
  

 
 
  

 

  :یارزش تیتأملی بر رویکردهاي ترب

  رانیو تحول آن در نظام آموزش و پرورش ا یتربیت ارزش گاهیبه جا ینگاه 

 
  ٢يابوالفضل غفار ،١يمشهد ینیسمانه ام

    25/9/92 تاریخ پذیرش:  24/12/91 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 
و تحول آن  یتربیت ارزش گاهیه جاب ینگاه با  یارزش تیتأملی بر رویکردهاي ترب اصلی این پژوهش هدف

 یلـ یتحل -یفیتوصـ  می باشد. براي دستیابی به این هـدف از روش پـژوهش   رانیدر نظام آموزش و پرورش ا

 تیـ و ترب میتعلـ  یجـزء ذاتـ   ،یارزشـ  تیـ ترب حاصل از این پژوهش نشان داد کـه  یافته هايبهره گرفته شد. 

آمـوزان،   عمـل بـه دانـش    ياسـتدالل و آزاد  هیـ پاباشـد بـر    يکـرد یدر قالـب هـر رو   تیمحسوب شده و ترب

عمـده   يکردهـا یرو گاهیجا يخأل وجود حاکی از نتایج  ،نی. همچنکند یها را منتقل م از ارزش يا مجموعه

 ایـران  و  نظام آموزش و پـرورش  می باشد آموزش و پرورش یملدر سند  یاخالق تیربخصوص ت به یارزش

  یاخالقـ   تیـ ، به تربداردتوجه  ینید تیکه به ترب زانیکه به همان م آن است ازمندین یبه منظور تحول ارزش

  داشته باشد.توجه  یارزش تیمهم در قلمرو ترب يکردیبه عنوان رو زین

هـا، نظـام    در ارزش یطرفـ  یهـا، بـ   مملو از ارزش تیترب  ،یمنش تیترب ،یارزش تیتربهاي کلیدي: واژه

  رانیآموزش و پرورش ا
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  .مشهد یدانشگاه فردوس اریاستاد.  ٢

 گـاه یبـه جا  ی: نگـاه یارزشـ  تیـ تأملی بر رویکردهـاي ترب  ).1392( ابوالفضل، يغفار سمانه؛، يمشهد ینیام

 89 -110)، 2( 3،امه مبانی تعلیم و تربیتن پژوهش .رانیو تحول آن در نظام آموزش و پرورش ا یتربیت ارزش

.  
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  مقدمه

سقراط و بسیاري از فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه ورزي بشر که یکی از اهداف تعلیم و با الهام از 

توان  )، می1993، 1(لیکونااند  تربیت را کمک به افراد جامعه براي تعالی ارزشی، شخصیتی و رفتاري دانسته

وانی است و در ها و ارزش شناسی در تعلیم و تربیت داراي اهمیت فرا اذعان نمود که مقوله شناخت ارزش

ها، از اهداف  هاي انسانی و درك ارزش میان اهداف مختلف تعلیم و تربیت، توجه به شناسایی ارزش

در ). 1380(شریعتمداراي، است  هاي آموزش و پرورش محسوب گردیده اساسی تربیتی در بسیاري از نظام

طور طبیعی ارزش نامیده   چه به آنبیشتر به  2شناسی مباحث ارزش مالحظات فلسفه تعلیم و تربیت، محور

ها به  ها به طور طبیعی از طریق ارزش که انسان . چنانبر می گرددو چگونگی ارزش نهادن به امور،   شود می

هاي ارزشی  با پرسش ناگزیرها  کردن بوده و هستند. آن هایی صحیح و مؤثر براي بهتر زندگی دنبال روش

مواجه می ها  اي متعدد و گوناگون از ارزش هاي مختلف با مجموعه ند. البته انسانا در زندگی خود مواجه

دانند.  هستند و آن را ارزش می  در جستجوي لذت در زندگی 3گرایان ها مانند لذت برخی از انسان شوند.

ها را داراي مرجعی الهی  کنند و ارزش مذهبی را به عنوان ارزش تلقی می نبه هاينیز ج 4برخی الهیون

ها، باورها،  ها که شامل عناصري مانند نگرش ر این باورند ارزش). برخی نیز ب2010، 5یان و کوپردانند (ر می

ها وقتی فردي به ارزشی  د. به باور آننما نفوذ دارعقاید ، در تمام می باشندو اصول  یلت ها، فضها تمایل

هد بود، این تفاوت نه تنها باور داشته باشد، شخصیت او با موقعی که این اعتقاد را ندارد، متفاوت خوا

گویند، بلکه پیوسته در شخصیت افراد محسوس است (هولفیش و  ها سخن می زمانی که افراد درباره ارزش

  ). 1385اسمیت، 

 سروکار تربیت و تعلیم ارزشیهدف هاي  با نحوي فیلسوفان به -مربی تمامیکه  آنبا وجود

ها به خصوص از قرن  فیلسوفان تربیتی در زمینه ارزشمناظره و اختالف میان دو طیف از داشتند، بحث، 

د و همواره فعالیتی شوها عجین  که آیا باید تربیت با ارزش گردد بر میبیستم به بعد به این پرسش اساسی 

داشته باشد.  7طرفانه ها ادعایی بی که باید این فعالیت در برابر ارزش ا آنیباشد  6ها مملو از ارزش

پاسخ به  صدددر تربیت، در  قاله با بررسی رویکردهاي مختلف در زمینه مقوله ارزشپژوهشگران دراین م

                                                
1. Lickona 
2 .Axiology 
3 .Hedonists 
4 .Theists  
5 .Ryan & Cooper 
6 .Value laden  
7 .Value free, value neutral 
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تربیت نیست؛ یا اینکه تربیت،  غیرعقالنی و در نتیجه اصالً لزوماً  1ها هستند که آیا تربیت ارزشی این پرسش

ی چنین سعی شده است با بررسی سند مل زشی و در عین حال عقالنی است؟ هماربر حسب ضرورت 

 اسالمی عمومی جمهوري رسمی وتربیت تعلیم نظام بنیادین در تحول نظري آموزش و پرورش (مبانی

ایران) به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه تربیت ارزشی در نظام تربیتی جمهوري اسالمی ایران، 

  موضع این نظام در قبال تربیت ارزشی چیست؟ ،عبارت دیگرکجاست و به

ها در تربیت، به پرسش اول و بررسی رویکردهاي مختلف به جایگاه ارزشدر جستجوي پاسخ 

، تربیت 2تربیت منش واژه هایی مانندبا تاکید بر روي  نوع اولشود که از یک سو طرفداران  مالحظه می

ریف ها اي از تع خود را در تنوع قابل مالحظه موضع، 5و یا تربیت براي دموکراسی 4، تربیت دینی3اخالقی

هاي مهمی در انواع  . این نوع تربیت اگرچه داراي تفاوتارائه نمودندها  ، رویکردها و پارادیمژه هاواو 

شود  ها در محیط آموزشی می خود است، اما در یک معناي وسیع، تبیینی است که شامل تدریس ارزش

بر  »ها قبال ارزشطرفی تربیت در  بی«پیروان موضع  ،). از سوي دیگر2005، 6کرثاگن و (ویلمز، لوننبرگ

 به ها ملزم هستند را ه آنب خود که را معینی هاي ارزش تربیت نباید امر در مربیان این باورند که اساساً

ها  ). آن1972، 8شود (اسنوك می ها ارزش 7تلقین چراکه این نوع تربیت منجر به ؛کنند منتقل آموزان دانش

 امور به راجع گیريها، تصمیم فرصت ایجاد طریق آموزان از دانش  آزاد انتخاب و معلم طرفی بی بر با تأکید

تحمیل شده از  هاي ارزش نه و خود هاي ارزش اجبار، احساس بدون او تا سپرند می فرد خود به را ارزشی

  ).1387 مزیدي، و حقیقت(بپذیرد  را سوي جامعه

ارزش مثبت و هم مقابل  معناي و نه همیشه هم به بیشتر »ارزش«که اصطالح  داشتالبته باید توجه 

تواند هم در معناي  . اصطالح ارزش میبه کار می رودطرفانه  آن ارزش منفی و حتی به ارزش خنثی و بی

