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  چکیده:

ابوحامد غزالی و آلبرت بندورا در بـارة   ياي آرا هدف این پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی و مقایسه

تربیت اخالقی در حیطه نظري و تعیین میزان انطباق و آنها با یکدیگر در حیطه کاربرد. سؤال اصلی ایـن  

اخالقی چیست و مشتمل بر چه عناصري است؟ ایـن   زمینه تربیت هاي غزالی و بندورا در است که دیدگاه

اي و سپس تحلیل محتوایی متون علمـی   در آن از روش کتابخانهدارد و  اي پژوهش رویکردي میان رشته

گانه اهداف، مبانی انسان  هاي پنج به شیوه تعقلی استفاده گردیده و تالش شده است تا آراي آنان در حوزه

ها و عوامل تربیت اخالقی استخراج شود. دستاوردهاي پـژوهش نشـان داد کـه در     شناختی، اصول، روش

، هماهنگی، و در برخی موارد اختالف قطعی وجود دارد. در  بین دو دیدگاه» شناختی سانمبانی ان«برخی از 

بـه دنبـال    گراي مبتنی بر ایمان به خدا است اما بندورا نیز، غزالی فضیلت» تربیت اخالقی اهداف«محور 

ی گروانه معطوف به موقعیـت و نـاظر بـه مهـارت خـودکنترل      کردي عمل فضائل اخالقی نیست بلکه روي

نیـز مـوارد   » اصول تربیـت اخالقـی  «گذاري تربیتی اختالف فراوان دارند. در  اخالقی دارد. پس در هدف

شـوند. در مجمـوع، آراي تربیـت     تشابهی دارند؛ اگر چه گاهی، در تفسیر یک اصل تربیتـی، مختلـف مـی   

مؤیـدات تجربـی    تر و جامع تر از آراي بندوراسـت ولـی آراي بنـدورا از انسـجام و     اخالقی غزالی گسترده

  بیشتري برخوردار است. 
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  مقدمه

شناسی اسالمی دانست. با مطالعه آثـار او   توان آغازگر جریان روانتردید غزالی را می بی

هاي  شناختی در آثار او به ویژه کتاب هاي عمیق روانتوان دریافت که  تحلیلبه حق می

هایش به  ش بسیار قوي است. غزالی اخالق پژوهی مسلمان است که در تحلیلا اخالقی

شناختی دارد. امـا از دیگـر    رویکردي روان ،گانه منش، عواطف و کنش اخالقی ابعاد سه

در آن بروز کرده است. داري است که مکاتب گوناگونی شناسی نیز دانش ریشه سو روان

تر مانند رفتـارگرایی   گري تا مکاتب عینین تر و مبتنی بر درون از مکاتب با صبغه فلسفی

ــک     و روان ــبی فیزیولوژی ــانی و عص ــناختی و هیج ــب ش ــاوي و مکات ــتک  و در نهای

برخـی متمرکـز بـر     ،میان این . دراست هکه امروزه بیشتر مورد توجهاي تعاملی  دیدگاه

شناسـان اخـالق    انـد کـه بـه روان    یري و رشد پدیده اخالق در انسان شدهگ فرایند شکل

شناسان بندورا اند. در میان این روانشهره
1

بـر   افـزون گراست کـه  پردازي نورفتارنظریه 

ها دارد. او  ویژه شناخت رفتارها توجه خاصی به دیگر ابعاد انسان از جمله هیجانات و به

اعی در تحلیل روان انسان به اخالق و تربیـت اخالقـی   با تأکید بر دیدگاه شناختی اجتم

دست ماننـد غزالـی کـه     پژوهی چیره هاي اخالق نگرد. مقایسه دیدگاهنیز از این منظر می

اگر چه اخالق پژوه است اما توجهی به فرایندهاي روانی نیز دارد و بـه سـهم رفتارهـا    

توجه شایانی دارد؛ با یـک   شدن انسان ها و هیجانات اخالقی در فرایند اخالقی شناخت

اجتماعی –شناختی «شناس  روان
2

مبتنی بر یادگیري اجتماعی در فرایند  هایی که تحلیل» 

درونی سازي«
3

هاي آغازین  اي مغتنم براي برداشتن گامهاي اخالقی دارد؛ زمینه ارزش» 

شناسی اخالق با رویکردي اسالمی است. بنابراین گرچه موضوع این پـژوهش   در روان

شناسی اخالق و  زمینه روان تربیت اخالقی است اما تربیت اخالقی در پس يبررسی آرا

  گیرد.  رشد اخالقی مورد مطالعه قرار می

  بیان مساله

خواهی ذاتی انسـان دارد. ایـن کشـش درونـی در      تمایل به رشد اخالقی ریشه در کمال

بیرونـی زمینـه    تواند از حالت قوه به فعلیـت درآیـد کـه عوامـل محیطـی و      صورتی می

                                                        

1.Bandura 

2.Social-Cognitiv 

3.Internalization  
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کوشد با بـه  اخالقی فرایندي است که می مناسبی براي این شکوفایی فراهم آورد. تربیت

هـاي   هاي مناسب، ایـن زمینـه را فـراهم آورد. اصـول و روش     کارگیري اصول و روش

گردد. یکی از  هایی استوار می اخالقی به مثابه ساختمانی هستند که بر مبانی و پایه تربیت

اخالقی تحول«ها، ترسیم فرایند رشد و ین پایهترین ا مهم
1

اسـت. مطالعـاتی کـه عمـدتاً     » 

توصیفی است و به تبیین موشکافانه مراحل و سیر گام به گام دگرگونی اخالقی انسـان  

شناسی اخـالق  شـهرت    اي روان پردازد؛ به حوزه میان رشته سالی می از کودکی تا بزرگ

ـ   ضمنی با تالشاست. این مطالعات که به طور  یافته  وسـیله  ه هاي فروید آغاز شـد و ب

پیاژه
2

و کلبرگ 
3

اخالقی متفاوتی را موجب شده است. یکـی   پی گرفته شد لوازم تربیت 

شناسی با عنوان  گرایی آغاز شد  که در سنت روان از خطوط عمده این مطالعات با رفتار

اجتمـاعی   - نظریه شـناختی بندورا که به  شود. نظریه آلبرت نظریات یادگیري شناخته می

یـادگیري  «یافته یکـی از نظریـات یـادگیري اسـت. نظریـه او کـه        تعدیل معروف است،

اي مشاهده
4

شود با توجه به عناصر شناختی، هیجانی و رفتاري، تربیـت   نیز خوانده می »

تنظیمی خود«اخالقی را بر اساس فرایندهاي برجسته نیابتی، نمادین و 
5

کند و  تبیین می» 

کنـد.   تنظیمـی اخالقـی معنـا مـی     یتاً تربیت صحیح اخالقی را بر اساس مفهـوم خـود  نها

آن، افـرادي کـه بـه     ینـدي کـه طـی   اخالقی از نگاه او ناظر اسـت بـر فرا  » تنظیمی خود«

تجویزي خود«معیارهاي 
6

اند با پاداش به خود، به حفظ و ارتقاء آن رفتار در  دسته یافته» 

  اخالقی را کاهش دهند. توانند رفتار غیر می» تنبیهی خود«پردازند و یا از راه  خود می

غزالی از اندیشـمندانی کـه بـه تفصـیل در آثـار خـود بـه تبیـین اخـالق و           ابوحامد

اخالقـی بـا    اخالقی پرداخته و برخی از زوایاي فکري او در زمینـه شـیوه تربیـت    تربیت

اندیشـه غزالـی از    اصول تربیتی بندورا قابل مقایسه اسـت. امـروزه شـاید بتـوان گفـت     

شدن را با مفهـوم تهـذیب    اخالقی اومرزهاي جهان اسالم گذشته و جهانی شده است. 

اخالقی از دیدگاه غزالی عبارت است از: اصالح و اعتدال بخشیدن  تربیتزند.  پیوند می

گانه شهوت، غضب و عقل از طریق معرفت، ریاضت و استمرار آن  تدریجی به قواي سه

                                                        

1.Moral development 

2.Piaget 

3.Kohlberg 

4. Observational Learning 

5. Self Regulation 

6. Self Prescription 
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که این جریان ملکه نفسانی وي واقع گردد و بدون  طوريه قرب الهی ببراي رسیدن به 

کوشد با نگـاهی تطبیقـی بـه بررسـی فراینـد       پژوهش حاضر می تأمل بدان عمل نماید.

کوشد که ابتدا دو تصـویر   تربیت اخالقی از نظر این دو شخصیت بپردازد. از این رو می

هاي آن به دست دهد، سپس  قی و مؤلفهاخال کرد غزالی و بندورا به تربیت دقیق از روي

  اخالقی را بررسی کند.  میزان توافق این دو دیدگاه در تربیت

  پژوهش الؤس

هاست و میـزان   تربیت اخالقی از نگاه غزالی و بندورا چیست و مشتمل بر  کدام مؤلفه

 چقدر است؟  ها پوشی این مؤلفه پوشی و ناهم هم

  پژوهش انجام ضرورت اهمیت و

بسیار مهم این پژوهش، خوانش غزالی از منظر روانشناختی و سه بعد شناختی  از نکات

هاي این اندیشمند با یک رویکرد رفتـاري شـناختی    رفتاري و هیجانی و مقایسه دیدگاه

توان به قرائت متفاوتی از نظریه تربیت اخالقـی  است. در خالل این بررسی تطبیقی می

اخالقی از نگاه غزالـی نیـز دسـت     اصول تربیتغزالی رسید. از سوي دیگر به نکات و 

  یابیم. می

اخالقی در جامعه ناگزیر از پردازش  بسیار روشن است که براي تحقق فرایند تربیت

هـاي اسـالم هسـتیم.    اخالقی براساس آموزه مند و منسجم در زمینه تربیتاي نظام نظریه

غزالی یکی از مصـادیق  شک اندیشمندان اسالمی که بی يبراي رسیدن به این هدف آرا

هاي تطبیقی  اي خواهد بود. از این رو این بررسیمناسب و غنی برجسته آن است، زمینه

  هاي جدید اندیشمندان اسالمی خواهند داشت. ظرفیت باالیی در کشف خوانش

  پیشینه پژوهش

هاي موجود، پژوهشی که بـه بررسـی تطبیقـی     نامه ها و پایان با کاوش در مقاالت، کتاب

