
Situacions vitals i components motivacionals 
de la personalitat de base en la 
preadolescencia. 
Delio del Rincón· 

1. Introducció 

Aquesta investigació pretén descriure les situacions vitals més signifi
catives per als preadolescents i els predominis motivacionals considerats 
com a indicadors maduratius de la personalitat. 

Si I'educador coneix mi"or els mobils o valors que orienten o regulen 
els cursos d'acció deis alumnes, estara en condicions optimes d'induir els 
cursos d'acció desitjable mitjanctant els elements motivacionals adequats. 

En conseqüancia, si I'educació pretén reduir la doble tensió existent 
entre el que el subjecte és i ha de ser i entre el que fa i ha de fer, 
I'educador haura de tenir en compte: 

a. - Els components motivacionals que de fet predominen en els cur
sos d'acció deis educands; aquesta descripció requereix un plantejament 
psicologic. 

b. - Els components motivacionals que han de predominar per pro
moure cursos d'acció coherents amb la naturalesa humana genu'inament 
atica. És necessaria una aproximació filosofica que ens permeti descriure 
el perfil maduratiu de la personalitat atiea. 

Iniciarem aquesta doble analisi, des d'una concepció antropologica 
humanista personalista inserida en I'esfera axiologica, en qua es posa de 
manifest que I'educació ha d'abordar I'ambit de la personalitat humana 
(Rubio, 1980). Des d'aquesta perspectiva, es contempla la personalitat 
com un valor en si mateix, el qual permet abastar I'home des d'un enfoca
ment més integral. 

En el desenvolupament integral de la personalitat hi ha implicades 
totes les seves dimensions, pero, des d'una optica educativa, la dimensió 
atica adquireix una major re"evancia. Per continuar el nostre estudi, si
tuem I'eticitat en el marc de la personalitat. 

2. La personalitat de base 

Abordarem les perspectives psicologica i filosafica de I'eticitat per arri
bar a un enfocament integral del que anomenarem personalitat humana 
de base. 

* El Dr. Delio del Rincón i Igea és Professor de Pedagogia Experimental de la 
Universitat de Barcelona. Investiagacions: Educació i valors i Motivació i Perso
nalitat etica. 
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A.- Aportació filosófica. Segons Bartolomé (1981), I'eticitat s'ha 
d'entendre com la recerca d'una progressiva i constant humanització. 
L'etic-itat projecta I'home vers el que ha de ser i fer en funció del queés i 
del que fa. Per aclarir aquest procés de recerca i projecció del ser huma, 
recorrem a la fonamentació de I'eticitat. 

Vidal (19n) assenyala que ens podem basar en dues afirmacions, en
tenent la persona com a "lIoc" adequat de I'eticitat i com a "realitat oberta". 
Basant-se en el estudis de Zubiri, i a partir de les categories antropologi
ques d'''ajustament'', "justificació" i "pre-ferEmcia", Aranguren (1976) con
templa la persona com a suport formal o estructural de I'eticitat, i hi implica 
la intel.ligencia i la lIibertat O'aquí que la fonamentació de I'eticitat es pot 
basar en les instancies següents: 

a.- Intel./igencia. Zubiri compara el comportament animal i I'huma per 
fonamentar I'eticitat. A I'animal, els estímuls sempre Ii provoquen respos
tes, en principi, perfectament adequades a aquells estímuls. En canvi, 
I'organisme huma, a causa de la sava complicació i formalització, ha arribat 
a una complexitat tal que ja no pot donar per si mateix resposta adequada 
o ajustada, en tots els casos, i queda en suspens davant els estímuls, 
"lIiure d'ells". Per subsistir biologicament, I'home necessita "fer-se" carrec 
de la situació i de si mateix, com a realitats i no merament com a estímuls. 
En aquest punt és imprescindible I'aparició de la intel./igencia a fi de con
cebre i projectar diferents opcions i cursos d'acció, referits a la situació im
plicada. La racionalitat s'origina en la intel.ligimcia que fa viable la llibertat 
per preferir. . 

b.- Llibertat La vida de I'home no esta predeterminada per les seves 
estructures psico-biologiques, les quals exigeixen que sigui lliure al preu 
de la seva viabilitat. L'autonomia sorgeix de I'''habitut'' de I'home, de la 
seva indeterminació fonamental, pero una indeterminació que no és un 
buit, sinó una obertura. Hem vist una primera dimensió de la lIibertat quan 
consideravem que el ser huma esta "lIiure" deis impulsos. Una segona di
mensió fa referencia a la "lIibertat per" preferir en vista d'alguna cosa. En 
aquest sentit, s'ha d'entendre la /libertat com a autonomia o ésser lliura 
per a algú o per a alguna cosa. 

C.- Justificació. Les accions han de tenir justificació per ésser veritable
ment humanes. La justificació consisteix a respondre, donar raó, no sois 
de la possibilitat que ha entrat en joc, sinó també de la preferencia escolli
da, ja que també entre les mateixes possibilitats hi ha un ajustament 
propi, una preferencia. 

d. - Alteritat La persona no es pot entendre com a realitat tancada. El 
ser huma es constitueix en persona per la intimitat i per I'obertura a les al
tres persones. Gracies a aquesta obertura, la persona queda constitu'ida 
com a fi-en-si mateix, i es deslliura de ser considerada com a mitja. 
L'obertura de la persona és I'últim fonament i compliment de I'eticitat, 
punt de partida de l' altruisme. 

La perspectiva filosofica ha posat de relleu que els cursos d'acció han 
d'estar presidits per elements de racionalitat, autonomia, responsabilitat i 
altruisme per ser coherents amb la naturalesa humana, constitutivament 
etica. Aquestes característiques apunten cap a I'ideal maduratiu que 
constitueix I'objectiu del procés educatiu. Pero, per aproximar I'alumne a 
aquest punt més alt del desenvolupament, I'educador tindra en compte 
que els cursos d'acció poden ser regulats, de FET, per altres elements 
motivacionals, tal com pot constatar-se des de I'ambit psicologic. 
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B. - Aportació psicológica. Els diversos esquemes psicologics que 
tracten d'explicar I'eticitat, es poden agrupar a I'entorn de tres grans mares 
teorics: el psicoFnalític, les teories de I'aprenentatge i. la teoria cognitivo
evolutiva, segons les dimensions afectiva, conductual o intel.lectiva. 

Cada teoria contempla I'eticitat des de la seva propia optica, i en desta
ca aspectes parcials. El pluralisme existents, suggereix que cap de les i~ 
terpretacions no és plenament satisfactoria, pero, lIuny d'excloure's, es 
complementen. 

