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: دانش یدانش آموزان )مطالعه مورد یو اخالق ینیت دینقش معلم در ترب یبررس

 وان(یآموزان متوسطه شهر مر

 1یمحسن خالد

 :دهکیچ

ه معلم ك ين معلم و دانش آموز و نفوذيب ي ست  تماس نزديده نيس پوشكچ يت دانش آموز بر هينقش معلم در ترب

گونداگون   يوه هدا يبده شد  ن است کو مم ندك يمفا يشان ايا يو روان يرکدر عالمت ف يبر دانش آموز دارد نقش مهم

ن پدژوهش  ين موضوع هدف از انجام ايت ايند  با توجه به اهمكبروز  ياوقا  همانندساز يو گاه يد الگوسازيمثل تقل

 ن پدژوهش بده  يد وان ايد شدهر مر  دانش آموزان متوسطه يو اخالق ينيت دينقش معلم در ترب يعبار  است از: بررس

 نيد بده ا  .اسدت  يدانيد و م يا تابخانهك اطالعا ، يآور جم  روش و يفيتوصت، يماه اعتبار ، بهينيموضوع د اعتبار

 هددف  بده  توجده  بدا  و شدده  يبندطبقه منسجم طور به و مطال  شده يبردار شيتاب ها، فك مطالعه ضمن صور 

دهدد  يجه پژوهش نشان مد يباشد  نتيوسطه متپژوهش دانش آموزان مقط  م يآمار  جامعه .است ياربردك پژوهش

دهدد  يم ج پژوهش نشانيدانش آموزان دارند  نتا يو اخالق ينيت دير در تربيار ناپذکگذار و ان ريتأثه معلمان نقش ك

را  يين وجه تغيبه بهتر 684/0 ي  بتاير رفتار معلم با ضريون، متغير مستقل موجود در مدل رگرسيمتغ 8ان ياز م

  ندك يمن يير وابسته را تبيمتغ

 ، رفتار و دانش آموز،یو اخالق ینیت دیترب : معلم،یدیلک واژگان

 

 مقدمه

 تيد ترب در ميمسدتق  ريد ز اي ميمستق بطور آنها يها تيفعال و ارندك به مشغول ياديز افراد ،يآموزش يها ستميس در

 اريبسد  افدراد  گدر يد از دانشدگاهها  و دياسدات  و معلمان نقش ان،يم نيا در اما است مثثر انيدانشجو اي و آموزان دانش

 يسدپر  آنها نظر ريز دانشگاه در انيدانشجو و مدرسه در آموزان دانش را اوقا  شتريب هك چنان دينما يم تر برجسته

 داندش  از ياريبسد  رو نيد ا از باشد يم دياسات و ها معلَّم تيفعال يبرا نهيزم آورنده فراهم هم گريد عوامل و نندك يم

  دانند مي خود معلمان مرهون را خود تيشخو يريگ لکش ديجد و يسنت يآموزش نظام آموختگان

 ممتداز  و محترم يتيشخو را معلَّم دانشجو اي و آموز دانش است يمعنو و يباطن رابطه  ي معلَّم با آموز دانش رابطه

 و  مد ك آمددن  در جامعده  يرسدم  تيعضدو  بده  و دن،يرسد  يآزاد و اسدتقالل  به و شدن بزرگ در را او هك داند يم

 يالگدو   يد  بعندوان  جهدت  نيهم به و دارد اركسرو دانشجو اي و آموز دانش جان و روح با معلَّم دينما يم مساعد 

 ردهكد  سد  ك را يفراوان اطالعا  و علوم خانواده طيمح در قبال چه اگر آموز دانش  شود يم رفتهيپذ مطاع و محبوب

 خود به ثابت لکش هنوز يول است گرفته لکش او تيشخو يحدود تا و ردهك عاد  يامور به و آموخته را ييرفتارها

                                                           

 Mohsenkhaledi92@yahoo.com دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان سنندج  -1
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 شود يم خارج خانواده طيمح از نيسن نيا در نوجوان و کودك  باشد يم رييتغ و انعطاف قابل ياديز حد تا و نگرفته

 ديد جد اجتمداع  نيد ا در آمدوز  داندش   شدود  يمد  رفتهيپذ دانشگاه اي و مدرسه يعني ديجد ياجتماع در يرسم بطور و

