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Abstract 

The present research attempts to conduct a comparative study on the limits 

of using habit in moral education in accordance with the contemporary 

approaches including character education (based on the ideas of Plato and 

Aristotle), cognitive education (based on the ideas of Piaget) and value 

clarification (based on the ideas of Raths) and criticize them based on the 

theory of human as agent.  Habit, which is based on repetition, has a special 

status in the character education approach and it is absolutely essential to 

be used, on the contrary, the cognitive approach is explicitly opposed to 

this method. The value clarification approach also does not consider a 

                                                           
1 Corresponding Author   



 
 
 
 
 

 /  1131 بهار و تابستان، 11پياپي ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي    

 
 

position or status for it. In the theory of human as agent, habit is introduced 

as a pseudo-education, which is separated from education due to lack of 

some components like clarification, criterion, internal motivation and 

criticism. In fact, the theory of human as agent deems the use of habit 

acceptable only during childhood and believes habit must be used in 

adulthood only when accompanied by thought and reason. The main 

weakness of character education approach is lack of paying due attention 

to cognitive basis. The cognitive approach is the opposite of character 

education since this approach focuses entirely on cognitive basis and 

neglects other aspects. In value clarification approach, there is an extreme 

emphasis on cognition, justification and persuasion and there is no 

distinction between individual desires and moral values. The reason behind 

this is that values are mental and subjective. Nevertheless, if the existing 

approaches get more inclined towards the theory of human as agent, 

consider the habitual action based on cognitive, motivational and volitional 

principles and take all basics of action into consideration, each approach 

alone can be used for educational purposes and no one denies or limits the 

other.  

Keyword: Habit, Islamic Education, Human as Agent, Moral Education, 

Contemporary Approaches 
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 هاي تعلیم و تربیت اسالمیپژوهش لةمج

 دانشكدة ادبيّات و علوم انساني

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1131 بهار و تابستان، اول، شمارة هشتمسال 

 

رويكردهاي معاصر منتخب و  در تربیت اخالقی در «عادت»حدود استفاده از 

انسان عامل ةنقد آنها بر اساس نظري  
  

 زاده قمصريعلیرضا صادق

 تربيت مدرس، تهران، ايران استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه

 1نوروزي لیال

 دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، دکتريانشجوي د
  

 

  چكیده
بررسي تطبيقي حدود استفاده از عادت در تربيت اخالقي با توجه به حاضر پژوهش هدف 

بر آراي  أکيد)با ت ي، شناختبر آراي افالطون و ارسطو( )با تأکيد منش تيتربرويكردهاي معاصر 

عادت  انسان عامل است. ۀها بر اساس نظرينآو نقد  )با اشاره بر آراي راتس( ارزش نييو تب پياژه(

 آنتفاده از اسو شته اي داجايگاه ويژه منش تيترب كرديدر رو ،که بر عنصر تكرار استوار است

 زش همار نييتب كرديرو درمخالف است و روش  نيبا ا ،يشناخت كرديرو؛ است يضرور کامالً

مطرح  تيتربشبه کيروش عادت به عنوان  انسان عامل، جايگاهي ندارد. در نظريۀاستفاده از آن 
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 ؛شوديجدا م تيو انتقاد از ترب يتحرک درون ار،يمع ن،يينداشتن عناصر تب ليکه به دل گردديم

ول قابل قب يتنها ضرورت حدود استفاده از عادت را در دوران کودک ،انسان عامل ۀيدر واقع نظر

ل را اصل عادت با تعقّ  يهمراه ،يالساز آن در دوران بزرگ هاما در خصوص استفاد داند؛يم

 .است يشناخت يبه مبنا يتوجهيمنش، ب تيترب كرديرو اصلي ضعفکند. ميقلمداد  ياساس

 كرديرو نيتمام تمرکز ابه اين معنا که  ؛استمنش  تيترب كرديمقابل رو ۀنقط يشناخت كرديرو

ارزش،  نييبت كرديرو در. کندميغفلت  يمبان رياستوار است و از توجه به سا يشناخت يبر مبنا

-و ارزش يردف التيتما نيبو  رديگيع صورت مناو اق هيو توج يشناخت يبر مبنا يافراط تأکيد

 يكردهايرو البته اگر ؛هاستبودن ارزش يآن ذهن ليو دل شوديحاصل نم يكيتفك ياخالق يها

 ،يشناخت) گانهسه يرا بر اساس مبان يشوند و عمل عادت کيانسان عامل نزد ۀيمطرح به نظر

 ييابه تنه كردي، هر روتوجه کنند عمل يمباد ۀبه هم اده و( مورد توجه قرار ديو اراد يزشيانگ

  .کنديو محدود نم يرا نف يگريد آنهااز  کي چيهدارد و را  يتياستفاده در امور ترب تيقابل

 

 عادت، تربيت اسالمي، انسان عامل، تربيت اخالقي، رويكردهاي معاصر. هاي کلیدي:واژه
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 مقدّمه -1

ها به کمال برساند. از آن جنبه دمي توجه دارد تا انسان را در همۀتربيت به تمامي ابعاد وجود آ

ل و مشكالت حل مسائ ثيري انكارناپذير دراست که تأمورد توجه قرار گرفتهتربيت اخالقي ت جه

هاي بسيار، اهداف مربوط اخالقي و بسياري از انحرافات فردي و اجتماعي دارد. با وجود پژوهش

 (. در گذشته1111به اين حوزه چندان محقّق نشده و نيازمند همت و تالش بسيار است )حسني، 

ادت ، روش عآنهايكي از  کهشده تربيت اخالقي استفاده مي تحّققهاي متعددي براي از روش

نواده است؛ به اين معنا که خاوران کودکي بسيار مورد توجه بودهويژه در د. اين روش، بهاستبوده

عي در س ،ي امر تربيت با تكرار يک فعل اخالقي و عادت دادن کودک به امور اخالقييا متصدّ

 . تعهد کردن وي به رعايت آن عمل داشتندم

سفي و هاي گوناگون فلبحث و بررسي انديشمندان با ديدگاه تربيت اخالقي از ديرباز موضوع

ت؛ به استحّقق جامعۀ اخالقي صورت گرفتهآن و  تحّققهايي براي علمي بوده است و کوشش

هاي افتهاست. يتربيتي و توجيه آن به وجود آمده وري که رويكردهاي بسياري در ارائۀ برنامۀط

ييد أتربيت اخالقي ت تحقّقرا به عنوان روشي براي  1دتبرخي از اين رويكردها، روش تربيتي عا

ي کشاند. بررسکارآمدي اين روش را در دنياي کنوني به چالش مي ،کند؛ اما برخي ديگرمي

تر اصل قتواند در فهم عميتطبيقي اين امر در نظريات و رويكردهاي تربيتي مختلف، نه تنها مي

 واهد داشت.به همراه خ هايي اساسي در مقام تجويز نيزبلكه کارگشايي ؛ثر باشدموضوع بسيار مؤ

                                                           
1. Habit 
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مه، بحث و بررسي پيرامون ضرورت و حدود استفاده از عادت در تربيت اخالقي با با اين مقدّ

توجه به سه رويكرد معاصر منتخب )رويكرد تربيت منش، رويكرد شناختي و رويكرد تبيين 

اساسي پژوهش اين است که ضرورت و ال ؤس .ارزش( در دستور کار اين پژوهش قرار گرفت

و تربيت  تعليم معاصر فلسفۀحدود استفاده از روش عادت در تربيت اخالقي در اين سه رويكرد 

 چيست؟

روش »در بخش رويكردها از است، در اين پژوهش که با روش تحليل مفهومي انجام شده

به عبارت ديگر در اين روش، طي  است؛استفاده شده« تحليل فرارونده»و « روندهانتزاعي پس

ام نهايي در گ توجه شود. آنهاهاي زيرين و بنيادي شود تا به اليهها تالش ميبررسي امور و پديده

  (.1131)باقري،  استوت هر رويكرد استفاده شدهاز روش انتقادي براي بيان نقاط ضعف و ق

يت تبيين ارزش و ترب ختي،پژوهشگر اين است که روش عادت در سه رويكرد )شنامسئله 

با  کجاست؟ هاتربيت اخالقي چه جايگاه و ضرورتي دارد و حدود استفاده از آن منش( در حوزة

ت روش عادت در تعليم و تربيت اسالمي، در بخش دوم اين پژوهش به اين توجه به موضوعيّ

ارد دهاي مطرح وانسان عامل به ساير رويكر ۀشود که چه نقدي از سوي نظريال پاسخ داده ميؤس

-انسان عامل به عنوان مبناي پژوهش اين بوده است که اين نظريه، نظريه وجه انتخاب نظريۀاست؟ 

توان در آراي خسرو و برداشتي از متون اسالمي است و مي دارداي ديني اي است که پشتوانه

اي قرار ظريهرا ن به همين دليل پژوهشگر درصدد بوده است تا مبناي نقد ؛باقري به آن دست يافت

اسالمي رد بدين ترتيب، ابتدا رويك و برداشتي از متون اسالمي باشد؛ ديني داشته دهد که پشتوانۀ

جايگاه روش عادت در اين نظريه و جايگاه تربيت اخالقي،  ،و سپسعمل با توجه به مبادي آن 

؛ کامل آن نيست دمعني تأييالبته تأکيد بر نظريۀ انسان عامل به  گيرد؛ررسي قرار ميمورد بحث و ب
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واند مبناي تتعليم و تربيت اسالمي، مي ولي به عنوان يک نظريۀ مقبول در بين انديشمندان فلسفۀ

 تحليل قرار گيرد.

 

  شناسی پژوهشروش -1-1

آوري شده از طريق ها و اطالعات جمعو داده پژوهش از نوع مطالعات کيفي است پارادايم اين

ي نيز استفاده از تحليل مفهوم ،شوند. در اين پژوهشتحليلي تجزيه و تحليل مي –رويكرد توصيفي

يي گيرد تا عناصر معنامفاهيم به صورت تحليلي مورد بررسي قرار مي ،است. در اين روششده

يک مفهوم، روابط ميان عناصر و روابط ميان کل يک مفهوم با ساير مفاهيم که به نحوي با آن 

روش انتزاعي »(. در بخش رويكردها از 1111رد کاوش قرار گيرد )باقري، مو ،ارتباط دارند

به عبارت ديگر در اين روش، طي بررسي امور است؛ استفاده شده« تحليل فرارونده»و  «روندهپس

توجه شود. اين روش که با نوعي  آنهاهاي زيرين و بنيادي شود تا به اليهها تالش ميو پديده

ها همراه است، در دستيابي پژوهشگر به حقيقت رهنمون اي به پديدهريشهبيني و نگاه درون

 (.1131مناسبي است )باقري، 

 

 پیشینة نظري -2-1

 ئه شده باشد و اتفاق کاملي دربارةارا« عادت» است که تعاريف متعدد نظري دربارة طبيعي

هاي پاسخ» ب پذيرفت:توان اين تعريف را به عنوان تعريف منتخمي ولي ؛دآن وجود نداشته باش

هاي معين غيرارادي است و خودي و ماهرانه را گويند که در پاسخ به موقعيتاکتسابي خودبه
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تعريف  ،به اين دليل که در هر رويكرد (؛112: 1111،  )آنجال« کندي فرد را برآورده مينيازها

 راين مقام رسيد؛ اما عنصتوان به تعريف واحدي از آن در نمي ،استمتفاوتي از عادت ارائه شده

که  به اين معنا استوار است؛« تكرار»ت که عادت بر اين اسکليدي اين روش در همۀ رويكردها 

از  دهد وتن به انجام آن عمل مي ،فرد از طريق مداومت و تكرار يک عمل که برايش ملكه شده

