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 چکيده
اخالق در زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز تأثیر به سزایی دارد. سالمت و آرامش روانی هر 

می تواند توسط دستان این ارزش ها که ؛اوستانسانی تا حد زیادی مربوط به خلق و خوی 

تربیت اجتماعی و اخالقی انسان از محیط خانواده شروع  توانمند خانواده و مدارس تقویت شود.

لذا موضوعی که باید در مدارس کشورمان مورد بررسی قرار شده و در مدرسه تکامل می یابد. 

حیه و فرهنگ تعامل پذیری با یکدیگر و همزیستی  ،ایجاد روایجاد  تربیت بهداشت روانی، گیرد

تحمل افکار و اعتقادات دیگران است. در صورتی که دانش آموزان ،معلمین و حتی اولیاء)خانواده 

فرهنگ را در دانش آموزان و در محیط آموزشی نهادینه سازند،در آینده افرادی  ( بتوانند این

ا هدف باین مقاله  درخواهیم داشت. بنابراین انتقاد پذیر و با روحیه تعامل بیشتر و ارتجاع پذیر

بررسی نقش مدارس درپرورش اخالق و ادب دانش آموزان به شیوه ی مروری پرداخته شده است 

شخصیت دانش آموزان در مدارس  باید ازعان داشت  است.لذا با عنایت بر نتایج به دست آمده

خواهد مورد احترام دیگران باشد باید  در کل باید دانش آموز یاد داد که اگر می ساخته می شود.

 رایب باید ؛لذا اولیا و مربیان دو اخالق و ادب را رعایت نماید.یگران و نظرات آنها احترام بگذاربه د

 لتبدی صرفاً را کالس سپس و داده پرورش آنها در هم را اعتماد حس آموزان دانش صحیح تربیت

 نجارهاه نبایدها، و بایدها و شده اداره پرورشی نگز همانند کالس باید یعنی نکند درس کالس به

 .شود آموخته آموز دانش به هاناهنجاری و

 .تربیت ،خانواده ،معلم ،دانش آموز  ،اخالق،احترام : يديکل اژگانو
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 هادي ندیمی شاهوردي

 .هرستان مراغهش ،دبیر آموزش و پرورش
 

 نام نویسنده مسئول:
 هادي ندیمی شاهوردي

 نقش مدارس در پرورش اخالق و ادب دانش آموزان
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 مقدمه
, چگونه به ت می کنندهمه مردم در تمام طول روز صحبت می کنند. اما آیا آنها همگی می دانند چگونه صحبدر دهکده ی جهانی، 

فت روز در جهان کنونی با پیشر، می بینید؟ اخالق و ادبو یا چطور باید صحبت کنند؟ آیا ربطی بین سخن گفتن و  یکدیگر احترام بگذارند؟

ه افکار هایی کافزون علم و تکنولوژی و تغییر در شیوه های زندگی و یادگیری ، مشکالتی به وجود آمده است که از جمله اساسی ترین دغدغه 

 میاحترا خود برای انسانی جهانی را به خود مشغول ساخته است شیوه ی ارتباط صحیح،احترام به افکار دیگران و تمرین اخالق وادب است.هر

 هاآن نکرد رد پی در همیشه نکنیم وسعی بگذاریم احترام خودشان ومحدوده حد در افراد های وسلیقه ،کارها عقاید به که زمانی.  است قائل

 قدردانیو ابرازتوجه ایشان به بگذارندونسبت احترام آنان به که کسی با عادت دارند مردم که چرا شناسند می رسمیت به را ما دیگران برآییم

ر دبدیهی است که این امر باید آموزش و تمرین شود تا . بخشید آنان به باید خواهند می آنچه مردم جلب برای گیرندپس می والفت کنندانس

 رفتار افراد و عملکرد آنان نمایان گردد.بیشترین سهم آموزش بعد از خانواده بر عهده ی مدرسه مخصوصا شخص معلم است.به عقیده ی آندره

  .نمود کامل جامعه در و کرد تمرین مدرسه در. آموخت خانه در باید را احترام: 1موروآ

صحیح واحترام به افکار دیگران  ،به عنوان اهداف مهم در تربیت دانش آموزان و در دهکده ی جهانی،دارا بودن بهداشت روانی ، ارتباط 

تربیت فرزندان درآموزش و پرورش عصر جدید شناخته شده است.یکی از اصول اساسی در سیستم برنامه ریزی مدارس، پرورش صحیح دانش 

و  در رفتار فردبسیار مهم استسازگاری فردی در برابر محیط ، (1992و همکاران) 2آموزان از لحاظ اخالقی و ادبی است.به نظر اتکینسون

کند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد. یعنی با دیگران  کمك می فردکه به  می کندویژگیهایی از شخصیت را بهنجار تلقی 

محیط اجتماعی مدرسه نیز در سازگاری .بدست آورد و جایگاهی برای خود و به افکار و نظرات دیگران احترام گذاشته درصلح و صفا زندگی کند

های برقراری  آموزان در آن قواعد اخالقی، عرف اجتماعی، نگرشها وشیوه کوچکی است که دانش آموزان موثر است. مدرسه نظام اجتماعی دانش

ها و هم به دلیل وجود  لیل وجود همکالسیآموزان دارد، هم به د آموزند. نفوذی که مدرسه در اجتماعی کردن دانش ارتباط با دیگران را می

 فتارهایر نباید معلم نمونه عنوان به بگیرد، نظر در را بسیاری موارد باید آموز دانش با خود ارتباط در معلم های آموزشی است  معلمان و برنامه

 نهات نه آموز دانش صورت این در زیرا باشد؛ شتهدا مرز و حد بی صمیمیت و کرده مدارا آموز دانش با زیادی یا و بگیرد کار به را تند و خشن

