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  دهيچك
 و زندگي و دين دبيران مطلوب هاي ويژگي از آموزان دانش انتظارات بررسي پژوهش، اين هدف

 روش، لحاظ به و كاربردي هدف، لحاظ به پژوهش، اين. بود موجود وضعيت با آن مقايسه
 شهر انساني و تجربي رشته پسر و دختر آموزان دانش تمامي آن آماري جامعه. است پيمايشي
 و انتخاب نفر 280 حجم به اي نمونه اي، سهميه گيري نمونه روش از استفاده با كه بود، سرخس

 نيز  نامه پرسش پايايي احراز براي. شد استفاده ساخته محقق  نامه پرسش از ها داده گردآوري براي
 مقوله ،79/0 فردي اخالق و اعتقادات مقوله براي آن نتايج كه شد استفاده كرونباخ آلفاي از

 مقوله و 78/0 ظاهري هاي ويژگي مقوله ،90/0 فردي بين اخالق مقوله ،89/0 رواني و شخصي
 توصيفي آمار هاي روش از ها داده تحليل براي. آمد دست به 89/0 اي حرفه هاي شايستگي

  .شد استفاده وابسته تي و مكرر گيري اندازه هاي آزمون و) معيار انحراف و ميانگين(
 مطلـوب  هـاي  ويژگي بين آموزان دانش ديدگاه از كه داد نشان مكرر گيري اندازه به مربوط نتايج

). P<0.01( دارد وجـود  معنـاداري  كامالً تفاوت اولويت لحاظ از زندگي و دين دبيران موجود و
 وضـعيت  در زنـدگي  و ديـن  دبيـران  از آمـوزان  دانـش  انتظـارات  بـه  توجه با ها مقوله بندي رتبه

 و فردي اخالق و اعتقادات. 2 رواني؛ و شخصي هاي ويژگي. 1: از است عبارت ترتيب به مطلوب
 در يـا  موجـود  وضعيت در و ظاهري هاي ويژگي. 4 فردي؛ بين اخالق. 3 اي؛ حرفه هاي شايستگي
 و اعتقادات) ب رواني؛ و شخصي هاي ويژگي) الف: از است عبارت زندگي و دين دبيران عملكرد
 همچنـين، . اي حرفه هاي شايستگي هـ) ظاهري؛ هاي ويژگي) د فردي؛ بين اخالق) ج فردي؛ اخالق
 ديـن  دبيران هاي ويژگي موجود و مطلوب وضع بين مقايسه در وابسته تي آزمون به مربوط نتايج

 موجـود  وضـعيت  و) آمـوزان  دانـش  انتظـارات ( مطلـوب  وضـعيت  ميـان  كه داد نشان زندگي و
 هـا  مقولـه  تمـام  در معلمـان  عملكرد و) P<0.01( دارد وجود معناداري فاصله) معلمان عملكرد(

  .كند برآورده را آموزان دانش انتظارات نتوانسته
 موجـود،  و مطلـوب  وضع ،يزندگ و نيد رانيدب عملكرد آموزان،دانش انتظارات :يديكلگان واژ
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   مقدمه

 تربیـت و تـأمین بـه بایـد آمـوزاندانش تربیت و خود هایهدف تحقق برای پرورش و آموزش نظام
 و آموزش های هدف تحقق مسیر در. بیندیشد آتی و حاضر عصر برای شایسته و الیق انسانی نیروی
  دهدمی تعلیم و است معلم هم که شخصی است؛ »مربی−معلم« انسانی، نیروی ترین مهم پرورش

 همه از غیر او امانت که است امانتداری معلم«). ١٣٩۵ پژوه،به( کند می تربیت و است مربی هم و
  ). خمینی امام( »اوست امانت انسان، هاست،امانت
همـه رشـد در مهمـی بسـیار نقش و شوند یم قلمداد انآموز دانش الگوی معلمان همه رو ینااز
 آمـوزاندانـش شخصـیت تکـوین و رفتار در معلم نقش اسالم، مکتب در. دارند انآموز دانش جانبه
 معلم خود از تربیت آغاز دین، در معلم ویژگی نخستین رو ینازا است؛ شده معرفی اهمیت با بسیار
 زیـادی میـزان بـه آمـوزاندانـش زیرا است؛ انآموز دانش برای معلم بودن الگو ویژگی دومین است؛
 نقـاط مقایسـه، و مشاهده با عمل در بتوانند تا هستند موفق و زنده الگوی یک محتاج و پذیرتربیت
   دریابند؛ را خویش ضعف و قوت

 احترام و کرامت از باید معلمان که است این برشمرده، معلم برای دین که مهمی ویژگی سومین
 دینـی معلمـان شایسته اخالق رو ینازا شود؛ فراهم دینی تربیت امکان تا باشند برخوردار یا شایسته

). ١٣٨٨ زواره، نسـاجی( دارد دینـی مسـائل بـه انآمـوز دانش رغبت و انگیزه در مطلوبی بسیار اثر
هـا و صـفات مناسـب یژگیمختلف، لزوم توجه به و یهاعرصه در یراخ یهاسال شگرِف  ییراتتغ
 تقویـت در معلـم نقـش بـر و کرده برابر چند را معلمان در صفات این کردن ینهو نهاد یمعلم یبرا

کت کنونی پرچالش زندگی با کنارآمدن در یرانفراگ یهامهارت  ایـن، وجود با. است شده فراوانی یدأ
 تمـامی و اسـت شـده وصـف مشـابه یشوبکم یبا صفات یدر مکاتب مختلف آموزش ایدئال معلم

کیـد فراگیـران کارآمـد هـدایت در معلم شخصیتی صفات یلبدبی نقش بر آموزشی متخصصان  تأ
  ).٢٠٠٧ 1،ریچلب و آرنونا( دارند
 متربیـان بـر تأثیرگـذاری و مدرسه در آنها جایگاه به توجه با معلمان اظهارنظر و نقش واقع، در
 و اصـلی دارعهـده اینکـه بـه توجـه با دینی معلمان میان این در). ١٣٩٢، امینی( است مؤثر بسیار

 را اسـالمی−اخالقـی تعلیمـات و رونـدمـی شـمار بـه آموزاندانش دینی تربیت مسئولیت مستقیم
 و خنـدقی امـین( هسـتند برخـوردار مخـاطبین در بیشـتری تأثیرگـذاری قدرت از دهندمی آموزش
 امـر در بایـد انآمـوز دانش به دینی معلومات انتقال بر افزون دینی معلم). ١٣٩٠ رضوانی، سعیدی
 برخاسته رفتار این و بینجامد دینی رفتاری به انآموز دانش در که کند کاری نیز دینی تربیت و آموزش
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گـاهی آنکه با). ١٣٨۶ چشم، چراغ( باشد درونی و قلبی باور و ایمان از  معلـم تربیتـی مهـارت و آ
گـاهی از تـرمهم بسیار را عمل سهم باید ولی دارد، او دینی تربیت و تعلیم در زیادی سهم دینی،  و آ
 ثیریأتـ چنانها  خوبی به عمل. باشد عامل کند، یم توصیه آنچه به باید دینی معلم. دانست مهارت

 ملکـی). ١٣٨۶ زاده،شـریف( رسـد یمن آن مرتبـه بـه هرگـز آنها، از گفتن سخن که دارد دیگران بر
  :نویسد می نیز) ١٣٨٢(

 بـر مبنـی شـود،مـی معطـوف کلی قاعدۀ یک به ما فکر کنیم،می صحبت دینی معلم از وقتی«
 درس در. کند تدریس خوب بتواند تا باشد دارا باید را الزم یا حرفه هایصالحیت معلم، یک اینکه
. شـود یم گرفتـه کـاربه که است چیزی روش. دارد اثر روش از بیش منش و قال از بیش حال، دینی
 انقالب که است دینی دبیر منش این. است شده نهادینه و رفته کار به وجود در که است چیزی منش
  .»او روش نه کندمی ایجاد

