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  سرآغاز
  هـدف  یـز  و ن  کـودك  ی رشـد اخالقـ    یپذیري بخش اساس    ارزش
 القی اخ یت ترب ی حاضر بررس  ۀمقال.  است 1ی اخالق یت ترب یاساس

 معلـم   یونـان،  ۀاز زمان فالسـف   .  را مد نظر دارد    یدر نظام آموزش  
ـ یکعنوان  عملکرد خود را در مدرسه به       یرفتـه  پذی اخالقـ ی مرب

اي بحـث      به مسئله  یل مدرسه تبد   عملکرد ین حال، ا  ینبا ا . است
 ی اخالقـ يهـا   از جوامع معتقدنـد ارزش یبرخ.  شده است یزبرانگ

 ی دخـالت یـد  بـوده و مدرسـه در آن نبا  ی خـصوص  ةمربوط به حوز  
 آموزان  دانش ی اخالق تربیتکنند     ادعا می  یز ن یبرخ. باشدداشته  
 یـن  ار تـالش د  یـرا  مدرسه باشـد، ز    ی درس ۀ از برنام  ی بخش یدنبا

  ). 1(انجامد   میینبه تلقراستا 

) 2هـا   سـازي ارزش     شفاف یکرداز جمله طرفداران رو    (یگر د برخی
هـاي مدرسـه    یت بخش مهم فعال   القی اخ یتکنند که ترب    ادعا می 

 ی اخالقـ یـت  تربياي برا  که چه برنامهین در ا، حال یناست، با ا  
ـ  یـد آموزان با  دانش ). 2( شـود، اخـتالف نظـر وجـود دارد           دوین ت
کامـل مخـالف    طور     به  قرار دارند که   ی سو کسان  یکدر   بنابراین،
 یگـر  د ي در کالس درس هستند، و در سـو        یهاي اخالق   آموزش
 در مدرسه بوده، اما معتقدند که       ی اخالق یت که موافق ترب   یکسان

  .  نداردید، را که بایريمدرسه تاث
 شـدن   یرتواند از درگ     نمی ی به راحت  ی نظام آموزش  ید،آ   نظر می  به

 قابل  یرا کند، ز  اجتناب آموزان  دانش یهاي اخالق   ارزش ۀدر مسئل 
هـاي     کـودك بتوانـد از جنبـه       یک ی که تفکر اخالق   یستتصور ن 

  ها سازي ارزش مبانی فلسفی و نقد رویکرد شفاف
  ∗مهین چناريدکتر 

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم

  )8/9/93 ، تاریخ پذیرش1/6/93 تاریخ دریافت(

  چکیده
 وجود »)ها(ارزش« در ارتباط با موضوع یهاي مختلف جنبه.  بوده و خواهد بودی فلسفيها  مهم در پژوهشی موضوع»)ها(ارزش«موضوع  :نهیزم

به طور .  توجه داردی اخالقيها  افراد به ارزشیابی دستة حاضر به نحوۀمقال.  در نظر گرفته شودیعنوان موضوع پژوهش فلسف تواند به دارد که می
گردد   میی بررسینجا که در ایموضوع. کنند  مییفا را ای افراد نقش مهمیري در ارزش پذی و نظام آموزشیند مانند خانواده، ییمعمول، نهادها
 از کشورها به صورت گسترده یاريها را که در بس سازي ارزش  شفافیکرد مقاله روینا.  داردی در رشد اخالقیاي است که نهاد آموزش نقش عمده

 یکرد روین آخر به نقد اۀ نموده و در مرحلي آن را واکاویهاي فلسف یشه و سپس ری کار گرفته شده، بررسآموزان به  دانشی اخالقیت تربيبرا
   .پردازد می

 

ها   در انتخاب ارزشی از سردرگمیی رهاي در جهت کمک به افراد برایها تالش سازي ارزش  شفافیکرددهد رو ها نشان می بررسی :يریگ جهینت
 و ي مراجع محوریدگاه دی، تحولی روانشناسیی، عمل گرایدگاه متاثر از دیکرد روینا.  استی در زندگیريگ یم تصميهاي الزم برا و کسب مهارت
 یفدهد، تعر  را در دستور کار خود قرار میی سطحامور  از موارد بحث در موردیاري جهت که در بسین از ایکرد روینا. گرایی است یمکتب هست

  . ها دارد مورد نقد است  نسبت به ارزشیانه گرای نسبیدگاهی و ددهد  از ارزش ارائه نمیستیدر
  
 

  یگرایی اخالق یها، نسب سازي ارزش  شفافیکرد روی، اخالقتربیت :دواژگانیکل
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  mahin.chenari @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: یسنده مسؤولنو* 
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ــ ــناختیذهن ــود ی و ش ــدا ش ــالس ج ــه رو.  ک ــا ک ــرداز آنج  یک
 ي است که برا  ی اخالق یت در ترب  یکرديها، رو   سازي ارزش   شفاف

 نی ا ی حاضر به بررس   ۀ شده است، در مقال    یاجرا در کالس طراح   
 یـن  بـر ا   یی نقـدها  چـون امـا   ). 4 و   3(شـود      می ته پرداخ یکردرو
 ی و سپس مبان   یده گرد یین تب یکرد رو ین وارد است، ابتدا ا    یکردرو
  . شود  مییده به نقد کشیت و در نهاشده ی آن بررس3یفلسف

