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 چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخالقی در دانشجویان دختر و پسر 

دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل 

ر( ااز بین دانشجوی پس 100دانشجوی دختر و  100دانشجو ) 200دادند. به عنوان نمونه تحقیق 

و مقیاس هویت  (DIT)دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون موضوعات روایتی 

را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری اطالعات به منظور تحلیل داده ها از روشهای آمار  (EIS)خود 

ن ایدر  تست دو گروه مستقل استفاده شد.  Tتوصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری 

پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول و دوم بر وجود رابطه معنی دار بین هویت 

یابی و رشد اخالقی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز داللت داشتند. 

هارم به وجود تفاوت معنی دار بین هویت یابی و رشد اخالقی دانشجویان پسر و فرضیه سوم و چ

 دختر اشاره می کردند: 

تحلیل نتایج نشان داد بین هویت یابی و رشد اخالقی هم در دانشجویان پسر و هم در دانشجویان 

ئید گردیدند. تا 05/0دختر رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراین دو فرضیه اول در سطح معنی داری 

همچنین بر اساس یافته های تحقیق هویت یابی و رشد اخالقی دانشجویان پسر با دانشجویان دختر 

 تفاوت معنی داری ندارد. به این ترتیب فرضیه سوم و چهارم مورد تایید واقع نشدند. 
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 اول فصل

 و مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش کلیات
 مقدمه

هر عامل رشدی که به نوجوانان کمک کند تا با اطمینان از خود درک کندد کده از درادران میمدارم و م دما 

در حد معقولی ثبات رای و رکپارچای دارد، در طول زمان تداوم دارد و در ضدم  خدود را شدبیه بده  ن ، است

دراران از او دارند سبب می شود که در نوجوان احساس هورت کاملی از خود ار اد شدود  و  تصوری بداند که

)و ردا  1باعد  سدردریمی هوردت ،هر عاملی که در ار  اسینباطهای نوجدوان از خدودخ خلدل ار داد مدی کندد

  مددی شددود وعدددم تواندداری در رسددیدن بدده رکپددارچای و تددداوم تصددورات فددرد از خددودخ (2 شددگیای هورددت

   (1968،  3کسون)ارر

هدر چندد « مد  کیسدی »رکی از تکالیف عمده نوجوانان در جامعه، رافی  پاسخی عملی به ار  سوال است که 

که ار  سوال قرنهاست ذه  بشر را به خود مشغول داشیه و موضوع اشعار داسدیانها و زندیینامده هدای بیشدماری 

 م توجه روانشناسی قرار یرفیه و اولی  بار اررکسدونبوده است در ار  چند دهه اخیر است که به طور منظ  مرک

ننوجوانان و بمریساالنی که احساس هورت خود در  نان قدوی اسدت خدود را   به ار  موضوع پرداخت (1968)

افرادی م ما و میمارم از دراران می دانند کلمه فرد که معادل کلمه شخص است نشانار نیازی است هماانی به 

سی که به رغ  داشی  چیمهای مشیرک با دراران از  نها جدا است  نیاز بده ثبدات رای و درک خود به عنوان ک

حس  رکپارچای نیم ارتباط نمدرکی با  ن نیاز هماانی به درک خود دارد  وقیی که از رکپارچای خود سدخ  

نایدمه هدا و می یوری  مقصود جداری از دراران است و در عی  حال راانای خود رعنی ان دام عملدی نیازهدا، ا

الاوهای واکنش شخص، نوجوانان و بمریساالن برای ارنکه احساس هورت داشیه باشند بارد در طدول زمدان در 

                                     
1 - identity confusion  
2 - identity chaos  
3 -Erickson 
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د که  نچه بنا به قرار  رسیدن به رکپارچای بارد احساس کنان برای ی ببینند  به قول اررکسون، نوجوخود تداوم

)اررکسدون،  کده در سدالهای طگولیدت بدوده اسدتموجود در  رنده خواهد شد تداوم پیشدرفیه  ن چیدمی اسدت 

است به عبارت درار نوجواندان باردد « تقابلی روانی اجیماعی»(  سران ام ارنکه، درک هورت خود مسیلمم 1956

بی   ن تصوری که از خودخ دارد و  ن تصوری که از اسینباط و انیظار از خودخ دارد همداهنای ار داد کندد 

کسون بر ارنکه درک فرد از هورت خود دست ک  تا حدودی با واقعیت اجیمداعی (   تاکید ارر1968)اررکسون 

