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 چکیده
با تحول روانی    ایسازهاز یکسو  ؛  چندوجهی استۀ  سازاخالق یک   و مراحل آن موازی   –تحولی است 

از سوی دیگر ریشه در   و  هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم فرهنگی دارد.    هایارزشاجتماعی است 
چگونگی ، پدیدارشناسی طرح   و با استفاده ازروش کیفی  کارگیریبه . با  انان ایرانی بوداخالق در میان نوجو

پسر(   28دختر،  49) نفر 77در پژوهش  کنندگانشرکت شد.  بررسی از دیدگاه نوجوانان اخالق  سازی مفهوم
با   هاداده  آوریجمع  بودند.  تهران  شهر  وپرورشآموزش   4ۀ  منطقاول  ۀ  متوسط دانش آموزان مقطع    بیناز  

گروه کانونی در مدارس دخترانه و چهار گروه کانونی    انجام شد. هفت  ی های کانوناستفاده از روش گروه
نوجوانان   ها به روش کالیزی مشخص شدپس از انجام تحلیل کیفی مصاحبه در مدارس پسرانه تشکیل شد.  

از: عدالت، مراقبت، عاملیت اخالقی، حساسیت    اندعبارت کنند که  ایرانی اخالق را در هفت مقوله تعریف می 
هایی ها شامل زیرمقولههای فردی. هریک از این مقولهقی، انگیزش اخالقی و ارزشاخالقی، مسئولیت اخال

هستند و اخالق را وابسته به    گرانسبی اخالقی در بین نوجوانان، نوجوانان    گرایی نسبی ثبات و  ۀ  دربارهستند.  
ار اخالقی تمایز قائل همچنین در تعریف اخالق، نوجوانان بین نیت و رفت  .دانندمی شرایط بیرونی و فرد مقابل  

بنابراین در این مطالعه مفهوم اخالق و    . کنندمی تعریف  و رفتارها    هانیتاز    ایمجموعه و اخالق را    شوندمی 
 ایرانی بررسی شد. ۀ جامعتعریف آن از دیدگاه نوجوانان ایرانی و در بافت فرهنگی 

حساسیت اخالقی، مسئولیت اخالقی،  عدالت، مراقبت، عاملیت اخالقی،  اخالق،    کلیدی:  گانواژ
 سازی اخالق، نوجوانان ایرانیهای فردی، مفهومانگیزش اخالقی، ارزش
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 مقدمه
از اعمال    ایگستردهۀ  حوزبوده است. اخالق را    برانگیز بحث  شناسی روانتعریف اخالق در  

  چگونگی به هدف افراد بلکه به    تنهانهکه  است    هاییقضاوت، هیجانات و  هانیتاجتماعی،  
نیز  و فعالیت   انجام کارها  بیشتر احتمال    تر دقیقو هرچه مفهوم اخالق    مرتبط استشان  باشد 

(.  2015،  1دیمون و کولبی )   شوندهر دو از نظر اخالقی هدایت    که وسیله و هدف  رودمی
زندگی افراد تأثیر فراوانی دارد و تعامالت انسانی تحت تأثیر  ۀ گستردرک مفهوم اخالق در 

 .گیردمیباورهای اخالقی افراد شکل 
بر تغییرات مرتبط با سن در مفهوم اخالق و نگرش اخالقی افراد    نگرتحولی  شناسانروان

آدمی معتقدند   تحولدر    یا مرحلهکه به تحوالت    شناسان روانآن دسته از  .  اندکردهتاکید  
را   مطرح  ۀ  درباررویکردهایی  اخالقی  پیاژهاندساختهتحول  اولین    .    ی شناسانرواندر شمار 

را    ۀمسئل است که   اخالقی  است  موردپژوهشچگونگی تحول  داده  که    گویدیماو  .  قرار 
(. اولین 1932،  2)پیاژه   گیردیمشناختی، طی مراحلی صورت    تحولتحول اخالقی، همانند  

عبارت است از یک شکل بسیار گسترده از    گیردیبرمسالگی را در    7تا    4که سنین  مرحله  
متضاد که اخالقیات   ناهمخوان و  فرد    شودیمنامیده    از خارج  منشأ گرفتهتفکر اخالقی  و 

تغییرناپذیرند.    کندیمتصور   و  ثابت  قواعد اخالقی  یا  اخالق  که  از    گرفتهنشئتناهمخوان 
: همکاری اولیه و همکاری  کندیممتوالی اخالقی دیگر بروز  ۀ  مرحلدو    صورتبهخارج بعداً  

سالگی    10تا    7دیگران، که در سنین    اخالق مبتنی بر همکاری اولیه با ۀ  مرحل خودمختارانه. در  
بازی کندیمنمود   اجتماعی    ،  حالت  خود کودکان  قواعد    گیرد یم  به  آنان  را    ها یبازو 

سوم، یعنی  ۀ  مرحلدر    .کنندیماین قواعد بازی  ۀ  دربارو بر اساس دانش خود    گیرندیفرام
، که در حدود خودمختارانِاز درون یا اخالق مبتنی بر همکاری    گرفته نشئتاخالق  ۀ  مرحل

آغاز    10 کاماًل  شودیمسالگی  کودکان  موافقت    فهمندیم ،  با  را  بازی  رسمی  قواعد  که 
قواعد و قوانینی    فهمندیمتغییر داد. در همین مرحله است که کودکان    توانیماعضای گروه  

بین مردم رواج دارد   بخواهند    ییرتغ قابلکه  اگر  آنان  تغییر    توانندیم است و  را  قوانین  این 
که احساس احترام    دهدمیخالقی و مفهوم تقابل هنگامی رخ  نظر پیاژه، خودپیروی ا  از  دهند.

مایل است   با دیگران چنان رفتار کند که  باید  برسد که فرد احساس کند  به حدی  متقابل 

 
1. Damon & Colby 

2. Piaget 
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دیگران با او رفتار کنند، یعنی همان اصل اخالقی که در اخالق خودپیرو از دیدگاه کانت  
 (. 1395)کدیور،  از تعادل تریعالیمطرح شده است. یعنی دست یافتن به شکل 

معتقد است    ای را در تحول اخالقی مطرح کرد. او نیزمرحلهۀ  ینظرپس از پیاژه، کلبرگ  
اساساً   اخالقی  تحول  طی    گرفتهنشئتکه  که  است  اخالقی  استدالل  مرحله از  )از    شش 

تحقیق و آزمون و مصاحبه و طراحی    ها سال. او در طی  گیردیمکودکی تا نوجوانی( شکل  
و نوجوانان و    به کودکان   هاداستاناین  ۀ  ارائداستان که حاوی معماهای اخالقی است با    11

قضاوت اخالقی در    تحولنتیجه رسید که    ینبه ا  ها داستانهر یک از  ۀ دربارطرح چند سؤال  
در این سطوح، اخالق از  .  گیرد یمسه سطح )که هر سطح دارای دو مرحله است( صورت  

می ارتقا  اجتماعی  دیدگاه  به  فردی  مطالعات  دیدگاه  از    ی هانمونهکلبرگ  یابد.  جالبی 
نوجوانان    تحولۀ  مطالعچگونگی   اخالقی  )قضاوت  همکاران  1کرندالاست  (. 2014،  و 

نوجوانی استدالل اخالقی    ۀبه دور کودکی  ۀ  دورفرد از    تحولنتیجه رسید که با    ینا  به کلبرگ  
بر این، درک    عالوه  .کندیمتغییر پیدا    شدهیدرونکنترل    به حالتوی از حالت کنترل بیرونی  

و باالترین سطح آن، دست    کندمیکودکان و نوجوانان از عدالت در سطوح مختلف فرق  
برابر و جهانی برای   به حقوق  انسانی در زندگی    هایارزشمردم و تحقق  ۀ  همیافتن  عالی 

 (. 1395 کدیور،) استافراد 
ر بودن مراحل  بین فرهنگی، در مورد فراگی   های بررسیکلبرگ باید گفت  ۀ  نظریدر مورد  

، برخی دیگر نشان  کنندمی  تأییداگر برخی تحقیقات او را    پیشنهادی وی، همخوانی ندارند.
غرب،    دهند می فرهنگ  در  حتی  ششم،  و  پنجم  مراحل  و  شود میدیده    ندرتبهکه   ،

. ادوارد  پنداردمیفرهنگی بیش از آن است که کلبرگ    هایویژگیمراحل از    تأثیرپذیری
( به اتکای تحقیقات تجربی بین فرهنگی که مراحل پنجم و  2007،  2به نقل اسپینارد   ؛1981)

