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Abstract 

 
The present study is an applied research and its 
purpose is to assess the present states of nurturing 
roles of elementary school teachers in Tehran. 
The statistical population of this descriptive-
survey study consists of all primary school 
teachers in Tehran was 20968 people, from 
among whom, according to Morgan table, 376 
teachers were selected as the sample. A 
researcher-made questionnaire in four main 
dimensions and 16 components (1- teacher self-
nurture, with three components: 2- nurturing of 
the mind with four components; 3- nurturing of 
social with five components; 4-nurturing of 
emotional-behavioral with four components) as 
teacher nurturing roles were used. To analyse 
data, descriptive (e. g. mean and standard 
deviation) and inferential (i.e. univariate t-test) 
statistics were used. To check the normal 
distribution of the data, kurtosis and skewness 
were used. Based on univariate t-test results with 
a criterion of 3, the findings showed that in six 
categories (ethical-behavioral with an average of 
4.06, cognitive development with 3.27, 
interpersonal and communication skills with 3.56, 
commitment and responsibility with 3.38, respect 
and observance of laws with 3.47, self-regulation 
with 3.23) the current situation is above the 
average of the criterion and in the other ten 
categories (knowledge-scientific-research with an 
average of 2.61, skill-ability with 2.68, 
metacognitive development with 2.65, self-
awareness with 2.37, creating healthy mental 
habits with 2.69, solving interpersonal problems 
with 2.49 , tolerance of ambiguity and resilience 
with 2.59, emotion management and emotion 
control with 2.51, self-control with 2.59, empathy 
and vision with 2.56) the current situation needs 
measures to improve, especially in the two 
dimensions of mind development and emotional-
behavioral nurture. Finally, the results showed 
that nurturing in schools is not used in the true 
meaning and the neglect of the element of nurture 
is evident in the country's education system. 
Keywords: Nurturing, Teacher Self-Nurture, 
Nurturing of the mind, Nurturing of social, 
Nurturing of emotional-behavioral 

   

 مدرس، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 1
 استاد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2
 . استاد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران3
 . استادیار، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران4

 1. Instructor of educational management, Farhangian 
University, Tehran, Iran 
2. Professor of educational management, Kharazmi 
University, Tehran, Iran 
3. Professor of educational management, Kharazmi 
University, Tehran, Iran 
4. Assistant professor of educational management, Kharazmi 
University, Tehran, Iran 

 Corresponding Author, Email: ahmadiarezoo10@gmail.com*                                                                                                                           * نویسنده مسئول: 



       1400زمستان   ( / 22)پیاپی  4شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      78  

 مقدمه

عنصر پرورش است. توجه زیاد مدارس و معلمان به وامروزه پرورش یکی از خألهای جدی در آموزش

هووای طووولی؛  آموووزش سووبه شووده تووا از عاموول اصوولی آن یعنووی پوورورش بازماننوود. پووژوهش      

و  دبسوتانی درصود از کودکوان پویش    25توا   10حودود   ( آشکار سواخت کوه  1999)1وبستراستراتون

معیارهای مربوط بوه نافرموانی، پرخاشوگری یوا مشوکالت رفتواری اولیوه را دارنود و وجوود           دبستانی

ر کودکان احتمال افزایش خطر محکومیت کیفری در بزرگسالی را افوزایش  مشکالت خاص رفتاری د

. شوود تورین شاخصوۀ فعالیوت جنوایی بعود از آن محسووب موی       دهد. زیرا مشکالت رفتاری مهوم می

اکنوون در جواموم مختلوه کوه ایوران نیوز       ( بیان کردند که هم1395قراملکی، برخورداری و موحد )

کاری؛ جرم و جنایت، مشکالت یادگیری، عدم بزه .پرورشی هستیم-استثنا نبوده شاهد بحران اخالقی

های ذهنی و درونی، خشوم و پرخاشوگری، مشوکالت رفتواری،     کنترل برخود، عدم آگاهی از ظرفیت

استرس اضطراب افسردگی، عدم اعتماد بنفس، مشکالت عاطفی، مشکالت شناختی، کمرنو  شودن   

گیورد. پوژوهش  عدم توجه به مساله پرورش نشوتت موی   . اخالقیات در جامعه، عدم ارتباط صحیح و..

 1397؛ رمضانی، خامسان و راسوتگومقدم،  1386؛ سلیمانی، 1376هایی در داخل کشور؛ )مظاهری، 

هیجانی و -های اجتماعی( اشاره کردند که مهارت1400ابراهیم و عباسیان، و احمدآبادی، آراسته، نوه

کنود و از بوروز مشوکالتی چوون      معنوی در کودکوان کموک  تواند به رشد و تعالی هوش هیجانی می

هوای  حاالت روحوی، شخصویت، هیجانوات، مهوارت    کند. همچنین انگیزگی و ناسازگاری جلوگیریبی

تتثیرگوذار باشود.    روی نحووه زنودگی او  در آینوده،   توانود آموز میشناختی، عاطفی و اجتماعی دانش

( و 1393(؛ بهرنگوی) 2004)3بستراسوتراتون و رایود  (؛ و2019)2ژوهشگران از جمله کاستا و کالیوک پ

کردن کودک به حال خودش ( اشاره کردند که رها1400ابراهیم و عباسیان )احمدآبادی، آراسته، نوه

گر مناسه برای رشد و پرورش ذهنی و رفتاری کودک در نتیجه باعث و نبود انسجام فکری و هدایت

سواز بوروز   ل خوودش گردیوده اسوت و ایون امور زمینوه      عدم شناخت نسبت به فرایند عقالنی و کنتر

آمووزان   پورورش  دانوش  کنود  ( بیان موی 1395رنانی ) مشکالت یادگیری و اخالقی در وی شده است.

