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 هها  ممهش ش  مؤلفهه میهاان ااربسهت    حاضهر  مقالهه چکیدده:  

( تأيیهد تمهري     ، گفتگهش ، سرمشق دههی ) 0نادينگاغمخشارانه 

پژ هش ا  نهش  پیمايشهی     نمشده است.  تشسط معلمان بررسی

شده اسهت.  م ر  جمعا  طريق پرسشنامه محقق ساخته ها داده

محاسبه  956/4پايايی اباار پژ هش با استفاده ا  ملفا  ار نباخ 

شهد. جامعهه    تأيیدنظر   ر ايی من بر مبنا  نظر اساتید صاحب

 نفهر معلهم د ره ا ل ابتهدايی شه ر     3001ممار  ايه  پهژ هش   

ا  ، گیهر  بشدند. بهرا  نمشنهه   99-99تحصیلی  اصف ان در سال

اسهتفاده شهده   سهحج حههم ههر      ا  گیر  خششهر ش نمشنه

خششه در انتخاب نمشنه در نظر گرفتهه شهده اسهت. سهحج بها      

نفر ا  افراد جامعهه   364استناد به جد ل مشرگان پرسشنامه بی  

ن ااربسهت  میهاا ، دههد مهی  نشهان هها  يافتهممار  تش يع گرديد. 

ممههش ش غمخشارانههه تشسههط معلمههان د ره ا ل ابتههدايی شهه ر  

 به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط  3.95اصف ان با میانگی  

 مطلشبی قرار دارد.نسبتاً (   در  ضعیت 3)

 غمخههشار ، ممههش ش اخیقههی، نههن نههادينگا هددا:کلیدددوا ه
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Abstract: This study is conducted with the aim 

of investigating the extent to which teachers 

apply the four components of Noddings’ caring 

education theory (i.e. modeling dialogue, 

practice, and confirmation). In addition, the 

research study was survey-based, and the data 

were collected using a researcher-made 

questionnaire. The reliability of the research 

instrument was computed using Cronbach's 

alpha as 0.965, and its validity was confirmed 

based on expert opinion. The statistical 

population comprised a total of 3,742 

elementary school teachers in Isfahan during 

the 2019-2020 school year. A cluster sampling 

method was employed, and the size of each 

cluster was considered when sampling. 

According to Morgan’s table, the 

questionnaires were distributed among 350 

people from the statistical population. The 

findings indicate that the rate of application of 

caring education by elementary school teachers 

in Isfahan is, on average, 3.86, which is 

significantly higher than the countrywide 

average rate (i.e., 3) and, thus, it has a 

relatively desirable status. 
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 مقدمه  

  يربنا  تشسعه پايدار انسانی است   اباار اصلی برا  تحقق اهداف تشسعه بهه شهمار  ، ممش ش

ر د ممش ش بايد در ج ت تشسعه اامن شخصهیت انسهانی باشهد تحقهق اههداف ممش شهی       می

پیشنهد  ،  يرا پیشند ممش ش   اخهی  ، اخیقی صشرت پذيردها  تشاند بد ن تشجه به جنبهنمی

تعلهیم   تربیهت يکهی ا      ەر حهش  (. د1399، همکهاران غیم پهشر    ) ناگسستنی   پايدار است

، ا  ايه  ر  ممش ش اخیقی اشداهان اسهت.   ، گذارتري    در عی  حال دششارتري  مباحثتأثیر

حث مربهش  بهه اخهی    بهه تبهع من تربیهت اخیقهی ا  جايگهاه ار شهمند           پرداخت  به مبا

(. يکهی ا  ر يکردهها  جديهد در فلسهفه اخهی         1395، محمهشد  مظفهر  ) برخشردار است

طیح يک فلسهفه فمنیسهتی اسهت اهه تشسهط      صاست. اي  ا 1ممش ش اخیقی ر يکرد مراقبت

تهري   ر  شده است. نهن نهادينگا برجسهته   پايه گذا 3نادينگا   تشرنتش، 1محققانی چشن گیلیگان

تربیتی اي  ر يکرد عیقه   تشجه ها  چ ره اخی  مراقبت است اه به  يژه نسبت به ااربست

اشهد  می شمشلی را به چالشدا ر    ج ان، مانند فضیلت، مقدمات اخی  سنتینادينگا  دارد.

ارتبا  مثبهت  ، ر لحظات تعارضگیر  داند اه تصمیممی بر عنصر عاطفه تأاید،   به جا  من

نادينگا در سهال   (.1396، احمد  هدايت   همکاران) ششدمی با يکديگر   غمخشار  را سبب

يک تئشر  مبتنی بر مبانی اخیقی را در يک مدل مراقبت مادرانه   م ر ر انه ارائه اهرد   1991

بهت بهر مبنها     داشهت. اخهی  مراق  تأایهد  اه بر افاايش ر ابهط عهاطفی در ممهش ش معلمهان     

 را شناسهايی    مراقبهت شهشنده   نادينگا يک ارتبا  اخیقی است اه مراقبت اننهده ها  انديشه

مراقبت ششنده اسهت. اخهی  مراقبهت بها      ممش دانشمعلم مراقب   ، در محیط مدرسه اند.می

(. 1410 ،اهیر  ) شهشد مهی  شهناخته  5  جابههايی انگیاشهی   6تع د، 0عناصر  نظیر مهذ بیت

تشانايی محد د اهردن   :اند عبارت است ا می نادينگا به عنشان تشجه به من اشاره تی اهمهذ بی

                                                 
1. Care  

تشان پیشن اد نمشد مانند: می در نظر گرفته شده است معادل ها  ديگر  نیا Careاصطیح مراقبت در اي  پژ هش معادل 

 غمخشار    شفقت ،دل مشغشلی، دلسش  

2. Carol Gilligan 

3. Joan Tronto 

4. Engrossment 

5. Commitment 

6. Motivational Shift 
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افتد اه می نیا ها  مراقبت ششنده. جابهايی انگیاشی  قتی اتفا  خشد به تشجه دقیق   پذيرش

دهد تها بهه ا  بهرا     می خشد قرارها  مراقبت اننده اهداف مراقبت ششنده را به عنشان خشاسته

 تماين به تحت مراقبت قهرار گهرفت  مسهلماً   (. 1419، 1چانگ) به اهدافش امک اند رسیدنش

در مدارس همه اشداهان تمايهن دارنهد تحهت مراقبهت قهرار       . يک خصلت انسانی فراگیر است

رشد يک رابطهه   ،غمخشار  در تدريجخشاهند با ايشان شبیه اعداد رفتار ششد. نمی بگیرند من ا

اند. غمخشار  يهک معاملهه نیسهت بهه ايه       می تشجه به نتايج حفظ  پیچیده را بد ن  پیشسته

 ،شهشند. بهرا  معلمهان خهشب    نمهی  ا  غمخهشار  برخهشردار   ،معنی اه معلمان لا ماً در مقابن

گرچه در تعامیت تههار  اينگشنهه    ،غمخشار  به معنا  حفظ تعادل بی  دادن   گرفت  نیست

 در بايهد  غمخشار  اه اندمیتأاید  امر اي  بر دينگا(. نا1410، 3  تینگ 1االینا) ر دمی انتظار

 را مهبهشر  من معلهم  ارتبهاطی  نهش   ا  غمخهشار   اهه  معتقهد اسهت   لذا باشد؛ تربیتی نظام قلب

 بلکهه ، معلم در اي  رابطه م م نیست غمخشار  ادعا صرفاً نمايد.  تشجه رابطه به اه سا دمی

 در ميها  اسهت   گرفته قرار مشرد غمخشار  اه دهدمی تشخیص شاگرد ميا اه ارد بايد بررسی

 غمخهشار   ما اه  قتی ششد  لذامی قلمداد فرد غمخشار عنشان به خاص معلم من، شاگرد ذه 

خها ر     ) باشهیم  داشهته  نظهر  معلهم  بهه صهرفاً   تشانیمنمی ،گاينیممی بر را من ارتباطی نش  ا 

بايد در هر محهیط   ممش دانشمعلم    مند بی ممیا   دغدغه(. يک رابطه اطمینان1395، همکاران

 ممش ش محسشبتر جنبه نرم، ممش شی مبنا  عمن در تدريج قرار بگیرد. اگرچه عمن مراقبت

تحصیلی بسیار م م شهناخته شهده   ها  در تمام د ره مؤثراما برا  ممش ش   يادگیر   ،ششدمی

ن ادهها  اجتمها    تهري   (. مدرسه يکی ا  م هم 1415، 6بینکسشن -  ای 0منسه -ا  سش) است

دارد بهه  يهژه مهدارس     ممش دانشبديلی در تربیت صحیح همه ابعاد  جشد  بی است اه نقش

اخیقهی    ها  ابتدايی اه نقش به ساايی در رشد   شکشفايی استعدادها   ن ادينه اردن ار ش

د    حتهی  تحصیلی بعه ها  يادگیر  علمی اشداان دارد   به عنشان پايه رشد تربیتی در د ره

 ندگی متی من است عی ه بر اي  بايد گفت د ره اشدای همچشن ن الی است اه برا  ممش ش 

                                                 
1. Chang 

2. Collins 

3. Ting 

4. Owusu-Ansah 

5. Kyei-Blankson 
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ا  ديگرسهش د ره  (. 1399، عیهار    همکهاران  )   سا ندگی ا  ممادگی اامن ب هره منهد اسهت   

باشهد.  مهی      ممهش ش ريابرنامهاست اه شايسته تشجه  يژه ج ت ا  ابتدايى دارا  خصیصه

 ال م شهههکن هها     در ايهه  د ره در ارتبهها  با ديگهران   بها دادن ممهش ش   شخصیت اشد

تهر  ر ابط اجتمهاعى تشسهههعه يافتهه   ادرا  ا  مسهائن اجتمهاعى   فرهنگهى عمیهق       ، گیردمی

ا  مغها  تأسهیج نظهام نهشي      (. 1390،   لطف مبهادى ، ارمى نشرى، اديههشر، سیف) گرددمی

به سبک جديد تربیت اخیقی ا  ااراردها  مهشرد انتظهار ا    ممش شی در ايران   ايهاد مدرسه 

مدرسه بشده است. اي  انتظار به صشرت ضمنی   يا صريح در ادبیات مصهشبات شهشرا  عهالی    

تهاريخ  ، علهشم ، مانند رياضیهايی ششد. بر اساس اي  ر يکرد برنامهمی ممش ش   پر رش ديده

تهشان  می هاا دارند   بر محمن محتشا  اي  برنامهها ظرفیت تربیت ار شی رجغرافیا   مانند اي 

(. بهه طهشرالی  جهشد    1393 ،حسنی) ان ممشختممش دانشمطلشب جامعه را نیا به ها  ار ش

مهمشعه اهداف اخیقی در ف رست اهداف این نظام تربیت رسمی   عمشمی دلین  جشد اي  

سا  اار  بهرا  عملیهاتی اهردن    ر يکرد در نظام تربیت رسمی   عمشمی ايران است. اما هیچ 

تحصهیلی  جهشد نداشهته   ايه  اهار بهه       ها  اي  اهداف در برنامه درسی متنش    متعدد د ره

 ان انههام ريها برنامهه   نشده   سا مان نايافته   بهر اسهاس شهناخت   در     ريابرنامهصشرت 

درسهی  ها  رنامهگیرد. دلین م م برا  اثبات فقدان ساماندهی در تحقق اهداف اخیقی در بمی

درسهی لحهان نشهده    هها   اي  است اه بخش قابن تشج ی ا  اهداف تربیت اخیقی در برنامه

ايه   اقعیهت   . انهد ضش  امتر يا اساساً تشج ی نداشتهدرسی به اي  مشها  است   برخی برنامه

را   ادهد داشت  فرابرنامه درسی تربیت اخیقی در اششرهايی اه ر يکرد بی  برنامهه می نشان

