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چکیده
تربات نسلی که به هنجارهای اجتماعی و اخالری پایبند باشد و بتواند هم به عنوان عضوی میؤثر و سیازگار
با دیگر انسانها زندگی کند و هم به عنوان انسان برخوردار از رابلات تعیالی ،از تعیامالت اجتمیاعی بیرای
رشد فردی بهره ببرد ،موضوعی است که پاشانهای دیرینه دارد .شناسایی عوامل و ساز و کارهیای تینثار ایین
عوامل ،در رشد اخالری ،نخستان گام برای اردام مؤثر در راستای رسادن به این هدف تاریخی اسیت .ایین
نوشتار در صدد است با مروری بر یافتههای روانشناسی اخالق و با روش ِاسنادی ،عوامیل رشید اخالریی
کودکان در خانواده را شناسایی و معرفی نماید .یوزه تنثار این عوامل ،اخالق اجتماعی است .ایین نوشیتار
به خانوادههای هستهای شامل والیدین و فرزنیدان میپیردازد و بیه خیانواده گسیترده نمیپیردازد .شناسیایی
عواملی که در مناسبات دوسویه والد۔فرزند رلمروی این نوشتار است و دیگر عوامیل از جملیه نهیا کیه بیه
رابطه خواهر/برادرها مربوط هستند ،به مجالی دیگر واگذار شده است.
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خانواده به عنوان طباعیترین نهاد اجتماعی از دیرباز به مثابه مؤثرترین عامل رشید اخالریی میورد
توجه بوده است .این نهاد کوچک و در عان یال کار مید ،از طیرق متعیددی بیر رشید اخالریی
کودکان تنثار میگذارد .در این مجال بر خانوادههای عادی شامل پدر و مادر و خواهران و بیرادران
متمرکز هستام و بررسی خانوادههای خاص مانند تکوالدی ،تکفرزندی و نایز خیانواده گسیترده
شامل خاله ،دایی ،عمه ،عمو ،پدر بزرگ ،مادربزرگ و … را به مطالعات دیگر وامیگذاریم.
رشد اخالری 1به فرایندی گفته میشود که افراد  -به و یژه کودکان  -از طریق ن ارزشهای مربیوط
به رفتار خوب و رفتار بد را از جامعه خود دریافت کیرده و نهیا را درونیی میسیازند ( Reber & Reber,
 .)2001از مفاهام نزدیک به رشد اخالری ،اجتماعیشدن 2است .اجتماعیشدن به فرایندی اشیاره
دارد که فرد از طریق ن ،نقشها ،نگرشها و رفتارهایی را که جامعیه از او انتطیار دارد ،بیه دسیت
می ورد (ّ .)Corsini, 1999
تحیول اخالریی نیهتنها از نایایه رسیش و تربایت روی میدهید ،بلکیه
اجتماعیشدن هم راهی برای ّ
تحول اخالری بهیساب می یید .رشید اخالریی ماهایت توصیافی
دارد ،نه مانند تربات اخالری 3که ماهاتی هنجیاری دارد .البتیه ،منظورمیان از توصیاف در مقابیل
تباان 4ناست ،یعنی در مبای رشد اخالری گذشته از توصاف 5فرایند رشد در یوزه اخیالق ،بیه
تباان رشد ناز پرداخته میشود.
در این نوشتار میخواهام یافتههای روانشناسی را در زمانه عوامل رشید اخالریی کودکیان در
خانواده مرور کنام و ناز به این بپردازیم که هر کدام از این عوامیل بیا چیه سیاز و کیاری بیر رشید
اخالری تنثار میگذارند.
ر
روشن است که برخی از این عوامل جنبۀ وراثتی داشته و نوعیا از ییوزۀ اختایار افیراد خیانواده
خار هستند و ما ناز به همان دلال به ن عوامل نخواهام پرداخت .ما بر عواملی متمرکیز هسیتام
که اعضای خانواده میتوانند به صورت مؤثری در جهتدهی ن نقش ایفیا کننید .پیارهای از ایین
عوامل مربوط به والدین هستند و پارهای دیگر به خواهر و برادرهیا و پیارهای نایز بیه خیود کیودک
مربوط است .در این مجال تنها به برخی از عوامل مربوط به والدین میپردازیم.
1. moral development
2. socialization
3. moral education
4. explanation
5. description

✺

سبک فرزندپروری
ِ

از عواملی که بر عناصر متعددی از رشد اخالری تنثار میگذارد ،سبک فرزندپروری 1والدین اسیت.
«شاوه فرزندپروری باانگر تنوعهیای بهنجیار در تالشهیای والیدین بیرای کنتیرل و اجتمیاعیکردن
فرزندان است (باومریند .)7۵۵7 ،بنا بیراین ،ایین شیاوهها ،ابیزاری بیرای توصیاف تفاوتهیای بهنجیار
فرزندپروریاند و با موضوع کنترل ،ارتباط تنگاتنگ دارند» (جانبزرگی و دیگران ،701۵ ،ص .)07
سبک فرزندپروری از دو جزء تشکال شده است:
ِ
« .7پاسخدهی والدینی» که به مازان یساسبودن والدین ،گرمی و یمایتکنندگی نها مربوط است.
ّ
« .۵تورع والدینی» که به انتظارات نها از فرزندان و مازان کنترلکنندگی نها مربوط میشود.
پاسخدهی به این اشاره دارد که والدین چه مازان برای فرزندشان زادی عمل و خودمختیاری رائلانید
و چه مازان به ناازهای او پاسخهای گرم میدهند .تورع ناز اشاره به این دارد که والدین چه مازان بیرای
ّ
کودکان روانان وضع میکنند و برای تخلف از این روانان ،اردامات انضباطی در نظر میگارند.
سیبک فرزنیدپروری شیکل میگایرد :مقتیدر،2
از تالری ید باال و پایان این دو مؤلفه ،چهیار
ِ
سختگار ،3سهلگار 4و اغماضکننده( 5جانبزرگی و دیگران ،701۵ ،ص .)0۵

