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 دهیچک
آموزش آخرین سنگر تربیت فکری و فرهنگی جوانان، در  عنوانبه هادانشگاهمسئولیت 

 گرانینسبت به خود و د یمتعهدانه اخالق ندیکه فرد را در فرا یدر سطح یاخالق یهامنش
است. درباره نقش اساتید در تکمیل  قرارگرفتهو بررسی  موردبحثهمواره  در جامعه قرار دهد

 نیا دراست.  شدهمشاهدهی اجرایی آن، کمتر تحقیق همسویی هاوهیشو توسعه این فرایند و 
 یالگو یریگشکلدر قبال  دیاسات یاجتماع تیمسئول یبررسضمن  است مقاله تالش شده

ممکن در  یهاوهیش ایموفق و  اتیبه تجرب ،انیدر دانشجو دهیو پسند حیصح یاخالق
ی اخالقی اثرگذاردر  یپنج راهبرد اصل رونیپرداخته شود. ازا زین یتیارتباطات ترب گونهنیا
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 مقدمه
مانند  انیرانیا یرا در زندگ ییها، نقش بسزادانشگاه ر،یاخ انیسال ژهیومعاصر و به خیدر تار

 یآموزش عال یزیراند. بنا بر گزارش موسسه پژوهش و برنامهگذاشته یکشورها بر جا گرید
صد هزار نفر دانشجو در مقاطع و هفت ونیلیاز سه م شی، ب1397وزارت علوم در سال 

که حدود  (1397 سنا،یاند )ابوده لیمشغول به تحص رانیا یهادر دانشگاه ،یلیمختلف تحص
 تیاهم یعدد از دو جهت دارا نیا .ردیگیساله کشور را در برم 24تا  18 تیاز جمع سومکی

دانشگاه  یفضا یو دگرگون رییو تغ ردیگیاز افراد جامعه را در برم یادیتعداد ز یاست: از طرف
گذارد، از  یاقشار جامعه بر جا گریرا بر د یادیز راتیتأث تواندیم انیو سطح فرهنگ دانشجو

افراد  تیهو یریگدر شکل یاساساز نقاط  یکیانسان  یاز زندگ یمقطع زمان نیا گریطرف د
ها و در نگرش یجد یکه افراد با دگرگون یاز مقاطع یکیشده انجام قاتیاست. بنا بر تحق

و حضور  یمقطع سن نیهم ندینمایرا تجربه م یتیهو یو تحول دهیخود مواجه گرد یباورها
 یهااز نگرش یاریبس تواندیاست که م یاگونهحضور به نیا یرگذاریدر دانشگاه است. تأث

بسا در پرتو اطالعات و چه کنداند عوض با خود به دانشگاه آورده یآنان را که از دوران کودک
ها نشان . پژوهشندینما یابیخود را دوباره ارز نیشیپ یهانگرش کنند،یم افتیکه در یاتازه

 یگذارد که حت یجا رب هاآناز  یاریدر بس یقیچنان اثرات عم تواندیمواجهه م نیداده که ا
و تا  بماند داریها همچنان پانگرش رییتغ نیا زیو بازگشت به خانواده ن یلیالتحصپس از فارغ

 ی، نقشافراد فضای فکری حاکم بر محیطبماند. ازآنجاکه  یباق هاآنهمراه  زیعمر ن انیپا
کالس  طیمح ژهیوبه گاهدانش یدارد، در فضا هاآن یهانگرش یریگبر شکل ایکنندهتعیین

 یو بحث و بررس سهیمقا د،یکه محل برخورد آرا و عقا انیو دانشجو دیاسات نیب یو گفتگو
 رییاحتمال تغ زیاست ن گریکدیبا  یردرسیو غ یدرس یهانهیمختلف در تمام زم یهادگاهید

 (.232: 1382،یمی)کر جامعه است. یاز افراد معمول شیمراتب ببه انیدانشجو یها برانگرش
 انیدانشجو یو اخالق یبر سطح فرهنگ رگذاریمجموعه عوامل تأث یبا بررس ان،یم نیا در
هستند  انیدانشجو تیو ترب میعامل در تعل ترینمهماستادان که  دیرس جهینت نیبه ا توانیم

با  دیشا انیدانشجو یو اوصاف و سبک زندگ اتیبر روح هاآن ینیآفرو نقش ریتأثو امکان 
 نینباشد. ا سهیمقادر ساختار دانشگاه قابل گریدرسمی و هنجار ساز  یعامل فرهنگ چیه

با  دیکه اسات یمدتیو طوالن ادی. ارتباط ز1. است یبررساز جهات مختلف قابل یاثرگذار
 چیگفت ه توانیم کهینحوبه کنندیآن برقرار م یدر کالس و حواش انیدانشجو

را  انیزمان و فرصت ارتباط و گفتگو با دانشجومدت نیدر داخل دانشگاه، چن یامجموعه
ی رگذاریتأثخوددارند.  انیدانشجو یبرا دیکه اسات ی. نقش اسوه بودن و الگوده2 ندارد.

روانشناسی  اتیو نظری دینی هاآموزهدر رفتار انسانی همواره در  هاسرمشقالگوها و 
در »(. 191: 1388است )شجاعی،  قرارگرفته دیتأکنظریه یادگیری اجتماعی مورد  خصوصاً
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 یرفتارها یروی امطالعهو اگر  ستین ریانسان الگوپذ اندازهبه یموجود چیموجودات، ه نیب
 یو حت یو گفتار یرفتار یهاوهیشاز  یاریکه بس شودیمانسان انجام شود، روشن 

و  دیاز راه تقل ،یاو، چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منف یو اعتقاد یفکر یهاوهیش
 انیکه دانشجو یعنوان گروه مرجعبه دیاسات (.192 :1388 ،یشجاع)«است یهمانندساز

 توانندیم نند،یبیدر اجتماع م رگذاریموفق، محبوب و تأث یعنوان افرادرا به هاآنمعموالً 
 ایو  یلیرشته تحص دراستاد  تیموفق کهینحوبه ندینما فایا هاآن ینقش الگو و راهبر را برا

نکته توجه کنند که استاد با چه نوع  نیبه ا انیتا دانشجو شودیخود باعث م یه شغلترس
 نکهی. به جهت ا3 را به دست آورد. یتوانسته است آن نقطه آرمان ییوخوفکر، نگرش و خلق

 میرمستقیغ یاگونهو نکات آموزنده را به یاخالق میمفاه توانندیمختلف م یهارشته دیاسات
 یرگذاری. تأثدارندخود  یبر دانشجو یمیرمستقیغ یرگذاریتأث جهیدرنت ند،یمطرح نما

اثرات  تواندیم شودینم هو مقابله مخاطب مواج یریگجبهه اجهت که بازآن میرمستقیغ
در مقابل  یمانع تواندیکه م یاز عوامل یکیداشته باشد. درواقع  مخاطببر فرد  یشتریب

مباحث است که  گونهنیمخاطب نسبت به ا ذهنیتگردد،  یاخالق یهاآموزش یرگذاریتأث
 کهآنگاهباشند اما  رگذاریاو تأث تیوجود و شخص یبر رو خواهندیم گرانید کندیاحساس م

مرتبط با مباحث  ریغ یدرس یهاو گزاره میمفاه لیدر ذ ایو  یبه شکل عمل ،ینکات اخالق
 سازنهیزم تواندیم یعوامل نیچن تر خواهد شد.رنگکم ،ذهنیت نیا گرددیمطرح م یاخالق

 انیاز اوقات خود دانشجو یاریگردد. در بس دیتوسط رفتار و گفتار اسات انیدانشجو تیترب
 یو اخالق یمرتبط به مباحث معارف ریاز استاد غ ینکته اخالق کی افتیاند که دراذعان کرده

داده است؛ همت و اراده  رییرا تغ ندهینگاهشان به آ ایرا دگرگون کرده و  هاآن یزندگ یگاه
است. در  دهیگرد یمختلف در زندگ یهاتیموفق سازنهیآورده و زم دیپد هاآندوچندان در 

