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Abstract:
The purpose of this study is to deduce the methods of character training in online teaching based
on the theory of character training of Thomas Likona. This research has been done by inferential
analytical method. Therefore, first we have explained the concept of character training and then
we have deduced the methods of character training based on Likuna theory by deductive method.
According to Likuna, character training is a deliberate effort to help people understand, care for,
and act on genuine moral values. There are three steps to internalizing any value: ١. Moral
knowledge; ٢. Ethical attitude ٣. Ethical action. To train students' character in online teaching and
internalize the values in them, exploratory and participatory approaches can be used in teaching,
and by creating a suitable ground for discussing moral concepts and their practical practice, as well
as a suitable model for conceptualizing and institutionalizing moral values. ﮔﻤﺎﺷﺖ. Applying openended or problem-oriented stories as well as ethical stories in a research community and group
discussion with peers about them can also be fruitful. It should also be noted that in the course of
education, social studies and thinking and lifestyle, it was not enough to convey moral concepts,
and in the course of other courses, it also conveyed the moral concepts related to each course to
the students. In order to cultivate the dimension of moral action, it is necessary to provide the
necessary ground for students to face the consequences of their actions, in order to gradually create
motivation and inner commitment to values in the individual
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تربيت منش در تدريس برخط )مبتني بر نظريه تربيت منش توماس ليكونا(
الهام چليات

١

صديقه كريمي فرد

٢

صص ٣٤-٤٥
تاريخ دريافت ١٣٩٩/١١/١٨ :تاريخ پذيرش١٤٠٠/١/١٩ :

چكيده
هدف از انجام پژوهش حاضر استنتاج روشهاي تربيت منش در تدريس برخط مبتني بر نظريه تربيت منش توماس ليكونا

است .اين پژوهش به روش تحليلي استنتاجي انجام گرفته است .لذا ابتدا به تبيين مفهوم تربيت منش پرداخته سپس به روش
استنتاجي روشهاي تربيت منش را مبتني بر نظريه ليكونا استنتاج كردهايم .به تعبير ليكونا تربيت منش تﻼش عمدي براي كمك به

افراد ،جهت درك ارزشهاي اخﻼقي اصيل ،مراقبت از آنها و عمل بر مبناي آنهاست .براي دروني شدن هر ارزش سه مرحله وجود
دارد .١ :دانايي اخﻼقي؛  .٢نگرش اخﻼقي  .٣عمل اخﻼقي .براي تربيت منش دانشآموزان در تدريس برخط و دروني كردن

ارزشها در آنها ميتوان از رويكردهاي اكتشافي و مشاركتي در تدريس استفاده نمود و با ايجاد زمينه مناسب براي گفتگو در زمينه
مفاهيم اخﻼقي و تمرين عملي آنها و همچنين الگودهي مناسب به مفهوم سازي و نهادينهسازي ارزشهاي اخﻼقي همت گماشت.

به كارگيري داستانهايي با پايان باز يا مسالهمحور و همچنين داستانهاي اخﻼقي در يك اجتماع پژوهشي و كندوكاو و گفتگوي
گروهي با همساﻻن پيرامون آنها نيز ميتواند مثمرثمر باشد .همچنين بايد توجه داشت كه تنها در درس معارف ،مطالعات اجتماعي

و تفكر و سبك زندگي به انتقال مفاهيم اخﻼقي بسنده نكرد و در زنگ دروس ديگر نيز مفاهيم اخﻼقي مرتبط با هر درس را به
دانشآموزان منتقل نمود  .براي پرورش بعد عمل اخﻼقي نيز بايد زمينه ﻻزم براي مواجه دانشآموزان با نتايج اعمالشان را فراهم

كرد تا از اين طريق كم كم انگيزه و الزام دروني نسبت به ارزشها در فرد ايجاد شود.
كليدواژهها :تربيت اخﻼقي  ،تربيت منش  ،تدريس برخط  ،توماس ليكونا  ،برنامه درسي

 ١دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز
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مقدمه
تربيت اخﻼقي يكي از عمده انتظاراتي است كه از نظام هاي آموزشي در سراسر جهان ميرود .در طول حيات انسان ،اين انتظار همواره بر دوش
او احساس شده است .تربيت اخﻼقي به عنوان امري بسيار مهم و هدف رسالت انبيا نيز مطرح بوده است .پيامبر اكرم )ص( در گفتههاي گهربارخويش
هدف رسالت و نبوت خود را اتمام مكارم اخﻼق بيان ميدارند .به همين جهت اخﻼق را يكي از بخش هاي مهم ،عمده و اساسي معارف اسﻼمي
دانستهاند.
عﻼوه بر اديان الهي ،فيلسوفان پيشين ،نظير سقراط ،افﻼطون و ارسطو نيز هدف اصلي آموزش و پرورش را پروردن انسانهايي با اخﻼق حميده و
آراسته به هنرهاي اخﻼقي؛ مانند دانايي ،دادگري ،جرئت و خويشتن داري معرفي كرده اند )پاك سرشت.(١٣٨٠ ،
از ميان فيلسوفان معاصر ،كساني مانند اسپينوزا و روسو اخﻼق را به عنوان جنبه برتر انسان ستوده اند.كانت ارجمندي انسان را منوط به اخﻼق او
دانسته و ضمن تأكيد بر تقدس قانون اخﻼقي ،تربيت اخﻼقي را آخرين و عالي ترين سطح تربيت مي داند) شكوهي.(١٣٧٤ ،
وقتي بحث از تربيت اخﻼقي پيش كشيده ميشود اين سوال در ذهن مطرح ميگردد كه هدف ما از اين نوع تربيت چيست و انسان با اين نوع
تربيت بنا دارد تا به چه مقصد و جايگاهي دست پيدا كند؟ باتوجه به اهميت مساله تربيت اخﻼقي كودكان و نوجوانان به خصوص در عصر جديد
كه به علت پيشرفت علم و فناوري انسان در معرض برخورد با انواع و اقسام بينشها و نگرشها و فرهنگها قرار ميگيرد؛ اهميت تربيت اخﻼقي
كودكان صدچندان ميشود  ،در برهه كنوني كه به علت شيوع بيماري كوييد ، ١٩آموزش به صورت مجازي دنبال ميشود و ارتباط چهره به چهره
ميان معلم و دانش آموزان وجود ندارد  ،اين سوال مطرح ميشود كه در تدريس برخط چگونه ميتوان در كنار بعد تعليم از بعد تربيت به خصوص
تربيت اخﻼقي نيز غافل نشد و اين مسئوليت خطير را كه بخشي از آن برعهده نظام آموزش و پرورش است انجام داد  .لذا در پژوهش حاضر ما
يكي از نظريات تر بيت اخﻼقي معاصر يعني نظريه تربيت منش توماس ليكونا را مبنا قرار داده و به استنتاج روش هاي تربيت منش در تدريس
برخط ميپردازيم.