را   که  اندکرده  تأیید  ندرتبهششم  است  معتقد  جامعه    هانظام،  یک  سیاسی  تشکیالت  و 
اخالق فرد را در مسیرهایی بیندازد که از طریق هنجارهای جامعه برای حل مسائل   تواندمی

مشخص    وضوحبهنقش فرهنگ را در تحول اخالقی    ها بررسیاین    .شوندمیاخالقی تغذیه  
 .سازندمی

 
1. Crandall 

2. Spinrad 
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بر این باور است که تأکید نظر پیاژه و کلبرگ   ،1گیلیگان   نامبهیکی از همکاران کلبرگ  
اخالقی   تحول  اصول  ی  ن مبتدر  استعدالت  بر  مردمحوری  کمتر    و  را  زنان  دیدگاه  و 

اخالق عمدتاً بر امور شخصی و    ۀمسئل  بهنگرش زنان    که یدرحال قرار داده است    موردتوجه 
( دیگران  و  خود  از  مراقبت  و  عواطف  است.    خصوصبهابراز  استوار  آنان(  محبوب  افراد 

اخالقی عدالت محور    یهاآزمونان با  زن  وقتی تحول اخالقی   ، گیلیگان  نظربه  ، دلیل  ین همبه
سنجیده   سطح    شودیمکلبرگ  قرار    ترییین پادر  مردان   (.2014  ،)گیلیگان  گیرندیماز 

گیلیگان ضمن پذیرش نقش شناخت در اخالق، جنسیت را نیز در تحول اخالقی    ترتیب ین ابه
 .داندیم مؤثر

قرار دادند که عمل اخالقی    تأیید (، این باور را مورد 2000)  همکاران و   2از طرفی رست 
که در آن    کندمیرا پیشنهاد    الگوهایی. رست  گیردنمی  نشئتاز استدالل اخالقی    ضرورتاً

مدل    عموماًتوجه   است. وی  معطوف شده  و هیجانی  انگیزشی  را    ایمؤلفهبه عوامل  خود 
ۀ  حیطسنتی و قدیمی که کارکرد اخالقی را به سه  ۀ  گانسه  بندیطبقهچالشی برای    عنوانبه

(. از نظر رست 1389فرید و همکاران،  )  کرد، ارائه  کردمیشناختی، عاطفی و رفتاری تقسیم  
است،    شناختی روانۀ  مؤلفچهار   اخالقی  عمل  یک  زیربنای  حساسیت    اندعبارتکه  از: 

 (. 1384ی، شهرآرا) اخالقیمنش  اخالقی، قضاوت اخالقی، انگیزش اخالقی و
به    ی شناسروانامروزه   در  ۀ  مطالعاخالق  اخالقی  هاقضاوتتغییرات  و شناخت  رفتار   ،

طول   در  نوجوانان  و  است    یهادورهکودکان  پرداخته  اسمتانا ) تحولی  و  (. 2008،  3کیلن 
با توجه به تحول    زندگی و تغییرات تحولی و هویتی است.ۀ  گسترمهمی در  ۀ  دورنوجوانی  

به چند جنبه از    زمانهم  طوربهسالگی به بعد، کودک خواهد توانست    11شناختی از حدود  
متفاوتی داشته باشند، بر    هایدیدگاه  توانندمیدیگران    کهاین امور توجه کند و با آگاهی از  

یتی،  نوجوانی و تغییرات هوۀ  دور(. در طول  1395کدیور،  )   کندمیخودمداری خود غلبه  
ۀ  دور . شناخت کامل مفاهیم مرتبط با این  گیرندمیافراد تصمیمات مهمی برای زندگی خود  

و   حساس  بسیار   هایارزش و اخالق بحث ، ینوجوانۀ  دور در است.    توجهقابلتحولی 

 نقش ،ی اجتماع ایپدیده  مثابۀبه و  شودمی مطرح شیپ از ش یب   تریجدی صورتبه ی اخالق

 
1. Gilligan 

2. Rest 

3. Killen & Smetana 
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 یابدمی جامعه  افراد هایگرایش  و هاکنش  بینیپیش و   نترل ک  ،گیریشکل در یاساس
 (. 1395یعقوبی و عبداللهی مقدم، )

مختلف   انواع  چگونه  که  است  نکته  این  بررسی  اخالقی،  تحول  در  جدیدتر  رویکرد 
مسیر زندگی تحول   اندازه    یابدمیاستدالل در  تا چه    هافرهنگتحولی در    هایگذرگاهو 

رویکرد   این  است.  رویکرد تحولی    اینظریهمتفاوت  نامیده    –است که  .  شودمیفرهنگی 
. در  آوردنمیفراهم    هاانسانۀ  همبرای    یکنواختدل  رویکرد تحولی فرهنگی اخالق، یک م

تحول اخالقی با توجه به تفاوت فرهنگی    مراتبسلسلهتحولی در   هایگذرگاهاین رویکرد، 
 (. 2015، 1جنسن) گیرندمیافراد در جای مناسب خود قرار 

مفهوم فرهنگ  ۀ  رابط ممتاز در  اخالق یک ویژگی  بین فرهنگ و اخالق ذاتی است؛ 
  تواندنمیقرار گیرد. اخالق نیز    موردبررسیبدون توجه به اخالق    تواندنمیاست. فرهنگ  

به مفهوم فرهنگ درک شود.   به  ۀ  مطالعبدون اشاره  که    شودمی  اندازیچشماخالق منجر 
باشد،    کهآنبیشتر از    شناسیروان  کندمیتصور   یک علم فرهنگی    اصالتاًیک علم طبیعی 
در    کهدرحالیکه اخالق در جوامع غربی مبتنی بر حقوق است    شودمیگفته    اصوالًاست.  

همچنین   مطلب  این  است.  وظایف  بر  مبتنی  غیرغربی  و    تواندمیجوامع  بودن  فردگرا  به 
 (. 2007، 2بودن جوامع اشاره کند )اکنزبرگر و ژنگ گراجمع

اجتماعی، بافت آموزشی، خانواده و فرهنگی    –فرهنگی    یهامقولهاخالق تحت تأثیر  
از زمانی که گیلیگان مطرح کرد که اخالق با مفهوم  .  کنندیم است که افراد در آن زندگی  

مفهوم خود بسیار    آنجاخود ارتباط دارد و از   است، اخالق و استدالل    وابسته  فرهنگکه 
نیز   زیستی،  .  شودمیتلقی    وابسته  نگفره   نوعی بهاخالقی  نیروهای  اخالقی،  انتخاب  در 

(. افراد مفاهیم اخالقی خود  2015دیمون و کولبی،  دارند )فرهنگی و موقعیتی نقش اساسی  
اساس   بر  زندگی    هایییتموقع و    ها بافترا  آن  در  شکل  کنند یمکه  و  )  دهندیم،  کیلن 

از    مثاًل(.  2008اسمتانا،   بسیاری  در  نوجوانان  اخالقی  استدالل  و  اخالقی  رفتار  بین  ارتباط 
( اما در 1980،  4؛ بالسی1999  ،3هارت و اتکینز)   استجوامع غربی مثبت و معنادار تلقی شده  

نشده    هایپژوهش  یافت  معناداری  ارتباط  متغیر  دو  این  بین  ؛ 1372  رهنما،)  استایرانی 

 
1. Jensen 

2. Eckensberger and Zheng 

3. Hart & Atkins 

4. Blasi 
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ناشی از تفاوت فرهنگی و تفاوت در مفهوم اخالق   تواندمی(. که این تفاوت 1378جنیدی، 
 و باورهای اخالقی و تظاهرات رفتار اخالقی در دو جامعه باشد. 

