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چکیده
آموزش وپرورش زمینه سازرشد فکری ،اخالقی ،فرهنگی وتربیتی انسان های یک جامعه پویااست .معلم باتوجه به نفوذ معنوی ونقش
الگویی خود دربین دان آموزان ،به عنوان رکن اصلی درپیشبرد این هدف محسوب می شود .معلم با محتوایی که دراختیار اوقرار داده می
شود برای رسیدن به هدف تالش می کند ،ازجمله مالک هایی که درگزین و ارایه ی محتوا های تربیتی مورد توجه قرار می گیرد مالک
های اخالقی است  .راهکارهای زمینهسازی تربیت اخالقی در آموزش و پرورش ،با تأکید بر روشهای آموزش اخالق ،همراه با نمونههایی از
سیرۀ پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) در سه دستۀ اخالقگرایی ،پاکسازی اخالقی و زیباسازی اخالقی ارائه گردید.
کلمات کلیدی :معلم ،تربیت اخالقی ،مدرسه

 .1مقدمه
اهتمام به اخالق در مدارس غیرممکن نیست اما دشوار است .آموزش اخالقی اگرچه الزم است ولی کافی نیست .حاصل آن نظم
دادن و منضبط بارآوردن است که البته عمر و دوام زیادی ندارد .بیشتر به اطاعتی منفی و مطلق میانجامد که درنتیجه فعالیشت
بدنی دان آموز در مدرسه است .از نظر برخی دانشمندان ،کودک اصول اخالقی خود را تا سن ش سالگی کسب میکند و لذا
آموزش رسمی اخالق در مدرسه به تنهایی چندان تاثیری دراخالقی کردن وی نخواهد داشت .در واقع اگر آمشوزش اخالقشی بشا
زیرساختهای فطری و قلبی آدمی سازگار نباشد ،حاصلی جز ریا و نفاق ندارد و به آسانی ،تربیت شکل ریایی به خود مشیگیشرد
واخالق به ضد اخالق بدل میشود .به همین جهت است که مدیران و معلمان غالبا گلهمندند که با وجود اندرزهای اخالقشی کشه
در کتب درسی گنجانده شده و سخنانی که در خالل برنامه صبحگاهی برای بچهها ایراد میششود و بشا وجشود اششعار و جمشال
جالبی که بر در و دیوار مدرسه وجود دارد ،بازهم رفتارهایی مثل تقلب ،دروغگویی ،بشینظمشی ،خششونت و پرخاششگری اسشباب
زحمتشان است .واقعیت این است که بچهها آن اندازه که تحت تاثیر رفتار و کردار بزرگترها قرار میگیرند بشه گفتشار هرچنشد
زیبا و اغواکننده آنها وقعی نمینهند .به ویژه در روزگار امروز که به یمشن گسشترش اطالعشا در رسشانههشای گونشاگون ،سشط
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معلوما و دان آنها در مسائل اخالقی و اعتقادی باال رفته است .مثالگاهی با تماشای یک فیلم مذهبی ،بهتر و بیششتراز معلشم
خود که میکوشد قصه آن را باز گوید ،به موضوع اشراف دارند و کم و بی اشتباها احتمالی معلمشان را هم یادآور میششوند.
با این حال ،همه اینها نوعی باور دانشی است و هنوز مانده تا به باور قلبی یعنی تربیت اخالقی برسد.
