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 چکید 
 "دیالوگ" اساتید و آموزش مبتنی بر "سیرت"ش حاضر به بررسی ارتباط میان پژوه

از منظر دانشجویان دانشگاه اصفهان با روش مدل سازی معادالت سااتتاری  پرداتتاه   
توصیفی از ناو    داده  گردآوری یشیوه نظر از و كاربردی هدف  نظر از است. پژوهش

فر از دانشجویان دانشگاه اصفهان باود  ن 18231آماری پیمایش  امعهجهمبستگی است. 
نفار از آنهاا باه اناوان نموناه پاژوهش         222گیری تصادفی  تعاداد  كه با روش نمونه

آوری داده  پرسشانامه مققاس سااتته باوده كاه روایای       انتخاب شده اند. ابااار جما   
مقتوایی آن از طریس بازبینی توسط كارشناسان مربوطه تایید شده و پایاایی كاآ آن   

در نرم افاارهای آمااری   هامقاسبه شده است. داده 79/2در آلفای كرونباخ برابر با  نیا
SPSS  وSmart PLS   وAMOS    تقلیآ شده اند. نتایج نشان داد؛ در كلیت امر بای  سایرت

همچنی  بررسای   =t 79/02اساتید و آموزش مبتنی بر دیالوگ  رابطه باالیی وجود دارد 
تواض   شاوخ طبعای    بی  هر یک از ابعاد سیرت؛ ست كه؛ آن افرضیات فرای حاكی از 
با آموزش مبتنی بر دیالوگ  رابطاه وجاود دارد اماا     غم تواری  تدبیر  شور و اشتیاق

ارتباط بی  دو بعد سیرت یعنی؛ صداقت و شجاات با آموزش مبتنی بر دیالوگ  ماورد  
ش مبتنی بر دیاالوگ  در  توان نتیجه گرفت كه تققس آموزبنابرای  می تایید قرار نگرفت

 های آموزشی  نیازمند اساتیدی است كه از سیرت باالیی برتوردار باشند.نظام
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 مقدم   
هایی که بشرر رر رییرای   بسیاری از تهدیدها و بحران

های تفکر مدرن با آن روبه رو شده است، یاشی از عارت
ای ارتباط است. یراتاایی رر برررراری ارتبراط    و فراینده
ها، یکی از مسائل و مشکالت شناختی ایسران  بین ایسان

ها با تاایایی بالقاه رر امروزی است. با وجار آیکه ایسان
آیند. رر حرالی کره   بررراری ارتباط با ریگران به رییا می

بخشی عمرده از زیرد ی خرار را رر ارتبراط برا       ایسان
 ریرا رر فکرر آن بره سررمی برر      کندی ریگران سپری م

ررصرد  57یشران راره اسرت کره     ییر   تحقیقات چنایچه
 یرا صرف ارتباط با ریگران می شار  ایسان اورات روزایه

برا ریگرران    شروابطیاع  یی  به او ررصد مافقیتهای 57
با این حال رر بهرره  یرری از ارتبراط     .]1[وابسته است

هایی، یاتاان به برای رستیابی به شناخت و حل مسائل ج
ها از بررراری ارتباط رسند رر رییای مدرن، ایسانیظر می

و ررک یکدیگر  ریر ان هسرتند و رر تحلیرل، تبیرین و     
تحمل ایدیشره ریگرری، کمترر از خرار لیاررت یشران       

رهند. هنگام  فت و  ا با ریگری، حتی آیگاه که بره  می
 رهیم، تفکر و باورهای پیشین،ظاهر به ریگری  اش می

شار. بنابراین ایدیشمند و مایع  اش سپررن وارعی ما می
های ارتباطی، مفهرام  منتقد مدرییته برای رهایی از بحران

ها به مغراک یشرایده   را که ررن 1فربه ای همچان ریالاگ
شده بار از زیر غبار بیرون کشید و آرام آرام صریقل رار  
تا پاسخگای آشفتگی عصر حاضر باشد. از این رید اه، 
ریالاگ مهمترین راه رستیابی افرار رر برررراری ارتبراط   

معنای کلمه ریالاگ را بایرد رر ریشره    هاست.بین ایسان
و « ریا»یایایی آن جست و جا کرر؛ ریالاگ از رو کلمه 

به معنرای برین، از   « ریا»تشکیل شده است. کلمه « لا ا»
به معنای واژه، سخن و همچنرین تفکرر،   « لا ا»طریق و 
کنرد  رضاوت است. ریالاگ به فرایندی اشاره میرلیل و 

که رر آن کلمه، سخن و تفکر بین افرار یا از طریق افرار 
شرار. ریرالاگ رو معنرای مختلرر رارر      رر و بدل می

شناختی و ارتباطی. رر معنای شناختی، ریرالاگ تبرارل   

                                                           
 وگ اشاره به یک نوع روش آموزش است.منظور از دیال -1 

ایدیشه بین رو شخص یا بیشتر است. رر معنای ارتباطی، 
یابند تا برا  رر آن افرار فرصت می بیایگر عملی است که

هم ارتباط برررار کنند و یکردیگر را ترربره کننرد. لری     
ییکال، یکی از همکاران ی ریک ریاید براهم رر مقدمره   
کتاب باهم با عناان ررباره ریرالاگ، عمرل ریرالاگ را    
کاششی برای فراهم کررن شررای  و جرای محترمایره،    

راید کره  اوش میاعتمارآمی  و مبتنی بر جست و جا و ک
شار تا به کشر معنای رر آن، این اجازه به همه راره می

 .]2[مشترکی رست یابند 
از آن جا که آمازش، بردون ایررار رابطره معنرایی      

رر همان آغاز کار خار پی  متالیان تربیت یخااهد راشت
می برید که یحاه ی بررراری ارتباط برا رایرش آمرازان    

ر ایدیشه کاربرر بهترین سبک لذا ر ]3[بسیار اهمیت رارر
هررای آمازشری، برا وجررار ورور   رر یظرام . امرا  هسرتند 
های جدید تربیتی و آمازش یسبتاً مناسب ییرروی  ایدیشه

های آمازشی یتاایسته اید به صارت ایسایی، هناز بریامه
یرار یری رچرار   -بنیارین رر حازه راهبررهای یراررهی 

ند  ذشته به ر ر ایی شاید. مراک  آمازشی همچنان مای
طاطی پروری و حافظه محاری مبتال هستند و از خرار  
 رایش کمتری به سای راهبررهرای جدیرد آمرازش و    
یار یری یشان راره ایرد. یرار یری مشرارکتی از طریرق     
ریالاگ، ایدیشه جدیردی رر تراریف فلسرفه آمرازش و     
پرورش ییست. فالسفه پیشین همچان سرقراط و ریگرر   

بر و فریرر رربراره آمرازش و    فالسفه متاخر همچان برا 
پرورش به مثابه ریالاگ سخن  فته اید. به طار معمرال  
رر الگاهای آمازشی که مبتنی برر کرار روهی اسرت و    

تراان  معلم یقش یک ایسان و یه یک سخنار را رارر، می
 .]4[از آن با عناان یار یری ریالاگ مدار یام برر 

هرای فرهنگری و فررری میران     با تاجره بره تفراوت   
تااید یقرش مرایری رر آمرازش و    ها، ریالاگ میایسان

پرورش بازی کند. یک مدرسه خاب جایی است که رر 
بررر.  رویارویی با مسائل مختلر از ریرالاگ بهرره مری   

ریالاگ منرر به بهبار رماکراسی و شکل  یری فعالیرت  
اجتماعی بین افرار رر کالس شده و ضمن رشد شناختی 

ن بره ایررار، حفر  و خلرق     رایش آمازان یا رایشررایا 
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کنرد.  های اجتماعی رر محی  آمازشی کمک میوارعیت
فرهنگی ویگاتسکی، ریرالاگ   -بر مبنای یظریه اجتماعی

رر یظرر  رفتره   « اب اری روان شناختی»تااید همچان می
شار که از طریق مشارکت افرار، ماجب ارتقای معنرای  