 یزپره با معلم که است این من توصیه لذا. شود خارج حدود از خود رفتارهای در و کرده احترامی بی است ممکن بلکه برد نمی حساب معلم از

 و داده پرورش آنها در هم را اعتماد حس نآموزا دانش صحیح تربیت برای باید معلم .دهد قرار مدنظر را اعتدال موضوع تفریط، و افراط از

 هااریناهنج و هنجارها نبایدها، و بایدها و شده اداره پرورشی زنگ همانند کالس باید یعنی نکند درس کالس به تبدیل صرفاً را کالس سپس

 شود. آموخته آموز دانش به

دهند که این امر ناشی از  ه اجرای وظایف مدرسه نشان نمیای ب بسیاری از ناسازگاران تحصیلی، کمترین عالقه( 2001) 3به نظر پپین

بلکه بدین علت است که آنان در محیط مدرسه به کسی که بتواند این عالقه  .های ذهنی یا اختالف عاطفی نیست کمبودهای فیزیکی یا ناتوانی

 به ار کالس زرنگ آموزان دانش و داده گوش آموزان دانش تك تك نظرات به باید .معلماند را در آنان ایجاد یا حفظ یا بیدار کند برخورد نکرده

 آموزگار شود، رعایت باید آموزان دانش همه به نسبت معلم عملکرد و رفتار در مساوات اصل. ندهد ترجیح است تر ضعیف درسشان که آنان

 مواردی نمهمتری از دیگر یکی. بگذارد احترام ششخصیت و شأن به کند می تصحیح را آموز دانش نامناسب رفتار و ایراد که زمانی در حتی باید

 نمی فتارر تغییر سبب امر این زیرا نیست کارساز تنبیه سالح که است این کند رعایت آموزان دانش به نسبت خود رفتار در باید معلم که

 .گفتار معلمان و خانواده ی خود ببیند شود.پرورش صحیح زمانی است که کودک با اصول اخالق دینی آشنا شودو به عینه آن ها را در رفتار و

ارتباطات افراد از طریق حرف زدن و گوش دادن ) گفت و شنود ( و نزدیك  ۵۸%با تحقیقاتی که به عمل آمده، در جامعه ما تقریبا نزدیك به 

 وانتقال مفاهیم و احساسات از طریق خواندن و نوشتن است. پس در این مورد واژه ها و کلمات و جمالت نقش ویژه ای رادر نقل 1۵۸به 

انسانها بازی می کند. واژه ها در نقل وانتقال اطالعات و ارتباط دو انسان از بار احساسی مهمی برخوردارند و از نظر عاطفی، کلمات  محترمانه

 .ل یا تبادل ایده ها و افکار می باشدهدف ارتباطات انتقا ؛چراکهدارد در احترام به افکار دیگران تأثیر فوق العاده ای در روحیه ی افراد انسانی

 

 بيان مسئله
امروزه برای علمای تربیت روشن است که مدرسه یك وظیفه اجتماعی داردکه اهمیت آن کمتر از آموزش و پرورش فردی نیست و به 

را، بوسیله ی آن فرد راه و نظر آنان مدرسه همچون خانواده، یك واحد اجتماعی است و در ساخت شخصیت اجتماعی فرد بسیار موثر است. زی

  .دهد می یاد را دیگران با…رسم زندگی و طرز معاشرت با دیگران را یاد می گیرد و نیز مدرسه است که کیفیت همکاری یا رقابت یا
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ح و یدر دین مبین اسالم نیز به ارتباطات صحاست. و بهداشت روانی ، دارا بودن اخالق اسالمیمعلماولین و اساسی ترین ویژگی یك 

ه به اشارویژگی مهمی که در دین برای معلم و مربی آمده است،  اخالق حسنه ، نقطه گذاشته و از آن درادیان مختلف به نیکی یاد کرده است.

آگاهی از مسائل تربیتی، اساس انتخاب یك فرد  معلمی حرفه ی بسیار ثقیل و سنگینی است.در واقع آغاز تربیت از خود معلم و مربی است.

نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی و سازگاری عاطفی و ( 1391) 1یافته های پژوهش رودباری .ی حرفه معلمی استبرا

 .دهدرود و گفتار و رفتارش را الگو قرار میانش آموز از طریق مشاهده و تقلید کردن، به درون معلم می.داجتماعی آنان تأثیر مثبت داشته است

یك معلم برای موفقیت در امر تربیت دینی دانش آموزان باید تربیت را از خود شروع کند. ابتدا خودش نسبت به دین اسالم شناخت  بنابراین

ی تسلیم را در خود قوی و اعتقاداتش را کامل کند. مسلم است که هرگاه شناخت با عالقه کافی و سپس عالقه پیدا کند سپس ایمان و روحیه

لذا برخورداری روابط حسنه  در محیط خانواده و مدرسه شود. ایل و به دست آوردن فضایل اخالقی، فراهم میذزه برای دفع رهمراه شود، انگی

ب و  واداز جمله معلم با معلم ،مدیر با معلم ،معلم با دانش آموز و مدیر با دانش آموزو... می تواند در ایجاد ارتباط صحیح و تمرین اخالق نیک

 هنگام در معلم اگر هاست، زشتی یا و ها خوبی کردن تفسیر آموز دانش نادرست رفتارهای تصحیح الزمه تردید ن کمك کند. بیدر دانش آموزا

 جره،مشا جای به دیگران اشتباه زمان در که گیرد می یاد هم آموز دانش آنگاه کند، رفتار وی با خلقی خوش با دعوا جای به آموز دانش اشتباه

 هندبخوا که باشند داشته وجود ناآرام آموز دانش تعدادی است ممکن درس کالس یك در دیگر سوی از. بگیرد پیش در را آرامش و منطق اصل

