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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مفاهیم اخالقی مندرج در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و عملیاتی نمودن مفاهیم
اخالقی آن بر مبنای نظرات تربیتی میباشد .روش بهکاررفته از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا هدایتشده از متن سند تحول
بنیادین انتخاب شد .نتایج پژوهش از تناظر و همخوانی مفاهیم اخالقی سند با مفاهیم اخالق جهانی خبر میدهد .با توجه به اصول
تربیتی برگرفته ازنظریات افالطون ،خواجهنصیرالدین طوسی و نظریات تربیتی کنونی ،روشهای آموزشی متناسب با اصول یادشده،
جهت عملیاتی نمودن مفاهیم شناسایی و تعیین گردید .تحلیل متن از تناظر مفاهیم اخالقی در سند تحول و مفاهیم اخالق جهانی
در بعضی از مؤلفهها وعدم تناظر در برخی دیگر خبر میدهد .جهت عملیاتی نمودن مفاهیم اخالقی روشهای تدریسهای مختلف
و مؤثر کاربردی ،بر اساس رویکردها و نظریات مشخص گردید.
واژههای کليدی :اخالق ،سند تحول بنیادین ،اخالق جهانی.
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مقدمه
یکی از نهادهای مهمی که میتواند پایه و اساس کلیهی نهادها و ارگانهای دیگر باشد و سعادت انسان را تضمین کند آموزشوپرورش
است .برای رسیدن به این سعادت و رفاه اجتماعی و همزیستی و بهزیستی در جهان امروز ،آموزش مهارتهای زندگی و فضایل
اخالقی امری بسیار ضروری ست .در پی این ضرورت رشد و سازندگی اخالقی و فکری زیر سایهی تعلیم و تربیت برای رسیدن
بهجامعهی فاضله ،بهعنوان مهمترین وظیفهی تربیتی آموزشوپرورش (فرهود )0921 ،و تربیت شهروندی محلی و ملی وجهانی و
با مهارتهای انسانی از طریق آموزش درست ،باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از برنامههای درسی مدارس در نظر گرفته شود
(قاسمی زاد .)0921 ،ضرورت توجه به آموزش اخالقی و منشی برای آموزش شهروندی امری انکارناپذیر است .ازاینرو مدارس
به پروردن اخالق برای رشد شهروندی ملزماند (ولفگانگ 0و ماروین.)9112 ،
اصطالح اخالق به اصول یا فرایندهای استدالل در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده میشود و یا اینکه چیزی نسبت به چیز
دیگر درست ،بهتر یا بدتر است اطالق میشود (میر کمالی" .)0939 ،بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران ،اهداف
ساحت اخالقی اینگونه تعریفشده است :تربیت افرادی با ویژگیهای دیندار ،مؤدب ومتخلق به آداب واخالق انسانی ،حقیقتجو،
خردورز و پرسشگر ،انتخابگر و آزادمنش ،حق محور و مسئولیتپذیر در برابر خدا ،جامعه و طبیعت ،عدالت ورز ،ظلمستیز و
صلحجو ،سالم و بانشاط ،امیدوار به آینده ،قانونگرا ،منضبط و نظمپذیر ،خودباور و دارای عزتنفس ،مصمم و بااراده ،پاکدامن و
باحیا ،امین وبصیر وحقشناس ،وطندوست و شجاع و ایثارگر ،مقتصد خالق و کارآفرین ،جمعگرا وجهانی اندیش ،دارای ذائقه
زیباییشناختی "(وزارت آموزشوپرورش .)0921 ،بر طبق این سند آموزشوپرورش ناگریز است که مدرسه را با عنوان رکن اصلی
نظام آموزشی ،به دنیای واقعی پیوند بزند و به دانشآموز کمک کند که دانش و مهارتهایی کسب کند که بتواند در مواجهه با
وضعیت عصر جدید موفق باشد (عطاران .)0932 ،در این سند انتظار میرود برنامهها در مکانی اجرا شود که :امن و غنیشده از
برنامههای آموزشی و پرورشی برای همهی دانشآموزان است و نقش آن عالوه بر ارتقای دانش و مهارت دانشآموزان ،ایجاد آمادگی
در آنان متناسب با انتظارات حال و آینده است (احمدی و نوری عیبلو .)0922 ،دانشآموز از حضور فعال در آن لذت میبرد .در
این مدرسه دانشآموز درزمینهی دینی و اخالقی خود با معلمان مشارکتی فعال دارد؛ بنابراین دانشآموز مرکز توجه و محور
فعالیتهاست .چنین مدرسهای همگام با تحوالت اجتماعی به ایجاد تغییر در ساختار و سازماندهی خود مبادرت میورزد (حاجی
بابایی.)0920 ،
عوامل درونی اثرگذار در این مدرسه بسیارند؛ اما ارکان مدرسه که شامل مدیر ،معلم ،برنامه درسی و دانشآموز میباشند دراینبین
اثرگذارترند .معلم یکی از ارکان مدرسه است که وظیفهی زمینهسازی برای تحقق تربیت رسمی و عمومی را بر عهده دارد .با عنایت
به یافتههای فلسفه تربیت و نیز با توجه به معنای تربیت میتوان معلم را راهنمای خردمند امینی دانست که وظیفهی برنامهریزی،
آموزش ،پشتیبانی ،مشورت ،بازخورد دادن وترغیب دانشآموزان برای به چالش کشاندن موقعیتهای کنونی جهت بسط و توسعهی
ظرفیتهای وجودی را بر عهده دارد .وی میتواند برنامههای تربیتی آموزشی وتربیتی خود را بهگونهای سازماندهی نماید تا زمینه
برای رشد و توسعهی ظرفیتهای وجودی و دستیابی دانشآموزان بهمراتب حیات طیبه فراهم سازد .روشهای تدریس معلمان در
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این مدرسه نوین ،متناسب با موضوع یادگیری و توانایی دانشآموزان انتخابشده و مدیریت کالس درس و تدریس محتوا بهصورتی
اثربخش اجرا میگردد (غالم پور ،آیتی و واشقانی فراهانی .)0922 ،با توجه به اهمیت این امر ،در همین خصوص فصل ششم
(راهبردهای کالن) "بند 09سند تحول به توسعهی مستمر شایستگیها و توانمندیهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای فرهنگیان
اختصاص دادهشده است " (متن سند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش.)0921 ،
ازآنجاییکه تدریس دارای ویژگیهای چون پیچیدگی ،نظاممندی ،فراوانی عمل و قابلیت پیشبینی ضعیف و از سویی محدودیت
زمانی است؛ کثرت و تنوع موقعیتها از یکسو و فوریت عکسالعملها از سوی دیگر ایجاب میکند که معلم در کالس فرصت
کنار هم قرار دادن موقعیتها و سنجیدن تبعات هر یک را فراهم سازد (محمدی نژاد و صحراگرد .)9190 ،معلم باید موقعیتهای
در حال ظهور را در موقع عمل حدس بزند و با توجه به نتایج موردنظرش که نشات گرفته از اهداف اوست به آنها پاسخ مناسب
بدهد .درواقع وجود اهداف از یکسو و موقعیتهای غیرقابلپیشبینی در کالس درس از سوی دیگر معلم را نیازمند عقالنیت
میکند (باقری وایروانی .)0931 ،در این میان هدف تربیت اخالقی بهعنوان یکی از جلوههای متعالی تعلیم و تربیت امری است که
مربیان و معلمان باید مستقیم و یا غیرمستقیم در جریان تدریس بدان توجه کنند؛ بنابراین نظام تعلیم و تربیت موظف است با تدوین
اصول راهنمای عمل و روشهای مؤثر و متناسب با وضعیت بومی و دگرگونیهای محیطی ،مربیان را در تربیت اخالقی یاری کند
(کیانی و نصرآبادی.)0921 ،
بر طبق اصول اخالقی هر تصمیم اخالقی دارای سه معیار است :نخست رفتار تصمیمگیرنده است که بر پایهی ویژگیهای فردی،
شخصی ت ،روش تربیتی و ساختار جسمی استوار است .دوم ،هنجارهای اجتماعی است که فرد تصمیمات خود را با معیارهای
قابلقبول در یک گروه یا فرهنگ هماهنگ میسازد .سوم تحت تأثیر ادراک و ارزشهاوتفسیرهای افراد دیگراست (اندرسون،0
 .)0233بر اساس نظریات اخالقی ،اخالق دارای سه جنبهی مهم :عدالتی ،انتقادی و مراقبهای است .این سه جنبه هم مفاهیم درونی
و بیرونی و هم مفاهیم فردی و اجتماعی اخالق را در نظر میگیرد.
الف :جنبهی عدالتی :این جنبه به بررسی میزان مشارکت افراد و دخالت آنها در تصمیمگیریها و اینکه آیا اصوالً مردم و کسانی
که حق تصمیمگیری دارند از رأی الزم برخوردارند میپردازد .دسترسی عادالنه به منابع و امکانات آموزشی موضوع دیگر این جنبه
است که دارای بار اخالقی سنگینی است .تعیین خطمشیها وسیاستگذاری های آموزشی چه در سطح سیاستگذاری چه در سطح
اجرایی ممکن است منجر به تأمین عدالت و رعایت حقوق افراد نشود .از سوی دیگر ممکن است که سیاستها و خطمشیها
بهخوبی تعیینشده باشند و در مفهوم اجرایی نیز مشکلی وجود نداشته باشد اما ازنظر تخصیص منابع بهدرستی عمل نشده باشدکه
بر هر دو جنبهی قبلی تأثیر منفی میگذارد (نوروزی نژاد و طباطبایی.)0922 ،
ب :جنبهی انتقادی اخالق :آموزشهای نظام آموزشی در یک جامعه ممکن است پیدایش نوعی فرهنگ و رفتار اجتماعی در جامعه
شود که ازنظر اخالقی قابلبررسی هستند .اینکه آموزشوپرورش توسط چه افراد و گروههایی اداره میشود موضوع اخالقی مهم
دیگری است که در این جنبه قرار میگیرد .آموزشوپرورش باید توسط افراد صالح ،متخصص و مجرب و کسانی که صالحیت