  
  

  ها سازي ارزش  شفافرویکرد
 یکردهـاي  بـا رو   یـسه هـا در مقا     سازي ارزش    شفاف یکرد رو شاید

.  بوده است  وجه مورد ت  یشتر در مدارس با نفوذتر و ب      گریمختلف د 
طـور اعـم و        به ی اخالق یت به ترب  توجه یکرد، رو ین ا ۀاز زمان ارائ  
 محسوس  ی غرب يطور اخص در کشورها     ها به   سازي ارزش   شفاف

  . بوده است
 و بـوده  ی صـنعت  ۀ در برابـر جامعـ     ی به واقع اعتراضـ    یکرد رو این
 یـف  افراد در معرض ط  ی،کنون یشرفتۀ پ ۀ که در جامع   است یمدع

 یـن ا. یرنـد گ هاي متنوع و گاه متضاد قرار می      اي از ارزش    گسترده
آن . گـردد  ها مـی  ارزش  در انتخاب  کودکان یامر موجب سردرگم  

کننـد،     را تجربـه مـی     4هـا    ارزش ی که سردرگم  یدسته از کودکان  
 کـه در    ی معن ین هستند به ا   ی خاص فتاري ر ي الگوها ياغلب دارا 
 یی به هر جهت بودن، همنـوا  ي بار ی، ارادگ یتناقض، ب رفتارشان  

ـ    ،5یگران از حد با د    یشب  ،6یگـران  از حـد بـا د      یش عدم انطباق ب
 و  5(شود     می یده د یادهاي ز    و داشتن شکست   ید گرفتن شد  یافهق
6 .(  
 ي رفتار يها و الگوها     در انتخاب ارزش   ی سردرگم ین توجه به ا   با

 ۀخود را از مجموعـ    ي  ها  ارزش است که    ي هر فرد  یفۀخاص، وظ 
 ي، شـفاف سـاز    رویکـرد .  کنـد  ب قابل دسترس انتخا   يها  ارزش

 در انتخـاب    یکند تا هنگام سـردرگم       می یبدانش آموزان را ترغ   
کنـد آنـان را قـادر          خود به تفکر پرداخته و تالش می       يها  ارزش

). 6( خـود بپردازنـد  ی زنـدگ یریت بـه مـد  یسازد در ابهامات زندگ  
 از ی به آگـاه یابیدانش آموز در دست کمک به    یکرد، رو این هدف
اي   گونـه بهها است   ارزشین ایین تعو یگران خود و ديها ارزش

 ی و زنـدگ   یت خود را هـدا    ي انرژ یشتري ب ی با هماهنگ  بتوانندکه  
). 10-7( خود را تحقق بخـشند     يها   و ارزش  کرده یریتخود را مد  

 بـه افـراد     ی کمکـ  ین که چنـ   ی صورت درکند     می ادعا یکرد رو این

 ي الگوهـا  وها     در ارزش  ی سردرگم يرائه شود، پس از آن به جا      ا
 در  یشتري ب ی که هماهنگ  7ي رفتار الگوهاي متعارف،   یر غ يرفتار

 در ي، رهبـر خـود  و   یداريدرون خود دارند، مانند شور و شوق، پا       
هـا   رزشسـازي ا  شـفاف «: توان گفـت  می.  شدد خواه یدارآنان پد 
 یهاي زنـدگ   یر سردرگم  تا د  یگران کمک به د   ي است برا  يابزار

 شـده و  یاي که کمتـر دچـار سـردرگم    به تفکر بپردازند؛ به گونه   
 صورت مـستقل را  بهگیري    تصمیم يهاي الزم برا    بتوانند مهارت 
  ). 9( »یرندکار گ ه را بها هارت مین ایندهفرا گرفته و در آ

 بلکه د، نداری توجه چندانافراد هاي ارزش ي به محتوایکرد رو این
 کـه   ی معنـ  یـن  بـه ا   اسـت؛ ها     باب ارزش  در 8یندي فرا یکرديرو
ها را     ارزش یت ماه ۀ و نه دغدغ   د را دار  ارزشگذاري یند فرا ۀدغدغ

 یرا ندارد، ز  تاکید نیزها     از ارزش  ی خاص ۀ مجموع یچ انتقال ه  برو  
 مطلـق  طـور   بـه « يهـا   اي از ارزش     کـه مجموعـه    یـست معتقد ن 
  ). 11( وجود داشته باشد »درست
  :  هستندیند بر سه فرایها مبتن  ارزشیکرد، رواین نظر از
 .  کردنعمل. 3؛  نهادنارج. 2؛  کردنانتخاب. 1

 يهـا   و مالك  یارها مع ي دارا ي که امر  یاساس، تنها هنگام   ینابر
 یارهـا  مع یـن ا. گـردد    مـی  یعنوان ارزش تلق     باشد به  یر ز ۀهفتگان
  :عبارتند از
هاي مختلف    نهی گز یان م از  صورت آزادانه  به:  کردن انتخاب) الف

