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 نقش رشد اخالقی 
در حل و فصل مشکالت اخالق حرفه ای 

خالصه
چگون��ه رفت��ار ک��ردن در مواجهه با معض��الت اخالق 
حرفه ای هم می تواند وابس��ته به نحوه به کار بردن اصول، 
قواعد و ارزش ها در تحلیل موضوع باش��د و هم می تواند 
به ویژگی های درونی اشخاص ارتباط داشته باشد. یکی از 
این ویژگی ها که در این مقاله بدان پرداخته می ش��ود رشد 
اخالقی اس��ت. رشد اخالقی حاکی از دیدگاه روان شناسی 
روند ش��کل گی��ری و جریان تغیی��ر و درک اخالقیات از 
دوره ش��یر خوارگی تا مرحله بلوغ آدمی است. گروهی از 
روان شناس��ان مانند ژان پیاژه و الرن��س کولبرگ، گیلیگان 
ورس��ت که دیدگاه ش��ان بیش از دیگران مورد توجه واقع 
ش��ده است، روان شناسانی هس��تند که سطح رشد شناختی 
را اس��اس اخالق می دانند. رشد اخالقی از دیدگاه پیاژه در 
کودک دو مرحله مش��خص را طی می کند: مرحله تابعیت 
و مرحل��ه اس��تقالل اخالقی. کولبرگ ش��اگرد پیاژه اعتقاد 
داش��ت که اس��تدالل اخالقی مبنای رفت��ار اخالقی بوده و 
شامل ش��ش مرحله مختلف تکاملی می شود که هر مرحله 
نس��بت به مرحل��ه ماقبل برای پاس��خگویی ب��ه معماهای 
اخالق��ی کامل تر خواه��د بود. محدودیت ه��ای مربوط به 
نظریه کولبرگ باعث ش��د تا یکی از دانش��جویانش به نام 
جیمز رست در سال 1986 مدل چهار جزیی رفتار اخالقی 
خود را ارائه کند. او دریافت که فرآیند روان ش��ناختی طی 
ش��ده برای رفتار اخالقی مردم ش��امل چهار فرآیند اصلی 
روان شناس��ی است که باید به ترتیب واقع شوند. این چهار 
فرآیند ش��امل: حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقی، انگیزه 
اخالقی و ش��خصیت اخالقی می باش��ند. شایان ذکر است 

ک��ه ابزارهای مختلفی برای ارزیابی ه��ر یک از این چهار 
فرآین��د در اخالق حرفه ای طراحی ش��ده و در گروه های 
گوناگون بهداش��تی و درمانی مورد اس��تفاده ق��رار گرفته 
است. با استفاده از این نظریه و روش های ارزیابی و تحلیل 
اطالعات حاصل از آن می توان با تاکید بیشتر بر هر یک از 
ای��ن فرآیند ها به ارزیابی عملکرد اخالقی کارکنان حرفه ها 
پرداخت و راهکارهای اصالحی متناس��ب با ارزیابی ارائه 
نم��ود. از آنجا که اظهار نظر و رفتار کارکنان بهداش��تی و 
درمانی در مواجهه با معضالت اخالقی مبتنی بر سطح رشد 
اخالقی افراد می تواند باش��د، ای��ن مقاله مروری بر مفاهیم 
روان شناختی موثر بر اخالق بوده و در جهت آشنایی بیشتر 
خوانندگان با مفاهیم ارائه شده در قالب یک نظریه مشهور 

روان شناختی درباره اعمال اخالقی تدوین شده است. 
واژه های کلیدی: رشد اخالقی، اخالق حرفه ای

مقدمه
هنگامی که با یک مسئله دشوار اخالقی مواجه می شویم، 
عموما در پی حل کردن آن هستیم. گاه برای حل یک مسئله 
اخالقی راه های گوناگونی مطرح می شود ولی ممکن است 
همه ما درباره یک راه حل خاص اتفاق نظر نداشته باشیم. 
بنابرای��ن هر یک از ما برای حل این مس��ئله از روش خود 
پیروی خواهیم کرد. در حرفه پزش��کی نیز در طول تاریخ 
پزش��کان همواره به دنبال بازیابی و حفظ سالمت بیماران 
خود بوده اند. آنان پیوس��ته در تالش و تکاپو هس��تند تا به 
ش��یوه ای اقدام کنند که حداکثر منافع عاید بیمار شود. نیل 
به این اهداف مس��تلزم اقدام پزشک بر مبنای انتخاب های 

