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Abstract 

Truth as one of the great values of human morality, has been endorsed in 

different cultures, and regardless of national, religious, and cultural beliefs, it has 

been a concern for ethics advocates of all kinds. In the meantime, educational 

approaches to institutionalizing truthfulness have been important, albeit somewhat 

ambiguous. The present article seeks to establish the relationship between truth and 

education from two different perspectives. From the first perspective, education is 

done in order to gain the goal of truth and seeks to achieve truthfulness as the 

objective of education. From the second perspective, truthfulness, as a systematic 

norm, seeks to organize educational thinking and practice in a way that is 

consistent with reality. In the first section, seven strategies for institutionalizing 

truthfulness have been proposed, some of which focus on organizing the education 

space and some on the person who is educated. These tactical strategies include 

creating a safe psychological environment, modeling truthfulness, reinforcing 

truth-seeking and relying on evidence, reinforcing moral sensitivity to lies, and 

reinforcing moral reasoning. The second section also discusses the two metaphors 

of education as metaphors far from reality, and the unbalanced interaction is a 

realistic description of the teacher-trainee relationship. 

Keywords: Education, Truthfulness, Ethical Climate, Pattern, Reasoning, 

Evidence. 
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 راستگویی و تربیت در دوران کودکی و نوجوانی

 سادات سجادیه نرگس

 
 چکیده

ههای مصتلهف  های ک ن اخ ق اننانیا در فرهن  راستگویی در مقام یکی اک ارکز

تأیید شهده و فهار  اک تاینهات مصتلهف ملهیا مهذهبی و فرهنگهیا دغدغهۀ ررفهداران 

سهاکی  اخ ق اک هر سن  بوده است. در ای  میانا رویکردهای تربیتی نهافر بهر نهادینه

اند. نوشتار حاضر در وی آن اسهت  ل بودهراستگوییا مهم و البته تا حدی مبهم و مجم

تا ارتباط راستی و تربیت را اک دو منظر مصتلف برمرار ساکد. در منظر نصنهتا تربیهت 

وهذیرد و در وهی آن اسهت تها راسهتگویی را در مقهام  با هدف راستگویی صهورت می

 بصخا در ای نظهام هدفی تربیتی محقق ساکد. در منظر دوما راستگویی در مقام ضهاب ه

ای سامان بصشد که م هابق بها وامهف باشهد.  گونه وی آن است تا نظر و عمل تربیتی را به

ساکی راستگویی ویشنهاد شهده اسهت کهه  در بصخ نصنتا هفت راهبرد برای نهادینه

بصشی به فضای تربیت نافرند و باضهی بهر خهود متربهی. اکجملهه ایه   باضی بر سامان

ی امهه  روانههیا الگههوورداکی نههافر بههر تههوان بههه ایجههاد فضهها راهبردهههای روشههی می

بهر شهواهدا تقویهت حناسهیت اخ مهی بهه  جویی و تکیهه  راستگوییا تقویت حقیقت
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ورکی اخ مههی اشههاره کههرد. در بصههخ دوم نیههز دربههارش دو  درو  و تقویههت اسههتدالل

تراکا  های دور اک وامایهت بحهث شهده و تاامهل نهاهم استااره اک تربیت در مقام استااره

 شمار آمده است.  گرایانه اک راب ۀ مربی و متربی به مفتوصیفی وا

 

 ها واژه کلید

 ورکیا شواهد.  تربیتا راستگوییا جو اخ میا الگوا استدالل

 

 مقدمه

های ک ن اننانی است کهه فهار  اک تاینهات مهومیا ملهی و  راستگویی یکی اک ارکز

در کتهاِّ  اف رهونمذهبی در همه جوامف اننانی بهر آن تأکیهد شهده اسهت. اکجملهه 

نصنت جمهورا عدالت را در مقام باالتری  ارکز اننانیا راستگویی داننهته اسهت و 

(. ارس و نیز فضهیلت راسهتگویی را 56: ا 1397دادن مال دیگران )اف رونا  باکوس

کنی و تواضف ریاکارانه مرار داده اسهت  در توجه به حقیقت و در میانۀ دو رذیلت الف

 (. 50: ا1388درضاییا )جداری عالی و محم

                   شههده اسههت.  همچنههی ا در متههون دینههیا درو  سرچشههمۀ شههر و بههدی شههناخته 

های منافق را سص  درو  برشمرده اسهت )ابه  شهابها  ا یکی اک نشانهرسول اکرم 

ای داننهته کهه همهه  ا درو  را کلیهد خانهه(. امام حنه  عنهکری 316: ا1382

(. امههام علههی 86: ا9ا ج1366ها در آن گههرد آمههده اسههت )محههدث نههوریا  کشههتی

نیههز خداونههد را همههراه بهها راسههتگویان و ایمههان را دور اک درو  داننههته اسههت 

 (. 205: ا1ا ج1385بابویها  )اب 

سهاخت   تهی نهادینهرور جهامف دربهارش راهکارههای تربی حالا تاکنون کمتر بهه باای 

ارکز راستگویی سص  رفته است. نوشتار حاضر بر آن است تها اک دو منظهرا حضهور 

راستگویی را در تربیت مدنظر مرار دهد. جایگهاه نصنهتا بهر آن اسهت تها تربیتهی را 
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سامان بصشد که به سرمنزل راستگویی روی داشته باشد. ایه  تربیهت بها نظهر بهه عمهل 

ادی سهاکندش آنا بها رهرح م حظهاتی بهه ههدف راسهتگویی اننانیا بافت تکوی  و مب

کنهدا ههدف و روز در  دیگرا ساختار منظومۀ تربیهت ایجهاِّ می توجه دارد. اکسوی

روا راستگویی ع وه بر جایگاه ههدفا بایهد در جایگهاه روز  آن همنو باشند؛ اکای 

اولی توجیهه تربیت نیز نقشی را بر عهده گیرد. در ای  حالهتا تربیهت اک متال هۀ ماکیه

آورد. اک ایهه   می دسههت مانههد و سههاکواری الکم را به وسههیله هههدفا برکنههار می روز به

ههای غیرواماهی و  شهود کهه برکنهار اک توهم منظرا بهه مفههومی اک تربیهت ورداختهه می

اسهاسا مباحهثا کیهر  ای هماهن  با وامایت اننانا تتییر و تربیت باشهد. برای  گونه به

 برای راستگویی و راستگویی در تربیت ارائه خواهد شد. دو عنوان اصلی تربیت 

 

 گویی .تربیت برای راست1

گهوییما گویها راسهتگویی را در مقهام  که اک تربیت برای راستگویی سهص  می هنگامی

ایم. در ای  حالتا به دنبهال  هدف تربیت مرار داده و برای دستیابی بدان همت گماشته

ارکز صهدامت  -فرکند یها شهاگرد–ها در متربی  ک آنهایی هنتیم که با استفاده ا شیوه

شهود  اساسا در ای  بصخ به راهبردههایی ورداختهه می را تقویت و نهادینه کنیم. برای 

کار  سهاخت  ارکز صهدامت در متربهی بهه شناخت  و نهادینه توانند در به رسمیت که می

ههار راهبهرد دیگهر دهی فضای تربیت و چ آیند. سه راهبرد نصنت بیشتر نافر بر سامان

 ما وف به خود فردند. 