L'orientació cognitivo-evolutiva tendeix a presentar una teoria més ela
borada i integrada que la teoria de I'aprenentatge i és más susceptible de 
prova empírica que la psicoanalítica, raó per la qual gaudeix d'un major 
acord entre els investigadors. A diferencia de la teoria psicoanalítica, pro
cura ressaltar els aspectes positius i prescriptius de la dimensió motivacio
nal, par la qual cosa la fa más apta per explicar el nostre paper educatiu. 

Associat al plantejament cognitivo-evolutiu, Kay (1968, 1972) presen
ta una concepció multidimensional de I'eticitat en funció de predominis 
motivacionals i actitudinals. Segons aquest autor, I'eticitat és constitu"ida 
per una mena d'etapes de desenvolupament. Cada etapa és presidida 
per un predomini motivacional que genera actituds capaces d'afavorir cur
sos d'acció específics en el context d'una situació vital determinada. Una 
analisi comparativa de les etapes permet detectar valuoses convergen
cies amb altres autors, tal com es pot veure a la Taula 1. 

La jerarquia de necessitats basiques de Maslow (1970) i els compo
nents motivacionals que són subjacents al judici etic i en els cursos 
d'acció, poden vincular-se (Kay, 1968 i Daniels, 1984) amb els estadis de 
desenvolupament de la personalitat (Havighurst i Taba, 1949 i Peck i Ha
vighurst, 1960). 

La seqüencia evolutiva és constituTda per predominis motivacionals 
de tipus cautelós o arbitrari, autoritari o normatiu, social o elocentric, idea
lista i personal. La seva descripció és la següent: 

a.- Prsdomini motivacional ARBITRARI . És el nivell motivacional més 
baix i es caracteritza perque el subjecte mostra una absoluta despreocu
pació pels altres, el que importa és el plaer propio El criteri que regula els 
cursos d'acció és el gust. No hi ha lIei o norma definida, per la qual cosa 
domina un comportament purament instintiu. Les actituds resultants 
tenen un caracter cautelós perque el subjecte adapta el comportament 
segons I'experiencia de dolor i plaer. 

b.- Prsdomini motivacional NORMATIV. Els cursos d'acció són presi
dits per la por de la lIei i de les conseqüencies que es poden derivar de 
violar-la o de respectar-la, per exemple, el castig i la recompensa. És una 
eticitat imposada des de fora i basada en la submissió a I'autoritat. 

C.- Predomini motivacional AL LOCENTRIC. Els elements que hi ope
ren són I'alaban~a i la censura social. Apareixen actituds de submissió i 
conformitat respecte als pares i al codi social en general. L'autoconcepte, 
pel seu origen social, exerceix una influencia important. 

d.- Prsdomini motivacional IDEALISTA La instancia reguladora és la 
propia conciencia, pero és una eticitat inflexible, rígida i originada en un 
codi de valors intemalitzats al qual no té accés la raó. 

e.- Prsdomini motivacional PERSONAL El subjecte actua pels seus 
propis principis de conducta, assumits i aplicats amb racionalitat, autono
mi a, responsabilitat, i altruisme. És el nivell més elevat i SUposa la madure
sa de la dimensió motivacional. 
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Aquestes característiques són coherents amb I'anterior aportació filo
sófica, d'aquí la viabilitat d'un enfocament que aglutini les aportacions filo
sófica i psicologica. 

C.- Vers un enfoc integraL L'educació etica ha de sortir d'un model de 
personalitat que ofereixi un marc de referencia per guiar el procés educa
tiu (Rios, 1980) i que ens permet assentar-hi el treball empírico 

Fins aquí hem presentat una panoramica general de I'eticitat des de 
les optiques filosofica i psicologica. Aquestes perspectives són comple
mentaries i es poden integrar en un "construct" multidimensional consti
tu"it per elements motivacionals que duen associades actitud s etiques. 

A fi de perfilar els components de la personalitat tornem a insistir en la 
connexió entre instancies antropologiques i psicologiques. Així, 
I'"ajustament" i la "preferencia" com a categories antropologiques posen 
de manifest la necessitat que I'home desenvolupi una capacitat per auto
dirigir i orientar la propia realització personal. Aquesta autonomía implica 
necessariament una responsabilitat Pero I'autonomia pot ser-hi perque la 
intel.ligencia concep possibles opcions i cursos d'acció, examinant el 
valor relatiu de cadascun, el que exigeix un component racional L'home 
haura de realitzar la "justificación deis seus cursos d'acció de forma cohe
rent o "responent" amb la realitat. Ser responsable suposara ser lliure, 
poder recollir i, per tant, haver de respondre davant de si mateix i davant 
els altres. Finalment, havíem vist que de I'alteritat sortia I'altruisme. 

La coexistencia ben desenvolupada deis components racionalitat, au
tonomia, responsabilitat i altruisme indica la presencia d'una estructura 
eticament madura i constitueix la personalitat humana de base. Aquesta 
denominació obeeix a les raons següents: 

1a. - Segons Giammancheri i Peretti (1981, I'eticitat esta present en la 
personalitat interna i en constitueix la qualitat humana, fins al punt que 
"ser etic" es pot considerar sinonim de "ser huma". 

2a. - Els components esmentats abans emanen de I'eticitat humana i 
són subjacents a la conducta observable. 

3a. - Com a elements constitutius de I'eticitat, els components han de 
ser comuns a tot ésser huma. 

Juntament amb els components que han de presidir els cursos 
d'acció, hi poden coexistir elements d'etapes anteriors que de fet presi
deixen els cursos d'acció. Atesa la seva importancia en I'ambit educatiu, 
aquesta dimensió motivacional constituira I'objectiu prioritari de la nostra 
analisi. 

3. la dimensió motivacional de la personalitat de base 

Pel que hem constatat fins aquí, podem afirmar que la conducta de 
I'home, almenys en un grau considerable, és la resultant d'una serie de 
components o determinants que, una vegada integrats, constitueixen la 
personalitat de base. O'entre aquests determinants hem prestat una 
atenció especial als predominis motivacionals que presideixen cada fase 
evolutiva. 

La revisió bibliografica posa de manifest que la dimensió motivacional 
esta present en el criteri etic (Piaget, 1932, Bull, 1969, Kohlberg, 1971 i 
Rest, 1976), en els valors (Morris, 1958, Hoover, 1977; Hensjel, 1971 i 
Feather, 1979) i en les actituds (Ajzen i Fishbein, 1973 i 19n i Mervielde, 
19n). Per altra banda, i mitjan9ant una analisi minuciosa des del pla psi-

201 



Delio del Rincón 

colegic, Hamilton (1983) conclou que la teoria cognitivo-evolutiva conju
ga adequadament la dimensió motivacional en el marc de la personalitat. 