اخالقی پرداخته باشد یافت نشد. البتـه   تربیت ةراء آلبرت بندورا و ابوحامد غزالی دربارآ

نظرهـا و    عرفـان عملـی، همچنـین دقـت     غزالی به جهـت کثـرت تألیفـات اخالقـی و    

پژوهان، پرورشـکاران و دلـدادگان تعلـیم و     هاي علمی، در کانون توجه اخالق نوآوري

هاي علمی بوده اسـت. بـه    مورد تأمالت و کاوش تربیت بوده و از منظرهاي گوناگونی



 ٩٩  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

هـاي تطبیقـی و مسـتقل     هاي غزالی، پژوهش و اندیشه يجهت ظرفیت دانشی باالي آرا

اخالقی در خصـوص   اخالقی و تربیت هاي عرفان عملی، اخالقی، فرا متعددي در زمینه

ی در اخالق یـک بررسـی تطبیقـ     آثار غزالی صورت گرفته است. از جمله در حوزه فرا

اندیشه هیوم
1

توسـط  » عقـل در اخـالق از نظرگـاه غزالـی و هیـوم      «و غزالی با عنـوان   

  ) صورت گرفته است. 1383شید ( شیدان

اخالقی از دیدگاه غزالی نیز دو پایان نامه وجود دارد که هرکدام در  اما درباره تربیت

نامـه   در پایـان  )1375 زاده ( . آقـاي صـادق  نوع خود تالشی موفق و درخور تقدیر است

هـاي تهـذیب اخالقـی از نظـر      مروري بر مبانی، اصول و شیوه«ارشد خود با عنوان 

هاي غزالی و فیض در چند محـور مبـانی، اصـول و     به مقایسه دیدگاه، »غزالی و فیض

هاي تهذیب اخالقی پرداخته است. نگارنده این پایان نامه در یک برآورد نهایی از  شیوه

هـاي تهـذیب اخالقـی     دهد در هر سه مقوله مبانی، اصول و شیوه این پژوهش نشان می

نامه دیگري  پایانمیزان توافق نظر این دو اندیشمند بسیار بیشتر از اختالف نظر آنهاست. 

توسـط مـرادي   ، »محمـد غزالـی   اخالقی از دیدگاه امام ابوحامد تربیت: «در با عنـوان 

مرکزي؛ گزارش شده است. این پژوهش ) در دانشگاه آزاد اسالمی تهران، واحد 1382(

باقري و احمد سلحشور،  اي نیز به قلم دکتر صمد موحد، خسرو مقاله نگاه تطبیقی ندارد.

خواري نـل نـادینگز دربـاره     باره بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و دیدگاه غم )، در 1387(

  اخالقی یافت شد. تربیت

دست ه به زبان فارسی، تنها یک اثر ب ابندور اخالقی از دیدگاه آلبرت در زمینه تربیت

آمد که در آن فرایند تحول اخالقی از نظر بنـدورا بررسـی شـده. دکتـر پـروین کـدیور       

اخالقـی بنـدورا در کنـار     اخالق به بررسی رشد شناسی ) در کتاب کم حجم روان1386(

عـام   پردازد. در این اثر که عمدتاً مربوط به چـارچوب نظـري   نظریه پیاژه و کلبرگ می

اخالقـی دیـدگاه    بـه اختصـار اسـتلزامات تربیـت     بندورا در تحول اخالقی است، مؤلف

اي، کتـابی بـا عنـوان     میان آثار ترجمه در کند که ناکافی و گذرا است. بندورا را بیان می

اجتماعی نظریه یادگیري «
2

) 1372توسـط فرهـاد مـاهر (    که اثر کالسیک بنـدورا اسـت  » 

تنها اثر ترجمه شده از این شخصیت به فارسی است. البتـه   فراهم شده است. این کتاب

                                                        

1.Hume 

2. Social Learning Theory 
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در جستجوهاي به عمل آمده  مقاالت متعددي از خود ایشان در زمینه اخالق به دسـت  

شناسی رشد، یادگیري  آمد؛ اما در میان آثار ترجمه شده فارسی که عمدتاً در زمینه روان

افـت کـه ایـن آثـار نیـز بـه       کلـی بنـدورا ی   يتوان ردپـایی از آرا  و شخصیت است؛ می

اخالقی از این آثار منوط به تحلیـل محتـوایی    اند؛ برداشت تربیت اخالقی نپرداخته تربیت

آنهاست که تالش جدي این پژوهش است. در هر صورت اثري که به طور مستقیم بـه  

بندورا پرداخته باشد یا به بررسی تطبقـی دیـدگاه بنـدورا و     اخالقی از نظر آلبرت تربیت

  مد غزالی پرداخته باشد یافت نشد.مح

  روش تحقیق

محسـوب  » اسـنادي «از گونه  در حیطه تحقیقات توصیفی و» پژوهش«با توجه به اینکه 

محتـوا  تحلیـل «آوري اطالعـات از روش   شود براي جمـع  می
1

کـه در   اسـتفاده گردیـد  » 

و  و عبـارت اسـت از شـناخت    آید می هاي متداول به شمار گونه تحقیقات از روش این

آوردن  هدف فـراهم  برجسته کردن محورها و خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب با

ها به صورت نظـري   ). در این پژوهش، داده82ص ،1378(ساروخانی،  تحلیلی توصیفی

شناسیِ متعـارف در   شوند و در استفاده از متون دینی، روش و تحلیل عقلی، پردازش می

هـا در هـر موضـوعی،     گزاره گونه نیست که از تک هاي علمیه مورد نظر است؛ این حوزه

گیـري شـود،    و هماهنگی با سیستم مفهومی جامع اسالمی، نتیجه  بدون توجه به انسجام

  و آن کلیت و انسجام، توجه کامل بوده است.  بلکه همواره به آن روش

  گانه تربیت اخالقی از نگاه غزالی هاي پنج مؤلفه

سازي براي رشد و شکوفایی فطرت اخالقی  معناي زمینه اخالقی به از نگاه غزالی تربیت

گـر نظـر او در    انسان است. وي در ایـن بـاره تشـبیه جـالبی دارد کـه بـه خـوبی بیـان        

  اخالقی است: تربیت

پیري باید که او را راهنمایی کند و تربیت کند و اخالق بد را از وي بستاند و بدر « 

ه را تربیت این است؛ همچون برزگري که غلّ اندازد و اخالق نیکو بجاي آن نهد و معنی

تربیت کند، هر گیاهی که با غله برآمده باشد از میان غله براندازد و همچنـین سـنگی و   

کلوخی که در میان کشتزار باشد بیرون اندازد و از بیرون آب و سماد بدان آورد تا غلـه  
                                                        

1. Content Analyse 



 ١٠١  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

(غزالـی،  » چـاره نباشـد   پرورده و نیکو برآید و البته سالک راه خداي را از پیري مربـی 

اخالقی از نگاه غزالی بـه معنـاي فراینـد     توان گفت تربیت ) براین پایه می87ص ،1362

  شکوفایی فطریات اخالقی متربی است.

  اخالقی از منظر غزالی اهداف تربیت

غزالی براساس دیدگاهی که در فلسـفۀ حیـات دارد، غایـت زنـدگی را رسـیدن بـه       

اسـت و از همـین منظـر نیـز بـه        »سعادت اخـروي «ادش کند و مر معرفی می» سعادت«

  گوید:  نگرد؛ او می اخالق می

بدون فنا، لذت بدون درد و سـرور   يسعادت اخروي که منظور و هدف ماست بقا«

، غناي بدون فقر و کمال بدون نقصان و عزت بدون ذلـت اسـت. و بالجملـه     بدون غم

اي که هیچ نقصی بر آن عارض  گونه شود تا ابد به آنچه مطلوب و مرغوب تصور می هر

  ).19،ص 1376(غزالی،» نگردد

کند رسیدن بـه فضـائل اخالقـی      اخالقی دنبال می بنابراین هدفی که غزالی از تربیت

  است که در پرتو این فضائل، سعادت اخروي و دنیوي حاصل است.

  شناختی  تربیت اخالقی در نگاه  غزالی  مبانی انسان

شـود از   اخالقـی ارائـه مـی    ، به عنوان موضوع تربیـت »انسان«که از بدون تردید تعریفی 

اخالقی است. غزالی نیز مانند سایر متفکران اسالمی به تمایز روح  ترین ارکان تربیت مهم

داند. در تلقی او نفس اساس  گاه فرجامین زندگی نمی و بدن قائل است و مرگ را منزل

روحی و روانی و حتی جسمی و مـادي   هاي حیات انسان است و ریشه تمام دگرگونی

او در تحوالت نفسانی نهفته است. غزالی در توضیح و تبیین نفس انسان چهـار واژه را  

هـا در نگـاه غزالـی اشـاره بـه یـک        گیرد: قلب، نفس، روح و عقل. ایـن واژه  به کار می

بـه اعتقـاد   دهـد.   ها واژه قلب را ترجیح می حقیقت دارند البته او در میان تمام این واژه

هاي قرآنی دارد توجه بسیاري  هاي غزالی که ریشه  گزینی ها و واژه پردازي برخی این واژه

  از نویسندگان معاصر را به خود جلب کرده است. 