 و تعامل و،وگ گفت با آموزگار تا دارد ضرورت بلکه باشد داشته تند برخوردی آموزانی دانش چنین با معلم نباید اما بزنند، برهم را کالس نظم

 با برخورد در هم را دیگری رفتارهای باید معلم البته.شود آموزان دانش سوی از نامناسب و بد رفتارهای ادامه مانع دناپسن رفتارهای تفسیر

 ماردبش محترم را نظرش و داده مشارکت هم را آموز دانش باید باشد الوحده متکلم کالس در نباید اینکه مثال باشد داشته نظر در آموز دانش

آموز خوب هدایت شود، توانایی سازگاری با تغییرات بیشتری خواهد  اگر دانش  .کند تشویق را او و بوده پذیر انعطاف ،وی به نسبت اینکه یا و

بیشتری خواهد برد و سالمت روان او در وضعیت  داشت، معموال به موقعیتهای بیشتری نائل خواهد آمد و از موقعیتهای اجتماعی، تحصیلی لذت

ر کل باید به دانش آموز یاد داد که اگر می خواهد مورد احترام دیگران باشد باید به دیگران و نظرات آنها احترام د .بهتری قرارخواهد گرفت

 حس آموزان دانش صحیح تربیت برای باید لذا معلم  .بداری محترم را همه باید باشی، محترم خواهیمی بگذارد.به قول آلفونس دوده: اگر

 بایدها و شده اداره پرورشی زنگ همانند کالس باید یعنی نکند درس کالس به تبدیل صرفاً را کالس سپس و داده پرورش آنها در هم را اعتماد

 .شود آموخته آموز دانش به هاناهنجاری و هنجارها نبایدها، و

 

 تعریف بهداشت روانی و احترام به دیگران
دارا بودن خصوصیات مثبت روانی و راههای دست یابی به سالمت  بهداشت روانی در مفهوم عام خود یعنی سالمت فکر و تعادل روانی و

فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسانها با پرداختن به آن روشن می شود البته در مفهوم تخصصی خود، رشته ای از 

.بهداشت روانی دارای اصولی مردم اقدام می کنندبهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص به نحوه آموزش آن به 

 است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 احترام به شخصیت خود و دیگران ) داشتن نگرش مثبت به خود و دیگران ( 

  شناخت محدودیت ها در خود و دیگران. 

  اینکه هر رفتاری معلول، علتی است. 

  فردی است رفتار تابع تمامیت وجود هر. 

 توجه به احتیاجات و نیاز ها که خود عامل محرک برای رفتارهای خاص هستند. 

  تأثیر و توجه محیط استانسان تحت. 

مثبت  احساسیاز آنجا که هدف ما در این بحث بررسی اثرات احترام به خود و دیگران است بی تفصیل آن را بیان خواهیم کرد. اِحتِرام 

رمت نهادن، حاحترام در لغت به معنای .شماردگذارنده آن را سزاوار احترام میای است که فرد احترامیا شی فرداز ارج نهادن و اعتنا به 

کند و برای آن گذارد، به آن شخص یا چیز توجه میفردی که به شخص یا چیزی احترام میمی باشد.نکوداشت، بزرگ داشتن، ارج نهادن 

 .یافته نمایان کندگذارنده نسبت به احتراماقباً ممکن است خود را در رفتار و عملکرد احترامگذاری متعشود. این ارزشقائل می ارزشای اندازه

کند که آن فرد یا چیز، سزاوار توجه، پاسخ گونه داوری میبیند و اینهایی را در فرد یا چیزی میگذارنده معموالً امتیازها و کیفیتاحترام

و حقوقی را نیز به رسمیت شناخت. با تغییر این امتیازها و کیفیات ممکن است میزان احترام نسبت  حقگذاری است و باید ادعای او بر و ارزش

 مسئولیتهاییوارد صرف انرژی یا احترام قائل شدن با توجه کردن همراه است و این توجه داشتن در بسیاری م.به آن فرد یا شی نیز تغییر یابد
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دهد که آن را برای بقای خود یا هماهنگی بهتر با محیط ، انسان این صرف انرژی را زمانی انجام میکوشیاصل کمبنابر آورد و نیز با خود می

 ارشمندی رابیان کرده اند که از میان آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ندان نیز درباره ی احترام سخناناندیشم.الزم ببیند

  .نمود کامل جامعه در و کرد تمرین مدرسه در. آموخت خانه در باید را احترام: 1موروآ آندره

  .آموخت انکودک به کودکی دوران همان از باید را دیگران به احترام: 2روسو ژان ژاک

  .است مختلف مواقع و موارد در دیگران حال رعایت همان حقیقت در احترام: 3باک. س. پرل

   .بداری محترم را همه باید باشی، محترم خواهیمی اگر: 4دوده آلفونس

 .کند حرمت انآن به و کند برآورده را دیگران احترام توقع باید نیز خود دارد، دیگران از احترام توقع آنکه: ۵مونتسکیو

 .ایخریده احترام خودت برای بگذاری احترام دیگران به قدر هر: 6اسمیت آدام

 .بیاموزید خود فرزندان به را آن. است اکتسابی صفتی احترام: 7فانون فرانتس

 .دشمی گلستان دنیا کردندمی عمل آن به زندگی در و دانستندمی را احترام ارزش مردم همه اگر: %وزالیوس آندره

 .شناسدنمی زیبایی و زشتی ثروت، و فقر کوچکی، و بزرگی احترام،: 9کوری ماری

 

 نقش مدارس درپرورش اخالقی دانش آموزان
آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و همان مرکبی است که بوسیله آن می توانیم به سوی آینده حرکت کنیم، پیشرفت ما در آینده 

داشته باشد. وضعیت امروزین آموزش و پرورش هر کشور، حکایت از وضعیت  الزم را یله کارایی، توانمندی و سرعتتا آنجا خواهد بود که این وس

فردای آن کشور دارد و هرکس می خواهد بداند کشورها فردا، چه شان و موقعیتی خواهند داشت، می تواند در آیینه آموزش و پرورش امروز 

 کند. یشان را تماشاهاآنها نظر کند و فردا

امروزه  مدرسه به عنوان خانه ی دوم دانش آموزان ،به عنوان یك محیط مناسب برای رشد اجتماعی ،یادگیری خلقیات اخالقی و ادب و 

برای رسیدن به جامعه ای ایده آل، پیشرفته و پویا که در آن انسان ها صاحب  احترام به افکار یکدیگر در میان دانش آموزان شناخته می شود.