آموزشی دارند انجام شود .ادارهی مکانهای آموزشی در دست افراد فاقد صالحیتهای اخالقی ،علمی و تجربی ،کار غیراخالقی
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است .از سوی دیگر آموزشهای یک نظام آموزشی ممکن است به بروز رفتارهای خاصی در یک جامعه شود که ازنظر اخالقی قابل
نقد و بررسی باشد .همچنین شیوهی تدریس معلمان و سبکهای مدیریتی مدیران ممکن است سبب ایجاد فرهنگ سکوت و پذیرش
سلطه و تقلید کورکورانه افراد جامعه گردد (محمدی ،حسنی و محمدی.)0923 ،
ج :جنبهی مراقبهای اخالق :این جنبه به روابط ،شأن یا ارزش انسانی میپردازد .آموزش با انسانها سروکار دارد و هدف آن هدایت
بهسوی کمال و نیازهای عالی انسانی است .برای تحقق چنین هدفی باید کارکنان ،دانشآموزان و اولیا روابط انسانی باهم داشته و به
دانشآموزان یاد دهند که چگونه با دیگران روابط انسانی برقرار کنند .معلمان در این راه الگوی مناسب برای همهی افرادی هستند
که به نحوی با او در ارتباط هستند و یا تحت آموزشهای اویند .محیط آموزش مناسب محیطی است که فردیت افراد و تفاوتهای
فردی آنها مورداحترام باشد ،حرمت ،کرامت و ارزش انسانی هر کس در نظر گرفته شود (استارت.)0220 ،
نیروها و عوامل به وجود آورندهی اخالق نیز شامل سه بعد زیر میباشند:
الف :اخالقيات شخصی :این بعد به باورها و اعتقادات نیروهای اخالقی میپردازد و بیان میدارد که معلمان ارزشها و اعتقادات
شخصی خود را از بیرون به درون سازمان انتقال میدهند .اصول اخالقی فرد ممکن است بهصورت چارچوبهای اخالقی تمام
تصمیمات را تحتالشعاع قرار دهد .بهطور مثال چارچوب نظریهی سودمندی ،فرد را به اتخاذ تصمیماتی وامیدارد که در آن بیشترین
سود حاصل شود .چارچوب اخالقی آزادی شخصی ،فرد را به انتخاب تصمیماتی که بیشترین آزادی واننخاب را برای او داشته باشد
سوق میدهد (ابوترابی ،حسینقلی زاده و مهرام .)0923 ،این افراد به آزادی عمل ،وجدان کاری ،آزادی بیان ،درستی و صداقت توجه
خاصی دارد .چارچوب اخالقی عدالت فردی تصمیماتی است که عدالت ،خوبی ،بیطرفی ،رعایت حقوق و تعاون عمومی را اشاعه
میدهد .در پژوهشی که توسط احمدی طهران و همکاران با عنوان" :دانشجو آیینهای تمام نمای استاد :درک دانشجویان از چالشهای
آموزش اخالق حرفهای " با روش مصاحبهای و تحلیل محتوا انجام پذیرفت؛ دانشجویان پایبندی اساتید به رعایت اخالق حرفهای
(کمبود استاد الگو محور) و شیوههای ناکارآمد آموزش اخالق حرفهای را عوامل چالشبرانگیز درزمینهی اخالق عنوان کردند .نتایج
نشان میدهد که باید به برنامه درسی پنهان در آموزش اخالق حرفهای اهمیت قائل شد (احمدی طهران .)0921 ،در پژوهش
انجامگرفته توسط داوودی و بهادری ( )0922با عنوان "عوامل مؤثر بر اثربخشی اخالق حرفهای از دیدگاه معلمان استان قم "2 ،
عامل فردی ،ساختار سازمانی ،تکنولوژیکی ،رهبری خدمتگزار ،مذهبی و فرهنگی –اجتماعی عوامل اثربخش شناسایی شد و دراینبین
عامل فردی بیشترین تأثیر و عامل تکنولوژیکی کمترین تأثیر را بر اثربخشی اخالق حرفهای داشت (داوودی و بهادری.)0922 ،
ب :فرهنگسازمانی :موضوعاتی چون شعائر مذهبی ،تشریفات ،آییننامهها ،زبان ،الگو و تاریخ سازمان و فرهنگ سازمان را در
برمیگیرد .این جنبه بیام میدارد که بافت و ساخت مذهبی حاکم بر سازمان که از محیط وارد میشود سبب پیدایش فرهنگی خاص
در سازمان میشود .سرجیوانی )0229( 0در کتاب " رهبری اخالقی :دستیابی به قلب اصالح مدرسه "میگوید :مدرسهی موفق
مدرسهای است که بین کل اعضای آن توافق همگانی در اهداف به وجود آمده باشد بهطوریکه همه احساس کنند در حال زندگی
در یک نظام ارزشی هستند .برقراری روابط انسانی ،درک نیازها و استعدادها پذیرفتن تفاوتهای فردی ،دوست داشتن دیگران و
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خوب گوش دادن و پذیرفتن آنها ،برقراری بهداشت روانی در محیط آموزشی در نظر گرفتن منافع و مصالح جامعه در تصمیمگیری
و اقدام آموزشی (کیدر ،)0221 ،اصالح فرهنگسازمانی مدرسه در قالب مباحثی چون مراسم ،هنجارهای رفتاری ،ارزشهای مشترک،
تعهدات سازمانی (سرجیوانی ،)0229،داشتن صفات رهبری ،الگو بودن ،خیرخواهی ،پرهیز از تبعیض ،احترام به قانون ،سبب تقویت
رفتارهای مطلوب خواهد شد (میر کمالی.)0929 ،
ج :نظامهای سازمانی :در درون هر سازمان زیر نظامهایی از ساختارها ،خطمشیها ،قوانین و مقررات ،قواعد اخالقی ،نظام ارزشیابی،
پاداش و گزینش وجود دارد که به قواعد اخالقی سازمان مربوط میشود .اینکه آیا قواعد روشن و خاص اخالقی وجود دارد
تعیینکننده اخالق در سازمان است (دفت.)0229 ،
پژوهشهای انجامگرفته در خصوص ساحت اخالقی سند تحول و روشهای آموزش آن ،معدود میباشد .در این خصوص میتوان
به پژوهش آتشک و همکاران ( )0920با موضوع بازتاب مفاهیم اخالق جهانی در اهداف آموزشوپرورش ایران اشاره کرد .نتایج
نشان داد که بهترین محمل برای پرداختن به اهداف اخالق جهانی در حیطهی اخالقی؛ و کمترین توجه به آن ،در اهداف فرهنگی و
هنری است .در پژوهش باغطیفونی و همکاران ( )0929اثربخشی آموزش اخالق حرفهای بر هوش اخالقی و جامعه پسندی نتایج
نشان داد که آموزش اخالق حرفهای باعث افزایش میزان هوش اخالقی و جامعه پسندی شخصیت گروه آزمایشی میشود.
پژوهش صورت گرفته در رابطه با روشهای آموزشی اخالق ،پژوهش فرید وهمکاران ( )0932با عنوان " اثربخشی روشهای
آموزش مستقیم ،آموزش شناختی ،شفافسازی ارزشها و روش تلفیقی بر قضاوت اخالقی دانشآموزان " است .نتیجهی این تحقیق
ازاینقرار است که روش آموزش شناختی مؤثرترین و روش شفافسازی ارزشها کم اثرترین روش آموزشی شناسایی شد.
با توجه به مطالب گفتهشده و اهمیت اخالق و جوانب آن ،لزوم عملیاتی نمودن مفاهیم اخالقی مطروحه در سند تحول بنیادین امری
ضروری مینماید .در بین جنبههای اخالق ،پرداختن به جنبهی انتقادی به دلیل مرتبط بودن با کاربردپذیری و عملیاتی شدن مفاهیم
از اهمیت خاصی برخوردار است .لذا در این پژوهش توجه خود را بر روشهای تربیتی و اخالقی معلمان بهعنوان یکی از ارکان
تأثیرگذار و مرتبط معطوف خواهیم نمود .برای بررسی اصول و روشهای تربیتی جهت عملیاتی نمودن مفاهیم مندرج در سند،
بهطور هدفمند بر آرا افالطون و خواجهنصیرالدین طوسی و آرا تربیتی کنونی تمرکز خواهیم نمود.
بهاینترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مفاهیم اخالقی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش با مفاهیم اخالق جهانی و
عملیاتی نمودن مفاهیم بر مبنای نظریات تربیتی میباشد.
روش پژوهش
با توجه به خصوصیات روش کیفی و رویکرد تفسیرگرایانه ی آن به موضوع ،این روش بر درک عمیق ،پیچیدگی و بافت پدیده
موردمطالعه تأکید میکند (گال وهمکاران .)0931 ،منادی به نقل از باردن )0239( 0یکی از ویژگیهای مهم در این روش را تحلیل
محتوا میداند .تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش پژوهشی انعطافپذیر برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از راه فرایندهای
طبقهبندی نظاممند ،کدبندی وتم سازی یا طراحی الگوهای شناختهشده دانست که به پژوهشگران اجازه میدهد اصالت و حقیقت
دادهها را بهگونهای ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند .این روش به فراسوی واژهها یا محتوای عینی متون میرود وتم و الگوها
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را که آشکار و پنهان هستند بهصورت محتوای آشکار میآزماید .تحلیل محتوای کیفی به روش هدایتشده اساس تحلیل را بر
نظریههای موجود و یا پژوهشهای پیشین بهعنوان کدهای اولیه قرار میدهد (قائدی وگلشنی .)0921 ،بدین ترتیب روش پژوهشی
مورداستفاده در این پژوهش ،کیفی و روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتوا هدایتشده میباشد.
جامعه پژوهشی :در این پژوهش از متن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جهت تحلیل هدایتشده مفاهیم اخالقی آن؛ و جهت
تحلیل اصول تربیتی گذشته و حال بهطور هدفمند ،از آرا افالطون و خواجهنصیرالدین طوسی (فالسفه گذشته) و نظریات کنونی
تربیتی برای عملیاتی نمودن مفاهیم استفاده گردید.
جدول  .1بررسی تطبيقی مفاهيم اخالقی سند تحول بنيادین و مفاهيم اخالق جهانی

