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میثم غلامپور ،1دکتر هادی پورشافعی ،*1دکتر مقصودفراستخواه  ،2دکتر محسن

آیتی1

 .1گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .2گروه برنامه ریزی آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافن ،99/80/80:تاریخ پذیرش)99/80/80:

چکیده
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زمینه :تربیت اخیاقی به عنوان قیب آموزش حرفهای معیمان در نظر گرفته میشود در این میان شناسایی مولهههای تربیتاخیاقی از
ضروریات آموزش موف در این زمینه میباشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر گردآوری مؤلهههای تربیتاخیاقی دانشجومعیمان دانشگاه
فرهنگیان براساس اسناد بالادستی این دانشگاه است.
روش :پژوهش حاضر از روش تقیی مقتوای یهی براساس رویکرد گام و همکاران( )1994ت ت مشخص ردن مؤلهههای تربیت
اخیاقی استهاده رده است .تامعه آماری در این پژوهش شام ییه اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان بوده است با توته به هدف پژوهش
نمونهگیری انجام نشده و ییه اسناد تامعه آماری مورد تقیی قرار گرفتهاند .بدین منظور واحد تقیی ؛ تمامی تمیات ،اسناد بالادستی
دانشگاه فرهنگیان میباشد .ابزار پژوهش فیش ،چک لیستها و فرمهای مق ساخته بوده است .برای تهسیر و تقیی دادهها از روش
تقیی – توصیهی استهاده شده است.
یافتهها :براساس یافتهها مؤلهههای تربیت اخیاقی دانشجومعیمان براساس اسناد بالادستی در  4بُعد اصیی شام ؛ ابعاد فرهنگی-
اتتماعی(مشتم بر مؤلهههای بصیرت و مسئولیتپذیری فرهنگی و اتتماعی) ،سیاسی -اقتصادی(مشتم بر مؤلهههای بینش سیاسی و
مدیریت اقتصادی) ،سازمانی(تع د ،اخیاقمداری ،مدیریت دانش و تخصص حرفهای) و شخصیتی(دینمداری ،ولایتمداری ،ویژگی
شخصیتی ،مییگرایی ،سبک زندگی و م ارتهای ادرا ی) سازمان یافت.
نتیجهگیری :تربیتاخیاقی دانشجو معیمان در راستای مؤلهههای در نظر گرفته شده ،یکی از ضروریات امر آموزش این گروه میباشد در
این میان دانشگاه فرهنگیان باید در طراحی برنامه درسی تربیت اخیاقی دانشجویان خود به تمام ابعاد و مؤلهههای تربیت اخیاقی شناسایی
شده توته داشته باشد.
کلید واژگان :تربیت اخیاقی ،دانشجومعیم ،اسناد بالادستی

سرآغاز
آموزش ،زیربنای توسعه پایدار انسانی است و ابزار اصلیی بلرای تق ل
اهداف توسعه به شمار ملیرود .آملوزش بایلد در ت لت توسلعه امل
شخصیت انسانی باشد و تق اهداف آموزشی نمیتواند بدون توته به
تنبه های اخیاقی صورت پذیرد ،زیرا پیوند آموزش و اخیاق ،پیوند استوار
و ناگسستنی است( )1آموزش اخیاق ساب های طولانی و همراستای تعییم
و تربیت دارد( 2و  .)3برنامههای آموزشوپرورش برای ساختن انسانهلا
بیش از هر چیز بر میاحظات اخیاقی استوار است (.)4

اخیاق در لغت تمع واژه خی و به معنای خویهاست( .)5خی و خلوی،
عادت ،شخصیت ،فرم یی اخیاقیات است ه حلاوی اصلوم معنلوی و
قوانین رعایت شده در روابط بین فردی میباشد( .)6اخیاق حالتی راسخ و
مؤثر در روان آدمی میباشد ه در سایه آن بدون اندیشه و تأم افعام و
رفتار از بشر ظاهر میشود ( .)7معنای دیگر این واژه دانشی است له از
حُسن ،قُبح ،خوبی و بدی رفتار بقل ملی نلد ( .)8فیاسلهه ،ال یلون و
منت دان اتتماعی در تعریف اخللللیاق بهطور عام گهتهاند :اخیاق یعنی

