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 چکيدٌ
ىِيحؼیً و ةٍیادی جؼیً فؼآیٍغ آىّزش و پؼورش یادگیؼی اؿث. یادگیؼی، غيهی اؿث کَ در 

پػیؼد و ٌحایر صامم از آن یادگیؼی، از ظؼیق جغییؼات رفحاری فؼد كاةم درون ُؼ فؼد اٌسام ىی

ؿٍسف اؿث. ُيچٍیً اظالق ىػهيان در ىلایـَ ةا ؿایؼ ىّضّغات ىؼةّط ةَ کار و قغم، ُو 

 چّن وزغان کاری و جػِغ کاری کيحؼ ىّرد ىعانػَ كؼار گؼفحَ اؿث.

کهی اٌسام ایً پژوُف جّزَ ةَ ككؼ داٌف آىّزان و زّاٌان اؿث کَ ؿؼىایَ ُای یکی از اُغاف 

ىهی ایً کكّر ُـحٍغ. ىػهيان ٌلف ةـیار ىِيی در جؼةیث و قکم گیؼی قعنیث داٌف 

ىؼز و ةّم اؿث و ىکاٌیؽم غهيی و دكیق ةؼای ٌظارت  آىّزان و قکّفایی اؿحػغادُای فؼزٌغان ایً

 و رُتؼی ةنّرت ىـحيؼ و صيایحی از ىػهيان مّرت ةگیؼد.

 .اظالق ىػهيان، یادگیؼی و اؿحػغادُای فؼزٌغان اژگبن کليدي:ي
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 يه معيه لفمبزيمُ
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 ممدمٍ
جّان ةَ غٍّان آرزو ُغ ایً اٌگیؽه را ىیداٌگیؽه پیكؼفث یکی از اٌگیؽه ُای ىِو ازحياغی اؿث کَ رفحار آدىی را جضث جأدیؼ كؼار ىی

ةؼای پیكی گؼفحً ةؼ یک رفحار ىػیاری ویژه جػؼیف کؼد. اٌگیؽه پیكؼفث یػٍی ایٍکَ فؼد جيایم دارد کاری را در یک زىیٍَ ةَ ظّةی اٌسام 

در یادگیؼی و پیكؼفث دُغ و غيهکؼدش را ةَ ظّر ظّد زّش ارزیاةی کٍغ ُيَ ىحعننان راٍُيایی ىكاوره ىػحلغٌغ کَ ٌلف ىػهو 

-ىػهو از ظؼیق ُيکاری ةا وانغیً و کارکٍان ىغرؿَ غيهکؼد داٌف آىّزان را ىفیغجؼ و ىؤدؼجؼ ىیجضنیهی داٌف آىّزان ةـیار ىِو اؿث. 

-گیؼی ىیدُغ ىػهو از ةؼوز ىكکالت پیكکٍغ و آٌان را در صم ىكکالجكان یاری ىیؿازد و از آٌان در ازؼای اىّر واگػاری قغه صيایث ىی

آورد. یکی کٍغ و ةا ایساد فضای ميیيی در کالس و اىیً ؿالىث رواٌی داٌف آىّزان ىّزتات جـِیم و افؽایف یادگیؼی آٌان را فؼاُو ىی

 واز جأدیؼگػارجؼیً و ىِو جؼیً ىّضّع کَ جأدیؼ ىذتث ةؼ روح و روان داٌف آىّزان دارد اظالق ىػهو اؿث. ىػهو ةا داٌف آىّزان جياس دائو 

غاز و ٌؽدیک دارد و از جّاٌایی ُا، ضػف ُا، آرزوُا، و ٌیازُای آٌان ةعّةی آگاه اؿث نػا ایً ىػهو اؿث کَ از مفث ىذتث و ٌلاط كّت کار را آ

پؼدازد. در صلیلث قیّه جغریؾ ىػهو جؼکیتی از قعنیث، ىیؽان جعنل، ةَ رفع مفات ٌاظّاؿحَ و ٌلاط ضػف و جلّیث ٌلاط كّت ىی

   اةؽارُای کيک آىّزقی  وکيک یادگیؼی و غیؼه اؿث. ىّضّع درس،

 

 بيبن مسئلٍ 

داٌـحٍغ. ایً ةػضی از زاىػَ قٍاؿان اونیَ، زاىػَ قٍاؿی پؼورقی را پایَ ای ةؼای جؼكی ازحياغی و راه صهی ةؼای ىكکالت آن ىی