 دکتر مجید رضا خلج زاده
پاتولوژیس�ت، پژوهش�گر مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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درس��ت و تصمیم گیری صحیح می باشد. اخالق حرفه ای 
در پی یافتن و ارائه اس��تدالل های منطقی مبتنی بر اصول، 
قواعد، ارزش ها و هنجارهای موجود و یافتن درست ترین 
گزینه ها برای عملکرد حرفه مندان پزشکی است. در زندگی 
حرفه ای تنها توسل به این هنجار ها منجر به انتخاب بهترین 
گزینه های اخالقی نمی ش��ود. شخصیت کنشگران اخالقی، 
عواطف و احساسات آنان نیز در این میان نقش داشته و هر 

 (Childress، 2013) .کدام تاثیر گذار می باشند
در طول ق��رن گذش��ته یافته های روان شناس��ی تربیت، 
زیست شناس��ی و رفتار شناس��ی به کمک متخصصان تعلیم 
و تربی��ت و همچنی��ن علم اخالق آم��ده و با کمک آن در 
جه��ت تعلیم و گس��ترش آموزه ه��ای اخالق��ی گام های 
موثری برداش��ته شده اس��ت. از دیدگاه روان شناسان یکی 
از موضوعات حائز اهمیت در اخالق حرفه ای مقوله رشد 
اخالقی اس��ت. اعتقاد بر این است که مقوله رشد اخالقی 
و رش��د اجتماعی با یکدیگر مرتبط هس��تند و معموال این 
دو در یک مجموعه مورد بررس��ی ق��رار می گیرند. مطابق 
ای��ن نظر فرد همگام با رشد ش��ناختی و هوی��ت خود، به 
تدریج تصویری از خویش��تن در میان دیگران و در ارتباط 
با دیگران پیدا می کند که این تصویر یکی از پایه های شکل 
دهنده مناس��بات اجتماعی و اخالقی او با دیگران اس��ت. 

)آبادی، 1384( 
 درب��اره رش��د اخالقی نظریه ه��ای گوناگون��ی مطرح 
ش��ده است. با بررس��ی نظریه های رش��د اخالقی در میان 
روان شناس��ان غرب��ی می توان آنان را در س��ه گ��روه قرار 
داد. گروهی از روان شناس��ان مانند الرنز و هافمن ریش��ه 
اخالقیات و رفتار اجتماعی را در تاریخ تکامل زیس��تی و 
تکام��ل بیولوژیک آدمی می دانند. گروه��ی دیگر از جمله 
روان تحلی��ل گرانی چون فروید و نظریه پردازان یادگیری 
اجتماعی چون باندورا اخالقیات را سازگاری با هنجارهای 
اجتماعی تلقی می کنند. گروه سوم مانند ژان پیاژه و الرنس 
کولبرگ، گیلیگان ورست که دیدگاه شان بیش از همه مورد 
توجه واقع شده است، روان شناسانی هستند که سطح رشد 

 شناختی را اساس اخالق می دانند. )آبادی، 1384( 
مطابق تعریفی که در روان شناس��ی معمول اس��ت، رشد 
اخالقی حاکی از روند شکل گیری و جریان تغییر و درک 

اخالقیات از دوره شیرخوارگی تا مرحله بلوغ آدمی است. 
در ای��ن تعریف، آن گون��ه که روان شناس��انی چون پیاژه 
و کولب��رگ می گویند، رش��د اخالقی به معن��ای تغییر در 
چگونگی اس��تدالل کودکان در امور اخالقی، نگرش آنان 
نس��بت به قانون ش��کنی و رفتار آنان در مواجهه با مسایل 
اخالقی اس��ت. از زمانی که پیاژه و کولبرگ در قرن بیستم 
یافته ها و نظریه های روان شناس��ی خود را در زمینه رش��د 
اخالق��ی مطرح کردند و بر اس��اس آن روش های مختلفی 
برای آزمودن رشد اخالقی تهیه شد، این موارد در زمره پر 
طرفدار ترین روش های س��نجش رشد اخالقی نزد بسیاری 
از متخصصان تعلیم و تربیت و آموزش اخالق قرار گرفت. 

