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  چكيده 

 صفا، خوبي، ياد به نامشان بردن با كه كساني باشند بايد انآموزگار پرورش، و آموزش نيروهاي دربين
افتاد.ولي متاسفانه در جامعه كنون فرهنگيان مشكالتي وجود دارد كه باعث  اخالقي فضايل تمامي و صداقت

پايه ششم آموزشگاه غدير   آموزگار فرشته شهبازيبدهد. اينجانب مي شود كاهي اين موضوع نتيجه عكس 
 متوجه دانش آموزان و همكاران كه در پايان زماني كه در اين اقدام پژوهي اجرا كردم هايي حل با راه كيان

 هاي سنگين نگاه كردند ايجاد تغييرات برخوردشان نحوه در آرام آرام شدند  بنده تعامل ودرستي صداقت
 در مهمي عامل مختلف شرايط در همكار واقعي درك.  شد مي بهتري تعامل باعث و. نداشت وجود گذشته
  گرديد. فرهنگ آبرو داري به نسبت ديدگاه تغيير و روابط بهبود

 ميكرد برطرف را مشكل كه موردي هر يا كالس اداره ميل كمال با بنده و آمد مي وجود به مشكلي كه زماني
 اي خالصانه احترام و تواضع چه با همكاران كه كردم مي مشاهده بعدي هاي رخوردب ،در ميكردم قبول را

  باشم. اشته د را اثرگذاري و مثبت ارتباط بتوانم شد اين به منجر موارد واين. نمودند مي برخورد

ارتباط مدرسه نامرئي رسيدم. در مدرسه نامرئي بود كه توانستم   يآموزگاربنده به اين مهم از طريق ايجاد و 
بهتري با دانش آموزان و تعامل خوبي با همكارانم ايجاد كنم. و در جهت بهبود روابط انساني در مدرسه كوشا 

  و فرهنگ آبرو داري را در دانش آموزان نهادينه سازم.باشم.

  

  

  

  كلمات كليدي : 

 مدرسه نامرئي- ارتباط مثبت -اقدام پژوهي -آموزگار
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  مقدمه

محورهايي كه مي بايست در كالس  از يكي كه باشيم داشته خاطر به جامعه، مختلف موضوعات خم و پيچ در
 آبرو و حيثيت مساله كه كرد اذعان بايد راستا همين در. بود فرهنگ بحث و مدرسه روي آن كار كرد،

   .است جامعه فرهنگي مباحث ترين مهم ازجمله

 آبروي نيز و ديگران آبروي به راجع هم تاكيد اين. است شده تاكيد بسيار مومن آبروي و حيثيت به اسالم در
   .است فرد خود

دارد حفظ آبروي ديگران و همچنين حفظ  مهم وظيفه دو ديگران آبروى به نسبت كس هر ديني ديدگاه از 
 بزرگ خداى رو، اين از. اوست  هاى زشتى و ها كاستى پوشيدن ديگران، آبروى حفظ راه ترين آبروي خود .مهم

 كاستى از خود كه انسانى براى رو، اين از. سازد نمى برمال را او عيوب است، آگاه بشر نهان و عيان از هك اين با
 و كردن بدنام پى در خود سخنان با يا و باشد ديگران عيبهاي وجوى جست به نيست سزاوار دارد، عيب و

  .باشد آنان هاى لغزش آشكارساختن

 نمودن  برجسته ديگران، گرفتن تمسخر به اين، بنابر پرهيزد،ب او تحقير و كردن سبك از كه اين ديگر
 تندى اند، شده مرتكب ناخواسته يا خواسته كه خطاهايى دليل به ديگران سرزنش ديگران، ظاهرى هاى نقص

 اشخاص جمع در اگر ويژه  به ديگران، به آميز حقارت نگاه همچنين و ديگران درخواست برابر در خشونت و
 و شأن تزلزل موجب كه عملي يا سخن هرگونه كه اين نتيجه.شود مى محسوب مومن آبروى كهت باشد، ديگر
  :فرمايد مى باره اين در السالم عليه صادق امام. است نكوهيده اسالم نظر از بشود، دينى خواهر يا برادر مرتبه

  إِلى  وِاليته منْ اللَّه أَْخرَجه النَّاسِ أَعينِ منْ ليسُقطَه  مرُوته هدم و َشيَنه بِها يريد رِوايه مؤْمنٍ  على  روى منْ
  »الشَّيطانُ يْقبُله َفال الشَّيطانِ وِاليةِ
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 بيندازد، مردم چشم از را او تا گويد سخنى او آقايى بردن بين از و آبروريزى قصد به مؤمنى زيان به كه آن
  .پذيرد نمى را او هم شيطان ولى كند، مى رها شيطان واليت سوى به و رجخا خود واليت از را او خداوند

 ناروا، هاى نسبت و زشت القاب مانند باشد، همراه نيز توهين با ناپسند برخورد اين چنانچه كه است گفتنى
 به نيز دنيوى هايى مجازات اخروى، عواقب و آثار بر عالوه خود اين كه بشود، نيز  »قذف« موجب بسا چه

  .آيد درمى اجرا به اسالمى حاكم وسيله به كه دارد دنبال

 توان اندازه به دارد وظيفه همچنين نريزد، را مومني آبروي دارد وظيفه خودش كه اين بر عالوه مسلمانى هر
 در مردى. كند دفاع مومنان آبروي از يعني. بريزند را اش دينى برادر آبروى نيز ديگران كه نگذارد خويش،
 او از دفاع مقام در ديگرى فرد جا همان در كرد، بدگويى كسى از آله و عليه اهللا صلى اكرم ولرس حضور
 برادر آبروريزى جلوى كه كسى النَّار  منَ حجاباً لَه كانَ أَخيه عرْضِ عنْ رد منْ» :فرمود حضرت.برآمد

ر پايه ششم سعي نمودم حفظ آبرو و بنده به عنوان آموزگا .است امان در دوزخ آتش از بگيرد، را مؤمنش
  فرهنگ آبرو داري را در ميان دانش آموزانم رونق ببخشم.