تربيت اخﻼقي از منظر افﻼطون
نظريه تربيتي افﻼطون بر محور فضيلت و سجاياي اخﻼقي دور مي زند و هدف تربيت چيزي جز رشد اين فضايل در انسان
نيست)حسيني.(١٣٧٩،افﻼطون خود مي گويد  " :تعليم و تربيت انسان صالح به وجود مي آوردو انسان صالح فضيلت مآبانه عمل مي
كند" )همان(.درواقع نظريه تربيتي افﻼطون بر اين فرض استوار است كه تعليم و تربيت انسان هاي با فضيلت را به وجود مي آورد و اين انسان
هاي بافضيل ت و واجد سجاياي اخﻼقي اندكه قادرند يك جامعه مطلوب و متعالي بسازند)هميلتون.(١٩٥٧،
معناي تربيت براي افﻼطون با تربيت اخﻼقي و روكردن انسان به سوي امور ارزشمند معنا پيدا ميكند)ميرزا محمدي.(١٣٨١،رسيدن به فضائل
اخﻼقي تنها از راه تربيت و كسب شناخت درست ممكن ميگردد)همان( .بنابراين ،افﻼطون همانند استادش سقراط معتقد است كه فضيلت معرفت
است)همان(.افﻼطون در رساله جمهوري از چهار فضيلت بنيادين اخﻼقي شامل جرات ،عدالت ،خويشتن داري و دانايي نام برده و نيل به آن ها را
براي فرد و جامعه ضروري مي داند)همان( .از نظر وي نفس انسان از سه بخش شهوت ،اراده و عقل تشكيل شده و براي هر بخش نيز فضيلتي
از فضايل فوق قابل تعريف است و او رسيدن به فضائل اخﻼقي را براي شهر نيز ممكن و ﻻزم ميداند؛ و با توجه به ابعاد نفس انسان ،در شهر نيز
سه طبقه زمامداران ،جنگاوران و توليدكنندگان را تعريف ميكند و براي هريك نوعي از فضائل را در نظر ميگيرد)همان(.
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تربيت اخﻼقي از منظر ارسطو
ارسطو هدف تعليم و تربيت را دستيابي به سعادت مي داند و رسيدن به هدف را در اعتدال و ميانه روي مي بيند .از منظر ارسطو ،سعادت عبارت
است از به كار انداختن و به كاربردن فضيلت به طور كامل و نيز به نحو مطلق نه نسبي به زعم وي فضيلت و نيكي از سه چيز پديد مي آيد؛ منش،
عادت و خرد)ارسطو.(١٣٨١،
هدف ارسطو از تعليم وتربيت نيز فضيلت مند ساختن انسان است تا بدين وسيله آدمي به نيكبختي كه همانا هدف زندگي همه ي آدميان است
هدايت شود)مالك و ناييج.(١٣٩١ ،
ارسطو دركتاب اول اخﻼق نيكوماخوس اين پرسش را صريحا مطرح كرده ومي گويد:آيا نيكبختي از راه آموزش بدست مي آيد يا از راه عادت و
يا اينكه هديه اي الهي است .وي معتقداست نيكبختي يكي از بهترين موهبت هاست ولي به طور مستقيم از طرف خدابه انسان بخشيده نمي شود،
زيرا اگر صرفاً هديه ي خدا بود تنها چند تني از برگزيدگان از آن بهره مند مي شدند در صورتي كه نيكبختي درحقيقت غايت فضيلت است وهمه
كساني كه استعداد وتوانايي در خوري دارند آن را به چنگ مي آورند)ارسطو ،اخﻼق نيكوماخوس١٠٩٩ :ب و  ١١٠٠الف(.
آدمي به طور طبيعي و فطري استعداد كسب فضيلت را دارد اما خود فضيلت ،طبيعي و فطري نبوده و هيچ يك از فضيلتهاي اخﻼقي نيز فطري
نيستند و البته بر خﻼف سرشت و فطرت انسان هم نيست بلكه آنچه فطري است استعداد تحصيل فضيلت است كه اين استعداد با عادت ،فعليت
و كمال مي يابد) همان(.
تربيت اخﻼقي از منظر كانت
براي يافتن به ژرفاي انديشه كانت درباره اخﻼق بايد به نوشته هاي اخﻼقي او نگريست)نقيب زاده .(١٣٩٦،با نگريستن از اين ديدگاه ،مي توانيم
بگوييم بنياد كردار اخﻼقي بر گزينش و از اين رو بر آزادي است)همان(.از اين ديدگاه ،آنچه تربيت اخﻼقي مي ناميم فقط و فقط فراهم آوردن
زمينه اي است براي كردار اخﻼقي و نه بيش؛ زمينه اي براي بيدارشدن و به كار آمدن وجدان انساني و اين زمينه همان است كه كانت منش
) (characterمي نامد و پرداختن به آن را نخستين گام تربيت مي شمارد)همان(.بنياد تربيت اخﻼقي نبايد بر تشويق و تنبيه باشد زيرا اين كار
ارزش هاي اخﻼقي را تا سطح خوشايند و ناخوشايند پايين مي آورد و اين باعث مي شود كودكي كه كار نيك را از آن رو كه پاداشي خوشايند دارد
بر مي گزيند پس از آنكه به دنياي بزرگ تر گام نهاد و با اين واقعيت روبه رو گرديد كه كار نيك چه بسا به نتيجه هاي ناخوشايند و ناسودمند مي
انجامد ،از آن رويگردان خواهد شد و راهي را در پيش خواهد گرفت كه پاداشي خوشايند داشته باشد)همان(.