 هیو روح تیفراوانشان بر شخص یکه بدون توجه به اثرگذار یدیبسا اساتمقابل چه
 ئهو ارا ینگر یمنف دکننده،یطرح مباحث ناام ایو  یراخالقیغ یبا رفتارها ان،یدانشجو
را با چالش  انیبدانند سرنوشت دانشجو نکهی، بدون ایاخالق یمخالف هنجارها یالگوها

که  -مواجه شده یمنف اتیکه در عرصه اجتماع با تجرب یبسا استاد. چهکنندیمواجه م یجد
 یحرکت در زندگ یکه در ابتدا یطرح آن با جوانان یول -باشد زین یاجتماع اتیواقع دیشا
 یبر جا هاآن یدرحرکت جد یمانع بزرگ تواندیباشند، م ایو فعال و پو دواریام دیبا دخو

 دیاست که اسات یمقتض رونیازا قابل جبران نباشد. یگریعامل د چیبا ه گریگذارد که د
و مسئولیت اجتماعی  یخیگوناگون، به نقش تار یهاشیمختلف و گرا یهادانشگاه در رشته

از  یعیتبع آن بخش وسو به انیدانشجو تیو هو تیبر ساختار شخص یرگذاریخود در تأث
 ،یشرع فهیو وظ ینعمت اله کیعنوان آمده، به دیفرصت پد نیجامعه توجه نموده و از ا

 انیکه باب یو دانشمندان دیاسات یو اجر اخرو تیبر اهم دیتأک .ندیرا بنما یبرداربهره نیشتریب
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از  یمتعدد اتیدر روا .ندینمایم یو اخالق یمعنو یریدستگ ان،یخود، از شاگردان و دانشجو
مثال، امام محمدباقر عنوان. بهشودی( مشاهده منیاجمع همی)صلوات اهلل عل نیائمه طاهر

آموخته و از آتش جهنم  لتیکه طالبان علم را فض یاز استاد لی( ضمن تجلالسالمهی)عل
وزن صد هم یمال یارا ارزشمندتر از پاداش صدقه یشخص نینجات داده است، پاداش چن

و رسول خدا  2(1362 ،یمجلس) هزار خروار و هزار رکعت نماز در کنار خانه کعبه دانسته
 انیبر آن بتابد ب دیانسان را برتر از هرآن چه خورش کی تیآله( اجر هدا و هیعل اهللی)صل

که  یزمان»: دیفرمای( مالسالمهی)عل نیامام حس نی. همچن3(1369کلینى، ) فرموده است
( را به عهده گرفته و السالمهمی)عل تیبمکتب اهل یو فرهنگ یفکر تامیا یسرپرست یفرد
خود او  میو با تعال سازد مندبهره( استفاده نموده، السالمهمی)عل تیبکه از اهل یاز معارفرا او 

فرشتگان،  ی: ادیفرمایرهنمون گردد، خداوند متعال به فرشتگان خود م قتیحق و حقرا به
کاخ و منزلگاه متنوع و  هزارگفته است،  گرانیبنده من به د نیکه ا یبرابر هر حرف و سخن

را که درخور  ییهاو هرگونه نعمت دیسازاهماو فر یبهشت برا یهابخش را در بوستانآرام
 .4(1362 ،یمجلس) «دیینما مهیها ضماست بدان بخششیآسا یهاها و پناهگاهکاخ نیا

 ،یو تخصص یدرس میجامعه، عالوه بر انتقال مفاه یارتباط با جوانان و نخبگان فکر فرصت
های آشنا با مسئولیتاخالق مدار،  مان،یباا یشهروندان تربیت یبرا یعنوان مهلتبه دیبا

رسالت فقط آموزش . اساساً ردیمورداستفاده قرار گ گران،یمند خدمت به دو دغدغه اجتماعی
با اهداف  ریرا جدا و مغا یتیترب یهاتیفعال دیو نبا نیست آن دیو اسات یمراکز آموزش

 یاخالق یرگذاریامکان و نحوه تأث یاست تا به بررس یمقاله تالش نیا دانست. یدانشگاه
و  اتیپرداخته و در حد خود تجرب انیدانشجو یاخالق یهاشیبر رفتارها و گرا دیاسات

 عنوانبه ان،یو بر اخالق دانشجو یدانشگاه یدر فضا هاآن ینحوه اثرگذار یرا برا ییهادهیا
 .دینما یبررس ارائه ومرتبط  یهاپژوهش گرید یریگشکل یبرا هاگام نیاول
 

                                                 
اَلَْعالِمُ کَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضِیءُ لِلنَّاسِ فَکُلُّ مَنْ أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ َدعَا بِخَیْرٍ کَذَلِکَ »: (عََلیْهِ السَّالَمُ)قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ اَلْبَاقِرُ  2

عُتَقَائِهِ اَلْجَهْلِ وَ اَلْحَْیرَةِ فَکُلُّ مَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخََرجَ بِهَا مِنْ حَیْرَةٍ أَوْ نََجا بِهَا مِنْ جَهْلٍ فَهُوَ مِنْ  اَلْعَالِمُ مَعَهُ شَْمعَةٌ ُتزِیلُ ظُلْمَةَ
دَقَةِ بِمِائَةِ أَْلفِ قِنْطَارٍ عَلَى اَلْوَْجهِ اَلَّذِی أَمَرَ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَللَّهُ یُعَوِّضُهُ عَنْ ذَِلکَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ لَِمنْ أَعْتَقَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ اَلصَّ

نْ مِائَِة أَلْفِ َرکَْعةٍ یُصَلِّیهَا مِنْ بَیْنِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ بَلْ تِلْکَ اَلصَّدََقةُ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهَا لَکِنْ یُعْطِیهِ اَللَّهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِ
 .«کَعْبَةِیَدَیِ اَلْ

 مَنِیَالْ یو اله إلَ  هیاهلل عل یاهلل صلرَسولُ یبَعَثَن»: هِیْ صَلََواتُ اهللِ عَلَ- نَیرُالُْمؤْمِنیالسالم قالَ: قالَ أم هیعَبْدِاهللِ عل یعَنْ أب 3
الشَّمْسُ  هِیْلَکَ مِمّا طَلََعتْ عَلَ  رٌیْرَجُالً خَ کَیْدَیَاهللُ عَلى  یَهْدیَاهللِ لَأنْ  مُایْ وَ. تَدْعَُوهُالتُقاتِلَنَّ أحَداً حَتّى  ،یُّعَل ای: یوَ قالَ ل

 «یُّعَل ایوَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ 
حّتى مَن کَفلَ لَنا یَتیما قَطَعَتهُ عَنّا مَحَبَّتُنا باستِتارِنا، فَواساهُ مِن ُعلومِنا الّتی سَقَطَت إَلیهِ »اإلمامُ الحُسَینُ علیه السالم:  4

مَالئکتی فی الجِنانِ بِعَدَدِ أرشَدَهُ و هَداهُ، قالَ الّله ُ َعزَّ و جلَّ: أیُّها العَبدُ الکَریمُ المُواسِی، أنا أولى بِالکَرَمِ مِنکَ، اِجَعلوا َلهُ یا 
 .«و ضُمُّوا إلَیها ما یَلیقُ بِها مِن سائرِ النِّعَمِ کُلِّ حَرفٍ عَلَّمَهُ ألفَ ألفِ قَصرٍ
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 شناسیروش
به  سیو تدر یعلم تینگارنده خود در طول فعال ایاست که  یاتیمقاله تجرب نیمطالب ا عمده

بر  زین شنهادهایپاز  یاست. البته بخش دهیشن یدانشگاه دیاسات گریاز د ای است کار برده
 نیتحقق چن یسنجامکانو  هادانشگاهموجود در  طیو در نظر گرفتن شرا یپرداز دهیا یهیپا

