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 تحلیل نقش فرهنگ مدرسه در تربیت اخالقی کودکان دوره دبستانی

 * ، حمیده نباتی پروین احمدی

 

 چکیده

نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی . هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش فرهنگ مدرسه در تربیت اخالقی کودکان دوره دبستانی است

تحلیلی بود که با مطالعه منابع کتابخانه ای و روی ادبیات نظری و پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ مدرسه در تربیت اخالقی کودکان دوره  –

خانه و خانواده، وراثت، دوستان و رفقا، نظام : عوامل متعددی در تربیت اخالقی کودکان دبستانی موثر هستند از جمله. دبستانی پرداخته است

مدرسه شامل ساختار و نظام، محیط و . مدرسه به عنوان خانه دوم کودک نقش مهمی را در این امر ایفاء می کند. عی، مدرسه و غیرهاجتما

، برنامه درسی،  فعالیت های یاد دهی و یادگیری، فعالیت های (معلم، مربی، مدیر، کارکنان و دانش آموزان)فضای مدرسه، اعضای مدرسه 

فرهنگ مدرسه دربرگیرنده ارزشها، باورها، نگرش ها و گرایش ها، ادراکات و دیدگاه های حاکم بر اجزای مدرسه، . استفرهنگی و اجتماعی 

نظام ملی آموزش و پرورش، فرهنگ مدرسه شامل مولفه هایی است که عبارتند از . روابط و طرز تلقی رفتار بین اعضاء مدرسه و غیره است

در این مقاله نقش فرهنگ مدرسه و موارد ذکر شده فوق در . تباطات حرفه ای و رشد حرفه ای کارکنان مدرسهسازمان مدرسه، برنامه درسی، ار

 .تربیت اخالقی کودکان دبستانی به صورت مجزا بحث شده است

 تربیت اخالقی کودکان، فرهنگ مدرسه، دبستان، دوره ابتدایی، فرهنگ :کلیدی واژگان
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Abstract 

 

The present study aimed to assess the role of school culture in the ethical nurturing of children during 

elementary school. This was a practical, descriptive-analytical research, conducted by using library 

resources. Role of school culture in the ethical nurturing of children during elementary school was 

theoretically investigated in the literature. Various influential factors were identified for the ethical 

nurturing of elementary school children, including home and family, inheritance, friends and comrades, 

social system, school and others. As the second home of children, school plays a pivotal role in this 

respect; such examples are the structure and system, environment and space of the school, school 

members (teacher, coach, principal, staff and students), curriculum, teaching and learning activities, and 

cultural and social activities. School culture involves values, beliefs, attitudes and tendencies, perceptions 

and viewpoints ruling over the school components, relationships and attitudes of school members. On the 

other hand, other school culture components include the national education system, school organization, 

curriculum, professional communications and professional growth of the school staff. In the present 

article, the role of school culture and aforementioned parameters in the ethical nurturing of elementary 

school children has been discussed separately. 
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 مقدمه

 ات فرزندان کشورمان دارای اهداف گوناگونی است که در اسناد برنامه درسی به آنهپرورش در جهت تعلیم و تربینظام آموزش و 

تربیت ". ف مختلفی شده استتربیت اخالقی کودکان تعاری. کودکان استت اخالقی ن اهداف، تربیاز جمله آ. اشاره شده است

سب با خود ملکوتی و اصالح و از بین بردن ی صفات متناتقویت و شکوفای جاد،اخالقی فراهم کردن یک زمینه و بستری به منظور ای

خالقی کودکان عوامل مختلفی در برای تحقق یافتن و موفقیت در تربیت ا( 64ص  سلحشوری، احمد،) ".وانی استصفات خود حی

فرهنگ مدرسه نظامی از هنجارها، معانی و ارزش هایی است که بین . موثر هستندو مدارس کشورمان   نظام آموزش و پرورش 

امانی ساری واحدی، شهرام و  هاشمی نصرت آباد،)  .اعضای یک مدرسه اعم از دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان مشترک باشد

 (46ص  جواد، بگلو،

فرهنگ مدرسه در برگیرنده ارزش ها، باورها، نگرش ها و گرایش ها، هنجارها، ادراکات و دیدگاه های حاکم بر اعضا و فضای مدرسه 

