
 

 

  107- 119: 1394، زمستان 29پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره 

  دبستانی کودکان اخالقی رشد و والدین دینی هايآموزه رابطه
  

  * مهرانگیز شعاع کاظمی
  ** میر محمد حسین اوشانی سیده آتنا
  *** فرزانه نقیب
  10/12/94: پذیرش نهایی    5/4/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 دبستانی کودکان اخالقی رشد در والدین دینی هايآموزه تبیین هدف با این پژوهش
 میان این اساس از بر. بود همبستگی نوع از مقطعیـ  پژوهش توصیفی روش .صورت گرفت
 30( نفر 60 حجم به اينمونه 93ـ  94تهران در سال تحصیلی  شهر دبستانی آموزانتمام دانش

    براي. شد انتخاب ايمرحله چند ايخوشه گیرينمونه روش با) پسر نفر 30 و دختر نفر
 و کلبرگ اخالقی رشد آزمون فرد، خدایاري دینداري سنجش پرسشنامه از هاداده آوريجمع

 هايآزمون طریق از پژوهش هايیافته. شد تربیت دینی استفاده ساخته محقق پرسشنامه
 دینداري بین که داد نشانگرفت و  قرار تحلیل و تجزیه مورد) کا مجذور( دو خی و همبستگی
 اخالقی رشد مراحل و = r 497/0 دارد وجود معناداري رابطه کودکان اخالقی رشد و والدین
 سن، رفتن باال تامواز به اي کهبه گونه دارد مطابقت کلبرگ الگوي با سال 12 تا 7 کودکان
 کودکان اخالقی رشد و والدین دینی تربیت بین و یابدمی رشد نیز آنان اخالقی استدالل سطح
 آماري تفاوت که داد نشان هایافته چنینهم . = x2 9/27 دارد وجود معنادار رابطه دبستانی
 دختران براي آموزاندانش اخالقی رشد و والدین دینداري بین همبستگی نیرومندي در معنادار
توان این گونه نتیجه گرفت هاي پژوهش میبا توجه به یافته .> p 001/0 دارد وجود پسران و

معناداري وجود دارد اما این  که بین دینداري والدین و رشد اخالقی کودکان رابطه مثبت و
مال تربیتی متفاوت رابطه بر اساس متغیر جنسیت متفاوت است و یکی از دالیل عمده اع

  .والدین بر اساس فرهنگ جامعه است
   .هاي دینی، والدین، رشد اخالقی، تربیت دینی، کودکان دبستانیآموزه :هاواژه کلید

  
  

  .M_shkazemi@yahoo.com           )س(دانشگاه الزهرادانشیار  *
  )س(ارشد مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهراکارشناس دانش آموخته  **

  کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهراندانش آموخته *** 
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 مقدمه
ترین ویژگی انسان، جنبه کهن. انسان عصاره هستی و داراي قوا و استعدادهاي مختلف است

 .آفرینش قرار داده استالهی و ملکوتی اوست که او را در کل هستی ممتاز کرده و محور نظام 
اي است که بیشتر با بعد معنوي باره انسان، مفهوم ویژهمعنا و مفهوم تربیت با توجه به این بینش در

فراهم آوردن : گونه معنا شده استاز طرفی تربیت در اصطالح علوم تربیتی این .انسان ارتباط دارد
به فعلیت رساندن امکانات بالقوه آن در زمینه الزم براي پرورش استعدادهاي درونی هر موجود و 

جهت کمال او؛ به عبارت دیگر فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش استعدادهاي درونی قواي 
 انسان که آنجا از ).1386 ،نجارزادگان( جسمانی و روانی انسان براي وصول به کمال مطلوب

 به و شکوفایی براي است آزاد ادهار و انتخاب اختیار، نیروي داراي و پذیراثر گذار،اثر موجود
 نیازهاي تواندمی که است دینی تربیت تنها،. دارد ازین تربیت به استعدادهایش و قوا رسیدن فعلیت
 طراح،( کند فراهم را الهی و معنوي بعد در بویژه او جانبههمه تکامل زمینه و براورد را او مختلف

باید اولیا التزام به تکالیف شرعی یکی از اموري که در همین راستا به منظور آموزش و ). 1361
اولیا این مهم را . آموزش دینی و تربیت فردي وظیفه شناس است ،جزء برنامه تربیتی خود قرار دهند

