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مقدمه :مطالعه پیش رو ،به منظور تدوین برنامه آموزش اخالق با رویكرد هیجان محور و مقایسه
اثربخشي آن با روش آموزش معماهای فرضي کلبرگ و معماهای زندگي واقعي بر تصمیم گیری
اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان صورت گرفت.
روش کار :روش این مطالعه از نوع طرحهای شبه آزمایشي بود .نمونه پژوهش شامل  611نفر از
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در هر چهار گروه به عنوان پیش آزمون پرسشنامه آزمون قضاوت اخالقي ( )DITو پرسشنامه
روانشناختي کالیفرنیا( )CPIاجرا گردید .سپس گروه اول با روش معماهای فرضي کلبرگ ،گروه
دوم با روش معماهای زندگي واقعي و گروه سوم با استفاده از رویكرد هیجان محور تحت آموزش
قرار گرفتند .گروه گواه هیچ آموزشي دریافت نكرد .در پایان پس آزمون در هر چهار گروه اجرا شد.
نتایج :نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد اختالف بین چهار گروه معنادار بود( )p>%3و بین
گروه معماهای فرضي کلبرگ ،گروه معماهای زندگي واقعي و گروه رویكرد هیجان محور با گروه
گواه( )p>1/13در تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری تفاوت معني دار وجود دارد .اما بین
گروههای آزمایش با یكدیگر تفاوت معني داری وجود ندارد.
نتیجه گیری :به طور کلي نتایج این مطالعه نشان ميدهد که آموزش اخالق با رویكرد هیجان محور
در رشد تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان مؤثر است؛ اما نسبت به روش
معماهای فرضي کلبرگ و روش معماهای زندگي واقعي که روشهایي صرفاً شناختي هستند،
اثربخشي بیشتری ندارد.
کلمات کلیدی :رویكرد هیجان محور ،تصمیم گیری اخالقي ،مسئولیت پذیری
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مقدمه
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انگیزۀ اخالقي و شجاعت اخالقي برای انجام یک فعل اخالقي تأکید

اخالق به عنوان ارزیابي خوب و بد از اعمال یـا مـنش شـخﺺ

شود .رست آگاهي از چگونگي تأثیر عملكرد ما بر دیگران و در نظر

تعریف مي شود .مجموعهای که با توجیهي از فضـایل بنـا شـده و یک

گرفتن پیامدها ،همدلي ،درک هیجانهای خود و دیگران را در ایجاد

فرهنﮓ یا خرده فرهنﮓ آن را الزام آور ميداند( )6اخالق و

رفتار اخالقي مهم دانست و بیان کرد حساسیت اخالقي در ابتدا به

ارزشهای اخالقي و چگونگي شكل گیری آن در کودکان و

واکنشهای هیجاني مناسب نیاز دارد تا فرد بتواند بر موقعیت تمرکز

نوجوانان از مباحث اصلي روانشناسي است .به طور سنتي اخالق به

داشته و آن موقعیت را از دیدگاههای متعدد بررسي کند .همچنین

عنوان شناخت ،هیجان و رفتار مرتبط با موضوعات عدالت ،انصاف و

هیجانها برای شناخت و حل مسئله هوشیاری الزم را ایجاد ميکنند.

