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 مقدمه
این موضوع به . ویژه حمایت از رفتارهای اخالقی در سراسر دنیا رو به افزایش است اخالقی و به یها منش  امروزه تأکید و لزوم توجه به

پژوهشی  -اخیر در حوزة ارتباط رفتارهای اخالقی با سایر متغیرها در نشریات علمی یها لحاظ پژوهشی در تعداد تحقیقاتی که در سال

منظور راهنمایی رفتارهای انسانی است  نیاز به معیارهای اخالقی به چاپ شده، واضح است؛ این توجه نشانة زنده شدن دوبارة

کاری، توجه  یها طیمختلف و گسترش میزان رفتارهای غیراخالقی در مح یها شدن هرچه بیشتر ارگان تر دهیچیپ(. .290نوری،)

با برشمردن برخی از (. .290محمدی،)ها ضروری کرده است  مدیران را به ایجاد و حفظ جو کاری اخالقی در همة سازمان

و با  ها تیدقیق و پرداختن به اولو یزیر دانشجویی، وظیفه هر دانشجویی این است که بکوشد با برنامه یها اصلی منش یها شاخصه

ضمن اصالح و ارتقای خود به سطوح  تواند یرا در خود پیاده نماید؛ در چنین صورتی دانشجو م یها یژگیاستعانت از خداوند، این و

ها و  همواره بین آرمان. و معنوی، پیشرفت در خور توجهی نموده و نسبت به آینده خود و جامعه مفید واقع گردد یاالتر، ازنظر علمب

پاک و متعهدی با رعایت اخالق دانشجویی در  یها اکنون تا حدود زیادی جوان اگرچه هم. ، فاصله زیادی هستافتد یآنچه اتفاق م

جهت دارا  فراوانی را ازاین یها تیهای دیگر کشورها مز و اکنون نیز نسبت به زمان طاغوت و دانشگاه بندای یها تربیت م دانشگاه

در برخی اقشار دانشگاهی و نیز مشکالت  یزدگ اما به دلیل گستردگی تهاجم فرهنگی غرب و نفوذ غرب(. .290سوری،)باشند  یم

امید است بااحساس تعهد دانشجویانی زمینه بهتری . گردد یانشجویی رعایت نمگونه که بایسته است، اخالق د دیگر فرهنگی جامعه، آن

های ما بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به یک انقالب فرهنگی و  امروز دانشگاه. ها فراهم گردد برای رشد معنویت و اخالق در دانشگاه

مذهبی خود بپردازد  -بازسازی فرهنگ اصیل و دیرینه ملیمعنوی دارد تا هم از اسارت فرهنگ مبتذل بیگانه نجات پیدا کند و هم به 

یعنی خود دانشگاهیان و در  کنند یو این مسؤولیت در درجه اول به عهده کسانی است که این درد و مصیبت بزرگ را بیشتر احساس م

گروهی دولتی و غیردولتی،  یها دارند یعنی همه رسانه فرهنگی را در کشور ما به عهده یها تیکسانی که مسؤول مرحله بعد همه

 (.290جوادی،. )علمیه و دانشمندان و فرهیختگان علوم دینی و دانشگاهی یها صداوسیما و حوزه

، پرورش جان آدمی که البته به لحاظ رتبه مقدم بر دانایی و آگاهی انسان است، بر ردیگ یدر نظام آموزشی ما که از رویکرد دینی الگو م

اند؛ برای پیشرفت آموزشی فراگیران، تدابیر  است که بر خردفزایی و رشد آگاهی انسان کمر همت بستهعهده معلمان و مربیانی 

آموزشی، همه در خدمت رشد علمی و  یو از کتاب و کالس و استاد گرفته، تا فضایی فیزیکی و فّناور شود یکارسازی اندیشیده م

وزشی که میزان رشد یا افت فراگیر را در تحصیل بنمایاند و نیز تمهیداتی که و سرانجام کارنمای آم ردیگ یفراگیران قرار م یا شهیاند

از سوی دیگر؛ (. 2900ستاری،)به سامان رسد ( دانشجو)تا پیشرفت علمی فراگیر  شوند یها را پوشش دهد، به کار گرفته م ضعف

شمار و مشتاق ورود به دانشگاه، الگو  روه بیخصوص گ آموختگان دانشگاه، برای سایر هم سن و ساالن خود، به دانشجویان و دانش

هستند، بنابراین پرداختن به جنبه پرورش دانشجویان الزم و ضروری است، و نباید از توجه به چنین امر خطیر، اغماض و اعراض 

ت کشور نقشی خواهند فاصله، پس از تحصیل، وارد بازار کار خواهند شد یا در مدیری آموختگان دانشگاه، بی تر آنکه دانش مهم. گردد

 (..290کریمی،. )داشت، پس اگر به تهذیب آنان توجه خاص نشود، ممکن است مجموعه کشور از نبود چنین امری متضرر گردد
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دانشجو هم هویت دینی دارد و هم هویت ملی و صنفی؛ کسی که چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ صنفی و ملی احساس کمبود و بی 

درنتیجه هیچ جایی برای اندیشیدن و تأثیر پذیرفتن نخواهد یافت، بنابراین . شود یهویت قلمداد م ون تهی و بی، از درکند یتشخصی م

 .شان مثبت و ماندگار باشد در هویت بخشی به دانشجو همت بگمارند تا تأثیرگذاری تر شیاستادان باید پ

می خود و در جهت ارتقاء دانشجویان مورد مرور و بررسی قرار مرکزی بنیاد منش را در بستر وظیفه عمو یها آموزش عالی باید ارزش

توجه به سود کوتاه بینانه در آموزش عالی ممکن است به فقدان بستر مناسب اخالقی بیانجامد، بدین معنی که پرورش و ارتقاء . دهد

ها بر اندیشه دانشگاهی سلطه یافته است و  شاید بتوان گفت ایدئولوژی ایجادکننده تولید انبوه مهارت. منش دیگر اهمیتی نداشته باشد

