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 :به  تقدیم

کاه افا     يکارشاان و صا ر مرامناان اسات ا آناان        یثاار معلمان که ا یهمه   

دل هاشااان آکنااده از عناا  نااه فرزناادان  یااانو و اق یاارانعاا ا ا یدگانناااند

ناشااد ا نااام و  ينااام ینااانآن کااه از ا يناا.   ماارز و نااوم اساات  یاانمعصااوم ا

آناان اسات اآخرتناان مملاو      یمجاهادا هاا   یمارز و ناوم رماره     ینننان  ا

 .ناد  ياز اجر و الطاف اله

  

  

  

 :تشكر و قدردانی

 

 

   

اینك که این اقدام پژوهي نه لطف ای د منان نه اتمام رسیده نر خود الزم مي اینك که این اقدام پژوهي نه لطف ای د منان نه اتمام رسیده نر خود الزم مي اینك که این اقدام پژوهي نه لطف ای د منان نه اتمام رسیده نر خود الزم مي                

طي این پژوهش نا راهنمایي و مساعدا خویش مارا طي این پژوهش نا راهنمایي و مساعدا خویش مارا طي این پژوهش نا راهنمایي و مساعدا خویش مارا دانیم که از همه کساني که دانیم که از همه کساني که دانیم که از همه کساني که 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

4 
 

و جهت ارائه نظراا مفید و ارزنده شان و وقتي که در و جهت ارائه نظراا مفید و ارزنده شان و وقتي که در و جهت ارائه نظراا مفید و ارزنده شان و وقتي که در . . . یاری کرده اند تنكر نماییمیاری کرده اند تنكر نماییمیاری کرده اند تنكر نماییم

   ...روند هدایت پژوهش داشته اند متنكریمروند هدایت پژوهش داشته اند متنكریمروند هدایت پژوهش داشته اند متنكریم

 

 

 فهرست مطالب  

 5 .............................................................................................................................................. دهیچك

 6 ............................................................................................................................................... مقدمه

 7 ......................................................................................................................................... مسئله انین

 9 ............................................................................................................................ موجود تیوضع فیتوص

 01 ...................................................................................................................( اطالعاا یگردآور) 1شواهد

 01 ...................................................................................................................... مدرسه تیریمد نا مصاح ه

 00 ........................................................................................................................ مدرسه نامعاونت مصاح ه

 00 ............................................................................................................................................ معلمان

 00 ..................................................................................................................................... آموزان دانش

 01 ................................................................................................................................  یتحق یها افتهی

 01 ............................................................................................................... گریكدی فرهنگ و افكار نه احترام

 01 .............................................................................................................. روایاا و سیره در گذاشتن احترام

 01 .................................................................................................................... گرانید افكار نه احترام دیفوا

 01 ................................................................................................. گرانید افكار نه احترام ینرا الزم یها مهارا

 01 .................................................................................................................................... مذاکره تیتقو

 01 ............................................................................................... گرانید نظراا و افكار دنیشن رد تحمل مهارا

 05 ........................................................................................................................ مورر کردن گوش مهارا

 05 ..................................................................................................... حیصح کردن انتقاد و یریانتقادپذ مهارا

 05 .............................................................................................................. :راه انتخاب و نهیاند و فكر آزادى

 07 ................................................................................................... قران در دیگران مقدساا و عقاید نه احترام



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

5 
 

 01 ........................................................................................................................... ها داده لیوتحل هیتج 

 01 ........................................................................................................................... پیننهادی های حل راه

 09 ................................................................................................................ :موقت طور نه دیجد راه انتخاب

 11 .............................................................................................................. :آن نر نظارا و دیجد طرح یااجر

 10 ................................................................................................................ ( :2 شواهد) اطالعاا یآور گرد

 11 ................................................................................................ : آن اعت ار نییتع و دیجد اقدام ریتار يانیارزش

 11 ..................................................................................................................................... :یریگ جهینت

 15 .............................................................................................................................................. منانع

 چكیده

 تغییراا مهم عوامل از هایي مثل دانش آموزان یكي گروه نین در اختالف نظر چه در جامعه و چه در مدرسه 

 زیرا .آید مي شمار نه مورد نیاز در جامعه و مدرسه  امر یك و شود مي محسوب فردی و گروهي اجتماعي

 دن ال را فكری خط یك و یك شكل و نا یك طرز فكر هستند  مدرسه یك دانش آموزان همه گفت توان نمي

 یك ا افكار و طرز فكر در یك مدرسهاختالف نظر و تفاو  وجود. دارند منترکي عقاید و نظراا و کنند مي

 گذارد جای نر زیادی تأریراا آن در منكالا ناشي از آن و مدرسه درون در امر این اگر .است ط یعي امر

و این   .کند مي پیدا کاهش نناط و شادی مقانل در شود مي نینتر رفتارها این از نسیاری و قهر خنونتا

نه مسئله نگاه مي کند  نعدی تك دانش آموزی که هنگامي.است نرای محیط هایي چون مدرسه ناخوش آیند

 این و ندارد را مخالف عقاید پذیرش توانایي او کند مي سرکوب را دیگران و دهد مي قرار م نا را خود حرف و

 زیادی حد تا دانش آموزان مدرسه نین تضاد ننانراین.شود مي وی یافته پرورش شخصیت نه مرنوط موضوع

 از اگر حادتر موارد در و دارد وجود مسئله این در عمی  اختالفاا از نسیاری رینه. کرد خواهد شكاف ایجاد

رئیس  1971-79که نه پرسش مهر  مسئله این تحمل.منكالا نینتری مي انجامد نه کند تجاوز معین حد

 ناورهای و داااعتقا می ان تحصیالاا سطح افرادا ترنیت دیگرانا های مخالفت و عقاید جمهور انجامید نه

نا توجه نه   .است نرخوردار اهمیت از یافته پرورش ای خانواده چه در فرد شخصیت اینكه. دارد نستگي دیني

آنچه گفته شد در سال تحصیلي اخیر ننده نه عنوان آموزگار پایه چهارم انتدایي تصمیم گرفتم نر روی این 
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 توانستم چگونه: هي خود را این گونه انتخاب نمایممهم نه صورا اقدام پژوهي کار کنم و موضوع اقدام پژو

 ؟ کنم سازی پیاده کالسم در عملي صورا نه را جمهور رئیس هجدهم مهر پرسش

 اقدام پژوهي اپرسش مهرااحتراماتحملادانش آموزان: کلیدواژه 

 

 

 مقدمه

صیلي انجام میدهند همانگونه که واقفیم یكي از مهمترین اقداماتي روسای محترم جمهور در اوایل سال تح

