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 چکیده 

 صفا، خوبی، یاد به نامشان بردن با که کسانی باشند باید انآموزگار پرورش، و آموزش نیروهای دربین

ولی متاسفانه در جامعه کنون فرهنگیان مشکالتی وجود دارد که باعث .افتاد اخالقی فضایل تمامی و صداقت

پایه ششم آموزشگاه غدیر   آموزگار فرشته شهبازیاینجانب . بدهد می شود کاهی این موضوع نتیجه عکس

 متوجه دانش آموزان و همکاران که در پایان زمانی که در این اقدام پژوهی اجرا کردم هایی حل با راه کیان

 های سنگین نگاه کردند ایجاد تغییرات برخوردشان نحوه در آرام آرام شدند  بنده تعامل ودرستی صداقت

 در مهمی عامل مختلف شرایط در همکار واقعی درک.  شد می بهتری تعامل باعث و. نداشت وجود گذشته

 .گردید فرهنگ آبرو داری به نسبت دیدگاه تغییر و روابط بهبود

 میکرد برطرف را مشکل که موردی هر یا کالس اداره میل کمال با بنده و آمد می وجود به مشکلی که زمانی

 ای خالصانه احترام و تواضع چه با همکاران که کردم می مشاهده بعدی های برخورد ،در میکردم قبول را

 .باشم اشته د را اثرگذاری و مثبت ارتباط بتوانم شد این به منجر موارد واین. نمودند می برخورد

ارتباط  در مدرسه نامرئی بود که توانستم. مدرسه نامرئی رسیدم  یآموزگاربنده به این مهم از طریق ایجاد و 

و در جهت بهبود روابط انسانی در مدرسه کوشا . بهتری با دانش آموزان و تعامل خوبی با همکارانم ایجاد کنم

 .و فرهنگ آبرو داری را در دانش آموزان نهادینه سازم.باشم

 

 

 

 : کلمات کلیدی 

 مدرسه نامرئی-ارتباط مثبت -اقدام پژوهی -آموزگار
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 مقدمه

محورهایی که می بایست در کالس  از یکی که باشیم داشته خاطر به جامعه، مختلف موضوعات خم و پیچ در

 آبرو و حیثیّت مساله که کرد اذعان باید راستا همین در. بود فرهنگ بحث و مدرسه روی آن کار کرد،

  .است جامعه فرهنگی مباحث ترین مهم ازجمله

 آبروی نیز و دیگران آبروی به راجع هم تاکید این .است شده تاکید بسیار مومن آبروی و حیثیت به اسالم در

  .است فرد خود

دارد حفظ آبروی دیگران و همچنین حفظ  مهم وظیفه دو دیگران آبروى به نسبت کس هر دینی دیدگاه از 

 بزرگ خداى رو، این از. اوست  هاى زشتى و ها کاستى پوشیدن دیگران، آبروى حفظ راه ترین مهم.آبروی خود 

 کاستى از خود که انسانى براى رو، این از. سازد نمى برمال را او عیوب است، آگاه بشر نهان و عیان از که این با

 و کردن بدنام پى در خود سخنان با یا و باشد دیگران عیبهای وجوى جست به نیست سزاوار دارد، عیب و

 .باشد آنان هاى لغزش آشکارساختن

 نمودن  برجسته دیگران، گرفتن تمسخر به این، بنابر بپرهیزد، او تحقیر و کردن سبک از که این دیگر

 تندى اند، شده مرتکب ناخواسته یا خواسته که خطاهایى دلیل به دیگران سرزنش دیگران، ظاهرى هاى نقص

 اشخاص جمع در اگر ویژه  به دیگران، به آمیز حقارت نگاه همچنین و دیگران درخواست برابر در خشونت و

 و شأن تزلزل موجب که عملی یا سخن هرگونه که این نتیجه.شود مى محسوب مومن آبروى تکه باشد، دیگر

 :فرماید مى باره این در السالم علیه صادق امام. است نکوهیده اسالم نظر از بشود، دینى خواهر یا برادر مرتبه

  إِلى  وِالیَتِه مِنْ اللَّهُ أَخْرَجَهُ النَّاسِ أَعْیُنِ مِنْ لِیَسْقُطَهُ  همُرُوَّتِ هَدْمَ وَ شَیْنَهُ بِها یُریدُ رِوایهً مُؤْمِنٍ  عَلى  رَوى مَنْ

 «الشَّیْطانُ یَقْبَلُهُ فَال الشَّیْطانِ وِالیَةِ
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 بیندازد، مردم چشم از را او تا گوید سخنى او آقایى بردن بین از و آبروریزى قصد به مؤمنى زیان به که آن

 .پذیرد نمى را او هم شیطان ولى کند، مى رها شیطان والیت سوى به و ارجخ خود والیت از را او خداوند

 ناروا، هاى نسبت و زشت القاب مانند باشد، همراه نیز توهین با ناپسند برخورد این چنانچه که است گفتنى

 هب نیز دنیوى هایى مجازات اخروى، عواقب و آثار بر عالوه خود این که بشود، نیز  «قذف» موجب بسا چه

 .آید درمى اجرا به اسالمى حاکم وسیله به که دارد دنبال

 توان اندازه به دارد وظیفه همچنین نریزد، را مومنی آبروی دارد وظیفه خودش که این بر عالوه مسلمانى هر

 در مردى. کند دفاع مومنان آبروی از یعنی. بریزند را اش دینى برادر آبروى نیز دیگران که نگذارد خویش،

 او از دفاع مقام در دیگرى فرد جا همان در کرد، بدگویى کسى از آله و علیه اهلل صلى اکرم سولر حضور

 برادر آبروریزى جلوى که کسى النَّار  مِنَ حِجاباً لَهُ کانَ أَخیهِ عِرْضِ عَنْ رَدَّ مَنْ» :فرمود حضرت.برآمد

ار پایه ششم سعی نمودم حفظ آبرو و بنده به عنوان آموزگ .است امان در دوزخ آتش از بگیرد، را مؤمنش

 .فرهنگ آبرو داری را در میان دانش آموزانم رونق ببخشم

 بیان مسئله

 یا دارد – هستند که چنان آن  - را دیگر پذیرفتن توان آیا که بپرسد خود از باید اول درجه در یآموزگار هر

 منحصر موجود یک انسانی هر که داند می آیا است؟ قایل وجود اظهار و زیستن حق دیگران برای آیا خیر؟

 یکدیگر مانند صد در صد نفری دو هیچ و است برخوردار متفاوتی استعدادهای و ها توانایی از و است فرد به

 و خود و بپذیرد هستند، که گونه آن را خود کارمندان و آموزان دانش معلمان، نتواند یآموزگار اگر نیستند؟