بنابراین توجه دادن و تأکید بر ارتقاء و پرورش منش در دانشجویان توسط . پرورش منش با این شرایط امری بعید به نظر می رشد

کلی آموزش عالی، بر طور ها و به با توجه به خأل موجود در ایجاد منش در دانشجویان در دانشگاه. رسد یها ضروری به نظر م دانشگاه

المللی و استفاده ازنظر خبرگان به ارائه مدلی جهت ارتقاء منش  آن شدم تا با مرور و بررسی پیشینه موضوع در سطح ملی و بین

 .ها و مراکز آموزش عالی بپردازم دانشجویان در دانشگاه

 مفهوم منش-1

(. 1919لی،)اخالقی، اجتماعی و مذهبی وی است  یها ویژه نگرش شخصیتی یک فرد، به یها یژگیو و ها یژگیمنش مجموع و

، ولی بعضی دانند یاند و هر دو را حاکی از یک واقعیت م را به یک معنی استعمال کرده« شخصیت»و « منش»بسیاری از روانشناسان 

اخالقی و ملکات فاضله و رذائل،  یها را برای جنبه« منش»اند و اصطالح  از روانشناسان اخیر میان این دو اصطالح تفاوت قائل شده

که  های اخالقی یعنی خوبی و بدی است درحالی دیگر منش برای ارزیابی شخصیت با مقیاس عبارت به; (.1920ساند،)اند  انتخاب نموده

ح، گفتگو و گذاری و جعل اصطال البته در نام. دانند یشخصیت را معّرف تمام کیفیات روحی و اخالقی و عقلی و عاطفی و حتی بدنی م

ایرادی نیست مخصوصًا از طرف اهل هر فن نسبت به فن خود ولی ازنظر ریشه لغت در فارسی متداول امروز این دو کلمه یک واقعیت 

 :اند از ابعاد منش عبارت(. .290محمدی،. )رساند یرا م

 اخالقی یها بعد نگرش 

فعل . گوید باید بین فعل طبیعی و اخالقی تمایز قائل شویم مطهری می. اخالق عبارت است از علم زیستن یا چگونه باید زیستن

ها کارهای عادی و طبیعی در  است؛ همه این... طبیعی، افعالی همچون بیشتر کارهای انسان مثل خوردن، آشامیدن، غذا خوردن و 

اش همین  قی چیست؟ اولین مشخصهپذیر؛ اما فعل اخال اند و نه نکوهش این کارها نه در حد ستایش. اند انسان و ناشی از سودطلبی

مربوط به آن احترام  شهیشنود به این کار و مبدأ آن و اند بیند و می است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد، هرکس که می

ین و تر ایجاد نگرش در مخاطب، مهم(. 2900مطهری، )طلبی بشر سازگار نیستند  اعمالی که با منطق و سودجویی و منفعت. گذارد می

شناسی، ایجاد و تغییر  شناسی و جامعه بر اساس تحقیقات متعدد دانشمندان علوم روان. ترین بخش تربیت اخالقی مخاطبان است ای پایه

. گیرد پذیری صورت می نگرش فرد در درازمدت موجب تغییر رفتار وی خواهد شد و با تقویت رفتار و تأیید آن از سوی رسانه، جامعه

ها، مبادرت به کاشت  ر ادبیات پژوهش نیز مطرح شد بر اساس نظریه کاشت، رسانه بانفوذ فراگیر بین خانوادهگونه که د همان

(. .290حیدری،)ای به این بخش داشته باشد  باید رسانه توجه ویژه. کارد های رایج را در ذهن مخاطبان می ها و ارزش بینی، نقش جهان
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با توجه به اینکه دین مبین اسالم که )ویژه کشور ما  به موضوعی تبدیل شده است که دنیا و بهبا توجه به اینکه امروزه مسأله اخالق، 

ای دارند، باید رسانه در چارچوب ابعاد  به آن توجه ویژه( پایه حکومت جمهوری اسالمی است، بر اساس اخالق بنا نهاده شده است

به ایجاد نگرش و ( آموزی و پرورش ایمان نیروهای عقالنی، عبرتهای اخالقی، پرورش  دعوت به ارزش)چهارگانه تربیت اخالقی 

تواند از کارکردهای آموزشی و سرگرمی  رسانه ملی برای پرورش نیروی عقالنی مخاطبان می. شناخت اخالقی مخاطبان همت گمارد

که اساس و مبناهای منطقی،  طوری همفاهیم پایه اخالقی و دینی نماید؛ ب میرمستقیخود استفاده کند و اقدام به آموزش مستقیم و غ

های مستقیم و غیرمستقیم ارائه کند تا نیروی عقالنی مخاطبان را پرورش دهد  ای را با روش فلسفی، عقالنی و معنوی این مفاهیم پایه

را نوعی اسالم به عقل و تعقل بسیار اهمیت داده است و تربیت اخالقی . صورت منطقی دست یابد و مخاطب به پذیرش اخالق به

ست که حتی فالسفه و مفسران و متکلمان نیز ا جایگاه عقل در اسالم تا آنجا(. .290کرمانی،)داند  تربیت عقالنی و قوه استدالل می

اند؛ یعنی بر شرع عقلی و عقل شرعی تأکید  اند و شرع را با محک عقالنیت و مستدل بودن توجیه کرده قائل به تناظر عقل و شرع بوده

تأکیدهای فراوان قرآن به تعقل، تفکر و تدبیر . که خود بیانگر ضرورت وجود رویکرد عقالنی در اعمال تربیتی و اخالقی است اند داشته

 (..290نوری،. )دلیل بر اهمیت عقل، در اعمال و رفتار روزمره ماست...( افال یعقلون، افال یتدبرون، اکثرهم ال یعقلون و)

 اجتماعی یها بعد نگرش

، یدوست شش وجه رفتاری که در عمل جامعه پسندی وجود دارد را تحت عنوان نوع( 1920؛ به نقل از گیو، 1992)برندی کارلو و 