يک ضر رت اسهت. هرچنهد برنامهه درسهی     ، ا جمله ايران، انندمی در تربیت اخیقی را دنبال

امها ضهر رت   ، تشاند نقش اي  فرابرنامه درسی تربیت اخیقی را به خهشبی ايفها نمايهد   می ملی

ششد. منظشر ا  فرابرنامه نمی تد ي  برنامه درسی مها   يا فرابرنامه درسی تربیت اخیقی نفی

سی تربیت اخیقی اي  است اه مطالبات تربیت اخیقی ا  منظر محتشا   ر ش   ر يکرد ا  در

اخیقی به صهشرت سها ماندهی شهده      ها  برنامه درسی تعريف   تهشيا ششد   نظام ار ش

 (.1393، حسهنی ) درسی نمشد يابدها  در هم تنیده در تمامی برنامها  منطقی به صشرت شبکه

برخهشردار   بهااليی دهنده اي  د ره تحصیلی ا  اهمیهت  ابعاد تشکین در  مینهپژ هش لذا انهام 
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رغهم اهمیهت   دهد اه علهی مر ر ششاهد پژ هشی اي  د ره نشان می (.9: 1394، پشرقلی) است

در تربیت اخیقی   تشجه به ابعهاد اخیقهی تهدريج     ،ممش دانشبا  غمخشار سائلی همچشن م

اششر ما به اي  دسته ا  مسائن تشجه چنهدانی نشهده اسهت.    سیستم ممش ش   پر رش ابتدايی 

ر يکردها  مختلفی برا  تربیت اخیقی در سراسر ج ان  جشد دارد اهه معمهشالً ههر يهک ا      

بها تشجهه بهه    ، منظر برنامه درسی اند ا  ا يه خاصی به مقشله اخی    تربیت اخیقی نگريسته

گهذار  در انتخهاب   تأثیرگیهر    طف نقش چشماينکه در اي  د ره اصالت با اشد  است   عشا

تشجهه بیشهتر  دارد. ممهش ش     مؤلفهه است اه به اي  تر الگشيی مشفق برنامه درسی دارد طبیعتاً

تأایهد  است اه بر رابطه بی  اشد    معلم   عشاطهف  هايی مبتنی بر غمخشار  يکی ا  ديدگاه

دههی  غمخشار  سها مان ها  ن مشضش ا  نظر نادينگا برنامه درسی   ممش ش بايد پیرامش دارد.

بر اسب   بر   حالت غمخشارانه ا  ، بر ضر رت فراگیر  دانشتأاید ششد. لذا نادينگا ضم  

ب تري  مبنا را بهرا  ممهش ش اخیقهی     ،نمشده   معتقد است اي  ر ابطتأاید سش  معلم بسیار 

ر يکرد تدريج در ممش ش تبیی  (. 1394 ،نشدينگا ترجمه ششاخی   همکاران) نمايدمی فراهم

معلمان اهمیت اي  مشضش  را در د ره ممش ش ابتهدايی  ششد اه   پر رش غمخشارانه باعث می

در  انند   ا  نتايج مثبت حاصن ا  تهربهه تدريج غمخشارانهه در ايه  د ره ممش شهی مگهاه     

غمخهشار  ها  خشد به عنهشان معلمهانی   به ب تري  شکن ممک  به انهام رسالت، همچنی  ششند.

رسد تشجه به ابعاد اخیقی تدريج به عنشان يکی ا  می با تشجه به مطالب فش  به نظربحردا ند. 

 تشاند راه گشا  حن مشکیت ممش شی  می مغفشل ر يکرد تدريج در د ره ابتدايیها  مؤلفه

تربیهت   گانهه  0هها   مؤلفه گیر  ا  نظريه نن نادينگا خصشصاًتربیتی در مدارس باشد. لذا ب ره

محشر اصهلی طراحهی   ، (    جه اخیقی تدريجتأيیدتمري    ، گفتگش، سرمشق دهی) همدالنه

  باشند.می سشاالت پرسشنامه در اي  پژ هش
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 های آموزش غمخوارانه نادینگزمؤلفه

ممش ش مبتنی بر غمخشار  نادينگا بر الگشسا   متکی است. معلمان بايد : 1سرمشق دهی -1

تشانند تن ا با اشاره نمی راقبت   غمخشار  را در رفتارشان نشان دهند. من ام، در انهام هر اار 

مر  ههايی  ، انسان به دلین مین به امهال  (.1414، نادينگا) خطبه يا مشعظه تکیه انند، به ديگران

 ششد   فضیلت ايهده مل خهشيش را در من  می پر راند.  مانی اه با سرمشقی ر بر می را در سر

پذير  تأثیربه دلین ، بیند. در اي  مشقعیتمی ر عاطفی نشعی ناديکی بی  خشد   ا يابد ا  نظمی

 گیهرد   سهعی  مهی  معلهم قهرار   تهأثیر ا  مین به تقلید تحت گیر  ب رهاشد  ا  محیط بیر نی با 

اند رفتار خشد را با ا  همراستا اند تا به امال مطلشب خشد دست يابد. بدي ی است هر چهه  می

دههی اارممهدتر       منهد باشهد ر ش سرمشهق   تر  ب رهل بیشتر   جاذبه فرا انشق ا  اماسرم

 نظريهه ، منطق  يربنهايی ايه  الگهش   (.  1395،  رسا ان) خشاهد بشدتر حش ه عملکرد من گسترده

افراد به  يژه در سنی  ها  است. در اي  نظريه اغلب يادگیر  1ملبرت بند را يادگیر  اجتماعی

گیرد. ااربرد اي  شیشه در سنی  پهايی   می ه رفتار تقشيت شده الگشها صشرتپايی  ا  راه مشاهد

مها ا  طريهق الگهشبردار       هها   باشد. بر اي  اساس بسهیار  ا  يهادگیر   می   د ران اشدای

ب ااد    ) دهندمی مشاهده رفتار ديگران   مشاهده پیامدها  رفتارهايی است اه ديگران انهام

ههدف  ، ايه  طهرح   در غمخشار  نقش حیاتی دارد چرا اهه در دهی سرمشق(. 1390، محمشد 

بلکهه  ، ها نیست تا ا  طريق اي  اصشل بتشان مساين علمهی را حهن اهرد   تدريج اصشل   ر ش

ارتبا  با فرد مشرد غمخشار  اسهت. بايهد غمخهشار  را فقهط ا       هدف اصلی نشان دادن نحشه

تشاننهد معلمهان را   نمی مربی   مديران مدرسه ،طريق رفتارمان به اشداان نشان دهیم. برا  مثال

يکی ا  میحظاتی اه در  مینهه   (.1446، نادينگا) با ديکتاتشر    اجبار  ادار به غمخشار  انند

اهمیت دارد خطرات احتمالی است. نهاديگنا اسهتدالل اخیقهی را در سهشاالتی ا      دهی سرمشق

يها يهک  اقعیهت متقابهن      "اانش نشان دهم تشانم  می اگر  اقعاً غمخشار هستم. چگشنه"قبین 

گیرد. در هر می دادم  به اارمی چه اار  انهام ،اگر در ب تري  حالت يک غمخشار بشدم"مانند: 

اند اه من ا براساس يک  ظیفه هستند نه بر اسهاس عشهق. بنهابراي     می د  شکن نادينگا اذعان
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ششد چرا اه می اننده مراقبت ر بر ممک  است معلم غمخشار با خطر بیاار  ا  طرف دريافت 

میحظه (. 1414، 1شر ن فريار) غمخشار  ا  تن ا بر اساس  ظیفه بشده است نه بر اساس تشجه

اگهر بررسهی    معلم بر شايستگی خشيش به عنشان يک سرمشق غمخهشار اسهت. مهثیً   تأمن ، د م

ان را ا  ر   الهاام  ممش دانشمعلم ر   رفتار غمخشارانه خشيش به اي  نتیهه منهر ششد اه ا  

  اضطرار به اار  اه به  عم خشدش به صیح خشد من است سش  داده اسهت بايهد ا       اجبار

خشد بحرسد اه ميا سرمشق مناسبی برا  رفتار غمخشارانه است  ايه  بررسهی اگهر بهه صهشرت      

همدالنهه  گفتگش با طرف ديگر انهام ششد ممک  است به اي  نتیهه برسد اهه ا  بايهد در رفتهار    

 (. 1996 ،نادينگا) خشد اصیحاتی به عمن م رد

(. گفتگهش بهه   1991، نهادينگا ) گفتگشسهت  ،عنصر ممهش ش غمخشارانهه  تري  بنیاد  :2گفتگو-2

اهه  ا  بهه گشنهه  ، انممش دانششفاهی مشضشعات برا   همعنا  صحبت اردن   يا مکالمه   ارائ

با    منعطف اسهت اهه هیچیهک ا     ا  رابطه بلکه ؛نیست، پاسخ به سؤاالت پراانده باشدصرفاً 

د  طهرف  ، در گفتگهش . بهه دنبهال خشاههد داشهت    ا  داند چهه تصهمیم يها نتیههه    نمی د  طرف

با يکديگر ارتبا  دارند   ا  حال يکديگر مگاهنهد  ، ها  اعتقاد نظر ا  تفا تغمخشار  صرف

هها     رنهج   تعهارض  برقرار  ارتبا  غمخشار  ناب   اصین به منظشر اهاهش درد   ،  هدف

چهه  گیهر   نتیههه دانند اه نمی ان در ابتداممش دانش(. 1414، نادينگا) ناراحت اننده افراد است

انند   در اي  فرايند حتی مشضش  گفتگهش  می انند؛ هر د  گششمی خشاهد بشد. هر د  صحبت

 معی  نتیهه من راگفتگش    اه ج تا  مؤلفهتري  (. م م1449، نادينگا) ممک  است تغییر اند

هدف ا  شکن گیر  من است. گفتگشيی اهه ا  ابتهدا بها ههدف چیرگهی   برتهر  بهر        ، اندمی

پیامد اخیقی نیا ندارد. هدف گفتگش  ربخش نخشاهد بشد   طبعاًگفتگش  اث، مخاطب مغا  گردد

قانه اند تیش صادمی پیر    در استدالل نیست. گفتگش الگش  جنگ   برتر  در مباحثه را رد

، برا  در  پیام مخاطب نقش اساسی در گفتگش دارد. به عبارتی گفتگش چیا  نیست اه ا  قبهن 

میرشهاه  ) بهه بحهث گذاشهته شهشد    ، من تصمیم گرفته شده باشد   بعهد در اهیس درس   درباره

(. در تمام فرايند گفتگش مشارات انندگان به نشبه خشد به عنشان مراقب اننهده    1391، جعفر 
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طرف مقابن گفتگش اسهت. چهرا   ، انند. م متري  مسأله در گفتگشمی شنده نقش مفرينیمراقبت ش

(. ههدف نهادينگا ا    1446، نهادينگا ) جستهش  عمشمی بهرا  در  همهدلی اسهت   ، اه گفتگش

ان را ممهش  دانهش تشان به  مايهه  جهشد     می چرا اه با اي  ر ش، ر ش سقراطی است، گفتگش

 ان را به  را  منچه اه هسهت ممش دانش، پرسش   پاسخ اشف ارد. ر ش سقراطی با گفتگش  

نهادينگا خشاسهتار من اسهت اهه      نیا در مقاله خشد نششهته اسهت:   برد. همانطشر اه سمتسکیمی

هها   سؤال اخیقی   معنش  در برنامه درسی گنهانده ششد تا ا  اي  طريهق ظرفیهت   تشانهايی   

عالم ر حانی   معنش  برقهرار اننهد   معهانی    ارتباطات هششمند  با ، ان افاايش يابدممش دانش

(. گفتگهش شهر  اساسهی    1449، 1سمتسکی) عمیق ا  تهارب عاد    ر  مره را ب تر در  انند

