
7
 ë 56شمارة
 ë سال چهاردهم
ë 1394 زمستان

چكيده:

این پژوهش با هدف شناخت فهم کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی دورة ابتدایی از تربیِت اخالقی 
انجام شده است. روش این تحقیق کیفی اســت و از طریق55 مصاحبة نیمه ساختارمند با کارگزاران 
)معلم/مدیر/معاون/مربی( و مشاهدات کیفی از دوازده مدرسة ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران 
اطالعات مورد نیاز آن جمع آوري شــده است. اطالعات به دســت آمده با روش تحلیل محتوای کیفی، 
 تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشــان مي دهد که آنچه در مدارس ابتدایی با عنوان تربیِت اخالقی 
از منظر تجارب کارگزاران صورت می گیرد »شــبه تربیِت اخالقی« است که دارای چهار ویژگی »ضعف 
در توجه به بعد توانایی های شــناختی در اخالق«، »تأکید بر روش الگویی و تقلید«، »اقتدارگرایی« و 

»تأکید بر روش های تأییدی )پاداش و تنبیه(« است.
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مقدمه
اخالق يکی از نیازهای بزرگ جوامع بشری است. شوربختی و نیک بختی حیات انسان ها در جوامع 
گوناگون بستگی زيادی به بودونبود اين عنصر دارد. ازاين رو از گذشته های دور تاکنون اخالق موردتوجه 
و تأکید پیامبران الهی، مصلحان، انديشمندان و فیلسوفان بوده است. در عصر حاضر يعنی عصر سراسر 
تغییرات و توسعه شتابان فّناوری ها و آسودگی انسان ها از بسیاری از محدوديت های طبیعی، اخالق از 
نیازهای حیاتی جوامع است. حجم عظیم بحث ها و مقاالت و کتاب ها دربارة اخالق نشان از توجه و 

نیاز عمیق انسان امروزی به اخالق است )داوری اردکانی، 1391(.
به نحو اولی تربیِت اخالقی از ضرورت های بزرگ انسان امروزی است. شرايط پیچیدة اجتماعات، 
نیاز بشر امروزی را به تربیِت اخالقی دوچندان کرده است. جنگ ها، نابرابری ها، تروريسم، بحران های 
زيست محیطی، گســترش بزه کاری های سازمان يافته و بین المللی، گسترش مصرف مواد مخدر و موارد 
اين چنین نشان از آن دارد که بشر بیش از هر چیزی به اخالق و تربیِت اخالقی نیازمنداست. اِلوين تافلر1 
نويسندة نام آشنای آمريکايی در کتاب "موج سوم" نشانه های درخور توجهی از انحطاط اخالقی جوامع 
پیشرفته را ارائه می دهد )به نقل از تمسکی، 1393(. ازنظر ساموئل هانتینگتون2 )1996( ديگر نظريه پرداز 
شهیر آمريکايی نیز وضعیت کلی جهان و روند آن، بخصوص در دهه های اخیر، دچار نابسامانی هايی در 

حوزة فرهنگ و اخالق بوده است )به نقل از سرکار آرانی، 1394(.
در تــالش برای مقابله بــا بحران های اخالقی، همة جوامع مداخالتی را طراحی و اجرا می کنند که 
يکی از مهم ترين و نويدبخش ترين آن ها مداخالتی است که توسط نهاد تربیت رسمی و عمومی صورت 
می گیرد و مدرســه جلوه گاه بارز آن اســت. در مقابل برخی از صاحب نظران، تحقق تربیِت اخالقی در 
مدرسه را ناممکن يا مبهم می دانند و آن را رنج بیهوده و سعی بی فايده تلقی می کنند )سجادی، 1379(. 
گروه ديگری از صاحب نظران يکی از مأموريت های مدرسه را تربیِت اخالقی دانش آموزان می پندارند؛ 
به گونــه ای که می توان گفت اين  يک مطالبة عمومی در همة جوامع اســت. شــواهد نشــان می دهد که 
عمده ترين رويکردهای تربیِت اخالقی که در اواخر قرن بیســتم بروز کرده است مانند رويکرد اجتماع 
عادل3، شفاف سازی ارزش ها4، تربیت منش5، و تربیِت اخالقِی مبتنی بر نظرية اخالِق مراقبت محور6 و 

رويکرد سواد اخالقی7 بر نقش مدرسه در تربیِت اخالقی دانش اموزآن تأکید دارند.
کلبرگ8 در هر دو رويکرد تربیِت اخالقی خود يعنی »بحث بر روی معماهای اخالقی9« و »رويکرد 
اجتماع عادل« که از نظرية رشدی شناختی اش برگرفته شده است بر مدرسه و کالس درس متمرکز بوده 
اســت )حســنی، 1394(. رهبران فکرِی10 رويکرد شفاف سازی ارزش ها نیز اين رويکرد را در پاسخ به 
نیاز جامعه و برای مقابله با سرگشتگی ارزشی دانش آموزان در يک جامعة کثرت گرا و دارای بحران های 
پیچیــده مطرح کرده اند تا مدارس آن را خود جهت آماده ســازی اخالقی دانش آموزان برای زندگی در 
جامعه به  کار گیرند )چناری، 1394(. لیکونا11، از صاحب نظران تربیِت اخالقی با رويکرد تربیت منش يا 
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اخالق فضیلت12گرايانه، نیز الگوی تربیِت اخالقی خود را برای افزايش کارايی تربیِت اخالقی مدرسه 
تدوين کرده است )سلمان ماهینی، 1394(. طرح اخالق به مثابه سواد، توسط هرمان13 و ُتوانا14 نیز برای 
مقابله با اين چالش ارائه شــده اســت که مشــاهده می شــود در مدارس امروزی، به دلیل وجود برخی 
رويکردها مانند استانداردگرايی در آموزش، آموزش دروس رياضی، علوم و زبان اولويت پیداکرده اما 
توانايی اخالقی به مثابه يک هدف ارزشــمند آن چنان موردتوجه قرار نمی گیرد، چراکه اين حوزه، يعنی 
تربیِت اخالقی، به ســادگی تن به استانداردســازی نمی دهد. از ين رو تعريف اخالق به مثابه يک سواد 
موجب می شود مدارس در کنار سوادهای ديگر مانند سواد علمی و مانند اين ها به اين حوزة ارزشمند 
نیز توجه کافی داشته باشند )سجاديه، 1394(. همچنین نل نادينگز15 نظريه پرداز رويکرد تربیِت اخالقِی 
مراقبت محور بر اين باور است که معلم و مدرسه بايد در راستای تربیِت اخالقی خصلت مراقبتی پیدا 

کنند تا کنش تربیِت اخالقی مدرسه تحقق عینی پیدا کند )بیگدلی و غالم آزاد، 1394(.
بررسی تجارب کشورهای جهان ازجمله ژاپن، چین، کرة جنوبی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، انگلیس 
و آمريکا نشان می دهد که تربیِت اخالقی از دغدغه های نظام های تربیت رسمی و عمومی جهان است 
)حســنی و همکاران 1390(. به طورکلــی می توان گفت باوجود چندوچون هــای نظری دربارة جايگاه 
مدرسه در تربیِت اخالقی، مدرسه نسبت به تربیت و رشد ساحت اخالقی دانش آموزان رسالتی دارد و 

الجرم بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.
در کشــور ما نیز آن گونه که در اســناد رســمی و باالدســتی ازجمله قانون اساسی، سند چشم انداز، 
مجموعة مصّوبات شــورای عالی آموزش وپرورش دربارة اهداف )حســینی روح االمینی، 1384( سند 
تحول بنیادين )1390( و سند برنامة درسی ملی )1391( برمی آيد تربیِت اخالقی يکی از مطالبات مهم 

از مدرسه است.
باوجود انتظار عمومی از مدرسه مبنی بر توجه و تأکید بر تربیِت اخالقی و وجود سازوکارهايی که 
در نظام آموزشــی اجرا می شــود مانند برنامه های درسی و برنامه های مکمل که توسط نهاد امور تربیتی 
در مدرســه معمول اســت، برخی شواهد نشان از وجود کاســتی در موفقیت مدرسه در تربیِت اخالقی 
دارد. دادستان )1376 و 1381( و کريمی )1370( نشان داده اند که کیفیت آموزش ها به گونه ای است که 
توانايی استدالل اخالقی دانش آموزان با تأخیر بروز می نمايد. پژوهش ديگر )يزدانی و حسنی، 1390( 
نشــان داده اســت که در راهنماهای برنامة درسی دوره دبســتانی نزديک به سی درصد اهداف اخالقی 
مصّوب شورای عالی مغفول مانده است و بخش زيادی از اهداف موردتوجه نیز تنها در يک يا دو درس 

موردعنايت بوده است.
 صرف نظر از اين واقعیت که عوامل بســیاری بر کارکرد تربیِت اخالقی مدرســه تأثیرگذار اســت، 
ازجمله برنامة درسی )حسنی و همکاران،1390( و جّو مدرسه )کديور، 1375( اما در کنار همة اين ها، 
عمل کارگزاران مدرسه )معلم/مدير/مربی( است که می تواند عامل کلیدی تر و اساسی تری در تأثیرگذاری 
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در تربیِت اخالقی دانش آموزان باشــد، ضمن اينکه منشــأ رفتار و عمل کارگزاران تربیتی در مدرســه 
محصــول نوع بینــش، اطالعات، عقايد و ايمان و آرزوهای آنان اســت )شــکوهی، 1386(. اين مدعا 
همچنین از ناحیة برخی فیلسوفان نیز مورد تأيید است. از اين منظر يکی از مقّومات مهم، در عمل هر 
عاملی، علم عامل است )طباطبايی، 1374، ص. 228(. اين علم هم به نتیجة عمل و هم به وسايط ناظر 
اســت. بر اساس اين تفســیر از عمل و مبادی آن می توان چنین نتیجه گرفت که درک و فهم کارگزاران 
نظام تربیت رسمی و عمومی از تربیِت اخالقی در مدرسه می تواند تصويری از چگونگی کارکرد مدرسه 
در تربیِت اخالقی ارائه دهد. بنا بر آنچه بیان شد مسئله ای که در اين پژوهش موردنظر است اين است 
که می خواهیم ببینیم کارگزاران نظام تربیت رســمی و عمومی در دورة ابتدايی چه برداشــت و درکی از 

تربیِت اخالقی در مدرسه دارند؟

روش
برای پاسخگويی به اين پرسش از روش تحقیق کیفی با تأکید بر رويکرد پديدارشناختی استفاده شده 
است. با استفاده از اين روش پژوهشگر تالش می کند توصیفی از چگونگی ادراکات کارگزاران دبستان 
در نظــام تربیت رســمی و عمومی دربارة تربیِت اخالقی ارائه دهــد. ازآنجاکه نگرش ها و معرفت های 
فرهنگی )نظیر آنچه در اين پژوهش مطرح اســت( وابســته به محتوا هستند لذا در شرايط کنش متقابل 
رخ می دهــد يا خود را نشــان می دهند )محمــدی، 1387(. ازاين رو در اين پژوهــش از ابزار مصاحبة 
نیمه ســاختاريافته16 اســتفاده شده است. در اين نوع مصاحبه پژوهشــگر يک راهنمای کلی يا فهرست 
بررســی تهیه می کند و بر اساس آن محورهای اصلی مصاحبه را از قبل مشخص می نمايد )ابوالمعالی، 
1391(. در اين روش راهنمای کلی مصاحبه بر اساس حساسیت نظری پژوهشگر و همکاران طراحی 
و با اســتفاده از نظرات چند متخصص اعتباربخشــِی محتوايی شد؛ به اين صورت که با طرح موضوع 
پژوهش از آن ها خواسته شد دربارة راهنمای کلی مصاحبه و ارتباط آن پرسش ها با موضوع و مسئله نظر 
دهند. بعد از جمع آوری نظرات و طرح در گروه همکاران راهنمای کلی مصاحبه نهايی شد. شايان ذکر 
است که پرسش های مصاحبه در جريان اجرای مصاحبه ها و تحلیل مقدماتی آن ها تغییراتی پیدا می کرد. 

