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 اثربخشی داستان ها و فیلم های اخالقی معماگونه بر استدالل اخالقی

 خدیجه عینی

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

 دکتر هادی کرامتی

 استادیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی

 دکتر حمیدرضا حسن آبادی

 استادیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی

 چکیده

عیین اثربخشی داستان ها و فیلم های اخالقی معماگونه بر رشد استدالل اخالقی دانش آموزان پایه دوم پژوهش حاضر با هدف ت

نفر( دختر پایه ی دوم راهنمایی شهر نورآباد لرستان بودن. آزمودنیها  03راهنمایی صورت گرفت. آزمودنیهای این پژوهش شامل)

ور جمع آوری اطالعات در پیش آزمون و پس آزمون از ابزار مصاحبه به شیوه ی تصادفی از پنج مدرسه انتخاب شدند. به منظ

برای اندازه گیری قضاوت اخالقی و از داستان های معماگونه ی اخالقی محقق ساخته و  (MJI) قضاوت های اخالقی کلبرگ

صیفی از قبیل )محاسبه فیلم های معماگونه ی اخالقی کلبرگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات ازشاخص های آمار تو

فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی تحلیل واریانس یک راهه )کرت خرد شده( استفاده شد. نتایج 

تحقیقات نشان داد داستان های معماگونه ی اخالقی و فیلم های تربیتی باعث افزایش قضاوت اخالقی دانش آموزان می شود. از بین 

 .وش )داستان و فیلم( فیلم های تربیتی بیشترین تأثیر را داشته است.دو ر
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 مقدمه

یابد. یکی  در فرآیند تحول روانی انسان، کودک از جنبه های مختلف شناختی و عاطفی گذشته و به ظرفیتهای جدیدی به دست می

از جنبه های بسیار مهم روان شناختی کودک روند رشد و تحول اخالقی است. رشد اخالقی همواره به عنوان یکی از کنش های 

 .عالی تحول شناختی، مورد توجه پژوهشگران و نظریه پردازان بسیاری قرار گرفته است. و آموزش آن را مهم تلقی می کنند

ان یکی از مهم ترین درس ها به کودکان آموخته شود. برای اینکه افراد از لحاظ هوشی، روحی، ارزش های اخالقی باید به عنو

جسمی، عاطفی متعادل باشند باید از سوی آموزش و پرورش تحت آموزش اخالقی بگیرند. این دروس قابل آموزش مستقیم نیستند 

( تحقیقی در زمینه تأثیر داستان های معماگونه اخالقی 0033) بلکه باید به طور غیرمستقیم ارزش های اخالقی را آموزش داد. مطلق

برای  2انجام داده و از روش مباحثه معماهای اخالقی کونستانز 0بر رشد قضاوت اخالقی کودکان براساس نظریه دووجهی جرج لیند

معماهای اخالقی کونستانز( در  رشد استدالل اخالقی استفاده کرده است. این تحقیق رابطه مثبت میان استفاده از )روش مباحثه

مباحثات معماگونه اخالقی و رشد قضاوت اخالقی را نشان داد. نتایج نشان داد که )روش مباحثه معماهای اخالقی کونستانز( بطور 

یی معناداری توانایی استدالل اخالقی دانش آموزان که توسط آزمون قضاوت اخالقی اندازه گیری شد را باال می برد. داستان گو

می تواند راهبردی برای ارتباط یادگیرندگان با محیط باشد و تجربیات اخالقی آنها را افزایش دهد. برخالف بسیاری از روش های 

دیگر آموزش اخالقی، این روش منطبق بر فلسفه آموزش و تحقیقات روانشناسی تربیتی است و اثرات آن در تحقیقات نشان داده 

؛ به نقل از 2332، استالفلی . همکاران؛ لیند،  6؛ الکورد0395،  5؛ لمینگ0393،  4؛ هگینز0390ن، و همکارا 0شده است ) انرایت

