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چکیده
هدف :هدفِ پژوهش ،ارائة چارچوبي مفهومي از اخالق حرفههای تهدريس بهرای اسهتادانر دروس معهارفِ اسهالمي بهرای
اثربخشترسازی عملکرد آنان نسبت به تربيت ديني صحيحر دانشهجويان بهود .روش :روش پهژوهش از نهور روش آميختهة

اكتشافي متوالي بود .در بخش كيفي از روش تحليلي -استنتاجي و در بخش كمّي از پيمايشر پرسشنامهای و انجهام آزمهون-
های آماری استفاده شد .جامعة آماری اول ،كلية منابع مرتبط بها اخهالق حرفههای تهدريس و جامعهة دوم ،اسهتادان معهارفِ
اسالمي و دانشجويان كارشناسي ارشد دانشکدۀ علوم تربيتهي دانشهااه فردوسهي مشههد در سهال  6434-34بهود .در جامعهة
دوم 24 ،نفر با روش نمونهگيریر هدفمند به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .مراحهل گهردآوری دادههها عبهارت بهود از
بررسي و شناسايي منابع مرتبط با موضور ،شناسايي و استخراج استانداردهای اخالقر حرفهای تدريس برای اسهتادن معهارف
اسهالمي ،تلفيههق و ادغههام مهوارد مشههابه در قالههب مؤلفههة كلهي و اعتباريههابي ،مقايسههة ديهدگاه اسههتادان و دانشههجويان دربههارۀ
خردهمؤلفههای اخالقر حرفهای تدريس برای استادان معارف اسالمي .یافتهها :ارائة چهارچوب مفههومي اخهالق حرفههای
تدريس ششخوشهای كلّي كه عبارتند از اخالق بين فردی(ارتباطهات) و شايسهتايههای علمهي -تخصصهي ،شخصهيتي-
رفتاری ،اعتقادی -ارزشي ،ادراكي و رواني -اجتماعي و ارائة چارچوب مفهومي اخالق حرفهای تدريسر اسهتادان معهارفِ
اسالمي .نتیجهگیری :تدريس دروس ديني مستلزم رعايت اصهول و مالحظهات اخالقهي اسهتادانر ايهن دروس از ديهدگاه
استادان و دانشجويان است تا بتوان با در نظر گرفتن آنها در مسير تحقق تربيت ديني دانشجويان گام برداشهت .لهذا توجهه بهه
چارچوبر مفهومير اخالق حرفهای تدريس برای استادان معارفِ اسالمي پيشنهاد ميشود.
واژگان کلیدی :اخالقر حرفهای ،تدريس ،استادان ،دروس معارف اسالمي.
 دريافت مقاله  32/61/63؛ تصويب نهايي .32/10/63
* اين مقاله مستخرج از پاياننامه كارشناسي ارشد برنامهريزی درسي در دانشگاه فردوسي مشهد است.
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الف) مقدمه
انسان همواره نيازمندِ دستيابي به تکيهگاه و كانوني است كه ضمن پاسخاويي به نيازهای دروني ،به او
آرامش بخشد .دين و باور به خدا ،يک نيازر متافيزيکي و روانشناختي است كه قدرت عظيم و بيپاياني به
انسان ميبخشد كه در بحرانهای فکری ،تنشها و فراز و نشيبهای حيات ،ياريارر وی بوده و قادر است او را به
ساحلر نجات رهنمون كند .لذا تربيتِ ديني از ضروريات جامعه انساني است(فتحي واجارگاه .)6434 ،در اين ميان،
عواملي همچون اجتمار ،محيط خانوادگي ،مربيان و پرورشکاران ،برنامة درسي تربيت ديني ،آموزش عالي
و مدرسه ،از عواملر مهم و تأثيرگذار بر تربيت دينير نوجوانان و

جواناناند(رهنما ،طباطبايي و عليين،

.)6432

حساسيتِ دوران نوجواني و به دنبال آن جواني ،به عنوان سنين حساسر آسيبپذيری در تربيتِ ديني ،همراه
با در نظر داشتنر اين نکته كه نوجوانان در اين دوره ،مستعد حاالت مثبت و منفياند و به لحاظ فرا رسيدنر
هناامة بلوغ ،در معرض اضطرابها و نابسامانيهای فيزيولوژيک و رواني قرار دارند ،ضرورت توجه به
زمينههای آسيبپذيری تربيت ديني در اين دوره سني را مضاعف ميكند(همان) .اين در حالي است كه نتايج
تحقيقاتي از جمله رحماندوست( ،)6406سعيدی رضواني و همکاران( ،)6431تجاسب( ،)6403محمدی( )6404و
مهرام( )6433در داخل و خارج نشان ميدهد كه تربيت ديني جوانان در مواجهه با مسائل نوظهورر امروز با
آسيبها و آفتهايي همراه بوده است.
در راستای فائق آمدن به عوامل آسيبزای تربيتِ ديني در نظام آموزشر عالي ايران ،از ابتدای انقالب
اسالمي ،نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي جمهوری اسالمي ايران به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار
بر تربيت ديني جوانان و نوجوانان ،همواره سعي بر آن داشته كه آموزش و پرورش ماهيت ديني داشته باشد.
اما با وجود اين تالشها ،تجربه سالها یر بعد از پيروزی انقالب اسالمي ،به ويژه با نااه به واقعيتهای موجود
آموزش و تربيت ديني در مدارس ،نشان ميدهد كه آموزش و پرورشر رسمي در تحقق هدفهای تربيت
ديني ،موفقيت چنداني به دست نياورده است(رهنما و همکاران .)6432 ،به طور كلي عوامل آسيبزا و موانع
تربيت ديني را مي توان به عوامل دروني(مربوط به خودِ نوجوانان و جوانان) و عوامل بيروني(مربوط به
محيطِ نوجوانان و جوانان) تقسيم و عوامل بيروني را به عوامل و موانع خارج از نظام آموزشي و عوامل
مربوط به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي دستهبندی كرد(.بناری)6431 ،

در نظام آموزش عالي ايران ،با توجه به دگرگونيهای ايجاد شده در نظام دانشااۀ كشور ،طي سالهای
اخير ،بخش قابل مالحظهای ازآموزشهای عمومي ارائه شده به دانشجويانر كلية رشتههای دانشااهي به
آموزشهای ديني ،مذهبي و معارف اسالمي اختصاص يافته است(فروغي ابری ،سعادتمند و خليليپور .)6430 ،در واقع؛
تعداد دروس عمومي حدود يک هفتم يا به عبارتي  62درصدِ كل واحدها را تشکيل ميدهند كه از اين 62
درصد ،حدود  3درصد يا بيش از يک دوم آن را دروس معارف اسالمي تشکيل

ميدهند(آقائي جنتمکان،
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 .)6432فلسفة وجودی گنجاندن دروس معارف اسالمي در دانشااهها كمک به دانشااهها در ايفای نقش
ذاتي و مأموريت اساسي آنها؛ يعني «انسانسازی» است(مجيدی و فاتحي .)6432 ،همچنين ،از آنجا كه مبنای نظری
آموزش ايران بر اساس جهانبيني توحيدی و اساس اين تفکر زيربنای نظرية تعليم و تربيت ديني است،
اهميت دانستن معارف اسالمي مورد توجه بيشتر قرار ميگيرد(.كرمعليان)6432 ،