این رویداد . مراجعه نه مدار  و نیان توضیحاا و موارد اخالقي در رانطه نا مفاهیم روحاني و اجتماعي است

در پرسش مهر . که معموال در انتدای سال تحصیلي رخ میدهد نه پرسش مهر رئیس جمهور موسوم است

ص اخالقي پررنگ شده و دانش آموزان نا رئیس جمهور م ني این است که منكالا روز و کم ودها و نواق

در سال تحصیلي اخیر نی  ط   عرف هر ساله جناب . مسائل روز از همان انتدای سال تحصیلي آشنا گردند

آقای دکتر حسن روحاني نه همین دلیل سفر خود را نه نیویورک کمي زود تر نه پایان رسانده و نا همت 

هدف . دار  تهران حاضر شدند و پرسش مهر امسال را مطرح نمودندواالی خود در روز اول مهر در یكي از م

چرا .از مطرح نمودن پرسش مهر در سال تحصیلي اخیر در واقع آموزش تعامل دانش آموزان نا همدیگر نود

نكته ای غیر قانل . که محیط مدرسه در واقع اولین اجتماعي است مكه دانش آموزان در آن وارد مي شوند

پیرامون تعامل نا یكدیگر و احترام متقانل نه شخصیت ها در جامعه کوچك  11مهر شماره  انكار در پرسش

در واقع نا توجه نه اینكه مدرسه جامعه ای کوچك است هدف جناب رئیس جمهور در نگاه اول .مدرسه نود

پس ولي نا کمي دقت متوجه خواهیم شد که در . تعامل و خصلت نیكوی احترام متقانل در مدرسه است 

امروزه در دهكده جهاني آرمانها و اهداف و خصوصیاا نسیار متنوعي .پرده هدف و آرمان واالیي وجود دارد

کنور ما اگر نخواهد جایگاه خود را در میان سایر کنور ها حفظ کند مي .در کنورهای مختلف وجود دارد
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هداا نین المللي صرف نظر از نایست ندور از تعصب های نیجا نه سایر کنور ها احترام گذاشته و در معا

ایران ن رگ ما ناید نه سایر اعتقاداا و مذاهب . دیدگاه ها و سالی  شخصي همرنگ جامعه جهاني گردد

در مذاکراا و مصالح جهاني حضور فعال داشته . رسمي احترام گذاشته و همه را در نرانر خدا یكسان نداند

این چنین است که کنور ما مي تواند نه جایگاه . رهی دناشد و از من وی کردن کنور و جامعه ای خاص نپ

 .واال و ن رگ خود در جامعه نین المللي دست پیدا کند

 

 بیان مسئله

 از جامعه مختلف مسائل پیرامون عمومي نظراا و افكار نه نهادن ارج دموکراتیك جامعه های مولفه از یكي

 از آگاهي .ناشد مي جامعه کالن و خرد سطح دو در اقتصادی و سیاسي فرهنگيا اجتماعيا م احث جمله

 حوزه در تری جامع و تر دقی  تصمیماا و تدانیر که آورد فراهم مي را امكان این جامعه افراد عقاید و نظراا

 اما .داد خواهد کاهش چنمگیری حد را تا ناصواب ری یهای نرنامه نروز احتمال و گردد اتخاذ مختلف های

 مردم نی  و طرحها اجرا کنندگان عنوان نه پژوهنگران یعني افكار سنجش روند در ارگذ تاریر گروه دو آموزش

 نه میان آموزش از صح ت وقتي .است نرخوردار نس ایي اهمیت از سنجي نظر مراجع و مخاط ان عنوان نه

 زا آموزش آنكه از غافل نندد مي نقش ذهن در داننگاهها و مدار  در رسمي آموزش از اشكالي آیدا مي

 اینترنتا هاا کتانخانه ا)اجتماعي پایگاه و سن نه توجه نا (اجتماعي مختلف گروههای مختلفي چون راههای

 و است پذیر امكان فراملي و ملي از اعم ارت اطاتي های ش كه کلیه طور کلي نه و تلوی یون رادیو مط وعااا

 های ش كه کلیه ننانراین .نمایند یفاا رسمي نظامهای آموزش از تری پررنگ نقش تلوی ون و رادیو نسا چه

 که داشت خواهند جامعه در یك فرهنگي ویژگي یك نمودن دروني و ایجاد در توجهي قانل نقش ارت اطاتي

 قرار و نه مدرسه ورود نا کودک که همانگونه افتاد خواهد اتفاق پذیری فرهنگ و سازی فرهنگ آنا نستر در

 .نماید مي سازی دروني را آنها و آموخته را اجتماعي هنجارهای از ینسیار دوستانه روانط جریان در گرفتن
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 مطالعها نرای کافي امكاناا و شرایط ساختن فراهم " آن فرهنگي سیاستهای از که فرهنگ ننانراین مهندسي

 امور در مردم م اشرا و منارکت زمینه گسترش نی  و ها زمینه همه در نتایج آن از گیری نهره و تحقی 

 همگاني منظور نه دولتي غیر اقداماا و ها از فعالیت حمایت همچنین و اجتماعي و علمي هنریا يافرهنگ

 و تحقی  اهمیت سازی دروني در نس ایي نقش استا دولت نظارا نا فرهنگي امور توسعه و فرهنگ شدن

 هر در موميع افكار سنجش اجرای طرحهای فرایند در تعهد احسا  تقویت نی  و جامعه مدیریت در پژوهش

 عنوان نه عمومي افكار سنجش .داشت خواهد )سنجش مورد آماری جامعه و پژوهنگران (مذکور گروه دو

 از اما یكي است نرخوردار توجهي قانل جایگاه و اهمیت از ایران امروز جامعه در دموکراسي ارکان از یكي

 نتایج نه دستیاني عدم موجب و دده مي قرار خود شعاع تحت را ها سنجي نظر نتایج که رو پیش منكالا

 پژوهنگران نا مردم مسئوالنه همكاری منظور نه جامعه در سازی فرهنگ عدم گردد مي و استناد ق ول قانل

 ویژگیهای و عناصر که ناشد مي توجه قانل نكته این .ناشد مي افكار عمومي سنجش مختلف های حوزه در

  ناشد نمي فرهنگ ویژگي این از جدا نی  و پرورش موزشآ فلسفه و غری ی نه و هستند آموختني فرهنگي

 آن از استفاده سازی فرهنگ و آموزش نه مردم نیاز زندگي در جدید تكنولوژی یك ورود که معني ندین

 استفاده فرهنگ نتیجه و در ننده مواجه تكنولوژی چنین نا مردم آن از ق ل تا زیرا کند مي طلب را تكنولوژی

