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é Objective: The purpose of this study is to develop the main lines of an educational package based 
on innate moral intuition and processes of moral disengagement for senior high school students. As 
it is clear, in addition to the abovementioned components, the educational package also includes the 
components of Bandura’s moral disengagement as factors that weaken the innate moral intuition.

é Method: This research was conducted by a qualitative method of documentary study. In data analysis, 
the combination of “Colaizzi” model with thematic analysis method has been used. The two coders 
finally introduced seven components with a coder agreement index above%81.4)  %70). Among the 
components proposed by the researcher,  the validity of four components was approved by experts after 
measuring the CVR.

é Findings: Accordingly, after presenting the definition of innate moral intuition, the components of 
“immediate perception”, “universality of intuition”, “negative effective factors” and “possibility of 
weakening the occurrence of intuition in one’s lifetime” were introduced as valid components, and 
included in the training package along with the eight mechanisms of moral disengagement to weaken 
innate intuition.

é Conclusion: The focus on innate moral intuition is between a dichotomy of innate views and opposing 
views. In order to apply the innate perspective on moral education and training, this research has 
introduced an applied educational package in line with nature-focused perspectives as a general model 
in moral education.

 Keywords:  Moral education, instinct, innate morality, innate moral intuition, moral 
disengagement.
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چکیده :
é هدف: تدوین خطوط اصلی بستة آموزشــی بر مبنای شهود فطری اخالقی و فرآیندهای 
گسســت اخالقی برای دانش آموزان متوسطة دوم هدف این پژوهش است. چنانچه روشن 
است بستة آموزشــی عالوه بر مؤلفه های مذكور، شامل مؤلفه های گسست اخالقی بندورا 

به عنوان عوامل تضعيف كنندة شهود فطری اخالقی نيز هست. 
é روش: این پژوهش، با روش كيفی از نوع مطالعه اســنادی انجام شــد. در تجزیه و تحليل 
داده ها از تركيب مدل »كالیزی« با روش تحليل مضمون(Thematic analysis) استفاده 
شده اســت. دو كدگذار، نهایتاً هفت مؤلفه را با شاخص توافق كدگذار باالتر از 7۰ درصد 
)81.4٪(، معرفی كردند. از ميان مؤلفه های پيشنهادی پژوهشگر،  اعتبار چهار مؤلفه پس از 

سنجش CVR مورد تأیيد متخصصان قرار گرفت. 
é یافته ها: بر این اساس در نهایت پس از ارائة تعریف شهود فطری اخالقی، مؤلفه های »درک 
بی واسطه«، »همگانی بودن شهود«، »عوامل منفی مؤثر« و »امکان تضعيف بروز شهود در 
طول عمر« به عنوان مؤلفه های معتبر معرفی و در بســتة آموزشی به همراه مکانيسم های 
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هشت گانة گسست اخالقی برای تضعيف شهود فطری درج شده است. 
é نتيجه گيری: تمركز بر شــهود فطری اخالقی، در ميان دوگانه ای از دیدگاه های فطری نگر و 
دیدگاه های مقابل قرار دارد. این پژوهش در راستای كاربست دیدگاه فطری نگر به آموزش و 
تربيت اخالقی، به معرفی بستة آموزشی كاربردی هم راستا با دیدگاه های متمركز بر فطرت 

به عنوان الگوی همگانی در آموزش اخالقی معرفی شده است.

واژگان کلیدی : آموزش اخالق، فطرت، اخالق فطری، شهود فطری اخالقی، گسست اخالقی.

 مقدمه

آموزش اخالق يکی از مسائل مهم در روان شناسی تربيتی است. تهية بسته های آموزشی 
مبتنی بر رشــد و تحول شــناختی و هيجانی كه قابل  ارائه به نظام آموزش عمومی باشد، 
 يکی از بهترين كاركردهای اين شــاخه از روان شناسی محسوب می شود. از طرف ديگر

آموزش اخالق يکی از نيازهای نظام آموزش رســمی كشــور اســت و در ســند تحول 
آموزش وپرورش تهيه شــده توسط شــواری عالی انقالب فرهنگی )1390(، مورد تأكيد 
قرارگرفته است. بسياری از نگرش های روان شــــناختی به اخالق، از آن به عنوان عاملی 
اجتماعی كه درونی سازی می شود ياد می كنند. اين نگرش ها، درونی ترين مفاهيم همچون 
وجدان، خودآرمانی يا پاسخ های رفتاری اخالقی را با درونی سازی ]ارزش های اجتماعی[ 

.(Sletvold,2013) تفسير می كنند
اخالق درون زاد و فطری، با مفهوم »شهود اخالقی« (Moral Intuition) عميقاً پيوند 
خورده اســت. مهم ترين مفهومی كه در روان شناسی بايد به جست وجوی آن بود، شهود 
فطری اخالقی است كه می تواند به صورت عملياتی و عينی اخالق فطری را تعريف كند. 
از طرف ديگر به نظر می رســد برخی از منابع اسالمی، اساساً اخالق را مبتنی بر فطرت و 
دانش های فطری می دانند و بر اين اساس آموزش اجتماعی و الگوهای هنجاری مهم ترين 
امر در رفتار اخالقی تلقی نمی شــود )شــاه آبادی، 1387، طباطبايی، 1390، مطهری، 
1400، جوادی آملی، 1395(. روان شناسی اخالق به طوركلی با يک خأل پژوهشی جدی 
درزمينة شــهود فطری اخالقی مواجه اســت و به تبع آن، در عرصة روان شناسی تربيتی 
نيز آموزش های مبتنی بر شــهوداخالقی يافت نمی شود. پس ضروری است كه اين خأل 
پژوهشی در يک فضای بين رشته ای و با استفاده از آموزه های فلسفی و دينی جبران شده 
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و مؤلفه های شهوداخالقی استخراج گردد. سپس بستة آموزشی مبتنی بر آن تهيه و در 
اختيار متوليان آموزش اخالق قــرار گيرد. همچنين ازآنجاكه اين موضوع در آموزه های 
اسالمی موردتوجه بوده اســت، اما مؤلفه های آن بر اساس منابع اسالمی استخراج نشده 
و مورد تأكيد قرار نگرفته اســت، الزم است كه اين مسئله بر اساس اين منابع حل شود. 
ازآنجاكه بسته های آموزشی موجود، نتوانسته بر پاية شهوداخالقی فطرت بنياد به آموزش 
 فطرت بپردازد و اين مبنای غيرنســبی گرايانة اخالق، تاكنون مورد غفلت بوده اســت،

اين بستة اخالقی تدوين خواهد شد.
 به نظر می رســد گسســت اخالقی به عنوان مفهومی كه به تازگی توسعه يافته است

(Bandura, 2016)، می تواند عاملی باشد كه شهودهای فطری اخالقی را ناكارآمد و بی اثر 

كرده و مانع از رفتاراخالقی شــود. بر همين اســاس بستة آموزشی مذكور با مالحظات 
گسست اخالقی، طراحی می شــود تا فرد رفتار غيراخالقی خود را به وسيلة فرآيندهای 
»گسســت اخالقی«، به عنوان رفتاری عادی يا حتی رفتــاری اخالقی جلوه ندهد. نظام 
آموزش وپرورش بيشتر از ساير نهادها، از طريق برنامه های درسی، متولی و مسئول متخلق 
 بارآوردن فراگيران است )عطار، ناطقی و عرفانی، 1399( و دنيای حاضر به آموزش  و پرورش

اخالق محــور نياز جدی دارد )عطــار، ناطقی و عرفانــی، 1400(. قرارگرفتن آموزش و 
تربيت اخالقی در مدار برنامه درســی پيش  از اين نيز مورد اهتمام پژوهشــگران برنامه 
درســی بوده است )شاملی، ملکی، كاظمی، 1390(. در سند برنامه درسی ملی )1391( 
اهداف اخالقی مشــخص تحــت عناوين »دوری از رذايل اخالقی«، »تالش در كســب 
ارزش های اخالقی«، »رفتار به اقتضای شأن انسان« و »درك ارزش های اخالقی در رابطه 
با خانواده، مدرســه دوستان و مردم و ساير انســان ها« را كه با محتوای مندرج دربستة 
آموزشی شــهود فطری اخالقی هماهنگ است، برای متوسطة دوم پيشنهاد داده است. 
عالوه بر اين تحول شناختی نوجوان در اين مرحله به سطحی از بلوغ نسبی رسيده است كه 
 می توان مراحل باالتر درك اخالقی را از او انتظار داشت (Berk, 2007). بر همين اساس،
 اين بسته برای مخاطبان اين سنين يعنی متوسطه دوم تهيه می شود. بنابراين بستة آموزشی
با هدف كاربردی كردن شــهود فطری اخالقی تدوين می شود و دربرگيرندة مؤلفه های 
شهود فطری اخالقی به همراه مکانيسم های گسست اخالقی برای دانش آموزان متوسطه 