مدرسه و کارکنان این سیستم آموزشی و پرورشی حرمت باشند، نیازمند تشکیالت نو، معلمان نواندیش و دانش آموزان نوپرداز هستیم.  حق و

ه بمی توانند هم به صورت جلّی یا آشکارا و هم به صورت نهانی یا پنهان در پیشرفت اخالق نیکوی دانش آموزان برنامه ریزی و اقدام نمایند.

داشتن روابط نیکو در میان معلمان و مدیران بایکدیگر و همچنین احترام به نظرات و افکار دانش آموزان می تواند به صورت پنهانی طور مثال 

ط بدر اخالقیات دانش آموزان و تمرین احترام به افکار دیگران مؤثرواقع شود.همچنین استفاده از تحقیق و کتاب های داستانی و کلیپ های مرت

 انسان موجودی اجتماعیز می تواند در تربیت اخالقی و معنوی دانش آموزان تأثیر گذار باشد.به طور کلی می توان اذعان داشت که اخالقی نی

 داست و بر همین مبنا یکی از جنبه های روانی انسان جنبه اجتماعی است که از طریق ادراکات زبان، اندیشه ها مو جبات ارتباط افراد با هم

آید منظور از رشد اجتماعی رشد و توسعه روابط اجتماعی است بطوریکه فرد بتواند با جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد .به یگرفراهم می 

ی معبارت دیگر اجتماعی شدن فرایندی است که کودکان به کمك آنها ارزشها، اعتقادات، معیارهای رفتاری را که فرهنگشان ازآنها انتظار دارد 

 ،یکاظم ،یمهد علیعی از خانواده آغاز می گردد و در مدرسه بعنوان یك اجتماع بزرگتر توسعه می یابد. نتایج پژوهش آموزند. رشد اجتما

آموزان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و در مؤلفه  نشان داد که بین سیستم فعالساز رفتاری با سازگاری دانش(1392 ) فهیمی و مجتبایی

 .آموزان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود دارد ی دانشسازگاری، بین سازگاری تحصیل

امروزه برای علمای تربیت روشن است که مدرسه یك وظیفه اجتماعی داردکه اهمیت آن کمتر از آموزش و پرورش فردی نیست و به  

. زیرا، بوسیله ی آن فرد راه و نظر آنان مدرسه همچون خانواده، یك واحد اجتماعی است و در ساخت شخصیت اجتماعی فرد بسیار موثر است

 رسهمد. دهد می یاد را دیگران با…رسم زندگی و طرز معاشرت با دیگران را یاد می گیرد و نیز مدرسه است که کیفیت همکاری یا رقابت یا

 ایگردشه ها، انجمن اجتماعات، تشکیل با آموزشی های فعالیت بر عالوه توان می و است اجتماعی گوناگون فعالیتهای برای مرکز بهترین

 .کرد کمك افراد اجتماعی تربیت به…و علمی

                                                           
1. André Maurois 

2. Jean-Jacques Rousseau 

3. Pearl S. Buck 

1 Alphonse Daudet 

2. Montesquieu 

3. Adam Smith 

4. Frantz Fanon 
5. Andreas Vesalius 

6. Marie Curie 
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 نقش ارتباط معلم با دانش آموزان در رشد فضایل اخالقی آنان 

معلم و دانش آموز به عنوان شاه کلید اصلی در فرآیندیاددهی و یادگیری هستند.لذا ارتباط  معلم و دانش آموزان با یکدیگر و احترام به 

دانش آموز با افزایش مهارتهای ارتباطی،  می تواند دررشد تدریجی اخالقی متقابل مخصوصا دانش آموزان کمك بسزایی کند.افکار و نظرات هم 

در نقش معلم ظاهر می شود که رفتار و حرکات معلم را تکرار می کند و حتی در قالبی تصنعی به همکالسی هایش درس می دهد . او در 

نه ای موقتی ویژگیهای یك معلم را به خود می بندد که این خود در جامعه پذیری مثبت دانش آموزان با بهره ضمن ایفای این نقش تازه، به گو

 گیری از کارهای درست معلم موثر می باشد .

 در سایه تشویق و تحسین، استعدادهای درونی افراد به فعلیت می رسد و کماالت نهایی آنها آشکارمی گردد. گویی تحسین و تمجید به 

می  لافراد، نیروی تازه ای می بخشد و راه تعالی و تکامل را به روی آنان باز می کند. یکی از بزرگترین روانشناسان عصر حاضر، دکتر ماکدوگا

و  قتقریبا تمام اطفال، بدون استثناء، بیش از تنبیه و خشونت، به تشویق احتیاج دارند . چه بسیاری از اطفال که بر اثر فقدان مشو"گوید : 

 ."محرک، از استعداد خالقه خود بی خبر مانده و فقط یك تذکر کوچك قادر به ظاهر کردن آن گشته است

او را به شاهراه سعادت و خوشبختی رهبری می  "یك تشویق بجا و به مورد توسط معلم، انقالبی عظیم در وجود شاگرد ایجاد کرده  