 . ]7[شارکالس ررس می
یخست به صارت ررویی ریالاگ رر رابطه آمازشی 

 یرر و آیگاه رر تعامرل  رر ذهن مربی و فرا یر شکل می
شار. به کمرک ریرالاگ، هنرر    با یکدیگر صیقل راره می

 اش رارن و پاسف  فتن بین مربی و فرا یر، هنر زید ی 
و هم زیستی با ریگری، هنر احتررام و تصردیق حضرار    
ریگری و هنر تعلیق رضراوت و ایدیشریدن بره صرارت     

یابد. ریالاگ به مدر تفکر وهی رر وجار فرر بهبار می ر
ایتقاری و جست و جای معنارار مساله، زمینره را بررای   

آورر. رر ریرالاگ  کشر معنای جدید از جهان فراهم می
ها و رایش خار را ترربهکالسی، فرا یران و مربی تمامی

آمازیرد. رر   ذارید و همه از یکدیگر میبر روی می  می
آمازر و هم ای مبتنی بر ریالاگ، هم آماز ار میهکالس

 یریرد و  رایش آمازان، هم تک تک رایش آمازان یار می
هم  روه. ترربه یار یری مبتنی بر ریالاگ همان مرماع 

های های یار یری فرری ییست، بلکه بیش از ترربهترربه
تاان یکی از جرامع  ایفراری است. بنابراین ریالاگ را می

ررهای تدریس و یرار یری رر یظرام آمرازش    ترین راهب
مشارکتی رایست. ریالاگ بین مربی و فرا یران فراترر از  
ارتباطی ساره است. خلق رایش، پررورش رراه تفکرر و    

های اجتماعی از طریرق برررراری ارتبراط    کسب مهارت
شار. ریالاگ و  فت و شناری میان فرا یران حاصل می

هیل تفکرر و  مشارکت رر یار یری کالسری باعرت تسر   
روش مشرارکتی برر   . همچنین ]6[شارایدیشه ایتقاری می

. و یا ]5[راررپیشرفت تحصیلی رایش آمازان تاییر مثبت 
صارت  روهی، باعرت افر ایش   های ارتباطی بهمهارت

 .]8[می شارسازی رر یاجاایان خار متمای 
هاو، هر رو رید اه آمرازش سرنتی و مردرن    از یظر 

هاو معتقد است که فق  رر سرایه   د.رابطه آمازشی یداری
رابطه ای متقابل برین رایرش آمراز و معلرم اسرت کره       

برابر  . ]9[شرار رستیابی به ترربه و فهم جدید میسر مری 

معتقد است که آمازشی کره برر پایره ریرالاگ باشرد،      
 شراید و  های جدیدی را فرا روی رایش آمازان میافق

ترا رییرا را از   یشراید  های خار مری معلم آیها را بر شایه
 های  ایا ان یظاره  ر باشند رریچه
کرنم. مرن وارعیرت را    من فق  به چی ی اشاره مری »

رهم کنم. من چی ی را رر وارعیت یشان میخاطریشان می
که پیش از این یا ریده یشده یا کمتر به رید آمده اسرت.  

 یرم کره بره حررفم  راش فررا      من رست کسی را می
برم. سرپس پنررره را   پنرره میرهد و او را به سمت می

رهم هرر آیچره را کره رر بیررون     کنم و یشان میباز می
 . ]11[«1است

های زیرر  ( برای ریالاگ کالسی ویژ ی1999مای و )
( آغاش کالس بره روی ریرد اههای   1شمارر  را بر می

( رایش آمازان با یکدیگر و همچنین 2مختلر باز است. 
ف کرالس، ررس پرس   ( هرد 3با معلم رر تعامل هستند. 

رارن و حافظرره پررروری ییسررت، بلکرره برره جررای رارن 
های سریع، رایش آمازان زمان زیاری برای رسیدن پاسف

هرای خرار ییازخااهنرد راشرت ترا رر      به پاسف پرسش
(  فرت و  4ماضاع ررس تبحر الزم را به رست آورید. 

 ا بیشتر مباحثره ای اسرت، یعنری تفسریر و پاسرف بره       
و اها منررر بره بیران ریرد اههای     (  فت 7ها. پرسش

شار و رر چنین مباحثی افرار رر بین خایش متعارض می
رور همه افراری که رر ( ایتظار می6شاید. رچار تنش می

کنند، حتی خار معلم، رر ذهن خرایش  بحت شرکت می
تمایلی به تغییر و تاایایی پذیرش ایدیشه جدیرد راشرته   

 .]11[باشد
حقرق آمرازش مبتنری برر     یکی از عاامل مرایر رر ت 

ریالاگ، شخصیت و سیرت مربی اسرت. بردون وجرار    
مربیایی که رارای فضیلت اخالری، شاق یار یری، شرار  

                                                           
 توانستم. ای کاش می1 

 توانستم، ای کاشیک لحظه می

 های خود بنشانمبر شانه

 ا این خلق بی شمار ر

 گرد حباب خاک بگردانم

تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند )احمد 

 شاملو(
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 یری آمرازش  زید ی و شارابی الزم باشند، امکان شکل 
اشاره  1مبتنی بر ریالاگ، امری رشاار خااهد بار. سیرت

که به طار خرا    رارربه آن فضیلت یا فضایل اخالری 
ترا ایردازه ای    و ]13، 12[مل اج اء اخالری مهم استشا

کنریم و  ی تصمیماتی است که ایررار مری  منعکس کننده
کرره و بره آن واکرنش یشران     سپس آن تصمیم را عملی

 .]14[رهیممی
است. آرمی خلق و خای « سیرت» منظار ازبنابراین 

از شخصریت   از یظر روایشناسی خلق و خای جنبره ای 
 .]17[یسان از لحاظ اخالق و اجتماعی استیسبتاً پایدار ا

شخصیت عبارت است از آن چه که فرر به رییای بیرون 
رهد، رر حالی که سیرت به معنای آن است کره  یشان می

سیرت آن چی ی اسرت   .فرر وارعاً رر رییای ررون هست
کره هریک کرس بره او یگراه      فرر هست، هنگرامی رر که 
ام تاریکی شرب  کند. سیرت چی ی است که فرر هنگیمی

خرار ررویری   »سریرت،   .]16[کندرر مارر خار فکر می
رر عمل است .سیرت یشان می رهد که فرر وارعراً  « فرر

آن چی ی است که شرما رر  و به عبارتی  چه کسی است
ی رهبرری  سیرت ریرک اصلی خیمه .]15[خلات هستید

 . ]18[است
سیرت ایرام کار ررست علری رغرم فشرار بیرویری     

غالبراً رر  و  ]19[ایررام یشردن آن اسرت   مخالر بررای  
را  برخری سریرت   .]21[ارزشهای مرذهبی اسرت   راستای

فرر رارای  .]21[ های اخالری فرر رایسته ایدجمع ویژ ی
کند چره کراری   به ریبال حقیقت است. تعیین میسیرت 

می شراعت و تعهد عمل  با ررست است و بر اساس آن
 .]22[کند

ل، غمخرااری،  شراعت، یظرم، آینرده بینری، تحمر    
فررداکاری، از جملرره بنیارهررای سرریرت فرررر محسرراب 

هرا مااجره   فرر با مشکالت و وساسره شاید. هنگامیمی
هرا غلبره   تااید بررآن ها میشار، به کمک این ویژ یمی

، هفررت ویژ رری برره عنرراان   رر تحقیقرری .]23[کنررد

                                                           
اخالقی به یک  و منش )Character( سیرتدر کل متن مقاله کلمه  -1 

 معنا اشاره می کنند.

استایداررهای رفتاری حدارل رابل ربال که سیرت فررر  
. ایرن هفرت   ه اسرت یظر  رفته شد کند، رررا معرفی می
از  وفراراری، وظیفره شناسری، احتررام،     ند ویژ ی عبارت

خدمت بدون احساس غررور، ررسرتکاری، صردارت و    
شراعت فرری. رر همین مطالعره، احتررام و صردارت،    

رر مطالعره   .]24[بیشتر مارر تأکیرد رررار  رفتره اسرت    
عناصر سیرت ییکا را به صرارت   ]27[2ریگری، پیترسان

کند  یگرش مثبت، شهرویدی، غمخرااری،   ر تعیین میزی
اعتمار، مالحظات ایسرایی، همکراری، شرراعت، ارب،    
تکیه  اه ریگران بارن، پشتکار، ایضباط )خرارکنترلی(،  
تالش، شار و شراق، ایصراف، بخشرش، ررسرتکاری،     
تااضع، صدارت، ی اکت، خاشبینی، شکیبایی، کراررایی،  

ی، تحمل و مردارا،  مسئالیت پذیری، خلا ، کار  روه
  مارر اعتمار بارن.