پذیری  رفتارهای جامعه پسند نقش مهمی در جامعه. بندی نمودند فوریت زمانی، هیجانی بودن، پذیرا بودن، گمنامی و سازگاری طبقه

مک )، و رفتار پرخاشگری (1922تامپسون و گالون، )که رفتار جامعه پسند با رفتار ضداجتماعی  اند پژوهشگران نشان داده. افراد دارد

رابطه منفی و با بهزیستی روانی ( 2900آقایوسفی، مصطفائی، زارع و ایمانی فر، )و ویژگی روان آزرده گرایی ( 1990گینلی و کارلو، 

، (.192بری و همکاران، )، ذهن آگاهی (.192نگ، چن، شی و ژو، ؛ ژا1919اموس و کوگان، -هوی، نگ، برزاگی، کانینگهام)

میکولنسر و شاور، )ایمن  یبستگ ، سبک دل(1920والکر، فراسر، بلک و بین، -پادیال)پیشرفت تحصیلی و روابط خوب با همساالن 

دگی، موافق بودن و باوجدان بودن ، گشوییگرا ، ابعاد برون(2900آقایوسفی و همکاران، )رفتار اجتماعی مطلوب  یها ، مؤلفه(1929

ارتباط مثبت ( 2902صفاری نیا و همکاران، )و عاطفه مثبت ( 2902؛ صفاری نیا، آقایوسفی و ایمانی فر، 2900آقایوسفی و همکاران، )

س این امر احسا. عالوه بر این، مشخص شده است که رفتارهای جامعه پسند برای هماهنگی بین فردی مناسب است. داشته است

شناختی به  روان یها کننده تیاین تقو. کند یهمساالن برای افراد فراهم م یها ها و گروه حمایت اجتماعی بیشتری را از خانواده

تا با احساسات تنهایی، اضطراب، درماندگی، سردرگمی و همچنین سایر احساسات منفی که ممکن است  کند یدانشجویان کمک م

؛ به نقل از گیو، 1999استورچ و ماسیا وارنر، )ن رقابت بین فردی و اجتماعی باشد، کنار بیایند ناشی از یادگیری فشرده و همچنی

در یک مطالعه نشان دادند که رفتار جامعه در ارتباط بین همدلی و پرخاشگری نقش ( 1919)اسپاتارو، کاالبرو و لونگوباردی (. 1920

 .میانجی دارد

 ها ها و فضیلت بعد توانمندی
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برخی افراد، . کند ها به زندگی خوب کمک می های منش صفات مثبتی در افکار، احساس و رفتار هستند که شناسایی آن توانمندی

بخش است و به پیامدهای مثبتی برای خود و  دهنده و رضایت برند و برای آنان پاداش ها را در زندگی روزانه خود به کار می توانمندی

هاست  بندی توانمندی گرایی، گسترش طبقه از اقدامات مبتکرانه جنبش روانشناسی مثبت(. 1920، راچ و هاینز)شود  دیگران منجر می

بندی پیشنهادی  طبقه(. .290خسروجردی، پورشهریار و حیدری، )پردازد  طور خاص می تر فضایل آدمی به که به درک هرچه دقیق

های منش، موضوع محوری روانشناسی مثبت است که  نمندیتوا. فضیلت است 2توانمندی و  10شامل ( 1990)پیترسون و سلیگمن 

ها به رشد  شناسایی و کاربرد توانمندی. ها، بهزیستی و عملکرد افراد را افزایش دهند کنند با استفاده از مداخالت توانمندی تالش می

ها شامل سه بخش آگاهی، اکتشاف و  دیعمومًا مداخالت توانمن(. 1922داینر، کاشدان و مینهوز،  -زوازیبا)کند  فکری افراد کمک می

های  در اکتشاف، هدف این است که افراد، توانمندی. هاست هدف آگاهی، افزایش آگاهی افراد نسبت به دانش توانمندی. کاربرد است

د بر استفاده از کاربر. منش خود را با پیامدهای ارزشمند تجارب گذشته و حال مرتبط سازند تا بتوانند ارزش و اهمیت آن را درک کنند

های منش در محیط آموزشی براساس همین سه  بیشترین مداخالت توانمندی. های روزانه تمرکز دارد های منش در موقعیت توانمندی

 (.1920تانگ، لی، دوران، می و چینگ، )بخش است 

 پیشینه تحقیقات-9 

گری عدم  نقش واسطه: صداقتی تحصیلی دانشجویان ا بیهای اخالقی ب تحقیقی با عنوان رابطه منش( 2099)خرمانی و محمود نژاد 

صداقتی  صورت مستقیم با بی های مثبت اخالقی، به نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد منش. درگیری اخالقی انجام دادند

صداقتی  اخالقی، با بی یریگری عدم درگ صورت مستقیم و هم با واسطه های منفی اخالقی، هم به تحصیلی رابطه دارد؛ همچنین منش

 .صداقتی تحصیلی در دانشجویان بود بی کننده ینیب شیصورت مستقیم، پ اخالقی نیز، به یریعدم درگ. تحصیلی رابطه معنادار دارد

پژوهش  یها افتهی. تحقیقی با عنوان چگونه منش اخالقی را به شکلی اثربخش آموزش دهیم؟ انجام دادند( 2909)قاسمی و کرمی 

مواردی چون راهبردهای تعاملی با گروه همساالن، صداقت و قابلیت اعتماد، انتظارات سطح باال، مداخله خانواده و جامعه، تعلیم تشریح 

 .است... و  یو تربیت توانمندساز

در  درسی مطالعات اجتماعی بر پایه رویکرد تربیت منش یها تحقیقی با عنوان ارزشیابی محتوای کتاب( 2099)عطار و همکاران 

و میزان  اند دهیمؤلفه از رویکرد تربیت منش به وحدت نظر رس 1حاکی است که خبرگان درباره  ها افتهی. تربیت اخالقی انجام دادند

