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در  یاخالق یستگیو نقش شا یستگیشا یل مفهومیتحل
 یپرورفرزند

مسعود،2ید جالل هاشمیس، 1یاب صادقیافراس  4مقدم ییصفا ،3

 72/08/7331تاریخ پذیرش:  24/03/7331تاریخ وصول: 

 دهکیچ
ه  یدیلک یفاز وظااست و  یدر زندگ یاصل مهم و اساس یکت فرزند یترب پدر و مادر ب

نین وظیا اما؛ رودیمشمار   یستگیسب شاکن مستلزم یوالد ین برایادیفه مهم و رسالت مهم ب
فتار نمود آن در ر یاخالق یستگیسب شاکت است تا پس از یند تربیفرا یالزم برا یاخالق
ابتداه والد کن منظور الزم است یهمبه ده شود.ین دیوالد یاخالق  از یحیشناخت صح در 

سائل مرتبط م یلو تحل یسب دانش نظرکداشته باشد تا ضمن  یاخالق یستگیو شا یستگیشا
ا شا ه یستگیب تعریف  پژوهش ما یکن یا در ش برود.یپ یسته اخالقیسمت رفتار شابتواند ب

ز عام تدوین گردیده تا امکان استفاد یاگونهبهبرای شایستگی اخالقی پیشنهاد دادیم که  ه ا
و برای اهداف مختلف فراهم آید. معنای  فتارهای مختلفبا رمختلف،  یهازمانآن در 

سازی گردید که هم از یز در یک چهارچوب مفهومی عملیاتین یاخالق یستگیاصطالح شا
 ،در حوزه اخالق شدهانجام یهاپژوهشو از  شایستگیۀ ینزمدر  شدهانجام یهاپژوهش

نیز به سودمند گیردیمبهره  تیو ترب یمو تعل والدگری  بودن در حوزه پژوهش و و نگاهی 
فرزند  تیدر ترب یاخالق یستگیسب شاکه برنامه کم ین اعتقادیه بر اکنیضمن ا عمل دارد.
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خالقی ا هاییستگیشاپدر و مادر را به وظایف والدگری و  دائماًشود که  یزیربرنامهنحوی به
 ایشان آگاه نماید. برای یازموردن

 .یاخالق رفتار فرزند، تیترب ،یاخالق یستگیشا ،یستگیشا :یدیلک اژگانو

 مقدمه
 در هک است بشری جوامعۀ یاول یهانظام از و نینخست یاجتماع ینهادها از یکی خانواده

 همچنان اساسی، تحوالت وجود با و شودیم افتی یاجامعه هر در مختلف الکاش

 تأمین برای نظام ینترمناسب خانواده. داراست را خود بنیادین کارکردهای و اهداف

 آرامش و امنیت تأمین برای را بستر بهترین و بوده بشر معنوی و روانی مادی، نیازهای

 ساختن برآورده و فرزندان کردن اجتماعی و جدید نسل وپرورشآموزش اعضا، روانی

 اهمیت بسیار میان این در آنچه .(7384 بهروان،) است نموده فراهم افراد عاطفی نیازهای

 اخالقی شایستگی کسب باشند داشته ویژه توجه آن به نسبت مادر و پدر یدو با دارد

 و هاضرورت با و مادرها پدر آشنایی به توجه راستا همین در. است فرزند تربیت برای
 والدگری اخالقی و عمومی هاییستگیشا از بسیاری استنباطۀ ینزم تواندیم تربیت مبانی

 توانیم را آن یو مبان اصول اخالقی، یستگیشا و شایستگی مقوله شناخت .کند فراهم را

 .برشمرد والدگری یهاضرورت از

 در. است پروری فرزند و جدید اعضای تربیت خانواده، مهم کارکردهای از یکی

 حفظ و پرورش خانواده، کارکرد ترینمهم است معتقد (7311) برگس ارنست راستا این

 که است متعامل هایشخصیت ۀمنزلبه خانواده ویۀ یدعق به. است آن اعضای شخصیت

 .است فرزندان شخصیت پرورش و شوهر و زن بین محبت افزایش آنۀ یفوظ ترینمهم

 ترینمهم از آن مبانی تقویت و شوهر و زن بین محبت ایجاد فرزند، فقدان صورت در

 عمده کارکرد چهار یوشوهرزنۀ خانواد نظام برای نیز (7311) باتامور. است وظایف

 هلر نظر از .تربیت و تعلیم کارکرد و یدمثلتول اقتصادی، جنسی، کارکرد: کندمی مطرح

 همیشه والدین. است بخشیترضا اما دشوار، کاری خوب فرزندپروری ،(7333) میلر و

 کنند استفاده شیوه یک از بیشتر دارند تمایل و نیستند استبدادی و گیرسهل مقتدر،

 هایشیوه یلۀوسبه که جوّی و فرزندان تکتک با تعامل الگوی. (7318، برجعلی)

 یا تضعیف را کودکان ذاتی هایویژگی تواندیم شود،می ایجاد خانه در فرزندپروری
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 و اخالقی یهاارزش مورد در خود یالگوها یلۀوسبه والدین آنچه همچنین،. کند تقویت
 تمایالت برابر در حتی هاآن تا کندمی کمک ،دهندیم آموزش فرزندان به مذهبی

 با توانندیم والدین ،یتدرنها. باشند داشته عاقالنه انتخاب همساالن تأثیرات یا زیستی

 شخصیت در کندیم تقویت را کودکان فردی محاسن که هاییفرصت آوردن فراهم

 .کنند ایجاد تفاوت کودک

در  و مادرهاپدر  هک است شده متمرکز اخالقی شایستگی تبیین به حاضر پژوهش
زندان آن را در تربیت فر یرتأث قطعاًو  دارندیبرمآن قدم  یسوبهشناخت صحیح آن  صورت

 افراد ظرفیت یا توانایی عنوانبه توانیم را اخالقی شایستگی خود مالحظه خواهند کرد.

 بد یا خوب معین موقعیت یک در آنچه بر که یاگونهبه خود احساسات شناسایی در

 که ییهاروش به عمل و گیرییمتصم احساسات، این بر تأمل سپس و شودیم تلقی

 تعریف باشد داشته دربر (فرزندان مثالً) دیگران برای را (فواید) منفعت سطح بیشترین

: نمود تلقی بُعد سه از ترکیبی توانیم را اخالقی شایستگی تعریف، این به توجه با. نمود
 آن بیان و هاارزش از فرد آگاهی مستلزم عاطفی بُعد یک عنوانبه اخالقی ادراک (7

 در و خانواده در مثالً ؛است هاارزش همانۀ دربار روشن ارتباطی هاییامپ در هاارزش

 یک انتخاب مستلزم شناختی بُعد یک عنوانبه اخالقی قضاوت (2 فرزندان با تعامل

 است، انتقادی تفکر و منطقی استداللۀ یپا بر فرد توسط دیگر ارزش به نسبت ارزش

 رفتاری بُعد یک عنوانبه اخالقی رفتار (3 خانواده در یادگیری هاییتموقع در مثالً

 به عمومی تأیید کسب به تمایل ۀواسطبه فرد توسط کنش بر هاارزش اِعمال مستلزم

 فرایندها در اخالقی عاملیت مثالً. است انتخاب همان باثبات تکرار و انتخاب آن خاطر

 (.2001، و همکاران 7جورمسری) خانواده
 شناخت، نقش باب در ارسطو و افالطون سقراط، نظریات یادآور فوق یبعدسه مدل

 واجد و دهد روی مندتفضیل عملی کهینا برای است؛ یمندیلتفض در اراده و عاطفه

 و افالطون سقراط، یعنی باستان یونان ۀگانسهۀ فالسف باشد، شایستگی و اخالقی ویژگی
 فضیلت کسب عامل معرفت و دانش سقراطۀ ینظر مطابق. اندداده ارائه نظریاتی ارسطو

 در اراده عامل بر نیز ارسطو و افزود آن به را عاطفه و احساس عامل افالطون هستند،

 (.7318 مقدم،صفایی) کرد تأکید عمل و تمرین قالب

                                                           
1. Jurmsory 
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 یرمجموعۀز مقدماتی صورتبه توانیم را پروری فرزند در اخالقی شایستگی
 شایستگی (7 :داد قرار موردتوجه زیر ابعاد در و والدگری عمومی هاییستگیشا

 و دوستان با روابط کیفیت و نوع و خانواده و خانه امور تنظیم توانایی :عمومی
: اقتصادی شایستگی (2 ساز، زندگی و مهم صولا از برخی بر تأکید و توجه همسایگان،

