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چکیده

اخالق یک سازۀ چندوجهی است؛ از یکسو سازهای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی –
اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزشهای فرهنگی دارد .هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم
اخالق در میان نوجوانان ایرانی بود .با بهکارگیری روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی ،چگونگی
مفهومسازی اخالق از دیدگاه نوجوانان بررسی شد .شرکتکنندگان در پژوهش  77نفر ( 49دختر 28 ،پسر)

از بین دانش آموزان مقطع متوسطۀ اول منطقۀ  4آموزشوپرورش شهر تهران بودند .جمعآوری دادهها با
استفاده از روش گروههای کانونی انجام شد .هفت گروه کانونی در مدارس دخترانه و چهار گروه کانونی
در مدارس پسرانه تشکیل شد .پس از انجام تحلیل کیفی مصاحبهها به روش کالیزی مشخص شد نوجوانان
ایرانی اخالق را در هفت مقوله تعریف میکنند که عبارتاند از :عدالت ،مراقبت ،عاملیت اخالقی ،حساسیت
اخالقی ،مسئولیت اخالقی ،انگیزش اخالقی و ارزشهای فردی .هریک از این مقولهها شامل زیرمقولههایی
هستند .دربارۀ ثبات و نسبیگرایی اخالقی در بین نوجوانان ،نوجوانان نسبیگرا هستند و اخالق را وابسته به
شرایط بیرونی و فرد مقابل میدانند .همچنین در تعریف اخالق ،نوجوانان بین نیت و رفتار اخالقی تمایز قائل
میشوند و اخالق را مجموعهای از نیتها و رفتارها تعریف میکنند .بنابراین در این مطالعه مفهوم اخالق و
تعریف آن از دیدگاه نوجوانان ایرانی و در بافت فرهنگی جامعۀ ایرانی بررسی شد.

واژگان کلیدی :اخالق ،عدالت ،مراقبت ،عاملیت اخالقی ،حساسیت اخالقی ،مسئولیت اخالقی،
انگیزش اخالقی ،ارزشهای فردی ،مفهومسازی اخالق ،نوجوانان ایرانی
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مقدمه
تعریف اخالق در روانشناسی بحثبرانگیز بوده است .اخالق را حوزۀ گستردهای از اعمال
اجتماعی ،نیتها ،هیجانات و قضاوتهایی است که نهتنها به هدف افراد بلکه به چگونگی
انجام کارها و فعالیتشان نیز مرتبط است و هرچه مفهوم اخالق دقیقتر باشد بیشتر احتمال
میرود که وسیله و هدف هر دو از نظر اخالقی هدایت شوند (دیمون و کولبی.)2015 ،1
درک مفهوم اخالق در گسترۀ زندگی افراد تأثیر فراوانی دارد و تعامالت انسانی تحت تأثیر
باورهای اخالقی افراد شکل میگیرد.
روانشناسان تحولینگر بر تغییرات مرتبط با سن در مفهوم اخالق و نگرش اخالقی افراد
تاکید کردهاند .آن دسته از روانشناسان که به تحوالت مرحلهای در تحول آدمی معتقدند
رویکردهایی را دربارۀ تحول اخالقی مطرح ساختهاند .پیاژه در شمار اولین روانشناسانی
است که مسئلۀ چگونگی تحول اخالقی را موردپژوهش قرار داده است .او میگوید که
تحول اخالقی ،همانند تحول شناختی ،طی مراحلی صورت میگیرد (پیاژه .)1932 ،2اولین
مرحله که سنین  4تا  7سالگی را در برمیگیرد عبارت است از یک شکل بسیار گسترده از
تفکر اخالقی ناهمخوان و متضاد که اخالقیات منشأ گرفته از خارج نامیده میشود و فرد
تصور میکند که قواعد اخالقی ثابت و تغییرناپذیرند .اخالق ناهمخوان یا نشئتگرفته از
خارج بعداً بهصورت دو مرحلۀ متوالی اخالقی دیگر بروز میکند :همکاری اولیه و همکاری
خودمختارانه .در مرحلۀ اخالق مبتنی بر همکاری اولیه با دیگران ،که در سنین  7تا  10سالگی
نمود میکند ،بازی کودکان حالت اجتماعی به خود میگیرد و آنان قواعد بازیها را
فرامیگیرند و بر اساس دانش خود دربارۀ این قواعد بازی میکنند .در مرحلۀ سوم ،یعنی
مرحلۀ اخالق نشئتگرفته از درون یا اخالق مبتنی بر همکاری خودمختارانِ ،که در حدود
ال میفهمند که قواعد رسمی بازی را با موافقت
 10سالگی آغاز میشود ،کودکان کام ً
اعضای گروه میتوان تغییر داد .در همین مرحله است که کودکان میفهمند قواعد و قوانینی
که بین مردم رواج دارد قابلتغییر است و آنان اگر بخواهند میتوانند این قوانین را تغییر
دهند .از نظر پیاژه ،خودپیروی اخالقی و مفهوم تقابل هنگامی رخ میدهد که احساس احترام
متقابل به حدی برسد که فرد احساس کند باید با دیگران چنان رفتار کند که مایل است
1. Damon & Colby
2. Piaget
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دیگران با او رفتار کنند ،یعنی همان اصل اخالقی که در اخالق خودپیرو از دیدگاه کانت
مطرح شده است .یعنی دست یافتن به شکل عالیتری از تعادل (کدیور.)1395 ،
پس از پیاژه ،کلبرگ نظریۀ مرحلهای را در تحول اخالقی مطرح کرد .او نیز معتقد است
که تحول اخالقی اساساً نشئتگرفته از استدالل اخالقی است که طی شش مرحله (از
کودکی تا نوجوانی) شکل میگیرد .او در طی سالها تحقیق و آزمون و مصاحبه و طراحی
 11داستان که حاوی معماهای اخالقی است با ارائۀ این داستانها به کودکان و نوجوانان و
طرح چند سؤال دربارۀ هر یک از داستانها به این نتیجه رسید که تحول قضاوت اخالقی در
سه سطح (که هر سطح دارای دو مرحله است) صورت میگیرد .در این سطوح ،اخالق از
دیدگاه فردی به دیدگاه اجتماعی ارتقا مییابد .مطالعات کلبرگ نمونههای جالبی از
چگونگی مطالعۀ تحول قضاوت اخالقی نوجوانان است (کرندال 1و همکاران.)2014 ،
کلبرگ به این نتیجه رسید که با تحول فرد از دورۀ کودکی به دورۀ نوجوانی استدالل اخالقی
وی از حالت کنترل بیرونی به حالت کنترل درونیشده تغییر پیدا میکند .عالوه بر این ،درک
کودکان و نوجوانان از عدالت در سطوح مختلف فرق میکند و باالترین سطح آن ،دست
یافتن به حقوق برابر و جهانی برای همۀ مردم و تحقق ارزشهای عالی انسانی در زندگی
افراد است (کدیور.)1395 ،
در مورد نظریۀ کلبرگ باید گفت بررسیهای بین فرهنگی ،در مورد فراگیر بودن مراحل
پیشنهادی وی ،همخوانی ندارند .اگر برخی تحقیقات او را تأیید میکنند ،برخی دیگر نشان
میدهند که مراحل پنجم و ششم ،حتی در فرهنگ غرب ،بهندرت دیده میشود ،و
تأثیرپذیری مراحل از ویژگیهای فرهنگی بیش از آن است که کلبرگ میپندارد .ادوارد
(1981؛ به نقل اسپینارد )2007 ،2به اتکای تحقیقات تجربی بین فرهنگی که مراحل پنجم و
ششم را بهندرت تأیید کردهاند ،معتقد است که نظامها و تشکیالت سیاسی یک جامعه
میتواند اخالق فرد را در مسیرهایی بیندازد که از طریق هنجارهای جامعه برای حل مسائل
اخالقی تغذیه میشوند .این بررسیها نقش فرهنگ را در تحول اخالقی بهوضوح مشخص
میسازند.