نویسندۀ مسئوم :نشانی الکترونیکیHpourshafei@birjand.ac.ir :
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روش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت تق ی  ،تق ی توصیهی -تقیییی است و
در آن از روش تقیی مقتوا و بررسی اسناد استهاده شده اسلت .تامعله
مورد مطالعه پژوهش شام اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان با توته به
اساسنامه این دانشگاه و مبانی نظری موتود این اسناد شام ؛ اساسلنامه
دانشللگاه فرهنگیللان مصللوب  ،1391بیانیلله گللام دوم ان یللاب ابیا یلله
 ،1397/11/22سند اسیامی شدن دانشگاهها مصوب  ،1392/14/25سند
تقوم راهبردی نظام آموزش عالی ،سند دانشگاه اسیامی ،ن شه م ندسی
فرهنگی شور ابیا یله  ،1392برنامله راهبلردی دانشلگاه فرهنگیلان،
سیاستهای یی (عیم و فناوری) ابیا یه  1393و چشم انداز تم لوری
اسیامی ایران در اف  1414هجری شمسی میباشد .با توته بله هلدف
پژوهش ییه اسناد به عنوان تامعه هدف مورد مطالعه قرار گرفتنلد و از
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شناخت صقیح از ناصقیح ( .)9در میان مباح اخیاق توته بله تربیلت
اخیاقی از دیرباز به عنوان امری قاب توته مورد عنایت دسلتاندر اران
تعییم وتربیت بوده ( )11و به منزلله شلا یه تربیلت آدملی لقلا شلده
است( .)11تعریف تربیت اخیاقی دشوار است زیرا ه شام یک مجموعه
بسیار وسیعی از اهداف ،راهکارهای آموزشی و ت تگیریهای فیسلهی
میباشد( .)12تربیت اخیاقی شام رهبری فراگیر از یک حالت انقرافلی
به سطقی است ه در آن فراگیر ارزش خود را شف رده و تبدی بله
یک عضو ام تامعه میشود( .)13در تربیت اخیاقی روی رشد استدلام
عادلانه و منط ی در مورد روابط بین شخصی توته میشود( .)12به طور
خیاصه منظور از تربیت اخیاقی نوعی تغییر در قیمرو ع یلی ،علاطهی و
رفتاری میباشد (.)14
معیمان م مترین نشگران نظامهای آموزشی شناخته شلدهانلد( )15و
ارت ای یهیّت آنها عنصر اصیی در ب بود آموزش شناخته میشود (.)16
تدریس یک حرفه اخیاقی اسلت ( )17و معیلم بله عنلوان فلرد اخیلاقی
شناخته میشود ( .)18اعت لادات ضلمنی معیملان و اخیاقیّلات آنهلا در
آموزش بر دانشآموزان تأثیرگذار است ( .)19با ایلن حلام پیاملد رفتلار
اخیاقی معیمان برای خودشان ناشلناخته اسلت ( .)21پایبنلدی اسلاتید و
معیمان بله اصلوم اخیلاقحرفلهای ،از منلاظر مختیهلی چلون؛ توسلعه
فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخیاقیّات؛ انت ام صهات ممیزه و ویژگلیهلای
برتسته انسلانی بله فراگیلران و درنتیجله اشلاعه آن در تامعله ،دارای
اهمیّت است (.)21
در ایران با توته به اسناد نظام آموزش و پرورش ،وظیهه تربیت معیم بر
ع ده دانشگاه فرهنگیان است .دانشلگاه فرهنگیلان بله منظلور رشلد و
توسعهحرفهای دانشجو معیمان برنامههای مدونی در دست دارد( .)22در
میان برنامههای دانشگاه فرهنگیان توته به تربیتاخیاقی و اخیاقحرفه-
ای دانشجو معیمان از اهمیّت ویژهای برخوردار است .تربیت اخیاقی تنبه
م می از برنامههایدرسی تربیت دانشجو معیمان است( )18بله عبلارت
دیگللر تربیللت اخیللاقی را مللیتللوان قیللب آمللوزش حرفللهای معیمللان
دانست(.)23
در این میان توته به تربیت اخیاقی دانشجو معیمان از اهمیت فزایندهای
برخوردار است زیرا آنها دارای دو ن ش بوده از سویی به عنوان دانشجو
در نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در حام آملاده
شدن برای حرفه معیمی و شک گیری منش و هویّلتحرفلهای در ایلن
راستا میباشند ه خود باید مسلئولیت تربیلت اخیلاقی فراگیلران آینلده
شور را در نظام تعییم و تربیت بر ع ده گیرند .در این میلان متأسلهانه
متر در آموزش داوطیبان معیمی(دانشجو معیمان) به تربیت اخیاقی آن-
ها توته شده است (.)24
پژوهشهای مختیف نشان میدهد نظامهای آموزشی شور در سلطو
مختیف؛ به زعم تیاش در ت ت تربیت اخیاقی فراگیلران خلود؛ در ایلن
زمینه موف عم نکرده و عمیکردهای اخیاقی فراگیران مناسلب نملی-
باشد ( )25،26،27،28همچنین نلواقص زیلادی در برناملههلای درسلی
تربیت اخیاقی؛ نظام آموزشی شور گزارش شلده اسلت( .)19،29،31در
زمینه دانشگاه فرهنگیان نیز پژوهشهای مختیف نشاندهنلده ضلعف-
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های برنامههلای درسلی و تربیتلی ایلن دانشلگاه ملیباشلد( 31و .)32
همچنین در پژوهشها لزوم توته به مدیریت معضیات 8اخیلاقی یلاس
درس و ب بود رفتارهای اخیاقی دانشجو معیمان و اساتید مورد تأ ید قرار
گرفته است( 33و .)34
اصولاً هر تامعهای برای ادامه حیات خود و تبیین اینکه در زندگی چله
چیز معنیدار است و افراد باید به چه هنجارهای اخیاقی احترام بگذارند،
بله برناملهای اصلولی و پاسلخی منط لی نیلاز دارد( .)35در اساسلنامه
دانشگاه فرهنگیان تربیت اخیاقی به عنوان مقلور تملامی برناملههلای
تربیتی در دانشگاه مطر شده و به تربیت معیمان با اخیاق تأ یلد شلده
