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| سکینه سلمان ماهینی● | هدف این نوشتار جست وجو از راه های دستیابی به دانشگاه اخالق مدار است. 
مسئله اصلی، پرســش از الگوی مطلوب رشد اخالقی دانشگاه است. برای پاسخ به این مسئله با فرضیه وجود 
الگوهایی در آموزش اخالق در سازمان ها از جمله دانشگاه ها، با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته 
شده سپس با روش تحلیلی و تطبیقی به پردازش اطالعات اقدام شده است. یافته های پژوهش بیانگردو الگوی 
قابل توجه اســت: الگوی چهار مؤلفه ای تربیت اخالقی که بر پرورش حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقی، تعهد 
اخالقی، و مهارت عملکردی، تأکید می کند. همچنین الگوی سیســتمی در آموزش اخالق که بر شش اصل در 
آموزش اخالق تأکید می کند که عبارت اند از: تقدم تلقی بر رفتار، تقدم شناخت بر رفتار، خودانگیختگی، افزایش 
مهارت اخالق ورزی، بهینه سازی فرایندها و بسترهای سازمانی، حمایت الزام بیرونی از اخالق. ضمن نقد و مقایسه 
این دو الگو و نیز با توجه به ضرورت اتخاذ موازی دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در رشد اخالقی هر سازمانی 
به ویژه دانشگاه، ظرفیت این الگوها در رشد اخالقی دانشگاه بررسی شد. نتیجه این پژوهش اصالح و تلفیق دو 

الگوی معرفی شده برای ترویج اخالق در دانشگاه جهت دستیابی به دانشگاه اخالق مدار است. 
واژگان کلیدی: دانشگاه اخالق مدار،الگوی رشد اخالقی، الگوی چهارمؤلفه ای، الگوی سیستمی، رهیافت سازمانی، 
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طرح مسئله
امروزه بر اســاس رسالت اجتماعی نهادعلم، فراتر از انباشــت آگاهی محض یا تخصص و مهارت یافتن در 
فن خاص، حل مشــکالت جهانی از جمله مشکالت مربوط به نابرابری اجتماعی و اقتصادی، فقر، بی عدالتی 
اجتماعی، آموزش و بهداشــت ناکافی و تخریب محیط زیســت، ازآموزش عالی مطالبه می شــود. پیامد این 
توجه، تغییر انتظارات از کارکرد دانشــگاه اســت. یعنی انتظار می رود که علم و نهادهای متولی آن از جمله 
دانشــگاه در خدمت پیشرفت، صلح و توســعه قرار گیرد. این تغییر در انگاره و تلقی از دانش و رسالت مراکز 
علمی، دانشــگاه را از جست وجوی معرفت محض تئوریک فراتر برده و به سوی تولید کاالی راهبردی دانش 
در جهت گیری کاربردی سوق می دهد. در روند این تحول و طلب توسعه علم سودمند از آموزش عالی، توجه 
هوشــمندانه به تفسیر تحویلی نگر از اصل مفید بودن الزم است تا سیاست گذاری های آموزش عالی آگاهانه 
یا ناآگاهانه در دام مغالطه تحویلی نگری نیفتد و با انحصار توســعه در بُعد اقتصادی آن، این ســودمندی و 
نقش آفرینی، را فقط ســودمندی اقتصادی و توسعة مالی نداند. تلقی حصرگرایانة رسالت دانشگاه در توسعه 
دانش اقتصاد محور، سبب می شود آموزش عالی را فقط متولی تجاری سازی دانش بدانیم زیرا این حصرگرایی 

 محقق دانا و قاضی مغرور 
 از کتاب بوستان سعدی 
 

مسئله رشد اخالقی از دیر باز مورد توجه 
اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. البته 
امروزه در بیشتر نظام های آموزشی رسمی در 
سطح مدرسه و دانشگاه، آموزش اخالق مورد 
توجه خاص تری قرار گرفته است و یکی 
ازموضوعات مهم و از بزرگ ترین دغدغه ها 
در نظام های آموزشی تلقی می شود
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سبب فروکاهش دادن دانشگاه به بنگاه اقتصادی و در نتیجه خأل کارکرد اجتماعی، اخالقی و فرهنگی می شود. 
احســاس این خأل درکارکرد آموزش عالی و فروکاســتن آن به نقش اقتصادی، هنگامی مضاعف می شود که 
توسعه علم و تکنولوژی، و تخصص های فنی و حرفه ای موقعیت هایی فراهم می کند که مسائل جدید اخالقی و 
فرهنگی در این موقعیت های جدید سرنوشت ساز، اما بیش و کم مغفول از چشم سیاست گذاران نظام آموزش 
عالی را به وجود می آورد. از این رو صرف نظر از ســؤاالت اساسی در باب امکان سعادت آورِی ثروت و رفاه آورِی 
توســعة اقتصادِی صرف، انتظار می رود آموزش عالی که نقطة تالقی سه قلمرو فرهنگ، قدرت و دانش است 
) ذاکر صالحی، 1383(، رســالت  عمق بخشیدن به نگرش های علمی و فرهنگی، پاسخ به سؤاالت اخالقی و 
نقش آفرینی در بهبود کیفیت زندگی را بر عهده داشــته باشد. یعنی در تحول ساختار فرهنگی و اجتماعی، 
بینش ها و روش ها و اخالقیات، نقش مؤثری ایفا کند. البته آموزش عالی به مثابه نهادی فرهنگی و اجتماعی به 
موازات تغییرات اجتماعی و محیطی عالوه  بر مسئله یابی و پاسخگویی به این مسائل اجتماعی، خود با مسائل 

و چالش های فرهنگی و اجتماعی خاصی روبه روست ،که نباید نسبت به آن ها بی تفاوت بود.
بــا پدید آمدن این مطالبه اجتماعی از دانشــگاه و آموزش عالی، »اهمیت نگاه اقتصادی به دانشــگاه، تا 
حدودی کاهش یافته و به همین میزان نگاه فرهنگیـ  اجتماعی به آن افزایش یافته است.« ) همان،ص15( 
و گرچه »در دهه های گذشــته دانشگاه بخشــی از چرخه تولید تلقی می شد که وظیفه آن آموزش نیروی 
متخصص به عنوان یک داده در نظام تولیدی اقتصادی بود]ه است[ اما اکنون دانشگاه مایل است، کار ویژه 
خود را در تولید و بسته بندی دانش جدید، آینده نگری و تولید نرم افزارهای تغییر اجتماعی و درونی کردن 

هنجارهای مدرن جست و جو کند )همان(. 
اگر توجه دانشگاه و نظام های آموزش عالی به مباحث فرهنگی، اخالقی و اجتماعی به مقوله ای مهم تبدیل 
شــده و در شمار رســالت های رسمی دانشگاه قرار گرفته اســت چگونه می توان به نحوی اثربخش و کارا به 
آن دســت یافت؟ پاســخ به این مسئله در گرو اخالقی بودن دانشگاه اســت. دانشگاه اخالق مدار می تواند به 
مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی و اخالقی خود پایبند باشد. حال باید پرسید که چگونه می توان دانشگاه را 
به نهادی اخالق مدار و اخالق پرور تبدیل کرد؟ الگوی مطلوب تحول اخالقی دانشگاه به عنوان هسته تغییر و 
تحول اخالقی در همه نهاد های اجتماعی، چیست؟ آیا در چنین الگویی می توان تنها به آموزش مؤثر اخالق به 

منابع انسانی و توسعه و رشد اخالق فردی آنان بسنده کرد؟
هدف مقاله حاضر دســتیابی به الگوی کاربردی رشــد اخالقی در دانشگاه است. این الگو را در پرتو تحلیل 

انتقادی میراث علمی در این زمینه و به جهت اختصار با بررسی الگوهای موجود جست وجو می کنیم.
مســئله رشــد اخالقی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار گرفته اســت. البته امروزه در بیشتر 
نظام های آموزشی رسمی در سطح مدرسه و دانشگاه، آموزش اخالق مورد توجه خاص تری قرار گرفته است و 
یکی ازموضوعات مهم و از بزرگ ترین دغدغه ها در نظام های آموزشی تلقی می شود. نظام های آموزشی، اغلب، با 
رویکردی پیشگیرانه ودرمان گرانه نسبت به نقش ارزش ها واخالق، بر جلوگیری از جرایم در اثر ترویج ارزش ها 
و حاکمیت اخالق در جامعه تأکید می کنند. برخی از نظام های آموزشــی نیز، برای ارزش ها واخالق در نظام 
آموزشی، نقش بنیادی تری قائل اند و هدف اصلی آموزش را تربیت اخالقی و ارزشی دانسته با رویکردی کمال 
محور، آموزش های دیگر را جزو اهداف ابزاری و واسطی تلقی می کنند. بیشتر صاحب نظران تعلیم وتربیت اصوالً 
تعلیم وتربیت را اقدامی اخالقی و هنجاری می دانند1 و رســالت اصلی تعلیم وتربیت را ایجاد شرایط مناسب 
آموزشی وپرورشی جهت بهزیستی نسل های آینده معرفی کرده و آن را از طریق پرورش منش و کردار اخالقی 
در یادگیرندگان جست وجو می کنند2. امروزه انسان ها به صورت فردي و جوامع به طور کلي، رفع مشکالت عمیق 
و معضالت بي شمار خود را در پرتو توسل به اخالق مي جویند. بشري که در پرتو دستیابي به تکنولوژي پیشرفته 
در اثر توســعه چشمگیر علوم به رفاه نسبتاً باالیي دســت یافته است، به شدت از بي هویتي و انواع مشکالت 
شخصیتی در سطح فردي و انواع مشکالت ارتباطي در سطح اجتماعي رنج مي برد. در سراسر جهان گرایش و 
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نگاهی کلي شایع شده است که کلید حل این معضالت و چتر نجات و مانع آسیب هاي فراوان فردي و اجتماعي، 
اخالق ورزي است. بشر امروز از رخنه عملي اخالق مندي رنج مي برد. در چنین شرایطی، نظام های متولی آموزش از 
جمله آموزش عالی با چه الگویی می توانند به نحوی اثربخش، به آموزش و ترویچ اخالق مندی بپردازند؟ برای پاسخ 

به این سؤال به مرور سریع چند الگوی رایج پرداخته می شود.