 بيان مسئله

 يا دارد – هستند كه چنان آن  - را ديگر پذيرفتن توان آيا كه بپرسد خود از بايد اول درجه در يآموزگار هر
 منحصر موجود يك انساني هر كه اندد مي آيا است؟ قايل وجود اظهار و زيستن حق ديگران براي آيا خير؟

 يكديگر مانند صد در صد نفري دو هيچ و است برخوردار متفاوتي استعدادهاي و ها توانايي از و است فرد به
 و خود و بپذيرد هستند، كه گونه آن را خود كارمندان و آموزان دانش معلمان، نتواند يآموزگار اگر نيستند؟
 ديگران با تواند نمي هرگز دهد، قرار آنان پذيرش و مقايسه محور را خود شخصي خصوصيات و ها خواسته
 .كند برقرار سودمندي و مستمر ي رابطه

. پردازد مي افراد رشد و زندگي براي مناسب شرايط و ها زمينه ايجاد هاي راه مطالعه به انساني روابط دانش 
 نيازهاي به يافتن دست طريق از بتوانند افراد آن در كه شود مي اطالق وضعيتي به مناسب شرايط و محيط
 ي بالقوه هاي توانايي و استعداد نهايت، در و هاست آن فطرت راستاي در رشد اين. كنند رشد خود منطقي

 داشته سازگاري زنده موجود هاي ويژگي با كه است محيطي رشد، براي مناسب محيط. شود مي شكوفا آنان
 زمين كه است دليل اين به شوند، مي بارور و كنند مي رشد خوب طقمنا برخي در گياهان بعضي اگر. باشد

 و خشك كوير در. دارد تناسب گياهان آن نيازهاي با جغرافيايي محيط هوايي و آب و آن تركيبي مواد و
 .رويد نمي چيزي نادر گياهان برخي و خار از غير سوزان
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 را استعدادي نوع هر بتواند كه باشد مهيا و مجهز قدر آن بايد كه است پروري انسان نهاد يا سازمان مدرسه، 
 بالقوه هاي توانايي يا و استعدادها پرورش براي آموزشي محيط سازي آماده شرايط. دهد پرورش خود در

 با مناسب روابط يا رفتارها ارائه و ها آن رفتاري و رشدي سرشتي، هاي ويژگي دقيق شناخت آموزان، دانش
 .است ها آن

 و ارتباط. كنند مى ايجاد زندگى براى انگيزه و نياز رفع براى ها انسان كه است اى سويه دو هرابط تعامل،
 در اجتماعى تعامل و ارتباط نخستين. كند احساس را بيشترى آرامش و سالمتى انسان شود مى سبب تعامل
. باشند مضر و يدمف جامعه حتى و خود اعضاى براى توانند مى ها خانواده و گيرد مى شكل خانواده بستر

 شناسى روان كريمى،.( باشد داشته اختالالت و ها آسيب انواع از پيشگيرانه نقش تواند مى تعامل و ارتباط
  1380) اجتماعى،

 عليهم معصومين سيره و سنت در و كنند مى ظهور و بروز رابطه در كه دارند بسترهايى زير تعامل و ارتباط 
 داريم، گوناگونى ارتباطات روزمره زندگى در ما.است شده نهى تعامل و باطارت عدم و بودن قهر موكدا السالم
 داشته خوبى سازگارى طبيعت و محيط خود، با نتواند كه كسى. طبيعت و محيطمان خودمان، با ارتباط
 باشيد، انتقادپذير و پذير انعطاف: «فرمايد مى كارگزاران به خطاب »ع« على حضرت. نيست سالمى فرد باشد

 قطع را ديگران حرف كنيد، گوش ديگران حرف به احترام و آرامش با. نباشيد گير بهانه و جو عيب قامجو،انت
 اشاره تعامل و ارتباط تاكيد به مختلف هاى بيان با »ع« معصومين همه.» باشيد رازدار و امين و نكنيد

 فضايل بينى، خوش دانى،قدر و تشكر اخالق همدلى، احساس تكريم، و احترام مثال طور به كه فرمودند
 ديگران، حقوق رعايت مدارا، و صبر و تحمل بودن، كارگشا مهربانى، و محبت صداقت، دارى، دين اخالقى،

) دارند بشر زندگى در ارتباط ايجاد و ها مهارت از حكايت ديگر بسيارى و بودن خوب شنونده اميدوارى،
  ) 1382اجتماعى، شناسى روان مولفان، از جمعى

 وضعيت موجود  توصيف 

بنده در سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم از طريق تعامل سازنده با همكاران مي باشم . ......................اينجانب 
  حاكم بر مدرسه ام بپردازم. فرهنگ آبرو داريو دانش آموزان در آموزشگاه به بهبود 

 با كه كساني باشند، قافله اين جلودار بايد ان آموزگار پرورش، و آموزش نيروهاي دربين كه است اين نه مگر
 است؟آيا اينگونه آيا پرسيد بايد افتاد؟اما اخالقي فضايل تمامي و صداقت صفا، خوبي، ياد بايد نامشان بردن
 افتيد؟آيا مي چه ياد به بريد مي را آموزگار نام وقتي كه شود همكاران و آموزان دانش از جويي و پرس اگر
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 از جوانان و نوجوان كه كاري زند، مي »نق« اصطالح به كند مي نهي و امر تنها اوقات گاهي كه شخصي ياد
 و انگيزگي بي زدن، چرت پاگذاشتن، روي بر پا بيكاري، همچون كلماتي ياد به ناكرده خداي يا متنفرند آن

 تراكت چند چسباندن هنرش تنها و است عقب كيلومتري صد چند علم قافله از كه است شخصي گر تداعي
 يا است نداده انجامش يا كه مراسمي و فعاليت از گزارشي تهيه حال در يا و است آموزشگاه تابلوي روي بر
 مدرسه در همكارانم با كه صحبتي به توجه با. است بوده گزارش يك ارائه صرف هدف انجام صورت در

 دانش آموزانم   كه شدم متوجه دتيم از بعد نيز من و. دادند قرار تائيد مورد را فوق موارد اكثرا داشتم
 كه هستم هايي كار راه دنبال به لذا.ندارد وجود روابط در الزم اعتماد و صميمت و كنند نمي راحتي احساس

 . نمايم برطرف را مشكل اين

 ))1( شواهد( اطالعات گردآوري

 چون؛ مراجعي و ابعمن از و مصاحبه و مشاهده روش دو از اطالعات يافتن جهت پژوهش از مرحله اين در
  . است شده استفاده مدرسه كاركنان ديگر و  همكاران

 : مشاهده

 بنده است افتاده اتفاق مشاهده گوييم كنيم توجه خود پيرامون رخدادهاي و اتفاقات به منظم صورت به اگر
 مي باعث كه شدم مواردي متوجه دانش آموزان برخورد نوع به توجه با مدرسه محيط در پژوهش اين در نيز
   آموزگار كه شود مي ايجاد ذهنيت اين و دهد جلوه نادرست را  آموزگار به نسبت را دانش آموزان ديدگاه شد
 :  دهد نمي انجامدر راستاي فرهنگ آبرو داري   مفيدي كار هيچ

 . گذارند نمي ميان در آموزگار با را خود مسائل راحتي به  كالس در حضور هنگام در دانش آموزان - 1

 سنگيني نگاه كالس به ورود هنگام در دانش آموزان باشد تاخيري تفريح زنگ آمدن در صدا به در اگر  - 2
 . دندار