است( .)36تجارب تربیتی در نظامهای تربیت رسلمی و عملومی تقلت
عنوان برنامهدرسی سازماندهی و در سطح یاس به فراگیلران عرضله
میشود( .)37انعکاس شاخصهای تربیت اخیاقی در برنامهریزی درسی ،
یکی از اساسیترین پایههای آموزشی هر شور را تشکی میدهد.
با توته به مطالب فوقالذ ر اهمیّت تربیت اخیاقی و استیها و ضعف-
های موتود در این زمینه مشخص شد از سویی ارزشهای اخیاقی در
زندگی افراد و توامع نهوذ دارند به طوری ه؛ م اصد ،مقتوا و
روششناسی تربیت بر مبنای آن بیان میشوند( .)29میاکها و مؤلهه-
های متهاوتی برای تربیت اخیاقی بیان شده است( .)38به عبارتی مؤلهه-
های تربیتاخیاقی متناسب با عیای و شرایط متعدد و متنوع ارزیابی
میشوند و اخیاق امری مقیی و خاص در تمام توامع پنداشته می-
شود( .)39در این میان شناسایی مؤلهههای تربیتاخیاقی ه اساس
تربیتاخیاقی را شک میدهند از اهمیّت ویژهای برخوردار است .با توته
به پیشینه پژوهشی موتود توت ی به شناسایی مؤلهههای تربیت اخیاقی
برای دانشجو معیمان نشده است .شناسایی این شاخصها و مؤلههها از
یک سو راهنمای عم برنامهریزان درسی قرار گرفته و از سوی دیگر
برای مجریان برنامهها به عنوان راهنما عم مورد استهاده قرار میگیرد.
هدف این مطالعه شناسایی مؤلهههای تربیت اخیاقی دانشجو معیمان
دانشگاه فرهنگیان با توته به اسناد بالادستی این دانشگاه میباشد.
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شده است( .)41بدینصورت ه سیاهه وارسی مقتوا در اختیار پنج نهر
از صاحب نظران قرار گرفت و ضریب تواف آنها بر اساس فرموم ذی
مقاسبه شد.
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نمونهگیری استهاده نشد .ابزار تمعآوری داده و اطیاعات پژوهش فلیش،
چک لیستها و فرمهای مق ساخته است.
در این پژوهش تقییل مقتلوای اسلناد بلا توتله بله رویکلرد گلام و
همکاران( 1994م) در پنج مرحیه انجام شده اسلت( .)41در مرحیله اوم
اسناد یادشده مورد مطالعه دقی قرار گرفت و تمام گزارههایی ه انتظار
میرفت بتوان از آن دهایی ت ت تدوین مؤلهلههلای تربیلت اخیلاقی
بر اساس فرموم اسکات ضریب تواف بین صاحبنظران پیرامون فلرم
استهاده رد ،استخراج شدند .در مرحیه دوم روش م وللهبنلدی مناسلب
تقیی  81/8میباشد ه ضریب توافل باللا و قاب میاحظلهای اسلت .
انتخاب و سعی شد تا هر م وله نماینده یک متغیر مجلزا باشلد له بله
شک یک مدم مه ومی پژوهش را نشان میدهد.
اهداف پژوهش مربوط است .در مرحیه سوم هر دام از گزارههای تمع-
آوری شده برای قرار گرفتن در هر یک از م ولهها نشانهگذاری شدند؛ به
عبارت دیگر هر یک از گزارههای استخراج شده از اسناد فرادستی ملورد
یافته ها
بررسی قرار گرفت تا مشخص شود آیا پدیلده توصلیف شلده در آن ،در
تجزیه و تقیی اطیاعات به عنوان فرآیندی از روش عیمی یکی از پایه-
یکی از م ولههای مورد نظر تای میگیلرد یلا خیلر .در مرحیله چ لارم
های اساسی و اصیی هر پژوهش است .با توته به هدف پژوهش ه
م ولهبندی با روش د ذاری باز و دگلذاری مقلوری انجلام شلد .در
مشخص ردن مؤلهههای تربیت اخیاقی دانشجو معیمان دانشگاه
دگذاری باز تمام دادهها بدون اینکه هیچ اولویتی برای دادهها در نظلر
فرهنگیان با توته به اسناد بالادستی بود؛  9سند از اسناد بالادستی
گرفته شود تقیی و در چند م ولله دسلتهبنلدی شلدند و در دگلذاری
دانشگاه فرهنگیان به منظور استخراج مؤلهههای تربیت اخیاقی
مقوری چندین م وله اصیی ه بتوان سایر م وللههلا را از درون آنهلا
دانشجومعیمان مورد بررسی قرار گرفت .متن اسناد بالادستی دانشگاه
استخراج رد ،انتخاب ش دند و سپس در دهای منتخب سازمان یافتند.
فرهنگیان و مؤلهههای استخراج شده از آن در تداوم  1آورده شده
در ن ایت در مرحیه آخر دادهها پلردازش و نتلایج تهسلیر شلدند .روایلی
است.
یافتهها با توته به نظر صاحبنظران این حلوزه بدسلت آملد .همچنلین
ت ت مقاسبه ضریب پایایی یافتهها ،از روش اسکات (2112م) استهاده
جدول  :1مؤلفههای تربیت اخلاقی در اسناد بالا دستی
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(کد)1
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متن
تربیت معیمان مؤمن و متع د ،معت د به مبانی دینی و ارزش های اسیامی و ان یابی
تربیت معیمان دارای فضائ اخیاقی و ارزش های والای انسانی ،ارآمد و توانمند در طراز تم وری
اسیامی ایران
تربیت انسانهای مت ی ،ارآفرین و خودباور
تربیت انسانهای خیاق و توانا در تولید عیم ،فناوری و نوآوری ،متناسب با مبانی و ارزش های اسیامی و
نیازهای تامعه
تربیت معیمان دارای شایستگی های اخیاقی و اعت ادی
تربیت معیمان ان یابی ،تخصصی و حرفه ای و مسیط بر مبانی و شیوه های تربیت اسیامی در طراز
تم وری اسیامی ایران
تربیت معیمان شایستگی عیمی و تقوم آفرین ،مبتنی بر مبانی و معارف اسیامی و اقتضائات بومی
بیانیه گام دوم انقلاب(کد)2
خیرخواهی ،گذشت ،مک به نیازمند و راستگویی
شجاعت ،تواضع و اعتماد به نهس

