختار مرحلـه  65کند. معین می است که وظایف و حقوق را کلی
تواند به وسیلۀ هاي عمل متعددي را به وجود آورد و خود این عمل میتواند راهبه احتمال زیاد، می
  اي توجیه شود. چند نظریۀ مرحله

توانـد  قـی مـی  گیري و با انگیزش اخالقی سروکار دارد. اگرچه یک آرمان اخال مؤلفه بعدي با تصمیم
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هاي دیگر عمل هـم  شیوة معینی از عمل را نشان دهد، اما این واقعیت را هم باید در نظر داشت که شیوه
هاي رقیب ارائه شوند. در یک نتیجه، یک عامـل اخالقـی ممکـن اسـت در     ممکن است از طریق ارزش

اع دیگر عمـل را بـر محـور    کند انو بندي شیوة خاصی از عمل اخالقی اقدام می همان حال که به صورت
براي فرد اهمیـت دارنـد کـه     هاي دیگر چنانسیاري موارد، ارزشریزي کند. در بهاي دیگر هم پیارزش
کنند. در این صورت، الگوهـاي تصـمیم گیـري    هاي اخالقی را خنثی کرده و یا از اعتبار ساقط میارزش

  مؤلفۀ سه هستند.   دگیزش اخالقی، برخی از موارانسانی و تأثیرات بر منابع ان
از مراحـل داوري اخالقـی در توصـیف     کـوهلبرگ ه هماننـد  کـ م) به جاي این 1986( رستنظر  از

هـا،   طرحـواره  سـخن بگـوییم.   66هـاي اخالقـی   نیم، بهتر است از طرحوارهکهاي اخالقی استفاده  ساخت
رونـد و مبنـاي    ار مـی کـ  ه در تعامل میان انسان و محیط بهکیافته اندیشه و عمل هستند  الگوهاي سازمان
هـا در ارتبـاط    ه بـا موقعیـت  کتر بوده و به دلیل آن  جزئی کوهلبرگاز مراحل  این الگوها تفکر ما هستند.
شـوند   اند. آنها، همچنین، با توجه به فرایندهاي شناختی توصیف نمـی  هاي خاص وابسته هستند، به بافت

  تر از مراحل هستند.   و به همین خاطر عینی
شود. با اسـتفاده از ایـن طرحـواره، فاعـل      مربوط می 67هاي فردي و عالیق او اول، به رغبتطرحواره 

نـد و چنـدان   ک دهد، بررسی می آورد یا از دست می موقعیت عمل به دست می کاخالقی آن چه را در ی
رد اخالقـی فـرد، او را در   کـ دهد. تسـلط ایـن طرحـواره بـر عمل     اري اجتماعی بروز نمیکتوجهی به هم

  دهد. قرار می کوهلبرگحل دو و سه رشد اخالقی مرا
محور رابطـه نزدیکـی دارد. فـرد     انداز اجتماع با چشم 68نگهداري هنجارها،یا طرحواره  دوم، طرحواره
شناسد و نظم اجتمـاعی حاصـل از آنهـا، محـور اصـلی رفتـار        هاي موجود را می ی و نقشقانون اجتماع

  اخالقی است.
رد کارکـ ه کـ دهـد   لیف اخالقی فرد را بر پایه عناصـر دیگـري قـرار مـی    اکت 69طرحواره فراقراردادي،

عنصـر، اولویـت داشـتن معیارهـاي اخالقـی اسـت. قـوانین و         کی زند. را براي اخالق رقم می یمتفاوت
باشـند و در   ها، همگی حاصل توافق آحاد جامعه است و خود آنها ابزار تحقق اهداف اخالقـی مـی   نقش

هـا   جنبه دیگر طرحواره فراقراردادي، ابداع اندیشـه  ق، باید کنار گذاشته شوند.ف اخالمقام تعارض با هد
رد. برخـی از  کـ توان میان افراد داراي منافع متعارض ارتباط برقرار  ه در پرتو آنها میکهایی است  و آرمان

بـراي   زنـدگی آبرومندانـه   کها عبارتند از: حفظ حداقل حقوق انسانی افـراد، تـأمین لـوازم یـ     این آرمان
  وفایی استعدادها.کنیازمندان و پیشرفت فرد در زمینه ش
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  هاي عدالت مثبت نظريه

کننـد کـه از سـنخ حقـوق،      و همکارانش در تحقیقات خود بیشتر بر موضوعاتی تکیه می کوهلبرگ
وظایف، هنجارها و تکالیف هستند؛ اموري که تـا حـدودي، از شـرایط و دنیـاي اخالقـی کودکـان       

هـاي تعامـل    مقابل، حوزة عدالت مثبت و مسائل مربوط به آن را داریم که در بافتفاصله دارند. در 
شود که باید بخشـی   اي از عدالت که به افرادي از جامعه مربوط می جنبه70شوند؛ گرا ظاهر می جامعه

از منابع موجود و امتیازها را دریافت کنند. سهیم کردن دیگران در یک چیـز، از قبیـل خـوراکی یـا     
اجتمـاعی کودکـان    -گراست که به طور عادي در محیط طبیعی بازي، یک رفتار قالبی جامعهاسباب 

دهد. در دوران کودکی اولیه، عالقـۀ   افتد و بخش مهمی از روابط دوستانۀ آنها را شکل می اتفاق می
کند که بخشـی از اوقـات خـود را در کنـار کودکـان دیگـر        کودك به بازي با دیگران او را وادار می

تـوان   هاي یکدیگر استفاده کنند و وسایل خود را مبادله کنند. از این رو، می بازي ذراند، از اسباببگ
توجهی از رفتارهـاي   گفت مشارکت آنها در وسایل و توزیع زمان و لذت استفاده از آنها، سهم قابل

  دهد. بین فردي کودك را به خود اختصاص می
بهتـر   يا م، نمونـه ینـ کان را مطالعه کودک یند رشد اخالقیرام فیمعتقد است اگر بخواه 71ویلیام دیمون

نـه  ین زمیـ در ا دیمـون ه کـ  یمطالعـات 72گران در آن وجود ندارد.یردن دکم یانات و سهکم امیاز رفتار تقس
انـات  کع امیـ مربوط بـه توز  يها ان چگونه تعارضکودکه کپرداختند  ین مسأله میا یب داد، به بررسیترت

تحقـق   يان بـرا کـ ودکمختلـف   يها حل ها، راه ین بررسیند. در ایآ یة حلّ آن برمرده و از عهدک كرا در
  رند.یگ یآنها مطرح شده است، مورد مطالعه قرار م يه براک ییها تیعدالت مثبت در موقع

  يعيمراحل رشدي عدالت توز

نـۀ  یار سـطوح و مراحـل وابسـته بـه سـن در زم     کآش یتوال یکان، کودک يها استدالل یدر بررس دیمون
شـرفت اسـتدالل عـدالت    یه پکـ هستند  یم عادالنه را به دست آورد. سطوح مزبور شش سطح اصلیتقس

، تصور کودك از عدالت بـا برداشـت او   A-0ترین سطح، یعنی سطح  دهد. در ابتدایی کودکان را نشان می
ند منصـفانه  هاي خاص کودکانه همراه است. براي مثال، کودك ممکن است ادعا ک از تمایالت و خواسته

  آن است که او بستنی بیشتري از خواهرش دریافت کند، براي این که او بستنی را دوست دارد.
 هـاي بـه ظـاهر    هاي خودمحورانۀ کودك از طریق استناد او بـه برخـی مـالك    ، خواستهB-0در سطح 

ار کـ بـه   یالت شخصـ ین تمایش را در خدمت تأمیها يهنوز داور كودکن، یشوند. بنابرا یه میتوج ینیع
 ينـد بـرا  کافـت  یدر یاز بستن يشترید سهم بیند او باکن است ادعا کمم كودک یکمثال،  يرد. برایگ یم
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و  یرواقعـ ی، غیرمنطقـ یغ ين اسـت امـور  کمم ییها كن مالیپسر است. چن یکه او کنیل ایه به دلکن یا
  از مورد نظر باشد.یارتباط با امت یب

