Archive of SID
مجموعه کامل آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

بررسی نقش معلم در تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان (مطالعه موردی :دانش
آموزان متوسطه شهر مریوان)
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چکیده:
نقش معلم در تربيت دانش آموز بر هيچ كس پوشيده نيست تماس نزدي

بين معلم و دانش آموز و نفوذي كه معلم

بر دانش آموز دارد نقش مهمي در عالمت فکري و رواني ايشان ايفا ميكند و ممکن است بده شديوه هداي گونداگون
مثل تقليد الگوسازي و گاهي اوقا همانندسازي بروز كند با توجه به اهميت اين موضوع هدف از انجام اين پدژوهش
عبار است از :بررسي نقش معلم در تربيت ديني و اخالقي دانش آموزان متوسطه شدهر مريدوان ايدن پدژوهش بده
اعتبار موضوع ديني ،به اعتبار ماهيت ،توصيفي و روش جم آوري اطالعا  ،كتابخانه اي و ميدداني اسدت .بده ايدن
صور ضمن مطالعه كتاب ها ،فيش برداري شده و مطال

به طور منسجم طبقهبندي شدده و بدا توجده بده هددف

پژوهش كاربردي است .جامعه آماري پژوهش دانش آموزان مقط متوسطه ميباشد نتيجه پژوهش نشان مديدهدد
كه معلمان نقش تأثير گذار و انکار ناپذير در تربيت ديني و اخالقي دانش آموزان دارند نتايج پژوهش نشان ميدهدد
از ميان  8متغي ر مستقل موجود در مدل رگرسيون ،متغير رفتار معلم با ضري

بتاي  0/684به بهترين وجه تغييرا

متغير وابسته را تبيين ميكند
واژگان کلیدی :معلم ،تربیت دینی و اخالقی ،رفتار و دانش آموز،
مقدمه
در سيستم هاي آموزشي ،افراد زيادي مشغول به كارند و فعاليت هاي آنها بطور مستقيم يا زيدر مسدتقيم در تربيدت
دانش آموزان و يا دانشجويان مثثر است اما در اين ميان ،نقش معلمان و اسداتيد و دانشدگاهها از ديگدر افدراد بسديار
برجسته تر مي نمايد چنان كه بيشتر اوقا را دانش آموزان در مدرسه و دانشجويان در دانشگاه زير نظر آنها سدپري
مي كنند و عوامل ديگر هم فراهم آورنده زمينه براي فعاليت معلَّم ها و اساتيد مي باشد از ايدن رو بسدياري از داندش
آموختگان نظام آموزشي سنتي و جديد شکلگيري شخويت خود را مرهون معلمان خود ميدانند
رابطه دانش آموز با معلَّم ي

رابطه باطني و معنوي است دانش آموز و يا دانشجو معلَّم را شخويتي محترم و ممتداز

مي داند كه او را در بزرگ شدن و به اسدتقالل و آزادي رسديدن ،و بده عضدويت رسدمي جامعده در آمددن كمد
مساعد مي نمايد معلَّم با روح و جان دانش آموز و يا دانشجو سروكار دارد و به همين جهدت بعندوان يد

و

الگدوي

محبوب و مطاع پذيرفته مي شود دانش آموز اگر چه قبال در محيط خانواده علوم و اطالعا فراواني را كسد كدرده
رفتارهايي را آموخته و به اموري عاد كرده و تا حدودي شخويت او شکل گرفته است ولي هنوز شکل ثابت به خود

 -1دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان سنندج Mohsenkhaledi92@yahoo.com
613

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه کامل آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