ها، مدارس و جواموم بوا ورود   های پیش  روی خانوادهپذیر و دلسوز یکی از مهمترین چالشمسئولیت

ختی، اجتماعی و عاطفی اصول محکمی برای برطرف به قرن بیست و یکم است. ارتقای یادگیری شنا

 کند.  میکردن این چالش را فراهم

در قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، به اشتباه این گونه فرض گرفته شده بود که آموزش موا را  

که متخصصان به دنبال پاسخ به ایون سوؤال هسوتند کوه چورا بوازده       زمانیبه پرورش خواهد رساند. 

خوبی عمل نکرده و پرورش حاصل نشده است، متوجه شدند که باید چرایوی را  امعه بهآموزشی در ج
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؛ سویگل و  2020، 1)فرانتوزاک جو کنند و عامول اصولی آن هوم معلوم اسوت      ودر کالس درس جست

سزایی تواند در فرایند تعلیم و تربیت اثر بهعنوان معلم میرو، وجود عاملی بهاز این (.2،2020برایسون

ه باشد. تمامی این مووارد نشوان موی   ها داشتآموزان و کیفیت یادگیری آنییرات خلقی دانشروی تغ

ابوراهیم و  )احمدآبادی، آراسوته، نووه   باشد تواند تتثیرگذاردهد که پرورش توسط عامل بیرونی نیز می

 (.1400عباسیان، 

ل قورن اسوت کوه    مشکالت جامعه و پاسخ به آن را باید از کالس درس شروع کرد؛ این یک معض

پرورش صحیح هرگز به دست نخواهد آمد. ضوعه نقوش پرورشوی    واگر به آن پرداخته نشود، آموزش

معلمان در کالس درس از این رو است که نسبت بوه آن آگواه نیسوتند و تنهوا بوا ایون اندیشوه کوه         

توا حساسویت   شوند. باید بوه معلموان آگواهی داد    محتوای آن روز را به اتمام برسانند وارد کالس می

آموزان مسئلۀ آموزشی مسئولیت اصلی خود را در کالس درس دریابند و تنها نگرانی آنان برای دانش

نباشد. الجرم تا زمانی که این مسئله شفاف و روشن نشود این چرخۀ معیوب همچنان ادامه خواهود  

را در کوالس درس   هوا داشت و معلمان با ناآگاهی و ندانستن اینکه چه کاری بایود انجوام دهنود، آن   

کنند و از این رو برای رفم تکلیه به آزمایش و خطا، پرسیدن از معلمان دیگور،  آشفته و سردرگم می

راهنموای معلوم، روی    آنچه که به نظرشان بهترین کار است و در آن زمینه تحقیق شده یا به کتابچه

باید بورای ایفوای نقوش پرورشوی و     آورند. اما زمانی که آگاهی یابند و مصادیق شفافی از آنچه که می

هوا در مسویر کواری خواهود بوود. بایود       آموزشی خود انجام دهند در دست داشته باشند راهنمای آن

های رفتاری، اجتماعی، شناختی، عواطفی( و آمووزش  )تودریس و محتووا(     دانست پرورش )توانمندی

نیست و مهمتر اینکه پورورش  آموزان در خلق و نگهداری یک محیط یادگیری مؤثر جدا از هم دانش

با همراهی آموزش، نتیجۀ اخالقی را در آیندۀ نه چندان دور برای شخص، اجتماع و جامعه به هموراه  

های پرورشی خود آگاه باشند توانایی بهتری در خلق انواع محویط  معلمانی که بر نقش .خواهد داشت

گیرند که نیز در بستر فراهم شده یاد میآموزان یادگیری و حفظ مؤثر آن، برای کودکان دارند. دانش

برنود )قراملکوی، برخوورداری و موحود،     چه چیزی برای یادگیری نیاز است و از انجوام آن لوذت موی   

؛ 2020، 4؛ ترجمه بهرنگی؛ فرانتوزاک 2004، 3؛ جویس، ویل و کالهون2009؛ کاستا و کالیک، 1395

 (.1390نراقی، ریعتمداری و سیهافروز، ش؛ کرم1387؛ خرازی، 2007، 5بردکوپر و وایت

انتقادی که از وضعیت فعلی تربیت رسمی و عمومی شده این است که آموزش بر پورورش للبوه   

که براساس نگواه  دارد؛ به عبارتی الگوی فعلی، نگاه تفکیکی و گسسته به فرایند تربیت دارد، در حالی

پیوسته و در هم تنیده است و مفهوم  توحیدی به زندگی انسان و هویت او، فرایند تربیت یک جریان

تربیت، ترکیبی است جامم و یکپارچه متشکل از مفاهیم خردتری که هر یک در راستای تربیوت ر   
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پارچه و گسستِ بین مفاهیم زیر مجموعوۀ آن و  دهد. لیکن این نگرش تفکیکی به این فرایندِ یکمی

و کارهای اجرایی شوده   فرایندها و سازهای مختله موجه تشتت در واگذاری مسئولیتِ آن به بخش

و ناکارآمدی نظام تربیت رسمی و عمومی را به همراه آورده اسوت. تجربوه الگووی تربیوت رسومی و      

های زیرمجموعه تربیوت بوه للبوۀ    دهد که این تفکیک مفهومی بین مفهوممیعمومی در ایران نشان

 (. 1390، 1ت آموزش و پرورش)وزار عمل آموزش بر دیگر کارکردهای نظام منجر شده است

دهنوده  های مرتبط با پرورش، معلم در مقام شخصی که نقش پورورش در تمام رویکردها و نظریه

هوا، صوفات،   بایست به عنوان عنصر اصلی و اولیوه، دارای ویژگوی  را در کالس درس بر عهده دارد می

ها و مسلط بوودن بور   گاهی از آنهای منحصر به فردی باشد تا با آها، دانش و مهارتروحیات، آگاهی

آمووز در ابعواد مختلوه    جانبوۀ دانوش  های صحیح و درست را در جهت پرورش هموه خود، بتواند گام

-را ارتقای فعاالنۀ توسعۀ اجتماعی در چهار دسوته موی  ( در تعریه پرورش، آن2013) 2دویلبردارد. 