دوم خواهد بود.
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مبانی نظری 
شهود اخالقی

واژة »شــهود« در فارسی به معنای »آشــکاركردن چيزی« و نيز »ديدن« به كار 
می رود )انوری،1382(. شهود در زبان بسياری از فيلسوفان دين، يـا فيلسوفانی كه با 
صبغة عرفانی اين اصطالح را به كاربرده اند، عبارت است از دريافت امر متعالی و مقدس، 
توسط انسان عارف، به گونه ای كه »حق را به حق رؤيت كند« )سجادی، 1341(. پس 
از آغاز ترجمة آثار فلسفی از زبان های اروپايی به زبان فارسی، واژه (Intuition) در زبان 
انگليسی، و معادل های آن در ساير زبان های اروپايی، به »شهود« ترجمه شد« )مهجور، 
جوادی، فنايی، 1398(. شــهوداخالقی به آن دسته از احساس های قوی فرد اطالق 
می شود كه رفتاری را بد يا خوب توصيف می كند و اين مسئله الزاماً با استداللورزی 
همراه نيست. بلکه بيشتر از آن كه يک قضاوت استداللی باشد، يک احساس و شهود 
شــخصی اســت. به اين ترتيب، مؤلفة عاطفی در شــهود اخالقی،  محوريترين مؤلفه 
اســت. بااين حال نيز مؤلفه های شناختی و اجتماعی برای آن در نظر گرفته می شود. 
 به اين معنا كه انســان ها شــهودهای اخالقی خود را با مؤلفه های شناختی، توجيه

(Justification) می كنند و برای آن استدالل می آورند. نهايتاً شهوداخالقی اين گونه 

تعريف می شود: »شهوداخالقی هر احساس قوی و بالواسطه ای است كه در آن چيزی 
 خوب يا بد باشد؛ اعم از اين كه صدق يک ادعا باشد يا موضوعی برای درك و دريافت
.(Kiper & Sosis, 2014)(;Sinnott-Armstrong, 2008 Gigerenzer, 2008; Haidt, 2001, 2012 ) 

در مورد منبع شهود اخالقی، اختالف نظر وجود دارد. نظرگاه اول شهوداخالقی را ناشی 
از تمرين و جامعه پذيری می داند. در اين صورت شــهود نيز نســبی است و بر اساس 
نســبتی كه با محتوای آموزش اخالقی دارد تعريف می شــود )خوارزمی، ميانداری، 
1399( و نظرگاه دوم به شــهوداخالقی نگاهی اســت كه آن را ناشــی از آموزش و 
جامعه پذيری نمی داند و دقيقاً برعکس آن را مبتنی بر شهودهای اوليه ای می داند كه 
در عموم انســان ها وجود دارد. اين نوع از شــهوداخالقی در انديشة اسالمی با عنوان 
 »گرايش های فطرت« يا »گرايش های مقدس« )جوادی آملی، 1398؛ مطهری، 1400(

معرفی شــده و بر مبنای آيات قرآن )قرآن كريم، شــمس: 7-9؛ روم: 30( و برخی از 
احاديث )حميری، 1413( تحت عنوان اخالق فطری شکل گرفته است.
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گسست اخالقی
گسست اخالقی مجموعه ای از فرآيندهاست كه جنبه های غيراخالقی يک رفتار 
را ميپوشاند و جنبه های ديگری از آن را جايگزين می كند. »نظريه يادگيري شناختي 
اجتماعي به اين مســئله توجه می كند كه چگونه اســتدالل اخالقي می تواند عمل 
غيراخالقي را بي اهميت يا حتي اخالقي جلوه دهد. بدين منظور اين نظريه بر شناخت 
 سازوكارهاي ترك رفتار اخالقي تمركز دارد. اين سازوكارها، شامل دليل آوری اخالقي

(Moral justification)، مقايسه هاي تســکين دهنده (Palliative comparison) و 

برچسب هاي حسن تعبير (Euphemistic labelling) است و رفتاري سزاوار سرزنش 
توليد می كند و با كوچک كردن و ناديده گرفتن نتايج از يک ســو و مقصر دانستن و 
اطالق ويژگي غيرانساني به قرباني از سوي ديگر آثار زيان باري به جا ميگذارد )اشعری 
و حســنی، 1393: 98(. بندورا »منبعي دروني براي معيارهاي اخالقي قائل نيست؛ 
او ريشــه اين معيارها را اجتماعی می داند (Schunk & Zimmerman, 2003: 24) و 

خانواده را سرآغاز اين ريشه های اجتماعی می شمارد« )اشعری و حسنی، 1393(. 
آموزش اخالقی

در پارادايم رفتار ايثارگرانه، رفتاراخالقی در مقابل رفتار خودخواهانه يا خودمحور يا 
منفعت طلبانه قرار می گيرد. درحالی كه رفتاراخالقی در يک معنای عام تر، به معنای رفتار 
پســنديده و رفتار غيراخالقی به معنای رفتار ناپسند تلقی می شود )جاويدان، دهقان، 
شمســی، عباسی، 1391(. در نگاه دبيران دوره متوسطه معنای از اخالق كه در حول 
محور فضايل و ارزش هاست، مورد تأكيد قرارگرفته است )انصاری، محسنی پور، 1397(.

جمع بندی مبانی نظری
آنجاكه مبانی نظری اين مطالعه حاصل ســه چارچوب مختلف است، جمع بندی و  از
ارائة يک چارچوب منسجم، بســيار ضروری می نمايد. بر همين اساس، چارچوب حاكم 
 بر اين مطالعه، چارچوب فطرت بنياد و محوريت دادن به شــهود در فهم اخالق اســت. 
از گسست اخالقی به عنوان عامل منفی مؤثر بر هر عامل مثبت اخالقی می توان استفاده 
كرد؛ بنابراين جنبة ايجابی اخالق بر عهدة شهود فطری اخالقی است و جنبة سلبی آن را 
گسست اخالقی برعهده دارد. بستة آموزشی نهايی و خطوط اصلی آن كه در اين مطالعه 
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تعيين شده است، قالب كاربردی نهايی است كه اين مباحث بنيادين را به عرصة تعليم و 
تربيت كاربردی می كشاند.

پژوهش های پیشین
اخالقی مبنا قرار  در هيچ يک از پژوهش های پيشين در آموزش اخالق موضوع شهود
نگرفته اســت. به طور نمونه آموزش رسمی اخالق در آموزش های ضمن خدمت معلمان 
 به طور واســطه ای به آموزش اخالقی دانش آموزان كمــک می كند؛ معلمان به اين ترتيب

با دانش نظری در مورد اخالق آشنا می شوند و زمينه برای آموزش اخالق به دانش آموزان 
فراهم خواهد شد (Rizzo & Bajovic, 2016). تأثيرات نقش معلم به عنوان آموزشگراخالقی 
 در سراســر برنامة درســی در مــدارس مبتنی بر ديــن و ايمان در اســتراليا و ايرلند،
.(Gleeson & O’Flaherty, 2016) بر اساس مصاحبه با افرادی غير از معلم، مالحظه شد 
سبک آموزشی 92 معلم پيش دبستانی برای آموزش اخالق موردبررسی قرارگرفته است. 
این معلمان اشاره كرده بودند كه استفاده از الگوسازی در آموزش اخالقی يک اصل اساسی 
در آموزش اخالقی بوده و نتايج مثبتی در تحقق اهداف آموزش اخالقی در پی داشــته 

 .(Sanger & Osguthorpe, 2013) است
پژوهشی در مالزی انجام شده كه نشان می دهد دانش آموزان نگران مسائل اخالقی و 
ارزش هايی هستند كه در برنامه درسی فعلی مالزی پوشش داده نشده است. دانش آموزان، 
عوامل متعددی شامل قانون ملی، فرهنگ مااليی، قوميت و مذهب و همچنين تأثيرات 
تاريخ، به ويژه اشــغال مالزی توسط ژاپنی ها را در بروز مشکالتی در قضاوت اخالقی مؤثر 
دانستهاند. تجزيه و تحليل ها همچنين نشان می دهد كه انتخاب های اخالقی پاسخ دهندگان 
در بستر يک رويکرد مراقبتی (carebased approach) قوی، تحت تأثير والدين، فرهنگ، 
اين حال، كثرت گرايی اخالقی  دين، ســودگرايی، همکاری و دوستی قرارگرفته اســت. با
 (moral pluralism) نيــز در مواردی كه شــركت كنندگان بر اســاس دوگانه مراقبت