الگوهای رشد اخالقی
 در نیمــه اول قرن بیســتم، دیــدگاه غالب در رشــد اخالقی، دیــدگاه اجتماعی یعنی یادگیــری هنجارها 
از طریــق فرهنگ بود. رشــد اخالقی بــه معنای پذیــرش هنجارهای اجتماعــی رایج، درونی ســازی آن ها و 
 رفتــار بر طبــق آن ها و به عبارت دیگر »ســازگاری« با اجتماع، نشــانه و هدف رشــد اخالقی تلقی می شــد

(Cunningham, 2008 ; Lickona, 1999). مسائل چالش برانگیز اجتماعی نظیر جنگ ویتنام، نهضت حقوق شهروندی، 

ادامه پذیرش درســتی چنین رویکرد غالبی )رویکرد یادگیری اجتماعی( رامورد تردید قرار داد. در چنین فضای 
شک آلودی ظهور رویکرد کولبرگ، دیدگاه اجتماعی سازی در رشد اخالقی را دگرگون ساخت. الگویی که کولبرگ 

ارائه می دهد سرآغاز میراث علمی الگویابی تلقی می شود. 

1. الگوی گولبرگ
الف- بر اساس رشد شناختی در اخالق. لورنس کولبرگ نظریه رشد شناختی در اخالق را در اواخر دهه  
195۰ مطرح کرد. وی فرایند رشد اخالقی کودک را بررسی و آن را در شش مرحله ارائه کرد. نظریه وی بیش از دو 
دهه بر پژوهش ها در حیطه  روان شناسی اخالق حاکم بود. وی در مقابل این فرض که این جامعه است که تعیین 
می کند چه چیزی به لحاظ اخالقی درست یا نادرست است، این فرض را مطرح می کند که این فرد است که تعیین 
می کند چه چیزی درست یا غلط است. این فرد است که موقعیت را تفسیر می کند و از حوادث اجتماعی، معنای 
اخالقی استنباط می کند و در پرتو آن قضاوت اخالقی می کند. در واقع کولبرگ بر قضاوت اخالقی در فرایند رشد 
اخالقی تأکید می کند و می گوید که روان شناسی  باید چگونگی دستیابی افراد به این قضاوت اخالقی را مورد مطالعه 
قرار دهد. دیدگاه کولبرگ متأثر از رویکرد کلی پیاژه )1965( درباب مراحل رشد شناخت و پذیرش آن و کشاندن 
آگاهانه آن به مطالعه اخالق بوده است. وی همانند پیاژه، به مطالعه فرایند شناخت در حوزه اخالق معطوف شد و 
متأثر از او فرض کرد که در قضاوت اخالقی، مراحلی وجود دارد که وظیفه روان شناس، توصیف این مراحل در رشد 

فضاوت اخالقی و تولید روشی برای تعیین مرحله ای که فرد در آن قرار دارد، است. 
اگرچه به سبب مقبولیت نظریه کولبرگ الگویی در رشد اخالقی بر اساس آن رواج یافت، اما چالش های فراوانی در 
نقد الگوی رشد اخالقی بر اساس نظریه وی به میان آمد: شواهد تجربی در مطالعات متعدد، مؤید نظریه کولبرگ 
نیستند (Myyry, 2003): به عنوان مثال شواهد تجربی از مفهوم مرحله به عنوان کل ساختاریافته و یکپارچه حمایت 
نمی کند (Carpendale, 2000). همچنین امروزه نسبت به رشد انسان به ویژه رشد تفکر و رشدشناختی، دیدگاه های 
متفاوتی مطرح اســت. دیدگاهی که معتقد اســت، تغییرات در تفکر ناگهانی نیست بلکه به صورت تدریجی واقع 
 .(Berk, 2001) می شود. از این رو برخی دیدگاه مراحل شناختی را به نفع رویکرد پیوسته به رشد کنار گذاشته اند
در پژوهش های متعددی عدم کفایت و ناکارآمدی رویکرد رشدیـ  شناختی، برای توضیح رفتار اخالقی مورد توجه 
و انتقاد قرار گرفته اســت. به عنوان نمونه، هافمن )1984( معتقد است که در این رویکرد، نقش تعارض، انگیزش 
و عاطفه بســیار کم رنگ شده است.  همین طور بالسی )1999( در نتیجه گیری از پژوهش هایش در باب شناخت 
اخالقی و فعل اخالقی، دالیلی را برای وجود شکاف بین قضاوت اخالقی و رفتار واقعی اخالقی، مورد توجه قرارداده 
است. چه چیزی افراد را برمی انگیزد تا بر طبق قضاوت هایشان رفتار کنند؟ چرا از میان کسانی که نمرات قضاوت 
اخالقی آن ها باال است تنها عدة کمی قادرند در مقابل وسوسه نفس مقاومت کنند و به فعل اخالقی مبادرت کنند و 
عدة بیشتری نمی توانند؟ افراد از چه نوع راهبردهای دفاعی یا سازگاری استفاده می کنند تا از یک تصمیم نامطلوب 



 3۷

و ناخوشایند که به دنبال قضاوت اخالقی مطرح می شود، اجتناب کنند؟ یا کدام راهبردها را استفاده می کنند تا 
بتوانند هماهنگ با قضاوت اخالقی خود رفتار کنند؟ 

خودکولبرگ نیز بارها تغییرها و بازنگری هایی در بیان مراحل و توضیح آن ها انجام داده اســت. از جمله متوجه 
انحصارگرایی آن شــده و با اصالح دیدگاه خود قضاوت اخالقی را تنها بخشی از روان شناسی اخالق و فرایندهای 

 .(Kohlberg, 1984) روان شناختی دخیل در رشد اخالقی دانسته است
ب- بر اســاس اجتماع عادل. چالش شــکاف بین اســتدالل اخالقی و رفتار اخالقی، کولبرگ را به تأمل 
واداشــت و سبب نگرش اجتماع محور در وی شد (Howard, 2008)، به گونه ای که نتیجه می گیرد رویکرد اساسی 
به تربیت اخالقی نیازمند بازســازی بنیادین مدرسه )سازمان آموزش دهنده( است (Power & Higgins, 2008). در 
واقع کولبرگ با بســط دیدگاه خود، تغییر اساسی در سازمان آموزشی را به مثابه فضا و جوی برای درک و تجربه 
اخالق مطرح می سازد و به این ترتیب با طرح رویکرد جامعه عادل در تربیت اخالقی، دیدگاه دوم خود را معرفی 
می کند. گرچه کولبرگ معتقد است مراحل رشد قضاوت اخالقی وابسته به فرهنگ و تجارب اجتماعی نیست اما 
محیط اجتماعی می تواند محرکی برای باال رفتن سطح قضاوت اخالقی باشد. بنابراین می توان محیط را به گونه ای 

سامان دهی کرد که واجد این تحریکات باشد.
کولبرگ در پرتو تجربیات و اندیشه های خود، و نقدهای دیگران بر دیدگاهش به این نتیجه رسید که اجتماع و 
قوانین و فرایندها و مناسبات آن تأثیر انکارناپذیری بر رشد قضاوت اخالقی افراد دارد که می تواند مکمل رویکرد 
اول او در رشد قضاوت اخالقی در پرتو معماهای اخالقی باشد. به این معنا که برای اخالقی اندیشیدن باید در جو 
اخالقی حضور داشت و رشد کرد. چون مناسبات و روابط حاکم و جاری در اجتماع می تواند حاوی پیام های اخالقی 
خاصی باشــد که به نحو آشکار یا پنهان به افراد حاضر در آن اجتماع منتقل شود. با عادالنه کردن این مناسبات 
ـ به دلیل مسئولیت پذیری باال در این اجتماع ـ می توان از بروز رفتارهای غیراخالقی پیشگیری کرد و در صورت 
بروز رفتار غیراخالقی آن را به صورت عادالنه ای حل و رفع کرد. تأکید بر عادل بودن این اجتماع تأکید بر مبنای 
عدالت از سوی کولبرگ است. یعنی کولبرگ در ابتدا رشد اخالقی رابه معنای رشد توانایی استدالل عادالنه اخالقی 
می دانســت. ســپس در رویکرد اجتماع عادل نیز با توجه به نظریه راولز در مورد عدالت )اعم از توزیعی، کیفری و 
روندی( بر توزیع برابر منافع و امکانات، و تناسب مجازات و جرم، و نیز اتخاذ رویه ای عادالنه در تصمیم گیری ها و 
اجرای مقررات و قوانین تأکید دارد. کولبرگ معتقد است که سازمان آموزشی باید به گونه ای طراحی و مدیریت 
شود که به رشد اخالقی یادگیرندگان، یاری برساند و این امر زمانی تحقق می یابد که با نیازهای آن ها هماهنگ و 
متناسب باشد. به عنوان مثال یکی از این نیازها استقالل است. اجتماعی که دغدغه ای برای ایجاد استقالل ندارد، فضا 
و جوی به وجود می آورد که تمایل به صلح را از بین می برد. این امر موجب تخریب مسئولیت پذیری و پذیرش تعهد 
می  شود. می توان گفت به دنبال رویکرد جامعه عادل از سوی کولبرگ، سازه »جو اخالقی«1 در میان پژوهشگران 

رایج شده است )حسنی، محمد و همکاران 1394(. 

