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 1زهره عبابافدکتر 
 در کنندگانعمل برای ديرباز از علمی و فرهنگی بنيادهای چکیده:

 قائل وقیحق و وظايف گيرندهآموزش و آموزشگرمدرس يا  های نقش
 برای بنيادها همان اساس بر توانمی که وظايفی جمله از. اند شده

 را گيرندهآموزش که است تدابيری سازیفراهم بود قائل آموزشگر
. خواهدکرد گيریشکل حال در شرايط و حال در زيست برای آماده

 زيرا است وجهی چند رسالتی های تربيتیموقعيت در آموزشگری
 شغلیو  رفتاری ،اجتماعی ،شناختی ،عاطفی القی،اخ تربيت رهبريت
 ایمجموعه کارگيریبه که است ایپيچيده فرايند گيرندگانآموزش

 و هامهارت ها،دانش از همگون تلفيقی .طلبدمی را هاتوانمندی از
 هدايتگری چنين یشايسته عبارتیبه يا آماده را مدرس که باورها

در انواع سنتی و  يادگيری محيط واقعيتاز طرف ديگر،  .نمايدمی
 فيزيکی عناصر بين یکمّ ارتباط يا فيزيکی ويژگی يک صرفاً مجازی
ت تعامال از که است مفهومی یسازه يک فراتر از آن بلکه نيست

 فرهنگی -اجتماعی و هيجانی شناختی، هایذهنيت نظام باوری،
اين بر اين اساس،  د.شومی ثرأمت يادگيری یصحنه آفريناننقش

ز آن است، با هدف کاوش و توصيف پژوهش که مقاله برگرفته ا
 -ای مبتنی بر نقش تربيتیهای کاری و حرفههای ارزشمؤلفه

اخالقی مدرسان/آموزشگران دانشگاه تنظيم شده است. در اين راستا 
ها به کمک فی اکتشافی بهره گرفته شد و دادهپژوهش کي یاز شيوه
های علوم می( رشتهعل یخبرهمدرس ) 12ی بازپاسخ با مصاحبه
های تهران، صنعتی پايه، پزشکی و مهندسی از دانشگاهانسانی، 

اميرکبير، شهيد بهشتی، خوارزمی، عالمه طباطبايی،  تربيت مدرس، 
. آوری شدبهشتی جمع علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهيد

ها فته. ياها بر مبنای استقرای تحليلی انجام گرفتتحليل داده
اخالقی -های کاری مبتنی بر نقش تربيتیاز ارزشای گستره

ری ماهيت مدرسان دانشگاه را نمايان ساخت و نشان داد که آموزشگ
های کاری در تلفيق با ديگر های ارزشجامع و تلفيقی دارد و مؤلفه

-آموزش عالی نقشای برای آموزشگری در محيط های حرفهمؤلفه

های کاری شخصيتی، ارتباطی، های ارزشمؤلفها ههآفرين است. يافت
لحاظ که به گيرندزشی، باوری و حمايتی را در بر میشناختی، انگي

های های باوری اشاره شده است. مؤلفهی مؤلفهگستردگی به ارائه
هايی در جذب، عنوان شاخصتوانند بههای کاری میارزش

علمی در محيط  تی، ارزشيابی و ماندگاری اعضای هيئتوانمندساز
 مل قرار گيرند.ش عالی مورد تأآموز

های کاری و آموزشگری، آموزش عالی، ارزش :کلمات کلیدی
 خالقیا-ای، نقش تربيتیحرفه

Dr.Zohreh Ababaf 
Abstract: Cultural and scientific institutions 
have defined and considered specific rights and 
duties for educators and students. One of the 
duties mentioned for the educators is creating 
the conditions for preparing the learners for the 
emerging situations. Education is a multifaceted 
mission since training the learners from the 
moral, emotional, cognitive, social, behavioral 
and vocational dimensions is an increasingly 
complex process that requires the employment 
of a set of competencies. Homogeneous 
integration of knowledge, skills, and beliefs 
could prepare the educators for facing this 
process. In addition, the reality of the traditional 
or virtual educational contexts is far beyond the 
physical factors or the quantitative relationships 
among them. In fact, it is a conceptual construct 
which is affected by the interactions among 
belief systems, cognitive, emotional, and socio-
cultural factors in the context. Hence, the 
present study aims to explore and explain the 
components of work and profession values with 
regard to the educational-moral role of the 
educators. This study was conducted through an 
exploratory qualitative method. The data were 
gathered through interviews with 12 faculty 

members (scientific experts) from humanities, 
science, medicine, and engineering.The 
obtained data were analyzed through analytic 
induction. The results confirmed the 
comprehensive and integrated nature of 
education and indicated that the profession 
values integrate with other values to affects the 
educational contexts. The findings revealed 
personality, communication, recognition, 
motivation, beliefs and support as the 
components of work values. These components 
could be applied as criteria for employment, 
empowerment, evaluation, and retention of 
faculty members in higher education. 
Keywords: educatory, higher education, work- 
profession values. 
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 لهئمقدمه و طرح مس

 و آموزشگرمدرس يا  هاینقش در کنندگانعمل برای ديرباز از علمی و فرهنگی بنيادهای 

 که زمانی تا باشند آنها از فارغ توانندنمی کدامهيچ و اندشده قائل حقوقی و وظايف گيرندهآموزش

 همان اساس بر توانمی که وظايفی جمله از. کنندمی نقش ايفای يادگيری مقدس ساحت در

 زيست برای آماده را گيرندهآموزش که است تدابيری سازیفراهم بود قائل آموزشگر برای بنيادها

 علمی ابعاد به نسبت بايد آموزشگر يک بنابراين .خواهدکرد گيریشکل حال در شرايط و حال در

-موقعيت در آموزشگری .باشد آشناطلبد، نگری را میدکه نوعی جامعخو کاری یحوزه با مرتبط

و  رفتاری ،اجتماعی ،شناختی ،عاطفی اخالقی، تربيت زيرا است وجهی دچن رسالتی های تربيتی

-می را هاتوانمندی از ایمجموعه کارگيریبه که است ایپيچيده فرايند گيرندگانآموزش شغلی

ی شايسته عبارتیبه يا آماده را مدرس که باورها و هامهارت ها،دانش از همگون تلفيقی .طلبد

ی مدرسی را آميختههمهای بهها هويتمندیاين توان یمجموعه .ايدنممی هدايتگری چنين

را برای مدرس در  «شخصی، تخصصی و سازمانی» توان سه هويتِدهند. حداقل میشکل می

 سازند.د که باهم هويت آکادميک او را میمحيط آموزش عالی قائل ش

 يا فيزيکی ويژگی يک رفاًص در انواع سنتی و مجازی يادگيری محيط واقعيتاز طرف ديگر، 

 و آن به وابسته اًئابتدا يا شودمی شامل هم را آنها هرچند نيست، فيزيکی عناصر بين یکمّ ارتباط

-ت نظامتعامال از که است مفهومی یسازه يک فراتر از آن بلکه روند؛می شماربه آن هایالزام از

 ثرأمت يادگيری یصحنه آفرينانشنق فرهنگی-اجتماعی و هيجانی شناختی، هایذهنيت باوری،

 به وابسته آن حيات و است چند وجهی و پويا محيط يک يادگيری محيط ديگر، بيانی به د.شومی

 .است گيرندهآموزش و آموزشگر مقام در مولد یزنده موجود دو بين تعامالت اثربخش استمرار