در اين ميان ،آموزشهای ديني به دليل ويژگيهای خاص محتوايي و تمايز آن با ساير دروس مانند
رياضي ،فيزيک ،زيستشناسي و  ،...اقتضائات ويژهای دارد(ساجدی .)6433 ،در واقع؛ در تدريس دروس ديني
ميتوان ميان دو اصصالح «ديندهي» و «دينيابي» تفاوت قائل شد .ديندهي كه بر مبنای اصول و روشهای
رفتارگرايي استوار شده ،ناشي از تکرارر روشهای تربيتي است كه از راه تقويت مثبت و منفي ،پرورش
عادتها و پذيرش گزارههای ديني ،بدون پرسشاری و نقّادی سعي در ديندهي به جای دينيابي دارد .به
عبارت ديار؛ اين نور ديندهي جزء ذاتي و هويت فرد نميشود و همواره حالت عاريتي دارد .در مقابل،
همكناری پرورش عقل نقّاد و توجه به تجربة ديني در برنامههای تربيت ديني ميتواند فرايند دينيابي را به
نوعي فرايند ديالکتيک برای رسيدن به يک معنا تبديل سازد .در چنين حالتي ،بين عقل و تجربههای ديني يا
فراعقلي تعارضي نخواهد بود و نوسان عقل و دل زمينهساز رشد ديني فرد ميشود(ايزدپناه و شمشيری .)6434 ،از
اين رو ،از استادان معارفِ اسالمي انتظار ميرود در فرايند روش تدريسر دروس ديني ،روشهايي را به كار
گيرند كه به حساسيتهای ويژهای كه در فرايند ياددهي -يادگيری دروس معارف اسالمي وجود دارد ،توجه
داشته باشند؛ كه اين امر نيازمند رعايت برخي اصول و استانداردهای اخالقي از سوی اساتيد معارف اسالمي
در فرايند تدريس است .در حقيقت؛ رعايت ضوابط و ارزشهای اخالقي مرتبط با آموزش و يادگيری به اين
امر كمک ميكند كه حقوقر دانشجويان در برخورداری از بهترين آموزشها و شأن يادگيری از يک طرف و
شأن و جايااه علم و علمآموزی از طرف ديار رعايت شود(آراسته و حسينعلي .)6431 ،همچنين حرفهای بودن
اساتيد(به خاطر داشتن دانش تخصصي و فني) در فرايند تدريس ،اثربخشي آن را تضمين ميكند(.ماركي)4114 6،

ب) بیان مسئله
اخالق حرفهای يکي از شعبههای جديد اخالق كاربردی است كه برای آن اصولي خاص متصور است و
ميكوشد به مسائل اخالقي حرفههای گوناگون پاسخ دهد(.كرمپوريان و همکاران)6434 ،

اخالق جمع خُلق و خُلُق از ماده «خ ل ق» به معنای سجايا و منشهای پايدار دروني (اعم از خوب يا بد)
است(نجارزادگان .)6430 ،از طرفي ،تنور و پيچيدگي شغلي در روزگارر ما شاخههای گوناگوني از اخالق شغلي
1 .Markie
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را به ميان آورده است؛ مانند اخالق پرستاری ،اخالق خبرنااری ،اخالق كتابداری ،اخالق در پژوهش،
اخالق تدريس ،اخالق پليس و (...فرامرز قراملکي .)626 6430 ،به عبارت ديار؛ هر مجموعة سازماني دارای كدهای
اخالقي ،متناسب با ساختار حرفهای خود است كه اخالق حرفهای نام دارد.
آموزشر عالي نيز نظامي حرفهای است و استادان دانشااهها به عنوان افرادی كه مسئوليت تعليم و تربيت
دانشجويان را بر عهده دارند ،بايد از اصولر اخالق حرفهای معلمي آگاهي داشته ،به آن پايبند باشند .رعايت
اخالقر آموزشي تضمينكنندۀ سالمت فرايند ياددهي -يادگيری در دانشااه است و موجب افزايش تعهدِ
پاسخاويي مدرّسان نسبت به نيازهای دانشجويان ميشود(.ايمانيپور)6436 ،

تدريس  ،بخش تنومند و مهمي از فرايند تعليم و تربيت است كه عالوه بر نياز به مهارت در اجرای
روشهای مناسب ،نيازمند مالحظات اخالقي خاصر حرفة تدريس(مثل مهارت در اجرای روشهای تدريس)
است(بيروني كاشاني و باقری .)6430 ،توصيهنامة سازمان بينالمللي كار ،)6331(6تدريس را به عنوان يک حرفه
معرفي ميكند .همچنين صاحبنظران زيادی از جمله داويس ،)4116(4ماركي( ،)4114فريدمن و فوگل،)4112(4
كالرک )4112(2و كمپل ،)4113(2معلمان و استادان را به عنوان اشخاصر حرفهای تلقي كرده و تأكيد ميكنند
كه تدريس يک فعاليت حرفهای است و هر عمل حرفهای به طور عميقي در موضوعات و مالحظات
اخالقي درگير است.
در دروسر معارف اسالمي ،به ويژه عواملي همچون شخصيت استاد ،نحوۀ برخورد با افکار و عقايد
دانشجويان ،داشتن دانش تخصصي تدريس در فرايند يادگيری ،جوّ رواني -اجتماعي كالس و همة
عناصری كه به عنوان «اخالق» و «حرفه» در تدريس وجود دارند ،بايد در خور توجه باشند .مثالً در بحثهای
متعارف علمي ،دانشجو آمادگي پذيرش از هر استادی را دارد و رفتارهای بيروني او را در پذيرش درس
كمتر دخالت ميدهد؛ اما در دروس ديني چنين نيست(ساجدی .)6433 ،حساسيت استادیر معارف اسالمي در
تدريس اين دروس و رعايت مسائل اخالقي و حرفهای در انجام اين رسالت خطير ،بسيار مهم است .در
واقع؛ هدف غايي دانشجويان از حضور در كالس ،نه صرف گذراندن نمرۀ قبولي از آن ،بلکه بايد يادگيری
تمام اصول ،جنبههای ديني و كاربستِ تمام آنها در زندگي فردی و اجتماعي باشد؛ به گونهای كه اين عمل
به صورت خودجوش و با رضايت دروني انجام شود .اما تحقيقات لياقتدار و همکاران( )6430و مجيدی و
فاتحي( )6432راجع به بررسي ميزان رضايت دانشجويان دربارۀ ويژگيهای فردی و شخصيتي اساتيد معارف
اسالمي ،نشان داد كه رضايت دانشجويان كمتر از سطح متوسط بوده است .با توجه به آنچه گفته شد
)1. International Labor Organization (ILO
2. Davis
3. Friedman & Fogell
4. Clark
5. Campbell
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ميتوان گفت كه كمتر رضايت كم دانشجويان از ارائه و تدريس دروس معارف اسالمي و ديني ميتواند
ناشي از عدم توجه متوليان نظام آموزش عالي در تربيت ديني و استادان معارف اسالمي در تدوين و
شناسايي استانداردها و مؤلفههای اخالق حرفهای تدريس مواد درسي اين دروس باشد.

ج) هدفِ پژوهش
با استناد به آنچه گفته شد ،هدف اين مطالعه ،شناسايي استانداردها و مؤلفههای اخالقر حرفهای تدريس
برای استادان معارفِ اسالمي است تا در نهايت ،چارچوب مفهومي مناسبر اخالق حرفهای تدريس برای
استادان دروس معارف اسالمي ارائه شود.