نی   و رسوم عادااا قوانینا رفتارهاا مجموعه فرهنگ گفت توان مي ننانراین .اند گرفتهن فرا نی  آنرا از

 رکن آموزش ترتیب ندین گیرند مي فرا را آنها خود اجتماعي و فردی زندگي طول در افراد که است تجرنیاتي

 الگوی در آموزشي توسعه که همانگونه است جامعه یك در سازی فرهنگ نی  و فرهنگ پذیری در اصلي

 دیگر از هریك و قراردارد هرمي الگوی این قاعده در ناشدا مي سه وجه و قاعده یك دارای که توسعها هرمي

 نه ننیادی وانستگي اقتصادی توسعه و علمي صنعتي توسعه فرهنگيا اجتماعي توسعه یعني توسعه انعاد

 نر نایست مي جدید فرهنگي رعناص که گردد روشن مي شده عنوان مطالب اسا  دارند نر آموزشي توسعه

 مي که است فرایندی دقیقا همان این و شوند دروني جامعه افراد در فرهنگ هر نومي و ننیادین اصول اسا 

 جامع صورا ری ی نرنامه نرایش ایران امروز جامعه در نظرسنجي اسا  نر پژوهش و تحقی  زمینه در نایست
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 " نحث ناشدا مي مطرح سنجي نظر نا ارت اط در که اساسي مسائل از یكي که است ذکر شایان ال ته .گیرد

 نظر از مردم چرا .است مدني منارکتهای و همكاریها تقویت در مهم اصل عنوان نه در جامعه"اعتمادسازی

 رسد مي نظر نه ناشند؟ نمي ها سنجي نظر در شرکت پذیرای و مي کنند یاد نیهوده امری عنوان نه سنجي

 ناور این نه نایستي مردم کردا جستجو مردم جلب اعتماد جهت در کوشش و تالش عفض در ناید را علت که

 شرایط و داشت خواهد زندگینان نقش و معینت کیفیت شدن نهتر در عقایدشان و نظراا انراز که نرسند

 اسنجي ه نظر در آزادانه و گناده رویي نا که است اسا  این نر .آورد خواهد فراهم آنها نرای را نهتری

 مي خوشنودی و رضایت احسا  دارند نقش کالن و خرد گیرهای تصمیم در اینكه از و نموده منارکت

 .نمایند

  توصیف وضعیت موجود

سال است که در آموزش و ...................ا مد..................... آموزگار پایه آموزشگاه ...........................اینجانب 

منغول تدریس شدم  در کال  چهارمکه  از انتدای سال تحصیلي. پرورش منغول تدریس و خدمت هستم

جدلهای : موزان مي دیدم که نرایم نسیار نا خوشایند نودرفتارهایي مثل آنه مرور رفتارهایى را در دانش 

دید کردن یكدیگرنه دعوا درمسیرخانه صداکردن یكدیگر نا القاب ته-نه یكدیگر عدم احترام –نیهوده 

 .همچنین عدم تحمل افكار یكدیگرناپسندوعدم کمك نه یكدیگر و

نی  نا سایر همكاران در میان گذاشتم وآنها نی  ناتاییدصح تهای من و  معلماندر دفتر  اینگونه رفتارها را

لذا نا توجه نه حساسیت .را نگران کننده توصیف مي کردند اینگونه رفتار ها تعامالا اجتماعي اهمیت زیاد

موضوع تصمیم گرفتیم تا جایي که نرایمان امكان پذیراست در این وضعیت نامطلوب تغییروتحول ایجاد 

  .کنیم

http://www.tarahi-88.blogfa.com/post-331.aspx
http://www.tarahi-88.blogfa.com/post-331.aspx
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 ( گردآوری اطالعات )1شواهد

 مناهدها  هامصاح: از ع ارتند روش چهار این. شود مي میسر روش چهار طری  از اغلب اطالعاا گردآوری

 اقدام است الزم که دارند هایي ویژگي و ها کارنرد روش چهار این از یك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 یا روشي چه که این. کنند کسب را کافي آشنایي ها روش این نا پژوهش نه اقدام و آغاز از پیش پژوهان

 آوری جمع که اطالعاتي همه. دارد پژوهش نآ هدف و موضوع نه نستگي دارد کارنرد پژوهي اقدام در فنوني

 شواهد نا مترادف( اطالعاا) ها داده دیگر نیان نه. نیستند چی ی رد یا ار اا نرای الزم شواهد شود مي

 داوری رخدادی یا چی ی تغییراا ی درناره توانیم مي وسیله ندان که هستند هایي داده شواهد. نیستند

 .ناشیم داشته ق ول قانل شواهد ناید چی ی رد یا ار اا نرای پس کنیم

 .دراین پژوهش از روشهای مناهدهامصاح ه واسناد وارقام نرای گردآوری اطالعاا استفاده شده است

 

 

 مدرسهمصاحبه با مدیریت 

در مصاح ه نا مدیریت در مورد رفتار های دانش آموزان متوجه شدم که آنها از لحاظ مهارتهای اجتماعي 

هم نه قادر نیستند که ارت اط کالمي جامعه پسندی داشته ناشندحتي از سالم کردن دچار ضعف هستند و

ازخود ننان نمي دهندادر احسان نه  احترام و تحمل همدیگرهیچ گونه تمایلي نرای .کنند خودداری مي

نطه اصل را.تمایلي از خود ننان نمي دهندتحمل افكار همدیگر دیگراناتعاون وهمكاری ااحترام نه دوستان و

رانطه اجتماعي اولیه که سهم مهمي در ایجادواستمرار جامعه .اجتماعي امری فطری وج  سرشت انسان است

دارد نراسا  مح ت وعالقه عاطفي نناشده است آرامش ناشي ازاین رانطه نسیار مهمتر از سایر موارد 

والدین در خانوادها ارت اط رفتارهای نامناسب :مدیریت علل اصلي این رفتار هارا موارد زیر مي داند.است
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ارفتارهای ...متقانل همساالن امحیط عمومي روستاارسانه های جمعي شامل سریال های تلوی یوني ومونایل و

 ناشایست نرخي معلمان وني اهمیتي رفتار هادرنین دانش آموزان گروه همساالن

 مدرسهمصاحبه بامعاونت  

-4ناسازگاری های کالمي که حداقل روزی :یت نود ع ارتندازدر گفتگو نا معاونت مدرسه نكاتي که حائ  اهم

ان نه دفتر مدرسه معلمنار دانش آموزان از آنها شكایت مي کردندودر طول هفته نی  چندین نار ازسوی  5

 و عدم تحمل افكار عدم رعایت نظم وآزارواذیت دیگران ا احترام قائل نندن نه دیگران .معرفي مي گردند