نور امید، اعماق جانش را روشن می کند به خویشتن مطمئن می  ر ولی بیدار می کند،ادب و اخالق نیکو را دکند، شخصیتش احیا می شود،

احترام معلم به افکار و نظرات دانش آموزان باعث می شود  ودر چنین شرایطی  گردد. از نظر دانش آموز ، معلم سخنگوی توانای جامعه است

 ر تربیت اخالقی و معرفتی دانش آموزان را نمی توان کتمان کرد.که آنان نیز به افکار دیگران احترام بگذارند.لذا نقش معلم د

 

 نقش خانواده در احترام کودکان به افکار دیگران
خانواده به عنوان اولین محیطی که دانش آموز در آن قرار می گیرد،در تربیت اخالقی و معرفتی آنان تأثیر زیادی دارد. در واقع وجود 

انواده و مشورت در انجام امور و استفاده از نظرات یکدیگر می تواند تأثیر مثبتی در احترام دانش آموز به نظرات احترام به نظرات یکدیگر در خ

راه های مختلفی وجود البته  .ژاک ژان روسو: احترام به دیگران را باید از همان دوران کودکی به کودکان آموخت دیگران داشته باشد.به قول

نتیجه همبستگی و رابطه  ( 201۵و همکاران ) 1ژوهش پله رونهپدکان یاد بدهیم که چطور به سایرین احترام بگذارند. دارد تا از طریق آن به کو

بین حمایت والدین و سازگاری اجتماعی و سازگاری و هویت را نشان داد. نتایج نشان داد که هویت متغیر مهمی برای سازگاری اجتماعی و 

همانطور که من می گویم باید رفتار "والدین عادت دارند همه چیز را به فرزندانشان امر کنند: لذابرخی از روداحساسی در نوجوانی به شمار می 

توانند دستورات خود را به کودکان تحمیل کنند، اما نمی توانند آنها را به  و .... در واقع، والدین می "باید به مادرت احترام بگذاری."، "کنی

 احترام گذاشتن امر کنند. 

ام رما می توانیم فرزندانمان را وادار کنیم آنطور که ما می خواهیم رفتار کنند، اما نمی توانیم مجبورشان کنیم که به ما و بقیه مردم احت

ورد.احترام فقط با خوب و مهربان بودن به دست نمی آید. البته خوب بودن هیچ اشکالی ندارد، اما پدر یا بگذارند. احترام را باید به دست آ

 مادری که با خوبی و مهربانی بیش از حد با فرزندانش رفتار می کند، مطمئناً فرزند یکدنده و سخت گیری بار خواهد آورد.

 

 تأثيرتربيت دینی در رشد اخالقی و ادبی دانش آموزان

 2؛«الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»

 {.تدر دین اکراه راه ندارد؛ چرا که راه از بيراه به روشنى آشکار شده اس} 

ر ما بر یکدیگانسان دارای ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری است. هر یك از این ابعاد در جای خود مهم اند و با این که با هم متفاوت اند ا

أثیر تاین ابعاد قابلیت رشد و شکوفایی دارند بنابراین الزم است تا در جهت شکوفایی شان تربیت شوند و به کمال برسند.  .مؤثر و در ارتباط اند

ری از نظر شهید مطه تربیت دینی در اخالق و روابط انسانی از جمله ارتباط با یکدیگرو تمرین ادب و اخالق در دانش آموزان بسیار زیاد است.

ربیت ی اسالم، تگیرند. با توجه به گسترهی کلی اعتقادات، اخالقیات و احکام قرار میهای معتبر اسالم( عمدتا در سه مقولهمعارف اسالم )گزاره

 .اسالمی نیز سه بخش خواهد داشت، تربیت اعتقادی، تربیت اخالقی و تربیت احکامی )تربیت عبادی و تربیت معاملی(

های انسانی است که با روح مجرد و ملکوتی او تناسب و سنخیت دارد و تخلق به آنها موجب تکامل نفس و تقرب مکارم اخالق از ارزش 

الی اهلل و نیل به سعادت اخروی خواهد بود. از طرف دیگر رذایل اخالقی موجب شقاوت خواهد شد. اخالق در زندگی فردی و اجتماعی انسان 

                                                           
1. Pellerone 

 سوره بقره  2۵6آیه .2
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توان در دو هدف تربیت اخالقی را می.ایی دارد. سالمت و آرامش روانی هر انسانی تا حد زیادی مربوط به خلق و خوی اوستنیز تأثیر به سز

 :مورد خالصه کرد

های اخالقی(: آراستن نفس متربی به فضایل و پیراستن پرورش فضایل و از میان بردن رذایل )پرورش توانایی پایبندی عملی به ارزش .1

های اخالقی پایبند باشد و موانع درونی و بیرونی نتواند کند که در مقام عمل، به ارزشاین توانایی را در متربی ایجاد می آن از رذایل،

 .او را از پایبندی به ارزش ها منحرف کند

ر مستقل کند تا بطوپرورش فهم و تعقل اخالقی: پرورش فهم و شناخت اخالقی، از آن رو ارزشمند است که متربی را یاری می .2

ی دیگر این است که های مختلف باز شناسد. نکتهی اخالقی خود را در موقعیترفتارهای درست را از نادرست تمیز دهد و وظیفه

ی پرورش فضایل و از میان بردن رذایل یا همان توانایی عمل به شناخت اخالقی بدین معناست که، شخص پس از تشخیص به وظیفه

 .های درونی و بیرونی قرار نگیردر بازدارندهخود عمل کند و تحت تأثی

 

 احترام به خود ، کليد احترام به دیگران
 داشتن و خود وجودی ارزش درک یعنی خود به احترام. است خود به گذاشتن احترام اطرافیان، احترام جلب در مهم عوامل از دیگر یکی

