عوامل رشد اخالقی کودکان در بافت خانواده
حسن بوسلیکی

چکیده
تربیت کودکان بهنحویکه عالوهبر جامعهپذیری ،به رشد و تعالی برسند ،از دلمشـ ولیهـای والـدین
است .دراینبین ،رشد اخالقی اهمیت ویژهای دارد .مطالعات روانشناختی رشد اخالقی ،بخش مهمـی
از مبانی تربیت اخالقی است .این نوشتار با مروری بر یافتههای روانشناسی اخالق و با رو اسـنادی،
عوام رشد اخالقی کودکان را در خانواده شناسایی و معرفی میکند .حوزۀ تأثیر ایـن عوامـ  ،اخـالق
اجتماعی است .این نوشتار به خانوادههای هستهای ،شام والدین و فرزندان مـیپـردازد ،نـه خـانوادۀ
گسترده و خانوادههای خاص ،مانند تکوالدی و تکفرزندی؛ ازاینرو قلمروی این نوشتار ،شناسـایی
عوام ِ مناسبات دوسویۀ والد ـ فرزند و خواهر ـ برادر است .این نوشتار جز مطالعات مـروری اسـت
و فرضیه ندارد.
کلیدواژهها :رشد اخالقی ،عوام رشد اخالقی ،خانواده ،فرزندپروی ،همساالن ،خواهروبرادر ،رشد کودک.
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مقدمه

رشد اخالقی 1به روندی اشاره میکند که در آن ،شخ

ِ
اخالقی رفتار را درونی میکند؛
ارز های

ارز هایی که از جامعۀ خود دریافت کرده است ( .)Reber & Reber, 2001, moral developmentرشد
اخالقی برخالف تربیت اخالقی 2،که ماهیت دستوری و هنجاری دارد ،ماهیـت توصـیفی دارد.
البته منظور از توصیف ،تبیین 3نیست؛ 4یعنی در مباحـث رشـد اخالقـی ،گذشـته از توصـیف

5

فرایند رشد در حوزۀ اخالق ،به تبیین رشد نیز میپردازند.
در این نوشتار میخواهیم یافتههای روانشناسی را درزمینۀ عوام رشـد اخالقـی کودکـان
در خانواده مرور و به عوام ِ رابطۀ والد ـ فرزند ،رابطۀ همساالن 6و خـود کـودک اشـارۀ مجـزا
کنیم .روشن است کـه برخـی از ایـن عوامـ وراثتیانـد و از اختیـار افـراد خـانواده خـارج؛

7

بههمیندلی سراا آن عوام نمیرویم ،بلکه بر عواملی متمرکزیم که اعضای خانواده میتواننـد
در جهتدهی آنها نقش آگاهانه و مؤثری بازی کنند .مرور این یافتـهها در راسـتای طراحـی و
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تنظیم کنشهای تربیتی ،نقش اساسی دارند.
شکلدهی خودپنداره

یکی ازنظریه های معاصر دربارۀ رشد اخالقی ،نظریۀ هویت اخالقی است .ایـن نظریـه
می گوید اگر شخ

از خود تصویر اخالقـی داشـته باشـد ،اصـلی ترین محـرک او بـرای

کارهای اخالقی است؛ زیرا انسان ها به انطباق رفتار بـا خودانگـاره ،تمایـ اولیـه دارنـد؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moral development

۷۹

2. Moral Education
3. Explanation

 .4منظور از توصیف ،چیستی و چگونگی پدیدهها و منظور از تبیین ،چرایی (علل و زمینههای) آنهاست.
5. Description

 . 6در این نوشتار ازاینباب مباحث همساالن را مطرح کردهایم که بخشی از خواهر و برادرها تقریباً همسالاند.
 .7البته ازنظر آموزههای دینی ،بخشی از عوامل وراثتی ،در اختیار والدیناند.

ازاین رو ایجاد خودانگاره اخالقی به شـک گیری هویـت اخالقـی و آن نیـز بـه انگیـز
اخالقی درونی منجر میشود.
اریکسون که رویکرد عمر را در نظریـۀ شخصـیت مطـرح کـرد ،بحـران دورۀ نوجـوانی را
هویتیابی دانست (شولتز و شولتز« .)۱۷۵ :۱۰۹۹ ،هویت مفهومی چندوجهی است؛ اما اصوالا
احساس هشیارانۀ بیهمتا بودن و جهت داشتن است که از تجربیات روانی اجتماعی ادغامشده
در ایگو نشأت میگیرد؛ ازجمله از همانندسازیهای قبلی شخ

در گروههـای مختلـف و از

خودانگارههای او( ».رایکمن )۱۷۱ :۱۰۹۵ ،هاگان میگوید:
«مرحلهای اساسی که میان دورههای نوجوانی و بزرکسالی پ میزند ،مرحلۀ رشد
احساس هویت است؛ احساسـی کـه بـه فـرد میگویـد کیسـت و درقبـال جامعـه
بزرکساالن چه جایگاهی دارد .اریکسون معتقد است مشک هویـت نوعـاا زمـانی
برطرف میشود که جوان ایدئولوژیای (نگر سیاسـی ،مـذهبی یـا تـاریخی) را
بپذیرد .این ایدئولوژی ،شخ اخالقی را تعریف و شخ را به هویـت اخالقـی
تجهیز میکند)Hogan & Emler, 1995: 215( ».

عملی ازجملۀ آنهاست .میتوان به کودک تلقین کرد که او کودکی اخالقی است و همیشه
درپی خیرخواهی دیگران است؛ حتی در مواردی که کودک ازسَـ ر انتقـام و تشـفی خـاطر
دوستش را ُه می دهد ،میتوان با برچسبزدن های مناسب ،مانند «می خواسـتی کمکـش
کنی» یا «داشتی بازی میکردی»  ،نیت او را از رنر غیراخالقی زدود .کودک در سـن کـم،
بسیار مستعد تلقین است.
تجربههای اخالقی موفق ،مانند کمک به فقرا ،همکاری در مرتب کردن منزل ،سـهیم کـردن
همکالسی در خوراکی خود ،دادن اسباببازی به همکالسـی و  ...بـه شـک گیری خودپنـداره
اخالقی کمک خواهد کرد؛ حتی میتوان همزمان از رو

تلقـین اسـتفاده و تـأثیر تجربـههای

اخالقی را دوچندان کرد.
هاگان معتقد است حلقۀ واسط دیگر درارتباطبا تأثیر هویت اخالقی ،حیثیت است .حیثیت
درنظر او ،اعتبار و شأن اجتماعی افراد است .وی میگوید:
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راه های مختلفی برای ایجاد خودانگاره اخالقـی وجـود دارد کـه تلقـین و تجربـههای

۷۷

حیثیت افراد ابـزاری بـرای کنتـرل اجتمـاعی در اختیـار مـا مـیگـذارد .براسـاس
چشمانداز اجتماعی تحلیلی ،افراد تال میکنند حیثیت (شهرت) خود را مدیریت
یا کنترل کنند [ ]...افراد بهطورطبیعی در اجتماع بهگونـهای عمـ مـیکننـد کـه در
بهترین حالت ،اعتبار خود را افزایش دهند و در بدترین حالت ،به آن آسیب نزننـد».
()Ibid: 220

وقتی در جریان رشد ،شخ

خـود را عضـوی از اجتمـاع درک میکنـد ،مفهـوم حیثیـت

برایش مطرح میشود .هاگان معتقد است «حیثیت و هویت ،ارتباط معنـاداری دارنـد .حیثیـت
حلقۀ اتصال افراد با هویت اجتماعی آنهاست؛ زیرا آنهـا در خـ ارزیـابی نمـیشـوند ،بلکـه
براساس میزان پایبنـدی بـه اسـتانداردها و فضـای هویتشـان قضـاوت مـیشـوند )Ibid( ».او
میگوید شهرت اخالقی افراد (اینکه چقدر اخالقی بهنظر میرسند) یکی از پنج جنبـۀ حیثیـت
است .مفهومی که کارل راجرز تحت عنوان توجه مثبت مطرح میکند ،بسیار نزدیک بـه مفهـوم
حیثیت هاگان است .شخ