شددن از طدرا افدراد ردا اجیمداع  دارتباط دارد اهمیت بسیار دارد اررکسون بر ار  مسئله تاکید می کند کده طدر

 ممک  است باع  شود که فرد از هیچ راهی نیواند در خود احساس هوریی قدوی و مطمدئ  پیددا کندد  رکدی از

هدا بده  در برخدی پدژوهشعواملی که می تواند تحت تأثیر هورت رابی افراد قرار ییرد، رشد اخالقی می باشدد  

هددا  ،(  بندابرار 2،1980و مارسدیا 1؛ راو1377منصدوری،) اشداره شدده اسدتهورت رابی با  رشد اخالقیرابطه 

 ااه بوده است   مطالعه حاضر بررسی رابطه هورت رابی با رشد اخالقی در دانش وران دانش

 

 بیان مسئله

(  به ار  اشاره دارد کده افدراد 5،7719)ییلیاان ( و نظرره اخالق مراقبت1969، 4)کلبرگ3نظرره رشد اخالقی

چاونه مسارل اخالقی را حل می کنندد و چاونده در بداره ارد  مسدارل فکدر مدی کنندد  رشدد افدراد در سداخیار 

جمله عدالت وابسیه است که من ر به حدل تعارضدات اخالقدی مدی های اخالقی به مگاهی  فلسگی ای از قضاوت

های ان ام شده در روبرو شدن بدا (  نظرره کلبرگ در مورد رشد اخالقی بر محور قضاوت1971)کلبرگ،  شود

معمای اخالقی میمرکم است  معمای اخالقی رک موقعیت فرضی است که شخص در  ن موقعیت ناچدار اسدت 

                                     
1 . Row 
2 . Marcia 
3 . moral development 
4 . Kohlberg 
5 . Gilligan 
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ست است را غلط  شیوه پاسخدهی بده ردک موقعیدت معمدای اخالقدی بینشدی نسدبی در تصمی  بایرد رفیاری در

مورد سطح رشد اخالقی فرد به ما می دهد  کلبرگ نیی ه ییری می کندد کده رشدد اخالقدی در تمدام فرهناهدا 

مرحله قضاوت بر اساس تنبیه و اطاعت، اخالق داد و سدید،  6رکسان و مشابه است  رشد اخالقی کلبرگ دارای 

توازن و هماهنای میقابل، اخالق نظ  و قانون، اخالق قراردادهای اجیماعی و اخالق اصول جهدانی  مدی باشدد  

کلبرگ بر اساس تحقیقات خود نشان داده است که تعداد کسانی که به مرحله  خر می رسند  نقدر کد  اسدت 

(  از جملده 1984، کلبدرگ) سدتکه وی در نوشیه های بعدی خود ار  مرحلده را قابدل نادردده یدرفی  دانسدیه ا

های اخالقی افراد است، هورت و هورت ردابی اسدت  میغیرهاری که نشان داده شده است که تحت تأثیر قضاوت

خود را افدرادی م دما و میمدارم از درادران مدی  ی که احساس هورت در  نان قوی است، ساالننوجوانان و بمری

های شناخیی بسیای دارد  نوجوانان بارد بیوانند دی به مهارتدانند  دست رافی  به هورت فردی مشخص تا حدو

به طور انیماعی از خود اسینباطی پیدا کنند و یاهی تقررباً در حک  ناظری بارد ار  کار را ان دام دهندد، ولدی در 

 بررسدی هدای مخیلگدی بده(  پدژوهش1975)اررکسدون،  مشکلیر می کند نها را برای کار عی  حال ار  جسی و 

نیارج تحقیقات مخیداا نشدان مدی   ه  پرداخیه اند  با رشد اخالقیو  هورت رابی و اهمیت رابطه دو میغیر نقش

دهد که بی  رشد اخالقی و هورت رتبطه معنی دار وجود دارد و در پاره ای تحقیقات ار  دو مه  موازی دانسیه 

 مارسدیا نیدارج تحقید (  2001، 6و لدیچ 5مورلندد ؛4،2000و پیرسدون 3بروس؛ 2007، 2و رانیک 1شده اند )رارنولد

 .( نشان داده است که افدراد دارای هوردت پیشدرفیه بداالترر  سدطوق اخالقدی را دارا مدی باشدند1967 و 1966)

                                     
1 - Reynolds 

2 -Ceranic 

3 - Bruess 

4 - Pearson 
5 - Moreland 

6 - Leach 
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که افمارش اسیدالل های اخالقی با سد  مدرتبط  ند( نشان داد1991) و مارسیا 1اسکو در نیارج مشابهی  ،همچنی 