. اسـت دینـی دبیـران دوش بـر مدرسـه در  آمـوزاندانش دینی تربیت اصلی بار که است مسلم
 بـر آموزاندانش دینی باورهای تثبیت و اجتماعی رشد در قرآن و دینی دروس معلمان نقش درواقع،
 برخورداری و پسندیده اخالق و رفتار یعنی خود مطلوب شخصیت با معلمان. نیست پوشیده کسی
 رفع بر افزون و شوند آموزاندانش با دوجانبه ارتباط و تفاهم موجب توانندمی اجتماعی سازگاری از

 ١٣٨٠). ///در منـابع ١٣٧٢ نژاد،شعاری( بگذارند مطلوب تأثیر نیز ایشان رفتار در آنان، مشکالت
 یعنی ؛»منه تتعلمون لمن و تتعلمون، لمن لینوا«: است منقول اکرم پیامبر از کهچناناست/// 

  ). ۴٧٨ص ،۶ج ،الحکمهمیزان( کنید رفتار لطافت و نرمی به خود معلمان و متعلمان با
 بـر افـزون دینـی معلـم که رسید مهم شرط این به توان یم ینی،معارف د یمبا توجه به هدف تعل

در  یزآموزان را ن دانش کردن باورمند انگیزه باید باشد، داشته دینی حقایق به راسخ اعتقادی باید آنکه
 یـدالبتـه با ؛آن باشـد یمانتقـال مفـاه فقط ینیکتاب د یمهدفش از تعل تنهادل داشته باشد؛ نه آنکه 

 هـدف یـدآموزان است کـه با به دانش یمو کامل مفاه درستاز آموزش  یرهدف غ ینکه ا کردتوجه 
آموزان را داشـته باشـد؛  آموزش به دانش یزهانگ یدبا یباشد. هر معلم یدرس یها رشته معلمان همه
طور کامـل  دهد و انتقال مطالب بـه یمن آموزش به دل معلم ی،اانگیزه چنین ضعف یا نبودن با یراز

 یدبا ینیاست. معلم د کردنمعتقد  یزهاز انگ یرغ درستآموزش دادن  یزهانگ یول یرد؛گ یصورت نم
 و رشـد بایـد او. کنـد تدریس انگیزه این با و بداند یشخو یآموزان را هدف اصل کردن دانش ینمتد

 ینتـأم یدوست بدارد که از درون، به کوشـش بـرا یا آموزان را به اندازه دانش یمعنو−روحی تعالی
 یگـراند کـردنمعتقـد  یبـرا یا انگیزه ولی است، معتقد خود که معلمی از. شود وادار مقصود این

  ).١٣٨۶ زاده،شریف( بیجاست یندارآموزان معتقد و د دانش یتندارد، توقع ترب
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 دینـی دروس مربیـان و معلمـان: نویسـد می ،)١٣٨۵( عینـی سـلطان و شاطریان زمینه این در
 مسـئولیت زیـرا دارند؛ عهده به آموزاندانش مندیعالقه و توجه جلب زمینۀ در خطیر بس ایوظیفه
 را ایشـان آمـوزاندانـش و کنـدمـی سنگینی ایشان دوش بر مستقیم طور هب آموزاندانش دینی تربیت
 ایحرفـه و فردی هایویژگی به باید رو ایناز شمرند؛می داریدین و قداست الگویعنوان  به همواره
  .شود ویژه توجهی مدارس در دروس این تدریس هایشیوه همچنین و قرآن و دینی دروس دبیران

 رغبـت و انگیـزه ایجاد در مطلوبی بسیار اثر تربیتی امور اولیای و دینی معلمان شایسته اخالق
 و روح بـا دینی معلم که دارد اهمیت دلیل این به مطلب این طرح. دارد دینی مسائل به آموزاندانش
 اجتمـاعی و فـردی رفتـار و اخـالق اصلی عامل کسی هر اعتقادات. دارد ارتباط آموزاندانش روان

 بنابراین،. دهدمی شکل آموزدانش ذهن در را اعتقادات این که است شخصیتی دینی معلم و اوست
گاهی قوی، شخصیت خوش، اخالق رفتار، حسن  معلمـی فـن بـه آشـنایی نیز و تربیتی مسائل از آ
عنوان  بـه که را دینی معلم انآموز . دانشاست دینی معلم ویژه به معلمی برای فرد یک انتخاب اساس
 رفتـار غیرمستقیم و دهندمی قرار محک مورد دقیق بینذره با شودمی حاضر کالس سر دین نماینده

  .)١٣٨٢ محمدی،( دهند می نسبت دین به او
 و بکوشـد خـود دینـی کادر اصالح برای شده حساب ایهزینه صرف با باید پرورش و آموزش

 برخوردارنـد؛ اجتمـاعی اجتماعی و قوی شخصیت از که کردهتحصیل و عالقمند افراد میان از باید
گاه و عالقهبی معلمان صورت این غیر در و کند، انتخاب را دینی معلمان  برای را تالشی هر دینی ناآ
  ).١٣٨٢ محمدی،( کنند می اثر کم دینی کتب کیفیت افزایش

 بسـیار دینـی تربیـت در او، نظیـربی نقش و دینی معلم شخصیت که دهندمی نشان هاپژوهش
 و انتظـار مـورد رفتارهـای: از اسـت عبـارت دینـی تربیـت در دینی معلم نقش از مراد. است ثرؤم

 شـدهریـزیبرنامـه و منـدنظام هایفعالیت چارچوب در مدارس در دینی معلمان بالفعل رفتارهای
 آن تحقـق بـرای را اسـالمی هـایقالـب و منش بینش، اینکه منظور به پرورشی و آموزشی نهادهای
). ١٣٨۵ داوودی،( باشند پایبند آنها به هم عمل در کهایگونهبه دهند، آموزش آموزاندانش به منش
 درسی هایبرنامه بهترین اگر. دارد کنندهتعیین و بدیلبی جایگاهی پرورش و آموزش نظام در معلم
 ولـی گردد؛ تعیین هامشیخط و هاسیاست بهترین و شود تألیف درسی هایکتاب بهترین و تدوین
 همـان،( بود خواهند فایدهبی آنها همه باشد، نداشته وجود ،کند اجرا درست را آن بتواند که معلمی
 برنامـۀ تـا است دینی معلم شخصیت گرو در دینی، دروس در موفقیت بیشترین درواقع،). ١٢٧ص

  ).١٣٨٩ شاملی، و حیدری( درسی
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 و آموزش موجود هایواقعیت به نگاه با یژهو به اسالمی، انقالب پیروزی از پس هایسال تجربه
. دارد وجـود راه ایـن در هاییآفت و هاآسیب ها،بستبن که دهدمی نشان مدارس، در دینی تربیت
مـی نشـان اسـالم دسـتورات به آنان پایبندی میزان و جوانان و نوجوانان داریدین وضعیت مشاهده

 دسـت بـه چنـدانی موفقیـت دینـی، تربیـت هایهدف تحقق در رسمی پرورش و آموزش که دهد
 تجاسـب، ؛١٣٨٠، بینقـی و رضـوانی سـعیدی ؛١٣٨۵ علیـین، و طباطبایی رهنما،( است نیاورده
گاهی نبود). ١٣٨٨ مهرام، ؛١٣٧٩ شحاته، ؛١٣٧٣ محمدی، ؛١٣٧٩  معلـم ممیـز فصل از کافی آ
 او سهم نبودن مشخص دینی، معلم برای ویژه یها صالحیت انگاشتن نادیده معلمان، دیگر از دینی
گاهی نداشتن و دینی تربیت و تعلیم در  توفیـق آن، بـه مربـوط شـبهات و دیـن از الزم و کافی یها آ

 دینـی تربیت امر در را متعددی یها آسیب و کرده رو هروب جدی مشکالت با را دینی تربیت و تعلیم
 از). ١٣٩٠ ،رضـوانی سـعیدی و خنـدقی امین ؛١٣٨۶ زاده،بهمن( است داشته درپی انآموز دانش
 دینـی تربیـت نیـافتن تحقـق در مهم هایعلت از یکی که گرفت نتیجه چنین توان یم گذشت آنچه
  . کرد جستجو معلمان رفتاری و اخالقی وضعیت در باید را آموزاندانش