رر بعد شهرویدی، مطالعرات یشران راره اسرت کره     
سیرت بر رفتار شهرویدی سرازمان تراییر مثبرت راشرته     

  .]26[است
را هفرت   4هرای سریرت  شاخص ]25[ 3بارکر وکای

،  8، شرا  طبعری   5، تااضع 6، شراعت 7صدارت عامل 
ر  رفته اید. رر یظ 11غمخااری ، 11، شار و اشتیاق 9تدبیر

رر بعد شاری، مطالعرات یشران راره اسرت کره رفترار      
اخالری بر شاری کارکنان رارای تاییر مثبرت و معنرارار   

  .]28[است
 و طراالیی  مسیر برای جهت تنظیم عناان شراعت به

 مرایع  ترس اینکه بدون مسیر این رر مررم  رفتن یظر رر
 اجرازه  شرده اسرت. شرراعت    ایرام کار شار، تعریرر 

ماضع، به حرکرت بپرررازیم و    ررباره یک ما تا رهدمی
و صردارت بره عنراان     ]29[کنیم  عمل بدون ترس به آن

 عنراان  بره  فرراسرت کره   یرک  شخصیت از مهم عنصر

                                                           
2 . Peterson  

3 . Barker & Coy 
4 . Character 

5 . Humility 

6 . Courage 

7 . Integrity 

8 . Humour 

9 . Wisdom 

10 . Passion 

11 . Compassion 

http://www.aim.com.au/publications/bkchapters/seven_ch3.html
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اسرتایداررهای اخالرری    یرا  و اخرالق  به مداوم پایبندی
ررست  ایرام به مداوم طار به صدارت فرر با .]31[است

 برا  رازر حتی زمایی کره پرو صاررایه کاری یا چی ی می
 به یی  زیاری مااجه باشد. صدارت جایگ ین یهاایتخاب
 از اخالرری، مسرتقل   استایداررهای پایبند مایدن به عناان

 جهرایی  جامعره  اسرتایداررهای  و اجتمراعی  هنرارهای
بخش ریگری از سریرت   فروتنی .]31[است شده تعریر

 کم یسبتا حس یا و بارن فروتن کیفیت است و به عناان
 ].32[است شده تعریر یشان رارن خار اهمیت

رر ارامه ذکر این یکته الزم است کره رر ارتبراط برا    
سیرت هم هر چند تحقیقات ایدکی ایررام شرده امرا رر    
ارتباط با الگای های رفتاری معلم رر آمازش، پرژوهش  
هایی ایرام شده که به خاطر ررابت ماضاعی به خالصه 

 ین زمینه اشاره می  ررر ای از یتایج تحقیقات رر ا
با  معلم رفتار بطهراسیربررر  ] 33[خلیفه  ، وفایی

زان ماآیشراتحصیلی ر عملکر وتحصیلی اره پندرخا
 از ارراک بین از تاکید رارید کهشیر هنمایی شهرروره را

 تحصیلیر عملکر و تحصیلی ارهدرررپنرخا و معلم رفتار
 عمرما ، ررپایه و جنسیت تفکیک یی  به و کلیرطا به
 ر رارر.ارجو رارمعنا ای بطهرا

به طرار کلری    اذعان راشتند که] 34[و اسدی  یارری
سیرت ییکای مردیران برر اعتمرار و رفترار شرهرویدی      
سازمایی کارکنان تاییر رارر. همچنین، این رو متغیر ییر   

 . ذار استخار بر تسهیم رایش کارکنان تاییربه یابه 
 رر تحقیقری تحرت عنراان   ] 37[چهرزار و همکراران 

 تاییر رو الگای آمازشی معلم مدار و فررر مردار  مقایسه 
 های رایشررایان پرسرتاری   مهارترر بر می ان یار یری 
اب اری بررای یرار یری    رفتاریالگاهای تاکید رارید که 

رر کسرب اطالعرات،   باره که ضرمن یراری فرا یرران    
یظریات، مهارتها، ارزش ها و طرق تفکر، بر تراان آیران   
رر حصال به هردفهای معرین و متفراوت مری اف ایرد.      

یکی از مقاصد اساسی این الگاها  فرا یراف ایش تاایایی 
 . محساب می شار

مطالعره تراییر   رر پژوهش تحت عنراان  ] 36[سلیمی
تاکید  رفتار معلم بر یظم پذیری رایش آمازان رر مدرسه

معلمان، ررمقام اشخاصی که بایرد از آ راهی و   رارر که 
تاایمندی رر شناسایی و ایرار رابطه سرازیده برا رایرش    
آمازان برخاررار باشند، یکری از مهمتررین عاامرل رر    

یش آمازان به شمار شکل  یری شخصیت رو به رشد را
 می آیند. 

 آمرازش  و شخصریت رر تحقیق ] 35[جای  و رایان 
 شردن  آمراره  حال رر یگر آینده معلمان چگایه معلمان )

آمازان؟( اعتقار  رایش رر خاب شخصیت پرورش برای
 برین  راری معنری  رو رایگی  بره  اشاره با رارید که یتایج

 و آمررازش و کیفیرت  سرا  یرک  از معلمران،  شخصریت 
 تاجه بره شخصریت معلرم را از    ریگر، سای از پرورش

 اولایت بندی رربریامه ری ی آمازشی می راید.
بنابراین رر این پژوهش محققان رر یظر رارید ترا برا   
تاجه به اهمیت و یقرش و جایگراه معلرم یرا اسرتار رر      

های ررس به بررسی ارتبراط برین   چرخایدن اراره کالس
اینرد یراررهی و   سیرت و آمازش مبتنی بر ریالاگ رر فر

بین سیرت و آمازش مبتنی بر ریالاگ یار یری بپررازید. 
هرایی  پیش از این پژوهشی ایرام یشده و فق  پرژوهش 

صررارت جدا ایرره برره بررسرری یقررش ریررالاگ رر  برره
کالسداری صارت  رفته است. امید است این پرژوهش  
به عناان سرآغاز ایر  ذار رر این مسریر و رابرل تاجره    

ت زیاری را به این عرصه بکشاید تا شاهد باشد و تحقیقا
های آمازشی باشریم کره یقرش    رشد و شکافایی کالس

 ای رر تحقق اهداف آمازشی رارر.برجسته
 ایررام  بررای  هرای پرژوهش   و فرضیهمدل مفهامی 

 مارر یظری وعلمی چارچابی مند، یظام وعلمی تحقیقات

رر  شرار. مری  یامیرده مدل مفهامی اصطالحاً که است ییاز
برر اسراس مررور اربیرات و     این تحقیق، مردل مفهرامی  

یظرخااهی از خبر ان تدوین شده است. بر اساس مرور 
آمازش مبتنری  های مرباط به سیرت افرار و اربیات، آیتم
تاایرد  که رر رسرمت ربرل ارائره شرد، مری      بر ریالاگ

چارچابی مناسب برای مدلسرازی فرراهم آورر. بعرد از    
های پرژوهش ارائره  رریرده    ضیهایرار مدل مفهامی، فر

 است.
 

http://www.ensani.ir/fa/3649/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/47073/profile.aspx
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 های پژوهشفرضی  
( بین سیرت اساتید و آمازش مبتنری برر ریرالاگ    1

 رابطه وجار رارر.
( بین صدارت اساتید و آمازش مبتنی بر ریالاگ 1-1

 رابطه وجار رارر.
( برین شررراعت اسراتید و آمررازش مبتنری بررر    2-1

 ریالاگ رابطه وجار رارر.
و آمازش مبتنی بر ریرالاگ   ( بین تااضع اساتید3-1

 رابطه وجار رارر.
( بین شا  طبعی اساتید و آمرازش مبتنری برر    4-1

 ریالاگ رابطه وجار رارر.
( بین تدبیر اساتید و آمازش مبتنی برر ریرالاگ   7-1

 رابطه وجار رارر.
( بین شار و اشتیاق اساتید و آمازش مبتنی برر  6-1

 ریالاگ رابطه وجار رارر.

