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 دهكيچ
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 مقدمه
 بخـ  يتعـا  مهـم و توجه بـه مووـو ، تربيت هر جامعه م ويتعل ياز مباحث اساس يكي

ها ارزش ت.اسمند نها نيازارا بد ياند و آدممطلوب و ارزنده يامورها ارزش .استها ارزش

جـاد يجـه ايف و در نتيوظـا ،هـاتيانجـام فعا  يدر افـراد بـرا يزه درونيانگجاد يا بموج

بـه همـواره ه ذهن انسـان را ك ياز مسائل يكيشوند. يمآنها  در يتحول و دگرگون ت،كحر

را از  «خـوب»آنها بتـوان  كمكه به كاست  ين ووابطييتع ص ويتشخداشته، خود مشغول 
ز ي، متمـا«يوـد انسـان»را از  «يرفتـار انسـان» و «ياخالقـر يـغ»را از  «يرفتار اخالق»، «بد»

، داريـميكـديگر ه بـا كـ يرفتار و مناسبات و روابطـ يچگونگ ما و يت زندگيفكيساخت. 

 يگندهمه مسائل ز» م.يبنديه بدان پاكاست  يو اصول اخالقها ارزش ثر از نظامأمت ماًيمستق

 بـههـا ارزش هاسـت.ر ارزشيثأتـ تحـت يركـف يهال و مناسبتيشغل، تحص ما ازدواج،

 ياا مسـللهيـامـر  يـك ةو قضـاوت مـا دربـار يباعـث داور دهنـد ويمـا رنـم م يزندگ
 1«.شونديم

. اسـت شـما چگونـه يد و رفتارهـايهسـت يسـكه شـما چـه ك نندكين مييها تعارزش

عـه يبـه فرزنـدانمان بـه ودمـا پـ  از  هامانتي است ك ،آن يهاا و نعمتيـدنه كگونه همان

بـه فرزنـدان خـود، ها ارزش ت و انتقاليترببا  ارتباطد در يهم با اندازه به همان م،يسپاريم
 يهابرنامـهد يـبا، امـا بـراي سـربلند شـدن درآن، ب  دشوار است يفيلكن تيا 2.مينكدقت 

ن يـا. رشد كودكان براي آنها پيـاده كنـيم يمنطبق با مبانها ارزش آموزشبراي را  يمنسجم

 باشد.يمناسب م و قي  دقيتدر يهاروش ياجراخود مستلزم 

 طرح مسئله
يبنـد در مقام عمل بـه آنهـا ملتـزم و پا يبه نوعها انسان هكهستند  يهمان اعتباراتها ارزش

در گـرو  يت واقعيانسان وي، ت واقعيسعادت و سالمت جامعه در گرو تحقق انسانهستند. 
 سـت.ي او اخالقـ ينـيدهـاي ارزش ژهيـبـه وهاي اصيل انساني، ارزش عمل به شناخت و

 3«.نديآيت به شمار ميمهم ترب يهاساختيكي از زير، هاارزش

رنـد و يگيقـرار م ياجتمـاعهاي ارزش همواره در معرض، آنان رشد كودكان فراينددر 

 الزم اسـترو، . از ايـنردندـگـ يار سـردرگمـدچـ ،هاارزش نيان اين است آنها در مكمم
ي بـاز شناسـ يح شـود و چگـونگيرـان تشـكـودك يراـبچيست آنها درست و هاي ارزش
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يـاديگري  ،يبه آنها آموزش داده شود تا همزمان با رشـد جسـمانها ارزش از ودها ارزش

در  يه آدمـكـن  يعمـل گـزدر حقيقـت عبارتنـد از:  هاارزش» .رديصورت گ زينها ارزش

ق و يـعم يهـاليو م ياساسـ يهـايريگند و جهتكيه مكيبه آن ت ياووا  مختلف زندگ

 4«.رديگيمند هستند را در بر مه نزد او از احترام و تقدس بهرهكرا  ييايدار او و اششهير

، هنگـام يه گروه اجتمـاعكهستند  يدارشهير يباورهاها ارزش» د:يگويم وئنكبروس 
 5«د.نكيمال مطلوب به آن رجو  مكها و يها و بديخوب ةپرس  دربار

هـا ه در نمودهـا و فرهنمكـ ييهـا و تضـادهاتفاوتة بشر، با هم يدر زندگ« هاارزش»

ان هـر جامعـه، يـبن ند.كيفاء ميا يآنها نق  اساس يدر رشد و ارتقا جوامع و دارد، در بقاء

 يواالهـاي ارزش از يعـدم آگـاه .وابسـته اسـتم بر آنهـا كحاهاي ارزش به و.. خانواده

انحطاط موجب تواند يم، هاارزش برتر به سمت ودهاي ة ارزشو انحراف از حوز يانسان
غ وـد يـشـاهد تبلدر جامعـه ه ما هـر روز كنيبا توجه به ا، ديگرسوي امل آنها گردد. از ك

آنهـا سوي   به يو جوانان ما در معرض خطر گرا نوجوانان ان،كودكه ك ميهست ييهاارزش

در جهـت بـه  يزيربرنامـه ونمايد بسيار وروري ميها ارزش آموزشحياتي نق   هستند،

به  كمكدر جهت  يثرؤم يتواند راهگشايم، تدري  مناسب وكارآمد يهاروش يريارگك
 .ن مسلله باشديا

ه اشـتكن يقلب نوجوان چونـان زمـ»ند: يفرماينهج ا بالغه م 31در نامة  يحضرت عل

 «ود.بذري است كه در آن پاشيده شرش هر يپذة نشده، آماد
 ،باشرد انسرا  يز بررايآم شاد و صلح يستم آموزش ساخت زندگيس يكاگر واقعا هدف 

 سرراناا  اعمرا  و، رهراكار، احساسات، طرز فكاف يبر رو يز دائمكتمر و توجه يستريبا

 ها ويدگيرچيبرا وجرود تمرا   ، سيستم آموزشري انسا  داشته باشد. يدر زندگها ارزش

ت يرا اهمير، كنردغفلت  يانسان يزندگهاي ارزش ه ازكيزمانتا ، كه دارد ييهاياركزهير

العراده رغم انفاار فوقيبشر عل يهاالت و رنجكو مش به آنها ندهد ناقص است ياستهيشا

 6.افتيش خواهد يشه افزايهم يعلم برا

 يياجرا ةويا تفات به ش، است مهمها ارزش ه توجه به خودكرد همان اندازه كدقت  يستيبا»

 7«.ار مهم استيبس آنها هم ياربردك يهايكنكو ت

دگاه اسـالم، بـا يـاز دبايد گفـت:  ا نه؟يقابل آموزش دادن هستند ها ارزش ايه آكنيدر ا

تـوان يمراهنمايـان بشـريت،  عنوانبـهي تاب آسمانكامبران و نزول يبعثت پة توجه به فلسف
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 ينجـا چگـونگيمهـم در ا تـهكامـا نآمـوزش داد.  ديـتوان و هم بايرا هم مها گفت ارزش

 ست.ا هاآموزش ارزش

 جريگ «.هاستردن ارزشكراب يآموزش و پرورش سي، نخواه يخواه»  رنر بنا به گفته

 هكـز از مدرسه انتظار دارنـد يپدر و مادران نكند. يد مكيته تاكن نين شدت بر هميبا هم زين

ن گـزارش يوپ در آخـرسسـه گـاتؤم نظـر بر اساس»د: يگومي وا ت .بياموزند راها ارزش
 داردرصـد مـردم مصـاحبه شـده  ـرف79ا، يكساالنه خود راجع به آموزش و پرورش آمر