محورهای اصلی موردتوجه در مصاحبه عبارت بود از:
•  طرز تفکر پاسخگو نسبت به تربیِت اخالقی17

•  شیوة عمل و برخورد با مسائل اخالقی18
•  شیوة عمل پاسخگو در امر تربیِت اخالقی19

يکی ديگر از ابزارهای جمع آوری اطالعات در اين پژوهش مشــاهده بود که به صورت مشــاهده در 
موقعیت طبیعی و آشکار انجام گرفت. به مانند مصاحبه در اين ابزار نیز راهنمای مشاهده ]پروتکل[ تنظیم 
می شود )محمدی، 1387( که در آن عناصر و مؤلفه های اساسی موردنظر مشخص شده است. در جريان 
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مشاهده به سه مؤلفة اصلی برای رسیدن به ديدگاه کارگزاران توجه شد. اين سه مؤلفه عبارت بود از:
•  شعارها و تصاوير در مدرسه

•  نحوه برخورد و ارتباط کارگزاران با دانش آموزان
•  قوانین و مقررات مدرسه و کالس درس

جامعة آماری پژوهش کارگزاران دبســتان های مناطق نوزده گانه شــهر تهران بود و نمونة آماری به 
روش خوشــه ای تصادفــی چندمرحله ای انتخاب گرديد، به اين صورت که در مرحلة نخســت مناطق 
تهران به شش بخش )هر بخش شامل مجموعه ای از سه يا چهار منطقة آموزشی هم جوار( تقسیم شد، 
آنگاه از هر بخش يک منطقة آموزشــی، يعنی مجموعًا شــش منطقه )شــش، يازده، سیزده، يک، پنج و 
هفده( انتخاب گرديد. ســپس در مرحلة دوم، با تهیه فهرست مدارس ابتدايی اين مناطق از وبگاه اداره 
کل آموزش وپرورش شهر تهران20، از هر منطقه آموزشی دو مدرسه )يک دخترانه و يک پسرانه( به طور 
تصادفی برگزيده شــد؛ پس درمجموع دوازده مدرســه انتخاب شد. آنگاه در هر مدرسه با مدير، معاون 
)اعم از پرورشی يا آموزشی( و حداکثر سه معلم مصاحبه صورت گرفت. درمجموع 55 مصاحبه انجام 
شــد. حجم نمونه بر اســاس اشــباع نظری، يعنی عدم دريافت مقوالت جديد در مصاحبه ها، در سقف 
55 نفر قرارگرفت. در هنگام مصاحبه به مصاحبه شــوندگان از هدف پژوهش آگاهی داده شــد و آن ها 
اطمینان يافتند که از نظراتشــان بدون ذکر نام و مشــخصات در گزارش های پژوهشــی استفاده خواهد 
شــد. مصاحبه ها پیاده ســازی و در جريان پژوهش تحلیل گرديد. تحلیل هــای اولیة مصاحبه ها موجب 
تغییــر و اصالح در برخی پرســش های مصاحبه در مراحل بعدی يعنی برجسته ســازی برخی مقوالت 
شناسايی شــده، گرديد. هر مدرســه )دوازده مدرسة نمونه گیری شده( سه بار مورد مشاهده قرار گرفت و 

درنهايت از هر مدرسه يک گزارش توصیفی تهیه شد.
در تحلیل محتوای مصاحبه ها و گزارش مشــاهدات از روش تحلیل محتوای اســتقرايی اســتفاده 
شــد. در اين روش بدون هرگونه چارچوب نظری و ساختار مفهومی از مقوالت، تحلیل متن پیاده شدة 
مصاحبه ها آغاز شــد. نخست متن مصاحبه ها مطالعه گرديد. در اين مطالعة ابتدايی، دو منطقة محتوايِی 
"ماهّیت تربیِت اخالقی" و "روش های تربیِت اخالقی" شناسايی واحدهای معنا21 در متن شناسايی شد، 

سپس به واحدهای معنا در جريان فشرده سازی22 کد23 اختصاص داده شد.
در ايــن مرحله، برای افزايش اعتبار کدگذاری و فرايند تحلیل، يکی از همکاران طرح به بررســی 
و ارزيابــی کدگذاری هــای اولیــه اقدام نمــود و اصالحــات الزم را در کدگذاری اعمال کــرد. در اين 
جريان واحدهای معنای مغفول شناســايی و مجددًا کدگذاری شــدند. همچنین برخی فشرده ســازی ها 
و کدگذاری های انجام شــده اصالح گرديد، ســپس در يک فرايند انتزاعی کدها در قالب مقوله ها24 قرار 
گرفتند و آنگاه زيرمقوله ها شناسايی شدند. اين مقوله بندی ها نیز توسط همکاران مورد بازبینی قرارگرفت 

و در نتیجه بهبود يافت.
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اعتبارورواییدادههاوتحليل
گوبــا و لینکلن در بحث اعتباربخشــی پژوهش هــای کیفی از چهار ويژگی پژوهش کیفی، شــامل 
قابل اعتبار بودن، قابل انتقال بودن، وابســتگی داشــتن و قابل تأيید بودن نام می برند )مارشال و راسمن، 
1377 و ابوالمعالی، 1391(. در راســتای اعتباربخشی به داده ها و تحلیل داده های طرح، با الهام از اين 

ويژگی ها اين راهکارها در اين پژوهش دنبال شده است.
داشتن همکار پژوهش؛ در اين پژوهش سه تن از افرادی که در زمینة تربیِت اخالقی مطالعه دارند، 
به عنوان همکار پژوهش حضور داشــتند که جريان کدگذاری توســط همین همــکاران مورد بازبینی و 

اصالح قرار گرفت. اين کار در راستای افزايش قابلیت اعتبار و قابلیت تأيید پژوهش صورت گرفت.
در راستای افزايش قابلیت اعتبار پژوهش، کنترل مستمر داده ها و توجه به موارد خالف؛ اين کار از 

طريق گفت وگوی مستمر با همکاران صورت گرفت.
بازبینی شیوة جمع آوری داده ها و روش تحلیل آن ها؛ اين کار از طريق همکاری و تشکیل جلسات 
بــا همکاران صــورت گرفت. همچنین در جريــان تحقیق و تحلیل داده ها مســتمرًا روند جمع آوری 
اطالعات مورد بازبینی قرار گرفت. اين کار در راستای افزايش قابلیت اعتبار و قابلیت تأيید پژوهش 

انجام گرديد.
در راســتای قابلیت انتقال، تنوع بخشــی به منابع جمع آوری اطالعات است که در اين تحقیق منابع 

مصاحبه )معلمان، مديران و معاونان( موردتوجه قرارگرفته است.
تنوع بخشــی به روش های جمع آوری اطالعات به روش مشــاهده و مصاحبه برای افزايش قابلیت 

انتقال طرح انجام شده است.
توضیح و تشــريح فرايند جمع آوری اطالعات و تحلیل آن ها در گزارش نهايی و مقاالت ارائه شده 

در راستای افزايش قابلیت تأيید طرح.

یافتهها
تحلیل محتوای مصاحبه ها و گزارش مشاهدات کیفی به عمل آمده از مدارس نشان داد که دو منطقه 
محتوايی از متن داده ها قابل شناسايی است که عبارت اند از: ماهّیت تربیِت اخالقی و روش های تربیِت 

اخالقی. در اين بخش به بررسی مضامین اين دو منطقة محتوايی می پردازيم.

1.ماهيتتربيِتاخالقی
کارگزاران در تبیین ديدگاهشــان نســبت به تربیِت اخالقی به فهرســتی از موضوعاتی که بايد در 
جريان تربیت موردتوجه قرار بگیرد توجه نموده اند. برخی از اين موضوعات اخالقی که مورداشــاره 
قرارگرفته اســت عبارت اند از: »ادب، احترام به حقوق ديگران، دوســتی، احترام به بزرگ ترها، نظم، 
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صبر و تحمل، مســئولیت پذيری، حرف شــنوی، راســت گويی، عدم آزار ديگران، متین بودن )دختر(، 
حجاب )دختر(، نزاکت در کالم، رعايت قانون، همکاری کردن، آراستگی ظاهری، سالم دادن«.

»خانم ق: حیا داشــته باشــند. دانش آموزان اين چنینی بســیار متواضع، باحجــاب، مؤدب، منظم 
هســتند، يعنی نظم فردی دارند«. يکی از مصاحبه شوندگان اظهار می دارد که »خانم آ: همین که وقتی 
معلم از در وارد می شــود شــاگرد به پای معلم بلند می شود نشــانگر تربیِت اخالقی دانش آموز است؛ 
يعنی تربیت شده است که به پای بزرگ تر بلند بشود و وسط حرف معلم نپرد«. مصاحبه شوندة ديگری 
در ايــن خصوص بیان مــی دارد که: »غیر از نظمی که خود دانش آمــوز دارد، طرز صحبت کردنش با 
يک بزرگ تر، رفتار و منش دانش آموز با بزرگ ترها حاال اين مادر باشــد، پدر باشــد، اولیای مدرســه 
باشــند...« و کارگزار ديگر اظهار می دارد که »احترام به خانواده. احترام به حقوق ديگران و دوســتی. 

احترام به خود و معلم«.
اين بدان معناســت که تربیِت اخالقی همان جريان کســب اين موضوعات اخالقی و درونی کردن 
آن هاســت. بررسی اين فهرست نشان می دهد که فهرست شامل صفات ارزشمندی است که در ادبیات 
مربوط به دانش اخالق به فضايل مشــهورند. دربارة موارد اين فهرســت بايد گفت که متنوع هســتند و 
اتفاق نظــری بین کارگزاران در محتوای اين فهرســت يا مجموعه فضايل ديده نمی شــود. گويی به زعم 
کارگزاران بیشــتر صفات ارزشــمند )خوبی ها( بايد توســط دانش آموزان جذب شود. مهم نیست کدام 

صفات )خوبی( اخالقی.
نگاه کارگزاران به تربیِت اخالقی نگاهی فضیلت گرايانه است؛ يعنی تربیِت اخالقی را به مثابه جريانی 
برای کســب و درونی ســازی صفات ارزشــمند اخالقی تلقی می کنند. يک از مصاحبه شوندگان چنین 
تعبیری را از تربیِت اخالقی ارائه می دهد که به صراحت بر ديدگاه فضیلت گرايی اشــاره دارد: »تربیِت 

اخالقی يعنی جهت دادن به اخالق، به سمت مکارم اخالق«.
 بــر مبنای چنین برداشــتی از ماهیت تربیِت اخالقی روشــن اســت که محتــوای تربیِت اخالقی 
مجموعه ای از صفات پسنديده اخالقی خواهد بود که در جريان تربیِت اخالقی قرار است درونی شود 
يا به عبارت ديگر دانش آموزان آن ها را کسب نمايند؛ اما اينکه چه فضايلی الزم است کسب نمايند خود 
موضوع مهمی است. فهرست فضايل مورد اشارة کارگزاران دامنة گسترده ای را در برمی گیرد. همان طور 
که گفته شد در مورد اين فهرست وفاق و اجماعی نسبی نیز بین کارگزاران وجود ندارد. هرچند برخی 
فضايل مانند نظم و انضباط داشتن، پوشش مناسب )در دختران حجاب( ادب و نزاکت در کالم و احترام 

به معلم از موارد پربسامد فضايل موردتوجه است
باوجود وسعت و تنوع اين مفاهیم و فقدان وجود اتفاق نظر بر روی آن ها، مرتبط بودن با آموزه های 
دينی مورد تأکید کارگزاران بوده است. به گونه ای که گاه مرز مشخص بین مفاهیم اخالقی و دينی مذهبی 
را بــه هم می ريزد. برای مثال آموزه هــای دينی حجاب )برای مدارس دخترانه( و خواندن نماز در کنار 
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اين موضوعات اخالقی به کاربرده می شــود. گاهی هم اخالق به انجام مناسک فرو کاسته می شود. يکی 
از کارگــزاران دراين باره چنین می گويد: »بعــد... حجابش، عفت کالمش، چه با بچه های ديگر و چه با 
بزرگ ترها، نماز به موقع. من روی نماز، خیلی تأکید دارم و حساس هستم که خیلی هم اتفاقًا کم رنگ شده 
است. بعد درست بعد از عید که ساعت ها هم عوض می شود روزهای نماز جماعت هم که توی مدرسه 
خوانده می شــود اين ها واقعًا پاک می شــود«. در برخی موارد هم همراهی مضامین دينی جهت استفادة 
انگیزشــی برای عمل فضیلت مندانه مورد بهره برداری قــرار می گیرد. برای نمونه يکی از معلمان چنین 
می گويد: »من خیلی راجع به اين موضوعات با آنان صحبت می کنم و دائم هم اين موارد را به خدا ربط 
می دهم و می گويم که خدا دوســت ندارد«. درمجموع می توان چنین برداشت کرد که در نظر کارگزاران 
ارتباطــی نزديــک بین تربیت دينی و اخالق وجود دارد. اگرچه اين ارتباط به دقت بیان نشــده اســت.