 (.1111باقري، حقيقت انجام عمل ناآگاه است )

 

 تجربی پیشینة -3-1

واند تهاي انجام گرفته پيرامون موضوع مقاله، ميتجربي و نتايج برخي از پژوهش ر پيشينۀمرو

 . 1هاي زائد بكاهدگوييه بوده و از دوبارهتر مسئلتر و دقيقساز فهم عميقزمينه

 کيافالطون و ارسطو، عادت را به عنوان که دارند اديه و سوراني بيان ميسجّ ،در پژوهشي

دت را از نهفته است. افالطون، عا ييهااز عادت تفاوت آنهااما در مفهوم  ؛اندرفتهيپذ يتيترب ةويش

 آن را در نظر يمثبت و منف يهاو جنبه دهديموردمطالعه قرار م يو معنو ياخالق يهاافق جنبه

 يعمل يهاهو به جنبنموده  يعادت از لحاظ فلسف يبرا يترعيوس نسبتاً هي. ارسطو، توجرديگيم

 ؛با نقش مثبت قائل است ژهيو گاهيعادت، جا يارسطو برا ن،يبنابرا ؛استآن توجه کرده

 دهديم تيعادت اهمّ يعمل جيآن توجه کرده و به نتا يو سلب يجابيافالطون، به نقش ا کهيدرحال

  .(12: 1131اديه و سوراني، )سجّ

                                                           
ولي  ؛تسپيشينۀ تجربي، امري ضروري و راهگشار يک از آثار اشاره شده در هر چند بررسي تخصصي و تفصيلي ه .1 

 ،هاي فرآيند پژوهش را در اين قسمت فراهم نياورد و در برخي مواردهاي حجمي مقاله، امكان انعكاس تمامي يافتهمحدوديت

 ها اشاره گرديد.تنها به نقاط کلي اين پژوهش
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-درسي بر اساس ديدگاه معرفت ۀتبيين معيارهاي برنام»با عنوان  ايدر مقاله (1111ايماني )

راي عادت دادن به عنوان روشي ب بر ،«طباطبايي و بروديشناسي رئاليستي عالمهشناسي و ارزش

( در پژوهشي 1111ضمن اينكه جودت ) است؛کردهييد سوي هر دو فيلسوف تأ تربيت اخالقي از

ردازد پمفهوم تا محتوا ميعادت از  جانبۀبه بررسي همه« ت در تربيت اسالمينقش عاد»با عنوان 

( در پژوهشي با 1111کند. رهنما )و نظر بسياري از انديشمندان را در اين خصوص ارزيابي مي

هاي تربيت اخالقي از ديدگاه کانت و خواجه نصيرالدين خاستگاه، غايات و روش»عنوان 

در  تربيت اخالقي هاي اصليبه عنوان روش را آزاد ةبر تقويت اراد دادن و تأکيدعادت  ،«طوسي

دکتري  ( نيز در رسالۀ1131وجداني )است.  کردهنظر خواجه نصيرالدين طوسي و کانت مطرح 

کوشد شكاف ميان معرفت و عمل اخالقي را بر اساس آراي عالمه طباطبايي )ره( کاهش خود مي

ناختي د شاعم از رويكر ،دهد و در همين راستا به نقد و بررسي رويكردهاي رايج تربيت اخالقي

 پردازد. و تربيت منش مي

بررسي و نقد تطبيقي رويكرد فضيلت و غمخواري در »( در پژوهشي با عنوان 1111غفاري)

است. ردهکمطرح را گرا مدار و غايترويكرد فضيلت به عنوان رويكردي منش ،«تربيت اخالقي

 ؛دانديگرايي ميتنگرايي و عيگرايي، جماعتمباني فلسفي آن را عبارت از طبيعت ،غفاري

 «القضات همدانيستيزي در آثار عينعادت»( در پژوهش خود با عنوان 1111) ضمن اينكه حسني

ند. ارائه ک القضاتدر نظام فكري عين را« ستيزيعادت»و « عادت»ا معناي مجملي از کوشد تمي

به  «يت اخالقيهاي بنيادين در تربرويكردها و پرسش»با عنوان ( در پژوهشي 1112داوودي )

را در  کوشد رويكرد دينيپردازد و ميتربيت اخالقي مي ةبندي رويكردهاي رايج دربارتقسيم

سير تكاملي الگوي »با عنوان  ( در پژوهش ديگري1131دي )والبته داو ؛تربيت اخالقي مطرح کند

ان مشاء کامالً فاستفاده از روش عادت را در الگوي خودتربيتي فيلسو ،«تربيتي مشاء و نقد آنخود

 ند.کختيار تلقي ميآن را همراه با آگاهي و ا ؛ زيراداندموجه و معقول مي
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ريزي شده: آيا عادت، نگرش و رفتار برنامه»نوان ( با ع1333) 1و آرتز 1در پژوهش ورپالنكن

گفته  1«خالي است يا يک مورد جالب از هدف راهنماي خودبه خودي است؟ عادت يک سازة

ر ؛ اما الزم است به طوگيرداي مورد بحث قرار ميعادت اغلب به عنوان يک سازة حاشيهده که ش

هاي اساسي عادت از جمله هدف راهنماي اخته شود. در اين مقاله به ويژگيتري به آن پردشايسته

ها به عنوان ادتع ،بنابراينشود؛ خته ميخودبه خودي، وابستگي به ثبات موقعيتي و عملكرد پردا

ظر گرفته گيري، در نريزي شده و منطقي تصميمهاي رفتار برنامهشده اعتبار مدلايط مرزبنديشر

 توجهها موجب مي شود که همراهي يک گرايش شناختي با عادت د. به نظر مي رسدنمي شو

ه حفظ رفتار هميشگي کمک هاي عملكرد کمتر شود و اين بفرد به اطالعات جديد و دوره

روي بينش هميشگي به جاي ارتباط آماري بين رفتار گذشته و بر تمرکز  ،در نهايت کند؛مي

 1هاي آينده مطرح شود. ووداعث شده که عادت به عنوان يک سازة جالب در پژوهشآينده، ب

، مدلي 1«نگاه جديدي به عادات و عادت هدف ميانجي»( در پژوهش خود با عنوان 1001) 2و نيل

ري از گيها در ابتداي شكلعادت آنها،کنند. به اعتقاد ميطراحي ها و اهداف براي ارتباط عادت

چگونگي ارتباط  ،شوند. پژوهش حاضراهداف متصل ميتدريج به ؛ اما بهاهداف جدا هستند

ها هتكرار انگيز ها را به وسيلۀادتتوانند عاهداف ميکند: ها را اين گونه بيان مياهداف و عادت

ا هتوانند متقابالً با عادتهداف ميا ،ها استنباط شوندانند از عادتتواهداف مي هدايت کنند،

 .عمل کنند

                                                           
1. Verplanken 
2. Aarts 
3.Habit, attitude, and planned behavior: is habit an empty construct or an interesting case 

of goal-directed automaticity? 
4. W. Wood 
5. D. T.Neal 
6.A new look at habits and the habit-goal interface 
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هاي آگاهي و عادت: از عوامل مهم در فعاليت»پژوهشي با عنوان ( 1001و همكاران ) 1براگ

ند، ادارند کودکاني که هم از آگاهي باال و هم از قدرت عادت برخوردار بودهبيان مي« کودکان

 نهاآاند که تنها از قدرت عادت برخوردار بوده و ميزان آگاهي کودکاني گزارش شدهتر از فعال

(  پژوهشي با عنوان 1011و همكاران ) 1است. السناند، کم بودهدادهينسبت به فعاليتي که انجام م

يكرد به کارگيري معاني يک رو ،اين پژوهشدر اند. انجام داده« قدرت عادت در رفتار نقش»

نشان  اين پژوهش ۀاست. يافتبودهمانند عدم آگاهي و تأمل آگاهانه بسيار کم  ،عادت ازةرواني س

اً تر درگير است و عمدتيزي کمرنند، برنامهکدهد که زماني که عادات شروع به توسعه ميمي

 دهد.توالي رفتار رخ مي

؛ قرار گرفتعادت مورد بررسي  ةهاي ذکر شده، نظر برخي از انديشمندان درباردر پژوهش

در رويكردهاي معاصر صورت  عادت و حدود استفاده از آن اما به طور کلي تحقيق جامعي دربارة

ود؛ شروش عادت به عنوان يک روش تربيتي در تربيت اسالمي مطرح مي در ضمن، است؛نگرفته

بررسي روش عادت در  ضمن اينكهرسي است؛ اين در حالي است که چنين ادعايي نيازمند بر

اي در دهبرنتوانست حاوي نكات پيشانسان عامل به عنوان يک رويكرد اسالمي نيز مي ريۀنظ

ا پوشش دهد ر کوشد اين نقاط خألاين پژوهش مي ،بنابراين زمينۀ تعليم و تربيت اسالمي باشد؛

 د. تعليم و تربيت ارائه نماي فۀتري از روش عادت در رويكردهاي مطرح فلسو نگاه تفصيلي

 

 بحث -2

 انسان عامل نظرية -1-2

عامل  انسان ، بر مبناي نظريۀاز آنجا که رويكردهاي منتخب در تربيت اخالقي در اين پژوهش

 انسان عامل که از سوي نظريۀمعرفي اجمالي اين نظريه ضروري است.  ،گيرندمورد نقد قرار مي

                                                           
1.Brug 
2.Olsen 
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است. بودن انسان بنا نهاده اختي خويش را بر پايۀ عاملشن، نگاه انسان( مطرح گرديده1111) باقري

اي هکشمكش برايندت که انسان موجودي فعال است و ت در اين نظريه اين اسمنظور از عامليّ

ست که ا عامل در انديشه اسالمي، بيانگر آن انسان به منزلۀ»سازد. وي را مي« عمل»دروني او 

يار ت آدمي بسجود و موجوديّعمل در و گسترة اعمالشان در نظر گرفت. ان منشأتوها را ميانسان

 هاييا و نظامهاي حسي، زبان، رؤهايي چون ادراکتوان در عرصهمي به طوري که ؛وسيع است

اعمال، بسياري از (. گسترة 3: 1111)باقري، « اجتماعي، از بروز و ظهور عمل آدمي سخن گفت

و کرداري، اختياري و هاي دروني و بيروني، گفتاري هاي مختلف وجود آدمي اعم از جنبهجلوه

 (. 1112گيرد )باقري و خسروي، اضطراري و فردي و اجتماعي را در بر مي

ر شود و هانسان عامل، انسان به عنوان تنها موجودي مطرح است که عامل تلقي مي در نظريۀ

شود، منتسب به خود اوست و او بايد در مقابل آن پاسخگو از او صادر مي« عمل»آنچه به عنوان 

ايي از آنج ساز است؛توان او را در برابر آن مؤاخذه کرد و اين عمل هويت، ميشد؛ به همين دليلبا

که صحبت از عناصر کليدي مطرح شده در نفس آدمي در انتخاب يک روش تربيتي مناسب 

ه تبيين شناختي بک به اين نوع نگاه انسانرسد که بتوان با تمسّظهور و بروز دارند، به نظر مي

 ت و حدود استفاده از روش عادت نايل شد. ضرور

م شود که مبتني بر مبادي الزانساني اطالق مي عمل، به هر رفتار يا جلوة»از ديدگاه باقري، 

بنابراين در فرآيند يک عمل،  ؛(11: 1112)باقري و خسروي، « ده باشديعني معرفت، ميل و ارا

و گزينش ميان اين اميال، اراده و در نهايت شود معرفت با نيرويي چون ميل و انگيزه آميخته مي

ح ت آدمي مطرعامليّ ري حتي اين مباني را جزء سخت هستۀ نظريۀزند. باقعمل آدمي را رقم مي