 دیگران با تواند نمی هرگز دهد، قرار آنان پذیرش و مقایسه محور را دخو شخصی خصوصیات و ها خواسته

 .کند برقرار سودمندی و مستمر ی رابطه

. پردازد می افراد رشد و زندگی برای مناسب شرایط و ها زمینه ایجاد های راه مطالعه به انسانی روابط دانش 

 نیازهای به یافتن دست طریق از بتوانند دافرا آن در که شود می اطالق وضعیتی به مناسب شرایط و محیط

 ی بالقوه های توانایی و استعداد نهایت، در و هاست آن فطرت راستای در رشد این. کنند رشد خود منطقی

 داشته سازگاری زنده موجود های ویژگی با که است محیطی رشد، برای مناسب محیط. شود می شکوفا آنان

 زمین که است دلیل این به شوند، می بارور و کنند می رشد خوب اطقمن برخی در گیاهان بعضی اگر. باشد
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 و خشک کویر در. دارد تناسب گیاهان آن نیازهای با جغرافیایی محیط هوایی و آب و آن ترکیبی مواد و

 .روید نمی چیزی نادر گیاهان برخی و خار از غیر سوزان

 را استعدادی نوع هر بتواند که باشد مهیا و مجهز رقد آن باید که است پروری انسان نهاد یا سازمان مدرسه، 

 بالقوه های توانایی یا و استعدادها پرورش برای آموزشی محیط سازی آماده شرایط. دهد پرورش خود در

 با مناسب روابط یا رفتارها ارائه و ها آن رفتاری و رشدی سرشتی، های ویژگی دقیق شناخت آموزان، دانش

 .است ها آن

 و ارتباط. کنند مى ایجاد زندگى براى انگیزه و نیاز رفع براى ها انسان که است اى سویه دو طهراب تعامل،

 در اجتماعى تعامل و ارتباط نخستین. کند احساس را بیشترى آرامش و سالمتى انسان شود مى سبب تعامل

. باشند مضر و فیدم جامعه حتى و خود اعضاى براى توانند مى ها خانواده و گیرد مى شکل خانواده بستر

 شناسى روان کریمى،.) باشد داشته اختالالت و ها آسیب انواع از پیشگیرانه نقش تواند مى تعامل و ارتباط

 1380) اجتماعى،

 علیهم معصومین سیره و سنت در و کنند مى ظهور و بروز رابطه در که دارند بسترهایى زیر تعامل و ارتباط 

 داریم، گوناگونى ارتباطات روزمره زندگى در ما.است شده نهى تعامل و تباطار عدم و بودن قهر موکدا السالم

 داشته خوبى سازگارى طبیعت و محیط خود، با نتواند که کسى. طبیعت و محیطمان خودمان، با ارتباط

 باشید، انتقادپذیر و پذیر انعطاف»: فرماید مى کارگزاران به خطاب «ع» على حضرت. نیست سالمى فرد باشد

 قطع را دیگران حرف کنید، گوش دیگران حرف به احترام و آرامش با. نباشید گیر بهانه و جو عیب تقامجو،ان

 اشاره تعامل و ارتباط تاکید به مختلف هاى بیان با «ع» معصومین همه« .باشید رازدار و امین و نکنید

 فضایل بینى، خوش ردانى،قد و تشکر اخالق همدلى، احساس تکریم، و احترام مثال طور به که فرمودند

 دیگران، حقوق رعایت مدارا، و صبر و تحمل بودن، کارگشا مهربانى، و محبت صداقت، دارى، دین اخالقى،

( دارند بشر زندگى در ارتباط ایجاد و ها مهارت از حکایت دیگر بسیارى و بودن خوب شنونده امیدوارى،

 ( 1381اجتماعى، شناسى روان مولفان، از جمعى

 ف وضعیت موجود توصی 

بنده در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم از طریق تعامل سازنده با همکاران .می باشم  ......................اینجانب 

 .حاکم بر مدرسه ام بپردازم فرهنگ آبرو داریو دانش آموزان در آموزشگاه به بهبود 
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 با که کسانی باشند، قافله این جلودار باید  انآموزگار پرورش، و آموزش نیروهای دربین که است این نه مگر

 است؟آیا اینگونه آیا پرسید باید افتاد؟اما اخالقی فضایل تمامی و صداقت صفا، خوبی، یاد باید نامشان بردن

 افتید؟آیا می چه یاد به برید می را آموزگار نام وقتی که شود همکاران و آموزان دانش از جویی و پرس اگر

 از جوانان و نوجوان که کاری زند، می «نق» اصطالح به کند می نهی و امر تنها اوقات یگاه که شخصی یاد

 و انگیزگی بی زدن، چرت پاگذاشتن، روی بر پا بیکاری، همچون کلماتی یاد به ناکرده خدای یا متنفرند آن

 تراکت دچن چسباندن هنرش تنها و است عقب کیلومتری صد چند علم قافله از که است شخصی گر تداعی

 یا است نداده انجامش یا که مراسمی و فعالیت از گزارشی تهیه حال در یا و است آموزشگاه تابلوی روی بر

 مدرسه در همکارانم با که صحبتی به توجه با. است بوده گزارش یک ارائه صرف هدف انجام صورت در

 دانش آموزانم   که شدم متوجه مدتی از بعد نیز من و. دادند قرار تائید مورد را فوق موارد اکثرا داشتم

 که هستم هایی کار راه دنبال به لذا.ندارد وجود روابط در الزم اعتماد و صمیمت و کنند نمی راحتی احساس

 . نمایم برطرف را مشکل این

 ((1) شواهد) اطالعات گردآوری

 چون؛ مراجعی و نابعم از و مصاحبه و مشاهده روش دو از اطالعات یافتن جهت پژوهش از مرحله این در

  . است شده استفاده مدرسه کارکنان دیگر و  همکاران

 : مشاهده

 بنده است افتاده اتفاق مشاهده گوییم کنیم توجه خود پیرامون رخدادهای و اتفاقات به منظم صورت به اگر

 می باعث هک شدم مواردی متوجه دانش آموزان برخورد نوع به توجه با مدرسه محیط در پژوهش این در نیز

   آموزگار که شود می ایجاد ذهنیت این و دهد جلوه نادرست را  آموزگار به نسبت را دانش آموزان دیدگاه شد

 :  دهد نمی انجامدر راستای فرهنگ آبرو داری   مفیدی کار هیچ

 . گذارند نمی میان در آموزگار با را خود مسائل راحتی به  کالس در حضور هنگام در دانش آموزان -1

 سنگینی نگاه کالس به ورود هنگام در دانش آموزان باشد تاخیری تفریح زنگ آمدن در صدا به در اگر  -1

 . دندار

 . ندارد توجیحی دانش آموز  نظر از کالس در آموزگار حضور تفریح ساعات زمان در -3
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 . میشویم مواجه بقیه تفاوتی بی با شود تقدیر دانش آموزان از اگر -4