د) مرور ادبیات و پیشینة پژوهش
امروز اين باور غلط وجود دارد كه هر فرد عالِمي ،معلّم تصور ميشود ،اماچه بسا بسياری از افرادكه
متخصص و خبرهاند ،اما نميتوانند در حرفة تدريس ،موفقيت چنداني كسب كنند .اثربخشير فرايند تدريس
و آموزشهای دانشااهي به عنوان يک حوزۀمهم حرفهای ،به مجموعهای از عوامل فردی ،حرفهای و
سازماني بستاي دارد .در اين ميان ،برخورداری اعضای هيئت علمي و استادان دانشااه از قابليتها و
صالحيتهای حرفهای در فرايند تدريس ،نقشي تعيينكننده در افزايش اثربخشي فعاليتهای آموزشي و
پرورشي دارد .در واقع؛ رعايت استانداردهای اخالقر حرفهای در تدريس به منزلة منشور اخالق حرفهای
تلقي ميشود كه اهتمام استادان به آنها در تعامل با دانشجويان ،همکاران و مجموعة سازماني گروه آموزشي
و دانشااه ميتواند عالوه بر افزايش كارامدی در بازده تدريس ،به سطح بااليي از رضامندی ذینفعانر چنين
فرايندی ،به خصوص دانشجويان بينجامد(عزيزی .)6433 ،استادانر معارف اسالمي نيز به عنوان مبلّغين دين
اسالم ،نقشي بسيار مهم و حساس را در امر دين و دينداری بر عهده دارند .اين مهم از آنجا ناشي ميشود كه
امروزه در عصر تحوالت شارف علمي ،نسبيگرايي اخالقي -ارزشي و عصر تکثّرگرايي فرهناي و مبارزه
با بنيادگرايي ،مقولهای به اسم ناكارامدی دين ،مطرح شده و جوانان نسبت به دين و كاركردهای آن
بيانايزه و سست ميشوند .بنابر اين ،انجام اين وظيفة مهم نيازمند داشتن ويژگيهای اخالقي و حرفهای
برای استادان معارف اسالمي به عنوان يک الاوی اسالمي است .لذا داشتن چارچوبهای اخالقي تدريس
برای كسي كه وظيفة امر تربيت و پرورش معنوی دانشجويان را در نظام آموزش عالي بر عهده دارد ،الزم و
ضروری است .با توجه به بررسيهای پژوهشاران ،در زمينة اخالق حرفهای تدريس دروس(از جمله دروس
ديني ) در ايران تحقيقات كمي صورت گرفته است .فقط چند پژوهش در حوزۀ محدودی انجام شده است
كه بر اساس ميزان اهميت و ارتباط با موضور ذكر ميشوند.
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بيروني كاشاني و

باقری()6430

در تحقيقي به بررسي مباني و اصول اخالق تدريس بر اساس فلسفة

اخالق اسالمي پرداخته ،ابعاد اخالقي كار معلّم در روابط گوناگون او با شاگردان ،والدين ،ساير معلمان و
مسئوالن باالتر را مورد بحث و بررسي قرار داده و اصول اخالقي متناسب با هر كدام را بيان كردهاند.
لياقتدار و همکاران( )6430نيز در دو تحقيق مشابه خود ،به بررسي ميزان رضايت دانشجويان از ويژگيهای
علمي -تخصصي استادان دروس عمومي معارف اسالمي و محتوای آنها پرداختهاند ،كه نتايج آن نشان داد
ميزان رضايت دانشجويان از ويژگيهای علمي تخصصي استادان دروس عمومي معارف اسالمي در سطح
متوسط و ميزان رضايت از ويژگيهای حرفهای مدرسي و فردی شخصيتي استادان دروس عمومي معارف
اسالمي كمتر از سطح متوسط بوده است .مطلبيفرد ،نوه ابراهيم و محسنزاده( )6431نيز در تحقيقي به بررسي
و شناسايي نشانارهای حرفهای و اخالقي در آموزش و تدريس پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه
تدريسر اخالقي از ديدگاه دانشجويان دارای هشت مؤلفة اساسي است كه عبارتند از ميزان كارامدی در
آموزش ،كارامدی در ارائة محتوا ،تعامل حرفهای ،توجه به رشد همهجانبة دانشجويان ،احترام به همکاران،
فضای بحثي مناسب در كالس ،احترام به كالس و ارزشيابي مناسب.
ايمانيپور()6436

پژوهشي را با عنوان «اصول اخالق حرفهای در آموزش» و با هدف تببين اخالقر

حرفهای استادان دانشااهها به عنوان يک معلّم ،انجام داده است .به اين منظور ،گزيدهای از دستوراتِ
اخالقي اسالم در ارتباط با موضور ،تشريح شده و به قوانين برخي از كشورها در زمينة اخالقر حرفهای
تدريس نيز اشاراتي شده است .نتايج اين تحقيق نشان داد كه يک استاد بايد در دو بعد خود را ملزم به
رعايت اصولر اخالقي بداند؛ اول ،به جهت جايااه تأثيرگذاری كه بر رفتار و افکار فراگيران دارد ،و بداند
مؤثرترين روش در انتقال ارزشهای اخالقي مثبت ،آشکار شدن آنها در رفتار واقعي مدرّس است .دوم ،به
جهت وظيفهای ك ه در قبال برآوردن نيازهای آموزشي دانشجويان دارد ،و مسئوليتهای آموزشي خود را به
بهترين نحو به انجام رساند.
خارج از كشور نيز استريک ،)4112(6داويس( ،)4116پانتيک و ووبلز )4164(4و شاپيرا )4164(4در تحقيقات
مختلف خود به بررسي اصول اخالقي تدريس و قابليتهای حرفهای برای معلمان و استادان پرداختهاند .نتايج
اين پژوهشها نشان داد كه سه هنجار كلي برای اخالقياتِ تدريس وجود دارد كه عبارتند از معلمان بايد
موضوعاتشان را با صداقت تدريس كنند ،كالسشان را هماهنگ با اصول دموكراتيک اداره كنند و محيطي را
به وجود بياورند كه رشد را ارتقا دهند .همچنين بر اهميت آموزش معلمان و استادان و تقويت آنها از طريق
برنامههای كاربردی مؤثر و تکنيکهای ارزيابي به منظور ايجاد كيفيت در آموزش به فراگيران تأكيد كردند.
1. Strike
2. Pantic & Wubbels
3. Shapira
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هـ) روش و ابزار
روش پژوهش از نور طرح تحقيق آميختة اكتشافي تحولي است .در اين روش ابتدا دادههای كيفي
گردآوری ميشوند و در مرحلة دوم ،تحليل دادههای كمّي كه بر اساس نتايج كيفي مرحلة اول بنا نهاده
شدهاند ،صورت

ميگيرد(كرسول6434 ،

 .)423در قسمت كيفي از روش تحليلي -استنتاجي استفاده شد .از اين

روش كه از نور تحقيقات كيفي است(كياني و صادقزاده قمصری ،)6431 ،ميتوان هم برای نظريهپردازی و هم برای
تحليل ،ارزيابي و نقد نظريه در عرصة تعليم و تربيت استفاده كرد(باقری ،سجاديه و توسلي .)6433 ،نيکنشان و
همکاران( )6436مراحل اين روش را چنين بيان ميكنند جمعآوری و انتخاب منابع مرتبط با موضور ،مطالعة
دقيق منابع به منظور بازشناسي ديدگاههای مطرح شده در حوزۀ مورد بررسي و در نهايت استخراج
اطالعات و استنتاج از آنها(.نيکنشان و همکاران)6436 ،

در اين مقاله نيز در گام اول با بررسي پيشينة موضور ،پژوهشهای مرتبط با موضور پژوهش(اخالق
حرفهای تدريس) شناسايي شد .در گام دوم ،ويژگيها و مقولههای مربوط به اخالق استخراج و در نهايت،
با ادغام و تلفيق مقولههای مشابه ،مقوله و مؤلفة مناسب استنتاج و مفهومسازی شد .در قسمت كمّي نيز برای
بررسي مقايسة ديدگاه استادان معارف اسالمي و دانشجويان از روش پيمايش پرسشنامهای(پرسشنامة محقق
ساخته) ،از آزمون تي مستقل استفاده شد .اين پژوهش از حيث هدف نيز از نور كاربردی است.
 .2جامعة آماری
جامعة آماری در بخش كيفي ،كتابها و مقاالت علمي فارسي و اناليسي مرتبط با اخالقر حرفهای تدريس به
طور عام و اخالقر حرفهای تدريس برای استادان معارف اسالمي به طور خاص بود .از آنجا كه از كلية منابع
و مدارک موجود استفاده شده است ،نمونهگيری نيز صورت نپذيرفته است .جامعة آماری در بخش
كمّي،كلية استادان معارف اسالمي ،همچنين كلية دانشجويان تحصيالت تکميلي گروه علوم تربيتي دانشااه
فردوسي مشهد بود .حجم جامعة استادان 21نفر و حجم جامعة دانشجويان تحصيالت تکميلي علوم تربيتي
 633نفر بوده است .نمونهگيری به صورت هدفمند انجام شد .منطقر اين نور نمونهگيری ،استفاده از افراد
غني از اطالعات در مورد موضور است(گال ،بورگ و گال .)323 6434 ،بنابر اين ،از گروه معارف اسالمي  63نفر
و از گروه دانشجويان ارشد علوم تربيتي  44نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
 .1فرایند گردآوری دادهها
برای گردآوری دادههای كيفي و كمّي تحقيق ،راهبردهای ذيل انجام شد
.6