 

 دهی فضای ارتباطی صادقانه .سامان1-1

یکی اک اصول مهم در تربیت اخ میا تنفس و کینهت  در فضهایی اخ مهی اسهت. در 

جهان کود  و تهأمیر آن در مهنخ ویا در رویکردههای  های اخیرا نقخ کینت سال

( بها Kohlberg( )2010) کلبهرگتربیهت اخ مهی مهدنظر مرارگرفتهه اسهت؛ اکجملهه 
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م حظۀ شکاف میان نظر و عمل اخ می در رویکرد شناختی خویخ و نیز بها نظهر بهه 

بصشهی چهون صهدامت و همهدلیا  نقخ رواب  اخ می در تقویهت هنجارههای اننجام

« اجتمهاع عهادل»ای را در تربیت اخ می م رح سهاخت کهه بهه رویکهرد  رویکرد تاکه

(Just Communityشهر )دهی فضهای عادالنهه و  ت دارد. در ای  رویکردا بهر سهامان

شهود کهه کینهت  در فضهای  اخ می ویرامون کود  تأکید و ایه  نکتهه مفهروی می

بصخ  تواند لذت کینهت اخ مهی را بهه افهراد بچشهاند و ایه  تجربهۀ لهذت اخ می می

 ها وایدار کند.  تواند کنشگری اخ می را در آن می

 (Anderson)اندرسهون گرفته و  نهتر همهی  دیهدگاه شهکلمفهوم دیگری که در ب

( اسههت. جههو Moral Atmosphere« )جههو اخ مههی»کههردها   ( آن را م ههرح1982)

اخ می که همان فضای کینت کود  استا اباادی چهارگانه دارد. نصنهتی  مؤلفهه 

د جو اخ میا بوم آن فضاست. مفهوم بوما ساختار کیباشناختی و ساختار ارتباری افرا

که ساختار کالبدی محی ا سهاختاری مهوکونا مهنظم و کیبها  با یکدیگر است. هنگامی

ای باشههد کههه همههه فرصههت  گونههه باشههد و تاههداد و چیههنخ افههراد در کنههار یکههدیگر به

 خوبی محقق شده است. برمراری ارتباط کافی و ام  را بیابندا مؤلفه بوم به

                      منظهههور اک ایههه  مؤلفهههه دوم جهههو اخ مهههیا مؤلفهههه فضهههای فرهنگهههی اسهههت. 

جهان کهود  اسهت.  اخ می افهراد حاضهر در کینهت -های شصصیتی مؤلفها ویژگی

                 هههایی غالبههاً اخ مههی برخههوردار باشههند و فرفیههت الکم اگههر ایهه  افههراد اک ویژگی

یافته و جهو اخ مهی در   کینت  را دارا باشندا مؤلفه فضای فرهنگی تحقق برای اخ می

 شدن است.  حال ساخته

گیری  های تصهمیم مؤلفه سوم جو اخ میا نظام اجتماعی است. ای  مؤلفها به نظام

سههاالر و هههای مشههارکتیا عههادلا شاینههته آفرینههی افههراد ما ههوف اسههت. نظام و نقخ

کنند. در مقابهلا در  های اجتماعی هنتند که جو اخ می را ایجاد می منصفا آن نظام

خوبی تبیهی   ها بهه گیهردا تصهمیم ها تنها یک نفر تصمیم می های هرمی که در آن نظام
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                شههود و نگههاه اک بههاال بههه وههایی   نفههفا مشههارکتی خواسههته نمی شههوندا اک افههراد ذی نمی

های ضد اخ مهی در افهراد نهوعی تجربهۀ تحقیهر و خشهم ایجهاد  ارد. ای  نظاموجود د

                سهاکند؛ کیهرا در ایه  حالهتا  کنند و کمینهه را بهرای عمهل غیراخ مهی منهاعد می می

در موضهف رلبکهاری اک  -فرد با ای  احناس که تحقیر شده و مورد فلم مهرار گرفتهه 

اخ مهی را مرتکهب شهود و آن را بهر ایه   رگونهه بیدهد ه به خود اجاکه می -جاماه 

 اساسا توجیه کند. 

            ای  تهوان آن را مؤلفهه مؤلفه چهارم جو اخ میا فرهن  است. ایه  مؤلفهه کهه می

                      رسهد و در جهو اخ مهی ساختاری خواندا اک تاامهل سهه مؤلفهه نصنهت بهه فههور می

                 هن ا امری فراتر اک نهادهای اجتماعیا روابه  اننهانی و بهوم شود. البته فر نمودار می

                ها چون ادبیاتا دی  و هنر را نیهز دربهردارد.  های ایجادکنندش آن فیزیکی است و کمینه

                  گیری عمل اخ مهی  اجتماع کود ا کمینه را برای شکل وجود جو اخ می در کینت

 ساکد.  ر او مهیا مید

سههاخت  صههدامت در کودکههانا  بنههابرای ا یکههی اک راهبردهههای اساسههی در نهادینه

هاسهت. ایه  فضها شهامل خهانوادها  دهی فضای صادمانه در رواب  و کنهدگی آن سامان

هها بیشهتر سهروکار دارد. وهسا  هایی اک جاماه است که کهود  بها آن مدرسه و بصخ

ت در کهود ا متهأمر اک روابه  درون خهانوادگیا شهدن صهدام توان گفت نهادینه می

تهرا روابه  موجهود در جاماهه اسهت؛  رواب  موجهود در مدرسهه و در مقیهاس بزرگ

تههوان تومههف داشههت کههودکی کههه در فضههایی آکنههده اک درو  کنههدگی  روا نمی اکایهه 

سوی راستگویی گرایخ بیابد. البتهه بایهد در نظهر داشهت کهه ایه  راهبهردا  کندا به می

صهورت  سهاکی به آید؛ کیرا مرن ینه کارمی رور مومت به ی ک ن نینت و تنها بهراهبرد

راهبرد انحصاری در تربیت اخ می نه ممکه  اسهت نهه م لهوِّ. ایه  راهبهرد عملهی 

ویژه در  ناوذیری بهه ناوذیر است. ای  نظارت نینت؛ کیرا فضای کینت کود ا نظارت

دیگرا  تشدید شهده اسهت. اکسهوی -ا با فروریصت  مرکها و ساختاره -عصر ارتبارات 
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                  کارگیری انحصهههاری آن نیهههز م لهههوِّ نینهههت؛ کیهههرا وضهههایت کهههودکی کهههه بهههه

ههایی چهون عهادت و تقلیهد بهه  ساکیا نظارت بر محی  و روز تنها با رویکرد مرن ینه

بینی  ویخ نظهارتا مابهلهای بدون محض مرارگرفت  در محی  ورداکدا به راستگویی می

                آیههد کههه وایبنههدی وی بههه  صواهههد بههود. ایهه  وضههایت مههبهما بههدان دلیههل ودیههد مین

             نبهودها بلکهه ناشهی اک رفتارهای اخ مهی ماننهد صهدامتا لزومهاً اک روی بهاور و اراده

فشار فضهای اجتمهاعی ویرامهونی و راهبردههایی چهون تقلیهد اک دیگهران بهوده اسهت؛ 

روا الکم است ایه  راهبهرد بها دیگهر راهبردههای ارادی ما هوف بهه خهود فهرد  اکای 

 وشتیبانی و همراهی شود. 

 

 ایجاد فضای امن روانی.2-1

ن اسهت تها برندش غریزی آدمیا حفو بقاست. ای  نیرو در وهی آ یکی اک نیروهای ویخ

وضههایت حههداملی را بههرای بههدن فههراهم و تهدیههدهای بههالقوه را اک آن دفههف کنههد. 

