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Abstract  Article Info 

Introduction: Motivation is an intrinsic factor that drives ones behavior in a certain direction. 

The purpose of the present study was to investigate the motivation of elementary teachers to 

educate students and transfer their educational and ethical patterns to virtue and perfectionism 

and to internalize their values and positive reflection on family, community and education 

system in the country. 
Methods: The research method was qualitative. The study population consisted of all elementary 

school teachers in Ilam city (492 people) during the academic year of 2017-2018 that 20 of them 

were selected by purposeful sampling method and interviewed. 
Results: The results and data analysis showed that in content analysis of interviews with 

participants, 53 primary codes in the initial coding stage, 20 sub-categories in the second stage and 

finally 4 main categories were extracted. The main topics were culture, family, educational 

content, spirituality and ethics. Most importantly, the findings indicated that the dominant identity 

among the students is religious identity and that the identities of culture, family and educational 

content are in next priorities. 
Conclusion: As a result, factors such as culture, family, education, spirituality and ethics are very 

important elements in educating students and guiding them towards honor, dignity, happiness and 

future health of society. 
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دانش آموزان  و بازتاب آن در   ت یدر ترب  المیشهر ا  ییمعلمان مقطع ابتدا زش یانگ ی اثربخش

 ی خانواده، جامعه و نظام آموزش
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 چکیده 

معلمان  زش یانگ یکند. هدف پژوهش حاضر، بررس یم تی هدا ینیاست که رفتار فرد را در جهت مع ی درون یعامل زش یانگ :مقدمه

کردن ارزش   ی و درون ییو کمال گرا ی خواه لتیبه آنان در جهت فض یو اخالق یتیترب یدانش آموزان و انتقال الگوها تیدر ترب ییابتدا
 کشور است.  تیو ترب میو نظام تعل معهها و بازتاب مثبت آن در خانواده، جا

به تعداد    المیشهر ا یی معلمان مدارس مقطع ابتدا هیمورد مطالعه، شامل کل ۀاست. جامع یفیک ،ی روش پژوهش از نوع کم ها:روش

نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آنان   20هدفمند، تعداد  ی رگی بودند که به روش نمونه 1396-97 یلینفر در سال تحص 492
 مصاحبه به عمل آمد. 

کد   53  هیاول  کدگذاری  مرحله  در  کنندگان صورت گرفته با مشارکت  های مصاحبه  یمحتوا  لیها نشان داد، تحل  افتهی  جینتاها:  یافته 

مورد نظر عبارتند از فرهنگ، خانواده،   یاصل های . مقولهدیاستخراج گرد یمقوله اصل 4 تیو در نها ی مقوله فرع 20م در مرحله دو ه،یاول
  ی نید  یتیغالب در نزد دانش آموزان هو  تیآن است که هو  انگریها، ب  افتهیحاصل از    جیبودند. اهم نتا  خالقو ا  تیمعنو  ،یآموزش  یمحتوا

 قرار دارند.  یبعد  یها تیدر اولو یآموزش یفرهنگ، خانواده و محتوا یها تیبوده و هو

 دانش  تیترب  یبرا  یمهم  اریبس  های و اخالق مؤلفه  تمعنوی  آموزش،   خانواده،  فرهنگ،  چون هم  یعوامل  نکهیا  جهینتگیری:  نتیجه

 . باشد یجامعه م ندهیسعادت و سالمت آ  ،یآنان در جهت افتخار، سربلند تهدای و آموزان
 

 .دانش آموز، خانواده، جامعه ت،ی ترب زش، یمعلم، انگ :واژگان کلیدی
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 مقدمه
  ی و جهت م رو یارتباط دارد که به رفتار ن ییندهایبه فرآ زش یانگ

را به سمت    یمجموعه ا  ایاز قدرت هاست که فرد    ی زشیدهد و خ
  زش ی[. از نظر روان شناسان، انگ1] دینما یرهنمون م یمشخص

کند و   یم تیو هدا رومندیاست که رفتار را ن یدرون یندیفرآ
کرده و به طرف هدف سوق    جادیا  زه یما انگ  یاست که برا  یعامل

  ی ادیاز بن  یکیآموزش و پرورش در عصر حاضر    ن،یدهد. بنابرا  یم
 دهیچیجامعۀ پ  نیدر ا  یشود. زندگ  یم  یتلق  یانسان  یازهاین  نیتر

دانش و   یریادگیکند که افراد دائماً در حال    یم  جابیو متحول ا
باشند و چند ساعت از روز را به مطالعه اختصاص   دیفنون جد

  زش یمگر فرد از انگ وست،ینخواهد پ تیعمل به واقع نی. اندبده
  ی برا زهیبرخوردار باشد. بدون داشتن انگ یریادگی یبرا یدرون

کم رنگ تر خواهد    تیبه مؤفق  ی ابیامکان دست  یریادگیو    لیتحص
شود، بلکه   یممحسوب ن تی عامل مؤفق یدرون  زهیشد. تنها انگ

  زش یمکمل انگ دیبا هاپاداش ها و مشوق  رینظ یرونیب زهیانگ
تواند نقش   ی م زشیاست که انگ ی طیشرا نیباشد. در چن یدرون

. دینما  فاءیو مطالعه ا  لیفرد به تحص  لیرا در تما  یتیعمده و با اهم
  ن یو بارزتر نیتر عیاز شا ی کیبه تجربه ثابت شده است که 

  ی لیتحص زش یبودن انگ نییدانش آموزان پا ی لیمشکالت تحص
از   زشیانگ جادیمختلف ا ینادرست روش ها  یریاست. به کارگ

مطالعه در   ۀیو روح زشیانگ جادیا ی و معلمان برا نیوالد یسو
در   ی منف رات یشود، بلکه تأث یدانش آموزان نه تنها مؤثر واقع نم

و   دیتهد زه،یگذارد. وعدة پاداش، جا یآنان م یلیتحص زش یانگ
معمواًل  لمانو مع نیاست که والد ییاز جمله روش ها هیتنب یحت

از آنها قادر نبوده است که   کی  چیه  یشوند؛ ول  یبه آنها متوسل م
 [.  2دلگرم سازد ] فیافراد را به مطالعه و انجام تکال

.  ستین  تیو ترب  میاز تعل  ازنی  بی  کس  چیامروز ه  دهیچیپ  اییدن  در
از زندگی    مییدر مدرسه و آموختن، خود بخش عظ  تیامروزه، فعال

  و  شاگرد به  گذشته تلقی طرز با توان نمی دیگر. است ها انسان
  های  او نگریست. اگر معلمان با اصول و مبانی و هدف تتربی
  و  ها  آن ازهاییو ن آموزان شدان  های ویژگی  ت،یو ترب متعلی

 ستندیته باشند، هرگز قادر ننداش آشنایی تدریس  فنون و ها روش
  عامل   ترین  [. مهم3به عنوان سازندگان جامعه ایفای نقش کنند ]

  در .  است  آموزشی  نظام  جامعه  یک  در  علمی  ذهنی  پرورش  توسعه
  علمی،  اخالق  تخصصی، دوره آخرین تا ورود  بدو  از  نظام این