های مختلف اخالق،  ای نشان دادند که در بخش ( در مطالعه2019)  1هلکاما و سورتیکس
ها،  هایی در ارزشهای مختلف، تفاوتهای بین فرهنگی مشهود است و در فرهنگتفاوت

ها همچنین تغییرات مرتبط  شود. آنها در امور اخالقی دیده میارتباط بین افراد و اولویت آن
ارزش در  را  سن  کردند.با  بررسی  اخالقی  استدالل  و  به  2018)  2چانا   ها  مفهوم  ۀ  مطالع( 

م شهروندی در جوامع  مقایسه با مفهوشرقی در  ۀ  جامعیک    عنوانبهشهروندی در هندوستان  
این نتیجه رسید که مفهوم شهروندی عالوه بر اینکه در یک بستر تاریخی    غربی پرداخت و به 

مفهوم   اجتماعی  منظر  ابدییمو  از  و  اخالقی  لحاظ  به  مختلف  جوامع  در  است  ممکن   ،
د  یهاارزش که  افرادی  توسط  شهر  یک  مفهوم  بیابد.  متفاوتی  مفاهیم  شهر  اخالقی  آن  ر 

نقش    شودیم مشخص    کنندیمزندگی   این حیث،  از  فرهنگ  انسانی    مؤثریو  مفاهیم  در 
 دارد.

در    هاآمریکاییو    هایهند  ی هادگاهید( به بررسی تفاوت  2017همکاران )و    3ک کالر
هر دو اقدامات    هاآمریکاییمفاهیم اخالقی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هندوها و  

نادرست    آورزیان اخالقی  نظر  از  از    دانندیمرا  بیشتر  هندوها  رفتارهای    ها آمریکاییاما 
. همچنین این مطالعه بین فرهنگی نشان  کنندیمرسان را جزو ملزومات اخالقی لحاظ  یاری

کند  بیشتری در هندوها ایجاد میۀ  زی انگ مذهبی و مفاهیم مرتبط با پرستش،    یهازهی انگ   داد که 
 تا کارهای مثبت انجام دهند. 

بزرگ کانادا،  ۀ  جامعکودکان و نوجوانان در پنج    ( با مطالعه2017همکاران )و    4کاول
حول اخالقی و  چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و ایاالت متحده امریکا نشان دادند که سن در ت 

سیار روشن و قطعی  فرهنگی ب  یهاتفاوتکشورها حائز اهمیت است.  ۀ  هم رفتار سخاوت در  
  ی ها تفاوتافراد مورد مطالعه از جوامع بزرگ شهری انتخاب شدند، اما  ۀ  هماست. هرچند  

که منجر به رفتار اخالقی    هایی مکانیسممالحظه شد و مشخص شد که    توجهی قابلفرهنگی  

 
1. Helkama and Sortheix 

2. Channa 

3. Clark 

4. Cowell 
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  موردبررسی بومی افراد    یهاطی مح ویژه با توجه به    طوربهباید    شوندیمکودکان و نوجوانان  
 قرار گیرند.
سال و    12تا    10نفره از کودکان    30گروه    4( با مصاحبه از  2017همکاران )و    1هایت 
مربوط به عدالت، مداخله،    ی هایاب یارزو بیان سه داستان که مستلزم  سال    26تا    19نوجوانان  

اخالق و  ۀ  طی ح مهمی بر    ری تأث بودند، نشان دادند که هنجارها و عواطف فرهنگی   شدنیجهان 
معتبر فرهنگی برای قضاوت    یهامدلکه    کنندیمپیشنهاد    هاآنفرایند قضاوت اخالقی دارند.  

در   اخالق  و  شود.  یهافرهنگاخالقی  ساخته  اس  هاییافته  مختلف  و   2ن ونسوپژوهش 
و ارتباطش با خانواده، مدرسه    کندمیفتی که فرد در آن زندگی  ( نشان داد با2016)  همکاران 

 دارد. تأثیرو گروه همساالن بر تحول اخالقی نوجوانان 

در  2016)  3سنگرا  اخالقی،    یامطالعه(  انگیزش  همدلی،  احساس  برای  افراد  ظرفیت 
ی، هنجارهای اخالقی و گفتار اخالقی را مورد بررسی  فردی، اصول اخالق  پذیریانعطاف

نتیجه رسید که اخالق همیشه این  به  و  قرار می  ری تأث تحت    قرار داد  و  منابع فرهنگی  گیرد 
 که اخالق چیزی سوای از جامعه نیست.  رسدیم. به نظر شودیمتوسط عوامل بافتی تعریف 

)  4استانکو  همکاران  اجتماعی،  2016و  نگرش  اصلی  ابعاد  تشخیص  برای  کشور    33( 
  ی هاتفاوتبیشترین    موضوع نگرش اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند.  20جهان را از لحاظ  

( طی 2014و همکاران )  5لوئین  فرهنگی مربوط به سه عامل مذهب، استبداد و اخالق بود.
را مورد   شودمیاخالقی  هایارزشفرهنگی که منجر به تنوع در  هایبافتتفاوت  ایمطالعه

بررسی قرار دادند. اخالق حداقل در پنج حوزه مطرح شد: وفاداری، اقتدار و احترام، خلوص  
مثل.   به  مقابله  یا  انصاف  مراقبت،  یا  آسیب  تقدس،  اجتماعی،  و  طبقه  شناختی،  توانایی 

مفهوم    گیریشکلزندگی فردی در  ۀ  تاریخچ  شهرنشینی، سطح تحصیالت، امید به زندگی و
موجود اخالق    هاینظریهاز    یکهیچبه این نتیجه رسیدند که تاکنون    هاآن  اخالق نقش دارند.

 هست، تعریف کنند.  متحدهایاالتدر  آنچه صورتبهاخالق را  اندنتوانسته

 
1. Haidt 

2. Svensson 

3. Sanghera 

4. Stankov 

5. Leeuwen 
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وئیس را از  بین فرهنگی کودکان شیلی و س  ایمطالعه( در  2013و همکاران )  1چاپارو
  تر کوچکنظر همدلی، انگیزش اخالقی و استدالل اخالقی مورد بررسی قرار دادند. کودکان  

تر سوئیسی نشان دادند. در هر شیلی سطوح باالتری از همدلی را نسبت به کودکان کوچک
  تر سال، انگیزش اخالقی بیشتری نسبت به کودکان کم سن و  تربزرگکودکان  هنگ  دو فر

  موردبحث بین فرهنگی اخالق را    هایتفاوتهم از لحاظ تحولی و هم از منظر    هایافتهداشتند.  
 .دهندمیقرار 

( معتقد است که فرهنگ ماهیت پویا دارد و در درون یک فرهنگ نیز این  2014)  بندورا
قرار می  بین جوامعی.  پویایی مشهود است فرهنگی تحت یک عنوان  نظر  از  نیز که  گیرند 

دارد؛  تفاوت وجود  فرهنگی  زیربنایی  جمع  مثاًلهای  اخالق  به  که  اهمیت  جوامعی  گرا 
 (. 2014بندورا،  )  هستندکنند، متفاوت  ها، مفاهیم و رسومی که ترویج میدهند، در ارزشمی

شود، بسیار  یقین در بافت فرهنگ جامعه تعریف می  طور بهمفهومی که    عنوانبهاخالق  ۀ  مطالع
وابسته را شناسایی    –مفاهیم بافت  باید    تربیتی   شناسانروانویژه    طوربه  حائز اهمیت است.

بر فرهنگ هر جامعه را برای آموزش آن    هایمدل را بررسی نموده و    هاآنکنند و   مبتنی 
بستر فرهنگی    وم درستی برای آموزش درآموزشی مفه  ریزانبرنامهمفاهیم ارائه کنند تا به  

های دین مبین  ایران نیز با توجه به فرهنگ غالب و تلفیق آموزهۀ  جامعدر    جامعه ارائه دهند.
  که این با توجه به  ضرورت دارد.    اسالم با مفهوم اخالق، شناسایی این سازه فرهنگ وابسته 

ایران ۀ  حوزدر    شدهانجاممطالعات    تاکنون در  یا  و  بوده  غربی  کشورهای  در  یا  اخالق 
و  شدهانجامکه    هاییپژوهش  بر رویکردها  مبتنی  و طبق    هاینظریه،  است  بوده  آن جوامع 

(، رویکرد غالب در اکثریت مطالعات حوزه روانشناسی  1395مطالعه محمد زاده و صالحی )
گیری از رویکردهای کیفی  بهرهبا  است، در این مطالعه  کمّیو علوم تربیتی، پوزیتویسمی و  
ویژگی بر  مبتنی  تفسیرگرا،  بافتی جامعه،و  اخال   های  سازه  ماهیت  تبیین  نوجوانان  به  در  ق 

 . ایرانی پرداخته شده است

 روش 

  صورت گرفته است.   پدیدارشناسی توصیفی ی و با استفاده از طرح  کیفروش  این مطالعه به  
که معنی یک پدیده یا مفهوم مورد مطالعه    پدیدارشناسی آن بود اجرای طرح تحقیق  از  هدف  

شناسی سعی بر آن دارد که  ، پدیداردیگرعبارتبه  را از نظر یک گروه از افراد بررسی کند.