که اینان مهمترین دلیل این رفتارها را الگوهای نامناسب ....رعایت شئوناا در مدرسه ووفحش دادن وعدم 

 .که همان والدین ناشندمي دانست

 انمعلم

ان اآنها اظهار مي داشتند که این دانش آموزان در کال  نا همدیگر درگیری لفظي معلمدر جریان گفتگو نا 

 احترام نه همثر مواقع ندون اجازه صح ت مي کنندادر دارند ونه یگدیگر فحنهایي مي دهند ونی  در اک

ان آنهارا نه صندلي های تكي مي فرستندونارها از معلمکوتاهي مي کنند ودر مجموع مخل کال  هستند 

 .نه دفتر مدرسه فرستاده شده اند  انمعلمسوی 

 دانش آموزان

ااکثر همساالن از آنها (نلوغ زودر )دوست دارند که نا دانش آموزان ن زگتراز خودشان رانطه داشته ناشند

ناراضي هستند ونرای جلب توجه آنها دست نه هرکاری مي زنندوارت اط کالمي خوني نمي توانند نا آنها 

ومي ترسند اگر نعداز حادره ای از آنها عذر خواهي کنند دیگران نگویند که او کم آورده است .نرقرار کنند

 .واحم  است
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 یافته های تحقیق

 فرهنگ یكدیگر و به افكار احترام

حدود نیست آیه . کند  قرآن کریم ضمن تكریم و احترام نه پیام ران و کتب آسمانى سان ا آنها را تصدی  مى

اساسا این سنت الهى است که هر پیام رىا پیام ر . قرآن کریم در تصدی  و تایید توراا و انجیل است

ناگفته نماند تایید توراا و )نماید  ى سان  را تصدی  مىپینین را تایید و هر کتاب آسمانىا کتاب آسمان

انجیل از سوى قرآن کریما نه معناى تایید توراا یا انجیل فعلى نیست؛ چون دست تحریف آن دو را در امان 

 نداشته است

عَلَیْهِ فَاحْكُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَالَ إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا »

كُمْ أُمَّةً وَاحِدَ ًً تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَ

وا الخَیْرَاتِ إِلَى اهلل مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ وَلَـكِن لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَآ آتَاکُم فَاسْتَبِقُ

  تَخْتَلِفُونَ

هاى  با کتاب( مصدق)راستى و درستى بر تو نازل کردیم که همخوان را به ( قرآن)و کتاب آسمانى

رده است، پس در میان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل ک. آسمانى پیشین و حاکم بر آنهاست

  داورى کن

خواهد که کافران را دشنام و ناس ا ندهند؛ چه این که آنان نی  در مقانل و از روى  قرآن کریم از مسلمانان مى

خواهد نا کسانى که دین شما را نه رینخند و نازى  گویندو نی  از مؤمنین مى دشمنى نه خدا ناس ا مى

 اندا دوست ننوند گرفته
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 و روایات احترام گذاشتن در سیره

نه مردم و مظاهر آن نكاا جال ي ( صلي اهلل علیه)در احادیث پیرامون چگونگي احترام نهادن پیام ر اکرم 

آن حضرا نه هیچ کس نا انگنت خود اشاره نمي کرد : نیان شده است که نه طور خالصه مي توان گفت 

نا اینان سخن مي گفت تنها چهره  هر گاه کسي در کنارش ننسته نود و : نلكه نا تمام دست اشاره فرمود

وقتي نا کسي دست مي داد تا طرف  . اش را نه سوی او نرنمي گرداند نلكه نا تمام ندن نه او رو رو مي کرد

مقانل دست خود را نمي کنید آن حضرا اقدام نه این کار نمي کرد هر گاه یكي از اصحانش نرآن حضرا 

دای خود را نرایش پهن مي کرد و نرای کسي که نه حضور اینان وارد مي شد نه احترام او نر مي خاست و ر

نگاههای خود را میان . مي رسید جامه اش را مي گستراند تا نر آن نننیند و متكای خود را نه او مي داد 

مردم نه تساوی تقسیم مي کرد هر گاه سواره نود اجاره نمي داد کسي پیاده همراهش نرود و او را در کنار 

درحدیث آمده است که مردی وارد مسجد شد و پیام ر در آنجا تنها ننسته . رکب سوار مي کرد خود نر م

( صلي اهلل علیه و آله)جا ناز است پیام ر ! مرد گفت ای رسول خدا . نود نا ورود او پیام ر نرایش جا ناز کرد 

د او را دارد نرایش جا ناز یكي از حقوق مسلمان نر مسلمان این است که چون دید قصد ننستن ن  : فرمودند

 . کند

در روایاا هم احترام گذاردن نه دیگران یكي از حقوقي مسلمانان و افراد در اجتماع نیان شده است که هر 

 : در این زمینه مي فرمایند( صلي اهلل علیه و آله)نه طوری که پیام ر اکرم . فردی ناید ان را عمل کند 

 نا وَ لَمْ یَرْ حَمْ صغیرِنالیسَ مِنّا لَمْ یُوَفَّرْ ک یرِ

  کسي که ن رگ ما را احترام و کوچك ما را رحم نكند از ما نیست

 دیگران افكار به احترام فواید

 نا  ج  که دهیم پرورش خود در را هایي مهارا و دانسته را نكاتي ناید اخالقيا فضیلت این داشتن نرای

 :خواهد نودن پذیر امكان صدر سعه و ممارست
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 دیگران افكار نا مغایر شما افكار وقتي که معنا ندین نیست؛ افكار در تضاد معنای نه افكار در تفاوا اساسا

 قطعاا من له نه توانند مي ها تفاوا نلكه نیستا افكار آن نودن هم نرخالف یا داشتن تضاد معنای نه استا

 .شمندانه کنار یكدیگر چیده شوندموضوع ناشندا اگر هو از کامل تصویر یك کننده تكمیل پازلا یك متفاوا

 .نیست آنان نا همرایي و همنوایي یا آنان افكار تایید و تصدی  پذیرشا معنای نه دیگران افكار نه احترام

 افكار نه شما اگر. شود نمي محسوب خود افكار و دیدگاه نه احترامي ني نا مساوی دیگران افكار نه احترام

 دیگرانا افكار نه احترام نا.نیستید قائل ارزش خود افكار نرای که نیست معنا این نه  دیگران احترام نگذاریدا

 .کنید مي فراهم را دیگران توسط خود افكار دادن قرار  احترام مورد زمینه

 دیگران افكار به احترام برای الزم های مهارت

ناید نرای احترام نه افكار دیگران نیاموزیم و در رفتار خود ننان دهیم که  را هایي مهارا دیگر سوی از