دانـد. نفـس   مـی  گانه نباتی، حیـوانی و انسـانی   غزالی نفس انسان را داراي قواي سه

اخالقـی در نـزد او    خـالق و تربیـت  شـان بـا ا   حیوانی و انسانی به جهت ارتباط مستقیم

گوید نفس حیـوانی داراي دو توانـایی   می العمل میزاناي دارد. او در کتاب جایگاه ویژه
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کند این قوه سبب انجام هر یاد می» الحرکه مباشر«است یکی توانایی تحرك که از آن به 

اما قوه و   )24-23، ص1989آن چیزي است که انسان تمایل به انجام آن دارد. (غزالی، 

توان دیگر یعنی مدرکه که توانایی نفس انسان است چیزي اسـت کـه انسـان بـا آن بـه      

پـردازد. قـوه مدرکـه نیـز داراي دو     تشخیص آن چه خوب، مفید یا بد و مضر است می

گونه حواس است. حواس ظاهري و حـواس بـاطنی. حـواس ظـاهري همـان حـواس       

گانه بـه پـنج دسـته تقسـیم      نند حواس پنجگانه است و حواس باطنی نیز ما معروف پنج

شود. حواس خیالیه، حافظه، وهمیه، ذاکره و متخیله، که  مربـوط بـه نفـس حیـوانی      می

  .)26-23، ص1989(غزالی، ه که در ارتباط با نفس ناطقه است است و قوه متفکر

غضب، واهمه، تمایالت غریزي و شهوت بین انسان و حیـوان مشـترك اسـت امـا     

سازد و انسان را قادر به انجـام   دو توانایی دارد که او را از حیوان متمایز مینفس انسان 

سـازد. ایـن دو توانـایی عبارتنـد از اراده و عقـل. بنـابراین قـوا و         اعمال روحـانی مـی  

هاي انسان از نگاه غزالی عبارتند از: تمایالت غریـزي، غضـب، شـهوت، وهـم،      توانایی

انی که فعالیتی از جانـب تمایـل غریـزي و غضـب     عقل و اراده. شهوت و واهمه تا زم

نباشد پدید نخواهد آمد. تمایل غریزي و غضب پایه و اساس قواي نفس هستند. از این 

شود اخالق رذیله یا  رو چنانچه قواي عملیه به خوبی هدایت نشوند افعالی که انجام می

آورنـد   وبی را پدیـد گناه نام دارند. و اگر کنترل و مدیریت شوند به نحوي که شرایط خ

توان گفت به اعتقاد غزالـی   شوند. با این توضیح می آن اعمال خلق یا فضیلت نامیده می

نفس در دو سطح با بدن در ارتباط است. اول آنکه بـه کنتـرل و مـدیریت جسـمی آن     

پردازد و در یک سطح باالتر به کسب و کنترل معارف عقلی و هیجـانی و شـناختی    می

  ).28-26، ص1989ی، پردازد (غزال می

  اخالقی در نگاه غزالی اصول تربیت

ــه اصــول تربیــت ــراي    امــا در زمین ــاگون و متفــاوتی را ب ــی اصــول گون اخالقــی، غزال

  کنیم.  ترین آنها را ذکر می مهم ختصارکند که به ا اخالقی مطرح می تربیت

اسـت. مـراد وي از   » تـدریج «اخالقی از نگاه غزالی، اصل  اولین اصل اساسی تربیت

گونـه   تدریج، همآهنگی روند تربیت با رشد تدریجی متربی است. به این معنا که همـان 

کند تربیت نیز باید همگام با ایـن رشـد اتفـاق     هاي انسان به تدریج رشد می که توانایی

یش یا پس افتـاد. تـدریج در   توان در تربیت از رشد شناختی عاطفی کودك پ بیفتد. نمی



 ١٠٣  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

» تـدریج «دیدگاه غزالی ریشه در این حقیقت دارد که خداوند بنابر سـه سـنت عمـومی    

رعایـت  «) و سـنت  53ص  ،1994(غزالـی،  » اتقان صنع«)، 88،ص 1، ج]تا بی[(غزالی، 

) همه صفات و نیروهاي انسانی را بـه  27، ص3، ج]تا بی[ (غزالی،» مصلحت مخلوقات

  است.  وي اعطا نموده

هـا و   اخالقـی از نگـاه غزالـی پـذیرش تفـاوت      یکی از اصول جدي دیگر در تربیت

هاي شناختی و عقلی متفاوت افراد و بلکه یک شخص در احوال مختلف است  ظرفیت

کـرد. همـین نکتـه باعـث      یـاد  » هاي شخصی تفرد مبتنی بر تفاوت«توان از آن به  که می

هاي افراد تنظیم شود و  تا حدودي متناسب با ظرفیتشود که از نگاه او برنامه تربیتی  می

  ).1، ج]تا بی[نتوان یک برنامه تربیتی کلی براي تمام افراد تجویز کرد (غزالی، 

اخالقـی   است به این معنا که متربی باید در فرایند تربیـت » اصل فعالیت«اصل دیگر 

و اال تربیـت بـه   شرکت فعال داشته باشد و از حالت انفعال و پذیرندگی محض درآیـد  

  ).1365شکل صحیح صورت نخواهد گرفت (غزالی، 

اسـت.  » اصل پایش محیطی«اصل دیگري که غزالی اشاراتی به آن در آثار خود دارد 

غزالی آشکارا به تأثیر محیط بر کودك باور جدي دارد. وي معتقـد اسـت هنگـامی کـه     

دهـد و   تأثیر قرار می گیرد عوامل گوناگون محیطی او را تحت کودك در محیط قرار می

ایست  پذیري در فطرت انسان نهفته است زیرا  انسان فطرتاً به گونه علت اصلی این تأثیر

 ).73-72، ص2، ج]تا بی[رباید (غزالی،  که خوب و بد را از دیگران می

  اخالقی از نگاه غزالی ي تربیت ها روش

  کند. اشاره می اخالقی غزالی به پنج روش مهم هاي تربیت اما در زمینه روش

پذیري عادت«اولین روش مورد تأکید غزالی روش 
1

است. عـادت یکـی از اشـکال    » 

نگرانه عبارت است از قالب خاصی که بـه   یادگیري است که در یک تلقی کامالً سطحی

آید کـه   گردد و سرانجام به صورت ابزاري در می وسیلۀ آن یادگیري داراي ضرورت می

این صورت رفتارهاي مبتنی بر عادت، به صورت  شود. در می فاقد عنصر اراده و اندیشه

). البته در ادامه اشاره خواهـد  96ص  ،1360گیرد (عبدالکریم عثمان،  مکانیکی شکل می

شد که این تلقی از عادت مراد غزالی نیسـت او تفسـیري کـامالً آگاهانـه و مبتنـی بـر       

                                                        

1. Habituate 
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شود که او اخـالق   نجا ناشی میاز عادت دارد. اهمیت عادت از نگاه غزالی از آ» توجه«

آیـد   کـه از طریـق موهبـت االهـی حاصـل مـی      » فطرت«نهد اول  را بر دو پایه بنیان می

تـا،   بـی  شود (غزالـی،  هاي گوناگون حاصل می ، که از رهگذر عادت»اکتساب«ودیگري 

 :گوید چنین میباره عادت وي در). 56ص  ،3ج

اندر وي پدیـد آیـد و سـر اینکـه     پس هرکه به کاري نیکو عادت کند و خلق نیکو «

گرویـدن دل اسـت از    این اسـت کـه مقصـود از ایـن،     شریعت کار نیکو فرموده است،

کـه   شـود؛  طبع مـی  صورت نیکو و هرچه آدمی به تکلّف عادت کند،  صورت زشت به

 کودك ابتدا از دبیرستان و از معلّم گریزان بود و چون وي را به الزام به تعلیم فرا دارند،

ـ  ۀو چون بزرگ شود هم وي شود، طبع  دلذّت وي اندر علم بوده خود صبر از آن نتوان

چنان  کبوتر بازیدن یا شطرنج بازیدن یا قمار بازیدن عادت گیرد،به   بلکه کسی که کرد،

بلکه  ندارد؛رجهان و هرچه دارد اندر سر آن دهد و دست از آن ب  طبع وي شود که همه

-11 ص ،1361(غزالـی،  » دطبع گـرد  به سبب عادت، است،  چیزهایی که برخالف طبع

12.(  

آموزش«کند؛ روش  روش دیگري که غزالی بدان اشاره می
1

است. برخی معتقدنـد  » 

ترین روش تربیتی اعمال شده در سیره تربیتی مکتوب باز  ترین و عمده این روش فراگیر

و تعلـیم معنـاي   ). مراد غزالی از آموزش 277ص  ،1388مانده از غزالی است (رفیعی، 

اخص آن یعنی شیوه و فن آموزشی است که معلم براي تحقق آموزش به معناي عام از 

 کند می دوري گناه از فرد معرفت، و اثرآگاهی بر غزالی معتقد است شود. آن استفاده می

 آگـاهی،  و معرفت طریق از بنابراین ، شود می کشیده او از پیروي و خداوند سمت به و

 او. دارد دنبـال  بـه  را نتیجه و عمل وگرایش، حالت این که شود می ایجاد فرد در حالتی

 دهند، می روي فرد در که هایی وحالت تغییرات درخت، همانند معرفت، که است معتقد

 دهـد،  مـی  انجـام  شد آگاه که این از بعد فرد که اعمالی و درخت آن هاي شاخه همانند

 یعنـی  امـر،  سـه  ایـن  کـه  شـود  یمـ  مشخص مثال، این با .ندنتاخدر آن هاي میوه همانند

 انـد  انانسـ  ملکوتی خود  ۀنتیج آنها ۀهم و نیستند دیگرجدا مه از نتیجه، و حال معرفت،

توان بـا تعلـیم و آمـوزش     ). به هرحال به اعتقاد غزالی می348، ص2، ج1368، (غزالی

انجام عملی شخص نسبت به مضرات و منافع امور در او برانگیختگی نسبت به ترك یا 

  ایجاد نمود.