  ها ینه از گزکی هر يامدهایپ ة متفکرانه درباریپس از بررس
 ؛ی انتخـاب  نی از چنـ   يیتمند انتخاب و رضا   ینبه ا  : نهادن ارج) ب
  ی به تأیید انتخاب به صورت علنلیتما
 با آن انتخاب به صـورت مکـرر، در      ي کار انجام:  کردن عمل) پ
  ). 11 (9ی زندگي از الگوهایبرخ
 ۀاگـر همـ   . کنند   می ین را مع  ي همه با هم ارزشگذار    یندها فرا این
 ارزش یـک عنوان   حاصل نشوند، امر مورد نظر به یار هفت مع  ینا
  . گردد ی نمیتلق

  

  ها سازي ارزش  شفافیکرد رویهاي فلسف ریشه
عنـوان مبنـا و        را به  ی متفاوت هاي  یدگاهتوان د   رسد می    نظر می  به

 به  یرگرفت، که در ز   ها در نظر      سازي ارزش    شفاف یکرداساس رو 
  . شود  آنها پرداخته مییانب
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  گرایی  عملدیدگاهتأثیر ) الف
 دو  یـد  با ی ارزشـ  یمات اخـذ تـصم    ي برا ی هر روش  ند معتقد برخی

عنـصر  ] 1: [ندازا   عناصر عبارت  ینا. عنصر را در خود داشته باشد     
هاي متفاوت بـا در نظـر         عنصر توجه به خواسته   ] 2 [وارج نهادن   

 ننـد ک   مـی  یـان  ب آنان). 12(بینی آنها      قابل پیش  يپیامدهاگرفتن  
 اسـاس  یـد  بافرد يها  یدهها و ا عالوه بر دو عنصر مذکور، ارزش     

 یـشترین  نکته است که ب    ین توجه به ا   یکار مرب .  باشند ويعمل  
 ینهاي کسب شده توسط کودکان و نوجوانان به چن          یشهتعداد اند 

  ). 12(اي بدست آمده باشند  یوهش
 یـق، ها، عال   ها در مورد نگرش     سازي ارزش    شفاف یندا واقع، فر  در

 در  دیـویی گرایـی     عمـل  اصول   ي همتا یره،باورها، احساسات و غ   
 در تفـاوت کـه    ینبا ا .  پژوهش است  یند در فرا  ی علم یممورد تعم 
 شاخص یک مسئله ي جابه یق، تحقي براآغاز ۀ نقطرویکرد، این
 دیـدگاه نـد   سازي همان    شفاف یکرد رو صاحبنظران. است 10یارزش
 فرد شـکل  ۀ تجربۀها در دامن   معتقد است چون ارزش    ییگرا عمل
از آنجـا کـه     .  شـوند  یـل  تحم یـرون  کـه از ب    یست روا ن  یرند،گ  می
هـا    فرد جدا کرد، ارزشي ارزشگذاریندتوان از فرا ها را نمی    ارزش
 بـه   یل تجربـه تبـد    ین،بنـابرا .  منتقل شوند  یگرانتوانند به د    نمی
ــدياي کل کلمــه ــا مــی مــوزش ارزش در آی ــردد ه ــدگاه ددر. گ  ی

 یعـی طور طب   ها را به    کند، ارزش    که تجربه می   ی کودک عملگرایی،
 که در مورد    یستند ن یزيها چ    ارزش یدگاه، د ین ا در. کند  کشف می 

 هستند که   ی عمل ی بلکه موضوعات  ، شود پرداخته یدنآنها به فلسف  
ــ  ــودك و در تجرب ــط ک ــدگۀتوس ــی ي وی زن ــشف م ــوند  ک . ش

 یانــۀ اخــالق علــم گرایــدگاه دیــرو پیکــرد، رویــن اصـاحبنظران 
هـاي     که معتقـد اسـت تنهـا گـزاره         یدگاهی د ؛ هستند عملگرایی
 قـدرت  یق معتبر باشند که از طر ینیتوانند از نظر ع     اي می   یارزش

 ید بایش که با تعقل و آزمای معنین ابه یند؛هوش انسان بدست آ
  ). 13(خوب و بد را کشف نمود 

  
   11ی تحولیاستأثیر روانشن) ب

هـا را تحـت تـأثیر         سازي ارزش    شفاف یکرد که رو  یگري د دیدگاه
کـل  « یـدگاه  د یـن  ا در. است ی تحول روانشناسیقرار داده است،    

 »خود« ین و ا  »خود« رشد کودك مرتبط است با کل رشد         یندفرا
 رشد  ین،بنابرا.  است 12گذارنده  ارزش »خود« یک خود   ۀ به نوب  یزن

 دیـدگاه ). 14(». و همزمان هستند   زيواها م    و رشد ارزش   »خود«
 که کودك از تجارب     ه نکت ین ا در یی، و عملگرا  ی تحول روانشاسی

 از.  اشـتراك دارنـد  یـرد، گ  مییاد یز افراد چیگرخود در ارتباط با د 
 کـه کـودك از   ی زمانیادگیري، یند فرای، تحولی روانشناس یدگاهد