و  2مطالعات راوبعالوه،   و نمره باالری در اسیدالل اخالقی و هورت کسب نموده اندزنان دانش نیم ارنکه است و 

( نشان می دهد که نوجوانان دارای هورت زودرس از لحاظ قضاوت اخالقی در سطح پیش عرفی 1980) مارسیا

قدی بداال در کده افدراد دارای رشدد اخال ست رافتدبه ار  رافیه  (1377) منصوری ،و عرفی  قرار دارند  همچنی 

به ار  ترتیدب مطالعده حاضدر مدی مقارسه با افراد دارای رشد اخالقی پاری  از لحاظ هورت رابی میگاوت هسیند   

  در ار  پژوهش سدعی خواهدد شدد نماردبررسی  رارابطه هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران دانشااه  کوشد

 به سؤاالتی نظیر سؤاالت زرر پاسخ داده شود:

 احل رشد اخالقی کلبرگ در بی  دانش وران چاونه است؟توزرع مر -1

  را بی  هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران دخیر و پسر رابطه معنی دار وجود دارد؟ -2

  را بی  میانای  هورت رابی و رشد اخالقی در میان دانش وران دخیر و پسر تگاوت معنی دار وجود دارد؟ -3

 

 اهمیت و ضرورت

در  سدیانه  و جواندان نوجدوان  امعه امروزه درییدر  ن اسدت بحدران هوردت مدی باشددرکی از مشکالتی که ج

تمام اکیسابات قبلی رعنی تمام دلبسیگ های هی انی، اسیقالل و ابیکارات خدود را دوبداره بده زندیی بمریساالنه 

به د و در نیی ه نبه رک ساخت دهی پاردار شخصییی نارل نمی یرد  ناناغلب اتگاق می افید که د نمیدان می  ور

  اضطراب و  سیب پذرری پاره ای از نوجوانان که برای خدود ارزخ نداچیمی دست نمی رابندهوریی انس ام رافیه 

قارلند ممک  است به منمله سد و مانعی در  رد که  نان را فلج سازد تا جاری که نمی تواند راه حل هاری را در نظر 

ت تری درباره خود بدهد بیشیر  نها تابع هسیند و از شرکت در بحثت بایرند که به  نها رخصت یسیرخ درد مثب

                                     
1- Skoe 

2- Row 
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های کالسی و یگیاوهای غیر رسمی خودداری می کنند  رکی درار از مشدکالتی کده امدروزه جامعده مدا بدا  ن 

درییر است هورت باخیای است که نشانه های  ن بورژه در  موزشااهها بسیار نماران می باشد بطوررکده برخدی 

نان فرهنگ بیاانه را پذررفیه اند و در انیخاب سبک زندیی از روخ های غربی تبعیدت مدی کنندد و بددر  از جوا

 (  1369 ،ترتیب از ارزشهای اخالقی و هن ارهای جامعه اسالمی فاصله یرفیه اند )منصور و دادسیان

  1اخدالق در  نهدا دانسدت  جوانان را ناشی از فقدان رشد اخالقدیرکی از مهمیرر  دالرل بی هوریی  شارد بیوان

رکی از بمرییرر  نیروهای محرکه ار  عال  است و جلوه های درخشان طبیعت انسان را در عالی ترر  مظداهر  ن 

م س  می سازد زررا اخالق معرا انسانیت حقیقی است  وقیی پاره اخالق بشری بر روی خصال و ملکدات عدالی 

، یسدعیداسدمارلم؛ ترجمده اخالقی شدرد بر  ن مسیولی می یردد )قرار نارفیه باشد بی یمان رک ضعف را فساد 

رکی از مهمیرر  اهداا  موزخ و پرورخ عالی ردک کشدور باردد ارد  باشدد کده بدا ان دام طدرق هدای  (  1349

پژوهشی دانش  موخیاان را از لحاظ رشد اخالقی مورد بررسدی قدرار دهدد و زمینده هدای تربیدت اخالقدی را در 

، زررا دانش وران به ت موضوع پژوهش از همی  جا روش  می شود میفردی ار اد نمارد   اهجهت انس ام هورت 

های درسیی در مورد مسارل و مشکالت مخصوصاً مسارل اخالقدی داشدیه عنوان قشر روشنگکر جامعه بارد قضاوت

د و در ردیدهدای اخالقدی  ندان مخیدل باشند و ایر در هورت رابی خود دچار مشکل شوند ممک  است قضداوت

با توجه به نقش و اهمیت رشد اخالقی در سرنوشت فرد و جامعده و بدا توجده بده  جهت منگی  نان را هدارت کند 