1. Crandall
2. Spinrad
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یکی از همکاران کلبرگ بهنام گیلیگان ،1بر این باور است که تأکید نظر پیاژه و کلبرگ
در تحول اخالقی مبتنی بر اصول عدالت و مردمحوری است و دیدگاه زنان را کمتر
موردتوجه قرار داده است درحالیکه نگرش زنان به مسئلۀ اخالق عمدتاً بر امور شخصی و
ابراز عواطف و مراقبت از خود و دیگران (بهخصوص افراد محبوب آنان) استوار است.
بههمین دلیل ،بهنظر گیلیگان ،وقتی تحول اخالقی زنان با آزمونهای اخالقی عدالت محور
کلبرگ سنجیده میشود در سطح پایینتری از مردان قرار میگیرند (گیلیگان.)2014 ،
بهاینترتیب گیلیگان ضمن پذیرش نقش شناخت در اخالق ،جنسیت را نیز در تحول اخالقی
مؤثر میداند.
از طرفی رست 2و همکاران ( ،)2000این باور را مورد تأیید قرار دادند که عمل اخالقی
ضرورتاً از استدالل اخالقی نشئت نمیگیرد .رست الگوهایی را پیشنهاد میکند که در آن
توجه عموماً به عوامل انگیزشی و هیجانی معطوف شده است .وی مدل مؤلفهای خود را
بهعنوان چالشی برای طبقهبندی سهگانۀ سنتی و قدیمی که کارکرد اخالقی را به سه حیطۀ
شناختی ،عاطفی و رفتاری تقسیم میکرد ،ارائه کرد (فرید و همکاران .)1389 ،از نظر رست
چهار مؤلفۀ روانشناختی که زیربنای یک عمل اخالقی است ،عبارتاند از :حساسیت
اخالقی ،قضاوت اخالقی ،انگیزش اخالقی و منش اخالقی (شهرآرای.)1384 ،
امروزه روانشناسی اخالق به مطالعۀ تغییرات در قضاوتها ،رفتار و شناخت اخالقی
کودکان و نوجوانان در طول دورههای تحولی پرداخته است (کیلن و اسمتانا.)2008 ،3
نوجوانی دورۀ مهمی در گسترۀ زندگی و تغییرات تحولی و هویتی است .با توجه به تحول
شناختی از حدود  11سالگی به بعد ،کودک خواهد توانست بهطور همزمان به چند جنبه از
امور توجه کند و با آگاهی از اینکه دیگران میتوانند دیدگاههای متفاوتی داشته باشند ،بر
خودمداری خود غلبه میکند (کدیور .)1395 ،در طول دورۀ نوجوانی و تغییرات هویتی،
افراد تصمیمات مهمی برای زندگی خود میگیرند .شناخت کامل مفاهیم مرتبط با این دورۀ
تحولی بسیار حساس و قابلتوجه است .در دورۀ نوجوانی ،بحث اخالق و ارزشهای
اخالقی بهصورت جدیتری بیش از پیش مطرح میشود و بهمثابۀ پدیدهای اجتماعی ،نقش

1. Gilligan
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اساسی در شکلگیری ،کنترل و پیشبینی کنشها و گرایشهای افراد جامعه مییابد
(یعقوبی و عبداللهی مقدم.)1395 ،
رویکرد جدیدتر در تحول اخالقی ،بررسی این نکته است که چگونه انواع مختلف
استدالل در مسیر زندگی تحول مییابد و تا چه اندازه گذرگاههای تحولی در فرهنگها
متفاوت است .این رویکرد نظریهای است که رویکرد تحولی – فرهنگی نامیده میشود.

رویکرد تحولی فرهنگی اخالق ،یک مدل یکنواخت برای همۀ انسانها فراهم نمیآورد .در
این رویکرد ،گذرگاههای تحولی در سلسلهمراتب تحول اخالقی با توجه به تفاوت فرهنگی
افراد در جای مناسب خود قرار میگیرند (جنسن.)2015 ،1
رابطۀ بین فرهنگ و اخالق ذاتی است؛ اخالق یک ویژگی ممتاز در مفهوم فرهنگ
است .فرهنگ نمیتواند بدون توجه به اخالق موردبررسی قرار گیرد .اخالق نیز نمیتواند
بدون اشاره به مفهوم فرهنگ درک شود .مطالعۀ اخالق منجر به چشماندازی میشود که
تصور میکند روانشناسی بیشتر از آنکه یک علم طبیعی باشد ،اصالتاً یک علم فرهنگی
است .اصوالً گفته میشود که اخالق در جوامع غربی مبتنی بر حقوق است درحالیکه در
جوامع غیرغربی مبتنی بر وظایف است .این مطلب همچنین میتواند به فردگرا بودن و
جمعگرا بودن جوامع اشاره کند (اکنزبرگر و ژنگ.)2007 ،2

اخالق تحت تأثیر مقولههای فرهنگی – اجتماعی ،بافت آموزشی ،خانواده و فرهنگی
است که افراد در آن زندگی میکنند .از زمانی که گیلیگان مطرح کرد که اخالق با مفهوم
خود ارتباط دارد و از آنجا که مفهوم خود بسیار فرهنگ وابسته است ،اخالق و استدالل
اخالقی نیز بهنوعی فرهنگ وابسته تلقی میشود .در انتخاب اخالقی ،نیروهای زیستی،
فرهنگی و موقعیتی نقش اساسی دارند (دیمون و کولبی .)2015 ،افراد مفاهیم اخالقی خود

