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نقشهای مدرس يا آموزشگر و آموزشگيرنده وظايف و حقوقی قائل
شدهاند .از جمله وظايفی که میتوان بر اساس همان بنيادها برای
آموزشگر قائل بود فراهمسازی تدابيری است که آموزشگيرنده را
آماده برای زيست در حال و شرايط در حال شکلگيری خواهدکرد.
آموزشگری در موقعيتهای تربيتی رسالتی چند وجهی است زيرا
رهبريت تربيت اخالقی ،عاطفی ،شناختی ،اجتماعی ،رفتاری و شغلی
آموزشگيرندگان فرايند پيچيدهای است که بهکارگيری مجموعهای
از توانمندیها را میطلبد .تلفيقی همگون از دانشها ،مهارتها و
باورها که مدرس را آماده يا بهعبارتی شايستهی چنين هدايتگری
مینمايد .از طرف ديگر ،واقعيت محيط يادگيری در انواع سنتی و
مجازی صرفاً يک ويژگی فيزيکی يا ارتباط کمّی بين عناصر فيزيکی
نيست بلکه فراتر از آن يک سازهی مفهومی است که از تعامالت
نظام باوری ،ذهنيتهای شناختی ،هيجانی و اجتماعی -فرهنگی
نقشآفرينان صحنهی يادگيری متأثر میشود .بر اين اساس ،اين
پژوهش که مقاله برگرفته از آن است ،با هدف کاوش و توصيف
مؤلفههای ارزشهای کاری و حرفهای مبتنی بر نقش تربيتی-
اخالقی مدرسان/آموزشگران دانشگاه تنظيم شده است .در اين راستا
از شيوهی پژوهش کيفی اکتشافی بهره گرفته شد و دادهها به کمک
مصاحبهی بازپاسخ با  12مدرس (خبرهی علمی) رشتههای علوم
انسانی ،پايه ،پزشکی و مهندسی از دانشگاههای تهران ،صنعتی
اميرکبير ،شهيد بهشتی ،خوارزمی ،عالمه طباطبايی ،تربيت مدرس،
علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهيد بهشتی جمعآوری شد.
تحليل دادهها بر مبنای استقرای تحليلی انجام گرفت .يافتهها
گسترهای از ارزشهای کاری مبتنی بر نقش تربيتی-اخالقی
مدرسان دانشگاه را نمايان ساخت و نشان داد که آموزشگری ماهيت
جامع و تلفيقی دارد و مؤلفههای ارزشهای کاری در تلفيق با ديگر
مؤلفههای حرفهای برای آموزشگری در محيط آموزش عالی نقش-
آفرين است .يافتهها مؤلفههای ارزشهای کاری شخصيتی ،ارتباطی،
شناختی ،انگيزشی ،باوری و حمايتی را در بر میگيرند که بهلحاظ
گستردگی به ارائهی مؤلفههای باوری اشاره شده است .مؤلفههای
ارزشهای کاری میتوانند بهعنوان شاخصهايی در جذب،
توانمندسازی ،ارزشيابی و ماندگاری اعضای هيئت علمی در محيط
آموزش عالی مورد تأمل قرار گيرند.
کلمات کلیدی :آموزشگری ،آموزش عالی ،ارزشهای کاری و
حرفهای ،نقش تربيتی-اخالقی

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 sociocultural 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, workprofession values.
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مقدمه و طرح مسئله
بنيادهای فرهنگی و علمی از ديرباز برای عملکنندگان در نقشهای مدرس يا آموزشگر و
آموزشگيرنده وظايف و حقوقی قائل شدهاند و هيچکدام نمیتوانند فارغ از آنها باشند تا زمانی که
در ساحت مقدس يادگيری ايفای نقش میکنند .از جمله وظايفی که میتوان بر اساس همان
بنيادها برای آموزشگر قائل بود فراهمسازی تدابيری است که آموزشگيرنده را آماده برای زيست
در حال و شرايط در حال شکلگيری خواهدکرد .بنابراين يک آموزشگر بايد نسبت به ابعاد علمی
مرتبط با حوزهی کاری خودکه نوعی جامعنگری را میطلبد ،آشنا باشد .آموزشگری در موقعيت-
های تربيتی رسالتی چند وجهی است زيرا تربيت اخالقی ،عاطفی ،شناختی ،اجتماعی ،رفتاری و
شغلی آموزشگيرندگان فرايند پيچيدهای است که بهکارگيری مجموعهای از توانمندیها را می-
طلبد .تلفيقی همگون از دانشها ،مهارتها و باورها که مدرس را آماده يا بهعبارتی شايستهی
چنين هدايتگری مینمايد .مجموعهی اين توانمندیها هويتهای بههمآميختهی مدرسی را
شکل میدهند .حداقل میتوان سه هويتِ «شخصی ،تخصصی و سازمانی» را برای مدرس در
محيط آموزش عالی قائل شد که باهم هويت آکادميک او را میسازند.
از طرف ديگر ،واقعيت محيط يادگيری در انواع سنتی و مجازی صرفاً يک ويژگی فيزيکی يا
ارتباط کمّی بين عناصر فيزيکی نيست ،هرچند آنها را هم شامل میشود يا ابتدائاً وابسته به آن و
از الزامهای آن بهشمار میروند؛ بلکه فراتر از آن يک سازهی مفهومی است که از تعامالت نظام-
باوری ،ذهنيتهای شناختی ،هيجانی و اجتماعی-فرهنگی نقشآفرينان صحنهی يادگيری متأثر
میشود .به بيانی ديگر ،محيط يادگيری يک محيط چند وجهی و پويا است و حيات آن وابسته به
استمرار اثربخش تعامالت بين دو موجود زندهی مولد در مقام آموزشگر و آموزشگيرنده است.
