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 Background and Purpose: Some research has examined the moral reasoning and judgment in 

students with special needs and has shown that these students are lagging behind their non-disabled 

counterparts in term of moral development. Very few studies have been done in the area of 

development of moral reasoning in individuals with visual impairment; so given the research vacuum 

in this context, the present study was conducted to compare the moral reasoning between students 

with and without visual impairment. 

Method: The present study was a cross-sectional survey. The study sample included eighty 11 to 12- 

year- old male and female students studying at the public schools and schools for the blind in Tehran 

in 2017 (40 with visual impairment and 40 without visual impairment). The participants were selected 

by random cluster sampling, based on the inclusion and exclusion criteria. Defining Issues Test (DIT) 

for Moral Judgment (Rest, 1979) was used to collect the data. The collected data were analyzed by 

independent t-test and SPSS software. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the groups in terms of 

moral reasoning; indicating that blind students had significant delays in moral reasoning compared 

to their sighted counterparts (p<0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that visual impairment has a 

negative influence on ethical development, which in turn affects negatively the development of moral 

reasoning. However, it is noteworthy that the severity of the impairment and the age in which the 

blindness occurred, are very important in this regard. The implementations are discussed in the 

article.    
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مقاله پژوهشی

 آموزان با و بدون آسیب بیناییاستدلال اخلاقی دانش سهیمقا

  3، حسن اسدزاده2، نورعلی فرخی1*حمدلله خواجه حسینی

 ، تهران، ایرانآزاداسلامی علوم و تحقیقات، دانشگاهواحد  شناسی تربیتی،دانشجوی دکترای روان .5

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانروان دانشکدهگیری، .د انشیار گروه سنجش و اندازه2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایرانروان دانشکدهشناسی تربیتی، دانشیار گروه روان .3

 مشخصات مقاله
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 26/04/99دریافت شده: 

 56/02/98پذیرفته شده: 

 28/01/98منتشر شده: 

آموزان با نیازهای ویژه مورد بررستی قرار دادند و نشان دادند که ها استتدلال و قاتاوت اخلاقی را در دانشبرخی از پژوهشزمینه و هدف:  

آموزان در تحول اخلاقی نستتبت به هاستتالان خود با ت خیر مواجه هستتتند. م البات درباره تحول استتتدلال اخلاقی در افراد با آستتیب این دانش

 آموزان با و بدون آسیب بینایی انجام شد. استدلال اخلاقی در دانش سهیمقابینایی بسیار محدود است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف 

نفر با  40ستتاله   52و  55آموز دختر و پستتر دانش 80اایشتتی از نوت تحلیلی مق بی بود. ناونه مورد م البه شتتام  پژوهش حاضتتر پی روش:

نفر بدون آستیب بینایی  شال  به تحیی  در مدار  آموز  عاومی و مدار  خا  نابینایان شهر تهران بود که به رو   40آستیب بینایی و 

ها از آزمون استدلال اخلاقی آوری دادهشرایط ورود و خروج به پژوهش، انتخاب شدند. برای جاع ی و بر حسباخوشتهگیری تیتادفی ناونه

مورد تجزیه و تحلی  قرار  SPSSافزار مستتتق  و با استتتفاده از نرم tآوری شتتده با آزمون آماری های جاع  استتتفاده شتتد. داده5999 رستتت، 

 گرفتند.

دین مبنا که داری وجود دارد؛ ببین استتتدلال اخلاقی دو گروه با و بدون آستتیب بینایی تفاوت مبنینتایج این پژوهش نشتتان داد که  ها:یافته 

  .p<01/0 آموزان نابینا در استدلال اخلاقی نسبت به هاسالان بینا ت خیر مبناداری داشتند دانش

گذارد. می مفاهیم اخلاقی و در نتیجه تحول استدلال اخلاقی ت ثیر منفی حولتبینایی در با توجه به نتایج پژوهش حاضتر، آستیب  گیری:نتیجه

ر مقاله مورد دستت آمده دهای نتیجه بهالبته باید توجه داشتت که شتدت آستیب و زمان بروز نابینایی در این راب ه بستیار اهایت دارد. استتلزام

 بحث قرار گرفته است.  
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 مقدمه
نند کمیلیون نفر با اختلال بینایی زندگی می 213در ستتت ه جهان، حدود 