 یقـاتیتحق انآمـوز دانش شخصـیتآنهـا در  یرگـذاریتاث و معلمـان هایویژگی زمینه در گرچه
 در ینـید معلمـان یـکن رفتارهـای تـأثیرات زمینهدر  یشترب یقاتتحق ینا یول ،صورت گرفته است

کید)، ١٣٧۵ ی،سادئ ؛١٣٨٢ ی،(ملک یبه اعمال مذهب آموزاندانش گرایش و  یممتخصصان تعلـ تأ
؛ ١٣٩۵ همکـاران، و هـزاوه مهـدوی( دینی معلمان برای نیک هایویژگی وجود ضرورتبر  یتترب

 عبـدالهی،؛ ١٣٩۵ همکـاران، و زادهحاتم؛ ١٣٩۴ تژدان، و نژادسبحانی؛ ١٣٩۵ همکاران، و کرمی
، ١٣٩٢و همکـاران،  یمعروفـ ؛١٣٩۶ همکـاران، و خروشـی؛ ١٣٩٣ یوسلیانی، و توکلی دادجوی
 کانـت،؛ ١٣٩۵ پـژوه، بـه ؛٢٠٠٣ اسـتراپولی، و هیتـزمن؛ ١٣٨٧ رضـوی، یاری و شرفی، ایروانی
از  یرانفراگ یترضا یزانم ارزیابی ،)١٣٨۶ چشم، چراغ ؛١٣٨٢ محمدی، ؛١٣٨۵ ی،، داود١٣٧۴
 یا حرفه و اخالقی یها ویژگی یینتب و) ١٣٨٧ مسلمی، و شانظری لیاقتدار،( دینی معلمان عملکرد
  1سـولتیس، هـالرو اسـتریک، ؛١٣٩٠ زاده، محسـن و ابـراهیم نـوه فر،مطلبی( یطور کل به معلمان
 یـد) تأک١٣٨٨ وشـکرزاده، کامکـاری کیـومرثی، و ١٣٧٢ منصـوری،؛ ١٣٩١ پور،ایمانی ؛٢٠٠۵

 دینـی، معلمان رفتارهای و عمل از آموزاندانش انتظارات به پرداختن اهمیت وجود باداشته است و 
 دیدگاه از دینی معلمان عملکرد ارزیابی به سخن، دیگربه ؛صورت نگرفته است باره یندر ا یپژوهش
 از آمـوزاندانـشانتظـارات  یبررسـ بـه حاضـر پـژوهش ینبنابرا ؛خته نشده استاپرد آموزاندانش

 از معلـم بودن محبوب هک است مهم دلیل این به آموزاندانش نگاه. پردازدمی ینید معلمان عملکرد
                                                           

1. Strike, Haller & Soltis 
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 در معلـم تـأثیر شـرط، ایـن بـدون و اسـت آموزاندانش شخصیت بر تأثیرگذاری برای الزم شرایط
  . است آموزاندانش شناخت و ذهن به محدود حالت بهترین

 قلبی ایمان به ذهنی باور تبدیل موانع آسانی به تا دهدمی را امکان این او به معلم بودن محبوب
یافتـه. بنشـاند بار به انآموز دانش قلب و روح در را دینی باورهای بذر سان، بدین و بردارد میان از را

 را ارتباط باشند، داشته گوینده به تریمثبت نگاه مخاطبان هرچه که دهدمی نشان شناسانروان های
 دهنـد تغییـر گوینـده نظـر مطابق را خود نگرش که دارد بیشتری احتمال و کنندمی ارزیابی ترمثبت

 نخسـت: دارد کـارکرد دو معلـم بـودن محبوب). ١٣٨۵ داودی، از نقل به ٢٠٠٠ دیگران، و تیلور(
 آنکـه، دوم و کنـد نفـوذ آمـوزاندانـش شخصـیت درونی هایالیه در دهدمی امکان معلم به آنکه،

 پـژوهش ایـن اصـلی الؤسـ بنـابراین). ١٣٧۵ سـادئی،( نمایدمی آسان را معلم تربیتی تأثیرگذاری
  کنند؟می ارزیابی چگونه را دینی معلمان هایویژگی آموزاندانش: از است عبارت
  
  پژوهش روش

 میـدانی و توصـیفی پـژوهش نـوع از که شده استفاده یابیزمینه یا پیمایشی روش از پژوهش این در
  .است

  
  آماری نمونه و جامعه

. باشـندمـی سـرخس شهرستان پسر و دختر آموزاندانش تمامی پژوهش این بررسی مورد جمعیت
سـهمیه گیرینمونه روش از استفاده با. شد برآورد نفر ١٨٠ مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم
دانـش بـین از همچنین انسانی، علوم رشته از دختر ٣٨ و تجربی علوم رشته از دختر ١۵١ تعداد ای

 انتخـاب سـوم پایـه در انسـانی علـوم رشـته از نفر ٢١ و تجربی علوم رشته از نفر ١٧٠ پسر آموزان
  . شدند

  
  پژوهش ابزار

 مراحل  نامه پرسش ساخت برای. بود ساختهمحقق  نامه پرسش ها، داده گردآوری ابزار پژوهش این در
  :شد طی ذیل
 شد، آوریگرد ایکتابخانه مطالعات با مطلوب معلم هایویژگی ابتدا: ایکتابخانه مطالعات. ١

  ؛گردید استخراج ویژگی ٣٠٠ حدود که
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 و اعتقـادات. ١( مقولـه ۵ گـرفتن نظر در با گرفته صورت هایادغام و حذف از پس هاگویه. ٢
. ۵؛ ظـاهری یهـا ویژگی. ۴؛ فـردیبـین اخـالق. ٣؛ روانـی−شخصـی. ٢؛ فردی اخالق

 گـروه اسـتادان از نفـر ۵ اختیـار در تخصصی داوری انجام برای ،)ایحرفه یها شایستگی
 ؛گرفت قرار تربیتی علوم

 نامـۀپرسـش دو قالـب در گویـه ٧۴ بـا ای نامه پرسـش روایـی، احـراز و بنـدیمقوله از پس. ٣
 ؛شد ساخته دینی دبیر موجود وضعیت و دینی دبیر مطلوب وضعیت

 آن، پایـایی احـراز و  نامه پرسش در ممکن ابهامات رفع برای مرحله این در: آزمایشی اجرای. ۴
 و توزیـع تجربـی رشـته پسر و دختر آموزاندانش از نفر ٣٠ بین آزمایشیطور  به  نامه پرسش
 آلفـای آزمون با هاگویه پایایی به مربوط نتایج و شد رفع االتؤس در موجود ابهامات سپس

 : گردید محاسبه ذیل شرح به کرونباخ

  
 آزمایشی مرحله در مقوالت پایایی: ١ جدول

اخالقواعتقادات  ها مقوله
 فردی

 یها شایستگی ظاهری یها ویژگی  فردیبین اخالق  روانی−شخصی
  ایحرفه

  ۶٩/٠  ٧٨/٠ ۵٨/٠ ۶٩/٠ ۶٩/٠ کرونباخ آلفای مقدار

  
 بـین در زندگی و دین دبیران مطلوب و موجود های نامه پرسش پایان اجرای در: پایانی اجرای. ۵

 سـرخس شـهر انسـانی و تجربـی هایرشته سوم پایه پسر و دختر آموزاندانش از نفر ٢٨٠
 دینـی دبیـر مطلـوب و موجـود وضـعیت ٢ دربـاره آمـوزدانـش هر از که شد توزیع طوری

از  نشـدنبرگشـت  ایـبه علت مخدوش بـودن   نامه پرسش ۴٢تعداد  هک گردید، نظرخواهی
 بازگشـت نـرخ رو نیـا از شـد؛ یبررسـ  نامه پرسـش ٢٣٨ تعـدادگذاشته شد و  نارک لیتحل

 شـرح به هاپایایی پایانی، اجرای مرحله در .است درصد ٨۵/٠ پژوهش نیا در  نامه پرسش
 :آمد دست به ذیل

