
دانش آموزان  اخالقی قضاوت برتأثیر آموزش حاالت ذهنی 
 پنجم ابتدایی یپایهدختر 

 2طیبیه بیات، 1ابوالقاسم یعقوبی

 22/6/5935: رشیپذ خیتار 5/2/5935: وصول خیتار

 چکیده
ی پنجم اخالقی دانش آموزان دختر پایه قضاوت برحاالت ذهنی  آموزش تأثیر ،هدف پژوهش حاضر

بود.  رلبا گروه کنت آزمونپس – آزمونپیشان بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح ابتدایی شهر همد
تشکیل  5939-39ی پنجم ابتدایی سال تحصیلی دختر پایه انرا دانش آموز جامعه آماری این پژوهش

 ورتصبههمدان  شهر وپرورشآموزش 2از ناحیه  آموزدانش 55 دانش آموزان یکلیه ند که از میاندادمی
آموزش تصادفی جایگزین شدند.  صورتبهآزمایش و کنترل گروه  دو در و ندانتخاب شد نمونه دردسترس

 و درآمدبه مرحله اجرا  ماه دوبه مدت  ایدقیقهسی جلسه دوازدهدر حاالت ذهنی برای گروه آزمایش 
مه قضاوت اخالقی سینها زمینه دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنا این درگروه کنترل هیچ نوع آموزشی 

 این درقرا گرفت. مقدار اتا  وتحلیلتجزیهها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد ( بود. داده5331و وارما )
. با بودافزایش قضاوت اخالقی  تأثیر قوی آموزش حاالت ذهنی بر دهندهنشانکه  بود درصد 66پژوهش 
نتایج حاصله گویای  پردازدمیتأثیر آموزش حاالت ذهنی فرضیه اصلی پژوهش به بررسی  کهاینتوجه به 

 توانسته هاآموزشطوری که این  ؛باشدمیاین واقعیت است که قضاوت اخالقی تحت تأثیر حاالت ذهنی 
 .دهد ارتقاءقضاوت اخالقی را 

 ، هیجانات موقعیتیحاالت ذهنی، قضاوت اخالقی: واژگان کلیدی

 مقدمه
 یشناسو روانفلسفه  یهارشتهکه به  شودیممحسوب  یارشتهنیبامروزه اخالق یک حوزه 

دانستن رفتار  یراخالقیغو فلسفه توجیهات فلسفی برای اخالقی  دگاهیاز دارتباط دارد. 
که چرا رفتار  شودیمبه این پرسش پاسخ داده  یشناسروان دگاهیاز دولی  شودیمارائه 

                                                           
 (مسئول نویسنده)سینا  بوعلی دانشگاه اجتماعی و اقتصادی علوم دانشکده ،روانشناسی دانشیار. 5

yaghobi41@yahoo.com  
 سینا بوعلی دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی. 2
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 (.5932 ،اده)جهانگیرز است. یراخالقیغافراد، اخالقی یا 
با مردم است. این  ترمنصفانهداشتن درباره رفتار  و تعهد یمندقاعدهرشد اخالقی شامل 

 (5392) اژهیپ .عاطفی مورد مطالعه قرار دادبعد شناختی، رفتاری،  در سه توانیمقواعد را 
تفکر کودکان در مورد موضوعات اخالقی  یو چگونگاولین کسی بود که به مطالعه 

پیاژه  یوهیشتحول اخالقی به  ینهیدر زمتحقیقاتش را ( 5315-5356) 5کلبرگ وپرداخت 
رشدی شناختی است که نظریه خود  پردازانهینظر نیتربزرگاز  کلبرگ یکی. دنبال کرد

به این نتیجه و ارائه نموده  و نوجواناناخالقی کودکان  و قضاوتاستدالل  بر رشدرا مبنی 
از رشد شناختی طی توالی نامتغیری  همانند زینهیم اخالقی رسید که درک کودکان از مفا

تمایز  و تنهادنیا نمودی مشابه دارد  یهافرهنگتمامی  انیدر مکه  ردیگیمصورت  مراحل
 کلبرگ .یر دستیابی به مراحل استتأخ مختلف، تسریع یا یهافرهنگآن در  و تفاوت

 و باال رفتنشناختی  یهاساختبه  مجهز شدن تناسببه و نوجوانانکودکان که  معتقداست
از  شانیاخالق و درکقضاوت اخالقی شده  در گسترهجدید  یهاتیظرفسن، واجد 

