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پدیدار شناسی عدم الگوپذیری اخالقی از معلم: تجربه زیسته  

 1آموزان چند ملیت در شهر مشهددانش
 3، ابوبکر ثالیثو2دکتر سید امیر امین یزدی

 چکیده 

آموز بوده  الگوپذیری اخالقی در روابط میان معلم و دانشتحقیق حاضر، دنبال شناسایی موانع  

آن  در  که  شده  استفاده  توصیفی  پدیدارشناسی  از  تحقیق  سؤاالت  به  پاسخ  برای  است. 

با مصاحبه  از ملیتدانش  14  ای  انجام شده  آموز  اقامت دارند  های مختلفی که در شهر مشهد 

از   کنندگان  مشارکت  افغانس  8است.  )هندوستان،  گامبیا،  ملیت  نیجریه،  پاکستان،  تان، چین، 

از بین آنها،     17تا    12ها بین  دختر و سن آن  7آموز پسر و  دانش  7لبنان و گینه( هستند و 

است. در این پژوهش  اعتبار بخشی دست آوردها طبق دیدگاه مگوئیر  (  13.6و میانگین  )سال  

فردی کمک  با  و  گرفته  عنوان  صورت  به  کیفی  تحقیق  تجربه  مراحل   دارای  کلیه  در  ناظر 

همچنین و  شرکت  تحقیق  به  آمده   دست  به  مضامین  زیر  و  و  مضامین  شده  ارائه  کنندگان 

کنندگان آورده  گزارش نهائی، همراه با ذکر نقل قولی از شرکت و  شده استها اعمالنظرات آن 

اردی از  آمده و مودستمضمون به   ها، چهار مضمون و دوازده زیرپس از تحلیل داده  شده است.

آموز،  دانش-آموز نسبت به رابطه معلمآموز نسبت به معلم، ادراک دانشهای دانشقبیل نگرش

آموز نسبت به خود و تأثیر دیگران ازجمله عواملی معرفی شدند که در الگوپذیری نگرش دانش

منفی دانش صورت  در  موارد،  به  مربوط  نگرشهای  مجموع  دارند.  تأثیر  و  نقش  معلم،  از  آموز 

های پژوهش با  کنند. یافتهبودن، نقش قابل توجهی در الگوپذیری دانش آموز از معلم بازی می

و     تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط-نظریه شناختی اجتماعی بندورا و بخشی از نظریه تحولی

مینظریه  پیشنهاد  پژوهشی،  آوردهای  و طبق دست  بوده  انگیزش درونی همسو  که های  شود 

ارائه فعالیتهایی همراه با هیجانات مثبت و همچنین راهنمایی دانش آموزان برای   تعامل مثبت،

 همنشینی با دوستان مناسب، مورد تاکید قرار بگیرد.

 : پدیدار شناسی، الگوپذیری، اخالق، چند ملیتی. واژگان کلیدی
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Phenomenology of lack of moral role model from the teacher: the 

lived experience of multi-national students in Mashhad city 

Amir Amin Yazdi1, Abubakar Salisu2  

The current research has sought to identify the obstacles of ethical modeling 

in the relationship between teachers and students. To answer the research 

questions, descriptive phenomenology was used, in which an interview was 

conducted with 14 students of different nationalities who reside in Mashhad. 

The participants are from 8 nationalities (India, Afghanistan, China, 

Pakistan, Nigeria, Gambia, Lebanon and Guinea) and among them, 7 male 

and 7 female students and their age is between 12 and 17 years (and the 

average is 13.6). In this research, the validation of the achievements was 

done according to Maguire's point of view and with the help of a person 

with qualitative research experience as an observer in all stages of the 

research, as well as the themes and sub-themes obtained were presented to 

the participants and their opinions were applied, and the final report, along 

with Quotations from the participants are given. After analyzing the data, 

four themes and twelve sub-themes were obtained and items such as 

student's attitudes towards the teacher, student's perception towards the 

teacher-student relationship, student's attitude towards himself and the 

influence of others were introduced as factors that influence the student's 

imitation of the teacher. They have a role and influence. The sum of the 

attitudes related to the cases, if negative, play a significant role in the 

student's imitation of the teacher. The research findings were supported by 

bandura’s social cognitive theory, Greenspan’s developmental, individual 

differences and relationship-based model (DIR) and intrinsic motivational 

theories. Research findings have suggested emphasis on maintaining 

positive relationship between teacher and student, underlying positive 

emotional experiences in educational process and guiding student to choose 

appropriate peers in order to have effective moral educational process. 

Key words: phenomenology, modeling, ethics, multinationality. 
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 مقدمه 

کند، بلکه نیازمند توجه به نمیاهداف تربیتی، تنها با بررسی و معرفی عوامل مؤثر تحقق پیدا  

  -ارائه محرک و حذف موانع-موانع نیز هست چراکه تربیت مؤثر نیاز به دو روش؛ اثباتی و سلبی

ترین اساس و روش تربیت، جلوگیری  توان گفت؛ مهمدیگر، میعبارت( به1389دارد )حیدری،  

نع از این مسیر، تربیت  از انحراف در مسیر طبیعی آن هست و بدون شناسایی و برداشتن موا

های طبیعی انسان که در این مسیر قرار (. یکی از ویژگی1998،  1گرینسپن)  پذیر نیستامکان

از محیط است که در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا مورد تأکید  می گیرد، اصل تأثیرپذیری 

است مهم1980  ،2بندورا)  قرارگرفته  بن(.  ازنظر  تأثیرپذیری  این  نوع  یادگیری ترین  دورا، 

سرمشقمشاهده تقلید،  همین  که  است  است  ای  الگوپذیری  و  از 1986بندورا،  )  گیری  نقل  ؛ 

 ،(. 1391کدیور،

الگوها برای نوجوانانمعلمان و مربیان ازجمله مهم پدر و مادر  -ترین  از    اند شدهشناخته  -پس 

حیدری،  2018وس،  ) آن1389؛  پررنگ  حضور  به  توجه  با  ا(.  زندگی  در  جتماعی  ها 

 ها بر نوجوانان وجود داردتوجهی برای شناسایی مکانیزم تأثیرگذاری آنآموزان، نیاز قابلدانش

ترین نیازهایی برای تقویت فرایند همچنین نیاز به شناسایی موانع این تأثیرگذاری ازجمله مهم

 تربیت اخالقی است.