در هر دو مورد ،تمای اولیهای به افزایش نظر مثبت اجتماع دربارۀ
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شواهد فراوان نقلی از خداوند متعال و اولیای کرام او بارها این کرامت را به یاد انسان آوردهانـد:

۶۳

«ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم [ ]...و او را نسـبت بـه بسـیاری از مخلوقاتمـان برتـری ویـژه

خود دارد؛ یعنی دنبال توجه مثبت (راجرز) و حیثیت (هاگان) است؛ بنابراین اگـر در اجتمـاعی
زندگی کند که ارز های اخالقی منشأ حیثیت افرادند ،او بهسمت شک دهی هویـت اخالقـی
پیش خواهد رفت.
ازنظر آموزههای دینی ،توجه به داشتههای خود ،زمینهساز رذیلۀ عجب است؛ پس در نگـاه
نخست شاید بهنظر برسد که نباید شخ

را بهسمت شک دهی تصـویر مثبـت و ارزشـمند از

خود سوق دهیم .البته بدیهی است این نکتـه دربـارۀ ارز

و کرامـت اصـی انسـان نیسـت و

بخشیدیم( ».اسرا )۵۳ :
اما سخن آنجا است که بخواهیم ارز های اکتسابی را در ذهـن شـخ
اجازه دهیم او ارزشمندی خود را اکتسابی بدانـد؛ آنگـاه شـخ

در معـر

برجسـته کنـیم و
 .آسـیب مهلـک

اخالقی قرار میگیرد .رسول خدا

فرمود« :اگر چنین نبود که برای مؤمن گناه کـردن بهتـر از

عجب نباشد ،خداوند هرگز بندها

را با گناه تنها نمیگذاشت [بـه او امکـان گنـاه نمـیداد]».

(حر عاملی۱۴۳۷ ،ق)۱۳۴/۱ :
میتوان شواهد فراوانی روایی یافت که از منظر دینی ظنین بودن بـه خـود و ناخشـنودی از
خود ارزشمند است و باعث رشد میشود .حضرت امیرالمؤمنین
و شام نمیکند؛ مگر به خود

فرمود« :بندۀ مـؤمن صـبح

بدگمان ،دائم از نفسش ناخرسـند و در حـال بهبـود آن اسـت».

(تمیمی آمدی۱۴۱۳ ،ق)۱۷۷۱ :
حال باوجود چنین منظر دینی ،میتوان ایجاد خودپندارۀ مثبت را عام رشد اخالقی درنظـر
گرفت؟ برای پاسخ الزم است در گام نخست ،مفهوم عجب را واکاوی کنیم .ایـن مفهـوم ابتـدا
بهمعنای توجه به داشتههای خویش و دلخو

شدن به آنهاسـت؛ امـا بررسـی بیشـتر روشـن

میکند که این تصویر از مفهوم عجب کام نیست .داشـتن نگـاه مسـتق در کسـب ارز هـا،
عنصر مهمی در مفهوم عجب است .عجب در حالتی شک میگیرد که نگاه شخ

بـه صـفات

نفسانی و اعمال صالح خویش مستق است و آنها را به خود نسبت میدهـد ،امـا اگـر آنهـا را
عنایت و توفیق الهی بداند ،عجب رخ نمیدهد (فیض کاشانی۱۴۳۷ ،ق)۷۶ :؛ ازایـنرو ،ایجـاد
خودپندارۀ مثبت تالزمی با عجب ندارد و اگـر بهتـدریج و بـهفراخور رشـد شـناختی کـودک،
بلکه باعث رشد نیز میشود.
موضوع دیگری که میتواند نقطه تالقی اخالق اسالمی با مفهوم خودپنداره باشد ،تأکید اخـالق
اسالمی بر عزتنفس و کرامت نفس است .آنچه این کرامت نفس را با خودپنداره گـره میزنـد ،ایـن
است که منشأ عزتنفس و کرامت نفس در اخالق اسالمی ،ارز اخالقـی اسـت؛ بـهعبارتدیگر،
عزتنفس در اخالق اسالمی منشأ اخالقی دارد و کسانی به آن دسـت مییابنـد کـه توانسـته باشـند
هویت اخالقی برای خود بسازند .شاهد اصلی ،آثاری است کـه بـر عـزتنفس در اخـالق اسـالمی
مترتب میشود .عزت ِ
نفس مطلوب سبب منـع تخلفهـا و خطاهـا میشـود .امـامعلی فرمـود:
«کسی که کرامت نفس یافته باشد ،تمایالتش را سه [کنترلپذیرتر] مییابد» (نهجالبالغـه ،حکمـت
 )۴۴۷و «کسی که کرامت نفس یافته باشد ،نفسش را بـا تخلـف و گنـاه پسـت نمیکنـد( ».تمیمـی
آمدی۱۴۱۳ ،ق )۴۶۱۳ :وجود چنین آثاری برای کرامت نفس ،حاکی از ماهیت اخالقی آن است.

عوامل رشد اخالقی کودکان در بافت خانواده

انتساب نعمتها به خداوند متعال هم وجود داشته باشد ،نهتنها مخـرب و مضـر نخواهـد بـود،

۶۱

روشهای انضباطی

ازجمله مسائ مهم در رشد اخالقی ،شیوههای انضباطی والدین است .در اینجـا منظـور از
شیوههای انضباطی ،رو

مواجهۀ والدین با تخلفات کودکان است .قب از مرور یافتـهها ،بایـد

گفت آنچه در این مجال موضوع بحث است ،تأثیر شیوههای انضباطی در رشد اخالقـی اسـت،
ال بازدارنـده باشـد و سـبب شـود
نه جنبۀ بازدارندگی آنها؛ چهبسا شیوۀ انضباطی خاصی کـام ا
کودک تخلف خود را تکرار نکند؛ ولی درنهایت به ت ییرات ثابت رشدی منجـر نشـود و مسـیر
رشد را مخت کند .عکس این مسـئله نیـز برقـرار اسـت؛ چهبسـا شـیوۀ انضـباطی خاصـی در
کوتاهمدت بازدارنده نباشد؛ ولی در بلندمدت زمینهساز رشد اخالقی کودک باشد .آنچه اکنـون
ِ
رشدی شیوههای انضباطی است.
مهم است ،تأثیرات
برای مرور یافته ِ
های شیوههای انضباطی ،مناسب است کـه بهمنزلـۀ چـارچوب نظـری ،بـه
تقسیم مارتین هافمن متلزم باشیم .او در تکمی دستهبندی سیرز و همکارانش ،شیوۀ انضـباطی
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۶۱

را در سه دسته جای داده است )۱ :شیوههاى مبتنی بر ابراز قدرت 1،شام تنبیـه بـدنی ،محـروم
کردن از اشیا و امتیازات مادى ،کاربرد مستقیم زور یا تهدید به یکی از آنها؛  )۱شیوههاى مبتنـی
بر خـوددارى از محبـت 2،شـام نشـان دادن غیرفیزیکـی عصـبانیت یـا نارضـایتی همچـون
بیاعتنایی ،خوددارى از صحبت کردن ،تنها گذاشتن و تهدید به ترك؛ ج) استدالل 3مشـتم بـر
تبیینها یا دالیلی مبنیبراینکه چرا کودك باید گونۀ دیگرى رفتار کند (گروزک.)۰۹۰ :۱۰۹۷ ،
شاید در نظریات متأخر رشد اخالقی ،ابتدا چنین بهنظر برسـد کـه ناکارآمـدی رو هـای
ابراز قدرت اثبات شده است و نباید ارتجاعی سراا آنها رفت؛ اما آخرین مرورهـای مطالعـات
جدید نشاندهندۀ ناسازگاری یافتههاست .هنوز هم برخی تربیتکاران معتقدند:
«مربی باید مظهر رحمت و صالبت توأمان باشد و در شیوههای او قهر و مهر بـههم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. power assertion
2. Love Withdrawal
3. Induction