 میبرخورد با مسائل و مشکالت به طور مستق وهیش عی،اجتما
شود. تدریس یکی از عناصر اصلی فرآیند،   آموزش داده می

آموزش و پرورش است که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری  
  عمدتاً  خالق  و بدیع  و  نو  های روش برخوردها، ها، دارد. اندیشه 

اج در . تفکر، استنباط و استنتردگی می مایه ما آموزشی  نظام از
تمامی ابعاد زندگی وجود دارد. جامعه فرهنگی ما جامعه عقلی 

 های ستمسی در[. 4] کند تفکر را منتقل می  ةویاست که ش
آنها به طور   های تیآموزشی، افراد زیادی مشغول به کارند و فعال

  دانشجویان  یا و آموزان دانش تیدر ترب میمستق رییا غ میمستق
 ها و دانشگاه دینقش معلمان و اسات ان،یم ینا در اما است، مؤثر

اوقات را   شتربی  که  چنان  نماید،  می  تر  برجسته  اربسی  افراد  دیگر  از
 آنها نظر زیر دانشگاه در دانشجویان و مدرسه در آموزان دانش
برای   نه زمی آورنده فراهم هم  دیگر عوامل  و  کنند می سپری

  از دانش  ارییبس رو این از. باشد می داساتی و ها معّلم تیفعال

  ت یشخص ریگی ظام آموزشی سنتی و جدید، شکلن آموختگان
 [. 5]  دانند  خود را مرهون معلمان خود می

 Pianta  ( واقع2012و همکاران ،)تحت   ها  این است که بچه   ت ی  
و گفتار هر چند زیبا   رندگی  می  قرار  ترها  رفتار و کردار بزرگ  رتأثی

در  نهند. به ویژه، ینم یوقع دیآنها را آن طور که با ةو اغوا کنند
  های  روزگار امروز که به یُمن گسترش اطالعات در رسانه

آنها در مسائل اخالقی و   دانش و معلومات سطح گوناگون، 
 لمی[. مثالً گاهی با تماشای یک ف6اعتقادی باال رفته است ]

  باز  را آن قصه کوشد از معلم خود که می شتریمذهبی، بهتر و ب
اشتباهات احتمالی  شبی و کم و دارند اشراف موضوع به گوید،
(،  2012و همکاران )  Spilt[.  7]  شوند  می  یادآور  هم   را  شان  معلم

این ها نوعی باور دانشی است و هنوز مانده تا کودک به باور    ۀهم
اخالقی،   تیاخالقی برسد. مقصود از ترب تیقلبی یعنی ترب

زیرا آداب و   ست؛یو عمل به آداب و رسوم اجتماعی ن رییفراگ
 یاست که در هر کشور  نی[. برای هم 8از اخالق است ]  ریرسوم غ

مالحظات نژادی،   اس تماعی ویژه ای بر اسآداب و رسوم اج
  غ تبلی در  اصرار که  کند می دایظهور پ ایییدینی و جغراف اسی، یس

آنها چه بسا به ترویج نوعی انحصارطلبی و خشونت منجر بشود.  
انسانی ارتباط دارد   ادینیدر صورتی که فرآیند اخالق با مسائل بن

 رخ می نماید. پایو در فطرت آدمی فارغ از نژاد، دین و زبان او 
انسانی است. هدف غایی دین   یایح ةزیبه اخالق، وجه مم یبند

 اییاین مسأله در دن  تیمکارم اخالقی است. اهم  لیتکم  زیاسالم ن
امروز که فساد و جنایت از در و دیوار آن می بارد،   ختهیلجام گس

  ۀ دانش آموز با معلّم یک رابط ۀبه شدت احساس می شود. رابط
دانش آموز و یا دانشجو   یا رابطه  نیباطنی و معنوی است. چن

محترم و ممتاز می داند که او را در بزرگ شدن    تییمعلّم را شخص
رسمی جامعه در   و به عضویت  دن،یو به استقالل و آزادی رس

آمدن کمک و مساعدت می نماید. معلّم با روح و جان دانش آموز  
جهت، به عنوان یک الگوی    نیو یا دانشجو سر و کار دارد و به هم

و همکاران   veldman[. 9و مطلوب پذیرفته می شود ]  وبمحب

خانواده علوم و   طمحی در "قبال اگرچه آموز (، دانش2013)
سب کرده، رفتارهایی را آموخته و به اموری  اطالعات فراوانی را ک

ولی هنوز    ،او شکل گرفته است   تیعادت کرده و تا حدودی شخص
  ر ییانعطاف و تغ لشکل ثابت به خود نگرفته و تا حد زیادی قاب

خانواده خارج  طیاز مح نیمی باشد. کودک و نوجوان در این سن 
می شود و به طور رسمی در اجتماعی جدید یعنی مدرسه و یا  
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دانشگاه پذیرفته می شود. دانش آموز در این اجتماع جدید فرصت  
  می یابد تا افکار و اندوخته های دینی و رفتار و عادت های گذشته 

خویش را بسازد و   تیّقرار دهد و شخص بازنگری مورد را  اش
  ید. با نفوذترین و محبوب ترین فردی که می نما ت یو تثب لیتکم

  ن یحساس او را یاری کند، معّلم است. به هم مرحلۀ این در تواند
جهت دانش آموزان و یا دانشجویان معلّم، استاد خود را به عنوان  

و اخالق خوب یا بد    گفتاریک الگو و اسوه می پذیرند و از رفتار و  
وی همسان و همانند می   [. و خود را با10]  رندیاو سرمشق می گ

اعمال و رفتار معلمان و مدیر  ۀدانش آموزان هم نیسازند. همچن
.  رندیو حتّی سرایدار مدرسه را زیر نظر دارند، و از آنها درس می گ
با  اندانش آموزان از طرز برخورد و تعامل معلمان با مدیر، معلم

یکدیگر، معلمان با خدمتکاران مدرسه و معلمان با دانش آموزان 
 .  رندیدرس می گ

اخالق و رفتار معلم، از طرز اداره کالس، از رعایت عدل و   از
انصاف در نمره دادن، از وقت شناسی و رعایت نظم، از دلسوزی 
و مهربانی، از خوشرویی و فروتنی، از دینداری و التزام به ضوابط  

و نوع دوستی   رخواهی یاز اخالق خوش و ادب او، از خ شرعی، 
ن از اخالق و رفتار و کردار او  یمعلّم درس ها می آموزند. همچن

متأثر می شوند و خود را با او همسان می سازند. لذا، معلّم فقط  
بلکه مهم تر از آن، یک مربی و یک الگوی   ست،ییک آموزگار ن

 اش تار و گفتار پسندیدهبا نفوذ است. یک معلّم خوب که با رف
د، بزرگ ترین خدمت را  ده می  پرورش خوب  را  آموزان دانش

به اجتماع خود انجام می دهد و به عکس یک معلّم بد   تنسب
اخالق و بد رفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش آموزان را  

ها را نسبت به   انتیبه انحراف و تباهی می کشد؛ بزرگ ترین خ
می شود. به هر حال، شغل و حرفه معلمی و اجتماع مرتکب 