نگيزشي( )ا )شناختي( و موتور حرکت کند و معتقد است عمل بدون در نظر گرفتن يک هدفمي

 (.1131)ارادي( ممكن نخواهد بود )باقري،  و اقدام

 نظريۀ روست. تربيت اخالقي درهاين ديدگاه، تربيت اخالقي با معيارهاي ثابت و مطلق روبدر 

ختي، گرايشي و ارادي شكل شنا گانۀانسان عامل، با توجه به عمل آدمي و بر اساس مباني سه
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انواع اعمال، عمل اخالقي يكي از انواع عمل است  توان گفت ميان همۀ، ميدر واقع گيرد؛مي

آن صادق است و فرد در انجام آن نقش اساسي دارد. در يک عمل  گانه دربارةي سهکه مبان

 رايباخالقي، فرد بايد نسبت به آن عمل آگاهي و شناخت داشته باشد )مبناي شناختي( و تمايلي 

فرد مصمم به انجام آن عمل  ،انجام آن در فرد وجود داشته باشد )مبناي گرايشي( و در نهايت

طلق ارها مانسان عامل، معين در تربيت اخالقي بر اساس نظريۀ بنابراي ؛مبناي ارادي(اخالقي باشد )

مل زيرا عاعمال دروني است و فرد در برابر آن مسئول است؛  و ثابت است. از ديگر سو، منشأ

تربيت  ،پس است؛تمامي مبادي عمل در آن رعايت شده ،در نهايت منتسب به خود اوست؛

ن از جايگاه مهمي برخوردار است؛ حتي در دوران کودکي که مبادي عمل اخالقي در تمامي سني

ي اخالق برايتوان از تربيت اخالقي سخن گفت و به صورت ناب و خالص وجود ندارند، مي

 . 1هايي اساسي برداشتبارآوردن کودک گام

 

 منتخب معاصردر رويكردهاي « عادت» مقولة -2-2  

دت اضرورت و حدود استفاده از روش ع سه رويكرد در زمينۀبه بررسي در اين بخش از پژوهش، 

است. رويكرد تربيت منش، رويكرد شناختي و رويكرد تبيين در تربيت اخالقي پرداخته شده

 وجه ،مطلب ۀدر ادام ؛اندهستند که مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته رويكرديسه  ،ارزش

  شود.بيين ميانتخاب هر يک از اين رويكردها به طور مختصر ت

ي تربيت اخالقي، بررس هاي مطرح در حوزةوضوعات و انديشهبهترين راه براي آشنايي با م»

رسد رويكردهاي به نظر مي» (؛ بنابرابن،121: 1112)داوودي، « رايج در آن است رويكردهاي

                                                           
توان از نمي ،کودکي به دليل شكل نگرفتن مبادي عمل از جمله اراده دورة در ،ر ديدگاه باقريکه بنابالزم به ذکر است . 1 

از تربيت  توانتمهيد ياد مي شود. در دوران کودکي نمي ؛ بنابراين از آن به دورةتربيت به معناي دقيق کلمه سخن گفت

و  ارادي که با گزينشهنوز در کودک، مبناي اين سبب که در اين دوران، به چون  ؛اخالقي به معناي کامل آن سخن گفت

 معناي عدم اهتمام در اين جهت نيست.به ولي اين  ؛مالحظات اساسي وجود دارد، کمرنگ است ،طرد همراه است
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 ي رشدهاي روانشناساخالق يا از مكتب هاي حاکم در فلسفۀقي يا از مكتبمطرح در تربيت اخال

بدين  يرند؛گتربيت اخالقي سرچشمه مي خاصي در د شناختي و اخالقي( و يا از نظريۀويژه رش)به

شود که رويكردهاي مطرح در تربيت اخالقي همگي در يک سطح قرار ندارند ترتيب، روشن مي

ني ي يا ديفلسف ۀرويكردهايي که صبغ ،لبندي کرد: سطح اوّسه سطح رتبه را در آنهاتوان و مي

نند روانشناختي دارند )ما سطح دوم، رويكردهايي که صبغۀمدار(. دارند )مانند رويكرد فضيلت

« ها(ارزش تربيتي دارند )مانند رويكرد تبيين ، رويكردهايي که صبغۀرويكرد شناختي(. سطح سوم

 (.111)همان: 

ويكرد ر ،لاوّبنابراين از هر سطح يک رويكرد به عنوان مبناي کار برگزيده شد. در سطح 

د تربيت منش رويكر ،بنديهر چند در اين تقسيماست؛ )تربيت منش( انتخاب شده گراييفضيلت

ن رويكرد امدار به عنوثر بودن از رويكرد فضيلت؛ اما به دليل متأشودجزء سطح سوم محسوب مي

ويكردهاي رهم به عنوان  است. رويكرد شناختي و رويكرد تبيين ارزشمطرح در نظر گرفته شده

رويكرد تربيت منش از نظر تاريخي، ريشه در عقايد »اند. م و سوم برگزيده شدهرايج از سطح دو

نان باستان، در يوويژه ارسطو دارد؛ چراکه و افالطون و به مدار مانند سقراطاخالقي فالسفۀ فضيلت

 ،لاز فضايسخن گفتن  ،رفت؛ از اين رواخالق فضيلت، رويكرد اخالقي غالب به شمار مي

 آغاز قرن بيستم و رواج» (.123: 1110)غفاري و باقري،  «مترادف با سخن گفتن از اخالق بود

ي شارپوزيتيويسم منطقي از اروپا به آمريكا و پاف هاي نوگرايانه و انتقال فلسفۀامواجي از انديشه

جايي هجاب را براي ها؛ زمينهبودن ارزشت و فرديبر نسبيّ  ها و تأکيدبر تفكيک حقايق از ارزش

)شاملي،  «ها فراهم آوردشت )تربيت منش( با رويكرد تبيين فردي ارزرويكرد شاخص شخصيّ

 .رويكرد تبيين ارزش در راستاي رويكرد رشد شناختي به وجود آمد ،در واقع ؛(11: 1113

كرد مطرح يهايي بين اين دو روين اين دو رويكرد وجود دارد؛ اما تفاوتهاي بسياري نيز بشباهت

 است که سبب شده به عنوان يک رويكرد جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
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 در رويكرد تربیت منش« عادت» -3-2

خي برخوردار م تاريرويكرد تربيت منش نسبت به ساير رويكردها از تقدّ» ،گونه که اشاره شدهمان

ل به آن به همين دلي ؛موضوع اصلي اين رويكرد فضايل و تربيت اخالقي است ،بنابرايناست. 

 فضيلت نيز گويند.  ،رويكرد

اي مختلف هيلت، بر پرورش فضيلتدر رويكرد فض» بر فضايل اخالقی: تأکید-1-3-2

: 1111ند، )آرم« عني پروردن ملكات و صفات پسنديدة اخالقيي ،شود و پرورش اخالقيمي تأکيد

ست اين ا ،ر اين رويكرد، منش در کانون توجه قرار دارد و پرسش محوري در تربيت منش(. د11

اي اين است که مجموعه ،دهندپاسخي که به اين پرسش مي« من چگونه بايد زندگي کنم؟»که 

ها و فضايل است که شما دادن ارزشها را بايد پرورش دهيد و تنها با پرورشاز فضايل و ارزش

در صورت توفيق در  ،اين رويكرد بر اساس (.1111غفاري، يابيد )مي تحقّقان به عنوان انس

ها و فضايل اصلي، فضايل تبعي و فرعي نيز ويژه ارزشي، بهپروراندن صفات و ملكات اخالق

روند يشمار مهايي از فضايل اصلي بهعدالت، نمونه و داريشوند. شجاعت، خويشتنتحصيل مي

 داند و بدينهايي خاص ميل از فضيلتاخالق انساني را متشكّ ،رويكرداين » (.1111رهنما، )

آنها بودن  و اصل و فرع آنهاميان  هاي مثبت و منفي اخالقي، رابطۀفتص تفصيل دربارةسبب، به

 (. 112: 1112)داوودي، « کندبحث مي

ها، ت ارزشامدار، بر واقعيت و ثبفيلسوفان فضيلت» ها:بودن ارزشبر عینی تأکید-2-3-2

)زارعان و « اشتندد تأکيدهاي اخالقي و تربيت منش و سيرت رفتاري لزوم آموزش ارزش

. 1ند از: ابراي دروني شدن هر ارزش سه مرحله وجود دارد که عبارت» .(11: 1131همكاران، 

. عمل اخالقي. هنگامي که ارتباط دقيقي بين شناخت، 1. احساس اخالقي؛ 1شناخت اخالقي؛ 

 ميرشاه جعفري و) «)تمايل( و عمل فرد برقرار نشده باشد، آن ارزش دروني نشده است احساس

 .(111 :1111کلباسي، 
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هاي مذهبي در اين رويكرد، وجود گرايش» هاي مورد استفاده:محتوا و روش -3-3-2

هاي هاي جديد مبتني بر نظريات علمي و فناوريهاي تلقيني و در تضاد با روشکارگيري روشبه

س و لزوم خواندن و گوش دادن به تأويل نهادهاي ديني بر حفظ متون مقدّ تأکيدنوين آموزشي، 

رورش منش، پتي نيز تعبير شود. ه رويكرد سنّاند که گاه از اين رويكرد، باز آن متون، موجب شده

ادر و که بدون حضور ديگران نيز قايگونهها، بهبراي دروني ساختن ارزش متربّييعني کمک به 

)ميرشاه  «هاي اخالقي معيني را پرورش دادهها باشد. اين رويكرد، ارزشراغب به رعايت ارزش

پروري، شهدف از من کند.قي را ترسيم ميراه زندگي اخال» ( و111: 1111جعفري و کلباسي، 

 هاي عمدتاً مستقيم تربيتي، مانند آموزشبا استفاده از روش هاکردن ارزشانتقال هنجارها و دروني

 (.11 :1131)زارعان و همكاران، « و الگودهي است

 تيهاي سنّ اين رويكرد که ريشه در آموزش ها:عادت به عنوان يكی از روش -4-3-2

در (؛ بنابراين 1111کند )حقيقت و مزيدي، مي تأکيدبر تشكيل عادات خوب در کودکان دارد، 

در اين »ها در فرد، روش عادت است. هاي پرورش فضايل و ارزشاين رويكرد، يكي از راه

آموز و رفتارهاي شود زندگي دانشيت دارد و موجب ميرويكرد، آنچه در تربيت اخالقي اهمّ

اخالقي است. منش اخالقي نيز تنها از راه تكرار و تمرين رفتارهاي اخالقي  او اخالقي شود، منش

 (. 111: 1112)داوودي، « آيدبه دست مي شود،هاي اخالقي مناسب ميکه منجر به پيدايش عادت

کودکان براي گزينش رفتار صحيح و تمرين و تكرار آنها نياز به »: مربّینقش  -5-3-2

ه معلماني ويژو رفتارهاي اخالقي بزرگساالن، بهزندگي  ةو نيز مشاهدراهنمايي و هدايت مستقيم 

يت ان و بزرگساالن در تربمربّيدر اين رويكرد نقش  ،از اين رو؛ الگو هستند آنهادارند که براي 

 (.111: 1112)داوودي، « ي برخوردار استايت ويژهاخالقي غيرقابل انكار و از اهمّ

قش اي که نبه گونه ؛اي برخوردار استش از جايگاه ويژهروش عادت در رويكرد تربيت من

ن کودکي به داليل تكوين عقل و زيادي در رسيدن به سعادت دارد. استفاده از آن در دورا

حدود استفاده از اين روش در دوران کودکي قابل  ،بنابراين ؛رنگ بودن اراده ضرورت داردکم
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از  با قواعدي همراه باشد که وران بزرگسالي بايداستفاده از آن در د ،توجه است؛ از سوي ديگر

 ل و انتخاب است. آن همراهي عادت با تعقّ جملۀ

 

 در رويكرد شناختی« عادت» -4-2

خسروي و ) «گيردگرايي، مبناي شناختي را زيرساز اصلي رفتار انسان در نظر ميديدگاه شناخت»

-بر رشد و پرورش توانايي شناخت اخالقي دانش تأکيد ،در اين رويكرد(. »11: 1111باقري، 

هاي اخالقي است. مفروض آن اين است از اخالق و ارزش آنهاآموزان و باالبردن ميزان آگاهي 

هاي اخالقي و رفتاري درست آگاه شوند، خود به خود به سوي آموزان از ارزشکه هرگاه دانش

 «کنندست دوري ميو از رفتارهاي ناشاي را انجام داده آنهاآن رفتارها گرايش پيدا کرده و 

 (.110: 1112)داوودي، 

رد يت اساسي به ساختمان فدر ديدگاه شناختي، اهمّ تأکید بر شناخت و آگاهی:-1-4-2

د و نکقضاوت اخالقي فرد را تعيين مي هاي شناختي و نحوةان رشد تواناييشود و ميزداده مي

ري، گيرد )باقتعامل با محيط صورت مي نتيجۀ حرکت از يک مرحلۀ رشد به مرحلۀ ديگر در

1111.) 