مترب از  برخی  مقاومت  اخالقی،  تربیت  در  رایج  مشکالت  از  روشیکی  برابر  در  های  یان 

روش که  دارند  وجود  اخالقی  مسائل  هنوز  اینکه  و  مقابل  مورداستفاده هست  در  موجود،  های 

(. دغدغه و مسئله اصلی بحث حاضر، پیدا کردن  2018،  3عثمان)  اثر یا کم اثر هستندها بیآن 

 آموزان است.سرنخی برای شناسایی و تعریف موانع الگوپذیری اخالقی دانش

اد از الگو پذیری اخالقی، همین مشاهده رفتارهای مثبت اخالقی از الگو و تأثیرپذیری از آن  مر 

بر  مبتنی  موضوع  این  است.  رفتار  به  انگیزه  تبدیل  برای  کافی  اگیزه  داشتن  همچنین  و  فعل 

ویژگی به  و دستیابی  یادگیری  آن،  اساس  بر  است که  اجتماعی  یادگیری  اخالقی،  نظریه  های 

 ز طریق تقلید و در گذرگاه ارتباط اجتماعی صورت گیرد.تواند امی

)به اخالقی  تربیت  )بهتحقیقاتی که در مورد  اخالقی  الگوپذیری  و  عام(  انجام  طور  طور خاص( 

 کنند. شدند، غالباً روی عوامل مؤثر بر فرایند، تمرکز می
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ار اخالقی بسنده  های اجتماعی و شناختی رفتشده، مواردی به جنبه های انجامازجمله پژوهش

کردند و به این مطلب اشاره داشتند که؛ عوامل محیطی و اجتماعی، بنیان اولیه تحول اخالقی  

استدالل تقویت  برای  اصلی  اخالقی، قضاوتهستند و زمینه  اخالقی، تصمیمهای  گیری و  های 

هستند اخالقی  اجتماعی  (،2014،  1کارن)  خودمختاری  محیط  اساس،  این  بر  عنوان  به. 

های الزم را پیدا بکند یا  کننده اصلی برای اینکه چگونه یک نفر ازنظر اخالقی شایستگیتعیین

نکند. در خصوص اهمیت عوامل اجتماعی، برخی معتقدند که درونی سازی هنجارهای اخالقی  

از رشد مهارت بهباید زودتر  استداللی صورت بگیرد و  تثبیت  های منطقی و  عنوان یک عادت 

بزرگب در  اینکه  تا  شوند شود  پرورانده  اخالفی،  رفتارهای  این  عقلی،  بلوغ  از  پس  و    سالی 

شده که عاملیت محیط اجتماعی و ابعاد  (. در مقابل این مورد، پیشنهادی ارائه 1981،  2پیترس )

می یکپارچه  را  گری  رایان )  سازدخودتعیین  و  عوامل  3،2012دیسی  پیشنهاد،  این  طبق   .)

به میخودیاجتماعی،  پیدا  ارزش  زمانی  و  هستند  ارزش  فاقد  درونی  خود  به  منجر  که  کنند 

(.  2012دیسی و رایان،)  های اخالقی از طریق خودتنظیمی و خودکار آمدی بشوندکردن ارزش 

برای خود مفید  را  اخالقی  رفتار  و  باشد  داشته  اخالقی  به شایستگی  نیاز  احساس  فردی،  اگر 

شود و حتی درزمانی که محرک بیرونی نباشد،  اخالقی پیدا می  بداند، در این صورت استقالل

فرد به همین رفتار اخالقی خود ادامه خواهد داد. برخالف کسی که همیشه برای رفتار اخالقی  

تحریک عوامل  نبود  در  که  باشد  وابسته  محیطی  عوامل  به  رفتار خود  از  است  ممکن  کننده، 

 (.2014نظر بکند )کارن،اخالقی صرف

مکانیسمیکی   دانشاز  که  فعالی  ارزش های  سازی  درونی  برای  آنآموزان  از  اخالقی  ها  های 

می بهاستفاده  و  شناختهکنند،  انگیزشی  عامل  طریق عنوان  از  که  هست  الگوپذیری  شده، 

شده را  کنند به اینکه رفتارهای مشاهدهمشاهده رفتار و حاالت نفسانی دیگران، تمایل پیدا می

ها بشود. اما باوجوداینکه نند تا زمانی که همان رفتار تبدیل به ملکه برای آنجذب و تکرار بک

اخالقی به تربیت  از عوامل مهمی در مسیر  برای کودکان و  حساب میالگوپذیری  آید خصوصاً 

شود که این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری (، ولی در مواقعی مشاهده می1389حیدری،  )  نوجوانان

 کند. آموز تأثیر الزم از معلم یا مربی خود )الگو( دریافت نمیانشافتد و داتفاق نمی

پیشینه این موضوع، نشان می بر  پژوهشمرور  اکثر  به  دهد که؛  تربیت اخالقی  به  مربوط  های 

قابل الگوهای  اخالقی،  تربیت  در  مؤثر  عوامل  قبیل  از  موقعیتمواردی  تأثیر  و  استفاده،  ها 
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قچارچوب  موردبررسی  نظری،  میرارگرفته های  موارد  این  ازجمله  ارائه اند.  مبحث  به  شده  توان 

های تربیت علمی و اخالقی را موردبررسی ( اشاره کرد که در آن مؤلفه1399توسط رضازاده )

از قبیل دعوت به مبارزه با نفس، تحریک ایمان و اعتقاد دینی، تعادل  قرار داده اند و مواردی 

وامل مؤثر در تربیت اخالقی بیان کردند. در تحقیقات دیگر  بین مادیت و معنویت را ازجمله ع 

)فالحی،   ساختار  یا  موقعیت  تغییر  قبیل  از  حسین1398عواملی  همگرایی  1400خانی،  ،    ،)

ارزش  و  )رجبی،  1399ها)راهنمایی،  باورها  اراده  موقعیت1395(،  مثل  (  مختلف  های 

احمدی،  1397مدرسه)اسالمی،    ، فالحی،  1399،  مجازی)کیخا،  (،  1398،  و  1399فضای   )

 اند.  شدهعنوان عوامل مهم شناخته( را به2019خانواده )فاتحی، 

نیز مشاهدهدستورالعمل  اخالقی  تربیت  برای  الگوهایی  و  برای  شدهها  قبیل طرح کرامت  از  اند 

(، تربیت انسان  1399( تربیت اخالقی عرفانی)بهشتی، 1397تربیت اخالقی در مدرسه)اسالمی، 

اراده)رجبی،  اخال بر  تأکید  با  حل 1399قی  روش  بر  مبتنی  اخالقی  تربیت  الگوی  و   )

( که هرکدام بر نوع خاصی از تعامل اجتماعی در فرایند تربیت اخالقی  2017مسئله)نورزمان،  

تأکید دارد. در خصوص تأثیر الگوها در فرایند تربیت اخالقی نیز مطالعاتی در داخل و خارج نیز  

که   شدند  تأکیددارند)ودادی،  انجام  اخالقی  تربیت  فرایند  در  الگوها  نقش  به  ،  1392بیشتر 

از این تحقیقات نشان می2019، فاتحی  1398نثاری،  جان از (. برخی  دهند که دانش آموزان 

ویژگی با  خاصی  میافراد  الگوپذیری  معینی  شربلم2017،  1کنند)وس های  و  2،2015،   )

ال احتمال  که  دارند  وجود  میهیجاناتی  افزایش  را  در  3،2017دهند)کریستجانسنگوپذیری   )

ویژگی از  الگو  برخورداری  که  شده  اشاره  حقیقت  این  به  دیگری  باعث  پژوهشی  که  هایی 

میمی ایفا  را  انگیزشی  نقش   ، باشد  موردپسند  دیگران  نزد  او  شخص  که  از  شوند  بلکه  کند 

های اندکی در مورد (.  پژوهش4،2017آید)زاگزبسکی حساب میشرایط الزم برای الگوپذیری به

