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 3، مبینا غربا2، دکتر حمید رحیمی1دکتر عباس شکاری
نشجویان دای خالقاین پژوهش با هدف آسیب شناسی تربیت اچکیده: 

دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت. روش 

پژوهش ترکیبی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 

نفر از دانشجویان به شیوه تصادفی  116می باشدکه تعداد  91-3192

ی این پژوهش از طریق اجرای یک هانتخاب گردیدند. دادهطبقه ای ا

سؤال باز پاسخ به شیوه مصاحبه جمع  1پرسش نامه محقق ساخته و 

ی فردی و های تربیت اخالقی براساس مؤلفههاآوری گردید که آسیب

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی 

و سازه تأیید گردید. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 

 tی کمی در سطح استنباطی )هاردید. تحلیل دادهبرآورد گ 94/6

مستقل، تحلیل واریانس و مدل معادالت ساختاری( با استفاده از نرم 

ی هاگرافیک انجام گرفت و در تحلیل داده Amosو  SPSSافزار 

ی کیفی هاکیفی از روش تحلیل ساختاری استفاده گردید. نتایج یافته

شد و پرورش فضائل اخالقی و یا حاصل از این پژوهش  نشان داد که ر

غالباً  های اخالقی و روی آوردن دانشجویان به ضد ارزشهاآسیب

نتیجه برنامه درسی پنهان و غیر رسمی بوده است تا برنامه درسی 

آشکار. در عین حال، نتایج کمی این پژوهش نشان داد  رسمی و

تر از حد ی فردی و اجتماعی تربیت اخالقی باالهامیانگین کلیه مؤلفه

 ( است. 1متوسط )

  .: آسیب شناسی، تربیت اخالقی، برنامه درسی پنهانکلمات کلیدی

Dr.Abbas Shekari- Dr.Hamid Rahimi- 

Mobina Ghoraba 

Abstract:The purpose of this research was 

pathology of ethical education at University of 

Kashan based on hidden curriculum. Research 

type was mixed method and statistical 

population of research included all students in 

2012- 2013 academic year that by random 

stratified sampling method 330 were selected. 

To gather data, a researcher-made questionnaire 

base on 5 likert scales and a interview with 3 

item were used. pathology of ethical education 

questionnaire was studied on base individual 

components and social components. 

constructive and content validity of 

questionnaire confirmed. Questionnaire 

reliability by Cronbach alpha coefficient was 

obtained equal to 0.94. Quantity datas analysis 

done in infrential level (independent t-test, t-

test, analyze variance and strutural equation 

modeling) by using Spss and Amos and in 

quality data analysis structural analysis method 

was used Findings from this study showed 

mean of individual and social components were 

bigger than average (3). Also development and 

growth of moral virtues or moral damages and 

tend student to anti- values was result is often 

hidden curriculum and non-formal to formal 

curriculum. 
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 مقدمه 

و افکار نو و قشر تحصیل کرده را  ها( دانشگاه را مرکز ثقل تحوالت، ارزش3991) 3لیپست

و افکار بدیع و جدید دانسته است. قاعدتاً دانشگاه مجاز از  هاعامل تغییر و تحول و حامالن ارزش

فراد موجود در آن است و این افراد انسانی هستند که اخالقیات در رفتار آنها به منصه ظهور می ا

 رسد و آیا جز این است که اخالق نمادی از حق است؟ 

تربیت اخالقی، پرورش روح انسان در مسیر پایبندی به بایدها و نبایدهای اخالق و اهتمام 

ی نامحدود است هاظور رسیدن به سعادت و درک لذتبه اکتساب فضائل و پرهیز از رذائل به من

 (. 3196)وحدتی شبیری،

مجموعه عواملی وجود دارند که بر روند تربیت اخالقی تأثیری سوء می گذارند و سبب می 

گردند که یک فرد در مقام انسانی خود که اخالقیات را به عنوان وجه ممیز از حیوان دارا است 

دد و نشانی از تکوین مَنشی که به عنوان عامل اساسی در تربیت مبتال به گسیختگی شخصیت گر

اخالقی یاد می شود وجود نداشته باشد و به جای رساندن آدمی به اوج مراتب انسانی خود، نقش 

را به خطر  های کمالیت و تمامیت انسانهابیشتری در انحطاط اخالقی خود ایفاء نماید و نشانه

 اندازد.

عنوان فرجام نهایی در تربیت اخالقی دنبال می شود که بنا به گفته انسان کامل شدن به 

ی انسانی در حد اعلی و به طور هماهنگ در او رشد هامطهری، انسان کامل کسی است که ارزش

کرده باشند. همین هدف غایی است که به عنوان فعالیت وجدانی و آگاهانه در نظر گرفته می 

کند که در نتیجه امر، این عمل تربیتی به اعال درجه واجد  شود و تربیت را ممکن و ضروری می

 (.3101خصوصیات هر عمل اخالقی می شود )شکوهی، 

ی مختلف، رشد و هاوگرایش افراد به دیدگاه هادر بسیاری از موارد به دلیل تغییر خط مشی

ند الگویی ی اخالقی، نیازمهانمو اخالقی متوقف می شود. در صورتی که به منظور پرورش ارزش

جنبه عملیاتی داده است متوجه تعارض افراد در برخورد با  هاباشیم که به موضوعات مدون کتاب

مجریان یک برنامه و افراد دیگر بویژه در محیط دانشگاه خواهیم شد. اما جای سؤال این جاست 

خاب که چرا وقت زیادی را مصروف تدوین کتب درسی می نماییم و تأکید خود را هم در انت

ون که متخصصین طراحی می کنند قرار می دهیم و به بعدی دیگر محتوا بر موضوعات درسی مد

( به صورت ضمنی و ناخودآگاه است و فراگیران را 3115در نظام آموزشی که به زعم شارع پور )

آشنا می سازد بی توجه هستیم. این پوشش پنهان همانا برنامه درسی است  هابا هنجارها و ارزش

( 3110ه به صورت صریح و در قالب محتوای کتاب درسی بیان نشده است که به نظر ملکی )ک

                                                 
1.Lipset 
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جزء عواملی هستند که در زمره برنامه درسی رسمی قرار ندارند اما بر فکر و عواطف  هااین

 فراگیران اثر می گذارند و در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه درسی پیش بینی شده هستند.