را بر اساس بافتها و موقعیتهایی که در آن زندگی میکنند ،شکل میدهند (کیلن و
ال ارتباط بین رفتار اخالقی و استدالل اخالقی نوجوانان در بسیاری از
اسمتانا .)2008 ،مث ً
جوامع غربی مثبت و معنادار تلقی شده است (هارت و اتکینز1999 ،3؛ بالسی )1980 ،4اما در
پژوهشهای ایرانی بین این دو متغیر ارتباط معناداری یافت نشده است (رهنما1372 ،؛
1. Jensen
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3. Hart & Atkins
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جنیدی .)1378 ،که این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت فرهنگی و تفاوت در مفهوم اخالق
و باورهای اخالقی و تظاهرات رفتار اخالقی در دو جامعه باشد.
هلکاما و سورتیکس )2019( 1در مطالعهای نشان دادند که در بخشهای مختلف اخالق،
تفاوتهای بین فرهنگی مشهود است و در فرهنگهای مختلف ،تفاوتهایی در ارزشها،
ارتباط بین افراد و اولویت آنها در امور اخالقی دیده میشود .آنها همچنین تغییرات مرتبط
با سن را در ارزشها و استدالل اخالقی بررسی کردند .چانا )2018( 2به مطالعۀ مفهوم
شهروندی در هندوستان بهعنوان یک جامعۀ شرقی در مقایسه با مفهوم شهروندی در جوامع
غربی پرداخت و به این نتیجه رسید که مفهوم شهروندی عالوه بر اینکه در یک بستر تاریخی
و اجتماعی مفهوم مییابد ،ممکن است در جوامع مختلف به لحاظ اخالقی و از منظر
ارزشهای اخالقی مفاهیم متفاوتی بیابد .مفهوم یک شهر توسط افرادی که در آن شهر
زندگی میکنند مشخص میشود و فرهنگ از این حیث ،نقش مؤثری در مفاهیم انسانی
دارد.
کالرک 3و همکاران ( )2017به بررسی تفاوت دیدگاههای هندیها و آمریکاییها در
مفاهیم اخالقی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هندوها و آمریکاییها هر دو اقدامات
زیانآور را از نظر اخالقی نادرست میدانند اما هندوها بیشتر از آمریکاییها رفتارهای
یاریرسان را جزو ملزومات اخالقی لحاظ میکنند .همچنین این مطالعه بین فرهنگی نشان
داد که انگیزههای مذهبی و مفاهیم مرتبط با پرستش ،انگیزۀ بیشتری در هندوها ایجاد میکند
تا کارهای مثبت انجام دهند.
کاول 4و همکاران ( )2017با مطالعه کودکان و نوجوانان در پنج جامعۀ بزرگ کانادا،
چین ،ترکیه ،آفریقای جنوبی و ایاالت متحده امریکا نشان دادند که سن در تحول اخالقی و
رفتار سخاوت در همۀ کشورها حائز اهمیت است .تفاوتهای فرهنگی بسیار روشن و قطعی
است .هرچند همۀ افراد مورد مطالعه از جوامع بزرگ شهری انتخاب شدند ،اما تفاوتهای
فرهنگی قابلتوجهی مالحظه شد و مشخص شد که مکانیسمهایی که منجر به رفتار اخالقی
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کودکان و نوجوانان میشوند باید بهطور ویژه با توجه به محیطهای بومی افراد موردبررسی
قرار گیرند.
هایت 1و همکاران ( )2017با مصاحبه از  4گروه  30نفره از کودکان  10تا  12سال و
نوجوانان  19تا  26سال و بیان سه داستان که مستلزم ارزیابیهای مربوط به عدالت ،مداخله،
جهانیشدن بودند ،نشان دادند که هنجارها و عواطف فرهنگی تأثیر مهمی بر حیطۀ اخالق و
فرایند قضاوت اخالقی دارند .آنها پیشنهاد میکنند که مدلهای معتبر فرهنگی برای قضاوت
اخالقی و اخالق در فرهنگهای مختلف ساخته شود .یافتههای پژوهش اسونسون 2و
همکاران ( )2016نشان داد بافتی که فرد در آن زندگی میکند و ارتباطش با خانواده ،مدرسه
و گروه همساالن بر تحول اخالقی نوجوانان تأثیر دارد.
سنگرا )2016( 3در مطالعهای ظرفیت افراد برای احساس همدلی ،انگیزش اخالقی،
انعطافپذیری فردی ،اصول اخالقی ،هنجارهای اخالقی و گفتار اخالقی را مورد بررسی
قرار داد و به این نتیجه رسید که اخالق همیشه تحت تأثیر منابع فرهنگی قرار میگیرد و
توسط عوامل بافتی تعریف میشود .به نظر میرسد که اخالق چیزی سوای از جامعه نیست.
استانکو 4و همکاران ( )2016برای تشخیص ابعاد اصلی نگرش اجتماعی 33 ،کشور
جهان را از لحاظ  20موضوع نگرش اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند .بیشترین تفاوتهای
فرهنگی مربوط به سه عامل مذهب ،استبداد و اخالق بود .لوئین 5و همکاران ( )2014طی
مطالعهای تفاوت بافتهای فرهنگی که منجر به تنوع در ارزشهای اخالقی میشود را مورد
بررسی قرار دادند .اخالق حداقل در پنج حوزه مطرح شد :وفاداری ،اقتدار و احترام ،خلوص
و تقدس ،آسیب یا مراقبت ،انصاف یا مقابله به مثل .توانایی شناختی ،طبقه اجتماعی،
شهرنشینی ،سطح تحصیالت ،امید به زندگی و تاریخچۀ زندگی فردی در شکلگیری مفهوم
اخالق نقش دارند .آنها به این نتیجه رسیدند که تاکنون هیچیک از نظریههای موجود اخالق
نتوانستهاند اخالق را بهصورت آنچه در ایاالتمتحده هست ،تعریف کنند.

1. Haidt
2. Svensson
3. Sanghera
4. Stankov
5. Leeuwen
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چاپارو 1و همکاران ( )2013در مطالعهای بین فرهنگی کودکان شیلی و سوئیس را از
نظر همدلی ،انگیزش اخالقی و استدالل اخالقی مورد بررسی قرار دادند .کودکان کوچکتر
شیلی سطوح باالتری از همدلی را نسبت به کودکان کوچکتر سوئیسی نشان دادند .در هر
دو فرهنگ کودکان بزرگتر ،انگیزش اخالقی بیشتری نسبت به کودکان کم سن و سالتر
داشتند .یافتهها هم از لحاظ تحولی و هم از منظر تفاوتهای بین فرهنگی اخالق را موردبحث
قرار میدهند.
بندورا ( )2014معتقد است که فرهنگ ماهیت پویا دارد و در درون یک فرهنگ نیز این
پویایی مشهود است .بین جوامعی که از نظر فرهنگی تحت یک عنوان قرار میگیرند نیز
ال جوامعی که به اخالق جمعگرا اهمیت
تفاوتهای زیربنایی فرهنگی وجود دارد؛ مث ً
میدهند ،در ارزشها ،مفاهیم و رسومی که ترویج میکنند ،متفاوت هستند (بندورا.)2014 ،
مطالعۀ اخالق بهعنوان مفهومی که بهطور یقین در بافت فرهنگ جامعه تعریف میشود ،بسیار
حائز اهمیت است .بهطور ویژه روانشناسان تربیتی باید مفاهیم بافت – وابسته را شناسایی
کنند و آنها را بررسی نموده و مدلهای مبتنی بر فرهنگ هر جامعه را برای آموزش آن
مفاهیم ارائه کنند تا به برنامهریزان آموزشی مفهوم درستی برای آموزش در بستر فرهنگی
جامعه ارائه دهند .در جامعۀ ایران نیز با توجه به فرهنگ غالب و تلفیق آموزههای دین مبین
اسالم با مفهوم اخالق ،شناسایی این سازه فرهنگ وابسته ضرورت دارد .با توجه به اینکه
تاکنون مطالعات انجامشده در حوزۀ اخالق یا در کشورهای غربی بوده و یا در ایران
پژوهشهایی که انجامشده ،مبتنی بر رویکردها و نظریههای آن جوامع بوده است و طبق
مطالعه محمد زاده و صالحی ( ،)1395رویکرد غالب در اکثریت مطالعات حوزه روانشناسی
و علوم تربیتی ،پوزیتویسمی و کمّی است ،در این مطالعه با بهرهگیری از رویکردهای کیفی
و تفسیرگرا ،مبتنی بر ویژگیهای بافتی جامعه ،به تبیین ماهیت سازه اخالق در نوجوانان
ایرانی پرداخته شده است.