 :ع ارتند از

 مذاکره تقویت

 نظر مد ناید که است هایي مهارا از منطقي تحلیل و نحث و نظر ت ادل مذاکرها و چالني های مهارا تقویت

 احترام از مانع دیگران افكار  منط  ن استدالل وندو رد یا پذیرش: استدالل نا موضوع رد یا پذیرش.داد قرار

 .شود مي دیگران افكار نه

 دیگران نظرات و افكار شنیدن در تحمل مهارت

 نررسي و نننویم را افكارشان دیگرانا دیدگاه نه نس ت سوگیری ندون که کند مي کمك ما نه مهارا این 

 .کنیم
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 موثر کردن گوش مهارت

های افكار دیگران نیستیما نلكه تالش  ن اشت اهاا یا نقطه ضعفر ما نه دن ال پیدا کردمور کردن گوش در

 .نننویم کنیم تا محتوا و جانمایه افكارشان را ندون پینداوری و نا دقت و تمرک  مي

 صحیح کردن انتقاد و انتقادپذیری مهارت

ا نننوند و ندون قاد کرده و یا انتقاد دیگران رانت نتوانند گری مالحظه و تر  ندون طرف دو که ای گونه نه

 در تا ناشاااند خود منتقدان سخن در درست های آموزه دن ال نه خود افكار از زودهنگام دفاع نرای تالش

 .نپردازند خود افكار اصالح نه امكان صااورا

 یادگیری مهارت

و اگر  اید دارد که شما نه آنها توجه نداشته وجود زیادی موارد دیگرانا افكار شنیدن و سكوا هنگام در 

توانید از این طری ا دانسته و  نتوانید نا احترام نه افكار دیگران نرخورد کنیدا در خواهید یافت که مي

 .دهید های خود را اف ایش آگاهي

 نگری مثبت مهارت

نا داشتن . یاز نه تفكر مث ت دارندن ما رفتار در شدن نهادینه نرای اخالقي های فضیلت تمامي کلي طور نه 

ترین تفكراا  ترین شرایط و در مواجهه نا افراطي توانید حتي در سرسخت ت نه همه چی  شما مينگرش مث 

گیری و نروز رفتارهای  که نا افكار شما در تضاد هستندا آرامش و تمرک  خود را حفظ کرده و از ج هه

 که کند مي ایجاد دهنده آرامش حالتي مث ت تفكر دیگر سوی از .متعص انه و افراطي در خود اجتناب ورزید

 .کند تر متعادل را خود مواضع تدریج نه هم مقانل طرف شود مي ناعث

 :آزادى فكر و اندیشه و انتخاب راه

تواند  هیچ یك از طرفین گفت و گو نمى. هاى گفت و گوا ق ول آزادى فكر و اندینه است فرض یكى از پیش

ز آیاا قرآن کریما این اصل تعقیب شده است در قسمتى ا. عقاید و افكار خویش را نه دیگرى تحمیل کند
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اگر فردى . دارد  اى است که اکراه و اج ار نر نمى که اساسا ط یعت اعتقاداا قل ى و مسائل وجدانى نه گونه

نه حكم اج ار و فنارا معتقداا و دستوراا یك مذهب را در ظاهر نپذیردا هرگ  دلیل آن نیست که او در 

 :ذیرا گنته استقلب و وجدان خویش آن را پ

در دین اکراه راه ندارد؛ چرا که راه از بیراه به  ؛12«الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»

 .روشنى آشكار شده است

اگر  ؛11«ونُواْ مُؤْمِنِینَوَلَوْ شَاء رَبُّكَ آلمَنَ مَن فِی األَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُ»

آوردند،  ایمان مى( که اختیارى داشته باشند بدون این )خواست تمامى اهل زمین پروردگارت مى

 !دارى تا این که مؤمن شوند؟ پس آیا تو مردم را به اکراه وا مى

پیام ر . د داشتوجو( السالم علیهم)منط  آزادى فكر و اندینه در عملكرد و روش پیام ر اکرم و ائمه اطهار 

در نهایت در مورد . آنان از پذیرش ح  خوددارى کردند. اسالم نا نصاراى نجران نه گفت و گو پرداخت 

 14.تواف  نمودند( درخواست از خدا نراى رسوایى دروغگو)م اهله 

یام ر در روایاا اسالمى وارد شده است که وقتى پاى م اهله نه میان آمدا نمایندگان مسیحیان نجران از پ

ناالخره از اقدام نه م اهله خوددارى کردها . خواستند تا در این ناره نیندینند و نا ن رگان خود منورا کنند

پذیرش شرایط ذمه و مصالحه از سوى پیام ر اکرم  15.حاضر نه مصالحه شدند و شرایط ذمه را پذیرفتند

دهنده روحیه  نان یا م اهله و نفرین آنانا ننانو نه اج ار آنان نه اسالم یا جنگ نا آ( صلى اهلل علیه و آله)

 .منطقى و آزاداندینى آن حضرا است

هاى غیر مذه ى؛ مثل ملحدینا منرکین  م تنى نر نحث و گفت و گو نا گروه( السالم علیه)سیره امام صادق 

. ا حلم و ص ر داشتامام نا این افرادا نرخوردى حكیمانه همراه ن. هایى از اهل کتاب نود و دهریون و نی  گروه

شنید و از ادله خود خصم نراى رد مدعاى آنان و ار اا اعتقاداا  ادعاها و ادله آنها را نا متانت و ص ورى مى
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مهمترین ان ار امام صادق (. شود گفته مى«  جدل»در اصطالح منط  نه آنا )کرد  اسالمى استفاده مى

آمی  نود  ق معنوى و روحیه نردنارى و گفت و گوى مسالمتها همان اخال در نرخورد نا این گروه( السالم علیه)

رسید که زنان نه ستایش و مدح امام  کرد و کار نه جایى مى که سرانجام مخاطب را نه تسلیم وادار مى

 گنود مى

 احترام به عقاید و مقدسات دیگران در قران 

 101سپس در ایه .ن رهنمود میدهدسوره انعام خدا نا پیام ر اسالم راجع نه منرکی 109و 101در ایاا  

 همه مسلمانان را مورد خطاب قرار میدهد

  ﴾109﴿وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکُواْ وَمَا جَعَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم نِوَکِیلٍ 

ایم و تو وکیل آنان  كردهآوردند و ما تو را نر اینان نگه ان ن خواست آنان شرک نمى و اگر خدا مى: فوالدوند

 نیستى

شدند و ما تو را مسئول  منرک نمي( آوردند و هیچ یك همه نه اج ار ایمان مي)خواست  اگر خدا مي: مكارم