مفاهيم اخالقی

از منظر سند تحول بنيادین

از منظر اخالق جهانی

مسئولیتپذیر ،منضبط و نظمپذیر

مسئولیتپذیر ،وظیفهشناس و تعهد

مبادیآداب

احترام ،ادب و نزاکت  -احترام به شأن و منزلت

جهانی اندیش

نوعدوستی  -صلح

مصمم و امیدوار

پشتکاروبردباری

ایثارگر

مساعدت و همکاری ،دوستی و رفاقت ،وفادار

سالم و با نشاط

گشاده رویی

زیباشناس

-----

کارآفرین

-----

حقیقتجو ،حق محور ،آزادمنش ،انتخابگر

اعتقاد به بیطرفی ،انصاف

عدالت ورز ظلمستیز

عدالت و برابری

عزتنفس

-------

امیدوار

-------

خردورز و پرسشگر

فرا اندیش

پاکدامن

درستکار

دیندار

------

باحیا

------

------

اعتماد

یافتهها
مفاهیم اخالق جهانی شامل :وفاداری و وظیفهشناسی ،مسئولیتپذیری ،تعهد ،احترام ،ادب و نزاکت ،نوعدوستی ،پشتکار ،مساعدت
و همکاری ،شجاعت ،صداقت و درستکاری ،فرا اندیشی ،اعتقاد به بیطرفی ،انصاف ،عدالت ،برابری ،دوستی و رفاقت ،اعتماد،
بردباری ،گشاده رویی ،احترام به شأن و منزلت ،صلح میباشد (آتشک.)0920 ،
مفاهیم اخالقی ساحت اخالقی مندرج در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش :دیندار ،مؤدب ومتخلق به آداب واخالق انسانی،
حقیقتجو ،خردورز و پرسشگر ،انتخابگر و آزادمنش ،حق محور و مسئولیتپذیر در برابر خدا ،جامعه و طبیعت ،عدالت ورز،
ظلمستیز و صلحجو ،سالم و با نشاط ،امیدوار به آینده ،قانونگرا ،منضبط و نظمپذیر ،خودباور و دارای عزتنفس ،مصمم و بااراده،
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پاکدامن و باحیا ،امین وبصیر وحقشناس ،وطندوست و شجاع و ایثارگر ،مقتصد خالق و کارآفرین ،جمعگرا وجهانی اندیش،
دارای ذائقه زیباییشناختی (وزارت آموزشوپرورش.)0921 ،
در پی بررسی تطبیقی مفاهیم اخالقی مندرج در ساخت اخالقی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش با مفاهیم اخالقی جهانی،
ازلحاظ لغوی و اصطالحی ،در تمام مفاهیم بهجز مفاهیم باحیا ،دیندار ،زیباشناس و کارآفرین و اعتماد ،مفاهیم متناظر وجود دارد.
در پاسخ به سؤال آیا مفاهيم اخالقی مندرج در سند تحول بنيادین با مفاهيم اخالق جهانی متناظر است؟ بهطور کل میتوان گفت
مفاهیم اخالقی سند تحول و مفاهیم جهانی اخالق در مؤلفههای مسئولیتپذیری و رعایت ادب وجهانی اندیشی (بهمثابه صلح)،
مصمم ،ایثارگر ،حقیقتجویی ،عدالت ورزی ،خردورزی و پاکدامنی دارای تناظر و تطابق هستند؛ اما در مؤلفههای زیباشناس و
کارآفرین ،عزتنفس ،دیندار و باحیا دارای مؤلفهی متناظر جهانی نیست .متناظر با مفهوم اعتماد هم مؤلفهای ندارد.
جدول .2بررسی جنبههای اخالقی ،نيروهای تحت امر و راهبردها
جنبههای اخالق