نقش موثر و مه  والدر  و مربیان تربییی در افمارش را کاهش حس هورت رابی ان ام ار  تحقی  ضروری بده نظدر 

 می رسد  

اوران فعال در امر تعلی  و تربیت، مخصوصاً تعلی  و تربیت رکی از دالرل درار ان ام ار  پژوهش کمک به مش

دانش وران، است تا بیوانند از طرر  رابطه هورت رابی و رشد اخالقی و مشکالت ناشی از ارتباط ناسازیار ار  دو 

                                     
1 - moraliti 
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ر میغیر باه ، از بروز مشکالت احیمالی ناشی از بی هوریی و سردریمی دانش وران جلوییری نمارند، تدا بیدوان هد

های رشد مناسب هوردت ردابی و چه بهیر پارنده سازان ار  مملکت را از بروز خطرات احیمالی  یاه ساخت و راه

 موزخ داد   های اخالقی درست را به  نان ارزخ

های مه  ان دام ارد  پدژوهش عددم تحقیقدات منسد   در ارد  زمینده  و مخصوصداً در میدان از درار ضرورت

وشنگکر جامعه می باشد و با توجه به ناچیم بودن تحقیقات در داخدل کشدور ان دام ارد  دانش وران به عنوان قشر ر

 تحقی  از بعد افمارشی می تواند در تقورت علوم  مربوط به روانشناخیی مؤثر واقع شود  

 

 اهداف پژوهش

 اهداف کلی -الف

شااه محق  اردبیلی بوده هدا کلی ار  مطالعه بررسی رابطه رشد اخالقی با هورت رابی در دانش وران دان

 است  

 اهداف جزئی -ب

 اهداا جمری ار  پژوهش عبارتند از: 

 تعیی  توزرع مراحل رشد اخالقی کلبرگ در بی  دانش وران دخیر و پسر -1

 بررسی رابطه هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران دخیر -2

 بررسی رابطه هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران دخیر -3

 رت رابی در دو یروه دانش وران دخیر و پسرتعیی  تگاوت هو -4

 تعیی  تگاوت قضاوت اخالقی در دو یروه دانش وران دخیر و پسر -5
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 ی پژوهشفرضیه ها

 فرضیه های ار  پژوهش عبارتند از:

 بی  هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران دخیر همبسیای معنی دار وجود دارد  -1

 دخیر همبسیای معنی دار وجود دارد بی  هورت رابی با رشد اخالقی دانش وران  -2

 بی  میانای  هورت رابی در دو یروه دانش وران دخیر و پسر تگاوت معنی دار وجود دارد  -3

 بی  میانای  قضاوت اخالقی در دو یروه دانش وران دخیر و پسر تگاوت معنی دار وجود دارد  -4

 

 پژوهش سؤاالت

 ند از: ؤاالت مطرق شده در ار  طرق عبارتس

 مراحل رشد اخالقی کلبرگ در بی  دانش وران دخیر چاونه است؟توزرع  -1

 توزرع مراحل رشد اخالقی کلبرگ در بی  دانش وران پسر چاونه است؟ -2

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

هورت در نظرره اررکسون عبارت است از حالیی که فرد بیواند بی  تصوری که از ثبدات  هویت یابی: -الف

(  چندی  حدالیی 1968)اررکسدون،  که دراران از او دارند، همداهنای ار داد کندد یارد و تصورو راانای خود د
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منظدور در ارد  پدژوهش (  1975)اررکسون،  های جنسیها و یرارشهای شغلی ارزخهمراه است با تعهد به نقش

 رد  کسب می نما 2( ت  و همکارانEIS)1از هورت رابی نمره ای است که فرد در مقیاس هورت خود

ی راسدت و  ن افراد بخصوص کودکان معیارهارشد اخالقی فرارندی است که به وسیله  رشد اخالقی: -ب

( تگکدر اخالقدی و ارادی دارای سده 1969) درست جامعه خود را پذررفیه و درونی می سازند  طب  نظرره کلبرگ

اوت اخالقی، نحوه تگکر اخالقدی ردی مانند مراحل رشد اخالقی، قضامرحله می باشد  رشد اخالقی مو 6سطح و 

منظور از رشد اخالقی نمدره ای اسدت کده فدرد در مقیداس در ار  پژوهش (  1377)منصوری،شامل می شود و     

 ( کسب می نمارد  1972، 3 زمون موضوعات رواریی)رست

 