 تأمین جهت درآمد و شغل داشتن در -خانواده مرد خصوصاً و -والدین شایستگی

 حیات از حفاظت و سالمت تغذیه، تأمین همسرداری، و خانوادگی زندگی ضروریات

 یاگونهبه زندگی برای والدین توانایی: اخالقی شایستگی (3 و خانواده در کودک
 و هدایت والدگری؛ نقش هاییتمسئول و شخصی اخالقی مقررات یک با سازگار

 مورد در دقیقی شناخت است الزم مفاهیم، بخش در .خانواده آموزش و ارشاد

 دست به دارد ارتباط کلیدی مفهوم دو این با آنچه و اخالقی یستگیشا شایستگی،

 .آوریم

 با رابطه در اخالقی اصول یریکارگبه توانایی به اخالقی هوش: مفاهیم با آشنایی

 بهبود به کمک پتانسیل از اخالقی هوش اما ؛شودیم اطالق هاکنش و هاارزش اهداف،

 در اخالقی هوش. است برخوردار فرهنگی لحاظ به قبولقابل رفتار و یادگیری درک

 مفهومی ،اندافتاده جا یخوببه که اجتماعی و هیجانی شناختی، هوش مفاهیم با مقایسه

 و 7338 ،هاس ؛7311 ،کولز) است گرفته قرار یموردبررس کمتر و است ترتازه
 تعیین روانی توانایی» عنوانبه را اخالقی هوش (2001) کیل و لنیک (.2003 ،کالرکن

 در یافتهتجسم اصول همچون- انسانی شمولجهان اصول بایستی چگونه که مسئله این

 کار به شخصی یهاکنش و اهداف ،هاارزش با رابطه در توانیم را - "طالییۀ قاعد"

 با مرتبط شایستگی چهار از متشکل هاآن اخالقی هوشۀ ساز. نمودند تعریف «برد

 یک و بخشش با مرتبط شایستگی دو مسئولیت، به مرتبط شایستگی سه درستی،

 را اخالقی هوش نقش والدگری مسئولیت در مسلماً .بود دلسوزی با مرتبط شایستگی

 .برشمرد پروری فرزند و بالطبع رفتار اخالقی در اخالقی شایستگی برای اییهپا توانیم

 :است فرایند چهار حداقلۀ یجنت اخالقی رفتار
 فرد که مسئله این به بردن پی (2 اخالقیۀ مسئل عنوانبه موقعیت یک یشناسای (7

 (3 ممکن کنش یهابرنامه ارزیابی و دهد انجام موقعیت آن با رابطه در بایست یکارچه
 و اخالقی یهاارزش خدمت در چگونه کنش مختلف یهاراه که مسئله این ارزیابی



 5                                                       یپرورفرزند در یاخالق یستگیشا نقش و یستگیشا یمفهوم لیتحل

 

 

 

 

 برنامه اجرای (4 شود انجام بایستی کنش کدام اینکه تعیین و گیرندیم قرار غیراخالقی

 .(7383 ،رست) کنش

 مواجه اخالقی رفتار با دائماً والد انسانی مسئولیت و نقش به با توجه تربیت فرایند در

 رفتار فرایندهای شناخت پس بگیرد، تصمیم فوق اصول اساس بر باید مدام و است

 بایستی فرد اخالقی شایستگی مفهوم ارزیابی برای .است یرگذارتأث و مهم بسیار اخالقی

 شایستگی مفهوم. شودیم تعریف چگونه عمومی معنای در شایستگی اصطالح که بداند

 نوع هر از برخورداری عنوانبه توانیم را شایستگی: شودیم سطح دو شامل حداقل

 توانیم همچنین. دانست معین مشکل یکۀ دربار کردن استدالل توانایی یا دانشی،

 طریق به رفتار و کنش توانایی یا معین،ۀ حوز یک در تجربه عنوانبه را شایستگی

 .(2007 ،وینرت ؛2007 ،سادوکووا) دانست درست
 (7: است کرده تعریف را ارتباطی شایستگی ۀمؤلف سه (7331 ،7383) پتروسکایا
 ظرفیت و خود ارتباطی هایییتوانا و هایژگیو به گرایش معنای به که خودشایستگی

 هاییژگیو به گرایش معنای به که ارتباطی شریک شایستگی (2 است خود روانی

 موقعیت تشخیص یعنی موقعیت، شایستگی (3 و است افراد دیگر هایییتوانا و روانی

 و دوستانهنوع رفتارهای انجام به گرایش به اخالقی شایستگی .آن تکالیف و بسنده
 باالی سطح یک در و باثبات منطقی، صورتبه اخالقی مسائلۀ دربار قضاوت توانایی

 رفتار و عدالت معنای یک رشد اخالقی شایستگی ارتقاء. شودیم اطالق رشد

 کلیدی مفهوم دو اخالقی شایستگی. کندیم تقویت و فرزند پدرومادر در را دوستانهنوع

 به دوستانهنوع رفتار (7311ما ) نظر از. اخالقی قضاوت رشد و یدوستنوع: دارد

 انجام پاداش داشتچشم بدون و داوطلبانه صورتبه که شودیم اطالق ییهاکنش

 .شوندیم
 و تربیت فرایند در پیوسته و دارد نقش اخالقی شایستگی در گیرییمتصم فرایند
 نظر در گیرییمتصم اساسی مهارت پنج بایستی بنابراین ؛دهدیم نشان را خود والدگری

 این ترکیب ،هاارزش ارزیابی باورها، ارزیابی تصمیمات، ساختاربندی: شوند گرفته

 از شناختی-فرا درکی داشتن و منسجم انتخاب هایینهگز قالب در هاارزش و باورها

 با مرتبط دقت مبنای بر را ینعملکرد والد توانیم مهارت هر برای .خویش هایییتوانا

 .نمود تعریف هاپاسخ میان همخوانی مبنای بر یا و بیرونی معیار یک
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 یک صورتبه اخالقی شایستگی مفهوم کُلبرگ، اخالقی رشد چهارچوب نظریه در

 نمودن فراهم اخالقی، مسائلۀ دربار استدالل برای مهارتی یعنی معین، شناختی ساختار

 معضالتۀ یرنددربرگ هاییتموقع توصیف و اخالقی یهاانتخاب برای خود مبانی

 عنوانبه را اخالقی شایستگی کُلبرگ. (7334 ،7381 ،7براتوس) شودیم ارائه اخالقی،

 اصول مبنای بر) هستند اخالقی که ییهاقضاوت انجام و تصمیمات اتخاذ ظرفیت"

 و 3کولبی ؛7314 ،2کُلبرگ) نمود تعریف"هاقضاوت این مبنای بر عمل و (درونی
رلوا ؛7381 ،کُلبرگ ؛7384 ،کُلبرگ و  کربس ؛7381، تروتان و دیوارایس ،4ک

 .(7337 ،همکاران
 هستند یفتعرقابل شوندیم فهم موجب که اییاساس ۀمؤلف دو اینجا در

ا)  یا سیستم، دومی و است فهم فاعل اهداف نخست ۀمؤلف. (2007 ،1سادوکوو

 فهمقابل معین جامعه یک در شخص که است هنجارهایی و هاارزش مراتبسلسله

 مبنای بر من که (هدف) موضوع یک عنوانبه اخالقی شایستگی بنابراین؛ داندیم

 به اخالقی موقعیت فهم احساسات و هایزهانگ عالیق، نیات، اهداف، هنجارها، ،هاارزش

 :(2007 ،سادوکووا) است یفتعرقابل آنۀ مؤلف سه یلۀوسبه ،پردازمیم آن بررسی

 تعامل (سوژه) فاعل عنوانبه - کافی میزان به - خود ادراک توانایی :شایستگی-خود

 که خود ارزشی تعاریف و احساسات ،هایزهانگ نیات، اهداف، عالیق، فهم یعنی اخالقی،

 موقعیت یک در رفتار ممکن یهاراه فهم و اندشده ایجاد اخالقی تعارض یلۀوسبه

 .اخالقی انتخاب یکۀ یرنددربرگ

 اخالقی موقعیت در کنندهشرکت افراد دیگر درک توانایی: شریک در شایستگی

 آنان ممکن یهاکنش و هاارزش سیستم احساسات، ،هایزهانگ عالیق، اهداف، فهم یعنی

 .کافی میزان به

 پیامدهای تحلیل موقعیت، به یکپارچه نگرشی داشتن توانایی: موقعیت در شایستگی

 در و موقعیت آن در کنندگانشرکت گریتهدا هنجارهای و هاارزش فهم رویدادها،

 .آن در درگیر افراد و تعارض آن خاص هاییژگیوۀ هم گرفتن نظر

                                                           
1. Beratose espencer  

2. Lawrence kohlberg 

3. Coulby &kohlberg 

4. Valker 

5. Sadokova 
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 اندکی با و (2001)و همکاران  جورمسری توسط که یاگونهبه اخالقی شایستگی

