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 چکيده
اخالقی در آموزش عالی بر مبنای قرآن کریم بر  تیترب یعناصر الگوی برنامه درس بررسی مقاله این هدف

بدین منظور از آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط باتربیت اخالقی تفسیر المیزان  فسیر المیزان است.اساس ت

بهره گرفته شد. این نوشتار با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی عناصر تربیت 

 بر اساس تفسیر المیزان، با استفاده از تحلیل مضمون آیات قرآن کریم پژوهش نیدر ا .پردازدیماخالقی 

یمبندی ی دستهششتم اصلذیل  مشابه و مقارن هایمضامین ذیل دو حیطه باورها و رفتارها استخراج و مقوله

آنگاه  و زیر معیار داده"ها عنوان فرعی مرتبط با آن یهاو به مقوله "معیار"اصلی عنوان  یهامقولهبه  شود

 ارتباط مناسب برقرار شد. بین معیارها و زیرمعیارهای تولیدشده

قرآن  یاخالق یهاهمسو با آموزه یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس یالگو اساس عناصر نیبه را

و  اصول ،یمبان نیمناسب ب یدرون یتناسب و هماهنگ ،انسجام انتخاب که یک زانیالم ریبر اساس تفس میکر

متخصصان  با مصاحبه نیمه ساختاریافته نظر دارد. سپس ی وجودشنهادیپ یعناصر انتخاب شده برنامه درس

الگوی تربیت  ریزی درسی در خصوص ویژگی عناصر تربیت اخالقی در آموزش عالی اتخاذ وبرنامه

منطبق با مبانی  الگو یهابخش از عناصر طراحی شد. هرکدام و اصول مبانی، بخش سه از اخالقی متشکل

 ریزیمختلف برنامه سطوح در ی الگوی ارائه شدهریکارگبهارائه شد، قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان 

برای تربیت اخالقی  را مناسب بستر درسی آموزش عالی و.. یهابرنامه تدوین و طراحی درسی اعم از

 .سازدیم فراهم محیط دانشگاه را هرچه بهتر در

 یزانکریم؛ تفسیر الم قرآن تربیت اخالقی، آموزش عالی؛ واژگان کليدي:
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3 abbaspour1386@gmail.com 
4 beheshti@atu.ac.ir 
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 مقدمه

)اسراء  i«موجودی ارزشمند و کرامت»عنوان برترین آفرینش خداوند موجود انسان به

 شده دهی( آفر4)بلد  ii«هاقالبو  هایریگاندازهو زیباترین  بهترین»در  ؛ که( یافته است70

وسیله تربیت شکوفاشده و به تعالی است که دارای ابعاد وجودی متنوعی است و این ابعاد به

 نیتریدیکلترین و در این میان پرورش و شکوفاسازی فضائل اخالقی یکی از مهم رسدیم

که رسول طوریکارهاست و انجام این کار از اهداف واالی رسالت انبیاء الهی بوده است به

های اخالقی را کامل و تمام مبعوث شدم تا شرافت» :دیفرمایمص( اکرم )

بعثت انبیاء »ین در قرآن کریم آمده است که راز ( همچن210، ص 16، ج )مجلسیiii«کنم

ی هاچالشو یا حتی یکی از  و از دیرباز از مسائل مهم ( است2جمعه )ii«تعلیم و تزکیه بشر

ی تربیتی اکثر هانظام( و حتی 1391داوردی اردکانی،جوامع )حال و آینده تمامی 

 دانشگاه ،1987سال  درکه طوریبه(. 1394حسنی،بود )کشورهای جهان بوده و خواهد 

اخالق پژوهی  ترویج ی خود راهاپژوهشکانون  عالی آموزش هایارزش انجمن و ییل

ی رفتار احرفهدر کدهای  باید تنهانهکه اخالق  کندیمبیان 1 «هوکما دیوید»قرار داده و 

بلکه در برنامه درسی پنهان دانشگاه )مانند کارکنان و انجام گفتمان کالس درس( زندگی 

 .2(2010و ایبن،  سی( ککند

ی هاکالسدر تحقیق خود با عنوان چگونگی آموزش تربیت اخالقی در  3(4۲۰۱زو )

. کندیم دیتأکی درسی هابرنامهی در دانشگاه به اهمیت تربیت اخالقی از طرق بدنتیترب

به نام  تریعالنیاز به ارائه یک آموزش ها کالجکه  دهدیمیکی دیگر از شواهد نشان 

ی هایسخنرانرئیس سابق دانشگاه هاروارد، در  5بوک 4(2011کریمسون،دارند )اخالق 

که  کندیماز خویش اصرار  منتشرشدهی هاو کتابعمومی خود و حتی در مقاالت 

یکی از  عنوانبهی پیشرو در آمریکا باید خود را به آموزش اخالقی هادانشگاهو  هاکالج
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از طرفی شواهد حاکی از آن است که جامعه  1(2017ی،بتکنند )وظایف اصلی خود متعهد 

شده توسط ایران نیز همانند سایر کشورها از این نیاز مبرا نبوده و نیست. در پژوهش انجام

به آینده اخالقی جامعه بدبین  آنان جوانان حاکی از آن است که: نظر سازمان ملی جوانان،

ی اخالقی هاینابسامانگسترش دامنه  اخیر سال چند واز طرفی در (.1394حسنی،) هستند

 ی کالن اقتصادی،هایبردارکالهی، اکاریر ،تقلب ی علمی و آموزشی،هایبداخالقچون 

ی و توهین به اشخاص در سطح جامعه و مواردی از این قبیل که تعدادشان کم احترامیب

 است.اساسی به نام تربیت اخالقی  یادغدغه نیست همگی نشان از یک مسئله مهم و

، به تیو تربتعلیم  انیمتصدمربیان و  ژهیوبهبنابراین شایسته است که اعضای هر جامعه، 

 و دردفاع کنند  هاآنی از درستبهیابند تا  خود دستجامعه  هایارزششناختی عمیق از 

 تیاهم ،است ازمندیامروز به آن ن جامعه آنچه لذا ی آن بکوشند.و اعتالحفظ 

 باشد.می مهم هدف نیبه ا دنیرس یبرا قیدق یزیرمهو برنا یگذارهیسرما

نقش آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و نقش آن در  با توجه به

 هاسازمانتمامی نهادها و به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، کارآمدی آن

ه نقش آموزش عالی در سویی با توجه ب از .2(2015پیو و همکاران،گذاشت )اثر خواهد 

در  قرارگیری و با توجه به 3(2014سوجیا،کشور )سازی جوانان برای آینده تربیت و آماده

عالی  آموزش ی مجازی بحث از اخالق در نظامهاتیواقع با دامنه وسیعی از عصر اطالعات

 توسعه درجهت فعالیت هرگونه الزمه چراکه .گرددیمامری الزم و ضروری محسوب 

ی درسی نیز باید هابرنامه. اما با توجه به رشد سریع علم و فناوری باشدیم اخالقیات ترعای