 "( اینگونه استدالل می کند که وضعیت های دشوار شخصیت، ماهیت غالبا0333) 7(. باسوراکاس0033به ترجمه مطلق ) 2335لیند، 

نشان دهنده فرآیندهای است که در حل مسائل اخالقی در زندگی  نامشخص واکنش اخالقی را آشکار می سازد که بطور استعاری

واقعی دخیل می باشند. به همین دلیل داستان ها می توانند ذهن را در جهت خودآزمایی اخالقی و بررسی های مسائل اخالقی 

ان بخواهد به اجرای ( معتقد است که یک معلم می تواند درخصوص نکات کلیدی داستان از دانش آموز0373) 9بپروراند. هال

آنچه که باید رخ دهد بپردازند. بحث و گفتگو شیوه ی دیگری است برای تصمیم گیری اخالقی، در اینجا، هدف مجهز کردن 

دانش آموزان باتجربیات مستقیم برای درک موقعیتها و حمایت از آنها در رابطه با مسائل اخالقی می باشد. معلم باید یک جمله 
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ارتباط با وضعیت دشوار موجود در یک قطعه از اثر ادبی مطرح سازد، تا دانش آموزان به بحث و گفتگو بپردازند.  بحث انگیز را در

نظریه از این قرار است که دانش آموزان، هنگامی که با مسائل دشواری روبه رو می شوند و باید به اعتقادات خود پاسخ دهند، در 

 قی خواهند رسید. طول زمان، به مراحل باالتر از رشد اخال

( براین باورند که از طریق طرح بحث و گفتگو می توان به وضعیتهای دشوار اخالقی مطرح شده در آثار 0330) 0براون –دانا و لینچ 

( معتقد است که بچه ها شخصیت، وسواد اخالقی را با خواندن داستان های اخالقی می سازند. 2332) 2ادبی نزدیک شد. ناروئز

( اشاره کرده است که تحقیق کمی در مورد این ادعاها صورت گرفته است. مطالبی که تا 0337همانطور که لیمینگ در )متأسفانه 

کنون در مورد داستان بیان شد با گفته های زیر تناقض دارد: این نظریه که داستان ها را می توان برای آموزش اخالقی کودکان 

ز است. بسیاری باعدم تناسب و عدم تأثیر داستان ها به عنوان شیوه های انتقال پیام های مورد استفاده قرار داد، بسیار بحث انگی

 "، نادرست بودن دروغگویی یا دزدی را به یک کودک آموزش می دهد؟ مطمئنا"اخالقی مخالف می باشند. آیا یک داستان واقعا

ی تبلیغاتی تلویزیونی یا حتی یک شعار روی تابلوی یک داستان می تواند نشان دهد که دزدی کار اشتباهی است، اما یک آگاه

( روشهای زیادی وجود دارد که ما می توانیم پیام های اخالقی را از آن 2333) 0آگهی )ها( نبز این کار را انجام می دهد مونیکو

براین، به نظر می رسد که (. بنا0339) 4طریق انتقال دهیم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در این راه موفق شویم. نئول کارول

هنرادبیاتی، در این زمینه، هیچ یک از واقعیات اخالقی همتراز با طرح های علمی را نه آموزش می دهد و نه کشف می کند. به 

عبارت دیگر، هنر یک شیوه نامحتمل برای آموزش اخالقی است، و حتی زمانیکه هنر ادعای انتقال برخی بندهای اخالقی جالب را 

به ندرت به عنوان یک شیوه ضروری منحصر برای انتفال پیام های اخالقی تلقی می شود. بنابراین، پیشنهاد این است که آثار دارد، 

هنری داستانی شیوه های نامناسبی برای انتقال پیام های اخالقی می باشند. برخی براین باورند که گرچه ممکن است داستان ها 

را داشته باشند، اما اکثر کودکان توانایی دریافت آنها را ندارند. برخی از روانشناسان براین عقیده اند قابلیت انتقال پیام های اخالقی 

که داستان های جدید کودکانه از طریق ایجاد ابهام میان تخیل و واقعیت، کودکان را گیج و گمراه می کنند. برخی دیگر مانند 