 تيشخود  و دهدد  قدرار  يبدازنگر  مورد را اش گذشته يعادتها و رفتار و ينيد يها اندوخته و ارکاف تا ابدي يم فرصت

 ( 1384 ،يداوود) دينما تيتثب و ليمکت و بسازد را شيخو

 و يشناسد  وقدت  از دادن، نمدره  در انوداف  و عدل تيرعا از الس،ك اداره طرز از معلم، رفتار و اخالق از آموزان دانش

 و خدوش  اخدالق  از ،يشدرع  ضوابط به التزام و ينداريد از ،يفروتن و ييخوشرو از ،يمهربان و يدلسوز از نظم، تيرعا

 شدوند  يم متأثر او ردارك و رفتار و اخالق از نيهمچن آموزند يم ها درس معلَّم يدوست نوع و يخواه ريخ از او، ادب

 با يالگو  ي و يمرب  ي آن، از تر مهم هکبل ستين آموزگار  ي فقط معلَّم ن،يبنابرا سازند يم همسان او با را خود و

 نيبزرگتدر  دهدد،  يمد  پدرورش  خدوب  را آمدوزان  داندش  اش دهيپسند گفتار و رفتار با هك خوب معلَّم  ي  است نفوذ

 رفتدار  بدا  هكد  منحدرف  و بددرفتار  و اخدالق  بدد  معلَّم  ي سکع به و دهد مي  انجام خود اجتماع به نسبت را خدمت

  شاندك يم يتباه و انحراف به را آموزان دانش بدخود،

 قيتحق نهيشيپ

 اسدالمي  معدارف  دبيران ياخالق يرفتارها و شخويت نقش يبررس:  عنوان با يا مقاله در( 1389) يشامل و يدريح

 سدطح  در تأثيرگدذار  عوامدل  مقايسدة  بدا :  اندد  افتده ي دست جينتا نيا به متوسطه مقط  آموزان دانش يريالگوپذ در

 داراي اسدالمي  معدارف  دبيدران  خلقدي  خدوش  شدده،  ذكدر  عوامل تمام بين از كه يابيم مي در آموزان دانش الگوپذيري

 اسدالمي  معارف دبير برخورد شيوة و رفتاري خوش و خلقي خوش اهميت خود اين و است تأثيرگذاري ميزان باالترين

    رساند مي را آموز دانش با

 نيد ا بده  ييابتدا آموزان دانش ينيد تيترب و ميدرتعل معلمان نقش: عنوان تحت يا مقاله در( 1392) زدبخشيا الهه

 يوروشدها  هدا  تداب ك يمحتدوا  ،يدرسد  يهدا  برنامده  ،يآموزش اهداف رينظ يعوامل يگذارريتأث: اند افتهي دست جينتا

 هرگونده  ديد با نخسدت  وپرورش آموزش نظام ليدل نيهم به  رديگيم صور  ريفراگ سمت به معلم قيطر از يآموزش

 معطدوف ( معلدم  ژهيد و بده ) ريفراگ و معلم نقش و يريادگي و ياددهي نديفرآ به را يآموزش نظام در يبازنگر و اصالح

 ها نهيزم يتمام در تجارب است آموزش نديفرآ در ريناپذ ييجدا عنور يعموم تيترب نظام در خانواده تكمشار دارد

 تكمشدار  بده  و ستين مناب  نيتام به قادر ييتنها به خود اهداف نمودن محقق يبرا يترسميترب نظام هك داده نشان

  است ازمندين ها خانواده فعال

 در يند يد تيد ترب به ينيد آموزش از گذر در معلم نقش: عنوان با يپژوهش در ،(1393) روزشاديف ه،يوك جور زادهيعل

 بده  ورز شده ياند و هدفمندد  يموجود عنوان به هك است حيصح تيترب پرتو در تنها انسان هك دارند يم اذعان مدارس

 يارهدا کراه و جينتدا  و   ديد نما يمد  فتح را شيخو مطلوب سعاد   يرف قله و دهيازي دست خود يها آرمان و اهداف

 نيهمچند    باشدند  خدود  متعلمان اوري و اري راه نيا در هك است فرض ما رانيمد بر: نندك يم انيب گونه نيبد را خود

