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 چکيده

جاوعاه و حااکم بار هااي باا ارز ، ودکان، در فرايند رشد، در کانون خانواده و از طريق نهادهاي اجتمااعي و مووزشايک
 دستيابي به ديدگاه کودکاان در ارتبااب باا اعمااک نيا ، از ايکنند. بردر حد اوکان به منها عمل ويو  ،خانواده مشنا شده

دبساتاني شهرساتان در اين راستا، بيست و پنج نفار از کودکاان پي . شد ها استفادهداده از برخاسته نظريه کيفي و رو 
رسايدن باه  ،در وورد کارهااي نيا  از ديادگاه کودکاان ،به صورت تصادفي انتخاب و سؤاالت نيمه ساختاريافته ،والير

ي و فرعي، نشاان ها اصلها از طريق کدهاي باز و وشخص شدن گزارهورحله اشباع وورد بررسي قرار گرفت. تحليل يافته
وحساوب جزء رفتارهاي خاوبي  ،به ترتيب، ياري رساندن، اطاعت از والدين و پرهيز از اذيت ديگران ،داد که در اين گروه

هااي ناوع و پرهياز از خشاونت و وي گيدهد کاه حمايات از همنشان ويور اکنند. اين که کودکان گزار  ويشوند وي
باه من  ،هاي مووزشي و فرهنگي جاوعه ايراناياهميت خاصي برخوردار است و در نظام در فرايند رشد کودکان از ،الگوپذير

 بيشتر توجه شده است.

 دبستاني، ايران.: اعماک ني ، کودکان پي هاکليدواژه
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 مقدمه

پسندانه، جود رفتارهاي جاوعهواخالقي و ي در ارتباب با داشتن جاوعه رابسيوباحث که هاي وتمادي است قرن

م قرن گذشاته تاا رغم اين پيشينه قوي، تنها از نيعلي. شودوتون وربوب به اديان و نير فلسفه وشاهده ويدر 

 اند )توواسالو و وايا شناسان شروع به  وطالعه تجربي در ارتباب با رفتار اخالقي و قضاوت نمودهروان، کنون

(Tomasello & Vaish) ،3419.) 

فرهنگي ارائه شاده گوناگون هاي واسطه ديدگاهپسندانه، بهو رفتارهاي جاوعه تعاريف وختلفي در ارتباب با اخالق

رفتارهااي  .هاايي ولال خيرخاواهي و ساودوندي، وشاترن هساتندرغم تعااريف وختلاف، در وي گياست که علي

هااي ليتوتنوعي از رفتارها، از قبيل سهيم کردن دوساتان در وساايل باازي، فعا ةشاول داون ،پسندانه کودکانجاوعه

 ،ارزشمندي وانند کم  کردن به فرد مسيب ديده يا از کارافتاده، و حتي برخاي اقاداوات فريبناده وانناد دروت گفاتن

باراي  ،با هر ناوع انگيازه و هادفي ،وجموعه اين رفتارها. دار شدن احساسات ديگران استبراي وحافظت از جريحه

 (.3410و همکاران،  (Hammond) همه سودوند هستند )هاووند

هاي قبلي بار روي تمرکز کمتر پ وه ه دليل پسندانه، بايجاد رفتارهاي جاوعه ةاگرچه، دان  کمي دربار

، (Hay) وجاود دارد )هااي ،گونه رفتارهاا نيساتندکه منها قادر به ادران و تشخيص اين ،کودکان و اين اعتقاد

در ارتباب با وسائل اخالقي و ادران منهاا  ،کاني از رفتارهاي کودرابسيهاي در فرايند رشد، نمونهاوا (؛ 1331

از کلماات اساتفاده  ،«باد»ياا « خاوب»کودکان در دو سالگي، براي ارزيابي رفتار باه صاورت . شودديده وي

در اين راساتا، در . دهندبا ناراحتي واکن  نشان وي ،زا هستندکنند و به رفتارهايي که پرخاشگرانه يا مسيبوي

 دهناد )بارنتوجه نشان وي، االن به اين توانايي کودکان براي تشخيص درست از غلطسراسر جهان، بزرگس

(Berk) ،3442.) 

