
محسن آربزی

دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چگــونهکــودکانونوجــوانانی
اخــالقــیتربیتکنیــم؟

والدین غالبًا در زمینة تربیت اخالقی فرزندان خود اهدافی دارند. آنان می خواهند 

فرزندانشان را چنان تربیت کنند که صفات مطلوب و ستودنی داشته باشند و شخصیتشان 

با قطب نمایی اخالقی و قوی عجین شده باشد؛ به گونه ای که حتي در شرایط و موقعیت های 

دشوار بتوانند اخالقی رفتار کنند. عالوه بر خانواده، نهادهای دیگری همچون آموزش وپرورش 

نیز به دنبال نهادینه کردن صفات اخالقی در کودکان هستند. هدف از این نوشتار، ارائة 

راهکارهای عملی مبتنی بر نتایج پژوهش ها براي آموزش منش های اخالقی به کودکان است.

اخالق قله رفيع تربيت

1. توجه به نقش محله  و محیط زندگی: 

محیطی که کودکان در آن پرورش می یابند، از طریق الگوهایی که ارائه می دهند، 

وة رفتار و اندیشیدن آنان نقش بسزایی دارد. همچنین، محله ها از طریق ایجاد 
در شی

فرصت مشارکت و تعامل افراد با جامعه و دیگران، زمینه ساز اخالقی یا غیراخالقی 

رفتارکردن کودکان هستند. لذا توجه به محیط زندگی و برجسته كردن الگوهایی 

که از صفاتی همچون مسئولیت پذیری، صداقت و شجاعت برخوردارند، می تواند در 

تربیت اخالقی کودکان نقشی اساسی داشته باشد )آلتوف و برکویتز، 2006(.

3. تسهیل بحث های گروهی در مورد موضوعات اخالقی: 

یک راه برای کمک به اخالقی رفتارکردن کودکان، کمک به رشد 

استدالل های اخالقی آن هاست. افرادی که از سطح باالتری از استدالل 

اخالقی برخوردارند، احتمال بیشتري دارد كه اخالقی رفتار  کنند. 

فراهم کردن امکان بحث گروهی در مورد داستان هایی که در آن ها 

دوراهی های اخالقی مطرح می شوند، كمك می  كند کودکان استدالل های 

اخالقی یکدیگر را بشنوند و بدین ترتیب از استدالل های سطح باالتر الگو 

بگیرند )پاور، هیگینز و کلبرگ، ۱۹۸۹(.

2. ایجاد دلبستگی و رابطة ایمن بین والدین و فرزندان: کیفیت دلبستگی والدین  ـ کودک در تربیت اخالقی نقش مهمی 

دارد، چرا که برقراری رابطه اي قوی و همراه با محبت كودک را پذیرای تأثیرات والدین مي كند. در دلبستگی ایمن، کودک 

انتظارات، معیارها، هنجارها و ارزش های والدین را می پذیرد و »موافقتي همراه با تعهد« نسبت به ارزش ها و ویژگی های اخالقی 

والدین در او شکل می گیرد که به نوبة خود فراهم کننده انگیزة درونی سازی اخالقی و شکل گیری وجدان می  شود.
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4. ادارة اشتراكي محیط کالس و مدرسه: 
سهیم كردن دانش آموزان در تعیین قواعد 
و قوانین اخالقی حاکم بر کالس و مدرسه 
می تواند در افزایش انگیزة آن ها برای رفتار 

اخالقی و تالش برای حفظ قواعد کارساز باشد. 
وقتی آن ها دریابند نظرات خودشان در تعیین 
قواعد نقش داشته است، در حفظ آن ها تالش 

بیشتری می کنند )آلتوف، ۲۰۰۳(.
5. لحاظ کردن تربیت اخالقی در برنامة درسی پنهان: 

عالوه بر استفاده از راهبردهای مستقیم، بهره گرفتن از 

شیوه های غیرمستقیم نیز می تواند در پرورش صفات اخالقی 

در کودکان نقش مؤثری داشته باشد. در این راستا الزم است 

فرهنگ حاکم بر کالس درس و محیط مدرسه به گونه ای باشد 

که دانش و نگرش های مؤثر در مورد خصوصیات اخالقی را 

انتقال دهد

)ناروائز و الپسلی، 2006(.

6. پرورش رابطة مؤثر معلم  ـ شاگرد: 

کیفیت رابطة معلم ـ شاگرد عالوه بر نتایج تحصیلی، بر 

اهداف اجتماعی نیز تأثیر مي گذارد. عالوه بر آن، انتظار 

باالي معلم از دانش آموزانش، سبب می شود دانش آموزان 

عالوه بر کسب نمرات بهتر، به تعهد نسبت به تسلط 

بر یادگیری، رعایت قوانین کالس و عمل مسئوالنه 

نسبت به یادگیری نیز برسند )هامری و پیانتا، ۲۰۰۱؛ 

ونتزل، ۲۰۰۲(. در کالس هایی که معلم حمایتگر است، 

یعنی رفتار محترمانه را الگوسازی می کند و نسبت به 

دانش آموزان رفتار گرم، پذیرنده و حمایتگر دارد، زمینة 

رشد منش های اخالقی بیشتر است )سولمون، واتسون 

و باتیچ، ۲۰۰۲(. معلمانی که به دانش آموزان نگرش 

مثبت دارند، پیشرفت بیشتر دانش آموزان و رفتارهای 

اخالقی را سبب مي شوند )هابرمن، 1996(. عالوه بر 

رابطة معلم شاگردي، مطلوب بودن جو مدرسه نیز در 

شکل گیری منش اخالقی تأثیر بسیار دارد. پژوهش ها 

نشان داده اند، احساس مطلوب نسبت به کالس و مدرسه 

با نگرانی برای دیگران، مهارت های حل تعارض، رفتار 

نوع دوستانه، انگیزة اجتماعی و اعتماد و احترام به دیگران 

رابطة مثبت دارد )باتیستیچ، سلیمان، واتسون و اسکپس، 

۱۹۹۷؛ اسکپس، باتیستیچ و سلیمان، ۱۹۹۷(.

7. پرورش مهارت های اجتماعی ـ هیجانی: 
برخورداری از مهارت هایی اجتماعی همچون برقراری 
ارتباط، حل تعارض و همکاری با دیگران، و تنظیم 
هیجانات، در پیشگیری از رفتارهای مشکل آفرین 
)ویلسون، گوتفردسون و ناجاکا، ۲۰۰۱( و خشونت 
)گرینبرگ و کوشه، ۱۹۹۸( نقشی اساسی دارد. لذا 
آموزش مهارت های مورد نیاز زندگی می تواند در 

شکل گیری رفتارهای اخالقی مثبت در کودکان نقش 
داشته باشد.

شیوه های بسیار دیگری نیز وجود دارند که می توانند در 
پرورش منش های اخالقی نقش داشته باشند. در اینجا 
تالش شد مهم ترین آن ها ذکر شود. آنچه مهم است، 

به کارگیری این راهبردها و جست وجو برای افزایش دانش 
نسبت به شیوه هایی است که می تواند در جهت تربیت 

اخالقی کارساز باشد.
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