روش
این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی توصیفی صورت گرفته است.
هدف از اجرای طرح تحقیق پدیدارشناسی آن بود که معنی یک پدیده یا مفهوم مورد مطالعه
را از نظر یک گروه از افراد بررسی کند .بهعبارتدیگر ،پدیدارشناسی سعی بر آن دارد که
1. Chaparro
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به شناخت از پدیده ،از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده ارج نهد (بازرگان.)1393 ،
زمانی که بخواهیم که فهم ما نسبت به ابعاد مختلف یک پدیده بیشتر شود و ابعاد کلی آن
پدیده را بهتر بشناسیم ،از پدیدارشناسی توصیفی استفاده میکنیم.
جمعآوری دادهها در این پژوهش به روش گروه کانونی انجام گرفت .گروههای کانونی
یک روش تحقیق کیفی است که بهوسیلۀ آن پژوهشگر میتواند نظر مشترک افراد را نسبت
به «پدیده» موردبررسی نمایان کند .از طریق این روش مصاحبۀ کیفی ،با تعدادی افراد که
ال «دستچین» شدهاند و نسبت به موضوع موردبررسی با تعامل با یکدیگر نظر میدهند،
کام ً
انجام میشود .در این روش ،یک نمونۀ غیر احتمالی از جامعۀ موردمطالعه برای مصاحبۀ
ال همگن باشند و
گروهی انتخاب میشود .در انتخاب این نمونه سعی میشود که افراد کام ً
یا اینکه از نظر برخی ویژگیها مشابه یکدیگر باشند (بازرگان .)1393 ،در این پژوهش برای
بررسی روایی سازه در مصاحبهها ،از روش سه سویه نگری سؤالهای مصاحبه از طریق دو
یا چند سؤال علمی استفاده شد .در این روش برای بررسی پدیدۀ موردنظر تنها به یک سؤال
اکتفا نمیشود ،بلکه از چندین سؤال برای رسیدن به فهم عمیق از موضوع استفاده میشود
(رضوی و همکاران.)1392 ،
شرکتکنندگان در مصاحبهها 77 ،نفر ( 49دختر 28 ،پسر) از بین دانش آموزان مدارس
دورۀ اول متوسطه منطقه  4شهر تهران بودند .منطقۀ  4گستردهترین منطقۀ آموزشوپرورش
شهر تهران است و ازنظر تنوع فرهنگی و سطوح مختلف اجتماعی -اقتصادی ،یکی از
متنوعترینها بهشمار میآید .هفت گروه کانونی در مدارس دخترانه و چهار گروه کانونی
در مدارس پسرانه تشکیل شد .میانگین سنی شرکتکنندگان در این پژوهش 14 ،سال بود.
معموالً افرادی که با روش پدیدارشناسی توصیفی کار میکنند ،بهمنظور تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبههای کیفی از روش کالیزی 1و افرادی که از روش پدیدارشناسی تفسیری
پیروی میکنند ،از روش دیکلمن و همکاران بهره میگیرند (مایلز 2و همکاران .)2014 ،در
این پژوهش با توجه به استفاده از طرح پدیدارشناسی توصیفی ،روش تحلیل دادهها بر اساس
مدل پیشنهادی کالیزی شامل هفت مرحله بود:

1. Colaizzi
2. Miles
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 )1مروری بر تمام اطالعات :در این مرحله ،اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهها
چندین مرتبه خوانده شد تا محتوای کلی آن درک شود.
 )2بیرون کشیدن جمالت مهم :عبارات ،جمالت یا پاراگرافهایی که مربوط به
سؤاالت پرسیده شده در مصاحبهها بودند جداشده و در فایلهای جداگانهای
نگهداری شدند .این کار به این دلیل انجام گرفت که اطالعاتی که درصد اهمیت
کمتری دارند از دست نروند ،زیرا ممکن است در مراحل بعدی اهمیت آنها
مشخص شود.
 )3ایجاد معانی فرموله شده :برای هر جملۀ مهم ،یک توصیف کوتاه از معنی پنهان در
آن نوشته شد.
 )4قرار دادن معانی فرموله شده در داخل دستهها و شکل دادن مضامین (تمها) در
درون دستههای مختلف :مضامین در این مرحله ،عبارات و جمالت کوتاهی از
معانی فرموله شده بودند .تکرار مضامین ،یکی از شاخصهای اعتبار است.
 )5ایجاد یک توصیف روایتی مختصر :مفاهیم کلیدی دادهها ،بهصورت خالصهای
روایت وار نوشته شدند .توصیف روایتی ،بهمنظور بیان یافتهها در قالب جمالت
بدون ایهام و بهصورت خالصه است.
 )6بازگشت بهمنظور تعیین اعتبار :نتایج برای شرکتکنندگان شرح داده شد و از آنها
خواسته شد تا نظرات و واکنشهای خود را دربارۀ نتایج ارائه دهند.
 )7تعیین قابلیت پیگیری :فعالیتهای روزانه فرایند تحقیق ،و تجربۀ شخصی پژوهشگر
در برخورد با شرکتکنندگان بهصورت گزارش کتبی نوشته شد.
 .1-4قابلیت اعتماد 1و قابلیت اطمینان :2در دهه  ،1980گوبا و لینکلن از مفهوم قابلیت
اعتماد برای جایگزینی مفهوم کمی روایی در پژوهشهای کیفی و از قابلیت اطمینان بهعنوان
جایگزینی برای مفهوم کمّی پایایی در پژوهشهای کیفی استفاده کردند .در پژوهش حاضر
برای بررسی قابلیت اعتماد از « دریافت نظر همکاران» که راهبردی برای بهبود روایی در
پژوهشهای کیفی است ،استفاده شد .در این روش تبیینها و نتایج پژوهشگر توسط دیگر
پژوهشگران و همکاران بررسی میشود (رضوی و همکاران.)1392 ،
1. Trustworthiness
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قابلیت اطمینان با بررسی گزینهها و دادههای خام ،کاهش دادهها و یادداشتبرداری
فرایند پژوهش حاصل میشود .وجود حداقل دو نفر برای انجام مصاحبهها بهصورت جداگانه
اما موازی با یکدیگر و مقایسۀ یافتههای دو محقق از روشهای رسیدن به پایایی در
پژوهشهای کیفی و یا قابلیت اطمینان است که در پژوهش حاضر ،این روش مورداستفاده
قرار گرفت.
بازبینی یا وارسی تطبیقی 1مؤثرترین و مهمترین روش برای اطمینان از دقت مطالعۀ
انجامگرفته است .این عمل مانند یک کلید به پژوهشگر کمک میکند تا هر تهدیدی که
سطح روایی و پایایی پژوهش را کاهش میدهد ،شناسایی کرده و آن را اصالح کند (رضوی
و همکاران .)1392 ،در این پژوهش بهمنظور بررسی تطبیقی ،پس از استخراج مفاهیم توسط
پژوهشگر ،متن مصاحبهها در اختیار استاد صاحبنظر در حوزه روانشناسی تحولی و
روانشناسی تربیتی قرار گرفت و مجدداً مفاهیم توسط ایشان استخراج شد .به عبارتی
کدگذاری مفاهیم توسط مصاحبهکننده و صاحبنظر انجام شد ،اعتبار بین دو کدگذاری با
استفاده از فرمول ضریب توافق درصدی 94 ،درصد به دست آمد که حاکی از توافق درون
موضوعی خوبی بین دو کدگذار است.