يکي از تکايف اصالي و وهام دوران  ،رفتارهاگونه ايندهي پسندانه، شکلاهميت رفتارهاي جاوعهدليل  به

حمايات و راهنماايي اين رفتارهاا در کودکاان، توساط والادين و وعلماان . کودکي در طوک فرايند رشد است

(. 3411، (Spivak & Howes) گيرند )اسپيوان و هوئيزو در تعاول با همساالن وورد ومارست قرار وي شوندوي

هااي بيشتر از نظرياه و رو  ،پسندانههاي اخالقي و رفتارهاي جاوعهرويکردهاي وعاصر براي مووز  وي گي

که غالباً به مواوز  اخاالق وعارو   ،در رويکرد وعاصر. رندگي( الهام ويDurkheim) دورکيم( و Piaget) پياژه

هاي ورتبط به مواوز  در بحث ،شود که در کنار مووز  رفتارهاي اخالقيکنندگان تأکيد ويبه شرکت ،است

هااي ايفااي نقا ، تعاوال وشاارکتي همسااالن، و در ايان الگاو، از رو . اخالق، فعاالنه وشاارکت کنناد

اين رويکردها بيشتر بر رشاد شاناختي تأکياد  .کننداي استفاده ويو فرهنگ ودرسههاي دووکراتيکي، کالس

 (.3411و همکاران،  (Nucci) دارند )نوسي
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ر د ،پساندانه و چگاونگي ايجااد و رشاد منهاارفتارهااي جاوعهدرباارة ي رابسايهاي هاي اخير، پ وه در ساک

 تغييرات ورتبط با سن کودکاان ةي درباراندکها، مگاهي رغم اين پ وه علي. دبستاني انجام شده استکودکان پي 

پساندانه، ارتبااب هاي رشادي رفتاار جاوعهنظريه. در غالب ووارد، داردوجود پسندانه رشد گرايشات رفتارهاي جاوعهو 

باا  ،رشاد شاناختي و رشاد اجتمااعي ةيا رابط ،پسندانهشناختي ولل رابطه همدلي با رفتارهاي جاوعهرهاي روانيوتغ

 (.1331و همکاران،  (Eisenberg) دهند )ايسينبرگظهور اين رفتارها را وورد بررسي قرار وي

بر وطالعه رفتار افراد در بافت زندگي و نيز تعاوالتي  ،(Bronfenbrenner( )1322 ،1311) برنربرونفنشناختي ديدگاه بوم

در فرايند رشاد، وتاأ ر از  نرشد افراد و نوع تجارب اکتسابي منا ،در اين ديدگاه. کندتأکيد وي ،که افراد با وحيط خود دارند

 به مداب و رسوم خاص وتفاوت است. هبا توجگوناگون هاي در فرهنگ ،ها است که اين شرايطتعاول بين سيستم

اي از سوي بزرگسااالن، در هر جاوعه ،رغم توجه به وسائل اخالقي و ضرورت مووز  من به کودکانعلي

واکااوي رفتارهااي ووجاب کناد کاه هايي را دنبااک ويالزام ،ايهاي ديني هر جاوعهگي و مووزهوسائل فرهن

در ارتبااب باا رفتارهااي  ،مگاهي از شرايط فرهنگاي ووجاودشود. براي ويپسندانه در وتن هر فرهنگي جاوعه

رن و استنباب فاردي تواند به دهاي وناسبي است که وييکي از رو  ،پسندانه، پ وه  پديدارشناختيجاوعه

 ، پ وهشگران حاضر عالقمناد بودناد درن و تفسايرزوينهکند. در اين از ي  رفتار يا ووقعيت کم  وي ،افراد

گوناه کاه در تجربياات زيساتي و در من ،اعمااک نيا  دبستاني را به صاورت پديدارشاناختي ازکودکان پي 

، ايان پا وه هاي اساتخرا  کنناد. يافتاه ،در فرهنگ اياران زواين شاکل گرفتاه اسات ،هاي منانبنهروان

؛ 3442و همکااران،  (Trommsdorff) پسندانه )تراوسدور هاي وختلف وربوب به رشد رفتارهاي جاوعهديدگاه

