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 35جلسه فلسفه اخالق. کارگاه 

  هستند؟ سنجش و آیا مفاهیم اخالقی قابل اندازه گیری

 به قلم: مریم قاسمی.  1396اردیبهشت ماه  11. دکتر مسعود آذربایجانی

 

 چکیده:

سنجش و اندازه گیری مفاهیم اخالقی امری ضروری است که عالوه بر درک نقاط قوت و ضعف یک فرهنگ، ما را در 

که آیا اساسا سنجش مفاهیم اخالقی، کند. اما پرسش اصلی این است های آموزشی و فرهنگی یاری میسیاست گذاری

های اخالقی همچون خوب، بد، صداقت، اخالص توان مفاهیم و ارزشممکن است یا خیر؟ به عبارت دیگر چگونه می

... آنان را اندازه گرفت؟  و... که مفاهیم کیفی هستند را تبدیل به مفاهیم کمی کرده و زیادی، کمی، شدت، ضعف و

مفاهیم اخالقى با اسـتفاده از الگوهاى تجربى روانشناسـى و روانپزشـکى، امـرى  گیرى و سنجش اندازه کهپاسخ این است 

های خارجی نهونم در کهن است ومزآ وساخت مقیاس  ،اخالقی سنجشاالترین مرحله ب .ممکـن و قابـل دسـترس اسـت

 .اسـته دشاخلی تست د و

 

 تقسیم بندی دانش اخالقی

ند. اخالق کنتوصیفی و اخالق تربیتی تقسیم می مشهور، دانش اخالق را به سه شاخة اخالق تحلیلی، اخالقبندی در طبقه

اما اخالق توصیفی، گزارشی از مباحث اخالقی  پردازدهای اخالقی میرایی بحثچیستی و چبه تحلیلی با روش عقلی 

 است.  اخالقیات فرد یا گروه یا صنف یا ملت یا مکتبگزارش از  شود. در واقعصورت تجربی یا نقلی بیان می به است که

 کند؛دوری از رذائل اخالقی اشاره میگونگی مفاهیم اخالقی از نوع فضائل یا چبه  نیز اخالق تربیتی یا تربیت اخالقی

 به وضع مطلوب برسیم.  موجود اخالقی خویش گونه از وضعچیعنی 

کنیم، البته گزارش رواشناختی از شخصیت افراد مدنظر نیست. فقط در اخالق توصیفی وضعیت افراد را گزارش می

کنیم یا مصادیق آنها به حمل شایع مورد بحث هستند. مثال وضعیت اخالقی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( گزارش می
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گوئی گزارش وضعیت اخالقی رانندگان تاکسی در شهر قم که در ذیل بعضی از صفات اخالقی مثل راستگوئی یا دروغ

 شوند.می

یم و کجا ه وضعی هستچکنیم که در در اخالقی تربیتی هم از آن جهت که وضعیت شدن را مرحله به مرحله رصد می

 گیرند.هستیم، مورد ارزیابی قرار می

 تقسیمسه بخش فرااخالق، اخالق هنجاری و اخالق کاربردی  به که شودتعبیر می 1اخالق ةفسی به فللیلاخالق تح از

 شود می

  شود.محسوب میشاخه مستقل  ولیق کاربردی جزء مباحث اخالق هنجاری است اخال که امروزه مباحث

گیرند رار نمییلی، تربیتی و توصیفی قلزیر مجموعة سه شاخه اخالق تحد که دیگری از مباحث اخالقی هستن هایثبح

ها ممکن است ز آناشود که بخشی درباره علم اخالق بیان میی که یعنی مباحث گویند؛ها فلسفه علم اخالق میکه به آن

ود علم اخالق را برای ما روشن ث دیگر که در حقیقت خیا مباح های دیگر باشددر ارتباط با دانشها باشد یا پیش فرض

جزء ها را آنتوان یآید مکر کردند ولی به نظر میش اخالق ذهای روانشناسی اخالق را جزء شاخه دانبحث کنند. مثالمی

 انسان دارای اراده اختیار هست یا نه؟  به عنوان مثال آیافلسفه اخالق هم دانست. 