ترجمه ، نشدينگا) خشاهد به ا  گشش اندمی برا  پیدايی حج اعتماد نسبت به معلمی است اه

ل دارد برا  يهادم ر  درنهگ   (. شرات اننده در فرايند گفتگش احتما1394 ،ششاخی   همکاران

تأمهن  انهد. فکهر     مهی  اند. گفتگش ا  رابطه پشهتیبانی می تفکر ا  را تقشيت، اند   همی  مکث

پر ا به طرح نظر خشد بی اند تا امنیت را احساس انند  می اند   به من ا امکمی بیشتر را القا

يک رابطه د سهشيه  ، سیدن به ف مال مه ر، (. در گفتگش1441، نادينگا) بحردا ند پیرامشن مشضش 

ششد. حتی اگهر  نمی است اه در من نظرات هیچیک ا  طرفی  گفتگش به نفع ديگر  انار گذاشته

 يرا پیش فرض   پیش بايست رسیدن بهه ف مهی مشهتر  در    ، عقايد با يکديگر در تضاد باشند

، ضاد بها خشدشهان  گفتگش اي  است اه طرفی  گفتگش برا  ر بر  شدن با مشضشعات بیگانه   مت

 (. 1399، اياد  نیا   فتحی) اششندمی ممادگی دارند. من ا برا  در    ف م تضادها

، تمهري  اسهت. ا  طريهق ايه  مؤلفهه     ، ضر ر  ديگهر در ممهش ش غمخشارانهه    مؤلفه :1تمرین

ها نگرش با تشجه به اينکهگیرند. می ان نحشه غمخشار  اردن را به صشرت عملی يادممش دانش

 بنهابراي  تمهري   مینهه يهادگیر  عملهی را فهراهم      ، گیردبر اساس تهربه شکن میها نیت  ذه

  تهربیهات  هها  ان را برا  يافت  نمشنهممش دانشسا د. اي  بدان معنی است اه معلمان بايد می

ها  درگیر سا ند البته معلمان بايد تا حد ممک  مراقب باشند   بدانند اه اي  تهربیات فعالیت

بهه سهرعت مف هشمی را در    ، خش   معهاه مسها نیسهتند   انتظهار نداشهته باشهند تمهري       شفاب
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  هها  ا  منها اه معلمان در چنهی  مدارسهی نقهش    (.1414، نادينگا) ان ن ادينه سا دممش دانش

 ان را افهاايش ممهش  دانهش ر ابط مراقبتی بها   ااراردها  مختلفی دارند. من ا به صشرت هدفمند

 مان  ياد  را بهه گهشش سهحار     ، گذارندمی به اشترا  حمايت بیشتر  صمیمیت   ،دهندمی

دهنهد. ا   مهی  فرد    اجتماعی اختصهاص ها  ان   گفتگش با من ا در مشرد نگرشممش دانشبه 

اننهد  بهه صهشرت هدفمنهد     می تمري  برا  تقشيت م ارت حن مسئله   تفکر انتقاد  استفاده

اننهد    مهی  انند. همیار  را جايگاي  رقابتمی راهنمايیعملی ها  را برا  تمري  ممش دانش

اننهد. ر ابهط   مهی  گر ههی تشهشيق  ها  ان را به جا  انهام تکالیف فرد  به فعالیتممش دانش

 تع هد معنهادار  بهرا  عمهن ايههاد     ، با معلم   بها يکهديگر   انممش دانشخصشصی غمخشارانه 

 دهنهد مهی  بهر    در عمهن ، س تعلق بهه مدرسهه  با احسا هايشان راان پتانسینممش دانشاند. می

درگیهر نمهشدن عملهی     مؤلفهه (. ههدف اصهلی در ايه     1415، بینکسشن-منسه   ای -ا  سش)

است اه در من امکان انهام اعمال خهیف مقرراتهی  جهشد    هايی شاگردان با شرايط   مشقعیت

قی   يا دسهت  دن بهه   داشته باشد   شاگردان با مقا مت در برابر  سشسه انهام اعمال غیراخی

با عشاقب   پیامدها  رفتار خشد مشاجه گردند. مايت اصلی اي  ر ش من  عمیًاي  نش  اعمال 

گهذار  من  تأثیراحتمهال  ، است اه با تشجه به درگیر  عملی شاگردان با عشاقب رفتارها  خشد

 شهشد. نمهی  ان فرامهشش ممهش  دانشدر رفتارها  متی شاگردان بیشتر است   به مسانی ا  طرف 

 (. 1390 ،رهنما)

اند؛  يرا معتقهد  می عمن تأيید را عملی تصديق اننده   تششيق اننده معرفی 1بشبر :1تأیید -3

انیم اه با من ا همرنهگ شهشيم   بهه    می سعی، ششيممی ديگران تأيید هاست:  قتی ما به  اسط

(. 1390، قالحصهار  منصشر ) دنبال اي  هستیم اه خشد ب تر  را برا  خشدمان در نظر بگیريم

تأيیهد بیشهتر    ه جه تمايا اي  ر يکرد با ديگر ر يکردها  تدريج   ممش ش اخیقی در مؤلفه 

منههر بهه تشهشيق    ، شناخت معقشل   استمرار مبتنی اسهت ، اه بر اعتماد، ششد. تأيیدمی نمايان

د شهناخت  خشاهد شد. ال مه تأيید  اقعی من است اه نسبت به افرا، رشد   فراتر رفت  ا  خشد

اه فرد غمخشار بتشاند نیا ها  در نی من ا را به صشرتی اهه بها   ا  به گشنه، ااملی داشته باشیم
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بیان اند در اي  صشرت است اه فرد پذيرا  غمخشار  چنهی  انتسهابی   ،  اقعیت سا گار باشد

 پذيرد اه اي  همهان چیها  اسهت اهه ا  قصهد داشهت انههام دههد        می را خشاهد پذيرفت  

  اسهت اهه در   ممهش  دانشدر بردارنده انش همدالنه ا  سش  معلم    تأيید .(1396 ،غفار )

باشهند   در  اقهع همهان  يژگهی متمهايا اخهی    تربیهت        مهی  حال بحث   گفتگش  متقابن

معلم در مشارد  اه رفتهار   تأيید(. در ر ش 1411 ،دپ   ا رارای، الم ) باشدمی غمخشارانه

 بی  اشتباه ا    شخصهیت خهشب   خیرخهشاه ا  تفها ت    ، ده استسر   ممش دانشاشتباهی ا  

اند   ا  طرف ديگر شخصیت نیهک ا   می گذارد. ا  يک سش رفتار ناشايست ا  را نکشهشمی

  در ادامه رفتهار درسهت را    گرددمی ستايد   بدي  ترتیب مشجب تقشيت عات نفج ا می را

 ممهش  دانهش (. در اي  فرايند سر نش اهردن  1399، حسینی   همکاران) دهدمی نیا به ا  نشان

مسهتلام   تأيیدناد خشيش است.  ممش دانشجايگاهی ندارد بلکه در پی ايهاد تصشير ب تر  ا  

يک رابطه است. مراقبان بايد به میاان اافی فراگیران خشد را در  اننهد   بف منهد من ها بهرا      

مینه انگیاه در نی بهرا  ا  در  مینهه   فراگیران   تأيیدانند. می تحقق چه چیا    هدفی تیش

شامن اعتماد   استمرار است. در غیر  تأيید(. راهبرد 1441، نادينگا) اندمی ب تر شدن را فراهم

مل   يهک  تشانند ببینند اه  اقعاً چه اسی در تیش اسهت. معلمهان يهک ايهده    نمی اي  صشرت

 حسی  برانگیا يا حداقن قابن قبهشل بلکه چیا  را ت، دهندنمی سطح ا  پیشرفت برا  همه قرار

  هها    متناسب با ظرفیت شناسند اه در شخصیت هر فرد  امکان شکشفا شدن داشته باشدمی

  تصديق ديگران را جاء م می ا  ممش ش  تأيید(. نادينگا 1999نادينگا ) استعدادها  ا  باشد

پیشهرفت   عمهن مثبهت    ، داند. اينکهه معلهم نشهان دههد متشجهه مراقبهت      می مبتنی بر مراقبت

  بهه ا   تأيیدچنی  ، حتی اگر تن ا با لبخند  يا تکان دادن سر هم باشد، شده است ممش دانش

اند اه بداند تصمیم درستی گرفتهه اسهت   عمهن مشهفقانه ا  مهشرد تشجهه   در        می امک

 همديگران قرار گرفته است. به اي  ترتیب فرصت رشد عاطفی   اخیقی را برا  اشداهان فهرا  

 انیم.  می
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 های پژوهشسوال

 دهی تشسط معلمان د ره ابتدايی تا چه میاان است سرمشق سؤال ا ل: ااربست مؤلفه

 گفتگش تشسط معلمان ابتدايی تا چه میاان است  سؤال د م: ااربست مؤلفه

 تشسط معلمان ابتدايی تا چه میاان است  تمري  سؤال سشم: ااربست مؤلفه

 تشسط معلمان ابتدايی تا چه میاان است  تأيید ست مؤلفهسؤال چ ارم: اارب

 

  پیشینه پژوهش

نشهان   «بررسی الگشها  تربیت اخیقی معلمان در د ره ابتهدايی »در پايان نامه ، (1391) نادر 

اخیقی معلمهان  ها  ممش ش، تربیت اخیقی در ر يکرد غمخشار ها  داد اه بر اساس ر ش

 انند.می است   معلمان امتر ا  گفتگش   تمري  استفاده تأيیدیر    بیشتر مبتنی بر سرمشق گ

ر يکرد حاام بهر تربیهت اخیقهی در برنامهه     ، (1393) م ادمنش   حسینیها  طبق يافته

درسی ايران ر يکرد فضیلت گرايانه است اه در تد ي  اهداف عالی ششرا  عهالی ممهش ش     

  متناسهب بها رشهد ذهنهی   تهربهی      تهر  گرايانهه بايد  اقهع ، پر رش مش شد است. اي  اهداف

بیشهتر جنبهه مرمهانی    ، ان اصیح ششند   ا  سطح انتااعی من ا ااسته ششد اي  اهدافممش دانش

 رسند. نمی دارند   شمار من ا نیا باالست درحالی اه به مرحله اجرا

ی در نقهد   بررسهی ر يکردهها  تربیهت اخیقه     »در پژ هشی با عنشان ، (1393) افکار 

به شناسايی   نقد ر يکردها  تربیت اخیقهی در د ره ابتهدايی پرداخهت. طبهق     « د ره ابتدايی

رغم اهمیت نقش ن اد ممهش ش   پهر رش در فراينهد تربیهت مربیهان   نیها       علی، نتايج تحقیق

ها  درسی بهه مسهأله م مهی    در اتاب، محشريت اساسی اتب درسی در جريان تعلیم   تربیت

 قی به طشر جد    علمی پرداخته نشده است.  چشن تربیت اخی

در رابطهه   مهؤثر الگش  رفتهار   ، همدلی»در پژ هشی با عنشان ، (1390) لطافتی    رينی

ششد شناسهايی  هايی را اه منهر به همدلی در ایس  بان میم ارت« ممش متقابن مدرس    بان

ممهش   ايد خشد را به جا   بهان بمدرس می، براساس مدل همدلی پیشن اد  اي  محققان اردند.