                                                        

1. Learning 



 ١٠۵  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

تشویق و تنبیه«روش دیگر روش 
1

ـ از نکـات مهمـی کـه غ   اسـت.  »  ی در مسـأله  زال

رعایت مراحـل   گوشزد نموده است،  تشویق بدان توجه داشته و مربیان را به اهمیت آن

آدمـی داراي   چه در هر مرحله از رشـد،  مختلف رشد به هنگام تشویق و ترغیب است،

هاي مختلفی است که براساس آن رغبت و تمایل به انجـام عملـی پیـدا     عالیق و انگیزه

 :باره چنین آورده است ی در اینلغزا .کند می

ریاسـت رسـی وي خـود لـذّت      ۀاگر کودك را گویند به دبیرستان شو تا بـه درجـ  «

چوگان و گـوي   لکن باید گفت به دبیرستان شو تا شبانگاه، ریاست نداند که چه باشد،

، 1361(غزالـی،  » ا بازي کنی، تا کودك بـه حـرص آن بـه دبیرسـتان شـود     تو دهم تبه 

 ).18ص

شناسانه با این امر برخـورد نمـوده و بسـیاري از     ی در مسأله تنبیه با دیدي روانالغز

بـه اعتقـاد او اگـر الزم باشـد      نظر قرار داده اسـت.  نکات ظریف و لطیف تربیتی را مد

وي در این مورد ن تنبیه در خفا و سري باشد. کودك تنبیه شود الزم و ضروري است ای

 :گوید چنین می

زینهار تا کس از تـو   چون کودك معاودت کند یک بار اندر سرّ توبیخ کند و گوید،«

 ،1361(غزالـی،   »کس پندارنـد  این نبداند که رسوا شوي در میان مردمان و تو را به هیچ

 ).19ص 

در اول ایـن کـه    :تـوان مالحظـه کـرد    می یاله مهم تربیتی را در این گفته غزدو نکت

ـ . دوم اینکه بیندبآسیب  دباینکرامت و شخصیت او  تربیت کودك،  غزالـی،  ۀدر این گفت

گیري از انگیـزه و   بهره  است و توصیه به شده راه درمان و اصالح رفتار کودك نیز بازگو

 .تمایل کودك در حفظ و کرامت خود شده است

داسـتان گـویی  «کند روش  اشاره می روش چهارمی که غزالی بدان
2

اسـت. غزالـی   » 

سازي فضایل اخالقی در کودکان  معقتد است یکی از اموري که نقش اساسی در درونی

گویی است. از همین رو او  ها و قصه و تخلق آنها به اخالق نیکو دارد استفاده از داستان

حال  اي نیکو و شرح ه به کودکان توصیه جدي دارد که قرآن، احادیث و حکایات انسان

   .) 73ص ،3ج ،]تا بی[آنها را بداند تا در دلش حب صالحین نهاده شود (غزالی، 

                                                        

1.Punishment 

2. Storytelling 



 1391/ پاییز و زمستان 11/ ش6شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  ١٠۶

 

پند و انـدرز «و باالخره روش 
1

هـاي مـورد اشـاره غزالـی در تربیـت       نیـز از روش » 

  اخالقی است.

  عوامل تربیت اخالقی از نظر غزالی

اعتقـاد    »بیرونی «و   »درونی« عوامل اخالقی غزالی به دو دسته  اما در زمینه عوامل تربیت

کند  ترین عوامل اشاره می به عنوان محوري» وراثت«و » اراده «دارد. در عوامل درونی به 

 کند. را مطرح می» مدرسه«و » همساالن«، »خانواده«و در عوامل بیرونی، 

اخالقی از نگاه بندورا گانه تربیت پنج هاي به مؤلفه  نگاهی گذرا
2

  

 - پـردازان حـوزة شـناختی    شناس نو رفتارگراي آمریکـایی از نظریـه   ورا روانآلبرت بند

اجتماعی
3

است؛ این حوزه نظري به تحلیل رشد خود، انطباق و تحوالت انسان از یـک   

، بندورا، 1999(بندورا،  پردازد می ،منظر فاعلی که انسان در آن بیشترین عاملیت را دارد

کاپرارا
4

، باربانلی
5

، پاسـتورلی 
6

رگالیـا ، 
7

بنـدورا اخالقیـات را مجموعـه     .)1ص ،2001، 

اي مورد توافـق واقـع شـده اسـت. ایـن       داند که در هر جامعه هاي اخالقی میداستاندار

توانند درونی شده و به منزله اهداف و استانداردهاي درونی اخالقی فرد  استانداردها می

ي داشـته باشـند. او   در فرایند خـودتنظیمی، در تنظـیم رفتارهـاي اخالقـی نقـش مـؤثر      

اي ضـروري اسـت و    وري انسان در هر جامعـه  گوید یک اخالق مشترك براي کنش می

توان به استانداردهاي فردي و شخصی اکتفا کرد. شاید بسیاري از رفتارهـا از نظـر    نمی

یک شخص، مزیت داشته باشند اما از نظر شخص دیگر، مضـر و زیـان بخـش باشـند؛     

توافقی امري ضروري است بدون کدهاي اخالقی توافقی  القیِدهاي اخبنابراین وجود کُ

  مال خواهد شد.   هاي افراد تعارض یابد حقوق آنها پاي هر زمانی که خواسته

کنـد و بـر    هاي اجتماعی وظایف اخالقی جمعی را مشخص می کدها و تأیید وتنیبه«

  ). 2ص  ،1991(بندورا، » گذارد کنش اجتماعی تأثیر می
                                                        

1.Advice 

2. Bandura 

3. Social cognitive  

4. Caprara 

5. Barbaranelli 

6. Pastorelli 

7. Regalia 



 ١٠٧  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

  اخالقی در نگاه بندورا اهداف تربیت

اخالقــی از دیــدگاه شــناختی اجتمــاعی بنــدورا، رشــد مهــارت   هــدف اصــلی تربیــت

خودتنظیمی«
1

کنترل درونی«شدن  گزین و جاي» اخالقی 
2

تنبیـه و  «و نمادین بـه جـاي   » 

اخالقـی موفـق بایـد     هاي بیرونی است. به تعبیر دیگر از نگاه بندورا یک تربیت »تشویق

گیري از انجام  یزش و کنترل کودك را در انجام کارهاي اخالقی و پیشبتواند کانون انگ

آنها از پایگاه خوشایندها و بدآیندهاي اجتماعی بـه یـک کـانون شخصـی بـدل نمایـد       

  ).8، ص1991(بندورا، 

  شناختی از نگاه بندورا مبانی انسان

کند.  می  بنابندورا سه فرض اساسی درباره انسان دارد که نظریه خود را براین سه فرض 

خزانـه فطـري   «ها فاقد هرگونه  است و دوم آن که انسان» سیرت نیک«آن که انسان   اول

  گوید: باره چنین می هستند. او در» رفتاري

هاي ابتدائی، آدمی فاقد هرگونه خزانه فطـري رفتـاري اسـت.     جز در موارد بازتاب«

طریـق تجربـه مسـتقیم و یـا از     مردم باید رفتار را بیاموزند. الگوهاي پاسخ جدید یا از 

  ).29، ص 1372(بندورا، » طریق مشاهده قابل فراگیري است

که ریشـه در  » اي دارند گانه هاي پنج ها توانایی انسان«تر این که  اما فرض سوم و مهم

هـا،   و رفتارهاي انسـان تحـت تـأثیر نسـبی آنهاسـت. ایـن توانـایی        شخصیت آنها دارد

کند و زمینه تعامل انسـان بـا محـیط را کـه الزمـه رشـد و        یادگیري انسان را تسهیل می

آورد. رشد یافتگی شخصیت و رشد یـافتگی اخالقـی بـا رشـد      بالندگی است فراهم می

شود. از منظـر دیـدگاه شـناختی اجتمـاعی      هاي اساسی تبیین می یافتگی در این توانایی

پـردازي  نمـاد «هـا داراي ایـن پـنج توانـایی بنیـادین هسـتند:        انسان
3

اندیشـی  مـآل «، »
4

« ،

خودواکنشی عاطفی«و » خودتنظیمی«، »سازي جانشین«
5

  ).60-1، ص a1989بندورا، »(

                                                        

1.Self-regulation 

2. Internal Controlling 

3.Symbolize 

4. Forsightful 

5. Emotional Self -reaction 
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اخالقی اصول تربیت
1
  از نگاه بندورا 

کند یکی اصول عام  اخالقی بندورا دو دسته اصول را مطرح می اما در زمینه اصول تربیت

  از نگاه او عبارتند از: عامو دیگر اصول خاص. اصول 

: به این معنا که هر کسـی در هـر مـوقعیتی کـامالً     تفرد مبتنی بر موقعیت اصل  .1

 ؛)6، ص1991کند (بندورا،  هاي دیگر عمل می متفاوت از موقعیت

توانـد بـراي    به این معنا که هر تجربـه قابـل مشـاهده مـی     سازي: اصل جانشین .2

انشین تجربـه  کننده، تجربه مشاهده شده را ج گر نیز یک تجربه باشد و مشاهده  مشاهده

 ؛)126، ص1372کند (بندورا،  خود می

اصل موجبیت دوجانبه  .3
2

: به این معناست  که مجموعه رفتار، عوامل شخصی و 

سازند. ایـن گونـه    محیط در یک تعامل دوسویه با هم تحول و دگرگونی اخالقی را می

  ).197، ص1372نیست که رفتار بوسیله محیط یا عوامل شخصی شکل گیرد (بندورا، 

  اخالقی از نگاه بندورا عبارتند از: اما اصول خاص در تربیت

کـه مشـتمل اسـت بـر چهـار اصـل:        » اي یـادگیري مشـاهده  «اصول مربوط بـه    .1

توجه«
3

یادداري«، »
4

بازتولید حرکتی«، »
5

انگیزش«و » 
6

).  بـه طـورکلی   1372ورا، (بنـد » 

مشاهده«ندورا درباره ب
7

اجتماعی اغلـب تنهـا از راه   هاي  افراد در موقعیت استمعتقد   »

هـاي مبتنـی بـر     گیرند تـا بـر اسـاس تحلیـل     مشاهده رفتار دیگران خیلی زودتر یاد می

سازي شرطی«
8

اي بر این ایـده بنیـادین مبتنـی     ). نظریه یادگیري مشاهده1962(بندورا، » 

است که الگوها به جهت این که برجسته هستند یا از موقعیت، جایگاه، قدرت و سـایر  

 ؛)17؛ 1971ندورا، کنند (ب وجه ما را به خود جلب میهاي مناسب برخوردارند ت یتکیف

،  »گـري  خودنظـارت «کـه عبارتنـد از:   » تنظیمی اخالقـی دخـو « اصول مربوط به  .2

خودسنجی«
9

 ؛)1372(بندورا، » خودواکنشگري عاطفی«و » 

                                                        

1. Moral Education  

2. Reciprocal Determinism 

3.Attention 

4.Retention 

5.Motor reproduction 

6.Motivation 

7. Observation 

8.Conditioning 

9. Self-Evaluation 
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خودکارآمدي«اصول مربوط به  .3
1

»اخالقی ادراك شـده  
2

مشـتمل بـر چهـار اصـل     

آوردهـاي عملکـرد   سازي دسـت  برجسته«باشد:  می
3

هـاي نیـابتی   تجربـه «، »
4

ترغیـب  «، »

کالمی
5

برانگیختگی هیجانی«و » 
6

  ).100-90،ص1991،1372(بندورا، » 

  اخالقی از نگاه بندورا هاي تربیت روش

تقویت«کند عمدتاً مربوط به  هایی که بندورا مطرح می روش
7
» الگـوگیري «و  » و تنبیـه   

تقویت و تنبیه بیرونـی «کند؛  است. او روش تقویت و تنبیه را در سه شکل مطرح می
8

« ،

تقویت و تنبیه جانشین«
9

انتظـار  » تقویـت بیرونـی  «در ». تنبیهـی  تقویتی و خود خود«و » 

یـا نیـابتی تقویـت و تنبیـه مـورد      » تقویت جانشینی«پاداش ضامن بقاي رفتار است. در 

گر است. در فرایندهاي جانشین پیایندهاي  شاهده به منزله تقویت و تنبیه براي مشاهدهم

البته بنـدورا معتقـد    مشاهده شدة رفتار در افزایش و کاهش رفتارها تأثیرات جدي دارد.