)آبادی، 1384( 
در این گفتار در صدد هس��تیم تا ضمن مروری اجمالی 
به موضوع رشد اخالقی و نحوه شکل گیری آن به این امر 
پرداخته شود که از دیدگاه روان شناسی روند تغییر استدالل 
اخالقی به چه ش��کل بوده و چگون��ه وقایع پیرامون خود 
را ب��ه عنوان رخدادی اخالقی درک ک��رده و درباره آن به 

قضاوت می نشینیم؟ 

نظریه رشد اخالقی
 )Jean Piaget( ژان پیاژه )الف

براس��اس نظریه ژان پیاژه روان ش��ناس سوئیس��ی قرن 
نوزدهم رشد ش��ناختی ک��ودکان با گ��ذر از مراحلی انجام 
می ش��ود. او اعتقاد داشت که کودک به طور منفعالنه دانش 
دریافت نمی کند و تفکر صرفا محصول تدریس مستقیم یا 
تقلید از دیگران نیست. کودکان دانشمندان کوچکی هستند 
که به طور فعال در پی کش��ف جهان پیرامون خود بوده و 
همزمان با تغییراتی که در نحوه درک آن ها ایجاد می ش��ود، 
فرآیند رشد شناختی را طی می کنند. رشد اخالقی از دیدگاه 

پیاژه در کودک دو مرحله مشخص را طی می کند: 
1- مرحله تابعیت: در این مرحله که عموما کودک بین 
6 تا 9 س��ال سن دارد، اخالق کودک متشکل از امر و نهی 
و دستورات بزرگتر ها است. در این مرحله به عقیده کودک 
هر عملی که از سوی بزرگتر ها خوب معرفی شده و مورد 
تایید آن ها باشد اخالقی و هر عملی که از سوی بزرگتر ها 
بد معرفی ش��ود غیر اخالقی دانس��ته می ش��ود. گفته های 
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بزرگتر ه��ا قطعی، مقدس و الزم االجرا اس��ت و تخلف از 
دس��تورات آن ها غیر اخالقی و نادرس��ت است. کودک در 
این دوره س��نی در پاسخ به این س��وال که چرا فالن رفتار 
غیر اخالقی اس��ت، غالبا »می گوید:« چون بابا دعوا می کند 
»یا« چ��ون مامان ناراحت می ش��ود. در این مرحله کودک 
تص��وری از ماهیت رفتار ندارد، بلک��ه نظر او نظر والدین 
اس��ت. ویژگی مهم این مرحله واقع نگری اخالقی است. 
یعن��ی نتایج عینی اعمال مهم ت��ر از انگیزه و نیت انجام آن 
عمل محس��وب می شود. به عنوان مثال اگر کودکی به طور 
غیر عمد خسارت قابل توجهی وارد کند و کودک دیگر به 
عمد و از روی قصد و نیت خسارت کوچکی به بار آورد، 
از نظر کودکان این مرحله کودک اول مقصر تر اس��ت چون 
خسارت بیشتری وارد کرده است. ویژگی دوم واقع نگری 
اخالق��ی در این مرحله، عدالت طلبی اس��ت. یعنی اعتقاد 
دارند که بدی ها را کیفر و خوبی ها را پاداش می دهند. مثال 
اگر کودکی از مغازه ای ش��یرینی ب��دزدد و در حین فرار با 
اتومبی��ل تصادف کند، از نظر ک��ودکان در این مرحله، این 
واقعه را ج��زای دزدی می دانند، نه نتیج��ه بی احتیاطی در 
عبور از خیابان. ویژگی سوم واقع نگری اخالقی این است 
ک��ه کودکان برای تنبیه برای کودکی که مرتکب عمل خطا 
می شود به رابطه بین جزا و نوع تنبیه و همچنین به تناسب 
و میزان آن نسبت به جرم توجهی ندارند. همچنین از درک 
ماهی��ت جبرانی تنبیه عاجزند، بلک��ه به جای انتخاب تنبیه 
جبرانی و اصالحی، تنبیه��ی را انتخاب می کنند که کیفری 
ب��وده و مس��تلزم نوعی زج��ر و آزار برای ک��ودک خاطی 
باش��د. به عنوان مث��ال، اگر به آن ها بگوین��د برای کودکی 
که بش��قابش را به عمد شکسته اس��ت از دو تنبیه که یکی 
شامل س��یلی زدن و محروم کردن او از تماشای تلویزیون 
است و دیگری ش��امل برداشتن پول توجیبی او و خریدن 
یک بشقاب ش��بیه بشقابی که شکسته اس��ت کدام یک را 
انتخ��اب می کنن��د، کودکان در مرحله تابعی��ت نوع اول را 