کتب  ایمقاله، مقاالت و  نیدر موضوع ا نکهیاست. به جهت ا شده شنهادیپ ییهابرنامه
ابعاد  یبرخ تیو تقو دییتأ یبرا صرفاًنشد،  افتی میبه شکل مستقل و با ربط مستق یگرید

 است. دهیاستفاده گرد یاکتابخانهو  یاز روش اسناد ،یشنهادیپ یهابرنامه

 جینتا
و در و متنوع است  ادیز اریبس انیبر دانشجو دیاسات یاخالق یرگذاریتأث یهاگرچه روش

فرصت، تالش شده تا اهم موارد مدنظر، در پنج  نیاما در ا دیمقاله نخواهد گنج کیظرف 
 .گرددو تحلیل هرکدام، ارائه  لیو اقدامات ذ یراهبرد اصل

 یو نگرش فکری یهایآمادگ
در آن  تیمناسب و همسو با هر کار، الزمه موفق زهیو انگ شهیاند یریکارگبه نکهیجهت ا به

 یتیترب یرگذاریتأث یالزم برا نگرشیو  یبه چند مورد از عوامل فکر نجایکار است، در ا
 اتیو روا اتیو استعانت از پروردگار: ازآنجاکه بنا بر آ تیاخالص در نشود. یاشاره م دیاسات

 ؛5نخواهد بود رگذاریامر تأث نیمستقالً در ا یفرد چیتنها در دست خداست و ه تیمتعدد، هدا
رو به کمال،  ییهاو انسان یدینسل توح تیترب یعنیرتبه ارزشمند  نیبه ا یابیالزمه دست

که به  اندخواستهیاز خداوند متعال م یاله یایاول رونی. ازاتپروردگار اس تیفضل و عنا
کسب  .6قرار دهد بندگان تیو هدا ضیرا واسطه ف هاآنو  دیفرما تیلطف را عنا نیا هاآن
و  تین حیتصح ازمندین زین گرانید تیو ترب یگرتینقش هدا یفایا یبرا دیاسات قیتوف
پاک و عمل  تین نیاست. ا یتعالیدرگاه بار ازو استعانت  تیو ترب میافراد در تعل زهیانگ

دانشجو شده و کالم و رفتار او را بر  تیهدا سازنهیزم تواندیاستاد است که م یمخلصانه
هر که رابطه میان خود »: دیفرمایم( السالمهیعلامام علی ) مؤثر گرداند. انیوجان دانشجودل

                                                 
 یکه هر کس را تو دوست بدار ستین نیرسول ما، چن یا ...لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ نَّکَ ال تَهْدِی مَنْ أَحْبَْبتَإِ 5

 (.56 هیآ ،سوره قصص) .کندیم تیخدا هر که را خواهد هدا کنیکرد ل یتوان تیهدا

گویند: پروردگارا! به میاند که نی و کسا: أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاِتنَا قُرَّةَ َأعْیُنٍ وَاْجعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًاوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ  6

، آیه سوره فرقان)ى روشنى چشم عطا کن و مارا پیشواى پرهیزگاران قرار ده  ى همسران و فرزندانمان مایه ما از ناحیه

74). 
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و  (89البالغه، حکمت )نهج 7«رابطه او را با مردم نیکو سازد و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز
 هر کس خدا را اطاعت کند، دارد که دیتأکنیز بر این نکته  (السالمهیرضا )علسخنی از امام 

. (137 :1369 نى،ی)کل 8ی خواهند داشتشنوحرفکرده و از او اطاعت دیگران نیز او را 
 مورد،یب ییمانند خودستا یبروز آفات یرا برا نهیزم ها،زهیانگ یسازپاک یتالش برا نیهمچن

مسدود خواهد  تیدور از تفکر و عقالن و به یاحساس یپرور دیعالقه به مر ایو سمعه و  ایر
ارکان ارتباط و  ترینمهماز  یکی: انینسبت به دانشجو یدوست داشتن و محبت ورز نمود.

 نیاستاد به دانشجو است. درواقع ا یمحبت و عالقه قلب انیبر دانشجو یتیترب یرگذاریتأث
و  کندمی ایمه انیبا دانشجو یمیارتباط مؤثر و صم یرا برا نهیمحبت استاد است که زم

 یو معنو یو ارتقاء اخالق انیرفع مشکالت دانشجو یمعلم و استاد را برا یدغدغه و دلسوز
. امیر المومنین دینمایفراهم م یدر زندگ هاآن تیموفق یبرا نهیزم جادیو ا هاآن
شود : کسی که چیزی را دوست بدارد، به یاد و ذکر آن شیفته دیفرمایم( السالمهی)عل

محبت  نیاست که بدون وجود چن یعی. طب(220: 1379 ی)آمد 9پیوسته به یاد او خواهد بود()
 یبرا یاشوق و عالقه کنند ومیعمل  شانیادار فیصرفاً به حداقل وظا دیاسات ،یاو عالقه

 انیدانشجو یو فرصت گذاشتن برا یمباحث اخالق ژهیوبه یردرسیغ یهاورود به عرصه
دغدغه  است. یمعلم دیکلبزرگان، عشق و محبت به شاگردان، شاه رینخواهند داشت. به تعب

و  یریگ: واضح است که ارتباطانیدانشجو یو فرهنگ یشناخت و رفع مشکالت فکر یبرا
 ژهیو. ارتباط با جوانان بهستین ریپذامکان قیدق یبر افراد، بدون مخاطب شناس یرگذاریتأث

و باوجود تکثر عوامل بسترساز  نیستقاعده مستثنا  نیاز ا زیقشر دانشجو در عصر حاضر ن
جوان،  اتیشناخت روح ،یو اخالق یفرهنگ یهایو حرکت به سمت ناهنجار شیراگ یبرا
خواهد بود.  یتیترب تیفعال اتیاو ازجمله ضرور یرو شیو خطرات پ یرفتار یهایدگیچیپ

مشکالت و معضالت  یابیو عارضه یتیمقصود، عالوه بر مطالعه کتب ترب نیبه ا لین یبرا
ها و جلسات، کانون لیبا تشک توانندیم دیدانشگاه، اسات حدر سط ژهیودر جامعه و به یاخالق

 ییجویراهکارها و پ ییشناسا یبه طرح مشکالت و تالش برا ،یاستاد یهاینیدورهم نش
از  هاآن رامونیموقع پمناسب و به یو مطالبه گر بپردازندمسائل  گونهنیحل ا یهاشرو

 قرار دهند. شیدر دستور کار خو زیرا ن یدانشگاه رانیو مد یگذاراستیسطوح س
 

 

                                                 
 .النّاس نَیوَ بَ َنهیاللَّه، اَصَلحَ الَلّهُ ما بَ نَیوَ بَ َنهیمَن اَصلَح ما بَ 7
 .مَنْ اَطاعَ اللّه َ یُطاعُ 8
 .بِذِکِرهِمَن أحَبَّ شیئاً لَِهجَ  9
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 یکالم یتگریهدا
از معارف و  حیو درک صح یکاف ییعصر، عدم آشنا نیا انیاز مشکالت دانشجو یکی

پاسخ به  یجوانان دانشجو در پ تیمعنو یایجان تشنه و جو رونیاست. ازا ینید یهاآموزه
شبهه  یهابنگاه تیو فعال یمجاز یامروزه باوجود فضا ژهیواست که به یسؤاالت و شبهات

 یدر کفش، مانع جهش معنو ییهاگیهجوم آورده و مانند ر هاآنروز و شب بر  ،یپراکن
 ازاتیامت ترینمهماز  یکی. ازآنجاکه گرددیم یو انسان یاخالق یهاآرمان یسوآنان به

و امکان صحبت با  کالسداشتن  اریدر اخت نیمخاطب یبر رو یرگذاریتأث یبرا دیاسات
به  زین انیدانشجو یفرهنگ یراهبر یراب یفرصت نیاست که چن یاست، مقتض انیدانشجو