میلیون نفر دچتار آستتتیب  259میلیون نفر نتابینتا و  36کته از این تبتداد، 

 . آسیب بینایی بیانگر از بین رفتن 2-5متوستط تا شتدید هستتند   5بینایی

قاب  ملاحظه و اللب لیر قاب  برگشتتت حدت بینایی یا میدان دید استتت 

اتری برای های کبینایی هستند فرصت . افرادی که دچار نابینایی یا کم3 

علاوه بر این  . 4هتای اجتااعی دارند  کتارگیری مهتارتیتادگیری و بته

قااوت  در ویژه نیازهای با آموزان  نشان دادند که دانش9-1ها  پژوهش

 .اندمواجه ت خیر با 2اخلاقی و استدلال

. است زمینۀ تحول اخلاقی در پردازاننظریه ترینمهم از یکی کلبرگ

 تحول اخلاقی زمینۀ در م البه کنندۀهدایت تنها نه اخلاق فلسفۀ او، باور به

 اخلاق در نظر. دارد اخلاقی قااوت زمینۀ در ایبرجستته نقش که استت،

 وضتتوت مهمم اما شتتود؛می اعاال و افکار، احستتاستتات، شتتام  کلبرگ

 ینتبی را اخلاقی عا  ویژگی خا  نحوی به که استتت اخلاقی استتتدلال

 را آنچه که است مبتنی هنجاری هایقااوت بر اخلاقی استتدلال. کندمی

 شتتش کلبرگ  .8  کندمی مشتتخ  شتتود انجام باید یا و استتت الزامی

 هستت به کدام هر که استت کرده مشتخ  اخلاقی استتتدلال برای را مرحله

 تبیین را مرحله دو ستت و ، از کدام هر او در. شتتوندمی تقستتیم ستت ه

 مدل، این در. شتتوندمی ستتاخته قبلی مراح  پایۀ بر ترتیب به که کندمی

 ی  از را مراح  فرد و دهدمی رخ متوالی چارچوب یت  تحول در

 با فرد تبام  به پیشرفت این. کندمی طی بالاتر ست ه ی  به پایین ست ه

 اختیشن تبارض ی  با رویارویی حاصت  اللب و دارد بستتگی محی ش

 ببد مرحلۀ به مرحله ی  از حرکت  .9  استتت تبادل عدم دوره ی  یا

 اخلاقی دلالاست س ه و فرد اخلاقی ناویافتگی ملاحظۀقاب  تحول نشانگر

 چه یردگمی تیایم  خودفرد این است که  کلبرگ نظریۀ اسا . است

. هجامب نه است، نادرست یا و درست اخلاقی لحاظ به کاری یا موضوعی

 در نوعاً و گذارندمی ناایش به را اخلاقی بلوغ از متفاوتی ستت و  افراد

 هب رستتیدن چند یابند. هرتحول نای یکستتانی آهنگ با مراح  این طی

 سن اما است، فرد، موضوعی م لوب بلوغ با اخلاقی استدلال بالاتر مراح 

                                                           

1. Visual impairment  

 که ستا باور این بر کلبرگ. بالاتر تحول نیستت ست ه به رستیدن عام 

 فرد که دهدمی رخ زمانی بالاتر تحول اخلاقی ستت ه ستتات به پیشتترفت

 استتت محرکی اخلاقی زیرا تبارض کند،می تجربه را اخلاقی هایتبارض

 بالاترین به توانندافراد نای هاه لازم به ذکر است که. تحول اخلاقی برای

با  رستتد درباره افرادبرستتند؛ این ت خیر به نظر می اخلاقی استتتدلال ستت ه

  .50 بینایان نیز صادق باشد نیازهای ویژه از جاله نابینایان و کم

 دناعبارت که استتت ببد چهار دارای رستتت، تحول اخلاقی اعتقاد به

ی، قاتتاوت اخلاقی، انگیزه اخلاقی، و شتتخیتتیت اخلاق از: حستتاستتیت

 با را خود پژوهشتتتگران، م البات از بستتتیاری استتتا  اخلاقی. بر این

که  اببتتادی جالتته از کته انتدداده انجتام اببتاد این از یکی محوریتت

 است اخلاقی قااوت ببد است، شده انجام آن ربارهد زیادی هایپژوهش

. استتتت شتتتده انجام اخلاقی ببد این محوریت با هم پژوهش حاضتتتر و

 یا اهبرخی آن را استدلال ؛این مفهوم ارائه شده است از بستیاری تباریف

ر اند و برخی دیگاخلاقی دانستتته هایتیتتایم یا هاارز  برای هاییتوجیه

 در ار پذیریبیشتتترین توجیه عا  کدام این که مورد در آن را قاتتاوت

  .6 به نق  از به شاار آوردند  اخلاقی دارد، ی  قایه

نشان دادند   52و  55، 9-1ها  پژوهش استدلال اخلاقی برخی درباره

 آموزان با نیازهای ویژه در قاتتاوت اخلاقی با مشتتک  روبه هستتتند.دانش

و  نیاز بین تحول شتتتناختیکه با توجه به روابط پیشهاچنین بیتان شتتتد 

بینی تبتامت  دوستتتویه در کودکان بینا، قدرتاندتر بود؛ در اخلتاقی، پیش

حتالی کته در کودکان نابینا، فرفیت شتتتناختی، ت ثیر بیشتتتتری بر تحول 

ستتتتدلال کرد که توان چنین ابه طور ضتتتانی می . 53 اخلاقی داشتتتت 

ها رازی بین تحول شتتناختی با تحول اخلاقی در افراد بینا در مقایستته با 

  با موفقیت از مدل تحول 54هتول  افراد با آستتیب بینایی، بیشتتتر استتت. 