های اجتماع  غلدارترین ش تیاستادی از حساس ترین و مسئول
  خود  رفتار و اخالق  به  نسبت تواند نمی  استاد و معلم. باشد می
فراتر از خود او   اتشیاخالق محدودة زیرا  باشد، تفاوت بی و آزاد

 [.  11است ]

تعدادی از انسان   تیتنها مسئول خودش نمی باشد، بلکه مسئول  او
  ری گی و شکل تی به عهده گرفته است. ترب زیهای معصوم را ن

عوامل مختلف   ریافراد به ویژه نسل جدید، تحت تأث تیشخص
قرار دارد. عوامل   عییو حتی عوامل فوق طب رونییدرونی، ب

  ۀ مهم و دارای درج  ودهر کدام در جای خ  ت، یگوناگونِ مؤثر در ترب
دو عامل خانواده و مکتب یا  انیاست. در این م ریخاصی از تأث

  در   و  دارند  عوامل  دیگر  به  نسبت  تری  برجسته  اریمدرسه نقش بس
 خانواده.  دهند  افراد را شکل می  تشخصی  که  هستند  دو  این  واقع

آموزش برای تمام افراد  ۀو عرص تیو ترب میمحل تعل ننخستی
و اعظم سالئق و عالئقِ   عیاست. اینجا است که بخش وس

. مدرسه به  ردیو الگوهای رفتاری افراد شکل می گ تیشخص
 میعنوان مکمل خانواده، کانونی است که در آن افراد همراه با تعل

عوامل مختلفی    زنی  مدرسه  در .  شوند  می  تیو کسب معلومات، ترب

درسی،   های برنامه  لیمؤثرند. از قب ت یدر امر تربوجود دارند که 
  چ یمواد آموزشی، سازمان مدرسه و امکانات آموزشی آن؛ ولی ه
  تی ییک از این ها به اندازه معلم، چه به لحاظ آموزشی و چه ترب

  آن عوامل جان می  ۀندارد. زیرا این معلم است که به هم تیاهم

معلم   نهمچنی.  داندگر  بخش می  جه نتی  و   سودمند  را   آنها  و  بخشد
  را   جامعه  فرهنگ  دهد،  همدیگر ارتباط می  به  را  ها  است که نسل

  بخشد،   ی م  تکامل  و  دهد  می  رییتغ  ازنی  صورت  در   و  کند،  می   حفظ
  ت یجامعه را ترب  ازنی  مورد  افراد  و  دهد  می  شکل  آموز  دانش  رفتار  به

معلمان به شور و شوق دانش آموزان   اقیاشت ن،بنابرای. کند می
. به  ابدی یم نتقالشود و از معلم به دانش آموزان ا یم لیتبد

که احساس کنند معلم آنها داوطلبانه  یخصوص، دانش آموزان
نسبت    یدرون   زشیکه انگ  یاز دانش آموزان   شتریدهد، ب  یآموزش م
 فتایدر  یاحساس کنند، معلم برا  نکهیکنند، تا ا  یم  دایبه درس پ
است که   ییمعلم الگو گر،یکند. به عبارت د یم سیپول تدر

  ی م  ی در دانش آموزان درون  یو  ق یاز طر  یختروان شنا  یرهایمتغ
 [. 12گردد ]

یک معلم خوب، در هر حال و در همه جا با یک   ب، یترت نیبد
آموزشی   تیفکی باالترین کسب آن،  و  کند اندیشه زندگی می

  ابی، یخوب و ارزش  سیتدر  نبی   این  در  و  است   آموز  توسط هر دانش
  تواند  است که می زییکار هر معلم است و چ ترین اتییواقعاً ح

داشته باشد.    آموزان  انشد  شرفتیبهبود و پ  ةبر نحو  دییکل  ریتأثی
جهت تحقق نقش   تیرین اصل همخوانی آموزش و تربت مهم

در  تتربی امر این و کند می گری واقعی معلم در مدارس، جلوه
و پرورش    هیفرهنگ اسالمی عالوه بر مفهوم پرورش، شامل تزک

 الزم های توانایی  تحقق دار عهده پرورش، . شود می  زیمعنوی ن
فردی و اجتماعی خویش است؛ ولی   اتیح ادارة برای متربی در
 اتیعهده دار ح  م،یاین مفاه  ۀ مشتمل بودن بر هم  نیدر ع  تیترب

  م، یرا این گونه معنا کن تی هست. وقتی ترب زیملکوتی انسان ن
نگی مربی با  هماه و دقت مستلزم و کند می دایوسعت زیادی پ

  ه است. اینکه معلم با توجه ب رییمتربی در سطح آموزش و یادگ
لی در صدد  نقش و جایگاه ممتازش در جامعه چگونه و به چه شک

 ای به آینده دامی آید، تقویت فرهنگ اسالمی در مدارس بر می
  ف یآموزش و پرورش در ط  واژة   کلی  طور  به .  داشت  خواهد  روشن

 نظام سطح باالترین از اصول و ها روش م،یگسترده ای از مفاه
متعلم و مربی و معلم   ربی،یک مت  نبی  تعامل  و  پرورشی  و  آموزشی
و   زشیانجام شده در خصوص انگ قاتتحقی طبق . دهد رخ می

جنس،   ن،یوالد الت یتوان گفت که تحص یم یلیتحص شرفتیپ
مدرسه، سطح رفاه خانواده، درآمد خانواده، شغل پدر،  یکارکردها
  ، یلیفرد از خود، مدت مطالعه، عملکرد تحص تیرضا ن،یسن والد

آن   ریو نظا ی وضع فرهنگ ، یاجتماع گاهیپا خانوار،بُعد خانوار، جو 
دانش آموزان   یلیتحص شرفتیو پ زش یدر انگ یی نقش به سزا

  ی معن ی همه، هرگاه معلم درس را به صورت نیکرده اند. با ا فاءیا
و  تیخود را با اهم یدار ارائه کند، دانش آموز انتخاب ها
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  ی و ییتوانا سطح، ارائه مطالب از کننده بداند نییرا تع دگاهشید
باشند و دانش آموز پس    زیفروتر نباشند، چالش برانگ  ایفراتر    یلیخ

کند،  افتیمثبت از معلم در یمناسب بازخورد یاز ارائه پاسخ ها
 [.13] ابدی ی م شیاو افزا یدرون زش یانگ

در   یی معلمان ابتدا زش یانگ یپژوهش حاضر به بررس ت،یدر نها
و انعکاس مثبت آن در   ریو تأث  المی دانش آموزان شهر ا تیترب

 پردازد. یکشور م ی خانواده، جامعه و نظام آموزش

 هاروش 

 یفتوصی  ها،  داده  لیو تحل  آوری  جمع  وهیپژوهش حاضر، از نظر ش
  ی پژوهش مدنظر باشد م  ییربنایز  میپارادا  ای  کرد یاست. چنانچه رو

 ای یبی)ترک یفیک ،یپژوهش کم ی پژوهش را نوع نیا توان
  ی فیپژوهش ک های از روش  ی کی محتوا  لی( دانست. تحلختهیآم

  کوشد   یآن ها م  یو طبقه بند  ی فیک  یداده ها  ل یاست که با تحل
  ند یفرآ  یروش ط  ن ی[. در ا14]  ابدیآن ها دست    ی درون  یتا به معنا