روابط شخصی،  ترقیعمارزیابی  به یرونیب یامدهایو پسطحی به قدرت جسمانی  یریسوگ
 اما ممکن است فردی در اثر؛ ابدییمتغییر  یگذارقانون یهاو نظامنهادهای اجتماعی 

 ترنییپا در مراحلخود  در اجتماعپذیرش اصول اخالقی رایج  ایو شناختی  یهاتیمحروم
در دیدگاه اخالقی کلبرگ اخالقی را نداشته باشد  یهاارزش یو تعالبماند وتوان تکامل 

 (.5919)بیابانگرد  مورد نقد قرارگرفته است گذر زمان
چالشی برای  عنوانبهخود را  یامؤلفهمدل نظریه کلبرگ  بزرگ منتقد( 5316) 2رست

کلبرگی انتقاداتی  مدل بربا اینکه رست  ؛، ارائه کردقدیمی وسنتی  یگانهسه بندیطبقه
 ایاندازه تا وباورند که این رویکرد هنوز مفید بوده  این بر همفکرانش ودارد، اما وی 

 .اندکردهت دریافکلبرگی برچسب، نئو  همفکرانش وکه رست  روستازاینروائی دارد 
اخالقی، قضاوت  گیریتصمیمرست دومین مرحله از مراحل  گیریتصمیمبا مدل  مطابق

است. قضاوت اخالقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از  9اخالقی
چرا بعضی  کهاینبداند. قضاوت اخالقی یک فرد، ادراک وی، از  قبولقابللحاظ اخالقی 

. قضاوت دهندمیرا تحت تأثیر قرار  شوندمییا ترجیح داده  شدهتهشناخاعمال، اخالقی 

                                                           
1. Kohlberg 

2. Rest 

3. moral judgment 
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ر گیرد. از از چندین منظر مورد توجه قرا تواندمیپیچیده است و  ایپدیدهاخالقی 
شناختی اشاره کرد که –به رویکردهای رشدی  توانمیاین پدیده  تأثیرگذاررویکردهای 

. کندمیهنجارها با یکدیگر ترکیب عاطفه و شناخت را در فرآیندهای درونی کردن 
 اینکه دارندانکار کرد که فرآیندهای شناختی، نقش مهمی در قضاوت اخالقی  تواننمی

عواملی است، همیشه  ازچه متأثرقضاوت  جریان و دارند اثراخالقی  قضاوت برچه عواملی 
 ذهن است. پرداختن به نظریه آفریننقشمیان یکی از متغیرهای  این درجای بحث دارد. 

 2استنباط حاالت ذهنی اساس بردیگران  احساسات و، توانایی درک افکار 5ذهن نظریه
 و 6، باورها5، هیجانات9هستند که شامل امیال 9ایگزاره هاینگرش حاالت ذهنی. است
 قبیل ازذهنی درونی  هایحالترفتار انسان، نتیجه  هایجنبهاز  بسیاری .باشدمی 5نیات

 دیگران رفتار توانندمی، کودکان خردسال نیز این برعالوه  .باشدمی امیال و هیجان، باورها
 هایحالتدرک  .کنند تبیین و، تعبیر، تفسیر بینیپیشذهنی زیربنایی  هایحالترا برحسب 

 شناخت شناخت اجتماعی است. تحول محور ،ماهیت بازنمایی ذهن خصوصبهذهنی، 
 وبرای اینکه تمایالت فرد  موردنیاز هایمهارتمه ه یکنندهاحاطه عنوانبه اجتماعی
. شودمیشناخته  کندمیرا درک  ساالنبزرگ ودیگر کودکان  احساسات و هیجانات

، هیجانات برکودکان  چهارسالگیتا سه  حوالی ازکه  دهدمیبسیاری از شواهد نشان 
از حاالتی که فراتر  ایمجموعه. هیجانات به کنندمیدیگران شناخت پیدا  تمایالت وباورها 

. است ، ترسکه شامل احساس شادی، غم شودمیاز احساسات خوب یابد است اطالق 
جستن  دوری و هاخواستهپیامدها،  یدربرگیرنده ،اهداف فرد است کنندهمشخصامیال که 
 دوسالگیکه مفهوم میل در  کندمی( بیان 5332حالت منفی است. ولمن ) هایاز پیامد
ی ساده بین لّع هایارتباطتا  کنندمیکودکان آمادگی پیدا  سالگیسه از و شودمیکسب 

 فردآن، آنچه را که یک  اساس بررا درک کنند. باور که  اعمال و امیال، پیامدها، هیجانات
باورمان اشتباه  بفهمیم اگر ،بنابراین کند؛می بینیپیش را داندمیدرستی از جهان  حالت