ابعاد اخلاقی
ایمان ،تع د شغیی ،تع د دینی ،تع د به ارزشهای ان یاب
فضائ انسانی ،فضای اخیاقی ،ارآمدی حرفهای ،توانمندی حرفهای
ایمان به خدا ،ارآفرین و خودباوری
خیاق ،توانا در تولید عیم
شایستگی اخیاقی و اعت ادی
تخصص حرفهای ،تسیط بر شیوههای تربیت اسیامی و تع د به ارزشهای
ان یابی
شایستگی عیمی ،تقوم آفرینی و خیاقیت ،زمان شناسی و مکان شناسی
خیرخواهی ،مک به نیازمندان(انهاق) و راستگویی
شجاعت ،تواضع و اعتماد به نهس

سند اسلامی شدن دانشگاهها(کد)3
خردورز ،آزاد اندیش و خیاقیت
خردورز ،آزاداندیش و خیاقیت
اعتماد به نهس ،خود باوری ،اعتماد میی ،توته به است یام عیمی شور و
با اعتماد به نهس عیمى و میى بالا و تأمین ننده است یام عیمى و خود هایى شور
خود هایی
تع د میی و ان یابی
متع د به آرمانهای ان یاب اسیامی و تم وری اسیامی
آراستگی ظاهری ،پا یزگی و دینداری
متشرع و م ذب
سبک زندگی اسیامی و ایرانی
تجییبخش الگوی سبک زندگی اسیامی -ایرانی
خودباوری عیمی
ارت اء خودباورى عیمى
ت دم منافع نظام بر منافع شخصی و گروهی
م دم داشتن منافع نظام بر منافع شخصى و گروهى
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سند تحول راهبردی نظام آموزش عالی(کد)4
مسئولیتپذیری ،دینداری ،الگوی عمیی ،بینش اسیامی
افزایش مسئولیتپذیری اخیاقی و تنظیم رفتار و سیوک عیمی با اتکاء به قرآن و منابع دینی
هویت منسجم میی ،توانمندی عیمی و هویت منسجم اسیامی
برخورداری از هویت یکپارچه ایرانی -اسیامی و توانمندی عیمی
عیمگرایی ،انگیزش  ،تهکر انت ادی و خیاق ،استدلام منط ی و گرایش به
برخورداری از نگرش پژوهشی و انگیزه شف و برخورداری از قدرت تجزیه و تقیی  ،ن د و ح مسئیه
تولید عیم و نگرش پژوهشی
عیم گرایی و گرایش به یادگیری مادام العمر
برخورداری نگرش مثبت نسبت به یادگیری مستمر(مادامالعمر)

برخورداری از شایستگیهای اتتماعی(تربیت اتتماعی) از قبی روحیه خدمتگزاری ،ارتمعی ،تقم آرا و
اندیشههای مخالف ،احساس مسئولیت اتتماعی

