ِ
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تجارب
کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی
در دورة ابتدایی
(دبستان)
محمد حسنی

*

چكيده:
ِ
تربیت اخالقی
این پژوهش با هدف شناخت فهم کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی دورة ابتدایی از
انجام شده است .روش این تحقیق کیفی اســت و از طريق 55مصاحبة نیمه ساختارمند با کارگزاران
(معلم/مدیر/معاون/مربی) و مشاهدات کیفی از دوازده مدرسة ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران
اطالعات مورد نياز آن جمعآوري شــده است .اطالعات بهدســتآمده با روش تحلیل محتوای کیفی،
ِ
تربیت اخالقی
تحليل شده است .نتایج پژوهش نشــان ميدهد که آنچه در مدارس ابتدایی با عنوان
ِ
تربیت اخالقی» است که دارای چهار ویژگی «ضعف
از منظر تجارب کارگزاران صورت میگیرد «شــبه
در توجه به بعد تواناییهای شــناختی در اخالق»« ،تأکید بر روش الگویی و تقلید»« ،اقتدارگرایی» و
«تأکید بر روشهای تأییدی (پاداش و تنبیه)» است.

كليد واژهها:

ِ
ِ
تربیت اخالقی
تربیت اخالقی ،نظام تربیت رسمی و عمومی ،دورة ابتدایی ،شبه

 ïتاريخ دريافت مقاله94/3/11 :

 ïتاريخ شروع بررسي94/3/24 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله94/7/14 :

* عضو هیئتعلمی پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورشMhassani101@gmail.com ..........................................................................................
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ِ
تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)
تجارب

مقدمه

اخالق یکی از نیازهای بزرگ جوامع بشری است .شوربختی و نیک بختی حیات انسانها در جوامع
گوناگون بستگی زیادی به بودونبود این عنصر دارد .ازاینرو از گذشتههای دور تاکنون اخالق موردتوجه
و تأکید پیامبران الهی ،مصلحان ،اندیشمندان و فیلسوفان بوده است .در عصر حاضر یعنی عصر سراسر
تغییرات و توسعه شتابان فنّاوریها و آسودگی انسانها از بسیاری از محدودیتهای طبیعی ،اخالق از
نیازهای حیاتی جوامع است .حجم عظیم بحثها و مقاالت و کتابها دربارة اخالق نشان از توجه و
نیاز عمیق انسان امروزی به اخالق است (داوری اردکانی.)1391 ،
ِ
تربیت اخالقی از ضرورتهای بزرگ انسان امروزی است .شرایط پیچیدة اجتماعات،
به نحو اولی
ِ
تربیت اخالقی دوچندان کرده است .جنگها ،نابرابریها ،تروریسم ،بحرانهای
نیاز بشر امروزی را به
زیستمحیطی ،گســترش بزهکاریهای سازمانیافته و بینالمللی ،گسترش مصرف مواد مخدر و موارد
1
اینچنین نشان از آن دارد که بشر بیش از هر چیزی به اخالق و ِ
تربیت اخالقی نیازمنداست .اِلوین تافلر
نویسندة نامآشنای آمریکایی در کتاب "موج سوم" نشانههای درخور توجهی از انحطاط اخالقی جوامع
پیشرفته را ارائه میدهد (به نقل از تمسکی .)1393 ،ازنظر ساموئل هانتینگتون )1996( 2دیگر نظریهپرداز
شهیر آمریکایی نیز وضعیت کلی جهان و روند آن ،بخصوص در دهههای اخیر ،دچار نابسامانیهایی در
حوزة فرهنگ و اخالق بوده است (به نقل از سرکار آرانی.)1394 ،
در تــاش برای مقابله بــا بحرانهای اخالقی ،همة جوامع مداخالتی را طراحی و اجرا میکنند که
یکی از مهمترین و نویدبخشترین آنها مداخالتی است که توسط نهاد تربیت رسمی و عمومی صورت
ِ
تربیت اخالقی در
میگیرد و مدرســه جلوهگاه بارز آن اســت .در مقابل برخی از صاحبنظران ،تحقق
مدرسه را ناممکن یا مبهم میدانند و آن را رنج بیهوده و سعی بیفایده تلقی میکنند (سجادی.)1379 ،
ِ
تربیت اخالقی دانشآموزان میپندارند؛
گروه دیگری از صاحبنظران یکی از مأموریتهای مدرسه را
بهگونــهای که میتوان گفت اینیک مطالبة عمومی در همة جوامع اســت .شــواهد نشــان میدهد که
ِ
تربیت اخالقی که در اواخر قرن بیســتم بروز کرده است مانند رویکرد اجتماع
عمدهترین رویکردهای
6
5
4
اخالق مراقبتمحور و
ِ
ِ
اخالقی مبتنی بر نظریة
تربیت
عادل ،3شفافسازی ارزشها  ،تربیت منش  ،و
ِ
ِ
تربیت اخالقی دانشاموزآن تأکید دارند.
رویکرد سواد اخالقی 7بر نقش مدرسه در
ِ
تربیت اخالقی خود یعنی «بحث بر روی معماهای اخالقی »9و «رویکرد
کلبرگ 8در هر دو رویکرد
اجتماع عادل» که از نظریة رشدی شناختیاش برگرفته شده است بر مدرسه و کالس درس متمرکز بوده
فکری 10رویکرد شفافسازی ارزشها نیز این رویکرد را در پاسخ به
اســت (حســنی .)1394 ،رهبران
ِ
نیاز جامعه و برای مقابله با سرگشتگی ارزشی دانشآموزان در یک جامعة کثرتگرا و دارای بحرانهای
پیچیــده مطرح کردهاند تا مدارس آن را خود جهت آمادهســازی اخالقی دانشآموزان برای زندگی در
جامعه بهکار گیرند (چناری .)1394 ،لیکونا ،11از صاحبنظران ِ
تربیت اخالقی با رویکرد تربیت منش یا
8
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ِ
ِ
تربیت اخالقی مدرسه
تربیت اخالقی خود را برای افزایش کارایی
اخالق فضیلت12گرایانه ،نیز الگوی
تدوین کرده است (سلمان ماهینی .)1394 ،طرح اخالق بهمثابه سواد ،توسط هرمان 13و تُوانا 14نیز برای
مقابله با این چالش ارائه شــده اســت که مشــاهده میشــود در مدارس امروزی ،به دلیل وجود برخی
رویکردها مانند استانداردگرایی در آموزش ،آموزش دروس ریاضی ،علوم و زبان اولویت پیداکرده اما
توانایی اخالقی بهمثابه یک هدف ارزشــمند آنچنان موردتوجه قرار نمیگیرد ،چراکه این حوزه ،یعنی
ِ
تربیت اخالقی ،بهســادگی تن به استانداردســازی نمیدهد .از ین رو تعریف اخالق بهمثابه یک سواد
موجب میشود مدارس در کنار سوادهای دیگر مانند سواد علمی و مانند اینها به این حوزة ارزشمند
ِ
اخالقی
تربیت
نیز توجه کافی داشته باشند (سجادیه .)1394 ،همچنین نل نادینگز 15نظریهپرداز رویکرد
ِ
ِ
تربیت اخالقی خصلت مراقبتی پیدا
مراقبتمحور بر این باور است که معلم و مدرسه باید در راستای
ِ
تربیت اخالقی مدرسه تحقق عینی پیدا کند (بیگدلی و غالمآزاد.)1394 ،
کنند تا کنش
بررسی تجارب کشورهای جهان ازجمله ژاپن ،چین ،کرة جنوبی ،سنگاپور ،مالزی ،ترکیه ،انگلیس
ِ
تربیت اخالقی از دغدغههای نظامهای تربیت رسمی و عمومی جهان است
و آمریکا نشان میدهد که
(حســنی و همکاران  .)1390بهطورکلــی میتوان گفت باوجود چندوچونهــای نظری دربارة جایگاه
ِ
تربیت اخالقی ،مدرسه نسبت به تربیت و رشد ساحت اخالقی دانشآموزان رسالتی دارد و
مدرسه در
الجرم باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
در کشــور ما نیز آنگونه که در اســناد رســمی و باالدســتی ازجمله قانون اساسی ،سند چشمانداز،
مصوبات شــورای عالی آموزشوپرورش دربارة اهداف (حســینی روحاالمینی )1384 ،سند
مجموعة ّ
ِ
تربیت اخالقی یکی از مطالبات مهم
تحول بنیادین ( )1390و سند برنامة درسی ملی ( )1391برمیآید
از مدرسه است.
ِ
تربیت اخالقی و وجود سازوکارهایی که
باوجود انتظار عمومی از مدرسه مبنی بر توجه و تأکید بر
در نظام آموزشــی اجرا میشــود مانند برنامههای درسی و برنامههای مکمل که توسط نهاد امور تربیتی
در مدرســه معمول اســت ،برخی شواهد نشان از وجود کاســتی در موفقیت مدرسه در ِ
تربیت اخالقی
دارد .دادستان ( 1376و  )1381و کریمی ( )1370نشان دادهاند که کیفیت آموزشها بهگونهای است که
توانایی استدالل اخالقی دانشآموزان با تأخیر بروز مینماید .پژوهش دیگر (یزدانی و حسنی)1390 ،
نشــان داده اســت که در راهنماهای برنامة درسی دوره دبســتانی نزدیک به سی درصد اهداف اخالقی
مصوب شورای عالی مغفول مانده است و بخش زیادی از اهداف موردتوجه نیز تنها در یک یا دو درس
ّ
موردعنایت بوده است.
ِ
تربیت اخالقی مدرســه تأثیرگذار اســت،
صرفنظر از این واقعیت که عوامل بســیاری بر کارکرد
جو مدرسه (کدیور )1375 ،اما در کنار همة اینها،
ازجمله برنامة درسی (حسنی و همکاران )1390،و ّ
عمل کارگزاران مدرسه (معلم/مدیر/مربی) است که میتواند عامل کلیدیتر و اساسیتری در تأثیرگذاری
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ِ
تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)
تجارب

ِ
تربیت اخالقی دانشآموزان باشــد ،ضمن اینکه منشــأ رفتار و عمل کارگزاران تربیتی در مدرســه
در
محصــول نوع بینــش ،اطالعات ،عقاید و ایمان و آرزوهای آنان اســت (شــکوهی .)1386 ،این مدعا
مقومات مهم ،در عمل هر
همچنین از ناحیة برخی فیلسوفان نیز مورد تأیید است .از این منظر یکی از ّ
عاملی ،علم عامل است (طباطبایی ،1374 ،ص .)228 .این علم هم به نتیجة عمل و هم به وسایط ناظر
اســت .بر اساس این تفســیر از عمل و مبادی آن میتوان چنین نتیجه گرفت که درک و فهم کارگزاران
نظام تربیت رسمی و عمومی از ِ
تربیت اخالقی در مدرسه میتواند تصویری از چگونگی کارکرد مدرسه
ِ
تربیت اخالقی ارائه دهد .بنا بر آنچه بیان شد مسئلهای که در این پژوهش موردنظر است این است
در
که میخواهیم ببینیم کارگزاران نظام تربیت رســمی و عمومی در دورة ابتدایی چه برداشــت و درکی از
ِ
تربیت اخالقی در مدرسه دارند؟