2. الگوی چهارمؤلفه ای رست
به دنبال نقد الگوی کولبرگ، توافق گسترده ای در مورد اینکه اخالق مندی مؤلفه های بیشتری دارد، به وجود آمد؛ 
اما معرفی و تعیین دقیق این مؤلفه ها و چگونگی هماهنگ شدن آن ها، تا زمان جیمزرست مورد بحث قرار نگرفت. 
عدم اقناع کنندگی و نواقص نظریه کولبرگ با هر دو قرائت رشدی شناختی و جامعه عادل، سبب شد که جیمز رست 
)شاگرد کولبرگ(، مدل چهار مؤلفه ای رفتار اخالقی را مطرح سازد. جیمز رست  )1986( به فرایندهای روان شناختی 
را که در رفتار اخالقی فرد دخیل است، توجه کرد و دریافت که حداقل چهار فرایند روان شناختی اصلی باید رخ دهد 
تا رفتار اخالقی بروز کند. این مدل اساساً وقتی صورت بندی شد و در ذهن رست شکل گرفت که وی مشغول بازنگری 
پیشینه  رشد اخالقی و پژوهش ها در این حیطه بود. پیشینه ای وسیع و گسترده که به پژوهش های رشد شناختی 
منحصر نمی شد بلکه پژوهش هایی در باب اخالق که معطوف به یادگیری اجتماعی، رفتارگرایی، و روان کاوی بود 

1. Moral atmosphere
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را نیــز در بر می گرفــت (Rest, 1983) . وی این مدل را ابتدا برای طبقه بندی مطالعات و پژوهش های مختلف 
و گوناگون در حیطه  رشــد اخالقی با رویکردهای مختلف، و وحدت  بخشی به آن ها، به کار برد )همان(. رست 
متوجه شد که انبوه پژوهش های متعدد و مختلف گرچه به اخالق پرداخته اند، اما هر یک از منظری و بعدی از 
اخالق بحث کرده اند. وی چنین نتیجه گرفت که این پژوهش ها، رویکردهای متنوع و مختلفی هستند که در 
باب ابعاد و وجوه مختلف امر واحد اخالق بحث می کنند بنابراین باید گفت که اخالق پدیده ای چندوجهی است. 
از نظر وی حداقل )بدون پافشاری و تأکید بر حصر آن به تعداد معین( سه فرایند دیگر در اخالق مندی انسان در 
جریان است: حساسیت اخالقی1، انگیزش  اخالقی2 و منش  اخالقی3. رست به تعریف عملیاتی مؤلفه ها در مدل 
چهار مؤلفه ای اخالق ورزی می پردازد وی )همان( با طرح این پرسش که '»چگونه رفتار اخالقی رخ می دهد؟« 
و چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم یا فرض کنیم تا به لحاظ روان شناختی در فرد، رفتار اخالقی رخ دهد؟ 
و نیزبا بررسی پیشینه پژوهشی در زمینه رشد اخالقی، مطرح کرد که حداقل چهار فرایند در این مسئله مؤثر 
است. همه این فرایندها باید فعال شوند تا رفتار اخالقی رخ دهد. در واقع بیان این چهار مؤلفه روشی مفید برای 
مفهوم سازی توانمندی هایی شد که در عملکرد اخالقی مؤثر است. وی سپس سؤال خود را به سؤال از عوامل 
شکست اخالقی تغییر داد )راهبردی که در موارد بسیاری راهگشاست(؛ یعنی سؤال از علت اخالقی عمل نکردن 
افراد. اینکه چرا فرد ممکن است در اینکه به نحو اخالقی عمل کند شکست بخورد؟ دالیل مختلف این شکست 
چیست؟ با شناخت کاستی ها می توان جنبه  مثبت و موفقیت را به صورت رفع آن کاستی ها در نظر گرفت و از 

توصیف به توصیه دست یافت؛ امری که در آموزش به آن نیاز است.
1. حساسیت اخالقی: گاهی علت اخالقی عمل نکردن فرد این است که وی به موقعیت توجه نمی کند و 
جنبه های اخالقی آن را مالحظه نمی کند. فرد متوجه نیست که عمل وی می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار 
دهد و حقی از آن ها را ضایع کند. عوامل بسیار )درونی و بیرونی( در این بی توجهی دخیل است، که رفع آن 
منوط به شناخت این عوامل مؤثر و اصالح آن ها است. رست این علت کلی را، تحت عنوان حساسیت اخالقی 
معرفی کرده اســت. حساسیت اخالقی آگاهی به این اســت که چگونه عملکرد ما دیگران را تحت تأثیر قرار 
می دهد، و در نظر گرفتن عملکردهای مختلف در موقعیت خاص و پیامدهای هر عملکرد. چنین مالحظه ای 
دال بر فرایند روان شــناختی پیچیده ای اســت که الزمه آن مهارت هایی نظیر دانستن روابط علّی و توجه به 
آن ها در جهان واقع، مهارت همدلی و دیدن موقعیت از چشم دیگران است. این مؤلفه بیانگر توانمندی فرد در 
ساختن فیلم نامه ای ذهنی و تصوری از عملکردهای فرضی ممکن در موقعیت و توجه به پیامدهای هر عملکرد 
براساس نکات کلیدی و اطالعاتی که در دسترس فرد است خواهد بود. در واقع، هم فرایندهای شناختی نظیر 
ادراک، ارزیابی و تفسیر و برداشت از موقعیت و هم فرایندهای عاطفی و برانگیختگی های احساسی نظیر خشم، 

نگرانی، عالقه یا بیزاری و همدلی، در تفسیر موقعیت دشوار و مسئله ساز، و برداشت از آن، مؤثر است.
2. قضاوت اخالقی4: گاهی علت اخالقی عمل نکردن فرد، اشتباه در سنجش و قضاوت اخالقی است. فرد 
به درستی موقعیت را نمی سنجد و بسیار ساده و سطحی و کوته بینانه بلکه زیان بخش به موجه سازی عملکرد 
می پردازد. این مؤلفه را قضاوت اخالقی نامیده اند که مباحث کولبرگ و تئوری  شــش مرحله ای اش معطوف 
به آن است. وقتی فرد آگاه باشد از اینکه خط مشی های مختلفی از عملکرد و رفتارهای متنوع و مختلفی در 
موقعیت واحد، امکان پذیر است باید از خود بپرسد که کدام نحوة رفتار و خط مشی، به لحاظ اخالقی موجه تر 
است. این سؤالی است که برای ذهن هشیار و ناهشیار در هر انسانی و در هر عملکردی مطرح می شود و رفتار 
منوط به پاسخ به آن است و بیانگر همان فرایندی است که در آثار پیاژه و کولبرگ بر آن تأکید شده است؛ یعنی 
فرایند شناخت، قضاوت و استدالل. گفته می شود حتی در مراحل ابتدایی رشد، فرد درکی درونی و شهودی 
درباره آنچه که منصفانه و اخالقی اســت دارد و درباره ساده  ترین رفتارها تا پیچیده  ترین فعالیت های انسانی 
قضاوت اخالقی می کند. این مؤلفه بیانگر توانمندی وظرفیتی است که نیاز به شناخت و پرورش دارد. یکی از 
مشغله های روان شناس این است که بفهمد چگونه این درک درونی )شهود( ایجاد می شود و چه چیزی کاربرد 
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آن را برای حوادث واقعی در جهان، مهار و کنترل می کند و آن را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از مشغله های 
مربی و معلم نیز این است که براساس یافته های روان شناس بفهمد چگونه رشد قضاوت اخالقی را به بهترین 

وجهی باال ببرد و افزایش دهد. 
پژوهش های فراوان نشان می دهند که قضاوت اخالقی به لحاظ آماری با رفتار اخالقی در زندگی واقعی ارتباط 
و همبستگی دارد هر چند این اتصال و ارتباط قوی نیست و رشد قضاوت اخالقی نمی تواند رفتار اخالقی در 
زندگــی واقعی را پیش بینی کنــد (Thoma, 1994 ; Rest & Narváez, 1994 ; Thoma & Rest, 1986). این امر 
خود روشنگر این مطلب مهم است که رفتار اخالقی از طریق فرایندهای روان شناختی متعددی که با یکدیگر 

عمل می کنند، شکل می گیرد و قضاوت اخالقی تنها یکی از این فرایندها است. 
3. انگیزش اخالقی: گاهی نیز علت اخالقی عمل نکردن فرد، ترجیح ارزش های دیگر بر ارزش و مالحظه 
اخالقی مطرح در موقعیت و کنار گذاشــتن ارزش اخالقی به نفع آن ارزش های دیگر رخ می دهد. افراد پلید 
مشهوری وجود دارند مثل هیتلر که عملکرد غیراخالقی آن ها را نمی توان ناشی از عدم مالحظه تأثیر رفتار بر 
دیگران و نقصان آگاهی آن ها از آنچه انجام می دهند دانست یا به دلیل اینکه نمی توانسته اند محاسبه کنند و 
دریابند که چه عملی منصفانه و اخالقی است. بلکه آن ها آگاهانه ارزش اخالقی را فدای نژاد و ارزش آن کرده اند. 
از نظر آن ها »رایش« بســیار مهم تر از اخالق است. بنابراین ارزشی دیگر می تواند ارزش اخالقی را دگرگون و 
تضعیف کند. در واقع گاهی عمل غیراخالقی ناشی از اهمیت و اولویتی است که به یک ارزش، نسبت به سایر 
ارزش ها داده می شود و عمل غیراخالقی زمانی رخ می دهد که فرد به حد کافی برانگیخته نیست که ارزش های 
اخالقی را باالتر از ارزش های دیگر قرار دهد. وقتی که خود، سازمان خود، کشور خود، نژاد خود، پول، مدرک، 
مقام و.....جایگزین ارزش اخالقی یا آنچه که درست است بشود، رفتار غیراخالقی رخ می دهد. رست این مؤلفه 
را انگیزش اخالقی یعنی برانگیختگی برای ترجیح ارزش اخالقی بر سایر ارزش ها می نامد. در باب این مؤلفه 