شتناختی پیاهه در ارزیابی توانایی استتدلال کودکان نابینا استفاده کرد. او 

ی هایآزمودندریافت که اگرچه کودکان نابینا هاان روال تحول اخلاقی 

استتت و عالکردشتتان در  کندتر، اما آهنگ تحولشتتان کنندیمبینا را طی 

اچنین هاو ست. ا از هاتایان بینا تربعقزمینه توانایی استدلال، چهار سال 

ی هایابیارززادی در حین دریتافتت کته کودکان دچار نق  بینایی مادر

2. Moral judgment and reasoning  
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نتیجه د. توان هستناستتدلالی در مقایسته با هاتایان بینا به شتک  جدی کم

پژوهشتی دیگر نیز نشتان داد بین س ه استدلال اخلاقی و رفتار بزهکارانه 

ی بدون پاستتخی را درباره هاپرستتشضتتوت ارتباطی وجود ندارد و این مو

ی و متتالت  .51  کنتتدیمپیتتامتتدهتتای این نوت از توانتتایی اخلتتاقی م ر  

ی اخلاقی و اِستتنادهای هاقاتتاوتبیان کردند که هاکاران در پژوهشتتی 

هیجانی بستته به ستن با هم ارتباد دارند اما ادراک تیویری  توانایی که 

ت ی اخلاقی ناهابسته اسهاقااوتت  با در افراد نابینا با ت خیر هاراه است

ی هاتیندریافتند در حین استتتدلال درباره  برخی پژوهشتتگران نیز  .56 

 یلنند وکیماخلاقی توجه  مستتتائ به  ترخردستتتالتااشتتتاچی، کودکان 

  .59  نندکیمشتتناختی تارکز نوجوانان بیشتتتر بر روی موضتتوعات روان

ت تحول اخلاقی که توستط آزمایشات وضتبیحداق  در دوران کودکی، 

شتتتود، مستتتتق  از هو  عاومی د به استتتتدلال قیاستتتی ارزیابی میمربو

دهد که فاهراً کودکان با  . این موضتتتوت نشتتتان می58 کودکان استتتت

آستیب بینایی در مراح  اولیه تحول اخلاقی نباید تفاوت مبناداری نسبت 

 به هاسالان بینا داشته باشند.

ران بیانگر این بود که افراد مدافع ی پژوهش لاوازیه و هاکاهتاافتتهیت

از افراد گردنکش و تااشتتتاچی بودند  ترحستتتا قربانی به لحاظ اخلاقی 

و هاکتاران نیز در پژوهش خود بته این نتیجته رستتتیدند که  آدگر  .59 

عی در یافتگی، و مسئولیت اجتاااستتدلال اخلاقی با تیییر محی ی، ساز 

د که نوت استدلال اخلاقی با توجه به ی آنها نشتان داهاافتهارتباد استت. ی

برخی متخییان   .20  کندیمی حاکم تیییر هااستیسشرایط محی ی و 

  نیز دریتافتند که عالکرد بهتر تئوری ذهن به طور مبناداری، نارات 25 

هتتای بهتر در آزمون آگتتاهی اجتاتتاعی اخلتتاقی را در افراد بتتا نتتاتوانی

شتتتخ  شتتتد که استتتتدلال اخلاقی کند. هاچنین مبینی میمختلف، پیش

 خیر در مدرسه با ت مانند آسیب بینایی های مختلفآموزان با آسیبدانش

آقاجانی نیز نشتتتان داده استتتت که در تحول  . م البه 22مواجه استتتت  

در   .23وجود دارد   آموزان دختر و پستتر، تفاوتدانش استتتدلال اخلاقی

 مانند پیاهه،ها مانند هر صتتورت موضتتتوت تحول اخلاقی در بیشتتتتر نظریه

در چارچوب تحول شتتتناختی  های نئوکلبرگیکلبرگ، و حتی دیتدگاه

  .24 مورد قرار گرفته است 

                                                           

1. Conduct disorder  

باید توجه داشتتتت که تاکنون نظریه و ابزار بومی مناستتتبی در حوزۀ 

دلال اخلاقی ارائه نشتده استت. ی  مسئله اساسی این ستنجش تحول استت

ی م ر  شده در هادگاهیدی نظری و ساختار و محتوای هاانیبناست که 

دنیتا درباره تحول اخلاقی با مفاهیم اخلاقی، انگیز  و احستتتا  اخلاقی، 

ی عینی اخلاقی جامبه ایرانی هاواکنشایاتان و فرهنگ اخلاقی، رفتار، و 

؛ بنابراین هایشه درباره مقایسه تحول اخلاقی افراد با و  21من بق نیستت  

ا ببدون ناتوانی، با مبات  ابزار بومی هنجاریابی شتده و یا در س ه کلان 

ی، استتتلام -نظریته تحول اخلتاقی مبتنی بر هنجارهای ایرانی فقتدان یت 

 روبرو هستیم. 