زیؼا آىّزش و پؼورش در ٌظؼ او فؼآیٍغی ةؼای ةِتّد و پیكؼفث زاىػَ اؿث. ایً ٌّع ٌگؼش   ةّد درنـحؼواٌگؼش اصحياالً ٌاقی از آدار اونیَ 

ظّرد. ایً ىحفکؼان، ىؼوج ایً اٌغیكَ ةّدٌغ کَ قٍاؿان ) ٌظیؼ گّد و ال وود( ٌیؽ ةَ چكو ىیةَ آىّزش و پؼورش در آدار دیگؼ زاىػَ 

 کٍحؼل ازحياغی را در زِحی اغيال کٍٍغ جا فؼٍُگ ةَ ةاالجؼیً ؿعش ىيکً جؼكی یاةغ.ىغرؿَ ةایغ ةحّاٌغ ایً آىّزش را ةَ ىؼدم ةغُغ کَ 

آىّزش و پؼورش ةؼای افؼاد دارای ىػاٌی ىحفاوجی اؿث. یک جسؼةَ ذٍُی ىِیر ةؼای کّدکان و وؿیهَ ای ةؼای یافحً قغم یا راُی 

د. آىّزش و پؼورش ةؼای ةػضی از وانغیً وؿیهَ جضلق آرزوُای قّةؼای گؼیؽ از ظتلات ازحياغی پاییً ةؼای ةؼظی از زّاٌِا ىضـّب ىی

قّد. کٍٍغ ٌظیؼ ىػهيان و کارىٍغان آىّزش و پؼورش یک کار ىضـّب ىیجضلق ٌیافحَ آٌان اؿث. و ةؼای کـاٌی کَ در ىغرؿَ کار ىی

جّاٌغ ىّرد جضهیم غهيی كؼار گیؼد. دیگؼ ىیٌِادُای ازحياغی  ىاٌٍغ کَگیؼٌغاؿاؿاً زاىػَ قٍاؿان آىّزش و پؼورش را ٌِادی در ٌظؼ ىی

در وُهۀ اول درمغد ةَ دؿث آوردن ىسيّغَ ای از اظالغات كاةم اغحياد در ىّرد آىّزش و پؼورش اٌغ و در وُهۀ دوم در فکؼ زاىػَ قٍاؿان 

 ةاقٍغ.ةَ کار ةؼدن یافحَ ُا و ٌحایر ظّد ةؼای صم ىػضالت آىّزقی ىی

فؼآیٍغُایی اؿث کَ از ظؼیق آن گؼوه یا زاىػَ ای، چَ کّچک ةاقغ و چَ ةؽرگ، كغرجِا و ىلامغ  و ةَ ظّر کهی جؼةیث ىسيّغۀ

 (.3: 3131) قارع پّر،کٍغ جا ةلا و رقغ ىغاوم ظّد را جضيیً کؼده ةاقغ.ىکحـب ظّیف را ىٍحلم ىی

 

 سؤاالت تحميك

 ؿؤال امهی :

 اؿاؿی دارد؟ آیا اظالق ىػهيان ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان جأدیؼ 

 ؿؤاالت فؼغی:

 آیا رواةط ظاٌّادگی ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان جأدیؼ دارد؟ 

 گػارد؟آیا جأىیً کؼدن ىٍاةع ىانی داٌف آىّزان از ظؼف ظاٌّاده ةؼ غيهکؼد جضنیهی جأدیؼ ىی 

 آیا ىّفلیث داٌف آىّزان دیگؼ ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان جأدیؼ دارد؟ 

  ظاٌّاده ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان جأدیؼ ىٍفی دارد؟آیا اغحیاد پغر 

 

 تحميكتعریف مفًُمی ي عمليبتی 

 را ةؼرؿی کٍیو « ىػهو » و « اظالق » ةؼای روقً قغن ىفِّم اظالق ىػهيان الزم اؿث ىفِّم

 (3133زيع ظهق، ظّی ُا، ؿؼقث ُا ) ىػیً،  اظالق:

ةَ ىػٍای ؿؼقث، ظّی، ظتیػث و اىذال آن، کَ ةَ ىػٍای مّرت دروٌی و ةاظٍی و  اؿثزيع ظهق و ظهق جػؼیف اظالق: اظالق 

قّد، کَ ةا چكو كاةم رویث قّد. در ىلاةم ظهق کَ ةَ مّرت ظاُؼی اٌـان گفحَ ىیرود کَ ةا ةنیؼت درك ىیٌاپیغای آدىی ةکار ىی

 ( 753) زةیؼی، اؿث.
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جّزَ ةَ ُيان ىػٍای نغّی جػؼیف کؼده اٌغ. صکيای گػقحَ، روح و ٌفؾ غیؼ ىادی  ةـیاری از فالؿفَ و صکيای اؿالىی، اظالق را ةا