مرحلة شناسايي و بررسي منابع مربوط به موضور در اين قسمت ،اسناد و مدارک ،كتابها و

مقاالت داخلي و خارجي در حوزۀ مورد بررسي ،شناسايي و جمعآوری شد.
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.4

استخراج و شناسايي استانداردهای اساسي تا حد امکان پيشينه و ادبيات موضور با تأكيد بر منابع

اسالمي بررسي شد؛ بدين صورت كه تمام عبارات ،كلمات و جمالت در رابطه با اخالق و حرفة تدريس،
استخراج شد.
.4

ادغام و تلفيق استانداردهای مشابه در قالب مؤلفة اوليه به علت تعداد زياد موارد استانداردها و

مبهم بودنر آنها مشتمل بر تکرار فراوان موارد مشابه ،پژوهشاران بعد از شناسايي طبقهبندیهای مختلفي كه
از ويژگيهای اخالقي و حرفهای تدريس برای استادان و معلمان وجود داشت ،آنها را بررسي كردند تا
طبقهبندی به گونهای صورت گيرد كه در عين انتخاب عبارات مناسب برای استانداردهای استخراج شده،
جامع و مانع باشد.
.2

برای اعتباريابي مؤلفههای استخراج شده(ميزان تناسب هر مؤلفه و استاندارد با حيطة مورد نظر)

از نظرات متخصصان استفاده شد .برای سنجش پايايي كدگذاری از روش هولستي 6استفاده شد؛ به اين
صورت كه دو كدگذار در  21استاندارد استخراج شده قضاوت كردند و بين آنها در  21استاندارد توافق
داشتند كه در نهايت پايايي بين آن  1/34محاسبه شد.
.2

برای مقايسة ديدگاههای استادان و دانشجويان از پرسشنامة

محققساخته استفاده شد .برای هر مؤلفه يک طيف ده گزينهای از  6با كمترين ميزان تا  61با بيشترين ميزان
اهميت در نظر گرفته شده است .در اين مرحله هر يک از مؤلفهها نيز تعريف شد؛ بدين صورت كه هر يک
از آنها در حد يک يا دو خط و ترجيحاً به صورت مصدری تعريف شد تا منظور و مقصود از هر مؤلفه
مشخص شود.
روايي سؤاالتِ پرسشنامه با استفاده از روايي محتوايي تأييد شد و برای بررسي پايايي نيز ابتدا آزمون
مقدماتي روی اعضای نمونة تحقيق اجرا شد و پايايي آن بر اساس ضريب آلفای كرانباخ برابر با  1/31به
دست آمد.

ج) یافتهها
با توجه به هدف تحقيق ،تا حد امکان ادبيات و آرای صاحبنظران و منابع علمي مختلف(كتابها و مقاالت
معتبر داخلي و خارجي) از سالهای دور تا كنون بررسي شد و نظريات آنها در مورد استانداردهای اخالق
حرفه ای تدريس(با تأكيد بر دروس معارف اسالمي) به طور عام و تدريس برای استادان معارف اسالمي به
1. Holsti
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طور خاص ،استخراج شد .هدف از اين مرحله ،دستيابي به فهرست جامعي از استانداردهای اخالق حرفهای
تدريس برای استادان معارف اسالمي بود كه در نهايت فهرستي مشتمل بر  430استاندارد(با تکرار بعضي
موارد) و  611استاندارد(بدون تکرار موارد) گردآوری شد .در ادامه برای جمعبندی و تلخيص استانداردها
و همچنين توضيح روشن و شفاف هر يک از آنها ،در  41مؤلفه طبقهبندی شدند(.جدول )6
جدول  : 2استانداردهای استخراج شده از منابع و تلفیق موارد مشترک و مرتبط در قالب مؤلفه
تلفیق
برخي استانداردهای استخراج شده

استانداردهای
مشابه در قالب
مؤلفه

احترام به ح ريم خصوصي دياران(همکاران ،دانشجويان و )...؛ به ارزشها و كرامتهای انساني افراد(فرهنگ ،عدالت اجتماعي،
آزادی ،دموكراسي ،محيط زيست و  )...احترام باذارد؛ به شأن و منزلت حقوق افراد(ارزشهای فرهناي ،جنسيت ،سن ،وضعيت
6

اجتماعي و اقتصادی ،مليت و قوميت) احترام باذارد؛ رعايت ادب و احترام نسبت به همکاران ،دانشجويان و همه كساني كه در

رعایت احترام و

محيط آموزشي دانشااه با آنها در ارتباط است؛ احترام به قوانين و مقرارات دانشااه در جهت حفظ منافع دانشجويان؛ به ديدگاهها

تکریم

و نظرات دانشجويان درباره مسائل و موضوعات گوناگون احترام باذارد و از آنها ا ستقبال كند؛ به نظام تعليم و تربيت و محيط
علمير كالس احترام باذارد.
رعايت توالي زماني در ارائه موضوعات؛ برنامه ريزی برای مديريت منابع و ابزارهای آموزشي در چارچوب فعاليتهای يادگيری
تعيين شده؛ مهارتهای الزم برای درک سبکهای مختلف يادگير ی ،برای انطباق با انوار آموزش و افراد مختلف با توانايي فردی
4

متفاوت؛ نظارت و ارزيابي با هدف بهبود يادگيری دانشجويان؛ تأكيد بر محيطهای يادگيری تجربي(يادگيری در محيطهای
واقعي)؛ توجه به اهميت تجربه و مشاهده در يادگيری؛ داشتن طرح و برنامه برای تدريس؛ ارتباط بين اهداف تدريس با محتوای

دارا بودن دانش
فني تدریس و
کاربرد آن در
کالس

كتاب؛ رهبری و مديريت كالس؛ ارائة چارچوب كلي درس در آغاز تدريس.
داشتن ارتباط حرفهای و مناسب با همکاران و كاركنان دانشااه؛ ارتباط با دانشجويان مبتني بر اعتماد متقابل باشد؛ استفاده از
4

ك انالهای مختلف ارتباطي با همکاران ،كاركنان و دانشجويان؛ رعايت ارزشهای اخالقي در ارتباطات؛ حفظ تعادل در رابطه با

برقراری ارتباط

دانشجويان (نه صميميت بسيار زياد و نه روحيه خشک)؛ داشتن روحيه طنز و شوخ طبعي در كنار تدبير؛ توانايي مذاكره با

مناسب و مؤثر

همکاران برای تبيين و توجيه مسائل آموزشي و تربيتي را داشته باشد؛ توانايي حل تعارضات بين دانشجويان و همکاران.
ارزشيابي دانشجويان به طور منظم و سازنده(تأكيد بر ارزشيابي تکويني در فرايند تدريس)؛ ارزشيابي منصفانه و دقيق؛ استفاده از
2

تکنيکها و روشهای مختلف ارزشيابي بر ای سنجش يادگيری دانشجويان؛ درک ماهيت ارزشيابي و ضرورت استفاده از روشهای

