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 چکيده
در خصوص مدرسه و نقش آن در اخالق مطالب بسیاری بیان شده است. چرا که مدرسه بعد از 

خانواده و حتی  مدرسه از خانواده، در خصوص پروشی اخالقی کودکان سبقت گرفته است. کودکان 

مقطع باالتر تحت ثاثیر  در مدرسه با برخورد با سایر اشخاص و دانش آموزان بخصوص دانش آموزان

رفتار های آنها قرار می گیردند و از طرفی اخالق اشخاصی چون معلم، مدیر و معاون آنها تاثیر 

زیادی در پروش اخالقی کودک دارد. این مقاله با رودیکرد علم ترویجی در خصوص نقش مدرسه 

مانند موم هستند که در پروش اخالق کودکان پرداخته شده است. کودک یا همان دانش آموزان ه

با هر گونه رفتاری شکل می گیرند. ایجاد محیطی مناسب در مدرسه برای پروش اخالقی کودک 

نتها مهم است بلکه بسیار هم ضروری و واجب حتی قبل از علم آموزی در مدرسه اخالق در مدرسه 

 باید پرورش داده شود.
 

 علم.مدرسه، اخالق، تربیت، دانش آموزان، م :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

پس از خانواده ، مدرسه نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی کودک و نوجوان بر عهده دارد و از عوامل مهم تربیتی و سازنده           

فعال خود آموز بیشتر اوقات زنده و رود، زیرا دانشهای ذهنی و تفکر و راه و روش کودکان و نوجوانان در جامعه به شمار میمعیارها و ارزش

گذراند و حال اگر مدرسه نتواند به وظایف تربیتی و پرورشی خود عمل کند یکی از عوامل انحراف و بزهکاری محسوب را در مدرسه می

 .گردد. تجارب طفل در مدرسه همراه با تجارب او در محیط خانوادگی شکل دهنده شخصیت و منش کودک استمی

جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، بیشتر در سطحی گسترده  مدرسهامروزه 

به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال  مدرسهصنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش 

ایجاد مهارتهای الزم در اجزاء برای زندگی و باالخره تسهیل سیر حرکت اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و 

در حقیقت نظامی است تربیتی  .دهداهلل، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان میوجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی

متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی شود و این انسان با صفات و ویژگیهای که امروزه روی فرد انسانی پیاده می

 .است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود
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مسئولیت آموزش ارزش ها وظیفه تمامى نیروهاى تربیتى جامعه، یعنى خانواده، مدرسه و نهادهاى گوناگون اجتماعى ـ مانند 

آموزش به عنوان یک واجب دینى، امرى جدى تلقّى مى شود. روش آموزش بر اساس تعالیم قرآن و سنت  .سیاسى و ادارى ـ است نهادهاى

پیامبر و دیگر پیشوایان معصوم علیهم السالم از صورت تحکم خارج مى شود و به صورت هدایت و بحث و تعقل درخواهد آمد. همان گونه 

 (9زمر: ؟)سانى که مى دانند با کسانى که نمى دانند مساوى اندآیا ک»که در قرآن آمده است: 

جایگاه مدرسه در تعلیم ارزش ها، ممکن است در قالب برنامه هاى درسى باشد. برنامه هاى درسى دو نوع است: آشکار و      

تصویب و اجرا مى کنند، از نوع برنامه  پنهان. برنامه رسمى آموزشى، که مقام هاى مسئول در قالب مواد درسى، هدف ها و محتواهاى معینى

به  درسى آشکار است. برنامه درسى پنهان به معیارها، ارزش ها و اعتقادات ناگفته مى پردازد که روابط اجتماعى مدرسه بر آنها استوار است و

ته مى شود و به همین دلیل، محتواى کتاب ها و درس هایى که به طور رسمى تدریس مى شود هیچ ارتباطى ندارد و به طور ضمنى آموخ

 .ایلیچ در دیدگاه انتقادى خود، از مدرسه زدایى سخن مى گوید و خواهان تغییرات در نظام هاى آموزشى کنونى است