 
1. Chaparro 
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 (.1393بازرگان،  )  نهدارج    به شناخت از پدیده، از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده
نسبت به ابعاد مختلف یک پدیده بیشتر شود و ابعاد کلی آن  زمانی که بخواهیم که فهم ما  

 کنیم.دیده را بهتر بشناسیم، از پدیدارشناسی توصیفی استفاده میپ

کانونی    هایگروه  در این پژوهش به روش گروه کانونی انجام گرفت.  ها داده  آوریجمع
افراد را نسبت    نظر مشترک تواندمیآن پژوهشگر    وسیلۀ بهیک روش تحقیق کیفی است که  

کیفی، با تعدادی افراد که  ۀ  مصاحبنمایان کند. از طریق این روش    موردبررسیبه »پدیده«  
،  دهندمیبا تعامل با یکدیگر نظر  موردبررسیو نسبت به موضوع  اندشده« چین دست» کاماًل
این روش، یک  شودمیانجام   در  از  ۀ  نمون.  احتمالی  ۀ  مصاحببرای    موردمطالعهۀ  جامع غیر 

همگن باشند و    کاماًلکه افراد    شودمی. در انتخاب این نمونه سعی  شودمیگروهی انتخاب  
در این پژوهش برای   (. 1393  بازرگان،)  باشندمشابه یکدیگر    هاویژگیاز نظر برخی    کهاین یا  

  مصاحبه از طریق دو   هایسؤال، از روش سه سویه نگری  هامصاحبهبررسی روایی سازه در  
  سؤال تنها به یک  موردنظرۀ پدیدبررسی  برایعلمی استفاده شد. در این روش  سؤالیا چند 

  شود میهم عمیق از موضوع استفاده  برای رسیدن به ف  سؤال، بلکه از چندین  شودنمیاکتفا  
 (.1392رضوی و همکاران، )

  مدارس   آموزانپسر( از بین دانش    28دختر،    49)  نفر  77،  ها مصاحبهدر    کنندگانشرکت
  وپرورشآموزشۀ  منطق   ترین گسترده  4ۀ  منطق  بودند.  شهر تهران  4منطقه    اول متوسطهۀ  دور

و   است  تهران  اجتماعی  ازنظرشهر  مختلف  سطوح  و  فرهنگی  از    -تنوع  یکی  اقتصادی، 
هفت گروه کانونی در مدارس دخترانه و چهار گروه کانونی  .  آیدمی  شمار به  هاترین متنوع

 سال بود.  14در این پژوهش،  کنندگانشرکتمیانگین سنی   مدارس پسرانه تشکیل شد.در 
  یهادادهتحلیل    منظور به  کنند،کار می  افرادی که با روش پدیدارشناسی توصیفی  معموالً

تفسیری    یدارشناسیپدوش  و افرادی که از ر  1از روش کالیزی   های کیفیحاصل از مصاحبه
در   .(2014و همکاران،    2مایلز )  رندی گیمکنند، از روش دیکلمن و همکاران بهره  پیروی می

بر اساس  ها  روش تحلیل دادهاین پژوهش با توجه به استفاده از طرح پدیدارشناسی توصیفی،  
 : بودشامل هفت مرحله  یزیکال  یشنهادی مدل پ

 
1. Colaizzi 

2. Miles 
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ا  بر تمام  یمرور (1 به  یاطالعات: در  مربوط  مرحله، اطالعات مکتوب    ها مصاحبهن 
 د. آن درک شو یکل یتا محتواشد ن مرتبه خوانده یچند

کشی ب (2 جمالت  ی رون  عبارات،  مهم:  جمالت  به    ییهاپاراگرافا  یدن  مربوط  که 
پرس در ی سؤاالت  شده  در    جداشده  بودند  هامصاحبه  ده    ی اجداگانه  یهالیفاو 

  ت یاهم  درصد  که  یاطالعات   که  گرفت  انجام  لی دل  ن یا  به  کار  ن یا.  شدند  ینگهدار
  ها آن  ت ی اهم  یبعد  مراحل   در  است  ممکن   رایز  نروند،  دست   از  دارند  یکمتر

 شود.   مشخص

در  پنهان    ی ف کوتاه از معن ی ک توصیمهم،    ۀهر جمل  یفرموله شده: برا  یجاد معانیا (3
 شد. نوشته  آن

دادن (4 در  یمعان  قرار  )ی دادن مضامشکل    و  هادستهداخل    فرموله شده  در  هاتمن   )
ایمختلف: مضام  یهادستهدرون   در  و جمالت کوتاه ی ن  عبارات  مرحله،  از    ین 

 . است اعتبار یهاشاخصاز   یک ین، ی د. تکرار مضامبودنفرموله شده  یمعان

  ی اخالصه  صورت به،  هاداده  یدی م کلیمختصر: مفاه  یتیف روای ک توصیجاد  یا (5
نوشته  یروا قالب جمالت    ها افتهیان  ی ب  منظوربه،  یت یرواف  یتوص  .شدندت وار  در 

 خالصه است.  صورتبههام و یبدون ا

  ها از آنو    شدشرح داده    کنندگانشرکت  یج براین اعتبار: نتا ییتع   منظوربهبازگشت   (6
 یج ارائه دهند. انت ۀ دربارخود را  یهاواکنش تا نظرات و  شدخواسته  

پژوهشگر    یشخصۀ  تجرب ق، و  یند تحق یروزانه فرا  یها تیفعال:  یری گیت پی ن قابلیی تع (7
 شد.نوشته  یگزارش کتب صورتبه کنندگانشرکتدر برخورد با  

ز مفهوم قابلیت  ، گوبا و لینکلن ا1980دهه  در  :  2و قابلیت اطمینان   1اعتماد  ت ی قابل  .4-1
  عنوان بهکیفی و از قابلیت اطمینان    یهاپژوهش ینی مفهوم کمی روایی در  اعتماد برای جایگز

در پژوهش حاضر    کیفی استفاده کردند.  یهاپژوهش جایگزینی برای مفهوم کمّی پایایی در  
اعتماد   قابلیت  بررسی  در  » از  برای  روایی  بهبود  برای  راهبردی  که  نظر همکاران«  دریافت 

یج پژوهشگر توسط دیگر  ا و نت   هان یی تب کیفی است، استفاده شد. در این روش    یهاپژوهش 
 (. 1392رضوی و همکاران، شود ) یم وهشگران و همکاران بررسی ژپ

 
1. Trustworthiness 

2. Dependability 
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بررسی   با  اطمینان    ی بردارادداشتیو    هادادهخام، کاهش    یهادادهو    هانهیگزقابلیت 
نه  جداگا  صورت به  هامصاحبهوجود حداقل دو نفر برای انجام    .شودیمفرایند پژوهش حاصل  

و   یکدیگر  با  موازی  روش  یهاافتهیۀ  سیمقااما  از  محقق  در  های  دو  پایایی  به  رسیدن 
  مورداستفاده این روش    های کیفی و یا قابلیت اطمینان است که در پژوهش حاضر،پژوهش 

 قرار گرفت.
تطبیقی  وارسی  یا  دقت    ن یترمهمو    ن یمؤثرتر  1بازبینی  از  اطمینان  برای  ۀ  مطالعروش 

تا هر تهدیدی که    کندیماست. این عمل مانند یک کلید به پژوهشگر کمک    گرفته انجام
رضوی  کند )، شناسایی کرده و آن را اصالح  دهدیمسطح روایی و پایایی پژوهش را کاهش  

بررسی تطبیقی، پس از استخراج مفاهیم توسط    منظوربهدر این پژوهش    (.1392و همکاران،  
متن   استاد    هامصاحبهپژوهشگر،  اختیار  حوزه    نظرصاحبدر  و    یشناسرواندر  تحولی 

گرفت   یشناس روان قرار  شد.  مجدداًو    تربیتی  استخراج  ایشان  توسط  عبارتی    مفاهیم  به 
با  ن دو کدگذاری  انجام شد، اعتبار بی  نظرصاحبو    کنندهوسط مصاحبهکدگذاری مفاهیم ت

درون    توافقبه دست آمد که حاکی از  درصد    94استفاده از فرمول ضریب توافق درصدی،  
 است.  دو کدگذار بین  موضوعی خوبی

 هایافته

 زیر حاصل شد:  هاییافتهبه روش کالیزی،  هامصاحبهپس از تحلیل 
از:   اندعبارتکنند که  مقوله تعریف می 7نوجوانان ایرانی اخالق را در : و مفهوم اخالق معنا •

عدالت، مراقبت، عاملیت اخالقی، حساسیت اخالقی، مسئولیت اخالقی، انگیزش اخالقی و  
مقولهارزش این  از  هریک  فردی.  زیرمقولههای  شامل  و  ها  هستند  گفتههایی  های  طبق 

 شوند:شرح تعریف می  این  به نوجوانان 
انصاف    هاییارزش  دالت:ع (1 رعایت  و  وظایف  حقوق،  بر  شناخت    تأکیدکه  دارند. 