 ظرفیت یا توانایی از است عبارت است، شده تعریف امروزی نویسندگان توسط اصالح

 هاییتموقع در بد و خوب از تلقی بر که یاگونهبه خود احساسات شناسایی برای افراد

 یاگونهبه کنش و گیرییمتصم احساسات، این بر تأمل سپس و گذارندیم تأثیر معین
 (2072) ما کوانگ. شودیم تعریف باشد داشته دیگران برای را نفع باالترین که
 رفتارهای انجام به عاطفی گرایش عنوانبه را اخالقی شایستگی مشابه یاگونهبه

 یاگونهبه اخالقی، مسائل درباره منطقی قضاوت توانایی و دیگران به نسبت دوستانهنوع
 عنوانبه را اخالقی شایستگی کلبرگ. نمود تعریف تکامل باالی سطح یک در پایدار،

 و (درونی اصولۀ یپا بر) هستند اخالقی که ییهاقضاوت و تصمیمات انجام ظرفیت"
 .(7314 ،کلبرگ) "نمود تعریف هاقضاوت اینۀ یپا بر کنش

 استدالل عنوانبه ما آنچه» :کنندیم تلقی شایستگی اساساً را اخالق کُلبرگ و پیاژه

 دانش یا ادراک پیاژه .(400 ص) «است شناختی شایستگی یک کنیمیم تلقی اخالقی

 نمود تفسیر «دارد وجود قوانین از آگاهی و قوانین میان که روابطی» عنوانبه را اخالقی

 ظرفیت» عنوانبه ترمشخص صورتبه را اخالقی شایستگی (7314) کُلبرگ. (3 ص)

 بر کنش و (درونی اصول مبنای بر) هستند اخالقی که ییهاقضاوت و تصمیمات اتخاذ

 اخالقی اصول است ممکن کودک یک .(421 ص) «کرد تفسیر هاقضاوت این مبنای

 شایستگی فاقد اما کند رعایت پایین سن در را وعده به عمل و عدالت همچون واالیی

 هایگیرییمتصم در گذاری، تفاوت با همراه و پایدار یاگونهبه اصول، این یریکارگبه

 چیزی چه که داندیم یخوببه یسالگپنج سن در جورج، من، پسر .بود خواهد روزمره

 داندیم را مسئله این حدی تا تنها او اما نیست، منصفانه چیزی چه و است منصفانه

 کودکان که دهدیم نشان که دارد وجود گسترشی به رو شواهد مجموعه :3 پانوشت)

 از را هاآن توانندیم و کنندیم رعایت را شمولجهان اخالقی اصول سال شش تا پنج

 ،سودیان و2 وینکلر-نانر ؛7383 ،7توریل به نمونه عنوانبه) دهند تشخیص رسمی قوانین
 .(مراجعه کنید 7333 ،لی و نوسی ؛7388

                                                           
1. Turiel 

2. Winkler 
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ۀ مقال در را اخالقی شایستگی مفید و مختصر صورتبه و روشنیبه (7314) کُلبرگ
 گردید منتشر هافمن و هافمن توسط "کودک رشد یهاپژوهش بررسی" در که خود

 اخالقی که ییهاقضاوت انجام و تصمیمات اتخاذ ظرفیت": کندیم تعریف گونهینا

 کُلبرگ .(421 ش) "هاقضاوت این مبنای بر کنش و (درونی اصول مبنای بر) هستند

 تعریف همانند هنجار، با منطبق رفتارۀ یپا بر تنها اخالقی رفتار تعریف نواقص ماهرانه

ر ،(7324-7310) 7واتسون همچون رفتارگرایانی  می و3 هارتشورن و (7318) 2اسکین

 عنوانبه اخالق تعریف همچون عاطفی صرفاً تعاریف همچنین او. نمود اثبات را (7328)

 این دارم دوست. دانست نارسا را 'اخالقی یهانگرش و هاارزش رعایت' یا 'نیت حسن'

 اخالقی رفتار و اخالقی خوب نیات میان پلی اخالقی هاییستگیشا که یفزایمب را نکته

 دو هر که بودند باور این بر دو هر پیاژه همچون کُلبرگ .(انتشار حال در لیند،) هستند

 ؛هستند اخالقی رفتار ناپذیرییجدا اما یصتشخقابل یهاجنبه شناختی و عاطفی ویژگی
 نه و کند تلقی فرد یک رفتار خصوصیات یا هاجنبه ،هایژگیو عنوانبه را هاآن او یعنی

 .هستند رفتار یهامؤلفه یا هاقسمت به تقسیم که اجزایی عنوانبه
 کنش یک " که بود گفته مختصر صورتبه قبالً (7318) خود نامهیانپا در کُلبرگ

 یزشیانگ صرفاً معیارهای یا شناختی صرفاً معیارهای با توانینم را اخالقی رفتار یا

 از عمومی سیستماتیک بررسی یک که است باور این بر او. (71 ص) "نمود تعریف

 از و اخالقی باورهای یا دانش میان روشن تمایزات مرزهای سویک از اخالقی، رفتار

 رفتار یا کنش یک چراکه نورددیدرم را اخالقی انگیزش یا رفتار مرزهای دیگر سوی

نمود  تعریف یزشیانگ صرفاً معیارهای یا و شناختی صرفاً معیارهای با توانینم را اخالقی
 .(71 ص) "

 شناختی و عاطفی هاییسممکان": است کرده بیان را نکته همین (7311) پیاژه ژان

 به دومی و دارد بستگی انرژی به اولی هستند؛ متمایز هم از که هرچند ،ناپذیرندییجدا

 .است آموزنده بسیار رسدیم سنجش به که آنجا پیاژه اظهارنظر .(17 ص) "ساختار

 اما ،'ناپذیرندییجدا' انسان رفتار شناختی و عاطفی یهاجنبه است معتقد او که هرچند

 سنجش ابزار یک یلهوسبه را هاآن توانیم یعنی هستند، متمایز هاجنبه این که گویدیم

                                                           
1. James Dewey Watson 

2. Burrhus Frederic Skinner 

3. Richard Hartshorne 
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 توانینم که است آن بودن ناپذیرییجدا از منظور .ساخت متمایز یکدیگر از مشاهده یا

 از استفاده با را هاآن توانینم بنابراین و کرد جدا هم از ییهامؤلفه همچون را هاآن

 رفتار مجموعه یک یهاجنبه عنوانبه بایستی بلکه سنجید، متفاوت رفتارهایی مجموعه

 در حداقل شناخت، و عاطفه از کُلبرگ و پیاژه مقصود بنابراین ؛شوند سنجیده یکسان

 (7381) 2اسچنل و گیبز و (7384) 7رست زجیم آنچه با بنیادین طوربه ،هایشانیهنظر
 :77 پانوشت) .دارد تفاوت اندکرده توصیف اخالقی رفتار از یامؤلفه مدل یک عنوانبه

 از بسیاری در نظری، ناپذیریییجدا رغمیعل" :دهندیم توضیح (7381) اسچنل و گیبز

 یکدیگر از مجزا اصطالحات عنوانبه شناخت و عاطفه گرفتن نظر در است ممکن موارد

 ما است، برنده پیش و قوی مزاج یا نیاز تجربه، شدت که مواردی در شد.با سودمند

 یمدارنگه مواردی برای را شناختی اصطالح و بنامیم عاطفی را روانی رخداد توانیمیم

 فرضیه ،مثالً) است برخوردار بیشتری پیچیدگی و کمتر شدت از روانی رخداد که

 را شناخت و عاطفه توانینم که باورند این بر اسچنل و گیبز که است آشکار .(عقالنی

 .(نمود ارزیابی یکدیگر از جدای

 یسازمفهوم رفتاری مبانی اساس بر را اخالق همکارانش و 3کُلبرگ این بر افزون
 از را اخالق دو هر که یشناختزبان هاییهنظر و رفتارگرایانه هاییهنظر برخالف کردند،