یافتهها
پس از تحلیل مصاحبهها به روش کالیزی ،یافتههای زیر حاصل شد:

• معنا و مفهوم اخالق :نوجوانان ایرانی اخالق را در  7مقوله تعریف میکنند که عبارتاند از:
عدالت ،مراقبت ،عاملیت اخالقی ،حساسیت اخالقی ،مسئولیت اخالقی ،انگیزش اخالقی و
ارزشهای فردی .هریک از این مقولهها شامل زیرمقولههایی هستند و طبق گفتههای
نوجوانان به این شرح تعریف میشوند:
 )1عدالت :ارزشهایی که بر حقوق ،وظایف و رعایت انصاف تأکید دارند .شناخت
حقوق دیگران و مقدم دانستن حقوق افراد بر قانون اجتماعی .زیر مقولههای عدالت در
تعریف نوجوانان عبارتاند از :انصاف ،شناخت حقوق خود و دیگران ،دفاع از حق،
تبعیض قائل نشدن ،زود قضاوت نکردن ،رعایت حقوق دیگران .نوجوانان در پاسخ به
سؤالهای مصاحبه مانند ویژگیهای فرد با اخالق چیست؟ و یا اخالق را چگونه
1. Verification
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تعریف میکنید؟ یا کدام رفتارهای شما نشانۀ با اخالقی شماست؟ ،چنین پاسخهایی
ارائه دادند« :وقتی میبینم که حق با یک نفر است ،از او حمایت میکنم؛ یا در بحث و
دعواها بررسی میکنم که حق با چه کسی است؛ یا طرف کسی را میگیرم که حق با
اوست؛ حتی اگر دوست من نباشه ،یا کسی که دیگران را قضاوت نکنه یعنی چیزی را
که میشنوه زود باور نکنه و تا خودش از چیزی مطمئن نیست ،نپذیره .یا کسی که کسی
که دیگران را قضاوت نکنه یعنی چیزی را که میشنوه زود باور نکنه و تا خودش از
چیزی مطمئن نیست ،نپذیره».
 )2مراقبت :ارزشهایی که بر ارتباط بین افراد تأکید میکنند و مسئولیتهایی که در
چارچوب رابطه با دیگران تعریف میشوند .زیر مقولههای مراقبت از دیدگاه نوجوانان
عبارتاند از :احترام ،گذشت ،نوعدوستی ،خوشحال کردن دیگران ،مهربانی ،کمک
به دیگران ،رعایت حریم در روابط ،همدلی ،همدردی ،توجه به دیگران ،ایجاد صلح
بین دو نفر ،رازداری .نمونههایی از پاسخ نوجوانان« :با دیگران با احترام صحبت کنیم،
اگر نظری مخالف نظر بزرگترش داره با احترام و ادب براش توضیح بده؛ کسی با
اخالقه که بزرگوار و بخشنده باشه و اگر کسی اشتباهی میکنه و از او عذرخواهی
میکنه ،بتونه او را ببخشه و گذشت داشته باشه؛ آدم با اخالق مورد اعتماده؛ رازداره،
زیرآب دیگران رو نمیزنه ،کمک میکنه و امانتداره».
 )3عاملیت اخالقی :طراحی آگاهانه و اجرای عمدی اعمال ،عمل کردن بر پایۀ درست و
غلط و توانایی قضاوت دربارۀ خوب و بد امور ،ترک یا انجام یک عمل اخالقی از
روی عمد و آگاهانه .زیر مقولهها :کنترل برخود ،خوشرفتاری ،خوشرویی ،خوب
صحبت کردن ،باادبی ،رعایت آداب معاشرت ،باجنبه بودن ،غیبت نکردن ،مسخره
نکردن ،حسود نبودن ،عمل به حرفها و دانستهها ،رفتار متعادل ،جبران بدی با خوبی،
آموزش و انتقال دانستهها .نمونههایی از پاسخهای نوجوانان« :بتونه خودشو کنترل کنه؛
ال آگه یه مشکل بد براش پیش بیاد زود از کوره در نره؛ یا توو شرایط بد هست که
مث ً
میشه خوشرفتاری و با اخالق بودن آدمها رو بهتر تشخیص داد؛ یا یک آدم باحال و
پایهای باشه .خوشرو و خوشخنده باشه که وقتی باهاش صحبت میکنی ،از صحبت
کردن با او لذت ببری .یا ادب را رعایت کنه ،بدونه با بزرگترش چطوری ارتباط برقرار
کنه .اگر نظری مخالف نظر بزرگترش داره ،با احترام و ادب براش توضیح بده؛ یا وقتی
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چیزی بهش میگی سریع بهش برنخوره و باجنبه باشه .من بیشتر بااخالقی را توی جنبه
داشتن میبینم.؛ یا اگر کسی کار بدی انجام میده مسخرهاش نکنیم ،آگه بقیه مسخره
میکنند ما با اونها همراهی نکنیم و بدونیم گاهی یک نفر میتونه بقیه را تحت تأثیر قرار
بده؛ یا وقتی میتونیم زمانی را برای دیگران اختصاص بدی ،وقتی به تو نیاز دارند ،این
زمان را اختصاص بدی .حاال یا برای اینکه کمکشون کنی یا برای اینکه چیزی یادشون
بدی».
 )4حساسیت اخالقی :فهم اخالقی و داشتن عالیق و دغدغههای اخالقی در امور ،تمیز
درست از غلط ،تشخیص موقعیت اخالقی .زیر مقولههای این مقوله در نگاه نوجوانان
به این شرح است :خوشبینی ،موقعیتشناسی ،منطقیبودن ،انتقادگری بجا و درست،
ال« :وقتی در یک جمعی هست که دیگران
فکر کردن به پیامد رفتار ،شوخی مناسب .مث ً
درباره چیزی صحبت میکنند ،زود به خودش نگیره و نگه منظورتون به من بوده؛ یا
در جمع خانواده و یا در جمع دوستان رفتار متناسب با اون جمع را نشون بده؛ یا عاقبت
کارش را در نظر میگیره؛ یا کسی که منطقی باشه و شریط را درک کنه ،وقتی براش
توضیح میدی بهطور منطقی قبول کنه».
 )5مسئولیت اخالقی :شایستگی اخالقی برای ستایش شدن ،سرزنش شدن ،پاداش گرفتن
یا مجازات شدن به خاطر انجام یک عمل اخالقی یا بیتوجهی نسبت به تعهدات
اخالقی( .در برابر کارهای خودش مسئول است چون اختیار دارد و عامل است .به کسی
که مسئولیت اخالقی دارد ،عامل اخالقی میگویند) .زیر مقولهها شامل :پذیرش و
جبران اشتباه ،انتقادپذیری ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود ،مسئولیتپذیری ،توقع
نداشتن .مثل« :اگر انتقاد میکنیم انتقاد را بپذیره و خودش را اصالح کنه؛ یا وقتی کار
اشتباهی میکنه ،معذرتخواهی کنه؛ یا مسئولیتهای خودمون و دیگران را بشناسیم و
چطور رعایت کردن اونها رو بدونیم؛ یا از هرکسی انتظار نداشته باشی که برات یه
کاری انجام بده»
 )6انگیزش اخالقی :انگیزش فرد برای انجام کاری که درست است .زیر مقولهها
عبارتاند از :میل به کمک ،ثبات داشتن در انجام کارهای اخالقی ،نیت خوب داشتن.
ال« :یک کاری را واقعاً از ته دلش و با رضایت انجام بده نه از روی خجالت و
مث ً
رودربایستی .نیت و ته دلش خیلی مهمِ ،اونی که داره تظاهر میکنه دیگه رفتار اخالقی
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که نشون میده حقیقی نیست چون رفتار باطنی را نداره یا کسی که بهصورت خودجوش
و ازنظر اخالقی میخواهد به بقیه کمک کنه یا همهجا خوشاخالق باشه ،نه اینکه یه
جا کنترل خودشو از دست بده بلکه همهجا باید بتونه خودشو کنترل کنه؛ یا کسی که
نسبت به همه اخالق را رعایت میکنه ،گزینشی عمل نمیکنه»
 )7ارزشهای فردی :ارزشهایی که فرد نسبت به آنها تعهد اخالقی دارد و کمتر در
ارتباط با دیگران تعریف میشود .این ارزشها فردی هستند و با هویت اخالقی فرد
سروکار دارند .زیرمقولهها شامل این موارد است :تواضع ،صداقت ،قناعت ،صبوری،
ال« :کسی که احساس برتری نسبت به دیگران
سازگاری ،وفای به عهد (خوشقولی) .مث ً
نداشته باشه؛ یا آدمی که خوشقول باشه و به قولش عمل کنه .اگر قول میده کاری را
در یک زمانی انجام بده حتماً در همان زمان انجام بده و نندازه برای یک زمان دیگه؛
یا من به کسی میگم آدم بااخالق که دورو نباشه؛ اون چیزی را که نشون میده ،همون
باشه؛ صبور بودن افراد موقع عصبانیت خیلی مهمه؛ یا چیزهایی که دارم را با چیزهایی
که دیگران دارند ،مقایسه نمیکنم».