 در اصدالحا   رديد گ قدرار  نظدر  مطمح ديبا ينيد تيترب در زمان ا يمقتض به توجه با هك آنچه شود توجه است الزم

 ييبدا يز اصدل  ديد با امدوزان  داندش  در يفرد يها تفاو  به توجه با ما انيمرب و معلمان  است ينيد تيترب يها روش
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 رشدد  مراحدل  عمددتا  ريمسد  نيد ا در و لحاظ برنامه فوق و فرازت اوقا  يساز يزن در خووصا را هنر ابراز و يشناس

   نندك توجه رستانيدب و ييراهنما دوره و دبستان دوره ،دبستان از شيپ يسن يها گروه در نوجوانان و انكودك

 و ياخالقد  پدرورش  و آمدوزش  در معلم نقش و تيمسئول: عنوان با يپژوهش در( 2013) فرانس اسپرنتا و وال مونايس

 پدژوهش  نيا  پرداختند متوسطه دوره در انكودك يعاطف و ياخالق آموزش در معلم نقش يبررس به ان،كودك يعاطف

 ييشناسا آن هدف و شد انجام 2011 سال در يرومان در پرورش و آموزش علوم موسسه در ينظرسنج  ي اساس بر

 معلدم  نقش يچگونگ شمك نيهمچن و شود يم جاديا آموزان دانش و معلمان نيب رابطه در هك يالتکمش و ها چالش

 روز بده  بدر  ياصدل  ديد كتا پژوهش نيا در  است بوده آن بهبود يبرا يحل راه ارائه و آموزش در يبحران نقاط کدر در

 شدده  آن برابدر  در مددارس  مقاومدت  سدب   يآموزش ستميس در  يسر را ييتغ  است بوده آموزش يها وهيش يرسان

  است

 آن به پرداختن ضرور   پژوهش مسئله

 در و سدازند  يمد  خدود  تيشخود  از يجزئد  را آورندد،آن  يمد  دسدت  بده  شددن  ياجتمداع  قيطر از را يمل تيهو افراد

 ژهيد و بده  و پدرورش  و آمدوزش  برعهددهء  يملد  تيد هو نيوکد ت ارك و ساز نندك يم استفاده آن از مناس  يها تيموقع

 مدي  جامعده  هاي سرمايه نوجوانان و كودكان(  1388 لتن،يب و يمهدو)است مدرسه  نام بهاي  جامعه طيمح برعهدهء

 مسدايلي  جملده  از آندان  مسدايل  بنابراين  است آينده جامعه سالمت كننده تضمين آنها جسم و روح سالمت و باشند

 در بسدزايي  نقدش  كده  مدرسده  و خدانواده  محديط  به جدي توجه لذا  داشت مبذول كافي توجه آنها به بايد كه است

  است انکارناپذير ضرورتي دارند آموزان دانش شخويت تکوين

 يعند ي ،يعداطف  و يروحد  و يقلبد  لحداظ  بده  آنها نيتر  کپا و يذهن لحاظ به افراد نيتر  مستعد هکنيا جهت به معلم

 هکد نيا ليد دل بده  نيچند   هدم  و دارد؛ اريد اخت در را متوسدطه هداي   دوره جوانان و نوجوانان ،ييابتداهاي  دوره انكودك

 اريبسد  نقدش تواندد   يم است؛ آنان ميتعل و آموزش دار  عهده همه از مهمتر و دارد ارياخت در را ها  بچه وقت نيشتريب

 فدراهم  شيبدرا  دادن درس نيحد  در هكد  يمتعددد  يها  فرصت ازتواند  يم او  دينما فايا آنها ينيد تيترب در يممتاز

 قيد طر از هدا   بچه اذهان در هك را يخرافات و نادرست يباورها و نييتب درست را ياسالم ديعقا ردهك استفاده ،شود يم

 يافدراد : »ديد گو  يمد  مورد نيا در يمطهر ديشه  ندك جدا ياسالم اعتقادا  از بسته، نقش رونيب طيمح اي خانواده،

 هكد  ميند ك  يمد  کدر را قتيحق نيا امالك م،يهست مواجه يمذهب مسائل ي  درباره مردم يها  پرسش با هك من مانند

 در يمدذهب  مسدائل   نده يزم در يزلطد  ارکد اف سدواد   يب مبلغان و جاهل مادران و پدران نا يتلق تحت افراد از ياريبس