داٌـحٍغ کَ ىیداٌـحٍغ و از ایً رو امم در اظالق را جّزَ ةَ مفات ٌفـاٌی اٌـان اٌـان را ظاؿحگاه ُؼ گٌَّ رفحار ظاُؼی و غيم آدىی ىی

قّد. گاه ىٍظّر از اظالق در امعالح اٌغیكيٍغان ُؼ گٌَّ مفث آقکار ىیديؼه امالح ٌفؾ و درون در رفحارُا و اغيال ةیؼوٌی ةَ ؿؼغث 

قّد، چَ آن مّرت ٌفـاٌی ةَ مّرت پایغار و راؿط ةاقغ و چَ ةَ مّرت ٌاپایغار و ٌفـاٌی اؿث کَ ىّزب پیغایف کارُای ظّب یا ةغ ىی

 (31: 3131غؼب اةً ىٍظّر،  غیؼ راؿط و چَ از روی جأىم و اٌغیكَ مادر قّد یا ةغون جفکؼ و جأىم ) نـان

ةعكی غانو و فیهـّفی کَ زاىع غهّم غنؼ و واضش  -7جػهیو دٍُغه و آىّزٌغه  -3رود: ىػهو: ىػهو در زةان فارؿی در دو ىػٍا ةکار ىی

ژه ای اؿث کَ ةَ ُؼ ؼایً ىػهو ةَ ىػٍای اول واىػهو اغو از آىّزگار، دةیؼ و اؿحاد ) ةَ ىػٍی ظاص( اؿث. ةٍاة( 3133از داٌكِاؿث.) ىػیً، 

 قّد.آىّزد اظالق ىیکؾ کَ چیؽی ةَ دیگؼی ىی

جّان فؼآیٍغ قکم دُی ةَ رفحار، جػؼیف ٌيّد. در ىفِّم کهی، ُؼ نضظَ ای از زٌغگی ) از زىان جّنغ جا زىان آىّزش و پؼورش را ىی

پؼدازد.) قارع پّر، ٌگِتاٌی و اٌحلال داٌف ىیىؼگ( چَ ظّب چَ ةغ یک جسؼةَ آىّزقی اؿث. در ایً فؼآیٍغ، ىػهو فؼدی اؿث کَ ةَ 

3131 :737) 

 در ىحّن جؼةیحی فارؿی ٌیؽ واژه ٌلف ىػهو غيغجاً در دو ىػٍا ةکار رفحَ اؿث:

 رفحار ىػهو در کالس درس و ىغرؿَ و جأدیؼُایی کَ ةؼ داٌف آىّزان ظّد دارد. -3

 هو اٌحظار دارٌغ ُؼ چٍغ اکٍّن ةانفػم آن رفحار و جأدیؼ را ٌغارد.از ىػهو، یػٍی رفحارُا و جأدیؼُایی کَ دیگؼان از ىػاٌحظارات  -7

جّاٌیو ةگّییو ٌلف ىػهو در زةان فارؿی دو ىػٍا دارد: رفحار ُای ىّرد جأدیؼ ىػهو ُيیكَ جاةع رفحار ىػهو و ٌحیسَ آن اؿث. ةٍاةؼایً، ىی

ار( رفحارُایی اؿث کَ ىػهو ةایغ اٌسام دُغ جا جؼةیث ةَ ُغف ظّد اٌحظار و رفحارُای ةانفػم. رفحارُای ىّرد اٌحظار ) ٌلكِای ىّرد اٌحظ

ث ةؼؿغ، ةَ غتارت دیگؼ، ٌلكِای ىّرد ىّرد اٌحظار ىػهو الزىۀ ىّفلیث ٌظام جؼةیحی اؿث. رفحارُای ةانفػم) ٌلكِای ةانفػم(، رفحارُایی اؿ

ىيکً اؿث ةؼ ٌلكِای ىّرد اٌحظار ىٍعتق ةاقغ و ىيکً  دُغ. ٌلكِای ةانفػم ىػهوکَ ىػهو در صال صاضؼ در کالس و ىغرؿَ اٌسام ىی

 اؿث ٌتاقغ.

قّد؛ ٌلف ٌیؽ ةَ ىػٍای ىػهيان ىغارس، دةیؼان، اؿحادان داٌكگاه و غیؼه ىیىػهو در زةان فارؿی ىػٍای گـحؼده ای دارد کَ قاىم 

ای ىّرد اٌحظار و رفحارُای ةانفػم ىػهيان ىغارس، دةیؼان، رفحار ىّرد اٌحظار و رفحار ةانفػم اؿث. ةٍاةؼایً، ٌلف ىػهو غتارت اؿث از: رفحارُ

 اؿحادان داٌكگاه و غیؼه.