 . دارد پی در را دانش آموزان واکنش نباشد برخوردار خوبی کیفیت از  مدرسه  مراسمات رگزاریب اگر  -5

  :  مصاحبه  

 با توان می دران که است دوطرفه گفتگوی یک مصاحبه شود می استفاده تحقیقات اکثر در مصاحبه از

 گفتگویی در نیز من.   ستبد را نظر مورد اطالعات  صحبت حین در آن اصالح و ها شنیده تحلیل و تفسیر

  . دادند می قرار تایید مورد را جانبنای شده مشاهده موارد که داشتم دانش آموزان با که

 علمی های یافته 

 عدم مورد در آموزی دانش وقتی.  شود نمی صحیحی برخورد اخالقی ی رذیله این با متاسفانه ما مدارس در

 باید بهانه این نادرستی و درستی ، آورد می ای بهانه بعضا و گیرد می قرار پرسش مورد خود تکالیف انجام

 . گیرد قرار بررسی مورد دقیقا

 با که گیرد می یاد آموز دانش مدتی از بعد و شود نمی دقت چندان مدارس در زمینه این در متاسفانه ولی

 بزرگسال بعدا.  دازدنپر هم چندانی ی هزینه و بگذارد سرپوش خود های کاری کم بر تواند می گویی دروغ

 تقلب با اقدام امتحان ی جلسه سر در آموزی دانش وقتی. گفت خواهد دروغ راحتی به جامعه در بشود هم

. )  است آموخته او به را امانت در خیانت و دزدی واقع در کند مماشات او با جلسه مراقب اگر ٬ کند می

 ی محدوده در بایستی برخورد ، باشد جنجال و جار با توام و خشن نباید برخورد که است ذکر به الزم البته

 .گردد اعمال آموز دانش حرمت حفظ ضمن قانون

 شغلی موقعیت از تا گردد می فرصت پی در همیشه شود می جامعه وارد که بزرگسالی در آموز دانش آن

 .ندارد چندانی ی هزینه ها استفاده سو این که است گرفته یاد کودکی در چون ،  کند استفاده سوء خود

 بیش و گیرد می را باال دست دادن نمره هنگام دارد وابستگی او با نوعی به که آموزی دانش به معلمی هرگاه

 آموز دانش با نمره سر   که معلمی آن از بدتر.  است داده یاد را بازی پارتی او به دهد می نمره او با حقش از

 .است نیاموخته او به را نداد رشوه جز چیزی شود می مالی مذاکره وارد

 مدارس در آموزان دانش بین در ها آن رشد و گیری شکل از توان می که اخالقی های ناهنجاری دیگر از

 بی باعث خود رفتار سوء با کالس سر آموزی دانش اگر. است آزاری دیگر و آزاری مردم ٬ کرد جلوگیری
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 آموزی دانش چنین با جدیت با بایست می بشود اه بچه دیگر آزار باعث مدرسه حیاط در یا و کالس نظمی

 .نگردد تکرار دیگر و شده اصالح او رفتار تا شود برخورد

 بزرگسالی در بسا چه و شده تقویت او رفتار سوء شود سستی آموزی دانش چنین با برخورد در چه چنان

 در. شود می توجه مترک آن به جامعه در که است امری نیز شناسی وقت. گردد جامعه آسایش و نظم مخل

 برخورد جدیت با باید شوند می حاضر کالس سر دیر یا و آیند می مدرسه به دیر که آموزانی دانش با مدارس

 . بگیرد یاد را شناسی وقت کودکی از تا شود

 مواردی جمله از نیز مدرسه و کالس قوانین به احترام و دیگران حقوق رعایت در آموزان دانش کردن ملزم

 به گرفت کم نمره درسی در آموزی دانش اگر مثال طور به.  شود ای ویژه توجه آن به بایست می هک است

 وضع جامعه در که هایی قانون که گیرد می یاد او بیفتد اتفاقی چنین اگر. شود ارفاق او به نباید عنوان هیچ

 .بود خواهد سخت او برای بزرگسالی در قانون به تمکین و هستند زدن چانه قابل اند شده

 نوین تربیت و تعلیم و شناسی روان اصول طبق و عالمانه برخوردها باید شد ذکر که مواردی تمام در البته

 . شود پرهیز خشونت از و باشد

 به رو آینده نسل که داشت انتظار توان می باشد داشته وجود آینده نسل تربیت در جدیتی چنین اگر حال

 . بود خواهد تعالی رشد

 : تحقیق هپیشین 

 : گردید مشاهده زیر موارد  دادم انجام اینجانب که هایی بررسی با

  موضوع با(   1386، صفحه 185 ، تهران امرود نشر ،)  است آموزگار یک آموزگار کتاب از دربخشی

 توانیم می چگونه اینکه مورد در مطالبی ، همکاران با مناسب انسانی ارتباطات اعمال و ایجاد  یآموزگار

 را ، انسانی منابع آموزگاری نظام اصلی اجزای عنوان به را کاربرد و نگهداری ، بهسازی ، جذب کارکرد چهار

 ارائه هایی حل راه مراحل از هریک برای خصوص این در که داشت وجود  کنیم اعمال همکاران مورد در

  .بود شده

 برخورد در مهارت داشتن طریق از رمؤث مدیریت عنوان تحت تحقیقی( 1973)  کاکابادسه و مارگریسون

 انجام برای صحیح برخورد در مهارت میزان بررسی تحقیق این اصلی هدف. اند داده انجام افراد با صحیح
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 مسؤول شامل( ارشد مقامات از نفر 71 تحقیق این آماری نمونه.  بود ارشد مدیران سوی از مؤثر کار دادن

 به پژوهش این از زیر نتایج. بود زیمبابوه) وزارتخانه 16 در خدماتی هایسازمان اول انآموزگار تا ها وزارتخانه

 :است آمده دست

 خود نقش از و گیرد می را آنها وقت بیشترین افراد اداره که بودند القول متفق باال سطح مدیران اکثریت  -1

 .داشتند آگاهی افراد میان روابط مدیریت زمینة در

 اصلی معیار عنوان به آنها در انگیزه ایجاد و افراد با صحیح برخورد در مهارت و لیاقت بر ارشد، مقامات  -1

 .داشتند تأکید سریع شغلی پیشرفت نتیجه در و اثربخشی افزایش برای

 از را الیق مدیر که است افراد با صحیح برخورد در مهارت که بودند معتقد(درصد1/73) گویان پاسخ  -3

 .سازد می جدا ناالیق مدیر

 مورد مدیریت آموزشی های دوره در را بهبودی خود شیوه آموزش درصد 37 پاسخگویان، مجموع از   -4