 و ديد ترد دچدار  مدذه   و نيد قتيحق  درباره را آنها و دهيبخش سوء اثر زلط ارکاف همان و است ردهك رسوخ ذهنشان

 در را جامعه و افراد توان يم هك است شده حساب و حيصح و سالم يرويپ آموزش، راه از فقط  است ردهك ارکان اناياح

 محافظدت  يراند يا ريد ز و ياسدالم  ريز نامطلوب يرفتار و ياعتقاد يالگوها و يواردات يها ارزش نكاديبن ليس مقابل

 يانسدان  يعال يها ارزش به شوند، يم برخوردار يصنعت و يعلم يها شرفتيپ يايمزا و مواه  از هك يحال در تا رد،ك

 و حفدظ  را خدود  يفرهنگد  و يقوم ،يمذهب ،ينيد تيهو و بمانند يباق معتقد و مومن خود يفرهنگ و يقوم يمبان و

 و يصدنعت  جوام  شتريب در موجود عمده ال کمش و مسائل در شدن ور زوطه صور ، نيا ريز در چه نند؛ك حراست
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 و لدو  صحبت)نمود خواهد جلوه ريناپذ اجتناب يامر شدن يصنعت و توسعه حال در جوام  يبرا يامروز ي شرفتهيپ

 ( 1388 ،يجعفر

 محووره در نه رايز  رديگ يم بر در را يانسان ا يح شئونا  يتمام هك چرا رانه،ك يب و انيپا يب است يمفهوم تيترب

 فراتدر  ه،کبل مدرسه، محدوده در نه و گنجد يم خانه، ي محدوده در نه  انکم محووره در نه و شود يم محدود زمان

 دوره همان از ها، انسان ما تيشخو  است يانسان سرشت بواسطه و اعمال از تر قيعم و عالم از تر  يوس و ط،يمح از

 و مدادر  و پدر تيشخو نظر از تيترب جهت در يگوناگون يها وهيش و ابزارها و ابدي يم نيوکت يخردسال و يكودك ي

 هكد  ييآنجدا  از و دارد وجدود  ينيد متون و ا يروا در خوو  به و يتيترب علوم در  رهيز و لقمه مادر، ريش انياطراف

 زيد ن افراد رفتار نترلك و يرفتار يتيترب يارهاکراه ن،يبنابرا باشد يم بشر افراد يادار و ارياخت يرفتارها نيد موضوع

 در هدا  انسدان  اعمدال  و رفتدار  مهدار  و تيهددا  نيد د موضدوع  يعبارت به و ديآ يم حساب به ينيد مباحث حوزه جزء

 هكد  رايد زگيرد  مي بر در زين را انكودك رفتار ميتنظ و تيترب ت،يهدا نيد قلمرو رو نيا از و باشد يم نيد چهارچوب

 و واجبدا   همانندد  يشدرع  ميالکد ت و نيد د دسدتورا   از  ي هر و است مفاسد و موالح بر يمبتن ينيد امکاح تمام

 ( 1364 ،ياحمد)است يتيترب آثار يدارا محرما 

 يمعنا به لغت، در تيترب واژه  است «نيد» و «تيترب» لمهك و يمعنا شناخت به منوط ينيد تيترب مفهوم شناخت

 بده  لغدت،  در زيد ن نيد واژه زاده، سراج) است آمده بالقوه يروهاين رساندن تيفعل به يعني دادن پرورش اي دنيپروران

 قواعد و اصول مجموعه:  از است عبار  اصطالح، در و( 1392 ،ييرضا محمد) عتيشر و قتيطر ن،ييآ ش،يك يمعنا

 يهدا  گدزاره  شدامل  نيد د گدر، يد عبدار   بده   اسدت  شده داده انسان به خدا يسو از هك يدستورات و امکاح و ياديبن

  است يزيتجو و يفيتوص

 مدى  ديده دل چشم با كه است درونى صفا  و سجايا و قوا معنى به خُلْق  باشد مى «خُلُق» و «خُلْق» جم  «اخالق»

 و خوب صفا  و ملکا  از كه است علمى» اي «است انسان باطنى و روحى صفا  مجموعه اخالق» اصطلالح در  شود