  
  پایانی اجرای مرحله در مقوالت پایایی: ٢ جدول

اخالقواعتقادات  ها مقوله
 فردی

 یها شایستگی  ظاهری یها ویژگی  فردی بین اخالق  روانی−شخصی
  ایحرفه

  ٨٩/٠  ٧٨/٠  ٩٠/٠  ٨٩/٠  ٧٩/٠ کرونباخ آلفای مقدار
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  ها یافته

 اعتقادات روانی، و شخصی( مطلوب هایویژگی مورد در آموزاندانش انتظارات بندیرتبه بین آیا. ١
 زنـدگی و دیـن دبیران) ظاهری هایویژگی و فردی بین اخالق ای،حرفه شایستگی فردی، اخالق و

  دارد؟ وجود معناداری تفاوت
  

اندازه آزمون از استفاده با) =٢٣٨n( آموزاندانش منظر از وزندگی دین دبیران مطلوب هایویژگی مقایسه: ٣ جدول

  مکرر گیری

 F Df Sig معیارانحراف میانگین هاویژگی
 ٣۴/٠ ۶٠/٢ روانی و شخصی

 ٣٩/٠ ۶٠/٢ فردیاخالق و اعتقادات  ٠٠١/٠  ۴  ٢۴/٧۵
 ٣۶/٠ ۵۶/٢ ایحرفه شایستگی
      ٣۵/٠ ۵۵/٢ فردی بین اخالق
      ۵١/٠ ٣۴/٢ ظاهری هایویژگی

  
 معنـادار ٠٠١/٠ سـطح در میـانگین پـنج تفاوت) sig=٠٠١/٠و=F ٧۵/٢۴( مقادیر به توجه با
 تفـاوت) اولویـت( اهمیـت لحـاظ از شـده یاد یها ویژگی بین انآموز دانش دیدگاه از یعنی است؛
: از است عبارت یبها با توجه به انتظارات شاگردان به ترتمقوله یبند رتبه. دارد وجود معنادار کامالً 

 و ین فردی. اخالق ب٣؛ یا حرفه یها یستگیو شا ی. اعتقادات و اخالق فرد٢؛ یو روان ی. شخص١
  .یظاهر یهایژگی. و۴

آمـوزان مقولـه دانـش منظـر از زندگی و دین دبیران برای اول یتدهد که اولومی نشان یافته ینا
. داشـتن ٢؛ بصـیرت و یـنش. ب١: از اسـت عبـارت مقولـه این یها یژگی. واست یو روان یشخص

. ۵؛ درست یریگیمقدرت تصم ی. دارا۴؛ یمزاح و شاداب یۀ. داشتن روح٣؛ یو روح یآرامش فکر
ز ا ی. برخوردار٨، جذاب یتشخص داشتن. ٧؛ یاربس ۀاز مزاح و خند ی. دور۶؛ یتابتکار و خالق

. ١٢؛ بـودن. کنجکاو ١١؛ نظم داشتن. ١٠آموزان؛  در دانش یدام یجاد. ا٩؛ یذهن یاستعدادها و قوا
  . متفکر بودن.١۵؛ خوب یانب داشتن. ١۴اعتماد به نفس؛  داشتن. ١٣خردمند بودن؛ 
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  انآموز  دانش منظر از زندگی و دین دبیران وبلمط هایویژگی دو به دو مقایسه: ۴ جدول

  )=٢٣٨n( سیداک تعقیبی آزمون از استفاده با

  معناداری سطح هامیانگین اختالف هاویژگی

  فردی اخالق و اعتقادات

  ٠٠/١  −/٠٠٢ روانیوشخصی
  ٠٩/٠  ٠۵١/٠ فردیبیناخالق
  ٠٠/٠  ٢۵٧/٠ ظاهریهایویژگی

  ٣۵/٠  ٠۴٣/٠ ایحرفهشایستگی

  روانی و شخصی

  ٠٠/١  ٠٠٢/٠ فردیاخالقواعتقادات
  ٩١/٠  −/٠۵٣ فردیبیناخالق
  ٠٠/٠  ٢۵٩/٠ ظاهریهایویژگی

  ٨١/٠  ٠۴۵/٠ ایحرفهشایستگی

  فردی بین اخالق

  ٠٩/٠  −/٠۵١ فردیاخالقواعتقادات
  ٠١/٠  −/٠۵٣ روانیوشخصی

  ٠٠/٠  ٢٠۶/٠ ظاهریهایویژگی
  ٠٠/١  −/٠٠٨ ایحرفهشایستگی

  ظاهری هایویژگی

  ٠٠/٠  −/٢۵٧ فردیاخالقواعتقادات
  ٠٠/٠  −/٢۵٩ روانیوشخصی
  ٠٠/٠  −/٢٠۶ فردیبیناخالق

  ٠٠/٠  /−٢١۴ ایحرفهشایستگی

  
 جـدول طبـق کـه اسـت شـده انجام 1سیداک آزمون از استفاده باها  مقوله بین دو به دو مقایسه

 و روانـی و شخصی هایویژگی ینب ی،ظاهر هاییژگیو و فردی اخالق و اعتقادات بین) ۴( شماره
 اخـالق هـایویژگی بین ظاهری، هایویژگی و روانی و شخصی هایویژگی بین فردی، بین اخالق
ویژگـی بـین و ظـاهری هایویژگی و فردی بین اخالق هایویژگی بین روانی، شخصی و فردی بین
  .دارد وجود معنادار تفاوت موارد تمام با ظاهری های
 و اعتقـادات روانـی، و شخصـی( موجود هایویژگی مورد در انآموز دانش بندیرتبه بین آیا. ١
 زنـدگی و دیـن یـران) دبظـاهری هاییژگیو و فردی بین اخالق ای،حرفه شایستگی فردی، اخالق
 دارد؟ وجود معناداری تفاوت

 

 

 

  
  

                                                           
1  . Sidak 
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اندازه آزمون از استفاده با) =٢٣٨n( آموزاندانش منظر از وزندگی دین دبیران موجود هایویژگی مقایسه: ۵ جدول

  مکرر گیری

 F DfSig معیارانحراف میانگین هاویژگی
 ۵٣/٢ ٣۵/٢ روانیو شخصی

 ۵٣/٢ ٣٢/٢ فردیاخالق و اعتقادات  ٠٠١/٠  ۴  ٢٣/۶
 ۵۴/٢ ٢٧/٢ فردیبین اخالق
      ۵٧/٢ ١٩/٢ ظاهریهایویژگی
      ۵۴/٢ ١٧/٢ ایحرفهیها شایستگی

  
 معنـادار ٠٠١/٠ سـطح در میـانگین پـنج تفـاوت) sig=٠٠١/٠و =F ۶/٢٣( مقادیر به توجه با
 کـامالً  تفـاوت موجـود وضـعیت در شـده یـاد یهـا ویژگی بین انآموز دانش دیدگاه از یعنی است؛
: از اسـت عبـارت زندگی و دین دبیران موجود هایویژگی در مقوالت بندیرتبه. دارد وجود معنادار

؛ ظـاهری یهـا ویژگی. ۴؛ فردی بین اخالق. ٣؛ فردی اخالق و اعتقادات. ٢؛ روانی و شخصی. ١
  .ایحرفه یها شایستگی. ۵

 
  انآموز  دانش منظر از زندگی و دین دبیران موجود هایویژگی دو به دو مقایسه: ۶ جدول

  )=٢٣٨n( سیداک تعقیبی آزمون از استفاده با

  معناداری سطح  هامیانگیناختالف هاویژگی

  فردی اخالق و اعتقادات

  ٩٠/٠  −٢۶/٠ روانیوشخصی
  ١٣/٠  .٠۴٨ فردیبیناخالق
  ٠٠/٠  ١٣٣/٠ ظاهریهایویژگی

  ٠٠/٠  ١۴٧/٠ ایحرفهشایستگی

  روانی و شخصی

  ٩٠/٠  ٠٢۶/٠ فردیاخالقواعتقادات
  ٠٠/٠  ٠٧۴/٠ فردیبیناخالق
  ٠٠/٠  ١۵٨/٠ ظاهریهایویژگی