های عدالت در  زیر مقولهحقوق دیگران و مقدم دانستن حقوق افراد بر قانون اجتماعی.  
انصاف، شناخت حقوق خود و دیگران، دفاع از حق،    از:  اندعبارتتعریف نوجوانان  

نوجوانان در پاسخ به    .تبعیض قائل نشدن، زود قضاوت نکردن، رعایت حقوق دیگران
مانند    هایسؤال چگونه    هایویژگیمصاحبه  را  اخالق  یا  و  چیست؟  اخالق  با  فرد 

 
1. Verification 
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هایی  سخبا اخالقی شماست؟، چنین پاۀ  نشانکنید؟ یا کدام رفتارهای شما  تعریف می
؛ یا در بحث و  کنممیکه حق با یک نفر است، از او حمایت    بینممیوقتی  »ارائه دادند:  

ق با  که ح  گیرممیکه حق با چه کسی است؛ یا طرف کسی را    کنممیدعواها بررسی  
اوست؛ حتی اگر دوست من نباشه، یا کسی که دیگران را قضاوت نکنه یعنی چیزی را  

یا کسی که کسی    و تا خودش از چیزی مطمئن نیست، نپذیره.  که میشنوه زود باور نکنه
که دیگران را قضاوت نکنه یعنی چیزی را که میشنوه زود باور نکنه و تا خودش از  

 «چیزی مطمئن نیست، نپذیره.

افراد    هاییارزش  مراقبت: (2 بین  ارتباط  بر  مسئولیتمی  تأکیدکه  و  در  کنند  که  هایی 
ی مراقبت از دیدگاه نوجوانان  هاشوند. زیر مقولهدیگران تعریف میچارچوب رابطه با  

، خوشحال کردن دیگران، مهربانی، کمک  دوستینوع: احترام، گذشت،  از  اندعبارت
به دیگران، رعایت حریم در روابط، همدلی، همدردی، توجه به دیگران، ایجاد صلح 

با دیگران با احترام صحبت کنیم،  » هایی از پاسخ نوجوانان:نمونه بین دو نفر، رازداری.
با   بده؛ کسی  توضیح  براش  ادب  و  احترام  با  داره  بزرگترش  نظر  مخالف  نظری  اگر 
عذرخواهی   او  از  و  میکنه  اشتباهی  اگر کسی  و  باشه  بخشنده  و  بزرگوار  که  اخالقه 
  میکنه، بتونه او را ببخشه و گذشت داشته باشه؛ آدم با اخالق مورد اعتماده؛ رازداره، 

 زیرآب دیگران رو نمیزنه، کمک میکنه و امانتداره.«
درست و  ۀ پایطراحی آگاهانه و اجرای عمدی اعمال، عمل کردن بر  :عاملیت اخالقی (3

ترک یا انجام یک عمل اخالقی از  ،  خوب و بد امورۀ  دربارغلط و توانایی قضاوت  
، خوب  روییخوش،  رفتاری خوشها: کنترل برخود،  زیر مقوله.  روی عمد و آگاهانه

مسخره  نکردن،  غیبت  بودن،  باجنبه  معاشرت،  آداب  رعایت  باادبی،  صحبت کردن، 
ها، رفتار متعادل، جبران بدی با خوبی،  ها و دانستهنکردن، حسود نبودن، عمل به حرف

بتونه خودشو کنترل کنه؛  »ان:  های نوجوانهایی از پاسخنمونه  .هاآموزش و انتقال دانسته
یه مشکل بد براش پیش بیاد زود از کوره در نره؛ یا توو شرایط بد هست که    آگه  مثاًل

یک آدم باحال و رو بهتر تشخیص داد؛ یا    هاآدممیشه خوشرفتاری و با اخالق بودن  
، از صحبت  کنیمیباشه که وقتی باهاش صحبت    خندهخوشباشه. خوشرو و    ایپایه

کردن با او لذت ببری. یا ادب را رعایت کنه، بدونه با بزرگترش چطوری ارتباط برقرار  
؛ یا وقتی  کنه. اگر نظری مخالف نظر بزرگترش داره، با احترام و ادب براش توضیح بده
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خالقی را توی جنبه  بیشتر باا   من   چیزی بهش میگی سریع بهش برنخوره و باجنبه باشه.
بقیه مسخره    آگه نکنیم،    اشمسخره.؛ یا اگر کسی کار بدی انجام میده  بینممیداشتن  

قرار    تأثیرما با اونها همراهی نکنیم و بدونیم گاهی یک نفر میتونه بقیه را تحت    کنندمی
این  ؛ یا وقتی میتونیم زمانی را برای دیگران اختصاص بدی، وقتی به تو نیاز دارند،  بده

زمان را اختصاص بدی. حاال یا برای اینکه کمکشون کنی یا برای اینکه چیزی یادشون  
 « بدی.

و    حساسیت اخالقی: (4 تمیز   هایدغدغهفهم اخالقی و داشتن عالیق  امور،  اخالقی در 
ی این مقوله در نگاه نوجوانان  هازیر مقوله.  درست از غلط، تشخیص موقعیت اخالقی

بودن، انتقادگری بجا و درست،  شناسی، منطقیبینی، موقعیتخوش:  به این شرح است
وقتی در یک جمعی هست که دیگران  »:  مثاًل  .فکر کردن به پیامد رفتار، شوخی مناسب

، زود به خودش نگیره و نگه منظورتون به من بوده؛ یا  کنندمیدرباره چیزی صحبت  
عاقبت  اون جمع را نشون بده؛ یا    در جمع خانواده و یا در جمع دوستان رفتار متناسب با

براش    وقتی  و شریط را درک کنه،  کسی که منطقی باشهکارش را در نظر میگیره؛ یا  
 «منطقی قبول کنه. طوربهتوضیح میدی 

شایستگی اخالقی برای ستایش شدن، سرزنش شدن، پاداش گرفتن   :مسئولیت اخالقی (5
شدن   مجازات  یا    خاطر  به یا  اخالقی  عمل  یک  تعهدات    توجهیبیانجام  به  نسبت 

اخالقی. )در برابر کارهای خودش مسئول است چون اختیار دارد و عامل است. به کسی  
اخ  مسئولیت  اخالقی  که  عامل  دارد،  مقوله(.  گویندمیالقی  و شامل  اهزیر  پذیرش   :

پذیری، توقع  جبران اشتباه، انتقادپذیری، شناخت نقاط قوت و ضعف خود، مسئولیت
یا وقتی کار  انتقاد را بپذیره و خودش را اصالح کنه؛  کنیم میاگر انتقاد »مثل:  . نداشتن 

خودمون و دیگران را بشناسیم و    هایمسئولیتکنه؛ یا    خواهیمعذرتاشتباهی میکنه،  
از   یا  بدونیم؛  اونها رو  یه    هرکسی چطور رعایت کردن  برات  باشی که  نداشته  انتظار 

 «کاری انجام بده

اخالقی (6 است.  :انگیزش  درست  که  کاری  انجام  برای  فرد  مقوله  انگیزش  ها  زیر 
  . میل به کمک، ثبات داشتن در انجام کارهای اخالقی، نیت خوب داشتن   از:  اندعبارت

را  »:  مثاًل کاری  و    واقعاًیک  روی خجالت  از  نه  بده  انجام  رضایت  با  و  دلش  ته  از 
، اونی که داره تظاهر میکنه دیگه رفتار اخالقی  مهمِ. نیت و ته دلش خیلی رودربایستی
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خودجوش    صورتبهکسی که    را نداره یا  که نشون میده حقیقی نیست چون رفتار باطنی
باشه، نه اینکه یه    اخالقخوش  جاهمهبه بقیه کمک کنه یا    خواهدمیاخالقی    ازنظرو  