 8«ار داشته باشد.كسر و  يات و رفتار اخالقيه با اخالقكدر مدارس هستند،  يآموزش

ره تحول اخالقي، ديني و به  وركلي ارزشـي در نوجوانـان و جوانـان، بـي  از هـر دو

 ةه بهتـر بتواننـد دربـاركـ شـوديمموجـب در آنها  يع شناختيرشد سر .سني ديگري است

تـر و قين  دقكن مسائل، واينند و در برخورد با اكقضاوت  يو ارزش يني، ديمسائل اخالق
و  يرونـدرات ييـع از تغيوسـ ياه فرزندان ما بـا مجموعـهك ينشان دهند. زمان يتردهيچيپ

شوند، بايد جايگـاه مطملنـي بـراي و ميناگون روبرهاي گوهاي ناشي از ارزشبيروني و تعارض

ح بـا رشد و دوام خود دست و پا كنند. ازآنجايي كه آنهـا از تجربـه كـافي بـراي برخـورد صـحي

شـوند، برخـوردار نيسـتند، مسائل پيچيده اخالقي، و ديني و ارزشي، كه با آنهـا روبـرو مي
 شود.يمان يشتر نمايمناسب ب  يتدر يهاروش ةق ارائياز  رها، ارزش آموزش ورورت

 قيروش تحق
 تحليلي صورت گرفته اسـت. ـي فيتوص است و با روش يفتحقيق كيق حاور از نو  يتحق

 يمطا عـه تمـام ،يشناساست از: كتاب شناسي و مأخذ ا العات عبارت يمراحل جمع آور

 ةرجمـت، رث معتبيو چهار خطبه از نهج ا بالغه و احادها متكح يم و تماميركات قرآن يآ

، قيـتلفي، بردار يف نه آموزش،يدر زم ياستفاده از تجارب شخص ،يسياز متون انگل ياپاره
 ق حاور.يت نگارش تحقيدر نها مطا ب و يبندو  بقه يعنوان بند

 شود.يمبا توجه به بديع بودن مووو  تحقيق، تحقيقات متناسب با اين تحقيق به ندرت يافت 

هـاي ارزش از توسـعه فرهنـم و يدن به مد يرس ياپوكدر ت» تحت عنوان يادر رسا ه

  :ميخوانيم« ت اهلل صدريآد يشه يشنهاديه پيدر نظر يجستار، «ياسالم
توسرعه نارا   يبررا يز مدليش از هر چيب، ي توسعه از نگاه شهيد صدراسالم يالگو يك

ز او  هرر يركد خرايباها ارزش توسعه فرهنگ و، در يك جامعه ديني هاست.انسا  يارزش
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توسعه را قرب  يينها كمال ين جوامعيه چنكچرا  ؛باشد ياجتماع ينوع توسعه و سامانده

 9«.دانندياسال  م يو اعتقاد يستم ارزشيا  و سكر التزا  به احياهلل از مس يال

ق يـر از  ياخالقـهـاي ارزش ردنكـ يدرون يراهنما»با عنوان  ديگري قيدر تحقهمچنين 
 م:يخوانمي نيچن «يبرنامه درس

 يبر مبران يه عمل آدمكشود ياناا  م يه نارين  ايبر اساس اها ارزش شد  يبحث درون

هراي ارزش شرد  ين، درونريرد. بنرابرايرگيل مكشر يو اراد يشي، گرايسه گانه شناخت

، در درو  فررد يارزشر يمناسب در مرورد رفتارهرا ين مبانيه اكن معناست يبه ا ياخالق

 يم بررايمسرتقهاي مستقيم، نيمره مسرتقيم و غيرق از سه دسته روشيتحقن يفراهم گردد. ا

 10ديگويسخن م يرفتار اخالق يشناخت يفراهم آورد  مبنا

 آموزش ارزشها يانكروش پله 
ه كـه از سـه مرحلـارائه نموده اسـت ها ارزش آموزشبراي ه محقق كاست  يديروش جد

 پردازيم:ميار مختصر به شرح آنها يبه  ور بس ،ن مقا هيدر ااصلي تشكيل شده است. 

 مرحله اول. 1
ا از ر يذهـن متربـ يسـتيبا يمربـدراين مرحله، «: آمادگي وآگاهي»مرحله قبل ازآموزش يا 

فراهــم ها ارزش مناسب آموزش يالزم را برا ينه و آمادگينموده و زم كعوامل نادرست پا
 است:ر يبه شرح زي گريمراحل دداراي  ـزين مرحله نيسازد. ا

 ن هدفييتع

بـر نمـوده، ح يان تشـريـمتربي را برا هاهدف از آموزش ارزش يظرافت خاص بايد با يمرب
شـاند و در كيخـود م يمقـام واال يرا بـه سـو يچه آدمـنآ» ند.كد أكيت حصول آن تياهم

اسـت، هـر چـه  يارزنـده در زنـدگ يهاانجامد، داشتن هدفيت  ميبه رشد شخصنتيجه، 
 11«افت.يخواهد  يشتريرشد ب يت آدميباشند، شخصتر يها عا هدف

 زه نسبت به وصول هدفيجاد عشق و عالقه و انگيا

 ينـه حفـو و دوام زنـدگيبـرده و از نقـ  آن در زم يارزش پ يكت يبه اهم يمترب يوقت
ق يتشـو ب ويـبـه آن ارزش ترغ يبنـديتوانـد او را بـه پايم يازهين انگيمتر، كابدي يآگاه

از، رفـع موانـع يـل و ملزومات مـورد نيبه فراهم نمودن وسارسيدن به هدف، مشروط  12.ندك
، شـاگردة رغبـت و عالقـ» باشـد.يم يل به هـدف در متربـينبراي  زهيجاد انگيو ا ياحتما 

  ا عمـل مناسـب كـط عيند تا در مقابل محكيم يكزد و او را تحريانگيوش  او را برمك
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ند و اقبا ي و ادباري، كوشـ  دار يليد ها م»ند: يفرمايم نيا مؤمنهد. حضرت اميرنشان د
 13«د.يل آنها پرورش بدهيه ميها را از ناحدلكنيد، 

 ن نقطه شروعييو تع يشناخت مترب

 يزان آمادگيص ميو تشخ ي، شناخت متربيتيهدف ترب يكحصول به  ين راه برايترمطملن

بـه ها را از  حاظ توانايي تغييـر اخـال ، انسان يغزا  باشد.ين نقطه شرو  آموزش مييتع و
و بـد و حـق و با ـل را  يـكص نيه تـوان تشـخك ييهانسانا»ند: كيم ميچهار درجه تقس

، ننـدكياما از شـهوت و غضـب متابعـت مداننـد، يم ار زشت راك يِه زشتك يندارند، افراد

 يافـرادو  ندكيبا جلوه ميزبد در نظر آنها  يدانند و خويار زشت را نمك يه زشتك يافراد

 14«.نندكيار زشت و ناروا مباهات مكه به ك

ان، به شـناخت تـوان يزدن مترب كو مح يصيتشخ يابيارزش يكجاد يبا ارو، بايد از اين
ن شـناخت يـاة ـيـن آموزش خـود را بـر پـايآغاز آنها اقدام نموده و گام يدتيو عق يركف

 .دياستوار نما

 ميه قبل از تعلكيتز

ار كـتا بتواند با اصـالح معـارف و اف ندك كمك يبه مترب از شرو  آموزش،پي  د يبا يمرب

افـت يآمـاده در   داده و او رايافـزا او را ي  ظرف معرفتيگنجا ا اخال  ناپسند،يغلط و 

شـاورز كه كـرا دارد  ينـيم زمكـدل انسـان ح» ده گردانـد.يح و اخال  پسـنديمعارف صح

و ريشـه و مـواد  هـرز يهـان را از علفيشاورز زمـرا كشت كند. در ابتدا، ك خواهد آنيم
ه را كيـب و تزيتهـذ يبـه معنـا« يزكيهم»ند. خداوند كيم يخا  ،شوديه مانع رشد مزائد، ك