اخالق  هاي ذهنيبر جنبهرويكرد شناختي پياژه،  ها:بودن ارزشبر ذهنی تأکید -2-4-2

هاي ذهني رشد اخالقي، بر جنبه تأکيد(. »1111دارد )ميرشاه جعفري و کلباسي،  تأکيدها و ارزش

اي، نوکانتي، رويكرد پياژهه به الگوي آموزي بود کهاي جديد ارزشيكي از رويكرد

اران، )زارعان و همك« است طور کلي، به رويكرد شناختي معروفشناختي کلبرگ، و بهتحول

1131 :11.) 

ق گرايي، رشد قضاوت اخالقي طبدر ديدگاه شناخت تأکید بر تربیت اخالقی: -3-4-2

ايۀ اخالق ، پبنابراين منطقي دارند؛ل نسبت به هم، ترتيب اين مراحکه گيرد مراحلي صورت مي

يافتني خواهد بود. طبق مراحل رشد اخالقي بايد در کردن مباني الزم دستمطلوب پس از آماده
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ر مهم د هاي آن مرحله ايفا نمايد. دو نكتۀوظايف خود را متناسب با ويژگي مربّي ،هر مرحله

ي مرحله، به تجربيات قبلي بستگ چون رسيدن به هر -؛ الفمراحل رشد قضاوت اخالقي مهم است

سب هاي الزم را کهايي را براي کودک فراهم آورد که او بتواند آمادگيبايد فرصت مربّيدارد، 

گونه که کودک براي فهميدن عدد بايد به جايي برسد که بتواند اشياء مختلف را نمايد. همان

را  گير شود و مراحلمختلف در هاي اخالقيبشمارد، براي قضاوت اخالقي نيز بايد در موقعيت

اي در رشد اخالق بر آن است که در هر مرحله، ميزان معيني چون نگرش مرحله -و ب طي نمايد

نبايد زبان مراحل بعدي را در مراحل پيشين  مربّي ،بنابراين از رشد قضاوت اخالقي را نشان دهد؛

قي اله به رشد مراحل قضاوت اخاست کدر تربيت اخالقي اين  مربّياساسي  وظيفۀکارگيرد. به

 (.11: 1111افراد کمک کند )آرمند، 

ي ، روشگوي گروهيوروش بحث و گفت و روش مورد استفاده: مربّینقش  -4-4-2

ه کار کلبرگ و پياژه ب وسيلۀبههاست که کردن ارزشآوردن مباني شناختي و درونيبراي فراهم

صلي را معلم کار ا گيرد وا ديگران شكل ميوگو بگرفته شد. اين روش در خالل بحث و گفت

بلكه معلم نقش انتقادي را برعهده داشته و شاگردان را به بحث و استدالل تشويق  بر عهده ندارد؛

دازند و رپکند. ويژگي مهم اين روش آن است که افراد هم سطح با هم به فعاليت فكري ميمي

 (.1111کشند )خسروي و باقري، چالش مي مسائل اخالقي به ديدگاه يكديگر را دربارة

رتي جايگاه و ضروستفاده از اين روش در اين رويكرد، آيد ال به نظر ميبا اينكه در نگاه اوّ

کودکي سبب  عدم رشد شناختي در دورةاما  ؛ندارد و خالف عقل، آگاهي و شناخت است

هر چند که استفاده از آن شود که استفاده از روش عادت در اين دوران ضرورت پيدا کند؛ مي

 الي به دليل کمال قواي عقالنيساما استفاده از اين روش در دوران بزرگ ؛چندان ارزشمند نباشد

 و شناختي مردود است.  

 

 هارويكرد تبیین ارزشدر « عادت» -5-2
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ند از: تمرکز بر اعبارت آن است و عناصر کليدي 1ثر از رويكرد شناختيأاين رويكرد بسيار مت

-ها و تالش براي شكوفايي تواناييحق انتخاب سبک زندگي، حق اظهار نظر حتي در مورد ارزش

 شود. هاي مطرح در اين رويكرد پرداخته ميهاي فردي. در ادامه به برخي از مفاهيم و ديدگاه

ن يک روش صريح يا مستقيم است. ويژگي ايها تبيين ارزش» :متربّیو  مربّینقش  -1-5-2

است. در اين روش کار اصلي به عهدة روش، تبيين مزايا و نيز مرزها و معيارهاي رفتاري اخالقي 

ي از ست که يكا فرض اين روش آنپردازد. پيشها ميارزش معلم است که به روشنگري دربارة

رفتارهاي اخالقي، مزايا و  شن دربارةاخالقي، نداشتن تصور رو داليل رونياوردن به رفتارهاي

لذا مقصود از اين روش آن است که بتوانيم در مورد رفتارهاي اخالقي و  ؛معيارهاي آن است

 (. 31: 1111)خسروي و باقري، « يش دهيمغيراخالقي، داوري صحيح را افزا

دارند.  تها در هر نوع گزينش و انتخابي دخال، ارزشسازي( ارزشدر رويكرد تبيين )شفاف

حميل کرد. ت متربّيبر اين است که هيچ نظام ارزشي خاصي را نبايد بر  تأکيد ،در اين رويكرد

خود بتواند )دور از هر نوع احساس محدوديت يا  متربّيبايد فضايي را فراهم آورد که  مربّي

حميل ت هرگونه القا و تحميل( نظام ارزشي خود را شناسايي کند و برگزيند. اين رويكرد مخالف

ست و اصرار دارد که شناسايي، گزينش و عمل بر طبق يک نظام ارزشي، بايد تنها از هاديدگاه

 طريق عقل و استدالل صورت گيرد. 

ها چيزهايي است که فرد براي آن ارزش قائل است. کانون مراد از ارزش ،در اين رويكرد»

ناپذير در اين تخلف ةاما قاعد هاست؛آموزان با ارزشا کردن دانشتوجه اين رويكرد به آشن

تنها  بلكه بايد ؛آموزان ديكته کندهاي خود را به دانشرويكرد اين است که معلم نبايد ارزش

 ،ندکنگذاري ميآنان را از اينكه براي چه چيزهايي ارزش قائل هستند و اينكه چگونه ارزش

                                                           
 ليمر ،راتس سياثر لوئطرح اصلي آن در مورد توجه واقع شد که  1310و  1320هاي در خالل دهه هاارزش نييتبرويكرد   .1

انديشمندان آن نسبت به ساير  وجود داشت؛ بنابراين، 1311در سال  ها و آموزشارزشدر کتاب  موني. سيب يدنيو س نيهارم

 تر هستند.رويكردها ناشناخته
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-ابد در انتخآورند و بتوانن هاي خود درک و فهم روشني به دستآگاهي بخشد تا آنان از ارزش

 (.111: 1112، )رايان« بهتر را انتخاب کنند هاي اخالقي خود گزينۀ

ها امور ثابت و پايدار طبق اين رويكرد، ارزش» ها:بودن ارزشبر ذهنی تأکید-2-5-2

 ظامن ان نبايد نظام ارزشي خود را به عنوان تنهامربّينيستند و ريشه در تجارب اجتماعي افراد دارند. 

در مقابل بايد تالش کنند تا فضايي را فراهم آورند که در  آموزان منتقل کنند؛درست به دانش

 (.11: 1113)شاملي، « اظهار نظر نمايندآموزان احساس احترام، اعتماد و آزادي در آن دانش

خالت د ها در هر نوع گزينش و انتخابيگويند ارزشطرفداران اين رويكرد )نظير راتس( مي

م که يابياشيا معطوف گردد، عماًل درمي« ابعاد ارزشي»چه توجه ما به دارند. در اين صورت، چنان

أکيد تهاي مشخصي اصلي رويكرد به ارزش است؛ با وجود اين، هستۀهر چيزي واجد اين ابعاد 

-ه نميگذاري افراد مشاهدگونه قضاوتي در مورد ارزشآن هيچهاي در واقع، در روش کند؛نمي

هايي را براي سر و سامان ها سعي دارد تا شيوهشود؛ به جاي آن، در اين وضعيت، آموزش ارزش

 ها تعليم دهد. دادن يا پا برجا کردن نظام فردي يا سلسله مراتب ارزش

ترديد امر شخصي از پيش براي ما داراي اهمّيت و ارزش است؛ اما برداشتي که از مجموعۀ بي

اي هدهد و نحوة ارتباط آنها ابهام دارد، تا آنجا که چه بسا در بين ارزشمي ستدها بهاين ارزش

مچنين ه مذکور، عناصر متفاوتي وجود داشته، هيچ يک از آنها بر ديگري برتري روشني ندارد؛

ها ممانعت به عمل آيد. اين در جايي است که کسي ممكن است از انجام رفتار مطابق با اين ارزش

ري گيجوامع تصميم تأکيدهاي ارزشي مورد هاي خود را که در تعارض با قضاوتشبخواهد ارز

طرف بر ها روشي برايتبيين ارزش ، نظريۀبر اين اساسرديفان است، بر جامعه تحميل کند؛ يا هم

 تهاي اصلي خود را روشن ساخت و عزّتوان برتريآن مي ساختن تعارضات است که بر پايۀ

ر د .تعالي بخشيد ،کنيمرا در مورد هر نوع ارزشي که از آن حمايت مينفس و اطمينان خود 

ولي چگونگي اجراي آن در سراسر  گذاري است؛تأکيد بر کسب مهارت ويژة ارزش ،اينجا

 زندگي متفاوت خواهد بود.  ۀعرص
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روش عادت ارائه  است، نگاهي مشابه آن، دربارةثر متأاز روش شناختي اين رويكرد که 

ر ب تأکيدکند و معتقد است ين رويكرد هم استفاده از روش عادت را مردود اعالم ميدهد. امي

 فرد بايد توان توجيه و ،به عالوه يي دارد و روش عادت فاقد آن است؛يت باالشناخت و فهم اهمّ

 داشته باشد.  ،کندتبيين عملي را که بر مبناي عادت تكرار مي

 

 

 رويكردهاي معاصر منتخب در« عادت»لیه از بندي اوّجمع -6-2

 أکيد دارد؛تليه بايد گفت، رويكرد تربيت منش به صراحت به استفاده از عادت بندي اوّدر جمع