روح آمیختـه باشـد.    و انصاف با نوعی برابري خشک و بـی ، عدالت A-1در سطح باالتر، یعنی سطح 
هـاي خـاص مثـل     رفتار عادالنه و تقسیم منصفانه آن است که با همۀ افراد، بدون در نظرگرفتن مالحظـه 

نیاز یا شایستگی، به شیوة یکسان و مشابه برخورد شود. همه افراد کالس که در یـک فعالیـت اقتصـادي    
  رابر پول بگیرند حتی اگر برخی کار بدنی بیشتري انجام داده باشند.اند باید به طور ب شرکت کرده

 انـد، رنـج   شود. افرادي که بیشتر تالش کرده اي از انصاف و استحقاق مطرح می ، آمیزهB-1در مرحلۀ 
ـ اند، با انجام داده يار بهترکا یاند  ردهکرا تحمل  يشتریب ه کـ ن یـ ا يداشـته باشـند بـرا    يشـتر ید سـهم ب ی

ا یـ شـۀ معاملـۀ بـه مثـل     یه بـر اند کاز استدالل برابرنگر است  یلک، شين داوریرا دارند. چن استحقاق آن
ۀ یـ اول يهـا  انـه و در سـال  یم کیودکـ ن مرحله در دوران یدر ا كودکاست.  کیخوب مت يارهاکجبران 

  دبستان قرار دارد.
اي بـه نیازهـاي خـاص     گیرند. آنها توجه ویـژه  قرار میA-2 ترند در مرحلۀ  کودکانی که اندکی بزرگ

گیرند. کودك ممکن است استدالل کنـد   دارند و در عین حال نوعی مساوات را هم در نظر می مبذول می
تـوان سـهم بیشـتري را بـراي      نظر را به طور منصفانه به همه داد، اما می باید سهم مشخصی از اشیاء مورد

د. در اینجا یک شیوة مبتنـی بـر احسـان را    هاي خاص، مثل افراد بی بضاعت، دا ها به گروه جبران تفاوت
  بینیم. می

 قـرار دارنـد، انصـاف و عـدالت را بـا نـوعی اخـالق مـوقعیتی         B-2تر، که در سـطح   کودکان بزرگ
رد کارکـ با مالحظۀ  یینش نهایشوند، اما گز یمربوط به عدالت در نظر گرفته م يزند. همۀ ادعاهایآم یدرم

ان کـ ودکن دسـته از  یـ رسـد ا  یرفت. به نظر می، صورت خواهد پذت موردنظریاز در موقعیامت یکخاص 
ف یه وظـا کـ  ییهـا  ه آدمکـ نـد  کن استدالل یچن كودک یکن است کمثال، مم يگرا هستند. برا اغلب نفع

ن یاربرد چنـ کـ ه کـ ن مطلب آن است یل اینند. دلکافت یدر يشترید پاداش بیاند، با خود را بهتر انجام داده
 يشـتر یجـه، درآمـد ب  ینـد. در نت ک یق مـ یتشـو  يبعـد  يها تیام بهتر امور در موقع، افراد را به انجیروش
  الس خواهد شد.کب همۀ اعضاي ینص

ه کـ سـت  ین نیـ مرحلـه بـه مرحلـۀ بعـد ا     یـک عبور از  يننده براک ینیب شین پیبه اعتقاد دیمون، بهتر
ش تعـداد نمـرات   یازة مراحـل و افـز  یـ ه آمکت شود، بلیتثب یدر مرحلۀ فعل كودکاستدالل عدالت مثبت 

افتـه،  ین یـ سـازد. ا  یر مـ یپـذ  انکـ را ام ینـ یب شین پیه اکمرحله است  یکباالتر از حد معمول مربوط به 
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زة مراحل است، بـه  یرشد، آم يبرا كودک یآمادگ يها از شاخص یکیه کن یبر ا یرا مبن 73توریلدگاه ید
  ند.ک یت میوند، تقکدا یها به طرف مرحلۀ بعد انحنا پ ع نمرهیژه اگر توزیو

  پسند استدالل اخالقي جامعه

شود. منظور از این رفتارهـا،   مربوط می 74جنبه دیگري از عدالت مثبت به رفتارهاي اجتماعی مطلوب
اي  شود و ثانیاً هدف از آنها نـه تعهـدات حرفـه    می ه اوالً به صورت داوطلبانه انجامکارهایی است کغالباً 

  به دیگران است.رساندن  ه نفعکیا مصلحت شخصی، بل
ه از آن بـه  کـ باشـد   ارهـا مـی  کی از متغیرهاي رشد اخالقی، منطق شناختی مربوط به این دسته از کی

ه استدالل اخالقی استانداردشده بر توجیـه پیـروي   کشود. در حالی  یاد می 75پسند استدالل اخالقی جامعه
هـایی   پسند بـر پایـۀ اندیشـه    جامعه از معیارهاي اخالقی یا تخلّف از آنها معطوف است، استدالل اخالقی

ه اقـدام بـه   کـ شود و فرد در ضـمن آن حـق دارد    هاي فرضی اخالقی ناشی می ه از بحرانکاستوار است 
ه فـرد گرفتـاري   کشود  استدالل مزبور زمانی مطرح می 76ند.کخودداري  کمکند یا از ارائۀ کرسانی  کمک

رد و در عـین حـال هـیچ    کـ ه باید آن را تحمـل  کرد ند و پاسخ به آن نتایجی داک می کمکاز ما تقاضاي 
  اي هم در مورد آن نداریم. شده وظیفۀ تعریف

تـوان سـطوحی از اسـتدالل     دهـد کـه مـی    نشان مـی ) 1986اران او (کوهم آیسنبرگنتایج تحقیقات 
ی تـر منتهـ   امـل کهـاي   ال ابتدایی شروع شده و به استداللکه از اشکرد کپسند را شناسایی  اخالقی جامعه

بـه دیگـران معطـوف     کمـ کاستدالل به سوي منافع شخصی و نتایج احتمالی رفتـار   کشود. سطح ی می
بـه دیگـران در توجـه بـه      کمکدر سطح دو، انگیزه  77.گیري مبتنی بر لذت و خودمحوري) است (جهت

ن اسـت بـا احسـاس    کـ ه ممکشود هر چند نیازهاي خود فرد تأمین نشود؛ چیزي  نیازهاي آنان ظاهر می
پسـند   در سطح سه آن دسته از رفتارهاي جامعه78گیري مبتنی بر نیاز ). ناه یا همدلی همراه نباشد (جهتگ

پسـند بـه ایـن شـرط      ه تأیید جامعه را به همراه داشته باشند. اهداف و اغراض جامعـه کشوند  انتخاب می
گیـري تأییـد    ( جهت هاي قالبی در مورد افراد خوب و بد هماهنگ باشد ه با دیدگاهکخوب خواهند بود 

دهد و با دیگـران بـه عنـوان همنوعـان      در سطح چهار، فرد خود را به جاي دیگران قرار می79فردي ). بین
بـین   80گیري همدالنه ). داند ( جهت توجهی را مایه احساس گناه می ند و بیک خود احساس همدردي می
تأمل بر خود بـر اسـاس عمـل بـه      ه در ضمن آنکبینیم  سطح انتقالی را می کسطح چهار و سطح پنج ی

 ). در سطح پنج، توجه به رفـاه دیگـران   4Bپذیرد ( سطح  شده و مسئولیت صورت می هنجارهاي درونی
  81شده). شوند (مرحله بسیار درونی ها به خوبی ابراز می و زندگی بر اساس ارزش
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  نظريه قلمرو اجتماعيـ  شناختي

ه اندیشـۀ فـرد   کت شناختی ـ رشدي، بر این باور است  شناسان سن همانند سایر روان 82،الیوت توریل
ر را بـه  کـ ، فراینـد تف توریـل شـود.   به صورت فعال از طریق تعامل دوسویۀ او با محیط اطراف ساخته می