 دا ر  بحرهیاد   احساس ا  را در  اند. ا  پیش، نیا ها   بانی ا  را مقدم بدارد، بگذارد
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، حیات طیبه»در تحقیقی با عنشان ، (1396) م رمحمد    عباسحشر، ملکی، م د   هاا ه

معلهم د ره  هها   ارائه چارچشب مف شمی برا  تبیی   يژگی :چشم اندا   برا  تربیت اشداان

دستیابی به حیات طیبه در اشداان را ممش ش دي    اخهی  بها   ها  م متري  مصدا ، «ابتدايی

جامعهه  ، تشجهه بهه نقهش الگهشيی    ، ها  فرد تشجه به تفا ت ،بر جنبه عاطفی   مناسکیتأاید 

أخیر   بهه ته  ها   تنفر ا   شتیها گرايش به خشبی، قضا ت منطقی، تمري  انترل خشد، پذير 

، هها  من برشمردند   بر اسهاس مبهانی تربیهت   تعلهیم اهشد    مصهدا       ها انداخت  خشاسته

معلهم  ، معلم د ره ابتدايی را با سه  يژگی اصهلی: معلهم عامهن   الگهش  اخیقهی     ها   يژگی

 معلم متخصص   با محشر معلم فکشر تبیی  اردند. مسئشل   مراقب  

بهه  يهژه معلمههان  ن     نشههان داد اههه معلمهان   ،(1395) نتايج تحقیق عرفانی   ملکی

د ره ابتدايهی راه  يههاد  را در ج ههت ب بههشد تدريههج خهههشد بايهههد طهههی اننهههد بهه      

 فههرد  اه  ضعیههت نامطلشبههی داشههتند.ها  ر ابههط انسههانی    يژگی خصشص در

« نقش همدلی   معلمان»شان در پژ هشی با عن، (1411) 1ديهیچ    التکشيچ، استشيکشيچ

به بررسی اي  مسئله پرداختند اه ميا همدلی معلمان د ره ابتدايی بها مشفقیهت من ها در اجهرا      

ا  تشاند به اجرا  رسالت   نقش حرفهه شان ارتبا  دارد  نتايج نشان داد اه همدلی میرسالت

 معلمان امک اند.

بهه   «همدلی معلم   ممش ش علهشم »شان در پژ هشی با عن، (1413) 1يالشاچ   لیش ، مرگشد

بررسی نقش همدلی در تدريج علشم در ایس درس پرداختنهد. در ايه  تحقیهق اهه ا  نهش       

نفر ا  دانشهشيان مقطع اارشناسهی ممهش ش علهشم در يهک دانشهگاه       6مطالعه مشرد  بشده با 

هها  داده پژ هش محشر در ممريکا مصاحبه نیمه ساختاريافته صهشرت گرفهت. تهايهه   تحلیهن    

  اند.می ان ايفاممش دانشنشان داد اه همدلی معلم نقش م می در يادگیر  

، تغییر پهارادايم در تعلهیم   تربیهت: پهداگش      » در پژ هشی با عنشان، (1415) 3گین مک

به بررسی ايه  مشضهش  پرداخهت اهه چگشنهه اخهی  همدالنهه بهه         « ديدگاه   اخی  مراقبت

                                                 
1. Stojiljkovic , Djigic & Zlatkovic 

2. Arghode, Yalvac& Liew 

3. Mac Gill 
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ممش ان را با اسهتفاده ا   دانش، معلمان، اند. در اي  راستامک میعملکرد ممش شی در مدارس ا

  سا ند.يک رابطه د جانبه در يادگیر  درگیر می

در پژ هشی تحت عنشان با گشت به پايهه هها:   ، (1415) بینکسشن -منسه   ای -ا  سش

 د اهه رسهن مهی  ممش ش ارتبا  در ممش ش   پر رش به اي  نتیههه  اتصال   ،نشان دادن مراقبت

دههد.  مهی  اساس جامعه  ابسته به مدرسه يا ایس را تشهکین  ،اصشل اخیقی مراقبت   ارتبا 

دهد تا مدرسهه  می به اشداان اجا ه، گیر  جامعه بر اساس مراقبت   حمايت ا  فراگیرانج ت

ار يابی انند. احساس تعلق بهه   دار ار يابی در يک  مینه اجتماعیمدرسه معنیرا به عنشان يک 

در  همراه با اارها  ماادمیهک قابهن تهشج ی اهه مشهارات      ،  امنیت ر انی متعاقب من امعهج

سا د تا استعدادها  خشد را شهکشفا اننهد. اخهی     می اشداان را قادر ،اندمی جامعه را تقشيت

 انهد: مهی  ان منتقنممش دانشها را به اساسی  ير اي  مرمان  هامراقبت   ارتبا  ا  طريق ر ش

ها  اصلی مانند مراقبهت  رسمی   غیر رسمی اخی    ار شها  اردن من ا در ممش شدرگیر 

 تأيیهد تششيق من ا به رعايت اصشل اخیقی مراقبت   خدمت به ديگهران     ،مسئشلیتاحترام   

 جامعه    ندگی شخصی. ،تع د خشد در تمام سطشح مدرسه

معلم: تغییر ج ت مراقبت ا   مسئشلیت»در پژ هشی با عنشان ، (1410) 1چاتلیر   رد لف

پذير  معلمان پرداختند. نتايج نشان داد اهه بهر اسهاس    لیتئشبه بررسی مس «ممش  به خشددانش

انهد. ايه    ان به مراقبت ا  خشد تغییر مهی ممش دانشمعلمان ا  مراقبت  مسئشلیت، نظريه نادينگا

بی  مقهررات سها مانی     ، تپذير  معلمان نسبت به مراقبمسئشلیتمحققان استدالل اردند اه 

ا  سها   اهار معلمهان در    حرفهه تشاند ا  بی  بر د اه منههر بهه غیهر   ممش  میمراقبت ا  دانش

 ششد.  ا  شدن میراستا  تیش برا  حرفه

ها  فلسفی محبت   با  اردن گره»در پژ هشی با عنشان ، (1419) 1گراد  سکی  ايت  

اانهشن مراقبهت حهداقن بهه     ن دادند در حالی اه همنشا« مراقبت در ممش ش   پر رش اشداان

هنش  عشق   د سهت داشهت    ، شده در ممش ش د ران اشدای استعنشان يک خصیصه پذيرفته

باشد. چرا اه تعريف عشهق دشهشار اسهت      به عنشان يک مف شم غیرقابن دسترس در عمن می

 تقريبا سنهش من برا  معلمان غیرممک  است.  

                                                 
1. Chatelier & Rudolph  
2. White & Gradovski  
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هها   اخلی   خارجی حاای ا  من است اهه اگرچهه در پهژ هش   مر ر ششاهد پژ هشی د

مختلف به مشضش  ممش ش مبتنی بر غمخشار  نهادينگا اشهاره شهده  لهیک  ااثهر من ها تبیهی         

ممهش ش غمخشارانهه     هها   فکر    مبانی نظر  بشده  به خصشص در مهشرد شهیشه  ها  بنیان

قالهب يهک پهژ هش     مستقیم   دربه صشرت  تأيیدتمري    ، گفتگش، سرمشق دهی مؤلفه چ ار

قبلهی  ها  در ايران پرداخته نشده است. لذا  جه تمايا اي  تحقیق با پژ هش پیمايشی خصشصاً

ها مؤلفهممش ش   بررسی ااربست ها  مبتنی بر شیشهها  استفاده مستقیم ا  پرسشنامه با گشيه

 تشسط معلمان د ره ا ل ابتدايی بشده است.  

 

 روش پژوهش

پرسشهنامه محقهق سهاخته    هها  دادهم ر  جمهع پیمايشی   اباار  -ش ا  نش  تشصیفیر ش پژ ه

 با استفاده ا  نتايج حاصن ا  مر ر اسناد   منهابع علمهی مکتهشب      هامحتشا  پرسشنامهاست. 

بهه عهی ه    .تشسهط معلمهان د ره ابتهدايی تکمیهن شهد      الکتر نیکی مرتبط با مشضش  تهد ي    

بخهش   0گذار  شد. پرسشنامه شهامن  ا  نمرهاس لیکرت پنج درجهبراساس يک مقی پرسشنامه

محقق ساخته با  سشال بشد. پايايی پرسشنامه 00اصلی ممش ش غمخشارانه   ها  مؤلفهمربش  به 

نفر اهه بهه صهشرت تصهادفی      34به  سیله اجرا  من ا بر ر    1محاسبه ضريب ملفا  ار نباخ

ها ا  طريق نظهر  ر ايی محتشايی پرسشنامه .اسبه گرديدمح 956/4انهام شد   ، انتخاب گرديدند

  .شد تأيیدنظر در حش ه علشم تربیتی بررسی   متخصص صاحب 6

 99 -99جامعه ممار  الیه معلمان د ره ا ل ابتهدايی شه ر اصهف ان در سهال تحصهیلی      

ا  اسهتفاده شهد.   ا  گیهر  خششهه  ا  ر ش نمشنه، برا  انتخاب نمشنه. است معلم 3001شامن 

معرف نمشنه باشند   با تشجه به اينکه ممش ش   ها بايد خششها  گیر  خششهمنها اه در نمشنه

بهه دلیهن اينکهه     6   0، 3ناحیه بارگ    سهیع اسهت نهشاحی     5پر رش استان اصف ان دارا  

نسبت به سه ناحیه ديگر ا  تنهش  سهاختار  بیشهتر  برخهشردار اسهت   ا  لحهان متغیرهها         

تر است انتخاب گرديد   سحج تناسب نمشنه با حهم هر خششهه  جتماعی ناهمگ اقتصاد    ا

                                                 
1. Cronbach Alpha Coefficient 
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بها اسهتفاده ا    ها نفر  تش يع شد. تهايه   تحلین يافته 364 هم لحان شد. پرسشنامه در نمشنه

 صشرت گرفت. Smart-PLS3   SPSS22افاار نرم

 هایافته
 شناختی نمشنه پژ هشها  جمعیت:  يژگی1جد ل 

 

دهی توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصفهان سرمشق ول: میزان کاربست مؤلفهسؤال ا

 تا چه میزان است؟

 درصد فراوانی متغیر  درصد انیفراو متغیر

   گروه علمی    سن

 3152 112 علوم تربیتی 1453 45 سال 32تا  22

 2252 121 علوم انسانی 3152 112 سال 52تا  31

 1255 .3 علوم پایه  3.55 132 سال 42تا  51

 .75 31 مهندسی -فنی 1151 .4 سال 42باالتر از 

 2252 1. سایر   سطح تحصیالت

   تجربه کاری 1752 15 کاردانی

 3751 .13 سال 12تا  1 1453 232 کارشناسی

 2355 73 سال 22تا  11 1154 47 کارشناسی ارشد و باالتر

 2554 .7 سال 32تا  21   محل خدمت

 1354 57 سال 32باالتر از  3154 112 3ناحیه 

    3255 114 5ناحیه 

    3151 127 4ناحیه 
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 دهیا  میاان ااربست مؤلفه سرمشقتک نمشنه t: م مشن 1جد ل

-سرمشهق »دهد اه میاان ااربست مؤلفه نشان می 1ا  در جد لتک نمشنه tنتايج م مشن 

 به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط   در  ضعیت مطلهشبی قهرار دارد   0.41با میانگی  « دهی

(M= 4.02; t= 45.57; p < 0.05بررسی میاان ااربست گشيه .)دههی نیها   ها  مؤلفه سرمشق

( اهه  P < 0.05) دهد الیه مشارد به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط قهرار دارنهد   نشان می

ممش ان   مراقبت دانش قبال در پذير داشت  رفتار مبتنی بر مسئشلیت»بیشتري  میاان مربش  به 

ار يهابی انتقهاد  خهشد بهه عنهشان يهک       »امتري  میاان ااربست مربش  بهه   (؛  0.14) «ا  من ا

 ( است.3.05) «سرمشق دارا  رفتار همدالنه

 جمعیت شناختیهای بر اساس ویژگیدهی سرمشقهای مربوط به کاربست تحلیل یافته

باشهد؛  معنادار نمی 4.46( در سطح 4.19 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

، معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس سه      « دههی سرمشق»بی  میاان ااربست مؤلفه ، نابراي ب

 3 =حد متوسط 

انحههراف  میانگی  هاگویه

 استاندارد

t  سههههطح

 معنادار 

 4.441 09.13 4.05 0.14  پذير داشت  رفتار مبتنی بر مسئشلیت 1

 4.441 36.94 4.66 0.45 محبت  ، عشق، داشت  رفتار مبتنی بر شاد  2

 4.441 35.19 4.65 0.49 داشت  رفتار مبتنی بر احترام به ديگران  3

 4.441 34.40 4.69 3.90 داشت  رفتار مبتنی بر عات نفج   خشدبا ر    5

 4.441 04.15 4.63 0.13 نش  د ستی   صلح طلبی   داشت  رفتار مبتنی بر 4

 4.441 19.15 4.51 3.93 داشت  رفتار مبتنی بر تشجه به احساسات   عشاطف ديگران 1

 4.441 15.94 4.50 3.91 مشفق مف شم همدالنه   الگشها  معرفی .