مقتدر

سهلگیر

توقع باال

توقع پایین
سختگیر

اغماضکننده
پاسخدهی پایین
1. parenting style
2. authoritative perenting
3. authoritarian parenting
4. indulgent parenting
5. neglectful or uninvolved
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ر
در سبک اغماضکننده ،اساسا والدین خود را با زندگی و رشد کودک درگار نمیکنند؛ نه بیه ناازهیای
او توجه دارند و پاسخ میدهند و نه برایش ضوابطی جعل میکنند و از او تورعی دارند .شاید بتوان بیه
باومریند یق دارد که این سبک فرزندپروری را کنار گذاشته و به سه نوع بارامانده پرداخته است.
سبک مقتیدر بیاش از
مطالعات نشان داده که از ماان سه سبک مقتدر ،سختگار و سهلگارِ ،
بقاه با رشد نوعدوستی و رشد اخالری کودک همبسیتگی دارد (.)Berkowitz & Grych, 1998, p. 381
برکویتز و گریچ معتقدند کیه سیبک فرزنیدپروری مقتیدر بیا رشید خودمهیارگری ،نوعدوسیتی و
عزت نفس رابطه مستقام دارد (.)Berkowitz & Grych, 1998, p. 387
ِ
از جمله ساز و کارهای دخالت سبک فرزندپروری در رشد اخالری کودکیان ،مایزان مراعیات
یریم رلمروهای سهگانه دانش اجتماعی است .طرفداران نظریۀ رلمرویی شواهدی بیر ایین بیاور
دارند که هر ردر والدین مرز رلمروهای سهگانه «امور اخالری ،امیور عرفیی و امیور شخصیی» را
بهتر مراعات کنند ،به رشد اخالری فرزندان خود یاری میرسانند .برای مثیال ،والیدین کیه مایزان
ّ
دخالت و نوع اردامات انضباطی دربارۀ تخلف کودکان را متناسب با رلمرو مورد نظر اعمال کنند،
کودک یان سییریعتر رشیید مییابنیید و بییا برنام یههای انضییباطی والییدین همراهت یر میش یوند .اییین
نظریهپردازان بر این باورند که از مایان سیه نیوع سیبک فرزنیدپروری ،والیدین سیختگار ،امیور
ِ
اخالری را بیجهت گسترده در نظر میگارند و یتی برخی مصیادیق امیور عرفیی ییا شخصیی را
داخل ن ررار میدهند ،والدین سهلگار گسترۀ امور شخصی را فراختر در نظر میگارند و برخیی
ادی عمل زیادی میدهنید ،امیا ایین
امور اخالری و عرفی را شخصی تلقی میکنند و به کودک ز ِ
والدین مقتدر هستند که مرز روشنی بان امور اخالری ،عرفی و شخصیی می ِکشیند و کنشهیای
فرزندپروری خود را به تناسب رلمروها صورت میدهند (.)Smetana, 1999, p. 318
1
شاید بتوان دیگر ساز و کار یا واسطه تنثار سبک فرزنیدپروری را نیوع دلبساتلی ناشیی از ن
ر
دانست از ماان انواع دلبستگی ،دلبستلی ایمن 2در رشد اخالری تنثار ویژهای دارد و امروزه تقریبیا
اجماعی ماان روانشناسان دربارۀ این تنثار وجیود دارد .هاگیان معتقید اسیت «دلبسیتگی ایمین بیه
والدین مهربانی که محدودیتهای باثباتی را تنظام و اعمال میکنند ،یک جهتگاری مثبت نسیبت
به روانان و مراجع ردرت ایجاد مینماید» (.)Hogan & Emler, 1995, p. 218
1. attachment
2. secure attachment
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بسااری از متخصصان معتقدند که همدلی 1در پاوند دلبستگی ّ
اولاه نوزاد با مراربان خود ریشیه
دارد ( .)Berkowitz, 1998, p. 29مگاد و مک کلوی ( )7۵1۵استدالل میکنند که باثباتترین علیت
رفتار ضداجتماعی دوران کودکی ،به سبب ناتوانی در ایجیاد وجیدان فقیدان دلبسیتگی ایمین در
نوزادی است ( .)Berkowitz & Grych, 1998, p. 387محققیان و متخصصیان بیالانی باالتفیاق بیه
شکلگاری یک دلبستگی ایمن در سالهای ّ
اولاه زندگی بیه عنیوان منشین جهیتگاری اجتمیاعی
سالم اشاره میکنند .برای مثال ،پارک و واترز ( )7۵1۵گزارش میکنند که کودکان پاشدبستانی با
دلبستگی ایمن ،تعامالت هماهنگتری با همساالن خود دارند تیا کودکیان بیا دلبسیتگی نیاایمن
(.)Berkowitz & Grych, 1998, p. 387

الگو دهی

ر
از جمله عواملی که مستقاما در رشد اخالری کودکان نقش ایفا میکند ،الگودهی است .الگیو ییا
 .1همدلی به صورت عام به عنوان «شناخت و سهام شدن در یاالت عاطفی شخص دیگر» تعریف میشود (هاسیتانگز
و زان۔واکسلر و مک ِشان ،701۵ ،ص .)۵۵7
 .2وجدان متضمن ایساس التزام به ارتضائات اجتماعی؛ یعنیی ایسیاس گنیاه ،اعتیراف و تیالش بیرای جبیران پیس از
انحراف از ن ارتضائات و متابعت از رواعد در غااب نظارت کسانی است که به عنوان عوامیل جامعیهپیذیری شیناخته
میشوند (گروزک ،701۵ ،ص .)0۹۵
 .3استدالل اخالری ،فعالاتهای ذهنی هشاارانهای است که متضمن تغاار اطالعات مشخص درباره افراد و مورعاتهیا
به منظور رسادن به یک رضاوت اخالری است (.)Haidt, 2001, p. 819
ّ .4
عزت نفس اشاره به چگونگی ایساسهای ما نسبت به خودمان دارد (هافمن و دیگران ،701۹ ،ص .)70۹
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یکییی از گسییتردهترین ویژگیهیای رابییل تشخاصییی کییه دلبسییتگی ایمیین را پاشبانییی میکنیید
پاسخگویی است .مادر ِان نوزادانی که دلبستگی ایمن دارند ،مایلند که به نحیوی باثبیات و سیریع بیه
ساگنالهای نوزادشان پاسخ دهند ( ین ورث ،بل و استاتون.)Berkowitz & Grych, 1998, p. 375 ;7۵۵۵ ،
پاسخدهی ،تنمان محبت و یمایت در نظر گرفته میشود .ایجاد ییک بنایان گیرم و مثبیت بیرای
تعامل ،رشد وجدان 2و استدالل اخالری 3در کودکان را ارتقاء میبخشد .افزون بر این ،پاسخدهی
بییا دلبسییتگی ایمیین و عییزت نفییس 4یعنییی دو ویژگییی فرااخالرییی برکییویتز ( )7۵۵۵ارتبییاط دارد
( .)Berkowitz & Grych, 1998, p. 383به عبارت دیگر ،عنصر پاسخدهی باال که یکی از مؤلفههای
سبک فرزندپروری مقتدر است ،به ایجاد دلبستگی ایمن کمک کیرده و ن نایز بیه رشید اخالریی
ِ
کودک (به ویژه در مورد نوعدوستی) یاری میرساند.
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اسوۀ اخالری فردی است که در سطح مطلوبی از اخالق ریرار دارد و رفتارهیای شیکار اخالریی
دارد .اصییلیترین موضییوع الگییوبرداری ،رفتییار شییکار اسییت .میتیوان ادعییا کییرد کییه در ماییان
روانشناسان کسی باش از لبرت بندورا در مطالعات مربوط به الگوگاری نقیش نیدارد .بنیدورا بیا
ّ
پرداختن به نظریه «یادگاری اجتماعی» 1به این مسئله ابعاد نظری باشیتر و جیدیتری بخشیاد .او
نشان داد که اگر چهار عامل «توجیه ،یادسیپاری ،تولاید رفتیار و انگایزش» فیراهم باشیند ،رفتیار
مشاهدهشده یادگاری شده و تکرار میشود (بنیدورا ،70۵۵ ،ص 0۵۔ .)77او همچنان عوامل مؤثر بر هر
کدام از این عوامل چهارگانه را بر میشمرد .بر اساس یافتههای وی ،از جمله پارامترهای میؤثر بیر
تنثار الگوها ،شباهتهای الگو با مشاهدهکننده ،جایگاه اجتمیاعی و کار میدی و موفقایت الگیو
است (هرگنهان و السیون ،701۹ ،ص  .)0۹7بندورا بیا انجیام زمیایش «عروسیک بوبیو» نشیان داد کیه
تقویت ،متغاری کارکردی است نه متغایری مربیوط بیه ییادگاری (هرگنهیان و السیون ،701۹ ،ص .)0۹7
بر اساس این یافته ،رفتاری که مشاهده میشود ،به ِصرف مشاهده ،یاد گرفته میشود .البته ،تکیرار
ن وابسته به انگازش باری میماند.
بندورا سیه منبیع انگازشیی بیرای رفتیار ذکیر میکنید :تقوییت مسیتقام ،تقوییت جانشیانی،
خودنظمدهی .تقویت جانشانی به این مطلب اشاره دارد که ورتی الگوی مشاهدهشده برای انجیام
کاری تقویت میشود (مورد تشویق وارع میشود) ،این امیر ایتمیال تکیرار همیان رفتیار توسیط
مشاهدهکننده را افزایش میدهد (کریمزاده ،701۵ ،ص  .)77البته ،بر اساس یافتههای مطالعیاتی رابطیه
ماان تقویت جانشانی و انگازش« ،صرف مشاهده مدلهایی که بیه شیاوهای اخالریی و درسیت
عمل میکنند ،ن انگازش روی و کافی را که کودک بتواند با ن بر تمایالت خودمحورانهاش غلبیه
کند ،به وجود نمی ورد .پژوهشها همچنان یاکی از این هستند که اگر چیه مشیاهده الگوهیای
نار هنجارها که مجازات نمییشیوند ،بیه افیزایش و تیرویج رفتیار نابهنجیار در کیودک منجیر
میشود ،اما مشاهده الگوهایی که به خاطر ارتکاب رفتار خالف با تنباه روبهرو مییشیوند ،تینثار
ناچازی در کاهش این گونه رفتارها دارد» (کریمزاده ،701۵ ،ص )77؛ یعنیی بیر اسیاس ایین گیزارش،
کارکرد روش الگودهی ،در ایجاد انگازههای اخالری خالی روی ناست و برای انگایزش اخالریی
ر
که نوعا با انگازههای خودمحورانه تنافی دارد ،رابل اتکا و اکتفا ناست.
کلبرگ ناز بر نقیش اسیوههای اخالریی در تربایت اخالریی تنکایدی وییژه داشیت ( & Snary
1. social learning
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1. empathy
2. mirror neurons

 .4دو سبک دیگر عبارتند از «تحریک همدلی» و «تعهد به اصول اخالری».