 15«اند.ان فرمودهيب« علمهمي»قبل از 

اموختن يـنفـ  و نكيـة صفات ناپسند دانشـمندان را مسـبو  بـه عـدم تزة هم يغزا »

ه جمـع كـدارد يمـاشعار و  دانديه را فساد آور مكيتز يب مي، تعليداند. ويم ينيت دمكح
 16«سازد.يو گناه با هم نم يقيعلم حق

ه كـنآد تالش نمـود تـا قبـل از ي، بانهج البالغه 31در نـامه  به فرموده حضرت علي

 رد.كت او اقدام يبه تربد و عقل  به امور ديگر مشغول شود، قلب فرد سخت شو

 ينردن مبـاكـ كپـاهاي بسيار مؤثر در اين راستا، روش ابطال و اثبـات  از روش يكي 

 باشد.يم ح(يصح يردن مبانكن يگزيغلط و جا
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 ن ارزش و ضد ارزش( ييح و تبيه مقوله ارزشها: )توضينسبت به اصول اول يجادآگاهيا

 برحسـب يي، هامثالارزش و ارائه ي با تشريح كامل معناي ارزش و ودمربدر اين مرحله، 

سـازد. مي اآنها آشـن يبيم و حدود تقرين مفاهيآ نها را با ا يتا حدود (يمترب ييسن و توانا

 گيرد.مي شرو  مرحله آموزش صورت ير برايمس يساز براي هموارن امر، صرفاًيا

 . مرحله دوم2

 يش فرعـرو و چهـار يسـة محقق به ارائـدر اين مرحله،  «:يه گذاريپا»ا يآموزش ة مرحل

ا يـا چنـد روش، يـ يـك ، يد خويتوانند به صالحديان ميپردازد. مربيمها ارزش آموزش

گـر متفـاوت يهر فرد با فـرد دمعتقد است:  يغزا »انتخاب نمايند.  از چند روش را يبكيتر
توان همه آنهـا را بـا ينم ه اجسام و ابدان مردم از  حاظ مزاج متفاوتند وكگونه است. همان

 17«روش و دارو درمان نمود. يك

 عبارتند از: هاآموزش ارزش يفرع يهاروش

 شعر 

با در پـرورش يز يهنرها و يقير شعر و موسيه به راز تأثكاست  يلسوفين فينخست افال ون

 18.برده است يپ يمن  آدم

جهت تثبيت و تأكيـد  و به كودكشعر در  ير قويل تأثيبه د ، ين  وسيرا ديخواجه نص
 19.رده استكه به حفو شعر توسط  فل يتوصمعاني اخالقي، 

 اسـت يبه حـديت آن هاست. جذابآموزش ارزش يهاوهين شيتراز جذاب شعر، يكي

را  خـود يو معنو ياخالق يهاشاند و آموزهكيخود م يمخا ب را به سو ه ذهن و روانك

 ند.كيم ميبه آنان تفه

 يباز

 يز تحول مـن  آنـان بـه خـوبيان و نكودكرا نه تنها در رشد و پرورش  يسقراط نق  باز
 20ايشان. يهاييشناختن توانا يداند برايم يانهيه آن را زمكبلكند، بيان مي

، ار(يـ مع يه قصد آموزش آن را دارد  هـدف(، نـو  بـازك ياساس ارزش بربايد  يمرب

 ينـيا ديـ ياخالقهاي ارزش ته ازكچند نا ي داراي يكه حداقل كند يبب كتدار را ييهايباز

 قابل  رح است و فقط نو  آن متفاوت است.  يدر هر سن يبازة باشند. مقو 



116       1391پاييز و زمستان، هشتم ، پياپي دوم، شماره چهارمسال 

 ت نگاه يتقو

مسائل، به او آموزش  كفرد در در يينايبة قو ميعظ يرويبا استفاده از ن يمربدر اين روش، 
ت شـعر، يب يكها، متكحث، ياحاداز جمله  يا جمالتير يه تصاو. به اين ترتيب، كدهديم

يي را كـه داراي اتورهـايكاركا يـر و يشـمندان جهـان، تصـاويا سـخنان انديا مثل و ورب
 21دهد.يقرار م يد متربيهر روز در معرض دباشند، مضامين ارزشي مي

 گوييداستان

ها به دينداري و ارشـاد و هـدايت بـه هايي است كه قرآن كريم براي ترغيب انسانروشجمله از 
ت و همـراه ين جـذابيه در عـكاست  ياوهيش ييگوداستان» 22.الح و سَداد به كار برده استص
 23«ند.كيقبول اغراض داستان را فراهم م يبرا يعا ف يانهيردن شنونده با خود، زمك

بـا  يا ادبـيـ يخي، تـاريمـذهب يهاناز انـوا  داسـتاتواند بسته به سن متربي، يم يمرب

 نمايد. ي استفادهارزش يمحتواها
گويـد: مي افتـه ويدر كودكت يها را در تربها و افسانهت داستانيارزش و اهم افال ون

ة حكايات حاصل ليه روح ا فال به وسك يه پرورشكد پرستاران و مادران متوجه باشند يبا»

 24«ند.كيدا ميورزش پ لهيه جسم آنها به وسكاست  يتي  از تربيبه مراتب بكند، مي

 مقايسه

تواند به شكل جمالت سؤا ي و ياخبري مطرح شود. در فرم سؤا ي، مربـي متربـي را مي« سهمقاي»

دهد و متربي بايد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، يكـي را انتخـاب در برابر دو انتخاب قرار مي
مقايسه، مربي با ايجـاد مقايسـه ميـان دو مووـو  مختلـف و بيـان  (. در فرم خبري9ِنمايد. زمر:

هاي خبري، مربـي (. در بعضي از فرم160ارزش واقعي، قصد آگاهي دادن به متربي را دارد  انعام:

كند تا ومن مقايسه ميان دو مووو  ارزشـي، بالفاصـله پاسـح صـحيح را بيـان نمايـد. سعي مي

كرشده را به اشكال زير بـه كـار بـرد: مقايسـه ميـان دو ارزش، هاي ذتوان مقايسه(. مي95  نساء:

مقايسـه ميـان يـك  ،(8هـا  عنكبـوت: انتخاب ارزشِ برتر و رعايت سلسله مراتـب ارزش
 (.92(، مقايسه ميان يك ارزش و شبه ارزش حكمت: 35-36ودارزش  اعراف: ارزش و

 تصويرسازي

با ي، مربروش،  نيدر ا :ي از آينده. تصويرسازرد. ا فيپذمي ل صورتكن روش به دو شيا

ها، در ارزشداب حوادثي كه در صورت عمل به وداز گر يريو پردازشِ تصو يسازصحنه
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تا بـا مشـاهده ند كيم يمجاز يايدن يكنده اتفا  خواهد افتاد، آموزش دهندگان را وارد يآ

ر يتصـو.ب (1-2بپردازنـد.  ز ز ـه:  يات انتزاعـيـسب تجربكبه هاي ذهني جديد، صورت

عوا م گذشته سو  دهد تا  يرا به سو يمترب توانديمي مربدر اين روش، از گذشته:  يساز

 دگان آنـانيـملموس در برابر د يلكاما به ش، تازه ياچهيج اعمالِ گذشتگان، دريدن نتايبا د

 تلفيق كرد.ها ساير روش توان بايم ن روش رايا (.24ـ25: احقافد. يباز نما

 ديمشاهده و تقل

در ايـن روش جنبـه  باشـد مي ناپسـند و مطـرودي ، امريناآگاه يورانه و از روكوركديتقل
 يـةن روش برگرفته از نظريا است.باشد، مورد توجه ي ميا گو ده يه به معنامثبت تقليد، ك