 نياز به بنا و ندارند ثابتی قشن يادگيریی صحنه در موجود دو اين اينکه کردن لحاظ با البته

آندری و  .يابد استمرار تعامل فرايند و شود حفظ زيستی تعادل تا دهندمی نقش تغيير

بينی با  پيشقابلمدرسان و دانشجويان بايد در يک سفر غير(، معتقدند که 6112گاسلينگ)

بود. زندگی رو خواهد  هايی روبهمقصد غيرمعين شرکت کنند که مسلماً اين سفر با چالش

يا ضروری يا   طور دقيقا در فرايند تحصيلی، البته نه بهتواند به کمک تعامل آنه دانشجويان می

آوری و تحليل  نحوی روشن، در جمعشدن توانايی آنها در فکر کردن بهمادی، بلکه به کمک بهتر 

زش دانش تر شدن، شخص خودرهبر و قدردان ار شواهد، در کار کردن با ديگران، در مستقل

توانند تحقق اين اهداف را به کمک خود  پيدا کند، مدرسان در آموزش عالی می ءشدن ارتقا

تدريس، آماده بودن در کسب تجربه و بررسی کردن اثر  یانتقادی بودن و اطالعات بهتر در زمينه
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گيری ها پاسخگو به نيازهای رشدی و يادزمان یتدريس خود، به کمک اطمينان از اينکه در همه

-در زمينه(، 6112برای اين منظور آندری و گاسلينگ) .سازند پذيرامکان اند دانشجويان خود بوده

زندگی خوب و  یهای اخالقی درباره اهداف اخالقی تدريس به ارتباط اهداف تدريس با انتخاب ی

يف عنوان يک پايان مناسب برای آموزش تعرکنند. زمانی که هدف به اشاره می 0خوب انسانی

شود که  شود، آن هدف برای شخص در حال تحصيل خوب است. در اينجا اين سؤال مطرح می می

 است؟  6چه چيزی خوب

خوب هستند. تفکر ارسطو  اًهای فکری و انتقادی ذات نمندیاين استدالل قوی وجود دارد که توا

ادی، احساس هدف نهايی زندگی بشر شادی و شکوفايی انسانی بود، اما منظور از ش یدرباره

کردن لذت يا کاميابی نيست بلکه باالترين شکل زندگی بشری است. برای ارسطو شادی به 

(، هدف از آموزش دانشگاهی را باز شدن 0451) 1معنای هدايت زندگی عقالنی است. نيومن

و استفاده از دانش دانشگاه  ذهن، اصالح آن، توانمند ساختن آن در دانستن و هضم کردن، تسلط

  داند. می 8دقت نظرو  مندیپذيری، روش ، انعطافمدرساندرت بخشيدن به در ق

-امه و در بخش مبانی نظری بر آن تأکيد میبر اساس آنچه به آن اشاره شد و مباحثی که در اد

مستقل از محتوا و فرايند موجود در محيط آموزش عالی نيست بلکه  یشود، اخالق يک مقوله

دهد. به عبارتی، هويت و تماميت مدرس را تشکيل می لذا اخالق حقيقت محتوا و فرايند است و

لحاظ دهد و بهيادگيری می-ی حضور در محيط ياددهیاخالق و فضائل اخالقی به مدرس اجازه

بخشی به شود و فعل مدرسی مبنای هويتی انجام فعل مدرسی میهويت اخالقی، شايسته

دنبال کشف فعل اخالقی يا همان  ساس، اين مقاله بهاست. بر اين ا مفهومی به نام مدرس دانشگاه

 ل زير طرح شده است:ان دانشگاه است و در اين راستا سؤافعل مدرسی از نگاه مدرس

 توان برای آموزشگری در های کاری را میهای ارزشای کدام مؤلفه از نگاه حرفه

 محیط آموزش عالی قائل شد؟

های علوم ای در رشتهناخت و باور حرفهی شهای کاری در زمینههای ارزش لفهمؤ -

 پزشکی، علوم مهندسی و پایه، و علوم انسانی کدامند؟

 

                                                 

1. Human good.  

2. The good.  

3.  Newman.  

4.  Critical exactness.  
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 مبانی نظری

بارنت پردازند. در اين زمينه ی ارزش و اخالق میبه مقوله بر مبنای تحليل عقالنیگرايان  عقل

ی باورها(، )داشتن داليل برا 0ای انهوکند: پشت (، سه سطح عقالنيت را مطرح می0331)

قد )خلق امکانات جديد برای تفکر و عمل(. او معت 1)تحول از طريق فهم( و رهايی 6روشنگری

آن را به چيزی کمتر از يک تحول و رهايی کلی در  8محوراست که مفهوم اساسی آموزش شخص

در خواهد هر بعد اخالقی را  (، زمانی که آموزش می0331رساند. از ديد بارنت ) فرد دانشجو می

اعتماد، راستگويی، اجتناب از تحول در نظر بگيرد، فضايل اخالقی زندگی عقالنی، مانند صداقت، 

 گيرد.  در برابر نقطه نظرات ديگران را در برمی رويیگشاده، شجاعت عقالنی و 5یتناقضخود

عنوان هدف پيشرفت اخالقی مطرح کرد، از را به 7«مفهوم همبستگی انسانی»(، 0343) 2رورتی

ديد او پيشرفت اخالقی در واقع در جهت همبستگی بيشتر انسانی است. اما آن همبستگی، به 

وجودهای انسانی نيست. بلکه  یو ذات انسانی در همه 4معنای تفکر بازشناسی يک خودمرکزی

قبيله، نژاد، آداب و رسوم و  ،تر )نسبت به مذهب های سنتیتفکری مانند توانايی ديدن تفاوت

تر است. از ديد آندری و  اهميتهايشان کم که در مقايسه با شباهتطلبد  را می امثال آن(

(، آيا آموزش عالی در اين امر يا هر سطح ديگر پيشرفت اخالقی مشارکت 6111گاسلينگ )

عنوان ايفاگران مطرح در بهبود مسئوليت اخالقی، ها به ها و دانشکده آيا دانشگاه کند؟ می

العمر قلمداد  خواهانه، مسئوليت اجتماعی و يادگيری مادامهای آزادیهمبستگی انسانی، ارزش

                                                 

1. Grounded ness.  

2. Enlightenment.  

3. Emancipation.  

4. Person-centered.  

5. Self-contradiction.  

6. Rorty.  

7. Human solidarity.  

8. Core self.  
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آزاد  یکند که آموزش عالی بايد بخشی از هشياری جامعه (، اشاره می0337) 0شوند؟ ديرينگ می

 عنوان يک کليت احترام بگذارد. مسئوليت افراد نسبت به جامعه به باشد و بايد به حقوق افراد و

-به رشدی نسبت به اهميت تدريس اخالقآگاهی روبه کند که اشاره می (،6111) 6مک فارالن

-های اخالقی بهای وجود دارد. با اين حال هدف آمادگی حرفه یآميختههمهعنوان يک بخش ب

اند تا مسائلی مانند گسترش  مراتب کمتر در سياست آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته

 ینقشنباط را داشتند که آموزش عالی اين است (،6112)آندری و گاسلينگ مشارکت و استخدام.