  ٠٠/٠  ١٧٣/٠ ایحرفهشایستگی

  فردی بین اخالق

  ١٣/٠  −/٠۴٨ فردیاخالقواعتقادات
  ٠٠/٠  −/٠٧۴ روانیوشخصی

  ٠١/٠  ٠٨۵/٠ ظاهریهایویژگی
  ٠٠/٠  ٠٩٩/٠ ایحرفهشایستگی

  ظاهری هایویژگی

  ٠٠/٠  −/١٣٣ فردیاخالقواعتقادات
  ٠٠/٠  −/١۵٨ روانیوشخصی
  ٠١/٠  −/٠٨۵ فردیبیناخالق

  ٠٠/١  ٠١۵/٠ ایحرفهشایستگی
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 شماره جدول طبق که است شده انجامها  مقوله بین دو به دو مقایسه سیداک آزمون از استفاده با
 اخالق و روانی و شخصی هایویژگی ینب ظاهری، هایویژگیو  فردی اخالق و اعتقادات بین) ۶(

 بـین اخـالق هـایویژگـی بـین ظاهری، هایویژگی و روانی و شخصی هایویژگی بین فردی، بین
 هـایویژگـی بین و ظاهری هایویژگی و فردی بین اخالق هایویژگی بین روانی، شخصی و فردی

  .دارد وجود دارمعنا تفاوت موارد تمام با ظاهری
 آمـوزاندانـش منظـر از زنـدگی و دیـن دبیـران هایویژگی موجود و مطلوب وضعیت بین آیا. ٣
 دارد؟ وجود معناداری تفاوت

  
 آزمون از استفاده با انآموز  دانش دیدگاه از زندگی و دین دبیران هایویژگی موجود با مطلوب وضعیت مقایسه: ٧ جدول

  )n=٢٣٨( وابسته تی

انحراف  میانگین  هامقوله
 استاندارد

 اختالف
 درجه t آماره  میانگین

  آزادی
 سطح

  داریمعنا
٠٠١/٠  ٢٣٧  ٣۵/٨ ٢٧/٠ ۶٠/٢٣٢/٠  فردی اخالق و اعتقادات  مطلوب ٣٢/٢۵٣/٠  موجود 
٠٠١/٠ ٢٣٧  ١١/٨  ۶٠/٢٣۴/٠٢۵/٠  روانی و شخصی  مطلوب ٣۵/٢۵٣/٠  موجود 
٠٠١/٠ ٢٣٧  ١٣/٨  ۵۵/٢٣۵/٠٢٧/٠  فردی بین اخالق  مطلوب ٢٧/٢۵۴/٠  موجود 
٠٠١/٠ ٢٣٧  ٧٢/٣  ٣۴/٢۵١/٠١۵/٠  ظاهری هایویژگی  مطلوب ١٩/٢۵٧/٠  موجود 
٠٠١/٠ ٢٣٧  ٩٩/١٠  ۵۶/٢٣۶/٠٣٨/٠  ایحرفه شایستگی  مطلوب ١٧/٢۵۴/٠  موجود 

  
 سـطح در) مطلـوب وضـع و موجود وضع( میانگین دو تفاوت) sig=٠٠١/٠( مقدار به توجه با
 وضـع میـانگین( هـا میانگین مقـادیر مقایسـه بـه نظر با و است معنادار هایویژگی تمام در ٠٠١/٠

 بین آموزاندانش دیدگاه از که شودمی استنباط چنین ،)است باالتر موجود وضع میانگین از مطلوب
 فـردی، اخـالق و اعتقـادات روانـی، و شخصـی هـایویژگـی در معلمان عملکرد و آنان انتظارات
بـه دارد؛ وجـود تـوجهی قابـل فاصـله ظـاهری هاییژگیو و فردی بین اخالق ای،حرفه شایستگی

  .کند برآورده را آموزاندانش انتظارات است نتوانسته معلمان ردکعمل سخن، دیگر
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  گیرینتیجه و بحث

 از مطلـوب هـایویژگـی بـین آمـوزاندانش دیدگاه از که داد نشان مکرر گیریاندازه به مربوط نتایج
دانـش انتظـارات بـه توجـه بـا هامقوله بندی رتبه. دارد وجود معناداری کامالً  تفاوت اولویت لحاظ
 هـایویژگـی. ١: از اسـت عبـارت ترتیـب بـه مطلـوب وضـعیت در زندگی و دین دبیران از آموزان

. ۴ و فردی بین اخالق. ٣ ای؛ حرفه هایشایستگی و فردی اخالق و اعتقادات. ٢ روانی؛ و شخصی
  .ظاهری هایویژگی
 اخالقـی رفتارهـای و شخصیت نقش بررسی عنوان با ،)١٣٨٩ ( شاملی و حیدری یها یافته در
 بـه معـارف دبیر پایبندی و توجه متوسطه، مقطع انآموز دانش الگوپذیری در اسالمی معارف دبیران

 همخـوانی تحقیـق ایـن یها یافته با که است گرفته قرارها  ویژگی دوم رتبه در دینی سنن و اعتقادات
  .دارد

 روانی−شخصی مقوله از بعد دینی دبیر از انتظار نیز یا حرفه هایشایستگی مقوله در همچنین،
 اینکـه بـا شـاگردان زیـرا است؛ شاگردان برای دبیر تدریس بعد اهمیت دهندهنشان این. است زیاد
 و فهـم برایشان باشد جذاب و اخالقی یها ویژگی از برخوردار که دانند یم دبیری به نیازمند را خود
 دبیـری سـوی از بایـد امر این که است مهم نیز دینی دستورات و احکام به شدن معتقد و دینی درک

 توانایی از نیز یا حرفه یها شایستگی مقوله موارد دیگر در و باشد مسلط امر این به که گیرد صورت
 تسلط که داد نشان نیز) ١٣٨٣( دانشگر و دارلیاقت جعفری، پژوهش نتایج. باشد برخوردار زیادی
 دینـی تربیـت فراینـد در زیـادی تـأثیر تـدریس بـر اسالمی معارف دروس معلمان و مربیان علمی

 و شخصـیت نقش بررسی عنوان با ،)١٣٨٩ ( شاملی و حیدری یها یافته در همچنین .دارد فراگیران
 برخـوردار متوسـطه، مقطـع انآمـوز دانش الگوپـذیری در اسالمی معارف دبیران اخالقی رفتارهای

 بـا کـه است گرفته قرارها  ویژگی سوم رتبه در کالس خوب ادارۀ و تدریس شیوه از معارف دبیر بودن
  .دارد همخوانی تحقیق این یها یافته

 اخـالق مقولـه داده، اختصـاص خود به دینی دبیر از را انآموز دانش انتظارات که یا رتبه سومین
 کـم بـر دلیـل ولـی دارد، قـرار آموزاندانش انتظارات سوم رتبه در هرچند مقوله این. است فردیبین

 وضعیت محقق، شده تعیین یها مالک نظر از زیرا باشد؛ یمن آموزاندانش سوی از آن بودن اهمیت
. دهـد یم اختصـاص خـود بـه را) شـده گرفتـه نظـر در وضـعیت بهتـرین یعنی( باال خیلی انتظار

  دوم رتبه در که فردی اخالق و اعتقادات و یا حرفه یها شایستگی یها مقوله با مقوله، این همچنین،
 آمـوزاندانش برای مقوله این اهمیت از نشان این و دهد یمن نشان را معناداری تفاوت اند،گرفته قرار
 ویژگـی از بـودن برخـوردار جهـت زندگی و دین دبیر از را زیادی انتظار آموزاندانش درواقع،. دارد
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 بـه توجه نحویبه هرکدام که کند یم حکایت هاییویژگی از مقوله این زیرا دارند؛ فردی بین اخالق
 بـا ،)١٣٨٩ ( شـاملی و حیـدری یها یافتـه در. کنـد یم مطرح را دوستینوع و محبت ابراز دیگران،
 الگوپــذیری در اســالمی معــارف دبیــران اخالقــی رفتارهــای و شخصــیت نقــش بررســی« عنــوان
 بـا روابـط در اخالقـی یهـا ویژگی از معـارف دبیـر برخورداربـودن ،»متوسـطه مقطع انآموز دانش
 تحقیـق ایـن یها یافتـه بـا کـه اسـت گرفتـه قرار شاگردان الگوپذیری سطح اول رتبه درآموز  دانش