البته با لحاظ کردن اينکه اين دو موجود در صحنهی يادگيری نقش ثابتی ندارند و بنا به نياز
تغيير نقش میدهند تا تعادل زيستی حفظ شود و فرايند تعامل استمرار يابد .آندری و
گاسلينگ( ،)6112معتقدند که مدرسان و دانشجويان بايد در يک سفر غيرقابلپيشبينی با
مقصد غيرمعين شرکت کنند که مسلماً اين سفر با چالشهايی روبهرو خواهد بود .زندگی
دانشجويان میتواند به کمک تعامل آنها در فرايند تحصيلی ،البته نه بهطور دقيق يا ضروری يا
مادی ،بلکه به کمک بهتر شدن توانايی آنها در فکر کردن بهنحوی روشن ،در جمعآوری و تحليل
شواهد ،در کار کردن با ديگران ،در مستقلتر شدن ،شخص خودرهبر و قدردان ارزش دانش
شدن ارتقاء پيدا کند ،مدرسان در آموزش عالی می توانند تحقق اين اهداف را به کمک خود
انتقادی بودن و اطالعات بهتر در زمينهی تدريس ،آماده بودن در کسب تجربه و بررسی کردن اثر
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تدريس خود ،به کمک اطمينان از اينکه در همهی زمانها پاسخگو به نيازهای رشدی و يادگيری
دانشجويان خود بودهاند امکانپذير سازند .برای اين منظور آندری و گاسلينگ( ،)6112در زمينه-
ی اهداف اخالقی تدريس به ارتباط اهداف تدريس با انتخابهای اخالقی دربارهی زندگی خوب و
خوب انسانی 0اشاره میکنند .زمانی که هدف بهعنوان يک پايان مناسب برای آموزش تعريف
میشود ،آن هدف برای شخص در حال تحصيل خوب است .در اينجا اين سؤال مطرح میشود که
چه چيزی خوب 6است؟
اين استدالل قوی وجود دارد که توانمندیهای فکری و انتقادی ذاتاً خوب هستند .تفکر ارسطو
دربارهی هدف نهايی زندگی بشر شادی و شکوفايی انسانی بود ،اما منظور از شادی ،احساس
کردن لذت يا کاميابی نيست بلکه باالترين شکل زندگی بشری است .برای ارسطو شادی به
معنای هدايت زندگی عقالنی است .نيومن ،)0451( 1هدف از آموزش دانشگاهی را باز شدن
ذهن ،اصالح آن ،توانمند ساختن آن در دانستن و هضم کردن ،تسلط و استفاده از دانش دانشگاه
در قدرت بخشيدن به مدرسان ،انعطافپذيری ،روشمندی و دقت نظر 8میداند.
بر اساس آنچه به آن اشاره شد و مباحثی که در ادامه و در بخش مبانی نظری بر آن تأکيد می-
شود ،اخالق يک مقولهی مستقل از محتوا و فرايند موجود در محيط آموزش عالی نيست بلکه
حقيقت محتوا و فرايند است و لذا اخالق هويت و تماميت مدرس را تشکيل میدهد .به عبارتی،
اخالق و فضائل اخالقی به مدرس اجازهی حضور در محيط ياددهی-يادگيری میدهد و بهلحاظ
هويت اخالقی ،شايستهی انجام فعل مدرسی میشود و فعل مدرسی مبنای هويتبخشی به
مفهومی به نام مدرس دانشگاه است .بر اين اساس ،اين مقاله بهدنبال کشف فعل اخالقی يا همان
فعل مدرسی از نگاه مدرسان دانشگاه است و در اين راستا سؤال زير طرح شده است:


از نگاه حرفهای کدام مؤلفههای ارزشهای کاری را میتوان برای آموزشگری در

محیط آموزش عالی قائل شد؟
-

مؤلفههای ارزشهای کاری در زمینهی شناخت و باور حرفهای در رشتههای علوم

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

1. Human good.
2. The good.
3. Newman.
4. Critical exactness.
28

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،5شماره  ،01پاييز و زمستان0131

گستره ارزش های کاری سکويی برای آموزشگری در محيط آموزش عالی

مبانی نظری
عقلگرايان بر مبنای تحليل عقالنی به مقولهی ارزش و اخالق میپردازند .در اين زمينه بارنت
( ،)0331سه سطح عقالنيت را مطرح میکند :پشتوانهای( 0داشتن داليل برای باورها)،
روشنگری( 6تحول از طريق فهم) و رهايی( 1خلق امکانات جديد برای تفکر و عمل) .او معتقد
است که مفهوم اساسی آموزش شخصمحور 8آن را به چيزی کمتر از يک تحول و رهايی کلی در
فرد دانشجو میرساند .از ديد بارنت ( ،)0331زمانی که آموزش میخواهد هر بعد اخالقی را در
تحول در نظر بگيرد ،فضايل اخالقی زندگی عقالنی ،مانند صداقت ،اعتماد ،راستگويی ،اجتناب از
خودتناقضی ،5شجاعت عقالنی و گشادهرويی در برابر نقطه نظرات ديگران را در برمیگيرد.
رورتی« ،)0343( 2مفهوم همبستگی انسانی» 7را بهعنوان هدف پيشرفت اخالقی مطرح کرد ،از
ديد او پيشرفت اخالقی در واقع در جهت همبستگی بيشتر انسانی است .اما آن همبستگی ،به
معنای تفکر بازشناسی يک خودمرکزی 4و ذات انسانی در همهی وجودهای انسانی نيست .بلکه
تفکری مانند توانايی ديدن تفاوتهای سنتیتر (نسبت به مذهب ،قبيله ،نژاد ،آداب و رسوم و
امثال آن) را میطلبد که در مقايسه با شباهتهايشان کماهميتتر است .از ديد آندری و
گاسلينگ ( ،) 6111آيا آموزش عالی در اين امر يا هر سطح ديگر پيشرفت اخالقی مشارکت
میکند؟ آيا دانشگاهها و دانشکدهها بهعنوان ايفاگران مطرح در بهبود مسئوليت اخالقی،
همبستگی انسانی ،ارزشهای آزادیخواهانه ،مسئوليت اجتماعی و يادگيری مادامالعمر قلمداد

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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میشوند؟ ديرينگ ،)0337( 0اشاره میکند که آموزش عالی بايد بخشی از هشياری جامعهی آزاد
باشد و بايد به حقوق افراد و مسئوليت افراد نسبت به جامعه بهعنوان يک کليت احترام بگذارد.
مک فارالن ،)6111( 6اشاره میکند که آگاهی روبهرشدی نسبت به اهميت تدريس اخالق به-
عنوان يک بخش بههمآميختهی آمادگی حرفهای وجود دارد .با اين حال هدفهای اخالقی به-
مراتب کمتر در سياست آموزش عالی مورد توجه قرار گرفتهاند تا مسائلی مانند گسترش
مشارکت و استخدام .آندری و گاسلينگ( ،)6112اين استنباط را داشتند که آموزش عالی نقشی
مهم در انتقال و حفظ مجموعهی ارزشها و نگرشها دارد .ارزشهای آموزش عالی لزوماً بهطور
مستقيم تدريس نمیشوند .بلکه در روشهای خود ،در سياستهای پذيرش خود ،در انتخاب خود
از پژوهش ،در ارتباط بين مدرسان و دانشجويان نمونه 1اعمال میشوند.
آنها موضع خود را اينگونه بيان میکنند که ،ارزشهای اخالقی بهعنوان بخشی از هر ديسيپلين
که در شکلگيری «بهبود بخشيدن به تدريس و يادگيری» نقش دارند ،نمیتوانند مورد
بیتوجهی قرار گيرند .آنها سه حيطهی اصلی اخالقی را معرفی میکنند که نياز است توسعه پيدا
کنند .اين حيطهها با فعاليتهای تدريس ،يادگيری دانشجويان و ماهيت دانش مورد تدريس
مرتبط است.
