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مقدمه



بی عدالتی در توجه به مقوله آموزش و 
آموزشگری

(در مقایسه با پژوهش و پژوهشگری)



حاشیه ای، آموزشگری در عرصه آموزش عالی کشور به امری
اتی سرجمع توجهواقعا . اگر نگوییم مهجور، تبدیل شده است

که در آموزش عالی کشور به موضوع بهسازی یا سرآمدی 
دا می اختصاص پی( پداگوژی/ کیفیت یاددهی یادگیری)آموزش

!!!  کند از چند درصد تجاوز نمی کند



سی از بنابراین بدیهی است که اخالق آموزشگری بعنوان یک بُعد اسا
و در از منظر کالن. مباحث آموزشگری هم به همین نسبت مغفول باشد

اوتی جز سطح سیستم آموزش عالی به این موقعیت نگریستن، هیچ قض
حنه بودن ص"کاریکاتوری"ناعادالنه و در نتیجه غیر اخالقی یا 

هد توزیع منابع توجهی و در نتیجه منابع مالی را در پی نخوا
.داشت



البته با شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی 
ناگزیر روال های جاری و روتین آموزش 

این روایت از میزان توجه به آموزش 
. دستخوش تغییر اساسی شده است



برگزاری این جشنواره در دانشگاه کردستان که به 
موضوع نواوری در آموزش مجازی اختصاص دارد و 
صدها نشست انالین در مقیاسهای بزرگ و کوچک 

.در این زمینه شاهدی بر این مدعاست



چرا منظر اخالق دربحث
آموزش و آموزشگری

؟نواورانه و خالق منظر مهمی است



تعقیب موقعیت مساله ای یا پرابلماتیک آموزشگری در آموزش
عالی از منظر اخالق از آن جهت سنجیده، قابل توجیه و دارای 

برانگیختگی اخالقی برای ترمیم اولویت است که 
نابسندگی های هر امری می تواند منجر به تغییری 

.پایدار و ماندگار شود



آیا بحث از منظر اخالق مستقل از یک 
رویکرد بهسازی آموزش امکان پذیر 

است؟



!!!هم آری و هم خیر



به یک اعتبار این بحث را می توان مستقل از رویکردها
پیش برد و هم الزم است تحت تاثیر ( مثال آموزش پژوهی)

مستقیم استلزامات یک رویکرد خاص به آن پرداخته 
.شود



. به همین دلیل بحث من دو بخش دارد
:بخش اول

بحث مستقل از رویکرد
:بخش دوم

بحث وابسته به رویکرد



:بخش اول

تبیین اخالقی التزام به خالقیت و نواوری آموزشگری با توجه 
به جنس و ماهیت نفس عمل آموزشگری



این که اهتمام برای بهسازی این فرایند یک وظیفه 
غیرقابل چشم پوشی اخالقی و عکس آن البته فعلی 

.غیر اخالقی است



اخالق در سطح کالن و فلسفی این بحث معرف 
:صورت آن چنین است. آموزش است



آیا آموزش یک وظیفه است بدون تعهد نسبت به 
؟ (وظیفه گرا)نتیجه یا یادگیری
یا 

آموزش یک وظیفه متعهد نسبت به نتیجه یا 
؟(نتیجه گرا)یادگیری است



،«فلسفه اخالق شخصی آموزشگری»
کدام صورتبندی؟



توصیه من؟



مل به دلیل عوا)باشیمنتیجه گرااگر نمیتوانیم 
خرد و کالن محیطی و فرهنگی خارج از کنترل 

وظیفه گرای ساده انگارانه یا ، دست کم (استاد
.نباشیمحداقلی 



:یعنی
اگر تدریس خوب و شایسته را 

« وابسته به یادگیری»
نمی دانیم، 

«حساس به یادگیرنده»
.بدانیم« خیر»و در جهت تسهیل دست یابی او به 



یا
و پذیرش « حداکثری»احساس مسئولیت 

نسبت به نتیجه« نقش عاملیتی»



Presenting best loving self!
نی تکاپوی استاد برای عرضه دوست داشت

ترین جلوه وجودی خویش در ایفای 
وظیفه آموزشگری



:نشانه دارد2این فلسفه اخالقی شخصی 
استاد در قبال نتیجه کار یعنی یادگیری دانشجو پاسخگو ( 1

یادآور مداخله های ) نمی تواند آن را تضمین کندنیست و 
(سطوح باالتر از فرد

را "حساسیت"استاد باید در قبال یادگیری دانشجو نهایت ( 2
. از خود نشان دهد



ل به راه بادیه رفتن به از نشستن باط
«  قدر وسع»نیابم به « مراد»که گر 

بکوشم



:نتیجه گیری بخش اول

از منظر فلسفه اخالق درآموزش توصیه به اتخاذ موضع 
.است« وظیفه گرایی حداکثری»

نجات « وظیفه گرایی اسقاط تکلیفی و حداقلی»هم از دام 
پیدا بکنیم 

استاد را دچار « نتیجه گرایی آرمان گرایانه»و هم این که 
.یاس و افسردگی نکند



این تبیین از فلسفه اخالق در 
هم « نظریه خاکستری»آموزش را 

. می توان نامید



:بخش دوم

اخالق آموزشگری متاثر از یک رویکرد 
خاص بهسازی کیفیت آموزش



تبیین خرد

یا مولفه های 
«منشور اخالقی آموزش»