 کـه کـودك     یوقتـ . دهـد    مـی  رخکنـد،      رشـد مـی    ینظر جـسم  
دهد،    استدالل خود را رشد می     یز و ن  ی و ذهن  یهاي شناخت   ییاناتو
 خـود ادغـام و      ی رشد کل  یندهاي تجربه را در فرا      یتتواند واقع   می

  .  سازدیکپارچه
ـ  ی، تحـول  روانـشناسی  نیز و   عملگرایی یدگاه د در  یـت  و تربیم تعل
 یـن ا. گـردد    می تلقی تجربه   ي مستمر از بازساز   ینديعنوان فرا   به
عالوه بر  .  فرد است  ۀ تجرب یند شدن کل فرا   یرزم درگ  مستل یندفرا
. اي از خـود رشـد اسـت          تجربه جنبـه   ي بازساز یند تداوم فرا  ین،ا

 و عملگرایــی یــدگاه ددرمفهــوم تجربــه کــردن و رشــد کــردن 
 یلسازي تبد    شفاف یند به فرا  یکرد رو ین در ا  ی، تحول رواشنساسی
  . شده است

  
   13ي مراجع محوردیدگاهتأثیر ) ج
 محسوسها    سازي ارزش    شفاف یکرد رو بر ي مراجع محور  هدیدگا
 افراد، کنـار    ت مسائل و مشکال   از یدگاه د اینشناسی    یبآس. است

 در مـورد   آن مفروضـات    یـز  و ن  آمـوزش،  ی سنت يها  نهادن روش 
 ي و ة و فنون مورد اسـتفاد     ها  يها، استراتژ    انسان و ارزش   یتماه

هـا   سـازي ارزش    شـفاف  یکرد موارد در رو   ین با هم  یتفاوت چندان 
  . ندارد
 آنچـه کـه فـرد بـاور دارد          یست مهم ن  ي، محور مراجع یدگاه د در

 کـه فـرد     یـزي  بلکه تنهـا همـان چ      یر، خ یادرست و موجه است     
 در.  داردیــت اسـت، اهم یـل  آن ارزش قايانتخـاب کـرده و بــرا  

 ی خاصـ  ۀ که مجموع  یست روا ن  یزها ن   سازي ارزش    شفاف یکردرو
 مجـاز اسـت     تنهـا معلم  . شودان القا   ها را به ذهن کودک      از ارزش 
 در ی کــه منجــر بــه قــضاوت ارزشــ یــد را مطــرح نمایســؤاالت
  ). 15(آموزان گردد  دانش
 اسـت   معتقـد  ي مراجع محور  دیدگاه همانندسازي    شفاف رویکرد
 کـردن،   یت آموزش مانند وادار کردن، هدا     یمی قد يها   روش یدبا

 کردن و   القا یدن، کردن، به چالش کش    یابی کردن، ارزش  ییراهنما
 مراجـع  دیـدگاه  یکـرد  رو یـن ا.  شـود  نهاده مثال و الگو کنار      ۀارائ
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 و اسـتفاده از     »آمـوزش دادن  « ۀ را در مورد حـذف کلمـ       يمحور
 آزاد و یرفتـه  پذ» کـردن  یلتـسه « ماننـد    يتـر  اصطالح مناسـب  
 خـود،   یق در جهت دنبال کردن عال     را کودك   يگذاردن کنجکاو 

  ). 16(ار داده است  قرهدف خودآگاهی یل منظور تسهبه
  
  14ییگرا هستی مکتبتأثیر ) د

 یـین  انـسان در تع ينظران اذعان به اصـالت آزاد    از صاحب  برخی
 مکتـب،   ین از نظر ا   یرا ز ،دانند  گرایی می   هستی ي مبنا راها    ارزش
ـ   یست شده ن  یین تع یش از پ  یزي چ » انسان یهست«  یلۀوسـ  ه که ب
 انـسان  یاي واقعـ ه  انتخابیجۀ گردد، بلکه نتین معیشینی پ یذات

 انـسان در خلـق   ند معتقد یز ن یگر د برخی.  روزمره است  یدر زندگ 
 که انسان وجود دارد،     ی معن بدین.  است ي آزاد ي خود دارا  یتماه

 یچهـ . کنـد    مـی  یـف  تعر اشود و سپس خود ر      بر صحنه ظاهر می   
 ی کـس  یـرا  انسان وجود نـدارد، ز     یت در مورد ماه   یمفهوم همگان 

 یـزي انـسان همـان چ  .  را متصور شود یت ماه ینوجود ندارد که ا   
توانـد بـشود همـان        خواهد باشد و هر آنچه که مـی         است که می  

 یـدگاه  د یـن ا). 17(خواهـد باشـد        است کـه خـودش مـی       یزيچ
هاي    از نهضت  یاري موجب ظهور بس   انسان مورد   در یانهگرا ینسب
 از  یکـی ها بدون شـک       سازي ارزش   نهضت شفاف . ید گرد یبرالل

ــدان ا ــنفرزن ــا جری ــتنی ــن.  اس ــرد روای ــد یک ــب همانن  مکت
 ارزش برابـر   يهـا دارا    حـل   که راه  ی است وقت  معتقدگرایی    یهست