 انیو مورد اعتماد دانشجومند که استاد متخصص، دغدغه ستا بایکار گرفته شود. چه ز
کننده درباره و قانع یمنطق یهالیها و تحلارائه استدالل ،یبتواند با طرح مباحث اخالق

 ی. برادیبزدا گردانشرا از ذهن شا یموانع فکر نیا یاتااندازه ،ینید یباورها و رفتارها
یا  منظم به شکلشود. ارائه نکات اخالقی یم شنهادیپی یهدف، راهکارها نیبه ا یابیدست

 تیحکا ه،یآ ث،یحد کیها با خواندن دادن به کالس انیپا ای: مانند شروع کردن و مناسبتی
و توجه به  یزمان یهاتیاستفاده از موقع ایاستفاده از کالم بزرگان علم و  ای یاخالق لیتمث ای

در  ایو  یقدماتکالس و به شکل م یدر ابتدا هاآننکته مرتبط با  کیها و طرح مناسبت
. ردیگ انیپا یاخالق حیها با نصادرس دیبا»: دیگویم بارهنیدرا یثان دیخاتمه آن. مرحوم شه

را که  یها و اندرزها و مطالبو حکمت یاخالق فیدر خاتمه درس خود، نکات ظر دیمعلم با
خالصانه  دانتا شاگر دیبه شاگردان القاء نما کندیم شیو پاال هیقلب و اندرون انسان را تصف

باطن، از جلسه درس  یو صفا تیو تواضع و خلوص ن یو همراه با خشوع و انعطاف درون
 ،یو اخالق یاز مسائل عاطف یعلمی خشک و عار یبحث صرف و مذاکره رایز پراکنده شوند

 دیلذا او با آوردیسر برم یدلاز قساوت و سخت یکه گاه رساندیها به هم مرا در دل ییروین
 زهیمحرک دانشجو باشد تا به علم و دانش با آم ،یمطالب سودمند در هرلحظه و زمان قاءبا ال

 چیه میدانیو م ردیتحت مراقبت گ اشیمنظور استکمال معنوآورد و او را به یاخالص، رو
 «ستیهم به هنگام فراغ از درس ناخالقی معلم آن حیاز نصا ترستهیبهتر و شا یازهیانگ

با توجه به امکان خستگی فکری و روحی  رسدیم(. البته به نظر 325: 1389، یثان دیشه)
 مناسبباشد.  مؤثرترو  ترمناسبمباحث در ابتدا،  گونهنیادانشجویان در انتهای کالس، طرح 

 زیمعارف ن یهاگروه ایو  یدانشگاه مانند دفاتر نهاد رهبر یمعارف یهااست که مجموعه
 توانندیها ممجموعه نیا نیباشند. همچن دیارائه مباحث توسط اسات سازنهیبتوانند همراه و زم

خود  اتیو تجرب یبا موضوع نحوه طرح مواضع اخالق دیاسات یشیاندجلسات هم یبا برگزار
و  دهیا ،یدر هر گروه آموزش یبا نکات اخالق یارتباط دادن مباحث علم یچگونگ ارهدرب
بعد از  دی. البته اساتندیعرصه فراهم نما نیرود به او یبرا دیبه اسات یشتریب زهیانگ
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از همان مطالب استفاده  زیبعد ن یهادر ترم توانندیم بار،کی یبرا ینکات اخالق یسازآماده
مباحث  نی: معموالً در بیمباحث علم گرید انیدر م یاخالق دینی یا یاطرح نکته کنند.
به  یزیعنوان گربه تواندیوجود دارد که م ینقاط ارتباط ،یمرتبط با مباحث اخالق ریغ یعلم

را  زهایگر نیا س،یقبل از تدر تواندی. استاد مردیمورداستفاده قرار گ ینکته اخالق کی
به آن بخش  دنیو هر ترم هنگام رس شود طرح مباحث آن آماده یاو بر هدموردتوجه قرار د

 یدر علوم انسان توانیمباحث م گونهنیا یبرا .دیبه مناسبت، نکات خود را مطرح نما
و اقتصاد  یروانشناس ت،یریمانند مد یاسالم شیبا گرا یاز کتب علم ،یحسب رشته درسبه

با توجه به اینکه در  یفن یهاو رشته هیمانند علوم پا گریدر علوم د ایاستفاده کرد  یاسالم
از این فرصت استفاده  توانیمنظر برخی اندیشمندان اسالمی، همگی این علوم دینی است، 

علم  یهابه گزاره وجهمانند ت ینیعلوم د تیماه نییو تب نیبه مباحث ارتباط علم و د کرد و
 توجه داد. تیتحقق عبود یبرا هازهیو اصالح انگ یمنزله کشف فرمول از خلقت الهبه
 کندیم الیاست منتها خ نیدانشگاه ما غرق در د»: دیگویم بارهنیدراجوادی آملی  اهللتیآ

آب، آب  ندیگویم نکهیسؤال کرد ا هایماه ریاز سا یماه کی نکهیامثلعلم سکوالر است، 
دانشجو، دانشگاه،  شودیمگر م ست،یآب چ یدانینم یبه او گفت تو غرق در آب ست؟یچ

در حوزه قم بحث بکند که امام  یاآلن اگر کس یعنی ؟!باشد ینیردیغاستاد دانشگاه حرفش 
 نیکرد ا ییکارهاچه (السالمهیعل) نیرالمؤمنیام ایکرد  ییکارهاچه( السالمهیصادق )عل

 ینید نیکرد ا نیخدا چن دیگویاستاد دانشگاه که در دانشگاه م یول ینیعلم د شودیم
کنم،  کارچهاست که من  نیعلمِ انسان در ا وقتکی(»1393)خبرگزاری مهر، آذر « ؟!ستین

کنم،  ییهنرنما ایکنم  یکنم؛ من باز یاست که من چطور باز نیا هاآنکه علم  نمایمثل س
 اما کندیدرباره فعل انسان بحث م نکهیا یبرا ؛ینیردیغ تواندیباشد، م ینید تواندیم نیا

درباره  هانیا ،یو تمام علوم انسان یتمام علوم تجرب ،یاضیر ،یمیش ک،یزیف گر،دی علوم
خدا هست  یدر جهان هست ست؛یجز فعل خدا ن یزیچ هستی جهان در است. هیخارج قیحقا

به  هانیاز ا یبخش ست؛ین گرید زیچ نیرازایغ عالم در و اسما، اوصاف، افعال، اقوال و آثار او.
 گردد،یبه علم کالم برم یبخش گردد،یبرم یاضیبه ر یبخش گردد،یبرم کیزیو ف یمیش

... علم آن است که  گرددیبرم یبه عرفان نظر یبخش گردد،یبه علم فلسفه برم یبخش
نباشد  ینیفعل خدا هم فرض ندارد که د یواقع هم فعل خداست، بررس رد،یتعلّق بگ واقعبه
ابراز  یاسالم یدانشگاه کشورها دیبه اسات یاهیتوصدر  شانیا( 1393)جوادی آملی، « ...

و نماز جماعت  نمازخانهکنند، وجود  جیترو هادانشگاهرا در  ینیعلم د دیبا دیاسات» داشتند:
است و منظور از علم  ینیعلم د کندیم یآنچه دانشگاه را اسالم .کندینم یدانشگاه را اسالم

 سیالشه علم تدر هادانشگاهاکنون در  ...ستین ثیو حد اتیو روا ریدر تفس حصاران ینید
حالت  نیبوده است، اکنون در ا نیچن نیکه زم ندیگویم یشناسنیزمدر رشته  مثالً، شودیم
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 نیاست، آنچه ا یشناسنیزمعلم  یالشه نیشود! ا نیچن ندهیدر آ شودیم ینیبشیپاست و 
ما در  فهیو وظ دیچرا آفر د،یرا آفر نیزم یکس چه مییاست که بگو نیا کندیمعلم را زنده 

 زیعلوم ن ری، درباره ساکندیم نیتأمبودن معلومِ علم را  ینیمسائل، د نی! است؟یقبال او چ
بنگرد،  یبه هست یدیبا نگاه توح یاساساً اگر کس( 1398)خبرگزاری رسا، « .است گونهنیهم

 ریبه عظمت علم و حکمت و تدب شتریعلوم داناتر شود، ب قیو دقا یهست بیهرچه به عجا
که  یهر تالش رد،یخدمت به بندگان خدا به کار گ یخواهد برد و اگر آن علم را برا یپ یاله

تقرب به او خواهد  هیمتعال و ما گارآن علم به کار گرفته، عبادت پرورد یریفراگ ندیدر فرا
 ان،یدانشجو یهااز دغدغه یکی: انیدانشجوموفق در زندگی  یاندهیآبیان لوازم تحقق  بود.