و   ،یاصل های مقوله ،یفرع های منظم، کدها، مقوله بندی طبقه
 نیدر ا  ن،ی[. همچن15]  شود  یآشکار و پنهان مشخص م  یالگوها

  بندی   و طبقه  یفیک  های  داده  لیدر درک معنا، با تقل  ی سع  ق یتحق
دست آوردن  ه  ب  یمناسب برا  ی محتوا، روش  لیتحل  رای. زاردد  ها  آن
  نش یدانش، ب جادیا یبرا یمتن های از داده  ا،یمعتبر و پا جینتا
  ن یعملکرد است. ا یبرا یعمل یو راهنما قیارائه حقا د،یجد

  ة انجام شده در بار  قاتیدهد تحق  می  امکان  گر  روش، به پژوهش
کند و با استفاده از   بیخاص را با هم ترک یسؤال پژوهش کی

واحد و منسجم دست    یا  جهی به نت  یفیک  ، یکم  رومندین  یروش ها
 یبر جمع آور دیتأک ق،یتحق نیموضوع ا ی. در مطالعات کمابدی

و مشخص  ییجز یها یژگ یو یبررس یاطالعات برا لیو تحل
  افراد مورد مطالعه است که به آن پرداخته شده است.  لذا، پژوهش 

برسد.   یدرست نشیدارد تا بتواند به درک و ب تمرکز ها داده بر گر
 یکل نش یکسب ب برای متن مکرر خواندن با ها داده لیابتدا تحل

و   شود ی . سپس متون، کلمه به کلمه خوانده مردذیمی پانجام 
از استخراج   وستهیبه طور پ ندیفرآ نی. اشوند یکدها استخراج م

  اساس شباهت   برو سپس    ابدی  می  تداوم  ها  آن  گذاری  کدها تا نام

  ان یو در پا  رند گی  ی کدها، در داخل طبقات قرار م  های  تفاوت   و  ها
  شوند  می  قول نقل ها از متن داده یهر مفهوم، شواهد یبه ازا

[16 .] 
 ای که اند مطرح دهیپد کی ةدر بار یقبل یقات یتحق ای هینظر گاه

حالت  نی. در اازمندندین یشتریب یها فیبه توص ای ستندیکامل ن
  ی جهت دار را بر م کردیمحتواء با رو ل یروش تحل ،ی فیمحقق ک

  ه یبر نظر  یمتک  یاسیروش ق  ۀ روش را معموالً به واسط  نی. اندیگز
روش ها بر اساس   گریزات آن با دیکنند که تما یم یطبقه بند
 یپژوهش ها  ای  ه یاست. نظر  نیشیپ  یپژوهش ها  ای  هینقش نظر

کمک  ق یتحق یتواند به تمرکز بر پرسش ها ی موجود م شیاز پ

در   ایمورد نظر    یرهایمتغ  ةرا در بار  هایی  ینیب  شیامر پ  نیکند. ا
  به تواند  یموضوع م نی. اکند یفراهم م رهایمتغ نیارتباط ب ةبار
رمزها کمک کند، که نشان  نیو ارتباط ب هیاول یرمزگذار نییتع

  کرد ی محتواء با رو  لیاست. تحل  یاسیق  وهیبه ش  یمقوله بند  ةدهند
 ندیمحتواء از فرآ لیتحل های روش گریجهت دار نسبت به د

موجود   یها  ه یبرخوردار است. با به کار بردن نظر  یساختار مندتر
 ییکار خود را با شناسا گران پژوهش ن،یشیپ یپژوهش ها ای

 یآغاز م هیاول یرمزها یطبقه بند یبرا یاصل میمفاه ای رهایمتغ
دست آمده  ه از مصاحبه ها ب  هیکنند. اگر داده ها به صورت اول

پرسش باز استفاده شده باشد که از   کیباشد، ممکن است از 
 نییتع شیاز پ یها یهدفمند مربوط به مقوله بند یپرسش ها

  ی برا یا ژهیدنبال پرسش باز، محقق پژوهش و به شده است. 
دهد.   یمشترک مشارکت کنندگان، انجام م اتیکشف تجرب

از دو راهکار    ی کیتواند با    یم   ق یبر اساس پرسش تحق  یرمزگذار
 آغاز شود: 

موارد مربوط به    ۀ هم  یو مقوله بند  ییشناسا  ق،ی. اگر هدف تحق1

کل متن   دیاست، با یعاطف یواکنش ها "مثال ژهیو دهیپد کی
ما )  هیبرداشت اول یکه بر مبنا هایی مطالعه شود و آن بخش

گردند. در   یشوند، عالمت گذار ی(، مشخص میواکنش عاطف
قسمت  ن،یشیپ یاپژوهش ه ایها  هیبعد با توجه به نظر ۀمرحل

شوند. به هر   یم یشده اند، رمزگذار یکه عالمت گذار ییها
توان رمز    ی م  رد، گی  ینم  یجا   یرمزگذار  ن یبخش از متن که در ا

 داد. یدیجد

شده داده   نییتع ش یاز پ یبا استفاده از رمزها یآن ی. رمزگذار2
 لیمشخص و سپس تحل  م،یکن  یرمزگذار  میتوان  یرا که نم  ییها
مقوله   ریز ایمقوله اند  کیآنها  ایشود آ نیمع نکهیتا ا میکن یم

 کردهایرو نیاز ا کیاز کدام  نکهیا دنیموجود؟ برگز یرمزها
 هدف محقق دارد.  وبه داده   یاستفاده شود، بستگ

شهر   ییمعلمان مدارس ابتدا  هیشامل کل  ق،یتحق  نیا  یآمار  جامعه
  1396-97 یلینفر معلم بود که در سال تحص 492به تعداد  المیا

 های  روش  انمی  از.  بودند  مشغول  آموزان  دانش  تیو ترب  میبه تعل
 قاتیهدفمند که در تحق  یرگی   از روش نمونه  ،یرگی  مختلف نمونه

به   یابی دست. سپس، به منظور دمتداول است، استفاده ش یفیک
افراد با نمونه مطالعه مشورت شده است تا آنها موارد مناسب 

پژوهش، روش   ن ی. روش مصاحبه در اندینما یرا معرف ق یتحق
نفر از معلمان   20 بیترت نی بود. بد افته«ساختاری مهی»مصاحبه ن

به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آنها مصاحبه صورت گرفت. از  
  گر  توسط پژوهش  یصاحبه، اشباع نظرم انیکه در جر جا نآ

  ن یانتخاب ا لیو دل دیتعداد بسنده گرد نهمی به  لذا شد، احساس
در دسترس بودن آنها و به سؤاالت   ت یحجم از نمونه ها به فور

 پاسخگو بودند. 
از مشارکت کنندگان و  یآگاهانه و شفاه  تیاز اخذ رضا پس
رو در رو با معلمان و دانش   های اهداف مطالعه، مصاحبه حیتوض
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  ضبط  دستگاه با مصاحبه. شد انجام  ها آموزان در منزل آن 
  ی بود. برا قهیدق 90تا  60 نیو زمان آن ب دیضبط گرد تالیجدی