مقصود از تربیت اخالقی ،فراگیری و عمل به آداب و رسوم اجتماعی نیست زیرا آداب و رسوم غیر از اخالق اسشت .بشرای همشین
است که در هر کشورآداب و رسوم اجتماعی ویژهیی بر اساس مالحظا نژادی ،سیاسی ،دینی وجغرافیایی ظهور پیشدا مشیکنشد
که اصرار در تبلیغ آنها چه بسا به ترویج نوعی انحصارطلبی و خشونت منجر بششود .در صشورتی کشه فرآینشد اخشالق بشا مسشائل
بنیادین انسانی ارتباط دارد و در فطر آدمی فارغ از نژاد ،دین و زبان او رخ مینماید .پایبندی به اخشالق ،وجشه ممیشزه حیشا
انسانی است .هدف غایی دین اسالم نیز تکمیل مکارم اخالقی است .اهمیت این مساله در دنیای لجامگسیخته امروز که فسشاد و
جنایت از در و دیوار آن میبارد ،بهشد احساس میشود
هدف از این تحقیق پاسخ گویی به سه سوال اساسی در زمینه ی آموزش اخالق به دان آموزان است:
معلم برای اجرای شیوه های اخالقی در کالس چه کارهایی میتواند انجام دهد؟
راهکارهای زمینهسازی تربیت اخالقی در نظام آموزشی چه چیزهایی میباشد؟
آیا معلم فقط وظیفه تدریس و اموزش را برعهده دارد؟
 .2تربیت اخالقی
واژۀ تربیت از ریشۀ «ربب» است و در کتابهای لغت ،دارای معانی متعددی همچون سرپرستی ،کامل کردن ،اصالح امشور ،تشدبیر ،تأدیشب،
چیزی را ایجاد و انشا کردن و به تدریج از حالت نقص به حد تمام رساندن و سوق دادن شیء به سمت کمال و رفع نقایص اسشت .بشه نظشر
میرسد معنای تربیت از ریشۀ «ربب»  ،همین معنای اخیر است و سایر معانی همه از آثار و لوازم این معنا باشد؛ زیرا در تمام معانی مذکور،
به گونه ای معنای تدبیر برای سوق دادن به سوی کمال وجود دارد .در واقع ،مشتقا کلمۀ تربیشت از ریششۀ «ربشب» ،ماننشد ربوبیشت ،رب،
مربوب ،ربانی ،ربیون و ارباب ،در متون اسالمی فراوان به کار رفته است (ضرابی(1331 ،
تربیت در اصطالح نیز عبار است از فراهم ساختن زمینههای رشد و شکوفایی تربیت پذیر و رسشاندن او بشه مرحلشهای کشه اسشتعدادهشا و
قابلیتهای را بروز دهد (مصباح(1332 ،
تربیت اخالقی ،بخشی مهم از علم اخالق را تشکیل می دهد و چون مباحث آن عمدتاً ناظر به راهکارهای عملی و ارائۀ توصیههایی در بشاب
عمل است ،گاهی از این بخ با نام «اخالق عملی» یاد میشود .در مقابل ،به آن بخش از مباحشث اخالقشی کشه بشه توصشی خشوبیهشا و
بدیهای اخالقی میپردازد« ،اخالق نظری» میگویند (دیلمی و آذربایجانی(1333 ،
بدین ترتیب ،تربیت اخالقی ،آموزش اصول و ارزشهای اخالقی و پرورش گرای ها و فضیلتهای اخالقی است که در آن ابعشاد ششناختی،
عاطفی و رفتاری اخالق مورد توجه قرار گرفته است (داودی .)1333 ،در این راستا نظام آموزشی نیز به سشراغ تربیشت اخالقشی رفتشه و در
هدفگذاری خود برای همه دورههای تحصیلی اهداف اخالقی را پی بینی کرده است.
اهداف اخالقی اهدافی عام هستند که باید بر تشمام آمشوزشها حاکم باشند.برای رفع اشکاال مطرح شده باید شیوه آموزش از جنبه ذهنشی
خارج ششود و بشا تغییرا و تحوال اساسی،آموزش نوینی را در امر پرورش اخالقی آغاز نماید.
بههرحال آنشچه مشسلم است دان آموز اگر ب ه جای حفظ مطلب با مسایل سروکار داشته باشد و آنها را لمشس کشند،از تأثیر قابشل تشوجهی
برخوردار میشود.مثال مشیتوان رفشتار دان آموز در مشوقعیتهای مشختل را بشررسی نمود و همچنشین از خشودش خواسشت تشا رفتشارش را
ارزیشابی نشماید و سپس به اصالح رفتارهای غلط اقدام نماید.حتی میتوان موقعیتهایی را ایجاد کرد تا دانش آموز عکس العشمل خشوی را
بسنجد،که در کالسهای پرورشی این زمینهها مشلموستر است.