رور ناخودآگهاه در سهاخت هویهت اخ مهی  هایی کهه بهه اساسا یکی اک نظام برهمی 

(. ایه  نظهام کهه در Narvaez, 2008کندا نظام اخ ق امنیت اسهت ) افراد مداخله می

کنهد؛ یانهی  ر بقها و کامیهابی فهرد عمهل میهرمی متز مهرار داردا مبتنهی به بصخ برون

دیگرا غرایهز  عبارت شود. به که بقا یا امنیت فرد به خ ر افتدا ای  نظام فاال می هنگامی

موجود در منارق کیر مشری متزا برای باکگردانهدن امنیهت یها بقهاا مهدارهای عهارفی 

: ا 1396(. وجهدانی )Panksep, 1998سهاکند ) نافر بر خشهم یها تهرس را فاهال می

اسهت کهه  کلبهرگمهراردادی  ( ماتقد است ای  نظام اخ میا شبیه به مرحلۀ ویخ118

 مبتنی بر محفافت اک خویشت  است. 

های دفاعی منهتتر در  ساخت  فاالیت سامانه ( ماتقد است برای کمینه2008ناروائز )

اسهاسا  برای  ای  نظام اخ می بایهد بهه امنیهت عهارفی و فیزیهک محهی  توجهه کهرد.

توان گفت توجه به امنیت محی  و ورهیز اک تهدیهد فهرد در اباهاد مصتلهفا باعهث  می
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شود نظام اخ ق امنیت و ساککارهای دفاعی آن تا حد امکان فاال نشهوند و کمینهه  می

های کارآمهد  بنهابرای ا یکهی اک شهیوه 1های موجه اک سوی او فراهم نشهود. برای درو 

ل رساندن ساککارهای درو  در کهود ا ایجهاد فضهایی امه  برای حذف یا به حدام

اکنظههر فیزیکههی و عههارفی اسههت. در چنههی  محی ههی فههرد نیاکمنههد دفههاع سرسههصتانه اک 

 -هرچنههد غیراخ مههی -آوردن وی بههه مههوارد دفههاعی  خههویخ نینههت و احتمههال روی

 یابد.  کاهخ می

                کهی و های ایه  امنیهتا ته ز بهرای حهذف مجهاکات سهصت فیزی یکی اک مؤلفهه

              تحقیر شصصیت فرد است؛ کیرا همواره یکی اک دالیل دروغگوییا گریهز اک مومایهت

                (. فضههایی کههه فههرد دائههم در آن 1379تحقیههر و مجههاکات اسههت )سههی نیان روسههیا 

                   شههودا فضههایی اسههت کههه در آن درو  رشههد خواهههد کههرد.  شههماتت یهها مجههاکات می

                   درمقابلا صدامت نیاکمند ارمینانا نگاه مثبت و فضهای امه  روانهی اسهت. در فضهای

                      ام  روانیا نگهاه کلهی بهه فهرد مثبهت اسهت و هنگهام ارتکهاِّ خ هاا عمهل وی نقهد 

 شود نه شصصیتخ. می

ن عمهل فهرد و شصصهیت وی گذاری میا های مهم فضای ام ا فاصله یکی اک مؤلفه

تههوان  گذاری را در اباههاد مصتلهف در فلنههفۀ اخهه ق نیههز می اسهت. من ههق ایهه  فاصههله

گذاری را وشهتیبانی کنهدا تمهایز  تواند ای  فاصهله م حظه کرد. نصنتی  من قی که می

کهه حنه  فهاعلی در  اسهاسا گهاهی درحالی حن  فاعلی اک حن  فالهی اسهت. برای 

روا بها وجهود راب هه  الی موجود نینت و بالاکس؛ اکایه عملی موجود استا حن  ف

ناوهذیر تلقهی کهرد.  میان عمل و عامل نباید ای  ارتباط را بهه مانهی چنهبندگی جدایی

فرایند تکوی  عمل و ننبت آن بها عامهل نیهز اک باهدی دیگهرا اک ایه  تمهایز حمایهت 

حضهور دارنهدا ای دیگهری غیهر اک عامهل  کند؛ کیرا در تکوی  عملا عناصر کمینه می
                                                

گوید که بهه دلیهل مهرتب   های اخ ق تاهد و اخ ق تصیل نیز سص  می . البته ناروائز اک دو سامانۀ دیگر اخ می با نام1

 ها اشاره نشد.  نبودن با مبحث ای  بصخا بدان
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های خلقتهی و خلقهی و نیهز محهی  اننهانیا فرهنه  و محهی   عناصری چهون شهاکله

ترتیبا عمهل عه وه بهر عامهلا بها  (. بهدی 324: ا25ا ج1363اجتماعی )ربارباییا 

 شود.  عناصر خارج اک اختیار وی نیز مرتب  می

ینهت یها دیگرا باید در نظر داشت که ننبت عامل با عملخ همواره تأییهد ن اکسوی

ماند. ممک  است عاملیا عملی را مرتکهب شهود و باهدا بها اندیشهیدن  تأیید بامی نمی

دربارش ابااد و آمار آن عملا اک انجام آن وشیمان شود و تصهمیم بهه تهر  آن بگیهرد. 

        آنا  کنههد و براسههاس دروامههفا آدمههی وههس اک ومههوع عمههلا نتههایر آن را تفنههیر می

                     ضهههایف خواهنههد شهههد. درنهایههتا بایهههد در نظهههر هههای باهههدی تقویههت یههها ت وموع

داشت که یک عملا مادر به تکوی  کل شصصیت آدمی نینتا بلکه ری عمهر فهردا 

ای بهرای وی ودیهد  دهنهد و شهاکله تدریر هویهت وی را شهکل می انبوهی اک اعمال به

                     و یهههابی  آورنهههد. خ هههای کهههود  یههها نوجهههوانی کهههه در ابتهههدای منهههیر هویت می

یها هویهت وی  رو به مانهی برخ هابودن کهل شصصهیت هیچ تکوی  شصصیت استا به

               ای نینهههت کهههه  انهههداکه نینهههت؛ کیهههرا هنهههوک تکهههرار و نههههادینگی در آن خ ههها به

 ساکندش شصصیت و هویت او شود. 

حهالا ایه  فاصهله در  فاصلۀ میان عمل و عامل در همۀ سهنی  وجهود دارد و درعی 

تههوان  دلیلا نمی همی  تههر اک دیگههر سههنی  اسههت؛ بههه دوران کههودکی و نوجههوانیا فزون

خ ای کود  یا نوجوان را به ذات و شصصیت وی ننبت داد و کل موجودیهت وی 

گذاری میهان  ومی را بهرای فاصهلهبا اشاره به همی  امرا من ق س راجرکرا خ ا داننت. 

