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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی و فهم آموزش اخالق در پایهی اول ابتدایی از دیدگاه معلمان بود .این پژووه
در پارادایم کیفی انجام گرفت .گردآوری دادهها ،به روش مصاحبه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد
مطالعه به شیوه ی هدفمند و با توجه به اصل رسیدن به نقطه اشباع انتخاب شدند .بژرای تجزیژه و تحلیژل
دادهها از شیوه ی تحلیل محتوای استقرایی متون مصاحبه ها استفاده گردید .نتایج پووه

در بخ

کیفی

نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر روی آموزش اخالق از دیدگاه معلمان اول ابتدایی عبارتاند از ویوگیهژای
دان

آموز که سن را دربر میگیرد ،مدرسه (معلم به عنوان الگو و انواع روشهای آموزشی همچون آمژوزش

عملی ،آموزش کالمی ،آموزش رسمی ،آموزش غیررسمی و آموزش تلفیقی) ،خانواده ،همکاری و همژاهنگی
بین عناصر آموزشی .نتایج تحلیل مصاحبهها همچنین موانع موجود در راه آموزش اخژالق را نشژان داد .از
دیدگاه معلمان اول ابتدایی موانع آموزش اخالق عبارتاند از عژدم همژاهنگی اولیژا و مربیژان ،تنژا

و

دوگانگی بین عناصر تربیتی ،دنیای مجازی و ارتباطات جمعی ،آموزش و پرورش ،معلم ،گروه هژمسژانن و
برنامهی درسی.

کلید واژهها :اخالق ،آموزش و پرورش ،معلم ،اول ابتدایی ،شیراز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه شیرازkarvar_n@yahoo.com ،
 استادیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز،
khoshbakht@shirazu.ac.ir
 دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
دریافت3131/4/82 :

نسخه نهایی3134/1/81:

پذیرش3134/5/6 :
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مقدمه
لزوم توجه به اخالقیات و ارزشها همواره بهعنووان یوم مسویولیت مووم و سونگین بور دوش
نظامهاي آموزشی و تربیتی جوان بهویژه در جوامع دینوی اسسواس شوده اسوت ،بوه هموین علوت
اندیشمندان در این قرن ،تربیت اخالقی را تنوا تعلیم و تربیت شایسته و ضروري میدانند (سجادي،
 .)91 :1331از آنجایی که تربیت اخالقی بر تمام جنبههاي شخصیت انسان اثر مویگواارد و موی-
تواند سرنوشت فرد و اجتماع را تحتالشعاع قرار دهد ،همواره از مومتورین د د وههواي بشوري در
طول دوران بوده است (سقیقت.)1333 ،
خلق در لغت به معنی صفت پایدار و راسخ که ملکه ذهن است ،میباشد و اخالق به مجموعوه
اینگونه صفات اطالق میشود (مصباح یزدي ،)11 :1331 ،از اینرو دانش بررسی و ارزشگااري بور
خويها و رفتارهاي آدمی ،علم اخالق نامیده میشود .در همین راستا شکوفایی استعدادهاي مثبوت
و عالیترین سقایق در درون آدمی ،در جوت کمال و هدف اعالي زندگی را مویتووان اخوالق نامیود
(جعفري .)1331 ،بنابراین اخالق دانشی است که از اصول و ارزش صحبت میکند .ارزشهوایی کوه
به اعمال و صفات اختیاري انسان مربووط اسوت و تموایز آنهوا از لحواخ خیور و شور ،شایسوتگی و
ناشایستگی و نیکویی و زشتی را نشان میدهد (ساکی .)1311 ،از جمله پرسشهاي موم در فلسفه
اخالق مالک خوبی و بدي افعال است و این مالک در مکاتب مختلو ،،متفواوت اسوت .بوراي مثوال
اسساسگرایان خواستهها و امیال را معیار خوب و بد افعوال مویداننود ،پوزیتیویسومهوا خواسوت و
پایرش جامعه و عرف را مدنظر دارنود ،در مکتوب شووودگرایی ارزشهواي اخالقوی دریوافتی و نوه
توصیفی هستند ،از نظر انگیزهگرایان ،نیت کننده فعل ،درستی و نادرستی آن را تعیین می نمایود و
وظیفهگرایان ارزشمندي فعل را به خود عمل و نه انگیزه یا پیامدهاي آن نسبت موی دهنود .اموا در
نگرش اسالمی هیچ یم از معیارهاي یاد شده به تنوایی نمیتواند پایه ارزشیابی افعال آدموی باشود
بلکه ارزشگااري رفتار انسان بر سه پایه استوار است :انگیزهي عمل (جنبه فاعلی) ،ذات عمل (جنبه
فعلی) و آثار و پیامدهاي عمل (جنبه ایی) و اگر یکی از این موارد در فعلی رعایت نشوود آن عمول
متص ،به نیم نمیشود (هاشمی.)1333،
مسأله ارزشهاي اخالقی از عمدهترین مباسث اخالقی الزم براي رسویدن انسوان بوه تکامول و
سعادت است که اکتسابی و آموزشی می باشد .از این رو آموزش هر علمی باید همراه با آموزش علم
اخالق باشد تا سبب اصالح و ارتقا بعد معنوي انسان شود و اینگونه علمآموزي موجب میگوردد کوه

فوم آموزش اخالق در مدارس ابتدایی شور شیراز از 133 ...
انسان در راه درستی و راستی قدم نود (سسنی« .)1333 ،آموزش عبارت است از فعالیتهوایی کوه
به منظور ایجاد یادگیري در یادگیرنده ،از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزي می شود و بین آموزگار
و یم یا چند یادگیرنده به صورت کونش متقابول جریوان موی یابود» (سوی )19 :1339 ،،آمووزش
اخالق و یا تربیت رفتاري ،آموزش تمرینهایی بوا هودف توسوعه و گسوترش آگواهیهواي رفتواري،
استدالل و درک خصوصویات رفتواري در زمینوه اخوالق در کودکوان اسوت (جانسوون و همکواران،
 .) 1111شایان یاد است که آموزش اخالق بخشی از فرآیند کلی تربیت اخالقی است .تربیت اخالقی
فرآهم آوري بستري مناسب جوت ایجاد و تقویت و شکوفایی صوفات متناسوب بوا خوود ملکووتی و
اصالح و از بین بردن صفات خود سیوانی اسوت (سلحشووري .)3 :1311 ،بوه عبوارت دیگور تربیوت
اخالقی آموزش اصول و ارزش هاي اخالقی و پورورش گورایش هوا و فتویلت هواي اخالقوی اسوت
(داوودي .)11 :1331 ،از منظر امام صادق (ع) تربیت اخالقی مجموعه تدابیر و اقدامات تربیتوی بوه
منظور رشد آگاهی و قتاوت اخالقی ،نگرش اخالقی (وجدان و اسساس اخالقوی) رفتوار و صوفات و
ملکات اخالقی شایسته است .اخالق در تمام شئون زندگی انسانها ساکمیت دارد و مشرف بر تموام
انواع تربیتهاست .بنابراین نوعی همراهی با تربیتهاي دیگور (تربیوت اجتمواعی ،تربیوت سیاسوی،
تربیت سرفهاي و )...دارد و بحث از هر نوع تربیتی نمویتوانود جوداي از تربیوت اخالقوی باشود (فور
میونی فراهانی ،میرزا محمدي و امیرساالري.)1333 ،
از آنجا که براي شکلگیري شخصیت انسان هیچ مکانی بوتر از مدرسوه و محویآ آمووزش و
پرورش نیست ،آموزش اخالقی وظیفهي مدارس است و چون مدارس از جامعوه جودانشودنی اسوت
باید ترتیبی اتخاذ شود که آموزشهاي اخالقی در برنامههواي مودارس گنجانوده شوود (شوری،زاده،
 .)1339از طرف دیگر مدارس ابتدایی به عنوان پایه و اسواس نظوام تعلویم و تربیوت ،موومتورین و
اثرگاارترین وظیفه را بر دوش دارند .بنابراین بررسی آموزش اخالق در مدارس ابتدایی و در پایوهي
اول ابتدایی میتواند به ارائه راهکارهایی براي بوتر شدن این آموزشها منتوی گردد.
در این زمینه تحقیقات بسیاري صورت گرفته است کوه خوود دال بور اهمیوت موضووع اسوت.
پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه به جنبههاي متعدد بحث آموزش اخالق پرداختهاند .بوراي
نمونه محققان زیادي در رابطه با اهمیت اخالق در زندگی انسان مطالعه کردهاند .افوروز ( )1331در
بحث جایگاه آموزش براي پرورش اخالق ،به این نتیجه رسیده که هرگاه در جامعهاي به مقام معلوم
ارج نواده شود و در راستاي تربیت معلمان فرهیختوه و بوا اخوالق گوام برداشوته شوود ارزشهواي
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اخالقی به بوترین صورت و پایدار در دانشآموز شکل میگیرد و این مطلوبترین شیوه براي انتقوال
ارزشهاست .رئوفت ( )1331یکی از معتالت و ناهنجاريهاي موجود در جامعه را فقدان همخووانی
و هماهنگی میان رفتارها و کنشهاي فردي و اجتماعی الب افراد جامعه با اعتقادات و ارزشهوایی
است که ابراز میکنند به عبارت دیگر ،راه نیافتن باورها و ارزشها بوه سووزه کونشهوا و هنجارهوا.
رئوفت معتقد است یکی از مومترین دالیل این معتل ،کمرنو
انسان و ورود فرهن