بر   اجتماعی  و  فردی  عوامل  تأثیر  میزان  که  شواهدی  و  گرفتند  صورت  الگوپذیری  موانع 

دهد  آموزان از معلمان خود اشاره دارند بسیار اندک هستند. این امر نشان میالگوپذیری دانش

کمک بکنند. یکی دیگر از    هایی نیاز دارند تا در تبیین این پدیده که تحقیقات حاضر، به مکمل

میروش که  پدیده  هایی  این  موانع  شناسایی  و  بررسی  روش  کند،  تبیین  را  پدیدهایی  تواند 

بینی کرد  توان تا حدودی، وقوع یا عدم وقوع یک پدیده را پیشهست که با شناسایی موانع، می

گوپذیری اخالقی  های گذشته مشاهده نشده است. تحقیق حاضر، بر الاما این مسئله در پژوهش
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ها در مورد عدم الگوپذیری  آموزان و اظهارات آن متمرکز هست و دنبال تجارب مشترک دانش

از عدم    اخالقی  که  داد  خواهد  پاسخ  سؤال  این  به  حاضر  تحقیق  بنابراین،  است.  معلمان 

 افتد؟. آموز چگونه اتفاق میالگوپذیری اخالقی ازنظر دانش

 شناسی روش

شده است. روش پدیدارشناسی،  روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه استفادهدر این تحقیق از  

فرد تجربیات  ماهیت  و  می  ساختار  توضیح  پدیده  یک  مورد  در  را  مردم  از  گروهی  و  یا  دهد 

فهم و بررسی است.  هایی وجود دارند که قابلها، جوهرهمبتنی بر این باور هست که در پدیده

بهشرکت اولینکننده  به  عنوان  کرده،  تجربه  را  پدیده  که  اساسی فردی  داده  عنوان  منبع  ترین 

اینکه تعریف شرکت1391طهمورث،)  شودتحقیق شناخته می کنندگان  (. در این مطالعه برای 

پدیده استفاده  از  توصیفی  پدیدارشناسی  نوع  از  شود،  روش،  شناسایی  این  در  است.  شده 

شوند و  د و اظهارات پژوهیده ضبط و تحلیل میشونوگو میپژوهشگر با پژوهیده مشغول گفت

شود. اعتبار این نوع داده از این لحاظ است که معانی  عنوان منبع تحقیق از آن استفاده میبه

اجتماعی ساخته می تعامل  از طریق  انسان  توسط ذهن  انسانتجارب،  و  معنا  شود  عالم  ها در 

اجتماعی  تجربه  طریق  از  موجود  معانی  و  دارند  می  قرار  تبدیل  ذهنی  انعکاسات  که  به  شوند 

پدیده هستندآن  برای شناسایی  منبع غنی  پژوهشگر بدون  2008،  1کرس ول)  ها  ادامه،  (. در 

مقوله شکل  و  کیفیت  در  دخالتی  بهاینکه  مشترک دستهای  تجربه  باشد  داشته  آمده 

 کند. آموزان را توصیف و گزارش میدانش

 کنندگان شرکت

آموزان چندملیتی هستند که در منطقه پنج شهر مشهد اقامت دارند.  دانشکنندگان از  شرکت 

نفر از کشورهای هندوستان، افغانستان، چین، پاکستان، نیجریه،    27شده  مجموع نفرات انتخاب 

ها به علت عدم درک سؤال، مشکل زبانی و در  از آن  نفر  13گامبیا، لبنان و گینه هستند که  

عدم   یا  نبودن  بقیه  دسترس  شدند.  خارج  لیست  از  مدرسه،  در  روند    14حضور  پایان  تا  نفر 

انتخاب شرکت داشتند. مالک  حداقل  پژوهشی همراهی  و حداکثر    12کنندگان، داشتن  سال 

با    17 متناسب  تجربه  داشتن  همچنین  و  موضوع  به  عالقه  زبانی،  توانایی  همچنین  و  سال 

 موضوع و رضایت والدین است. 

 
1 Cresswell 



 1401 ستان تاب و  بهار  ، 16شماره ،تمشهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

208 

شرکت بین  و  دانش  7ان،  کنندگاز  پسر  آن  7آموز  سن  و  بین  دختر  و  )سال    16تا    12ها 

 هست.(  13.6میانگین 

 ها گردآوری داده

رضایت و  مجوز  دریافت  از  مشارکتپس  از  کتبی  آن نامه  والدین/سرپرستان  و  ها،  کنندگان 

شرکت اختیار  در  باز  پاسخپرسشنامه  دریافت  از  وپس  گرفته  قرار  آنکنندگان  کتبی  ها،  های 

صورت دیجیتالی و  کنندگان انجام شده است. مصاحبه به مصاحبه حضوری با هرکدام از شرکت

شرکت رضایت  بهبرحسب  مورداستفاده  زبان  است.  شده  ضبط  فارسی  کنندگان  مشترک  طور 

زبان از  و  اظهارات  بوده  از  بهتر  درک  برای  نیز  آفریقایی(  )زبانی  هوسا  و  انگلیسی  عربی،  های 

کنندگان تشویق شدند تا راحت صحبت  رداستفاده قرارگرفته است. شرکت کنندگان، موشرکت

از یک بیشتر  نفر هم  و چندین  برگزارشده  احترام  با  دادند. سؤال  بکنند، مصاحبه  بار مصاحبه 

 نامه کتبی به شرح ذیل بوده: مورداستفاده در پرسش

 کنید؟ آموزان از معلم را چگونه بیان میعدم الگوپذیری اخالقی دانش -

حال شاهد نوعی رفتار اخالقی از معلم شدید که خود تمایلی به انجام همین  آیا تابه -

 رفتار نداشته باشید؟ 

اتفاقی می - بکند  افتد که دانشبه نظر شما چه  از معلم مشاهده  رفتار خوبی  آموزی، 

 کند؟ولی از آن الگوبرداری نمی

پاسخ دریافت  از  شرکتپس  مصاحبههای  هدف  کنندگان،  به  بیشتری  ای  توضیحات  دریافت 

صورت  های کتبی و شفاهی بهشده است و پاسخها، انجامدرباره سؤال و همچنین درباره پاسخ

متنی باهم ترکیب شدند. این کار بر اساس اظهارات کرس ول انجام شده که امکان استفاده از 

میداده تأیید  را  پدیدارشناسی  درروش  مختلف  ول،  )  کندهای  به  2008کرس  جهت  (. 