 . ندارد توجيحي دانش آموز  نظر از كالس در آموزگار حضور تفريح ساعات زمان در - 3

 . ميشويم مواجه بقيه تفاوتي بي با شود تقدير دانش آموزان از اگر - 4

 . دارد پي در را دانش آموزان واكنش نباشد برخوردار خوبي كيفيت از  مدرسه  مراسمات گزاريبر اگر  - 5
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  :  مصاحبه  

 با توان مي دران كه است دوطرفه گفتگوي يك مصاحبه شود مي استفاده تحقيقات اكثر در مصاحبه از
 گفتگويي در نيز من.   تبدس را نظر مورد اطالعات  صحبت حين در آن اصالح و ها شنيده تحليل و تفسير

  . دادند مي قرار تاييد مورد را جانبناي شده مشاهده موارد كه داشتم دانش آموزان با كه

 علمي هاي يافته 

 عدم مورد در آموزي دانش وقتي.  شود نمي صحيحي برخورد اخالقي ي رذيله اين با متاسفانه ما مدارس در
 بايد بهانه اين نادرستي و درستي ، آورد مي اي بهانه بعضا و گيرد مي قرار پرسش مورد خود تكاليف انجام
  . گيرد قرار بررسي مورد دقيقا

 با كه گيرد مي ياد آموز دانش مدتي از بعد و شود نمي دقت چندان مدارس در زمينه اين در متاسفانه ولي
 بزرگسال بعدا.  ازدنپرد هم چنداني ي هزينه و بگذارد سرپوش خود هاي كاري كم بر تواند مي گويي دروغ
 تقلب با اقدام امتحان ي جلسه سر در آموزي دانش وقتي. گفت خواهد دروغ راحتي به جامعه در بشود هم
. (  است آموخته او به را امانت در خيانت و دزدي واقع در كند مماشات او با جلسه مراقب اگر ، كند مي

 ي محدوده در بايستي برخورد ، باشد جنجال و جار اب توام و خشن نبايد برخورد كه است ذكر به الزم البته
  .گردد اعمال آموز دانش حرمت حفظ ضمن قانون

 شغلي موقعيت از تا گردد مي فرصت پي در هميشه شود مي جامعه وارد كه بزرگسالي در آموز دانش آن
  .ندارد چنداني ي هزينه ها استفاده سو اين كه است گرفته ياد كودكي در چون ،  كند استفاده سوء خود

 بيش و گيرد مي را باال دست دادن نمره هنگام دارد وابستگي او با نوعي به كه آموزي دانش به معلمي هرگاه
 آموز دانش با نمره سر   كه معلمي آن از بدتر.  است داده ياد را بازي پارتي او به دهد مي نمره او با حقش از

  .است نياموخته او به را دادن رشوه جز چيزي شود مي مالي مذاكره وارد

 مدارس در آموزان دانش بين در ها آن رشد و گيري شكل از توان مي كه اخالقي هاي ناهنجاري ديگر از
 بي باعث خود رفتار سوء با كالس سر آموزي دانش اگر. است آزاري ديگر و آزاري مردم ، كرد جلوگيري

 آموزي دانش چنين با جديت با بايست مي بشود ها بچه ديگر آزار باعث مدرسه حياط در يا و كالس نظمي
  .نگردد تكرار ديگر و شده اصالح او رفتار تا شود برخورد
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 بزرگسالي در بسا چه و شده تقويت او رفتار سوء شود سستي آموزي دانش چنين با برخورد در چه چنان
 در. شود مي توجه تركم آن به جامعه در كه است امري نيز شناسي وقت. گردد جامعه آسايش و نظم مخل

 برخورد جديت با بايد شوند مي حاضر كالس سر دير يا و آيند مي مدرسه به دير كه آموزاني دانش با مدارس
  . بگيرد ياد را شناسي وقت كودكي از تا شود

 مواردي جمله از نيز مدرسه و كالس قوانين به احترام و ديگران حقوق رعايت در آموزان دانش كردن ملزم
 به گرفت كم نمره درسي در آموزي دانش اگر مثال طور به.  شود اي ويژه توجه آن به بايست مي كه است
 وضع جامعه در كه هايي قانون كه گيرد مي ياد او بيفتد اتفاقي چنين اگر. شود ارفاق او به نبايد عنوان هيچ
  .بود واهدخ سخت او براي بزرگسالي در قانون به تمكين و هستند زدن چانه قابل اند شده

 نوين تربيت و تعليم و شناسي روان اصول طبق و عالمانه برخوردها بايد شد ذكر كه مواردي تمام در البته
  . شود پرهيز خشونت از و باشد

 به رو آينده نسل كه داشت انتظار توان مي باشد داشته وجود آينده نسل تربيت در جديتي چنين اگر حال
  . بود خواهد تعالي رشد

 : تحقيق پيشينه 

 : گرديد مشاهده زير موارد  دادم انجام اينجانب كه هايي بررسي با

  موضوع با)   1386، صفحه 185 ، تهران امرود نشر ،(  است آموزگار يك آموزگار كتاب از دربخشي
 توانيم مي چگونه اينكه مورد در مطالبي ، همكاران با مناسب انساني ارتباطات اعمال و ايجاد  يآموزگار

 را ، انساني منابع آموزگاري نظام اصلي اجزاي عنوان به را كاربرد و نگهداري ، بهسازي ، جذب كاركرد هارچ
 ارائه هايي حل راه مراحل از هريك براي خصوص اين در كه داشت وجود  كنيم اعمال همكاران مورد در

  .بود شده

 برخورد در مهارت داشتن طريق از مؤثر مديريت عنوان تحت تحقيقي) 1973(  كاكابادسه و مارگريسون
 انجام براي صحيح برخورد در مهارت ميزان بررسي تحقيق اين اصلي هدف. اند داده انجام افراد با صحيح
 مسؤول شامل) ارشد مقامات از نفر 71 تحقيق اين آماري نمونه.  بود ارشد مديران سوي از مؤثر كار دادن

 به پژوهش اين از زير نتايج. بود زيمبابوه( وزارتخانه 16 در خدماتي ايسازمانه اول انآموزگار تا ها وزارتخانه
 :است آمده دست
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 خود نقش از و گيرد مي را آنها وقت بيشترين افراد اداره كه بودند القول متفق باال سطح مديران اكثريت  - 1
 .داشتند آگاهي افراد ميان روابط مديريت زمينة در

 اصلي معيار عنوان به آنها در انگيزه ايجاد و افراد با صحيح برخورد در مهارت و لياقت بر ارشد، مقامات  - 2
 .داشتند تأكيد سريع شغلي پيشرفت نتيجه در و اثربخشي افزايش براي