طور های آموزش عالی لزوماً بهها دارد. ارزشها و نگرشارزش یمهم در انتقال و حفظ مجموعه

های پذيرش خود، در انتخاب خود های خود، در سياستشوند. بلکه در روش مستقيم تدريس نمی

 شوند.  اعمال می 1ويان نمونهاز پژوهش، در ارتباط بين مدرسان و دانشج

عنوان بخشی از هر ديسيپلين های اخالقی بهکنند که، ارزش گونه بيان میآنها موضع خود را اين

مورد د نتوان نمی ،نقش دارند« بهبود بخشيدن به تدريس و يادگيری»گيری  که در شکل

عه پيدا که نياز است توس کنند اصلی اخالقی را معرفی می یتوجهی قرار گيرند. آنها سه حيطه بی

يادگيری دانشجويان و ماهيت دانش مورد تدريس های تدريس، فعاليت ها با کنند. اين حيطه

 مرتبط است. 

توان در تکنيک محدود کرد. تدريس  کند که تدريس خوب را نمی (، ادعا می0334) 8پالمر

عواملی  یال پيچيدهآيد. هويت يک مدرس از فعل و انفع مدرس می 5خوب از هويت و تماميت

آن است  از عضوی مدرستدريس که  یهای ديسيپلين يا حرفهتنها ارزششود که نه تشکيل می

آورد را  که مدرس در تدريس خود می های شخصی، تاريخ و تعهداتیگيرد بلکه ارزش را در برمی

-(، بنيادی6111) 2شود. تماميت در اين مفهوم هويت باورهای اخالقی است. روالند هم شامل می

داند. به نوعی روالند  ترين هدف تدريس را نفوذ در دانشجو همراه با عشق نسبت به موضوع می

(، معتقدند 6111) 4( و مک فارالن6110) 7داند. اوت ويل تعهد اخالقی را قلب تدريس می

                                                 

1. Dearing.  

2. Macfarlane.  

3. Exemplified.  

4. Palmer.  

5. Integrity.  

6. Rowland.  

7. Ottewill.  

8. Macfarlane.  
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ی شود عمل کردن هشيارانه به اصول اخالق گرايی ناميده می بسياری از آنچه تحت عنوان حرفه

که  رو هستند ای خود روبه است. از ديد مک فارالن، مدرسان اغلب با مسائلی در زندگی حرفه

ها برای  ای از فضيلت حل او پيشنهاد تنظيم مجموعه شان است. راه بندی کردن اصو مستلزم اولويت

داری و  ، خويشتنرويیگشادهتدريس دانشگاهی است: احترام، حساسيت، غرور، شجاعت، انصاف، 

 . (Andrea & Gosling, 6115)مکاری ه

های گوناگون اتفاق دانشجويان به روش یاخالقرشد  (،6115از ديد آندری و گاسلينگ )

از ديد آندری و گاسلينگ  های عقالنی با کار آکادميک آميخته است. افتد. اول اينکه، فضيلت می

تبط است. هر موضوعی انواعی ها مر ها و حرفه (، سومين حوزه به مبانی اخالقی ديسيپلين6115)

کند و مسائل اخالقی مشخصی را خواهد داشت. هيچ موضوعی  از تعهدات اخالقی را ترکيب می

و  آوری و فهميده شده است جمعاز اخالق باشد، يا با روشی که دانش توسط آن   تواند فارغ نمی

 ارتباط باشد.  کاربرد آن دانش در جامعه بی

های ارزشی را همراه مدرسان هر موضوعی نياز دارند تا اين سؤال (،6116) 0از ديد اسکلتون

و  آموزشصراحت مورد تا اطمينان حاصل شود که آنها به جو کنندوجويان خود جستبا دانش

(، معتقدند که بسياری از موضوعات 6115اند. عالوه بر اين، آندری و گاسلينگ ) تأييد قرار گرفته

که رفتار مورد نياز متخصصان اين ؛تر آن دارند ی در معنای صريحهای اخالقدر آموزش عالی هدف

يک آگاهی نسبت به مسئوليت شخصی و  یيک مبنای اخالقی دارد. دانشجويان هم به توسعه

اخالقی انتقادی در مطالعات خود نياز  یای و همچنين به ترکيب يک حيطه عمل حرفه 6کدهای

رويکرد کند.  اخالقيات اشاره میه رويکرد در تدريس (، به س6118) 1خواهند داشت. آيلينگ ورث

ای  های نظارتی است که توسط افراد حرفهطور ساده يک پاسخ عملی به چارچوباول، به

نظر است.  ای دانشجويان مورد در آموزش حرفهريزی شده است. دوم، استانداردهای رفتاری  پايه

. اگر به دانشجويان کد اخالقی يک حرفه نظری اخالق نظری و عملی است یسوم، بيشتر مطالعه

به کد يا آن استانداردها در بررسی  8بخشیای بدون موضوعيت دهای رفتار حرفهيا استاندار

انتقادی تدريس شود، يادگيری آنها فاقد يک شاخص مرکزی آموزش عالی است. دانشجويان نياز 

ايند. بدون توجه به اين امر، آنها ای عمل نم دارند بدانند که چگونه و چرا براساس اخالق حرفه

                                                 

1. Skelton.  

2. Codes.  

3. Illingworth.  

4. Subjecting.  
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طور تواند به بود. رفتار اخالقی نمی گيری در زمان تعارض اصول خواهند فاقد توانايی در تصميم

های اخالقی که زيربنای ای تجويزی بدون تمرکز بر ارزش ساده از طريق کدها يا عمل حرفه

توانند  وشی که مدرسان می(، ر6116ای است، کنترل شود. از نظر اسکلتون ) زندگی حرفه

است. او اعتقاد « دموکراتيزه کردن دانش»دانشجويان را در رسيدن به اين تغييرات تشويق کنند، 

دارد که اين امر مستلزم چهار چيز است. اول، افزايش دانش عميق نسبت به موضوعی که 

تاريخی و  تحولهی از آگا نوعیدانشجويان نياز دارند تا  ؛ستندآن ه یدانشجويان در حال مطالعه

فلسفی ديسيپلين خود داشته باشند که آنها را قادر به انجام وظايف تبيينی و توجيهی درون 

های خود کند. دوم، دانشجويان نياز دارند تا دسترسی به قلمروهای دانش داشته  کنوانسيون

که درون  های متفاوت را بشناسند باشند که درون ديسيپلين خود مورد رقابت هستند و سنت

ساس دانشی وجود دارد. سوم، دانشجويان بايد تشويق شوند تا خارج از ديسيپلين برا یيک حوزه

های غالب موضوعی به  خصوص از نظرگاه آنهايی که توسط سنتنقد کردن آن گام بردارند، به

اساس توانند تشويق شوند تا يک موقعيت شخصی بر اند. نهايتاً، دانشجويان می حاشيه رانده شده

های شخصی يا تواند از ارزش پيدا کنند که می 0هاديسيپلين به کمک ارجاع به فرامالك

 . (Andrea & Gosling, 6112)های اخالقی استنتاج شود  موقعيت

 روش پژوهش

اخالقی مدرسان -نقش تربيتیکاوش و توصيف ال پژوهش، متناسب با سؤهدف پژوهش 

از  راستادر اين  .ه استاستفاده شدبا طرح اکتشافی يفی بوده است. برای اين منظور از پژوهش ک

شوندگان آنچه را که نسبت تا مصاحبه هاستفاده شدو انجام مصاحبه پاسخ  های باز الؤس یشيوه

 .دهی از سوی پژوهشگر، بيان کننداند بدون سوگيری و جهته موضوع باور دارند و تجربه کردهب

 تعيين به شروع و نموده بررسی را شده ضبط هایهشگر مصاحبهپژو  ها،مصاحبه انجام با زمانهم

فرايند تا آنجا استمرار  . ايندرسی کرده است یدانش برنامهبه های اصلی و فرعی مربوط  لفهؤم

های علوم از ميان مدرسان )اساتيد( در رشتهشوندگان مصاحبهاشباع نظری حاصل شد.  يافت که

ی تخصصی خود مطرح عنوان خبرگان علمی در حوزهه بهه، مهندسی، پزشکی و انسانی کپاي

بهشتی، تربيت مدرس،  صنعتی اميرکبير، شهيد ی هدفمند از دانشگاه تهران،شيوهاند، بهبوده

علمی مصاحبه انجام شد.  یخبره 12خوارزمی، عالمه طباطبايی انتخاب شدند. در مجموع با 

ها به اجزايی خرد ام گرفت. در اين روش ابتدا دادهجان 6ها بر مبنای استقرای تحليلیتحليل داده

                                                 

1 . Meta-Criteria.  

