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 چکیده
ناروامی می یت اخ قی  قد درونی ال وی ترکیبی ترب ناروامیهدف اصلللای ایژ پژوهب تبییژ و ن دو  باشلللدا 

رویکرد تربیت منب و تربیت اخ قی عق نی را با توجه به مبانی فاسللفی هن ا با هم مقایسلله کرد و نقات قو  

ای جامع که مبرا از نقات و ضلللعن هن ا را تبییژ کرد تا بتواند نقات م بت هن ا را با هم ترکین کند و به نهریه

زعم او حاصل ترکین ال ویی را ارامه نمود که به ضعن دو رویکرد مذکور باشد دست یابدا سرانجام  ناروامی

نتایج ایژ مطالعه حاکی از هن اسللت که ناروامی در دیدگاه خود درار  نقات قو  دو رویکرد پیشللیژ اسللتا

باقی ماندن بر ناسللازوری های درونی متعدد مانند برتر دانسللتژ اصللوت تربیت منب بر تربیت اخ قی عق نی، 

ها و درن ایت عدم پاسخ ویی به بسیاری از سؤات أ، نادیده گرفتژ استق ت متربینقات ضعن رویکردهای مبد

 در تربیت اخ قی شده استا
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 مقدمه

 حوزه ژیا پردازاننهریه توسط یاخ ق تیترب حوزه در حاضر حات درکه  یهای م ماز ت ش یکی

باشد از همه هن ا می مندیهرهای مختان با هدف ب نهریه ای کردهایرو نیترک یت ش برا گیردمیصور  

.(Narvaez, 2006; Berkowitz, 1997; Haidt, 2001) اسلللت که  ژیا رویکرد ژیطرفداران ا فرضپیب

ستندمحدود و ناقص  ییبه تن ا مختانهای نهریه ستا  ازین ییاز هن ا ن کیهر  هاییافتهحات به و درعیژ ه ا

های مختان، نهریه انیم درصلللددند تاو  هرا موردانتقاد قرار داد یاخ ق تیترببعدی به ن اه تک بنابرایژ،

شترک»  متفاو ینهر یکردهایو از رو دهندصور   یبیترک ست یبرا «به طور م  جامع یاهینهر به یابید

رفع  یبرا ،هنخاص  هاییافتهاز  بتوانند هیهای هر نهراز محدودیت وسلللیاه فار بدیژتا  کننداسلللتفاده 

 ا ب ره ب یرند یاخ ق تیترب طهیح در یو عما ینهر یازهاین

 ،مناسن یبیترک شودمی یسع هن در که است ت ش یبه نوع اظری ناخ ق تیترب در یبیترک کردیرو

 ,Bagheri, Sajadieh & Tavasoli, 2011; Tellings)هورد مختان فراهم  یکردهایرو ایها نهریه انیم

باشد که  یو درک جامع و کاما 1«بیرگ هینهر ای هینهرک ن » به یابیدست ایژ ترکین، بایدنتیجه .) 2001 

را فراهم  هایافتهتریژ در برگرفته و مفیدتریژ و کامل را کردیرو ای هینهر رند ای دو ،ک ن یبا زبان و ساختار

  (Dahl, 1996). هورد

رنیژ رویکردی  اباشد دتریمف و ترجامع اینهریه به یابیدست دیبا یت ش ژیرن جهینت که است ی یبد

در تربیت اخ قی در حات حاضر به عنوان یک جنبب مطرح شده و طرفداران هن معتقدند که هدف ترکین 

در واقع  ا (Cutts, 2011)باعث ب بود نتایج شودجدید است که  یک نهریه رویکردهای مختان، ارامه

یک نهریه جامع هستند که بتواند پاسخ وی  سیتأسهای مختان، در ایژ حوزه درصدد گران نهریهترکین

 مسامل و مشک   اخ قی متربیان باشد و شخصی کامل به لحاظ اخ قی تربیت کندا 

 ایی کفایت الزم برای دستیابی به حقیقت را ندارد؛ به تعبیر بر مبنای ایژ دیدگاه یک رویکرد به تن

های شکسته را به هینه حقیقت در ازت شکسته است و کار پژوهش ر ترکیبی، ایژ است که ایژ تکه»دی ر 

ها ای از ایژ ت شنمونه(ا  (Bagheri,2017, P. 123«هم وصل کرده و تصویر جامعی از حقیقت فراهم کندا

های رویکرد اند با ترکین روشمشاهده کرد که سعی کرده  3و الیکونا 2رویکرد برکومیتی توان دررا می

نیی معتقد است در تربیت  4ای کارهمد خاق کنندا هایتتربیت منب و رویکرد تربیت اخ قی عق نی، گییده

                                                 
1. Grand Theory 
2. Berkowitz 

3. Lickona 

4. Haidt 
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 ,Berkowitz, 1997; Lickona)گرا باید ترکین شونداخ قی رویکردهای ش ودگرا با رویکردهای عقل

) 2001Haidt, ; 1997اشاره کرد که مشتمل بر برنامه  1توان به طرح رشد کودکهمچنیژ در ایژ زمینه می ا

هایی جامعی است که هدف هن افیایب رشد شناختی، اجتماعی و اخ قی کودکان است و طی هن فرصت

در اختیار  -پاداش بیرونی به جای -برای حل مسئاه، کار مشارکتی و کسن لذ  درونی از رفتار اجتماعی 

ی اسناد ی یادگیری اجتماعی، نهریهی سازه گرا، نهریهشودا ایژ طرح از ترکین نهریهکودکان گذاشته می

کودکان با در   2دلبست ی تدویژ شده است تا رویکردی گسترده برای مطالعه رشد اجتماعی اولیه و نهریه

 ا (Nami, 2016)مدرسه ایجاد کند -ها در سطح ک س، مدرسه و خانهنهر گرفتژ فعالیت

های اخیر رویکرد های تعایم و تربیت است و در ساتازهنجاکه تربیت اخ قی یکی از ضرور 

اخ قی با دقت ترکیبی در ایژ حیطه مطرح شده است، الزم است که داعیه طرفداران ایژ نوع ن اه به تربیت 

هدف ایژ پژوهب  بنابرایژهموزان استفاده شودا تا از ظرفیت هن ا برای تربیت اخ قی دانببیشتر بررسی شود 

بررسی پردازان مطرح در ایژ حوزه استا نهربه اینکه بحث و بررسی رویکرد ناروامی به عنوان یکی از نهریه

زم است تمرکی روی یک نهریه معطوف شودا های ترکیبی در یک پژوهب ممکژ نیست، الهمه نهریه

بنابرایژ دامنه بررسی ایژ پژوهب تن ا به رویکرد ناروامی محدود شده استا دلیل انتخاب رویکرد ناروامی ایژ 

کند و ادعا اند نقد میپردازی کردهو برکومیتی را که در ایژ زمینه نهریه است که ناروامی کسانی مانند هایت

های تربیت اخ قی عق نی در های تربیت منب و روشهن ا، نقب برابری برای روشکند که برخ ف می

با توجه به ناسازوری ظاهری میان ایژ دو رویکرد به »کند: باره بیان میترکین در نهر گرفته استا او درایژ

 ا(Narvaez, 2008, P. 310) «توان به عنوان مکمل هم در نهر گرفتاتربیت اخ قی، هن ا را می

که بیژ رویکرد تربیت اخ قی طوریتربیت اخ قی نباید رویکرد یا ایژ یا هن باشد؛ به» بنابرایژ

عق نی و رویکرد تربیت منب یکی را انتخاب کندا از ایژ منهر، هر دو نهام برای عامایت اخ قی و فردیت 