مجری

نيروها و عوامل به وجود آورنده

راهبردهای ترویج اخالق

تأکيدات

بیرونی

درونی

نظام سازمانی

فرهنگسازمانی

تربیت افراد و نیروها

توزیع عادالنه نیرو

(تعین خطمشی و

قواعد و مقررات

هنجارها

توسعه شایستگیها

و امکانات

سیاستگذاری،

امکانات

تعهدات

ارتقای منزلت و جایگاه

ارزشیابی

عدالتی

سند تحول

دسترسی عادالنه به

تعیین اهداف و ارزشها

امکانات ،تأمین

در نظر گرفتن مصالح جامعه ،ارزشیابی

جنبههای

عدالت و حقوق

درست ،پاداش مناسب

اخالق

افراد)
خودسازی

معلم محور /

(آموزش توسط چه

تخصص،

خیرخواه ،حقشناس

روش تدریس

دانشآموز محور

انتقادی

معلم

توانایی حرفهای

اخالقیات شخصی

کسانی و با چه

تعامل

احترام به قانون

پیشآهنگی و صفات رهبری

شیوهای صورت

تجربه

تعهد

ارتقای ابعاد وجودی

میپذیرد؟)
روابط انسانی

طبیعت فطری

خودسازی

مراقبهای

دانشآموز

(آموزش برای رسیدن

پاسخ به نیاز

کشف استعدادها

تربیت اخالقی

به کمال و نیازهای

کرامت وجودی

شناسایی تفاوتهای

ارتقای ابعاد وجودی

فردی

پذیرفتن تفاوتهای فردی و درک نیازها

عالی انسانی)

تعالی

برقراری بهداشت روانی

بر اساس نظریه اخالقی ،اخالق دارای سه جنبه عدالتی ،انتقادی و مراقبهای است .در تطبیق با سند تحول بنیادین برای هر یک از
جنبهها ،مجری ،عوامل به وجود آورنده ،راهبردها و تأکیدات خاصی از متن استخراج گردید.
ازآنجاکه در جنبه عدالتی بر سیاستگذاری ،تدوین مقررات و دسترسی عادالنه بر امکانات و نیروی انسانی صحه میگذارد؛ تحلیل
متن سند ،این اقدامات را متوجه نظام و فرهنگسازمانی میداند .نحوهی دستیابی به آن را تعیین راهبردهای :تربیت افراد و نیروها
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توسعه شایستگیها ،ارتقای منزلت و جایگاه ،تعیین اهداف و ارزشها ،در نظر گرفتن مصالح جامعه ،ارزشیابی درست ،پاداش مناسب
ذکر میکند.
در تحلیل جنبهی انتقادی ،نقش تأثیرگذار ارکان تربیت چون مدیر و معلم روشن میشود .در اینجا بر دو بعد درونی (اخالقیات
شخصی) و بیرونی (توانایی حرفهای) تأکید میگردد .تحلیل محتوای سند ،راهبرد خودسازی ،روش تدریس ،پیشآهنگی و صفات
رهبری ،ارتقای ابعاد وجودی نیروهای انسانی را ضروری و بایسته میداند.
در جنبهی سوم اخالقی نقش مراقبهای از جامعهی هدف (دانشآموزان) در دستیابی به تعالی وحیات طیبه رخ مینماید .کشف
استعدادها و شناسایی تفاوتهای فردی (عوامل درونی) و پاسخ به نیاز و کرامت وجودی (عوامل بیرونی) از مفاهیم اساسی و
موردتوجه در این جنبه میباشد.
جدول .3تحليل هدف و مؤلفههای تأثيرگذار در کانون تربيت اخالقی
کانون تربيت اخالقی :مدرسه
جامعه هدف

دستاندرکار

دانشآموز

والدین ،جامعه

سیاستگذار
نقشه گری

کارگشایی

رسالت مند (مجری)

جستجوگر

مشارکتجو

تکوین هویت

تأمین محیط اخالقی

کشف استعداد و شکوفا کردن

هویتیابی

همراه

اصالح موقعیت

مسئول و پاسخگو

فطرت

انتخاب عقالنی

شریک

توانمندسازی عوامل

عدالتگستر

پذیرش تفاوتها

آمادگی

برنامه

هدف آ.پ:

کارگزار
معلم

مدیر

عدالت

تعهدپذیر

معرفت

الگو

بینش و باور

دارای فضایل

اراده و کرامت

روابط
عدالتگستر
محقق مأموریت
هدایتگر

با یک نگاه اجمال میتوان به وظایف خطیر معلم دررسیدن به هدفهای اخالقی بهعنوان مؤلفهی رسالت مندی پی برد .گرچه
آموزشدهندگان در حال حاضر با مسئولیتهای علمی زیادی روبه روند لذا باید باالنسی بین دستیابی به استانداردهای کمی علمی
و کمک به رشد شخصیتی دانشآموزان برقرار کنند (انتر.)9101 ،
جدول .4چشمانداز آموزشوپرورش
روش دستيابی
چشمانداز

تعامل سازنده با نظامهای تربیتی جهان

کسب تجربههای تربتی

توانمندی تربیتی ممتاز

یادگیری روشهای تربیتی
برگزاری دورههای ضمن خدمت
پرورش شایستگی حرفهای
ایجاد دانشگاههای فرهنگیان

طراحی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،در پاسخ بهضرورت هایی چون کاستیهای نظام آموزشی ،عدم توجه به فلسفهی تعلیم
و تربیت و پایین بودن نرخ بهرهوری و اثر آموزشوپرورش پس از  1سال تالش به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید .در
این سند آموزشوپرورش موظف است ،مدرسه را با عنوان رکن اصلی نظام آموزشی به دنیای واقعی پیوند بزند و به دانشآموز
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کمک کند که دانش و مهارتهایی کسب کند که بتواند در مواجهه با وضعیت عصر جدید موفق باشد (عطاران .)0932 ،اینک که
سند تحول بنیادی بهمثابه قانون اساسی برای تحوالت همهجانبه و درازمدت به تصویب شورای عالی آموزشوپرورش رسیده است
باید تمام مؤلفههای خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید قرار گیرد (قاسمی زاد.)0921 ،
در فصل ششم (راهبردهای کالن) بند  09م اشاره به توسعهی مستمر شایستگیها وتوانمندیهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای
فرهنگیان شده است .در همین راستا هدف عملیاتی شناساییشده برای آن در فصل هفتم بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای
منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی معلم و جایگاه او ،در نظر گرفتهشده است (وزارت آموزشوپرورش .)0921 ،مطالب گفتهشده
پاسخ به سؤال چگونه میتوان مفاهيم اخالقی را در محيط آموزشی عملياتی نمود؟ است.
در پاسخ به سؤال مطالب گفتهشده پاسخ به سؤال چگونه میتوان از روشهای آموزشی در جهت عملياتی نمودن مفاهيم اخالقی
کمک گرفت؟ میتوان گفت :تحلیل روشهای آموزشی از مناظر و دیدگاههای مختلف با توجه به رعایت اصل تفاوتهای فردی،
راهی برای کاربردی نمودن و به فعلیت رساندن مفاهیم اخالقی است .دیدگاههای مختلف تربیتی با تمرکز بر روشهای پیشنهادی
تربیتی خود ،گامی در جهت عملیاتی شدن این هدف هستند.
جدول .5عملياتی نمودن مفاهيم اخالقی با تعيين روش آموزشی مفاهيم
نظریات