  «گويد مى سخن آن آثار و ها ريشه و بد

 را ياخالق تيترب گر،يدکي با آنها سهيمقا و جامعه در موجود ي ها تيترب انواع گرفتن مفروض با زدي،ي موباح عالمه

 در آمدوزان  داندش  و انيدانشدجو  ان،يد مرب اخالق رشد يبرا يزير برنامه ياخالق تيترب: »  ندك يم ميتعر گونه نيا

 ( 1390 ،ياظمك و يکمل ،يشامل  )است اسالم مطلوب جهت

 هدايي  شخويت و ها چهره صريح، و مستقيم صور  به آنکه يکي كند؛ مي عمل شيوه دو به پردازي اسوه در كريم قرآن

 وااليدي  هداي  شخويت از برخي  سازد مي رفتارشان از پيروي و آنها متوجه را ديگران و كند مي مطرح الگو منزلة به را

: احدزاب  سدورة  از 21 آيده  در آلده  و عليه اهلل  خداصلي رسول( الم: از عبارتند است شده آنها رفتار از اقتداي به دعو  كه

 سرمشدق  خددا  رسدول ( زنددگي ) در شما براي االخر؛ اليوم و اهلل يرجوا لمن حسنه اسوه اهلل رسول في لکم كان لقد»

 الگدويي  وآلده  عليده  اهلل صدلي  اهلل رسول اينجا در  «دارند رستاخيز روز و خدا( رحمت) به اميد كه آنها براي  بود نيکويي

: ممتحنده  سدورة  از 4 آيده  در السدالم  عليه ابراهيم حضر (ب است؛ شده معرفي قيامت و خدا باورمداران براي شايسته

  «داشت وجود ابراهيم رندگي در خوبي سرمشق شما براي ابراهيم؛ في حسنه اسوه لکم كانت قد»

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

617 

 

 بهدا  او به حد نيا تا اسالم نبود ياتيح معلم نقش اگر  است جامعه در او اربردك و نقش انگريب اسالم، در معلم تياهم

 بدر  شدده  ندازل  ا يد آ نينخسدت  در خداوندد  هكد  اسدت  برخدوردار  يگداه يجا و ارزش چنان از معلم اسالم در  داد ينم

 بسدته  خدون  از را انسان  ديآفر را انيجهان هك پروردگار  نام به بخوان: »ندك  يم يمعرف معلم را خودش ،( )امبريپ

  دانسدت   ينمد  هكد  را آنچه انسان به آموخت قلم، با آموخت هك همان است، نيتر  ميرك پروردگار  و! بخوان سرشت،

 بر ايدر در انيماه و اش  النه در مورچه يحت فرشتگان، و خدا همانا: »اند  فرموده يتيروا در(  )امبريپ(  5د1 علق،«)

  فرمدوده  گدر يد يتيروا در(  1363 ،يشهر ير يمحمد )«فرستند  يم  درود آموزد،  يم مردم به را ها  يکين هك يسك

 و معلمان قبر من رايز بده، ادي گرانيد به را آن و اموزيب را يکين يموس يا: نمود يوح يموس حضر  به خداوند: »اند

 بده  را ها  نيبهتر ديخواه  يم ايآ: »ميخوان  يم شانيا از زين  «نندکن ترس احساس تا نمك  يم ينوران را يکين متعلمان

 علم هك است يسك من از بعد شما نِيبهتر و آدم فرزندان نِيبهتر من و هاست،  نيبهتر نيبهتر خدا نم؟ك يمعرف شما

 ارث بده  يدرهم و ناريد امبرانيپ رايز امبرانند،يپ وارث علما: »فرمودند نيچن  هم  «دهد نشر را آن سپس و اموزديب را

 ( 1381،ينيلك )«است برده يفراوان  بهره برگرفت، آن از هك هر و بود علم آنها ارث يول نگذاشتند،

 ها افتهي و پژوهش روش

 و يند يد تيد ترب در معلدم  نقدش  يبررسد :  از اسدت  عبار  پژوهش نيا انجام از هدف موضوع نيا تياهم به توجه با

 ت،يد ماه اعتبدار  بده  ،ينيد موضوع اعتبار به پژوهش نيا  باشد يم وانيمر شهر متوسطه مقط  آموزان دانش ياخالق