گفته شد ناروامی به دنبات ارامه  با توجه به هنچها ((Narvaez & Bokh, 2014a, P. 4« اخ قی ضروری هستندا

 ا رویکرد سومی با عنوان تربیت اخ قی ترکیبی است

در صور  باشدا هدف ایژ پژوهب بررسی و نقد ادعای ناروامی در مورد تربیت اخ قی ترکیبی می

اطر تأیید ادعای ناروامی در مورد ترکین، کاربران ایژ نهریه در بکاربردن هن در تربیت اخ قی هسودگی خ

 کارگیری هن مدنهر قرار دهنداخواهند داشت و در غیر ایژ صور  الزم است، م حهاتی را در به

 

                                                 
1. Child Development Project 

2. Prosocial Development 
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 روش پژوهش

 ناسازواری استا منهور از نقد درونی ایژ است که 1درونی روش مورداستفاده در ایژ پژوهب، نقد

 گرفتار یک دیدگاه ر ونه گرفته و نشان داده شود که قرار بررسی و کنکاش مورد یک تفکر درونی های

 درار ر ونه فکری، نهام یک که است ایژ منهور باسکار تعبیر بها است های درونیها و تناقضناهماهن ی

 نقد نوع ایژ در ا(Shabani Varaki, 2007; Bhaskar  et al., 2010) است شده متنوع درونی های ناسازوری

 قرار موردنقد است ترقوی هاینهریه بقیه از کندمی ادعا که ج تی همان از دیدگاه یک که شودمی ت ش

 هن درونی ناسازواری یا سازواری شده و استفاده ناروامی دیدگاه نقد برای روش گیردا در ایژ پژوهب از ایژ

 گرفته استا قرار بررسی وموردبحث 

 

 تبیین رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخالقی

ای از مباحث تربیت اخ قی به بررسی تضاد یا های اخیر بخب عمدهاز دیدگاه ناروامی، در سات

مقایسه میایا و معاین دو رویکرد تربیتی غالن یعنی رویکرد تربیت منب و  رویکرد اخ قی عق نی 

اری بیژ بحث درباره ناسازگ»او معتقد است که  ا(Narvaez, 2006; 2008))کابرگی( متمرکی شده است 

رویکرد تربیت اخ قی عق نی و تربیت منب اغان قطبی شده استا در واقع دو پارادایم از اصط حاتی 

رسد که با هم تناسبی نداشته و باشد؛ لذا به نهر میدهنده تع دا  نهری هن ا میکنند که نشاناستفاده می

تربیت منب، به »از دیدگاه ناروامی ا (Narvaez, 2006, P. 712) «کننداهای متفاوتی را ارامه میرارروب

گیری به عنوان هدف مناسن تربیت اشاره دارد و با نیازهای تربیتی که در شکل 2مندپرورش افراد فضیات

شودا در مقابل، تربیت اخ قی عق نی، به دنبات تس یل رشد قضاو  اخ قی منب مؤثرند، مرتبط می

باشدا بنابرایژ سیدن به اجماع و توافق عمومی بر طبق قواعد عدالت، میخودمختارانه و توانایی حل مباحث و ر

ها )یا ایژ یا هن(، شودا متأسفانه بحث بر روی کیفیت یکی از ایژبه رشد استدالت و خودپیروی مرتبط می

 ا (Narvaez, 2006, P. 703) «باعث شده است که زمینه مشترک و امکان ترکین میان هن ا بررسی نشود

 است 3وجه به هنچه گفته شد، ناروامی به دنبات ارامه رویکرد سومی با عنوان تربیت اخ قی ترکیبیبا ت

 طرفکیازایژ رویکرد برای تربیت اخ قی، رویکردی جامع است که »کند که و در ایژ زمینه بیان می

کند و د تصدیق میباشو تع د به عدالت را که موردنیاز رشد جوامع دمکراتیک می 4پرورش استدالت فکری

                                                 
1. Internal Critique 
2. Virtuous 

3. Integrative Ethical Education 

4. Reflective Reasoning 
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از طرف دی ر اذعان دارد که یک جامعه دمکراتیک برای حفظ حقوق ش روندی، نیازمند افرادی با 

عایرغم ناسازوری ظاهری میان ایژ دو »بنابرایژ ا (Narvaez, 2006, P, 703) «باشداهای خاص میمنب

» به تعبیر دی ر ا(Narvaez, 2008, P. 310)« توان به عنوان مکمل یکدی ر در نهر گرفترویکرد، هن ا را می

که بیژ رویکرد تربیت اخ قی عق نی و رویکرد طوریتربیت اخ قی نباید رویکرد یا ایژ یا هن باشد، به

 ,Bock, 2014a & «تربیت منب یکی را انتخاب کند، باکه هر دو نهام برای عامایت اخ قی ضروری هستندا

P. 4)  (Narvaezا 
تربیت اخ قی عق نی را به لحاظ فاسفی مربوت به فاسفه کانت و اخ ق قاعده محور ناروامی رویکرد 

برای ارامه دیدگاه   داندا بنابرایژو رویکرد تربیت منب را به فاسفه اخ ق ارسطو و اخ ق فضیات مرتبط می

را با هم مقایسه و خود ابتدا به معرفی اخ ق قاعده محور و اخ ق منشی پرداخته است؛ سپس ایژ دو رویکرد 

های اصای هن ا را توصین کرده استا او نقات قو  و ضعن ایژ دو رویکرد را بیان و درن ایت ال وی مؤلفه

 باشدا کند و معتقد است که ایژ ال وی حاصل ترکین نقات قو  دو رویکرد مذکور میخود را ارامه می

 

 ش از دیدگاه ناروائزمقایسه رویکرد تربیت اخالقی عقالنی و رویکرد تربیت من

کندا ناروامی برای مقایسه ایژ دو رویکرد، ابتدا مبانی فاسفی هن ا را از دو منهر با یکدی ر مقایسه می

دارندا منهر دوم، هر کدام از ایژ دو دیدگاه ره ن اهی به اجتماع  1اخ قی منهر اوت، ن اهی که به فردیت

» یا « 2نحین» دارند؟ او معتقد است دو پارادایم فاسفی یعنی اخ ق قاعده محور و اخ ق منب، در ن اه

به فردیت اخ قی، متماییندا تمرکی اخ ق قاعده محور، روی فعل اخ قی است و فرد را به عنوان « 3فربه

ا در ایژ رویکرد کندمی یمعرف حقوقی که دی ران باید از طریق عمل درست به هن ا احترام ب ذارند،حامی 

شود کند، نحین تعرین میشخص اخ قی به عنوان کسی که فقط بر اساس اصوت اخ ق ج انی عمل می
(Narvaez, 2006)ا  

استا اوت اینکه در ایژ  4اییک نهریه حداق ،اخ ق قاعده محور، به دو معنا»ناروامی معتقد است 

های پارادایم، اخ ق، یک اخ ق ساده شده است که از افراد، تقاضای اندکی دارد و بسیاری از محدوده

گیردا های اوقا  فراغت و فضایل اخ قی را نادیده میم م زندگی انسان مانند انتخاب دوست، شغل، فعالیت

شود، کاهب به رییی که در رابطه با اصوت اخ قی ج انی مطرح میدوم اینکه، ایژ پارادایم الیام اخ قی را 

                                                 
1. Personhood 
2. Thinly 

3. Thickly 

4. Minimalist Theory 
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در مقابل، ا (Narvaez, 2006, P. 703)« باشدا اجراقابلدهدا بنابرایژ اخ ق رییی است که به طور ج انی می

های ذاتاً اخ قی و اجتماعی فرد تأکید نفسه، به کیفیت فاعل، و جنبهاخ ق منب به جای تکیه بر عمل فی