پالمر ،)0334( 8ادعا میکند که تدريس خوب را نمیتوان در تکنيک محدود کرد .تدريس
خوب از هويت و تماميت 5مدرس میآيد .هويت يک مدرس از فعل و انفعال پيچيدهی عواملی
تشکيل میشود که نهتنها ارزشهای ديسيپلين يا حرفهی تدريس که مدرس عضوی از آن است
را در برمیگيرد بلکه ارزشهای شخصی ،تاريخ و تعهداتی که مدرس در تدريس خود میآورد را
هم شامل می شود .تماميت در اين مفهوم هويت باورهای اخالقی است .روالند ،)6111( 2بنيادی-
ترين هدف تدريس را نفوذ در دانشجو همراه با عشق نسبت به موضوع میداند .به نوعی روالند
تعهد اخالقی را قلب تدريس میداند .اوت ويل )6110( 7و مک فارالن ،)6111( 4معتقدند
1. Dearing.
2. Macfarlane.
3. Exemplified.
4. Palmer.
5. Integrity.
6. Rowland.
7. Ottewill.
8. Macfarlane.
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بسياری از آنچه تحت عنوان حرفهگرايی ناميده میشود عمل کردن هشيارانه به اصول اخالقی
است .از ديد مک فارالن ،مدرسان اغلب با مسائلی در زندگی حرفهای خود روبهرو هستند که
مستلزم اولويتبندی کردن اصوشان است .راهحل او پيشنهاد تنظيم مجموعهای از فضيلتها برای
تدريس دانشگاهی است :احترام ،حساسيت ،غرور ،شجاعت ،انصاف ،گشادهرويی ،خويشتنداری و
همکاری ).(Andrea & Gosling, 6115
از ديد آندری و گاسلينگ ( ،)6115رشد اخالقی دانشجويان به روشهای گوناگون اتفاق
میافتد .اول اينکه ،فضيلتهای عقالنی با کار آکادميک آميخته است .از ديد آندری و گاسلينگ
( ،)6115سومين حوزه به مبانی اخالقی ديسيپلينها و حرفهها مرتبط است .هر موضوعی انواعی
از تعهدات اخالقی را ترکيب می کند و مسائل اخالقی مشخصی را خواهد داشت .هيچ موضوعی
نمیتواند فارغ از اخالق باشد ،يا با روشی که دانش توسط آن جمعآوری و فهميده شده است و
کاربرد آن دانش در جامعه بیارتباط باشد.
از ديد اسکلتون ،)6116( 0مدرسان هر موضوعی نياز دارند تا اين سؤالهای ارزشی را همراه
با دانشجويان خود جستوجو کنند تا اطمينان حاصل شود که آنها بهصراحت مورد آموزش و
تأييد قرار گرفتهاند .عالوه بر اين ،آندری و گاسلينگ ( ،)6115معتقدند که بسياری از موضوعات
در آموزش عالی هدفهای اخالقی در معنای صريحتر آن دارند؛ اينکه رفتار مورد نياز متخصصان
يک مبنای اخالقی دارد .دانشجويان هم به توسعهی يک آگاهی نسبت به مسئوليت شخصی و
کدهای 6عمل حرفهای و همچنين به ترکيب يک حيطهی اخالقی انتقادی در مطالعات خود نياز
خواهند داشت .آيلينگ ورث ،)6118( 1به سه رويکرد در تدريس اخالقيات اشاره میکند .رويکرد
اول ،بهطور ساده يک پاسخ عملی به چارچوبهای نظارتی است که توسط افراد حرفهای
پايهريزی شده است .دوم ،استانداردهای رفتاری در آموزش حرفهای دانشجويان مورد نظر است.
سوم ،بيشتر مطالعهی نظری اخالق نظری و عملی است .اگر به دانشجويان کد اخالقی يک حرفه
يا استانداردهای رفتار حرفهای بدون موضوعيتبخشی 8به کد يا آن استانداردها در بررسی
انتقادی تدريس شود ،يادگيری آنها فاقد يک شاخص مرکزی آموزش عالی است .دانشجويان نياز
دارند بدانند که چگونه و چرا براساس اخالق حرفهای عمل نمايند .بدون توجه به اين امر ،آنها
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فاقد توانايی در تصميمگيری در زمان تعارض اصول خواهند بود .رفتار اخالقی نمیتواند بهطور
ساده از طريق کدها يا عمل حرفهای تجويزی بدون تمرکز بر ارزشهای اخالقی که زيربنای
زندگی حرفهای است ،کنترل شود .از نظر اسکلتون ( ،)6116روشی که مدرسان میتوانند
دانشجويان را در رسيدن به اين تغييرات تشويق کنند« ،دموکراتيزه کردن دانش» است .او اعتقاد
دارد که اين امر مستلزم چهار چيز است .اول ،افزايش دانش عميق نسبت به موضوعی که
دانشجويان در حال مطالعهی آن هستند؛ دانشجويان نياز دارند تا نوعی آگاهی از تحول تاريخی و
فلسفی ديسيپلين خود داشته باشند که آنها را قادر به انجام وظايف تبيينی و توجيهی درون
کنوانسيون های خود کند .دوم ،دانشجويان نياز دارند تا دسترسی به قلمروهای دانش داشته
باشند که درون ديسيپلين خود مورد رقابت هستند و سنتهای متفاوت را بشناسند که درون
يک حوزهی دانشی وجود دارد .سوم ،دانشجويان بايد تشويق شوند تا خارج از ديسيپلين براساس
نقد کردن آن گام بردارند ،بهخصوص از نظرگاه آنهايی که توسط سنتهای غالب موضوعی به
حاشيه رانده شدهاند .نهايتاً ،دانشجويان میتوانند تشويق شوند تا يک موقعيت شخصی براساس
ديسيپلين به کمک ارجاع به فرامالكها 0پيدا کنند که میتواند از ارزشهای شخصی يا
موقعيتهای اخالقی استنتاج شود ).(Andrea & Gosling, 6112
روش پژوهش
هدف پژوهش متناسب با سؤال پژوهش ،کاوش و توصيف نقش تربيتی-اخالقی مدرسان
بوده است .برای اين منظور از پژوهش کيفی با طرح اکتشافی استفاده شده است .در اين راستا از
شيوهی سؤالهای باز پاسخ و انجام مصاحبه استفاده شده تا مصاحبهشوندگان آنچه را که نسبت
به موضوع باور دارند و تجربه کردهاند بدون سوگيری و جهتدهی از سوی پژوهشگر ،بيان کنند.
همزمان با انجام مصاحبهها ،پژوهشگر مصاحبههای ضبط شده را بررسی نموده و شروع به تعيين
مؤلفههای اصلی و فرعی مربوط به دانش برنامهی درسی کرده است .اين فرايند تا آنجا استمرار
يافت که اشباع نظری حاصل شد .مصاحبهشوندگان از ميان مدرسان (اساتيد) در رشتههای علوم
پايه ،مهندسی ،پزشکی و انسانی که بهعنوان خبرگان علمی در حوزهی تخصصی خود مطرح
بودهاند ،بهشيوهی هدفمند از دانشگاه تهران ،صنعتی اميرکبير ،شهيد بهشتی ،تربيت مدرس،
خوارزمی ،عالمه طباطبايی انتخاب شدند .در مجموع با  12خبرهی علمی مصاحبه انجام شد.