. (Rest & Narváez, 1994) پژوهش های زیادی صورت نگرفته است
4. منش اخالقی: گاهی نقصان در عملکرد اخالقی به دلیل ناتوانی در عملکرد رخ می دهد. یعنی فرد ممکن 
است به لحاظ اخالقی حساس باشد )مؤلفه یک( و استدالل آور خوبی هم باشد و قضاوت اخالقی را در سطح 
باالیی انجام دهد )مؤلفه دو( و انگیزش اخالقی باالیی نیز داشته باشد و ارزش های اخالقی را بر سایر ارزش ها 
ترجیح دهد )مؤلفه ســه( اما در عمل موفق نباشد. چون فاقد شایستگی ها و منشی اخالقی باشد که او را در 
عمل به عملکرد مبتنی بر ارزش های اخالقی موفق می کند. به دلیل عوامل مختلفی مانند ضعف نفس، عدم 
ثبات قدم و پشتکار، عدم استحکام، ضعف ایمان و جرئت مندی و شهامت، به ویژه زیر فشار، ممکن است فرد به 
راحتی سست شود و از انجام عمل دلسرد شود یا بترسد و منصرف شود. در صورت همه این ضعف  ها و فقدان 
شایســتگی های الزم، رفتار اخالقی بروز پیدا نخواهد کرد و فرد در اقدام اخالقی شکست خواهد خورد. الزمه 
عملکرد اخالقی، توانمندی در عملکرد است که ناشی از ویژگی های شخصیتی )منش( و مهارت های رفتاری 
است. رست این مؤلفه را منش اخالقی می نامد. استحکام روان شناختی نفس و منش قوی، برای انجام عمل 
اخالقی عالوه بر سه مؤلفه قبل الزم است. شایستگی و منش اخالقی یعنی داشتن قدرت و تواِن متقاعدسازی 
خود، شجاعت، پایداری، غلبه بر تعارض ها و موانع، داشتن مهارت های اجرایی و داشتن قدرت نفس. این مؤلفه 
مبتنی بر این اســت که فرد توانمندی تعیین اهداف، و دســتیابی به آن ها را در پرتو خود انضباطی و کنترل 
تکانه ها و مهارت های الزم رفتاری دارد. کمترین پژوهش ها و مطالعات و نیز اقدامات آموزشــی در مورد این 

.(Myyry, 2003) فرایند صو رت گرفته است
مدل چهار مؤلفه ای رست به منزله  نفی نظریه  کولبرگ یا کم اهمیت تلقی کردن آن در فهم ساختار مسائل 
اخالقی و رشد اخالقی نیست بلکه در واقع مدل 4 مؤلفه ای، توسعه چشمگیر این نظریه و گسترش روان شناسی 
اخالق از طریق در نظر گرفتن دیگر فرایندهای مؤثر در رفتار اخالقی اســت. هر یک از این مؤلفه ها، بیانگر 
توانمندی ها و استعدادهایی است که نیازمند رشد و پروش اند و در توسعه و رشد اخالق به طور کلی و اخالق 
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حرفه ای به طور خاص مؤثرند. این مؤلفه ها ماهیتی تعاملی دارند یعنی در یکدیگر تأثیر دارند و از یکدیگر اثر 
می پذیرند. رست به روشنی تصریح می کند که در مقابل مدل های سنتی دیگری که در باب عملکرد و کنش 
اخالقی مطرح شده است که همه معطوف اند به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری، در مدل چهار مؤلفه ای 
وی، مؤلفه ها، ماهیتی تعاملی دارند و در این مدل چنین فرض گرفته می شود که در همه حیطه های عملکرد 
اخالقی شناخت و عاطفه هم زمان و تحت تأثیر یکدیگر رخ می دهند (Rest, 1983). در واقع به روشنی و به دقت 
نمی توان گفت که کدام یک اول رخ می دهد و در نتیجه نمی توان گفت که یکی معلول دیگری و تحت تأثیر آن 
است و نه برعکس. یعنی فعل و عملکرد اخالقی صرفاًً نتیجه عملکرد فرایندهای جداگانه شناختی و عاطفی 
نیستند بلکه ترکیبی از فرایندهای شناختی و عاطفی است که در عملکرد اولیه هر مؤلفه مؤثر و دخیل است 
(Bebeau, Rest & Narváez, 1999; Bebeau, 2006). رست )1986( تأکید داشت که ترتیب این مؤلفه ها در این 

مدل منطقی است و نه بر اساس تقدم زمانی. در تحلیل ذهنی به چنین ترتیبی دست می یابیم که به عنوان 
مثال مؤلفه یک )حساسیت به مسائل اخالقی یک موقعیت( به لحاظ منطقی مقدم است بر مؤلفه سه )انگیزش 
برای اخالق عمل کردن(. اما در واقع این مؤلفه ها در تعامل و تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند به عنوان نمونه 
اولویت های ارزشی یک فرد )مؤلفه سه(، تفسیر فرد از موقعیت ها را به لحاظ اخالقی )مؤلفه یک( و اینکه کدام 

جنبه های موقعیت در نظر فرد مهم تلقی شوند، تحت تأثیر قرار می دهد.

1. Moral Development in the 
Professions: Psychology and 

Applied Ethics.

بنابراین، فرض مبنایی این است که فرایندهای روان شناختی بنیادین در رفتار اخالقی از یکدیگر متمایزند 
هر چند ممکن است تعامل داشته باشند و یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال فرد ممکن است قادر 
به قضاوت اخالقی باشد )مؤلفه دو( اما نسبت به جنبه های اخالقی یک موقعیت حساس نباشد )مؤلفه یک( 
و برعکس. رست تأکید داشت (.Ibid) که این چهارمؤلفه بیانگر فرایندهایی هستند که در تولید و ایجاد یک 
رفتار اخالقی درگیرند و نه در ویژگی  و خصلت )ملکه و خلق و خوی( افراد. این مدل برای تفسیر رفتار اخالقی 
به کار می رود و نه ویژگی مطلق فرد. به عنوان مثال فردی که در یک موقعیت به شدت حساس است ممکن 
است در موقعیتی دیگر غیرحساس باشد. از این رو این مدل محدود به شرایط و موقعیت است. به این صورت 
که مواجهه با موقعیت های مختلف، تفسیر و قضاوت اخالقی را رشد می دهد و اهمیت برخی از ارزش ها را در 
مقایسه با برخی دیگر، باال می برد و فرد را به انجام یک فعل اخالقی تشویق می کند یا از انجام فعلی باز می دارد. 
الزم به تأکید و توجه است که هر یک از این مؤلفه ها شرط الزم و نه کافی برای انجام عمل اخالقی است. حضور 
مقدار و ســطح خاصی از هر یک از مؤلفه ها الزم است و ضعف اخالقی به دلیل نقصان در هر یک از مؤلفه ها 

رخ می دهد. این چهارمؤلفه در پرتو تعامل پیچیده ای با هم، تعیین کننده و قطعیت بخش عمل اخالقی اند.
کاربست الگوی رست در دانشگاه. رســت با همکاری ناروائزکتاب رشد اخالقی در حرفه ها1 را در سال 
1994 منتشر کرده است. این کتاب در سیزده فصل سامان یافته که فصل اول آن به منزله مباحث مقدماتی 
و مبنایی در اخالق حرفه ای است که خود رست تدوین کرده است. در این فصل، رست پس از بررسی نظریه 

الگوی چهار مولفه ای »رست«

منش اخالقی

ترجیحات اخالقی

حساسیت اخالقی

قضاوت اخالقی
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کولبرگ، به کاربرد الگوی چهار مؤلفه ای خود درحرفه ها می پردازد. این الگو را رست ده سال پیش از این به عنوان 
الگویی عام در اخالق معرفی کرده بود. فصل سیزدهم نیز جمع بندی فصول دوازده گانه کتاب است که به قلم 
ناروائز نوشته شده است ودر واقع کارایی و اثر بخشی الگوی چهار مؤلفه ای را در حرفه ها مورد بحث قرار می دهد. 
یازده فصل دیگر کتاب به قلم پژوهشگران در حیطه اخالق حرفه ای نگارش یافته است. هریک ازاین مقاالت از 
منظری خاص و در حیطه حرفه ای خاص مثل معلمی، پرستاری، پزشکی،مشاوره، حسابداری، دندان پزشکی، 
دام پزشکی، ورزش و روزنامه نگاری مسئله آموزش اخالق حرفه ای را، بررسی کرده اند. در واقع این کتاب نحوه 

کاربست الگوی رست و اثربخشی آن را با تکیه بر شواهد پژوهشی در آموزش عالی و دانشگاه نشان می دهد.
بخش پنجم کتاب راهنمای تربیت اخالقی و منش1، به ویراستاری الری پی. نوچی2 وناروائز، که به مسائل 
حرفه ای اختصاص یافته است شامل مقاله ای است که به معرفی اخالق حرفه ای در حرفه های مختلفی مثل 
حقوق، پزشکی، دندان پزشکی،و... وکاربرد الگوی چهارمؤلفه ای رست در آموزش اخالق حرفه ای اختصاص یافته 
است. این مقاله که توسط موریل جی بیبو3 و ورنا ایی.مونسون4 نگارش یافته است با شواهد تجربی اثربخشی 

کاربست الگوی رست را در آموزش اخالق در سطح آموزش عالی نشان می دهد.
نقد و بررسی الگوی چهار مؤلفه ای در آموزش اخالق حرفه ای. نکات شایان توجهی در این الگو به 

نظر می رسد:
رست اساساً این الگو را برای آموزش اخالق و توسعه اخالق مندی به طور کلی مطرح کرده و حدوداً ده سال 
بعد به کاربرد آن در توسعه اخالق در حیطه حرفه ها و دانشگاه ها پرداخته است. راهبرد رست در دستیابی به 
چنین الگویی جست وجو از عوامل شکست در رفتار اخالقی است که سبب شده است به مؤلفه های عملیاتی تر 
و کاربردی تر در آموزش اخالق دست یابد. همان گونه که رست خود تأکید می کند این شیوه در مقایسه با سنت 
رایج تقسیم سه بعدی اخالق مندی به ابعاد عاطفی، شناختی، و رفتاری رهگشاتر و کاراتر است. وی ضمن حفظ 
رابطه تنگاتنگ عاطفه و شناخت و حضور هر دوی آن ها در هر چهار مؤلفه، برتعامل متقابل مؤلفه ها نیز تأکید 
می کند که به واقعیت، نزدیک تر است و در عین حال خود را از افتادن در چالش تقدم عاطفه یا شناخت مصون 
می دارد. رست تأکید می کند که وی فرایندهای دخیل در بروز یک رفتار اخالقی را بررسی و معرفی می کند 
و نه اخالق مندی به منزله ملکه و صفات ثابت درونی یا سبک رفتاری را. جست وجوی نسبت این دو می تواند 
ثمرات معرفتی و کاربردی مؤثری داشته باشد. در تأمل دقیق و مقایسه تعریف )سنتی و جدید( اخالق، با الگوی 
رست، متوجه می شویم که الگوی رست در واقع تبیین چگونگی و بیان عوامل بروز یک رفتار اخالقی بر اساس 
ملکات و سبک های رفتاری است. به بیان دیگر ملکه علت تامه بروز رفتار اخالقی و سلب کننده اختیار و آزادی 
نیست بلکه صرفاًً تسهیل گر و یک مؤلفه وعامل از مجموعه عوامل بروز رفتار اخالقی است و عناصر و مؤلفه های 

سه گانه دیگری غیر ازملکه در انجام فعل اخالقی دخیل اند. توضیح مطلب به شرح زیر است:
 همان گونه که گفته شد رست با استفاده از راهبرد جست وجو از شکست در رفتار اخالقی به ترتیب به چهار 

مؤلفه که هریک بیانگر فرایندی روان شناختی است دست می یابد که به طور خالصه عبات بودند از :
1. حساسیت اخالقی: شناخت موقعیت به عنوان موقعیتی اخالقی.