(ا ناروامی در ایژ زمینه رنیژ  Narvaez & Bokh, 2014aکند )ی از فردیت ارامه میافربهکند و تعرین می

که ذاتاً اخ ق متکی بر فضامل، طوریشود، بهدر ایژ دیدگاه، فردیت، فربه تعرین می»اذعان دارد که 

که اخ ق شودا لذا درحالیشتق میباشدا در ایژ دیدگاه رفتار اخ قی از منب مها میها و مسئولیتارزش

داند، اخ ق فضیات، مف وم قاعده محور مف وم نحیفی از فردیت را برای انجام عمل اخ قی موردنیاز می

کنند راهکار ای از فردیت را مدنهر قرار داده و درباره اینکه ر ونه فضایل به زندگی خوب کمک میفربه

 ا(Narvaez, 2006, P. 707)« نمایداارامه می

برخ ف اخ ق قاعده محور، اخ ق منب بر حمایت جامعه برای رشد فردیت »از دیدگاه ناروامی 

باید توسط جامعه حمایت و تشویق شود و  1فرد در فرایند خودشکوفاییدر هن کند، که اخ قی تأکید می

باشند و باعث سعاد  ها را به دنبات داشته ن ادهای اجتماعی طوری طراحی شوند که تحقق حداک ر ارزش

تواند فضامل را با یا شادکامی انسان شوندا در ایژ زمینه ناروامی متأثر از ارسطو معتقد است هر فردی می

حمایت ضروری دوستان، همکاران و جامعه در خود ن ادینه کرده و به فعایت برساندا اخ ق منب جامعه را 

دهدا در مقابل، در اخ ق قاعده ری حیاتی مدنهر قرار میبرای فضیات، سعاد  و کامیابی انسان به عنوان ام

محور، زندگی اجتماعی جای اهی نداشته و ممکژ است موردنیاز نباشدا اگرره اخ ق قاعده محور از یک 

رسد که جامعه واقعی را به عنوان کند، اما به نهر میجامعه انتیاعی برای تعییژ اصوت اخ قی استفاده می

ناروامی در باب نقات  ا(Narvaez, 2006, P. 707) «دهداو سعادتمندی فرد مدنهر قرار می مانعی برای رشد

ساالن که بر نقب راهنما و تس یل گری بیرگ ج تژیازاقو  دیدگاه کابرگ معتقد است ایژ رویکرد 

شود و به دامان دهد و باعث رشد خودپیروی میتأکید دارد، استدالت را برای تع د اجتماعی پرورش می

ایژ رویکرد شایسته تحسیژ است اما عایرغم ایژ نقات م بت نقدهایی نیی بر هن  ژیبنابراافتدا گرایی نمینسبی

 داند:وارد  می

 باوجود اهمیت استدالت اخ قی، جنبه شناختی فرد، شرت الزم رفتار اخ قی است نه شرت کافیا (1

انتیاعی باعث شده است که شرایط اجتماعی و جو مدرسه توجه به معماهای اخ قی و طرح مسامل  (2

 شده و فرد را از مسامل واقعی زندگی جدا کند امورد غفات واقع

 اگیردگرا نقب ش ود و فرایندهای ضمنی را نادیده میرویکرد عقل (3

                                                 
1. Self-Actualization 
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ال و یا برنامه فضیات، پیرو »گیردا از دیدگاه ناروامی: فرد اخ قی را نادیده میهای منحصربهموقعیت (4

توانیم اصوت کای و مطاقی را برای تربیت اخ قی مدنهر قرار دهیم؛ قانون خاصی نیست و ما نمی

ها وجود شوند و هیچ قانون عمای برای هدایت عمل انسان در همه موقعیتها تکرار نمیزیرا موقعیت

 ا(Narvaez, 2015, P. 383)« نداردا

های تربیتی سنتی موفق، از قبیل هموزش کندا به روشنمیرویکرد کابرگی محتوای روشنی ارامه  (5

شود هن ا دهد که باعث میکند و قدر  زیادی به کودکان میمستقیم خوب و بدرفتار، توجه نمی

ساالن تصوین شده است در مورد قوانینی که جای بح ی در مورد هن ا وجود ندارد و به وسیاه بیرگ

 بحث و رالب کنندا مانند تنبیه برای تخطی از قانون،

ن ری و توجه به جوانن ناروامی در مورد رویکرد تربیت منب معتقد است که ایژ رویکرد برای جامع

هموزی و کردن م ار  پررنگشناختی و غیر شناختی، کاربردی بودن هن، اهمیت دادن به نقب ال وها، 

های غیرمستقیم )محیط اخ قی ، هموزشهای مستقیم ) محتوا و برنامه درسی(ها، استفاده از هموزشداستان

که بر م بت( و تأکید بر محیط، مورد تحسیژ قرار گرفته استا اما در نقد ایژ رویکرد معتقد است، ازهنجا

فرد و خاص دانسته های مختان را منحصربهها و زمانها، مکانفضایل متغیر و متنوع تأکید کرده، موقعیت

شودا گرایی گرفتار میها ممکژ است متغیر باشند در ورطه نسبیتموقعیتکه اعمات اخ قی هم متناسن با 

  ا(Narvaez, 2006)کند کننده ارامه میع وه بر ایژ، به خودپیروی اهمیت کمی داده و تربیتی غامض و گیج

 

 الگوی ترکیبی ناروائز در تربیت اخالقی 

ز دیدگاه او از ترکین دو رویکرد تربیت اخ قی کند که اناروامی ال ویی را برای تربیت اخ قی ارامه می

هایی ها داللتعق نی و تربیت منب تشکیل شده استا ال وی مذکور سه ایده بنیادی دارد که هرکدام از ایژ ایده

 برای عمل اخ قی دارندا

 1یخبرگ رشد مثابهبه  یاول: رشد اخالق نیادیبن دهیا

داند و معتقد است رشد اخ قی را رشد خبرگی می 2مانند استرنبرگناروامی متأثر از نهریه خبرگی افرادی 

های اخ قی رییی تواند به سطوح باالیی از خبرگی پرورش یابدا خبرههایی که میکه منب، عبار  است از م ار 

از دیدگاه ناروامی، خبرگی ا  (Vojdani, 2016)گیری و استدالت اخ قی دارندبیب از قدر  قضاو ، تصمیم

ها، برای رسیدن کند و در افراد خبره، تمام سامانهنوعی درک تصفیه شده و عمیق است که در عمل انسان ظ ور می

                                                 
1. Expertise 

2. Sternberg 
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او مف وم خبرگی اخ قی را در حیطه اخ ق تعرین کنندا به هدف و تحقق عمل به صور  هماهنگ کار می

اند فضیات را در مقدار، روش دمند یک خبره اخ قی است که میکرده و معتقد است که یک فرد فضیات

هموزی استا فرد از ناروامی روش پرورش افراد خبره، تمریژ و م ار  ازنهرو زمان مناسن به کار ببردا 

شود و فردی که به لحاظ اخ قی خبره است در ر ار می ترخبرهطریق تمریژ و کارهموزی در حوزه اخ ق، 

کند م ار  پیدا می 3و عمل اخ قی 2یاخ ق تمرکی، قضاو  اخ قی، 1م ار  حساسیت اخ قی
(Vojdani, 2016; Narvaez & Lapsley, 2005; Narvaez, 2012ا) 

حساسیت اخ قی یعنی اینکه فرد خبره »کند: های ر ارگانه را به ایژ شکل تعرین میناروامی م ار 

تر تعییژ کرده و ی کند سریعتر وضعیت اخ قی را دریابدا او نقشی را که ممکژ است بازتر و دقیقسریع