صورت  ، بلکه بهنیست برخوردار نرمالی توزیع از اجتماعی مطالعات یها کتاب محتوای در منش تربیت رویکرد یها توجه به مؤلفه

 .نامتعادل است

تحقیقی با عنوان چارچوب مفهومی منش هدایتگر اخالقی متقاعدکننده؛ ارائه نظریه داده بنیاد انجام ( 2099) ینیریشی و حسسید ق

منش هدایتگر « مقوله مرکزی»قدرتمندی است؛  -متقاعدگر، یک رابطه یاورانه مبتنی بر زمینه دوگانه خردمندی یتگریهدا. دادند

همچنین توان دوگانه هدایتگر . شود یو صداقت م یخلق مهرورزی، انصاف، خوش یها شامل مقولهمتقاعدگر، اخالق یاورانه است که 

ها  است و ساختار و محتوای ارتباط آن« راهبرد»عنوان  تأثیرگذار بر فرایند متقاعدگری به« زمینه»عنوان  در خردمندی و قدرتمندی به

 .انجامد یاقناع مخاطب م« پیامد»و به  کنند یعمل م« شرایط میانجی»عنوان  به
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 ها افتهی. تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانمندی منش با شادکامی دانشجویان انجام دادند( 2099)یوسفی و همکاران 

 و آگاهی ذهن رایدا افراد و( P≤1/10)نشان داد بین شادکامی با ذهن آگاهی و توانمندی منش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

 .برخوردارند باالتری شادکامی میزان از منش توانمندی

ای  نقش واسطه: تحقیقی با عنوان رابطه ساختاری منش اخالقی صبر و اهداف پیشرفت تحصیلی دانشجویان( 2099)خرمائی و آربزی 

کردگرایی، تبحرگرایی و تبحرگریزی را منبع کنترل درونی رابطه بین صبر و هر سه هدف پیشرفت عمل. منبع کنترل انجام دادند

 پژوهش نتایج. است تبحرگریزی و عملکردگرایی با صبر بین رابطهگری  منبع کنترل بیرونی نیز قادر به واسطه. کند یگری م واسطه

 .نمود شایانی کمک پیشرفت اهداف اخالقی آیندهای پیش درزمینه نظری دانش افزایش به حاضر

نتایج نشان داد . تحقیقی با عنوان ارتباط الگوهای سرشت و منش با عالئم نگرانی در دانشجویان انجام دادند( 2900) یحسینی و خادم

 توان یحاصل از این پژوهش م یها افتهیبا توجه به . بین الگوهای سرشت و منش با عالئم نگرانی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد

 .بسزایی برخوردار است تیی سرشت و منش افراد نگران از اهمنتیجه گرفت که توجه به الگوها

الگوی اخالق دانشجویی در شش بعد شایستگی  دهد ینشان م ها افتهی. تحقیقی با عنوان اخالق دانشجویی انجام داد( 1911)لی  

دمات مستشاری آموزشی، شایستگی پژوهشی، شایستگی تربیتی فرهنگی، شایستگی اجرایی، شایستگی تعهدی و شایستگی خ

 .ها ترسیم شده است بندی و تشریح، و درنهایت، شبکه مضمون شاخص دسته 29این شش بعد در ذیل دوازده مؤلفه و . شده است ارائه

توصیفی در سه زمینه اخالق  -مقاله حاضر به روش تحلیلی. اخالق دانشجویی انجام داد یها تحقیقی با عنوان شاخصه( 1912)ساند 

سلوک اخالقی در حوزه دانشجویی پرداخته و به برخی نکات که در بهبود شرایط دوران  یها یژگیمقام استاد، و و ردی، پاسداشتف

 .است، اشاره کرده است مؤثردانشجویی 

شده در این  احترام، مضمون اصلی استخراج. تحقیقی با عنوان تجربیات دانشجویان درباره اخالق دانشجویی انجام داد( 1919)تان 

. رفتار محترمانه با استاد و با همکالسی، داشتن شخصیت دانشجویی و حفظ احترام مکان دانشگاه از مضامین فرعی بودند. ش بودپژوه

دانشجویان مفهوم اخالق دانشجویی را داشتن رفتار جامعه پسند در محیط دانشگاه اعالم کردند و رفتار ناپسند از دید جامعه منافات با 

رفتارهای محترمانه از دانشجویان در  ستیبا یتوصیف کردند که م یا کنندگان محیط دانشگاه را جامعه مشارکت .اخالق دانشجویی بود

 آن محیط سر بزند

 روش تحقیق -9

ها و مراکز  جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منش اخالقی در دانشگاه .تحقیق حاضر از نوع کاربردی است

گیری  و نمونه( هدفمند) یگیری در دسترس، گلوله برف گیری پژوهش حاضر ترکیبی از نمونه استراتژی نمونه. اند آموزش عالی بوده

 12بور از پایایی همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ برای نامه تحقیق مز منظور سنجش میزان پایایی پرسش به. نظری بوده است

و درواقع از نوع نگرش  شده یصورت طیف لیکرت طراح نامه به چون پرسش. استفاده خواهد شد آزمون شیعنوان پ نامه اولیه به پرسش



 ها و مراکز آموزش عالی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه 210/و همکاران  مخبر دزفولی

 

ها از روش  وتحلیل داده یهجهت تجز .آلفای کرونباخ است بیروش برای محاسبه اعتبار، ضر نیتر سنج است به همین جهت مناسب

 .تحلیل مضمون و دلفی استفاده شد

 ها افتهی-0 

صورت کیفی انجام  به ها دادهوتحلیل  در پژوهش پرداخته شده است و سپس تجزیه کنندگان شرکت های ویژگی ارائهدر این بخش به 
کنار گذاشته  باهمکه با روش تحلیل مضمون بوده است که درنهایت کلیه کدهای تکراری و مترادف  استشد، که گام نخست تحلیل 