.(Balakrishnan, 2009) يا عدالت تصميم گيری می كردند، مشهود بود
به طوركلی رويکردهای مختلف اخالقی نيز بر رويکرد شــهود فطری اخالقی متمركز 
نبوده اســت. وحدانی اســدی، نوروزی، فردانش،  علی آبادی و باقری )1395( با ارائه يک 
تقسيم بندی، رويکردهای آموزش اخالق را در سه دسته فلسفی، روان شــناختی و آموزشی 
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تقسيم بندی كرده اند. در اين تقســيم بندی، رويکرد فلسفی شامل فضيلت گرا، اصل گرا، 
پيامد گرا، معنوی و انسان عامل است. رويکردهای روان شناختی شامل يادگيری اجتماعی، 
 شناختی، رفتارگرايی، روان تحليل گری، اجتماعیـ  فرهنگی، زيستـ  روان شــــناختی

و هويتـ  شــخصيت اســت و درنهايت رويکردهای آموزشی شامل چهار دسته، پرورش 
توانايی های شــناختی، پرورش منش، رويکرد تركيبی و رويکرد طبيعی و طبی اســت. 
كفيلی مقــدم )1390( از نمايش های پويانمايی برای آموزش اخالقی اســتفاده كرده و 
مهم ترين عامل در تأثيرگذاری چنين روشــی را همزادپنداری كودك باشــخصيت های 
كارتونی معرفی می كند. به نوعی می توان چنين روشی را يادگيری اجتماعی ناميد كه با ابزار 
پويانمايی انجام  شده است. شهرياری نيسيانی و نوروزی )1399( در بررسی خود به نوعی 
از تربيت اخالقی پرداخته است كه بر مبنای اصل فايده گرايی شکل گرفته است. اين نوع از 
تربيت اخالقی، رفتاراخالقی را كنشی معرفی می كند كه در آن به خود و ديگران آسيبی 
نرساند. از ديد نويسنده، اين مبنای اخالقی از دو جهت مشخص نبودن دقيق مصاديق و 
تعريف رفتاراخالقی و نداشتن ضمانت اجرا دارای نقص است. كوشی، موسی پور، محبی و 
آرمند )1397( به شناسايی ابعاد و مؤلفه های تربيت اخالقی با رويکرد اجتماعی در دورة 
ابتدايی پرداختند و كوشــی، موسی پور، آرمند و محبی )1399( مدل و الگوی مفهومی 
آن را ارائــه داده اند. رهنمايی )1399( بــه تأثير هماهنگی بين باورها و ارزش ها در بروز 
رفتاراخالقی اشــاره می كند. او در اين بررســی توصيه می كند كه آموزش های اخالقی 
به گونه ای انجام شود كه بين باورهای افراد و ارزش های اخالقی آنها همخوانی وجود داشته 
باشد تا احتمال رفتارهای اخالقی افزايش يابد. شاكری، برزگر بفروئی و محمدی )1398( 
در بررســی خود به آموزش خويشــتن داری به عنوان  يکی از راه هــای بروز رفتاراخالقی 
و تأثيــر آن بر كاهش خشــونت دانش آمــوزان پرداخته و آن را مؤثر گــزارش كرده اند. 
در تاريخ شهود و شهودگرايی، افالطونيان كمبريج نخســـتين كسـانی بودنـد كـه 
صـــراحتاً مبادی معرفت اخالقی را مبادی شهودی ناميدند. نخستين بار در سال 1901 
 (Sidgwick, 1901) واژٔە شــهودگرايی در اخالق در كتاب روش های اخالق استفاده شد
مور(Moore)  نيز يکی ديگر از فالسفة معتقد به شهود در اخالق است )مهجور و همکاران، 
1398(. پژوهش های فارســی نيز در عرصة شهوداخالقی نيز در ميان فالسفه انجام شده 
است؛ از جمله پژوهش محمدی منفرد )1392( كه در مورد معنا و توجيه شهوداخالقی 
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اســت؛ يا پژوهش عبدل آبــادی )1397(، تقريری از آرای مور1 در مورد شــهوداخالقی 
 اســت. پيش تر در ميان روان شناســان اين انتقاد به كوهلبرگ كه چرا نقش شــهود را

در تحول اخالقی ناديده گرفته است، مطرح بوده است (Berk, 2007). غفاری )1384(، 
عاطفه گرايی در اخالق را »به معنای تأكيد بر نقش عوامل انگيزشــی و عاطفی نسبت به 
عوامل عقالنی و شــناختی در انجام يا ترك عمل« )غفاری، 1384؛ ص 149( می داند. 
او شــهوداخالقی را در اين دسته بندی بااحتياط در دستة اخالق عاطفه محور و در كنار 

اخالق مراقبت به عنوان اخالق ناشناختی گرا (Noncognitivism) معرفی می كند. 
در مورد گسست اخالقی كه به جنبه شناختی موضوع اشاره می كند و بر سازوكارهاي 
شناختی ترك رفتار اخالقي تمركز دارد )اشعری و حسنی، 1393، ص 98( بايد گفت كه 
اين مسئله با عنوان شکاف معرفت و عمل در پژوهش های فارسی مورد اشاره قرارگرفته 
 اســت؛ به اين معنا كه افراد ارزش های اخالقی را كم وبيش می شناســند و بااين حال در 
موارد زيادی برخالف علم خود عمل می كنند )وجدانی، ايمانی،  صادق زاده  قمصری، 1392(.

بر اساس اين پژوهش كه مبتنی بر ديدگاه عالمه طباطبايی )ره( است، ضعف اراده به عنوان 
 عامل اصلی گسست اخالقی معرفی  شده است )وجدانی، ايمانی، صادق زاده  قمصری، 1393(.
 اين پژوهشگران درجايی ديگر اين موضوع را بررسی كرده و عنوان »شکاف معرفت و عمل«

را برای اشــاره به اين پديده اســتفاده می كنند )وجدانی، ايمانــی، اكبريان، صادق زاده 
 قمصری، 1391(. مسئلة شــکاف بين معرفت و عمل در ميان دانش آموزان ايرانی ديده 
 شده است و تعداد قابل توجهی از دانش آموزان كشور ما با اين كه رفتاراخالقی و غيراخالقی 
را می شناسند، رفتار غيراخالقی انجام می دهند )بيات، 1373، طالبی، 1380، اسماعيلی، 
1379به نقل از وجدانی، ايمانی، اكبريان، صادق زاده  قمصری، 1391(. اما گسست اخالقی 

به صورت مستقل در پژوهش های فارسی ديده نمی شود.
همچنان كه مالحظه می شــود، شهود فطری اخالقی رويکردی جديد بوده و تاكنون 
موردتوجه  قرار نداشــته اســت؛ بنابراين می توان پژوهش در ايــن زمينه را حركت در 
مســيری نو و در يک خأل علمی تلقی كرد. عالوه بر اين، آموزشی كردن آن و تبديل آن 
به يک بستة آموزشی نيز در اين پژوهش موردنظر است كه در اين حيطه طبيعتاً كاری 

نو به حساب می آيد.

1. George Edward Moore
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روش پژوهش
روش اين پژوهش، دو بخش متمايز را به خود اختصاص داده است؛ بخش اول به تهيه 
مواد آموزشــی و استخراج مؤلفه ها از منابع دينی اختصاص دارد. بنابراين الزم است يک 
بررسی جامع كيفی در منابع آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم و با اعتبارسنجی 
مرتبط صورت گيرد. اين بررســی عمده ترين بخش اين مطالعه را به خود اختصاص داده 
است. بنابراين روش اصلی اين بخش، مطالعة كيفی است كه ماية اصلی آن را گردآوری 
تفصيلی داده ها از منابع چندگانه تشکيل می دهد. به همين ترتيب داده های اسناد برای 

شکل دهی به بستة آموزشی مورد استفاده قرار می گيرد )بازرگان، 1395(.
روش اين پژوهش، روش كيفی از نوع مطالعه اسنادی است. در تجزيه و تحليل داده ها 
از تركيب مدل »كاليزی« با روش تحليل مضمون (Thematic analysis) استفاده  شده 
است. اين مدل دارای هفت مرحله است )جويباری، رضاييان، ثناگو، جعفری و حسينی، 

:)1390
1. مروري بر تمام اطالعات؛

2. بيرون كشيدن جمالت مهم؛
3. ايجاد معناهای شکل يافته؛

4. دسته بندی مضامين )تم ها(؛
5. ايجاد يک توصيف روايتي مختصر؛

6. بازگشت به منظور تعيين اعتبار؛ 
7. گزارش مکتوب مراحل.