آسیب عمدی به دیگران تعریف شده است(.)6

وقتي که مدیریت هیجانها در فرد پیشرفت کند تحمل ابهام و مهارت

مدل رشد اخالقي ،اولین بار توسط الرنس کلبرگ در اواخر 6831

بررسي موقعیت از دیدگاههای متفاوت افزایش ميیابد .بدون این

ارائه شد .هرچند مدل کلبرگ با اندیشه و استدالل اخالقي و نه با عمل

مهارتها فرد به دنبال فشارهای هیجاني ،از موقعیت دشوار اخالقي

اخالقي سر و کار دارد ( .)6کلبرگ بر نقش شناخت در توسعۀ اخالق

چشمپوشي کرده و از آن فرار ميکند و به این ترتیب استدالل اخالقي

تأکید داشت .منتقدان کلبرگ ،وجود شكاف بین قضاوت اخالقي و

را به انحراف ميکشاند .همچنین توانایي در نظر گرفتن دیدگاه

رفتار واقعي را مورد توجه قرار دادند .آنها بیان کردند ،صرف داشتن

دیگران و همدلي با آنها نیز در رفتار اخالقي نقش مهميایفا ميکنند

استدالل اخالقي به رفتار اخالقي منجر نميشود و به منظور داشتن

(.)9

رفتار اخالقي ،مؤلفههای مهم دیگری را نیز باید( )5بنابراین شكاف و

تصمیم گیری مجموعهای گستردهای از فرایندهای پیچیده ،از

عدم توافق بین دانستن و انجام دادن ما را به این درک ميرساند که

قبیل استنتاج ،انتخاب یک جایگزین با باالترین سطح منفعت یا گرفتن

تصمیمگیریها و رفتار اخالقي افراد ضرورتاً یک فرایند عقالني،

تصمیمات اجتماعي و اخالقي را در بر ميگیرد ( .)8در مطالعهای که

آگاهانه و عمدی نیستند بلكه نتیجۀ یک فرایند شناختي ،اجتماعي و

توسط () 61انجام شد مشخﺺ شده است که ناکاميدر چشم پوشي از

هیجاني است ( .)4کلبرگ نیز خود بیان کرد که آگاهي از رشد

لذایذ آني و تكانش گری افراد به عنوان یک حالت هیجاني ،پیش

استدالل اخالقي لزوماً به ما این امكان را نميدهد که رفتار یک

بیني کننده تصمیم گیری پرخطر است .رفتار تصمیم گیری افراد

کودک را در یک موقعیت اخالقي ویژه پیشگویي کنیم؛ زیرا بیشتر

همواره ثابت نیست و از زماني به زمان دیگر تغییر ميکند( .)66تصمیم

رفتارها آني هستند و همیشه اینطور نیست که رفتارهای اخالقي از

گیری ميتواند متأثر از هیجانات افراد تغییر کند .در یک مطالعه اولیه

طریق استدالل و تفكر سنجیده و حساب شده هدایت شود ( .)3در

هیجاناتي را که ميتوانند بر تصمیم گیری پرخطر افراد تأثیرگذار

نتیجه در رفتارهای اخالقي مؤلفههای مهم دیگری دخیل هستند.

باشند به دو دسته هیجانات آني و هیجانات پیش بیني شده تقسیم

همچنین امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است که رویكردهای

کردند( .)66تصمیم گیری اخالقي این نكته را بررسي ميکند که آیا

بیش از حد عقالني به اخالق ،تصویر تحریف شدهای از تصمیم گیری

افراد به الزام اخالقي توجه ميکنند یا خیر؟ به عبارت دیگر ،به تصمیم

و رفتار اخالقي افراد ارائه ميدهند .یكي از عوامل مؤثر بر رشد

افراد برای اینكه به کسي کمک کنند یا نكنند ،شيء مطلوبيرا که

اخالقي ،چگونگي احساس و حالت رواني فرد درباره امور اخالقي

قادر به خریدنش نیستند ،بدزدند یا ندزدند و غیره اطالق ميشود.

است .هرچند در پژوهشهای انجام گرفته کمتر به نقش عوامل

تصمیم گیری اخالقي هنجارهای اخالقي مانند رعایت مالكیت

هیجاني در اخالق پرداخته شده است ،کلبرگ در این باره معتقد

شخصي ،درستكاری ،دزدی نكردن ،بخشش ،کمک به دیگران و

است« :تحول شناختي و عاطفي موازی هستند»(.) 2

غیره را شامل ميشود(.)65

در این راستا رست ( )7شاگرد کلبرگ ،مدل چهار قسمتي رفتار

بياشتیاقي اخالقي نیز اصطالحي است که برای اشاره به میزان عالقه و

اخالقي را ارائه داد و عنوان کرد که در آموزش اخالق تنها آموزش

پرداختن به موضوعات اخالقي مورد استفاده قرار ميگیرد .بندورا و

اصول و قضاوت اخالقي کافي نیست بلكه برای آموزش رفتار اخالقي

باربارانلي و کاپارا ( )64نشان دادند که افراد دارای بياشتیاقي اخالقي

نیاز است که بر یادگیری حساسیت اخالقي و کنترل هیجانها ،تحمل

باال تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای بزهكارانه ،سطح باالتر

ابهام برای داشتن دیدگاههای چندگانه در موقعیت دشوار ،همدلي و

پرخاشگری و سطوح پایینتر گناه و گرایش به نفع اجتماعي دارند.
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همچنین بياشتیاقي اخالقي با رفتارهای پرخاشگرانه ارتباط دارد(.)63

امروزه نقش و کارکرد مدارس در آستانه هزاره سوم میالدی تغییر و

توماس و افرودیت پینا ( )62نشان دادند که بياشتیاقي اخالقي نقش

جهش چشمگیری پیدا کرده است .افزون بر ایفای نقش سنتي مدارس

مهميدر تسهیل و تقویت رفتار اذیت و آزار جنسي دارد.

مبني بر تربیت افرادی فرهیخته ،مدارس عهدهدار پرورش شهرونداني

در این مطالعه ،مقصود از هیجان ،یک حالت عاطفي است که یک راه

مسئول و رشدیافته و برخوردار از مهارتهای اجتماعي و عاطفي نیز

انداز بیروني یا دروني کامال مشخﺺ دارد( .)67با این توصیف ،ورود

هستند( .)51از این رو توجه جدی و همه جانبه به عواملي که بستر الزم

روش هیجان محور برای آموزش تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت

جهت دستیابيبه این هدف را فراهم ميسازند ،اجتناب ناپذیر به نظر

پذیری دانش آموزان در این مطالعه و مقایسه اثربخشي این روش با

ميرسد .بدین منظور توجه جدی به رشد اخالقي ،عاطفي و اجتماعي

روشهای معماهای فرضي کلبرگ و معماهای زندگي واقعي که

دانش آموزان یكي از راهبردهای اساسي در نیل به این هدف به شمار

روشهایي صرفاً شناختي هستند و در آنها آموزش اخالق با استفاده از

ميرود.