که مراح  تحول استتتتدلال اخلاقی  دادنشتتتان  نتیجته یت  پژوهش

ی ارائه شده الگوبا  5ساله دارای اختلال رفتار هنجاری 59تا  52نوجوانان 

تدلال اس س ه از جانب کلبرگ م ابقت دارد و به موازات بالا رفتن سن،

سبت های آنان با ننستبت پاس  ۀمقایست اما یابد،اخلاقی آنان نیز تحول می

 ی کلبرگ نشتتانهاداستتتانپاستت  های نوجوانان بدون اختلال رفتاری در 

نوجوانان دارای اختلال رفتار هنجاری با  کته استتتتتدلتال اخلاقی دهتدیم

و  کمیستال در س ه  52-3ی هاستالان فاقد اختلال ستنین اخلاقاستتدلال 

م البات دیگر نشان دادند که در این زمینه تفاوتی   .1دوم، تفاوت دارد  

 . در هر صتتتورت م البات  26بین جنس دختر و پستتتر نیز وجود ندارد  

  دربتاره توانایی استتتتدلال اخلاقی افراد در ستتتنین 28و  29 گونتاگونی 

مختلف انجام شتده استت که بیشتتر آنها نتایج مشتابهی را به دنبال داشته 

هش بینا پژواستتتت، امتا متت ستتتفانه درباره تحول اخلاقی افراد نابینا و کم

گستترده و عایقی صتورت نگرفته استت. برخی م البات نشان دادند که 

در تیویرسازی و تحول مفاهیم انتزاعی نسبت به هاسالان خود  افراد نابینا

  و با توجه به هابستگی بالای تحول اخلاقی با 29با ت خیر مواجه هستتند  

رسد که افراد نابینا در استدلال و قااوت اخلاقی تحول شناختی به نظر می

 م البات ینهپیش به گذرا نگاهیتر باشند. نستبت به هاستالان بینا عقبنیز 

م البات  بیشتر که دهدمی بینایان نشانو کم نابینایان زمینۀ انجام شتده در

 به ترکا و است یافته آنها اختیا  های تواناندسازیرو  به شده انجام

بدین . است شده با تحول استدلال اخلاقی آنها توجه مرتبط نظری مباحث

 و اب آموزاندانش اخلاقی ترتیب م البه حاضتتر با هدف مقایستته استتتدلال
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ر تای به روی انجام م البات گستردهتواند دریچهبینایی می آستیب بدون

بگشتتاید و در نهایت دستتترستتتی به مدل م لوب و یا نظریه جامع درباره 

 پذیر سازد.افراد با آسیب بینایی را امکان خلاقیاتحول 

 روش 

پژوهش حاضتتتر پیاایشتتتی از نوت کنندگان: طرح پژوهش و شرررک 

ا درباره ی  ی هادادهاست. این رو  به منظور گردآوری  مق بی تحلیلی

هفته، ی  ماه  از   ی چنتد صتتتفتت در یت  مق ع از زمان  ی  روز،

 . جامبه آماری پژوهش 30  شتتتودیمگیری از جامبه انجام طریق ناونه

هران بود که سال شهر ت 52و  55آموزان بینا و نابینای دانش تاامیحاضر 

در مدار  آموز  عاومی و مدار  خا  نابینایان در ستتال تحیتتیلی 

آموز دختر دانش 80مشتیول به تحیی  بودند که از میان آنها  96-5391

ی اهخوشگیری تیتادفی نفر نابینا  به رو  ناونه 40نفربینا و  40و پستر  

پژوهش  شتتتدند. مبیارهای ورود به بته عنوان ناونته مورد م البه انتخاب

رضتتتایتت از شتتترکتت در پژوهش، داشتتتتن آستتتیب بینایی  نابینایی یا 

سال، فقدان ناتوانی جساانی؛ و مبیارهای  52تا  55بینایی ، دامنه سنی کم

آموز، هتتای هابود در دانشخروج از پژوهش شتتتتامتت  وجود اختلتتال

 مخدو  بودن و عدم تکای  کام  پرسشنامه بود.

 ب( ابزار

توسط جیاز  5999ین آزمون در سال ا :اخلاقی رست. آزمون استتدلال 5

شتتناستتی تحولی به ویژه شتتنا  آمریکایی و متخیتت  روانرستتت روان

تحول اخلاقی، ستتاخته شتتده استتت. او به هاراه گروهی از هاکارانش در 

لاقی در مورد استدلال اخ آورد کلبرگسوتا به گستر  رویدانشگاه مینه

های نه تحول اخلاق، از جاله پژوهشپرداختنتد. م البات ایشتتتان در زمی

شناسی جدیدی در سنجش که به رو  دیآیمستاز به حساب سترنوشتت

ابتدا در پی   5993هتای اخلتاقی انجامید. رستتتت و هاکاران  قاتتتاوت

اخلاقی  هایدستیابی به رو  عینی و قاب  اعتاادتر برای سنجش قااوت

ته تری لازم داشتتبودند؛ روشتتی که در مقایستته با رو  کلبرگ، وقت کا

. رستتت و هاکاران ورت گیردصتت ترستتادهگذاری آن نیز باشتتد و ناره

گیری ستت و  مختلف تحول روانی ستتاختند و آزمونی عینی برای اندازه

ت داستتتان اس 6گذاری کردند که شتام  ، نام5مستائ آن را آزمون تبیین 

                                                           