 تیو تربتعلیم  متخصصان (.187: 1384فرجاد، دهند )ی دنیای نو تطبیق هاخواستهخود را با 

ی گوناگون برای تطبیق با تحوالت جدید تغییراتی در هاروشسعی دارند با  هادانشگاهدر 

 (.30: 1384عارفی، آورند ) به وجوددرسی  یهابرنامه
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دانشگاه  معلمتیتربنخستین گروه برنامه درسی و آموزش در دانشگاه که  1937سال از  

ریزی درسی و به طبع آن الگوهای برنامه درسی تاکنون برنامه شد سیتأسکلمبیا در آمریکا 

متعاقب آن الگوهای  وبنا به نظر متخصصان این حوزه دچار تغییر و تحوالتی شده است 

 و ، سیلور4(1924چارترز ) ،3(1924) بابیت 2(1962) تابا ،1(1949) لریمانند تا تنوعیم

اکر ، 8(1986) نیکال، 7(1994ر )آیزن (،1382) یملک، 6(1985هانکینز ) ،5(1976الکساندر )

 ( ارائه شده است.2006، فتحی واجارگاه )9(2003)

 نتایج مختلفی را از یک برنامه درسی انتظار دارند، ازانپردهینظربه دلیل آنکه  درواقع

معتقد  10(1980) گزیبر .رندیگیمی مختلفی به خود هاصورتو به تبع آن عناصر  الگوها

ی خاقان ازبه نقل ) ی برنامه درسی چند عنصر مشترک وجود داردالگوهااست: در اکثر 

برنامه درسی واحدی وجود ندارد  اما از طرفی هیچ الگوی ؛(1396زاده و فتحی واجارگاه:

اساس این واقعیت و با  بر که بتواند پاسخگوی تمامی نیازهای آموزشی یک جامعه باشد.

هرم آموزشی در هر کشوری  رأسعنوان توجه به اینکه دانشگاه و مراکز آموزش عالی به

آموزش عالی  ژهیوبههای آموزشی در نظامدارد  دانش ونقش اساسی در تولید و انتقال علم 

 و استعدادهاها، ها، تواناییمبنای ارزش طراحی شوند که بر یاگونهبهباید  هابرنامه

و  هایآگاه ،هاگرایشمنجر به پرورش  و باشندالزم برای خودشکوفایی افراد  یهاقابلیت

که انسان موجودی است  جهتازآنگردد. از طرفی با توجه به نظر عالمه طباطبائی  رفتارها

در  دائماً، دارای فطرت الهی و جومنفعتشکیل یافته از تن و روان و دارای قوه تفکر، ت

با توجه به تکاپوی ذهنی خویش است تا مشکالت دنیوی خویش را  هاارزشحال تولید 

اسالمی است به  تفکربه نظر ایشان به کتاب خدا مآخذ اصلی  (.1385طباطبائی، ) دینماحل 
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ای است که هر کس، عامی و دانشمند، در حد فهم خود گونهبه« ظواهر دینی»نظر عالمه 

از آن برداشت کند. بنابراین خاستگاه عقاید، اخالق و کلیات و جزئیات احکام  تواندیم

( گذشته از این قرآن خود را 1388طباطبائی،از ظواهر دینی به دست آورد ) توانیدین را م

آیات »در تا  خواهدیمو از مردم  کندیممعرفی  ( همه چیز174)نساء،i«کنندهنور و روشن»

سرچشمه زاینده  که قرآن کریم گیری ازجهت بهرهازاین ( کنند.29)ص، ii«قرآن تدبر

( و 1393)فتحعلی خانی،قابل تطبیق با شرایط زمانی و مکانی مختلف  ،معارف اخالقی است

ن را در حل مشکالت دنیایی انسا تواندیم(؛ 1388طباطبائی،باشد )یمقابل فهم برای عموم 

یاری رساند. با این توضیحات و با توجه به اینکه برنامه درسی تربیت اخالقی وظیفه تجهیز 

کردن دانشجو به اخالقیات را دارد و با توجه به مسائل و مشکالت اخالقی در سطح 

 که ویژگی عناصر شودیمطور اخص و در سطح جامعه اینجا این مهم مطرح دانشگاه به

ی اخالقی قران کریم بر اساس هاآموزهبرنامه درسی تربیت اخالقی آموزش عالی بر مبنای 

تفسیر المیزان چیست؟ بنابراین برای بررسی عناصر الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی، از 

ریزی عنوان مبنای نظری پژوهش و نظر متخصصان برنامهقرآن کریم و تفسیر المیزان به

 هد شد.درسی استفاده خوا

 روش تحقيق

جامعه آماری پژوهش حاضر به دو . تحقیق حاضر از روش کیفی بهره جسته است

شود: در بخش اول جامعه آماری تحقیق شامل تفسیر المیزان و کلیه بخش کلی تقسیم می

گیری هدفمند استفاده شد و که جهت انتخاب منابع از روش نمونه آیات قرآن کریم است

 هامقولهبر اساس  هادادهی آورجمعی هدفمند و نظری مستلزم ریگمونهنبا توجه به اینکه 

برای تدوین نظریه است، بنابراین تفاسیر مرتبط باتربیت اخالقی مندرج در تفسیر المیزان و 

عنوان نمونه آماری مورد شناسایی و تحلیل قرار کلیه آیات مربوط به تربیت اخالقی به

تربیت اخالقی  ٔ  ها درزمینهاهداف تحقیق و جامعیت آن توجه به گرفت، منابع مذکور با

ریزی ریزی درسی متخصصان برنامهانتخاب شدند. جهت تعیین تکلیف کردن عناصر برنامه
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از روش  ی دولتی شهر تهران عنوان جامعه آماری مورد شناسایی وهادانشگاهدرسی 

 نمونه آماری موردنظر تعیین شد. (گلوله برفی) هدفمند

ی در دو سطح عام و سطح خاص منجر ریگمیتصمگونه  دو 1(1985) نیکاله نظر بنا ب 

یم ییشناسا یدر سطح عام، عوامل مؤثر بر برنامه درس .شودیمبه تکوین برنامه درسی 

 نیلذا پژوهشگر در ا .شودیم یدرس برنامهعناصر  نییدر سطح خاص اقدام به تع و گردد

تا عوامل یعنی مبانی تربیت اخالقی را از  کندیمده استفا ابتدا از تحلیل مضمون پژوهش

 و تفسیر المیزان استخراج کندو سپس با مصاحبه نیمه ساختاریافته نظر قرآن کریم

ریزی درسی در خصوص ویژگی عناصر تربیت اخالقی در آموزش عالی متخصصان برنامه

ر با توجه به عناصر اتخاذ و با استفاده از روش کدگذاری اولیه و ثانویه الگوی موردنظ

 طراحی گردد. روند نمای زیر، نمایشگر این واقعیت است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، روش تحقیق این مطالعه1شکل شماره 