. مرحله اول، توجیه و تفهیم کودکان به ضرورت اجراي تکالیف دینی: دهنددر دو مرحله انجام می
فرصتهاي مناسب و به مقدار درك و شعور کودکان نام خدا و  کنند دردر این مرحله سعی می

شروع به عمل و : مرحله دوم. آور شوندپیامبر را با عظمت یاد کنند و مهربانی و الطاف او را یاد
اولیا در این مرحله نباید منتظر فرا رسیدن زمان بلوغ کودکان باشند؛ بلکه باید . عادت کردن است

ل و رغبتی در کودك براي تکالیف دینی مشاهده شد، کار خود را شروع در اولین فرصتی که تمای
البته باید توان جسمی و مقدار درك و شعور کودك را همواره منظور بدارند و کار دشواري . کنند

 با را دین تنگاتنگ ارتباط تحقیقات .زیرا ممکن است موجب تنفر او شود ؛را بر او تحمیل نکنند
 نهادهاي و هادستگاه سو یک از امروزه که است معتقد) 1375( مالئکه .دهدیم نشان تربیت و تعلیم
 به خانواده دیگر، سوي از و هستند جامعه در دینی تربیت و آموزش دارعهده تربیت و تعلیم مختلف
 چنینهم و فرزندان با والدین تعامل. پردازدمی فرزندان دینی آموزش و تربیت به رسمی غیر شکل
. دارد مهمی نقش خانواده اعضاي رفتار و شناخت گیريشکل در والدین با فرزندان متقابل ارتباط
 گونههیچ که است سفیدي لوح همچون او ذهن شود،می متولد وقتی کودك است معقد الك جان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 109/  هاي دینی والدین و رشد اخالقی کودکان دبستانیرابطه آموزه

 

 تجربیات که است خانواده رفتار این اول، وهله در که نیست شکی هیچ. ندارد وجود آن در نقشی
 و عقیده ابراز اجازه والدین رفتار خانواده در اگر و کندمی فراهم فرزندان براي را ايکنندهتعیین
 خواهد منفی تأثیر فرزندان شخصیت و رفتار بر عاطفی نظر از چه و اخالقی نظر از چه ندهد، را بیان

. شودمی آغاز نیز زندگی معنی به دستیابی براي معنوي جستجوي کودکان رشد با همراه .گذاشت
 معنوي باورهاي درباره پاسخی خود بزرگساالن از که آنند پی در خود پرسشهاي با کودکان بیشتر
 والدین، رفتارهاي و قطعی قضاوتهاي و نافذ توضیحات براساس آنان ترتیب، این به بشنوند؛ خانواده
 پرسشهاي گذرانندمی     را دبستان دوره کودکان این وقتی. کنندمی ایجاد خود براي معنوي دنیاي
 پرسشها این. هست که است چنین جهان این امور چرا بدانند خواهندمی و کنندمی مطرح ايتازه
 درباره پرسشهایی بویژه و خانواده در دینی معمول رسوم پروردگار، وجود اخالقی، قوانین شامل
 عاطفی جو آنها، تربیتی هايشیوه والدین، باورهاي و عقاید که هددمی نشان بررسیها. است مرگ
 قضاوت پرورش در مهمی نقش خانواده فرهنگی هايموقعیت و امکانات و خانواده بر حاکم
  ).1382 شهسواري،( دارد نوجوان و کودك شخصیت گیريشکل و اخالقی
 پردازان نظریه. است بوده توجه مورد اجتماعی مسائل مهمترین از قرنها طول در اخالقی رشد
 عمده مسائل از اخالقی رشد لذا اند؛شمار آورده به اجتماعی رشد وسیله را اخالق بیستم، قرن اوایل

 که است مداومی فرایند اخالقی رشد کلبرگ نظر از). 1389همکاران،  و سیف( است روانشناسی
 از گرفتهنشأت اساسا اخالقی رشد که است معتقد کلبرگ. افتدمی اتفاق عمر دوره سراسر در

 طی وي. گیردمی شکل) نوجوانی تا کودکی از( مختلفی مراحل طی در که است اخالقی استدالل
 رسید نتیجه این اخالقی به معماهاي حاوي داستان یازده طراحی و مصاحبه و آزمون و تحقیق سالها
. گیردمی صورت) است مرحله دو داراي سطح هر که( سطح سه در اخالقی قضاوت رشد که