 یگـران  قـضاوت خـود را بـر د        یـست  کس مجـاز ن    یچهستند و ه  
 شـوند خودشـان در      رغیـب  ت ید با آموزان کند، پس دانش     یلتحم

  .  و دست به انتخاب بزنندنمودهمورد موضوعات تفکر 
  

 ها ارزشسازي   شفافیکرد رونقد

 را وارد نمـود     یتوان سه نقد اساسـ       می یکرد رو ین بر ا  یکلطور  به
 یف تعر ۀ ارائ عدم،  ی سطح یارپرداختن به امور بس   : ندازا  که عبارت 
 بـودن   ی اعتقاد به نـسب    یل از ارزش و نابسنده بودن به دل       یدرست
  . ی اخالقيها ارزش

 
دهـد    ها نشان مـی     بررسی :ی به مسائل سطح   پرداختن) الف
 پا افتاده   یش و پ  یت،اهم ی ب ی، بر مسائل سطح   یشتر ب یکردو ر ینا

 یـا  مانند سربه هـوا بـودن و         یمی مثال مفاه  عنوان  به. تمرکز دارد 

 شود  یده پوش ید با ی مهمان یک که در    ی مانند نوع لباس   یموضوعات
 و مفـاهیم  ینا). 9 (یردتواند مورد بحث قرار گ       می یکرد رو یندر ا 

 به. هستندافتاده    پا یش و پ  یسازي سطح    شفاف ي برا موضوعات
شود   مییده آنچه که ارزش نامیان مید بایکرد روینرسد ا   نظر می 

 یلهاي اص    و ارزش  ی سطح يها   ارزش ین حداقل ب  یا و آن   یرو غ 
 دستور کار خود در را ی اساسيها  ارزشبررسی و ود شیل قایزتما

 ورود هـر موضـوع قابـل        ي برا راه صورت،   ین ا یردر غ . قرار دهد 
  . گردد  باز میيرتصو

  
 یـن  از نظـر ا    :»ارزش« از   ی درسـت  یـف  تعر ۀعدم ارائ ) ب
) یند فرایا (یاري مترادف است با تحقق هفت مع»ارزش« یکرد،رو

 هفـت  ۀ کـه همـ  ی صـورت در.  به آن پرداخته شد    ین از ا  پیشکه  
 محـسوب  ارزش امر   آن یابند، تحقق ن  ي در مورد امر   مذکور یارمع
  . یستند از اشکال نی خالایاره معین ااما). 6(شود ینم

 یکـرد،  رو یـن در ا . شود   مربوط می  »انتخاب« اول به لزوم     اشکال
 آن را آزادانـه  یـد  ارزش محسوب شود، با    یک ي که امر  ین ا يبرا

 یـک  رشـد در     یل مثال به دل   عنوان  به ياما، اگر فرد  . انتخاب کرد 
 نادرست است، از نظـر    ی معتقد باشد که قمار عمل     ی مذهب ةخانواد
 یـل  باور خـود ارزش قا ي فرد براینتوان گفت ا   ی نم یکرد،و ر ینا

  . است
ـ  یبررس« عبارت   ي معنا یکرد، رو ین ا در  نیـز  »پیامـدها  ۀ متفکران
 ی بررس ین نشده ا  مشخص ین و همچن  یست روشن ن  یقدقطور    به

بـه نظـر   .  استي چه مواردیرندة و در برگ یرد انجام گ  یدچگونه با 
 وجود داشـته   یارهایی مع ید با یامدها، پ یح صح یابی ارز ي برا یدآ  می

ـ        از آن   یکـرد  رو ایـن .  باشـند  یريکـارگ  هباشد که در عمل قابل ب
 ی سـؤاالت پاسـخ    یـن  ا برايداند     می یها را نسب    جهت که ارزش  

  .  بحث خواهد شدیشتر مورد بیندر نقد سوم در ا. ندارد
 آن را به    ید شود با  لقی با ارزش ت   مري آن که ا   ي که برا  یار مع این

 را  مـشکالتی  عمل نمـود،     یز و بر اساس آن ن     تأیید یصورت علن 
سازي موضع     و آشکار  نی تأیید عل  یکرد رو ین ا در. آورد  وجود می  هب

عنـوان امـر ارزشـمند         به ي امر ی تلق ي برا رتی ضرو عنوان  بهخود  
 ي امـر  ، اعتقـادات  ی علنـ  یـان  از موارد ب   یاري در بس  اما). 6 (است
 فـرد  ي را بـرا یريناپذ تواند خطرات جبران عاقالنه است و می  یرغ

  .  باشدشتهبه همراه دا
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 عمـل بـه آن امـر    ي، ارزش بودن امریارکه قرار باشد مع    هنگامی
 وقتـی  یکـرد  رو یـن  از نظـر ا    زیـرا . شـود    می یشترباشد، مشکل ب  