برسند .شخصیت مربی درعینآنکه پرجاذبه است ،باید منبـع [صـالبت] باشـد []...
برخوردهای مربی ،همانطورکه لبخندهای صمیمانه و نگاههای گـرم و عطـوف را
به نمایش میگذارد ،باید گاه نیـز غضـبهای برنـده و توبیخهـای نافـذ را آشـکار
سازد( ».باقری.)۱۵۷-۱۵۴ :۱۰۵۵ ،

بندورا تأثیر تنبیه را بر بازداری در غیاب ناظر بیرونی ،با فرایند شرطیسازی کالسیک توضـیح
میدهد و تأثیر آن را با مت یر واسطۀ «حالت اضطراب» تبیین میکند (کریمزاده.)۱۴ :۱۰۹۷ ،
بههرحال همانطورکه در شیوههای فرزندپروری گفتهاند ،والدین مقتدر بهترین تأثیر را بـر
رشد اخالقی کودکان میگذارند .این والـدین از همـۀ شـیوههای انضـباطی اسـتفاده میکننـد.
تفاوت شیوۀ انضباطی را در سخنان اه بیت هم میبینیم .امامعلـی

فرمـود« :اصـالح کـردن

انسانهای نیک با تکریم آنها و انسانهای شرور با تنبیه آنهاست( ».اربلی۱۰۹۱ ،ق)۰۷۳/۱ :
درکُ بافت رابطۀ والد ـ فرزند در میزان پذیر

کودکان مؤثر است« :کودکان بـه قـانون یـا

توبیخ والدینی که معموالا تشویقکننده و پذیرا هستند ،بسیار بیشتر تن میدهند تـا والـدینی کـه
معموالا سختگیر و محدودکنندهاند )Schulman, 2002: 506( ».در تربیـت اخالقـی بـا رویکـرد
عمودی والد و فرزند سبب شود از کرامت او غفلت کنند« :فرزندان خود را تکریم کنیم و آنهـا
را خوب تربیـت کنیـد؛ بلکـه آمرزیـده شـوید( ».مجلسـی۱۴۳۰ ،ق )۷۷/۱۳۱ :ایجـاد فضـای
صمیمانه و کریمانۀ والد-فرزند ،بسترساز تأثیر مثبت شیوههای تربیتی بر رشد اخالقـی اسـت.
بدون این بستر ،چهبسا برنامههای تربیتی تأثیر عکس بگذارند.
البته هرکدام از این شـیوهها محـدودیتهایی نیـز دارنـد؛ بـرای نمونـه ،هـافمن دربـارۀ
شیوههای ابراز قدرت میگوید آنها مانند الگوهایی عم میکنند که به کودکـان رو هـای
ضداجتماعی تخلیۀ عصبانیت را یاد میدهند .همچنین «شیوۀ مبتنی بـر ابـراز قـدرت باعـث
میشود توجه کودك به خود

معطوف شود ،نه بر شـی [یـا شـخ

] صـدمهدیده و ایـن

موجب افزایش برانگیختگی میشود و توجه بـه عالئـم محیطـی را بـراى کـودك دشـوارتر
میکند و سرانجام ،این شیوه اثر مثبتی بر توانایی همدلی کودك نسـبت بـه نیازهـاى دیگـران
ندارد( ».گروزک ،همان)۰۹۴ :

عوامل رشد اخالقی کودکان در بافت خانواده

اسالمی ،جریان کلی تربیت باید همراه بـا تکـریم فرزنـد باشـد؛ بـهعبارتدیگر ،نبایـد رابطـۀ
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وی معتقد است که برانگیختگی کم و زیاد ،هر دو مانع توجه به آسیبدیده هسـتند .سـطح بهینـۀ
برانگیختگی 1است که زمینۀ الزم را برای توجه به دیگران (شخ
در سیرۀ اه بیت

آسیبدیده) فراهم میکند.

نیز شـاهدیم کـه رو هـای ابـراز قـدرت ،جریـان اصـلی تربیـت و

شیوههای انضباطی نیست .وقتی از امامکاظم

دربارۀ تنبیه فرزند پرسـیدند ،ایشـان بـازداری

محبت (قهر کردن) را بهجای تنبیه بدنی پیشنهاد کردند (مجلسـی۱۴۳۰ ،ق .)۷۷/۱۳۱ :ازجملـه
جالبترین شیوههای انضباطی که میتوان آن را در دسته برخـورداری از محبـت (بـازداری از
محبت) گنجاند ،توصیۀ تربیتی حضرت علی

است« :با پادا

دادن به نیکوکـار ،خطاکـار را

[از کار بد] بازدار( ».نهجالبالغه ،حکمت )۱۵۵
بههرحال استفادۀ حداقلی از این شیوۀ ابراز قدرت میتواند زمینهساز درونی شدن هنجارهـا
شود .تنبیه مالیم (نظیر دریغ محبت) هنگام بروز تخلف ،بـیش از تنبیـه شـدید سـبب میشـود
کودک در غیاب ناظر بیرونی ،از آن تخلف اجتناب کند .لپر با نظریۀ اسناد از اص حـداق الزم
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2

براى توضیح این یافته استفاده کرد:
«مطابق این اص  ،افراد بهدنبال دالی یا تبیینهایی براى رفتار خود میگردند .وقتـی
ال ترس از تنبیه ،وجود داشته باشد ،علـت رفتارشـان را بـه فشـار
تبیین آشکارى ،مث ا
خارجی اسناد میدهند و بنابراین وقتـی فشـار خـارجی برطـرف شـد ،مـیتواننـد
ال تنهـا
بهگونۀمتفاوتی رفتار کنند؛ اما هنگامیکه تبیین آشکارى در دست نباشد ،مـث ا
حداق فشار الزم براى انجام رفتار موردنظر وجود داشته باشد ،بهناچار براى تبیـین
رفتار خود بهدنبال پیدا کردن دالیلی در باورهاى خود و انگیز درونی میگردنـد؛
بنابراین باتوجهبه بحثهاى مربوط به درونیسازى ،بهترین رو بـراى اجتمـاعی
کردن ارز هاى اخالقی و دیگر ارز ها فراهم کردن شرایطی است که کودکان با
حداق فشار ،که صرفاا براى کسب متابعت کافی است ،بهسمت متابعت سـوق داده
شوند و ازاینطریق مجبور شوند متابعت خود را به یك نظام ارزشـی درونـیشـده
اسناد دهند( ».گروزک ،همان)۰۹۶ :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. optimal level of arousal
2. minimal sufficiency principle

ِ
کارآمدی رو
میزان

ابراز قدرت ،عالوهبراینکه بـه لحـا طیـف وسـیعی از مصـادیق آن

(تنبیه بدنی ،محروم کردن از بازی و  )...مت یر است ،از عوام متعددی نیز متأثر است :در جمـع
یا خلوت تنبیه کردن ،اعمال توسط پدر و مادر بامحبت یا سختگیر ،اعمال توسط والـدینی کـه
بر خودشان مسلطاند یا نه ،میزان خدشهدار شدن استقالل عم کودک با تنبیه و . ...
در مقایسۀ شیوۀ ابراز قدرت با دو شیوۀ دیگر انضباطی ،عالوهبر توجه به طیـف وسـیعی از
مصادیق آنها باید به این نکته توجه کرد که عوام متعددی در برتری شیوۀ استدالل دخی اند:
ِ
عنواننمونه بهنظر میرسد این برترى درمورد مادران درست است؛ ولی درمورد
«به
پدران درست نیست یا ازجهت دیگر بهنظر میرسد بـراى کودکـان طبقـۀ متوسـط
صادق است و براى کودکان طبقۀ پایینتر صادق نیست .کودکانی که ازنظر اخالقـی
ترسو 1هستند ،بیشتر احتمال دارد که وقتی مادرانشـان از انضـباط القـایی 2اسـتفاده
میکنند ،سطح رشد باالترى از وجدان نشـان بدهنـد؛ درحالیکـه کودکـان نتـرس
تأثیرپذیرى متفاوتی نسبت به شیوههاى نظمدهی متفاوت مادران نشان نمیدهنـد».
(گروزک ،همان)۰۷۳ :