  ی گذاشته شد و رو  قت ساعت و  8تا    7  نبی  ها  هر کدام از مصاحبه
شد و   دهیمعمول در ابتدا پرس  کیشد. سؤاالت دموگراف  ادهیکاغذ پ

سؤاالت با   بیشده در مصاحبه و سپس ترت یبعد سؤاالت طراح
مصاحبه شونده و روند مصاحبه، انتخاب، محدود   ط یتوجه به شرا

شده بود که   ی طراح یکردند. سؤاالت طور دایگسترش پ ای
ست آورد و  د ه معلمان و دانش آموزان  ب ازاطالعات را  نیشتریب

بود از آنان خواسته   یو روشن ساز حیبه توض ازیکه ن ییدر جاها
بود   نی. از جمله سؤاالت ااورندیرا ب یشتریب های تا مثال شد یم

  ابتدایی  دوره آموزان و پرورش دانش تی در ترب یچه عوامل"که 

اطالعات   باعالزم و اش یبه غنا دن یمصاحبه تا رس "نقش دارند؟
به   یدیمعنا که با ادامه مصاحبه، اطالعات جد  نیبه ا  افت؛یادامه  
 دقت  با  را  ها  . بعد از انجام مصاحبه، ابتدا آنشد  نمی  اضافه  ها  داده

نسبت به آن ها، تمام   یکل  ددی   آوردن  دست  به  از  بعد  و  داده  گوش
. سپس متن مکتوب دیمصاحبه ها به صورت کامل مکتوب گرد

و کدها بر  نییمصاحبه ها خوانده شد، جمالت و عبارات مهم تع
شرکت کنندگان کشف   فاتیمعنا برگرفته از توص  یاساس واحدها

. دیگرد  یشباهت، کدها ادغام و دسته بند  یبر مبنا  جه،یشد. در نت
 و مقوله یفرع یمقوله ها ه،یاول یتا کدها افتیروند ادامه  نیا

  ی به صورت دست  زین  یکدگذار  ندیمشخص شدند. فرآ  ،یاصل  های
 انجام گرفت.  

 های پژوهش ابزار
ساختار  مهیداده ها با استفاده از مصاحبه ن ی: جمع آورمصاحبه

سنت    ۀ هم  یبرا  یریتفس  های  گفتمان   را یانجام شد. ز  قیعم  افتهی
  ن یا شرفتیدارد که تصور وجود و پ ت یچندان اهم ،یریتفس یها

شده   ی طراح ی بدون روش شناس ، یفکر های انجری و  ها سنت
دشوار است.   اریبس شان یها و گفتارها یمطالعه آزمودن یبرا

  چه  ها : آن دگوی یبه ما م گران، یسؤال کردن و گوش دادن به د
و   دنیپرس ندیفرآ نیدارند؟ ا یو چه احساس و باور دانند می

 [.  17مصاحبه است ] یگوش دادن، همان کهن الگو

 یافته ها
بر اساس تحلیل محتوای متون نظری پژوهش، مصاحبه نیمه 

ساختار یافته با معلمان انجام شد که دارای چهار مقوله اصلی 

فرهنگ، خانواده، محتوای آموزشی، معنویت و اخالق شامل 

زان شناسایی های مؤثر بر تربیت دانش آموبه عنوان مؤلفه

 . شدند

  لیتحل ۀ جیدر نت شود، می مشاهده زیر جدول در که  طور همان
 در کنندگان صورت گرفته با مشارکت های مصاحبه یمحتوا
 یمقوله فرع  20در مرحله دوم    ه،یکد اول  53  هیاول  یکدگذار  مرحلۀ

  ،یآموزش ی: فرهنگ، خانواده، محتوایمقوله اصل 4 تیو در نها
  انگریها، ب  افتهیحاصل از    جی . نتادیو اخالق استخراج گرد  تیمعنو

بوده  ینید یتیغالب در نزد دانش آموزان هو تیآن است که هو
 یها  ت یدر اولو  یآموزش  یفرهنگ، خانواده و محتوا   ی ها  تیو هو

ها نشان داد که معلمان مورد   افتهی، "قرار دارند. خصوصا یبعد
خود   یشغل ةزیانگ شیافزا یرا برا  یمطالعه، علل و عوامل متعدد

دانش   یو آموزش یتیترب ،یلیتحص شرفتیباالبردن پ جهتدر 
از   کیاست که هر  یبدان معن نیکرده اند و ا یآموزان معرف

 تیدر امر آموزش و فعال یمتعدد و متفاوت  یمعلمان با چالش ها
 تیدر بهبود وضع یخود روبرو هستند و کم توجه  یه احرف یها
جامعه   یو بالندگ ییایپو ژهی و به و یتواند نظام آموزش یم شان،یا

همراه سازد و بر  یبا مخاطرات عمده ا کینزد یا ندهیرا در آ
  ی و زحمتکش م ختهیقشر فره نیعکس توجه همه جانبه به ا
جامعه   یکشور و بالندگ تیو ترب  میتواند در جهت بهبود نظام تعل

 گذار باشد.  ریفوق العاده مهم و تأث

 
 کدهای اولیه -1جدول 

 کدهای اولیه

 شکل گیری شخصیت کودک.ها و تمدن ایرانی، آموزش الگوهای قوی برای فرهنگ، جامعه، قومیت، تاریخ و تمدن و یادگیری اسطوره

 ی.عیطب یازهایمذهب و ن  نیب  تعادل جادیا ،ینید یآموزان جهت انتقال باورهاتوجه به عواطف دانش ن،یاز د صحیح یبرداشت ها ،ینیآموزش د

 ،ییجوقتیحق هیو روح یفرد یتوجه به تفاوت ها، و معلمان انیمرب یپختگ، و نظام آموزش و پرورش یاجتماع طیمح یکارکردها نیب  یهماهنگ

 فعاالنه و پویا. یهااستفاده از روش ،عمیق تیترب  ت،یدر ترب آرامش 

 ی.آموزش یو محتوا یزیر برنامههای درسی، معلمان و مدیران مدارس، توجه به کتاب

 ی.مجاز یایو دن  یفرهنگها، تربیت خانوادگی، مسائل مدرسه، آشنایان و دوستان، رسانه

پایه ، خانواده با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی درک و توجه به نیازهای هر، اساس روابط هماهنگ میان دبیران، خانواده و جامعه تمرکز برایجاد 

 .ریزی تفکر همکاری، جهت تقسیم مسئولیت ها بین خانواده و مدرسه

فراهم نمودن منابع و ، برنامه های آموزشی با کیفیت باال برای دانش آموزانآماده کردن ، وضعیت سرپرستی و پرسنل مدارس، تسهیالت در مدارس

 .منسجم به دانش آموزان در اوقات فراغت بعد از مدرسه ۀارائه برنام، برنامه های جدید برای توسعه دوره آموزشی و تدریس

اهمیت دادن به فرزندان و ستایش ، اهمیت دادن به تکالیف فرزندان، جامعه، تشویق والدین به همکاری با مدرسهآموز، صحیح با دانشبرقراری ارتباط 