دهد و برای پاسخ ویی اخ قی به کند که ره اعمالی، ره کسانی را ر ونه تحت تأثیر قرار میدرک می

کندا قضاو  اخ قی یعنی استدالت درباره وظیفه، نتایج، مسئولیت و به دی ران تعصبا  خود را کنترت می

گیری درباره اینکه کدام اعمات و چیده و تصمیمکاربردن کدهای اخ قی شخصی برای حل مشک   پی

را که به هن ا امکان  4ها در تمرکی اخ قی، خودتنهیمی اخ قیباشندا خبرهتر میهای ممکژ، اخ قیگیینه

دانند که ها میدهندا م ار  در عمل اخ قی یعنی خبرهدهد پرورش میبندی اهداف اخ قی را میاولویت

گام هن را بهرییی کنند و گامود را بر روی هدف اخ قی حفظ و یک عمل را طرحر ونه تمرکی روحی خ

 ا(Narvaez & Bokh, 2014a, P. 5)« اانجام دهند
 یاخالق رفتار چهارگانه هایمهارت:آموزش نخست داللت

توانند های ر ارگانه رفتار اخ قی، معامان میکه برای هموزش و تقویت م ار  است ناروامی معتقد

 اصوت زیر را مدنهر قرار دهندا

هموزان، احساسا  قابی هن ا را مدنهر قرار دادن، حفظ م ربانی کردن با دانب حساسیت اخالقی:

هموزش بیان محترمانه عواطن و مدیریت احساسا  منفی )برای نمونه وقتی عصبانی شدید دوستی هنان، نوع

 (Narvaez & Bokh, 2014b).تا ده بشمارید(  

ها استدالت تریژ اقداما  و انتخابهای ممکژ، اخ قیدر مورد اعمات و گیینه اخالقی: استدالل

 شانیهااستدالتهموزان ب ویند که در ها مشارکت دهندا به دانبگیریهموزان را در تصمیمکردنا دانب

 (Narvaez & Bokh, 2014b). کنند برجسته نمایندپیامدهای انتخابی را که می

                                                 
1. Ethical Sensitivity 
2. Ethical Focus 

3. Ethical Action 

4. Self-Regulation 
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های مربوت به ک س درس، هموزش ها، پرورش دادن ارزشبرجسته کردن ارزشتمرکز اخالقی: 

ها در ک س درس و ها و هییژهای مختان و طراحی سنتهموزان، احترام به سنتای به دانبسواد رسانه

 (Narvaez & Bokh, 2014b).زیست برجسته کردن خصوصیا  ش روندی و نهار  بر محیط

های خ قانه برای کمک به دی ران، هموزش به ع ده گرفتژ نقب رهبر ساخت طرح ی:عمل اخالق

 همییهموزان برای کمک به دی ران، هموزش پشتکار و حل اخت فا  به صور  غیر خشونتبه دانب

.(Narvaez & Bokh, 2014b) 
 یاخالق استدالل و یاخالق لتیفضتوأمان  آموزش: دوم داللت

شودا استدالت، افراد را در تعییژ عمل به میان یژ دو استدالت و فضیات میخبرگی اخ قی، شامل 

کندا ناروامی در باب اهمیت و ضرور  استدالت اخ قی معتقد است که استدالت تأمای، هدایت می افرات

ت ای را به رالب بکشد یا مورد تجدیدنهر قرار دهد یا هن را مورد پذیرش قرار دهدا استدالتواند مسئاهمی

شود و اص حا  کایدی مانند لغو های فرهن ی دیرینه میکامل درباره عدالت، اغان موجن تغییر در شیوه

طور که کابرگ مطرح کرده است، همان داری و ارتقاء حقوق بشر را به دنبات داشته استا بنابرایژ،برده

 ا(Narvaez , 2006)های تربیت اخ قی باید استدالت تأمای و قضاو  اخ قی را باهم پرورش دهند برنامه

ها در دهد که انسانهای جدید نشان میاز دیدگاه ناروامی عایرغم اهمیت استدالت تأمای، یافته

های عمای انسان، ش ودهای و بسیاری از یادگیریکنند تصمیما  خود از ناخودهگاه نیی استفاده می

شوند که ممکژ است به صور  حفظ می 1ی حافهه ضمنیهاستمیساز تجارب مکرر هستند که در  شدهساخته

شودا بنابرایژ، دیدگاه عمومی در شفاهی هم قابل بیان نباشندا بیشتر تصمیما  انسان بدون استدالت گرفته می

هموزان نیازمند مای عق نی باید تغییر کندا ناروامی معتقد است برای رشد فضایل، دانبمورد انسان به عنوان عا

باشندا در ایژ ساالن و معامان و نیازمند ال وهای رفتاری میکارهموزی، تمریژ و تکرار تحت هدایت بیرگ

 ا(Narvaez, 2005)یابند دیدگاه، فضایل نه در انیوا، باکه با کمک جامعه و در اجتماع پرورش می

 تیترب یتعامل و یریرپذییتغ هایویژگی: دوم یادیبن دهیا

تواند تغییرپذیر و تعامای باشدا اوت اینکه کودکان در پاسخ به محیط، تربیت حداقل از دو طریق می

را  2هاوارهسازندا افراد از طریق تجربه، طرحدهند و از طریق تجربه فعات، دانب و ف م را میخود را تغییر می

ها، پردازش وارهشودا طرحها تحت تأثیر تجارب بعدی تغییر کرده و اص ح میسازندا ایژ تجربهمی

کنندا ها و انتهارا  را که بران یینده هستند، تس یل، هماهنگ و موزون میبینیاط عا ، توجه مستقیم، پیب

                                                 
1. Implicit Memory 

 ساختارهای عمومی دانب که از مفاهیم عاطفی، شناختی و رفتاری تشکیل شده استا. 2
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کنندا قرار جربیا  بعدی را رهبری میاند و هم به نوبه خود تها، هم از تجارب ضمنی ناشی شدهوارهطرح

دهد؛ برای نمونه کودکی که های متفاوتی را در افراد شکل میوارههای متفاو ، طرحگرفتژ در موقعیت

تر به نهر پیوسته مشغوت فعالیت برای رفاه دی ران است با کودکی که پیوسته به دنبات ایژ است که جذاب

گیرد و بنابرایژ یادگیری و شناخت، در تعامل پویا با محیط شکل میهای متفاوتی دارندا وارهبرسد طرح

تواند تغییرپذیر و تربیت به شکل دی ری نیی میا (Vojdani, 2016)تواند در اجتماع ک س پرورش یابد می

تعامای باشدا وقتی محیط اجتماعی، نیازهای کودکان را برای تعاق، احساس شایست ی و خودپیروی برهورده 

هموزان خبره کنندا در نتیجه، برای پرورش دانبیابند و ان ییه زیادی پیدا میکند، کودکان پرورش میمی

هموزان در سطوح رشدی ساالن باید محیط و برنامه تدریس را مطابق با نیازهای دانبای، بیرگدر هر حیطه

 ایشان تغییر دهندا
 یاخالق یشهودها پرورش یبرا مناسب طیمح یطراح: اول داللت

که اط عا  را به صور  متوالی و  1( ذهژ تدبیرگر1از دیدگاه ناروامی بشر دو نوع ذهژ دارد: 

که مشتمل بر پردازش غیرهگاهانه، از طریق مشاهده ال وهای  2( ذهژ ش ودی2کندا پردازش می خودهگاه

کند و باعث می عمل 3شود و اغان به صور  خودکار و بدون هشیاری خودهگاهانهمحیطی تغذیه می