اين در حالي است که دو رويكرد ديگر چندان تمايلي براي استفاده از اين روش از خود بروز 

ي د شناختي در صورتکنند. رويكرشناخت در اين روش معرفي مي نبوددهند و دليل آن را نمي

 ؛کند که عنصر شناخت و استدالل در آن ظهور و بروز يابدبا استفاده از اين روش موافقت مي

اند؛ دولي رويكرد تبيين ارزش صرف همراهي عادت با شناخت را دليلي بر استفاده از آن نمي

ايد بتواند عملي ب بلكه معتقد است فرد عالوه بر اينكه بايد قدرت استدالل و قضاوت داشته باشد،

دهد، براي ديگران تبيين و توجيه کند و در اقناع ديگران توانمند را که بر اساس عادت انجام مي

 است ور رابطه با روش عادت پرداخته شدههاي انديشمندان د، به مرور ديدگاه1باشد. در جدول 

 است.ت محدوديت حجمي مقاله آورده نشدهمطالب تفصيلي آن به عل

 

 ديدگاه انديشمندان در رابطه با روش عادت )نتايج پژوهش( خالصۀ: 1 جدول
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حداقلي در 

دوران 

 کودکي

--- 

همراهي 

عادت با تعقّل در 

 بزرگسالي

همراهي عادت با 

 تعقّل در بزرگسالي

مخالفت 

استفاده در 

 بزرگسالي

--- 

 مالحظات

 تأکيد بر نقش فعال

مربّي و متربّي در 

 اين روش

تأکيد بر نقش اراده و 

 اختيار متربّي

تأکيد بر 

شناخت و 

آگاهي و 

فعال بودن 

 متربّي

تأکيد بر 

فعال بودن 

 متربّي

شرط 

 استفاده
 منديقاعده

اعتدال )عدم افراط و 

 تفريط(

همراهي 

عادت با 

شناخت و 

 استنتاج

همراهي 

عادت با 

شناخت و 

توان توجيه و 

 تبيين
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 رويكرد

 

 روش عادت
 رويكرد تربیت منش

رويكرد 

 شناختی

رويكرد 

تبیین 

 ارزش

 راتس پیاژه ارسطو افالطون

 فضايل اخالقي فضايل اخالقي موضوع
تدريس و 

 آموزش
--- 

 

 انسان عامل منتخب بر اساس نظريةقد رويكردهاي ن -7-2

روش عادت و بيان آراي انديشمندان هر يک در بخش  س از بررسي سه رويكرد مطرح دربارةپ

ه نقدي که البتشود؛ نقد اين رويكردها بر اساس نظريۀ انسان عامل پرداخته ميپيشين، در ادامه به 

ربنايي به اين معنا که مباني زي ؛نقد بر اساس مباني رويكردهاست ،گيرددر اين پژوهش صورت مي

هاي زيرين هر رويكرد شود تا اليههر رويكرد بيان شده و از روش تحليل فرارونده تالش مي

ردد گانسان عامل معرفي مي در نظريۀ« عادت»بحث، روش تربيتي  مشخص شود. پيش از ورود به

 گردد.و ديدگاه اين نظريه نسبت به اين مقوله بيان مي

 

 انسان عامل عادت در نظرية -1-7-2

ر نفساني به کا دادن که به قصد ايجاد خلق و ملكۀ روش عادت»دارد ( بيان مي11 :1111باقري )

رار در استم آميز وادارد و زمينۀفرود، عبارت است از اينكه فرد، ديگري را بر يک امر تكلّمي

شود که به موجب آن، حاصل ميتي در نفس أاين کردار، هي انجام آن را فراهم آورد؛ در نتيجۀ

باب  ه نيازي به فكر و انديشه درگردد، بدون آنكفعل مزبور، به سهولت از صاحب فعل صادر مي

 که کندرا وادار به امري مي متربّيدر روش عادت،  مربّيدر اين تعريف، «. آن وجود داشته باشد

اي در ستمرار در آن امر، ملكهاما به مرور با تكرار و ا انجام آن برايش سخت و دشوار است؛

ي اي که حتسازد؛ به گونهيشود که انجام آن را برايش سهل و ممكن مايجاد مي متربّيوجود 
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وان گفت تبنابراين مي انديشد؛شود و مسائل آن عمل نميياينكه چرا آن فعل را مرتكب م دربارة

ل ما تعقّا ؛ي با تكرار همراه استاين است که يک فعل ،دهدتعريفي که باقري از عادت ارائه مي

 و شناخت در آن جايگاهي ندارد. 

ايد آن کند که نبکيد ميکند و تأتربيت محسوب ميۀ انسان عامل، روش عادت را شبهنظري

ين حال فاقد اما با ا ايجاد کند؛را با تربيت اشتباه گرفت؛ هرچند که بتواند تغييرات مطلوبي 

هاي اصلي تربيت يعني لفهؤبر م تأکيدبا  . باقري(1ج، 1111 هاي تربيت است )باقري،ويژگي

-عادت هيچ يک از اين عناصر را در برنمي کند کهتحرک دروني و نقادي بيان مي تبيين، معيار،

يت است و تنها تربيد از آن به عنوان تربيت ياد شود؛ بلكه عادت يک شبهبه همين دليل نبا ؛گيرد

 (.  11-11: 1، ج1111)باقري،  و استراتژي از آن بهره برد توان به عنوان يک تاکتيکمي

 محدوديت و عدم»معتقد است:  ؛ بنابراينداندمي« تربيتشبه»روش عادت را يک باقري 

است  خالقيکفايت اين روش در تربيت اخالقي آشكار است؛ زيرا عمل اخالقي، هنگامي واقعاً ا

 بخشد، نيتچه به افعال انسان، روح اخالقي ميدر آن حاضر باشد. آن که معيار افعال اخالقي

دين ب شود؛ البته اين سخند ملكه، به نيت کمتر توجه ميدادن يا ايجا؛ اما در عمل عادت است...

ين مطلب بلكه مقصود بيان ابا مسئلۀ نيت غير قابل جمع است؛  معنا نيست که ايجاد ملكه، الزاماً

ن اخذ آ ا با خود به همراه ندارد و مفهوم نيت در تعريفاست که نفس ايجاد ملكه ضرورتاً نيت ر

 از طريق فراهم کردن شرايطاستوار است.  «تكرار»عادت بر »البته  (؛11: 1111)باقري، « نشده است

راتي را که از توانيم تغييبه کمک عادت ميتوان آن را در فردي تثبيت کرد. تكرار يک رفتار مي

اند؛ اما از آنجا م. اين تغييرات ايجاد شده، هر چند خود مطلوبايجاد کني ،نظر ما مطلوب است

 (. 11: 1، ج1111)باقري، « شوندسوب نميکه با مالحظات روشي خاصي همراهند، تربيت مح

 بلكه در صورت همراهي اين ؛کندباقري به صورت کامل، استفاده از روش عادت را نفي نمي

روش عادت يک روش » داند؛از آن را ممكن مي هاي شناختي و علمي، استفادهروش با روش

تواند با روش علمي )آگاهي به خوبي فضيلت و آثار سوء رذيلت( همراه باشد، عملي است که مي
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اقله ع مثال در تربيت اطفال، که هنوز قوةبراي  ۀ مناسب براي آن نباشد؛مگر در مواردي که زمين

پس چون (؛ 11: 1111)باقري، « د يافتنخواه رشد کافي نيافته، استفاده از روش علمي، موردي

هاي علمي و شناخت همراهي عادت با روش ،در دوران کودکي، شناخت در حال تكوين است

مخصوص دوران  ،کنداين همراهي که باقري از آن ياد مي بنابراين،هم چندان موضوعيت ندارد؛ 

 بزرگسالي است. 

ر اما در جاي ديگ ؛فاقد مباني عمل است ،شوديرسد فعلي که از روي عادت انجام مبه نظر مي

هاي اگر فرد در يک فرآيند عادتي، فعلي را تكرار کند که اين افعال داراي پايهکند: بيان مي

 شود )باقري و خسروي،شناختي، گرايشي و ارادي باشد، در اين صورت باز هم عمل محسوب مي

مباني برخوردار باشد؛ عمل محسوب شده  که يک فعل عادتي از اين بنابراين، حدودي (؛1112

توان ؛ اما ميکندتربيت معرفي ميهر چند باقري عادت را شبه ،از سوي ديگر ؛و قابل بررسي است

ري، داند )باقثر ميؤگفت که وي اصل مداومت و محافظت بر عمل را در ظهور تدريجي شاکله م

در اين زمينه  ،بنابراين دت است؛هاي اصلي عاعمل از ويژگي(. مداومت و محافظت بر 1130

يتي مربوط به موقع ،کندتربيت در خصوص عادت ياد ميدرخور توجه است. آنچه باقري از شبه

ارد که د تأکيداست که عادت فاقد عناصر تبيين، معيار، تحرک دروني و نقادي باشد؛ اما خود 

 ،بنابراين همراه باشد؛ هاي علمي و معرفتيوشتواند با رعادت به عنوان يک روش عملي مي

زماني که اين همراهي حاصل شود و عادت داراي عناصر تبيين، معيار، تحرک دروني و نقادي 

 شود. تربيت محسوب نميردد، شايد بتوان گفت که ديگر شبهگ

ر دوران داند که بيشتر دتربيت ميشبهکند و آن را ضمن اينكه آنچه باقري از عادت بيان مي

کودک از قواي عقالني و شناختي  ،که در اين دوراناست کودکي مطرح است؛ به اين دليل 

در دوران بزرگسالي توجه به گيرد. ش را در مورد او به کار مياين رو مربّيکمتري دارد و  ةبهر

 ت تلقي شود؛تربيبهشود کمتر شوسيلۀ خود فرد سبب ميبهقواي عقالني و استفاده از اين روش 

(، ست )شناختي، گرايشي و اراديكه فاقد مبادي عمل اعادت را به دليل اين به طور کلي، ايشان
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فعلي را که از  ،اين جهت و از -بيشتر بر مبناي شناختي است تأکيدالبته  -کنندتربيت تلقي ميشبه

 تي که از آن حاصل شودراپذيرند؛ هر چند که تغييروي عادت انجام پذيرد، به عنوان روش نمي

دارند در صورتي که اين روش با مبادي عمل و عناصر شناختي همراه  تأکيداما  مطلوب باشد؛

اي بيابد، از کفايت برخوردار ارزشمند است و در صورتي که نيت در آن جايگاه ويژه ،باشد

عمل توجه دارد و خواهد بود. از آنجا که نيت هم به مبناي گرايشي عمل و هم به مبناي ارادي 

 توان گفت مباني گرايشي و ارادي را دربردارد. باقريمي ،در صورتي که عملي با نيت همراه باشد

قد است کند و معتعادت را نوعي عمل ناقص و ناتمام تلقي مي ،( در بحث تفصيلي ديگري1131)

 .نهادينه کند ل اخالقي را در فرد شكل داده وتواند تمامي  فضايروش عادت به تنهايي نمي

يدگاه از د« ادتع»نقد ديدگاه رويكرد تربیت منش به تربیت اخالقی و  -8-2

 انسان عامل نظرية

اما پاسخ مدافعان اين ديدگاه اين است که  ؛پرورش فضايل به حفظ وضع موجود کمک مي کند

اجه ودارد و تغيير وضعيت با مشكالتي مهاي خود دست برمياي به سختي از آرمانهر جامعه

(. انتقاد 1111تغيير در چهارچوب اين رويكرد نيز ممكن است )غفاري،  ،است؛ اما به هرحال

ي براي هدايت زندگي به چيز»اين است که  ،کنندديگري که منتقدان بر اين رويكرد وارد مي