باا  ،گونه رفتارها را در فرهناگ غاربنوع منها و نيز ادران کودکان از اين ،(3410و همکاران،  (Flook) فلون

 واکاوي خواهد کرد.اسالوي وورد  -جاوعه ايران

 روش پژوهش

 تبياين باه، مواده باود دست به دبستانيکودکان پي  با وصاحبه طريق از که هاييداده از استفاده پ وه ، بااين  در

واورد  اياران فرهناگ در ،رفتارهاي خوب از ديدگاه اين گروه کودکاان و پرداخته شد وصاحبه از حاصل نتايج کيفي

 هااداده از برخاساته نظرياه ياا ،زويناه باه وابساته تئوري کيفي رو  از ،هد  اين به نيل براي. بررسي قرار گرفت

 يا  ،هااداده از ايوجموعه از استفاده با ،من به وسيله که است پ وهشي ةشيو ها،داده از برخاسته نظريه شد. استفاده

 .(3413 کريستنسن، و جانسون)يابد وي تکوين نظريه

زيار نظار اداره  ،دبستانيدبستاني انتخاب شدند که در وراکز پي ز بين کودکان پي پ وه ، ااين جاوعة مواري 

 ة، داشاتن سان دورههاي اصالي باراي انتخااب نمونانام کرده بودند. والنمووز  و پرور  شهرستان والير  بت

باود کاه  گيري باه صاورت تصاادفيبراي شرکت در پ وه  بود. رو  نموناه ،دبستاني و داوطلب بودن منانپي 
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 ،نفار مخاري 9هااي پا وه ، براي اطالع از اشباع داده. پيدا کرد هفرايند وصاحبه براي رسيدن به ورحلة اشباع اداو

. در ارتبااب باا اعمااک نيا  خاتماه پيادا کارد ،کردناد کاه وصااحبه باا کودکاانهمان وطالب قبلاي را تکارار وي

نفار داراي دو  10از سيکل تا دکتاري،  نتحصيالت والدين منا. ساک بودند 1تا  0شوندگان با داونة سني بين وصاحبه

 نفر داراي ي  فرزند بودند. 1نفر بي  از سه فرزند و  1فرزند، 

ناام و به اختصار توضاي  داده شاد و بي ،کننده هد  پ وه افراد شرکتهمه در رو  اجراي پ وه ، به والدين 

  از ياباه هر ،تضمين گرديد. در ضمن ،شوداين پ وه  استخرا  وي در تمام ونابع و وقاالتي که از ،نشان واندن منان

پياود ناگوار رواني و عاطفي براي مناان و فرزنادان  ،کننده توضي  داده شد که شرکت در اين پ وه والدين افراد شرکت

 نظر نمايند. از اداوه همکاري صر ،گاه خواستندکنندگان مزاد بودند هر شرکت ،منها نخواهد داشت. افزون بر اين

وورد کارهااي خاوب ياا نيا ،  در ،دبستاني ايرانيکودکان پي  تجارب به دستيابي موري اطالعات وجمعبراي 

 دهيد که خوب هستند؟چه کارهايي را انجام وي صورت ارائه شد:اين اي به سؤاک نيمه ساختاريافته

ها و سؤاالت پيگيراناه با واکاوي ،هاوصاحبه کنندگان به عمل مود و نکات وبهمساختاري با شرکتوصاحبه نيمه

ها تا جايي اداواه داده شاد کاه که صراحت ونظور منان وشخص گرديد. وصاحبهاي گونهبهگر روشن گرديد وصاحبه

اي را وطار  کنندگان جدياد اياده تاازهشارکت ،ترتيببادين. ها و نتايج من حاصل گاردداي در وصاحبهاشباع گزاره

وشخص شاد کاه ساه نفار  ،پس از وصاحبه با فرد بيست و دوم .دندکرهاي افراد قبلي را تکرار وييدهکردند و انمي

 وصاحبه را وتوقف نمود.ست و پنجم، گر بعد از نفر بيلذا وصاحبه، همان وطالب قبلي را تکرار کردند ،مخر

 هاروش تحليل داده

 زير وورد نظر پ وهشگران بوده است. ها، وواردپس از بررسي اشباع گزاره ،هادر تنظيم وصاحبه