 و دانستند ضروری آموزشی های نامه بر در را افراد با صحیح برخورد رتهای مها آموزش آنها درصد 34 و نیاز

 .داشتند تأکید فنی مسائل آموزش بر درصد 19

 چگونگی اولویت ترتیب به پاسخگویان نظر از مؤثرند ارشد مدیران زایشاف در که مهارتهایی مهمترین  -5

 و همکاران مافوق، افراد با مؤثر ارتباطات آنها، در صحیح انگیزه ایجاد و نیازها درک طریق از افراد ادارة

 .است سازمان مالی امور اداره در کار اثربخشی به بخشیدن بهبود و زیردستان

 این در.  دادند انجام سازمانها در موفق و مؤثر مدیران شناسایی عنوان تحت وهشیپژ(1984) کامرون و وتن 

 که شد مشخص آنان از آمده عمل به های مصاحبه طریق از که داشتند مدیرشرکت 421 پژوهش

 آنها به موارد سایر از بیش که ویژگی12موارد این از. اند برشمرده موفق مدیران برای ویژگی 62 پاسخگویان

 شفاهی، ارتباط:  از عبارتند که اند برده نام مدیران موفقیت در مؤثر عوامل عنوان به است شده هاشار

 اختیار، تفویض دیگران، در نفوذ و برانگیختن مسئله، حل و تعریف شناخت، فردی، تصمیمات زمان، مدیریت

 .تضاد مدیریت و سازی تیم خودآگاهی، گذاری، هدف

 مهارتهای به نسبت معلمان و مدیران ادراکات بررسی عنوان تحت نیز شیپژوه(1996)  مورای و کوچمبا 

 ادراکات میان تفاوت بررسی پژوهش این هدف.  دادند انجام 4 جنوبی کارولینای مدارس در انتقادی رهبری
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 یقتحق نتایج. بود( انتقالی و ادراکی انسانی، فنی،روابط) انتقادی رهبری مهارتهای به نسبت معلمان و مدیران

 :دهد می نشان

 .دارد وجود معنادار تفاوت آماری نظر از معلمان و مدیران ادراکات میان -1

 در اند داده قرار اهمیت رتبه باالترین در را انتقالی ی مهارتها رهبری، مهارتهای بندی رتبه در مدیران -1

 .دهان داد انسانی روابط مهارتهای به را اهمیت رتبه باالترین معلمان که حالی

 .است شده شناخته انسانی روابط در مهارت معلمان سوی از کارکنان باالی انگیزش و روحیه ارتقای -3

 در را انسانی روابط اهمیت با نقش که یافت انتشار بسیار مقاالت انسانی، روابط زمینه در ، 1954 سال در 

 لزوم بود، پژوهشگران از یکی مطالعات حاصل که مقاالت این.  رساند ثبوت به پرورش و آموزشی مدیریت

 که بود زمینه این در پژوهشگران، از یکی مطالعات. دهد می نشان نیز را انسانی و فنی مهارتهای میان ارتباط

 :که گیرد می نتیجه مطالعات این از او. شود می انسانی مسائل حل صرف مدیران اوقات از میزان چه

 انجام صرف اوقات« بقیه درصد 12 فقط و شود می افراد با نکرد کار صرف آموزشی مدیران اوقات درصد 92

 با کارکردن در آنان توانایی فقدان در باید را آموزشی مدیران شکست بنابراین شود، می امور سایر دادن

 (133 ص 1365 توتونچیان، و رحیمی) فنی مهارت از برخورداری عدم نتیجه در نه دانست مراجعان

 در متوسطه آموزش جدید نظام مدیران کامیابی میزان بررسی عنوان با که تحقیقی در(  1376)  کوهستانی 

 به داد، انجام مشهد شهر در کارکنان و مشاوران دبیران، دیدگاه از آموزشگاه در فرهنگ آبرو داری برقراری

 :یافت دست زیر نتایج

 موفق فرهنگ آبرو داری تقویت و دارینگه برقراری، در را مدیر( درصد 1/63)نمونه افراد از نیمی از بیش  .1 

 .اند دانسته

 جدید نظام مدیران احساسات و تمایالت روحیات، شناسایی در را مدیر( درصد6/68)افراد از نیمی از بیش . 1

 .اند دانسته موفق فرهنگ آبرو داری مدیریت در متوسطه آموزش

 موفق افراد احساسات و تمایالت و روحیات یشناسای در را مدیر%(  54)  نمونه افراد از نیمی از بیش  .3 

 .اند دانسته
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 دادن گوش غیرکالمی ارتباطی مهارتهای کارکردهای بررسی "عنوان تحت پژوهشی در ( 1381ولی شاه)  

 در را ارتباطی قابلیتهای تأثیر و نقش " سازمان در فرهنگ آبرو داری بهبود و وظایف یافتن تحقق در مؤثر

 یک و نهایی آزمون طرح و تجربی نیمه تحقیق، این روش.  داد قرار بررسی مورد اریفرهنگ آبرو د بهبود

 پیرامون مکتوب پرسشهای به آموزشی کارگاه سه در کردن شرکت از پس نیها آزمود و است بوده گروه

 نتایج. اند داده پاسخ فرهنگ آبرو داری بهبود و سازمانی وظایف یافتن تحقق در دوگانه مهارتهای کارکردهای

.  دارد معنادار تفاوت آن از پس و کارگاه برگزاری از پیش انسانی روابط  وضعیت که داد نشان تحقیق این

 به و سازمانی وظایف یافتن تحقق در غیرکالمی مهارتهای به نسبت مؤثر دادن گوش مهارت و نقش همچنین

 .است داشته مساعدتر نقش فرهنگ آبرو داری بود

 ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 تجزیه مورد فرایند این از حاصل اطالعات مورد این در چند ی مطالعه و محترم همکاران نظر بررسی از پس

 تجزیه های یافته خالصه کهشود  استفاده پرسش شش روش از شد سعی مرحله این در گرفت قرار تحلیل و

   . است زیر شرح به وتحلیل

 الزم انها به دستیابی و اهداف پیشبرد برای ای جامعه هر ؟در داریم نیاز فرهنگ آبرو داری برقراری به چرا

 همکاران با تعامل داشتن است کوچک جامعه یک که هم مدرسه در کنیم برقرار ارتباط دیگران با که است

 . شد خواهد پرورشی و آموزشی مسائل بخشی کیفیت و بهبود باعث

فرهنگ آبرو  شد گفته قبلی های بخش در که طور همان ؟ نیمک شناسایی را موثر فرهنگ آبرو داری چگونه

 این به یابی دست میزان و شود می مشخص ارتباط یک در که اهدافی است ای پیچیده فرایند یک داری

 . باشد ارتباط یک اثرگذاری تشخیص برای خوبی مالک تواند می هدفها

 یک از خاصی هدف دنبال که شخصی ستا دوطرفه فرایند یک ؟ارتباط دارد موثرتری ارتباط کسی چه