ق يـرا از  ر يريادگيـاز  يعيبخـ  وسـ يباشد. ومي بندورا ياجتماع ـ يشناخت يريادگي

 يريادگيـن نقـ  فـرد در يـيسه مرحلـه را در تب ،گلريواس برتي داند. يد ميمشاهده و تقل

 25.رشيپذ. 3 تساب كا. 2 مشاهده . 1نند: كمي انيب يامشاهده

به مقدار قا عيـت و  ها حاصل تجربه افرادند و از پدر به پسر و ساير اعضاي خانواده، بستهارزش»
 26«پذيرد.ميا گوسازي صورت  تقليد وها از  ريق شوند. انتقال ارزشقدرت فرد، منتقل مي

ر يثأتـو دستگاه تصويربرداري متربـي اسـت،  ن چشمير ذره بيه زعمل و رفتار مربي، ك

مردم را با اعما تان، نه »ند: يفرمامي ت او دارد. امام صاد يم و تربيدر تعل يژرف و شگرف

 27«د.يخدا( فرا بخوان يتان  به سويهافقط با زبان

 را ييارهـارفتـار، تنهـا رفت يـك هنگام مشاهده يستيبا يمترب هانه باشد ود آگايد بايتقل
 ن عقل و شر  باشند.يه براساس موازكد يد نمايتقل

 مشاهده و تقابل

« تقابـل»د، يننده، درست در جهت مخا فِ رفتار مشاهده شده، عمل نماكه مشاهده ك يزمان

بپـردازد  يح صفات ناپسندِ فـرديتواند به تشريم يمرب ،ن روشيدر ا 28صورت گرفته است.

ي، اعمال و يد بر زشتأكيت و با ده انديست او را ديشناسند و اعمال ناشامي ان او رايه متربك

 .زدان بپردايم در رفتار متربيجاد تقابل مستقيبه ا

 ديو تقل يمعرف

 كيـ ي، به معرفيه مربكند، بلك ور مستقيم ا گويي را مشاهده نميبه  يمترب، ن روشيدر ا
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از  يبـه ا گـوبرداروي،  ا خواندن محاسنيدن يتنها با شن يپردازد و متربمي برجسته يا گو

 (21احزاب: پردازد. يارائه شده م يا گوها

 و تقابل يمعرف

ها ارزش از عمل به ود كيه رفتار و گفتارش حاكرا  يتواند شخصيم ين روش، مربيدر ا

و  تيشخصـ يمنفـ اتِكـان نيـد و با بينما يمعرف يبه مترب، ستا هاده گرفتن ارزشيو ناد

 يزشـرفتار وـد ار يامدهايست و پيان را نسبت به اعمال ناشاي، ذهن متربيو ينظام ارزش

 د.يروشن نماي و

 تـمثيل

ن آن دو شـباهت وجـود يه بـكـ يبه نـوعديگري است،  صورتبهبيان يك مووو  « مثل»
معلوم آنچه را كـه پوشـيده و نـا« مثل»گردد. تر ، مووو  اول روشنآنبيان داشته باشد و با 

نـد و كخود استفاده  يقيان اغراض حقيتواند از مثال جهت بيم يمرب 29د.نكيار مكآش ،است

 30.سـازدن كـمم يمترب يرا برا يم ارزشيمفاه كل محسوسات، دركم معقوالت به شيبا ترس

هـا مثال يسـطح يمعنـابه د يباباشند: هرگز نيمفراواني  يتيد تربيفوا يقرآن دارا يهامثال

و  261بقـره: رد.  بب يپها بايستي به معاني عميق آنها آن دن دربارهيشيه با اندكبل، ردكتوقف 
 (117عمران: آل  264

 زانندهيا برانگي يدكيسئوال تأ

از پـ  در مواقع  ـزوم، بدهد. ؤال مطرح شده به س يد پاسخينبا ي زوماً متربدر اين روش، 

سـؤال بـراي جلـب  ،نيـز يشود و گـاهيارائه م يمرب يوتاه، از سوك يپاسخ،  رح سلوال

يـن روش، مانـد. در اينمپاسـح منتظر  يشود و مربيده ميپرس يته خاصكبه نتوجه متربي، 

 يفطـرت و يداريبه بدارد كه در فراسوي آن، اي وا ميشهيرا به اند يال، متربسؤ يك رح 

ن روش در جهـت جلـب يو عمل. ا زهيجاد انگيجهت است در ي ااگردد و جرقهيم يمنته
 ركتـذ يـكان يـبيك سـؤال و در پـي آن،  رح . 1: راستفاده شده استيال زكبه اش ،توجه

 ـرح . 3  (16وتـاه  مـؤمن: ك يپاسخسؤال و در پي آن،  ا چندي يك رح . 2(  40 اسراء: 

سـپ ،  ر وكتـذ يـكان يب. 4  (16وتاه  رعد: ك يپاسخدر انتها،  و يدر پ يپسؤال  نيچند

بيـان يـك . 6  (19اس  رعـد: يخته با قيآم يك سؤالِ رح . 5  (65م: ي مريك سؤال  رح 



  119 و دينيهاي اخالقي روش شناسي آموزش ارزش

هـف: ك  گريد يخبرة جمل يكان يدر ادامه بسؤال  ا چندي يك رح جمله خبري و سپ ، 

 جاد فـتح بـابِ آمـوزشيدر ا توانديه مكباشد مي مؤثر يهان روش از جمله روشيا  (50

 رد.يمورد استفاده قرار گ ير در متربكو تف جلب توجه وها ارزش

 يكتكاليا دي يسقراط

خـود  يا خطـايـوسته،  رف بحث را به جهل يپهاي در روش خود، ابتدا با پرس  سقراط

بـه ي، در صدد بود تا او را به علـم برسـاند. در روش سـقرا آن پ ،  ساخت ومي متوجه

 ابـد تـايمي ادامهشوند، بلكه يها، متوقف نمخود، پرس  يبردن شاگرد به خطا يمحض پ
ار شدن كه در صورت آشكآماده باشد  يه آدمكن است يشرط بحث ا» شاگرد به علم برسد.

مـال رغبـت او را كبـا اب شود و اگر سخن حريف درسـت نبـود، ده اش مجيعق ينادرست

 31«ند.كمجاب 

 ال و جوابؤس

 يسـتياالت باؤسـ. پاسـح دهـد يسـتيبا يو متربكند مي ال را مطرحؤس ين روش مربيدر ا

ر كـق شوند، با تفيان تشويمترب باشد تا و... ن،كل چرا، چطور، خالصه ياز قب يلماتك يحاو

هـا، ارزش تواند در آمـوزشيم يمرب 32نند.كجاد يا يرابطه معنادار ان مطا بيپاسح دهند و م
 بپردازد. ينيو د ياخالقهاي ارزش نهياالت مناسب در زمؤس يبه  راح

 ينيگزيه، جايابطال، تخل

 ينيگزيال و جـاؤسـ يه ذهـن از مبـانيـال، تخلؤروش ابطال س يلكن روش تحت عنوان يا

 نيمعصـوم ةريال و جـواب بـه سـؤه برگرفتـه از روش سـكم مناسب در آن است يمفاه

 نـد و پاسـح آن را از معصـومكمي را مطرح يپرسش ن روش  ا بِ دان ،يدر اباشد. مي

نـد و شـاگرد كمي را مطـرحسـؤال  اسـتاد، ال و جـوابؤسـ. اما در روش كنوني، شنودمي

ي ند، اگـر مبـانكمي آن توجه يو مبان يمتربسؤال  معلم بهدر اين روش،  33باشد.مي پاسخگو
 34گردد.ين آن ميگزيح جايصح يشود و مبانمي ردسؤال  نادرست باشد،سؤال 

 ل دعايتحل

 ،يالمـك و يو اخالق ينيل ديل و فضايو سرشار از معارف اص يغنهاي نهياز گنج يكيدعا 

بـه سـوي  انسـانهاي ت خواسـتهيل و هـدايجهت تعـديي، فطرت و راهنما يهمنوا با نوا
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بـا  ان بخواهـديـت دعا، از متربيد بر اهمكيومن تأبايد  يمربمقصد و مأوايي حقيقي است. 

