راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ

ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره ی ٨ﺑﻬﺎر ۸١):١٣٨٧ﺗﺎ (۱۰۵

٨١

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ

٭

دﮐﺘﺮ زﻫﺮه ﺧﺴﺮوی

١

دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﺎﻗﺮی

٢

ﭼﮑﻴ ه
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺤﺚ دروﻧﯽ ﺷ ن ارزش ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دروﻧﯽ ﺷ ن
ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ،در درون ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ،دروﻧﯽ
ﮐﺮدن ارزﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷ
و رﻓﺘﺎر وی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻇﻬﻮر ﮐﻨ  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺑﻌ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﻴﻮه ﻫﺎی
ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ،از روش »ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزﺷﻬﺎ«
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،از روش »ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از روش
»اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در
اﻳﻦ ﻣﻮرد ،از روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ« ،از روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎن ﮔﻮﻳﯽ« و از روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣ ه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺒﻨﺎی ارادی
ارزﺷﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻨﺠﺎ
از ﺷﻴﻮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ« ،از ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﻼﻗﯽ« و از ﺷﻴﻮه ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻃﺮح و اﻗ ام ﺧﻮدﺟﻮش داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۱داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/١/١٥ :

 .٢اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/٢/٢:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٦/٢٠:

٨٢

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﮐﻠﻴ واژﮔﺎن :ارزش ،اﺧﻼق ،دروﻧﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ،
ﮔﺮاﻳﺶ ،اراده.

ﻣﻘ ﻣﻪ
آﻣﻮزش ارزشﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻫ اف ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﮐﺎر ﺧﻮد ،در ﭘﯽ آناﻧ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی آنرا ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨ ه اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﻨ  .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ارزشﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان دروﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ از
اﻫ اف ،ﻣﺤﺘﻮا ،روشﻫﺎی ﺗ رﻳﺲ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی و
ﻳﺎددﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺤﺚ از ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ارزشﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﺻﺮﻳﺢ و اﻋﻼم ﺷ ه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﻳﺎﺑﻨ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ از راهﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘ ﻳﺮد.
در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪی ﺑﺤﺚ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ١و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻏﺎﻳﺐ (Eisner, ٢٠٠٢) ٢ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در دو دﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ :ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﻳﺎن و ﻧﻮﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖﻫﺎ
) .(Yuksel, ٢٠٠٥ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﻳﺎن ) (Cookson and Sadovnik, ٢٠٠٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن را
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣ رﺳﻪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ،
داﻧﺶ و ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨ  .ﻧﻮﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖﻫﺎ ) (Girous, ١٩٧٧ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﭘﻨﻬﺎن را ﺗﺮﻓﻨ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ
در ﺷﺎﮔﺮدان در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ .
دورﮐﻴﻢ در ﺑﺤﺚ از ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او ،ﻫﻨﺴﻦ ) ،(١٩٩٦ﻗﻮاﻋ و ﻗﺮاردادﻫﺎی

۱. hidden curriculum
۲. null curriculum

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٨٣
ﻣ رﺳﻪ را ﺑﺎرور از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺘﻨ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﮔﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﻬﺎن را در آنﻫﺎ
ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻨ  .ﮐﻠﺒﺮگ ) (١٩٨٣از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﻴﺎن آورد .از ﻧﻈﺮ او ،ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧ از:
 .١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﻪ راوﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣ رﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛
 .٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻮل اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺖ؛
 .٣ﺗﺤﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻳ در ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻮغ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺼﺎف ،ﻫ اﻳﺖ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺤﺚ دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دروﻧﯽ
ﺷ ن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎب و ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨ  ،در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ،در درون ﻓﺮد
ﻓﺮاﻫﻢ آﻳ .
در اداﻣﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺎرهی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﻮهﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣﻮزش را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ دو
ﺑﺤﺚ ،اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی اﻟﮕﻮی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ،ﺑﺎﻳ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ ﻧﻈﺮی
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و روشﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ
ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی از ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮی ) (١٣٨٠ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗ وﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ .او در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷ هی ﺑﺎﻗﺮی ،در زﻣﻴﻨﻪی
دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷ ه
در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻼﻣﯽ »ﻋﻤﻞ« در ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی آن،