نگاه روانشناسی  ال ممکن است باح .ستیطه دانش اخالق اپس مباحثی از فلسفه علم اخالق که در حقیقت ناظر به کل ح 

اش مقدم ئیم که رتبهگوکه به اینها فلسفه علم اخالق می های فلسفی دنبال شودتی نگاها حدنبال شود یا جامعه شناسی ی

مورد بررسی  ،دارد پسینی براساس اختالفی که در فلسفه اخالق وجودبا نگاه توان با نگاه پیشینی و هم است که هم می

 قرار داد.

ث می از آنها بحالق در کدام حیطه دانش اخالق یا  فلسفه اخ یست وچمفاهیم اخالقی  پس تا به اینجا روشن شد که اوالً

 شود.

                                                           
1 .Ethics 
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مراد از سنجش مفاهیم اخالقی  ء سنجش مفاهیم اخالقی است؟این است که کدام یک از تقسیم بندی اخالقی جز ؤالس

حتی  های فراخالق وجود دارد وشناختی که در بحثهای معناشناختی و معرفتهای فرااخالق نیست؛ یعنی بحثبحث

ها را مور سنجش اخالقی قرار داد. همچنین توان آنهای اخالقی که نمیمفاهیم اخالقی مثل خوب، بد، وظیفه یا گزاره

تواند مورد بحث قرار گیرد. مثل ها هم مورد نظر ما نیستند ولی موضوعات آن میدر اخالق هنجاری، محمول گزاره

 و ... حسادت، کینه ورزی، تکبرشجاعت، صداقت، راستگوئی یا مفاهیمی مثل 

 چیست؟مفاهیم اخالقی  مراد از سنجش

 : تمال در باب سنجش وجود دارددو اح ه معناست؟ در پاسخچاست. سنجش به مفاهیم اخالقی بحث سنجش  ،نکته دوم

درحقیقت نوعی  خواهیم بدانیم این امر اخالقی درست است یا نه!مییابی که به عنوان مثل ارزیابی و ارزش احتمال اول؛

های شود. همچنین در بحثاخالقی یا شناخت اخالقی دنبال میبا عنوان قضاوت های پیاژه قی که در بحثقضاوت اخال

 خواهیم قضاوت اخالقی یا ارزیابی اخالقیون ما نمیچمدنظر ما نیست.  شود، اماه میاین بحث ها دیدهم اخالق هنجاری 

میز گیری مفاهیم اخالقی. مثالً اگر بر سر اندازة یعنی اندازهرفتارهای اخالقی  د از سنجشمرابلکه  داشته باشیم.  رفتاردر 

اختالف این صورت  در. کنیممیگیری ازهاندبا متر  حل آن،برای  ،است چه مقداریم که طول این میز ه باشاختالف داشت

 . شودحل می

 طور که میز را اندازه گرفتم،نهما یا خیر؟ گیری استقابل اندازه آیا مفاهیم اخالقی در اینجا هم سوال مطرح است که

 قابل سنجش هستند یا خیر؟ هم مفاهیم اخالقی

اخالقی دینداری همراه و همگام و مفاهیم شود نیز می دینداری های اخالقی بخشی ازارزش توان گفتافزون بر این می

های دارند. یعنی اگر ما سنجه که امور اخالقی با دینداری ارتباط وسیعی کندیلیام جیمز این نکته را تاکید میهم هستند. و

ه بر ضرورت بحث توجیه هموزن هم هستند. این نکتاثرگذار است. این دو  مانمان سنگین باشد قطعا در دینداریاخالقی

 تواند باشد.خوبی می
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عمیق است که حالتی چون  انامور اخالقی چن 

یزد و از آن طرف احساس دینی را برمی انگ

، متانت و دینداری باعث اخالقیاتی چون وقار

این تعبیر ویلیام جیمز که شود. لطف و محبت می

-در آرمان ،های خود را بگستراندروازهای مهر و محبت همچون ایثار شجاعت تا جائی که بشریت توانسته بالرفیع ترین پ

 .های دینی به اوج رسیده

 ؟هستندهای سنجش اخالقی کدام روش

 سه قسم هستند: شناسی ما بر سنجش امور اخالقی روش

 .شودشکی و روان شناسی استفاده میتحلیل مقایسه ای است که از رویکرد روان پز اول؛

 .کنیممیگیری اخالقی را به صورت عینیی اندازه شویم و امورمیروش تجربی است که ما وارد میدان  ؛دوم