( برنامه درسی پنهان را مجموعه ای از روابط و مناسبات حاکم بر 3116مهرمحمدی )

ی غیر تعمدی و عمدتاً ارزشی و هنجاری ونگرشی هاهای آموزشی که در زمره آموختهمحیط

بعد عملی در کنار شناخت و انتخاب به عنوان عوامل اساسی در "هستند می داند. در حقیقت 

حاکی از فرایندهایی هستند که فرد تنها با روشن  ربوبی شدن هم در نظر گرفته می شوند که

(. به 53، ص3119)باقری،"بینی عقالنی، تصمیم و پای ورزی در عمل می تواند آن را طی کند

( برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی، محدود به مجموعه ای از تجارب 3993)3عقیده بییر

سمی نیست؛ بلکه محیط اجتماعی که افراد ی از پیش تعیین شده یا برنامه درسی رهاو یادگیری

در آن حضور دارند خاصه دانشگاه به مراتب، تأثیر بیشتری در روند صعودی و یا نزولی اخالقیات 

ها، تدریس متن غیر رسمی و غیر ملموس نظام ارزش"در دانشجویان ایفا می نماید و در حقیقت 

ی غیر رسمی مراکز هاآموزش عالی و جنبه و ابعاد غیر آکادمیک مراکز هاهنجارها، طرز برداشت

آموزش عالی متأثر از کل نظام تربیتی به ساخت و بافت کل جامعه می 

( معتقد است پیامدهای قصد نشده و یا همان 3112)2(. الننبورگ51،ص3111)قورچیان،"باشد

خشی برنامه درسی پنهان تجارب یادگیری، روحیه، شخصیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران و اثرب

 و تحقق اهداف یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. 

با توجه به این که دانشگاه به عنوان سازمانی در نظر گرفته می شود که دارای عناصری 

است و همه این عناصر برای رسیدن به هدفی یکسان فعالیت می کنند که همانا یادگیری 

خوانده می  هاوظات نسبت به آنچه در کتابمعنادار فراگیران می باشد و این هدف تنها به محف

شود وکسب نمره ای از آن اختصاص ندارد، بنابراین نقش خود را به مراتب بیشتر و مؤثرتر از آن 

( این گونه موارد که به صورت 3993)1چه در محتوا خالصه می شود ایفاء می نماید که واالنس

مؤثر بر تجربه تحصیلی می داند. تربیت کامالً مستتر در آموزش وجود دارند را بخش حتمی و 

اخالقی در پی برنامه درسی پنهان پدیدار میگردد و به عنوان یک مسیر اصلی در نظام آموزشی 

ی ضمنی جو اجتماعی مراکز آموزش است ها( در بردارنده پیام2666)4است و به اعتقاد آسبروک

( به نقل از داودی 3911)5که نوشته نشده ولی توسط همگان احساس می شود و اشنایدر
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یی از برنامه درسی پنهان را در دانشگاه فرا می گیرند ها( دانشجویانی را که آموزه3111)

با زندگی واقعی افراد در ارتباط هستند؛  هادانشجویانی موفق می داند زیرا معتقد است این آموزه

جود دارد که از طریق به همین خاطر دانشجویان از طریق تعامالتی که در محیط دانشگاهی و

برخورد با افراد مختلف اعم از استاد ودانشجو و کارمند می باشد تحت تأثیر عملکرد آنان قرار 

خواهند گرفت و یا رفتار جدیدی که نشئت گرفته از سکنات اخالقی است در ایشان پدیدار می 

اخالقی در وی وجود یی از فضایل هاگردد ویا بالعکس؛ هم چنین این امکان وجود دارد که نشئه

داشته است و حال رشد یافته و به منصه ظهور رسیده ؛که در این خصوص هم  می توان نقطه 

ی ها( از جریان3991)3مقابلی را متصور بود. این نوع برنامه درسی در نظر سمبل و مک داول

شفاف و نشانه ای، ارتباطی، رفتاری و هنر جاری معکوسی بحث می کند که به صورت سایه و نا

ی آموزشی شکل می های رسمی محیطها، شعائر، اسناد، متون و آموزشهامستتر در برابر بیانیه

مؤثرند. حال این خالق  هاگیرند و به طرز پیچیده ای عمل می کنند ودر خلق وآفرینش ارزش

 ( که دانشجویان را از طریق بودن در محیط دانشگاه3116در دیدگاه سعیدی رضوانی ) هاارزش

ترین و مؤثرترین محتواهای آموزشی همین ( مهم2666هضم می کند و بنا بر نظر آسبروک )

تجاربی است که در محیط آموزشی کسب می شود و به صورت صریح و از پیش تعیین شده 

نیست زیرا فراگیران به طور طبیعی آن را یاد می گیرند، گاهی در مسیری قرار می گیرد که آثار 

ی می گذاردکه کامالً با آنچه تحت عنوان فضیلت اخالقی از آن یاد می کنیم سوء و منفی برجا

 متفاوت است و به جای پرورش سکنات اخالقی، افراد را به سوی انحطاط اخالقی می کشاند. 

اخالقیات به صورت غیرمستقیم تأثیر مثبت و یا منفی خود را برجای می گذارند و در قالب 

از طریق تعامالت انسانی شکل می گیرند. البته در پدیدآیی برنامه برنامه درسی پنهان غالباً 

درسی پنهان عواملی نظیر معماری وکیفیت ساختمان دانشکده یا دانشگاه یا همان محیط 

گوید. سیلور و ( فضا سخن می3111فیزیکی هم تأثیر گذار است و بنا به گفته نوید )

تماعی و اداری دانشکده و یا دانشگاه نیزکه شامل ( بیان می دارند که ساختار اج3112)2الکساندر

تمامی نظام طبقه بندی در مراکز آموزشی  است که به  خدمت گرفته می شود  نیز از جمله 

عوامل تأثیر گذار است و نقش برنامه درسی پنهان را پررنگ تر می نماید. اما هنگامی که سخن از 

ف به روابط و تعامالت انسانی می گردد. آن گونه اخالقیات به میان می آید بیشترین تمرکز معطو

بل اعضای هئیت علمی با دانشجویان اشاره کرده است، که یک ( به ارتباط متقا3110که ملکی )

مدرس به عنوان فردی که عضو هئیت علمی دانشگاه است در کالس درس به گونه ای برخورد 

گردد و یا این که به ذات انسان  نماید که منجر به پرورش حس اعتماد به نفس دانشجویان

                                                 
5.Sambel &MC Dowell 
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بودنشان با دانشجویان برخوردی شایسته داشته باشد، دانشجویان عملکرد مثبت و ستودنی این 

فرد را درک و دریافت خواهند نمود و دقیقاً نقطه مقابلی هم برای این مسأله می توان در نظر 

اند. مثالً فرد یا افرادی درباره گرفت که هم چون عملکرد مثبت در ذهن دانشجویان باقی خواهد م

در  هافضائل اخالقی نظیر راست گویی، امانت داری و... سخن به میان آورند اما تمامی این