هدف

منظر

اصول

تأکيدات

روشهای تربيت اخالقی

اخالقی
طبیعتگرا

اصل توجه به تفاوتهای فردی

کشف استعداد

اصل خودشکوفایی عقالنی

مبنتی بر خرد

ورزش ،موسیقی و هنر
تحریک عالیق پنهانی

افالطون

پرورش روان

فن جدل (دیالکتیک)
معرفت به ایدهی نیک ،خود فعالی کودک

محیط گرا

اصل ایجاد عادت

تمرین و ممارست

روش حکایت و قصهگویی

تقلید از الگو و قدیسان

رابطهی نزدیک و صمیمانه بین

آراسته بودن معلم به ویژگیهای شخصیتی

سنت محوری

معلم و شاگرد

مطلوب

تأکید بر حفظ ارزشها و

ترویج ارزشها

مخالف ابداع و تغییر
تأدیب

طبعی

اصل اقتدا به طبیعت

توجه به تفاوتهای فردی

پرورش عفت – شجاعت – حکمت

توجه به ترتیب قوا

تغافل وچشم پوشی ،ابراز محبت و کرامت

پرهیز از تحریک قوه شهوی و

سرمشق و الگو

(شهوی غضبی  -ادراکی)
خواجه نصير

اصل اکتساب

تعلیم

غضبی
اکتسابی

اصل استمرار ومداومت

ایجاد عادت

تقدم تشخیص بر سببشناسی

بینش و بصیرت (غلبه قوه

تقدم تخلیه بر تحلیه

عاقله  -پرورش فضیلت)

دریافت مستمر پیامهای مثبت اخالقی (مطالعه
حکایات و احوال بزرگان و داستانهای
عبرتآموز

تفهیم
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جدول .6عملياتی نمودن مفاهيم اخالقی با تعيين روش آموزشی مفاهيم
نظریات اخالقی

هدف

منظر

شناخت

اصول

تأکيدات

روشهای تربيت اخالقی

اخالق فضیلت

تأکید بر منش اخالقی و

بازخوانی روایی (نقل داستان)

طبیعتگرا

نظریههای روانشناسی

پرورش فضایل

شناخت

رویکرد شناختی

پرورش روان

دیدگاه روانکاوانه

تأکید بر خود مختاری ،تصمیم

طرح معماهای اخالقی ،تعارضات اخالقی

عقالنی ،توانایی قضاوت و

گروهی ،به هم ریختن تعادل فکری ،استدالل

داوری

اخالقی

آموزش مستقیم والقایی

آموزش مستقیم ،سخنرانی

(شکل دهی به وجدان کودک،

و تربيتی

حس گناه)
رفتار شکل گرفته :متأسفم،
اشتباه کردم....
پرورش رفتار

محیط گرا

دیدگاه یادگیری اجتماعی

سرمشق دهی ،و تقویت رفتار

دیدن رفتاراخالقی معلم

اخالقی
دیدگاه اجتماعی-فرهنگی

انتقال ارزشها و آدابورسوم
به نسل بعد

یادگیری مشارکتی وهمکارانه ،بحث گروهی،
کارگروهی

(استفاده از بازی وانمودی،
مشخص نمودن تکالیف و
آزادی ها از جانب جامعه)
دیدگاه سیستمهای بومشناختی

