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راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي
نويسنده:
2

حميدرضا آيتاللهي

چكيده
زمينه و هدف :تجربه نشان ميدهد که آموزش اخالق پزشکي بهتنهايي نتوانسته است متخلق شدن دانشجويان پزشکي به اخالالق را تال مين کنالد.
دروني شدن اخالق موضوعي تربيتي است که بايد روشهای تربيتي را برای رشد اخالقي بهکار برد.
روش كار :در اين مقاله پس از بررسي ديدگاههای کلبرگ و جيمز رست راههای تجويزی از آنها نتيجه گرفته شده است.
يافتهها :راهکارها در چهار دسته تنظيم شدهاند .راهکارهای اجرايي نيز در سه روشِشناختي ،گرايشي و ارادی دستهبندی شده اسالت کاله هريالز از
آنها نيز به سه طريق مستقيم و نيمه مستقيم و غيرمستقيم قابل انجام است.
نتيجهگيري 63 :روش اجرايي پيشنهاد شده است که براساس آنها ميتوان ارتقای اخالقي دانشجويان پزشکي را تحقق بخشيد.
كليد واژهها :رشد اخالقي ،اخالق پزشکي ،حساسيت اخالقي

مقدمه
تفاوت آموزش اخالق و درونی بودن اخالق
حدود  04سال است که اهميت توجاله باله اخالالق در پزشالکي بخال

است که متناسب با فرهنگ ملالتهالا و ديالدگاههالای ارزشالي متفالاوت در
باورهای مبنايي افراد و در بسترهای گوناگون ديني ،اجتمالاعي و فرهنگالي
بين انديشمندان در جوامع مختل در تنظيم مرامنامه اخالقي تفاوت آراء

مهمي از پزشکي را تشکيل داده است .برنامهريزان پزشکي دريافتالهانالد کاله

پيدا ميشود .به همين جهت مرامنامههای اخالقي برای جوامالع مختلال

بدون اخالق ،پزشکي وجه انساني خالود را از دسالت خواهالد دادر در نتيجاله

تفاوتهايي در تصالميمهالای اخالقالي داشالت .و هالر جامعالهای مرامناماله

توجه به اخالق را در تربيت دانشجويان پزشالکي مالورد توجاله قالرار دادنالد و

مخصوص خود را پيدا کرد.

مرحله ضرورت داشت با بررسي شرايط عملي حرفهمندان پزشالکي دريابنالد

بهعنوان راهنمای حرفهمندان پزشکي تنظيم کنند ،بهتالرين راه را در ايالن

چه عناصری از اخالق را بايد مورد توجه قالرار داد .پالس از انجالام تحقيقالات

ديدند که به همه کساني که درصالددند پزشالکي بياموزنالد يالادگيری ايالن

متنوع اينگونه موارد را استقصا کردند و سعي کردند اصول اخالقي کاله بايالد

دستورالعملهای اخالقي را نيز بگنجانند تا دانشجويان پزشکي تکلي خود

مورد توجه قرار گيرد مثل اهميت به اختيارمنالدی بيمالار و عالدم اضالرار يالا

را در شرايط مختل عمل پزشکي بخاطر بسپارند و بر آن مبنا عمل کنند.

رازداری را به عنوان معيارهالای کلالي اخالالق در پزشالکي در نظالر بگيرنالد و

موضوع حساسيت اخالقي و ارزيابي آن از حالدود سالالهالای 8811تالا

سپس با اين معيارها ،وظيفه اخالقالي حرفالهمنالدان را در شالرايط گونالاگون

 8882مورد توجه پژوهشگران در زمينه آموزش

اخالق پزشکي قرار گرفت .

انجام حرفه پزشکي برشمارند و سالپس بالا بحال هالای مفصالل از مجموعاله

آموزش اخالق پزشکي به دانشجويان رشته پزشکي اهميت بيشتری نسبت

پزشکان ،حقوقدانان ،فيلسوفان ،علمای اخالق ،اقتصاددانان و الهيدانان يز

به ساير رشتههای زيستي دارد ،چراکه اين دانشجويان با انسانها در جايگاه

سری دستورالعمل اخالقي تدوين کنند و بالا تنظاليم آن ،دسالتورالعملهالای

بيماران در تماس مداوم هستند و بيماران نيز از بابت مسائل روحي ،رواني و

اخالقي را در شرايط مختلال مخصوصالاا امالوری کاله چالال برانگيالز اسالت

جسمي آسيب پذير هستند .هم چنين ،به نظر مي رسد که اگر اين گروه
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

استخراج کنند و مرامنامه اخالقي برای انجام حرفه پزشکي ارائه کنند.
بديهي است عليرغم اينکه بسياری از امور اخالقي در تمامي جوامع و

 .8اين مقاله از پژوهشالي بالا عنالوان" :بررسالي راهکارهالای عملالي بالرای ارتقالای اخالقالي
حرفهمنالدان پزشالکي در دوره آمالوزش" اسالتخراج شالده اسالت کاله بالا حمايالت مالالي

در ميان تمامي مسلزها ثابت است و لذا مبنای واحدی دارد و در نتيجاله
در تمامي فرهنگها يز دستورالعمل پيدا ميکند ولي بسياری موارد ديگر

فرهنگستان علوم پزشکي انجام گرديده است.
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بخشي از سرفصلهای پزشکي را به اين موضوع اختصاص دادنالد .در اولالين

دانشمندان خوشحال از اينکه توانستهاند دستورالعملهای اخالقالي را

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

از جامعه پزشکي در اين مقطع از تحصيل ،نتوانند به درسالتي مالوازين

دارند) و سپس بروز روند منفي در سالهای پس از ورود به عرصه بالاليني

رفتار حرفه ای را در طبابت روزانه خود اجرا کنند ،اميد زيادی به نشان

هستند .بسياری از اين مطالعالات سالير مثبالت اولياله را ناشالي از دريافالت

دادن رفتار حرفهای در آينده و نيز در جايگاه بالاتتر ماننالد اسالتادان و

آموزش اخالق پزشکي در دانشکدهها ميدانند.
در پاسخ به سالؤال مطالر شالده ،گولالدی و همکالاران در مقالالهای ابالراز

دستياران پزشکي نخواهد بود.

نقشه راه منطقي به نظر ميرسيد .لذا تمامي دانشگاههای دنيالا درس

داشتهاند که رفتارهای غيرحرفهای و غيراخالقالي ،ناشالي از تال ثيرات محاليط

اخالق پزشکي را به عنوان درسي تزم در سرفصل دروس خود قرار دادند و

آموزشي دانشگاهها و بيمارسالتانهالا يالا همالان کوريکولالوم پنهالان در رفتالار

ساليان متمادی است که اين درس در اغلب دانشگاههای دنيا متناسب بالا

دانشجويان پزشکي در طي سالهای تحصاليل اسالت .در واقالع ايالن دسالته از

دستورالعملهای خاص هر کشور تدريس ميشود.

پژوهشگران معتقدند که دانشجويان در بدو ورود به دانشگاههای علوم پزشکي و

توقع اين بود کاله بالا آمالوزش اخالالق پزشالکي ،دانشالجويان پزشالکي

نيز بيمارستانهای آموزشي از حساسيت اخالقي کافي بالرای رعايالت اخالالق

اخالقمدارتر شده و در انجام حرفه پزشکيشان اخالقيتر رفتار کنند .امالا

حرفهای برخوردارند و آموزش اخالق پزشکي نيز دان

و ديد تزم و کالافي را

مت سفانه بررسيهای مختل نشان داد که اين آموزشها در اخالقي شدن

برای رعايت کدهای اخالقي ايجاد ميکند و ليکن محيط آموزشي نامناسب و

دانشجويان ت ثير بسيار کمي داشته و يا ت ثير نداشته است.

سرشار از رفتارهای غيرحرفهای و غيراخالقي گروههای همکار و الگالو ،ماننالد

تحقيقالي دربالاره رشالد اخالقالي دانشالجويان

استادان و دستياران پزشکي ،دانشجويان را در اجرای رفتالار صالحيح اخالقالي

جاناتان پاتاناود و همکاران

پزشکي در دانشگاه شربورک انجام دادند .آنها سطح اخالقي  82نمونه آمالاری

دچار مشکل کرده و آنها را مستعد بيتفاوتي اخالقي ميکند)Goldie, 2002( .

از ميان دانشجويان را در پاييز اولين سال تحصاليلي پزشالکي انالدازه گرفتنالد و

در مقابل گروه ديگری از پژوهشگران معتقدند که اين تغييرات منفي رخ

سپس عين اين اندازهگيری را در سال سوم نيز انجام دادند .نتايج آماری آنهالا

داده در اخالق حرفهای دانشجويان ،بي تر مت ثر از عوامل بيرون از محاليط

نشان ميداد که در مجموع تغيير چنداني در سطح اخالقي آنها اتفاق نيفتالاده

کار و آموزش است و وجود حساسيت اخالقي پايهای کافي در دانشالجويان

است .نتايج آماری آنها نشان ميدهد تغييالری در سالطح اخالقالي  22درصالد

پزشکي را در بدو ورود به دانشگاه و رشته پزشکي محل ترديالد ماليداننالد و

دانشجويان رخ نداده و  86درصد افت سطح اخالقالي داشالتهانالد و  81درصالد

معتقدند بايد با ايجاد و ارائه کوريکولومهای سختگيرانهترِ آموزشي در زمينه

رشد سطح اخالقي داشتهاند(Patenaud et al, 2003, 840-4) .