٨٤
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮحوارهی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨ ات ﮐﺎﻓﯽ در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎن ﺷ ه اﺳﺖ
و در اﻳﻦﺟﺎ ،ﺑ ون ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺎره ذﮐﺮی از ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد.
ﻃﺮحوارهی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻴﺎنﮐﻨﻨ هی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧ ﻳﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺴﺎن
ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﻋﻤﻞ« ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷ ه از او را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺳﺎﺧﺖ و او را ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻤﻠﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻤﻞ« ﺑﺎ »رﻓﺘﺎر« ﺗﻔﺎوت دارد.
ﺗﻔﺎوت ﻧﺨﺴﺖ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﺴﻮس دارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ،
اﻋﻢ از ﺑﻴﺮوﻧﯽ )ﻋﻤﻞ ﺟﻮارﺣﯽ( و ﻋﻤﻞ دروﻧﯽ )ﻋﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺠﯽ( اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧ و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻴﻨﯽ ،زﻳﺮﺳﺎز اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻴ ه ﺷﻮﻧ .
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺮﺳﺎز ﭼﻪ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ،از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪوﻳﮋه
ﻗﺮآن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ـ اﺧﺘﻴﺎری ﻧﺎﻣﻴ  .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻫﺮ ﮔﺎه رﻓﺘﺎری )اﻋﻢ از ﻣﺸﻬﻮد ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد( ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ـ اﺧﺘﻴﺎری
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷ  ،آن رﻓﺘﺎر ،ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫ ﺷ  .اﻣﺎ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎی زﻳﺮﺳﺎز ﻋﻤﻞ،
ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ :ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻋﻤﻞ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن دارد .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺼﻮر ،اﻣﺮی ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﺤﻮل
ﺑﺎﺷ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﻞ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻓﺮد در ﻣﻮرد آن ﻋﻤﻞ اﺷﺎره دارد؛ اﻋﻢ از آن ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻗ ام )ﻣﺎﻧﻨ ﺷﻮق( ﻳﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ )ﻣﺎﻧﻨ ﺗﺮس( ﺑﺎﺷ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺒﻨﺎی ارادی ـ
اﺧﺘﻴﺎری ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎمدادن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺰ در
ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑ .
»ﻧﻴﺖ« ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﭼﻮن »اﻧﮕﻴﺰه« و ّ
ﻣﻘﺼﻮد از «اﻧﮕﻴﺰه« ﻧﻴﺮوی ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ اﺷﺎره دارد و اﮔﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ
»ﻧﻴﺖ« ﺧﻮاﻫ
ﻗﺼ ﻓﺮد ﺑﺎﺷ  ،در زﻳﺮردهی ﻣﺒﻨﺎی ارادی ـ اﺧﺘﻴﺎری واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ّ
داﺷﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎی ارادی ــ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٨٥
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑ ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺈﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔ ارﻧ  .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻳﮑﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن دارﻳﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺮاﻳﺶ و
ﻫﻴﺠﺎن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ در زﻣﻴﻨﻪی اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﺴﺎس در ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺆﺛﺮﻧ  ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﺴﺎس آدﻣﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔ ارﻧ .
اﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻫﺶ داد .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اراده و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﮔﺰﻳ ه ﻣﯽﺷﻮﻧ  .وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ و وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ ،زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اراده و اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻴﻦ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ،ﺻﺤﻪ ﮔ اﺷﺖ،
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﻣﺒﻨﺎی ارادی و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳ ن از ﻣﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ،اراده و اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ .
در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻳﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ،آنرا از رﻓﺘﺎر ﺻﺮف ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و
ارادیــ اﺧﺘﻴﺎری زﻳﺮﺳﺎز آن ﺑﺎﺷ و ﻫﻤﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎزی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ،آنرا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒ ﻳﻞ
ﻣﯽﮐﻨ .
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺎب ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و
ارادی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را در آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫ  .ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫ داد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزی ﺑﺮ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی دﻳﮕﺮ دارد .ﻫﺮ ﻳﮏ از دﻳ ﮔﺎهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧ  ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﺎدﻳ ه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧ  .ﺑﺎ آنﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻨ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ ر.ک :ﺑﺎﻗﺮی .(١٣٦٤
دﻳ ﮔﺎه روانﮐﺎوی ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎد روﻳﮑﺮدی ﻣﻮﺟﺒﻴﺖ ﮔﺮاﻳﯽ ،١رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن را
ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽداﻧ ﮐﻪ در دورهی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ او اﺛﺮ ﻣﯽﮔ ارﻧ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺮﺳﺎز رﻓﺘﺎر
در اﻳﻦ دﻳ ﮔﺎه ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ )اﻣﻴﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﺷ ه( اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و اﻣﻴﺎل ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
١. determinism

٨٦
دارﻧ  ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎر در آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
در دﻳ ﮔﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋه روﻳﮑﺮد اﺳﮑﻴﻨﺮی ،ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔ اﺷﺘﻪ ﺷ ه و اﺻﻮ ًﻻ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎز رﻓﺘﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺸ ه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﻨ ه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧ  .ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻣﻮﺟﺒﻴﺖﮔﺮاﻳﯽ ،ﻫﻢﭼﻮن دﻳ ﮔﺎه ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻧﯽ،
در اﻳﻦ دﻳ ﮔﺎه ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻴﺮون و ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ
دﻳ ﮔﺎه ،رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻋﺎدتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻳ ﮔﺎه اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﯽ ،ﻫﻴﺠﺎن و اراده را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺎﺑﻌﯽ از آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ آورده اﺳﺖ .از ﻫﻤﻴﻦ رو ،در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘ ﻳ ارﺷﻨﺎﺳﯽ )اﻣﻮر آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻴﺠﺎن و ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد درک ﻣﯽﺷﻮﻧ ( روی آورده اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﻴﺖﮔﺮاﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ
از اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻋﺮﺻﻪی اﺧﻼق ،ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﻴﻞ دﻳ ﮔﺎه اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ .اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ در
اﻳﻦ دﻳ ﮔﺎه ،ﺑﻪ اﺣﺴﺎسﻫﺎی دروﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨ .
دﻳ ﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﻴ اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را زﻳﺮﺳﺎز اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ دﻳ ﮔﺎه ،ﻋﻮاﻃﻒ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اراده و اﺧﺘﻴﺎر ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی
ﻧ ارﻧ  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪی اﺧﻼق ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داوری اﺧﻼﻗﯽ ١ﻣﻌﻄﻮف
ﺷ ه ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﻼق اﺳﺖ .ﭘﻴﺎژه ،ﮐﻪ در اوان ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ) (١٩٣٢ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎرز
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »داوری اﺧﻼﻗﯽ« ﭘﺮداﺧﺖ ،در ﻧﻴﻤﻪی دوم اﻳﻦ ﻗﺮن ) (١٩٦٢در ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی اﺧﻼق و ارزشﻫﺎ از »اراده و ﻋﻤﻞ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد .اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﻬﻪی او ﺑﺎ آﻧﭽﻪ آنرا »ﻣﺴﺌﻠﻪی اراده «٢ﻣﯽﻧﺎﻣ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘ ﻳﺮد .از ﻧﻈﺮ او ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﮑﺮی ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر
ﻓﮑﺮی و ﻇﻬﻮر وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘ ﻳﺮی ،٣ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺧﻮدﻣﺮﮐﺰی ﻓﮑﺮی ٤ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻋﺮﺻﻪی
ارزشﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺘﻀﺎد و ﻇﻬﻮر وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘ ﻳﺮی در ارزشﻫﺎ ،ﺑﻠﻮغ
ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر ارزشﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘ ﻳﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ٥آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل» ،اﻧﺼﺎف«٦
ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﻋﯽ دوﺟﺎﻧﺒﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﺎوی وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘ ﻳﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس» ،ارادهی
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