شایستگی اتتماعی ،روحیه خدمتگزاری ،روحیه ار تمعی ،تقم
اندیشههای مخالف و احساس مسئولیت اتتماعی

سند دانشگاه اسلامی(کد)5
نیروی انسانی دارای دارای سطح بینش اسیامی و اعت ادی خوب
نیروی انسانی دارای ایمان و اعت اد اسیامی ،ت ذیب و تز یه نهس
روحیه آرمانگرایی ،مام تویی ،ن ّادی ،آزادگی ،ایثارگری و مشار تتویی
نیروی انسانی دارای روحیه ح ی تتویی و احساس مسئولیت اتتماعی
داشتن سطح مطیوب بینش سیاسی و اتتماعی و داشتن توانایی تقیی مسائ تامعه و ت ان
مادامالعمر تی ی ردن تقصی عیم

مقاله پژوهشی

برخورداری از انعطاف و سیالیت ذهنی و توان پرداختن به مسائ از منظر دانش و دیدگاههای مختیف
قابییت به ار بستن دانش و درک اربستی دانش
برخورداری از قابییتهای خودانضباطی ،برنامهریزی و مدیریت زمان در زندگی شخصی

منعطف ،استدلام منط ی ،سیالیت ذهنی
بینش فیسهی و عم به دانش
خودانضباطی ،مدیریت زمان و برنامه ریزی

بینش اسیامی و بینش اعت ادی
ایمان ،اعت اد اسیامی ،ت ذیب و تز یه
آرمانگرایی ،مام تویی ،ن ادی ،آزادگی ،ایثارگری و مشار ت تویی
ح ی تتویی ،احساس مسئولیت اتتماعی
بینش سیاسی ،بینش اتتماعی ،تقیی مسائ اتتماعی و تقیی مسائ
ت انی
عیمگرایی

نقشه مهندسی فرهنگی کشور(کد)8
ت وا ،عزت مداری ،مدارا ،رامت ،انهاق و ایثار ،امر به معروف و ن ی از منکر
خودشناسی و آگاهی تاریخی و اتتماعی و بصیرت سیاسی
شناخت نظام ارتباطی و آداب معاشرت اسیامی ،توانایی تعام و رفتار بر اساس آن در ساختار مناسبات
اتتماعی و سازمانی
قانونمداری و رعایت نظام اخیاقی و ح وقی در تعامیات و مناسبات اتتماعی است(انضباط اتتماعی)

برخوردار از مودّت ،تعاون ،مشار ت ،مسئولیت پذیری و سازگاری اتتماعی
نشاط و سرزندگی ،صداقت
مشار ت و مسئولیتپذیری سیاسی
دارای وتدان اری ،روحیه همکاری و ار تمعی ،ارآفرین و رضایت مند مبتنی بر الگوی صقیح مصرف
و ات ان در عم
صداقت ،راستگویی و درستکاری ،تعاون و ارتمعی(فرهنگی)
قانونگرایی و رعایت ح وق دیگران ،امر به معروف و ن ی از منکر(اتتماعی)
پرهیز از اسراف ،تجم گرایی و اشرافی گری و رعایت حیام و حرام(اقتصادی)

تمسک به اه بیت و قرآن ،ایمان ،توته به عم صیا  ،متع د به نظام
تم وری اسیامی ،ولایتمداری ،پاسداری از میراث ایرانی -اسیامی ،متکی
به فرهنگ و تهکر بسیجی ،روحیه م اومت ،ایثار ،روحیه ش ادت ،روحیه
استکبار ستیزی و حمایت از مستضعهان
دوری از تقجر ،ترماندیشی ،دوری از تعصب بیتا
عام به احکام و مناسک دینی ،مأنوس با قرآن ،سبک زندگی اسیامی-
ایرانی
برخورداری از مودّت ،تعاون ،مشار ت ،مسئولیت پذیری و سازگاری
اتتماعی
نشاط و سرزندگی ،صداقت
مشار ت سیاسی و مسئولیتپذیری سیاسی
وتدان اری ،روحیه همکاری و ار تمعی ،ارآفرینی ،توته به الگوی
صقیح مصرف و ات ان در عم
صداقت ،راستگویی و درستکاری ،تعاون و ارتمعی
قانونگرایی ،رعایت ح وق دیگران ،امر به معروف و ن ی از منکر
پرهیز از اسراف ،پرهیز از تجم گرایی و اشرافگری ،رعایت حیام و حرام

برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان(کد)8
تربیت معیمان و مدیران برخوردار از شایستگیهای اسیامی ،ان یابی ،انسانی ،ایرانی و تخصصی و حرفهای
تراز تم وری اسیامی ایران.