 

                                                                                                                                        
1 Klein 

 تحلیل مضمون به منظور

 شناخت بهترین عوامل این

 زمینه

کسب نظر خبرگان در 

 خصوص ویژگی عناصر

ی حی الگوی برنامه درسطرا

 تربیت اخالقی
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 ي تحقيقهاافتهی

. شودیمی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان پرداخته هاهیآدر ابتدا به تحلیل مضمون 

مشترک  مضامین کلیدی خیص و تلفیقدر این مرحله مضامین یکپارچه کننده حاصل از تل

ادبیات پژوهش و هدف تحقیق مضامین کالن  و سپس بر مبنای آمده استدستبه

 این تحلیل با اتخاذ روش تحلیل تمی و انجام فرایند و مشخص گردیده است. گذارینام

های مربوط خط بردارینسخه کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفته در کدگذاری باز،

در قالب یک  ی محقق هر خطهابرداشتمورد بررسی قرار گرفت و بر اساس به خط 

ی مشترک مفهوم مرتبط کدگذاری شد و سپس در مرحله بعد مفاهیمی که دارای ایده

بندی شدند و در ذیل دو حیطه رفتارها و باورها بودند در سطحی با انتزاع باالتر دسته

 بندی شدند.دسته

 ارچه کننده و کالن مرتبط با باورها و رفتارها: مضامین یکپ1 جدول شماره

 مضامین رفتارها مضامین باورها

 . صابران در پناه خداوند۱ بینش نسبت به خدا -۱

 مطلق خداوند تی. مالک۲

 یاله یها. تحقق وعده3

 قی. خداوند منشأ توف4

و  بیبه خدا، غ مانی. ا5

 ینید اتیمعنو

ها از فرمان یبر. فرمان۱ یمدار تیوال -۱

 زمان یو ول یاله

 یو آزادمنش ی. آزاد۲

معروف و . اهتمام به امربه3

 از منکر ینه

 یو خشنود تی. رضا4

 . اتکا و توکل به خداوند5

بینش نسبت به  -۲

 خویشتن

 )همانندشناسی(

 امور دی. صبر کل6

 ی. آزمون اله7

 . صبر سرچشمه فضائل8

و اساس  ی. مرگ حتم9

 و تحول انسان لیتحو

به ادب و  یبندی. پا6 به فضائل لیم -۲

 متانت و احترام در برخورد

 مانیبر قول و پ ی. وفادار7

به بخشش  شی. گرا8

 یو معنو یماد

 . وفاق و انسجام9

و  یثارگری. ا۱۰

 یطلبشهادت

و  کین ی. انجام کارها۱۱

 ستهیاعمال شا
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 یوندهایپ می. تحک۱۲

 یاجتماع

و  ینیب. واقع۱3

 یخواهقتیحق

توأم با  کی. رفتار ن۱4

 و رحمت یمهربان

و  ی. خودساز۱5

 یشناسشتنیخو

و  یشناس. وقت۱6

 زمان تیریمد

 . کتمان و حفظ اسرار۱7

 . انصاف و عدل۱8

و  یمند. قانون۱9

 یمندضابطه

 سکوت -۲۰

محتوا شناسی تربیت  -3

 اخالقی
به معاد  مانی. ا۱۰

 یروزیپ سازنهیزم

. وسعت دامنه ۱۲

 صبر یریکارگبه

 هاد ارزش. تعد۱۲

 ای. صبر از صفات انب۱3

 اتیبه خدا و آ مانی. ا۱4

 فضائل رشیمحور پذ

 یتابیاز ب ی. صبر سوا۱5

 ییبایو ناشک

 اریمع تی. حقان۱6

 استقامت

 زمان ی. ارزشمند۱7

 لیاز رذا یدور -3

 

 

 از غرور و تکبر زی. پره۲۱

. امساک از ۲۲

و  ییگرامصرف

 یخواهادهیز

 و یدیاز ناام زی. پره۲3

 ترس

از دروغ در  زی. پره۲4

 گفتار و عمل

 . منع از فساد و فحشا۲5

از غم و اندوه و  زی. پره۲6

 یمانیپش

از عجله و  زی. پره۲7

 ییگراخشونت

 طیوتفراز افراط زی. پره۲8

کورکورانه  دی. تقل۲9

 (یی)تعصب زدا

و  ییجونهیاز ک زی. پره3۰

 انتقام

 یحوصلگیاز ب زی. پره3۱

 یو دلتنگ

یاز جزع و ب زی. پره3۲)اراده  فیعمل به تکل -4. صبر بر نعمت موجب ۱8 اخت فواید صبرشن -4
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 نعمت یفزون