هوای اجتمواعی و   بوه نفوس(، مهوارت   داند: خودکنترلی و مدیریت رفتار، خودآگاهی و ثبات )اعتمواد  

( بیان کرده است اولین عامل بورای انجوام نقوش پرورشوی ایون      1396حجتی )های یادگیری. مهارت

هوایی را دارا باشود و سوپس وارد وظیفوه خطیور      هوا و شایسوتگی  ها، صوالحیت است که معلم ویژگی

اند کوه  ی معلمی نیز گفتها( در بحث اخالق حرفه1395پرورش شود. قراملکی، برخورداری و موحد )

معلم باید انتقادپذیر باشد و اگر نقدی بر او رفت با انگارۀ اصوال  نقود را بپوذیرد حتوی اگور آن فورد       

 نفوس باشود.   ( بیان کرده است؛ مربی باید دارای سوالمت 1397محمدی )آموزش باشد. رفیعیدانش

های نخسوت  رده است در سالک( در همین خصوص بیان2018)3سازمان جهانی بهداشت و یونیسه 

ریوزی شخصویت اسوت. کودکوان از     کودکی مغز در حال الگوبرداری از اطرافیان برای ساخت و پایوه 

هوا نقوش   پذیرند حتی در ساخت فرایند ذهنوی و تفکور آن  مراقبان اولیه خود تتثیر بسیار بسزایی می

آفرینوی  ان بورای کوودک نقوش   های نخست دبستدارد. زمانی که معلم به عنوان مراقه اولیه در سال

پذیر باشد. اگر چنانچه کند باید مراقه اعمال و رفتار خود و نسبت به آن نیز پاسخگو و مسئولیتمی

 شد.تناقضات رفتاری در او دیده شود این امر منجر به اختالل رشد مغزی در کودکان خواهد 

هوا و  در خصووص صوالحیت  ( 1391( و سند برنامه درسی ملی )1390در سند تحول بنیادین ) 

های معلم برای اجرای نقش آموزشی و پرورشی به مواردی توجه شده است. از جملوه داشوتن   ویژگی

کنندگی و الگویی، اعتقاد بوه  های شخصیتی، نقش هدایتها، صالحیتای و رعایت ارزشاخالق حرفه

هوای  ، مهوارت هوای دینوی، دانوش و توانمنودی معلوم     دین مبوین اسوالم و عمول بوه آن، صوالحیت     

کردند که معلم باید یک الگووی ذهنوی   ( بیان2019پژوهشگری، اجتماعی و عاطفی. کاستا و کالیک )

آموز باشد تا قدم به قودم او را تحوت راهنموایی و هودایت قورار      منظم در کنار سایر موارد برای دانش

بوورن،  باشود.  وز داشوته  آمو تواند تتثیر زیادی در فرایند رشد و توسعه ذهنوی دانوش  دهد. این کار می

                                                           
1. Ministry of Education 
2. Doyle 

3. WHO and UNICEF 
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( بیان کردند معلمان با ایجاد و ارتقای یک محیط ارتباطی مثبت در کوالس  2010) 1هاپکینز و پیاژه

بووراون و -هوای اجتمواعی را فوراهم آورنود. گریشومن     هوای پورورش مهوارت   تواننود زمینوه  درس موی 

یه و اساس رشد و توسعه های ارتباطی قوی را پا( مهارت2017) 3( و کویل و بروسنان2017)2هامیتر

داننود کوه بوه تنظویم عواطفی، همودلی، درک احساسوات خوود و         اجتماعی و عاطفی درکودکان می

هوای  ( ایجاد عادت2019و  2009کند. کاستا و کالیک )دیگران، مدیریت رفتارهای کودک کمک می

انود.  کورده  های پرورش و توسوعه ذهون مطور    سالم در ذهن خودآگاه به کمک معلم را یکی از روش

های ذهنی به درستی آموزش داده شود به تدریج در طوی فراینود رشود    وقتی در دورۀ کودکی عادت

تواند از آن بورای طوول عمور خوود اسوتفاده کنود.       کودک به صورت لیرارادی در خواهد آمد که می

 هوای فراشوناختی و خوودتنظیمی در کوالس درس و    گویود اسوتفاده از اسوتراتژی   ( می2016)4ساتو

اسومیت و  سوت  .هوا شوود  تواننود سوبه توسوعه فراشوناختی آن    آمووزان موی  ها با دانوش یاددادن آن

های اجتماعی در کوالس درس را  ( پرورش اجتماعی را مهم دانسته و کسه مهارت2010)5همکاران

هوایی  کننود معلموان بوا انجوام فعالیوت     اند و عنووان موی  زمینۀ ایجاد اخالقیات در مدرسه بیان کرده

گوذاری  ن بازی، تئاتر و ایفای نقش، ایجاد مشارکت و همکواری در کوالس درس، بوه اشوتراک    همچو

هوای اجتمواعی همچوون    هوای کسوه مهوارت   توانند زمینوه وسایل و مواد مورد نیاز در زن  هنر می

 های ارتباطی را تقویت کنند. پذیری و مهارتاحترام، مسئولیت

ویوژه در دوره ابتودایی،   کند، بهدن کودکان عمل میمدرسه به عنوان یک عامل برای اجتماعی کر

هوا ایون   و باید دانست کارکرد مدارس فقط انتقال دانش به کودکان نیست، بلکه وظیفه مهم دیگر آن

اند، اداموه داده، بوه سورانجام    ها آلاز کردهاست که، فرایندی را که والدین در خانواده، برای تربیت آن

ها و الگوهای رفتاری مورد نظر فرهنو  جامعوه را بوه    ها، ارزشخانواده رسانده و هماهن  و همسو با

شناسی که رشد شخصیت را حاصول  بیشتر محققان روان(. 1383نژاد، کودکان منتقل کنند )شعاری