کٍٍغ. ةؼظی از آٌان در رقحَ ُای غهّم جسؼةی فػانیث دارٌغ و ةؼظی ىعحهف ٌظام جػهیو و جؼةیث ایفای ٌلف ىیىػهيان، در صیعَ ُای 

 (33: 3131و ةؼظی ٌیؽ در جػهیو و جؼةیث دیٍی.) داوودی، دیگؼ در غهّم اٌـاٌی، ةؼظی دیگؼ در رقحَ ُای فٍی و ىٍِغؿی، 

   (3133قّد. ) دُعغا، غيهکؼد ةَ ٌحیسَ کار، ىیؽان کار اظالق ىی

جّان ةَ ظیف گـحؼده ای از غّاىم فؼدی و ازحياغی ىؤدؼ ةؼ آن اقاره کؼد. ) غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان: در ةضخ از غيهکؼد جضنیهی ىی

 (335: 3131قارع پّر، 

کٍغ. انتحَ یادگیؼی و قیّه ُای ىعحهف آن جاةع قؼایط و غّاىم ىحػغدی اؿث و ةؼ صـب آگاُی ازحياغی و ٌیازُای فؼدی جغییؼ ىی

ایً ىّضّع یکی از ىـائم امهی و ىّرد ةضخ ىحعننیً جػهیو و جؼةیث اؿث و ؿػی ةؼ ایً ةّده اؿث جا درةارة ظتیػث کّدك، ىضیط 

ةَ غيم آیغ و ضيٍاً ىفِّم غهو و یادگیؼی، ُغف امهی آىّزش و ىكکالت ىعحهف و اغضای ظاٌّاده ةؼرؿی ُایی پؼورقی، ارجتاط ةیً ىػهو 

در ایً راةعَ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد. ةایغ در ٌظؼ داقث کَ ىضنم یکی از ىِو جؼیً غّاىم یادگیؼی اؿث و روقِای ىعانػَ و فػانیث او در 

کٍغ و ُؼ از فؼآیٍغ یادگیؼی در ؿؼٌّقث غهيی و زٌغگی آیٍغه او ٌلف كاةم جّزِی را ایفا ىی کالس و ىٍؽل و ةعّر کهی ُغف و درك او

 (31: 3113گؼدد.) ویؼزیٍیا واکؾ، ةاقغ، ٌحیسَ ةِحؼی غایغ او ىیچَ ىضنم آگاه جؼ و دارای اٌگیؽة مضیش جؼی 

ان ةَ ىّفلیث جضنیهی آٌِا،کاٌّن جّزَ ةـیاری از فؼٍُگ داٌف آىّزان و غيهکؼد جضنیهی: جػییً ىیؽان جأدیؼ فؼٍُگ داٌف آىّز

 زاىػَ قٍاؿان آىّزش و پؼورش در چٍغ دَُ گػقحَ ةّده اؿث.

دارد، ىیؽان اٌگیؽة پیكؼفث اؿث. جضلیلات ىؼةّط ةَ  جضنیهیکَ ٌلف ىِيی در ىّفلیث دیگؼی ازحياغی  –ىحغیؼ رواٌكٍاظحی 

در یک زِث ةا اؿحفاده از ٌظؼیَ اجکیٍـّن ةَ ٌظؼیَ رواٌكٍاظحی پیكؼفث جّزَ قغه پیكؼفث در دو زِث ىعحهف صؼکث کؼده اٌغ. اٌگیؽه 

 (333: 3131اؿث، و از ؿّی دیگؼ ةَ ریكَ ُا و ٌحایر ازحياغی ٌیاز ةَ پیكؼفث، جأکیغ قغه اؿث.) قارع پّر، 

 

 للمري زمبوی ي مکبوی تحميك:

 کؼىان 7كهيؼو ىکاٌی : داٌف آىّزان دةیؼؿحان ٌاصیَ 

 31 -35و زىاٌی: ةیً ؿانِای كهيؼ
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 پيشيىٍ تحميك:

 جضلیلات اٌسام قغه در داظم کكّر:

 (3135جأدیؼ اٌگیؽش و درگیؼ ٌيّدن داٌف آىّزان در جذتیث یادگیؼی و جغریؾ ) غؽیؽی،  -3