کارکنان  و عناصر برنامه درسی است و چگونگی روابط و تعامالت بین اعضای مدرسه همچون مدیر، معلم، مربی، دانش آموزان،

که بر اهداف مدرسه از جمله پیشرفت تحصیلی، روابط اجتماعی، عاطفی و تربیت اخالقی  ران را تعیین می کنددفتری و خدمت گذا

ت که کودکان وارد می شوند که بر رشد سمدرسه بعد از محیط خانواده اولین فضای اجتماعی ا.  دانش آموزان تاثیر گذار است

بنابراین مدرسه به عنوان خانه دوم . ده ای را بر جای می گذاردقش عمروانی، شناختی، عاطفی و اخالقی آنان ن ،ذهنی، فکری

آیا فرهنگ مدرسه  این سوال در پژوهش حاضر مطرح می شود که .است انکودک آینده ساز و راهنمای عمل، رفتار و اخالق کودک

ابخانه ای و مرور ادبیات نظری و با مطالعه منابع کتانی موثر است؟ برای پاسخ به سوال در تربیت اخالقی کودکان دوره دبست

تربیت اخالقی کودکان دوره به بحث تاثیر آنها در تحلیلی مؤلفه های فرهنگ نقد و بررسی و  -پژوهشی با روش پژوهش توصیفی

مؤلفه های فرهنگ عبارتند از نظام ملی آموزش و پرورش، سازمان مدرسه، برنامه درسی، ارتباطات حرفه ای . پرداخته شد دبستانی

 .و رشد حرفه ای کارکنان مدرسه

 نظام ملی آموزش و پرورش

ف و تاکید شده در نظام ملی آموزش و پرورش کشورمان هدف کلی تربیت و تربیت اخالقی جداگانه در اسناد برنامه درسی تعری

هویت متربیان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود و دیگران در هستی را به درستی درک و آن را به تکوین و تعالی پیوسته ". است

و ( 931 ، شورای عالی آموزش و پرورش)  ".طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح نمایند

به تعیین اهداف ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی پرداخته است که  ند تحول بنیادین آموزش و پرورشسهمچنین در 

سازی، کنترل هوای  شامل انتخاب دین اسالم در جهت ارتقای هویت انسانی، کوشش در باال بردن بعد معنوی، خودشناسی، خود

دین مداری واژه است که در سند . رعایت آداب و اصول اخالقی است نفس، عمل به فضایل اخالقی و دوری از رذائل غیر اخالقی،

. ب می شوده شده است و از ویژگی های محوری در تربیت رسمی و عمومی محسوبنیادین به طور صریح به آن اشار تحول

 .استتمدن اسالمی ایرانی از خصوصیات دیگر در تربیت رسمی و عمومی نام برده شده همچنین تکیه بر فرهنگ 

ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است، ناظر به رشد و تقویت مرتبه قابل قبولی از "

دینی و اخالقی حیات طیبه در وجود متربیان و شامل همه تدابیر و اقداماتی که جهت پرورش ایمان و التزام آگاهانه و جنبه 

تکوین و تعالی جموعه ای از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات اعتقادی عبادی و اخالقی و در راستای اختیاری متربیان نسبت به م

در نظام آموزش و پرورش بر مبانی فلسفه  (931 ، شورای عالی آموزش و پرورش) ".اخالقی ایشان صورت می پذیرد هویت دینی و
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نی و هویتی را قرآن، انبیاء و ائمه و عمل به فضائل اخالقی و دوری از اسالمی تاکید فراوان شده است و معیار ارتقاء مراتب انسا

ری کمال جو است، با هدایت و تربیت شایسته در مسیر کرامت انسانی قرار طانسان به طور ف. رذائل غیر اخالقی معرفی می کند

عمال انسانی و اسالمی طی مسیر خواهد شد راه رسیدن به معنویات و فضائل اخالقی در چتر فرهنگ، اعتقادات، باورها و ا. میگیرد

در سند چشم انداز نیز، اخالقی بودن، یکی از معیارهای شهروند " .که در اسناد آموزش و پرورش به این مهم اشاره شده است

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز یک جامعه »: در متن سند چنین آمده است. مطلوب جمهوری اسالمی تعریف شده است