2. قضاوت اخالقی: قضاوت و تشخیص اینکه در این موقعیت کدام رفتار اخالقی است.
3. انگیزش اخالقی: انگیزش و تصمیم برای اقدام به تشخیص صورت گرفته و قضاوت انجام شده.

مؤلفه ســه در مدل رست، اهداف بنیادین انسان ها را بیان می کند. رفتار اخالقی ناشی از فهم و شناخت 
اهداف بنیادین وجود انسان، و ابزار دنبال کردن آن ها می شود (Blasi, 1984). ارزش ها اهدافی اند که به منزله 
اصول راهنما در زندگی بشر عمل می کند و آن ها را برمی انگیزد تا عمل کنند (Schwartz, 1992). مؤلفه های 
دیگر مدل رست یعنی حساسیت به مسائل اخالقی، قضاوت اخالقی و مهارت های عملکرد اخالقی می توانند 
ابزار دنبال کردن این اهداف باشند. به عالوه، مفاهیم نظری دیگری مثل ناهشیار، بهوشیاری، هوش هیجانی، 

و... ابزاری را برای دستیابی به این اهداف فراهم می کند. 

1. Handbook of Moral and 
Character Education

2.Larry P. Nucci
3.Muriel J. Bebeau
4.Verna E. Monson
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رست، پس از این سه مرحله متوجه می شود که هنوز این فرایند ها برای اقدام اخالقی کافی نیستند و ممکن 
اســت فرد به دلیل عدم شجاعت و جرئت و... به ویژه در موقعیت های تنش زا و تعارض آفرین، از اقدام به رفتار 
اخالقی خودداری کند. از این رو پای مؤلفه چهارم را هم به میان می کشد و با معرفی آن با عنوان منش اخالقی، 
آن را یکی از عناصر دخیل در اخالق ورزی می داند. همان طور که گفته شد کمترین پژوهش ها نیز به این مؤلفه 

اختصاص یافته است.
ادعای محقق این است که این مؤلفه چهارم با بیانی که رست آورده است در واقع همان ملکه و ویژگی های 
ُخلق و خوی و خصلت های درونی اســت که اندیشمندان یونان باستان و متفکران مسلمان در تعریف اخالق 

آورده اند و اخالق را ناظر بر آن می دانند.
یعنی به نظر می رسد این ویژگی ها، توانمندی ها و صفات درونی که رست از آن با عنوان منش اخالقی بحث 
می کند همان فضایل اخالقی باشند که در سنت ارسطویی و سنت اسالمی مطرح اند. و به رغم اینکه رست از 
پرداختن به آن طفره می رود اما در دام آن می افتد. رست تأکید دارد که بحث وی ناظر بر بررسی فرایند های 
دخیل در یک رفتار اخالقی است و وی در پی بحث از سطوح باالتر رفتار و منشأ آن در نفس نیست. اما در طی 
بحث خود ظاهراً ناگزیر شده است که به منش و فضایل به عنوان یکی از فرایندهایی که در بروز رفتار اخالقی 

مدخلیت دارد بپردازد.
نتیجه ارزشــمندی که از مقایسه الگوی رست و تعریف اخالق در سنت ارسطویی و سنت اسالمی به دست 

می آوریم تکمیل این دو دیدگاه در کنار هم و توسط هم است. به این صورت که:
 باید به رست گفت به دلیل نقش مؤثر و غیر قابل انکار ملکات اخالقی، نمی توان از پذیرش و پرداختن به 
آن ها طفره رفت. بلکه توجه به آن می تواند الگوی چهار مؤلفه  ای را تکمیل کند و نقش و جایگاه ملکه و الگو را 
در آموزش اخالق نشان دهد و برجسته کند. و باید به متفکران سنتی نیز گفت که ملکات به تنهایی برای بروز 
رفتار اخالقی کافی نیستند بلکه مؤلفه ها و فرایند های دیگری نیز دخیل هستند. مؤلفه های سه گانه دیگری 
که حداقل مقوم دو تای آن ها )مؤلفه یک و دو ( تأمل و هشــیاری اســت و نه بی رؤیت بودن. در واقع تمسک 
به الگوی رســت در تبیین بروز رفتار اخالقی به متفکران سنتی کمک می کند تا نشان دهند که ملکات تنها 
تسهیل گرند و نه علت تامه. صرف وجود ملکات اخالقی آن گونه که در تعریف اخالق نزد مسلمانان و ارسطو 
بر آن تأکید شده است، سبب اخالق ورزی نمی شود. بلکه توجه و حساسیت به موقعیت و سنجش آن و تعهد 
 به ارزش اخالقی نیز ضروری اســت. هرچند که برخی معتقدند ارسطو نیز بر این فرایندها توجه داشته است

.)Carr, 2008 ; 1394،سلمان ماهینی(
بدین ترتیب شــبهه جبری بودن رفتار های ناشی از ُخلق و خوی، رفع می شود و نیز مسئله بی رؤیت بودن و 
بی نیازی از تأمل در رفتار اخالقی تا حدودی روشن می شود1. تسهیل گری ملکات، به ویژه در مؤلفه سوم )ترجیح 
و انگیزش اخالقی( خود را نشان می دهد به این صورت که خصلت های درونی، چالش میان ارزش ها را به سرعت 

و به نفع خصلت های حاکم درونی حل می کند و نیازی به تأمل فراوان و تصمیم سازی دشوار نیست.
نکته دیگر در الگوی رست که برای متفکران سنتی قابل توجه است، راهبردی است که این الگو برای آموزش 
اخالق و ایجاد ملکات اخالقی در اختیار این متفکران قرار می دهد. به این صورت که برای ایجاد ملکات اخالقی 
به پرورش فرایندهای چهارگانه نیاز است. با اصالحیه ای که در مورد مؤلفه چهارم خواهم گفت، آموزش اخالق 
به منزله آموزش و پرورش چهار مؤلفه حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقی، تعهد اخالقی، و مهارت عملکردی 
اخالقی اســت تا یک رفتار اخالقی بروز پیدا کند ســپس با تکرار و تمرین، به صورت فضایل اخالقی در نفس 

نقش ببندد.
اصالحیه ای که درخصوص مؤلفه چهارم می توان در مورد الگوی رست ارائه کرد، شامل دو گام است: 

یک، توجه به اینکه مهارت های عملکردی، دو گونه است:
1. توانمندی های درونی و نفســانی که به فرد جســارت و جرئت اقدام را به ویژه در شــرایط تحت فشار 

1. تفصیل مطلب را بنگرید 
در: -سلمان ماهینی، سکینه 
)13۹4(. حل شبهه تعارض 
آفرینی مفهوم" بی رویت" در 
تعریف سنتی اخالق بر اساس 
الگوی چهار مولفه ای اخالق 
ورزی، دو فصلنامه پژوهشی 
تامالت فلسفی، دانشگاه زنجان، 
شماره 14
سلمان ماهینی سکینه،)13۹4(، 
رویکرد منش در تربیت اخالقی 
در : رویکردهای نوین در 
تربیت اخالقی، محمد حسنی و 
همکاران، ص3۸۷-32۷
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می دهد. این ها همان ملکات اخالقی و خصلت های درونی فردند.
ب. توانمندی های عملی و مهارت هایی که به اقدام خاص مرتبط اند. مثل »آگاهی از« و »مهارت در« بر قراری 
ارتباِط کالمِی اخالقی با مدیر، با نزدیکان، با رقیب، با دشمن و... ؛ تکنیک های کنترل خشم؛ و... رست بر قسم 
اول تأکید کرده است. ویژگی هایی که سبب می شود فرد به انجام یک عمل و اجرای یک تصمیم حتی تحت 

.(Rest, 1986; Ibid, 1994) فشار و مخالفت عوامل مختلف، اقدام کند
2. در اینجا ادعا این است که می توان قِسم دوم را در کنار سه مؤلفه دیگر قرار داد و ضمن اذعان به نقش مؤثر 

قسم اول، آن را زیر ساخت هر چهار مؤلفه دیگر تلقی کرده برای آن نقش بنیادی تر قائل شد.
نکته دیگر در نقد الگوی رست نحوه توسعه آن به حیطه حرفه ها و کاربرد آن در رشد اخالقی حرفه ها است. 