شکل  .1مقولههای اخالق از دیدگاه نوجوانان ایرانی

ثبات یا نسبیگرایی در اخالق :دربارۀ ثبات و نسبیگرایی اخالقی در بین نوجوانان ،با توجه
به نتایج تحلیل مصاحبهها ،نوجوانان نسبیگرا هستند و اخالق را وابسته به شرایط بیرونی و
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فرد مقابل میدانند« .همیشه نباید با اخالق بود ،بعضیاوقات که با کسی خوشاخالقی
میکنی ،اون از اخالق ما سوءاستفاده میکنه ».یا «بعضی آدمها حقشونه که باهاشون بداخالقی
کنیم .ما وقتی با آدمهایی که خوشرفتار نیستند ،بداخالقی میکنیم ،بازهم آدم بااخالقی
هستیم ».یا «به نظر من در شرایطی که دارند حق آدم را میگیرند ،دیگه خوشرفتاری
جایگاهی نداره».
طبیعت یا تربیت در اخالق :نوجوانان منشأ اخالق را تربیت میدانند و به تأثیر عاملیت خود
فرد در کنار تربیت اشاره میکنند .درصد کمی از نوجوانان به اهمیت طبیعت در کنار تربیت
توجه دارند که این افراد نیز نقش تربیت را بسیار پررنگتر میدانند .مهمترین عوامل تربیتی
در شکلگیری اخالق از نگاه نوجوانان به ترتیب به این شرح است :خانواده ،افراد جامعه،
دوستان ،اطرافیان و بستگان ،فضای مجازی ،کشور محل زندگی و شرایط حاکم بر آن،
محیط مدرسه ،بزرگترها ،معلمان ،فیلم و انیمیشنها و افراد مشهور کشوری و جهانی
(سلبریتیها) .سایر عواملی که مورد اشاره قرار گرفتند عبارتاند از :الگوهای دینی،
تلویزیون ،موقعیتهای پیشآمده در زندگی افراد ،کتابها و مطالب خواندهشده توسط فرد،
تجارب دیگران و همبازیهای کودکی.
رابطه نیت و رفتار اخالقی :در تعریف اخالق ،نوجوانان بین نیت و رفتار اخالقی تمایز قائل
میشوند و اخالق را مجموعهای از نیتها و رفتارها میدانند .در بیان اهمیت رفتار اخالقی
نوجوانان اینگونه اظهار داشتند« :رفتار خوبی که با نیت بدی انجام بشه ،دیگه رفتار اخالقی
نیست .شاید رفتار درستی باشه ولی اخالقی نیست چون نیتش درست نیست ».یا «کسی که
نیت بدی داره ،کار خوبش را خراب میکنه ».یا «نیت خیلی مهمه 80 .درصد رفتار اخالقی به
باطنش بر میگرده و نیت درون نه اون رفتار ظاهری ».یا «کسی که تظاهر میکنه ،دیگه اون
رفتار اخالقی که نشون میده ،حقیقی نیست».
جدول  .1تعریف اخالق بر اساس زیرمقولهها و نشانگرها
اصلی

مقولهها

اخالق

مقوله

زیر

عدالت

انصاف ،شناخت حقوق خود و دیگران ،دفاع از حق ،تبعیض قائل نشدن ،زود
قضاوت نکردن ،رعایت حقوق دیگران
احترام ،گذشت ،نوعدوستی ،خوشحال کردن دیگران ،مهربانی ،کمک به

مراقبت

دیگران ،رعایت حریم در روابط ،همدلی ،همدردی ،توجه به دیگران ،ایجاد صلح
بین دو نفر ،رازداری
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کنترل برخود ،خوشرفتاری ،خوشرویی ،خوب صحبت کردن ،باادبی،
عاملیت
اخالقی

رعایت آداب معاشرت ،باجنبه بودن ،غیبت نکردن ،مسخره نکردن ،حسود نبودن،
عمل به حرفها و دانسته ها ،رفتار متعادل ،جبران بدی با خوبی ،آموزش و انتقال
دانستهها

حساسیت
اخالقی
مسئولیت
اخالقی
انگیزش
اخالقی
ارزشهای
فردی

خوشبینی ،موقعیتشناسی ،منطقیبودن ،انتقادگری بجا و درست ،فکر کردن
به پیامد رفتار ،شوخی مناسب
پذیرش و جبران اشتباه ،انتقادپذیری ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود،
مسئولیتپذیری ،توقع نداشتن
میل به کمک ،ثبات داشتن در انجام کارهای اخالقی ،نیت خوب داشتن
تواضع ،صداقت ،قناعت ،صبوری ،سازگاری ،وفای به عهد (خوشقولی)