ترجیح خواهند داد. 
2- مرحله اس��تقالل اخالقی: به نظر پیاژه وقتی کودک 
به سن 12 سالگی می رسد که از نظر رشد عقلی در مرحله 
تفکر انتزاعی اس��ت، دیگر قادر خواه��د بود با پدیده ها به 
ش��کل منطقی و عقالیی برخورد ک��رده و ارزیابی منطقی 

از ماهی��ت اعمال و رفتار ها ب��ه عمل آورد. بنابراین کودک 
به انگیزه اعمال بی��ش از نتیجه ظاهری آن اهمیت می دهد 
)درباره خسارت وارده، کودک دوم مقصر تر است(، عدالت 
طبیعی جای خود را به رابطه علت و معلول می دهد )علت 
تصادف را بی احتیاطی می داند(، تنبیه جبرانی به تنبیه کیفری 
ترجیح داده می ش��ود )خریدن بشقاب از پول توجیبی را بر 
س��یلی زدن و محروم کردن از تماش��ای تلویزیون ترجیح 

می دهد(. )ابراهیمی، 1375( 
 )Lawrence Kohlberg( لورنس کولبرگ )ب 

لورنس کولبرگ ضمن تکمیل نقطه نظرات پیاژه در سال 
1958 در دانشگاه شیکاگو یکی از معروف ترین نظریه های 
روانشناس��ی که موسوم به »نظریه رشد اخالقی« و مشتمل 
بر شش مرحله بود را ارائه نمود. طبق این نظریه »استدالل 
اخالقی« اس��اس رفتار اخالقی اس��ت. او برای رسیدن به 
نظریه خود از داس��تان هایی مانند »معمای هاینز« اس��تفاده 

می کرد. 

معمای هاینز
- خانمی به نوع خاصی از سرطان مبتال بود و در مراحل 
انتهایی حیات قرار داشت. پزشکان به او اعالم کرده بودند 
که نوعی داروی رادیو اکتیو وجود دارد که اخیرا داروس��از 
شهر آن را کشف کرده و این دارو می تواند بیمار را نجات 
ده��د. هر چند تولید ای��ن دارو با هزینه ه��ای گزاف تمام 
شده بود اما داروساز قیمت آن را ده برابر قیمت تمام شده 
می فروخت. آقای هاینز همسر بیمار به منظور قرض گرفتن 
پول برای خرید دارو هر جا که می توانس��ت مراجعه کرد، 
اما نتوانس��ت بیش از نیمی از پول مورد نیاز را فراهم کند. 
ناچار نزد دارو س��از رفت و گفت که همس��رش در حال 
مرگ اس��ت و از او خواست تا دارو را ارزان تر بفروشد، یا 
بعدا بقیه پول را بگیرد. اما دارو ساز پاسخ داد که من دارو 
را کش��ف کرده ام و باید از آن کس��ب درآمد داشته باشم. 
س��رانجام آقای هاینز مستاصل شد و در وقتی مناسب دارو 

را از داروخانه برای درمان همسرش به سرقت برد. 
- آیا هاینز باید برای نجات همس��رش از داروخانه دارو 

را سرقت کند؟ 
- در صورت��ی ک��ه موافق یا مخالف این عمل هس��تید، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

bd
ia

gn
os

is
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

https://labdiagnosis.ir/article-1-101-fa.html


36
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- بهار 1394- شماره 27

توجیه شما چیست؟ 
از نظ��ر کولب��رگ این مهم نب��ود که پاس��خ دهندگان با 
س��رقت کردن هاینز موافق یا مخالف باش��ند، بلکه توجیه 
آن ها درباره موضوع و ش��کل پاسخشان اهمیت داشت. او 