1. Definition Issue Test 

ها مبااهای داستتان استت. این داستان 3فرم کوتاه این آزمون شتام   که

اخلاقی هستتند و آزمودنی پس از هر داستان، باید موارد درخواست شده 

. فرم کوتاه این آزمون در پژوهشتی با عنوان بررسی تحول هددرا پاست  

ستتازمانی مدرستته توستتط  آموزان و راب ه آن با جوّوجدان اخلاقی دانش

  .35کدیور مورد استفاده قرار گرفته است  

مستائ  اجتااعی است،  دربارههایی ام  داستتاندر این آزمون که شت

 یاهایی م ر  شتتده استتت که پاستت  درستتت ببد از هر داستتتان ستتوال

نتادرستتتتی نتدارنتد و تنهتا نظر و عقیتده آزمودنی را درباره آنها ارزیابی 

کند. آزمودنی باید پس از خواندن هر داستان درجه اهایت هر ی  از می

با  ردیگیمو ح  مسئله مورد توجه قرار  گیریسؤالی را که در تیایم 52

انجام سر موارد خیلی کم، کم، متوستط، زیاد، و بسیار زیاد مشخ  کند.

بندی شتتده را به ستتؤالات درجه نیترمهمها باید چهار ستتؤال از آزمودنی

دلال ها، نحوه استتتتترتیب اولویت انتخاب کنند که هری  از این انتخاب

 .ندکیمها را بیان آزمودنی

گویی به این پرستشتنامه، ابتدا داستانی در مورد مردی که برای پاست 

ها و از آزمودنی شتتتودیمی  خودرو ستتتواری بخرد، م ر   خواهدیم

که این داستتتتان را بخوانند و تارین کنند تا با رو   شتتتودیمخواستتتته 

گویی به این پرستشنامه آشنا شوند و پس از اینکه آزمونگر م ائن پاست 

 دهدیمبه آنها اجازه  اندرفتهگ یادگویی را نحوه پاس  هایآزمودنشد که 

 31-40گویی به این پرستتشنامه که به این پرستشتنامه جواب دهند. پاست 

 مکیهای گذاری این آزمون به اولویت. در نارهانجامدیمدقیقته به طول 

که  ی. دیویسن و رابینز با م الباتشودیمتا چهارم انتهای هر داستان توجه 

ایایی این ، پانددادهسوتا در زمینه پایایی فرم کوتاه انجام در دانشتگاه مینه

زاده ثانی در م البه طالب  .35گزار  کردند  به نق  از  90/0آزمون را 

 83/0خود ضتتتریب پایایی این آزمون را با استتتتفاده از رو  بازآزمایی 

در  پرستتشتتنامه، کرده استتت. هاچنین به منظور تبیین روایی این محاستتبه

بین استدلال انتزاعی، کلامی، و فاایی با نارات  راب هپژوهشی که در آن 

داری بین نارات این این آزمون مورد بررستتتی قرار گرفتت، راب ه مبنی

  .35ابزار و متییرهای شناختی ذکر شده به دست آمد  
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ببد از تیتتتویب طر  پیشتتتنهادی این م البه در قالب : ج( روش اجرا

دکترا و کستتتب مجوزهای لازم اداری و علای از دانشتتتگاه آزاد  رستتتاله

اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و سازمان بهزیستی تهران، افراد ناونه 

 از ژوهشپ این گیریناونه رو  اینکه به توجه به دقت انتخاب شدند. با

 به تهران شتتهر گانۀ 22 نواحی میان از بود، ایچندمرحله ایخوشتته نوت

 دو این مدار  بین از شد. سپس انتخاب 1 و 52 ناحیۀ دو یادفیت شک 

 سرانۀپ آموزشی مجتاع دو و دوم و کمی دوره پسرانۀ دبیرستتان دو ناحیه،

 شش آموزاندانش بین از. شدند انتخاب تیتادفی شتک  به نابینایان ویژۀ

 در آموزدانش 80انتخاب شده،  مدرسۀ چهار هر سالِ 52 تا 55 ستنی ردۀ

 شدند و ارزیابی لازم از آنها انتخاب تیادفی شتک  به نفری 40 گروه دو

 دو ناونه مستتتق  tدستتت آمده با آزمون های بهدر پایان داده انجام شتتد.

 مورد تحلی  قرار گرفتند.

 شتتده م ر  اخلاقی هایمؤلفه پژوهش این لازم به ذکر استتت که در

ن استتت. بدی گرفته قرار توجه مورد آمریکا، شتتناستتیروان انجان توستتط

 مورد رد هاآزمودنی تاام به توضتتیحات کافی پژوهش، ابتدای در ترتیب

شرایط انجام این م البه داده شد. سپس از  و مدت، شتیوه انجام، اهایت،

ها خواستتته شتتد در صتتورت تاای  در پژوهش شتترکت کنند. آزمودنی

محرمانه خواهد  هاچنین به آنها اطاینان داده شتتد که اطلاعات آنها کاملاً

صتتتورت گروهی مورد تحلیتت  قرار دستتتت آمتده بتهبتههتای بود و داده

 گیرد.می

 هایافته
دو  tبرای بررستتی تفاوت استتتدلال اخلاقی دو گروه بینا و نابینا از آزمون 

ناونه مستتتتق  استتتتفاده شتتتد. نتایج آزمون لوین برای بررستتتی هاگنی 

، p>05/0 واریانس استدلال اخلاقی در دو گروه مبنی دار به دست نیامد 

82/5=F . دهتد که واریانس این متییر در گروه ها این یتافتته نشتتتان می

دو ناونه مستتتتق  با   tنتایج آزمون 5هاگن استتتت، بنابراین در جدول 

 ها گزار  شده است.فرض برابری واریانسپیش

 
 ها در متغیر استدلال اخلاقیهای توصیفی گروه: شاخص1جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 بینا