اخالق پزشکي ،ميزان پايبندی به اين اصول را در دانشجويان تقويت کرد .در

سؤال اصلي اينجاسالت کاله چالرا بالا وجالود آمالوزش اخالالق پزشالکي در

همين راستا تپيد و همکاران در مطالعهای بر روی دستياران روانپزشالکي

کوريکولومهای دانشگاهي و نيز وجود مطالعات متقن درباره اهميت رعايت اين

ش

نامه ارزيابي اخالق پزشکي ،دريافتند که

اصول در ديدگاه بيماران ،عمال تغيير مورد انتظار در رفتارهالای جامعاله هالد

ميزان آموزش حاضر برای اخالق پزشالکي نتوانسالته اسالت بالهطالور کامالل

(دانشجوی پزشکي و پزشکان) آن گونه که بايد ،مشاهده نميشود؟

دستياران را در حل مسائل اخالقي کمز کند و ميزان اين آموز شها بايالد

هوبرت و همکاران در نتيجاله ی مطالعاله خالود دربالاره ارزيالابي حساساليت

افزاي

دانشگاه آمريکا توسط پرس

يابد Lapid, 2009( .به نقل از ابوالفتحزاده و همکاران)8686 ،

اخالقي دانشجويان پزشکي از طريق پرس نامه موارد باليني ،اظهار داشتند کاله

مطالعه بايکارا و همکاران در ترکيه نيز با استفاده از مداخالت آموزشي و

اگرچه مقاتت متعددی وجود دارند مبني بر اينکه بايد آموزش اخالق پزشالکي

سپس ارزيابي حساسيت اخالقي از طريق پرس نامه نشان داده اسالت کاله

گسترش يابد ولي پژوه های بسيار کمي نشان ميدهند که ايالن آمالوزشهالا

آموزش اصول اخالق پزشکي به دانشجويان پرستاری سالال چهالارم باعال

واقعالاا منجالر باله افالزاي

حساساليت اخالقالي دانشالجويان پزشالکي و تقويالت

مهارتهای آنان در برخورد با مسائل اخالقي شده است ()Hébert, 1990

تقويت توانايي آنها برای شناسايي چال های اخالقي و حل آنها ميشالود
( Baykara, 2014به نقل از ابوالفتحزاده و همکاران)8686 ،

داده شده است که کوريکولوم آموزشي موجود برای اخالق پزشکي ،اگرچه

کوريکولوم و محيط آموزشي دانشجويان پزشکي ت ثير نامناسبي بالر ميالزان

توانسته است دان

اخالقي خوبي در دانشجويان پزشکي ايجاد کند ولي بر

حساسيت اخالقي ايشان

ميگذارد.

روی ميزان و توانايي قضاوت اخالقي آنان ت ثيری نداشته اسالت (اصالغری و

در اين ارتباط هوبرت و همکالاران در نتالايج مطالعاله ديگالری بالر روی

همکاران ،2448 ،به نقل از ابوالفتحزاده و همکاران .)8686 ،البته برخي با

دانشجويان پزشکي دانشگاه تورنتو اظهار داشتهاند که حساساليت اخالقالي

اين نظر موافق نيستند و معتقدند شواهد مختلفالي وجالود دارد کاله مؤيالد

دانشجويان در سالهای اول و دوم ورود باله دانشالگاه (دوره قبالل از مقطالع

ت ثير مثبت آموزش در ارتقا نگرش و رفتار اخالقي فراگيران پزشکي است.

باليني( سير صعودی و در سال سوم دانشگاه (ورود به مقطع بالاليني) سالير

نمونه آن مطالعاتي است که نشالاندهنالده رشالد اخالقالي دانشالجويان در

نزولي داشته است .آنها نتيجه گرفتهانالد کاله هرچاله طالول مالدت حضالور

سالهای اول تحصيل پزشکي (که تحت آموزشهای اخالق پزشکي قالرار

مييابد ،به همان نسبت
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در مطالعه اصغری و همکاران در دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز نشان

بااينحال نتايج اکثر مطالعات مؤيد يالز نکتاله اصاللي اسالتر ايالن کاله

راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي

ميزان حساسيت اخالقي آنها کم ميشود .گولالدی و همکالاران نيالز بيالان
کردند که اگر چه آموزش اخالق پزشکي در افزاي

حساسيت اخالقي مؤثر

است اما ت ثير منفي برنامه درسي پنهان در کنار عوامل اثرگذار ديگر به قدری
قوی است که آن ت

ثير مثبت را تحتالشعاع قرار ميدهد.

افراد يا گريز از اخالق در آنها ميشود بررسي کنيم تا ببينيم درخصالوص
اخالق پزشکي چه راهحلهايي ميتوان ارائه داد.
در اين خصوص بايد به کارهای ارزشمندی که چنالد دانشالمند مهالم
علوم تربيتي کردهاند اشاره داشته باشيم تا از آن تجريه و تحليلها بتوانيم

اوسبورن معتقد است ت ثير منفي محيطهای آموزشي بر رفتار حرفهای

راهحلهای عملي برای اين کار پيدا کنيم .درخصوص رشد اخالقيِ افالراد،

تال ثير

آراء کلبرگ و جيمز رست را ارائه ميکنيم تا پس از بررسي ديالدگاههالای

دانشجويان پزشکي ،ضرورت وجود ابزاری پژوهشالي بالرای سالنج

اصالحات ايجاد شده در کوريکولوم آموزشي بر حساسيت اخالقي فراگيران

آنها راهحلهای تجربه شده را در اين زمينه بهدست آوريم.

پزشکي را مطر کرده است .بااينحال هنوز توافق قطعي در ارتباط با ابالزار
مناسب و استاندارد برای بررسي ت ثير اين آموزشهالا در رفتالار دانشالجويان
پزشکي وجود ندارد ()Osborn, 2000

يافتهها
نظريه رشد اخالقی كلبرگ
لورنس کلبرگ اخالق را يکي از عوامل مهم رشالد شالناختي – روانالي

بيان مسئله

انسان دانسته است .در نظر او اين سؤال مطالر اسالت کاله چالرا افالراد در

برای رشد اخالقي دانشجويان اطالع از کدهای اخالقي چندان کارآمد

قضاوتهای اخالقيشان ،متفاوت قضاوت ميکنند.

نيست .ماهيت رشد اخالقي با ماهيالت آمالوزههالای ديگالر فالرق ماليکنالد.

کلبرگ با بررسي و تحقيق فراوان ،دريافت که استدتل اخالقي افالراد

همانگونه که از بر بودن مفاهيم نظری پزشکي از کتالا هالا بالرای پزشالز

بسته به رشد اخالقيشان متفاوت است .طبق نظر او تفکالر اخالقالي طالي

شدن يز فرد کفايت نميکند بلکه بايد مهارتهای بهکارگيری آن آموزهها

مراحل و سطو مختلفي رشد ميکند .کلبرگ روند رشد اخالقي را در سه

را داشته باشد ،درخصوص اخالق پزشکي نيز دانشجويان بايد به نحوی اين

سطح پي قرار دادی (يا عرفي) ،متعارفي يا قالراردادی و پالس قالرار دادی

مهارتهای اخالقي زيستن و اخالقي عمل کردن را بهدست آورنالد .امالا از

(پساعرفي) دانسته است .در نظر او هر سطح دارای دو مرحله استر پالس

طر ديگر اين مهارت نيز برای اخالقي شدن کفايت نميکند بلکه اخالق

در مجموع  3مرحله رشد اخالقي وجود دارد .رشد اخالقي پله پله اسالت و

با مهارت متفاوت است .اخالقي بودن يز مهارت نيست بلکه بخشي از آن

هر کسي که در مرحله آخر رشد اخالقي يعني مرحله ششم است مراحالل

يز ملکه است که با دروني بودن آن من  ،فرد اخالقي ميشود و همواره

پيشين را تماماا پيموده است .البته اين رشد پابهپای رشد رواني ال شناختي
سالن ،احتمالال دارد

اخالقي عمل خواهد کرد .اين تفاوت ماهيت اخالق با ساير آموزهها باعال

افراد از سنين کودکي آغاز مي شودر ولي بالا افالزاي

شده است که آموزش صر مفاهيم اخالقي ،کارآيي چنالداني در اخالقالي

بسياری افراد تا پايان عمر در همان مراحل يز يا دو باقي بمانند.

رفتار کردن دانشجويان نداشته باشد.
آموزش و تربيت اخالقي مکمل يکديگر هستند و هيچ يز بدون ديگری

مراحل استدالل اخالقی در نظر كلبرگ

کارايي تزم را ندارند .آموزش اصول اخالقي گام اول و ضروری برای حرکت

سطح اول :اخالق پيشعرفی يا پيشقراردادي

به سمت تربيت اخالقي است.به همين جهت به جای اينکه اين پرسال

بپرسيم که چگونه دانشجويان مطالب آخالق پزشکي را بياموزند بايد ايالن

تشويق پدر و مادر يا ساير مراجع قدرت تعيين ميشود .مالک خو و بالد

مسئله را داشته باشيم چگونه دانشجويان پزشکي را متخلق به اخالق کنيم

بودن رفتار ،اثر مستقيم و ضرر و منفعت آنيِ ناشي از آن است که بالفاصله

تا کارهايشان عمالا اخالقالي بشالود و تخطالي از اصالول اخالقالي عمالالا در

متوجه شخص ميشود .ديگران و منافع آنها در اين مرحله ناديده گرفتاله

رفتارهای آنها ديده نشود .برای پاسخ به اين مساله که مسئلهای در علوم

ميشود مگر آنکه ت ثيری مستقيم بر منافع زودگذر فرد داشالته باشالد .در

تربيتي است کار زيادی انجام نشده است و نحوه آن واکاوی نشده است .در

اين سطح از رشد اخالقي «خود محوری» غالب است .در نظر اينگونه افراد

اين نوشتار درصدد هستيم که با يافتههای علوم تربيتي راه حلي برای اين

کاری خو است که به نفع من (البته نفع فوری و زودگذر) باشد و کالاری

مساله بيابيم و ببينيم که غير از آموزش چه کارهای ديگری ميتوان انجام

بد است که به زيان من تمام شالود .بالهطالور طبيعالي کودکالان در سالنين

داد تا اين مقصود حاصل شود.