هاي مثبت [مانند توجه طرفداران  معناي خاص، تنها شامل ارزش . در9کار رود عام و هم در معناي خاص به

اصطالح شامل این ]، بلکه در معناي عام، هاي دینی، اخالقی و منشی است تربیت ارزشی به  ارزش

معناست که نه داراي بار ارزشی مثبت و نه این شود. ارزش خنثی به  هاي خنثی می هاي منفی و ارزش ارزش

                                                
1. Value education 
2 .Character education 
3 .Moral education 
4 . Religious education 
5 . Democratic education 
6 . Willemse, Lunenberg & Korthagen 
7 . Indoctrination 
8 .Snook 

  ترجمه شده است.   به معناي عام  و خاص  narrow senseو   broad senseهاي هدر اینجا واژ . 9
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ارزش خنثی نیز مانند ارزش منفی و  ،کار روده اگر اصطالح ارزش در معناي عام آن ب ،منفی است. لذا

ها که حاکمیت  توجه طرفداران بی طرفی در ارزش . مانند)1995، 1مثبت، نوعی ارزش است (لموس

باید نگرشی  ها در تعلیم و تربیت را قبول دارند، اما ادعاي آنها این است که در ابتدا مربیان می ارزش

د تا آن ارزش خنثی را شوها داشته باشند و سپس یادگیرنده خود تصمیم به قبول ارزشی  ش طرفانه به ارز بی

  ی مثبت براي شخص خود کند. مبدل به ارزش

) رویکردهاي تربیت 1976( 2الهام از تقیسم بندي سوپرکا، آهرنز و هدستورم با ،اساس  این بر

د. این رویکردها عبارتند از: رویکرد تربیت منشی از طریق مجاب کربه پنج بخش تقسیم توان  میارزشی را 

از رویکردهاي   به عنوان نمونه 5یادگیري فعالرویکرد ، 4کولبرگاستدالل اخالقی نظریه رشد   ،3نمودن

ا به عنوان ه طرفداران رویکرد تبیین ارزشو  6حلیلیرویکرد ت ه هاينظری ،طرفدار تربیت ارزشی خاص

  .)2003، 7طرفانه و تربیت ارزشی به معناي عام (شی طرفداران رویکردهاي تربیت ارزشی بی

 نظام بنیادین در تحول نظري موزش و پرورش (مبانیملی آ در پاسخ به پرسش دوم با استناد به سند

گیرد.  ایران) جایگاه تربیت ارزشی مورد توجه قرار می اسالمی عمومی جمهوري رسمی وتربیت تعلیم

موضوع تربیت ارزشی در سند ملی آموزش و پرورش در بخش مبانی اساسی تربیت در قالب تربیت دینی با 

در بخش  ،چنین هم .ی و حیات طیبه مورد توجه قرار گرفته استمانند قرب اله هایی توجه به موضوع

 ،با وجود این توجهتوجه شده است.  به تربیت اخالقی و تربیت دینی زمان هم هاي تربیت و ساحتها  هدف

هاي  است، این وظیفه را بر شانه مصنوعی رفتار یا و تلقین نوعی متضمن به ظاهرهایی که  روش در ابهام

به رویکردهاي تربیت ارزشی بدون اجبار و  رسیدنهاي  نهد که راه تعلیم و تربیت می متخصصین فلسفه

این  در که رسد تحمیل را به منظور رشد شخصیت فردي و اجتماعی متربیان در کشور بیابند. به نظر می

 ود دارد،وج تربیت ارزشی آن هم در قالب تربیت دینی بهنگاهی آزادانه همراه با تعقل و تفکر اگرچه  سند،

ترین قلمروهاي تربیت ارزشی  یکی از مهمعنوان  بههاي تربیت ارزشی مانند تربیت اخالقی  اما دیگر ساحت

بحث به  پرداختن است. نادیده گرفته شده، داشتتوان نگاهی تحولی و فلسفی و عقالنی به آن  که می

عنوان بخشی بهها هدفدر بخش و  )مبانی دینی (و در قسمت بخش مبانی اساسی تربیتتربیت اخالقی در 

                                                
1. Lemos 
2 .Superka, Ahrens & Hedstrom 
3. inculcation  

  بر می گردد.  )Lawrence Kohlberg(رنس کولبرگ هاي ال این نظریه به دیدگاه . 4

5 . Action Learning 
6 . Analytic approach 
7 . Shea 
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شده است که موجب  ،با ساحت دینی ، همراهدر بخش ساحت هاي تربیت نیزتربیت دینی و  هايهدف از

با نظر به وجوه شباهت و تفاوت هایی که با  )دو بعد اساسی تربیت عنوان (به تربیت اخالقی و تربیت دینی

  . در نظر گرفته شوند دارند، هم معنی یکدیگر

اعتقاد به تعامل و پیوند قلمروها و ابعاد مختلف تربیت با یکدیگر از جمله ابعاد  با مقاله یسندگاننو

اخالقی و دینی(که یکی به عنوان ظرف و دیگري مظروف آن می باشد) بر این باورند که پرداختن به این 

نی و اخالقی می باشد ، اصول و روش هاي تربیت دیهدف ها، ها تفکیک مبانی، موضوع نیازمنددو قلمرو 

در براي این منظور  هر یک از این ابعاد خواهد شد. هدف ها درو عدم تفکیک آنها باعث عدم دستیابی به 

 استفاده شد.  تحلیلی توصیفی پژوهشاز  روش این پژوهش 

  

  مروري بر پیشینه تربیت ارزشی خاص

 طور  تعلیم و تربیت دانست. به توان تربیت ارزشی را به قدمت خود بسیاري بر این باورند که می

  ، دغدغه افالطون و معلم او سقراط بر سریافتن آنچه که داراي ارزش1در دیالوگ پروتاگوراسنمونه، 

کند. او به دنبال  باشد که در نهایت افالطون، عدالت را به عنوان ارزش ذاتی معرفی می است، می 2ذاتی

افالطون نه تنها از سقراط و از طریق  ،براین  ند. عالوها ارزشکه به خاطر خودشان با  هایی بود یافتن ارزش

هایی از  هاي شخصیتی سقراط و استفاده از داستان گفتگو، بلکه از طریق زندگی، سفر و مشاهده، ویژگی

). درباره 3،2010گیرد (زایمرمن هایی اخالقی و ارزشی را از استاد خود فرا می فرهنگ و تاریخ، درس

تأثیر پایدار او بر تربیت ارزشی است. او بهترین  اوهاي بزرگ  وان گفت که یکی از میراثت ارسطو نیز می

توصیف نمود و از این کار براي تشکیل بنیان تربیت را مردم و اعمالی که ارزشی و قابل ستایش بودند، 

توان در  می هاي معاصر تربیت ارزشی را بررسی ریشه ،). اما1390اخالقی و ارزشی همت گمارد (نادینگز،

جستجو نمود  5و تایلر 4اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و در آثار افرادي مانند جان دیویی

ریزي درسی به فلسفه تعلیم و تربیت وابسته  دیویی و تایلر هر دو بر این باورند که برنامه ). جان6،2003(شی

ها با طبیعت نوع انسانی،  وار است که آن ارزشهایی ارزشی است است  و فلسفه تعلیم و تربیت برمبناي گزینه

، 7اجتماعی سروکار دارد (کلینتون هاي هدف وجودي انسان بر روي زمین و روابط اشخاص و تعامل

                                                
1. Protagoras 
2. Intrinsic values  
3. Zimmerman 
4 . Dewey 
5 . Tyler 
6 . Shea 
7 . Clinton 
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 »1آموزش در اخالق اصول« کتاب معاصر در تربیتی فیلسوفان ترین برجسته از یکی عنوان  ). دیویی به1993

 از نه آموزش که داند می تأثیر بیشترین داراي زمانی ه و آن رارا مهم دانست ارزشی و اخالقی تربیت

 آموزش کتاب، او میان آن در. باشد کالس در واقعی رویدادهاي از ناشی بلکه انتزاعی، و رسمی هاي درس

 آموزان دانش برغیرمستقیم  روش که کند می استداللچنین  و می گذارد تمایز غیرمستقیم و مستقیم اخالقی