بحث و نتیجهگیری
امروزه مفهوم اخالق ،بافت محور و فرهنگ -وابسته تلقی میشود و دیگر نظریههای
جهانشمول برای تحول اخالقی و بهویژه برای مفهوم اخالق در همۀ زمینههای اخالقی
موردتوجه قرار نمیگیرند .مطالعۀ حاضر در بافت جامعۀ ایرانی نشان داد که نوجوانان ایرانی
اخالق را در هفت مقوله تعریف میکنند .بررسی یافتههای این پژوهش در مقایسه با
پژوهشهای مشابه مؤید تفاوتها و تشابهاتی است.
یافتههای پژوهش حاضر در مقولۀ عدالت با پژوهشهای بسیاری همسو است (المرس،
تورن ،پانو ،لیون2019 ،1؛ بار ،چانگ و سانفی2019 ،2؛ وولف ،پیالر ،ناکاو و نورثوف3؛
2019؛ جاکوبسن ،دیور ،گریگ ،لوژ ،اسکاربروچ و روی2019 ،؛ پرنتیس ،جایاویکریم،
هاوکینز ،هارتلی ،فر و فلیسون2018 ،؛ چن ،مارتینز و چنگ2018 ،4؛ ویکتوریا2018 ،5؛
اسنیدر2017 ،6؛ پروال و دونسی2017 ،7؛ اسکیتکا ،باومن و موالن2016 ،8؛ اسلیت2016 ،9؛
1. Ellemers, Toorn, Paunov and Leeuwen
2. Baar, Chang and Sanfey
3. Wolff, Pilar, Nakao and Northoff
4. Chen, Martinez and Cheng
5. Victoria
6. Snyder
7. Parola and Donsi
8. Skitka, Bauman and Mullen
9. Sleat
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دیکتی 1و کاول2015 ،؛ هروا2014 ،2؛ بدر2008 ،3؛ کراندل ،تسنگ ،گولدمن ،پنیگتون،
 .)1999اسکیتکا ،باومن و موالن ( )2016نشان میدهند که عدالت و اخالق ،جداییناپذیرند
و عدالت یکی از مقولههای اخالق است ،اما جنبههایی از اخالق هم وجود دارند که ارتباطی
با عدالت ندارند .بنا به گفتۀ المرس و همکارانش ( )2017و همچنین ویکتوریا ( )2018و نیز
دیکتی و کاول ( ،)2015اصول عدالت نمیتواند جهانشمول باشد و رفتار اخالقی در جوامع
مدرن امروزی را نشان دهد .عدالت بستگی به منطقهای دارد که در آن به کار میرود و
نمیتواند بینالمللی باشد (وولف ،پیالر ،ناکاو و نورثوف .)2019 ،در این پژوهش نیز نشان
داده شد که تعریف نوجوانان ایرانی از عدالت چگونه متفاوت از تعریف جهانی و همچنین
مشابه آن است.
مقولۀ مراقبت در مفاهیم مشابهی با پژوهشهای دیگر در ارتباط است (اوکانو2016،4؛
گوورین2014،5؛ گیلیگان2014،؛ ونلییر و گستمن2011،6؛ هلد .)2004،7مفهوم اخالق
بازتابی از درک ما از روابط اجتماعی و در بستر فرهنگی است .آسیب نزدن به دیگران از
مفاهیمی است که در دیدگاه افراد از مراقبت اخالقی دیده میشود (گیلیگان2014 ،؛ .)1982
مراقبت ،بخشی از روانشناسی اخالق معرفی میشود و در پژوهشهای مختلف ،تفاوتهای
جنسیتی در مفهوم مراقبت دیده نشده است (پاروال و دونسی2017 ،؛ گوورین ،2014،هلد،
)2004؛ همانطور که در پژوهش ما مفاهیم مراقبت توسط دختران و پسران به میزان مشابهی
مورد تأکید قرارگرفته است .مراقبت رابطه محور است و در ارتباط با دیگران و مخصوصاً
مراقبت از دیگران و در بافت فرهنگی – اجتماعی معنا مییابد (هلد2004،؛ سنگرت.)2016 ،
اخالق از نگاه نوجوانان ایرانی نیز چیزی جدای از روابط نیست.
عاملیت یعنی انجام کارها با دالیل اخالقی و توضیح اینکه چرا این دالیل اخالقی
هستند .مسئولیت فرد عامل برای تصمیمگیریهای اخالقی و انجام کارهای مربوط به اخالق
در ساختار اجتماعی و روابط مشخص میشود (نیکلسون ،بیدل و اسالک2019،8؛ کوالهو و
1. Decety
2. Hrehovà
3. Bader
4. Okano
5. Govrin
6. Vanlaere and Gastman
7. Held
8. Nicholson, Beadle and Slack
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کاستا2009،1؛ کاموس .)2019،2در عاملیت این نکته مهم است که افراد بهصورت داوطلبانه
بر اساس ارزشهای اخالقی عمل میکنند (لو .)2012،3حقوق انسانها ،عاملیت اخالقی را
شکل میدهد (گودال .)2012،4در این پژوهش عاملیت اخالقی شامل زیرمقولههایی است
که در ارتباط با دیگران مطرح میشود و اراده و اختیار فرد عامل را در تصمیمگیری و انجام
عمل اخالقی نشان میدهد .این مفاهیم ارتباط تنگاتنگی با مفهوم مسئولیت اخالقی دارند که
در ادامه به آن پرداخته میشود .فرد عامل اخالقی ،مسئول اعمال خویش است.
افراد به دلیل مسئولبودنشان موردمحاسبه و ارزیابی قرار میگیرند و عامل اخالقی
خوانده میشوند (فینیگان2019،5؛ جفرسون2018،6؛ ویسنسکی ،مورگان و باومن.)2016 ،7
خواستن ،باور داشتن ،نیت ،آگاهی داشتن ،توانایی ،داشتن ارادۀ آزاد ،مسئول بودن یا نبودن
فرد را شخص میکنند (مدوا2017،8؛ ویسنسکی ،مورگان و باومن2016 ،؛ آبون .)2018،9در
واقع آگاهی و آزادی مؤلفههای حساسیت شناخته شدهاند (دیمتر ،10آبون2018،؛
مانور .)2017،11زیرمقولههای مسئولیت اخالقی مورد تأکید نوجوانان ایرانی مفهومی از
آگاهی و اراده را در دل خود دارند؛ پذیرش و جبران اشتباه ،انتقادپذیری و مسئولیتپذیری
در مواردی مطرح میشود که فرد اختیار و آگاهی کافی را نسبت به اعمالی که انجام میدهد
داشته باشد .از اینرو یافتههای این پژوهش با پژوهشهای انجامشده در زمینۀ مسئولیت
اخالقی همسو است.
حساسیت اخالقی شامل تشخیص اینکه ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم ،دانستن
اینکه چه پیامدهایی برای اعمال مختلف وجود دارد ،درک موقعیت اخالقی و درک
رفتارهای ممکن در هر موقعیت است .تشخیص موقعیت اخالقی ،الزمۀ مواجهه با مسائل
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اخالقی است (محمدنظر ،قنبری و سیبونن2019 ،1؛ کتسارو و کریستن2018 ،2؛ برهانی،
عباسزاده و حسینآبادی2016 ،3؛ اندرسون2015 ،4؛ یو ،میدا و بابی2011 ،5؛ هن ،کیم ،کیم
و آن .)2010 ،6حساسیت اخالقی مانند سایر مولفههای اخالق ،وابسته به فرهنگ است و در
رابطه با فرهنگ اخالقی جامعهای که در آن مورد بررسی قرار میگیرد ،تعریف میشود
(کتسارو و کریستین .)2018،این نکته در تفاوتهایی که در زیرمقولههای یافته شده در
پژوهش حاضر با پژوهشهای مشابه وجود دارد ،دیده میشود .خیرخواهی ،مراقبت از
دیگران ،انجام وظایف اجتماعی ،آگاهی نسبت به موقعیتهای آسیبزا ،نگرانی برای
دیگران و حساسیت نسبت به نگرشهای غیرمتعهد اخالقی از زیرمقولههایی هستند که در
فرهنگهای مختلف برای مسئولیت اخالقی مطرح شدهاند (کتسارو و کریستین2018،؛ یو،
میدا و بابی2011،؛ هن ،کیم ،کیم و آن .)2010 ،با وجود همۀ این تفاوتها ،مفهوم تشخیص
موقعیت اخالقی ،اندیشیدن به پیامدها و آگاهی نسبت به رفتارهای ممکن در هر موقعیت در
تمام این زیرمقولهها و همچنین زیرمقولههای یافته شده در پژوهش حاضر مشترک است و
همگی به حساسیت اخالقی اشاره دارند.
اساس عمل فرد عامل اخالقی ،انگیزش اخالقی است .بدون انگیزش اخالقی انتخاب
اخالقی صورت نمیگیرد ،ارزشهای اخالقی ترویج نمییابند و کارهای خوب به عمل
درنمیآیند (دوبینک و لیدکرک2019 ،7؛ کومنسکا2017،8؛ کلوین2010،9؛ کارلو،10
 .)2005از نظر رست ( ،)2000انگیزش اخالقی به معنای اولویت قائل شدن برای ارزشهای
اخالقی در برابر ارزشهای شخصی از پیشنیازهای استدالل اخالقی است .بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر ،نوجوانان ایرانی با تأکید بر در نظر گرفتن عاقبت انجام کارها ،داشتن ثبات
در انجام کارهای اخالقی و میل به کمک کردن بر انگیزش اخالقی در انجام رفتار اخالقی
تأکید میکنند.
1. Mohammadnazar Ghanbari and Siponen
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ارزشها در ادبیات پژوهش به عنوان یکی از جنبههای مهم اخالق مطرح میشوند .در
همۀ فرهنگها و جوامع ارزشها بخش جداییناپذیر اخالق هستند اما اینکه کدام ارزشها
بیشتر موردتوجه و تأکید قرار گیرد ،موضوعی است که به فرهنگ و بافت موردمطالعه بستگی
دارد .بهعنوان نمونه در مطالعۀ لوئین 1و همکاران ( )2014حوزههای اخالقی به وفاداری،
اقتدار و احترام ،خلوص و تقدس ،آسیب یا مراقبت و انصاف یا مقابله به مثل تقسیم شدند.
ارزشهای اخالقی در بافتهای مختلف فرهنگی ،متفاوت هستند؛ هرچند که برخی از
ارزشها جهانیاند مثل صداقت و احترام (مانی2018،2؛ آبون2018،؛ باالکریشمن.)2016 ،3
ممکن است چیزی که در یک کشور بهعنوان ارزش اخالقی شناخته میشود ،در کشور
ال در کمک کردن،
دیگری ضد ارزش اخالقی باشد (مانی2018،؛ باالکریشمن .)2016 ،مث ً
این بافت فرهنگی است که مشخص میکند آیا کمک به دیگران در انظار عمومی درست
است یا غلط (ترومسدورف .)2018 ،ارزشهای اخالقی شناختهشده در پژوهشهای مشابه
شامل همدلی ،وجدان ،خودکنترلی ،احترام ،مهربانی ،تابآوری ،انصاف ،عدالت ،صداقت،
اعتماد ،عفو و گذشت ،احترام ،سخاوت ،محبت ،شجاعت ،راستی ،شفقت ،وفاداری،
حمایت ،همکاری ،انصاف و مسئولیتپذیری هستند (سولیستیانی2019 ،4؛ آبون2018 ،؛
مانی2018 ،؛ آرچر2018 ،5؛ ترومسدورف2018 ،؛ باالکریشمن .)2016 ،ارزشهای متفاوت
از مطالعات مطرحشده توسط نوجوانان ایرانی نشان از تأثیر فرهنگ در شکلگیری مفهوم
اخالق دارد .با توجه به فرهنگ غالب جامعۀ ایرانی که بیشتر جمعگرایی را ترویج میدهد،
ارزشهایی که بهنوعی بر وظایف فرد در قبال دیگران و یا حداقل به رفتار فرد در ارتباط با
دیگران اشاره دارند ،بیش از سایر ارزشها مورد تأکید قرار گرفتند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نوجوانان ایرانی رفتار اخالقی را بیشتر نسبی و
وابسته به شرایط و فرد مقابل میدانند و همین امر مجدداً تعریف اخالق در روابط را از نگاه
نوجوانان ایرانی مورد تأکید قرار میدهد .همچنین طبق یافتههای پژوهش حاضر ،در تعریف
اخالق ،نوجوانان بین نیت و رفتار اخالقی تمایز قائل میشوند و اخالق را مجموعهای از
نیتها و رفتارها میدانند .این مطلب به تأکید فرهنگ اسالمی و ایرانی بر نیت خوب و درست
1. Leeuwen
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داشتن اشاره میکند و حکایت از توانایی نوجوانان در تمایز بین رفتار و نیت و تشخیص
الیههای درونی رفتار دارد .این نگرش نشاندهندۀ ویژگی تحولی دوران نوجوانی است که
از دیدگاه نظریههای شناختی و تحولی ،در این سنین دیگر نوجوان میتواند چندجانبه به امور
توجه نشان دهد .همچنین این یافته با یافتههای کاول و همکاران ( )2017در باب اهمیت سن
در تحول اخالقی در کنار اهمیت محیط بومی افراد ،همسو است.