دبستان دراين سطح از رشد قرار دارند .به عقيده کلبرگ بسياری از افالراد
در اين سطح از رشد باقي ميمانند .اين سطح شامل دو مرحله

است:

روش كار
برای اين منظور به کارهايي که در علوم تربيتي برای تجزيه و تحليالل

مرحله اول :استدالل براساس اطاعت از قوانين به منظور اجتناب از تنبيه

اخالقي بودن افراد انجام شده است و عواملي را که باعال اخالقالي شالدن

در اولين مرحله کودک کاری را درست مي داند که اگر آن را انجام
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در اين سطح اوليه از رشد ،اخالق درونالي نشالده و براسالاس تنبياله و

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

ندهد موجب تنبيه از ناحيه بزرگترها و ديگران قرار ميگيرد .احترام باله

ميشود ،اصول اخالقي دروني ميشالود و ممکالن اسالت از قالرارداد عرفالي

مالکيت ديگران از اين جهت در نظر طفل خو اسالت کاله اگالر چنالين

جامعه پيشي بگيرد .به جای استدتل کور براساس عر  ،افالراد در سالطح

نکند مجازات خواهد شد .در افرادی که سنين باتتری دارند ولي در اين

سوم ،اصول ريشهای و اهدافي را در نظر ميگيرند که علالت شالکلگيالری

مرحله قرار دارند مبنای خوبي و بالدی کالاری بالرای آنهالا تنبيالههالای

قوانين بودهاند .به عنوان مثال نظم و عدالت ريشة وضع قوانين است و افراد

اجتماعي استر بدين معنا که چون دزدی باع مي شود که پليس او را

در اين سطح ،به نظم و عدالت بيشتر بها ميدهند .حتي جايي کاله قالانون

به زندان بيندازد آن را کار بدی ميداند.

آن ها را برای هالر رفتالاری آزاد گذاشالته ،رعايالت اصالول درونالي را پيشاله
ميگيرند .کلبرگ معتقد است که اکثر بزرگساتن جوامع ،مت سفانه به اين

مرحله دوم :استدالل براساس منفعت خود و معامله باا ديراران

سطح از رشد اخالقي وارد نميشوند.

براي دريافت پاداش و مزايا
در اين مرحله از رشد اخالقي مالک اخالقي بودن ،منفعت و رفع نياز
و پاداشي است که فرد دريافت ميکند .در واقع لذتطلبيِ آني ،مالک اين

مرحله پنجم :استدالل مبتنی بر اصولی كه براي بهزيستی جامعه
الزامی است (تعهد اجتعاعی)

مرحله است .هر رفتاری که به کسب لذت فرد منجر شود اخالقي است .در

در اين مرحله ،انسانها شروع به در نظر گرفتن ارزشها ،عقايد و باورهالای

اين مرحله اگر هم کاری را برای منافع ديگران انجام دهد ،فقط باله دليالل

متفاوت ساير مردم ميکنند .در اين مرحله ،قانون از نظر فرد بايد انعطالا پالذير

پاداش است و اگر پاداشي برای او نداشته باشد برای خاطر ديگران کالاری

باشد و امکان اصال براساس اصول اخالقي همواره وجود داشته باشد .هميشاله

نميکند.

بايد موارد اسالتثناء در تبعيالت سرسالختانه از قالانون مالدنظر باشالد .ارزشهالا و
حقوقي نظير حق حيالات و آزادی وجالود دارنالد کاله اهميالت خالود را مالديون

سطح دوم :اخالق عرفی يا قراردادي

نهادهای اجتماعي نيستند و بايد در همه جوامع ت ييد شوند.

در اين سطح يعني سطح عرفي ( ،)conventionalفرد به جای قضالاوت
بر مبنای دفع ضرر از خود يا جلب منفعت زودگذر برای خود ،وارد حيطاله

مرحلة ششم :استدالل مبتنی بر اصول جهان شعول اخالقای و

قواعد عرفالي و قالوانين جامعاله مالي شالود و اطاعالت از آنهالا را اخالقالي

در نظر گرفتن ارزشهاي مطلق نظير حرمت زندگی انسانها

ميشمرد .اين سطح هم دارای دو مرحله

است.

در اين مرحله حتي شکستن قوانين و عر باله نفالع اصالول اخالقالي
واتتر ،رفتاری اخالقي و درست شمرده ميشود .در ايالن مرحلاله ،زنالدگي

مرحله سوم :استدالل براساس الروي تأييد ديرران
محرک اين مرحله ترس از عدم ت ييد ديگالران اسالت .درايالن مرحلاله

انسان بر قانون انسان ارجحيت دارد .آنها به جای تبعيت کالور از قالانون و
عر به آنچه که از نظرشان عادتنه و اخالقي بود رفتار ميکردند.

رفتاری خو و اخالقي است ،که مورد ت ييد ديگران واقع شود .بنابراين در
اين مرحله منفعت و عالقه شخصي مغلالو ت ييالد ديگالران اسالت .اغلالب

نظريه رشد اخالقی جيعز رست و طرحوارههاي اخالقی

نوجوانان دراين مرحله از رشد هستند و برای کسب ت ييد دوسالتان ،هماله

يکي از دوستان و همکاران کولبرگ ،به نام جيمز رست ،پژوه هايي را

کاری ميکنند و منافع خود را زيرپا

ميگذارند.

ترتيب داد که الگوی پيچيدهتری را ارائه کرد تا نشان دهد چه عواملي باع
ميشوند تا يز رفتار اخالقي تحقق پيدا نکند .او يز الگو ی کاملتر برای

مرحله چهارم :در اين مرحله فرد قاانون و قواعاد اجتعااعی را

رشد اخالقي ،که با ديدگاه کولبرگ در اين مس له مغاير است مطالر کالرده

رعايت میكند به اين دليل كه از توبيخ مراجع قدرت و احساس

است .عدالت موردنظر را در يز الگوی اخالقي منسجم چهارمؤلفهای قالرار

در اين مرحل ه نق

فرد در جامعه و وظيف ه او در قبال جامعه

مطر مي شود .
تفاوت دو مرحله سطح دومر در وسعت جامعه هد است .در مرحله سوم

بيشتر ،که پيچيدگي کارکرد اخالقي را دارند ،گسترش دهد .او بر اين بالاور
است که چهار مؤلفه کلي در عمل اخالقالي وجالود دارد کاله نالوع اسالتدتل
اخالقي ،که کولبرگ و پياژه آن را مطر

کردهاند ،فقط يکي از آنها است.

جمع کوچز دوستان و فاميل و در مرحله چهارم جامعه وسيعتر مدنظر است.

مدل چهار مؤلفهاي رست
سطح سوم :اخالق پساعرفی
در اين مرحله که مرحله پساقراردادی ( )Post-conventionalنيز ناميده
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گناه در

مورد انجام ندادن وظايف خود درامان باشد.

داده است .رست ميکوشيد قلمرو اخالق را از طريق توجه باله مؤلفالههالای

راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي

روانشناختي دخيل در رفتار اخالقي را مورد توجه قرار داده و دريافته است

ميدهد .افراد پليد مشهوری مثالل هيتلالر وجالود دارنالد کاله عملکالرد

که حداقل  0فرايند روانشناختي اصلي بايد رخ دهد تا رفتار اخالقي بروز

غيراخالقي آنها را نميتوان ناشي از عالدم مالحظاله تال ثير رفتالار بالر

کاله ''چگوناله رفتالار اخالقالي رخ

ديگران و نقصان آگاهي آنها از آنچه انجام ميدهنالد دانسالت يالا باله

"جسالتجو از عوامالل شکسالت در رفتالار

دليل اينکه نميتوانستهاند محاسبه کننالد و دريابنالد کاله چاله عملالي

اخالقي" 0 ،مؤلفه را مطر کالرده اسالت (باله نقالل از ساللماني مالاهيني و

منصفانه و اخالقي است .بلکه آنها آگاهانه ارزش اخالقي را فدای نژاد

همکاران ،8680 ،ص  .)822-868بيان اين  0مؤلفه روشالي مفيالد بالرای

و ارزش آن کردهاند .بنابراين ارزش ديگری ميتواند ارزش اخالقالي را

مفهومسازی توانمندیهايي است که در عملکرد اخالقي مؤثر است:

دگرگون و تضعي کند .پس گاهي عمل غيراخالقي به اين دليل کاله

 .1حساسيت اخالقی :گاهي علت اخالقي عمل نکردن فرد اين است که

فرد به حد کافي برانگيخته نيست که ارزشهالای اخالقالي را بالاتتر از

وی به موقعيت توجه نماليکنالد و جنبالههالای اخالقالي آن را مالحظاله

ارزشهای ديگر قرار دهد ،رخ ميدهد .رست ايالن مؤلفاله را انگيالزش

نمايد .وی( )8816با طر ايالن پرسال
ميدهد؟'' و تغيير آن به پرسال

2

نميکند .فرد متوجه نيست که عمل وی ميتواند ديگران را تحت تال ثير

اخالقي ناميده است يعني برانگيختگي برای ترجيح ارزش اخالقي بر

قرار دهد و حقي از آنها ،ضايع کند .عوامل بسيار (دروني و بيرونالي) در

ساير ارزشها.)p.24، 1994،Rest & Narvaez( .