باید بتونه خودشو کنترل کنه؛ یا کسی که    جاهمهجا کنترل خودشو از دست بده بلکه  
 «نسبت به همه اخالق را رعایت میکنه، گزینشی عمل نمیکنه 

فردیارزش (7 به آنارزش  :های  نسبت  فرد  که  در  هایی  و کمتر  دارد  اخالقی  تعهد  ها 
با دیگران تعریف می با هویت اخالقی فرد شود. این ارزشارتباط  ها فردی هستند و 

: تواضع، صداقت، قناعت، صبوری،  شامل این موارد است  هازیرمقوله  دارند.  سروکار
احساس برتری نسبت به دیگران  کسی که  »:  مثاًل  .قولی(خوش)  عهدسازگاری، وفای به  

باشه و به قولش عمل کنه. اگر قول میده کاری را    قولخوش؛ یا آدمی که  نداشته باشه
در همان زمان انجام بده و نندازه برای یک زمان دیگه؛    حتماً در یک زمانی انجام بده  

ون  من به کسی میگم آدم بااخالق که دورو نباشه؛ اون چیزی را که نشون میده، همیا  
باشه؛ صبور بودن افراد موقع عصبانیت خیلی مهمه؛ یا چیزهایی که دارم را با چیزهایی  

 «کنم.که دیگران دارند، مقایسه نمی

 
 های اخالق از دیدگاه نوجوانان ایرانیمقوله . 1شکل 

با توجه   اخالقی در بین نوجوانان،  گرایینسبیثبات و ۀ دربار: در اخالق گرایینسبییا  ثبات 
گرا هستند و اخالق را وابسته به شرایط بیرونی و نوجوانان نسبی  ،هامصاحبهبه نتایج تحلیل  
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مقابل   بود،  »  .دانندمیفرد  اخالق  با  نباید  کسی    اوقاتبعضیهمیشه  با    اخالقی خوشکه 
  بداخالقی حقشونه که باهاشون    ها آدمبعضی  »میکنه.« یا    سوءاستفاده، اون از اخالق ما  کنیمی

با   بااخالقی    بازهم،  کنیممی  بداخالقینیستند،    رفتار خوشکه    هایی آدمکنیم. ما وقتی  آدم 
را   آدم  حق  دارند  که  شرایطی  در  من  نظر  »به  یا  دیگه  گیرندمیهستیم.«    رفتاری خوش، 

 جایگاهی نداره.«
عاملیت خود    تأثیرو به    دانندمیاخالق را تربیت    منشأنوجوانان  :  یا تربیت در اخالق  طبیعت

. درصد کمی از نوجوانان به اهمیت طبیعت در کنار تربیت  کنندمیفرد در کنار تربیت اشاره  
عوامل تربیتی   ترین مهم. دانندمی ترپررنگتوجه دارند که این افراد نیز نقش تربیت را بسیار 

ترتیب به این شرح است: خانواده، افراد جامعه،  اخالق از نگاه نوجوانان به    گیریشکلدر  
آن،  بر  و شرایط حاکم  زندگی  محل  مجازی، کشور  فضای  بستگان،  و  اطرافیان  دوستان، 

مدرسه،   و  ترهابزرگمحیط  فیلم  معلمان،  افرا  هاانیمیشن ،  جهانی  و  و  کشوری  مشهور  د 
گر  ها(.سلبریتی) قرار  اشاره  مورد  که  عواملی  دینی،    اندعبارتفتند  سایر  الگوهای  از: 

توسط فرد،    شدهخواندهها و مطالب  راد، کتابدر زندگی اف  آمدهپیش   هایموقعیتتلویزیون،  
 های کودکی. تجارب دیگران و همبازی

در تعریف اخالق، نوجوانان بین نیت و رفتار اخالقی تمایز قائل  :  اخالقی  نیت و رفتار  رابطه
. در بیان اهمیت رفتار اخالقی  دانندمیو رفتارها    هانیتاز    ای مجموعهو اخالق را    شوندمی

رفتار خوبی که با نیت بدی انجام بشه، دیگه رفتار اخالقی  »گونه اظهار داشتند:  نوجوانان این 
کسی که  »یا    نیست. شاید رفتار درستی باشه ولی اخالقی نیست چون نیتش درست نیست.«

درصد رفتار اخالقی به    80نیت خیلی مهمه.  »یا  نیت بدی داره، کار خوبش را خراب میکنه.«  
کسی که تظاهر میکنه، دیگه اون  یا »  « باطنش بر میگرده و نیت درون نه اون رفتار ظاهری.

 رفتار اخالقی که نشون میده، حقیقی نیست.«
 ها و نشانگرهاتعریف اخالق بر اساس زیرمقوله  .1دول  ج

مقوله  
 اصلی 

زیر 
 ها مقوله

 

اخالق
 عدالت 

انصاف، شناخت حقوق خود و دیگران، دفاع از حق، تبعیض قائل نشدن، زود  
 قضاوت نکردن، رعایت حقوق دیگران 

 مراقبت
، خوشحال کردن دیگران، مهربانی، کمک به  دوستینوعاحترام، گذشت، 

دیگران، رعایت حریم در روابط، همدلی، همدردی، توجه به دیگران، ایجاد صلح  
 بین دو نفر، رازداری 
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عاملیت 
 اخالقی 

، خوب صحبت کردن، باادبی،  روییخوش، رفتاریخوشکنترل برخود، 
رعایت آداب معاشرت، باجنبه بودن، غیبت نکردن، مسخره نکردن، حسود نبودن، 

ها، رفتار متعادل، جبران بدی با خوبی، آموزش و انتقال  دانستهها و عمل به حرف
 ها دانسته

 حساسیت
 اخالقی 

بودن، انتقادگری بجا و درست، فکر کردن  شناسی، منطقیبینی، موقعیتخوش
 به پیامد رفتار، شوخی مناسب 

مسئولیت  
 اخالقی 

خود،  پذیرش و جبران اشتباه، انتقادپذیری، شناخت نقاط قوت و ضعف 
 پذیری، توقع نداشتن مسئولیت

انگیزش  
 اخالقی 

 میل به کمک، ثبات داشتن در انجام کارهای اخالقی، نیت خوب داشتن 

های  ارزش
 فردی

 قولی( خوش) عهدتواضع، صداقت، قناعت، صبوری، سازگاری، وفای به 

 

 گیریو نتیجه  بحث
ب اخالق،  مفهوم  فرهنگامروزه  و  محور  می  - افت  تلقی  نظریهوابسته  دیگر  و  های  شود 

و    شمولجهان اخالقی  تحول  اخالق    ویژهبهبرای  مفهوم  اخالقی  زمینهۀ  هم در  برای  های 
ایرانی  نوجوانان  نشان داد که  ایرانی  ۀ جامعحاضر در بافت ۀ مطالع  گیرند.قرار نمی  موردتوجه 

در   را  تعریف    هفتاخالق  بکنندمیمقوله  یافته.  پژوهش ررسی  این  با    های  مقایسه  در 
 ها و تشابهاتی است. ید تفاوتهای مشابه مؤپژوهش 

المرس، )  استهای بسیاری همسو  با پژوهش   عدالتۀ  مقولدر  های پژوهش حاضر  یافته
لیون  پانو،  نورثوف؛ وول2019،  2، چانگ و سانفیبار  ؛ 2019،  1تورن،  ناکاو و  پیالر،  ؛  3ف، 

لوژ، اسکاربروچ و روی،  ؛  2019 پرنتیس، جایاویکریم،    ؛2019جاکوبسن، دیور، گریگ، 
فلیسونهارتلی  هاوکینز، و  فر  و چ2018،  ،  مارتینز  ویکتوریا2018،  4نگ ؛ چن،   ؛ 2018،  5؛ 

؛  2016،  9؛ اسلیت2016،  8ا، باومن و موالن کاسکیت ؛  2017،  7و دونسی  ؛ پروال2017،  6اسنیدر 

 
1. Ellemers, Toorn, Paunov and Leeuwen 

2. Baar, Chang and Sanfey 

3. Wolff, Pilar, Nakao and Northoff 

4. Chen, Martinez and Cheng 

5. Victoria 

6. Snyder 
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9. Sleat 
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بدر 2014،  2؛ هروا 2015و کاول،    1دیکتی  پنیگتون،  2008،  3؛  ؛ کراندل، تسنگ، گولدمن، 
ناپذیرند  د که عدالت و اخالق، جدایین دهنشان می   ( 2016)  موالن، باومن و  اکاسکیت  .( 1999

هایی از اخالق هم وجود دارند که ارتباطی  های اخالق است، اما جنبهو عدالت یکی از مقوله
و نیز   (2018) ویکتوریاهمچنین  و( 2017) همکارانش المرس و ۀ گفتبنا به با عدالت ندارند. 