بیان  توان میدیگر  عبارت بندی شدند که ابعاد نهایی مدل را تشکیل خواهند داد و به شدند و هر یک در ابعاد مربوطه قرار گرفته و دسته
در طی فرایند کدگذاری . انجامد میحلیل محتوا است که به توسعه یک تئوری نهایی داشت کدگذاری انتخابی آخرین مرحله از فرایند ت

بر مبنای این مقوله . گردند برمیدیگر به این مقوله محوری  های مقولهو همه  شود میانتخابی، یک مقوله محوری واحد انتخاب 
بحث در مورد مقوله محوری نهایی که . شوند یمکه همه اطالعات پیرامون آن ساماندهی  گیرد میمحوری، خط سیر واحدی شکل 

این مقوله محوری رابط بین سه سطح کدگذاری را . شود میطی کدگذاری باز، محوری و انتخابی نمایان شد، در این بخش انجام 
 .است 2که نتایج به شرح جدول  کند میکمک  ها مقوله های ویژگیپردازی و به تشریح  مفهوم

 یفیبخش ک یها افتهی-2جدول 

 ها شاخص ابعاد

 رشد فکری توانمندسازی و فضیلت یها نگرش

 آگاهی

 آموزش

 یادگیری

 تعامالت مثبت

 شایستگی

 یادگیری

 دانش اخالقی

 روحیه دانشجویی

 تکریم اساتید

 روحیه کار علمی

 مشارکت فعال در کالس

 برونگرایی شخصیتی یها نگرش

 سازگاری

 شناسی وظیفه

 روان رنجوری
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 گرایی تجربه

 حساسیت اخالقی

 شرافت

 وجدان

 حس تعلق به دانشگاه

 پذیری مسؤولیت

 نوجویی اجتماعی یها نگرش

 آسیب پرهیزی

 پشتکار

 خود راهبری

 همکاری

 خود فراوری

 پذیری جامعه

 ارتباطی یها مهارت

 رازداری

 احترام به دیگران

 اخالقی خوش

 احترام به قوانین آموزشی

 تربیت اخالقی اخالقی یها نگرش

 آموزی عبرت

 پرورش ایمان

 دوستی نوع

 هویت فردی

 اخالقی یها ارزش

 باورهای دینی

 اخالق پژوهشی

 روحیه جهادی

 اخالق تحصیلی

 رقابت تحصیلی

 

حاصل از هر دور به تفکیک ارائه  یها افتهیدر این پژوهش، روش دلفی درمجموع در سه دور به انجام رسید که در این بخش  
 .شود یم
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 نتایج دور اول روش دلفی

انحراف ها،  ها برای هر گویه، میانگین پاسخ نتایج مرتبط با پرسشنامه دور اول دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخ 1در جدول 
است که  98.2این دور معادل  یها ضریب هماهنگی کندال پاسخ. ها درج شده است ها هر زیر مؤلفه بر اساس میانگین پاسخ معیار آن

 .دهنده توافق متوسط بین اعضای خبرگان است نشان

 نتایج دور اول دلفی-1جدول 

تعداد  ها زیر مؤلفه
 ها پاسخ

میانگین 
 ها پاسخ

 انحراف معیار

 اه پاسخ

 1.23 2.78 20 رشد فکری

 0.98 1.08 20 آگاهی

 0.66 1 20 آموزش

 0.54 2.55 20 یادگیری

 0.66 3.22 20 تعامالت مثبت

 0.56 2.67 20 شایستگی

 0.45 2.65 20 یادگیری

 0.87 2.45 20 دانش اخالقی

 0.53 1.07 20 روحیه دانشجویی

 0.77 1.02 20 تکریم اساتید

 1.54 2.55 20 روحیه کار علمی

 1.01 2.49 20 مشارکت فعال در کالس

 0.51 4.36 20 برونگرایی

 0.89 2.41 20 سازگاری

 0.63 4.43 20 شناسی وظیفه

 0.81 2.37 20 روان رنجوری

 0.93 1.05 20 گرایی تجربه

 0.84 3.44 20 حساسیت اخالقی

 0.55 2.56 20 شرافت

 0.78 2.78 20 وجدان

 0.89 2.98 20 حس تعلق به دانشگاه

 0.76 3.11 20 پذیری مسؤولیت

 0.57 4.51 20 نوجویی
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 0.54 2.32 20 آسیب پرهیزی

 0.96 4.26 20 پشتکار

 0.56 2.22 20 خود راهبری

 0.84 1.04 20 همکاری

 0.43 2.21 20 خود فراوری

 0.56 3.87 20 پذیری جامعه

 0.34 3.65 20 ارتباطی یها مهارت

 0.45 4.19 20 رازداری

 0.64 3.45 20 احترام به دیگران

 0.43 2.19 20 اخالقی خوش

 0.67 2.11 20 احترام به قوانین آموزشی

 0.88 2.08 20 تربیت اخالقی

 0.65 4.04 20 آموزی عبرت

 0.93 3.26 20 پرورش ایمان

 0.78 2.02 20 دوستی نوع

 0.34 1.98 20 هویت فردی

 1.23 1.86 20 اخالقی یها ارزش

 0.55 2.34 20 باورهای دینی

 0.65 2.77 20 اخالق پژوهشی

 1.54 3.23 20 روحیه جهادی

 1.33 4.11 20 اخالق تحصیلی

 1.24 3.76 20 رقابت تحصیلی

 

عامل ها هر  ها، انحراف معیار آن ها برای هر گویه، میانگین پاسخ نتایج دور دوم روش دلفی شامل مواردی مانند تعداد پاسخ 9در جدول 
این  یها ضریب هماهنگی کندال پاسخ. اند، درج شده است های هر زیر مؤلفه را مانند ترتیب گروه تعیین کرده بر اساس میانگین پاسخ