 مدرسه در زندگی هاي موضوع و عوامل همه شامل غیرمستقیم روش عناصر ودارد  طوالنی و عمیقاثري 

  ). 1998 ،2زیگلر( می باشند

 جایگاهی عنوان به مدرسه و اخالق اصول مربی یک عنوان به معلم نقش بیستم قرن آخر دهه در

 جاي به ،لذا .رسیدمی  نظر به پررنگ جوانان میان هاي اخالقی در ارزش و یلت هافض شدن گیر جاي براي

 مربی یک عنوان به معلم نقش ها، معلمان نسبت به ارزش اي حرفه عمل مستقیم روابط به نگاهی ضمنی

  آموزان دانش میان در اخالقی اصول ها و به خصوص ارزش ارائه براي جایگاهی عنوان به مدرسه و ارزشی

رو تربیت ارزشی مورد توجه قرار گرفت که و پرسش مهمی در قلم )2008 ،3کمبل( شد داده جلوه مهم

توجه بسیاري از فیلسوفان تربیتی را به خود معطوف ساخت. آن پرسش آن بود که مدرسه براي پرورش 

آموزان چه باید انجام دهد و نقش معلم در این میان چیست؟  هویت ارزشی در قالب تربیت اخالقی دانش

تربیت منشی  توان به برخی رویکردهاي عمده ارزشی مانند میبراي پاسخ به این پرسش ). 4،2010(میساگین

  اند.  در اواخر قرن بیستم اشاره نمود که اندیشمندان تربیتی به مربیان به عنوان الگوهاي رفتاري نگریسته

فیلسوفان تربیتی مغرب زمین، تربیت ارزشی و  بیشترکه چرا  ي که مطرح شد، این بوددیگرپرسش 

یکی از  فیلسوفان تربیتی معاصر در پاسخ به این  5کنند. دیوید کار کنار هم بیان میدر  اغلباخالقی را 

 هاي نبههاي آموزشی به ج اي نظام توان از دالیل مهم این امر را توجه حرفه پرسش براین باور است که می

سانی هاي ان موجب نادیده گرفتن ارزششغلی و تخصصی یادگیرنده دانست که  هاي هدفاقتصادي براي 

  ). 2000(کار،  6می شودهاي اخالقی  ارزش بیان دیگرو به  بنیادي

کرد که از جمله آن متنوعی از رویکردها در اواخر قرن بیستم جلوه  مجموعهتربیت ارزشی در 

                                                
1 . Moral Principles in Education 
2 . Zigler 
3 . Campbell 
4 . Missaghian 
5 . Carr 

 عمده مراکز و نظام درصحت این ادعا باید گفت که نظام آموزشی کنونی کشور ما نیز مستثنی از این آسیب نیست و توجه . 6

ها و  آموزشی در عمل  به اولویت بخشی  به مواد آموزشی در فضاي پرفشار و تنگانگ رقابت به منظور دست یابی به شغل هاي

  ها و ورود به چرخه اقتصاد کشور و غفلت از ارزش هاي انسانی و به خصوص اخالقی، نمود چشمگیري دارد.     حرفه
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توان به رویکرد مجاب نمودن و تربیت منشی، رشد استدالل اخالقی کولبرگ و نیز رویکرد یادگیري  می

  فعال اشاره نمود. 

  تربیت منشی از طریق مجاب نمودن. رویکرد 1

 منش تربیت یا و ها ارزش تربیت اصطالح آمریکا از دو دهه آخر قرن بیستم، متحده ایاالت در

 که استتربیتی  يها فعالیت نوع آن منش تربیت. رفت می کار به معنا یک به تربیتی هاي فعالیت درتمام

 افراد  شناسانه روان خصیصه هاي از اي مجموعهعنوان   به منش. شود آموزان می دانش منش رشد باعث

 منظور به شایسته اخالقی امالنع عنوان به که سازد می قادر یا و بر می انگیزد راتعریف می شود که آنها 

 ).2011 ،1دهند (برکوویتز انجام را خود وظیفه جهان، درخیرها  کسب

ی تربیت ارزشی از منظر رویکردي مجابی برخی مربیان تربیتی، تربیت منشی را به عنوان نوع

و  ،ها را استانداردها و قوانین قابل قبول فرهنگی و اجتماعی ها این نوع ارزش آن ،طورکلی نگرند. به می

ها استانداردها و  آموزان هویت داده تا آن دانند که به دانش گذاري را فرایندي قابل توجه می ارزش

به عنوان مربیان تربیتی از  3و توماس لیکونا 2ون راین). کی2010میساگین، هاي جامعه را بپذیرند ( هنجارهاي

ها باید به طور  ها براین باورند که ارزش آیند. آن به شمار میدر دو دهه گذشته طرفداران این رویکرد 

د که براي پرورش ناي از اصول عقالنی و عینی وجود دار ها مجموعه مستقیم تدریس شوند. به زعم آن

. برخی اندیشمندان تربیتی این ها نیاز است اي همراه با عدالت و دموکراسی به آن افراد و داشتن جامعه منش

رویکرد مجابی را تربیت منش دانسته و بر این باورند که این نوع تربیت به آنچه که مدرسه جداي از 

دهند، اطالق  م میهاي مثبت انجا آموزان براي پرورش عادت هاي علمی براي کمک به دانش فعالیت

هاي معینی مانند  شود که ارزش می گفتهتربیت منش به سبک خاصی از تدریس  ،عبارت دیگر شود. به می

  کند.  ها را مجاب می ) و آن2010کند (میساگین،  آموزان القا می صداقت و انصاف را به دانش

نقـش   اوسقراط اشاره دارد کـه  به  »4تربیت اخالقی مربیان«هاي خود با عنوان  در یکی از مقالهراین 

تعلیم و تربیت را در ایجاد مردمان عقالنی و خوب مهـم دانسـته و بـر ایـن بـاور اسـت کـه هـدف از تربیـت          

هاي اخیر خالصه شده و از بعد ارزشی کـه ملهـم    معلمان، تنها در بعد عقالنی و مهارت آموزي آنها در دهه

ست که بـه عنـوان الگوهـاي    ا ن وظیفه اخالقی معلمان آناولی ،از گفتار سقراط است، غفلت شده است. لذا

بایسـت از   کند که معلمـان مـی   آموزان انتقال دهند. او تاکید می هاي جامعه را به دانش رفتاري مناسب ارزش

                                                
1 .Berkowitz 
2 . Ryan 
3 . Lickona 
4 .The  Moral  Education of Teachers 
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این نوع تلقـین  ؛ زیرا هاي مذهبی پرهیز کنند سیاسی و گزینش هاي خصوص در ترجیح به 1تلقین غیرمنطقی

). لیکونا نیز بر این باور است که مدارس بایـد بـه دنبـال    1992(راین،  می شودآموز  نشدامنفعل بودن باعث 

آموزان باشند. او معلمان را به داشتن یک نگاه جامع به تربیت منشی و یا همان تربیت از  پرورش منش دانش

خـورد کنـد. بـه    آمـوزان بر  کند. به زعم او معلم باید به عنوان الگـو بـا دانـش    طریق مجاب نمودن دعوت می

و ایـن جـز بـا احتـرام، احسـاس مسـئولیت و نیـز بـه          به وجود آورنداخالقی  یک جامعه تاها کمک کند  آن

آید. او باید مالحظات اخالقی را رعایت کند، برنامه درسی را  دست نمی  عنوان عضوي ارزشی در گروه به

هنگ ارزشی را در کالس ایجـاد نمایـد   ها مورد توجه قرار دهد و فر ارزش جایگیري به عنوان مرکبی براي

  ).  1993(لیکونا، 

در میان فیلسوفان تربیتی معاصر نیز اندیشمندانی هستند که بر تربیت از طریق مجاب نمودن در 

 آموزان را به منظور رشد هویت ها براین باورند که معلمان باید دانش آن ورزند. قالب تربیت منشی تاکید می

به معناي  »ترغیب نمودن«ترغیب کنند. بنا به نظر آنان  متنوعهاي  جامعه با فرهنگ شان و سهم آنها در یک

لق ، بلکه ترغیب نمودن به معناي خو یا تلقین غیر عقالنی نیست 2ها ارجاع به رویکرد تبیین ارزش