 (4 و  4 حسنی، محمد، ص) ".تصویر شده است« اصول اخالقی خالقی و متکی برا

 سازمان مدرسه

، خدمتگزاران کارکنان دفتریمعلمان، مربیان، ارکان شامل مدیر، معاون، . سازمان مدرسه متشکل از ارکان و شوراهای مدرسه است

 . موزانو شورای دانش آ است و شوراها عبارتند از انجمن اولیاء و مربیان، شورای معلمان

شورای دانش آموزی برای ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان » : آمده است که 943 در آیین نامه اجرایی مدارس مصوب  "

یکی از اهداف این فعالیت ها » آمده است،  943 و در آیین نامه فعالیت های تابستانی دانش آموزان مصوب « تشکیل می شود

حتی کارکرد مورد انتظار شورای معلمان نیز . «ی و مسئولیت پذیری در ایشانعبارت است از تقویت روحیه خودیاری، همیار

مشارکت در » یکی از وظایف شورای معلمان چنین بیان شده است که ( 943 )اخالقی است و در آیین نامه اجرایی مدارس، 

تظار شورای مدرسه نیز اخالق در نظر در کارکرد مورد ان. «و آداب اسالمی دانش آموزان استتنظیم برنامه های پرورشی اخالقی، 

نقش مدیر در (  9، محمد، ص حسنی) "«ی پرورشی، قرآنی و مکارم اخالقیترویج و گسترش فعالیت ها» گرفته شده است 

و کلیه ارکان و شوراهای مدرسه  استسازمان مدرسه بسیار پررنگ و غیر قابل انکار است و دارای وظایف مهمی در مدیریت مدرسه 

اعتقادات، ارزش ها، باورها و روابط بین اعضاء مدرسه از نگرش . تابع خط مشی، سیاست ها، دیدگاه ها و دستورات او قرار می گیرند

هد و تع .ن مجموعه استو تعیین کننده رفتار و اخالقیات آها و نوع دیدگاه و فرهنگ جاری بر مدیریت مدرسه سرچشمه میگیرد 

از مدیر مدرسه تاثیر چشمگیری بر سایر افراد این سازمان از جمله ، نظم و انضباط و مواردی نظیر آن اخالق، آداب و طرز معاشرت

  .معاون، معلمان، کارکنان دفتری، دانش آموزان و خدمت گذاران دارد

ر رو و مستقیم با او دارند و کودکان دبستانی بعد معلم مهم ترین فرد در مدرسه است که دانش آموزان به طور مستقیم تعاملی رو د

معلم باید دارای ویژگی هایی باشد تا زمینه را برای تربیت اخالقی کودکان . از خانواده او را الگوی شخصیتی خود قرار می دهند

یار از کودکان در هفت بررسی های علمی بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بس ". مهم ترین آن نقش الگویی اوست. فراهم سازد

گفتار، رفتار و طرز عمل معلم  (94ص  شاهرضایی، مرتضی،)  ".م خود باشندساله ی دوم زندگی خود دوست دارند، همچون معل

نشان دهنده نوع نگرش و اعتقادات و شخصیتی اوست و دانش آموزان دوره دبستانی در این سن که بیشتر از دیگران تقلید می 

چنانچه بین زبان و عمل معلم تناقض وجود داشته باشد، مثال به دانش آموزان . شخصیتی خود قرار می دهند او را الگوی کنند

بگوید با یکدیگر مهربان باشید، دروغ نگویید، سخن زشت بر زبان نیاورید ولی خودش این موارد را در گفتار و کردار و اعمال خود 

معلم باید متعهد به .  ای می گذارد و چه بسا عواقب ناخوشایندی خواهد داشترعایت نکند بازتاب منفی بر دانش آموزان بر ج

همچنین روش های دیگری در تربیت اخالقی . اخالقیات نیکو و شایسته باشد تا نمونه بارز و الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشد

به قول دکتر علی . کارهای خوب و شایسته کودکان از سوی معلم حائز اهمیت است از جمله تشویق نمودن کودکان از انجام

همین گرایش سبب ترغیب انسان به کارهای خوب و . انسان طبیعتاٌ از پاداش لذت می برد و از تنبیه روگردان است"یعتمداری، شر