 ودخ با محترمانه رفتاری داشتن از نباید اما دارد، زیادی اهمیت دیگران با نهمحترما رفتار داشتن. است خود با محترمانه و مؤدبانه برخوردی

 شما هک دهد می نشان دیگران به رفتار نوع این اما کنید تحقیر را خود خود، های ناتوانایی با آمدن کنار برای است ممکن. کنید پوشی چشم

 احترام احساس رشد از جمله راههای .بگذارید احترام خودتان به خودتان باید لاو دیگران، احترام جلب برای پس. ندارید را آنها احترام ارزش

 خود عبارتند از: به

 خود مثبت هایویژگی شناختن 

 آمیزموفقیت بسیار هایمحدوده و موارد تشخیص 

 خویشاوندان و دوستان از حمایت برای ریزیبرنامه 

 هاواماندگی و هاناتوانایی در شدن غرق و ماندن نه، و خود هایتوانایی و هافضیلت بر تمرکز 

 دیگران استانداردهای با خود هایویژگی تعریف و گیریاندازه عدم 

 

 دیگران افکار به احترام فواید
 امکان صدر سعه و ممارست با  جز که دهیم پرورش خود در را هایی مهارت و دانسته را نکاتی باید اخالقی، فضیلت این داشتن برای

 بود: خواهدن پذیر

 تضاد ایمعن به است، دیگران افکار با مغایر شما افکار وقتی که معنا بدین نیست؛ افکار در تضاد معنای به افکار در تفاوت اساسا 

 تصویر كی کنندهتکمیل پازل، یك متفاوت قطعات منزله به توانندمی ها تفاوت بلکه نیست، افکار آن بودن هم برخالف یا داشتن

 شند، اگر هوشمندانه کنار یکدیگر چیده شوند.موضوع با از کامل

 نیست آنان با همرایی و همنوایی یا آنان افکار تایید و تصدیق پذیرش، معنای به دیگران افکار به احترام. 

 به  د،یدیگران احترام بگذار افکار به شما اگر. شودنمی محسوب خود افکار و دیدگاه به احترامیبی با مساوی دیگران افکار به احترام 

 وسطت خود افکار دادن قرار  احترام مورد زمینه دیگران، افکار به احترام با.نیستید قائل ارزش خود افکار برای که نیست معنا این

 .کنیدمی فراهم را دیگران

 

 دیگران افکار به احترام براي الزم هاي مهارت
 ما همه. دهند افزایش را شما فــردی قدرت توانند می راحتی به که هستند مواردی جمله از دیگران حقوق مـــراعات و ادب رعـایـت

 خودمان چقدر هر. شوند قائل اهـمــــیت و ارزش بـرایـمـان و کنند رفتار درست ما با بدارند، دوست صمیمانه را ما دیگران که داریم دوست

 همان از باید را دیگران به : احترام1به عقیده ی ژان ژاک روسو.میکنند رفتار ما با روش همان به نیز دیگران باشیم متین و مالحظه با بیشتر

بدیهی است که تغییر رفتار یا عملکرد اثربخش زمانی در رفتار و اخالق فرد نمایان می شود که مهارت های .آموخت کودکان به کودکی دوران

هادینه کرد.از جمله مهارت هایی  که باید مورد عنایت مربیان احترام به دیگران و اخالق و ادب نیکو را از همان کودکی در ذهن و روان کودک ن

 و والدین محترم قرار گیرد ،موارد ذیل است:

                                                           
1. Jean-Jacques Rousseau 
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 مذاکره تقویت .1

پس اگر به  .بستگی به مهارت مذاکره کردنتان دارددانش آموزان توان گفت بخش قابل توجهی از موفقیت در زندگی  بدون تردید می

تکنیك های مذاکره نکته مهمی است که همه مذاکره .متقویت کنی آنهاباید مهارتهای مذاکره کردن را در    دانش آموزان هستیمدنبال موفقیت 

 .کنندگان خوب آن را کسب کرده اند

 :I-C-E   عبارت است ازسه روش از بهترین تکنیك های مذاکره 

  نید.)ترجیحا ظرف مدت یك ساعت ثبت نتایج نتیجه حاصل از هر مذاکره را باید سریع ثبت و بررسی کدانش آموز باید:1امداد

این فرصت را می دهد که بدون فراموش کردن نکات بتواند در مورد آنها فکر کند و به دنبال دالیلی برای آنها  دانش آموزحاصل به 

 .باشد

 وع برداشت اشتباه نتیجه باید به طور واضح و روشن توضیح داده شود سپس در مورد آن بحث کنید تا از موض:2پاک کردن ابهام

 .نشود

 با استفاده از روشهای مختلف، از تجربیات قبلی در هرچه بهتر شدن مذاکره استفاده کنید :3تأثير گذاري. 

 

 دیگران نظرات و افکار شنيدن در تحمل مهارت .2
 .مکنی بررسی و بشنویم را افکارشان دیگران، دیدگاه به نسبت سوگیری بدون که کندمی کمك ما به مهارت این 

 

 موثر کردن گوش مهارت .3
گوش دادن یکی از اساسی ترین مهارت های ارتباطات بین فردی محسوب می شود. گوش دادن با شنیدن تفاوت دارد و به صورت اتفاقی 

ی م دهد؛ بلکه فرایند فعالی بوده که براساس تصمیم آگاهانه و درک از پیام های گوینده شکل می گیرد.فردی که به صحبت ها گوشرخ نمی

 طرف بماند و قضاوت از پیش نداشته باشد، به این معنی که جانبداری یا اظهار عقیده به ویژه در اوایل صحبت ها صورت نگیرد. دهد بایستی بی

های کوتاه بایستی مورد توجه قرار گیرد. شنوندگان نباید هنگام سکوت چند و سکوت مکث -در گوش دادن فعال مواردی مانند حوصله 