بر این اساس آموزش ارزش ها در مدرسه، یا به صورت ناخواسته است که این نوع آموزش نتیجه آگاهانه یا ناآگاهانه نوع سازمان 

روابط اجتماعى درون مؤسسه آموزشى است، یا آموزش ارزش ها به صورتى مستقیم و هدفمند صورت مى گیرد. به این منظور، دهى ادارى و 

گنجانده مى شود. تعلیم ارزش ها عالوه بر شیوه هاى مستقیم، « تحلیل جریان هاى روز»میان معلمان و دانش آموزان کالس هایى با عنوان 

صورت مى گیرد که از آن جمله، الگوبردارى است که همان تقلید آگاهانه یا ناخودآگاهانه از بزرگساالن، به شیوه هاى غیرمستقیم نیز 

 .مدرسه، جامعه و خانواده است. بسیارى از دانش آموزان ارزش ها را از فرهنگ حاکم بر مدرسه مى آموزند

 

 معناي تربيت اخالقی
رسوم اجتماعی نیست زیرا آداب و رسوم غیر از اخالق است و بدین جهت در مقصود از تربیت اخالقی فراگیری و عمل به آداب و 

هر کشور و در هر منطقه ای از جهان آداب و رسوم اجتماعی ویژه ای بر اساس مالحظات نژادی، جغرافیای، مکانی، زمانی ، اقلیمی، قبیله 

چ اعتباری ندارند در صورتی که فرایند اخالق یافته ها و آموزه ها و ای، گروهی، و ... ظهور و بروز پیدا می کند که در منطقه و مکان دیگر هی

  .مسایل ریشه دارد و بنیادین اند و با عمق جان انسان با فطرت و ساختار و جودی و با واقعیت تکوینی در ارتباط وثیق و عمیق اند

تربیتی اعم از خود سازی و یا تربیت افراد همچنین مقصود از تربیت اخالقی تنها به معنای به کارگیری شیوه ها و روش های 

نیست. زیرا در فرایند اخالق نیز شیوة تخلق به اخالق سخن به میان می آید اما آنچه دربارة ماهیت و تعریف تربیت اخالقی می توان گفت 

از اقسام تربیت است و به حوزه و  این است که تربیت اخالقی یکی از اقسام تربیت است و به حوزه و قلمرو خاصی از تربیت مربوط است یکی

قلمرو خاصی از تربیت مربوط است نظیر تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت جنسی و .... از این رو تربیت اخالقی در حیطة تربیت قرار 

 .(45: ص 8311)کدیور، دارد و از حوزه اخالق خارج است

برانگیختن، فراهم ساختن و بکار بستن ساز و  :ن چنین تعریف کرداینک با توجه به نکتة فوق می توان تربیت اخالقی را ای

کارهای آموزشی و پرورشی در جهت دریافت گزاره های اخالقی و شناختن و شناساندن فضایل و رذایل و زمینه سازی برای ایجاد نگرش و 

ر رسیدن به سعادت و کمال جاودانه تربیت روی آوردن به اخالق حسنه و تقید و پای بندی و عینیت دادن ارزش های اخالقی به منظو

ا اخالقی نام دارد. بر این اساس، رسیدن به سعادت و کمال جاودانه تربیت اخالقی نام دارد. بر این اساس، در تبریت اخالقی تالش می شود ب

  .بهره گیری از دانش تعلیم و تربیت و یافته های تربیت اهداف اخالقی را عینیت بخشید

آموزش  -2انگیزش در جهت احساس نیاز نسبت به مسائل اخالقی و تخلق به اخالق حسنه.  -8:عریف عبارت است ازارکان این ت

التزام، پای بندی و تقید به اخالق حسنه و اعتقاد به پیراسته سازی دل و جان از اخالق بد.  -3آموزه های اخالقی و شناخت فضایل و رذایل. 