 رفتاری صرفاً صورتبه را اخالق رفتارگرایان کهیدرحال. کنندیم تهی اشیروان معنای

 زبان ،کندیم پیروی اجتماعی هنجارهای از تصادفی طوربه تنها که کنندیم تعریف

 دربرگیرنده که کنندیم تعریف هاگفته از یامجموعه عنوانبه را اخالق شناسان

 گویندیم صراحتبه (7381) کُلبرگ و کولبی آن مقابل، در. هستند اخالقی اصطالحات

 و "...شودیم انجام عمل در که است اییاخالق یهاقضاوت" :سنجش قصدشان که
 در {اخالقی اصل یک} وقتی که است این است مهم ما برای آنچه": که دهندیم ادامه

 انجام چگونه اخالقی یهاقضاوت ،شودیم گرفته بکار متعارض یهاباارزش رابطه

 فرایند روانی هایینامیکدۀ مطالع به مندعالقه هاآن یگردعبارتبه .(18 ص) "شوندیم

 ."هستند اخالقی واژگان شمردن و کردن مشخص بجای افراد گیرییمتصم

                                                           
1. James rest 

2. Gibbs 

3. kohelborg 
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 از باالیی سطح با اخالقی قضاوت باالی شایستگی که بود باور این بر کُلبرگ

 که معناست بدان یکپارچگی .شودیم مشخص اخالقی رفتار یکپارچگی و تفکیک

 در (نامتناقض) پایدار صورتبه را اخالقی اصول از یکسان مجموعه یک شخص

 از مختلف هاییتموقع در فرد کهیدرصورت یعنی ؛گیرد کارهب مختلف هاییتموقع

 عقالنی به خاطر را قوانین این از استفاده عدم یا استفاده و کند پیروی اخالقی قوانین

 اخالقی ثبات از فرد آن که شودیم اثبات باشد، نداده انجام غیراخالقی تصمیمات سازی

 عدم یا یریناپذانعطاف معنای به ثبات یا یکپارچگی حال این با .است برخوردار

 قضاوتۀ یافت کمال بسیار شایستگی یک .نیست موردنظر معضل نوع به حساسیت

 اصرار (7318) کُلبرگ که طورهمانست. ه هم نیز تفکیک سطح معنای به اخالقی

 موردتوجه را شخص باورهای هم بایستی }اخالقی معضل یک{ کردن حل " کندیم

 انتخاب این روینا از .دهد قرار توجه مورد را موقعیت حالیندرع هم و دهد قرار

 مهم و حقیقی را هاآن فرد که باورهاییۀ هم به بایستی که نظر این از است، دشواری

 همه در شدهیرفتهپذ ارزش یک رعایت معنای به هم درست ...شود توجه داندیم

 توجه ویژه موقعیت یک به که است تصمیمی یا انتخاب معنای به هم و است شرایط

 لحاظ به بالغ فرد یک که باشیم داشته انتظار نبایستی ما روینا از .(723-728 ص) "دارد

 عمل اخالقی اصول از ثابت ای "مرحله" در اخالقی معضالتۀ هم با مواجهه در اخالقی

 اخالقی اصول سطح در بایستی یشوبکم که طورقطعبه که دارد وجود معضالتی .کند

 فرد زندگی در نیز دیگری بسیار معضالت اما ؛شود پرداخته هاآن به شمولجهان قابل

 و قراردادها اجتماعی، نظم یا قانون به توسل یعنی ،تریینپا مراحل در که دارد وجود
 بدان این سنجش با رابطه در .پرداخت هاآن به توانیم بهتر ،مثلبه معامله قوانین

 داشت انتظار هایآزمودن همه از توانینم را اخالقی قضاوت ثبات (الف) که معناست

 (ب) و باشند رسیده رشد از باالیی سطح به که داشت انتظار توانیم کسانی از تنها بلکه
 یک .شود تعریف مطلوب استدالل به متکی معیار یک با رابطه در بایستی ثبات این

 واقعیت از مستقل را معین اخالقی اصل یک افراد که باشد آن تواندیم معیاری چنین

 باشد داشته همخوانی معین موضوع یک با رابطه در هاآن دیدگاه با خواه کنند، ادراک

 و معتبر نامشروط یاگونهبه زندگی ارزش که بگوید شخصی اگر نمونه عنوانبه .خیر یا
 زندگی دیگران به ارزش این تحمیل برای اما است، آورالزام شمولجهان یاگونهبه
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 این با که است مسلم .است (تناقض) تباتیبی دچار او که گفت باید کند تهدید را هاآن

 جنین سقط هایینیککل در فعال دکترهای و پرستارها که حیات حق طرفدار فعال معیار

 بدون) باثبات صورتبه او که چرا شود دانسته بالغ اخالقی لحاظ به تواندینم کشدیم را

 .است نکرده عمل (تناقض
 نیروهای نه و یریپذنقش یهافرصت که باورند این بر کُلبرگ و پیاژهدر نهایت 

 اغراق علت به احتماالً. کنندیم تقویت را شناختی-اخالقی رشد ژنتیکی یا بیولوژیکی

 طریق از اخالقی رشد به بخشیدن سرعت درباره گاهی کُلبرگ و پیاژه رفتارگرایان

 برای ابزاری عنوانبه آموزش از هاآن دوی هر اما ؛داشتند تردید معین یهامداخله

 که داشتند باور "رشد منطق" ینوعبه دو هر متأسفانه .کردندیم طرفداری اخالق تقویت

 ترقی به رو ثابت طوربه اخالقی رشد توالی که کنند تصور چنین تا گردیدیم موجب

 اشاره تریشپ که طورهمان که بود عمیق قدرآن مسئله این به کُلبرگ اعتقاد .است

 یکی. دانستیم اخالقی شایستگی سنجش نوع هر نوع هر برای معیاری را سن او کردم

 .بود غلط فاحشی یطوربه رابطه این در که بود ییهافرض اندک از
 اما است شده انجام اخالقی شایستگی پیشایندهای بررسی منظوربه پژوهش چندین

 آیزنبرگ، ؛7383، توریال) والدین تربیت حوزه بر هاپژوهش این در اصلی توجه همواره

 و فیبس آیزنبرگ، ؛2000 ،همکاران و ما) همساالن تأثیر ،(2001 ،اسپینارد و فیبس
 (7331 ،گالور ؛7387 ،ماناستر و آیزنبرگ ؛7387 ،وارمان) مذهب و (2001 ،اسپینارد

 بیشتر که دهدیم نشان پژوهشی هاییشینهپ از مختصر بررسی یک حال .است بوده

 نقش است، عملکردۀ برند پیش عامل یک شایستگی که هستند باور این بر که یمکاتب

 ،7نیالن و آلدرج) اندگرفته کمدست یا و نادیده را اخالقی شایستگی زیربنایی ابعاد
 ؛2008 ،اغلو ساتسی و بویاتزیس ؛2003 ،راتی و بویاتزیس ؛7382 ،2بویاتزیس ؛2000
 ،وانگ ؛2001 ،روت ؛2001 ،3راجادهیاکشا ؛2008 ،همکاران و کیم ؛2001 ،گرزدا
ۀ دربار فراوانی هاییسردرگم هنوز که هستند آن حاکی یهاپژوهش نخست. (2001

 ویکیستب (7382) بویاتزیس نمونه عنوانبه. دارد وجود شایستگی دهندۀیلتشک اجزای

 دقیق، ارزیابی-خود :نمود مشخص اساسی شایستگی عنوانبه را ویژگی نوع

                                                           
1. Andrej & nilan 

2. Richard Boyatzis 

3. Rajadhyaksha 
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 یریکارگبه دیگران، رشد تأثیرگذاری،ۀ دغدغ نزدیک، روابطۀ دغدغ ،یسازمفهوم

 حافظه، گروه، پیشرفت مدیریت منطقی، تفکر کارآمدی، گرایش مفاهیم، تشخیصی

 تخصصی، دانش خودکنترلی، ،نفساعتمادبه ،گسترییشپ مثبت، تلقی شناختی، عینیت

 و اجتماعی نیروی از استفاده کالمی،ۀ ارائ یریکارگبه ،یریپذانعطاف و بنیه فوریت،
 در زیادی سهم بویاتزیس هاسال طول در. (7382 ،بویاتزیس) جانبهیک نیروی از استفاده

 از تازه ارزیابی. (2003-7382) است داشته شایستگی گر ترسیم یهاپژوهش در ترسیم

: شودیم تقسیم نوع شش به شایستگی که است آن از حاکی معین تحول این
 خودمدیریتی، هاییستگیشا هیجانی، هوش هاییستگیشا شناختی، هوش هاییستگیشا