                                                           
1. theory of mind 

2. mental states 

3. propositional attitude 

4. desires 

5. emotions 

6. beliefs 

7. intention 
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پذیرفته شده  طورکلیبهن را مطابق با اشیای خارجی تغییر دهیم. آاست سعی خواهیم کرد 
 تواندمیاست که کودک برای به دست آوردن مفهوم باور باید درک کند آنچه باور دارد 

 (5332)ولمن،  نادرست باشد.
برای  یازینشیپ، رشد شناختی مبنا و اندداشتهکه کلبرگ و پیاژه نیز اظهار  طورهمان

و قدرت استدالل منطقی،  یدهسازمانکه کودک از نظر  هراندازهت و رشد اخالقی اس
 .کندیماخالقی پیشرفت  و قضاوتمتحول گردد، به همان میزان ازنظر استدالل 

هوشی  یهاییتوانا و بامختلف  و طبقات هافرهنگکودکان  یبر روکه  ییهاپژوهش
 2، مورلی5گرین هایکوشش و اهتالش .اندکرده دییتأادعا  نیا زین شدهانجاممتفاوت 

که  انددادهنشان  و کردهاشاره قضاوت و تفکر بر( که به بررسی تأثیر فراگیر هیجان 2221)
 هایپاسخعاطفی منفی  اطالعات وشناختی را افزایش  هایپاسخاطالعات عاطفی مثبت 

 ٔزمینه در( 2225) 6، کراس5رأس، 9، ویلهلم9تحقیقات کری بیق .دهندمیشناختی را کاهش 
عامل مهم در  عنوانبهاخالقی نشان داد نقش هیجان  قضاوت بر هاهیجانبررسی القای 

را به سمت  رفتار و بندیاولویتاهداف را  هاهیجاناست که  گونهاینفرآیندهای شناختی 
 کنند؛میمعطوف  مرتبط وخاص  هایجنبه برگیرنده را  تمرکز وخاصی هدایت کرده 

 در، اما شدهبررسیاخالقی  قضاوت در خصوصبه گیریتصمیمدر  هاجانهیبنابراین نقش 
اخالقی مطالعه نشده است.  قضاوت و گیریتصمیم برمنفی  هایهیجانانواع  باب در پیشینه

مهمی  رفتاری هایپژوهش، قضاوت اخالقی در شناخت وهیجان  مؤلفه دودرباره نقش 
اخالقی چنین نتیجه گرفت  قضاوت دران شناخت و هیج نقش از( 2225شده است. گرین )

، درحالی که گیردمیهیجانی خودکار شکل  هایپاسخوظیفه شناسانه، با  هایقضاوتکه 
 ضیایی، سمائی،).شودمیناشی  شدهکنترلشناختی  فرآیندهایسود گرایانه از  هایقضاوت

 (5935 حیدری، خداپناهی،

مشخص گردید که رویکرد نظریه  (5913)، بهرامی و میرزمانی زادهدر پژوهش عبداهلل
بلوغ اجتماعی فرآیندهای فردی صورت  اساس برتحول نظریه ذهن  کهاین برذهن مبنی 

                                                           
1. Green 

2. Morelli 

3. Krebig 

4. Wilhelm 

5. Roth 

6. Gross 
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 بین درسطوح بلوغ اجتماعی را  تواندمیاست. به عبارتی نظریه ذهن  موردپذیرش، گیردمی
گفتگوی  هک دادند( در پژوهشی نشان 2221)، ولمن، اولسون و 5لبونتی افزایش دهد. دافرا

رابطه مثبت دارد.  با تحول نظریه ذهن کودک حاالت ذهنی مورد دروالدین با کودکانشان 
 کودک و دهد ارتقاءدیگران را  عواطف وسطح شناسایی هیجانات  تواندمیحاالت ذهنی 

ش حاالت زآگاه سازد. همچنین آمو دیگران وخود  سوی ازرا به علل بروز چنین عواطف 
نظریه ذهن ازجمله درک شوخی را نزد کودکان  سطوح تواندمی ینذهنی از سوی والد

 طیف درکه تحقیقات اخالقی بیشتر  دهدمینشان  شدهانجامر تحقیقات مروافزایش دهد. 
تجارت بوده است. همچنین  و داروسازیپزشکی،  مشاغل نیزو  خاص یعنی دانشجویان

، بلکه فقط اندنکردهرا بررسی افراد  روی برخاص آموزشی  هایروشمطالعات قبلی اثر 
بنابراین با توجه به کمبود تحقیقات  اند؛نمودهرا بررسی  هاآنوضعیت موجود اخالق در 