  .ـ جهت گیری بر پایه رسیدن به سعادت و کمال جاودانه4ق خوب و توانایی بر مهار خود از اخالق بد. توانایی در جهت عمل کردن اخال-5

 

 تربيت اخالقی در اسالم

اخالق خوب یکی از عوامل موفقیت هر فردی در جامعه است. انسان های خشن و بد اخالق تنها و بدون دوست می مانند. پیامبر 

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ »ه و آله هدف از بعثت و رسالتش را تکمیل اخالق و ارزش های انسانی می دانداسالم، حضرت محمد صلی اهلل علی

 (362، ص 76بحار االنوار، ج« )الْأَخْلَاقِ

کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ »:قرآن یکی از عوامل موفقیت حضرت رسول را اخالق خوب ایشان می داند

ون تو الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک؛ رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از پیرام

 (849آل عمران، «)شدندمتفرق می
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یشان جمع نمی شد و در جامعه تنها می ماند. براساس آیه مذکور، اگر پیامبر اسالم، بداخالق، تند خو و خشن بود؛ کسی اطراف ا

ولی اخالق فاضله پیامبر باعث شد که عرب جاهلی و بدور از هر نوع سواد و تمدن، جذب ایشان شود و برای اهداف ایشان، همه زندگیش را 

 .فدا کند

: آقا حالتی پیدا کرده ام که از روزی یکی از آقایان که اهل حال بود در خدمت مرحوم آیت اهلل بهاء الدینی نشسته بود و گفت

 :اجتماع بدم می آید، می خواهم منزوی شوم. آقا فرمود

نخیر. تمام ناراحتی عمر شما به اندازه ی یک ساعت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله نیست. شما نیمچه آدم ها می خواهید منزوی »

شماها برکات پیامبر را می خواهید، امّا زحمات را نمی خواهید و از  .همندشوید. شما باید در اجتماع باشید، که با برخورد شما مردم چیز بف

له آمده زیر بار آن می خواهید فرار کنید. پاشو؛ پاشو، برو سر جای خود بنشین. در ادامه، فرمود: این که درباره ی پیامبر صَلّی اهلل علیه و آ

، این بود که پیامبر می دید آن ها آدم نیستند و طردشان نمی کرد و با هر کس به ( خُلق عظیم5)قلم، «اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم» است که

 «.اندازه ی فهم و درکش روبرو می شد

( می دید نمی شود 57)سبا، «ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ» :عقل کلّ )پیامبر( را می گفتند، مجنون و دیوانه است . خداوند می فرماید

( یعنی مطالب حالیش نیست. غافلند 78توبه، «)هُوَ اُذُنُ؛ او گوش است» :ه حرف همه گوش می داد. می گفتندسر به سر آن ها گذاشت. ب

 .که همه را می فهمد و مطابق استعداد آن ها عمل می کند

 علیه و آله می آمدند و می خوابیدند که حدیث بگو و نمی فهمیدند که نباید این طور بی ادبی کنند. آن افق عالی پیامبر صلّی اهلل

بحار االنوار، ج «)ما اُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ ما اُوذیتُ؛ هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد» :و این فکر منحط و پست این ها و این که آمده است

 .( جهتش شاید همین بود44، ص 39

 عوامل مؤثر در تربيت اخالقی کودکان

 وراثت

القی کودکان، وراثت است. سجایا یا بدی های اخالقی پدران و مادران، در فرزندان زمینه یکی از عوامل مهم و مؤثر در تربیت اخ

هایی را ایجاد می کند و فرزندان وارث آن ویژگی های پسندیده یا ناپسند می شوند. به هر حال، بخشی از اخالق، موروثی است، اگرچه 

کسی هم باشد. بنابراین، وراثت، تنها عامل رشد و تکوین فرد نیست، بلکه با ممکن است از محیط نیز تأثیر بگیرد و افزون بر ارثی بودن، 

 .مشارکت محیط، در رشد انسان مؤثر است

از این رهگذر، آغاز کار تربیت اخالقی، پیش از تولد کودک و حتی پیش از ازدواج است. به این معنا که چون ویژگی های اخالقی 