2.روشهایتربيِتاخالقی
معلمــان و مديران و معاونــان در بحث های خود به روش های متفاوت و متنوعی اشــاره کرده اند. 
تنوع روش ها يکی از ويژگی هايی اســت که در نظرات معلمان و مديران مشــهود اســت. باوجوداين، 
برخی روش ها بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. مضامین به دست آمده از نظرهای کارگزاران و همچنین 
مشــاهدات به عمل آمده از مــدارس در مورد روش های تربیِت اخالقی دانش آمــوزان، متنوع و پراکنده 
هســتند اما در طی يک فرايند فشرده ســازی چنین مقوالتی به مثابه طبقات کالن روش ها، استنباط شده 

است که عبارت اند از:
2-1. روش های زمینه ای؛

2-2. روش های خاص تربیِت اخالقی.

در ادامه به هريک از اين مقوالت کالن می پردازيم.

2-1.روشهایزمینهای
منظور از روش های زمینه ای روش هايی هستند که معلمان برای زمینه سازی و ايجاد شرايط مناسب 
برای اقدامات تربیتی ديگر دنبال می کنند. اين روش ها عام بوده و عمومًا بسترســازی برای تحقق بهتر 
اهداف و اغراض يادگیری است. اين اهداف شامل اهداف قصدشدة برنامه های درسی رسمی و اهداف 
غیررسمی و قصدنشده و روئیدنی است که تربیِت اخالقی عمدتًا در اين حوزة اخیر قرار می گیرد. برخی 

از اين روش ها عبارت اند از:

1-2-1.پایشونظارت
يکی از ويژگی های اقدامات مدرسه ای وجود شکل هايی از پايش و نظارت است. پايش موقعیت های 
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يادگیری برای عدم حضور عوامل مخرب از مهم ترين دغدغه های کارگزاران مدارس است. مراقبت از 
ارتباط های خارج از عرف، دوستی های غیرمعمول و حتی برخی مکاتبات دانش آموزان و نیز دسترسی 
به مجالت و کتاب ها و از همه مهم تر پوشش و مدل آرايش مو از مهم ترين محورهای پايش در سال های 
قبل بوده اســت، اما در سال های اخیر با ورود و گســترش وسايل ارتباط جمعی و فناوری اطالعات و 
ارتباطــات مانند موبايل، اينترنت و ماهواره، آن نظارت و پايش وارد حوزه های خاصی شــده اســت. 
نگرانی هــای کارگزاران از تأثیرات مخرب اين وســايل بر فضای مدرســه و محیط يادگیری موضوعی 
جّدی است. در عین حال، اين يک واقعیت است که رويکرد مدارس در خصوص کنترل و نظارت يک 
رويکرد سلبی و مبازره منفی است. ممنوعیت موبايل، لپ تاپ، تبلت و ديگر امکاناتی چون فلش مموری 
و لوح های فشــردة نامتعارف از مصاديق اين برخورد سلبی اســت؛ به ويژه که اساسًا موضع کارگزاران 
عمومًا بر دفع اين موارد و عوامل است و نه استفادة صحیح و بجا از آن ها. البته آثار منفی اين ابزارها در 
برخی موارد کاماًل آشکار و واضح است اما در مواردی هم نمی توان منکر کاربردهای سازندة برخی از 
آن ها شد. لذا به نظر ما برخورد سلبی با آن ها سیاست دقیقی نیست. به هرحال مراقبت از محیط مدرسه 

امری جدی است.
بر اين اســاس پايش محیط مدرســه و کالس از ضرورت های هر مدرسه است. پايش و کنترل در 
مدارس ابتدايی شــدت و ضعف دارد. اوج اين پايش در داشــتن خبرچین و جاسوس در کالس است. 
يکــی از کارگزاران می گويد: »در همة کالس ها يک مأمــور خاص داريم که مثاًل می گويد: خانم! فالنی 
گوشــی آورده يا لب تاپ آورده. گوشــی و لب تاپ ممنوع اســت. بعد می گويیم فالنی بلند شو بیا اينجا 
کیفت را بیاور. می گويد نه خانم به خدا ديگر نمی آورم. می گويم اول برو بیاور من ببینم چه داری. اگر 
موردی نداشته باشد می گويم دفعة آخرت باشد. ولی اگر مورد داشته باشد مثاًل عکسی يا چیزی داشته 
باشــد بايد اينجا بماند تا حتمًا اولیای او بیايند و ببینند. همان جا به ولی يا اولیای او تذکر می دهیم که 
حتمًا مراعات کند25«. يکی ديگر از کارگزاران می گويد: »من به ناخن و لباس بچه خیلی اهمیت می دهم. 
هفته ای يک بار خودم ناخن هايشــان را چک می کنم که با ناخن بلند به مدرســه نیايند، الک زده نیايند به 
مدرسه. شده است که موقع امتحان، امتحان اصلی، بچه الک زده ولی من نگذاشته ام امتحان بدهد. گفته ام 

برو الک ها را پاک کن و بیا امتحان بده. اين ها برای من خیلی مهم است«.
می دانیم که اگر دانش آموزان از وجود چنین جاسوســی در محیط خودشــان آگاه شوند جّو بسیار 
غیراخالقی و ناپسندی بر مدرسه حاکم خواهد شد و در اين وضعیت تمامی راهبردهای تربیِت اخالقی 
بی اثر و نقش بر آب می شــود. شــکل های ديگری از پايش و مراقبت که تا حدی طبیعی و ضروری هم 
هســت مراقبت کارکنان مدرســه، مانند معاون و مربی، از دانش آموزان در حین اوقات تفريح، ورود و 
خروج از کالس و مدرسه و ورزش است. يکی ديگر از مظاهر مراقبت و کنترل وجود دوربین در همه 
مدارس مورد مشــاهده است. دوربین امری عادی شده اســت. در يازده مدرسه از دوازده مدرسة مورد 
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مشاهدة ما دوربین وجود داشت. به زعم همة کارگزاران وجود دوربین امری الزم و ضروری است. آن ها 
اين وســیله را ابزاری برای مراقبت و دفع رفتارهای مخرب در محیط تلقی می کنند. ويژگی مهم فرايند 
پايش و مراقبت، اقتدارگرايانه بودن و متکی بودن بر عمل کارگزاران است. پايش در محیط مدرسه کمتر 
به امری مشــارکتی و همیارانه تبديل شده است. هرچند در مواردی از مشارکت دانش آموزان در پايش 
و نظارت اســتفاده می شود اما اين نظارت بیشتر صورت به کارگیری دانش آموزان را دارد تا اينکه امری 

واقعًا مشارکتی باشد.

2-2-1.وضعقوانینوقواعدانضباطیدرکالسومدرسه
يکی ديگر از روش های زمینه ساز معلمان در زمینة تربیِت اخالقی تدوين مقررات و قواعد انضباطی 
کالس و مدرســه اســت. اين مقررات و قواعد به چند روش تدوين و اطالع رسانی می شود. يک روش 
آنکه عمومیت بیشــتر دارد از سوی معلم اســت. معلم اين قواعد از پیش تعريف شده را در اوايل سال 
مطرح می کند و گاهی به صورت نوشــته در کالس نصب می شــود تا مدام در جلوی چشــم دانش آموز 
باشد. ابالغ قواعد گاهی با تشريح و توجیه همراه است گاه هم در حد ابالغ باقی می ماند. در موارد کمی 
ديده شده است که مدرسه اين قواعد را با هم فکری بچه ها تنظیم کرده است برعکس، عمومًا اين قواعد 
فضای اقتدارگرايانه ای برای وضع و اجرای آن ها ايجاد می کند اما با توجه به اينکه اين قواعد و مقررات 
می تواند زمینة مناسبی برای يادگیری و به ويژه تربیِت اخالقی فراهم سازد، بايد ماهّیت نحوة شکل گیری 
و ابالغ و دعوت عمل به آن ها با اصول اخالقی تناســب داشته باشد. معلمی دربارة وضع قوانین چنین 
می گويد: »از همان ابتدای سال به بچه ها نکاتی را که بايد رعايت بکنند تذکر می دهم. ازجمله اينکه به 
هم احترام بگذاريد. يکديگر را مسخره نکنید. نوع نشستن های آنان را تعیین می کنم. گاهی يک نمونه هم 
خودشان بیان می کنند«. معلم ديگر نیز می گويد: »من 7 قانون اول سال دارم. قبل از آن دو قانون داشتم. 

يکی اينکه به پدر و مادر احترام بگذاريد و ديگر به مسئوالن مدرسه و...«.
عــالوه بر قوانین و مقرراتی که توســط معلمان در محیط کالس تعريف و اجرا می شــود و عمومًا 
معلم محور هستند؛ قوانین و مقررات انضباطی هم در سطح مدرسه تعريف و اعمال می شود. اصل اين 
قوانین از آيین نامه اجرايی مدارس برگرفته شده است؛ اما معمواًل مدارس به غیراز آن، قوانین خاصی نیز 
دارند که بیشتر توسط کارگزاران مدرسه مدير/ معاون تدوين می شود. مديری دراين باره چنین می گويد: 
»مثاًل هر سال قواعدی را که تنظیم می کنیم، خودم با معاونین و نمايندة معلم ها، همگی با همديگر اين 
کار را می کنیم، ولی شــايد من بیشــتر نظر خودم را اعمال می کنم؛ يعنی در نهايت کار سعی می کنم نظر 
خودم را بگويم و اوکی )تأيید( را از جمع بگیرم«. شــواهد نشــان می دهد که شورای مدرسه و شورای 
معلمــان و گاه هم شــورای انجمن اولیــا و مربیان منبع تدوين چنین مقرراتی هســتند. تنها در يکی از 
مدارس تالش شــده بود میثاق نامه ای با هم فکری معلمان تهیه و تنظیم شــود. در يکی از مدارس هم 
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موضوع موبايل دانش آموزی در جلســات انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه و معلمان موردبحث 
قرارگرفته بود.