 يبردار شيف ها، تابك مطالعه ضمن صور  نيا به  است يدانيم و يا تابخانهكاطالعا ، يآور جم  روش و يفيتوص

 نيد ا در مطالعده  نمونده   است ياربردك پژوهش هدف به توجه با و  شده يبند طبقه منسجم طور به  مطال  و شده

 بدا  هكد  اسدت  بدوده  7451 آمدوزان  دانش تعداد  باشد يم وانيمر وانيمر شهر متوسطه مقط  آموزان دانش پژوهش

  اند شده انتخاب نمونه 210 تعداد يتوادف يا خوشه يريگ نمونه از استفاده

 آموزان دانش الگوپذيري سطح و ينيد  اعتقادا  و سنن آداب، به دبيران پايبندي و توجه ميزان بين: پژوهش هيفرض

  دارد وجود رابطه وانيمر شهر متوسطه مقط 

 ها افتهي

 ونيرگرس مدل خالصه -1 جدول

 اريانحراف مع ل شدهيتعد R 𝑅2 R مدل

 800/0 640/0 626/0 46743/0 

 پژوهش يها افتهي:  ماخذ

 پدردازش  يبدرا  رفتده  اركد  به مدل دهد مي  نشان باشد يم 640/0 با برابر R^2(31-4) جدول در هك نيا به توجه با

  است مناس  ها داده

 (ANOVA)انسيوار ليتحل

  باشد يم ريز شرح به آن جينتا هك است ANOVA انسيوار ليتحل جدول ونيدرگرس در يبعد يخروج
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 (ANOVA) انسيوار ليتحل -2جدول
مجموع   

 مربعا 
 

درجه 
 يآزاد

Dr 

ن يانگيم
 مربعا 

 آماره آزمون
F 

 يسطح معن
 يدار

sig 

 001/0 412/39 859/8 6 440/67 يونياثر رگرس

   218/0 158 298/36 مانده يباق

    164 738/103 مجموع

   
 پژوهش يها افتهي:  ماخذ

 يمعند  05/0 از ترکوچك يخطا سطح در هك 412/39 با است برابر  F آمده دست به مقدار باال، جدول جينتا اساس بر

 و را ييد تغ زانيد م يخدوب  بده  قادرند و برخوردارند ييباال نييتب قدر  از مستقل يرهايمتغ دهد مي  نشان است دار

  دهند حيتوض را وابسته ريمتغ انسيوار

 

 آنها يدار يمعن سطح و ريمتغ استاندارد ريز و استاندارد  يضرا

 رگرسيون معادله در آنها يدار معني و مستقل متغييرهاي زيراستاندارد و استاندارد ضراي  -3 جدول

 Tمقدار    استاندارد شدهيضرا   استاندارد نشدهيضرا نمونه

 

 يدار يسطح معن
sig 

 يوني  رگرسيضر

B 

 اريمع يخطا
(Std. Error) 

Beta 

 117/0 576/0  295/0 465/0 مقدار ثابت

 000/0 634/6 528/0 113/0 684/0 رفتار معلم

 001/0 631/2 199/0 024/0 171/0 اركسابقه 

 000/0 835/3 175/0 035/0 223/0 رانيآموزش ضمن خدمت دب

 000/0 174/6 512/0 098/0 565/0 يخوش خلق

 000/0 646/5 420/0 086/0 405/0 هماهنگي گفتار با كردار

 003/0 977/0 169/0 28/0 263/0 ت عدالتيرعا

 000/0 995/4 387/0 077/0 514/0 رعايت آداب و سنن ديني

 000/0 132/4 351/0 036/0 185/0 ال يسطح تحو

 پژوهش يها افتهي:  ماخذ

 بدا  معلم رفتار ريمتغ ون،يرگرس مدل در موجود مستقل ريمتغ 8 انيم از شود يم مشاهده فوق جدول در هك همانطور

 بدا  يخلق خوش يرهايمتغ آن از پس و  ندك يم نييتب را وابسته ريمتغ را ييتغ وجه نيبهتر به 684/0 يبتا  يضر

 عندوان  بده  405/0 يبتدا  شده استاندارد  يضر با ردارك با گفتار يهماهنگ ريمتغ سپس و دوم مرتبه در 565/0 يبتا