است در این زمینه اثر بازدارنده تنبیه مشاهده شده از اثر وادارنده تقویت مشـاهده شـده   

یده به طور ویژه در پرخاشگري از سوي بنـدورا بـه دفعـات مـورد     این پد بیشتر است.

ها مشـاهدة پرخاشـگري همـراه بـا      گرفته است. در این مطالعات و بررسی بررسی قرار

بخـش کمتـر بـه     ینـدهاي پـاداش  آ تنبیه در مقایسه با مشاهده پرخاشگري همراه بـا پـی  

ویت خـود، شـخص بـر    اما در تق )1973پرخاشگري تقلیدي منجر شده است. (بندورا، 

اش و میزان انطباق رفتارهایش با معیارهـایش خـود را    اساس استانداردهاي درونی شده

کند و از طریق این مکانیسم درونی رفتارهاي روزمره خود را تنظیم  تشویق یا توبیخ می

  ).137، ص1372کند (بندورا،  می

وپردازي زنده کـه در  بندورا به دو سنخ الگوها اشاره دارد الگ» الگوگیري«در روش 

                                                        

1. Self-Efficacy 

شود بندورا معتقد است این اعتقاد از  هایشان اطالق می مدي ادراك شده به اعتقادات مردم درباره تواناییآخودکار. 2

 (بندورا، ندکتواند رفتار اخالقی انسان را تنظیم  طریق چهار فرایند شناختی، انگیزشی، عاطفی و فرایندهاي انتخابی می

  )5، ص1995

3. SaliencingPerformanes Accomplishment 

4.Vicarous Experiences 

5. Verbal Persuation 

6. Emotional Aroural 

7. Reinforcement 

8. Extrinsic Reinforcement 

9. Vicarius Reinforcement 
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گیـرد. بـه اعتقـاد     آن شخص در معرض الگوهاي زنده در زندگی روزمره خود قرار می

هاي ما به خاطر در معرض الگوهـاي زنـده قـرار گـرفتن در      بندورا بسیاري از یادگیري

). اما نوع دیگر الگوها الگوهایی هستند که 51، ص1372زندگی روزمره است (بندورا ، 

ته انسان هستند؛ این الگوها که الگوهـاي نمـادین نـام دارنـد از طریـق      ساخته و پرداخ

  ). 10، ص1372ها مورد استفاده گسترده قرار دارند (بندورا،  رسانه

  اخالقی در دیدگاه بندورا عوامل تربیت

کند عبارتند از عوامـل درونـی و عوامـل     اخالقی طرح می عواملی که بندورا براي تربیت

پذیرد اما عامل اراده انسـانی را بـه    ا به عنوان یک عامل درونی نمیبیرونی؛ او وراثت ر

شناسد. به نظر بندورا سه دیدگاه درباره فاعلیت خود  عنوان عامل درونی به رسمیت می

مطرح است اول فاعلیت خودپیرو، دیگري فاعلیت مکانیکی و باالخره فاعلیت برآیندي 

ــ. )1175، صb1989تعــاملی (بنــدورا،  ــه شــناختیچنانچــه بن  -  دورا تأکیــد دارد نظری

 .)1986اجتماعی به یک فاعلیت برآیندي تعـاملی دربـاره خـود قائـل اسـت (بنـدورا،       

ها نه در بند محیط خود هستند و نه تحت تأثیر عوامـل   براساس این نوع فاعلیت انسان

کردهـاي   ها، و عمل ی معینی براي خود در انگیزشعلّ بلکه آنها سهمِ ،ناخودآگاه درونی

او به عاملیت انسان به عنوان موجودي مختار معتقد است؛ و تأکیـد   خود دارند. بنابراین

جدي بر جایگاه شناخت در بروز رفتارها دارد. او در مقابل رفتارگرایی افراطـی چنـین   

  کند: گیري می موضع

هـاي   در حال حاضر ما با حجم عظیمی از پژوهش روبرو هستیم که در آن شناخت«

گیري شده و فقط ارتباط کنشی آنها با رفتار، مـورد   مستقیم اندازه شده، به طور غیرفعال 

هـا را   تواننـد کـنش   تفکـرات مـی  «پذیرد که  اي که نمی گرفته است...؛ نظریه بررسی قرار

(بنـدورا،  » دانـد  ، خود را نسبت به توصیف رفتار پیچدة آدمی مسئول نمـی »سامان دهند

  ).23ص  ،1372

توان گفت بندورا عوامل خانواده، رسانه و همساالن را  عوامل بیرونی می اما در زمینه

تـرین منبـع    کند. پدر و مادر به عنوان اصلی اخالقی معرفی می ترین عوامل تربیت کانونی

جـایی   اجتماعی بندورا دارد، تا - اي در نظریه شناختی رفع نیازهاي کودك جایگاه ویژه

هـاي کودکـان بـازنمودي از     ست بسـیاري از اسـتدالل  که برخالف نظر پیاژه او معتقد ا

  گوید: هاي اخالقی والدین در خانواده است. او در این زمینه می استدالل



 ١١١  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

کنـد   بینی می سطح استدالل اخالقی والدین، سطح استدالل اخالقی کودکان را پیش«

تلفیـق  دهند که کودکان از قواعد والـدین بـراي    هاي خرد نشان می عالوه بر این، تحلیل

اطالعات موجود براي قضاوت در مورد اخالقـی بـودن عمـل ناشایسـت، الگـوبرداري      

نمایند. بنابراین، اگر والدین از قوانین اخالقی سـاده اسـتفاده کننـد، کودکانشـان نیـز       می

تر تکیه  گرایانه پیچیده همین کار را خواهند کرد، در حالی که اگر والدین بر قوانین نسبی

نیز به همین نحو عمل خواهند کرد. نفوذ اجتماعی، بر تغییرات تحولی  کنند، کودکانشان

  ). 9، ص 1991(بندورا، » شود، تأثیر دارد عوامل اخالقی و اهمیتی که به آنها داده می

اش، بـه آن توجـه فـراوان دارد؛     از نکات بسیار مهمی که بنـدورا بـر اسـاس نظریـه    

ا بـه همـان انـدازه کـه از پیامـدهاي      هاسـت. او معتقـد اسـت مـ     تأثیرات تربیتی رسـانه 

آمـوزیم. او   مستقیم هـم چیزهـایی مـی    گیریم از مشاهدة تجارب غیر رفتارهایمان یاد می

هـا معرفـی    ترین انتقال دهنـدگان اطالعـات و پیـام    الگوها را به عنوان یکی از پرقدرت

اینترنت در نگاه  هاي کامپیوتري و ها از تلویزیون گرفته تا بازي کند. بر این پایه رسانه می

تواند از طریق فرایندهاي جانشینی به الگودهی و استانداردسازي در کودکـان   بندورا می

هاي حاوي سکس  ترین مخالفان پخش برنامه بپردازند. از همین رو او یکی از سرسخت

تقدان رسانه به نها او یکی از م سنجی و خشونت در تلویزیون است. براساس همین نکته

  ).381، ص1384تلویزیون در جامعه آمریکاست (هرگنهان و اولسون، ویژه 

»مـدل سـازي  «او معتقد است یکی از منابع نافذ در یـادگیري اجتمـاعی   
1
از طریـق   

هـاي گروهــی اسـت. بـدیهی اسـت کـه کودکــان و       تلویزیـون، سـینما و دیگـر رسـانه    

یـد رفتـار از   هـاي جد  هـاي هیجـانی و شـیوه    ها، پاسـخ  ساالن بسیاري از انگیزش بزرگ

بخشـی ایـن عامـل     ). دربارة میزان اثـر 1372گیرند (بندورا،  می  سازي تلویزیونی فرا مدل

ها داراي چند ویژگی مهم هستند که آنهـا را از دیگـر عوامـل     بندورا معتقد است رسانه

گذاري شدید آن بـه خـاطر تکـرار و     ثیرأت -ب ؛گستردگی مخاطب -کند. الف ممتاز می

خواهند. بنابراین  اي که خود می نمایی اثراتی واقعیات، به گونه بزرگ  -جارائه گزینشی؛ 

هرچه تصورات ذهنی مردم از واقعیت بیشتر ناشی از محیط نمـادین رسـانه باشـد، اثـر     

هـا   ). براسـاس ایـن ویژگـی   52-51، ص 1372ها بیشتر است (بنـدورا،   اجتماعی رسانه

سازي نمادین که با ابـزار رسـانه  اتفـاق     مدل گیرد با افزایش استفاده از بندورا نتیجه می

                                                        

1.Modeling 
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هـاي اجتمـاعی در    هـاي نقـش   افتد امکان دارد که نقش والدین، معلمان و دیگر مدل می

  ).51ص تربتی اخالقی کاهش یابد (بندورا، همان،

مهمـی   برهم نیز معتقد است  که آنها نقـش » همساالن«گذاري  همچنین در زمینه اثر

ا و رشد اخالقی در کودکان دارند؛ به اعتقاد او کودکانی که در گیري استاندارده در شکل

اند که اسـتانداردهاي متعارضـی را    ساالنی قرار داشته سال و الگوهاي هم تماس با بزرگ

پذیرند؛ بر خالف وضعیتی کـه در   اند، استانداردهاي متفاوتی را براي عمل می نشان داده

سـاالن و الگوهـاي    کننـد، یـا بـزرگ    ا تنظیم میساالن به تنهایی استانداردها ر آن، بزرگ