یفـی در سـازمان شـناختی را از سـطوح     که تغییـرات  کگیرد  زنجیرة رشدي در نظر می کمنزلۀ گذار از ی
را میـان   کیـ که نـوعی تف کـ به خـاطر ایـن    توریلند. با وجود این، ک یار مکتر آش املکتر به سطوح  ساده

  فاصله گرفت. کوهلبرگقائل بود، از  84و شناخت اخالقی 83شناخت اجتماعی
هـاي   ان از اخالق در حال تغییر است، اندیشـه کودکه برداشت کم) همان گونه 1983( توریلبه اعتقاد 

 كن است انتظارات دیگـران از خـودش را در  کمم كدوکآنان در باب قرارداد اجتماعی هم چنین است. 
 كه بتوانـد در کـ دهـد   ار را انجام میکرده و رفتار خود را با این انتظارها تطبیق دهد، اما تنها زمانی این ک
قراردادهاي اجتمـاعی الزم اسـت    كبراي در كودکرو،  باشند. ازاین ند چرا چنین رفتارهایی درست میک

  ند.کسب کو نقش هنجارهاي رفتاري بینش الزم را فردي  نسبت به روابط بین
 ه مفـاهیم زیربنـایی نظـام اجتمـاعی را    کـ اي را،  گانـه  ه افراد سطوح رشدي هفتکند ک ادعا می توریل

ننـدة  کهـاي تأیید  ه  میـان دوره کـ ننـد  ک سازند، پشت سـر خواهنـد گذاشـت و فراینـدي را طـی مـی       می
ان کـ ودکهاي اجتماعی  دام از داوريکدر نوسان است. هیچ  نندة آنهاک قراردادهاي اجتماعی و مراحل نفی

ه در تمـام  کـ سویه و اخالق دگرپیرو باشد، توصیف نمـود، بل  که اجبار یکسانی کتوان با عناوین ی را نمی
  ند.ک هاي مختلف آنها را از هم جدا می ان نامتجانس بوده و زمینهکودکهاي  دوران رشد، داوري

هـاي شـناختی بـه     ه از ناحیـۀ تعـارض  کـ هایی را  ثباتی توانست بی ریلتوبر اساس آن چه گفته شد، 
ردن مراحل نفی در سلسلۀ مراحـل  کند. او این مهم را از طریق وارد کشود، تنظیم  فرایند رشد تحمیل می

ی و از خـالل تـوالی اثبـات و نفـی     کتیکرشدي نشان داد. بر این اساس، تغییرات رشدي به صورت دیال
ا    ل گستردة آن آگاه مـی کهاي اجتماعی به ش به همانندي كودک، کمرحلۀ ی شوند. در ظاهر می شـود، امـ

ایـن   كودکـ داند ( شش تا هفـت سـالگی). در مرحلـۀ دو،     آن را از لوازم و اقتضائات نظم اجتماعی می
 ه افـراد بـه آنهـا   کـ هاي قراردادگرایی، اموري اخیاري هستند و این واقعیت  پذیرد. فعالیت برداشت را نمی

 كودکـ در مرحلـه سـه،    ند ( هشت تا نه سالگی).ک فایت نمیکشوند، براي ضرورت حفظ آنها  ملتزم می
ه مراجـع قـدرت   کـ ند اگر چه قواعد اجتماعی اموري دلبخواهی هسـتند، امـا بـه دلیـل آن     ک استدالل می

الگی). در مرحلـۀ  نیم ( سـن ده تـا یـازده سـ    ک خواهند، از آنها پیروي می جامعه احترام به آنها را از ما می
ه از نظر قـانونی و رسـمی هـیچ تسـلطی بـر      کچهار، آداب و رسوم بخشی از انتظارات اجتماعی هستند 
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اي از هنجارهـاي   رفتار ما ندارند (دوازده تا سیزده سالگی ). در مرحلۀ پـنج، قواعـد اجتمـاعی مجموعـه    
ننـد و ایـن   ک ماعی تعین پیـدا مـی  هاي ثابت افراد در سلسله مراتب اجت ه از طریق نقشکاجتماعی هستند 

در مرحلـۀ شـش،    نند (چهارده تا شـانزده سـالگی ).  ک ه گروه اجتماعی را حفظ میکقواعد مزبور هستند 
شـود. آداب رفتـار اجتمـاعی آن دسـته از انتظـارات اجتمـاعی        از قراردادهاي اجتماعی نفی می كاین در
اند و تأثیري در حفظ نظـام اجتمـاعی ندارنـد (     شدههاي زندگی تنظیم  ها و شیوه ه بر پایه عادتکهستند 

گیرنـد. ایـن آداب،    هفده تا هیجده سالگی). در مرحلۀ هفت، بار دیگر آداب اجتماعی مورد تأیید قرار می
ه در مرحلـۀ  کنند، آن گونه کها را تنظیم  رده یا توزیع نقشکه گروه اجتماعی را تعریف کدهایی نیستند ک

شـوند و   ه با توافق اعضـاي جامعـه حاصـل مـی    کهاي اجتماعی هستند  هماننديه کشد، بل پنج تصور می
  85وپنج سالگی). اري را به همراه دارند (هیجده تا بیستکردي مثل نیاز به همکارک

جدیـد مـا از رشـد اخالقـی، تصـویري از آن را در       كشود در با توجه به آن چه گفته شد، معلوم می
ه در گذشته داشـتیم.  کتر از آن تصویري است  ، و در عین حال، پیچیدهتر ه روشنکدهد  اختیار ما قرار می

شـد، امـري    شود، بیش از آن چه قبالً تصور مـی  مؤلفۀ اخالقی را شامل می که یکهاي اجتماعی،  داوري
ه کـ هایی است  ی از مؤلفهکه اخالق فقط یکباشد. دلیل این مطلب هم آن است  تغییرپذیر و نامتجانس می

ه بـه بـه   کـ هـاي اجتمـاعی    ت دارد. چنـین داوري کهاي اجتماعی در بافت جامعه مشار وريوین داکدر ت
هـاي   ه بـه شـیوه  کـ ننـد  ک اي را ایجـاب مـی   هاي معرفتی چندگانـه  ها وابسته هستند، استفاده از نظام بافت

هـا و قراردادهـاي اجتمـاعی موجـود در      هاي واقعی، رسوم و سنت فرض مختلفی هماهنگ خواهند شد.
دهند. با وجـود ایـن، خـود ایـن عوامـل بازتـاب        یل میکفرد و جامعه، بخشی از این تنوع را تش فرهنگ

هـا و هنجارهـاي    ه، رابطـۀ بـین ارزش  کـ زندگی اجتماعی هسـتند. بـاالتر این  دار و اساسی  هاي نظام مؤلفه
نبـه و  هـاي دوجا   ه پدیـده کـ سـویه بل کشوند، نـه امـري ی   فردي تلقی میهاي  ه پدیدهکفرهنگی و آن چه 

  تعاملی هستند.

  مالحظه ديدگاه ديگران

 86،ه با فرایند رشد اخالقی رابطه دارد، ظرفیت درنظر گرفتن دیدگاه دیگـران کهاي رشدي  ی از تواناییکی
اهمیت این امـر بـه ویـژه از آن     ار و احساسات دیگران، است.کموضوع از زاویه اف کبه معناي نگاه به ی

  دیدگاه آنان است. كم برقراري تعامل با دیگران و دره اجتماعی بودن مستلزکجهت است 
مورد بررسی قرار گرفـت، ولـی بررسـی دقیـق آن را بـه       پیاژهه این موضوع در ابتدا از سوي کبا آن 

 سـلمن رد، امـا  کـ ایـن موضـوع را از زاویـه بصـري و مفهـومی دنبـال        فـالول دهند.  نسبت می 87فالول

۸۲      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

سب این توانـایی را  که پیشرفت در کنبه مفهومی آن ارائه داد هاي بیشتري ازج مدلی با پیچیدگی88)1980(
مـدل پـنج    کان و اسـتدالل آنهـا، یـ   کـ ودکهـاي   او بر پایه پاسخ دهد. را بر طبق مراحل منظمی نشان می

نـد.  ک س مـی کگیري را مـنع  ان در ظرفیت دیدگاهکودکیفی کهاي  ه تفاوتکند ک اي را مشخص می مرحله
از وجود اندیشه و احساس در افراد دیگر آگاه است، اما آنهـا را هماننـد    كدوکدر مرحلۀ ابتدایی یا صفر، 

شـود (سـن چهـار تـا      پندارد و در واقع، نوعی تعمیم را در این زمینه قائـل مـی   ار و احساس خود میکاف
  ند.ک را توصیف می 89گیري خودمحورانه نوع نقش کبه اعتقاد سلمن، این مرحله ی شش سالگی).

