
 

 گام دوم انقالب اسالمی یهدر حوزۀ تعلیم و تربیت، با تأکید بر بیانی یاحرفهاخالق 

 1فرهاد نظری

 چكيده
در تمام شئون فرهنگی، اجتماعی،  اییکی از مسائل اساسی جوامع بشری، رعایت اخالق حرفه

ی احرفه اخالق منشور یک خأل تعلیم و تربیت، یهو اکنون در حوز است علمی و پژوهشی
 پژوهش این باشد. اسالمی نظام و انقالب نیازهای با متناسب و که بومی شودمی احساس

 نشر و تولید .نمایدو ارائه شناسایی  گام دوم انقالب یهبیانی اساس بر را الگو این نموده سعی

 کشور مراکز تعلیم و تربیتبرای  را جدیدی افق تواندیم آن بیانیه، به توجّه با مذکور منشور

 انقالب غایی اهداف به نماید تامی ایجاد هاآن برای درستی را یهایریگجهت و بازنموده

اطاّلعات،  یآورجمع روش از استفاده تمدّن سازی نائل شوند. در این پژوهش با یعنی یاسالم
 یهحوز در داده بنیاد یپردازهینظر استراتژی مزیّت از و استفاده یاکتابخانه صورتبه

 (یالعالمدظله) یرهبر معظم مقام گام دوم انقالب یهبررسی بیانی اطاّلعات، به لیوتحلهیتجز
تعلیم  یهحوزای اخالق حرفههای مقوالت، مفاهیم و زیر مفاهیم ارزش یهکلی و شدهپرداخته
 یک منشور تبیین عنوانبه، یبندطبقه صورتبهاین بیانیه، احصا نموده و  اساس بررا و تربیت 

 یهمقول 5ارزش کاربردی در  21 وارزش اساسی  22گام دوم انقالب،  یهاست. در بیانی شده
 اساس برشد.  یبندجمعیت مراکز تعلیم و تربتعلیم، ، تربیتای فردی، اجتماعی، اخالق حرفه

در درجۀ اول، به خودسازی  یاحرفهاخالق  یهاارزشو  هاستهیبااهداف غایی بیانیه، رعایت این 
 سوم به تمدّن سازی منجر خواهد شد. یهو در درجۀ دوم، به جامعه سازی و در درج

 گام دوم انقالب یهبیانی تعلیم، تربیت، ،یاحرفهاخالق  :هاکليدواژه
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 مقدمه
 )ع( آدم حضرت از باشد.شده  آغاز زمین روى بر انسان زمان وجود از اخالقى شاید مباحث

 یهیرمایخم که -اخالق و تکمیل نفوس تهذیب به دیگرى از پس یکى الهى سایر پیامبران تا
که با  استاخالق، پیامبر اسالم )ص(  معلّم نیتربزرگ امّا پرداختند، -هاستانسان سعادت
مبعوث شد و خداوند  (210 ،16 ج، 1388)مجلسی، « ان ّما بعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم األخالق»شعار 

 و عظیم خُلُقٍ عَظِیمٍ؛ اخالق تو بسیار إِن ّکَ ل عَلى وَ «تعالی در مورد ایشان فرموده است که
ه بشماریم. اخالق ک الهی و قدسی اخالق باید را نبوی قطعاً اخالق (.4 ،)قلم« است شایسته
 نیترمهمفطریات و بدیهیات عقلی بشر است یکی از  ءاز بایدها و نبایدها و جز یامجموعه

های پیامبران در نظر قرآن است زیرا اعتال و سعادت انسان در گرو پایبندی و آراستگی هدف
 یهاکرامتص( هدف از بعثت خود را تکمیل ) اکرم امبریپتا جایی که  به اخالق الهی است

 کاربردهبهاخالق، روزمره و فراوان  یهواژ (.38، 1390 )مشایخی پور، اندفرمودهاخالقی بیان 
علمی در ارتباط است که  یهبیشتری نیاز دارد علم اخالق با مطالع یسازروشنو به  شودیم