 از را اليق مدير كه است افراد با صحيح برخورد در مهارت كه بودند معتقد)درصد2/73( گويان پاسخ  - 3
 .سازد مي جدا نااليق مدير

 مورد مديريت آموزشي هاي دوره در را بهبودي خود شيوه آموزش درصد 37 پاسخگويان، مجموع از   - 4
 و دانستند ضروري آموزشي هاي نامه بر در را افراد با صحيح برخورد رتهاي مها آموزش آنها درصد 34 و نياز
 .داشتند تأكيد فني مسائل آموزش بر درصد 29

 چگونگي اولويت ترتيب به پاسخگويان نظر از مؤثرند ارشد مديران ايشافز در كه مهارتهايي مهمترين  - 5
 و همكاران مافوق، افراد با مؤثر ارتباطات آنها، در صحيح انگيزه ايجاد و نيازها درك طريق از افراد ادارة

 .است سازمان مالي امور اداره در كار اثربخشي به بخشيدن بهبود و زيردستان

 اين در.  دادند انجام سازمانها در موفق و مؤثر مديران شناسايي عنوان تحت هشيپژو)1984( كامرون و وتن 
 كه شد مشخص آنان از آمده عمل به هاي مصاحبه طريق از كه داشتند مديرشركت 402 پژوهش

 آنها به موارد ساير از بيش كه ويژگي10موارد اين از. اند برشمرده موفق مديران براي ويژگي 60 پاسخگويان
 شفاهي، ارتباط:  از عبارتند كه اند برده نام مديران موفقيت در مؤثر عوامل عنوان به است شده اشاره

 اختيار، تفويض ديگران، در نفوذ و برانگيختن مسئله، حل و تعريف شناخت، فردي، تصميمات زمان، مديريت
 .تضاد مديريت و سازي تيم خودآگاهي، گذاري، هدف

 مهارتهاي به نسبت معلمان و مديران ادراكات بررسي عنوان تحت نيز يپژوهش)1996(  موراي و كوچمبا 
 ادراكات ميان تفاوت بررسي پژوهش اين هدف.  دادند انجام 4 جنوبي كاروليناي مدارس در انتقادي رهبري
 قتحقي نتايج. بود) انتقالي و ادراكي انساني، فني،روابط( انتقادي رهبري مهارتهاي به نسبت معلمان و مديران
 :دهد مي نشان

 .دارد وجود معنادار تفاوت آماري نظر از معلمان و مديران ادراكات ميان - 1
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 در اند داده قرار اهميت رتبه باالترين در را انتقالي ي مهارتها رهبري، مهارتهاي بندي رتبه در مديران - 2
 .هاند داد انساني روابط مهارتهاي به را اهميت رتبه باالترين معلمان كه حالي

 .است شده شناخته انساني روابط در مهارت معلمان سوي از كاركنان باالي انگيزش و روحيه ارتقاي - 3

 در را انساني روابط اهميت با نقش كه يافت انتشار بسيار مقاالت انساني، روابط زمينه در ، 1954 سال در 
 لزوم بود، پژوهشگران از يكي مطالعات حاصل كه مقاالت اين.  رساند ثبوت به پرورش و آموزشي مديريت
 كه بود زمينه اين در پژوهشگران، از يكي مطالعات. دهد مي نشان نيز را انساني و فني مهارتهاي ميان ارتباط

 :كه گيرد مي نتيجه مطالعات اين از او. شود مي انساني مسائل حل صرف مديران اوقات از ميزان چه

 انجام صرف اوقات» بقيه درصد 10 فقط و شود مي افراد با كردن كار صرف آموزشي مديران اوقات درصد 90
 با كاركردن در آنان توانايي فقدان در بايد را آموزشي مديران شكست بنابراين شود، مي امور ساير دادن

 )233 ص 1365 توتونچيان، و رحيمي( فني مهارت از برخورداري عدم نتيجه در نه دانست مراجعان

 در متوسطه آموزش جديد نظام مديران كاميابي ميزان بررسي عنوان با كه حقيقيت در)  1376(  كوهستاني 
 به داد، انجام مشهد شهر در كاركنان و مشاوران دبيران، ديدگاه از آموزشگاه در فرهنگ آبرو داري برقراري

 :يافت دست زير نتايج

 موفق فرهنگ آبرو داري تقويت و ارينگهد برقراري، در را مدير) درصد 2/63(نمونه افراد از نيمي از بيش  .1 
 .اند دانسته

 جديد نظام مديران احساسات و تمايالت روحيات، شناسايي در را مدير) درصد6/68(افراد از نيمي از بيش . 2
 .اند دانسته موفق فرهنگ آبرو داري مديريت در متوسطه آموزش

 موفق افراد احساسات و تمايالت و روحيات شناسايي در را مدير%)  54(  نمونه افراد از نيمي از بيش  .3 
 .اند دانسته

 دادن گوش غيركالمي ارتباطي مهارتهاي كاركردهاي بررسي "عنوان تحت پژوهشي در ) 1382ولي شاه(  
 در را ارتباطي قابليتهاي تأثير و نقش " سازمان در فرهنگ آبرو داري بهبود و وظايف يافتن تحقق در مؤثر
 يك و نهايي آزمون طرح و تجربي نيمه تحقيق، اين روش.  داد قرار بررسي مورد ريفرهنگ آبرو دا بهبود
 پيرامون مكتوب پرسشهاي به آموزشي كارگاه سه در كردن شركت از پس نيها آزمود و است بوده گروه

 تايجن. اند داده پاسخ فرهنگ آبرو داري بهبود و سازماني وظايف يافتن تحقق در دوگانه مهارتهاي كاركردهاي
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.  دارد معنادار تفاوت آن از پس و كارگاه برگزاري از پيش انساني روابط  وضعيت كه داد نشان تحقيق اين
 به و سازماني وظايف يافتن تحقق در غيركالمي مهارتهاي به نسبت مؤثر دادن گوش مهارت و نقش همچنين

 .است داشته مساعدتر نقش فرهنگ آبرو داري بود

 ها داده رتفسي و تحليل و تجزيه

 تجزيه مورد فرايند اين از حاصل اطالعات مورد اين در چند ي مطالعه و محترم همكاران نظر بررسي از پس
 تجزيه هاي يافته خالصه كهشود  استفاده پرسش شش روش از شد سعي مرحله اين در گرفت قرار تحليل و

   . است زير شرح به وتحليل

 الزم انها به دستيابي و اهداف پيشبرد براي اي جامعه هر ؟در داريم نياز فرهنگ آبرو داري برقراري به چرا
 همكاران با تعامل داشتن است كوچك جامعه يك كه هم مدرسه در كنيم برقرار ارتباط ديگران با كه است
 . شد خواهد پرورشي و آموزشي مسائل بخشي كيفيت و بهبود باعث