نکتۀ مهم دربارۀ شیوههای انضباطی ،نقش کودکان در اعمال این شیوههاسـت .در تعـامالت
 .)۴۹۵ :۱۰۹۷این الگو ابعاد زیادی را در رابطۀ دوسویۀ فرزندان و والدین پوشش میدهد .یکی
از آنها نقش کودکان در تعیین شیوههای انضباطی است (همان« .)۴۷۴ :عاملیت هم به والـدین
و هم بههماناندازه به کودکان اسناد داده میشود [ ]...والدین و کودکان ،افراد تكافتـاده و جـدا
محسوب نمیشوند ،بلکه آنان در یك بافت رابطهاى مبتنی بر وابستگی متقاب شرکت دارند کـه
تأثیر دوسویه را تسهی میکند( ».همان )۴۷۷ :مطالعات فراوان براساس نظریۀ قلمرویـی نشـان
میدهد کودکان رفتار انضباطی والدین را ارزیابی میکنند؛ بـرای مثـال ،تناسـب آنهـا بـا نـوع
تخلف (اخالقی ،عرفی یا شخصی) .واکنش کودکان به رفتـار انضـباطی والـدین ،بـازخوردی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. fearful temperament
2. inductive discipline

عوامل رشد اخالقی کودکان در بافت خانواده

اجتماعیسازی فرزند ـ والد ،امروزه بر الگوی دیالکتیکی تأکید میکنند (کازینسـکی و نـاوارا،

۶۷

است که در تعیین رفتار انضباطی بعدی تأثیر میگذارد:
«در الگوهاى بافتارى دیالکتیکی 1ارائهشده درمورد بافت محیطی ،راهح تضادهاى
مذکور همواره موقتی تلقی میشوند؛ زیرا هر ترکیب جدید مبنایی است براى یـك
تضاد جدید که خود میتواند نقطۀ عزیمت مسیرهاى جدید مثبت یـا منفـی باشـد.
(کازینسکی )۱۳۳۰ ،اساس دیدگاه دیالکتیکی درمورد علیت بـر ایـن نکتـه اسـتوار
است که تعام با محیط باعث میشود افراد در یك بافـت مت یـر در معـر ت ییـر
مداوم قرار بگیرند و پیدرپی شک هایی ابداعی 2در رشد پدید بیاید( ».کازینسکی و
ناوارا)۷۳۶-۷۳۷ :۱۰۹۷ ،

بنابراین در رابطۀ والد ـ کودک ،رفتارهای انضـباطی والـدین یکسـویه نیسـت و کودکـان
پذیرندههای صرف نیستند .شاید یکی از حکمتهای اینکه درحالعصبانیت از تأدیب کـودک
نهی کردهاند (مجلسی۱۴۳۰ ،ق )۱۳۱/۵۶ :همین باشد که رفتارهای انضباطی والدین حمـ بـر
تشفی خاطر میشود ،نه بازداری یا رشد کـودک؛ یعنـی والـدینی کـه برافروختـه و در هیجـان
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شدید ،شیوۀ انضباطی اعمال میکنند ،رفتارشان ازنظر کودک ارز

اخالقـی و تربیتـی نـدارد،

توجه روانشناسان رشد اخالقی را جلب کرده است« .دان و همکاران دریافتنـد کـه سـوگیری
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اخالقی عالوهبر اعمال والدین ،به عوام دیگری چون رابطه با همساالن ،رابطه بـا خواهرهـا و

فقط اسباب تخلیۀ روانی والدین است و عادالنه نیست .همین ارزیابی کودک سبب ازبین رفـتن
کارکرد رشدی شیوۀ انضباطی میشود .والدین هوشیار همواره به واکنش کودک بـه شـیوههای
انضباطی دقت میکنند و شیوههای انضباطی را بهبود میبخشند.
عوامل رشد اخالقی درمیان کودکان

گذشته از رابطۀ کودکان با والدین ،رابطۀ فرزندان با یکدیگر ازجمله زمینـههایی اسـت کـه

برادرهای بزرکتر و سطح اولیـۀ درک هیجـانی کـودک وابسـته اسـت)Turiel, 2008: 480( ».
اکنون مهمترین عوام مربوط به خواهرها و برادرها را مرور میکنیم .قب از مرور بایـد بگـوییم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. contextual models of dialectics
2 . Novel forms

ارتباط با همساالن عاملی اسـت کـه هرگـز ارتبـاط بـا والـدین جـای آن را پـر نمیکنـد؛ پـس
خانوادههای تکفرزند ،کودک را با خ بزرک رشدی روبهرو میکنند که با شـدت و گسـتر
بخشیدن به ارتباط والد ـ کودک پر نمیشود:
«از کودکان در دو تا سه سال اول زندگی ،بهطورطبیعی مراقبت میکنند و عزیزشـان
میدارند؛ اما پسازآن ،مقبولیت و منزلت اجتماعی باید بهدست آید؛ بـهویژه وقتـی
کودک به جامعۀ همساالن وارد مـیشـود .کودکـان بهنـدرت یکـدیگر را بهانـدازۀ
والدین خود دوست دارند)Hogan & Emler, 1995: 218( ».

تال

کودک برای کسب مقبولیت و منزلت اجتماعی ،از اصلیترین عوام رشـد اخالقـی

(و درکُ جامعهپذیری) است .کودک درک میکند که در جامعۀ واقعی ،همـه ماننـد والـدینش
ازسر محبت و عشقشان به کودک ،توجه مثبت نامشروط و منزلت غیراکتسـابی بـه او
نیستند که َ
اعطا کنند .او در جامعۀ واقعی برای کسب مقبولیت باید خود را با هنجارهای جامعه وفق دهـد؛
بهعبارتدیگر او باید دایرۀ کارهای ُمجاز

را تنرتر از دایرۀ مقدوراتش کند که مؤلفـۀ مهمـی

در زیست اخالقی است .شاید بتوان محوریترین سازوکاری را که ارتباط با همساالن ازطریـق
تعام با همساالن هنگامی کارکرد رشـدی دارد کـه در کنتـرل بزرکسـاالن نباشـد و آنهـا بـه
کودکان اجازه دهند در فرایندی طبیعـی ،زیسـت اجتمـاعی همسـطح (افقـی) را بـا همسـاالن
تجربه کنند 1.پیاژه که از پیشگامان بررسی نقش همسـاالن در رشـد اخالقـی اسـت ،بـر نقـش
بیبدی این تجربه تأکید میکند.
بازی

بزرگان دین بر بازی کودکان بسیار تأکید کردهاند؛ تاجاییکه قالب اصلی برنامۀ تربیتی را در
هفت یا شش سال اول زنـدگی کـودک ،بـازی معرفـی کردهانـد (ابنبابویـه صـدوق۱۴۱۰ ،ق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مقاب این نوع ارتباط ،رابطۀ ناهمسطح (عمودی) قرار دارد که بین بزرگسال ـ کودک برقرار میشود و درجۀ اعتبار و نفـوذ
طرفین برابر نیست.