 .درسی دانش آموز ۀمشارکت در برنام ،اعمال نیک شان
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 ی.شهروند یآموزش سبک زندگهای اجتماعی و فرهنگی، ورزش، اوقات فراغت و سفر، معنویت و اخالق، فعالیت

 ، صداقت با فرزندان.با فرزندان فامیل و دوستان مقایسه فرزند، عدم آموزش ایجاد ارتباط صحیح به فرزندان

 .آماده کردن درس و نمره دادن، تجربه معلمان، معلم، روش تدریس و تربیت معلم، کتاب های درسی و مواد آموزشی، درسی ۀبرنام

 

های فرعی شامل: فرهنگ، جامعه، قومیت، بدین صورت مقوله

آموزش دینی، هماهنگی بین محیط اجتماعی و نظام آموزش 

و پرورش، خانواده و رسانه ها، آشنایان و دوستان، معلمان و 

مدیران مدارس، کتاب های درسی، برنامه ریزی و محتوای  

آموزشی، استفاده از روش های فعاالنه و پویا در تربیت، توجه 

ت های فردی و روحیه حقیقت جویی، تسهیالت در به تفاو

مدارس، برقراری ارتباط صحیح با دانش آموز، معنویت و 

اخالق، اهمیت دادن به فرزندان، ورزش، اوقات فراغت و سفر، 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، آموزش سبک زندگی 

های اصلی عبارتند از: شهروندی بوده و همچنین مقوله

محتوای آموزشی، معنویت و اخالق می  فرهنگ، خانواده،

  باشند.

 بحث 
  ت یدر ترب  یی معلمان ابتدا  زشیانگ  ی پژوهش حاضر، با هدف بررس

آن در خانواده، جامعه و نظام    یو اثربخش  الم یدانش آموزان شهر ا
انجام گرفت. نتایج   96-97 یلیکشور در سال تحص یآموزش

پژوهش با توجه به سؤال های ارائه شده، نشان داد     نیحاصل از ا
امر تعلیم و تربیت است    فتمناسب برای پیشر  ۀوسیل  زشیکه انگ

شود که مورد احترام دانش آموزان   یو توسط کسانی انجام م
هستند و در کالس برای افزایش یادگیری مناسب و برای پیشرفت 

و   Pintrichدانش آموزان استفاده می کنند. پژوهش تحصیلی 
معلمان با    ی زشیانگ  ی[، نشان دادند انتظارات و باورها2همکاران ]
انتظارات موجب   نیدانش آموزان ارتباط دارد. ا یلیحصعملکرد ت

در خود بپرورانند   یخودکارآمد یشود، دانش آموزان باورها یم
خواهد   یو تحوالت مثبت بعد رییخود سرمنشأ تغ ۀبه نوب نیکه ا

بر   ی[، مبن18]  Kurz پژوهش جیپژوهش با نتا نیا جیبود. نتا
دانش آموزان،   ت یمعلم با مؤفق یکارآمد یبود که باورها نیا

دانش آموزان ارتباط  یدانش آموزان و احساس کارآمد زش یانگ
شان  [، ن19] Melor قیتحق جینتا نیدارد، همسو است. همچن

با دانش آموزانشان به    یمثبت  ۀ رابط  ستیبا  یهد که معلمان م  یم
  زش، یانگ جادیا ز یو ن یریادگی یمنظور فراهم کردن فرصت ها

 برقرار کنند.
معلمان مشتاق،  ایکرد که  یر یگ جه یتوان نت یم ب،یترت نیبه ا 

به عکس   ایدهند و  یرا پرورش م یدرون زشیدانش آموزان با انگ
شوند در معلمان   یدارند، سبب م  یدرون  زشیکه انگ  یدانش آموزان

  قات یتحق ن،ی[. همچن20] دیآ دیپد یشتریآنها شور و شوق ب
Rosenthal  [ نشان داد معلم اول21و همکاران ،]یفرد بزرگسال  نی 

دانش آموز    یوارد زندگ  یبه طور گسترده ا  ن،یاست که پس از والد
  تیخود را در رشد شخص  تیاهم   ل،یشود و در طول دوران تحص  یم

  اریبس زشیمعلمان انگ یکند. برخ یم حفظ یو یو اجتماع یفرد
نه تنها  گر ید ی کنند و برخ ی م جاد یدر دانش آموزانشان ا یادیز

  ران یفراگ  زشیرفتن انگ  نیکنند، بلکه باعث از ب  ینم  جادیا  زش یانگ
از   ، یرگذاریتأث ن یو دالئل ا گران یبر د یرگذاریشوند. تأث ی م زین

تواند در   یمعلم م ةزیاست که انگ ی روان شناس یموضوعات آشنا

نتایج این پژوهش به   بنابراین،رفتار دانش آموزان مؤثر واقع شود. 
،  [23]ویگلفیلد و گودری  ،  [22]  گاتفیرد های پژوهش  طور کلی با یافته
  ، همسو است.[ 25]کانلرایان و  ،[24]رنینجر و وانیاک

آثار انتظار معلم بر عملکرد دانش آموزان   ق،یتحق نیدر ا روزنتال،
  ییشگویرا )پ یرگذاریتأث ن یقرار داد و ا ی را مورد بررس

از معلمان   یتعداد  ان یپژوهش که در م  نی. در ادیخودکامبخش( نام
دانش    ی ادعا شد که برخ  یانجام شد، به طور ساختگ  یی مدارس ابتدا
امر سبب شد   نیدارند و ا یو استعداد فوق العاده ا ییآموزان توانا

  ، یشود و از طرف جادیمعلمان ا نیدر ذهن ا یتا تصور نادرست
که ادعا شده   یدر معلمان نسبت به دانش آموزان یشتریانتظارات ب

از   یحاک قیتحق نیا جی. نتادیدارند، به وجود آ ییبود استعداد باال
که در واقع از  ران،یمعلمان از فراگ یآن بود که انتظارات باال

 شرفتیهم برخوردار نبودند، به پ ی فوق العاده ا یاستعدادها
[. همچنان که کودک رشد 26]  کند  یآنان کمک م  شتریب  یلیتحص

  ی در ذهن او نقش م شیها ییاز خود و توانا یکند، تصورات یم
استعداد نسبتاً   یامور دارا یپندارد که در برخ یم نیبندد؛ مثالً چن

  ۀ باشد. نکت یفاقد استعداد الزم م گر ید یدر پاره ا واست  ییباال
تواند به   یمثبت، م ةخودپندار کیاست که داشتن  نیمهم در ا
به کار رود.   یریادگی ندیکارساز در فرآ اریبس ةزیانگ کیصورت 

  یها شهیافکار و اند یبا القا ی و زمان یدآورایبا گفتن و  یگاه
فرد مورد نظر را به   توان یم ز،یحال همت برانگ نیمثبت و در ع

اتکاء مبدل ساخت.  خود ای یگرا شتنیشخص خودباور، خو کی
  یهستند و اغلب به راحت ییو القا ریپذ نیتلق اریاکثر کودکان، بس

معلم به   کیکه  یهنگام. رندیگ یقرار م گرانید دیعقا ریتحت تأث
ها و  یپردازد و توانمند یو دلگرم ساختن کودک م قیتشو
کودک مثبت   یتصور ذهن  د،ینما  یرا گوشزد م  یو  یاه  یستگیشا