تربيت اخﻼقي از منظر دوركيم
دوركيم به تربيت اخﻼقي و غيرديني صرف و مبتني بر عقل و احساس تكليف پايبند است و عناصر اين اخﻼق را احساس اقتدار و قاعده اجبار و
نيز احساس وابستگي به گروه هاي اجتماعي و سرانجام احساس آزادي اراده يا پيروي آزادانه از قواعد اجتماعي و اخﻼقي معقول و منطقي مي داند
و بنابراين هدف تربيت اخﻼقي از نظر او ايجاد احساس هاي سه گانه در كودك است و او كودك را براي قبول اقتدار آماده مي بيند و مي گويد
كودك به دليل طبيعت ناثابت خود زود حرف مربيان خود را مي پذيرد و به كارهايي كه به او تكليف مي شود عادت مي كند)كاردان(١٣٩٧،
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تربيت اخﻼقي از منظر ديويي
ديويي مانند جامعه شناس هم عصر خود د وركيم آموزش و پرورش را امري اجتماعي و مدرسه را جامعه ايي كوچك مي شمارد و تربيت را از لوازم
بقا و پيشرفت جامعه و نهادهاي آن تلقي مي كنند)كاردان .(١٣٩٧،ديويي بر اين عقيده است كه تربيت اجتماعي و تربيت اخﻼقي دو روي يك
سكه اند و اگر امور مدرسه درست سامان داده شود،يعني در آن زمينه هاي ﻻزم براي تمرين دموكراسي فراهم باشد ،فعاليت هاي آن به تربيت
اجتماعي و اخﻼقي هر دو منتهي خواهد شد)همان( .در مدرسه اي كه با شيوه دموكراتيك اداره شود ،معلم عقايد خود را به دانش آموزان تحميل
نمي كند بلكه در همه كارها ،حتي در تعيين برنامه ،آنان را به همكاري و مشاركت فرا ميخواند و اين خود زمينه تربيت اخﻼقي است)همان(.البته
به نظر ديويي نشان اخﻼقي بودن جامعه دموكراتيك آن است كه چنين جامعه ايي دامنه تجربه را تا آنجا گسترش دهد كه جوانان را در حل و
فصل عاقﻼنه مسائل اجتماعي سهيم نمايد) شاتو ،١٣٥٥ص.(٣١٣
تربيت اخﻼقي از منظر اسﻼم
راه كار اسﻼم براي تربيت اخﻼقي حاوي سه اصل اساسي و مهم است كه اصل اول حق انتخاب انسان در طول زندگي است و آن اختيار بشر در
اين كه كدام راه را برگزيند كه نهايت احترامي است كه خداوند به انسان گذاشته است بعد از آن دومين اصل در نظام اخﻼقي اسﻼم ،اين است كه
انسان داراي مطلوب نهايي است كه انسان در اين نظام پوچ گرا و ولنگار نيست و تمام كارهايش بر اساس عنصر »مطلوبيت« پايه ريزي شده
است كه مطلوب مورد نظر انسان ،مطلوبيت و خاستگاهي ذاتي است)مصباح.(١٣٧٦،سومين اصل تاثير تﻼش انسان در وصول به هدف است كه
اعتقاد به اين اصل و آگاهي از تاثير اعمال و رفتار انسان نسبت به سرنوشت وي براي وادار كردن شخص به حركت و تﻼش در مسير اهداف عالي
اخﻼقي ،ﻻزم و ضروري خواهد بود)همان( .اين اصل نشان ميدهد كه تﻼش هدر نميرود و نتيجه بخش خواهد بود هم چنين بيانگر اين)همان(.
تربيت اخﻼقي از منظر توماس ليكونا
همانطور كه در سطرهاي قبل اشاره شد در زمينه تربيت منش و تربيت اخﻼقي نظريات و ديدگاههاي گوناگوني مطرح شدهاند كه هركدام مبتني
بر مكتب خاصي شكل گرفتهاند .در اين ميان از بين نظريات معاصر در زمينه تربيت اخﻼقي نظريه تربيت منش توماس ليكونا كه در بين ساير
ديدگاهها متعادل تر بوده و به جنبهها و ساحتهاي مختلف آدمي توجه داشته و به ديدگاه اسﻼمي نيز نزديك است مورد توجه قرار گرفته است.
توماس ليكونا انديشمند معاصر متاثر از فيلسوفان فضيلتگراي يونان نظريه تربيت منش خود را در خصوص تربيت اخﻼقي ارائه داد .وي در زمينه
تربيت منش معتقد بود كه  :تربيت منش و شخصيت ،تﻼش سنجيده ،منظم و عملي براي كاشت فضيلتها است كه به صورت واقعي ،انسانها داراي
شخصيتي خوب و پسنديده براي خود و جامعه مي شوند .تربيت منش و شخصيت به صورت اتفاقي تحقق نمي يابد بلكه به صورت نتيجه و تﻼشي
سخت به دست مي آيد )نيل  ،به نقل از ليكونا .(١٩٩١ ،
وي معتقد است براي اينكه افراد را با منش متعالي بار بياوريم بايد تربيت ما سه حيطه دانش  ،نگرش و كنش را شامل شود به عبارتي بايد ابتدا
دانايي اخﻼقي ﻻزم نسبت به مسائل و ارزشهاي اخﻼقي در افراد ايجاد كنيم  ،سپس با اتخاذ روشهاي مناسب به ايجاد نگرش مثبت و نهادينه
سازي اين ارزشها در افراد اهتمام بورزيم تا در مقام عمل مطابق اين ارزشها عمل نمايند .در اين پژوهش ما به بررسي مفهوم تربيت منش از
منظر لي كونا و بررسي اصول و روشهاي آن ميپردازيم و نحوه پياده سازي اين نظريه را در آموزش مجازي و در كﻼسهاي برخط بررسي خواهيم
كرد.