از سه نفر به  عنوان ناظر بیرونی استفاده شده تا هم روند مصاحبه را و همچنین  اعتباربخشی، 

 سازی را ارزیابی کنند. روش مضمون 

رعا با  رابطه  اخالق   تیدر  توض  یمسائل  حاضر  پژوهش  اهم  حات یدر  مورد  در  و   تیالزم 

محرمانگ  ی هاهدف پاسخ،  در  اجبار  عدم  افشا  ی پژوهش،  عدم  سانظرات    یو  گرفتن    ن، یریبه 

َپروَنجاها   نانیکنندگان، اطماز شرکت  یفرد  یکتب  تیرضا از    یصوت  یاز حذف    ادداشتی پس 

شدند    فیتعر  قیتحق  یکه برا  ی نظرات صرفاً جهت اهداف  یبندجمع  و   ج یاستفاده از نتا  ،یبردار

 به کار گرفته شده است. 
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 هاتحلیل داده

 آشنا شدندر این تحقیق از مراحل روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است که شامل  

 مضامین، تعریف جستجوی اولیه، کدهای ایجاد و مهم نکات شناسایی  اولیه، خوانش و هاداده با

(. در ابتدا متن مصاحبه 62کرس ول،  )  است  گزارش نوشتن درنهایت، و مضامین  زیر و مضامین

کد،  طور  به استخراج  مرحله  در  شد.  یادداشت  متن  حاشیه  در  و  شده  خوانده  دقیق  و  کامل 

یا حذف کدهای مشابه، کدهای    48حدود   از غربالگری و تلفیق  کد به دست آمده است. بعد 

مضمون  ابتدا  در  گرفتند.  قرار  مضمون  یک  در  هم  به  هفت نزدیک  به  از  ها  پس  و  رسیدند  تا 

های  ها به چهار عدد کاهش پیدا کردند. مجموع زیر مضموننتحلیل و بازنگری، مجموع مضمو

 نهائی دوازده عدد هستند. 

( مراحل زیر دنبال 2017)1ها طبق دیدگاه مگوئیر  برای ارزیابی از روند تحقیق و ارزیابی داده

 شدند: 

 نظارت فردی دارای تجربه تحقیق کیفی در کلیه مراحل.  -

 فردی خارج از تحقیق.ها توسط بررسی کدها و طبقه بندی -

ها  کنندگان نشان داده شده و نظرات آن مضامین و زیر مضامین به چند تا از شرکت  -

 شده استاعمال

 کنندگان انجام شد. گزارش نهائی، همراه با ذکر نمونه کالمی از شرکت -

 هایافته

ذهنیات   شناسایی  هدف  به  و  توصیفی  پدیدارشناسی  روش  به  تحقیق  این  اینکه  به  توجه  با 

آموزان در مورد موانع الگوپذیری اخالقی از معلمان انجام شده، لذا پژوهشگر تالش کرده  دانش

شرکت  اظهارات  آن تا  سقم  یا  مورد صحت  در  قضاوتی  اینکه  بدون  کند  منعکس  را  کنندگان 

باشد. وقتی  این سؤال مواجه شدند که  شرکت  داشته  با  تجربه شما در  »کنندگان در مصاحبه 

می بیان  صورتی  چه  به  معلم،  از  اخالقی  الگوپذیری  عدم  و    «کنیدمورد  عواملی  وچه 

باعث میموقعیت را بهشوند که دانشهایی  اخالقی نشناسد؟آموزی، معلم خود  الگوی    «عنوان 

از  پاسخ پس  شدند.  دریافت  متنوعی  اصلی های  مضمون  چهار  دریافتی،  اطالعات  تحلیل 

زیر مضمون دستبه و  ادامه هر مضمونی  در  بیان میآمده که  مربوطه  به ذکر  های  شوند. الزم 

ابتدای   در  باشند،  تحقیق  سؤاالت  پاسخ  است  ممکن  پژوهشگر  نظر  از  که  مواردی  که  است 

یا   معلم  برخورداری  عدم  قبیل  از  مواردی  و  شدند  جداسازی  فضائل  تحقیق  از  آموز  دانش 

 
1 Maguire 
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آموزشی،   فضای  به  تعامل  بودن  و محدود  مختلف  موقعیتهای  در  معلم  مشاهده  عدم  اخالقی، 

و  قومیتی  و  انگیزشی  عوامل  برتر،  الگوهای  آموز، وجود  دانش  و  به معلم  مربوط  فردی  عوامل 

در  های فزضی  دانش آموز را به عنوان پاسخ  -همچنین میزان صمیمیت موجود در روابط معلم 

 اند. نشر گرفته شده

 کنندگانشده از مصاحبه با مشارکت : مضامین و زیر مضامین اقتباس 1جدول شماره

 مضمون  زیر مضمون  تعریف مضمون 

آموز در مورد  ی دانشهاقضاوتکلیت 

 شان یهامهارتمعلم و 

 ارزیابی از سبک آموزشی معلم -

 ارزیابی از مهارت اجتماعی معلم  -

 اخالق معلم ارزیابی از -

 ارزیابی از صمیمیت و محبوبیت معلم  -

آموز نسبت  نگرش دانش

 به معلم 

 
 درک متقابل  -

 رابطه صمیمانه  -

ادراک از کیفیت ارتباط  

 آموز بین معلم و دانش

آموز  ی دانشهایاب ی ارزمجموعه باورها و 

نسبت به خود که الگوپذیری را تحت  

 دهند یمقرار  ریتأث

 

 مدنظر توانایی درک رفتار  -

 رضایتمندی از وضعیت خود  -

 میل و انگیزه شخصی  -

 ضعف اخالقی  -

آموز نسبت  باورهای دانش

 به خود 

دیگران را   ریتأثآموز چقدر اینکه دانش

 داند یمدر الگوپذیری از معلم سهیم 

 دوستان ریتأث-

 والدین  ریتأث-
 دیگران  ریتأث

دانش1  مضمون نگرش  پاسخ.  بیشترین  دارای  مضمون،  این  معلم:  به  نسبت  طرف  آموز  از  ها 

استشرکت کد  12)  کنندگان  در 1،2،3،4،5،6،8،9،10،13،14،11  مورد:  نگرش  از  منظور   .)

افراد هستند که در آندیدگاهاینجا، مجموعه   ارزیابی و قضاوت  ها و نظرها در مورد اشیا و  ها 

به چه  باشد  بهنهفته  چه  و  مثبت  منفی. شرکتصورت  از صورت  چرا  اینکه  مورد  در  کنندگان 

می الگوپذیری  نمیمعلمی  یا  نشانکنند  که  داشتند  اظهاراتی  وکنند،  ارزیابی  نوعی    دهنده 

عنوان آموز معلم خود را بهکنند که دانشها تعیین میت این قضاوتقضاوت نسبت به معلم اس

هایی استخراج شدند که به شرح ذیل  ها، زیر مضمونالگوی خود بداند یا نداند. از اظهارات آن 

 شوند. بیان می

 

معلم 1-1 آموزشی  سبک  بخشی  رضایت  از  شرکتارزیابی  اینجا  در  اظهار  :  کنندگان 

ها نسبت به سبک تدریس رویکرد آموزشی معلم و توجه داشتند که میزان رضایت آن
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دانش عالیق  به  فهماندن  ایشان  توانایی  دارند.  تأثیر  ایشان  از  الگوپذیری  در  آموزان، 

مطالب درسی، نداشتن سبک مستبدانه در آموزش، عدم سختگیری، توجه به عالئق 

مجموع آدانش از  تکالیف،  میزان  و  امتحان  گرفتن  روش  از  ناشی  فشار  عدم  موزان، 

 اظهاراتی بودند که در این خصوص بیان شدند. 