Tenint en compte I'analisi realitzada per Beltran Uera (1977) i basant
nos en les constatacions de Kay (1968, 1972) optimitzades arran d'un 
estudi exploratori (Rincón, 1987), hem elaborat la Taula 11. 

Com es pot veure, la personalitat de base és constitu"ida per una serie 
de predominis motivacionals que es desplacen progressivament i unes 
actituds associades. En certs aspectes, la maduració de personalitat de 
base és progressiva. Així, les actituds de racionalitat, autonomia, respon
sabilitat i altruisme, generad es en la motivació personal, apareixen a la in
fantesa i maduren lentament. Per altra banda, hi ha fases que es poden 
situar en una seqüElncia fixa. Cada fase és presidida per un predomini mo
tivacional que reflecteix un nive\l maduratiu específico 

Una analisi de I'eticitat en termes d'elements motivacionals (Daniels, 
1981 i O'Conner et al, 1981) afavoreix I'intent d'aclarir millor alguns deis 
interrogants que té plantejats I'analisi de I'eticitat en la pre-adolescElncia i 
la coexistencia d'eticitats previes amb eticitats posteriors. 

Ates que els predominis motivacionals estan associats a les caracterís
tiques de les situacions en que es presenten (Rincón, 1987), especifi
quem el procés a seguir tant per analitzar les situacions vitals com les mo
tivacions subjacents en els cursos d'acció implicats. 

4. Metodología adoptada per analitzar les situacions vitals i 
les motivacions subjacents 

Dins del marc teeric de la personalitat de base, i en el context de la di
mensió motivacional, formulem els objectius següents: 

1r. - Descriure les característiques de les situacions vitals a fi que ser
veixin de punt de referencia perque I'educador elabori situacions ade
quades per a les seves c\asses d'educació etica. 

2n. - Descriure els predominis motivacionals subjacents en els cursos 
d'acció implicats. 

3r. - Mesurar el nive\l maduratiu de la motivació. 
4t. - Detectar possibles associacions amb altres variables. 
L'enorme complexitat que comporta la personalitat de base exigeix un 

plantejament que abordi la motivació etica des de la doble perspectiva 
qualitativa i quantitativa. La convergencia entre ambdós metodes ofereix 
avantatges potencials que poden pal.liar els caires inherents a cada enfo
cament. En conseqüencia, aborde m les situacions vital s des d'un enfoca
ment etnografic, i fem també una primera aproximació als elements moti
vacionals, analitzant les cognicions deis pre-adolescents. Ens centrem 
en les raons que expressen per justificar els cursos d'acció ja esmentats 
en els relats situacionals. Partint d'aquests indicadors motivacionals ela
borem tecniques semiestructurades que culminen amb la construcció 
d'un test per mesurar el nivell maduratiu de la motivació. Encara que hem 
comen~at des d'un paradigma interpretatiu, arribem així a la polaritat meto
dolegica presidida per un paradigma normatiu, més centrat en 
I'enfocament objectiu que caracteritza la investigación nomotetica. 

En I'ambit situacional analitzem les variables contextuals, temps i \loc 
en que van passar les situacions, tema implicat, protagonistes i les reac
cions deis subjectes o cursos d'acció. Les altres variables investigades, 
que constitueixen el nucli central de la investigació, són els predominis 
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motivacionals, arbitrari, normatiu, aLlocEmtric, idealista i personal, i també 
el seu nivell maduratiu. 

Entre les variables d'investigació considerem curs, edat, sexe i nivell 
soci~economic. 

Per tenir informació de les situacions vital s s'han analitzat 565 subjec
tes procedents de sis coLlegis públics de Barcelona i del Cinturó, que 
seran I'escenari de la nostra experiencia docent. Satisfem així un deis re
quisits exigits per I'orientació etnogrilfica en el sentit que I'investigador ha 
de compartir el mateix marc de referencia per entendre millor les interpre
tacions deis pre-adolescents. Per aixo, es va dur a terme un mostratge 
deliberat segons conglomerats que cobreixen els cursos Se., 6e., 7e. i 
Be. d'EGB. Posteriorment, es va anar a uns altres coLlegis on es van ana
litzar les raons esmentades per 385 subjectes en justificar cursos d'acció, 
fet que posa de manifest els predominis motivacionals. L'elecció va estar 
presidida per les mateixes característiques del mostratge anterior. Per 
descriure el nivell motivacional es va realitzar un mostratge aleatori per 
conglomerats, estratificat amb afixació proporcional a fi d'aconseguir la 
maxima representativitat fins a completar una mostra total de 3.448 sub
jectes. 

5. - Tecniques de recollida i analisis de dades 

Ates que no hi ha al mercat cap instrumentació solvent per a les exi
gencies del nostre plantejament, hem elaborat una serie de tecniques 
agrupades sota les denominacions que apareixen a la Taula 111. 

TAULA 111. GRUPS OE T~CNIQUES UTIUTZAOES PER CAOA CONJUNT OE VARIABLES. 

VARIABLES M~TOOES TIPUS O'INSTRUMENT T~CNIQUES O" ANAuSI 

Situacions Enquesta Incident crític Analisi de 
Entrevista contingut 

Predominis mo- Enquesta Test semiprojectiu Analisi de 
tivacionals no estructu rat contingut 

Nivell motiva- Mesurament Test semiprojectiu Psicometriques 
cional objectiu estructurat 

L'estrategia general amb les fases de la investigació i la instrumentació 
utilitzada, es pot veure a la Taula IV. La varietat de tecniques elaborad es 
obeeix a la necessitat de triangular la informació. 

L'aplicació d'instruments amb diferents característiques permet 
recórrer a la combinació de dos o més criteris per establir bases comparati
ves entorn als mateixos objectius. L'analisi de dades s'ha realitzat amb els 
tractaments estadístics i els informes de I'Statistical Package for Social 
Sciencies" (SPSS-X), confeccionat a la Universitat de Xicago i implemen
tat al Centre d'lnformatica de la Universitat de Barcelona. 
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TAULA IV. OBJECTIUS I INSTRUMENTS SEGONS EL TIPUS DE RESPOSTA 
I LA NATURALESA DE LES DAD ES . 