ی اسراتید و آمرازش مبتنری برر     ( بین غمخاار5-1
 ریالاگ وجار رارر.

 
 پژوهش روش

 یشریاه  یظر از و کاربرری هدف، یظر از پژوهش این
 امعره جاسرت.   همبسرتگی  -تاصریفی  ها،راره  ررآوری

یفر از رایشررایان رایشرگاه    13281 آماری این پیمایش
برار.  1392رر سرال  هرا  همه رایشکده شاملکه  اصفهان

ی معرارالت سراختاری بره روش    برای تخمرین الگاهرا  
 211حداکثر ررست یمایی، حدارل حرم یمایه بایسرتی  

که بر ایرن اسراس یمایره آمراری ایرن      ] 38[مارر باشد 
یفر از رایشرایان رایشگاه اصفهان ایتخاب  221پژوهش 
 مرارر  هایراره آوری جمع منظار به پژوهش این شد. رر

ای  رجره ر 7 لیکرت صارت طیر پرسشنامه و به از ییاز،
 شد. استفاره +(7خیلی زیار ) تا +(1کم ) از خیلی

 

 
 پژوهش. مدل مفهامی1شکل 

 سیرت

 

 صداقت

 شجاعت

 تواضع

 
 شوخ طبعی

 

 تدبیر

 
 شور و اشتیاق

 

H16 

H15 

H14 

H13 

H12 

H11 

  غمخواری

 

 آموزش مبتنی بر دیالوگ

 

 H1 آموزش مبتنی بر دیالوگ

 

H17 
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 یمایه جمعت شناختی هایویژ ی. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

 71 111 مرر جنسیت
 71 111 زن

 2/78 128 سال 27تا  17 سن
 1/41 88 سال 37تا  26
 8/1 4 سال 47تا  36

 9/21 46 کارشناسی تحصیالت

 3/52 179 کارشناسی ارشد 

 8/6 17 رکتری
 111 221  جمع

 
 
 
 

های جمعیرت شرناختی، از   پرسشنامه عالوه بر ساال
بخرش اول رر مرارر    شرده اسرت کره    رو بخش تشکیل
 های مرباط به هر فعالیت از مطالعرات سیرت بار و آیتم

شناسررایی شررد و سررپس برره طراحرری ] 41[،] 41[،] 39[
سااالت اردام  ررید. رر مارر آمازش مبتنی بر ریالاگ 

اسرتفاره  رریرد.   ] 42[از کتاب اصال و مبایی ریرالاگ  
روایی سااالت این پرسشنامه یی  به همان صرارت پرس   
از بررسی و ترتیب ایر رارن یظر اساتید و خبر ان تاییرد  

تفاره از فنان آمراری  های جمع آوری شده با اسشد. راره
تاییدی و معرارالت   ، تحلیل عامل t-valueشامل  آزمان 

و  Smart PLSو  SPSSسرراختاری و بررا یرررم اف ارهررای  
AMOS    رر راستای تبیین اج ای مدل و رواب  برین آیهرا

تر یه و تحلیل شد. رر این پرژوهش روایری سرازه بره     
 آلفای وسیله تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده و ضرایب

 اسرت،  باالتر 51/1 از پژوهش متغیرهای ی کلیه کرویبا 

 راریررد را الزم سررااالت پرسشررنامه پایررایی بنررابراین
 (.3)جدول
 
 

 ها یافت 
یفر زن هسرتند. از   111یفر از رایشرایان مرر و  111

ترا   26یفر بین  88سال،  27تا  17یفر بین  128یظر سنی 
یفرر از   46 سال هسرتند.  47تا  36یفر بین  4سال، و  37

یفررر  179 رایشرررایان رارای تحصرریالت کارشناسرری، 
یفرر رارای تحصریالت رکترری     17کارشناسی ارشرد و  

 (.1هستند)جدول 
 
برای برازش مدل و روایی و پایایی نتایج  1PLSروش 

 پژوهش
های چنرد متغیرره آمراری    یکی از تکنیک PLSروش 

هایی مایند یاشرناخته  است که برخالف وجار محدوریت
رن یاع تازیع متغیرها، کم بارن حرم یمایه و وجرار  با

همبستگی میان متغیرهای مستقل که رر روش ر رسیایی 
تاایرد  و معارالت ساختاری الزم به رعایت باریرد، مری  

هایی را با چند متغیر مستقل و وابسته بررازش کنرد   مدل
 مردل  اول، مردل  شار. می آزمان مدل رو PLS. رر ] 43[

مردل معرارالت سراختاری     روم، ل یرری و مرد   ایردازه 
 . ] 44[است

 
 مدل انداز  گیری

 PLSبه منظار برازش مدل ایدازه  یری، رو مردل رر  
 باید آزمان شار  مدل بیرویی و مدل ررویی.

 یهرا مردل  رر رایج برازش هایشاخص بیرونی: مدل
 2رالب جردول  رر مکنان متغیر 8 برای PLS یری  ایدازه
 است. شده ارائه

                                                           
1. Partial least square method 
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 پژوهش مکنان متغیرهای برازش هایشاخص . 2جدول 
C-α AVE 2R CR متغیرهای پژوهش میاناین انحراف معیار هاآیتم بارهای عاملی 

81/1 637/1 - 854/1 811/1 q1 11/1 78/2 صداقت (Hu) 

    548/1 q2    

    848/1 q3    

    555/1 q4    

52/1 638/1 - 841/1 819/1 q1 16/1 61/2 شجاعت (Cou) 

    881/1 q2    

    687/1 q3    

82/1 538/1 - 893/1 896/1 q1 16/1 74/2 تواضع (I) 

    833/1 q2    

    845/1 q3    

85/1 519/1 - 911/1 877/1 q1 13/1 37/2 شوخ طبعی (J) 

    868/1 q2    

    828/1 q3    

    842/1 q4    

55/1 685/1 - 868/1 566/1 q1 12/1 63/2 تدبیر (W) 

    875/1 q2    

    861/1 q3    

51/1 568/1 - 868/1 881/1 q1 94/1 81/2 شور و اشتیاق (P) 

    853/1 q2    

86/1 519/1 - 915/1 591/1 q1 94/1 86/1 غمخواری (Com) 

    839/1 q2    

    898/1 q3    

    839/1 q4    

97/1 741/1 81/1 974/1 614/1 q1 51/1 35/1 آموزش مبتنی بر دیالوگ ( 

Edu) 
    649/1 q2    

    518/1 q3    

    522/1 q4    

    615/1 q5    

    678/1 q6    

    613/1 q7    

    649/1 q8    

    576/1 q9    

    519/1 q10    

    571/1 q11    

    511/1 q12    

    511/1 q13    

    531/1 q14    

    654/1 q15    

    724/1 q16    
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 آموزش مبتنی بر دیالوگ )مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان(با اساتید  بررسی ارتباط بین سیرت

    773/1 q17    

    813/1 q18    

    511/1 q19    

    576/1 q20    

    684/1 q21    

    598/1 q22    

    643/1 q23    

    679/1 q24    

 
 
 

، 1عراملی  بارهرای  پایایی  :از عبارتند مهم شاخص سه
 مردل  ررویری  سراز اری  )شراخص  2مرکرب  پایرایی 

 )ررصدی 3شده استخراج واریایس  یری( و متاس ایدازه

 شده مشاهده متغیرهای تاس  که مکنان متغیر تغییرات از

 است(. شده تبیین

ها و روایی همگرا رر مدل بیرویی برآورر پایایی آیتم
هرا، از طریرق بارهرای    شده است. پایایی هریک از آیتم

آیرد.  رباط بره هرر سرازه بدسرت مری     های معاملی آیتم
باشند،  711/1هایی که رارای بارهای عاملی حدارل آیتم