٤. intellectual decentration
٥. coordinated reversible values
٦. fairness

١. moral judgement
۲. problem of will
٣. reversibility

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٨٧
ﺧﻮب «١ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رواﺑﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ »ارادهی
ﺑ  «٢ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﻇﻬﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻋﻤﺎل در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
در ﺗﺄﻳﻴ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،آرﺳﻨﻴﻮ و ﻻور ) (١٩٩٥ﺑﺎ آوردن ﺷﻮاﻫ ی از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اوﻟﻴﻪی آﻧﺎن در ﻃﺮد ﺷ ن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷ ن در
اﻳﻦ رواﺑﻂ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ را در ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﻨ
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ارادهی ﺑ « در آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﻳﺎﺑ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮاﻧﻪ »ﻣﺤﻖ «٣ﻣﯽداﻧﻨ ) .(Nucci, ٢٠٠١, ١١٩اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ آرﺳﻨﻴﻮ و ﻻور ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را »ﻣﺤﻖ« ﻣﯽداﻧﻨ  ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزهی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ در آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎزهی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺤﻖ ﻣﯽداﻧﻨ  .ﻣﺤﻖ داﻧﺴﺘﻦ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺤﺘﺎج داﺷﺘﻦ
ﻣﻌﻴﺎر و ﺳﺎزهای ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﻴﻨﻪی اﺧﻼق ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در
ﻋﺮﺻﻪی اﺧﻼق ،ﺑﻪ ﻋﻤ  ،ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽداﻧ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ  .در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد :ﻳﺎ دﭼﺎر ﺧﻮدﻣﺮﮐﺰی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻼﺣﯽ ﻫﻢ در آن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد ﻳﺎ
از ﺧﻮدﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرج ﺷ ه ،اﻣﺎ از روی ﺳﻬﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗ ﮐﺮ آن
اﺷﺘﺒﺎه ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤ آنرا ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی اﺧﻼق ،ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﺧﻄﺎﺳﺖ ،آنرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ  .ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﺎری
ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در دورهی ﮐﻮدﮐﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﺳﺎزهی اﻧﺼﺎف در او ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد ،اﻳﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ او رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ای ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧ اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨ هی ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر در
ﻋﺮﺻﻪی اﺧﻼق دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻫﻢﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﺮار داد.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،در دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ ،و ارادی ـ اﺧﺘﻴﺎری رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺧﻼٔﻫﺎﻳﯽ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻻﻳﻪی زﻳﺮﺳﺎز ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ ،ﺳﻌﯽ ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣ اﻣﮑﺎن ،اﻳﻦ ﺧﻼٔﻫﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
٣. entitle

٢. ill will

١. good will

٨٨

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،دوﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ارزﺷﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺷﻴﻮه« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﮐﺎر
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﻧﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
 .١ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﺎ روشﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ و
ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺮﻳﺢ و آﺷﮑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در
اﻳﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﻠﻤﺮو روشﻫﺎی آﻣﻮزش ارزشﻫﺎ ،از روش ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ارزشﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺳﻴﻤﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(١٩٧٢ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اررشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻨ  ،از ﮔﻮﻧﻪای از
اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ ١اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧ  .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﻳﺎ ﺗ رﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻳﮏ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 .٢ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ارزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ و در ﺿﻤﻦ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨ  .ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻮهی ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻗﻠﻤﺮو روشﻫﺎی آﻣﻮزش ارزشﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
در روش ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ٢ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .در اﻳﻦ روش ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ در ﺣﮑﻢ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣ  ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ از ﺻﺮاﺣﺖ در اﻳﻦ روش
وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی دو ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﻳﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗ رﻳﺲ ﻳﮏﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان آنرا روﺷﯽ ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴ  .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ
از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﺒﺮگ و ﺑﻼت )ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﭘﻴﺎژه و ﮐﻠﺒﺮگ( و روش
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺑﺮﮐﻮﻳﺘﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫ ﺷ .
ﺑﻼت و ﮐﻠﺒﺮگ ) (١٩٧٥ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﻳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺮ اﺳﺘ ﻻل اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧ  .ﺑﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارﺳﯽ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ »ﺗﻌﺎرض«
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪای ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﮐﻼسﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﻴﻦ  ١١ﺗﺎ  ١٥اﺟﺮا ﮐﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
١. values clarification
٢. disussion