6 . Analytic Induction 
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آشکار شدند که ماهيت  0ها يا مضامينکردند مقولهس با ارتباطی که با هم برقرار میشدند و سپ

ها داده 6کدگذاری ها قرار گرفتند. در فرايند تحليل از فرايندتری داشتند و مبنای تفسير دادهکلی

 استفاده شد. 

 هایافته

های مورد قبول خصی يعنی با ايدئولوژی و ارزشش باورای کاری ارتباط تنگاتنگی با هارزش

ای حرفه باورست. بخشی از او اجتماعی-مدرس دارد و برخاسته از نظام باوری، تربيتی و فرهنگی

های ارزش یها در زمينهه برای کار خود قائل هستند. دادههايی دارد کمدرسان بستگی به ارزش

شأن و ، امنيت، 7، تشخيص2، استقالل5، حمايت8، همکاری1نگيزش، عشق، تعهد، پيشرفتکاری: ا

ها اشاره که در ادامه به برخی از يافته پاك و شرايط کاری را آشکار ساخت ت، صداقت، نيمنزلت

 شود.می

اما خصصی است. دانش تيک دکترای فيزيک داشتن، " های کاری:های وجودی ارزشضرورت

ست. برای آموزش هايت% ساير صالح41/71و خواهد می زيادی الزامات ی بودنا مدرس حرفه

ت علمی باشد. گذراندن ئهي یئمی داشته باشيم و شرط ارتقاساختار دابايد اخالق تدريس 

-پيشبايد نامه  تخصيص منابع، در آيين و ای، داشتن برنامه توسط دانشگاه های حرفهصالحيت

يک  خوبی است که یدر سطح دنيا تجربه شده است. تجربهامر  اينبرای ارتقاء باشد و  یشرط

 ".دنبگذران را سری دروس

 

 علوم پزشکی یای از دید مدرسان حوزهشناخت و باور حرفه -های کاریارزش

ای ک مدرس عامل اثرگذار بر رشد حرفهعنوان یاحساس تعهد نسبت به نقش خود به

 است.

ساعت پنج ت علمی بعد از ئعنوان عضو هيمن به" :مل بر کار خودتأ -ایانگیزش حرفه

 ."کنمجستجو می و کنممورد مسائل روز فکر می ها درم ساعتروبعدازظهر که به منزل می

                                                 
0 . Thems 

6.  Coding 

3 . Achivement 

8 . Relationship 

2 . Support 

2 . Independence 

7 . Recognition 
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دانشجويان را  استاد اگر؛ مدرسی شغل بسيار مهمی است": تشخیص نقش -ایباور حرفه

 با در؛ باشدوجود داشته ت بايد دهد. اين حساسيحرکت میبه اشتباه نها را آدرست هدايت نکند 

 ".اضافه کنيمهم را که ما مسائل فرهنگی و شرعی خودمان نظر گرفتن اين

 ای است.رزیابی عامل اثرگذار بر رشد حرفهاخود

خودش را بررسی و ارزيابی  نظر من يک استاد بايد دائماً به" :ملیخود تأ -ایانگیزش حرفه

 ".تصحيح کند، آن جاهايی که خطا وجود دارد و کند

 باور تغییر عامل اثرگذار بر کاهش نقاط ضعف است.

 ،ها در جهت ارتقای اوستاستاد بفهمد اين ارزيابی اگر": ملی/تشخیصخود تأ -ایباور حرفه

رين امتياز را در چه تگرفتم ببينم ضعيفهای ارزيابی را میدهد. من برگهاو خيلی بهتر جواب می

 ".بخشی گرفتم

 ای تربیت کند.دانشجویان برجسته ،ای خودتواند به کمک عمل حرفهیک مدرس می

آزمون  آيد و درمی ،کنکور بوده یرتبه آخرين کهدانشجويی " :اهمیت نقش -ایباور حرفه

 ".تواند هدايت کنددهد که استاد مینشان می اين کامالً ؛شود اولين رتبهمی کشور

و اهداف های دانش مورد تدریس ن، ویژگیهای مربوط به دانشجویامل بر واقعیتأت

ماید و در یک بستر ای اتخاذ نکند تا تصمیم خردمندانهپیش روی، به مدرس کمک می

 ای حرکت کند.هدفمند و حرفه

دانش بشری در طی دو سال گذشته چندين " :تشخیص روشمند بودن/ -ایشناخت حرفه

 هزار 001ديدند که  کند. بعدن درست میژنی يک پروتئي گفتند هرمی برابر شده است. قبالً

پس  ؛ژن دارد 15 انسانديدند و ختند های انسان را شناپروتئين شناخته شده است. بعد ژن

گر های دييس کرد؛ بلکه بايد به دنبال شيوهقبل که توضيحی بوده است تدر یتوان به شيوهنمی

 ".دانش هماهنگ باشد گیآموزشی باشيم تا با اين گسترد

با توجه به کمبود جسد برای "تشخیص و پیشرفت: مرجع تولید بودن/  -ایاخت حرفهشن

توان جايگزين جسد کرد چه چيزی را می ،توان کردمی یکاره دم که چدروس پزشکی فکر کر

پس رفتم و مواد آموزشی جايگزين  ؟دگيری برای دانشجويان داشته باشدکه همان نقش را در يا

 ".کنمآنها استفاده می های خود ازدر کالساکنون  را پيدا کردم و

-من با يک بن"تشخیص و پیشرفت: درک ساختار دانش موضوعی/  -ایشناخت حرفه

اين  که دانشجويانم وقتی بااين بود؛اجه شدم و آن حفظی بودن مطالب خودم مو یدر رشته بست

پيدا  روشینهايتاً  توانند مشکل خود را حل کنند.شوند نمیحجم مطالب خواندنی مواجه می

 ".تا حدی اين مشکل را حل کرده استکردم که 
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عنوان یک الگوی موفق اساس ارتقای سطح انگیزش یادگیری دانشجویان مدرس به

 خواهد بود.