 مسائل با برخورد در را وي تفکر توانندمی فرد والدین و دوستان که است باور این بر کلبرگ
 هر مسئله با برخورد در فرد استدالل نوع که است این او اصلی فرض اما بخشند؛ بهبود اخالقی
 معتقد او. کندمی ایفا وي عملکرد در اساسی نقش اوست، تفکر رشد سطح از ناشی که اخالقی،
 زندگی مقتضیات تابع اینکه جاي به نوجوانان و کودکان اخالقی رفتار و قضاوت که است

 آبادي، لطف( دارند قرار آن در که است شناختی رشد مرحله از ناشی باشد، فرهنگی و اجتماعی
1384.(  

 را اخالقی رشد اندازه و نسبت تواندمی فرهنگی تجربیات که است باور این بر کلبرگ بنابراین
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 آموزش با نه و دهدنسبت رشد را تغییر می اندیشه، برانگیختن وسیله به تجربیات این. دهد تغییر
 دهدنمی تغییر را مرحله توالی بگذارد، تأثیر رشد نسبت بر تواندمی فرهنگی عوامل چه اگر .مستقیم

 است روشی است، مهمتر همه از فرهنگی عوامل درباره کلبرگ دیدگاه در آنچه). 1384 کرین،(
 بنی و احدي( بگذرند مراحل از متفاوت هاينسبت به تا کنندمی تحریک را کودکان آنها که

   ).1388 جمالی،
 کاربرد و تبیین ارتباط، بررسی به میامی دانشگاه در ايمطالعه در) 2009( ویلهبی و کالیت مک

 که یافتند دست نتیجه این به و پرداختند افراد در کنترلی خود و گريخودتنظیم دین، متغیر سه
 خود تواندمی دین که طوري به. گیردمی قرار شده یاد متغیر سه تأثیر تحت افراد اجتماعی رفتارهاي
 را آنان گريتنظیم خود براي الزم زمینه و دهد قرار تأثیر تحت مستقیم صورت به را افراد کنترلی
  .آورد فراهم

 بین رابطه بررسی به اجتماعی عملکرد و دین عنوان تحت تجربی، ايمطالعه در) 2006( جاناتان
 اجتماعی عملکرد که داد نشان وي تحقیق نتایج. پرداخت افرد اجتماعی عملکرد و دینی باورهاي
  .باشد وابسته دینی باورهاي به تواندمی معناداري صورت به افراد

 سال 17 تا 12 نوجوانان اخالقی رشد مراحل که داد نشان پژوهشی در) 1384( اسماعیل محمد
     رشد نیز آنان اخالقی استدالل سطح افزایش سن، موازت به و دارد مطابقت کلبرگ الگوي با
  .یابدمی

 چنینهم و فرزندانشان دینی تربیت بر والدین که باورند این بر نیز) 1999( 1دارنل و شرکت
 تربیت بر والدین تأثیر که دارند اعتقاد پژوهشگران این. هستند مؤثر آن نگهداري و دستیابی

 نیز و ارزشهایشان انتقال طریق از بلکه آنهاست موقعیتی ویژگیهاي طریق از فقط نه فرزندانشان
 دستیابی به عامل مهمترین والدین حمایت البته. است کننده هدایت اجتماعی محیط آوردن فراهم
 رشد تواندمی والدین دینی هايآموزه آیا است؛ لذا مسئله پژوهش این است که تربیتی کمال
  .کند تبیین را کودکان اخالقی

  

  شناسی  روش
 سال در هستند که  آنها مادران و تهران شهر دبستانی آموزانتمام دانش پژوهش آماري جامعه

 
1 - Sherkat & Darnell 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 111/  هاي دینی والدین و رشد اخالقی کودکان دبستانیرابطه آموزه

 

 ايمرحله چند ايخوشه صورت به گیرينمونه روش .بودند تحصیل به مشغول 1393ـ  94 تحصیلی
 دو تهران چندگانه هايناحیه بین از نمونه افراد انتخاب براي که صورت این به صورت پذیرفت

 و انتخاب، دخترانه دبستان یک و پسرانه دبستان یک ناحیه هر از و انتخاب تصادفی صورت به ناحیه
 پایه نفر 5 چهارم، پایه نفر 5 سوم، پایه نفر 5 دوم، نفرپایه 5 اول، نفرپایه 5( نفر 30 دبستان هر از