شودن سووزهي اخوالق در زنودگی

رب به ایران است که تقابلی میان دنیواي موادي و دنیواي معنووي بوهوجوود

آورده است .شاهد (« )1331دلیل نامطلوب بودن وضع فرهنگی نسل سوم چیسوت »« ،ناکارآمودي
نظام تربیتی» را عامل اصلی دانسته است .بنابراین باید اصالساتی اساسی در ساختار و محتواي نظام
آموزشی صورت گیرد.
از زاویهاي دیگر قائمی ( )1331به بحث ارزشها پرداخته و نقش تربیت را گوشزد میکنود .او
بیان میکند که در پرورش ارزشها ،مطلوب این است که مربیان از زبان فطورت و قودرت مواهب و
اخالق استفاده کنند و به ارزشها جنبه کاربردي در زندگی روزموره دهنود و ایون اقودامات بایود از
سنین پایین در افراد شروع شود.
جانسون 1و همکاران ( )1111به بررسی عملکورد معلموان اسوترالیایی در آمووزش ارزشهواي
اخالقی پرداختند .مطالعه آنوا نشان داد که مدارس بهعنوان موسساتی براي آمادهسازي کودکوان در
جنبههاي فرهنگی و اخالقی زندگی در اجتماع به شمار میرونود و آمووزش اخوالق بایود بخشوی از
برنامههاي آموزشی مدارس در سطح ملی و بینالمللوی باشود ،چراکوه نحووهي عملکورد جوانوان در
اجتماع به نحوهي آموزش آنان در مدرسه بستگی دارد .طبق نتایج بهدست آمده از ایون پوژوهش از
بارزترین شیوه هاي آموزشی که توسآ گروهی از معلمان استرالیایی براي آموزش اخالق استفاده می
شود ،مشارکت کودکان در فعالیت هاي اخالقی و تربیتی است که با دقت توسآ شیوههاي آموزشوی
براي انتقال ارزشهاي اخالقی به آنان ،بهکار میرود.
در مطالعهاي دیگر لپاگ 1و همکاران ( )1111چگونگی رویکرد اخالقی معلمان کالس هشوتم،
همچنین آموزش اخالق و پیشرفت اخالقی کودکوان در ترکیوه و امریکوا را بررسوی کردنود .هور دو
کشور فرهن هاي مختل ،و تاریخی با نظام آموزشی سکوالر دارند .پژوهش روي معلمان  1شوور از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eva Johansson
2. Pamela Lepage
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هر دو کشور انجام گرفت .نتایج نشان داد که معلمان ترکوی بور ارزشهواي اجتمواعی و ارزشهواي
جوانی تأکید دارند و معلمان امریکایی به جاي ارزشهاي جوانی بر عملکرد اخالقی و اخالقیوات در
بافت (نسبیت فرهنگی) تأکید دارند.
در سال  1111برونلی 1و همکاران به بررسی تمایل مودارس بوه آمووزش ارزشهوا پرداختنود.
نتایج نشان داد که هر چند تمایل شدیدي به آموزش ارزشها در استرالیا و همچنین در عرصههواي
بینالمللی وجود دارد ،اما تأکید بسیار کمی بر یادگیري ارزشهاي اخالقی دانشآموزان در مودارس
مشاهده می شود .در این پژوهش رابطهي میان معرفوتشناسوی دانوشآمووزان و معلموان ،تعلویم و
تربیت و بافتهاي مدارس براي یادگیري اخالق در دو سوال اولیوهي تودری ،،بررسوی شود .نتوایج
ساکی از آن بود که براي یادگیري و آموزش اخالق در مدرسه بایود شوناخت و معرفوت نسوبت بوه
اصول اخالقی صورت گیرد و این که تمام کوادر مدرسوه از جملوه معلموان ،سیاسوت کلوی مدرسوه،
الگوهاي ارتباطی میان معرفتشناسی هاي شخصوی و چگوونگی تعلویم و تربیوت در درون مدرسوه،
همگی در شکلگیري و آموزش اخالق دخیل هستند.
با بررسی اجمالی در پژوهشهاي شکل گرفته میتوان اذعان داشت کوه بوا توجوه بوه اهمیوت
موضوع هر اندازه کار در این سوزه صورت گیرد هنوز مطالعات بیشتر ضروري خواهد بود ،چراکه نیاز
امروز بشر به این مسائل بیشتر از هر زمان دیگري دیده میشود .از این رو مطالعه ساضور بوا هودف
فوم جایگاه آموزش اخالق در پایهي اول ابتدایی از دیدگاه معلمان ،به سیاالت زیر پاسخ می دهد:
.1

فوم معلمان پایهي اول ابتدایی از آموزش اخالق چیست

.1

تنگناها و موانع عمده آموزش اخالق در پایهي اول ابتدایی ،از نظر معلمان چیست
روش پووه

طرح پووه

 :این پژوهش از نوع یرسدوثی یا یرپیدایشی 1است .در این نووع از تحقیقوات

ابتدا دادهها گردآوري میشوند و سوپ ،بوه تجزیوه و تحلیول آنهوا پرداختوه مویشوود (میکوات و
مورهاس.)33 : 1119،3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jo Brownlee
2.Non Emergent Designe
3. Pamela Maykaut& Richard Morehouse
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روش انتخاب افراد مورد مطالعه :با استناد بوه دیودگاه پوتن 1111( 1بوه نقول از میکوات و
مورهاس )13 :1119 ،پژوهشگر در نوع تحقیقات کیفی براي انتخاب افراد مورد مطالعه به شویوهي
هدفمند 1عمل مینماید بهگونه اي که بوترین و بیشترین اطالعات را در قلمرو موضوع پژوهش بوه
پژوهشگر میدهد .بنابراین در مطالعه ساضر شرکتکنندگان در پژوهش به شیوه هدفمند و بوا در
نظر گرفتن اصل اشباعشدگی 3انتخاب شدند .بهطوريکه از مسیوالن آموزش و پرورش شور شویراز
خواسته شد تا بوترین معلمان کالس اول ابتدایی در نواسی چوارگانه آمووزش و پورورش را معرفوی
نمایند و محقق با آنها مصاسبه نمود که تعداد این معلمان  11نفر بود.
روش دادهیابی :در مطالعه ساضر با توجه به نوع تحقیق کیفی و یور پیدایشوی بوودن طورح
تحقیق ،براي گردآوري دادههاي مورد نیاز ،از روش مصاسبه عمیق( 9میکات و مورهاس93 :1119 ،
و  )33با بوترین معلمان کالس اول ابتدایی شور شیراز ،استفاده گردید.
روش داده کاوی :استراس و کوربین ،1111( 1به نقل از میکوات و مورهواس،)111 :1119 ،3
سه رویکرد براي تجزیه و تحلیل دادهها ارائه کردهاند-1:رویکرد توصیفی-1 ،رویکرد توصیفی-روایی،
و - 3رویکرد تفسیري-تجریدي .رویکرد سوم ،باالترین سطح تفسیر و تجرید دادههوا را مویطلبود و
براي ساخت مفاهیم اصول یم نظریه و تشریح یم پدیده بهکار میرود.
در مطالعه ساضر رویکرد مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها رویکورد تفسویري-تجریودي
است .روند تجزیه و تحلیل دادهها در این بخش به شیوه تحلیول محتوواي اسوتقرایی اسوت کوه بوا
استفاده از شیوهي مقایسهي مستمر دادهها 3تا رسیدن به نقطه اشباع شدگی یعنی سصول اطمینان
از عدم دستیابی به اطالعات جدیدتر ،صورت گرفته است.
روش اجرا :ابتدا با هر یم از معلمان شرکتکننده در پژوهش بوه صوورت انفورادي مصواسبه
عمیق صورت گرفت .مصاسبه با دو سیال کلی آموزش اخالق در مودارس ابتودایی چگونوه اسوت و
موانع آموزش اخالق در مدارس ابتدایی چیست انجوام موی شود .در طوول مصواسبه اگور موواقعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Michael Quinn Patton
2.Purposive sampling
3. Saturation Point
4. Indepth Interviews
5 . Strauss & Corbin
6. Maykut & Morehouse
7. Constant Comparative Method
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مصاسبه کننده الزم می دانست براي روشن شدن موضوع توضیحاتی اضافی داده شوود از مصواسبه
شونده سیاالتی جزییتر میپرسید ،تا پاسخ به سوال اصلی روشن شود .مصاسبه بر روي نوار ضوبآ
شد که هر مصاسبه بین  11تا  11دقیقه به طول انجامید ،سپ ،هر مصاسبه از سالوت شوفاهی بوه
فرم نوشتاري تبدیل شد و در نوایت پ ،از انجام همهي مصاسبهها ،متن هر مصاسبه مورد تحلیول
محتوا قرار گرفت .تحلیل محتواي مصاسبه هوا در چنود مرسلوه صوورت گرفوت و توالش شود موتن
مصاسبهها دقیق و بدون ساف کوچمترین جزئیات ،مورد بررسی قرار گیرد تا از متن آنهوا نکوات
کلیدي استخراج شود .در این راستا بر اساس دیدگاه (استراس و کوربین ،1111 ،به نقل از کرسول،
 )113 :1119از سه شیوهي کدگااري باز ،1کدگااري محوري 1و کدگوااري انتخوابی یوا گزینشوی