OBJECTIUS INSTRUMENTS RESPOSTA DADES 

Analitzar Qüestionari sobre Lliure Qualitatives 
situacions situacions limitada 

Analitzar predomi· Qüestionari sobre Lliure Qualitatives 
nis motivacionals raons limitada 

Mesurar nivell Test de motivació Totalment Qu antitatives 
motivacional ética (TME) estructurada 

Les característiques deis instruments són Jes següents: 
a. - Qüestionari sobre situacions. Es basa en la tecnica de I'incident crí

tic (Flanagan, 1954) ¡aporta informadó sobre aspectes contextuals, con
tingut tematic o argument de les situacions vitals, els protagonistes 
implicats i les reaccions o cursos d'acC[c).seguits. Permet una primera 
aproximació a la motivació perque recutlles raons que indueixen al sub
jecte a optar per determinats cursos d'acció en un triple context presidit 
per situacions problema tiques, felices i infelices (Ungoed Thomas, 
1978). Així, en el cas de les situacions probiematiques, les qüestions for
mulades són les següents: 

"Record a u na vegad sque estaves -Solo amb algú més i era necessari 
decidir el que havies de ter pero noéStaves segur de que era més con-
venient: . 
- Descriu la situació, explica quan era, on va passar i que va passar. 
- Que vas ter? 
- Per que ho vas ter?" 

b. - Qüestionari sobre raQns. El constítueixen 20 situacions i cursos 
d'acció trets de les situacions vitals relatades pels pre-adolescents en el 
qüestionari sobre situacions. En cada situació apareix un protagonista del 
mateix sexe que el subjecte analitza seguint un curs d'acció com el se
güent: 

"1a. SITUACIÓ: L'lgnasi admira molt en Manel i té moltes ganes de per
timyer al seu grup d'arnics.Un dia l'lgnasi passeja avorrit i apareixen 
en Manel i els seus amics diterents motos. En Manel intueix I'enveja de 
l'lgnasi i Ii diu que pugi. Ja "uny de la ciutat, en un descampat, en 
Manel i els altres prenen droga. Quan n'otereixen a l'lgnasi, es nega a 
prendre'n. " 
"2a. SITUACIÓ: En passar per un passadís del coLlegi, l'Anna toca 
sense voler un gerro de tlors i es trenca en caure a terra. Encara no 
I'ha vist ningú, l'Anna explica al director el que li ha passat". 
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La raó que mou el protagonista a iniciar o inhibir-se d'un curs d'acció 
no és estructurada en la situació. En preguntar per que el protagonista 
actua així, obtenim una informació que revela I'estructura motivacional del 
subjecte. Per facilitar I'analisi de contingut s'utilitzen fulls de resposta en 
que es reserva un espai emmarcat per a cada situació: 

1a SITUACIÓ: l'lgnasi es nega a 
prendre la droga PERQUE ........ 

2a. SITUACIÓ: l'Anna explica al 

director ~t.~.~! .. ~~.~~~.:'ER-

Un cop retallades totes les res postes es poden categoritzar amb més 
facilitat. Per mitja d'un criteri legic de classificació s'agrupen les raons simi
lars fins que formin els elements motivacionals subjacents que caracterit
zen cada predomini motivacional. El qüestionari té quatre formes 
paral.leles, una per a cada sexe, i unes altres dues, segons el nivell lin
güístic deis alumnes de Se.-6e. i de 7e.-8e. d'EGB. 

c. - El Test de Motivaeió Etiea (TME). És un instrument d'elecció for~a
da entre cinc raons possibles que justifiquen un curs d'acció implicat en 
cadascuna de les 2S situacions que componen el test. Cada situació vital i 
les diferents raons associades als cursos d'acció han estat extretes de la 
informació analitzada en aplicar els qüestionaris previs sobre situacions i 
sobre raons. Així, I'ítem 23 és el següent: 

"23a. SITUACIÓ: El col.legi organitza una excursió, pero a en Miquel no li 
agrada i queda amb altres companys de classe per ter una volta pel barrí. 
A causa del mal temps, els protessors suspenen I'excursió i tan classe 
normal. Els companys d'en Miquel no volen assistir a classe, pero en Mi
quel VA A TaTES LES CLASSES. ¿PER QUE Ha FA?: 

A. - No s'ho passa gaire bé amb els seus companys. 
B. - Sap que el seu deure és assistir a classe. 
C. - Quan taIta es retarda en els estudis. 
D. - És un bon estudiant. 
E. - Si no va a classe els seus pares podrien saber-ho." 

(Arbitran) 1 
(Idealista) 4 
(Personal) 5 
(Al.locentric) 3 
(Normatiu) 2 

A tall d'exemple hi hem incles el predomini motivacional associat a 
cada raó i la puntuació que hi correspon en funció deis criteris maduratius 
implícits en la Taula 11. 
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El TME presenta un coeficient Alfa de Cronbach per a la consistencia 
interna que puja a una mitjana de 0,75, mentre que I'estabilitat temporal 
en un període de 25 dies és de 0,81. La validesa de criteri extern,basada 
en valoracions efectuades pels professors respectius, ens dóna un coefi
cient r de Pearson de 0,33 (p<O,01) i una t "" 3,44 (p<O,OO1) en comparar 
el nivell deis grups extrems. 

6. - Descripció de les situacions vitals 

Les característiques següents han estat analitzades de forma diferen
ciada en situacions problematiques, felices i infelices. 

A. - Aspectes contextua/s. 

En relació al context de les situacions, es constata que els subjectes 
tendeixen a citar más la llar, el co/./egi i el vernat com a escenaris princi
pals. Aquests 1I0es són esmentats com a fonts de qualsevol deis tres 
ti pus de situacions solJicitades. Les res postes deis alumnes semblen 
suggerir que quasi el 5f1J/o de les situacions infelices i més del 30% de les 
percebudes com a problematiques es viuen en la propia llar. En general, 
encara que aquestes constatacions no sigui n concloents, semblen con
firmar la incidencia decisiva que pot tenir la famí/ia i l' esco/a en la formació 
etiea deis pre-adolescents (Bull, 1969; Sugarman, 1973; Kay, 1975). Per 
altra banda, un 20% deis subjectes que relaten situacions o qualsevol 
ti pus d'organitzacions confirma I'opinió que les associacions juvenils 
també tenen un paper important en l'Educació Etica (Secco, 1981). 

Si tenim en compte el lIoc on van passar els diferents tipus de situa
cions, es constata que la llar surt el doble de vegades que el vernat en les 
situacions infelices, mentre que en les problematiques la freqüemcia 
d'aparició és similar. Aquest descobriment contrasta amb les conclusions 
obtingudes per Ungoed-Thomas (1978). Aquest autor, en analitzar 
col.legis públics i confessionals d'Anglaterra, conclou que el ve'inat és 
considerat pels nens com I'escenari principal on han d'afrontar la majoria 
de les seves situacions problematiques. 