تعامل میان خانواده ،مدرسه

روش یادگیری تعاملی چندرسانهای

ونظام آموزشی در آموزش

رسیدگی به اعمال ،تشخیص وسببشناسی

اخالق
فمینیسم و عاطفه گرایی

مراقبت وغمخواری

محبت و کرامت – تغافل وچشم پوشی

در حرفهی تدریس ،برخالف دیگر حرفهها تقریباً تمام تصمیمهای مهم مبتنی بر اخالق و مالحظات اخالقی ست و نه صرفاً فنی.
دیوید کار معتقد است که معلم با سؤالهای عمیق درباره اهداف اخالقی و اهداف حیات انسان سروکار دارد (باقری وایروانی،
 .)0931تربیت اخالقی بهعنوان یکی از جلوههای متعالی تعلیم و تربیت که هدف عمدهی آن رشد اخالقی ،امری است که مربیان و
معلمان ناچارند مستقیم و یا غیرمستقیم بدان توجه کنند (کیانی و نصرآبادی.)0921 ،
تربیت اخالقی نخستین مرحلهی تربیت است و حتی میتوان گفت که پرسشهای معنوی در ارتباط با رویکرد اخالقی مطرح
میشوند .افالطون اساس وبنیان تربیت را بر پایه روح و معنویت قرار میدهد و هدف غایی تربیت را تربیت معنوی میداند و راه
تحقق تربیت معنوی را تربیت اخالقی و براین باور است که تربیت را باید از تربیت اخالقی شروع کرد .افالطون براین باور است
که تربیت درست با ایجاد زمینهی بروز صفات و فضایل حادث میگردد (سلحشوری.)0921 ،
خواجه نصیر منشأ پیدایش خلق را یا طبایع آدمیان میداند یا عادت و هدفهای تربیت اخالقی را به اهداف تأدیبی ،تعلیمی و
تفهیمی منقسم میکند:
اهداف تأدیبی :با زمینهسازی بعد از دوران شیرخواری شروع میشود در این مرحله است که فرد دلیل رفتار خوب و پرهیز از رفتار
زشت را در دوران کودکی درک میکند .پرورش حیا :بهعنوان اولین قوه از قوه عقالنی در کودک ظاهر میشود .ازنظر خواجه نصیر
ظهور چنین قوهای خود دلیل بر تربیتپذیری انسان است .ایجاد ویژگیهای خوب با ترغیب کودک به همنشینی با نیکان و جلوگیری
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از همنشینی با بدان ممکن میشود؛ زیرا نفس کودک ساده است و از سرمشقهای محیطی وهمساالن خود سریع تأثیر میپذیرد.
خواجه نصیر ضمن اشاره به نقش تربیتی تشویق و تنبیه مالیم بزرگترها رعایت حرمت نفس کودک را گوشزد میکند.
اهداف تعليمی :در مرحله تعلیمی ابتدا باید به آموزش سنتها وفرائض دینی آموختن شعر و علم اخالق پرداخت سپس دیگر علوم
مربوط به حکمت نظری را به آنها آموخت.
اهداف تفهيمی :خواجه معتقد است پرورش قوه فهم در تربیت اخالقی وخودسازی کودکان ونوجوانان نقش اساسی دارد .هنگامیکه
فرد به مرحلهای از درک و فهم رسیده باشد که اغراض دیگران را درک کند .مربی با منطق و استدالل دلیل کارهای اخالقی را به
متربی میفهماند .فرد با بینش و بصیرت دلیل آنچه را که از روی عادت انجام میداده درمییابد.
روشهای تربيت اخالقی از منظر خواجه نصير
اصل توجه به تفاوتهای فردی :محبت و مهرورزی و توجه به عزتنفس در این اصل موردتوجه است .به نظر خواجه نصیر اگر
محبت بر خانه مدرسه و جامعه حاکم باشد و در برنامه مسئوالن تعلیم و تربیت موردعنایت جدی قرار گیرد زمینه نابسامانیها و
مشکالت حل خواهد شد.
اصل اقتدا به طبعت طفل :پیروی از تدبیر طبیعت در ایجاد قوا در کودک :ترتیب قوا در انسان شهوی ،غضبی وادارکی است .نخست
باید به تهذیب قوه شهوی او پرداخت تا صفت عفت در او نمودار گردد .بعد نوبت به تهذیب قوه غضب میرسد که تحصیل فضیلت
شجاعت میکند .در مرتبه سوم باید در تکمیل و تربیت قوه عاقله کوشش کرد تا تحصیل فضیلت حکمت فراهم شود.
اصل غلبه قوه عاقله بر قوای دیگر :چون سه جنس فضیلت حاصل شود حالتی حادث میگردد که کمال به آن بود .خواجه شیوه
ریاضت را مترادف با این اصل میداند.
اصل محور بودن شریعت :تعالیم مقدس دین اسالم میتواند راهنمای ارزندهی اخالقی باشد.
اصل تقدم تشخيص بر سببشناسی :مقایسهی تهذیب اخالق با علم طب همچنان که در طب جسمانی روشهایی برای حفظ
صحت و سالمت و برطرف کردن علت وجود دارد در طب روحانی (تهذیب اخالق) میتوان همینگونه رفتار کرد.
اصل تقدم تخليه بر تحليه :این اصل عنوان میدارد که ابتدا باید دل و ذهن آدمی از رذایل پاک گردد آنگاه به زیور اخالق متجلی
شود.
اصل اکتساب :فرایند یادگیری از سرمشق گیری و الگوبرداری که فرد درنتیجه مشاهده رفتار یک فرد آن را یاد میگیرد.
اصل استمرار ومداومت :فرایند تربیت پیوسته است از دورهی کودکی تا مرگ .با دریافت مستمر پیامهای مثبت اخالقی :مطالعه
حکایات و احوال بزرگان و داستانهای عبرتآموز تربیت مداومت میگیرد
اصل مراقبه و محاسبه :رسیدگی به اعمال .استفاده از تشویق و تنبیه کنترلشده و روش تغافل وچشم پوشی.
اصل جامعيت :همهی قوا باید اصالح شود .پرهیز از تحریک قوهی شهوی و غضبی از تأکیدات این اصل است (کیانی و نصرآبادی،
.)0921
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اصول اخالقی از منظر افالطون
مهمترین اصل ،هماهنگی در پرورش روح و جسم :به نظر افالطون تربیت روح و جسم باید بهموازات هم صورت گیرد .وی
ورزش را برای تربیت جسم و موسیقی را برای تربیت روح تجویز کرده است.
اصل عادت :مطابق این اصل پایه کودکی باید مبتنی بر ایجاد عادتهای نیک باشد .او شجاعت و خویشتنداری را حاصل تمرین و
ممارست میداند عادت در مرحلهی نازل تربیتی که هنوز قوهی درک و فهم کودک رشد نکرده باشد .روش مورداستفاده بر مبنای
این اصل تقلید از الگو و قدیسان و سنت محوری است .آ پ افالطونی بر محور رابطهی نزدیک و صمیمانه بیم معلم و شاگرد استوار
است ازنظر افالطون معلم بایدمظهری از ویژگیهای شخصیتی مطلوب بوده شایسته تقلید باشد .او الگو بودن را ابزاری مهم در رشد
اخالقی و تشکیل شخصیت میداند .تأکید فراوان افالطون بر حفظ سنتها و ارزشهاست .و بهشدت مخالف هرگونه ابداع و تغییر
در ورزش و موسیقی و هنر حتی بازیهای کودکان است .او روش حکایت و قصهگویی را متناسب این اصل میداند (خزایی و
رامادان.)0929 ،
اصل خودشکوفایی عقالنی :در عالیترین سطح ،اخالق مبتنی بر خرد و خردورزی ست .فضایل در سایهی معرفت به ایدهی نیک
میسر خواهد شد.
اصل توجه به تفاوتهای فردی :وی معتقد است تربیت یکسان برای همگان امکان ندارد .همهی مردم در ذوق و استعداد برابر
نیستند و هر کس برای کاری ساختهشده است .لذا مهمترین وظیفهی آموزشوپرورش کشف استعدادهای برجسته و قرار دادن هر
فرد در جایگاه حقیقی خویش است .افالطون معتقد است انسان معرفت را خلق نمیکند بلکه در درون کشف میکند که این امر
باکوشش خود وی وتحریک وتشویق صورت میپذیرد دیالکتیک یا جدل فن سؤال جواب مباحثه ومحادثه است که بهوسیلهی آن
هریک از عقاید موردانتقاد قرار میگیرد و هر کس از عقیدهی خود دفاع میکند (خزایی و رامادان.)0929 ،
نظریههای تربيتی کنونی
دیدگاه روانکاوانه و رشد شخصيت اخالقی :روانشناسان مکتب روانکاوی مؤلفهها و راهکارهای جایگزینی برای رشد قوای اخالقی
پیشنهاد کردهاند .یکی از این موارد مؤلفهی القایی است .در ابن روش منبع اقتدار تالش میکند با متذکر شدن تاثیرکار غیراخالقی
برخود و دیگران ،حس اخالقی و درواقع وجدان اخالقی کودک را شکل دهند .دومین مؤلفه استفاده از حس گناه است .ازنظر فروید
حس گناه برانگیزانندهی مهمی برای عمل اخالقی ست .بهعنوان نمونه میتوان به کودک آموخت که پس از ارتکاب عمل نادرست
با ادای جمالتی مانند اشتباه کردم یا متأسفم پشیمانی خود را اظهار کند (برک.)0933 ،
دیدگاه اجتماعی–فرهنگی و رشد شخصت اخالقی :ویگوتسکی از بنیانگذاران این مکتب بر نحوهی انتقال ارزشها و آدابورسوم
و مهارتهای اجتماعی به نسل بعدی انتقال مییابد تمرکز میکند .رشد اخالقی با میانجیگری اجتماع صورت میگیرد .استفاده از
بازیهای وانمودی از راههای ایده آل برای رشد شناختی مدنظر است .منظور مواردی است که کودک در نقش خاصی فرو میرود
و گویی صاحب آن نقش است و از طریق دربازیها قواعد وهنجارها را یاد میگیرد .جامعه وفرهنگ عالوه بر مشخص کردن تکالیف

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1441

92

بررسی تطبیقی مفاهیم اخالقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با مفاهیم ...