شناختی نهام نههاد. اک  توان آن را من ق روان ساکد که می کود  و عمل وی م رح می

                    دلیل تکههوی  خودونههدارش فههرد در سههنی  کههودکی بایههد اعمههال وی را بهها  نظههر اوا بههه

ی را بهه کهل شصصهیت و -حتهی آگاهانهه  -دیدش اغمای نگرینتا عمل خ های او 

منتنب نناخت و توجه مثبت بهه او را بهه اعمهال درسهت مشهروط نکهرد )بهه نقهل اک: 

McGuire, 2019: p.3 .) 
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بنایرای ا همواره باید بی  عمل کود  یها نوجهوان و موجودیهت وی تمهایز مائهل 

                         -کههود  یهها نوجههوان-گذاری میههان فههرد شههد و فاصههله در نظههر گرفههت. ایهه  فاصههله

شود شصصیتخ اک تحقیر و آسیب در امان بمانهد. درامهان  عمل خ ای او موجب میو 

های باهدیا اهمیهت کیهادی دارد؛  ویژه دربارش وموع درو  ماندن اک تحقیر و آسیبا به

                                  کیههرا موجهههب حهههذف یکههی اک علهههل دروغگهههویی کههود  یههها نوجهههوان )یانهههی

                      شههود. بهها حههذف ایهه   مقابههل تحقیههر و آسههیب( می دفههاع اک موجودیههت خههویخ در

رود و در وی آنا دروغگویی اک ایه  نهوع نیهز  علتا ای  انگیزش دروغگویی اک بی  می

 شود. منتفی می

 

 . الگوپردازی ذیل معیار راستگویی3-1

یکی دیگر اک ابااد عاملیت اننانا منئله الگوست. الگو به مانهای نمونهه عملهی اسهت 
شود. ای  الگو ممک  است وامای باشد یها تهاریصی. الگهو  که ویخ روی فرد نهاده می

لمس در مالههب  ای و مابههل رور مشههاهده کنههد تهها امههور انتزاعههی را بههه فههرد را یههاری می
(. ایه  مشهاهدش عینهی بهرای فهرد اک 144: ا1394یافته در عمل بنگرد )بامریا  تجنم
آور اسهت و یقهی ا فهرد را بهه  سوا مشاهده یقی  های مصتلف اهمیت دارد؛ اکیک جنبه

هها را  دیگرا الگو ارکز های درونی در اوست. اکسوی رساند و منشأ تحول ارمینان می
یگرا د سههص  دمههد. به ههها روح می کنههد و در آن اک حالههت انتزاعههی و مههرده خههارج می

مانهد و  گوییما صدامت در حد واهه و مفهوم بامی می که اک صدامت سص  می هنگامی
آید و صهدامت را در مقهام  می چشهم یابد. ای  جریان در الگو به در کندگی جریان نمی

سهاکی امکهان  کنهد. وجهه سهوم ضهرورت الگهوا فراهم امری وامای و کنده تجنهم می
یهافتگیا  یافتهه جلهوه دارد و همهی  وموع موععملی است. دروامفا در الگو صهدامتی و
 بهتری  دلیل برای امکان صدامت است. 

رسهاند؛  ساکی صهدامت در فهرد مهدد می تحقق عمل در الگو اک دو وجها به نهادینه

شهدن انگیهزه  نصنت اینکه فرد با مشاهدش اننان صادق و رفتهار صهادمانها بهرای صادق



 

 

20 

ق/ 
خال
ا

رل
چها
 و 
سر

 /
ان 
سی
ساب

13
98

  

کنهد و همهی  امهرا  حهال الگهو تجنهم می یابد و گویی آیندش خهویخ را در کمهان می

آورد. وجه دوم آن است که الگهو  کشخ و گرایشی برای راستگویی در وی ودید می

ههای عملهی  وخم تواند راهنمای عمل فرد مرار گیرد و وی را اک ویچ بلدی می چون راه

 صدامت عبور دهد. 

دن بهه عمهل بصشهی حال که الگوها الکمۀ رشد آدمهی و مبنهایی بهرای عینیت درعی 

تواننهد مهانای در برابهر رشهد او باشهند. در ایه  حالهتا الگهو اک مایهار  وی هنتندا می

گنهیصتگی الگهو اک  توانهد خ رآفهری  باشهد. روا می مهی مدنظر گنیصته اسهت و اکه

مایار بدی  ماناست که مایاری بهرای سهنجخ الگهو در میهان نباشهد و الگهو صهرفاً در 

                     هههای مههبهم یهها ناوههذیرفتنی برگزیههده شههود.   قای احناسههی و براسههاس من راب ههه

در چنههی  حههالتیا ارتبههاط مریههد و مههرادی میههان فههرد و الگههو اک هرگونههه ورسههخ و 

 رود.  چندوچون فراتر می

تواند مربی و خ اهای او را اک ماری ورسخ دور کند و باعث  ای  نوع ارتباط می

مک  است کود  یا نوجهوان بها وهذیرز م لهق ساکی خ ا در متربی گردد. م نهادینه

هها را نیهز وهذیرا باشهد و  های مهوردی آن صهدامتی والدی  یها مالهم در مقهام الگهوا بی

اساسا الکم اسهت الگهوورداکی بها توجهه بهه مفههوم صهدامت و  درست بپندارد. برای 

 دیگرا هنگهام ارائهه بیان گیهرد؛ بهه ورکی دربارش آن صهورت و و استداللبحث و گفتگ

            در اینجهها  -هههای الگههو و ننههبت وی بهها مایارهههای مههدنظر  الگههو بایههد دربههارش ویژگی

                    افههزایخ تههوان تحلیههل انتزاعههی  تههدریر بهها بهها کههود  گفتگههو کههرد و به -صههدامت 

               ت بیهق وی بها ایه  مایارهها تأکیهد ویا بر لزوم ارکیابی الگهو بها مایارههای وشهتیبان و

                           کههرد. بهها ایهه  وصههفا کههود  و نوجههوان در کنههار اعتمههاد بههه الگههو و تبایههت

                   کنههدا الگههو را بهها مایههار  تههدریر بههه همههاهنگی الگههو بهها مایههار توجههه می اک ویا به

                   -های الگوسهههتایی مریهههد سهههنجد و اک آسهههیبههههای آن مهههی صهههدامت و ویژگی

 ماند. درامان می مرادی
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 جویی و توجه به شواهد .تقویت حقیقت4-1

هها محافظهت  های کود  است که باید اک آن کاوی اک ویژگیجویی و هرف حقیقت
بودن دربرابهر آن اسهت.  جویی به مانای دغدغۀ حقیقت داشهت  و تنهلیم کرد. حقیقت

رلبی ههم فهرد را بهه  ی باشد که منفاهتا انداکه جویی باید به مندی برای حقیقتدغدغه
مندیا در کنار لهزوم م ابقهت علهم بها نادیده انگاشت  حقیقت وادار نکند. ای  دغدغه

 ساکد.  وامایتا توجه به شواهد را ضروری می

ی                     دانشهه  ها  داعیههه  صههدق  یبههرا  ا مایههار  شناسهه  ا در مارفت بهها وامههف  م ابقههت

                 باشههد یهها درمقابههلا   بهها وامههف  شههود کههه م ههابق محقههق می  هنگههام   ؛ علههم اسههت   

  علهم  کهه  اسهت  آن  شودا در حکم  اندیشه با وامایت م حظه  م ابقت  عدم  که هنگامی

گرایی  وامهف . (193: ا1387و اندیشهۀ مهذکور حقیقهی نینهت )بهامریا   نشده  حاصل

(ا بها اذعهان بهه 200-193ای اس می اک مارفت )همانا ا گرایانه در مقام انگارهساکه

شناختیا بهر ایه  اعتقهاد اسهت کهه مارفهت اننهانی بایهد م هابق بها  ای  موضف مارفت

 وامایت باشد. 