روش

برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحقیق کیفی با تأکید بر رویکرد پدیدارشناختی استفاده شده
است .با استفاده از این روش پژوهشگر تالش میکند توصیفی از چگونگی ادراکات کارگزاران دبستان
ِ
تربیت اخالقی ارائه دهــد .ازآنجاکه نگرشها و معرفتهای
در نظــام تربیت رســمی و عمومی دربارة
فرهنگی (نظیر آنچه در این پژوهش مطرح اســت) وابســته به محتوا هستند لذا در شرایط کنش متقابل
رخ میدهــد یا خود را نشــان میدهند (محمــدی .)1387 ،ازاینرو در این پژوهــش از ابزار مصاحبة
نیمهســاختاریافته 16اســتفاده شده است .در این نوع مصاحبه پژوهشــگر یک راهنمای کلی یا فهرست
بررســی تهیه میکند و بر اساس آن محورهای اصلی مصاحبه را از قبل مشخص مینماید (ابوالمعالی،
 .)1391در این روش راهنمای کلی مصاحبه بر اساس حساسیت نظری پژوهشگر و همکاران طراحی
اعتباربخشــی محتوایی شد؛ به این صورت که با طرح موضوع
و با اســتفاده از نظرات چند متخصص
ِ
پژوهش از آنها خواسته شد دربارة راهنمای کلی مصاحبه و ارتباط آن پرسشها با موضوع و مسئله نظر
دهند .بعد از جمعآوری نظرات و طرح در گروه همکاران راهنمای کلی مصاحبه نهایی شد .شایانذکر
است که پرسشهای مصاحبه در جریان اجرای مصاحبهها و تحلیل مقدماتی آنها تغییراتی پیدا میکرد.
محورهای اصلی موردتوجه در مصاحبه عبارت بود از:
17
ِ
تربیت اخالقی
• طرز تفکر پاسخگو نسبت به
18
• شیوة عمل و برخورد با مسائل اخالقی
19
ِ
تربیت اخالقی
• شیوة عمل پاسخگو در امر
یکی دیگر از ابزارهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش مشــاهده بود که بهصورت مشــاهده در
موقعیت طبیعی و آشکار انجام گرفت .بهمانند مصاحبه در این ابزار نیز راهنمای مشاهده [پروتکل] تنظیم
میشود (محمدی )1387 ،که در آن عناصر و مؤلفههای اساسی موردنظر مشخص شده است .در جریان
10
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مشاهده به سه مؤلفة اصلی برای رسیدن به دیدگاه کارگزاران توجه شد .این سه مؤلفه عبارت بود از:
• شعارها و تصاویر در مدرسه
• نحوه برخورد و ارتباط کارگزاران با دانشآموزان
• قوانین و مقررات مدرسه و کالس درس
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جامعة آماری پژوهش کارگزاران دبســتانهای مناطق نوزدهگانه شــهر تهران بود و نمونة آماری به
روش خوشــهای تصادفــی چندمرحلهای انتخاب گردید ،به این صورت که در مرحلة نخســت مناطق
تهران به شش بخش (هر بخش شامل مجموعهای از سه یا چهار منطقة آموزشی همجوار) تقسیم شد،
آنگاه از هر بخش یک منطقة آموزشــی ،یعنی مجموع ًا شــش منطقه (شــش ،یازده ،سیزده ،یک ،پنج و
هفده) انتخاب گردید .ســپس در مرحلة دوم ،با تهیه فهرست مدارس ابتدایی این مناطق از وبگاه اداره
کل آموزشوپرورش شهر تهران ،20از هر منطقه آموزشی دو مدرسه (یک دخترانه و یک پسرانه) بهطور
تصادفی برگزیده شــد؛ پس درمجموع دوازده مدرســه انتخاب شد .آنگاه در هر مدرسه با مدیر ،معاون
(اعم از پرورشی یا آموزشی) و حداکثر سه معلم مصاحبه صورت گرفت .درمجموع  55مصاحبه انجام
شــد .حجم نمونه بر اســاس اشــباع نظری ،یعنی عدمدریافت مقوالت جدید در مصاحبهها ،در سقف
 55نفر قرارگرفت .در هنگام مصاحبه به مصاحبهشــوندگان از هدف پژوهش آگاهی داده شــد و آنها
اطمینان یافتند که از نظراتشــان بدون ذکر نام و مشــخصات در گزارشهای پژوهشــی استفاده خواهد
شــد .مصاحبهها پیادهســازی و در جریان پژوهش تحلیل گردید .تحلیلهــای اولیة مصاحبهها موجب
تغییــر و اصالح در برخی پرســشهای مصاحبه در مراحل بعدی یعنی برجستهســازی برخی مقوالت
شناساییشــده ،گردید .هر مدرســه (دوازده مدرسة نمونهگیریشده) سه بار مورد مشاهده قرار گرفت و
درنهایت از هر مدرسه یک گزارش توصیفی تهیه شد.
در تحلیل محتوای مصاحبهها و گزارش مشــاهدات از روش تحلیل محتوای اســتقرایی اســتفاده
شــد .در این روش بدون هرگونه چارچوب نظری و ساختار مفهومی از مقوالت ،تحلیل متن پیادهشدة
محتوایی
مصاحبهها آغاز شــد .نخست متن مصاحبهها مطالعه گردید .در این مطالعة ابتدایی ،دو منطقة
ِ
تربیت اخالقی" شناسایی واحدهای معنا 21در متن شناسایی شد،
تربیت اخالقی" و "روشهای ِ
"ماهیّت ِ
23
22
سپس به واحدهای معنا در جریان فشردهسازی کد اختصاص داده شد.
در ایــن مرحله ،برای افزایش اعتبار کدگذاری و فرایند تحلیل ،یکی از همکاران طرح به بررســی
و ارزیابــی کدگذاریهــای اولیــه اقدام نمــود و اصالحــات الزم را در کدگذاری اعمال کــرد .در این
جریان واحدهای معنای مغفول شناســایی و مجدداً کدگذاری شــدند .همچنین برخی فشردهســازیها
و کدگذاریهای انجامشــده اصالح گردید ،ســپس در یک فرایند انتزاعی کدها در قالب مقولهها 24قرار
گرفتند و آنگاه زیرمقولهها شناسایی شدند .این مقولهبندیها نیز توسط همکاران مورد بازبینی قرارگرفت
و در نتیجه بهبود یافت.
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اعتبار و روایی دادهها و تحلیل

گوبــا و لینکلن در بحث اعتباربخشــی پژوهشهــای کیفی از چهار ویژگی پژوهش کیفی ،شــامل
قابلاعتبار بودن ،قابلانتقال بودن ،وابســتگی داشــتن و قابلتأیید بودن نام میبرند (مارشال و راسمن،
 1377و ابوالمعالی .)1391 ،در راســتای اعتباربخشی به دادهها و تحلیل دادههای طرح ،با الهام از این
ویژگیها این راهکارها در این پژوهش دنبال شده است.
ِ
تربیت اخالقی مطالعه دارند،
داشتن همکار پژوهش؛ در این پژوهش سه تن از افرادی که در زمینة
بهعنوان همکار پژوهش حضور داشــتند که جریان کدگذاری توســط همین همــکاران مورد بازبینی و
اصالح قرار گرفت .این کار در راستای افزایش قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید پژوهش صورت گرفت.
در راستای افزایش قابلیت اعتبار پژوهش ،کنترل مستمر دادهها و توجه به موارد خالف؛ این کار از
طریق گفتوگوی مستمر با همکاران صورت گرفت.
بازبینی شیوة جمعآوری دادهها و روش تحلیل آنها؛ این کار از طریق همکاری و تشکیل جلسات
بــا همکاران صــورت گرفت .همچنین در جریــان تحقیق و تحلیل دادهها مســتمراً روند جمعآوری
اطالعات مورد بازبینی قرار گرفت .این کار در راستای افزایش قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید پژوهش
انجام گردید.
در راســتای قابلیت انتقال ،تنوعبخشــی به منابع جمعآوری اطالعات است که در این تحقیق منابع
مصاحبه (معلمان ،مدیران و معاونان) موردتوجه قرارگرفته است.
تنوعبخشــی به روشهای جمعآوری اطالعات به روش مشــاهده و مصاحبه برای افزایش قابلیت
انتقال طرح انجام شده است.
توضیح و تشــریح فرایند جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها در گزارش نهایی و مقاالت ارائهشده
در راستای افزایش قابلیت تأیید طرح.

یافتهها

تحلیل محتوای مصاحبهها و گزارش مشاهدات کیفی بهعملآمده از مدارس نشان داد که دو منطقه
ِ
ِ
تربیت
تربیت اخالقی و روشهای
محتوایی از متن دادهها قابلشناسایی است که عبارتاند از :ماهیّت
اخالقی .در این بخش به بررسی مضامین این دو منطقة محتوایی میپردازیم.

ِ
تربیت اخالقی
 .1ماهیت

ِ
تربیت اخالقی به فهرســتی از موضوعاتی که باید در
کارگزاران در تبیین دیدگاهشــان نســبت به
جریان تربیت موردتوجه قرار بگیرد توجه نمودهاند .برخی از این موضوعات اخالقی که مورداشــاره
قرارگرفته اســت عبارتاند از« :ادب ،احترام به حقوق دیگران ،دوســتی ،احترام به بزرگترها ،نظم،
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صبر و تحمل ،مســئولیتپذیری ،حرفشــنوی ،راســتگویی ،عدم آزار دیگران ،متین بودن (دختر)،
حجاب (دختر) ،نزاکت در کالم ،رعایت قانون ،همکاری کردن ،آراستگی ظاهری ،سالم دادن».
«خانم ق :حیا داشــته باشــند .دانشآموزان اینچنینی بســیار متواضع ،باحجــاب ،مؤدب ،منظم
هســتند ،یعنی نظم فردی دارند» .یکی از مصاحبهشوندگان اظهار میدارد که «خانم آ :همینکه وقتی
ِ
تربیت اخالقی دانشآموز است؛
معلم از در وارد میشــود شــاگرد بهپای معلم بلند میشود نشــانگر
یعنی تربیت شده است که بهپای بزرگتر بلند بشود و وسط حرف معلم نپرد» .مصاحبهشوندة دیگری
در ایــن خصوص بیان مــیدارد که« :غیر از نظمی که خود دانشآمــوز دارد ،طرز صحبت کردنش با
یک بزرگتر ،رفتار و منش دانشآموز با بزرگترها حاال این مادر باشــد ،پدر باشــد ،اولیای مدرســه
باشــند »...و کارگزار دیگر اظهار میدارد که «احترام به خانواده .احترام به حقوق دیگران و دوســتی.
احترام به خود و معلم».
ِ
تربیت اخالقی همان جریان کســب این موضوعات اخالقی و درونی کردن
این بدان معناســت که
آنهاســت .بررسی این فهرست نشان میدهد که فهرست شامل صفات ارزشمندی است که در ادبیات
مربوط به دانش اخالق به فضایل مشــهورند .دربارة موارد این فهرســت باید گفت که متنوع هســتند و
اتفاقنظــری بین کارگزاران در محتوای این فهرســت یا مجموعه فضایل دیده نمیشــود .گویی بهزعم
کارگزاران بیشــتر صفات ارزشــمند (خوبیها) باید توســط دانشآموزان جذب شود .مهم نیست کدام
صفات (خوبی) اخالقی.
تربیت اخالقی نگاهی فضیلتگرایانه است؛ یعنی ِ
نگاه کارگزاران به ِ
تربیت اخالقی را بهمثابه جریانی
برای کســب و درونی ســازی صفات ارزشــمند اخالقی تلقی میکنند .یک از مصاحبهشوندگان چنین
ِ
ِ
«تربیت
تربیت اخالقی ارائه میدهد که بهصراحت بر دیدگاه فضیلت گرایی اشــاره دارد:
تعبیری را از
اخالقی یعنی جهت دادن به اخالق ،به سمت مکارم اخالق».
ِ
ِ
تربیت اخالقی
تربیت اخالقی روشــن اســت که محتــوای
بــر مبنای چنین برداشــتی از ماهیت
ِ
تربیت اخالقی قرار است درونی شود
مجموعهای از صفات پسندیده اخالقی خواهد بود که در جریان
یا بهعبارتدیگر دانشآموزان آنها را کسب نمایند؛ اما اینکه چه فضایلی الزم است کسب نمایند خود
موضوع مهمی است .فهرست فضایل مورد اشارة کارگزاران دامنة گستردهای را در برمیگیرد .همانطور
که گفته شد در مورد این فهرست وفاق و اجماعی نسبی نیز بین کارگزاران وجود ندارد .هرچند برخی
فضایل مانند نظم و انضباط داشتن ،پوشش مناسب (در دختران حجاب) ادب و نزاکت در کالم و احترام
به معلم از موارد پربسامد فضایل موردتوجه است
باوجود وسعت و تنوع این مفاهیم و فقدان وجود اتفاقنظر بر روی آنها ،مرتبط بودن با آموزههای
دینی مورد تأکید کارگزاران بوده است .بهگونهای که گاه مرز مشخص بین مفاهیم اخالقی و دینی مذهبی
را بــه هم میریزد .برای مثال آموزههــای دینی حجاب (برای مدارس دخترانه) و خواندن نماز در کنار
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تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)
تجارب