وار باشیم که کودکان پیام های اخالقی نهفته در داستان ها را دریافت می کنند و در ( معتقداست که ما نمی توانیم امید2332ناروائز)

 %03مطالعه ای که مربوط به آزمون فهم متون اخالقی انجام داده است گزارش کرد که، بطور متوسط، دانش آموزان پایه سوم تنها 

دند. داستان ها می توانند در ایجاد و تقویت حس همدلی در از اوقات، پیام های اخالقی مورد نظر در داستان ها را دریافت می کر

کودکان به آنان کمک کنند و خوانندگان/ بینندگان جوان می توانند بارها با قهرمانان داستان ها همزادپنداری کنند، خود را در 

ود ایجاد کنند. در حالیکه ارسطو شرایط مشابه تصور کنند، و در نتیجه، حس توجه و نگرانی نسبت به شخصیتهای مورد نظر را در خ
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معتقد بود داستان ها و نمایش ها ابزارهای مناسبی برای آموزش احساسات از طریق وضوح بخشیدن آنها به کودکان می باشد. 

(، این نکته را توضیح می دهند که وضعیت های دشوار اخالقی موجود در داستانهای کودکان 2332) 0رشل –بینندیک و اسکانرت 

وانند دانش آموزان را در زمینه فکر کردن فراسوی ظرفیت های فعلی آنها در استدالل اخالقی با چالش مواجه سازند )ص می ت

(. این صعود، زمانی رخ می دهد که کودکان با ارزشهای متناقضی مواجه شده و اینگونه تشخیص دهند که روشهای فعلی آنها 233

مسئله حاضر به گونه ای رضایت بخش نمی باشند. سپس کودکان به نحو مطلوبی برای استدالل سازی دارای قابلیت حل یک 

الگوهای پیچیده تر و جدید فکر کردن را می پذیرند. در حدود چهل سال است که متولیان نظام آموزشی کشور توجه خاصی را به 

هایی نیز در این جهت صورت گرفته است. تولید و استفاده از فیلم های تربیتی کمک آموزشی معطوف داشته اند و سرمایه گذاری

اما جای این سؤال باقی است که هدف از تولید اینگونه فیلمها چیست؟در پژوهش های انجام گرفته در زمینه اثربخشی فیلم برای 

آموزد  آموزش مفاهیم رشد انسانی اشاره شده و تأکید شده است که فیلم باعث می شود معلم مفاهیمی را که به دانش آموزان می

بهتر منتقل می شود. زمانیکه دانش آموزان این مفاهیم را به صورت تصویری مشاهده می کند، بسیار واقعی تر به نظر می رسند. 

( در فیلم ها افکتهای تکنیکی، تصویربرداری، انیمیشن گرافیکی، و موسیقی بکار گرفته می شود. بطور کلی، 0332) 2ریچاردسون

(. بنابراین، بدیهی است که فیلم، برای 0336) 0گونه ایی عاطفی تر برای کودکان بکار گرفته می شود واردداستان به این روش، به 

بکارگیری تخیالت بینندگان کم سن و سال طراحی می شوند، می توانند ابزارهای ارزشمندی برای آموزش اخالقی، به شمار آیند، 

شود. آن دسته از فیلم هایی که شخصیتهای اصلی آن کودکانی هستند که با  البته به این بستگی دارد چه نوع فیلمی استفاده می

وضعیت های اخالقی دشواری مواجه می شوند که نمونه ایی از زندگی واقعی کودکان مدرسه ایی می باشند، بر آن دسته از فیلم 

های نامناسب با یکدیگر تعامل دارند.  هایی ترجیح داده می شوند که شخصیتهای آن ها موجوداتی غیرانسانی هستند که در محیط

روش دیگر، این است که از دانش آموزان بخواهیم وضعیتهای دشواری را براساس یک داستان، برای استفاده به عنوان کارتهای 

ضعیت بازی، شناسایی یا خلق کنند، در نهایت، دانش آموزان می توانند داستان های کوتاه خود را به گونه ای بنویسند که یک و