شودا ذهژ تدبیرگر برای راهنمایی رشد ش ودی و مقاباه گیری به صور  خودکار و خود به خود میتصمیم

با ش ودهای ضعین ضروری و حیاتی استا در واقع هر شخصی بدون داشتژ هر یک از ایژ دو، یک ابیار 

 دهدا حیاتی را برای عمل و قضاو  اخ قی از دست می

هایی را ایجاد کنند که ش ودهای درست را در کودکان شکل بدهدا محیط، اید محیطساالن ببیرگ

شود شود و هم شامل ایژ میهای هشکار و پن ان پاداش و تنبیه میهم شامل جو و فضای هموزشی و سامانه

هاراتی گیرند، کدام احساسا  تشویق شده و ره انتکنند، ر ونه تصمیم میکه افراد ر ونه با هم رفتار می

ها به طور خودکار ش ودهای ما را درباره ر ونه عمل کردن و ازهنجاکه محیط  یابدا بنابرایژپرورش می

دهند و ذهژ ش ودی از طریق روابط بیژ فردی، تعامل با اعضای یک گروه واکنب نشان دادن پرورش می

ساالنی که با کودکان گیرد، بیرگفرهن ی، اشیای محیط و ال وهای تکراری، رفتارهای خاصی را یاد می

کنند که ره نوع ش ودهایی در کودکان رشد کند ها در واقع مشخص میکنند با طراحی محیطیکار م
(Narvaez, 2012). 

                                                 
1. Deliberative Mind 

2. Intuitive Mind 

3. Conscious Awareness 
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 1یاخالق خبره بهکار تازه لیتبد یبرا ییهادستورالعمل یطراح: دوم داللت

تدبیرگر وری که  هم ذهژ مند با استفاده از رویکرد جامع غوطهتواند به طور نهامخبرگی اخ قی می

دهد ساخته شودا ایژ امر از طریق ر ار سطح هموزشی زیر باعث تقویت و هم ذهژ ش ودی را پرورش می

 شود:های اخ قی میم ار 

هموزان را به موضوعی که مبتنی در ایژ سطح، معام توجه دانبها(: وری در نمونهسطح اول )غوطه

وزان به اهمیت موضوع پی ببرند و درکی کای نسبت همکند تا دانبهموزان است جان میبر تجارب دانب

های تمرکی اخ قی که از م ار  2پذیری و یادگیری نهار به هن پیدا کنندا برای نمونه برای مسئولیت

باشد هموزان بوده است و مستایم نهار  خوب میهایی را که برگرفته از تجارب دانبباشند، معام  نمونهمی

هموزان از شودا دانبهای دنیای امروز است مطرح میحفظ منابع هب که از رالب نهنموکندا برای ذکر می

 اکنندطریق معرفی کتاب، و فیام یک درک کای نسبت به موضوع پیدا می

هموزان را به ها توجه دانبدر ایژ سطح معام از طریق طراحی درسسطح دوم )توجه به جزئیات(: 

هموز یاد توان به دانبکندا برای نمونه در درس ریاضی میجان می های مربوت به م ار جیمیا  و جنبه

ای را با اعضای خانواده یا داد که مقدار مصرف هب خانواده خود را در یک هفته ثبت کند یا مصاحبه

تریژ عنصر حیاتی های را در ایژ زمینه از هن ا بپرسندا به عنوان نمونه، هب م مش روندان ترتین داده و سؤات

کنیم با ره ای که در هن زندگی میدر صور  نبودن هب، خانواده، مدرسه، و جامعه …شر است زیراب

تواند یک ال وی تصویری ترسیم کند که در هب در مرکی هموز میهایی مواج ه خواهد شد؟ دانببحران

ه اتفاقی برای انسان، ها، گیاهان، حیوانا  در اطراف هن ترسیم شوند و گفته شود که رهن قرار دارد و انسان

 اافتد اگر هب وجود نداشته باشدگیاهان و حیوانا  می

هایی را برای تمریژ م ار  فراهم در ایژ سطح معام به اندازه کافی فرصتسطح سوم )تمرین(: 

هموز شودا به عنوان نمونه تمریژ بستژ شیر هب زمانی که از کند تا م ار  موردنهر، طبیعت ثانویه دانبمی

تواند گیارشی را ت یه کند و برای مدرسه یا خانواده خود ارامه کند که هموز میکنندا دانباستفاده نمیهب 

جویی در صور  بسته بودن شیر هب، هن ام ظرف شستژ یا مسواک زدن ره مییان هب در یک هفته صرفه

 کنداشود و در نتیجه ره اندازه به حیا  انسان کمک میمی

های مختان و به طور در موقعیت هموزدر ایژ سطح دانبانش و عمل(: سطح چهارم )ترکیب د

زمان به کار برد و از ایژ طریق، برای حل مسامل پیچیده اخ قی، گیرد که دانب و م ار  را هممکرر یاد می

                                                 
1. Novice- to-Expert 

2. Learning Stewardship 
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م ار  بیشتری پیدا کندا مداومت بر عمل سنجیده در یک دوره زمانی طوالنی، منجر به خبرگی اخ قی 

هایی را برای مصرف ب ینه توانند برنامههموزان میدا به عنوان نمونه در بحث هب که مطرح شد، دانبشومی

هموزان دانب نیترتژیبد هب در مدرسه و خانواده خود ت یه کنند و در اختیار خانواده یا مدرسه قرار دهند،

 ا(Narvaez & Bokh, 2014a)توانند خبره شوند های مدنهر میبا طی ایژ مراحل در م ار 

 1ییخودشکوفا و یاریهم بر یآدم تیماه یابتنا: سوم نیادیبن دهیا

انسان بر اساس سرشتب موجودی اجتماعی و تعامای است و تمایل طبیعی انسان برای رفتار اجتماعی 

که خبرگی اخ قی مبتنی بر رابطه است، در جامعه رشد یابدا ازهنجاییهای بیژ فردی پرورش میدر محیط

یستندا زندگی بدون شودا فضیات، استدالت و جامعه از هم جدا نکرده و در جامعه به اشتراک گذاشته می

 (اNarvaez, 2006)ناقص است  یکدی ر، اگر غیرانسانی نباشد، زندگی
 مدرسه با یمحل اجتماع یهماهنگ و مدرسه یرونیب و یدرون اجتماع ساخت به توجه: اول داللت

رشد در میان  هموزان تأثیر دارند ودو اجتماع مدرسه و اجتماع محای تا حد زیادی بر زندگی دانب

توانند شبکه حمایت از کودکان را در میان معامان می  بنابرایژدهدا ها رخ میروابط حمایتی ایژ اجتماع

از دیدگاه  (Narvaez & Bokh, 2014b).ها و ن ادهای محاه ارتقاء داده و هماهنگ کنند ها، اجتماعخانواده

کندا در اجتماع خود را بر روی هن نقاشی می است که کودک، منب ناروامی اجتماع محای پرده نقاشی

کنند و اجتماع محای کارها هستند، خبرگان، هن ا را راهنمایی میمحای افراد خبره، ال وی مناسبی برای تازه

شودا کس با تماشای تاویییون یا خواندن کتاب بافضیات نمیهای اخ قی استا هیچمحل تمریژ م ار 

گیری و کاربرد فضایل از طریق تعامل شخص با دی ران در معتقد است که شکلناروامی تحت تأثیر ارسطو 

 (اNarvaez, 2006)کند افتدا فضیات عمل است و عمل هم از طریق عمل در جامعه رشد میجامعه اتفاق می

معام و والدیژ باید ساختار خانه، مدرسه و اجتماع را از طریق معرفی ال وهای مناسن به کودکان با 