آینده علمی،  در تیموفق یالزم برا یهانیو تضم رو شیپزندگی شفاف از  یریداشتن تصو
 ندهیرا به آ یهنر استاد است که چگونه مباحث اخالق نیاست. ا شیخو و خانوادگی یشغل

موفق و  یاندهیاز آ خواهندیاگر مکه  ابندیدر هاآن کهینحودهند به وندیپ انیموفق دانشجو
اخالق مدار، اصول  یبا انتخاب سبک زندگ دیرخوردار باشند، باب ی مختلفهانهیدر زم دئالیا

و خود را بدان ملتزم  هخود حاکم نمود یهایریگرا بر رفتار و جهت یخاص یهاو ارزش
 لیتعجاز  یدور ،یمانند داشتن اهداف بلند، همت، پشتکار و اراده قو ی. مباحثندینما

نظم، صبر و خود  ،یریپذتیمسئول ،یشیمثبت اند ،یو افسردگ یدیاز ناام یدور مورد،یب
 یازجمله موضوعات و توجه به وظائف سازمانی، یرانیا یاسالم تیافتخار به هو ،ینگهدار

 ،ی گوناگون زندگی آنانهاعرصهدر  تیو موفق دانشجویان ندهیدر آ توانندیاست که م
ی مرتبط با هر رشته احرفههمچنین طرح مباحث اخالق  گذارند. یرا بر جا یفراوان راتیتأث

 دی: اساتیارجاع به منابع اخالقعلمی نیز در میان مباحث علمی، متناسب و پسندیده است. 
 یو حت تیکتاب، مقاله، سا شامل یو اخالق یمنابع گوناگون فرهنگ یبا معرف توانندیم

 هاشیو هما یآموزش یهادوره گذار،ریتأث یمستند و داستان یهالمیو ف یصوت یهاپادکست
به سبک  یمناسب یدهو مرتبط با رشته، جهت رگذاریتأث یعلم یهاتیشخص ایها و و کارگاه

طرح  یبرا یادیزمان ز صیو بدون تخص میرمستقیو به شکل غ ردخود دا انیدانشجو یزندگ
. ندینما فایا یخوبرا به انیدانشجو یاخالق یگرتیهدا فهیدر کالس، وظ یمباحث اخالق

در  یشیآزاداند ،یعلم یهاگعده ،ییدانشجو یجلسات گفتگو یاستفاده از روش برگزار
در  دیو مورد دغدغه و عالقه هردو طرف و حضور پررنگ اسات یرعلمیغ یموضوعات

و آداب  یطرح موضوعات اخالق سازنهیزم تواندیم زیها ندر دانشگاه یشیاندهم یهاتسنش
خود  یدر زندگاساتید آنچه : دیخود اسات ستیز اتیتجربارائه  باشد. انیدانشجو یبرا یزندگ

 نیارائه ا دیکه نبا است انیدانشجو یمباحث برا نیآموزتراز درس یکی اند،مشاهده و آزموده
مهربان و دلسوز  یمانند پدر د،یاست که اسات ستهی. شاودنم غیدر انیرا از دانشجو اتیتجرب
و با در نظر  دهندخود قرار  یو معنو یفرزندان روح اریخود را در اخت شمندارز اتیتجرب
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شده مشاهده بساچه .ندی، تالش نماهاآن یراهبر یبرا انیدانشجو یگرفتن همه ابعاد زندگ
فراوان در مورد  اتیواال و تجرب اریبس ییو اجرا یباوجود داشتن توان علم یکه استاد

 سیتدر یمرتبط با همان رشته علم یدر مورد حواش یحت ایو  یدر زندگ تیموفق یهاگام
امر  نی. اشودینم انیدانشجو یبرا هاآندر کالس حاضر به عرضه  زین بارکی یشده، حت

از اظهار  یبه تواضع استاد و دور توانیبازگردد که ازجمله م یبه عوامل متعدد تواندیم
 قتینکات که در حق گونهنیا انیبه ب ینید یهادر آموزه کهیاشاره کرد. درحال ایفضل و ر

 یپروردگار در زندگ یعمل ای یاز نعمت علم یشکر عمل یاگونهو به یاله یهااظهار نعمت
و أمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ »: دیفرمایم میاست. خداوند متعال در قرآن کر شدهد یافراد است تأک

معناى آیه این »: دیفرمایالسالم( م)علیهحضرت صادق  (11 هیآ ،یسوره ضح) «فحَدِّثْ
است که آنچه را خداوند به تو عطا فرموده و برترى که به تو بخشیده و آنچه را که به تو 

 10«داشته بازگو کن اتیرا که ارزان هدایتىروزى کرده و احسانى که به تو نموده و 

 یرتخصصیاز اتهام غ زیپره د،یممکن است علت عدم ورود اسات ییسو از .(1427طبرسی، )
 انیب تیباقوت و علم زین نیباشد که ا انیدر کالس توسط دانشجو هاآنصحبت کردن 

. البته دیمرتفع خواهد گرد کند،یمشاهده م شانیکه دانشجو از ا یاستاد و اخالص و صداقت
نداشته و  یمثبت دید ،یارزش یهانهیدر زم خصوصبه گرانیاز رفتار د شهیهم یبسا افرادچه

و  فهیوظانجام تیو اولو یاله یکسب رضا زهیمحترم با توجه به انگ دیمخالف باشند که اسات
ازجمله  البتهدر طول زمان و به نرمی، دانشجویان را همراه خواهند نمود. خود،  ینید فیتکل

و  دهیچیپ ایو  یتخصص یمباحث، صحبت درباره موضوعات گونهنیبه ا دیمخاطرات ورود اسات
مباحث  گونهنیاست. در ا ینید یهااز آموزه قیو عم عیاطالع وس ازمندیپر چالش است که ن

 ازمندیمطرح گردد که بعضاً ن یها و شبهاتپرسش انیازآنجاکه ممکن است از طرف دانشجو
 زین انیدانشجو گرید یکننده، برابوده و عالوه بر اقناع فرد سؤال قیمناسب و دق یسخپا

آنچه  ایو  یبه مباحث عموم دیمناسب است که اسات رونینکند، ازا جادیا دیسؤال و شبهه جد
و در  کنندشده را دارند بسنده پاسخ به سؤاالت مطرح یو آمادگ کردندآن مطالعه  یبرا

را به منابع موثق مرتبط ارجاع  هاآن ان،یاز طرف دانشجو یتخصصصورت طرح سؤاالت 
 یبندو جبهه یریکه ممکن است باعث سوگ یو جناح یاسیاحث سدهند. ضمناً طرح مب

 زین دیرا در ادامه با مشکل مواجه نما یآموزش یو حت یتیو کار ترب شودبا استاد  انیدانشجو
ورود  یاستاد برا فهیصورت عالقه و احساس وظ رو د نیستدر کالس  یمناسب ارائه عموم

 بدون نام بردن از افراد بسنده نمود. حاًیو ترج اتیبه کل توانیمباحث، م گونهنیبه ا

                                                 
یَشکُرِ القَلیلَ و مَن لَم  مَن لَم یَشکُرِ النّاسَ لَم یَشکُرِ اللّه»و فی الحدیثِ:  مَعناهُ اذُکرْ نِعمَةَ اللّه ِ و أظِهرْها و حَدِّثْ بها 10