های شخصیتی، بسیار اساسوی  های دبستان را برای رشد جنبهدانند، سالتعامل بین فرد و محیط می

ها و نبوود انسوجام فکوری    بلوغ، سردرگمی همچنین در اواخر این دوره با شروعاند. و مهم تلقی کرده

آموزان تحت هدایت مربوی آگواه و بوا    شود. به همین جهت، الزم است تا دانشآموز دیده میدر دانش

های انتخاب درست مسویر تحصویلی و   تدبیر، فرایند رشد فکری خود را پرورش دهند تا بتوانند شیوه

کارگیری تدابیر پرورشی متناسه بوا توانوایی و نیازهوای هور     کشه کنند. همچنین به زندگی خود را

آمووزان را بورای قبوول    تر دانوش تر و سریمای باشد که مؤثرتر، آسانآموزان باید به گونهیک از دانش

شرایط زندگی مطلوب فردی و اجتماعی آماده کند. در این دوره، معلوم بایود اسوتعدادها را کشوه و     

 (.1383سایی کند )آقازاداه، شنا

                                                           
1. Boorn, Hopkins & Page, 

2. Grisham-Brown & Hemmeter 

3. Quill & Brusnahan 
4. Soto 

5. Seth-Smith at al 
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کارگیری شود، آمووزش صوحیح   با توجه به اهمیت و درک این موضوع که، اگر پرورش درست به

یافتوه در  اجرا خواهد شد و یادگیری به درستی اتفاق خواهد افتاد معلم بایود بتوانود انسوانی توسوعه    

کند؛ بوه اندیشوه  قه ای عمل میاندیشد و ملی و منطتمامی ابعاد پرورش دهد؛ انسانی که جهانی می

جوو و  دانود؛ مشوارکت  را سد راه تعقل می کند؛ از تعصه به دور است و تعصههای دیگران توجه می

داند؛ پرسشگر است و تفکر انتقادی دارد و گر است؛ علم و دانش را متعلق به تمام جهانیان میجامعه

کوشد طر  مسئله هم بکند؛ اساس هستی می کند. عالوه بر حل مسئلهبا عقالنیت به مسائل نگاه می

داند؛ از نوجویی و نوپویی هراس ندارد؛ همه چیوز را نتیجوه پورورش و    را مبتنی بر تغییر و تحول می

داند؛ به یادگیری مادام العمور اعتقواد دارد؛ خوود را    پرورش را امری مستمر و رو به رشد و تکامل می

دانود در  کنود و موی  دارد و احساسوات دیگوران را درک موی   س داند؛ عزت نفمیمفید و دارای اعتبار 

کند و نقش خود را در خانواده، اجتماع و جامعه مهم دانسته مسائل مهم نقشی دارد و ابراز وجود می

دانود؛ قوانون مودار    ها را خرد جمعی و پوژوهش موی  گیریداند؛ مبنای تصمیمها مؤثر میو بر انتخاب

موی ها همه در نتیجوه پورورش حاصول   پایه گریزان است که این ویژگیهای بیاست و از خودمداری

 (.1395شود)رنانی، 

گیرند. معلموان ایون   در نتیجه کودکان بعد از خانواده، بیشترین تتثیر را از مربی یا معلم خود می

 آمووزان بپردازنود و آنوان را بورای جهوانی کوامالً      وظیفه حیاتی را دارند که به توسعه و پرورش دانش

هوای  ها و مهارتکنند، آماده کنند تا بتواند به شایستگیمتفاوت از دنیایی که امروز در آن زندگی می

شناختی، اجتماعی، رفتاری و عاطفی مورد نیاز دست یابند. از این رو، هودف مقالوه حاضور سونجش     

هودف   های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران است و برای رسیدن بهوضعیت موجود نقش

-خودپرورشی معلم در سه مولفوه اخالقوی   . وضعیت موجود نقش1شود: فوق، این سؤاالت مطر  می

. وضعیت موجوود  2توانمندی در شهر تهران چگونه است؟ -پژوهشی و مهارتی-دانشی-رفتاری، علمی

هوای توسوعۀ شوناختی، توسوعۀ فراشوناختی،      آموز توسوط معلوم در مولفوه   نقش پرورش ذهن دانش

. وضعیت موجوود نقوش پورورش    3ی، ایجاد عادات سالم ذهنی در شهر تهران چگونه است؟ خودآگاه

پوذیری،  ارتباطی، تعهد و مسوئولیت -فردیهای مهارت بینآموز توسط معلم در مولفهاجتماعی دانش

آوری در شهر تهران چگونوه اسوت؟   فردی، احترام و رعایت قوانین، تحمل ابهام و تابحل مسائل بین

هوای مودیریت   آمووز توسوط معلوم در مولفوه    رفتاری دانش–ت موجود نقش پرورش عاطفی . وضعی4

دهی در شوهر تهوران   احساسات و کنترل هیجانات، خودکنترلی، همدلی و چشم اندازگیری، خودنظم

 است؟ چگونه

 

 شناسیروش

هوا از  آوری دادهپژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از جهت نحووه جموم  

نفور معلوم دوره ابتودایی در کول شوهر       20968پیمایشی است. جامعه آماری به تعداد -نوع توصیفی
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نفر مورد بودنود    2144نفر زن و  18824پرورش شهر تهران( شامل وگانۀ آموزش 19تهران )مناطق 

ند تعداد نفر بود اما به جهت اینکه نمونه ریزش پیدا نک 376گیری بر اساس جدول مورگان که نمونه

ای ای چنود مرحلوه  پرسشنامه( اجرا شد. روش انتخاب نمونه در پژوهش حاضر خوشه 450بیشتری )

بود. در ابتدا با توجه به گستردگی شهر تهران به پنج منطقه جغرافیایی )شمال، جنوب، مرکز، شورق  

ق بنودی شوهر تهوران بوه منواط     ( آموده اسوت. پوس از تقسویم    1و لرب( تقسیم شد که در جودول ) 