شایستگیهای اسیامی ،شایستگی تخصصی و حرفهای

ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری(کد)6
تربیت دانشجویان مؤمن به اسیام ،برخوردار از مکارم اخیاقی ،عام به احکام اسیامی ،متع د به ان یاب
اسیامی و عیاقمند به اعتیای شور.
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مؤمن ،دارای فضای اخیاقی ،تع د به ان یاب ،توته به اعتیای شور ،عام
به احکام اسیامی و تع دمیی
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پشتکار ،سخت وشی و فعالیت ت ادی به منظور ایجاد ارزش افزوده برای اعتیا و ارت ای ارآمدی نظام
اسیامی
متمسک به قرآن و عترت و ولایت امام عصر ،ایمان و عم صالح ،متع د به نظام تم وری اسیامی،
ولایت ف یه ،آرمان ای امام خمینی(ره)و رهنمودهای م ام معظم رهبری(دام ظیه) مبتنی بر ع یانیت اسیامی،
مهتخر به ایرانی بودن ،پاسدار میراثهای ارزشمند ایرانی -اسیامی و زبان و ادبیات فارسی ،متکی بر
فرهنگ و تهکر بسیجی ،برخوردار از روحیه م اومت ،ایثار ،ت اد ،ش ادت ،استکبارستیزی و حمایت از
مستضعهان.
دوری از تقجر ،تز ماندیشی و تعصب بیتا(اعتدام و ع یانیت)
عام به احکام و مناسک دینی ،مأنوس با قرآن ریم ،برخوردار از سبک زندگی اسیامی -ایرانی

ت وا ،عزتمداری ،مدارا ،انهاق ،ایثار ،امربه معروف و ن ی از منکر
خودشناسی ،آگاهی تاریخی ،آگاهی اتتماعی و بصیرت سیاسی
شناخت نظام ارتباطی ،آداب معاشرت اسیامی ،توانایی تعام اتتماعی،
رفتار مناسب در ساختار مناسبات اتتماعی و سازمانی
قانونمداری ،رعایت نظام اخیاقی ،رعایت نظام ح وقی در تعامیات و
مناسبات اتتماعی
پشتکار ،سخت وشی ،فعالیتت ادی و توته به اعتیای نظام
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توته به موازین اسیامی ،توته به ارزشهای فرهنگی و اتتماعی
روحیه ،نشاط ،خودباوری ،نوآوری ،خیاقیت ،نظاممندی ،شجاعت،
همکاری ،وتدان اری

حهظ موازین اسیامی و ارزش های فرهنگی و اتتماعی در استهاده از عیم و فناوری
روحیه نشاط ،امید ،خودباوری ،نوآوری نظام مند ،شجاعت عیمی و ار تمعی و وتدان اری.

مقاله پژوهشی

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق  1494هجری شمسی(کد)8
افراد فعام ،مسئولیتپذیری ،ایثارگری ،ایمان ،رضایتمندی ،وتدان اری،
برخوردار از افراد فعام ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وتدان اری ،انضباط ،روحیه
انضباط ،روحیه تعاون ،سازگاری اتتماعی
تعاون و سازگاری اتتماعی
تع د به ان یاب و نظام اسیامی ،تع د به ایران ،تشکی هویت ایرانی و
معت د به ان یاب و نظام اسیامی ،شکوفایی ایران و مهتخر به ایرانی بودن.
اسیامی

یک مه وم مشترک از طری د گذاری مقوری اقدام شلده اسلت له
منجر به شناسایی 4بُعد م م شام  ،ابعاد فرهنگی -اتتماعی ،سیاسلی-
اقتصادی ،شخصیتی و سازمانی شدهاند.

در این بخش برای ارائه نتایج تر یب ،ابتدا با تقیی یهی لدهای بلاز
در نار هم قرار گرفته و با دگذاری مجدد ،ملوارد همپوشلی و قرابلت
معنایی باهم تر یب شده و مؤلههها( دهای مقوری) استخراج میشود.
در ادامه برای دسته بندی ردن ییه مؤلهههای تربیت اخیاقی بر اساس

جدول :2کدگذاری انتخابی مؤلفههای تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
کدکذذذذذذذذاری

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

انتخابی

بُعددددهنگی
اجتماع ن

بصللللیرت فرهنگللللی –
اتتماعی

روحیه ارتمعی و گروهی
تقم اندیشهها و آرای مخالف
زمان شناسی و مکان شناسی
بینش اتتماعی
تقیی مسائ اتتماعی و ت انی
تعامیات اتتماعی مناسب
رفتار مناسب در مناسبات اتتماعی
رعایت نظام ح وقی در تعامیات اتتماعی
برخورداری از روحیه نوع دوستی

دددد -ن

مسئولیتپذیری اتتماعی و
فرهنگی

روحیه خدمتگزاری
احساس مسئولیت اتتماعی
مشار ت سیاسی
داشتن تهکر و بینش سیاسی
بصیرت و مسئولیتپذیری سیاسی

بینش سیاسی

بُعدددهنسیاسددد -ن
اقتصادی

توته به الگوی صقیح مصرف
پرهیز از اسراف
پرهیز از تجم گرایی
رعایت حیام و حرام

مدیریت اقتصادی

انهاق و ایثار
ارآفرینی
تع د حرفهای
ارآیی حرفهای
مسئولیتپذیری حرفهای و اخیاقی
انگیزش حرفهای