. ] 47[مایندمعنارار رر یظر  رفته شده و رر مدل باری می
رر بارهرای عراملی متغیرهرای مشراهده شرده       ضررایب 
برای هر متغیر مکنان محاسبه شده است که این  2جدول

 ر. رار رارر 898/1 تا 613/1 رر محدورهضرایب 
ساز اری ررویی مدل بره وسریله شراخص پایرایی     

(. 1954، 4شار )ورتس و همکاران یری میمرکب ایدازه
بیشرتر  5/1از  ا ر شاخص پایایی مرکب برای هرر سرازه  

. رر ] 46[باشد؛ یعنی پایایی مرکب مردل مناسرب اسرت   
مدل برازش شده رر این پژوهش برای تمام متغیرها ایرن  

 (.2اره است )جدولب 5/1شاخص باالی 
شده کره روایری    استخراج واریایس شاخص متاس 

رهرد کره واریرایس هرر سرازه      همگرا باره و یشان مری 
تااید به وسیله یشایگرهای ایتخاب شده تبیرین شرده   می

هرا  و حدارل مقدار تاصیه شرده بررای سرازه    ] 45[باشد
رهرد کره   . این شاخص یشان مری ] 48[است 7/1حدارل 

                                                           
1 . Factor Loading (FL) 

2 . Composite Reliability (CR) 

3 . Average Variance Extracted (AVE) 

4 . Werts et al. 

بره طرار متاسر  بریش از یصرر       یک متعیر رر مردل 
واریایس متغیرهای شاخص را تبیین کرره است. رر مدل 

 7/1این پژوهش برای تمام متغیرها این شراخص براالی   
 (. 2است)جدول

یکی از معیارهای ارزیابی مدل ررویری،   مدل درونهی: 
 بررسری  برای تشخیصی است. روایی 7تشخیصی روایی

 سرازه خرار   با تگیهمبس بیشترین رارای یشایگر هر اینکه

 کره  شار. زمرایی می استفاره باشد، هاسازه سایر به یسبت

 کرار  به متغیر مکنان هر  یری ایدازه برای یشایگر چندین

 فررری  مقیراس  از اطمینران  بره  یباید تنها محقق رور، می

 هاسازه تشخیصی روایی باید می ان بلکه کند، اکتفا یشایگر

 ماضاع این بررسی هاییکی از روش بگیرر. یظر رر یی  را

 اسرتخراج  واریرایس  میایگین روم)جذر( ریشه از استفاره

 میرایگین  روم ریشره  بایرد  منظرار  ایرن  شده است. برای

مرباط بره   یهاهمبستگی از سایر شده استخراج واریایس
. ] 71[، ] 71[،] 49[باشرد  بیشتر سازه این با ریگر یهاعامل

 کره  آن اسرت  بیرایگر  4یتایج یشان راره شده رر جدول 

 .اید شده تفکیک از هم خابی به هاسازه تمامی
 

دیار معیارهای برازش و بررسهی مقبولیهت مهدل    
 ( AMOSپژوهش ) استفاد  از نرم افزار 

 تحلیرل  رر مراحل ترین مهم از یکی برازش معیارهای

 بررای  معیارهرا  این است. ساختاری معارالت سازی مدل

 تاس  شده زیماییبا مدل آیا که است پرسش بدین پاسف

 خیر؟ یا کند می تأیید را پژوهش  یری ایدازه مدل ها،راره
 

                                                           
5 . discriminant validity 



 

11 

 7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1334 پاییز و زمستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7 

 

 . بررسی معیارهای برازش و مقبالیت مدل پژوهش3جدول  
 شاخص برازش هاآمار  معیار مقبولیت

/df <5 2χ<1  25/1 /degree of freedom 2χ 

RMSEA <0.08 13/1 RMSEA(root mean square error) 
0.90 < NFI <1 955/1 NFI(normed fit index) 
0.95< CFI <1 997/1 CFI(comparative fit index) 
0.95< TLI <1 991/1 TLI (Tucker–Lewis fit index) 
0.95< IFI<1 997/1 IFI(incremental fit index) 

<0.90  / GFI <1 959/1 GFI (goodness of fit index) 

 
 
 

 هاهمبستگی با شده استخراج واریایس میایگین ومر ریشه مقاریر بررسی .4جدول 
W I J Hu p Cou Com Edu  
       67/1 Edu 

      84/1 54/1 Com 

     59/1 71/1 64/1 Cou 

    85/1 63/1 62/1 51/1 P 

   59/1 61/1 69/1 75/1 51/1 Hu 

  87/1 52/1 65/1 79/1 54/1 84/1 J 

 86/1 55/1 52/1 65/1 52/1 54/1 87/1 I 

83/1 65/1 66/1 69/1 62/1 68/1 72/1 52/1 W 

 
 

 بررازش  معیارهرای  پرسرش،  این به پاسخگایی برای

 سراختاری  معرارالت  سازی مدل شناسی روش رر زیاری

هرای مربراط بره هریرک از     است. خروجری  شده معرفی
ها با شاخص مقبالیرت الگرای جرامع مقایسره     شاخص

 ]72[اهرا از مطالعرات  اید که معیار مناسب ایرن الگ شده
برطبررق یتررایج بدسررت آمررده   اسررتفاره شررده اسررت. 

ها رضایت بخش باره و یشایگر مقبالیرت  شاخصتمامی
 (.3باشند )جدولالگای جامع می

 
 مدل ساختاری

 بره  تراان  سراختاری مری  معارالت مدل  از استفاره با

پرراخت. از این  ها و ضریب تبیین متغیرهافرضیه بررسی
بررای   شرده  محاسربه  tمقردار   ی مقایسره  با تاان رو می

 تاییرد  عدم یا تایید 96/1بحرایی  مقدار با مسیر هر ضریب

 شده محاسبه tمقدار  ا ر .کرر بررسی را پژوهشی فرضیه

 فرضریه  باشرد  مسراوی  آن برا  یا و کمتر بحرایی مقدار از

 بحرایری،  مقدار از بارن ب ر تر صارت رر و پژوهشی رر

 شار.  یم تایید شده بیان فرضیه

ی هریک از ابعار رابطه ،آمدهبدست براساس خروجی
رفتار اخالری؛ تدبیر، ساز اری، تااضرع، شرا  طبعری،    

بر آمازش مبتنی بر ریالاگ مارر تاییرد رررار    غمخااری
ی رو بعرد رفترار اخالرری؛     رفت رر حالی کره رابطره  

شراعت و صدارت بر آمازش مبتنی بر ریرالاگ مرارر   
همچنین یتایج بدست آمده بصرارت   تایید ررار یگرفت.
سیرت و آمازش مبتنری برر ریرالاگ     کلی یشان رار که

 .(7)جدولرابطه معناراری با هم رارید
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 های پژوهشیتایج آزمان مرباط به فرضیه. 7جدول 
 نتیج  Β t- value ی پژوهشهافرضی 

H1                          تایید 97/61 89/1 آمازش مبتنی بر ریالاگ    سیرت 
H1-1                            عدم تایید 62/1 13/1 آمازش مبتنی بر ریالاگ   صدارت 
H1-2عدم تایید 61/1 13/1   شراعت                            آمازش مبتنی بر ریالاگ 
H1-3                            ییدتا 41/2 13/1 آمازش مبتنی بر ریالاگ   تااضع 
H1-4تایید 91/6 39/1   شا  طبعی                           آمازش مبتنی بر ریالاگ 
H1-5تایید 89/2 16/1   تدبیر                              آمازش مبتنی بر ریالاگ 
H1-6تایید 22/2 19/1 آمازش مبتنی بر ریالاگ                               شار و اشتیاق 
H1-7تایید 92/3 15/1 آمازش مبتنی بر ریالاگ                            غمخااری 

 
شاخص ریگر روایی معارالت ساختاری برر اسراس   

شار و یشرایگر  ضرایب تبیین متغیرهای وابسته تعیین می
به طراری  ] 73[های مدل است واریایس تبیین شده سازه

باشد  65/1ی متغیرهای وابسته مدل باال 2Rکه ا ر می ان 
ضرعیر   19/1متاس  و زیرر   65/1تا  33/1خاب، بین 