جغرافیایی با دادن کد به صورت تصادفی از هر منطقه یک خوشه )منطقه( انتخواب شود. در مرحلوۀ    

خوشه )مدرسوه( بوه جهوت     20بعدی به صورت تصادفی از مناطق انتخابی با دادن کد از هر منطقه 

 شد. رعایت توازن در مناطق انتخاب

گویه اسوت.   169مؤلفه و  16صلی و با بُعد ا 4ساخته در ها، پرسشنامه محققابزار گردآوری داده

پژوهشوی و  -علموی -رفتاری، دانشی-خودپرورشی معلم با سه مؤلفه؛ اخالقی -1این موارد عبارتند از: 

پرورش ذهن با چهار مؤلفه؛ توسعه شناختی، توسعه فراشناختی، عادات سوالم   -2توانمندی، -مهارتی

فوردی و ارتبواطی، تعهود و    مهوارت بوین   پرورش اجتمواعی بوا پونج مؤلفوه؛     -3ذهنی و خودآگاهی، 

          فوردی، احتورام و رعایوت قووانین و تحمول ابهوام و تواب آوری،       پذیری، حول مسوائل بوین   مسئولیت

رفتاری با چهار مؤلفوه؛ مودیریت احساسوات و کنتورل هیجانوات، خوودکنترلی و       -پرورش عاطفی -4

 دهیو خودنظماندازگیری و خودتنظیمی مدیریت بر رفتار، همدلی و چشم

ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم تهیه شد. روایی صووری و  این پرسشنامه با طیه پنج گزینه

ساخته توسط سه نفر از همکاران معلم دارای مودرک دکتورای تخصصوی    محتوایی پرسشنامه محقق

ه محویط  برنامه درسی از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه خوارزمی تهران به دلیول آشونا بوودن بو    

نفر اعتبارسنجی شود و پایوایی از    30وسیلۀ کالس درس و پرورش بررسی شد و پایایی پرسشنامه به

 به دست آمد. 885/0طریق آلفای کرونبا  محاسبه و 

پرسشونامه بوه صوورت     450تعوداد   -برای جلوگیری از ریزش نمونه -آوری اطالعات برای جمم

( در اختیار مدیران مدارس انتخابی قرار داده شود توا در   لینکتصادفی با ارسال مکتوب و دیجیتالی )

آموزی وزارت آموزش و پرورش( برای پاسخگویی گروه معلمان  مدرسه در شاد )شبکه اجتماعی دانش

برای بررسی وضعیت تحلیل شد. وپاسخ نامه دریافت گردید و تجزیه 405قرار دهند که از این تعداد، 

 tی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی؛ آزمون پارامتریک های آمار توصیفموجود از روش

افوزار  بوا اسوتفاده از نورم    3ای جهت بررسی وضعیت موجود نمونه با سطح میانگین جامعوه  نمونهتک

SPSS 23 012/0 ها در فاصوله آوری شده، ضریه چولگی دادههای جمماستفاده شد. بر مبنای داده- 

هوا را نشوان   قرار داشت که نرمال بوودن داده  232/2و  029/0کشیدگی آنها بین  و میزان 879/0و 

 دهد.  می
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 های آنبندی مناطق جغرافیایی و زیرمجموعه( تقسیم1جدول )

 مناطق منطقه جغرافیایی

 3و  2، 1 شمال

 19و  18، 17، 16، 15 جنوب

 12و  11، 7، 6 مرکز

 14و  13، 8، 4 شرق

 10و  9، 5 لرب
 

 هایافته

( آموده 3در جودول )  t( آموده و نتوایج آزموون    2شناختی نمونه آماری در جدول )های جمعیتیافته

 است. 
 شناختی نمونۀ آماری پژوهش های جمعیتویژگی (2جدول )

 تعداد کل درصد فراوانی فراوانی هاگزینه شاخص

 جنسیت
 6/74 302 زن

405 
 4/25 103 مرد

 نوع مدرسه
 6/49 201 دخترانه

405 
 4/50 204 پسرانه

 پایه تحصیلی

 6/12 51 اول

405 

 9/11 48 دوم

 5/19 79 سوم

 5/22 91 چهارم

 5/18 75 پنجم

 1/15 61 ششم

 سابقه خدمت

 6/35 144 سال 5الی  1

405 
 3/15 62 سال 10الی  6

 0/18 73 سال 15الی  11

 1/31 126 سال به باال 16

 تحصیلیمدرک 

 /.2 1 دیپلم

405 

 9/9 40 فوق دیپلم

 3/56 228 لیسانس

 9/29 121 لیسانسفوق

 7/3 15 دکتری
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 شناختی نمونۀ آماری پژوهش های جمعیت( ویژگی2جدول )

 تعداد کل درصد فراوانی فراوانی هاگزینه شاخص

 
 منطقه خدمت

 0/17 69 1منطقه 

405 
 0/20 81 6منطقه 
 8/18 76 9ه منطق
 7/20 84 13منطقه 
 5/23 95 16منطقه 

 

 های پرورشی معلمان در وضعیت موجودهای ابعاد نقشای شاخصنمونهتک tنتایج آزمون  (3جدول)

 میانگین هامولفه ابعاد
انحراف 
 استاندارد

درجه 
 آزادی

 tمقدار 
سطح 
 معناداری

تفاوت 
 هامیانگین

خودپرورشی 
 معلم

 067/1 001/0** 243/60 404 356/0 067/4 اریرفت-اخالقی
-علمی-دانشی

 پژوهشی
618/2 720/0 404 671/10- **001/0 381/0- 

 -314/0 001/0** -781/6 404 933/0 685/2 توانمندی-مهارتی

 پرورش ذهن

 