3

استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا نگاهی اجمالی(9به نقول از میکوات و مورهواس )1119 ،بوه موتن
مصاسبه انداخته شد تا ذهنیتی نسبت به متن ساصل آید و سپ ،با استفاده از روش رمزگااري بواز
به مقایسهي مستمر دادهها پرداخته و کدهاي مناسب به بخشهاي مختل ،دادهها اختصاص یافوت.
این رمزها در قالب مقولههاي اولیه یا جانبی 1دستهبندي گردید .سوپ ،پوژوهشگور بوا مقایسوهي
مستمر مقولههاي اولیه که از طریق رمزگااري باز ساصل گردید سعی در یوافتن پیونودهایی میوان
آن ها نمود و به انجام رمزگااري محوري اقدام نمود .در جریان این رمزگااري ،با توجوه بوه مفواهیم
پدیدار شده از دل دادهها ،تصویري نیتر از مفاهیم و مقولهها ساصول شود و مقولوههواي مبنوایی

3

استخراج گردید .در آخرین مرسلهي این فرایند پ ،از مقایسهي مستمر و مجدد مقولههاي مبنایی،
رمزگااري انتخابی صورت گرفت و ضمن پاالیش مقولوههواي مبنوایی در نوایوت ،چوارچوب نظوري
ساصل شد.
اعتبارسنجی پووه

 :اعتمادسازي 3به معناي آن است که پژوهشگر نسبت به روش کوار و

نتایج ساصل از تحقیق کیفی مورد نظر ،اعتماد الزم را فراهم نماید .لیونکن و گیوبوا ( ،)1131چووار
روش راههاي چندگانهي جمعآوري دادهها ،3ساخت مسیر ممیزي 1یا ساخت مسیر بررسوی مونظم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Glance Looking
5. Sub-categories
6. Focal-categories
7. Trustworthiness
8. Multiple methods of data collection
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کار با یوم تویم تحقیوق 1و مطابقوت دادن بوا اعتوا یوا روش کنتورل اعتوا 3را بوهعنووان راههواي
اعتمادسازي معرفی کردهاند (به نقل از میکات و مورهاس.)193-193 :1119 ،
در این پژوهش به منظور اعتمادسازي ،از روش مسیر ممیزي یا ساخت مسویر بررسوی مونظم
استفاده شد .در روش مسیر ممیزي ،پژوهشگران مسیري را که در پژوهش طی کرده ،گام بوه گوام
ثبت نموده و در اختیار چند تن از استادان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی قورار داده و پو ،از
تایید هر مرسله به سراغ مرسلهي بعدي پژوهش میرفتند.
یافتهها
یافته ها با توجه به تحلیل محتواي مصاسبهها به ترتیب در پاسخ به پرسوشهواي پوژوهش در
ادامه خواهد آمد.
-1-3پرسش اول پژوهش:فوم معلمان پایهي اول ابتدایی از آموزش اخالق چیست
براي پاسخ به این سوال ابتدا نکات اساسی در مصاسبه هر مصاسبه شونده شوندگان (معلموان
پایه اول ابتدایی) استخراج گردید سپ ،این نکات به مقوله هاي کلوی تور دسوته بنودي شودند توا
مقوالت اصلی ساصل آیند .در نتیجه پاسخها به دو بخش اساسی به قرار ذیل طبقهبندي شدند:
 جایگاه و اهمیت آموزش اخالق از سوي معلمان. عوامل تأثیرگاار بر روي آموزش اخالق.جایگاه و اهمیت آموزش اخالق :مصاسبهشوندهها در باب اهمیت اخالق به  1میلفوه اشواره
کردند (جدول .)1

1. Building an audit trail
2.Working with a research team
3. Member checks
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جدول  :3مؤلفههای اصلی و نکات اساسی مربوط به اهمیت اخالق
نکات اساسی آن

میلفه اصلی

 بخش مومی از کار کالسی باید در راستاي آموزش اخالق باشد.

 نبود آموزش اخالق در مدارس یعنی نبود آموزش هر چیز مفید و صحیح.

اهمیت اخالق  اهمیت آموزش اخالق باید به صورت جدي مدنظر قرار گیرد ،چراکه کودک بدون
بهصورت کلی اخالق نه در مدرسه و نه در جامعه ،جایگاهی نخواهد داشت.
 آموزش اخالق موضوعی است سساس و مشکل.

 هدف نظام آموزشی ،رساندن فرد به شایستگی است و این امر میسر نمیشود مگر
در راستاي کسب اخالقیات.
 موفقیت معلم در گرو تربیت کودک پیش از تعلیم اوست.

 تعلیم و تربیت باید در راستاي یکدیگر صورت گیرد اما تربیت مقدم است.
 سال اول ابتدایی چون شروع دوره تحصیلی رسمی است ،جایگاه ویژهاي دارد.
 در کالس اول باید تأکید زیادي روي اخالق شود ،چراکه اولین محیآ رسمی است
اهمیت اخالق که کودک وارد آن شده است.
خاص کالس  سال اول ابتدائی ،فرصت زیادي میطلبد براي آموزش اخالق و یاددهی رفتارهاي
درست.
اول
 ابتداي مور بوترین زمان براي آموزش به بچهها است.
اول ابتدایی اولین سال ورود به یم محیآ رسمی است پ ،باید موم قلمداد شود.

مصاسبهشوندگان آموزش اخالق را ضروري و موم میدانند و معتقدند که آموزش اخالق بایود
در مدارس گنجانده شود ،چراکه هدف نظام آموزشی رساندن فرد به شایستگی اخالقی اسوت و ایون
امر در مسیر کسب اخالقیات میسر میشود.
همچنین آنوا سال اول ابتدایی را به علت اولین سال ورود به یم محیآ درسی رسومی ،دوره-
اي بسیار موم براي آموزش اخالق میدانند چراکه کودک در این سن اصالحپایر است و بوهراستوی
تحت تأثیر اعمال دیگران قرار میگیرند.
عوامل تأثیرگذار بر روی آموزش اخالق :با توجه به مصاسبههواي صوورت گرفتوه ،عوامول
تأثیرگاار بر روي آموزش اخالق از دیدگاه معلمان اول ابتدایی را میتوان در  9دسوته کلوی طبقوه-
بندي کرد :مدرسه ،ویژگیهاي دانشآموز ،خانواده ،و همکاري خانواده و مدرسه (جدول شماره.)1
مدرسه :همانطور که جدول باال نشان مویدهود معلموان کوالس اول ابتودایی معتقدنود کوه
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مدرسه از طریق معلم بهعنوان الگو و روش آموزش میتواند به آموزش اخوالق بپوردازد .در جوداول
بعدي هر کدام از این دو میلفه فرعی و نکات اساسی نشاندهندهي آنها آورده شده است.
جدول  :8مؤلفه های فرعی و نکات مربوط به مؤلفه اصلی مدرسه
میلفه اصلی

نکات نشان دهندهي میلفه فرعی

میلفه فرعی
 رفتار معلم موم است.

 برخورد معلم موم است.

 صحبت کردن معلم موم است.

 تم تم صحبتها و رفتار معلم روي بچهها اثر دارد.
 رفتار معلم میتواند الگو باشد.

 معلم باید از نظر اخالقی و دینی الگو باشد تا بتواند تأثیر مثبت بگاارد.
 آراستگی اخالقی براي الگو شدن از سوي معلم باید مدنظر قرار گیرد.

 از آنجا که الگوپایري بچهها از معلم زیاد است ،بنابراین معلم باید از نظر اخالقی
موجه باشد.
معلم به
عنوان الگو

 معلم باید سعه صدر داشته باشد تا موفق باشد.

 معلم کالس اول ابتدایی اخالق و رفتار را در کودک جایگزین و نوادینه میکند.
 معلم باید از نظر اخالقی ،موربان و رفتار صمیمی با کودک داشته باشد.

مدرسه

 معلم باید صبور باشد.

 رفتار کودک باید کم کم به وسیلهي راهنمایی معلم ،قانونمند شود.

 معلم باید از موارت باالیی برخوردار باشد تا بتواند اخالقیات را به دروس مختل،
ربآ دهد.
 معلم باید تفاوتها فردي کودکان را در نظر بگیرد.
 الگوپایري بچهها از معلم بیشتر از اولیاست.

 تأثیرپایري و سرف شنوي بجهها از معلم بیشتر از اولیاست.

 معلم باید از آنچنان موارتی برخوردار باشد تا بتواند کودک را در توجیح کار
صحیح و خطا ،قانع کند و از بهوجود آمدن دوگانگی در او جلوگیري کند.
 عملی  آموزش اخالق باید به صورت عینی باشد.

 اخالقیات را باید در عمل نشان داد و آموزش داد.