 همکاران میان ارتباط چون پژوهش این در ولی باشد داشته تری پررنگ نقش تواند می گردد می ارتباط

 .باشند داشته هم با موثری رابطه دوطرف هر که است الزم باشد می مدرسه

 حریم و ها حرمت حفظمثبت، های ،نگرش صمیمانه روابط شود؟داشتن می بهتری تعامل باعث عاملی چه

 . دارند تاثیر موثر ارتباط برقراری در که هستند ارزشمندی عوامل...شخصی،و های
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 کامال فضای یک در تعامل که ؟مواقعی ایم  کرده برقرار سازنده و مفید ارتباط که شویم می متوجه موقع چه

 میتوان باشد ، ارتباط اهداف بودن مشخص همچنین و نادرست های برداشت  گونه هر از دور به و دوستانه

 . داریم خوبی تعامل که گفت

 پژوهش در.  است پذیر امکان ارتباط یک ایجاد  مکانی و زمان هر ؟در کنیم می برقرار تعامل و ارتباط کجا

 . است نظر مورد تحصیل زمان در و مدرسه فضای در تعامل حاضر

 :راه حل های پیشنهادی

 به مربوط های مهارت کسب و دانش تحصیل ضمن آموزان دانش با بخش اثر ای رابطه ایجاد برای معلم

 از  کند اقدام ارتباط ایجاد به نسبت آنها پایه بر و نماید کافی توجه وجه چند به باید فرهنگ آبرو داری ایجاد

 تفکرات و ها آرا با برخورد در شکیبایی و باری برد ، فکری و عاطفی گشودگی نیز عواملی به توجه جمله

 حمایت رفتار گیری کار ،به مقابل طرف نظرهای نقطه دریافت منظور به  موثر و فعال دادن گوش  دیگران

 به مثبت نگرش داشتن و همدردی و همدلی دادن نشان ، صمیمیت و صداقت وبر مبتنی جوّ ایجاد و گرانه

 و تفاهم جو غنای تواند می هک است روشهایی ، منصفانه.  طرفانه بی خورد بر طرز و آنها اعتقادات و افراد

 بنابراین.  کند کمک مؤثر صورتی به سازمان اعضای و افراد بار مدیران ارطباتاط بخشی اثر افزایش و اعتماد

 :  از است عبارت شد خواهد فرهنگ آبرو داری تقویت باعث آنچه

  بخش اثر سانیان روابط ایجاد به مربوط های مهارت و اطالعات ، ها دانسته بیشتر چه هر کسب-1

 صمیمانه زمینه در الزم های ظرافت که طوری به.  گویا زبان تا باشد داشته شنوا گوش بیشتر باید مدیر-1

 .  نماید کسب را  کردن گوش

  آنها با خورد بر در دیگران رفتار ضمنی و صریح دالیل درک جهت در تالش-3

 را ها پیام ضمنی و احساسی و عاطفی نکات که مایدن سعی باید ، ها پیام اصلی ی محتوا دریافت بر عالوه-4

 .  نماید دریافت  نیز

 .  باشد آگاه دیگران کرد عمل و رفتار بر آن تأثیر و مدرسه در خودش اساسی نقش از باید  -5

 .  نماید استفاده مدرسه هدفهای تحقق جهت در خود اختیارات با نماید سعی باید  -6
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  نماید استفاده مقتضی های موقعیت در طیارتبا مناسب های الگو از -7

 .  نماید استفاده مناسب های موقعیت در کالمی ارتباطات بهبود برای کالمی غیر ارتباطات از باید  -8

 .  کند اقدام موانع تقلیل یا رفع برای و بشناسد را  مناسب ارتباطات موانع باید   -9

 .  نماید ایجاد انسانی روابط بر مبتنی جانبه دو ارتباطی کارکنان با که نماید تالش باید  -12

  نماید ایجاد کارکنان و  آموزان دانش برای را نظر تبادل و شور های زمینه باید آموزشی محیط در  -11

 خاطر آرامش با تا  نماید جلوگیری آموزشی سازمانهای در سرد و خشک محیط آمدن وجود به از باید  -11

 .    شوند مشغول دارند عهده به که رسالتی و وظیفه و کار انجام به

  موقتی حلهای راه یا حل راه انتخاب

به اجرا در  کالس پس از بررسی های مختلفی که به عمل آوردم راهکار های زیر را به صورت عملی در

 :آوردم

 آنان نظر اظهار و کردن صحبت هنگام دانش آموزان  به گذاشتن احترام . 1

 و روز پایان در سپاسگزاری نیز و شوند می کالس وارد که ای لحظه در آنان از روزه هر پرسی احوال . 1

 خالصانه گفتن

   هدفمند جلسات برگزاری. 3

  ها آن دادن قرار اختیار در و کالس  محیط به خواندنی مناسب منابع و ها کتاب ، نشریات آوردن. 4

 صحبت درباره فرهنگ آبرو داری در کالس و مدرسه.5

 .ها آن بستن کار به و  فرهنگ  آبرو داری با ارتباط دردانش آموزان  پیشنهادهای به جهتو 6

  آموزان دانشاز  اولیاء ، جمع در تشکر و تقدیر ..7

 تهیه بروشور با موضوع آبرو داری-8

   پرورشی های فعالیت در همکاران تخصص از استفاده.9
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 . خود های خواسته به نسبت دانش آموزان های خواسته دادن قرار اولویت. 12

 . رفتار و وگفتار عمل در صداقت داشتن .11

  :ها حل راه به بخشی اعتبار

 با انآموزگار  با موضوع این به بردن پی برای باشد عملیاتی و اعتبار دارای باید شده تخابنا های حل راه

 مطالعه با همچنین.  دادند ارقر تایید مورد را فوق موارد نظر اتفاق با همه و. شد صحبت مختلف تجربه

 . کردم پیدا دست فوق بندی جمع به  موضوع با مرتبط مطالب

 ( 2 شواهد) مطلوب وضعیت توصیف

 نمودیم اجرا بود مانده باقی تحصیلی سال از که زمانی مدت در بودیم کرده انتخاب که را هایی حل راه

 شدند  بنده تعامل ودرستی صداقت متوجه آموزاندانش  که زمانی. داشتند اجرایی قابلیت ها حل راه تمامی

فرهنگ  اینکه از.نداشت وجود گذشته سنگین یها نگاه کردند ایجاد تغییرات برخوردشان نحوه در آرام آرام

.  شد می بهتری تعامل باعث و گرفتم می قرار تشکر و تقدیر مورد آبرو داری در کالس به اجرا درآمده بود

 به نسبت دیدگاه تغییر و فرهنگ آبرو داری بهبود در مهمی عامل مختلف شرایط در دانش آموز واقعی درک

 مشکل که موردی هر یا کالس اداره میل کمال با بنده و آمد می وجود به مشکلی که زمانی گردید آموزگار

 و تواضع چه با دانش آموز که کردم می ه مشاهد بعدی های برخورد ،در میکردم قبول را میکرد برطرف را

 اشته د را اثرگذاری و مثبت ارتباط بتوانم شد این به منجر موارد واین. نمود می برخورد ای خالصانه احترام

 . بدهم تغییر مدرسه آموزگار به نسبت آنان منفی نگرش به نسبت را او ذهنیت و باشم

 دالیل بی احترامی و پایین بودن فرهنگ آبرو داری در  کالس و مدرسه

 ارزش اما ، است مذهبی ای جامعه ظاهرا ایران امروز جامعه اگرچه:  اند شده کمرنگ جامعه رد ارزشها -1.  