محبت کردن از ویژگی های مهمی است که معلم را  (94ص  ،شاهرضایی، مرتضی)  ".شایسته می شود خودداری از انجام کارهای نا
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سازی می کنند و  داگاه به پیروی از ایشان گفتار و رفتار خود را همانن وزان ناخودست داشتنی مبدل می سازد و دانش آمانسانی دو

شیفته خود کند و با  معلم با محبت و مهربانی می تواند دانش آموزان را. می نماید در حل ناهنجاری های کودکان دبستانی کمک

باشد و آنها را از دانش اموزان فضای دوستانه ای که بین آنها حاکم می شود راهنما و الگوی خوبی برای عمل به اخالقیات پسندیده 

 از قابلیت هایی که در یک معلم باید وجود داشته باشد توانایی پرورش فکری .دارد انجام اعمال زشت و ناپسند و غیر اخالقی باز

ورطه فراموشی سپرده می به چنانچه پیام ها و اعمال اخالقی از روی عادت یاد گرفته شده باشند به زودی . آموزان است دانش

داشته باشد، خلقیات نیکو و اعمال درست  جام آنها تفکر نمایند و درک صحیحیعلت انبه در حالیکه اگر دانش آموزان . شوند

زمینه سازی در شامل تمام افرادی است که به نوعی مسئولیت( مربیان)معلم و پیرا معلم  " .دانسانی در وجود آنها نهادینه می شو

با عنایت به یافته های فلسفه تربیت و نیز با توجه به معنای تربیت در مطالعات . نظام تربیت رسمی و عمومی را بر عهده دارند

ست که وظیفه اولیاء الهی، اسوه امین، راهنمایی بصیر و عالمی توانا دانا در ادامه نقش تربیتی انبیاء و نظری، می توان نقش مربی ر

موقعیت های  ، آموزش، پشتیبانی، مشورت، بازخورد دادن، و ترغیب متربیان برای به چالش کشاندنامه ریزیهدایت، روشنگری، برن

 ".بی به حطات ططبه بر عهده داردافعلی جهت بسط و توسعه ظرفطت های وجودی را برای کسب شایستگی ها در دستط/ کنونی 

 (931 شورای عالی آموزش و پرورش، )

عد از معلم با مدیر، معاون، کارکنان دفتری، مربی پرورشی، خدمت گذاران و با یکدیگر تعاملی مستقیم و غیر دانش آموزان ب

تربیت اخالقی اجتماعی اعضاء دبستان  بر  آداب و سنن، فرهنگ، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها، طرز رفتار، معاشرت. مستقیم دارند

یا  گرمجو روانی، عاطفی، اجتماعی و فضای حاکم بر مدرسه اعم از وضعیت دوستانه و . نقش مهمی دارددانش آموزان دوره ابتدایی 

طی، نیروها و یشرا"ت معتقد اس( 346 )بلوم  .دنتاثیر گذار است و از آنها الگو میگیر دبستانی کودکانغیر دوستانه و سرد بر روحیه 

واکنش های اجتماعی از  –جو را به وجود می آورند و درونی ترین کنش ( اعم از فیزیکی، اجتماعی و ذهنی ) محرک های خارجی 

ر، خیّچاری، حسین و ) ".دست از سوی دیگر، می توانند جو اجتماعی را متاثر سازند، و نیروهای فرهنگی و سازمانی دوریکسو

ا احترام، روابط صمیمانه و نظایر آن و همچنین اعمال خشونت آمیز و پرخاشگرانه و مانند آنها بر رفتارهای توام ب (2 ص محمد،

 .نوع نگرش و ذهنیات دانش آموزان تاثیر گذار است

گفتار، کردار، اعمال و رفتار آنها که ناشی از فرهنگ و . مدرسه خانه دوم کودک محسوب می شود و اعضای آن افراد خانواده هستند

چنانچه الفت و . باورهایشان است از مدیر مدرسه گرفته تا خدمت گذاران و دانش آموزان بر نوع روابط بین آنها تاثیر گذار است

برقرار باشد، چنین محیط و فضایی بر روحیات و باطن مل به اخالقیات شایسته بین اعضاء دبستان و ع صمیمیت و رفتار دلسوزانه