 تيد اولو در 263/0 عددالت  تيد رعا و 514/0 يبتا با ديني سنن و آداب رعايت آن از پس و گذار ريتأث ريمتغ نيسوم

 را مسدتقل  يرهدا يمتغ انسيد وار درصدد  30 از شيبد  ييتنها به يخلق خوش و معلم رفتار  اند گرفته قرار يبعد يها

  ندك يم نييتب

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

619 

 

 گيري نتيجه

 تيد ترب در معلمدان  مسدئوليت  هدا،  يافتده  اين به توجه با  است پرورش و آموزش انكار از يکي ياخالق و ينيد تيترب

 اخالقدي  پدرورش  و اسدالمي  جامعده  يد   بدا  متناسد   اخالقدي  الگدوي  و نمونده  ي  ارائه در سعي و ياخالق و ينيد

 مثبدت  نگدرش  علدت  بده  معلدم   شدود  مدي  تر سنگين آيند، مي شمار به مملکت اين اصلي هاي سرمايه كه آموزان دانش

 سعي و داشته اطالع امر اين از بايد دانند مي الگوبرداري شايستة را او آموزان دانش بيشتر اينکه و وي به آموزان دانش

 مشدخص  پدژوهش  يهدا  افتده ي بده  توجده  بدا   كند منعکس خود منش و رفتار در را پژوهش اين از حاصل نتايج كند

 امر نيا به شتريب هرچه توجه و است ريناپذ ارکان يامر آموزان دانش ياخالق و ينيد تيترب در معلم نقش هك شود يم

  باشد يم وانيمر شهر در يضرور يازهاين از اجتماع به ورود يبرا آموزان دانش ردنك آماده يبرا

 ارهاکراه و ها شنهاديپ

 تدرين  مهدم  بده  دستيابي در دبيران بيشتر موفقيت و آموزان دانش اخالقي و ينيد تربيت فرايند سازي بهينه جهت رد

 :  شود مي پيشنهاد ريز موارد آموزان دانش اخالقي سازندگي يعني خود هدف

 ياخالق و ينيد تيترب نهيزم در معلمان معلوما  شيافزا جهت خدمت ضمن آموزش يها دوره يبرگزار -

 و يند يد تيد ترب يچگدونگ  آمدوزش  يبرا مجرب مشاوران از دعو  و انيمرب اءوياول انجمن جلسا  يبرگزار -

   ها خانواده به ياخالق

 يبررسد  و ركتدذ  ،يادآوريد  جهت آنان با جلسا  يبرگزا و معلمان آموزش ي وهيش و رفتار اخالق، بر نظار  -

  آنان ردکعمل

   آموزان دانش يعباد و ياخالق ،ياعتقاد تيترب در ابعاد نيا يريارگکب و انسان يوجود ابعاد به توجه -

 و رسدا  بيداني  بدا  و لغو لغا  و كلما  بيان از دور به متين، گفتار از استفاده اخالقي و درسي مفاهيم آموزش -

 شيرين؛

 شخوديت  بده  تدوهين  از خدودداري  و آنهدا  بدا  وقار و متانت با توأم برخورد و آموز دانش شخويت به احترام -

 آموزان؛ دانش

 دبيدر  از آمدوزان  داندش  كده  حقيقدت  اين پذيرفتن و آنان با بشاش و گرم مواجهة و آموز دانش با رويي خوش -

 گرفته؛ و درهم چهره با عبوس دبير تا دارند بيشتري الگوپذيري خلق خوش و خوشرو

 بدراي  خدويش  اطالعدا   و علدم  بدردن  بداال  و بداالتر  علمدي  مددارک  كسد   و آموزي علم و مطالعه در سعي -

   آموزان دانش شبها  و ها پرسش به گويي پاسخ

  تبعيض هرگونه از دوري و آموزان دانش تنبيه و تشويق تدريس، امر در عدالت رعايت -

  كردار با گفتار هماهنگي كاري؛ نظم رعايت ؛ قولي خوش -

 اينکده  و اسدت  شداگردان  بده  اجتماعي زندگي زيرمستقيم آموزش نوعي همکاران، ساير با دبيران رفتار نحوة -

  گذارد مي جاي بر زيادي تأثير وي از اخالقي الگوبرداري در آموزان دانش نزد امر اين

 احيداي  و مراسدم  و شدعائر  تعظديم  و دبيدر  توسدط  ديني سنن و آداب رعايت ديني، مناس  و فرايض انجام -