دارا بودن دانش

ارزشيابي متناسب با برنامه درسي ،تدريس و ...؛ فرايند ارزشيابي بر اساس مطالب و محتوای ارائه شده در كالس باشد؛ مداومت و

ارزشیابي و نحوۀ

استمرار بحثهای كالسي و ارزشيابي از آنها؛ ارائه بارخوردهای آموزشي و تربيتي سازنده به گروه آموزشي؛ نظارت و مراقبت از

کاربرد آن

افزايش دانش نظری و غنای محتوايي؛ رشد و توسعه مستمر در دانش و مهارت حرفهای خود(به روز كردن كردن دانش علمي)؛

تقویت دانش

داشتن دانش ،مهارت و درک مفاهيم مربوط به حوزۀ تحصيلي خود؛ تجربه و تخصص در حوزۀ تخصصي و حرفه ای خود؛

تخصصي و

آشنايي با معارف عبادی كه از متون ديني و سيره معصومان به دست مي آيد ،با هدف تربيت عبادی؛ استفاده از مطالب به روز برای

شایستگيهای

يادگيری فراگيران با هدف بهبود مستمر يادگيری آنها.

2

تدريس؛تسلط علمي استاد بر مطالب و محتوای دروس.

حرفهای خود

توجه به بعد عاطفي فراگيران در فرايند ياددهي -يادگيری؛ خودداری از رفتارهای كه باعث به وجود آمدن آسيبهای رواني در
دانشجويان شود؛ آگاهي از باورهای رواني كساني كه در مورد ويژگيهای شخصيتي او اظهار نظر ميكنند؛ تفهيم معيارهای
1

اخالقي ،شکل دهي و تقويت كاربرد رفتارهای خوب در فراگير؛ توجه به عوامل رواني در آزمونهای ارزيابي از
دانشجويان(اضطراب ،استرس ،آمادگي ذهني و )....؛ توجه به نيازهای مختلف و تفاوت فردی دانشجويان؛ مقابله مناسب با

داشتن بینش
روانشناختي

موضوعات حساس ديني ،اعتقادی و ارزشي.
توانايي شناخت آسيبهای اجتماعي جوانان و نوجوانان را داشته باشد؛ تالش برای ايجاد و بازسازی فرهنگ مطلوب در جامعه و
0

حفظ آن؛ مهارت الزم برای تجزيه و تحليل و درک تفاوتهای فرهناي و قوميتي؛ احترام به قانون حکومت و حفظ نظام

توجه به ابعاد

دموكراسي؛آگاهي از زمينههای اجتماعي ،فرهناي و مذهبي اقوام مختلف دانشجويان؛ واقعيتگرايي و زمانشناسي(نسبت به

اجتماعي و

مسائل فرهناي ،سياسي ،اجتماعي و )...؛ همخواني مطالب دروس معارف با واقعيت و نيازهای جامعه؛ نارش مثبت به زندگي خود

فرهنگي

و دياران.
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3

محتوایر ا رائه شده در كالس ،دقيق و متناسب با موقعيت فعلي و زندگي واقعي دانشجويان باشد؛ بررسي نقاط قوت و ضعت

توجه به بعد تربیتي

يادگيری فراگيران و عواملي كه بر آن مؤثرند؛ برخورد هنرمندانه و مناسب با موضوعات و مباحث حساسي كه ممکن است

فراگیران (در کنار

ناراحتي دانشجويان را در پي داشته باشد؛ تالش برای ارتقای فکر و شخصيتي همه دانشجويان.
تشويق فراگيران به مشاركت در بحثهای مربوط به كالس و خارج از آن؛ توجه به مشاركت در انجام كارها با دياران در
3

دانشااه(ذینفعان ،ذیربطان و ذیصالحان)؛ همکاری با افراد حرفهای در زمينة دانش تخصصي خود برای تحقق مطلوب اهداف
يادگيری دانشجويان در ابعاد مختلف؛ انجام كارهای پژوهشي مشترک با همکاران؛ همکاری با سازمانهای مختلف در زمينه

آموزش)

داشتن روحیه
مشارکت و
همکاری

حرفه ای دانش و تخصص خود؛ همکاری علمي و پژوهشي با دانشجويان با هدف ايجاد انايزه و تقويت علمي آنها؛
فروتني و نرمي و اخالق خوش داشته باشد؛ هميشه بشّاش و متبسم باشد؛ سادگي و بيآاليشي در رفتار و كردار؛ عدم تأمين منافع
61

مادی در قبال نمره دادن به دانشجو؛ مدار شفقت و مهرباني با شاگرد؛ احساس خوشرويي و لَحن مناسب بيان با دانشجويان و
همکاران.

خوشرویي،
فروتني ومهرباني

رعايت عدالت در برخورد با اختالفات مختلفي كه در بين دانشجويان به وجود مي آيد؛ عدالت در ارزشيابي(عدم تداخل مسائل
66

شخصي در ارزيابي فراگيران ،در هناام ارزيابي آموزشي فراگيران شرايط روحي و رواني يکساني داشته باشد)؛ رعايت انصاف در
نقد كردن (عدالتورزی در بيان ،عدم خردهگيریهای بي مورد)؛ متعهد به برابری و احترام به تنور فرهناها ،نژادها ،معلوليت

عدالت محوری

جسمي ،قوميت و  ...؛ قبول حق و حق گفتن؛ قوانين آموزشي و كالسي به طور يکسان و برای همه.
داشتن قصد قربت به خدا؛ پايبند بودن به آد اب و سنن مذهبي و عدم غفلت در انجام فرايض ديني؛ ضرورت و لزوم اخالص و
64

پاكسازی نيت؛ توجه به خداوند و خيرخواهي از او؛ اخالص(گفتار و كردار استاد رنگ خدايي داشته باشد)؛ كردار او بايد به مانند
بزرگان دين باشد.

64

و تقوای الهي

برخورد هنرمندانه و م ثبت با موضوعات و مباحث حساس كه ممکن است با ناراحتي دانشجويان همراه شود؛ تدبير در به كارگيری

نگاه مشاورگونه در

درست شيوه های ارشاد؛ رابطه استاد با دانشجو مانند رابطه پدر به فرزند باشد؛ عدم ديد ابزاری به دانشجويان(نبايد از دانشجويان به

برخورد با امور

عنوان وسيلهای برای ارتقاء خود استفاده كنند).
آزادی بيان در محيط كالس ،به طوری كه همه بتوانند در مباحث مختلف كالسي شركت كنند؛ ايجاد يک فضا و جو مثبت،
62

دارا بودن اخالص

صميمي و دوستانه در كالس ،به دور از هرگونه تعصبهای ديني و نژادپرستانه؛يک فضای ايمن و مطمئن را برای يادگيری
فراگيران به وجود آورد(رسيدن به اين باور كه آموزش در يک فضای آرام حق همه دانشجويان است)؛ ايجاد فضای اسالمي در

مختلف دانشجویان

ایجاد جو و فضای
باز ،مثبت ،مؤثر و
صمیمي

دانشااه و كالس.
62

61

60

محرمانه بودن در روابط شخصي با دانشجويان(رعايت حقوق آموزشي و حريم خصوصي مانند روابط استاد با خانواده فراگير )؛
محرمانه بودن نمرات دانشجويان ،سوابق حضور و غياب.
صداقت در گفتار و كالم و اعتماد عمومي؛ قابل اطمينان بودن ودرستکاری در عمل اخالقي؛ صداقت در ارائة گزارشهای

صداقت و

تحصيلي به گروه آموزشي و دانشکده؛ صداقت در ارتباطاتي كه با دانشجويان دارد.