برای اســتخراج جمالت مهم، منابع زير كه توانســتند آيات و روايات را تا حد اشباع 
معرفی كنند، استفاده شدند:

الميزان فی تفسير القرآن )طباطبايی، 1390(؛
رشحات البحار )شاه آبادی، 1387(؛

فطرت )مطهری، 1400(؛
فطرت در قرآن )جوادی آملی، 1398(؛

مبانی اخالق در قرآن )جوادی آملی، 1395(؛
مراحل اخالق در قرآن )جوادی آملی، 1394(؛
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ابواب الهدی )اصفهانی، 1387(؛
الحيات جلدهای اول تا ششم )حکيمی، حکيمی و حکيمی، 1395(؛

اخالق فطری )بيابانی اسکويی، 1395(.
آيات و روايات مرتبط از اين كتاب ها استخراج شده و سپس در منابع و مصادر اصلی 
مورد جســت وجو قرارگرفته است. ســپس معناها و مضامين شــکل يافته از اين آيات 

استخراج  شده است. 
جهــت ارزيابی اعتبار كدگذاری معموالًً از شــاخص توافق كدگذارPAO ،1 يا »روش 
توافق درصدی«، استفاده می شــود. زمانی كه شاخص PAO باالتر از 70 درصد ارزيابی 

شود، اعتبار اين شاخص تأمين شده است؛ انتخاب مضامين بر همين اساس انجام شد.
برای بررسی روايی محتوايی تعدادی از افراد متخصص در حوزة موردپژوهش انتخاب 
می شوند تا مشخص كنند كه به چه ميزان يافته ها، موارد مرتبط با موضوع را می سنجند. 
به اين منظور در مقابل هر سؤال سه گزينه قرار می گيرد: ضروری، خوب اما غيرضروری 
و غيرضروری. سپس با استفاده از شاخص نسبت روايی محتوايی (CVR2) اين داوری ها 

.(Lawshe, 1975) به اعداد تبديل می شوند
بخش دوم به تهية بســتة آموزشی اختصاص دارد. مراحلی كه برای تهيه بسته به كار 
می رود، از ابتدا و به صورت سنتی به اين ترتيب معرفی شده است: اول تعيين دقيق موضوع، 
دوم تهية مواد آموزشــی، سوم معرفی، اجرا و مرور، چهارم آزمون و پنجم اصالح داده ها 
(Meeks, 1971). از آنجا كه گسست اخالقی پيش از اين توسط بندورا معرفی و مؤلفه های 

آن نيز ارائه  شده است، بنابراين بايد در يک چارچوب نظری هماهنگ و يکپارچه در كنار 
شهود فطری اخالقی جانمايی شود و دربستة آموزشی حاضر درج گردد و سپس مراحل 
تهية بســتة آموزشی در مورد آن اجرا شــود. بنابراين بخش دوم، به تركيب اين يافته ها 
و مؤلفه ها با مالحظات گسســت اخالقی در قالب يک بســتة آموزشــی اختصاص دارد. 
الزم اســت مؤلفه های شهود فطری اخالقی دربستة آموزشی در كنار مالحظات گسست 

1.  Percentage of Agreement Observation (PAO = 2M /(N1+N2)*100)
2 . Content validity ratio

تعداد كل

تعداد كل
2

2

= تعداد متخصصينی كه گزینه ضروری را ..........................
CVR =
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طراحی خطوط اصلی بسته آموزشی»اخالق مبتنی بر شهود اخالقی 
با مالحظات گسست اخالقی« و اعتباریابی آن برای دانش آموزان 

متوسطه دوم

اخالقی درج گردد. به اين منظور محتوای مرتبط با گسست اخالقی از كتاب اصلی بندورا 
استخراج شــد و به صورت سه جلسة آموزشی در پايان اين بسته قرار گرفت. با توجه به 
اين كه اين بســتة آموزشی مبتنی بر شواهد قرآنی و روايی تهيه شد، بنابراين بخش های 
ايدئولوژيک ديدگاه بندورا در اين مالحظات درج نشده و تالش شده است صرفاًً مالحظات 

مرتبط با گسست اخالقی در اين بسته درج گردد.

یافته ها
شناسایی مؤلفه های شهود فطری اخالق

اســتخراج آيات و روايات انجام شــد. ازآنجاكه موضوع پژوهــش حاضر ازنظر متون 
نهايت تعداد 19 گزاره در اين زمينه به عنوان  انتخابــی با محدوديت جدی مواجه بود، در
متون قابل اســتفادة صريح در اين پژوهش باقی ماند. كه با كدگذاری اوليه به 7 توصيف 
و تحليل كوتاه تبديل شد. جهت ارزيابی اعتبار كدگذاری اوليه، معموالًً از شاخص توافق 
كدگذارPAO ،1 يا »روش توافق درصدی«، استفاده می شود. در اين كدگذاری نيز توافق 
قابل قبول در حدود 81/4% برآورد شد. زمانی كه شاخص PAO باالتر از 70 درصد ارزيابی 
شــود، اعتبار اين شاخص تأمين  شده است. بنابراين كدگذاری اوليه، از نظر دو كدگذار، 

معتبر و موردتوافق است.

استخراج مضامين سازمان دهنده
در مرحلة بعد الزم اســت مضامين مختلفی كه از اين تحليل ها و توصيف های كوتاه 
واقع كدگذاری به صورت مؤلفه های سازمان دهندة  قابل استخراج است، روشن شــود. در
شهود فطری اخالقی در اين مرحله صورت می گيرد. مؤلفه های استخراج شده ابتدا به عنوان 
مضامين پايه و سپس در قالب مضامين ســازمان دهنده معرفی و كدگذاری شده است. 
 تمامی مضامين پايه و ســازمان دهنده و برخی مستندات قرآنی و روايی آن در جدول 1

ارائه  شده است. 

1. Percentage of Agreement Observation (PAO = 2M /(N1+N2)*100)
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جدول 1. مؤلفه های شهوداخالقی در دو دسته مضامين پایه و سازمان دهنده

مضامين 
برخی از شواهد در قرآن و احادیثمضامين پایهسازمان دهنده

1. درک بی واسطة انتخاب 1. درک بی واسطه
خوب و بد 

ْدُر َّْت إِلَْيِه النَّْفُس َو الِْبرُّ َما اْطَمأَنَّ بِِه الصَّ é الِْبرُّ َما اْطَمأَن

ْدرِ َو َجاَل فِي الَْقلِْب َد فِي الصَّ é َو اْلِثُْم َما تََردَّ

اها؛ َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها« é »َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

2. همگانی بودن 
شهود

2. همگانی بودن شهود 
اها؛ َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها«اخالقی é »َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

3. بی نيازی از 
آموزش

3. بی نيازی خوب و بد 
اخالقی از آموزش

ِ الَّتي  َفَطَر النَّاَس َعلَْيها ال  يِن َحنيفاً فِْطَرَت اهللَّ é َفأَقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
يُن الَْقيُِّم َو لِکنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال يَْعلَُمون  ِ ذلَِک الدِّ تَْبديَل لَِخلِْق اهللَّ

اها؛ َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها« é »َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

é كل مولود يولد علی الفطره، فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه

4. اطمينان بخشی انتخاب 4. نشانه های هيجانی
بایدها

5. ناآرام سازی انتخاب 
نبایدها

ْدُر َّْت إِلَْيِه النَّْفُس َو الِْبرُّ َما اْطَمأَنَّ بِِه الصَّ é الِْبرُّ َما اْطَمأَن

ْدرِ َو َجاَل فِي الَْقلِْب َد فِي الصَّ é َو اْلِثُْم َما تََردَّ

5. عوامل منفی مؤثر 
بر شهود

6. عوامل محيطی منفی

7. انتخاب های مخالف با 
شهود اخالقی

é فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه

é و العلم يهتف  بالعمل، فإن أجابه، و إال ارتحل عنه«.