رویكردهای شناختي انجام ميشود ،از جنبههای نوآوری این مطالعه

نوجواناني که قادر به تنظیم هیجانهای خود هستند ،افسردگي کمتر و

است .با این حال ،پیشینه نظری ناقﺺ و متناقض موجود در ارتباط با

رفتارهای ضد اجتماعي کمتری را دارند(آستین .)56 ،در عین حال،

تأثیرات رویكرد آموزشي هیجان محور بر تصمیم گیری اخالقي و

اگرچه در رابطه با تأثیر انواع هیجانات منفي نظیر وحشت زدگي،

مسئولیت پذیری لزوم انجام مطالعهای را که به وجوه مختلف مسأله

خجالت زدگي ،پرخاش ،انزجار و غیره بر تصمیم گیری پرخطر اتفاق

بپردازد و میزان اثربخشي این روش را با روشهای شناختي مورد

نظر وجود ندارد( ،)56دست کم در رابطه با احساس غم و اندوه مشابه

مقایسه قرار دهد ،ضروری ميسازد .مطالعه آزمایشگاهي تأثیرات

با آنچه در دورههای افسردگي دیده ميشود ،شواهدی در دست است

هیجانات ،باید با استفاده از روشهای القای هیجان صورت

که افراد با خلق پایین با احتمال بیشتری به اتخاذ تصمیمات منطقي

پذیرد( .)69در مطالعات مختل ( )68مبتني بر خوداظهاری ( )61ویدئو

گرایش دارند( .)55از این رو آموزش مهارتهای اجتماعي و هیجاني

یا داستان ( )66موسیقي ( ،)66تصویر()65کلمات ()،64بازخورد()63

به نوجوانان ميتواند به آنان در مدیریت هیجان ها و احساسات خود و

عامل اجتماعي( )62و بیان چهره ای( )67اشاره کرد .در روش ویدئو

بهبود روابط با دیگران و در نهایت تحول اخالقي تأثیرگذار باشد.

یا داستان همانطور که از اسم آن پیداست ،تالش ميشود تا به واسطه

در این راستا ،برنامه آموزش اخالق با رویكرد هیجان محور آموزشها

قطعات ویدئویي یا روایات داستان گونه هیجانات مثبت یا منفي را به

و دستورالعملهایي را در حوزۀ مهارتهای چندگانه (شناختي،

صورت کوتاه مدت در فرد القاء کرد() 69در روش تصاویر ،از یک

هیجاني ،اجتماعي و رفتاری) ارائه ميدهد و بر رشد مهارتهای

پایگاه داده متشكل از تصاویر با بار هیجاني استفاده ميشود و متناسب

اساسي همچون خودکنترلي ،مدیریت تعارض ،حل مسئله و سواد

با نوع هیجاني که الزم است القاء شود ،از تصاویر مختلف استفاده

هیجاني ،همنوایي اجتماعي و همچنین همدلي و عزت نفس در خالل

خواهد شد .شیوه ارائه تصاویر اعم از نوع تصاویر ،تعداد و مدت زمان

دروس ،تأکید دارد .با توجه به حساسیت این دوره از زندگي و

ارائه ،متناسب با مقتضیات پژوهش متفاوت خواهد بود( )68در مطالعه

همچنین با توجه به اینكه وجود یک الگوی نسبتاً جامع ،دارای

پیش رو به منظور بررسي اثربخشي رویكرد هیجان محور بر تصمیم

چارچوب و سرفصلهای مشخﺺ با محتوای یكپارچه و آموزشي غني

گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان از روش القای

و پژوهشمحور که نظر صاحبنظران در این حوزه را اغنا کند،

هیجانات به کمک نمایش تصاویر هیجاني ،ویدئو یا داستان و توصیف

همچنان به عنوان یک نیاز مهم در دورۀ نوجواني در ایران تلقي مي-

مبتني بر خوداظهاری استفاده شده است .دستاورد این مطالعه ميتواند

شود ،اگر بتوان عوامل هیجاني مؤثر بر مالحظات اخالقي نوجوانان را

در کاربستهای آموزشي دارای اهمیت باشد .به عنوان مثال ،چنانچه

برای عمل کردن بر اساس قضاوت و رفتار اخالقي شناسایي کرد،

دریابیم روش هیجان محور در رشد تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت

شاید بتوان به عنوان عوامل پیش بیني کننده به مداخله در آنها پرداخت

پذیری دانش آموزان مؤثر است و کارایي الزم را دارد ،ميتوان برنامه

و با تدوین برنامه آموزشي در بهبود تصمیمات اخالقي و مسئولیت

آموزش اخالق با رویكرد هیجان محوررا به برنامههای نظام آموزش و

پذیری نوجوانان اقداماتي انجام داد.