  .سازی( نه ایمان)وظیفه نداری آنها را مج ور  آنها قرار ندادیم و( اعمال)

  ﴾101﴿  ُّواْ اللّهَ عَدْوًا نِغَیْرِ عِلْمٍوَالَ تَسُ ُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُ

نه نادانى خدا را [ و]خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى  و آنهایى را که ج  خدا مى: فوالدوند

  دشنام خواهند داد

لذا وقتي نا منرکین اینگونه وظیفه داریم که عقاید ومقدساتتنان را دشنام ندهیم و توهین نكنیم نه طری  

چرا که اگر ناب خلیفه کني .نی  ناید از اهانت نپرهی یم  اولي نس ت نه مقدساا ادیان الهي ونی  اهل سنت

 .ناز شد مقدساا ماهم از جانب انها مورد اهانت قرار خواهد گرفت
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 تجزیه وتحلیل داده ها

همكاران نه  عاون وم و مدیر مصاح ه نا دانش آموزان و ناتوجه نه یافته های علمي وهمچنین مطال ي که در

 نرطرف نمودن منكالا ناشي از عدم احترام و تحمل متقانلدست آمد مهمترین عوامل تاریر گذار نر 

 :ع ارتنداز

 (شامل والدین ورفتارهای آنها ونرادروخواهروسطح تحصیالا والدین)خانواده-1

 (ان ودوستان وهمساالنمعلممدیرومعاون و)مدرسه-2

 (تماعي و محیط عموميالگوهای اج)محیط اجتماع-9

 ....(رادیو وتلوی یون ومونایل و)رسانه های گروهي-4

 (هوش ونلوغ زودر  وآراستگي ظاهری ومسولیت پذیری)ویژگي های فردی-5

رفتارهای مناهده شده در مدرسه خیلي زیاد اتفاق مي افتدپس مدرسه مهمترین   ناتوجه نه موضوع پژوهش

ریر قرار مي دهدزیرا دانش آموزان تعداد ساعاا زیادی را درمدرسه نه عاملي است که رفتار آنها راتحت تا

سرمي نرندو در محیط مدرسه دانش آموزان نا مدیریت سروکاردارند نامعاونت مدرسه درفعالیت ها همكاری 

هم در  را یادمي گیرندانا هم همكاری مي کنندافعالیت های مدرسه  مي کننددر کال  نا تعامل نا معلم 

واگر نتوانند در این زمینه ها ناهمدیگر تعامل داشته ...ام مي دهندانازی مي کننداصح ت مي کنندورا انج

 . ناشند نه مراتب در اجتماع نی  نمي توانند موف  ناشند ونا دیگران رانطه ای عاطفي وتعاملي داشته ناشند

 پیشنهادی های حل راه

 همكاران نا ورامن و معلمان شورای شرکت کردن و طرح این موضوع در 

 .آموزان دانش نه نامه پرسش ی ارائه و تهیه 

 زمینه این در متخصص افراد نا منورا

 راه نهترین انتخاب و شده ارائه کارها راه نررسي 
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 مختلف های سایت نه سرکني و موضوع نا مرت ط های نامه پایان مجالاا کتبا مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مناهده 

 اندیني مه جلساا نرگ اری 

 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 آنجایي از اما. است نردناری و تمرین اندکي مستل م مدرسها در جدید رویكرد یك شكوفایي که است ندیهي 

 شناختي و رفتارگرایي مكتب و عملي های تجرنه و علمي های نریافته نخش ارر آموزشي راه ردهای که

. کرد استفاده مفاهیم آموزش در نخش اطمینان و مناسب رویكردی انعنو نه آن از توان مي هستندا متكي

 هیچ آیا اما. هستیم خود های روش تغییر نرای نو راهي دن ال نه همینه مدرسه در ما از نسیاری نساا چه

 استفاده مدرسه وضعیت نه ود جهت در را آن و کنیم ایجاد خودمان در را تغییر این ایم کرده سعي وقت

 های حل راه از تعدادی تا کردم سعي کردما تحلیل و تج یه را آورنده وجود نه دالیل اینكه از نعد کنیم؟

 عاداا شده ذکر دالیل از نعضي. کردم اشاره ق الً که طور همان ال ته. کنم اجرا در  کال  در را نظرم مورد

 توانستم مي سختي نه من و. ودن یافته انتقال اینان نه خانواده نطن از و کودکي دوران از که نود اشت اهي

. گذارد مي کودک رشد نر را تری عمی  و پایدارتر اررهای خانوادگي های تفاوا که چرا دهم تغییر را آنها

 ارت اط و مح ت ن ود نتیجه ورارتا از نظر صرف رفتاری ا های اختالل از نسیاری دهندا مي ننان ها تحقی 

 از ناشي فنارهای جمله از خانواده هر خاص شرایط دیگرا سوی از. است خانواده اعضای نین صمیمي

 و دانش آموزان شخصیت گیری شكل نر مستقیم طور نه خانوادگي منكالا و فرهنگي ضعف فقرا نیكاریا

 درست جهت در را تغییراا این خوب دوست یك مثل توانستم مي من ال ته. گذارد مي تاریر دانش آموزان

 محیط حول نینتر را خود های حل راه کردم سعي. کنم نینترجلوگیری منكالا ایجاد از تا دهم سوق

 و آورده دست نه را نهتری نتایج تا دهم قرار مذه ي و دیني های آموزه نر تكیه و در  کال  آموزشگاه و

 تا گرفتم مي کمك نی  همكاران دیگر و آموزشگاه مدیر از ناید حل راه انتخاب در ال ته. نروم خطا نه کمتر
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 و جا نه و موقع نه تن یهاا و تنویقها مورد در مدیرآموزشگاه. دهند یاری حلها راه صحیح اجرای در را من

 محیط نه مرنوط که مسائلي رفع مورد در دانش آموزان والدین نا مكرر جلساا نرگ اری نه کمك همچنین

 حوصله و ص ر نا وانستمت مي من حاال. دادند همكاری و مساعدا قول من نه نود دانش آموزان خانوادگي

 در همكاران دیگر نا را خود پیننهادی های حل راه. نپردازم منكالا نقیه نرای حل راه انتخاب نه نینتر

 نظرخواهي اینان نا آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه آموزشي های گروه در درو  وسرگروهای مدرسه

 .دندکر اعالم را خود مساعد نظر همگي خوش ختانه و کردم

 :   آن بر نظارت و جدید طرح اجرای  

 من نه استا من نظر مورد که خاصي شرایط و سالم نوزاد دوجین یك»:گوید مي( 1720) واتسون جان

 خاصي تخصص نرای و انتخاب اتفاقي طور نه را کدام هر که دهم مي تضمین من. کنم ن رگ را آنها تا ندهید