ه اینکه موضوعات اخالقی زیادی در آیات با توجه ب شود.که از آیات و روایات استفاده می اجتهادی -روش نقلی ؛سوم

 پرسش نامه تهیه می کنیم تا های آن بیان شده است، برای سنجش آنمولفه که مثال حسادت  و روایات بیان شده است

 سی که می خواهیم درست کنیم.مقیا

 پذیر است؟سنجش اخالق چگونه امکان

سنجش مفاهیم و  ممکن است این سوال مطرح شود که آیا ،اینکه وارد بحث چگونگی مفاهیم اخالقی شویمقبل از 

 دازه گیری کنیم؟ توانیم انآیا این مفاهیم را میهای اخالقی امکان پذیر است؟ ارزش

 کنیم:می، مطرح تصویر امکان این مسئلهچند نکته برای لذا این سوال، سوال مهمی است. 

انه می گویند. این یک رفتار روز های که افراد معموالگیریم؛ مثل دروغیات را در مقابل رفتار در نظر میاخالقگاهی  .1

مثل صفت صداقت یا صفت شجاعت یا  ؛صورت یک صفت یا ملکه در نظر بگیریمهب اخالق ممکن استگاهی یا است 

 مانند های تست در باشد، رفتاری صورت به اگر اخالقی مفاهیم

 صورت به اگر و پیوسته وقوع به آن سنجش امکان افسردگی و هوش

 شخصیت های تست در باشد اخالقی های ارزش و ملکات صفات

 .گشته هموار آن روش
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 ی کنیم، از این دو نوع خارج نیست:بخواهیم اندازه گیردر اینجا اگر بخواهیم هر کدام از مفاهیم اخالقی را  عدالت.

یا  تست هوش برند؛ مثلبکار میتست های شخصیتی  امروزه به صورت ،اگر به صورت رفتاری باشند. رفتاری یا صفت

اگر گفته شد که مرادمان صفت هست، در این اما  سنجند،را می رفتارهای متناسب با آن وضعیت تست اضطراب که

  نئو. 5مثل تست  های شخصیت استفاده کنند؛تست صورت از

 اری یاست: رفتمفاهیم اخالقی یک امر  قیاسی است که امور اخالقی از دو حالت خارج نیپس اولین دلیل برای سنجش 

 ا ساخته اند.ردر روانشناسی مشابه آنها اندازه گیری شده است و تست آن  ،هر کدام از این دو باشند که اگر صفت

خوب فالن رفتار  :شوده میوقتی گفت شود؟ مثالکیفی چگونه به امر کمی تبدیل می که امردیگر ایننکته مهم  .2

نیزمی است؟ مثال دادن یک عدد به یک موضوع براساس چه مکااختصاص  به چه معناست؟ و« خوب»است این 

کنیم که مراد ما از هوش مثال اطالعات یک سازه روانی است. یعنی در هوش ما قرارداد می در روان سنجی هوش

 و مخفی است 1و.... پس این سازه روانی که خصیصه مکنون قوی داشتن، حافظه خوب یا خوب محاسبه کردن

توانیم خصیصه کیفی پنهان را به عدد تبدیل کنیم. اما میشود. در اینجا امور آشکار تعریف میه با یک سری ک

 این شیوه ارزیابی کرد؟توان مفاهیم ارزشی را با آیا می

ید یا نه! مسلماً ستگو هستشما را مور ارزشی است. مثالً آیامشکالت سنجش واقعی ا ،یکی از مباحث مهم در این حوزه .3

دسته  6 ،نددر اموری که جنبه ارزشی دار در کل گوئید من دروغگو نیستم یا همیشه راست می گوئیم.هیچ کس نمی

دروغ  گوئیم شمابها کنند که به آنکه از نظر فرهنگی مردم قبول نمی های مثل ماوص در جامعهخصمشکالت هستند؛ به

 ار کند. د. حاضر نیست اعلنی اظهندانچون زشت و ناپسند می د.ییا اینکه اقرار به دروغ گفتن کن گوئیدمی

                                                           
1. .Latent trail است یخی یا برونگراییرمانند توانایی کالمی، معلومات تایا صفتی  ژگی فرضی و مشاهده نشدهیویک مکنون خصیصه  ؛. 