اما وضع مقررات يا تنظیم آن ها مسئلة حادی برای مدارس نیست، چون آيین نامة اجرايی خودش 
جزئیات دقیقی از آن قواعد را روشــن کرده اســت. دراين باره جمع بندی اين اســت که نظام متمرکز 
آموزشــی اجازه ورود جدی مدرســه به اين حوزه را نمی دهد. باوجودايــن مدارس مقررات خاص 
خود را نیز دارند که عمومًا توســط مســئوالن مدرســه تدوين می شــود و کم وبیش شوراهای مدرسه 
دخالتی در آن دارند. در اين خصوص، گزارش يکی از مشــاهدات چنین است: »يکی از قوانین اين 
مدرســه آن اســت که همة دانش آموزان بايد کارت مدرسه را بر گردن داشته باشند و اين به اين دلیل 
اســت که اگر دانش آموزی يک کار خالفی کرد يا در مدرســه از کالس اخراج شد و يا در حیاط کار 
اشتباهی انجام داد، آقای معاون همان لحظه کارت دانش آموز را بگیرد و بعد به کار او رسیدگی کند. 
همچنین در اين مدرسه، وقتی زنگ رفتن به کالس زده می شود کسی حق حرف زدن ندارد و اين در 
زنگ های تفريح مشاهده می شد. از قوانین ديگر اينکه در زنگ تفريح هیچ کس نبايد در کالس باشد. 
 در هر کالس يک دانش آموز کلیدی به دست داشت و مسئول قفل کردن در کالس هنگام زنگ تفريح 

بود«.
چگونگی ابالغ و اطالع رســانی اين قوانین و قواعد انضباطی موضوع ديگری اســت. مشــاهدات 
و گزارش های حاصله از مشــاهدات نشــان می دهد که در عموم مدارس، قواعد و مقررات مدرســه به 

روش های زير به آگاهی بچه ها می رسد:
•  در آغاز ســال تحصیلــی آيین نامه انضباطی در اختیــار والدين و دانش آمــوزان قرار می گیرد و 

دانش آموزان متعهد به اجرای آن می گردند؛
•  نصب به صورت اطالعیه در ديوار مدرسه؛

•  اطالع رسانی در صف و مراسم صبحگاه مدرسه و تأکید بر تکرار آن؛
•  اطالع رسانی در کالس درس، توسط معلمان؛

•  اطالع رسانی از طريق دفتر ارتباط بین معلم و اولیا؛
•  اطالع رسانی از طريق سايت مدرسه.

 بــا توجــه به اينکه درک و فهم دانش آموزان از اين قواعد و مقــررات امری مهم در عمل کردن به 
آن ها اســت. مشاهدات و نظرات مسئوالن مدرسه نشــان می دهد که اين واقعیت کمتر موردنظر است. 
بــرای کارگزاران آگاهی دادن )اطالع رســانی( کفايت می کند. البته گاه هم برخی قواعد در موقعیت های 
خاص توســط کارگزاران توجیه و تبیین می شود اما اين يک روند و فرهنگ در کالس و مدرسه نیست. 
در مورد زمینه سازی برای اجرايی شدن قواعد انضباطی راهکار اطالع رسانی و تکرار آن در مناسبت ها 

از راهکارهای کلیدی در مدارس است.
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3-2-1.آموزشخانوادههاوتعاملباآنها
طبق نظر کارگزاران، تربیِت اخالقی جريانی نیســت که منحصر به داخل مدرســه باشد و ريشه در 
خانواده دارد. از اين رو يکی از دغدغه های اساســی کارگزاران در ســطح مدرسه هماهنگی و همراهی 
خانواده ها و حتی نهادهای ديگر، مانند رســانه ها، با راهبردهای تربیتی مدرسه است. بیانات پاره ای از 
کارگزاران، بعضًا حاکی از وجود برخی ناهماهنگی ها و حتی تعارضات ارزشی بین خانه و مدرسه است 
و به زعم آن ها روبه گسترش نیز هست. اين تعارضات و ناهماهنگی های ارزشی بین خانواده و مدرسه 
می تواند مخّل تربیِت اخالقی باشــد و مانع جّدی موفقیت مدرســه در ايفای رســالت تربیتی اش شود. 
ازاين رو توجه جدی به آموزش خانواده ها و برگزاری مکرر جلســات مشــترک با والدين دانش آموزان 
از راهکارهای بســیار پربسامد در مدارس اســت. کارگزاری دراين باره می گويد: »ببینید! من معتقدم که 
خانواده بايد درســت باشد، يعنی ما تا می توانیم بايد روی خانواده ها کار کنیم. از ابتدای سال تحصیلی 
ما هرماه آموزش های دينی با خانواده ها داشــته ايم و خطرات و معضالتی را که ممکن است گريبان گیر 
بچه هايشان در سنین بزرگ تر شود به پدر و مادرها گوشزد کرده ايم. مثاًل خطر وجود ماهواره در خانه را 
به خانواده ها گوشزد کرده ايم«. ديگری چنین اظهار می دارد: »ببینید! اگر خانواده همراه نباشد، زحماتی 

که مدرسه می کشد به نظرم هیچ خواهد بود. تربیت در مدرسه بايد توأم با تربیت در خانواده باشد«.
همة اين گونه جلســات برای رفع اين تعارضات دنبال می شود. هرچند تعارضات ارزشی را با اين 
راهکارها به سادگی نمی توان رفع ورجوع کرد. زيرا اين تعارضات يک جريان فرهنگی عمیقی است که 
دارای بستر و خاستگاه های برون مدرسه ای است. بر اين اساس تربیِت اخالقی با مشارکت و همراهی 
عواملی ديگری غیر از مدرسه تقويت می شود و به موفقیت می رسد. به هرحال، عامل خانواده يکی از 

مهم ترين عواملی است که همواره دغدغة کارگزاران مدراس در امر تربیِت اخالقی است.

4-2-1.رابطةانسانیدرمحیطکالسومدرسه
ايجاد رابطة انســانی با دانش آموزان عمومًا يکی از موضوعاتی اســت که موردتوجه معلمان است. 
اين رابطه اساســًا به يادگیری بهتر در همه حوزه ها از جمله به يادگیری رفتارهای مناسب و مورد تأيید 
معلم ختم می شود و سبب می شود دانش آموزان حرف شنوی بهتری پیدا  کنند. درواقع ايجاد اين فضای 
صمیمی برای تربیِت اخالقی و پذيرش ارزش های مورد تأيید معلم و مدرســه نقش اساســی و پايه ای 
دارد. در برخی بیانات معلمان اين رابطه به سمت يک رابطة مراقبتی نیز می رود به گونه ای که دانش آموز 
احساس امنیت خاطر و موردتوجه بودن می کند. می توان گفت نشانه های يک رابطة مراقبتی در فضای 
مدرسه به خوبی خود را نشان می دهد. عناصر اين رابطه، که در مصاحبه ها توسط کارگزاران موردبحث 

قرارگرفته است، عبارت اند از: محبت، دوستی، تکريم و احترام، صداقت، اعتماد، پذيرش و مراقبت.
درواقع در مجموعة کارگزاران اين گرايش وجود دارد که يک رابطة انســانی عمیق با دانش آموزان 
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برقرار کنند. البته گرايش های متضاد هم وجود دارد. برخی شــواهد حاکی از وجود رابطه نامناســب و 
برخوردهای ســخیف با دانش آموزان در مدرســه اســت. برخورد اقتدارگرايانه و سخت گیرانه و حتی 
توهین آمیز نیز وجود دارد. به نظر می رســد که يکی از دغدغه های کارگزاران در مدرســه های ابتدايی، 
افزون بر رابطة دوســتانه و از نزديک، وجود اقتدار هم هســت به عبارت ديگر، برای معلم اقتدار امری 
الزم است و لذا رابطة دوستانه نبايد اقتدار معلم را خدشه دار کند. يکی از کارگزاران می گويد: »درست 
است که ما به بچه ها میدان داده ايم و ايجاد صمیمیت کرده ايم، اما نبايد اجازه بدهیم که اين صمیمیت 
حرمت ها را هم از بین ببرد«. عموم معلمان بر اين باورند که وجود رابطة انسانی در مدرسه با مؤلفه های 
فوق موجب گونه ای اقتدار نیز خواهد شد؛ يعنی حرف شنوی از معلم به آن وابسته است و حتی نقش 

الگويی معلم را تشديد می کند.

2-2.روشهایخاصتربیِتاخالقی
اين روش ها که عمومًا با قصد و هدف تربیت ارزشــی اخالقی صورت می گیرد تنوع و گســتردگی 
زيادی دارد و معلمان عمومًا بنا بر توانايی و تجارب خودشــان به از اين روش ها اســتفاده می کنند. اين 

تنوع را می توان در دو مقولة کلی طبقه بندی کرد.
1. روش های تربیِت اخالقی صريح
2. روش های تربیِت اخالقی ضمنی

در ادامه به طرح و بحث هريک از اين دو مقوله می پردازيم:

1-2-2.روشهایتربیِتاخالقیصریح
کارگــزاران مدارس، عمومًا بــه تربیِت اخالقی به عنوان امری فراتر از موضوعات درســی نگاه 
می کنند. در واقع تربیِت اخالقی به گونه ای اســت که نمی توان آن را در يک چارچوب تمهید شــده 
و زمان و مکان مشــخصی ارائه داد و لذا در هر شــرايط و موقعیتی می تواند رخ دهد. بخشی از اين 
تربیِت اخالقی به صورت پیش بینی نشــده و حتی غیرارادی رخ می دهد. البته اين بدان معنا نیســت 
که امری کاماًل تصادفی اســت، به همین جهت روش هايی صريح برای آن نیز به کار می گیرند. اين 
روش ها عمومًا روش هايی هســتند که در آن ها ارزش های اخالقی )عمومًا( آشکارا عرضه می گردد؛ 
از جمله ســر صف، در کالس ها، روی تابلو اعالنات، در ديوارنوشــته ها، در جزوات آموزشــی و 
موقعیت هايی مانند مراسم مذهبی و غیرمذهبی، توسط معاون /مربی /مدير /معلم و... حتی روحانی 
و شــخصیت های مدعو، ارزش های مطلوب اخالقی ارائه می گردد. در کالس ها نیز معلمان، به نوبة 
خود، در استفاده از اين روش ها از تمثیل، داستان، نمايش و خاطره برای طرح موضوعات اخالقی 

بهره می گیرند.
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1-1-2-2.توجیهارزشها
يکی از روش های صريح تربیِت اخالقی توجیه و يا موّجه سازی ارزش های اخالقی است. 
اين شیوه ماهیت شناختی دارد. توجیه گاهی کاماًل عقالنی است، که در آن به نتايج ناگوار اعمال 
غیراخالقی يا نتايج مثبت اعمال اخالقی تأکید می شود. اما اين روش، که از روش آگاه سازی و 
اطالع رسانی جنبة شناختی قوی تری دارد، به ندرت در بین کارگزاران مطرح می شود. دلیل آن می تواند 
اين باشد که اين توجیهات با سطح رشد فکری دانش آموزان تناسب ندارد. لذا به نظر می رسد اين 
روش موّجه سازی نارسا و ناقص است و بیشتر شکل نصیحت را به خود می گیرد. همچنین در 
اين گونه موّجه سازِی ارزش ها، معلم از هم فکری و درگیرکردن دانش آموزان کمتر استفاده می کند.

توجیــه ارزش هــا در برخی موارد نیز در حین بحث ها و درس ها رخ می دهد، به ويژه اگر با 
مضامیــن دينی نیز ارتباط پیدا  کند. از ديدگاه کارگــزاران، تربیت دينی و اخالقی ارتباط وثیقی 
با هم دارند. گويی که آن ها دو روی يک ســکه اند. به ويژه معلمانی که باورهای دينی قوی تری 
دارند اين ارتباط را عمیق تر می بینند. اين توجیه در مواردی هم با استفاده از آموزه های مذهبی 
ماننــد گناه، عذاب الهی و مانند اين ها صورت می گیــرد: »... در عرض دو دقیقه داری چهار تا 
دروغ میگی! تو از کجا می دونی که فرشتة سمت چپت چهار هزار گناه برات نوشته؛ در عرض 
دو دقیقه! ما بیست وچهار ساعت در شبانه روز داريم زندگی می کنیم پس حساب کنید چقدر گناه 

می شود؟ می تونید جمع کنید؟ می تونید جبران کنید؟«

2-1-2-2.اطالعرسانیارزشی
يک جلوة رايج از تربیت ارزشی اخالقی را در شعارها و تصاويری که بر دروديوار مدرسه 
نصب می شود می توان ديد. اين روش کاربرد گسترده ای در سطح مدارس دارد. درواقع مدارس 
مــا مملو از شــعار و پیام اند اعم از شــعارهای تصويری يا گفتاری. از نظــر محتوا نیز پیام ها و 

شعارهای مذکور شامل اين موارد است:
• شعارهای سیاسی

• شعارها و احاديث مذهبی
• پیام های بهداشتی
•  پیام های اخالقی

• پیام های علمی و درسی

مضامین بخشی از اين پیام ها که به حوزة پیام های اخالقی مربوط می شود عبارت است از:
• مهربانی به پدر و مادر

• فروتنی و تواضع
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• دانش اندوزی
• حجاب

• دوستی و رازداری
• خوش رويی

• نیکويی در گفتار
• عدم اسراف

•  سالم دادن قبل از گفتار
• نگاه محبت آمیز به مادر و...