ها و هنجارهاست (ویلمز، النبرگ و  اي از ارزش براي دانش آموزان به منظور رشد مجموعه ییها فرصت

 نقش و تدریس ارزشی و اخالقی به بعد بر طبیعت 1980). این فیلسوفان بیشتر، از دهه 2005، 3کورثاگن

 می کردند.معلمان تاکید 

تربیتی  فیلسوفان از یکی عنوان   او به توان به دیوید کار اشاره نمود. از فیلسوفان تربیتی معاصر می     

 عامل، فلسفی بر این دیدگاه در .است و تربیت منشی 4لتفضی بر مبتنی اخالق رویکرد جدي حامی معاصر،

 را فردي) منش( شخصیت هاي او ویژگی). 1376 فرانکنا،( شود  داده می اهمیت درونی هاي ویژگی و منش

 است دانسته مهم نیست، فنی هاي مهارت و تخصصی دانش به کاهش قابل که معلمان، اي حرفه رفتار در

ها پیوندي ناگسستنی دارد.  تدریس مؤثر به عنوان یک فعالیت تربیتی با ارزش ،به زعم کار). 2005 کار،(

مند براي داشتن یک تدریس مؤثر  محور اصلی این نوع تربیت ارزشی، به نقش معلم به عنوان فاعل فضیلت

 فعالیتی را تربیت و یز با نگاهی فلسفی درآثار خود تعلیمن 5پرینگ ریچارد). 2006، گردد (کار ر میب

 آموزان دانش به کردن کمک به ضمنی ملزم طور  او معلمان به اعتقاد به. کند می معرفی رزشی و اخالقیا

                                                
1 .Irrational Indoctrination 
2 .Value clarification 
3 .Willemse, Lunenberg & Korthagen 
4 .Virtue Ethics 
5. Pring 
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  .)2010 پرینگ،( هستند ارزش با چیزهاي یادگیري در

جاست که اگرچه طرفداران رویکرد تربیت منشی به این رویکرد تربیتی از  ذکر این نکته به     

هاي اخیر اصرار دارند، اما از انتقاد مخالفان  آموزان در دهه عقالنی دانش طریق مجاب نمودن و نه تلقین غیر

نادینگز  سخنان  نمونه، اند. به طور خود مبنی بر استفاده آنها از نوعی روش تلقینی و اجبار بی نصیب نمانده

خود به بعد، تجدید حیات  1970در صحت این ادعاست که تربیت منشی، پس از یک دوره رکود، از دهه 

ها متکی بوده است.  خاص در گذشته به شدت به تعیین اسوه یلت هايتلقین فض اوکند. به زعم  را تجربه می

قابل نقد می باشد: نادیگنز بر این باور است که تربیت تلقینی غیر عقالنی در قالب تربیت منشی به سه دلیل 

است از سنجش نقادانه بگریزند. د، ممکن ندر درون یک جامعه خاص تعیین شو یلت هافضوقتی  نخست،

شجاعت یک جنگجو ممکن است چنان پسندیده جلوه کند که افراد جامعه به انتقاد از خود  نمونه،طور به

هایی گاه نوجوانانی را بار آورده  شواهد نشان داده است که چنین آموزش ،که جنگ تامل نکنند. دوم آن

مند از خود نشان ، اما در غیبت آنها رفتار فضیلتاندکرده عمل  فضیلت هاکه در حضور معلمان خود به 

که تربیت منش برخاسته از این فرض است که جامعه به منظور ایجاد نظم به سنت و  دهند و سوم آن نمی

هایی باشند که  مرجعیتی خاص وابسته است و این در حالی است که ممکن است در جامعه خرده فرهنگ

یلت ها به یک تحلیل دقیق از این فض ند. بازشناسی این تکثر خرده فرهنگباش با ارزش طبقه حاکم متفاوت

  ). 1390ها نیاز دارد (نادینگز،  در میان خرده فرهنگ ها

کردن  توان گفت که هدف تربیت منشی از طریق مجاب نمودن، نهادینه طورخالصه می  به    

هاي مطلوب یاد دهنده را منعکس  که ارزش هاي او آنچنان آموز، تغییر ارزش معین در نهاد دانش هاي ارزش

و این از طریق الگو برداري، ترغیب نمودن، مجاب نمودن همراه با استفاده از استدالل،  کند، می باشد

  ) 2004، 1شود (هویت برهان و احترام به باورهاي ارزشی یاددهنده ایجاد می

  

  رشد استدالل اخالقی کولبرگی. 2

که  . در حالیاست) 1927-1987( 2نظریه رشد شناختی الرنس کولبرگ رمبتنی ببنیان این رویکرد  

هاي فلسفی  گردد، نظریه رشد شناختی کولبرگ داراي ریشه می رهاي تعلیم و تربیت منشی به ارسطو ب ریشه

 محور بهجا که در این نظریه بر عقالنیت و استدالل در رشد اخالقی و نیز تبیین عدالت کانتی است. از آن

گرایی سازگار است. این  شود، این نظریه با کانت ن باالترین مرتبه رشد استدالل اخالقی تاکید میعنوا

                                                
1. Huitt 
2 . Kohlberg 
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هاي  هاي اخالقی مانند انصاف، عدالت، برابري، کرامت انسانی و نیز ارزش رویکرد بر روي ارزش

چگونگی شناختی تمرکز دارد که براي تعیین رشد اخالقی یادگیرنده به  -اجتماعی، شخصی و زیبایی

اختصاص به این مرحله است که دو مرحله آن  شش شامل کولبرگپردازد. نظریه  می اواستدالل اخالقی 

که متفکر اخالقی به اقتضاي استدالل مبتنی بر ترس از مجازات و یا امید به پاداش، اخالقی و ارزشی  دارد

و استدالل می کند هنگ خود را شناسایی متفکراخالقی نیازها و قواعد فرنیز دو مرحله باالتر در رفتار کند. 

متفکراخالقی فراتر از قواعد  بعدي،دهد و در دو مرحله ها شکل می و رفتار اخالقی خود را مطابق با آن

کند. در این دیدگاه افراد انعکاس  فرهنگی خاص استدالل نموده و به اصل عدالت  اشاره می  جامعه

تغییر دهند،  به طور کاملتوانند محیط اطراف خود را  و نمیدهندگان محتواي محیط اطراف خود هستند 

  ). 2004خود فرد است (هویت،  هاي  ربه، رفتارها و تجافکار، ها بلکه عمل افراد نتیجه احساس

 میان مسایل و یادگیرنده در قراردادن معماها و طرح مبتنی بر رویکرد رشد شناختی کولبرگی

 مناسب هاي شیوه یا گیري تصمیم نحوه شود می تالش طی آن است که اخالقی غیرواقعی و واقعی تنگناهاي

 القا رویکرد از این در. شود داده آموزش اخالقی لئمسا از تعارض برطرف ساختن جهت تفکر و استدالل

د شو نمی تحمیل یادگیرنده به مربی از سوي خاصی ارزش هیچ که طوري به شود، می پرهیز تلقین و

). از طرفداران این رویکرد که نظریه رشد اخالقی را با تربیت منشی نیز عجین 1387(حقیقت و مزیدي، 

به  »2رشد اخالقی و تربیت منشی«اي باعنوان  اشاره نمود. ناسی در مقاله 1توان به الري ناسی دانند، می می

ست که آموزان اشاره دارد. او براین باور ا گیري رشد اخالقی و منش دانش ی به منظور شکلته هاینک

فعالیت تربیتی باید  ،گردد. دومرتمرکز تربیت اخالقی باید بر عدالت و منفعت دیگران در جامعه ب نخست،

مربیان ربه هاي وسیله تج  آموز به مفاهیم اخالقی دانش ،آموز باشد. به عبارت دیگر همراه با رشد منش دانش

هاي فرهنگی مختلف معناي کاربرد  هآموز از طریق تاریخ و در میان گرو یابد. دانش مدرسه رشد می

شود.  وسیله بحث و روش حل مسأله ایجاد میه رشد اخالقی ب ،کند. سوم هنجارهاي جامعه را درك می

هاي اخالقی را  آموز کفایت یا عدم کفایت موقعیت پذیرد که دانش رشد استدالل اخالقی آنگاه صورت می