3. Michael Schulman
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 .)Samuelson, 2008, p. 67او بر این باور بود که الزم ناست اسوههای اخالری زنده باشیند .میتیوان
در تربات اخالری کودکان از اسوههای تاریخی بهره گرفت .همچنان الزم ناسیت اسیوۀ اخالریی
ّ
به لحاظ اخالری ،ردیس باشد .میتوان افراد عادی را که غارکامل هستند بیه عنیوان اسیوه در نظیر
گرفت ،کافی است او در سطح باالیی از رشد اخالری باشد .انتخاب چنان افرادی به عنوان اسوه،
به کودکان القا میکند که نها ناز میتواننید اسیوه بشیوند ( .)Snary & Samuelson, 2008, p. 69اسیوه
نباید چنان خاص و ویژه باشد که برای افراد عادی غاررابل دسترسی به نظر برسد.
جالب این است که دایرۀ تنثار الگیوبرداری از رفتیار فراتیر رفتیه و شیامل رضیاوت اخالریی نایز
میشود .در مطالعهای انتقادی که ناظر به ادعاهای کلبرگ صورت گرفت ،دیده شید کیه کودکیان بیا
مشاهده افرادی که از ساختاری خاصی برای رضاوت اخالری استفاده میکنند ،بدون توجه به سیطح
استدالل اخالری خود ،از ن روش رضاوت (هر چند به مرایل باالی کلبرگی مربوط باشد) اسیتفاده
میکنند .یعنی نها یتی در رضاوتهای اخالری خود الگوبرداری میکنند (گروزک ،701۵ ،ص .)010
به هر یال شاید بتوان رویترین تبایان از کیارکرد الگیو را توسیط مفهیوم هما لی 1ارائیه کیرد.
همدلی ساز و کاری است که به انسانها اجازه میدهد خود را جیای شیخص مشاهدهشیده ریرار
دهند و یاالت درونی او را تجربه کنند .این فرایند به صورت خودکار اتفیاق میافتید و وابسیته بیه
مجموعهای از ساز و برگهای عصیبی از جملیه سالدلهای آیناهای 2اسیت (لیرر ،701۵ ،ص .)۵۵1
این سلولها هنگام مشاهده یاالت عاطفی شخص دیگر ،به صورت خودکیار همیان ییاالت را
برای مشاهده کننده ایجاد میکنند .البته ،عناصری واسطه در این ماان دخالت دارند کیه از جملیه
مهمترین نها ،تفسار یاالت چهرۀ افراد مشاهدهشده است (.)Hoffman, 2007, p. 65
اسکالمن 3فرایند تنثار الگو را بر اساس سه سبک اخالری که مطرح میکند ،توضاح میدهید.
او بر این بیاور اسیت کیه انسیانها بیه صیورت خودکیار (بیدون دخالیت محیاط در اصیل ایین
جهتگاری) از یکی از سه سبک اخالری تبعات میکنند و میتیوان تمیام نظیام اخالریی نهیا را
ر
بر اساس الگوی ن سبک خاص توضاح داد ( .)Schulman, 2002یکیی از ایین سیبکها کیه اتفاریا
شاوع زیادی دارد ،تعلقات اخالری (همانندسازی با الگوهای اخالری) اسیت 4 .در نظیر کسیانی
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که وابسته به این سبک اخالری هستند« ،زمانی کیه میا اسیتانداردهای الگوهیای اخالریی میورد
تحسان و درونسازیشده را نق میکنام ،یس میکنام که شایسیته محبیت نهیا ناسیتام و از
ایسیاس شیرم مییکنام» ( ،)Schulman, 2002, p. 504یعنیی در ایین سیبک
روبهرو شیدن بیا نهیا
ِ
اخالری ،ایساس اخالری ش م ،واسطه تبعات از الگو است .بیدین ترتایب او تباانیی عیاطفی از
فرایند الگوبرداری ارائه میکند.
بر اساس رویکرد روانتحلالگری رفتارهای والید همجینس اصیلیترین منبیع همانندسیازی
کودکان است .یعنی کودکان در سنان پایان پاش از همیه از والیدین خیود الگیوبرداری میکننید.
یعنی میتوان رفتار اخالری والدین را به عنوان مصداری از فرایند الگیوبرداری ،ییک عامیل رشید
اخالری بیه یسیاب ورد .در نظرییههای روانتحلایلگری (یتیی نسیخههای اصالحشیده ن)،
«فرامن یک بخش پاداشدهنده دارد که رفتار و خواستههای مثبیت فیرد را پیاداش مییدهید و بیه
«من رمانی» معروف است .هر نچه که والدین ن را تنیاد کرده و ار نهند ،به درون من رمیانی
ِ
ِ
جذب میشود» (کریمزاده ،701۵ ،ص  .)77در این جریان درونیسازی ،نچیه بیاش از همیه اهمایت
دارد ،رفتار مشاهدهشده والدین است.
والدین افزون بر ایفای نقش الگو و افزون بر نقشیی کیه از طرییق رفتارهیای مسیتقام خیود در
رشد اخالری کودکان تنثار میگذارند ،میتوانند با معرفی و برجستهسیازی اسیوههای اخالریی از
عامل الگوپردازی استفاده کنند .یعنی نها میتوانند با شناسایی افرادی که شاخصههای الزم برای
الگو شدن را دارند ،با معرفی مستقام و غارمستقام نها به کودکان ،برای نهیا الگیوپردازی کننید.
ر
همانطور که ذکر شد ،محققان بر این باورند که الگوها الزم ناسیت یتمیا زنیده باشیند ،والیدین
میتوانند از الگوهای تاریخی ناز استفاده کنند.
واکنشهای هیجانی به تخلفات