 4.441 04.94 4.61 0.13 ان  ممش دانشگستراندن چتر محبت بر سر همه  7

سرمشهق دارا  رفتهار    ار يابی انتقاد  خهشد بهه عنهشان يهک     2

 همدالنه  

3.05 4.50 11.01 4.441 

 25221 .5454 2552 5522 دهیسرمشق
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محهن   مؤلفهه (. امها تفها ت در   P > 0.05) تهربه   گر ه علمی تفا ت معنادار   جشد ندارد

 خدمت   سطح تحصییت معنادار است. 

 محل خدمت  
 دهیمقايسه میاان ااربست سرمشق، ANOVA: م مشن 3جد ل

مجمدددددو   مدل فهمؤل 

 مجذورات

درجددده 

 آزادی

میدددددانگین 

 مجذورات

F معناداری 

 4.441 14.15 1.03 1 3.00 مابی  گر هی دهیسرمشق

   4.10 361 69.55 در ن گر هی

    360 53.10 ان

-معنهادار مهی   4.46( در سهطح  14.15 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

تشسهط معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر     « دههی سرمشق»اربست مؤلفه بی  میاان ا، باشد؛ بنابراي 

 (. P < 0.05) اساس محن خدمت تفا ت معنادار   جشد دارد
 دهیمقايسه میاان ااربست سرمشق، تام هی  T2: م مشن 0جد ل

 %24سطح اطمینان  سطح معناداری اختالف میانگین 2گروه  1گروه  

 حد باال حد پايی 

 4.30 4.14 4.441 4.13* 0یه ناح 3ناحیه 

 -4.43 -4.34 4.449 -4.10* 6ناحیه  5ناحیه 

 * P < 0.05 

« دههی سرمشق»تام هی  حاای ا  من است اه بی  میاان ااربست  T2نتايج مربش  به م مشن 

 6( با ناحیه M= 3.88) 0(؛   ناحیه M= 3.88) 0( با ناحیه M= 4.12) 3معلمان در ناحیه 

(M= 4.05 تفا )دهی میاان ااربست مؤلفه سرمشق، ت معنادار   جشد دارد. به عبارت ديگر

 باشد.می 0به طشر معنادار  بیشتر ا  ناحیه  6   3تشسط معلمان ناحیه 

 سطح تحصیالت 
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 دهیمقايسه میاان ااربست سرمشق، ANOVAم مشن  :6جد ل

مجمددددددو   مدل مؤلفه 

 مجذورات

درجددده 

 آزادی

میددددددانگین 

 مجذورات

F ریمعنادا 

 4.409 3.46 4.60 1 1.49 مابی  گر هی دهیسرمشق

   4.10 309 51.91 در ن گر هی

    361 51.94 ان

باشد؛ معنادار می 4.46( در سطح 3.46 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

سهاس  تشسط معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر ا   « دهیسرمشق»بی  میاان ااربست مؤلفه ، بنابراي 

 (. P < 0.05) سطح تحصییت تفا ت معنادار   جشد دارد

 دهیمقايسه میاان ااربست سرمشق، تام هی  T2: م مشن 5جد ل 

 %24سطح اطمینان  سطح معناداری اختالف میانگین 2گروه  1گروه 

 حد باال حد پايی 

 4.15 4.43 4.440 4.10 اارشناسی کاردانی

 * P < 0.05 

-سرمشهق »تام هی  حاای ا  من است اه بی  میاان ااربست مؤلفهه   T2م مشن  نتايج مربش  به

( تفا ت معنادار   جشد M= 3.99) ( با اارشناسیM= 4.14) در بی  معلمان ااردانی« دهی

دهی معلمان دارا  تحصییت ااردانی به نسبت بیشتر  ا  مؤلفه سرمشق، دارد. به عبارت ديگر

 انند.  استفاده می

 

گفتگو توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصدفهان تدا    : میزان کاربست مؤلفهسؤال دوم

 چه میزان است؟



...   نگايممش ش غمخشارانه ناد  ممش ش: مشلفه ها نديدر فرا  غمخشار  

001 

 

 ا  میاان ااربست مؤلفه گفتگشتک نمشنه t: م مشن 0جد ل 

بها  « گفتگهش »دهد اه میاان ااربست مؤلفهه  نشان می 0ا  در جد ل تک نمشنه tنتايج م مشن 

 مطلهشبی قهرار دارد  نسهبتاً  شر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط   در  ضهعیت   به ط 3.95میانگی  

(M= 3.86; t= 34.30; p < 0.05بررسی میاان ااربست گشيه .)  نیها  « گفتگهش »ها  مؤلفهه

( اهه  P < 0.05) دهد الیه مشارد به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط قهرار دارنهد   نشان می

صهمیمیت   داشهت  لحه  مناسهب در     ، خششهر يی »بش  به بیشتري  میاان ااربست معلمان مر

                                                 
 با گرداندن محتشا  سخنان ديگر  در قالب المات خشد برا  مطمئ  شدن ا  در  درست ا  سخنان ا . 0

 3 =حد متوسط 

انحراف  میانگین هاگویه

 استاندارد

T  سطح

 معناداری

 4.441 39.13 4.63 0.49 صمیمیت   داشت  لح  مناسب در گفتگش  ،خششر يی  1

 4.441 31.50 4.54 0.41 اجتماعی ها بحث در مشارات ان بهممش دانشتششيق   2

 4.441 10.01 4.50 3.99 استفاده ا  ارتبا  چشمی در گفتگش  3

 4.441 11.66 4.50 3.00  تمراا بر فرايند گفتگش به جا  نتیهه  5

 4.441 19.00 4.59 3.59 تغییر مشضش  گفتگش در مشاقع ال م 4

 4.441 16.06 4.56 3.99 مناسب ا  رفتارها  غیرایمی گیر  ب ره 1

 4.441 9.03 4.00 3.30 حی  گفتگش « در چه فکر  هستید »استفاده ا  عبارت   .

 4.441 15.00 4.51 3.99 ان ممش دانش تیش صمیمانه برا  حن تعارضات احتمالی  7

دن عشامن مهااحم   تهرس   ایس   د ر ار در صمیمی جش ايهاد  2

 م ر

0.45 4.65 36.53 4.441 

 4.441 11.99 4.55 3.05 ان ممش دانشانتقاد   تفکر تقشيت  12

 4.441 19.65 4.51 3.90 ( در انار مشضش  گفتگشممش دانش) م م بشدن طرف گفتگش  11

 4.441 16.30 4.50 3.95 1استفاده ا  ف  با گشيی 12

 4.441 13.90 4.55 3.96 خشدها  ه نقد  ار يابی مهدد فعالیتان بممش دانشتششيق  13

 4.441 10.03 4.50 3.95 ان ممش دانشتشجه به اشارات چ ره    بان بدن   15

 25221 35532 .255 3571 گفتگو



 1041، تابستان هفدهمسال ، 56شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

001 

در چهه  »استفاده ا  عبارت »(؛   امتري  میاان ااربست مربش  به 0.49) «انممش دانشگفتگش با 

 ( است.  3.30) «فکر  هستید  حی  گفتگش

 جمعیت شناختیهای مربوط به کاربست گفتگو بر اساس ویژگیهای تحلیل یافته

باشهد؛  معنادار نمی 4.46( در سطح 4.19 =F) Fدهد مقدار نشان می( ANOVA) نتايج م مشن

، معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس سه      « دههی سرمشق»بی  میاان ااربست مؤلفه ، بنابراي 

(. اما تفا ت P > 0.05)   سطح تحصییت  گر ه علمی تفا ت معنادار   جشد ندارد، تهربه

 محن خدمت معنادار است.   مؤلفهدر 

 خدمت   محل
 میاان ااربست مؤلفه گفتگش، ANOVA: م مشن 9جد ل 

مجمددددددو   مدل مؤلفه 

 مجذورات

درجددده 

 آزادی

میددددددانگین 

 مجذورات

F معناداری 

 4.441 0.00 1.54 1 3.11 مابی  گر هی گفتگو

   4.11 361 05.14 در ن گر هی

    360 09.31 ان

 

باشد؛ معنادار می 4.46( در سطح 0.00 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

تشسط معلمان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس محهن     « گفتگش»بی  میاان ااربست مؤلفه ، بنابراي 

 (. P < 0.05) خدمت تفا ت معنادار   جشد دارد
 میاان ااربست مؤلفه گفتگش، : م مشن دانک 9جد ل 

 2524سطح معناداری  N محل خدمت

 2مجموعه  1مجموعه 

  3.03 116 5یه ناح

 3.90  119 4ناحیه 

 3.90  111 3ناحیه 

 4.409 1.44  سطح معناداری



...   نگايممش ش غمخشارانه ناد  ممش ش: مشلفه ها نديدر فرا  غمخشار  

001 

 

در « گفتگهش »نتايج مربش  به م مشن دانک  حاای ا  من است اه بی  میهاان ااربسهت مؤلفهه    

( تفها ت معنهادار    M= 3.87) 6(   ناحیهه  M= 3.97) 3( بها ناحیهه   M= 3.73) 0ناحیه 

امتر ا  د  ناحیه ديگهر   0در ناحیه « گفتگش»میاان ااربست مؤلفه ، ر جشد دارد. به عبارت ديگ

 است.

تمرین توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصدفهان تدا    میزان کاربست مؤلفه :سؤال سوم

 چه میزان است؟
 ا ؛ میاان ااربست مؤلفه تمري تک نمشنه t: م مشن 14جد ل 

بها  « تمري »دهد اه میاان ااربست مؤلفه نشان می 14ا  در جد ل تک نمشنه tنتايج م مشن 

 مطلهشبی قهرار دارد  نسهبتاً  حد متشسهط   در  ضهعیت   به طشر معنادار  باالتر ا   3.05میانگی  

 3 =حد متوسط میانگین 

حددراف ان میانگین هاگویه

 استاندارد

t  سدددطح

 معناداری

 4.441 19.01 4.59 3.01 فرمهم سا   فرصت تمري  عملی همدلی در مدرسه  1

ارتبا  با ا لیا ج ت تمري  عملهی   يهادگیر  همهدلی در     2
 منال  

3.91 4.01 11.05 4.441 

هها  عملهی ج هت    فعالیهت  انههام  ان بهه ممش دانش تششيق 3
 تعمیق يادگیر   

3.91 4.50 16.53 4.441 

 4.441 16.15 4.50 3.95 نمايش   فیلم ،ممش ش عملی مف شم همدلی ا  طريق قصه 5

 4.441 11.31 4.09 3.61 ممش ش عملی مف شم همدلی ا  طريق با     گردش علمی 4

  مراسهم  هها  ممش ش عملی مف شم همدلی ا  طريهق جشه    1
 مذهبی  

3.53 4.00 16.35 4.441 

 4.441 19.94 4.00 3.09 مدلی ا  طريق نقاشی   ااردستیممش ش عملی مف شم ه .