، وايار شـيبسـ يانيـمضمون دعاها بـا برا يشند  زيانديب دعا ين و محتوايمضام يدقت بر رو

 نند.كيان ميرا نماها ارزشو ود ينيدهاي ارزش انيف مرز ميجذاب و  ط

 مت و برهانكان حيب

، اركل و برهان انجام يد  يمانه و هم به معناكيپند ح يهم به معنا «متكح»در اين تحقيق، 

( 2 جمعه: اشـاره شـده اسـت.مـت كم و تعلم حيت تعليبه اهمقرآن  ار رفته است. دركبه 

ان يـب، هم در حوزه اعتقادات و هم در حـوزه عمـل، ه حقك ستامعنا  نيمت بدكم حيتعل
ـست بـه آنـان يـار مـردم زدوده شـود و اعمـال ناشاكاز اف يبا ل و خراف يگردد و باورها

ان يـببا استفاده از  يمرب( در اين روش، 33 سبا:  64 بوت:كعن  24ه: ي جاث 35گردد. يـادآوري

د يل شديبه مها در ميان افراد، متكجاذبه ح. ندكمي به آموزش آنها اقدام ها،متِ ارزشكح

 ست.ي او منطق يآنها به دانستن اد ه عقل

 ات قرآنيل آيتحل

تر هـا اسـتوارتر و جـامعنييه از همـه آبه راستي اين قرآن به آييني، ك»يم: خوانيمقرآن در 

م در يعظـ يانهيحد و گنجيل و ثروتِ بيبديقرآن گنجِ ب( 9 اسراء: «. كندمي تيهدااست، 
 تخراجبـه اسـ، ات قـرآنيـل آيتواند، با تحليم يمرب ست.ا هاو ود ارزشها ي ارزشمعرف

 نهفته در آن بپردازد.هاي ارزش

 استفاده از رسانه ها

بصـري بـه آمـوزش تواند از  ريق وسايل ارتباط جمعـي، بـه ويـژه وسـايل سـمعي و مربي مي

ثابـت شـده »هاي تصويري، به ويژه فيلم بارزتر اسـت. ها بپردازد. در اين ميان، نق  رسانهارزش

تر و زودتـر است كه انسان با ديدن اشياء يا تصوير آنها و بـه كـار بـردن حـواس، بهتـر و آسـان

 36«.رتر استگيرد، در خا رش پايداتواند بشناسد و درك كند و آنچه بدين وسيله فرا ميمي
 د.يشك هاي غيرملموس را به شكل عيني و ملموس به تصويرتوان ارزشاز  ريق فيلم، مي

 يخ وعبرت آموزيل تاريتحل

امـل كو منبـع رشـد عقـل و ت يعبرت و آگـاه ةليان، وسينيشيح و سرگذشت پيمطا عه تار

و معلم مـاهر و دانـا  يمرب»ن روش است. يا ات قرآن مشتمل برياز آ ياريشه است. بسياند
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گذارد كه حوادث و پي  آمدها، بيفايده بگذرند و به هدر رونـد، بلكـه از آنهـا درس عبـرت نمي

 37«نند.كمي ها از آنها استفادهكند و براي تربيت و تهذيب جانگيرد و تجربه مفيد كسب ميمي

 .موعظه و انذار  2-21

 از نفـوذ و ،يعملـ يهـاسـه بـا روشيدر مقاهاي متكي بـه زبـان و گفتـار، هر چند روش

 يعـياز  بيـن يـك ةموعظـ 38شـوند.يهرگز مـردود شمــرده نم اماأثيركمتري برخوردارند، ت

 يه در جـان آدمـكاست  ياستعداد يرياز باشد. پندپذينياز آن ب يسكست ين نكاست، مم

ده اسـت. قـرآن سرشـار از موعظـه اسـت. ركت آماده يتربپذيرش  ينهاده شده و او را برا
 (.46و  47هود:   138و  139عمران:  آل

 . تذكر و يادآوري2-22

جلب توجـه افـراد بـه مسـائل  يه براكموعظه است  يهااز جمله روش يادآورير و كتذ»

 امبريـرد. قـرآن خطـاب بـه پيـگمي مورد استفاده قـرار يت آداب اجتماعيو رعا ياخالق

ت ير، هـداكه هدف از تـذكد بداند يبا يمرب 39(21ه: ي غاش «ر.كر انّما انت مذكفذ»د: يفرمايم

ت ظرافـت و ياط و نهاين روش با احتيد از ايبارو، ي شخصيت متربيان است. از اينايو اح

 د.ياستفاده نما يت متربيب رساندن به شخصيبدون آس

 نقش يفايا

، انـدوزديي ميهاگران تجربهيد كدر شناخت و در كودكه در روش ايفاي نق ، ومن آنك
اسـاس هـدف و سـن و تـوان  بـربايـد  يمرب 40رود.مي او رو به نقصان يحا ت خود محور

نقـ   يفـايان را جهـت ايـمترب، مهارت الزم و با انتخاب ينيا دي ياخالق ي، موووعيمترب

 نقـ ، يفـايا ايـق مشـاهده يـان از  ريـباشـد تـا مترب ننده آنهاكت يند و خود هداكآماده 

 ها دوري جويند.ارزش رد و از ودينهفته در نق  را فرا گهاي ارزش

 ح ارزشهايل و تصريتحل

مووـو   ةان دربــاريند تـا متــربكك ميمكنـد و كمي مـطرح يا ؤمعلم سدر ايـن روش، 

 كنند، يـكمي ه به مووو  توجه. در ومن اينكنندكسند و صحبت يبنوكنند، بخوانند، ر كف
احساسـات افـراد، امتحـان راه  كشـامل در يارزشـگذار يهاا مهارتياز مراحل مجموعه 

در ايـن  رنـد.يار گكـمختلف و... را بـه  يهاانتخاب از يها، در نظر گرفتن عواقب ناشحل
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، بـه يمربـ كمـكو مهارت حل مسلله، به  ياخالقهاي ان با استفاده از قضاوتيمتربروش، 

 بـه انتخـاب درسـت دسـتو در نهايـت، پردازند مي االت مطرح شدهؤس يابيل و ارزيتحل

 41گردد.يم انيجاد اعتماد به نف  در متربيزه و ايباال رفتن انگ، موجب تين فعا يا ابند.يمي

 يهااست، مهارت يتگر ماهريه هدايد در ومن اينكبا ين روش مربيدر ابه  ور كلي، 

 ابند.يدست  يجه منطقينت يكبه  يبه راحت تا ان آموزش دهديرا به مترب يابيل و ارزيتحل

 مناظره

قـانع  يبـه امـر ح و مباحثـهيل، تصريق تحليو از  ر داشته باشد يمنف يتيه فرد ذهنكيزمان
 يكـيدر اسـالم »شود. ين روش استفاده ميد خود اصرار ورزد، از اينگردد و بر صحت عقا

فرقان اد شده است. ي« ريبكجهاد »با عنوان ، از مناظرهقرآن غ مناظره است. در يتبل يهااز راه
 42(23ـ30 شعرا:  نعان.كبا نمرود بن  ميمانند بحث و مناظره حضرت ابراه (52:

 نيا تلقي يسنت

، نيا ـدژه ويـو بـه ويد با خانواده، شد يو رابطه عا ف ير وابستگيتحت تأث كيودكدر اوان 
 هستنند يتسابكما اهاي ارزش از ياريبسرو، از اين  ري از عقايد به ما تلقين شده استايبس

لـم صـورت ه بـر معرفـت و عكين اگر با تياند. تلقاز آنها هم نادرست بوده ياه ا بته پارهك
 ا اصالح باشد.يت و يترب يارهاكتواند از جمله راهيم، رديگ

ه كرابد و بره همررا  انردازه ييش ميا  افزاكودك يطيمح و يه رشد ذهنزما ، كبه مرور 

فه معلمرا  يوظامر ن ياشود. يااد ميا درآنها زيد نيو ترد كش، ندكيآنها رشد مرما  در يا

 كن شريراجبار ا د ويل عقايتحم و نه باها ارزش حيتا با آموزش صح، ندكيتر منيرا سنگ

ق يرا ِ اخرالق از طريرمرب 43.ها را فراهم آورنردح بچهينه آموزش صحيزم، را برطرف نموده

بره ، ت خروديردر اذها  و نفوس افرراد تحرت ترب يو اخالق ينيد يباورها ين و القايتلق

 44.اندنائل شده يبزرگهاي تيموفق

ن يـن، از اان و نوجوانـاكـودك يژه بـر رويـبه واند با توجه به تأثير زياد تلقين، تويم يمرب

ها، در ارزشمنسوخ و نابود سـاختن وـد وها ارزش گاهيم جاكيتح روش جهت آموزش و

 د.ياستفاده نماان ياذهان مترب

 ريفراگ

 يه حتـكـم يريگمي قرار يسخت دشوارهاي در برابر انتخابما همه، خواسته يا ناخواسته، 
آنهـا  توانند بـه مـا در حـلّيهم نم يق روش سنتيآموخته شده از  رهاي نين تلقيترموفق
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خانواده، دوستان، ة دربار يخاص يو بروز معضالت اخالق يارزش يهاانتخاب. رسانند ياري
آموختـه شـده هاي نيتلق كمكتوان صرفاً با يرا نم و... ي، مسائل جنسيلكمواد مخدر و ا 
 بر  رف نمود.

صر عنا بكيه با تركبل، ستين يميات قديدور انداختـن تجـرب« راه حل»، ـن مواقعيدر ا
ك مـكان يـه در آنهـا بـه متربهاي جديد و مترقـي، كـروش و ينيتلق اي يروش سنتمثبت، 

 «ريـروش فراگ» بـه نـام يديـروش جد، رنـديم بگينند و تصـمكر كه خودشان فكم ينكمي

گيرنـد ميا گـو ، رسندمي يجه اخالقيخودشان به نتكودكان ، اين روششود. در يشنهاد ميپ

 ياخالقـ يرفتارهـا رند ويگميم يدهند، تصمميگوش خود  به سخن عقلو در عين حال، 

 نند.كميصادر 
بـه « نه گفـتن»  «بله گفتن» همرا به كار برند، « نه گفتن» ه همكم ياد دهيد به آنها يبا ما

حضـور در ي، سـا مِ زنـدگ ةويبه شـ« بله گفتن» و.... و يگار، مواد مخدر، انحراف جنسيس

ا زود جوانــان مــا بــه دنبــال يــر يــد. و... ي، ورزشــيحــيســا م تفر يهــاانكم هــا،ارتگاهيز

ن آنها را يبا تلق ديه باكرند. درست است يم بگيتصمدارند خود از يه نك هستند ييهاتيموقع

م آزاد ياموزيـبـه آنهـا ب ديـن بايهمچنـ اما  مؤدب باشند آبرومند و، م تا محتاطيپرورش ده
قضاوت و استدالل  با ل مسائل،يدنِ همه جوانب و تحلي، با سنجين آزادينار اكباشند و در 

 45نند.كاتخاذ ها ارزش در رابطه با مقو ه م راكمح يو معقوالنه، مووع يمنطق

 يط ارزشيقرار گرفتن در مح

در آمـوزش اخــال   خصـو و بها، ارزش در آموزش يير بسزايتأث توانديرون ميط بيمح

ل يمكدر ساخت و ت يعامـل مهم، رونيط بيه محكمعتقدند  يتيارشنـاسان تربكداشته باشد. 

اد يـر زياز تـأث د ونـنكمي اشاره يهنرهاي طيمح ن بهيهمچنايشان باشد. مي ت افراديشخص
ن اسـت يـته قابل توجه اكاما نها با هم متفاوتند. طيمح» 46د.نبرمي آنها در آموزش اخال  نام

 47گذارند.مي بر هم اثرها از هم مجزا نيستند، طيه محك

 باشد.ي ميخاصهاي ارزش در بردارنده يبه نوعها طياز مح يكه هر كاست روشن 

 همدلي

نـه يكـد ي و همـد ي،  د.يآمي به شمارها ارزش ، در آموزشيجزء ورور« يد يكتوسعه »

 گران شده و آستانه تحمل ما را نسبت به آنهـا بـااليو فهم ما از د ك  دريافزاموجب تنها 
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 هكـتـوان گفـت يشـود. ممي ز محسـوبيـعمـل مـا ن ياصـل زهيانگ عنوانبهه كبرد، بلمي

 بـه اعتمـاد يه داراكـ يسـانك بـه نفـ  فـرد اسـت. مل در اعتمـادعة زيانگة قسمت عمد

 .ننـدكمي ت و احسـاس عـدم دوسـت داشـته شـدنياحساس عدم امننف  پاييني هستند، 

ت و يـان احسـاس امنيـه متربكـن است ياها ارزش آموزش يازهاي  نياز پ رو، يكياز اين

موجـب  يجـاد همـد يننـد. اك كمـكگـران يتوانند به ديه مكنند كرده و احساس كاعتماد 
 48شود.ي ميريادگي  يافزا

آنچه همة به همراه راه «. وجود انسان»كه م يازمندي، ما نيانسانهاي ارزش شناخت يبرا

 ياز واحـدها يـكرا در ارتباط با هـر « انسان»نق  ين همچن، وجود دارد ين هستيه در اك

 49م.يمورد مطا عه قرار ده يموجود در هست

  يرا افـزا يريادگيـل و عالقـه بـه يـمي، حـ  همـد  و يتكمشارهاي برنامه كتدار»
منجـر بـه ي، و همـد  يتكمشارهاي جاد گروهيو ا يعي بهاي طيدهد. قرار گرفتن در محمي

 50شود.يم هاارزش يريادگيژه يبه وي، ريادگي  يافزا

 هان ارزشييح و تبيتوض

 توانـد بـهيم يدر صـورت يمتربـهاسـت. آموزش ارزش يهان روشيترجياز را ن روشيا

قـادر بـه ، شـناخته يه آنها را به خـوبكد يجو يدورها ارزش رده و از ودكعمل ها ارزش

 ان آنها باشد.يز ميتما
و  ياورد  افراد بره رفترار اخالقرين يل روياز دال يكيه كن روش آ  است يش فرض اي 

آ   يارهرايا و معيو مزا يقاخال ياز رفتارها يها، نداشتن تصور روشننشد  ارزش يدرون

هرا وجرود لتيو رذها لتين فضريه بركرا  يمخدوش يگر، افراد مرزهاياست. به عبارت د

 51از رفتارها ندارند. يتصور درستب، ين ترتيدهند و به ايص نميتشخ يبه خوبدارد، 

 ارهايان معيب

ب كـمرت يخطا و ارهاين معياز ا يارها و حدود و مرزها مشخص باشند، تخطيه معك يزمان

 عمل به شـمار سنج  يبرا كيزان و ماليم عنوانبهارها يگردد. معيان مينما يشده به راحت

  28: رعـدگـردد.  يمشـخص مي، نبـودن عملـ ايـارزشمند بودن كه براساس آنها، ند يآمي
رزش و يـان دو جبهـه از ميجـاد تمـايارهـا، در ايان معيـبـا ب ي. مربـ(41 :  حج11: يمابراه