تع د

بُعهنسازمان
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توته به ارزشهای فرهنگی -اتتماعی

پشتکار حرفهای
وتدان اری
فعالیت ت ادی
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رعایت نظام اخیاقی
توته به عم صالح
رفتار مناسب سازمانی
توانایی در تولید عیم
عیم گرایی

اخیاق مداری
مدیریت دانش

توانمندی حرفهای
تسیط بر شیوههای تربیت اسیامی
شایستگی عیمی
خیاقیت حرفهای
ت ذیب و تز یه نهس
تمسک به اه بیت و قرآن
معرفت دینی
عام به احکام و مناسک دینی
امر به معروف و ن ی از منکر
تو و ایمان
دینداری
بینش اسیامی
دارای هویت منسجم اسیامی
متع د به ولایت
دارای فضای انسانی
خیرخواهی

تخصص حرفهای

دینمداری

ولایتمداری

بُعهنعواملنشخصیت
ویژگی شخصیتی

برنامهریزی
تع د به ارزشهای ان یاب
توته به است یام عیمی شور و خود هایی
تع د میی
ت دم منافع نظام بر منافع شخصی و گروهی
دارای هویت منسجم میی
پاسداری از میراث ایرانی -اسیامی
دارای روحیلله اسللتکبار سللتیزی و حمایللت از
مستضعهان

مییگرایی
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خودانضباطی
قانونگرایی
روحیه نشاط و سرزندگی
روحیه ش ادت و م اومت
ح ی تتویی
مدیریت زمان
راستگویی و صداقت
شجاعت
تواضع
ات ان در عم
دوری از تزم اندیشی و تقجّر
خردورزی
آزاداندیشی
آرمانگرایی
مام تویی
آراستگی ظاهری و پا یزگی
منعطف بودن
عزت مداری
متکی به فرهنگ بسیجی

مقاله پژوهشی

نگرش پژوهشی
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توته به اعتیای نظام
توته به سبک زندگی اسیامی
توته به سبک زندگی ایرانی
آداب معاشرت اسیامی
خودشناسی
خودباوری
تهکر خیاق و انت ادی
استدلام منط ی
سیالیت ذهنی

سبک زندگی

مقاله پژوهشی

م ارت ادرا ی

بینش فیسهی
آگاهی و بینش تاریخی

منظور از بُعد شخصیتی ،ییه عوام مرتبط با ویژگیهای شخصی معیم
میباشد .عوام و ویژگیهای فردی از مؤلهههای اثرگذار م م در اخیاق
حرفهای معیمان میباشد( .)47در پژوهش حاضر مؤلهههای اخیاقحرفه-
ای معیمان در این بُعد ،حلوم مقورهلای دیلنملداری ،ولایلتملداری،
ویژگیهای شخصیتی ،مییگرایی ،سبک زندگی و م ارتهلای ادرا لی
سازمان یافت .ویژگیهای شخصیتی معیمان در پژوهشهلای مختیلف
مورد توته قرار گرفته است(.)34،45،48
بُعد سازمانی ،امروزه رعایت اخیاقحرفهای در سلازمانهلا یلک مزیلت
رقابتی مقسوب میشود( .)47نتایج پژوهشها در این بُعد نشان داد له
میتوان تمام مؤلهههلای اخیلاقی اسلاتید و معیملان در ایلن بُعلد را در
مقورهای تع د ،مدیریت دانش ،اخیاقمداری و تخصصحرفهای سازمان
داد .در راستای یافتههای این بُعد پژوهشهای عوامل مختیهلی چلون؛
مسئولیتپذیری( ،)45عیاقه به ار( ،)44ادراک وظلایف حرفلهای( )48و
داشتن وتدان اری( )49اشاره داشتند.