 دسات به فرعي و اصلي هايطبقه يا هاوقوله اطالعات، کردن جزء جزء طريق از باز، کدگذاري در: باز کدگذاري

 ،پ وهشاگر هايو يادداشات سااختاريوصااحبه نيمه طرياق از شده گردموري هايداده اساس بر ،زوينه اين در. مود

هاي عميق باليني باا هاي حاصل از وصاحبهداده ،در اين ورحله .شدند فرعي وشخص ايهوقوله و اصلي هايوقوله

هااي اساتخرا  شاده کاه دبستاني، تجارب دست اوک منان استخرا  و ضبط شد. نقطه وشاترن گزارهکودکان پي 

ت در تحت عنوان ووضاوعا ،هاي وشخص شدهاي از گزارهو ووضوع وشخصي است. وجموعه« تم»کننده وشخص

 اند.اصلي و فرعي در جدوک گنجانده شده

 هاي پژوهشيافته

، شده اسات انجام دبستانيکودکان پي  از نفر پنجو بيست  با که ،ساختاريافته نيمه هايوصاحبه هاي حاصل ازيافته

 .است موده 1 جدوک هاي وختلف و بيانات وتفاوتي است که حاصل منها درشاول گزاره
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 ي حاصل از مصاحبه*هاکدگذاري باز داده . نتايج حاصل از1 جدول

 شده است.ک از افراد مصاحبههر يو به ي اختصاص يافته هامربوط به شماره ،هاهر يک از مقولهبه ي ذکر شده هاشماره *

 .5يعني فرد شماره  5يا  ،1يعني فرد شماره  1براي مثال، 

 دبساتانيکودکان پي  هايپاسخ، «ه کارهايي خوب هستند؟به نظر شما چ» که ،نيمه ساختاريافته سؤاک با ارتباب در

 الف. ياري رساني؛ ب. پيروي از والدين؛  . پرهيز از خشونت. کرد: تقسيم اصلي طبقه سه به توانوي را

از  ،هاي کودکاان در واورد اعمااک نيا نشاان داد کاه پاساخ ،هاهاي حاصال از وصااحبهبررسي تحليلي داده

، درصاد 03در حادود  ،رساني پاساخ کودکااناز خشونت در نوسان بوده است. براي وقوله ياريرساني تا پرهيز ياري

هاا در فرهنگسااير که در  ،برمورد شده است. اعماک ني ، درصد 34و پرهيز از خشونت ، درصد 31 پيروي از والدين

ين کودکان ايراني شاول واواردي ولال در ب ،شودنام برده وي «پسندانهرفتارهاي جاوعه»عنوان از منها به ،غالب ووارد

يا وادر بزرگ يا پدر بزرگ، دوستان يا همکالسان، حمايت از حيواناات و گاو  دادن و اطاعات از  ،کم  به والدين

 زا بود.بزرگساالن و پرهيز از رفتارهاي مسيب

 گيريبحث و نتيجه

رفتارهااي »عنوان ون غرباي بيشاتر باهکه در وتا ،با هد  بررسي اعماک ني  در فرهنگ ايران زوين ،پ وه اين 

دهد که بروز و انجام اعمااک نيا  نشان وي، پ وه اين هاي انجام گرفته است. يافته ،وعرو  است «پسندانهجاوعه

در فرايناد . کناددر فرايند رشد و در سانين اولياه باروز وي ،هادر کودکان فرهنگ ايران زوين، نيز ولل ساير فرهنگ

از قبيل کم  کردن، وشاارکت کاردن، و ساهيم  ،پسندانهاي از رفتارهاي جاوعهيه، کودکان داونهرشد و در سنين اول

فلسافي و اجتمااعي باودن  ة، اين رفتارها بيشتر جنبندهند که در اداوه و با بزرگتر شدن مناشدن را از خود نشان وي

بلکه بيشاتر باه صاورت  ،شوندبندي نميطبقه اي واحد در کودکانعنوان سازهاگرچه، اين رفتارها به. گيردبه خود وي

 (.3410و همکاران،  (Drummond) گيرند )دروووندچندبعدي وورد بررسي قرار وي

کودکاان  پسندانه نيز در باينرفتارهاي جاوعه ،دهد در وقايسه با فرهنگ غربنشان وي ،پ وه اين هاي يافته