اندیشـند و مثـل او رفتـار     ه دیگـران الزامـاً هماننـد او نمـی    کـ تواند بفهمد  اول، میدر مرحله  كودک 
ه غالباً بـر دیـدگاه خـود    کتواند دو دیدگاه را به طور همزمان در نظر بگیرد، بل نند، اما  هنوز هم نمیک نمی

راي ارزیـابی  ند و آن را راهی بک به قصد و نیت فاعل هم توجه می كودکورزد. در این مرحله،  اصرار می
  داند ( شش تا هشت سالگی). رفتارها می

ننـد و توانـایی ارزشـیابی    ک ارهاي او داوري میکه دیگران در مورد کفهمد  می كودکدر مرحله دوم، 
 90گیري بر اسـاس تأمـل در خـود    توان آن را نقش ه میکآورد، چیزي  خود از نگاه دیگران را به دست می

سـان هـم باشـد، الزامـاً بـه      کهاي افراد از مبناي رفتار دیگـران ی  گر آگاهیه حتی اکند ک می كنامید. او در
دیگر سـازش  کـ هـاي مختلـف را بـا ی    تواند دیدگاه شود، اما هنوز هم نمی هاي مشابه منجر نمی ارزشیابی

هاي متقابل را به صـورت   تواند دیدگاه می كودکه که کدهد (هشت تا ده سالگی ). در مرحلۀ سوم است 
را داشته باشند. ایـن  ها  توانند این دیدگاه ه دیگران هم میکند و در عین حال معتقد شود کحاظ همزمان ل
  پذیرد. نامید، در حدود ده تا دوازده سالگی صورت می91گیري دوسویه  توان آن را نقش ه میکمرحله، 

موقعیـت را  تري  هاي دوقطبی رها شده و در سطح گسترده در مرحلۀ چهارم، نوجوان از دایرة دیدگاه
دوست، معلـم، اعضـاي خـانواده یـا جامعـه       کتواند ی ه میکگیرد  از نگاه شخص سومی هم در نظر می

شـوند و   الت زنـدگی در نظـر گرفتـه مـی    کقراردادهاي اجتماعی به عنوان ابزاري بـراي حـل مشـ    باشد.
گیـري   گاهه سـطح پـنجم از سـطوح دیـد    کـ ایـن مرحلـه،    92شـود.  ها با احترام نگریسته می تفاوت ارزش

سـالگی رخ   باشد و در حدود دوازده تـا پـانزده    می 93باشد، مرحلۀ مبتنی بر نظام قراردادهاي اجتماعی می
  دهد. می

ه کـ هـایی   نند فرصـت ک برخی از پژوهشگران ادعا می94ه ارائه شده است،کبر حسب شواهد متعددي 
هم آنها از دیدگاه دیگـران را ارتقـا   نند، فک ان و نوجوانان در جهت ایفاي نقش فراهم میکودکجامعه براي 

دهـد و اسـباب پیشـرفت اندیشـه اخالقـی آنهـا را ایجـاد         بخشیده و حس خودمحوري آنها را تقلیل می
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هـاي   اند تفاوت اعضـاي جوامـع و فرهنـگ    ردهکپردازان، همانند رست، ادعا  ند.حتی برخی از نظریهک می
سـت از طریـق اخـتالف آنهـا در میـزان      ن اکـ گوناگون در رسیدن به مراحل خـاص رشـد اخالقـی مم   

  تبیین باشد. گیري، قابل شده براي دیدگاه هاي فراهم فرصت

  خود كرشد اخالقي و ادرا

هـاي اجتمـاعی    ند، به شـناخت ک ه خط دیگري از تحقیقات را هدایت میک يگرید یپژوهش يریگ جهت
الزم بـراي رفتـار اخالقـی او     هـاي  فرد از خود، به طور خاص، و رشد ظرفیت كفرد، به طور عام، و ادرا

وشـش او در  که به کجنبه مهمی از شناخت اجتماعی است  95فرد از خود كشود. منظور ازادرا مربوط می
نـد.  ک اشـاره مـی   هایی در باره خود، ها و نگرش از طریق اندیشه» دیگري«از » خود«جهت متمایز ساختن 

 96شـده  خت او در باره خود به گونه شـناخته ه هم به شناکخود، تجسم شناختی فرد از خود است  كادرا
ه فرد از خود به عنـوان شناسـا دارد، ابعـادي    کی کشود. ادرا را شامل می 97خود شناسا ند و همک اشاره می

نترل اعمال خود، تداوم و احسـاس پیوسـتگی وجـود در طـول زمـان و،      کاز قبیل اختیار و اراده فرد در 
شـده   خـود بـه گونـه شـناخته     98شود. یز از دیگران را شامل میهمچنین، احساس یگانه بودن وتجربه تما

)، هـا  ارهـا و توانـایی  کهاي بارز جسمانی و امـور مـادي)، طرحـواره فعـال (     ژگیوی( فیچهار طرحواره 
هـا ) را   هـا و شـناخت   ار، هیجـان کـ شناختی ( اف ) و طرحواره روانحواره اجتماعی (پیوندها با دیگرانطر

  99.زندپردا خود می ه به توصیفکشود  شامل می
پردازان در حوزه رشد اخالقی را به تبیین مبتنی بر سـازه شخصـیت اخالقـی     ه برخی نظریهکآن چه 

و  کـوهلبرگ شـود. بـراي نمونـه مشـاهدات      ه به برخی از آنها اشاره مـی کشانده است، شواهدي است ک
ط و یدارنـد، در شـرا   یتنـواخ یک یاجتماع يها يه داورک يه افرادکی از آن است کحا 100 )1985( کاندي
ه کـ اند  ده شدهیهم د يگریاند. در مقابل، افراد د ردهکعمل  یامالً متفاوتکوه یبه ش  یاجتماع يها تیموقع

 یدر زنـدگ  یمسـأله اخالقـ   یـک بـا   یوقتـ  ینند، ولک یدفاع م یمتفاوت يها خود از ارزش يها يدر داور
ی از ایـن اسـت   کمشاهدات دیگر، همچنین، حا 101.نندک یرفتار م یوه مشابهیشوند، به ش یروبرو م یواقع

 یواقعـ  یدر زندگ یده هستند، وقتیعق گر همیدیکبا  یلک یه در مورد موضوعات اخالقکه برخی مردم ک
ه اخـالق  کل تفاوت مزبور آن است یاز دال یکینند. ک یوه مشابه عمل نمیشوند، به ش ی از مواجه میکبا ی

از  یهـاي اخالقـی در نظـر برخـ     سـت. ارزش یه افراد برخـوردار ن خود هم كدر ادرا یت مشابهیاز موقع
 یـک گـر از مـردم   ید یگروهـ  يه بـرا کـ ف آنها از خود است و حال آن یاز توص یبخش اصل یکمردم، 

  102شود. یم ی، تلقیمسأله جنب
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خود، داوري اخالقی و رفتارهـاي نوعدوسـتانه را    كارتباط میان ادرا 103)1995(فگلیو  دانیل هارت
هـاي پـژوهش آنهـا     دوست و نوجوانان عادي، مورد مطالعه قرار دادند. یافتـه  ی از نوجوانان نوعنزد گروه
دوست، در مقایسه با نوجوانان عـادي، خـود را بیشـتر در چـارچوب صـفات       ه نوجوانان نوعکنشان داد 