تحليل دادهها بر مبنای استقرای تحليلی 6انجام گرفت .در اين روش ابتدا دادهها به اجزايی خرد
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شدند و سپس با ارتباطی که با هم برقرار میکردند مقولهها يا مضامين 0آشکار شدند که ماهيت
کلیتری داشتند و مبنای تفسير دادهها قرار گرفتند .در فرايند تحليل از فرايند کدگذاری 6دادهها
استفاده شد.
یافتهها
ارزشهای کاری ارتباط تنگاتنگی با باور شخصی يعنی با ايدئولوژی و ارزشهای مورد قبول
مدرس دارد و برخاسته از نظام باوری ،تربيتی و فرهنگی-اجتماعی اوست .بخشی از باور حرفهای
مدرسان بستگی به ارزشهايی دارد که برای کار خود قائل هستند .دادهها در زمينهی ارزشهای
کاری :انگيزش ،عشق ،تعهد ،پيشرفت ،1همکاری ،8حمايت ،5استقالل ،2تشخيص ،7امنيت ،شأن و
منزلت ،صداقت ،نيت پاك و شرايط کاری را آشکار ساخت که در ادامه به برخی از يافتهها اشاره
میشود.
ضرورتهای وجودی ارزشهای کاری" :دکترای فيزيک داشتن ،يک دانش تخصصی است .اما
مدرس حرفهای بودن الزامات زيادی میخواهد و %71/41ساير صالحيتهاست .برای آموزش
اخالق تدريس بايد ساختار دائمی داشته باشيم و شرط ارتقای هيئت علمی باشد .گذراندن
صالحيتهای حرفهای ،داشتن برنامه توسط دانشگاه و تخصيص منابع ،در آييننامه بايد پيش-
شرطی برای ارتقاء باشد و اين امر در سطح دنيا تجربه شده است .تجربهی خوبی است که يک
سری دروس را بگذرانند".
ارزشهای کاری -شناخت و باور حرفهای از دید مدرسان حوزهی علوم پزشکی
احساس تعهد نسبت به نقش خود بهعنوان یک مدرس عامل اثرگذار بر رشد حرفهای
است.
انگیزش حرفهای -تأمل بر کار خود" :من بهعنوان عضو هيئت علمی بعد از ساعت پنج
بعدازظهر که به منزل میروم ساعتها در مورد مسائل روز فکر میکنم و جستجو میکنم".
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باور حرفهای -تشخیص نقش" :مدرسی شغل بسيار مهمی است؛ اگر استاد دانشجويان را
درست هدايت نکند آنها را به اشتباه حرکت میدهد .اين حساسيت بايد وجود داشته باشد؛ با در
نظر گرفتن اينکه ما مسائل فرهنگی و شرعی خودمان را هم اضافه کنيم".
خودارزیابی عامل اثرگذار بر رشد حرفهای است.
انگیزش حرفهای -خود تأملی" :به نظر من يک استاد بايد دائماً خودش را بررسی و ارزيابی
کند و آن جاهايی که خطا وجود دارد ،تصحيح کند".
باور تغییر عامل اثرگذار بر کاهش نقاط ضعف است.
باور حرفهای -خود تأملی/تشخیص" :اگر استاد بفهمد اين ارزيابیها در جهت ارتقای اوست،
او خيلی بهتر جواب میدهد .من برگههای ارزيابی را میگرفتم ببينم ضعيفترين امتياز را در چه
بخشی گرفتم".
یک مدرس میتواند به کمک عمل حرفهای خود ،دانشجویان برجستهای تربیت کند.
باور حرفهای -اهمیت نقش" :دانشجويی که آخرين رتبهی کنکور بوده ،میآيد و در آزمون
کشور میشود اولين رتبه؛ اين کامالً نشان میدهد که استاد میتواند هدايت کند".
تأمل بر واقعیتهای مربوط به دانشجویان ،ویژگیهای دانش مورد تدریس و اهداف
پیش روی ،به مدرس کمک میکند تا تصمیم خردمندانهای اتخاذ نماید و در یک بستر
هدفمند و حرفهای حرکت کند.
شناخت حرفهای -روشمند بودن /تشخیص" :دانش بشری در طی دو سال گذشته چندين
برابر شده است .قبالً میگفتند هر ژنی يک پروتئين درست میکند .بعد ديدند که  001هزار
پروتئين شناخته شده است .بعد ژنهای انسان را شناختند و ديدند انسان  15ژن دارد؛ پس
نمیتوان به شيوهی قبل که توضيحی بوده است تدريس کرد؛ بلکه بايد به دنبال شيوههای ديگر
آموزشی باشيم تا با اين گستردگی دانش هماهنگ باشد".
شناخت حرفهای -مرجع تولید بودن /تشخیص و پیشرفت" :با توجه به کمبود جسد برای
دروس پزشکی فکر کردم که چه کاری میتوان کرد ،چه چيزی را میتوان جايگزين جسد کرد
که همان نقش را در يادگيری برای دانشجويان داشته باشد؟ پس رفتم و مواد آموزشی جايگزين
را پيدا کردم و اکنون در کالسهای خود از آنها استفاده میکنم".
شناخت حرفهای -درک ساختار دانش موضوعی /تشخیص و پیشرفت" :من با يک بن-
بست در رشتهی خودم مواجه شدم و آن حفظی بودن مطالب بود؛ اينکه دانشجويانم وقتی با اين
حجم مطالب خواندنی مواجه میشوند نمیتوانند مشکل خود را حل کنند .نهايتاً روشی پيدا
کردم که تا حدی اين مشکل را حل کرده است".
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مدرس به عنوان یک الگوی موفق اساس ارتقای سطح انگیزش یادگیری دانشجویان
خواهد بود.
باور حرفهای -نمود علمی داشتن /انگیزش" :دانشجو زمانی میتواند يک درس را بهتر
بخواند که احساس کند استادی که دارد آن را تدريس میکند ،او را بهعنوان يک فرد موفق قبول
دارد .در غير اين صورت شما نمیتوانيد يک دانشجوی با انگيزه در آن درس تربيت کنيد".
باور الگوی ارتباطی همیاری بین دانشجویان به جای رقابت در موفقیت آنها مؤثر است.
باور حرفهای -مولد بودن /اخالقیات" :اما آنچه که برای يک محقق میتواند مؤثر باشد و
زندگی او را تکان دهد ،اين است که پژوهش او منجر به يک خدمت بشود يا منجر به يک
محصول بشود و آن محصول در فرآيند توليد برود .پژوهش اخالقی البته اشکالی ندارد و چه بهتر
که آدم توليدی را در کشورش راه بيندازد و وابستگی کشور را کم کند و صرفهجويی ارزی کند و
پول هم در جيبش برود".
سواد تخصصی مدرس یک شاخص اخالق حرفهای است.