پرورش افزود.

از سوی دیگر ،در کشور ما اگرچه به ویژه پس از انقالب اسالميبه
تربیت اخالقي اهمیت زیادی داده شده و تالشهای فراواني صورت
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گرفته است ،اما هدفهای مورد نظر آنچنان که باید محقق نشده اند.

اسماعیل سعدی پور و همکاران

پروتکل درمانی

پژوهشهای مربوط به آسیبشناسي در حیطۀ تربیت اخالقي در کشور

در این مطالعه در گروه آزمایش اول ،آموزش اخالق به روش

نشان ميدهند که در تربیت اخالقي سیستمهای آموزشي ،حیطۀ

معماهای فرضي کلبرگ (داستانهای غیر شخصي)انجام ميشود.

شناختي غلبه دارد و حیطههای عاطفي و عملي اخالق مورد غفلت قرار

قضاوت در داستانهای غیر شخصي بیشتر به وسیله فرایندهای شناختي

گرفتهاند و در مجموع کارکرد نظام آموزشي در تربیت اخالقي نسبتاً

هدایت ميشوند .شناخت در اینجا به معنای فرایندهای مقابل

ضعیف بوده است ( .)54بنابراین اهتمام در جهت رشد رفتارهای

فرایندهای هیجاني است(گرین و همكاران .)6116 ،محتوای جلسات

اخالقي امری مهم و ضروری به نظر ميرسد که با توجه به اهمیت

گروه آزمایشي اول شامل  61داستان است که  9داستان توسط

شایستگي اجتماعي -هیجاني در رشد اخالق ( )53در این پژوهش به

گرین( ، )6116یک داستان توسط کلبرگ ( )6839و یک داستان

تدوین برنامۀ آموزش اخالق با رویكرد هیجان مدار پرداخته شده است

توسط پیاژه ( )6856تهیه شده است.

و همچنین تأثیر این برنامه بر تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری

خالصه جلسات درماني طبق ترتیب ارائه شده در جدول زیر بود:

نوجوانان که مهمترین بخش زندگي آنان و از عمدهترین وظایف

جلسه اول :تعیین قوانین کالس ،پیش آزمون و توضیح در مورد نقش

مدارس است ،مورد بررسي قرار گرفته است.

و اهمیت اخالق در زندگي روزمره

روش کار

جلسه دوم :داستان خالصه کارها

مطالعه حاضر از منظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر

جلسه سوم :داستان مشاور شرکت سهام

گردآوری داده ها ،از نوع طرحهای شبه آزمایشي است .با توجه به

جلسه چهارم :کیف پول

ماهیت پژوهش که جزء طرحهای شبه آزمایشي محسوب ميشود،

جلسه پنجم :مراقب شب بیمارستان

تعداد  611دانش آموز دختر دبیرستاني که در سال تحصیلي 82 - 87

جلسه ششم :وکیل

مشغول به تحصیل هستند ،به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

جلسه هفتم :واگن

سپس 73دانش آموز در سه گروه آزمایش و  63دانش آموز در گروه

جلسه هشتم :بازدید از مجسمه

کنترل جای گذاری شدند .روش نمونهگیری به این صورت است که

جلسه نهم :مرکز بهداشت

از بین دبیرستانهای دخترانه شهر بجنورد که شامل  96دبیرستان مي-

جلسه دهم :هاینز

باشد ،به روش نمونه گیری خوشهای دو مرحلهای یكي از دبیرستان ها

جلسه یازدهم :ادامه داستان هاینز

انتخاب شده و سپس از میان کالس ها ،چهار کالس  63نفره (سه

جلسه دوازدهم :سیني استكان

کالس به عنوان گروه آزمایش و یک کالس به عنوان گروه گواه)

در گروه آزمایش دوم ،آموزش اخالق به روش معماهای زندگي

انتخاب شدند و به عنوان پیش آزمون پرسشنامه آزمون قضاوت

واقعي که این روش نیز رویكردی شناختي دارد ،انجام ميشود.

اخالقي ( )DITو پرسشنامه روانشناختي کالیفرنیا()CPIاجرا گردید.

معماهای زندگي واقعي از کتاب «اخالق خالق؛ درآمدی بر اخالق

سپس گروه آزمایش اول با استفاده از روش معماهای فرضي کلبرگ

نظری و عملي» (فروتن )6583 ،گرفته شدهاند .این معماها موقعیتهای

و گروه آزمایش دوم با استفاده از روش معماهای زندگي واقعي تحت

واقعي زندگي را شامل ميشوند .تا بتوان آنها را در برابر واقعیت به

آموزش قرار گرفتند و به گروه سوم نیز با استفاده از پروتكل القای

آزمایش گذاشت.