 این دراخالقی در دانش آموزان، انجام مطالعات منظم  قضاوت درمربوط به اثر آموزش 
ار در مهم است بهتر است این ک اگر آموزش اخالق بنابراین نماید؛میرابطه ضروری 

انجام گیرد. اگر آموزش از مقاطع ابتدایی شروع شود اثرگذارتر  ترپایینتحصیلی  هایپایه
 .خواهد بود که از دانشگاه شروع شده باشد زمانی از

 پژوهش روش
اخالقی دانش آموزان  قضاوت براین پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آموزش حاالت ذهنی 

کنترل  گروه با آزمونپس – آزمونپیش طرح از آن درکه نیمه آزمایشی  روش ازبود 
پنجم ابتدایی سال تحصیلی  یپایهپژوهش را دانش آموزان دختر جامعه آماری  استفاده شد.

واز میان این  دادندمیتشکیل نفر 9552که  همدان شهردولتی دخترانه  مدارس 39-5939
دو  بین ازتخاب شدند. انبصورت نمونه دردسترس  آموزاندانشاز  نفر 55تعداد جامعه 

 هایکالس بین از و مدارس ابتدایی یک مدرسه میان از و ه آموزشی همدان، ناحیه دوناحی
 سایر وو ازنظر متغیرهای جنس، سن، طبقه اجتماعی  شد انتخابدو کالس  پنجم ابتدایی

گروه  عنوانبه یک کالس کالس دو بین ازمتغیرهای ساختاری همگن بودند. سپس 
  .ندشد وجایگزین انتخاببصورت تصادفی گروه کنترل  عنوانبهکالس  یک وآزمایش 

                                                           
1. Labounty 
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 شامل: هاداده گردآوری ابزار
 و 2سینها وسیلهبه، 5355 تا 5365 هایسالاین آزمون بین : 1آزمون قضاوت اخالقی

در ایران توسط کرمی  .مورد تجدید نظر قرار گرفت نیز 5331 سال در وشد  ساخته 9وارما
 6) ابتداییبه فارسی برگردانده شد و برای ارزیابی قضاوت اخالقی کودکان دوره ( 5953)
بدست  %39وپایایی آزمون بااستفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن .شد سال( تدوین 55 تا

 هاآناست و آزمودنی باید درباره  ایچندگزینه سؤال 52آزمون دارای ، این آمده است
کند، میان کلمات و  بندیگروه اظهارنظرها درر اخالقی را زمینه کا. تصمیم اخالقی بگیرد

معنای اخالقی رابطه برقرار نماید، در برابر مشکالت اخالقی استدالل منطقی کند و تعاریف 
اخالقی را انتخاب نماید. برای هر پاسخ درست، یک نمره و برای هر  هایارزشمناسب 

 که رای اجرای این آزمون تهیه شده استب هاییراهنمایی. گرددمیپاسخ غلط صفر منظور 
 زمانمدت. اندشدههر بخش ارائه  سؤاالتقبل از  دستورالعمل صورتبهساده هستند و 

آوری و تحلیل پس از جمع .دقیقه است 95 تا 92بین پاسخگویی کودکان به این آزمون 
حاسبه شد که ها ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ مداده
 باشد.ی پایایی باالی ابزار میدهندهاین یافته نشان است 53/2با  برابر

آزمون بین کنترل، پیش های آزمایش وگروه ها درپس از جایگزینی آزمودنی
دوازده  این پژوهش آموزش حاالت ذهنی در گردید. در کنترل اجرا های آزمایش وگروه

گروه آزمایشی، به گروه اول هیجانات،  قالب چهار دره ما به مدت دو ای ودقیقهجلسه سی
 به گروه چهارم باور آموزش داده شد. و گروه سوم میل گروه دوم هیجانات موقعیتی،

                                                           
1. moral judgment test 

2. Synha 

3. Warma 
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 آموزش حاالت ذهنی برنامه 1جدول 
 گروه موضوع محتوا

که  چهره از هاییعکس و: تصاویر (ترس ،خشم ،غم آموزش هیجانات )شادی،
 ودادند، بدون نظم ، ترس( را نشان میخشم شادی، غم،)لف حاالت هیجانی مخت

را شناسایی کند  هاآنمشخصی به آزمودنی ارائه گردید و از وی خواسته شد تا  ترتیب
 هر که بودهایی را از قبل آماده کرده مکان خود میز روی برو عالوه بر این آزمونگر 