امیری و همکاران

اجتماعی و اخالقی حوزههای آزادی فردی (انتخاب و سلیقه) را نیز مشخص میکنند .مجزا کردن حیطهی اخالقی از حیطههای
خصوصی فرد کاری ست بسیار مهم که نقش ویژهای در انتقال ارزشها و تثبیت اخالق دارد .یادگیری مشارکتی شامل تعامل
همکارانه دانشآموز -دانشآموز در مورد موضوع درسی خاص ،بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فرایند تدریس است .یادگیرندگان
برای به حداکثر رساندن یادگیری خود و سایر دانشآموزان باهم همکاری میکنند آنها پس از دریافت دستورالعمل به گروههای
کوچک تقسیم میشوند روی تکلیف کار میکنند تا تمام اعضا مطلب را بفهمند و همهی اعضا از کوشش یکدیگر سود ببرند (برک،
.)0933
فردی بوده است .برکویتز و گیبز )0239( 9به نقل از کریمی ( )0929با طراحی  03تبادل ارتباطی نشان دادند که گفتمان بین اعضا
در مقایسه با گفتمان مدرس تأثیر بیشتری بر تغییر مرحلهی تحول اخالقی دانشجویان دارد .بررسی پیشینه حاکی از آن است که
یادگیری مشارکتی تأثیر زیادی بر مؤلفههای رشد اخالقی نظیر رشد صالحیت منش ،مهارتهای رفع تعارض و مهارتهای اجتماعی
دارد.
دیدگاه سيستمهای بومشناختی و رشد شخصيت :این نظریه فرد را درون سیستمهای ارتباطی که بر هم تأثیر متقابل دارند در نظر
میگیرد .والدین (ریز سیستم) و مدرسه (میان سیستم) سازمانهای رسمی موقعیتهای اجتماعی (برون سیستم) فرهنگ و
آدابورسوم (کالن سیستم) هرکدام با سازوکار خود ارزشهای اخالقی را به افراد جامعه منتقل میکنند .شخصیت اخالقی حاصل
تعامل و حتی تضاد میان ارزشهای سیستمهای مختلف است (برک.)0933 ،
روش یادگيری تعاملی چندرسانهای :این محیط پتانسیل انتقال کالس درس سنتی به جهان محیطی تصوری محدودشده ،را دارد.
بستهی آموزشی چندرسانهای تعاملی برای آموزش ارزشهای اخالقی از روایت شفاهی و سنتها وفرهنگ استفاده میکند .این
روش  1مدل جهانی :داستانسرایی ،خواندن لذتبخش ،غنیسازی لغت و آزمون ذهنی را با استفاده از ترکیب صفحات گرافیکی،
انیمیشن ،صدا و فیلم را به کار میبرد (نورهایتی و سیو.)9111 ،
دیدگاه یادگيری اجتماعی و رشد شخصيت اخالقی
بر طبق این دیدگاه رفتارهای اخالقی در تمام طول عمر قابل یادگیری است .تأکید این مکتب بر اکتسابی بودن رفتارهای اخالقی
ست .دو مؤلفهی سرمشق دهی و تقویت رفتار اخالقی حائز اهمیتاند .کسانی که بهعنوان الگو و سرمشق در حوزهی اخالق عمل
میکنند باید خصلتهایی چون صمیمیت و پذیرا بودن ،شایستگی و قدرت و هماهنگی بین تأکیدها و رفتارها را داشته باشد؛ و هر
وقت کودک مبادرت به عمل اخالقی میکند از طریق تحسین و پاداش تقویت شود (برک.)0933 ،
دیدگاه شناختی :رویکرد اول این دیدگاه بر خودمختاری و تصمیم عقالنی و توانایی قضاوت و داوری تأکید دارد .رویکرد دوم
مبتنی بر اخالق مراقبت است که ریشه در مکاتب فمینیسم و عاطفه گرایی دارد که بر نقش محوری مراقبت و غمخواری تأکید
میکنند .رویکرد سوم مبتنی بر تربیت منش است که رد پای آن در نویسندگانی چون دیوید کار 1بهخوبی دیده میشود ریشه در
نظریهی احیاشده اخالق فضیلت دارد .در این رویکرد بر منش اخالقی و پرورش فضایل در درون توجه میشود .اخالق فضیلت
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ناظر بر ارزش اخالقی است (چگونه فردی باید باشم) و دو نظریهی دیگر ناظر بر الزام اخالقی (چه فعلی را باید انجام دهم)
شاخصههایی چون ارزش ذاتی فضیلت ،نقش قدیسان اخالقی ،اهمیت انگیزه در این رویکرد موردتوجه است (برک.)0933 ،
روش آموزش شناختی اخالق :1موضوعات اخالقی موردنظر برای آموزش ،به شکل معماهای اخالقی (مورداستفاده در کارهای
کلبرگ) به دانشآموزان ارائه میشود .منطق انتخاب این روش باعث به چالش کشیدن مفروضهها و باورهای اخالقی افراد میشود
و نهایت ًا استدالل اخالقی رشد میکند .این روش هماهنگ با نظریهی آموزشی کنستانز 2است .بر اساس این نظریه ایجاد تعارضات
اخالقی باعث به راه انداختن مباحث اخالقی میشود .مباحث اخالقی بهنوبهی خود باعث ایجاد هیجانات اخالقی میشود .هیجانات
زمینه را برای در نظر گرفتن دیدگاه دیگران همدلی و رشد اخالقی فراهم میآورد .همچنین این روش مؤید نظریهی لئون