مَعناهُ فحَدِّثْ بما أعطاکَ اللّه ُ و »قالَ الصّادقُ علیه السالم: « ··· و التَّحَدُّثُ بِنعمَةِ اللّه ِ شُکرٌ و تَرُکهُ کُفرٌ لَم یَشکُرِ الکَثیر
 «فَضَّلَکَ و رَزَقَکَ و أحسَنَ إلَیکَ و هَداکَ
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 یعمل تیترب
 تیاهم ینیمختلف د یهااسالم بر عمل استوار است. در آموزه یتیاساس مکتب ترب 

است. امام  دهیگرد دیسخن و کالم تأک یجاتوسط عمل به گرانیبر د یاخالق یرگذاریتأث
و از  11(2/78، 1369کلینى، ) «دیمردم را دعوت کن تانیهازبان ریبا غ»: دیفرمایصادق )ع( م

قرارداد،  گرانید یشوایرا پ شیکس خو ره»شده است:  تیحکا نی)ع( چن یحضرت امام عل
که مردم را با زبان خود از آن شیمقدم بدارد و پ گرانیرا بر اصالح د شیاصالح خو دیبا

مباحث  در .12(73 ، حکمتالبالغهنهج) «و رفتار خود دعوت کند رتیبا س د،یدعوت نما
 دی. اساتشده است دیتأک یامشاهده یریادگی ایبر آموزش توسط رفتار و  زین یروانشناس
 جیآن ترو یرا در کالس و حواش یاخالق یهاارزش یبه شکل عمل توانندیم یدانشگاه

و احساس  یشناسفهیمانند وظ دیمرتبط به اسات یااخالق حرفه تیو با توجه و رعا کنند
و  یآداب اخالق تیرعا ،ییروروز، پوشش مناسب، خوشدانش و اطالعات به ت،یمسئول

 نیخود قرار دهند. همچن انیدانشجو یرو شیالگو را پ نیو خشونت، بهتر تیاز عصبان زیپره
 یاخالق لیگر فضا جیترو ان،یبا دانشجو یبرخورد و روش ارتباط وهیدر ش توانندیم دیاسات

توجه به نظم و  گران،یکرامت نفس خود و د حفظ ،یو حق مدار ییجومانند حق یمحور
حقوق  تیرعا ،ی پذیر بودن(نیبشیکالس )پرفت و آمد و نحوه اداره  در یقانون مدار

ممکن است استاد در نحوه نمره دادن و  یگاهمثال عنوانو ... باشند. به یریانتقادپذ گران،ید
دهد که ممکن است خود فراموش  یدیوع ای وعده هاآنبه  انیدانشجو ابیحضوروغ ای

موجب  بعضاًعدم التزام استاد به گفته خود،  ای یگرچه فراموش یمواقع نی. در چندینما
را نسبت به استاد  یقضاوت اخالق نیاما در درون فطرتشان ا گرددیم انیدانشجو یخوشحال

به او  یاخالق ییالگو عنوانبه توانیو نم ستین یخواهند داشت که او شخص متعهد
حق را به  نیحق با دانشجو است، استاد باشهامت ا شودیکه مشخص م یزمان. یا ستینگر

با  یبه نحو فیدر نحوه رفتار و ارائه تکل ای نداشته باشد. ییدانشجو داده و از گفتن آن ابا
و  یتیریو قدرت خود مد کنددانشجو برخورد شود که او در خود احساس کرامت نفس 

 یهااز روش یبعض یریکارگ. در مقابل، بهشود تیتقو اشیدرون زهیو انگ یخودکنترل
و انتقال کانون  یدرون یهازهیانگ فیتضع ان،ینفس دانشجو ریباعث تحق ینظارت ای یآموزش
خود را در  یو روان یاخالق جهی، نتخواهد شد. چنین رفتاری رونیب به، از درون 13کنترل

 یجایب یهایریگسخت نیهمچن خواهد نمود. انینفس افراد نماعزت فیدرازمدت در تضع

                                                 
 .کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتکم 11
للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم بنفسه من نصب نفسه  12

 .و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و مؤدبهم
13.Locus of Control. 

https://www.edglossary.org/locus-of-control/
https://www.edglossary.org/locus-of-control/
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 تواندیم دیاز اسات یاز نمره توسط بعض یو افراط یتند و استفاده ابزار ماتیو تصم یآموزش
 یمسئله محور یهااز روش استفاده گذارد. یبرجا انیدانشجو هیرا بر روح یمنف راتیتأث
در  انیباجرئت پروراندن دانشجو ،یتفکر انتقاد یهاآموزش مهارت ،محوریخود یجابه

 زین یافزارعلم و تحقق نهضت نرم دیو تول یشیو حرکت دادن به سمت نواند یمباحث علم
حضور  .ردیقرار گ دیاست که مناسب است مدنظر اسات انیدانشجو یتیترب یهاتیازجمله اولو

ی جهادی یا هیئت اردوهای فرهنگی و مذهبی در دانشگاه مانند هاتیفعالو  هابرنامهدر 
دانشجویی و یا شرکت در نماز جماعت و مسجد دانشگاه و اهتمام عملی به موضوع نماز 

معنوی و اخالقی انسان و یا حتی همراهی و  بخشنجاتعامل  نیتریمحورعنوان به
جویی و یا فضاهای خوابگاهی نیز اساتید با دانشجویان در سلف دانش گاهبهگاهی صحبتهم

 مدنظرجوانان دانشجو  فکر و عملی اساتید بر قلب تأثیرگذاریی هاروش ازجمله تواندیم
 قرار گیرد.

 یعلم یهاتیفعالی به دهجهتگسترش و 
و فاصله  انیدانشگاه و دانشجو یشدن فضا یدر اخالق ممکن استکه  یاز موارد یکی

باشد،  رگذاریتأث یدیو ناام یمانند افسردگ یو مشکالت روح یاخالق یهابیگرفتن از آس
 (السالمهیعل) نیرالمؤمنیاماست.  یقیو امور تحق یدر موضوعات علم انیفعال بودن دانشجو

 14«کندیماو تو را به خودش مشغول  ،یمشغول نکن یاگر تو نفس را به کار»: ندیفرمایم
اوقاتش را به بطالت و اهمال که  یکس»: ندیفرمایم (السالمهیعلامام صادق ) نیهمچن

نقل است  زیپاستور ناز  (258 :1377 النى،یگ) 15«شیطان خواهد شد دیناچار صبه، گذراندیم
( 964 :1389 ،یمطهر)« انسان در البراتوار و کتابخانه است یبهداشت روان» :گفتیمکه 

به  ان،یدانشجو یعلم تیکه فعال شود تیریمد یتوسط استاد به نحو تواندیم زیمهم ن نیا
کالس نگردد و استاد عالوه بر مطالبه از  یو صرفاً محدود به زمان برگزار یشکل حداقل

مختلف  یهاحضور فعال آنان در پروژه سازنهیزم ،یکالس یهاتینسبت به فعال انیدانشجو
 یو عمران یعلم یهاوژهدر پر دیاز اسات یاریطور مثال بسگردد. به ییو اجرا یقاتیتحق ،یعلم

در  ینخبه را به همکار انیاوقات دانشجو یدارند و گاه یو مؤثر دیدر سطح کشور حضور مف
 یآمادگ یبرا یسازنهیاز زم ریغ هاتینوع فعال نی. اندینمایها دعوت مپروژه گونهنیا

 تو کسب تجربه در موضوعا ندهیدر آ یشغل تیو موفق ینسبت به توانمند انیدانشجو
و  یاهیبه امور حاش هاآناز اتالف وقت و مشغول شدن  تواندیم ،یو علم یتخصص
و  یپژوهش ،یعلم یهاتیفعال شودیم یگاه .دینما یریجلوگ زیناهنجار ن یرفتارها