 آموزش اخالق باید در ابتدا به صورت عملی صورت گیرد.
 تشویق کارهاي خوب کودک به صورت عملی باید باشد.
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 نوی کارهاي بد کودک از طریق به ظاهر نادیده گرفتن و در لفافه و
به صورت عملی به آن اشاره کردن تا کودک متوجه خطاي خود شود.
روش آموزش
(عملی،
کالمی،
تلفیقی،
رسمی،
یررسمی)  کالمی

 باید سعی شود کودک خطایی از معلم نبیند تا آن را یاد بگیرد.

 معلم باید رفتارهاي که نیاز به تغییر را دارد بشناسد و تغییرات الزم
را اعمال کند.
 معلم باید جنبههاي اخالقی کودک را کنترل کند و در عمل به او
نشان دهد و متاکر شود
 بیان و توضیح دربارهي تفکیم بین کار صحیح از کار خطا.

 به صورت شفاهی و با بیانی روشن ،اصول اخالقی را براي کودکان
باید توضیح داد.
 انتقال ارزشهاي اخالقی الزمهي سن کودک و الزمهي مدرسه و
جامعه با توضیح دادن آنوا به کودک.

 رسمی  طرح کرامت (دفتر شکوفهها).
 طرح نماز.

 برنامه سند تحول بنیادي که معلم موظ ،است در هر درس ارتباط
آن موضوع را با خدا ،خلقت ،خلق و خود فرد براي کودک مشخص کند.
 یر
رسمی

 نصب تابلوهایی با شعارهاي اخالقی در کالس.
 تکرار شعارهاي اخالقی با صداي بلند هر روز از طرف بچهها.
 نصیحت کردن.

 دادن مسیولیت و وظیفه به هر یم از بچههاي کالس براي یادگیري
مسیولیت پایري.
 ساف امتیازها و مورهاي تشویقی در صورت مشاهدهي کار خطا و
انجام ندادن وظیفه.
 یاد دادن قناعت به وسیلهي قلم پ ،انداز.

 منع درو گویی با استفاده از شیشهي سبوبات( .در ازاي هر دروغ
کودک باید یکی از دانههاي سبوبات را به شیشه اضافه کند).
 در زدن قبل از ورود به کالس براي آموزش با اجازه وارد شدن.

 سالم کردن به بچهها براي آموزش سالم کردن به یکدیگر و بزرگ-
ترها.
 عدم دادن آزادي مفرط به کودک.

 نباید زور و اجبار براي آموزش در کار باشد و آموزش هر چیزي و هر

191

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان9313

دورهیچهارم
پژوهشهاي برنامهي درسی ،

اصلی در این سن باید با بازي همراه باشد.
 رعایت نوبت در سخن گفتن.

 نوشتن 11تا کارهاي خوب خود و 11تا کارهاي خوب از دیگران که
بدین وسیله بیشتر مواظب اعمال خود و دیگران خواهند بود.
 آموز
ش
تلفیقی

 اخالقیات در ضمن دروس ،باید آموزش داده شود.

 اخالق باید البه الي دروس دیگر ،آموزش داده شود.

 آموزش اخالق نباید به صورت درسی جداگانه ،تفکیم شود.
 یاد دادن اخالق باید بین دروس دیگر صورت گیرد و تفکیم نشود.

معلمان معتقد بودند که معلم بهعنوان مرجعی صالسیتدار ،توأثیر بوهسوزایی بور روي کوودک
دارد ،تمام اعمال و کردار معلم میتواند براي کودک الگو قلمداد شود چراکه معلم رابطهي مسوتقیم
و بیواسطهاي با کودک دارد.
معلمان روش آموزش اخالق را به پنج گونهي عملی ،کالموی ،تلفیقوی ،رسومی و یور رسومی
طبقهبندي کردهاند.
در راستاي آموزش اخالق معلمان به شیوهي عملی و شیوهي کالمی اشاره کردند به اینصورت
که در آموزش عملی ،اخالقیات را بهصورت عینی و در عمل به کودک نشان میدهنود و در آمووزش
کالمی به بیان شفاهی و لفظی در باب اخالقیات میپردازند
مصاسبهشوندگان به آموزشهاي رسمی و یر رسمی در راستاي آموزش اخالق اشاره کورده و
آموزش رسمی را طرحهاي دیکته شده از سوي نظام آموزشی بیان میکنند و آمووزش یور رسومی
شامل فعالیتهایی و ابتکاراتی است که از سوي خود معلمان صورت میگیرد.
مصاسبه شوندگان به عودم تفکیوم آمووزش اخوالق از آمووزش سوایر دروس معتقود بودنود و
جداسازي آموزش اخالق را بدون کارایی بیان کردند.
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ویوگیهای دان

آموز
جدول  :1مؤلفه ویوگی دان

میلفه اصلی

آموز و نکات اساسی آن

نکات نشان دهندهي میلفه اصلی
 اول ابتدایی سنی است سساس و موم براي آموزش اخالق.

سن

 شروع آموزش اخالق باید از سالهاي اولیه باشد ،زیرا شخصیت اصلی در این سن شکل می-
گیرد.
 شروع آموزش اخالق باید از کودکی آ از شود تا زمینهساز قبول آن در سالهاي بعدي باشد.
 سال اول ،پایهریز رفتار کودک در سالهاي بعدي است.

 آموزش اخالق در این سن بسیار موم و تأثیر گاار است.

 آموزش اخالق در این سن ،سبب نوادینه شدن در کودک میشود و به باور عمیق میرسد.

 این سن را باید در نظر گرفت چراکه آیندهساز زندگی خود فرد و جامعهاش خواهد بود.
 نوادي مثل مدرسه و عنصري همچون معلم بسیار تأثیر گاارند چون بچههوا در ایون سون از
معلم بیشتر سرف شنوي دارند و تأثیر میگیرند.

مصواسبهشوووندگان سساسویت سوونی ایون دوره را بووه علوت اولووین سوال تحصوویلی رسوومی و
شکلگیري و تأثیرپایري فراوان ،موم دانستند.
خانواده
جدول  :4مؤلفه خانواده و نکات اساسی آن
میلفه اصلی

نکات نشاندهندهي میلفه اصلی
 موفقیت معلم در گرو زمینه سازيهاي قبلی از سوي والدین است.

 منشأ اصلی خانواده است ،معلم نقش تکمیول کننودهي اخالقیوات را در کوودک داراسوت
چراکه کودک آینهي پدر و مادر است ،هر چه از آنوا ببیند تکرار میکند.

خانواده

 آگاه کردن اولیا در ارتباط با درس و اخالقیات کودک تا عملکوردي متنواقب بوا مدرسوه
نداشته باشند.
 معلم در چرخهي آموزش عنصري است که کمتر از  11درصد آمووزش اخوالق بوه عووده
اوست.
 طبق نظر اسالم کودک  3سال اول سرور است نباید به او امر و نوی کرد البته در همین 3
سال با صمیمیت و موربانی ،قانونمندي و اخالقیات را باید به او یاد داد تا در سالهاي بعدي
با این مسائل ناآشنا نباشد و بپایرد.
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مصاسبهشوندگان خانواده را عنصر و منشوأ اصولی شوکلگیوري شخصویت کوودک دانسوته و
معتقدند که زمینهسازيهاي اولیه بایود از سووي خوانواده صوورت گیورد چوراکوه ستووري دایوم و
همیشگی با کودک دارند.
همکاری خانواده و مدرسه
جدول  :5مؤلفه همکاری و هماهنگی بین عناصر آموزشی و نکات اساسی آن
نکات نشاندهندهي میلفه اصلی

میلفه اصلی

 گااشتن جلسهي مشاوره با اولیا تا آنها با برنامههواي مدرسوه و معلوم همسوو
شوند.
 مدرسه و معلم در نقش تقویت کننده و مکمل هستند.
 معلم به عنووان مکمول عمول مویکنود یعنوی رفتارهواي صوحیح را تقویوت و
رفتارهاي خطا را ساف و تغییر میدهد.
همکوواري و هموواهنگی

 معلم ،والدین و جامعه باید همسوي هم عمل کند تا آموزش اخالق کارساز واقع

بین عناصر آموزشی

شود.
 آموزش اخالق باید به صورت تعامل و همکاري بین معلم و والدین باشد.
 11 درصد آموزش بر عوده معلم است ،بنابراین اولیا و جامعه نیز نقشی اساسی
و پررن

دارند ،چراکه  11ساعت از روز را با آنها هستند.

 تأثیرپایري از معلم شدید و فوري است اما مقطعی و کوتاه و مدت خواهد شود
اگر والدین و جامعه همسوي با او عمل نکنند.

مصاسبه شوندگان بر این باورند که موفقیت معلم در گرو همکاري و هماهنگی عناصر آموزشوی
است و باید همسوي هم عمل کنند در یر اینصورت سبب تناقب و سردرگمی براي کوودک موی-
شود.
پرس

دوم پووه
تنگناها و موانع عمده آموزش اخالق در پایهي اول ابتدایی ،از نظر معلمان چیست
براي پاسخ به این سوال ابتدا نکات اساسی در مصاسبه هر مصاسبه شوونده (معلموان پایوه اول
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ابتدایی) استخراج گردید .سپ ،این نکات به مقولههاي کلیتر دسته بندي شدند تا مقووالت اصولی
ساصل آیند .بر این اساس موانع آموزش اخالق از دیدگاه معلموان اول ابتودایی عبوارتانود از :اولیوا،
تناقب و دوگانگی بین عناصر تربیتی ،دنیاي مجازي و ارتباطات جمعی ،انتظارات سازمان آموزشوی،
معلم ،گروه همساالن ،برنامهي درسی.
جدول  :6مؤلفهها و نکات اساسی مربوط به موانع آموزش اخالق
نکات دربردارندهی مؤلفه اصلی

مؤلفه اصلی

 عدم آگاهی و آمادگی والدین از ابتدا براي پرورش کودک.
 والدین ،فرزندانشان را براي خانواده تربیت میکنند نه جامعه.