درس را بهتر  يکتواند دانشجو زمانی می": انگیزشنمود علمی داشتن/  -ایباور حرفه

عنوان يک فرد موفق قبول کند، او را بهتدريس میا آن راستادی که دارد بخواند که احساس کند 

 ".در آن درس تربيت کنيد هتوانيد يک دانشجوی با انگيزصورت شما نمی اين غير دارد. در

 ثر است.ؤن به جای رقابت در موفقیت آنها مباور الگوی ارتباطی همیاری بین دانشجویا

تواند مؤثر باشد و  برای يک محقق میاما آنچه که ": خالقیاتا مولد بودن/ -ایباور حرفه

منجر به يک خدمت بشود يا منجر به يک او پژوهش  ی او را تکان دهد، اين است کهزندگ

پژوهش اخالقی البته اشکالی ندارد و چه بهتر آن محصول در فرآيند توليد برود. محصول بشود و 

جويی ارزی کند و  و صرفهکند که آدم توليدی را در کشورش راه بيندازد و وابستگی کشور را کم 

 ".جيبش برود درپول هم 

 ای است.د تخصصی مدرس یک شاخص اخالق حرفهسوا

يک دانشجو از استادش انتظار دارد که سواد "تشخیص: سواد علمی/ -ایشناخت حرفه

   ".تواند الگوی اخالقی خوبی  باشد داشته باشد بنابراين استادی که سواد کافی نداشته باشد، نمی

يک جنبه به دانشجو و مريض و  فقط از": تشخیصنگاه سیستماتیک/ -ایاخت حرفهشن

ا ما در نظر جوانب يک امر ر یچيز نگاه نکنيم. يک ديد سيستماتيک داشته باشيم و همههمه

سری اقدام  سری ورودی دارد و يک کنيم. فرآيند يک صورت فرآيندی به آن نگاه گيريم و عمالً بهب

 "سری هم خروجی دارد. و يک شود انجام می

ما را نسبت  و جامع به موقعیت آموزشی دید خروجی( -اقدام -نگرش فرایندی)ورودی

 کند.بینانه میبه آن و عناصرش واقع

کند که پزشک همه را  ايجاب می اخالق پزشکی": حرفه درک شأن و منزلت -ایباور حرفه

بين پزشک و بيمار بايد حذف  مالی یرابطه داريم که دجور ببيند ما در نظام سالمت اعتقايک

     ".شود

داشته باشد   بايد سيال باشد و انعطاف": اخالقیاتپذیری/ سیالیت و انعطاف -ایباور حرفه

عنوان يک معلم انجام دهد. در کنار اين، پژوهش موفق کسی است که رسالت خود را بهآدم 

ای دارد که  رش توليد کند ارزش ويژهخيلی نقش مهمی دارد و کسی که چيزی را در کشو

  ".بتوانيم همه همين کار را بکنيم انشاءاهلل

 موضوع مورد تدریس اساس کار مدرس است. یعشق به تدریس در زمینه
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مند باشد. معلمی عشق استاد بايد به کار تدريس عالقه" :عشق/عشق به حرفه -ایباور حرفه

-در هر شرايطی بدون چشمبايد مند باشد. خود عالقه رشته و موضوع تدريس بايد بهو خواهد می

 "د.تدريس خوبی انجام ده دداشت مادی تالش کن

مند ی مورد تحصیل دانشجویان در عالقههانقش، جایگاه و ارزش هریک از شغل تفهیم

 ثر است.ؤنفس آنها مردن، موفقیت شغلی و تقویت اعتمادبهک

ما تاری واقعاً اعتقاد دارم. ه اهميت شغل پرسمن ب": تشخیص اهمیت نقشای/ شناخت حرفه

تدريس را  پرستاری و مامايی یرشته سال هم 61حدود ، پزشکی بوديم یکه در دانشکده

-میما را و ماماها با ما درس داشتند و  يعنی تمام پرستارها 41تا  25کرديم يعنی از سال  می

در د نقشی که پرستارها افت تان میمارسبي بهی که مهم است، وقتی شما گذرتان چيز. شناسند

قدر عالقه داشتم به کارم آن من اتب باالتر از پزشک و متخصص است ومرها دارند به درمان مريض

ست و دوم ما یپرستاری، دانشکده یکردم که دانشکدهکردم اصالً فکر نمی تدريس میوقتی که 

گذاشتم آنجا هم  یمايه م رای اينهاقدر که بنی همانيع ن استمااصلی یکردم دانشکده فکر می

  ".کردمهمين کار را می
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 علوم پزشکی یای در حوزههای شناخت و باور حرفهمؤلفه -1شکل 

 

 علوم پایه و مهندسی یای از دید مدرسان حوزهشناخت و باور حرفه -های کاریارزش

عهد، اخالقيات، ت ،یهای کارمهندسی ارزشعلوم  های مربوط به مدرسان علوم پايه وداده

 ارتباط را آشکار ساخت. و انگيزش، پيشرفت، تشخيص، عشق

و مطابق با نياز کرده های رشدی خود را پيدا کند تا زمينهانگيزش پيشرفت به مدرس کمک می

 ای داشته باشد.خود پيشرفت حرفه



 دکتر زهره عباباف

0131، پاييز و زمستان01، شماره 5دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

78 

روز خودش را به برای اينکه": پیشرفتای/ های حرفهتعلق به گروه-ایشناخت حرفه

مؤثر در آن  های دارد. کارهای زيادی بايد بکند، بايد دائم ژورنالنياز های علمی را  دارد، يافته نگه

های معتبر  کنفرانس و ودنظر عضو بش های کليدی گرايش مورد انجمن و در زمينه را مطالعه کند

لوژيکی هم به خش تکنوب دری علم، حاال  د با آن لبهآن را برود. در حقيقت ارتباط داشته باش

   ".همين ترتيب

طلب و متناسب با آن  رغم مشکالت آرمانکند تا علیای به مدرس کمک میتعهد حرفه

 ای داشته باشد.عملکرد حرفه

ساعت وقت  چهار يک سؤال گاهاًطرح من برای ": ایخبرگی حرفه -ایشناخت حرفه

ساعت هم وقت گذاشتم. طرح سؤال خيلی مهم  ششالبته ترم قبل برای يک سؤال  .گذارم می

    ".ده ندارد ديگر کوئيز نخواهد بوداگر روتين باشد که فاي ؛است

يت کارم خواهم کيف من می": تشخیص و پیشرفتای/ نظر حرفه دقت -ایشناخت حرفه

ياد گرفته باال باشد وگرنه اگر شما بخواهيد دانشجويانی را تربيت کنيد که اين مفاهيم را  تقريباً

خواهيم  . سؤال نوع سوم مال دانشجويانی است که میددهي باشند، سؤال نوع اول و دوم می

 ".عمقی مطلب را فهميدند تا چه حدينيم بب

دانشجویان نسبت به تحصیل و  نگاه مدرس به آموزش فراتر از جو حاکم بر افکار

 گرایی باشد.مدرک

ها بيشتر به دنبال نمره هستند. اگر ما  االن بچه": ایانداز عمل حرفهچشم -ایشناخت حرفه

م. يعنی اگر ارتقای توان علمی آنها را در نظر نگيريم ايهها حرکت کنيم به نفعشان کار نکرد با بچه

اگر بروند  ؛صنعت مملکت دست آنهاست ،دبه بازار کار بروندر آينده اگر ن فعشان نيست. چوبه ن

 طور که اذعان دارندهمان ؛ی از اينجا هستندهاي نماينده وقتآن ،تحصيل یخارج برای ادامه

روند. چون آموزش ما هنوز خيلی جدی  ی خيلی خوب می پيشينه روند با اکثريتی که از اينجا می

   ".ای است ی ما آموزش قوی وزش پايهی برق آم است، نه فقط من، در کل در رشته

تصاص دادن زمان مناسب د تا با اخکنای همراه با ایده به مدرس کمک میتعهد حرفه

های خود را بتواند میزان تحقق اهداف یا ایدهال و تصحیح اوراق امتحانی ؤبرای طرح س

 ارزشیابی کند. 