رسااني، پياروي از به ترتيب اولويت تحات عناوان ياري ،در ايران اين رفتار يا اعماک ني شود. ايراني نيز گزار  وي

 هاووناد(، 3440( و همکااران )Penner) پينرهاي با پ وه  ،اين يافته. والدين و پرهيز از خشونت گزار  شده است

 کنندگانشرکت هاويژگي کنندگانشرکت ي فرعيهامقوله ي اصليهامقوله

 رسانيياري

 1،3،3،13،19،11 کم  به نزديکان
 1،3،19 سفره جمع کردن

 3،13،11 مب و قرص موردن براي پدر بزرگ و وادر بزرگ

 ،2،1،13،12 کم  به ديگران
 1،13 دادن به دوستان نپاکوداد و 

 2،12 غذا دادن به دوستان گرسنه 
 1،11،30 غذا دادن به حيوانات 1،11،30 حمايت از حيوانات

 9،1،10،13،31،39،31 گو  دادن به حر  پدر و وادر 9،1،10،13،31،39،31 تبعيت پيروي از والدين

 0،1،2،11،33 دعوا نکردن پرهيز از خشونت
 0،11،33 ح  ندادن،حر  بد نزدن، ف

 2، 1 کت  نزدن
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در کناار  ،گاراي  باه انجاام کارهااي نيا  و تاال  از باديرسد، نظر ويباشد. به ( همسو وي3410و همکاران )

هااي در بافت ،مدواي اسات کاه ايان اعمااک نيا وجاود اوري فطري در  ،ووز  و انتظارات فرهنگي و اجتماعيم

 شود.ها ديده وياجتماعي وختلف و در غالب فرهنگ

دبساتاني، رفتارهاايي ولال ، کودکاان پي يدهد که در فرهنگ ايراناها نشان ويتحليل حاصل از وصاحبه

دادن وواد ا در ودرسه، ع کردن، داروهاي پدر بزرگ يا وادر بزرگ را موردن و يکم  به نزديکان، شاول سفره جم

گوناه رفتارهاا . اياندادناداز خود نشان وي ،خوراکي به دوستان گرسنه و يا بخشيدن وداد اضافي خود به دوستان

وان در »ول واوارد شاا ،بيانات کودکان در اين وقوله ،براي نمونه. بندي شدندرساني طبقهجزء وقوله اصلي ياري

پادر ياا واادربزرگ خاود مب  رايبا»ياا  ،«کنمکردن سفره، بعد از خوردن غذا به پدر و وادر خود کم  ويجمع

بودند. دووين وقولاه « دهمهاي گرسنه کوچه خود غذا ويون به گربه»يا  ،«ندبخورهاي خود را مورم تا قرصوي

هاي پياروي از دساتورات ياا توصايه ،انادستاني گزار  کردهدبکه کودکان پي  ،اصلي در ارتباب با اعماک ني 

هر چيزي که پدر و وادر از ون »، کودکي در فرايند وصاحبه به اين نکته اشاره کرد که زوينهدر اين . والدين است

ساووين و مخارين ، «دهمکنم و اين کار خوبي است که انجام ويبه حر  منها گو  داده و عمل وي ،خواهندوي

 ،باراي ولااک .اند، پرهيز از خشونت بودکردهبيان دبستاني اصلي در ارتباب با اعماک ني ، که کودکان پي  وقوله

يا ديگاري بياان  ،«دهمدعوا نکردن با خواهر يا دوستان و مسيب نزدن به منها کار خوبي است که ون انجام وي»

کنم و اين کار خاوبي اسات د زدن دوري ويها و حر  بون از مزار و اذيت کردن حيوانات و همسايه»داشت که 

 «.دهمکه ون انجام وي

در . با فرايندي رشدي وربوب به سان کودکاان نياز هماهناگ اسات ،شناختيرفتارهاي وورد نظر از لحاظ روان

ايان هاي يافتاه. دهنادوتناسب با سطو  شناختي خود رفتارهاي اخالقاي را از خاود نشاان وي کودکان ،ند رشدفراي