بيش از فضيلت نياز است؛ اما پاسخ مدافعان اين رويكرد به اين مسئله اين است که شخص 

(. يكي از 122: 1111)غفاري، « ر کجا به کار بردخود بايد بداند که هر فضيلت را د ،مندفضيلت

ه به فرد از توج گرايي سبب شدهبه اين معنا که جماعت گرايي وارد است؛بر مبناي جماعت نقدها

وه بر فضايل ( معتقد است ديويدکار براي حل اين مسئله عال1111) خودداري شود. غفاري

ند کپردازد تا توجه به فرد را هم جزو اين رويكرد تلقي ل شخصي ميمعرفي فضايمشترک، به 

 (.1111غفاري، )

ند که کمنش )فضيلت( در تربيت اخالقي وارد مي غفاري نقدهاي ديگري بر رويكرد تربيت

ت که ه اين اسئلهاي عيني اخالق است. مسقاصر از تعيين جنبه ،فضيلت ۀنظري»ند از: اعبارت
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الش خود ت ،مستلزم اطالع دقيق شخص از اين امر است که در تربيت اخالقي ،فضيلت رويكرد

کدام فضايل سازد. اين رويكرد شرايط مناسبي براي تربيت اخالقي تدارک  را مصروف ارتقاي

مهم تربيت اخالقي، ضرورتي  درسي براي امر ست. با توجه به اينكه وجود برنامۀانديده

داري صورت نداده است. هاي نظامتالش ،رد فضيلت در تدارک آنناپذير دارد، رويكانكار

 نمونۀ»فضيلت از معلمان به عنوان  مند بودن معلمان، امري متغير است. انتظار رويكردفضيلت

کيفيات اخالقي غيرواقع بينانه است و معلمان چون ارباب مشاغل ديگر، عالوه بر فضايل « کامل

 (. 113: 1111، )غفاري« ايل هم سهم دارنداز رذ

قد)ها(يي اما ن ؛اين موارد نقدهايي است که به صورت کلي بر رويكرد تربيت منش وارد است

آن را بيان ( 1112) انسان عامل بر آن وارد کرد. نقدي که داوودي توان از سوي نظريۀکه مي

ت که سمحور است و ضعفش اين اثر از رويكرد فلسفي اخالق فضيلتأمت ،اين رويكرد» کند:مي

تواند هدف تربيت بدون ايجاد شناخت و آگاهي الزم نمي ،هاي رفتاري خوبپرورش عادت

يت بنابراين، در ترب ؛ق سازداخالقي را که تربيت افرادي به لحاظ اخالقي مستقل است، محقّ

ها و تبلكه بايد در کنار پرورش عاد ا به رويكرد تربيت منش بسنده کرد؛توان تنهاخالقي نمي

 «را نيز پرورش داد آنهاتوانايي شناخت و استدالل اخالقي  ،آموزانرهاي نيكو در دانشرفتا

 (.111: 1112)داوودي، 

ناختي ناي شمب ، در حوزةترين ضعفي که رويكرد تربيت منش داردرسد بزرگبه نظر مي 

رين نقدي که تمهم .کنندمي تأکيدورزند و شتر بر اين نوع نقد اصرار ميگرايان بياست و شناخت

د و داوري اين است که اين رويكرد فاقد نق ،روش عادت دارد ۀويژه در زميناين رويكرد به

صيرت اخالقي عالوه بر اما مدافعان اين رويكرد معتقدند براي درک و فهم و باخالقي است؛ 

-لتضيف کردار»پيروي از قواعد اخالقي الزم است. آنها بر اين باورند که  ،عملي داشتن تجربۀ

 ؛است گيري مستقل و حساس نيازمندبه توانايي داوري و تصميم مندانه، عالوه بر تمرين فضيلت

که با اشند باي از عادت دادن اخالقي پايبند ميگونهبه گراوه، پرورشكاران اخالق فضيلتبه عال



 
 
 
 
 

 /  1131 بهار و تابستان، 11پياپي ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي    

 
 

توان مي ،راز سوي ديگ (؛32-31: 1111)غفاري، « رشد داوري اخالقي مستقالنه در تعارض نباشد

-گفت افالطون و ارسطو به عنوان نمايندگان اين رويكرد، خود از عقل و شناخت جانبداري مي

دن قابليت جمع ش ،شناخت ست که بتوان ميان روش عادت و حوزةني يکنند و هيچ جاي ترديد

 . به وجود آوردو همبستگي 

اين  ،ت منش وارد کردانسان عامل بر رويكرد تربي توان از سوي نظريۀقد ديگري که مين

 ربّيمبه اين دليل که  ؛دارد مبناي گرايشي و انگيزشي هم ضعف است که اين رويكرد در حوزة

، مورد عالقه و ميل تري دارد و ممكن است فعلي که کودک قرار است تكرار کندنقش مهم

القي و خبه عالوه بسياري از منتقدان معتقدند در اين رويكرد بين استدالل ا کودک نباشد؛

از ديد رويكرد »( بر اين باور است: 11: 1111) اما غفاري ؛انگيزش اخالقي ارتباطي وجود ندارد

استدالل  توانبين استدالل اخالقي و انگيزش اخالقي ارتباطي دروني وجود دارد و نمي ،فضيلت

يل ايجاد م عادت را در ارسطو«. اخالقي يا فضيلت اخالقي را فارغ از انگيزش اخالقي معنا نمود

دانست و معتقد بود فعلي که از روي عادت انجام شود، به دنبالش لذتي را به ثر ميو گرايش مؤ

ورد توجه مشايد بتوان گفت که مبناي انگيزشي در اين رويكرد  ،بنابراين ؛همراه خواهد داشت

 است. است و از آن غفلت نشده

آن غافل  ، نبايد از نقاط قوتبه اين رويكردها نسبت البته با وجود بيان اين نكات و محدوديت

که چرا دهد؛ۀ واقعي ارائه ميبر آراي ارسطو، تحليلي از يک جامع تأکيدتربيت منش با » بود.

 ةاست؛ يعني به جاي تفكر صرف دربارر اخالق، روش علمي يا تجربي بودهروش ارسطو د

يكرد ، نقطۀ مثبتي در اين رواين خوداست و زندگي خوب، به مطالعۀ رفتار و کردار مردم پرداخته

رويكرد تربيت منش تالش کرده است فضايل اخالقي را در شرايطي واقعي پرورش دهد  است.

هاي انتزاعي هاي علمي استفاده کند؛ نه اينكه از طريق داوري و استدالل و از روشو از روش

ويكرد به د يا خير. توجه اين رسود بجويد که معلوم نيست ارتباط مستقيمي با رفتار اخالقي دارن
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فاري، )غ« ت ديگر آن استگرايي از نقاط قوفرد به عنوان يک کل يكپارچه و مبناي جماعت

1111 :101-111 .) 

 

 اه نظريةاز ديدگ« عادت»اخالقی و  نقد ديدگاه رويكرد شناختی به تربیت -9-2

 انسان عامل

ر انتها با شوند و ده صورت کلي بيان مي مانند بخش پيش، نقدهايي کلي وارد بر اين رويكرد ب

بندي نهايي نقد اين رويكرد نسبت به تربيت اخالقي و عادت انسان عامل، جمع تأکيد بر نظريۀ

 گردد.مي ارائه

 راي از منتقدان بر اين باورند که اين رويكرد تنها به استدالل و شناخت اکتفا کرده و بيشتعده

اين در حالي است که در  هد؛ديت چنداني نميو به محتوا اهمّ  دهفرآيند را مورد توجه قرار دا

قرار  يتدوم اهمّ  در درجۀکند و راه رسيدن به آن تربيت اخالقي، محتوا نقش اساسي را ايفا مي

ستدالل هاي ابه دليل تمرکز بر ساخت» تواند عادت باشد يا تلقين؛روش ميكه اين دارد؛ حال آن

شخصي درسي، محتواي م است. برنامۀيري، محتوا مورد غفلت قرار گرفتهگو فرآيندهاي تصميم

وع هايي را براي به کار بستن استدالل شخص در محتواهاي متنبلكه فرصت است؛را در نظر نگرفته

 :1111)ميرشاه جعفري و کلباسي، « داندسازد. اين رويكرد، محتوا را ابزاري تربيتي ميفراهم مي

111) . 

خالق ا انديشۀ»، اين است که: توان به پياژه و کلبرگ وارد کردهايي که مييكي از نقد

برگ حمايت کلاني چون دورکيم مطرح و بعدها توسط پياژه و مربّينخستين بار توسط  ،سكوالر

دين جداست و نبايد  ة اخالق از حوزة(. اينها معتقد بودند حوز10: 1113)موران، « و دنبال شد

خ پاس ،کند و در ادامهچنين بيان ميداوودي يكي از نقدهاي خود را بود. درصدد پيوند اين دو 

الق اخ ،محورند. در اين رويكرداژه و کلبرگ متعلق به رويكرد اصلپي»سازد: آن را مطرح مي

ت هاسها و قاعدهاي از اصلهاي نفساني نيست؛ بلكه مجموعهها و فضيلتاي از صفتمجموعه



 
 
 
 
 

 /  1131 بهار و تابستان، 11پياپي ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي    

 
 

همان  ن اخالق، شأکند. در اين رويكرددهد و هدايت ميزندگي جهت ميکه رفتارهاي ما را در 

رفتار انديشي و گها و قواعد منطقي، فكر ما را از کجچنانكه منطق به ياري اصل شأن منطق است؛

ز را ااخالق نيز به کمک اصول و قواعد اخالقي ما  کند،هاي ناصواب حفظ ميدر انديشهشدن 

 اخالق ،بنابراين در اين رويكرددارد؛ ورطۀ رفتارهاي نادرست نگه ميرفتاري و افتادن در کج

اين  ،ترين انتقادي که به اين رويكرد وارد استمهم(.  »111: 1112)داوودي، « منطق رفتار است

اما بايد توجه داشت  ؛اي از قواعد و اصول رفتار بدانيماست که ممكن است اخالق را مجموعه

 تنها با دانستن اين قواعد ،و عمل کردن بر اساس اين قواعد و اصولو ق به اخالق نيكکه تخلّ

ز الزم و اين قواعد ني شود؛ بلكه عالوه بر علم به قواعد، عادت کردن به رفتار بر طبقحاصل نمي

« نده کردتوان به اين رويكرد به تنهايي بسدر تربيت اخالقي نمي کمضروري است؛ بنابراين، دست

 (. 111 :1112، 1)ليكونا

مشكل اساسي اين رويكرد اين است که اخالق را به دانش و قضاوت اخالقي کاهش  ،در واقع

 دهد و معتقد است در صورتي که نسبت به يک فعل شناخت و معرفت حاصل شود، اينمي

عمل کردن تنها با دانستن  ،اما همان طور که اشاره شد شناخت، عمل را در پي خواهد داشت؛

 (. 1131شود )وجداني، حاصل نمي

تفاوتي  ،اين مكتب پياژه به عنوان نمايندةانسان عامل به اين رويكرد اين است که  نظريۀنقد 

تي يک فيت شناخبه اين معنا که هر چند ظرشود؛ ختي و تحول اخالقي قائل نميبين تحول شنا

 (؛ در واقع، طبق نظريۀ1111ثر بر رفتار نيست )باقري، فرد بر رفتار او مؤثر است؛ اما تنها منبع مؤ

اکتفا  تنها به مبناي شناختياين در حالي است که پياژه  ا در يک عمل مؤثرند؛انسان عامل، سه مبن

ه اين اگر اندک توجهي هم ب ،است و البتهرايشي و ارادي را ناديده انگاشتهاست و مباني گکرده

بناي فكري و م تأثيرگذار، بلكه در سايۀ ا نه به عنوان يک منبع جوشان ور آنها ،مباني داشته است

رفتارهاي انسان را بر اساس شناخت و  توان همۀنمي ،بنابراين است؛ورد توجه قرار دادهشناختي م

                                                           
1. Licona  
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آگاهي او تفسير و تبيين کرد؛ زيرا رفتارهاي انسان افزون بر شناخت از عوامل ديگري مانند 

يرد. اگرچه رشد شناختي فرد براي بروز پذثير ميأعواطف و احساسات و نيز عوامل محيطي ت

 رفتار اخالقي، يک شرط الزم است؛ اما شرط کافي نيست. 