اين است  ،بخشمخودم را نمی من بابت آن از چيزهايی کهيکی ": ملیخود تأ -ایباور حرفه

د مطلبی را يا تا است ساعت نشسته که سر کالس اشتباه کنم. زيرا دانشجو تقصيری ندارد يک

 ".م. اين برای دانشجو خيلی بد استگويی اشتباه کردروی و میبگيرد و بعد شما می
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هر چيزی که آدم بخواهد به  ": انگیزش و پیشرفتای/ اهمیت نقش حرفه -ایباور حرفه

ت گذاشتن، قاش ومايه بگذاری. تدريس خوب هم هزينهآن برسد، هزينه دارد و بايد از خودت 

 ".ريزی کردن استدلشوره داشتن و برنامه

قبل از کالس هم  .کنمهنگام تدريس خيلی انرژی صرف می " :گذاریوقت -ایباور حرفه

 ".کنممی يک ساعت برنامه درسی خودم را مرورحدود 

 

 
 علوم پایه و مهندسی یای در حوزههای شناخت و باور حرفهمؤلفه -2شکل 

 

 علوم انسانی یای از دید مدرسان حوزهشناخت و باور حرفه -یهای کارارزش

باط، های کاری عشق، تعهد، پیشرفت، ارتهای مربوط به علوم انسانی ارزشداده

، استقالل، همکاری، شرایط کاری، خلوص و منزلت حمایت، تشخیص، انگیزش، شأن

 شکار ساختند.اقتدار علمی را آ و قیات و اخالقی بودن، شور و احساسنیت، اخال

 شود.طق و معرفت موجب تربیت دانشجو میتلفیق عشق و احساس با من

کند. معلم  آيد. غيبت نمی معلم خوب قبل از دانشجو می": عشق به حرفه -ایشناخت حرفه

شود. نبود  کار خود باشد. عاشق باشد. در اين صورت موجب تأثير بر دانشجو می یبايد شيفته

  ".رشد دانشجو خواهد شدعدم موجب  و حساسيت معلم شيفتگی
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با آن تنفس  .با آن زندگی کند باشد.خود عاشق کار معلم بايد ": غرقه در حرفه -ایباور حرفه

شود. تالش من اين بوده که با حرارت و عشق درس بدهم. آنچه از او کند. روح کالس روح خود 

ه صرفاً های معرفتی هم باشد ن هشود. اما بايد جنب دل برآيد بر دل نشيند. احساس منتقل می

 ".برای قواماحساسی، 

 یکنندهند استعداد ذاتی است. مدرس منقلبرسیدن به سطوح عالی مدرسی نیازم

 نیازمند استعداد و خالقیت ذاتی است. شخصیت، آموزش و پژوهش است پس

سطوح عالی معلمی و پژوهش احتياج به نوعی ": تشخیصملی/ خودتأ -ایرفهشناخت ح

کنم معلم خواهم شد( وقتی به  احساس می توان آنها را ديد. )من دارد و میبيعت و استعداد ط

 ".کنم دارم طبيعت خود را بازگو میرسم  اين استعداد می

 خود را حفظ کند. منزلت کند تااهمیت نقش مدرسی به مدرس کمک می درک ارزش و

ليم و است. رسالت معلم هم تع یارزش م کار باتعليم و تعلّ": درک اهمیت نقش -ایباور حرفه

 ".)ياد گرفتن( است مهم تعلّ

سب معلومات تازه ک، آموزیانسان بيش از هرچيز به علم": انگیزش و پیشرفتای/ باور حرفه

لومات خود در راه باال بردن سطح معبايست میگذرد  چه از عمرش میهر نياز دارد. و ارتقای آن

    ".های اساسی بردارد قدم

يافته است. گذشت زمان  معلومات جهانی گسترش" :نقش یدرک دامنه -ایناخت حرفهش

 ".آورد ی معلم و شاگرد به وجود میوظايف جديدی برا

اوالً درك کند که مطالب تازه ": پیشرفتهای شناختی نقش/ درک الزام -ایشناخت حرفه

، فعاليت کند، داشته باشدجديت  بايدهای زيادی است. د بگيرد و اين امر مستلزم فعاليترا يا

  ".های مهم هم استفاده کند اهنمايیاز ر و بيشتر مطالعه کند

ظرفيت  ،معلم بايد ظرفيت عشق": نقش های هیجانیدرک الزام -ایشناخت و باور حرفه

 ".عدالت داشته باشد ون دوست داشتظرفيت  احترام،

منظورم از تدريس، صرفاً ارائه ": حمایتهای ارتباطی نقش/ درک الزام -ایشناخت حرفه

ن قرار را که دارد، در اختيار دانشجويا یدانش دبتوان استاد بايد .عامل با دانشجو استنيست، بلکه ت

يعنی اساتيد بايد  ؛هايشان ظرفيت و ها دهد و دانشجويان را کمک کند برای باال بردن توانمندی

 را بداند. تحمل آنها و نظرات ك، فهميدن نقطهدربا روش تدريس آشنا باشند. راز و رمز همدلی، 

   ".های فرهنگی زيادی هم داريم ضعف نقطه امای فرهنگی خيلی خوب داريم ها ما پديده ايراندر 
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هايم  و کالس ها يعنی در درس ؛اعتالی ايران است من های يکی از آرمان": عشق -ایباور حرفه

اختصاص موضوع هايی را به اين  اعتس ن استکنم و بعضی اوقات ممک می را تشويق  ها بچه

  ".بدهم

اگر کسی اين  اندوزی الزم است.خلوص نيت الزم است تداوم و تجربه": عشق -ایهباور حرف

شود يک معلم  دو چيز را با هم داشت هم خوب درس خوانده بود و هم خوب انسان شده بود می

ه را که آموخته است به ديگران هم بياموزد حاال برای اينکه معلم بتواند آنچ .ی واقعیابه معن

   ".ين است که عشق معلمی داشته باشداولين شرط ا .شرايط خاص خودش را دارد

تدريس، ابزاری نباشد. مدرس برای  یانگيزه": ایدرک شأن و منزلت حرفه -ایباور حرفه

دف باشد. تدريس با هنبايد ست. کار شغل مادی ني تدريس يکجو بايد شخص باشد نه ابزار. دانش

در حد کار دانشجو باشد. زيرا استاد بايد محول کردن کار به دانشجو نه ابزار. ها سر و کار دارد آدم

  ".دارد  خود نگاه ابزاری یبه حرفه

تی و تسلط او بر دانش و ثر از نگاه تربیأمتریزی درسی استقالل عمل مدرس در برنامه

 ای است.عمل حرفه

نکردم  سعیهرگز  م ونکمیخود را دربند سرفصل دروس ن": ایاستقالل حرفه -ایباور حرفه

کنم خود را محدود به زمان کالس نمی .مخط مرزی بين خودم و دانشجو در نظر بگير يک هاله و

 ".مانمو عقب هم نمی

پیشینه و فرهنگ تربیتی مدرس عامل اثرگذار بر نگاه و عمل مدرس نسبت به شغل 

 خود است.