حدحرف باشد و به هیچ وجه در رفتار گوینده نمایان نشود این جاست که مفهوم گسیختگی 

عی آنومی، سخن به ( از نو3959)3(. اگر مرتن3119شخصیت معنا پیدا می کند )عبدالحلیم، 

ی حاکم برجامعه هامیان می آورد و آن را مترادف با بیگانگی می داند که در آن بین فرد و ارزش

ی اخالقی را وقوع نوعی آنومی یا بحران بدانیم که این بحران هاتضاد است می توانیم پیامد آسیب

باید باشناخت  همانا گسیختگی شخصیت است وچون آدمی موضوع ومحور تعلیم وتربیت است

صحیح از وی از شیوع و بروز چنین خألیی پیشگیری به عمل آید. بنابراین باید ماهیت این انسان 

را مشخص کنیم چرا که عدم رسیدن به اهداف مطلوب تعلیم و تربیت که در بحث ما تربیت 

که  اخالقی است یکی از عمده ترین دالیلش عدم شناخت صحیح از انسان است و شاید آن گونه

( در کتاب هستی و هبوط خود انواع انسان شناسی را مطرح کرده و بیان می 3115پارسانیا )

دارد نقص یا خللی در شناخت انسان است که گاهی وی را به سوی آنارشیسم و هرج و مرج 

معرفتی و گاهی تربیت یک انسان تک بعدی می کشاند و انسان شناسی توحیدی است که از 

م بهره می برد و انسان را موجودی می داند که حد وحصری ندارد و راکد میراث دنیای اسال

تا بی نهایت در او وجود دارد. بنابراین ما با انسانی  هاو خوبی هانیست بلکه همواره میل به بدی

سروکار داریم که ابعاد وجودیش گسترده است و آن چه بستر ساز بروز رذائل یا فضائل اخالقی 

ت لذا برنامه درسی پنهان آن چه را که تحت عنوان کمال انسانی به صورت می شود متعدد اس

بیان شده است را جنبه عملیاتی می بخشد و آن چه را که شایسته مقام  هامکتوب در کتاب

خلیفه الهی است اگر یک انسان از خود بروز دهد می تواند الگوی انسانی دیگر شود و یا حتی 

عنوان مثال در یک دانشگاه به عنوان جامعه دانشگاهی فراهم گردد زمینه این کرامت اخالقی به 

و قسمتی از این زمینه همان تعامالت انسانی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آدمی 

تأثیر می گذارد؛ چرا که براساس دیدگاه کانت حل دشوارترین مسأله تعلیم وتربیت بر عهده 

علیم وتربیت می تواند آدم باشد. اما تعلیم محض ومکتوب به تربیت اخالقی است وبشر تنها بات

ی پایبند به اصول هاتنهایی نمی تواند آدمی را به مقاصد تربیتی برساند و در رشد وپرورش انسان

اخالقی نقش داشته باشد چه بسا افرادی که تحت آموزش رسمی قرار نداشته اند و براساس 

اده آموخته اند بیشتر معتقد به موازین عملی اخالق باشند. ی عملی نظیر آن چه در خانوهاآموزه

                                                 
1.Merton 
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ی اخالقی هاو برطرف نمودن نقصان هابه بیانی آموزش رسمی به تنهایی در تکامل بخشی انسان

ی آموزشی خاصه های اخالقی نمی تواند کارآمد باشد. اگر درمحیطهاو پرنمودن خألها و آسیب

گیران تأکید نگردد و در ارتباط با امور اخالقی، عملکرد افراد بر یادگیری معنادار فرا هادانشگاه

مختلف در آموزش عالی ضعیف باشد آسیب و بیماری اخالقی در چنین محیطی شیوع می یابد و  

نیست بلکه عوامل های اخالقی تنها ناشی از ناکارآمدی عملکرد اساتید در دانشگاههاشیوع آسیب

ی ناشی از برنامه درسی پنهان، مدت هاد وبدین خاطر که آموزهمختلف در این زمینه دخالت دارن

ی ناشی از برنامه هازمان بیشتری در حافظه باقی می مانند و به شکلی پایدارتر نسبت به آموزه

هر پیام اخالقی که در کالس درس توسط استاد ارائه می شود چون "درسی آشکار می باشند و

سی تخصصی است و در همه دروس پیام رسانی می شود، جنبه رسمی ندارد، فاقد تشریفات در

مخاطب آن را به گوش جان دریافت می کند و نخستین واکنشی که در نفسش پدید می آید 

ی ها( بنابراین آموزه313،ص 3196)وحدتی شبیری، "مقایسه رفتار خویش با پیام دریافتی است

دد و این ناکارآمدی به علت بروز اخالقی ناشی از برنامه درسی پنهان گاه ناکارآمد می گر

هنگامی که صحبت از آسیب شناسی اخالقی به میان می آید "در حوزه اخالق می باشدهاآسیب

هستیم که با  هاو چگونگی پیدایش و عوامل مؤثر بر آن هادر پی شناخت اختالالت، نواقص، آفت

منظور جلوگیری از رشد و  شناخت این موارد غیر عادی و غیر طبیعی، اقداماتی پیشگیرانه به

 (.366،ص3112)مهدوی، "انجام می دهیم هاپیشرفت آن

 

 پیشینه تجربی

به  "اخالق پژوهش در آموزش عالی"( در پژوهش خود تحت عنوان 3193مطلبی فرد)

ی اخالقی نظیر: تعهد و صداقت اشاره نمود که روحیه همکاری و کار گروهی را هابرخی مؤلفه

رد. به طور کلی از این پژوهش مستفاد گردید که در جوامع پژوهشی، در افراد باال می ب

الگوهای اخالقی نقش تعیین کننده ای در رشد ابعاد اخالق فردی و اجتماعی  دارند که می 

( یکی از اهداف اساسی در 3111توانند در روند اخالق پژوهشی نیز تأثیر گذار باشند.خانزاده )

( در 3999)3. منسوئر و اوئیقی فراگیران بیان نموده استی آموزشی را تربیت اخالهامحیط

ی تعهد شغلی و سطح به کارگیری تعهد نشان هاپژوهش خود تحت عنوان پیش بینی کننده

ی مربوط به نقش جنسیتی پیش بینی کننده خوبی برای هادادند که در جوامع فعلی ارزش

دارد  هاه انتظاراتی که جامعه از آنوجدان کاری هستند به این معنا که مردان و زنان بواسط

وجدان کار خود را شکل می دهند در حالی که تحصیالت دانشگاهی نمی تواند پیش بینی 

                                                 
1. Mansoer & oei 
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کننده وجدان کاری افراد باشد و آموزش دانشگاهی در هر مقطعی در این خصوص تأثیر گذار 

ی مختلف تربیت هاحاکی از آن است که مقطع تحصیلی در ارتباط با مؤلفه هانیست.  یافته

گوش دادن در "( در تحقیقی تحت عنوان 3990)3اخالقی تأثیر گذار نیست.مک کاسلین و گود

ی آموزشی و تحصیلی با نحوه عملکرد هااشاره نمودند که تعهد به مسئولیت  "ی درسهاکالس

در به نقش پذیرش الگو  هاو موفقیت در طی مسیر تحصیلی فراگیران دارای رابطه است و این

ی آموزشی در خصوص باالبردن میزان تعهد و امانت داری فراگیران اشاره نمودند که هامحیط

از این طریق وفاداری فراگیران بویژه در مسیر تحصیل نقش شایان توجهی را داراست که این 

 ارتباط از نظر منطقی و نظری قابل حمایت است.