 نابینا

40 

40 

09/52 

31/9 

19/5 

31/5 

92/2 

 

21/8 

 
98/91 005/0  

 

، در استتتتتدلتال اخلتاقی میتانگین کودکان بینا 5بتا توجته بته جتدول 

  31/9میانگین کودکان نابینا  داری بیشتتتتر از   به صتتتورت مبنی09/52 

 .(p ،89/57=df ،57/9=t<10/1)است 

دو  tبرای بررستتتی تفاوت دو گروه بینا و نابینا در دختران از آزمون 

ناونه مستتتتق  استتتتفاده شتتتد. نتایج آزمون لوین برای بررستتتی هاگنی 

، p>05/0 دار به دست نیامد واریانس استتدلال اخلاقی در دو گروه مبنی

35/5=F  .ها دهتد که واریانس این متییر در گروهین یتافتته نشتتتان میا

دو ناونه مستتتتق  با  t نتایج آزمون 2هاگن استتتت، بنابراین در جدول 

 ها گزار  شده است.فرض برابری واریانسپیش

 
 ها در متغیر استدلال اخلاقی در دخترانهای توصیفی گروه: شاخص 2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 بینا

 نابینا

20 

20 

40/52 

9 

29/5 

52/5 

40/3 

 

91/8 

 
42/39 005/0  

 

  به 40/52، میانگین استتتدلال اخلاقی دختران بینا  2با توجه به جدول 

، p<05/0   استتت 9میانگین دختران نابینا  داری بیشتتتر از صتتورت مبنی

39/42=df ،91/8=t . 

هاچنین برای بررسی تفاوت دو گروه بینا و نابینا در پسران از آزمون 

t  دو ناونه مستتق  استتفاده شتد. نتایج آزمون لوین برای بررسی هاگنی

، p>05/0 دار به دست نیامد واریانس استتدلال اخلاقی در دو گروه مبنی
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94/5=F ها هتد کته واریانس این متییر در گروهد. این یتافتته نشتتتان می

دو ناونه مستتتتق  با  t نتایج آزمون 3هاگن استتتت، بنابراین در جدول 

 ها گزار  شده است.فرض برابری واریانسپیش
 

 ها در متغیر استدلال اخلاقی در پسرانهای توصیفی گروه: شاخص 3جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 بینا

 نابینا

20 

20 

91/55 

90/9 

83/5 

49/5 

01/2 

 

88/3 

 
49/36 005/0  

 

  به 91/55، میانگین استتتدلال اخلاقی دختران بینا  2با توجه به جدول 

، p<05/0   است 90/9از میانگین دختران نابینا  داری بیشتر صورت مبنی

49/36=df ،88/3=t . 