مادر يک مدرس چه  و تربيت استاد مهم است اينکه پدر": تربیتی یپیشینه -ایحرفهباور 

اگر  فرهنگ شغلی پدر بر پسر اثر بگذارد. مثالً اند مهم است. ممکن است شغل پدر وکسانی بوده

دانشجو شود. اين  ايجاد رابطه بين استاد و مانعتواند ی مینگاه کاسب ؛باشد معلمی منبع درآمد

بعدی فکر ساعت  ی ندارد. درکند. به پيامد و بازخورد توجهدرس را مشخص می یمحدودهاستاد 

 ".تدريس خود در جای ديگر است

کالس که عمل نشان دهد  و دررس دادن به دانشجويان لذت ببرد از د": عشق -ایحرفهباور 

 ".را دوست دارد

 ست.ثر بر تعلیم و تربیت دانشجویان اؤاقتدار علمی مدرس عامل م

اقتدار علمی داشته باشد اين امر مستلزم آن است "پیشرفت: اقتدار علمی/  -ایباور حرفه

 ".اهل قلم باشد که بر تخصص خود مسلط باشد و دانشمند و
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 ای خود باشد.ش مدرس باید نمادی از فرهنگ رشتهنگاه، بیان، رفتار و من

ظ امانت داری و حفصفت امانت" :ای دیگرانداری دستاوردهای حرفهامانت -ایباور حرفه

ای يک های اخالقی و اعتقادی برارزش اديقداده های علمی و پژوهشی ديگران يکی از مص

 ".مدرس در محيط آکادميک است

 کند.ای کمک میارتقای سطح تعهد حرفه های بمل بر وظایف حرفهأت

پايان ترم  یت به نمرهپاسخ به اعتراض دانشجو نسب": واکنش متناسب با نیاز -ایاور حرفهب

هيچ کسر شأنی نيست، گذشته از آنکه  به نظر من .ست و  نبايد  قصور بکنيمی مسلم ما وظيفه

کنيد و جبران میگويی برای آن دير شده باشد،  که بعداً ممکن است پاسخرا گناهی شما داريد 

، شأن معلمی به ردشأن معلمی به اين چيزها بستگی دا ک ظلم است.در واقع جلوگيری از ياين 

   "احساس مسئوليت و دلسوزی بستگی دارد.

علمی، پرورش عقالنی، پرورش پرورش ": ابعاد وجودیتربیت مبتنی بر رشد  -ایباور حرفه

 ".استاد است یفرهنگی بر عهده-اعتقادی، حتی پرورش اجتماعی-معنوی

ختار کالن اجتماعی، ثیری که  در ساأای خود در کالس درس و تابعاد عمل حرفهمل بر أت

تا دید کند آل دارد، به مدرس کمک میهملی اید یسیاسی، فرهنگی و اعتقادی جامعه

 عنوان یک مدرس به دست آورد.جامعی نسبت به نقش خود به

مدرس است. نگاه جامع مدرس به نقش آموزشی و تربیتی  ،تحول در دانشگاه أمنش

 تحول در جامعه باشد. أاند منشتواعمال آن در فرایند ارزشیابی می خود و

ين چناستاد خوب است.  ها منشأ و قلب تحول در دانشگاه" :درک اهمیت نقش -ایباور حرفه

های دانشجويان نگاه جامعی داشته باشد. يعنی فقط اطالعات  در ارزشيابی از آموختهبايد  یاستاد

های اخالقی، منش  بلکه قابليت ،و دانش و حتی فقط تحليل علمی آنها را مورد ارزيابی قرار ندهد

    ".را نيز مورد ارزشيابی قرار بدهدو روش آنها 

نهاد آموزش  و ی داشته باشدمدرس نگاه توحیدی به نقش و جایگاه خود در جهان هست

 مانند دیگر اجزای جهان هستی در راستای قوانین الهی فعالیت کند. عالی

اعتقاد من اين است که )البته بعضی چيزها را  اولين آن به": باور توحیدی  -ایباور حرفه

داشته  قدر استاد نگرش توحيدیگرايانه باشد، ولی اينها هست...( هر گويم، شايد آرمان وقتی می

شود. حاال نگرش توحيدی به اين معنی که استادی  حل می یزياد يزانباشد، ساير امور، به م

عالم . استن است و آن کانون خدای متعال باشد معتقد به اين که جهان هستی دارای يک کانو

است که نهادهای آموزشی و پرورشی شامل  نيز هاعالم انسان ، وستهاعالم انسانشامل  هستی
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ها، آموزش و پرورش  . يعنی درست است که دانشگاهانده سوی آن کانون مرکزی در حرکتبهمه 

    ".جهت را گم کنندنبايد  کنند، اما ت میهای مختلف فعالي و ساير نهادها، در زمينه

کند. پس رشد عالی را رسالت دانشگاه تعیین می درسی آموزش یحدود و ثغور برنامه

پردازی در دانش گیرد. نظریهدرسی قرار می یبرنامه یدانشجو در حوزه یجانبههمه

لین دیسیپ یملی، حدود و ثغور آن را فراتر از حوزه -درسی با رویکرد اسالمی یبرنامه

 دهد.گسترش می

های درسی(/ پردازی مبانی نظری برنامه)نو مفهوم ایاستقالل حرفه -ایباور حرفه

 یهای مختلف در برنامه ما بايد ابتدا تکليف خودمان را در بعد نظری، با ديدگاه": استقالل

دانشگاه  ی درسی د به برنامهاين است که ما باي امدريافت کرده روشن کنيم. آنچه که مندرسی 

را پرورش دهد. اين ی ابعاد شخصيتی دانشجو  در همه ونگاه کنيم که ظرفيت آن را دارد طور آن

 ملی-ی درسی آکادميک با رويکرد اسالمی به تئوريزه کردن مباحث برنامهبسا است که ما چه

  ".جای دارد جا قطعاً اين مباحثاين ديد به مسائل بنگريم، در اين. اگر ما با احتياج داشته باشيم

نامطلوب در دانشجو را   رشد رفتارهای یتوجهی به نقش تربیتی دانشگاه زمینهکم

 سازد.فراهم می

کنار خودش را يا  باشدتفاوت  بی تا حدیت علمی ئاگر عضو هي": ایتعهد حرفه -ایباور حرفه

 بهره بماند یشود ب می هايی که در اين محيط خلق حال دانشجو ممکن است از فرصتهربکشد به

ت علمی در اين ئکنم عضو هي ه او برسد. من فکر میب ه در شأن جامعه نيستاز رفتارهايی کو 

    ".ای دارد رابطه نقش ويژه

 ،الملل بودنو پژوهشگر موضوع خود از نگاه بینالمللی داشتن بین ینگاه و اندیشه

 شود.س میگرایی در مدرگیری انسانالمللی و شکلموجب ایفای نقش بین

المللی فکر کند و عمل  استاد بايد بين": پیشرفتالمللی/ باور دانش بین -ایشناخت حرفه

-المللی در رشته المللی شود. مسائل بين المللی داشته باشد تا بتواند بين بين یکند. خودش رابطه

را المللی را بشناسد. مسائل روز جهانی  خودش را تشخيص دهد. موضوعات پژوهش بين ی

پذيرد و همه را انسان  یبشناسد. وقتی انسانيت اصل باشد قوم و نژاد مطرح نيست. همه را م

    ".داند می
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 علوم انسانی یای در حوزههای شناخت و باور حرفهمؤلفه -3شکل 
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 گیرینتیجه