درون ُؼ اؿث. یادگیؼی، غيهی اؿث کَ در  ىِيحؼیً و ةٍیادی جؼیً فؼآیٍغ آىّزش و پؼرورش یادگیؼی -غيغه جؼیً یافحَ ُای وی 

پػیؼد و ٌحایر صامم از آن یادگیؼی، از ظؼیق جغییؼات رفحاری فؼد كاةم ؿٍسف اؿث. اٌگیؽش ةػٍّان ٌیؼویی ایساد کٍٍغه، ٌگَ فؼد اٌسام ىی

اٌحلال ىػهّىات ٌیـث. ىػهو ةایغ ةا  و یادگیؼی راةعَ ىـحلیو وزّد دارد. کار ىػهو جٍِا دارٌغه و ُغایث کٍٍغه رفحار اؿث و ةیً اٌگیؽش

آٌان ةَ قؼکث در کارُای گؼوُی جكّیق و در فؼآیٍغ یادگیؼی درگیؼ ٌيایغ جا ةا ةکارگیؼی جفکؼ ظالكاٌَ، یادگیؼی در ، اٌگیؽش داٌف آىّزان

ّدراُتؼی، ظّد جٍظیيی و یادگیؼی یادگیؼی ىكارکحی، ظ :آٌِا ىاٌغگار و جذتیث قّد. اؿحفاده از ةازظّرد و روقِای ىعحهف یادگیؼی، ىاٌٍغ

قّد داٌف آىّزان جٍِا درمغد رفع جکهیف و اٌسام وظایف ىضّنَ ٌتّده و جنّرات آٌان از ىعانب، دكیق و روقً و كاةم جسؼةَ واگؼا ةاغخ ىی

 ةّده و در ٌِایث ةاغخ جػيیق و جذتیث یادگیؼی قّد.

 (3131) كِؼىاٌی،     یسان قؼكی ةَ ىٍظّر ارائَ یک ىغل آذرةاةؼرؿی اظالق کاری ىػهيان ىلاظع ؿَ گاٌَ جضنیهی اؿحان  -7

-جؼیً یافحَ ُای وی : ةؼرؿی کارقٍاؿان ىـائم ازحياغی کكّر، ىغیؼان، ٌعتگان فؼٍُگی و ؿیاؿی و زاىػَ قٍاؿان ٌكان ىیغيغه  

ی كؼار دارد. کو جّزِی و صـاؿیث کيحؼ دُغ کَ اظالق و فؼٍُگ کار در ایؼان در ىلایـَ ةا کكّرُا و زّاىع مٍػحی در ؿعش پاییً جؼ

ٌـتث ةَ ىـایم جؼةیحی و آىّزقی  داٌف آىّزان، درگیؼ قغن و دؿث و پٍسَ ٌؼم کؼدن ةا ىـایم اكحنادی، ىكارکث کيحؼ در فػانیث ُای 

در ةیً ىػهيان اؿث. ایً اىؼ قأن ىػهيی از زيهَ ٌكاٌَ ُای کاُف و ضػف اظالق کاری ىعحهف ازحياغی، روی آوردن ةَ ىكاغهی ىغایؼ ةا 

ةَ ٌّةَ ظّد از اةػاد ىعحهف جؼةیحی، غهيی، آىّزقی، ازحياغی و اظالكی مغىات زتؼان ٌاپػیؼی را ةؼ پیکؼه ٌظام آىّزقی و زاىػَ وارد 

ىكکالت زغی  و ىسِؽ ٌتاقٍغ، ىـهياً زاىػَ را در جضلق ایً اُغاف ةا اظالق کاری و ىؤنفَ ُای آن ىػحلغکؼده اؿث ىػهياٌی کَ ةَ 

 ىّازَ ظّاُغ کؼد.

 (3133ارزش ُا و اظالق کار، ىعانػَ ىّردی ىػهيان قِؼ رقث.) غتادانهِی زٍغاٌق، ٌسات،  -1

قّد. زاىػَ ةایغ دارای اٌـاٌِای کّقا و ىحػِغ ةَ ارجلا در ُؼ کكّری، در ؿایۀ ؿعث کّقی صامم ىیٌیم  -غيغه جؼیً یافحَ ُای وی

دُغ کَ اظالق و فؼٍُگ کار در ایؼان در ىلایـَ ةا زّاىع ن ىـایم ازحياغی ایؼان و زاىػَ قٍاؿان ىیةَ کار ةاقغ. ةؼرؿی کارقٍاؿا

پیكؼفحَ مٍػحی در ؿعش پاییٍی كؼار دارد. فؼٍُگ و اظالق کار ةػٍّان یکی از ىِيحؼیً غّاىم فؼٍُگی جّؿػَ، ةا فؼآیٍغُای ازحياغی 