  نی[. با ا27] کند  یخود را باور م ییو کارا اقتیل جه، یشده و در نت
همه، هر قدر معلمان انتظارات باالتر و البته معقوالنه، نسبت به  

آنان   ییکارا  جهیو در نت  زهیانگ  زانیموزانشان داشته باشند، مدانش آ
  زه یانگ ن،ییدر صورت داشتن انتظارات پا ،برند و به تبع یرا باال م

  ن یدر دانش آموز شکل خواهد گرفت. البته ا یتر نییپا ییو کارا
  ش یدر صورت انتظار ب رایمعقوالنه باشد؛ ز ریغ دیتوقع و انتظار نبا
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از دست رفتن  جهیو در نت یکودک، شکست و ناکاماز حد توان 
  لذا، این یافته ها با نتایجخواهد بود.  یقطع ، یاعتماد به نفس و

، همخوان  [29]  ریان و فریدریک،  [28]  پاتریک، اسکینر و کانل

  است.
 جهینت نیبه ا ،یدر پژوهش زین یروزنتال و همکاران و ن،یهمچن

کند که، فکر   یمعلم از دانش آموزانش انتقاد م یکه زمان دندیرس
  ق یآنان را تشو  ی نکرده اند و به تبع، زمان  یادیکند آن ها تالش ز

کوشش کرده اند. به   یکاف ةکند که تصور کند به انداز یم
  ۀ ج یرا نت یطیمح د ییتأ معلم،خصوص، دانش آموزان مورد نظر 

انس و  آورند تا حاصل ش یخود به حساب م ی تالش ها یعیطب
شان،   یدرون یها ییحس اعتماد به توانا جه یتصادف، و در نت

[. انتظارات معلمان در مورد پیشرفت درسی 26خواهد شد ]  تیتقو
آموزان آموزان، به شکل ظریفی هر روز در کالس به دانش دانش 

. این انتظارات، هم به صورت کالمی و هم به  دشومنتقل می
یابد و فضای کالس، انگیزش  میصورت غیر کالمی انتقال 

دهد. آموزان و سرانجام یادگیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دانش 
دهند انتظارات شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می 

ها و پیشرفت تحصیلی شاگردان را تحت تأثیر معلمان، واقعاً ادراک
د یاد بگیرند  تواننآموزان می دهد. باور داشتن به اینکه دانشقرار می

و یاد خواهند گرفت، متغیر کلیدی است که معلمان توانا و کارآمد 
کند. متأسفانه معلمان را از معلمان ناتوان و ناکارآمد متمایز می

 فتآموزانی که معتقدند پیشرشوند و با دانش اغلب تبعیض قائل می
ی آموزانتر دارند تا با دانش خوبی دارند، رفتاری مساعدتر و مطلوب

آموزان که در انتهای ضعیف طیف پیشرفت قرار دارند و دانش 
نسبت به این رفتارهای متفاوت حساسند. مشکل کمبود انگیزش  

آموزان، با کمبود عالقۀ آنان به یادگیری،  یادگیری دانش
های پی در پی قبلی در درس  یهاهای تازة ناشی از شکست موضع

ن راه رفع مشکل این  تریمشابه درس جدید است. بنابراین، مهم
آموزان را باال بُرده  است که سطح رفتارهای ورودی شناختی دانش 

ها سبب افزایش . این اقدامدیو کیفیت آموزش را نیز بهبود بخش
های تازه آموز در درسیادگیری و کسب کامیابی از سوی دانش 

به    جشود که یادگیرنده به تدریوجب می شد. این کامیابی م  واهدخ
های خود در بارة یادگیری آموزشگاهی  تر از توانایی مثبتتصوری 

دست یابد. اگر این جریان در چند واحد یادگیری ادامه یابد، از  
اش در زمینه یادگیری آموز در بارة توانایی تصورات منفی دانش 

تری مطالب آموزشگاهی کاسته شده و به جای آن تصورات مثبت
  ة این خود عالقه و انگیز از این مورد را کسب خواهد کرد که

 [. 30دهد ]یادگیری او را افزایش می 
دانش آموز، حاصل تعامل   کی یها و ارزش ها شیگرا اغلب،

است.   ی در طول زندگ یو ی طیو تجارب مح یارث یاستعدادها
جذب کسب  ندیفرآ ق یخود را از طر یها ش یظاهراً کودکان گرا

ند، عکس العمل  شنو یو م نندیب یکنند؛ آن ها به هر چه م یم
  ی معموالً نم وکنند  یم دیخود تقل  ان یدهند و از اطراف ینشان م

قرار دارد    یتیقرار گرفته اند. لذا، معلم در موقع  ریدانند که تحت تأث
  زه یببرد و انگ یپ ریفراگ یزش یانگ یها ش یتواند به گرا یکه م

اهداف    ریتحت تأث  اًیو رقابت، قو  یهمکار  یها  زهیانگ  ،یفرد  یها
  ان یمعلم در کالس ب ۀلیکه به وس رندیگ ی قرار م ییو ارزش ها

  زه یانگ  جادیقابل انکار معلم در ا ری[. با وجود نقش غ31] ود ش یم
سال  یکودک، در ط نیکه والد یدانش آموزان، در صورت یها
 یمنف یکه با او هستند، نسبت به مدرسه و معلمان نظرها ییها

صورت   نیآورده، در ا نییابراز کنند، عزت نفس دانش آموز را پا
  جه یمعنا خواهد بود و در نت  یب   یو  یبرا  زشیو انگ  یریادگی  ندیفرآ

 یموجب بروز تضاد و در پ گرانیعکس العمل او در برخورد با د
شود.  یم نهیده در آنان نهادآموخته ش یو درماندگ یآن دلسرد

سالم می خواهد. حال آنکه، در   ۀزیرا تربیت فرزندان سالم، جامع
میان عناصر گوناگون تربیت و چگونگی درهم آمیزی این عناصر 

مدرسه، خانه و جامعه برای دستیابی به مقاصد از پیش تعیین    نییع
 شده، نیاز به بررسی دقیق ارتباط بین آنان مالحظه می شود. 

، عملکرد عالی مدارس مرتبط با خانواده و جامعه، مدارسی  "اصوال
  - 1که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند از سه الگوی؛ 

ایجاد تمرکز بر اساس روابط هماهنگ میان دبیران، خانواده و  
درک و توجه به نیازهای هر خانواده با در نظر گرفتن   -2جامعه 

تفکر همکاری، جهت تقسیم   یپایه ریز -3تفاوت های فرهنگی 
  ن، یکنند. همچن یم یرویمسئولیت ها بین خانواده و مدرسه، پ

سازماندهی تالش های خانواده و جامعه باعث رشد و تعالی 
مدارس می شود. علی رغم، روش سُنتی که هدف والدین از  
همکاری با مدرسه تنها بهبود نمرات دانش آموزان بوده و بس،  

که پا از چارچوب مدارس فراتر نهاده به  ریاکنون این نوع همکا
می شود و هدف آن  تعامل میان مدرسه، خانواده و جامعه منجر 

اصالح عملکرد ضعیف مدارس، سازماندهی جامعه و تمرکز بر  
 مهارت اجتماعی خانواده می باشد.  