هیجانات(آریﮓ و همكاران )6162 ،آموزشهای الزم ارائه شد.
هریک از گروههای آزمایش  66جلسه تحت آموزش قرار گرفتند .اما

خالصه جلسات درماني طبق ترتیب ارائه شده در جدول زیر بود:

گروه گواه هیچ آموزشي دریافت نكرد .در نهایت پس از ارائه

جلسه اول :تعیین قوانین کالس ،پیش آزمون و توضیح در مورد نقش

مداخلههای موردنظر ،از آزمونهای یاد شده به منظور پس آزمون

و اهمیت اخالق در زندگي روزمره

میزان تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری استفاده شد .در این

جلسه دوم :اتوبوس

مطالعه تحصیل در مقطع دبیرستان و داشتن جنسیت دختر به عنوان

جلسه سوم :امتحان

متغیرهای کنترل مدنظر قرار گرفت.

جلسه چهارم :پول غذا
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جلسه پنجم :سر خوردن یک کودک روی یخ

جلســـه هشـــتم (دروس  ( :)62 ،63قســـمت دوم آمـــوزش

جلسه ششم :رشوه

خودکنترلي و مدیریت تعارض )

جلسه هفتم :محرمانه بودن سابقۀ پزشكي بیماران

جلسه نهم (دروس ( :)69 ،67آموزش سودمند و مفید بودن

جلسه هشتم :انجام دادن آزمایشات با سوژههای انساني

و احساسات ناشي از آن ،آموزش احساس تعالي)

جلسه نهم :مسائل محیط زیست

جلسه ده (دروس  68و ( :)61آموزش عزت نفس و حرمت

جلسه دهم :صداقت دانشگاهي

خود ،آموزش همنوایي اجتماعي)

جلسه یازدهم :تروریسم

جلســه یــازده (دروس  66و ( :)66آمــوزش حــل مســئله و

جلسه دوازدهم :اتانازی

صلح)

خالصه آموزش ها و فعالیتهایي که گروه آزمایش سوم در  66جلسه

جلســه دوازده (دروس  65و ( :)64آمــوزش مهربــان بــودن،

با استفاده از پروتكل القاء هیجانات دریافت کرد به شرح زیر است:

بخشش و احساس ناشي از آن ،پس آزمون)

جلســه اول (دروس  6و ( :)6تعیــین قــوانین کــالس ،پــیش
آزمون ،تعریـف هیجـان ،انـواع آن و نقـش هیجـان هـا در

ابزار پژوهش

زندگي روزمره)

-3فرم کوتاه پرسشنامه آزمون قضاوت اخالقی (:)DIT

جلســه دوم (دروس  5و ( :)4آمــوزش همــدلي ،آمــوزش

این پرسشنامه توسط جیمز رست ( )6878ساخته شده است که شامل

مهارت سخاوتمندی و نوع دوستي)

 5داستان فرضي است و به دنبال هر داستان  66سؤال با طیف لیكرتي

جلســه ســوم (دروس ( :)2 ،3آمــوزش احســاس تعهــد و

خیلي کم تا بسیار زیاد مطرح ميشود و در پایان پرسشنامه سؤاالتي که

مسئولیت پذیری)

گزینۀ خیلي زیاد را در جدول برای آنها عالمت زده است به ترتیب
اهمّیت اولویت بندی ميشود .جهت نمره گذاری این پرسشنامه به

جلســه چهــارم (دروس  7و ( :)9آمــوزش مهــارت تحمــل

اولویتهای هر داستان توجه ميشود .با توجه به جدول زیر مرحله

شكست و تقلب نكردن)

رشد اخالقي و نمره آزمودني مشخﺺ ميشود.

جلسه پنجم (دروس  8و ( :)61آموزش مهارت مشارکت و

-2پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا(:)CPI

همكاری و سهیم کردن و سهیم شدن با دیگران)

این پرسشنامه توسط گاف ( )6894ساخته شده است که دارای 46

جلسه ششم (دروس  66و ( :)66آموزش مهارت قـدرداني،

سؤال ميباشد و با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار

تحسین و تشویق یكدیگر و احساسات ناشي از آن)

 66سال به باال تهیه شده است.

جلســۀ هفــتم (دروس ( :)64 ،65آمــوزش خــودکنترلي و
مدیریت تعارض )
نتایج
جدول  -6آمارههای توصیفي مربوط به تصمیم گیری در گروههای آزمایش
پیش آزمون
روش آموزشي

میانگین

انحراف
استاندارد

پس آزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل

9/661

5/583

8/197

5/316

معماهای فرضي کلبرگ

7/721

5/565

65/655

5/261

معماهای زندگي واقعي

7/955

5/366

65/821

5/346

هیجان محور

9/386

5/931

64/963

6/955

بر اساس جدول فوق میانگین تصمیم گیری در پیش آزمون گروه

در گروه آزمایشي معماهای زندگي واقعي  7/955و در گروه هیجان

کنترل  ،9/661در گروه آزمایشي معمایهای فرضي کلبرگ ،7/291

محور  9/386ميباشد .میانگین تصمیم گیری در پس آزمون گروه
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کنترل  ،8/197در گروه آزمایشي معمایهای فرضي کلبرگ

برای بررسي این که بین کدام گروه ها در این متغیر تفاوت وجود دارد

 ،65/655در گروه آزمایشي معماهای زندگي واقعي  65/821و در

از آزمون تعقیبيبون فرني استفاده شده است.