این موضوعات اخالقی بهکاربرده میشــود .گاهی هم اخالق به انجام مناسک فرو کاسته میشود .یکی
از کارگــزاران دراینباره چنین میگوید« :بعــد ...حجابش ،عفت کالمش ،چه با بچههای دیگر و چه با
بزرگترها ،نماز بهموقع .من روی نماز ،خیلی تأکید دارم و حساس هستم که خیلی هم اتفاق ًا کمرنگ شده
است .بعد درست بعد از عید که ساعتها هم عوض میشود روزهای نماز جماعت هم که توی مدرسه
خوانده میشــود اینها واقع ًا پاک میشــود» .در برخی موارد هم همراهی مضامین دینی جهت استفادة
انگیزشــی برای عمل فضیلتمندانه مورد بهرهبرداری قــرار میگیرد .برای نمونه یکی از معلمان چنین
میگوید« :من خیلی راجع به این موضوعات با آنان صحبت میکنم و دائم هم این موارد را به خدا ربط
میدهم و میگویم که خدا دوســت ندارد» .درمجموع میتوان چنین برداشت کرد که در نظر کارگزاران
ارتباطــی نزدیــک بین تربیت دینی و اخالق وجود دارد .اگرچه این ارتباط بهدقت بیان نشــده اســت.

ِ
تربیت اخالقی
 .2روشهای

معلمــان و مدیران و معاونــان در بحثهای خود به روشهای متفاوت و متنوعی اشــاره کردهاند.
تنوع روشها یکی از ویژگیهایی اســت که در نظرات معلمان و مدیران مشــهود اســت .باوجوداین،
برخی روشها بیشتر موردتوجه قرارگرفته است .مضامین بهدستآمده از نظرهای کارگزاران و همچنین
ِ
تربیت اخالقی دانشآمــوزان ،متنوع و پراکنده
مشــاهدات بهعملآمده از مــدارس در مورد روشهای
هســتند اما در طی یک فرایند فشردهســازی چنین مقوالتی بهمثابه طبقات کالن روشها ،استنباط شده
است که عبارتاند از:
 .1-2روشهای زمینهای؛
ِ
تربیت اخالقی.
 .2-2روشهای خاص
در ادامه به هریک از این مقوالت کالن میپردازیم.

 .1-2روشهای زمینهای

منظور از روشهای زمینهای روشهایی هستند که معلمان برای زمینهسازی و ایجاد شرایط مناسب
برای اقدامات تربیتی دیگر دنبال میکنند .این روشها عام بوده و عموم ًا بسترســازی برای تحقق بهتر
اهداف و اغراض یادگیری است .این اهداف شامل اهداف قصدشدة برنامههای درسی رسمی و اهداف
غیررسمی و قصدنشده و روئیدنی است که ِ
تربیت اخالقی عمدت ًا در این حوزة اخیر قرار میگیرد .برخی
از این روشها عبارتاند از:

 .1-2-1پایش و نظارت

یکی از ویژگیهای اقدامات مدرسهای وجود شکلهایی از پایش و نظارت است .پایش موقعیتهای
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تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)
تجارب

یادگیری برای عدم حضور عوامل مخرب از مهمترین دغدغههای کارگزاران مدارس است .مراقبت از
ارتباطهای خارج از عرف ،دوستیهای غیرمعمول و حتی برخی مکاتبات دانشآموزان و نیز دسترسی
به مجالت و کتابها و از همه مهمتر پوشش و مدل آرایش مو از مهمترین محورهای پایش در سالهای
قبل بوده اســت ،اما در سالهای اخیر با ورود و گســترش وسایل ارتباطجمعی و فناوری اطالعات و
ارتباطــات مانند موبایل ،اینترنت و ماهواره ،آن نظارت و پایش وارد حوزههای خاصی شــده اســت.
نگرانیهــای کارگزاران از تأثیرات مخرب این وســایل بر فضای مدرســه و محیط یادگیری موضوعی
جدی است .در عین حال ،این یک واقعیت است که رویکرد مدارس در خصوص کنترل و نظارت یک
ّ
رویکرد سلبی و مبازره منفی است .ممنوعیت موبایل ،لپتاپ ،تبلت و دیگر امکاناتی چون فلشمموری
و لوحهای فشــردة نامتعارف از مصادیق این برخورد سلبی اســت؛ بهویژه که اساس ًا موضع کارگزاران
عموم ًا بر دفع این موارد و عوامل است و نه استفادة صحیح و بجا از آنها .البته آثار منفی این ابزارها در
برخی موارد کام ً
ال آشکار و واضح است اما در مواردی هم نمیتوان منکر کاربردهای سازندة برخی از
آنها شد .لذا به نظر ما برخورد سلبی با آنها سیاست دقیقی نیست .بههرحال مراقبت از محیط مدرسه
امری جدی است.
بر این اســاس پایش محیط مدرســه و کالس از ضرورتهای هر مدرسه است .پایش و کنترل در
مدارس ابتدایی شــدت و ضعف دارد .اوج این پایش در داشــتن خبرچین و جاسوس در کالس است.
یکــی از کارگزاران میگوید« :در همة کالسها یک مأمــور خاص داریم که مث ً
ال میگوید :خانم! فالنی
گوشــی آورده یا لبتاپ آورده .گوشــی و لبتاپ ممنوع اســت .بعد میگوییم فالنی بلند شو بیا اینجا
کیفت را بیاور .میگوید نه خانم به خدا دیگر نمیآورم .میگویم اول برو بیاور من ببینم چه داری .اگر
موردی نداشته باشد میگویم دفعة آخرت باشد .ولی اگر مورد داشته باشد مث ً
ال عکسی یا چیزی داشته
باشــد باید اینجا بماند تا حتم ًا اولیای او بیایند و ببینند .همانجا به ولی یا اولیای او تذکر میدهیم که
حتم ًا مراعات کند .»25یکی دیگر از کارگزاران میگوید« :من به ناخن و لباس بچه خیلی اهمیت میدهم.
هفتهای یکبار خودم ناخنهایشــان را چک میکنم که با ناخن بلند به مدرســه نیایند ،الکزده نیایند به
مدرسه .شده است که موقع امتحان ،امتحان اصلی ،بچه الکزده ولی من نگذاشتهام امتحان بدهد .گفتهام
برو الکها را پاک کن و بیا امتحان بده .اینها برای من خیلی مهم است».
جو بسیار
می دانیم که اگر دانشآموزان از وجود چنین جاسوســی در محیط خودشــان آگاه شوند ّ
غیراخالقی و ناپسندی بر مدرسه حاکم خواهد شد و در این وضعیت تمامی راهبردهای ِ
تربیت اخالقی
بیاثر و نقش بر آب میشــود .شــکلهای دیگری از پایش و مراقبت که تا حدی طبیعی و ضروری هم
هســت مراقبت کارکنان مدرســه ،مانند معاون و مربی ،از دانشآموزان در حین اوقات تفریح ،ورود و
خروج از کالس و مدرسه و ورزش است .یکی دیگر از مظاهر مراقبت و کنترل وجود دوربین در همه
مدارس مورد مشــاهده است .دوربین امری عادی شده اســت .در یازده مدرسه از دوازده مدرسة مورد
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مشاهدة ما دوربین وجود داشت .بهزعم همة کارگزاران وجود دوربین امری الزم و ضروری است .آنها
این وســیله را ابزاری برای مراقبت و دفع رفتارهای مخرب در محیط تلقی میکنند .ویژگی مهم فرایند
پایش و مراقبت ،اقتدارگرایانه بودن و متکی بودن بر عمل کارگزاران است .پایش در محیط مدرسه کمتر
به امری مشــارکتی و همیارانه تبدیل شده است .هرچند در مواردی از مشارکت دانشآموزان در پایش
و نظارت اســتفاده میشود اما این نظارت بیشتر صورت بهکارگیری دانشآموزان را دارد تا اینکه امری
واقع ًا مشارکتی باشد.

 .1-2-2وضع قوانین و قواعد انضباطی در کالس و مدرسه

یکی دیگر از روشهای زمینهساز معلمان در زمینة ِ
تربیت اخالقی تدوین مقررات و قواعد انضباطی
کالس و مدرســه اســت .این مقررات و قواعد به چند روش تدوین و اطالعرسانی میشود .یک روش
آنکه عمومیت بیشــتر دارد از سوی معلم اســت .معلم این قواعد از پیش تعریفشده را در اوایل سال
مطرح میکند و گاهی به صورت نوشــته در کالس نصب میشــود تا مدام در جلوی چشــم دانشآموز
باشد .ابالغ قواعد گاهی با تشریح و توجیه همراه است گاه هم در حد ابالغ باقی میماند .در موارد کمی
دیده شده است که مدرسه این قواعد را با همفکری بچهها تنظیم کرده است برعکس ،عموم ًا این قواعد
فضای اقتدارگرایانهای برای وضع و اجرای آنها ایجاد میکند اما با توجه به اینکه این قواعد و مقررات
میتواند زمینة مناسبی برای یادگیری و بهویژه ِ
تربیت اخالقی فراهم سازد ،باید ماهیّت نحوة شکلگیری
و ابالغ و دعوت عمل به آنها با اصول اخالقی تناســب داشته باشد .معلمی دربارة وضع قوانین چنین
میگوید« :از همان ابتدای سال به بچهها نکاتی را که باید رعایت بکنند تذکر میدهم .ازجمله اینکه به
هم احترام بگذارید .یکدیگر را مسخره نکنید .نوع نشستنهای آنان را تعیین میکنم .گاهی یک نمونه هم
خودشان بیان میکنند» .معلم دیگر نیز میگوید« :من  7قانون اول سال دارم .قبل از آن دو قانون داشتم.
یکی اینکه به پدر و مادر احترام بگذارید و دیگر به مسئوالن مدرسه و.»...
عــاوه بر قوانین و مقرراتی که توســط معلمان در محیط کالس تعریف و اجرا میشــود و عموم ًا
معلممحور هستند؛ قوانین و مقررات انضباطی هم در سطح مدرسه تعریف و اعمال میشود .اصل این
قوانین از آییننامه اجرایی مدارس برگرفتهشده است؛ اما معمو ًال مدارس بهغیراز آن ،قوانین خاصی نیز
دارند که بیشتر توسط کارگزاران مدرسه مدیر /معاون تدوین میشود .مدیری دراینباره چنین میگوید:
«مث ً
ال هر سال قواعدی را که تنظیم میکنیم ،خودم با معاونین و نمایندة معلمها ،همگی با همدیگر این
کار را میکنیم ،ولی شــاید من بیشــتر نظر خودم را اعمال میکنم؛ یعنی در نهایت کار سعی میکنم نظر
خودم را بگویم و اوکی (تأیید) را از جمع بگیرم» .شــواهد نشــان میدهد که شورای مدرسه و شورای
معلمــان و گاه هم شــورای انجمن اولیــا و مربیان منبع تدوین چنین مقرراتی هســتند .تنها در یکی از
مدارس تالش شــده بود میثاقنامهای با همفکری معلمان تهیه و تنظیم شــود .در یکی از مدارس هم
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موضوع موبایل دانشآموزی در جلســات انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه و معلمان موردبحث
قرارگرفته بود.
اما وضع مقررات یا تنظیم آنها مسئلة حادی برای مدارس نیست ،چون آییننامة اجرایی خودش
جزئیات دقیقی از آن قواعد را روشــن کرده اســت .دراینباره جمعبندی این اســت که نظام متمرکز
آموزشــی اجازه ورود جدی مدرســه به این حوزه را نمیدهد .باوجودایــن مدارس مقررات خاص
خود را نیز دارند که عموم ًا توســط مســئوالن مدرســه تدوین میشــود و کموبیش شوراهای مدرسه
دخالتی در آن دارند .در این خصوص ،گزارش یکی از مشــاهدات چنین است« :یکی از قوانین این
مدرســه آن اســت که همة دانشآموزان باید کارت مدرسه را بر گردن داشته باشند و این به این دلیل
اســت که اگر دانشآموزی یک کار خالفی کرد یا در مدرســه از کالس اخراج شد و یا در حیاط کار
اشتباهی انجام داد ،آقای معاون همان لحظه کارت دانشآموز را بگیرد و بعد به کار او رسیدگی کند.
همچنین در این مدرسه ،وقتی زنگ رفتن به کالس زده میشود کسی حق حرف زدن ندارد و این در
زنگهای تفریح مشاهده میشد .از قوانین دیگر اینکه در زنگ تفریح هیچکس نباید در کالس باشد.
در هر کالس یک دانشآموز کلیدی به دست داشت و مسئول قفلکردن در کالس هنگام زنگ تفریح
بود».
چگونگی ابالغ و اطالعرســانی این قوانین و قواعد انضباطی موضوع دیگری اســت .مشــاهدات
و گزارشهای حاصله از مشــاهدات نشــان میدهد که در عموم مدارس ،قواعد و مقررات مدرســه به
روشهای زیر به آگاهی بچهها میرسد:
• در آغاز ســال تحصیلــی آییننامه انضباطی در اختیــار والدین و دانشآمــوزان قرار میگیرد و
دانشآموزان متعهد به اجرای آن میگردند؛
• نصب بهصورت اطالعیه در دیوار مدرسه؛
• اطالعرسانی در صف و مراسم صبحگاه مدرسه و تأکید بر تکرار آن؛
• اطالعرسانی در کالس درس ،توسط معلمان؛
• اطالعرسانی از طریق دفتر ارتباط بین معلم و اولیا؛
• اطالعرسانی از طریق سایت مدرسه.
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بــا توجــه به اینکه درک و فهم دانشآموزان از این قواعد و مقــررات امری مهم در عمل کردن به
آنها اســت .مشاهدات و نظرات مسئوالن مدرسه نشــان میدهد که این واقعیت کمتر موردنظر است.
بــرای کارگزاران آگاهی دادن (اطالعرســانی) کفایت میکند .البته گاه هم برخی قواعد در موقعیتهای
خاص توســط کارگزاران توجیه و تبیین میشود اما اینیک روند و فرهنگ در کالس و مدرسه نیست.
در مورد زمینهسازی برای اجرایی شدن قواعد انضباطی راهکار اطالعرسانی و تکرار آن در مناسبتها
از راهکارهای کلیدی در مدارس است.
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 .1-2-3آموزش خانوادهها و تعامل با آنها