 .دهنده افزایش توافق بین اعضای خبرگان است است که نشان 98002دور معادل 

 نتایج دور دوم دلفی-9جدول 

انحراف معیار  ها سخمیانگین پا ها تعداد پاسخ ها زیر مؤلفه
 ها پاسخ

 0.56 3.45 20 رشد فکری

 0.26 4.11 20 آگاهی



 ها و مراکز آموزش عالی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه .21/و همکاران  مخبر دزفولی

 

 0.36 3.65 20 آموزش

 0.33 3.21 20 یادگیری

 0.43 2.65 20 تعامالت مثبت

 0.61 2.78 20 شایستگی

 0.76 4.67 20 یادگیری

 0.53 3.25 20 دانش اخالقی

 0.36 3.55 20 روحیه دانشجویی

 0.43 2.89 20 تکریم اساتید

 0.54 3.55 20 روحیه کار علمی

 0.65 4.89 20 مشارکت فعال در کالس

 0.77 2.78 20 برونگرایی

 0.87 3.78 20 سازگاری

 0.45 4.26 20 شناسی وظیفه

 0.34 3.90 20 روان رنجوری

 0.71 2.56 20 گرایی تجربه

 0.53 3.76 20 حساسیت اخالقی

 0.65 3.44 20 شرافت

 0.85 3.76 20 وجدان

 0.77 2.33 20 حس تعلق به دانشگاه

 0.84 3.61 20 پذیری مسؤولیت

 0.79 2.89 20 نوجویی

 0.32 3.24 20 آسیب پرهیزی

 0.36 3.65 20 پشتکار

 0.63 4.32 20 خود راهبری

 0.61 2.43 20 همکاری

 0.45 1.87 20 خود فراوری

 0.74 2.56 20 پذیری جامعه

 0.39 4.23 20 ارتباطی یها مهارت

 0.78 3.23 20 رازداری

 0.34 3.54 20 احترام به دیگران

 0.37 2.54 20 اخالقی خوش

 0.36 1.87 20 احترام به قوانین آموزشی
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 0.36 2.53 20 تربیت اخالقی

 0.38 2.43 20 آموزی عبرت

 0.36 2.76 20 پرورش ایمان

 0.90 2.53 20 دوستی نوع

 0.28 2.67 20 هویت فردی

 0.65 3.44 20 اخالقی یها ارزش

 0.34 1.90 20 باورهای دینی

 0.81 3.22 20 اخالق پژوهشی

 1.11 3.54 20 روحیه جهادی

 0.76 3.51 20 اخالق تحصیلی

 0.34 3.82 20 رقابت تحصیلی

 نتایج دور سوم روش دلفی

ها هر زیر  ها، انحراف معیار آن هر گویه، میانگین پاسخ ها برای نتایج دور دوم روش دلفی شامل مواردی مانند تعداد پاسخ 0در جدول 
ضریب هماهنگی کندال . اند، درج شده است های هر زیر مؤلفه را مانند ترتیب گروه تعیین کرده مؤلفه بر اساس میانگین پاسخ

دهنده افزایش توافق بین اعضای خبرگان است و با توجه به اینکه ضریب توافق  که نشان باشد یم 98000این دور معادل  یها پاسخ
 .باشد یم 9800بیان داشت که ضریب توافق بین خبرگان  توان یاین دور با ضریب توافق دوره دوم تفاوت چندانی نکرده است م

 نتایج دور سوم دلفی -0جدول 

میانگین  ها تعداد پاسخ ها زیر مؤلفه
 ها پاسخ

 ها انحراف معیار پاسخ

 0.45 3.56 20 رشد فکری

 0.34 3.43 20 آگاهی

 .065 3.55 20 آموزش

 0.67 3.65 20 یادگیری

 0.71 4.23 20 تعامالت مثبت

 0.65 4.11 20 شایستگی

 0.40 4.32 20 یادگیری

 0.74 3.98 20 دانش اخالقی

 0.47 3.45 20 روحیه دانشجویی

 0.54 3.65 20 تکریم اساتید

 0.61 3.46 20 روحیه کار علمی



 ها و مراکز آموزش عالی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه 299/و همکاران  مخبر دزفولی

 

 0.48 3.21 20 مشارکت فعال در کالس

 0.46 3.78 20 برونگرایی

 0.43 3.23 20 سازگاری

 0.67 3.55 20 شناسی وظیفه

 0.43 3.24 20 روان رنجوری

 0.46 3.56 20 گرایی تجربه

 0.45 3.44 20 حساسیت اخالقی

 0.65 3.23 20 شرافت

 0.47 3.76 20 وجدان

 0.36 3.40 20 حس تعلق به دانشگاه

 0.54 3.54 20 پذیری مسؤولیت

 0.65 4.21 20 نوجویی

 0.74 4.34 20 آسیب پرهیزی

 0.89 3.54 20 پشتکار

 0.58 3.56 20 خود راهبری

 0.73 3.21 20 همکاری

 0.83 3.67 20 خود فراوری

 0.74 4.32 20 پذیری جامعه

 0.93 4.34 20 ارتباطی یها مهارت

 0.64 3.54 20 رازداری

 0.71 3.23 20 احترام به دیگران

 0.65 3.54 20 اخالقی خوش

 0.45 3.78 20 احترام به قوانین آموزشی

 0.38 3.23 20 تربیت اخالقی

 0.36 3.56 20 آموزی عبرت

 0.65 3.44 20 پرورش ایمان

 0.39 3.67 20 دوستی نوع

 0.88 3.24 20 هویت فردی

    اخالقی یها ارزش

 0.73 3.65 20 باورهای دینی

 0.45 3.54 20 اخالق پژوهشی

 0.63 3.23 20 روحیه جهادی
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 0.54 3.65 20 اخالق تحصیلی

 0.76 3.78 20 رقابت تحصیلی

 

 یریگ جهیبحث و نت-2

 لتیتوانمندسازی و فض یها نگرش: اند از ایجاد منش در دانشجویان عبارت یها بیان داشت که ابعاد مؤلفه توان یم ها افتهیبا استناد به 