گروه هیجان محور  64/963ميباشد.

جدول -6نتایج آزمون تعقیبي بون فرني مربوط به تصمیم گیری اخالقي
گروه6

گروه6

اختالف میانگین ها

سطح معني داری

کنترل

معماهای فرضي کلبرگ

-4/742

1/111

کنترل

معماهای زندگي واقعي

-4/975

1/111

کنترل

هیجان محور

-3/759

1/111

معماهای فرضي کلبرگ

معماهای زندگي واقعي

-1/667

1/864

معماهای فرضي کلبرگ

هیجان محور

-1/886

1/771

معماهای زندگي واقعي

هیجان محور

-1/923

1/785

براساس دادههای جدول  6مي توان نتیجه گرفت که در مرحلۀ پس

معنيدار وجود دارد .اما بین گروه ها با یكدیگر تفاوت معني داری

آزمون ،بین گروه معماهای فرضي کلبرگ ،گروه معماهای زندگي

وجود ندارد (.)p<1/13

واقعي و گروه رویكرد هیجان محور با گروه کنترل( )p>1/13تفاوت

برای بررسي این فرضیه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده
است .در جدول زیر نتایج این آزمون آمده است.

جدول  -5آمارههای توصیفي مربوط به مسئولیت پذیری در گروههای آزمایش
پیش آزمون
روش آموزشي

میانگین

پس آزمون
انحراف

میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

کنترل

65/29

4/59

64/86

4/26

معماهای فرضي کلبرگ

64/32

5/83

51/66

5/23

معماهای زندگي واقعي

63/29

5/82

68/62

4/95

هیجان محور

63/24

4/44

68/21

4/23

بر اساس جدول فوق میانگین مسئولیت پذیری در پیش آزمون گروه

برای بررسي تاثیر روش آموزش اخالق با رویكرد هیجان محور و دو

کنترل  ،65/29در گروه آزمایشي معمایهای فرضي کلبرگ ،64/32

روش معماهای فرضي کلبرگ و معماهای زندگي واقعي بر مسئولیت

در گروه آزمایشي معماهای زندگي واقعي  63/29و در گروه هیجان

پذیری دانش آموزان و با کنترل اثر احتمالي پیش آزمون ،از آزمون

محور  63/24ميباشد .میانگین مسئولیت پذیری در پس آزمون گروه

تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

کنترل  ،64/86در گروه آزمایشي معمایهای فرضي کلبرگ ،51/66

برای بررسي این که بین کدام گروه ها در این متغیر تفاوت وجود دارد

در گروه آزمایشي معماهای زندگي واقعي  68/62و در گروه هیجان

از آزمون تعقیبيبون فرني استفاده شده است.

محور  68/21ميباشد.
جدول  -4نتایج آزمون تعقیبيبون فرني مربوط به مسئولیت پذیری
گروه6

گروه6

اختالف میانگین ها

سطح معني داری

کنترل

معماهای فرضي کلبرگ

-3/699

1/111

کنترل

معماهای زندگي واقعي

-4/641

1/111

کنترل

هیجان محور

-4/291

1/111

معماهای فرضي کلبرگ

معماهای زندگي واقعي

6/14

1/898
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معماهای فرضي کلبرگ

هیجان محور

1/219

1/996

معماهای زندگي واقعي

هیجان محور

1/441

1/235

براساس دادههای جدول  ،4مي توان نتیجه گرفت که در مرحلۀ

متكي به احساسات و عواطف است ،تغییر دهند( )69در این

پس آزمون ،بین گروه معماهای فرضي کلبرگ ،گروه معماهای

مطالعه برای پاسخ به این تناقضات ،تعداد  611دانش آموز دختر

زندگي واقعي و گروه هیجان محور با گروه کنترل ()p>1/13

دبیرستاني به صورت نمونه گیری خوشهای دو مرحلهای انتخاب

تفاوت معنيدار وجود دارد .اما بین روش ها با یكدیگر تفاوت

شدند و به صورت تصادفي در چهار گروه  63نفری جایگذاری

معني داری وجود ندارد(.)p<1/13

شدند .نتایج مربوط به پیش آزمون تصمیم گیری اخالقي و

بحث و نتیجه گیری

مسئولیت پذیری حاکي از عدم وجود تفاوت در چهار گروه

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سه روش آموزش هیجان

است .اما پس از ارائه آموزشهای الزم ،نتایج آزمون تحلیل

محور ،معماهای فرضي کلبرگ و معماهای زندگي واقعي بر

کواریانس نشان ميدهد که تفاوت معني داری بین گروههای

رشد تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان

آزمایش و گروه گواه وجود دارد اما بین گروههای آزمایش با

بود .به عبارت دیگر ،این مطالعه اوالً در صدد پاسخ به این

یكدیگر تفاوتي وجود ندارد.