 یـت  اسـت کـه از اهم  ی معنـ ین نشود به ا   یل عمل تبد  به کالمی
 ارزش محـسوب  یـک  قطـع  طـور   بـه  و   نبـوده  برخـوردار    یچندان
 اطالق »عمل« یزي به چه چ  یست معلوم ن  ینجادر ا ). 6(شود    نمی
 یکــرد رویــست؟ امــر، عمــل نیــک ی علنــیــان بیــاآ. شــود مــی
  .  نداردپاسخی سؤال ین ابرايها  سازي ارزش شفاف
عنوان ارزش محسوب    به ي امر ی که تنها وقت   یار مع ین دادن ا  قرار
عمـال نظـر ارائـه کننـدگان ا                می نیـ شود که به آن عمل شود، ا 
 ارائـه  یلـی  دلیچ هیرادهد، ز  نشان می  یارها مع یین را در تع   یکردرو

 یـک  ارزشـمند بـودن      یار مع ید با یزي چ یننشده است که چرا چن    
  . عمل باشد
 امـر،   یـک  بر عمـل بـه       یکرد رو ین ا ید در مورد تاک   یگر د مشکل
 یکـرد  رو یـن  اسـت کـه ا     ایـن  ارزش   ة کنند یین تع یارعنوان مع   به

 ی همخـوان  ییها   با چه ارزش   ی چه اقدامات  ند ک مشخصنتوانسته  
 منـع   یمـان  پ ۀ بـا اشـاره بـه واقعـ        صاحبنظران برخی). 18(دارند  

ـ  یک اسـتراتژ  يگسترش سالحها   سـابق   ي و شـورو   یکـا  امر ین ب
 یمـان  پ یـن  معاهده هم موافقان و هم مخالفان ا       ین در ا  یندگو  می
 ارزش است، اما، روشـن اسـت    یک ی بودند که صلح جهان    یمدع
 ارزشـمند  ة نشان دهندی نکته که چه عملین گروه بر ا دوهر که

 یـن توان گفت از نظر ا    می.  است، توافق ندارند   یبودن صلح جهان  
 صـلح   ي بـرا  یمان، پ ین هر دو گروه موافقان و مخالفان ا       یکرد،رو

  .  هستندیلارزش قا
 یـاد  ز احتمـال  بـه  یکـرد  رو ایـن  معتقدند طرفداران    نظران  صاحب
 یـن در ا  (ین اعتقاد معـ   یکهم مخالفان    هم موافقان و     یندگو  می

 بـر اسـاس   یرا ز،ها باشند توانند معتقد به ارزش     می) مورد، معاهده 
 یـن  گرفـت، ا   یجـه تـوان نت    پـس مـی   . کنند   خود عمل می   يادعا
 هـاي  یدگاهتواند از د   ارزش خاص می   یک معتقد است که     یکردرو

  ). 17 (یرد قرار گیت مورد حمایمتناقض
 هفتم اسـت    یارسازد، مع   تر می  را بغرنج  »عمل« که موضوع    آنچه

 اعتقـاد خـاص     یـا  باور و    یک که   ین ا ي برا یار، مع ینکه مطابق ا  
 انجـام   ی به صورت مکرر در زندگ     ید شود، با  یعنوان ارزش تلق    به
 بـاور را    یکقبل از آن که بتوان      «:  است که  اینسؤال  ). 6(یردپد
کـرد؟   بـه آن افتخـار   یـد  چقدر با یرفت پذ »ارزش« یکعنوان    به

 تکرار  ید عمل با  یکبار شود؟ هر چند وقت      ی بررس ید با ینهچند گز 
 فرصت عمل   ي فرض اگر فرد   به به چه معناست؟     »مکرر«شود؟  

 یـن  ا یـا  آ ، بار داشته باشد   یک تنهاکردن بر اساس ارزش خود را       
 » نـدارد ی پاسـخ یکـرد  رویـن  انیز ینجا است؟ در ا   »مکرر«اقدام  

)19 .(  
  
 بــودن ی اعتقــاد بــه نــسبلیــ بــودن بــه دلنابــسنده) ج

توانـد    ها نمـی    سازي ارزش    شفاف رویکرد :ی اخالق يها  ارزش
 دانـش آمـوزان در      ی رشـد اخالقـ    یل تـسه  ي برا يعنوان ابزار   به

 نسبت  یانه گرا ی نسب ی موضع یرا ز یرد،مدرسه مورد استفاده قرار گ    
) الف: (یرا نابسنده است، زیکردي رویکرد، رواین. ها دارد به ارزش

 یهـاي اخالقـ      ارزش و ی شخص یقۀعات مربوط به سل    موضو ینب
 یـت  هـر موقع یـه  توجيتوانـد بـرا   مـی ) ب(شود؛     نمی یل قا یزتما

 ي بــرای مناســبیــارمع) ج (یــرد؛ مــورد اســتفاده قــرار گیاخالقــ
  .  نداردی ارزشيوفصل تضادها حل
 تمـایزي  یهـاي اخالقـ      و ارزش  ی شخص یقۀ سل ین ب یکرد رو این
هـاي    یمدر تـصم  . و با هم متفاوتنـد     د اینکه    درحالی. یست ن یلقا