ِ
تربیت اخالقی جریانی نیســت که منحصر به داخل مدرســه باشد و ریشه در
طبق نظر کارگزاران،
خانواده دارد .از این رو یکی از دغدغههای اساســی کارگزاران در ســطح مدرسه هماهنگی و همراهی
خانوادهها و حتی نهادهای دیگر ،مانند رســانهها ،با راهبردهای تربیتی مدرسه است .بیانات پارهای از
کارگزاران ،بعض ًا حاکی از وجود برخی ناهماهنگیها و حتی تعارضات ارزشی بین خانه و مدرسه است
و بهزعم آنها روبه گسترش نیز هست .این تعارضات و ناهماهنگیهای ارزشی بین خانواده و مدرسه
میتواند ّ
ِ
جدی موفقیت مدرســه در ایفای رســالت تربیتیاش شود.
مخل
تربیت اخالقی باشــد و مانع ّ
ازاینرو توجه جدی به آموزش خانوادهها و برگزاری مکرر جلســات مشــترک با والدین دانشآموزان
از راهکارهای بســیار پربسامد در مدارس اســت .کارگزاری دراینباره میگوید« :ببینید! من معتقدم که
خانواده باید درســت باشد ،یعنی ما تا میتوانیم باید روی خانوادهها کار کنیم .از ابتدای سال تحصیلی
ما هرماه آموزشهای دینی با خانوادهها داشــتهایم و خطرات و معضالتی را که ممکن است گریبانگیر
بچههایشان در سنین بزرگتر شود به پدر و مادرها گوشزد کردهایم .مث ً
ال خطر وجود ماهواره در خانه را
به خانوادهها گوشزد کردهایم» .دیگری چنین اظهار میدارد« :ببینید! اگر خانواده همراه نباشد ،زحماتی
که مدرسه میکشد به نظرم هیچ خواهد بود .تربیت در مدرسه باید توأم با تربیت در خانواده باشد».
همة اینگونه جلســات برای رفع این تعارضات دنبال میشود .هرچند تعارضات ارزشی را با این
راهکارها بهسادگی نمیتوان رفعورجوع کرد .زیرا این تعارضات یک جریان فرهنگی عمیقی است که
ِ
تربیت اخالقی با مشارکت و همراهی
دارای بستر و خاستگاههای برون مدرسهای است .بر این اساس
عواملی دیگری غیر از مدرسه تقویت میشود و به موفقیت میرسد .به هرحال ،عامل خانواده یکی از
ِ
تربیت اخالقی است.
مهمترین عواملی است که همواره دغدغة کارگزاران مدراس در امر

 .1-2-4رابطة انسانی در محیط کالس و مدرسه

ایجاد رابطة انســانی با دانشآموزان عموم ًا یکی از موضوعاتی اســت که موردتوجه معلمان است.
این رابطه اساســ ًا به یادگیری بهتر در همه حوزهها از جمله به یادگیری رفتارهای مناسب و مورد تأیید
معلم ختم میشود و سبب میشود دانشآموزان حرفشنوی بهتری پیداکنند .درواقع ایجاد این فضای
ِ
تربیت اخالقی و پذیرش ارزشهای مورد تأیید معلم و مدرســه نقش اساســی و پایهای
صمیمی برای
دارد .در برخی بیانات معلمان این رابطه به سمت یک رابطة مراقبتی نیز میرود بهگونهای که دانشآموز
احساس امنیت خاطر و موردتوجه بودن میکند .میتوان گفت نشانههای یک رابطة مراقبتی در فضای
مدرسه به خوبی خود را نشان میدهد .عناصر این رابطه ،که در مصاحبهها توسط کارگزاران موردبحث
قرارگرفته است ،عبارتاند از :محبت ،دوستی ،تکریم و احترام ،صداقت ،اعتماد ،پذیرش و مراقبت.
درواقع در مجموعة کارگزاران این گرایش وجود دارد که یک رابطة انســانی عمیق با دانشآموزان
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برقرار کنند .البته گرایشهای متضاد هم وجود دارد .برخی شــواهد حاکی از وجود رابطه نامناســب و
برخوردهای ســخیف با دانشآموزان در مدرســه اســت .برخورد اقتدارگرایانه و سختگیرانه و حتی
توهینآمیز نیز وجود دارد .به نظر میرســد که یکی از دغدغههای کارگزاران در مدرســههای ابتدایی،
افزون بر رابطة دوســتانه و از نزدیک ،وجود اقتدار هم هســت به عبارت دیگر ،برای معلم اقتدار امری
الزم است و لذا رابطة دوستانه نباید اقتدار معلم را خدشهدار کند .یکی از کارگزاران میگوید« :درست
است که ما به بچهها میدان دادهایم و ایجاد صمیمیت کردهایم ،اما نباید اجازه بدهیم که این صمیمیت
حرمتها را هم از بین ببرد» .عموم معلمان بر این باورند که وجود رابطة انسانی در مدرسه با مؤلفههای
فوق موجب گونهای اقتدار نیز خواهد شد؛ یعنی حرفشنوی از معلم به آن وابسته است و حتی نقش
الگویی معلم را تشدید میکند.
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تربیت اخالقی
 .2-2روشهای خاص

این روشها که عموم ًا با قصد و هدف تربیت ارزشــی اخالقی صورت میگیرد تنوع و گســتردگی
زیادی دارد و معلمان عموم ًا بنا بر توانایی و تجارب خودشــان به از این روشها اســتفاده میکنند .این
تنوع را میتوان در دو مقولة کلی طبقهبندی کرد.
ِ
تربیت اخالقی صریح
 .1روشهای
ِ
تربیت اخالقی ضمنی
 .2روشهای
در ادامه به طرح و بحث هریک از این دو مقوله میپردازیم:

ِ
تربیت اخالقی صریح
 .2-2-1روشهای

ِ
تربیت اخالقی بهعنوان امری فراتر از موضوعات درســی نگاه
کارگــزاران مدارس ،عموم ًا بــه
ِ
تربیت اخالقی بهگونهای اســت که نمیتوان آن را در یک چارچوب تمهید شــده
میکنند .در واقع
و زمان و مکان مشــخصی ارائه داد و لذا در هر شــرایط و موقعیتی میتواند رخ دهد .بخشی از این
ِ
تربیت اخالقی بهصورت پیشبینینشــده و حتی غیرارادی رخ میدهد .البته این بدان معنا نیســت
که امری کام ً
ال تصادفی اســت ،به همین جهت روشهایی صریح برای آن نیز به کار میگیرند .این
روشها عموم ًا روشهایی هســتند که در آنها ارزشهای اخالقی (عموماً) آشکارا عرضه میگردد؛
از جمله ســر صف ،در کالسها ،روی تابلو اعالنات ،در دیوارنوشــتهها ،در جزوات آموزشــی و
موقعیتهایی مانند مراسم مذهبی و غیرمذهبی ،توسط معاون /مربی /مدیر /معلم و ...حتی روحانی
و شــخصیتهای مدعو ،ارزشهای مطلوب اخالقی ارائه میگردد .در کالسها نیز معلمان ،به نوبة
خود ،در استفاده از این روشها از تمثیل ،داستان ،نمایش و خاطره برای طرح موضوعات اخالقی
بهره میگیرند.
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.2-2-1-1توجیه ارزشها

ِ
موجهسازی ارزشهای اخالقی است.
یکی از روشهای صریح
تربیت اخالقی توجیه و یا ّ
این شیوه ماهیت شناختی دارد .توجیه گاهی کام ً
ال عقالنی است ،که در آن به نتایج ناگوار اعمال
غیراخالقی یا نتایج مثبت اعمال اخالقی تأکید میشود .اما این روش ،که از روش آگاهسازی و
اطالعرسانی جنبة شناختی قویتری دارد ،بهندرت در بین کارگزاران مطرح میشود .دلیل آن میتواند
این باشد که این توجیهات با سطح رشد فکری دانشآموزان تناسب ندارد .لذا به نظر میرسد این
موجهسازی نارسا و ناقص است و بیشتر شکل نصیحت را به خود میگیرد .همچنین در
روش ّ
سازی ارزشها ،معلم از همفکری و درگیرکردن دانشآموزان کمتر استفاده میکند.
موجه ِ
اینگونه ّ
توجیــه ارزشهــا در برخی موارد نیز در حین بحثها و درسها رخ میدهد ،بهویژه اگر با
مضامیــن دینی نیز ارتباط پیداکند .از دیدگاه کارگــزاران ،تربیت دینی و اخالقی ارتباط وثیقی
با هم دارند .گویی که آنها دو روی یک ســکهاند .بهویژه معلمانی که باورهای دینی قویتری
دارند این ارتباط را عمیقتر میبینند .این توجیه در مواردی هم با استفاده از آموزههای مذهبی
ماننــد گناه ،عذاب الهی و مانند اینها صورت میگیــرد ...« :در عرض دو دقیقه داری چهار تا
دروغ میگی! تو از کجا میدونی که فرشتة سمت چپت چهار هزار گناه برات نوشته؛ در عرض
دو دقیقه! ما بیستوچهار ساعت در شبانهروز داریم زندگی میکنیم پس حساب کنید چقدر گناه
میشود؟ میتونید جمع کنید؟ میتونید جبران کنید؟»