برای آموزش ارزش های اخالقی از داستان های شفاهی مالیایی  4دشوار اخالقی را بازنمایی کند. در مطالعه ی دیگر نورحیاتی و پی

سنتی به اسم سیترا )رشته افزار چندرسانه ای تلفیقی( برای به تصویر کشاندن ارزش های اخالقی استفاده کرده است. و به این نتیجه 

که ابزار های چندرسانه ایی در ارائه ی داستان ها به بچه ها به خاطر تسهیل کردن یادگیری و لذت بردن از داستان دست یافته است 

ها ابزار مناسبی است. فیلم ها ابزار مناسبی برای معلمین برای آموزش اخالق می باشند در صورتیکه دانش آموزان برای دریافت 

ه آموزشی استفاده کنند. معلمین یا والدین باید کودکان را با مسائلی آشنا سازند که در بیشترین نتیجه از فیلم ها از یک دیدگا
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( 0336) 0تماشای فیلم ها با آنها مواجه خواهند شد و باید بالفاصله بعد از تماشای فیلم به بحث و بررسی آن بپردازند. آنالی وارد 

اند به رشد اخالقیشان کمک کند. وی همچنین یادآور می شود که چنین براین باور است که استفاده از فیلم برای کودکان، می تو

بی خطر باشند. بنابراین در حالیکه  "فیلم هایی کودکان را قادر می سازد تا درسهایی را بیاموزند که از نظرعاطفی قوی، اما نسبتا

ا دانش آموزان ابتدایی نیز می توانند از قابلیت های رمان ها یا کتابهای کودکان پیام های زیادی برای افراد جوان و کم سن دارند، ام

(، بیان 0332آموزنده ی فیلم ها استفاده شوند.مطالبی که تا االن درمورد فیلم ذکر شد با گفته های زیر تناقض دارد: ریچاردسون )

هده می کنند، با واقعیت اشتباه می می کند استفاده از فیلم می توان خطرناک باشد، دانش آموزان اغلب، آنچه را که در فیلم ها مشا

گیرند، یا ویژگی های حقیقی یک فیلم مستد را به فیلم نسبت می دهند. بسیاری از معلمان حسن و ارزش آثار ادبی کودکان را 

ند درک می کنند، اما فیلم، اغلب به عنوان یک دشمن تلقی می شود. آنچه ما از کودکان خود می خواهیم، این است که مطالعه کن

و مغز خود را بکار گیرند، نه اینکه به مدت دو ساعت به صفحه ی تلویزیون خیره شوند. تماشای فیلم فعالیتی نیست که نیازمند 

توجه و تفکر نباشد. برخی فیلم ها، توجه کودکان را از نظر احساسی و شناختی جلب می کنند، در حالیکه دارای مشکالت اخالقی 

(.بسیاری از نظریه پردازان که به آموزش 2333فکری، انتقادی و انعکاسی جدی می شوند مونیکو ) هستند که موجب فعالیت های

اخالق از طریق آثار ادبی کودکانه حمایت می کنند، در خصوص فیلم ها دچار تردید شده اند. این پژوهش به دنبال پاسخ دادن یا 

  .آزمودن فرضیات زیر می باشد

 .ه بر استدالل اخالقی دانش آموزان تأثیر مثبت داردداستان های اخالقی معماگون 

 .فیلم های اخالقی معماگونه بر استدالل اخالقی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد

 .فیلم های اخالقی معماگونه تأثیر بیشتری بر استدالل اخالقی کودکان دارد 

 :روشناسی پژوهش

داده ها نیمه آزمایش است. کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری 

دانش آموز بودند که به روش  03، جامعه موردنظر را تشکیل دادند. نمونه موردنظر شامل 0030 – 34نورآباد در سال تحصیلی 

راهنمایی دخترانه شهر  نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. بدین صورت که از کلیه مدارس

مدرسه راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب و از هر مدرسه، شش نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. کل نمونه  5نورآباد، 

 .نفر دیگه فیلم به اجرا در آمده است 05نفر داستان و برای  05نفر که به طور تصادفی برای  03های آزمایشی 

 :ابزارهای پژوهش

( براساس نظریه رشداخالقی کلبرگ 0374( بوده که توسط لیند )MJTمورد استفاده در این تحقیق آزمون قضاوت اخالقی ) ابزار

 ساخته شده است.