شمول باشد و رفتار اخالقی در جوامع جهانتواند  ، اصول عدالت نمی(2015)  کاولدیکتی و  
نشان دهد امروزی را  منطقهمدرن  به  بستگی  به کار می. عدالت  و  ای دارد که در آن  رود 

نشان . در این پژوهش نیز  ( 2019ناکاو و نورثوف،    پیالر، وولف،)  باشدالمللی  تواند بین نمی
تعریف نوجوانان ایرانی از عدالت چگونه متفاوت از تعریف جهانی و همچنین    داده شد که

 مشابه آن است. 
؛ 4،2016و اوکان)  استهای دیگر در ارتباط  ش در مفاهیم مشابهی با پژوهمراقبت  ۀ  مقول

گیلیگان،5،2014ینگوور ونل2014؛  گستمن؛  و  هلد 6،2011ییر  اخالق  (.  7،2004؛  مفهوم 
آسیب نزدن به دیگران از    ما از روابط اجتماعی و در بستر فرهنگی است.بازتابی از درک  

  (.1982؛  2014گیلیگان،  )  شود مفاهیمی است که در دیدگاه افراد از مراقبت اخالقی دیده می
های  های مختلف، تفاوتدر پژوهش شود و  شناسی اخالق معرفی میبخشی از روانمراقبت،  
، هلد، 2014ین،؛ گوور2017،  و دونسی  پاروال)  استده  نشدیده    در مفهوم مراقبت  جنسیتی

که در پژوهش ما مفاهیم مراقبت توسط دختران و پسران به میزان مشابهی  طورهمان(؛ 2004
  مخصوصاً مراقبت رابطه محور است و در ارتباط با دیگران و    است.  قرارگرفته  تأکیدمورد  

(.  2016،  سنگرت؛  2004هلد،)  یابداجتماعی معنا می  –مراقبت از دیگران و در بافت فرهنگی  
 نیز چیزی جدای از روابط نیست.  یرانیاخالق از نگاه نوجوانان ا

این  توضیح  و  اخالقی  دالیل  با  کارها  انجام  یعنی  اخالقی  عاملیت  دالیل  این  چرا  که 
های اخالقی و انجام کارهای مربوط به اخالق  گیریتصمیم. مسئولیت فرد عامل برای  هستند

؛ کوالهو و 8،2019و اسالک   بیدل  نیکلسون،)  شوددر ساختار اجتماعی و روابط مشخص می
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داوطلبانه   صورت به. در عاملیت این نکته مهم است که افراد (2،2019؛ کاموس1،2009کاستا 
ها، عاملیت اخالقی را  (. حقوق انسان3،2012لو)  کنندهای اخالقی عمل میبر اساس ارزش

هایی است  عاملیت اخالقی شامل زیرمقوله. در این پژوهش  (4،2012گودال )  دهدشکل می
گیری و انجام و اختیار فرد عامل را در تصمیم  ارادهشود و  که در ارتباط با دیگران مطرح می

مفهوم مسئولیت اخالقی دارند که    . این مفاهیم ارتباط تنگاتنگی بادهدعمل اخالقی نشان می
 شود. فرد عامل اخالقی، مسئول اعمال خویش است. در ادامه به آن پرداخته می
مسئول دلیل  به  می  موردمحاسبه بودنشان  افراد  قرار  ارزیابی  اخالقی  و  عامل  و  گیرند 

(.  2016،  7رگان و باومن و مویسنسکی،  ؛  6،8201؛ جفرسون 5،2019فینیگان )  شوندخوانده می
مسئول بودن یا نبودن   آزاد،ۀ ارادداشتن   توانایی،نیت، آگاهی داشتن، داشتن،  باور خواستن، 

(. در 9،2018؛ آبون 2016مورگان و باومن،  ویسنسکی،  ؛  8،2017مدوا)  کنندفرد را شخص می
آزادی    واقع و  شده  هایمؤلفهآگاهی  شناخته  آبون،10تر دیم)  اندحساسیت  ؛  2018، 

زیرمقوله(11،2017مانور مورد  .  اخالقی  مسئولیت  از    تأکیدهای  مفهومی  ایرانی  نوجوانان 
پذیری آگاهی و اراده را در دل خود دارند؛ پذیرش و جبران اشتباه، انتقادپذیری و مسئولیت

دهد  شود که فرد اختیار و آگاهی کافی را نسبت به اعمالی که انجام میدر مواردی مطرح می
باشد. ا  داشته  بهای  یافته  رو ین از  پژوهش  پژوهش این  مسئولیت  ۀ  زمیندر    شدهانجامهای  ا 

 اخالقی همسو است. 
این  تشخیص  شامل  اخالقی  میحساسیت  کاری  چه  ما  دانستن  که  دهیم،  انجام  توانیم 

درک  این  و  اخالقی  موقعیت  درک  دارد،  وجود  مختلف  اعمال  برای  پیامدهایی  چه  که 
اخالقی،   موقعیت  تشخیص  است.  موقعیت  در هر  ممکن  مسائل  ۀ  الزم رفتارهای  با  مواجهه 
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سیبونن)  استاخالقی   و  قنبری  برهانی، 2018،  2کریستن  و  کتسارو؛  2019،  1محمدنظر،  ؛ 
  کیم   ، کیم  هن،؛  2011،  5یدا و بابی؛ یو، م2015،  4؛ اندرسون 2016،  3آبادیزاده و حسین عباس

های اخالق، وابسته به فرهنگ است و در  حساسیت اخالقی مانند سایر مولفه(.  2010  ،6نو آ
اخالقی جامعه فرهنگ  با  آن  رابطه  قرار میای که در  بررسی  تعریف میمورد    شود گیرد، 

کریستین،  کتسارو) تفاوت2018و  در  نکته  این  زیرمقوله(.  در  که  در  هایی  شده  یافته  های 
حاضر   پژوهش پژوهش  میبا  دیده  دارد،  وجود  مشابه  از  های  مراقبت  خیرخواهی،  شود. 

موقعیت به  نسبت  آگاهی  اجتماعی،  وظایف  انجام  برای  آسیبهای  دیگران،  نگرانی  زا، 
هایی هستند که در  های غیرمتعهد اخالقی از زیرمقولهدیگران و حساسیت نسبت به نگرش

؛ یو، 2018و کریستین،  کتسارو)  اندهای مختلف برای مسئولیت اخالقی مطرح شده فرهنگ
ص  ها، مفهوم تشخیاین تفاوتۀ  هم. با وجود  (2010ن،  ؛ هن، کیم، کیم و آ2011یدا و بابی،م

موقعیت اخالقی، اندیشیدن به پیامدها و آگاهی نسبت به رفتارهای ممکن در هر موقعیت در  
های یافته شده در پژوهش حاضر مشترک است و ها و همچنین زیرمقولهتمام این زیرمقوله

 همگی به حساسیت اخالقی اشاره دارند.
انگیزش اخالقی است. انتخاب    بدون  اساس عمل فرد عامل اخالقی،  انگیزش اخالقی 

نمی صورت  ارزشاخالقی  نمیگیرد،  ترویج  اخالقی  عمل  های  به  خوب  کارهای  و  یابند 
لیدکرک  دوبینک)  آینددرنمی کومنسکا 2019،  7و  کلوین8،2017؛  کارلو 9،2010؛   ، 10؛ 
  های ارزشی  (، انگیزش اخالقی به معنای اولویت قائل شدن برا2000)  رستاز نظر    (.2005

  های یافتهاستدالل اخالقی است. بر اساس    نیازهایپیش های شخصی از  اخالقی در برابر ارزش
بر در نظر گرفتن عاقبت انجام کارها، داشتن ثبات    تأکیدپژوهش حاضر، نوجوانان ایرانی با  

انگیزش اخالقی در انجام رفتار اخالقی  بر  میل به کمک کردن  کارهای اخالقی و    در انجام
 . کنندمی أکیدت
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در    .شوندهای مهم اخالق مطرح میبیات پژوهش به عنوان یکی از جنبهها در ادارزش
ها  کدام ارزش که این خالق هستند اما ا ناپذیرجداییها بخش  ها و جوامع ارزشفرهنگۀ هم