 .2-2-1-2اطالعرسانی ارزشی

یک جلوة رایج از تربیت ارزشی اخالقی را در شعارها و تصاویری که بر درودیوار مدرسه
نصب میشود میتوان دید .این روش کاربرد گستردهای در سطح مدارس دارد .درواقع مدارس
مــا مملو از شــعار و پیاماند اعم از شــعارهای تصویری یا گفتاری .از نظــر محتوا نیز پیامها و
شعارهای مذکور شامل این موارد است:
• شعارهای سیاسی
• شعارها و احادیث مذهبی
• پیامهای بهداشتی
• پیامهای اخالقی
• پیامهای علمی و درسی
مضامین بخشی از این پیامها که به حوزة پیامهای اخالقی مربوط میشود عبارتاست از:
• مهربانی به پدر و مادر
• فروتنی و تواضع
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• دانشاندوزی
• حجاب
• دوستی و رازداری
• خوشرویی
• نیکویی در گفتار
• عدم اسراف
• سالم دادن قبل از گفتار
• نگاه محبتآمیز به مادر و...
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بررسی محتوای شعارها و پیامهای اخالقی نشان میدهد که در انتخاب این پیامها منطق و
نظمی وجود ندارد .روشن نیست که دانشآموزان در سنین دورة ابتدایی تا چه حد درک و فهم
این پیامها را دارند .این موضوع امری سلیقهای است و به منش و شخصیت کارگزاران مدرسه
بستگی دارد.

 .2-2-1-3عمل به ارزشها

یکی دیگر از روشهای موردنظر کارگزاران در ِ
تربیت اخالقی ،بهویژه معلمان ،نمایش عملی
ارزشها اســت .توضیحات معلمان نشان میدهد که در این روش گویی خود دانشآموزان در
موقعیت عملی ارزش حضور پیدا میکنند و یا آن ارزش را از نزدیک تجربه میکنند .یک نمونه
بارز آن جمعآوری کمکهای مالی از دانشآموزان اســت .در برخی از مدارس صندوق کمک
و صدقه وجود دارد .فعالیتهای فرهنگی درون مدرســهای نیز ،مانند مســابقات ،فعالیتهای
گروهی ،مثل ســرود و نمایش و اردو ،ازجمله فعالیتهایی اســت که یک عمل ارزشی قلمداد
میشــود .در گزارش مشــاهدات یک مدرســه چنین آمده اســت« :در موارد دیگری هم آقای
معاون به آموزش همکاری و حس مســئولیت و ...نگاه ویژهای داشــت و این امر را در روند
رشد اخالقی مثمر ثمر میدانست .برای مثال انتقال شیر به کالس توسط دانشآموز بود و این
حس همکاری را نوید میداد» .تجربة زیستة یکی از کارگزاران چنین معنایی را نیز میرساند:
« ...و یادمان رفت شکالتها آنجاست؛ بعد من رفتم و دیدم هیچ شکالتی نمانده! خیلی برایم
جالــب بود .گفتم اینها چه شــده؟ معاون گفت هر بچهای که میآمد ،یکدانه برمیداشــت و
میخورد .گفتم خب نوش جانشــان ،عیب ندارد ،اما باید یاد بگیرند که چیزی را بدون تعارف
کردن (که جزو فرهنگ ما ایرانیان است) یا بدون اینکه آموزش ببیند که آیا مال خودش است یا
نه برندارد و من همین را سر صف مطرح کردم و بعد بچهها آمدند تکتک گفتند :خانم! ما هم
خورده بودیم .گفتم این دفعه حالل است عیب ندارد ،چون ما حالل کردیم ،اما از دفعة بعد شما
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دیگر بدون اجازة کسی هیچچیز برنمیدارید .بعد آمدیم یک سبد دیگر شکالت آنجا گذاشتیم.
شکالتها قیمت چندانی نداشت و در ضمن ما آن را با پول خود بچهها خریده بودیم .اما اینجا
بحث آموزش مهم است».

 .2-2-1-4تأیید (پاداش)

ِ
تربیت اخالقی که کاربرد گستردهای در مدارس دارد پاداش
یکی دیگر از روشهای صریح
و تنبیه ،26و به بیان نظریة رفتارگرایی تقویت رفتارهای ارزشــی است .استفاده از این روش در
مدارس مورد مشاهده عمومیت بسیاری دارد .پاداش دادن به فرد به سبب یک کار خیر بهنوعی
تأیید ارزش خاصی اســت که مدرســه در پی تکرار آن است .نظام پاداش که در عمدة مدارس
تعریف شــده اســت ابعاد و ابعاض قابلبحثی دارد که در ادامه ســه نمونه از آن را مورد بحث
قرار میدهیم.

 .2-2-1-5کمد جوایز

در همه مدارس مورد مشاهدة ما (بهجز یک مدرسه) کمد جوایز وجود داشت .این کمدها
اغلب شــامل اشــیا و اقالم مصرفی و موردتوجه دانشآموزان اســت .البته برخی اشیا اقالمی
هستند که در کمد جای نمیشوند و در فضای دیگری به نمایش گذاشته شدهاند؛ اقالمی مانند
دوچرخه ،توپ ،ماشینحساب ،نوشتافزار ،اسباببازی و مانند اینها.
عموم ًا در کنار هر یک از اقالم موجود در کمد امتیاز الزم برای تصاحب آن نیز درج شــده
اســت تا دانشآموز بداند که برای گرفتن فالن جایــزه خاص چه مقدار باید امتیاز جمعآوری
کرده باشــد .در بیشــتر مدارس نظام امتیازدهی خاصی تعریف شــده که ابزار آن نیز کارت یا
برگههای ویژهای است که توسط مدیر ،معاون و یا معلم به دانشآموزان داده میشود .مالکها
و معیار دریافت کارتها عموم ًا هم درســی و هم غیردرســی اســت اما رفتارهای اخالقی جز
الینفک این مالکها است .این مالکها در برخی مدارس تعریف و در تابلوی اعالنات نصب
ِ
تربیت اخالقی
شده است .ازاینرو میتوان گفت که این نظام پاداش و تشویق جزئی از برنامه
دانشآموزان بهویژه در مدارس ابتدایی ،محســوب میشــود .تا آنجایی که محقق مطلع اســت
این کمد از ضروریات مدرســه ابتدایی تلقی میشــود و ظاهراً به لحاظ رسمی هم مورد تأیید
و تأکید 27اســت .یکی از مشاهدهکنندگان چنین گزارش میدهد« :تشویقهای موردی در صف
برای ثبت ارزش نیز در این مدرســه زیاد دیده میشــد .خانم مدیر میگفت که دانشآموزی در
برابر دوستش گذشت کرده بود و ایشان ابتدا این ارزش را در سر صف توضیح داده و بعد این
دانشآموز را تشــویق کرده بود .در موردی دیگر نیز که دانشآموز قوی دوســت ضعیفش را در
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امر حفظ قرآن کمک کرده بود این ارزش را در صف توضیح و ســپس به دانشآموز هدیه داده
بود .خانم معلمی میگفت :من همیشــه ســعی کردهام در دادن هدیه برای تشویق تا حد امکان
بهترین چیز را در نظر بگیرم».
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 .2-2-1-6معرفی دانشآموزان برتر در سطح مدرسه

یکــی دیگر از روشها در مدارس ابتدایی معرفی دانشآموزان برتر اســت .این روش نیز
از زیرمجموعههای نظام پاداش و تشویق و از نمادهای وجود جریان رقابت در مدرسه است.
در بیشتر راهروهای مدارس مورد مشاهدة ما در تابلوها یا بهصورت پارچهنوشته دانشآموزان
برتر معرفی شــده بودند .مالکهای معرفی این افراد عموم ًا موفقیتهای تحصیلی آنها بود اما
جنبههای اخالقی و رفتاری نیز موردتوجه قرار گرفته بود.

 .2-2-1-7نظام پاداش کالسی

در کالسها نیز این فرایند پاداش تشویق مشاهده شده است .در برخی از کالسها تابلوهایی
وجود دارد که عکس دانشآموزان در آن نصب شــده اســت .در کنار عکس ،هر دانشآموز به
فراخور اعمال مثبتش نشانههایی مانند ستاره به معنای امتیاز دریافت میکند .مالکهای دریافت
این نشــانهها رفتارهای مثبت و موفقیتهای درسی اســت .در گزارش مشاهدات یک مدرسه
چنین آمده اســت« :در بیشتر کالسها ،تابلوهایی با ســتاره ،گل و ...برای تشویق دانشآموزان
وجود داشــت؛ که بســته به تعداد آن ســتارهها یا گلها و ...کارت امتیاز و سپس جایزه از کمد
جوایز نصیبشان میشد» .در گزارش دیگری آمده است که« :بیشتر معلمان از ستاره برای تشویق
دانشآموزان اســتفاده کرده بودند؛ به این صورت که تصاویر و یا اســامی دانشآموزان را روی
یک مقوا رســم کرده یا نوشــته بودند و به ازای هر فعالیت مثبت چه درسی و چه اخالقی یک
ستاره برای آن دانشآموز در محل عکس یا اسمش قرار میدادند».
در مــورد چگونگی تشــویق و پــاداش دانشآمــوزان در کالسها تنوع وجــود دارد حتی
گزارشهایــی دال بــر وجود کمد جوایز کالســی هــم وجــود دارد .در برخی مــوارد جوایز
ســهلالوصولتری وجــود دارد .دریکی از گزارشها آمده اســت که« :در کالســی خانم معلم
هدیههای کوچکی را درون میز خود قرار داده بود و این امر را در انگیزه دادن به دانشآموزان
بسیار مهم میپنداشت .در کنار این موارد تشویقهایی نوشتاری نیز بود که در دفاتر مخصوص
معلمان و دانشآموزان قید میشد .خانم معلم نیز میگفت که برای هر کار خوب ،چه کار قرآنی
و چه کار اخالقی ،یک امتیاز و یک مثبت میدهد و به پنجتا که رسید ،جدا از مدرسه خودش
تشــویق مینماید .در دفتر این خانم معلم دیده شــد که او با نظام نمرهدهی فعالیت کالســی را
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کنترل میکرد» .در گزارش دیگر در مورد تنوع نظام تشویق چنین آمده است« :یا خانم معلمی
بیان میکرد که کارتها را در کیســة شانســی قرار میدهد و بعد از مشــاهدة هر فعالیت علمی
یا بروز رفتار اخالقی خوب از بچهها ،به آنها اجازه می دهد با دســت کردن در کیســه شانس
خــود را امتحان کنند .در کالس دیگری معلم به هــر دانشآموز یک صفتی را اهدا کرده بود و
آن را بر روی دیوار نصب کرده بود مانند (پســر خوشخطم ،پسر بااخالقم ،پسر خوش نظمم،
پسر زرنگم ،پسر پرتالشم ،پسر کتابخوانم ،پسر ورزشکارم ،پسر تیزهوشم ،پسر باتربیتم ،پسر
نقاشم ،پسر بادقتّم ،پسر خوبم ،پسر دانایم ،پسر مهربانم و»)...

ِ
تربیت اخالقی
 .2-2-2روشهای ضمنی

این روشها بهگونهای است که در آن ارزشهای اخالقی بهصورت ضمنی و پنهان ،یا غیرمستقیم،
طرح میشود .این روشها هم کاربرد گستردهای دارد و هم مورد تأکید فراوان از سوی کارگزاران است.