رشد فکری، آگاهی، آموزش، یادگیری، تعامالت مثبت، شایستگی، یادگیری، دانش اخالقی، روحیه دانشجویی، تکریم اساتید، روحیه )

گرایی،  شناسی، روان رنجوری، تجربه برونگرایی، سازگاری، وظیفه) یتیشخص یها ، نگرش(کار علمی و مشارکت فعال در کالس

نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار، ) یاجتماع یها ، نگرش(پذیری حساسیت اخالقی، شرافت، وجدان، حس تعلق به دانشگاه و مسؤولیت

اخالقی و احترام به قوانین  دیگران، خوش ارتباطی، رازداری، احترام به یها پذیری، مهارت خود راهبری، همکاری، خود فراوری، جامعه

اخالقی، باورهای  یها دوستی، هویت فردی، ارزش آموزی، پرورش ایمان، نوع تربیت اخالقی، عبرت) یاخالق یها ، نگرش(آموزشی

تعاملی  پژوهش تشریح مواردی چون راهبردهای یها افتهی(. دینی، اخالق پژوهشی، روحیه جهادی، اخالق تحصیلی و رقابت تحصیلی

عالوه . است... و  یبا گروه همساالن، صداقت و قابلیت اعتماد، انتظارات سطح باال، مداخله خانواده و جامعه، تعلیم و تربیت توانمندساز

. های صورت گرفته توسط پژوهشگران خارجی، مفهوم منش اخالقی موردتوجه پژوهشگران داخلی نیز قرارگرفته است سازی بر مفهوم

بر اساس مدل . اند سازی منش اخالقی مطابق با فلسفه اخالقی اسالم پرداخته نیز اقدام به مفهوم( 2900)تا خرمائی و قائمی در این راس

 دینی – اخالقی یها ارزش و صفات از یا شبکه دربرگیرنده اخالقی یها منش( 2900)توسط خرمائی و قائمی  شده نینظری تدو

 سازگاری به اخالقی یها منش پرورش با توان ی، مرو نیازا. تماعی هستنداج یها یریادگی و شآموز از متأثر شود یم تصور که هستند

 براساس که است اخالقی منش هشت شامل( 2900) قائمی و خرمائی اخالقی های منش مدل. نمود کمک افراد زندگی کیفیت و

دیگر این  عبارت به. ها نموده است منش از یک هر روی بر دینی یها ارزش و اخالقی صفات جاسازی به سلبی و ایجابی اخالق فلسفه

-گرا بخشش -0 انکارورزانه،-پارسایانه -9 گرا، تساهل-گرا وظیفه -1 گستاخانه، – گرا آداب -2)مدل هشت منش را معرفی کرده است 

 در که( گرا وابسته– گرا استقالل -. و گرا تفاوت بی-گرا حساسیت -0 گرا طغیان-گرا تبعیت -2 بازانه، نیرنگ-گرا صداقت -2 گرا، تقابل

 محور به مربوط های منش توصیف به اینجا در. دارد قرار اخالقی رذیلت آن دیگر سوی در و اخالقی فضیلت منش، هر محوِر یسو کی

 به احترام و مراقبت بر مبتنی دگرخواهانه های ارزش بر که صفات از مجموعه به گرا آداب منش. شود می پرداخته اخالقی فضیلت

منش وظیفه گرا نیز به طیفی از صفات اشاره دارد که هسته . ، مهربانی، همدلی، تواضع و قدردانی اشاره داردیروئ نند خوشما دیگران

. است شکیبایی و نظم ی،شناس وقت پایبندی، ی،ریپذ تیمسؤول مانند فردی تعهدات و فهیوظ انجام بر مبتنی یها محوری آن ارزش

منش . های دینی مانند مؤمن، متوکل، شاکر و مخلص است صفات است که مبتنی بر ارزش از یا شبکه شامل نیز پارسایانه منش

از خطای دیگران است؛ مانند اهل مدارا،  یپوش دگرخواهانه مبتنی بر چشم یها شود که بر ارزش بخشش گرا نیز صفاتی را شامل می

 .بخشنده، انتقادپذیر و عیب پوش بودن است

اند  مواجه یتفاوت ییا ب تیمسؤول یباشند؛ گاه با استادان ب بانیگر به دست یا ژهیمحیط آموزشی، ممکن است دانشجویان با مشکالت ودر 

ها و بازاریابان کاالهای فکری غرب،  از سویی واسطه. ها و هنجارها هیچ حساسیتی ندارند یا اساسًا با آن ناسازگارند که نسبت به ارزش

نهاد آموزشی دانشگاه نیز کنترل مؤثر . ها چشم طمع دوخته، بلکه رد پاشان در آن محیط ملموس و آشکار شده است انشگاهتنها به د نه



 ها و مراکز آموزش عالی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه 291/و همکاران  مخبر دزفولی

 

هم بیشتر بر رفتارهای ساختارشکن ـ نظارت  انضباطی ـ آن یها تهیجز آنکه حراست و کم. بر دانشجویان ندارد یدار و نظارت هدف

سؤولیت و عطف توجه به حیطه تربیتی دانشجویان غافل ساخته، بدین امید که متولیان رسمی، کار و استادان را از قبول م. نسبی دارد

، دخالت در ییها یا بر این توهم که ورود به چنین حوزه نهند یها نم و حوزه ها طهیو هیچ کم و کاستی در این ح کنند یبه هنگام م

 :گردند یق پیشنهادات زیر ارائه متحقی یها افتهیبا توجه به . وظیفه سازمانی دیگران است

استادی که خود را به صیقل . اخالقی شخص استاد است یها یگام نخست در اصالح اخالق دانشجو، توجه به کمبودها و ناراست-2