فرهنگ آبرو  شد گفته قبلي هاي بخش در كه طور همان ؟ كنيم شناسايي را موثر فرهنگ آبرو داري چگونه
 اين به يابي دست ميزان و شود مي مشخص ارتباط يك در كه اهدافي است اي پيچيده فرايند يك داري
  . باشد ارتباط يك اثرگذاري تشخيص براي خوبي مالك تواند مي هدفها

 يك از خاصي هدف دنبال كه خصيش است دوطرفه فرايند يك ؟ارتباط دارد موثرتري ارتباط كسي چه
 همكاران ميان ارتباط چون پژوهش اين در ولي باشد داشته تري پررنگ نقش تواند مي گردد مي ارتباط
 .باشند داشته هم با موثري رابطه دوطرف هر كه است الزم باشد مي مدرسه

 حريم و ها حرمت مثبت،حفظ هاي ،نگرش صميمانه روابط شود؟داشتن مي بهتري تعامل باعث عاملي چه
 . دارند تاثير موثر ارتباط برقراري در كه هستند ارزشمندي عوامل...شخصي،و هاي

 كامال فضاي يك در تعامل كه ؟مواقعي ايم  كرده برقرار سازنده و مفيد ارتباط كه شويم مي متوجه موقع چه
 ميتوان باشد ، ارتباط فاهدا بودن مشخص همچنين و نادرست هاي برداشت  گونه هر از دور به و دوستانه

 . داريم خوبي تعامل كه گفت

 پژوهش در.  است پذير امكان ارتباط يك ايجاد  مكاني و زمان هر ؟در كنيم مي برقرار تعامل و ارتباط كجا
  . است نظر مورد تحصيل زمان در و مدرسه فضاي در تعامل حاضر
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  راه حل هاي پيشنهادي:

 به مربوط هاي مهارت كسب و دانش تحصيل ضمن آموزان دانش با بخش اثر اي رابطه ايجاد براي معلم
 از  كند اقدام ارتباط ايجاد به نسبت آنها پايه بر و نمايد كافي توجه وجه چند به بايد فرهنگ آبرو داري ايجاد
 تفكرات و ها آرا با برخورد در شكيبايي و باري برد ، فكري و عاطفي گشودگي نيز عواملي به توجه جمله
 حمايت رفتار گيري كار ،به مقابل طرف نظرهاي نقطه دريافت منظور به  موثر و فعال دادن گوش  رانديگ

 به مثبت نگرش داشتن و همدردي و همدلي دادن نشان ، صميميت و صداقت وبر مبتني جو ايجاد و گرانه
 و تفاهم جو غناي تواند مي كه است روشهايي ، منصفانه.  طرفانه بي خورد بر طرز و آنها اعتقادات و افراد

 بنابراين.  كند كمك مؤثر صورتي به سازمان اعضاي و افراد بار مديران ارطباتاط بخشي اثر افزايش و اعتماد
 :  از است عبارت شد خواهد فرهنگ آبرو داري تقويت باعث آنچه

  بخش اثر انساني روابط ايجاد به مربوط هاي مهارت و اطالعات ، ها دانسته بيشتر چه هر كسب- 1

 صميمانه زمينه در الزم هاي ظرافت كه طوري به.  گويا زبان تا باشد داشته شنوا گوش بيشتر بايد مدير- 2
 .  نمايد كسب را  كردن گوش

  آنها با خورد بر در ديگران رفتار ضمني و صريح داليل درك جهت در تالش- 3

 را ها پيام ضمني و احساسي و عاطفي نكات كه نمايد سعي بايد ، ها پيام اصلي ي محتوا دريافت بر عالوه- 4
 .  نمايد دريافت  نيز

 .  باشد آگاه ديگران كرد عمل و رفتار بر آن تأثير و مدرسه در خودش اساسي نقش از بايد  - 5

 .  نمايد استفاده مدرسه هدفهاي تحقق جهت در خود اختيارات با نمايد سعي بايد  - 6

  نمايد استفاده مقتضي هاي موقعيت رد ارتباطي مناسب هاي الگو از - 7

 .  نمايد استفاده مناسب هاي موقعيت در كالمي ارتباطات بهبود براي كالمي غير ارتباطات از بايد  - 8

 .  كند اقدام موانع تقليل يا رفع براي و بشناسد را  مناسب ارتباطات موانع بايد   - 9

 .  نمايد ايجاد انساني روابط بر مبتني انبهج دو ارتباطي كاركنان با كه نمايد تالش بايد  -10

  نمايد ايجاد كاركنان و  آموزان دانش براي را نظر تبادل و شور هاي زمينه بايد آموزشي محيط در  -11
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 خاطر آرامش با تا  نمايد جلوگيري آموزشي سازمانهاي در سرد و خشك محيط آمدن وجود به از بايد  -12
 .    شوند مشغول دارند عهده به كه لتيرسا و وظيفه و كار انجام به

   موقتي حلهاي راه يا حل راه انتخاب

به اجرا در  كالس پس از بررسي هاي مختلفي كه به عمل آوردم راهكار هاي زير را به صورت عملي در
 آوردم:

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

 و روز پايان در سپاسگزاري نيز و شوند مي كالس وارد كه اي لحظه در آنان از روزه هر پرسي احوال . 2
 خالصانه گفتن

   هدفمند جلسات برگزاري. 3

   ها آن دادن قرار اختيار در و كالس  محيط به خواندني مناسب منابع و ها كتاب ، نشريات آوردن. 4

 .صحبت درباره فرهنگ آبرو داري در كالس و مدرسه5

 .ها آن بستن كار به و  فرهنگ  آبرو داري با ارتباط دردانش آموزان  پيشنهادهاي هب توجه 6

   آموزان دانشاز  اولياء ، جمع در تشكر و تقدير ..7

 تهيه بروشور با موضوع آبرو داري- 8

   پرورشي هاي فعاليت در همكاران تخصص از استفاده.9

 . خود هاي خواسته به نسبت دانش آموزان هاي خواسته دادن قرار اولويت. 10

 . رفتار و وگفتار عمل در صداقت داشتن .11

  :ها حل راه به بخشي اعتبار

 با انآموزگار  با موضوع اين به بردن پي براي باشد عملياتي و اعتبار داراي بايد شده تخابنا هاي حل راه
 مطالعه با همچنين.  ادندد قرار تاييد مورد را فوق موارد نظر اتفاق با همه و. شد صحبت مختلف تجربه
 . كردم پيدا دست فوق بندي جمع به  موضوع با مرتبط مطالب
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 ) 2 شواهد( مطلوب وضعيت توصيف