                                                           
0 Annalee ward 
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یک اندازه ی خالص از شایستگی قضاوت اخالقی بدست می دهد که آن را برای مطالعه  MJT :فهرست اولویت های اخالقی- 

 MJI شایستگی مانند –و یا تست مرکب اولویت  DIT ضاوت اخالقی، معتبرتر از تست اولویتیاثر مباحثات اخالقی و شایستگی ق

  .می کند

درجه بندی می شود و درصد  36تا  3از  C( می باشد. نمره C)شاخص  Cنمره گذاری آزمون قضاوت اخالقی شامل محاسبه نمره 

همسانی در  Cئه شده را نشان می دهد. به عبارت دیگر، نمره پراکندگی کلی فرد در قضاوتهایش از کیفیت اخالقی بحث های ارا

قرار گیرد )لیند،  43و  03برای هر نمونه محاسبه شده باید در محدوده  Cقضاوت های اخالقی را منعکس می کند، میانگین نمره 

2336.) 

کنند که با رفتار شخصیت معماء بر  بر اساس آزمون قضاوت اخالقی، آزمودنی ها با دونوع معماء روبرو می شوند و باید قضاوت

+کامال موافق(.سپس دوازده بحث متفاوت )شش تا 4کامال مخالف ،  -4گزینه ای موافق هستند)3اساس مقیاس درجه بندی لیکرت 

+ کامال 4کامال مخالف و -4موافق و شش تا مخالف( ارائه می شود وشرکت کنندگان ملزم هستند براساس لیکرت نه درجه ای )

ق ( در ارتباط با بحث های ارائه شده اظهار نظر کنند. بحث ها مطابق با شش مرحله رشد اخالقی کلبرگ می باشد. آزمون مواف

 .کشور و زبان مختلف بکار گرفته شده است 03قضاوت اخالقی در حدود 

بونکیت، الهاویریانون و تیو /. گزارش شده است)لیرکیان33پایایی آزمون مجدد برای این آزمون در یک دوره یک ماهه در حدود 

 c وباالترین نمره ./C 9 (بود، پایین ترین نمره25/05، انحراف استاندارد:60/05میانه :) C 01/19 (. میانگین نمره2336، 

 .بود53/76

 .بدست آمد 75/3پایایی مقیاس قضاوت اخالقی: برای برآورد پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب آن برابر 

 .وایی سازه: ساختار عاملی این آزمون از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته استر

فراتر رفتن از نظر محض  MJT بدین ترتیب می توان سه سطح دشواری را از این آزمون مشخص کرد. پایین ترین سطح دشواری

ادی است که تشخیص می دهند که استدالل ها با کیفیت اخالقی و درگیر شدن با استدالل ها است. دومین سطح دشواری برای افر

می پذیرند. رشد قضاوت اخالقی آنها وقتی دیده  آنها متفاوت است. افراد با شایستگی قضاوت پایین استدالل ها را بی هیچ قیدی

می شود که آنها برخی از استدالل ها را کمتر بپذیرند یا آنها را رد کنند. برای مثال کسی ممکن است اینگونه استدالل کند که 

اما یک استدالل  دکتر نباید مرگ از روی ترحم را بپذیرد چون ممکن است به دردسر افتد. اگرچه این یک استدالل موافق است،

مناسب در این باره نیست چون به ارزش زندگی یا تحمل رنجی که بیمار می کشد اشاره نمی کند. سومین و باالترین سطح دشواری 

وقتی است که شرکت کنندگان قضاوت متفاوت درباره استدالل هایی که مخالف نظرشان است، می کنند. اکثر افراد نمی توانند با 