  .دانش آموزان نقش مثبتی در تربیت اخالقی کودکان ایفاء می کند

ه اهنجاریهای بن. وزان در این امر نقش مهمی دارندشوراهای مدرسه اعم از انجمن اولیاء و مربیان، شورای معلمان و شورای دانش آم

وجود آمده در دبستان مانند پرخاشگری بین دانش آموزان، بی انضباطی، عدم رعایت قوانین مدرسه و غیره با تشکیل جلساتی با 

. هایی برای حل مسئله پیشنهاد و تصویب می شودد شوراهای نامبرده به طرح مسئله و مشکل پیش آمده می پردازند و راهبر

است که نهایت امر بر فرهنگ مدرسه  متاثر ازو  دیدگاه و اهمیت موضوع بر آنها دارد شی از نوع نگرش،ات اعضای شورا نامتصمی

 .تربیت اخالقی کودکان تاثیر دارد
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 برنامه درسی

ارزش ها، اعتقادات و . برنامه درسی نقشه و راهنمای عمل نظام آموزش و پرورش، تعیین کننده اهداف و آرمان های تربیتی است

فرهنگ برنامه درسی بر عناصر آن از جمله اهداف، محتوا، شیوه های تدریس، فعالیت های یاد دهی و یادگیری، ارزشیابی و غیره 

به عنوان مثال چنانچه در اهداف و . دهی می دهد، کیفیت و چگونگی آنها را مشخص می سازدموثر است و به تمامی آنها جهت 

و آنها را آمیخته با  اشاره شده باشد بر ارزش های واالی انسانی یادگیری علوم و فنونعالوه بر آموزش و محتوای برنامه درسی 

برنامه درسی تربیت " .گام بزرگی بر می داردتربیت اخالقی داف کند، در نیل به اه آگاه های علمی  دانش آموزان و دانشفراگیری 

و  –قابلیت های اخالقی   -برنامه ریزی برای چگونگی به کارگیری و پرورش استعدادها و قوای درونی : اخالقی عبارت است از

ذیلت ها و نابود همچنین توسعه و تثبیت صفات و رفتارهای پسندیده اخالقی، به منظور نیل به فضائل عالی اخالقی و دوری از ر

 (21ص  و ملکی، حسن و کاظمی، حمیدرضا، شاملی، عباس علی) ".کردن آنهاست

، از فرهنگ به عنوان آیینه توصیف و تفسیر برنامه در کتاب خود با عنوان فرهنگ تعلیم و تربیت در موارد متعددی( 334 )برونر "

برای مثال چه . ی کنند، بسیار گزینشی عمل کرده اندمدارس همیشه در رابطه با نوع انسانی که تربیت م: درسی یاد کرده است

می شمار  اموری اساسی و چه اموری حاشیه ای تلقی می شوند؟ چه اموری مسئولیت مدارس و چه اموری مسئولیت دیگران به

فرهنگی و ارزش های عنوان منعکس کننده عقاید ه همچنین برونر برنامه درسی را ب(. 61ص  هر محمدی، محمود،م)  "آیند؟ 

 .اخالقی جامعه و غیره توضیح داده است

مورد فر از پامال بلوتین ژوزف و دیگران شش ( نظریه ها ) دکتر محمود مهر محمدی در ترجمه کتاب فرهنگ های برنامه درسی 

 -9قرار گرفتن در مدار دانش معیار  - آموزش جهت کار و بقاء  - هنگ برنامه درسی نام برده و توضیح داده است که شامل 

که هر کدام از آنها اهداف خود را دنبال . مردم ساالری در بستر اندیشه و عمل است -5ساختن فهم  -6پرورش خویشتن و معنویت 

همچنین دیدگاه های . آن در تربیت اخالقی کودکان نقش بسزایی دارد برنامه درسی و اهداف تربیتیبنابراین فرهنگ . می کنند

 موضوعی،: قرار گرفته اند از جمله شده اند که در برنامه درسی مورد تحلیل و بررسی  متفاوتی در حوزه علوم تربیتی تعریف

آنچه را که درمی یابیم نقش مبنای انسان شناختی در . کل گرا و دیرشد گرا، فرایند شناختی، انسانگرایانه، ماورای فر، اجتماعی

ن در برنامه درسی است و پرسش هایی که در مورد حقیقت و ماهیت انسان دارد و در نتیجه اهداف تربیتی و جهت گیری های آ