                  اسههاسا ادعاههها بایههد همههواره بهها نظههر بههه شههواهد مؤیههد و وشههتیبان آن در برای 

           وذیرفتهه شهوند. توجهه بهه ایه  شهواهد وشهتیبان در ارکیهابی ادعاهها  وامایت م هرح یها

دربارش ای  شواهد حنهاس شهوند و  -گوینده و شنونده–شود افراد مصتلف  موجب می

                            توانههد هههر ادعههایی را م ههرح نکننههد یهها نپذیرنههد. توجههه بههه شههواهد مصههالف می

                     ی خهههویخ یههها دیگهههران مهههردد سهههاکد و فراینهههد آدمهههی را دربهههارش صهههحت ادعههها

ادعاههاا فضهای ارتبهاط  بر شواهد در دادوستد آکمایی ادعاها را آغاک کند. تکیه  راستی

                   میدوبنههد بههه فضههای مقیههد بههه شههواهد تتییههر  و گفتگههو را اک فضههای دلبصههواهی و بی

                   ور و بههرکو چنههدانی نههدارد و در صههورتدهههد. در ایهه  فضههاا درو  مجههال فههه می

 یابد.  فهور اولیها دوام نمی

جویی و تمههایز آن بهها دروغگههوییا  یکههی اک م حظههات مهههم در مبحههث حقیقههت

ورکی اسهت و  ورکی کود  با دروغگویی است. کهودکیا بههار خیهال تفاوت خیال
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ای اسهت کهه  ن تها درجههبهود کود  در امر خیالا اک بزرگنال ویخ است. ایه  ویخ

خواند )به نقل اک خنهرونژادا  (ا کودکی را س  خیال یا خ میت ناِّ میBlake)بلیک

( ماتقهههد اسهههت کودکهههان تصهههاویر و Egan(. همچنهههی ا ایگههه  )27-20: ا1389

ورکی در  های غنیا ویچیده و انتزاعی را در سنی  خیلهی کهم بهه مهدد خیهال اندیشه

 –ورکی در سههنی  کههودکی  (. رشههد شههدید خیههالBrown, 1997: p.30کننههد ) می

خیهههالی بهههرای کهههود   شهههود دنیهههای واماهههی و باعهههث می -سهههال 5تههها  3عمهههدتاً 

فرورفتگههی بیابههد. ممکهه  اسههت بزرگنههاالنا ایهه  ادغههام وامایههت و تصیههل و  درهم

وامهف  رود و صهورتی خ ف سرایی کود  را که اک مرک وامایت و خیال فراتر می مصه

دامنهۀ  بیر کننهد. ایه  در حهالی اسهت کهه ایه  عمهل کهود  درداردا دروغگویی تا

اسهت « مصهد فریهب دیگهری نمهایی ارادی امهری غیرواماهی به وامف»تاریف درو  که 

 گیرد.  (ا مرار نمی1391)وورتقیا 

فرورفتگی وامایهت و خیهال  توان به درهم گویی کود  را می وامف ای  نوع خ ف

وامهف کهود ا اک  های خ ف ها و توصیف سرایی مننوِّ کرد. باید ضم  شنیدن مصه

                      های تمههایز  تههدریر کمینههه کههردن او بههه دروغگههویی بپرهیههزیم و تهه ز کنههیم به متهم

(. شهنیدن ایه  Abdolnour Aljahani, 2017ساکیم ) فراهمخیال و وامایت را برایخ 

                   هها بهه دنیهای خیهال کهود  باعهث  حهالا منتنهب داننهت  آن ها و درعی ورکیخیال

                تهدریر مهرک میهان  شهودا به شود ضم  آنکه مدرت تصیل او به رسمیت شهناخته می می

 وامایت و خیال را بشناسد. 

 

 .تقویت حساسیت اخالقی به دروغ5-1

گانه بههرای  های سههه رویکههرد سههواد اخ مههی در تربیههت اخ مههی بههر تقویههت مؤلفههه

هاا حناسیت اخ می است. حناسهیت  ورکد. یکی اک ای  مؤلفه شدن تأکید می اخ می

ههای  کهه ارکز اخ می به مانای هوشیاری دربارش ابااد اخ مهی عمهل اسهت. هنگامی
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تههدریر  شههوندا به ههها عههرف میشههوند و ضههداخ ق ماههه متشههوز میاخ مههی در جا

دیگرا چنانچه افراد حناسهیت مناسهبی  یابد. اکسوی حناسیت اخ می افراد کاهخ می

کم ای  ابااد اخ مهی را  در مبال ابااد و ویامدهای اخ می عمل خود نداشته باشندا کم

اخ مههی کههه ویامههدهای گیرنههد و درنتیجههها اعمههال غیر در اعمههال خههود در نظههر نمی

دلیل  شوند؛ برای نمونها در جاماۀ ما بهه غیراخ می به همراه دارندا به هنجار تبدیل می

صهورت عملهی  هاا ای  عمل غیراخ مهی به حناسیت دربارش دانلود غیرمانونی فیلم عدم

کنهد.  دادن آنا احنهاس شهرم و نهدامت نمی کس اک انجام عادی درآمده و تقریباً هیچ

ههای اخ مهی اسهت کهه جاماهۀ مها حناسهیت چنهدانی  اک درو  یکی اک ارکزورهیز 

شهمارآورند و  دربارش آن ندارد. همی  امر موجب شده افراد درو  را کهاری بهنجهار به

توانهد عهاملی اساسهی در  حناسهیت می بودن آن را در  نکنند. همی  عدم ضدارکز

 دروغگویی افراد باشد. 

             انای تهوان شهناخت و تشهصیص ماهیهت اخ مهیم در مقابلا حناسیت اخ می بهه

                   شهود فهرد بها حناسهیت دربهارش که م  (ا موجهب میTuana,2007:p.367ها ) تصمیم

              بیندا حناسیت نشهان دههد  وامف و درو  می هایی اک خ ف و کنخ اننانیا هر جا رگه

            ا ارتبهاط 1اکتشهاف اخ مهی را نیهز دربهرداردو تأمل کند. ای  حناسیت اخ مهی کهه 

ساکد؛ برای نمونها امروکه بنهیاری اک  های روکمره را با ابااد اخ می مشصص می کنخ

گههویی  کننههد و تقلههب را امههری غیراخ مههی و نههوعی درو  آمههوکان تقلههب می دانخ

               اعهث شهدهآورند. دروامفا کندبودن حناسهیت اخ مهی در ننهل جدیهد ب شمارنمی به

               های خهوِّ بشهمارند و کمتهر آن را بها  کردن را صرفاً راهی برای گرفت  نمره تا تقلب

اندیشهند و  درسهت یها غله  بهودن آن نمی روا بهه  حی ۀ اخه ق مهرتب  بداننهد؛ اکایه 

 تر  آن را نیز ندارند.  دغدغۀ
                                                

ه که هاست. درحالی . اک نظر تواناا حناسیت اخ می شامل سه مؤلفه اکتشاف اخ میا وتاننیل اخ می و تایی  ارکز1

اکتشاف اخ میا کشف ابااد اخ می مومایت اخ می استا وتاننیل اخ می به وکن ای  ابااد اخ می اختصاا دارد 

 (. 1392گیرد )سجادیها  هاا صورت می دهد که وس اک م حظه وکن بندی کلی را مدنظر مرار می هاا جمف و تایی  ارکز
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کودکههان و نوجوانههانا بههر حناسههیت اخ مههی بایههد بهها شناسههایی کینههت روکمههره 

روند.  شهمارنمی های غیراخ می متمرکز شود که مرتب  با اخ ق به مصادیقی اک کنخ

ها و اخ قا کمینۀ گفتگوا بحهث و نقهد  ای  روند باید با برمراری راب ه میان ای  کنخ

یابهد و  ها را فراهم ساکد. درنتیجهۀ ایه  امهداما حناسهیت افهراد افهزایخ می دربارش آن

را با دمت بیشتری در کندگی خهود جنهتجو  -و در اینجا درو   –اخ می  دیق بیمصا

 کنند.  ها کوشخ می کنند و درنهایتا برای تتییر رویه در ای  کنخ می

 