نگرفته و تا حد زيادي قابل انعطاف و تغيير مي باشد كودک و نوجوان در اين سنين از محيط خانواده خارج مي شود
و بطور رسمي در اجتماعي جديد يعني مدرسه و يا دانشگاه پذيرفته مدي شدود داندش آمدوز در ايدن اجتمداع جديدد
فرصت مييابد تا افکار و اندوخته هاي ديني و رفتار و عادتهاي گذشته اش را مورد بدازنگري قدرار دهدد و شخوديت
خويش را بسازد و تکميل و تثبيت نمايد (داوودي)1384 ،
دانش آموزان از اخالق و رفتار معلم ،از طرز اداره كالس ،از رعايت عدل و انوداف در نمدره دادن ،از وقدت شناسدي و
رعايت نظم ،از دلسوزي و مهرباني ،از خوشرويي و فروتني ،از دينداري و التزام به ضوابط شدرعي ،از اخدالق خدوش و
ادب او ،از خير خواهي و نوع دوستي معلَّم درس ها مي آموزند همچنين از اخالق و رفتار و كردار او متأثر مي شدوند
و خود را با او همسان مي سازند بنابراين ،معلَّم فقط ي
نفوذ است ي

آموزگار نيست بلکه مهم تر از آن ،ي

مربي و ي

الگوي با

معلَّم خوب كه با رفتار و گفتار پسنديده اش داندش آمدوزان را خدوب پدرورش مدي دهدد ،بزرگتدرين

خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام مي دهد و به عکس ي

معلَّم بدد اخدالق و بددرفتار و منحدرف كده بدا رفتدار

بدخود ،دانش آموزان را به انحراف و تباهي مي كشاند
پيشينه تحقيق
حيدري و شاملي ( )1389در مقاله اي با عنوان  :بررسي نقش شخويت و رفتارهاي اخالقي دبيران معدارف اسدالمي
در الگوپذيري دانش آموزان مقط متوسطه به اين نتايج دست يافتده اندد  :بدا مقايسدة عوامدل تأثيرگدذار در سدطح
الگوپذيري دانش آموزان در مييابيم كه از بين تمام عوامل ذكدر شدده ،خدوشخلقدي دبيدران معدارف اسدالمي داراي
باالترين ميزان تأثيرگذاري است و اين خود اهميت خوش خلقي و خوش رفتاري و شيوة برخورد دبير معارف اسدالمي
با دانشآموز را ميرساند
الهه ايزدبخش ( )1392در مقاله اي تحت عنوان :نقش معلمان درتعليم و تربيت ديني دانش آموزان ابتدايي بده ايدن
نتايج دست يافته اند :تأثيرگذاري عواملي نظير اهداف آموزشي ،برنامده هداي درسدي ،محتدواي كتداب هدا وروشدهاي
آموزشي از طريق معلم به سمت فراگير صور ميگيرد به همين دليل نظام آموزش وپرورش نخسدت بايدد هرگونده
اصالح و بازنگري در نظام آموزشي را به فرآيند ياددهي و يادگيري و نقش معلم و فراگير (بده ويدژه معلدم) معطدوف
دارد مشاركت خانواده در نظام تربيت عمومي عنور جدايي ناپذير در فرآيند آموزش است تجارب در تمامي زمينه ها
نشان داده كه نظام تربيترسمي براي محقق نمودن اهداف خود به تنهايي قادر به تامين مناب نيست و بده مشداركت
فعال خانواده ها نيازمند است
عليزاده جور كويه ،فيروزشاد ( ،)1393در پژوهشي با عنوان :نقش معلم در گذر از آموزش ديني به تربيدت ديندي در
مدارس اذعان مي دارند كه انسان تنها در پرتو تربيت صحيح است كه به عنوان موجودي هدفمندد و انديشده ورز بده
اهداف و آرمان هاي خود دست يازيده و قله رفي سعاد مطلوب خويش را فتح مدي نمايدد و نتدايج و راهکارهداي
خود را بدين گونه بيان مي كنند :بر مديران ما فرض است كه در اين راه يار و ياور متعلمان خدود باشدند همچندين
الزم است توجه شود آنچه كه با توجه به مقتضيا زمان در تربيت ديني بايد مطمح نظدر قدرار گيدرد اصدالحا در
روش هاي تربيت ديني است معلمان و مربيان ما با توجه به تفاو هاي فردي در داندش امدوزان بايدد اصدل زيبدايي
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شناسي و ابراز هنر را خووصا در زني سازي اوقا فرازت و فوق برنامه لحاظ و در ايدن مسدير عمددتا مراحدل رشدد
كودكان و نوجوانان در گروه هاي سني پيش از دبستان ،دوره دبستان و دوره راهنمايي و دبيرستان توجه كنند
سيمونا وال و اسپرنتا فرانس ( )2013در پژوهشي با عنوان :مسئوليت و نقش معلم در آمدوزش و پدرورش اخالقدي و
عاطفي كودكان ،به بررسي نقش معلم در آموزش اخالقي و عاطفي كودكان در دوره متوسطه پرداختند اين پدژوهش
بر اساس ي