پاسخ ها را در شش گروه مختلف به شرح زیر جای داد: 

 سطح اول- استدالل پیش قراردادی:
 )Pre-Conventional reasoning( 

مرحله 1- )فرمانبرداری(: درس��ت آن چیزی است که 
پاداش داده شود و خطا آن است که سرزنش و تنبیه شود. 
الف( هاینز نباید دارو را سرقت می کرد چرا که او نهایتا 
دس��تگیر شده و به زندان می افتاد که به معنای آن است که 

او انسان شروری است. 
ب( هاینز باید دارو را س��رقت می کرد. زیرا قیمت دارو 
یک دهم مبلغ مطالبه ش��ده ب��ود و او تالش خود را برای 

پرداخت این مبلغ کرده بود. 
مرحله 2- )عالیق ش��خصی یا لذت جویی(: درست 
آن اس��ت که نیازهای کس��ی را برآورده کند یا رضایت را 

جلب کند. 
الف( هاینز باید دارو را می دزدید زیرا اگر جان همسرش 
را نجات می داد خوش��حال تر می شد، حتی در صورتی که 

به زندان می افتاد. 
ب( هاین��ز نبای��د دارو را می دزدی��د زی��را زندان محل 
مخوف��ی اس��ت. در صورتی که او به زن��دان برود بیش از 

مرگ همسرش اندوهگین می شود. 

سطح دوم – استدالل قراردادی: 
 )Conventional reasoning(

مرحل��ه 3- )انتظارات بین فردی دو جانبه(: درس��ت 
چیزی اس��ت که ب��ا نقش اجتماعی و حرف��ه ای قرارداد ها 

سازگار باشد. 
الف( هاینز باید دارو را به سرقت می برد، زیرا همسرش 
انتظار این کار را داش��ت و او می خواس��ت ش��وهر خوبی 

باشد. 
ب( هاین��ز نبای��د دارو را می دزدی��د زی��را دزدی عمل 
ناشایستی است و او مجرم نیست. او می خواهد کاری کند 

که دیگران او را مقصر ندانند. 
مرحله 4- )قانون و دس��تور(: درس��ت براساس آداب 
و رس��وم جامعه به خصوص آداب و رس��وم قانونی درک 

می شود. 
هاینز نباید س��رقت می کرد، چون قانون دزدی را ممنوع 

کرده و این عمل غیر قانونی است. 

 سطح سوم- استدالل فوق قراردادی 
 :)Post-Conventional reasoning(

مرحله 5- )حقوق بش��ر(: درست چیزی است که رفاه 
عموم��ی را بس��ط دهد ول��و آنکه این امر منج��ر به نقض 
قانون ش��ود. مثل مبارزه با قوانین تبعیض نژادی و تبعیض 

جنسیتی. 
الف( هاینز باید س��رقت می کرد چون هر کس حق دارد 
زندگی کند، قطع نظر از آنچه که قانون به آن اشاره دارد. 

ب( هاینز نباید دزدی می کرد چون دانشمندان حق دارند 
از حقوق عادالنه ناشی از کشفیات خود بهره مند شوند. 

مرحله 6- )اخالق جهان شمول انسانی(: درست یعنی 
عمل ک��ردن طبق اصولی که به مثاب��ه قواعد کلی و جهان 

شمول باز شناسی می شوند. 
الف( هاینز باید دارو را سرقت می کرد، زیرا نجات جان 
یک انس��ان ارزش��ی واال تر از حق مالکیت سایر اشخاص 

تلقی می شود. 
ب( هاینز نباید دارو را س��رقت می کرد چون دیگر افراد 
ه��م ممکن بود تا   همان حد نیازمند دارو باش��ند و ارزش 