شار. رر مدل برازش این پژوهش ضرایب طبقه بندی می
( 2R=81/1) تبیین برای متغیر آمازش مبتنی برر ریرالاگ  

 (.2است)جدول 
 

 گیری  بحث و نتیج 

یکی از عااملی که امروزه معلمان، اساتید، مدیران و 
روش بره عنراان ماضراعی    سیاست  ذاران آمازش و پ

مهم و اساسی بدان تاجه رارید، بهبار کیفیرت آمرازش   
ها و سیرت افرار رر یحاۀ آمرازش معلمرم،   است. ویژ ی
رارر. استار به عناان فرری رشد یافته باید از یقش مهمی 

 عاطفی و اجتماعی الزم برخاررار باشد.  -تاایایی روایی
یی متناسرب برا   تاایایی روایی رر وارع می ان رفتارها

از یظرر   سن و مارعیتی است که رر آن ررار  ررته است.
آید و رفتارهرای او  روایی استار فرری بالغ به حساب می

ممکن اسرت الگرای فرا یریرد ان رررار  یررر. او بره       
ای از رشد روایی بایرد رسریده باشرد کره بتاایرد      ررجه

خشم، هیران و یأس خار را رر مقابرل رایشررایان بره    
ی بروز رهد که حاصل این کنش و واکنش سربب  ا ایه

رشد آیان به سای تعالی باشد. یاع ریگرری از تاایرایی   

ی اوسرت، رشرد   استار که برخاسته از رشد همه جایبره 
باشد. ایسران بره عنراان ماجراری کره رر      اجتماعی می

کند بایستی بتااید با ریگرران ارتبراط   اجتماع زید ی می
و یکی از راههرا بررای اراره   ایسایی راشته باشد از این ر

کالس به یحا احسن راشتن اخالق و سیرت رر اسراتید  
است تا بتاان رر فرا یران تعهد ایرار کرر تا یسربت بره   
ایرام وظایر خار احساس مسالیت کررره و رر جهرت   

این تعالی استعدارهای یهفته ررون خایش رریغ یکنند و 
ت و پژوهش یی  رر راستای بررسری ارتبراط برین سریر    

آمازش مبتنی بر ریالاگ رر رایشگاه اصرفهان برا روش   
مدلسررازی معررارالت سرراختاری ایرررام شررده اسررت.   

های روایی و پایایی استخراج شده از یرم افر ار  شاخص
Smart PLS  رابل ربال ارزیابی شده اید و روایی معارالت

ی ساختاری مدل متاس  است. رر ایرن پرژوهش رابطره   
 1بتنی بر ریرالاگ بره عنراان    سیرت اساتید و آمازش م

فرضیه فرعی مارر بررسی ررار  رفتره   5فرضیه اصلی و 
ها رر مدل پژوهش به صرارت  است که یتایج این فرضیه

 زیر است 
فرضیه اول که رر وارع فرضیه اصرلی پرژوهش برار    

ی سیرت اساتید را با آمازش مبتنری برر ریرالاگ    رابطه
ربراط بره ایرن    م tبررسی کرره است. از آیرا که مقدار 

است ایر مثبت و معنارار سریرت   96/1فرضیه ب ر تر از 
 بر آمازش مبتنی بر ریالاگ مارر تایید ررار  رفت.
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بنابرین این یافته بیایگر ایرن اسرت کره برین رفترار      
اخالری اساتید رایشگاه با آمازش مبتنی بر ریالاگ رابطه 

ار رارر. پس یک ییاز اساسی برای مافقیرت  اساسی وج
هایی که آمازش بصرارت ریرالاگ صرارت    رر کالس

پذیرر تاجه به سیرت و اخالق اساتید رایشگاه رارر و می
یکی از عاامل مافقیت رر تحقرق اهرداف آمازشری رر    

های ررس، وابسته به اساتیدی هسرت کره رارای   کالس
ری و روحیرات جراایمر  هایی منرملره راشرتن   خصیصه

وفاراری یسبت به رایشرایان، فروتنی و تااضع رر برابر 
شایعات و مسائل غیر وارعی رر ررون کرالس، روری از  
یشان رارن تکبر و غرور بره رایشررایان، راشرتن تفکرر     
ایتقاری یسبت به مسائل، بکار یری رایرش رر مردیریت   
کالس، بکار یری هم مان ترربره و رایرش بررای حرل     

س، راشتن روحیه خسرتگی یاپرذیر،   مسائل و تاسعه کال

بیان کرررن صرفات پسرندیده و ییکرای رایشررایان و      
احراال آیران، بررسری     صحبت کررن و جایرا شردن از  

وضعیت رفاهی رایشرایان، رر یظر  رفتن شرای  روحی 
و روایی رایشرایان، شناسایی عاامل ریرج آور رر ررون  

هرا، ارائره   کالس و تالش جهت کرم ریرن یمرارن آن   
هرای  اری سرشار از امید با رایشرایان، ریردن جنبره  رفت

مثبت رایشرایان و یا ریده  رفتن رفتار یا مطلاب آیران،  
آرزوی شاری و مافقیت برای تک تک افرار رر کالس و 
یشان رارن روی خاش و  شاره به رایشرایان کالس و 

 لبخندی معقال رر اکثر اورات باشند.  یشان رارن
های لی رربرراریده شاخصلذا چان خار فرضیه اص

و ریگر مطالعرات کره     ]74[ 1بارکر وکایفرعی بار که 
صردارت،  رر مقدمه ذکر شد این شاخص را هفت عامل 

                                                           
1 . Barker & Coy 

 سیرت

 

 صداقت

 شجاعت

 تواضع

 
 شوخ طبعی

 

 تدبیر

 
 اشتیاق شور و

 

t= 22/2 

 

t=98/2 

 

t= 19/6 

t= 14/2 

 

  غمخواری

 

 آموزش مبتنی بر دیالوگ

 

 t= 89/06 آموزش مبتنی بر دیالوگ

 

t= 82/3 

t= 04/6 

 

t= 02/6 
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 ،شراعت، تااضع، شا  طبعی، تردبیر، شرار و اشرتیاق   
شناسایی کرره باراید پس رر این تحقیق ییر    غمخااری

ا هرای فرعری بر   ها به عناان فرضریه هر یک از این متغییر
آمازش مبتنی بر ریالاگ مارر ارزیابی رررار  رفرت ترا    

ها با آمازش مبتنی برر  یابت شار هر یک از این شاخص
 ریالاگ رابطه رارید یا یه. 

بره عنراان    بنابراین رومین و سامین فرضیه پرژوهش 
ی سیرت و صدارت و شراعت را فرضیات فرعی، رابطه

هرر رو   tدار مقمارر بررسی ررار رارید. با تاجه به اینکه 
بار، این رو فرضیه رر شداید یعنی  96/1فرضیه کمتر از 

بین صدارت و شراعت اسراتید برا آمرازش مبتنری برر      
ریالاگ رابطه ای وجار یدارر که البته ییاز به مطالعرات  

سازر تا بررسی شرار  بیشتر رر این زمینه را ضروری می
ها با آمرازش مبتنری برر ریرالاگ     چرا بین این شاخص

های مطالعات ریگر هم ای وجار یداشته و ا ر یافتههرابط
شار  فت که برین  رر این راستا باشند با اطمینان باال می

صدارت و شراعت اساتید با آمازش مبتنی برر ریرالاگ   
 . رابطه ای وجار یدارر

ی هریک از رر مابقی فرضیات فرعی مرباط به رابطه
 شررار وعناصرر سیرت)تااضرع، شرا  طبعری، تردبیر،      

 96/1محاسرربه شررده از  tمقرردار غمخررااری(،  اشررتیاق،
ب ر تر بدست آمد و ایر مثبت و معنارار تااضرع، شرا    

غمخااری را برر آمرازش    شار و اشتیاق،طبعی، تدبیر، 
  مبتنی بر ریالاگ مارر تایید ررار رار.