درستکاری

پوشش لباس مناسب(پوشيدن لباسهای آشکار ،يا لباسهای با شعارهای توهين آميز و غيراخالقي نمونهای از ويژگيهای پوشش

ویژگيهای

نامناسب هستند)؛ ظاهر مناسب و آراسته (رعايت مسائل بهداشتي ،استفاده از عطر برای خوشبويي و .)...
خودداری از رفتارهای نامناسب مثل رفتارهای كه ممکن است ضرب و شتم يا آسيبهای رواني را برای دانشجويان به دنبال داشته

63

رازداری

باشد؛ اجتناب از تکبر و نشان ندادن احساسات نامناسب شخصي؛ پرهيز از شوخي و طنزهای ناشايست؛ از هرگونه راسراف و تبذير
و افراط در هر كاری(مث الً خوردن و نوشيدن) خودداری كند؛ پرهيز از صراحت در هدايت و تأديب شاگرد؛ در فرايند تدريس

ظاهری

خودداری از
اعمال رفتارهای
نادرست

كالسي فضائل اخالقي را رعايت كند ،چرا كه آنها مسئول به وجود آوردن يک جامعه اخالقي مناسب هستند.

63

افزايش تفکر انتقادی دانشجويان(مانع قب ول آنها در پذيرش يک ديدگاه خاص باشد ،به عبارتي نبايد آنها را شستشوی مغزی
بدهد)؛ تأمل و ارزيابي انتقادی عمل حرفه ای خود به عنوان يک استاد؛ ارزيابي نقادانه از خود و توسعه ظرفيتهای دروني خود.
روحيه جستجوگری و به چالش كش يدن ذهن دانشجويان در كالس؛ تشويق دانشجويان به تالش و موفقيتهایر علمي؛ ايجاد فضای

41

شور و اشتياق برای تقويت انايزه در دانشجويان جهت شركت در بحث؛ محتوا درس مناسب با عاليق فراگيران باشد؛ پرهيز از
القای روحيه يأس.

انتقادپذیری و
آموزش آن به
دانشجویان
تقویت روحیه
کاوشگری و
انگیزش در
دانشجویان

داشتن شخصيت آموزشي و آكادمي ک؛ توجه به اهميت جايااه نقش خود در جامعه به عنوان يک الاوی رفتاری(او در رأس
46

ساختارها و نهادهای عمومي مردم جامعه و عامل تغيير آن است)؛آيينه شفاف از اوصاف گرانقدر اخالق باشد؛ عمل به بيانات و
توصيههای خود.

الگو بودن
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44

44

42

42

41

40
43

43
41

آگاهي از انتظارات ،قوانين ،سياستها و چارچوب های انضباطي سازمان دانشااه و رعايت آنها؛آشنايي با قوانين آموزشي دانشکده؛
پايبند بودن به قوانين و مقررات آموزشي.
پذيرش مسئوليت برای يادگيری و توسعه حرفة خود؛ مسئوليتپذيری در قبال دانشجويان تعهد كاری نسبت به قبول پذيرش شغل
استادی؛ توجه به درخواستهای قانوني دانشجو.
رعايت نظم و انضباط در امورات مختلف زندگي؛ برای افراد اخالل گران در كالس مجازات تعيين كند؛ رعايت وقت قانوني
كالس و استفاده از وقت؛ مديريت و توانايي برقراری نظم در كالس درس.
داشتن روحيه تحمل و بردباری و سعه صدر در برخورد با دانشجويان از طرف استادان؛ خودداری از جدال و ستيزهجويي در بحث.
انجام كارهای پژوهشي مشترک با همکاران و دانشجويان؛ همکاری با سازمانهای مختلف در زمينه حرفهای خود؛ به اشتراک
گذاری منابع علمي بين همکاران و پايااههای علمي مختلف.
از زباني گويا و بياني توانا برخوردار باشد؛ استفاده از لحن و بيان مثبت و نشاط انايز.
سازماندهي و نظامند كردن افکار خود به صورت مص مم و جدی؛ توانايي تشخيص ،تجزيه و تحليل مسائل و مشکالت كاری خود
و دانشجويان.
عدم استفاده از امکانات دانشااهي جهت امور شخصي؛ استفاده صحيح از اموال و منابع دانشااه و دانشکده و جلوگيری از
اسراف.
توانايي توليد انديشهها و افکار نو و نااهي كنجکاو و كاوشار نسبت به پديدههای مختلف فرايند تدريس.

التزام عملي به
سیاستها و قوانین
آموزشي دانشگاه
تعهد کاری

رعایت نظم و
انضباط
سعة صدر و
بردباری
روحیه پژوهش
محوری
دارا بودن فن بیان

داشتن تفکر حل مسئله

امانتداری

خالق بودن

ارائة چارچوب مفهومي اخالق حرفهای تدريس(استادان معارف اسالمي) در پايان برای تلخيص 41
مؤلفة اوليه و فهم بهتر مؤلفهها ،در  1مؤلفه اصلي و خوشه اخالق بين فردی(ارتباطات) ،شايستايهای علمي
تخصصي ،شخصيتي رفتاری ،اعتقادی ارزشي ،ادراكي ،رواني اجتماعي در يک چارچوب مفهومي
سازماندهي شده است.

شکل  :2چارچوب اخالق حرفهای تدریس برای استادن معارف اسالمي
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نتایج تکمیلي در ادامه برای مقايسة نظرات استادان و دانشجويان دربارۀ ميزان اهميت مؤلفههای اولية
اخالق حرفهای تدريس استادان معارف اسالمي ،از آزمون تي مستقل استفاده شد كه نتايج در جدول 4
مشاهده ميشود .پيش از انجام آزمون تي ،برای بررسي مفروضه نرمال بودن دادهها از آزمون
كالموگروف -اسميرنوف استفاده شد.
جدول  :1آزمون کولموگروف -اسمرینوف برای بررسي نرمال بودن دادهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار آماره  zبرای آزمون

مقدار احتمال

24

23/404

60/26

1/342

1/421

نتايج اين آزمون نشان داد كه توزيع نمرات اخالق حرفهای تدريس به طور معناداری با توزيع نرمال
تفاوت ندارد ()p>1/12 k-s= ,1/34

جدول  :3نتایج حاصل از آزمون تي مستقل برای مقایسه بین دانشجویان و استادان از لحاظ میزان اهمیت
خردهمؤلفههای اخالق حرفهای تدریس استادان معارف اسالمي
درجه

مقدار

میانگین

6

رعايت احترام و تکريم

6/102

21

4

دارا بودن دانش فني تدريس و كاربرد آن در كالس

4/416

21

1/116

4

برقراری ارتباط مناسب و مؤثر

4/611

21

1/112

3/303

2

تقويت دانش تخصصي و شايستايهای حرفهای خود

-6/343

21

1/140

3/404

3/146

2

دارا بودن دانش ارزشيابي و نحوه و كاربرد آن

6/311

21

1/161

3/232

0/033

1

داشتن بينش روانشناختي

1/213

21

1/163

3/626

0/324

0

توجه به ابعاد اجتماعي و فرهناي

4/313

21

1/144

3/313

3/124

3

توجه به بعد تربيتي فراگيران

4/114

21

1/111

3/363

3/413

3

داشتن روحيه مشاركت و همکاری

4/136

21

1/114

3/141

0/033

ردیف

خرده مقیاس

تي

آزادی

معناداری ()P

دانشجویان

استادان

1/110

3/020

3/203

3/424

3/462
3/203

61

عدالت محوری

1/133

21

1/430

3/222

3/241

66

دارا بودن اخالص و تقوای الهي

1/322

21

1/122

3/343

3/324

64

خوشرويي ،فروتني ومهرباني

4/333

21

1/111

3/323

3/413

64

ايجاد جو و فضای باز ،مثبت ،مؤثر و صميمي

4/424

21

1/142

3/222

3/324

62

رازداری

2/321

21

1/111

3/343

3/324

62

صداقت و درستکاری

6/443

21

1/110

61/111

3/320

61

داشتن ويژگيهای ظاهری مناسب

6/436

21

1/144

3/414

3/033

شناسايی استانداردها و مؤلفههای اخالقِ حرفهای تدريس استادانِ دروس معارفِ اسالمی 444 
60