  . دارد همخوانی
 تحقیـق بـا زنـدگی و دیـن دبیر فردیبین اخالق بعد به انآموز دانش دادن اهمیت یعنی یافته این
 بـه همه از بیش را خوب معلم هایویژگی خود تحقیق در وی. است همسو نیز) ٢٠٠۵( 1کاریگان
تعهـد  یمیت،و صم یارتباط کارآمد با افراد، مهربان یبرقرار توانایی همچون فردی بین روابط داشتن

عنـوان  یدوسـت یـنو اظهـار ا یرانقلوب، دوست داشتن فراگ یرتوان تسخ یران،داشتن نسبت به فراگ
بـین ارتبـاط و دانشـجو به احترام خوب استاد یک یها ویژگی بررسی در همکاران و وهابی. کند یم

 آسمن همچنین،). ١٣٨٩ محجوب، و عسگری( اند کرده مطرحها  ویژگی ینتر عنوان مهم به را فردی
گـاه یتیشخص یها ویژگی تأثیر عنوان با خود مقاله در)، ٢٠١١( 2کاپلند و  ینو همچنـ یمعلم در آ

 فراگیران به باید خوب معلم که است شده گیرینتیجهطور  ینا ییاثربخش در مدارس ابتدا یادگیری
 حوصـله بـا و آرام باشد، مهربان باشد، انتقادپذیر کنند، دوستی احساس معلم با آنان بدهد، انگیزه
 و سـرزنده بگیرد، مدنظر را فردی هایتفاوت کند، کمک فراگیران به کند، ولیتئمس احساس باشد،
  .دارد هماهنگی پژوهش این نتایج با نیز حاضر تحقیق. باشد فراگیران اعتماد قابل و بانشاط
 سـطح تـرینپایین در و دارد معناداری تفاوتها  مقوله تمام با مقوله این ظاهری، یها ویژگی در

 سـطح در مطلوبیـت سـنجش بـرای شـده تعیـین یها مالک در البته. است گرفته قرار نیز انتظارات
 اهمیـت انآموز دانش برای اینکه نه نظر مورد مقوله که رساند یم را این و است گرفته قرار باال انتظار
 انآمـوز دانش بـرای و باشـد یمن زنـدگی و دین دبیر از آنان باالی خیلی انتظار سطح در بلکه ندارد؛
 کـه اسـت آمـده نوجوانان روی بر الکانید دیویو مطالعه در. ندارد یا العادهفوق و اول درجه اهمیت

 در را آن بلکـه کننـد؛ یمن جستجو فرد یک ظاهری رفتارهای در را مذهبی شخصیت یک نشانه آنها
 اردکـانی میثاقیـان یها یافتـه در). ١٣٨١ رضـاپور،( کننـد می جستجو او ایمان و دین در اعتقادات

 آمـده نیـز شـیراز شهر دبیرستانی انآموز دانش منظر از خوب معلمان هایویژگی مورد در ،)١٣۵٨ (
 کـه دارد کمتـری اهمیت انآموز دانش برای او خصوصیات سایر از معلم ظاهری یها ویژگی: است

                                                           
1  . Carrigan 

2  . Osmun & Jolie Copeland 
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 ،)١٣٨٩ ( شـاملی و حیـدری یها یافته در همچنین،. دارد مطابقت نیز تحقیق این یافته با یافته، این
 الگوپـذیری در اسـالمی معـارف دبیـران اخالقـی رفتارهـای و شخصـیت نقـش بررسـی عنوان با

 انتهـایی رتبـه در ظـاهری یهـا ویژگی از معـارف دبیر بودن برخوردار متوسطه، مقطع انآموز دانش
  .دارد همخوانی تحقیق این یها یافته با که است گرفته قرار معارف دبیر مؤثر یها ویژگی

دانـش منظـر از زندگی و دین دبیران موجود وضعیت به مربوط مکرر گیریاندازه نتایج همچنین
 تفـاوت بنـدیاولویت لحاظ از زندگی و دین دبیران موجود هایویژگی بین که دهد می نشان آموزان
 و دیـن دبیـران عملکرد از آموزاندانشها با توجه به نظر  مقوله یبند رتبه. دارد وجود معناداری کامالً 
. ٣؛ فردی اخالق و اعتقادات. ٢؛روانی و شخصی هایویژگی. ١: از است عبارت ترتیب به زندگی
 بـه مربـوط نتـایج ادامـه در. ایحرفـه یها شایستگی. ۵؛ ظاهری یها ویژگی. ۴؛ فردی بین اخالق
 داد نشـان زنـدگی و دین دبیران هایویژگی موجود و مطلوب وضع بین مقایسه در وابسته تی آزمون

 فاصـله) معلمـان عملکـرد( موجـود وضـعیت و) آمـوزاندانش انتظارات( مطلوب وضعیت بین که
  .کند برآورده را آموزاندانش انتظارات است نتوانسته معلمان ردکعمل و دارد وجود معناداری
 قـرار شـاگردان انتظـارات سطح باالترین در که روانی و شخصی مقوله شده، یاد یهایافته بنابر
 ایـن از زنـدگی و دیـن دبیر بودن برخوردار نظر از مقوالت یک رتبه در نیز موجود وضعیت در دارد،
 از روانـی و شخصـی مقولـه در شاگردان که را آنچه دهد می نشان یافته این. کندمی حکایت ویژگی
 است؛ شده رعایت دبیر توسط بندیرتبه نظر از موجود وضعیت در داشتند انتظار زندگی و دین دبیر
 توجـه با انآموز دانش انتظارات سطح و دارد فاصله شاگردان انتظار مورد و مطلوب وضع با وی ولی
 موجود، وضع در کهدرحالی است؛ شده بیان باال خیلی انتظار سطح در شده گرفته نظر در مالک به
  . مطلوب کامالً  نه و است شده برآورده مطلوب وضعیت در انتظارات این

 رتبـه در مطلـوب همچـون موجـود وضع در زندگی، و دین دبیر فردی اخالق و اعتقادات مقوله
 بـه توجـه بـا را زنـدگی و دیـن دبیـر انآمـوز دانش البتـه. است گرفته قرار ارزیابی موردها  مقوله دوم

 انتظار مطلوب وضعیت در کهدرحالی اند؛ کرده ارزیابی مطلوب وضعیت در شده تعیین یها مالک
 مـورد وضـعیت بـین ایفاصـله نیز هاویژگی این در. اندکرده ابراز زندگی و دین دبیر از باالیی بسیار
 دهـد می نشـان یافتـه ایـن که شودمی مشاهده زندگی و دین دبیر موجود وضعیت با شاگردان انتظار
 هـاییضـعف زمینه این در و کند عمل شاگردان انتظارات با مطابق است نتوانسته زندگی و دین دبیر
 درآمدی نگاه از ناشی دینی اعتقادات در ضعف علت شاید. بکوشد آنها رفع جهت در باید که دارد
  .باشد تکلیفی نگاه جایهب وظیفه به
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 قـرار زنـدگی و دین دبیران موجود وضعیت سوم رتبه در فردی بین اخالق مقوله اینکه به توجه با
 وجـود فـردی بـین اخـالق مقولـه در موجود و مطلوب وضع بین که معناداری تفاوت و است گرفته
 را شـاگردان انتظارات اندنتوانسته نیز زمینه این در زندگی و دین دبیران که گرفت نتیجه توان یم دارد،
 بـه آموزشـی نظـام کـه باشـد ایـن از ناشـی شاید آن علت. کنند برآورده فردی بین اخالق مقوله در

 معلـم ارزش و مقـام بـه نسـبت آنها و است داده بیشتری اهمیت و کرده بیشتری توجه انآموز دانش
. گیـردنمـی قـرار شـاگردان احترام مورد دبیر باید، کهگونهآن بنابراین باشند؛ یمن قائل زیادی اهمیت