یکی دیگر از زیرمضمون های دریافتی به  :  آموز از مهارت اجتماعی معلمارزیابی دانش 2-1

از معلمی  ». مثال: برخورد، لحن گفتاری و نداشتن رفتار تبعیض آمیز، اشاره داردز طر
وقتی احساس بکنم که معلم  « »کنم که طرز بیان خوبی داشته باشدالگوپذیری می

تواند بهترین  کند، دیگر نمیها تبعیض قائل میشه و بیشتر به بقیه توجه میبین بچه
ساله از  15، دانش آموز دختر 10)کد  «گیرممعلم برای من باشد و از ایشان الگو نمی

 هند(. 

اخالق معلم ارزیا 3-1 از  بیبی  و  اخالقی  مقوله )ضعف  دو  اینجا  در  معلم(  :  اخالقی  ثباتی 

شرکت شدند.  ترکیب  ازنظرشان  باهم  معلم  خود  وقتی  داشتندکه  اظهار  کنندگان 

اینکه اخالق دارد ولی گاهی وقت یا  اخالقی دارد  از مشکل  ها رفتارهای غیراخالقی 

تأثیر پذیری اخالقی کاهش پیدا بکند.   شود که میزانزند، این باعث میایشان سر می

بی حتی  اینجا  موقعیتدر  از  ناشی  اخالقی  بیانثباتی  نیز  مختلف  مثال  های  شده. 

دانم  معلمی داریم که در بقیه زنگها، آرام و بااخالق است اما در زنگ ریاضی، نمی»
نبوده و  ها داد می زنه اینگار )گویا( معلم زنگ قبلی  چرا زود عصبانی میشه، سر بچه 

ساله از گامبیا( در موارد دیگر    14، دانش آموز پسر  8)کد    «کالً اخالقش عوض میشه

 هم به این مطلب اشاره شده که

)کد   «وقتی معلم گاهی خوب باشد و گاهی بد، این باعث میشه که خوبی ایشان فراموش بشه» 

 ساله از نیجریه(  13، دانش آموز دختر 2

معلم 4-1 محبوبیت  و  در  صمیمیت  دانش:  تلقی  به  با  اینجا  معلم  اینکه  مورد  در  آموز 

و همچنین به میزان محبوبیت معلم نزد دانش    آموز راحت است یا راحت نیستدانش

شرکت اظهارات  است.  شده  اشاره  میزان آموز  که  است  این  از  حاکی  کنندگان 

 توجهی در میزان تأثیرپذیری از ایشان دارد.محبوبیت معلم، نقش قابل

کند که به ایشان عالقه دارد و به ایشان احساس  ز از معلمی الگوپذیری میآمودانش
ساله از کشور گینه(. الزم به ذکر است   13، دانش آموز دختر 3)کد   «کندنزدیکی می

مقوله زیر  با  مقوله  زیر  این  شرکتکه  از  وقتی  و  دارد  ارتباط  قبلی  کنندگان  های 

عدم محبوبیت معلم بیان کنند، عواملی    خواسته شده تا بیشتر در مورد محبوبیت یا
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از قبیل تحمیل افکار، استبداد، ضعف مهارتی، ایجاد فشار از طریق امتحان، تکالیف و  

بنابراین ممکن    عنوان عوامل کمبود عالقه نسبت به معلم معرفی کردند؛ انضباط را به

به از محیط کالسی، چیزی دیگر  بیرون  اخته عنوان عامل محبوبیت شناست که در 

اظهارات شرکت طبق  ولی  و  شود  معلم، سبک  محبوبیت  برای  مهم  عامل  کنندگان، 

 ای ایشان در حوزه آموزشی بوده است. های حرفهشایستگی

دانش2مضمون   ادراک  دانش.  بین  تعامل  به  نسبت  این مضمونآموز  معلم:  و  ادراک   آموز  به 

کنندگان، بین عواملی که  دارد. شرکتها با معلم اشاره  آموزان در مورد کیفیت رابطه آن دانش

ویژگی از  آنناشی  رابطه  نوع  از  که  عواملی  و  معلم  سرمنشأ میهای  بامعلم  تفکیک  ها  گیرند، 

عنوان زیر  آموز، دوباره صمیمیت بهقائل شدند. در اینجا عالوه بر درک متقابل بین معلم و دانش

آموز از نوع رابطه او  ارد که درک دانششده است. این مضمون کالً به این اشاره دمضمون مطرح 

 با معلم، تأثیری در الگوپذیری از ایشان دارد.

ها همین درک همدالنه، باعث میشه عالقه ایجاد بشه و در نتیجه الگوپذیری هم  گاهی وقت  
، دانش آموز دختر 4)کد    «کند در بعضی مواقع صمیمیت الگوپذیری را ایجاد می  اتفاق بیفته.

 ساله از گامبیا(  14
 : درک متقابل 1-2

از معلم، چیزی میبعضی وقت  نمیها  درکش  واقعاً  فکر میکنم شنوم که  وقت،  ها  کنم گاهی 
از  همدیگر نمی فهمیم. بعضی چیزها را میگه که منو قانع نمی کنه و ایشان هم قانع نمیشه. 

کند و همیشه میگه به نفع شما است، اینکه ما  خواهیم تکلیف کم کند ولی کم نمیمعلم می
بگیم ولی بازهم  خسته برمیگردیم خانه و دوست نداریم زیاد تکلیف بنویسیم، هرچه به معلم  

 . «کندقبول نمی
این اظهارات و مجموع اظهاراتی که در این قسمت بیان شدند، اشاره به این واقعیت داشتند که  

دانش برخورد  وقتطرز  گاهی  خود  معلم  با  افکار  آموز  و  رفتار  گفتار،  درک  عدم  از  ناشی  ها 

است؛  می  همدیگر  باعث  این  دانشو  تلقی  که  تعامشود  نوع  از  با  آموز  ایشان  نگرش  و  ل 

 عنوان عامل عدم الگوپذیری معرفی بشود. های دیگر متفاوت باشد و در این خصوص به موقعیت

صمیمانه  2-2 چندرابطه  مشارکت  :  از  میتا  اتفاقی  چه  اینکه  به  پاسخ  در  که  کنندگان،  افتد 

ل پژوهشگر  دلی  «آموز از معلم الگوپذیری نکند؟ پاسخ دادن چون باهم صمیمی نیستیم...دانش

آموز و معلم، به این خاطر بوده  برای تفکیک بین صمیمیت معلم و صمیمیت رابطه بین دانش

دانش اظهارات  از  قسمتی  در  با  که  وی  صمیمیت  عدم  و  دارند  معلم  خود  به  اشاره  آموزان 
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میدانش الگوپذیری  مانع  هیچ  آموز،  و  شده  تمرکز  رابطه  خود  به  فقط  دیگر  قسمت  در  کند. 