نوربرگ و ) دهدو هنجارها را برای زندگی و عمل انسان مدنظر قرار می هاارزشبیشتر اصول، 
اخالق، در متون اسالمی این واژه را در معانی متعددی دانشمندان  (.278، 2007، 1یوهانسن

که صفات یا ملکات نفسانی که در نفس  این است ترجیرایکی از معانی بسیار  اندکاربردهبه
 طوربهکارهای متناسب با آن صفات  شودیمانسان رسوخ کرده و پایدار شده باشد و باعث 

و در ( 23 ،1371خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر شود )ابن مسکویه، 
 راه و نیک صفات اکتساب یهاسرچشمه که است علمى اخالق، دیگرتعریف و تعبیری 

هدایتی و ) دهدیم قرار یموردبررس جامعه و فرد در را یک هر آثار بد و صفات با مبارزه
اثربخشی  و کارایی بر آن تأثیر و سازمان امور تمام در رعایت اخالق .(37 ،1390 دیگران،
مسائل  ازآنجاکه .(2 ،1389 فر و دیگران،بهشتی) است گرفته قرار محققان موردتوافق سازمان
دارد و  ییگراجوان ژهیوبهگام دوم عمدتاً اشاره به بحث منابع انسانی و  یهدر بیانی شدهمطرح

 هادانشگاهپیشرفت و رشد  یهامؤلفهترین ممهیکی از  ،یاحرفههمراه با اخالق  منابع انسانیِ
 اخالق محوری نقش اسالمی، تمدّن مهم هایشاخص ازجملهتعلیم و تربیت است.  مراکز و

گام دوم انقالب  یهاخالق و معنویّت در بیانی یهاواژهدر اهمّیّت بررسی  .است معنویّت و
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دیگر قابل  یهاواژه( نسبت به 1بسامد این کلمات )اخالق و معنویّتاسالمی، همین بس که 

 مدّ ظله العالی() یرهبرسفارش مقام معظم  توجّه و مالحظه است. حسین خنیفر با اشاره به

هر  شود،ای متجلّی میاین محور بر اخالق حرفه" که: کندمیان به بحث معنویّت و اخالق، بی

 .(1398آذر  20 )خنیفر، "مناسکی و اخالق باشد آسیب نخواهد دیدانسانی که مبادی معنویّت، 
ترین منشورهای این نظام است که یکی از اساسی درواقعگام دوم انقالب اسالمی  یهبیانی

آغاز انقالب اسالمی ایران، دورانی که  یهکند. مرحلاین نظام تبیین می سه مرحله را برای
بدون الگو، پیشینه و تجربه به زیبایی و درستی، ترکیب جمهوریت و اسالمیت را ابداع کرده و 

در  (یالعالمدظله)داری را عرضه نمود. رهبر معظم انقالب نمونۀ جدید حکومت ،به جهانیان
که عین آن را در گام دوم نیز یادآور  کنندیمرا ذکر  دواژهیکلاوّل سه نکته مهم و  یهمرحل

خودسازی، جامعه پردازی و سپس  درواقع: از تهذیب نفس و اخالق و اندعبارتکه  شوندیم
جوشش انقالبی به معنای یک انقالبِ سیستماتیک و منظم در ساحت فرد،  تمدّن سازی است.

اخالق یا همان  سیاست، اجتماع و حکومت و به معنای ساختن است. اگر کسی تهذیب نفس،
خودسازی فردی نداشته باشد و در قدم بعد تدبیر منزل نداشته باشد یعنی نتواند فرزند، خانواده 

در مرحله سوم سیاست مُدُن یعنی  تواندیمخود را درست مدیریت کند، چگونه  الیوعاهلو 
دولتمردی و حاکمیت صحیح داشته باشد؟ اگر در عملیاتی و تئوریزه کردن بیانیه گام دوم 

رهبر معظم انقالب آنچه شرط  گریدانیببه. شود؛ تمام جامعه خسران خواهد دیدرهبری تأخیر 
در کشورمان، منطقه و سپس  و بر دیگران است که این ابالغ جهانی را انددادهبالغ است انجام 