ی لوم انسانی، بر کسنقش پیش فرض های انسان شناختی در نظریه پردازی های مربوط به ع". برنامه درسی مشخص می شود

همین قاعده در برنامه ریزی . نظریه هر دانشمند، با مبانی انسان شناختی او هماهنگ است پوشیده نیست و جهت گیری های یک

شاملی، عباس علی و ) ".درسی، که اساس و نقشه راه تعلیم و تربیت، به ویژه تربیت اخالقی محسوب می شود، نیز حاکم است

 ( 2ص ، حمیدرضا، ملکی، حسن و کاظمی

. ، دیدگاه ها و در کل فرهنگ برنامه درسی در انتخاب و طراحی الگوی تربیت دینی نقش دارداعتقادات، باورها، ارزش ها، نگرش ها

در بعضی کشورها از جمله انگلستان تربیت دینی را . است تاثیر داردتربیت دینی  شاخه ای ازو به همین سبب بر تربیت اخالقی که 

ه در تاکید برای انجمن کلیسای انگلستان در ارتباط با تربیت دینی بیان می دارد ک " .از وظایف مدرسه به حساب می آوردجدای 

رسه ایالتی ن وظیفه یک معلم در مدمسلماٌ ای. مذهبی مشابه دیگر است یمان خاص وظیفه کلیسا و مراکزپذیرش عقیده یا ا

مهم و اصلی اهداف در کشورهای دیگر از جمله ایران تربیت دینی و اخالقی از در حالیکه  (29 ص صمدی، پروین،)  ".نیست

آنچه را . و پرورش محسوب می شود و در سند آموزش و پرورش، برنامه درسی، اهداف و محتوای دروس گنجانده شده است آموزش

تلفیقی از آداب و سنن ، ارزش ها، اعتقادات و فرهنگ آموخته شده   که از مطالعه دروسی مانند مطالعات اجتماعی مشاهده می شود
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احترام گذاشتن به بزرگ ترها و قدردانی از زحمات پدر و مادر، امانتداری، نظم و  ،داریوفابه عنوان مثال  .در قالب دروس است

صمدی در کتاب تربیت دینی در  ویندکتر پر. انضباط و غیره در بخش های مختلف کتاب از اهداف درس مذکور به چشم می خورد

کلیسا و مسجد را دارد و مدارس الگوی تربیت دینی مبتنی بر تسلیم و پذیرش را معرفی نموده است که در آن الگو مدرسه نقش 

 .در جهت رشد و تقویت ایمان کودکان و به سخنی دیگر وظیفه معلم و برنامه های درسی در پرورش ایمان کودک است تعالیم آن

 و در طراحی و برنامه ریزی درسی نقشکه چه نوع دیدگاه تربیتی برنامه درسی حاکم باشد فرهنگ آن شکل میگیرد تگی به آنبس

یادگیری،  –مهمی را ایفاء می کند و تمام عناصر برنامه درسی همچون اهداف، محتوا، روش های تدریس، فعالیت های یاد دهی 

مثال . دیدگاه برنامه درسی تعریف و تحلیل می شوند و در مدارس به اجرا در می آیندروش های ارزشیابی و غیره تحت فرهنگ و 

یاد گیری به صورت پرورش تفکر خالق و  –فعالیت های یاد د هی : هایی را می توان برای عناصر برنامه درسی برشمرد از جمله

چه را که به او آموزش داده می شود بیاندیشد و بر نقد و به کشف ناشناخته ها بپردازد و آن انتقادی باشد و کودک بیاموزد که خود

انجام عمل نیک و شایسته با تفکر آن را  نهادینه شود و به همین منوال برایبررسی امور و افعال بپردازد تا یادگیری عمیق در او 

ه دهی را مالک قرار دهد بلکه ارزش روش های ارزشیابی فقط نباید نمردر مثال دیگر  .بپذیرد و از انجام رذائل اخالقی دوری کند

ساعت روزانه  4و یا مکانی که به عنوان مدرسه کودک حداقل . های واالی انسانی و اخالقی مهم تر از نمره به کودکان فهمانده شود