 ی به معلم نشده است. ااشاره

 

قضاوت  . 3مضمون   کلیه  شامل  مضمون  دانشاین  کلیه  های  به  و  است  خود  به  نسبت  آموز 

هایی از قبیل عدم  کند. زیر مضمون آموز تأکید میاظهاراتی اشاره دارد که به عاملیت خود دانش

دانش بیتوانایی  خود،  وضعیت  از  رضایتمندی  موردنظر،  رفتار  درک  از  به  میلی  آموز  نسبت 

 دهد. آموز این مضمون را تشکیل میالگوپذیری از دیگران و تجارب شخصی دانش

مدنظر  1-3 رفتار  درک  از  بیانناتوانی  که  مطلبی  اینجا  در  که  :  دارد  این  به  اشاره  شده 

کند و خود به  آموز، در بعضی مواقع، ازنظر قضاوت اخالقی به صورتی منفعالنه عمل میدانش

نمی بهپردکاوشگری  را  دیگران  میازد،  نظر  در  خود  به عنوان سرمشق  خود  اینکه  بدون  گیرد 

شود که سردرگمی،  های رفتار اخالقی موردنظر بپردازد و این باعث میپردازش در مورد واقعیت 

 ثباتی در الگوپذیری و در خود رفتار اخالقی اتفاق بافتد. قرار و بیبی

 13، دانش آموز دختر  12)کد  «یل این رفتار چیست...یا اینکه خودش درک نکند که اصالً دل
چین( از  وقتمی  ساله  گاهی  بگیریم،  نظر  در  خودمان  تأثیرپذیری  چیزی توانیم  معلم  از  ها 

وقتمی گاهی  و  والد  از  یا  نمیشنویم  و  بشیم  سردرگم  میشه  باعث  این  و  از دوست  دانیم  ها 
ممکنه الگوپذیری کرده باشم و      تان(ساله از پاکس  14دانش آموز پسر    5  کدام یکی درسته)کد 

 . ساله از نیجریه( 12، دانش آموز دختر 1بعداً خودم از اون رفتار راضی نباشم)کد 

: در بعضی مواقع، عدم الگوپذیری اخالقی از معلم به خاطر خود  رضایتمندی از وضع خود  2-3

معم روابط  یا  خاطر  دانش-معلم  به  بلکه  نیست،  دانشآموز  اخالق رضایتمندی  به  نسبت  آموز 

مواقعی در  است.  دیگری  اخالقی  الگوی  یا  دانش  خود  اینکه  به  است  شده  اشاره  آموز  حتی 

 کند که ازنظر اخالقی بامعلم برابر یا برتر است. احساس می

  17، دانش آموز پسر  6)کد  «ام دیگر نیازی به الگوپذیری نیستوقتی از اخالق خودم راضی  »
از مادر  نیجریه(  ساله  پدر و  از معلم هستند مثل  بهتر  الگوهای دیگری  دانش  11  کد )  خوب   ،

 ساله از کشور لبنان(. 13آموز پسر 
اینکه دانش  3-3 انگیزه شخصی: صرف  ندارد  عدم میل و  اخالقی  به مسائل  نسبت  آموز میلی 

 شده است. کنندگان بیانیکی از عواملی هست که توسط شرکت

آموز هست. خودش تمایلی به این مسائل  ندارد، گاهی از طرف خود دانش  انسان کاملی وجود 
ندارد پسر10)کد  «  اخالقی  آموز  دانش  لبنان(  12  ،  از  وقتچون » ساله  گاهی  ما  عالقه  که  ها 
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، دانش آموز پسر  7  )کد «  خواهد. ممکنه اون رفتار سخت باشدنداریم به این رفتار ، دلمان نمی
 ساله از کشور نیجریه(  13
نمی» فحش  معلمم  نیست،  خوب  دادن  فحش  میدانم  نمیمثالً:  اخه  میدم،  من  ولی  توانم  ده 

، دانش آموز پسر  8  )کد«جوری ولش کنمببینم کسی داره از عمد منو مسخره می کنه و همین
 ساله از گامبیا(  14
عنوان  آموز، معلم خود را به : در پاسخ به این سؤال که چرا دانشآموزضعف اخالقی دانش  4-3

آموز را ارائه هایی مبنی بر ضعف اخالقی دانشتوجهی )هفت نفر( پاسخداند، تعداد قابلالگو نمی

 دادند. 

پسر    ، دانش آموز7)کد  «و دوست ندارد خودش را خوب بکند  آموز بد باشد وقتی خود دانش  » 
 ساله از نیجریه(  13
 ( 5)کد «دوست ندارد چیزی یاد بگیردآموز بچه بدی است، از معلم بدش میاد و حتماً دانش» 

دانشپاسخ مطرحهای  سؤال  در خصوص  بعضی  آموزان  که  داشتند  اشاره  مطلب  این  به  شده، 

دانشوقت بر  ها  باشد.  داشته  خوبی  اخالق  که  نیست  این  دنبال  و  دارد  اخالقی  مشکل  آموز 

 افراد اشاره دارند. اساس بعضی اظهارات مطالبی ارائه شدند که به ضد اخالق بودن برخی 

دهنده نوع تأثیری بوده که دیگران بر  کنندگان، نشانقسمتی از اظهارات مشارکت:  4مضمون  

نشانآن  مضمون  این  دارند.  دانشها  نظرات  مجموع  در  دهنده  دیگران  اینکه  مورد  در  آموزان 

ضمون دارای  ها با معلم داشته باشند. این متوانند نقشی در کیفیت روابط آن بعضی مواقع می

 شود: دو زیر مضمون هست که به شرح ذیل بیان می

همکالسان: شرکت  4-1 و  دوستان  میتأثیر  دوستان  که  این هستند  به  قائل  توانند  کنندگان، 

قابل نگرشتأثیر  و  تصمیمات  در  آنتوجهی  باشند.  های  داشته  معلم  در خصوص  ازجمله  و  ها 

و    کنند و تجارب هیجانی که با ایشان تجربه می  کننداینکه دوستان چقدر معلمی را تأیید می

می صحبت  ایشان  مورد  در  چقدر  شناخته اینکه  عواملی  از  یکی  و  کنند،  الگوپذیری  که  شده 

را جهت می از معلم  بهتأثیرپذیری  را  این سؤال که چرا معلم خاصی  به  پاسخ  عنوان دهد. در 

پاسخ نکردید؟  قبول  خود  اخالقی  شدنالگوی  دریافت  نشانهایی  که  و  د  دوستان  تأثیر  دهنده 

 همکالسان دارند. 

ها  کنند و این باعث میشه بچهوقت به ایشان بگیم تکلیف کمتر بدهند ایشان مخالفت می  هر»
،  13)کد  «در مورد ایشان بین همدیگر خوب صحبت نکنند و دیگه از ایشان الگوپذیری نکنند

 ساله از افغانستان( 13دانش آموز دختر 
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میآره  » صحبت  بد  معلم  درباره  خودمان  بین  وقتها  گاهی  وقتواقعاً،  گاهی  طرف  کنیم،  ها 
 ( 14)کد «ها شنیده این باعث میشه خوشش نیادمعلمو خوب نمی شناسه ولی چون از بچه 

این    4-2  در  که  خانواده هست  تأثیر  گزارش شدند،  که  تأثیراتی  از  دیگر  یکی  خانواده:  تأثیر 

موافقت  مخاخصوص،  و  روشلفتها  از  والدین  وارد های  معلم  بر  که  انتقاداتی  معلم،  های 

عنوان عوامل الگوپذیری  کنند و کلیت جایگاه معلم نزد خانواده، ازجمله مواردی است که بهمی

 بیان شدند. 