که در من رفتارهااي کودکاان بيشاتر  ،کلبرگقرادادي و نيز ورحله پي  پياژهبا وراحل تحوک رشد اخالقي  ،پ وه 

 باشد.همخوان وي(، همسو و 1311، (Kohlberg) بر اطاعت از والدين و پرهيز از تنبيه استوار است )کلبرگ

 (Hay & Cook) کاونو  هايپساندانه، ل ورباوب باه رفتارهااي جاوعهئدر زوينه وسائل فرهنگي و وساا

پسندانه را در سه حوزه احساس براي ديگران، پرستاري از ديگران و کاار و باازي باا رفتارهاي جاوعه ،(3442)

رساني و پرستاري از پدر بزرگ يا واادر وي ه وقوله ياريبه ،پ وه اين هاي يافته. کنندبندي ويديگران طبقه

که از لحاظ  ،به اعماک ني بسياري هاي توصيه. باشدي همخوان ويبندي غيرفرهنگ ايرانبا اين طبقه ،بزرگ

تواند در تبيين و بروز اين رفتارها در کودکان وي ،در فرهنگ ايران اسالوي ،پسندانه هستنداجتماعي نيز جاوعه

و دوري  هايي براي انجام افعاک اخالقايانگيز  (،اديان ابراهيمي وللقرمن کريم )در  ،براي نمونه. وؤ ر باشد

هماواره  ،و نيکي به وردم اعماک ني وسئله ارتباب با نظر اسالم در . شودالحظه وياز رفتارهاي ضداخالقي و
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در مياات قارمن و رواياات  دهد کهنشان ويوراجعه به ونابع ديني  کهطوري، قابل والحظه و وورد تأکيد است

(. 913ص ، 90 ق،  1149)وجلساي،  ه اساتسفار  شدبسيار وارده از سوي پيشوايان دين، به اين ووضوع 

و  ؛(103)بقاره:  «وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُحْسِانين»فروايد: کريم در وورد جايگاه نيکي نزد خداوند وي قرمن

إِنْ أَحْسَانْتُمْ »فرواياد: اي ديگار ويدر مياه ن،همچناي .ددارنيکى کنيد! که خداوند، نيکوکاران را دوسات واى

کنيد؛ يعني نيکي و احساني کاه انساان باه اگر نيکى کنيد، به خودتان نيکى وى ؛(1)اسرا:  «حْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْأَ

 .کندنوعان خود ويبرادران ديني و هم

رساد نقا  عاوال به عنوان وقوله اصلي و نيکي به اعضااي خاانواده، باه نظار وي ،رسانيدر تبيين وقوله ياري

ها سفار  شاده اسات کاه به انسان ،در ميات قرمنبراي نمونه، . تر باشدزوينة ديگري برجسته بي  از هر ،فرهنگي

مياات سااير اين شرايط در  .(1: )عنکبوت« وَ وَصَّينَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيهِ حُسْناً» نسبت به پدر و وادر احترام و احسان کنند

، 11، 19 ة؛ سوره نعمان ميا39 ةسوره اسراء مي؛ 101 ةه انعام ميسور؛ 91 ةنساء مي ةسور؛ 19 ةني ولل، سوره بقره ميمقر

ايان . البتاه م اار احسان به پدر و وادر اسات، هان واجبتريواجبشود که وعلوم وي ،مياتاز اين . شودنيز وشاهده وي

 شود.شونده ديده ويدر بيانات کودکان ايراني وصاحبه ،تأکيدات

هاايي يکاي ديگار از عاول ،گيرنادهايي که منها براي فرزندان خود در نظر ويها و ارز کانون خانواده، مووز 

رغم دهاد کاه علايشواهد پ وهشي نشان ويکند. نق  وهمي را ايفا وي ،پسندانهجاوعه است که در تبيين رفتارهاي

باروز  ،هااها به ارز دهنوع نگاه خانوا هاي فرزندپروري و، نوع سب گوناگونپسندانه در جواوع تنوع رفتارهاي جاوعه

؛ ترووسادور  و 3441، (Carlson & Corcoran) کناد )کارلساون و کورکاورانپسندانه را تعياين ويرفتارهاي جاوعه