عزت و  هی. صبر ما۱9

 یسربلند

. نجات از عذاب و ۲۰

 یآمرزش اله

و  ی. سالمت روح۲۱

 جامعه یروان

 اریخداوند مع ی. رضا۲۲

 صبر

از  حیصح لی. تحل۲3

 حوادث مقدمه قضاوت

 کیبد به ن لیتبد-۲4

 اریمع ی. قانون مدار۲5

 نشیگز

 یتاب و عزم راسخ در امور(

 . استقامت و ثبات قدم33

از عجز و  زی. پره34

 یناتوان

 یری. انتقادپذ35

شیوه شناسی تربیت  -5

 اخالقی
داشتن  ی. برتر۲6

 تیبر کم تیفیک

مرگ  ادی. ۲7

 مصائب کنندهلیتسه

عامل سهولت  قی. تشو۲8

 مشکالت

 ی. حکمت و آگاه۲9

 سنجش اریمع

و  هی. صبر بر طاعت پا3۰

 نیاساس د

صدر و سعه ن،یقی. 3۱

 یرهبر طیصبر شرا

و  شی. اعتقاد به گشا3۲

فرج رمز تحمل و 

 ییبایناشک

 یعذاب انتها-33

 ییبایناشک

منشأ  خیتار -34

 یآموزعبرت

 پاداش اریصبر مع -35

 رتیو بص یآگاه -5

 (یاری)هوش

 یو آگاه رتی. بص36

 ییافزا

 یاز مرزها . حفاظت37

 یو اعتقاد یفکر

و احاطه  ی. ارتقا و آگاه38

 یعلم

 تیبه امن یابی. دست39

 یاجتماع

 موانع -6

 
 یاتی. موانع عمل36

 یهایو تلق اتی. روا37

 یریپذتی. مسئول4۰ حیصح تیری. مد6

 عملکرد ارزیابی. 4۱
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 مختلف

 انیمترب ری. تحق38

 یخواهادهی. ز39

 به طاغوت شی. گرا4۰

 هیو تنب قتشوی. 4۲

و داشتن  یشی. دوراند43

 جانبههمه دید

. در دست گرفتن 44

 جامعه تیریمد

و  یطلب. استقالل45

 ییخودکفا

. در هم شکستن 46

 گانگانیب یهاتوطئه

 (یشناس)دشمن

 یو معرف یری. الگوپذ47

 مطلوب یالگو

 یانسان یروی. توجه به ن48

 کارآمد

در  ریو تدب شهی. اند49

 میتصم

ارائه شده  1مشابه و مقارن که در جدول شماره  یهامقوله دیتالش گرد یددر گام بع

 یاخالق یهامضمون آموزه لیاطالعات حاصل از تحل رندیگیجا یاصل یهااست در تم

 یهابه تم یابیجهت دست تریدیدر سطح باالتر و تجر زان،یالم ریتفس یقرآن بر مبنا

با  طمقوالت مرتب شده،یبندوالت گروهمق سهیشدند. پس از مقا یبندگروه ،یاصل

 ی عناصرشدند با توجه به هدف پژوهش در راستا یبنددسته یمضمون کل کیدر  گریکدی

 میقران کر یاخالق یهاآموزه یبر مبنا یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس

تالش  ند،یوگیها مها درباره دادهکه آن یو کل داستان گریکدیها با تناسب آن یچگونگ

 یرا که برا ییهامرحله، تم نیگردد، در ا میها ترساز تم بخشتینقشه رضا کی دیگرد

داخل  یهاداده پسمجدد قرار گرفتند، س ینیشدند و مورد بازب فیارائه کرده، تعر لیتحل

در مورد  کتمیکه  یزیآن چ تیکردن، ماه ینیو بازب فیتعر لهیوسشدند. به لیها تحلآن

شد که هر تِم کدام جنبه از اطالعات را در خود  نییمشخص شد و تع کند،یآن بحث م

 :شودیطور مختصر و جامع ارائه مها بهتم 2داده است. در جدول  یجا
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 شدههای مشترک استخراج: تم2جدول شماره 
 ، شرایط علی1تم 

ت
مقوال

 والیت مداری 

 عمل به تکلیف

 مدیریت صحیح

 ها(کنندهتسهیل) گرعوامل مداخله ،2تم 

ت
مقوال

 بینش نسبت به خویشتن 

 محتوا شناسی تربیت اخالقی

 آگاهی و بصیرت

 ، اصول تربیت اخالقی3تم 

ت
مقوال

 بینش توحیدی 

 میل به فضائل

 دوری از رذایل

 (موانع) گر، عوامل مداخله4تم 

ت
مقوال

 

 موانع عملیاتی

 ایوظیفهمنت نهادن در پس انجام

 حقیر متربیانت

 خواهیزیاده

 گرایش به طاغوت

 ، شیوه شناسی تربیت اخالقی5تم 

ت
مقوال

 

 سازگاری

 الهی() پذیریآزمون

 صبر کلید امور

 صدرسعه یقین،

 کننده امورمرگ تسهیل یاد

 دانشجو() ، ویژگی متربی6تم 

ت
مقوال

 شناخت متربی 

 نگرش متربی

 رفتار متربی
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فرعی مرتبط  یهاو به مقوله "معیار"اصلی عنوان  یهامحقق به مقولهق حاضر در تحقی 

ارتباط مناسب  دشدهیبین معیارها و زیرمعیارهای تول و دهدیرا م "زیر معیار"ها عنوان با آن

 یبرنامه درس یالگو ینوع روابط میان معیارها و زیرمعیارهای تحقق اجرا کندیم برقرار

 با توجه به کدگذاری انتخابی صورت گرفته. توضیح اینکه یزش عالدر آمو یاخالق تیترب

 یاخالق یهاهمسو با آموزه یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس یالگو عناصر

و نقش  باشدمی اسالم یو منطبق با مبانی و اصول اساس زانیالم ریبر اساس تفس میقرآن کر

 ییکمال نها زیرا اندجانبه جامعه داشتهرشد همهحل مسائل و ارتقا و  یدر راستا یاسازنده

 یانسجام و تناسب و هماهنگ کی نیاست بنابرا یو کامل شدن ازنظر اخالق یاو قرب اله

وجود دارد؛  یشنهادیپ یو عناصر انتخاب شده برنامه درس اصول ،یمبان نیمناسب ب یدرون

از  یعدم انسجام درون لیاخته و به دلامر پرد نیبوده و هستند که به ا ییهاچه بسا برنامه رایز

 اند.بازمانده تیموفق

 مبانی تربيت اخالقی -1

 ج ،ق 502گویند )راغب اصفهانی، چیز رایک« شالوده و اساس» هماندر لغت « بانیم»

که بیانگر  گرددیماطالق  هاییبه گزارهاندیشمندان تعلیم و تربیت و در اصطالح  (252: 1

: 1396)حاجی ده آبادی، است بشرحیات  ییاتضرور و هاودیتامکانات، محد موقعیت،

ی شناخته شده در علوم نظری که تعلیم و تربیت هاقانونمجموعه »به بیانی دیگر به  .(18

یژگیو. این شودیمی انسان است؛ مبانی گفته هایژگیوبدان تکیه کرده و ناظر بر یکی از 

 )صمدی،« به شکل قضایا قابل بیان است اًیثان ها صادق است ودر مورد همه انسان اوالً ها

ی عمیق هایبررس(. بنابراین محقق با توجه به توانایی خویش به 42: 1391یی و اقبالیان،دوا

ی اخالقی قرآن کریم پرداخته که بر این اساس دو مبنا هاآموزهتربیت اخالقی بر مبنای 

 .شودیمپرداحته  هابدانجداگانه  صورتبهاستنباط گردید که 

 شناسیالف. مبانی انسان
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 او را ازهای معنوی در انسان وجود دارد که و جاذبه امیال سلسله با توجه به اینکه یک

سوق معنویات  به سمتمادّیات غرایز و از  افعالش را و دامنه. کندیمجدا سایر موجودات 

میل به بارتند از ع شودیمعنوان فطرت یاد ها که از آن بهگرایش این امیال و دهدیم

جویی و کمال یابی، میل به کرامت نفس و احترام، میل به آرامش، زیبایی دوستی، حقیقت

به  لیم به هدایت، لیم ،میل به خیر و فضیلت، پرستش موجود برتر، شکر و سپاس منعم

ظهور و بروز  طور کاملیی و ... که چنانچه بهگراجامعهاراده و اختیار، میل به جامعه و 

. بنابراین با توجه به سخن دنآوررا فراهم  قرب الهیزمینه حرکت، کمال و  توانندید، منابی