 استعدادا از نظر صرف نا کنم ترنیت گدایيا و دزدی حتي و انينازاری هنرمندیا وکالتا پ شكيا مانند

 انسان ها آن که میدهد ننان روشني نه جمالا این. «فرد آن فردی آمادگي و  دلخواه شغل ا توانایي تمایلا

 خواسته نه نستگي گونه هر ندون ا خواسته این. دانند مي نخواهندا گران آموزش چه هرآن نه ت دیل قانل را

 معلم که است سیاهي جع ه چون انسان. است حصول قانل فرد نرای ها پاسخ و محرک مدیریت راه از فردا

 دهد انجام خواهد مي که کاری و م احث نه مرني ناید پس. کند اجرا و طراحي او نرای را آموزش جریان ناید

 . ناشد داشته کامل تسلط

واستفاده از نظریاا مناوران اداره آموزش وپرورش ناتوجه نه تج یه وتحلیل داده ها ومطالب گردآوری شده 

 :نه این نتیجه رسیدم نرای حل منكالا دانش آموزان ازروشهای زیر استفاده کنم کالا 

 راجرز(مراجع محوری)روش گروه درماني  -1

وصح ت درمورد مهارتهای اجتماعي وارت اط دانش آموزان ناهم در مدرسه ودر  مدرسهحضور مدیریت -2

  اجتماع
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در روش  آموزگارانمحترم در شیوه نرخوردشان نا دانش آموزان وهمچنین  آموزگارانمعاونت مدرسه و -9

 .تدریسنان تغییراا الزم را اعمال کنند

 .خانواده درماني نی  یكي از راه های تقویت وآموزش مهارا های اجتماعي مي ناشد-4

آموزان در مدرسه نهترین راه حلي که مي نا توجه نه اطالعاا گردآوری شده ومناهده وضعیت دانش 

راجرز نوداننانراین ( مراجع محوری)توانست نه من کمك کند تا منكالا را نرطرف کنم روش گروه درماني

 .این راه حل را انتخاب کردم

 ( : 2 شواهد) اطالعات آوری گرد  

 و دانش آموزان منكالا و مسائل یافتن نرای مناس ي من ع توانند مي در  کال  آموزشي های فعالیت  

 ها ضعف نازخورد ارائه امكان هاا فعالیت این دقی  ارزیاني نا معلم. ناشد آنان تحصیلي پینرفت چگونگي نی 

 اساسي نسیار های مولفه از کال  یكي روزانه سنجش. آورد مي فراهم دانش آموزان و خود نرای را ها قوا و

 دانش آموزان نسیار های فعالیت سنجش نوع این در. است زمینه این در نیاز مورد اطالعاا گردآوری نرای

 نرای دانش آموزان وضعیت آنها از حاصل نتایج تا گیرند مي قرار معلم تحلیل و ارزیاني مورد مداوم طور نه

 طي در. هستند سنجش قانل گوناگوني های صورا نه ها فعالیت این. سازد روشن آموزشي نعدی اقداماا

. نود کرده پیدا آشكار نمود کامالً دانش آموزان نین در تغییراا ماه اسفند اواخر در خصوص هن و طرح اجرای

 های کال  در رفتار روی مث تي تاریر ا آموزشگاه کوچك محیط در کال  این دانش آموزاني خوب رفتارها

 تعجب موجب هک داشتند مث ت تغیراا آنقدر رفتارا و اخالق لحاظ از دانش آموزان. نود گذاشته دیگر

 نه احترام کردنا صح ت طرز. نود اشده نود تر کم مدرسه در حضورشان مدا که همكاران از تعدادی

 فعالیت مراسماا نرگ اری در. نود منهود کامالً آنها نین در...  و نظم رعایت کارهاا در همكاری یكدیگرا

 آنها نظراا و دادم قرار دانش آموزان یاراخت در و دیدم تدارک را هایي پاسخنامه. نود چمنگیر نسیار اینان

 را آن و دارند رضایت کامالً طرح اجرای از اینان که نود منخص کامالً نندی جمع از نعد. شدم جویا را
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 رای همگي نی  والدین و همكاران و آموزشگاه مدیریت. دانند مي خودشان رفتار در مث ت تغییراا موجب

 . داشتند را زاندانش آمو در رفتار تغییر نه مث ت

 :  آن اعتبار تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 همدلي ا اینان نه مناسب پاسخ دادن و دانش آموزان رفتار دلیل از معلم درک نه در ا کال  یك در  

. است نینتر گذار تاریر صمیمي فضای یك ایجاد در وی موفقیت شانس آنا وجود نا که شود مي گفته

 ناید معلم. شود آشكار افراد اعمال واقعي دالیل که کند مي فراهم را امكان این همدليا نا همراه محیطي

 رفتار نرای آموز دانش توجیه یا و دالیل نا او که نیست الزم دهدا ننان نگران و مراقب ا مند عالقه را خود

 را او غلط یا ضعیف عملكرد واقعي دلیل تا کند همدلي او نا است کافي نلكه. کند موافقت خودا نامناسب

 پي هایي نگرش و احساساا نه توان مي اعتمادا و همدلي نا داشت خواهم و داشته یاد نه همینه. کند درک

 خود پروژه انجام در را آن من که نود اعت اری ترین مهم اعتماد و همدلي. وجوددارد افراد پیام پنت که نرد

 خوني نتایج نود شده انتخاب شده مطالعه کامالً چون ماه کال  در شده ارائه های حل راه دیگر کردم کسب

 روی آنها که نود شده ناعث دانش آموزان نا صمیمت ایجاد و خودم رفتارهای دادن قرار الگو. کرد کسب را

 را آنها من و گذاشتند مي میان در من نا را خود منكالا ها وقت خیلي. کنند ناز دیگری حساب من

 مي میان در آموزشگاه مدیر نا را آن ن ود من توان در آن حل که هم موارد نعضي در و کردم مي راهنمایي

 در که جماعت نماز در آنها حضور. نود گذار تاریر نسیار آنها روی هم قرآن و دیني های آموزه. گذاشتم

  تصح نرای فرصت این از هم من داشتا نمود نسیار طرح اجرای اواخر در نود رنگ کم نسیار اول ماههای

 سیار کتانخانه نه ت دیل نلكه. ن ود خالي جع ه یك دیگر هم کالسها کتانخانه. کردم مي استفاده آنها نا کردن

 را ها کتاب تمام تقری اً نی  دانش آموزان از خیلي نود رسیده هم دیگر مدار  نه حتي آن آوازه که نود شده

 ماه فروردین اواخر در را معلمان شورای جلساا از یكي مدرسه مدیر همكاری و کمك نا. نودند کرده مطالعه