شیوه برخورد اخالق "یال می داند.( اساس تربیت اخالقی را عواطف و ام3995)2تورنتون

نشأت می گیرند که می خواهند  های عاطفی آنان است. امیال از رغبتهاافراد ناشی از ظرفیت

، اساس تربیت هاخودشان را در عمل نشان دهند و توانایی برای کنترل این امیال و تکانه

 (.  156،ص1،2666)دونالسون"اخالقی را تشکیل می دهند

( در کتاب فلسفه رفتار اخالقی نشان داده اند ساخت انسانی 3915ارانش)و همک 4رایت

به همین خاطر باید به وجدان ، هر محیط و رفتار اطرافیان بر روی رفتار انسان اثری کلی دارد

اخالقی افراد توجه ویژه داشت چرا که وجدان اخالقی نشان از تعلق خاطر و اعتقادی است که 

 اخالقی دارد. شخص نسبت به اجرای اصول

( در تحقیقی به تاریخچه ای از آموزش و پرورش اخالقی در 3945-3113)5موریسون

دوران بازگشت به خویشتن اشاره کرد. از لحاظ تاریخی آموزش فضائل اخالقی یکی از رساالت 

مراکز آموزشی بوده است. نگرانی برای فضائل اخالقی از قبیل: صداقت، مسئولیت و احترام به 

ن، در حوزه آموزش و پرورش اخالقی مطرح بوده و همزمان با تأسیس مراکز آموزشی، دیگرا

نخستین نگرانی در ارتباط با آموزش اخالق هم بیان گردید زیرا معتقد بودند هر جامعه پایدار 

 قی است. دارای یک کد اخال

ق درباره به هر حال، بر اساس مبانی نظری و تجربی و با توجه به آنچه که در مطالب فو

برنامه درسی پنهان و آثار و ابعاد مختلف آن به خصوص در بعد تربیت اخالقی بیان گردید، این 

                                                 
& GoodMCcaslin .2 

.Thornton1  

.Donalson2 

  .Wright3 

5.Morrison 
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پژوهش درصدد است تا به آسیب شناسی تربیت اخالقی دانشجویان در دو بعد فردی و 

 اجتماعی از منظر برنامه درسی پنهان بپردازد.

 

 روش تحقیق

می باشد. رویکرد کمی با استفاده از روش  پژوهش حاضر در دو چارچوب کمی و کیفی

توصیفی پیمایشی و رویکرد کیفی با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی صورت گرفت. از 

 این کاربرد آنجا که از هر دو روش استفاده گردید، روش ترکیبی از نوع همزمان است. هدف از

یکدیگر  مکمل که آید دست هب مختلفی یهاداده واحد، پدیده یک پیرامون که بود طرح آن

 هدف دیگر گیرد.می صورت پژوهش مسئله بهتر درک برای مکمل، یهاداده از استفاده باشند.

 از و استفاده شود یکدیگر کنار در و کیفی، کمی روش دو هر یهامزیت که است آن طرح این

 شود.  کاسته آنها یهامحدودیت

دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  نفر از 5316جامعه آماری مورد مطالعه شامل

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.  116بود که از طریق فرمول حجم نمونه کوکران  91-92

 روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود.

 
 

دانشجوی دانشکده  3161نفر، از  314دانشجوی دانشکده مهندسی  2360بر این اساس از 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  11دانشجوی دانشکده علوم پایه  3113نفر و  از  361انسانی 

 گردیدند.

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه بود. این 

امه درسی سؤال طراحی گردید که به بررسی تربیت اخالقی از منظر برن 43پرسش نامه در قالب 

پنهان از دو بعد فردی )شجاعت، صداقت، صبر، توکل و وجدان( و اجتماعی )احترام، وفاداری، 

امانت داری و حسن خلق( بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت )کامالً مخالف تا کامالً موافق( 

( به عنوان 1پرداخت. با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه پنج درجه ای بود میانگین فرضی )

( معرف وضعیت 1میانگین جامعه در نظر گرفته شد به نحوی که میانگین بدست آمده باالتر از )

( معرف وضعیت نامطلوب بود. روایی ابزار به صورت محتوایی و سازه 1مطلوب و پایین تر از )

تأیید گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان و متخصصان تایید گردید. جهت روایی 

 از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.سازه 
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 های تربیت اخالقی فردی و اجتماعی( تحلیل عاملی تاییدی مؤلفه3نمودار)

 
 

 ( بار عاملی هر یک از متغیرها3جدول )

 بار عاملی عالمت اختصاری متغیر

  14/6 (x1) شجاعت

 

 
 

 

 3 (x2) صداقت

 11/6 (x3) صبر

 13/6 (x4) توکل

 13/6 (x5) وجدان

 10/6 (y1) احترام

 12/6 (y2) وفاداری

 14/6 (y3) امانت داری

 13/6 (y4) حسن خلق

( و در بعد اجتماعی، مولفه 3( در متغیر فردی، مولفه صداقت با بار عاملی )3طبق جدول )

 ( دارای بیشترین بار عاملی بودند. 12/6وفاداری با )

 

 ی تربیت اخالقی فردی واجتماعیهالفه: تحلیل عاملی تاییدی برازش مؤ2جدول 



...آسیب شناسی تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان  

 311 

 2 Df GFI RMSEA NFI CFI IFI شاخص

 91/6 91/6 91/6 61/6 95/6 30 62/41 مدل

 

باشند. شاخص خطای تقریب ( نتایج نشانگر برازش مناسب الگو می2طبق جدول )

(RMSEAهر چه به صفر نزدیک )61/6جا )است و در این تر باشد برازندگی الگو بیشتر  =

RMSEAکند. شاخص نیکویی برازش ( که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید می

(GFI که مقدار آن باید )96/6 ( 95/6و باالتر باشد در اینجا =GFI است که برازش الگو را )

تطبیقی  (، شاخص برازشNFI= 91/6بونت )-ی بنتلرکند. شاخص برازش هنجار شدهتأیید می

(91/6 =CFI( و شاخص برازش افزایشی )91/6= IFI نیز در صورتی که از )تر باشند بیش 96/6

گر برازش مناسب الگو هستند.جهت مشخص نمودن پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای نشان

 کرونباخ استفاده گردید.                                  