 279/0 001/0** 622/8 404 653/0 279/3 شناختی

 -343/0 001/0** -322/9 404 741/0 656/2 فراشناختی

 -309/0 001/0** -585/8 404 724/0 690/2 عادات سالم ذهنی

 -620/0 001/0** -353/19 404 645/0 379/2 خودآگاهی
فردی و مهارت بین
 ارتباطی

564/3 504/0 404 541/22 **001/0 564/0 

پرورش 
 اجتماعی

تعهد و 
 پذیریمسئولیت

382/3 869/0 404 849/8 **001/0 382/0 

 -508/0 001/0** -507/12 404 817/0 491/2 ل بین فردیحل مسائ
 474/0 001/0** 136/13 404 727/0 474/3 احترام و رعایت قوانین
-تحمل ابهام و تاب

 آوری
492/2 701/0 404 548/14- **001/0 507/0- 

مدیریت احساسات و 
 کنترل هیجانات

519/2 751/0 404 865/12- **001/0 480/0- 

پرورش 
-فیعاط

 رفتاری

خودکنترلی و مدیریت 
 بر خود

596/2 803/0 404 097/10- **001/0 403/0- 

-همدلی و چشم

 اندازگیری
561/2 751/0 404 741/11- **001/0 438/0- 

خودتنظیمی و 
 دهیخودنظم

237/3 647/0 404 390/7 **001/0 237/0 
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رفتواری بوا میوانگین    -ه اخالقوی شد که در بعد خود پرورشی معلم مولفو  داده( نشان3در جدول )

بورای وضوعیت موجوود،     243/60ای با مقودار  تک نمونه tبوده و آزمون از میانگین مالک باالتر 06/4

پژوهشوی  -علمی-دهد. در دو مولفه دیگر دانشیمینشان p<01/0معناداری این شاخص را در سطح 

توک   tبووده و آزموون   گین مالک کمتور از میان 68/2توانمندی با میانگین -و مهارتی 61/2با میانگین 

ها را در برای وضعیت موجود، معناداری این شاخص -781/6و  -671/10ای به ترتیه با مقدار نمونه

 دهد.نشان می p<01/0سطح 

 tاز میانگین موالک بواالتر بووده و آزموون      27/3در بعد پرورش ذهن مولفۀ شناختی با میانگین  

نشان  p<01/0برای وضعیت موجود، معناداری این شاخص را در سطح  622/8ای با مقدار تک نمونه

و  68/2، عوادات سوالم ذهنوی بوا میوانگین      65/2هوای فراشوناختی بوا میوانگین     دهود. در مولفوه  می

 ای بوه ترتیوه بوا   توک نمونوه   tتر بوده و آزموون  از میانگین مالک پایین 37/2خودآگاهی با میانگین 

هوا را در سوطح   برای وضعیت موجود، معناداری ایون شواخص   -353/19و  -585/8و  -322/9مقدار 

01/0>p دهد.  مینشان 

، تعهود و  56/3فوردی و ارتبواطی بوا میوانگین    هوای مهوارت بوین   در بعد پرورش اجتماعی مولفوه 

انگین موالک بواالتر   از می 47/3، احترام و رعایت قوانین با میانگین 38/3پذیری با میانگین مسئولیت

برای وضوعیت موجوود،    136/13و  849/8و  541/22ای به ترتیه با مقدار تک نمونه tبوده و آزمون 

فوردی بوا   های حل مسائل بوین دهد. در مولفهمینشان p<01/0ها را در سطح معناداری این شاخص

گین موالک کمتور بووده و    از میوان  49/2آوری با میوانگین  و مهارت تحمل ابهام و تاب 49/2میانگین 

برای وضعیت موجود، معنواداری ایون    -548/14و  -507/12ای به ترتیه با مقدار نمونهتک tآزمون 

 دهد.نشان می p<01/0ها را در سطح شاخص

از میوانگین   23/3دهی با میانگینخودتنظیمی و خودنظم رفتاری؛ مولفه-در بعد پرورش عاطفی 

بورای وضوعیت موجوود، معنواداری ایون       390/7ای بوه مقودار   تک نمونه tمالک باالتر بوده و آزمون 

هوای مودیریت احساسوات و کنتورل هیجانوات بوا       دهد.مولفوه نشان می p<01/0را در سطح  شاخص

اندازگیری بوا  و همدلی و چشم 59/2، خودکنترلی و مدیریت بر رفتار خود با میانگین 51/2میانگین 

و  -865/12ای به ترتیوه بوا مقودار    تک نمونه tکمتر بوده و آزمون از میانگین مالک  56/2میانگین 

نشوان   p<01/0هوا را در سوطح   برای وضعیت موجود، معناداری این شواخص  -741/11و  -097/10

 دهد.می

 

 گیریبحث و نتیجه

ه نگاه عمده به پرورش را بیان میهایی که در زمینۀ پرورش انجام داده است سپژوهشگر با بررسی

های اجتماعی، عاطفی و رفتاری و یا تالش برای رفم د. نگاه اول پرورش را حول کسه مهارتدار

داند و داند. نگاه دوم پرورش را در توسعه ذهن میآموزان میرفتاری در دانش-مشکالت عاطفی
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معتقد است که با توسعه و پرورش ذهن از طریق خودآگاهی، مداخالت شناختی، توسعۀ فراشناخت، 

توان های ذهنی، خودتنظیمی و لیره میگوی درونی، کسه عادتورفتاری، گفت-شناختی تعدیل

ر این اساس، پرورش ذهن، زمینۀ ایجاد و بآموز را برای ورود به دنیای آینده آماده ساخت. دانش

های مهم زندگی از نگاه دوم از جمله؛ به دست آوردن اعتماد به نفس، درک همدلی و کسه مهارت

های ریزیهای اجتماعی، عاطفی، رفتاری، هوش هیجانی و برنامهی ارتباطات، کسه مهارتبرقرار

بود.  نگاه سوم، نگاه اسالم به پرورش است. رویکرد آموز خواهدصحیح در طول زندگی برای دانش

کند. در این رویکرد تربیت عقل از طرق مختله اسالمی؛ به پرورش به معنای تربیت عقل نگاه می