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روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از نوع كاربردي است .تحقيقات كاربردي در جستجوي هدف عملي هستند )دﻻور (٤٩ :١٣٨٤ ،و درصدد هستند تا به بهبود
فرآيندهاي اجرايي و افزايش كارايي آنها كمك نمايند .در اين پژوهش نيز ما به دنبال آن هستيم كه برنامهاي عملي در زمينه تربيت منش در
تدريس برخط ا رائه دهيم و سعي كنيم خﻼهاي ناشي از تدريس مجازي را كاهش دهيم .روش پژوهش تحليلي استنتاجي ميباشد و جهت جمع
آوري دادهها از تكنيك كتابخانهاي استفاده شده است .از رويكرد تحليلي در پژوهش حاضر به منظور تحليل مفهوم و شناخت مؤلفههاي اساسي
تربيت منش استفاده شده است .بخش پاياني پژوهش نيز به روش استنتاجي پيشرونده است .جوهره ديدگاه استنتاجي آن است كه پيشاپيش ،يك
مكتب فلسفي را پذيرفته ،آنگاه آموزههاي تربيتي مربوط به آن استخراج شود )كياني وصادق زاده قمصري .(١٢٢ :١٣٩٠،بر اين اساس ما با توجه
به نظريه تربيت منش ليكونا روشهاي تربيت منش در تدريس برخط را استنتاج نمودهايم.
يافته ها و تجزيهوتحليل دادهها
در دنياي پيچيده امروز كه عصر اطﻼعات و فناوري هاست بشر با پيچيدگيهاي زيادي مواجه شده است و در تﻼش براي پاسخ به اين مساله
است كه چه نسبتي ميان انسان و فناوري وجود دارد .آنچه مسلم است اين است كه تكنولوژي و فناوري ساخته دست بشر و براي خدمت به انسان
جهت رفع نيازهاي اوست  ،اما وقتي به جهان پيرامون خود مينگريم ميبينيم به جاي اينكه تكنولوژي در خدمت انسان باشد ،انسانها را چنان
غرق در ابعاد گوناگون و جلوههاي رنگ رنگ اين مخلوقشان كرده كه به جاي به خدمت گيري آن جهت رفع نيازها و حل مشكﻼت ،خود چالشي
براي بشر امروز شده است .البته خدمات تكنولوژي و فناوري را نميتوان ناديده گرفت ،اما چالشهايي نيز به همراه داشته است كه انسان امروز را
با بحرانهايي جدي مواجه ساخته است  ،بحرانهايي همچون ازخودبيگانگي و بحران هويت  ،احساس پوچي و از دست دادن معناي زندگي ،
كمرنگ شدن ارزشهاي پايه در جوامع و  . ...لذا براي اينكه نسل امروز ما در مواجهه با مسائل مختلف به شيوهاي عقﻼني و منطقي عمل كند
بايد به تربيت ساحتهاي گوناگون او پرداخت .يكي از اين ساحتها بعد اخﻼقي تربيت انسان است و از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي است و
براي رفع نيازهايش ناگزير به ارتباط با ديگر همنوعانش است ،مساله چگونگي برخورد و تعامل او با ديگران اهميت پيدا ميكند كه ميتوان اين
مساله مهم را در ذيل تربيت اخﻼقي گنجاند و از طريق تربيت اخﻼقي به رشد و توسعة فضايل اخﻼقي و مهارتهاي اجتماعي همت گماشت .بايد
كودك را چنان پروراند كه در ميان هجوم بادهاي مسموم ،ريشه هايش در زمين اخﻼق متعالي چنان سخت و استوار ريشه دوانده باشد كه هجوم
نامﻼيمات در زندگي ،شبهات و خرافات و  ...ذره اي او را متزلزل نسازد .اما اينكه چگونه ميتوان كودك را با اخﻼقي متعالي پروراند موضوعي است
كه در اين پژوهش به آن ميپردازيم.
باتوجه به اهميت مساله تربيت اخﻼقي نسل كودك و نوجوان به ويژه در برهه اي كه خواه ناخواه افراد در اقيانوسي از اطﻼعات و ارتباطات و
پيچيدگيهاي عصر كنوني غوطه ورند و به علت شرايط پيش آمده در خصوص بيماري كوييد  ١٩و تدريس برخط و حضور كودكان و نوجوانان در
فضاهاي مجازي اهميت اين مساله صدچندان ميشود  .اين مساله از چند بعد داراي اهميت است اول نحوه مواجهه كودكان و نوجوانان با اين فضا
و قرار گرفتن در معرض حجم عظيمي از اطﻼعات و ارتباط با افراد مختلف است كه جدا از مسائل اجتماعي و فرهنگي كه در پي دارد آنها را با
چالشهاي اخﻼقي نيز مواجه ميكند؛ نه تنها دانش آموزان بلكه معلمان هم به گونهاي در اين فضا با انواع مسائل اخﻼقي مواجه هستند و بايد
دانايي اخﻼقي ﻻز م براي مواجهه با چنين موقعيت هايي را داشته و رفتار اخﻼقي مناسب را بروز دهند .