ها و نظرات خود، تمرکز وی را مختل کنند. در گوش دادن موثر باید به طرف مقابل زمان داده ای طرف مقابل، با مطرح کردن پرسش ثانیه

گوش دادن موثر نه تنها مستلزم توجه کامل شنونده بر گوینده است، بلکه باید عالمت های .شود تا بتواند افکار و احساسات خود را بیان کند

به طور کلی گویندگان از شنوندگان انتظار دارند که با گوش کردن فعال خود، پاسخ های مناسبی را  .کالمی نیز به وی ابراز شودکالمی و غیر 

 از جمله ی عالئم غیر کالمی گوش دادن عباتند از:به صحبت های آنها بدهند

 لبخند 

 تماس چشمی 

 ژست 

 انعکاس 

  حواس پرتیعدم 

 

 صحيح کردن انتقاد و انتقادپذیري مهارت .4

 از هنگامزود دفاع برای قاد کرده و یا انتقاد دیگران را بشنوند و بدون تالشانت بتوانند گریمالحظه و ترس بدون طرف دو که ایگونه به

 .بپردازند خود افکار اصالح به امکان صــورت در تا باشـــند خود منتقدان سخن در درست هایآموزه دنبال به خود افکار

 

 یادگيري مهارت .5

اید و اگر بتوانید با احترام به افکار دیگران دارد که شما به آنها توجه نداشته وجود زیادی موارد دیگران، افکار شنیدن و سکوت هنگام در

 دهید های خود را افزایشتوانید از این طریق، دانسته و آگاهیبرخورد کنید، در خواهید یافت که می

 

 

                                                           
2.Immediat  

3.Clear  

4.Effective  
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 نگريمثبت مهارت .6

اند،  داده تحقیقات نشان. شود، کسانی که تفکر مثبتی دارند، از سالمت روانی بیشتری برخوردارند پیش احساس می در این قرن بیش از

های مثبت اندیشی برای کودکان و نوجوانان، به موزش مهارتآشود.  سبب بهزیستی روانی و جسمانی و افزایش طول عمر افراد می افکار مثبت

بت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و زندگی و نیز افزایش عزت نفس و موفقیت تحصیلی آنان بسیار مفید و منظور تقویت و بهبود ارتباط مث

جباری و همکاران یاز به تفکر مثبت دارند. ن ما رفتار در شدن نهادینه برای اخالقی هایفضیلت تمامی کلی طور به.رسدسودمند به نظر می

 .دهند دهند و نگرشهای ناکارآمد را تقلیل می نگر میزان شادکامی را افزایش می اشاره نمودند که مداخالت مثبت(1392)

ار ترین تفکرات که با افکترین شرایط و در مواجهه با افراطیحتی در سرسخت دانش آموز می تواندبا داشتن نگرش مثبت به همه چیز  

 سوی از و بروز رفتارهای متعصبانه و افراطی در خود اجتناب ورزد.گیری در تضاد هستند، آرامش و تمرکز خود را حفظ کرده و از جبهه وی

ن ودر ای .کند ترمتعادل را خود مواضع تدریج به هم مقابل طرف شودمی باعث که کندمی ایجاد دهنده در اوآرامش حالتی مثبت تفکر دیگر

 صورت به افکار و نظرات یکدیگر احترام بگذارند.

 

 خاب راهآزادى فکر و اندیشه و انت .7

تواند عقاید و افکار خویش را به هاى گفت و گو، قبول آزادى فکر و اندیشه است. هیچ یك از طرفین گفت و گو نمىفرضیکى از پیش

اى دیگرى تحمیل کند. در قسمتى از آیات قرآن کریم، این اصل تعقیب شده است که اساسا طبیعت اعتقادات قلبى و مسائل وجدانى به گونه

 دارد .کراه و اجبار بر نمىاست که ا
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
به نظر اینجانب تربیت اجتماعی و اخالقی انسان از محیط خانواده شروع شده و در مدرسه تکامل می یابد. دانش آموزان باید برای داشتن 

رعـایـت ادب و مـــراعات حقوق  ته و تمرین نماید.روابط حسنه با دیگران و جامعه پذیر بودن در محیط اجتماعی ،بایداصول اخالقی را یادگرف

همه ما دوست داریم که دیگران  ؛چراکهرا افزایش دهند دانش آموزاندیگران از جمله مواردی هستند که به راحتی می توانند قدرت فــردی 

وند. هر چقدر خودمان بیشتر با مالحظه و متین ما را صمیمانه دوست بدارند، با ما درست رفتار کنند و بـرایـمـان ارزش و اهـمــــیت قائل ش

معیار احترام، انسان بودن افراد است. اگر قبول کنیم که هر که انسان است  حقیرکنند بنظر  باشیم دیگران نیز به همان روش با ما رفتار می

از جمله اصولی که می  .دیگران پی ببریمگل سر سبز خلقت است و خداوند او را خلیفه خود در زمین قرار داده است می توانیم ارزشمندی 

 تواند در ایجاد روابط حسنه و احترام به افکار و نظرات دیگران توسط دانش آموزان مؤثر باشد ،تمرین و رعایت موارد ذیل است:

م تیحفظ وتمرین روحیه ی محبت آمیز خود مخصوصا در زمانی که عصبانی هسداشتن و حفظ روحيه مهربانانه و احترام آميز:

اگر به دیگران احترام نگذارید مردم شما را به چشم یك انسان بی یا انتقادی که از ما می شود خود می تواندباعث احترام به افکار دیگران شود. 