صویر یا عکس به کودک از وی برای حالت هیجانی مشخصی بود. بعد از ارائه ت مکان
 درمخصوص به خود بگذارد.  مکان درهر تصویر یا عکس را  که شددرخواست 

رخ دادن اشتباه بالفاصله پاسخ صحیح ارائه گردید و بازخورد به کودک داده  صورت
 شد

آموزش 
هیجانات 

)شادی، غم، 
(خشم ترس،  

گروه 
آزمایش 

 اول

 

کارتونی که  تصاویر ازتصاویر: یک مجموعه  آموزش هیجانات موقعیتی با استفاده از
دادند، به کودک ارائه شد. در ابتدا را نشان می های هیجانی مختلفانواع موقعیت

تصویر به کودک نشان داده شد و اتفاقی که در تصویر افتاده، برای وی شرح داده شد. 
با  سؤالی سپس در مورد هیجان شخصیت داستان پرسیده شد. بعد از آن کودک باید به

داد. در صورت رخ مضمون چرا شخصیت داستان این احساس را داشت، پاسخ می
 گردید، بالفاصله پسخوراند توسط آموزشگر ارائه میسؤالیدادن اشتباه در هر 

آموزش 
هیجانات 
موقعیتی با 
استفاده از 

 تصاویر

گروه 
آزمایش 

 دوم

 

برای هر داستان دو  اینجا ردیک مجموعه از تصاویر کارتونی، به کودک ارائه شد. 
به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در  تصویر دو هر ابتداتصویر وجود داشت. 

استان د. سپس در مورد خواسته و میل شخصیت تشریح گردیدافتاده، برای وی  هاآن
شد تا پاسخ صحیح را حال با اشاره به تصویر، به وی کمک می همین درپرسیده شد. 
در مورد هیجان شخصیت داستان پاسخ  سؤالی، کودک باید به بعدازآنارائه کند. 

رخ دادن  صورت درشد. هایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده میگوید. به وی سرنخ
 گردید.، بالفاصله پسخوراند توسط آموزشگر ارائه میسؤالاشتباه در هر 

 آموزش میل

گروه 
آزمایش 

 سوم

ودک ارائه گردید. برای هر داستان دو تصویر یک مجموعه از تصاویر کارتونی، به ک
شد و اتفاقی که در آن افتاده، می وجود داشت. ابتدا هر دو تصویر به کودک نشان داده

شد. در داستان پرسیده می شخصیت باور. سپس در مورد تشریح می گردیدبرای وی 
کند. بعد از  شد تا پاسخ صحیح را ارائههمین حال با اشاره به تصویر، به وی کمک می

داد. به وی در مورد هیجان شخصیت داستان پاسخ می سؤالیآن، کودک باید به 
 در سؤالیشد. بعد ازآن کودک باید به هایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده میسرنخ

داد. در اینکه چرا شخصیت داستان این احساس را خواهد داشت، پاسخ می مورد
بالفاصله پسخوراند توسط آموزشگر ارائه ، سؤالصورت رخ دادن اشتباه در هر 

 هایگروهگردید. پس از اتمام جلسات آموزشی آزمون قضاوت اخالقی برای می

 آموزش باور

گروه 
آزمایش 

 چهارم
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 اجرا شد. کنترل وآزمایش 

 ی پژوهشهایافته

 میانگین و انحراف معیار نمرات قضاوت اخالقی به تفکیک گروه و آزمون .2جدول 

که شامل آمار توصیفی نمرات قضاوت اخالقی به  2با توجه به اطالعات جدول 
های آزمایشی، شاهد افزایش میانگین نمرات در باشد، در گروهو آزمون می تفکیک گروه

آزمون، نسبت به پیش آزمون هستیم ولی در گروه کنترل میانگین نمرات پس آزمونپس
 آزمون کاهش داشته است.نسبت به پیش

تفاوت میانگین نمرات کل قضاوت اخالقی  نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره برای بررسی .9جدول 
 و کنترل یشآزما هایگروهبین 

 گروه
 آزمونپس آزمونپیش

N 
 

SD n 
 

SD 

 61/9 25/95 55 31/9 65/99 55 آموزش هیجانات

 آموزش
 هیجانات موقعیتی

55 12/99 25/9 55 62/93 39/9 

 51/5 99/96 55 92/5 25/99 55 آموزش باور

 29/9 22/91 55 52/9 12/96 55 آموزش میل

 25/9 59/91 55 25/9 25/91 55 کنترل

 N های آموزشیگروه
 

SE F df P 2η 

 99/2 21/92 55 هیجانات

 p 662/2<25/2 9 و 63 525/99

 99/2 21/92 55 هیجانات موقعیتی

 99/2 66/91 55 باور

 99/2 33/96 55 میل

 95/2 59/95 55 گروه کنترل
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آزمون )میانگینی که در آن اثر پیش شدهلیتعدمیانگین  9با توجه به اطالعات جدول 
های آزمایشی باالتر از گروه کنترل کنترل شده است( نمرات قضاوت اخالقی در گروه