شناخت حرفهای -سواد علمی/تشخیص" :يک دانشجو از استادش انتظار دارد که سواد
داشته باشد بنابراين استادی که سواد کافی نداشته باشد ،نمیتواند الگوی اخالقی خوبی باشد".
شناخت حرفهای -نگاه سیستماتیک/تشخیص" :فقط از يک جنبه به دانشجو و مريض و
همه چيز نگاه نکنيم .يک ديد سيستماتيک داشته باشيم و همهی جوانب يک امر را ما در نظر
بگيريم و عمالً بهصورت فرآيندی به آن نگاه کنيم .فرآيند يکسری ورودی دارد و يکسری اقدام
انجام میشود و يکسری هم خروجی دارد".
نگرش فرایندی(ورودی -اقدام -خروجی) و جامع به موقعیت آموزشی دید ما را نسبت
به آن و عناصرش واقعبینانه میکند.
باور حرفهای -درک شأن و منزلت حرفه" :اخالق پزشکی ايجاب میکند که پزشک همه را
يکجور ببيند ما در نظام سالمت اعتقاد داريم که رابطهی مالی بين پزشک و بيمار بايد حذف
شود".
باور حرفهای -سیالیت و انعطافپذیری /اخالقیات" :بايد سيال باشد و انعطاف داشته باشد
آدم موفق کسی است که رسالت خود را بهعنوان يک معلم انجام دهد .در کنار اين ،پژوهش
خيلی نقش مهمی دارد و کسی که چيزی را در کشورش توليد کند ارزش ويژهای دارد که
انشاءاهلل بتوانيم همه همين کار را بکنيم".
عشق به تدریس در زمینهی موضوع مورد تدریس اساس کار مدرس است.
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باور حرفهای -عشق به حرفه/عشق" :استاد بايد به کار تدريس عالقهمند باشد .معلمی عشق
میخواهد و بايد به رشته و موضوع تدريس خود عالقهمند باشد .بايد در هر شرايطی بدون چشم-
داشت مادی تالش کند تدريس خوبی انجام دهد".
تفهیم نقش ،جایگاه و ارزش هریک از شغلهای مورد تحصیل دانشجویان در عالقهمند
کردن ،موفقیت شغلی و تقویت اعتمادبهنفس آنها مؤثر است.
شناخت حرفهای /تشخیص اهمیت نقش" :من به اهميت شغل پرستاری واقعاً اعتقاد دارم .ما
که در دانشکدهی پزشکی بوديم ،حدود  61سال هم رشتهی پرستاری و مامايی را تدريس
میکرديم يعنی از سال  25تا  41يعنی تمام پرستارها و ماماها با ما درس داشتند و ما را می-
شناسند .چيزی که مهم است ،وقتی شما گذرتان به بيمارستان میافتد نقشی که پرستارها در
درمان مريضها دارند بهمراتب باالتر از پزشک و متخصص است و من آنقدر عالقه داشتم به کارم
که وقتی تدريس میکردم اصالً فکر نمیکردم که دانشکدهی پرستاری ،دانشکدهی دوم ماست و
فکر میکردم دانشکدهی اصلیمان است يعنی همانقدر که برای اينها مايه میگذاشتم آنجا هم
همين کار را میکردم".
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شکل  -1مؤلفههای شناخت و باور حرفهای در حوزهی علوم پزشکی
ارزشهای کاری -شناخت و باور حرفهای از دید مدرسان حوزهی علوم پایه و مهندسی
دادههای مربوط به مدرسان علوم پايه و علوم مهندسی ارزشهای کاری ،اخالقيات ،تعهد،
انگيزش ،پيشرفت ،تشخيص ،عشق و ارتباط را آشکار ساخت.
انگيزش پيشرفت به مدرس کمک میکند تا زمينههای رشدی خود را پيدا کرده و مطابق با نياز
خود پيشرفت حرفهای داشته باشد.
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شناخت حرفهای-تعلق به گروههای حرفهای /پیشرفت" :برای اينکه خودش را بهروز
نگهدارد ،يافتههای علمی را نياز دارد .کارهای زيادی بايد بکند ،بايد دائم ژورنالهای مؤثر در آن
زمينه را مطالعه کند و در انجمنهای کليدی گرايش مورد نظر عضو بشود و کنفرانسهای معتبر
آن را برود .در حقيقت ارتباط داشته باشد با آن لبهی علم ،حاال در بخش تکنولوژيکی هم به
همين ترتيب".
تعهد حرفهای به مدرس کمک میکند تا علیرغم مشکالت آرمان طلب و متناسب با آن
عملکرد حرفهای داشته باشد.
شناخت حرفهای -خبرگی حرفهای" :من برای طرح يک سؤال گاهاً چهار ساعت وقت
میگذارم .البته ترم قبل برای يک سؤال شش ساعت هم وقت گذاشتم .طرح سؤال خيلی مهم
است؛ اگر روتين باشد که فايده ندارد ديگر کوئيز نخواهد بود".
شناخت حرفهای -دقت نظر حرفهای /تشخیص و پیشرفت" :من میخواهم کيفيت کارم
تقريباً باال باشد وگرنه اگر شما بخواهيد دانشجويانی را تربيت کنيد که اين مفاهيم را ياد گرفته
باشند ،سؤال نوع اول و دوم میدهيد .سؤال نوع سوم مال دانشجويانی است که میخواهيم
ببينيم تا چه حد عمقی مطلب را فهميدند".
نگاه مدرس به آموزش فراتر از جو حاکم بر افکار دانشجویان نسبت به تحصیل و
مدرکگرایی باشد.
شناخت حرفهای -چشمانداز عمل حرفهای" :االن بچهها بيشتر به دنبال نمره هستند .اگر ما
با بچهها حرکت کنيم به نفعشان کار نکردهايم .يعنی اگر ارتقای توان علمی آنها را در نظر نگيريم
به نفعشان نيست .چون اگر در آينده به بازار کار بروند ،صنعت مملکت دست آنهاست؛ اگر بروند
خارج برای ادامهی تحصيل ،آنوقت نمايندههايی از اينجا هستند؛ همانطور که اذعان دارند
اکثريتی که از اينجا میروند با پيشينهی خيلی خوب میروند .چون آموزش ما هنوز خيلی جدی
است ،نه فقط من ،در کل در رشتهی برق آموزش پايهی ما آموزش قویای است".
تعهد حرفهای همراه با ایده به مدرس کمک میکند تا با اختصاص دادن زمان مناسب
برای طرح سؤال و تصحیح اوراق امتحانی بتواند میزان تحقق اهداف یا ایدههای خود را
ارزشیابی کند.
باور حرفهای -خود تأملی" :يکی از چيزهايی که من بابت آن خودم را نمیبخشم ،اين است
که سر کالس اشتباه کنم .زيرا دانشجو تقصيری ندارد يک ساعت نشسته است تا مطلبی را ياد
بگيرد و بعد شما میروی و میگويی اشتباه کردم .اين برای دانشجو خيلی بد است".