جتط اؿث. صّزه ازحياغی قغن و اظالق کار صّزه ای زانب جّزَ و در غیً صال کهیغی قغن در ٌِاد ظاٌّاده و ٌظام آىّزش و پؼورش ىؼ

رود. پؾ از ظاٌّاده ٌظام آىّزقی ُؼ کكّر غِغه دار دروٌی ؿازی ارزش ُا ةؼای فِو جّؿػَ یافحگی یا جّؿػَ ٌیافحگی ُؼ کكّر ةَ قيار ىی

 ی ةـیار ىِو و در ظّر جّزَ دارٌغ. و فؼٍُگ زاىػَ در ٌـم زغیغ اؿث و در ایً ةیً ىػهيان زایگاُ

 جضلیلات اٌسام قغه در ظارج کكّر:

( پژوُكی جضث غٍّان ویژگی ُای اظالق کاری درك قغه جّؿط ٌاظؼان و کارگؼان اٌسام داده و ةَ ایً ٌحیسَ 7115پحی وُیم ) -3

ارد. ُيچٍیً ةیً ٌّع درك افؼاد از رؿیغه اؿث کَ ةیً فؼٍُگ کار و ىضیط و ىاُیث کار و اظالق کاری راةعَ ىػٍاداری وزّد د

  اظالق کاری و ىؤنفَ ُای اظالق کاری راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.

( پژوُكی جضث غٍّان اظالق کار ىذتث، یک دیغگاه چٍغ فؼٍُگی در کكّر آفؼیلای زٍّةی اٌسام داده و ةَ ایً 7117ىافٌّیـا ) -7

و اظالق کاری راةعَ وزّد دارد. ُيچٍیً ةیً ىیؽان فػانیث ىؤؿـات ٌحیسَ رؿیغه کَ ةیً ٌّع ىػُب) ٍُغو، ةّدایی، اؿالم( 

 آىّزقی و جّؿػَ اظالق کاری ىذتث، راةعَ وزّد دارد.

( در پژوُكی جضث غٍّان اظالق کار اؿالىی ةَ غٍّان راةط ةیً جػِغ و ؿازىاٌی و رضایث قغهی در کكّر ایاالت 7113یّؿف ) -1

رؿیغه اؿث کَ ؿً، ىیؽان جضنیالت، جسؼةَ کاری، فؼٍُگ ىهی ةؼ اظالق جأدیؼ ىذتث  ىحضغه غؼةی اٌسام داده و ةَ ایً ٌحیسَ

 دارد.

( در پژوُف ظّد غّاىم ىِيی ىاٌٍغ ٌّع ؿاظحار ؿازىاٌی، وظایف ىغیؼیحی، ةػغ فؼدی) رضایث قغهی افؼاد، ؿیـحو 3331گّدؿم )

 .داٌـحَ و راةعَ آٌِا را ادتات کؼدپاداش، ظّد ارزقی و ىـئّنیث پػیؼی، در اظالق کاری افؼاد ىؤدؼ ىی
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 ريش تحميك:
اؿحٍتاظی اؿث کَ زاىػَ آىاری پژوُف  -ق جّمیفییجضلیق در جضلیق صاضؼ ةا جّزَ ةَ ىّضّع و اُغاف و فؼضیَ ُای جضلروش 

 دٍُغ. کؼىان جكکیم ىی 7صاضؼ را کهیَ داٌف آىّزان دةیؼؿحان دظحؼاٌَ ٌاصیَ 

 

 جبمعٍ آمبري:

ٌيٌَّ اٌحعاب قغه  51اؿحان کؼىان جكکیم قغه اؿث. کَ  7زاىػَ آىاری ایً جضلیق از جياىی داٌف آىّزان دةیؼؿحان دظحؼاٌَ ٌاصیَ 

 اؿث و ٌيٌَّ ةنّرت جنادفی اٌحعاب قغه اؿث.