در بحث آموزشگری اخالق مدار چه بسا بتوانیم 
رویکردهای وظیفه گرای حداکثری مختلفی داشته 

. باشیم



چارچوب مختار و منتخب یا تعریف عملیاتی 
من از وظیفه گرایی حداکثری چیست؟

«آموزش پژوهی»



"وسع"طراز یعنی چه؟ و سقف یا "قدر وسع"یعنی به 
را کجا باید قرار بدهیم؟

بهترین منبع و مرجع برای تعیین وسع یا 
.است« آموزش پژوهی»سقف وظیفه، 



تعریف اجمالی؟

آزمایشگاه ویژه آموزش پژوهی دعوت به تبدیل کالس درس به یک 
هستند یک تک استاد یا گروه استادانی است که محقق آن پداگوژی 

رفند پداگوژیک که اراده کرده اند در جهت ارتقاءکیفیت تدریس یک ت
.بگذارندآزمونرا به جدید یا خالق



در کالس یا کالس های درس، ایده نوآورانه آموزشی 
به آزمایش گذاشته شده و از مسیر وارسی نتایج، 

.تولید میشوددانش محلی پداگوژیک 



استادان عامل به ندای آموزش پژوهی را 
می نامیم که در بطن این صفت « آموزش پژوه»

مواجهه فکورانه و تاملی با فرایند آموزش 
.است



منشور »در این بخش، عناصر یا فقرات 
به عنوان رویکرد « اخالقی آموزش پژوهی

« وظیفه گرایی حداکثری»منتخب در 
.مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت



یاغمخواریکفایت.1
یدغدغه مند

یادگیری نسبت به
دانشجویان



یا متهم ردیف اول،مسئول درجه اولخود را 
در نارسایی ها و دانستن دارای نقش عاملیتی

ما ناکامی های دانشجو، گرچه نتیجه گرا نیستیم ا
م بر یادگیری دانشجویان باید باشی"حریص"

وغصه دار یاد نگرفتن آنها



کفایت عاطفی.2
(عطوفت و شفقت)



برقراری رابطه همدالنه با دانشجویان
در اتخاذ تصمیمات دانشجویانمشورت قراردادن مورد 

نها، صدای اشنیدن یا ( اعم از آموزشی یا سنجشی)پداگوژیک 
مطایبههمچنین مهر ورزیدن، شوخ طبعی و 



/ کفایت آموزشی. 3
آموزشگری



پیگیری مستمر دستاوردهای پژوهشی حوزه 
.  آموزش و اموزشگری بعنوان یک وظیفه حرفه ای
روشن نگاه داشتن مشعل  یادگیری مادام 

العمر



کفایت درجرات . 4
ورزی پداگوژیک
و ریسک پذیری



آزمون مداخله های بالقوه موثر، نهراسیدن از 
شکست و طعنه ها و کنایه های احتمالی



تدارک درکفایت .5
عادالنهیادگیریفرصت های



توجه به سبک های یادگیری، هوش های متنوع 
ه قص(... یل ویژه هوشی دانشجویاناپروف)مخاطبان 

.واقعی عدالت آموزشی اینجا تعریف می شود



مشارکت کفایت پژوهش.6
جویانه



در دانش محلی و عمومی تولید ا هدفب
حوزه آموزش موثر مباحث و موضوعات 

درس هایی که تدریس / مربوط به رشته
. کنیدمی 

مشارکت دانشجویان▪
ناستاداسایرمشارکت▪



کفایت روانشناختی.7



شناخت ویژگی های رشدی و سائق های یادگیری در 
ن دانشجویان، تحریک منابع انگیزه درونی و برانگیخت

شوق یادگیری، بروزحساسیت نسبت به شرایط روانی 
یادگیرنده



پردازشگریکفایت.8
رخداد های ظریف در فرایند 

آموزش



مواحهه تاملی با موقعیت های پداگوژیک، 
رمزگشایی از عالیم آشکار و پنهان که در 

"حال"برای دریافت .... موقعیت وجود دارد
واقعی کالس درس و آسیب شناسی

contemplative mind



تکنولوژیککفایت .9



تکنولوژی جدید اگر با آموزش درنیامیزد، 
. زیر سوال می روداستاد اعتبار و اتوریته 

از ظرفیت موبایل های در استفادهدانشجویان
هوشمند، شبکه های اجتماعی، ویکی، واقعیت 

در طراز ... ومجازی، واقعیت افزوده، موکس
.باالتری قرار دارند

نسل
Technology native



کفایت نقش آفرینی.10
در توسعه 

حرفه ای همکاران



حضور فعال در اجتماعات علمی
(FLC) ارائه در همایش ها، انتشار ،

حریص بودن در،  .  ..نتایج در مقاالت و 
این معنا



توصیه یا درخواست نهایی من از همکاران این است که 
تا زمانی که امکان )به فراخور فضای آموزش سایبر

، و پس از فراهم (بازگشت به کالس های درس نیست
شدن امکان بازگشت به کالسهای درس، در چارچوب 

التزام به اخالق آموزشگری در سطح کالن کالس درس 
.و خرد راهنمای عمل و الهام بخش همه ما باشد