 4.441 10.90 4.03 3.04 ممش ش عملی مف شم همدلی ا  طريق جمله نشيسی   انشا 7

همدالنه نظیر تشجهه بهه   ها  ان به فعالیتممش دانشتششيق  2
انههام امهشر عهاد     ، رسیدگی به اشداان خردسهال  ،م مان

 منال   خانه دار 

3.94 4.59 10.03 4.441 

نهش   ، اتبا  به اعمال همدالنه نظیر صهلح  ممش دانشترغیب  12
 د ستی   محبت  

3.00 4.06 19.50 4.441 

 25221 215.5 2543 35.1 تمرین
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011 

(M= 3.76; t= 26.74; p < 0.05بررسی میاان ااربست گشيه .) نشهان  « تمري »ها  مؤلفه

( اه بیشهتري   P < 0.05) دهد الیه مشارد به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط قرار دارندمی

 ممهش ان بهه  دانهش  تشهشيق »ی مربش  به تشسط معلمان د ره ا ل ابتداي« گفتگش»میاان ااربست 

(؛   امتري  میاان ااربسهت مربهش  بهه    3.91) «ها  عملی ج ت تعمیق يادگیر فعالیت انهام

 ( است.3.61) «ان ا  طريق با     گردش علمیممش دانشممش ش عملی مف شم همدلی به »

 تیجمعیت شناخهای مربوط به کاربست تمرین بر اساس ویژگیهای تحلیل یافته

-معنهادار نمهی   4.46( در سهطح  4.19 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس     « دههی سرمشق»بی  میاان ااربست مؤلفه ، باشد؛ بنابراي 

(. اما P > 0.05)   سطح تحصییت  محن خدمت تفا ت معنادار   جشد ندارد، تهربه، س 

 علمی معنادار است.   گر ه مؤلفهتفا ت در 

 گروه علمی
 میاان ااربست مؤلفه گفتگش، ANOVA: م مشن 11جد ل 

مجمددددددو   مدل مؤلفه 

 مجذورات

درجددده 

 آزادی

میددددددانگین 

 مجذورات

F معناداری 

 4.431 1.59 4.06 0 3.41 مابی  گر هی تمرین

   4.19 364 99.09 در ن گر هی

    360 141.61 ان

باشهد؛  معنادار مهی  4.46( در سطح 1.59 =F) Fدهد مقدار می ( نشانANOVA) نتايج م مشن

در بی  معلمان د ره ا ل ابتدايی بر اساس گهر ه علمهی   « تمري »میاان ااربست مؤلفه ، بنابراي 

 (.  P < 0.05) تفا ت معنادار   جشد دارد
 میاان ااربست مؤلفه گفتگش، تام هی  T2: م مشن 11جد ل 

 %24سطح اطمینان  سطح معناداری نگیناختالف میا 2گروه  1گروه  

 حد باال حد پايی 

 -4.41 -4.03 4.430 -4.11* علشم انسانی علوم تربیتی

 * P < 0.05 



...   نگايممش ش غمخشارانه ناد  ممش ش: مشلفه ها نديدر فرا  غمخشار  

010 

 

تام ههی  حهاای ا  من اسهت اهه میهاان ااربسهت مؤلفهه         T2نتايج جد ل مربش  به م مشن 

( تفها ت  M= 3.87) ( با علشم انسانیM= 3.64) در بی  معلمان رشته علشم تربیتی« تمري »

معلمان رشته علشم انسانی بهه نسهبت بیشهتر  ا  مؤلفهه     ، معنادار   جشد دارد. به عبارت ديگر

 انند.  تمري  استفاده می

توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصفهان تدا   تأیید میزان کاربست مؤلفه :سؤال چهارم

 چه میزان است؟

 ربست مؤلفه تمري ا  میاان ااتک نمشنه t: م مشن 13جد ل 

 3 =حد متوسط 

انحههراف  میانگی  هاگویه

 استاندارد

t  سههههطح

 معنادار 

ها  نگرشهی    نظر ا  تفا تصرف ،ممش دانشرفتار مثبت  تأيید  1

 با ر 

3.91 4.59 11.99 4.441 

 4.441 11.90 4.00 3.09 به صشرت فرد   ممش دانش تأيیداختصاص  قت برا    2

همدالنه ا  طريق  بان بدن مثهن لبخنهد  دن   تکهان    رفتار  تأيید  3

 دادن سر 

3.09 4.50 11.05 4.441 

رفتار همدالنه ا  طريق اسهتفاده ا  المهات تشهشيقی اشتهاه      تأيید 5

  بله، نظیر: درسته

0.43 4.56 19.90 4.441 

 4.441 34.03 4.53 0.40 ماد ها  رفتار همدالنه ا  طريق اهدا  جاياه   پاداش تأيید  4

 4.441 16.69 4.00 3.50 تمري  عملی  ضعیف نتايج خاطر ان بهممش دانشعدم سر نش   1

 4.441 15.63 4.56 3.91 خشد ا   تأيیدنه  ممش دانشرفتار خشب   همدالنه  تأيید  .

تقشيت نگرش يادگیر  م ارت همدالنهه   تثبیهت يهادگیر  بهه       7

 جا  نمره گرايی

3.96 4.50 10.94 4.441 

 4.441 10.64 4.50 3.90 ارائه با خشرد مناسب   مثبت در برخشرد با رفتار غیرهمدالنه  2

 4.441 10.59 4.01 3.59   ممش دانشاستفاده ا  اصن تغافن در برخشرد با رفتار غیرهمدالنه  12

تقشيت رفتهار همدالنهه ا  طريهق ممهش ش خهشد پهاداش دههی           11

 خشدمراقبتی 

3.09 4.59 11.65 4.441 

 25221 22512 2541 3571 تأیید
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011 

بها  « تأيیهد »دهد اه میاان ااربست مؤلفهه  نشان می 13ا  در جد ل تک نمشنه tنتايج م مشن 

 مطلهشبی قهرار دارد  نسهبتاً  به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط   در  ضهعیت    3.91میانگی  

(M= 3.81; t= 29.69; p < 0.05بررسی میاان ااربست گشيه .) نشهان  « تأيیهد »مؤلفه  ها

( اه بیشهتري   P < 0.05) دهد الیه مشارد به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط قرار دارندمی

-رفتار همدالنهه دانهش   تأيید»تشسط معلمان د ره ا ل ابتدايی مربش  به « تأيید»میاان ااربست 

ااربسهت مربهش  بهه     (؛   امتري  میاان0.40) «ها  ماد ممش  ا  طريق اهدا  جاياه   پاداش

 ( است.3.09) «ا  مشاقع نیا  ممش  به صشرت فرد  دردانش تأيیداختصاص  قت برا  »

 جمعیت شناختیهای بر اساس ویژگی تأییدمربوط به کاربست های تحلیل یافته

باشهد؛  معنادار نمی 4.46( در سطح 4.19 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

، معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس سه      « دههی سرمشق»میاان ااربست مؤلفه بی  ، بنابراي 

امها   ،(P > 0.05)   سطح تحصییت  محن خدمت تفها ت معنهادار   جهشد نهدارد    ، تهربه

 معنادار است.   گر ه علمی مؤلفهتفا ت در 

 

 گروه علمی
 تأيیدمیاان ااربست مؤلفه ، ANOVA: م مشن 10جد ل 

مجمددددددو   مدل مؤلفه 

 ذوراتمج

درجددده 

 آزادی

میددددددانگین 

 مجذورات

F معناداری 

 4.416 3.13 4.91 0 3.19 مابی  گر هی تأیید

   4.15 364 91.99 در ن گر هی

    360 96.10 ان

 

باشد؛ معنادار می 4.46( در سطح 3.13 =F) Fدهد مقدار ( نشان میANOVA) نتايج م مشن

ی  معلمان د ره ا ل ابتدايی بر اسهاس گهر ه علمهی    در ب« تأيید»میاان ااربست مؤلفه ، بنابراي 

 (.  P < 0.05) تفا ت معنادار   جشد دارد



...   نگايممش ش غمخشارانه ناد  ممش ش: مشلفه ها نديدر فرا  غمخشار  

011 

 

 تأيیدمیاان ااربست مؤلفه ، م مشن دانک : 16جد ل 

 2524سطح معناداری  N گروه علمی

 2مجموعه  1مجموعه 

  3.01 31 مهندسی-فنی

  3.03 114 علوم تربیتی

 3.00 3.00 30 علوم پایه

 3.09 3.09 01 سایر

 3.95  145 علوم انسانی

 4.405 4.660  سطح معناداری

« تأيیهد »نتايج جد ل مربش  به م مشن دانک  حاای ا  من است اه بی  میاان ااربست مؤلفهه  

 (   علهشم تربیتهی  M= 3.72) م ندسهی -( بها فنهی  M= 3.96) در معلمان رشته علشم انسانی

(M= 3.73 .تفا ت معنادار   جشد دارد )در « تأيیهد »میاان ااربسهت مؤلفهه   ، به عبارت ديگر

 بی  معلمان رشته علشم انسانی بیشتر است.

 گیریبحث و نتیجه

بهه ههم پیشسهتگی    ، پر رش افراد غمخشار   در ن ايهت  ،هدف ممش ش اخیقی ا  منظر نادينگا

عملهی     تمهري  ، گفتگش، ها  ممش ش اخیقی بر الگشدهیباشد. نادينگا ا  میان ر شمی افراد

تها ا   ، نشان دههد  ممش دانشاند. يعنی معلم بايد غمخشار  را در رفتار خشد به می تأاید ،تأيید

اش افاايش يابد. گفتگهش  تهارب اافی ا  مشرد غمخشار  بشدن اسب اند   ظرفیت غمخشار 

سهعه  گیهرد؛ نهه بهرا  تش   می نیا با هدف مگاه شدن ا  نیا ها  فرد مقابن   همدرد  با ا  انهام

تهشان  می ا  مشضش  گفتگشست. در طی گفتگشتر م م، لذا احساسات مخاطب استدالل اخیقی.

ممهش ش مشضهشعات درسهی    صهرفاً  ممش ش ، نتیهه عمن خشيش را نیا ار يابی نمشد. همچنی 

نهه ا  طريهق   ، بايد نحشه غمخشار  اردن را ا  طريق تمري  عملی ياد گیهرد  ممش دانشنیست. 