باتوجه به آنچه گفته ششد،اخالق مشانند سایر رشتهها تنها یک برنامه درسی نیست که دان آمشوزان مطالعشه نماینشد و مطشالب را حفشظ
نموده و نشمرهای بشگیرند و سپس همه را به فراموشی سپرده،بدون آنکه در زنشدگی از آن بشهرهای ببرند و نشتیجهای بشگیرند.عدهای،تربیت
اخشالقی را با پند و اندرزدادن مساوی تشلقی میکنند.در حالی که موعظه تنها یک روش-آن هم روش نسشبتا ضشعیفی-از روششهای تربیشت
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اخالقی است .تربیت اخالقی یشاری بشه افراد برای کسب بین و معرفت اسشت تشا درسشت را از نششادرست بشششناسند و بششتوانند در رفتشار
خوی تشحوال اساسی و مشثبتی در رسیدن به هدف ایجاد نمایند

 .3شیوه های آموزش اخالقی در کالس
مدرسه ،نخستین نشهاد رسشمی اسشت که از طریق معلمان ،گروه همساالن ،جو مدرسه ،و برنامه درسی تشعلیما مدنی( لنگتون) 1393،
دان آموزان را هم به نحوه کار اجتماع محدودشان (مدرسه)و هم جامعهای که در داخل آن سهمی خواهند داشت و بالتبع از حشقوق و
مشسئولیتهایی بشرخوردار خواهند شد قادر میسازد (باتری.)1333،
در این رابطه نق معلمان به عشنوان افشرادی که در باالترین سط از تعامل میانفردی با دان آموزان قرار دارند و الگویی قابل مشاهده و
در دسترس برای سازندگان فشردای اجشتماع تشلقی میشوند ،قابل بررسی و تأمل است
در زمینه ی ارتباط جو مدرسه و رشد اخالقی تحقیقاتی شارف ،واسرمن ،جنینگز و ریمن در دهه ی هفتاد انجام دادند و به این نتیجه
رسیدند که هر جو ،شرایط خاصی را برای رشد اخالقی فراهم می کند و در جو دموکراسی رشد اخالقی تسهیل می شود (کدپور)1331 ،
معلم میتواند از شیوههای خاص در کالس استفاده نشماید مانند:
 طرح دقشیق و عشمیق اخالق،همراه با تمثیل و طرح سئواالتی از دان آموزان در زمشینه مشثالهای مطرحشده تشویق دانش آموزان بشه مشطالعه کشتابهای اخالقی مباحثا اخالقی با رهبری معلم بحث پیرامون احساسا و ارتباطا شخصی و نکا اخالقی آن اجرای نمای هایی که دان آموز خود ایفاگر نقشهای مثبت و سازنده باشد استفاده از فیلم های اخالقی استفاده از ضبط ،ویدیو ،تا رفتارهای واقعی بچهها ضبط شود و برای شناخت بیشتر از خودش بشه او عرضه شود قراردادن آنها در موقعیت هیجانی تا بتوانند مسایل اخالقی و شخصی خود را حل کنند در اختیار قراردادن تجربیا دیگران ،برای اینکه درک آنها وسعت یابداین شیوه های اثرا بسیار مفیدی در آموزش اخالقی و تربیت اخالقی دارند و باعث میشوند دان آموز بشا مشسایل اخالقی درگیر شود:و
در اندیشه فرورود.این روشها نظر دان آموز را جلب میکند و انگیزه یادگیری قوی میگردد.مثال ایجاد موقعیتهای خاص هیجانی با ضبط
رفتار واقعی بچهها باعث میشود مسایل و مشکالتشان را به شکل ملموسی بشناسند و درصشدد حشل آن برآیند.از نق بازیکردن نیز
میتوان استفادهء قابلتوجهی نمود.اگر فردی دارای یک مشکل اخالقی است .مثال ترسو است باید به او اجرای نق فرد شجاعی را داد.این
شیوه باعث انشتقال و ایشجاد این روحیه در او میگردد
معلم نباید خود را بشه یشک شیوه محدود نماید بلکه باید ترکیبی از روشها را داشته باشد
همچنین معلم باید در آموزش اخالقی همانند کل آموزش ،رعایت تفاو فردی دان آموزان را بنماید.بعضی از دان آموزان به مثالهای
بیشتر،بحث وسیعتر و ششیوههای خاصتری نشیاز دارند(حسینی )1331،

 .4نقش الگویی معلم
معلم باتوجه به نفوذ معنوی اش،قلب و اندیشه و رفتار دان آموز را تسخیر مینماید.تمام رفتار معلم از کوچکترین حرکشا و اششارا او تشا
نحوه گفتار و عمل ممکن است توسط دان آموزان تقلید شود
دان آموز معلم را الگشو و سشرمشق اخالق و رفتار خوی قرار میدهد .زیرا شاگرد معلم را سرآمد افراد و واالترین شخصیتها مشیدانشد،پس
سعی میکند کماال و شخصیت او را در خوی تجلی دهد و همان راه را برود که او رفته است.شاگرد آنچه را که معلم خشوب بدانشد،او