سازی و لیره آموز، تتمل و تفکر در طبیعت، الگوبرداری، عینیهای سالم در دانشد ایجاد عادتمانن

طلبی، حق طلبی، ارتباط با خدا و ی معنویتکند با پرورش عقل، روحیهشود و بیان میحاصل می

 شود. میآموز ایجادهای زندگی در دانشکسه مهارت

رفتواری در  -د در بعد خودپرورشی معلم، مولفۀ اخالقیبر اساس سؤال یک پژوهش نتایج نشان دا

پژوهشی و مهارتی و توانمندی نیاز بوه  -علمی-وضعیت مطلوبی قرار دارد اما در دو مولفۀ دیگر دانشی

(؛ قراملکوی،  1397محمودی ) (؛ رفیعوی 1396اقداماتی برای بهتر شدن است که با مطالعات حجتی )

(؛ بانودورا  2006(؛ گلمون ) 2018نی بهداشوت و یونسوکو )  (؛ سازمان جها1395برخورداری و موحد )

-سوویی ( هوم 1391( و سند برنامه درسی ملی )1390(؛ سند تحول بنیادین )1977(؛ التام )1991)

 دارد.

براساس سؤال دو پژوهش نتایج در بعد پرورش ذهن نشان داد که توسوعۀ شوناختی در وضوعیت    

بعد یعنی توسعه فراشناختی، عادات سالم ذهنوی و نیواز    مطلوبی قرار دارد اما سه مولفۀ دیگر در این

به اقداماتی در بین معلمان مدارس ابتدایی دارد. در اینجوا معلوم از طریوق توسوعه شوناختی، ذهون       

کند، سپس با توسعۀ فراشناختی کودک را با کودک را به جهان اطراف و شناخت نسبت به آن باز می

کند و میدیشه و تفکر نسبت به امور درونی و پیرامونش آشنا دنیای ذهن خودش، با چگونگی روند ان

هوا و چوالش  ها، ضوعه ها، استرسترسآموز، او را نسبت به نقاط قوت، با توسعۀ خودآگاهی در دانش

طوور از  کنود. هموین  آگاهی بر امور مسلط میهای پیش رو در زندگی و به طور کلی شناخت خود و 

با برقراری نظم، مدیریت بور هیجانوات و احساسوات، شورایط رشود و       سالم ذهنی طریق ایجاد عادات

هوای ذهنوی خوود    نماید تا بتوانود از ظرفیوت  می درک نیاز ذهنی در آینده را برای او فراهم و تقویت

کوردن  کند. در نتیجه، الزم است تا معلوم بوا درگیور    های مختله استفادهگیری از موقعیتبرای بهره

ها، ایجواد  کارگیری مهارتهای مناسه آموزشی، بههای کالسی، ایجاد فرصتلیتآموزان در فعادانش

های آموزشی مختله و لیره به رشد ذهنی آنهوا از  گذاری و روشها، هدفداربست، سکوسازی، بازی

 گمارد. طرق توسعۀ شناختی، فراشناختی، عادات سالم ذهنی و خودآگاهی همت
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گذاری، نقشه مفهومی، تتمل بر شناخت قبلی یان کردند، هدف( ب2014) 1برد، مینتز و ویستوزین

و حل مسئله در فرایند یادگیری، خودسنجی، توجوه بوه فراشوناخت در طوی فراینود حول مسوئله و        

توانود سوبه   های فراشناختی به صورت هدفمند و روزانه در کالس درس میمداومت بر دستورالعمل

( اسوتفاده از نقشوه مفهوومی،    2013) 2و همکواران   توسعه ذهن از طریوق فراشوناخت شوود. الونتوو    

های پیشرفت کوار  ریزی، استفاده از ارزیابیهای شناختی و فراشناختی، برنامهخودتنظیمی، استراتژی

ن موارد اهمیت توسوعه ذهون را بیوان   اند. تمامی ایبه صورت منظم برای توسعه ذهن را مفید دانسته

هوای  موجوود بوا مطالعوات بیوان شوده و همچنوین پوژوهش        کند و نتایج این پژوهش در وضعیتمی

ابوراهیم  (؛ احمدآبادی، آراسته، نوه2016(؛ ساتو )2019و  2009(؛ کاستا و کالیک )2020فرانتزاک )

 سویی دارد.  ( هم1393(؛ بهرنگی )1400و عباسیان )

ی و براساس سؤال سه پژوهش نتایج در بعد پرورش اجتمواعی نشوان داد کوه مهوارت بوین فورد      

پذیری، احترام و رعایت قوانین در وضعیت مطلوبی قرار داشت و میوانگین  ارتباطی، تعهد و مسئولیت

آوری، فوردی و تحمول ابهوام و تواب    های حل مسوائل بوین  دست آمد و اما در مولفهباالتر از مالک به

موان مودارس   میانگین وضعیت موجود کمتر از میانگین مالک بود که نیاز بوه اقوداماتی در بوین معل   

(؛ بوورن، هواپکینز و   2010ن )اسومیت و همکوارا  (؛ سوت 2013ابتدایی دارد که بوا مطالعوات دویول )   

 دارد.سویی ( هم1993) 3( و ویگوستگی2007(؛ کوپر و وایت بر )2010)پیاژه

-رفتاری نشوان داد کوه خوودتنظیمی   -براساس سؤال چهار پژوهش نتایج در بعد پرورش عاطفی

هوای مودیریت احساسوات و کنتورل     یت مطلوبی قورار داشوت و اموا در مولفوه    دهی در وضعخودنظم

اندازگیری میوانگین وضوعیت موجوود    هیجانات، خودکنترلی و مدیریت بر رفتار خود، همدلی و چشم

کمتر از میانگین مالک بود که نیاز به اقداماتی در بین معلمان مدارس ابتدایی دارد. معلم برای اینکه 

آمووزان دارای مشوکالت رفتواری یواد بدهود در زموان بوروز        خصوص دانوش آموزان بهبتواند به دانش