 اسـالمی انسـانی روابط و اخالقیات از اگر زیرا است؛ ضعف دچار زمینه این در نیز دبیر همچنین،
 اسـالم گرامـی پیامبر کهگونهآن کند؛ ایجاد تغییر شاگردان رفتارهای در تواند یم باشد، برخوردار
 ناحیـه از ضعف این بنابراین،. کرد اسالم تسلیم و اصالح خود کریمانه اخالق با را کفار از بسیاری
 هرچـه تأثیرگذار و اساسی موضوع یکعنوان  به آن به دادن اهمیت با باید که باشد یم نیز دبیران خود
 دبیـران کارگیریبه امرِ  متولیان اوالً  که است نیاز بنابراین،. کنند ویژگی این از برخوردار را خود بیشتر
 تربیـت مهـم مسئولیت گرفتن عهده به قصد که افرادی بودن برخوردار به ویژه توجه با زندگی و دین
 یهـا آموزش مسـئوالن ثانیـاً  و بپردازنـد آنهـا گـزینش بهها  ویژگی این از دارند را انآموز دانش دینی
کید با نیز خدمت ضمن  انتظـار مـورد رفتارهـای و اخالقیـات تقویت هدف با وها  ویژگی این بر تأ

 تجدید با خود دبیران، ثالثاً  و کنند برگزار خدمت ضمن یها کالس زندگی و دین دبیران در شاگردان
 نیکخـواه یافتـه براسـاس. رود یمـ انتظار آنها از که بخشند تحقق را آنچه رفتارشان و اعمال در نظر

 انآمـوز دانش دینـداری میـزان باشـد، تـرمحترمانـه آمـوزدانـش بـا معلمـان رفتـار هرچه) ١٣٨٠(
 بـه بیشـتر را انآمـوز دانش و باشـند داشـته مذهب به بیشتری پایبندی معلمان هرچه و شود یمبیشتر
 بـین شـدن قائـل تفاوت نین،چهم. شود یم بیشتر انآموز دانش دینداری کنند، تشویق بودن مذهبی
 تأییـد را یافتـه این نیز حاضر تحقیق یافته که دارد انآموز دانش دینداری بر منفی تأثیری آموزاندانش

  . کند یم
 »دینی هایآموزش شناسیآسیب بررسی« عنوان با) ١٣٨٠( تهران دانشگاه تحقیق یها یافته در
 دیگـر بـه نسبت کمتری محبوبیت دینی دروس استادان معتقدند دانشجویان درصد٧۵: است آمده

 برقـراری در معـارف دروس اسـتادان که باورند این بر نیز پاسخگویان از درصد ۶١ و دارند استادان
 بـا یافته این که) ١٣٨٣ دار،لیاقت و جعفری دانشگر،( ندارند زیادی موفقیت انآموز دانش با ارتباط
  . دارد مطابقت نیز تحقیق این یافته

 مـورد مطلـوب وضـعیت در زنـدگی و دیـن دبیـران ظاهری وضعیت در که دهد می نشان نتایج
 بـین یا فاصـله آنهـا از شاگردان باالی خیلی انتظارات به توجه با که اندگرفته قرار شاگردان ارزیابی
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 ظـاهر تأثیر به دبیران کم اعتقاد از ناشی احتماالً  فاصله ایجاد این. شود یم مشاهده وضعیت دو این
 نیـزها  زمینـه ایـن در البتـه که باشد اخالقی یها زمینه در رعایت بر آنها گذاشتن اصل یا و باطن بر

  . هستند ضعف دچار
 زیـرا بدهنـد؛ بیشـتری اهمیـت خود ظاهر وضعیت به زندگی و دین دبیران است الزم بنابراین،

 بـه تـوجهی بی همـین زیـرا باشـد؛ داشته مهم نقشی انآموز دانش الگوگیری در خود تواند یم ظاهر
 علی امام. بگیرد الگو غربی ظواهر از نیز زمینه این در ما جوانان است شده باعث اسالمی ظاهر
 گویـای حـدیث ایـن. نشود آنان مانند ولی کند، قومی شبیه را خود فردی که شود یم کم فرماید می
) ١٣٨٣( دانشـگر و دارلیاقـت جعفـری، هـاییافتـه در. اسـت دینـی باورهـای در ظاهر مهم نقش
 کمـک دینـی تربیـت پـذیریآسیب به که است عواملی ینتر مهم از دینی دبیران ظاهری یها ویژگی
  .کند یم ییدأت را یافته این نیز حاضر تحقیق یافته که است کرده

 در و اندنشده ارزیابی مناسبی وضعیت در یا حرفه یها شایستگی مقوله در زندگی و دین دبیران
 بعـد در زنـدگی و دیـن دبیـران جدی ضعف کننده بیان نکته این .دارند قرارها  ویژگی رتبه ترینپایین

 نوع یک موضوع این از انآموز دانش باالی خیلی انتظارات به توجه با که است کالس ادارۀ و تدریس
 کـه زنـدگی و دیـن دبیـران به که باشد این ضعف این علت شاید که شود یم مشاهده زیاد یا فاصله
 و تـدریس یهـا روش شـاید، و بایـد کـه آنچنـان شوند، یم انتخاب الهیات یها دانشکده از بیشتر
 خـود در زمینـه ایـن تقویـت در زنـدگی و دیـن دبیران ابتدا باید که اند ندیده آموزش را داریکالس
 توجـه زنـدگی و دیـن دبیـران تدریس امر به نیز پرورشی و تربیتی امور مسئوالن همچنین و بکوشند
  . کنند جدی

 کمتـر محبوبیت دهندۀنشان دو هر که) ١٣٧۶( کریمی و) ١٣٨٠( تهران دانشگاه تحقیق نتیجه
 یا حرفـه یهـا مهارت ارتقـای لـزوم بـر دیگـری شاهد است، معلمان دیگر به نسبت دینی معلمان
 طبیعـیطور  . بهشود یم منجر فراگیران نزد در آنان بیشتر محبوبیت افزایش به که است دینی معلمان
 یهـا مهارت و معلمـان تخصصی دانش سطح افزایش برای پرورش و آموزش جدی گذاریسرمایه
 شخصـیتی یها الیـه تـریندرونی در که بسازد را عناصری اثرگذار قشر این از تواند یم آنان یا حرفه

 فطــرت زالل و تشــنه جــان داشــتنی دوســت و جــذاب یها شــیوه طریــق از و کننــد نفــوذ فراگیــران
  ). ١٣٨٣ دار،لیاقت و جعفری دانشگر،( نمایند سیراب دینی معارف با را انآموز دانش

 زندگی و دین دبیران هایویژگی موجود و مطلوب وضع بین شد مشاهدهها  یافته در طورکههمان
 شـاگردان انتظـار مـورد وضـعیت در دبیـران ،ها ویژگی از یکهیچ در و دارد وجود معناداری فاصله
  اخالقیات ویژه به مختلف یها ویژگی در ییها ضعف درواقع،. اند نشده ارزیابی مطلوب کامالً  یعنی
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 و دیـن دبیـر و درس بـه انآمـوز دانش توجهیبی عوامل از تواندمی کاستی این که دارد وجود دبیران
 یافتـه تـوان می ادعـا ایـن ییدأت در. شود منجر دینی تربیت زمینه در درست الگوگیری عدم و زندگی
 یها زمینـه و دینـی تربیـت پـذیریآسیب« عنوان با )١٣٨٣ ( دارلیاقت و جعفری دانشگر، پژوهش

 و تخصصی دانش دهندگان، پاسخ نظر براساس داد نشان پژوهش این. کرد بیان را »آن آموزشگاهی
 و شـباهت و دینـی تربیـت روزآمـد یها شـیوه بـا آنهـا آشنایی متضمن که معلمان یا حرفه مهارت