های مارر بررسی شده ها یشان رار که  ایهاین یافته
حیرات جراایمرری و   وجرار رو رر تااضع اساتید؛ مثل 

فروتنی و تااضع رر برابر شایعات و مسائل و یا  وفاراری
روری از یشان رارن تکبرر  یا  غیر وارعی رر ررون کالس

هایی که بصرارت  رر ارراه کالس و غرور به رایشرایان
 رذارر.  شار تاییر مری آمازش مبتنی بر ریالاگ اراره می

رباط به های بررسی شده برای عنصر مهمچنین رر  ایه
ارائره  هایی مثل رر یظر  رفتن آیتم شا  طبعی اساتید؛ با

هرای  ریدن جنبره و رفتاری سرشار از امید با رایشرایان 
، مثبت رایشرایان و یا ریده  رفتن رفتار یا مطلاب آیران 
و  آرزوی شاری و مافقیت برای تک تک افرار رر کالس

یشان رارن روی خاش و  شاره به رایشرایان کالس و 
یشان رار کره  لبخندی معقال رر اکثر اورات،  یشان رارن

تاایرد از سررخارر ی رایشررایان رر    این رفتارها مری 
ها جلا یری کرره و احساس شاق و لذت مایردن  کالس

افرار را رر کنار هم برای کارهای مشرارکتی را افر ایش   
رهد. رر عنصر مرباط به شار و اشتیاق ییر  بره مطالعره    

بیران  و  شتن روحیه خستگی یاپرذیری رارفتارهایی مثل 
پرراخته شرد  کررن صفات پسندیده و ییکای رایشرایان 

تاایررد عالررره و اشررتیاق رایشرررایان را رر کرره آن مرری
یار یری بصارت ریالاگ باال ببرر و برای تحقق اهداف 
آمازش رر کنار اساتید و با همیاری همدیگر برا روحیره   

ر عنصر غمخرااری  خستگی یاپذیری باال اردام یمایند. ر
احراال   صرحبت کرررن و جایرا شردن از    های به جنبه

بررسی وضعیت رفاهی آیان، رر یظر  رفتن و  رایشرایان
شرای  روحی و روایی رایشررایان و شناسرایی عاامرل    
ریج آور رر ررون کالس و تالش جهت کم رین یمارن 

هرر چره رایشررایان    پرراخته شد و یشان رار کره  هاآن
رر کالس مرارر تاجره اسراتید رررار      احساس کنند که

و روایی یامناسرب    رفته اید بخصا  رر شرای  روحی
از سای اساتید تحت رلداری ررار  یرید، باعت خااهرد  
شد تا رر تحقق اهداف آمازش با مشارکت همردیگر رر  
کنار استاران خایش پابه پای آیان که از ضروریات اولیه 

و رر یهایرت  آمازش بصارت ریالاگ هست پیش روید. 
رر عنصر مرباط به تدبیر یی  به بررسی رفتارهرایی مثرل   
راشتن تفکر ایتقاری یسبت به مسائل، بکرار یری رایرش   
رر مدیریت کالس و بکار یری هم مان ترربه و رایرش  
برای حل مسائل و تاسعه کالس تاجه شد و اینکه برای 
مافقیت رر آمازش بصارت ریالاگ یک استار بایسرتی  

رایش برخاررار باشد و رر کنرار رایشررایان    از حدارل
رید ایتقاری به مسائل راشته و با ترارب و رایشی کره از  
ضروریات آمازش بصارت ریالاگ هسرت بایسرتی رر   
جهتی تحقق اهداف آمازش و پررورش و اراره کرالس   

 به بهترین حالت ممکن رست پیدا کنند.
ر بنابرین با تاجه به یتایج بدست آمرده و برا رر یظر   

راشتن یگاه کلی به مدل پژوهش، یقش کلیردی سریرت   
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شار و این اساتید رر آمازش مبتنی بر ریالاگ آشکار می 
یک ضرورت اساسی است که رست ایدرکاران آمازشی 

بایست رر مقاطع و سطاح آمازش عالی به سریرت و  می
هرای ررس تاجره راشرته    اخالق اساتید رر اراره کالس

ند کرره اسرراتیدی کرره  باشررند و رر یظررر راشررته باشرر 
شاید بایسی رارای چنرین  های ررس حاضر میسرکالس
های بدست آمده از تحقیق( باشند ترا  هایی)یافتهخصیصه

رر اردام و عمل به آمازش بصارت ریالاگ مافق باشند 
و بتااید رر کنار رایشرایان و با هرم ایدیشری همردیگر    
حرکت یمایند چرا که امروزه یابت شده است که ریگرر  

هرایی  های سنتی کارساز یباره و بایستی از روشآمازش
های رایش آمازان یا بهره  رفت که ییازمندیها و خااسته

رایشرایان را تحقق بخشد و برا عالیرق و اسرتعدارهای    
آیها همسا باشد و با رارن مسئالیت بره رایشررایان رر   

های آمازشی رر یار یری مشرارکتی بررای حرل    کالس
رسیدن به هدف کارساز باشرد کره    مشکالت و مسائل و

با تاجه به یتایج این تحقیق یکی از عاامرل مافقیرت رر   
شیاه آمازش بصارت ریرالاگ بهرمنردی از اسراتیدی    
است که از سیرت و اخالق که رر این تحقیق به عناصرر  
آن اشاره شد برخاررار باشند و آیگاه یظام آمازشری رر  

اف و سرطاح عررالی خااهرد تاایسررت رر پیشربرر اهررد   
های وظایر محال شده به بهترین یحا ممکن به مافقیت

واالیی رست پیدا کند و رر عرصه برین المللری حرفری    
 برای  فتن راشته باشد.

لذا ذکر این یکته هم الزم است که رر این پژوهش با 
تاجه به محدویت زمایی، از یک رایشرگاه بررای ایررام    

ین پرژوهش  تحقیق استفاره شده است و از این یظر ا ر ا
تااید یتایج رابرل  های مختلر ایرام شار، میرر رایشگاه

تعمیم تری را بدست آورر که به پژوهشگران آتی تاصیه 
 شار که به این مساله تاجه راشته باشند.می

 منابع
شرناخت و عاطفره    (؛ 1359) راسم زاره، حبیب اللَّره . 1

 . فرهنگان ایتشارات تهران  اجتماعی، و بالینی هایجنبه

(؛ اصال و مبایی ریرالاگ  1391. ییستایی، محمدرضا )2
 روش شناخت و آمازش؛ اصفهان  ایتشارات آماخته.

(؛ کراربرر روش هرا و الگاهرای    1384. یغما، عرارل ) 3
 تهران  ایتشارات مدرسه.  تدریس

(؛ اصال و مبایی ریرالاگ  1391. ییستایی، محمدرضا )4
 ماخته.روش شناخت و آمازش؛ اصفهان  ایتشارات آ

5. Vygotsky, L (1978). Mind and society. Revised 
Ed. Cambridge, Mass: The MIT Press. 

(؛ اصال و مبایی ریرالاگ  1391. ییستایی، محمدرضا )6
 روش شناخت و آمازش؛ اصفهان  ایتشارات آماخته.

سرعارت  و  اربرال  ،زارعری و  علی اکبرر ، شیخی فینی. 5
وش تدریس مشارکتی با تاییر ر (؛1392) سمیه، زاره

تاکید بر جرئت آمازی )بیایی( بر پیشرفت تحصریلی  
رو فصرلنامه  . رایش آمازان رر ررس رین و زیرد ی 

، 3، شررماره پررژوهش هررای آمررازش و یررار یری 
 .361-371 صص

 . زارعی محمارآباری، حسرن و سرلطایی علری آبرار،    8
یربخشی آمرازش   (؛1392مرتبی و امیرجان، ساره )

براطی بره شریاه  روهری برر میر ان       های ارتمهارت
رو . خارمتمای سررازی پسررران یاجرراان ربیرسررتایی 

، 3، شماره فصلنامه پژوهش های آمازش و یار یری
 .388 -359 صص

9. Howe, R.L. (1963). The miracle of dialogue. New 
York: Seabury. 

(؛ اصال و مبایی ریالاگ 1391. ییستایی، محمدرضا )11
 زش؛ اصفهان  ایتشارات آماخته.روش شناخت و آما

11. Manzo, A & Manzo, U (1999). Pre reading 
methods for schema activation and instructional 
modeling. In Manzo & Manzo, Content Area 
Literacy: Interactive Teaching For Active 
Learning (2nd ED.) New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 

12. Hartman, E. M (2006). Can we teach character? 
An Aristotelian answer. Academy of 
Management Learning & Education, 5, pp. 68–
81. 