 یگـران  د بـراي  به وضع قـانون      تمایلی ی شخص یقۀمربوط به سل  
 يهـا    مربـوط بـه ارزش     یمات کـه در تـصم     ی درحـال  ، ندارد وجود
 یندر ا . شود   می دیده یگران د ي برا ي به قانونگذار  تمایل یاخالق
شود بلکه آنچه کـه مهـم          نمی ی ارزش توجه  ي به محتوا  یکردرو

 فـرد  یست که مهم نی معنینبه ا .  است يگذار  ارزش ینداست فرا 
 اسـت کـه   یـن کنـد بلکـه مهـم ا         می ی را ارزشمند تلق   یزيچه چ 

عنـوان ارزش دسـت       بـه  ي به امر  یندي چه فرا  یق از طر  وچگونه  
 فـرض بنـا نـشده کـه         یـن  بـر ا   یکـرد  رو یناز آنجا که ا   . یابد می
 ی شخـص نسبی، راها    که ارزش  ین وجود دارند و ا    طلق م یرهايخ

 است که آگاهانه و به طبیعی ید،نما   می ی تلق یتو وابسته به موقع   
). 20(دها داشته باش     در مورد ارزش   یانهگرا ی نسب یصراحت موضع 

 نادرست باشد، احتمـال     ي ممکن است امر   امروز آن چه    ین،بنابرا
 جهـت   ییـر  درسـت تغ   ي با توجه به تجارب فرد، به امر       دا،دارد فر 
 یت موقع یک در   ي فرد ي اگر برا  ي امر یکرد، رو ینپس در ا  . دهد

 یـن  ایـر در غ. خاص درست و کارآمد باشد، ارزشمند خواهـد بـود     
  .  نداردیصورت ارزش
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هـاي   یم و تـصم   ی شخص یقۀ مسائل مربوط به سل    یکرد، رو ین ا در
 و وابـسته بـه   ی، شخـص ی،نـسب « انـدازه  یـک  هر دو به    یاخالق
 ۀا نکتـ  امـ .  وجود نـدارد   ی تفاوت یچ آنها ه  ین هستند و ب   »یتموقع

ــم در ا ــامه ــن اینج ــردن   ی ــم ارز ک ــم وزن و ه ــه ه ــت ک  اس
گیري در مورد   و تصمیم  یهاي اخالق   گیري در مورد ارزش     تصمیم
 موجه گردد که    یشود که هر نظام ارزش      اي موجب می    یقهامور سل 
  . شود  به آن پرداخته مییلدر ذ
 موجـه سـاختن هـر      يتواند برا    می رویکرد ین ا در 15یی گرا نسبی

واضح است که هر نظـام      . یرد مورد استفاده قرار گ    یالقموضع اخ 
 و  یـرد  را بکـار گ    یکرد رو ین مورد نظر ا   یارهايتواند مع    می یارزش

 موجـه جلـوه     یکـرد  رو یـن  که کار خود را با استفاده از ا        ینبدتر ا 
 یگـران  را کـه بـه د      ییهـا   انواع احزاب و گروه    ینظام ارزش . دهد
 یسـانده انـد، بـه راحتـ     بـه قتـل ر  یعی به طرز فج   یا کرده   يتعد
هـا موجـه جلـوه        سـازي ارزش     شفاف یارهاياساس مع برتواند    می
  . یدنما
دهنـد    خود را انجام مـی یات قطع جناطور بهها    احزاب و گروه   این
هـاي   ینه گزمیان اعمال را آزادانه و از آن ]2 [و]1[که  یلدل ینبه ا
 ی،مـال  احت پیامـدهاي قطـع از    طـور      به ]3. [اند  انتخاب کرده  یگرد
 قطـع   طور  به] 4. [ آگاه بوده اند   ینه گز این انتخاب   یجۀعنوان نت   به

 خـود را بـه      یمتصم] 5[اند ارج نهاده و       اي که اتخاذ کرده     یهبه رو 
 خـود را بارهـا      یماتتصم] 7[و  ] 6[اند و      تأیید کرده  یصورت علن 

 ین چنـ یکرد، روین ایارهاي با توجه به معین،بنابرا. اند  کرده یعمل
  . تواند موجه باشد  مییاتیجنا
انـد     واقع شـده   یت که مورد جنا   ی در مورد گروه   ید گرد یان ب آنچه
 نـه  یکرد، روین ایارهاي استفاده از مع  با ین،بنابرا.  صادق است  یزن

 ي گروه تعد  اخالقیهاي    یدگاهد (ی اخالق یدگاهتوان هر د    تنها می 
را )  اسـت  شـده  ي که به آنان تعد    ی کسان ی اخالق یدگاهکننده و د  
 را  ی متناقـض  ی اخالقـ  هاي  یدگاه د یکرد، رو این نمود، بلکه    موجه
  . شود  جلوه کنند، شامل میموجه  اندازهیکتوانند به  که می
 حـل و    ي بـرا  ی مناسـب  یـار  مع یچها ه   سازي ارزش    شفاف رویکرد

 نکته که ینبا نشان دادن ا. دهد  ارائه نمی  ی ارزش يفصل تضادها 
 یارهـاي  اندازه با مع   یک به   توان   متضاد را می   یهر دو نظام ارزش   