گذارنـد. قـدرت الگـوبرداري بـا تغییـر در       سال به استانداردهاي یکسانی صحه مـی  هم

سـاالن در   شـود. ایـن تأکیـد بـر نقـش هـم       استانداردهاي الگوبرداري شده، تضعیف می

االن را بر تأثیر س رود که بندورا تأثیر هم اخالقی در نگاه بندورا تا به آنجا پیش می تربیت

تواننـد، بـا توجیهـات     سـاالن مـی   ر او هـم ظـ دهـد. بـه ن   والدین تا حدودي برتـري مـی  

سـازد، تـأثیر زیـادي بـر      اي که رفتار ناشایست را از نظر اخالقی مجاز مـی  کننده ارزیابی

کننده  هاي ارزیابی کاربرد استانداردهاي اخالقی قبلی داشته باشند. حتی زمانی که واکنش

هـاي ارزیـابی کننـده همسـاالن داشـته باشـند،        اهمیت بیشتري نسبت به واکنش والدین

هـاي   توانند در نهایت موفق شوند؛ زیرا آنها افرادي هستند که در موقعیـت  همساالن می

  ). 1991ندورا، ذارند (بهاي اخالقی تأثیر گ توانند بر انتخاب رفتاري حضور دارند و می

  

  اخالقی هاي تربیت پوشانی دو دیدگاه در مؤلفه ناهمپوشانی و  بررسی میزان هم

  مقایسه و ارزیابی دو دیدگاه در زمینه اهداف تربیت اخالقی

بر اساس آنچه بیان شد دو نکته اساسی در نظریه اخالقـی غزالـی برجسـته اسـت. اول     

ها نیسـت. بلکـه    آنکه از نظر غزالی، قلمرو اخالق محدود به رابطۀ انسان با دیگر انسان

گیرد. به همـین جهـت غزالـی     اخالقیات روابط انسان با خداي خویش را نیز در بر می

دهـد. دوم آن کـه    مـی   عبادات یکی از ارکان کانونی کتاب احیاء و کیمیاي سعادت قرار

ترین مفهوم نظریه اخالقی اوست. تاجایی که این موضوع بر  خدا و توجه به خدا اساسی

، 1383شـید،   ازدواج نیـز تـأثیرات جـدي دارد (شـیدان    رفتارهایی مانند غذا خـوردن و  

  ).101-87 ص

اخالقـی از نگـاه غزالـی هـدف غـایی       بر اساس این دو نکته هدف اساسـی تربیـت  
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است. خلق نیز هیأت راسخ در نفس اسـت کـه در اثـر آن    » آراستگی به فضائل اخالق«

ما از نگـاه بنـدورا   ). ا35،ص 1387افعال انسانی به آسانی از انسان صادر شود (داودي، 

تـوان   گیرد. با این حساب می می  را پی» تنظیمی اخالقی رشد خود«اخالقی هدف  تربیت

  اخالقی دریافت: چند نکته را در مقایسه این دو دیدگاه درباره هدف تربیت

گرا برخالف بندورا که  گراست تا قالب اول آن که غزالی در اهداف بیشتر محتوا .1

پردازد و بر نکات فرمـی و قـالبی تأکیـد دارد؛ مـثالً      محتواها کمتر میرسد به  به نظر می

تـوان ایـن    خودتنظیمی یا سازگاري که اهدافی شکلی و قالبی هستند. از این منظـر مـی  

هـاي   مایـه  ها عالوه بر این که از بـن  انتقاد را به بندورا داشت که تأکید بر شکل و قالب

گیـرد بـه لحـاظ     هـاي اخالقـی سرچشـمه مـی     زشگرایانه و قراردادگرایانـه در ار  نسبی

اخالقی متربی از مربی  رسد که ناکافی است. در هر برنامه تربیت کارکردي نیز به نظر می

انتظار دارد به او دقیقاً بگوید چه چیزي خوب است و باید چگونه فضائلی را در خـود  

 پرورش دهد.

نی است گرچه در موارد انه و دیایگر اخالقی فضیلت نگاه غزالی در غایت تربیت .2

هاي عملی نیز توجه دارد اما تمرکز اساسـی او بـر رشـد و     متعددي به عمل و موقعیت

دهی به فضـایل   گیري فضایل و منش اخالقی است و عمل را نیز در راستاي شکل شکل

رسـد بنـدورا بیشـتر متمایـل بـه       دهد. اما به نظر مـی  پایدار نفسانی مورد توجه قرار می

اخالقـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه او در نهایـت         گرایی در تربیت موقعیت گرایی و عمل

هاي اخالقی را به درستی تشـخیص دهـد و    موقعیت  داند که اوالً شخصی را اخالقی می

ــاً صــحیح عمــل کنــد و معیارهــاي اخالقــی درســت در او   ،در ارزیــابی موقعیــت  ثانی

بهـره بگیـرد و در نهایـت بتوانـد      هاي اخالقی گرفته باشد و بتواند ماهرانه از داده شکل

ترین تصمیم را در آن موقعیت اتخاذ کند. بنابراین ثبـات رفتارهـاي اخالقـی در     اخالقی

اخالقی است بـراي او   گرایی در تربیت اخالقی که از نکات بارز و اساسی فضیلت تربیت

 اگر منفی نباشد موضوعیتی ندارد.

بندگی تأکید دارد یعنی از سویی بر  -هاي فردي اخالقی به جنبه غزالی در تربیت .3

ابعاد فردي اخالق تأکید دارد و از سویی بر ابعاد بندگی و االهی اخالق متمرکـز اسـت   

 هاي اخالقی عنایت دارد. شناختی با تأکید بر مهارت -اما بندورا دیدگاهی اجتماعی
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  اخالقی شناختی، تربیت مقایسه در زمینه مبانی انسان

اند. یکی  شناختی متمرکز بوده عمدتاً بر دو رویکرد کالن در انساناخالقی  نظریات تربیت

هاي فطري انسانی به عنوان عناصر پیشینی در تربیت تأکید دارد و  دیدگاهی که به داشته

گونـه داشـته    ها هـیچ  گراي صرف است و معتقد است انسان دیگري دیدگاهی که محیط

  گیرد. ادگیري از محیط شکل میفطري ندارند و شخصیت انسان اساساً بر مبناي ی

گرایـی دانسـت    توان تفسیر غزالی را در انسان تفسیر مبتنی بر فطرت از این منظر می

گرایی در اخالق را دو  که بر عناصر فطري موجود در نهاد انسان تأکید دارد. البته فطرت

ی. گرایی محتـوای  گرایی ساختاري و دیگري فطرت توان تصور نمود یکی فطرت گونه می

هاي فطـري بـراي نـوع بشـر      در پی دست یافتن به ویژگیي در فطرت ساختار  دیدگاه

در نوع بشر سخن بـه    چون امري مشترك و ثابت است، در این دیدگاه نیز از فطرت هم

ساختارگرا بـه    نخست اینکه در دیدگاه هایی نیز وجود دارد. اما تفاوت میان آمده است.

امـا در دیـدگاه    ختار و نه محتوا نگریسـته شـده اسـت.   چون سا هم طور کلی، به فطرت،

  جنبـه محتـوایی   (همچون معرفت و میل ربوبی در انسـان)،  برخی از امور فطري اسالم

دیگـر اینکـه    توان امور فطري را تنهـا بـه امـور سـاختاري محـدود نمـود.       دارند و نمی

قصـد و اراده   به شکلی قابل مالحظـه در گـرو   شکوفایی یا ظهور برخی از امور فطري،

 و به صرف قرار گرفتن فـرد در داد  نیست که همه امور فطري،  آدمی قرار دارد و چنین

 رو نـه خـود   امري فطـري،  ۀگرایش ربوبی به منزل کنند.  آغاز به شکوفایی ستد با محیط،

در  ظهور یابـد و نـه بـه ضـرورت،     یطور کل  به که پا به پاي رشد و افزایش سن، است

وابسته به عمل خود فرد نیز  حال،  بلکه در عین یابد، بیتی تحقق مییط ترنتیجه تأثیر مح

عمل فرد در نظر گرفت و آن را   باید فطرت را در عرصه در دیدگاه اسالم، ،پس هست.

گرایـی   ؛ بنـابراین فطـرت  کنـد  اي نگریست که فرد عامـل بـا آن سـودا مـی     چون سرمایه

ها یک ساختار فطري پیشینی دارند کـه ایـن    ساختاري بر این نکته تأکید دارد که انسان

اخالقی بر اسـاس   ساختار آموختنی نیست در نهاد انسان از بدو تولد وجود دارد. تربیت

گرایـان محتـوایی کـه بـه نظـر       گیرد. اما فطرت این اقتضائات ساختاري فطري شکل می

یـز شـواهد   هـاي اسـالمی ن   رسد اندیشمندان اسالمی به آن اعتقاد دارند و در آمـوزه  می

ها و امور گرایش  متعددي برآن داریم معتقد است انسان به نحو بالقوه به برخی شناخت

دارد. مثالً خداشناسی به عنوان یک امر شناختی در انسان وجود دارد و انسـان بـر ایـن    
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ها سرشته شده است. غزالی در نهاد انسان به این دسته متعلق است، اما بنـدورا   شناخت

ژه و کلبرگ و دیدگاه ساختارگرایانه آنها را  گرا نیست او از سویی پیا  رتبه طور کلی فط

کنـد و از سـوي دیگـر بـه وضـوح       اي را دارد نفی مـی  که اقتضاي نوعی تربیت مرحله

هاي انسانی را کـامالً   کند؛ خالصه سخن این که او رفتار محتویات فطري را نیز نفی می

دانـد.   و انسان را فاقد هرگونه خزانه فطري مـی  داند آموخته و بدون پشتوانه پیشینی می

گرا است و همچـون   فطرت گراي محتوایی و بندورا یک غیر بنابر این غزالی یک  فطرت

هاي آموخته بـرآن   داند که نفش سفید می الك  و رفتارگرایان کالسیک انسان را یک لوح

ـ  نقش می ا دارد امـا بنـدورا   بندد. براین اساس باز او نسبت به سرشت انسانی دیدي خنث

  شناسد. انسان را نیک سیرت می

اما تفسیر بندورا از انسان یک تفسیر مبتنی بر دیدگاه جان الك
1
یا به تعبیري اعتقـاد   

گراسـت کـه بـه طـور کلـی       بـاره انسـان یـک نـافطرت     سفید اسـت. پـس او در   به لوح

ـ    هایش را از محیط و عمدتاً از راه مشاهده مـی  دانسته ک سـري توانـایی   آمـوزد. البتـه ی

اساسی در مسیر یادگیري انسان وجود دارد. اما فطرت نه به معناي ساختارهاي فطري و 

  نه به معناي محتواهاي فطري در انسان وجود ندارد.