ار شوند. آنها برایشان دشوار است که به نظر مخالف گوش دهند و تقریبا غیرممکن است که استدالل های مخلف این تکلیف سازگ

به نقل از  0376( یا عدم تعادل شناختی )پیاژه، 2337به نقل از لیند،  0375را بسنجد. این تکلیف باعث ناهنجاری شناختی )فستینگر، 

 .( می شود2337لیند، 
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 :عماگونهفیلم های اخالقی م

 .شامل پنج فیلم کوتاه دو دقیقه ای که توسط محقق ترجمه و صداگذاری شده اند. محتوای داستان ها و فیلم ها یکسان می باشند

 :داستان های اخالقی معماگونه

ه شده اند و شامل شش داستان کوتاه که براساس محتوای فیلم ها ساخته شده اند و در پایان نامه ها و کتاب های آموزشی بکار برد

 .DIT یک داستان کوتاه براساس نظریه کلبرگ.)داستان هاینز( برگرفته از تست

 های توصیفیالف: یافته

 به تفکیک گروه آزمونآزمون و پسپیشاطالعات توصیفی استدالل اخالقی در . 4-0جدول 

 آزمونپس آزمونپیش آماره گروه

 فیلم

59=n 

 43/50 93/05 میانگین

 39/6 54/4 نداردانحراف استا

 -29/0 30/0 چولگی

 90/3 23/0 کشیدگی

 داستان

59=n 

 93/02 43/05 میانگین

 34/6 32/0 انحراف استاندارد

 73/3 62/3 چولگی

 64/0 00/3 کشیدگی

نگین گروه دهد ولی میزان افزایش میاآزمون افزایش نشان میمیانگین هر دو گروه آزمایش در پس 4-0بر اساس اطالعات جدول 

 نمره باالتر است.  03فیلم حدود 

آزمون آزمون نمرات استدالل اخالقی، به منظور کنترل اثر پیشها)گروه فیلم و داستان( در پسداری تفاوت گروهدر بررسی معنی

ها و همگنی واریانس متغیری استفاده شد. با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع دادهاز تحلیل کوواریانس از تحلیل کوواریانس تک

 -های اصلی تحلیل کوواریانس هستند، قبل از ارایه نتایج تحلیل کوواریانس از آزمون کولموگروففرضها از پیشگروه

های وابسته استفاده ها، و آزمون لِوِن برای بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیراسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

 شد. 

 

 هافرضی پیشبررس

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات استدالل اخالقی  -: آزمون کلموگروف4-2جدول 
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 متغیر گروه
آزمون  Zآماره 

K-S 
 نتیجه داریمعنی

 فیلم
 نرمال 930/3 577/3 آزمونپیش

 نرمال 523/3 933/3 آزمونپس

 داستان
 نرمال 455/3 957/3 آزمونپیش

 نرمال 300/3 503/3 آزمونپس

 ها برقرار است. دهد که مفروضه نرمال بودن دادهنشان می 4-2نتایج جدول 

  هاگروه نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس: 4-0جدول 

 درجة آزادی صورت Fنسبت  متغیر
درجة آزادی 

 مخرج

سطح 

 معناداری

 974/3 29 0 26/3 استدالل اخالقی

دار نشده مشاهده شده معنی F دهد، زیرا نسبتها را نشان میگروه آزمون لون فرض برابری واریانس 4-0 جدولمطابق اطالعات 

 برقرار بود و استفاده از تحلیل کوواریانس بالمانع است. است. بنابراین فرض همگنی واریانس

 متغیریتحلیل کوواریانس تک

 آزمونخالقی بر استدالل اخالقی در مرحله پس: نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر معماهای ا4-4جدول 

 منبع اثر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اتا داریمعنی 

 322/3 409/3 62/3 70/26 0 70/26 آزمونپیش

 697/3 330/3 23/53 02/2553 0 02/2553 گروه

 - - - 06/40 27 23/0065 خطا

( از لحاظ آماری F( 0و 27= )025/3p= 23/53) استدالل اخالقیدر مورد  داخله،اثر عامل م 4-4بر اساس اطالعات جدول 