  مذهبي اصيل هاي سنت
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 مناب 

  اصفهان دانشگاه اصفهان:  اسالم در تيترب يها روش و اصول(  1364  )احمد ،ياحمد

 علدوم  يمل شيهما نينخست ،ينيد تيترب يارهاکوراه چالشها يبررس ،(1393) ،جهيخد مهر يميابراه ،محمد ينيام

  يشناس روان و يتيترب

 تيد ترب و ميتعلد  يملد  شيهمدا  ،ييابتدا آموزان دانش ينيد تيترب و ميتعل در معلمان نقش ،(1392)،الهه زدبخشيا

  (ع) نيصادق ت کم در ينيد

 اسدالمي  معدارف  دبيران ياخالق يرفتارها و شخويت نقش يبررس(  1389  )يشامل ،يعباسعل و اشرف يعل ،يدريح

  222 د 189  اول شماره دوم، سال  3 تربيتي هاي پژوهش و اسالم: متوسطه مقط  آموزان دانش يريالگوپذ در

  دانشگاه و حوزه دهکپژوهش  قم  1 جلد  ينيد تيترب در معلم نقش(  1384 ) محمد ،يداود

 چهدارم  سدال   ياسالم تيترب يپژوهش يعلم فولنامه دو:  «ياعتقاد تيترب هدف در يتأمل(  »1388) محمد ،يداود

  9 شماره

  158 شماره  پژوهش و فرهنگ  ديجد و ميقد نسل ينداريد(  1390  )نيحس زاده، سراج

:  ياخالقد  تيد ترب بده  ليد ن يبدرا  يابزار ،يدرس برنامه(  1390  )درضايحم ،ياظمك و حسن ،يکمل  يعباسعل ،يشامل

  98-77 صفحه  دوم شماره  سوم سال  يتيترب يها پژوهش و اسالم

 مطالعدا   و يانسدان  علدوم  پژوهشدگاه   تهدران   3 جلدد   تيد ترب يشناخت روان يمبان(  1375  )بركا يعل ،نژاد يشعار

  يفرهنگ

 از آمدوزان  دانش رفت برون در مدارس ينيد تيترب گاهيجا و نقش يبررس(  1388  )زهرا ،يجعفر و يعل لو، صحبت

 و يآموزشد  موسسده  انتشدارا    قدم   يند يد تيترب شيهما مقاال  مجموعه   ي و ستيب قرن در مطرح يها بحران

  ينيخم امام يپرورش

 مددارس،  در يند يد تيد ترب بده  ينيد آموزش از گذر در معلم نقش ،(1393) ا،يمار روزشاديف ،آمنه هيوك جور زادهيعل

  يفرهنگ و ياجتماع مطالعا  ،يروانشناس و يتيترب علوم در داريپا توسعه يسراسر نفرانسك نياول

  23 شماره  قسبا   "ينيد اعتقاد و عقل" نقد(  1392  )محمد ،ييرضا محمد

  سوم چاپ  قم  دارالحديث نشر  شيخي حميدرضا ترجمه  مهکالح ميزان(  1368  )شهري ري محمدي

  تا يب  ياسالم غا يتبل سازمان  تهران  چهارم چاپ  خيتار و جامعه( 1373) يمحمدتق موباح،

  صدرا انتشارا   تهران  بشر يزندگ در يبيز يامدادها(  1367) يمرتض ،يمطهر

 يريد گ لکشد  در مددارس  نقدش  يشدناخت  جامعده  يبررس(  1388  )فخرالسادا  لتن،يب و صادق محمد ديس ،يمهدو

 مطالعدا   مجلده (: رازيشد  شدهر  يدانشگاه شيپ و سوم سال آموزان دانش يمورد مطالعه: )آموزان دانش يمل تيهو

  چهل شماره  يمل

  يتد يترب علدوم  و يشناسد  روان دانشدنامه :  آموزان دانش يمذهب شدن ياجتماع و مدرسه(  1391  )هيمرض ،ينوروز

  پرورش و آموزش صفحه

 Simona Velea, Speranţa Farca, (2013), Teacher's Responsibility in Moral and Affective Education 

of Children,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 76, 15 April 2013, Pages 863-86.  
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