نظرسنجي در موسسه علوم آموزش و پرورش در روماني در سال  2011انجام شد و هدف آن شناسايي

چالش ها و مشکالتي كه در رابطه بين معلمان و دانش آموزان ايجاد مي شود و همچنين كشم چگونگي نقش معلدم
در درک نقاط بحراني در آموزش و ارائه راه حلي براي بهبود آن بوده است در اين پژوهش تاكيدد اصدلي بدر بده روز
رساني شيوه هاي آموزش بوده است تغييرا سري در سيستم آموزشي سدب

مقاومدت مددارس در برابدر آن شدده

است
مسئله پژوهش ضرور پرداختن به آن
افراد هويت ملي را از طريق اجتمداعي شددن بده دسدت مديآورندد،آن را جزئدي از شخوديت خدود مديسدازند و در
موقعيت هاي مناس از آن استفاده ميكنند ساز و كار تکدوين هويدت ملدي برعهددهء آمدوزش و پدرورش و بده ويدژه
برعهدهء محيط جامعه اي به نام مدرسه است(مهدوي و بيلتن )1388 ،كودكان و نوجوانان سرمايه هاي جامعده مدي
باشند و سالمت روح و جسم آنها تضمين كننده سالمت جامعه آينده است بنابراين مسدايل آندان از جملده مسدايلي
است كه بايد به آنها توجه كافي مبذول داشت لذا توجه جدي به محديط خدانواده و مدرسده كده نقدش بسدزايي در
تکوين شخويت دانش آموزان دارند ضرورتي انکارناپذير است
معلم به جهت اينکه مستعد ترين افراد به لحاظ ذهني و پاک ترين آنها بده لحداظ قلبدي و روحدي و عداطفي ،يعندي
كودكان دوره هاي ابتدايي ،نوجوانان و جوانان دوره هداي متوسدطه را در اختيدار دارد؛ و هدم چندين بده دليدل اينکده
بيشترين وقت بچه ها را در اختيار دارد و مهمتر از همه عهده دار آموزش و تعليم آنان است؛ مي تواندد نقدش بسديار
ممتازي در تربيت ديني آنها ايفا نمايد او مي تواند از فرصت هاي متعدددي كده در حدين درس دادن بدرايش فدراهم
ميشود ،استفاده كرده عقايد اسالمي را درست تبيين و باورهاي نادرست و خرافاتي را كه در اذهان بچه هدا از طريدق
خانواده ،يا محيط بيرون نقش بسته ،از اعتقادا اسالمي جدا كند شهيد مطهري در اين مورد مدي گويدد« :افدرادي
مانند من كه با پرسش هاي مردم درباره ي مسائل مذهبي مواجه هستيم ،كامال اين حقيقت را درک مدي كنديم كده
بسياري از افراد تحت تلقينا پدران و مادران جاهل و مبلغان بي سدواد افکدار زلطدي در زمينده مسدائل مدذهبي در
ذهنشان رسوخ كرده است و همان افکار زلط اثر سوء بخشيده و آنها را درباره حقيقت دين و مدذه