 رشد اخالقی

ه پردازان بدمرگ اواردل رشد اخالقی در طول قرن ها از مهمیرر  مسارل اجیماعی مورد توجه بوده است نظرر

قرن بیسی  اخالق را وسیله ای برای رشد اجیماعی بده حسداب  ورده اندد  در اواخدر قدرن ندوزده  جیمدم سدالی 

احیرام می یذارد و از قواعد زندیی پیروی می کند  سالی  ،بر  نچه مرسوم است ( بیان نمود کودک ذاتا1869ً)

سل  فرص می کرد که حیی از درد کودکان  سیب رسداندن بده مانند غالب مشاهده یران قرن نوزده  به طور م

دراری کار نادرست و غیر اخالقی است ار  بینشی است که به ناچار با رشدد همدراه اسدت  ظداهرا کودکدان از 

 (  1377 دراران، و همان اوارل زندیی حد و مرز رفیار پرخاشارانه را می شناسند )سیف

ت مربوط به رشد در سال دوم و سوم زندیی حاکی از  ن اسدت کده در نظرره پردازی جدرد در مورد تغییرا

کودکان تواناری های ذهنی زرادی ار اد می شود که سدبب مدی یدردد  مدادیی جدذب اصدول اسدیانداردهای 

اخالقی جامعه خود را پیدا کنند و در برابر  ن حساس باشند   نان غالبا معیارهای رفیاری را می شناسند و  نها را 

                                     
1 . Ego Identity Scale 
2 . Ten et al 
3 . Rest     
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ت می کنند  عالوه بر ار  مطالعات ت ربی نشان می دهند که در دوره نوجدوانی یدرارش هدای اخالقدی بده رعار

راسداری ؛ 1984ماسد  و همکداران، شدت در نوجوانان بیدار می شوند و  نها را در معنورت خاصی فرو می برد )

1368  ) 

او اخالق مبینی بر نظ  و قدانون را ( معیقد است که نظام شناخیی نوجوان بدر  یونه است که 1971کلبرگ )

د  تحدول ندجسی و می کند و به طور جدی چنی  تصور می کند که همه از ار  اصدول و قدوانی  پیدروی مدی کن

های تازه ای برای تشخیص خدوب از بدد بده او عقلی بر تگکر عملی و وجدان اخالقی نوجوان اثر نهاده و مالک

اخدالق   بده مسدارل اخالقدی از شدکل کدودکی اخ خدار  شدود می دهد و ار  باع  می شود نادرخ نوجدوان

نوجوان بر خالا اخالق کودکی بر خود پیروی است  او به اصل و ضوابط اخالقی به علت ار  که خود ارزخ 

تد  مدی دهدد  نوجدوان فدرامی   ، نها را درک نموده و از لحاظ وجدانی خود را مکلف به رعارت  نها می بیندد

تعمی  و بررسی قرار داده و ایر  نها را منطقی و صحیح دانست  ن را به کار می ییدرد  رد اخالقی والدر  را مو

 ،او تنها به ظواهر امر نمی پردازد بلکه واقعیت امور و  نچه بارد باشد را مد نظر قرار می دهد )حسدینی دهشدیری

1370  ) 

هدای اجیمداعی و نوجوان بدا یدروهیسیرخ روابط اجیماعی نیم در رشد اخالقی نوجوانان موثر است  روابط 

ار  روابط مبینی بر احیرام میقابل است کده باعد  مدی  افراد مخیلف بخصوص دوسیان افمارش می رابد و اصوالً

شود نوجوان خود را مقید به رعارت حال و حقوق افراد بنمارد  توسعه روابط اجیماعی باع  می شود نوجوان بر 

دی خورش پا یذارده و رضدارت و خشدنودی درادران را بده خدورش تدرجیح و خواسیه های فر لبسیاری از امیا

دهد  احساسات نوجوان نیم در رشد اخالقی او نقش بسماری دارد کودک فردی خود محور و خود مرکم اسدت 

و همه چیم را از دردیاه خود و برای خود می خواهد  در نوجوانی خود خواهی کودک از بی  رفیده و احسداس 

گقت و مهربانی و فداکاری معنا می رابد  نوجوان بیش از هر دوره درار به ار  احساسات یرارش نوع دوسیی، ش
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دارد  او با توجه به حساسیت خاصش از هر یونه ظل  تبعیض و خیانت رنج می برد و می خواهد به جنگ تمدام 

 (  1370 ، نها برخیمد او عاش  پاکی و رسیااری است )حسینی دهشیری

 