ال مطرح شد اخالق مفهومی بافت – محور و وابسته به فرهنگ است .بنا
همانطور که قب ً
به گفتۀ گیلیگان ( ،)2014ما درون فرهنگها زندگی میکنیم تحول روانشناختی و تطابق
فرهنگی هر دو در تحول اخالقی سهیم هستند .شکلگیری مفاهیم اخالقی به فرهنگ،
آموزش و تجربیات افراد بستگی دارد (اوکانو .)2016،عاملیت اخالقی در بافت فرهنگی و
در رابطه با انتظارت اجتماعی معنا مییابد (کاموس2019 ،؛ میلر ،گویال و وایس.)2017 ،1
حساسیت اخالقی وابسته به فرهنگ اخالقی جامعۀ مرتبط با آن است (فینیکان2019 ،؛
کتسارو ،کریستین .)2018 ،مطالعۀ اخالق درون فرهنگهای مختلف ضرورتی انکارناپذیر
دارد؛ لذا پژوهش حاضر در بافت جامعۀ ایرانی انجام و منجر به شناخت مفهوم فرهنگ وابستۀ
اخالق در کشور ایران شد یافتههای دیگر این پژوهش به شناخت بیشتر اخالق در جامعۀ
نوجوانان ایرانی کمک میکند مانند اینکه نوجوانان اخالق را نسبی و وابسته به شرایط و
وابسته به فرد مقابل میدانند .همچنین نوجوانان اخالق را قابل یادگیری و منشأ آن را بیرونی
میدانند و مهمترین عامل شکلگیری اخالق از نگاه آنها تربیت خانواده است .در تعریف
اخالق ،اهمیت نیت و رفتار را در کنار یکدیگر مورد تأکید قرار میدهند و بنابراین نوجوانان
بین نیت اخالقی و رفتار اخالقی تمایز قائل میشوند و برای انجام یک عمل اخالقی هر دو
را حائز اهمیت میدانند .همچنین از نگاه نوجوانان دختر و پسر ایرانی در تعریف اخالق و
مالک و نشانگرهای آن هیچ تفاوتی دیده نشد و بنابراین جنسیت در تعریف از مفهوم اخالق
از نگاه نوجوانان ایرانی نقش تعیینکنندهای ندارد .پژوهشهای جدیدتر در حوزۀ اخالق نیز،
دیگر جنسیت را در اخالق بهعنوان یک عامل تأثیرگذار نیافتهاند (سولیستیانی.)2019 ،
یافتههای این پژوهش با استفاده از مصاحبههای عمیق و تشکیل گروههای کانونی
بهدستآمده است و با توجه به اینکه مصاحبه بهعنوان ابزار گردآوری اطالعات علیرغم
مزایای بسیار ،محدودیتهایی نظیر قابلیت تعمیمپذیری کم و عدم امکان مصاحبه با
1. Miller, Goyal & Wice
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نمونههای متعدد را دارد ،این پژوهش نیز از این محدودیت مستثنا نیست .پیشنهاد میشود که
برای بررسیهای بیشتر سایر جوامع دانشآموزی در مقاطع تحصیلی مختلف و در سایر
شهرهای کشور ایران مورد مصاحبههای کیفی قرار بگیرند تا نتایج بتواند با اطمینان بیشتری
بهعنوان مدل ایرانی اخالق معرفی شود .همچنین با توجه به فقدان ابزار بومی اخالق از دیدگاه
نوجوانان ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی با استفاده از مؤلفههای پژوهش حاضر به
ساخت این ابزار اقدام شود.
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