آید و نه خالی بلکه وپرداخته به دنیا میانسان نه ساخته: »دیگویماستاد شهید مطهری که 

ها باید رشد آید بذر این امور انسانی در وجودش کاشته شده، در جامعه اینوقتی به دنیا می

اند و اآلن فقط احتیاج دارد به اینکه به این زمین ؛ مثل زمینی که بذر را در آن پاشیدهکند

« آب و نور و حرارت برسد و شرایط مساعد موجود باشد تا این بذر از درون رشد کند

در تربیت اخالقی او  حتم طورشناخت فطریات انسان، به .(105: 1390)آروانه وداوودی،

 و رشد اخالق آن در جهت پرورش های تربیتی متناسب باشیوه ومنظور شناخت اصول به

تا زمانی که برنامه تربیت اخالقی انسان بر پایه  ،الزم و ضروری است. بنا بر آنچه گفته شد

مبنای متقن و استوار نداشته باشد قابل دفاع »جانبه از او شکل نگیرد شناخت درست و همه

 (.12: 1393)ملکی،« بدون بنیاد قابل تصور نخواهد بود نخواهد بود زیرا هیچ بنایی در عالم

 ب. مبانی اعتقادی

طور که گفته شد طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخالقی که آرمان آن قرب همان

مگر اینکه بر شالوده و زیر  دیآینماست و این آرمان به دست  نیل انسان به سعادتالهی و 

انسان را  تواندیمه چه کسی و چه گروهی و یا چه مکتبی بنایی محکم استوار باشد. اما اینک

مهم و اساسی  سؤالو فطریاتش معرفی و به مقصد اصلی سوق دهد یک  هایژگیوبا همه 

کس جز اسالم نتوانسته به نحو احسن به آن پاسخ دهد. بنابراین تمامی است که تاکنون هیچ

طور اخص دارند باید بدانند قی او بهطور عام و تربیت اخالکسانی که قصد تربیت انسان به

 نیتریاصلیکی از  اما از مبانی اعتقادی اسالم نیست. ترمحکمکه هیچ شالوده و اساسی 

مباحث اعتقادی توحید و خداشناسی است زیرا انسان قبل از هر شناختی باید به این شناخت 
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کسی یا چیزی آن را بر  آمده است یا اینکه به وجودبرسد که آیا عالم هستی براثر تصادف 

« رب العالمین»اساس نظام خاصی آفریده است. چنانچه انسان به این یقین برسد که خداوند 

یعنی صانع و آفریننده تمام هستی است بسیاری از مشکالت فردی، اجتماعی و... حل 

او را بجا  کوچکی و بندگی کند و پرستشاظهاردر مقابل خدا  خواهدیمخواهد شد. زیرا 

و بسیاری از اعمال و رفتارهای  داریخویشتن ساز خشوع، خضوع،ورد همین امر زمینهآ

طرفی کسی که توحید را پذیرفت و در پی آن به معاد و روز  از .گرددیماخالقی در او 

رستاخیز اعتقاد راسخ پیدا کرد یعنی باور کرد که بنا بر حکمت و عدل الهی روز حسابی 

مال فرد وجود دارد و این دنیا فقط گذرگاهی است برای رسیدن رسی به اعمنظور حساببه

که باید خود را برای سفر آماده کند  داندیمبه مقصود و هدف نهایی خود را چنان مسافری 

و در این مسیر خود را به تمام صفات الهی آراسته کند. بنابراین مبانی اعتقادی باید در امر 

تلقی شود که در تمام اصول، اهداف و عناصر خرد و  تربیت اخالقی انسان به مثابه چتری

 .اندینمایمو درواقع راه را  دهدیمها جهت و به آن کندیمکالن نفوذ پیدا 

 اصول تربيت اخالقی -2

. اصول مجموعه رسدیمبعد از صحبت کردن از مبانی، نوبت به اصول تربیت اخالقی 

 رندیگیمو راهنمای عمل قرار  ابندییمعتبار قواعد و قوانینی هستند که با توجه به مبانی ا

در  توانیم هاآنو نبایدهایی هستند که با درد است داشتن  دهایباو  ارهایمعدرواقع »

یی را هاروشی نو و جدید و حتی پیچیده دست به ابتکار عمل زد و عناصر و هاتیوضع

بزار کار مربی است که با توجه منزله ا(. ازنظر اسالم اصول به84: 1395)باقری،« ابداع نمود

 منظور اصالح امور صادر نماید.ی جزئی را بههادستورالعمل تواندیمبر آن 

 الف. اصل تزکيه

 گفته شد بشر از دیدگاه اسالم سیر به کمال در با توجه به آنکه در مبانی در خصوص

فطری است و  جویی، زیرا اگر کمالگرددیعنوان یک ضرورت، مطرح مبه تزکیه اصل

پرورش این عطش جز با رسیدن به کمال مطلق یعنی لقاءاهلل سیراب شدنی نیست، 
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عنوان یکی از امر الزمی است که باید بهتکاملی استعدادهای درونی و تزکیه جهت این سیر 

 .ی درسی اعم تربیت اخالقی قرار گیردهابرنامهاصول تربیتی در سرلوحه تمامی 

 ب. اصل مجاهدت فردي

بالفطره میل به اراده و اختیار در  انسان ی گفته شد،شناسانسانطور که در مبانی مانه

امور دارد و براین اساس از طرف خداوند تکالیفی برای او تعیین گردیده است. چنانچه 

. خداوند راه را بر افتیینمانسان مختار نبود ارسال انبیاء و کتب آسمانی معنا و مفهومی 

چنانچه در  واگذار نموده، ده و پیمودن این راه را بنابراین اصل به خودشانسان روشن نمو

این مسیر مجاهدت نموده و از روی علم و آگاهی مسیر تقرب الهی را بجوید به کمال 

؛ بنابراین استفاده از اصل مجاهدت فردی در الگوی رسدیمرسیده و به سرمنزل مقصود 

حاکم بر وی را  ری این کرامت انسانی به اوپیشنهادی بدین منظور است تا ضمن یادآو

نیاز به ل ئرذا دوری از فضایل و بداند و بگوید که در جهت کسب سرنوشت خویش

 مجاهدت و تالش فردی است.