اند که نحوه اثرگذاری خصیصه مکنون را بر عملکرد هریک از پرسش  های خصیصه مکنون به این منظور طراحی شدهنظریهلگوهـای اقع اورد

 .آزمون توصیف کنند
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در آن های که نام افراد سنجی یا استفاده از تستهای دروغهائی وجود دارد. روشمشکالتی راه حل برای غلبه بر چنین

طور که در سایر امور غلبه شده در کند. البته این مشکالت همانمیاین صورت ضریب خطا کاهش پیدا  برده نشود که در

کنیم که ستیم بر آن غلبه کنیم. هر چند ما اقرار میتوان های امروزه تا حدینداری مهم وجود دارد. اما با روشسنجش دی

های اخالقی ساقط هیم ارزشه نظر ما امکان سنجش مفادرصدی از خطا وجود دارد. ولی با توجه به این سه دسته دلیل بنیز 

 شود.می

 

 سنجش مفاهیم اخالقی هایو شیوه ضرورت

اندازه گیری و عددی را بیان  اما سنجش به معنای اینکه عملکردهایش قضاوت اخالقی داشته باشد،انسان ناچار است در 

 کند، چه ضرورتی ندارد؟

در سه اندازه گیری ارزش های اخالقی به نظر ما 

اهمیت اجتماعی و پژوهش علمی جهت فردی، 

 و ضرورت دارد:

در باب فضایل اخالقی نیازمند معیار و مقایس علمی هستیم. بویژه برای  محاسبه نفس خودسنجی و : برایبعد فردیالف( 

 اما با سنجش خود. شودمان توجیهاتی داریم که باعث خودفریبی خودمان میما در زندگی شخصی پرهیز از خودفریبی.

 کند. هایمان کاهش پیدا توانیم میزان خودفریبیمی صداقت یا شجاعت رد مثال

دی های زیا، تربیت اخالقی است. امروزه با هدف رشد اخالق افراد جامعه هزینههای اخالقز شاخهیکی ااجتماعی؛  ب(

معه را از الف که وضعیت جا شود بخشی زیادی از فیلم ها این گونه ساخته میشود. مثالپرورش یا رسانه می در آموزش و

برنامه اثر خوبی برجای  ارزیابی می کنند که این بعد از پایانه دارند؛ یعنی از این برنام یبرآورد به ب برسانند. اما آیا

 نمی توانیم قضاوت اخالقی یا دینداری کنیم. ،نداشته باشیمابزارهای سنجش تا ما  پس؟ نهگذاشته است یا 

 اخالقی وضعیت توانیم می باشیم داشته سنجش ابزاهای ما اگر

 .بسنجیم را جامعه
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های اند در پژوهشتوصورت همبستگی میبه یک متغیر مستقل یا تابع  اخالقی به منزلةارزش های  ؛های علمیج( پژوهش

ت جامعه. امنی  بررسی راستگوئی برمثالً د.ننیاز به ابزار سنجش دار شناختی وارد شود که در این صورتاجتماعی و روان

 شود. یزان امنیت افراد به هم بیشتر میم ،از نظر علمی هر چه راستگوئی باالتر باشد نتیجه آنکه

 امکان پذیر است:  کنیم که به دو صورتهای آن را بیان میشیوه مفاهیم اخالقی، ضرورت سنجششناخت حال بعد از 

همان طور  همان روش تقریبی است. که این شوداستفاده می جدول نشانگانای است که از روش مقایسه گام نخست،

کند و سپس نوع بیماری بعد معاینه می کند،چند سوال می تان اولروید، برای تشخیص بیماریمیکه وقتی نزد پزشک 

برای هر بیماری ذیل آن تعدادی عالئم نوشته  ی که دارند. یعنیبراساس جدول نشانگان دهد که آن همتان را تشخیص می

 امش چنین است.آن بیماری ن ،چند عالئم را یکجا داشته باشدبیمار شده که اگر 

. در مورد مسائل اخالقی دهدی روانی را تشخیص میهابا توجه به جدول نشانگان بیماری طور است.روان پزشک هم همین

کسی که به تکبر گرفتار است. باید جدول نشانگان تشکیل دهیم  مثالًل بدهیم؛ نیم جدول نشانگان را تشکیتواهم ما می

را ها ی اخالقی این ویژگیهاتوانیم از روایات و کتابهای دارد که میفرد متکبر از نظر بدنی چه ویژگی که مثال یک

  استخراج کرد.