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٨٩
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻗﺮار دادﻧ  .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺣ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺜ ًﻼ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻪ از ﺳﻄﺢ دوم ﮐﻠﺒﺮگ(
ﺑﻮد ،ﺗﺄﻳﻴ ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽداد؛ اﻣﺎ اﺳﺘ ﻻلﻫﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﯽرﺳﻴ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان راﻫﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻬﺎر ﺷ  ،ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺨﻄﺌﻪی اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻬﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ
ﺻﻌﻮدی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﺒﻮد
ﺗﻌﺎدل ذﻫﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﻦ روﻧ رو ﺑﻪ رﺷ ﺑﻮد.
ﺑﺮﮐﻮﻳﻴﺘﺰ و ﮔﻴﺒﺰ ) (١٩٨٣ﻧﻴﺰ از روش ﺑﺤﺚ و ﺟ ل ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧ .
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣ اﮐﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﻌﻄﺎفﭘ ﻳﺮی و ﺧﻮدداری از اﺳﺘﻔﺎده از
راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺨﻦراﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آنﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه
ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺠ د ًا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧ  ،ﺗﮑﺮار ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮی ﺗﻌﺒﻴﺮو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑ ﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺠﺎل ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺖ ،در ﺟﻤﻊ اﻇﻬﺎر ﮐﻨ  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،
رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻳ اﻇﻬﺎرات داﻧﺶآﻣﻮز را رد ﻣﯽﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻘﻴ هی ﺷﺨﺼﯽ او ،و ﻧﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﺎﺷ .
 .٣ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ،ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗ رﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑ ون آن ﮐﻪ
در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو آﻣﻮزش ارزشﻫﺎ ،روﺷﯽ
ﭼﻮن اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ ١را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﻴﻮهی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺴﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از روشﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (Bandura, ١٩٧٧و ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﻨﺶ )Wynne,
 (١٩٨٩ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﮕﻮیﻫﺎی ﻧﻘﺶ ٢در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ارزﺷﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﻴ ﺷ ه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ
در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ،در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻘﺸﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ؛ ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﮑﺎن دارد اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ و ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان
درک و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻬﻢ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﮐﻨ  ،ﺻﻮرت ﭘ ﻳﺮد.
١. modeling
٢. role models
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

در اﻳﻦ روش ،ﻣﻌﻠﻢ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﺗ رﻳﺲ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖ وﮔﻮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑ ون آنﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،آنرا در
ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔ ارد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی آﻧﭽﻪ در
رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ارزش ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨ ﭘﺮداﺧﺖ.
داﻣﻨﻪی ﺷﻴﻮهی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤ ود ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧ و
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻌﺮض وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ از
روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺳﻮی آن ،ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن،
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار دارد.

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،در ﭘﯽ آﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮورﺷﯽ ارزشﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷ  ،اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻴﻮهﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷ  ،ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮاﻫ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،رﻓﺘﺎری ﻫﻨﺠﺎری ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﭘﺎﻳ ار ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷ  .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از
ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم دروﻧﯽ ﮐﺮدن را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﻘﺼﻮد از آن اﻳﻦ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳ  .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻗﻴ »ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﺎﻳ ار«
ﺟﻨﺒﻪی دﻳﮕﺮی از دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻨﺸﯽ و
ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﺎﮐﻠﻪ
ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﻳ اری در ﻓﺮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﻼﻗﯽ او
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ار ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،آداب اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺟ اﮔﺎﻧﻪای ﻧ ارد؛ زﻳﺮا در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﮔﺮ رﻓﺘﺎر راﺳﺖﮔﻮﻳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎم ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار
ﺑﺎﺷ  :ﻳﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎر ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷ ه ﺑﺎﺷ ﮐﻪ
راﺳﺖﮔﻮﻳﯽ ﻳﮏ ارزش اﺳﺖ و ﻣﺰاﻳﺎ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آنرا درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷ  .ﻣﺒﻨﺎی دوم ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٩١
ﮔﺮاﻳﺶ دروﻧﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ در او اﻳﺠﺎد ﺷ ه ﺑﺎﺷ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧ اﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ،زﻣﻴﻨﻪای ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺨﺸﯽ از دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  .ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮم ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ارادی اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷ و اﻳﻦرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧ دروغ ﺑﮕﻮﻳ و ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳ  ،اراده اش ﺑﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد .اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﺧﻼﻗﯽ ﺷ ن ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،رﻓﺘﺎر راﺳﺖﮔﻮﻳﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﺸ ه ﺑﺎﺷ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎم ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و
اﺑﻌﺎد دروﻧﯽ آن اﻳﺠﺎد ﻧﺸ ه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،در ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ ،اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ روشﻫﺎی اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻪ ﺑﻌ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﻧ ارﻧ  .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺑﺘ ا آﺷﮑﺎر
ﺷﻮﻧ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌ ﮔﺮاﻳﺸﯽاﻧ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،روشﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ارادی ﻧﻈﺮ دارﻧ  .اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ روشﻫﺎ از ﺣﻴﺚ ﺗﺄﮐﻴ  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻇﺮﻓﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭼﺎرهﺳﺎز ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻌ دروﻧﯽ در اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری و ارزﺷﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧ  .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ،اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ،
»ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﺎﻟﺐ« ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی ﻧﺎﻇﺮﻧ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،در اﻟﮕﻮی
ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﻳ ﺟﺎﻳﮕﺎه روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻌ  ،ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار
ﻧﮕﻴﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﻃﯽ ﻓﺮآﻳﻨ ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪی ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ،
ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ را از ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ روی ﻳﮏ ﻃﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻗﻄﺐ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎ
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﻄﺐ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،درﺟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ

٩٢
از ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدن در آنﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷ  ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ  ،ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ
آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را در اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻮری از ﻣﺨﺘﺼﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻣﺒﺎﻧﯽ دروﻧﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی
را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
 .١ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ :ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﺘﺎر
اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ،از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎر
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷ و رﻓﺘﺎرش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﻨ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ
ﺑﻌ ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ ،در ﭘﯽ آﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻓﺮد در ﻣﻮرد ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺑﻌ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از روش
»ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،از روش »ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی روش ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
و از روش »اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ.
ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ :ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ ﻳﮏ روش ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ روش،
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ روش ،ﮐﺎر
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬ هی ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻦﮔﺮی در ﻣﻮرد ارزشﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﻴﺶﻓﺮض اﻳﻦ روش
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ روی ﻧﻴﺎوردن اﻓﺮاد ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ ﻧﺸ ن ارزشﻫﺎ ،ﻧ اﺷﺘﻦ
ﺗﺼﻮر روﺷﻨﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻓﺮاد ﻣﺮزﻫﺎی
ﻣﺨ وﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ و رذﻳﻠﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽدﻫﻨ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ از رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﻧ ارﻧ  .ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﯽ ،داوری ﺻﺤﻴﺢ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رﻓﺘﺎر
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
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اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺖ ،ﻳﮑﯽ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ روش ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ و ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻳﻦﺟﺎ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ارزشﻫﺎ و ﺿ ارزشﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ و رذﻳﻠﺖﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨ
روﺷﻦﮔﺮی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﻳﻦ روش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل  :١رﻳﺎ ﮐﺎری و اﺑﺮاز ﺧﻮد :رﻳﺎﮐﺎری اﻣﺮ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﯽ و اﺑﺮاز ﺧﻮد ،ﻳﮏ ﻓﻀﻴﻠﺖ و
ارزش اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد از اﺑﺮاز ﺧﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧ دﻳ ﮔﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﮐﻪ زﻧ ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨ اﺑﺮاز ﮐﻨ و ﮐﺎرآﻣ ی آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫ  .اﺑﺮاز ﺧﻮد ،ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨ
اﺳﺘﻘﻼل و رﺷ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﮐﺎرآﻣ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .رﺷ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ واﺟ ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص
اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺸﻮﻧ  .اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن اﻋﻤﺎل اﺧﻼﻗﯽ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی
دروﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺧﻮد از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﮏ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ
و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﻧﻤﯽداﻧﻨ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺧﻮد ﺑﺎ رﻳﺎﮐﺎری ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد .در اﻳﻦﺟﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎر
ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ او ﺑﺎﻳ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﻨ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ در اﺑﺮاز
ﺧﻮد وﺟﻮد دارد و از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ رﻳﺎﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪی اﺻﻠﯽ در اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺧﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهی دروﻧﯽ ﺑﺮای رﺷ و ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺸﻴ ن ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻳﺎﮐﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﮐﺎذب و ﻓﺮﻳﺒﻨ ه از ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل  :٢ﺗﺮس و ﺗﻮاﺿﻊ :در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺿ ارزش ﻳﺎ رذﻳﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ و
ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻳﮏ ارزش ﻳﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻧﮑﺘﻪی اول در روش ﺗﺒﻴﻴﻦ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ دارد و ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻣﯽﮔ ارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت و ﺗﺮس آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی
اﺧﻼﻗﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨ ؛ زﻳﺮا ﺗﺮس ﻳﮑﯽ از رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﻮدن ﻣﺮز ﺗﺮس و ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺮس ﺧﻮد را ﺗﻮاﺿﻊ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮏ رذﻳﻠﺖ در ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻦ روش ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﺳﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻂ
و ﺗﺤﻮل ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻧ ارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨ از ﺳﻮﻳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎذﺑﯽ

٩٤
از ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،دﻳﮕﺮان را ﻣﺮﻋﻮب ﺧﻮد ﻧﮑﻨ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮل
آنﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺜﺎل  :٣ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ :در اﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺗﻬﻮر ﻳﮏ رذﻳﻠﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻳﮏ
ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺰاﻳﺎی ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ
و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻌﻠﻮم
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﺑﺎک و ﮔﺴﺘﺎخ ،ﻓﺎﻗ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﻓﺮد ﺷﺠﺎع ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨ .
در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﮔﺴﺘﺎخ ،ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮان را
ﻣﯽﺷﮑﻨ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﮐﺎرش ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﺠﺎع ،ﺟﺮﺋﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﺤﻮل ﺧﻮد را داراﺳﺖ و اﻳﻦ ﮐﺎر ﻻزﻣﻪی ﺑﺴﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﺟﻮدی ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ارزشﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از اﻳﻦ رو ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل  :٤ﻫﻮسﺑﺎزی و ﻋﺸﻖورزی :ﻋﺸﻖورزی ﻳﮏ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و ﻫﻮسﺑﺎزی رذﻳﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖورزی دارای ﭼﻪ آﺛﺎر و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺸﻖورزی
در اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺣﻴﻮان ﻋﺸﻖورز داﻧﺴﺘﻪاﻧ ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
اﻧﺴﺎن را از ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨ  ،ﻋﺸﻖورزی اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ در ﺣﻴﻮان
دﻳ ه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺮﻳﺰه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺑﺎﻳ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖورزی ﭼﻪ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨ و از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ آﺛﺎری ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔ ارد.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﻫﻮسﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺸﻖورزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ .ﭼﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ در ﻋﺸﻖورزی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻮسﺑﺎزی ﻧﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی ،ﺑﻪ ﺷ ت در ﻣﺮز ﻣﻴﺎن
ﻫﻮسراﻧﯽ و ﻋﺸﻖورزی دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻳﻦ اﺑﻬﺎم در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ را
در دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨ  .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮسﺑﺎزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﺮﻳﺰی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺑﺰاراﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻴﻦ رو ،رذﻳﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺸﻖورزی ﺑﺴﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻦ زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،در ﻋﺸﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدن از زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ ف آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﻴﻠﻪ و اﺑﺰار.
ﻣﺜﺎل  :٥ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻓ اﮐﺎری :در اﻳﻦﺟﺎ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﻳﮏ رذﻳﻠﺖ و ﻓ اﮐﺎری ﻳﮏ
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٩٥
ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ .در ﺗﺒﻴﻴﻦ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و آﺛﺎر
ﻓ اﮐﺎری در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓ اﮐﺎری ﭼﻪ
ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻓ اﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻃﻠﺒﯽ ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﻓﺮد ﮐﺎری را ﺷﺒﻴﻪ ﻓ اﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ ؛ وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان آنﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺎزد و ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻬﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از
ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻦ ﻣﯽدﻫ  .اﻳﻦ وﺿﻊ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫ
و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد را اﺑﺰار دﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دﻫ  .اﻣﺎ در ﻓ اﮐﺎری ،ﻫﺴﺘﻪی ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ
ﻓﺮد ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎ ازﻫﻢﭘﺎﺷﻴ ﮔﯽ و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﺮد ﻓ اﮐﺎر در ﭘﯽ
ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ در ﻧﺰد دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺸﺎﻫ هی رﻧﺞ دﻳﮕﺮان ﺑﯽﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای رﻓﻊ
آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨ .
ﻣﺜﺎل  :٦اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﺳﺮی :در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻪ ﻧﻮع آدﻣﯽ اﺳﺖ
و دارای ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺎﻳ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﺳﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو در ﺳﻨﻴﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ
اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨ .
در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ،ﺑﺎﻳ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻮﺷ روی ﭘﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهی دروﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫ  .اﺳﺘﻘﻼل از ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی
دروﻧﯽ در ﻓﺮد ،ﺟﻨﺒﻪی اﺧﻼﻗﯽ دارد؛ زﻳﺮا ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺰﻳﻨﺶ دروﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻓﺮد ﺧﻮدﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮان اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﻧ ارد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﯽﭘﺮواﺳﺖ و
ﺧﻮد را از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﯽﻧﻴﺎز ﻣﯽداﻧ  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻓﺮواﻓﺘﺎدن در دام رذﻳﻠﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ .
ﻣﺜﺎل  :٧اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی و ﺗﻘﻠﻴ  :ﺗﻘﻠﻴ ﻳﮏ رذﻳﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳ ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی از دﻳﮕﺮان زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز رﺷ و ﺗﺤﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻼﻗﯽ ﭘ ﻳ ﻣﯽآورد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺎﻳ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺎﻳ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻠﻴ ﻧﻮﻋﯽ
ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،درﮐﯽ از ﭼﺮاﻳﯽ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴ وﺟﻮد

٩٦
ﻧ ارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ آنﻫﺎ در رﻓﺘﺎر
دﻳﮕﺮان و ﺑﺮﮔﺰﻳ ن آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻘﻠﻴ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻋﻤﻴﻖ و ژرف ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ،در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷ ت در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ راﻳﺞ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨ رﻓﺘﺎر
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺗﻘﻠﻴ ﮐﻨﻨ و در ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨ  .ﮔﺎه اﻳﻦ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮارزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺎﻳ ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺸﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی
دروﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺷ ن را در ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ،اﻫﻤﻴﺖ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،در
ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻳﻦ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻧ  ،ﮐﻨﺎر
ﮔ اﺷﺖ .ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ و ﺑﺎرﻳﮏ ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﻠﻤﯽ آﮔﺎه و ﺗﻮاﻧﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘ ﻳﺮد.
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮔﺮوﻫﯽ :ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺷﻴﻮهی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺑﻌ از ارزشﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺮﺧﻼف
روش ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎ ،ﮐﻪ روﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻢ آنرا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨ  ،در اﻳﻦﺟﺎ روش ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ،ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑ ون آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ آنرا ﻣﻄﺮح ﮐﻨ  ،در ﺧﻼل ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ اﺑﻌﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕ ارﻧ و دﻳ ﮔﺎه ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻨ .
راﻫﺒﺮد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﻼﺳﯽ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺗﻌﺎرضآﻣﻴﺰ
در ﻋﺮﺻﻪی ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار دﻫ و دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑ ون ﻣﺤ ودﻳﺘﯽ از ﭘﻴﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه،
در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﮕ ارد .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی دارد و داﻧﺶآﻣﻮزان
را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﮐﻼﺳﯽ و اﺳﺘ ﻻل در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨ ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه در
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪی ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﻓﺮآﻳﻨ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد ،ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻬﺎمﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨ ی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ذﻫﻦ دارد ،ﺳﺆالﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ
ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﯽ و ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧ  ،ﻃﺮح ﮐﻨ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺳﻄﺢ اﺳﺘ ﻻﻟﯽ آنﻫﺎ را
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٩٧
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .او ﻧﺒﺎﻳ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮی داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨ و اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻫ اﻳﺖﮐﻨﻨ هی
ﺿﻤﻨﯽ و ﺗﺼﺮﻳﺢﮐﻨﻨ هی اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی آنﻫﺎﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺎﻳ در اﻳﻦ ﻣﻴ ان ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺎوی و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪی
اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ  .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﻳ ﻓﺮآﻳﻨ ﻧﻈﻢدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﻮح
اﺳﺘ ﻻل داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺎت و ﻋﻼﻳﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻏﻴﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺤﺮاف روال ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺎﺷ  ،ﺧﻮدداری ﮐﻨ .
ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺮﻳﻒﺷ های ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ و
ﺗﻘﻮﻳﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ـ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ و
ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺑﺘ ا ﺑﺎﻳ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل ﺷﺨﺺ را از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺳﻄﺢ اﺳﺘ ﻻل اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷ .
اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ در رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن :اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺷﻴﻮهای ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣ رﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،ﺧﻮد اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺟﻨﺒﻪی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ذﻫﻨﻴﺖ آﻧﺎن
دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫ ﺷ و ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در ﺟﻨﺒﻪی ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و
ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨ  ،در ﺑﺨﺶ ﺑﻌ  ،ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ
ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫ ﺷ  ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
 .٢ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ :در ﺧﺼﻮص دوﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎی
دروﻧﯽ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌ ﮔﺮاﻳﺸﯽ در زﻣﻴﻨﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان
از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﻳﻦﺟﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از روش
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ« ،از روش ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎنﮔﻮﻳﯽ« و از روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ« ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﮔﻔﺖ.