فستینگر3

است .وی معتقد بود که وجود ناهماهنگیهای شناختی میتواند فرد را وادارد تا برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به تعادل تالش کند.
نظریهی انگیزشی گشتالت 3هم در ایجاد عدم تعادل برای تفکر بیشتر و در نظر گرفتن دیدگاه دیگران مؤید این مطلب است (فرید
و همکاران.)0932 ،
روش شفافسازی ارزشها :0به دانشآموزان کمک میشود پی به ارزشهای خود و دیگران ببرند و در مورد آنها عمیقاً به تفکر
بپردازند .در این روش در مورد درستی یا نادرستی قضاوتها واظهارنظرهای آنها چیزی گفته نمیشود .هدف اصلی از اجرای آن
این است که همدلی یا همحسی دانشآموزان تحریک شود (برک.)0932 ،
روش بازخوانی روایی :9روش و رویکردی است که در آن با استفاده از داستان نقلشده و اجزای تشکیلدهندهی آن ،ازجمله
شخصیتهایی که در آن به ایفای نقش میپردازند به آموزش مفاهیم و قواعد اخالقی و حل تعارضات اخالقی پرداخته میشود.
تأثیر انکارناپذیر هنر در پرورش روان آدمی و نقش آن در تربیت اخالقی همواره موردتوجه اندیشمندان تعلیم و تربیت بوده است.
درواقع سعی میشود نوعی بیداری حسی نسبت بهخوبی و پرهیز از بدی در فرد ایجادشده و در مرحلهی بعد با توجه به استدالل
عقلی ،چرایی آن مورد تبیین قرار گیرد .درواقع فیلسوفان مدافع آموزش احساس از طریق هنر و ادبیات معتقدند که چنین امری منجر
به ظرافت طبع و ایجاد نوعی هوشمندی در فرد خواهد شد .این همان چیزی است که در دید متخصصان اخالق حساسیت اخالقی
نامیده میشود .از این راه فرد میتواند به خودآگاهی دستیافته و خود را در جایگاه دیگران قرار دهد .با توجه به نقش آموزشهای
غیرمستقیم در علوم رفتاری ،استفاده از این شیوه در آموزش مفاهیم و قواعد اخالقی میتواند به نتایج ارزشمندی منجر شود (افشار
و باقری.)0920 ،
روش مبتنی بر مسئله : 9اگرچه ارتباط میان باورهای اخالقی با رفتارهای اخالقی بسیار پیچیده است مطالعات نشان میدهد که با
افزایش سطح استداللهای اخالقی ،عملکرد اخالقی فرد در محیط بالینی نیز بهطور مؤثری بهبود مییابد .اگر موارد اخالقی بهصورت
گروهی مطرح شوند ،همراه با افزایش اطالعات اخالقی افراد ،صفتهای رفتاری دیگر چون مهارت ارتباط با دیگران ،کار گروهی،
حل مشکالت جمعی ،تقسیم اطالعات ،احترام به دیگران را نیز میآموزند (دانیه.)9119 ،
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روش کارگاهی :1در این روش آموزشدهنده موضوعی را جهت بررسی و آمادهسازی انتخاب میکند .سپس فراگیرندگان موارد
مشکل اخالقی را مشخص میسازند و در مورد آنها به بحث میپردازند سپس با در نظر گرفتن پرسشهای اخالقی خاص مهمترین
قسمت کار که همان برقراری کارگاه اخالقی است را آغاز مینمایند .در این روش از افراد آگاه و منابع مختلف کمک گرفته میشود.
در این روش سعی میشود آموزش فعال و بدون واسطه آموزشدهنده بوده؛ و فراگیرنده با تالش و کوشش فردی خود با مباحث
اخالقی رودررو شود و تأثیرپذیری آکادمیک اطالعات عملکردی اخالقی خود را توسعه دهند (دیبرن.)0221 ،
روش آموزش مستقيم :3یک رویکرد مستقیم به اخالق است و در آن موضوعات اخالقی مستقیماً به دانشآموزان بهصورت موعظه
و سخنرانی آموزش داده میشود و در مورد رفتارهای اخالقی و غیراخالقی بهصراحت اظهارنظر میشود (برک .)0932 ،اجرای
برنامههای مرتبط با رشد ادبیات اخالقی در دانشآموزان یکی از روشهاست که عالوه بر افزایش رشد اجتماعی به هم افزایی رشد
اخالقی کمک میکند (زنک وسکوچار.)9113 ،
نتيجهگيری
یکی از اهداف مؤسسات آموزشی رشد شهروندی است .رشد شهروندی دانش و توانایی به دست آوردن نیازها در میان تفاوتهای
فرهنگی در تعامالت محیطی انسانی است .رسیدن به این هدف مستلزم درونی کردن ارزشهای جهانی است (ریمرز.)9112 ،0
آموزش فرهنگی عامل اساسی در ارتقای فرایندهای توسعه به شمار میرود و دغدغه مسئولین و برنامه ریزان در بسیاری از کشورهای
جهان آماده ساختن شهروندان فعال برای مشارکت در یک زندگی مدنی است (گنجی ،نیازی و کویری .)0921 ،رشد اخالقی و
رسیدن به ایده آل شهروندی در چهارچوب نظام ارزشی جامعه از آرزوهای دیرینه اندیشمندان تعلیم و تربیت است (مهاجران،
 .)0922هر جامعه دمکراتیک موظف است خودش را با جامعهپذیری شهروندانش مرتبط کند .آموزش شهروندی بهطور ضروری
مستلزم آموزش اخالقی است .بایسته بودن یکپارچگی بین آموزش اخالقی و آموزش شهروندی در این باب حائز اهمیت است
(ولفگانگ و ماروین.)9112 ،
ازآنجاییکه همواره میان ملتها فرهنگها وادیان تفاوتهای وجود دارد و نظر به گرایشهای معطوف به ابراز وجود فرهنگی ،زبانی
و دینی و حتی نظر به ملیتگرایی فرهنگی گسترده ،تعصبات شدید زبانی و بنیادگرایی دینی ،که منجر به خونین شدن مرز تمدنها
شده ،بحث اخالق معنا و مفهوم مضاعفی مییابد .اخالق جهانی تنها چیزی است که در جهان امروز میتواند وحدتبخش میان
فرهنگها ،اندیشه و تفکرات مختلف باشد (ملکیان.)0921 ،
تربیت اخالقی و انتقال ارزشهای اخالقی مختص یک مقطع زمانی و تحصیلی نیست .انسانها متناسب با رشد قوای ذهنی و فکری
خود ،نیازمند تعلیم و تربیت هستند .مقولههایی از قبیل عدالت اجتماعی ،آزادی ،فرصتهای مساوی ،حقوق فردی و نظایر آن فقط
از طریق برنامهریزیهای درست آموزشوپرورش تحقق مییابد .برنامهریزی علمی با رعایت همهی عوامل و امکانات از وظایف
اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی مدیران سطوح باالی آموزشوپرورش است (میرکمالی .)0939 ،عرصهی آموزش کارکردهای
مختلفی دارد که مهمترین آنها آموزش علمی و عملی است .معلمان به سبب حرفهی خود ،وظایف و مسئولیتهای اخالقی دارند
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(ایمانی پور .)0920 ،طبق تعریف گیج از تدریس ،تدریس هرگونه تأثیر میان فردی که تغییر در رفتار را به دنبال داشته باشد فراتر از
انتقال صرف اطالعات و دانستهها .او تغییر در روشهای رفتاری را که بیشتر در مفهوم تربیت منظور میشود لحاظ کرده است .پس
با این اوصاف لزوم تغییر در رفتار دانشآموز در پس تدریس باید مشاهده گردد.
برای برآوردن هدف تربیت ،نیاز به آوردن فرهنگ بومی دانشآموزان در تدریس ضروری است (سابادرا ،عبدل الرشید و ناگاما،
 .)9109مدارس باید بهمثابه یک فرهنگ عجین شده با اخالق درآیند تا دانشآموزان در آن بافت آموزشی بتوانند نسبت به همدیگر
حامی و مهربان باشند .مدارسی که یک فرهنگ تکوینی اخالقی 9را در پیش میگیرند عاملی برای تطبیق بافتهای مختلف میشوند
تا از طریق سازوکار تدریس چند فرهنگی ،عامل پیدایش اخالق مراقبتی 1باشند اگر دانشآموزان در یک زمینهی چند فرهنگی
پرورش یابند هویت قوی اخالقی رشد میدهند .این درک برای آموزشدهنده به این نتیجه منتهی میگردد که چگونه برنامهها و
رفتارها را در مدارس سازمان دهند که با طی تجارب فرهنگی ،در این زمینه کارا باشند (بروتی و فورد.)9103 ،
وشل ( )9101میگوید آموزش اخالق به یک رویکرد پویا نیاز دارد که هم قلب وهم ذهن را تحت تأثیر قرار دهد .وی معتقد است
و جدان نقش قابل توجهی در توسعه حساسیت اخالقی ایفا میکند .روش آموزشی روایتگری و استفاده از داستانهایی که ریشه در
مواجهات روزانه دارند در ذات خود به دنبال پرورش وجداناند .مطالعهی پژوهشهای گذشته از کارآمدی بعضی روشهای آموزش
اخالق مانند بحث گروهی و یادگیری مبتنی بر حل مسئله خبر میدهند .روشهای غیرمستقیم مانند شیوهی روایتگری در آموزش
مفاهیم نیز به نتایج ارزشمندی در این زمینه رسیده است (ایمانی فر ،قارسیدین ،افشار.)0921 ،
معلمان میتوانند با تعیین ارزشها و اهداف اساسی ،برقراری روابط انسانی ،درک نیازها و استعدادها و مشکالت دیگران و کوشش
برای حل آنها ،پذیرفتن تفاوتهای فردی ،دوست داشتن دیگران و خوب گوش دادن و پذیرفتن آنها ،برقراری بهداشت روانی در
محیط آموزشی ،در نظر گرفتن منافع و مصالح جامعه در تصمیمگیری و اقدام آموزشی (کیدر )0221 ،و مدیران واحدهای آموزشی
با اصالح فرهنگسازمانی مدرسه ،الگو بودن با پیشآهنگی در کارهای درست و مرد عمل بودن ،داشتن صفات رهبری :صفاتی چون
خونگرمی ،خونسردی ،موقعیتشناسی ،نظم ،تعهد ،وجدان کار (سرجیوانی ،)0229 ،اعمال عدالت و پرهیز از تبعیض ارزشیابی
درست ،پاداش مناسب ،خیرخواهی و حقشناسی ،صداقت وراست گویی ،ازخودگذشتگی و ایثار ،اغماض و آمادگی داوطلبانه برای
کمک به دیگران ،احترام به قانون و ارزشهای جامعه (میر کمالی )0929 ،در راه عملیاتی شدن اهداف ساحت اخالقی مؤثر و کارا
باشند.
ایجاد محیط تربیتی مساعد ازجمله زمینهسازی ،الگوسازی و سالمسازی محیط تأمین بهموقع و مناسب نیازها در هر دوره از زندگی،
سروشهای تکریم شخصیت و خودباوری افراد بهویژه در سنین کودکی و نوجوانی ،آموزش کاربردی ارزشهای اخالقی در زندگی،
پرورش نیروی عقالنی شناخت ،بینش ،آگاهی ،عبرتآموزی ،پایداری و استمرار در عمل ،تشویق و تنبیه بهجا نظارت بر خود از
مهمترین روشهای توسعه اصول اخالقی است .ارزشهای اخالقی هم جنبهی فردی دارند هم جنبه اجتماعی .برای اینکه تربیت
اخالقی بهطور مؤثر انجام گیرد آشنایی با رویکردهای تربیت اخالقی و نحوهی پرورش منش اخالقی الزم و ضروری است (فتاح
پور مرندی ،کاشف ،سید عامری.)0929 ،
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