کندا در اجتماعی تر میماهنگ کنند زیرا هماهن ی ساختارهای مذکور کار را برای کودک خیای هسانهم ه

ساالن و اعضای اجتماع در تربیت اخ قی کودکان مشارکت فعات دارند، احتمات موفقیت در که بیرگ

 (اNarvaez, 2008)تربیت اخ قی بیشتر است 

 انآموزدانش در یمیخودتنظ پرورش: دوم داللت

هموزان برای انجام وظاین زندگی هموزش و خودتنهیمی را به دانب 2معامان باید خود ابتکاری

توان به هن ا یاد داد که دوراندیشی داشته باشند و کاری را هموزان، میدهندا برای تقویت خودتنهیمی دانب

                                                 
1. Self-Actualizing 

2. Self-Authorship 
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تر تقسیم کنند و به طور کورکخواهند انجام دهند تحایل کنندا کار یا وظیفه موردنهر را به جیمیا  که می

گام بر عماکرد خود نهار  داشته باشند و عماکرد خود را با توجه به بههمیی هن را انجام دهند و گامموفقیت

 (Narvaez & Bokh, 2014b).هدف یا معیاری که تعییژ شده است مورد قضاو  قرار دهند 

 

 سازواری درونی نظریه

شرح داده شد ناروامی به دنبات ارامه رویکرد جامعی است که از ترکین رویکرد تربیت منب  رنانکه

هیدا روش ناروامی به ایژ صور  بوده است که ابتدا به بررسی و رویکرد تربیت اخ قی عق نی به دست می

کند و سپس میپردازد و نقات قو  و ضعفشان را بیان انتقادی رویکرد کابرگی و رویکرد تربیت منب می

ای ناگییر از انجام هن است و کنندهکندا ایژ روشی است که هر ترکینال وی ترکیبی خود را ارامه می

زعم خود او، حاصل ترکین دو ناروامی هم روند مذکور را طی کرده استا بر ایژ اساس، ال وی ناروامی به

ج ت که است که ال وی ناروامی ازایژ دهنده ایژباشدا ایژ نقد درونی ال وی نشانرویکرد مذکور می

هموزان ارامه داده است، بر اهمیت دانب ضمنی تأکید گام را برای تربیت اخ قی دانببهال ویی عمای و گام

گیری اخ ق مدنهر قرار داده است، بر اهمیت تربیت از اوایل کودکی کرده است، نقب جامعه را در شکل

استا اگرره  ژیتحسقابلربیانی است که به لحاظ اخ قی خبره باشند، مت پرورشکند و هدف او تأکید می

ممکژ است که ال وی او به ب بود نتایج منجر شود، اما او در ایژ ال وی، درار ناسازوری های درونی متعددی 

 باشند:شده است که به شرح زیر می

در صورتی از سازواری یک نهریه  :( برتر دانستن اصول تربیت منش بر تربیت اخالقی عقالنی1

برخوردار است که مباحث هن بر مبنای ادعای خود حرکت کند و به اثبا  ادعای خود بپردازدا ناروامی در 

کند که ایژ دو رویکرد نقب مکمل یکدی ر را در تربیت ترکین دو رویکرد کابرگی و تربیت منب ادعا می

رسد که اما در عمل به نهر می ا(Narvaez, 2008)کنند اخ قی دارند و دست در دست هم حرکت می

فرض گرفته و برمبنای ایژ رویکرد کابرگی را کنار ن اده است و از ابتدا برتری رویکرد تربیت منب را پیب

دی ر دیدگاه او ترکیبی از دو رویکرد عبار فرض تبییژ دی ری از تربیت منب را ارامه کرده استا بهپیب

  باشدامذکور نمی

روامی در مقایسه مبانی فاسفی رویکردهای مذکور معتقد است که در اخ ق قاعده محور هن انسان نا

ای باید تن ا بر اساس اصوت کای تصمیم ب یرد، بنابرایژ ایژ رویکرد به فردیت ن اه نحیفی دارد و نهریه

 باشداحداک ری میای کند و نهریهحداقای است و اخ ق منب در عوض فردیت انسانی را فربه ن اه می

های انسانی را مدنهر قرار های بیرگی از تجربهداند و بخباخ ق قاعده را یک نهریه حداقای می بنابرایژ
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 دهداشود، کاهب میدهد و الیام اخ قی را به رییی که در رابطه با اصوت اخ قی ج انی مطرح مینمی

 تر و برتر از تربیت اخ قی عق نی استقامل به ایژ است که نتایج تربیت منب م م ناروامی درن ایت

(Narvaez, 2006) رویکرد تربیت منب با  نقات م بت کند که قصد ترکینصراحت بیان میناروامی به ا

رد ایژ رویکرد را رویک اسم وتری دست یابد را دارد تا به رویکرد جامع اخ قی عق نیرویکرد تربیت 

از دو رویکرد نامدا انتهار ایژ است که رویکرد ترکیبی، محصوت سازواری ترکیبی می اخ قیتربیت 

وجود داشته باشد؛ اما بررسی رویکرد ناروامی در رویکرد ارامه شده  هن اهایی از ها و رگهو نشانه مذکور باشد

هایی از رویکرد کابرگی همان تربیت منب است و نشانه وکاستکمبی  در عمل رویکرد اودهد که نشان می

را به نحو سازوار  اخ قی عق نیتربیت  ،و نتوانسته است در ایژ ترکینا به تعبیر دی ر ادر هن موجود نیست

کند از همان اصوت تربیت منب استفاده کرده و در مطالبی که مطرح می با رویکرد تربیت منب ترکین کند

ناروامی از یک طرف از اهمیت استدالت سخژ گفته و معتقد است که استدالت کامل  نمونهاستا به عنوان 

داری های فرهن ی دیرینه شده و اص حا  کایدی مانند لغو بردهدرباره قضاو  اغان موجن تغییر در شیوه

متناسن با دیدگاه در تربیت اخ قی باید استدالت را   بنابرایژو ارتقاء حقوق بشر را به دنبات داشته است؛ 

های قبای خود را نقض کرده یا کابرگ پرورش دادا اما از طرف دی ر در همان منبع و همان صفحه گفته

دانب ضمنی و ش ودی در جای اه اوت و استدالت » که معتقد استطوریدهدا بهاهمیت جاوه میهن ا را کم

بر اساس اصوت ذهژ عق نی خودهگاه هدایت شوند ها به جای اینکه تأمای در جای اه دوم قرار دارد و انسان

گرفته  کنند و بیشتر تصمیما  انسان بدون استدالتگیری استفاده میاز ذهژ ناخودهگاه نیی در تصمیم

هایی تریژ ابیار برای تربیت اخ قی ایژ است که محیطم م  بنابرایژا (Narvaez, 2006, P. 718)« شودامی

 ایجاد شود که دانب ضمنی درست را در کودکان شکل دهدا  ساالنتوسط بیرگ تربیتی

توان به وضللوح نتیجه گرفت که ناروامی نهریه کولبرگ را به عنوان با توجه به ایژ توضللیحا  نمی

دهد و از مکمل رویکرد تربیت منب به کار برده باشلللد؛ زیرا از یک طرف اسلللتدالت را پراهمیت جاوه می

س صمیما  ان شتر ت ضمنی میطرف دی ر بی شی از دانب  ستدالتا همچنیژ به نهر میان را نا سد داند نه ا ر

  بنابرایژدهد باعث منفعل ان اشللتژ هدمی شللده اسللت و های تربیتی میبرای ایژ که اهمیت زیادی به  محیط

گذارد و به نوعی رویکرد کابرگی را که جایی برای رشللد اسللتدالت اخ قی به معنای کابرگی هن باقی نمی