 مدیریت هاییستگیشا و اجتماعی آگاهی هاییستگیشا اجتماعی، هوش هاییستگیشا

 .روابط
 هاییستگیشا شناسایی به معطوف را خود توجه شایستگی حوزه یهاپژوهش بیشتر

 با هایستگیشا این از برخی ارتباط اثبات بر را خود توجه سپس و اندکرده مهم

 بررسی و بازبینی وقف خاصی مسئله گاهی. اندکرده متمرکز معین سازمانی عملکردهای

 یختار به مدیریت رشد مجله مثالعنوانبه) است شده عملکرد روابط و هایستگیشا

 این از جای پژوهش. (اندشده چاپ هم سر پشت که 2003 ،اکتبر و 2008 ،فوریه

ۀ ینما ۀشدفراموش یهاجنبه از یکی به را توجه تا کندیم تالش و است مستثنی جریانات
 هایاخالقییب پرتو در. اخالقی شایستگی از است عبارت که سازد معطوف شایستگی

 مفهوم چهارچوب در خود درست جایگاه اخالقی شایستگی اهمیت ،هاشرکت اخیر

 شایستگی شناسایی تا شودیم تالش پژوهش این در همچنین .یابدیبازم را شایستگی

 مرسوم یهاروش بیشتر چنانکه گیرد، قرار یدتأک مورد آن مانندیب یهاچالش و اخالقی

 .اندبرده ارث به را اجتماعی مطلوبیت و خودفریبی نواقص اخالقی شایستگی ارزیابی
 بنیادین ویژگی یک شغلی شایستگی یک: در تربیت فرزند اخالقی شایستگی نقش

 منجر شغل آن انجام در برتر یا و کارآمد عملکرد به که است شخص یک

 ارتباطی که است مدیر یک ویژگی یک عنوانبه شایستگی یک. (7380 ،کلمپ)شودیم

 ویژگی" بر هایفتعر اینۀ هم. (7381 ،اورتز) دارد شغل آن در او برتر عملکرد با علی

شایستگی اخالقی پدر و  و البته کنندیم یدتأک برتر عملکرد انجام به قادر افراد" بنیادین
 مرتبط پژوهش که هرچند در جامعه باشد. مؤثرتربیت مفید و  یدبخشنو تواندیممادر 
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 این چراکه پرداخت نخواهیم هاآن به اندکرده ارائه شایستگی از بیشتری هایبندییمتقس

 است افراد عمومی یا محوری هاییلتفض اخالقی شایستگی ت.نیس مقاله این هدف کار

 و دارد وجود افراد در اخالقی شایستگی. دارد غلبه گیرییمتصم اصلی فرایندهای بر که
 است نزدیک اییمحور هاییلتفض به اخالقی شایستگی. است فضیلت اخالق مشابه

 تعالی و اعتدال عدالت، انسانیت، شجاعت، دانایی، عنوان تحت سلیگمن و پترسون که

 توسط که یاگونهبه اخالقی شایستگی. (2004 ،سلیگمن و پترسون) کردند شناسایی

 که است شده تلفیق مهمۀ مؤلف چهار از متشکل است شده توصیف (7382) رست

 اخالقی یهامؤلفه به حساسیت: از اندعبارت و دهندیم تشکیل را اخالقی کنش زیربنای

 برای نیت یک تدوین موقعیتی، یهامؤلفهۀ دربار قضاوت یریگشکل موقعیت، یک

 ساخته ضروری اخالق که کنشی انجام برای الزم رفتار و موقعیت آن در کنش به اقدام

 نواقص در توانیم راوالدگری در تربیت فرزند  مشکالت از بسیاریۀ یشر. است

 شایستگی نقش بررسی به اندکی توجه پژوهشگران. کرد یابییشهر اخالقی شایستگی

 .(2004 ،همکاران و کامرون) اندنموده اخالقی
 پویا فرایند یک - اخالق

 رفتار هدایت در بخش انتظام-خود ارجاع نقطه یک صورتبه اخالقی معیار یک

 (7311 ،فیتینگر) شود ناهنجاری موجب تواندیم هنجار این از انحراف. کندیم عمل فرد
 از و باشد تریکنزد استاندارد به که دارد تمایل همواره رفتاری نوسان روینازا -

. (2001 ،2002 ،7333 ،باندورا) کند جلوگیری شدهادراک اخالقی معیار از انحراف
 در فراوانی یهانمونه حال این با. نیست هضمقابل انسانی عامل توسط یراحتبه ناهنجاری

 و اجتماعی انسانی، بزرگ هایینههز موجب فاحش انحرافات که است موجود تاریخ
. دهدیم توضیح اخالقی متارکه فرایند یک طریق از را رفتار این بندورا. اندشده اقتصادی
 انحراف با مرتبط گناه احساس و پشیمانی از رها ذهنی چارچوب یک اخالقی گسست

 افراد که است فرض این بر مبتنی مسئله این. کندیم ایجاد اخالقی معیارهای از فاحش

 انسان ذهن آن با مرتبط هاییتمحدود و زندگی سفر اما هستند نیکو هاییلتفض دارای

 .کند تخطی هایلتفض از و شود منحرف تا داردیوام را
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 اخالقیات ادراک: اخالقی رفتار و (ییگرااخالق) اخالقیات ادراک میان واهیۀ رابط

 است شایسته اینجا در. آیدیدرم کار از کنندهگمراه برآورد انجام در غالباً و بوده نسبی

 پرسش فهم به بالقوه طوربه که بپردازیم مختلفی نظری یهاچهارچوب بررسی به که

 فریبی-خود که شودیم استدالل. کنندیم کمک زمینه این در ما فهم پیشبرد و پژوهشی

 غلطبه حالیندرع و کند عمل خودش شخصی نفع یبر مبنا تا دهدیم امکان فرد به

 این. (2004 ،سل تنبرن) است کرده رعایت را خود اخالقی اصول که کند تصور

 امکان افراد به فریبی-خود این درواقع؛ است شایع و رایج فردی زندگی در خودفریبی

 اخالقی غلط یهامؤلفه خودکار تقویت/تلقین طریق از را خود روانی سالمت تا دهدیم

: شوند فریبی-خود موجب توانندیم زیر فرایندهای. نمایند حفظ غیراخالقی، رفتار برای
 انعکاس و شناختی علیت در خطا ،گیرییمتصم لغزنده شیب کالمی، تعبیرهای حسن

. است داده بارهیندرا را توضیحات ینترقبولقابل از یکی (2002) بندورا. خود محدود
 اخالقی، توجیه همچون ذهنی یهاوارهطرح از وسیعی طیف یلۀوسبه اخالقی گسست

 پراکندگی مسئولیت، کردن جابجا برتر، مقایسه تعبیر، بر حسن مبتنی دهیعنوان

 انتساب زدایی،انسانیت نیروی ،هاآن کردن مغشوش یا پیامدها به توجهییب مسئولیت،

 یک (7311) سیمون. شودیم انجام پیشرفته اخالقی گسست گرتبدیل نیروی و تقصیر

 واقعی دنیای در. کرد پیشنهاد رابطه این در" محدود عقالنیت نظریه" عنوان تحت نظریه

 فرصت گیرندگانیمتصم جدیت، متغیر درجات و شکیبایی فقدان زمان، کمبود دلیل به

 گیرندگانیمتصم واقع در. ندارند نهایی حلراه به رسیدن از پیش را هاراهۀ هم بررسی

 کاوشگری مورد را کمی یهاعرصه قبولقابل و بهینه حلراه یک به رسیدن از پیش

 بودن عقالنی بنابراین ؛دهندیم قرار ارزیابی مورد را کمی هایینهگز و دهندیم قرار

 در نظربه است شده گرفته مفروض و شدهداده شرح مختلف هاییهنظر در که انسان

 مناطق یبندقسمت امکان محدود عقالنیت رویکرد یجهدرنت .یستن درست واقعیت

 به که هرگاه. آوردیم فراهم ،کندیم تقویت ایگیرندهیمتصم هر که را انسان ادراک

 و کندیم پیدا دسترسی محدود هایینهگز/منابع این به یراحتبه ذهن باشد، نیاز تصمیمی
 سهولت و روانی سرعت، تصمیم، فرایندهای به وضعیت این. رسدیم نهاییۀ یجنت یک به