 نامه ( ضریب پایایی سؤاالت پرسش1جدول )

 سطح معناداری پایایی تعداد سؤاالت متغیر

  12/6 3-5 شجاعت

 

 
 

94/6 
 

666/6 
 

 16/6 0-31 احترام

 14/6 34-31 صداقت

 14/6 31-23 صبر

 19/6 22-20 وفاداری

 01/6 21-29 امانت داری

 15/6 16-12 حسن خلق

 12/6 11-10 توکل

 15/6 11-43 وجدان

 

برآورد گردید که نشان از باال بودن  94/6ی پرسشنامه تربیت اخالقی حدود ضریب پایای

 tدر سطح استنباطی ) هاپایایی ابزار اندازه گیری دارد و معنادار است. تجزیه و تحلیل داده

 Amosو  SPSSمستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون( با استفاده از نرم افزار 

از انجام مرحله کمی جهت بررسی این موضوع که در بستری از جامعه گرافیک انجام گرفت. پس 

سؤال استفاده گردید. در مرحله  1)محیط دانشگاهی( پدیدار می گردد از مصاحبه باز پاسخ با 

بعد جهت بررسی کیفی موضوع مورد نظر از مصاحبه باز پاسخ استفاده شده است که به منظور 
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و نتیجه گیری بهتر، تمامی  هادر انجام مصاحبه حرکت در مسیری یک نواخت و هماهنگ

توسط محقق صورت پذیرفت و از روش نمونه گیری در حد اشباع استفاده شد که این  هامصاحبه

امر زمانی بوقوع می پیوندد که تمام منابع اطالعاتی )دانشجویان( اطالعات مشابهی را دراختیار 

جدید تصمیم پژوهشگر و جمع بندی نهایی را تغییر بگذارند به اشباع رسیده ایم که ورود افراد 

ی قبلی است به طوری که هانمی دهد. یک معیار برای کشف رسیدن به اشباع تکرار داده

ی کیفی از روش هایی مواجه می شود که تکرار می شوند. در تحلیل دادههاپژوهشگر مرتباً با داده

متن پیاده شده، اجزای ساختار متن  در تحلیل ساختاریتحلیل ساختاری استفاده گردید. 

، ها، مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار، تعداد واژههانوشتاری مصاحبه، یعنی واژه

گردد می و میزان تکرارشان شمارش و بررسی هاو اصطالحات به کار رفته در جمله هاالفاظ، کنایه

 .کشف شود هاتا الگوهای موجود در گفته

 

 هایافته

 الف:  مطالعات بخش کمی

 ( توزیع نرمال متغیرها4جدول )

 متغیر
 ویک -شاپیرو اسمیرنوف -کالیموگروف

 df Sig آمار df Sig آمار
تربیت 

 اخالقی
61/6 129 61/6 91/6 129 31/6 

های متغیرها جدول توزیع نرمال متغیرتربیت اخالقی نشان داد با توجه به سطح معناداری، داده

 نرمال است.

 

 .وضعیت تربیت اخالقی دانشجویان در دو بعد فردی و اجتماعی، مطلوب است.3

 (1ی فردی و اجتماعی تربیت اخالقی بر اساس میانگین فرضی)ها( مقایسه میزان مؤلفه5جدول)

درجه  میانگین متغیر

 آزادی

t معناداری 

 666/6 19/31 129 13/1 شجاعت

 666/6 14/34 129 14/1 صداقت

 666/6 24/31 129 12/1 صبر

 666/6 24/26 129 62/4 توکل
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 666/6 21/31 129 11/1 وجدان

 666/6 13/21 129 64/4 احترام

 666/6 69/39 129 11/1 وفاداری

 666/6 29/26 129 99/1 امانت داری

 666/6 94/31 129 93/1 حسن خلق

 

فردی و اجتماعی تربیت اخالقی باالتر از حد ی ها( نشان داد میانگین کلیه مؤلفه5جدول)

( است که بدین معناست برنامه درسی پنهان در دانشگاه کاشان توانسته در بعد فردی 1متوسط )

تربیت اخالقی نقش مؤثری را در دانشجویان ایفا نماید و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب 

 بودن تربیت اخالقی دانشجویان تأیید شد.

 

بیت اخالقی دانشجویان در دو بعد فردی و اجتماعی برحسب مقطع تحصیلی تفاوت .بین تر2

 وجود دارد.

 جهت مقایسه تربیت اخالقی بر حسب مقطع تحصیلی t( آزمون 0جدول )

 سطح معناداری T میانگین تعداد مقطع تحصیلی متغیر

 فردی
 41/6 -0/6 01/1 250 کارشناسی

   13/1 14 کارشناسی ارشد

 اجتماعی
 51/6 -41/6 12/1 250 کارشناسی

   10/1 14 کارشناسی ارشد
 

نشجویان مقطع کارشناسی ( نشان داد میانگین تربیت اخالقی در بعد فردی در دا0جدول)

( بیشتر است. همچنین 01/1( از دانشجویان مقطع کارشناسی به میزان )13/1ارشد به میزان )

( 10/1نشجویان مقطع کارشناسی ارشد به میزان )دا میانگین تربیت اخالقی در بعد اجتماعی در

نشان داد از آنجا که  t( بیشتر است. آزمون 12/1از دانشجویان مقطع کارشناسی به میزان )

تفاوت میانگین تربیت اخالقی در بعد فردی و اجتماعی در دانشجویان کارشناسی و ارشد ناچیز 

 رض ادعای پژوهشگر تایید نگردید.است این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست و ف
  

ی مختلف تفاوت ها. بین تربیت اخالقی دانشجویان در دو بعد فردی و اجتماعی در دانشکده1

 وجود دارد.

 ی مختلفها( مقایسه تربیت اخالقی دانشجویان دانشکده1جدول)
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 سطح معناداری F میانگین تعداد دانشکده متغیر

 فردی

 13/1 361 انسانی

 1/1 311 مهندسی 41/6 1/6

 12/1 11 علوم پایه

 اجتماعی

 11/1 361 انسانی

 13/1 314 مهندسی 15/6 41/3

 92/1 11 علوم پایه

 

نشجویان دانشکده انسانی و ( نشان داد میانگین تربیت اخالقی در بعد فردی در دا1جدول)

بیشتر است اما این تفاوت  هاانشکدهدر بعد اجتماعی در دانشجویان دانشکده علوم پایه از سایر د

 از نظر آماری معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تایید نگردید.