رست نوع مسائل را در اخالق عمومی و اخالق حرفه ای متفاوت می داند و حرفه را زمینه ای برای توسعه اخالق 
می انگارد (Rest & Narvaez, 1994). وی معتقد است چالش ها در اخالقیات و مسائل در مواجهه اخالقی، متنوع 
است و سطوح مختلف دارد. برخی از این مسائل سطحی و فراگیرتر است. این مسائل بیشتر معطوف به رشد 
فردی (Lickona, 1991; Lickona & Davidson, 2005) و جلوگیری از رفتارهای مخرب و جرایم در سطح کل 
جامعه است. این سطح از اخالق معطوف به مسائل ابتدایی اجتماعی سازی، نظیر مهارت های خود انظباطی و 
خود تنظیمی و کنترل تکانه ها است. اما برخی از چالش ها و مسائل اخالقی، عمیق تر و تخصصی تر و به عبارت 
دیگر حرفه ای است. اخالق در سطح حرفه ای و حرفه ها با مسائل متفاوتی از سطح پیشین سروکار دارد گرچه 
بر آن ها مبتنی است. فرض می شود که افراد حرفه ای با توجه به اینکه حرفه ای بودن و تخصص خود را در طول 
سال ها آموزش و کارورزی به دست آورده اند الجرم حداقل مبانی اولیه اخالق و رفتار اخالقی نظیر مهارت های 
خود انظباطی و خود تنظیمی و کنترل تکانه ها را دارند. در نتیجه اکنون در زمینه حرفه خود با مسائل عمیق تر 
و متفاوتی روبه رو هســتند. مسئله اخالقی که درگیر آن هستند غالباً به صورت چالش ها و معماهای اخالقی 

مطرح می شود.
با طرح این ســؤال که آیا در عمل با چنین تقسیم بندی مسائل در اخالق عمومی و اخالق حرفه ای، مواجه 
هستیم؟ یعنی آیا واقعاً مسئله در اخالق حرفه ای صرفاًً معطوف به تصمیم گیری درست است؟ می توان توضیح 
داد که اوالً همیشه نمی توان مطمئن بود که افراد متخصص از سطح عمومی عبور کرده باشند به گونه ای که 
اکنون فقط درگیر مســائل تخصصی هســتند. ثانیاً با فرض و قبول آن هم، در نگاهی ژرف تر به نظر می رسد 
مســئله توسعه اخالق در پرتو حرفه بسیار عمیق تر باشــد. می توان ادعا کرد که اخالق در پرتو حرفه عمیقا 
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توسعه می یابد و چنین نیست که حرفه تنها با طرح معماهای بیشتر وچالش هایی وسیع تر برای تصمیم گیری، 
به توسعه اخالق منجر شود بلکه اوال همه مؤلفه های روان شناختی درگیر در اخالق ورزی ـ  و نه فقط فرایند 
قضاوت و تصمیم ســازی اخالقیـ  تحت تأثیر حرفه توسعه می یابند و مسائل مرتبط با هریک از این فرایندها 
گســترش می یابند. ثانیاً، مســائل مطرح در سطح حرفه، مسائل اخالقی در سطح فردی را نیز به چالش های 

جدی تری می کشاند )سلمان ماهینی، 1393(.
یعنی نه تنها اخالق حرفه ای تعامل فرد حرفه ای با دیگران را بهبود می بخشد بلکه به نظر محقق، حرفه با 
طرح مسائل وچالش های عمیق تر اخالقی تعامل فرد با خود را نیز متحول می سازد و »خود« و هویت انسان 
را تکامل می بخشد. حرفه، چنان بستری برای رشد وتعالی اخالقی فراهم می آورد که بدون آن این رشد اصاًل 

برای فرد میسر نمی شود.

سه، الگوی پنج مؤلفه ای: تکمیل الگوی رست
الگوی رست به عنصر انگاره و تأثیر آن در رشد اخالقی توجه ندارد. این غیبت می تواند کارآیی و اثربخشی 

مدل رست را با چالش های فراوانی روبه رو کند. 
مفهومی که از انگاره در اینجا به کار برده می شود، به معنای تصویری بیش و کم پایدار از امور در ذهن است. 
و به بیان کوتاه »صورت خیالی دارای قدرت« است که در احساسات و عواطف، داوری ها و باور، تفسیرها، رفتار 
ارتباطی، انتخاب و تصمیم، تأثیر دارد )فرامرز قراملکی، ناسخیان، 1395(. از آنجا که در این مفهوم سازی جدید، 
انگاره، متمایز از نگرش، دیدگاه، عقیده، و ایده به کار برده شده است که در همه آن ها تأثیرگذار است، می توان آن 
را به منزله مؤلفه ای مستقل از سایر مؤلفه های اخالق مندی که رست معرفی می کند در نظر گرفت که طی فرایند 
روان شناختی خاصی پدید می آید. به دلیل نقش و تأثیر بنیادی تر آن می توان این مؤلفه را در مرکز الگوی رست 

جای داد و به الگوی زیر دست یافت.

الگوی پنج مؤلفه ای

بنابراین توجه به فرایند پنجمی به نام انگاره که نقش اساســی و زیر بنایی و پنهان در هر چهار مؤلفه دارد 
نقش سرنوشت سازی در اثر بخشی مداخالت آموزشی در اخالق ایفا خواهد کرد. قراملکی با معرفی انگاره، ریشه 
پنهان رفتار را ،پنهان تر از باورها و نگرش، نگاه و انگاره فرد به همه عناصر در محیط 36۰ درجه می داند )فرامرز 
قراملکی، 1396(. نگاه فرد به خود و خدا، دیگران و محیط در نحوه تعامل او در هر رفتار ارتباطی مؤثر است. وی 
این نگاه را دارای دو مرتبه می داند: 1. نگاه فرد به همه این عناصر. 2. تلقی و نگاه فرد نسبت به »نگاه دیگران« به 
همه این عناصر. به عنوان مثال نگاه فرد به خود نگاه درجه اول است و نگاه فرد به نگاه دیگران به او، نگاه درجه 
دو اســت. هر دو منشــأ رفتار با دیگران می شود و رشد اخالقی نیازمند اصالح و بهبود هر دو است. پژوهش ها 
نیزبا تأکید بر ارتباط بین شناخت و عاطفه، به ویژه هنگام اقدام به حل مسائل چالش برانگیز، تأثیر انگاره را تأیید 
می کنند (Bandura, 1977). به عنوان مثال، اگر فرد به وظیفه اش به منزله امر خوشایند یا چالش برانگیز نگاه کند، 
به احتمال زیاد برای حل مسئله، تالش و پافشاری بیشتری خواهد کرد. برعکس اگر یک مسئله با ترس و نگرانی 

.(Lickona, 2011) یا بی عالقگی مورد توجه قرار گیرد پشتکار و پایداری کمتری احتمال بروز دارد
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نمودارارتباط نگرش با تالش )لیکونا،2011(

چهار، الگوی سیستمی در آموزش اخالق حرفه ای
نزدیک به دو دهه است که توسعه و ترویج اخالق حرفه ای در کشور ایران از طریق برپایی کارگاه های آموزشی 
مبتنی برالگوی سیستمی در نهادهای علمی و صنعتی انجام می شود. قراملکی با توجه به شناخت رخنه مهمی 
در حوزه اخالق، به پژو هش و آموزش در این حیطه پرداخته اســت. وی معتقد اســت به رغم پیشینه غنی و 
میراث گران بهای ما دراخالق، دانش اخالق درگفتمان ســنتی در دورة اســالمی، همپای سایر علوم به ویژه 
کالم و فقه توسعه نیافته وپس ازانقالب نیز این دانش ازتجدد وپویایی که درخصوص کالم و فقه طرح شده، 
بی بهره مانده اســت. لذا اخالق حرفه ای نیز به منزله یک گسترة معرفتی با گرایش های بسیارمتنوِع آن که از 
شــاخه های اخالق کاربردی است در کشور ما توسعه نیافته است. توسعه نیافتگی علم اخالق به ویژه درحوزه 
اخالق حرفه ای، در هر دو عرصة آموزش و پژوهش رؤیت می شــود. بررسی تطبیقی ماهیت ومنزلت آموزش 
اخالق حرفه ا ی درکشــورهای صنعتی باجهان درحال توسعه، فاصلة زیادی را بین وضعیت موجود و وضعیت 
مطلوب آموزش اخالق حرفه ای درجامعة ما نشان می دهد. لذا قراملکی در ابتدا تالش می کند تا آموزش اخالق 
حرفه ای جایگاه وهویت معرفتی خود را پیداکند به همین دلیل به تألیف چند کتاب در این راستا می پردازد و 
سعی می کند ازطریق تحلیل آموزش اخالق حرفه ای به عناصر آن، سایر مسائل مانند فرایند، برنامه، و روش را 
کشف و اجرا کند. وی با تعریف اخالق به »مسئولیت پذیری درقبال حقوق افراد« مسئله توجه به محیط 36۰ 
درجه ای که فرد در آن قرار دارد را مطرح می کند و به این ترتیب مسئولیت اخالقی فرد درقبال خود ودیگران 
در زندگی شخصی، مسئولیت اخالقی فرد درقبال خود ودیگران درزندگی شغلی، و مسئولیت اخالقی سازمان 
درقبال محیط داخلی وخارجی را متذکر می شود و براساس مبانی اسالمی )به ویژه با تأکید بر رساله الحقوق 
امام سجاد )ع( »دیگران« را اعم از انسان های دیگر، محیط و خدا می داند. گام های عملیاتی تحقق اخالق در 

حرفه بر اساس این الگو مبتنی بر شش گام اساسی است )فرامرزقراملکی، همان(.
1. اصل تقدم تلقی بر رفتار. براساس تأکید بر نقش انگاره در رفتار ارتباطی در این الگو، اولین گام در تغییر 
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رفتار، اصالح یا بهبود نگاه وتغییر آن یعنی بازانگاری است. این امر نیازمند برنامه آموزشی است.
2.اصل تقدم شناخت بر رفتار. بازشناسی مسئولیت های اخالقی گام دیگری است که اخالق ورزی بر آن 
مبتنی اســت. گرچه شناخت وظیفه و مسئولیت، ضرورتا به انجام آن منجر نمی شود و شناخت شرط کافی 
نیســت، اما شرط الزم است. بازشناسی این مســئولیت ها و تداوم در شناخت به دلیل سیال بودن موقعیت 

ضروری است یعنی شناخت مسئولیت یکبار برای همیشه نیست و موقعیت وابسته است. 
3. اصل خود انگیختگی. این اصل که رست آن را انگیزش و تعهد اخالقی می نامد بیانگر پایبندی به تعهدات 
و وظایف و مسئولیت های شناخته شده است .خواستن انچه که دانسته شده است. شکاف بین نظر و عمل دراین 
حیطه رخ می دهد که با آموزش مؤثر می توان رخنه را پر کرد. از نظر قراملکی، رهاورد دانش روان شناسی، تعلیم 
وتربیت و نیز آموزه های اســالمی یاور سازمان یاد گیرنده می شوند. برگشت دادن به ساحت انسانی و فطری، 
ارتقای سطح خودباوری، ایمان و تحول وجودی، و از همه مهم تر وجود اسوه های اخالق خود انگیختگی را به 