یر 1به عنوان یک اثباتگرای منطقی ،بر این باور بود که گزارههای اخالری (برای مثال ،امانتیداری
خوب است) محتوایی جز ابراز ایساسات ندارند (مانند بهبه امانتداری!) و هاچ ماهات ِاخبیاری
و وارعنمایی ندارند (فرانکنا ،7010 ،ص  .)۵۵0از این ادعای افراطی یر که بگذریم به جیرأت میتیوان
1. A. J. Ayer
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میدانند؛ متعرضان به خاطر نچه بیهدسیت وردهانید خشینودند و رربانایان تعیرض
بهخاطر صدمات وارد بر خود و ناعادالنه بودن چنان رفتارهایی ایساسی بساار منفی
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ر
گفت رضاوت اخالری (و نه استدالل اخالری) ماهاتی تماما عقالنی نیدارد و ایساسیات بخیش
رابل توجهی از ن را تشکال میدهند ،یعنی گزارهای همچون «راستگویی خوب است» به لحیاظ
وارعنما بودن ،با گیزاره « 7بزرگتیر از  0اسیت» متفیاوت اسیت .گیزاره ّ
اولایه مشیتمل بیر ابیراز
ایساسات ناز هست (بوسلاکی ،70۵۹ ،ص  .)7۵۵از اینرو ،پرورش ایساسات صحاح اخالریی بیه
ورایع اجتماعی میتواند رضاوت اخالری کودکان را رشد دهد.
شاید بتوان ادعا کرد که بخش رابل توجهی از شکلدهی رضاوت اخالری کودکیان ،محصیول
ابزار ایساسات اطرافاان نسبت به ورایع (ماننید ییک مورعایت تعیرض اخالریی) اسیت ( Haidt,
 ،)2001به این معنا که باش از ن که کالم و ابزار رضاوت اطرافاان در شکلگاری رضاوت کودکیان
دربارۀ اتفارات پارامونی دخال باشد ،هاجانات همراه با این رضاوتها دخایل اسیت .بیه عبیارت
دیگر ،رضاوت اخالریای که همراه با هاجان متناسب ابراز میشود باش از رضاوتی کیه خیالی از
هاجانات ابراز میشود ،در شکلگاری رضاوت مشابه در نهاد کودک تنثار دارد.
تعرض (مورعاتهیایی کیه کیودک شیاهد ّ
همچنان والدین میتوانند در مورعاتهای ّ
تعیرض
است) با تمرکز بر مورعات رربانی و ابراز ایساسات نسبت به یال ِبد او ایساس همدلی کیودک
را تقویت کنند ،اما گذشته از این جنبه مسئله ،ابراز ایساسات در ربال ورایع اخالریی پارامیونی از
جهت دیگری ناز بر رشد اخالری تنثار میگیذارد؛ بیتردیید عواطیف و ایساسیی کیه شیخص
پاشبانی میکند پس از انجام عملی داشته باشد ،منبع مهمی برای انگازش انجام ن عمل اسیت
( رسناو و دیگیران ،701۵ ،ص « .)1۵7نانر ی وینکلر و سودین ( )7۵11معتقد بودند که انتظیار کودکیان
از اینکه پس از تعرض ایساس ناخشنودی خواهند داشت ،بخش مهمی از انگازۀ اخالری نیان
است» ( رسناو و دیگران ،701۵ ،ص .)۵07
از جمله زمانههایی که پاشبانی ایساس بعد از تعیرض را فیراهم میکنید ،تصیور کیودک از
ایساس متعرضان اخالری بعد از ّ
تعرض است .مطالعات فراوانی در این زمانه صیورت گرفتیه و
یافتههای جالبی به دست مده است .در ایین مطالعیات بیرای کیودک مورعایت ّ
تعرضیی ترسیام
میشود و نگاه از او خواسته میشود که ایساس شخص متعرض و رربانی را یدس بزنید .یکیی
از یافتههای جالب این مطالعات ،تفاوت کودکان خردسال و بزرگتر است:
ر
ابتدائا تعرض را شیامل دو مجموعیه ّ
کودکان کم ّ
مجیزا از واکینشهیای عیاطفی
سن

دارند .برعکس ،کودکان بزرگتر این واکنشها را تلفاق میکنند به گونهای کیه رنیج و
ر
عواطف منفی ررباناان از نظر نان نقش کاهشدهنده و نهایتا جایگزین برای هر گونیه
ایساس خشنودی در متعرضان دارد ( رسناو و دیگران ،701۵ ،ص .)1۵۵
پاوند دادن ایساسات رربانی با ایساسات ّ
متعرضان و تعدیل کردن ایساس شادی رربانی توسط
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غم رربانی ،نشان از رشد اخالری کودک دارد و نشان از دریافت کودکان از مفهوم رابطیه متقابیل و
انصاف است ( رسناو و دیگران ،701۵ ،ص  .)۵07بنا براین ،یرکت کودک از انتساب ایساسات بسیاط
و مستقل به رربانی و ّ
متعرض ،به سمت انتساب ایساسات مختلط و مرتبط به رربانی و متعرض،
یک نشانه رشد اخالری است و زمانهساز پاشبانی ایساسات مخیتلط خیودش بعید از ارتکیاب
ّ
تعرض است و این امر به نوبه خود ،انگازه او را برای ارتکاب تعرض کیاهش میدهید .رسیناو و
همکارانش این تغاار انتساب ایساسات را نشیانه ارتقیای یساسیات اخالریی 1کیودک میداننید
( رسناو و دیگران ،701۵ ،ص .)1۵۵
ر
نکته خر این که ایساسات پاش از عمل ،اکثرا راهنمای خوبی بیرای هیر تصیمامگاریای از
جمله اخالری است .داماسیاو بیا نگیارش کتیاب خطاای دکاا ت توانسیت کارکردهیای مثبیت
ایساسات در تصمامگاری را نشان دهید (داماسیاو )70۵7 ،و نایز یونیا لیرر در کتیاب تصامیم ی ی
کارکردهای ایساسات در تصمامگاری را با تحلالهای عصبشناختی ترسیام کیرد (لیرر،)701۵ ،
یعنییی میتییوان بییا شییکل دادن ایسییاس پاشییایند در مورعاتهییای اجتمییاعی ،افییراد را بییه
تصمامگاریهای اخالری صحاح سوق داد« .در طول زمان بیه میوازات میرتبط شیدن رفتارهیا و
شناختهای خاص با پاامدهای مثبت یا منفی ،شکلی از نشانه جسمی یا ایساس درونی ایجیاد
میشود «که شما را در برابر سابهای تی محافظت میکند و سپس به شما امکان مییدهید کیه
انتخاب خود را از ماان گزینههای کمتری صیورت دهاید» (داماسیاو ،7۵۵7 ،ص 7۵0؛ رسیناو و دیگیران،
 ،701۵ص  .)1۵۹نخستان زمانههای شکلگاری این ایساسات پاشایند ،ابراز ایساسیات والیدین
در رویدادهای اخالری و باان اصول اخالری است.
مکانازم تنثار این عامل بدین شرح اسیت کیه بیا تکیرار فیراوان ابیراز ایساسیات اطرافایان در
 :moral sensitivity .1یساسات اخالری ،متضمن گشودگی ساستم یسی ادراکی به مورعاتهای اجتمیاعی ،و تفسیار
ن مورعاتها بر اساس اعمالی ایتمالی ،این که چه کسی یا چیه چازی تحت تینثار اعمیال ممکنییه ریرار میگایرد و
چگونه طرفان درگار به نتایج ایتمالی واکنش نشان میدهند (.)Narvaez & Rest, 1995, p.265
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ّ
رویدادهای اخالری ،در ذهن کودک یک تداعی بان تخلف اخالری و ایساسات منفی (و بان رفتیار
جامعهگرا و ایساسات مثبت) شکل میگایرد و بیدین ترتایب ،ییک دانیش ضیمنی بیرای شیخص
به وجود می ید و همان دانش ضمنی در تصمامگاریهای تیی ،در شیکل ییک ایساسیات منفیی
ّ
(نسبت به تخلف اخالری) یا مثبت (نسبت به رفتار جامعهگرا) برای شخص شیکار مییشیود .ایین
دانش ضمنی بخش زیادی از تصمامگاریها و تشخاصهای افراد را هدایت میکند ،تیا نجیا کیه
کسانی همچون ناروائز نقش ن را به اندازه استدالل هشاار برجسته میکنند (وجدانی ،70۵7 ،ص .)7۹0
به طور کلی «پویاییهای عاطفی 1روابط خانوادگی ،انگایزه ردرتمنیدی بیرای کودکیان فیراهم
میکند تا مسائل اخالری و روانان عرفی 2را درک کنند» (دان ،701۵ ،ص .)7۹۹
غمخواری

1. affective dynamics
2. conventional rules
3. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development
4. Nel Noddings
5. David Karr
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مطالعات و اردامات کلبرگ سالها در فضای اندیشه رشد و تربات اخالری غرب سیاطره داشیت
تا این که گالاگان با ص ایی متفاوت 3از اخالق مراربت سخن گفیت .او اخیالق عیدالتمحور را
اخالق مردانه میدانست و معتقد بود که اخالق زنانه که مراربتمحور است ،ریویتر و شایسیتهتر
از ن است .اندیشه گالاگان هرچند با شواهد تجربیی یماییت نشید ،ولیی توانسیت میوجی در
اندیشههای رشدی و ترباتی ایجاد کند که رویکرد غمخواری در تربات اخالری یکی از ثمرات ن
است .رویکرد غمخواری که توسط کسانی همچون ِنیل نیادینگز 4پیگایری شیده اسیت ،ررایب
ّ
5
جدی رویکرد تربات منش است که مبتنی بر دیدگاههای اخالق فضالت توسط امثال دیوید کیار
پیگاری میشود.
رویکرد غمخواری بر خالف رویکرد تربات منش که به شیکلدهی فضیایل انفسیی در افیراد
میاندیشد ،پروای روابط انسانی دارد و تنکاد میکند که اخالق باید در روابط انسانی معنا یابید و
کارکرد اصلی ن بهبود این روابط باشید .رویکیرد غمخیواری بیاش از نکیه دلمشیغول اصیول و
معاارهای برای تشخاص یق و عدالت باشد ،در پی ساز و کارهایی برای تحکام روابط انسیانی و
گسترش دلشمغولی انسانها در ربال هم و دیگر موجودات است.