 . بین تربیت اخالقی دانشجویان دختر و پسر در دو بعد فردی و اجتماعی تفاوت وجود دارد.4

 

 جهت مقایسه تربیت اخالقی بر حسب جنسیت t( آزمون 1جدول)

 سطح معناداری T یانگینم تعداد مقطع تحصیلی متغیر

 فردی
 11/6 23/6 11/1 323 پسر

   13/1 261 دختر

 اجتماعی
 40/6 -12/6 09/1 323 پسر

   11/1 261 دختر

 

نشجویان پسر و در بعد ( نشان داد میانگین تربیت اخالقی در بعد فردی در دا1جدول )

ماری معنادار نیست و فرض ادعای نشجویان دختر بیشتر است اما این تفاوت از نظر آفردی در دا

 پژوهشگر تایید نگردید.

 

 بخش کیفی مطالعات ب:

 ب: بخش کیفی

سؤال اول: فضائل اخالقی از طریق محتوای مکتوب کتب درسی بهتر به دانشجویان منتقل 

می گردد و یا از طریق روابط و تعامالت اجتماعی در محیط دانشگاه؟ تمامی افراد مشارکت 

ی تحصیلشان غالباً تأکید خود، خانواده و هااذعان داشتند که در طی سالکننده در بحث 
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را صرفاً جهت کسب نمره  هامربیانشان بر روی کسب نمره بوده است و محتوای مکتوب کتاب

نده اند و این تکرار طوطی وار کلمات، تداعی غیر قابل انکار این گروه بود. عده ای معتقد خوا

 هادانیم که عملکرد خود آنخاصه کتب اخالقی را نمی شناسیم و نمی بودند که نویسنده کتاب

یشان متابعت کنیم. نکته قابل توجه این بود که دانشجویان به هاچگونه است تا بخواهیم از نوشته

تأثیر خود را بر جای می  هارفتار مشهود اساتید اشاره می نمودند که عملکرد مثبت و یا منفی آن

به صورت مشهود می دیدند و به گونه ای ملموس آن را درک و دریافت می  گذاشت. آن چه را

کردند بیشتر برایشان معنا پیدا می کرد. آن چه در کتب نگاشته می شود صرفاً جنبه تئوری 

مه آن عمل به داشته اما هنگامی که فرد با امور اخالقی در روابط عجین می شود ماندگاری و ادا

مطابق با زندگی فرد است و در قالب بازی با کلمات نیست. یکی از مراتب بیشتر است زیرا 

دانشجویان در این خصوص اشاره نمود که عجول بودن یکی از صفات وی بوده است که اطرافیان 

و را با این خصیصه می شناختند و در اثر تعامل با یکی از اساتید، که در برخورد با اطرافیان و ا

ن سعه صدر باالیی را از خودش نشان می دهد و در مسند استاد حل مشکالت علمی دانشجویا

راهنمای این دانشجو جهت انجام پژوهش بوده است توانسته خصیصه صبر را در این دانشجو بر 

عجول بودن اولیه وی، غالب نماید. در پی نتایج بدست آمده از سؤال آغازین این مصاحبه، می 

نشگاه اشاره نمود که این پرورش می تواند مقدم بر آموزش اتوان به نقش شاگرد پروری اساتید د

قرار داشته باشد و در بعد تربیت اخالقی به عنوان یکی از ابعاد پرورشی وآموزشی، آن هم از نوع 

پنهان خود نمایی کند. به بیانی درون داد ما در محیط دانشگاهی که همانا دانشجویان هستند 

هستند و در طی فرایند پرورشی، استعالء آن فرد به اوج مقام  صرف نظر از هرگونه ویژگی، انسان

 انسانی حائز اهمیت است که آن چه در این جا دارای مرتبه بسیار مهمی است اساتید هستند. 

سؤال دوم: نقش آموزش پنهان دانشگاهی در پرورش فضائل و یا ایجاد رذائل اخالقی به چه 

ر بدو زندگی در جامعه کوچکی چون خانواده رشد و میزان است؟ دانشجویان متذکر شدند که د

ی منحصر به فرد در خانواده آشنا شده اند و سپس در هانمو پیدا کرده اند و با خصائص و ویژگی

جامعه ای قرار گرفته اند که تنها معلم و دانش آموزان دیگر که دارای جنسیت یکسان بوده اند 

ی که دختران و پسران با جنس مخالف مواجه شده اند در آن جا حضور داشته اند. اولین مرتبه ا

لشعاع محیط دانشگاه بوده است و به همین خاطر رفتار هر یک از دانشجویان به نحوی تحت ا

رفتار دیگر افراد قرار گرفته است؛ هم چنین نحوه برخورد روزانه با کارکنان در هر یک از 

نشجویان بر این داشته است که  هر یک از دا هاآنها و اساتید به مراتب چنان تأثیری بر دانشکده

را به  هایشان نیز تغییر رفتاری آنهاذعان داشتند و آن گونه که خود بیان نمودند خانوادهمسأله ا

فرزندانشان متذکر شده اند. هریک از افراد شرکت کننده در بحث، مصادیقی در این خصوص بیان 

ز شأن انسانی سخن به میان می آورد و به محض بیرون نمودندکه: استادی، در کالس درس، ا
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رفتن از مرز کالس دگرگونی رفتاری خودِ او را شاهد هستیم و قیاسی که در ذهن دانشجویان 

ساخته می شود این گونه است که: استاد با این درجه علمی این گونه برخورد نمود. عده ای دیگر 

رفتار ناشایست از اساتید سبب می گردد که درآینده  نشجویان نیز معتقد بودند که مشاهدهاز دا

بر اثر قرار گرفتن در یک مسند بویژه علمی چنین رفتاری را از خود بروز ندهند. مصاحبت 

دانشجویان با اساتید و داشتن برخورد شایسته از جانب اساتید تأثیر شگرفی در رفتار و پرورش 

این را هم می توان متصور بود که خود دانشجویان سکنات اخالقی دانشجویان دارد و نقطه مقابل 

 مصادیقی نظیر سوءخلق و عدم رعایت احترام را در برخی از اساتید متذکر شدند. 

سؤال سوم: راه کارهای اساسی به منظور افزایش نقش دانشگاه در تربیت اخالقی دانشجویان چه 

استخدام کارکنان و یا جذب هئیت  می باشند؟ دانشجویان اشاره نمودند همان گونه که در هنگام

یی مدنظر قرار می گیرد تعهدات اخالقی از هاعلمی تحقیقاتی به عمل می آید و معیار و مالک

اساتید وکارکنان گرفته شود. اساتید مدت زمان بیشتری را در کنار دانشجویان حضور داشته 

اشند و اعتماد به نفس و عزت باشند و پاسخ گوی سؤاالت آنان باشند، ترغیب کننده دانشجویان ب

شاگردی، رابطه دوستانه با -نفس دانشجویان را باال ببرند، به جای ایجاد رابطه تحکمی و استاد

رعایت حریم را بیشتر در ارتباط با دانشجویان مدنظر قرار دهند که به مراتب تأثیرگذاری باالتری 

 دارد.  