اندیشمندان بصیر کشور باید نکته به نکته بیانیه گام دوم را در  .در جهان پیاده و اجرایی کنند
کنند و راهکارهای  یپردازهینظرو مجامع علمی و آموزشی بررسی و  هاپژوهشگاه، هادانشگاه

قرار  هارسالهموضوع  قیموردتحقاینکه  ازجملهتحقق عملی آن از طرق مختلف بررسی شود 
، وسوسمتو منشورهایی برای تعیین هدف،  اندازهاچشمگیرد. در جمهوری اسالمی ایران، 

یکی از  درواقعنحوه و نوع حرکت ما تدبیر شده است. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
غاز . مرحله آکندیممنشورهای این نظام است که سه مرحله را برای نظام تبیین  نیتریاساس

انقالب اسالمی ایران، دورانی که بدون الگو، پیشینه و تجربه به زیبایی و درستی، ترکیب 
را عرضه نمود. به  یدارحکومتجمهوریت و اسالمیت را ابتکار و به جهانیان نمونه جدید 
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برای حال کنونی و فعلی ماست. حال فعلی ما  یانهیزماول  یفرمایش رهبر انقالب، مرحله
سوم است تا  یمرحله سازنهیزمعزت، قدرت و مقاومت به معنای رمز پیروزی و مشحون از 

از دستاوردهای مرحله اول به نکات  نظرصرفگام نهایی را برداریم. برای مرحله دوم  شاءاهللان
مهمی اشاره دارند و آن امیدواری، بیداری و جوشش انقالبی است. جوشش انقالبی به معنای 

تیک و منظم در ساحت فرد، سیاست، اجتماع و حکومت و به معنای یک انقالبِ سیستما
رهبر معظم انقالب توجّه خاصی به  ازآنجاکهساختن، نه به معنای تاختن و خراب کردن است. 

سال اخیر  200 تا 150تاریخ  خصوصبهتاریخ و  اندکردهدارند، به جوانان توصیه  ییگراجوان
به ایران سیطره پیدا کند با چماق  خواستیم کهیوقترا بخوانند و بدانند که غرب و استکبار 

پژوهش و علم  ینهیدرزمجوانان ما باید  اکنونهمو مقوله علم و فناوری وارد صحنه شد، پس 
 و پیشرفت سمت به زمانی انسانی جوامع دینی، عقالنیت در. جهادی و اجتهادی پیش بروند

 یا نفی را اخالقیات یعنی مذکور اصلی هستۀ و زیرساخت تنهانه که کنندحرکت می تعالی

تمام  در جامعه آن مردم که طوری دهند گسترش و تقویت را هسته آن بلکه سرکوب نکرده،
 ییهاانسان به درجۀ اول در ... و، تعلیم و تربیت زندگی حرفه، کار، ازجمله زندگی ابعاد

 پژوهش این محوری سؤال عقالنیت، این به توجّه با رونیازاتبدیل شوند.  انسانی و اخالقی

 مجتهد یک عنوانبه (یالعالمدظله) معظّم رهبریِ یهاندیش و نظرات اساس بر که است آن

 یاحرفه اخالق یهاارزش گام دوم انقالب، مقوالت و مفاهیمی ه، در بیانیطیالشراجامع
 پرداختن اهمیت هستند؟ و سطوحی یبندطبقه دارای چه و هستند کدام تعلیم و تربیت یهحوز

 یهجامع ایدئولوژیرویکردها و  به توجّه با تعلیم و تربیت یهحوزدر  یاحرفهموضوع اخالق  به
 است کشوری انقالب، کبیر رهبر معماری اساس برایران،  کشور .است بدیهی امری ،اسالمی

 منظور بدینباشد. ایی آن نه اهداف تحقّق در پی دیبایم و داشته اسالمی انقالب یهداعی که