دچدار ترديدد و

احيانا انکار كرده است فقط از راه آموزش ،پيروي سالم و صحيح و حساب شده است كه مي توان افراد و جامعه را در
مقابل سيل بنيادكن ارزش هاي وارداتي و الگوهاي اعتقادي و رفتاري نامطلوب زير اسدالمي و زيدر ايراندي محافظدت
كرد ،تا در حالي كه از مواه

و مزاياي پيشرفت هاي علمي و صنعتي برخوردار مي شوند ،به ارزش هاي عالي انسداني

و مباني قومي و فرهنگي خود مومن و معتقد باقي بمانند و هويت ديني ،مذهبي ،قومي و فرهنگدي خدود را حفدظ و
حراست كنند؛ چه در زير اين صور  ،زوطه ور شدن در مسائل و مشکال عمده موجود در بيشتر جوام صدنعتي و
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پيشرفته ي امروزي براي جوام در حال توسعه و صنعتي شدن امري اجتناب ناپذير جلوه خواهد نمود(صحبت لدو و
جعفري)1388 ،
تربيت مفهومي است بي پايان و بي كرانه ،چرا كه تمامي شئونا حيا انساني را در بر مي گيرد زيرا نه در محووره
زمان محدود مي شود و نه در محووره مکان نه در محدوده ي خانه ،مي گنجد و نه در محدوده مدرسه ،بلکه ،فراتدر
از محيط ،و وسي تر از عالم و عميق تر از اعمال و بواسطه سرشت انساني است شخويت ما انسان ها ،از همان دوره
ي كودكي و خردسالي تکوين مييابد و ابزارها و شيوه هاي گوناگوني در جهت تربيت از نظر شخويت پدر و مدادر و
اطرافيان شير مادر ،لقمه و زيره در علوم تربيتي و به خوو

در روايا و متون ديني وجدود دارد و از آنجدايي كده

موضوع دين رفتارهاي اختيار و اداري افراد بشر مي باشد بنابراين ،راهکارهاي تربيتي رفتاري و كنترل رفتار افراد نيدز
جزء حوزه مباحث ديني به حساب مي آيد و به عبارتي موضدوع ديدن هددايت و مهدار رفتدار و اعمدال انسدان هدا در
چهارچوب دين مي باشد و از اين رو قلمرو دين هدايت ،تربيت و تنظيم رفتار كودكان را نيز در بر مي گيرد زيدرا كده
تمام احکام ديني مبتني بر موالح و مفاسد است و هر ي