ها پیش از ازدواج، ویژگی های ناپسند از صفحه جان پدر و مادر آینده زدوده شود، تا فرزندان، تنها، به فرزندان به ارث می رسد، باید سال 

 .(84: ص 8361علی اشرف جودت ، )وارث ویژگی های خوب پدر و مادر باشند

 امل محيطع

نطفه ای در رحم قرار می محیط، به همه عوامل خارجی گفته می شود که از آغاز رشد، یعنی از آن لحظه ای که انسان به شکل 

 گیرد، بر او اثر می گذارند. بنابراین، جنین نیز محیطی دارد که آن را در بر می گیرد و هر چه انسان رشد می کند، دایره محیط او گسترش

 :می یابد. برخی از عوامل محیطی عبارتند از

ت که در رشد شخصیت اخالقی کودکان مؤثر است. الف( محیط خانه و خانواده: محیط خانه، نخستین و بادوام ترین عاملی اس

کودک، بسیاری از ویژگی ها را از والدین خود به ارث می برد و از این راه، پدر و مادر زمینه رشد و پیشرفت کودکان یا گمراهی آنان را 

راه دیداری و شنیداری و به شکل تقلیدی  فراهم می آورند. کودکان از شیوه کردار و رفتار والدین نیز بسیار می آموزند و این یادگیری، از

است، در حالی که والدین متوجه نیستند. والدین با به کارگیری تشویق و تنبیه و با الگو قرار دادن خود یا شرح دادن روش خودشان، به 

 .رفتار فرزندان شان شکل می دهند

زهای اساسی کودکان، وابستگی به گروه است و کودکانی ب( دوستان و هم نشینان: دوستان نیز در تربیت اخالقی مؤثرند. از نیا

که از گروه خودشان رانده می شوند، خود را ناالیق می پندارند و نگرانی و عقده حقارت، آنها را به گوشه گیری می کشاند. از آن جا که 

و مربیان باید دوستان کودک را هشیارانه  کودک از هم ساالن خود تقلید می کند، می کوشد خود را همانند آنها کند. بنابراین، والدین

 (65: ص8311)مرتضویی، .بشناسند تا از پی آمدهای هم نشینی های زیان بار جلوگیری کنند

 تعریف مدرسه
مدرسه محیطی است که کودک و نوجوان در آن شایستگی، شکست، موفقیت، محبوبیت، انزوا، طرد و غیره را تجربه می کند. او 

ارزش داشتن باید موفق شود.این مدرسه دارای نظام اموزش هستی که در مفهوم عام، نظام هاییهستند که از پنج جزء یا می فهمد که برای 
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خرده نظام اصلی؛ یعنی معلمان، کادر اداری و خدماتی، برنامه آموزشی و پرورشی، گروه همساالن و محیط فیزیکی تتشکیل می شوند. هر 

 (.19: ص 8312یر اجراست و همگی در تکون شخیصت و سالمت فراگیران موثر است)آقازاده،  یک از این اجرا، در تعامل با سا
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  .شناخت اصول، قانونمندی ها و تبعیت از آنها در هنگام برخوردهای فردی و اجتماعی -4
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 .ی اجتماعیرفع عوارض روانی اجتماعی در فرآیند تعامالت بین فردی مانند انزواجویی، رقابت های تخریب کننده و ترس ها -9

 

 فضاي مدرسه و نقش آن در تربيت اخالقی
یکى از عوامل ایجادکننده سالمت روان در مدرسه، فضاى مدرسه است و بر روابط انسانى در آموزشگاه نیز تأثیر مى گذارد و   

عتبارات عمرانى آموزش و شاخص هاى کمّى فضاهاى آموزشى مى تواند براى برنامه ریزى دقیق، توزیع عادالنه و بهره ورى مطلوب از ا

پرورش و همچنین آینده نگرى مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه وضعیت فیزیکى موجب ناراحتى فراگیران شود و این احساس ناراحتى بر اثر 