عوامل رشد اخالقی کودکان در بافت خانواده

آن بر رشد اخالقی کودکان تأثیر میگذارد ،همین نکته دانسـت .از اینجـا روشـن میشـود کـه

۶۵

 .)۴۷۱/۰برخـی روایـات رابطـۀ مسـتقیم بـازی دوران کـودکی و برخـی صـفات اخالقـی در
بزرکسالی را مطرح کردهاند« :بازی کودک در سنین کم مطلوب است؛ زیرا باعـث میشـود در
بزرکسالی حلیم شود( ».کلینی۱۴۳۵ ،ق)۷۱/۶ :
نوع بازی کودکـان نشـانهای از مرحلـۀ رشـد شـناختی و اجتمـاعی آنهاسـت .ژان پیـاژه،
روانشناس کودکان ،نظریۀ رشد اخالقی خود را بر مشاهدۀ تیلهبازی کودکـان بنـا کـرده اسـت.
ازنظر پیاژه بازیهای گروهی رقابتی ،همچـون تیلـهبازی ،کـه شـام قواعـد فراوانـی هسـتند،
شباهت ساختاری به اخالق دارند؛ زیرا اخالق هم مجموعهای از قواعد است که افراد باید برای
ادامۀ همکاری به آنها ملتزم باشند .ویژگی اصلی بازی ،که آن را موضوع بررسی اخالقـی پیـاژه
کرده اسـت ،آزادانـه و خودانگیختـه بـودن اسـت .التـزام کودکـان بـه قواعـد بـازی ،بـهاجبار
بزرکساالن نیست ،بلکه برای بهره بردن از فواید همکاری اجتماعی (شرکت در بـازی) اسـت؛
همان چیزی که در رشد اخالقی به آن نیاز داریم.
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او به این نتیجه رسید که کودکان چهار مرحله را در شیوههای بـازی پشتسـر میگذارنـد:
حرکتی و انفرادی (تولد تا دوسالگی)؛ خودمیانبینی (دو تـا هفتسـالگی)؛ تکـوین همکـاری
(هفت تا دوازدهسالگی)؛ تدوین قواعد ( ۱۱تا  ۱۷سـالگی) .در مرحلـۀ اول ،هـی قاعـدهای بـر
بازی کودک حاکم نیست .در مرحلۀ دوم ،قواعد بازیهای جمعی ،انفرادی بهکار میرود .نشانۀ
مرحله خودمیانبینی ،بازی فردی در جمع است .در مرحلۀ سوم ،بازی گروهی بهمعنایواقعـی
و مفهوم رقابت شک میگیرد .در مرحلۀ چهارم ،کودکان به تدوین قواعد دقیق بـازی ،بـیش از
خود بازی عالقه دارند و نقش قانونگذاری برایشـان مهمتـر از نقـش بـازیکنی اسـت (پیـاژه،
.)۰۶ :۱۰۵۷
اصلیترین نقش بازی در رشد اخالقی ،از مرحلۀ سوم بـه بعـد اسـت؛ یعنـی از زمـانی کـه
کودک وارد بازیهای جمعی و گروهی میشود ،بهمعنایواقعی رقابت را درک میکند و بـرای
برنده شدن تال

میکند .ازنظر پیاژه بازیهایی در رشد اخالقی کودکان دخالت مستقیم دارند

که چند ویژگی داشته باشندِ :
بازی افراد باشد ،نه بازی انفرادی با اشیا؛ همساالن در آن باشند (نـه

بزرکسال و کودک)؛ گروهی باشد؛ قواعد

روشن و رقابتی باشد.

1

چنین بازیهایی از چند راه بر رشد اخالقی کودکان تأثیر میگذارند .نخست اینکـه چنـین
بازیهایی ارز

قواعد و هنجارها را برای همکاری و شک گیری رقابـت بـه کودکـان نشـان

میدهند .کودکان خودمیانبین ،که وارد مرحلۀ سـوم نشـدهاند ،از قواعـد بـازی بـرای فعالیـت
فردی خود استفاده میکنند .آنها در جمع ،بازی انفرادی میکنند؛ زیرا مفهوم واقعـی رقابـت و
نقش ابزاری قواعد بازی را درک نمیکنند؛ حتی بازیهـای غیررقـابتی ،همچـون طناببـازی
گروهی ،هرچند قواعدی برای رقابت ندارند ،ضوابط و هنجارهایی دارنـد کـه هـر کـس بایـد
رعایت و نقش مکم خود را برای انجام دادن درست بازی بهدرستی ایفا کند .چنین بازیهایی
به شک گیری پایۀ «انضباط رفتاری» کمک میکنند.
سازوکار دیگر تأثیر بازی ،به زوال خودمیانبینی مربوط است .کودکی که در بازی ،عملکرد
خود را ازنظر دیگران ارزیابی میکند ،فعالیت ذهنی نقشپذیری را تجربه میکنـد ،بهتـدریج از
خودمیانبینی خارج میشود و به انتظارات دیگـران از خـود حسـاس میشـود .ازنظـر پیـاژه،
خودمیانبینی اصـلیترین مـانع همکـاری اجتمـاعی اسـت .بازیهـای گروهـی آزاد بـه زوال
بازیهای گروهی رقابتی ،که در آنهـا دو گـروه رقابـت میکننـد ،همبسـتگی گروهـی را
تقویت میکنند ،به کودک میآموزند که همبستگی به گروه چه فوایدی دارد و بـرای تحقـق آن
چه کارهایی الزم اسـت .کـودک میآمـوزد کـه بـا همگروهیهـای خـود همکـاری کنـد و از
خودخواهیها و خودرأییهایش بهنفع گروه بگذرد .او میآموزد که برای موفقیـت گـروه ،کـه
برای خود

هم سود دارد ،باید نقش خود را بهدرستی بازی کند؛ بـهاینترتیب ،هسـتۀ اصـلی

مسئولیتپذیری در او شک میگیرد.
جنبۀ دیگر تأثیر بازیهای گروهی رقابتی ،نیاز انسانها به مقبولیـت و منزلـت اجتمـاعی اسـت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته بازیهای غیررقابتی هم میتوانند در رشد اخالقـی تأثیرگـذار باشـند؛ بـرای مثـال ،میتـوان طناببـازی دختـران را
بهگونهای شک داد که به همبستگی گروهی آنها و دقتشان در ایفای درست نقش اجتماعی یاری رساند.
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خودمیانبینی کمک میکنند.

۶۷

میتوان ترکیب ایندو را حیثیت اجتماعی نامید« .حیثیتها قضاوتهای جامعه دربارۀ منش اعضـای
خود است .حیثیتها قضاوتهایی دربارۀ رذای و فضای و قوتهـا و ضـعفها هسـتند براسـاس
مدارک و شواهدی که جوامع پیوسته آنها را پرداز میکنند )Hogan & Emler, 1995: 219( ».افراد
تمای اصیلی برای حفظ حیثیت و اعتبـار اجتمـاعی خـود دارنـد .حفـظ حیثیـت از ابزارهـای
جامعهپذیری و رشد اخالقی است« .مقبولیت معمـوالا بـا رفتارهـای حـاکی از تعلـق حاصـ
میشود .منزلت نیز معموالا با رقابت بهدست میآید» ()Ibid؛ یعنی بازیهای گروهی رقابتی ،که
شام قواعد همکاریاند ،به کودکان مجال میدهند که پیش همساالن مقبولیت و منزلت کسـب
کنند و بیاموزند که در اجتماع واقعی هم راه کسب آنها همین است؛ یعنی آنها میآموزنـد کـه
باید از قواعد اجتماعی تبعیت و در رقابت سالم منزلت کسب کنند.
کودکان ضمن رقابتهای گروهی و همکاریهای گروهـی بـا منطـق «بـرد ــ بـرد» آشـنا
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میشوند .آنها میآموزند همۀ تعامالت اجتماعی از منطق «برد ــ باخـت» تبعیـت نمیکنـد و
ِ
سـنربنای
میتوان شرایطی فراهم کرد که هر دو طرف به اهداف خود برسـند .چنـین تفکـری
همکاری اجتماعی (بهجای رقابـت ناسـالم و مخـرب) اسـت کـه هـدف اخـالق اجتمـاعی،
شک دهی این همکاری است .برخی فالسفۀ معاصر ،همچون جان رالز و هابز ،تال