 كند.ك ميمك يبه متربارزش ود



  125 و دينيهاي اخالقي روش شناسي آموزش ارزش

 م بر آنها كن خطرات حاييو تبها ارزش ل ضديتحل

و شـفاف نمـودن ها ارزشل وـديـان و تحليـه بكـد بتوان گفـت يشاها، ارزش در آموزش

تـب بـه مرا، از آنها نهفتـه اسـت يكه در پ  هر كرا  يو خطرات د آنهايپل يت وجوديماه

 گذاشت.ان خواهد يبرآموزش متربي ترقيعم يريتأث

 يا قضاوت اخالقياستدالل 

كـه در ردنـد كمي ان مطـرحكـودك يمطابق  راز تحول شناخت ييهاداستان كهلبرگو  پياژه
يـن روش، مخا ـب در ا .گرفتيقرار م ياخالق يقهرمان داستان بر سر دو راهومن آنها، 

يـن در ا .كنـدمي خـود را اسـتخراج يند قضاوت اخالقـكمي انيه بك ييهاداستان با استدال

شود. فرد با توجه بـه مي فرد مجسم يبراروشن  و ياستدال ة ويعمل با ش يامدهايپروش، 

 يدارا يهــر رفتـار»ه كـمعتقـد است  پياژه 52زند.ي ميريم گيدست به انتخاب و تصمآنها، 

از  يكـيتـوان يباشـد. نمي ميا شناختي يساختارة جنبـ يكا فـعال و ي ياحساس ةجنب يك
 ياخــالق يتوانـد با بـاال بـردن سطــح داوريم يمربـ 53ل داد.يتقل يگريبه نفع درا ها جنبه

مـتربيـان، به آنان كمك كنـد تا مسائـل را اززواياي مختلف بررسي نموده و با تأمـل بـر عواقـب 

 هاي اخالقي منطقي و مناسب را پيشنهاد و يا انجام دهد.احتما ي ناشي از آنها، رفتار

 ير دروس علميسابا  يقيآموزش تلف

 صـورتبه هكبل پردازد،ينمها ارزش م به آموزشيا معلم به  ور مستقي يمربين روش، در ا

ق ارائـه يـا از  ريـو...  يـكزيف ،ياوـياز جملـه رير دروس، نار آموزش ساكدر  و يومن

ردن كـمحـدود  54كنـد.مين امراقـدام يـبـه ا يمـذهب رهبران بـارزهاي ينارها و سخنرانيسم
 محـدود يفـكيو  يمـك، آمـوزش را از جهـت يان خاصـكـدر زمان و مها ارزش آموزش

 .ندارد يان خاصكها، زمان و مارزشة باري درآموز تهكو ن يريادگي سازد.مي

 مرحله سوم. 3

 ن مرحلـهيـا در پايـان يمرحله پرورش: در حقيقـت مهـارت مربـيا  عد از آموزشبُ همرحل

 هتـه را، كـفرهيخ توانسته يك متربي زبـده و يمرب ،مرحلهان اين يشود  زيرا در پاينمايان م

ه ست و بـا هااز ود ارزشها ي ارزشجهت بازشناس يمجهز به سنم محك و ابزار سنجش

 يل اجتما  دهد.شود تحويدچار انحطاط نم يسادگ
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 هادر حوزه ارزش يمترب يشناخت ييش دامنه توانايافزا

 ا نسـبت بـهاساس سن و نياز متربي دامنه ا العات او ردر اين قسمت، مربي بايد سعي كند تا بر 

، بـاز شناسـند هاها را از ود ارزشها ارتقاء دهدتا بتوانند با حداكثر ا مينان، ارزشمقو ه ارزش

 شند. رده باكبا هزاران رنم چهره عوض  پنهان باشند و يةهر چند كه آنها در هزاران ال

 يار ارزشيمع

يـان، اهماننـد عملگري از افـراد، اريبسـ. كـهكنـد ن نكتـه يـجه ارا متو يمترب يستيبا يمرب
در  ارن امـر فـرد يـاكنـد. مي ج آن قضـاوتيبـر اسـاس نتـا را تنهـا يزيارزشمند بودن چ

 .كندمي دچار خطا، صيتشخ

 دهيـمطلـق را ناد يعملـهاي ارزش آورد ومي را به دنبال ياخال  نسب« جينتا»يد بر كأت

 «ارهـايمع»ين گزيرا جا« جينتا»يدن در باب ارزش شين گونه انديا گر،يبه عبارت ديرد. گمي

ست. الزم بـه يها نتيار، تابع موقعياما مع. ها استتيتابع موقع، «جينتا» كه يدر حا . كندمي
ممكـن اسـت بـه ين، بنـابراي دارنـد. خود سلسله مراتب يارزش يارهاياست كه معيادآوري 

 55انتخاب شود. يمرتبه باالتر، دومن و ييان مرتبه پايهنگام تعارض م

 هااقسام ارزش

هـاي ارزش انيـبـه ب يبسته به سن و تـوان متربـ، ملموس ياوهيبه ش يمربين مرحله، در ا

 ها، گامي مـؤثر در جهـتپردازد. شناسايي اقسام ارزشمطلق، غيرمطلق، ذاتي و عروي مي

 دارد. هاي آنهاله مراتب ارزشافزاي  دامنه آگاهي متربيان و توانايي تشخيص و تشكيل سلس

 يسلسله مراتب ارزش

ص يدر تشخ يه متربكشود يمنجر مبه اين امر ها ارزش از سلسله مراتب يمترب يعدم آگاه

ي كـه، در حـا . ر متفاوتنـديياز جهت ثبات و تغها ارزش به خطا رود. يريم گيامور و تصم
 به نحو مشروط ثابتنـد و گـروه سـومگر يد يمطلق و همواره ثابتند، برخها ارزش از يبرخ

 56رند.يو متغ ينسب

 و عجوالنه يسطحهاي از قضاوت يجهت دور ييرت و راهكارهايجاد بصيا

اي دهـد كـهمي است كه قرآن دائماً بـه مـا هشـدار يعجوالنه و سطح يهاقضاوتد يل به 

ه به نظر شما بد ك ييار كارهايتو اساس ندارد. چه بس يهاها و گمانالياز خ ياريبسانسان! 
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 ييزهايار چيچه بس در واقع به نفع شماست و يو  ،دياست و شما نسبت به آن كراهت دار

 57(19: ي شما شر است نساءدر واقع برا يو يد، كه دوست دار

او  يتت و تـوان شـناخيـظرف، بر  بق سن يمتـرب يـل را برايحتماً مسائل ذيد با يمرب

ضـم و هقابـل  يمتربـ يمتـعدد مسائل رابرا يهامثـاليد. در صورت امكان با بيان ان نمايب

 يد.جذب نما

 هاشناخت ارزش يهاان راهيب

درك  م.يازمنـديني، تجربـه و وحـ، عقـل بـه سـه روشِ، ص ارزشِ نو  رفتارهايتشخ يبرا
را توسـل يـاست  ز ار مهميبس يبه مترب يمرب ياز سوها، ارزش ن سه منبعِ دركيت ايموقع