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باور حرفهای -اهمیت نقش حرفهای /انگیزش و پیشرفت " :هر چيزی که آدم بخواهد به
آن برسد ،هزينه دارد و بايد از خودت مايه بگذاری .تدريس خوب هم هزينهاش وقت گذاشتن،
دلشوره داشتن و برنامهريزی کردن است".
باور حرفهای -وقتگذاری " :هنگام تدريس خيلی انرژی صرف میکنم .قبل از کالس هم
حدود يک ساعت برنامه درسی خودم را مرور میکنم".

شکل  -2مؤلفههای شناخت و باور حرفهای در حوزهی علوم پایه و مهندسی
ارزشهای کاری -شناخت و باور حرفهای از دید مدرسان حوزهی علوم انسانی
دادههای مربوط به علوم انسانی ارزشهای کاری عشق ،تعهد ،پیشرفت ،ارتباط،
حمایت ،تشخیص ،انگیزش ،شأن و منزلت ،استقالل ،همکاری ،شرایط کاری ،خلوص
نیت ،اخالقیات و اخالقی بودن ،شور و احساس و اقتدار علمی را آشکار ساختند.
تلفیق عشق و احساس با منطق و معرفت موجب تربیت دانشجو میشود.
شناخت حرفهای -عشق به حرفه" :معلم خوب قبل از دانشجو میآيد .غيبت نمیکند .معلم
بايد شيفتهی کار خود باشد .عاشق باشد .در اين صورت موجب تأثير بر دانشجو میشود .نبود
شيفتگی و حساسيت معلم موجب عدم رشد دانشجو خواهد شد".
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باور حرفهای -غرقه در حرفه" :معلم بايد عاشق کار خود باشد .با آن زندگی کند .با آن تنفس
کند .روح کالس روح خود او شود .تالش من اين بوده که با حرارت و عشق درس بدهم .آنچه از
دل برآيد بر دل نشيند .احساس منتقل میشود .اما بايد جنبههای معرفتی هم باشد نه صرفاً
احساسی ،برای قوام".
رسیدن به سطوح عالی مدرسی نیازمند استعداد ذاتی است .مدرس منقلبکنندهی
شخصیت ،آموزش و پژوهش است پس نیازمند استعداد و خالقیت ذاتی است.
شناخت حرفهای -خودتأملی /تشخیص" :سطوح عالی معلمی و پژوهش احتياج به نوعی
طبيعت و استعداد دارد و میتوان آنها را ديد( .من احساس میکنم معلم خواهم شد) وقتی به
اين استعداد میرسم دارم طبيعت خود را بازگو میکنم".
درک ارزش و اهمیت نقش مدرسی به مدرس کمک میکند تا منزلت خود را حفظ کند.
باور حرفهای -درک اهمیت نقش" :تعليم و تعلّم کار با ارزشی است .رسالت معلم هم تعليم و
هم تعلّم (ياد گرفتن) است".
باور حرفهای /انگیزش و پیشرفت" :انسان بيش از هرچيز به علمآموزی ،کسب معلومات تازه
و ارتقای آن نياز دارد .هرچه از عمرش میگذرد میبايست در راه باال بردن سطح معلومات خود
قدمهای اساسی بردارد".
شناخت حرفهای -درک دامنهی نقش" :معلومات جهانی گسترش يافته است .گذشت زمان
وظايف جديدی برای معلم و شاگرد به وجود میآورد".
شناخت حرفهای -درک الزامهای شناختی نقش /پیشرفت" :اوالً درك کند که مطالب تازه
را ياد بگيرد و اين امر مستلزم فعاليتهای زيادی است .بايد جديت داشته باشد ،فعاليت کند،
بيشتر مطالعه کند و از راهنمايیهای مهم هم استفاده کند".
شناخت و باور حرفهای -درک الزامهای هیجانی نقش" :معلم بايد ظرفيت عشق ،ظرفيت
احترام ،ظرفيت دوست داشتن و عدالت داشته باشد".
شناخت حرفهای -درک الزامهای ارتباطی نقش /حمایت" :منظورم از تدريس ،صرفاً ارائه
نيست ،بلکه تعامل با دانشجو است .استاد بايد بتواند دانشی را که دارد ،در اختيار دانشجويان قرار
دهد و دانشجويان را کمک کند برای باال بردن توانمندیها و ظرفيتهايشان؛ يعنی اساتيد بايد
با روش تدريس آشنا باشند .راز و رمز همدلی ،درك ،فهميدن نقطهنظرات و تحمل آنها را بداند.
در ايران ما پديدههای فرهنگی خيلی خوب داريم اما نقطهضعفهای فرهنگی زيادی هم داريم".
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باور حرفهای -عشق" :يکی از آرمانهای من اعتالی ايران است؛ يعنی در درسها و کالسهايم
بچهها را تشويق میکنم و بعضی اوقات ممکن است ساعتهايی را به اين موضوع اختصاص
بدهم".
باور حرفهای -عشق" :خلوص نيت الزم است تداوم و تجربهاندوزی الزم است .اگر کسی اين
دو چيز را با هم داشت هم خوب درس خوانده بود و هم خوب انسان شده بود میشود يک معلم
به معنای واقعی .حاال برای اينکه معلم بتواند آنچ ه را که آموخته است به ديگران هم بياموزد
شرايط خاص خودش را دارد .اولين شرط اين است که عشق معلمی داشته باشد".
باور حرفهای -درک شأن و منزلت حرفهای" :انگيزهی مدرس برای تدريس ،ابزاری نباشد.
دانشجو بايد شخص باشد نه ابزار .تدريس يک شغل مادی نيست .کار نبايد هدف باشد .تدريس با
آدمها سر و کار دارد نه ابزار .محول کردن کار به دانشجو بايد در حد کار دانشجو باشد .زيرا استاد
به حرفهی خود نگاه ابزاری دارد".
استقالل عمل مدرس در برنامهریزی درسی متأثر از نگاه تربیتی و تسلط او بر دانش و
عمل حرفهای است.
باور حرفهای -استقالل حرفهای" :خود را دربند سرفصل دروس نمیکنم و هرگز سعی نکردم
يک هاله و خط مرزی بين خودم و دانشجو در نظر بگيرم .خود را محدود به زمان کالس نمیکنم
و عقب هم نمیمانم".
پیشینه و فرهنگ تربیتی مدرس عامل اثرگذار بر نگاه و عمل مدرس نسبت به شغل
خود است.
باور حرفهای -پیشینهی تربیتی" :تربيت استاد مهم است اينکه پدر و مادر يک مدرس چه
کسانی بودهاند مهم است .ممکن است شغل پدر و فرهنگ شغلی پدر بر پسر اثر بگذارد .مثالً اگر
معلمی منبع درآمد باشد؛ نگاه کاسبی میتواند مانع ايجاد رابطه بين استاد و دانشجو شود .اين
استاد محدودهی درس را مشخص میکند .به پيامد و بازخورد توجهی ندارد .در فکر ساعت بعدی
تدريس خود در جای ديگر است".