 عـواملی زمرۀ در باشد، یم انآموز دانش فردی یها تفاوت شناسیروان به نسبت آنها کافی اطالعات
  .کند یم کمک فراگیران دینی تربیت جدی پذیریآسیب به آنها کمبود که است
 از است، مطرح مدرسه نهاد در دین دارپرچم و الگوعنوان  به زندگی و دین دبیر اینکه به توجه با
 بـه معتقد و عامل خود، نخست، زند، یم دیانت و دین از سخن که کسیعنوان  به رود یم انتظار وی
 فـراهم بیشـتر را شاگردان سوی از گرفتن قرار الگو مورد و یادگیری زمینه این که باشد گوید یم آنچه
 اخـالق و اعتقـادی مسـائل رعایـت در زندگی و دین دبیر از باال بسیار انتظار این بنابراین،. کند یم

 کـه بکوشـد خود در زمینه این تقویت در همه از بیش باید که کند یم دبیر متوجه را نکته این فردی،
 نگـاه از اسـت ممکـن بزنـد سر او سوی از که خطایی عمل هر و دارد قرار شاگردان تیزبین نگاه در

 داده بـروز کـه نیـز نیکـی و خیـر عمل هر البته و شود گذاشته دین حساب به اعتقادکم انآموز دانش
 بـرای موضـوع ایـن اهمیت از نشان موضوع این. شود می شاگردان بیشتر ایمان تقویت باعث شود،

 کند سعی شاگردان با خود روابط در باید که دارد آن به زندگی و دین دبیر بیشتر نظردقت و شاگردان
 بزنـد سـر وی از کـه اخالقـی غیـر رفتار هر که کند رفتار اسالمی اخالقیات و دستورات به توجه با

  . شود آنها گمراهی یا و دین به انآموز دانش بدبینی باعث است ممکن
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 آمـوزش توسـعه و مطالعـات مرکز مجله ،»گیالن پزشکی علوم دانشجویان و مدرسین دیدگاه
  .٣٣−٢۶ص اول، شماره ،پزشکی

)، ترجمـه پـرورش و آمـوزش دربـاره ییها اندیشـه( تربیت و تعلیم)، ١٣٧۴( ایمانوئل کانت، .٢٢
  تهران: دانشگاه تهران.  ی،شکوه حسینغالم

)، ١٣٩۵( تیرضـا نیغالمحسـ و پـورعبـاس؛ عبـاس ومرثیـک بخش،فرح ؛یمرتض ،یکرم .٢٣
بافـت بـر یمبتن الگو یاخالق یهایژگیو ییشناسا: یاخالق تیترب یاصل عوامل در یکاوش«

 دانشـگاه کیـ یآموزشـ رانیمد و انیمرب استادان، بافت یمورد مطالعه» (تیترب عمل یشناس



                        ١٣٩٨پاییز /٢٩ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ٩۴

 

 شـماره د،یجد دوره ،٢۴ سال، یاسالم تیترب و میتعل مسائل در پژوهش فصلنامه)، یسازمان
  .١٣٨−١١٣ ص ،٣٠

 شـماره ،معلـم رشد، »است درونی تربیت مانع بیرونی تربیت« ،)١٣٧۶( عبدالعظیم کریمی، .٢۴
  . ۴۶−۴۴ص ،١٣٢

 اسـتادان مطلـوب یهـایژگیو«)، ١٣٨٨( شکرزادهو شهره  یکامکار زیکامب روز؛یف ،یومرثیک .٢۵
 در تـازه یهـاشـهیاند فصـلنامه ،»انیدانشجو دگاهید از اسالمشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه
 ).٣(۴ ،یتیترب علوم

 یهـا ویژگی بررسـی« ،)١٣٨٧( مسـلمیو معصـومه  شـانظریجعفر  محمدجواد؛ لیاقتدار، .٢۶
 شـهر دانشـجویان دیـدگاه از سـالمیا معـارف دروس اسـاتید شخصـیتی و یا حرفـه علمی،
  .٨۴−۵٧ص ،)١۵(٧ ،اسالمی انقالب پژوهشنامه ،»کرمان

 و تعلـیم ینـدافر در معلـم تربیتـی نقـش«)، ١٣٨٢و بهـار  ١٣٨١زمسـتان  (بهرام پور،محسن .٢٧
  . ١٠٠−٨٩ص ،٧٣ و ٧٢ش، تربیت و تعلیم فصلنامه، »تربیت

 .تفکر نشر: تهران اول؛ چاپ ،ینید یشناسبیآس)، ١٣٧٣( دیمج ،یمحمد .٢٨

 مقاالت مجموعه ،»تربیت و تعلیم شناسیآسیب به کلی رویکرد« ،)١٣٨٢( مژگان محمدی، .٢٩
  .قلم محرابتهران:  ،١ج ،پرورش و آموزش در دینی تربیت شناسیآسیب همایش

 و یبررسـ«)، ١٣٩٠( زادهمحسـن میو ابـراه میعبـدالرح م،یابـراه نـوه رضـا؛یعل فرد،یمطلب .٣٠
 انیدانشـجو نظـر نقطـه از سیتـدر و آمـوزش در یاخالقـ و یاحرفـه ینشـانگرها ییشناسا

  ).۴(۶ ،یفناور و علوم در اخالق فصلنامه ،»ارشد یکارشناس
 یبررسـ«)، ١٣٩٢( افشـارعبدالـه  و یقبـادمحتـرم  محمدرضا؛ زاده،وسفی ؛ییحی ،یمعروف .٣١

 دانشـور مجلـه، »آن توسعه یراهکارها و ییابتدا دوره یپرورش انیمرب یشغل یتوانمند سطح
  .١٧٨−١۶٣ص)، ٣(٢٠ ،رفتار

  . سروش: تهران، آموزشگاه در روانشناسی اربردک ،)١٣۶٣( بدری مقدم .٣٢
  .مربیان و اولیا انجمن: تهران ،درسی برنامه و دین ،)١٣٨٢( حسن ملکی، .٣٣
 رشـته یکارشناسـ و ارشـد یکارشناس انیدانشجو نظرات سهیمقا)، ١٣٧٢( دیمهش ،یمنصور .٣۴

 دوره نامـهانیـپا ،یدانشـگاه خـوب اسـتاد کیـ مورد در تهران یدولت یدانشگاهها یکتابدار
 .ارشد یکارشناس

)، ١٣٩۵( عباسـپورعبـاس  و یمهرمحمـدمحمـود  حسـن؛ ،یملکـ منصوره؛ هزاوه، یمهدو .٣۵
 نیـیتب یبـرا یمفهـوم چـارچوب ارائـه: کودکـان تیـترب یبـرا یانـدازچشـم بـه،یط اتیح«



      ٩۵  ... های ویژگی مطلوب و موجود وضع مقایسه و بررسی

 

 سـال، یاسـالم تیـترب و میتعلـ مسائل در پژوهش فصلنامه، »ییابتدا دوره معلم یها یژگیو
  .١۶٧−١٣٩ص ،٣٠ شماره د،یجد دوره ،٢۴

 شیهمـا، انیدانشـجو ینـید تیـهو در یدرس برنامه یها مؤلفه نقش)، ١٣٨٨( بهروز مهرام، .٣۶
 .معاصر جامعه در ینید تیترب

 آموزان دانش نظر از خوب معلم خصوصیات درباره تحقیقی ،)١٣۵٨( ضیاء اردکانی، میثاقیان .٣٧
  .شیراز دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان، آنها معلمین و شیراز هایدبیرستان و هادبستان

 در دینـی تربیـت همـایش ،»انآموز دانش دینی تربیت شناسیآسیب«)، ١٣٨٨( زواره نساجی .٣٨
ص خمینـی، امـام پژوهشـی آموزشـی سسـهؤم ،قم برگزیده مقاالت معاصر، اسالمی جامعه

 ۴٩٧−۵٢٢.  
 انآمـوز دانش( آن بـر مـؤثر عوامـل و جوانان دینداری سنجش ،)١٣٨٠( اللههدایت نیکخواه، .٣٩

  دانشکده اجتماعی پژوهشگری ارشد کارشناسی نامهپایان ،)شیراز دانشگاهی پیش و سوم سال
  .بهشتی شهید اهگدانش انسانی علوم و ادبیات
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