.  است شده کمرنگ ، نوجوانان کودکان و   میان در ویژه به ، آن در اخالقی های فضیلت از بسیاری اعتبار و

 کشاند خواهد انحراف به را هنوشت این اصلی بحث ها آن برشمردن که جا آن از اما ، اند فراوان امر این دالیل

 را ها ارزش بسیاری جوانان امروزه که است این است مسلم آنچه.  کنیم می اشاره موضوع این نتایج به فقط ،

 عنوام به.  دهند می قرار ریشخند و تمسخر مورد پردازند می ها آن رعایت به که را کسانی ، گرفته نادیده

 که آموزانی دانش حاال ولی ، آمد می شمار به ارزش بزرگترها به تنگذاش احترام و کردن سالم زمانی مثال

...  و خوردبودن توسری ، کردن شیرین خود به متهم دوستانشان توسط ، کنند می رعایت را ها ارزش این
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 ارزش کم ، بیهوده امری آموزان دانش از بسیاری بین در معلم به احترام امروزه ، دیگر عبارت به.  شوند می

 . است کن شیرین خود و چاپلوس آموزان دانش ارک و

 : است شده قلمداد معلمان شغل ، تعلیم -1

 اصول رعایت حاضر حال در اما ، داشت باالتر ارزشی معلم و کالس حرمت حفظ و ادب رعایت ترها پیش

 برای دلیلی نانآ.  دارند معلم به ابزاری نگاهی آموزان دانش و ندارد جایگاهی مدارس در اجتماعی ادب اولیه

 را کتاب مطالب تا گیرند می پول که اند افرادی معلمان آنان نظر به.  کنند نمی پیدا معلم به گذاشتن احترام

 آن برای شدن قائل احترام بنابراین ، دهند انجام را کار این شرایطی هر در دارند وظیفه و بدهند یاد ها آن به

 احترام ، دهد انجام را کارش تا گیرد می پول کسی وقتی تقدندمع ها آن دیگر بیان به.  ندارد معنی ها

 . است فایده بی و معنی بی کاری او تعظیم و تکریم و او به گذاشتن

 : است نبوده جدی احترامی بی با برخورد در آموزشی نظام -3

 بی علمانم به نسبت که آموزانی دانش با برخورد برای خاصی برنامه کشور آموزشی سیستم که جا آن از

 دانش ، ندارد ، کنند احترامی بی معلمان به که انضباطی بی و گستاخ آموزان دانش ، ندارد ، کنند احترامی

 درستی به ، کنند نمی حفظ را آنان حرمت ، کرده احترامی بی معلمان به که انضباطی بی و گستاخ آموزان

 نظام و مدرسه تربیتی سیستم ، دیگر بارتع به.  دهند می ادامه خود های احترامی بی به ، نشده متنبه

 دلیل همین به و ندارد مؤثر و جدی برخورد دارند نمی نگه را معلمان احترام که آموزانی دانش با آموزشی

 از معلم به احترامی بی سبب به که آموزی دانش ، مثال برای.  است مساعد و فراهم احترامی بی برای زمینه

 کالس به دوباره تأثیرگذار و جدی انضباطی برخورد بدون کوتاهی مدت از سپ ، شود می اخراج درس کالس

 . آید می درس

 : کنند می کاری کم ها ارزش آموزش در ها خانواده -4

 می و بیند می جا آن در که را چه آن هر و بدی و خوبی هر که است خویش خانواده نمای تمام آیینه کودک

 بزرگترین از فرزندان صحیح پرورش در پدران و مادران کوشش رو این از.  سازد می منعکس خود در ، شنود

 . کارهاست

 گفتار و گشودن زبان روز از کودک با باید بلکه ، گیرد نمی صورت ها مدرسه در تنها ، اخالقی پرورش

 کودک با که خواهیم می را وظیفه این انجام کسانی از نخست که پیداست.  پرداخت تمرین به فهمیدن
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.  گذارند می اثر کودک در خود روش و گفتار ، کردار با آنان.  اویند با پیوسته و کنند می یزندگ

 و شود شروع ها خانواده از باید اخالقی و اجتماعی ارزشهای رعایت آموزش بنابراین( 173،ص1361شبلی،)

 کافی های آموزش و گیرند می نادیده را ها ارزش این والدین از بسیاری متأسفانه ولی.  یابد ادامه مدرسه در

 در اجتماعی مناسب رفتارهای و تربیتی اصول آموزش پایه ، دیگر سخن به. دهند نمی فرزندانشان به را

 اجتماعی ادب با فرزندان ، دارد وجود که ای ساالرانه فرزند فضای در متأسفانه اما.  شود می نهاده خانواده

 ، ندارند توجهی آن به نیز مدرسه در بلکه ، کنند نمی رعایت نهخا در را اصول این تنها نه و شوند نمی آشنا

 . است معلم به احترام ، آداب این از یکی( اینترنت)

 از بسیاری ، حکمفرماست ساالری فرزند امروزی های خانواده از بسیاری در که جا آن از ، این بر عالوه

 جانب ، حقیقت به توجه بدون ، آید می پیش فرزندانشان و معلمان بین که برخوردهایی در والدین

 و کوتاه دیوار ، است همراه معلم به احترامی بی و توهین با معموال که امر این.  گیرند می را فرزندانشان

 بدیهی.  داد خواهد جلوه معلمان طلبکار را آنان ، فروریخته را معلمان و آموزان دانش میان احترام نازک

 . داشت خواهد همراه به را معلم به احترام شدن رنگ کم ، تربیت گونه این است

 : کند می تحقیر و تهدید را بومی های فرهنگ ، جهانی تغییرات -5

 ابعاد از بسیاری در عمیق های دگرگونی و تحوالت گیری شکل شاهد تصاعدی شتابی با سوم هزاره در جهان

 متحول نیز اطراف جهان و خود به انسان رشنگ و اندیشه بلکه نیست روش و ابزار در تنها شدن نو این.  است

 دهه با شدن نو این فزاینده شتاب که است ای گونه به جهانی تحوالت سرعت و پیچیده ماهیت.  شود می

 انسانی ماهیت در حتی که فناوری و ابزاری تغییرات در نه تصاعدی شتاب این.  نیست قیاس قابل قبل های

 شود می تربیت و تعلیم نظام در تازه تحوالت داییپی سبب تغییر این و دهد می رخ نیز

 (11،ص1381جعفری،.)