 .2-2-2-1الگوپردازی

یکی از این روشهای غیرمســتقیم ،روش الگوپردازی است .معلمان و عموم کارگزاران به
این روش اعتقاد جدی و راســخ دارند .در این روش گویی دانشآموزان ارزشها را در اعمال
کارگــزاران مدرســه میبینندیا میخوانند و یاد میگیرند .یکــی از کارگزاران چنین نظری دارد:
«ســعی میکنیم خودمان برای دانشآموزان الگو باشیم .اگر من در کالمم رعایت بکنم ،بچه به
من نگاه میکند و یاد میگیرد .یادگیری بچهها از معلم خیلی بیشتر است .خیلی از بچهها هستند
که نگاه میکنند به طرز پوشش معلمشان و الگوپذیری میکنند» و دیگری دربارة نقش الگویی
معلــم اظهار میدارد« :من باید از خودم شــروع کنم .اگر از بچهها مســئولیت میخواهم باید
خودم مســئولیتپذیری را به آنان نشان بدهم .اگر میخواهم مورد اخالقی خالفی را از بچهها
بخواهم باید آن مورد در خود من نباشــد وگرنه اعتماد بچه از من ســلب خواهد شد» .درواقع
باور کارگزاران بر این است که محیط مدرسه باید بهگونهای سامان یابد که در آن دانشآموزان از
طریق یادگیری مشاهدهای رفتارهای اخالقی را یاد بگیرند و عموم ًا نیز کارگزاران بر روی رفتار
اخالقی متمرکز هستند یعنی گونهای یادگیری تقلیدی که به نظر میرسد یادگیری سطحی است
ِ
تربیت اخالقی کافی نیست .مشکل اینجاست که دانشآموزان باید به درک ارزشهایی
و برای
ِ
تربیت اخالقی تشدید و تقویت شود.
نائل شوند که در پشت اعمال نهفته است تا از این طریق
بیانات کارگزاران نشــان میدهد که این روش در سطح یادگیری تقلیدی است .البته گروهی از
کارگزاران بر این موضوع اشــاره داشــتهاند که حرف زدن و بیان شفاهی ارزشها کافی نیست
و باید در کنارش عمل به آن ارزشها هم مشــاهده شــود .یکی از معلمان میگوید« :ذهن این
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بچهها طوری نیست که بتواند تجزیهوتحلیل کند ،مشکل باید موردی و در لحظهای که بچه در
آن قرار دارد بیان بشــود .اینکه ســخنران بیاوریم کار را مشکل میکنیم و اص ً
ال فایدهای ندارد.
بچههای این ســن بیشتر تجســمی میفهمند .مث ً
ال اگر من میگویم باید لباستان تمیز باشد باید
خودم هم که گویندهام لباسم تمیز باشد» .یکی از مدیران نیز اظهار میدارد« :اگر بخواهم برنامة
خاصی داشــته باشــم فایده ندارد .بچه باید ببیند ،لمس کند و الگوپردازی کند .چون ابتداییها
بیشتر حالت لمسی دارند .حاال من هرچقدر فیلم بگذارم ،عکس بگذارم ،یا مث ً
ال گردش علمی
برایشــان بگذارم ولی وقتی ببیند من مدیر پرخاش میکنم نه فقط بچهها ،که معلم هم به حرفم
گوش نمیکند .میگویند پس چطور خودش عمل نمیکند!»
کارگزاران گویی که الگوپردازی را بهمثابه راهکاری برای عینی کردن ارزشها تلقی میکنند.
هرچند عینیتبخشی به ارزشها از جنبة دیگری هم ضرورت مییابد و آن حذف تعارض میان
ِ
تربیت اخالقی سهم مهلک است.
سخن و عمل معلم است ،چیزی که در
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 .2-2-2-2داستانگویی

روش دیگری که معلمان عموم ًا مورداســتفاده قرار میدهند روش داستانگویی است .این
ِ
تربیت اخالقی طبقهبندی کرد .این روش از روشهای
روش را میتوان ذیل روشهای ضمنی
پراستفاده است .داستانها گاه پیشبینینشده و فیالبداهه خلق میشوند و گاه بسته به موقعیت
و مســئلهای که در موقعیت بروز کرده اســت بهکاربرده میشود .عموم ًا این داستانها بهصورت
ضمنــی یک پیــام اخالقی را منتقــل میکند .در برخی داســتانها از مضامیــن مذهبی و حتی
روایتهای مذهبی نیز استفاده شده است.
«با آنها فقط صحبت میکنم .صحبتهایی که در قالب داستانها و امثال و بیان تجربههاست.
چون من تجربه زیادی هم دارم .مث ً
ال میگویم فالن دانشآموز را داشتیم که دویده و زمینخورده
و هنوز هم در بدنش پالتین اســت .من از مثالهایی اســتفاده میکنم که دیده ام و اتفاق افتاده
است؛ بر همین اساس هم آنها حرفهای من را قبول میکنند .به نظرم صحبت کردن معلم تأثیر
بسزایی در امر فهمیدن بچهها دارد .من از داستانهایی که برایشان میگویم نکاتی را که بچهای
انجام داده مورد تأکید قرار میدهم .این اتفاقات ممکن است برای من و یا بچهها هم بیفتد ما
نباید در وهلة اول این را در میان جمع بیان کنیم .باید بهصورت شخصی به خود فرد بگوییم».

 .2-2-2-3فعالیتهای مشارکتجویانه

یکــی دیگــر از روشهای ضمنی که در مدارس ،در زمینة ِ
تربیت اخالقی ،مشــاهده شــده
مشــارکت دانشآموزان در امور مدرســه اســت .این روش یکی از عوامل شکلگیری فضای
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مناسب برای رشد اخالقی دانشآموزان است .با اینوجود ،این روش در نظر عمده کارگزاران
بهمثابه یک روش ِ
تربیت اخالقی شناخته نمیشود و حتی آن را بهمثابه یک عامل تلطیف فضای
مدرسه نیز به شمار نمیآورند .صندوق انتقاد و پیشنهاد (نظرخواهی از دانشآموزان) ،شورای
دانشآموزی ،همفکریهای غیررسمی ،مشارکت در امور اجرایی مدرسه و فعالیتهایی از این
جنس در مدارس کموبیش مالحظه شــده اســت .وجود این فعالیتها در مدرسه گزارش شده
شواهدی ّ
دال بر وجود آن وجود دارد .برخی از اشکال این مشارکت در دبستانها به شرح زیر
است:
• صندوق انتقادها و پیشنهادها
ِ
تربیت اخالقی اســت .در
همفکــری در امور داخلی مدرســه ازجملــه روشهای ضمنی
مدارس اشــکال مختلفی از این مشــارکت در مدرسه و حتی کالسها دیده شده است .یکی از
اشکال رسمی آن وجود صندوق انتقادات و پیشنهادها است .در همه مدارس مورد مشاهده این
صنــدوق وجود ندارد .در برخی مدارس وجود دارد و آنچنان فعال نیســت .در مورد صندوق
انتقادات و پیشــنهادها برخی نظرات مدیران بر این است که از این صندوق باوجود نصب آن
در مدرســه استقبالی نمیشــود .برخی دلیل آن را عدم رشد فکری دانشآموزان اعالم کردهاند.
یکــی از کارگــزاران چنین نظری دارد« :حقیقت ًا خیلی صندوق فعال نیســت چون من خودم با
بچهها راحت هســتم مرتب حیاط میروم سرکشی میکنم .مث ً
ال بچهها خیلی راحت میآیند از
من میپرسند آقا مسابقات که قراراست برگزار شود چه زمانی است؟ جوایزش پس چی شد؟
به همین راحتی میآیند بیان میکنند و من هم آنها را قانع میکنم».
• شورای دانشآموزی
شکل دیگری از همفکری در امور داخلی مدرسه توسط دانشآموزان شورای دانشآموزی
اســت .طبق اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها شــورای دانشآموزی در عمدة مدارس فعال
اســت .در برخی موارد شــورای دانشآمــوزی در تنظیم برخی قواعد و مقررات مدرســه هم
مشارکت داشته است .برای نمونه در یک مدرسه این موضوع رخداده است .گزارش مشاهدهگر
دال بر این موضوع است «در کنار این قوانین ،قوانینی بود که در شورای دانشآموزی مطرحشده
و با توجه به نظر دانشآموزان اجرا میشــد .مث ً
ال طرحی درباره مشــکالت سرویس بهداشتی
و حضور دانشآموزان کالس اول تا ششــم بود که با طرح جالب دانشآموزان تصویبشــده
بــود و مدیــر از درایت و تدبر دانشآموزان صحبت میکرد» .اما در بیشــتر مدارس شــورای
دانشآموزی بیشــتر به معاونت پرورشی واگذار شده اســت و این شورا بیشتر به فعالیتهای
مربوط به مناســبتها میپردازد؛ که این هم خود حداقلی از مشارکت است .یکی از کارگزاران
میگوید« :بله ،شــورای دانشآموزی هست ولی در دبســتان ،خیلی مثل دبیرستان یا راهنمایی
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بخواهیم ازش اســتفاده کنیم نمیشود .شورا معمو ًال توی کارها نمیتواند دخالت داشته باشد،
مث ً
ال ما دانشآموزی خاص نداریم که قدرت رهبری خاصی داشته باشد یا وجهة خیلی باالیی
داشــته باشــد که همه او را قبول داشته باشند .ما پارسال یکی را داشــتیم ازش خیلی استفاده
میکردیم .مث ً
ال یکی داشتیم خیلی زبون باز بود و وقتیکه میرفت روی سکو همه برایش دست
میزدند .یک وجهة خیلی خاصی داشت ما هم از او در کارهای خاصی کمک میگرفتیم ،مث ً
ال
در کارهای ورزشی و نمایشی».
شــواهدی نیز دال بر وجود شــورا در برخی کالسها وجود دارد .این کار کام ً
ال به سلیقه و
تفکر معلم بســتگی دارد .برخی تصمیمگیریها مانند تعیین مبصر کالس یا تصمیمگیری درباره
برخی بینظمیهای بچهها نیز از وظایف این شوراها تعریف شده است.
• همفکریهای غیررسمی
در برخی مدارس بهصورت پراکنده شواهدی دال بر جریان همفکری ضعیفی دیده میشود.
این جریان ضعیف در مدرســه و در ســطح کالس هم وجود دارد .در برخی موارد در ســایت
مدرسه فضایی را برای گرفتن نظرات دانشآموزان پیشبینی کردهاند .یکی از معلمان میگوید:
«ما برگههایی داریم که کاش بود به شــما نشــان میدادم .ما بعد از هر کارنامه معمو ًال یک برگة
اینطــوری به بچهها میدهیم .به اولیا میدهیم که میتوانند به منزل ببرند و با بچههایشــان پر
کنند .البته خیلی از بچهها بهتنهایی آن را پر میکنند» .معلم دیگری میگوید« :بله .انتقاد که شده
اســت؛ اما من گوش میکنم تا ببینیم چه طور اســت .اگر در مورد درس باشد و بدانم که اشتباه
کردم عذرخواهی میکنم؛ اگر هم موردی باشد که باید توضیح داده بشود ،توضیح میدهم .من
برای بچهها خیلی وقت میگذارم .اگر در لحظه بشــود توضیح داد که این کار را میکنم ،حتی
اگر احساس کنم که موقع توضیح دادن در زنگ تفریح دیر خواهد بود مسئله را همانجا توضیح
میدهم و اجازه نمیدهم تا به زنگ تفریح کشیده شود».
اما درمجموع اســتنباط محقق این اســت که باور عمیق و گســتردهای در مورد همفکری
مشــارکتجویانه در ســطح دانشآموزی وجود ندارد .فضای نقد و مشارکت فکری در کالس
و مدرســه برای رفعورجوع مســائل در داخل کالس کمتر دیده میشود .از موارد مشاهدهشده،
برمیآید که همفکری مشارکتجویانه هنوز به یک فرهنگ در مدارس ما تبدیل نشده و عموم ًا
مســائل به برداشــت و فهم معلم و مدیر وابسته اســت .یکی از مدیران دربارة مشارکت چنین
نظر داده است« :خیلی کم ،چون بچههای ابتدایی آنقدر نمیتوانند در کارهای مدرسه مشاوره
بدهند .درست است که ما عملکرد و رفتار و حرفهایشان را بررسی میکنیم و با توجه به آن
برنامهریزی میکنیم ولی یک بچة کالس ششم فقط در این حد فهمیده که مث ً
ال شوفاژ گرم است
و او کنارش نشسته و سوخته و حاال من باید برایش یک کاری بکنم ،یعنی بچههای ما طوری
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بزرگ نشدهاند که بتوانند مسائل خودشان را حل کنند که تازه بخواهیم یاد بگیرند مسائل مدرسه
را هم حل کنند؛ ولی نظر میدهند».
• مشارکت در امور اجرایی مدرسه
شکل دیگری از مشارکت در مدارس مشارکت در امور اجرایی است .این نوع مشارکت
در مدارس ابتدایی بهویژه در مدارس مشاهدهشــده بسیار پربسامد ظاهر شده است .انواع و
اقسامی از مشارکت در امور اجرایی وجود دارد .از جابهجا کردن مجالت رشد که به مدرسه
ارســال شده بود ،از وانت به اتاق پرورشی ،تا مشــارکت در برگزاری مناسبتها و مراسمها
که از شکلهای جالب مشارکت فعالیتهای نظارتی و مراقبتی است .این شکل از مشارکت
هم در ســطح مدرسه بســیار دیده میشود و هم در ســطح کالس درس .برخی دانشآموزان
بهعنوان پلیس مدرســه یا مراقب بهداشــتی مدرســه به کار گمارده میشــوند .معلمان نیز از
واگذاری مســئولیتهای مختلفی که بنا بر ذائقه مدیریتــی خود تعریف کردهاند دانشآموزان
را به مشارکت فرامیخوانند .گزارش یکی از مشاهدهگران حاکی ازاینگونه مشارکتهاست:
«دانشآموزانی که کاور (روپوش) صورتی داشــتند مأمور انضباطی حیاط ،دانشآموزان کاور
ســبز مأمور بهداشــتی و دانشآموزانی که روســری به گردن داشــتند مأموران مروج سالمت
بودند .آن ها با پوشش خاص خود در زنگهای تفریح حاضر میشدند و در برابر مسئولیت
خود توجیه شــده بودنــد» .یکی از مدیران نیز چنین تصویری از مشــارکت دانشآموزان در
مدرسه ارائه میدهد «ما نماینده زیاد داریم .مث ً
ال یک عده میآیند شیرها را میبرند ،یک عده
بهداشــتیار کالس هســتند و به بچهها تذکر میدهند آشــغال نریزند .به آنها میگویند چرا
آشغال ریختید ،امروز کالسمان بد بوده ما هفتهای یکبار از بهداشتیاران میپرسیم که کدام
کالس بهترین بوده است .خود من نیز هر هفته ازنظر نظافت؛ از کالسها بازدید میکنم .مث ً
ال
میپرسم آیا مشکلی ازنظر نظافت دارند یا نه .مأموران راهرو داریم که هنگامیکه میخواهد
زنگ بخورد درجاهای خاص میایســتند و مواظب هســتند که بچهها بانظم بروند .در بوفه و
آبخوری و حیاط هم مأمور داریم ،آنها به بچهها تذکر میدهند که آشغالها را روی زمین
نریزند و آنها را درون ســطلهای آشــغال بیندازند» .گاه این مشــارکتها به سبب جذابیت
زیادش برای دانشآموزان بهعنوان حربهای برای تنبیه یا تشویق به کار گرفته میشود .نظرات
معلمان نیز بر وجود چنین رفتار مشــارکتجویانه کارگزاران داللت دارد« .من معمو ًال به این
بچهها برای تشویق ،مسئولیت میدهم».
درمجموع چنین به نظر میرسد که اینگونه مشارکت در امور اجرایی بیشتر شکل بهکارگیری
دارد تا مشارکت حقیقی؛ یعنی ماهیت اخالقی و تربیتی آن بسیار ضعیف است و کارگزاران از
آن برای تسهیل روند امور داخلی مدرسه و گاه بهمثابه یک اهرم تشویقی تنبیهی بهره میگیرند.
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• فعالیتهای فوقبرنامه
ِ
تربیت اخالقی موردتوجه در ســطح مدرســه وجود فعالیتهای
یکــی دیگر از روشهای
فوقبرنامه اســت .گروهی از کارگزاران بر این باورند که این فعالیتها ماهیت تربیتی اخالقی
ِ
تربیت اخالقی تعریف و
دارد .بهطوریکــه در گفتوگوها ،از ایــن فعالیتها بهمثابة یک اقدام
تمجید میکردند .این فعالیتها را عموم ًا معاونت پرورشــی مدرسه مدیریت میکند .تصور بر
این اســت که این فعالیتها بهخودیخود تأثیرات اخالقی به همراه دارد .فعالیتهای معمول
درون مدرسهای که کموبیش در همه مدارس دنبال میشود .عبارت است از فعالیتهایی نظیر
نماز جماعت ،دعا و نیاش ،مراســمهای مختلف سیاسی فرهنگی ،بزرگداشتها ،عزاداریها،
صبحگاه.
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بحثو نتیجهگیری
به نظر چنین میآید که درونمایة اصلی و محوری تحلیلهای بهعملآمده از تجارب
ِ
تربیت اخالقی» اســت .قبل از تشریح و
و ادراکات کارگزاران مدارس ابتدایی «شــبه
ِ
تربیت اخالقی بهتر است "انگاره شبه تربیت" را تشریح نماییم .طبق
تبیین انگارة شبه
نظر باقری ( )1384شــبه تربیت فرایندی دارای سه ویژگی مهم است :تلقین ،عادت و
تحمیل .در ویژگی عادت فرایند تربیت بر تکرار پای میفشارد ،در ویژگی تلقین ،که به
معنای بحث ناپذیری محتوای یادگیری اســت ،بر هیبت و اقتدار گوینده یا مربی تأکید
ِ
تربیت اخالقی» در نزدیکی
میشود و در تحمیل بر زور و اجبار محدودیت دارد« .شبه
زیادی با مفهوم شبه تربیت است .اینگونه ِ
تربیت اخالقی بر اساس شواهد بهدستآمده
از مشاهدات و مصاحبهها دارای چند ویژگی زیر است:
• ضعف در توجه به بعد تواناییهای شناختی در اخالق
• تأکید بر روش الگویی و تقلید در یادگیری اخالق
• اقتدارگرایی
• تأکید بر روشهای تأییدی (پاداش و تنبیه)
در ادامه به بحث دربارة هریک از این ویژگیها میپردازیم.