٩٨

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ :از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺷ ن را در ﻣﻌﻨﺎی وﺳﻴﻊ ﮐﻠﻤﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ هی اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷ  ،روش ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﺷﻴﻮهای ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.
روش ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ،روﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺮﻳﺢ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دﻫ  .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ روش
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ دروﻧﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮاﻳﺶ دروﻧﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
ﺿ ارزﺷﯽ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ آنﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ،ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن آن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﻨ  ،در ﻣﻌﻨﺎی وﺳﻴﻊ اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷ ه را اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮض ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﻳ در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧ و ﺑﺎﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﻪ
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑ  ،اﻣﺎ در ﺣ
ﺧﻮد اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﺻﻞ آنﻫﺎ را اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎﻳﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر
ﺷﮑﻨﻨ هی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧ اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﺒﺎﻳ آنﭼﻨﺎن وﻓﻮر و ﺷ ت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻴﺰهی ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد؛ زﻳﺮا اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
دﺷﻮاریﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ ﺧﻮاﻫ ﺷ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴ ن
اﺳﺘﻘﻼل اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺮد از دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﻫ ﮔﺮدﻳ  .در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دارد،
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳ ﺷﮑﻞ ﺑ ﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮑﻞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻨﻨ ه و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷ  .ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋ اﻟﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧ و اﻧ ازهی ﺧﻄﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ اﻧ ازهی آن ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻨﻨ  .در ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻫﻢ ﺑﺎﻳ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨ .
ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎنﮔﻮﻳﯽ :اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺷﻴﻮهای
ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ اری ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی
دروﻧﯽ ﻓﺮد ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،از ارزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎﻳﺶ و آنرا ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻌﮑﻮس ،ﺗﻮﺑﻴﺦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﺗﺤﻮل ﻗﺮار دارﻧ ﮐﻪ در ﺗﻘﻠﻴ و اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻗﻮاﻋ اﺧﻼﻗﯽ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎی

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ٩٩
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺼﻪﻫﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ و دﻳﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻴﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن رﻏﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن
را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .در اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷ ه ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﻳ ﻣﻮاردی را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و دروﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧ ؛ زﻳﺮا از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻨ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی
ﺳﻨﯽ و اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨ .
ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻃﺮﻳﻖ داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ در
آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷ ه ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻳﺮا داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮد ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد .ﻫﻢآواﻳﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﺮک ﻧﻴﺮوﻣﻨ ی در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل ﮔﺮاﻳﺸﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻴﺦﻫﺎ و ﻣ ﻣﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن در ﺑﺎب رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿ ارزﺷﯽ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻴﺴﺖ ،در او در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫ ﺷ .
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎمﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﻴﻮهی زﻧ ﮔﯽ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨ های داﺷﺘﻪاﻧ ،
ﮔﻮﻧﻪای از اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ رﻣﺎنﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻼﺳﻴﮏ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﻴﻖ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ و در ﺳﺮآﻏﺎز ﻳﮏ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار
دارد .اﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬ هی داﻧﺶآﻣﻮز ﮔ اﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﮐﻨ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕ ارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ از ﺣﻴﺚ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﻌ ی ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ :در اﻳﻦﺟﺎ از ﻳﮏ روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ
روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﺮﺑﻴﺎن ،واﻟ ﻳﻦ و رﻫﺒﺮان اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی روﺷﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ
ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﮋهای دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا در روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻳﻦ روش
از روشﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﻳﻦ روش ،ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد؛ ﻧﻪ اﻳﻦﮐﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ارزشﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻀﻴﻠﺖﻣﻨ اﻧﻪ ،ﺗﺤﺴﻴﻦﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧ  ،ﺑﺮوز آنﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ،
اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨ و ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل ﻋﺎﻃﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﻳﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺖ.