 از را خود نظر همه از و اند شورش حال در سنتی معاجو علیه جوانان جهان نقاط از بسیاری در امروزه

 خود خاص موسیقی شنیدن و غریب و عجیب های لباس پوشیدن با مثال.  دارند می دور سنتی فرهنگ

 زندگی شئون همه در عمیق دگرگونی خواستار ها آن.  آورند می پدید پرورش و موزشآ در بزرگی مشکل

 (32،ص1381یارمحمدیان،.) اند
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 ایرانی آموزان دانش از بعضی.  کرد مشاهده توان می آموزان دانش رفتارهای از بسیاری در را فرایند این تأثیر

 از ، آن های ارزش از بسیاری پاسداشت از ، هنگریست تحقیر دیده به خویش اسالمی و بومی فرهنگ به نیز

 . زنند می سرباز ، معلمان به گذاشتن احترام جمله

 : نیستند دانش کسب برای منبع تنها معلمان امروزه -6

 و ها دستگاه سایر نیز و تلویزیونی و رادیویی های برنامه طریق از بشر افراد از عظیمی بخش حاضر حال در

 می قرار تأثیر تحت عمیقا ، پرداخته معلومات کسب به ، دارند دسترس در که یرسان اطالع های رسانه

 در نیز آموزان دانش.  بودند دانش و علم کسب منبع تنها معلمان گذشته در که است حالی در این ؛ گیرند

 علمی ئلمسا ترین دقیق از توانند می وقت اسرع در اینترنت و کامپیوتر ، ماهواره مثل ارتباطی وسایل پرتو

 . شوند آگاه

 های ارزش ، پذیرفته تأثیر شدت به جوانان ، جدید های فناوری و ارتباطات در انقالب این وقوع علت به

 روش و ابزارها با نتوانند که صورتی در قدیمی هنجارهای و سنتی های ارزش و کنند می درک را جدیدی

 ، دیگر عبارت به.  داد خواهند دست از را خود راییکا ، کنند پیدا انتقال جدید نسل به عقالنی و جدید های

 در معلم به نسبت بیشتری دانش و اطالعات موارد بعضی در که رویند به رو وسایلی با آموزان دانش امروزه

 را خود واالیی و ارزش معلم که است شده باعث ماشینی زندگی و دگرگونی این.  دهند می قرار آنان اختیار

 . شود کاسته او ارزش و احترام از ، داده دست از حدودی تا

 شده بدل حافظه ساده تقویت به و امتحانات برای آمادگی به عمال تربیت و تعلیم امروزه ، دیگر عبارت به

 ، اند نبرده ای بهره اخالقی فضائل و اخالق از که آموزشی نظام این پروردگان دست است بدیهی.  است

 معلم قدر معلمان که جا آن از میرزا ایرج قول به.  نیستند قائل معلم برای توجهی قابل احترام و ارزش

 اند مواجه آنان احترامی بی و مهری بی با اکنون ، اند نداده آموزش آموزان دانش به را او به احترام و دانستن
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 نتیجه گیری

 بسیاری متأسفانه که راچ ، نیست نایافته تعلیم و ندیده آموزش آموزان دانش مختص فقط تربیتی مشکالت

 کوچک با گاهی که هایی تفاهم سوء یا برخوردها به واکنش در و نیستند آشنا تربیت اصول با نیز معلمان از

 شنیده آنان از نزاکت از دور هایی حرف و ادب از دور رفتارهایی ، رفت خواهند بین از تحمل و توضیح ترین

 نسبت را ادب آموزان دانش داشت توقع توان می چطور ندبز ناپسند و زشت حرفی معلمی وقتی.  شود می

 ولی ، افتد می اتفاق کم معلمان بین در موارد گونه این البته.  بگذارند احترام وی به ، کرده رعایت او به

 می آموزان دانش بر ایشان رفتار که عمیقی تأثیر نیز و معلمان بودن الگو به توجه با نیز اندک میزان همین

 . بکاهد آنان به احترام میزان از تواند می ، گذارد

 در توان می را امر این دلیل.  است شده گذشته زمان از تر بیش امروز جامعه در برخوردها گونه این متأسفانه

.  دانست معلمان روان و اعصاب بر...  و امروزی پرالتهاب و سخت زندگی تأثیر نیز و شدن معلم بودن آسان

 تحت ، باشد نکرده دریافت را ارزشی و اخالقی درست و صحیح های آموزش شدن لممع برای معلمی وقتی

 نشان خود از اصولی و صحیح واکنشی تواند نمی آموزان دانش های نابهنجاری و نامناسب رفتارهای تأثیر

 کاسته معلمان به نسبت آموزان دانش احترام از حدودی تا معلمان گونه این ناصحیح و بد برخورد.  دهد

 در.  اند داشته وجود هم گذشته های دوران در خصوصیت این با معلمانی که گفت بتوان شاید البته.  است

 و است بوده اندک بسیار گذشته در معلمان گونه این شمار:  اوال که شویم یادآور باید نکته این به پاسخ

.  اند بوده مواجه تربیتی مشکالت با تر کم اخالق و علم تحصیل طوالنی های دوره گذراندن خاطر به معلمان

 همان در نهایتا و درس کالس همان در آنان رفتار و اخالق طرز ، جمعی ارتباط وسایل کمبود علت به:  ثانیا

 دانش با معلم برخورد ترین کوچک جمعی ارتباط وسایل گسترش با امروزه اما ، است شده می پخش شهر

 دید معرض در ، شده پخش جهان حتی یا کشور سراسر در اعتس چند از پس موارد از بسیاری در آموزان

 و نشده حفظ معلمان از بعضی توسط معلمی منزلت و شأن که جا آن از دیگر عبارت به. گیرد می قرار عموم

 ایشان اعتبار و ارزش ، اند کاسته معلمان اجتماعی منزلت از ، معلمی شأن از دور کارهایی انجام با آنان

 .است شده کم آنان به نسبت آموزان دانش اکرام و احترام میزان ، یافته کاهش
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 راهکار ها و پیشنهادات

 : خانواده( الف

 علت به.  نخواهند مدرسه از را چیز همه و بگیرند برعهده تری بیش نقش فرزندان تربیت در باید ها خانواده

 برای شدن قائل احترام چون هایی ارزش یدبا ها خانواده ، فرد تربیت بر آن فرهنگ و خانواده فراوان تأثیر