نیز آن را خوب و پسندیده مشیانگارد.او معلم را مشحور تمام ارزشهای انسانی،اجتماعی میداند و بنابراین حتی گشاه ضشد ارزششهای وجشود
معلم را نیز ممکن است ارزش پندارد.در این مواقع ممکن است دان آموز دچار تعارض و تردیشد گشردد زیشرا بشین آنچشه قشبال از والدیششن
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ممکن است اشتباه کند،در این صور ممکن است نسبت به

آمشوخته و آنچه هم اکنون میبیند،اختالف است.او نمیخواهد بپذیرد معلم
ارزشهایی که آموخته بیاعتماد گردد و یا سرگردانی و تعارض در او باقی بماند
باتوجه به آنچه گفته شد وظشیفه مشعلم بشه امر تدریس و آموزش محدود نمیشود.بلکه مشعلم مشسئول تششربیت روح و روان و عقشل و فکشر
شاگردان است.او شخصیت و رفتار دان آموز را شکل میدهد و تثبیت مینماید.بنابراین قبل از هرچیز شخصیت و رفتار خود معلشم بایشد
ساختهشده باشد.نقاط ضع و قشو شخصیت مشعلم از حشد وجود او فراتر مشیرود.بلکشه تمشام ایشن قشو و ضشعفها در آئیششنه پشاک روح
دانش آموزان منعکس میشود
پس اگر معلم دارای صداقت،گذشت:بزرگواری ،انساندوستی و غیره باشد.این صشفا را بشه متعلمشان منتقشل مشیکنشد و اگشر خشود دچشار
خصوصیا ناپسند اخالقی باشد،هر چند هم در بشاب فشضایل سشخن بگوید،نقاط ضع او اثر منفی خود را باقی میگذارد.پشس معلشم بایشد
عالم عشامل باشد
در مشدرسه دو خشرده فرهنگ را میتوان از یکدیگر متمایز کرد :خرده فرهنگ دان آموزان و خرده فرهنگ معلمان  .البته ارزشهای ایشن
دو خرده فرهنگ متفاو هستند.ارتباط و دلبستگی نوجوان به معلمان،تأثیر زیادی روی عالقهها،نگرشها،تفکرا و تمایال وی به جششای
مشیگذارد.به همین خاطر،هرچه ارتباط و عالقهی نوجوان بشه مشعلم بی تر شود،آثار و پیامشدهای آن بشارزتر و آششکارتر خواهشد ششد.ایشن
ارتباط و عالقه،به شکلها و رنگهای گوناگون درمیآید که اساس آن،به شخصیت معلم،میزان تعهد او به شغل خود،میزان درک و شناخت
وی نسبت به مرحلهی نشوجوانی و طشریقهی حل مشکال آن بستگی دارد.چشنانچه مشعلم نسبت به دان آموزان امر و نهی،تهدید،تعقیب و
آزار و شکنجه اعمال کند،دان آموزان را از خود دور میسازد و میان خشود و آنهشا جشدایی مشیانشدازد؛در نتیجشه،مورد بحشث آنهشا قشرار
نمیگیرد.برعکس ،معلم خوب و عادل که همواره با دان آموزان همکاری صمیمانه دارد و هنگام درخواست کمک،از سرزن آنشان پرهششیز
میکند ،میتواند محبت و اعتماد دان آموزان را به خود جلبکند(.بیابانگرد)1339،
مربیان و مسؤوالن تعلیم و تربیت،نباید از پرورش«تفکر نقاد» نسبت به فشرزندان و دانش آموزان،غفلت کنند،زیرا برخشورداری از اندیششهی
منتقدانه،مانع هشمانندسازی افشراطی می شود و از ویشژگیهای چشنین تشفکری،ارزیابی منصفانه و آگاهانشه نقشاط قشو و ضشع الگششوها و
سشرمشقهای انسانی خواهد بود
آموزش شیوهی نقد اندیشهها و تحلیل رویشدادها،کمک شایان تشوجهی به این نسل خواهد کشرد.زیشرا بششی تشر جششوانان حشواد را درک
میکنند،اما قشدر تشحلیل آن ها را ندارند و نیز بشرقراری رابشطه بین حواد با سایر پدیشدههشای اجتمشاعی،در تشوان همشهی نسشلجشوان
نیست،بلکه معدودی میتوانند به تحلیل منطقی بپردازند

 .5زمینهسازی اخالق در آموزش و پرورش
محیط تعلیم و تربیت نیز همچون خانواده از مهمترین عوامل مؤثر در تربیت زمینهساز است .همشه محشیطهشای آموزششی _ اعشم از مراکشز
نگهداری کودکان ،دبستانها ،مدارس راهنمایی و دبیرستانها _ باید عطر و بوی فرهنگ مهدویت داشته باشند .نق معلم و مربی نیشز در
شکل گیری شخصیت انسان منتظر و ساختار روحی و رفتاری او نقشی کلیدی است؛ به گونهای که متعلم و متربشی ممکشن اسشت در تمشام
حرکا و سکنا خود تحت تأثیر قرار گیرد و همه چیز خود را از معلم و مربی ،نمونه برداری کند .از اینرو بایشد بشدین امشر تشوجهی تشام
داشت.