اصلیترین عامل رشد اخالری در این رویکرد ،تجربه غمخواری است (چه بیه عنیوان فاعیل
غمخواری و چه به عنوان موضوع غمخواری) .نادینگز ،دو نوع غمخواری را مطرح میکند:
غمخواری در یک معنیا ،اشیاره بیه فعلاتیی دارد کیه در ن نهفتیه اسیت و ن «غمخیواری
برای» 1دیگری است .این غمخواری مستقام است ،اما امکان غمخواری عملیی در میورد
تمام اشخاص وجود ندارد .بنا براین ،نظریۀ غمخواری جهانی و فراگار را بایید رد کیرد ،امیا
غمخواری به معنای تعهد کالمی دربارۀ امکان غمخواری ناز میتواند گرفتیه شیود .چنیان
مواردی را میتوان «غمخواری راجع به» 2دیگری ناماد (غفاری ،7017 ،ص .)7۵
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به عبارت دیگر ،گاهی اورات ما درگار اردامی غمخوارانه میشیویم و رنجیی را از شخصیی رفیع
میکنام و گاه به دلال محدودیت امکانات (برای مثال ،مسیافت زییاد) تنهیا بیا شیخص رنجیور،
ایساس غمخواری میکنام و ن را به زبان جاری میکنام.
کودکان ما با تجربات خود از این که مورد غمخواری وارعشدهاند ،غمخواری کردن را می موزنید
(غفاری ،7017 ،ص « .)17از نظر ساگان ،وجدان ،سوای ترس ،از عشق و وابستگی توسعه مییابید .بیه
نظر او ،ترس ّ
اولاه باش از ن که از ساب و مجازات باشد ،از یک والد محبوب ناکامکننده و بیدتر از
ن ،از دست دادن محبت اوست (نادینگز ،7۵۵۵ ،ص 7۵۔ .)۵۵ ،70تجربه نشان داده که فضیای صیمامی
و عطوفت ماز خانواده بهترین زمانه برای رشد اخالق مراربت است.
بیگمان یکی از ساز و کارهایی که میتواند این تنثار را تباان کند ،یادگاری مشاهدهای اسیت.
کودکان تنها رفتارهای رابل مشاهده را الگوبرداری نمیکنند ،بلکه نها درگار الگوبرداری انتزاعیی
شده (هرگنهان و السون ،701۹ ،ص  )0۵۹و با مشاهده رفتارهایی خاص ،اصیول و اسیلوبی رفتیاری را
شکل میدهند که بعدها خود را در رالب رفتارهایی نشان میدهد که خیود ن رفتارهیای مشیاهده
نشده است .به عبارت دیگیر ،کودکیان از مشیاهده رفتارهیای رابیل مشیاهده والیدین ،اسیلوب و
ساختار ن رفتارها را الگیوبرداری میکننید و در مورعاتهیای جدیید ،رفتارهیایی بیه تناسیب ن
ساختارها شکل میدهند.
از دیگر سیاز و کارهیای تباانکننیده ایین تینثار ،شیکلدهی دلبسیتگی ایمین اسیت .فضیای
محبت ماز خانواده و به ویژه مادر (به عنوان والد مرارب) در شیکلگاری دلبسیتگی ایمین نقشیی
1. caring-for
2. caring-about
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اساسی دارد« .مادرانی که هر وریت خودشیان سیریال و میاده هسیتند بیه کیودک توجیه نشیان
میدهند ،کودکانی بیثبات میپرورانند و مادرانی که نسبت به نایاز کیودک ،یسیاس و پاسیخگو
هستند ،کودکان ایمنتری بار می ورنید (بیه نقیل از ماسین و همکیاران ،70۹1 ،ص 777۔770؛ غفیاری،7017 ،
ر
ص  )70۵سابقا در تنثار دلبستگی ایمن در رشد اخالری سخن گفتام.
اما ساز و کار دیگری که ناروائز برای تنثار غمخواری در رشد اخالری مطرح میکنید ،جالیب
است .او با بهرهگاری از یافتههای عصبشناسی جدید ،به سه سامانه اخالریی در انسیانها اشیاره
میکند که هر کدام مکانی در دستگاه عصب مرکزی دارند :سامانۀ اخالق امنات ،سامانه اخیالق
تعهد و سامانه اخالق ّ
تخال (وجیدانی ،70۵7 ،ص 7۹7۔ .)7۹7سامانه امنات یک پاشفرض غریزی در
انسانها و اکثر یاوانات است و هدف ن یفظ یاات و دور نگهداشتن جاندار از خطرات است.
سامانه تعهد ،ماهاتی عاطفی دارد و روابط صمامی ماان انسانها را ممکن میسازد .سامانه سیوم
به ما این امکان را میدهد که از دایرۀ افراد یاضری که با نها ارتباط چهره به چهره داریم ،فیراروی
ر
کرده و افراد غایب و یتی نسلهای ربل و بعد فکر کنام .سامانه امنات کامال خودگرا بیوده و تنهیا
به یفظ شخص میپردازد و دو سامانه بعدی ،ماهات دیگرگرا دارند.
ّ
سخن ناروائز این است که برای شکلگاری صحاح سامانه تعهد و تخال ،باید کیارکرد سیامانه
امنات را به یدارل رساندّ .فعالات زیاد سامانه امنات ،مجالی برای کارکرد و رشد دو سامانه دیگیر
باری نمیگذارد 1 .به عبارتی ،ورتی امنات و ناازهای ّ
اولاه جاندار در خطر باشد ،دیگرگراییی او بیه
نحو چشمگاری کاهش مییابد .اصلیترین عامل کاهش ّفعالات سامانه امنات ،محاط عاطفی و
تنمانکننده ناازهای اساسی افراد اسیت (وجیدانی ،70۵7 ،ص  .)7۹7بیه عبیارت دیگیر ،غمخیواری و
تنمان محاط عاطفی ،با کاهش ّفعالات سامانه امنات ،زمانه را برای رشید و ّفعالایت سیامانههای
تعهد و تخال فراهم میکند.
به طور خالصه میتوان گفت کمبود محبت یکیی از عوامیل اصیلی اخیتالل در مسیار رشید
اخالری است .این امر تنها دربارۀ انسانها برررار ناست .یونیا لیرر از زمایشیات چندسیاله هیری
هارلو گزارشی ارائه میکند .هارلو برای انجام زمایشات خود ،چند بچه مامون را از ابتیدای تولید
در رفسی جداگانه بزرگ میکند .این مامونها از همه امکانات زندگی بهرهمندند ،جز مهر مادری
و ارتباطات اجتماعی .این بچه مامونها که بیه شیدت از محبیت محیروم هسیتند ،اختاللهیای