ترهـا   و بزرگ هاي خود فهمند، اعتقاد دارند آرمان نند، تداوم گذشته و حال را بهتر میک اخالقی معرفی می
ننـد.  ک ار فلسفی استفاده میکاند و در توصیف خود بیشتر از نظام باورهاي شخصی و اف را تحقق بخشیده

  با وجود این، چنین افرادي در زمینۀ مراحل رشد داوري اخالقی تفاوت مهمی با نوجوانان عادي ندارند.
ننـده   ک نیـی ه عامـل تع کـ ه است نظران را به این نتیجه رساند وجود چنین شواهدي برخی از صاحب 

باشـد. بـه    یخود م يت اخالق برایزکت و مریاهم يزان باالیو رفتار، م یاخالق يان داوریسازش م يبرا
و رفتـار   یان اسـتدالل اخالقـ  یـ م يگر یانجیم یه نوعکنند کیت میاکن حیبیان دیگر، شواهد مزبور از ا

سـی و  ؛ بال1984، یبراي مثال، بالسـ رد (یگ یت صورت میر هویت نظیشخص يها ق نظامیاز طر یاخالق
آنهـا سـازمان داده شـده اسـت،      یاخالق يرامون باورهایه خودپنداره آنها پک يافراد 104).1986اورسیک، 

، یاسـپ کنند (ک یم وه رفتار و عمل خود منتقل یبه ش ین باورها را در تمام دوران زندگیغالباًبه طور منظم ا
 یتعهـد اخالقـ   يار باالیدر حفظ سطح بس یه سعکآن است  ين افرادینچ یژگیو105م).1989لدر، یبِم و ا

ننـد و نقـش   کاسـتدالل   ین است در مورد اخالق به خـوب که ممک یسانکخود دارند. اما  یدر رفتار واقع
 یبرخـ  یرا ندارند. حتـ  يریپذ تیاز مسئول ین سطحیشان قائل هستند، چن آن در خودپنداره يبرا يمترک

خـود را،   یاخالقـ  يشود تعهدها یند آن چه باعث میگو ینه ندارند، مین زمیدر ا یاصه انتخاب خکافراد 
باشـد؛ واقعیتـی    یآنها م یاخالق ينند، همان باورهاکت دنبال ی، با جدیزندگ یر اهداف اساسیهمانند سا

  اتحاد خود و اخالق نام نهاد. توان آن را یه مک
خـود، فـرد را بـه رشـد اخالقـی بیشـتري        كح ادراه پیشرفت در سـطو کدهند  نشان می  ها این یافته
ر قـرار  یت را تحـت تـإث  یـ فرد یج اخالقـ یخود، نتـا  كنۀ ادرایند. ارتقاء سطح رشدي  در زمک هدایت می

توانـد در   وضـعیت آرمـانی، مـی    کخود، در یـ  كدهد.  به بیان دیگر، نتیجه رشد اخالقی و رشد ادرا یم
اخـالق   یت نسـب یـ زکمر هکـ ن ادعـا آن اسـت   یـ ا يارشد هویت و شخصیت اخالقی متجلی شود. معن

ه کـ  يزیـ چ شـخص، در ارتبـاط اسـت؛    106یت اخالقیتر هو قیر دقیاو از خود، و به تعب كشخص با در
ـ ، یت اخالقیهو رود. یبشمار م یالتزام فرد به عمل اخالق ةنندک ینیب شین پیبهتر احتماالً ه کـ  ه دلیـل آن ب

عمـل فـراهم    يبـرا  يقدرتمنـد  كمحـرّ  د،نـ ک یجـاد مـ  یفـرد ا  را درهماهنگ با برداشت از خود   زهیانگ
بـه   یزه وقتـ یـ ن انگیا .ار فرد بگذاردیرا در اخت آنتواند  ینم ییبه تنها یاخالق يداوره کآورد؛ چیزي  یم
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نـوع   یـک ه ک ندنکتصور  یچوب اخالق چار خود را در آن یها خود و اهداف زندگ ه آدمکد یآ یوجود م
  .دهد شان به آنها می یاخالق يها ير طبق داوررا به عمل ب يل قویتما

سـنج روشـن اسـت کـه یـک       آوردهاي یادشده، بر خوانندة نکتـه  گیري در روي با وجود تنوع جهت
نگري به همۀ ابعـاد رشـد اخالقـی اسـت.      شود و آن پرهیز از جامع ویژگی مشترك در همۀ آنها دیده می

 يهـا  جـان یۀ عواطـف و ه یـ را از زاو یرشد اخالقـ ي، گر تحلیل که مالحظه شد، رویکرد روان گونه همان
؛ نـد ک یه مـ یـ ن توجیبه والـد  كودک يها یبستگ ز دلیو نقبیل احساس گناه، ترس و اضطراب، ، از یانسان

رشـدي،  ـ   یشـناخت  یت پژوهشـ سـن نـد.  ا ة مؤلفۀ عاطفی رشد اخالقیدهند طور عمده نشان ه بهکاموري 
 یو نادرسـت  یدرسـت ي دربـارة  ، داوریفـرد از قواعـد اخالقـ    ییعنـی آگـاه  فرایندهاي شناختی و ذهنی، 

داند. به همـین علـت    یم یرفتار اخالق یاد اصلیوة استدالل در مورد آنها را بنیز شیگوناگون و ن يرفتارها
بیشـتر بـه بررسـی داوري اخالقـی     ۀ اخـالق،  شـناختی در زمینـ   ـرد رشدي  کهاي روی ه پژوهشکاست 

ۀ فـ کیـد بـر مؤل  رشـد اخالقـی را بـا تأ   نیز رد یادگیري کتی مربوط است. رویشناخ ۀه به جنبکاند  پرداخته
بـا  بر این اساس، رفتـار اخالقـی،    ند.ک هاي رفتار آدمیان در شرایط مختلف، تبیین می رفتاري، یعنی شیوه

ه پرسـش کـ  شود. ایـن   توجیه می ،هاي درونی نندهک گرفتن تعیین نظر ی رفتار و بدون نیاز به درکلقواعد 
آیـا ضـوابط اخالقـی را رعایـت     ؟ دهنـد  هایی نشان می نشکبرانگیز چه وا هاي تعارض راد در موقعیتاف«

، بـه ایـن   »؟چـه تـوجیهی بـراي آن وجـود دارد    نمایند؟ و در هر دو صورت،  مینند یا آنها را نقض ک می
  شود. مؤلفه مربوط می
نـد، جیمـز   کالقـی را شناسـایی   هاي دیگر رشد اخ مؤلفه وشیده استکه کپردازي  نظریهدر این میان، 

بـا ایـن   پـردازد.   به ارائۀ آنهـا مـی  توجهی به عناصر مهم دیگر رشد اخالقی،  بیه با انتقاد از کرست است 
پـس   م)1983(رسـت نـد.  کتمام  یفۀ شناختي مؤلوشد جامعیت عناصر را در فضاک یبیشتر منیز او حال، 

اي  مؤلفـه  الگـوي « هکرد یگ یجه مین نتیند، چنک یاع مدف یعمل اخالق يچندگانه برا يها ه از مؤلفهینکاز ا
از آن  کر تأمل اخالقی مؤثرند و عمـل اخالقـی نتیجـۀ قـاطع هـیچ یـ      بهاي زیادي  ند شناختک ادعا می

و از  داسـت یهـا پ  مؤلفـه  فیدر توصـ یـان وي  ه از بکـ  گونـه  همـان ، رست 107».نیستفرایندهاي شناختی 
، همـۀ  یه در حـوزة شـناخت از عمـل اخالقـ    کند ک یاو اذعان م شود، یده میر او هم فهمیاخ يریگ جهینت