درس  یکى از عوامل فیزیکى کالس باشد، سبب قطع رابطه شاگرد با معلم مى شود. بعکس، هرقدر محیط آموزشى مناسب تر باشد موضوع

بیشتر مورد عالقه شاگردان خواهد بود و به طور کلى، موقعیت فیزیکى محیط هاى آموزشى مى تواند در تعیین هدف هاى آموزشى نقش 

 .(73)قاضی زاده، بی تا: ص مهمى داشته باشد
 

  پرورش اخالقی دانش آموزان

مدرسه به این ارزشها معتقد بوده ،مهارتهای الزم تحقق ارزشهای اخالقی در مدرسه در صورتی میسر است که معلمان و کارکنان 

(.بسیاری از مدیران و معلمان از این  86، ص  288را برای تبدیل آنها به هدفهای رفتاری کسب کرده باشند )بازرگان ، پیوند ، شماره ی 

نانی که در خالل برنامه های شکایت دارند که به رغم اندرزهای اخالقی که در کتب درسی دانش آموزان گنجانیده شده است و سخ

صبحگاهی یا سایر مراسم مدرسه برای آنان ایراد می شود و وجود اشعار و جمالت زیبایی که با خط خوش بر در و دیوار مدرسه برای جلب 

ری از مدارس توجه شاگردان نوشته می شود ، رفتارهایی مانند تقلب ،دروغگویی ، بی اعتنایی به مقررات ،خشنونت و پرخاشگری در بسیا

  (824: ص 8364)سیف، . مشاهده می شود

در برخی از مدارس زنگ تفریح برای درگیریهای شخصی دانش آموزان است و اگر دخالت بزرگساالن مدرسه نباشد ، مسائل 

  .ارتباطی بچه ها می تواند به خشونت و آسیب رسانی به یکدیگر و به وسایل مدرسه منتهی گردد

 

هی از اینکه مدرسه مهمترین محل پرورش دانش آموزان است مایلند نقش مثبتی در شکل دادن به شخصیت کودکان و این مربیان با آگا

نوجوانان داشته باشند ، اما روشهای سنتی رفتار و برخورد آنان با دانش آموزان پاسخگوی این نیاز نیست .آنان معموالً در مقابل مسائل 

صیحت ، تشویق رفتار مناسب و یا صحبت در مورد ارزشهای اخالقی ، شاگردان را متوجه عواقب رفتار انضباطی شاگردان سعی می کنند با ن

اما با کم اثر بودن این رفتار دلسرد و ناامید گشته و عاقبت ناچار می شوند اعمال قدرت کنند و با (. 64: ص 8364)طوسی، خود کنند

مدرسه به رفتار نامناسب دانش آموزان بی انضباط خاتمه دهند .این نوع رفتار در  سرزنش ،تنبیه ،اخراج از کالس و در نهایت اخراج از

ن خود بسیاری از موارد به ویژه در مناطق محروم ، توسط برخی از اولیاء که در برقراری نظم و اخالق در خانه ناتوانند و تربیت اخالقی فرزندا

اصطالح قدیمی و آشنا برای بسیاری «گوشتش مال شما ، استخوانش مال ما »صطالح را یکسره از مدرسه انتظار دارند ، تشویق می گردد و ا

 .(86از معلمان آن نواحی است )همان منبع ، ص 
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  آموزش مسئوليت پذیري

تقویت مسئولیت پذیری از طریق عادت دادن دانش آموزان به مشارکت در امور گوناگون حاصل می شود .مدرسه و نظام آموزش 

ید مشارکت را به دانش آموزان یاد دهند .مشارکت عبارت است از ایفای نقش از طریق اظهارنظر ، ارائه پیشنهاد ، تصمیم گیری و و پرورش با

  . قبول مسئولیت در زمینه ی فعالیت های جامعه

ه اهداف مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد برای دستیابی ب

گروهی ، یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند .در این تعریف ، سه اندیشه مهم نهفته است : درگیر شدن ، یاری دادن و مسئولیت 