6. امکان تضعيف 
شهود بر اثر عوامل 
منفی در طول عمر

8. قساوت قلب یا كدورت 
تدریجی قلب 

é  َما ِمْن َشْيءٍ أَْفَسَد لِلَْقلِْب ِمْن َخِطيَئٍة إِنَّ اَلَْقلَْب لَُيَواقُِع اَلَْخِطيَئَة 
َفَما تََزاُل بِِه َحتَّی تَْغلَِب َعلَْيِه َفُيَصيَِّر أَْعاَلُه أَْسَفلَُه

é »َما ِمْن َعْبٍد إاِلَّ َو فِي َقلِْبِه نُْکَتٌة بَْيَضاُء، َفإَِذا أَْذنََب َذنْباً، َخَرَج فِي 
َواُد، َو إِْن تََمادی  فِي   ْکَتِة نُْکَتٌة َسْوَداُء؛ َفإِْن تَابَ  َذَهَب ذلَِک  السَّ النُّ
يَ  الَْبَياُض   يَ  الَْبَياَض، َفإَِذا ُغطِّ َواُد َحّتی  يَُغطِّ نُوِب َزاَد ذلَِک السَّ الذُّ
: »َكالَّ بَلْ   ِ َعزَّ َو َجلَّ لَْم يْرِجْع َصاِحُبُه إِلی  َخْيٍر أَبَداً، َو ُهَو َقْوُل اهللَّ

رانَ  َعلی  ُقُلوبِِهْم ما كانُوا يَْکِسُبونَ «

7. آغاز روند تحولی 
شهود اخالقی

9. آغاز ادراكات فطری 
 همزمان با بزرگسالی 
- به معنای روایی آن

é حتی يولد هذا المولود و يبلغ حد الرجال أو حد النساء فإذا بلغ 
كشف ذلک الستر فيقع في قلب هذا النسان نور فيفهم  الفريضة 

و السنة و الجيد و الردي 
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طراحی خطوط اصلی بسته آموزشی»اخالق مبتنی بر شهود اخالقی 
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متوسطه دوم

اعتبارسنجی مضامين
  اعتبار كدهای اوليه دو كدگذار با شاخص PAO: در اين مرحله،  توليد كدها
به اين صورت اتفاق افتاد كه معانی شکل يافته به صورت مضامين معتبر يا مؤلفه های 
شهوداخالقی كدگذاری شــد. بنابراين مضامين در اين مرحله، عبارات و جمالت 

كوتاهي از معاني شکل يافته بود. 
 اعتبار مضامين سازمان دهنده با شاخص CVR: برای سنجش اعتبار مضامين 
سازمان دهنده، الزم است شاخص اعتبارسنجی CVR مورداستفاده قرار گيرد. بر 
اين اســاس، تعداد 11 نفر از اساتيد اخالق اسالمی و متخصصان قرآن و حديث، 
جدول مضامين سازمان دهنده را موردبررسی قراردادند تا هماهنگی آن با ادبيات و 
چارچوب نظری اخالق اسالمی تشخيص دهند. ازآنجاكه برای يازده نفر، به شاخص 
0/59 درصد نياز است، اين شاخص برای 4 مورد از مضامين، اعتبار كافی را نشان 
 CVR داد و 3 مضمون ديگر، واجد اعتبار كافی نبودند. يافته های اعتبارســنجی
 در جدول 2 ارائه  شــده اســت. بنابراين متخصصان تأييد كردند كه اين مؤلفه ها

در صورت بندی شهود فطری اخالق معتبر است. 

CVR جدول2. نتایج به دست آمده از محاسبه

شاخص CVR به دست آمدهمضامين سازمان دهنده

1درك بی واسطه*

0/63همگانی بودن شهود*

0/09-بی نيازی از آموزش

0/09نشانه های هيجانی

0/81عوامل منفی مؤثر بر شهود*

0/81امکان تضعيف بروز در طول عمر*

0/09-آغاز روند تحولی شهود اخالقی
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شبکه مضامين معتبر و غيرمعتبر
 شبکه مضامين معتبر: اعتبارسنجی مطالعة حاضر درنهايت نشان می دهد كه 
آيــات و احاديث پيرامون درك فطری اخــالق، دارای دو بعد توصيفی و عوامل 
تأثيرگذار است. اين مؤلفه ها به صورت 5 مضمون پايه، 4 مضمون سازمان دهنده 
و يــک مضمون محوری يا فراگير قابل صورت بندی اســت كه در نمودار 1 ارائه 

 شده است.

شهود فطری اخالق

درک بی واسطة 
انتخاب خوب و بد

همگانی بودن بودن 
شهود اخالقی

كدروت تدریجی 
قلب

 عوامل محيطی 
منفی

 انتخاب های مخالف
 با شهود اخالقی

بعد توصيفیعوامل تأثيرگذار

درک بی واسطه  همگانی بودن
 شهود

 امکان تضعيف
  بروز شهود 

بر اثر عوامل منفی
 عوامل منفی 
مؤثر بر شهود

نمودار 1:  مضامين سازمان دهندة شهود فطری اخالق

محورها و جلسات بستة آموزشی
بســتة آموزشی مبتنی بر شهود فطری اخالقی، نهايتاً از 12 محور تشکيل شده و در 

قالب 6 جلسة آموزشی ارائه می گردد كه در جدول 3 آمده است.
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 حامد مصلحی  الهه حجازی  نرگس سجادیه  زهرا نقش 

طراحی خطوط اصلی بسته آموزشی»اخالق مبتنی بر شهود اخالقی 
با مالحظات گسست اخالقی« و اعتباریابی آن برای دانش آموزان 

متوسطه دوم

جدول 3. خطوط اصلی بستة آموزشی شهوداخالقی فطری با مالحظات گسست اخالقی

تکاليفاهداف و محتوای جلساتعنوان جلسهردیف

 اهميت1
 انتخاب اخالقی 
و همگانی بودن 
دانش های اخالقی

é آشنايی با اهداف دوره و شيوه برگزاری جلسات.
é درك اهميت انتخاب اخالقی در مقابل انتخاب های 

غيراخالقی.
é شناخت وجود دانش های فطری اخالقی در همگان.

é تمركز بر پيـامدهای انتخـاب اخالقی در 
مقابل انتخاب غيراخالقی.

é تمركز بر دانـش های اخـالقی همگانی 
و فطری.

 آشنایی 2
 با شهود 

فطری اخالقی

é درك درست از معنای شهود همگانی.
é درك ابعاد شهودی دانش های اخالقی شخصی.

é توان تمييز بين هيجانات و شهودهای فطری اخالقی 
از  ترس  بتواند  بايد  )فرد  غيراخالقی  هيجانات  از 
والدين يا جامعه را از اضطراب اخالقی نبودن فعاليت 

برای خودش تشخيص دهد(.

é گزارشی از تـمركز بر هيجـانات اخـالقی 
)هيجانـات در موقعيت های اخالقی( در 

فاصله بين دو جلسه.
é گـزارشی از تمـايز علت شناسانه در منشا 

اضطراب در موقعيت های اخالقی.
    )از ترس والـدين، از تـرس جامعه، چون 

كار درستی نيست(.

 تضعيف 3
شهود

é درك عوامل منفی مؤثر بر شهود فطری اخالقی.
é درك عوامل محيطی منفی مؤثر بر شهود.

é درك تأثير انتخاب های مخالف با شهود بر تضعيف آن.
é آشنايی با زندگی فطری حضرت ابراهيم )عليه السالم( 

به عنوان پيامبر همه اديان ابراهيمی.

é تمركز و گزارش يـک يـا چنـد مورد از 
كه  خود  قبلی  غيراخالقی  انتخاب های 
پيش ازاين شهود فطری اخالقی منفی را 
فعال می كرده است و ممکن است اآلن 

تضعيف  شده باشد.
é گزارش و تمركز بر باورهايی كه از اطرافيان 
دريافت كرده است و با شهودهای فطری 

اخالقی شخصی اش ناسازگار است.

 گسست4
  اخالقی

)1( 

é درك تمايز چهار حيطه دليل تراشی ها.
é درك نقش و تأثير تقابلی دليل تراشی های حيطه. 

رفتاری در تضعيف شهود فطری اخالقی.
é شناخت مکانيزم دليل آوری اخالقی.

é شناخت مکانيزم مقايسه تسکين دهنده.
é شناخت مکانيزم برچسب خوب زدن.

é گـزارشی از رفتـارهـای پيـشين كـه با 
سه  ايـن  و  رفتـاری  دليل تراشی هـای 
مکانيزم، شهود اخالقی را كاهش داده و 

تضعيف كرده اند.

 گسست 5
 اخالقی 

)2(

é درك نـقش و تأثير تقـابلی دليل تراشی های حيطه 
عامليت و اثرگذاری در تضعيف شهود فطری اخالقی.

é شناخت مکانيزم جابه جايی مسئوليت.
é شناخت مکانيزم لوث مسئوليت.

é شناخت مکانيزم انکار.
é شناخت مکانيزم كوچک شماری.

éشناخت مکانيزم برداشت اشتباه پيامدها.

é گـزارشی از رفتـارهـای پيـشين كـه با 
دليل تراشی های عامليت و اثرگذاری و با 
پنج مکانيزم ذكرشده، شهود اخالقی را 

كاهش داده و تضعيف كرده اند.