اين بيتوجهي دخيل است ،که رفع آن منوط به شالناخت ايالن عوامالل

 .4ويژگیهاي خاص اخالقی :گاهي نقصالان در رفتالاراخالقي باله دليالل

مؤثر و اصالال آنهالا اسالت .رسالت ايالن علالت کلالي را ،تحالت عنالوان

ناتواني در عملکرد رخ ميدهد .يعني فرد ممکن است به لحاا اخالقالي

حساسيت اخالقي معرفي کرده است .حساساليت اخالقالي آگالاهي و در

حساس باشد (مؤلفه  )8و استدتلآور خوبي هم باشد و قضاوت اخالقي

نظر گرفتن عملکردهای مختلال در موقعيالت خالاص و پيامالدهای هالر

را در سطح باتيي انجام دهد (مؤلفه  )2و انگيزش اخالقالي بالاتيي نيالز

عملکرد نسبت به همه عناصر موجود در محيط سيصد و شصت درجاله،

داشته باشد و ارزشهای اخالقي را بر ساير ارزشها ترجيح دهد (مؤلفاله

است .چنين مالحظهای دال بر فرآيند روانشالناختي پيچيالدهای اسالت

 )6اما در عمل موفق نباشد .زيرا فاقد شايستگيهالا و مالن

اخالقاليای

که تزمه آن مهارتهايي نظير دانستن روابط علّي و توجه باله آنهالا در

است که فرد را در عمل به عملکرد مبتني بر ارزشهای اخالقالي موفالق

جهان واقع ،مهارت همدلي و ديدن موقعيت از چشم ديگران است.

ميکند .به دليل عوامل مختلفي مانند ضع نفس ،عالدم ثبالات قالدم و

 .2قضاوت اخالقی :گاهي علت اخالقي عمل نکردن فرد ،اشالتباه در

پشتکار ،عدم استحکام روانشناختي نفس ،ضع ايمان و جرأتمنالدی

و قضالالاوت اخالقالالي اسالالت .فالالرد بالاله درسالالتي موقعيالالت را

و شهامت بهويژه هنگام فشار و شرايط دشوار ،ممکن است فرد بهراحتي

سالالنج

نميسنجد و بسيار ساده و سطحي و کوته بينانه بلکه زيانبخ

به

سست شود و از انجام عمل دلسرد شود و يا بترسالد واز اقالدام منصالر

8

شود .در صورت وجود اين ضع ها و فقدان شايستگيهالای تزم ،رفتالار

ناميده اند که مباح کولبرگ و تئوری  3مرحلهایاش معطالو باله

اخالقي بروز پيدا نخواهد کرد و فرد در اقدام اخالقالي شکسالت خواهالد

آن است .وقتي فرد دانست که خطمشيهای مختلفي از عملکرد ،و

خورد .تزمه عملکرد اخالقي ،توانمندی در عملکرد اسالت کاله ناشالي از

رفتارهای متنوع و مختلفي در موقعيت واحد ،امکانپذير است ،بايد

ويژگيهای شخصيتي (من ) و مهارتهای رفتاری اسالت .رسالت ايالن

موجهسازی عملکرد مالي پالردازد .ايالن مؤلفاله را قضالاوت اخالقالي

6

مالينامالد (p.20-21 ،1986 Restر & Rest

از خود بپرسد که کدام نحوه رفتار و خطمشي ،باله لحالاا اخالقالي

مؤلفاله را شخصاليت اخالقالي

موجهتر است .اين سؤالي است که برای ذهن هوشيار و ناهوشيار در

 .)p.25،1994، Narvaezشايستگي و ويژگي اخالقي يعني داشتن قدرت و

هر انساني و در هر عملکردی مطر ميشود و رفتار ،منوط به پاسخ

توانِ متقاعدسازی خود ،شجاعت ،پايداری ،توان غلباله بالر تعالار هالا و

به آن است و بيانگر همان فرايندی است که در آثار پياژه و کولبرگ

موانع ،داشتن مهارتهای اجرايي و داشتن قدرت نفس.

بر آن ت کيد شده استر يعني فرايند شناخت ،قضالاوت و اسالتدتل.

سادهترين رفتارها تالا پيچيالدهتالرين فعاليالتهالای انسالاني قضالاوت

کلبرگ تجزيه وتحليل ارزشمندی را براساس ديدگاه پياژه درباره رشد

اخالقي ميکند .اين مؤلفه بيانگر توانمندی وظرفيتي است که نيالاز

اخالقي نمود .الگوی ش

مرحلهای او نشان ميداد چگوناله قضالاوتهالای

به شناخت و پرورش دارد.

اخالقي انسانها با يکديگر متفاوت است .اما آنچه که درباره ديدگاه کلبرگ

شهودی درباره آنچه کاله منصالفانه و اخالقالي اسالت دارد و دربالاره

 .3مرجح بودن ارزشهاي اخالقی :گالاهي نيالز علالت اخالقالي عمالل
نکردن فرد ،تالرجيح ارزشهالای ديگالر بالر ارزش اخالقالي مطالر در
موقعيت و کنار گذاشتن ارزش اخالقي به نفع آن ارزشهای ديگر رخ

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Moral judgment
2. Moral motivation
3. Moral character
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گفته ميشود حتي در مراحل ابتدايي رشالد ،فالرد درکالي درونالي و

ارزيابی ديدگاه هااي كلبارگ و رسات باراي ارتقااي
اخالقی دانشجويان پزشكی

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

اهميت دارد اين است که نظريه او توصيفي از تفاوتهای قضالاوتهالای

 .8راهکارهايي که حساسيت اخالقي افراد را افزاي

اخالقي است که عواملي مثل رشد افراد در آن تاثير ميگذارد .ولي نکته

 .2راهکارهايي که قضاوت اخالقي فرد را از مراحل پايينتالر باله مراحالل

مهم اينجاست اين نظريه توصيفي ساختاری معين برای انسانها در نظر

دهدر

باتتر ببردر

گرفته است که اين ساختار بدون آن که اراده فرد در آن اثر داشته باشد

 .6راهکارهايي که نظام ارزشي فرد را تغيير دهد،

موجب نوع قضاوت اخالقي او خواهد شد .شبيه همين نظر نيالز ديالدگاه

 .0راهکارهايي که بر خصلتهای خالاص اخالقالي هالر فالرد متناسالب بالا

فرويد است که عوامل محيطي را علت نوعي رفتار اخالقي ماليدانسالت.

ويژگيهای روحي رواني وراثتي او بتواند اثرگذار باشد.

اين ديدگاهها که جنبه توصيفي دارد مسئله اختيار انسالاني و اراده او را
در گذر از هر مرحله مورد توجه قرار نميدهد .درست است که عالواملي
جبری باع

نظريه انسان عامل

برخي رفتارهای اخالقي ما ميشود ولي اين امر بدين معنا

دورکيم در بح از تربيت اخالقي و به تبع او ،هنسن ( )8883قواعالد و

نيست که انسانها نميتوانند عليرغم عوامالل بيرونالي و درونالي ،خالود

قراردادها را بارور از معاني اخالقي دانستند و به عبارت ديگر ،گونهای از برنامه

تغيير در رفتار اخالقي خود ايجاد کنند .فردی که از لحاا رشد اخالقي

پنهان را در آنها سراغ گرفتند .کلبرگ ( )8816از نخستين کساني بود که

و بالا وقالو باله

در زمينه تربيت اخالقي از برنامه درسي پنهان سخن به ميان آورد .از نظر او،

در مرحله پيشاعرفي قرار دارد ميتواند با اراده خالوي
اهميت مراحل باتترِ اخالقي ،با تالش و اراده خوي

سعي کند کاله باله

سه نکته اساسي در برنامه درسي پنهان عبارت بودند از:

مراحل عرفي و پساعرفي برسد و رفتارهای خود را براساس اين تغييری

 .8برنامه درسي پنهان ،به روابط اجتماعي در محيط يادگيری مربوط ميشود.

که در خود ايجاد ميکند تغيير داده و قضاوتهای اخالقالي اش را ارتقالا

 .2برناماله درسالي پنهالان ،مالؤثرترين شالکل برناماله در تحالول اخالقالي

بخشد .ديدگاه کلبرگ و فرويد مسئلهای به نام تربيت اخالقالي را مالورد
توجه قرار نميدهد .تربيت اخالقي مبتنالي بالر ايالن اسالت کاله افالرادی

يادگيرندگان است.
 .6تحول اخالقي بايد در راستای بلوغ اخالقي ،يعني انصا  ،هدايت شود.

صاحب اراده ميتوانند بهگونهای تغيير کنند تا ارتقای اخالقي را در خود

(به نقل از خسروی و باقری)

پرورش دهند .به همين جهت است کاله از ديالدگاه کلبالرگ نماليتالوان

برای مبنای نظری الگوی دروني کردن اخالق از نظريه دکتالر خسالرو

دسالالتورالعملهالالای تجالالويزی بالالرای ارتقالالای اخالقالالي – علالاليرغالالم

باقری که به نظريه «انسان عامل» شناخته ميشود استفاده ميشود و اين

محدوديتهای رشد فردی و عوامل محيطي بهدست آورد.