 گیرینتیجه
مطالعات اخیر نشان می دهد که تغییرات اساسی در مدارس  
موجب تحول جامعه از جمله؛ ارتقای تسهیالت در مدارس، بهبود  

و آماده کردن  زهیانگ جادیمدارس، ا یوضعیت شاد و سالم روان
برنامه های آموزشی با کیفیت باال برای دانش آموزان، فراهم نمودن  

  ۀو تدریس، ارائه برنام شبرنامه های جدید برای توسعه آموز 
شامل   ز یمنسجم به دانش آموزان در اوقات فراغت بعد از مدرسه، ن

ن مدارسی والدینی که فرزندانشان در چنی جه،یشود. در نت یم
تحصیل می کنند، از آنها انتظار دارند که خوب درس بخوانند و  
برای ورود به دانشگاه و مراحل تحصیلی باالتر تالش کنند. به  

همکاری خانه و مدرسه سبب ارتقای تحصیلی دانش و کاهش   ژه،یو
موانع می شود. در بسیاری از جوامع، خانه و مدرسه با هم ارتباطی  

یاری برای این عدم ارتباط وجود دارد. گاهی اوقات ندارند. دالئل بس
والدین از حضور در مدرسه احساس خوشایندی ندارند. اغلب برنامه  
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خانوادگی، نداشتن تحصیالت و   تهای شغلی اولیاء، مشکال 
فرهنگ مناسب، موجب این قطع رابطه می شود. از یک طرف،  

اعتماد نداشته  اولیایی که در کودکی با مدرسه مشکل داشته و به آن  
اند، این حس را به فرزند خود منتقل کرده و باعث تنش میان دانش  

  عالقه آموز و مدرسه می شوند. از طرف دیگر، بعضی از مدارس نیز  
ای به حضور والدین در مدرسه ندارند و روی خوش به آنها نشان  
نمی دهند و از والدین برای شرکت در فعالیت های مدرسه دعوت 

تنها ماندن دانش   ،یزگیانگ یاین عدم ارتباط سبب بنمی کنند. 
آموزان و بیگانگی آنها با مدرسه می شود. لذا، مسئولین مدرسه و  

رابطه دو طرفه و روشن با خانواده ها تالش    ریدبیران باید در برقرا
کنند و به سخنان آنها گوش دهند و از کالس های آموزش خانواده 

 با مدرسه استفاده کنند. و مشاوره برای آشنایی اولیاء 
مدرسه می تواند با دادن مسئولیت بیشتر به خانواده  ن،یهمچن

ها و مشورت با آنها در مورد مسائل مهم، توان تصمیم گیری  
همکاری خانه و   ،یکاف ةزیخانواده را افزایش دهد و با ارتقای انگ

مدرسه را پُر رنگ تر کرده و موجبات تکنیک های رابطه دو طرفه  
دانش آموزان فراهم    زهیعالقه و انگ  دخانه و مدرسه را در جهت بهبو

آورند. جامعه نیز می تواند با آموزش مهارت های فردی و ارائه 
مناسب و کالس های فوق برنامه، این ارتباط را افزایش    یبرنامه ها

برنامه های آموزش خانواده سبب پیوند خانواده با   جه، ید. در نتده
نقش معلم  الدینکه و یمعن ن یبد ،جامعه و دانش آموزان می شود

جهت خانواده به عنوان مهم ترین   نیرا در خانه ایفاء می کنند و از ا
  ه زیانگ  شیرکن هر جامعه و اولین پایگاه تربیتی، نقش مهمی در افزا

 ی دانش آموزان دارد. و پیشرفت تحصیل
الخصوص، والدین باید وقت بیشتری را به نظارت و کنترل   یعل

فرزندان خویش اختصاص دهند. اهمیت دادن به فرزندان و    حیصح
و اعتماد به نفس   زهیستایش اعمال نیک شان سبب افزایش انگ

نباید از فرزندان خود توقع کارهای خارق العاده   والدین.  شود  آنها می
باشند. هرکس توانایی و ظرفیت خاص خود را دارد. چنانچه  داشته 

دانش آموزی به اهداف مورد نظر خانواده دست نیابد، احساس  
سرخوردگی کرده، اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. والدین  

  ی گذار برا ر یتأث ی باید با فرزندان خود صادق باشند و الگوی
  ر،یران مدرسه )معلم، مددست اندرکا ن،یفرزندانشان باشند. همچن

  ی ریجهت گ نیی(، عوامل مؤثر در تعیعوامل آموزش ریمشاور و سا
  ی ریجهت گ نییدانش آموزان هستند. در تع ی زشیانگ یها
توجه   زیآنها ن  یتیشخص  یها  یژگیبه و  دیدانش آموزان، با  یزشیانگ

مهم   ینظام آموزش ۀمعلمان و مجموع ن،ی[. پس از والد32کرد ]
در حال تعامل با دانش  را یادیهستند که زمان ز یافراد نیتر

  ةزیانگ  تیو نفوذ آنان در تقو  یرگذاریتأث  هذا،یباشند. عل  یآموزان م
. از جمله ستینباشد، کمتر هم ن  نیاز والد شتریدانش آموزان، اگر ب

پژوهش، عدم ارتباط خانه و مدرسه و عدم   نیا یها تیمحدود
 مهم، ن یفرزندانشان است که ا یدرس یمشارکت آنها در برنامه ها

 یایو اول نیدانش آموزان، والد یو دلسرد یزگیامروزه به کم انگ
 نیا گرید یها تیاز محدود ن،یمدرسه منجر شده است. همچن

انش آموزان،  د  یو رفتار  یعاطف  ،یعدم توجه به ابعاد شناخت  ق،یتحق
 شمندانیاستفاده از مطالب متنوع و نظرات اندعدم  عدم ارائه الگوها،  

از طرف   ایبه آن عالقه دارند و  شتریآموزان ب دانش که یو مباحث
  یقرار گرفته است کم رنگ م یلیم یمدارس و معلمان مورد ب

  ن یتواند سطح ا یکه م یمهم یاز راهکارها ی کی ن،یباشد. همچن
خانواده و مدرسه و انتظارات   وند یرا باال ببرد، ارتباط و پ یرگذاریتأث

  یمعن  نیدانش آموزان است؛ بد  زدانش آموزان از معلمان و معلمان ا
تر از حد توان دانش آموز باشد و به   نییکه اگر انتظارات معلمان پا

هم در    ریفراگ  انجامد، یشکست ب  یشکست و انتظار برا  ةدیعق  یالقا
نشان خواهد    ییاز کارآ  یتر  نیی سطح پا  ن،ییظار سطح پاانت  نیحد ا

با توان و   تناسب انتظارات باالتر و البته م زانیداد و هر چقدر م
انتظارات   نیدر حد ا  شتریب  زیباشد، دانش آموزان ن   رانیفراگ  تیظرف

 شود.  یم بشانینص یشتریب ی ها تیمؤفق جهیتالش کرده و در نت
 

 ی سپاسگزار
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