 ورزی اخالقی ناظر بر راستگویی .تقویت استدالل6-1

          سهاکی راسهتگویی در کهود  و  توانهد در نهادینه دومی  مؤلفۀ سهواد اخ مهی کهه می

            و بنهیاری کلبهرگورکی اخ می اسهت. اک نگهاه  نوجوان مؤمر باشدا تقویت استدالل

دیگر اک اندیشمندان حوکش تربیت اخ مهیا میهان شهناخت اخ مهی و عمهل اخ مهیا 

(. تحقیقهات باهدی نشهان داد بها 20ا: 1395ای ضروری برمرار است )حننیا  راب ه

کاده مهانی و  ورکی اخ می و عمل اخ مهی )اکجملهه رالهب وجود راب ه میان استدالل

ورکی  تههوان گفههت اسههتدالل راب ههه ضههروری نینههتا بلکههه می (ا ایهه 1387کههدیورا 

اگر بپذیریم که دربهارش راسهتگویی نیهز  1عمل اخ می است. اخ میا شرط الکم برای

ای کهنخ ه توانهد کمینهه ورکی اخ مهی می همی  راب ه برمرار استا تقویهت اسهتدالل

رور امکهانیا امکهان  رور ضهروری بلکهه بهه کمینهها نهه بهه صادمانه را فراهم ساکد. ای 

 کند.  مهیا می صدامت را برای کود  و نوجوان
                                                

. در باضی اک رویکردهای تربیهت اخ مهی ماننهد اخه ق شههودیا شههود در مقابهل اسهتدالل مهرار گرفتهه اسهت و 1

ناشهدنی هنهتند.  ا بهر آننهد کهه احکهام اخ مهی بنهی  و تحلیلمهور(اندیشمندان ماتقد بهه اخه ق شههودی )اکجملهه 

(ا شهناخت تبیینهی را 1387عمهل )بهامریا  شوند؛ اکجمله رویکهرد اسه می ها همچنان نقد می حالا ای  دیدگاه درعی 

داند. درمجموعا  کنندش عمل اخ می می ورکی را تقویت شمارد و بنابرای ا استدالل همواره یکی اک کیرساکهای عمل می

توان گفت حتی اگر لزوم استدالل در مقام شرط عمل اخ می در جایگاه چندوچون مرار داشته باشدا اندیشهمندان  می

 کنندگی آن اجماع دارند.  دربارش تقویت
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شهود. در  جویی و تقویت می های مصتلف وی ورکی نافر بر صدامت اک راه استدالل

شهود. در دل  میوتاِّ ماماهای اخ می تقویهت  ورکی در ویچ ا استداللکلبرگررح 

کنهد و در  های مصتلف ویخ روی خود را وارسی و ارکیابی می ماماهاا فرد گزینه ای 

شهود؛  از تقویهت می ورکی اخ مهی ههاا اسهتداللکهنمچهکنمها و چه دل ای  ارکیابی

کنهد. بهرای  روا ررح ماماهایی بروایۀ ارکز راستگوییا ای  تقویت را مینر می اکای 

(ا یک مامای اخ می را م رح کرده است کهه در Denison( )2019نمونها دنینون )

 گیرد.  آنا صدامت موردبحث و تأمل مرار می

                 تاکگی بهه دبیرسهتان جدیهد است که بهه« جنیفر»مامای وی در مورد دختری به نام 

                      آمده اسهت و ته ز کهرده در مواضهف مصتلفهی چهون تهیم بنهکتبال و تحقیهق درس 

                    علوما دوستانی برای خود ویدا کند. او به عمق و بنه  راب هۀ دوسهتی نیهاک دارد. ربهق 

                        شهبا در تهاریصی خهااا دوستانشهان را  توانند برای یهک ها می برنامۀ دبیرستانا بچه

                  رونهد و جنیفهر بهه منهافرت میبه خانۀ خود دعوت کنند. والدی  جنیفر در ای  تاری  

                               یههک اک دوسههتان جدیههدز  ههها را بیههان کنههدا هیچ م مههئ  اسههت کههه اگههر نبههودن آن

                       یابنههد کههه بهه خانههۀ او بیاینههد. او بهر سههر دوراهههی گفهت  غیبههت والههدی  یهها  اجهاکه نمی

 است.  دروغگویی حیران مانده

های وهیخ روی جنیفهر را بهه بحهث و گفتگهو  ها گزینهه باد اک ررح ای  ماماا بچه
رفههت اک  گذارنههد. بههرای گفتگههو دربههاره ماماهههای اخ مههی و راه درسههت برون می

                  هههای هههای نظههری مصتلفههی بهههره بههرد. یکههی اک راه تههوان اک چارچوِّ مشههک ت می
ههای  نایی کودکهان و نوجوانهان بها ایه  چارچوِّورکی اخ میا آش تقویت استدالل

هاسههت. یکههی اک ایهه   ورکی براسههاس هههر یههک اک آن نظههری و تمههری  اسههتدالل
منخ  های نظریا اخ ق فضیلت است کهه وشهتیبان رویکهرد تربیتهی تربیهت چارچوِّ

است. در ای  رویکردا انتصاِّ و تصمیم براساس فضیلت بهودن یها نبهودن راه انتصهابی 
هاا در انتصهاِّ راه  هایی ماننهد ایه  ورسهخ رد. در ای  رویکردا ورسخوذیصورت می
 شوند:  م رح می
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                      چگونهه مومایهت ایه  در باشهما او دارم ماننهد آرکو مه  که مهرمان صادمی آن -

  کند؟ می رفتار

 است؟ گرفته م  سرچشمه صدامت اک عمل ای  آیا -

-شده که برشهی اک کنهدگی روکمهره دانهخ ررحدر بحث و گفتگو دربارش مامای 

گرا را  هایی هنهتند کهه چهارچوِّ فضهیلت هاا ورسهخ گونه ورسخ آموکان استا ای 

ههاا راه خهویخ  آموک با واس  به آن ساکند و دانخ رفت اک مشکل م رح می برای برون

هاا  یابد. فرد در چارچوِّ نظری ویامدگراا با تمرکز بر نتایر و ویامهدهای گزینهه را می

هایی نظیهر ایه   شهدها ورسهخ کنهد؛ بهرای نمونهها در مامهای بیان دست به انتصهاِّ می

 کند:  ها را م رح می ورسخ

 چه خواهد بود؟  -دروغگویی یا راستگویی -نتیجۀ ای  عمل  -

دوسهتانما والدینشهانا  -توانم نتایر ای  عمل را دربارش همۀ افهراد مهرتب   آیا می -

 بررسی کنم؟ -خواهر و برادرهایم و... اولیای مدرسها والدی  خودما

گراا منئله اک جنبۀ اهمیت حقوق و تکهالیف و فهار  اک  در چارچوِّ نظری وفیفه

هایی را  آمههوک چنهی  ورسههخ روا دانخ شههود؛ اکایه  نتیجهۀ عمهل بررسههی و تحلیهل می