ّ
جدی در زندگی اجتماعی ینده نشان میدهند .نها رادر به ارتباط با دیگر مامونهیا ناسیتند .نهیا
در رویارویی با دیگر مامونها جاغ میکشادند« ،یک مامون موهای تن خود را دسیته دسیته کنید و
ن را خون انداخت .مامون دیگری دست خیود را جویید» (لیرر ،701۵ ،ص ۵17۔ .)۵17ایین مامونهیا
ورتی خودشان مادر شدند ،رفتارهای ویشتناکی با فرزندان خود داشتند« .یک مامون جیانی روانیی
انگشتان بچه خود را گاز گرفت و کند .مامونی دیگر ،بچه خود را که گریه میکرد چنان محکیم گیاز
گرفت که بچه کشته شد» .جالب این است که «باشتر مادران جانی روانی چرخه ّ
مخرب بیریمیی
را تداوم بخشادند» و بیریمی را به فرزندان خود که محروم از محبت بودهانید منتقیل کردنید .لیرر،
این پدیده را با نقصان رشد سلولهای ینهای مغز مرتبط میداند (لرر ،701۵ ،فصل.)۹
تلقین
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ّ
بح از مؤثر بودن روش تلقان 1در انتقال ارزشها در دوران جدید مورد بح هیای جیدی ریرار
گرفته است .با مطالعات تجربی در زمانیه رشید و تربایت اخالریی ،تلقیان و تحمایل کیه جیزء
روشهای رایج در ترباتهای سنتی ردیمی بوده است ( ِالرود ،7017 ،ص  ،)1۵بهصیورت گسیتردهای
زیر سؤال رفت .شاید بتوان سر غاز نهضت علاه این دو روش را کارهای ژان ژاک روسیو 2دانسیت
که به شکل بارزی در کتاب امی (روسو )707۵ ،منعکس شده است .این تفکر به تیدریج پررنیگتر
ر
شد تا این که با ثار پااژه و کلبرگ به او خود رساد .تا جایی که پااژه اساسا مداخله بزرگسیاالن را
ّ
مخل رشد اخالری کودکان دانست (پااژه70۵۵ ،؛ برناگاه .)7017 ،کلبرگ بر اساس اندیشههای رشدی
خود ،مدارس اجتماع عادل را تنساس کرد که بناان ن بر پرهاز از تلقان و تحمال بود.
خسرو بارری تلقان را مبتنی بر «هابت» میداند و میگوید« :هنگیامی کیه کسیی سیخنی ییا
اندیشهای را نه به سبب استواری و معقولات ن ،بلکه به دلال هابت گوینده ن میپیذیرد ،تین بیه
تلقان سپرده است» (بارری ،۵ ،701۹ ،ص  .)۹0او تلقان را شیبهتربات میدانید نیه تربایت .او تنهیا
ایجاد تغاارات مطلوب در ّ
متربی را برای تعریف تربات کافی نمیداند و معتقد است روش ایجیاد
این تغاارات هیم در تعرییف تربایت بایید لحیاظ شیود .مخالفیت پایاژه بیا دخالیت والیدین در
ر
رشد اخالری دراقا ناظر به همان هابت نها برمیشود .او بر این باور است که والدین یتی اگیر از
1. induction
2. Jean-Jacques Rousseau
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روش تحمال استفاده نکنند ،ابهتی که نها در نظیر کودکیان دارنید ،کیارکرد مثبیت نهیا در رشید
ّ
اخالری را مختل میکند (پااژه ،70۵۵ ،ص .)7۵0
از نجا که بح ما جنبۀ رشدی دارد نه ترباتیی ،از ایینرو ،میتیوانام فیار از نگیاه هنجیاری
(ترباتی) به تلقان ،از کار مدی روش تلقان سخن گویام .همانطور که ذکر شد ،افرادی همچیون
کلبرگ به شدت با روشهایی همچون تلقان مخالف بودند ،اما شاهد ایین هسیتام کیه در اواخیر
عمر علمی خویش اعتراف به این میکند که:
چند سالی که ّفعاالنه به کار تربات اخالری پیرداختم ،پیی بیردم … کیه مفهیوم عیام

در این باان کلبرگ اشاره به این دارد که صرف تنکاد بر ساختار استدالل برای رشد اخالری کیافی
ناست و برای تنمان محتوای اخالق (اصول اخالری) باید از روش تلقیان بهیره گرفیت .جودیی
جی .اسمتانا 1باان میدارد که روش تلقان از طریق ارائه اطالعات دربارۀ ماهات خطاها ،محتیوا و
مواد ّ
اولاه تفکر اخالری کودکان را تنمان میکند .همچنان او معتقد است استداللها و تباانهیای
والدین کمک میکنید کیه واکنشهیای هاجیانی کودکیان بیه مورعاتهیای اخالریی بیه اصیول
تعمامپذیر در خصوص عدالت ،انصاف و یقوق تبدیل شود (اسمتانا ،701۵ ،ص .)۵۵7
مارتان هافمن 2از دیگر روانشناسان معاصر ،بیر کیارکرد مثبیت روش تلقیان اشیاره میکنید.
به اعتقاد او ،هنگامی که کودکی به دیگری ساب رسانده است ،گاهی اوریات الزم اسیت خالیی
1. Judith G. Smetana
2. Martin Hoffman
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«مریله اخالری» روانشناس به تنهایی نمیتواند اساس تربایت اخالریی را تشیکال
دهد … مربی باید به پرورش بعد اجتماعی همت گمیارد ،محتیوا و رفتیار ارزشیی را
ر
بااموزاند ،صرفا تسهالکننده رشد به روش سقراطی نباشد .معلمی که به پرورش بعید
اجتماعی فراگاران میپردازد و یامی نان میباشید ،بیه شیاوه «القیاء و تلقیان» روی
می ورد؛ شاوهای کیه از ابتیدا معتقید بیودم  -هیم از لحیاظ فلسیفی و هیم از لحیاظ
روانشناسی  -بیاعتبار است .چندی است که به دیدگاههیای منفیی تربایت اخالریی
تلقانی گرایش پایدا کیردم و اکنیون بیاور دارم کیه مفیاهام میؤثر در تربایت اخالریی
تا اندازهای باید«تلقانی» باشد… .تربات رفتار اخالری ،متمایز از اسیتدالل و تفکیر،
همواره نگران محتوای اخالری است ( ِالرود ،7017 ،ص .)۵7
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روشن و با روش تلقان ،از اثر رفتارش بر دیگری سخن بگویام و او را متوجیه رنجیی کیه رربیانی
بخاطر رفتار او میکشد ،بکنام .این روش در رشد همیدلی کیودک میؤثر اسیت .میتیوان گفیت
چنان تلقانی (که محتوای ن ،سابهای وارده بر رربانی و عاملات کودک در این سابها است)
ر
مؤلفه «یساسات اخالری» را ارتقیا میبخشید .سیابقا دربیارۀ ییدس کیودک دربیارۀ ایسیاس
متعرض و رربانی در جهتدهی انگازه اخالری سخن گفتام .با روش تلقان میتوان این یدسها
را جهتدهی کرد و در رویدادهای تعرض ،با روش تلقان ،دربارۀ ایساس رربیانی و متعیرض بیا
کودک سخن گفت.
روش تلقان همچنان میتواند به جهتدهی خودانگاره شخص و شکلگاری هویت اخالریی
ر
او کمک نماید .این که دائما به کودک القا شود که او کودک مهربانی است ،او از خود تصویر ییک
انسان مهربان خواهد ساخت و هویت اخالری به دست خواهد ورد؛ کما این که تینثار تلقیان در
شکلگاری هو یت ضد اخالری ناز شواهد تجربی دارد.
نادینگز که طرفدار رو یکرد غمخواری در تربات اخالری است ،یکیی از روشهیای تربایت را
تنیاد 1میداند .او بر این باور است که «اگر عمل ناغمخوارانه فرد را به انگازهای مطلیوب منتسیب
سازیم ،نگونه که همخوان با وارعات ناز باشد ،ما مشغول تنیاد هستام… بیه وسیاله فراینید تنیاید
(این که ن رفتار ناغمخوارانه را انعکاس کامل خود فرد تلقی نکنام) ،خود بهتری را در فیرد نشیانه
میرویم ،اما عمل خاص او را تنیاد نمیکنام» (غفاری ،7017 ،ص  .)۵7یعنی هنگامی که شاهد ایین
هستام که کودک ،دوستش را هل میدهد ،ضمن این که کارش را تنیاد نمییکنام ،میتیوانام ن را
یمل بر انگازهای خوب (مانند این که رصد بازی یا شوخی داشت) کنیام و بیه نیوعی بیه کیودک
تلقان کنام که غرض بدی نداشته است.
گفتوگو دربارۀ مسائل اخالقی