 سنگ سازدیم متحد را زیاد و متعدد گیرییمتصم فرایندهای اینۀ همۀ آنچ. بخشدیم

 در جستجو :توضیح) محدود جستجوگری تمایل روینازا. است ییگرالذت زیربنایی
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 با بتوانند متناقض عناصر تا کندیم فراهم فراوانی فضای (گیرییمتصم برای ذهنی منابع

 که گفت توانیم استدالل این بسط با. کنند همزیستی یکدیگر کنار در پایینۀ ینهز

 شخص یک اساس این بر - باشند داشته شده یبندقسمت نگرشی توانندیم هاانسان

 به شدن وارد در حالینباا ولی کند برآورد توانمند اخالقی نظر از را خود تواندیم

 در متناقض ظاهراً مواضع این یهردو. ندهد راه تردید خود به غیراخالقی هاییتفعال

 قابل توجیه/تلقین انسان توانمند مغز چراکه ،مانندیم باقی یکدیگر کنار در انسان وجدان

 .است کرده فراهم غیراخالقی هاییتفعال پذیرش برای قبولی
 هاپژوهش این. دهندیم گسترش را انسان ضعف از فهم هاپژوهش اینۀ هم

 رویکرد نشانگر شواهدی و سازندیم برجسته را انسان سازنده اساسی عناصر هاییبع

 را انسان غیرعقالنی و گسسته گرایش هاپژوهش این. کنندیم فراهم جهان به اشیاساس

 به پرداختن توانایی یخوببه انسان ذهنی قوای که دهدیم نشان باال بحث. کنندیم روشن

 دارا را خود سالمتشان حفظ یجهدرنت و مربوطه گناه احساس بدون غیراخالقی، رفتارهای

 یرپذامکان خود به تلقین و پیچیده ذهنی یهاوارهطرح کمک به کاری چنین. هستند

 صورتبه که جهانی در فساد از ما فهم به انسانۀ نگرفت قرار یموردبررس تفکر این. است

 دینامیسم و بنگاهی سرانجامیب رقابت. کندیم کمک است درآمده شرکت و بنگاه

 رفتارهایی به اقدام تا کندیم فراهم انسان ضعیف عاملیت برای کافیۀ یزانگ آن با مرتبط

 به همچنین بحث این در. یانجامدب فریبکارانه اعمال به توانندیم بالقوه طوربه که کند

 در پذیرییبآس این یراییبازپ امکان و شودیم پرداخته یطورکلبه انسان پذیرییبآس

ورود  یهابخششاید این اولین  و گیردیم قرار یموردبررس دیگری حقوقی شخصیت هر
 هاییستگیاش .در بعد اخالق است خصوصاًتربیت فرزند  کسب شایستگی برای ضرورتبه

  والدین قرار گیرد. مدنظرکه حتی قبل از تولد فرزند باید  اییاخالق
 همه که کردند تعریف ییهاارزش عنوانبه را اخالقی اصول (2001) 7کیل و لنیک

 دهندیم ترجیح عمدتاً مردم که کنندیم استدالل ها؛ آننوردندیدرم را فرهنگی مرزهای

 اخالقی اصل یک درستکاری. دهند بروز درستکاری خود از که کنند پیروی رهبرانی از

 که اخالقی اصول دیگر. است (دارد وجود هازمان و هافرهنگ همه در) شمولجهان

 بسنجند خود اخالقی شایستگی شاخص در که کنندیم تالش و کرده ادعا هاآن

                                                           
1. Lenic &kil 
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 این از هرکدام. (2008 ،اوستین و مارتین) گذشت و دلسوزی مسئولیت، از اندعبارت

 اصول اینذیل  جدول در. دارد پیوند اخالقی هاییستگیشا با اصلی اخالقی اصول

 .است شده ارائه هاآن با مرتبط اخالقی هاییستگیشا و اخالقی

 مربوطه اخالقی هاییستگیشا و اخالقی اصول .1 جدول

 مربوطه اخالقی هاییستگیشا اخالقی اصول

 :(قدم ثبات/انسجام) شرافت

 صداقت

 هاوعده به عمل *

 باورها و هاارزش اصول، اساس بر ثبات با کنش *

 حقیقت گفتن *

 راستی خاطر به ایستادگی *

 مسئولیت

 شخصی یهاانتخاب مسئولیت پذیرش *

 هایناکام و خطاها پذیرش *

 دیگران به خدمت مسئولیت از استقبال *

 دیگران به فعاالنه توجه * شفقت

 (گذشتبخشش )
 خود اشتباهات بخشیدن توانایی

 دیگران اشتباهات بخشیدن توانایی

 به عاطفی گرایش به اخالقی شایستگی: کودک در والدین اخالقی شایستگی یرتأث

 صورتبه اخالقی یهاقضاوت انجام و دیگران به نسبت دوستانه انسان رفتارهای انجام

 شایستگی ارتقاء. شودیم اطالق رشد باالی سطح یک در پایدار شکلی به و منطقی

. است نوجوانان در دوستانهنوع رفتار و عادالنه قضاوت رشد تقویت معنای به اخالقی
 شده گرفته نادیده عمدتاً که است پژوهشیۀ حوز یک اخالقی شایستگی این بر افزون

 والدین بین در اخالقی شایستگی سطح تعیین پژوهش این اصلی هدف بنابراین ؛است

 .است
 عنوانبه موقعیت یک شناسایی (7 :است فرایند چهار حداقلۀ یجنت اخالقی رفتار

 موقعیت آن با رابطه در بایست یکارچه فرد که مسئله این به بردن پی (2 اخالقیۀ مسئل

 مختلف یهاراه که مسئله این ارزیابی (3 ممکن کنش یهابرنامه ارزیابی و دهد انجام

 اینکه تعیین و گیرندیم قرار غیراخالقی و اخالقی یهاارزش خدمت در چگونه کنش

 .(7383 ،رست) کنش برنامه اجرای (4 شود انجام بایستی کنش کدام
 در شایستگی اصطالح که بداند بایستی فرد اخالقی شایستگی مفهوم ارزیابی برای

: شودیم سطح دو شامل حداقل شایستگی مفهوم؛ شودیم تعریف چگونه عمومی معنای
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 کردن استدالل توانایی یا دانشی، نوع هر از برخورداری عنوانبه توانیم را شایستگی

 یک در تجربه عنوانبه را شایستگی توانیم همچنین. دانست معین مشکل یکۀ دربار

 وینرت ؛2007 ،سادوکووا) دانست درست طریق به رفتار و کنش توانایی یا معین،ۀ حوز

 (7: است کرده تعریف را ارتباطی شایستگی ۀمؤلف سه (7331 ،7383) پتروسکایا .(2007
 ظرفیت و خود ارتباطی هایییتوانا و هایژگیو به گرایش معنای به که خودشایستگی

 هاییژگیو به گرایش معنای به که ارتباطی شریک شایستگی (2 است خود روانی

 موقعیت تشخیص یعنی موقعیت، شایستگی (3 و است افراد دیگر هایییتوانا و روانی

 .آن تکالیف و بسنده
ۀ دربار قضاوت توانایی و دوستانهنوع رفتارهای انجام به گرایش به اخالقی شایستگی

. شودیم اطالق رشد باالی سطح یک در و باثبات منطقی، صورتبه اخالقی مسائل
 نوجوانان در را دوستانهنوع رفتار و عدالت معنای یک رشد اخالقی شایستگی ارتقاء

 قضاوت رشد و یدوستنوع: دارد کلیدی مفهوم دو اخالقی شایستگی. کندیم تقویت

 صورتبه که شودیم اطالق ییهاکنش به دوستانهنوع رفتار (7311) ما نظر از. اخالقی

 د. شون می انجام پاداش داشتچشم بدون و داوطلبانه
 همه که کنندیم تعریف ییهاارزش عنوانبه را اخالقی اصول (2001) کیل و لنیک

 از دارند تمایل مردم اکثر که کنندیم استدالل ها؛ آننوردندیدرم را فرهنگی مرزهای

 اخالقی اصل یک با منطبق شرافت ،دهندیم بروز شرافت که کنند پیروی رهبرانی

 هاآن که یاخالق اصول دیگر. انسانی (هافرهنگ و هازمان همه در موجود) شمولجهان

 اندعبارت بسنجند خود اخالقی شایستگی شاخص در تا کنندیم تالش و هستند مدعی

 .گذشت و دلسوزی مسئولیت، از
 تعریف را آن ممکن حتی و دارد نقش اخالقی شایستگی در گیرییمتصم فرایند