 ایحرفه اخالق منشورهای .است اسالمی انقالب نیازهای اساسی جزء بومی، الگوهای تولید

 یاحرفهاخالق  منشورهای و شوند تعریف اسالمی انقالب این نیاز اساس بر دیبایم نیز
 حاضر حال در بنابراین بگیرند؛ قرار یموردبازنگرآن،  اساس بر بایستی تعلیم و تربیت یهحوز

نظام و  نیازهای با متناسب و بومی تعلیم و تربیت یهحوز یاحرفهاخالق  منشور یک خأل
 یاحرفهالگوی اخالق  یئهارا پژوهش بنابراین هدف این ؛شودمی احساس اسالمی انقالب

 منشوری چنین نشر و تولید گام دوم انقالب است. یهبیانی اساس برتعلیم و تربیت  یهحوزدر 

 بازنموده کشورمراکز علمی و پژوهشی برای  را جدیدی افق له، معظم فرمایشات به توجّه با

 اسالمی انقالب یهعالی اهداف به تا دینمایم ایجاد هاآن برای را درستی یهایریگجهت و

گام دوم  یهدر بیانی انقالب یهفرزان رهبر .نماید پیدا دست اسالمی تمدّن یریگشکل یعنی
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 تعلیم و تربیت تأثیر و نقش آن یهحوز یاحرفهاخالق  ارزشمندی را پیرامون انقالب نظرات

 ،رونیازا .شودیم بررسی این موضوع پرداخته به مقاله این در که اندفرموده ایراد جامعه در
منویّات و  بر اینکه مبتنی دیگر و دینمایم دنبال که است هدفی به ناظر پژوهش این تمایز

 عنوانبه و گام دوم انقالب است یهبا تأکید بر بیانی (یالعالمدظله) یرهبر معظم مقام فرمایشات
 زیر صورتبه تحقیق این سؤاالت بنابراین است؛ شده نگارش این حوزه در آثار نیاول یکی از

 .است

مدّ )رهبری معظم مقام بر بیانات مبتنی حوزۀ تعلیم و تربیت یاحرفهاخالق  یهاارزش -1
 باشند؟ طبقۀ کلّی می سطح یا چند گام دوم، دارای یهدر بیانی (ظله العالی

 معظم منظر مقام زاحوزۀ تعلیم و تربیت  یاحرفهها، مقوالت و مفاهیم اخالق مولّفه -2

چیست و در چه طبقات و سطوحی قرار  هر گام دوم یهبیانی در (یالعالمدظله) یرهبر
 ؟ردیگیم
 استفاده سپس با است. شده یاحرفهاخالق  ادبیات بر مروری ابتدا سؤاالت این به پاسخ برای

بررسی  اطّالعات، به لیوتحلهیتجز یهحوز در داده بنیاد یپردازهینظر استراتژی مزیت از
حوزۀ تعلیم  ایحرفه اخالق یهاارزشمنشور  تیدرنها و شدهپرداخته گام دوم انقالب یهبیانی

 .است شده تبیین از این منظر و تربیت،

 پژوهش نظری مبانی
باید در کسب  لذا است جامعه در یاژهیو تیموقع و شغل شأن، دارای با عنایت به اینکه انسان

اخالق در  یسازنهینهادبکوشد. برای  بیشتر اخالقی، لیرذا از دوری نیز و احراز فضائل و
مراکز ارکان  یهفرهنگ مراکز تعلیم و تربیتی، نیازمند ترویج مستمر و اثربخش اخالق در هم

شرح وظایف،  استادان، اندیشمندان، دانشجویان، )مدیران، کارکنان، علمی و پژوهشی
و اندیشمندان، تعاریف بسیاری را برای اخالق  نظرانصاحب ، ساختار و...( هستیم.هانامهنییآ

الزم  .دتوان به موارد زیر اشاره نمواختصار می صورتبهکه از آن جمله،  اندبیان نموده یاحرفه
ایران  یاحرفهپدر علم اخالق  عنوانبهکی لبه یادآوری است با توجّه به اینکه فرامرز قرام