  تربیت

کلی می توان تربیت را رشد طبیعی و تدرر ی و هماهنگ همده نیروهدا و اسدیعدادهای  دمدی دانسدت  بطور 

تربیت اراره نوعی زندیی است که با ساخت شخصیت انسان مطابقدت داشدیه و بدر ارزشدهای معندوی وی مبیندی 

دد است  تربیت عبارت از پرورخ کودک در تمام نواحی وجود او اسدت  جهدات وجدودی ردک کدودک میعد

  :ر مخیلف خواهد بودتربیت و پرورخ بر حسب جهات زر ،بنابرار   است

 ر مقابل بیماری ها مقاومت نمارد برای  نکه کودک سال  و نیرومند باشد و بیواند د پرورش بدنی: -الف

تا سطح تگکر و ادراک کودک باال رفیه و نسبت بده اشدیا و امدور دارای رای صدحیح  پرورش عقلی: -ب

 ر  ترتیب قادر به اسیدالل منطقی شود  یردد و بد

باع  می شود تا کودک به فضارل  راسیه شود و دارای اراده ای قوی یردد وقیدی  پرورش اخالقی: -ج

 افراد رک جامعه از نظر جسد  و روق و عقدل سدال  باشدد  ن جامعده میرقدی و از انحدراا مصدون خواهدد بدود

  ( 1372)احمدی، 

میی روانی افراد را حگظ نموده و وجدان  نها را بدرای  نکده دارای احسداس و وظیگه تربیت ار  است که سال

شعور دقی  و رقی  یردند تغذره کند و میان فرد و محیط هماهنای و تناسدب ار داد نماردد   ناداه پدردده هدای 

طبیعت اسدت  مخیلف طبیعت را تقسی  نموده و بشر را بر مکنونات  نها واقف یرداند تا ارنکه بیواند از  نچه در

از  ب، خاک، ییاه، حیوان و پدرده های مخیلف درار بهره برداری کرده و همه  نها را به نگع و مصلحت خود 

و اجیماع تسخیر نمارد  همچنی  تربیت می خواهد فرد را طوری پرورخ دهد که بیواند خود را اجیمداع منسد   
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ست کامیاب یردد تدا در پیشدرفت جامعده سدهی  بدوده و ساخیه و در میان افراد جامعه که خود نیم رکی از  نها ا

 (  1375 ،نیروری باشد که به ضمیمه نیروهای درار جامعه را به منیهای ترقی و کمال برساند )ح یی

را عبارت از به فعالیت در  وردن اسدیعدادهای دروندی کده در فدرد هسدت مدی داندد « تربیت»مرحوم مطهری 

 ( 1372قوه انسان را به صورت بالگعل در می  ورد )احمدی، تربیت در ار  معنا همه قوای بال

ایر تربیت در معنی وسیع خود شامل پرورخ تمام اسیعدادهای مگید و ار اد هماهنای بی   نهاست  در ارد   

صورت رکی از مهمیرر  وظارف تربیت در انسان عبارت خواهد بود از ار اد همداهنای مدا بدی  اجدما خلقدی و 

جلددوییری از افددراط و تگددررط و نوسددانات ندداموزون خلقددی کدده فصددل مسددیقلی را در میددان  صددگات و حدداالت و

به وجود  ورده و مهمیرر  عامل در تحکی  روابط انسانی و تدامی  رفداه  «اخالق»اسیعدادهای مثبت انسانی به نام 

قعدی در انسدان زندیی و سعادت فردی و اجیماعی به شمار می رود بارد راد ور شدد کده اخدالق بده مگهدومی وا

هریم نمی تواند در خار  از ار  الاوی صحیح وجود داشیه و در حیات بشدر منشدا اثدر بدوده و ضدام  ترقدی و 

  (1363 ،تعالی فرد و اجیماع باشد )صبور اردو بادی

مد  بدرای بده اتمدام رسداندن خدوبی هدای اخالقدی »پیامبر اکرم )ص( در رابطه با تربیت اخالقی فرموده اند:  

رشد قضاوت اخالقی نیم ار ارکان شخصدیت بدوده کده از یذشدیه دور  ،بنابرار   (1372 ،)احمدی« شدممبعوث 

ها وضع شده و قراردادهدا نااشدیه شدده اسدت حیدی در میدادر  مورد نظر قرار یرفیه و در جهت رشد  ن قانون

 نظر یرفیه شده است  ورزشی در زمینه های پمشکی، علمی، جنگ و غیره مرز دقیقی برای موازر  اخالقی در 

 

 نگرش اسالم به رشد اخالق 

رشد اخالقی کودک با سارر جنبه های رشد و بخصوص رشد ذهنی او ارتباط دارد و تا کودک قددرت فهد  