ضعف در توجه به بعد تواناییهای شناختی در اخالق

اگرچه توســعة شناخت دانشآموزان از مأموریتهای اساسی مدرسه است اما در
ایفای این نقش قصور بســیار شده است ،لذا همیشه کارکردهای نظام تربیت رسمی و
عمومی ،از این منظر ،موردانتقاد بوده است .تأکید بر حافظه و حافظهگرایی و توجه به
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ســطوح پایین حیطة شــناختی -به تعبیر بلوم -ازجملة این انتقادات است .در ساحت
شــناخت عمیق و ِ
ِ
ِ
درک درســت از ارزشهای
تربیت اخالقی نیز به نظر میرســد به
اخالقی ،در فضای مــدارس و کالسهای درس ،توجه الزم صورت نمیگیرد؛ درواقع
اهتمام جدی به این امر مشــاهده نمیشــود .در حقیقت ارزشهای اخالقی و اعمال
اخالقی باید در پرتو تبیینهای عقالنی مورد بحث و گفتوگو قرار گیرد (باقری)1389 ،
و شفافسازی شود .شواهد نشان میدهد که در فضای مدرسه کمتر بحث و گفتوگو
بر موضوعات اخالقی درمیگیرد .اگر هم این ارزشها توجیه میشــود این توجیهات
معلم محور بوده و استداللهای نقلی (مرتبط کردن ارزشها با مضامین مذهبی) مطرح
میشــود .درواقع درگیری فکری با مضامین ارزشــی و اخالقی مورد اقبال نیســت و
بخش مهمی از تجارب ناظر به دریافت اطالعات ارزشــی است که بهصورت پیامهای
ارزشــی با ابزارهای گوناگون به اطالع دانشآموزان رســانده میشود .برخی تحقیقات
ِ
تربیت اخالقی کمتر موردتوجه است .نادری
نشان میدهد که در مدارس بعد شناختی
( )1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که معلمان بیشتر از روش سرمشق
دهی و تأیید استفاده میکنند و کمتر روش گفتوگو و تکلیف دهی را مورداستفاده قرار
ِ
تربیت
میدهند .افکاری ( )1393هم بیان میدارد که کتابهای دورة ابتدایی عموم ًا در
اخالقی به روش نصیحت توجه کردهاند.
ِ
تربیت اخالقی-
بســیاری بر این باورند کــه خمیرمایة هرگونه تربیت -در اینجــا
تحوالت معرفتی است .از نظر شریعتمداری ( )1370ویلسون )1996( 28باقری ()1385
و کریمی ( )1385بعد شــناختی و توســعة آن در توســعه و تقویت رشد خالقی بسیار
مؤثر اســت .لیپمن 29و شــارپ )1394( 30در کتاب خود به نام «کندوکاو اخالقی» این
ایده را پرورش دادهاند که درگیری شــناختی با مفاهیم اساســی اخالقی در مدارس و
31
برنامههای درســی مغفول مانده است .در تحقیقات بسیاری ،چه در خارج -برکوئیتز
( )1985و لینــد 2005( 32و  -)2006و چه در داخل کشــور -مطلق ( ،)1390کریمی و
شادمانی ( )1393و فرید ،سعدی پور ،کریمی و فلسفی نژاد ( -)1389بر تأثیر بحث و
گفتوگو در رشد اخالقی دانشآموزان تأکید شده است .در حقیقت آنچه تاکنون عموم ًا
موردتوجــه معلمان بوده تأکید بر آگاهیهای مصداقی از ارزشهای اخالقی اســت که
فهرست بلند باالیی را شامل میشود .در این مسیر کارگزاران از روشهایی چون بیان
تجارب شــخصی ،داستان ،اشــعار ،اطالعرسانی ارزشی در صبحگاه و مراسم مختلف
اســتفاده میشود .اما باید دانســت که در سطح باالتر ،اگر آگاهی دانشآموزان همراه با
شناخت و معرفت باشد به تصمیمگیری بهتر و رفتار اخالقی بهتری منجر میشود .این
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آگاهیها به فرد کمــک میکند تا در آینده ،در موقعیتهای واقعی زندگی ،تصمیمهای
اخالقی اتخاذ نماید.
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تأکید بر روش الگویی

یکی دیگر از خصوصیات «شبه ِ
تربیت اخالقی» تأکید بر تقلید و یادگیری اجتماعی
اســت .این ویژگی در دیدگاه کارگزاران برجستگی و اهمیت زیادی دارد و آن را برای
ِ
تربیت اخالقی یک ضرورت تلقی میکنند .یادگیری عمل اخالقی بر اساس الگوبرداری
از منابع قدرت (معلم /والدین و همگنان) صورت میگیرد و به دنبال آن عمل اخالقی
تکرار میشــود .اما این نوع یادگیری بهتنهایــی نمیتواند به عمل اخالقی اصیل منجر
گردد ،زیرا عمل اخالقی اصیل عملی اســت که خود پیرو بوده و مبتنی بر فهم و درک
(حسن فعلی).
«حســن فاعلی» صورت گیرد ،نه صرف تکرار یک فعل پسندیده ُ
عامل ُ
درواقع ازآنجاکه یک عمل آنگاه ماهیت اخالقی به خود میگیرد که مبتنی بر یک ارزش
اخالقی باشد ،لذا درک و فهم عامل از ارزشی که بنیاد عمل است ،ازنظر تربیتی ،اهمیت
زیــادی دارد .پس صرف تکــرار عمل ارزش تربیتی زیادی نــدارد .چنین تصویری از
یادگیری اخالق یک یادگیری مکانیکی و سطحی و در حد شرطی شدن است .به همین
دلیل اســت که نظریهپــرداز یادگیری اجتماعی ،یعنی بنــدورا ،33در بازنگری نظریهاش
بعد شناختی را در نظریة یادگیری اجتماعی وارد کرده و آن را نظریة یادگیری شناختی
اجتماعی مینامد (اشــعری .)1394 ،بر این اســاس تقلید نمیتواند بهتنهایی به تربیت
انسانی اخالقی (فاعل مختار اخالقی) منجر گردد.