پرسش بود که آیا آموزش اخالق با رویكرد هیجان محور

یكي از نتایج به دست آمده حاکي از آن بود که رویكرد هیجان

ميتواند در رشد تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش

محور که با استفاده از روش القای هیجانات به آموزش مسائل

آموزان اثرگذار باشد؟ ثانیاً آیا بین این روش با روشهای

اخالقي پرداخت ،ميتواند بر تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت

معماهای فرضي کلبرگ و معماهای زندگي واقعي از نظر رشد

پذیری دانش آموزان اثر بگذارد .آموزش اخالق با رویكرد

تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری تفاوتي وجود دارد یا

هیجان مدار به دلیل تمرکز بر تنظیم راههای شناختي پاسخهای

خیر؟ و ثالثاً در صورت مؤثر بودن رویكرد هیجان محور بر

احساسي به حوادثي که باعث تشدید احساسات افراد ميشود،

تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان ،برنامه و

مي تواند بر تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش

الگویي بوميبرای آموزش اخالق در نظام آموزش و پرورش

آموزان مؤثر باشد .در تبیین یافتههای مربوط به اثربخشي

ایران تدوین گردد.

آموزش اخالق با رویكرد هیجان مدار بر تصمیم گیری اخالقي

پیشتر اشاره شد که در فضای روانشناسي اخالق ،نه شناخت

و مسئولیت پذیری دانش آموزان ميتوان گفت که شخﺺ در

گرایان به صورت کلي نقش هیجانات را درقضاوتهای اخالقي

برخورد با عامل بیروني ،از طریق شناخت یا فرایندهای شناختي

نفي ميکنند و نه عاطفه گرایان در قالب نفي کلي ،تأثیر فكر و

به تنظیم هیجانات خود پرداخته و سعي ميکند احساسات خود

استدالل را در قضاوت اخالقي انكار کرده اند .بر این اساس ،در

را کنترل نموده و نگذارد که در شدت احساسات به وجود آمده

نظریه «شناختي تحولي» ،شناخت ارزش ها و احكام اخالقي،

غرق شود .در واقع این آموزش باعث ميشود که فرد حاالت

عامل اصلي در رشد اخالقي است؛ اما تنها عامل نیست و از

هیجاني مشكل آفرین را که منجر به عدم تصمیم گیری اخالقي

همین رو «رشد اخالقي» مستقل از «رشد شناختي تلقي شده

و یا تصمیم گیری منطقي ميشود را مهار کند و یا تغییر دهد.

است( .)64به اعتقاد شناخت گرایاني همچون کلبرگ ،بسیاری

یافته دیگر حاکي از آن بود که آموزش به روش معماهای

از عواطف و احساسات انساني ناظر به مسائل اخالقي است و در

فرضي کلبرگ ميتواند بر تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت

قضاوت های اخالقي به واسطه شناخت ها و تأمالت فكری تأثیر

پذیری دانش آموزان اثر بگذارد .در تبیین این یافته ميتوان

ميگذارد( .)66همچنین عاطفه گرایان بر این باورند که در

گفت آموزش به کمک معماهای فرضي کلبرگ به دانش

برخي موارد ،افراد قادرند با بررسي دقیق و متأمالنه یک مسأله

آموزان این امكان را ميدهد تا با همساالن خود در مورد

اخالقي از طریق استدالل ،شهودهای اولیه اخالقي خود را که

معماهای چالش برانگیز ،بحث منطقي کنند و پاسخ منطقي به
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دیدگاههای مختلف بدهند .معماهای کلبرگ به دلیل اینكه

ميشود .وقتي این اتفاق افتاد ،شخﺺ اعتماد به نفس این که چه

فرضي و یا شبه واقعي محسوب ميشوند ،در نتیجه در جریان

باید انجام دهد و چه نباید انجام دهد و دانستن دلیل آن را در

بحث ،هیچ کدام از مشارکت کنندگان را متأثر نميکنند ،بلكه

خود رشد داده است .در این مباحثات شخﺺ یاد ميگیرد که

احتماالً از یک طرف باعث ایجاد تعارض واقعي بین ایده

یک مشكل مي تواند بیش از یک راه حل داشته باشد و به راه

آلهای اخالقي یک شخﺺ ميشوند و از طرف دیگر باعث

حلهای مختلف مياندیشد و ميآموزد که بهترین راه حل

ایجاد مباحثه در بین مشارکت کنندگان ميشود ،به گونهای که

ميتواند راه حل شخﺺ دیگری نیز باشد ( )67در چنین حالتي

باعث ایجاد هیجانات اخالقي ميشوند ( .)56در این معماها افراد

فرد ميتواند تصمیم گیری خود را بهبود بخشد و بهترین تصمیم

جنبه های اخالقي موضوع را بدون دلبستگي در نظر گرفته،

را اتخاذ نماید .از طرفي اتخاذ تصمیم ،پذیرش مسئولیت آن را

آزادانه درباره آنها نظر ميدهند ،به صراحت تشویق به بحث و

نیز برای فرد به دنبال دارد .یادگیری اخالق مستلزم استفاده از

مناظره کالميجهت قضاوت و تصمیم گیری اخالقي ميشوند و

سطوح باالتر استدالل اخالقي و شناختي ،توجه به دیدگاههای

در نهایت مسئولیت کارهایي که انجام ميدهند را ميپذیرند

دیگران و به حساب آوردن نظر آنان ،باز بودن به روی

( .)56بنابراین مداخالت هدفمند آموزشي از طریق بحث

دیدگاههای مخالف و همدلي کردن بیش از پیش با نقش الگوها

گروهي ،موجب ترغیب و برانگیختن تصمیم گیری اخالقي و

در سناریوهای اخالقي است که در آموزش به روش معماهای

حس مسئولیت پذیری افراد ميشود.