 نموديم اجرا بود مانده باقي تحصيلي سال از كه زماني مدت در بوديم كرده انتخاب كه را هايي حل راه
 شدند  بنده تعامل ودرستي صداقت متوجه اندانش آموز كه زماني. داشتند اجرايي قابليت ها حل راه تمامي
فرهنگ  اينكه از.نداشت وجود گذشته سنگين يها نگاه كردند ايجاد تغييرات برخوردشان نحوه در آرام آرام

.  شد مي بهتري تعامل باعث و گرفتم مي قرار تشكر و تقدير مورد آبرو داري در كالس به اجرا درآمده بود
 به نسبت ديدگاه تغيير و فرهنگ آبرو داري بهبود در مهمي عامل مختلف يطشرا در دانش آموز واقعي درك

 مشكل كه موردي هر يا كالس اداره ميل كمال با بنده و آمد مي وجود به مشكلي كه زماني گرديد آموزگار
 و تواضع چه با دانش آموز كه كردم مي ه مشاهد بعدي هاي برخورد ،در ميكردم قبول را ميكرد برطرف را
 اشته د را اثرگذاري و مثبت ارتباط بتوانم شد اين به منجر موارد واين. نمود مي برخورد اي خالصانه تراماح

 . بدهم تغيير مدرسه آموزگار به نسبت آنان منفي نگرش به نسبت را او ذهنيت و باشم

  داليل بي احترامي و پايين بودن فرهنگ آبرو داري در  كالس و مدرسه

 ارزش اما ، است مذهبي اي جامعه ظاهرا ايران امروز جامعه اگرچه:  اند شده كمرنگ معهجا در ارزشها - 1.  
.  است شده كمرنگ ، نوجوانان كودكان و   ميان در ويژه به ، آن در اخالقي هاي فضيلت از بسياري اعتبار و

 كشاند خواهد انحراف به را نوشته اين اصلي بحث ها آن برشمردن كه جا آن از اما ، اند فراوان امر اين داليل
 را ها ارزش بسياري جوانان امروزه كه است اين است مسلم آنچه.  كنيم مي اشاره موضوع اين نتايج به فقط ،

 عنوام به.  دهند مي قرار ريشخند و تمسخر مورد پردازند مي ها آن رعايت به كه را كساني ، گرفته ناديده
 كه آموزاني دانش حاال ولي ، آمد مي شمار به ارزش بزرگترها هب گذاشتن احترام و كردن سالم زماني مثال
...  و خوردبودن توسري ، كردن شيرين خود به متهم دوستانشان توسط ، كنند مي رعايت را ها ارزش اين
 ارزش كم ، بيهوده امري آموزان دانش از بسياري بين در معلم به احترام امروزه ، ديگر عبارت به.  شوند مي
 . است كن شيرين خود و چاپلوس آموزان انشد كار و

 : است شده قلمداد معلمان شغل ، تعليم -2

 اصول رعايت حاضر حال در اما ، داشت باالتر ارزشي معلم و كالس حرمت حفظ و ادب رعايت ترها پيش
 براي دليلي آنان.  دارند معلم به ابزاري نگاهي آموزان دانش و ندارد جايگاهي مدارس در اجتماعي ادب اوليه

 را كتاب مطالب تا گيرند مي پول كه اند افرادي معلمان آنان نظر به.  كنند نمي پيدا معلم به گذاشتن احترام
 آن براي شدن قائل احترام بنابراين ، دهند انجام را كار اين شرايطي هر در دارند وظيفه و بدهند ياد ها آن به
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 احترام ، دهد انجام را كارش تا گيرد مي پول كسي وقتي دمعتقدن ها آن ديگر بيان به.  ندارد معني ها
 . است فايده بي و معني بي كاري او تعظيم و تكريم و او به گذاشتن

 : است نبوده جدي احترامي بي با برخورد در آموزشي نظام -3

 بي نمعلما به نسبت كه آموزاني دانش با برخورد براي خاصي برنامه كشور آموزشي سيستم كه جا آن از
 دانش ، ندارد ، كنند احترامي بي معلمان به كه انضباطي بي و گستاخ آموزان دانش ، ندارد ، كنند احترامي
 درستي به ، كنند نمي حفظ را آنان حرمت ، كرده احترامي بي معلمان به كه انضباطي بي و گستاخ آموزان
 نظام و مدرسه تربيتي سيستم ، ديگر عبارت به.  دهند مي ادامه خود هاي احترامي بي به ، نشده متنبه

 دليل همين به و ندارد مؤثر و جدي برخورد دارند نمي نگه را معلمان احترام كه آموزاني دانش با آموزشي
 از معلم به احترامي بي سبب به كه آموزي دانش ، مثال براي.  است مساعد و فراهم احترامي بي براي زمينه
 كالس به دوباره تأثيرگذار و جدي انضباطي برخورد بدون كوتاهي مدت از پس ، شود مي اخراج درس كالس
 . آيد مي درس

 : كنند مي كاري كم ها ارزش آموزش در ها خانواده -4

 مي و بيند مي جا آن در كه را چه آن هر و بدي و خوبي هر كه است خويش خانواده نماي تمام آيينه كودك
 بزرگترين از فرزندان صحيح پرورش در پدران و مادران كوشش رو اين از.  سازد مي منعكس خود در ، شنود

 . كارهاست

 گفتار و گشودن زبان روز از كودك با بايد بلكه ، گيرد نمي صورت ها مدرسه در تنها ، اخالقي پرورش
 كودك با كه خواهيم مي را وظيفه اين انجام كساني از نخست كه پيداست.  پرداخت تمرين به فهميدن
.  گذارند مي اثر كودك در خود روش و گفتار ، كردار با آنان.  اويند با پيوسته و كنند مي زندگي

 و شود شروع ها خانواده از بايد اخالقي و اجتماعي ارزشهاي رعايت آموزش بنابراين) 173،ص1361شبلي،(
 كافي هاي آموزش و دگيرن مي ناديده را ها ارزش اين والدين از بسياري متأسفانه ولي.  يابد ادامه مدرسه در
 در اجتماعي مناسب رفتارهاي و تربيتي اصول آموزش پايه ، ديگر سخن به. دهند نمي فرزندانشان به را

 اجتماعي ادب با فرزندان ، دارد وجود كه اي ساالرانه فرزند فضاي در متأسفانه اما.  شود مي نهاده خانواده
 ، ندارند توجهي آن به نيز مدرسه در بلكه ، كنند نمي عايتر خانه در را اصول اين تنها نه و شوند نمي آشنا

 . است معلم به احترام ، آداب اين از يكي) اينترنت(
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 از بسياري ، حكمفرماست ساالري فرزند امروزي هاي خانواده از بسياري در كه جا آن از ، اين بر عالوه
 جانب ، حقيقت به توجه بدون ، آيد مي پيش فرزندانشان و معلمان بين كه برخوردهايي در والدين