 ( 13)کد ...«کنندها معلم رفتاری دارد، ولی خانواده آن را تأیید نمیگاهی وقت»
طور مثبت بوده ازلحاظ که خودشان الگوی مناست تری از معلم به  هها تأثیر والدین بگاهی وقت

 . رنگ بشودعنوان الگو کمشود که جایگاه معلم بهآموز آمده و این باعث مینظر دانش

 گیری بحث و نتیجه

دانشپژوهش رابطه  نوع  که  هستند  واقعیت  این  مؤید  پیشین،  از  های  درس،  محیط  در  آموز 

پیشرفت  مهم عوامل  الگوپذیری اخالقی  2014،  1سلطان)  آموزان استتحصیلی دانشترین  ( و 

نیستبه مستثنا  قاعده  این  از  اخالقی،  تربیت  اهداف  به  رسیدن  برای  ابزارها  از  یکی    عنوان 

می1389حیدری،  ) اتفاق  درس  کالس  در  که  مثبتی  روابط  تقویت(.  عزتافتد،  نفس،  کننده 

و موضوعات   به محیط  نسبت  و همچنین میعالقه  پیشآموزشی  و  تواند  بازدهی  بینی کننده 

و اجتماعی  مهارت  و  تحصیلی  موس  عملکرد  و  ونتظل  )آر  باشد  که  53:  1991،  2اخالقی   )

کنندگان در خصوص تأثیر سبک  مجموعه این دست آوردها، تأییدکننده کلیت اظهارات شرکت

آموز یکی از موارد  ه معلم و دانشآموز بر موضوع بحث است. نوع رابطتعامل بین معلم و دانش

پژوهش توسط  که  است  )کلینبرگمهمی  بوده  تأیید  مورد    ،2018پایتر    ، 2008،  3هایی 

چقدر 2006فرارا،  1996ویلسن، فرد  اینکه  و  بوده  نزدیک  گیرنده  الگو  به  چقدر  الگو  اینکه   .)

 دارد.توانسته فرد و رفتار موردنظر را درک کرده، در الگوپذیری اهمیت بسیاری 

نظریه از  تحولی یکی  نظریه  اظهارات همسو هست،  این  با  که  بر  -هایی  مبتنی  فردی  تفاوتهای 

(. 1398امین یزدی،  )  های مورد تأکید این نظریه، ارتباط هستارتباط هست که یکی از جنبه 

تعیین  نقش  ارتباط،  نظریه،  این  صورت کنندهطبق  در  و  دارد  انسان  تربیت  و  تحول  در  ای 

رساند و در غیر این صورت، مسیر تحولی و سالمت روانی  نسان را به کمال مطلوب میتناسب، ا
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شده به اینکه، یکی از عوامل  ( در مورد دیگر اشاره1391امین یزدی،  )  دچار مشکل خواهد شد

زیبایی مشاهده  اخالقی،  الگوپذیری  در  فضیلتمؤثر  و  استهایی  الگو  خود  طرف  از  پایتر  )  ها 

نظ2018 طبق  که  ممکن  (  زیبایی،  و  فضیلت  تشخیص  ارتباط،  بر  مبتنی  یکپارچه  تحول  ریه 

است بر اساس نوع تعامل و تجارب هیجانی فرد باشد، چراکه در هر مفهوم و تعامل، یک تجربه 

 (. 2007، 1گریسپن و ویدر) هیجانی نهفته است

ار مورداستفاده  جای مصاحبه چندین بهایی برخورد کردیم که در جایدر مطالعه حاضر، با واژه

ترکیب مضامین حاصله، می به  توجه  با  واژگانی که  آن قرار گرفتند.  دانست. توان  مرتبط  را  ها 

توانند اند از انگیزه، عالقه، صمیمیت، فشار، درک و محبوبیت که میها عبارتترین این واژهمهم

شرک اظهارات  اساس  بر  شود.  حاصل  موردنظر  پاسخ  تا  بدهند  ارائه  کلیتی  کنندگان،  ت یک 

ای کامالً مرتبط باانگیزه هست و عواملی از قبیل ارتباط، عالقه، درک  الگوپذیری اخالقی، پدیده

می دریافت  که  فشاری  نوع  و  انگیزه  شود، میو همدلی  معلم،  از  الگوپذیری  در خصوص  تواند 

هیجانی و  های زیادی، به اهمیت صمیمیت و روابط  آموز را تحت تأثیر قرار بدهد. پژوهشدانش

ترین عامل موفقیت و عملکرد تحصیلی معرفی  عنوان مهمها بهعاطفی مثبت اشاره کردند و آن

 (.2008؛ 6، پیانتا 1991، 5؛ فرایسر 2002، 4؛ برشینال1997، 3؛ بر  و الد 2000، 2بناسر)  شدند

ملی است که  آموز از معلم بر اثر چند عواطبق اظهارات دریافتی، عدم الگوپذیری اخالقی دانش

آن  از  آن یکی  که  هست  معلم  به  نسبت  منفی  نگرش  تجربه ها،  نوع  از  ناشی  که  هم  است  ای 

ارتباط با معلم خود دریافت کرده است. روابط مثبت و شایستگی ادراکدانش از  آموز در  شده 

دانش در  معلم  اثرگذاری  شناخته عوامل  استآموزان  ممکن  1997بر ،  )  شده  منفی،  روابط   .)

و حتی نفرت در بعضی    قبیل عدم عالقه، احساس فشار روانی  منجر به تجارب هیجانی، ازاست  

کنندگان این نوع تجارب هیجانی، منجر به درک ارتباط نامطلوب مواقع و طبق اظهارات شرکت

انگیزگی نسبت به الگوپذیری  آموز هست و این نوع ادراک، ازجمله عوامل بیمیان معلم و دانش

 (. 2016، 7بنر)  اندشده اخالقی معرفی

  با   هست،  آموزشی  فرایندی  در  آموزاندانش  با   معلم   برخورد  طرز  از  ناشی   که  ایعالقه  عدم

  فردی   های تفاوت  تحولی  نظریه  در   . بوده  همسو  یکپارچه  تحول   نظریه  بر  مبتنی   های یافته
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  خود  نیاز  یا  احساستا    تالش کرده  فردی  وقتی  ارتباط،  فرایند  در  که  است  آمده  ارتباط،  مبتنی

 حقارت   و  نفرت  طردشدگی،  احساس  اینجا  در  نکند،  دریافت  موردنظر  پاسخ  ولی  کند  بیان  را

.  شود  افسردگی  قبیل  از  روانی  مشکالت  دچار  حتی   است  ممکن  درنهایت  و   کرد   خواهد   پیدا

می  (.2007گرینسپن،  ) به  این  معلم  وقتی  که  باشد  مسئله  همین  عوامل  از  یکی  تواند 

دانشدرخواست  با  های  همکالسان  بین  در  و  بکند  بدگویی  ایشان  مورد  در  نکند  توجه  آموز 

او ابراز نفت است و درنتیجه،  به نحوی  را توصیف کند که  نامطلوب معلم خود  در    کلماتی  را 

 جایگاه الگوی خود نبینند.