نظريه مبنای ارائه روشهای بعدی خواهد بود .خسالرو بالاقری ( )8614در

رفتارکردن براساس دستورالعملهای اخالقي را نشان ميدهد .گرچاله ديالدگاه

انساني» اين نظريه را بسط داد .در آن تحقيق ،نظر بر اين بود که براسالاس

رست خألهای رفتار اخالقي را به خوبي نشان ميدهد و ماليتوانالد بالرای ايالن

مفهوم اسالمي «عمل» به معنای گسترده آن ميتوان انسالان را باله منزلاله

خألها راهحل ارائه دهد ولي خود رست از مرحله توصي به مرحله تجويز گالذر

عامل در نظر گرفت .پيشنهاد طر واره انسان به منزله عامل ،بيانکننده آن

نکرده است .ولي تغيير سؤال رست که بالهجالای مراحالل رشالد اخالقالي ،علالل

است که در انديشه اسالمي ،انسان عاملي در نظر گرفتاله شالده اسالت کاله

اخالقي رفتار نکردن افراد را در  0مرحله بيان کرده است تغيير ارادی را بيشالتر

ميتوان «عمل»های صادر شده از او را به خودش منتسب سالاخت و او را

ميتواند مورد توجه قرار دهد .عليرغم اينکه نظريه رست يز نظريه توصاليفي

منش عمل

دانست .در نظر او عمل با رفتار متفاوت است .تفاوت نخسالت

است ولي ميتواند راهگشا برای نظريههای تجويزی برای تربيالت اخالقالي هالم

در اين است که رفتار جنبه بيروني و محسوس دارد ،درحاليکه عمل هالم

باشد .نظريههای تجويزی متناظر با نظريههای توصيفي است ولي نظريالههالای

جنبه بيروني (عمل جوارحي) و هم دروني (عمالل جالوانحي) دارد .تفالاوت

تجويزی نظريههايي توصيفي نيستند .اين نظريههالای تجالويزی ماليتواننالد بالا

دوم اين است که در رفتارهالای بيرونالي نيالز تنهالا برخالي از آنهالا عمالل

نگرش اسالمي به اخالق پزشکي که تفالاوتهالايي را بالا نگالرش غيردينالي باله

محسو ميشوند و اين منوط به آن است که برخي مباني زيرسالاز رفتالار

اخالق دارد محقق شود (آيتاللهي)8611 ،

باشد تا عمل محسو شوند.

برايناساس در ادامه برای ارائه روشهای ارتقالای اخالقالي از ديالدگاه

در نظر او ،از متون اسالمي بهويژه قرآن چنين نتيجاله ماليشالود کاله

رست استفاده خواهيم کرد و راهحلهای تجويزی برای اخالقاليتالر شالدن

مباني زيرساز دست کم در سه نوع مبنای اساسي خالصه ميشود :مبنالای

افراد نشان خواهيم داد.

شناختي ،گرايشي ،ارادی ال اختياری .بر اين اساس ميتالوان گفالت هرگالاه

برای ارائه راهحلهايي در راستای ارتقای اخالقي دانشجويان پزشالکي
مخصوصاا در زمينه رعايت دستورالعملهالای اخالقالي از نظرياله توصاليفي
رست ميتوان راهکارهای تجويزی ذيل را استخراج کرد:
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ديدگاه جيمالز رسالت نيالز بالازهم ديالدگاهي توصاليفي اسالت کاله موانالع

پژوهشي که با عنوان «تدوين مبنای انسان شالناختي اسالالم بالرای علالوم

راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي

نظر گرفته شده که در اين قالب عمل انسان شالکل ماليگيالرد .در نتيجاله

بالت و کلبرگ ( )8821بررسيهايي درباره ت ثير بحال و گفتگالو بالر

دروني شدن ارزشهای اخالقي به اين معنا دانسته شده اسالت کاله بالرای

استدتل اخالقي افراد مخصوصاا کودکان انجام دادند .بالت به منظور وارسي

ارتقای اخالقي بايد جنبههای شناختي ،گرايشي و ارادی مناسب در مالورد

اين فرضيه که تحول مراحل اخالقي بر اصل «تعار » استوار است برنامهای

رفتارهای ارزشي در درون فرد شکل گيرد .در مورد مبنای شناختي رفتار،

چهارماهه برای بح و تبادلنظر در کالالسهالای درس دربالاره معماهالای

دروني کردن ارزشها به آن معنا دانسته شده اسالت کاله فالرد نسالبت باله

اخالقي برای سنين  88تا  81سال اجرا کرد .کودکان معماهای اخالقي را

ويژگيهای عملهای اخالقي آگاهي پيدا کرده باشد و اعمال وی براساس

مورد بح قرار ميدادند .معلم بح هايي را که در حد متوسط (مرحله سه

آگاهي مزبور ظهور کند .مبنای شناختي عمل ناظر باله تصالوير و تصالوری

از سطح دوم کلبرگ) بود مورد ت ييد قرار مي داد و دربالاره آنهالا توضاليح

است که فرد از عمل و نتايج مترتب بر آن دارد .طبيعي اسالت کاله امکالان

ميداد .اما بح هايي که مربوط به سطو پايينتر رشالد اخالقالي بالود بالا

دارد اين تصوير و تصور امری پويا و متحول باشد و متناسب با آن ميتوان

روشهای فعاتنه تخطئه ميکرد و مشکالت آنها را نشان ميداد .اما وقتي

گفت که مبنای شناختي عمل تغيير و تحول يافته است.

به نظرش ميآمالد کاله ماليتالوان راهالي مرحلاله چهالارم شالد ،رفتالهرفتاله

مبنای گرايشي عمل ,به تمايالت و هيجانهای فرد در مورد آن عمل

استدتلهای مبتني بر مرحله سوم را تخطئه ميکرد و به طر بح هالای

اشاره داردر اعم از آن که اين هيجانها مربوط به اقدام ماننالد شالوق ،و يالا

مربوط به مرحله چهارم ميکرد .البته اين سير صعودی نوجوانان به مرحله

پرهيز مانند ترس باشد.

باتتر براساس فعاليت ذهني خود آنان برای حل بحرانهالایِ نبالودت تعالادل

مبنای ارادی ،اختياری ناظر بر تصميمگيری و گزين

فالرد در مالورد

ذهني صورت ميگرفت و معلم صرفاا زمينهساز اين روند رو به رشد بود.
برکوييتز و گيبز ( )8816نيز از روش بح و جدل برای تربيت اخالقي

انجام دادن عمل دادن است.

استفاده کردند .يافتههای آنهالا نشالان داد کاله بحال و مالذاکره مسالتلزم

شيوههاي آموزشی و تربيتی مستقيم ،نيعهمساتقيم و
غيرمستقيم

سخنراني است .بهعالوه آنها دريافتند که رهبالر گالروه نيازمنالد برقالراری

مربوط

تعادل ميان پرس های حمايتي و رقابتي در ميالان اعضالای گالروه اسالت.

به شيوههای آموزشي و تربيتي و شکلهای متفاوت برنامه درسي است که

رهبر گروه آنچه را که متربيان اظهار ميکردند تکرار يا به شکل ديگر تعبير

آنها آن را در مسائل ارزشي به کار گرفتند .آنها اين شيوههالا را باله ساله

و تفسير ميکرد .بدين ترتيب متربي فرصت مييافت تا آنچاله را در ذهالن

صورت مستقيم ،نيمهمستقيم و غيرمستقيم درنظر گرفتند:

داشت در ميان جمع اظهار کند .با اين حال ،رهبر گروه در موارد ديگر بايد

شيوههاي مستقيم :در شيوههالای مسالتقيم ،محتواهالای مالورد نظالر يالا

اظهارات متربيان را رد ميکرد .البته اين کار را بهگونهای انجام ميداد کاله

روشهای ياددهي و يادگيری و ارزشيابي ،به صالورتي صالريح و آشالکار در

نشان دهد مطلب اظهار شده نادرست است نه شخص بيانکننده آن.

برنامه درسي مطر ميشوند .به عنوان مثال در اينجا ميتالوان در قلمالرو

شيوههاي غيرمساتقيم :در شاليوههالای غيرمسالتقيم آمالوزش و تربيالت

روشهای آموزش ارزشهالا و اخالالق ،از روش تبيالين و تحليالل ارزشهالا

ارزشها و اخالقيات نه با صراحت به شيوه مستقيم و نه با صالراحت ضالمني

سخن گفت .سيمون و همکاران با اينکه به نسبي بودن ارزشهالا گالراي

مثل بح و گفتگو به شيوه نيمه مستقيم مطر ماليشالد ،بلکاله باله شاليوه

داشتند بهگونهای از تبيين ارزشها استفاده کردند .در اين روش محتالوای

غيرمستقيم بدون آن که در کانون توجه قرار گيرد عرضه ميشد .باله عنالوان

درسي يا تدريس استاد بهطور مستقيم و صريح ناظر به توضاليح و تبيالين

مثال در شيوه غيرمستقيم ميتوان از تربيت اخالقالي بالا الگالوپردازی عملالي

جنبههای متفاوتي از يز ارزش است.

عمل کرد که شيوهای غيرمستقيم است .اين دسته از روشهالا مالورد توجاله

در انديشه خسروی و باقری ( )8612دومين مبنا يا پي فر

شيوههاي نيعهمستقيم :در شيوههای نيمهمستقيم ارزشهالای اخالقالي

انعطا پذيری و پرهيز از راهبردهای آموزشالي مسالتقيم ماننالد مؤعظاله و

حاميان نظريه يادگيری اجتماعي ( )Bandura, 1977و تربيت مالن

( Wynne,

کار و فعاليت ديگری قرار گرفته باشند .يکي از شاليوههالای نيمالهمسالتقيم

رفتارهای ارزشي در افراد ت کيد شده است .البته برخال نظالر رفتارگرايالان،

برای آموزش اخالق را ميتوان در روش بحال و گفتگالو دانسالت .در ايالن

چنين نيست که متربي که در معر

اين الگوها قرار ميگيرد ،باله ضالرورت

روش مسئله اخالقي و ارزشي به عنوان موضوع مورد بح مطر ميشود

در شکلگيری اخالقي نقشي منفعل داشته باشد .بلکه امکان دارد اين امر بالا

که تا اينجای کار صريح است .اما چون در قالب گفتگوی استاد و دانشالجو

گزين

همراه باشدر به اين معنا که گزينشي خودبهخودی براساس سالاختار

يا دانشجويان باهم ارائه ميشود روش نيمهمستقيم است .نمونههايي از اين

ذهني درک و فهم متربي در مورد آن چه مشاهده ميکند صورت پذيرد.