 به آنها والدین و آموزدانش 60 کل در که شد گزینش تصادفی طور به) ششم پایه نفر 5 و پنجم
 پژوهش، روش. هاي پژوهش را تکمیل کردندگرفتند و پرسشنامه قرار بررسی مورد نمونه عنوان

هاي والدین متغیر پیش بین، رشد اخالقی آموزه .است همبستگی نوع از و مقطعی توصیفی ـ
  .کودکان متغیر مالك و جنسیت متغیر تعدیل کننده است

 کودکان اخالقی تحول مراحل سنجش منظور به) 1985( کلبرگ: کلبرگ اخالقی رشد آزمون
 در قانون یا قدرت مرجع از اطاعت آنها در که کرد تدوین را داستانهایی مجموعه نوجوانان و

 هشت کلبرگ معماهاي مجموعه. گرفتمی قرار نیازمندي شخص به کمک با مستقیم تعارض
 گذارينمره .است شده استفاده هاینر معماي از این پژوهش در. شودمی شامل را اخالقی معماي
 یک از آزمودنی پاسخ به کندمی ارائه او که تصحیحی کلید براساس کلبرگ اخالقی رشد آزمون
 سه از یک هر به و بستگی دارد آزمودنی پاسخ نوع به نمره این. یابدمی اختصاص نمره شش تا

  ).1372 رهنما،( یابدمی اختصاص نمره یک مرحله هر به عبارتی به گیرد؛می تعلق نمره دو سطح
 میزان سنجش منظور به) 1388( فرد خدایاري توسط پرسشنامه این: دینداري سنجش مقیاس
 سؤال 102 پرسشنامه این. است شده ساخته ایرانی جامعه هنجار براساس و مسلمان فرد دینداري
 پایایی .است شده ساخته) موافقم کامال تا مخالفم کامال از( ايدرجه شش لیکرتی مقیاس در دارد و
شده  گزارش% 89 کرونباخ آلفاي آزمون با)  1392( همکاران و زاده سراج توسط پرسشنامه این
  .است

 طیف صورت به که است سؤال 8 شامل  ساخته محقق پرسشنامه این: دینی تربیت پرسشنامه
 از استفاده با پرسشنامه این پایایی. است شده مرتب) مخالفم کامال تا موافقم کامال از( لیکرت
 والدین دینی بودن میزان پرسشنامه براساس پرسشنامه این. آمد به دست% 89 کرونباخ آلفاي ضریب

  .است شده تهیه) 1998( گرنکویست
 و دعوت، کودکان مادران از و آمد عمل به هماهنگی مدرسه مدیر توسط نمونه، انتخاب از بعد
 آوريجمع براي. کنند تکمیل را دینی تربیت و دینداري هايپرسشنامه که شد خواسته آنها از
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 صورت به یافته سازمان بالینی مصاحبه روش از استفاده با کودکان اخالقی زمینۀ رشد در اطالعات
 از گرمصاحبه و شده تعیین پیش از پرسشها روش این در .شد انجام کودکان از هریک با فردي

 پاسخ آنها با مربوط سؤاالت به داستان محتواي شنیدن از پس تا نمودمی درخواست آزمودنی
به منظور  .شدمی ضبط و ثبت جداگانه کلبرگ معماي سؤاالت به آزمودنیها هايپاسخ. گوید
 و استاندارد، انحراف میانگین، درصد، فراوانی،(توصیفی  آمار روش دو از اطالعات تحلیل و تجزیه
شد و در  استفاده )دو خی آزمون و ضریب همبستگی(استنباطی  آمار و )هاداده استاندارد خطاي

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  spss 22 افزار نرم کمک ها بهنهایت داده
  
  هاي پژوهشیافته

 جنسیت حسب بر دبستانی پیش کودکان مادران دینداري هاينمره استاندارد انحراف و میانگین :1جدول 
  اخالقی رشد مراحل و کودکان

  تعداد  انحراف استاندارد  میانگین  مراحل رشد اخالقی  جنسیت

  دختر

  4  82/150  75/237  تنبیه/ اطاعت
  14  49/158  07/406  لذت گرایی نسبی
  10  98/143  80/388  پسرخوب/دختر خوب