ال وی گذاری به نامنیازی  توان نتیجه گرفت که ناروامیمیکندا تأکید بر فعات بودن کودک دارد نقض می

بنابرایژ وقتی  .کردنب کفایت میباکه همان ال وی تربیت م نداشته است، اخ قی ترکیبیتربیت  با نامخود 

سیدن به کند به نهر میناروامی همان ال وی تربیت منب را ارامه می ست به ادعای خود که ر سته ا سد نتوان ر
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 ی عمل بپوشداجامه مذکور استدیدگاهی جامع که حاصل ترکین دو رویکرد 

گرایی ری و دوری از نسبیناروامی پرورش خودمختا باقی ماندن بر نقاط ضعف رویکردهای مبدأ: (2

های تاقینی، پیروی توج ی به خودمختاری، استفاده از روشداند و کمرا از نقات قو  دیدگاه کابرگ می

 ,Narvaez)گرایی را از نقات ضعن دیدگاه تربیت منب بر شمرده است ساالن و نسبیاز ال وهای بیرگ

و  گراییبه سمت مطاقدانسته و را م بت و خودپیروی گرایی رود که مطاقانتهار می  بنابرایژا (2006

بررسی که درصورتی های تاقینی دور شود،دی ر پیروی و روش ،گراییخودپیروی پیب برود و از نسبی

 صور  گرفته از دیدگاه ناروامی مؤید رنیژ حرکتی در ال وی تربیتی ارامه شده او نیستا

های عمای است و از که  معتقد است حکمت عمای ناظر به موقعیت-ناروامی به پیروی از ارسطو 

های اخ قی را موقعیت (Bagheri, Sajadieh & Tavasoli, 2011) -باشدکایتی تام برخوردار نمی

أکید بر موقعیت او با تباشدا داند و قامل به اصوت بنیادی و ثابتی برای تربیت اخ قی نمیفرد میمنحصربه

توانیم اصوت کای و مطاقی را برای تربیت است ما نمی که معتقدطوری، بهافتدگرایی میگرایی در دام نسبی

هررند اصوت کای مانند محبت و کند که شوندا او تأکید میتکرار نمیها موقعیت .مدنهر قرار دهیم خ قیا

و برای هدایت عمل در موقعیت  بودهبیب از حد کای  اما ایژ اصوت ؛توان مدنهر قرار دادصداقت را می

باکه  ؛باشند جاییهمهامور سرسخت و مقاومی نیستند که همیشه و  هافضیات بنابرایژ نیستاخاص راه شا 

 نداردا ها وجود برای هدایت عمل انسان در همه موقعیت عمایباشند و هیچ قانون متنوع و ظرین می

 تأکید ال وها، نقب ساالن،بیرگ توسط خوب یهامحیط دادن شکل به حد از بیب توجه با ناروامی

 که رسدمی نهر به یمحور ساتبیرگ و یمحور معام هایروش از استفاده طورکایبه و هام ار  ژیتمر بر

 از ناروامی خود که – ینیتاق هایروش از استفاده و یخودمختار به توجه عدم مانند یضعف نقات بر همچنان

 کردنجمع بر یمبن که را خود یادعا ناروامی ، ژیبنابراا ماندمی یباق - است کرده ارامه منب تیترب دگاهید

 ;Narvaez, 2010b; Narvaez & Bokh, 2104a) کندمی نقض است مذکور کردیرو دو قو  نقات

Narvaez, 2015ا) 
گری معام ناروامی تکیه بر نقب هدایت :او انگاشتن منفعل نتیجه در و متربی استقالل گرفتن نادیده( 3

هایشان برخوردار هموزان باید از استق ت کافی برای انتخابو استق ت متربی کرده و معتقد است که دانب

ها و رشد سات رفتارها، انتخابهموز باید قادر باشد که تحت هدایت یک بیرگباشندا بنابرایژ هر دانب

های خبرگی را در خود رسی قرار دهد و مجموعه خاصی از م ار های اخ قی خود را تحت برم ار 

ای بر استق ت متربی دارد، اما در ال وی تربیت اخ قی ناروامی تأکید ویژه (اNarvaez, 2005)تقویت کند 
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ترکیبی، عمده توجه خود را  معطوف به نقب مربیان در تربیت اخ قی کرده است و نه نقب و س م خود 

در ایژ و تعامای بودن تربیت  فرایند را کمتر توجه کرده استا گرره بحث از خودتنهیمی متربی در ایژ

ا ع وه بر ایژ، ناروامی  (Vojdani, 2016)باشدال وی وجود دارد، اما درن ایت، همه ریی منوت به مربی می

داند که از محیط می دانب ضمنی و ش ودی از ناشی را انسان رفتارهای کند و بیشترتأکید زیادی بر محیط می

توان نتیجه گرفت که در عمل، رویکرد او استق ت و خودپیروی اخ قی را مست اک تغذیه شده است؛ می

کندا کندا ناروامی حتی برای پرورش ذهژ تدبیرگر بر عوامل محیطی و تمریژ و تمریژ و تمریژ تأکید میمی

گرایی را مدنهر قرار داده است ، در عمل همان محیطرسد که به جای توجه به خردورزیبه نهر می  بنابرایژ

  (اNarvaez, 2005)شود که باعث منفعل ان اشتژ و در نتیجه عدم استق ت متربی می

با ساختار خوب که بازخوردهای الزم را  هاییدر محیطاخ قی  هایخبره»ناروامی معتقد است که 

اخ قی کودکان، انتخاب و طراحی  گیرندا نکته کایدی برای رشددهد یاد میبرای عماکرد مناسن به هن ا می

توانیم برای تربیت اخ قی ای که میتریژ نتیجهگذاردا م مهایی است که بر ش ود کودک تأثیر میمحیط

هایی را که مربیان و والدیژ، گیرد و باید محیطمداوم از محیط یاد می گرفت ایژ است که کودک به طور

های دهند به دقت طراحی و انتخاب کنند؛ زیرا محیط یادگیری برای رشد م ار برای متربی سامان می

  (اNarvaez, 2005, P. 34)« باشداخ قی بسیار م م می

ل ویی که ناروامی برای تربیت اخ قی ارامه کرده رسد ابنابرایژ با توجه به هنچه بیان شد به نهر می

کند و منجر به پذیرش غیر نقادانه هموزان تاقیژ میهای اخ قی را به دانبای مستقیم، م ار است به شیوه

به نهر   شوندا بنابرایژ)ال وها( می ساالن م م است، از طریق مراجع بیرونیهایی که برای بیرگارزش

شودا ال وی ارامه وزشی هن تاقینی است که موجن درگیری عمیق و تفکر انتقادی نمیهای همرسد روشمی

کند که در حات حاضر موردانتقاد قرار پذیری را تاقیژ میشده توسط ناروامی نوعی عاد  هموزی و جامعه

شود منت ی میپذیری را برای  ایژ که به جامعه ( Haidt, 2001هایت )گرفته استا حتی خود ناروامی ال وی

کند پذیری را نقد میدی ر ناروامی از یک ج ت عاد  هموزی، تاقیژ و جامعهبیاندهدا بهموردانتقاد قرار می

و از ج ت دی ر بررسی رویکرد او مؤید ایژ مسئاه است که بر ایژ ال وی متکی است، بنابرایژ ناسازوری 

 شوداهشکاری در رویکرد ناروامی دیده می

از دیدگاه ناروامی  :ها در مورد تربیت اخالقیگویی رویکرد ناروائز به بسیاری از سؤالعدم پاسخ( 4