گفتوگو ،از جمله روشهایی است که در غالب رویکردهای جدید تربات اخالری مورد توجه و
تنکاد بوده است .البته ،هر رویکردی بر شکل خاصیی از گفیتوگو متمرکیز بیوده و بیرای مثیال،
برخی از نها بر مبایثه بر سر معماهای اخالری ،برخی دیگیر بیر گفیتوگو بیر سیر ایساسیات
1. confirmation
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1. Moshe Blatt
2. moral dilemma

 .3تعارض اخالری مورعاتی است که فاعل اخالری همزمان دو یا چند وظافه اخالری دارد که هر کدام بیه تنهیایی وظافیه
ر
اوست ،ولی اتفارا و فقط به دلال همزمانی نمیتواند همه نها را انجام دهد (بوسلاکی ،70۵7 ،ص .)۹7

4. assimilation

5. accommodation

۹2۱
عوامل رشد اخالقی کودکان در رابطه والد ۔ فر ند ا منظر روانشناسی اخالق

اخالری ،برخی دیگر بر گفتوگو بر تخلفات وارعی کودکان و …تمرکز کردهاند.
مبایثه درباه معماهای اخالری به عنوان یک عامل رشید اخالریی را کلبیرگ مطیرح کیرد و بیا
مطالعات تجربی موشه بالت 1تنثار ن در رشد ردرت استدالل اخالری کودکیان نشیان داده شید
( .)Snary & Samuelson, 2008, p. 69معماهای اخالری شامل مورعات تعارض اخالری 2هستند 3کیه
از شرکتکنندگان در مبایثه خواسته میشود کار درست را مشیخص کننید و بیرای موضیع خیود
استدالل کنند .این معماها سیه شیکل دارنید :الیف) وارعیی :اتفاریات وارعیی زنیدگی کودکیان؛
ب) نامهوارعی :اتفارات وارعی که برای افراد دیگری پاش میده اسیت؛ ) فرضیی :داسیتانهای
ساختگی با رهرمانهای خاالی و فرضی .بهترین تنثار بر استدالل اخالریی ،در مبایثیات دربیارۀ
معماهای وارعی مشاهده شیده اسیت .میتیوان تخلفیات کیودک (ماننید هیل دادن همبیازی) را
دستمایه گفتوگو کرد .البته ،باید توجه داشت که این گفتوگو با فاصله زمانی مناسبی از خیود
وارعه باشد تا هاجانات کودک فروکش کرده باشد و بتواند وارد یک گفتوگوی سیازنده بشیود .در
این گفتوگوها افزون بر ارزشگذاری دربارۀ خود رفتار ،میتوان دربارۀ علل و عوامل وروع ن ناز
سخن گفت .محور دیگر این گفتوگوها میتواند نوع برخورد (جریمه یا تنباه ییا …) در ربیال ن
ّ
تخلف باشد .پااژه بخشی از مصایبههای خود را بیه عیدالت کافیری در ربیال تخلفیات (تنبایه)
اختصاص داده است (پااژه ،70۵۵ ،ص 710۔ .)۵77این گفتوگوها افزون بر این کیه ابیزاری مناسیب
برای کشف تفکر اخالری کودک هستند ،میتوانند ابزاری برای رشد تفکر نها باشیند .بیر اسیاس
تحلال پااژه ،ساز و کار چنان رشیدی ،ایجیاد تنشهیا و ناسیازگاریهای شیناختی اسیت .ورتیی
شخص بر اساس مریله شناختی موجودش نتواند مسئلهای را یل کند ،با اشاره اطرافاان (معلیم،
والدین و …) متوجه مریله باالتری از شناخت خواهد شد و برای رهایی از تنش شناختی ،انگایزه
خواهد یافت به ن مریله صعود کند.
پااژه توضاح میدهد که اصلیترین فرایند تعادلجویی شیناختی ،جیذب 4و انطبیاق 5اسیت.
جذب عبارت است از تغاار تجربه جدید بهگونهای که با ساخت شناختی موجود سیازگار شیود و

انطباق عبارت است از تغاار ساخت شناختی بهگونهای که بتواند تجربه جدید را به درستی تفسیار
ر
کند .ورتی برای ارگانازم ناسازگاری شناختی پاش می ید ،با دو فرایند مذکور مجددا تعادل خیود را
به دست می ورد و به مریله باالتری از شناخت ارتقا مییابد.
مدتی پس از سلطه نظریههای کلبرگ بر فضای تربات اخالریی جامعیه مریکیا ،گالاگیان در
رویکردی انتقادی ،روش مبایثه بر سر معماها را زیر سؤال بیرد .بیه اعتقیاد گالاگیان ،معماهیای
فرضی خالی از یال و هوای عاطفی و هاجانی هستند و منعکسکننیده اتفاریات وارعیی زنیدگی
ناستند .چهبسا افرادی که در معماهای فرضی مریله سه را به نمایش میگذارند ،در مورعاتهیای
وارعیی زنیدگی همچییون شخصیی در مراییل بییاال رضیاوت و رفتیار نماییید .او معتقید بیود کییه
گفتوگوی وارعی اخالری باید بر سر معماهای وارعی باشد.
ّ
جریان انتقادی گالاگان در ّ
سنت رشد اخالری ،انعکیاس جیدی در فضیای تربایت اخالریی
داشت که محصول ن ،رویکرد غمخواری اسیت کیه توسیط امثیال نیادینگز پیگایری میشیود.
نادینگز بر روش گفتوگو در تربات اخالری تنکاد ویژه دارد .نادینگز مینویسد:
۹۳5
۹۳۱8
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
پاییز ۹۳۱7
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نظر من راجع به گفتوگو 1شباه شباه شباه پائولو فرییره 2است .گفتوگو با صحبت ییا
مکالمه 3تفاوت دارد .گفتوگو بنباز 4است و انتهایش مشخص ناسیت؛ زییرا موضیوع
گفتوگو هرچند مشخص است ،اما با پاش میدن موضیوعات یایاتیتر و بنایادیتر،
ممکن است جابهجا شود .بنا براین ،ورتی تصمام معلم یا والد از ربل مشیخص اسیت،
نمیتوانند در ن زمانه با شاگرد یا کودک وارد گفتوگو شیوند .در گفیتوگو بیاش از ن
که موضوع مورد توجه باشد ،شریک گفتوگو مورد توجیه اسیت و از ایینرو ،چنانچیه
ایساس شود موضوع خاصی برای فرد مقابل رنیج ور اسیت ،میتیوان ن را تغاایر داد.
گفتوگو جستوجوی مشترکی برای درک ،همدردی یا تقدیر است .میتواند تفریحیی
یییا جییدی ،منطقییی یییا تخال یی ،هدفم یدار یییا فرایندمییدار باش ید ،ولییی هماشییه در
جستوجوی چازی است که در غاز معان نشده است (غفاری ،7017 ،ص .)11

همانطور که از رویکرد غمخواری انتظار میرود ،گفتوگو برای نادینگز بیاش از ن کیه روشیی
1. dialogue
2. Paulo Freire
3. conversation
4. open-ended
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برای رسادن به پاسخ یک معما باشد ،ابزاری برای همدلی و تقویت روابط بیان شخصیی اسیت؛
«هدف گفتوگوهای غمخوارانه  -در رالب اجتماعاتی به نام زمانه مشترک -1به طیور مثیال ییول
موضوع سقط جنان ،رفع و یل این مسائل ناست ،بلکه هدف ،بررراری ارتباط غمخوارانه طباعی
برای کاهش درد و رنج و تعارضهای نارایتکننده افراد است» (غفاری ،7017 ،ص .)11
به هر یال ،گفتوگو کارکردهای مختلف شناختی ،هاجانی ،همدلی ،انگازشی و … دارد کیه
به دلال اجمال این نوشته از تفصال نها صرفنظر میکنام.
ایجاد حریم خصوصی برای فرزندان