از دسدتورا ديدن و تکداليم شدرعي همانندد واجبدا و

محرما داراي آثار تربيتي است(احمدي)1364 ،
شناخت مفهوم تربيت ديني منوط به شناخت معناي و كلمه «تربيت» و «دين» است واژه تربيت در لغت ،به معناي
پرورانيدن يا پرورش دادن يعني به فعليت رساندن نيروهاي بالقوه آمده است (سراج زاده ،واژه دين نيدز در لغدت ،بده
معناي كيش ،آيين ،طريقت و شريعت (محمد رضايي )1392 ،و در اصطالح ،عبار است از  :مجموعه اصول و قواعد
بنيادي و احکام و دستوراتي كه از سوي خدا به انسان داده شده اسدت بده عبدار ديگدر ،ديدن شدامل گدزاره هداي
توصيفي و تجويزي است
«اخالق» جم «خُلْق» و «خُلُق» مى باشد خُلْق به معنى قوا و سجايا و صفا درونى است كه با چشم دل ديده مدى
شود در اصطلالح «اخالق مجموعه صفا روحى و باطنى انسان است» يا «علمى است كه از ملکا و صفا خوب و
بد و ريشه ها و آثار آن سخن مى گويد»
عالمه موباح يزدي ،با مفروض گرفتن انواع تربيت ها ي موجود در جامعه و مقايسه آنها با يکديگر ،تربيت اخالقي را
اين گونه تعريم مي كند  « :تربيت اخالقي برنامه ريزي براي رشد اخالق مربيدان ،دانشدجويان و داندش آمدوزان در
جهت مطلوب اسالم است (شاملي ،ملکي و كاظمي)1390 ،
قرآن كريم در اسوهپردازي به دو شيوه عمل ميكند؛ يکي آنکه به صور مستقيم و صريح ،چهرهها و شخويتهدايي
را به منزلة الگو مطرح مي كند و ديگران را متوجه آنها و پيروي از رفتارشان مي سازد برخي از شخويت هداي وااليدي
كه دعو به اقتداي از رفتار آنها شده است عبارتند از :الم) رسول خداصلي اهللعليهوآلده در آيده  21از سدورة احدزاب:
«لقد كان لکم في رسول اهلل اسوه حسنه لمن يرجوا اهلل و اليوم االخر؛ براي شما در (زنددگي) رسدول خددا سرمشدق
نيکويي بود براي آنها كه اميد به (رحمت) خدا و روز رستاخيز دارند» در اينجا رسول اهلل صدلي اهلل عليده وآلده الگدويي
شايسته براي باورمداران خدا و قيامت معرفي شده است؛ ب)حضر ابراهيمعليهالسدالم در آيده  4از سدورة ممتحنده:
«قد كانت لکم اسوه حسنه في ابراهيم؛ براي شما سرمشق خوبي در رندگي ابراهيم وجود داشت»
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اهميت معلم در اسالم ،بيانگر نقش و كاربرد او در جامعه است اگر نقش معلم حياتي نبود اسالم تا اين حد به او بهدا
نميداد در اسالم معلم از چنان ارزش و جايگداهي برخدوردار اسدت كده خداوندد در نخسدتين آيدا ندازل شدده بدر
پيامبر( ) ،خودش را معلم معرفي مي كند« :بخوان به نام پروردگار كه جهانيان را آفريد انسان را از خدون بسدته
سرشت ،بخوان! و پروردگار كريم ترين است ،همان كه آموخت با قلم ،آموخت به انسان آنچه را كده نمدي دانسدت
»(علق1 ،د )5پيامبر( ) در روايتي فرموده اند« :همانا خدا و فرشتگان ،حتي مورچه در النه اش و ماهيان در دريا بر
كسي كه نيکي ها را به مردم مي آموزد ،درود مي فرستند» (محمدي ري شهري )1363 ،در روايتي ديگدر فرمدوده
اند« :خداوند به حضر موسي وحي نمود :اي موسي نيکي را بياموز و آن را به ديگران ياد بده ،زيرا من قبر معلمان و
متعلمان نيکي را نوراني مي كنم تا احساس ترس نکنند» نيز از ايشان مي خوانيم« :آيا مي خواهيد بهترين ها را بده
شما معرفي كنم؟ خدا بهترين بهترين هاست ،و من بهترينِ فرزندان آدم و بهترينِ شما بعد از من كسي است كه علم
را بياموزد و سپس آن را نشر دهد» هم چنين فرمودند« :علما وارث پيامبرانند ،زيرا پيامبران دينار و درهمي بده ارث
نگذاشتند ،ولي ارث آنها علم بود و هر كه از آن برگرفت ،بهره فراواني برده است» (كليني)1381،
روش پژوهش و يافته ها
با توجه به اهميت اين موضوع هدف از انجام اين پژوهش عبار اسدت از  :بررسدي نقدش معلدم در تربيدت ديندي و
اخالقي دانش آموزان مقط متوسطه شهر مريوان مي باشد اين پژوهش به اعتبار موضوع ديني ،بده اعتبدار ماهيدت،
توصيفي و روش جم آوري اطالعا ،كتابخانه اي و ميداني است به اين صور ضمن مطالعه كتاب ها ،فيش برداري
شده و مطال