وجه ديگر اين مساله هم اين است كه هرچند آموزش به شكل مجازي دنبال ميشود و به علت عدم برقراري رابطه چهره به چهره با محدوديتهايي
در آموزش مواجه هستيم اما بايد توجه كرد كه نميتوان از ابعاد مختلف تعليم و تربيت كودكان از جمله تربيت اخﻼقي آنان غفلت كرد .لذا ميبينيم
كه همه معلمان با شرايط پيشبيني نشده و جديدي مواجه شده اند و اين سوال براي همه معلمان مطرح است كه در تدريس مجازي چگونه ميتوان
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ابعاد مختلف تعليم و تربيت را مورد توجه قرار داد ؟ چگونه ميتوان تربيت ساحتهاي گوناگون انسان از جمله ساحت جسماني  ،عقﻼني  ،اجتماعي،
اخﻼقي و  ...را به انجام رساند .در اين پژوهش ما قصد داريم به بررسي تربيت اخﻼقي بپردازيم و ببينيم كه در آموزش مجازي چگونه ميتوان در
كنار آموزش مفاهيم درسي به تربيت اخﻼقي نيز همت گماشت  .در اين زمينه از ميان نظريات مختلفي كه در زمينه تربيت اخﻼقي وجود دارد ما
نظريه تربيت منش توماس ليكونا را به علت قرابت با آموزههاي ديني اسﻼم انتخاب نمودهايم و تﻼش ميكنيم بر مبناي آن روشهايي براي
تربيت اخﻼقي و منش دانشآموزان در تدريس برخط ارائه دهيم.
تربيت منش
منش مجموعهاي از خصايص نسبتاً ثابتي است كه با عمل مرتبط است .يعني چيزي بيش از مهارت در استدﻻل بوده ،عﻼوه بر باورها ،شامل
انگيزش مناسب ،قدرت اراده براي كنترل عواطف و مقاومت در برابر خواستههاي نامعقول است و از راه تكرار و تمرين رفتارهاي اخﻼقي كه سبب
پيدايش عادات اخﻼقي مناسب ميشوند ،به دست ميآيد .لذا فردي با تربيت صرف علمي ،استواري كمتري دارد از فردي كه در زمينه تصميم گيري
يا پايداري ،مهارت آموزي و تمرين كرده باشد )كار١٣٩ :١٩٩٩،ـ  ١٤٠به نقل از وجداني و همكاران  ( ٥١ :١٣٩٣ ،تربيت منش نيز عبارت است
از :تﻼش عمدي براي كمك به افراد ،جهت درك ارزشهاي اخﻼقي اصيل ،مراقبت از آنها و عمل بر مبناي آنها )ليكونا(٧٠ :١٩٩٣ ،
رويكرد منشپروري ،يكي از رويكردهاي مهم در قلمروي آموزش ارزشها است كه از سال ١٩٩٣توسط انديشمندي به نام توماس ليكونا در غرب
گسترش يافت .اين ديدگاه بر تعيين و تثبيت ارزشها از جانب بزرگان فرهنگي ـ اجتماعي و يا توسط نهادهاي آموزشي ،تربيتي ،مذهبي ،فرهنگي
و احيانا سياسي اصرار ميورزد كه به نوعي در نظر فراگيران از اعتبار و مزيت ﻻزم برخوردارند )رهنمايي .(١٨٧ : ١٣٨٢ ،
اين الگو در سه حوزه سه شكل گرفته كه عبارت است از :دانايي اخﻼقي ) فعاليتهاي دانشي كه به افزايش دانايي اخﻼقي ناظر است(  ،احساس
و نگرش اخﻼقي) فعاليتهايي كه به افزايش احساس اخﻼقي ناظر است( و رفتار اخﻼقي ) فعاليتهاي رفتاري كه به شكل گيري رفتار اخﻼقي
ناظر است( ) رضايي .(١٢٤ : ١٣٩١ ،
الگوي ليكونا سه جنبه شناختي ،عاطفي و عملي را تلفيق ميكند .تقويت خودانضباطي و خودكنترلي يك راهبرد اساسي است و مهارت آموزي،
تمرين اعمال اخﻼقي و ايجاد عادات نيك ،اصول مهمي محسوب ميشوند .البته رشد توانايي داوري و تصميم گيري مستقل )نه پيروي ماشينوار
از قوانين كلي اخﻼقي( نيز اهميت دارد .دانش آموز بايد به بصيرت اخﻼقي برسد؛ يعني عﻼوه بر اجتماعي شدن و تبعيت از ارزشها ،ياد بگيرد كه
نظرات غير اصولي عامﻼن اخﻼقي را نپذيرد و در اعمال ناعادﻻنه نيز مشاركت نكند ) غفاري .( ٣٤ :١٣٨٥،
ارزشهاي مورد تاكيد اين ديدگاه كه به نگرش اسﻼمي نيز در زمينه تربيت اخﻼقي نزديك است شامل حرمت قائل شدن براي زندگي و آزادي،
از احساس مسئوليت نسبت به ديگران برخوردار بودن ،صداقت داشتن ،انصاف به خرج دادن ،تحمل كردن يكديگر )تساهل(  ،احترام ديگران را
نگه داشتن ،خود منظم بودن ،از انسجام فكري و عملي بهره مند بودن ،مهرورزيدن )مهرباني(  ،عشق و محبت داشتن ،دلير و شجاع بودن است
)رهنمايي.(٢٠١ :١٣٨٣ ،
اصول تربيت منش عبارتند از:
١ـ ترويج ارزش هاي اساسي مانند غمخواري ،صداقت ،زيبايي دوستي و احساس مسؤوليت به عنوان موضوعات الزامي و مستقل از تفاوت هاي
قومي و فرهنگي؛
٢ـ توجه به ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري تربيت؛
٣ـ جامع نگري )استفاده از همه ظرفيت ها ،برنامه ها و فعاليت هاي مدرسه( ؛
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٤ـ ايجاد محيط صميمي در مدرسه ؛