جان آدمیان با یکدیگر تفاوتی ندارد. 
با تحلیل این اطالعات کولبرگ اعتقاد یافت که استدالل 
اخالق��ی مبنای رفتار اخالقی بوده و ش��امل ش��ش مرحله 
مختلف تکاملی می ش��ود که هر مرحله نسبت به مرحله ما 
قبل برای پاس��خگویی به معماهای اخالقی کامل تر خواهد 
بود. الزم به ذکر اس��ت که او دریافت اکثر قریب به اتفاق 
نوجوان��ان و جوانان در کش��ورهای غرب��ی فقط تا مرحله 
دوم تا چهارم قضاوت اخالقی رش��د کرده اند و کسانی را 
نمی توان یافت که به س��طح سوم رشد اخالقی، به ویژه به 
مرحله شش��م، رسیده باشند. کولبرگ بر این باور است که 
دوس��تان و والدین فرد می توانند تفکر وی را در برخورد با 
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مسایل اخالقی بهبود بخشند، اما فرض اصلی او این است 
که نوع اس��تدالل فرد در برخورد با یک مسئله اخالقی، که 
ناشی از سطح رشد تفکر اوست، نقش اساسی در عملکرد 
او ایفا می کند. او معتقد اس��ت که قضاوت و رفتار اخالقی 
ک��ودکان و نوجوانان به جای آن که تابع مقتضیات زندگی 
اجتماعی و فرهنگی باش��د ناش��ی از مرحله رشد شناختی 
اس��ت که در آن قرار دارند. از انتقادات وارد بر این نظریه 
می ت��وان گفت که این نظریه براس��اس قضاوت اخالقی و 
یادگیری قوانین و مناسبات اجتماعی مربوط به زندگی در 
محیط��ی که کولب��رگ پژوهش را در آن انج��ام داده مورد 
توجه ق��رار گرفته و به پایه های فرهنگ��ی جوامع دیگر و 
بنیان های غیر ش��ناختی و انگیزش��ی در اخالق نیز توجهی 

نشده است. )آبادی، 1384( 
این نظریه در اواخر س��ال 1970 توس��ط گیلیگان مورد 
نق��د قرار گرفت ب��ه عقیده او وقتی رش��د اخالقی زنان با 
آزمون های عدالت محورکه مد نظر کولبرگ است سنجیده 
می شود، آنان در س��طحی پایین تر از مردان قرار می گیرند. 
او ب��ر این باور ب��ود که پژوهش کولب��رگ مبتنی بر نمونه 
کامال مردانه پایه ریزی ش��ده اس��ت و به شیوه صحبت و 
تفکر زنانه درباره مسایل اخالقی بی توجهی شده است. او 
اینط��ور ابراز می کرد که مردان از نقطه نظری تامل می کنند 
که شدیدا توجه به قواعد و حقوق بی طرفانه واصل عدالت 
)Justice reasoning( را تقوی��ت می کن��د. در حالی که 
زنان احتماال بیش��تر در صددند که احتیاجات خاصی را از 
زوای��ای دیگر بیابند و به مس��ایل اخالقی از روی مراقبت 
)Caring(، توجه و احس��اس مستقیم به دیگری واکنش 
نش��ان می دهند. اما نظریه گیلیگان نیز مورد نقد واقع ش��د 
و بیان ش��د که تفاوت جنسیتی مهم مردان و زنان ناشی از 
مسایل اخالقی است که آنان فکر می کنند با آن ها مواجه اند، 
نه ناش��ی از این پرس��ش که چگونه درباره مسایل مختلف 

اخالقی استدالل می کنند. 
 (Routledge encyclopedia of philosophy، 2008)
یکی از مش��کالت نظریه های شناختی روان شناسی رشد 
اخالقی این اس��ت که رفتار اخالق��ی را فقط با چگونگی 
تفکر و قضاوت اخالقی ف��رد مربوط کرده و جوانب مهم 
دیگر را فراموش کرده اند. باید توجه داش��ت که در برخی 

از م��وارد رفتار اخالقی فرد ممکن اس��ت کامال در جهت 
مخالف با حرف ها و استدالل های او باشد. )آبادی، 1384( 

 :)James Rest( جیمز رست )پ
محدودیت ه��ای مربوط به نظریه کولبرگ باعث ش��د تا 
یکی از دانش��جویانش به نام جیمز رس��ت در سال 1986 
م��دل چهار جزی��ی رفتار اخالق��ی خود را ارائ��ه کند. او 
دریاف��ت که فرآیند روان ش��ناختی طی ش��ده ب��رای رفتار 
اخالقی مردم ش��امل چهار فرآیند اصلی روان شناسی است 