انتقاد پذيری و آموزش آن به دانشجويان

-6/443

21

1/142

3/222

3/332

63

تقويت روحيه كاوشاری و انايزش در دانشجويان

4/423

21

1/333

3/343

3/462

63

داشتن تعهد كاری

4/421

21

1/111

3/411

3/111

41

التزام عملي به سياستها و قوانين آموزشي دانشااه

-1/261

21

1/114

3/626

3/413

46

الاو بودن

2/364

21

1/111

3/343

3/033

44

خودداری از اعمال رفتارهای نادرست

4/430

21

1/111

3/040

3/320

44

رعايت نظم و انضباط

-1/104

21

1/242

3/232

3/146

42

سعة صدر و بردباری

2/364

21

1/100

3/363

3/612

42

نااه مشاورگونه در برخورد با امور مختلف دانشجويان

3/013

21

1/111

3/222

0/461

41

روحيه پژوهش محوری

2/103

21

1/106

3/444

3/041

40

دارا بودن فن بيان

4/460

21

1/116

3/141

3/033

43

داشتن تفکر حل مسئله

4/223

21

1/140

3/464

3/124

43

امانتداری

1/446

21

1/424

3/030

3/041

41

خلّاق بودن

4/601

21

1/120

3/222

0/324

نتايج آزمون تي در جدول  4نشان ميدهدكه بين نظرات دانشجويان و استادان معارف اسالمي دربارۀ
ميزان اهميت بعضي از مؤلفههای اخالق حرفهای تدريس برای استادان معارف اسالمي تفاوت معناداری
وجود دارد و در اكثر موارد ،دانشجويان انتظار بيشتری را بروز دادهاند(.اهميت بيشتری به رعايت موارد
مزبور دادهاند)

د) بحث و نتیجهگیری
يافتههای حاصل از اين پژوهش به شناسايي استانداردها و مؤلفههای اخالق حرفهای تدريس برای استادان
معارف اسالمي منجر شد .نتايج اين پژوهش با پژوهشهای لياقتدار و همکاران( ،)6430مجيدی و فاتحي(،)6432
مطلبيفرد ،نوه ابراهيم و محسنزاده( ،)6431بيروني كاشاني و باقری( )6430همسو است.
آنچه بر اساس يافتهها در اين پژوهش مهم شناخته شد اين بود كه در كنار اهميت تمام مؤلفههای
اخالقي برای استادان معارف و ضرورت همة آنها به عنوان يک چارچوب مفهومي و كدهای اخالقي برای
آنها ،بيشتر به جنبة تربيتي اهميت داده ميشود تا جنبة آموزشي و تخصصي.
اين نکتة مهم را نيز بايد متذكر شد كه با توجه به اينکه قسمتي از نتايج تحقيق دربارۀ مقايسة نظرات
دانشجويان و استادان دربارۀ ميزان اهميت هر يک از مؤلفههای اخالقي و حرفهای تدريس برای استادان
معارف اسالمي بود ،توجه به نظرات دانشجويان به عنوان ذینفعان نظام آموزش عالي و استادان به عنوان
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مجريان وكساني كه برنامة درسي و عمل تدريس را در كالس درس معارف اسالمي پياده ميكنند ،امری
درخور توجه است.
همان طوركه در نتايج مشاهده شد ،دانشجويان درموارد اخالقي و حرفهای استادان معارف اسالمي از
جمله رعايت احترام و تکريم ،داشتن روحية مشاركت و همکاری ،داشتن بينش روانشناختي ،توجه به بعد
تربيتي فراگيران ،دارا بودن اخالص و تقوای الهي خوشرويي ،ايجاد جو و فضای باز ،مثبت ،مؤثر و
صميمي ،رازداری صداقت و درستکاری ،دارا بودن دانش فني تدريس ،دارا بودن فن بيان نااه مشاورگونه
در برخورد با امور مختلف دانشجويان و  ...انتظار ايفای نقش بيشتری از سوی اساتيد داشتند.
بيشترين تفاوتها در مؤلفههای «نااه مشاورگونه در برخورد با امور مختلف دانشجويان» با مياناين
 3/222برای دانشجويان و مياناين  0/461برای استادان و «داشتن بينش روانشناختي» با مياناين  3/626برای
دانشجويان و مياناين  0/324برای استادان بود؛ به گونهای كه دانشجويان به اين دو بعد توجه خاصي
داشتند .اين تفاوتها اهميت بُعد تربيتي -مشاورهای اساتيد را از نااه دانشجويان روشن ميسازد .به عبارت
ديار؛ آنها در بحث مسائل ديني كه در زندگي واقعي آنها تأثيرگذار است و در واقع همان برنامة زندگي
آنهاست ،انتظارات بااليي دارند .توجه به اين تفاوت در نااه مشاورهای و روانشناختي ،ميتواند به مثابة
يک تحول فکری و راهبردی برای استادان معارف اسالمي در تدريس دروس معارف اسالمي و ديني باشد،
كه بايد توجه ويژهای نسبت به آن داشته باشند.
از طرفي ،تفاوت ديدگاه دانشجويان با استادان ،محتوای اين پيام را به صاحبنظران ديني ،مديران نظام
آموزش عالي و همة كساني كه در تدوين و تشخيص معيارهای اخالق حرفهای تدريس برای استادان
معارف اسالمي نقش دارند ،گوشزد ميكند كه مشخص كردن چارچوبهایر اخالق حرفهای تدريس ،بدون
لحاظ ديدگاه ذینفعان اصلي -دانشجويان -اثربخش نبوده و تربيت ديني نوجوانان و جوانان در نظام
آموزش عالي آناونه كه بايد محقق نميشود؛ در نتيجه بايد شاهد آسيبهای ديني مختلفي در جامعه بود.
مؤيد اين مهم آنکه امروزه به خاطر آسيبهای اجتماعي و بزهکاری جوانان ،از جمله مسئلة بيکاری ،اعتياد،
طالق و ،...زندگي جوانان و نوجوانان با مشکالت عديدهای مواجه شده است .بر اساس پژوهشهای انجام
شده توسط سازمان ملي جوانان ،اكثر جوانان وضعيت آيندۀ خود را در تمام مسائل مربوط به زندگي،
نااميدوار كننده ميدانند .در اين پژوهشها بيشتر آنها آيندهای نااميدانه و بدتر را در انتظار خود ميديدند؛
 14/4درصد از جوانان در بحث اعتياد به مواد مخدر 23/3 ،درصد در بحث بيبند و باریهای اخالقي،
 16/0درصد در بحث جرم و بزهکاری وضعيت كشور را در آينده بدتر ارزيابي كردند .حدود  01درصد از
جوانان فکر ميكنند در آينده به علت مشکالت اقتصادی تمايلي به ازدواج نخواهند داشت .در واقع؛ نوعي
آمادگي رواني برای مجرد ماندن و دوری از ازدواج پديد
سعيدی رضواني)6431 ،

آمده است(.فدايي و عليبياي6431 ،؛ آزاد مرزآبادی6430 ،؛
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از سوی ديار ،فطرت انسان ميل به آرامش روحي و افزايش آرامش خاطر در زندگي خود دارد؛ به
طوری سعي در رفع تمام آسيبها و مشکالتي خواهد داشت كه ممکن است سبک زندگي او را مختل كند.
در اين ميان ،دينداری و اعتقادات ديني عامل مهمي در كاهش اين مشکالت است كه پايبندی به آنها باعث
معنابخشي در زندگي ،حمايت رواني و خوشبيني در آنها
شريفي)6436 ،