ل و مشکالت ئآموزان با مسا دادن دانش معرض قرارتشخیص دهد و چهارم آنکه رشد اخالقی بوسیله در 

هدف از این رویکرد کمک به  کلی،). به طور1997یابد (ناسی،  واقعی اخالقی در زندگی پرورش می

ها، استدالل براي رسیدن به  هاي اخالقی بر مبناي مجموعه عالی از ارزش آموز از طریق رشد استدالل دانش

اخالقی  هاي ه تعارضئآنها در قالب مراحل رشد شناختی از طریق اراهاي ارزشی مثبت و پرورش  گزینش

                                                
1 . Nucci 
2 . Moral development and character education 
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هاي بحث و مناظره کوچک، تحلیل طرفین تعارض بدون ضرورت براي  به دانش آموز در قالب گروه

  ).  2004آید (هویت، رسیدن به پاسخی درست یا نادرست به دست می
  

  یادگیري فعال رویکرد. 3

هاست. این رویکرد بر فعالیت همه جانبه تربیتی براي  د و رشد ارزشدر این رویکرد، تاکید بر فراین

هاي مناسب براي عملی  هاي اجتماعی توجه دارد. طرفداران این رویکرد بر فرصت دست یافتن به ارزش

از جمله دیویی مسلکان معاصري است که بر تربیت  1). هنسن2004ها تاکید دارند (هویت،  نمودن ارزش

» 2اصول اخالقی در عمل«هاي خود با عنوان  یادگیري فعال اصرار دارد. او در یکی از مقالهمنش با توجه به 

آموز را  وجود دانشسازد و  تر می ها نزدیک را به خوبیکه وجود انسان  می داندتدریس را تالشی انسانی 

تدریس به عنوان  فعالیت ،سازد. به زعم هنسن تر می ها آماده براي شکوفایی در زندگی با درکی از ارزش

آموزان به عنوان تلقینی غیر عقالنی و یا اجبار براي پذیرش باورها و  فعالیتی در تربیت منش دانش

بر  اوشود.  پویا، عقالنی و اخالقی نگریسته می هاي خاص تشکیل نمی شود، بلکه به عنوان فعالیتی ارزش

جاي عانی ارزشی و اخالقی است. معلمان به این باور است که تدریس به عنوان یک فعالیت تربیتی داراي م

به جاي تحمیل  و کنند آموزان کمک می دانشگسترش افق ذهنی ها به  تنگ نظري و تحمیل ارزش

فرصت پرسیدن و ها  براي آنهاي سیاسی،  ي از اصول اخالقی یا ایدئولوژي ا مجموعه و هاي شخصی ارزش

وظیفه دارد که در ترقی جامعه سهیم باشد و این از . در طول فعالیت تدریس معلم ایجاد می کننددرك 

تا به فرصت داده شود  دانش آموز نحوي که بهبه  ؛آید آموزان به دست می طریق قدرت بخشی به دانش

نشان دهند. هنسن بر این باور است که  واکنشکند،  و در قبال آنچه معلم مطرح می کندتامل  طور مستقل

تدریس  مانندفعالیت تربیتی  براي یک، اما اندها الزم  دن و وضوح ارزشحتی تحلیل فلسفی براي روشن ش

کافی نیست. فعالیت تدریس به معناي وارد کردن معانی ارزشی و اخالقی از بیرون از فضاي این فعالیت 

در  ،یابند. لذا هاي جامعه و باورها در فرایند فعالیت تربیتی تکامل می نیست. در واقع باید گفت که ارزش

ها و باورها  به گفتگو  آموزان در رابطه با ارزش این فعالیت معلم در یک روش عقالنی جدي با دانش

آموزان  ها به روي دانش کند که افقی جدید براي پذیرش ارزش نشیند و نقاط قوت وضعف را بیان می می

هاي  براي فعالیتهایی  فرصت کردنهدف از این رویکرد فراهم  کلی،طور  ). به1998(هنسن،  می گشاید

آموزان براي فعالیت در یک نظام اجتماعی  هاي مطلوب، تشویق دانش اجتماعی و فردي بر مبناي ارزش

                                                
1. Hansen  
2 .The Moral is in the Practice 
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هاي درون کالسی و اجتماعی و داشتن  هاي مطلوب مانند دموکراسی از طریق پروژه براي رسیدن به ارزش

  ). 2004(هویت،  می باشدروابط اجتماعی 

از  »ها طرفی تربیت در قبال ارزش بی«ارزشی خاص، حامیان تربیت رویکرد  برخالف طرفداران

هاي مطلوب خود را آشکار نسازد  کالسی، ارزش بحث هايتا در گفت و گو و  انتظار دارندمعلم 

اشاره  2توان به الرنس استنهاوس ). از مربیان طرفدار این رویکرد در اواخر قرن بیستم می1995، 1(بومستاد

هاي  دگاهتوان به دی باور است که با این روش می تاکید دارد. او بر این  3فی فراینديطر که بر بی کرد

چنین ها جلوگیري نمود. این دیدگاه هم نهاي ارزشی به آ و از تحمیل دیدگاه آموزان احترام گذاشت دانش

ها احترام   زشو نظرات دیگران درباره ار 4گرا ها در یک جامعه کثرت ش شود که فرد به تنوع ارز باعث می

کنند، حق  رد می ها در امر تعلیم وتربیت را ها، آموزش فعاالنه ارزش طرفی در ارزش بگذارد. طرفداران بی

ها در تربیت را چیزي جز تلقین نمی دانند و  حاکمیت ارزش ها را قبول دارند و ها براي پذیرش ارزش انسان

شود و اصولی  می  ن طریق اصل آزادي کنار گذاشتهاز ایها  از نظر آن زیرا ؛آن را تربیت نمی نامند اساساً

  ).1998، 5د (اشتون و واتسونشو دست و پاگیر حاکم می

از حیث زمینه فلسفی عبارتند از:   »ها طرفی تربیت در قبال ارزش بی«دو گروه عمده طرفداران 

   .ها و مدافعان رویکرد تبیین ارزش فیلسوفان داراي رویکرد تحلیلی

  تحلیلی رویکرد. 1

بر این  تاکید بر تفکر عقالنی و استدالل در امر تعلیم و تربیتبا  از منظر طرفداران رویکرد تحلیلی

آموزان براي استفاده از تفکر منطقی و فرایند علمی در مواجهه با مسایل  کمک به دانشعقیده اند که 

 و منطقی تفکر از استفادهدر  آموز دانش به کمک ،هدف این رویکرد کلی،طور  به. مهم استارزشی 

 تحلیلی فرایندهاي از استفاده ارزشی، هاي سئوال و لئمسا در گیري تصمیم منظور به علمی پژوهش هاي

 و استفاده شواهد و استدالل مبتنی بر شده سازماندهی عقالنی بحث هايها از طریق  ارزش سازي مفهوم در

  ).2004(هویت،  می باشدگو  و گفت و بحث  پژوهش و ارزشی، مفاهیم پذیر، تحلیل آزمون اصول از

 1960از مشهورترین طرفداران این رویکرد در قلمرو فلسفه تعلیم و تربیت که در طول دهه      

در طرفی و ارائه دالیل معتبر  داند که بی مسلم می. پیترز کرداشاره  6توان به آر. اس پیترز ظهور یافتند، می

                                                
1. bomstad 
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4 . pluralist society 
5 . Ashton & Watson 
6 . Peters 
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 و پرورش آن براي فرد با ارزش باشد. تقویت، است که عقل آنمستلزم  مرا این و دانمهم تعلیم و تربیت 

هاي  آن به عنوان ابزار انتقاد خود در برابر دیدگاه از وبر آن تاکید دارند عنصر مهمی که فیلسوفان تحلیلی 

 به عنوان امري غیر اغلب، عنصر تلقین است. تلقین بهره می گیرندها  طرفداران تربیت مملو از ارزش

گیرد.  پویا قرار می ذهنعقالنیت، استقالل فکري و  اخالقی و قبیح در تعلیم و تربیت و یا در مقابل منطق،

 نخست،دانند. این مانع داراي سه ویژگی است.  هاي عقالنی می شماري از فیلسوفان، تلقین را مانع فعالیت