 

 ريش ومًوٍ گيري ي حجم ومًوٍ:

 51در ایً جضلیق ةا جّزَ ةَ ؿؤاالت امهی زاىػَ و ٌيٌَّ آىاری داٌف آىّزان دةیؼؿحاٌی دظحؼاٌَ ىٍعلَ دو کؼىان کَ جػغاد ٌيٌَّ 

 م ٌتّد کم زاىػَ ةَ مّرت ٌيٌَّ گیؼی پؼؿكٍاىَ اٌسام گؼفث.ٌفؼ اؿث و ةَ دنی

 

 تعریف عمليبتی ياژٌ َب:
جضلیق صاضؼ ةَ ىسيّغَ مفات روصی و ةاظٍی ٌـتحاً پایغار ىػهيان جػؼیف غيهیاجی اظالق ىػهيان ــــــــ اظالق ىػهيان در ایً 

 (3: 3133غتغاهلل زاده، قّد.) قّد کَ در كانب اغيال ىػهيان ظاُؼ ىیگفحَ ىی

جّان ةَ ظیف گـحؼده ای از غّاىم فؼدی و ازحياغی یاجی غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان ـــــــــ از غيهکؼد جضنیهی ىیجػؼیف غيه

 (335: 3131اقاره کؼد.) قارع پّر، 

 داقحَ اٌغ. 31-35ال در ایً جضلیق ىلنّد از غيهکؼد جضنیهی داٌف آىّزان ىیؽان پیكؼفحی اؿث ك داٌف آىّزان ظی ؿ

 قّد.ةاقغ کَ در زغول دیغه ىیىی 31در ایً جضلیق اٌسام قغه ىلغار آنفای ةغؿث آىغه 

 

 آمبر استىببطی :

 فؼضیَ اول :اظالق ىػهيان ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد؟
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

m1 48 10.0000 1.84506 .26631 

 

عملکرد 

تحصیلی داوش 

 آمًزان

 اعتیاد پدر خاوًادٌ

 اخالق معلمان

 ريابط خاوًادگی 

 تأمیه مىابع مالی از سًی خاوًادٌ 

 مًفقیت داوش آمًزان دیگر
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

m1 37.550 47 .000 10.00000 9.4642 10.5358 

 

اؿث (ٌكان ىیغُغ کَ فؼض ةؼ  1.15کيحؼ از sigجک ٌيٌَّ ای اؿحفاده ىی قّد ٌحایر زغول )ىلغار Tةؼای ازىّن ایً فؼضیَ ُا  از 

نضاظ اىاری ىی جّان گفث کَ ایً غغم اظالق ىػهيان ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ ىذتث و ىػٍا داری وزّد دارد رد ىیكّد و از 

 جادیؼ ىػٍاداری اؿث و فؼضیَ اول پػیؼفحَ ىیكّد .

 فؼضیَ دوم :رواةط ظاٌّادگی ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ ىػٍاداری وزّد دارد ؟
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

m2 50 16.7000 4.52769 .64031 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

m2 26.081 49 .000 16.70000 15.4132 17.9868 

 

 

اؿث ( ٌكان ىیغُغ کَ فؼضیَ  1.15کيحؼ از sigٌيٌَّ ای اؿحفاده ىی قّد ٌحایر زغول )ىلغارجک Tةؼای ازىّن ایً ازىّن فؼضیَ از 

ةؼ غغم رواةط ظاٌّادگی ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ ىػٍا وزّد دارد رد ىیكّد و از نضاظ اىاری ىی جّان گفث کَ ایً جادیؼ 

 ىػٍادار اؿث و در ٌحیسَ فؼضیَ دوم پػیؼفحَ ىیكّد.

 فؼضیَ ؿّم :جاىیً کؼدن ىٍاةع ىانی داٌف اىّزان از ظؼف ظاٌّاده ةؼ غيهکؼد جضنیهی جادیؼ ىذتث دارد ؟
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

m3 50 5.0600 1.40567 .19879 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

m3 25.454 49 .000 5.06000 4.6605 5.4595 
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اؿث (ٌكان ىیغُغ کَ فؼض ةؼ غغم   1.15کيحؼ از  sigزغول )ىلغارجک ٌيٌَّ ای اؿحفاده ىیكّد ٌحایر Tةؼای ازىّن ایً فؼضیَ از 

جاىیً کؼدن ىٍاةع ىانی داٌف اىّزان از ظؼف ظاٌّاده ةؼ غيهکؼدجضنیهی جادیؼ ىذتث دارد از نضاظ اىاری ىی جّان گفث ایً جادیؼ ىػٍادار 

  اؿث و در ٌحیسَ فؼضیَ ؿّم پػیؼفحَ ىیكّد .