قـرار نگرفتـه   پژوهشگران ، به آن معطوف باشد، مورد توجه یرشد شناخت زمینهد پژوهش در یه باکآنچه 
الزم  يهـا  هم گسـترة شـناخت   رستبراي کسی همچون  یه حتکجه گرفت یتوان نت یرو، م نیااست. از

  داشته است.ت یاهم شتریبی، عمل اخالق يبرا
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ه کـ شـود    ي یادشـده وارد مـی  هـا  يریگ جهت ۀبه هم يا انتقاد عمدهی، آورد اسالم يرو از زاویۀ نگاه
 .شـود  یمـ  یگـر آن ناشـ  یبه عناصر د ییاعتنا مکو  یرشد اخالق يهاآنها به مؤلفه يبعدیکشتر از نگاه یب

شناسـد و ایـن،    راي آن به رسمیت میهاي متعددي را ب مؤلفه لۀ اخالق،ئتر به مس نگاه جامع کقرآن، در ی
ردهـاي  کبه ماهیت انسان و ابعاد گوناگون آن، در مقایسـه بـا روی   تر نسبت جامع یبه نوبۀ خود، از دیدگاه

، پـنج  یند رشـد اخالقـ  یفرا يه براکشود  روشن میات قرآن یآ یند. از بررسک ایت میکشناختی، ح روان
جـان)، اراده، عـزم بـر عمـل و تحقـق آن. اگـر       یا هیـ ف ش (عاطیوجود دارد: معرفت، گرا یمؤلفۀ اساس

ه کـ دا یـ و ناپ یا رفتار درونیار کرفتار آشتوان گفت:  یم، مییسخن بگو یشناخت ان روانیب یکم به یبخواه
 ه،رد، عمل بـود یآن و ارادة تحقق آن صورت بگ يسو ش بهیبر اساس شناخت به جهات مختلف آن، گرا

  بود.خواهد  یگر تحقق رشد اخالقننشا
ه کـ  یابعاد عمـل اخالقـ   ینمونه به برخبراي از دارد، اما یمستقل ناي  ین گزاره به مقالهچند اثبات اهر
آن را  يا گونـه  بـه یـان،  م. قرآن در هنگام سخن گفتن از اعمـال آدم ینک یرفته است، اشاره میپذآن را قرآن 
: براي نمونـه، انعـام  دهد ( یل میکاساس تش یب يها ها وگمان آن را حدس يه گاهی مبناکند ک یف میتوص
). 3: بـوت کشود (بـراي نمونـه، عن   می تبیین» لقّیت«معناي  به؛ در مواردي هم عمل بر اساس حسبان، )65
شـود و طـرف    یه در نظر گرفتـه مـ  یطرف قض توان گفت: در حسبان، یک یم ان فرق حسبان و ظنّیدر ب

نفـع   بهیت، در نها یولند، شو یم در نظر گرفته مکح هر دو طرفگردد؛ اما در ظن،  نمیگر اصالً لحاظ ید
: شود (براي نمونـه، اسـراء    یه میعمل با علم توجنیز  یدهد. گاه یح میرده و آن را ترجکم کطرف ح یک
ن عمـل  یـی تب يخـود بـرا   کلـی ل که در شـ کـ هستند  يا گانه سه يها تیگمان، حسبان و علم، وضع). 36

کـه  شـود   ین مـ ییتب ییها یژگی، با اوصاف و ویمل اخالقاین ترتیب، ع هروند. ب یار مکانسان به  یاخالق
باشـند.   ی عنصـر شـناخت، مـی   عنـ یت، یـ واقع یـک  يهـا  گر تفاوت دارند، همۀ آنها جلوهیدیکچند با هر

ت یـ ه تحقـق غا کـ ن معنـا  یـ است؛ به ا یعمل اخالق يالزم برا يشناخت عنصرگفت: توان  ی، مرو ازاین
  نیست.ر یپذ انکگاهی از عمل امبدون وجود آی، رشد اخالق
نـد  ک یاسـتفاده مـ   یمیاز مفاهانسان، اشاره به منشأ عمل اخالقی  ين قرآن در موارد زیادي برایهمچن

دهـد. بـراي نمونـه     یل مـی کهیجانی آن را تشـ  ۀه جنبکبل؛ ستندین یم شناختیاز نوع مفاه، لکه در نگاه او
 بـراى  د.یـ دار يعدالت را برپـا  اید، آورده ایمان که کسانى اى«فرماید:  ه میکرد که استناد ین آیتوان به ا یم

 چراکـه ؛ باشـد  شـما  نزدیکـان  و مـادر  و پدر یا شما، خود زیان به، گواهى این اگرچه؛ دهید شهادت خدا
 هـوس  و اهـو  از بنـابراین، . کنـد  حمایـت  آنـان  از که است سزاوارتر خداوند باشند، فقیر یا غنى آنها اگر
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مه مربـوط  کدادن در مح یه به گواهـ ک  هین آیا) 135نسا: ».(شد خواهید منحرف حق، زا که نکنید پیروى
یِ مطـابق بـا واقـع،    ن گواهیخواه ا؛ ندک یت عدالت و شهادت به حق دعوت میمردم را به رعاـ   شود یم
ن یـ ز اشـۀ انحـراف ا  یه رکـ پردازد  یم يان مواردیبه بسپس ان آنها باشد و خواه به ضرر آنها. یکنفع نزد به

ش به حفـظ منـافع آنـان سـبب     یان و گرایکعالقه به نزد یه گاهکنیند و آن اک یعمل عادالنه را روشن م
 ینـد، مفهـوم  ک یه مین عمل را توجایچه دهد. آنشهادت  ناحقبه و حق بازبماند  يرویشود انسان از پ یم

  شود. یاد می »اهو«از آن به ی، ر قرآنیدارد و در تعب یز بار عاطفیش از هر چیه بکاست 
 یو زمـان » اراده«از آن بـه واژة   یه گـاه کند ک یم یمعرف یعمل آدم يرا برا يگریفۀ دت قرآن، مؤلایآ

گـردد.   مـی اد یشود،  یت موردنظر آورده میه به مناسبت موقعک يگریلمات دکبا  یو گاه» تیمش«با واژة 
 ایـن « یـد: فرما ین دارنـد، مـ  یزمـ  يرو گـران و  فسـاد در  یبر د يه ارادة برترک یساندربارة ک نمونه، يبرا

 عاقبـت  و ندارنـد  را فسـاد  و زمین در جویى برترىة اراد که دهیم مى قرار کسانى براى تنها آخر را سراى
از سـعادت   يداسـت، برخـوردار  یپ یخـوب  ه بـه یه از آک چنان) 83(قصص:  ». است پرهیزگاران براى نیک
 شـد؛ یعنـی  و فساد نداشـته با  يا ارادة برتریدن یر زندگه انسان دکمنوط به آن شمرده شده است  ياُخرو

  منزه باشد. امور این ارادة درون آنها از بلکه ،نباشد مفسد و جو سلطهدر عمل،  تنها نه
نـد. بـا وجـود    ک یف مـ یتوص یآن را چندوجهی، ه نگاه جامع قرآن به عمل اخالقینکحاصل سخن ا

ننـد یـا   ک دیگر عمل مـی کصورت جدا  و مستقل از ی به، راز این عناص که هر یکرد کا توان ادع ین، نمیا
 یگري است. آنچه در جهان واقعی وجود دارد، وحدت عمل انسان اسـت و شـناخت  ی از آنها منشأ دکی

ارتبـاط و تعامـل چندسـویه قـرار      کموازات تنظیم عمل، در ی ، بهیر عناصر عمل اخالقیو عواطف و سا
  انجامد. میو به رشد فرد گیرد  می

  گيري لّي و نتيجهكث، نقد بح
اي از  ه گر، رشد اخالقی را به عنـوان جنبـه ویـژ    تحلیل شناسان روان روانو  دورکیمشناسی همچون  جامعه

گرفتند. در این نگـاه، اخـالق در اسـاس     ت دارد، در نظر میکشدن اخالق مشار شدن در درونی اجتماعی
رو،  ازایـن شـوند.   ه از طریق فرهنگ توصـیف مـی  کاي است مربوط به احترام به قواعد معینی  خود مسأله

سـازي معیارهـاي اخالقـی و     ها، بارزترین توصیف از درونی روي جکتمایل فرد به مجازات خود در برابر 
 اقتـدار گـروه و   چنین برداشتی از ماهیـت رشـد اخالقـی، نقـش     احترام به ضوابط اجتماعی رفتار است.