فردي که به تلقین تن دهد، قادر به بیان  ،ها را بدون هیچ توجیه عقالنی بپذیرد. دوم فرد باورها و ارزش

برخوردار است  1هاي خود نیست و از روحیه غیر انتقادي هاي کافی و مناسب براي باورها و ارزش استدالل

و قلمرو آزادي  بودهفرد داراي روشی جزمی  ،فرد داراي ذهنی بسته و غیر پویاست. به عبارت دیگر، و سوم

  ). 2004، 2د (تانشو ر میوحصتوسعه معقالنی به جاي 

به معناي فرو نشاندن هرنوع آموزه و یا باور در ذهن  فرد است که منجر به از دیدگاه پیترز، تلقین 

ذهن خود را بر هر  فرد د، به طوري کهر نسبت به حقانیت آن در ذهن فرد می شوایجاد تعهدي تزلزل ناپذی

). به باور او اگر معلمان مصمم باشند که درباره 1380 خطا بودن آن آموزه یا باور ببندد (باقري، ازاحتمالی 

حقانیت محتواي آموزشی تعهدي تزلزل ناپذیر در ذهن متربی ایجاد کنند، فعالیت آنها جنبه تلقینی خواهد 

). در 1388شود (حیدري و نصر آبادي،  آموز گرفته می حق انتخاب نیز از دانش ،داشت. عالوه براین

 3پیترز حامی دفاع از تعلیم و تربیت لیبرالفکر عقالنی از سوي فیلسوفان تحلیلی، راستاي تاکید بر روش ت

زیرا فراگیري آن  ؛داند معتبر می به خودي خوداین نوع تعلیم و تربیت کسب دانش را  ،است. به زعم او

. پرورش فرد آزاد از وابستگی هاي درونی و بیرونی می شودفرد از  زيباعث تعالی عقل و آزاد سا

ترین دستاوردهاي تعلیم و تربیت لیبرال است. فرد باید خود حق انتخاب داشته باشد و انجام امور بر  مهم

شود  رشد فردي نفی می شدن هاي اجتماعی به دلیل محدود اساس تقلید از دیگران و تاثیر از الگوها و سنت

  ). 1384(زیبا کالم، 

کنند. به  ها از منظر پیترز ادعاهایی را مطرح می طرفی در ارزش در زمینه بی ٥کاتوو  ٤جان پورتلی

 در 6قرار گرفته و تغییر مهمیبررسی  ها در زمان پیترز و پیروان او مورد طرفی در ارزش بی نظر پورتلی

فلسفه تحلیلی تعلیم و «پورتلی در مقاله  از دیدگاهها رخ داده است.  روش تحلیل مفهومی از زمان آن
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طرفدار بی طرفی در ارزش  1960، فیلسوفان تحلیلی به خصوص بعد از دهه »1تپیشرفت و اشتباها تربیت:

هاي تربیتی به کار  ، در شرح مقاله پورتلی، فیلسوفان تربیتی سه روش را در فعالیت2ها نبودند. به نظر کاتو

 که افرادي همه روش این در. کنند  می بررسی را ها استدالل منطقی ساختار ها آن ، روش اولین در اند. برده

. آیند به شمار می تحلیلی فیلسوف عنوان به پردازند، می تربیت و تعلیم فلسفی تحلیل به نیز حاضر عصر در

 در هنجارینمبنایی  مسائل نقش شمردن مجاز و طورکلی به تحلیل موضوع و محتوا قلمرو با دوم روش

 سومین و مخالفند تحلیلی روش چنین با دافرا از کمی تعداد پورتلی نظر به که دارد سروکار تربیت و تعلیم

 راهنمایی ها ارزش آن توسط تحلیل فرایند که دارند سروکار هایی ارزش با افراد آن در که است آن روش

 او همفکران و پیترز که است آن »مهم تغییر« از پورتلی مقصود است باور این بر کاتو. شود می شناخته و

 و تعلیم تحلیلی فلسفه در هنجارین و مبنایی مسائل که ه این مفهومب .ددانن می دوم روش در را مهم تغییر

اما کاتو، خود ادعاي بیشتري نیز دارد و آن این است که  پیترز و همفکران او  .شود می شمرده مجاز تربیت

ر هاي هنجارین را د در روش دوم  قبول دارند، اما آنها موقعیتاگرچه وجود مسائل مبنایی و هنجارین را 

 توانند به را دارند و نمی 3کنند. پیترز خود ادعا دارد که فیلسوفان تنها نقش نظاره گر روش سوم انکار می

هاي تعلیم و تربیت وارد  یريمسائل سطح باالیی نظیر خدا، آزادي، ابدیت و معناي زندگی در جهت گ

دارد و مجوز کاربرد مسائل  اتو بر این باور است که ضمن آنکه پیترز به نقش نظاره گري توجهشوند. ک

کند  ي ارزشی در تعلیم و تربیت را رد میز سطوح باالرا می دهد، استفاده ا هنجارین و به عبارتی ارزشی

  ).1993(کاتو، 

  ها رویکرد تبیین ارزش. 2

 بر که منطقی پوزیتیویسم فلسفه و تکاملی تئوري و داروینیسم گسترش با ها رویکرد تبیین ارزش

 کتاب انتشار به آن آغاز نقطه گرفت. شکل امریکا و اروپا در ،کندمی تأکید ها ارزش ها از عینیت تفکیک

 مکتب ).2004(هویت، بر می گردد 1966 سال در 6سیمون و هارمین ،5راس اثر ،»4تربیت و ها ارزش«

 تحلیلی لسفهفلسفی با ف زمینه حیث از ،اما. دارد گرایش عملی شیوه به بیشتر ها ارزش تبیین نظریه فکري

 به توجه (با 7پدیدارشناسی زبان تأکید دارد) و نیز فلسفه پیچیدگی گره گشایی براي فلسفه (که بر نقش

 اخالقی ها) و نیز مفاهیم آن وجود مورد در داوري از صرفنظرء اشیا از محض تبیین اهمیت
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 شخصی، جانبه همه هاي داوري زج به که این بر مبنی ها ارزش تبیین به دیدگاه توجه (با اگزیستانسیالیستی

 در این رویکرد،. )1387است (حقیقت و مزیدي،  هماهنگ نیست) مطرح ارزش براي معیار مطلقی هیچ

 موقعیت و عقاید ،ها وسیله احساس به آن ارزیابی مستلزم انتخابی هر. ندارد وجود نهایی نادرستی و درستی

ربه تج در ریشه و نیستند معینی و پایا ها، امور ارزش که ندمعتقد ها ارزش تبیین حامیان ،بنابراین. است فرد

از ). نظریه پردازان این رویکرد 2004ند (هویت، هست دارند و به نوعی نسبی گرا فرد هر اجتماعی هاي

، این مهم را مورد به منظور رد اقتدار و حاکمیت باورهاي معلمدر دهه هاي اولیه قرن بیستم  راسجمله 

نظام و  ها در تدریس باید به حداقل خود کاهش یابد ها باور داشتند که القاي ارزش آن د.توجه قرار دادن

 دانش آموزان ه است؛ چراکهشدآموزان باعث سردرگمی آنها ها به دانشالگو محور براي القاي ارزش

فداران هاي گوناگون معلمان متعدد را بپذیرند و این باعث سردرگمی آنها می شود. براي طر باید ارزش

تشویق دانش  ،آموزان خطاست. وظیفه مربی به دانش  ها اي مشخص از ارزش تبیین ارزشی، تحمیل مجموعه

، 1آموز به داشتن تفکري انتقادي در گزینش خود به جاي پذیرش بی چون و چراي آنهاست (برومر

1984.(  

کوشند  می آموزان دانش دآزا انتخاب و معلم طرفی بی بر تأکید طرفداران این رویکرد با ،چنین  هم

را به عهده خود فرد  يهرچیز درباره قضاوتو  گیري تصمیم بحث، براي هایی فرصت ایجاد طریق تا از

 عزت بر تأکید دارد. گرا انسان شناسی روان در شناختی ریشهمبانی انسان نظر از رویکرد این موضع بسپارند.