  2  66/46  412  پایداري نظام اجتماعی و قدرت
  30  40/153  60/377  کل

  پسر

  3  40/153  33/257  تنبیه/ اطاعت
  17  55/109  70/432  نسبی گرایی لذت
  8  37/127  75/419  پسرخوب/خوب دختر
  2  01/41  519  قدرت و اجتماعی نظام پایداري
  30  28/127  46/417  کل

  کل

  7  35/147  28/243  تنبیه/ اطاعت
  31  16/132  67/420  نسبی گرایی لذت
  18  81/133  55/402  پسرخوب/خوب دختر
  4  43/71  50/465  قدرت و اجتماعی نظام پایداري
  60  19/141  53/397  کل
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     هاي دینداري مادران را به تفکیک جنسیت میانگین و انحراف استاندارد نمره 1جدول 
شود میانگین مرحله همان طور که مالحظه می. دهدآموزان در مراحل رشد اخالقی نشان میدانش

  .از مراحل دیگر بیشتر است)  519(و در پسران ) 412( پایداري نظام اجتماعی و قدرت در دختران
  

  کودکان اخالقی استداالل و مادران دینداري رابطه به منظور بررسی همبستگی ضریب نتایج :2جدول 
  دینداري کلی  باور دینی  عواطف دینی  التزام دینی  متغیر

  558/0**  365/0**  448/0** 602/0**  استدالل اخالقی کلبرگ
** p<0/01 

  
 کلی دینداري و دینی باور و دینی عواطف دینی، التزام عوامل که دهدمی نشان 2 جدول
 چنینهم. دارد کودکان اخالقی رشد هاينمره با) p<0/01( داريمعنی و  مثبت همبستگی مادران
 پاسخ هاينمره واریانس درصد 32 به نزدیک دینداري هاينمره که دهدمی نشان 2 جدول
  .کندمی تبیین را اخالقی استدالل در دهندگان

  
  متفاوت سنی سطوح و کلبرگ اخالقی رشد مراحل رابطه بررسی براي دو خی آزمون نتایج :3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي   ارزش  آزمون آماري
  000/0  3  40/19  خی دو 

  
 رابطه متفاوت سنی سطوح و کلبرگ اخالقی رشد مراحل بین دهدمی نشان 3 جدول نتایج
 از کودکان درك که معناست بدان این و) df=3,p<0/01, x2= 19/40(  دارد وجود معنادار
 مراحل چهارچوب در دبستانی کودکان اخالقی تحول و یابدمی رشد افزایش سن با اخالقی مسائل

  .گیردمی صورت کلبرگ اخالقی رشد مراحل مطابق یکسان توالی و ترتیب با و مشخص
  

  دینی تربیت و کلبرگ اخالقی رشد مراحل بین رابطه به منظور بررسی دو خی آزمون نتایج :4جدول 
  معناداري سطح  آزادي درجه  ارزش  آزمون آماري
  000/0  9  098/37  خی دو
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 معنادار رابطه دینی تربیت و کلبرگ اخالقی رشد مراحل بین دهدمی نشان 4 جدول نتایج
دینی  که کودکانی مادران که معناست بدان این ).df=9, p<0/01, x2=37/098(  دارد وجود
 با مطابق سن افزایش با کودکانشان اندکرده بیشتري تالش فرزندانشان دینی تربیت در و بوده،
 تربیت براي دینی نیستند و که است مادرانی از سریعتر آنها رشد و یابندمی رشد کلبرگ مراحل
  .اندنکرده تالش فرزندشان دینی

  
  جنسیت متغیر با کودکان اخالقی رشد و والدین دینی هايآموزه همبستگی ضریب نتایج: 5جدول 

  معناداري  ضریب همبستگی  تعداد  متغیر مالك  بین متغیر پیش  گروه
  005/0  497/0  30  رشد اخالقی  دینداري کلی  دختر
  000/0  645/0  30  رشد اخالقی  دینداري کلی  پسر

  
 =497/0r دختر آموزاندانش اخالقی رشد و والدین دینداري همبستگی دهدمی نشان 5 جدول

 معنادارp<0/01  سطح در رابطه این. است r =645/0 بیشتر و  برابر پسرکمی آموزاندانش براي و
 دینداري بین همبستگی نیرومندي در معنادار آماري تفاوت گرفت که توان نتیجهمی بنابراین است؛
  .دارد وجود پسران و دختران براي آموزاندانش اخالقی رشد و والدین
  