باور حرفهای -عشق" :از درس دادن به دانشجويان لذت ببرد و در عمل نشان دهد که کالس
را دوست دارد".
اقتدار علمی مدرس عامل مؤثر بر تعلیم و تربیت دانشجویان است.
باور حرفهای -اقتدار علمی /پیشرفت" :اقتدار علمی داشته باشد اين امر مستلزم آن است
که بر تخصص خود مسلط باشد و دانشمند و اهل قلم باشد".
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نگاه ،بیان ،رفتار و منش مدرس باید نمادی از فرهنگ رشتهای خود باشد.
باور حرفهای -امانتداری دستاوردهای حرفهای دیگران" :صفت امانتداری و حفظ امانت
داده های علمی و پژوهشی ديگران يکی از مصاديق ارزشهای اخالقی و اعتقادی برای يک
مدرس در محيط آکادميک است".
تأمل بر وظایف حرفهای به ارتقای سطح تعهد حرفهای کمک میکند.
باور حرفهای -واکنش متناسب با نیاز" :پاسخ به اعتراض دانشجو نسبت به نمرهی پايان ترم
وظيفهی مسلم ماست و نبايد قصور بکنيم .به نظر من هيچ کسر شأنی نيست ،گذشته از آنکه
شما داريد گناهی را که بعداً ممکن است پاسخگويی برای آن دير شده باشد ،جبران میکنيد و
اين در واقع جلوگيری از يک ظلم است .شأن معلمی به اين چيزها بستگی دارد ،شأن معلمی به
احساس مسئوليت و دلسوزی بستگی دارد".
باور حرفهای -تربیت مبتنی بر رشد ابعاد وجودی" :پرورش علمی ،پرورش عقالنی ،پرورش
معنوی-اعتقادی ،حتی پرورش اجتماعی-فرهنگی بر عهدهی استاد است".
تأمل بر ابعاد عمل حرفهای خود در کالس درس و تأثیری که در ساختار کالن اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اعتقادی جامعهی ملی ایدهآل دارد ،به مدرس کمک میکند تا دید
جامعی نسبت به نقش خود بهعنوان یک مدرس به دست آورد.
منشأ تحول در دانشگاه ،مدرس است .نگاه جامع مدرس به نقش آموزشی و تربیتی
خود و اعمال آن در فرایند ارزشیابی میتواند منشأ تحول در جامعه باشد.
باور حرفهای -درک اهمیت نقش" :منشأ و قلب تحول در دانشگاهها استاد خوب است .چنين
استادی بايد در ارزشيابی از آموختههای دانشجويان نگاه جامعی داشته باشد .يعنی فقط اطالعات
و دانش و حتی فقط تحليل علمی آنها را مورد ارزيابی قرار ندهد ،بلکه قابليتهای اخالقی ،منش
و روش آنها را نيز مورد ارزشيابی قرار بدهد".
مدرس نگاه توحیدی به نقش و جایگاه خود در جهان هستی داشته باشد و نهاد آموزش
عالی مانند دیگر اجزای جهان هستی در راستای قوانین الهی فعالیت کند.
باور حرفهای -باور توحیدی" :اولين آن به اعتقاد من اين است که (البته بعضی چيزها را
وقتی میگويم ،شايد آرمانگرايانه باشد ،ولی اينها هست )...هرقدر استاد نگرش توحيدی داشته
باشد ،ساير امور ،به ميزان زيادی حل میشود .حاال نگرش توحيدی به اين معنی که استادی
باشد معتقد به اين که جهان هستی دارای يک کانون است و آن کانون خدای متعال است .عالم
هستی شامل عالم انسانهاست ،و عالم انسانها نيز شامل نهادهای آموزشی و پرورشی است که
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همه به سوی آن کانون مرکزی در حرکتاند .يعنی درست است که دانشگاهها ،آموزش و پرورش
و ساير نهادها ،در زمينههای مختلف فعاليت میکنند ،اما نبايد جهت را گم کنند".
حدود و ثغور برنامهی درسی آموزش عالی را رسالت دانشگاه تعیین میکند .پس رشد
همهجانبهی دانشجو در حوزهی برنامهی درسی قرار میگیرد .نظریهپردازی در دانش
برنامهی درسی با رویکرد اسالمی -ملی ،حدود و ثغور آن را فراتر از حوزهی دیسیپلین
گسترش میدهد.
باور حرفهای -استقالل حرفهای (نو مفهومپردازی مبانی نظری برنامههای درسی)/
استقالل " :ما بايد ابتدا تکليف خودمان را در بعد نظری ،با ديدگاههای مختلف در برنامهی
درسی روشن کنيم .آنچه که من دريافت کردهام اين است که ما بايد به برنامهی درسی دانشگاه
آنطور نگاه کنيم که ظرفيت آن را دارد و در همهی ابعاد شخصيتی دانشجو را پرورش دهد .اين
است که ما چهبسا به تئوريزه کردن مباحث برنامهی درسی آکادميک با رويکرد اسالمی-ملی
احتياج داشته باشيم .اگر ما با اين ديد به مسائل بنگريم ،در اينجا قطعاً اين مباحث جای دارد".
کمتوجهی به نقش تربیتی دانشگاه زمینهی رشد رفتارهای نامطلوب در دانشجو را
فراهم میسازد.
باور حرفهای -تعهد حرفهای" :اگر عضو هيئت علمی تا حدی بیتفاوت باشد يا خودش را کنار
بکشد بههرحال دانشجو ممکن است از فرصتهايی که در اين محيط خلق میشود بیبهره بماند
و از رفتارهايی که در شأن جامعه نيست به او برسد .من فکر میکنم عضو هيئت علمی در اين
رابطه نقش ويژهای دارد".
نگاه و اندیشهی بینالمللی داشتن و پژوهشگر موضوع خود از نگاه بینالملل بودن،
موجب ایفای نقش بینالمللی و شکلگیری انسانگرایی در مدرس میشود.
شناخت حرفهای -باور دانش بینالمللی /پیشرفت" :استاد بايد بينالمللی فکر کند و عمل
کند .خودش رابطهی بينالمللی داشته باشد تا بتواند بينالمللی شود .مسائل بينالمللی در رشته-
ی خودش را تشخيص دهد .موضوعات پژوهش بينالمللی را بشناسد .مسائل روز جهانی را
بشناسد .وقتی انسانيت اصل باشد قوم و نژاد مطرح نيست .همه را میپذيرد و همه را انسان
میداند".
