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کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسالمی

اخالق مبتنی بر فضیلت: مکملی برای کدها و اصول اخالقی در پژوهش  های تربیتی

سمانه امینی مشهدی1؛ ابوالفضل غفاری2

ه��دف از ای��ن مقاله تقویت این ادعاس��ت که تمرکز بر اصول، قوانین و کده��ای اخالقی بهترین روش مواجهه 
ب��ا مسایل اخالقی، خاصه در اخالق پژوهش در فرایند یک پژوه��ش تربیتی نیست و اخالق مبتنی بر فضیلت 
جایگزین��ی مناسب در رعایت اخ��الق پژوهشی، از جمله در پژوهش های تربیتی است. آنچه در این مقاله مورد 
توج��ه ق��رار دارد، بررسی تحریف یا سرق��ت ادبی به عنوان قوانین و اصول رعای��ت اخالق پژوهش نیست؛ چرا 
ک��ه به وضوح پژوهشگر در قضاوت های اخالقی خود مل��زم به رعایت آنهاست. پرسش اساسی آن است که چه 
چی��ز اطمینان بخ��ش پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در رعایت اخالق پژوه��ش است؟ آیا توجیه ارزش  های 
اخالق��ی در نظریات فلسفی اخالقی نظیر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی کافی به نظر می رسد؟ پژوهشگرانی نظیر 
پرین��گ بر ای��ن باورند نظریات اخالقی در یک قضاوت اخالقی خوب می توانن��د تنها به تبیین و وضوح بخشی 
فرایند پژوهش ها کمک کنند، اما غالبا نمی توان برای پژوهش هایی که در موقعیت های جدید و دارای ابهامات 
و پیچیدگی هایی هستند، اصول و قوانین اخالقی از پیش تعیین شده ای را استفاده نمود. موضع اصلی در این 
مقاله آن است که رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت که افراد در آن نه با قواعد و اصول، بلکه با پرورش ملکات و 
یا ویژگی  های منش سروکار دارند، می تواند مکملی برای اصول و قواعد اخالقی باشد. اقتضاء موقعیتهای جدید 
و ناش��ناخته در میدان پژوهش تربیتی منوط به گسترش توانایی ه��ای وجودی فرد و پرورش ملکات و فضایل 
و ن��ه بازگش��ت به اصول و مجموعه ای از کدهای اخالقی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی – 
تحلیلی، ضمن تبیین پیشینه اخالق مبتنی بر فضیلت )اخالق منش محور( و تحلیل آن در مقابل رویکردهای 
عمده نظریات اخالقی کنش)عمل( محور، نظیر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی، نظریات برخی اندیشمندان تربیتی 
مانند پرینگ که در اخالق پژوهش های تربیتی، بر کاربرد رویکرد اخالق مبتنی بر فضیلت صحه گذارده است 
و نی��ز نگ��رش عالمه طباطبایی به عنوان اندیشمندی اسالمی  به اخالق مبتنی بر فضیلت بررسی می ش��ود. از 
نظریات عالمه می توان چنین استنباط نمود  که پرورش فضایل اخالقی و محو رذایل اخالقی می تواند از نمونه 
روش های رعایت اخالق منش محور در پژوهش های تربیتی باشد. بنابراین نویسندگان به این نتیجه می رسند 
که یک پژوهشگر تربیتی  با تکیه بر فضایل اخالقی و عقالنی، بهترین روش را در موقعیت های خاص اخالقی 

در پژوهش های تربیتی به  کار می برد.  
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