کلبرگ) و روش بح و گفتگوی برکويتز مشاهده کرد.

در اين روش مربي ارزش اخالقي مورد نظر را نه باله صالورت موضالوع
تدريس مستقيم و نه به صورت موضوع بح و گفتگالو مطالر نماليکنالدر
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بهگونهای مطر مي شوند که صراحت کمتری داشته باشالند و در ضالمن

 )1989قرار گرفته که در آنها به نفوذ عميق الگویهای نق

شيوه را ميتوان در کارهای کساني چون کلبرگ و پالت (به تبالع پيالاژه و

در شکلگيالری

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

بلکه بدون آن که درباره آن سخني به ميان آيد ،آن را در قالب رفتار عملي
خود به نماي

ميگذارد .در اين حالت متربي ،خود با آنچه در رفتار مربي

مستتر است ،به فراگيری ارزشي اخالقي خواهد پرداخت.
دامنه شيوه غيرمستقيم به رفتار مربي منحصر نيست ،بلکاله الگوهالای
عملي در قالب شخصيتهای تاريخي و شخصيتهای داسالتاني نيالز تال ثير
خود را دارند .مربي ماليتوانالد بالا قالرار دادن متربالي در قالالب ايالن گوناله
شخصيتها از روش غيرمستقيم استفاده کند.
کالبرگ ،همچون پياژه ،بر رفتار اخالقي ت کيدی نالدارد و باله آن چاله فالرد

 .8مستقيم شناختي :تبيين ارزشها
 .2نيمهمستقيم شناختي :بح و گفتگو
 .6غيرمستقيم شناختي :الگوپردازی عملي
 .0مستقيم گرايشي :تشويق رفتارهای ارزشي
 .1نيمهمستقيم گرايشي :ت کيد بر شخصيتهای اخالقي از طريالق بيالان
ماجرای آنها
 .3غيرمستقيم گرايشي :الگوپردازی عملي
 .2مستقيم ارادی :توصيه به انجام رفتارهای ارزشي

انجام ميدهد عالقهای نشان نداده است ،زيرا اعتقاد دارد کاله از مطالعاله رفتالار

 .1نيمهمستقيم ارادی :بهکارگيری افراد درقالب طر های اخالقي و اجتماعي

فرد ،اطالعاتي درباره ميزان رشالد يالافتگي اخالقالي او باله دسالت نماليآيالد .از

 .8غيرمستقيم ارادی :طر و اقدام خودجوش افراد در فعاليتهای اجتماعي

تحقيقات کالبرگ ميتوان دريافت که دتيالل افالراد در توجياله رفتالار و اعمالال

روشهای نه گانه فوق ميتواند راهکارهايي برای نهادينه کردن من

خود ،تفاوتهای معنيداری با يکديگر دارنالد .کالالبرگ بالرای اطالالع از دتيالل

اخالقي در دانشجويان پزشکي نيز باشد .لذا برای متخلق شدن دانشجويان

افراد در توجيه رفتارهای خود ،داستانهايي را تدوين کرد که هالر يالز شالامل

بايد برنامهای تدارک ديد که از طريق روشهای نه گانه فوق ارتقای اخالق

يز معمای اخالقي بود .سپس ،سالؤالهالايي را در مالورد ايالن معماهالا مطالر

در ميان دانشجويان اتفاق افتد.

ميکرد که فرد در پاسخگويي به آنها موظ ميشالد باله اسالتدتل بپالردازد و

همانگونه که قبالا بيان شد ،جيمز رست و ناروائز ديدگاه  3مرحلهای رشالد

کالبرگ از نوع اين استدتلها ميتوانست به ميزان رشد اخالقي وی پي ببالرد.

اخالقي را که توسط کلبرگ ارائه شالده بالود نالاقص دانسالتند و الگالويي چهالار

(کديور 8628 ،ص  .)06از نظر کالبرگ از سه طريق ميتوان بر تفکالر اخالقالي

مؤلفهای پيشنهاد کردند .اين الگو درواقع نظريهای در با تعين رفتالار اخالقالي

افراد ت ثير گذاشت -8 :مواجه سالاختن متربالي بالا سالطح اسالتدتل بالاتتر -2

و قطعيت بخشي به رفتار است .وی فرايندهای روانشناختي دخيالل در رفتالار

مواجه ساختن فرد با شرايطي که سالاختار ذهنالي او را بالا مسالائل و تناقضالاتي

اخالقالالي را مالالورد توجالاله قالالرار داده و دريافتالاله اسالالت کالاله حالالداقل  0فراينالالد

مواجه سازد و موجبات نارضايتي آنها را از سطح موجود فراهم ماليآورد .و -6

روانشناختي اصلي بايد رخ دهد تا رفتار اخالقي بروز نمايد .او متذکر ميشالود

ايجاد جوی از مقابله و مبادله به نحوی که دو شرط باتترکيب شالود و نظالرات

که اخالقي عمل نکردن برخي انسانها ناشي از يکي از اين چهار مؤلفه است.

اخالقي متعار

به سبکي آزاد مقايسه شود( .همان منبع ،ص .)18

از طر ديگر برای ارتقا هريز از  0مؤلفه فوق نيز  8روش عملي ارائه

برای ارائه راهحلهايي برای دروني کردن اخالق ،مقالهای ارزشالمند از

شد ،در نتيجه  63روش برای ارتقای اخالقي دانشجويان وجود دارد که اگر

دکتر زهره خسروی به همراه دکتر خسرو باقری با عنوان «راهنمای دروني

در يز نظام منسجم باله انجالام برسالد راهکارهالای مالؤثری بالرای تخلالق

کردن اخالق از طريق برنامه درسي» در فصلنامه مطالعات درسي سال دوم

دانشجويان به اخالق و اخالق پزشکي خواهد شد .ذيال توضاليح هريالز از

شماره  1مربوط به بهار  8612منتشر شده است که الگوی بسيار خوبي را

چهار مؤلفه ميآيد و سپس با در نظر گرفتن  8روش اجرايالي در جالدولي

برای دروني کردن من های اخالقي در متربيان پيشنهاد کرده اسالت کاله

تمامي  63روش عملي بهطور اختصالار ماليآيالد .تفصاليل ايالن روشهالای

راهحلهای آن ميتواند در اين پژوه

مورد استفاده قرار گيرد.

63گانه در نوشتاری ديگر خواهد آمد.

در مدل پيشنهادی آنها ،هنگامي عمل تحقق خواهد يافت کاله عالالوه
آن تحقق يابد .لذا با سه گونه مبنا مي توان ارتقای اخالقي را محقق ساخت.

 .1راهكارهايی براي باال بردن حساسيت اخالقی در دانشجويان پزشكی

در اين مقاله سه شيوه برای ارتقا مباني سهگانه فالوق پيشالنهاد شالده

بسياری از دانشجويان پزشکي که برخي رفتارهای اخالقي را در زمينه

است :مستقيم ،نيمهمستقيم و غيرمستقيم .برای ارتقای اخالقالي در افالراد

پزشکي ندارند ،ناشي از اين است که توجاله تزم باله اخالقالي بالودن يالز

براساس هر سه مبنا ،سه شيوه ارائاله ماليشالود کاله در مجمالوع  8شاليوه

موقعيت ندارند و نتوانستهاند با تجزيالهوتحليالل موقعيالت مسالائل اخالقالي

ميتوان برای ارتقای اخالقي ارائه نمود .همانگونه که در باره ساله رويکالرد

موجود در يز مورد پزشکي (کيس) را بفهمند .يا با اينکه باله يالز رفتالار

شناختي ،عاطفي و ارادی توضاليح داده شالد ،هريالز از ايالن ساله مبنالا از

اخالقي باور دارند ولي متوجه نيستند که يز موقعيت پزشکي مصداقي از

روشهای خاصي مي تواند محقق شالود و ايالن روشهالا باله ساله صالورت

آن دستورالعمل اخالقي است .و يا تميز اخالقي بين دوگانههای فضيلت و

مسالالتقيم ،نيمالالهمسالالتقيم و غيرمسالالتقيم قابالالل ارائالاله اسالالت .ايالالن  8روش

رذيلت همانند عزت و تکبر ،بي باکي و شجاعت را ندارند.

صورتهای ذيل را خواهند داشت:
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بر وجود تصوير شناختي و هيجانهای دروني ،تصميم و انتخا نيز در مورد

يافتهها

راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي

 .2راهكارهايی كه موجب میشود قضاوت اخالقی دانشاجويان

عمل کردن وا ميمانند .همه افراد تحتت ثير ارزشهايي که در طرز تفکالر

پزشكی از مراحل پايينترِ رشد اخالقی به مراحل باالتر برود

آنها قالب گرفته است دست به اقدام ميزنند .برای هماله ،خالوردن ،زيبالا

جيمز رست مؤلفه دوم را همان ديدگاه کلبرگ درباره رشالد اخالقالي

بودن ،آساي  ،پول داشالتن ،مقالام ،شالهرت و غيالره هريالز دارای ارزش

افراد ميداند .انسانها متناسب با رشالد اخالقاليشالان در يکالي از مراحالل

هستندر ولي برای هر فرد يکي يا برخي از ارزشها قوت و تقالدم بيشالتری

ش گانه قرار دارند که قضاوتهای اخالقي آنها را شکل ماليدهالد .نالوع

نسبت به بقيه پيدا ميکند .کساني که زيبابودن و مورد توجه واقع شدن به

قضاوتهای اخالقي افراد مت ثر از رشد آنهاست ،در نتيجه افرادی کاله در

خاطر زيبايي بالرای آنهالا بيشالترين ارزش باشالد از بسالياری ارزشهالای

مرحله رشد اخالقي پايينتالری قالرار دارنالد نماليتواننالد در قضالاوتهالای

ديگرشان دست ميکشند تا اين ارزش را بهدست آورند .رژيمهای سالختي

اخالقيشان بر مبنای متعاليتری قضاوت داشته باشند.