شهشد تها در   مهی  ششد   ا     خشاسهته می عات. لذا تکالیف عملی به ا  دادهاطیا  اسب پاره

در مشرد منهافع  ، مانند مراقبت ا  اطفال يا خدمات اجتماعی( مشارات نمشده) اعمال غمخشارانه
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رفتار درست فراگیر ا  طريق راهکارها  ،   مشکیت من با بارگترها گفتگش نمايد.   در ن ايت

 ششد.می أيیدمشرد نظر نادينگا ت

گانه ممش ش مبتنی بهر غمخهشار     0ها  مؤلفهبررسی میاان ااربست ، هدف پژ هش حاضر

( تشسط معلمان د ره ا ل ابتهدايی بهشد. در ادامهه    تأيیدتمري    ، گفتگش، سرمشق دهی) نادينگا

 گردد. می ارائهها هر سشال   همسشيی   ناهمسشيی نتايج با ساير پژ هشها  يافته

بها  « سرمشهق دههی  »میاان ااربسهت مؤلفهه    اهسشال ا ل پژ هش حاای ا  منست ها  يافته

به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط   در  ضعیت مطلهشبی قهرار دارد. ا  بهی      0.41میانگی  

 پهذير  لیتئشداشت  رفتار مبتنی بر مس»مربش  به دهی سرمشقبیشتري  میاان ااربست ها گشيه

ار يهابی انتقهاد    »  امتري  میاان ااربست مربش  بهه  « ها  مراقبت ا  من ممش اندانش قبال در

 اسهت. در تحلیهن داليهن نتیههه ايه  سهشال      « خشد به عنشان يک سرمشق دارا  رفتار همدالنه

 مثبت   معنهادار دارد  تأثیربر انگیاش شغلی معلمان ، پذير  مسئشلیتتشان گفت ا  منها اه می

در ، گهردد می ام   پاداش ماد    معنش  ا  سش  سا مان   ا لیااحتر،   مشجب دريافت ار ش

رسد م ارت بها نگر   می نمايد. ا  سش  ديگر به نظرمی رفتار معلم به عنشان سرمشق نیا بر  

رفتار خشد   خشدار يابی در معلمان د ره ا ل ابتدايی ا  جايگاه ال م برخشردار نیسهت ا  نظهر   

فرهنگهی در د ره ابتهدايی دارد بهه ايه  معنهی اهه فرهنهگ        محقق اي  نتیهه ريشه در ضهعف  

اارهها  اسهتخدامی        يک ا  سا خشدار يابی   ار يابی رفتار خشد به شکن منصفانه در هیچ

همچنی  معلمان بايهد در  ششد. نمی ار شیابی نظام تعلیم   تربیت لحان نگرديده   ممش ش داده

ا بر اساس ار يابی انتقاد  خشد متمراها سها ند.   ها  خشد رنقش خشد با نگر  انند   فعالیت

دههی معلمهان د ره ا ل   دمشگرافیک بهی  میهاان ااربسهت مؤلفهه سرمشهق     ها  مؤلفهدر بخش 

میهاان  ، ابتدايی بر اساس محن خدمت   سطح تحصییت تفا ت معنادار است. به عبارت ديگر

-می 0ادار  بیشتر ا  ناحیه به طشر معن 6   3دهی تشسط معلمان ناحیه ااربست مؤلفه سرمشق

دههی  باشد. همچنی  معلمان دارا  تحصییت ااردانی بهه نسهبت بیشهتر  ا  مؤلفهه سرمشهق     

میهاان  تهر  انند. به عبارتی در نمشنه مشرد پژ هش در معلمهان بها تحصهییت پهايی     استفاده می

 سرمشق بشدن به صشرت عملی بیشتر است.  
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باشد. بر اساس نتايج اي  می ( همسش1391) نادر اي  پژ هش با نتیهه تحقیق ها  يافته

تربیت اخیقی در ر يکرد غمخهشار  بهه شهکن مطلهشب       ها  ا  بی  ر ش ،معلمان، تحقیق

، ملکهی ، بها پهژ هش م هد   ههاا ه    ها نمايند. همچنی  يافتهمی ا  سرمشق گیر  استفاده مؤثر

ايی را با سه  يژگی اصلی: معلهم  معلم د ره ابتدها  ( اه  يژگی1396) م رمحمد    عباسحشر

شل   مراقب   معلم متخصص   با محشر معلم فکهشر تبیهی    ئمعلم مس، عامن   الگش  اخیقی

را در ممش ش غمخشار  ضهر ر  دانسهته انهد همسهش     ها مؤلفهاردند   استفاده مطلشب ا  اي  

 است.  

شسهت. محققهان در ايه     ناهمس، (1395) اي  سشال با نتايج تحقیق عرفانی   ملکیها  يافته

بهه  يهژه ممش گهاران  ن د ره ابتدايههی راه  يهههاد  را در       تحقیق دريافتنهد اهههه معلمههان     

فههرد    ها  به خصشص در  يژگی ج ههت ب بههشد تدريههج خههشد بايههد طههی اننههد  

   سرمشق بشدن  ضعیههت نامطلشبههی دارند. عملی

بها میهانگی    « گفتگش»  من است اه میاان ااربست مؤلفه سشال د م پژ هش حاای اها  يافته

مطلهشبی قهرار دارد. ا  بهی     نسهبتاً  به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط   در  ضهعیت    3.95

صهمیمیت    ، خششر يی»گفتگش تشسط معلمان مربش  به  مؤلفهبیشتري  میاان ااربست ها گشيه

اسهتفاده ا   »امتري  میاان ااربست مربش  بهه     «انممش دانشداشت  لح  مناسب در گفتگش با 

تهشان  می است. در تحلین دالين نتیهه اي  سشال «در چه فکر  هستید  درحی  گفتگش»عبارت 

گفتگهش اسهت    مؤلفهه مرحله ممش ش مبتنی بر مراقبهت نهادينگا   تري  نظر به اينکه پیچیده گفت

ماننهد  هها  گشيهه تري  فتگش نمايد سادهذاتی اقدام به گها چنانچه معلم بر اساس تهربه    يژگی

انهد  لهی اسهتفاده ا  شهگردها      مهی  اسهتفاده « خششر يی   صمیمیت   داشت  لح  مناسب»

 نظیر مراقبت مستمر ا  فرايند گفتگش   استفاده ا  الفاظی نظیر در چه فکهر  هسهتید   تر پیچیده

  ايه  نهش  ممهش ش دارد. لهذا     فکهر هها   الااما نیا  به مشنايی ماادمیک با مبانی نظر    بنیان

دمشگرافیهک نشهان   هها   مؤلفهه نتايج در بخهش   ااربست اي  گشيه در امتري  سطح قرار دارد.

محهن   مؤلفهه دهی معلمان د ره ا ل ابتدايی بر اساس دهد بی  میاان ااربست مؤلفه سرمشقمی

امتهر   0ناحیهه  در « گفتگش»میاان ااربست مؤلفه ، خدمت تفا ت معنادار است. به عبارت ديگر

 ا  د  ناحیه ديگر است.  
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، باشد. طبق نتايج ايه  تحقیهق  می ( ناهمسش1391) اي  سشال با نتیهه تحقیق نادر ها  يافته

ثر ا  ؤبهه شهکن مطلهشب   مه     ،تربیت اخیقی در ر يکرد غمخشار ها  ا  بی  ر ش ،معلمان

مطلشب معلمان نسبتاً   استفاده نمايند در حالیکه نتیهه تحقیق حاضر حاای انمی گفتگش استفاده

 .ناهمسشسهت  (1395) با نتايج تحقیق عرفهانی   ملکهی  ها يافتهگفتگش است. همچنی   مؤلفها  

محققان در اي  تحقیق دريافتند اههه معلمهان  به  يژه ممش گاران  ن د ره ابتدايههی در ايههاد   

 یههت نامطلشبههی دارند. ر ابههط انسههانی   فراهم سا    مینه اي  ر ابط   گفتگش  ضع

با میهانگی   « تمري »میاان ااربست مؤلفه  سشال سشم پژ هش حاای ا  من است اهها  يافته

مطلهشبی قهرار دارد. ا  بهی     نسهبتاً  به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسهط   در  ضهعیت    3.05

ی مربهش  بهه   تمهري  تشسهط معلمهان د ره ا ل ابتهداي     مؤلفهه بیشتري  میاان ااربسهت  ها گشيه

  امتهري  میهاان   « هها  عملهی ج هت تعمیهق يهادگیر      فعالیت انهام ممش ان بهدانش تششيق»

ان ا  طريهق بها     گهردش    ممهش  دانهش ممش ش عملی مف شم همدلی بهه  »ااربست مربش  به 

تشان گفت راهبهرد تشهشيق ا  پیشهینه بسهیار     می است. در تحلین دالين نتیهه اي  سشال« علمی

  تهري   برخهشردار اسهت   ا  سهشيی ابتهدايی    هها  ظام تعلیم   تربیت در همه  مینهه  ياد  در ن

باشد. لذا فرا انی استفاده ا  اي  گشيه طبیعی است  لی ممش ش يک مف شم می راهبردتري  ساده

تهربه   صهرف  قهت دارد   بهه     ،م ارت، انتااعی در قالب با     گردش علمی نیا  به تبحر

تماين امتر  بهه اسهتفاده ا  من دارنهد. ا  سهش  ديگهر گهردش علمهی در        همی  دلین معلمان 

سیسههتم ممههش ش   پههر رش مسههتلام عبههشر ا  مسههیر پههر فههرا    نشههیب مکاتبههات ادار      

 .قانشنی است لذا معلمان به همی  دلین رغبتی برا  اسهفاده  يهاد ا  من ندارنهد   ها  محد ديت

معلمهان  « تمري »دهد بی  میاان ااربست مؤلفه دمشگرافیک نشان میها  مؤلفهنتايج در بخش 

، گر ه علمی تفها ت معنهادار  جهشد دارد. بهه عبهارت ديگهر       مؤلفهد ره ا ل ابتدايی بر اساس 

 انند.معلمان رشته علشم انسانی به نسبت بیشتر  ا  مؤلفه تمري  استفاده می

ها  ا  تشانايیگیر   رهب( اه در طرح ارامت مدارس ابتدايی 1390) با تحقیق حسنیها يافته

  دانهد  مهی  اسب شده به صشرت عملی را در  ندگی   محیط  اقعی ال مهه ممهش ش اخیقهی   

بحث ، هايی همچشن بحث گر هیبرا  ياددهی ه يادگیر  ر ش  ( اه1395) حسنی    جدانی

ر ش تشضهیحی   ر ش ايفها  نقهش را    ، الگهشپردا   ، اخیقهی فرضهی  هها   درباره مشقعیت
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باشهد. طبهق نتهايج ايه      مهی  ( ناهمسهش 1391) با نتیهه تحقیق نادر دهند همسش   می پیشن اد

بهه شهکن مطلهشب       ،تربیت اخیقی در ر يکرد غمخهشار  ها  ا  بی  ر ش، معلمان، تحقیق

مطلشب نسبتاً نمايند در حالیکه نتیهه تحقیق حاضر حاای ا  استفاده نمی ا  تمري  استفاده مؤثر

   .مري  استت مؤلفهمعلمان ا  

با میهانگی   « تأيید»سشال چ ارم پژ هش حاای ا  من است اه میاان ااربست مؤلفه ها  يافته

بیشهتري    .مطلهشبی قهرار دارد  نسهبتاً  به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط   در  ضعیت  3.91

همدالنهه   رفتهار  تأيید»تشسط معلمان د ره ا ل ابتدايی مربش  به  تأيیدها  میاان ااربست گشيه

؛   امتهري  میهاان ااربسهت مربهش  بهه      «ها  ماد ق اهدا  جاياه   پاداشممش  ا  طريدانش

اسهت. در تحلیهن   « ا  مشاقهع نیها    ممش  به صشرت فهرد  در دانش تأيیداختصاص  قت برا  »

  تهري   دههد ا  سهاده  تشان گفت مانند سشال قبن معلهم تهرجیح مهی   می دالين نتیهه اي  سشال

هها   مؤلفهه در بخهش   اه همان جاياه   پاداش اسهت اسهتفاده نمايهد.    تأيیدشیشه تري  باسابقه

معلمهان د ره ا ل ابتهدايی بهر اسهاس      تأيیددهد بی  میاان ااربست مؤلفه دمشگرافیک نشان می

در « تأيیهد »میاان ااربست مؤلفه ، گر ه علمی تفا ت معنادار  جشد دارد. به عبارت ديگر مؤلفه

 ته علشم انسانی بیشتر است.بی  معلمان رش

، باشد. طبق نتايج ايه  تحقیهق  می ( همسش1391) اي  سشال با نتیهه تحقیق نادر ها  يافته

ا   مهؤثر تربیت اخیقی در ر يکرد غمخهشار  بهه شهکن مطلهشب       ها  ا  بی  ر ش ،معلمان

 ( اهه 1449) 1حسهلى نهار ائا   ل هها   با نتايج پهژ هش ها نمايند. همچنی  يافتهمی استفاده تأيید

 -ا  سهش   همچنهی    گیهرد مهی  دريافتند ياد گرفت  اخی  ا  طريق انهام دادن   عمن صشرت

ششيق من ا به رعايت اصشل اخیقهی  ت( اه مرمان اخی  مراقبت 1415) بینکسشن -منسه   ای

جامعهه    نهدگی    ،تع هد خهشد در تمهام سهطشح مدرسهه      تأيیدمراقبت   خدمت به ديگران   

اننهد  مهی  را تقبیح تأيید( اه سر نش در 1399) دانند   نیا حسینی   شريعتمدار می شخصی

 باشد. می همسش

هها  مؤلفهدهد اه میاان ااربست همه می پرسش پژ هش نشان چ ارهر ها  در مهمش  يافته

به طشر معنادار  باالتر ا  حد متشسط   در  ضعیت مطلهشبی قهرار دارد. بهه عبهارتی     ها   گشيه

                                                 
1. Narvaez & Lapsley 
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دل نهادينگا   معلم ههم ها  اان برخشردار  معلمان د ره ا ل ابتدايی ش ر اصف ان ا   يژگیمی

 بنابراي  نتهايج تحقیهق بها تحقیهق لطهافتی    رينهی       در مهمش  در  ضعیت مطلشبی قرار دارد.