 ها ایجاد نماید.دار است و متغیر مستقل توانسته تفاوت معناداری بین گروهمعنی

  .فرضیه ی اول: فیلم های معماگونه ی اخالقی بر رشد استدالل اخالقی کودکان تاثیر مثبت و معناداری دارد

ی پژوهش: نتایج نشان داد که فیلم های تربیتی بر رشد استدالل اخالقی کودکان تاثیر مثبت و معناداری دارد. این یافته با اولین یافته 

و حاسنی و مایال ( 2330( ویل یوجین)0336(، آنالی وارد )0330، مارنین و هنین )(0094، بتلهایم)(2332نتایج مطالعات جان کیو)

ش اخالق از طریق برنامه های آموزشی بر رشد قضاوت اخالقی دانش آموزان تاثیر دارد، همسو که نشان داد مدل آموز( 2302)

( همخوان 2335( و کین )0332است. و در تآثیرگذاری فیلم بر رشد قضاوت اخالقی، نتایج پژوهش با یافته های ریچاردسون )
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ون فرد از حس دیداری خودش عالوه بر حس شنیداری نیست. از دالیل تبیین این یافته می توان گفت که در جریان یک فیلم چ

استفاده می کند بیشتر جوانب فیلم را در نظر می گیرد و طبیعی است که به لحاظ قضاوت اخالقی خیلی سنجیده تر عمل کند که 

می توان گفت که دیدن  همین موضوع می تواند بر رشد اخالقی او تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد. از دالیل دیگر تبیین این یافته

فیلم توسط کودک ضمن ارضاء حس کنجکاوی، ایجاد )هیجانات و درگیری عاطفی( ظرفیت ذهنی و عاطفی ایشان را نیز افزایش 

می دهد که خود این عامل می تواند بر رشد قضاوت اخالقی تاثیر مثبتی داشته باشد. در تبیین این یافته می توان گفت فیلم ها 

 .ا، زمان کافی برای بییندگان فراهم نمی کنند تا احساسات و افکار خود را با طرح داستان مرتبط سازندبرخالف کتاب ه

در ارتباط با  فرضیه ی دوم: داستان های معما گونه ی اخالقی بر رشد استدالل اخالقی کودکان تاثیر مثبت و معناداری دارد •

معما گونه ی اخالقی بر رشد استدالل اخالقی کودکان تاثیر مثبت و فرضیه ی دوم نتایج حاکی از آن است که داستان های 

، (0096، اسفندیاری)(0033(، داود آبادی)0330)  ، دانا و لینچ (0094معناداری دارد. این یافته با نتایج مطالعات برونر بتلهایم)

همسو است. و در ( 2302و حسینی)( 2333)، مونیکو (0033، مطلق)(0093، فرید)(0336( دی و تاپان)0373، هال )(2332کارول)

( همسو نیست. از دالیل تبیین 2332عدم تأثیرگذاری داستان بر رشد استدالل اخالقی، نتایج پژوهش با یافته های مطالعات ناروائز )

با شیوه ای کودکانه این یافته این است که دانش آموزان با شنیدن چنین قصه هایی بهتر می توانند راه حل های حاالت ناگوارشان را 

بیاموزند و چنین قصه هایی در رشد اخالقی آن ها و تکامل بخشیدن به شخصیت بچه ها مؤثر هستند. از الیل دیگر تبیین این یافته 

می تواند این باشد که قصه ها هر دو عنصر رشد اخالقی کودک یعنی عقل و احساس را تحت تأثیر قرار می دهند که نهایتا این دو 

می تواند به عنوان متغیرهایی میانجی برای رشد اخالقی تاثیر گذار باشند. از طرفی تفکر درباره ی قصه ها باعث بسط معنایی  مولفه

و بوجود آمدن سؤاالت در ذهن می شود. قرارگرفتن در معرض تنگناهای اخالقی، ممکن است موجب انعکاس جدی شده و 