به طور منسجم طبقه بندي شده و با توجه به هدف پژوهش كاربردي است نمونده مطالعده در ايدن

پژوهش دانش آموزان مقط متوسطه شهر مريوان مريوان مي باشد تعداد دانش آمدوزان  7451بدوده اسدت كده بدا
استفاده از نمونه گيري خوشه اي توادفي تعداد  210نمونه انتخاب شده اند
فرضيه پژوهش :بين ميزان توجه و پايبندي دبيران به آداب ،سنن و اعتقادا

ديني و سطح الگوپذيري دانش آموزان

مقط متوسطه شهر مريوان رابطه وجود دارد
يافته ها
جدول  - 1خالصه مدل رگرسيون
مدل

R

𝑅2

 Rتعديل شده

انحراف معيار

0/800

0/640

0/626

0/46743

ماخذ  :يافته هاي پژوهش
با توجه به اين كه در جدول(  2R^)31-4برابر با  0/640مي باشد نشان مي دهد مدل به كدار رفتده بدراي پدردازش
داده ها مناس است
تحليل واريانس()ANOVA
خروجي بعدي در درگرسيون جدول تحليل واريانس  ANOVAاست كه نتايج آن به شرح زير مي باشد
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جدول - 2تحليل واريانس ()ANOVA
مجموع
مربعا

ميانگين
مربعا

آماره آزمون
F

اثر رگرسيوني

67/440

درجه
آزادي
Dr
6

39/412

8/859

باقي مانده

36/298

158

0/218

مجموع

103/738

164

سطح معني
داري
sig
0/001

ماخذ  :يافته هاي پژوهش
بر اساس نتايج جدول باال ،مقدار به دست آمده  Fبرابر است با  39/412كه در سطح خطاي كوچکتر از  0/05معندي
دار است نشان مي دهد متغيرهاي مستقل از قدر تبيين بااليي برخوردارند و قادرند بده خدوبي ميدزان تغييدرا و
واريانس متغير وابسته را توضيح دهند
ضراي استاندارد و زير استاندارد متغير و سطح معني داري آنها
جدول  - 3ضراي استاندارد و زيراستاندارد متغييرهاي مستقل و معني داري آنها در معادله رگرسيون
نمونه

ضراي استاندارد نشده
ضري رگرسيوني

خطاي معيار
)(Std. Error

ضراي استاندارد شده

مقدار T

سطح معني داري
sig

0/576

0/117

6/634

0/000
0/001
0/000

Beta

مقدار ثابت

B
0/465

0/295

رفتار معلم

0/684

0/113

0/528

سابقه كار
آموزش ضمن خدمت دبيران

0/171
0/223

0/024
0/035

0/199
0/175

2/631
3/835

خوش خلقي

0/565

0/098

0/512

6/174

0/000

هماهنگي گفتار با كردار

0/405

0/086

0/420

5/646

0/000

رعايت عدالت
رعايت آداب و سنن ديني

0/263
0/514

0/28
0/077

0/169
0/387

0/977
4/995

0/003
0/000

0/185

0/036

0/351

4/132

0/000

سطح تحويال

ماخذ  :يافته هاي پژوهش
همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود از ميان  8متغير مستقل موجود در مدل رگرسيون ،متغير رفتار معلم بدا
ضري

بتاي  0/684به بهترين وجه تغييرا متغير وابسته را تبيين مي كند و پس از آن متغيرهاي خوش خلقي بدا