دارد  گرایی انسان بنیادهاي از حکایت انسان یريپذ مسؤولیت و آزادي و انتخاب حق فردي، احترام و

کمک به دانش آموز در انجام گفتگوي رویکرد  کلی، هدف اصلی اینبه طور .)1387(حقیقت و مزیدي، 

و بیان احساس  عقالنی تفکر ها از طریق با دیگران و بررسی ارزش ها ارزشصادقانه و مطمئن درباره 

 حاصل می شودگروهی  هاي بحث و کالس از بیرون فعالیتهاي ،ترغیب از طریق تحلیل، این مهمهاست. 

پافشاري طرفداران این رویکرد بر  با وجوداست که  معتقدرد این رویکرد  در).  برومر 2004(هویت،

مانند آزادي، عدالت، برابري و یی ها ارزش رگرایانه خود، اما بها و موضع نسبیطرفی نسبت به ارزش بی

تا آموزان باید به قدر کافی از ارزش آزادي برخوردار باشند  دانشنمونه، . به طورنندتاکید می کعقالنیت 

فرد به سمت ارزشی باعث می شود که ارزش عدالت حاکمیت  .به تفکر انتقادي نسبت به ارزش ها بپردازند

این ران طرفدا ،است. بنابراینممکن پایبندي به آن با ارزش عقالنیت نیز  رعایتمعین سوق پیدا نکند. 

  ).1984رویکرد نمی توانند خود را بی طرف نسبت به ارزش ها نشان دهند (برومر،

                                                
1 .Brummer 
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 »2از تبیین ارزش ها تا تربیت منشی: یک سفر شخصی«اي با عنوان  ) در مقاله2000( 1کرشنبام 

ن تبیی فداري فعال از تربیت منشی، به نقد دیدگاهتبیین ارزش ها به طر از ضمن توصیف تغییر موضع خود

کند که  پیشنهاد می »3ها وراي تببین ارزش«ارزش ها می پردازد. او با اشاره به مقاله دیگر خود با عنوان 

ها به طورسنتی بر رضایت و  . تبیین ارزشکردها دوباره تامل  تبیین ارزش هدف هايبایست بر روي  می

 ه نظر او اگر یادگیرنده تصمیماست. ب عجینهاي فرد  ارزش و نیز تأثیر شخصی همراه با رغبت و سازگاري

این  در ادامه. داشته باشدی براي جامعه یتواند پیامدها هاي مورد قبول خود عمل کند، می بگیرد که به ارزش

هایی  د که چرا باید از رویکردي طرفداري نمود که یادگیرنده را در معرض ارزشکنپرسش را مطرح می 

در طرفداري از رویکرد  نمونه،ظر یادگیرنده مثبت است. به طورقرار دهد که از منظر جامعه منفی و از من

  توان ارزش عدالت  هیتلر را به مقدار  عدالت گاندي داراي ارزش دانست! ها، می تبیین ارزش

  

 و تعلیم نظام بنیادین در تحول نظري مبانی: جایگاه تربیت ارزشی در سند ملی آموزش و پرورش 

  ایران  میاسال عمومی جمهوري رسمی تربیت

 و ها هم از طریق عقل اعتبار ارزش«بر این ادعا تاکید شده است که  ملی آموزش و پرورشدر سند 

دو رویکرد که رسد  ) اما به نظر می89(سند،  .»گردند دینی معلوم می انسانی و هم بر اساس معیار فطرت

طیبه، شأن  یکی ازشئون حیاتدر  نمونه،طور  اند. به عمده ارزشی در این سند با یکدیگر آمیخته شده

 هاي ارزش و احکام ) و یا آنکه التزام به95(سند، نداخالقی در کنار هم معرفی شده ا و عبادي اعتقادي،

 دینی، معیار نظام براساس خودسازي براي پیوسته تالش زندگی و در اخالقی آداب و اصول و دینی

 و شأن صفات کسب و رعایت آداب عی،طبی غرایز مهار و داري خویشتن نفس، و عزت کرامت حفظ

 زیردر که ) 154غیراخالقی (سند،  ت ها و رذیلت هايصف تکوین از پیشگیري و اخالقییلت هاي فض

 کلی و یکپارچه مفهومی طیبه، چنین در این سند، حیاتآمده است. همتربیت دینی و اخالقی هدف هاي 

 دارد گوناگونی وشئون می گیرد بر در را نسانا اجتماعی زندگی و فردي ابعاد ههم که معرفی شده است

  .)159د (سند، شو می محقق  واخالقی عبادي اعتقادي، شأن محوریت با دیگر ویک با تعامل و در ارتباط که

 رسمی وتربیت تعلیم نظام بنیادین در تحول نظري (مبانی شواهد باال حاکی از آن است که در سند

هاي اخالقی نیز با نگاهی  سخن از ارزش هاي دینی است، ارزش ایران) هر جا اسالمی عمومی جمهوري

                                                
1. kischenbaum  
2 .From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey 
3 Beyond Values Clarification 
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در نظام آموزشی کشورمان و یا دیدگاه  نزدیکی و پیوستگی اخالق و دیندینی معرفی شده اند. اعتقاد به 

درس اخالق و تربیت اسالمی . چنانکه متفکران غیرمسلمان، امري نیست که براي اولین بار اتفاق افتاده باشد

هاي پرورشی در مدارس(که متضمن برخی تعالیم ها یا فعالیتن یکی از دروس معارف دانشگاهعنوا به

مبنی بر فراگیرتر بودن حوزه  1ست. عقیده کانتا دینی و نیز تعالیم اخالقی است) حاکی از همین نگاه

له ایمانی در خصوص مراحل تحولی انسان و ورود به مرح 2یرکگوراخالق نسبت به حوزه دین، یا نگاه کی

در سخن پیامبر گرامی اسالم (ص) که  این همراهی اشاره دارد.همراهی پس از مرحله اخالقی، نیز به چنین 

. از سوي دیگر، شوداند، مالحظه میگوشزد فرموده 3رسالت دینی خود را به اتمام رسانیدن مکارم اخالقی

به طور ضمنی،  همراهیعبارت دیگر،  بهاند. تلقی نشدههمراهی، یکی روشن است که این دو حوزه، ضمن 

است که در سند ملی  ایناین نوشتار  اصلی سخن ،دارد. لذادو حوزه اخالق و دین اشاره به دوگانگی 

ریزي براي نظام گیري و برنامهتصمیم عهده دارارچوب مرجع، هعنوان چ آموزش و پرورش، که به

گزینی در این دو حوزه گذاري و هدفاي هدفکافی بر روشن سازيآموزشی است، الزم است دقت و 

 است که خدا هدف هاییدر حوزه دینی، تعیین و تعریف تربیتی  صورت پذیرد. ضرورت هر نوع نظام

هاي اخالقی، در حوزه ارزشی و اخالقی بر محور ارزش تربیتی ، نظاماساسبر این . محوري را عینیت بخشد

غیره خواهد بود. البته واضح است که این تفکیک براي افزایش  شناختی، اجتماعی و سودگرایانه وزیبایی

مقوله  . در غیر این صورت، چنانکه پیش از این اشاره شد،تربیتی استکوشش هاي ریزي و دقت برنامه

-ارزش شامل( هادار ارتقاي تمام ارزشهاي دینی باشد و دین نیز عهدهارزش در برگیرندهتواند ارزش می

تربیت اجتماعی از  همانگونه کهشناختی، اجتماعی و غیره) است. بنابراین، قی، زیباییهاي دینی، اخال

مورد توجه  کاملو به صورت  جداگانهباید در بخش نیز شده است، تربیت اخالقی  جداقلمرو تربیت دینی 

  آمیختگی آن با حوزه تربیت دینی پرهیز شود.قرار گیرد و از در هم

  

                                                
1. Kant 
2. Kierkegaard 

 
که در  »انما بعثت التمم مکارم االخالق«که فرمود: اشاره داردل شده از پیامبر(ص) قبه روایت معروف تمیم مکارم اخالق  ن .1

  رجوع شود. )1385( مجمع البیان طبرسی ذکر شده است. براي توضیح بیشتر در خصوص روایت مذکور به هادي
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  گیري  نتیجه

مـورد  یت ارزشی، رویکردهاي عمـده ارزشـی   ه پیشینه تاریخی درباره تربئضمن ارا وهشدر این پژ

رسیدن بـه  هاي  شد و روش تفاوت رویکردهاي تلقینی از رویکردهاي غیر تلقینی تبیین  ،بررسی قرار گرفت

نـی و  م از رویکرد تلقینـی عقال که اشاره شد در رویکردهاي ارزشی اع چنان  فت.رآنها مورد بررسی قرار گ

منطقی، رویکرد رشد استدالل اخالقی و نیز رویکرد یادگیري فعـال و تربیـت منشـی بـه تربیتـی مملـو از       غیر

  شود.  ها به طور ضمنی یا تلویحی توجه می ارزش

اخالقـی و نیازهـاي    هـاي  نسبت به حرفـه خـود، موضـوع و تعـارض     اغلبدر این رویکردها مربیان 

نشـان داده شـد کـه طرفـداران رویکردهـاي مملـو از        ،چنـین دهنـد. هم آموز مسئولیت نشان می شانسانی دان

روش هاي مختلف  آموزان به را به دانش ندهست آنها ملزم بههاي معینی را که خود  ها می توانند ارزش ارزش

  اعم از استداللی و یا از طریق مجاب نمودن منتقل کنند. 