ای حرفه اخالق تعابیر و تعاریف بیشتر بر محور نظرات ایشان بیان شده است. شود،شناخته می
بخشی از اخالق  اندگفتهمهم اخالق کاربردی است. در تعریف اخالق کاربردی  یهاشاخهاز 

کی، لکند )فرامرز قرامو مستقیم عطف توجّه می خاص نحوکه به مباحث و معضالت عملی، به 
از اصول و  یامجموعه یاحرفهاخالق در تعریفی دیگر آمده است که ( و 156 ،1387

کند. در حقیقت، اخالق می را تعیین هاگروهی سلوك بشری است که رفتار افراد و استانداردها



 اسالمی انقالب دوم گام یبیانیه بر تأکید با تربیت، و تعلیم حوزۀ در ایحرفه اخالق    325

کردن این امر است که در سازمان ر عقالئی است که هدف آن محققیند تفکّآیک فر یاحرفه
نوعی تعهد اخالقی و  یاحرفهرا چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخالق  ییهاارزشچه 

 (168 ،1396داودی و بهادری، )نوع کار، وظیفه و مسئولیت است وجدان کاری نسبت به هر 
 اخالقی عمل که است مقرراتی و هانامهنییآ از یامجموعه یاحرفه اخالق از نظرگاه دیگر و

 اخالقی قضاوت و عمل برای چارچوبی و کندمی تعریف خاص مشخّص و حرفه آن برای را
و فرامرزقرامکی  (211 ،1398بشیری و دیگران، ) شودمی محسوب حرفه هر غیراخالقی یا

لیف دیگر خود بیان أدر ت شود،شناخته میای نوین در ایران گذار اخالق حرفهبنیان ینوعبهکه 
)فرامرز  نامیممی یاحرفهدر محیط زندگی شغلی را اخالق  یریپذتیمسئول دارد کهمی
عنوان  یاحرفههایی برای اخالق ز مؤلّفهنی هاپژوهشبرخی از  .(71، 1395 کی و دیگران،لقرام
 است اساسیی مؤلّفه هشت ای دارایاخالق حرفه. که قابل توجّه و بررسی است ندینمایم

 فایده اخالق فکری، اخالق محوری، اخالق حمایت محوری، عدالت از: اخالق اندعبارت که

 اخالق تیدرنها و محوری وظیفه اخالق سازمانی، ارتقاء اخالق آموزشی، اخالق محوری،

مشترك تعاریف فوق، این است  یهنقط .(89 ،1395است )موسوی و دیگران، حقوق محوری
 اساس براست که  شغلی یریپذتیمسئولای در حقیقت، نوعی وجدان کاری و که اخالق حرفه

  چارچوب، اصول و مقررات باشد.

 اخالق چيست؟
برخی اخالق را در دو مفهوم  .است شدهارائهمتنوّع و گوناگونی،  اخالق تعاریف یدر مورد واژه

از  شدهنییتعموازین و معیارهای  یهوعمجم مفهوم اینکه اخالق نیاول .برندعام آن به کار می
گردد و معنی و موجب رشد می دیآیمسوی شرع است که در امر سازندگیِ روابط انسان به کار 

ارتباط با دیگران اعم از خانواده، محیط کار و اجتماع به ضوابطی دوم اینکه فرد در برقراری 
کی مفاهیم گوناگونی برای اخالق لبرخی دیگر مانند قرام .(13 ،1395)ملکی،  قائل گردد

 ،گویند که اگر ما اخالقی باشیمو می انگارندیماخالق را ترمز  یاعده" گوید:. او میاندقائل
ای قائل به سرسره انگاری عدّه .ون رقبای ما پایبند اخالق نیستندچ میمانیمعقب  هارقابتدر 

تر بروند و هزینه همیشه باید عقب، کنند که اگر بخواهند اخالقی باشنداخالق هستند و فکر می
در کشور  .کنندیمهم پیدا  یماندگعقببلکه  شودیمجلوی پیشرفتشان گرفته  تنهانهبدهند و 
و  حسابیبدانش است و در آن حرف  نخستند انگاری است. اخالق، ترین انگاره، پما رایج