Pel que fa al temps en que van ocórrer les situacions, era d'esperar 
que la majoria d'elles (60%) fossin categoritzades com a molt recents, pro
bablement perque els subjectes tendeixen a evocar amb més facilitat les 
situacions més proximes en el pla temporal. Per altra banda, més del 25% 
deis subjectes semblen reflectir que situacions distants o molt distants, 
fins i tot les que han passat en els primers anys de I'escolaritat, els han 
deixat empremtes més profundes i duradores. 

B. - E/ contingut temático 

La gran varietat de temes esmentats es va agrupar en categories glo
bals que alhora comprenien temes més específics. Aquests darrers van 
constituir el material basic per configurar les situacions del test. Així, en 
les situacions felices, els temes categoritzats sota I'epígraf d' ocasions i 
esdeveniments esp8cia/s van ser els més esmentats. Dins d'aquesta ca
tegoria van predominar les situacions que es van originar arran d'estades 
fora de la llar, celebracions fora de la llar i aniversaris i lIiurament de regals. 

207 



Delio del Rincón 

Les situacions infelices i problematiques són presidides per les ano
menades situacions crítiques. Les que se citen més sovint són: morts, 
accidents, metges, malalties i operacions. Quant a les situacions proble
matiques, les majors freqüimcies van correspondre a casos on el prota
gonista es perdia, es trobava davant estranys o tenia por. 

Els temes globals categoritzats com a vida personal i familiar, altres 
nens, activitats i entreteniments, dificultats de comportament, problemes 
i expectatives van ser els que van originar cursos d'acció que posaven de 
manifest els motius subjacents. Aquesta circumstancia es va tenir en 
compte en adaptar els temes d'algunes situacions escollides per configu
rar el test. 

C. - E/s protagonistes implicats. 

Uns altres elements importants a tenir en compte en I'elaboració de les 
situacions o dilemes són els referents o personatges a incloure-hi. Es van 
considerar les categories globals de família, nens que no pertanyen a la 
família, éssers, objectes i medi ambient, elements sobrenaturals, ficticis i 
personatges coneguts. 

En aquestes edats analitzades, els referents más esmentats en els di
ferents tipus de situacions es vinculen a la família: pares, germans, cosins 
i parents. Els nens aliens a la familia se citen en segon lIoc i d'aquests, la 
freqüencia més alta correspon als amics. 

Aquestes conclusions són coherents amb els referents inclosos en 
les situacions de Williams (1965), Bull (1969) i Kay (1972). Dins del cor
rent cognitivo-evolutiu, els altres investigadors tendeixen a incloure refe
rents más allunyats de la família i del cercle d'amistats. És probable que 
I'analisi del judici moral requereixi una gamma de referents más amplia i va
riada per posar de manifest les estructures más cognitives del subjecte. 
En el nostre cas, per analitzar la motivació deis subjectes hem optat per 
aquells aspectes de les situacions más significatives per als propis alum
nes. 

D. - La reacc;ó deIs subjectes o cursos d'acció. 

Les qüestions que vas fer? i Descriu el que vas fer van originar una 
gran varietat de cursos d'acció la sistematització deis quals enclo'ia una 
certa complexitat. Es va considerar que el más indicat era establir una 
mena de categories generiques que agrupessin diferents tipus de reac
ció deis subjectes. Pero els cursos d'acció, tal com van ser redactats pels 
alumnes, es van haver de consultar freqüentment en elaborar les situa
cions que s'inclo'ien en el test. 

Les situacions problematiques són presidides per reaccions de de
pendencia adulta, independents, dependencia deis pares i reflexives. 
En la dependencia adulta sortia subordinació i acatament d'una autoritat 
superior. En canvi, les decisions i cursos d'acció fruit de la iniciativa propia 
i no indicades de forma convencional revelaven una reacció indepen
dento 

La reacció reflexiva implicava una consideració o ponderació de possi
bies cursos d'acció abans d'optar per un d'ells. També era freqüent que 
els subjectes valoressin o jutgessin determinats esdeveniments. 
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En les situacions felices i infelices predominaven les reaccions emoti
ves de tipus psico/ógic. 

E. - Associació de les característiques situacionals amb a/tres variables 
[Les conclusions descrites són d"un nivell de significació estadística 

del 5% o menys i el comput es pot veure en nnforl'l1e complet de la inves
tigació (Rincón, 1987)]. 

Tant en el l/oc com en el temps en que van passar, les situacions 
mantenen algunes relacions significatives amb el curs escolar, el sexe, 
I'enclavament socio-economic i la professió deis pares. En general, pot 
afirmar-se que el contingut tematicde les situacions esta significativament 
en funció del curs, de I'edat, del sexe i de I'enclavament socio-economic. 

Els referents esmentats més amunt presenten relacions significatives 
segons el tipus de situació. En les situacions problematiques hi ha relació 
amb I'edat i amb el sexe i en les situacions felices amb I'enclavament 
socio-economic. 

Quant a les reaccions deis subjectes, es van constatar relacions signi
ficatives amb I'enclavament socio-economic, el nombre de germans i la 
professió deis pares. Algunes relacions ocasionals van apareixer respec
te al sexe. 

Les relacions esmentades apuntaven la necessitat de tenir en compte 
aquestes variables en elaborar els instruments i en analitzar la informació 
que aporten. 

7. Els predominis motivacionals 

Ates que el tipus d'instrument pot condicionar la recollida d'informació, 
s'ha de tenir en compte que els dos qüestionaris són oberts, mentre que 
el TME és tancat. 

A. - El Qüestionari sobre Situacions. 

En aquest punt els alumnes disposaven d'una gran llibertat per relatar' 
situacions vitals i cursos d'acció. En conseqüencia moltes situacions no 
posaven de manifest raons susceptibles de ser categoritzades i quasi el 
25% de les respostes van quedar sense classificar. 

Els alumnes tendeixen a esmentar amb més freqüencia raons arbitra
ries en les situacions problematiques i en les felices, mentre que les 
al./ocimtriques predominen en les infelices. 

Per al procés d'elaboració del Qüestionari sobre Raons i del TME es 
va tenir en compte que hi havia algunes relacions significatives entre els 
components motivacionals i variables, com el curs, el sexe i I'enclavament 
socio-economic. 