 ج. اصل سالمت محيط زندگی

تربیت او »و اشاره شد که انسان بالفطره میل و گرایش به اجتماع و اجتماعی شدن دارد 

سادگی و حیط بهم .ابدییم( تحقق 23: 1393)ملکی،« ماعی مطلوباز طریق مناسبات اجت

و  باشد، آثار نیکو سالمت، حال اگر محیط شودیمدر فرد  عاداتمنجر به پرورش آسانی 

 باشد در پی آن فرد دچارآلوده  ات اخالقیانحرافبه  اگر محیط سالم برجا خواهد گذاشت

تعلیم و تربیت باید ن الئومس این اصل اساسی با توجه به .شودیمانحراف و انحطاط اخالقی 

خویش کار انداختن عقل ه ب ترغیب را کند با ای محیط را آماده کنند تا یادگیرندهگونهبه

فردی و اجتماعی خویش بکوشد پس آوردن این اصل در اینجا ضمن نسبت به رشد 

این است که  سازی محیط یادگیرییادآوری به مسئولین امر تعلیم و تربیت برای پاک

 .را فراهم نمایند دانشجو() رندهیادگیرشد، پیشرفت، امکانات الزم جهت 
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 د. اصل هماهنگی تربيتی

. این اصل خود به سه دسته باشدیمبر تربیت اخالقی اصل هماهنگی  مؤثریکی عوامل 

قابل تقسیم خواهد بود. هماهنگی عقل و دین یعنی بین تفکر اخالقی و تعبد اخالقی در هم 

وارد تشخیص  تواندینمتنیدگی وجود دارد و این دو مکمل یکدیگرند آنجا که عقل 

و عقل را در تطبیق امور  کندیمو مسیر را روشن  شود دین واردشده هالتیفضها از رذیلت

(. هماهنگی دین و اخالق، ازنظر 76: 1388)مدرسی،  رساندیمیاری  هاتیموقعبه سایر 

ی هاآموزهروح توحید در تمامی  کهطوریبهاند پیوستههمق بهاسالم و قرآن دین و اخال

اخالقی جریان دارد و از طرفی هم روح اخالقی بر تمامی ساختارهای دینی سایه انداخته 

طور فشرده در تمامی اخالق گنجانده شده و اخالق هم چیزی جز است، ایمان به خدا به

نانچه اعتقاد به معاد و لقاء پروردگار در فرد مثال چ طوربهرسیدن به قرب الی اهلل نیست. 

بازدارد بر همین او را از پیروی از هوی و هوس  تواندیمانسان نباشد چه عامل دیگری 

گفت بین تربیت اخالقی و دینی نیز در هم تنیدگی وجود دارد و این دو از  توانیماساس 

(. اما هماهنگی بین عمل و 1388، یی و اقبالیان به نقل از امیددوا هم جدا نیستند )صمدی،

وجود  کندیمانگیزه یکی دیگر از مواردی است که در اسالم به آن بسیار تکیه شده و بیان 

طور مثال کسی که به کندینمیکی بدون توجه به دیگری انسان را به هدف نهایی نائل 

رضایت  منظور جلبو نیتش دستیابی به اجر الهی است با فردی که به دهدیمصدقه 

. بنا بر آنچه در اصل گنجدینماشخاص و ریاکاری است باهم فرق دارد و در یک مقوله 

ما ضمن توجه به  ستیبایمهماهنگی گفته شد؛ در طراحی برنامه درسی تربیت اخالقی 

صورت هماهنگ و یکجا ها و انگیزه و فعل یا همان رفتار بهمنبع دین به عقل و گرایش

دف آرمانی خویش دست یابیم. زیرا زمانی که با استفاده از عقل زمینه توجه نماییم تا به ه

آشنایی با اخالقیات را در فرد ایجاد نماییم و سعی در رفع موانع تربیت اخالقی نماییم با 

اخالقی در دانشجو درونی  هایارزش هالتیفضسوی تحریک ایمان او و ترغیب وی به

ر او ایجاد شده و منجر به اصالح دانشجو و جامعه یی و احساس مسئولیت دگراواقعشده و 

 .گرددیم
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 ، قواعد عمل برای رسیدن به هدف تربیتاخالقی تربیت بنا بر آنچه گفته شد اصول 

گیری نوع در چگونگی شکلاخالقی . به همین دلیل نوع اهداف دیآیبه شمار م اخالقی

اکرم از بعثت پیامبر  ، هدفو اسالم قرآناصول تأثیر مستقیم دارد. نظر به اینکه از دیدگاه 

اصولی باید ارائه شود که به تحقق این هدف کمک کند.  .استشدن اخالق  ( کاملص)

ی اخالقی قران هاارائه شد مجموعه اصولی بود که بر اساس آموزه پژوهشآنچه در این 

ها ه آنبا توجه ب توانندیم اساتیدو  زانیرتنظیم شده بود. بدون تردید برنامهکریم 

 کنند.یاری  اخالقی مدنظر قرآن تربیت به دانشجویان را دررسیدن

 عناصر برنامه درسی تربيت اخالقی -3

گفته شد عناصر الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اخالقی  ترشیپطور که همان

ی اخالقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان و نظر متخصصین هاآموزهبرمبندی 

 ها بیان شد. عناصر الگوی پیشنهادی عبارتند از:درسی شناسایی و ویژگی آن یزیربرنامه

 الف. اهداف تربيت اخالقی:

اهداف برآمده از اصول تربیت اخالقی الگوی برنامه تربیت اخالقی در آموزش عالی  

. یعنی برنامه درسی تربیت اخالقی باید این باشندیمی ذیل هایژگیوهستند، که دارای 

دانشجو ارتقاء دهد: پذیرش مالکیت مطلق خداوند، ارتقاء بصیرت و  را در اهیژگیو

ی و ثبات قدم در امور، عمل به تکلیف و ریپذتیمسئولآگاهی، اندیشه و تدبیر در امور، 

تربیت اخالقی در نظر گرفتن اهداف جزئی چون  شیوه شناسیی. اما با توجه به ریپذتیواقع

گذاری به میراث علمی رشته ارزش کار و گفتار دیگران،داری در نشر افصداقت، امانت

خویش، رفتار آگاهانه و همراه با بصیرت و ... در راستای اهداف کلی نیز منجر به تکوین 

 .گرددیمهویت دانشجو 

 ی محتواو سازمانده ب. اصول انتخاب
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 هاشو گرای هاارزشمحتوا عبارت است از مجموعه حقایق، مفاهیم، اصول، فرایندها، 

یمی یادگیری برای یادگیرنده سازماندهی هاهدفکه در ارتباط با یکدیگر و در جهت 

انتخاب محتوا بر اساس مبانی و موازین حاکم بر برنامه درسی تربیت  (.1394)ملکی،  شود

 تا بتواند اثرات مثبت و سازنده داشته باشد. باشدیم اخالقی

است. بر این اساس محتوای  رب الی اهللق روح و ارزش حاکم بر محتوا، دستیابی به

موردنظر باید آکنده از اخالق و امور اخالقی باشد و در کلیه دروی اصلی دانشجویان تلفیق 