                                                 
 .شَغََلکالنَّفْسُ انْ لَمْ تَشْغَْلهُ  14
 .وأما المهمل الوقاته فهو صید الشیطان ال محاله 15
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 یداد؛ مانند استاد وندیپ یو ارزش یفرهنگ یهانهیرا با زم انیدانشجو یقاتیتحق یهاپروژه
خواسته بود تا  انشیاز دانشجو ،یسازه و انجام پروژه کار مهندس یآزمون طراح یکه برا

بزرگوار،  دیآن شه تیو شخص یقو از نکات اخال کنندرا مطالعه  دیشه کی نامهیکتاب زندگ
 .ندینما یو المان ساز ینمادساز

 یفرد انیدر روابط م ژهیوبه ت،یمیصم تیتقو
است. ارتباط  تیدر امر ترب تیو از فنون مهم موفق یرگذاریارتباط با مخاطب الزمه تأث جادیا

 نهیاست که زم یازجمله عوامل تیدر امر ترب انهیو عدم نگاه اقتدارگرا انیبا دانشجو یمیصم
( السالمهی)عل یعلامام . دینمایم ایمه انیدانشجو یریرپذیجلب محبت، اعتماد و تأث یرا برا

خواهند ست ومردم هم او را د ،داشته باشدکسی که با مردم انس و الفت »: دیفرمایم
و  یفرد ژهیوبه یمیتجربه نشان داده که ارتباطات صم( 87، ص 1ج  1379)آمدی، « داشت

 نیاز ا توانندیم دیدارد و اسات یاز ارتباطات عموم یشتریب اریچهره به چهره، نقش بس
. شودیم شنهادیپ ییامر، راهکارها نیتحقق ا ی. براندیاستفاده نما یخوببه زین یتیترب تیظرف

ی بر رگذاریتأثی و ریگارتباطرکن برای  ترینمهمشاید همدلی و گوش دادن فعال: 
ی بین استاد و دانشجو ریگارتباطدانشجویان، ایجاد پذیرش از طرف دانشجویان و رفع موانع 

نوعی جبر  معموالًی آموزشی هاطیمحبه فضای حاکم بر  انیدانشجونگاه  ازآنجاکه است.
گذراند و مدرک آن را گرفت،  آن راتحمل کرده و دوره  آن راباید  صرفاًآموزشی است که 
ی اخالقی نیز داشته باشد ممکن است با سد روانی افراد مواجه رگذاریتأثاگر استاد بخواهد 

با ایجاد زمینه برای  تواندیمقرار گیرد. اینجاست که استاد  رشیموردپذ ترکمشده و کالم او 
، بین خود و هاآندانشجویان و شنیدن و همدلی کردن با سخن گفتن اظهار عقیده و 

احساسات، عواطف و عالئق دانشجویان، ایجاد و اظهار سنخیت نماید تا در مقابل نیز 
و روانی، به شنیدن  دانشجویان، به جهت احساس اشتراک افق دید با استاد و نزدیکی عاطفی

عالوه  مخاطب، یارزش قائل شدن براو  یهمدل ،گوش دادن فعال وی مشتاق گردند. کالم
 یبرا هاروش نیاز بهتر یکیمتعلم و تقویت روحیه نقادی وی،  نفساعتمادبه شیبرافزا

 یهااز راه یکیخارج از کالس:  یهامشاوره ارائه. روابط دوستانه استاعتماد و  جادیا
است.  یقبل و بعد از مباحث کالس هیدر حاش یریگارتباط ان،یاستاد بر دانشجو یاثرگذار

با خود به شکل شفاف و  انیارتباط دانشجو یرا برا نهیزم یگرام دیمناسب است که اسات
مطرح  د،یاسات اآن را ب ریو غ یلمبتوانند مشکالت مختلف ع انیتا دانشجو ندینما ایآسان مه

سابقه  یدارا یاز کشورها یاریما و بس یخیه تار. درگذشتندیبجو ییراهنما هاآنکرده و از 
 زیاو ن یزندگ یهاجنبه گریدانشجو به د یعلم یهاجنبه رازیغاستاد به شهیهم ،یآموزش
بهتر  یبرا ییهکارهاو ارائه را یو رفع مشکالت و معضالت زندگ یگرتیو هدا کندمیتوجه 
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 ایهارتباط دانشجو با استاد م یفضا برا. معموالً اندگرفتهیبر عهده م زیشاگردان را ن ستنیز
. امروزه به جهت شدیدر نظر گرفته م یاهیمباحث حاش یبرا یو فرصت مناسب است

زمان  یادخارج از دانشگاه، کمتر است یاقتصاد یهاتیو بعضاً فعال دیاسات ادیز یهاتیمشغول
حضور در دانشگاه  یبرا یفرصت کمتر رونیو ازا کندمیشده به دانشگاه را کامل تعهد داده

و  یموضوع مشکالت مال نیا یبرا دیخواهد داشت. معموالً بهانه اسات انیو ارتباط با دانشجو
 جادیا دیاسات نیدر ب ینگرش رییتغ شت،یدر کنار اصالح امر مع دیاست که با یمسائل اقتصاد

 فرصت الزم را اختصاص دهند. زیآن ن یو برا شوندرسالت خود آشنا  نیبا ا شتریگردد تا ب
 ان،یدانشجو یخود بر رو یعموم یهایرگذاریدر کنار تأث توانندیم دی: اساتیپرور نخبه

افراد، در  یشخص یهاییبا در نظر گرفتن توانا زیرا ن یفرد انیم یهاتیارتباطات و فعال
. استفاده ندینما، تالش هاآن یو اخالق یرشد فکر یو برا داده است یخود جا تیبرنامه ترب

اقشار عام  انیدر م ییخالق و اهل فکر دانشجو یروهاین یعلم یهاتیابلو ق هاتیاز ظرف
 شتریو فعال نمودن ب یریکارگو به یو فرهنگ یفکر ،یتوانمند علم یروهاین تیدانشجو، ترب

نوع ارتباطات است. استاد  نیو مستمر با آنان ازجمله اهداف ا کینخبه و ارتباط نزد یروهاین
 یجو یپ ت،یمیو صم یریگکرده و با ارتباط ییکالس شناسا درافراد مستعد را  تواندیم

و  یروح ،یفکر یازهایبه رفع ن توانیم نیبنیگردد. درا هاآن یو اخالق یاحواالت علم
 ریس تواندیمثال، استاد معنواننمود. به یسازنهیتوجه کرده و زم زین هاآن یماد یحت

 یو فرهنگ یمند به موضوعات خاص علمعالقه انیدانشجو یمعرفت یهاو اندوخته یمطالعات
و  یعلم یهادر پروژه یهمکار یرا برا هاآننموده و  یدهرا به سمت مطلوب، جهت

امر  ریگیبعضاً پ یحت ای. دینما یمعرف یقاتیتحق یبه مراکز علم ایدعوت کند و  ،ییاجرا
صورت به تواندیم یطرح نیچن البته خود باشد. یدانشجو یلیال و ارتقاء تحصازدواج، اشتغ

از  یاشکل که عده نیشود بد یریگیپ زیدانشگاه ن یفرهنگ یهاو با کمک مجموعه یرسم
استاد متعهد و متخصص سپرده  کیو به  شدهییشناسا زهیمند و باانگعالقه انیدانشجو

ها، دانشگاه یشده بپردازد )در برخدوره مشخص یدر ط هاآن تیو ترب میتا به تعل شوندیم
 زینکته ن نیبه ا توجه شده است(.به اجرا گذاشته یبا عنوان استاد مشاور فرهنگ یطرح نیچن

 ،یفرد یهایریگاستاد و دانشجو در ارتباط یتیجنس یاست که عدم همسان تیحائز اهم
همراه خواهد کرد  یو... را بعضاً با تبعات یخصوص یهامشاوره ایو  انیبا دانشجو تیمیصم