 اىّزان دیگؼ ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ گػار اؿث ؟ فؼضیَ چِارم :ىّفلیث داٌف
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

m4 50 6.2400 1.84678 .26117 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

m4 23.892 49 .000 6.24000 5.7151 6.7649 

 

اؿث ( ٌكان ىیغُغ کَ فؼض ةؼ  1.15کيحؼ از  sigیک ٌيٌَّ ای اؿحفاده ىیكّد ٌحایر زغول )ىلغارTةؼای ازىّن ایً فؼضیَ از ازىّن 

دیگؼ ةؼ غيهکؼد جضنیهی داٌف اىّزان جادیؼ گػار اؿث رد ىیكّد و از نضاظ اىاری ىی جّان گفث ایً جادیؼ غغم ىّكػیث داٌف اىّزان 

 ىػٍادار اؿث و در ٌحیسَ فؼضیَ چِارم پػیؼفحَ ىیكّد .

 فؼضیَ پٍسو :اغحیاد پغر ةؼ غيهکؼد داٌف اىّزان جادیؼ ىٍفی دارد؟
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

m5 49 5.6939 2.43417 .34774 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

m5 16.374 48 .000 5.69388 4.9947 6.3931 

 

اؿث ( ٌكان  1.15ةَ دؿث اىغه کيحؼ از  sigیک ٌيٌَّ ای اؿحفاده ىیكّد ٌحایر زغول )ىلغارTةؼای ازىّن ای فؼضیَ از ازىّن 

و  ىیغُغ کَ فؼض ةؼ غغم اغحیاد پغر ةؼ غيهکؼد داٌف اىّزان جادیؼ ىٍفی دارد رد ىیكّد از نضاظ اىاری ىیحّان گفث ایً جادیؼ ىػٍا دار اؿث

 در ٌحیسَ فؼضیَ پٍسو پػیؼفحَ ىیكّد .
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 وتيجٍ گيري
دظحؼاٌَ اٌسام قغ یافحَ ُای ایً پژوُف ٌكان پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی جأدیؼ اظالق ىػهيان ةؼ غيهکؼد داٌف آىّزان دةیؼؿحان 

هکؼد آٌِا دارد. اظالق ىػهيان ةا غيهکؼد داد. اظالق ىػهيان یکی از قؼوط ىِو و اؿاؿی ةؼ غيهکؼد داٌف آىّزان دارد. و ؿِو زیادی ةؼ غي

 جّاٌغ ُياٌٍغ یک ٌیؼو در ایساد یادگیؼی ٌلف ةؼزـحَ و ىِيی را ایفا کٍغ. داٌف آىّزان راةعَ جٍگاجٍگی دارد. و اظالق ىػهيان ىی

اظالق ىػهيان غّاىم ىحػغد کٍغ. غالوه ةؼ داٌف آىّزان و فؼاگیؼان غهو را ةا غالكَ ُؼ چَ ةیكحؼ ةَ ؿّی غيهکؼد ةِحؼ ُغایث ىی

جّاٌغ در یادگیؼی و غيهکؼد ةِحؼ داٌف آىّزان جأدیؼ ةگػارد از زيهَ: رواةط ظاٌّادگی، جأىیً کؼدن ىٍاةع ىانی، ىّفلیث داٌف دیگؼی ىی

ىػهيان قّد. ةٍاةؼایً ىیآىّزان دیگؼ و اغحیاد پغر در غيهکؼد آٌِا جأدیؼ گػاری دارد. ىّفلیث داٌف آىّزان ةاغخ اٌگیؽه ةؼای اداىَ جضنیم 

 و ىِؼةان در غيهکؼد و اٌگیؽه داٌف آىّزان جالش کٍٍغ. ق ٌیکّةایغ ةا اظال

 غّاىهی ُـحٍغ از زيهَ: 73ىػهو ةایغ از رؿّل اکؼم )ص( کَ انگّ و اؿّه اظالق اؿث درس ةیاىّزد. ویژگی ُای ىػهو در كؼن 

جػِغ  -3قعنیث دادن ةَ دیگؼان  -1اظالق  -5 مضَ مغر  -1راؿحگی ظاُؼ آ -1ٌكاط و قادای  -7ىؼاغات آداب و رؿّم ازحياغی  -3 

جلغم ىٍافع زاىػَ ٌـتث ةَ ىٍافع ظّد.) قؼیف،  -37ٌگؼش و ةیٍف مضیش  -33رأفث و ىِؼةاٌی  -31وظیفَ قٍاؿی  -3جلّا  -3در کار 

3133 :35) 
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 مراجعمىببع ي 
رش، جِؼان: ؿازىان ىعانػَ و جغویً کحب غهّم اٌـاٌی (؛ زاىػَ قٍاؿی آىّزش و پؼو3131قارع پّر، ىضيّد ) [3]

 7داٌكگاُِا، ىؼکؽ جضلیق و جّؿػَ غهّم اٌـاٌی، ج

 (،نغث ٌاىَ ىػی3133ًىػیً ) [7]
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