 (.3442همکاران، 

رغم وتنوع باودن اي از رفتارهايي هستند که عليداونه ،پسندانهگرچه رفتارهاي جاوعهگفت: توان وي ،طورکليبه

در بروز نوع ايان  ،هاي خانوادگيهمراه تجارب و ارز  به ،هاي فرهنگيحاک تفاوت با اين ،هستند براي جاوعه وفيد

در  هاايياگرچاه پ وه . اي واورد بررساي قارار گيرناددر بافت هر جاوعه ،اين رفتارهابايد رفتارها وؤ ر هستند که 

اواا بررساي وتاون و رواياات ووجاود در ارد، وجاود دهاي غربي بيشاتر پسندانه در فرهنگارتباب با رفتارهاي جاوعه

در غالاب واوارد واورد تأيياد و تأکياد پساندانه، جاوعه هايها و توصيهدهد که اين يافتهنشان وي ،فرهنگ اسالوي

گوناه نيازوند وطالعه بيشتر و وعرفاي اينباشد. اين اور ويهم  و ائمه اطهار وي ه رسوک اکرمبه ،فرهنگ اسالوي

 -اساس الگوهاي رفتاري اسالوي اسات. در تبياين رفتارهااي گازار  شاده در بافات فرهناگ ايراناي  بر ،رفتارها

رساني به وواردي اشاره کارد کاه در وقوله ياري ،اين پ وه هاي اساس ي  نمونه از يافته توان تنها بروي ،اسالوي

ايان در . ديگار واورد توجاه قارار داد در مووز  به کودکان را بي  از هر زواني ،ضرورت توجه به الگوهاي اسالوي

از جملاه باا  ،خانوادهرساني به اعضاي نزدي  از جمله ياري ،پ وه ، الگوهاي رفتاري گزار  شده از سوي کودکان
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که خاود خداوناد در قارمن حاليدر. وورد سفار  واقع شده است ،و ائمه اطهار والدين بارها از سوي رسوک اکرم

دساتور احساان و  ،«وَ وَصَّينا اإلِنساانَ بِوالِدياهِ حُسانًا»تحت عنوان وشابه،  و در مياتي 91ميه نساء،  ةکريم و در سور

وشاهده ميات وتعدد در ايان واورد و نياز تأکياد خدواناد . سفار  نموده است را براي همه افراد نيکي به پدر و وادر

ان از ايان واقعيات دارد کاه غناي باودن نشا ،دبساتانياز سوي کودکان پي  ،و گزار  اين الگوي رفتاري سبحان

گوناه از سوي فرهنگ اسالوي در قرمن کريم از سوي خداوند رحماان، باروز اين ،وحتواي اسالوي و تأکيد شدن من

پ وه  نيز ولل پرهياز از خشاونت، اين هاي کند. ديگر يافتهتسهيل وي ،که ارزشمند نيز هست ،رفتار در کودکان را

توجاه و اهميات وهربااني اسات کاه باارزترين الگاوي اند، بيانگر به من اشاره کرده ايراني دبستانيکه کودکان پي 

عنوان رئو  و وهرباان به ،خود را در ديدگاه بندگان خود ،خداوند وهربان است که همواره در قرمن کريم ،اسالوي من

اگرچه شواهد پ وهشاي نشاان گفت: توان وي ،طورکليبه (.119: )بقره «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُ ٌ رَحِيمٌ»کند: وعرفي وي

در باين کودکاان در فرهناگ  ،پساندانهها و اهميات من در ارتبااب باا رفتارهااي جاوعهاز غني بودن تعداد پ وه 

در ارتبااب باا  ،در وقايسه با فرهناگ اساالوي ،وعناي ارجع بودن غناي فرهنگي منهابهاور، غيراسالوي دارد؛ اوا اين 

گونه رفتارها باه کودکاان بلکه تال  ارزشمند منها در وعرفي و تال  در مووز  اين ،پسندانه نيستارهاي جاوعهرفت

هااي فرهنگاي و اساالوي در رفتارهااي کودکاان ايراناي اسااس مووزه اگرچه بار ،که اين شرايطاي . به گونهاست

 ارها به کودکان نيز هست.گونه رفتاوا نيازوند پ وه  بيشتر و مووز  اين ،شودوشاهده وي
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