 و كوتاه ديوار ، است همراه معلم به احترامي بي و توهين با معموال كه امر اين.  گيرند مي را فرزندانشان
 بديهي.  داد خواهد جلوه معلمان طلبكار را آنان ، فروريخته را معلمان و آموزان دانش ميان احترام نازك
 . داشت خواهد همراه به را معلم به احترام شدن رنگ كم ، تربيت گونه اين است

 : كند مي تحقير و تهديد را بومي هاي فرهنگ ، جهاني تغييرات -5

 ابعاد از بسياري در عميق هاي دگرگوني و تحوالت گيري شكل شاهد تصاعدي شتابي با سوم هزاره در جهان
 متحول نيز اطراف جهان و خود به نسانا نگرش و انديشه بلكه نيست روش و ابزار در تنها شدن نو اين.  است
 دهه با شدن نو اين فزاينده شتاب كه است اي گونه به جهاني تحوالت سرعت و پيچيده ماهيت.  شود مي
 انساني ماهيت در حتي كه فناوري و ابزاري تغييرات در نه تصاعدي شتاب اين.  نيست قياس قابل قبل هاي
 شود مي تربيت و تعليم نظام در تازه تحوالت پيدايي سبب تغيير اين و دهد مي رخ نيز
 )22،ص1382جعفري،.(

 از را خود نظر همه از و اند شورش حال در سنتي معاجو عليه جوانان جهان نقاط از بسياري در امروزه
 خود خاص موسيقي شنيدن و غريب و عجيب هاي لباس پوشيدن با مثال.  دارند مي دور سنتي فرهنگ
 زندگي شئون همه در عميق دگرگوني خواستار ها آن.  آورند مي پديد پرورش و آموزش در بزرگي مشكل

 )30،ص1382يارمحمديان،.( اند

 

 ايراني آموزان دانش از بعضي.  كرد مشاهده توان مي آموزان دانش رفتارهاي از بسياري در را فرايند اين تأثير
 از ، آن هاي ارزش از بسياري پاسداشت از ، نگريسته تحقير ديده به خويش اسالمي و بومي فرهنگ به نيز

 . زنند مي سرباز ، معلمان به گذاشتن احترام جمله

 : نيستند دانش كسب براي منبع تنها معلمان امروزه -6

 و ها دستگاه ساير نيز و تلويزيوني و راديويي هاي برنامه طريق از بشر افراد از عظيمي بخش حاضر حال در
 مي قرار تأثير تحت عميقا ، پرداخته معلومات كسب به ، دارند دسترس در كه رساني اطالع هاي رسانه
 در نيز آموزان دانش.  بودند دانش و علم كسب منبع تنها معلمان گذشته در كه است حالي در اين ؛ گيرند
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 لميع مسائل ترين دقيق از توانند مي وقت اسرع در اينترنت و كامپيوتر ، ماهواره مثل ارتباطي وسايل پرتو
 . شوند آگاه

 هاي ارزش ، پذيرفته تأثير شدت به جوانان ، جديد هاي فناوري و ارتباطات در انقالب اين وقوع علت به
 روش و ابزارها با نتوانند كه صورتي در قديمي هنجارهاي و سنتي هاي ارزش و كنند مي درك را جديدي

 ، ديگر عبارت به.  داد خواهند دست از را خود كارايي ، كنند پيدا انتقال جديد نسل به عقالني و جديد هاي
 در معلم به نسبت بيشتري دانش و اطالعات موارد بعضي در كه رويند به رو وسايلي با آموزان دانش امروزه
 را خود وااليي و ارزش معلم كه است شده باعث ماشيني زندگي و دگرگوني اين.  دهند مي قرار آنان اختيار

 . شود كاسته او ارزش و احترام از ، داده دست از حدودي تا

 شده بدل حافظه ساده تقويت به و امتحانات براي آمادگي به عمال تربيت و تعليم امروزه ، ديگر عبارت به
 ، اند نبرده اي بهره اخالقي فضائل و اخالق از كه آموزشي نظام اين پروردگان دست است بديهي.  است
 معلم قدر معلمان كه جا آن از ميرزا ايرج قول به.  نيستند قائل ممعل براي توجهي قابل احترام و ارزش

  اند مواجه آنان احترامي بي و مهري بي با اكنون ، اند نداده آموزش آموزان دانش به را او به احترام و دانستن

  

 

 

 

 نتيجه گيري

 بسياري متأسفانه هك چرا ، نيست نايافته تعليم و نديده آموزش آموزان دانش مختص فقط تربيتي مشكالت
 كوچك با گاهي كه هايي تفاهم سوء يا برخوردها به واكنش در و نيستند آشنا تربيت اصول با نيز معلمان از

 شنيده آنان از نزاكت از دور هايي حرف و ادب از دور رفتارهايي ، رفت خواهند بين از تحمل و توضيح ترين
 نسبت را ادب آموزان دانش داشت توقع توان مي طورچ بزند ناپسند و زشت حرفي معلمي وقتي.  شود مي
 ولي ، افتد مي اتفاق كم معلمان بين در موارد گونه اين البته.  بگذارند احترام وي به ، كرده رعايت او به

 مي آموزان دانش بر ايشان رفتار كه عميقي تأثير نيز و معلمان بودن الگو به توجه با نيز اندك ميزان همين
 . بكاهد آنان به احترام ميزان از تواند مي ، گذارد
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 در توان مي را امر اين دليل.  است شده گذشته زمان از تر بيش امروز جامعه در برخوردها گونه اين متأسفانه
.  دانست معلمان روان و اعصاب بر...  و امروزي پرالتهاب و سخت زندگي تأثير نيز و شدن معلم بودن آسان
 تحت ، باشد نكرده دريافت را ارزشي و اخالقي درست و صحيح هاي آموزش دنش معلم براي معلمي وقتي
 نشان خود از اصولي و صحيح واكنشي تواند نمي آموزان دانش هاي نابهنجاري و نامناسب رفتارهاي تأثير
 كاسته معلمان به نسبت آموزان دانش احترام از حدودي تا معلمان گونه اين ناصحيح و بد برخورد.  دهد
 در.  اند داشته وجود هم گذشته هاي دوران در خصوصيت اين با معلماني كه گفت بتوان شايد البته.  است
 و است بوده اندك بسيار گذشته در معلمان گونه اين شمار:  اوال كه شويم يادآور بايد نكته اين به پاسخ

.  اند بوده مواجه تربيتي التمشك با تر كم اخالق و علم تحصيل طوالني هاي دوره گذراندن خاطر به معلمان
 همان در نهايتا و درس كالس همان در آنان رفتار و اخالق طرز ، جمعي ارتباط وسايل كمبود علت به:  ثانيا
 دانش با معلم برخورد ترين كوچك جمعي ارتباط وسايل گسترش با امروزه اما ، است شده مي پخش شهر