٥ـ ايجاد فرصت براي تكرار اعمال اخﻼقي؛
 ٦ـ احترام و كمك به كليه فراگيران با عﻼيق ،استعدادها و نيازهاي متفاوت ؛
٧ـ تﻼش براي پرورش انگيزه دروني براي انجام كارهاي خوب )نه ترس از قانون يا انتظار پاداش(
٨ـ مشاركت تمام كاركنان مدرسه در تربيت اخﻼقي؛
٩ـ حمايت مدير آموزشي از برنامه تربيتي؛
١٠ـ مشاركت والدين و نهادهاي اجتماعي در برنامه هاي تربيتي؛
١١ـ ارزشيابي همه جانبه منش )در سه قلمرو شناختي ،عاطفي و رفتاري( )آرمند٩٨ : ١٣٨٧،ـ.(١٠٣
در رويكرد تربيت منش از روشهاي شرح و سخنراني ،بحث كﻼسي ،پرسش و پاسخ ،حل مسأله ،داستان سرايي ،يادگيري مشاركتي ،ايفاي نقش
) براي كشف احساسات خود ،رشد همدلي با ديگران و كسب بصيرت درباره واقعيتها و ارزشهاي اجتماعي( و روش تمرين عملي استفاده ميشود
)همان١٠٤:ـ  (١١٠كه ميتوان آنها را در راهنمايي مستقيم ،الگودهي و تمرين عملي خﻼصه نمود) .وجداني و همكاران(٥٣ : ١٣٩٣ ،
تربيت منش در تدريس برخط
همانطور كه اشاره شد يكي از اصول تربيت منش مشاركت سه عنصر مهم يعني خانواده ،مدرسه و اجتماع در زمينهي تربيت اخﻼقي افراد است
كه هريك به نوعي در شكلگيري عادتهاي اخﻼقي وي نقش مهمي دارند در اين ميان مدرسه ،تربيت اخﻼقي دانش آموزان را به عنوان يك
كاركرد آشكار بر عهده داشته و درصدد است كه اين وظيفه مهم را از طريق اجراي برنامهها و طرحهاي گوناگون در مقاطع مختلف تحصيلي از
جمله طرح كرامت و مهارتهاي زندگي در مقطع ابتدايي  ،اجراي طرحهاي نظام مراقبت اجتماعي  ،ياريگران زندگي و  ...به انجام برساند.
اما پرسش ما اين است كه در شرايط كنوني آموزشي كه به علت شيوع بيماري كوييد ١٩تدريس اغلب به صورت برخط يا آميخته دنبال ميشود
چگونه ميتوان به تربيت اخﻼقي دانش آموزان همت گماشت؟ همانطور كه اشاره شد نظريه تربيت منش براي تربيت افرادي با منش متعالي سه
حيطه را مد نظر قرار ميدهد  :دانايي اخﻼقي  ،نگرش اخﻼقي و رفتار اخﻼقي .با توجه به اين سه حيطه ما روشهاي مناسب تربيت منش را در
تدريس برخط بررسي خواهيم كرد.
روشهاي مناسب جهت ايجاد دانايي اخﻼقي
رفتارها و اعمال ما برخاسته از نوع بينش و گرايش ما نسبت به مسائل مختلف است .لذا براي اينكه ما در موقعيتهاي گوناگون رفتار اخﻼقي
مناسب را ارائه دهيم ابتدا بايد دانايي ﻻزم و بينش صحيح را در اين خصوص به دست آورده باشيم .جهت پرورش قوه استدﻻل و بيان و ايجاد
بينش صحيح در كودكان و نوجوانان بهتر است از رويكردهايي همچون رويكرد اكتشافي و مشاركتي و از روشهاي تدريسي همچون روشنسازي
طرز تلقي و بارش مغزي و روشهاي گفتگومحور مثل پرسش و پاسخ سقراطي كه به تقويت و پرورش مهارتهاي فكري كمك ميكنند استفاده
نمود؛ چرا كه در تربيت اخﻼقي ما به دنبال تلقين و القاي ارزشها نيستيم ،ما به دنبال پرورش افرادي با استقﻼل اخﻼقي هستيم تا بتوانند بر
مبناي تفكّر و خردورزي عمل نمايند.
در رويكرد اكتشافي و از طريق گفتگو ما به دانش آموزان اين فرصت را ميدهيم تا خود سازنده دانش و بينش خود باشند و از طريق گفتگو و نقد
وارد كردن به ديدگاههاي يك ديگر متوجه نقاط ضعف و قوت بينش خود در زمينه موضوعي خاص شوند و از اين طريق به كمك هم به بينش
صحيح و خردمندانه دست يابند .در اين صورت ميزان پايبندي آنان به ارزشها و باورهايي كه خود با تفكر به آن دست يافتهاند نيز برايشان قابل
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قبولتر بوده و با انگيزه بيشتري هم به آن عمل مي نمايند و همچنين به سطوح باﻻي شناختي ،يعني تجزيه و تحليل ،تركيب و ارزشيابي دست
مييابند.
در طي تدريس بر خط هم فرصت هاي مناسبي براي بحث و گفتگو ميان دانش آموزان وجود دارد .براي ايجاد انگيزه و شروع بحث ميتوان يك
فيلم و انيميشن مرتبط با موضوع مورد نظر و يا حتي داستان كوتاهي در گروه ارسال شود و پس از آن از دانش آموزان خواسته شود تا در رابطه با
شخصيت هاي آن  ،موضوع داستان  ،وقايع و پيام اخﻼقي آن صحبت نمايند .در اين ميان نقش معلم به عنوان يك راهبر و تسهيل كننده خواهد
بود و در گفتگو شركت ندارد  ،تنها از طريق پرسشهاي هدايت شده سعي ميكند جريان بحث را در در جهت اهداف مورد نظر هدايت كند و
همچنين به حضور حداكثري افراد براي مشاركت در بحث اهتمام بورزد و همه افراد را به تفكر برانگيزد.