ل سازی سوق دهد. از دالیل دیگر تبیین این یافته می تواند این باشد که وضعیت کودک را به سمت باالترین مرحله بعدی استدال

های دشوار اخالقی موجود در داستان ها می توانند دانش آموزان را در زمینه فکر کردن فراسوی ظرفیت های فعلی آنها در استدالل 

ارزشهای متنقاضی روبه رو شوند. داستان این پتانسیل را  اخالقی با چالش مواجه سازند. این صعود زمانی رخ می دهد که کودکان با

  .دارد که به عنوان یک وسیله ی آموزش اخالقی کودکان استفاده شود، و آنها را به فکرکردن و سؤال کردن ترغیب می کنند

 .قی کودکان بیشتر استفرضیه ی سوم: میزان تاثیر فیلم های تربیتی نسبت داستان های معماگونه ی اخالقی بر رشد استدالل اخال

( همسو است.در ارتباط با فرضیه ی سوم نتایج حاکی از این است که 2332(، ناروائز)0033این یافته با نتایج مطالعات غالم آبادی )

و  فیلم های تربیتی نسبت داستان های معماگونه ی اخالقی بر رشد استدالل اخالقی کودکان میزان تاثیر بیشتری دارد. نتایج تجزیه

تحلیل های آماری نشان دادکه میانگین رشد قضاوت اخالقی کودکان در پس آزمون گروهی که فیلم های اخالقی دیده بودند 

نسبت به گروهی که داستان های معما گونه شنیده بودن به طور معناداری باالتر است از دالیل تبیین این یافته می توان گفت که 

تربیتی به کودکان و نوجوانان مؤثرتر و بهتر عمل می کند. دانش آموزان ممکن است نتوانند پیام ارائه ی فیلم در انتقال مفاهیم 

اخالقی رو از داستان درک کنند و همچنین ایجاد حس همزاد پنداری با یک شخصیت داستانی ممکن است اتفاق نیفتد، آموزش 
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فیلم برآورده می شود. برخی از فیلم ها توجه کودکان را از حس همدلی و رشد قابلیتهای ارائه درست استدالل اخالقی بوسیله ی 

  .نظر احساسی و شناختی جلب می کند. بنابراین فیلم ها ابزار مهمی در راستای رشد قضاوت اخالقی می باشند

 :نتیجه گیریبحث و 

نند شیوه مؤثری برای معرفی ارزشها به کودکان نیازمند یادگیری علتها می باشند و داستان ها و فیلم های معماگونه ی اخالقی می توا

دانش آموزان بوده و فضای استدالل سازی را برای دانش آموزان مهیا سازند. ما این تحقیق حاکی از این بود که فیلم ها و داستان 

وزان مهم های معماگونه ی اخالقی می توانند به رشد استدالل اخالقی کودکان کمک کنند. نه تنها آموزش ارزشها به دانش آم

است بلکه توجه به علل انجام دادن کارهای درست و انجام ندادن کارهای غلط نیز حائز اهمیت می باشد. یافته های ما در این 

تحقیق: نخست، آموزش در مدارس یک موضوع تکمیلی به شمار می آید. تعداد معدودی از معلمان در مدارس از داستان های 

کنند. و استفاده فیلم نیز در این راستا خیلی نادر است . دوم اینکه معلمان نقش مهمی در کمک به برای آموزش اخالق استفاده می 

دانش آموزان برای درک داستان ها و گرفتن پیام آن ها ایفا می کنند بنابراین معلمان باید در جهت بررسی محتوای داستان ها و 

یات و زندگی خود به داستانها و فیلم ها مورد حمایت قرار گیرند. سوم فیلم ها و کمک به دانش آموزان برای ارتباط دادن تجرب

 .اینکه، شیوه نگرش معلمان نسبت به اخالق، بر شیوه دریافت ارزشهای اخالقی در یک داستان یا فیلم توسط آن ها تأثیر می گذارند
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