کنود. در زموان عصوبانیت بوه دانوش     می احساسات مختله چگونه عمل کنند از راهکارهایی استفاده

کنند. بر لحظه اکنون تمرکز کنند و دهد نفس عمیق بکشند و خود را به آرامش دعوتآموزان یاد می

بخوش و شواد را بورای    ر پی مقابله با موقعیت نباشند؛ سعی کنند یک موضوع آراموش آرام باشند و د

-ها و تصاویر متنوع برای درک معانی احساسات مختله در دانوش کنند. از داستانفکر کردن انتخاب

-های مختله احساسی جهت درک بیشوتر بورای دانوش   آفرینی برای موقعیتببرد. از نقشآموز بهره 

های زبانی و توسعه واژگان را برای بیان احساسات مختلوه در شواگردان   ه کند. مهارتآموزان استفاد

آموزان مانند سر  شدن یوا  های مختله در حاالت چهره و بدن دانشکند. معلم با دادن سرنختقویت

آموزان بخواهد در موورد  ها بپردازد. از دانشبرافروخته شدن چهره، به تشریح حاالت احساسی در آن

دهد به نحو مناسبی صحبت کنند و اهمیت آن حوس را جودی بگیرنود. ایون     زی که آزارشان میچی

                                                           
1. Breed, Mentz & Van der Westhuizen 
2. Lawanto at al 

3. Vygotsky 
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و  2003(؛ وبستراسوتراتون و رایود )  1999هوای وبستراسوتراتون )  نتایج با نتوایج حاصول از پوژوهش   

(؛ 1989)1( ترجمه بهرنگی؛ موویلز 2004(؛ جویس، ویل و کالهون )2017(؛ کویل و بروسنان )2004

سوویی دارد. همچنوین   ( هوم 2010) 4(؛ و هانی 2002) 3(؛ باکسال2017) 2ون و هامیتربراگریشمن

کنود و بوه او آمووزش   ر از زمان کمکآموز در تنظیم وقت و استفاده مؤثای باید به دانشگونهمعلم به

آموز بیاموزد که نقوش موؤثری در انجوام کارهوایش دارد و بایود بوه سوازماندهی موواد         دهد. به دانش

گوذاری  ه برای انجام کارش بپردازد. او را در درک شرایط محیطی و موقعیتی کمک کند. هدفمختل

های خودیاری را در او رشد دهد. به او کموک کنود در کارهوای    در زندگی را به او یاد دهد. استراتژی

و  حل برای انجام کار یا مشکلش را بوه او بدهود  کند و فرصت ارائۀ راهمربوط به خودش مستقل عمل

(؛ 2015) 5هووای موواتر، گلداسووتاین و اکالنوودباشوود کووه بووا پووژوهش بنوودبوور اصووول و اهوودافش پووای

 سویی دارد.( هم2013(؛ و دویل )1396)حجتی

 6های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی، در مؤلفه در چهار بعد اصلی نقش 16طور کلی، از به

ضعیت موجود نیاز به اقداماتی برای بهتر مولفۀ دیگر، و 10شد و در  مؤلفه وضعیت مطلوبی دیده

هایی که نیاز به اقداماتی در جهت بهتر شدن دارند در بعد پرورش ذهن و شدن دارد. بیشترین مؤلفه

رفتاری به ترتیه توسعۀ فراشناختی، عادات سالم ذهنی، خودآگاهی، مدیریت -پرورش عاطفی

 اندازگیری است.تار خود و همدلی و چشماحساسات و کنترل هیجانات، خودکنترلی و مدیریت بر رف

های گردد برای معلمان در زمینۀ نقشمی های وضعیت موجود پیشنهاددر نهایت، براساس یافته

رود. برای توسعه و سازی صورت گیرد تا وضعیت موجود به سمت مطلوبیت پیشپرورشی، آگاه

ی، تابلوهای مصور و عینی، تمثیل و آموز، محرکات حسگانه دانشپرورش ذهن، معلمان ازحواس پنج

های مفهومی برای توضیح اول ابتدایی و از نقشه خصوص در دورهتشبیه برای توسعۀ شناختی به

ریزی گذاری، برنامهها، هدفدهندهسازمانوگوی آموزشی، پیشهای مختله در دروس، گفتکلیدواژه

آموزان استفاده کنند و با مشارکت دانش و خودتنظیمی و نظارت بر اهداف برای توسعۀ فراشناختی

به ارائه قوانینی که در بطن آن، عادات ذهنی سالم گنجانده شده اقدام نمایند و در دستور کار روزانه 

شود معلمان بعد از ارائه چند نمونه نقشه مفهومی برای دهند. پیشنهاد میدر کالس درس قرار

ها های مشخص که معلمان به آنودشان با کلیدواژهآموزان بخواهند تا خدروس مختله، از دانش

های مفهومی بپردازند و سپس به زبان خودشان آن را برای سایر اعضای دهند به طراحی نقشهمی

آموزانی که اضطراب و کالس توضیح دهند تا به توسعه فراشناختی منجر شود. معلمان برای دانش

کنند و سپس در ها از طریق مشاهده فعالختله آنتشویش زیادی دارند، شروع به نوشتن حاالت م

هایی او را به آموز دچار حالت اضطراب شده است با ارسال نشانهکردند دانشمواقعی که احساس

                                                           
1. Moyles 
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3. Boxall 
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5. Mather, Goldstein &  Eklund 
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شود و به توسعۀ  کنند تا موانم فکری برای یادگیری برداشته حضور در لحظه و به آرامش دعوت

گردد در ابعاد با توجه به وضعیت موجود پیشنهاد میشود.  مهارت خودآگاهی و توسعه تفکر منجر

های ذهنی و کنترل بر هیجانات و احساسات رفتاری به تقویت مهارت-پرورش ذهن و پرورش عاطفی

هایشان ها و مهارتشود معلمان روی افزایش توانمندیآموزان پرداخته شود. پیشنهاد میدر دانش
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