تنها  ،عادت يک رفتار است و براي بروز هر نوع رفتاري»کند: مي تأکيد( 1 :1378جودت )

به پياژه «.  طلبدوجود عنصر عقالني کافي نيست؛ بلكه عناصري مثل ميل و اراده و عمل را نيز مي

ر توجهي به سايعنوان امري شناختي و بيداوري اخالقي به  دليل همين تعلق خاطر به مطالعۀ

(. تقليد و 1111الگوگيري يا همانندسازي دارد )باقري،  ها، توجه بسيار اندکي به مسئلۀنبهج

 ول به روش عادت شوند و به همين دليل به نقش الگتوانند مبدّهايي هستند که ميالگوبرداري راه

وجه به روش تتوجهي به نقش الگو، از پياژه با بي ،بنابراين شود؛تأکيد ميدر اين روش  مربّيو 

ر دوران کردن دتقليد و درونييت اهمّ »اين در حالي است که  است؛عادت هم غفلت ورزيده

: 1111)باقري، « کندرا اشغال مي هاي تربيتيوسيعي از روش کودکي، چيزي است که زمينۀ

111.) 

 ت که رفتاراين اس ،تفاوت ديگري که ميان تحول شناختي و تحول اخالقي وجود دارد

ياژه امكان پ به اين معنا که در نگاه ما رشد هوشي نوسان و تغيير ندارد؛ا اخالقي تغييرپذير است؛

اما اين امكان در رفتار اخالقي قابل تصور  ندارد کودک از مرحلۀ جديد به مرحلۀ قبل بازگردد؛

 هاي معين اخالقيبا اينكه در اثر مرور و استمرار، منش»که از نگاه پياژه دور مانده است:  است

عي به نو که از يک نوع منش و رفتار اخالقياما فرد، همواره اين امكان را دارد  گيرد؛شكل مي

ه ر کي معتقد است مرور و استمراباقر (؛ بنابراين،101: 1111)باقري، « متفاوت دست يابد کامالً

 گيري منش اخالقي نقش اساسي دارد. در تعيين و شكل ،اساسي روش عادت است مؤلفۀ

ناختي شود رويكرد شناختي پياژه و کلبرگ شبنابراين ضعف رويكرد اين است که گفته مي

گرفتن دهاست که به قيمت ناديزيادي بر روي استدالل صورت گرفته تأکيدو فردگرايانه است و 

نقطۀ قوت اين  اما (؛1111و فضيلت و عمل اخالقي تمام شده است )غفاري، عاطفه، انگيزش 
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اي هکيد بر پرورش عقل و قواي شناختي است و به آموزش استدالل و تقويت تواناييرويكرد، تأ

 پردازد. داوري مي

 

ز ديدگاه ا« عادت»اخالقی و  نقد ديدگاه رويكرد تبیین ارزش به تربیت -11-2

 انسان عامل نظرية

اي اخالقي هها نتوانسته است بين تمايالت فردي و ارزشاين رويكرد به دليل ذهني دانستن ارزش

 جيحات فردياند بين ترمشكل اصلي پيروان اين رويكرد اين است که نتوانسته»تمايز قائل شود: 

 و)که موضوع و متعلق الزام  هاي اخالقي)که به حق دستاورد انتخاب آزاد افراد است( و ارزش

در ذهني دانستن  ،در واقع اين رويكرد ؛(11: 1113)شاملي، « ، تفكيک قائل شوندتكليف است(

ذهن  اند وها نسبياما اين رويكرد معتقد است ارزش ها با رويكرد شناختي اشتراک دارد؛ارزش

هاي مشترکي ميان افراد تعريف کرد؛ بلكه هر توان ارزشرا ندارد و نمي آنهابشر توان کشف 

پردازد و ديگران را اقناع هاي خود ميفرد با نوعي استدالل و توجيه شخصي به دفاع از ارزش

كه اما رويكرد شناختي با اين ؛ها واقعًا ارزش باشند يا خيرصرف نظر از اينكه اين ارزش ،کندمي

خت اهاست، معتقد است ذهن آدمي با قواي عقالني قادر به شنمعتقد به نسبي و ذهني بودن ارزش

 ست. آنها

ها اين است که اين رويكرد از آموزش هر نقد ديگر در راستاي همين ذهني دانستن ارزش

ضعف اساسي اين رويكرد اين است که از اداي وظيفه اساسي »کند: نوع ارزشي خودداري مي

ي عه به نسل جديد شانه خالهاي مقبول جامتربيت اخالقي يعني آموزش و انتقال بهترين ارزش

( و معلوم 111: 1112، )رايان« هاستبه اين بهانه که اين کار مترادف با تلقين ارزش کند؛مي

اين  ،در واقع(؛ 1112)داوودي،  ارزش اخالقي است يا خير ،شودنيست آنچه آموزش داده مي

ي با ؛ زيرا رويكرد شناختشوداز رويكرد شناختي وارد ميدان مي تريرويكرد به صورت افراطي

 ربّيماما اين رويكرد معتقد است که  ؛ها مشكلي نداردتدالل و شناخت با آموزش ارزشاس ارائۀ
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ل بنابراين، مشك استاي قضاوت و داوري اقدام نمايد؛خود بايد در ر متربّيحق آموزش ندارد و 

 (.1111افراطي بر توجيه و اقناع شخصي است )الرود،  تأکيداصلي اين رويكرد 

 

 گیرينتیجه -3

رد گيدر نظر مي مربّيوي اساساً عادت را از سوي  دهد،يتعريفي که باقري از عادت ارائه مدر 

اما بخشي از تربيت هم از طريق خودسازي صورت  بيشتر براي دوران کودکي مطرح است؛که 

روش »کند که از آن به عنوان تواند از روش عادت براي تربيت خودش استفاده گيرد و فرد ميمي

به اين معنا که فرد خودش را به امري عادت دهد؛ البته بايد  ؛شودياد مي« ن به نفسدادعادت

اه باشد ل همراما در هر صورت بايد با شناخت و تعقّ ؛ستامكان اين امر در بزرگسالي مهياگفت 

 باقري واست  ارزشمنددر اين صورت است که مل در آن ظهور و بروز داشته باشد؛ و مبادي ع

 شاره دارد.  نيز به آن ا

نيت است.  ۀتوجه به مسئل ،تفاوت اساسي که بين پياژه و باقري در بحث عادت مشهود است

معتقد است نيت در اين تعريف جايگاهي ندارد و  ،دهدباقري در تعريفي که از عادت ارائه مي

د از نيت تواناما پياژه معتقد است کودک با عادت مي ؛بيشتر ناظر به همان اراده يا انگيزه است

ين توجه نمود و آن ا ،البته بايد به اختالفي که در ديدگاه هر دو وجود دارد گاه شود؛ديگران آ

 ارد. ولي پياژه به نيت ساير افراد توجه د ؛گيرداست که باقري نيت را از سوي خود فرد در نظر مي

يت اخالقي رب)تربيت منش، شناختي و تبيين ارزش( در ت در مقام بازسازي رويكردهاي مطرح

 أکيدتگانه )شناختي، انگيزشي و ارادي( هر کدام از اين رويكردها بر يكي از مباني سهبايد گفت 

اي هانسان عامل نظري که نبايد از نظر دور بماند. نظريۀاند و اين خود ضعف بزرگي است داشته

ته اين مبادي را در نظر گرف ۀداند که همدارد و عملي را ارزشمند مي تأکيداست که بر هر سه مبنا 

ر تدر صورتي که هر کدام از اين رويكردها خود را به اين نظريه و سه عامل نزديک ،بنابراين ؛باشد
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تن هر گرفهاي خود را در ناديدهبه اين معنا که ضعف داشت؛سازند، ارزشمندي بيشتري خواهند 

 يک از اين ابعاد جبران نمايند.

-ژگيهر چند توجه به ساير ابعاد از وي توجه دارد. به بعد شناختيرويكرد تربيت منش، کمتر 

هاي مثبت آن تلقي گردد، ناديده گرفتن توانايي فهم و استدالل در عملي که به صورت عادت 

البته بسياري از طرفداران اين رويكرد  ؛، ضعف بزرگي است که بايد جبران شود1درآمده است

كرد حل شده است و تربيت منش به دنبال عملي است که معتقدند اين مسئله از سوي اين روي

اي از منتقدان هم هنوز بر اين باورند (؛ اما عده1111عقلي و شناختي داشته باشد )غفاري،  ۀپشتوان

 ،است. نقد ديگري که بر رويكرد تربيت منش وارد شدق نشدهکه اين امر در اين رويكرد محقّ 

انگيزه و  است و ميل وويكرد کمتر مورد توجه قرار گرفتهاين بود که مبناي انگيزشي در اين ر

ويژه در مواردي که قرار است گيرد؛ بهفرد در انجام يک عمل چندان مد نظر قرار نمي عاطفۀ

با  ۀ وجود خود سازد؛ملك ،يک عمل از سوي بزرگسال بر فردي تحميل شود تا آن را با تكرار

ديل تواند به رويكرد جامعي تبشود، اين رويكرد ميدر صورتي که اين نواقص برطرف  ،اين حال

ه اين معنا بت رسمي و غيررسمي را داشته باشد؛ شود که قابليت استفاده در مراکز آموزشي يا تربي

ق يعني عملي را که قرار است از طري عد شناختي را در اولويت قرار دهد؛که اين رويكرد بتواند ب

 استدالل و شناخت، بدان معرفت حاصل شود و سپس ه وسيلۀبديل شود، ابتدا بتبه عادت تكرار 

رار و كهاي عملي به تانگيزه يا تمايل به انجام آن در فرد شكل گرفته؛ سپس از طريق روش

 پرورش آن فضيلت روي آورد.