  گیريبحث و نتیجه
 ساختارمند ضمن که است چهارچوبهایی و اصول و هاآموزه هاي دینی شامل مجموعهآموزه
 عملی روش ارائه و تفکر براي مسئله طرح و انگیزه ایجاد با که قرآن آسمانی کتاب براساس بودن،

 امکانی و فرصت به را زندگی عملی،جربه ت و فکري نتایج بررسی و تجربه کسب و به منظور تمرین
 در انسان قرآن دید از ).1388 همکاران، و پور صالح(کند می تبدیل انسان تمامیت تحقق جهت در
 رشد نظریه در موضوع این و گذردمی مرحله آن مخصوص ویژگیهاي با مراحلی از زندگی طول
 و مرحله باید نوجوان و کودك با کار در که است این آن منظور و شده مطرح نیز کلبرگ اخالقی
 با پژوهش اینکه به توجه با ).1391 همکاران، و جاویدیان( داشت نظر در را مرحله آن خاص ۀزمین
بین دینداري مادران و رشد " فرضیه این نتایج مقایسه است در نگرفته صورت تاکنون موضوع این

 براي ابزاري از پژوهش این با مشابه که پژوهشهایی از ".اخالقی کودکان دبستانی رابطه وجود دارد
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 زیادي پژوهشهاي با یافته این. شد استفاده بودند کرده استفاده هاموقعیت سایر در دینداري سنجش
 یافته این تبیین رد. است همخوان) 2006( جاناتان و) 2009( کالیت مک ،)1390( کریمی جمله از
 اخالقی، استدالل باالتر سطوح بویژه در )دین( رفتار اخالقی و افکار بین که گفت توان می

 نظر بنابر). 1388 همکاران، و توکلی از نقل به 1992 همکاران، و واستا( دارد وجود هماهنگی
 شود منجر اخالقی عمل به ذاتی شکل به تواندمی شود،می درك اخالقی اصول که زمانی کلبرگ

 به منظور اخالقی اصول کارگیريبه براي بیشتري آمادگی داراي افراد اخالقی، استدالل تحول با و
 همکاران، و توکلی از نقل به 2002 توریل، ،2001 کلبرگ،( شوندمی هاموقعیت در کردن قضاوت

. است اخالقی رفتار رشد و تثبیت تکرار، اجرا، براي "سازي انگیزه" مؤثر نقش داراي دین ).1388
 تثبیت تکرار، هايزمینه شودمی موجب والدین توسط خانواده نهاد در قرآنی شیوه این کارگیريبه
 و تثبیت و اجرا  "ضمانتگر" دین چنینهم). 1389 عالءالدین،( آید فراهم اخالقی رفتار رشد و

 فعل رشد و تثبیت و استمرار اجرا و براي تضمینگري این قرآن متعدد آیات در. است اخالقی رشد
 و رشد تثبیت،" عامل دین دیگر سویی از). 1389الءالدین، ع( خوردمی چشم تعدد به به اخالقی
 و گیرد قرار کریم قران انسانساز هايبرنامه و دستور پرتو در انسان قدر هر. است "اخالق تعالی
 که این است دیگرش نتیجه. بود خواهد برتري اخالق او اخالق دهد، گسترش را خود دایره

 گفته آنچه به توجه با ).1372 مطهري،( دهد انجام تواندمی نیز مفیدتري و بیشتر اخالقی کارهاي
 تواندمی و دارد رابطه اخالقی رشد با فرد دینداري میزان و دینی هايآموزه که گفت توانمی ،شد
 تا 7 کودکان اخالقی رشد مراحل که داد نشان پژوهش نتایج .بخشد تسریع را اخالقی رشد روند

 نیز آنان اخالقی استدالل سطح افزایش سن، موازت به و دارد مطابقت کلبرگ الگوي با سال 12
 توانمی یافته این تبیین در. دارد مطابقت) 1384( اسماعیل محمد پژوهش با یافته این. یابدمی رشد
 بر مبنی را خود نظریه که است شناختی رشدي پردازان نظریه بزرگترین از یکی کلبرگ که گفت
 که رسید نتیجه این به است که نموده ارائه نوجوانان و کودکان اخالقی  قضاوت و استدالل رشد
 صورت مراحل از نامتغیري توالی طی شناختی رشد همانند نیز اخالقی مفاهیم از کودکان درك
 در آن تفاوت و تمایز تنها و دارد مشابه نمودي دنیا فرهنگهاي تمامی میان در که گیردمی