 گیریبحث و نتیجه
های مختلف کنشهای مستقیم اند که مقایسهبیشتر متخییان موافق

 باید با با هاستتالان بینا بیناناآموزان دانش /اخلاقیتحیتتیلیشتتناختی/

 ،احتیتاد تفستتتیر شتتتود، زیرا دو گروه باید تحت شتتترایط متفاوت

راد افها پژوهشتگران، توانایی شناختی . در برخی زمانآزمون شتوند

 نون مبتقداکهماما متخیتیان  کردندبینا را با افراد نابینا مقایسته می

هایی لیرماکن استتتت، زیرا پیدا کردن چنین مقایستتته هستتتتنتد که

با ران پزوهشگبسیاری از  مقایسه بسیار دشوار است. قاب  یهاآزمون

استتفاده از تکالیف مفهومی برخاسته از نظریه پیاهه نتیجه گرفتند که 

نوزادان و کودکان خردستتال نابینا نستتبت به هاستتالان بینا از لحاظ 

تر هستتتتنتد. این مستتتئله به این عقتبو انتزاعی، توانانتدی مفهومی 

ازی ستتتشتتتود که کودکان نابینا برای مفهومواقبیت نستتتبت داده می

ردن در کنند و لاس کبیشتتر از لامسه استفاده می ،ءبستیاری از اشتیا

ل حا این با؛ مقایستته با دیدن از کارآمدی کاتری برخوردار استتت

انجتتامتتد، زمتتان زیتتادی بتته طول نای این تتت خیرهتتای اولیتته متتدت

آوری اطلاعات درباره که کودکان برای جاعخیتتتو  هنگامیبته

ضتتتر از محدود . م البه حاکننتدمحی شتتتان از زبتان استتتتفتاده می

هتای انجتام شتتتده درباره مقایستتته تحول استتتتدلال اخلاقی پزوهش

اکی ح پژوهش حاضرتیجه نآموزان نابینا و بینا انجام شده است. دانش

در  ستتتاله 52-55رده ستتتنی بینا و نابینای آموزان دانشاز تفاوت مبنادار 

راد فدهد که ا. این یافته به روشتتنی نشتتان میزمینه استتتدلال اخلاقی استتت

نابینا در این دامنه ستتنی نستتبت به هاستتالان بینا در تحول استتتدلال اخلاقی 

 55، 9-1های انجام شده  این یافته با نتایج برخی پژوهش تر هستند.عقب

آموزان با نیازهای ویژه در قااوت و استدلال   که نشان دادند دانش52و 

مارکولیس نشتتان ب ه در این رااند، هاخوانی دارد. اخلاقی با ت خیر مواجه

که بین تحول شناختی و تحول اخلاقی هابستگی مثبت مبنادار وجود داد 

دارد. ایشتتتان هاچنین در م البه خود نتیجه گرفتند که درکودکان نابینا، 

؛ بنابراین با  53فرفیت شتتتناختی، ت ثیر بیشتتتتری بر تحول اخلاقی دارد  

ین م البه ه در ادستتت آمدبهتوجه به ت خیرات شتتناختی افراد نابینا، نتیجه 

 اب  تبیین است.ها در تحول اخلاقی، من قی وقآنمبنی بر ت خیر 

 اخلاقی استدلال اندداده نشان   20 نیز  اسپرینگت -واکر باتلر، آدگر،

. استتت ادارتب در اجتااعی مستتئولیت یافتگی، وستتاز  محی ی، تیییر با

 حی یم شرایط به توجه با اخلاقی استدلال نوت که داد نشان آنها م البات

نتیجه این که شتترایط زندگی  .کندمی تیییر حاکم جامبه هایستتیاستتت و

نگر  و افراد نابینا، آموز  آنها در محیط جداستتتازی شتتتده و خا ، 

فلستتفی حاکم بر توانبخشتتی آنها در آموز  و پرور  ایران، هاگی از 

 هستند.عواملی هستند که در ت خیر تحول اخلاقی آنها مؤثر 

باید توجه داشتتت که ستت ه قاتتاوت و استتتدلال اخلاقی کودکان به 

های شتناختی، شرایط مدرسه، هاسالان، و عوام  گوناگونی مانند توانایی

ی که آموزانعوام  اجتااعی دیگر مرتبط با زندگی، بستتتگی دارد. دانش

کنند دایااً در ت ثیر این عوام  در متدار  آموز  عاومی تحیتتتی  می

دارنتد و بتا تبتاملتاتی کته بتا افراد گونتاگون دارند مستتتای  اخلاقی قرار 

آموزان  . این درحالی استتتت که دانش32کنند  گونتاگونی را تجربه می
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تری نیبت به هاستتتالان بینا در مراکز نتابینتا از تبتاملتات اجتاتاعی پتایین