اولیا

 عدم شرکت والدین در جلسات اولیا و مربیان (متأسفانه اولیایی هم شرکت نمیکنند که بیشوترین
مشکل را دارند).
 سول انگاري و بیتفاوتی والدین به اخالقیات کودک.
 فرهن

و سواد پایین والدین.

 نقب جایگاه معلم از سوي والدین که سبب میشود تا دیگر کودک از معلم الگو نگیرد.

 توجه بیاندازهي والدین به کودک که سبب مویشوود توا کوودک آموادگی و زمینوهي الزم جووت
قانونمندي رفتار نداشته باشد.
 دوگانگی بین ارزشهاي مدرسه و خانواده.

تناقب و
دوگانگی بین  تناقب بین ارزشهاي مدرسه و جامعه.
عناصر تربیتی  ارتباط ناصحیح و ناهمسو بین اولیا و مربیان.
 کم رن

شدن ارزشها در جامعه.

 دور شدنهاي موقتی کودک از محیآ مدرسه ،تأثیرپایري را در او کمرن

میکند.

دنیاي مجازي و  توسعه ي تکنولوژي و ارتباطات پیچیده و ورود به دنیاي مجازي کار تربیت را بسیار مشوکل کورده
ارتباطات جمعی است.
 رسانهها ،تبلیغات سوء آموزشی در راستاي آزمونهاي رقابتی که سبب شده تا تنوا ترازهاي علموی
مدنظر قرار گیرد.
 تجملگرایی و ماهوارهها فرصتی را براي پرداختن به اخالق و تربیت کودک را به والدین نمیدهد.
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 مباسث اولیا و مربیان در جلسات بیشتر روي آموزش علموی دانوشآمووزان اسوت توا اخالقیوات،
بنابراین سرمایهگااري در این زمینه صورت نمیگیرد.
نظام آموزشی  آموزش اخالق ،مسألهاي است که در مدارس کمرن

شده است.

 معلمان سعی دارند یمسري دانشآموخته تربیت کنند ،چراکه ترازهواي علموی دانوشآمووزان
مدنظر است تا اخالقیات و موارتهاي اجتماعی آنها.
 عدم تکرار و تأکید از سوي معلمان در پایههاي باالتر.

 عدم برخورد صحیح برخی از معلمان به خاطر در نظر نگرفتن تفاوتها و برچسب زدن به کودک.

معلم

 سرسري گرفتن طرح کرامت ( دفتر شکوفهها) و تنوا به یم رن آمیزي و پر کردن آن در زموان
ارزیابی بسنده کردن از سوي برخی از معلمان.
برنامه درسی  سجم زیاد دروس مانع از پرداختن به اخالقیات میشود چرا که آنچه در آخور سوال تحصویلی از
معلم خواسته میشود اتمام دروس است.
 بیشتر وقت معلم ،صرف آموزش دروس مختل ،مانند ریاضی و فارسی و امال میشود (سجم زیواد
درس فرصتی براي پرداختن به اخالقیات را نمیدهد).
گروه
همسانن

 تجربههایی که کودکان در بین گروههاي دوستی خود کسب میکنند و یا از آنها یاد مویگیرنود
(در سروی ،هاي مدارس ،بین مسیر خانه و مدرسه و  ،)...خوود معتول بزرگوی اسوت در راه آمووزش
اخالق.

اولیا
مصاسبه شوندگان از سه بعد اولیا را مانعی در راستاي آمووزش اخوالق بیوان کردنود :افوراط و
تفریآ اولیا در توجه به کودکشان و عدم توجه به تربیت اخالقی فرزند خود نقوب جایگواه معلوم از
سوي والدین که سبب میشود تا دیگر کودک از معلم سرف شنوي نداشته باشود .نقوب ارزشهواي
مدرسه از سوي والدین و عدم همکاري آنها با کادر مدرسه.
تنا

و دوگانگی بین عناصر تربیتی
مصاسبه شوندگان تتاد بین آموزشهاي مدرسه و خوانواده و جامعوه را یکوی دیگور از موانوع

آموزش اخالق میدانند ،چراکه معتقدند این تناقب سبب دوگانگی و سردرگمی در کودک میشوود
و او را در رسیدن به اخالقیات دچار مشکل میکند.
دنیای مجازی و ارتباطات جمعی :از نظر مصاسبه شوندگان ،مواهواره بوه دلیول تبلیو ضود
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اخالقیات و رسانههاي ملی به دلیل تبلیغات سوء در راستاي برنامههاي رقابتی و ترازهاي علموی ....و
همچنین اینترنت به علت دسترسی به دنیاي بدون سد و مرز که سوبب انحرافوات اخالقوی در فورد
میشود ،به عنوان موانعی عمده در راستاي آموزش اخالق است.
نظام آموزشی :مصاسبه شوندگان بیان داشتند که شاید هدف آشکار نظام آموزشوی رسواندن
فرد به آموزش اخالقی باشد اما هدف پنوان او ترازهاي علمی دانشآموزان است ،بنابراین باید گفوت
که برنامههاي رقابتی سبب میشود که دانشآموزان بوه فکور مبوارزه ،رقابوت ،جلوو زدن از دیگوري
باشند و اینها زمینهساز سسادت ،کینه توزي ،خشم و  ...میشود .بنابراین در قلبی که پر از کینوه و
خشم و سسادت و ...است در سقیقت جایی براي اخالقیات باقی نمیماند.
معلم :مصاسبه شوندهها ،عنصر معلم را نیز در مواقعی مانعی بر سر راه آموزش اخالق میدانند
و بیان داشتند معلمی که خود هنوز تووجیح نشوده اسوت و داراي شایسوتگی اخالقوی و اجتمواعی
نیست و به چنان موارتی نرسیده که بتواند اخالقیات را در عمل به دانشآمووز نشوان دهود چگونوه
میتوان از او خواست که بر طبق اخالق عمل کند
برنامه درسی :مصاسبهشوندگان سجم زیاد دروس را به این علت که مانع فرصوت و انگیوزهي
کافی براي آموزش اخالق به کودک میشود را مانعی در راستاي آموزش اخالق بیان کردند.
همسانن :با توجه به تحلیل مصاسبهها باید گفت :گروه دوسوتی و هومسواالن یکوی دیگور از
عناصر و موانع دخیل در زمینه آموزش اخالقیات است و از آنجا که محویآهواي اجتمواعی و گوروه
همساالن از نظر طبقه ي اجتماعی و سطح فرهنگی ،متفاوت هستند بنوابراین توأثیرات متفواوتی بور
روي یکدیگر خواهند داشت .کودکی که از نظر سوطح فرهنگوی دچوار ضوع ،اسوت طبیعتوا دچوار
اشکاالت تربیتی نیز خواهد بود و تعامل او با دیگر افراد در گروه دوستی ،مشکلساز خواهد شد چورا
که او خواسته یا ناخواسته یکسري رفتارهاي نادرست را اشاعه خواهود داد ،بنوابراین نبایود از نقوش
همساالن در زمینهي تربیت اخالقی افل ماند.
بحث و بررسی
در این قسمت نتایج با توجه به پاسخ به هر سیال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت
پرس

اول :فوم معلمان پایهي اول ابتدایی از آموزش اخالق چیست

پاسخ به این سیال را میتوان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:
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اهمیت اخالق:

چنانچه تحلیل محتواي مصاسبهها نشان میدهد تموامی معلموان ابتودا ،بوه اهمیوت آمووزش
اخالق در مدارس اشاره کرده و آن را موضوعی سساس بیان کرده و موفقیت معلم را در گرو تربیوت
اخالقی کودک پیش از تعلیم او می دانند و هودف نظوام آموزشوی کوه رسواندن فورد بوه شایسوتگی
اخالقی است را در راستاي کسب اخالقیات میدانند.
آنچه که معلمان به آن اشاره نموده اند در متون دینی و نیز مطالعات پیشوین هوم دیوده موی
شود از جمله عالمه طباطبایی معتقد است قوانین عملی در جامعه در گرو و بر عووده اخوالق اسوت
چون که اخالق ،وظیفه و کار خود را خیلی بوتر از یم پلی ،مراقب و یا هر نیروي دیگوري کوه در
سفظ نظم کوشش کند ،انجام میدهد .بر این اساس عالمه اخوالق را سوافظ نظوم و انتظوام جامعوه
قلمداد مویکنود (بوه نقول از امیود .)3 :1331 ،و شوری ،زاده (  )1339و سسونی ( )1333نیوز در
مطالعات خود به این موضوع پرداختهاند.