 . شوند همخوان و هماهنگ جامعه و ای مدرسه های آموزش با ، داده آموزش خانه در را معلمان

 داشته مؤثری نقش خود فرزندان برای معلم جایگاه و نقش تبیین در توانند می ها خانواده این بر عالوه

 است علم آموزش برای او زحمت خاطر به معلم به ایشان احترام بیاموزند آموزان دانش که طوری به.  باشند

 . بگذارند احترام آن دهنده آموزش به دارند وظیفه که است زیاد قدر آن علم ارزش و

 : مدرسه( ب

 ، همکاری ، دیگران حقوق به احترام ، پذیری مسئولیت مانند اخالقی های ارزش:  مستقیم آموزش -1

 آموزش درس کالس در مستقیم طور به دروس سایر مانند باید ارتباطی ایه مهارت و شجاعت ، صداقت

 . شوند داده

 های ارزش از روشنی درک مدرسه به ورود بدو در کودکان از بسیاری ، ها مصداق و مفاهیم آموزش -1

 زندگی به را ها آن نیستند قادر غالبا ، کنند درک را فوق مفاهیم بتوانند اگر حتی اینان.  ندارند اساسی

 چگونگی و مفاهیم نوع این درک در که است این کودکان اخالقی پرورش الزمه.  دهند ارتباط خود روزمره

 کردیم توصیف را احترام وقتی مثال طور به.  کنیم کمک ها آن به زندگی روزمره های موقعیت با آنها تطبیق

 اختیارشان در ، باشد معلم خصوص به ، اندیگر احترام دهنده نشان تواند می که را رفتارهایی از فهرستی ،

 . دهیم قرار

 :  ناخواسته صورت به ها ارزش آموزش -3

 درون اجتماعی روابط و اداری سازمان ، سازماندهی نوع ناآگاهانه یا آگاهانه نتیجه آموزش نوع این مدرسه در

 با آن کارکنان و معلمان ، رمدی بین ارتباط که باشیم مواجه ای مدرسه با اگر مثال.  است آموزشی مؤسسه

 می تأثیر آموزان دانش بر ناخواسته رفتار این ، است اکرام و احترام با توأم همدیگر با نیز و آموزان دانش
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 گزینه در تأمل بدون و اتفاقی صورت به آموزان دانش و گذراست و ناخواسته آموزش گونه این البته.  گذارد

 . نیست کافی اما ، است الزم و مطلوب آموزش نوع این. آموزند می ار ارزش یک آن پیامدهای و دیگر های

 و تحکم با همراه یا ، احترام با توأم ، آزادمنشانه ، استبدادی تواند می معلمان و مدرسه بر حاکم روابط نوع

 ها شیوه این از یک هر توانند می مدرسه در روابط این گیری پی طریق از آموزان دانش.  باشد احترامی بی

 . فراگیرند را

 طول در آموزان دانش که است داده نشان ها پژوهش از برخی نتایج:  کالس در ارتباط و برخورد نوع -4

 یا صمیمیت و دوستی:  گیرند می یاد را ها ارزش این خود معلمان رفتار از ، آن از خارج یا تحصیلی سال

 ترغیب و دیگران به احترام ، انگاری سهل و سامحهم یا پذیری مسئولیت ، خود در رفتن فرو و مردم از دوری

 . عملکردشان و ها فعالیت کردن تلقی ارزش بی و اشخاص به توهین یا آنان تشویق و

 معلمان( ج

 کسب به علمی دقیق و صحیح برنامه یک براساس شوند انتخاب کوشا و مند عالقه افراد باید ، معلمی برای

 . شوند مشغول معلمی به ، پرداخته اجتماعی و اخالقی های ارزش و فنون ، علوم

 

 تا نکنند فراموش را خود علم به کردن عمل و باشند کوشا معلمی منزلت و شأن حفظ برای باید معلمان

 ایشان اجتماعی منزلت ترفیع و معلمان حقوق افزایش. باشند آموزان دانش برای احترامی قابل الگوی بتوانند

 از باید معلمان حال هر به. داشت خواهد معلمان به آموزان دانش احترام و توجه جلب در مؤثری کمک نیز

  باشند تکریم و احترام قابل جهت هر از ، بوده باالیی سطح در اخالقی و علمی نظر

 : جامعه( د

 با باید ندهیم دست از دیگر های فرهنگ با دربرخورد را خودی فرهنگ واالی های ارزش که این برای

 فرهنگ با آن همسازی و همخوانی ، مناسب فرهنگی زیربنای یک ساختن و بومی فرهنگ دقیق شناخت

 . کنیم غلبه برخودباختگی ، داده افزایش را دیگر های

 های زمینه به روزمره نیازهای پیوند منظور به تالش و بومی و ملی فرهنگ و خودی تفکر به بازگشت

 و سوء تأثیرات از ماندن دور به و فرهنگی استقالل به تیابیدس و موفقیت رمز ، اجتماعی و فرهنگی ، تاریخی
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 از گیری کناره و فرهنگ مثبت های ارزش بر تأکید با جامعه این بر عالوه.  است دیگر های فرهنگ نامناسب

 جلوگیری آن بر بیگانه فرهنگ تأثیرگذاری از ، خودی فرهنگ گسترش بر عالوه تواند می آن منفی نکات

 ارزش به بندی پای با ، شده جلوگیری ایرانی و اسالمی غنی فرهنگ تهدید و تحقیر از تیبتر بدین.  کند

 ها گذشته مانند ، فرهنگ این ارزشی های مصداق از یکی عنوان به معلمان تکریم و احترام ، آن واالی های

 . یافت خواهد افزایش جامعه در

 : منابع فهرست

 انتشارات ، تهران ، ایران و اسالم در تربیت و تعلیم تحول مختصر ریختا( : 1378) محمد علی ، الماسی      -

 . رشد

 نشر دفتر ، تهران ، اسالم تربیتی مسائل از برخی پیرامون گفتار سه( : 1367) ، محمدباقر ، حجتی      -

 . اسالمی فرهنگ

 . معارف نشر ردفت ، قم ، اسالمی اخالق( : 1382) مسعود ، آذربایجانی ؛ احمد ، دیلمی      -

 مربیان و اولیا انجمن انتشارات ، تهران ، کرد تربیت توان می چگونه:  مجید ، رشیدپور      -

 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر ، تهران ، اسالمی تربیت و تعلیم( : 1363) علی ، شریعتمداری      -

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر ، تهران ، دراسالم آموزش تاریخ( : 1361) احمد ، شلبی      -

 . سندباد انتشارات ، مشهد ، اسالمی تربیت و تعلیم در پژوهشی( : 1378) مهدی ، صانعی      -

 

 

 

 

 