بررسی محتوای شعارها و پیام های اخالقی نشان می دهد که در انتخاب اين پیام ها منطق و 
نظمی وجود ندارد. روشن نیست که دانش آموزان در سنین دورة ابتدايی تا چه حد درک و فهم 
اين پیام ها را دارند. اين موضوع امری سلیقه ای است و به منش و شخصیت کارگزاران مدرسه 

بستگی دارد.

3-1-2-2.عملبهارزشها
يکی ديگر از روش های موردنظر کارگزاران در تربیِت اخالقی، به ويژه معلمان، نمايش عملی 
ارزش ها اســت. توضیحات معلمان نشان می دهد که در اين روش گويی خود دانش آموزان در 
موقعیت عملی ارزش حضور پیدا می کنند و يا آن ارزش را از نزديک تجربه می کنند. يک نمونه 
بارز آن جمع آوری کمک های مالی از دانش آموزان اســت. در برخی از مدارس صندوق کمک 
و صدقه وجود دارد. فعالیت های فرهنگی درون مدرســه ای نیز، مانند مســابقات، فعالیت های 
گروهی، مثل ســرود و نمايش و اردو، ازجمله فعالیت هايی اســت که يک عمل ارزشی قلمداد 
می شــود. در گزارش مشــاهدات يک مدرســه چنین آمده اســت: »در موارد ديگری هم آقای 
معاون به آموزش همکاری و حس مســئولیت و... نگاه ويژه ای داشــت و اين امر را در روند 
رشد اخالقی مثمر ثمر می دانست. برای مثال انتقال شیر به کالس توسط دانش آموز بود و اين 
حس همکاری را نويد می داد«. تجربة زيستة يکی از کارگزاران چنین معنايی را نیز می رساند: 
»... و يادمان رفت شکالت ها آنجاست؛ بعد من رفتم و ديدم هیچ شکالتی نمانده! خیلی برايم 
جالــب بود. گفتم اين ها چه شــده؟ معاون گفت هر بچه ای که می آمد، يک دانه برمی داشــت و 
می خورد. گفتم خب نوش جانشــان، عیب ندارد، اما بايد ياد بگیرند که چیزی را بدون تعارف 
کردن )که جزو فرهنگ ما ايرانیان است( يا بدون اينکه آموزش ببیند که آيا مال خودش است يا 
نه برندارد و من همین را سر صف مطرح کردم و بعد بچه ها آمدند تک تک گفتند: خانم! ما هم 
خورده بوديم. گفتم اين دفعه حالل است عیب ندارد، چون ما حالل کرديم، اما از دفعة بعد شما 
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ديگر بدون اجازة کسی هیچ چیز برنمی داريد. بعد آمديم يک سبد ديگر شکالت آنجا گذاشتیم. 
شکالت ها قیمت چندانی نداشت و در ضمن ما آن را با پول خود بچه ها خريده بوديم. اما اينجا 

بحث آموزش مهم است«.

4-1-2-2.تأیید)پاداش(
يکی ديگر از روش های صريح تربیِت اخالقی که کاربرد گسترده ای در مدارس دارد پاداش 
و تنبیه26، و به بیان نظرية رفتارگرايی تقويت رفتارهای ارزشــی است. استفاده از اين روش در 
مدارس مورد مشاهده عمومیت بسیاری دارد. پاداش دادن به فرد به سبب يک کار خیر به نوعی 
تأيید ارزش خاصی اســت که مدرســه در پی تکرار آن است. نظام پاداش که در عمدة مدارس 
تعريف شــده اســت ابعاد و ابعاض قابل بحثی دارد که در ادامه ســه نمونه از آن را مورد بحث 

قرار می دهیم.

5-1-2-2.کمدجوایز
در همه مدارس مورد مشاهدة ما )به جز يک مدرسه( کمد جوايز وجود داشت. اين کمدها 
اغلب شــامل اشــیا و اقالم مصرفی و موردتوجه دانش آموزان اســت. البته برخی اشیا اقالمی 
هستند که در کمد جای نمی شوند و در فضای ديگری به نمايش گذاشته شده اند؛ اقالمی مانند 

دوچرخه، توپ، ماشین حساب،  نوشت افزار،  اسباب بازی و مانند اين ها.
عمومًا در کنار هر يک از اقالم موجود در کمد امتیاز الزم برای تصاحب آن نیز درج شــده 
اســت تا دانش آموز بداند که برای گرفتن فالن جايــزه خاص چه مقدار بايد امتیاز جمع آوری 
کرده باشــد. در بیشــتر مدارس نظام امتیازدهی خاصی تعريف شــده که ابزار آن نیز کارت يا 
برگه های ويژه ای است که توسط مدير، معاون و يا معلم به دانش آموزان داده می شود. مالک ها 
و معیار دريافت کارت ها عمومًا هم درســی و هم غیردرســی اســت اما رفتارهای اخالقی جز 
الينفک اين مالک ها است. اين مالک ها در برخی مدارس تعريف و در تابلوی اعالنات نصب 
شده است. ازاين رو می توان گفت که اين نظام پاداش و تشويق جزئی از برنامه تربیِت اخالقی 
دانش آموزان به ويژه در مدارس ابتدايی، محســوب می شــود. تا آنجايی که محقق مطلع اســت 
اين کمد از ضروريات مدرســه ابتدايی تلقی می شــود و ظاهرًا به لحاظ رسمی هم مورد تأيید 
و تأکید27 اســت. يکی از مشاهده کنندگان چنین گزارش می دهد: »تشويق های موردی در صف 
برای ثبت ارزش نیز در اين مدرســه زياد ديده می شــد. خانم مدير می گفت که دانش آموزی در 
برابر دوستش گذشت کرده بود و ايشان ابتدا اين ارزش را در سر صف توضیح داده و بعد اين 
دانش آموز را تشــويق کرده بود. در موردی ديگر نیز که دانش آموز قوی دوســت ضعیفش را در 
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امر حفظ قرآن کمک کرده بود اين ارزش را در صف توضیح و ســپس به دانش آموز هديه داده 
بود. خانم معلمی می گفت: من همیشــه ســعی کرده ام در دادن هديه برای تشويق تا حد امکان 

بهترين چیز را در نظر بگیرم«.

6-1-2-2.معرفیدانشآموزانبرتردرسطحمدرسه
يکــی ديگر از روش ها در مدارس ابتدايی معرفی دانش آموزان برتر اســت. اين روش نیز 
از زيرمجموعه های نظام پاداش و تشويق و از نمادهای وجود جريان رقابت در مدرسه است. 
در بیشتر راهروهای مدارس مورد مشاهدة ما در تابلوها يا به صورت پارچه نوشته دانش آموزان 
برتر معرفی شــده بودند. مالک های معرفی اين افراد عمومًا موفقیت های تحصیلی آن ها بود اما 

جنبه های اخالقی و رفتاری نیز موردتوجه قرار گرفته بود.

7-1-2-2.نظامپاداشکالسی
در کالس ها نیز اين فرايند پاداش تشويق مشاهده شده است. در برخی از کالس ها تابلوهايی 
وجود دارد که عکس دانش آموزان در آن نصب شــده اســت. در کنار عکس، هر دانش آموز به 
فراخور اعمال مثبتش نشانه هايی مانند ستاره به معنای امتیاز دريافت می کند. مالک های دريافت 
اين نشــانه ها رفتارهای مثبت و موفقیت های درسی اســت. در گزارش مشاهدات يک مدرسه 
چنین آمده اســت: »در بیشتر کالس ها، تابلوهايی با ســتاره، گل و... برای تشويق دانش آموزان 
وجود داشــت؛ که بســته به تعداد آن ســتاره ها يا گل ها و... کارت امتیاز و سپس جايزه از کمد 
جوايز نصیبشان می شد«. در گزارش ديگری آمده است که: »بیشتر معلمان از ستاره برای تشويق 
دانش آموزان اســتفاده کرده بودند؛ به اين صورت که تصاوير و يا اســامی دانش آموزان را روی 
يک مقوا رســم کرده يا نوشــته بودند و به ازای هر فعالیت مثبت چه درسی و چه اخالقی يک 

ستاره برای آن دانش آموز در محل عکس يا اسمش قرار می دادند«.
در مــورد چگونگی تشــويق و پــاداش دانش آمــوزان در کالس ها تنوع وجــود دارد حتی 
گزارش هايــی دال بــر وجود کمد جوايز کالســی هــم وجــود دارد. در برخی مــوارد جوايز 
ســهل الوصول تری وجــود دارد. دريکی از گزارش ها آمده اســت که: »در کالســی خانم معلم 
هديه های کوچکی را درون میز خود قرار داده بود و اين امر را در انگیزه دادن به دانش آموزان 
بسیار مهم می پنداشت. در کنار اين موارد تشويق هايی نوشتاری نیز بود که در دفاتر مخصوص 
معلمان و دانش آموزان قید می شد. خانم معلم نیز می گفت که برای هر کار خوب، چه کار قرآنی 
و چه کار اخالقی، يک امتیاز و يک مثبت می دهد و به پنج تا که رسید، جدا از مدرسه خودش 
تشــويق می نمايد. در دفتر اين خانم معلم ديده شــد که او با نظام نمره دهی فعالیت کالســی را 
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کنترل می کرد«. در گزارش ديگر در مورد تنوع نظام تشويق چنین آمده است: »يا خانم معلمی 
بیان می کرد که کارت ها را در کیســة شانســی قرار می دهد و بعد از مشــاهدة هر فعالیت علمی 
يا بروز رفتار اخالقی خوب از بچه ها، به آن ها اجازه می دهد با دســت کردن در کیســه شانس 
خــود را امتحان کنند. در کالس ديگری معلم به هــر دانش آموز يک صفتی را اهدا کرده بود و 
آن را بر روی ديوار نصب کرده بود مانند )پســر خوش خطم، پسر بااخالقم، پسر خوش نظمم، 
پسر زرنگم، پسر پرتالشم، پسر کتاب خوانم، پسر ورزشکارم، پسر تیزهوشم، پسر باتربیتم، پسر 

نقاشم، پسر بادقّتم، پسر خوبم، پسر دانايم، پسر مهربانم و...(«

2-2-2.روشهایضمنیتربیِتاخالقی
اين روش ها به گونه ای است که در آن ارزش های اخالقی به صورت ضمنی و پنهان، يا غیرمستقیم، 
طرح می شود. اين روش ها هم کاربرد گسترده ای دارد و هم مورد تأکید فراوان از سوی کارگزاران است.