ا دامات و فعالیتهای صورت گرفته از سوی معلمان در راستای آموزش اخالق:

استخراج دیدگاه افراد از طریق مصاسبه نشان میدهد که مصاسبه شوندهها آموزش اخوالق را
از راههاي مختل ،به کودک میآموزانند-1 :آموزش عملی -1 ،آموزش کالمی -3 ،آمووزش رسومی،
 -9آموزش یر رسمی ،و  -1آموزش تلفیقی.
بنابراین نقشهایی که معلم در راستاي آموزش اخالق ایفا میکنود را مویتووان بوه دو بخوش
اساسی تقسیم کرد -1 :نقش ایمانآفرینی و  -1نقش آموزشی.
معلم بهعنوان الگو با اخالقی که در کالس دارد نقش ایمانآفرینی را به طور عملوی مویتوانود
انتقال دهد .به این معنا که با عملکرد خویش میتواند کوودک را بوه بواور برسواند و از سووي دیگور
برخی از اخالقیات با آموزش قابل انتقال هستند .وقتی که معلم به بحث و گفتوگو با کوودک موی-
پردازد و دربارهي خوبیها و بديها ،پیامدها و تأثیرات آن صحبت میکند ،این گامی است در جوت
ایجاد تصور و باوري اخالقی در کودک .به عبارت دیگر نوعی ایمانآفرینی در کودک ایجاد میکند و
آنجا که اصول اخالقی را در عمل و کردار و گفتار خود به عنوان یم الگو به کودک نشان مویدهود،
در واقع نقش آموزشی را ایفا میکند .بنابراین باید بیان کرد که اولین و مومتورین گوام در زمینوهي
تربیت اخالقی ایجاد شناخت و باور در فرد است :تربیت اخالقی باید به گونهاي باشد که مستقیما بر
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رفتار و اصالح آن تأثیر بگاارد.


عوامل تأثیرگذار بر روی آموزش اخالق:

چنانچه شرکتکنندگان در این مصاسبه تصریح نمودهاند ،عواملی همچون ویژگی دانشآمووز
(سن) ،خانواده ،مدرسه (معلم بهعنوان الگو ،روشهاي آموزشوی صوورت گرفتوه از سووي معلموان)،
هماهنگی عناصر آموزشی (مدرسه،خانه ،جامعه) ،همگی در آموزش اخالق براي کودک تأثیرگواار و
دخیل بودهاند.
ویوگی دان

آموز :مصاسبه شوندهها ،پایهي اول ابتدایی را (به دلیل سن کم دانش آمووزان)