و درک الزم را پیدا نکند امر و نهی بمرییرها باع  رشد اخالقی او نمی شود دسیورهای اخالقی ما به کودکان 
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کودکان است ایر ار  توقعات در حد تواناری های  نان نباشد بددون شدک بدر  ورده  نشان دهنده توقعات ما از

نخواهد شد همی  طور ایر کودک در حدی نباشد که انددرز مدا را درک کندد نصدیحیها جامده عمدل نخواهدد 

خدای رحمت کندد کسدی را »پوشید و با شکست مواجه می شود  از حضرت رسول اکرم )ص( نقل شده است: 

سدوال شدد کده چاونده فرزنددان خدود را رداری کندی ؟ « ورخ رفیار نیک به فرزند خورش راری کنددکه در پر

 نچده کدودک ان دام داده اسدت را  ،حضرت فرمود به چهار طرر : بیش از توانمندی وی از او وظیگده نخواهیدد

و دروغ ناورید و در برابدر به ا ،او را به یناه و سرکشی وادار نکنید ،قبول کنید )با اعمال خود او را تشور  کنید(

 وی اعمال نادرست ان ام ندهید )الحدر ( 

های اخالقی خود را از محیط کسب می کند و بمرییرهدا باردد کدودک را در ارد  امدر رداری کودک ارزخ

کنند و نبارد رفیاری را که شارسیه نمی دانند و نمی خواهند فرزندشان به  ن مبادرت ورزند ان ام دهند  در واقع 

مهمیرر  نکات اخالقی کودک ار  است که پدر و مادر مواظب رفیدار خدود باشدند و یرنده دادن دسدیورات  از

وقدت شدناس و  ،درسدیکار ،ایر پدر و مادر صدادق  اخالقی بدون  نکه والدر  به  نها پاربند باشند سودی ندارد

ار و صگاتی را می پذررند و به  نهدا ملمم به رعارت رفیارهای پسندرده اخالقی باشند کودکان به  سانی چنی  رفی

که زبان یگیار از  ن خداموخ و زبدان کدردار بددان یوردا  دیپن»همچنانکه علی )ع( می فرمارند   عمل می کنند

 )غررالحک  و درالکل (  « باشد هیچ یوشی بیرون نمی افکند و هیچ نگعی با  ن برابری نخواهد کرد

امر و نهی را تنبیه کودکان بدرای ان دام دادن کارهدای نادرسدت  ،رداهمیت دا ی نچه در رشد اخالق ،بنابرار 

ض بلکه اجیناب والددر  از رفیدار ناصدحیح و غیدر معقدول و نیدم دروغ ناگدی  بده کدودک او را در معدر ،نیست

الزم است راد وری شود که تربیت  اخالقی کودک به معنای مندع کدردن   درادییری اعمال صحیح قرار می ده

های او ام دادن هر کاری نیست بلکه بهیر است تا جاری که به ضرر کودک تمام نمی شود  زادیکودک از ان 

با توجه به  نچه یذشت مربیدان باردد توجده داشدیه باشدند کده کیگیدت طدرق مسدارل اخالقدی بدرای  سلب نشود 
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ی نرسدیده اسدت کودکان بارد با رشد ذهنی  نان مطابقت داشیه باشد و تا کودک به مرحله درک مسدارل اخالقد

 ( 1377نبارد با توضیحات پیچیده و فلسگی موجب یی ی و سردریمی کودک شد  )سیف و دراران، 

 

 نظریه های مختلف در مورد رشد اخالقی 

های میگداوت در خصدوص اخدالق و رشدد اخالقدی از جملده درددیاه شدناخیی، روان در ار  قسمت دردیاه

 طرق می شود تحلیلی، رادییری اجیماعی و مکیب اسالم م

 دیدگاههای شناختی   -الف

 نظرره های مورد بررسی در ار  قسمت شامل نظرره پیاژه و یلبرگ می باشد  

 نظریه پیاژه   -1

هددای کددودک دربدداره در قلمددرو اخددالق از طرردد  بررسددی تغییددرات رشدددی در شددناخت رددا قضدداوت 1پیدداژه

در رابدط بدا رشدد قضداوت اخالقدی  1932سدال  موضوعات اخالقی زمینه تحقیقات بعددی را فدراه   ورد و در

نظررات خود را بیان نمود وی برای بررسی اندرشه های اخالقی کودکان از روخ مصاحبه اسیگاده می کدرد و از 