 

 بحث و نتیجه گیری

که نه صرفاً از طریق محتوای مکتوب کتب درسی بلکه از بررسی و آسیب شناسی اخالقی 

یی که از نزدیک چه در مشاهده و چه هاطریق مشاهده در رفتار افراد حقیقی از منظر افراد وگروه

 های مختلف و متعدد در محیط دانشگاه درگیر آن هستند، می تواند دادههااجرای آن در موقعیت

ترین خألهای اخالقی و هم چنین عوامل پدیدآیی آن که و اطالعات مستندی را در مورد مهم 

نسته به عنوان یک عنصر تربیتی بر دانشجویان تأثیر گذار باشد و هم چنین ارائه راه کارهایی توا

جهت کاهش و یا رفع آن فراهم نماید. بی تردید اساتید به عنوان عناصر سازنده و پرورش دهنده 

در مسیر پرورش اخالقی دانشجویان از طریق تقابل  قشر دانشجو در حرکت هرچه صحیح تر

فکری به عنوان الگو بهترین نقش آفرینان در این زمینه هستند و البته وجود کارکنان و 

دانشجویان که به عنوان دیگر عوامل سازنده دانشگاه هستند عمالً این مسأله را به وضوح مشخص 

ریق تعامالت روزانه تا چه اندازه اهمیت حیاتی می نماید که توجه به پرورش در بعد اخالقی از ط

را مشخص می نماید نشان می دهد خألهای  هاپیدا می کند. چنان چه خالف این امر، که آسیب

 اخالقی در دانشگاه تا چه حد بر عملکرد افراد در محیط خارج از دانشگاه تأثیر گذار است. 
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هان یا غیررسمی مفهوم تربیت اخالقی با عنایت به مطالب مذکور در حوزه برنامه درسی پن

جای می گیرد که بیانگر میزان نقش عناصر سازنده محیط دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و 

دیگر دانشجویان بر دانش آموختگان است. با این اوصاف پژوهش حاضر کوشیده است تا با استناد 

ل را که در پیدایش خألها و ی دانشجویان، برخی از مهم ترین عوامهابه نظرات و دیدگاه

ی اخالقی موجود در دانشگاه که بر اخالق دانشجویان تأثیر گذار است را شناسایی نموده هاآسیب

و بسترهای الزم را جهت کاهش و یا رفع این موارد فراهم سازد. در این پژوهش،آسیب شناسی 

ی هاوجدان( و مؤلفه ی فردی )شجاعت، صداقت، صبر، توکل،هاتربیت اخالقی بر اساس مؤلفه

اجتماعی )احترام، امانت داری، وفاداری، حسن خلق( از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی قرار 

ی حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که نقش آموزش پنهان هاگرفته است. یافته

دیگر دانشگاهی در هریک از ابعاد فردی و اجتماعی تربیت اخالقی اثر گذار است. به عبارت 

شجاعت، صداقت، صبر، توکل، وجدان، احترام، امانت داری، وفاداری، حسن خلق در محیط 

دانشگاهی از طریق مشاهده نحوه برخورد عناصر حقیقی و حقوقی دانشگاه) اساتید،کارکنان، 

دانشجویان( توانسته در پرورش فضائل و یا بالعکس حرکت به سمت اضمحالل اخالقی که آدمی 

می کشاند، به صورت آموزش غیر رسمی بر دانشجو تأثیر  هاوآسیب هاد ارزشرا به ورطه ض

ازتفکر و یا بیان تجربیات می توان گفت که تا حدودی دانشجویان  هابگذارد. بر اساس یافته

بیم  اتو ازتأیید یا رد نظرشان می پردازند و به بیان افکارندارند، معموالً بیمی  خود گذشته

رعایت در تعامالت با دیگران، حد و مرزها را خود را تا حدی می پذیرند،  ندارند، اشتباهات

کنند می کنند، سعی می( اطاعت هااجتماعی )بایدها و نبایداز هنجارهایکنند، معموالً می

عزت و کرامت نفس خود را در شرایط گوناگون خوش رو باشند،  دیگران درتعامالت روزانه با

درجستجوی راه حلی برای می کنند، ا اطرافیان، صداقت را رعایت دربرخورد بمی کنند، حفظ 

نسبت به رند، صدر دادربرخورد با موانع و مشکالت زندگی سعهمی کنند، پیشه صبر یک مسئله 

با سازش و اکثر مواقع دریک محیط جمعی هستند، حافظ اسرار دیگران ند، اطرافیان خود وفادار

ی فراوان ومشکالت دراطراف واکناف، کارها هادشواری وجود با ند وکنمی مدارا بادیگران برخورد 

از طریق مصاحبه با آن چه در طی  هاند. به عالوه در تطابق یافتهکنمی به خداوند واگذار  را

 تحلیل پرسش نامه آمده است صحت وسقم مطالب گفته شده به اثبات و ایقان رسید. 

بیانگر مبحثی کلیدی و حائز اهمیت تحت  همچنین آنچه از تحلیل سؤاالت مستفاد گردید

عنوان فرهنگ هر قوم یا گروه می باشد که فرهنگ هر منطقه متأثر از پیوندها و تعلقات قومی و 

زبانی و بویژه سطح اعتقادات و پای بندی به اصول است. با توجه به آن که در دانشگاه کاشان 

که توجه به اصول و پایبندی به قواعد  غالب دانشجویان و اساتید، پرورش یافته محیطی هستند

مذهبی در رأس هر چیز قرار دارد نظیر)اصفهان، قم، کاشان، یزد( این تجانس در تعهدات اخالقی 
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دانشجویان و اساتید قدر متیقنا،ً تجانسی اتفاقی و از روی صدفه نیست بلکه ریشه در اشتراکات 

م رنگ است به همین خاطر تأثیر متقابل هر دارد و افتراقات فرهنگی و اعتقادی در این افراد ک

یک از این عناصر اعم از اساتید با دانشجویان و کارکنان با دانشجویان بیانگر آن ریشه اساسی و 

پایبندی به اصول اخالقی است و به این دلیل که وجود عناصر دانشگاهی خاصه دانشگاه کاشان 

می تواند بر عملکرد احیاناً دانشجویان و  اکثریت دارای چنین وجوه اشتراکی هستند این محیط

ی دیگر در جامعه اسالمی هستند و در این دانشگاه هااساتید وکارکنانی که متعلق به فرهنگ

حضور دارند و محاط هستند تأثیر گذار باشد. به همین خاطر تربیت اخالقی فردی و اجتماعی در 

در همین راستا این مسأله استنتاج می شود نشگاه کاشان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دا

که افراد پرورش یافته در یک جامعه اسالمی و سپس جامعه فرهنگی و شهری، که حریم آن 

اجتماع فرهنگی و شهری مزین به اصول، قواعد و سکنات اخالقی گشته است موجب توجه به 

ی تربیت اخالقی فردی هاهتمامی ابعاد فضائل اخالقی گردیده به همین خاطر بین هریک از مؤلف

و اجتماعی هم پوشی و ارتباط وجود دارد چه بسا وجود یک فضیلت در پی خود توجه به دیگر 

 فضائل را موجب گردد.