موم و کاربردي براي آموزش اخالق بیان کردهاند .در رابطه با سساسیت سونی نیوز کریموی معتقود
است که با توجه به بیثباتی و ناپایداري انگیزشی و هیجانی کودکان ،ایون واقعیوت را بایود در نظور
گرفت که از کودکان نمیتوان انتظار داشت که پیوسته و در هر زمان و در هر مکوان رفتوار اخالقوی
مطلوب از خود نشان دهند و اگر چنانچه سختگیريهاي یرمنطقی و انعطاف ناپایري در برخوورد
با کودک صورت گیرد چه بسا آن دسته از ارزشها و رفتارهاي اخالقوی پایرفتوه را نیوز خدشوهدار
کرده ،کودک را نسبت به آن بدبین سازد (کریمی.)131 :1333 ،
هماهنگی عناصر آموزشی :مصاسبه شوندهها همکاري و همواهنگی بوین عناصور آموزشوی
(خانواده ،معلم و کادر مدرسه و جامعه) را نیز یکی دیگر از عوامل دخیل در آموزش اخالقی دانسوته
و بیان میکنند که اقدامات آنها باید در راستاي یکدیگر بوده و در جوت تقویت هم برآینود .صوافی
( )133 :1333معتقد است خانواده اولین کانون میثر در رشد و تکووین شخصویت آدموی و مدرسوه
مومترین سازمان رسمی میثر در همین موضوع است .برقراري هماهنگی در اهداف ،محتووا و روش-
هاي تربیتی این دو نواد ضرورت دارد یکی از راههاي مناسب براي تحقق ایون امور ،ارتبواط خانوه و
مدرسه است (صافی.)133 :1333 ،
خانواده :مصاسبه شوندهها خانواده را رکن اصلی در نظام آموزشی و تربیتی میدانند و شکل-
گیري شخصیت کودک را نشات گرفته از خوانواده مویداننود .بنوابراین خوانوادههوا بایود بیشوترین
سساسیت را در تربیت اخالقی کودک خود داشته ،و آن را تنوا بر عودهي مدرسه نداننود .در تاییود
نقش والدین نیز سیفلدوباربور ( ،1133به نقل از مفیدي )1333،بیان میکند که کودکان خردسوال،
ابتدا به علت ستور همیشگی و دائم والدین با آنها همانندسازي میکنند .والدین در ایون زموان و
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بعدها در زندگی کودکان الگوي خووبی هسوتند .کودکوان در ایون زموان در تقلیود از والودین خوود
اسساس ایمنی و امنیت میکنند ،دوست دارند درست مثل آنها باشند تا مورد سمایت قرار گیرند.
معلم :باید گفت معلم بهعنوان مرجعی صالسیتدار و داراي اقتدار ،تأثیر زیادي بر روي کودک
دارد و سرفشنوي کودک از معلم بسیار است ،بنابراین معلم بهعنوان الگو سوعی مویکنود رفتوارش
مطابق با اصول اخالقی باشد تا کودک الگوبرداري صحیحی را انجام دهد.
در همین راستا ،مفیدي( )1333بیان میکند :در سقیقت کارکرد پنووان شوغلی معلوم ،نقوش
الگودهی او در کنار نقش صرفا آموزشی اوست .خوشرفتاري ،میدب بودن و راههاي واکونش نسوبت
به دیگران کمتر با آموزش منتقل میشود و بیشتر از طریق الگوي مشواهده و ستوی بودون آگواهی
خود الگو «معلم» و فرد الگوگیرنده «کودک» کسب میگردد و این مطلوب نشوان از اهمیوت نقوش
معلم به عنوان الگو دارد .بنابراین باید گفت اگر بخواهیم دانشآموزانی پرورش دهیم که تجسومی از
کیفیات شخصیتی آرمانی و مطلوب باشند ،باید بتوانند این کیفیات را در معلم خود بوهعنووان الگوو
ببینند ،معلمی که نه فقآ با گفتههایش بلکه از طریق اعمالش او را تحت تأثیر قرار دهد.
روشهای آموزشی :باید اذعان داشت کوه یوادگیري موضووعات گونواگون بوه آمووزشهواي
متفاوت نیازمند است و با توجه به تحلیل مصاسبهها میتوان گفت آموزشهاي متفاوتی در راسوتاي
آموزش اخالق صورت گرفته است که عبارتاند از :آموزش عملی ،آموزش کالمی ،آمووزش رسومی،
آموزش یررسمی ،آموزش تلفیقی.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده میتوان گفت :آموزش اخالق داراي اهمیت بهسزایی اسوت و نیواز
به طراسی الگوي تدری ،مناسب براي آنها اسساس میشود ،بنابراین بوا توجوه بوه تحلیول نتوایج
مصاسبههاي صورت گرفته با معلمان ،محققان به الگویی دست یافتند کوه ایون الگوو شوامل هودف،
اصول ،روش ،محتواي برنامه درسی و عناصر آموزشی میشود کوه در نموودار شوماره  1آورده شوده
است.
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نمودار ا :مدل فهم آموزش اخالق بر اساس تحلیل دیدگاه معلمان کالس اول ابتدایی
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همانطور که مالسظه میشود ،اهداف به دو بخش تقسیم شد ،هودف عواطفی کوه شایسوتگی
اخالقی است .با توجه به متن مصاسبهها یکی از برنامههاي اصولی در نظوام آموزشوی برناموه سوند
تحول بنیادین ملی است که رساندن فرد به شایستگی اخالقی را در صدر برنامههاي آموزشوی خوود
قرار داده است و در نوایت مجوز شدن فرد به مدارج باالي علمی در راسوتاي اخالقیوات و انسوانیت
که این نیز یکی از اهداف شناختی نظام آموزشی است .اصول به پنج بخش به نامهواي اصول تقودم
تزکیه بر تعلیم ،اصل تدرج ،اصل اعتدال ،اصل شناخت و معرفت و اصل توجه به تفواوتهوا طبقوه-
بندي شد که بر اساس متن مصاسبهها نوشته شد و محقق خود بر آنها نام گااشت.
اصل تقدم تزکیه بر تعلیم :با توجه به متن مصاسبهها که معلمان بیان داشتند که موفقیوت
معلم در گرو تربیت کودک است و تربیت اخالقی باید قبل از تعلویم صوورت گیورد و مووارد متعودد
بیان شده در رابطه با اهمیت آموزش اخالق نیز بر این اصل تأکید میکند.
اصل تدرج :معلمان معتقد به این امر بودند که تربیت امري تدریجی و گام به گام اسوت .اول
سال باید رفتاري توأم با لطافت و موربانی داشت و در آخر سال با قانونمنودي و رسومیت و رعایوت
انتباط با کودک برخورد شود .چون مدرسه اولین محیآ رسمی است که کودک وارد آن مویشوود،
بنابراین آموزش باید به صورت تدریجی و گام به گام باشد و از جوي صومیمی و یررسومی شوروع
شود به سوي جوي رسمی همراه با محبت و صمیمیت پیش رود تا در کودک اثرگاار باشد.
اصل توجه به تفاوتها :با توجه به متن مصواسبههوا شواید بتووان گفوت یکوی از مومتورین
اصولی که در آم وزش هر چیزي باید در نظر گرفته شود این است که معلم به تفاوتهاي کودکوان و
ظرفیتهاي آنها توجه کند و سپ ،با توجه به همان تفاوتهاي موجود با کودک برخوورد کنود توا
استعدادهاي کودک شکوفا شود و اخالقیات کودک به خوبی پرورش و رشد یابد.
اصل شناخت و معرفت :در ابتدا باید آگاهی و معرفت در رابطه با اصول اخالقوی بوه کوودک
داد .که در این راستا یکی از مومترین اقدامات از سوي معلمان ،ارتباط دادن هر موضووعی بوا خودا،
خلق ،طبیعت و خود فرد و ارتباط آنها با یکدیگر تا کودک ارتباط هر کدام از آنها با یکدیگر است
و جایگاه هر کد ام در نظام خلقت را بشناسد و بدین شکل چیستی و چرایوی هور اصول اخالقوی را
درک کند.
روشهاي آموزشی نیز به پنج بخش به نامهاي روش الگوویی ،روش موعظوه و نصویحت ،روش
تشویق و تنبیه ،روش محبت و روش بحث و گفتوگو طبقهبندي شد هرچنود کوه برخوی معلموان
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معتقد بودند که براي آموزش اخالق بعتی از روشها باید تلفیق شود و از چندین روش سود برد.
روش الگویی :معلم سعی میکند خود را بهعنوان الگویی شایسته آراسته کنود توا کوودک از
رفتار او الگوبرداري صحیحی داشته باشد و این یکی از روشهایی بود که تمام معلمان بوه آن اشواره
کردند .در واقع یکی از کارکردهاي پنووان شوغل معلموی ،نقوش الگوودهی او در کنوار نقوش صورفا
آموزشدهی اوست (مفیدي.)1333 ،
روش تشویق و تنبیه :این روش یکی از روشهاي قدیمی در امر تربیت است .در این راسوتا
معلمان بیان داشتند که به تشویق کارهواي خووب کوودک در عمول اقودام مویکننود ،ماننود دادن
مسیولیت به او و تشویق کردن او در جمع کالس ،یا محروم کردن وي از یومسوري تشوویقهوا ،در
صورت زیر پا گااشتن اصول اخالقی ،البته بهگونهاي که شخصیت کودک در جمع همکالسیهوایش
شکسته نشود یا گرفتن مسئولیتهایی که بر عودهي او گااشتهاند،
روش محبت :مصاسبهشوندهها معتقد بودند که چون مدرسه اولین محیآ رسومی اسوت کوه
کودک وارد آن شده است بنابراین سعی میکنند با کودک رفتواري تووأم بوا موور و محبوت داشوته
باشند تا هم کودک به آسانی معلم و محیآ جدید را بپایرد و هم از راه محبوت اخالقیوات را بوه او
آموزش دهند زیرا هر زمان فردي از نظر عاطفی مورد قبول یم شخص باشد ،رفتار و گفتوههواي او
را نیز میپایرد و با پرورش عواط ،است که میتوان تربیتی اساسی و درست داشت ،در تأییود ایون
روش می توان به شمشیري استناد کرد که معتقود اسوت اخوالق و تربیوت اخالقوی بودون پورورش
عواط ،نه تنوا مفید و ارزنده نیست ،بلکه عواقب بسیار منفی را نیز به همراه دارد .نتیجوهي چنوین
تربیتی ،پرورش انسانهایی است که عواط ،در وجودشان به خوبی رشود نیافتوه و لواا درونشوان از
عواط ،توی میباشد .اما رفتارهاي ظاهريشان کامال بر طبوق مووازین اخالقوی اسوت .ایون چنوین
انسانهایی خشم و یرمنعط ،بار آمدهاند .شناخت در این افراد بیشتر باوري تقلیدي و کورکورانوه
میباشد (شمشیري.)131 :1331 ،
روش بحث و گفتوگو :یکی از طرحهاي آموزشی بوراي ارتقواي اخوالق از سووي آمووزش و
پرورش ،طرح کرامت (دفتر شکوفهها) است .این طرح شامل تعودادي داسوتان بوا محوریوت اصوول
اخالقی گوناگون است که در پایان هر داستان با کودکان در رابطوه بوا موضووع و اصول اخالقوی آن،
بحث و گفتوگو صورت میگیرد .هر یم از کودکان نظورات و اسوتداللهواي خوود را در رابطوه بوا
داستان بیان میکنند و بدین صورت هم با افکار یکدیگر آشنا شده ،هم استدالل صوحیح و معرفوت
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درست نسبت به اصول اخالقی را متوجه خواهند شد.
محتواي برنامه ي درسی نیز به دو بخش برنامه رسمی و برنامه یررسمی تقسیم میشوود کوه
برنامه رسمی ،دربرگیرندهي متون درسی است که شامل طرح کرامت (دفتر شکوفهها) و طرح نمواز
می شود که از سوي آموزش و پرورش به مدارس دیکته شده اسوت .برناموه یررسومی ،ابتکوارات و
فعالیتهاي معلمان در راستاي آموزش اخالق را شامل میشود .از جمله :شعارنویسی هفتگی ،قلوم
پ ،انداز و دادن مسیولیتهاي کالسی به دانشآموز .با توجه به تحلیول موتن مصواسبههوا عناصور
آموزشی به سه بخش معلم ،خانواده و جامعه (محیآ بیرون از مدرسه و خانه) طبقهبندي شد .نقش
معلم به عنوان نقشی مکمل ،به دو بخش اساسی تقسیم گردیود کوه عبوارت اسوت از :نقوش ایموان
آفرینی و نقش آموزشی .وقتی که معلم به بحث و مناظره با کودک میپردازد و دربارهي خووبیهوا و
بديها ،پیامدها و تأثیرات آن صحبت میکند ،این اقدام گامی است در جوت ایجواد تصوور و بواوري
اخالقی در کودک به عبارت دیگر نوعی ایمانآفرینی در کودک است و آنجا که اصول اخالقوی را در
عمل و کردار خود به عنوان یم الگو به کودک نشان میدهد ،در واقع نقش آموزشی را ایفا میکنود
که این نقش از روش الگو قرار دادن معلم اقتباس میشود.
از دیدگاه معلمان ،خانواده بهعنوان نقش اصلی مطرح شد ،زیرا بنیواد و ریشوهي هور اصولی از
خانواده نشأت گرفته و شخصیت اصلی کودک نیز در خانواده شکل میگیرد ،بنابراین نقش اصولی را
در تربیت اخالقی کودک دارد .جامعه هم نقشی مکمل در این چرخهي آموزشی بازي میکنود زیورا
کودک را نمیتوان ا ز جامعه جدا کرد .کودک ساعات طوالنی را در محیآ بیرون از مدرسوه و خانوه
سپري میکند ،بنابراین نباید از نقش جامعه یا همان محیآ بیرون افل شد.
پرس

دوم پووه

 :تنگناها و موانع عمده آمووزش اخوالق در پایوهي اول ابتودایی ،از نظور

معلمان چیست
استخراج دیدگاه افراد از طریق مصاسبه نشوان داد کوه مومتورین موانوع در راسوتاي آمووزش
اخالق عبارتاند از :آموزش و پرورش(انتظارات نظام آموزشوی) ،معلوم ،هومسواالن ،اولیوا ،تنواقب و
دوگانگی بین مدرسه و خانواده /مدرسه و جامعه ،برنامه درسی ،دنیاي مجوازي و ارتباطوات جمعوی
(رسانهها).
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انتظارات نظام آموزشی

معلمان بیان داشتند که شاید هدف آشکار نظام آموزشی رساندن فرد بوه شایسوتگی اخالقوی
باشد اما هدف پنوان او ترازهاي علمی دانشآموزان در آزمون ها است و جدیت و سرمایهگوااري در
این زمینه به وفور بیشتر از اخالقیات و موارتهاي اجتماعی دانشآموزان اسوت ،آنچوه در واقوع در
نظام آموزشی ما دیده میشود رقابتهاي علمی و استعدادیابی در بین دانشآموزان است.
بنابراین می توان گفت که برنامههاي رقابتی سبب میشود که دانشآمووزان بوه فکور مبوارزه،
رقابت ،جلو زدن از دیگري باشند و اینها زمینهسواز سسوادت ،کینوه تووزي ،خشوم و  ...مویشوود.
بنابراین در قلبی که پر از کینه و خشم و سسادت و ...است آیا جایی بوراي اخالقیوات بواقی خواهود
ماند ،آیا میتوان با این شکل زمینهسازي که در فتاي آموزشی ایجاد شده اسوت امیود بوه پورورش
اصول اخالقی داشت
در بحث تشدید برنامههاي رقابتی در نظام آموزشی نیز انیشوتن مویگویود« :دانوشآمووزان را
تشویق نکنید که دستیابی به موفقیتهاي مرسوم را هدف زندگی خود قرار دهند زیرا نگرش کنونی
جامعه معموال کسانی را موفق میدانند که بتوانند بیشتر از همنوعان خود جلو بیفتند( »...به نقول از
گرزي.)1331 ،
در همین زمینه کریمی معتقد است ،نظام آموزش و پرورش بیش از آنکه به پرورش «قلبها»
بپردازد به فربهسازي «مغزها» مشغول است (کریمی.)1333:13 ،