  دهد.   ید قرار میکهاي او با والدین را مورد تأ و تعامل كودکفرایندهاي دخیل در تربیت 
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ه یـادگیري  کـ افتد  ارهایی اتفاق میکیادگیري، رشد اخالقی از خالل همان سازو هاي از دیدگاه نظریه
تساب رفتار اخالقـی و اصـالح آن فراینـد جـاري و مسـتمري      کبخشد. ا هر نوع رفتار دیگر را تحقق می

باشـد. چنـین تصـویري از     عادي والدین و سایر الگوهـا مـی   ه حاصل آموزش مستقیم و مشاهدهکاست 
مـابیش  کسـازي را فراینـدي    ه همسـان کـ گـري دارد   تحلیل تفاوت بارز با دیدگاه روان کرشد اخالقی ی

یـد  کگـري، تأ  تحلیـل  رد یادگیري، در مقایسه بـا نظریـه روان  کگیرد. عالوه بر این، روی منفعالنه در نظر می
، بـه  كودکـ لی نقش تعامل افـراد بزرگسـال را بـا    کاي  و فرزندان دارد و به گونهمتري بر روابط والدین ک

  ند.ک نشان می طور مستقیم یا غیرمستقیم، خاطر
  ارتباط با متغیر سـن روي  بیش بی ماکه رشد اخالقی کرد یادگیري آن است کهاي روی ی از داللتکی
هـاي   یـد بـر سـال   کگري با تأ تحلیل یه روانگیرد. اما نظر ل میکمحیطی شهاي  دهد و از طریق مداخله می

بـا وجـود ایـن،     داند. را به شدت با متغیر سن مرتبط می كودکوین اخالق در کنخستین زندگی، فرایند ت
هاي یادگیري بر اهمیت احسـاس گنـاه بـه عنـوان انگیـزه بنیـادي        گري و هم نظریه تحلیل هم نظریه روان

اي اخالقـی   ه فرد براي اجتناب از احساس گنـاه بـه شـیوه   ک شود ورزند؛ چنین فرض می ید میکاخالق تأ
  ند.ک رفتار می

هـاي هیجـانی ناشـی از     نشکـ هاي اخالقی و وا فرایند رشد اخالقی، عالوه بر رفتار سازگار با ارزش
ه کـ  قـی از رشـد اخال  اي جنبـه  ا هـم وابسـته اسـت؛   هـ  كنقض آنها، به ظرفیت داوري بر حسب آن مال

رد بـر  کـ یـد ایـن روی  ک. تأاخالق، به راه انداخت را در راستاي مفهوم سوم از گیري پژوهشی جدید جهت
ه کـ نـد  ک دهند، در توالی مراحلی بـروز پیـدا مـی    یل میکه زیربناي رشد اخالقی را تشکر، کفرایندهاي تف

ن کـ ندارند. در این نگاه، اگـر چـه داوري و احسـاس اخالقـی مم     ندانی با مراحل رشد هوشیتفاوت چ
مرحلـه از   کپذیري و اقتدار آنان باشـد، امـا چنـین چیـزي فقـط یـ       ه احترام به عوامل جامعهاست بر پای

سب ظرفیت داوري اخالقـی در مـورد   کرو،  ایناز آن. از اخالقی خواهد بود نه توصیفی عام مراحل رشد
لت، شمول اخالقـی و عـدا   ها، اصول جهان رفتار خوب و رفتار بد بر اساس توجه به رفاه اجتماعی انسان

  هاي قبلی به آنها توجه نشده بود. ه در برداشتکمرحله دیگري از رشد اخالقی است 
ه در همـه  کـ رد؛ سـاختارهایی  کـ  ، از اندیشه ساختارهاي فارغ از محتواي خاص دفـاع مـی  کوهلبرگ

سـاختار   که یـ کند. فرض بر این است ک سان میکردهاي شناختی را در گستره مضامین یکارکها  فرهنگ
ند. ایـن  ک دهی می است، مضامین مختلف را سازمان 108یافته لّ ساختک که یکتنها به این علت شناختی، 

بنیاد رشدي بـراي نظریـه اخالقـی و پرهیـز از      کیافته به منظور ایجاد ی لیت ساختکقرائت از مفروضۀ 
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غلتیدن به دام نسبیت فلسفی، انتخـاب شـده بـود و مفهـوم خاصـی از مرحلـه را در رشـداخالقی رقـم         
  یافته دانست. لّ ساختکتوان آن را قرائت سخت و صلب از مفروضۀ  ه میکزند؛ تفسیري  می

مضامین خاص، دچـار   راحل رشد اخالقی از سويند. مک دفاع می هاي جزئی ساختقرائت دیگر از 
نـد.  کیـب  کدیگر ترکـ هـاي نـامرتبط را بـا ی    ه حوزهکشود  شوند، اما به این جا منتهی نمی محدودیت می

، بـر ایـن اندیشـه    دیمونو الگوي استدالل عدالت توزیعی آیسنبرگ پسند  استدالل اخالقی جامعه الگوي
شـوند و   دهـی مـی   هاي گوناگون سازمان هاي مختلف، به شیوه ه مفاهیم اخالقی در زمینهکنند ک ید میکتأ

  نند.ک بودن محتوارا حفظ می ها همواره ویژگی جزیی ساخت
اي  رد. بر اساس این الگـو، رشـد مرحلـه   ک دفاع می 109ري ـ جانشینی همواره از الگوي تطو کوهلبرگ

مرحله رشدي مشخص یـا در حـال گـذار     کشود. افراد یا در ی مراتبی را شامل می اخالق انسجام سلسله
دهند و وقتـی بـه    ل میکجا شده و تغییر ش هاي اخالقی پیشین جابه ساخت حله بعدي هستند؛یعنیبه مر

قـرار دارد   110میکاي ـ ترا  این الگو در مقابل الگوي مرحله یگر قابل دسترس نیستند.مرحله باالتر رفتند، د
ه فرد به مرحله باالتر رسیده است، هنوز هم در دسـترس  کتر حتی در زمانی  ه در آن، مراحل پایینکدارد 

جـه  ه بـا تو کدهند، بل بر حسب الگوي دوم، مراحل اولیه جاي خود را به مراحل بعدي نمی مانند. باقی می
ه بـه  کـ این الگـو، بـه دلیـل آن     مانند. استفاده باقی می به نوع معما، متغیرهاي فردي و بافت اجتماعی قابل

ان بیشـتري بـراي توجیـه    کـ باشـد ام  هـا در هـر مرحلـه مـی     دنبال ثبات درونـی بسـیار بـاالي اسـتدالل    
  .ی، داردها، در مقایسه با الگوي تطوري ـ جانشین ناهمخوانی

اران او دیـده  کـ و هم رستگیري تحقیقات مربوط به رشد اخالقی در مطالعات  هتتغییر دیگر در ج
، حمایـت  کـوهلبرگ و  پیـاژه گانه، به جاي مراحل رشد اخالقـی   هاي رشدي سه ه از طرحوارهکشود  می
از  کـوهلبرگ ه کنند؛ واقعیتی ک ایت میکها در جامعه را ح نقش  ها، فهم فرد از نظام نند. این طرحوارهک می
  ند.ک مایه و محتواي رشد استدالل اخالقی یاد می به منزله درونآن 

هـاي جزئـی اسـتدالل عـدالت تـوزیعی و اسـتدالل        تحقیقات بعدي نشان داده است حتـی سـاخت  
محصول رشـدي   کشود. در نظر گرفتن دیدگاه دیگران، ی هاي رشدي را شامل نمی گرا همه حوزه جامعه