کردهانـد

جوهر اخالق را با قراردادگرایی اجتماعی توضیح دهنـد؛ یعنـی نشـان دهنـد در بلندمـدت بـا
مراعات اخالق ،منافع همه تأمین میشود و با نقض اخالق ،منافع همه به خطر میافتد (ریچلـز،
۱۶۷ :۱۰۷۱؛ هولمز.)۰۹۴ :۱۰۹۷ ،
از دیگر محورهای تأثیر بازی در رشد اخالقـی ،مجـازات تخلـف از قواعـد بـازی اسـت.
بازیکنان برای تقلب در بازی ،انواع مجازات را درنظـر میگیرنـد .پیـاژه بـا دسـتهبندی اقسـام
مجازات به «کیفر کفارهای» و «کیفر مبادلهای» ،اعتقاد به نوع اول را نشانۀ رشـدنیافتگی و اعتقـاد
به نوع دوم را نشانۀ رشدیافتگی میداند .او معتقد است در عرصههای تعام اجتماعی ،فـارا از
اجبار (مانند بازیهای آزادانه کودکان) ،نوع دوم کیفر را درنظر میگیرند؛ بـرای مثـال ،کودکـان
بازیکنی را که تقلب کرده است ،یک دور از بازی محروم میکنند .چنین مجـازاتی کـودک را از
تفکر کیفر کفارهای رها میکند و کیفر مبادلـهای را همچـون گزینـۀ اصـلی مجـازات برجسـته

میکند و بدینترتیب ،زمینهساز رشد در تفکر عدالت کیفری میشود.
دربارۀ بازیهـای رقـابتی کودکـان نقـ کردهانـد پیـامبر اسـالم

میـان حسـن و حسـین

علیهماالسالم مسابقۀ کشتی برگزار و آنها را به رقابت و پیروزی تشویق میکرد (نـوری۱۴۳۹ ،ق:
 .)۹۱/۱۴هرچند بازی کودک با همساالن تأثیر ویژهای در رشد اخالقی او میگـذارد ،جـای خـالی
نقش بازی بزرکسال با کودک در بررسیهای رشد اخالقی خالی است .چنـدین روایـت دربـارۀ
بازی پیامبر

با کودکان ،بهویژه حسنین علیهماالسالم وجود دارد (محمدی ریشـهری:۱۰۹۹ ،

 .)۱۴۵-۱۴۶حداق کارکرد این نوع بازی (بازی ناهمسطح) ،زمینهسازی برای انس بزرکسـال بـا
کودک است و بستر مناسبی برای برنامههای تربیتی فراهم میکند .البته شرط مهم این نوع بـازی آن
است که بزرکسال خود را بهاندازۀ کودک پایین آورد ،نه اینکه از او بخواهد در سـطح بـزرکسـال
رفتار کند .رسول خدا

فرمود «کسی که کودکی دارد ،بایسته است که خود را به کـودکی بزنـد».

(ابن بابویه صدوق۱۴۱۰ ،ق۴۹۰/۰ :؛ حر عاملی۱۴۳۷ ،ق)۴۹۶/۱۱ :
یکی از مهمترین زمینههای رشد اخالقی کودکان ،بازیهای نمادین است .کودکان در ایـن
بازیها ،نقشهای نمادین را بازی و نمایش اجرا میکننـد« 1.ظرفیـت شـک دهی و اسـتفاده از
برای اشاره به موضوعات غایب رویمیآورنـد .در بـازی نمـایش ،آنهـا تعـامالت دو نفـر را
نمادین میکنند .رشد نمادسازی برای طبقهبندی اعمال در قالب درسـت و نادرسـت ضـروری
است )kurtines & Gewirtz, 1995: 494( ».کودکان در بازیهای نمادین ،مجال اتخاذ نقش پیدا
میکنند .اتخاذ نقش ازنظر برخی روانشناسان اخالق ،همچون کلبـرک ،محـوریترین عنصـر
تمایز تفکر اخالقی و غیراخالقی است (1971: 141

« .)Kohlberg,بازىهـاى خیـالی مشـترك،

مشخصه دوستیهاى صـمیمی و روابـط نزدیـك خـواهران و بـرادران اسـت و درضـمن ،در
بررسیهاى مختلف ،این بازىهـاى خیـالی مشـترك در رشـد فکرخـوانی 2بااهمیـت شـمرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته بازیهای نمادین گستردهترند؛ برای مثال ،بازی انفرادی کودک با تکهای چوب بهجای اسب.
2. mindreading
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نمادها در اواسط سال دوم ظاهر میشود .در این زمان است که کودکـان بـه اسـتفاده از نمادهـا

۵۱

شدهاند( ».دان )۷۹۰ :۱۰۹۷ ،این بازیها میتوانند برای خروج از خودمیانبینی مفید باشند ،بـه
کودک فرصت دهند که از منظر دیگران به وقایع دقت کنند و متوجه تفاوت منظرها بشوند.
ابعاد تأثیر بازی در رشد اخالقی کودکان بسیار گسترده است و بررسی آنها مجالی مسـتق
میطلبد .در اینجا تنها به چند جنبۀ مهم اشاره کردیم.
رفتار خواهرها و برادرهای بزرگتر

یادگیری مشاهدهای در تعام والد ـ فرزند ،از عوام رشد اخالقی است .این سـازوکار در
رابطۀ خواهرها و برادرها هم بهکار مـیرود .کودکـان از مشـاهدۀ رفتارهـای یکـدیگر بـیش از
رفتارهای بزرکساالن یاد میگیرند« .والدین و خواهران و بـرادران بـهعنـوان عوامـ کلیـدى
جامعهپذیرى در رشد اجتماعی دوران کودکی شناخته شدهاند( ».کـارلو )۹۷۴ :۱۰۹۷ ،یکـی از
جلوههای یادگیری مشاهدهای کودکان این است که از خـواهر یـا بـرادر یـاد میگیرنـد وقتـی
آسیبی وارد میکنند ،نقش خود را انکار و خواهر یا برادر را سرزنش میکنند .ایـن رفتـار شـاید
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اعضای خانواده حساس میشوند .آنها به درگیریهای خواهر یا برادرشان با والـدین واکـنش

۵۱

کنـد ،بیشـتر

بدرفتاری اخالقی باشد؛ ولی این رفتار که در سهسالگی مشاهده میشود ،نشـان از شـک گیری
ادراک مســئولیتپذیری در کودکــان اســت (دان ،همــان .)۷۶۱ :آنهــا متوجــه میشــوند کــه
مسئولاند دربرابر آسیبی که وارد میکنند؛ پس با سـرزنش دیگـران میکوشـند مسـئولیت را از
خودشان منحرف کنند.
گذشته از سازوکار یادگیری مشاهدهای ،کودکان ازراه دیگری نیـز بـا رفتارهـای خـواهر و
ِ
رخـدادهای روابـط
برادرهای بزرکتر خود درگیر میشـوند .آنهـا تقریبـاا از یکسـالگی بـه
نشان میدهند .اگر در این درگیریها ،خواهر یا برادر بزرکتـر بـه مـادر پرخـا

احتمال دارد که کودک او را سرزنش کند تا زمانی که موضوعات عرفی و قراردادی دربین است
(دان.)۷۵۱-۷۵۳ :۱۰۹۷ ،
از دیگر تأثیرات رفتارهای خواهرها و برادرهـا در رشـد اخالقـی کودکـان کوچـکتر ،ابـراز