ی هاي اساس توان گفت از امتیازات بندورا است، ارائه برخی توانایی نکته دیگر که می

وانایی براي شخصیت برشمرد که بـه  ندورا پنج تشخصیت است. چنانچه مالحظه شد ب

گیري آن اهمیت دارد؛ بندورا در این نظر منحصر بـه فـرد اسـت و ایـن      نوعی در شکل

  خورد. شناسی غزالی به چشم نمی نکته جدي در انسان

  اخالقی مقایسه دو دیدگاه در زمینه اصول تربیت

نگاه او اشاره شـد.  چنانچه مشاهده شد در طرح دیدگاه غزالی به چهار اصل اساسی از 

اما دیـدگاه آلبـرت بنـدورا در    ». پایش محیطی« و »فعالیت «، »تفرد«، »تدریج«یعنی اصل 

اصول را به دو بخش عام و اصول خاص تقسیم کردیم. اولین نکته در ایـن زمینـه ایـن    

گفتـه اسـت. امـا بنـدورا     باره اصول سخن  رسد غزالی بسیار کلی در است که به نظر می

  اخالقی را بسیار جزئی و تفصیلی آورده است.  اصول تربیت

. گفته شده که غزالی تدریج را در بوداصل تدریج  ،از غزالیاما اولین اصل ذکر شده 

                                                        

1.Locke 
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برد. مراد وي از تدریج عـام همـان همـاهنگی رونـد      دو معناي خاص و عام به کار می

هاي انسان بـه   اییگونه که توان تربیت با رشد تدریجی متربی است. به این معنا که همان

کند تربیت نیز باید همگام با این رشد اتفاق بیفتد. بنـدورا در برخـی از    تدریج رشد می

هایش به این معنا از تـدریج اشـاره دارد امـا او تـدریج را بیشـتر بـه تـدریج در         نگاشته

هـاي شـناختی    دهد. او معتقد است به مرور کـه توانـایی   ها پیوند می گیري توانایی شکل

تقـویتی   تنبیهـی و خـود   کند کنترل بیرونی انسان به کنترل درونی و خـود  ن رشد میانسا

 نیابد بنابراین تربیت نیز باید براساس همین رشد تدریجی اتفـاق افتـد. بنـابرای    رشد می

  بندورا و غزالی هردو بر اصل تدریج تأکید دارند. 

 ،ها و علوم بود دانشزالی مطرح کرد تدریج در فراگیري غاما معناي دیگر تدریج که 

منحصر خود اوست در دیدگاه بندورا چنین معنایی از تدریج مورد تأکیـد قـرار نگرفتـه    

  است. 

آن تأکید دارنـد اصـل تفـرد اسـت. عنایـت بـه         اصل دیگري که هر دو اندیشمند بر

هاي غزالی و بندورا نشان از آن دارد که دو معناي متفـاوت از تفـرد مـورد عنایـت      بیان

ه هرکدام اقتضـائات تربیتـی خاصـی بـه همـراه دارد. غزالـی در معنـاي تفـرد         است. ک

فردي را مد نظر قرار داده است به این بیان که افراد به لحاظ استعدادها  هاي میان تفاوت

اند و بنابراین هرکدام اقتضائات تربیتی منحصر به فردي دارند. پس میان زیـد و   متفاوت

شـاکله شخصـیتی آنهـا متفـاوت اسـت. چنانچـه        عمرو تفاوت است به جهت این کـه 

دانـد و از ایـن    شود غزالی منشأ تفرد را خصوصیات و صفات شخصیتی می مالحظه می

کند بنابر این غزالی قائل به اصل تفرد مبتنی بر  گیري می نظر شبیه دیدگاه صفات موضع

ه این خواهد شـد کـ  یاد شده یتی و صفات است. نتیجه تربیتی اصل صخصوصیات شخ

برنامه تربیت افراد گوناگون متفاوت است اما ثبات رفتارهاي فردي امري طبیعی و بلکه 

هـاي متفـاوت اخالقـی     الزم است. بنابراین رسیدن به ثبات رفتارهاي فردي در موقعیت

  شود. براي هر شخص امري مطلوب تلقی می

ضمن این که تفسـیر غزالـی از    او ،متفاوتی از تفرد ارائه نمود  اما بندورا تلقی کامالً

کشـاند. سـرّ ایـن     پذیرد اما گستره این تفرد را به رفتارهاي یک شخص مـی  تفرد را می

تلقی از تفرد در دیدگاه بندورا وابسته به موقعیت بودن رفتارها از نگاه اوست. به اعتقاد 

آن موقعیـت   ازگیرد و تفسیر او  رفتار فرد بیشتر به وسیلۀ موقعیتی که در آن قرار میاو 



 ١١٧  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

شود تا به وسـیلۀ مراحـل رشـد، صـفات، یـا سـنخ شخصـیت او (هرگنهـان          تعیین می

ــون،  ــاوت   371ص ،1384واولس ــی تف ــن تلق ــاس ای ــرد در    ). براس ــاري ف ــاي رفت ه

تـوان   ایست که باید رشد داده شود. مـی  گوناگون نه تنها امري طبیعی بلکه نکته موقعیت

اي  دورا اگر این تفسیر از تفرد را نپذیریم و به گونهگونه برداشت کرد که به اعتقاد بن این

هاي گوناگون قائل شویم، عاملیت او را در رفتارهاي  رفتار او در موقعیت ریکپارچگی د

تجربیات گوناگون ما در زندگی روزمره خـالف ایـن    که ضمن این، ایم خویش نپذیرفته

  رساند. برداشت را به اثبات می

هـا و   فـردي را در شـناخت   هـاي میـان   د به خوبی تفاوتدیدگاه غزالی در اصل تفر

هـاي گونـاگون    موقعیـت  هاي یـک فـرد در   کند اما به تفاوت عملکرد اخالقی تبیین می

گونه باشـد هنـوز اخالقـی     پردازد. شاید به این دلیل که به اعتقاد او اگر انسانی این نمی

اخالقـی   غزالـی در تربیـت   انهایگر نشده است. این نکته به خوبی بیانگر رویکرد فضیلت

هاي رفتارهـاي اخالقـی    است. اما دیدگاه بندورا در تفرد این ظرفیت را دارد که تفاوت

هاي گوناگون را تبیین کند. جـداي از ایـن مزیـت دیـدگاه بنـدورا       یک فرد در موقعیت

توان این نقد را به او داشت که دیدگاه او در این اصل بیش از اندازه افراطی اسـت.   می

کنـد کـه شـاید ناشـی از      ها در رفتارهاي افراد کمی اغـراق مـی   ندورا در تأثیر موقعتب

  گرایی او باشد.  رسوبات رفتار

کند اصل فعالیت و اصـل   ن تأکید می اخالقی برآ دو اصل دیگري که غزالی در تربیت

پایش محیطی است. بیان شد که در این دو اصل غزالی بر حضور و تأثیرگذاري متربـی  

نهد. ضـمن   چنین تأثیر محیط در تربیت اخالقی انگشت می رآیند تربیت اخالقی همدر ف

که بندورا بر تأثیر محیط در رفتار اخالقی تأکید دارد همچنین بـر ضـرورت تعـاملی     این

بودن تربیت اخالقی نیز تأکید دارد و به همین جهت پسوند اجتماعی را بـراي دیـدگاه   

 پـذیري از  زند. او ایـن تـأثیر   ه دست به ابتکار جالبی میگزیند اما در این زمین خود برمی

هـاي شـناختی    ن مکانیکی رفتارگرایی خـارج کـرده بـه سـمت دیـدگاه     یاز تبی محیط را

کنـد. از نگـاه او    کشاند. از همین رو مفهوم محیط را از مفهوم موقعیـت متمـایز مـی    می

هاي اجتمـاعی   ها و حمایت محیط عوامل طبیعی خارجی پیش روي شخص که فرصت

آورد. و موقعیت دریافت وآگاهی از محیط است (گالنز را فراهم می
1

، ریمر
2
و لـویس  

3
 ،

                                                        

1.Glanz 

2. Rimer 

3. Lewis 
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هاي افراد بـه آن   ). بنابراین در نگاه او محیط امري خنثاست که برداشت169،ص 2002

اخالقی بسیار مهـم اسـت. شـاید     بخشد، پس تفسیر از محیط در تربیت معنا و جهت می

  ص معانی متفاوتی داشته باشند. یک محیط براي دو شخ

بر اساس همین رویکرد در تبیین محیط او اصل جالب تربیتی موجبیت دوجانبـه یـا   

انـد و   ها کامالً بـالقوه  کند. در این اصل محیط مثلث شخصیت، محیط و رفتار را ارائه می

کند. در این اصل تعامل محیط، رفتـار و خصوصـیات شخصـیتی     را فعال می  رفتارها آن

  نظیري در تبیین رفتارهاست.  شود که در نوع خود تفسیر بی بیان می

اخالقی است کـه   سازي در تربیت دارد اصل جانشین اصل دیگري که بندورا بیان می

گرایی  در ادبیات رفتار باز غزالی بدان نپرداخته است. در این اصل بندورا مفاهیمی را که

ترین مفاهیم است و به منزله مواد تبیین فرآیندهاي روانی اسـت ماننـد محـیط     از جدي

دهد به این معنا که تمام تـأثیرات ایـن امـور را بـه واسـطه       ، تقویت را توسعه می تجربه

هـاي شخصـی و پیامـدهاي آن     گونـه تجربـه   کند. به بیان بندورا همان شناخت مبتنی می

اي  هاي مشاهده شده و تقویت هاي مشاهده واند در تربیت اخالقی مفید باشد تجربهت می

تري را داشته باشـد. از همـین رو تجربـه را بـه       تواند همان تأثیرات و بلکه قوي نیز می

  برد. تجربه نیابتی و تقویت را به انتظار تقویت تأویل می

اي، خودتنظیمی  ه ري مشاهددر زمینه اصول خاص نیز در هر سه مفهوم کلیدي یادگی

کند که به جهت بافت مطالعات غزالی کمتر نظیر  و خود کارآمدي نیز اصولی را بیان می

بینیم. اما نکته اساسی در ایده موجبیت دوجانبه آن اسـت کـه بـه     را در آثار غزالی می آن

ار اخالقـی را کمـی دچـ    فرآینـد تربیـت   هالعاده این نظریـ  رسد که پیچیدگی فوق نظر می

دار  ی معیار را خدشـه کند. به اعتقاد برخی، اصل موجبیت دو جانبه تحلیل علّ مشکل می

شود در حـالی   کند. به این معنا که اگر بگوییم رفتار سبب ایجاد تغییر در شخص می می

در حالی که محیط باعث تغییر در رفتار  و شود که شخص موجب تغییرات در رفتار می

باآلخره هرگز معلوم نخواهد شد کـه نهایتـاً چـه چیـزي      ،شود و الی آخر و شخص می

توان گفت  ). براین پایه می385: 1384علت چیز دیگر خواهد شد (هرگنهان و اولسون، 

اخالقی به ارمغـان آورده اسـت امـا     بدیعی را براي تربیت رغم این که بندورا اصول علی

  شفافیت برخی اصول غزالی از اصول بندورا بیشتر است.