 گسست 6
 اخالقی

)3(

تقابلی دليل تراشی های حيطه  تأثير  و  درك نقش   é
قربانی در تضعيف شهود فطری اخالقی

é شناخت مکانيزم انتساب زدايی
é شناخت مکانيزم انتساب سرزنش

é گـزارشی از رفتـارهای پيـشين كـه بـا 
دليل تراشی های حيطه قربانی و اين دو 
مکانيزم، شهوداخالقی را كاهش داده و 

تضعيف كرده اند.
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 از اين جلســات می توان به صــورت مکتوب و در قالب كتاب های درســی مختلف 
به خصوص كتاب های حوزه يادگيری سبک زندگی يا كتب حوزه معارف اسالمی يا همان 
دين و زندگی اســتفاده كرد. عالوه بر اين، هرچند در اســتخراج مطالب از آيات قرآن و 
اين حال در ارائة مطالب نيازی نيست  روايات اهل بيت عليهم السالم استفاده شده است، با

كه از اين گزاره ها استفاده شود: 
 جلسه اول: اهميت انتخاب اخالقی و وجود دانش های همگانی در اخالق؛ 

 جلسه دوم: درك های بی واســطة اخالقــی و همگانی بودن آنها شامل )شهود و 

درك بی واسطة اخالقی، همگانی بودن شهود اخالقی(؛ 
 جلسه سوم: امکان تضعيف شــهود و عوامل منفی مؤثر بر شهوداخالقی شامل 

)عوامل تضعيف كنندة محيطی، انتخاب های مخالف با شــهود، نقش تمهيدگری 
شهود فطری اخالقی و گسست اخالقی(؛ 

 جلسه چهارم: گسست اخالقی و دليل تراشــی های آن )1( شامل )دليل آوری 

اخالقی، مقايسه تسکين دهنده و برچسب حسن تعبير می شود(؛ 
 جلسه پنجم: گسســت اخالقی و دليل تراشــی های آن )2( شامل )جابه جايی 

مسئوليت، لوث مسئوليت، انکار، كوچک شماری و اشتباه برداشت كردن پيامد(؛ 
 جلسه ششم:  گسست اخالقــی و دليل تراشی های آن )3( شامل )انسانيت زدايی 

و انتساب سرزنش( است.
در مورد اعتبار و روايی بســتة آموزشــی محدوديت اساسی محدوديت اجرای بسته 
برای اعتبارســنجی بود كه با توجه به شيوع كوويد  ـ 19 و تعطيلی های گسترده مراكز 
آموزشــی مانع جدی اجرا بود. نهايتاً برای جبران اين محدوديت پژوهشــگر باراهنمايی 
استاد محترم راهنما تصميم بر گفتگو و اجرای آزمايشی در حد چند دانش آموز گرفتند تا 
ارتباط دانش آموزان با مطالب را به طوركلی مورد بررسی قرار دهند. بررسی و اجرا با چند 

دانش آموز توانست برخی نقاط را برای پژوهشگر روشن كند.

بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
هدف اين مطالعه، تدوين خطوط اصلی بستة آموزشی بر مبنای شهود فطری اخالقی 
و فرآيندهای گسســت اخالقی برای دانش آموزان متوسطة دوم بود. خطوط اصلی شهود 
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فطری اخالقی بر اساس آيات قرآن و احاديث، استخراج شد و گسست اخالقی بر اساس 
ديدگاه بندورا در اين زمينه توسعه يافت. 

هم راستایی این مطالعه در ميانة فطرت گرایان و دیدگاه های تاریخی معارض
         بررســی و پژوهش بر شــهود فطری اخالقی و مطالعة پيشينة آن، نشان داد 
كه شکل هايی از اين موضوع در فلسفـــه و به روش هـــای فلسفی مورد بررسی 
قرار گرفتـــه است. در روان شناسی و خصوصاً در ميان روش های آموزش اخالق 
و تربيت اخالقی، تمركز بر شــهوداخالقی به معنــای غيرفطری آن وجود دارد 
 .(Armstrong, 2008 ; Gigerenzer; 2008 ; Haidt, 2001; Sinnott, 2012)

اين حال بررســی شــهود فطری اخالقی با تأكيد بر مبنای فطری آن يک خال  با
جدی پژوهشــی در روان شناسی بود. اين بســتة جديد با استخراج مؤلفه های 
شــهود فطری اخالق از يک سو و ارائة مؤلفه های گسست اخالقی از سوی ديگر 

در اين فضای خأل پژوهشی حركت كرده است.
بســتة آموزشی ارائه  شده در اين مطالعه، بسته ای مبتنی بر شناخت فطرت و 
اصالت آن در تربيت اســت. در واقع شهود فطری اخالقی، بر يکی از ابعاد فطرت 
انســانی بنا شده است. بنابراين نسبت و ربط آن ميان فطرت گرايان و ديدگاه های 
مقابل روشــن است. توضيح آن كه دوگانة معروف و آشــنايی از قديم االيام ميان 
دانشــمندان معتقد به وجود مشــترك و فطرت انسانی همچون افالطون، كانت و 
سارتر  دكارت، از يک سو و منکران سرشت و ذات مشترك انسانی همچون ژان پل 
اگزيستانسياليست، اميل دوركيم، جان الك و هيوم وجود داشته است. پيـــروان 
مـذاهب آسمـانی و بسيـاری از انـديشمندان اسالمی نيز ـ با اختالف نظری كه با 
افالطون، كانت، دكارت و ساير فالسفه در مورد چيستی فطريات دارندـ  در دستة 
اول شــناخته می شــوند. عرفايی چون ابن عربی از متقدمين، و مالصدرا، مرحوم 
شــاه آبادی و امام خمينی )ره( نيز در اين دســته قرار دارنــد )عظمت مدارفرد و 
بدخشان، 1390(. همچنان كه عالمه طباطبايی )1390(، استاد مطهری )1400( 
و اســتاد جوادی آملی )1398( در اين دسته بندی، در دستة اول قرار می گيرند. 
بنابرايــن مطالعة حاضر كه اخــالق را مبتنی بر فطرت بررســی می كند، از نظر 

بنيادهای نظری، هم راستا با دستة اول و در مقابل دستة اخير قرار دارد.
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تفاوت معنای شهود فطری در این پژوهش با سایر معانی شهود
 (intuition) لغت نامه انجمن روان شناســی آمريکا در تعريف معنای شــهود
می گويد: »بينش يا درك فوری، در تضاد با استدالل يا تأمل آگاهانه. شهود به صورت 
متناوب به عنوان تجارب شبه عرفانی يا به عنوان محصوالت غريزه، احساس، حداقل 
احساسات يا نيروهای ناخودآگاه توصيف شده است«. با اين توصيف، شايد بهترين 
معادل برای ترجمه شــهود در اين ادبيات به زبان فارسی، پاسخ های بداهه باشد. 
 اين در حالی اســت كه پژوهش حاضر، از شــهود به عنوان يک شــناخت مسبوق

به داشته های فطری استفاده كرده كه وجه متمايز آن، نه بداهه بودن بلکه فطری 
بودن آن است. برای نمونه، يک فراتحليل به بررسی عوامل روان شــناختی مؤثر بر 
بازنشر اخبار نادرست در شبکه های اجتماعی پرداخته است. در مورد موضوع اصلی 
مقاله آنها، هرگاه افراد در تصميم به بازنشــر اخبار به شهود خود تکيه می كنند، 
احتمال بازنشر افزوده می شــود و هرگاه به مشورت، همفکری و بررسی و تحليل 
خبر بپردازند و بعد تصميم به نشــر بگيرند، انتشار اخبار نادرست كاهش می يابد. 
 بر اســاس يک گزارش های پژوهشــی، از جمله عواملی كه بر شهود به اين معنا

اثر دارد، همخوانی خبر نادرســت با پيش فرض های مردم اســت. مردم بيشتر در 
مواردی بدون اســتدالل به نشر شايعات می پردازند كه با باورها و پيش فرض های 
آنها هماهنگ باشد.در مطالعة حاضر، هرچند شهودی بودن يک تصميم با فوريت 
آن عموماً رابطة التزامی دارد، اما هميشه اين گونه نيست و گاهی پاسخ های شهودی 
نيــاز به تأمل بدون اســتدالل ورزی و درنظر گرفتن عواقــب كار را دارد. هرچند 
 بيش از آن كه اســتدالالت فرد اهميت داشته باشــد، هيجانات او موردنظر است

(Pennycook & Rand, 2021). به همين جهت با تکيه  بر شــهود فطری اخالقی 

می توان به تأثير يادآوری بر فعال شــدن اسنادهای هيجان اخالقی قربانی كنندة 
شاد پرداخت )مصلحی و اميری، 1399(.

حل مسئله تعارض شهود با آموزش
ممکن اســت به نظر برســد ذات شــهودی بودن با آموزش دادن، در تعارض 
باشــد. حال آن كه در اين بستة آموزشــی، آموزش داده می شود كه هر كس بايد 
به شــهودهای فطری اخالقــی خود اعتنا كند و آنها را بــا ويژگی هايی كه دارند 
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بازشناســی نموده و مطابق آن عمل نمايد. در مقابل اما آنچه مستغنی از آموزش 
است محتوای شهودهای اخالقی است. درواقع شهوداخالقی امری آموزشی نيست 
و بلکه درون زاد است. درحالی كه اعتنای به آن و اعتبار قائل بودن برای آن نيازمند 
آموزش است. بنابراين تعارضی بين آموزش توجه به شهودهای اخالقی از يک سو 

و آموزش پذير نبودن شهودهای فطری از ديگر سو وجود ندارد.