 58از خطا است يدور ياز ملزومات حتم يطيبه آنها، تحت هر شرا

 نفس  يطان و هـوايشسازوكارهاي دات و يشناخت تمه

 و يدو دشمن اصل عنوانبهيطان، نف  و ش يهواسازوكارهاي دات و يبا تمه يمترب ييآشنا

ها ارزشودص يدر تشخ يع ويد وسيو د يمعرفتة   دامنيافزاموجب ننده انسان، كگمراه 

 گردد. يو مانع از انحراف و

 يان آنهـا پرداختـه و دامنـه آگـاهيـبه ب يزان توان متربيبر اساس سن و م يستيبا يمرب
ـطان يـاسـت كـه هماهنــم بـا ش ينف  عامـل قدرتمنــد يهوا» 60و59  دهد.يرا افزا يمترب

يان، ن ميدر ا. گردديسقوط فرد به ور ه گناه و خطا ميجه، نت در مـوجب انحراف فطرت و

 61«.شوندمي گمراه و نابود يرت به راحتيافراد ناآگاه و فاقد بص

 اطيت احتيرعا

در مورد ترك امور شبهه ناك و عبور از مسيرهايي كـه احتمـال گمراهـي در آن  يحضرت عل

كند بـه دفـع وـرر و در امـور كنند  زيرا عقل حكم مياست، توصيه به مراجعه به حكم عقل مي

ن و بـه كـرهـا  يدار كه در آن شـكهر چه »فرماييد: مي يامبرپ احتمال ورر است.مشتبه 
 را به سمت محتاط بودن سو  دهد. يمترببايد  يمربرو، از اين 62«.بپرداز يندار كآنچه ش

 يانه رويت اعتدال و ميرعا

 مين و تسـليـه در دكـاسـت  يامتـ يعنـي (،66  مائده:« منهم امه مقتصده»فرمايد: قرآن مي

اسـت.  در تمـام شـلونو  يانـه روين اعتـدال و ميـاسـالم د. معتدل باشد يدستورات ا هـ
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و  يانـه رويروش او م  «رته ا قصـديسـ»نـد: يفرمامي امبريـدر وصـف پ يحضرت عل

 63اعتدال بود.

شـه احسـاس و يردار و اندكـه در رفتـار و كـاسـت  يمن انسـان متـوازن و معتـد ؤم»

 64«ند.كاش اعتدال را مالحظه عا فه

ر قـوا و يه سـاكـ برشمرده شده است عقل، شهوت، غضب و وهم ةروح چهار قو يبرا
ت اعتـدال يرعارو، . از اينستا روين چهار نياز ا يكيمربوط به  يبه نحو يانسان يروهاين

 65ط در آنها الزم است.ياز افراط و تفر يو دور

 ي و ايجاد مسئوليت اخالقيوجدان اخالق يداريب

 ياو اقوام از هر نژاد و  بقـه، ه ملليلكه در با ن ي كيروينعبارت است از: ي وجدان اخالق

شانده و كمه كاب جرائم به محاك  را به هنگام ارتيخوصاحب يوجدان اخالق وجود دارد.

 يوجـدان اخالقـ يداريـدر جهـت ب را يمتربـي بايد مربرو، از اين 66«ند.كيوم مكاو را محـ

از  يان آنها و دوريز ميجاد تمايارزش و ا ص ارزش از وديتشخ ياز ابزارها يكي عنوانبه
 د.ينماي ارها يشبهه

 نيرار و تمركت

 راركـت ند تـا بـهكي مياريرا  يمتربي، خاص هاينيبا تمـر يمرب، معقول جاد عادتيابراي 
ه يـن دسـت مايرار و تمركه تكدارد مي انيب غزا ي» و مطا ب آموخته شده بپردازد.ها ارزش

ابـن  67«.آموخـت يزيـچ يا رفتـاريو  يشناخت طهيتوان در حينمآن بدون است و  يريادگي
از ي، بايـد مربـ يرار از سوكتبراي  يعملهاي نيه عالوه بر ارائه تمركاست  معتقد خلدون

ل يـاز رذا يل و دوريسـب فضـاكن در يط اجتمـا  بـه تمـريخواسته شود تا در مح يمترب
 68«بپردازد.

ه ك يند. ا بته عادتيآمي عادت در صورتبهها ، ارزشنيرار و تمركمرحله تي پ  از  

 كيـبـه يـن سـه مرحلـه، ا ياز  ـپـ  افراد  هكرود مي انتظار .يه و اساس معقول دارندپا
م انسـجا يه داراي كـمعتقدنـد افـراد (1992 دامـونو  كـو بيابند. يدست  يانسجام اخالق

 د:باشنمي ريزهاي يژگيو يداراي هستند، اخالق

ي، و اصـول اخالقـ هـاده آليـل به عمل مطابق ايتما ،ياخالقهاي آلدهيبه ا يتعهد قو

، ياخالقـهـاي ارزش ت دادن بـهيـاهمد يـل بـه  يبه خطر انداختن عالئق فرد يل برايتما
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حـ   ،يانجام اعمـال اخالقـ گران در جهت سو  دادن آنها بهيل به ا هام رساندن به ديتما

 69«.رامون و افراديپ يايتِ ارتباط با دنياهم نانه ويت واقع بيانسان

 يريجه گينت
 زوم آموزش  جاد ثبات در جامعه،يافراد و ا رفتار يريگلكدر شها ارزش تيبا توجه به اهم

منـد ازين ،يمهمـ يآموزشة ن برناميچن كرسد. تداريبه نظر م يح آنها وروريو اشاعه صح

جهـت  يتـوان بـه روش مناسـبيعوامل م نين ايمهمتر ةه از جملكاست  يعوامل گوناگون
 بـه ار عمـالًكـه بدون آنها، كباشند مي ارك يها همچون ابزار اصلرد. روشكآموزش اشاره 

ر ه محقـق دكـ يروش شود.يست مواجه مكان آموزش با شيجر عمالً شد. وكيم ينافرجام

روش »ان است بـا عنـو يديروش جدها ارائه نموده است، ارزش آموزشيق، براي ن تحقيا

ز مرحلـه قبـل ا. ا ـف ل شده است:كيتش ياز سه مرحله اصل هك «هاآموزش ارزش يانكپله

بـا  مراحـل شـناخت يان هدف و  يبا ب يمرباين روش در . «يو آگاه يآمادگ» ايآموزش 
رده و كـد جـايا يالزم را در متربـ ينه و آمادگيها، زمو ود ارزشها ارزش نييح و تبيتوو

ه در كـ« يذاره گيپا»ا يمرحله آموزش . ب برد.يباال مها ة ارزشاو را نسبت به مقو  يآگاه

د يتواند بـه صـالحديم يمرب. پردازديم يفرع چهار روش و يس ن مرحله محقق به ارائهيا

 ايـمرحلـه بعـد از آمـوزش . پ. رديـار گكا چند روش را جهت آموزش به ي يك ، يخو
 يطحسـرا از  يق، متربـيعم ينشيجاد بيند تا با اكيم يسع يبمرين مرحله، در ا«. پرورش»

ان يـز ميجادِ تمايرا در جهت اآنها  صيالزم، قدرت تشخ يهادور ساخته و با مهارت ينگر

ي شـدن  ـ باال برده و مـانع از خطـا گـردد. پـ  ازها ارزش و شبهها ارزشها، ودارزش

 يبـرارود.   يپـها ارزش شدن يبه سمت درون يه متربكد داشت يتوان اميمسوم،  مرحله

ها، ق در نفـوس و درون انسـانيـجاد تحـوالت عمي، ايو ارزش ين تحوالت فرهنگيجاد ايا
 و يتـيتربي، ، اعتقـاديفرهنگـ يهاوهين تحـوالت، شـيـجـاد ايا يبراوروري است. الزم 

همزمان  اعد والزم و مس نهيردن زمكو فراهم  يسازرو، بستروروري است. از اين يآموزش

در  هكـاسـت  ييارهاكراهها، ارزش ده درجهت آموزشيسنج يهاروش يريارگكبا آن، به 

 شود.پيشنهاد مين هدف يبه ا يابيدست يراستا
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