قرار خود الشعاع تحت را انیبر دانشجو یاخالق تأثیرگذاری یبرا دیکه گاه اصل هدف اسات
 هاو حرمت هامیبه حفظ حر ژهیتوجه و ازمندین ییهادهیپد نیاز وقوع چن یریشگی. پدهدیم
. شودینم هیتوص وجهچیهجوان به دیاسات یخصوصاً برا یروابط نیچن یبرا یسازنهیست. زما

را در معرض خطر نفوذ و  گرانیهمواره خود و د دیبا نکهیضمن ا ،ینید یهابنا بر آموزه
ازجمله وظائف  زیاز مواضع تهمت ن یحفظ آبرو و دور م،یاماره بدان نفسو  نیاطیوسوسه ش
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کسى که خود را »ودند: ( فرمالسالمهیشده است. امام على )علشمرده گرانیما در ارتباط با د
بحار ) «در معرض تهمت قرار دهد، نباید کسى را که به او گمان بد برده است، سرزنش کند

از طرف  یموارد و احساس ضرورت ارتباط گونهنیاست که در ا مناسب .16(90 :75 ، جاألنوار
و در  باشیمجنس ملتزم هم ریارتباط با غ یبه آداب اخالق ان،یمطالبه دانشجو اناًیاح ایاستاد و 

و خصوصاً در خلوت دارد، دانشجو را به  یو ارتباط طوالن تیمیصم یکه اقتضا یروابط
ارتباط با  یبرا یمجاز یاستفاده از فضا .میمراکز مشاوره ارجاع ده ایجنس و هم دیاسات

 لیاز وسا نهیهز نیساده و با کمتر یریپذ: باوجود عصر ارتباطات و دسترسانیدانشجو
 یبرا یلیتما ایو  نیستندابزار آشنا  نیهستند که با ا یدیمتأسفانه هنوز اسات ،یجمعارتباط

و  نیستفراهم  شانیبا ا انیارتباط دانشجو یهاجهت راه نیاستفاده از آن ندارند. به هم
به نحو  یاریبس دیاسات زی. در مقابل ناستممکن  یفراوان یبه استاد با دشوار یدسترس

ارتباط با  یرا برا نهیو به اشکال مختلف زم کنندمیامکانات استفاده  نیمطلوب از ا
 کیخود  نکهیا رازیغبه انیدانشجو ی. در دسترس بودن استاد براکنندیم ایمه انیدانشجو

و  تیبه شفاف شیمانند تواضع، گرا ینشانگر فضائل اخالق تواندیاست و م یحرکت اخالق
 ت،یمیصم سازنهیزم تواندیباشد، خود م انیسازنده در دانشجو تیاحساس مسئول تیتقو
 یفضا نیآمدن چن دیپد یبرا گردد. یو فرهنگ یفکر یهاو ارائه مشاوره یاخالق تیهدا

باشند.  سازنهیو زم شگامیپ توانندیم زین دیخود اسات انیو دانشجو دیاسات نیدر ب یارتباط
است و  یآموزش یا چند ترم کیازآنجاکه مدت ارتباط استاد با دانشجو در دانشگاه، حدود 

 یو فکر یو ارتباطات اخالق انیاستاد با دانشجو ییآشنا یآمده برا دیمتأسفانه فرصت پد
 لیبا تشک توانندیم دیخواهد رفت، اسات نیزمان از ب نیبعد از گذشت ا گریکدیبا  هاآن

ارتباط با  انیو در طول سال دهندارتباط را استمرار  نیصفحه و کانال، ا ایو  یمجاز یهاگروه
سبب  نیبه همراه خود داشته و بد زیگذشته را ن نیمخاطب تیجمع د،یجد انیدانشجو

و موضوع  نهیزم البته .ندینما فایا انیدانشجو یرو شیپ یدر زندگ یدوچندان ینیرآفنقش
طور باشد، بلکه به یردرسیمباحث غ دیلزوماً نبا یمجاز یها در فضاها و کانالگروه لیتشک

 یاندازراه ایدر آن و  یموضوع درس و طرح مباحث علم تیبا محور یگروه لیمثال تشک
نکات  لیتکم یبرا هاآنبه  انیو ارجاع دانشجو یو وبالگ مرتبط با موضوع درس تیسا

 تواندیطور ناخودآگاه در طول زمان، مجزوات و پاسخ به سؤاالت و ... به افتیو در یآموزش
است که  یهیگردد. بد یاخالق یتگریهدا زیخوانندگان و ن یمباحث برا گریبسترساز ارائه د

 زیو تبادل اطالعات ن یاستفاده اخالق نهیشود، زم شتریهر چه دامنه ارتباط استاد با دانشجو ب
 رگذاریبا استاد محبوب و تأث ،یمتماد انیکه در سال یانیدانشجو اریخواهد شد. چه بس شتریب

                                                 
 .مَن وَقَفَ نَفسَهُ مَوقِفَ التُّهْمةِ فال یلُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظّنَّ 16
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فراوان  یها، بهرهگیرندمیاز او مشورت  یمختلف زندگ یها، در برهههستندخود مرتبط 
 یابیو در صورت امکان، ارز انیدانشجو یابیتوجه به ارز اند.آموخته یزندگ یوهیو ش برندمی

 یابیارز ژهیوبه و ترجیحا کیفی )توصیفی( و شده یگذارترم با سؤاالت هدف مستقل در آخر
 یازجمله راهکارها تواندیم زین با دانشجویان از کالس و نحوه برخورد استاد یاخالق
، تقویت امتیازات اخالقی و اصالح موانع ارتباط مؤثر در روابط استاد و دانشجو ییشناسا

 باشد.نقایص 

 یریگجهینت
 یبر رو دیاسات یاخالق یرگذاریو شدت تأث تیمقاله تالش شد تا ضمن توجه به اهم نیا در

راستا،  نیاشاره شود. در ا زین نهیزم نیدر ا نیمناسب و بستر آفر یبه راهکارها ان،یدانشجو
 تیترب ،یکالم یتگریهدا ،یو نگرش یروح یهایآمادگ یعنی ریتأث یبه پنج عامل اساس

. پرداخته شد یفرد انیدر روابط م ژهیوبه ت،یمیصم تیو تقو یعلم یهاتیفعال ،یعمل
از  یکی ،یمقام معظم رهبر شاتینکته که مطابق با فرما نیا یادآوریضمن  تیدرنها

 یو سبک زندگ اتیتوجه به اخالق، معنو ،یاسالم نیتحقق آرمان تمدن نو یهاستهیبا
عالم،  یانیو دانشگاه انیبدون حضور دانشجو ،یآرمان نیبه چن یابیاست و دست یاسالم

عنوان سربازان جنگ به یهنیم تیو مفتخر به هو یاسالم یواال یبه باورها نیمتخلق، متد
استاد »: میرسانیم انیبه پا شانیاز ا یممکن نخواهد شد، سخن را با کالم علیه دشمن نرم

بار منکر همه مقدسات هم تواندیکه مچنان اورد؛یبار ب نیخود را متد یدانشجو تواندیم
به کشور بار  یبسته و مباهات کنندهدل انسانِ کیدانشجو را  تواندیاستاد هم م .اوردیب
 ندهیو به گذشته و آ هنیبه م یبستهنا دل عالقه،یب ،یانسان الابال کی تواندیهم م اورد،یب

که  یالهیوس نیمؤثرتر ن،ید غیتبل ینهیاست که درزم نی. اعتقاد من ااوردیکشور بار ب
ها و ها و اشارهنکته نیهم اورد،یبار ب ینید یمند به مبانو عالقه ینیدانشجو را د تواندیم

 یابگذارد؛ اشاره انیدر کالس با شاگردان خود در م تواندیاستاد م کیاست که  ییهاکلمه
 دهیعکس آن د یاما گاه گذاردیدر دل م یقیعم راتیاوقات تأث یاستاد گاه کیاز 

 17«شودیم
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