بحث
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تربیللت اخیللاقی فراگیللران از دیربللاز مللورد توتلله نظللامهللای آموزشللی
شورهای مختیف بوده است به طوری ه میتوان آن را به عنوان رو
حا م بر نظامهای تربیتی دانست .توته به شاخصها و مؤلهههای تربیت
اخیاقی از م مترین پایههای آموزشی هر شوری مقسوب میشلود .در
این میان توته به آرمانها و اهداف یان نظامهای آموزشی شورها ه
در اسناد یان سیاسی و آموزشی آنها مش ود میباشد از اهمیّت ویژهای
برخوردار است زیرا این اسناد ایات تربیتی تامعه را نشان میدهند .این
م م در تربیت دانشجومعیمان از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا این
افراد خود به عنوان معیمان آینده شور مسئولیت تربیت نس های آینده
تامعه را بر ع ده خواهند داشت .در ایلن پلژوهش بلا رویکلرد تقییل
مقتوای یهی سعی شد مؤلهههلای تربیلت اخیلاقی دانشلجومعیمان در
اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شود.
مؤلهههای تربیت اخیاقی دانشجومعیمان با توته به اسناد فرادستی و
معین دانشگاه فرهنگیان در  4بُعد اصیی شام ؛ ابعاد فرهنگی-اتتماعی،
ابعاد سیاسی -اقتصادی ،ابعاد سازمانی و ابعاد شخصیتی سازمان یافلت.
در ادامه با توته به اینکه پژوهشی در راستای این پژوهش با توتله بله
تستجوی مق ین یافت نشد در تبیلین یافتلههلای پلژوهش حاضلر از
یافتههای ضمنی پژوهشهای دیگر استهاده میشود.
بُعد فرهنگی -اتتماعی :احترام به ارزشهای فرهنگی و درک بنیادی از
تنوع فرهنگی از تمیه شایستگیهای دستاندر اران امر آملوزش ملی-
باشد( .)42در این بُعلد مؤلهلههلای اصلیی شلام بصلیرت فرهنگلی-
اتتماعی و مسئولیتپذیری فرهنگی -اتتماعی شناسایی شدند له هلر
للدام دارای للدهای خللاص خللود مللیباشللند .احتللرام بلله ارزشهللا و
هنجارهای اتتماعی و فرهنگی( )43و توته به نشر و آموزش آن( )44از
م مترین مؤلهههای اخیاق حرفهای معیمان میباشد.
بُعد سیاسی -اقتصادی؛ در این بُعد مؤلهههای اصیی شام بینش سیاسی
و مدیریت اقتصادی میباشد .با توته به مبلانی نظلری توتله بله ابعلاد
سیاسی و عم متناسب در ایلن زمینله را یکلی از مؤلهلههلای اخیلاقی
معیمان است( .)45همچنین ابعاد اقتصادی در قرن حاضر یکی از م لم-
ترین مؤلهههای تربیتی نظامهای آموزشی میباشد و به عنلوان یکلی از
زمینههای اخیاقحرفهای شناخته میشود(.)46
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نتایج نشان داد ه با توته به اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان مؤلهله-
هللای تربیللت اخیللاقی دانشللجومعیمان در  4بُعللد سیاسللی -اقتصللادی،
اتتماعی -فرهنگی ،سازمانی و شخصیتی سازمان مییابد ه توتله بله
آن در برنامهدرسی تربیت اخیاقی دانشجو معیمان از ضروریات است.
یافتههای این پژوهش میتواند از یک سو ملورد اسلتهاده پژوهشلگران
حوزه آموزش عالی ت ت تقیی برنامههای درسی دانشگاه فرهنگیان در
زمینه میزان توته به مؤلهههای تربیتاخیاقی قرار بگیرد و از سوی دیگر
برنامهریزان آموزشی با توته به یافتههای این پژوهش در فرآیند تلرمیم
برنامههایدرسی دانشگاه فرهنگیان میزان توته به مؤلهههلای تربیلت-
اخیاقی را مورد توته بیشتر قرار دهند؛ چرا ه نارسایی در این زمینله بلا
توته به ن ش و تایگاه دانشگاه فرهنگیان میتواند بخشهای مختیلف
آموزش عالی ،آموزش و پرورش و تامعه را تقت الشعاع قرار داده و آثار
و پیامدهای نامطیوبی را برای تربیت در سیاستهای یان نظام ،تق ل
اهداف ارزشی و اخیاقی نظام آموزشی ،تربیت نیروی ار معت د و اخیلاق
مدار ،رواج بی اخیاقیها در تامعه و زندگی اتتماعی ایجاد نماید. .
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ملاحظههای اخلاقی
،به منظور رعایت میاحظات اخیاقی و بالا رفتن دقت یافتههلای پلژوهش
.سه نهر از اساتید حوزه اخیاق و آموزش بر فرآیند ار نظارت داشتهاند

سپاسگزاری
بدینوسییه پژوهشگر مراتب سپاس خود را از تمامی استادان گران در ه
در انجام پژوهش و انتخاب موضوع رساله( تنلاب آقلای د تلر مقملود
.م رمقمدی و د تر فرامرزقرامیکی) همراهلی نمودنلد اعیلام ملی دارد
م اله مستخرج از رساله د تری با عنوان " طراحی الگوی تربیت اخیاقی
-دانشجومعیمان دانشگاه فرهنگیان به انضمام دلالتهای تلدوین" ملی
.باشد

واژه نامه
1. Education
2. Ethic
3. Ethical behavior
4. Ethic education
5. Professional training
6. Teachers student
7. Class management
8. Moral problems
9. Moral norms
10. Curriculum
11. Curriculum planning
12. Moral values
13. Destinations
14. Content
15. Components

آموزش
اخیاق
رفتار اخیاقی
تربیت اخیاقی
آموزشحرفهای
دانشجو معیمان
مدیریت یاس
معضیات اخیاقی
هنجارهای اخیاقی
برنامه درسی
برنامهریزی درسی
ارزشهای اخیاقی
م اصد
مقتوا
مؤلههها
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