1-2-2-2.الگوپردازی
يکی از اين روش های غیرمســتقیم، روش الگوپردازی است. معلمان و عموم کارگزاران به 
اين روش اعتقاد جدی و راســخ دارند. در اين روش گويی دانش آموزان ارزش ها را در اعمال 
کارگــزاران مدرســه می بیننديا می خوانند و ياد می گیرند. يکــی از کارگزاران چنین نظری دارد: 
»ســعی می کنیم خودمان برای دانش آموزان الگو باشیم. اگر من در کالمم رعايت بکنم، بچه به 
من نگاه می کند و ياد می گیرد. يادگیری بچه ها از معلم خیلی بیشتر است. خیلی از بچه ها هستند 
که نگاه می کنند به طرز پوشش معلمشان و الگوپذيری می کنند« و ديگری دربارة نقش الگويی 
معلــم اظهار می دارد: »من بايد از خودم شــروع کنم. اگر از بچه ها مســئولیت می خواهم بايد 
خودم مســئولیت پذيری را به آنان نشان بدهم. اگر می خواهم مورد اخالقی خالفی را از بچه ها 
بخواهم بايد آن مورد در خود من نباشــد وگرنه اعتماد بچه از من ســلب خواهد شد«. درواقع 
باور کارگزاران بر اين است که محیط مدرسه بايد به گونه ای سامان يابد که در آن دانش آموزان از 
طريق يادگیری مشاهده ای رفتارهای اخالقی را ياد بگیرند و عمومًا نیز کارگزاران بر روی رفتار 
اخالقی متمرکز هستند يعنی گونه ای يادگیری تقلیدی که به نظر می رسد يادگیری سطحی است 
و برای تربیِت اخالقی کافی نیست. مشکل اينجاست که دانش آموزان بايد به درک ارزش هايی 
نائل شوند که در پشت اعمال نهفته است تا از اين طريق تربیِت اخالقی تشديد و تقويت شود. 
بیانات کارگزاران نشــان می دهد که اين روش در سطح يادگیری تقلیدی است. البته گروهی از 
کارگزاران بر اين موضوع اشــاره داشــته اند که حرف زدن و بیان شفاهی ارزش ها کافی نیست 
و بايد در کنارش عمل به آن ارزش ها هم مشــاهده شــود. يکی از معلمان می گويد: »ذهن اين 
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بچه ها طوری نیست که بتواند تجزيه وتحلیل کند، مشکل بايد موردی و در لحظه ای که بچه در 
آن قرار دارد بیان بشــود. اينکه ســخنران بیاوريم کار را مشکل می کنیم و اصاًل فايده ای ندارد. 
بچه های اين ســن بیشتر تجســمی می فهمند. مثاًل اگر من می گويم بايد لباستان تمیز باشد بايد 
خودم هم که گوينده ام لباسم تمیز باشد«. يکی از مديران نیز اظهار می دارد: »اگر بخواهم برنامة 
خاصی داشــته باشــم فايده ندارد. بچه بايد ببیند، لمس کند و الگوپردازی کند. چون ابتدايی ها 
بیشتر حالت لمسی دارند. حاال من هرچقدر فیلم بگذارم، عکس بگذارم، يا مثاًل گردش علمی 
برايشــان بگذارم ولی وقتی ببیند من مدير پرخاش می کنم نه فقط بچه ها، که معلم هم به حرفم 

گوش نمی کند. می گويند پس چطور خودش عمل نمی کند!«
کارگزاران گويی که الگوپردازی را به مثابه راهکاری برای عینی کردن ارزش ها تلقی می کنند. 
هرچند عینیت بخشی به ارزش ها از جنبة ديگری هم ضرورت می يابد و آن حذف تعارض میان 

سخن و عمل معلم است، چیزی که در تربیِت اخالقی سهم مهلک است.

2-2-2-2.داستانگویی
روش ديگری که معلمان عمومًا مورداســتفاده قرار می دهند روش داستان گويی است. اين 
روش را می توان ذيل روش های ضمنی تربیِت اخالقی طبقه بندی کرد. اين روش از روش های 
پراستفاده است. داستان ها گاه پیش بینی نشده و فی البداهه خلق می شوند و گاه بسته به موقعیت 
و مســئله ای که در موقعیت بروز کرده اســت به کاربرده می شود. عمومًا اين داستان ها به صورت 
ضمنــی يک پیــام اخالقی را منتقــل می کند. در برخی داســتان ها از مضامیــن مذهبی و حتی 

روايت های مذهبی نیز استفاده شده است.
»با آن ها فقط صحبت می کنم. صحبت هايی که در قالب داستان ها و امثال و بیان تجربه هاست. 
چون من تجربه زيادی هم دارم. مثاًل می گويم فالن دانش آموز را داشتیم که دويده و زمین خورده 
و هنوز هم در بدنش پالتین اســت. من از مثال هايی اســتفاده می کنم که ديده ام و اتفاق افتاده 
است؛ بر همین اساس هم آن ها حرف های من را قبول می کنند. به نظرم صحبت کردن معلم تأثیر 
بسزايی در امر فهمیدن بچه ها دارد. من از داستان هايی که برايشان می گويم نکاتی را که بچه ای 
انجام داده مورد تأکید قرار می دهم. اين اتفاقات ممکن است برای من و يا بچه ها هم بیفتد ما 
نبايد در وهلة اول اين را در میان جمع بیان کنیم. بايد به صورت شخصی به خود فرد بگويیم«.

3-2-2-2.فعالیتهایمشارکتجویانه
يکــی ديگــر از روش های ضمنی که در مدارس، در زمینة تربیِت اخالقی، مشــاهده شــده 
مشــارکت دانش آموزان در امور مدرســه اســت. اين روش يکی از عوامل شکل گیری فضای 
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مناسب برای رشد اخالقی دانش آموزان است. با اين وجود، اين روش در نظر عمده کارگزاران 
به مثابه يک روش تربیِت اخالقی شناخته نمی شود و حتی آن را به مثابه يک عامل تلطیف فضای 
مدرسه نیز به شمار نمی آورند. صندوق انتقاد و پیشنهاد )نظرخواهی از دانش آموزان(، شورای 
دانش آموزی، هم فکری های غیررسمی، مشارکت در امور اجرايی مدرسه و فعالیت هايی از اين 
جنس در مدارس کم وبیش مالحظه شــده اســت. وجود اين فعالیت ها در مدرسه گزارش شده 
شواهدی داّل بر وجود آن وجود دارد. برخی از اشکال اين مشارکت در دبستان ها به شرح زير 

است:
• صندوقانتقادهاوپیشنهادها

هم فکــری در امور داخلی مدرســه ازجملــه روش های ضمنی تربیِت اخالقی اســت. در 
مدارس اشــکال مختلفی از اين مشــارکت در مدرسه و حتی کالس ها ديده شده است. يکی از 
اشکال رسمی آن وجود صندوق انتقادات و پیشنهادها است. در همه مدارس مورد مشاهده اين 
صنــدوق وجود ندارد. در برخی مدارس وجود دارد و آن چنان فعال نیســت. در مورد صندوق 
انتقادات و پیشــنهادها برخی نظرات مديران بر اين است که از اين صندوق باوجود نصب آن 
در مدرســه استقبالی نمی شــود. برخی دلیل آن را عدم رشد فکری دانش آموزان اعالم کرده اند. 
يکــی از کارگــزاران چنین نظری دارد: »حقیقتًا خیلی صندوق فعال نیســت چون من خودم با 
بچه ها راحت هســتم مرتب حیاط می روم سرکشی می کنم. مثاًل بچه ها خیلی راحت می آيند از 
من می پرسند آقا مسابقات که قراراست برگزار شود چه زمانی است؟ جوايزش پس چی شد؟ 

به همین راحتی می آيند بیان می کنند و من هم آن ها را قانع می کنم«.
• شورایدانشآموزی

شکل ديگری از هم فکری در امور داخلی مدرسه توسط دانش آموزان شورای دانش آموزی 
اســت. طبق اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها شــورای دانش آموزی در عمدة مدارس فعال 
اســت. در برخی موارد شــورای دانش آمــوزی در تنظیم برخی قواعد و مقررات مدرســه هم 
مشارکت داشته است. برای نمونه در يک مدرسه اين موضوع رخ داده است. گزارش مشاهده گر 
دال بر اين موضوع است »در کنار اين قوانین، قوانینی بود که در شورای دانش آموزی مطرح شده 
و با توجه به نظر دانش آموزان اجرا می شــد. مثاًل طرحی درباره مشــکالت سرويس بهداشتی 
و حضور دانش آموزان کالس اول تا ششــم بود که با طرح جالب دانش آموزان تصويب شــده 
بــود و مديــر از درايت و تدبر دانش آموزان صحبت می کرد«. اما در بیشــتر مدارس شــورای 
دانش آموزی بیشــتر به معاونت پرورشی واگذار شده اســت و اين شورا بیشتر به فعالیت های 
مربوط به مناســبت ها می پردازد؛ که اين هم خود حداقلی از مشارکت است. يکی از کارگزاران 
می گويد: »بله، شــورای دانش آموزی هست ولی در دبســتان، خیلی مثل دبیرستان يا راهنمايی 
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بخواهیم ازش اســتفاده کنیم نمی شود. شورا معمواًل توی کارها نمی تواند دخالت داشته باشد، 
مثاًل ما دانش آموزی خاص نداريم که قدرت رهبری خاصی داشته باشد يا وجهة خیلی بااليی 
داشــته باشــد که همه او را قبول داشته باشند. ما پارسال يکی را داشــتیم ازش خیلی استفاده 
می کرديم. مثاًل يکی داشتیم خیلی زبون باز بود و وقتی که می رفت روی سکو همه برايش دست 
می زدند. يک وجهة خیلی خاصی داشت ما هم از او در کارهای خاصی کمک می گرفتیم، مثاًل 

در کارهای ورزشی و نمايشی«.
شــواهدی نیز دال بر وجود شــورا در برخی کالس ها وجود دارد. اين کار کاماًل به سلیقه و 
تفکر معلم بســتگی دارد. برخی تصمیم گیری ها مانند تعیین مبصر کالس يا تصمیم گیری درباره 

برخی بی نظمی های بچه ها نیز از وظايف اين شوراها تعريف شده است.
• همفکریهایغیررسمی

در برخی مدارس به صورت پراکنده شواهدی دال بر جريان هم فکری ضعیفی ديده می شود. 
اين جريان ضعیف در مدرســه و در ســطح کالس هم وجود دارد. در برخی موارد در ســايت 
مدرسه فضايی را برای گرفتن نظرات دانش آموزان پیش بینی کرده اند. يکی از معلمان می گويد: 
»ما برگه هايی داريم که کاش بود به شــما نشــان می دادم. ما بعد از هر کارنامه معمواًل يک برگة 
اين طــوری به بچه ها می دهیم. به اولیا می دهیم که می توانند به منزل ببرند و با بچه هايشــان پر 
کنند. البته خیلی از بچه ها به تنهايی آن را پر می کنند«. معلم ديگری می گويد: »بله. انتقاد که شده 
اســت؛ اما من گوش می کنم تا ببینیم چه طور اســت. اگر در مورد درس باشد و بدانم که اشتباه 
کردم عذرخواهی می کنم؛ اگر هم موردی باشد که بايد توضیح داده بشود، توضیح می دهم. من 
برای بچه ها خیلی وقت می گذارم. اگر در لحظه بشــود توضیح داد که اين کار را می کنم، حتی 
اگر احساس کنم که موقع توضیح دادن در زنگ تفريح دير خواهد بود مسئله را همان جا توضیح 

می دهم و اجازه نمی دهم تا به زنگ تفريح کشیده شود«.
اما درمجموع اســتنباط محقق اين اســت که باور عمیق و گســترده ای در مورد هم فکری 
مشــارکت جويانه در ســطح دانش آموزی وجود ندارد. فضای نقد و مشارکت فکری در کالس 
و مدرســه برای رفع ورجوع مســائل در داخل کالس کمتر ديده می شود. از موارد مشاهده شده، 
برمی آيد که هم فکری مشارکت جويانه هنوز به يک فرهنگ در مدارس ما تبديل نشده و عمومًا 
مســائل به برداشــت و فهم معلم و مدير وابسته اســت. يکی از مديران دربارة مشارکت چنین 
نظر داده است: »خیلی کم، چون بچه های ابتدايی آن قدر نمی توانند در کارهای مدرسه مشاوره 
بدهند. درست است که ما عملکرد و رفتار و حرف هايشان را بررسی می کنیم و با توجه به آن 
برنامه ريزی می کنیم ولی يک بچة کالس ششم فقط در اين حد فهمیده که مثاًل شوفاژ گرم است 
و او کنارش نشسته و سوخته و حاال من بايد برايش يک کاری بکنم، يعنی بچه های ما طوری 
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بزرگ نشده اند که بتوانند مسائل خودشان را حل کنند که تازه بخواهیم ياد بگیرند مسائل مدرسه 
را هم حل کنند؛ ولی نظر می دهند«.