، آموزش هیجانات موقعیتی 21/92است. میانگین این نمرات در گروه آموزش هیجانات 
است. از بین  59/95و در گروه کنترل  33/96، آموزش میل 66/91، آموزش باور 21/92

های آزمایشی، بیشترین میانگین نمرات مربوط به گروه آموزش هیجانات و کمترین گروه
 ات مربوط به گروه آموزش میل استمیانگین نمر

داری تفاوت ره برای بررسی معنیتحلیل کواریانس یک متغی نتایج 9در جدول 
آمده است. با توجه به  کنترلو  آزمایشهای میانگین نمرات قضاوت اخالقی بین گروه

F 9 و p ،525/99( =63=225/2باشد )دار میآمده معنی به دست Fمقدار  2اطالعات جدول 

دختر  آموزانذهنی بر قضاوت اخالقی دانش آموزش حاالتتوان گفت که بنابراین می؛ (
 پایه پنجم ابتدایی شهر همدان تأثیر دارد.

 

 های آزمایش و کنترلقضاوت اخالقی در گروه نمرات شدهلیتعدمیانگین  .5نمودار 

هر جفت  قضاوت اخالقی، بین نمرات نیانگیمداری تفاوت در ادامه برای بررسی معنی
ر، میل و گروه کنترل( های مورد بررسی )آموزش هیجانات، هیجانات موقعیتی، باواز گروه

 .استفاده شد LSDبر افزایش قضاوت اخالقی از آزمون تعقیبی 
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 های مورد بررسینتایج آزمون تعقیبی میانگین نمرات قضاوت اخالقی بین هر جفت از گروه .9جدول 
 SE P تفاوت میانگین گروه گروه

2η 

 آموزش هیجانات

 p 195/2<25/2 69/2 55/6* کنترل

 - p<25/2 62/2 53/5* ت موقعیتیآموزش هیجانا

 - p<25/2 65/2 95/9* آموزش باور

 - p<25/2 65/2 23/5* آموزش میل

 هیجانات موقعیتی

 p 655/2<25/2 69/2 56/9* کنترل

 - p<25/2 65/2 62/5* آموزش باور

 - p<25/2 65/2 92/9* آموزش میل

 آموزش باور
 p 955/2<25/2 65/2 59/9* کنترل

 - p<25/2 69/2 61/5* میل

 p 992/2<25/2 65/2 96/5* کنترل آموزش میل

 است داریمعنتفاوت میانگین *

نمرات گروه آموزش  شدهلیتعدتفاوت میانگین  9با توجه به اطالعات جدول 
های کنترل، آموزش هیجانات موقعیتی، آموزش باور و آموزش میل هیجانات با گروه

دهد که تأثیر آموزش هیجانات بر افزایش قضاوت اخالقی میدار است. این امر نشان معنی
است و همچنین تأثیر این نوع  داریمعنآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر همدان دانش

 شدهلیتعدتفاوت میانگین  میل است. هیجانات موقعیتی، باور آموزش بیش از آموزش
ترل، آموزش باور و آموزش میل های کننمرات گروه آموزش هیجانات موقعیتی با گروه

بنابراین تأثیر آموزش هیجانات موقعیتی بر افزایش قضاوت اخالقی ؛ دار استمعنی
همچنین تفاوت میانگین  باور و میل است. دار و بیش از آموزشآموزان معنیدانش

دار است. به های کنترل و آموزش میل معنینمرات گروه آموزش باور با گروه شدهلیتعد
آموزان توان گفت که تأثیر آموزش باور بر افزایش قضاوت اخالقی دانشمین جهت میه

نمرات گروه  شدهلیتعدسرانجام تفاوت میانگین  میل است. دار و بیش از آموزشمعنی
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توان گفت که تأثیر آموزش میل نیز می بنابراین؛ دار استکنترل معنی آموزش میل با گروه
و  LSDبا توجه به نتایج آزمون  دار است.آموزان معنیی دانشبر افزایش قضاوت اخالق

، از بین آموزش حاالت ذهنی؛ آموزش هیجانات 9همچنین مقادیر مجذور اتا در جدول 
درصد( و آموزش  95درصد(، آموزش باور ) 66درصد(، آموزش هیجانات موقعیتی ) 15)