 ساختاربندی: شوند گرفته نظر در گیرییمتصم اساسی مهارت پنج بایستی بنابراین ؛کند

 قالب در هاارزش و باورها این ترکیب ،هاارزش ارزیابی باورها، ارزیابی تصمیمات،

 هر برای. خویش هایییتوانا از فراشناختی درکی داشتن و منسجم انتخاب هایینهگز

 مبنای بر یا و بیرونی معیار یک با مرتبط دقت مبنای بر را عملکرد توانیم مهارت

 شوندیم فهم موجب که یاساس ۀمؤلف دو اینجا ؛ درنمود تعریف هاپاسخ میان همخوانی

 دومی و است فهم فاعل اهداف نخست ۀمؤلف. (2007 ،سادوکووا) هستند یفتعرقابل
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 معین جامعه یک در شخص که است هنجارهایی و هاارزش مراتبسلسله یا سیستم،

 بر من که (هدف) موضوع یک عنوانبه اخالقی شایستگی بنابراین ؛داندیم فهمقابل

 موقعیت فهم احساسات و هایزهانگ عالیق، نیات، اهداف، هنجارها، ،هاارزش مبنای

 ،سادوکووا) است یفتعرقابل آنۀ مؤلف سه یلۀوسبه ،پردازمیم آن بررسی به اخالقی
2007): 

 تعامل (سوژه) فاعل عنوانبه - کافی میزان به - خود ادراک توانایی: شایستگی خود

 که خود ارزشی تعاریف و احساسات ،هایزهانگ نیات، اهداف، عالیق، فهم یعنی اخالقی،

 موقعیت یک در رفتار ممکن یهاراه فهم و اندشده ایجاد اخالقی تعارض یلۀوسبه

 .اخالقی انتخاب یکۀ یرنددربرگ

 اخالقی موقعیت در کنندهشرکت افراد دیگر درک توانایی: شریک در شایستگی

 آنان ممکن یهاکنش و هاارزش سیستم احساسات، ،هایزهانگ عالیق، اهداف، فهم یعنی

 .کافی میزان به

 پیامدهای تحلیل موقعیت، به یکپارچه نگرشی داشتن توانایی: موقعیت در شایستگی

 در و موقعیت آن در کنندگانشرکت گریتهدا هنجارهای و هاارزش فهم رویدادها،

 .آن در درگیر افراد و تعارض آن خاص هاییژگیوۀ هم گرفتن نظر

 نسبی اخالقیات ادراک: والدین در اخالقی رفتار و (ییگرااخالق) اخالقیات ادراک

 به که است شایسته اینجا در. آیدیدرم کار از کنندهگمراه برآورد انجام در غالباً و بوده

 پژوهشی پرسش فهم به بالقوه طوربه که بپردازیم مختلفی نظری یهاچهارچوب بررسی

 فرد به فریبی-خود که شودیم استدالل. کنندیم کمک زمینه این در ما فهم پیشبرد و

 کند تصور غلطبه حالیندرع و کند عمل خودش شخصی نفع یبر مبنا تا دهدیم امکان

 در خودفریبی این. (2004 ،سل تنبرن) است کرده رعایت را خود اخالقی اصول که

 تا دهدیم امکان افراد به فریبی-خود این واقع در. است شایع و رایج فردی زندگی

 رفتار برای اخالقی غلط یهامؤلفه خودکار تقویت/تلقین طریق از را خود روانی سالمت

 حسن: شوند فریبی-خود موجب توانندیم زیر فرایندهای. نمایند حفظ غیراخالقی،

 محدود انعکاس و شناختی علیت در خطا ،گیرییمتصم لغزنده شیب کالمی، تعبیرهای

 گسست. است داده بارهیندرا را توضیحات ینترقبولقابل از یکی (2002) بندورا. خود

 دهی عنوان اخالقی، توجیه همچون ذهنی یهاوارهطرح از وسیعی طیف یلۀوسبه اخالقی
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 مسئولیت، پراکندگی مسئولیت، کردن جابجا برتر، مقایسه تعبیر، بر حسن مبتنی

 و تقصیر انتساب زدایی، انسانیت نیروی ،هاآن کردن مغشوش یا پیامدها به توجهییب
 تحت نظریه یک (7311) سیمون. شودیم انجام پیشرفته اخالقی گسست تبدیلگر نیروی

 دلیل به واقعی دنیای در. کرد پیشنهاد رابطه این در" محدود عقالنیت نظریه"ن عنوا

 بررسی فرصت گیرندگانیمتصم جدیت، متغیر درجات و شکیبایی فقدان زمان، کمبود

 از پیش گیرندگانیمتصم واقع در. ندارند نهایی حلراه به رسیدن از پیش را هاراهۀ هم

 قرار کاوشگری مورد را کمی یهاعرصه قبولقابل و بهینه حلراه یک به رسیدن

 انسان بودن عقالنی بنابراین ؛دهندیم قرار ارزیابی مورد را کمی هایینهگز و دهندیم

 واقعیت در نظر به است شده گرفته مفروض و شدهداده شرح مختلف هاییهنظر در که

 انسان ادراک مناطق یبندقسمت امکان محدود عقالنیت رویکرد نتیجه در. یستن درست

 نیاز تصمیمی به که هرگاه. آوردیم فراهم ،کندیم تقویت ایگیرندهیمتصم هر که را

ۀ یجنت یک به و کندیم پیدا دسترسی محدود هایینهگز/منابع این به یراحتبه ذهن باشد،
. بخشدیم سهولت و روانی سرعت، تصمیم، فرایندهای به وضعیت این. رسدیم نهایی

 زیربنایی سنگ سازدیم متحد را زیاد و متعدد گیرییمتصم فرایندهای اینۀ همۀ آنچ

 برای ذهنی منابع در جستجو) محدود جستجوگری تمایل روینا از. است ییگرالذت

 در پایینۀ ینهز با بتوانند متناقض عناصر تا کندیم فراهم فراوانی فضای (گیرییمتصم

 توانندیم هاانسان که گفت توانیم استدالل این بسط با. کنند همزیستی یکدیگر کنار

 از را خود تواندیم شخص یک اساس این بر - باشند داشته شده یبندقسمت نگرشی

 غیراخالقی هاییتفعال به شدن وارد در حالینباا ولی کند برآورد توانمند اخالقی نظر

 کنار در انسان وجدان در متناقض ظاهراً مواضع این یدو هر. ندهد راه تردید خود به

 پذیرش برای قبولی قابل توجیه/تلقین انسان توانمند مغز چراکه ،مانندیم باقی یکدیگر

 .است کرده فراهم غیراخالقی هاییتفعال
 رفتارهای به پرداختن توانایی یخوببه انسان ذهنی قوای که دهدیم نشان باال بحث

. هستند دارا را خود سالمتشان حفظ یجهدرنت و مربوطه گناه احساس بدون غیراخالقی،
 این. است یرپذامکان خود به تلقین و پیچیده ذهنی یهاوارهطرح کمک به کاری چنین

 و بنگاه صورتبه که جهانی در فساد از ما فهم به انسانۀ نگرفت قرار یموردبررس تفکر
 آن با مرتبط دینامیسم و بنگاهی سرانجامیب رقابت. کندیم کمک است درآمده شرکت
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 که کند رفتارهایی به اقدام تا کندیم فراهم انسان ضعیف عاملیت برای کافیۀ یزانگ

 به همچنین بحث این در. یانجامدب فریبکارانه اعمال به توانندیم بالقوه طوربه

 در پذیرییبآس این یداییباز پ امکان و شودیم پرداخته یطورکلبه انسان پذیرییبآس

 حال در بنابراین، ؛گیردیم قرار یموردبررس فرزندان و والدین حقوقی شخصیت هر

 شایستگی (7314) کُلبرگ. شودیم گرفته کار به اخالقی شایستگی مقیاس چند حاضر

 اخالقی که ییهاقضاوت انجام و تصمیمات اتخاذ ظرفیت" عنوانبه را اخالقی قضاوت

 .نمود تعریف "ییهاقضاوت چنین مبنای بر عمل و (درونی اصول مبنای بر) هستند
 نظریۀ مؤلف یک عنوانبه که یافتند "جامعه اعضای یهاارزشۀ یپا بر قضاوت"