میان می آورد. نظام های اخالق دینی به سبب قدسی انگاری اخالق بر انگیزه های درونی استوار می شوند. 
4. اصل افزایش مهارت اخالق ورزی. در موقعیت های دشــوار ،مهارت های خاص، رفتار اخالقی را 
ممکن می سازد. صرف شناخت و نگاه و تعهد و انگیزش نمی تواند برای اقدام و رفتار کافی باشد. در شرایط 
فشار دچار تکانه های هیجانی می شویم که مانع رفتار اخالقی می شود. آموزش قاطعیت و به طور کلی اصالح 
سبک رفتار ارتباطی برنامه های آموزشی دارد و قابل یادگیری است. صرف پند و نصیحت یا تشویق و تنبیه 

کافی نیست )همان(.
5. اصل بهینه سازی فرایندها و بسترهای سازمانی. سلطه سازمان بر منابع انسانی یا مانع اخالق ورزی 
می  شــود یا اخالق مندی را ترویج می دهد. بدون بهینه سازی فرایندها و زیرساخت ها نمی توان به اخالق ورزی 
منابع انسانی امید داشت. قراملکی معتقد است که سازمان باید به گونه ای باشد که اخالق ورزی در آن آسان، 
و اخالق ستیزی دشوار باشد. همه آنچه در سازمان به منزله عامل غیرانسانی مدخلیت دارد می تواند زمینه ساز 
اخالق ورزی باشــد یا باعث رواج معضالت اخالقی شود. از این رو بازمهندسی عوامل غیرانسانی سازمان برای 

کاهش اخالق ستیزی و افزایش اخالق ورزی ضروری است. 
شش ـ اصل حمایت الزام بیرونی )قانون( از اخالق. وجود افراد اصالح ناپذیر هر چند اندک باشند، تهدیدی 
بزرگ برای سالمت سازمان است و مانع رشد اخالقی سازمان می شوند الزام قانونی و نظارت نظام مند می تواند 
تا حدودی در مهار آنان مؤثر باشــد. البته از نظر قراملکی حمایت قانون از اخالق شــرط الزم است و نه کافی 
و نباید اخالق به قانون تحویل شــود. اخالق فراتر از قانون اســت. اثر بخشی حمایت قانون از اخالق منوط به 

شرایط خاصی است.
الگوی آموزش و ترویج حرفه ای در سازمان

نمودار الگوی سیستمی در آموزش اخالق حرفه ای
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نقد وبررسی الگوی سیســتمی در آموزش اخالق حرفه ای. قراملکــی در دیدگاه خود به چند اصل 
به عنوان اصول راهبردی معتقد است که کارایی و اثربخشی آموزش را تأمین می کند:

1. وی ایجاد الگوی رفتار ارتباطی را، شاخص کارآیی آموزش اخالق حرفه ای می داند .بر این اساس جهت گیری 
آموزش اخالق حرفه ای را معطوف به چهار بُعد دانش، توانایی، گرایش، و مهارت می داند.

 تمایز میان توانایی و مهارت در الگوی ایشان قابل توجه و تأمل است. 
2. اولویت جهت گیری آموزش اخالق حرفه ای را به اصالح رفتار ارتباطی درون شخصی می دهد. وی با اعتقاد 
به گرایش درونی انسان ها به اخالق، براین باور است که انسان ها در درون خود، توان و گرایش به فضایل اخالقی 
را دارند و در این بحث هم به مطالعات فیلسوفان واندیشمندان مسلمان مانند فارابی، شاه آبادی و مطهری ارجاع 
می دهد )فرامرزقراملکی، 1384( و هم به رهاورد روان شناسان مثبت. براساس این پیش فرض، الگوی آموزش 
اخالق حرفه ای، جهت گیری پیشگیرانه و درمانی دارد و به رفع موانع رشد اخالقی فرد در سازمان ناظر است. 
نکته قابل تأمل این اســت که درونی بودن گرایش انســان ها به اخالق، ما را از پرورش این گرایش ها بی نیاز 

نمی کند و جهت گیری پیشگیرانه و درمانی را صرفاًً الزام نمی کند. 
3. قراملکی به ضرورت اخذ روی آورد مدیریت استراتژیک به اخالق حرفه ای معتقد است. با توجه به سلطه 
سازمان ها بر حرفه ها بر این باور است که در آموزش اخالق حرفه ای نمی توان فرد را منفک از سازمان، هدف 

آموزش قرار داد. تعامل فرد وسازمان، بر الگوی آموزش اخالق حرفه ای تأثیر می گذارد .
4. وی رعایت حقوق افراد را، شاخص اثربخشی آموزش اخالق حرفه ای می داند. با تعریف حقوق محورِ اخالق، 
مالک اخالق مندی را رعایت حقوق طرف ارتباط می داند. این مالک می تواند جهان شمولی اخالق را در تعامل 

جهانی سازمان های آموزشی و نیز شرکت های کسب و کار تأمین کند .
نکات قابل مالحظه در این الگو عبارت است از:

یک. توجه به هر دو رهیافت فردی و سازمانی توسعه اخالق حرفه ای و جست وجوی اثر بخشی آموزش اخالق 
در پرتو هر دو رهیافت.

دو.توجه به هر چهار مؤلفه و فرایند روان شناختی دخیل در رفتار اخالقی که رست بیان می کند یعنی:
1. توجه به حقوق افراد در محیط 36۰ درجه )که رست از آن به حساسیت اخالقی نام می برد(؛ 

2. توجه به چالش ها و تعارضات اخالقی و نحوه حل آن ها )که رست از آن به قضاوت اخالقی نام می برد(؛
3. توجه به تعهدات و مسئولیت پذیری حرفه در محیط 36۰ درجه )که رست از آن به تعهد اخالقی نام می برد(؛

4. توجه به مهارت های ارتباطی برای رفتار اخالقی )که رست از آن به منش اخالقی نام می برد(.
سه. تمایز الگوی سیستمی از الگوی چهار مؤلفه ای رست حداقل در چهار نکته است:

سه. الف. رست تأکید می کند که به رفتار اخالقی معطوف است نه ملکه و منش درونی و نه سبک رفتاری، 
ولی در الگوی سیســتمی یافتن مالکی برای پیش بینی رفتار هدف اســت و به سبک رفتاری توسل جسته 

می شود که سطح باالتر و پنهان رفتار است و فراتر از رفتار و فروتر از ملکه .
سه. ب. بنیان رفتار اخالقی در الگوی سیستمی، توجه به حقوق در محیط 36۰ درجه معرفی می شود که 
شامل محیط، خدا و خود فرد هم می شود. این توجه چهارگانه در هر فعل اخالقی ضرورت دارد. در حالی که در 
مدل رست و کاًل اخالق حرفه ای در مغرب زمین، بیشتر پژوهش ها معطوف به تعامالت بین فردی و تعارضات 
بین انسان ها است. گویی تعامل اخالقی با خود، سطحی از اخالق ورزی است که می توان از آن عبور کرد و به 

سطح باالتر که اخالق حرفه ای است، رسید و با مسائل آن درگیر شد .
ســه. ج. تأکید مبنایی قراملکی بر بازمهندسی عوامل غیر انسانی ســازمان ها و بهینه سازی فرایندها و 
بسترهای سازمانی و نیز حمایت الزام بیرونی )قانون( از اخالق، به عنوان گام های اساسی در آموزش اخالق 
به ویژه به بزرگســاالن، داللت بر نگرش سیســتمی وی در آموزش دارد. گرچه رست، وقبل از او کولبرگ و 
افراد دیگر، به نقش و تأثیر سازمان و محیط در آموزش اخالق توجه داشته اند اما تأکید قراملکی به نحوی 
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است که آن را یکی ازگام های اساسی آموزش قرار می دهد.
ســه. د. نکته مهم دیدگاه قراملکی در مقایسه با رست توجه به فرایند پنجمی به نام انگاره است که نقش 
اساسی و زیربنایی و پنهان در هر چهار مؤلفه دارد. توجه به این عنصر بنیادی، ما را به تولید الگوی پنج مؤلفه ای 

که پیش از این معرفی شد، هدایت کرد .

 بحث و نتیجه گیری
گرچه بحث اخالق در ابتدا با رویکرد فردی و درباره انســان مطرح شده است که در آن به بحث از خوبی و 
بدی خلق و خوی و در نتیجه رفتار و اعمال فرد پرداخته می شود اما از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است 
و ظهور و بروز اخالق، صفات اخالقی و رفتارهای اخالقی در پرتو ارتباط با دیگران و حضور دراجتماع معنا و 
امکان می یابد، از دیرباز به تأثیر محیط در رشــد اخالق نیز توجه شده است. به عنوان مثال در همین نوشتار 
مشاهده شد که توجه به تأثیر محیط، کولبرگ را به رویکرد اجتماع عادل به عنوان الگویی برای رشد اخالقی، 
معطوف کرد. اما باید گفت از آنجا که امروزه روابط انسان ها بسیار پیچیده تر گشته و انسان ها به دالیل اجتماعی 
ناگزیر از حضور در ســازمان ها )اعم از ســازمان های مردم نهاد حرفه ای و سازمان های رسمی و سازمان های 
کســب و کار(، هستند، نمی توان این تأثیرگذاری را امری ساده تلقی کرد. زیرا به دلیل ضرورت اشتغال افراد 
برای کســب هزینه های زندگی از ســویی و تغییر و تعالی شــغل به حرفه از سوی دیگر، انسان ها با امری به 
نام حرفه و حرفه مندی مواجه گشــته اند که این امر مسئله اخالق حرفه ای، را فراتر از اخالق فردی، به میان 
می آورد؛ همچنین به دلیل امکان فراگیری حرفه ها در سازمان های آموزشی از سویی و ارائه خدمات و اشتغال 
حرفه مندان در ذیل سازمان ها از سوی دیگر، رشد اخالقی با چالش های عمیق تری مواجه می شود که این امر 
نیز مسئله اخالق سازمانی را به میان می آورد. بنابر این، برای آموزش اخالق به افراد، فراتر از اخالق شخصی، 