 کند:  م رح می

 وفیفۀ م  در ای  مومایت چینت؟  -

 جه کنم؟ م  باید در ای  مومایت به چه حقومی تو -

 بینم؟ آیا اگر خودم را جای دیگران بگذارما دروغگویی را همچنان عادالنه می -

درنهایتا چارچوِّ نظری اخ ق مرامبهتا بیشهتر بهر روابه  و احناسهات تأکیهد 

آیهدا  هایی نظیهر آنچهه در ادامهه می ورکد و افراد در ای  چارچوِّ با ررح ورسهخ می

 گیرند:  منئله را در مالب رواب  وی می

 کند؟  گذاری می ای خوِّ را وایه آیا راستگویی یا دروغگویی م ا راب ه -

 ام؟ ام و امدام به ای  کار کرده آیا م  نیاکها و ع یق اررافیانم را در نظر گرفته -
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توان با ررح ماماههای اخ مهی و  ورکی اخ می می بنابرای ا برای تقویت استدالل

هههای  وتحلیل اخ مههی مومایت زیههههای مصتلههفا توانمنههدی تج کارگیری ورسههخ بههه

ما هههوف بهههه راسهههتگویی/ دروغگهههویی را افهههزایخ داد. نکتهههۀ مههههم در تقویهههت 

جویی و عمهل اخ مهی اسهت. بهدون ایه   ورکیا لزوم همپایی آن با حقیقهت استدالل

ورکی اخ می به توجیه اعمال غیراخ می بینجامهد. ایه   همپاییا ممک  است استدالل

 شود.    داده میامر در اصول بادی توضی

 

 های عملی .تقویت تخیل اخالقی در موقعیت7-1

های سهواد اخ مهی کهه در تربیهت اخ مهی اهمیهت داردا تصیهل  یکی دیگر اک مؤلفهه

( و تصهور Tuana, 2007: p.369اخ می است. تصیل اخ می در دو مانای همهدلی )

ررح است. در مانای نصنهتا فهرد  ( مابلJohnson, 1993های متنوع ویخ رو ) گزینه

جای ررف مقابل خهود مهرار دههد و احناسهات وی را در   کند خود را به سای می

های متاهدد وهیخ روی خهود را تصهور کنهد.  کوشهد گزینهه کند و در مانای دوما می

تصیل اخ می اکجمله دشوارتری  مفاهیم تربیتی برای تحقق در عمل است. استفاده اک 

کردن ذههه  فههرد و دورکههردن وی اک خودمحههوری  ه و روایههت در سههیالفرفیههت مصهه

 تواند به تقویت ای  توانمندی کمک کند.  شناختی می

شههصصا  دیههدهای مصتلههف )اول مصههه و روایههتا بههه دلیههل برخههورداری اک کاویه

شهصص و سهوم شهصص(ا ابهزار مناسههبی اسهت بهرای جهداکردن فهرد اک مومایههت  دوم

ها کمهک  خویخ و مرار دادن وی در کوایای دیگری اک ومایف. خواندن مصهه بهه بچهه

کننههدا نتههایر  جای مهرمانههان مصههه بگذارنههدا خ ههر را تجربههه کنههد تهها خههود را بههه می

هها در  تهوان گفهت آن داوری را دریابند و درکی اک امور ناعادالنه ویدا کننهد. می ویخ

کهه فهرد در  کنند؛ برای نمونها هنگامی ها همۀ ابااد تصیل اخ می را تجربه می ای  مصه

کنهدا او چهه  گیرد که شصصی اک کندگی خصوصی وی ورسشهی می مومایتی مرار می
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آیها دیشهب بها وهدرت » :ورسد دارد؟ برای نمونها کنی اک شما میهایی ویخ رو  گزینه

واس  ای  ورسخا بله یا خیهر اسهت. ممکه  اسهت شهما بهرای حفهو « ای؟ دعوا کرده

آبروی خودا با وجود وموع دعواا خ ف وامف واس  دهید: خیهر. در ایه  حالهت شهما 

               و  ایههدا امهها ممکهه  اسههت ایهه  درو  در ضههاف مههدرت تصیههل اخ مههی درو  گفته

های دیگر برای ای  ورسخ ریشه داشته باشهد. اگهر تصیهل  ناتوانی شما در تصور گزینه

های  اخ می خوبی داشته باشیدا ممک  است ع وه بهر دو گزینهه بلهه یها خیهرا گزینهه

سهؤال خهوِّ و مربهوری »ها:  دیگری هم نزد خهود تصهور کنیهد؛ اکجملهه ایه  واسه 

 .و...« چ ور؟»ا «نپرسیدی

  

 در تربیت گویی . راست2

ههای تربیهت اک  وجه دیگر راستگویی در تربیهتا کدودن مفهاهیما رویکردهها و روز

ها به وامایت اسهت. در اینجهاا منظهور اک راسهتگوییا ارائهه  ساخت  آن درو  و نزدیک

تبیینی اک تربیت است که با وامایت ساکواری بیشهتر داشهته باشهد. سهاککارهای عملهی 

نمایی و کارآمهدی بیشهتری برخوردارنهد. در ادامهه    تبیهی  نیهز اک راسهتمبتنی بهر ایه

متربهیا بهر -های موجود در تربیت و راب ۀ مربی شود با بررسی اجمالی تبیی  ت ز می

 نمایی بیشتری برخوردار است.  تبیینی تأکید شود که اک وامف

 

 پا دان تا جوان خام هم . استعاره معلم: از پیر همه1-2

                 تههأمیر مههرار  نگری کههه سههایر سههاککارهای تربیههت را تحت یکههی اک مواضههف وامههف

                          دههدا تصههور مهها دربهارش نقههخ مربههی در راب هۀ وی بهها متربیههان اسهت. ایهه  راب ههها  می

                      شهههده و گرایانهههه ترسهههیم در دو شهههکل سهههنتی و مهههدرنا بهههه دو گونهههۀ غیروامهههف

هها را نیهز بها  های تربیتهی ذیهل آن گوییا دیگهر امهدامات و سیاسهت وامف همی  خ ف

 مشکل مواجه ساخته است. 
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داند که بهر  استااره نصنت که در دوران سنتی تکوی  یافتها مربی را ویر مرادی می

روا موجهودی سراسهر  همۀ راکهای جهان و بر ویدا و ونهان عالما وامف اسهت و اکایه 

ومفهه و تبایتهی  هاسهت کهه بایهد اک وی رلبهی بی ها و ارکز یی و واجد همۀ دانخدارا

محوری نیز مشهور اسهتا جایگهاه  وچرا داشت. ای  تصور اک مربی که به مربی چون بی

گیهرد.  بصشد که ورای هرگونه ورسخ و چنهدوچون مهرار می مربی را چنان رفات می

ای میهان  جودی فامد م لقا راب ه ویژهترکیب ای  تصور با تصور اک متربی در مقام مو

               مهرادیل برکنهار اک نقهادی را در -کنهد و نهوعی راب هۀ مریهد مربی و متربی تصهویر می

شهده اک مربهی و تصهویری  نمایی نشهاند. ایه  تصهورا تصهویری بزرگ ملب تربیهت می

                        نفاهههان تربیهههت  اندرکاران و ذی شهههده اک متربهههی وهههیخ روی دسهههت نمایی کوچک

ای اسهتااره -« تربیت بانکی»هایی چون  دهد که دور اک حقیقت است. استااره مرار می

                  ها و  کههه مربههی را چههون بانکههداری واجههد همههۀ سههرمایه -م ههرح کههرد  فریههرهکههه 

را  دانندا الگوهایی هنتند که ای  نوع تربیهت متربی را چون مراجای رالب سرمایه می

 بصشند.  تجنم می

کنههد؛  بههودن ایهه  تصههورا منههائل مصتلفههی را در عرصههۀ تربیههت ایجههاد می درو 

دانهد یها دانشهخ  دان نینهت و بنهیاری اک چیزهها را نمی سوا مربی در وامف همهه اکیک