  بنابرایژدهد؛ هموزان را تحت پوشب قرار میتربیت اخ قی واقعی، مربیان، اعضای اجتماع، والدیژ و دانب

  پویا بیژ اجتماع، برای تربیت اخ قی باید یک اجتماع تربیتی هماهنگ را شکل داد که بر اساس هن تعام 
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توان مطرح کرد ایژ است که اما پرسشی که می ا(Narvaez, 2006)خانواده، فرهنگ و مدرسه شکل گیرد 

گیری عنوان ابیارهایی قدرتمند که در شکلهای جمعی و فضای مجازی به در جوامع کنونی با وجود رسانه

توان اجتماعی کنند، ر ونه مینقب بازی میساالن به طور مستقیم و غیرمستقیم اخ ق کودکان و بیرگ

تربیتی شکل داد که در هن، ن ادهای خانواده، مدرسه، رسانه، و نهایر هن با هم هماهنگ باشندا هیا رنیژ 

دهنده عدم توجه به فضای جوامع کنونی نیست؟ هیا ایژ پیشن اد به نوعی، هرزویی محات و پیشن ادی نشان

  شود؟نیافتنی محسوب نمیدست

ستناد کردا از دیدگاه بندورا یکی از منابع نافذ در در ایژ زمینه می سانی مانند بندورا ا توان به نهر ک

های گروهی استا بدی ی است از طریق تاویییون، سینما و دی ر رسانه« 1سازیال وی»یادگیری اجتماعی، 

های جدید رفتار را یاد و شللیوههای هیجانی سللازی تاویییونی، پاسللخسللاالن از ال ویکه کودکان و بیرگ

ها به دلیل گستردگی مخاطن، تأثیرگذاری شدید از طریق تکرار و ارامه رسانه»گیرندا او معتقد است که می

باشلللندا خواهند از عوامل تأثیرگذار دی ر متمایی میای که خود میگونهگیینشلللی و بیرگنمایی واقعیا  به

افتد امکان دارد که نقب سلللازی نمادیژ که با ابیار رسلللانه اتفاق میویبا افیایب اسلللتفاده از ال   بنابرایژ

-Bandura, 1993, PP. 51)« های اجتماعی در تربیت اخ قی کاهب یابداوالدیژ، معامان و دی ر ال وی

ساس رویکرد ناروامی، برای اخ قی بارهوردن کودکان، نیازمند بیرگا (52 ستیم ع وه بر ایژ، برا ساالنی ه

ابتدا خودشان از منب خوب برخوردار و ال وهای مناسبی برای کودکان باشند، سپس به تربیت کودکان که 

ساالنی را توانیم همه بیرگای که در اینجا با هن رو به رو هستیم ایژ است که رطور میاقدام نمایندا مسئاه

ضیات ستند ف توانند ای برای معامان میرفههای اخ ق حمند کنیم؟ اگرره درسکه با کودکان در ارتبات ه

گیری منب خوب کمک کنند اما بر طبق اصللوت تربیت اخ قی ترکیبی طراحی شللوند و به هن ا در شللکل

ساالنی نیستند که در تربیت اخ قی کودکان نقب دارند باکه والدیژ و اعضای حات معامان تن ا بیرگباایژ

با ایژ قشللر ره کار باید بکنیم؟   بنابرایژتربیان نقب دارندا جامعه نیی مربیانی هسللتند که در تربیت اخ قی م

که خود ناروامی نیی ایژ سللؤات را طوریتری اسللتا بهایژ مسللئاه به ویژه در  جوامع هزاد نیازمند توجه جدی

توان در رنیژ جوامعی فردیت فضلللیات مند را در والدیژ و اعضلللای اجتماع ر ونه می»کند که مطرح می

ها دی ر یژ سؤات و سؤاتا ا (Narvaez, 2006, P. 725)«ی فرزندان پرورش داد و حمایت کردابرای شکوفای

 تواند موردتوجه پژوهش ران قرار گیردابرای پاسخ ویی می

 

                                                 
1. Modeling 
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 نتیجه

هدف اصای ایژ پژوهب، تبییژ و نقد درونی ال وی ترکیبی تربیت اخ قی از دیدگاه ناروامی استا 

تمرکی پژوهش ران روی انسجام درونی رویکرد ناروامی و پاسخ به ایژ سؤات است که هیا محتوای دیدگاه 

باشند؟ برای پاسخ به سؤات مذکور،  به بررسی رویکرد تربیتی ناروامی، از انسجام درونی الزم برخوردار می

بار مطالن او موردبحث و ی ناسازوری ها هن پرداخته شد است و اعتجستجومطرح شده توسط ناروامی و 

های صور  گرفته شده نشان دهند که ایژ نهریه گرفتار ناسازوری های متعدد بررسی قرار گرفتا بررسی

: ناروامی نقب دانب استا بنابر هنچه گفته شد ضمژ نقد درونی رویکرد ناروامی ایژ نتایج به دست همد که

را به  مبدأدهد، نقات قو  و ضعن رویکردهای می ضمنی و ش ودی را در تربیت اخ قی مورد تأکید قرار

ممکژ  دهد، برخ ف کابرگ اهمیت خاصی برای اجتماع واقعی قامل است، دیدگاه اووضوح توضیح می

گیری رذایل اخ قی در کودکان جاوگیری به عمل هورد و به ب بود نتایج در تربیت اخ قی است از شکل

هموزان ارامه داده است و هدف او ام را برای تربیت اخ قی دانبگبهال ویی عمای و گاممنجر شود و 

بارهوردن متربیانی است که به لحاظ اخ قی خبره باشندا اما بررسی محتوای مطالن ناروامی گویای ایژ است 

که او در ال وی خود در بسیاری از جاها درار ناسازوری های درونی متعدد و نقض ادعاهای خود شده 

کندا از جماه ایژ ناسازوری ها ی او را با رالب جدی مواجه میاسازوری ها، سازواری نهریهاستا ایژ ن

کند ها و ذهژ تدبیرگرا را مطرح میتوان به ایژ موارد اشاره کرد: نخست اینکه ناروامی ابتدا اهمیت استدالتمی

تدالت و ذهژ تدبیرگر را مدنهر های تربیت اخ قی باید به شیوه کابرگی، پرورش اسو معتقد است که برنامه

قرار دهند؛ اما در ادامه نقب دانب ضمنی و ش ودی را که وابسته به محیط اجتماعی بوده و از طریق محیط 

دهد و برایژ باور است که اکنون تر دانسته و استدالت را در جای اه دوم قرار میشوند پررنگتغذیه می

گیرد ت که دانب ضمنی و ذهژ ناخودهگاه در جای اه اوت قرار میروانشناسی اخ ق به ایژ نتیجه رسیده اس

باشد و استدالت و عماکرد ذهژ خودهگاه در تصمیما  انسان های انسان، ناشی از ایژ ذهژ میو بیشتر تصمیم

دوم اینکه ناروامی بر نقات ضعن رویکرد تربیت منب که مواردی مانند  .گیرنددر جای اه بعدی قرار می

کند، اما او در تبییژ نهریه تربیتی اخ قی خود بر ایژ موارد باقی یی و تاقینی بودن است تأکید میگرانسبی

شود ا سوم گرایی است، دور میماند و از نقات قو  دیدگاه کابرگ که مواردی مانند خودپیروی و مطاقمی

ر محیط تربیتی، استق ت متربی را کند اما با تأکید زیاد باینکه ناروامی تأکید خاصی بر استق ت متربی می

ها در گیرد و درن ایت ایژ رویکرد پاسخ وی بسیاری از سؤاتمست اک کرده و متربی را منفعل در نهر می

 تربیت اخ قی نیستا 
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