که باید به ترتیب واقع شوند. 
اول- ب��رای رفت��ار اخالقی ابت��دا باید گونه ای تفس��یر 
از وضعی��ت انجام ش��ود. این جزء که بعدا به حساس��یت 
اخالقی معروف ش��د، ش��امل آگاهی از اینکه کدام اعمال 
در آن موقعی��ت محتمل بوده، چ��ه افرادی درگیر آن قضیه 
می ش��وند و چگونه افراد درگیر از پیامد های هر عمل تاثیر 

می پذیرند، می باشد. 
دوم- شخص باید درباره اینکه کدام عمل از نظر اخالقی 
درست یا نادرست است، قادر به قضاوت کردن و انتخاب 
یکی از آن ها در آن موقعیت باش��د. ای��ن جزء معروف به 

استدالل اخالقی است. 
س��وم- ش��خص باید ب��رای ارزش های اخالق��ی مورد 
پذیرش خود اولویت قایل شود. این جزء را انگیزه اخالقی 
نامیده اند، زیرا برای نیل به اهداف، این ارزش ها هستند که 
باعث ایجاد انگیزه در افراد و راهنمای رفتار آن ها می شوند. 
چه��ارم- ش��خصیت اخالقی باعث می ش��ود ت��ا فرد با 
استفاده از ش��جاعت خود، حتی در شرایط نامساعد و زیر 
فش��ار با به کار گرفتن مهارت ه��ای الزم اقداماتی را انجام 

دهد. 
جیمز رست تاکید کرده است که ترتیب اجزای این مدل، 
بیش��تر توالی منطقی دارد، تا اینکه توالی آن زمانی باش��د. 
هر چند منطقی به نظر می رس��د که حساسیت اخالقی قبل 
از انگیزه اخالقی باش��د، اما باید دانس��ت که اولویت های 
ارزشی فرد می تواند در تفسیر موقعیت موثر باشد، یعنی به 
این ترتیب انگیزه اخالقی هم می تواند پیش از حساس��یت 
اخالقی به کار آید. اما فرض اصلی جیمز رس��ت آن است 
ک��ه فرآیند های مختلف اخالقی که با ن��ام اجزای مدل، از 
آن ها یاد ش��د از یکدیگر جدا ولی با هم در تعامل بوده و 
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بر یکدیگر تاثیر گذار هس��تند. مثال ش��خص ممکن است 
قضاوت اخالقی مناسبی داشته باشد اما به جنبه های مختلف 
این موقعیت حساسیت نداشته باشد. جیمز رست اخالق را 
به سه عنوان شناختی، عاطفی و رفتاری مجزا از هم تقسیم 
نک��رده، بلکه او ادعا می کند که این س��ه ج��زء با هم تاثیر 
متقابل دارند. رست تاکید می کند که این چهار جزء نماینده 
فرآیند های درگیر در ایجاد عمل اخالقی است و این اجزاء 
به منزله خصوصیات ش��خصیتی افراد نیس��ت. برای مثال 
فردی که در یک موقعیت خاص ش��دیدا حساسیت دارد، 
ش��اید در موقعیتی متفاوت حساسیت کمتری داشته باشد. 
بنابراین مدل یاد ش��ده از این جهت که باعث ایجاد تفاسیر 
مختلف از موقعیت، قضاوت های اخالقی مختلف، برجسته 
سازی برخی از ارزش ها نسبت به دیگران و شرایط تشویق 
یا بازدارندگ��ی گوناگون برای انجام عم��ل اخالقی دارد، 
وابس��ته به موقعیت اس��ت. یکی از اهداف جیمز رست و 
همکارانش در دانشگاه مینه سوتا تهیه مدلی کامال کاربردی 
ب��رای اس��تفاده در زندگ��ی روزمره بوده اس��ت. این مدل 
خصوصا در زمینه تصمی��م گیری اخالق حرفه ای طراحی 
شده است، بدین جهت که در موقعیت های مختلف اخالق 
حرفه ای نه تنها بررسی نتایج آسان تر می باشد، بلکه عموما 
منافع ش��خصی کمتر مطرح ش��ده و تع��ارض در منافع به 
اندازه سایر وقایع زندگی نیست. باید گفت نظریه کولبرگ 
همچن��ان از اهمیت برخوردار اس��ت اما مدل چهار جزیی 
جیمز رست موفق شده تا با دخالت دادن سایر فرآیندهای 
رفتار اخالقی، یا به حس��اب آوردن تاثیر آن ها بر یکدیگر، 