مؤلفه های شهود فطری اخالقی
 اين مطالعه به »وجــود دانش های همگانی اخالقی« متکی اســت. بنابراين

با تمامی پژوهش های اخالق فطری هم راستاست. »درك ماهيت و هويت اخالق 
و مفاهيم اخالقــی و يا صدق ايــن مفاهيم اخالقی، به نحوی وابســته به درك 
ماهيت فطرت و امور فطری و يا صدق و عينيت فطرت اســت« )رجبی، 1382(. 
ازآنجاكه ادراك اخالق عمومی است، همگانی بودن اين دانش ها نيز روشن است و 
هم راستايی اين مطالعه با چارچوب نظری فطری اخالق نيز پيش ازاين روشن شد.

در مورد شــهود، اين پژوهش، هم راستا با پژوهش هايی از دانشمندان اسالمی 
و محققان قرآن و حديث از يک سو و پژوهش هايی از فالسفه از سوی ديگر است. 
به طور نمونه سبحانی نيا )1392( به ادراكات شهودی در رفتاراخالقی انسان با خود 
اشاره كرده و در اين مورد با استفاده از قرآن و احاديث، توضيحات مفصلی را ارائه 
داده است. هم راستايی ويژة اين پژوهش بامطالعة سبحانی نيا از آن جهت است كه 
اوالً شــهود در هر دو پژوهش، برخواسته از فطرت است و می توان آن را شهودی 
فطری و همگانی دانست؛ ثانياً روش پژوهش هر دو مطالعه، مبتنی بر شواهدی از 
آيات و روايات معصومين )عليهم الســالم( بوده است و ثالثاً، هر دو پژوهش،  شهود 
 فطری را در غايت اخالقی برداشــت و معرفی نموده اســت )سبحانی نيا، 1392(.

اين پژوهش، تفاوت اساســی با ديدگاه غفاری )1384(، دارد كه شهوداخالقی را 
در كنار اخالق مراقبت قرار می دهد. درحالی كه درواقع شــهوداخالقی منتسب به 
واقعيت است و ازاين جهت به ادراكات اخالقی هيوم از جهت فطری بودن شبيه تر 
است )غفاری، 1384(؛ ولی شهود فطری اخالقی نيازی به رد كردن ابعاد عقالنی 
اخالق ندارد و اتفاقاً ممکن اســت در ابعاد مهمی كه مســائل شهودی تعارض با 
عدالــت دارند يا ابهامات متعددی دارند، عقــل را محور قراردهد و اين را اخالقی 
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بداند. اين معنا حتی بامعنای هايت نيز كه متمركز بر شــهوداخالقی است، تفاوت 
دارد. هرچند هر دو معنا از شهود، به اهميت عواطف و احساسات بی واسطه تأكيد 
دارند )خوارزمی و ميانــداری، 1399( ولی چهار تفاوت در اين ميان وجود دارد؛ 
اول آن كه مبنای هايت و هيوم، هر دو تکامل اســت؛ ولی مبنای شــهود فطری 
 اخالقی، مبنايی به گســترة انســان به تاريخ فطرت اســت و نه به تاريخ تکامل.

دوم آن كه  هايت و هيوم هر دو شهود را در مقابل عقل دانسته و عقل را استدالل 
كنندة پسينی شهود می دانند )خوارزمی و ميانداری، 1399(. سومين مالحظه آن 
است كه در نگاه هايت، ممکن است تأمل شخصی در شهود اوليه تغيير ايجاد كند و 
آن را به شهود ديگری تبديل كند. مهم ترين تفاوت البته آن است كه هايت مبنای 
شهودگرايی اجتماعی را قائل است و اين تفاوت بنيادی با شهودگرايی فطری است.

اين پژوهش در زمينة »همگانی بودن شــهوداخالقی فطری« هم داســتان با 
برخی از فالسفه و مفسران نامدار و معتبری است كه به بيان مراد آيات قرآن كريم 
روی پژوهشگران نهاده اند. به طور نمونه  می پردازند و اين مسئله را تصريح كرده و فرا

عالمــه طباطبايی  رحمه اهلل تصريح كرده اند كه شــهود و الهــام مذكور درآيات 
 ســورة شــمس، از ويژگی های خلقت انسان اســت )طباطبايی، ج 20، 1390(.

يکی ديگر از مفسرين كه به تصريح به همگانی بودن شهود فطری اخالقی پرداخته، 
حسينی شيرازی )1424ق( است كه الهام مذكور درآيات سورة شمس را همگانی 
دانســته و مدعی است هر انسانی به دليل همين شهود و الهام، ارزش های اخالقی 
و خــوب و بد را تشــخيص می دهد )ســبحانی نيا، 1392(. پيش  از اين مالحظه 
شــد كه برخی از افــراد، انجام كارهای غيراخالقی مانند زنــای با محارم را مجاز 
دانستند (Haidt, 2012, 2000)؛ درحالی كه در قضاوت های مبتنی بر شهود فطری 
اخالقی از همگان انتظار می رود كه در مورد امور اخالقی هم نظر باشــند. اخالق 
در جمعيت ها برمدار شهود شکل گرفته است، ولی اين به دليل نبود استدالل برای 
امر غيراخالقی نيســت و آن را به سطح كليشه ها تنزل نمی دهد. بلکه فالسفه و 
اديان، استدالل های مجزايی برای شهودهای اخالقی اصيل دارند و ناتوانی افراد از 
بيان استدالل به معنای غيرمنطقی بودن گرايش ها نيست. با اين اوصاف، متفکران 
و دانشمندان علوم انسانی خود را شايستة تغيير مبانی اخالق و شهودهای اخالقی 
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مردم تلقی می كنند و برای اين كه نشــان دهند شهود منفی اخالقی برای اموری 
مانند زنای با محارم يک كليشة بی استدالل است، تالش خواهند كرد. درحالی كه 
فهم فطری بودن شهوداخالقی می تواند آن را در جايگاه خود به عنوان  يک گرايش 
اصيل، نيازمند احترام و واكنش مناسب و نيز غيرقابل تغيير ـ چنانچه قرآن كريم 
در اين زمينه خبر می دهد كه »التبديل لخلق اهلل« )روم، 30: 30( ـ  قرار می دهد. 
بر همين اساس ضروری است پژوهش های تجربی كه بر فطری بودن شهوداخالقی 
تمركز دارد، به حجم و كيفيت اقناع كننده ای انجام شود تا حركت تمدنی به سمت 
عادی ســازی رفتارهای غيراخالقی، به عنوان  يک حركت علمی و عاقالنه خود را 
ظاهر نکند و امور اخالقی معتبر به عنوان »كليشه«های اخالقی غيرمنطقی معرفی 
نگردد و دردسرهای تازهای برای دفاع از ارزش های فطری اخالقی برای شهروندان 

و پژوهشگران فراهم كند.
شــهود فطری امری قابل تقويت و تضعيف اســت. عوامل محيطی مخالف و 
انتخاب های مخالف با شــهود، دو موردی هستند كه می توانند منجر به تضعيف 
شهود شــوند. اين مطلب عالوه بر اين كه مورد تأكيد بســياری از پژوهشگران و 
فالسفة اسالمی قرارگرفته است، به تفصيل نيز در مکانيسم های مؤثری موردبررسی 
قرارگرفته است. به طور نمونه حسينی )1380(، به تفصيل 54 مورد از اين مکانيزم ها 
را مورد بررســی قرار داده و معرفی كرده است. همچنين به بررسی نقش آنها در 
وقوع جرم و انحراف اخالقی پرداخته است )حسينی،1380(. از اين جهت آن مطالعه 
هم راستا با اين مطالعه است و مکانيزم هايی را نيز با استفاده از آيات و احاديث ذكر 
كرده اســت. مکانيزم هايی چون برداشت غيرواقع بينانه از حقايق، كتمان حقايق،  
 كبر و اســتکبار و سركشــی از حق و حقيقت، ظلم و ماننــد آن، در آن  مطالعه

معرفی  شده است. 

عوامل منفی مؤثر بر شهود اخالقی:
1( عوامل تضعيف كنندة محيطی و تأكيد بر نـقش منفی محـيط اجتمـاعی: 
اين مطلب هم راستا با يافته های عظمت مدارفرد و بدخشان )1390( مبنی بر 
اصالت فطرت در مقابل محيط است. گرايش انسان به فضايل و امور اخالقی، 
بيش از گرايش وی به سمت بدی ها و امور غيراخالقی است و انحراف انسان، 
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جنبــة عَرضی دارد و اصيل نيســت. بنابراين علت كژی و ناراســتی اخالقی 
انسان را بايد در عوامل محيطی و پيرامونی وی جستجو كرد )عظمت مدارفرد 
و بدخشــان، 1390(. يکی از الگوهای مناسب جهت معرفی محيط اجتماعی 

تأثيرگذار در سطح روان شــناختی، الگوی برونر است.