دانی به تربیهت  دانی و اشتباه ها درست نینت. با ای  رویکردا وای نادانیا کم دربارش آن

نفنه ایراد نینهت؛ کیهرا مربهی نیهز ماننهد همهۀ  دانی فی انی یا نادرستد شود. کم باک می

دانهی بها دانهی و اشهتباه کهه ایه  کم ها دارای محدودیت و خ است. امها هنگامی اننان

نقهد را   ای اک تربیهت مردابهی و مقهاوم بهه آمیهزدا ملتمهه شده درمی نمایی تصور بزرگ

 ه تباهی بکشاند. تواند متربی و مربی را ب آورد که می ودید می

کنهد. در درو  دوما  درو  دوم نیز تربیت را با مشک ت جدی دیگری مواجهه می

وهای متربهی اسهت و  شهود: جهوانی خهام کهه هم مربی کامً  در س   متربی تصویر می

مرار است همراهی برای او باشد. ایه  تصهویر نیهز تصهویری کهارتونی اک مربهی ارائهه 
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شده اک متربی نیهز داللهت  نمایی منی بر تصویری بزرگرور ض دهد. تصویری که به می

شوند تا راب ۀ مربی و متربی یا بهه  دارد. ای  دو تصویر غیروامای در کنار هم باعث می

ای  روی مربی اک وی. ایه  رویهدادا خهود ملتمهه روی متربی منجر شود یا به دنباله تک

آنا دانهخ و ارکز مربهانی آورد کهه در  های ناماتبر را فراهم مهی متشوز اک داننتنی

 شود.  عاملیت و ارادش متربی می

سهاکد. وتفری  دور مهی گرایی در راب ۀ مربی و متربیا ما را اک دو م ب افراط وامف

دیگرا اننهانی  ها و خ اهای اننانی و اکسوی سو مربی اننانی است با محدودیت اکیک

ت اسهتاارش راههروی تهوان گفه بصشهی. می است با رسالت و دانشی خاا بهرای تاالی

ها و  سوا مربهی اننهانی اسهت بها محهدودیت تر است؛ اکیک ویشروا به وامایت نزدیک

نشینی برکنار اک خ ا و محهدودیت  توان وی را مله دلیلا نمی همی  خ اهای اننانی و به

تصور کردا بلکه بایهد وی را رهرویهی داننهت کهه سهودای فهت  ملهه را در سهر دارد. 

تهراک  روا هم اننهانی اسهت بها رسهالت و دانشهی خهاا و اکهمهی دیگرا مربی  اکسوی

ای بهاالتر اک وی  دانهخ و تصصهصا در مرتبهه دلیل برخهورداری اک متربی نینهت و بهه

توانهد بهه تولهد مفههومی بهه نهام تراکی مهی اینتاده است. مجموع ای  رههروی و نهاهم

 بینجامد. « تراک همراه ناهم»

ای واماهی  راب هه« تاامل نهاهمتراک»اره اک مربیا درنتیجۀ مفروی انگاشت  ای  استا

سو تاامل جریهان  گردد. در ای  راب ها اکیک شود که میان متربی و مربی برمرار می می

کنهد. در ایه  راب هۀ  بصخ آن را تأمی  می تراکی جنبۀ تاالی دیگرا ناهم دارد و اکسوی

ی در عی  صهمیمیت بها وامایا مربی در عی  همراهی با متربیا راهنمای اوست و مترب

هههای  ونههداردا بلکههه بههه دانههخ و تصصههص و ارکز سهه   خههود نمی مربههیا وی را هم

گذارد. مربی در ای  راب ها به ایفای نقخ مصنوعی نیهاک  شده در وی احترام می نهادینه

دان را بهاکی کنهد و نهه  ندارد؛ کیرا نه الکم است برخ ف موجودیتخا نقخ ویهر همهه

 تراکی را درآورد.  ارکشی خودا ادای هم -کردن سرمایۀ دانشی مجبور است با ونهان
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                  رسهد بهرای آنکهه نظهام تربیتهی در منهیر راسهتگویی حرکهت کنهدا در به نظهر می

گرایانهه تبیهی  درجۀ اول خود ای  نظام باید راب ۀ مربی و متربی را راستگویانه و وامهف

کردن و  ای که مرار است راسهتگویی را بیهاموکد نبایهد بهه نقهخ بهاکی کند؛ کیرا راب ه

وسهیله درو  بهه  تهوان به دیگرا نمی سهص  فریب آلوده و بر وایۀ درو  اسهتوار باشهد. به

روا در بنانههادن تربیهت بهرای راسهتگویی بایهد بهرای  یافت؛ اکایه  هدف راستی دست

 همت گماشت و بر آن تأکید کرد. بنیادهایی وامای 
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 گیری . نتیجه3

ساکی ارکز راسهتگویی در  نوشتار حاضر در وی آن بود تا راهبردهایی را برای نهادینه

کودکان و نوجوانان م رح ساکد. راستگویی و تربیهت اک دو جنبهه بها یکهدیگر ویونهد 

کهه اک منظهر نصنهتا تربیهت بها ههدف راسهتگوکردن متربهی صهورت  دارند. درحالی

ای اساسههی در تربیههت م ههرح  ضههاب هوههذیردا در منظههر دوما راسههتگویی در مقههام  می

شود. در بصخ نصنتا هفت راهبرد روشی بهرای تقویهت راسهتگویی در متهر بهی  می

ویشنهاد شد که سه راهبرد نصنت نهافر بهر سهاماندهی محهی  تربیهت و چههار راهبهرد 

شهود در  تراک میهان مربهی و متربهی موجهب می بادی نافر بر خود فرد بود. تاامل نهاهم

روا  متربی انتظار داشته باشیم؛ اکایه دیا کوششی دوسویه را اک مربی وباچهار راهبرد 

جویی و توجه به شواهدا تقویهت حناسهیت  در راهبردهای چهارگانه )تقویت حقیقت

ورکی اخ مهی ما هوف بهه راسهتگویی و تقویهت  اخ می به درو ا تقویهت اسهتدالل

ئول اسههت و سههوا مربههی منهه هههای عملههی( اکیک تصیههل اخ مههی نههافر بههر مومایت

 منههد باشههد. نتیجههۀ ایهه  ههها دغدغههه دیگرا متربههی وفیفههه دارد بههرای تحقههق آن اکسههوی

  منهدی دوررفهها محهی  و جهوی اخ مهی اسهت کهه بهر دوام ایه  راهبردهها و دغدغه

 ها تأمیر مثبت دارد. روز

             ساکی اک فضای عمهومی جاماهه و تمهایز  بارهای  است که مرن ینه منئله مهم درای 

شهود تها اوضهاع فضهای  تربیت اک سیاست و امتصاد ناممک  اسهت. ایه  امهر باعهث می

ههای تربیتهی را متهأمر سهاکد؛  عمهومی جاماهه بهه عرصهۀ تربیهت سهرایت کنهد و ت ز

فراتهر اک روابه   -ویژه در موضوعات اخ می چون صدامت  وفیفۀ تربیت به روا اکای 

ههای حیهات است که همۀ آحاد جاماه و همۀ عرصهمنئولیتی جمای  -مربی و متربی 

ههای مصتلهفا ها و حرفهاساسا اخ ق در عرصه گیرد. برای  جمای بشری را در برمی

های موردانتظار در هر عرصها ای  مابلیت را دارد که آمهار ضم  حمایت اک چارچوِّ

 ای را نیز مدیریت کند.  تربیتی فراعرصه
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