یکو را در در آنجا به سر میبرد دارای فضایی مملو از جو آرام، دوست داشتنی، صفا و صمیمیت و مهربانی باشد، گذشت و اخالق ن

گفتار و رفتار معلم عمال مشاهده نماید و روابط حسنه بین اعضای مدرسه حاکم باشد در تربیت اخالق کودکان بی تاثیر نخواهد 

 .بود

 ارتباطات حرفه ای 

دانش آموزان ابتدایی در دبستان شاهد رفتار معلمان با یکدیگر و . اصول اخالق حرفه ای در ارتباطات حرفه ای تاثیر گذار است

از مدیر و معلم گرفته تا خدمتگزاران به اصول اخالقی پایبند چنانچه افراد شاغل در مدرسه و . سایرین مانند مدیر و معاون هستند

نحوه ارتباطات حرفه . دنو صبوری را می آموز احترام گذاشتنان باشند و با احترام و سعه صبر با یکدیگر رفتار نمایند دانش آموز 

اگر در ارتباطات حرفه ای اصل رفاقت، نوع . ای همچون معلمان نه تنها بر خود بلکه بر دانش آموزان نتیجه خود را نشان خواهد داد

شی، تربیتی و با تشریک مساعی و همفکری و کار تیمی بسیاری از مشکالت آموزدوستی، همیاری به جای رقابت برقرار باشد 

برخورد و رفتار معلم با معلم و دیگر اعضای شاغل در مدرسه، تبادل اطالعات آموزشی با  طرز. انضباطی دانش آموزان حل می شود

یکدیگر، تصمیم گیری جدید در روش تدریس، استفاده از تجربه معلمان با سابقه و پیشکسوت، کمک به بهبود مدیریت مدرسه با 

ارزش  باشد، اعتقادات، هر چقدر فرهنگ مدرسه غنی .است در مدرسه نمونه هایی از ارتباطات حرفه ای ، اتمشورت و تشکیل جلس

در حاکمیت به آن تاکید شده است،  931 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساال های انسانی و اسالمی، آنچه را که در 

می شود و در نتیجه تربیت اخالقی کودکان که از اهداف نظام مدرسه جاری باشد، ارتباطات حرفه ای با آن همسو و هم جهت 

 .آموزش و پرورش است در مسیر درست قرار می گیرد

 رشد حرفه ای کارکنان مدرسه

، کارکنان دفتری و خدمت گذاران باید نسبت به گذشته شغلی خود رشد حرفه ای کارکنان مدرسه اعم از مدیر، معاون، معلم، مربی

با گذشت زمان و تغییرات تکنولوژی و انفجار اطالعات در عصر حاضر . آموزش های ضمن خدمت برخوردار شوند داشته باشند و از

شان به گونه ای دیگر  توسط این آموزش ها دید و باورها و نگرش آنها دست خوش تغییراتی میگردد و در نهایت رفتار و عملکرد
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جسمی، روحی، ) شایسته در مورد شناخت همه جانبه کودکان دبستانی خوب و زمانی که کارکنان مدرسه اطالعات . می شود

 .داشته باشند نوع برخورد و رفتار با آنها نیز بهتر و مناسب تر می شود( فکری و غیره

 نتیجه گیری

پرورش تربیت اخالقی یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش است که در اسناد مربوطه از جمله سند تحول بنیادین آموزش و 

برای کسب موفقیت در تربیت اخالقی کودکان دوره دبستانی اصول اخالقی و شرایط الزم . به آن اشاره و تاکید فراوان شده است

فرهنگ مدرسه عبارت است . مانند فرهنگ مدرسهعوامل مختلفی در مدرسه از این جهت سهیم هستند . باید در دبستان محیا شود

. ، نگرش ها، هنجارها، احساسات، ادراکات و دیدگاه های حاکم بر اعضای مدرسه و طرز رفتار بین آنهااز اعتقادات، ارزشها، باورها

فرهنگ مدرسه جو و فضای روحی، روانی، معنوی، عاطفی، اجتماعی و غیره حاکم بر مدرسه را می سازد و به تعامل بین اعضای 

فرهنگ مدرسه با مولفه هایی شناخته شده است که عبارتند از . ر استمدرسه ازجمله مدیر، معلم و مربی و دانش آموزان تاثیر گذا