• مشارکتدراموراجراییمدرسه
شکل ديگری از مشارکت در مدارس مشارکت در امور اجرايی است. اين نوع مشارکت 
در مدارس ابتدايی به ويژه در مدارس مشاهده شــده بسیار پربسامد ظاهر شده است. انواع و 
اقسامی از مشارکت در امور اجرايی وجود دارد. از جابه جا کردن مجالت رشد که به مدرسه 
ارســال شده بود، از وانت به اتاق پرورشی، تا مشــارکت در برگزاری مناسبت ها و مراسم ها 
که از شکل های جالب مشارکت فعالیت های نظارتی و مراقبتی است. اين شکل از مشارکت 
هم در ســطح مدرسه بســیار ديده می شود و هم در ســطح کالس درس. برخی دانش آموزان 
به عنوان پلیس مدرســه يا مراقب بهداشــتی مدرســه به کار گمارده می شــوند. معلمان نیز از 
واگذاری مســئولیت های مختلفی که بنا بر ذائقه مديريتــی خود تعريف کرده اند دانش آموزان 
را به مشارکت فرامی خوانند. گزارش يکی از مشاهده گران حاکی ازاين گونه مشارکت هاست: 
»دانش آموزانی که کاور )روپوش( صورتی داشــتند مأمور انضباطی حیاط، دانش آموزان کاور 
ســبز مأمور بهداشــتی و دانش آموزانی که روســری به گردن داشــتند مأموران مروج سالمت 
بودند. آن ها با پوشش خاص خود در زنگ های تفريح حاضر می شدند و در برابر مسئولیت 
خود توجیه شــده بودنــد«. يکی از مديران نیز چنین تصويری از مشــارکت دانش آموزان در 
مدرسه ارائه می دهد »ما نماينده زياد داريم. مثاًل يک عده می آيند شیرها را می برند، يک عده 
بهداشــت يار کالس هســتند و به بچه ها تذکر می دهند آشــغال نريزند. به آن ها می گويند چرا 
آشغال ريختید، امروز کالسمان بد بوده ما هفته ای يک بار از بهداشت ياران می پرسیم که کدام 
کالس بهترين بوده است. خود من نیز هر هفته ازنظر نظافت؛ از کالس ها بازديد می کنم. مثاًل 
می پرسم آيا مشکلی ازنظر نظافت دارند يا نه. مأموران راهرو داريم که هنگامی که می خواهد 
زنگ بخورد درجاهای خاص می ايســتند و مواظب هســتند که بچه ها بانظم بروند. در بوفه و 
آب خوری و حیاط هم مأمور داريم، آن ها به بچه ها تذکر می دهند که آشغال ها را روی زمین 
نريزند و آن ها را درون ســطل های آشــغال بیندازند«. گاه اين مشــارکت ها به سبب جذابیت 
زيادش برای دانش آموزان به عنوان حربه ای برای تنبیه يا تشويق به کار گرفته می شود. نظرات 
معلمان نیز بر وجود چنین رفتار مشــارکت جويانه کارگزاران داللت دارد. »من معمواًل به اين 

بچه ها برای تشويق، مسئولیت می دهم«.
درمجموع چنین به نظر می رسد که اين گونه مشارکت در امور اجرايی بیشتر شکل به کارگیری 
دارد تا مشارکت حقیقی؛ يعنی ماهیت اخالقی و تربیتی آن بسیار ضعیف است و کارگزاران از 
آن برای تسهیل روند امور داخلی مدرسه و گاه به مثابه يک اهرم تشويقی تنبیهی بهره می گیرند.
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• فعالیتهایفوقبرنامه
يکــی ديگر از روش های تربیِت اخالقی موردتوجه در ســطح مدرســه وجود فعالیت های 
فوق برنامه اســت. گروهی از کارگزاران بر اين باورند که اين فعالیت ها ماهیت تربیتی اخالقی 
دارد. به طوری کــه در گفت وگوها، از ايــن فعالیت ها به مثابة يک اقدام تربیِت اخالقی تعريف و 
تمجید می کردند. اين فعالیت ها را عمومًا معاونت پرورشــی مدرسه مديريت می کند. تصور بر 
اين اســت که اين فعالیت ها به خودی خود تأثیرات اخالقی به همراه دارد. فعالیت های معمول 
درون مدرسه ای که کم وبیش در همه مدارس دنبال می شود. عبارت است از فعالیت هايی نظیر 
نماز جماعت، دعا و نیاش، مراســم های مختلف سیاسی فرهنگی، بزرگداشت ها، عزاداری ها، 

صبحگاه.

بحثونتيجهگيری
به نظر چنین می آيد که درون ماية اصلی و محوری تحلیل های به عمل آمده از تجارب 
و ادراکات کارگزاران مدارس ابتدايی »شــبه تربیِت اخالقی« اســت. قبل از تشريح و 
تبیین انگارة شبه تربیِت اخالقی بهتر است "انگاره شبه تربیت" را تشريح نمايیم. طبق 
نظر باقری )1384( شــبه تربیت فرايندی دارای سه ويژگی مهم است: تلقین، عادت و 
تحمیل. در ويژگی عادت فرايند تربیت بر تکرار پای می فشارد، در ويژگی تلقین، که به 
معنای بحث ناپذيری محتوای يادگیری اســت، بر هیبت و اقتدار گوينده يا مربی تأکید 
می شود و در تحمیل بر زور و اجبار محدوديت دارد. »شبه تربیِت اخالقی« در نزديکی 
زيادی با مفهوم شبه تربیت است. اين گونه تربیِت اخالقی بر اساس شواهد به دست آمده 

از مشاهدات و مصاحبه ها دارای چند ويژگی زير است:
• ضعف در توجه به بعد توانايی های شناختی در اخالق

• تأکید بر روش الگويی و تقلید در يادگیری اخالق
• اقتدارگرايی

• تأکید بر روش های تأيیدی )پاداش و تنبیه(
در ادامه به بحث دربارة هريک از اين ويژگی ها می پردازيم.

ضعفدرتوجهبهبعدتواناییهایشناختیدراخالق
اگرچه توســعة شناخت دانش آموزان از مأموريت های اساسی مدرسه است اما در 
ايفای اين نقش قصور بســیار شده است، لذا همیشه کارکردهای نظام تربیت رسمی و 
عمومی، از اين منظر، موردانتقاد بوده است. تأکید بر حافظه و حافظه گرايی و توجه به 
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ســطوح پايین حیطة شــناختی- به تعبیر بلوم- ازجملة اين انتقادات است. در ساحت 
تربیِت اخالقی نیز به نظر می رســد به شــناخِت عمیق و درِک درســت از ارزش های 
اخالقی، در فضای مــدارس و کالس های درس، توجه الزم صورت نمی گیرد؛ درواقع 
اهتمام جدی به اين امر مشــاهده نمی شــود. در حقیقت ارزش های اخالقی و اعمال 
اخالقی بايد در پرتو تبیین های عقالنی مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد )باقری، 1389( 
و شفاف سازی شود. شواهد نشان می دهد که در فضای مدرسه کمتر بحث و گفت وگو 
بر موضوعات اخالقی درمی گیرد. اگر هم اين ارزش ها توجیه می شــود اين توجیهات 
معلم محور بوده و استدالل های نقلی )مرتبط کردن ارزش ها با مضامین مذهبی( مطرح 
می شــود. درواقع درگیری فکری با مضامین ارزشــی و اخالقی مورد اقبال نیســت و 
بخش مهمی از تجارب ناظر به دريافت اطالعات ارزشــی است که به صورت پیام های 
ارزشــی با ابزارهای گوناگون به اطالع دانش آموزان رســانده می شود. برخی تحقیقات 
نشان می دهد که در مدارس بعد شناختی تربیِت اخالقی کمتر موردتوجه است. نادری 
)1392( در پژوهش خود به اين نتیجه رسیده است که معلمان بیشتر از روش سرمشق 
دهی و تأيید استفاده می کنند و کمتر روش گفت وگو و تکلیف دهی را مورداستفاده قرار 
می دهند. افکاری )1393( هم بیان می دارد که کتاب های دورة ابتدايی عمومًا در تربیِت 

اخالقی به روش نصیحت توجه کرده اند.
بســیاری بر اين باورند کــه خمیرماية هرگونه تربیت -در اينجــا تربیِت اخالقی- 
تحوالت معرفتی است. از نظر شريعتمداری )1370( ويلسون28 )1996( باقری )1385( 
و کريمی )1385( بعد شــناختی و توســعة آن در توســعه و تقويت رشد خالقی بسیار 
مؤثر اســت. لیپمن29 و شــارپ30 )1394( در کتاب خود به نام »کندوکاو اخالقی« اين 
ايده را پرورش داده اند که درگیری شــناختی با مفاهیم اساســی اخالقی در مدارس و 
برنامه های درســی مغفول مانده است. در تحقیقات بسیاری، چه در خارج -برکوئیتز31 
)1985( و لینــد32 )2005 و 2006(- و چه در داخل کشــور -مطلق )1390(، کريمی و 
شادمانی )1393( و فريد، سعدی پور، کريمی و فلسفی نژاد )1389(- بر تأثیر بحث و 
گفت وگو در رشد اخالقی دانش آموزان تأکید شده است. در حقیقت آنچه تاکنون عمومًا 
موردتوجــه معلمان بوده تأکید بر آگاهی های مصداقی از ارزش های اخالقی اســت که 
فهرست بلند بااليی را شامل می شود. در اين مسیر کارگزاران از روش هايی چون بیان 
تجارب شــخصی، داستان، اشــعار، اطالع رسانی ارزشی در صبحگاه و مراسم مختلف 
اســتفاده می شود. اما بايد دانســت که در سطح باالتر، اگر آگاهی دانش آموزان همراه با 
شناخت و معرفت باشد به تصمیم گیری بهتر و رفتار اخالقی بهتری منجر می شود. اين 
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آگاهی ها به فرد کمــک می کند تا در آينده، در موقعیت های واقعی زندگی، تصمیم های 
اخالقی اتخاذ نمايد.

تأکیدبرروشالگویی
يکی ديگر از خصوصیات »شبه تربیِت اخالقی« تأکید بر تقلید و يادگیری اجتماعی 
اســت. اين ويژگی در ديدگاه کارگزاران برجستگی و اهمیت زيادی دارد و آن را برای 
تربیِت اخالقی يک ضرورت تلقی می کنند. يادگیری عمل اخالقی بر اساس الگوبرداری 
از منابع قدرت )معلم/ والدين و همگنان( صورت می گیرد و به دنبال آن عمل اخالقی 
تکرار می شــود. اما اين نوع يادگیری به تنهايــی نمی تواند به عمل اخالقی اصیل منجر 
گردد، زيرا عمل اخالقی اصیل عملی اســت که خود پیرو بوده و مبتنی بر فهم و درک 
عامل »ُحســن فاعلی« صورت گیرد، نه صرف تکرار يک فعل پسنديده )ُحسن فعلی(. 
درواقع ازآنجاکه يک عمل آنگاه ماهیت اخالقی به خود می گیرد که مبتنی بر يک ارزش 
اخالقی باشد، لذا درک و فهم عامل از ارزشی که بنیاد عمل است، ازنظر تربیتی، اهمیت 
زيــادی دارد. پس صرف تکــرار عمل ارزش تربیتی زيادی نــدارد. چنین تصويری از 
يادگیری اخالق يک يادگیری مکانیکی و سطحی و در حد شرطی شدن است. به همین 
دلیل اســت که نظريه پــرداز يادگیری اجتماعی، يعنی بنــدورا33، در بازنگری نظريه اش 
بعد شناختی را در نظرية يادگیری اجتماعی وارد کرده و آن را نظرية يادگیری شناختی 
اجتماعی می نامد )اشــعری، 1394(. بر اين اســاس تقلید نمی تواند به تنهايی به تربیت 

انسانی اخالقی )فاعل مختار اخالقی( منجر گردد.