 ديد معرض در ، شده پخش جهان حتي يا كشور سراسر در ساعت چند از پس موارد از بسياري در آموزان
 و نشده حفظ معلمان از بعضي توسط معلمي منزلت و شأن كه جا آن از ديگر عبارت به. گيرد مي قرار عموم
 ايشان اعتبار و ارزش ، اند كاسته معلمان اجتماعي منزلت از ، معلمي شأن از دور كارهايي انجام با آنان

 .است شده كم آنان به نسبت آموزان دانش اكرام و احترام نميزا ، يافته كاهش

 

 

 

  راهكار ها و پيشنهادات

  : خانواده) الف

 علت به.  نخواهند مدرسه از را چيز همه و بگيرند برعهده تري بيش نقش فرزندان تربيت در بايد ها خانواده
 براي شدن قائل احترام چون هايي رزشا بايد ها خانواده ، فرد تربيت بر آن فرهنگ و خانواده فراوان تأثير

  . شوند همخوان و هماهنگ جامعه و اي مدرسه هاي آموزش با ، داده آموزش خانه در را معلمان
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 داشته مؤثري نقش خود فرزندان براي معلم جايگاه و نقش تبيين در توانند مي ها خانواده اين بر عالوه
 است علم آموزش براي او زحمت خاطر به معلم به ايشان اماحتر بياموزند آموزان دانش كه طوري به.  باشند

  . بگذارند احترام آن دهنده آموزش به دارند وظيفه كه است زياد قدر آن علم ارزش و

  : مدرسه) ب

 ، همكاري ، ديگران حقوق به احترام ، پذيري مسئوليت مانند اخالقي هاي ارزش:  مستقيم آموزش -1
 آموزش درس كالس در مستقيم طور به دروس ساير مانند بايد رتباطيا هاي مهارت و شجاعت ، صداقت

  . شوند داده

 هاي ارزش از روشني درك مدرسه به ورود بدو در كودكان از بسياري ، ها مصداق و مفاهيم آموزش -2
 گيزند به را ها آن نيستند قادر غالبا ، كنند درك را فوق مفاهيم بتوانند اگر حتي اينان.  ندارند اساسي
 چگونگي و مفاهيم نوع اين درك در كه است اين كودكان اخالقي پرورش الزمه.  دهند ارتباط خود روزمره
 كرديم توصيف را احترام وقتي مثال طور به.  كنيم كمك ها آن به زندگي روزمره هاي موقعيت با آنها تطبيق

 اختيارشان در ، باشد معلم خصوص به ، ديگران احترام دهنده نشان تواند مي كه را رفتارهايي از فهرستي ،
  . دهيم قرار

  :  ناخواسته صورت به ها ارزش آموزش -3

 درون اجتماعي روابط و اداري سازمان ، سازماندهي نوع ناآگاهانه يا آگاهانه نتيجه آموزش نوع اين مدرسه در
 با آن كاركنان و معلمان ، مدير بين ارتباط كه باشيم مواجه اي مدرسه با اگر مثال.  است آموزشي مؤسسه
 مي تأثير آموزان دانش بر ناخواسته رفتار اين ، است اكرام و احترام با توأم همديگر با نيز و آموزان دانش
 گزينه در تأمل بدون و اتفاقي صورت به آموزان دانش و گذراست و ناخواسته آموزش گونه اين البته.  گذارد
  . نيست كافي اما ، است الزم و مطلوب آموزش نوع اين. آموزند مي را ارزش يك آن پيامدهاي و ديگر هاي

 و تحكم با همراه يا ، احترام با توأم ، آزادمنشانه ، استبدادي تواند مي معلمان و مدرسه بر حاكم روابط نوع
 ها شيوه اين از يك هر توانند مي مدرسه در روابط اين گيري پي طريق از آموزان دانش.  باشد احترامي بي
  . فراگيرند را

 طول در آموزان دانش كه است داده نشان ها پژوهش از برخي نتايج:  كالس در ارتباط و برخورد نوع -4
 يا صميميت و دوستي:  گيرند مي ياد را ها ارزش اين خود معلمان رفتار از ، آن از خارج يا تحصيلي سال
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 ترغيب و ديگران به احترام ، انگاري سهل و همسامح يا پذيري مسئوليت ، خود در رفتن فرو و مردم از دوري
  . عملكردشان و ها فعاليت كردن تلقي ارزش بي و اشخاص به توهين يا آنان تشويق و

  معلمان) ج

 كسب به علمي دقيق و صحيح برنامه يك براساس شوند انتخاب كوشا و مند عالقه افراد بايد ، معلمي براي
  . شوند مشغول معلمي به ، پرداخته ماعياجت و اخالقي هاي ارزش و فنون ، علوم

  

 تا نكنند فراموش را خود علم به كردن عمل و باشند كوشا معلمي منزلت و شأن حفظ براي بايد معلمان
 ايشان اجتماعي منزلت ترفيع و معلمان حقوق افزايش. باشند آموزان دانش براي احترامي قابل الگوي بتوانند

 از بايد معلمان حال هر به. داشت خواهد معلمان به آموزان دانش حتراما و توجه جلب در مؤثري كمك نيز
   باشند تكريم و احترام قابل جهت هر از ، بوده بااليي سطح در اخالقي و علمي نظر

  : جامعه) د

 با بايد ندهيم دست از ديگر هاي فرهنگ با دربرخورد را خودي فرهنگ واالي هاي ارزش كه اين براي
 فرهنگ با آن همسازي و همخواني ، مناسب فرهنگي زيربناي يك ساختن و بومي گفرهن دقيق شناخت

  . كنيم غلبه برخودباختگي ، داده افزايش را ديگر هاي

 هاي زمينه به روزمره نيازهاي پيوند منظور به تالش و بومي و ملي فرهنگ و خودي تفكر به بازگشت
 و سوء تأثيرات از ماندن دور به و فرهنگي استقالل به يدستياب و موفقيت رمز ، اجتماعي و فرهنگي ، تاريخي
 از گيري كناره و فرهنگ مثبت هاي ارزش بر تأكيد با جامعه اين بر عالوه.  است ديگر هاي فرهنگ نامناسب

 جلوگيري آن بر بيگانه فرهنگ تأثيرگذاري از ، خودي فرهنگ گسترش بر عالوه تواند مي آن منفي نكات
 ارزش به بندي پاي با ، شده جلوگيري ايراني و اسالمي غني فرهنگ تهديد و تحقير از ترتيب بدين.  كند
 ها گذشته مانند ، فرهنگ اين ارزشي هاي مصداق از يكي عنوان به معلمان تكريم و احترام ، آن واالي هاي
  . يافت خواهد افزايش جامعه در
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