خـود رشـدیافته، مـا را بـه      كند. ادراک مرو اخالق را تضمین میرد رشدیافته در قلکه عملکاساسی است 
هـاي اخالقـی باشـد. ایـن      توانـد جـدا از دیـدگاه    ند و خود اخالقی هـم نمـی  ک خود اخالقی هدایت می

ـ      چشم  .ق داده اسـت انداز پژوهشی، تالش براي شناسایی متغیرهاي خـود اخالقـی را بـیش از پـیش رون
هاي مربـوط بـه هـر الگـوي رشـد       ه یافتهکند ک ایت میکن واقعیت حاز ای کوهلبرگهاي بعد از  پژوهش
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بخشـی و پـردازش    هاي ما در مورد فرایندهایی از قبیـل رشـد خـود، خـودنظم     اخالقی باید در پرتو یافته
ه تا رسـیدن بـه   کرد کتوان ادعا  اطالعات و حتی فرایندهاي فرهنگی فهمیده شود. بنابراین، به روشنی می

  ساسی در زمینه رشد اخالقی راه درازي در پیش است.هاي ا پاسخ پرسش
 یِال اساسـ ک، اشـ یاسـالم هـاي   بنابر آموزه آوردهاي رشد اخالقی، دیدیم که در بررسی انتقادي روي

آن  ۀجنبـ  یـک ردن کـ را با برجسـته   یه رشد اخالقکبه اخالق آن است  یشناخت روان يهادریکشتر رویب
هـاي   نه عوامـل و انگیـزه  کحقیقت انسان و  كدر: توان گفت یم یالمدگاه اسین دییاند. در تب ردهکمطالعه 

هاي جامعی را براي ما به دنبال داشـته اسـت. در ایـن نگـاه،      او، چنین توصیف ةرفتار او از سوي آفرینند
طـور   بـه یـاد شـده،   عناصر  ۀرند و همیگ یار مکرا به  یمختلف يها خود جنبه يها تیفعال ۀها در هم انسان

به همـین سـبب   شاید است.  یناشدن يارکها  ن جنبهیا کیکشوند و تف فرایند عمل وارد می هماهنگ در
شـواهد  کـان،  ودک یو اخالقـ  یدر مورد رشد اجتماع یشناخت روان يها ه پژوهشاینکبینیم با  ه میکاست 

 111،نـد ک یمـ  یگر معرفـ ي استدالله انسان را موجودکاند  ردهکه فراهم ین فرضیت از ایدر حما يارزشمند
دلیـل چنـین    112شـده اسـت.  مبـذول   یها و عواطف در رشد اخالقـ  جانیهم به نقش ه يا ندهیتوجه فزا

نیرومند براي رفتار اخالقی، هیجان قابـل تـوجهی اسـت     ةی از عوامل برانگیزندکه یکاي آن است  عالقه
 یاز رشـد شـناخت   یبعرا تا ین، اشتباه است اگر رفتار اخالقیشود. بنابرا ناشی مییاد شده ه از رفتارهاي ک

چـه شـرط الزم   هـا، اگر  ن جنبهیاز ا یکم. هر ینک یتلق یرا تابع استدالل اخالق یا عواطف اخالقیم یبدان
  باشند. یافکتوانند شرط  ینم ی، ولاند یرشد اخالق يبرا

ه هـم  کـ آن اسـت   هـاي مربـوط بـه رشـد اخالقـی      براي طراحی پژوهش یاسالم ةاین آموزداللت 
هـم  هاي رشد اخالقی معطـوف باشـند؛    مؤلفه هاي تجربی باید به همۀ ستفاده در پژوهشابزارهاي مورد ا

پردازي بایـد آنهـا را    و هم در مقام نظریه این عناصر را در نظر گرفتها باید  در مقام داوري در مورد داده
هـا   داده بـراي گـردآوري  هـاي بـالینی،    هـا در مصـاحبه   داستان در چارچوب اصلی نظریه قرار داد. اگر از

نامـه یـا    ها در آنها استفاده شود. اگـر از پرسـش   مؤلفه از همۀ، ل متوازنکشود، الزم است به ش استفاده می
دست آوردن اطالعات مفیـد در  ه ار باید با هدف بکنیم، این ک ها استفاده می آوري داده مشاهده براي جمع

بـه منظـور   دات الزم را اندیشید. براي مثـال،  تمهینیز هاي یادشده باشد و براي تحقق آن  مؤلفه زمینۀ همۀ
هـا را مشـاهده    هاي آزمـودنی  نشکباید زوایاي خاصی از وانشانگرهاي مربوط به عنصر عاطفی، مشاهدة 

  رد.کاز اقدامات دیگري استفاده یم عنصر ارادي، یا اندازه گرفت و براي مشاهدة عالکرد 
کـز تربیتـی،   ان و نوجوانـان و جوانـان در مرا  کـ دوکهاي آموزش اخالق به  بر این، در موقعیتافزون 
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از آنهـا از ابزارهـاي مناسـب همـان      کو براي هر یباشند هاي اخالق باید مورد اهتمام مربیان  مؤلفه ۀهم
 یتـ یترب يهـا  ردن روشکرا هدف گرفته است، معطوف  كودک یت اخالقیترب ی،مؤلفه بهره برد. اگر مرب

ه از کـ گونـه   ، آنیت اخالقـ یـ نـد ترب یتواند به فرا ینمیگر آن، د يها خاص و غفلت از بخش يبه عنصر
  شود. یشود، منته یاستفاده م یاسالمهاي  آموزه

مـورد   يهـا  هیـ نظر یتیترب يگر در دستاوردهاید يها یاستکبه یاد شده،  يردهایکرو يا جنبه یکنگاه 
دهنـد؛   یبه آن تـن مـ   یخالقت رشد ایبه ماهیک از آنها، از نگاه خاص هر  يرویپ ه بهکگردد  یبحث برم

د کیـ تأدلیـل  بـه   فرویـد ، نمونـه  ياند. بـرا  دگاه مقابل آن را به ارمغان آوردهیدی، م اسالمیه تعالک يا آموزه
 یت اخالقـ یند تربین فرامن را در فرایآفر ننده و شوقک بیترغ ۀها، جنب جانیه ةآزارند يها خاص بر جنبه

رشد اخالقـی را در  که او از رشد فرامن سبب شده است  اورده است. همچنین، تصویر خاصینشمار به 
سـاالن را در نظـر    ا به بـزرگ کبدون اتکان رشد اخالقی انسان، ند و امکاخالق دگرپیرو متوقف  ةمحدود
  نگیرد.

رده اسـت.  کـ ل دیگـر بـروز   کبه شکرد رشدي ـ شناختی،  در رویة تربیت، محدودیت نظریه در حوز
والـدین و   ۀسـبب شـده اسـت آثـار رابطـ     ك، ودکت و عاملیت کق مشاربر اخال پیاژهید بیش از حد کتأ
م یتعـال نیـز  هـا در طـول تـاریخ و     انسـان  ۀدر فرایند تربیت اخالقی او نادیده گرفته شـود. اندیشـ   كودک

و  كودکـ ه روابط ـ کاند   نشان دادهنیز ها  بسیاري از پژوهشکه  ـ چنانبر این اساس استوار است   یاسالم
هـاي اخالقـی    و الگوهاي رفتاري و حتـی شـناخت  است ات زیادي در تربیت اخالقی کبرمنشأ والدین، 

آیـا زمـان آن نرسـیده اسـت     : . بنابراین، طبیعی است از خود بپرسیمپذیرند می تأثیراز این روابط کان، ودک
ري و الگوهـاي نظـ  کننـد  برخاسته از منبـع وحـی اسـتناد     پردازان به اخالق دینیِ ه پژوهشگران و نظریهک

امیـد کـه ایـن پرسـش، در آینـدة نزدیـک       ؟ نماینـد انسان استخراج و ارائـه   ةتري را از بیان آفرینند بسنده
  پاسخی شایسته بیابد.
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