تحلیلی و طرفداران رویکرد تبیین ارزشـی   فیلسوفان طرفداران رویکرد ارزشی مانند ،از سوي دیگر

ها در امر تربیت موافق باشد، بـر ایـن بـاور اسـت      اگر فردي با ادعاي خنثی بودن نسبت به ارزشمعتقدند که 

شود  زیرا باعث می ؛توان آن را تربیت نام نهاد نمیدر تربیت چیزي جز تلقین نیست و  ها که حاکمیت ارزش

اســتنباط  د.ندي کنــار گذاشــته شــود و اصــولی دســت و پــاگیر حــاکم شــو کــه در تربیــت افــراد، اصــل آزا

د، رویکـرد  نـ د در مقابل هم قـرار گیر نتوان دو رویکرد ارزشی که میست که ا پژوهشگران در این مقاله آن

  هاست.   طرفی در ارزش تربیت ارزشی تلقینی غیرمنطقی و رویکرد بی

اي نقاط ضعفی هستند که مورد توجه منتقدان دو دارها به عالوه اشاره شد که هریک از این موضع 

هـا تاکیـد دارد    منطقی بر حاکمیت بی چون و چراي ارزشراست. رویکرد تربیت تلقینی غی  گروه واقع شده 

آمـوز و قـدرت انتخـاب او صـحه      ها بر ضرورت آزادي عمل دانش طرفی در ارزش و در مقابل، رویکرد بی

  گذارد. می

هایی ویکرد تلقین غیرعقالنی و تربیت ارزشی از طریق مجاب نمودن تفاوتردو  بین 1کرشنبام     

  .شود به آنها اشاره می )1(ل است  که در جدول ئقا

  

  

  

  

                                                
1 Kirschenbaum  
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  مجاب نمودن قیاز طر یارزش تیو ترب یرعقالنیغ نیتلق کردیدو رو: تفاوت هاي بین 1جدول 

  2مجاب نمودن  1تلقین غیرعقالنی

ا یادگیرنـده در آنچـه   بـ ارتباط مقتدرانـه و مسـتبدانه   

  یاددهنده به آن باور دارد.

ارتباط با یادگیرنده همراه با استدالل و برهان در اینکه به 

  چه چیز و چرا  باور دارد.  

هـاي   عدم انصاف در رفتـار، نسـبت بـه بیـان دیـدگاه     

  ها دیگران درباره ارزش

رفتار همراه با انصـاف نسـبت بـه بیـان دیـدگاه دیگـران       

  ها شدرباره  ارز

پاسخ همـراه بـا جـزم اندیشـی و پافشـاري نسـبت بـه        

  باورهاي ارزشی یاددهنده

پاسخ همراه بـا اسـتدالل، برهـان و احتـرام بـه باورهـاي       

  ارزشی یاددهنده

هـاي مطلـوب و عـدم     تمایل نداشـتن بـه قبـول ارزش   

توجه به تجارب اجتماعی، یادگیري و احساسی مثبت 

  در قلمرو ارزش هاي مطلوب 

هاي مطلـوب و توجـه بـه تجـارب      ه قبول ارزشتمایل ب

ــرو   ــی مثبـــت در قلمـ ــاعی، یـــادگیري و احساسـ اجتمـ

  هاي مطلوب  ارزش

ــدهاي     ــوانین و پیام ــتفاده از ق ــر اس ــی ب ــه افراط توج

  هاي مورد نظر یاددهنده ارزش

ها همراه با اسـتدالل   استفاده از قوانین و پیامدهاي ارزش

  و برهان 

ــا یاد   ــده ب ــاط یاددهن ــدم ارتب ــورت  ع ــده در ص گیرن

  مخالفت با ارزش هاي مورد توجه یاد دهنده

یادگیرنــده در صــورت  ویاددهنــده  رابطــه مســتمر بــین

  هاي مورد توجه یاددهنده  مخالفت با ارزش

ــا و   ــه رفتاره ــده نســبت ب عــدم آزادي عمــل یادگیرن

ــده  از   ارزش ــوع و محــروم نمــودن یادگیرن هــاي متن

هــاي  بـول ارزش ایجـاد تغییـر در باورهـا نسـبت بـه  ق     

  مطلوب

 يآزادي عمل یادگیرنده نسبت بـه رفتارهـا و ارزش هـا   

متنوع و امکان فضاي مناسب براي یادگیرنـده در ایجـاد   

  هاي مطلوب  تغییر در باورها نسبت به  قبول ارزش

  

کند تا یادگیرنده به  عقالنی به یادگیرنده کمک میکرشنبام، پرهیز از تلقین غیر بر اساس دیدگاه   

با   ،). لذا2002، 3مابوئی( یابدها تبدیل شود و به سمت تربیت منشی سوق  تفکري خالق در قبول ارزشم

 ممکن است ، هرچندها زندگی کند تواند در یک وضعیت خنثی از ارزش کس نمی هیچتوجه به آنکه 

تربیت ارزشی  کهدر این مقاله نشان داده شد  ،ها بی طرف باقی بماند بحث ارزشتالش کند تا نسبت به 

ها و ارج نهادن به  تعلیم و تربیت موفق، بر نهادینه کردن ارزشو  می شودجزء ذاتی تعلیم و تربیت محسوب 

  آنها تاکید دارد. 

                                                
1   . indoctrination 
2   . inculcation 
3. Maboea 
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 دوم اینکهباید مبتنی بر فهم و عقل باشد و  نخستتعلیم و تربیت در قالب هر رویکردي که باشد، 

شود  آموزان منتقل نمی عکاس مشروط یا تلقین به دانشان مبتنی برانفعالی  ت هاينوعی عاد از طریق

تربیت ارزشی فعالیتی است که بر پایه استدالل و آزادي عمل به  ،). بلکه1374(شعبانی ورکی، 

طرفداران  خاطرنشان می سازد،چنانکه برومر کند.  ها را منتقل می اي از ارزش آموزان، مجموعه دانش

مانند آزادي، عدالت، برابري و  ییها ها هرگز نمی توانند ارزش رویکردهاي بی طرفی نسبت به ارزش

ممکن است فرد تالش  هرچند .ربیت ارزشی در تمام رویکردها جریان داردت ،عقالنیت را رد کنند. بنابراین

 تواند به طور مؤثر ارزش هارا کنار بگذارد. نمی اما ها بی طرف باقی بماند، کند نسبت به بحث ارزش

خأل وجودي برخی رویکردهاي  در سند ملی آموزش و پرورششد که  نشان داده این مطالعه در  ،همچنین

باید به همان میزان  پرورش می و آموزش نظام وجود دارد. بر این اساس،شی نعمده ارزشی مانند تربیت م

رویکردي است، به تربیت منشی و اخالقی  نیز به عنوان  نمودهکه به رویکرد ارزشمند تربیت دینی توجه 

تواند سهمی  می ها، ن آ  روش توصیف ها و روشن شدن این مواضع، طرح آن کند.مهم و ارزشمند توجه 

 مؤثر در گزینش و یا تکامل رویکردي ارزشی مناسب در نظام آموزش و پرورش کشورمان داشته باشد.  
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