 که نیافتند عاملی مؤلفان حالینا با د.بو مرتبط اخالقی قضاوت با اخالقی، شایستگی

 یک در. دارد ارتباط" اخالقی حساسیت" با اخالقی شایستگی نظریۀ مؤلف دهد نشان

 اخالقی شایستگی سنجش برای ابزاری که (2073 و همکاران، 7آساهارا) پیشین مطالعه

 بود اخالقی حساسیت ۀدهندنشان که یافتند عاملی مؤلفان نمود، تدوین خانگی پرستاران

. شد نامیده "مرتبط یهاسازمان/افراد یا جامعه/خانواده والدین، نیات ناهمخوانی یک" و
 .دارد بستگی عمومی سالمت والدین هاییژگیو با مطالعه این نتایج که رسدیم نظر به

 است قرار ارزیابی این که را رفتاری با که است مهم والدین، شایستگی ارزیابی در

 ،کریدی مک ؛2001 و همکاران، جورمسری) گیریم نظر را شود گرفته کاربه آن در
 شایستگی ارزیابی است، مهم اخالقی شایستگی با رابطه در یژهوبه مسئله این. (2001

 کند منعکس را اخالقی هاییتموقع در والدین واقعی اخالقی رفتار بایستی اخالقی

 در والدین اخالقی قضاوت که دارد وجود ابزار تعدادی که هرچند. (7331 ،کاسیدی)

 متمرکز والدین خاص یهابر حوزه ابزارها این اما ؛سنجندیم را والدین هاییتموقع

 فرار موردانتقاد اعتبار عدم و پایایی عدم بودن، انتزاعی دالیل به یجهدرنت و نیستند

 قرار تأثیر تحت را هاآن اخالقی رفتار که والدین. (2001 ،2لینوکیلپی و نومینن) اندگرفته

 و افراد با نزدیکی ارتباط مراقبت جریان در والدین این. کشدیم چالش به و دهدیم
 جامعه اعضای و هاگروه به خدماتی زمانهم طوربه حالی در ،کنندیم برقرار هاخانواده

 با مرتبط اخالقی تعارضات با تنهانه والدین که نیست غیرمعمول بنابراین ؛کنندیم ارائه

                                                           
1. Asahara 

2. Nominen & Linokilipi 
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 و منابع تخصیص با مرتبط اخالقی هاییدشوار با همچنین بلکه ،هاخانواده و مراجعان
 آساهارا) باشند مواجه جامعه نیازهای برابر در افراد نیازهایۀ یپا بر انتخاب میان تعارض

 بنابراین ؛(2000 ،تنو و اوبرل ؛2002 ،لینارتس-رنس و هورتسمن ؛2072 ،همکاران و

 .نمایند حل را اییاخالق مسائل چنین تا ببرند باال را خود اخالقی شایستگی والدین
 تا دهدیم امکان هاآن به والدین شایستگی از ارزیابی-خود که است شده گزارش

 را خود یادگیری نیازهای و بخشند بهبود را خود عمل و کرده تأمل خود عمل روی بر

 ؛2004 ،همکاران و مرتوجا ؛2003 ،همکاران و دالی ؛2008 ،همکاران و کوان) دریابند
 که والدین برای اخالقی شایستگی ارزیابی تدوین بنابراین ؛(2002 ،همکاران و نورمن

 بهبود و تأمل برای والدین مداوم یهاتالش به مهم بعد یک باشد آسان آن یریکارگبه

 .بخشدیم خود عمل
است، به میزانی از دانش و فهم نظری در  شدهداده نشان یرزکه در جدول  طورهمان

هنی مشترک ذ یهامدلاخالق برای دستیابی به یک فهم مشترک مفهومی و همچنین ۀ حوز
شانه انتقادی بازاندیۀ بسندیک زبان  تواندیم. چنین دانشی همچنین (2074 ،اولسن)نیاز است 

 .(7331 ،نوناکا و تاکوچی)را نیز تسهیل کند 

 اصلی[ و راهنمای عملی برای رشد شایستگی اخالقی] یکانوناخالقی  هاییستگیشا. 2 جدول

 راهنمای عملی شایستگی اخالقی کانونی

 دانش نظری اخالقی بسنده
بیرون از محل کار و یادگیری در )آموزش رسمی و غیررسمی 

 (کارمحل 

 رتوانایی شناسایی تعارض منافع مرتبط با بافتا
افزایش پذیرندگی اخالقی.  منظوربهبازاندیشی جمعی و فردی 

به مطرح، بازاندیشی تجر یهاارزشبیان  منظوربهیادگیری مفهومی 
 بنیان و گفتگو

زبان بازاندیشی انتقادی بسنده برای بیان و 
 تحلیل تعارض منافع

یادگیری مفهومی، عمل، گفتگو و بازاندیشی، تحلیل و تنظیم 
 یاحرفهاخالقی، حمایت  یهااستدالل

 یاحرفه، پشتیبانی (تأمل بر خود)بازتابی دانش نظری، خود  توانایی رشد هیجانات منطقی

دفاعی و ترویج  هاییهروتوانایی حل 
 پرسش اصلی اخالقیۀ دربارگفتگو 

 هاییهروارزش حل ۀ درباربه دست آوردن بینش فردی و جمعی 
 یارفهحدفاعی. یادگیری مفهومی، بازاندیشی، گفتگو و پشتیبانی 

 در چهارچوب فرایندهای کاری معمولی
فرایندهای یادگیری  یدهسازمانتوانایی 

با کار، با هدف  شدهیقتلففردی و جمعی 
 افزایش شایستگی اخالقی

نشست برای بازاندیشی و تحلیل انتقادی پیوسته.  هاییهروتعیین 
 (بنیان-یادگیری تجربه) یاحرفهپشتیبانی 
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 گیریو نتیجه بحث
عام  یاگونهبهما یک تعریف برای شایستگی اخالقی پیشنهاد دادیم که  پژوهش در این

برای  و مختلف، در بافتارهای مختلف یهازمانتدوین گردیده تا امکان استفاده از آن در 
 نیز در یک چهارچوب مفهومی یاخالق یستگیشا اهداف مختلف فراهم آید. معنای اصطالح

 یهاپژوهشو از  شایستگیۀ ینزمدر  شدهانجام یهاپژوهشعملیاتی سازی گردید که هم از 
 و نگاهی نیز به سودمند بودن گیردیمانجام شده در حوزه اخالق مدیریتی و والدگری بهره 

که در باال عملیاتی  یاگونهبهمفهوم شایستگی اخالقی  در حوزه پژوهش و عمل دارد.
در عمل مدیریت اخالق، در تربیت فرزند، سودمند باشد،  تواندیمگردیده است، همچنین 

 ستگییشا مادر شدن، پدر وتربیت یا حتی  ترگستردهدر اقدامات  کهیدرصورت یژهوبه
 باشد. شدهیقتلف

رشد دانش  وانعنبهدر تربیت فرزند  خصوصاًمفهوم شایستگی اخالقی  یریکارگبهایده 
ل از تولد و این مهم از قب شایستگی قابل تحقق است مراتبسلسلهاز طریق تعیین  هامهارتو 

 ؛ازندسباید در تفکر والدین نقش بپذیرد و والدین این رویکرد را وجهه همت خود  فرزند
 معروف است و در آن بعد نخست شامل« انجام دادن-توانستن-دانستن»این رویکرد به  چراکه

برای شناسایی معضالت اخالقی و بعد دوم شامل تحلیل تعارض و  یازموردنمجموعه دانش 
و بعد سوم اطمینان حاصل نمودن از انجام  گردندیمرقیب  یهاارزشحساسیت به اصول و 

خالق علم ا ۀسۀ ینزم. باید توجه داشت که افرادی که دارای دانش نظری در استتصمیمات 
تسلط  اینکه صرف تریو کلبود  به لحاظ اخالقی شایسته نخواهند خودکار طوربههستند 

ه به شکل است که بتوانند آنچ و الزم کندینماخالقی کفایت  هاییستگیشانظری والدین به 
 در عمل هم به کار ببندند. دانندیمتئوریک 

 لدیندر کمک به وا یاواسطه یهابرنامهکه برای موفقیت  شودیمضمن اینکه استدالل 
در بهبود شایستگی اخالقی و افزایش رفتارهای اجتماع گرایانه و کاستن از رفتارهای 

 باشندن ییا رشد کل شخصیت والد جانبههمهبایستی مبتنی بر رشد  هابرنامهضداجتماعی، این 
 یپدر و مادر را به وظایف والدگر دائماًشود که  یزیربرنامهبه نحوی  هابرنامه زمانمدتو 
 ایشان آگاه نماید. اخالقی مورد نیاز برای هاییستگیشاو 
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