در واقع ،هر اندازه مربیان انسان ،واجد کماال واال باشند ،به همان اندازه میتوانند نق مثبت و کارگششایی را در رششد فکشری و اخالقشی
انسانها ایفا کنند؛ چنانکه پیامبر اکرم(ص) و امامشان(ع) ا ثرگشذاری معنشوی و روحشی را در حشد اعشالی آن داششتند و در عصشر ظهشور و
انسان های بسیار وارسته و برگزیدۀ همراه او ،چنین نق پویایی را ایفا خواهند کرد (کشارگر)1333 ،؛ زیشرا انسشان در پرتشو رششد فکشری و
اخالقی راه کمال و سعاد را میپیماید و از گردنههای سخت انحراف عبور میکند.
روش زمینهسازی دو وجه دارد :یکی ناظر به فراهم آوردن شرایط اولیه ای است که احتمال بروز رفتارها و حاال مطلوب را بشاال مشیبشرد و
دیگری ناظر به جلوگیری از شرایط اولیه ای که احتمال بروز رفتارها و حاال نامطلوب را افزای میدهد (باقری)1331
در واقع ،فرهنگ زمینه سازی ،تالش مستمر برای شناخت ارزش هشا و باورهشا و مششخص کشردن اهشداف ،راهبردهشا ،سیاسشتگشذاریهشا و
برنامهریزیها و اجرای آنها با نظار و کنترل است.
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 .6اخالق و محتوای تعلیم و تربیت
امروزه در اینباره که بخشی از آنچه به دان آموز انتقال داده میشود ،باید فضایل اخالقی و مناسبا انساندوستانه در ارتباطا گروهی و
رعایت هنجارهای اخالقی در استفاده صحی از طبیعت باشد ،بحثی نیست؛ اما باید توجه شود از ارائشه مسشتقیم اخالقیشا پرهیشز ششود و
کمتر اخالقیا در قالب یک درس و یک کتاب آموزش داده شود؛ بلکه تالش شود اخالقیا به صور غیرمسشتقیم و ضشمن سشایر دروس
آموزش داده شود؛ چرا که در غیر این صور  ،نه تنها درس اخالق به لفاظی اخالقی خواهد انجامید ،بلکه آن هم به مانند سشایر دروس ،بشه
صور حفظی _ یادسپاری و یادآوری و تکرار بدون کمترین کاربرد عملی ،تدریس خواهد شد (پورظهیر.)1331 ،

 .7اخالق و مقررات آموزشی و پرورش
در حوزۀ آموزش و پرورش ،اخالق و قواعد اخالقی هم در قالب نوع عمل و رفتاری که از متصشدیان و مجریشان و نیشز مخاطبشان آمشوزش و
پرورش انتظار میرود و هم درباره مقررا ناظر به تحقیقا و دان تعلیم و تربیت ،تجلی ویژهای دارد .از دیرباز تاکنون ،اخالقیا آموزشی
_ که همان رفتارهای شایسته و هنجارهای مناسبی است که استاد نسبت به شاگرد و شاگرد نسبت به استاد باید در نظشر داششته باششد _
جایگاهی خاص دارند؛ امری که گاه از آن به «آداب آموزشی» (ادب معلم و استاد و ادب درس و )...تعبیر مشیششود .ایشن آداب ،گذششته از
آن که فرایند یادگیری را رونق خاصی می بخشند ،نوعی تعامل و رابطۀ عاطفی ویژه را در محیط آموزشی و تربیتی ایجاد میکنند و خود ،از
مؤثرترین شیوههای آموزشی و ترویج فضایل اخالقی به شمار میآیند (حاجی دهآبادی.)1333 ،
تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی به آنشچه کشه مدارس و دیگر نهادهای آموزشی برای کمک به افراد جهت تفکر پیرامون مسائل مربشوط بشه
درست و نادرست امور و در پی آن تمایل به سمت خوببودن اجتماعی و نشیز کشمک به آنهشا جهشت رفتشار بششه روش و مششن اخالقشی و