ی از پرسش نامه یا ضوابط دیگر که برای سنجش یا برآورد مقیاس یعنی مجموعه استاندارمقیاس سازی است.  روش دوم؛

 از تست و یا هوشی کی آی یمثل برای اندازه گیرشود؛ ه صورت یک آزمونی طراحی میعالئق ب ها وها، مهارتدانش

 . شده استتهیه پرسشنامه  که به صورت وکلر یا استنفد

 تهیه آزمون و مقیاس برای سنجش روانی، رعایت اصولی الزم است  برای البته

که در این قسمت به مهم ترین آن اشاره خواهیم کرد. به منظور تهیه یک پرسش نامه برای آزمون روانی، پیمودن مراحل 

 زیر الزم است: 
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مورد نظر که قصد اندازه گیری آن را داریم. مثال در روان شناسی اگر بخواهیم برای افسردگی  تعریف دقیق صفت .1

 کنیم باید یک تعریف برای آن به دست دهیم. در اخالق نیز اگر به طور مثال بخواهیم برای مقیاس درست

 شجاعت مقیاس درست کنیم، یک تعریف برای آن به دست می دهیم؛

وقتی افسردگی را  عنوان مثالبه که مفهوم مورد نظر از چه مؤلفه هایی تشکیل شده است. معنابندی؛ به این مقوله .2

صفت اخالقی در مورد  شود.میاشتهایی بیان بی ، غمگینی وگوشه گیری تعریف کردیم، مولفه افسردگی یعنی

 شجاعت مؤلفه های قدرت روحی، ایستادگی، استقامت است؛مثل 

  قعیت تجربی، شهودی و رفتاری؛صورت موه متناظر  با هر یک از مقوله ها بتهیه تعدادی پرسش عینی  .3

 بررسی پایایی )قابلیت اعتماد( و اعتبار پرسش نامه که از طریق بررسی میدانی و آماری به دست می آید؛ .4

که در گروه های مختلف قابل اجرا باشد و نمرات آن  های خام به نوعی شاخص نسبیهنجاریابی آزمون که داده .5

  را بتوان تفسیر کرد.

 های اخالقی سنجش هم در داخل و هم در خارج آن انجام شده است. مقیاس ارزش های اخالقیناگفته نماند که این بحث

که دارای  روکیچ های اخالقیارزش سنجشده ماده است.  ساخته شده که شامل (1902یر  )رمسیحیت از فرانسیس وگ

ماده است. مقایس حیا  25 که شامل (1998)ارزش واسطه ای است. مقیاس عفو و گذشت الیزابت  18ارزش غائی و  18

 ماده دارد. 40 مقیاس حسادت هم ماده دارد. 200 گلزاریآقای دکتر 

 گیرینتیجه

  سنجش و اندازه گیری مفاهیم اخالقی امری

 آن است.ممکن و قابل دسترسی و نیاز به 

 بی در روانشناسی و با استفاده از الگوهای تجر

 های اخالقی را عینی تر مشخص کنیم و برای هر کدام جدول نشانگان ترسیم کنیم.توانیم ارزشروان پزشکی می

 سازی مقیاس و نشانگان جدول از اخالقی مفاهیم سنجش برای

 .کنیم می استفاده
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 ترین و باالترین مرحله سنجش مفاهیم اخالقی، ساخت مقیاس است که با استفاده از اصول روان سنجی و مهم

 شناسی می توانیم به آنها دست پیدا کنیم. تست های روان

 کند. ی داریم که این مسیر را هموار میهای متعدد داخلی و خارجهای اخالقی تستدر حوزه مقیاس ارزش 
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