ازآن   یکپارچه   تحول  نظریه  با  نیز  معلم  به  نسبت  موزآدانش  نگرش دارد    که   جهتارتباط 

 بعضی   اساس  بر  دارد،  بودن  الگو  لیاقت  که  کسی  و  خوب  معلم  تعیین  مالک  کنندگان،شرکت

  مناسب   روش  صمیمیت،  قبیل  از  مثبت  هیجانی  تجربه  یک  به  منجر  که  هست  هاییمالک

این    فرایند  در  سختگیری  عدم   آموزان،دانش  بین  مساوات  تدریس،  اکثر  که  بوده  آموزشی 

دانشمالک ازنظر  دارند.ها  هیجانی  توجیه  عامل   آموزان  مؤثرترین  که  کمی  پژوهش  یک  در 

به  را  بودن  اجتماعی  و  اخالق  شایستگی،  است،  کرده  ارزیابی  را  قوی الگوپذیری  ترین عنوان 

کنندگان  ( که این عوامل با اظهارات شرکت2011بیلیا،  برام)  اندشدهعوامل الگوپذیری شناخته

 همخوانی داشتند.

آید  حساب میهایی بهاینکه الگوی اخالقی مناسب باید خود اخالق داشته باشد، یکی از مالک

شوند  هایی موارد دیگری نیز در کنار آن بیان میکنندگان مطرح کردند و در پژوهشکه شرکت

های اخالقی، توانایی تحت تأثیر قرار دادن، حقظ بی طرفی در تعامل با  ارزش از قبیل؛ تعهد به  

منابع  طبق  که  شخصی  مصالح  بر  اخالقی  مصالح  ترجیح  اخالقی،  ثبات  اموزان،  دانش 

این مالکبررسی اگر  اتفاق  شده،  الگوپذیری  است که  نشوند ممکن  فراهم  فرد موردنظر  ها در 

هایی در خصوص افتد مه خود موفقیتمورد افرادی اتفاق مینیافتد چراکه الگوپذیری بیشتر در  

 (2018، وس، 1986، بندورا،2019عثمان، ) رفتار موردنظر حاصل کردند 

انگیزه، ضعف   و  میل  موردنظر،  رفتار  درک  قبیل  از  مواردی  شامل  که  چهارم  و  مضمون سوم 

بند اجتماعی  شناختی  نظریه  باکلیت  همسو  است،  دیگران  تأثیر  و  ازنظر  اخالقی  که  بوده  ورا 

می صورت  تقلید  و  مشاهده  طریق  از  انسان  یادگیری  از  وسیعی  بخش  کدیور،  )   گیردایشان، 

اتفاق نمی( و این تقلید فقط براثر پاداش115،  1391 بلکه شناخت و ها و عوامل بیرونی  افتد 

دارد الگوپذیری  در  رفتار موردنظر، جایگاه مهمی  به  نسبت  انسان  (. در  1986بندورا،  )  ادراک 

نظریه بندورا، تفاوت بین اکتساب و عملکرد وجود دارد و ازنظر وی، صرف مشاهده و یادگیری  

حالت   از  رفتار  یک  تبدیل  بلکه  نیست  کافی  عملکرد،  به  آن  تبدیل  پذیرش  برای  رفتار،  یک 



 1401 ستان تاب و  بهار  ، 16شماره ،تمشهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

218 

یکی از  (.  1986بندورا،  )  مشاهده صرف به حالت تقلید و عملکرد، نیازمند عامل انگیزشی است

دانش ادراکات  انگیزشی،  عوامل  فرد،  این  اگر  که  است  موردنظر  رفتار  ارزش  به  نسبت  آموز 

راحتی از ایشان سر طور ذهنی پردازش کند و ارزش آن را درک بکند، این رفتار بهرفتاری را به 

کنندگان نسبت به  خواهد زد و در اینجا است که همخوانی بین این نظریه و اظهارات مشارکت

همین  و  است  شده  همسو  اخالقی  رفتار  الگوپذیری  برای  انگیزه  عدم  و  رفتار  درک  عدم 

با  انگیزگی میبی نیز  اخالقی  از وضعیت  باشد. رضایتمندی  اخالقی  از عوامل ضعف  تواند یکی 

جهت که فرد احساس شایستگی  ارزش( بندورا ارتباط دارد ازاین -نظریه انگیزشی )نظریه انتظار

حاصلی پنداشته، به خاطر همین ارزشی عنوان یک رفتار بیالگوپذیری را به  کند ولی چونمی

 (. 2015،  1دویس و دیگران) بیند تا رفتار را ابراز بکندنمی

گری   تعیین  مفهوم  بوده.  همسو  دیگران  تأثیر  مضمون  با  بندورا  اجتماعی  شناختی  دیدگاه 

رفتا بر  اجتماعی  نیروهای  و  موقعیت  تأثیر  به  که  تأییدکنندهمتقابل  دارد،  تأکید  تأثیر    ٔ  ر 

 (. 1391کدیور، ) دیگران بر الگوپذیری است

آموزان موردمطالعه برای تعیین معلم مناسب برای توان گفت که مالک دانشبندی میدر جمع 

الگوپذیری اخالقی شامل مواردی از قبیل، جذابیت و هنر معلمی، صمیمیت و توانایی اجتماعی،  

همدلی و  اخالقی  می  ثبات  نظر  به  که  آن هستند  انتخاب  مالک  تجربه آید،  اساس  بر  ها 

دانش و  معلم  بین  تعامل  روند  در  که  است  میخوشایندی  اتفاق  الگوپذیری  آموز  موانع  افتند. 

از داده اخالقی معلم، بیهای دریافتی به دست آمدند، عبارتاخالقی که  از ضعف  انگیزگی  اند 

آموز نسبت به خود. الزم به  ستان نامناسب و پندارهای دانشآمیز، دو آموز، رفتار تبعیضدانش

عنوان آموزان و مجموع مضامینی که در این پژوهش آمده است، بهذکر است که اظهارات دانش

ارزیابی و تبیین قضاوتمندانه پژوهشگر در مورد معلم نیست، بلکه صرف ارائه نظرات مشترک 

مدانش توصیه  آن  اساس  بر  که  است  که  یآموزان  هیجانی  تجارب  خصوص  در  که  شود 

آندانش با  آموزشی  روبرو میآموزان در محیط  قضاوت  شوندها  آنو  ها در مورد مدرسه،  های 

آموز در مورد خوبی لحاظ شوند چراکه باورهای دانشمعلم، برنامه درسی و سیستم آموزشی، به

با  نادرست  منابع  و  پنداشتها  اساس  بر  اگر  حتی  موردنظر  جا پدیده  بر  را  خودش  تأثیر  شد، 

 گذارد. می

ادراک  صمیمیت  میزان  مورد  در  کمی  دانشپژوهش  و  معلم  بین  ارتباط  در  بر  شده  آموز 

  .تری در این رابطه داشته باشدتواند تصویر کاملمحبوبیت و الگوپذیری اخالقی از وی می

 
11 Davies 
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