 ١١٩  بندورا در تربیت اخالقی هاي غزالی و بررسی تطبیقی دیدگاه

 

  هاي تربیت اخالقی مقایسه دو دیدگاه در روش

آمـوزش، تشـویق و تنبیـه،     پذیري، تعلـیم و  ها غزالی بر پنج روش عادت در زمینه روش

هـاي تقـویتی والگـوگیري     و اندرز تأکید کرد اما بندورا بر انواع روش گویی و پند قصه

  تأکید کرد. 

رسد  این است که به نظر می دهد. نکته اساسی که تفاوت بندورا و غزالی را نشان می

هـاي اخالقـی متمرکـز اسـت. امـا       سازي اخالقیات و ارزش هاي بندورا بر درونی روش

هـاي او عمـدتاً متمرکـز بـر      غزالی به دنبال رشد فضائل انسانی است. از ایـن رو روش 

ها است. اما بندورا چنانچه در برخی مقـاالت   سازي مناسب در رشد درونی ارزش زمینه

ها به طور صحیح از جامعه یا به تعبیـر او   کند اخالقی شدن را به انتقال ارزش یاشاره م

شناسی و اعتقاد به فطریات یا عدم  اً این نکته ریشه در انسان الگوها به افراد است. ظاهر

ها این است که یک دیـدگاه ماننـد بنـدورا هـم و غـم       آن وابسته که نتیجه آن در روش

توان به این انتقال کمک کـرد. خـود انسـان از     گونه میاش این است است که چ روشی

پذیري کـه در   اندرز و عادتو هایی مانند پند  درون که چیزي ندارد. اما غزالی به روش

هاي فطري اخالقی به طور صـحیحی شـکوفا شـود. اگـر      واقع به دنبال این است داشته

اید از همین روست که بـه  کند ش هایی مانند تشویق و تنبیه نیز تأکید می غزالی به روش

هـایش رویکـرد انتقـال     بـرعکس بنـدورا کـه روش    ؛رسـاند  یاري می ،شکوفایی درونی

هـا ماننـد تشـویق و تنبیـه و تعلـیم       ها را دارد. بنابراین اگر چـه در برخـی روش   ارزش

هـا   کردهاي اصلی در اتخـاذ ایـن روش   هایی میان بندورا و غزالی باشد اما روي شباهت

  متفاوت است.

ها تأکید بر روش عـادت از سـوي غزالـی     ترین نکته در زمینه روش جنجال برانگیز 

عـدم حضـور دو    ترین اشکاالت بر این روش به جهـت مکـانیکی شـدن و    است. عمده

کند عادتی  عادتی که غزالی از آن صحبت می؛ عنصر شناخت و اراده در این روش است

  است که هم عنصر آگاهی و هم عنصر اراده در آن وجود دارد. 

کند توجهـات خـوب بنـدورا بـر       نکته جالب دیگر که بندورا را از غزالی متمایز می

پذیري نمادهـا و الگوهـاي نمـادین     هاي تقویت جانشینی و نمادین است. انعطاف روش

بسیار باال و گستره تأثیر وسیعی را به لحـاظ روشـی بـراي مربیـان     قدرت مانور روشی 

  آورد که مغتنم است.  پدیدي می
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  اخالقی مقایسه دو دیدگاه در زمینه عوامل تربیت 

گذاري  اخالقی چنانچه مالحظه شد غزالی و بندورا در اصل تأثیر در زمینه عوامل تربیت

سـاالن   سـاالن. امـا در زمینـه هـم     و هماند مانند خانواده و مدرسه  برخی عوامل مشترك

هـاي بیشترشـان بـا هـم و      ساآلن را به جهت سرصحنه بودن و شـباهت  بندورا تأثیر هم

اش این  داند برخالف غزالی که از تأکیدات فراوان هاي متعدد باالتر از خانواده می تفاوت

یـن نکتـه الزم   تر است. توجه بـه ا  آید که تأثیر پدر و مادر تأثیري عمده نکته بدست می

است در مباحث تربیت اخالقـی در خـانواده تـأثیر و جایگـاه تربیتـی پـدر و مـادر در        

شناختی است. پیروان  مبانی تربیتی و روان اخالقی کامالً منوط به دیدگاه نظري و تربیت

کاوي فروید نظریه روان
1

همانندسـازي «به جهت تأکید بیش از اندازه او بر فرآیند  
2

بـا  » 

چنین تثبیت شخصیت اخالقی در پنج سال آغازین زندگی و حضور مسـتمر  والدین هم

کودك در این دوران در بستر خانواده به طور طبیعی به نقش والـدین وزن بیشـتري در   

تر  اخالقی خواهند داد. از سوي دیگر پیروان پیاژه و کلبرگ به جهت تأکید فراوان تربیت

دم وجود فشار از سوي آتوریته در تربیـت  ساالن و لزوم ع برمفهوم استقالل و نقش هم

اخالقـی مضـر و مخـل     اخالقی حضور و دخالت والدین را در عرصـه رشـد و تربیـت   

 اي و الگوگیري تأکید دارد لزوماً آن جهت که بر یادگیري مشاهده  دانند. اما بندورا از می

  ارد. گذار والدین در تربیت تأکید داشته باشد. که البته د باید بر نقش تأثیر

  گیري بندي و نتیجه جمع

رسد. از ایـن جهـت    هاي تربیت غزالی و بندورا اندکی مشکل به نظر می مقایسه دیدگاه

اند. اما تمام تالش ما در این  که این دو اندیشمند با دو ادبیات کامالً متفاوت سخن گفته

در نزدیک نمودن این دو ادبیات بکوشیم. در  ممکن استنوشتار آن بود که تا جایی که 

  توان به این نکات اشاره نمود: مقایسه اجمالی دو دیدگاه می

یـه داشـت.   هم زاو اخالقی کامالً با پرداز در تعریف تربیت میزان توافق دو نظریه .1

اخالقـی   محورانه و با محتواي دینی بـه تربیـت   انه، سعادتگرای غزالی رویکردي فضیلت

محورانـه و کـامالً فرمـی و قـالبی بـه       گرایانه، عمـل  اما بندورا نگاهی موقعیتداشت و 

 اخالقی داشت. تربیت

                                                        

1.Freud 

2. Identification 
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شناختی نیز بسیار قابل توجه نبود. غزالـی انسـان را داراي    توافق در مبانی انسان .2

اي  فطري در انسان دوري جست. گرچه در پاره فطرت دانست اما بندورا از پذیرش امر

هـا   نفـس انسـانی در فعالیـت     بـودن و عاملیـت   بودن و آگـاه  نند مختاراز امور انسانی ما

 اشتراکاتی میان آن دو بود.

قبولی برخوردار  از گستردگی قابل ،اخالقی برشمرد اصولی که غزالی براي تربیت .3

نمـود.   تـر مـی   اصول بندورا کاربردي و نیز ؛ندروا شفافیت بهتري داشتبود، اما اصول ب

اي از اصول میان آن دو اشتراکاتی بود. نکته جالـب در ایـن میـان     ضمن این که در پاره

تفاوت دقیقی بود که در اصل تفرد میان غزالی و بندورا وجود داشت یکی تفرد را مبتنی 

 ها قرار داد. بر خصوصیات انسانی پذیرفت و دیگري تفرد را مبتنی بر موقعیت

ردار اسـت. اخـتالف   اخالقی غزالی از جامعیت بیشتري برخـو  هاي تربیت روش .4

کنـد   پذیري است. بندورا این روش را مطرح نمی جدي غزالی و بندورا در روش عادت

پـرداز بـر    کند. هر دو نظریه پذیري یاد می اما  غزالی به عنوان یک روش اصلی از عادت

توانـد پایـه و    روش تشویق و تنیبه تأکید دارند اما شاید بتوان گفـت تبیـین بنـدورا مـی    

کنـد. بـاز الگـوگیري روشـی      ري تشویق و تنبیه از نگاه غزالی را تأمین میچارچوب نظ

کنـد.   پذیري یـاد مـی   است که هردو برآن توافق دارند. اما غزالی از این روش در عادت

هاي نمـادین    کند روش الگوگیري فردي که بندورا را از غزالی متمایز می به روش منحصر

که به طور نمایشی زنده یا به صورت تصـاویر   است. الگوهاي نمادین الگوهایی هستند

 و فیلم یا پویانمایی ساخته و پرداخته انسان هستند. 

رین توافـق میـان غزالـی و بنـدورا در عوامـل اسـت گرچـه        تتوان گفت بیش می .5

پوشانی میان این  هاي آنها از این عوامل متفاوت است. اما تقریباً بیشترین میزان هم تبیین

اخالقی است با این تفاوت که تمرکز غزالـی بـر عامـل خـانواده و      تدو در عوامل تربی

 تمرکز بندورا بر عامل رسانه است. 
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