این  ممحبت نگاه می کنند که قادر به درک ارزش وجودی دیگران نیست. اگر انتظار دارید که دیگران با شما با احترام رفتار کنند اولین قد

 .کنند؛ با مهربانی، سخاوت و تعاون اجتماعی بیشتری با دیگران برخورد میخوب است که با دیگران با احترام رفتار کنید. افراد 

تمرین صبوری و شکیبایی در هنگام شنیدن افکار و نظرات دیگران باعث می شود که شما به دلیل خستگی روانی صبر و شکيبایی:

 ترامی نکنید.به نظرات دیگران بی اح

داشتن دید مثبت به نظرات دیگران:سعی کنیم به نظات دیگران دید مثبت داشته باشیم تا بتوانیم افکار دیگران را تا پایان شنیده و 

 تحمل نماییم.

 مراد از یکی از مواردی که می تواند در احترام به افکار دیگران مؤثر باشد تمرین همدلی و همدردی است.همدلی و همدردي:

همدردی و همدلی با دیگران تالش برای حس کردن تجارب فرد مقابل است . دراین حالت باید سعی کرد دنیا را از چشم فرد مقابل دید و از 

گوش او شنید و خود را جای او احساس کرد و برای فهم دقیق افکار و احساسات او که در لحظه لحظه ارتباط در فرد مقابل ظاهر می شود 

داد و احساسات خود را نسبت به او بیان کرد . البته باید دقت داشت که بیان احساسات همیشه از طریق گفتار و کالم نیست  حساسیت نشان

 شناسایی را حاالت این بتوانند که افرادی. هستند واحساسات عواطف  . حاالت و چهره بدن ، لحن صدا و امثال اینها خیلی وقتها نشان دهنده

همنوایی داشته و بالطبع با همدلی و پاسخ مناسب دادن  و همدلی خود مقابل طرف با توانند می که هستند افرادی  دهند سخپا آنها به و کنند

 به احساسات اطرافیان می توان مورد توجه افراد قرار گرفت و در دید آنها فردی محبوب و مورد قبول جلوه نمود .

 که ستا هنری بلکه شود ایراد که سخنرانی نه و گردد حفظ که نظریه نه و شود خوانده که است علم نه : فروتنیتواضع و فروتنی

درهنگام مشورت و ارتباط کالمی با دیگران باید توجه داشت که نظرات دیگران هم گاهی اوقات می تواند سازنده باشد .دارد تمرین به احتیاج

فروتنی و تواضع یعنی همان کارهایی را انجام دهیم که مردم انجام می دهند  .و نباید غرور بی جا مانع از احترام و شنیدن افکار دیگران باشد

د دربرابر خداون»و ما هم مانند آنها باشیم افتاده باشیم و متکبر و مغرور نباشیم.پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و اله( در این زمینه می فرمایند :

  «.گذشت بنده بر عزت او می افزاید

 

 نتيجه گيري کلی
 در باید را احترام: موروآ به عقیده ی آندره . تربیت اجتماعی و اخالقی انسان از محیط خانواده شروع شده و در مدرسه تکامل می یابد

نمود؛ با توجه به وضعیت دنیای کنونی در کشور ما می بایست دانش آموزانی تربیت  کامل جامعه در و کرد تمرین مدرسه در. آموخت خانه

نیای آینده بتوانند ارتباط کامل و دقیقی با دنیای پیرامون برقرار سازند. چرا که آنان دولتمردان آینده کشور هستند و آینده کشور شود که در د

به دست آن هاست. در صورتی که بتوانند از روحیه تعامل و احترام به یکدیگر برخوردار شوند از آینده مطمئنی در کشور برخوردار خواهیم 

برای تربیت صحیح الزم است به این ابعاد توجه شود تا  .دنباشدارای ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری می هاانسانهمین اساس، همه ی بر بود.لذا

آموز با باشد که دانش اقتدار اجتماعی می معلم اولین الگوی .تر باشدتر و نتیجه، قطعیآسان اخالقی و روابط اجتماعی دانش آموزان امر تربیت

شود، عالوه بر موقعیت اقتدار در کالس، معلم آموز با مقایسه با پدر شناخته میشود چگونگی اعمال این اقتدار جدید توسط دانشمواجه می آن

نگرند منبع تمدن و فرهنگ می اش برخوردار است. مخصوصا در مناطق روستایی، مردم به معلم به عنواندر جامعه همچنین، از احترام عمومی

 .است مدل رفتاری و ارزشی اجتماع مورد احترام برد. او عموما به عنوانحکومت بهره می ی در بعضی مناطق، معلم از شخصیت نمایندگیحت

 مطمئنا دانش آموزان بایدبرای داشتن روابط حسنه با دیگران و جامعه پذیر بودن در محیط اجتماعی ،بایداصول اخالقی را یادگرفته و تمرین

ی الگوها، استفاده از مطالب متنوع و نظرات شخصیت ها و مباحثی که دانش آموزان بیشتر ارائه .کتب درسی نیز مانند یك معلم هستند نماید.
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باشد، غنی و مفید خواهد بود. در کتب درسی تربیت اعتقادی، اخالقی و  و اخالقی  به آن عالقه دارند، به شرطی که در جهت تربیت دینی

و ازاین طریق احترام به افکار  شود جامعه پذیری دانش آموزانصورت بگیرد تا منجر به  دانش آموزانتوجه به ابعاد وجودی عبادی باید با 

رعـایـت ادب و مـــراعات حقوق دیگران از جمله مواردی هستند که به راحتی می توانند قدرت   دیگران و تربیت اخالقی درآنان صورت پذیرد.

همه ما دوست داریم که دیگران ما را صمیمانه دوست بدارند، با ما درست رفتار کنند و بـرایـمـان  ؛چراکهرا افزایش دهند دانش آموزانفــردی 

 .کنند ارزش و اهـمــــیت قائل شوند. هر چقدر خودمان بیشتر با مالحظه و متین باشیم دیگران نیز به همان روش با ما رفتار می
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