اين الگو در حلقههاي كندوكاو آموزش فلسفه به كودكان نيز مورد استفاده قرار ميگيرد كه از آن با عنوان اجتماع پژوهشي ياد ميشود .در اين
زمينه بايد توجه نمود كه معلم بايد سعي كند با مطرح كردن پرسشهاي مناسب يافتههاي دانشآموزان را به زندگي واقعي آنان پيوند دهد تا به
تعميم دانستههاي خود در زندگي روزمره اقدام نمايند.
روش ديگر سير و مطالعه آفاقي است بدين معنا كه با نظر به پديدههاي خلقت و تامل در آنها نكات اخﻼقي نهفته را كشف نماييم مثﻼ ميتوان از
خورشيد بخشندگي بي چشمداشت را آموخت و از رود تكاپو و تﻼش و حركت بيوقفه تا رسيدن به غايت كمال خويش .در تدريس مجازي از
طريق اجتماع پژوهشي مجازي ميتوان فرصتي فراهم كرد كه دانشآموزان در هر يك از پديدههاي خلقت نظر بيندازند و از هركدام نكتهاي اخﻼقي
برداشت كرده و بگويند .تلفيق اين فعاليت با درس هنر ميتواند بر غناي يادگيري دانشآموزان بيافزايد و در مفهومسازي انتزاعيترين و دشوارترين
مفاهيم اخﻼقي را نيز كمك نمايد.
روشهاي مناسب جهت ايجاد احساس و نگرش اخﻼقي
ليكونا معتقد است كه در تربيت اخﻼقي و منش نبايد به ايجاد شناخت اخﻼقي بسنده كرد بلكه بايد تﻼش كرد از طريق تمرين عملي و الگودهي
مناسب اين شناخت را به ملكه و عادتي اخﻼقي تبديل نمود .لذا در تدريس ما بايد موقعيتهايي فراهم كنيم كه دانش آموزان در زمينه مفاهيم
اخﻼقي به تمرين بپردازند .براي دانشآموزان پايههاي پايينتر استفاده از تمثيل و حكايتگويي براي آموزش مسائل اخﻼقي و تمرين آنها بسيار
مثمرثمر است .به ويژه اگر اين قصهگويي با فعاليت هاي خﻼقانه از جمله تقليد صدا يا به صورت تلفيقي با روش ايفاي نقش انجام شود .همچنين
ميتوان در حين گفتن حكايت يا داستان يك كاردستي يا ماسك از يكي از شخصيتهاي داستان به صورت اوريگامي و  ...آموزش داده شود و پس
از پايان داستان به عنوان تكليف از دانشآموزان خواسته شود اين كاردستي را درست كنند و بخشي از ديالوگهاي اين شخصيت را كه به ياد دارند
يا پيام اخﻼقي اين داستان را با تقليد صدا بيان كنند و فيلم آن را در گروه ارسال نمايند .
در پايههاي باﻻتر ميتوان از داستانهايي با پايان باز مشابه داستانهاي اخﻼقي كلبرگ براي نهادينهسازي ارزشهاي اخﻼقي و براي تمرين دانش
اخﻼقي كسب شده استفاده نمود يا به حل يك موقعيت اخﻼقي به روش حل مساله مبادرت ورزيد .استفاده از روش روشنسازي طرز تلقي در اين
زمينه مفيد خواهد بود .همچين ميتوان به بررسي شخصيت هريك از افراد حاضر در داستان پرداخت و عملكرد آنان را در يك موقيت خاص بررسي
كرد و پيامدهاي رفتار آنان را نوشت و ميزان موفقيت و ناكامي شخصيتها را در برخوردهاي مختلفي كه ميتوانستند در يك موقعيت از خود بروز
دهند سنجيد .اينگونه بررسي همه جانبه ابعاد مختلف يك فعل اخﻼقي افراد را وادار به خردورزي ميكند تا پيش از عمل خوب بينديشند و پيامدهاي
رفتار خود را مورد نظر قرار دهند چرا كه ليكونا در زمينه تربيت منش به آموزش مسائل اخﻼقي اكتفا نميكند و معتقد است كه بايد از طريق تمرين
و الگودهي مناسب ،اين ارزشها جنبه نگرشي پيدا كرده و در فرد نهادينه شوند .منش نيز خود به معني خلق و خويي است كه به صورت عادت در
فرد درآمده باشد و براي انجام آن نيازي به تفكر نباشد و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل نمايند .اين مساله اهميت نهادينه سازي ارزشها را نشان
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ميدهد يعني صرف ايجاد دانش اخﻼقي نميتوان انتظار انجام عمل اخﻼقي شايسته افراد را در موقعيتهاي گوناگون داشت چه بسا افرادي كه به
درستي و نادرستي خيلي از امور آگاهند اما در مقام عمل چندان به دانسته هاي خود عامل نيستند.
براي نهادينه سازي ارزشها در افراد ،در كنار تمرين عملي  ،ليكونا به مساله الگودهي در تربيت اخﻼقي نيز توجه دارد .در اين زمينه در وهله اول
خود معلم كه دانش آموزان در تعامل و ارتباط نزديك با او هستند بايد الگوي مناسبي براي آنها باشد و اين مسئله در سنين كودكي كه آنها تمايل
زيادي به الگوگيري از اطرافيان دارند اهميت بيشتري پيدا ميكند .البته نبايد از اسوههاي اصلي بشريت يعني پيامبر و اهل بيت ايشان كه گفتار و
كردار و رفتارشان عين حق و حقيقت است غفلت نمود و معيار ما بايد تﻼش براي همانندسازي هرچه بيشتر با ايشان باشد .اشاره به سيره اهل
بيت در حين تدريس موضوعات مختلف در قالب داستان  ،مسابقات و رسانههاي جذاب درباره سيره اهل بيت ميتواند دانش آموزان را با سيره و
سبك زندگي ايشان آشنا نمايد.