بتاي  0/565در مرتبه دوم و سپس متغير هماهنگي گفتار با كردار با ضري استاندارد شده بتداي  0/405بده عندوان
سومين متغير تأثير گذار و پس از آن رعايت آداب و سنن ديني با بتاي  0/514و رعايدت عددالت  0/263در اولويدت
هاي بعدي قرار گرفته اند رفتار معلم و خوش خلقي به تنهايي بديش از  30درصدد واريدانس متغيرهداي مسدتقل را
تبيين مي كند
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نتيجهگيري
تربيت ديني و اخالقي يکي از اركان آموزش و پرورش است با توجه به اين يافتده هدا ،مسدئوليت معلمدان در تربيدت
نمونده و الگدوي اخالقدي متناسد

ديني و اخالقي و سعي در ارائه ي

بدا يد

جامعده اسدالمي و پدرورش اخالقدي

دانش آموزان كه سرمايههاي اصلي اين مملکت به شمار ميآيند ،سنگينتر مديشدود معلدم بده علدت نگدرش مثبدت
دانش آموزان به وي و اينکه بيشتر دانش آموزان او را شايستة الگوبرداري مي دانند بايد از اين امر اطالع داشته و سعي
كند نتايج حاصل از اين پژوهش را در رفتار و منش خود منعکس كند بدا توجده بده يافتده هداي پدژوهش مشدخص
ميشود كه نقش معلم در تربيت ديني و اخالقي دانش آموزان امري انکار ناپذير است و توجه هرچه بيشتر به اين امر
براي آماده كردن دانش آموزان براي ورود به اجتماع از نيازهاي ضروري در شهر مريوان مي باشد
پيشنهاد ها و راهکارها
در جهت بهينه سازي فرايند تربيت ديني و اخالقي دانش آموزان و موفقيت بيشتر دبيران در دستيابي بده مهدم تدرين
هدف خود يعني سازندگي اخالقي دانشآموزان موارد زير پيشنهاد ميشود :
 برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت جهت افزايش معلوما معلمان در زمينه تربيت ديني و اخالقي برگزاري جلسا انجمن اولياءو مربيان و دعو از مشاوران مجرب براي آمدوزش چگدونگي تربيدت ديندي واخالقي به خانواده ها
 نظار بر اخالق ،رفتار و شيوهي آموزش معلمان و برگزاي جلسا با آنان جهت يدادآوري ،تدذكر و بررسديعملکرد آنان
 توجه به ابعاد وجودي انسان و بکارگيري اين ابعاد در تربيت اعتقادي ،اخالقي و عبادي دانش آموزان آموزش مفاهيم درسي و اخالقي استفاده از گفتار متين ،به دور از بيان كلما و لغا لغو و بدا بيداني رسدا وشيرين؛
 احترام به شخويت دانش آموز و برخورد توأم با متانت و وقار بدا آنهدا و خدودداري از تدوهين بده شخوديتدانشآموزان؛
 خوش رويي با دانش آموز و مواجهة گرم و بشاش با آنان و پذيرفتن اين حقيقدت كده داندش آمدوزان از دبيدرخوشرو و خوشخلق الگوپذيري بيشتري دارند تا دبير عبوس با چهره درهم و گرفته؛
 -سعي در مطالعه و علم آموزي و كسد

مددارک علمدي بداالتر و بداال بدردن علدم و اطالعدا خدويش بدراي

پاسخگويي به پرسشها و شبها دانشآموزان
 رعايت عدالت در امر تدريس ،تشويق و تنبيه دانشآموزان و دوري از هرگونه تبعيض خوشقولي ؛ رعايت نظم كاري؛ هماهنگي گفتار با كردار نحوة رفتار دبيران با ساير همکاران ،نوعي آموزش زيرمستقيم زندگي اجتماعي بده شداگردان اسدت و اينکدهاين امر نزد دانشآموزان در الگوبرداري اخالقي از وي تأثير زيادي بر جاي ميگذارد
 -انجام فرايض و مناس

ديني ،رعايت آداب و سنن ديني توسدط دبيدر و تعظديم شدعائر و مراسدم و احيداي

سنتهاي اصيل مذهبي
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