 ؛ بنابراین با توجه به این که 33آموز  جداستتازی شتتده، برخوردارند  

های شتتتخیتتتیتی فرد از گیرد و ویژگیدر متن اجتاات شتتتک  میاخلاق 

 ، 34جالته اجتااعی بودن، عاملی مهم در تستتتهی  فب  اخلاقی استتتت  

دوری افراد نتابینتا از جتامبته اجتااعی بینایان و دنیای عادی باعث ت خیر 

 شود. شناختی، اجتااعی، و اخلاقی در آنها می

 مهم ازعوام  یکی خلاقیا استتتتدلال علاوه بر این بدیهی استتتت که

تحول  رد ت خیر که نحوی به استتت، کودکان اخلاقی رفتار در گذارت ثیر

 را دکانکو اخلاقی رفتار عوام ، سایر هاانند تواندنیز می اخلاقی استدلال

های قبلی این مقاله ذکر در بخش که هاان طور اما ستتازد. ت خیرمواجه با

 ،کودک با احتاال زیاد احستتاستتات و عواطف و اخلاقی استتتدلال شتتد،

 رخورداربهنجاری ب شناختی تحول از کودکان که کندمی پیشرفت زمانی

حول ت اند،داشته افهار نیز پیاهه و کلبرگ که در نتیجه هاان طور .باشتند

 ودکک که هراندازه و است برای تحول اخلاقی نیازیپیش و مبنا شناختی

 ود،ش ترمتکام  و ترمن قی، متحول استدلال قدرت و دهیسازمان نظر از

 .کندپیشتتترفت می اخلاقی، قاتتتاوت و استتتتدلال نظر از میزان هاان به

بتتا  و مختلف طبقتتات و هتتافرهنتتگ کودکتتان روی کتته هتتاییپژوهش

 رگکلب و پیاهه د ادعاهایاند هاگی مؤیّشده های گوناگون انجامتوانایی

های این دو دیدگاهدرباره تحول شتتتناختی و اخلاقی استتتت. بر استتتا  

است  اخلاقی استدلال در تیییرات و استا  تحول شتناختی پایه ،دانشتاند

آموزان نابینا در تحول شناختی تفاوت مبناداری با  ، بنابراین اگر دانش1 

 نداشته باشند در تحول اخلاقی نیز ت خیر نخواهند داشت. هاسالان بینا

ت آمده در این م البه، دستتتنکتته دیگر حتائز اهایتت درباره یافته به

پرداختن به مفاهیم عتدم  بته نقتای  نظتام آموز  نتابینتایتان درتوان می

موزشتتتی و آ نظام درکرد. اشتتتاره  ،شتتتناختی به ویژه استتتتدلال اخلاقی

بر آموز  درو  عاتتده ، تارکز توانبخشتتتی این افراد در کشتتتورمتتان

محدودیت  اخلاقی. ای و پیشتتترفت درستتتی استتتت، نه مفاهیممدرستتته

تلا   و بتا بینایان فردیبینبرقراری روابط آموزان نتابینتا در زمینته دانش

 ،تلفیق اجتااعی برایاندرکاران آموز  و پرور  آنها دستتتت نتاکتافی

باشتتد که  خیر دیگر دلای  بروز این ت تواند ازنیز می آموزشتتی، و فیزیکی

 اد باو متیدیان امور افرگیران امید است بیش از پیش مورد توجه تیایم

 .قرار گیرد آسیب بینایی

 مدار  جّوآموزشتتی که مبتقدند هاکاران و در این باره ویستتبورد

ه ک مدارسی. شتود آموزاندانش اجتااعی و تحول اخلاقی باعث تواندمی

 محبت، هادلی، چون هاییمهارت تارین و رشتتد برای را هاییفرصتتت

 اجازه مبلاان و کنندمی فراهم قبی  این از هاییمهارت و ،تبارضات ح 

 باعث دهند،می آموزاندانش به را کلاستتتی هایبحث در آزادانه ورود

 را یم لوب پیشرفت و اجتااعی اخلاقی تحول در آموزاندانش تا شوندمی

 محیط و وّج چنین که رستتدمی نظر به اما  .6 به نق  از باشتتند  داشتتته

باشتتد و مدار  آموز  عاومی ایران وجود داشتتته  در بیشتتتر آموزشتتی

های م لوبی را برای یادگیری مدار  جداستتازی شتتده نابینایان، فرصتتت

م بینایان فراهو اخلتاقی در نتابینایان و کم مفتاهیم شتتتنتاختی، اجتاتاعی،

  کنند.نای

دهی هایی هاراه بوده استتتت که در تبایماین پژوهش بتا محدودیت

وان به تها مینتایج باید به آنها توجه اساسی شود. از جاله این محدودیت

قه ، طبهایآزمودنی شتتتخیتتتیتی هایژگیوعتدم کنترل متییرهایی مانند 

اجتاتاعی و ارتبتاد آن با استتتتدلال اخلاقی، محدودیت جیرافیایی، دامنه 

تر از هاه شتتدت آستتیب بینایی، و زمان بروز نابینایی اشتتاره ستتنی، و مهم

 ع اینشتتتود م تالبتات آتی در راستتتتای رفکرد. بنتابراین پیشتتتنهتاد می

ین دهی نتایج بیفزایند. علاوه بر اها بکوشتند و بر دقت و تبایممحدودیت

شود قااوت اخلاقی نیز به هاراه استدلال اخلاقی در میان افراد پیشنهاد می

با آستتیب بینایی در ستت ه مختلف ستتنی بررستتی شتتود. م البه استتتدلال 

ان و شنوایهای حستی مانند نااخلاقی کودکان و نوجوانان با دیگر آستیب

تواند به لنای دانش موجود درباره تحول اخلاقی افراد شتتنوایان نیز میکم

در پایان با توجه به این که محیط آموزشتتتی  .با نیازهای ویژه کا  کند

آموزان بستتیار مؤثر استتت، بر تحول شتتناختی، اجتااعی، و اخلاقی دانش

یی شال  بینا ی کودکان و نوجوانان با آسیبقشود تحول اخلاپیشنهاد می

جداسازی شده  یبه تحیی  در مدار  آموز  عاومی و مراکز آموزش

 مورد م البه و مقایسه قرار گیرد. 

این مقاله برگرفته از رساله دکترای آقای حادالله خواجه تشرکر و قدردانی: 

حستینی در دانشتگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران است. بدین وسیله 

آموزان، کادر و مشتتتاور این رستتتاله و هاچنین از تاامی دانشاز استتتتاد راهناا 
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آموزشتی و اداری مدار  منتخب، هاکاران محترم ستازمان بهزیستی تهران، و 

مباونت پژوهشتتتی دانشتتتگاه آزاد که در انجام این پژوهش مستتتاعدت و یاری 

 شود.را ارائه کردند، تشکر و قدردانی می نظیریکا

ین م البه ا دارند هیچ گونه تااد منافبی درمینویسندگان اعلام تضراد مناف:: 

شفاف گزار  شده است. صورت کاملاً ن بهآوجود ندارد و نتایج 
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