1. common ground
2. domain theory
3. privacy
4. moral status

۹۳۹
عوامل رشد اخالقی کودکان در رابطه والد ۔ فر ند ا منظر روانشناسی اخالق

از جمله نظریههای رشد اخالری که بصورت گستردهای مورد توجه وارع شیده و شیواهد تجربیی
فراوانی از ن یمایت کرده است ،نظریه رلمرویی 2است .این نظریه باانگر ن است کیه انسیانها
در دانش اجتماعی خویش ،سه ییوزه اخیالق ،امیور عرفیی و امیور شخصیی را از هیم متمیایز
میکنند ،یعنی در هر کدام با مالک خاصی رضاوت میکنند ،به دیگیران بیه انیدازههای متفیاوتی در
این سه یوزه اجازه دخالت میدهند ،مازان ثباتی که در هر یوزه رائل هستند ،متفیاوت اسیت و … .
از جمله ادعاهای طرفداران نظریه رلمرویی این است کیه رشید در یوزههیای مختلیف هرچنید
مسار خاص خود را دارد ،ولی رشد هیر کیدام بیر دیگیری تینثار میگیذارد (.)Nuccy, 2001, p. 80
از جمله این تنثارها این است که اگر شخص در رلمیروی شخصیی رشید کنید و بیا مفهیوم ییریم
خصوصی 3شنا شود ،به تدریج با مفهوم اساسی «یق» شنا میشیود ( .)Nuccy, 2001, p. 80بیه ایین
ترتاب پایهایترین مفهوم اخالق عدالت شکل میگارد .اخالق عدالت دایرمدار مفهوم یق است.
به عبارت دیگر ،کسی که از یقوری ( زادی عمل و اختاار) برخوردار شیود ،خواهید توانسیت
نها را برای دیگران هم تصور کند ،اما شخصی که ابتداییترین یقورش استافا نمیشود و بیا ایین
شرایط رشد میکند ،با یک خودماانبانی ،همان شرایط را برای دیگران ناز تصور میکند؛ بیه ایین
معنا که ورتی شخصی خودش از شنن اخالری 4برخوردار نشود ،برای دیگران هم این شنن را رائیل
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نخواهد بود.
دیگر اثر مراعات یریم خصوصی این است که برنامههای ترباتیی والیدین بیا نظیام شیناخت
فطری (به عبارت درایقتر ،برسیاختگرایانه) کیودک هماهنیگ خواهید بیود و او باشیتر پیذیرای
نظمدهی والدین خواهد بود .به این باان که تمایز یوزههای سهگانۀ شیناخت اجتمیاعی از همیان
اوان کودکی شکار میشود .برای مثیال ،کیودک میفهمید کیه ریوانان اخالریی بیا جیواز مربیی
مهد کودک تغاار نمیکنند ،ولی داب و رسوم غذا خوردن در مهید کیودک ،بیا نظیر مربیی تغاایر
میکنند .یال که این تمایز جزء ساختار شناخت اجتماعی کودکان است ،اگر والدین بیر خیالف
ن عمل کنند ،کودکان پذیرای اریدامات نظمدهیی نهیا نخواهنید بیود .بیرای مثیال ،کودکیان در
امور عرفی (مربوط به داب و رسوم ،برای مثال ،شاوه لباس پوشادن برای مراسم خیتم) باشیتر بیه
والدین یق دخالت میدهند تا امیور شخصیی (ماننید انتخیاب باشیگاه ورزشیی) (تورییل،701۵ ،
ص  .)77۵اگر والدین بر خالف این عمل کنند و برای امیور شخصیی کیودک ارزش رائیل نشیوند،
تعامل نها دچار اختالل شده و کودک برای محافظت از یریم خصوصیی خیود ،درو گیویی بیه
ر
والدین را مجاز خواهد دانست 1و اساسا تحت برنامههای ترباتی نها نخواهد رفت.
جنبه دیگر تنثار مراعات یریم خصوصی کودکان در رشد اخالری ایشان ،با ّ
عزت نفیس نهیا
مرتبط است .برخورداری از یریم خصوصی ( زادی عمل در یوزه امیور شخصیی) تنمانکننیده
بخشی از عزت نفس کودک است .همانطور که ذکر شد ،عزت نفس ،یکیی از محورهیای رشید
اخالری است.
جمعبندی

در این نوشتار به مرور یافتههای رشد اخالری به عنوان شاخهای از مطالعات روانشناسی اخیالق
پرداختام و به عواملی همچون سبک فرزندپروری ،الگوپردازی ،رصهگویی ،واکنشهای هاجانی
به تخلفات ،غمخواری ،تلقان ،گفتوگو دربارۀ مسائل اخالری و ایجاد ییریم خصوصیی بیرای
 .1مطالعات متعددی نشان داده که جواز درو گفتن در موارد خیاص (توسیط فرزنیدان بیه والیدین ،توسیط پزشیکان بیه
شرکتهای بامه و  )...تابعی از این است که شخص ،مورد محیل بحی را جیزء کیدام رلمیرو بیه یسیاب میی ورد
(اخالق ،عرف یا امور شخصی)( .توریل ،701۵ ،ص .)77۵-770
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فرزندان به عنوان عواملی که در رابطه والد۔فرزند وجود دارند ،اشاره کردیم .در ایین مایان عیواملی
همچون سبک فرزندپروری نقشی محوری و جامع دارد .برای تباانساز و کار تنثار ایین عوامیل از
یافتههای روانشناسی رشد همچون نظریه یادگاری مشاهدهای ،نظریه رلمروییی ،عصبشناسیی
اخالق بهره گرفتام.
روشن است عوامل اشاره شده در این نوشتار وساز و کارهای تنثار نهیا تنهیا توصیاف بخشیی از
وارعات رشد اخالری هستند و شناسایی کامل عوامل وساز و کارها ناازمند مطالعات فراوانی است.

فهرست منابع

۹۳۳
عوامل رشد اخالقی کودکان در رابطه والد ۔ فر ند ا منظر روانشناسی اخالق

 .7رسناو ،ویلام ِاف و گولد .جاسیون و دامیزِ .اریین ( .)701۵تصیورات کودکیان از عواطیف اخالریی و
نمودهای ن( .ساد ریام راستیتبار) .در کتاب اهنمای ش اخالقی .ویراسته مالنی کالن و جودیی
اسمتانا .رم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
.۵اسمتانا ،جودی جی .)701۵( .نظریه رلمرو اجتماعی۔شناختی؛ همسانیها و تفاوتها در رضاوتهای
اخالری و اجتماعی کودکان .ترجمه محمدرضا جهانگارزاده .در کتاب اهنمای ش اخالقی .ویراسته
مالنی کالن و جودی اسمتانا .رم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
ِ .0الرود ،فردریک ال .)7017( .فلسفههای معاص ت بی اخالقی) .ترجمه :یسان کار مد) .مع ف  .ش.۹7
 .7بارری ،خسرو  .)701۹(.نلاهی دوبا ه به ت بی اسالمی( .چاپ دوم) .تهران :انتشارات مدرسه.
 .7برناگاه ،ژان کلود .)7017( .ف و دی آزاد با ژان پیاژه .ترجمه زینت توفاق .تهران :نی.
 .۹بندورا ،لبرت .)70۵۵( .نظ یه یاد ی ی اجتماعی .فرهاد ماهر .تهران :راهگشا.
 .۵بوسلاکی ،یسن ( .)70۵7تعا ض اخالقی و دانش اصدل فقه .رم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1بوسلاکی ،یسن .)70۵۹(.مقایسه بسندگی و کار مدی راعده زرین با راعده تعمامپذیری کانت .قبسات.
. )17(۸۸
 .۵پااژه ،ژان .)70۵۵( .قضاوتهای اخالقی کددکان .ترجمه محمد علی اماری .تهران :نی.
 .70توریل ،الاوت .)701۵( .تفکر .عواطف و فرایندهای تعامل اجتماعی در رشد اخالری .علارضیا شیاخ
شعاعی .در کتاب اهنمای ش اخالقی .ویراسته مالنی کالن و جودی اسمتانا .رم :پژوهشگاه علوم و
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