معلم

مصاسبه شوندهها ،عنصر معلم را نیز در مواقعی مانعی بر سر راه آموزش اخالق میداننود کوه
نگارنده در اینجا به تحلیل پاسخها میپردازد :معلمی کوه خوود هنووز تووجیح نشوده اسوت و داراي
شایستگی اخالقی و اجتماعی نیست و به چنان موارتی نرسیده که بتواند اخالقیوات را در عمول بوه
دانشآموز نشان دهد چگونه میتوان از او خواست که بر طبق اخالق عمل کند
بحث دیگر در رابطه با معلم ،ارزیابی او از دانشآموز است ،چنانچه ارزیابی معلم از دانوشآمووز
یم ارزیابی مثبت باشد شکوفایی استعدادها و به ظوور رسیدن اخالقیات را در پوی خواهود داشوت.
چون ابتدا خود را به اخالق آراسته میکند تا الگویی مناسب براي کودک باشود و ثانیوا ایونکوه بوه
کودک و تأثیرپایري مثبت او اعتقاد داشته ،در ایون مسویر سوعی خوود را در بوه فعلیوت رسواندن
اخالقیات در کودک خواهد کرد .اما چنانچه ارزیابی معلم از دانشآمووز منفوی باشود و او را مسوتعد
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اعمال یراخالقی بداند ،اخالقیات در این راستا سرکوب خواهد شود ،چوون معلوم هویچ امیودي بوه
پرورش کودک نخواهد داشت و آموزش اخالق را بیفایده میداند و در نتیجه نه خوود را بوه اخوالق
آراسته می کند تا الگویی مناسب براي کودک باشد و نه در راستاي آموزش اخوالق بوه دانوشآمووز،
قدمی خواهد برداشت ،بنابراین در این زمینه هیچ اقدامی نخواهد کرد و چه بسا با فعول لوآ خوود
سبب بروز انحرافاتی نیز در کودک شود .به این موضوع(شمشیري )1331 ،و فاري ( )1331اشواره
نموده اند.


همسانن

بر طبق تحلیل مصاسبهها باید گفت گروه دوستی و همسواالن یکوی دیگور از عناصور و موانوع
دخیل در زمینه ي آموزش اخالقیات است .کودکوان در مسویر خانوه توا مدرسوه ،در سوروی،هواي
مدرسه ،جمع دوستی ،چیزهایی را مشاهده و تجربه میکنند که از تیررس والدین و معلم دور اسوت
و متاسفانه اثر منفی خود را خواهد گااشت .مفیدي (  )1333نیز در رابطه با نقش همسواالن بیوان
میکند که کودکان دیگر و همچنین همساالن کودک نیز میتوانند الگو قورار گیرنود .بارهوا از زبوان
والدین شنیدهایم که «فرزندم ،تا سال این رفتار را نداشوته ،هویچ وقوت کسوی را کتوم نمویزده و
خشونت نشان نداده ،این رفتارها را از بچههاي دیگور یواد گرفتوه اسوت» .همچنوین در تأییود نظور
مصاسبه شوندهها باید اذعان داشت که گروه همساالن یکی از موثرترین و پایدارترین منوابع نقوش-
هاي اخالقی کودک هستند .کودکان در گروه همساالن از نظر تبادالت ارزشی و مباسث بین فوردي
در نیترین و عمیقترین شرایآ تعاملی قرار میگیرند (کریمی )111 :1333 ،و از آنجا که محیآ-
هاي اجتماعی و گروه هم ساالن از نظر سطح فرهنگی ،متفاوت هستند ،بنابراین تأثیرات متفاوتی بور
روي یکدیگر خواهند داشت .کودکی که از نظر سوطح فرهنگوی دچوار ضوع ،اسوت طبیعتوا دچوار
اشکاالت تربیتی نیز خواهد بود و تعامل او با دیگر افراد در گروه دوستی ،مشکلساز خواهد شد چورا
که او خواسته یا ناخواسته یمسري ارزشهاي متفاوت و گاه متناقتی را بین دیگر بچهها ،تورویج و
اشاعه میدهد ،بنابراین نباید از نقش همساالن در زمینهي تربیت اخالقی افل ماند.


تنا

و دوگانگی بین عناصر آموزشی

مصاسبه شوندگان بیان داشتند که تتاد بین آمووزشهواي مدرسوه و خانوه و جامعوه ،ایجواد
دوگانگی و در نتیجه سردرگمی در کودک میشود و اینجاست که بین دو راهی قرار میگیرد.
در سال  1111باسوراکوس تربیت اخالقی را به دو دسته تقسیم نمود:
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تربیت اخالقی سنتی :به صورت انتزاعی و مستقیما به کودکان آموزش داده میشود.
تربیت اخالقی موقعیتی :از اجتماع و تعامل با سایرین کسب میشود.
به نظر باسوراکوس در الگوهاي تربیتوی مووقعیتی ،بوبوود اخالقوی کودکوان تلفیقوی از بافوت
فرهنگی و اجتماعی با سابقهي شخصیتی و تعامل با سایر افراد ،بزرگساالن و همبازيهاي کودکوان
است (جانسون و همکارانش .)1111 ،این محققان معتقدند که در الگوهاي تربیتوی سونتی ،ارزش-
هاي اخالقی که براي کودکان سائز اهمیت میباشد ممکن است توسآ معلمان نادیده گرفتوه شوود،
برخالف بزرگساالن که آموختههایشان را براسواس نظورات و تفکورات خوود مویسونجند ،کودکوان
مجبورند آنچه را که مدنظر و خوشایند بزرگساالن میباشود را انجوام دهنود .در اینجاسوت کوه آن
دوگانگی و سردرگمی در کودک شکل میگیرد و در انتخاب عمل صحیح دچار تتاد و مشکل موی-
شود.


اولیا

بر طبق تحلیل مصاسبهشوندگان ،اولیا یکی از اساسیترین موانع در راسوتاي آمووزش اخوالق
هستند چراکه به همکاري با کادر آموزشی مدرسه اهمیت نداده ،همچنین بهخاطر افوراط و تفوریآ
والدین در امر تربیت و توجه به فرزندشوان ،لطموههوایی بوه اخالقیوات آنهوا وارد شوده اسوت کوه
متاسفانه از چشم خود والدین دور مانده است ،اولیایی که بهخاطر ضوع ،درسوی کودکشوان اشوم
میریزند و از کادر مدرسه شاکی میشوند اما کوچمترین د د هاي در راسوتاي تربیوت اخالقوی او
ندارند .همچنین زمانی که قرب و منزلت جایگاه معلم از سوي والدین نقب میشود دیگر کودک آن
سرفشنوي و اهمیت الزم را براي سرف معلم قائل نمیشود و این یکی از موارد موموی بوود کوه از
سوي معلمان مطرح شد .آنچنان که در پیشینهي پوژوهش آورده شود ،افوروز ( )1331در پوژوهش
خود به اهمیت جایگاه معلم اشاره میکند و به این نتیجه میرسد که ارزشهاي اخالقی زمانی می-
تواند به بوترین صورت انتقال یابد که به مقام معلم ارج نواده شود و جایگواه رفیوع خوود را داشوته
باشد.


دنیای مجازی

ماهوارهها (تبلی ضد اخالقیات) ،رسانههاي ملی (تبلی و تشدید برنامههواي رقوابتی ،کنکوور،
استعدادهاي درخشان و  ،)...اینترنت (آشنا شدن با دنیایی بودون سود و مورز کوه ایون خوود سوبب
انحرافاتی در فرد میشود) در کشاندن کودکان ما به دنیاي بیاخالقی اثر بسیاري دارد.
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برنامه درسی

بر اساس نتایج باید اذعان داشت تعدادي از معلمان سجم زیواد درس و انبووه مطالوب را موانع
پرداختن به آموزش اخالق میدانند و آن را مانعی بر سر راه آموزش اخالق بیان میکننود ،چوراکوه
آنچه نظام آموزشی از یم معلم میخواهد اتمام دروس در وقتی معین است بنابراین معلم فرصت و
انگیزه ي چندانی در زمینه آموزش اخالقیات ندارد و چوون سون کوودک پوایین اسوت بیشوتر بایود
بصورت عینی و کاربردي اخالقیات به او آموزش داده شود ،اما انبوه دروس فرصتی را به معلم نموی-
دهد .بنابراین میتوان این مانع را به ضع ،در برنامه درسی ارتباط داد.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه که در متن مقاله آورده شد موانع آموزش اخوالق در مودارس ابتودایی از دیود
معلمان پایه اول را می توان به صورت مدل زیر نشان داد.
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نمودار  :8موانع آموزش اخالق براساس تحلیل دیدگاه معلمان کالس اول
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