که اين افراد تحمل ميکنند و از بسياری لذتهالای خالوردني صالر نظالر

که افراد با روشهايي مي توانند مرحله

ميکنند نشان از اين دارد که در نظام ارزشي آنها ارزش خوشاندام و زيبا

در اين بخ

با اين پي فر

رشد اخالقي خود را ارتقا بخشند درصدديم راهکارهايي را نشان دهيم که

بودن بر ارزش لذت خوردن ترجيح قابل مالحظهای دارد .البته ايالن بالدان

باع رشد اخالقي دانشجويان پزشکي ميشود .کلبرگ مدعي بود که بين

معنا نيست که ساير ارزشها کامالا از بين ميروند بلکه آنها هنوز هستند

رشد اخالقي و رشد جسماني يا عقلي افالراد اسالتلزامي وجالود نالدارد .لالذا

ولي در اولويت قرار نميگيرند.

احتمال دارد که فردی در سنين  64سالگي باشد و رشد اخالقي او در حد

برخي از ارزشهای انساني در مرحله متعاليتری هسالتند :مثالل يالادگيری

مرحله دوم که متناظر با کودکالان غيربالالا اسالت باشالد .بالدين جهالت او

علم ،احسان و نيکوکاری ،کنجکاوی ،عشق ،محبو مردم بودن و غيره .از ايالن

آزماي هايي را برای درک مرحله رشد اخالقي افراد ارائه کرد که برمبنای

مرحله باتتر ارزشهايي همچالون اخالقالي بالودن ،وطالندوسالتي ،شالاعرانگي،

در بسالياری از

معنويت و نهايتاا رضايت خداوند است .مجموعه اين ارزشها تقريبالاا در تمالامي

آن ميتوان مرحله اخالقي افراد را نشان داد .ايالن آزمالاي

دانشگاههای دنيا برای دانشجويان پزشکي اجرا شالده اسالت و نشالان داده

افراد وجود دارد ولي هريز درجه اهميت متفاوتي برای هر فرد دارد.

است که دانشجويان در مرحله رشد اخالقي متفاوتي نسبت به هم بودهاند.

جيمز رست معتقد است که يکي از دتيل اخالقي عمل نکردن

برخي در مراحل اول و دوم و برخي در مرحلاله سالوم و برخالي در مرحلاله

افراد ،علي رغم رشد قضاوت اخالقي تزم ،ترجيح نيافتن اخالقيات

چهارم و عده کم هم در مرحله پنجم بودهاند .و نتيجه ت س بارتر آن بوده

نسبت به ساير ارزش های اوست  .ما از اين ديدگاه توصيفي رسالت

که بسياری از اين پژوه ها نشان دادهاند دانشجويان پزشکي در سالهای

ديدگاهي تجويزی استخراج کرديم مبني بر اين که اگر بخالواهيم

سوم و چهارم تحصيلشان از لحاا رشد اخالقي در مرحله پايينتری نسبت

فردی ارتقا ی اخالقي پيدا کنالد بايالد نظالام ارزشالي او را باله نفالع

به وقتي بودهاند که در سالهای اول تحصيل دانشگاهيشان بودهاند.

ارزش های اخالقي تغيير دهيم ،ب ه گونه ای که اخالقي بودن در نظر

اينکه به چه علتي چنين افت اخالقي اتفاق ماليافتالد موضالوع مالورد

او از ساير ارزش هاي

( مثل پول و مق ام و شهرت ) باتتر قرار گيرد

توجه ما نيست ،بلکه از اين پژوه ها نتيجه ماليشالود کاله ميالزان رشالد

تا در مواقعي که مي خواهد تص ميم بگيرد يز کاری را انجام دهد

اخالقي افراد قابل تغيير است که در مورد ذکر شده افت داشته است .ايالن

مبنای اخالقي در تص ميم سازی او پررنگ تر باشد  .بالرای ايالن کاله

پژوه ها به ما متذکر ميشوند که همانگونه که رشد اخالقي دانشجويان

چنين تغييری را در دانشجويان ايجاد کنيم تا اخالقيات پزشالکي

ميتواند پايين بيايد مي تواند ارتقا نيز پيدا کنالد .در نتيجاله ماليتالوان باله

جايگاه واتيي در نظام ارزشي آن ها پيدا کند از  8طريالق مال ذکور

راهکارهايي انديشيد که رشد اخالقالي دانشالجويان پزشالکي را از مراحالل

قبلي که در مالورد حساساليت اخالقالي و قضالاوت اخالقالي بال ه کالار

پايينتر به مراحل بالاتتری ببالرد .براسالاس دسالتهبنالدی 8گانالهای کاله از

گرفتيم استفاده مي کنيم و راهکارهايي بالرای تالرجيح ارزش هالای

روشهای ارتقای اخالقي ذکالر شالد مالي تالوان  8روش بالرای رشالد دادن

اخالقي برای دانشجويان ارائه مي شود .

جدول انتهايي نشان ميدهيم.

 .4راهكارهايی كه ويژگیهاي متفاوت شخصيتی دانشاجويان را
میتواند تغيير دهد

 .3راهكارهايی كه با تغيير در نظام ارزشی دانشاجويان ،باعا
شود ارزشهاي اخالقی در آنها تقدم پيدا كند

جيمز رست مؤلفه چهارم را در اخالقي رفتار نکالردن افالراد ،ناشالي از
ويژگيهای متفاوت شخصيتي افراد ميداند .گاهي نقصان در رفتالاراخالقي

جيمز رست مؤلفه سوم روانشاختي خود را نحالوه شالکلگيالری نظالام

به دليل ناتواني در عملکرد رخ ميدهد .يعني فرد ممکن اسالت باله لحالاا

ارزشي افراد ميداند .در نظر او چون در افرادی ارزشهای اخالقالي چنالان

اخالقي حساس باشد (مؤلفه  )8و استدتلآور خوبي هم باشالد و قضالاوت

ترجيح نمييابند که بتوانند بر ساير ارزشها تفوق پيدا کنند لذا از اخالقي

اخالقي را در سطح باتيي انجام دهد (مؤلفه  )2و انگيزش اخالقي بالاتيي
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قضاوتهای اخالقي دانشجويان بهکار برد که يزبهيز اين روشهالا را در

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

روشهاي ععلی براي ارتقاي منش اخالقی در دانشجويان پزشكی
نوع روش

راهكار اجرايی

نحوه تغيير اخالقی

8

شناختي مستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

تبيين ارزشها برای بات بردن حساسيت اخالقي

2

شناختي نيمهمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش بح و گفتگو برای بات بردن حساسيت اخالقي دانشجويان

6

شناختي غيرمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش الگوپردازی عملي برای ايجاد حساسيتهای تزم به موارد اخالقي در پزشکي

0

گرايشي مستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

تشويق دانشجوياني که حساسيتهای اخالقي تزم را در رفتار پزشکي خود دارند
ت کيد بر شخصيتهای اخالقي حساس به دستورهای اخالقي از طريق بازگويي ماجرای آنها

1

گرايشي نيمهمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

3

گرايشي غيرمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش الگوپردازی عملي برای باتبردن گراي

2

ارادی مستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش توصيه به انجام رفتارهای ارزشي به عنوان روش مستقيم ارادی

1

ارادی نيمهمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش بهکارگيری دانشجويان در طر های اجتماعي برای ايجاد حساسيتهای اخالقي نسبت به
دستورهای اخالق پزشکي

دانشجويان به حساسيتهای اخالقي

حساسيت اخالقي در دانشجويان در قالب طر های خودجوش اجتماعي آنها

8

ارادی غيرمستقيم

باتبردن حساسيت اخالقي

روش افزاي

84

شناختي مستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

روش تبيين انواع قضاوتهای ارزشي برای رشد دادن مرحله اخالقي دانشجويان

88

شناختي نيمهمستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

روش بح و گفتگو برای بات بردن مرحله رشد اخالقي در دانشجويان

82

شناختي غيرمستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

الگوپردازی عملي شناختي برای ارتقا قضاوتهای اخالقي دانشجويان پزشکي

86

گرايشي مستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

تشويق قضاوتهای اخالقي باتتر در دانشجويان پزشکي

80
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رشد دادن قضاوتهای اخالقي

ت کيد بر قضاوتهای اخالقي بزرگان از طريق بيان نحوه مواجهه آنها با مسائل اخالقي و نحالوه
ترجيح مراتب باتتر اخالقي توسط آنها نسبت به مراحل پايينتر
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ارادی مستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي
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ارادی نيمهمستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

روش بکارگيری دانشجويان در قالب طر های اجتماعي برای ارتقا نگرش اخالقي

81

ارادی غيرمستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

ايجاد بستر مناسب برای طر های خودجوش در جهت رشد اخالقي

88

شناختي مستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش تبيين نظام ارزشي و نحوه ترجيح آنها و نشان دادن برتری ارزشهای اخالقي

24

شناختي نيمهمستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش بح و گفتگو برای ارزيابي ارزشها و تقدم بخشيدن به ارزشهای اخالقي

28

شناختي غيرمستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش الگوپردازی عملي برای شناخت بيشتر از ارزشهای اخالقي

22

گرايشي مستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش تشويق و تحسين کساني که ارزشهای اخالقي را بر ساير ارزشها ترجيح ميدهند