غمخههشار  در ممههش ش   ديگههر در ايهه  پههژ هش محقههق معتقههد اسههت  .( همسشسههت1390)

نقشی مثبت   حیاتی دارد. معلمان فرهیخته پهیش  ، م ارتبا  استانسانی اه مستلاها  مشقعیت

به شکلی غريا    در مسیر تهربهه من را دريافتهه   ، همدلی مشنا ششند نظر  هاا  اينکه با بحث

بینیم اه مف شم مراقبت   غمخشار  پیش ا  اينکهه در  می بنابراي  ؛اند  مهريان خشبی هم بشده

هها   شد   قبن ا  منکه معلمان اطیعی ا  مبانی نظر    بنیانچارچشب نظريه نادينگا مطرح ش

يابد می ظرفیتی در انسان است اه در مسیر ممشخت    تهربه قشام فکر  اي  نظريه داشته باشند

نتايج پهژ هش  . همچنی  اي  نتیهه با اندمی را در ایفیت بخشیدن به ارتبا  تشانمندها انسان  

محققهان در ايه  پهژ هش دريافتنهد اهه در  مینهه        .ناهمسشسهت ( 1396) دانش پژ ه   فهر اد 

بها جشد من اهه ممش گهاران در الیهات     ، معلمهان د ره ابتهدايیا  حرفههها  ار شیابی م ارت

جهد   ها  اما در اجاا  م م تهدريج بها برخی نارسايی، تدريج ا  م ارت نسبی برخشردارند

هها   اساسهی ماننههد اسههتفاده ا  شهیشه   ها  جنبههند. معلمان مشرد مطالعه در برخی ا  مشاجه ا

نشي  ممش شهی ماننهد ر ان شناسهی شناختی ها  فعال تدريج   ر ش حن مسأله اه در نظريه

دارنههد. بهه عبهارت ديگهر بههه      نمی   ر انشناسی سا نده گرا مطرح است تشجه اهافی مبهذ ل

ان بههه فعالیههت ایسههی اسههت     ممهش  دانهش فعهال تهدريج اه مستلام برانگیخت  ها  ر ش

 اند.م ارتی مشفق نبشدهها  دهنهد   در دستیابی به هدفنمی چنهدان ب هايی

 (   عبدالل ی   همکاران1390) سشال با نتايج پژ هش عابد    همکاران چ ارهر ها  يافته

نمشنهه(   گهر ه ) میاان معلشمات   مگاهی معلمان د ره ابتدايی ش ر اصف ان( اه معتقدند 1394)

 ا  متشسط است ناهمسشست.  تر يادگیر  در سطح پايی ها  ا  نظريه

 منابع
ابتهدايی   هتحلین تطبیقی اهداف تربیت اخیقی د ر(. 1393) افضن السادات.، سعید   حسینی، م ادمنش

 . 135 -119، (1) .تربیتیهای اسالم و پژوهش .در اششرها   اپ    ايران
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تحلیهن مراء    (. 1396) محمد حس .، نهمه؛ میر ا محمد ، باد  مرانیحمید؛ احمدم، احمد  هدايت

اسددالم و  فلسههفی تربیتههی نههادينگا   نقههد من ا  منظههر تعلههیم   تربیههت اسههیمی.ههها  انديشههه

 . 134 -146، 15 تربیتی5های پژوهش

دو  5طرفی  گفتگهش در ديهالشگ گهادامر: اشهخاص يها اشهیا      (. 1399) حس .، حمیده   فتحی، اياد  نیا

 . 19 -1، (1) 14 فصلنامه انتقادی غرب شناسی بنیادی5

رسهاله داتهر    نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخالقی در دوره ابتدایی5 (. 1393) فرشهته. ، افکار 

   درسی. دانشگاه عیمه طباطبايی.ريابرنامه

طالعهه  بهر  ضهعیت م  ا  بررسهی نقهش يهادگیر  مشهاهده    (. 1390) حس .، حسی ؛ محمشد ، ب ااد 

کتابدداری و اطدال     .ان پسر د ره متشسطه بر اساس نظريه شناختی اجتماعی بنهد را ممش دانش

 . 16 -6 .91 5رسانی

بهر د ره  تأایهد  بررسی سیر تحشالت برنامه درسی تربیت اخیقی در ايهران بها   (. 1393) محمد، حسنی

  .39-0، (33) 9فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران5  عمشمی.

دوفصلنامه علمی د    بررسی   نقد چ ارچشب نظر  طرح ارامت در دبستان.(. 1390) محمد. ،حسنی

 . 63 -11، 6 ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم5

مطالعهات اجتمهاعی د ره   هها   تحلین محتشا  ایفی اتهاب (. 1395) فاطمه.، محمد    جدانی، حسنی

 .11ه  61، 16 وهشی تربیت اسالمی5فصلنامه علمی د پژابتدايی ا منظر تربیت اخیقی. 

مقايسه ر يکهرد دلمشهغشلی     (. 1399) ابشالفضن.، محمدحس    غفار ، علی اصغر؛ رستمی، حسینی

هدای  اسدالم و پدژوهش   در تربیهت اخیقهی.   تأيیدبه اارگیر  ر ش ، اخیقی قرمنها  ممش ه

 .90 -53، 11 تربیتی5

مسئشلیت پذير  بهر انگیهاش شهغلی     تأثیر(. 1399) م د .، معصشمه السادات   شريعتمدار ، حسینی

هدای  هفتمین همایش ملدی پدژوهش   ت ران. 16معلمان مقطع ابتدايی ممش ش   پر رش منطقه 

 مدیریت و علوم انسانی5 

در ، اخی  غمخهشار  ا  ديهدگاه نهن نهادينگا    (. 1395) راحله.، معصشمه؛ تشللی، اسد  ابشذر؛، خا ر 

و امنیدت   روانشناسدی ، علوم تربیتی، ولین همایش ملی علوم اجتماعیا فرايند تعلیم   تربیت.

 اجتماعی5
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. معلمهان د ره ابتهدايی  ا  هها  حرفهه  ار شهیابی م هارت  (. 1396)  لهی ا.. ،  هرا   فر اد، دانش پژ ه

 104 -136، (6) 19 آموزشی5های فصلنامۀ نوآوری

بهر اهاربرد من در پهر رش    تأایهد  خی  با ر يکردها  مختلف در مف شم سا   ا(. 1390) .اابر، رهنما

 . 114 -99، 1 روان شناسی و علوم تربیتی5 اخیقی.

دوفصلنامه  بر ر ش الگشيی سیره رضهش . تأاید جستار  در تربیت دينی با (. 1395) عاطفه.،  رسا ان

 . 151 -103، 9 .سال پنهم علمی ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم5

 روانشناسدی رشدد5  (. 1390) حسهی . ، رضا   لطف مباد ، پر ي ؛ ارمی نشر ، سشس ؛ اديشر، فیس

 ت ران: سمت. 

بررسی میاان مشنايی معلمان ابتدايی (. 1390) م د .، حمیدرضا   سبحانی نژاد، عريضی، احمد، عابد 

دوفصدلنامه دانشدور    .يادگیر    نحشه به اار گیر  من ا در تهدريج ها  ش ر اصف ان با نظريه

 .06-53، (16) 11 ار5رفت

معلمهان  هها   نقش برخی ا   يژگی(. 1394) عات ا..، نادر  علی  ، فردي ؛ شريعتمدار ، عبدالل ی

. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسدالمی ابتدايی بر میاان مگاهی من ا ا  اصشل تعلیم   تربیت. 

10 ،91-111. 

تدريج معلمان ابتدايی ش ر همدان ا  ديدگاه ها  صیحیت(. 1395) شیما، ال ام   ملکی، عرفانی مداب

علمی د    هفصلنام مطالعه مشرد  پرديج ش ید باهنر   ش ید مقصشد  همدان. :دانشهشمعلمان

 . 35 -10، (3) 1 معلم5ای حرفه هتخصصی توسع

  ااا    ضعیت(. 1399) مهید.، نعمت ا.؛ علی عسگر ، علی؛ مشسی پشر، لیی؛ حسینی خشاه، عیار 

فصدلنامه مطالعدات    مشجشد ممش ش نیکشاار  در مدارس ايران ابتدايی مطالعه پديدارنگارانهه(. 

  10 -60، (63) 10 برنامه درسی ایران5

مطالعدات   عاطفه گرايی در اخی : پیشینه تاريخی تا  ضعیت پست مدرن. ،(1396) ابشالفضن.، غفار 

 .194- 100، 01 .اسالمی

اخهی   هها   مؤلفهه (. 1399) محسه . ، مقصهشد   ميتهی  ، هاد ؛ فراستخشاه، میثم؛ پشرشافعی، غیم پشر

 5فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران معلمان: مر ر سیستماتیک بر اساس مدل رايت.ا  حرفه

16 (69) ،190- 106 . 
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های برنامه درسی پایده پدنجم دوره ابتددایی از    بررسی ساختارها و ویژگی(. 1394) جشاد.، پشرقلی

 .ريها  درسهی  پايان نامه اارشناسی ارشد رشته برنامهه  5گاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتردید

 دانشگاه عیمه طباطبايی.

، ممش در رابطه متقابن مدرس    بان مؤثرالگش  رفتار  ، (. همدلی1390) عاطفه.، ر يا؛  رينی، لطافتی

 .161-119، (1) 5 دوماهنامه جستارهای زبانی5

ر يکرد اثربخشی تربیت اخیقی خشاجه نصیرالدي  طشسهی بهر تغییهر    (. 1395) مهید، محمشد  مظفر

 .. سال سیادهمفصلنامه روانشناسی تربیتی ان.ممش دانشنگرش معلمان در فرايند تربیت اخیقی 

06 ،101- 150. 

معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جدام  ای صالحیت حرفه(. 1390) شرف الدي .، منصشر  قالحصار

 پايان نامه اارشناسی ارشد. دانشگاه فرد سی مش د. تربیت اخالقی5 در

، حیهات طیبهه  (. 1396) عبهاس ، محمهشد؛ عباسهحشر  ، حس ؛ م رمحمد ، منصشره؛ ملکی، م د   هاا ه

معلهم د ره  هها   ارائه چارچشب مف شمی برا  تبیی   يژگهی  :چشم اندا   برا  تربیت اشداان

 .150-104، (34) 10 .تربیت اسالمی پژوهش در مسائل تعلیم و ابتدايی.

 0 5پژوهشنامه انقالب اسالمی ملا مات   مثار تربیتی من.، گفتگش(. 1391) سیدابراهیم.، میرشاه جعفر 

 9 ،04- 60. 

بررسی الگوهای تربیت اخالقی معلمان در دوره ابتدایی بر اسداس رویکدرد   (. 1391) شیشا.، نادر 

 ی ارشد. دانشگاه اردستان.پايان نامه اارشناس عاطفه گرایی5

 ترجمه علیرضا ششاخی   همکاران. اصف ان: نششته.  فلسفه تعلیم و تربیت5(. 1394) نن.، نشدينگا
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