ی و عاطفی دانشجو انتخاب شود و همچنین با شناخت ی رشدی،هایژگیوگردد و با توجه به 

الق پرداخته شود و منجر به مباحث زیباشناسی اخ هاییبایزتوجه به گرایش انسان به سمت 

تلفیقی و  به فعال شدن دانشجو در حین انجام پژوش گردد. از طرفی هم توجه به محتوای

 ای به اخالق یک ضرورت دانسته شده است.ای و چند رشتهرشتهرویکرد بین

 هاي تربيت اخالقیج. روش

 بارتع تدریس روش و یادگیری –روش عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی 

ای بر معلم دارهدف و منظم طراحی اساس بر شاگرد و معلم رفتار متقابل یا تعامل از است

 (1395، ایجاد تغییر در رفتار شاگرد )شعبانی

بنابراین استفاده از  باشدیمهدف از تربیت اخالقی ایجاد تغییر در رفتار یادگیرنده 

و این هدف  گرددیمتغییر در رفتار منجر به  هاارزشمنظور درونی کردن ی فعال بههاروش

ی هاروشمگر با آمیختن اخالق در موقعیت یادگیری و استفاده از  دیآینم به دست

پژوهش محور و استعاره و همچنین طرح سناریوهای اخالقی مبتنی بر مشکالت و مسائل 

یت ی تبشیر و انذار مبتنی بر ویژگی خاص رعاهاروشاستفاده از  ی وآموزعبرتروز و 

 .یااسوهعنوان یک روش عدل و انصاف از طرف معلم به

 د. نقش استاد

گیری یکی از مواردی که در قران به آن بسیار تاکید شده نقش راهنما و مربی در شکل

شخصیت متربی است. بنابراین با توجه به مبانی و اصول تربیت اخالقی اسالم استاد خود 
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شایستگی الگوی مناسب اخالقی  ل نداشته باشد وباید فردی باشد که ازلحاظ اخالقی مشک

ی الزم جهت یک الگوی مناسب هایستگیشارا داشته باشد و ازلحاظ علمی و پژوهشی نیز 

ی مختلف را جذب هافرهنگکرده باشد و همچنین این توانایی را داشته باشد تا افراد از 

ادب و متانت برای خویش کرده و موجب ارتقاء اخالق در آنان گردد او ضمن رعایت 

و در حرف و عمل خویش تناقض و  کندیمدانشجو ارزش قائل بوده و او را احترام 

 دوگانگی ندارد.

 د. فضا وجو

نیست. عوامل دیگری  زانیربرنامهبرنامه درسی محدود به تجارب قصد شده توسط  

را تحت تأثیر قرار  و برنامه رسمی گذاشته ریتأثرفتار افراد  وجود دارند که تأثیر پایداری بر

. گرچه شودیم، برنامه درسی پنهان نامیده اندنشده. این تجارب ازآنجاکه پیش بینی دهدیم

ویژه کیفیت روابط و ی دارند، اما از طریق کنترل جو، بهنیبشیپاین تجارب ماهیت غیرقابل 

رد )مهدوی تا حدی کنترل ک این پیامدها را توانیمی آموزشی هاطیمحمناسبات حاکم بر 

عنوان یک عنصر (. به همین دلیل جو و فضا در این مطالعه به1994هزاوه به نقل ازآیزنر، 

برنامه درسی در نظر گرفته شده است. بر این اساس عنصر جو در راستای هدف تحقیق 

با  دهدیمدانشجو ارتقاء  تربیت اخالقی را در یی است که از طریق آنهایژگیودارای 

ی هامکاندر همه  ی و اصول تربیت اخالق اسالمی با ایجاد فضای اسالمیتوجه به مبان

دانشگاه و همچنین ایجاد رابطه دوستانه مشوق اخالقیات ضمن توجه به محیطی باز و 

در ارتقاء اخالق در  تواندیمی و عجز و ناتوانی ورزنهیکتبعیض و  آرجستجوگر و به دور 

 های درسی رسمی یادطریق برنامه اخالق را از دانشجو گردد. زیرا دانشجو ضمن اینکه

شود بنابراین تأکید بر کارکنان و... اخالق در او نهادینه می گیرد در ارتباط با محیط،می

 باشد.تلفیق آموزش رسمی و غیررسمی در این الگو حائز اهمیت می

 ه. ارزشيابی
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آن را از طریق  با توجه به اینکه اخالق و تربیت اخالقی مبحثی نیست که بتوان

ی رایجی که منجر به ارزشیابی آشکار و مبتنی بر اهداف خاص انجام داد در هاروش

وسوی ی ارزیابی باید به سمتریگجهتالگوی پیشنهادی برنامه درسی بیان شده است که 

 توانیم ای که از طریق ارزیابی عملکرد دانشجوگونهارزیابی و کنترل درونی باشد به

منظور مه را ارزیابی نمود و همچنین باید دانشجو را تشویق به خودارزیابی و بهموفقیت برنا

به  هایهمکالسدر وی نمود از طرفی هم خود دوستان و  هاارزشسنجش نهادینه شدن 

 گزینه مناسبی در ارزیابی اخالق دانشجو باشند. تواندیم دلیل وجود رابطه دوستی

در  (سیکل) صورت مستمرتربیت اخالقی باید بهنظران، برنامه درسی طبق نظر صاحب 

های رسمی و غیررسمی دانشگاه ادغام گردد بنابراین توجه هرزمانی و هر سرتاسر آموزش

دهد و برای مکانی به تربیت اخالقی موانع دستیابی به تربیت اخالقی مطلوب را کاهش می

د بهره گرفت اما انسجام و رسیدن به این مقصود از ویژگی انعطاف عناصر برنامه درسی بای

کند که در شکل همخوانی بین عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی به این صورت جلوه می

ها برای کمک به یادگیرنده بهره های کلیه عناصر برنامه درسی از کلیه قابلیتدادن ویژگی

 -اددهیهای یدهی محتوا، روشانتخاب و سازمان این موضوع در تعیین اهداف، گیرد.می

که نحویها مدنظر است؛ بهگیرییادگیری، ارزشیابی، فضا و جو و نقش استاد در تصمیم

های یکی از عناصر مانند اهداف یا محتوا به ویژگی و نقش مبانی اگر در تعیین ویژگی

برنامه  اخالق اسالمی توجه نشود و توانمندسازهای الگوی برنامه درسی نادیده گرفته شود،

درنتیجه برای دانشجو و دانشگاه  خوانی و انسجام الزم برخوردار نخواهد شد ودرسی از هم

زاده و ترک) اثربخش نخواهد بود و نخواهد توانست پاسخگوی نیازهای در حال تحول

 نظران بر این باورند( دانشگاه و دانشجو باشد. در این زمینه برخی صاحب1395همکاران، 

ای باشد که با ایجاد محیط یادگیری گونهبخش باید بهکه طراحی الگوی برنامه درسی اثر

بر این اساس  .1(2015برنچ، ) زمینه رشد و شکوفایی دانشجویان را فراهم آورد پویا،

ی برنامه درسی تربیت اخالقی شدهکه الگوی طراحیتوان نتیجه گرفت که درصورتیمی

                                                                                                                                        
1 Branch 
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انتظارات زیر را  ا گردد,های اخالقی قرآن کریم اجردر آموزش عالی بر مبنای آموزه

 برآورده خواهد نمود.