و خوشبختانه بر اساس پژوهشهای انجام

ميشود(حاجيزاده ميمندی و همکاران6436 ،؛ امين بيدختي و

شده(قاسمي ،عدليپور و كيانپور6434 ،؛ سعيدی رضواني)6431 ،

جوانان معتقدند كه راه نجات بشر ،پايبندی به اعتقادات ديني است از اين رو جوانان به جامعة روحانيت و
افراد دينشناس ،به عنوان مبلّغ دين اسالم ،روی ميآورند .لذا از جهت تربيت ديني اخالقي انتظار ميرود
اساتيدِ معارف اسالمي جوانان را به جهتِ بهداشت رواني رشد دهند و از پديد آمدن اختالالت مختلف
رواني و رفتاری جلوگيری كنند.
از اين رو ،بحث انتظارات معقول يا همان حق و حقوق دانشجويان از نقشر استادان معارف اسالمي
مطرح ميشود .كوئن )6436(6نقش را ايناونه تعريف ميكند نقش به رفتاری اطالق ميشود كه دياران از
فردی كه پايااه معيني را احراز كرده است انتظار دارند .بنابر اين ،وظيفه استادانر معارف اسالمي در نقشر
استادی دروس معارف ،كمک و راهنمايي دانشجويان در مواجهه با مشکالت روحي ،رواني و در كل
سبک زندگي است .به عبارت ديار؛ آنها بايد همراه با آموزش مفاهيم ديني به دانشجويان ،اهميت
ارزشهای ديني را در زندگي به دانشجويان تفهيم كنند تا به واسطة آن ،دانشجويان بهترين پاسخ را در
مواجهه با مسائل ،مشکالت متعدد و نوظهور زندگي خود داشته باشند.
 .2پیشنهادهای پژوهشي
.6

پژوهشي در رابطه با مطالعة رابطة اخالق حرفهای و اثربخشي تدريس استادان معارف اسالمي با

تکيه بر نظر استادان دانشااه ،گروههای معارف اسالمي و صاحبنظران ديني.
.4

پژوهشي در رابطه با بررسي رابطه اخالق حرفهای تدريس استادان معارف اسالمي با ساير

چارچوبهای اخالقي تدريس.
.4

پژوهشي در رابطه با مقايسة ويژگيهای اخالق حرفهای تدريس استادان معارف اسالمي در بين

دانشجويان پسر و دختر.
.2

پژوهشي در رابطه با مقايسة ويژگيهای اخالق حرفهای تدريس استادان معارف اسالمي در بين

دانشجويان رشتههای پزشکي و غير پزشکي.

1. Kohen
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.2

پژوهشي در رابطه با بررسي موانع پيش روی كاربست ويژگيهای اخالق حرفهای تدريس

استادان معارف اسالمي ،و راهکارهای مواجه با اين موانع در جهت افزايش اثربخشي فرايندهای ياددهي-
يادگيری دروس معارف اسالمي.
 .1پیشنهادهای کاربردی
.6

تدوين استانداردها و آييننامههای اخالقي توسط متوليان نظام آموزش عالي و گروه معارف

اسالمي برای استادان معارف اسالمي.
.4

آگاهسازی استادان معارف اسالمي از چارچوبهای اخالقي حرفة خود.

.4

قرار دادن فرايندهای تصميمگيری اخالقي تدريس در سر فصلهای دورههای يادگيریر الاوهای

تدريس استادان معارف اسالمي.
.2

تدوين استانداردها و آييننامههای اخالق حرفهای تدريس برای استادان گروههای مختلف

آموزشي در دانشااه.
.2

اعمال نظر همة ذینفعان ،ذیربطان و ذیصالحان نظام آموزش عالي در تدوين منشور اخالق

حرفهای تدريس استادان معارف اسالمي.

 .3محدودیتهای پژوهشي
.6

دسترسي نداشتن به برخي منابع اناليسي به خاطر انوار محدوديتها (مالي ،سياسي).

.4

احتمال اينکه استادان معارف اسالمي به دليل كمبود وقت (به دليل اجرای پرسشنامه در زمان

استراحت آنان) با كمدقتي پرسشنامهها را تکميل كرده باشند.
.4

همکاری نکردن برخي دانشجويان و دانشآموختاان در اجرای پرسشنامه به دليل بيانايزه بودن

و داليل ديار.
محدوديت منابع اناليسي در زمنية اخالق حرفهای تدريس دروس ديني.
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كرمپوريان ،آرزو؛ بهزاد ايمني و پرويز ترکزبان(« .)6434بررسي نگرش به اخالق حرفهای در اعضای هیئت

علمي دانشکده دندانپزشکي همدان در سال  .»2312تحقيق در علوم دندانپزشکي ،ش .24-26 )6(61
 -كرمعليان ،حسن(.)6432

«تبییني از اهداف تربیت اسالمي بر مبنای قلمروهای حیات».

تربيت اسالمي ،ش

.612-631 )4(6
 -كوئن ،بروس(.)6436

مباني

جامعهشناسي .ترجمه غالمعباس توسلي و رضا فاضل .تهران سمت ،چ

سيزدهم.
-

كياني ،معصومه و عليرضا صادقزاده قمصری(« .)6431تبیین رویکردهای غالب روششناختي پژوهش فلسفه

تعلیم و تربیت در ایران و توصیف روششناختي رسالههای دکتری» .پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت ،ش )4(6
.663-644
-

گال ،مرديت؛ والتر بورگ و جويس گال( .)6434روشهای تحقیق کمّي و کیفي در علوم تربیتي و روانشناسي(جلد

دوم) .ترجمة احمدرضا نصهر و همکاران .تهران سمت ،دانشااه شهيد بهشتي ،چ چهارم.
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 -لياقتدار ،محمدجواد؛ جعفر شانظری و معصومه مسلمي(/6430الف).

«بررسي میزان رضایت دانشجویان از

دروس عمومي معارف اسالمي در شهر کرمان» .پژوهشنامه انقالب اسالمي ،ش .6-44 )62(0
 لياقتدار ،محمدجواد؛ جعفر شانظری و معصومه مسلمي(/6430ب).شخصیتي اساتید دروس معارف اسالمي از دیدگاه دانشجویان شهر

«بررسي ویژگيهای علمي ،حرفهای و

کرمان» .پژوهشنامه انقالب اسالمي ،ش

.20-32 )62(0
 مجيدی ،محمدرضا و ابوالقاسم فاتحي(« .)6432سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامهریزی دروس معارف».پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي ،ش .40-22 )4(64
 محمدی ،مجيد( .)6404آسیبشناسي دیني .قم تفکر. -مطلبيفرد ،عليرضا؛ عبدالرحيم نوه ابراهيم و ابراهيم محسنزاده(.)6431

«بررسي و شناسایي نشانگرهای

حرفهای و اخالقي در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسي ارشد» .اخالق در علوم و فناوری ،ش
.6-3 )2(1
 -مهرام ،بهروز(.)6433

«نقش مؤلفههای برنامة درسي در هویت دیني دانشجویان (مطالعه موردی :دانشگاه فردوسي

مشهد)» .مجموعه مقاالت همايش تربيت ديني .مشهد.
 نجارزادگان ،فتحاهلل( .)6430رهیافتي بر اخالق و تربیتي اسالمي .قم دفتر نشر معارف (نهاد نمايندگي مقاممعظم رهبری در دانشااهها ،مركز برنامهريزی و تدوين متون درسي).
 نيکنشان ،شقايق؛ محمدجواد لياقتدار ،حسنعلي بختيار نصرآبادی و محمدجعفر پاکسرشت(.)6436«ایدئولوژی مبنایي برای عملکرد آموزش و پرورش :مقایسة پیامدهای ایدئولوژی لیبرال و نئولیبرالیسم بر تعلیم و

تربیت در کشورهای غربي» .پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت ،ش .2-41 )6(4
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