اقتدارگرایی

تردیدی نیست که رابطة معلم و دانشآموزان یک رابطة ناهمتراز است ،بهویژه در
مورد دانشآموزانی که در سنین پایین رشد قرار دارند .رابطة ناهمتراز بین معلم و شاگرد
ثابــت و پایدار نیســت .منابع اقتدار یا این رابطة ناهمتــراز در محیط تربیتی میتوانند
نشــانههایی برای هدایت توجه و نگاه دانشآموزان به ارزشهای اخالقی باشــد .این
اقتدار نه اقتدار صوری و وجودی بلکه اقتدار محتوایی و اقتدار حقوقی است که متکی
بر دانش و قدرت عقالنی معلم اســت (باقری .)1389 ،چنین نقشی را کلبرگ نیز برای
معلــم بهعنوان مدافعهگر ارزشها ،بــه روش عقالنی ،مورد تأکید قرار میدهد (کلبرگ،
ِ
تربیت اخالقی نیست .سازوکارهای حاکم بر محیطهای تربیتی
 )1985اما این تمام کار
باید به ســمت ایجاد ارتباط همتراز در حوزة اخالق باشد .مشکل اقتدارگرایی ،از نوع
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صــوری و وجودی آن ،در ِ
تربیت اخالقی آن اســت که الــزام به عمل اخالقی از منابع
بیرونی به منابع درونی منتقل نمیشــود ،بلکه در همان منابع بیرونی تثبیت میشــود و
با فقدان منابع بیرونی عامل اخالقی دچار تشــتت اخالقی میشود .درحالیکه یکی از
ِ
تربیت اخالقی این اســت که الزام اخالقی از بیرون به درون منتقل
اصول قابلتأمل در
شود (صادق زاده ،حسنی ،کشاورز و احمدی .)1390،شواهد بهدستآمده از مشاهدات
و مصاحبهها حاکی از آن اســت کــه اقتدارگرایی از جلوههای قابلتأمل در محیطهای
تربیت رسمی و عمومی است .برخی از شواهد این نوع اقتدارگرایی در ادامه موردبحث
قرار میگیرد.
نخســت وجود دوربیــن ،بهعنوان یک ابزار پایندة بچهها ،نشــانهای از این فضای
اقتدارگرایانه اســت .اســتفاده از دوربین در محیطهای تربیتی (راهروها ،حیاط و حتی
سرویس بهداشتی) یک پیام پنهان اما جدی در زمینة ِ
تربیت اخالقی دارد .در واقع نصب
دوربین نشــان میدهد که مدرســه تالش نمیکند کنترل درونی در دانشآموزان ایجاد
نماید یا نیازی به آن نمیبیند .دوربین یک نظام کنترل مکانیکی را ایجاد میکند و این به
معنای تثبیت کنترل بیرونی در شخصیت دانشآموزان است .معنی این کار این است که
مدرسه از موضع خود برای ایجاد یک محیط غنی اخالقی در حال عقبنشینی است.
ِ
تربیت اخالقی در مدرســه قواعد
یکــی از پیشنیازهای الزم بــرای تحقق فرایند
انضباطــی و دســتورالعملها هســتند (ویلســون )1969 ،که در این پژوهــش بهمثابه
روشهــای زمینهای مقولهبندی شــدهاند .هرچنــد در نظام تربیت رســمی و عمومی
ایران بخش قابلتوجهی از مقررات و قواعد از طریق دســتورالعملها و آییننامههای
مصــوب در مراکز تصمیمگیری تصویب و ابالغ میگــردد؛ اما باوجوداین تمرکزگرایی
ّ
برخی دســتورالعملها و قواعد انضباطی بهصورت بومی و در ســطح مدرسه و حتی
کالس درس توســط کارگزاران تنظیم و اجرا میگردد .در عموم موارد موردبررســی و
مصاحبههای انجام شــده این قواعد رفتاری خاص توســط منابع قدرت مدرسه یعنی
مدیر و معاونان تصویبشــده و اجرایی میشود .در سطح کالس درس هم این قواعد
را معلــم مقتدرانه ابالغ میکند .عموم ًا از طریقهای مختلفی این قواعد اطالعرســانی
میشــود .بهندرت کارگزاران بر ضرورت توجیه و تبیین این قواعد اصرار داشــتهاند،
بلکــه این قواعد رفتاری و انضباطی را اطالعرســانی میکننــد و انتظار دارند از آنها
پیروی شــود .حتی در موارد زیادی در آغاز ســال تحصیلی از والدین و دانشآموزان
برای اجرای آن تعهد گرفته میشود .بنابراین میتوان گفت نظام ارزشی و حتی اخالقی
مدرســه به نحو مطلوب طرح و فهم نمیشــود .یکی از دالیل آ ن وجود همان فضای
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اقتدارگرایانه است.
نکتة اصلی این است که در تنظیم این قواعد از همفکری و مشارکت دانشآموزان
بهره گرفته نمیشود .درواقع نیازی به این همفکریها دیده نمیشود .در عموم مدارس
ابتدایی شــورای دانشآموزی فعال اســت اما بیشــتر در انجام فعالیتهای پرورشــی
مورداســتفاده قرار میگیرند .این شــورا نقش تصمیم ســازی در این مــوارد را ندارد.
صندوق انتقادها و پیشــنهادها هم که در تمامی مدارس وجود دارد و میتواند ظرفیت
مشــارکت فکری را در بین دانشآموزان فعال سازد نیز عموم ًا بدون استفاده است .در
راستای همین فضای اقتدارگرایانه است که باور به وجود یک مشارکت عمیق اخالقی
رنگ میبازد .منظور از مشــارکت اخالقی این اســت که دانشآموزان بر اساس «اصل
کرامــت» حــق دارند ،در امور مرتبط با خود در مدرســه ،دخالتی در حد رشــد و فهم
خود داشته باشــند و این مشارکت الزمه رشد و تعالی ظرفیتهای اخالقی آنهاست.
معمو ًال دلیل این عدم اســتقبال از مشارکت دانشآموزان ابتدایی در امور تصمیمگیری
و تصمیمســازی را عــدم بلوغ فکری آنــان میدانند درحالیکه چنین مشــارکتهایی
(تصمیمگیری و تصمیمســازی در ســطح مدرسه و کالس درس) یک فعالیت شناختی
اخالقی محســوب میشود و خود محرک رشــد است .این مشارکتها امکان تحقق و
پیــروی از قواعد را افزون میســازد و فضای حاکم بر مدرســه را تلطیف مینماید و
کارایی مدرسه را باال میبرد (کدیور.)1375 ،
در مدارس ،شــکل دیگری از مشارکت دانشآموزان مشاهده میشود که برخالف
شــکل قبل ،فراوان مشاهده میشود .این شکل از مشارکت ،مشارکت در امور اجرایی
(نه تصمیم ســازی و تصمیمگیری) مدرســه اســت .ماهیت اینگونه مشارکتها طبق
مشاهدات و مصاحبههای بهعملآمده یک مشارکت اصیل نیست بلکه بیشتر بهکارگیری
دانشآموزان در امور ســادة مدرسه است .ازآنجاکه این نوع مشارکت در امور اجرایی
بســیار مورد اقبال دانشآموزان است از طرف کارگزاران بهمثابه ابزاری برای پاداش و
تنبیه و تأیید رفتارهای پسندیده دانشآموزان مورداستفاده قرار میگیرد.
ِ
تربیــت اخالقی» تأکید بر روشهای پاداش و تنبیه اســت.
آخرین ویژگی «شــبه
پاداش و تنبیه و تأیید از فرایندهای جاری در عموم مدارس اســت .وجود پدیدة کمد
جوایز در مدارس شــاخص برجســتة چنین فرایندی اســت .کمد جوایز ابزاری برای
پاداش دادن به دانشآموزانی است که رفتارهای پسندیده در زمینة درسی و غیردرسی
در کالس و مدرســه از خود بروز دادهاند .در درون کالس نیز معلمان الگوهای پاداش
و تنبیه ویژة خود را عالوه مدل کلی مدرسهای دارند .روشن است که این نظام پاداش
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و تنبیه بر نظریة رفتارگرایی اســتوار اســت .این نظام پاداش و تنبیه و فضای رقابتی که
گویی جزئی از فرایند حاکم بر مدرســه است نمیتواند به تربیت اصیل اخالقی منجر
گردد .درواقع در شــرایط رقابتی و چنین نظام مبســوط پاداشهای بیرونی ،انگیزههای
درونی ضعیف میشوند (اصالنی )1387 ،و درنتیجه منبع و منشأ انگیزشی عمل اخالقی
را در بیرون تثبیت مینماید .این جریان به کند شــدن رشــد اخالقی یا توقف آن منجر
میشود .این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران بر انگیزههای درونی در تربیت
تأکید دارند و ماهیت یک تربیت اصیل را در درونی شــدن ارزشها و الزامها میدانند
(اصالنی 1387 ،و صادق زاده و همکاران.)1390 ،
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ِ
تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)
تجارب

پینوشتها .....................................................................................

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

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

ِ
تربیت اخالقی یعنی چه؟ مهمترین شاخصهای اخالقی دانش آموزان کدامند؟
.17
ِ
تربیت اخالقی بکوشند یعنی چه؟
 .18اینکه مدرسه یا معلم باید در امر
 .19در مقابله با پدیده دزدی در مدرسه و کالس چه اقداماتی انجام میدهید؟

20. http://tehranedu.ir/

 .21مجموعهای از واژگان یا جملهها که بتوان ارتباطی از معانی مشــابه و یکســان در آنها یافت و بر اســاس این معنای مشــابه آنها را
تقســیمبندی کرد .واحد معنا دربردارندة کلمه ،جمله ،یا عبارتها و یا پاراگرافهایی اســت که در جنبههایی از زمینه یا محتوایشان با
یکدیگر ارتباط دارند.
ِ
فرایند مختصر کردن اشاره دارد که هستة معنایی اصلی در متن حفظ میشود؛ فرایندی که بهموجب آن
 .22فشردگی (چکیدگی) ،به یک
متن فشرده میشود؛ بهصورت مجزا درمیآید و با متنهای فشردة هممعنا جمع میشود و آنها با هم درون دستة بزرگتر قرار میگیرند.
البته بهتر است بهجای واژة فشردگی از واژة انتزاع استفاده کنیم.
 .23واحد معنا ،مبنا و پایه ساخت رمزگذاری است و از واحد معنا میتوان به رمزگذاری رسید .رمزها ابزارهایی برای تفکر و ابتکارند؛
ازاینرو بر اساس واحد معنا ،باید دادهها را با توجه به نوع تحقیق در رمزهای مختلف قرار داد .در واقع رمزها نامهایی هستند که به
واحدهای معنا داده میشوند.
 .24گروهی از کدها که در یک وجه اشتراک دارند.
 .25تعیین خبرچین در همه مدارس نبوده است
 .26منظور تنبیه بدنی نیست
 .27یکی از مدیران اظهار میداشت که به دلیل نداشتن کمد جوایز بازرسان در هنگام ارزیابی ،امتیازی از مدرسه کم کردهاند.
28. Wilson, J.
29. Lipman
30. Sharp
31. Berkowitz, M.W.
32. Lind
33. Bandura
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