B. - Qüestionari sobre Raons. 

La informació aportada pel Qüestionari sobre Raons manté una certa 
coherencia amb els resultats obtinguts en I'aplicació del Qüestionari 
sobre Situacions. 

Segons el Qüestionari sobre Raons sembla que hi ha un predomini 
conjunt deis components al.locimtric (21,5%) i personal (20,1 %). En el 
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component a/./ocentriceI25% de les raons especificad es impliquen ama
bilitat i identificació amb les penes i alegries deis altres. Hi sol ser present 
una inclinació afectiva envers amics i companys i un desig de ser atraients 
i agradables als altres. 

El 24% de les raons a/./ocentriques esmentades fan referencia a 
I'element motivacional aprovació social perque inclouen aLlusions a la in
fluencia de I'elogi, la fama, el quedar bé o malament i la reputació. Un exa
men detigunt de les raons escollides suggereix que hi ha una gran sensi
bilitat al codi etic de les societats de parells. En aquest sentit Morris 
(1958) havia constatat que la influencia deis valors i les normes vigents en 
la societat de pare 115 guien i produeixen canvis en la conducta. Les altres 
raons aLlocentriques han estat menys esmentades i denoten la presen
cia d'elements motivacionals associats a la justícia, I'autoconcepte, la con
formitat i la reciprocitat. 

Quant al component personal, s'observa un ciar predomini de raons a/
truistes. 

Els components restants presenten percentatges d'elecció molt pro
pers al 15%, mentre que els components al./ocentric i personal no ultra
passen mai el 20% del total de respostes. Aixo indica que els compo
nents arbitrari, idealista i normatiu continuen essent bastant actius en les 
edats analitzades. La motivació arbitraria és presidida per raons hedonis
tes, cauteloses i, en menor grau, per les egocentriques. Quant al compo
nent idealista, més del 60% de les raons esmentades van ser categorit
zades com a valors internalitzats. Els elements expeditiu, autoritari i 
prescriptiu dominen en la motivació normativa 

8. - Nivell maduratiu de la motivació 

El TME detecta el nivell de cada component i aporta un índex madura
tiu global. Ambdós s'obtenen, respectivament, per acumulació sumativa 
del nombre de raons escollides i de les ponderacions assignades segons 
I'etapa evolutiva a que pertany cada raó escollida. 

Considerant el grup normatiu conjuntament i segons el TME, hi ha una 
tendencia a predominar el component idealista, mentre que els elements 
personal i al.locentric presenten nivells una mica més moderats. Aques
tes constatacions poden confrontar-se amb la informació aportada pel 
Qüestionari sobre raons Segons aquest instrument, els predominis co
rresponen als components aLlocentric i personal. 

Es probable que la causa d'aquesta discrepancia sigui una elecció di
ferenciada de la consciencia i la naturalesa de cada tecnica. La inspecció 
visual deis percentatges d'elecció de I'element consciencia suggereix 
que no s'esmenta gaire en un instrument obert com el Qüestionari sobre 
Raons, pero és més escollida en el TME. Com a conseqüencia el Qües
tionari no detecta el predomini idealista. 

L'analisi estadística revela una absencia d'interacció entre les variables 
més rellevants. Les noies presenten un nivell maduratiu més preco~, 
pero en ambdós sexes es troba un descens que sembla iniciar-se als 
dotze anys. Per altra banda aquests resultats no sembla que estiguin 
contaminats per la inteLligencia. Ates que aquestes constatacions impli
quen una educació diferenciada de la motivació etica, ens sembla impor
tant afegir-hi algunes observacions addicionals sobre les diferencies se
xuals, el deca"iment de la motivació i la relació amb la inteLligencia. 
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A. Les diferimcies sexuals. 

Ll-S noies presenten un major nivell que els nois en els components 
arbitrari, normatiu i al.locentric, mentre que les noies superen els nois en 
els components idealista i personal. En conseqüencia el sexe femení 
preserrta un major nivell maduratiu. Tal com es pot apreciar en la Figura 1, 
aquesta diferencia tendeix a mantenir-se en els diferents .cursos. 

Aquesta diferenciació segons el sexe ás coherent amb les constata
cions d'altres autors en analitzar el criteri o judici moral. Així, Rest i altres 
(1974), en aplicar el Defining Issues Tes~ arriben a obtenir lIeus diferen
cies significatives en analitzar estudiants de 14 anys i Martin i altres 
(1977), amb el mateix test, detecten una tendencia a favor de les noies . 
que encara no resulta ser significativa en estudiants de 13 a 20 anys. 

EIs estudis sobre el criteri moral de Bull (1969) revelen I'existencia de 
ciares diferencies sexuals, tant en els tests verbals com en els escrits. Els 
nois recorren molt más que les noies a I'anomia i a I'heteronomia a totes 
les edats. Tambá van apareixer indicis que les noies desenvolupen la 
consciencia abans que els nois i que aquests mostren nivells inferiors en 
autonomia. 

Encara que aquests resultats no estan en contradicció amb les consta
tacions del TME, s'ha de tenir en compte que Rest i altres (1974) i Bull 
(1969) incideixen más en la comprensió moral de les situacions implica
des. Aquesta circumstancia pot influir en el fet que Bull detecti que les 
nenes superin els nens en socionomia, en el sentit que les nenes mos
tren ,una comprensió más profunda de les relacions interpersonals. En 
canvi, en la nostra investigació, els nens són significativament más 
al./ocentrics que les nenes. 

B. - El d8SCens motivacional 

Els autors que se centren más en el raonament moral (Rest i altres, 
1974, Ziv, 1976, i Bode i Page, 1980) coincideixen a assenyalar un 
desenvolupament progressiu vers la maduresa. 

Segons les dades aportad es pel TME, visualitzades en la Figura 2, tro
bem un deca'iment de la motivaCió etica en les albors de I'adolesdmcia. 

Insistim en el tat que ara analitzem un ambit de I'eticitat que ás el moti
vacional. Hi ha, per tant, una major vinculació amb els cursos d'acció reals, 
on tambá es posen en joc elements no cognoscitius de I'eticitat. En con
seqüencia, el descens motivacional pot no estar en contradicció amb 
I'evolució del raonament moral. Per altra banda les investigacions de Ma
caulay i Watkins (1925), Hartshorne i May (1928), Beller (1949), Swainson 
(1949),i Morris (1955) ja van constatar empíricament que a principis de 
I'adolescencia hi ha un descens en alguns aspectes del desenvolupa
ment atic. 