احساسات هنگام تخلف اخالقی آنهاست« .بحثهاى خانوادگی سرشـار از هیجـان در جریـان
تضادها ،با رشد اولیۀ وجدان و تصورات جامعهپذیر از روابـط 1پیونـد دارنـد( ».همـان ،ص)۷۶۷
طبق بررسیها ،کودکان تمای به مداخله در ح یا موضـعگیری دربرابـر نزاعهـایی را دارنـد کـه
طرفین نزاع حاالت هیجانی از خود بروز میدهند .وجود حاالت هیجانی در جلبتوجـه کـودک
به ماجرا و موضـعگیری دربرابـر آن ،تعیینکننـده اسـت (همـان)۷۵۱ :؛ حتـی عـدهای معتقدنـد
عالوهبر تعامالت سازنده ،تعارضات خواهرها و برادرها نیـز در یـادگیری اصـول اخالقـی نقـش
دارد؛ زیرا آنها نیز شام بازخوردهای هیجانی همساالناند (.)Turiel, 2008: 495
فرهنگ همساالن

بیتردید نقش والدین در انتقال ارز ها به کودکان بیبدی اسـت؛ ولـی بـا رشـد کـودک،
نقش محوری والدین جای خـود را بـه عوامـ دیگـری همچـون همسـاالن میدهـد و تـأثیر
انحصاری آن ازدست میرود .همساالن در کنار عناصر آشکار و مشاهدهپذیر ،همچون رفتارهـا
و شیوههای انضباطی در بازی و  ...ازطریق عناصـر پنهـان و ناپیـدا در ت ییـر یـا رشـد اخالقـی
توجه برخی روانشناسان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است.
«کورسارو مدعی است کودکان با همکارى همساالن و خـواهر و برادرهـا فرهنـر
مشترکی براى خود دارند که درکنار فرهنر متعلق به والدین و دیگر مراجع اقتـدار
عم میکند؛ افزونبراین ،در این فرهنر که میتوان آن را فرهنر همساالن نامیـد،
کودکان با همکارى یکدیگر به بازبینی دانش بزرکساالن و یافتن رو هاى خالق
براى دور زدن قواعد بزرکساالن و ارزیابی یا به چالش کشیدن آنها میپردازنـد».
(کازینسکی و ناوارا)۷۱۱ :۱۰۹۷ ،

«فرهنر همساالن مجموعۀ ثابتی است از فعالیـتهـاى مربـوط بـه امـور روزمـره ،اشـیا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. prosocial conceptions of relationships
2. peer culture
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کودکان تأثیر میگذارد .این عناصر ناپیدا که میتوان از آنها به «فرهنر همساالن» 2تعبیـر کـرد،

۵۰

ارز ها و عالیقی که کودکان بهوجود مـیآورنـد و در تعامـ بـا همسـاالن آن را بـه اشـتراك
میگذارند( ».کازینسکی و ناوارا ،همان )۷۱۷ :این فرهنر که شام عالئم خـاص انتقـال پیـام،
تکیــهکالمهای برگرفتــه از برنامــههای تلویزیــونی ،داللتهــای خــاص و رمزگونــۀ الفــا ،
سلسلهمراتب قدرت و  ...است ،شام ارز های اخالقی نیز میشود .ازجملـه بـارزترین ایـن
ارز ها ،تقبیح شدید لو دادن افراد خطاکار به بزرکسـال اسـت .پیـاژه از اتحـاد و همبسـتگی
کودکان مقاب قوانین و ضوابط بزرکساالن مقتـدر ،بـرای مثـال در مدرسـه ،سـخن میگویـد
(پیاژه.)۱۵۳ :۱۰۵۷ ،
«جامعهشناسان اخیراا مدعی شدهاند که فرآیند شک گیرى یك نس از همان دورۀ کـودکی،
که کودکان با همساالن خود گروههاى مشترك تشکی مـیدهنـد ،آغـازمی شـود و ایـن همـان
فرآیندى است کـه کورسـارو و ا ِ ِدر 1بـهعنـوان فرآینـد شـک دهـی فرهنـر همسـاالن بـه آن
پرداختهاند( ».کازینسکی و ناوارا ،همان )۷۱۴-۷۱۰ :این فرهنر بر رشد اخالقی کودکان تـأثیر
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ویژهای میگذارد .ازجمله تجربههایی که با بهکارگیری فرهنـر همسـاالن بـر رشـد اخالقـی

میدهد« .هریس میگوید وظیفۀ کودکان در اواخر دورۀ کودکی و دورۀ نوجوانی ،تبدی شدن بـه
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فردی مانند والدین خود نیست ،بلکه منطبق شدن با گروه همساالن است)Haidt, 2001: 828( ».

کودکان تأثیر گذاشته ،مدارس اجتماع عادل کلبرک است.
«از تحقیقات بر مدارس اجتماع عادل روشن میشود کـه چنـین سـاختار مـدیریتی
موجب رشد هنجارهای مطلوب همساالن میشود؛ حتی مهمتر اینکه ،از چشمانداز
جامعهشناختی ،هنجارها از هنجارهای فردی به هنجارهای جمعی ت ییر میکنند که
مشترک اعضای مدرسه است)Berkowitz, 1998: 25( ».

این نکته تأثیرپذیری هنجارهـای فـردی از هنجارهـای گـروه و فرهنـر همسـاالن را نشـان

آنچه میتواند فریبدهنده باشد ،احساس نظارت والدین بر این فرهنـر اسـت .نظـارت و
اطالع از این فرهنر ،وابسته به این است که کودکان به چه میزان این فرهنـر را آشـکار کننـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Corsaro and Eder

والدین میتوانند بر این فرهنر تأثیر غیرمستقیم بگذارند ،ولی نظارت مستقیمی بر آن ندارند.
گفتوگوی خواهرها و برادرها

یکی از عوام مؤثر بر رشد اخالقی کودکان ،کـه بیشـتر بـر اسـتدالل اخالقـی آنهـا تـأثیر
میگذارد ،گفتوگوی خواهرها و برادرها (درکُ همساالن) است .این گفتگوها از چند بعد بـه
رشد اخالقی کمک میکنند .اولین محور تأثیر گفتگوی همساالن در رشد اخالقی یکدیگر ،کـه
کلبرک به آن توجه خاص کرده است ،گفتوگو دربارۀ معماهای اخالقی است .ایـن گفتگوهـا
که میتوانند با برنامهریزی قبلی و در حضور مربی باشد ،کودکان را در مراح استدالل اخالقـی
کلبرگی حرکت میدهند .کلبرک معتقد است در مباحثههای اخالقی ،دانشآمـوزان فقـط نظـر
دیگران را جویا نمیشوند ،بلکه میکوشند دیدگاه خـود را جمعبنـدی کننـد (کریمـی:۱۰۹۹ ،
 )۱۵۱مت یرهای متعددی در تأثیرگذاری این عام دخالت میکنند که بررسی همۀ آنها در ایـن
مجال نمیگنجد؛ ولی به چند مورد اشاره میکنیم .یکی از مت یرهای تأثیرگذار ،واقعی یا فرضی
بودن معماهاست .بررسیها نشان میدهد بحث دربـارۀ معماهـای واقعـی بـیش از معماهـای
انتخاب کنیم.
از دیگر مت یرها ،شک و میزان دخالت مربی (والدین یا معلم) در این مباحثههاسـت .کلبـرک
نکاتی را دربارۀ نقش مربی در این مباحثهها مطرح کـرده اسـت (.)Kohlberg & Hersh, 1977: 57
بهصورتخالصه نقش معلم فقط باید تسهی کنندۀ مباحثه باشد ،نه شرکتکننده در مباحثه.
از دیگر مت یرهای مؤثر که بیشتر به رابطۀ همساالن مربوط است ،سـطح استداللهاسـت.
اگر استداللها بسیار فراتر از سطح شناختی کودک باشـند ،چنـدان سـبب رشـد اسـتدالل او
نمیشوند« .مطالعات از مفهوم کلی ناحیۀ رشد تقریبی ( 1)ZPDحمایت میکننـد .ایـن ایـده
میگوید بچهها از شخصی کـه در فاصـلۀ نزدیکـی در بـاالی سـطح آنـان اسـت ،بهتـر یـاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. zone of proximal development
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فرضی در رشد استدالل کودکان مؤثر است؛ یعنی بهتر است معماها را از زندگی واقعی کودکان
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میگیرند )Snary and Samuelson, 2008: 71( ».این نکته تأکید دوباره بر این است که گـاهی
تأثیر همساالن در رشد اخالقی یکدیگر بیش از بزرکساالن است.
دومین محور تأثیر گفتوگوی همساالن به حاالت درونی و احساسـات کودکـان مربـوط
است« .گفتوگو دربارۀ حاالت درونی درمیان خواهران و برادران نسبتاا رایج است ــ بـیش از
آنچه میان کودك و والدین جریان داردــ و مشـخ