١٠٠

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا ﻣﺎﻧﻨ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ و
ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص اﺟﺮا ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رخ دادن اﺳﺖ
و از اﻳﻦرو ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﻣﺎﻧﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﻣﺎدری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدک آنرا در ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺘﯽ از
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﻣ رﺳﻪ ﻧﻴﺰ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،در ﮐﻼس ﻳﺎ ﺧﺎرج از آن ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﮔﻴﺮی
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار دارﻧ .
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺿﻤﻦ ﺗ رﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در
درﺟﻪی اول در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﻼق ﻣﯽدﻫﻨ و ﺗ رﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ در
درﺟﻪی دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳ ﺑﻪﻗ ر ﮐﺎﻓﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨ و ﺑﮑﻮﺷﻨ ارزشﻫﺎ را ﺑ ون ﺗﻈﺎﻫﺮ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧ  .روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر .از اﻳﻦرو ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳ ارزشﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧ  ،ﻧﺨﺴﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻨ .
 .٣ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﻨﺎی ارادی ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮم رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اراده و ﻗ رت اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ درﺑﺎرهی
ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﮐﻨ و اﻣﮑﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻣﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺒﻨﺎی ارادی در ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﯽ دارد .ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ
از دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦﺟﺎ از ﺷﻴﻮهی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ« ،از ﺷﻴﻮهی ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و از ﺷﻴﻮهی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮح
و اﻗ ام ﺧﻮدﺟﻮش داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ :اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻳﮏ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺮﻳﺢ،
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ ﺿﻤﻦ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ اﻗ ام ﮐﻨ .
اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ارادهی ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎر را از او اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ ﺷﻴﻮهی »ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ« ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮی دارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ ،در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ» :ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ« ﺷﻴﻮهای ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﻋﻤﻞ

راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ١٠١
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،واژهی »ﺗﺸﻮﻳﻖ« ﺑﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺮاﻳﺸﯽ دارد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ» ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارادی ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ و واژهی »ﺗﻮﺻﻴﻪ« در ﭘﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﺑﺎ آنﮐﻪ اراده ،ﺟﻨﺒﻪی دروﻧﯽ دارد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨ
ﺑﺎ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اراده داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨ  ،روش ﺗﻮﺻﻴﻪ را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآوردن
ارادهی دروﻧﯽ ﻓﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ اری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ.
روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻣﺒﻨﺎی ارادی رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻮاردی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧ
ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻫﻢﻧﻮاﻳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢﻧﻮاﻳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﺤﺮﻳﺾ او در ﺑﻨﻴﺎن ارادی داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻔﻮذ ﮐﻨ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآوردن آن،
زﻣﻴﻨﻪی ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﻢﻧﻮاﻳﯽ ﻧ اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻳﺎ در وﺿﻌﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﺎر و ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﺛﺮی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﺾ رﻓﺘﺎر ارزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗ ام ﮐﻨ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨ و ﻣﺒﻨﺎی ارادی را در ﺟﻬﺖ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸ .
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﺷﺎره ﺷ  ،ﺣﻴﺎت
ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺎ ارزشﻫﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺨﻮاﻫ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﺎﻳ در
آن ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﻬ ات و راﺳﺖﮔﻮﻳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ارزشﻫﺎ و دروﻧﯽ ﺷ ن آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،دﺳﺘﻪای از روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ روش ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺧﻮد اﻓﺮاد را در ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺮح و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ .
وﻳﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع روشﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻗ رت اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻓﺮاد رﺷ ﻣﯽﮐﻨ  .ﻋﻤﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ،ﻣﻨﺶ در ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳ  .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ) (١٨٩٤ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑ ّﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺑ ّﻨﺎﻳﯽ
ﮐﺮدن ،ﺑ ّﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧ  ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎمدادن ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖﻣﻨ ﻣﯽﮔﺮدﻧ .
ﻃﺮاﺣﯽ و اﻗ ام ﺧﻮدﺟﻮش داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :در اﻳﻦ روش ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨ  ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻗ ام دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ در زﻣﻴﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

١٠٢
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧ  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺮ دﻫ ؛ اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﻗ ام ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻫ اف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،در دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد .ﻧﺤﻮهی رﻋﺎﻳﺖ
ﻋ اﻟﺖ ،ﻫﻢﻳﺎری و ﻫﻤﮑﺎری در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻫﻢدردی و ﻫﻢدﻟﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد در ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ در ﭘﺮورش ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧ  .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع روشﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎی ارادی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺷﻴﻮه ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﮋهای ﮐﻪ دارد ،ﻣﺒﻨﺎی ارادی و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را
در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد؛ زﻳﺮا ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﺗﺼﻤﻴﻢ و اراده در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ روشﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪی ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
ﺷ ن ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨ  ،زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآﻳ .
در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷ ه ﺑﺎﺷ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺮﺑﻴﺖ ارزﺷﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ زﻳﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻼزم ﺑﺎ دروﻧﯽ
ﺷ ن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗ اﺑﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﻨ ﻳﺸﻴﻢ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را در ﻣ رﺳﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ،اداره و ...ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﻼﻗﯽ را ﭘﻴ ا ﮐﺮد ،دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
رخ ﺧﻮاﻫ داد .ﻧﻬﺎدی ﺷ ن ارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دروﻧﯽ ﺷ ن ارزشﻫﺎ در ﻓﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﻮخ ارزشﻫﺎ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﮔﺮاﻳﺸﯽ و ارادی اوﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻴﻮهﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷ ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟ ول ١ﻧﺸﺎن داده ﺷ ه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
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ﺟ ول  :١اﻟﮕﻮی دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزش
ﺷﻴﻮهی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﻳﺸﯽ

ﻣﺒﻨﺎی ارادی

ﺷﻴﻮهی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺷﻴﻮهی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ در رﻓﺘﺎر
ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ارزﺷﯽ
ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ
ارزﺷﯽ

ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
داﺳﺘﺎنﮔﻮﻳﯽ

اﻟﮕﻮﭘﺮدازی ﻋﻤﻠﯽ در رﻓﺘﺎر
ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺧﻮدﺟﻮش
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ارزﺷﯽ
وﺳﻴﻠﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان
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