اقتدارگرایی
ترديدی نیست که رابطة معلم و دانش آموزان يک رابطة ناهم تراز است، به ويژه در 
مورد دانش آموزانی که در سنین پايین رشد قرار دارند. رابطة ناهم تراز بین معلم و شاگرد 
ثابــت و پايدار نیســت. منابع اقتدار يا اين رابطة ناهم تــراز در محیط تربیتی می توانند 
نشــانه هايی برای هدايت توجه و نگاه دانش آموزان به ارزش های اخالقی باشــد. اين 
اقتدار نه اقتدار صوری و وجودی بلکه اقتدار محتوايی و اقتدار حقوقی است که متکی 
بر دانش و قدرت عقالنی معلم اســت )باقری، 1389(. چنین نقشی را کلبرگ نیز برای 
معلــم به عنوان مدافعه گر ارزش ها، بــه روش عقالنی، مورد تأکید قرار می دهد )کلبرگ، 
1985( اما اين تمام کار تربیِت اخالقی نیست. سازوکارهای حاکم بر محیط های تربیتی 
بايد به ســمت ايجاد ارتباط هم تراز در حوزة اخالق باشد. مشکل اقتدارگرايی، از نوع 
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صــوری و وجودی آن، در تربیِت اخالقی آن اســت که الــزام به عمل اخالقی از منابع 
بیرونی به منابع درونی منتقل نمی شــود، بلکه در همان منابع بیرونی تثبیت می شــود و 
با فقدان منابع بیرونی عامل اخالقی دچار تشــتت اخالقی می شود. درحالی که يکی از 
اصول قابل تأمل در تربیِت اخالقی اين اســت که الزام اخالقی از بیرون به درون منتقل 
شود )صادق زاده، حسنی، کشاورز و احمدی،1390(. شواهد به دست آمده از مشاهدات 
و مصاحبه ها حاکی از آن اســت کــه اقتدارگرايی از جلوه های قابل تأمل در محیط های 
تربیت رسمی و عمومی است. برخی از شواهد اين نوع اقتدارگرايی در ادامه موردبحث 

قرار می گیرد.
نخســت وجود دوربیــن، به عنوان يک ابزار پايندة بچه ها، نشــانه ای از اين فضای 
اقتدارگرايانه اســت. اســتفاده از دوربین در محیط های تربیتی )راهروها، حیاط و حتی 
سرويس بهداشتی( يک پیام پنهان اما جدی در زمینة تربیِت اخالقی دارد. در واقع نصب 
دوربین نشــان می دهد که مدرســه تالش نمی کند کنترل درونی در دانش آموزان ايجاد 
نمايد يا نیازی به آن نمی بیند. دوربین يک نظام کنترل مکانیکی را ايجاد می کند و اين به 
معنای تثبیت کنترل بیرونی در شخصیت دانش آموزان است. معنی اين کار اين است که 

مدرسه از موضع خود برای ايجاد يک محیط غنی اخالقی در حال عقب نشینی است.
يکــی از پیش نیازهای الزم بــرای تحقق فرايند تربیِت اخالقی در مدرســه قواعد 
انضباطــی و دســتورالعمل ها هســتند )ويلســون، 1969( که در اين پژوهــش به مثابه 
روش هــای زمینه ای مقوله بندی شــده اند. هرچنــد در نظام تربیت رســمی و عمومی 
ايران بخش قابل توجهی از مقررات و قواعد از طريق دســتورالعمل ها و آيین نامه های 
مصــّوب در مراکز تصمیم گیری تصويب و ابالغ می گــردد؛ اما باوجوداين تمرکزگرايی 
برخی دســتورالعمل ها و قواعد انضباطی به صورت بومی و در ســطح مدرسه و حتی 
کالس درس توســط کارگزاران تنظیم و اجرا می گردد. در عموم موارد موردبررســی و 
مصاحبه های انجام شــده اين قواعد رفتاری خاص توســط منابع قدرت مدرسه يعنی 
مدير و معاونان تصويب شــده و اجرايی می شود. در سطح کالس درس هم اين قواعد 
را معلــم مقتدرانه ابالغ می کند. عمومًا از طريق های مختلفی اين قواعد اطالع رســانی 
می شــود. به ندرت کارگزاران بر ضرورت توجیه و تبیین اين قواعد اصرار داشــته اند، 
بلکــه اين قواعد رفتاری و انضباطی را اطالع رســانی می کننــد و انتظار دارند از آن ها 
پیروی شــود. حتی در موارد زيادی در آغاز ســال تحصیلی از والدين و دانش آموزان 
برای اجرای آن تعهد گرفته می شود. بنابراين می توان گفت نظام ارزشی و حتی اخالقی 
مدرســه به نحو مطلوب طرح و فهم نمی شــود. يکی از داليل آ ن وجود همان فضای 
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اقتدارگرايانه است.
نکتة اصلی اين است که در تنظیم اين قواعد از هم فکری و مشارکت دانش آموزان 
بهره گرفته نمی شود. درواقع نیازی به اين هم فکری ها ديده نمی شود. در عموم مدارس 
ابتدايی شــورای دانش آموزی فعال اســت اما بیشــتر در انجام فعالیت های پرورشــی 
مورداســتفاده قرار می گیرند. اين شــورا نقش تصمیم ســازی در اين مــوارد را ندارد. 
صندوق انتقادها و پیشــنهادها هم که در تمامی مدارس وجود دارد و می تواند ظرفیت 
مشــارکت فکری را در بین دانش آموزان فعال سازد نیز عمومًا بدون استفاده است. در 
راستای همین فضای اقتدارگرايانه است که باور به وجود يک مشارکت عمیق اخالقی 
رنگ می بازد. منظور از مشــارکت اخالقی اين اســت که دانش آموزان بر اساس »اصل 
کرامــت« حــق دارند، در امور مرتبط با خود در مدرســه، دخالتی در حد رشــد و فهم 
خود داشته باشــند و اين مشارکت الزمه رشد و تعالی ظرفیت های اخالقی آن هاست. 
معمواًل دلیل اين عدم اســتقبال از مشارکت دانش آموزان ابتدايی در امور تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی را عــدم بلوغ فکری آنــان می دانند درحالی که چنین مشــارکت هايی 
)تصمیم گیری و تصمیم ســازی در ســطح مدرسه و کالس درس( يک فعالیت شناختی 
اخالقی محســوب می شود و خود محرک رشــد است. اين مشارکت ها امکان تحقق و 
پیــروی از قواعد را افزون می ســازد و فضای حاکم بر مدرســه را تلطیف می نمايد و 

کارايی مدرسه را باال می برد )کديور، 1375(.
در مدارس، شــکل ديگری از مشارکت دانش آموزان مشاهده می شود که برخالف 
شــکل قبل، فراوان مشاهده می شود. اين شکل از مشارکت، مشارکت در امور اجرايی 
)نه تصمیم ســازی و تصمیم گیری( مدرســه اســت. ماهیت اين گونه مشارکت ها طبق 
مشاهدات و مصاحبه های به عمل آمده يک مشارکت اصیل نیست بلکه بیشتر به کارگیری 
دانش آموزان در امور ســادة مدرسه است. ازآنجاکه اين نوع مشارکت در امور اجرايی 
بســیار مورد اقبال دانش آموزان است از طرف کارگزاران به مثابه ابزاری برای پاداش و 

تنبیه و تأيید رفتارهای پسنديده دانش آموزان مورداستفاده قرار می گیرد.
آخرين ويژگی »شــبه تربیــِت اخالقی« تأکید بر روش های پاداش و تنبیه اســت. 
پاداش و تنبیه و تأيید از فرايندهای جاری در عموم مدارس اســت. وجود پديدة کمد 
جوايز در مدارس شــاخص برجســتة چنین فرايندی اســت. کمد جوايز ابزاری برای 
پاداش دادن به دانش آموزانی است که رفتارهای پسنديده در زمینة درسی و غیردرسی 
در کالس و مدرســه از خود بروز داده اند. در درون کالس نیز معلمان الگوهای پاداش 
و تنبیه ويژة خود را عالوه مدل کلی مدرسه ای دارند. روشن است که اين نظام پاداش 
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و تنبیه بر نظرية رفتارگرايی اســتوار اســت. اين نظام پاداش و تنبیه و فضای رقابتی که 
گويی جزئی از فرايند حاکم بر مدرســه است نمی تواند به تربیت اصیل اخالقی منجر 
گردد. درواقع در شــرايط رقابتی و چنین نظام مبســوط پاداش های بیرونی، انگیزه های 
درونی ضعیف می شوند )اصالنی، 1387( و درنتیجه منبع و منشأ انگیزشی عمل اخالقی 
را در بیرون تثبیت می نمايد. اين جريان به کند شــدن رشــد اخالقی يا توقف آن منجر 
می شود. اين در حالی است که بسیاری از صاحب نظران بر انگیزه های درونی در تربیت 
تأکید دارند و ماهیت يک تربیت اصیل را در درونی شــدن ارزش ها و الزام ها می دانند 

)اصالنی، 1387 و صادق زاده و همکاران، 1390(.
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پینوشتها.....................................................................................
1. Toffler, A.
2. Huntington, S. P.
3. just community
4. Values clarification
5. Character education
6. care
7. moral literacy
8. Kohlberg
9. moral dilemma
10. Louis Raths; Sidney Simon; Merrill Harmin
11. Lickona
12. virtue ethics
13. Herman, B
14. Tuana, N.
15. Nodding, N.
16. semi- structural

17. تربیِت اخالقی يعنی چه؟ مهم ترين شاخص های اخالقی دانش آموزان کدامند؟
18. اينکه مدرسه يا معلم بايد در امر تربیِت اخالقی بکوشند يعنی چه؟

19. در مقابله با پديده دزدی در مدرسه و کالس چه اقداماتی انجام می دهید؟
20. http://tehranedu.ir/

21. مجموعه ای از واژگان يا جمله ها که بتوان ارتباطی از معانی مشــابه و يکســان در آن ها يافت و بر اســاس اين معنای مشــابه آن ها را 
تقســیم بندی کرد. واحد معنا دربردارندة کلمه، جمله، يا عبارت ها و يا پاراگراف هايی اســت که در جنبه هايی از زمینه يا محتوايشان با 

يکديگر ارتباط دارند.
22. فشردگی )چکیدگی(، به يک فراينِد مختصر کردن اشاره دارد که هستة معنايی اصلی در متن حفظ می شود؛ فرايندی که به موجب آن 
متن فشرده می شود؛ به صورت مجزا درمی آيد و با متن های فشردة هم معنا جمع می شود و آن ها با هم درون دستة بزرگ تر قرار می گیرند. 

البته بهتر است به جای واژة فشردگی از واژة انتزاع استفاده کنیم.
23. واحد معنا، مبنا و پايه ساخت رمزگذاری است و از واحد معنا می توان به رمزگذاری رسید. رمزها ابزارهايی برای تفکر و ابتکارند؛ 
ازاين رو بر اساس واحد معنا، بايد داده ها را با توجه به نوع تحقیق در رمزهای مختلف قرار داد. در واقع رمزها نام هايی هستند که به 

واحدهای معنا داده می شوند.
24. گروهی از کدها که در يک وجه اشتراک دارند.

25. تعیین خبرچین در همه مدارس نبوده است
26. منظور تنبیه بدنی نیست

27. يکی از مديران اظهار می داشت که به دلیل نداشتن کمد جوايز بازرسان در هنگام ارزيابی، امتیازی از مدرسه کم کرده اند.
28. Wilson, J.
29. Lipman
30. Sharp
31. Berkowitz, M.W.
32. Lind
33. Bandura