No obstant aixo, segueix essent necessaria una analisi más completa 
de la interacció de I'edat amb les raons -mil/ors- i -reals". !:s probable que, 
en augmentar I'edat, els subjects sigui n más capayos de detectar les 
raons ·reals· que els rnou a actuar i ás possible que siguin más arbitraries i 
normatives. En la nostra investigació, a penes es va iniciar aquest estudi 
per les dades recollides, com era d'esperar, aquestes dades indicaven 
que les raons ·millors· presentaven un nivell motivacional más elevat que 
les ·reals· (Figura 3). 
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Consideracions similars han de fer-se en relació amb la possibilitat que 
hi hagi una motivació etica "escolar" i una "altra d'extraescolarn

• 

C. - La capacitat intelectual. 

Si la motivació etica no és primariament cognoscitiva pot haver-hi la dis
paritat observada entre edat i nivell motivacional. Malgrat aixc, es va dur a 
terme una analisi de la covarian~a per veure fins a quin punt hi podia inter-
venir la inteUigencia. . 

En general, les dades analitzades semblen suggerir que les diferen
cies observades en inteLligencia exerceixen una influencia que no altera 
substancialment les mitjanes de la motivaeió global. 

9. - Implicacions educatives 

En un eontext educatiu s'han de tenir en compte les consideracions 
seguents: 

1r. - El nivell motivacional que ha de presidir els cursos d'aceió segons 
eriteris maduratius. 

2n. - El nivell motivacional que presideix els cursos d'aceió. 
3r. - La discrepancia entre els dos nivells esmentats i les causes que la 

produeixen. 
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La culminació del desenvolupament motivacional és el predomini del 
component personal, mentre que el TME ha detectat I'existencia d'un 
predomini idealista. Les motivacions personal i al.locimtrica presenten 
nivells inferiors i continuen madurant les motivacions normativa i arbitraria. 
L'objectiu de I'educador consistira a minorar la influencia deis 
components que pertanyen a I'etapa inicial de I'escala evolutiva i 
potenciar progressivament els predominis motivacionals associats a 
etapes posteriors. 

L'analisi de les causes que provoquen la discrepancia entre el nivell 
detectat i el desitjable pot il.luminar la dinamica a seguir en el procés 
educatiu. Som conscients que I'analisi estadística realitzada no ens 
permet establir relacions de causa-efecte. La nostra intenció és aportar 
arguments logics i metodologics que ajudin I'educador a aclarir dues 
qüestions: per que en els ado/escents analitzats predomina la motivació 
idealista per sobre de la personal i per que hi ha un descens del nive/l 
motivacional amb l'edat 

i:s probable que la millor resposta a la primera qüestió sigui admetre 
que, grupalment, aquests alumnes travessen per aquesta fase evolutiva 
propia de la personalitat etica del pre-adolescent. Hi ha tota una mena de 
característiques psicologiques que descriuen aquesta etapa del 
desenvolupament etic que confirmen aquesta afirmació (Beltrán Llera 
1977). L'educador etic podria accelerar I'aparició del predomini 
motivacional personal si té en compte aquestes característiques. 

La resposta a la segona qüestió plantejada comporta una major 
complexitat. L'índex de la motivació global pateix un descens perque els 
subjectes, a mesura que augmenta I'edat i el curs escolar, tendeixen a 
mostrar un nivell més baix en la motivació idealista i más alt en I 'arbitraria. 
Uns altres components, com el normatiu, dominat per I'element autoritari, 
semblen iniciar una tendencia similar (vegeu Figura 1). En canvi, segons 
la seqüencia de desenvolupament, el descens del component idealista 
hauria de donar pas al predomini de la motivació personal 

S'hi pot objectar que el descens detectat pel TME és aparent, ja que 
en augmentar I'edat, el subjecte és més capa9 d'autoanalitzar-se i de 
descobrir les raons "reals" que expliquen les accions. Així, quan els 
subjectes explicitaven les raons deis propis cursos d'acció per mitja del 
Qüestionari de Situacions, predominaven les respostes arbitraries. Es 
tractava de situacions "reals" que podien constituir un marc més adequat 
per descobrir les raons "real s". 

Si aquesta objecció es pogués contrastar empíricament seria més 
adequat utilitzar el TME en cada curs, sense que els índexs respectius 
siguin comparables. En qualsevol cas I'interrogant segueix plantejat, ja 
que en el pla de les raons "reals· els nivells arbitrari i normatiu també han 
de ser superats. 

i:s necessari tenir en compte la incidencia de possibles 
condicionaments d'índole sociologica. L'analisi de les situacions relatades 
pels subjectes només revela una panoramica molt general de la situació 
etica deis pre-adolescents. La lectura deles situacions problematiques 
infelices i, especialment, les que inclouen referents com pares, 
professors i adults ens confirmen les conclusions d'autors com Sugarman 
(1973) i Kay (1968 i 1975). Segons aquests autors i tal com es despren de 
les entrevistes realitzades per López, Marqués i Martínez (1985) 
tendeixen a mantenir una estructura normativa Adorno (1950) assenyala 
que alguns alumnes encaixen comodament en un sistema autoritari 
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Un bon tema d'investigació seria comprovar si els alumnes que qües
tionen el sistema establert, criticant I'estil de vida que s'inculca en la insti
tució, desaprovant els reglaments escolars i la practica· educativa, són els 
que tendeixen a presentar un nlvell motivacional personal. Segons Spiel 
(1962), I'eticitat personal no és posslble en la majoria deis colJegis pel 
clima autoritari en que són immergits. Es pot argumentar que el professo
rat no és capact de satisfer les necessitats d'uns alumnes ~Is quals es per
metlla plena expressió de la incipient motivació personal e:s evident que 
alxo exige ix als educadors una mesura etica molt elevada. Si no 
s'aconsegueix, és probable que I'educador senti inseguretat i hagi de re
córrer a elements autoritaris. 

De la nostra exposició no es despren que els educadors hagin . 
d'abandonar les tecniques autoritar;es. Per aclarir aquest punt recorrem a 
autors com Bull (1969) i Beltran Llera (19n) i analitzem el que anomenen 
educació directa i indirecta 

L'educació indirecta tracta d'ajudar el subjecte a desplactar els predo
minis motivacionals. Els subjectes passen per cada fase del desenvolu
pament i I'educador s'haura d'adaptar al grau de predomini de cada com
ponent motivacional per facilitar el progrés a predominis posteriors en 
I'escala evolutiva. En conseqüencia, haura de recórrer a tecniques autori
taries nornés en la mesura que faciliten el desenvolupament motiVacional 
deis subjectes. e:s inadmissible que s'inculquin aquestes tecniques per
que es considerin com a propies de la maduresa motivacional. 