ميخته به های آدرس با هويتله و مبانی نظری به آن اشاره شد، مآنچه در مقدمه، طرح مسئ بنابر

ت و نقش سازمانی است در اهای تخصصی و الزاممبتنی بر باورهای شخصی، توانمندیهم که 

های نوان يک سازمان يادگيری با رسالتعس آکادميک در محيط آموزش عالی بهيک مدر نقش

های مبتنی بر مؤلفهها تحقق يافت ها بر اساس آنچه که در يافتهچندگانه حضور دارد. اين هويت

های کيفی نشان دادند که اين مبتنی بر يافته کاری هایهای ارزشرزش کاری است. مؤلفها

ای اند. رشد حرفهمتمايز داشتههم وجوه مشترك و  ها نسبت بهی رشتهها در مدرسان کليهمؤلفه

محيط  مدرسی فرايندی است که در تعامل با یهای متناسب با حرفهمدرسان و کسب قابليت

 يابند. ای موجود در آن ظهور و رشد مین و عناصر زمينهکاری آنا

-بر محوريت رشد همه علوم انسانی یهای کاری از منظر مدرسان حوزهارزش یها در زمينهيافته

عبارتی نگاه شخصی اين و الگو بودن مدرس متمرکز است. بهدانشجويان، اهداف تربيتی  یجانبه

های کاری ه است. باالترين فراوانی در ارزشگرايانکرد انساننوعی رويگروه از مدرسان مبتنی بر 

های کاری شامل: قيات، حمايت و پيشرفت. ديگر ارزشند از: تعهد، تشخيص، اخالاترتيب عبارتبه

 . است ت، انگيزش، اعتماد، عشق، استقالل، ارتباط و باور توحيدیينأش

 یجانبهتمرکز بر رشد همهای مرفهور حشناخت و باهای کاری ارزش یها در زمينهيافته

 گرايانه است.دانشجو و مبتنی بر رويکرد انسان جلب اعتماد ،الگو بودن مدرس، دانشجويان

هد، حمايت عشق، پيشرفت، تعظرفيت ند از: اترتيب عبارتهای کاری بهباالترين فراوانی در ارزش

و اقتدار  نيت، همکاری، استقاللأهای کاری شامل انگيزش، تشخيص، شو اخالقيات. ديگر ارزش

(، تعهد و 6114) نظر هندرسون، سامودی، زامبرانو و کوك ازهای فوق . در تأييد يافتهعلمی است

-ها اشاره میارزش ها وای است. تعهد به نگرشی مدرسان دو شاخص اساسی رشد حرفهشايستگ

جام وظايف های انتوانايی تگی بهگيرد. شايسمی بر ها و عاليق کاری افراد را درکند که انگيزه

کند. آنها معتقدند که اگر اين دو شاخص در مدرسان در سطح باال باشد مربوط به شغل اشاره می

در سطح پايين  شوند. مدرسان با تعهد باال اگر از لحاظ شايستگیتبديل می به کارگزاران شايسته

(، هر موضوعی 6115ری و گاسلينگ )از ديد آندهمچنين  ای نخواهند بود.باشند مدرسان حرفه

کند و مسائل اخالقی مشخصی را خواهد داشت. هيچ  انواعی از تعهدات اخالقی را ترکيب می

آوری و فهميده شده  جمع از اخالق باشد، يا با روشی که دانش توسط آن  تواند فارغ موضوعی نمی

کرد که ظرفيت تعهد  توان اظهارمی ارتباط باشد. بنابراين معه بیکاربرد آن دانش در جا بااست يا 

 شود.ای اساسی قلمداد میيک شاخص حرفه
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استوار است که ايفای نقش مدرسی و ادای  فرضبر اين نسبت به کار کيد مدرسان بر عشق أت

و  داردای قوی نياز به پشتوانه همراه بوده کههايی ها و محدوديتچالشها، سختیتکليف آن با 

منطقی که مبتنی بر معادالت  یم عشق به حرفه نهفته است. زيرا پشتوانهدر مفهو آن پشتوانه

مدت با اين نقش را نخواهد داشت. از طرف ديگر، همراه و انتفاعی است، توان همراهی طوالنی

صرف  یآن را از يک پشتوانه ،مالزم شدن ظرفيت پيشرفت در حرفه با ظرفيت عشق به حرفه

توان اظهار نوعی میکند و بهاتکاء تبديل می معقول قابل یپشتوانهسازد و به يک آرمانی رها می

ها با ديدگاه ای است. اين يافتهسو با تعهد حرفهترازی ظرفيت عشق و پيشرفت همداشت هم

سو است. از ديد (، هم6110( و بری)6111(، روالند)6114(، بوش و هستر)0334پالمر)

در تکنيک محدود کرد. تدريس خوب از هويت و  توان (، تدريس خوب را نمی0334پالمر)

شود که  عواملی تشکيل می یآيد. هويت يک مدرس از فعل و انفعال پيچيده تماميت مدرس می

گيرد بلکه  می تدريس که معلم عضوی آن است را در بر یهای ديسيپلين يا حرفهتنها ارزشنه

شود.  آورد را هم شامل می د میهای شخصی، تاريخ و تعهداتی که مدرس در تدريس خوارزش

( و 6110(، بری)6114تماميت در اين مفهوم هويت باورهای اخالقی است. بوش و هستر)

تدريس را نفوذ در دانشجو همراه با عشق نسبت به موضوع   (، هدف بنيادين6111روالند)

 دانند.  می

قياس با  قابل ی غيرافت، خلوص و آزادگی يک ظرفيت حرفهباور توحيدی مبتنی بر ويژگی معر

نمود آن در باور تمامی مدرسان  و شودای تلقی میعنوان يک شاخص حرفهها بهتديگر ظرفي

ای ی شناخت و باور حرفهدر زمينههای کاری ارزش هایمؤلفه قابل استنباط بوده است. تمامی

نياز به  اماسازند يان میباور توحيدی مدرسان را نماهايی از ها به آن اشاره شد، جلوهکه در يافته

 دارند. یمل بيشترأت

 

 پیشنهادات

  رهای مدرسان و مبنا قرار دادن آنها در تصميم، امنيت و باوأن و منزلتن به شگذاشتاحترام-

-و مشارکت در محيط آموزشی کمک می ريزی به ظهور و تحکيم فرهنگ احترامگيری و برنامه

 کند.

  تا فرهنگی در  کنندتوجه شود زيرا آنها کمک میسان ای مدرتعهد حرفه واقتدار علمی به

 گرايی غالب شود.حاکم بر گرايش دانشجويان به مدرك دانشکده ظهور يابد که بر جوّ

 و تربيت مدرس های درسی ای در برنامهاخالق حرفهدروس  یتوجه به طراحی انديشمندانه

 .ندککمک میبی به کاهش سرقت ادبرداری کپیهای کنترل اندازی سيستمراه
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 ها يا برتریساز تقويت لمی به نحوی طراحی شوند که زمينهع یهای ارتقای مرتبهنامهآيين

آنها بخش باور و عمل منبع الهامباشند زيرا های علمی، فکری، اخالقی و رفتاری مدرسان فضيلت

 خواهد بود.فرهنگ سازمانی گيری شکلو 

 /با هدف حفظ حرمت و شئونات مدرسی و رسيدگی اجتماعی در سطح دانشکده  وجود مرکز

 ثر است.ؤنسانی بين مدرسان و ديگر افراد محقوق انسانی آنان بر تحکيم فرهنگ روابط ا به امور و
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