2( انتخاب های مخالف با شــهود: اين چيزی اســت كه پژوهش های پيشين 
نيز شــواهدی بــرای آن دارد كــه رفتاراخالقی همبســتگی گســترده ای 
بادانــش اخالقــی دارد (Berk, 2007). در ايــن چارچوب نظــری، جايابی 
متناســبی برای اين شــواهد ارائه  شده است. اعتبار شــهوداخالقی فطری، 
در ســطح دســتورات آموزشــی در قرآن كريم مورد تأكيد قرارگرفته است 
)روم، 30: 30(؛ ايــن عــالوه بر آن اســت كــه قرآن كريم، حضــرت ابراهيم 
عليه الســالم را به عنوان يــک نمونة بــارز از اين نوع تربيــت در قرآن كريم 
 نمودار كرده اســت )آل عمــران، 3: 67؛ انعــام، 6: 79؛ نحــل، 16: 120(.

آن حضــرت در محيطی كه ارزش های آن مخالــف ارزش های اخالقی بوده 
اســت، هيچ رفتار مخالفی انجام نداده اســت )انعام، 6: 74؛ بقره، 2: 124(. 
بنابراين يافته ها و مالحظاتی كه در اين بخش از بســتة آموزشی ارائه  شده، 

هم راستا با اين برداشت از آيات قرآن كريم نيز هست.

گسست اخالقی، ديدگاه بندورا در پاسخ به يک سؤال اساسی است كه چرا افراد 
رفتاراخالقی انجام می دهند، اما از انجام آن ناراحت نمی شوند و حتی آن رفتار خود 
را غيراخالقی نمی دانند؟ پاســخ بندورا به اين سؤال، تحت عنوان »دليل تراشی« 
 معرفی شــده اســت. او دليل تراشــی ها را مجموعاًً شامل هشــت مورد می داند.

اين هشــت مورد در چهار حيطه (Locus) خودتنظيمــی متفاوت رخ می دهند: 
منظور از حيطه رفتاری، رفتارهای غيراخالقی هســتند كه توسط دليل تراشی ها 
ايجاد می شــود و خودتنظيمی مانع بروز آنها نمی شــود. درواقع دليل تراشــی ها 

.(Bandura, 2016: 48) خودتنظيمی را غيرفعال می كنند
1( منظــور از حيطه عامليت، نقش خود فرد و اراده او در انجام رفتار غيراخالقی 
اســت كه در آن، فرد با اســتفاده از دليل تراشــی ها، نقش خودش در رفتار 

.(Bandura, 2016: 58) غيراخالقی را كم تلقی می كند
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2( منظور از حيطه اثرگذاری، در نظر گرفتن پيامدهای رفتار غيراخالقی است. 
در اينجا نيز فرد با به كار بردن دليل تراشــی های اخالقــی، پيامدهای رفتار 

.(Bandura, 2016: 64) نامناسبش را ناديده می گيرد

3( حيطه قربانی، بر شــخصی كه رفتار غيراخالقی در مورد او انجام شده است 
متمركز اســت. در اين حيطه، افراد برای كاهش فشــار بر خود و همچنين 
توجيه رفتار غيراخالقی خودشان، با دليل تراشی ها وانمود می كنند كه درواقع 

 .(Bandura, 2016: 84) !شخص قربانی مقصر اصلی بوده است نه آنها

مهم ترين ســؤالی كه در بحث و نتيجه گيری در اين بخش بايد پاسخ داده شود، ربط 
و نسبتی است كه بين شهود فطری اخالقی با گسست اخالقی وجود دارد. شهود فطری 
اخالقی منبع درونی برای درك اخالقی اســت. درعين حال عوامل محيطی منفی و نيز 
انتخاب های مخالف با شــهود، دو عامل منفی مؤثر بر شهودهای فطری اخالقی معرفی 
شــدند. از بين اين دو عامل، از عامــل اول به عنوان تمهيدكننده و از عامل دوم به عنوان 
عامل مؤثر اصلی ياد شد. در سطح رفتاری، ازآنجا كه اين رفتارهای غيراخالقی، انتخاب 
فرد و تحت عامليت او محسوب می شود، طبيعتاً نسبت به محيط بيرونی كه انتخاب فرد 
نبوده است، تأثيرگذاری بيشتری دارد. در سطح شناختی، افراد عموماً تفسيرهای خودكام 
بخش و توجيه كننده نســبت به رفتارهای پيشين خود دارند. در اين شرايط شهودهای 
فطری اخالقی كاركرد خود را از دست خواهند داد. هر يک از دليل تراشی های هشت گانة 
بندورا، كارآمدی شــهود فطری اخالقی را به شــکلی تحت تأثير قــرار می دهد. بنابراين 
به طوركلی می توان اين گونه جمع بندی كــرد كه موقعيت هايی كه فرد به دليل وجود يا 
نبود يک متغير تعديل كننده، در نظر فرد به عنوان موقعيت اخالقی تلقی نمی شود، اساساً 
ربط و نسبتی با شهود فطری اخالقی برقرار نمی كند. همچنين می توان اين گونه برداشت 
كرد در مواقعی كه فرد از دليل تراشــی ها برای دفاع در مقابل ديگران اســتفاده می كند، 
شهود فطری اخالقی فعال باقی خواهد ماند و به احساس گناه در فرد منجر خواهد شد. 
اما در مواقعی كه فرد از دليل تراشــی برای خود اســتفاده می كند، اگر اين دليل تراشی 
مطابقت با واقعيت نداشته باشد، عاملی برای كاهش كارآمدی بيشتر شهود فطری اخالقی 

خواهد بود.
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پیشنهادات پژوهشی و کاربردی
 بررسی تأثير توجه به ادراكات شهودی اخالقی در بروز رفتاراخالقی.

 پژوهش در مورد ابعاد چندفرهنگی شهود فطری اخالقی.
 بررسی تأثير و تأثرات شهود فطری اخالقی با محيط و نيز انتخاب های فردی مثبت و منفی. 

 پيشنهاد پژوهشی بررسی روند تحولی شهود فطری اخالق در بازة سنی 8 تا 35 سال.
 پيشنهاد پژوهشی بازشناسی ارزش های اخالقی مبتنی بر شهود فطری اخالقی.

 پژوهش در مورد تأثير آموزش مبتنی بر شهود فطری اخالقی بر كاهش شکاف معرفت و عمل
 پژوهش های تجربی در مورد اخالق مبتنی بر فطرت.

 پيشنهاد كاربردی تأمين تمهيدات محيط ايمن برای دانش آموزان باهدف افزايش انجام رفتاراخالقی. 

محدودیت ها
1. محدودیت های مربوط به كرونا

كويد-19، به نام  جهان  در  قابل سرايت  و  همه گير  بيماری  يک  شيوع   ،1398 سال   در 
همة مردم جهان را تقريباًً با خود درگير كرد و در كشور ما تعطيلی های گسترده يکی از مهم ترين 
پيشنهادهای مقابله با اين بيماری تلقی می شد. بر همين اساس مراكز آموزشی اعم از آموزش 
عمومی و آموزش عالی با تعطيلی مواجه شدند. البته چند ماه بعد، آموزش های مجازی جايگزين 
آموزش حضوری شدند كه طبيعتاً حضور دانش آموزان در آن با جديت و كارآمدی كالس های 
حضوری نبود. بر همين اساس، محدوديت اصلی اين پژوهش اين بود كه امکان اجرای بسته 

جهت بررسی اثربخشی آن با محدوديت های مرتبط با كويد-19 مواجه بود. 

2. محدودیت حجم نمونه برای اجرا
نهايتاً برای جبران اين محدوديت پژوهشگر باراهنمايی استاد محترم راهنما تصميم برگفتگو 
و اجرای آزمايشی در حد چند دانش آموز گرفتند تا ارتباط دانش آموزان با مطالب را به طوركلی 

موردبررسی قرار دهند. بنابراين يکی ديگر از محدوديت ها، حجم كم نمونه برای اجرا بود.

تشّکر و قدردانی
 در پایان از همکاری و عنایت تمامی اساتید داور رساله،

 آقای سیدمحمدمهدی روحانی و آقایان حجج اسالم دکتر حسین سوزنچی،
دکتر عباس پسندیده و سیدرسول هاشمی که در مراحل مختلفی از نگارش مقاله 

 و رساله به اظهار نظر و جرح و تعدیل هایی در برداشت از متون پرداختند،
تشّکر و قدردانی می گردد.
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