 خوش ختانه که نظراا اوری جمع و همكاران از سنجي نظر یك از نعد و. دادیم اختصاص طرح نررسي نه



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

23 
 

 نه تاریر نی  دانش آموزان درسي نمراا رفتن ناال در طرح این که شدیم متوجه داشتند مساعدی نظر همگي

  کال  سر در جدل و جنگ و صدا و سر از دور نه و کامل نظم انا موزاندانش آ که چرا. است داشته س ایي

 اینان از رضایت گرفتن و معلمان توجه جلب نرای و داشته معطوف یادگیری نه را خود توجه تمام در 

 در اینان مستمر حضور و والدین همكاری نا طرفي از. خوانند مي ق ل از نینتر خیلي را درسهاینان

 که طوری نه نود شده فراهم کامالً امكاناا خانوادها و خانه محیط در شده مطرح نكاا ایترع و آموزشگاه

 نرای جو و جست و احادیث و آیاا حفظ. نودند کرده خواندن در  نه معطوف را حواسنان نینتر اینان

 مسانقاا رد شرکت در اینان انگی ه و عالقه ایجاد ناعث هم کالسها تانلوی روی نر روایاا و حدیث نوشتن

 از نسیاری در داشتند که پنتكاری نا خوش ختانه که نود شده ال الغه نهج و نماز اننای قرآنا مثل فرهنگي

 مي فكر تحصیلي سال شروع روزهای نه که کردندامروز کسب هم را خوني خیلي های رت ه مسانقاا این

 نین تعارض و کنمكش از ارری. ستمه راضي کامالً آموزشگاه وضعیت از چراکه شاکرم را خدا واقعاً کنم

 اجرای شروع از کلي طور نه. شوند مي درگیر هم نا مسائل سر نر ندرا نه و شود نمي مناهده دانش آموزان

 شناسایي    -1: از ع ارتند که آوردم در اجرا نه آن از خارج و آموزشگاه در را زیر مراحل آن پایان تا طرح

 از اطالعاا گردآوری    -2.  دانش آموزان نین ترنیتي و اخالقي كالامن آورنده وجود نه عوامل و منكل

 تحلیل و تج یه و نظر مورد کال  انتخاب    -9. اینان والدین و دانش آموزان خود جمله از متعدد منانع

 و همكاران دیگر و مدیرا کمك نا ها روش از تعدادی انتخاب    -4. گذار تاریر عوامل شناسایي و عوامل

 تمسك و جماعت نماز در شرکت جهت دانش آموزان تنوی     -5. آن از خارج و در  کال  در آنها ایاجر

 تغییر نرای انگی ه ایجاد و همكاری جهت دانش آموزان ترغیب و تنوی     -1. احادیث و دیني های آموزه نه

 . اینان تحصیلي وضعیت عط  نه و دانش آموزان رفتارهای در مث ت تغییراا ایجاد    -9. مث ت رفتارهای
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 :  گیری نتیجه 

 نمي آورندافكر مي دست نه را خود مهارتهای اچگونه نرجسته و معلمان کارامد اینكه درناره اوقاا اغلب ما 

دانش  درناره آنها.نرخوردارند نی  دیگری فراوان صفاا ااز دارند تدریس در که مهارتهایي از غیر آنها.کنیم

 تحقیقاا اسا  نر. ورزند مي عن  آنان نه و نرند مي لذا آنها نا کار ااز دارند ادیزی اطالعاا خود آموزان

 شرایط نا را خود و ا سازند آسان را آنان دهندارشد پرورش را آموزلن دانش تفكر قدرا قادرند خوب امعلمان

 و اعاطفي روحي وضعیت از خوني ودرک گذارند مي احترام دانش آموزان شخصیت نه. دهند تط ی  متغیر

 خانوادگي و اعاطفي روحي وضعیت تاریر اتحت آموز دانش شناختي کلي مهارا زیرا.دارند آنان خانوادگي

 نرخورد آساني نه و آزادی نا آنها. سازند نرقرار خود دانش آموزان نا خوني رانطه آغاز از توانند مي. دارد قرار

 سعي تمام پروژه اجرای پایان تا نی  دارند من آموزان دانش انگی ه ارتقای نرای را الزم های امهارا کنند مي

 و اعاطفي روحي وضعیت از درستي ودرک نگذارم احترام دانش آموزانم شخصیت نه که داشتم آن نر را خود

 صمیمانه ارت اط نرقراری        -1: یافتم دست زیر شرح نه نتایجي نه پایان در.ناشم داشته اینان خانوادگي

        -9. دانش آموزان مث ت رفتارهای تغییر  -2. مسائل حل در اینان اعتماد جلب و ندانش آموزا نا

 توجه        -4. خانواده و خانه محیط در و مدرسه از نیرون محیط در دانش آموزان مث ت رفتارهای تغییر

 کتانهای از استفاده و کتاب خواندن نه عالقه        -5. جماعت نماز خصوص نه نماز و قرآن خواندن نه ویژه

 و هنری – فرهنگي مسانقاا در رت ه کسب    -1. اینان رفتارهای در آن متقانل تاریر و آموزنده و مفید

 و آموزشگاه محیط در والدین مستمر حضور        -9. آموزشگاه محیط در مذه ي مراسماا و اعیاد نرگ اری

 و خودم در  کالسهای در نظم نرقراری        -1. فرزندشان ترنیتي و درسي مسائل نه اینان نینر توجه

  پایاني و مستمر امتحاناا در دانش آموزان درسي نمراا سطح اف ایش        -7. آموزشگاه محیط

 در یانند پرورش نعدی تك نگرش پرخاشگریا رأیا است داد سرکوفتا نا مدرسه  در دانش آموزان چه هر

  .هستند رو رونه نینتری منكالا نا جامعه و مدرسه سطح در دیگران عقاید و افكار آراا تحمل
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 را دیگران و دهد مي قرار م نا را خود حرف و نگرد مي متعص انه و نعدی تك دانش آموزی که هنگامي

 وی یافته پرورش شخصیت نه مرنوط موضوع این و ندارد را مخالف عقاید پذیرش توانایي او کند مي سرکوب

  .شود مي

 آنها نه و نیاموزند را اندیني آزاد و آزادمنني خود فرزندان و دانش آموزان  نه دارند وظیفه دینمعلمان و وال

 نا اگر و نگذارند احترام جوانان و کودکان افكار و عقاید نظرهاا اظهار نه و دهند آموزش را مخالف آرای تحمل

  .دارد نستگي افراد اجتماعي ط قه نه ننانراین. کنند استدالل را مسئله هستند مخالف آنها عقاید
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