چدرا نباردد در بدازی تقلدب »های داسیان سواالتی می کرد برای مثدال:  نان درباره موضوعات اخالقی شخصیت

کودک مثال داسیانی درباره مادری می یگت که به مطیدع تدرر  بچده اخ بمرییدرر  را بعد از ارنکه برای « کرد؟

 ؛1984ماسد  و همکداران، قطعه کیک داده از کودک درباره عادالنه بودن ار  کدار مدادر سدواالتی مدی کدرد )

 (  1368 ،راساری ترجمه

 پیاژه به ار  نیی ه دست رافت که دو مرحله عمده رشد اخالقی وجود دارد: 

 را اخالق دیر پیروی 2اخالق تحمیلی مرحله اول: -1

                                     
1 - Piaget  
2 - coercinal  Moral 
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 و را اسیقالل اخالقی   1اخالق همکاری مرحله دوم: -2

واقع یراری اخالقی و مرحله دوم را نسبی یراری اخالقی در نظر یرفت  وی معیقد بود کده دو مرحله اول را 

احیدرام عداطگی ردک جانبده  -2عدم پیش شدناخیی   -1عامل باع  ار اد اخالق تحمیلی در کودک می یردد: 

نسبت به بمریساالن از ار  دردیاه م  یراری ردا خدود محدوری باعد  مدی شدود کده کدودک نیواندد از دراداه 

دراران موقعیت های اجیماعی را بررسی نمارد و قواعد اخالقی را بعندوان قدوانی  دارمدی مانندد قدوانی  فیمردک 

پیاژه را در زمینه عدم انعطاا قواعد در ذه  کدودک دوبداره ( رافیه های 1954) 2پژوهش اپسیی   تلقی می کند

)همکاری( نوعی فر رندد  3تصدر  کرد  نچه که از رافیه های اپسیی  مسیگاد می شود ار  است که اخالق تعاون

مربوط به رشد قابلیت کنش کودک در مرحله باالتر است  کودکی که از لحاظ اخالقی رشید اسدت مدی تواندد 

 (  1373ود مخیار را در قضاوت خود بکار ییرد )کماری، اصول مشارکت خ

 بطور کلی دو جنبه اساسی درباره محور اخالقی وجود دارد: 

 احیرام نهادن به قواعد اجیماعی  -2برابری و عدالت     -1

سالای از واقع یراری اخالقی بده نسدبی یراردی اخالقدی مدی رسدد  12تا  5اسینباط کودک از عدالت از س  

عدالت تابع اقیداری »یراری اخالقی مگهومی انعطاا ناپذرر و خشک از درست و نادرست است و بنابرار  واقع 

سالای شروع می شود بر اسداس  11نسبی یراری اخالقی که در حدود  (  1932 ،)پیاژه« است که بمریسال دارد

ی بدر ارد  اصدل اسدت کده قواعدد ار  عقیده است که همه در برابر عدالت حقوقی برابر دارند واقع یرای اخالق

قواعد تغییر ناپدذرر اسدت و اسدیثناری   منطقی ثابت و انعطاا ناپذرر هسیند و مراجع قدرت  ن را تعیی  می کنند

برای مثال وقیی که برای کودکان داسیانی یگیه شد که در  ن دسیورات پدر و مادر با عددالت   ه  وجود ندارد

ال تر کار درست را اطاعدت از والددر  مدی دانسدیند و کودکدان بمرییدر و تساوی در تضاد بود کودکان خردس

                                     
1- independence moral  
2 - Epstien 
3 -Cooperation Moral  
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معیقد بودند که در وضعیت خاص  ن داسیان می توان از دسیورات پدر و مادر سرپیچی کرد کودکان خردسال 

نبارد دروغ یگت حال  نکه کودکان بمرییر فکر مدی کردندد کده در بعضدی مواقدع  تر فکر می کردند که اصالً

نظر پیاژه بازی بچه ها و تعامل با همساالن عرصه مهمی است کده در  ن ه ب  (1932،دروغ یگت )پیاژهبهیر است 

در مرحله واقع یراری اخالقی کودکان به هناام بازی فکدر مدی کنندد    اندرشه اخالقی کودکان شکل می ییرد

ن بمرییددر اطاعددت ولددی کودکددا  کدده فقددط رددک راه درسددت وجددود دارد و بارددد قاعددده بددازی را رعارددت نمددود

کورکورانه از مراجع را نادرده می ییرند و قواعد اخالقی را محصدول مشدارکت همیداری و کدنش میقابدل بدی  

   ( 1377، همساالن می دانند )سیف و دراران

 