 به نوجوانان و کودکان او معتقد است که. است مراحل دستیابی تأخیر یا تسریع مختلف، فرهنگهاي
 قضاوت گستره در جدید ظرفیتهاي واجد افزایش سن، و شناختی ساختهاي به شدن مجهز تناسب
 بیرونی پیامدهاي و جسمانی قدرت به سطحی گیريسو آنها از اخالقی درك شوند ومی اخالقی
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 توکلی(یابد می تغییر گذاري قانون نظامهاي و اجتماعی نهادهاي شخصی، روابط عمیقتر ارزیابی به
 که داد نشان کلبرگ معماي در ساله 12تا  7 کودکان پاسخهاي تحلیل). 1388 همکاران، و

       مربوط دادي قرار اخالقی استدالل سطح از کلبرگ سه مرحله به آنها بیتشر اخالقی استدالل
  کلبرگ دو و یک مرحله به بیشتر سالگی 9 سن تا آنها اخالقی ارزشهاي که معنا بدین شود؛می
 هايبرچسب از استفاده و قوانین از آنان پیروي و دارد ریشه آنها شخصی هايخواسته و نیازها یعنی
 که است افرادي اقتدار یا) پاداش و تنبیه( عمل فیزیکی پیامدهاي مبناي بر تنها نادرست، و درست
 افزایش کلبرگ سه مرحله به آنها توجه که است سالگی ده از پس اما. کنندمی حمایت قوانین از
 رشد که گفت توانمی بنابراین. یابندمی دست کلبرگ چهار مرحله به هم کمی عده و کندمی پیدا

 شده است، پیشنهاد کلبرگ توسط که ،پی در پی مراحل از عبور طی نیز دبستانی کودکان اخالقی
 اخالقی تحول از تريیافتهرشد سطوح به آنها اخالقی استدالل سن، با افزایش و گیردمی صورت
 دینی تربیت در و بوده، دینی که مادرانی که داد نشان پژوهش چنین نتایجهم .شودمی نزدیک
 که پژوهشی. یابندمی رشد کلبرگ اخالقی مراحل با مطابق کودکانشان اند،کرده تالش فرزندشان
 و دارلینک ،)1389( زاده ستار و تقوي نظري پژوهشهاي ولی. نشد یافت کند تأیید را این یافته
 هايجنبه تمام بر کودکان دینی تربیت که داد نشان) 1999( دارنل و شرکت و) 1993( استنبرگ
  .است همخوان این پژوهش با نتیجه در و گذار،تأثیر آنها رشدي

 از و اخالقی قضاوت ترپایین مرحله در جهاتی از معموال فرد یک که بود معتقد کلبرگ 
 به خود سن افزایش رغمبه افراد برخی است ممکن و گیردمی قرار باالتر مرحله در دیگري جهات
 دوره به کودکی دوره از فرد رشد با که رسید نتیجه این به چنینهم او. کنند تنزل تريپایین مرحله
 کندمی پیدا تغییر شده درونی کنترل حالت به بیرونی کنترل حالت از وي اخالقی استدالل نوجوانی

 تربیت دارد، نقش اخالقی استدالل کردن درونی در که عواملی از یکی). 1384 آبادي، لطف(
 در تربیتی مبانی که گفت توانمی بنابراین .شودمی توجیه آنها رابطه اساس این بر که است دینی

 اینکه. رودمی شمار به کودك در اخالق گیريشکل مهم فصول جمله از اخالقی آموزشهاي
 فرا را اخالقی مفاهیم روشهایی چه با جامعه یا و مدرسه سطح در چه و خانه سطح در چه کودك
امروزه با  ).1390 کریمی،(باشد  داشته نقش او اخالقی رفتار دادن شکل در تواندمی گیرد،می

رو هستیم و هاي تربیتی روبهها با موج فراوانی از شیوهتوجه به فراوانی اطالعات و گستردگی رسانه
همه مهمتر در بعضی موارد تفاوت در آموزشهاي مدرسه و خانواده و رسانه سبب تناقضاتی در  از 
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ها شده است؛ لذا به منظور رسیدن به نتیجه واحد نیاز است تا همسانی در یادگیري و اجراي آموخته
چرا مد همراه با فضیلت باشیم؛ امحتوا و روش رعایت گردد و در پی آن شاهد نسلی سازگار و کار