ارزشی انجام میدهند ،اطالق میشود .آنچه که در مدرسه به طور آگاهانه انجام میگیرد (جهت تربیت اخالقی و ارزشی) به یشادگیریهشای
برنامهریزی شده و هدفمند و عامالنه در بشرنامههای درسشی اشاره دارد .این فعالیت آگشاهانه بشه برنامه درسی  -کشه خشود موضشوع درسشی،
محتوا و مهار های خاص و نگرشهای از قبل تعیین شده را شامل میشود  -مربوط است .به هر حال ،تالش دانش آمشوزان بشرای فهشم و
درک اینکه چشه چشیزی درست و چشه چیزی نادرست است ،به شد تحت تاثیر جنبههای برنامهریزینشده و جنبههای آششکار و پنهشان
کار مدارس قرار میگیرد در این زمینه راهکارهایی زیر ارایه می شود
راهکارهای زمینهسازی تربیت اخالقی در نظام آموزشی :
 .1توجه به اهمیت و ارزش اخالق (اخالقگرایی)
 ایجاد فضای اخالقی در محیطهای آموزشی محبت معلم نسبت به دان آموز .2پاکسازی رذایل
 .3روشهای اصالح رذایل
 .4زیباسازی اخالقی
 .1آگاهیسازی و بصیر افزایی اخالقی

 .8نتیجه گیری
توجه به اهداف اخالقی در تعلیم و تربیت ،از مهمترین توصیهها و دغدغههای آموزش و پرورش در جهان است .تربیت اخالقیِ زمینهساز به
معنای پرورش ملکا فاضلۀ انسانی و تقویت روحیۀ ایمانی و ارزشگرایی در شخص است .شخص تنها در پرتو تقوا و اخالق الهی میتواند
به امام معصوم خود نزدیک شده و در مسیر هدایت قرار گیرد .دوری از اخالق الهی و پیروی از نفس در اخالقیا  ،انسان را از مسیر هدایت
دور کرده و در نهایت از ص منتظران واقعی خارج میسازد.
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راهکارهای زمینه سازی تربیت اخالقی در آموزش و پرورش ،با تأکید بر روشهای آموزش اخالق ،همراه با نمونههایی از سیرۀ پیامبر(ص) و
اهلبیت(ع) در سه دستۀ اخالقگرایی ،پاکسازی اخالقی و زیباسازی اخالقی ارائه گردید .از جمله اخالقیاتی که باید افزون بر اخالقگرایی
شخصی و فردی بدان توجه داشته باشد« ،اخالق اجتماعی» است .رعایت اخالق اجتماعی میتوانشد مکشر دششمنان و نقششههشای ششیطانی
استعمارگران را از بین ببرد و رضایت خداوند متعال ،رسول خدا(ص) ،اهلبیت(ع) و بهویژه امام زمان(عج) را به همراه داشته باشد .از جمله
راهکارهایی که در حوزه های اخالق فردی و اجتماعی مطرح میشود ،ایجاد فضای اخالقی در محیطهای آموزشی و محبت معلم نسبت بشه
دان آموز است .دومین گام در تربیت اخالقیِ « ،پاک سازی اخالقی» است .از ابتدای تاریخ ،طهار و پاکسازی _ چه به لحشا فشردی و
چه به لحا اجتماعی _ مد نظر علما ،اندیشمندان و بزرگان بوده است .همچنین گفته شد که از بزرگترین موانع تربیت زمینهساز ،اخالق
زشت و نکوهیده است که باید از وجود متربیان پاک شود؛ زیرا پیراستگی اخالقی و از بین بردن بدیها و اخالقیشا ناپسشند از مهشمتشرین
ویژگیهای مؤمن است که راه زمینهسازی برای رسیدن به موعود را برای او هموار میکند.
نظام آموزشی ،معلمان و سایر دستاندرکاران با توجه و انجشام دادن راهکارهشای ذکشر ششده مشیتواننشد وظیفشه خشود را انجشام داده و بشه
دان آموزان و جامعه برای ایجاد جامعهای منتظر کمک کنند
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