26

گرايشي نيمهمستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش ت کيد بر شخصيتهای اخالقي با ذکر ماجراهای آنها

20
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برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش الگوپردازی عملي برای ايجاد تمايل به ارزشهای اخالقي

21

ارادی مستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

روش توصيه به دانشجويان در انتخا ارزشهای اخالقي در قبال ساير ارزشها

23

ارادی نيمه مستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

در گير ساختن دانشجويان در قالب طر های اجتماعي که طي آن ارزشهای اخالقي را از ديگر
ارزشها بيشتر انتخا کنند

22

ارادی غير مستقيم

برتری دادن به ارزشهای اخالقالي در نظالام
ارزشي فرد

ايجاد بستر تزم برای فعاليتهای خودجوش دانشجويي در جهت تغيير نظام ارزشهالا باله نفالع
ارزشهای اخالقي

21

شناختي مستقيم

تغيير در ويژگيهای شخصيتي فرد
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تغيير در ويژگيهای شخصيتي فرد

«تشويق رفتارهای اخالقي» بسته به نوع شخصيت اخالقي دانشجو
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تغيير در ويژگيهای شخصيتي فرد

«تاکيد بر شخصيتهای اخالقي از طريق بيان ماجراهای آنها» بسته به نوع شخصيت اخالقالي
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61

ارادی نيمه مستقيم

تغيير در ويژگيهای شخصيتي فرد
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81

گرايشي غيرمستقيم

رشد دادن قضاوتهای اخالقي

الگوپردازی انگيزشي به نفع قضاوتهای متعالي تر اخالقي
روش توصيه به گذر کردن از مراحل پايين اخالقي به مراحل باتتر آن

راهكارهاي عملي براي ارتقاي اخالقي دانشجويان پزشكي

نيز داشته باشد و ارزش های اخالقي را بر ساير ارزش ها ترجيح دهد

نسخه واحدی را برای همه پيچيد .به همالين ج هالت ايالن راهکارهالا

(مؤلفه  )6اما در عمل موفق نباشد .زيرا فاقد شايستگيهالا و مالن

متعدد نيستند بلکه متنوع و متناسب مي توانند باشند.

اخالقي ای است که فرد را عمالا به اقالدامات مبتنالي بالر ارزشهالای

همانگونه که ذکر شد برای هر يالز از عوامالل چهارگاناله کاله

نفالس،

بالرای ارتقالا ی اخالقالي

اخالقي موفق مي کند .به دليل عوامل مختلفي ماننالد ضالع

مانع رشد اخالقي مي شود  8روش مختل

عدم ثبات قدم و پشتکار ،عدم استحکام روان شناختي نفس ،ضالع

مطر ش د  .لذا در مجموع  63روش اجرايالي متناسالب بالا شالرايط

ايمان و جرأت مندی و شهامت به ويژه هنگام فشار و شرايط دشالوار،

متفاوت فرد مي تواند در رشد اخال قي مالؤثر باشالد  .ايالن  63روش

ممکن است فرد به راحتي سست شود و از انجام عمل دلسرد شود و

در جداول ذيل آمده است  .بديهي است که در جداول زيالر صالرف ا ا

شود .در صورت وجود ايالن ضالع هالا و

عنوان روش ذکر شده است و به تفصيل آن پرداخته نشده اسالت .

فقدان شايستگي های تزم ،رفتار اخالقي بروز پيالدا نخواهالد کالرد و

تفصيل اين روش ها در « دفترچه راهنمای راهکارهای عملي بالرای

يا بترسد و از اقدام منصر

ارتقا ی من

فرد در اقدام اخالقي شکست خواهد خورد.

اخالقي در دانشجويان پزشکي» تنظيم شالده کاله در

تزمه عملکرد اخالقي ،توانمندی در عملکرد است که ناشي از

اختيار فرهن گستان علوم پزشکي اسالت  .بالديهي اسالت روش هالای

) و مهارت ها ی رفتاری اسالت  .رسالت

چهالارم باله سالختي مالي توانالد تال ثير داشالته باشالد و

ويژگي های شخصيتي ( من

 8گانه بخ

اين مؤلفه را ويژ گي و شخصاليت اخالقالي مالي نامالد  .شايسالتگي و

احتمات ا برای برخي اثر معکوس داشته باشد ولي صرف ا ا با ذکالر آن

اخالقي يعنالي داشالتن قالدرت و تالوان ِ متقاعدسالازی خالود،

روش های  8گانه خواستيم متذکر شالويم کاله شالايد ايالن راهکالار

من

شجاعت ،پايالداری ،تالوان غلباله بالر تعالار

هالا و موانالع ،داشالتن

بتواند جوابگو باشد .

مهارت ها ی اجرايي و داشتن قدرت نفس  .اين مؤلفه مبتني بر اين
است که فرد ،توانمند ی ِ تعيين اهدا  ،و دستيابي به آن هالا را در
پرتو خود انضباطي و کنترل تکانه ها و مهالارت هالای تزم رفتالاری

بح

و نتيجهگيري
برای ارتقا ی اخالقي دانشجويان بايد عواملي که باع

اخالقي

داشته باشد  .اينگونه روش ها بايد تفاوت های فردی دانشالجويان را

نبودن آن هاست شناخته شود و متناسب با آن روش های متفاوتي

مورد توجه قرار دهد و متناسب با توانايي ها ی فردی و ويژگي ها ی

عرضه شود  .اين عوامل به م ي ز ان حساسيت اخالقالي افالراد ،يالا باله

شخصيتي او اقدا مي مختص او داشت ه باشالد  .گالويي مشالاوره هالا ی

درجه رشد آن ها در قضاوت های اخالقي شالان ،يالا باله ترجيحالات

فردی در اين راهکار ب يشتر مورد توجه قرار مي گيرد  .در اينگوناله

ارزشي در منظومه فکری آن ها و يا به شخصيت اخالق ي آن ها بالر

راهکارها اقدام اوليه شناخت ويژگي ها ی شخصيتي هر فرد است و

مي گردد  .لذا بايد هرگونه اقدامي متوجه يکي از اين چهار عامالل

در مرحله بعد ارائه راهکار متناسب با اوست  .اين راهکارهالا بالرای

باشد و هد گذاری برای ارتقا ی اخالقي مشخص شود ر زيرا بالرای

افراد گوناگون فرق مي کند .

هر يز از اين جنبه ها برنامه های عملي متفاوت خواهنالد بالود  .در

يکي ديگر از عواملي که در ويژگي ها ی شخصيتي فرد از لحاا

ضمن متذکر شديم که اين ارتقا ی اخالقي از سه طريق مي توانالد

اخالقي شدن مال ؤ ثر اسالت شالرايط پيشالين خالانوادگي ،محيطالي،

در فرد مؤثر واقع شود يا از طريق شناختي و يا از مسير گرايشي و

اجتماعي و اقتصادی اوست که کار اخالق مدار کالردن را متنالوع و

يا از راه ارادی  .برای هريز از اين سه طريق مي توان به سه گونه

دشوار مي سازد  .شناخت بستر اجتماعي ،اقتصادی ،خانوادگي افراد

اقدام کرد ر يا ب ه طور مستقيم و يا ب ه صورت نيمه مسالتقيم و يالا از

که طي ساليان دراز بخشي از شخصيت او را تشکيل مي دهد قبل

طريق غير مستقيم .

برای تغيير در ويژگي ها ی شخصيتي افراد ( که تا حدودی امکان

ارادی به صورت های مستقيم ،نيماله مسالتقيم و غيرمسالتقيم مالؤثر

دارد) به جای طر روش های گونالاگون شالناختي ،گرايشالي و ارادی

باشد از اين قرار خواهنالد بالود :تبيالين اخالقيالات ،بحال

و گفتگالو،

بايد انديشيد که کدام روش مي تواند ت ثير بيشتری بالرای هالر فالرد

الگوپردازی عملي ،تشويق ،ذکر ماجراها و داستان های شخصيت های

داشته باشد .برخي پاسخ شخصي شان به روش های شناختي بيشالتر

اخالقي ،الگوپردازی عاطفي ،توصيه های فردی ،حضور در طر هالای

است و برخي به روش های گرايشي و احساسي .برخي اقدامات فردی

اجتمالالاعي و اقالالدامات خودجالالوش اجتمالالاعي .ايالالن روش هالالا را بايالالد

مي تواند بهتر بر آن ها اثرگذار باشد و برخي اقدام ها ی جمعالي .لالذا

متناسب با هريز از چهارمؤلفه ای که درصدد بهبود آن هستيم بکار

روش ارتقای اخالقي مي توانالد باله عنالوان روش هالای متنالوع بالرای

بنديم تا بتوان عمالا به دروني کردن اخالق و تخلق به آن در اخالالق

من

ها ی اخالقي مختل

قلمداد شود .در ايالن روش هالا نمالي تالوان

پزشکي دست يافت.
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از هرگونه توقعي از اخالقي شدن افراد بايد مورد توجه قرار گيرد .

روش های گوناگوني که بتواند از راه های شالناختي و گرايشالي و

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

Practical Suggestions for Improving the Morality of Medical Students
Hamidreza Ayatollahi1

Abstract
Background: Education of medical ethics alone has not been able to encourage medical students to respect ethics.
The internalization of ethics is a subject that uses educational methods for moral growth.
Methods: This article reviews the views and concepts of Kohlberg and Rest.
Results: Suggestions are set up in four categories. Executive suggestions are categorized in three types such as
cognitive, tendency and voluntary, each of these can be done in three ways namely: direct, semidirect and indirect.
Conclusion: 36 executive methods are proposed, which can improve the morality of medical students.
Keywords: Medical Ethics, Moral Development
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