دیدگاه روان شناسی اخالقی را توسعه دهد. 
 (Myyry، 2003) (Lovett، 2010)

نتیجه گیری
نظریه رش��د اخالقی نشان داده اس��ت که تغییرات مربوط 
ب��ه ادراکات و قضاوت های افراد درباره موضوعاتی که واجد 
جنبه های اخالقی هس��تند به ش��کل گذر از مراحل گوناگون 
بوده و در طول این مس��یر ش��خص به تدریج از مرحله ای که 
فقط خود را در نظر می گیرد به مراحلی می رسد که دیگران را 
در تحلیل های خود بیش��تر مد نظر قرار می دهد. در حرفه های 
گوناگون از جمله در پزشکی و حرفه های وابسته بروز مسایل 

و معماهای اخالقی نیازمند ارائه تحلیل مناس��ب و پاس��خی 
درخور می باش��د. در ای��ن گونه موارد نحوه تحلی��ل افراد از 
موقعیت های ایجاد شده وابسته به میزان رشد اخالقی آنان بوده 
که خود تحت برخی از ش��رایط تغییر می کند. شرایطی مانند: 
سن، جنس، سابقه فعالیت حرفه ای، آموزش، عوامل فرهنگی 
و اجتماعی و... در این پاس��خ دهی موثر هستند. پژوهش های 
مختلف��ی انجام گرفته که در آن ه��ا تاثیر هر یک از عوامل یاد 
ش��ده به اس��تدالل اخالقی در برابر یک مس��ئله به وضوح به 
اثبات رس��یده اس��ت. از سوی دیگر مش��خص شده است که 
 روند رش��د اخالقی به دنبال آموزش مس��ایل اخالقی تسریع 

می شود. 
حتی تغییر در ش��یوه های آموزش��ی می تواند باعث ایجاد 
مهارت حل مس��ایل اخالقی به میزان متفاوت شود. جایگاه 
آموزش اخالق حرفه ای در نظام آموزش��ی کشورمان چندان 
مطلوب نیس��ت. خصوصا در بعضی از رش��ته ها مانند علوم 
آزمایشگاهی و سایر رش��ته های مرتبط در نظر گرفته نشدن 
مباحث اخالق حرفه ای در برنامه های آموزش��ی باعث شده 
که حساس��یت های الزم در قبال حقوق بیمار و نحوه ارتباط 
با بیمار و موارد مش��ابه ایجاد نگردد. به منظور اصالح روند 
مذکور توجه به آموزش مباحث اخالق حرفه ای از آن جهت 
واجد اهمیت می باشد که می تواند باعث تقویت رشد اخالقی 
ش��ده و امکان دس��تیابی به راه حل مناس��ب در هنگام بروز 
مش��کالت اخالقی را تس��هیل نماید. در این دیدگاه آموزش 
علم اخالق صرفا به معنای یاد دادن ارزش ها و یا تلقین رفتار 
شایس��ته به فراگیران نیست. بلکه آموزش به معنای فراگیری 
و تمرین مهارت های اخالقی الزم به منظور شناخت، تفسیر، 
درک و حل مس��اله اخالقی است. به وسیله این نوع آموزش 
می توان مسایل اخالقی محیط پیرامون و در شرایط گوناگون 
را با اس��تفاده از ارزش های پذیرفته شده حل و فصل نمود. 
خاطر نشان می ش��ود که این مطلب در تحقیقات مختلف به 
اثبات رسیده است که شیوه هایی از آموزش که مبتنی بر حل 
مس��ایل اخالقی بوده اند رش��د اخالقی در فراگیران را بیشتر 
ارتقا داده اس��ت. لذا این گونه به نظر می رس��د که جایگزین 
کردن ش��یوه های س��نتی آموزش اخالق با روش هایی مانند 
آموزش مبتنی بر حل مساله در شرایط کنونی مراکز آموزشی 

کشورمان یک ضرورت انکار ناپذیر تلقی گردد. 
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