 .نیست یا تأثیر او ماندگار نخواهد بود رگذاریزدگی جان ممارست نداده باشد، یا تأث

نکات تکراری  بر هی، تأکید و تکرار فراتر از حد اعتدال و تکدیآ یقی، نوعی آسیب به شمار مبه مسائل اخال یتوجه یطور که ب همان-1

 یها بیآور، نشان دادن ژست اخالقی و نصیحت گرا، تذکر مسائل اخالقی با طعن و گزندگی و سرانجام تبلیغ تحمیلی، آس مالل

 .آورد یوارد م یتر مهلک

استادان باید . پاالیش مقدم است بر شیمقدم بر درمان است، در اخالق نیز مرحله پا پگونه که در طب، مرحله پیشگیری  همان-9

مبلغان و مروجان ضد فرهنگ و معنویت، در دام نیفتند؛ اما آلودگی و در دام  یها ها و جذبه تالش کنند که دانشجویان با وسوسه

به دلیل بروز بیماری از  توان یافتادگی دانشجو، نباید استاد را از تالش برای اصالح او مأیوس سازد، زیرا کار استاد درمان است و نم

 .مداوا سرباز زد

. کر نکات اخالقی شود و وقتی به این دو مجهز نبود، خود را فارغ از مسؤولیت بیابدالزم نیست استاد، حتمًا با روایت یا آیه، متذ-0

استفاده از شعر، قصه، حکایت تاریخی، زندگی بزرگان دین و دانش و حتی استفاده از طنزهایی که حامل بار معنایی مثبت است، 

 .استاد باشد یرسان امیابزار پ تواند یم

 .مستقیم دارد یها وهیغیرمستقیم نتایج دلپذیری از ش یها از روش یریگ در تذکرات اخالقی، بهره-2

اخالقی را نیز در برگیرد، برای برخی استادان صاحب  یها اختصاص ساعاتی از کار استاد به مشاوره؛ دانشجویان که طبیعتًا مشاوره-2

 .است ربخشیفن، راهکار مناسب و تأث

جذاب و پرمحتوا، بزرگان  یها لمیفشرده مناسب، ف یها سازنده صداوسیما، لوح یها مهمفید و مؤثر اخالقی، برنا یها معرفی کتاب-0

کردار علم و اندیشه،  اخالق و تربیت و تشویق به استفاده از محضر آنان، و معرفی الگوهای استوار دفاع مقدس و صاحبان راست

 .و دانشجویان را مددکار باشددر برآوردن بخشی از وظایف تربیتی و اخالقی استادان راهگشا  تواند یم

و تنها دچار چوب استاد و شاگردی باشد،  یاگر استاد میان خود و مخاطب دیوار حائل، فرض یا رسم نماید و روابط طرفینی قرارداد-.

در اخالق، بی ایجاد جو  یرگذاریتأث. شیرین این درخت خشک و فرسوده ننشست یها وهیدست شست و به انتظار م یرگذاریباید از تأث

 .نخواهد بود ریپذ امکان( ها هم در محیط دانشگاه آن) زیآم صمیمانه و محبت



 0011  زمستان ،چهارم، شماره اولدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 033 

 

دانشجو هم هویت دینی دارد و هم هویت ملی و صنفی؛ کسی که چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ صنفی و ملی احساس کمبود و -0

درنتیجه هیچ جایی برای اندیشیدن و تأثیر پذیرفتن نخواهد یافت،  .شود یهویت قلمداد م ، از درون تهی و بیکند یبی تشخصی م

 .شان مثبت و ماندگار باشد در هویت بخشی به دانشجو همت بگمارند تا تأثیرگذاری تر شیبنابراین استادان باید پ

، به هر دلیل در نماز جماعت تواند یاگر استادی نم. همواره باید مراقب بود که بین اقوال و افعال تعارض، ناسازگاری رخ ندهد-29

و سرانجام  کند ینظر کند، زیرا همین یک تعارض در ذهن و ضمیر دانشجو جلوه گری م مسأله صرف کی نیاز تبلیغ ا. شرکت کند

د بنابراین بر آن دسته از نکات اخالقی تکیه و تأکید شو. تشکیک و تردید او را در باب سایر موضوعات اخالقی به دنبال خواهد داشت

 .ها تعارض مشهود و ملموس نداشته باشد بیرونی فعل استاد با آن یها که جلوه

شناسی با پسران  مسلمًا دختران ازلحاظ روان. کلیدی و محوری است یا شناخت روحیه مخاطبان در تأثیرگذاری اخالقی، نکته-22

در مواجهه با هر جنس،  تواند یریافت کرده باشد، بهتر مرا درک و د ییها دارند و اگر استاد هوشمند به نیکی چنین تفاوت ییها تفاوت

در مراکز مختلف )ها  فرهنگ چنین توجه به خرده هم. ای نکات اخالقی را یادآور شود که زمینه پذیرش مساعدتر گردد گونه به

رش اخالقی مخاطبان یاری استاد را در پرو تواند یم... عمومی و ترکیب مذهبی مخاطبان و یها و عنایت به باور داشت( دانشگاهی

 .دهد

ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده  باگذشت زمان و تغییر نگرش( شده مدل ارائه)ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش 

قان از مدل که محق گردد یم شنهادیپ. باشد یشده برای شرایط فعلی م نتایج را به آینده تعمیم داد و درواقع مدل ارائه توان یشده که نم

 .شده جهت آسیب شناسایی منش اخالقی دانشجویان در دانشگاه موردنظر استفاده نمایند ارائه

 منابع و مأخذ

، مجله روانشناسی. ای منبع کنترل نقش واسطه: گرا و اهداف پیشرفت فهیرابطه اخالق وظ(. 2900)آربزی، محسن و خرمائی، فرهاد  .2
97 (1) ،49-32. 
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. کارشناسی ارشد نامه نایپا. ای منبع کنترل نقش واسطه: گرا و اهداف پیشرفت فهیوظ بررسی رابطه اخالق( .290)آربزی، محسن  .9
 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز
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