نشجویان مقطع بر اساس نتایج، میانگین تربیت اخالقی در بعد فردی و اجتماعی در دا

این تفاوت از نظر آماری معنادار  کارشناسی ارشد از دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر بود اما

نبود و فرض ادعای پژوهشگر تایید نگردید. آن چه در این خصوص بر اساس اطالعات پرسش 

نامه بدست آمده می تواند بدین خاطر باشد که دانشجویان در مقاطع باالتر سختی راه را در 

یافته و سعه صدر در  ارتباط با تحصیل، درک و دریافت نموده اند و آستانه صبر آنان ترفیع

خصوص موانع احتمالی و مسائل و مشکالت پیدا کرده اند. همچنین میانگین تربیت اخالقی در 

نشجویان دانشکده انسانی و در بعد اجتماعی در دانشجویان دانشکده علوم پایه از بعد فردی در دا

به عالوه، میانگین تربیت  بیشتر بود اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نشد. هاسایر دانشکده

نشجویان دختر بیشتر بود اما نشجویان پسر و در بعد اجتماعی در دااخالقی در بعد فردی در دا

این تفاوت از نظر آماری معنادار نگردید. این نشان می دهد که جنسیت تاثیر شایان توجهی در 

می توان گفت که دانشکده  ی حاصل از مصاحبههاتربیت اخالقی ندارد. همچنین بر اساس یافته

و مقطع تحصیلی و جنسیت در تحقق اوصاف اخالقی نقش چندانی ندارند و کسب معرفت 

اخالقی که در پی خود تربیت اخالقی را سبب می گردد تنها تا حدودی به سه عامل ذکر شده 

سرو کار  اهارتباط دارد آن هم از این بابت که در برخی مواقع دانشجویان مختلفی که فرد با آن

ی جمعیت شناختی تحت عنوان جنسیت از آن یاد کردیم می توانند به هادارد که در ویژگی

عنوان یک منبع معرفتی در رشد اخالقیات در دانشجو مؤثر باشند. اما بروز سکنات اخالقی و راه 
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به خود فرد در درجه نخست، تنقیح باطن از هر چه ناپاکی و   هاعالج، جهت درمان آسیب

اخالقی، نقش خانواده، آموزش دانشگاهی و...بستگی دارد. در حقیقت ساز و کار ویژه برای یب

تربیت اخالقی آن چنان با روح و درونیات آدمی سرشته شده است که صرفاً با چند عنوان 

رسد هر چند گیرد نه به نقطه سفلی میظاهری نظیر مقطع و دانشکده نه در اوج قرار می

زایش علم و آگاهی و رسش فکری آدمیان را در این زمینه منکر بود. به عالوه در توان نقش افنمی

از طریق مصاحبه با آن چه در طی تحلیل پرسش نامه آمده است صحت و سقم  هاتطابق یافته

 مطالب گفته شده به اثبات رسید. 

 ی این پژوهش پیشنهاد می شود که: هابه هر حال، با توجه به نتایج و یافته

در جذب و استخدام کارکنان و اساتید، از افرادی دعوت به عمل آید که نه تنها در عرصه  -

تخصصی خود متبحر هستند و درجه علمی مورد نظر را دارا می باشند؛ بلکه تعهدات اخالقی از 

آنان گرفته شود که در خصوص نحوه برخورد با دانشجویان ملزم به رعایت اصول اخالقی باشند 

 بداند به ذات انسان بودنش دارای منزلت و احترام است. که دانشجو 

قرار دادن سیستم ارزشیابی از عملکرد اخالقی اساتید و کارکنان؛ که نه تنها عملکرد آموزشی  -

 را مورد بررسی قرار می دهد، بلکه نظر خود را معطوف بر عملکرد اخالقی افراد نیز می نماید. 

شگاه برگزار می گردد اساتید سعی نمایند که اعتقادات ی مختلف که در دانهادر کالس - 

همگان را محترم بشمارند چرا که گاه آن چه مد نظر فرد است مخاطب آن را به گونه ای دیگر 

دریافت می نماید به همین خاطر نقصان ویا انهدام ثروت معنوی واخالقی  فراگیر نتیجه ای 

 گردد. است که در برخی مواقع ناخود اگاه پدیدار می

رفتار و برخورد شایسته از جانب افراد در محیط دانشگاه درونی گردد و جنبه تظاهر به خود  -

نگیرد و از اخالص وجودی فرد سرچشمه گرفته باشد و قوانین اخالقی را به مانند معاهده ای 

 تنظیم نمایند که مفاد آن، چنین محتوایی را در بر گیرد و تعدی از آن مجازاتی را در پی

ی توجیحی در این هاداشته باشد و البته چه برای دانشجویان و چه کارکنان واساتید کالس

 خصوص تدارک دیده شود.

تربیت اخالقی تنها محدود به روابط افراد در موقعیت ایفای نقش خاصشان نباشد)استاد در  -

که حتی خارج از  کالس، کارمند در دفتر و...(، بلکه ترویج اخالقیات آن قدر شایان توجه باشد

محیط دانشگاه در صورت مواجه با افراد محسوس و ملموس باشد و در این خصوص 

ی متعدد در دانشگاه برگزار گردد که مباحث اخالقی بر اساس ملموس بودن و درجه هاهمایش

اولویتشان برای دانشجویان رده بندی گردند و به صورت گفتمان بین دانشجویان و اساتید 

 فراهم شود.
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گردد نشجویان که سبب میکسب نمره توسط دا به جای تأکید برخی اساتید بر کمیت و -

کسب نمره درس بخوانند، به عملکرد دانشجویان در کالس  دانشجویان هم، صرف قبول شدن و

درس توجه شود که از این طریق هم میزان اطالعات دانشجو که از محتوای مکتوب بدست آورده 

گیرد و به عبارت دیگر این و هم نحوه برخورد وی مورد ارزیابی قرار میگردد است مشخص می

جا تأکید مؤک َّد بر کیفیت یا همان یادگیری معنادار مورد نظر است. در عین حال شایسته است 

همین عوامل در جذب و به کارگیری کارکنان که دانشجویان به مراتب پس از اساتید با آنان در 

 گرفته شود.  ارتباط هستند در نظر 
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