 (43، ص  8369)رشد معلم ، 

 

  تقویت ارزشهاي اخالقی در دانش آموزان

ارزشها به خصوص در ایجاد دوستی و تفاهم بین  بعضی از مربیان معتقدند که توجه به یازده عامل زیر می تواند در گسترش

  : دانش آموزان ، غنی کردن محیط مدرسه و کاهش مسائل انضباطی مؤثر واقع گردد .این عوامل به طور مختصر به شرح زیر است

  آموزش مستقيم

ارتهای ارتباطی باید در ارزشهای اخالقی مانند مسئولیت پذیری ،احترام به حقوق دیگران ، همکاری ، صداقت ، شجاعت و مه

  . مدرسه برنامه ریزی گردد و مانند سایر دروس به طور مستقیم درکالس و مدرسه تدریس شود

ته این ارزشها و رفتارهای منطبق با آن در انسان ذاتی و خودانگیخته نیست ،بلکه در طی رشد کودک و در اثر ارتباط با بزرگساالن باید آموخ

  . و درونی گردد

  مفاهيمآموزش 

بسیاری از کودکان در بدو ورود به مدرسه درک روشنی از ارزشهای اساسی ندارند .اینان حتی اگر بتوانند مفاهیم فوق را تعریف 

  . کنند ، غالباً قادر نیستند آنها را به زندگی روزمره ی خود ارتباط دهند

مفاهیم حو چگونگی تطبیق دادن آنها با واقعیتهای روزمره الزمه ی پرورش اخالقی کودکان این است که آنان را در درک این نوع 

  . زندگی آشنا ساخت

  به کارگيري زبان مثبت

گفتار و دستورهای مسئولین مدرسه و معلمان وقتی اثر بخش خواهد بود که در محیط آموزشی ،زبان مثبت به جای زبان منفی 

  .بیایید تحان دیر نیایید، می توان گفت که به موقع به کار رود . مثالً به جای عبارتی مانند به سرجلسه ی ام

  . دانش آموزان وقتی بدانند دقیقاً چه انتظاری از آنان می رود ، پذیرش و اطاعت بیشتری از مقررات خواهند داشت

  تقویت بصري

رض توجه دائم دانش آموزان کلمات و پیامهایی که بیانگر ارزشهای اخالقی مورد نظر است ، باید در نقاط مختلف مدرسه و در مع

قرار گیرد و در فرصتهای مختلف درباره ی آنها صحبت شود .درمدرسه ابتدایی می توان کلماتی مانند احترام ، همکاری ، درستی ، تفاهم ، 

)احدیان، . بخشش و عفو را به عنوان ارزشهای مهم در مدرسه با حروف درشت در تابلوهای متعدد و در سرسرا یا نقاط دیگر نصب کرد

  (27: ص 8366

  محتوا و فرآیند

عالوه بر آموزش ارزشها ، مدرسه باید شرایطی نیز برای کاربرد آنها فراهم آورد .به طور مثال وقتی به دانش آموزان می گوییم که 

ن مفاهیم را طی فرآیندی چند صداقت بهتر از دورویی و یا حضور به موقع بهتر از تأخیراست و مؤدب بودن بر گستاخی ترجیح دارد ؛ باید ای

: ص 8312)فرد دانش، . مرحله ای به آنان تفهیم نمود.دانش آموزان باید بتوانند رفتار جدید را آزمایش و تمرین کنند و به آثار آن پی ببرند

54) 

  جو مدرسه

زمین بازی ، سالن اجتماعات ،  تعلیم و تربیت اخالقی محدود به کالس درس نیست و این ارزشها باید از مرز کالس عبور کرده به

،  ناهار خوری ، دفتر مدرسه و حتی اتوبوس راه یابد و از آنجا به خانه و جامعه ی کلی گسترش پیدا کند . اگر در مدرسه روح انصاف ، عدالت

  . ل را یاد می گیرنداعتماد متقابل و صمیمیت بین مسئوالن مدرسه و معلمان برقرار باشد ،بچه ها عدالت ، صمیمیت و احترام متقاب
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  مواد و امکانات آموزشی ساده براي معلمان