سازان کشور برنامه درسی مطابق با این الگو موجب ایجاد هویت اخالقی در آینده -1

یافته و به آگاهی یادگیرندگان از مباحث اخالقی افزایش پرتو آن دانش و شود و درمی

ه و از مرزهای اخالقی ی امور با استدالل اخالقی واردشدتا در همه کندآنان کمک می

 نگذرند.

الگوی حاضر چارچوبی را برای برنامه درسی تربیت اخالقی در دانشگاه فراهم  -2

 تا پاسخگوی نیازهای دانشجویان در مسائل روزمره و علمی آنان باشد. آورد.می

های اخالقی، خطر طراحی الگوی برنامه درسی موردنظر با ایجاد نگرش و شایستگی -3

دهد و از های اخالقی در حرف و عمل را کاهش میها و سوءاستفادهانگاریهلبالقوه س

 .است کنندهدانشگاه را تضمین در یادگیری-یاددهی فرایند طرفی سالمت

 کندمی کمک در حیطه اخالق دانشگاهی، اخالقی با مشخص شدن رذایل و فضائل -4

رعایت  آموزیعلم و علم جایگاه و ترینشانشایسته از مندیبهره در دانشجویان حقوق که

 گردد.

، الگوی پیشنهادی بر اساس نوع و ارتباط عناصر ارائه 2 بنابراین در شکل شماره

 گردد:می
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 ویژگی عناصر الگوی پیشنهادی تربیت اخالقی در آموزش عالی :2 شکل شماره

 بر قرآن کریم و شود، دستیابی به تربیت اخالقی مبتنی برطور که مشاهده میهمان

اساس تفسیر المیزان جهت دهنده و راهنمای برنامه است. بین عناصر برنامه درسی تربیت 

یکپارچگی  شده ودار نشان دادههای جهتوجود دارد با پیکان اخالقی انسجام و همخوانی

رنگ تغییر کرده است. رنگ زمینه از پررنگ به کم واررهیدا صورتو انعطاف الگو به

است. از طرفی  اصول تربیت اخالقی اولویت مبانی و سپس و هنده اهمیتداست و این نشان
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های مربع یا مستطیل شکل نشان از چندجانبه بودن و نظم عناصر برنامه درسی الگوی شکل

 .باشدیمموردنظر 

 گيرينتيجه

های آموزه یبر مبنا یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درسالگوی پیشنهادی 

عنصر است. پیشینه  6مشتمل بر  ریزی درسینظر متخصصین برنامه و میرقران ک یاخالق

 یهای اخالقآموزه یبر مبنا یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس یلگوا ٔ  درزمینه

در کشور با توجه به نوپا بودن آن کم است. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت  میقران کر

 یهای اخالقآموزه یبر مبنا یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس یلگوموضوع ا

و حرکت موجود به سمت تخصصی کردن الگوهای عملکردی و با عنایت به  میقران کر

در  یاخالق تیترب یبرنامه درس یلگوفقدان انجام مطالعات دانشگاهی در خصوص ا

ترین صورت گرفت. بنابراین عمده میقران کر یهای اخالقآموزه یبر مبنا یآموزش عال

 یبر مبنااین است که  یدر آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس ویژگی الگوی

شده و تالش دارد تهیه با شرایط خاص کشور ایران اسالمی میقران کر یهای اخالقآموزه

با نگاهی تخصصی و تفصیلی، خأل موجود در الگوهای عملکردی که همانا ناتوانی در نگاه 

را رفع نماید.  است یدر آموزش عال یاخالق تیترب یرنامه درسبتخصصی و خُرد به حوزه 

برنامه  یلگوشده با ادبیات و مبانی نظری تحقیق در خصوص ادر مقایسه الگوی طراحی

شیوه های تحقیق حاضر در حوزه عناصر مؤثر )ی یافتهدر آموزش عال یاخالق تیترب یدرس

کننده، موانع ساز، عوامل تسهیلمینهتربیت اخالقی، اصول تربیت اخالقی، شرایط ز شناسی

ی با تحقیقات در آموزش عال یاخالق تیترب یبرنامه درس یلگوو ویژگی دانشجویان( بر ا

( پامال و همکاران 1390خانه )جام، (1393اکرمی، )، (1385داوودی )، (1387ند، )مآر

تحقیقات  همخوانی دارد. در این 3(2012) نیکارولو  2(2009کی یونگ ما )، 1(2011)

ساز، عوامل تربیت اخالقی، اصول تربیت اخالقی، عوامل زمینه شیوه شناسیابعاد 

                                                                                                                                        
1 Pamela & Collegues 
2 Keung ma 
3 caroline 
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کننده، موانع و ویژگی دانشجویان مورد تأکید قرارگرفته شده است. همچنین بین تسهیل

ی تربیت اخالقی، نقش استاد، هاروشانتخاب و سازماندهی محتوا،  اصول عناصر اهداف،

که اگر برای نحویبنا به نظر محقق همخوانی و انسجام وجود دارد بهفضا وجو و ارزشیابی 

انتخاب یک عنصر به نقش مبانی و اصول توجه نگردد، این همخوانی و انسجام گسیخته 

کل برنامه آسیب خواهد رساند؛ زیرا در این الگو دستیابی به تربیت اخالقی خواهد شد و به

و راهنمای کلی است. درواقع مبانی  دهندهجهتان مبتنی بر قرآن و بر اساس تفسیر المیز

 مانند چتری بر کل برنامه سایه انداخته است.
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 دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
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i  ْآدَمَ یبَنِ رََّمْنَاکلَقَد  

ii ِمٍیأَحْسَنِ تَقْوِ یلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ف 

iii األخالق ارمکإنما بعثت ألتمم م 
ii ِتَابَکعَلَِّمُهُمُ الْیهِمْ وَکیزَیاتِهِ وَیهِمْ آیتْلُو عَلَینَ رَسُولًا مِنْهُمْ ییالْأُمَِّ یبَعَثَ فِ یهُوَ الََّذ  

i  ْجاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناًا أَیُّهَا النَّاسُ قَد 

ii رَ أُولُوا الْأَلْبابِکتَذَیاتِهِ وَ لِیدََّبََّرُوا آیلِ کمُبارَ یکتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَک 