بستگی    موردمطالعهقرار گیرد، موضوعی است که به فرهنگ و بافت    تأکیدو    موردتوجهبیشتر  
در    عنوانبهدارد.   وفاداری،    هایحوزه(  2014)و همکاران    1لوئینۀ  مطالعنمونه  به  اخالقی 

اقتدار و احترام، خلوص و تقدس، آسیب یا مراقبت و انصاف یا مقابله به مثل تقسیم شدند. 
بافتارزش در  اخالقی  مخت های  از  های  برخی  که  هرچند  هستند؛  متفاوت  فرهنگی،  لف 
.  (2016،  3باالکریشمن ؛  2018،آبون؛  2،2018مانی)  احتراماند مثل صداقت و  ها جهانیارزش

است چیزی که در یک کشور   می  عنوانبهممکن  شناخته  اخالقی  شود، در کشور  ارزش 
در کمک کردن،    مثاًل(.  2016،  باالکریشمن ؛  2018مانی،)  باشددیگری ضد ارزش اخالقی  

کند آیا کمک به دیگران در انظار عمومی درست  این بافت فرهنگی است که مشخص می
شابه  های مدر پژوهش   شدهشناختههای اخالقی  ارزش  (.2018ترومسدورف،  )  غلط است یا  

آوری، انصاف، عدالت، صداقت،  همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تاب  شامل
احترام  گذشت،  و  عفو  شفقت،اعتماد،  راستی،  شجاعت،  محبت،  سخاوت،  وفاداری،    ، 

مسئولیت و  انصاف  همکاری،  ؛  2018،  آبون؛  2019،  4سولیستیانی)  هستندپذیری  حمایت، 
متفاوت    هایارزش(.  2016،  باالکریشمن ؛  2018؛ ترومسدورف،  2018،  5؛ آرچر2018مانی،  

گیری مفهوم  فرهنگ در شکل  تأثیرتوسط نوجوانان ایرانی نشان از    شدهمطرح  از مطالعات
دهد، گرایی را ترویج میایرانی که بیشتر جمعۀ  جامعاخالق دارد. با توجه به فرهنگ غالب  

بر وظایف فرد در قبال دیگران و یا حداقل به رفتار فرد در ارتباط با    نوعیبهکه    هاییارزش
 قرار گرفتند. تأکیدمورد   هاارزشدیگران اشاره دارند، بیش از سایر 

که نوجوانان ایرانی رفتار اخالقی را بیشتر نسبی و    دهدمیاین پژوهش نشان    هاییافته
تعریف اخالق در روابط را از نگاه   مجدداً ر همین امو   دانندمیوابسته به شرایط و فرد مقابل 

پژوهش حاضر، در تعریف    هاییافتههمچنین طبق    .دهدمیقرار   تأکیدنوجوانان ایرانی مورد  
قائل   تمایز  اخالقی  رفتار  و  نیت  بین  نوجوانان  را    شوندمیاخالق،  اخالق  از    ایمجموعهو 

ایرانی بر نیت خوب و درست  اسالمی و  فرهنگ    تأکید. این مطلب به  دانندمیو رفتارها    ها نیت
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اشاره   نیت و تشخیص    کندمیداشتن  بین رفتار و  تمایز  نوجوانان در  توانایی  از  و حکایت 
ویژگی تحولی دوران نوجوانی است که    دهندۀنشاندرونی رفتار دارد. این نگرش    های الیه

به امور    چندجانبه  تواندمیدر این سنین دیگر نوجوان  شناختی و تحولی،    هاینظریهاز دیدگاه  
( در باب اهمیت سن  2017و همکاران )  کاول  هاییافتهتوجه نشان دهد. همچنین این یافته با  

 در تحول اخالقی در کنار اهمیت محیط بومی افراد، همسو است.
محور و وابسته به فرهنگ است. بنا    –مطرح شد اخالق مفهومی بافت    قباًلکه   طورهمان

شناختی و تطابق  تحول روان کنیم ها زندگی می(، ما درون فرهنگ2014گیلیگان )ۀ  گفتبه  
شکل هستند.  سهیم  اخالقی  تحول  در  دو  هر  فرهنگ،  فرهنگی  به  اخالقی  مفاهیم  گیری 

(. عاملیت اخالقی در بافت فرهنگی و 2016و،اوکان)  داردو تجربیات افراد بستگی  آموزش  
(. 1720،  1؛ میلر، گویال و وایس2019کاموس،  )   یابددر رابطه با انتظارت اجتماعی معنا می

اخالقی   فرهنگ  به  وابسته  اخالقی  آن  ۀ  جامعحساسیت  با  ؛ 2019فینیکان،  )  استمرتبط 
  انکارناپذیر مختلف ضرورتی  های  اخالق درون فرهنگۀ  مطالع(.  2018، کریستین،  کتسارو

  وابستۀ   فرهنگ منجر به شناخت مفهوم  انجام و  ایرانی  ۀ  جامعژوهش حاضر در بافت  لذا پ  دارد؛
یافته ایران شد  بیشتر اخالق در  اخالق در کشور  به شناخت  پژوهش  این  ۀ  جامعهای دیگر 

شرایط و    نوجوانان اخالق را نسبی و وابسته بهکه  کند مانند این نوجوانان ایرانی کمک می
آن را بیرونی   منشأو  دانند. همچنین نوجوانان اخالق را قابل یادگیریوابسته به فرد مقابل می

تربیت خانواده است. در تعریف   هاآناخالق از نگاه    گیریشکلعامل    ترین مهمو    ددانن می
و بنابراین نوجوانان    دهندمیقرار    تأکیداخالق، اهمیت نیت و رفتار را در کنار یکدیگر مورد  

و برای انجام یک عمل اخالقی هر دو    شوندمیل  اخالقی و رفتار اخالقی تمایز قائ  بین نیت 
همچنین از نگاه نوجوانان دختر و پسر ایرانی در تعریف اخالق و    .دانندمیت  را حائز اهمی 

عریف از مفهوم اخالق  بنابراین جنسیت در تمالک و نشانگرهای آن هیچ تفاوتی دیده نشد و  
اخالق نیز،  ۀ  حوزهای جدیدتر در  . پژوهش ندارد  ایکنندهتعیین ایرانی نقش  انان  از نگاه نوجو

 (.2019سولیستیانی، ) اندنیافته تأثیرگذاریک عامل  عنوانبهدیگر جنسیت را در اخالق 
از    هاییافته استفاده  با  پژوهش  تشکیل    هایمصاحبهاین  و  کانونی    هایگروهعمیق 

رغم  ابزار گردآوری اطالعات علی  عنوانبهمصاحبه    که این با توجه به  است و    آمدهدستبه
بسیار،   تعمیم  هایی محدودیتمزایای  قابلیت  با  نظیر  مصاحبه  امکان  عدم  و  کم  پذیری 

 
1. Miller, Goyal & Wice 



 1399، تابستان 56شمارة  شناسی تربیتی، سال شانزدهم،  روان علمی فصلنامة                             / 152

 

 

شود که  پیشنهاد مینیست.   مستثناهای متعدد را دارد، این پژوهش نیز از این محدودیت  نمونه
بررسی دانش برای  جوامع  سایر  بیشتر  مختلفهای  تحصیلی  مقاطع  در  سایر   آموزی  در  و 

کیفی قرار بگیرند تا نتایج بتواند با اطمینان بیشتری    های مصاحبهشهرهای کشور ایران مورد  
از دیدگاه    همچنین با توجه به فقدان ابزار بومی اخالق  مدل ایرانی اخالق معرفی شود.  عنوانبه

هش حاضر به  پژو هایمؤلفههای آتی با استفاده از که در پژوهش   شودمی، پیشنهاد نوجوانان
 ساخت این ابزار اقدام شود. 

 منابع 

ی تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول  هاروشی بر  ا مقدمه(.  1393)  .بازرگان، عباس
 . تهران: دیدار. در علوم رفتاری

محمدرضا زالی،  مرتضی؛  جعفرزاده،  مرتضی؛  اکبری،  مصطفی؛  سید   (.1392)  .رضوی، 
 . تهران: دانشگاه تهران.بازکاوی روش تحقیق آمیخته

بررسی تحول اخالقی نوجوانان بزهکار و مقایسۀ آن با نوجوانان عادی  (.  1372)  .اکبر  ،رهنما
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