شـده اسـت کـه ایـن گفتگوهـا بـا ادراك

اجتماعی بعدى ارتباط دارند [ ]...کودکان ۴ساله داراى یك خواهر یا برادر بزرکتر ،نسـبت بـه
کودکانی که خواهر یا برادر بزرکتر ندارند ،بیشتر دربارۀ حـاالت روانـی صـحبت مـیکننـد».
(دان ،همان ،ص )۷۹۰این گفتوگوها ازسویی کودکان را متوجـه تـأثیرات روانـی اعمالشـان
میکند و میفهمند وقتی خواهر یا برادر خود را ُه دادهاند ،گذشته از آسـیب جسـمی ،آسـیب
روانی دیده است؛ بنابراین ،ازآنپس در محاسبۀ خوبی و بدی اعمال ،گذشـته از آثـار فیزیکـی،
آثار روانی را نیز درنظر میگیرند کـه خـود
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ِ
ازسـویدیگـر
رشـد اسـت .ایـن گفتوگوهـا

زمینهساز رشد همدلی کودکـان میشـوند .هـافمن مراحـ پنجگانـهای بـرای رشـد همـدلی
میشمرد (2007: chp.3

 .)Hoffman,او معتقد است این مراح  ،متناظر با مراحـ رشـد تمـایز

خود از دیگری است .کودک وقتی متوجه تمایز روانی خود بـا دیگـران میشـود؛ بـرای مثـال،
متوجه میشود که عالیق ،نگرانیها ،و ترس دیگران متفاوت با خود اوست ،آنگاه آمـاده ورود
به مرحلۀ باالتر همدلی است .گفتوگوی کودک با همساالن دربارۀ حاالت درونـی ،زمینهسـاز
چنین رشدی است.
در انتها به عاملی اشاره میکنیم که مستقیم به کنشهای خود کودک مربـوط اسـت :تجربـۀ
عم اخالقی.
تجربۀ عمل اخالقی

یکی از چیزهایی که در رشد اخالقی کودکان نقش دارد ،تجربۀ رفتارهـای اخالقـی اسـت.
انجام دادن کارهای جامعهگرا ،تأثیر مثبتی بـر رشـد اخالقـی میگـذارد؛ همانطورکـه تجربـۀ
کارهای خشونتآمیز (بدون تدابیر نظارتی) تأثیر منفی میگذارند .از امامرضا

نقـ کردهانـد

که از پدری خواست که کودکش را به صـدقه دادن تشـویق کنـد« :از او بخـواه کـه بـا دسـتش

صدقهای بدهد؛ تکه نانی یا چیز دیگری( ».کلینی۱۴۳۵ ،ق)۴/۴ :
هرچند تأثیر کارهـای اخالقـی در رشـد اخالقـی مطلـق اسـت ،نبایـد فرامـو

کـرد کـه

اصلیترین تجربههای اخالقی کودکان درارتباطبا همساالن است« .کودکان همزمـان بـا نشـان
دادن رفتارهاى جامعهگرا به همساالن میتوانند از رفتارهاى جامعهگرا متقاب بهرهمنـد شـوند».
(کارلو ،همان) .کارهای اخالقی همچون کمک به فقـرا و دوسـتان نـاتوان ،مشـارکت در تمیـز
کــردن مدرســه ،کمــک بــه مــادر در کارهـای خانــه و معــذرتخواهی هنگــام آسیبرســانی،
اصلیترین تأثیر را بر رشد هویت اخالقی کودکان میگذارد .سازوکار این تـأثیر در سـازگاری
خودانگاره و رفتارهای خارجی است .اگر والدین براساس اص حداق الزم (در نظریۀ اسـناد)
کودکان را به کارهای جامعهگرا سوق دهند ،کودکان این اعمال را به انگیزۀ درونی خـود نسـبت
میدهند و خودانگارهشان را اخالقی شک میدهند .افراد گرایش درونی دارنـد کـه رفتارهـای
خارجی و خودانگارهشـان را سـازگار کننـد؛ یعنـی بـا دو فراینـد جـذب و انطبـاق ،بهتـدریج
خودانگارهشان را چنان شک دهند که تجربههای عملی را توجیه کنند.
همانطورکــه تجربــۀ رفتارهــای اخالقــی نقــش مثبتــی در رشــد اخالقــی دارد ،کارهــای
حساسیت خود را به رنج دیگران ازدست میدهد ،عنصر همدلی را ازدست میدهد.
از دیگر زمینههای رشد اخالقـی در تجربـههای عملـی ،بـه نـزاع کودکـان مربـوط اسـت.
برخالف تصور رایج ،فقط روابط مسالمتآمیز کودکان نیست که به رشد اخالقی آنهـا کمـک
میکند ،بلکه شیوۀ ح نزاع ،بخشی از اهداف رشد اخالقی است.
«همانگونهکــه دان 1و همکــاران او تأکیــد کردهانــد ،درگیریهــای اخالقــی و
واکنشهای فراوان میان برادران و خواهران اتفاق میافتـد؛ درحـالیکـه تحقیقـات
نشان دادهاند که درگیری اخالقی والدین و کودکان نسبتاا اندک است .درگیریهـای
اخالقی کودکان غالباا بدون مداخلـه بزرکسـاالن حـ میشـود؛ ازایـنرو برخـی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dunn
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ضداخالقی ،همچون خشونت ،تـأثیر منفـی میگذارنـد .وقتـی کـودک بـا تکـرار خشـونت،
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پژوهشگران میگویند درگیری همساالن با یکدیگر در رشد اخالقی کودکان نقـش
مثبتی بازی میکند)Smetana, 1999: 314( ».

شیوۀ ح نزاع و تعار

منافع بهنظر برخی پژوهشگران ،جز ماهیت اصـلی اخـالق و در

سویۀ مثبت کارکرد آن است (علیزاده .)۱۱۰ :۱۰۷۳ ،اگر کودکان بتوانند ایـن نزاعهـا را سـازنده
ح کنند ،گام بزرگی در رشـد اخالقـی برداشـتهاند .والـدین بایـد بـدون مداخلـه ،همکـار و
هدایتکننده باشند و اجازه دهند خود کودکان نزاع را ح کنند.
نتیجهگیری

در این نوشتار به مرور یافتههای رشد اخالقی (شاخهای از روانشناسی اخـالق) پـرداختیم
و به عواملی همچون شک دهی خودپنداره و رو های انضباطی (عوام رابطۀ والد ـ فرزنـد)
اشاره کردیم .بر الگوی دیالکتیکی تأکید ویژه کـردیم .براسـاس ایـن الگـو ،رابطـۀ تـأثیر فقـط
یکسویه و ازسوی والدین به فرزندان نیست ،بلکه فرزندان نیز بر والدین تـأثیر میگذارنـد .در
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رابطۀ خواهرها و برادرها نیز به عواملی همچون بازی گروهی و بازی نمادین ،رفتـار خـواهر و
برادرهای بزرکتر ،فرهنر همساالن ،گفتگوی خواهرها و برادرها اشاره کـردیم .بـر فرهنـر
همساالن تأکید ویژه کردیم و گفتیم این فرهنر معموالا در کنتـرل والـدین نیسـت .در انتهـا بـه
ارتباط با طبیعت و تجربۀ عم اخالقی خود کودک اشاره کردیم که سبب میشود خودپنداره و
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