به اخالق حرفه ای با دو رهیافت ضرورت می یابد:
1. رهیافت فردگرایانه )مدیریت منابع انسانی( که معطوف به مسئولیت اخالقی افراد در مشاغل و حرفه ها است. 
2. رهیافت سازمانی که معطوف به مسئولیت اخالقی سازمان، به معنای مسئولیت پذیری سازمان در قبال 

حقوق همه کسانی است که در محیط سیصدوشصت درجه فعالیت حرفه ای سازمان قرار می گیرند. 
 اخالق سازمانی گرچه مبتنی بر اخالق مندی منابع انسانی سازمان است اما مساوی آن نیست و به آن منحصر 
و فرو کاسته نمی شود. این دو رهیافت در تحلیل منطقی از هم تفکیک می شوند و به منظور آشنایی با مبانی 
نظری به طور مجزا مورد پژوهش و آموزش قرار می گیرند اما به دلیل تعامل تنگاتنگشان امروزه اعتقاد براین 
اســت که اثر بخشی آموزش عملی اخالق حرفه ای به منظور افزایش مسئولیت پذیری اخالقِی حرفه ای افراد، 
در پرتو توجه به هر دو رویکرد، به طور هم زمان، تحقق می یابد. ضرورت اخالقی شدن سازمان صرفاً به منظور 
فراهم کردن زمینه مساعد تر برای رشد اخالقی حرفه ای ها تلقی نمی شود، بلکه به دلیل سلطه ای که امروزه ساز 
مان ها بر حرفه ها و حرفه ای ها دارند، تحقق رشد اخالقی حرفه ای ها، منوط و مبتنی بر اخالقی بودن سازمان 

است. سازمان می تواند موجب رشد اخالقی منابع انسانی خود یا مانع آن شود )دونالد، 1386(.
بنابراین امروزه دامنه آموزش و رشد اخالقی، به نهادها و سازمان های اجتماعی که شخصیت حقوقی دارند 
نیز کشیده شده است. اخالقی یا غیراخالقی دانستن یک سازمان مثل دانشگاه فراتر از جمع جبری اخالقی یا 
غیر اخالقی بودن اعضای تشکیل دهنده آن سازمان و عملکرد تک تک آن ها محسوب می شود. »سازمان دارای 
عملکرد است و زندگی انسان ها را در محیط درونی و بیرونی خود تحت تأثیر قرار می دهد. سازمان بسیار مؤثرتر 
از افراد عمل می کند و به همین دلیل می تواند سازنده یا مخرب باشد، حقوق افراد را حفظ یا پایمال کند. یعنی 
عملکرد اخالقی یا غیراخالقی داشته باشد. مسئولیت عملکرد اخالقی سازمان مانند مسئولیت های حقوقی بر 

دوش مدیران آن سازمان است« )فرامرزقراملکی، 1388(.
نکته بســیار قابل توجه این است که تأثیر سازمان و عملکرد آن صرفاً در حفظ یا پایمال شدن حقوق افراد 
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نیست بلکه بسیار فراتر از آن، در آموزش ضمنی و پنهان همه افراد به ویژه در محیط درونی است. سازمان با 
عملکرد خود افراد را در جهت رشد یا افول اخالقی سوق می دهد.

پس به دلیل سلطه سازمان ها بر منابع انسانی و عملکردشان، نمی توان ترویج و آموزش اخالق را صرفاًً از طریق 
آموزش اخالقی منابع انســانی امکان پذیر دانست بلکه اخالق مندی سازمانی در پرتو باز مهندسی فرایندها و 
ممیزی اخالقی قوانین حاکم بر عملکردهای سازمانی نیز ضرورت دارد. برای دستیابی به دانشگاه اخالق مدار در 
پرتو تالش در جهت ترویج اخالق در دانشگاه، اتخاذ موازی دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی ضرورت دارد. 
از آنجا که افراد از کل سازمان و محیطی که در آن حضور دارند، می آموزند و نیز قوانین و شیوه نامه ها در نحوة 
عملکرد آن ها تأثیر مستقیم دارد، اخالقی سازی کل سازمان و محیط ضروری است. عدم تطابق ارزش های کل 
سازمان با آنچه که آموزش داده شده یا توصیه می شود، فرهنگ دورویی و ریاکاری سازمانی را رواج می دهد. در 
مقابل تعهد اخالقی هر سازمان به محیط درونی و بیرونی خود سبب الگودهی به رفتار اخالقی عناصر درونی 
و بیرونی می  شود. به عنوان مثال تعهد اخالقی دانشگاه، سبب الگودهی به رفتار اخالقی استادان، دانشجویان و 
کارکنان در محیط درونی و نیز تأثیرگذاری در همه عناصر مرتبط با دانشگاه در محیط بیرونی دانشگاه می شود. 
سیستم ارزش اجتماعي که دانشجویان با آن در دانشگاه مواجه هستند و ارزش هایي که آشکار یا پنهان به فرد 
دانشجو منتقل مي شود، سبب رشد یا مانع رشد آن ها در جهت متخصصانی اخالقاً آگاه خواهد شد. اگر سیستم 
ارزش اجتماعي دانشــگاه اولویت ارزش هاي خود استعالیي بر ارزش هاي تمایالت نفع شخصي را تأکید کند، 
مي تواند این پیام را به دانشجویان بدهد که این ارزش ها براي متخصصان شایسته در حوزه رشته شان اهمیت 
دارند. این حقیقت که دانشجویان اغلب حوزه اي از دانش و رشته تحصیلي را انتخاب مي کنند که ارزش هاي 
موجودشان را تأیید  کند، مسئولیت بیشتري به معلمان دانشگاه ها مي دهد. دانشجویان باید از سیستم ارزش 

اجتماعي حوزه و رشته تحصیلي شان، آگاه شوند.
 همه ابعاد رشد اخالقی و شخصیتی افراد حقیقی حاضر در دانشگاه را نمی توان از طریق ارائه یک یا دو واحد 
درسی در زمینه اخالق فراهم کرد بلکه باید بافت و زمینه فرهنگی دانشگاه با چنین رشدی عجین و همراه و 
هماهنگ شود. این امر نیازمند ارتقای درک مسئولیت پذیری جامع دانشگاه نه تنها نسبت به سعادت استادان، 

دانشجویان و کارکنان خود بلکه نسبت به کل جامعه است.
 برای دســتیابی به دانشگاه اخالق مدار و اخالق پرور، می توان الگوی چهار مؤلفه ای و الگوی سیستمی را با 
توجه به نقاط قوت آن ها و رفع کاستی هایشان در پرتو هم تلفیق کرد و به الگویی کامل تر برای ترویج اخالق 
و اخالق مندی دست یافت که هر دو رهیافت فردی و سازمانی را مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب برای 
اجتماعی ســازی و آموزش اخالقی افراد در دانشگاه ها و اخالق مداری خود دانشگاه، توجه به ممیزی اخالقی 
قوانین و فرایندها در همه امور دانشگاهی، از جذب و ارتقا هیئت علمی گرفته تا جذب و آموزش دانشجو، در 
دوره های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و نیز تعیین رئیس، مسئولین و کارمندان ضرورت دارد. بر همه این 
فعالیت ها، سیستم ارزشی حاکم است که همه افراد حاضر در دانشگاه در ضمن فعالیت ها به نحو ضمنی با این 
سیستم ارزشی مواجه می شوند. این سیستم ارزشی حاکم می تواند به افراد منتقل شود و سبب رشد یا مانع 
رشد اخالقی آن ها گردد. به عنوان مثال در فرایند پایان نامه نویسی یا رساله نویسی در مقاطع تحصیالت تکمیلی، 
قوانین و فرایندهای خاصی مانند نحوه انتخاب استاد راهنما، مشاور، داور، نحوه مشارکت آن ها در انجام کار، 
نحوه انتخاب موضوع، نحوه دفاع و غیره مطرح اســت که هم سیستم خاصی از ارزش های اخالقی و الگوهای 
رفتار اخالقی را به صورت پنهان به دانشــجو و اســتاد منتقل می کند و هم دست استاد و دانشجو را از حیث 

پایبندی به اصول اخالقی می بندد یا باز می گذارد.
البته سلطه سازمان و تأثیر انکارناپذیر آن در جهت گیری اخالقی افراد به معنای نفی مسئولیت فردی افراد 
نیست. تحقق محیط اخالقی درسازمان و جامعه آموزش پذیر اخالقی و ممیزی اخالقی فرایندها و قوانین، 
گرچه ضروری است اما امری دشوار، تدریجی و پیچیده است که در طی زمان طوالنی قابل تحقق است. این 

نکته بسیار قابل توجه 
این است که تأثیر 

سازمان و عملکرد آن 
صرفاً در حفظ یا پایمال 

شدن حقوق افراد 
نیست بلکه بسیار فراتر 

از آن، در آموزش 
ضمنی و پنهان همه 

افراد به ویژه در محیط 
درونی است. سازمان با 
عملکرد خود افراد را 
در جهت رشد یا افول 
اخالقی سوق می دهد
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دشــواری و بلندمدت بودن از سویی نباید مأیوس کننده باشد و از سوی دیگر چنین تلقی شود که هرگونه 
اثربخشــی در تعالی اخالقی مبتنی و منوط بر آن اســت؛ در نتیجه هرگونه فعالیت منفرد تا تحقق چنین 
جامعه ای به تأخیر بیفتد. حتی اگر برای تغییرات کلی و سراسری تالش می شود نباید از ظرفیت و توان و 
در نتیجه مســئولیت هر فرد برای ایجاد تغییر اخالقی مثبت و رشد، غفلت کرد. هر فردی در هر شرایطی 
مسئول انتخاب ها و ابعاد اخالقی شخصی خود است. پژوهش ها، قدرت فردی را در پایبندی اخالقی تأیید 
می کنند. هرچند اثر بخشــی فعالیت ها برای افزایش اخالق منــدی در پرتو توجه موازی به هر دو رهیافت 

سازمانی و فردی امکان پذیر است■
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