آموزش ضمن خدمت و آماده سازی معلمان برای تدریس مفاهیم اخالقی نباید طوالنی ، وقتگیر و پرخرج باشد .معلم ها اصوالً در 

ه ها و وسایل که مورد استفاده قرار می گیرد باید ساده مقابل برنامه هایی که وقت و انرژی زیادی از آنان می گیرد ، مقاوم هستند .این برنام

و عملی باشد که معلمان آن را به صورت باری اضافه بر برنامه روزمره خود تلقی ننمایند ،بلکه آن را جزء الینفک از وظایف تدریس خود 

  . بدانند

  انعطاف پذیري برنامه

این نوع برنامه ها باید انعطاف پذیر .یات آن از بیش تعیین شده باشد برنامه آموزش اخالقی دانش آموزان نباید تحمیلی و جزئ

 باشند و در آن جایی برای آزادی عمل و خالقیت معلم در نظر گرفته شود تا معلمان بتوانند ضمن در نظر داشتن معیارهای مدرسه ،برنامه را

 .با شرایط خاص و سبک تدریس خود انطباق دهند
 

  مشارکت دانش آموزان

انگونه که برنامه تعلیم و تربیت اخالقی باید آزادی عمل معلمان را در نظر داشته باشد ،دانش آموزان هم باید بتوانند در فرآیند هم

  . تعیین اهداف مشارکت داشته باشند و نسبت به آن احساس تعلق نمایند

  مشارکت اولياء

مؤثر است که اولیاء با مسئوالن و معلمان مدرسه جلساتی مستمر  برنامه تعلیم و تربیت اخالقی دانش اموزان در صورتی پایدارو

  . داشته باشند و از آنچه در مدرسه تدریس و تشویق می گردد ، آگاه شده در اجرای برنامه ها نقش داشته باشند

  ارزشيابی

 ر طول برنامه و ارزشیابیمتناوب دبرنامه ی آموزش اخالق باید شامل ارزشیابی مقدماتی هدفها ،تشکیل جلسات و شوراهای 

جزئیات خود را به طور مشخص بیان کنند  نهایی نتایج باشد .در مرحله ی برنامه ریزی اولیه ،معلمان و کارکنان مدرسه باید بتوانند انتظارات

  اهداف مختلفی را که امیدوارند به آنها دست یابند تعیین کنند

 

ان با در نظر گرفتن اهداف ، تدریس خود را با آنها هماهنگ سازند .ارزشیابی شوراهای هفتگی معلمان فرصت مناسبی استت تا آن

نهایی باید نشان دهنده ی نتایج برنامه به صورت گزارشهای کوتاه معلمان در مورد تغییر رفتار دانش آموزان بر اساس متغیرهای مورد نظر 

 .(28ـ  25باشد )همان منبع ، صص 

 

 

 نتيجه گيري
نچه که اشخاص فکر می کنند است. مدرسه در حال حاضر یک نقطه حساس در پرورش اخالقی دانش آموزان مدرسه فراتر از آ

است. دانش آموزن تحت تاثیر انواع رفتارهای اخالقی متفاوت قرار می گیرند به دلیل این که تعدادی زیادی از همنوع خود با اخالق های 

ر در دانشگاه ها تدریس می شود و در خصوص اخالق کودک در مدرسه، درسی وجود متفاوت در کنار خود را میبیند. بحث اخالق بیشت

ندارد. اگرچه عناوین چون درس های پرورشی یا در غالب های دیگر وجود دارد اما هیچ کدام به معنای مختص پروش اخالقی نیست و این 

خالقی، در اینده به بزهکاری و بی تفاوتی در مسئولیت نقط ضعف در آموزش کشور است چون همین کودکان در صورت عدم رعایت موارد ا

 اجتماعی تبدیل می شوند پس مدرسه باید در خصوص اخالق قبل امور اموزشی به فعالیت بپردازد.
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