سند  با مطالعه. نظام ملی آموزش و پرورش، سازمان مدرسه، برنامه درسی، ارتباطات حرفه ای و رشد حرفه ای کارکنان مدرسه

در تربیت اخالقی مدرسه  نقش مولفه های فرهنگو مرور ادبیات نظری و پژوهشی  931 تحول بنیادین آموزش و پرورش سال 

در تربیت اخالقی  آنمولفه های  فرهنگ مدرسه و  کودکان دوره دبستانی جداگانه نقد و بررسی شد و نتیجه گیری می شود

ستانی موثر است؟ در پاسخ به سوال پژوهش که آیا فرهنگ مدرسه در تربیت اخالقی کودکان دب. کودکان نقش مهم و بسزایی دارند

و برای رسیدن به این هدف تربیتی در نظام و آموزش و پرورش فرهنگ مدرسه  و  آن را نمیشود نادیده گرفت جواب مثبت است

برنامه درسی بر اساس اصول و ارزش های اخالقی، اعتقادی، انسانی برنامه ریزی شود ، افراد شایسته و .  باید مورد توجه قرار گیرد

. خدام شوندمدیر و غیره بعنوان الگوی نمونه برای دانش آموزان گزینش و است  مناسب در دبستان برای شغل معلمی، مربیگری،

اخالق حرفه ای رعایت شود و ارتباطات حرفه ای بین معلمان، مربیان، کارکنان، مدیر، معاون و خدمت گزاران درست و شایسته 

که از اعتقادات، باورها، ارزش ها و نگرش های آنها رسه دانش آموزان دوره ابتدایی شاهد گفتار، کردار و رفتار اعضای مد .برقرار باشد

  .رداری می کنندهستند و از آنها الگو بنشأت دارد، 

 منابع

 ، ترجمه محمود مهر محمدی، تهران، سمت(نظریه ها)،  فرهنگهای برنامه درسی (939 )پامال بلوتین ژوزف و دیگران 

 ترجمه محمود مهر محمدی، تهران، سمتنظریه های برنامه درسی، ( 936 )پی، میلر . جی

، ش   س پزوهشی تربیت اسالمی،  _فصلنامه علمی  یت رسمی و عمومی دوره ابتدایی،، بررسی رویکرد تربیت اخالقی در نظام ترب(935 )حسنی، محمد 

 5 - 5، صص   

، مجله علوم تربیتی و ی از مولفه های فرهنگ مدرسهاجتماعی کالس به عنوان یک –، بررسی جو روانی ( 92 )ر، محمد حسین چاری، مسعود و خیّ

 5 - 6، صص 6و  9، ش 3، اهواز، دانشگاه شهید چمران، س روانشناسی

د ایی چهار کشور پیشرفته جهان از دیویژگی های فیزیکی و فرهنگی فضاهای آموزشی دوره ابتد( 924 ) زمانی، بی بی عشرت و نصر اصفهانی، احمد رضا

 ایرانی و والدین آنهاموزان ش آدان

پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، مرودشت،  –فصلنامه علمی  ، حدود و ثغور تربیت اخالقی، تربیت معنوی و تربیت دینی،(931 )سلحشوری، احمد 

  6-54، صص  ، ش   دانشگاه آزاد اسالمی، س

 عالی آموزش و پرورشدبیرخانه شورای : تهران(. 931 . )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
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،  ش ، 9س : ، برنامه درسی ابزاری برای نیل به تربیت اخالقی، اسالم و پژوهش های تربیتی(931 )شاملی، عباس علی و ملکی، حسن و کاظمی، حمیدرضا 

 44-32صص 

 94-92، صص  6 ، معلمان و گسترش فرهنگ اسالمی در مدارس، رشد معلم، ش (922 )شاهرضایی، مرتضی 

 ، تربیت دینی در مدارس مبانی طراحی برنامه درسی دوره متوسطه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(936 )پروین صمدی، 

، فرهنگ مدرسه، نیازهای روان شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش (939 )هاشمی نصرت آباد، تورج و واحدی، شهرام و امانی ساری بگلو، جواد 

 4، ش  ر یادگیری آموزشگاهی و مجازی، س پزوهشی، پژوهش د –، فصلنامه علمی ون یک الگوی علیّآزم: آموزان
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