 گرفـت کـه     یجـه تـوان نت     نمود، مـی   یهها توج   سازي ارزش   شفاف
 تعـارض   یچ حـل هـ    یی توانـا  یکرد رو ین ارائه شده در ا    یارهايمع

کنـد بـه      ادعـا مـی    یکـرد  رو ینگردد ا   متذکر می . ند را ندار  یارزش
 ي رفتـار  ي الگوهـا  يتوان به جا    ها، می   سازي ارزش   کمک شفاف 

 در فـرد    ی متفاوت ي رفتار ي الگوها ی،تفاوت ی ب یلبمتعارف از ق  یرغ
 پشتکار و خـود     یاق،مانند اشت  (ي رفتار ي الگوها ینا«.  نمود یجادا

ــد ــود دارا) یریتیم ــاهنگيدر درون خ ــوازن بی هم ــشتري و ت  ی
 یها، نظام ارزش    سازي ارزش    شفاف یکرد رو اگراما،  ). 20(».هستند
 اسـتدالل کـرد کـه       تـوان    پس می  ید،اي را ارائه نما     یانهگرا ینسب

ـ           یکرد رو ینهدف ا   ي الگـو  ین تـالش در جهـت رفـع تنـاقض ب
 ارد وجود ند  یلی دل یچه. یست داشتن ن  یاق و اشت  یتفاوت ی ب يرفتار

.  است یگري بهتر از د   ي رفتار ي الگوها این از   یکیکه اثبات کند    
مانند ( فرد   یک ی ارزش یم تصم یانه،گرا ی نسب یکرد رو یناز منظر ا  

 یاقمانند اشت ( متناقض با آن     ی ارزش یم تصم ةازبه اند ) ی تفاوت بی
  . خوب و درست است) داشتن
سـازي     شفاف رویکرد گرفت از آنجا که طرفداران       یجهتوان نت  می
 هستند، روشن است کـه از نظـر   یها نسب  ها معتقدند ارزش    ارزش
 ینبه هم . هاي درست وجود ندارد     اي از ارزش     مجموعه یچآنان ه 
 یـدگاه  کـه بـا د  یـدگاهی  که هر د یرده پذ  ب ید با یکرد رو ین ا یلدل

  .  آنان موجه استیدگاه دةآنان در تضاد باشد به انداز
  

 گیري نتیجه

 ۀ در برابـر جامعـ     ی اعتراضـ  اقعها به و    سازي ارزش    شفاف رویکرد
 متضاد در جامعه است  يها   از ارزش  یعی وس یف و وجود ط   یصنعت

 ی کـسان  .گردد  ها می    افراد در انتخاب ارزش    یکه موجب سردرگم  
 را ی نامناسبي رفتاريکنند الگوها  را تجربه میی سردرگمینکه ا

 هـستند اگـر   ی مدعیکرد روینطرفداران ا. دهند  از خود نشان می   
 خـود بپردازنـد     يهـا   سازي ارزش   به افراد کمک شود تا به شفاف      

 ی اساسـ یرات تـاث يرد پا.  خواهد کرد ییر آنان تغ  ي رفتار يالگوها
 ي، مراجـع محـور    یـدگاه  د یـی، گرا  عمل اهیدگ به د  یکرد رو ینبر ا 

 از یاريبـس . رسد گرایی می ی مکتب هست  یز ن و ی تحول روانشناسی
پردازد مربـوط   سازي آنها می   به شفاف  یکرد رو ین که ا  یموضوعات
 گونـه  یـن آشکار است که ا  .  هستند ی سطح یارهاي بس   یمبه تصم 

 يهـا   هـستند و نـه ارزش     ی شخـص  یحـات مسائل مربوط به ترج   
 ی شخـص  یحات مربوط به ترج   یمات تصم یکرد رو یندر ا . یاخالق

 در ی و شخـص  ی انـدازه نـسب    یک هر دو به     ی اخالق يها  و ارزش 
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 دو نـوع    یـن هـم وزن و هـم ارز کـردن ا         . شـوند   نظر گرفته مـی   
   موجـه   یشـود کـه هـر نظـام ارزشـ           گیـري موجـب مـی       تصمیم
 . جلوه کند

 
  یهاي اخالق مالحظه

اسـتفاده، اصـل اخالقـی      در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد          
داري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـولفین آثـار محتـرم                امانت

  . شمرده شده است
  

  نامه واژه
 Moral Education .1  تربیت اخالقی

2. Values Clarification Approach 
 ها سازي ارزش رویکرد شفاف

  Philosophical Foundations .3  مبانی فلسفی

 Values Confusion .4  ها سردرگمی ارزش

5. Overconformity 
 نوایی بیش از حد با دیگران هم

6. Overdissension 
 عدم انطباق بیش از حد با دیگران

 behavior patterns .7  الگوهاي رفتاري

 Process Approach .8  رویکرد فرایندي

     Life Style .9   الگوي زندگی

 Value Indicator .10  شاخص ارزشی

11. Developmental Psychology  
 شناسی تحولی روان

 Valuing Self .12  خود اررشگذارنده

 Client Centered Approach .13  رویکرد مراجع محوري

 Existentialism .14  گرایی هستی

 Relativism .15  گرایی نسبی
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