أکيد دارند ترويكرد شناختي و تبيين ارزش، برخالف رويكرد تربيت منش، بر مبناي شناختي 

 کمتر در اين دو ن دو رويكرد است؛ اما توجه به مبناي ارادي و انگيزشيقوت اي و اين نقطۀ

مبناي  ايۀس در ،و البته اگر اندک توجهي هم به اين دو مبنا وجود داشته باشد رويكرد مطرح است

                                                           
ه اين هاي آتي بساخت و ان شاء اهلل در پژوهشمتأسفانه محدوديت حجمي مقاله امكان پرداخت به ساير ابعاد را فراهم نمي .1

 خواهد شد.ابعاد نيز اشاره 
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 نظومۀبيين ارزش در مگرفته است. در صورتي که دو رويكرد شناختي و تشناختي صورت مي

و دو مبناي انگيزشي و ارادي را مورد توجه قرار دهند، عملي که از گانه حرکت کنند ابعاد سه

ارزشمند خواهد بود و نيازي به انكار اين روش نخواهد  ،گيردطريق عادت و تكرار صورت مي

 لصرف بر مبناي شناختي، روش عادت را فاقد شناخت و تعقّ  تأکيدبود. اين دو رويكرد به دليل 

در حالي که جمع اين روش با  کردند؛ارزش تلقي ميرا بي رفي کرده و عمل بر اساس آنمع

 زد. ساشناخت و فهم و استدالل منافاتي ندارد و البته در اين صورت آن عمل را ارزشمند هم مي

گيري منش در رويكرد تربيت منش بدون توجه به مبناي شناختي توان گفت صرف شكلمي

هر چند که منش و هويت شكل گرفته مطلوب باشد.  دي يا انگيزشي چندان ارزشي ندارد،يا ارا

صرف توانمندي شناختي و قدرت استدالل و قضاوت در رويكرد شناختي بدون در نظر گرفتن 

مبناي انگيزشي و ارادي ارزشمند نيست و در رويكرد تبيين ارزش، هر چند توانمندي اقناع و 

چندان دي اراشناختي يا  ه به پشتوانۀ، بدون توجتوجيه عمل براي ديگران در جامعه فراهم باشد

 . مد نيستکارآ

ه مبادي عمل در نظر گرفت ، بايد همۀاگر رويكرد جامعي نسبت به عادت مد نظر قرار گيرد

ار براي اين ک .يا در خود( ايجاد شود متربّيبه اين معنا که شناخت و معرفتي از عمل )در  ؛شود

طبق همان کاري که  داد، فهم و بصيرت را افزايش توان از معماهاي اخالقي استفاده کرد ومي

 بر ،سپس به ايجاد ميل و گرايش پرداخت تا عملي که قرار است عادت شود ؛دادپياژه انجام مي

ا جايگاه نيت و اراده ر ،مبناي عاطفه و عالقه صورت گيرد و تحميل در آن راه نيابد و در نهايت

ت ويژه مبناي شناختي( منافاکدام از مباني عمل )بهچدت با هيعا ،در آن پررنگ نمود؛ بنابراين

 ندارد. 

انسان عامل به اين گونه است که هر يک،  ۀجايگاه هر يک از اين رويكردها در نظري ،در واقع

ت. در اسو از توجه به مباني ديگر مغفول مانده بادي عمل را مورد توجه قرار دادهفقط يكي از م

توان گفت اوالً هر رويكرد به مبادي عمل، مي و توجه به همۀ طرف کردن اين نقيصهصورت بر
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د که از قبل يابتنهايي قابليت استفاده در امور تربيتي را خواهد داشت و خود به کمالي دست مي

ر زمان با هم، دقابليت استفاده از هر سه رويكرد به طور هم ،از سوي ديگر است؛آنها نبودهدر 

توان مي ،در نهايت کند؛نفي و محدود نميديگري را  آنهاهيچ يک از  امور تربيتي وجود دارد و

نصر تكرار شود که بايد عگفت يک رويكرد جامع نسبت به چيستي روش عادت چنين تبيين مي

ان )نظريۀ انس )شناختي، انگيزشي و ارادي( در نظر گرفت در روش عادت را به همراه مبادي عمل

 ل از تكرار يک فعل آگاهي و معرفت نسبت به آن حاصل کندبه اين معنا که فرد قب عامل(؛

دد سپس با اراده و نيت در ص )رويكرد شناختي( و ميل و انگيزة دروني براي آن در نظر گرفته؛

لبته ا ود ايجاد کند )رويكرد تربيت منش(؛انجام آن باشد و به تكرار آن بپردازد و منشي را در خ

 ؛دبايد براي فعل خود به دنبال توجيه و تبيين نيز باش ،اعي استاز آنجايي که انسان موجودي اجتم

اشد ل اخالقي دليل موجهي داشته بران را اقناع کند و بر انجام فضايبه اين معنا که بتواند ديگ

 ؛ستگر عمل ا)رويكرد تبيين ارزش(. بايد به اين امر هم توجه داشت که هر چند عادت تسهيل

 ؛از خودآگاهي فرد گردد؛ بلكه بايد با آگاهي و اراده )نيت( همراه باشداما اين تكرار نبايد مانع 

ترين بحث در بازسازي رويكردهاي مطرح )تربيت منش، شناختي و تبيين ارزش( کليدي بنابراين،

انسان عامل نزديک شوند و عمل عادتي را بر اساس مباني  ه اين صورت خواهد بود که به نظريۀب

 انگيزشي و ارادي( مورد توجه قرار دهند.گانه )شناختي، سه

 

 منابع فهرست 

ر متوسطه ب ۀالگوي مطلوب تربیت اخالقی در دورطراحی »(. 1111آرمند، محمد. )

 رسالۀ دکتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.«. اساس نقد الگوي تربیت منش

عمل  اسالمیتبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رويكرد (. »1131آزادمنش، سعيد. )

پايان نامۀ کارشناسي ارشد. تهران: «. و اهداف تربیت اخالقی کودک بر اساس آن

 دانشگاه تهران. 
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فاطمه کريمي و موسي  . ترجمۀفرهنگ توصیفی علوم رفتاري(. 1111آنجال. آر. پي. )

 کافي. رشت: جهاد دانشگاهي واحد استان گيالن.

. حسين کارآمد ترجمۀ. معاصر تربیت اخالقیهاي فلسفه(. 1111الرود، فردريک. اي. )

 .12 -11، صص 1 مجلۀ معرفت. ش

-تبیین معیارهاي برنامة درسی بر اساس ديدگاه معرفت(. »1111ن. )ايماني، محس

کتري. تهران: د رسالۀ«. طباطبايی و بروديشناسی رئالیستی عالمهشناسی و ارزش

 دانشگاه تربيت مدرس. 

هاي علوم نشريۀ تازه. «شناسی تكوينی پیاژهمعرفت»(. 1111) .خسروي، زهره ؛باقري، خسرو

 .10-12 ، صص1شناختي. ش

ت آدمی در نظرية بررسی تطبیقی عاملیّ(. »1112) .خسروي، زهره ؛باقري، خسرو 

ش ، 1 س مجلۀ حكمت و فلسفه.«. انتقادي هابرماس اسالمی در باب عمل و نظرية

 . 11-1 صص ،1

هاي تربیت اخالقی )نقد تطبیقی علم اخالق و مبانی شیوه(. 1111باقري، خسرو. )

 . تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي.روانشناسی معاصر(

. 1ج .تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ايران درآمدي بر فلسفة(. 1111باقري، خسرو. )

 تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

)پسا(  شناسیطبیقی طرحوارۀ اسالمی عمل با انسانتبررسی (. »1111باقري، خسرو. )

 .  11-3صص ، 31فصلنامۀ تعليم و تربيت. ش «. ساختارگرا

 .تعلیم و تربیت اسالمی؛ چارچوب تئوريک و کاربرد آنالف(.  1130باقري، خسرو. )

 پردازي، نقد و مناظره.هاي نظريهتهران: هيئت حمايت از کرسي

 . تهران: مدرسه. 1و 1. جهی دوباره به تربیت اسالمینگاب(.  1130باقري، خسرو. )
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 .الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ايران(. 1131باقري، خسرو. )

 تهران: مدرسه.

و تربیت  تعلیم ازو: نگاهی انتقادي از منظر فلسفةفبک در تر(. 1131باقري، خسرو. )

 فرهنگي. . تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتاسالمی

هاي پژوهش در ويكردها و روشر(. 1113) .توسلي، طيبه  ؛باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس

 مطالعات فرهنگي و اجتماعي.  . تهران: پژوهشكدةتعلیم و تربیت فلسفة

ت انتشارا . تهران: مؤسسۀنقش عادت در تربیت اسالمی(. 1111جودت، تقي علي اشرف. )

 اميرکبير.

 هايداللت و طباطبايی عالمه شناسیارزش ديدگاه بررسی»(. 1111) .محمد حسني،

 .تهران تهران: دانشگاه. دکتري ۀرسال «.اخالقی تربیت در آن

ي علمفصلنامۀ  «.القضات همدانیستیزي در آثار عینعادت»(، 1111)، نرگس. حسني

 .100-11 ، صص11و  11، ش 11و  11وهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا. س پژ

 هايفلسفی و روش بررسی و ارزيابی زمینة»(. 1111مزيدي، محمد. )؛شهربانوحقيقت، 

اه شيراز. ۀ ديني دانشگانديش . فصلنامۀ«آموزشی چهار رويكرد تربیت اخالقی معاصر

 . 111 -102 ، صص11 ش

هاي اخالقی از کردن ارزشراهنماي درونی(. »1111باقري، خسرو. ) ؛خسروي، زهره

 . 102-11صص ، 1 ، ش1ۀ درسي. سمطالعات برنامصلنامۀ ف«. درسی مةطريق برنا

وفصلنامۀ د «.سیر تكاملی الگوي خودتربیتی مشاء و نقد آن»(. 1131دي، محمد. )وداو

 .11 -11، صص12، ش 1پژوهشي تربيت اسالمي. س  -علمي

 ۀصلنام. ف«هاي بنیادين در تربیت اخالقیرويكردها و پرسش»(. 1112داوودي، محمد. )

 . 112-121 ، صص1، ش1نجمن معارف اسالمي ايران. سپژوهشي ا-علمي
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هاي تربیت اخالقی از ديدگاه کانت خاستگاه، غايات و روش»(. 1111رهنما، اکبر. )

 دکتري.  تهران: دانشگاه تربيت مدرس.  ۀ. رسال«و خواجه نصیرالدين طوسی

به  رويكردهاي رايج». (1131خطيبي، حسين. ) ؛زارعان، محمدجواد؛ ساجدي، ابوالفضل

. نشريۀ اسالم و «آنها با رويكرد اسالمی هاي دينی و مقايسةتربیت ارزش

 . 11-3 صص ،1 ، ش1هاي تربيتي. سپژوهش

مجلۀ  «.هاي تربیت اخالقی و ارزشیرويكردها و روش»(. 1113سجادي، مهدي. )

 . 112 -111 ، صص1 هاي فلسفي و کالمي. شپژوهش

و افالطون و ارسط ةشيبه اند یقیتطب ینگاه» (.1131. )هيسم ،يننرگس؛ سورا ه،يسجاد

 ديشه )دانشگاه يتيعلوم ترب ۀمجل «.بر سر مفهوم و کاربرد یعادت: چالش ۀدربار

 .11 -12 صص ،102 ش ،و زمستان زييپا .چمران اهواز(

. «در تكاپوي رسیدن به مدلی از تربیت اخالقی در اسالم»(. 1113شاملي، عباسعلي. )

 .11-11 ، صص1. شهاي تربيت اسالميپژوهش

ر گرا از منظتربیت اخالقی فضیلت»(. 1110باقري نوع پرست، خسرو. ) ؛غفاري، ابوالفضل

 . 111-121 ، صص21و 21. نشريۀ دانشكده الهيات مشهد. ش«ديويدکار

بررسی و نقد تطبیقی رويكردهاي فضیلت و غمخواري »(. 1111غفاري، ابوالفضل. )

 دکتري. دانشگاه تربيت مدرس. رسالۀ «. اخالقی در تربیت

 . تهران: انتشارات اميرکبير.   اخالق فلسفة(. 1111مصباح يزدي، محمدتقي. )

مدار با ديدگاه برنامة درسی اخالق»(. 1111) .کلباسي، افسانه ؛ميرشاه جعفري، ابراهيم

 . 132-111، صص1. معرفت اخالقي. ش «تكیه بر پرورش منش

 . تهران: طهوري.آموزش و پرورش نگاهی به فلسفة(. 1130، ميرعبدالحسين. )زادهنقيب

 مسعود عليا. تهران: ققنوس. ۀ. ترجماخالق مبانی فلسفة(. 1111هولمز، رابرت ال. )
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تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخالقی از منظر عالمه طباطبايی »(. 1131وجداني، فاطمه. )

 .شكاف میان معرفت و عمل اخالقی)ره( و ارائه الگويی نظري جهت کاهش 
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