13. Hogan & Sinclair (1997). For love or money? 
Character dynamics in consultation. Consulting 
Psychology Journal: Practice and Research, 49, 
pp.256-267. 

14. McKenna, R & Campbell, G. V (2011). The 
Character X Factor in Selecting Leaders: Beyond 
Ethics, Virtues, and Values, The Journal of 
Values-Based Leadership: Vol.4: Iss.2, Article 5. 



 

15 

 آموزش مبتنی بر دیالوگ )مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان(با اساتید  بررسی ارتباط بین سیرت

15. Peterson, Christopher (2008). Character 
Development, Viewable at; www.education 
planner. org/education. 

16. Harder, Pastor (2008). Character Assassination- 
Bloodless Murder, Viewable 
www.newhope.bc.ca. 

17. Maxwell, John (2005). Communicating with 
Character", viewable at www.euquest.com. 

18. Zenger, John & Folkman, Joseph (2004). The 
Handbook for Leaders, First Edition, New York, 
NY: Mc Graw- Hill. 

19. Likona, T (1991). Educating for Character. 
Bantam Books: New York, NY. 

20. Peterson, Christopher (2008). Character 
Development, Viewable at; www.education 
planner. org/education. 

21. Brody, Steven & Siegel, Martin (2001). The 
Evolution of Character, First Edition, Madison, 
CT: International Universities Press, Inc. 

22. Marrella, Layne (2001). In Search of Ethics", 
Sanford, FL; DC Press. 

23. Hybels, B. (2008). Character, Viewable, at: 
www.Christianbook.Com. 

24. Doty, Joseph (2008), Sports Build Characters, 
Journal of College and character Dynamics, 3, 
pp.13–23. 

25. Peterson, Christopher & Seligman (2004). 
Character Strengths and Virtues: A Handbook 
and Classification, First Edition, Oxford 
University Press. 

 یرژار،  عرارف  سرار و شال، علی و اصفهایی، . یصر26
 مردیران  ییکای سیرت تأییر بررسی(. 1391) محسن

 یهرا پرژوهش  کارکنان. شهرویدی سازمایی رفتار بر
 پررای رهم، شررماره ،پررنرم سررال عمررامی. مرردیریت

 .47-62صص

27. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly 
Virtues of Leadership, Management Today 
Series, McGraw-Hill, Sydney. 

 زینب امیری، مرتبی و فرخی، علی و اصفهایی، . یصر28
 شراری  برر  مردیران  ییکرای  سریرت  تأییر(. 1391)

 فصرلنامه  رو اسرالمی.  هایآمازه اساس بر کارکنان
 ،1 شماره ،21 سال اسالمی، مدیریت پژوهشی علمی
 .61-59 صص

 

29. Sarros, J & Barker, C (2003). Virtuous 
Leadership Scale. Australian Management 
Character Survey Australian Institute of 
Management/Monash University study, 
available. 

30. Barlow, C.B., Jordan, M. and Hendrix, W.H. 
(2003). Character assessment: an examination of  
leadership levels, Journal of Business and 
Psychology, Vol. 17 No. 4, pp.563-84. 

31. Leonard, H. S. (1997). The many faces of 
character. Consulting Psychology Journal: 
Practice and Research, 49, pp.235-245. 

32. Likona, T (1991). Educating for Character. 
Bantam Books: New York, NY. 

 بطهراسیر(. بر1389)خلیفه مصطفی، فایی حرت اله. 33
ر عملکر وتحصیلی اره ی پندرباخا معلم رفتار

از. شیر هنماییشهرزان روره ی راماآیشراتحصیلی
روره  1 . شرماره رهیافتی یرا رر مردیریت آمازشری   

 .25بهار،  

تحلیرل تراییر   (. 1393، امین و اسدی، علری ) یارری. 34
سیرت ییکای مدیران بر اعتمرار، رفترار شرهرویدی    

 ..82،  17. فصلنامه کتاب مهر، شماره سازمایی

(. 1386، رضا )ماساله شارمانو  میناچهرزار،  میترا. 37
آمازشی معلم مدار و فررر مردار برر    سه الگای مقای

، مهارتهای رایشررایان پرسرتاری  رر می ان یار یری 
 پ شکی معلا هیشگا، راپ شکی زشماآ فصلنامه

 ربها.  یهم رهشما، ن یال ماییرر ، شتیابهد تخدماو
 ن.تابستا و

مطالعه تاییر رفتار معلم (. 1382) سیدحسین، سلیمی. 36
سرال روم،  . ان رر مدرسره بر یظم پذیری رایش آماز

 .177 ، 6شماره 

37. Jones, Emily Nielsen & Ryan, Kevin & Bohlin, 
Karen (2005). Character Education and Teacher 
Education. How Are Prospective Teachers Being 
Prepared To Foster Good Character in Students? 
Action in Teacher Education, v20 n4 p11-28 Win 

(. مرردل سررازی معررارالت 1388. کالیتررری، خلیررل )38
ارتصاری. چرا    –ساختاری رر تحقیقات اجتماعی 

 اول، تهران  فرهنن صبا.

39. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly 
Virtues of Leadership, Management Today 
Series, McGraw-Hill, Sydney. 

 

40. Peterson, Christopher & Seligman (2004). 
Character Strengths and Virtues: A Handbook 
and Classification, First Edition, Oxford 
University Press. 

http://www.euquest.com/
http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=29565
http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=29565
http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=99823
http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=99823
http://journals.prsid.com/JournalList.aspx?ID=4246
http://www.ensani.ir/fa/3649/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3649/profile.aspx


 

16 

 7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1334 پاییز و زمستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7 

 

 41. James, s, Brian, c, & Hartican, A (2006). 
Leadership and Character, Leadership and 
Organizational Development Journal, 27 (8), PP. 
1-10. 

(؛ اصال و مبایی ریالاگ 1391. ییستایی، محمدرضا )42
 روش شناخت و آمازش؛ اصفهان  ایتشارات آماخته.

43. Jafari Samimi A & Mohammadi, R (2011). 
Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in 
Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling 
Technique”, Middle-East Journal of Scientific 
Research, 8(1): 141-149. 

44. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). 
Linking price satisfaction and business 
performance in Malaysia's dairy industry, Asia 
Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 
24 Iss:2 pp. 288 -304. 

45. Hair, J & Anderson, R & Black, W (1998). 
Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Upper 
Saddle River, NJ. 

46. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). 
Linking price satisfaction and business 
performance in Malaysia's dairy industry, Asia 
Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 
24 Iss:2 pp. 288 -304. 

47. Fornell, C & Larcker, D (1981). Structural 
equation models with unobservable variables and 
measurement error. Journal of Marketing 
Research, 18 (2), 39–50.  

48. Baggozi, R. and Yi, Y. (1988). On the evaluation 
of structural equation models, Journals of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 13 No. 3, 
pp. 989-1006. 

49. Chin, W.W.W (2001). PLS-graph User’s Guide 
Version 3.0, Soft Modeling Inc, Honston, TX. 

50. Gefen, D & Straub, D (2005). A Practical Guide 
to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial 
and Annotated Example, Communications of the 
Association for Information Systems, Vol. 16, 
PP. 91-109.  

51. Nevitt, J & Hancock, G. R (2001). Performance 
of bootstrapping approaches to model test 
statistics and parameter standard error estimation 
in structural equation modeling, Structural 
Equation Modeling, Vol.8, No.3, PP.353-377. 

52. Gunday, G & Ulusoy, G & Kilic, K & Alpkan, L 
(2011). Effects of innovation types on firm 
performance, Int. J. Production Economics, 133, 
662–676. 

53. Boniface, B & Gyau, A & Stringer, R (2012). 
Linking price satisfaction and business 
performance in Malaysia's dairy industry, Asia 
Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 
24 Iss:2 pp. 288 -304. 

54. Barker, C & Coy, R (2003). The 7 Heavenly 
Virtues of Leadership, Management Today 
Series, McGraw-Hill, Sydney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