Aquest argument pot ampliar-se als altres components motivacionals. 
En la pre-adolescencia, i segons el TME, el component al./ocimtric té una 
influencia fercta alta encara que no arribi a predominar. L'educador tindra en 
compte que el comportament deis pre-adolescents és reforctat pel grup de 
parells, i haura de saber utilitzar aquest poderós instrument social que és el 
grupo Pero no pot ignorar que I'objectiu educatiu continua essent la moti
vació personal i no l' al.loc8ntrica. Per aixo haura de recórrer de forma espe
cial a tecniques que facilitin la motivació idealista parque és la predominant. 

Paral.lelament tractara de fomentar autonomia, racionalitat responsa
bilitat i altruisme com a elements constituents de la motivació personal. 
Aquests elements apareixen de forma incipient en la infancia i constituei
xen les característiques indispensables de la personalitat etica madura, 
és I'objecte de I'educació directa. 

Per als proposits de l'Educació Etica, i sempre movent-nos en el con
text del nostre estudi, ens interessa determinar el que pot fer I'educador 
per augmentar el nivell motivacional. 

Creiem que el professor ha d'oferir I'experiencia practica de situacions 
vital s perque el nen capti la motivació que explica els cursos d'acció. A 
partir d'aquí el dialeg, a escala individual i grupal, anira perfilant la motiva
ció que presidira el ·projecte de vida· de cada alumne. El marc d'aquesta 
educació és la situació vital. Així, al col.le~i, a la familia i a la societat es 
viuen situacions i cursos d'acció, en que professors, pares i alumnes 
posen en joc una variada gamma de motivacions. Aquestes motivacions 
tenen más sentit i significat en relació a situacions reals i rellevants. El pro
fessor pot recórrer a tres grans modalitats de situacions: 

A.- Vita/s 

En aquest sentit, la nostra investigació constitueix una font molt impor
tant de situaclons vitals. Resultara molt útil que I'educador recorri a la tec-
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nica de I'incident crític tal com ha estat utilitzada en el Qüestionari sobre 
Situacions. 

B. - Fictícies 

Les situacions vitals deis nens poden ampliar-se amb la imaginació. A 
más a más de la utilització deis mitjans audio-visuals, es poden realitzar re
presentacions escenificades per plantejar situacions de la llar, escolars o 
extraescolars. Quan els nens es familiaritzen amb aquestes tecniques 
poden idear situacions i cursos d'acció per si mateixos. A cada escenifica
ció seguira un dialeg per posar de relleu cursos d'acció I motivacions eti
queso 

C. - Dilatades 

Es poden prolongar les situacions 10ra del col.legi i dur-Ies desprás a 
la classe: excursions i visites. 
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Con el fin de detectar 
los determinantes fun
damentales que regu
lan la conducta moral 
de los niños, este tra
bajo pretende aportar 
bases que constituyan 
un fundamento válido 
para desarrollar mate
riales situacionales y 
motivacionales para los 
alumnos. El Cuestiona
rio de Situaciones fue 
elaborado para descri
bir aspectos contex
tuales, el contenido te
mático o argumento, 
protagonistas, reaccio
nes o cursos de acción 
y la motivación subya
cente. Esta informa
ción sirvió para extraer 
situaciones y compo
nentes motivacionales, 
lo que permitió crear el 
Cuestionario sobre Ra
zones. Así, era posible 
preguntar por qué ac
tuaba de una manera 
específica el niño impli
cado en tales situacier 
nes. Las razones apor
tadas por los alumnos 
quedaron reducidas a 
las siguientes: arbitra
rias, autoritarias, aler 
céntricas, idealistas y 
personales. En conse
cuencia, las situacier 
nes y las razones que 
explican los cursos de 
acción fueron utiliza
das para elaborar el 
Test de Motivación 
Etica. Con 3.448 chicos 
y chicas, comprendi
dos entre los 10 Y los 15 
años de edad, se han 
analizado los cambios 
motivacional es referi
dos a las diferencias en 
sexo y edad. Se apun
tan implicaciones para 
la educación moral. 

Situacions vitals components ... 

Abstracts 

Afin de déceler les dé
terminants fondamen
taux qui reglent la con
duite morale des 
enfants, cette étude 
prétend apporter les 
fondements du déve
loppement de maté
riaux situationnels et de 
motivation pour les éle
ves. Le Questionnaire 
de Situations a été éla
boré pour décrire les 
aspects contextuels, le 
contenu thématique ou 
argument, les protater 
nistes, les réactions ou 
déroulements d'action 
et la motivation sous
jacente. L'information 
obtenue a servi a ex
traire des situations et 
des composantes de 
motivation, ce qui a per
mis de creer le Ques
tionnaire sur /es Rai
sonso 11 a ainsi été pos
sible de demander pour
quoi I'enfant impliqué 
dans de telles situa
tions agissait-iI de telle 
fayon. Les raisons ap
portées par les éleves 
se réduisent aux sui
vantes: arbitraires, au
toritaires, allocentri
ques, idéalistes et per
sonnelles. Par consé
quent, les situations et 
les raisons qui expli
quent les déroulements 
d'action ont été utilisé
es pour élaborer le Test 
de Motivation Ethique. 
L'analyse des change
ments motivationnels 
relatifs aux différences 
de sexe et d'age a été 
portée sur 3448 gar
yons et filies, dont I'age 
oscillait entre 10 et 15 
ans. On envisage des 
implications dans 
I'éducation morale. 

In order to discover the 
basic determinants 
governing the moral 
conduct of children, 
the aim of the present 
work is to provide a 
valid foundation for the 
development of situa
tional and motivational 
pupil material. The Si
tuational Questionnaire 
was elaborated to des
cribe contextual as
pects, thematic con
tent or argument, 
protagonists, reactions 
or courses of action 
and underlying motiva
tion. From this material, 
situations and motiva
tional components 
emerged and it was 
possible to create the 
Reasons Question
naire. This enables the 
researcOOr to ask why 
a child involved in such 
situations would be 
have in a specific way. 
The reasons provided 
by the pupils were re
duced to the following: 
arbitrary, authoritarian, 
social, idealist and per
sonal. As a result, it 
was tOOn possible to 
formulate the Ethical 
Motivation Test with 
situations and reasons 
which explain the 
courses of action. 
Changes in motivation 
related to age ans sex 
differences were inves
tigated with 3.448 boys 
and girls, aged be
tween 10 and 15. Too 
implications for Moral 
Education are dis
cussed. 
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