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شکل  -3مؤلفههای شناخت و باور حرفهای در حوزهی علوم انسانی
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نتیجهگیری
بنابر آنچه در مقدمه ،طرح مسئله و مبانی نظری به آن اشاره شد ،مدرس با هويتهای آميخته به
هم که مبتنی بر باورهای شخصی ،توانمندیهای تخصصی و الزامات و نقش سازمانی است در
نقش يک مدرس آکادميک در محيط آموزش عالی بهعنوان يک سازمان يادگيری با رسالتهای
چندگانه حضور دارد .اين هويتها بر اساس آنچه که در يافتهها تحقق يافت مبتنی بر مؤلفههای
ارزش کاری است .مؤلفههای ارزشهای کاری مبتنی بر يافتههای کيفی نشان دادند که اين
مؤلفهها در مدرسان کليهی رشتهها نسبت به هم وجوه مشترك و متمايز داشتهاند .رشد حرفهای
مدرسان و کسب قابليتهای متناسب با حرفهی مدرسی فرايندی است که در تعامل با محيط
کاری آنان و عناصر زمينهای موجود در آن ظهور و رشد میيابند.
يافتهها در زمينهی ارزشهای کاری از منظر مدرسان حوزهی علوم انسانی بر محوريت رشد همه-
جانبهی دانشجويان ،اهداف تربيتی و الگو بودن مدرس متمرکز است .بهعبارتی نگاه شخصی اين
گروه از مدرسان مبتنی بر نوعی رويکرد انسانگرايانه است .باالترين فراوانی در ارزشهای کاری
بهترتيب عبارتاند از :تعهد ،تشخيص ،اخالقيات ،حمايت و پيشرفت .ديگر ارزشهای کاری شامل:
شأنيت ،انگيزش ،اعتماد ،عشق ،استقالل ،ارتباط و باور توحيدی است.
يافتهها در زمينهی ارزشهای کاری شناخت و باور حرفهای متمرکز بر رشد همهجانبهی
دانشجويان ،الگو بودن مدرس ،جلب اعتماد دانشجو و مبتنی بر رويکرد انسانگرايانه است.
باالترين فراوانی در ارزشهای کاری بهترتيب عبارتاند از :ظرفيت عشق ،پيشرفت ،تعهد ،حمايت
و اخالقيات .ديگر ارزشهای کاری شامل انگيزش ،تشخيص ،شأنيت ،همکاری ،استقالل و اقتدار
علمی است .در تأييد يافتههای فوق از نظر هندرسون ،سامودی ،زامبرانو و کوك ( ،)6114تعهد و
شايستگی مدرسان دو شاخص اساسی رشد حرفهای است .تعهد به نگرشها و ارزشها اشاره می-
کند که انگيزهها و عاليق کاری افراد را در بر میگيرد .شايستگی به توانايیهای انجام وظايف
مربوط به شغل اشاره می کند .آنها معتقدند که اگر اين دو شاخص در مدرسان در سطح باال باشد
به کارگزاران شايسته تبديل میشوند .مدرسان با تعهد باال اگر از لحاظ شايستگی در سطح پايين
باشند مدرسان حرفهای نخواهند بود .همچنين از ديد آندری و گاسلينگ ( ،)6115هر موضوعی
انواعی از تعهدات اخالقی را ترکيب میکند و مسائل اخالقی مشخصی را خواهد داشت .هيچ
موضوعی نمیتواند فارغ از اخالق باشد ،يا با روشی که دانش توسط آن جمعآوری و فهميده شده
است يا با کاربرد آن دانش در جامعه بیارتباط باشد .بنابراين میتوان اظهار کرد که ظرفيت تعهد
يک شاخص حرفهای اساسی قلمداد میشود.
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تأکيد مدرسان بر عشق نسبت به کار بر اين فرض استوار است که ايفای نقش مدرسی و ادای
تکليف آن با سختیها ،چالشها و محدوديتهايی همراه بوده که به پشتوانهای قوی نياز دارد و
آن پشتوانه در مفهوم عشق به حرفه نهفته است .زيرا پشتوانهی منطقی که مبتنی بر معادالت
انتفاعی است ،توان همراهی طوالنیمدت با اين نقش را نخواهد داشت .از طرف ديگر ،همراه و
مالزم شدن ظرفيت پيشرفت در حرفه با ظرفيت عشق به حرفه ،آن را از يک پشتوانهی صرف
آرمانی رها میسازد و به يک پشتوانهی معقول قابل اتکاء تبديل میکند و بهنوعی میتوان اظهار
داشت همترازی ظرفيت عشق و پيشرفت همسو با تعهد حرفهای است .اين يافتهها با ديدگاه
پالمر( ،)0334بوش و هستر( ،)6114روالند( )6111و بری( ،)6110همسو است .از ديد
پالمر( ،)0334تدريس خوب را نمیتوان در تکنيک محدود کرد .تدريس خوب از هويت و
تماميت مدرس میآيد .هويت يک مدرس از فعل و انفعال پيچيدهی عواملی تشکيل میشود که
نهتنها ارزشهای ديسيپلين يا حرفهی تدريس که معلم عضوی آن است را در بر میگيرد بلکه
ارزشهای شخصی ،تاريخ و تعهداتی که مدرس در تدريس خود میآورد را هم شامل میشود.
تماميت در اين مفهوم هويت باورهای اخالقی است .بوش و هستر( ،)6114بری( )6110و
روالند( ،)6111هدف بنيادين تدريس را نفوذ در دانشجو همراه با عشق نسبت به موضوع
میدانند.
باور توحيدی مبتنی بر ويژگی معرفت ،خلوص و آزادگی يک ظرفيت حرفهای غير قابل قياس با
ديگر ظرفيتها بهعنوان يک شاخص حرفهای تلقی میشود و نمود آن در باور تمامی مدرسان
قابل استنباط بوده است .تمامی مؤلفههای ارزشهای کاری در زمينهی شناخت و باور حرفهای
که در يافتهها به آن اشاره شد ،جلوههايی از باور توحيدی مدرسان را نمايان میسازند اما نياز به
تأمل بيشتری دارند.
پیشنهادات

 احترام گذاشتن به شأن و منزلت ،امنيت و باورهای مدرسان و مبنا قرار دادن آنها در تصميم-
گيری و برنامهريزی به ظهور و تحکيم فرهنگ احترام و مشارکت در محيط آموزشی کمک می-
کند.
 به اقتدار علمی و تعهد حرفهای مدرسان توجه شود زيرا آنها کمک میکنند تا فرهنگی در
دانشکده ظهور يابد که بر جوّ حاکم بر گرايش دانشجويان به مدركگرايی غالب شود.
 توجه به طراحی انديشمندانهی دروس اخالق حرفهای در برنامههای درسی تربيت مدرس و
راهاندازی سيستمهای کنترل کپیبرداری به کاهش سرقت ادبی کمک میکند.
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 آييننامههای ارتقای مرتبهی علمی به نحوی طراحی شوند که زمينهساز تقويت برتریها يا
 اخالقی و رفتاری مدرسان باشند زيرا منبع الهامبخش باور و عمل آنها، فکری،فضيلتهای علمی
.و شکلگيری فرهنگ سازمانی خواهد بود
 اجتماعی در سطح دانشکده با هدف حفظ حرمت و شئونات مدرسی و رسيدگی/ وجود مرکز
.به امور و حقوق انسانی آنان بر تحکيم فرهنگ روابط انسانی بين مدرسان و ديگر افراد مؤثر است
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