بر افزایش قضاوت اخالقی  ترین تأثیر راترین و ضعیفدرصد( به ترتیب قوی 99میل )
 اند.آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر همدان داشتهدانش

 گیریو نتیجه بحث
و ، تبیین قضاوت اخالقی آنان است نوجوانانبحث اصلی در  یهادغدغهامروزه یکی از 

شناسایی میان  یندر ااخالقی درست انجام شود.  تا قضاوت یمصورت ده یچه کار ینکها
درک آنان نسبت به مسائل  تواندیمبه دانش آموزان  هاآن و آموزشهنی حاالت ذ

زیرا افراد برای موفقیت در تعامالت اجتماعی در  ؛دهد یشرا افزااجتماعی پیرامونشان 
و ، احساسات، افکار هایدگاهدچگونه  هاآن کهینازندگی روزمره بدان نیازمند هستند. 

و  کنندیمروابط اجتماعی چطور فکر  و درباره یابندیدرمرا  یگرانو دخود  هاییزشانگ
 یاجتماععملکرد  گران دارند قادر خواهند بود کهدی هیجانات و باورهادرک درستی از 

ری تعامل با کیفیت برقرا تواندیمحاالت ذهنی  آموزش یگردرا ارتقاء دهد. از سوی  آنان
ش حاالت پژوهش به بررسی آموز فرضیه اصلی کهیناتوجه به  با .دیگران را افزایش دهد

، نتایج پردازدیمدانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر همدان ذهنی بر قضاوت اخالقی در
حاصله گویای این واقعیت است که قضاوت اخالقی تحت تأثیر آموزش حاالت ذهنی 

توانست سطح قضاوت اخالقی دانش آموزان را باال ببرد.  هاآموزشطوری که  باشدیم
تنها منوط به تحول شناختی نیست، بلکه قرا  یابی دانش آموزان به مراحل باالتر اخالقیدست

و اندیشیدن فعاالنه  یو اخالقطبیعی، حل مسائل اجتماعی  هاییتدر موقعگرفتن فرد 
دو . درباره نقش شودیمو رشد اخالقی  هاارزشکه موجب درونی شدن  هاستآندرباره 

 رفتاری مهمی شده است. یهاپژوهشاخالقی،  ضاوتدر ق و شناختهیجان  مؤلفه
سمائی، ضیایی،  و( 2221مورلی، لونبرگ ) گرین،با مطالعات پژوهش حاضرب هاییافته

اخالقی که  یهادر قضاوت یجانو هشناخت  از نقشکه ( 5935خداپناهی و حیدری )
چند ت جان برای مثال، عدم تأیید کشتن یک نفر برای نجا)وظیفه شناسانه  یهاقضاوت
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سود گرایانه  یهاقضاوت کهیدرحال، گیردیمخودکار شکل هیجانی  یهاپاسخبا  نفر(
ناشی  شدهکنترلشناختی  یندهایاز فرآ (تن یک نفر برای نجات جان چند نفر)تأیید کش

چگونه  ینکهاز اهستند،  در تعاملیکدیگر  افراد با کهیهنگام ،داشت ییهمسو ،شودیم
طور به. ما کنندیم، یک الگوی ذهنی خلق نمایندیم و احساس ندکنیماشخاص فکر 

و  یجتدربهدرباره شخص هستیم که  یهو اولمستقیم، سریع  شهودسلسله  یکحائز  یاحتمال
. الگوی ذهنی، برخاسته گیرندیممورد قضاوت قرار  ترو مستدل شوندیمآهستگی دنبال  به

از  هاو سنجشو این هردو، شهود است  تدریجی ما است یهاو سنجشسریع  از شهود
شناختی  هایییتواناجریان افراد از  یندر ا. پذیرندیمارزشی عاطفی تأثیر  یهاقضاوت
 .کنندیماستفاده 

(، 2221) 5زهن و 9، سوزا9مال (،2225) 2، کوینگز5پژوهش با مطالعات یونگ هاییافته
غم و  هاییجانهتأثیرات القای  یاز بررسکه پس  (2225) 1رأس و 5، ویلهلم6کری بیق

القای خنثی  یلهوسبهترس دریافتند که این دو هیجان از نظر ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی 
 یتبر هداتأثیر علی هیجان  دهدیمنشان  هایافتهاین  همسویی داشت. تفاوت معنادار دارند