روشهاي مناسب جهت ايجاد رفتار اخﻼقي
در زمينه روشهاي ايجاد رفتار اخﻼقي بايد زمينهاي را فراهم نمود تا دانش آموزان دانستههاي اخﻼقي خود را در عمل به كار بگيرند لذا معلم بايد
تﻼش كند موقعيتهاي واقعي يا فرضي را براي آنان فراهم كند تا دست به عمل بزنند و با پيامد اعمال خود مواجه شوند.
در اين روش امر ونهي جاي ندارد و پشتوانه آن حب ذات آدمي است و بايد به نشان دادن پيامدهاي عمل فرد اكتفا كرد .چرا كه هنگامي كه فرد
ببيند كه پيامد عمل او زيان خود او را در پي دارد يا كه به سود خود او است  ،زمينه مناسب براي يافتن انگيزه دروني نسبت به ترك يا انجام عمل
را يافته است .با ظهور اين انگيزه دروني  ،الزام بيروني جاي خود را به الزام دروني ميدهد و فرد  ،خود را از درون ملزم به ترك يا انجام عمل
ميبيند) .باقري (١٥١ :١٣٩٣ ،
در تدريس برخط هم ميتوان چنين موقعيت هايي فراهم كرد در اين زمينه احساس مسئوليت در قبال يادگيري خود و انجام تكاليف ،بهترين نمونه
براي پرورش اين بعد اخﻼقي است لذا پس از ايجاد شناخت اخﻼقي ﻻزم در زمينه مسئوليتپذيري و همچنين تمرين عملي و الگودهي مناسب به
دانشآموزان  ،بايد آنان را آزاد گذاشت و ميزان مسئوليتپذيريشان را در انجام تكاليف سنجيد و همچنين در كنار آن از روشهاي تشويق و تنبيه
نيز استفاده ن مود تا هر فرد با نتيجه عمل خود مواجه شده و كم كم الزام دروني ﻻزم را كسب نمايد.
البته اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه آموزش اخﻼق را نبايد تنها به زنگ درسهاي معارف يا مطالعات اجتماعي يا تفكرو سبك زندگي
موكول كرد بلكه در دروس مختلف بايد نكات اخﻼقي مرتبط با آن را گوشزد كرد .چرا زندگي انسان در همه ابعاد سراسر آزمون و سنجش نحوه
عملكرد ماست ،از نحوه برخورد ما با كوچكترين مخلوقات خدا گرفته تا ارتباط ما با خالقمان؛ مثﻼ در درس علوم نحوه برخورد ما با طبيعت و
مخلوقات خدا اهميت پيدا ميكند و انسان محيط زيست را امانتي از جانب خدا و در اختيار خود ميداند لذا مسائلي مثل حفاظت از محيط زيســت
و احتــرام به طبيعت به عنوان ارزش تلقي ميشوند.
نتيجهگيري و پيشنهاد
شكوفايي استعدادها و ارزشهاي واﻻي انساني مبتني بر تعليم و تربيت ساحتهاي گوناگون آدمي است يكي از اين ساحتها بعد اخﻼقي تربيت
انسان است و از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي است و براي رفع نيازهايش ناگزير به ارتباط با ديگر همنوعانش است  ،مساله چگونگي برخورد
و تعامل او با ديگران اهميت پيدا ميكند كه ميتوان اين مساله مهم را در ذيل تربيت اخﻼقي گنجاند و بايد از طريق تربيت اخﻼقي به رشد و توسعة
فضايل اخﻼقي و مهارتهاي اجتماعي در او همت گماشت.در اين ميان مكاتب مختلف فلسفي براي تربيت اخﻼقي افراد نظريات مختلفي ارائه
داده اند كه ما از ميان آنها نظريه تربيت منش توماس ليكونا كه در بين ساير ديدگاهها متعادل تر بوده و به جنبه و ساحتهاي مختلف آدمي توجه
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داشته و به ديدگاه اسﻼمي نيز نزديك است به كار گرفته ايم و بر مبناي آن روشهاي تربيت منش در تدريس برخط را ارائه دادهايم .رويكرد تربيت
منش در واقع فعاليت و كوششي هدفمند و برنامهريزي شده از سوي عوامل تربيت اخﻼقي يعني مدرسه  ،خانواده و اجتماع براي ايجاد دانش و
نگرش اخﻼقي در افراد است به گونهاي كه در موقعيتهاي مختلف بر مبناي اين دانش و شناخت اخﻼقي كسب شده عمل نمايند و به شكل
خوي و منش پايدار در آنها شود.
براي پيادهسازي برنامه تربيت منش در تدريس برخط ميتوان از رويكردهاي اكتشافي و مشاركتي و روشهاي تدريس گفتگومحور و تعاملي براي
بهبود روابط بين فردي از قبيل مهارتهاي كﻼمي و غيركﻼمي در دانشآموزان كمك گرفت .استفاده از روش تدريس مسئلهمحور يعني قرار دادن
دانش آموزان در يك موقعيتاخﻼقي فرضي و بررسي پيامدها و ابعاد مختلف تصميماتشان در اين موقعيت فرضي نيز تمريني مناسب براي
مفهومسازي و نهادينهسازي ارزشها خواهد بود .همچنين ميتوان دايره يادگيري مفاهيم اخﻼقي را گستردهتر كرد و با تامل در پديدههاي خلقت
نيز از آنها درس زندگي و اخﻼق آموخت مثل بخشندگي آفتاب و پويايي رودخانه.
براي ايجاد نگرش اخﻼقي و نهادينه كردن ارزشها در افراد نيز بايد دست به تمرين عملي و الگودهي مناسب زد .براي اين كار بايد زمينة مناسب
براي انجام و تشويق رفتارهاي اخﻼقي دانشآموزان فراهم شود ،همچنين براي پرورش بعد رفتار اخﻼقي بايد زمينه ﻻزم براي مواجه افراد با نتايج
اعمالشان را فراهم كرد زيرا وقتي فرد ببيند كه پيامد عمل او زيان يا سود خود او را در پي دارد  ،انگيزه و الزامي دروني نسبت به ترك يا انجام
عمل به دست ميآورد.
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