    اي که گمی کودکان در دریافت و اجرا هستیم به گونهموارد شاهد سردر که در بسیاري از
از دیگر نتایج پژوهش این است که . آموخته شده قدرت حمایت یکدیگر را ندارد هايآموزه
 آموزاندانش اخالقی رشد و والدین دینداري بین همبستگی نیرومندي معناداري در آماري تفاوت
 صادقی نداشت؛ ولی وجود کند تأیید را این یافته که پژوهشهایی .دارد وجود پسران و دختران براي

 و دختران براي والدین دینی تربیت روش که دادند نشان خود پژوهش در) 1386( و همکاران
 با که گفت توانمی این نتیجه تبیین در .است همخوان پژوهش با بنابراین. است متفاوت پسران
 تربیتی روشهاي دین، و فرهنگ هر در پسر و دختر به نسبت متفاوت هايدیدگاه و نقشها به توجه
 نسبت والدین نیز) 1386( همکاران نقل از صادقی و دیکی نظر به. باشد متفاوت تواندمی نیز آنان
 از بسیاري. کنندمی استفاده بدنی تنبیه و خشونت کاربرد عدم و استدالل از بیشتر دختران به

 نظارت تحت که دارند تمایل پسران از بیش دختران که دادند نشان خود مطالعات در پژوهشگران
   منجر  جنس دو بین در تربیت اجراي شیوه در تفاوت به نگرش در تفاوت همین و بگیرند قرار
 شیوه هستند، ترحساس و کارترمحافظه چون دختران است معتقد نیز) 1998( کاربایک. گرددمی

 چنینهم ).1386 صادقی و همکاران، از نقل به( است پسران از متفاوت برابر آنها در والدین تربیتی
. است متفاوت یکدیگر با دختران و پسران در اخالقی رشد که کرد اشاره باید این نتیجه در تبیین
 فرهنگی و اجتماعی و روانی قوي هايزمینه بلکه دارد شناختی و زیستی زمینه تنها نه تفاوت این
 به پاسخگویی نظر از نوجوانی و کودکی هايدوره در دختران که دهدمی پژوهشها نشان. دارد

 گیلیگان اما هستند؛ پسران از ترپایین مرحله یک عموما کلبرگ اخالقی رشد مراحل سؤاالت
 معنا این به است؛ پسران از متفاوت دختران اخالق محتواي که است باور این بر) 1982 و 1997(
 نسبت مسئولیت احساس و مراقبت با همراه و فردي میان روابط متوجه عمدتاً زنان اخالقی تفکر که
 قواعد متوجه کمتر و دارد گذشتگی خود از جنبه بیشتر زنان اخالق وي، نظر به. است دیگر افراد به

 همانند توانندنمی دختران دلیل همین به و است فردي بین اخالق مسائل حل بد و خوب اخالقی
 آبادي، لطف(بدهند  مناسب پاسخ کلبرگ آزمایشهاي اخالقی سؤاالت به خود همسال پسران
هاي تربیتی والدین شود این است که با توجه به شیوهاي که در این ارتباط استنباط مینتیجه). 1384

و در برخی موارد  ما ها الگوي رفتاري یاد شده ممکن است نتیجه متفاوت داشته باشد و خانواده
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 بیان توانمی شد، گفته آنچه با توجه با بنابراین. شاهد رفتارهاي پسرانه در دختران و بالعکس باشیم
 میزان ولی دارد وجود رابطه پسر و دختر آموزاندانش اخالقی رشد با والدین دینداري بین که کرد
 والدین دینی تربیت اعمال به توانمی را آن دالیل از یکی که است متفاوت جنس دو در رابطه این
 هايبرنامه مدارس درـ  1: شوددانست؛ لذا پیشنهاد می آنها بر جامعه فرهنگ با متناسب نگرشهاي و

 از والدینـ  2 .شود اجرا والدین براي کودکان اخالقی رشد و ارتقاي دینی هايآموزه با منطبق
     طریق از است شایسته بنابراین ؛آگاه نمایند فرزندان اخالقی رشد منفی خوراندهايپس تأثیر
  .شود داده والدین به الزم آگاهی خانواده آموزش هايبرنامه
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