 یکاردستت، بلکه معماها نیس یلهوسبه شدهیختهبرانگ یهاپاسخقضاوت اخالقی فقط در 
 یرتأثبه  توانیمبنابراین، ؛ باشد یرگذارتأث تواندیممحیط نیز  هاییژگیوهیجانی و 

و نتیجه گرفت به اقتضای تغییر  کردهاشارهو قضاوت اخالقی  بر تفکر یجانه یریفراگ
 هایجانهمهم  هاییژگیویکی از  .کندیمنیز تغییر  شدهتجربهموقعیت و محرک، هیجان 

بدین معنا که  داندیم آن را مهار پیشین 3چیزی که فریجدا هاستآنیت دستوری کیف
این ویژگی تنظیم  ؛انجام آن هستیم متوقف کنند در حالکاری که  توانندیم هایجانه

 و عواطف هایجانهسطح شناسایی  تواندیمآموزش هیجان . سازدیمهیجانی را ممکن 
آگاه  یگرانو دخود  یاز سوعلل بروز چنین عواطفی را به  و کودکدیگران را ارتقا دهد 

                                                           
1. Young 

2. Koenigs 

3. Moll 

4. Souza 

5. Zahn 

6. Kreibig 

7. Wilhelm 

8. Rath 

9. Frijda 
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و برخی  گذاردیماخالقی تأثیر  بر قضاوتموقعیتی  هاییجانهسازد پس آموزش 
پژوهش نشان  هاییافته .اندشناختاخالقی ناشی از هیجان و برخی ناشی از  یهاقضاوت
مختلف ذهنی  یهاحالتکه دانش آموزان با  گرددیمآموزش حاالت ذهنی باعث داد که 

به باورها و  یراحتبهآنان  یخوانذهنبا  باشندیمباورهای گوناگون  یجادکنندهاکه 
کلی پذیرفته شده است که کودک برای به دست  طوربهو ه دست پیدا نمود هاآناعتقادات 

 نادرست باشد. تواندیمآنچه دیگری باور دارد  کند کهآوردن مفهوم باور باید درک 
 یهاارتباطتا  کنندیمآمادگی پیدا  یسالگدر سه( معتقد است که کودکان 5333) فالول

فالول  یبندجمع یکدر .و اعمال را درک کنند هایجانهی ساده بین امیال، پیامدها، لّع
. است یگرانو داعالم کرد که درک باور، ناشی از دانش آگاهانه ما درباره ذهن خود 

زمان  این درو  شودمیم میل در دو سالگی کسب که مفهو کندمی( بیان 5332) ولمن
. به نظر کنندمیاز برخی اصطالحات مربوط به میل استفاده  شانروزمرهکودکان در گفتار 

برسند، احساس خوب و در  خواهندمیکه مردم اگر به آنچه  کنندمیدرک  هاآن رسدمی
 کندمیدک درک شت. همچنین در این سن کوخواهند دا غیر این صورت احساس بدی

و در غیر این  کنندمیخود را متوقف  وجویجستبرسند،  موردنظر ءشیکه اگر افراد به 
 .د دادخود ادامه خواه وجویجستصورت به 

 همزمان وپرسشنامه  سؤاالت تعدادباال بودن  عبارت بود از پژوهش هایمحدودیت
 مطالعات دردقت کافی  پاسخگویان برخی تا شدمیاعث بآن که  تکمیل وبودن توزیع 

البته که  بود پرسشنامه برپژوهش مبتنی  گرداوری ابزار ؛اشندبنداشته  پاسخگویی و سؤاالت
، کنندهمخدوشعدم کنترل متغیرهای  .وجود داشتنیز  مشاهده و مصاحبه از استفاده امکان

دودیتهای نیز از مح دانش آموزان از محیط مدرسه بر خارج اثرگذاریا متغیرهای  هاآموزش
به بررسی آموزش حاالت  شودمیبه پژوهشگران پیشنهاد  پایان در و .دیگر پژوهش بود

اخالقی،  رفتار رشد اخالقی دانش آموزان ازجمله استدالل اخالقی، هایجنبه سایر برذهنی 
عدی بمشابه  هایپژوهش درامکان  صورت در واخالقی بپردازند  هیجان وانگیزش اخالقی 

 اندرکاراندست و مسئولینبه  گردد. استفاده نیز مشاهده و مصاحبه از سشنامهپر برعالوه 
 یزمینه در آموزشی هایکالسو  هادوره تشکیل با شودمیتوصیه نیز  وپرورشآموزش

 سازند. مندبهرهروش آموزشی  این پرثمر نتایج ازحاالت ذهنی دانش آموزان را 
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