اخالقي ،عوامل فوق بیشتر از بقیه روش ها به چشم

در تبیین یافتههای مربوط به اثربخشي آموزش معماهای زندگي

ميخورند(.)64

واقعي بر تصمیم گیری اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان

برخي از افراطي ترین نظریههای عاطفه گرا در حوزه

ميتوان گفت که دلیل مؤثر بودن آموزش و مشارکت در

روانشناسي اخالق که عواطف را علت غالب قضاوتهای

مباحث معماهای اخالقي زندگي واقعي ،تأکید بر اصل تعارض

اخالقي ميدانند ،جایگاه ویژهای برای استدالل اخالقي در برخي

شناختي و نقش گیری است که از فرایندهای تأثیرگذار بر رشد

قضاوتهای اخالقي در نظر ميگیرند و امكان تحقق و لزوم آن

شناختي و اخالقي به شمار ميرود .این اصل و تعامل با

را به طور کامل نفي نميکنند(.)64

همساالن ،از اصول اساسي رشد اخالقي است .در آموزش

بنابراین؛ یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش اخالق

معماهای زندگي واقعي ،تعامل جدی و نزدیكتری بین اعضای

با استفاده از رویكرد هیجان مدار گرچه در تصمیم گیری

گروه به وجود ميآید ،رهنمودهای معلم به حداقل ميرسد و

اخالقي و مسئولیت پذیری دانش آموزان اثربخش است؛ اما

تأکید بیشتری بر تعارض شناختي ميشود .به عالوه در این

برتری بر سایر روش ها ،از جمله روش معماهای فرضي کلبرگ

روش ،به افراد اجازه داده ميشود حل معماهای اخالقي را

و معماهای زندگي واقعي ندارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای

تمرین کنند و فرصتهای جذب و درک استداللهای اخالقي

اخیر در این زمینه همخواني دارد( .)53

عالي تر ،که از سوی همساالن ارائه ميشود را در اختیار داشته

برای این مطالعه عالوه بر دستاوردهای پژوهشي برخي از

باشند ( .)51به عالوه ،بر اساس نظریه انگیزشي گشتالتي ها

دستاوردهای آموزشي نیز قابل تصور است .یافتههای این مطالعه

معماهای زندگي واقعي باعث عدم تعادل ميشوند و این عدم

پیشنهاد ميکند که در طراحي پروتكل آموزش اخالق به دانش

تعادل ،زمینه را برای تفكر بیشتر در جهت رسیدن به تعادل فراهم

آموزان رویكرد هیجان مدار در تلفیق با رویكرد شناختي مورد

ميکند که در نهایت منجر به رشد تصمیم گیری اخالقي در

استفاده قرار گیرد و حتي المقدور از به کارگیری یكي از

افراد ميشود .همچنین کاربرد مباحثه اخالقي زماني روشن

رویكردها به تنهایي خودداری گردد.

ميشود که شخﺺ با معماهای اخالقي مشابه در زندگي مواجه
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Abstract
Introduction: The present study was designed to develop an ethics
education program with an emotion-based approach and to compare
its effectiveness with the teaching of hypothetical Kleberg riddles and
real-life riddles on students' ethical decision making and
responsibility.
Methods: This study was a quasi-experimental design. The sample
consisted of 100 female high school students in Bojnourd who were
divided into two experimental cluster sampling into three
experimental groups and one control group (25 students each). In all
four groups, pre-test was administered moral judgment test (DIT) and
California psychological questionnaire (CPI). Then the first group
was trained with the hypothesis of Kalberg, the second group with
the real-life riddles and the third group with the emotion-centered
approach. The control group received no training. At the end, posttest was performed in all four groups.
Results: The results of the analysis of covariance showed that there
was a significant difference between the four groups (p <5%) and
between the Kleberg hypothetical puzzles group, the real life puzzles
group and the emotion-focused approach group with the control
group (p-value <0.05). And there is a significant difference in
accountability. But there was no significant difference between the
experimental
groups.
Conclusion: Overall, the results of this study show that emotionfocused ethics training is effective in enhancing students' ethical
decision making and responsibility, but rather than the hypothetical
Kleberg Riddles and Real Life Riddles, which are purely cognitive. ,
No more effectiveness.
Keywords: Emotion-centered approach, Ethical decision making,
Responsibility