دانشی است که باید به تشخیص  و دوم، زد و حتماً باید روشمند عمل کنیم توانینم لیدلیب

 طوربهاگر به تعاریفی که در مورد اخالق . (9 ،1394کی، لقرام) "معضالت اخالقی بپردازد



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار     326

تشابهات و اشتراکات قابل توجّهی  ،دقّت نماییم شدهارائهخاص یا عام که در منابع گوناگون 
 موردنظراگر بخواهیم تعریفی از اخالق بیان کنیم که در بحث  .خوردیمدر آن تعاریف به چشم 

جای تأمّل و دقّت نظر داشته باشد و از سوی تعلیم و تربیت  یهحوز یاحرفهما یعنی اخالق 
اخالق عبارت  .میکنیمتعریف بسنده  این به ،باشد شدهارائهتعاریف  یبندجمع ینوعبهدیگر 
الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف  است از

کلیدی مانند رفتار  ییهاواژه ،قرار دهیم موردنظر( و اگر این تعریف را 15، 1395 مقابل )ملکی،
؛ زیرا دینمایمنظرمان را جلب  رف مقابل،ط ارتباطی، درون شخصی، برون شخصی و حقوق

توجّه  هادواژهیکلو الزم است در آن به این  افتدیماتفاق  دوطرفهتعلیم و تربیت در یک ارتباط 

معنویّت به معنی برجسته " فرمایند:انقالب در بخشی از بیانیه می معظم رهبر خاص نمود.
ل، ایمان در خود و در جامعه است و اخالق اخالص، ایثار، توکّ لیقبهای معنوی از کردن ارزش

، شجاعت، ییگوراستهایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، به معنی رعایت فضیلت
 یههم یدهنده جهتنیکو است. معنویّت و اخالق،  اتیخلقنفس و دیگر تواضع، اعتمادبه

ها محیط زندگی بودن آن .های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه استها و فعّالیّتحرکت
سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم را حتّی با کمبودهای مادّی، بهشت می

-در بیان دیگر اخالق را اصل و اساس می ایشان، .(37، 1397 ای،)حسینی خامنه"آفریندمی

 1.داندیمدانند و در سخنانی دیگر، هویت و شاکله اصلی جامعه را هویت اخالقی آن 

 ایمفهوم اخالق حرفه 
در  متأسفانهجوامع بشری است. در حال حاضر،  یهای یکی از مسائل اساسی هماخالق حرفه

ما نیازمند آن است  یهجامع شود.ای توجّه میما در محیط کار کمتر به اخالق حرفه یهجامع
به کار،  یبستگدل، یرسانکمکای مانند ایثار، گذشت، های اخالق حرفهتا برای تحقق ویژگی

سازی شود. امروزه یکی از مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... فرهنگ یروحیه
 یکنندهمیتنظعنوان  متغیرها در موفقیت هر مراکز تعلیم و تربیت، رعایت اخالق به نیترمهم

بسیاری از کشورها در جهان  امروزه .(3: 1393)بیک زاده و دیگران،  ها استروابط میان انسان
ای بدهند؛ ای جایگاه ویژهاخالق حرفه یهاند که به تحقیقات دربارصنعتی به این بلوغ رسیده

                                                           
 

 

  دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما، 11 آذر 1.1389
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از بین رفتن  ها و تعهدات اجتماعی، باعثاعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتزیرا بی
، نهیمگام می وکارکسب یهفردی و شخصی به حوز یهوقتی از حوز. شودیماین ویژگی 

 ،، اخالق معلّمیاخالق پزشکی مانند ؛آیدمیان می ای یا اخالق شغلی بهسخن از اخالق حرفه
از  یامجموعه یاحرفهاخالق  .اخالق مهندسی و نظایر آن اخالق علمی، اخالق پژوهشی،

و  شودیمرفتاری است که منجر به رعایت حقوق مشترك همکاران و مشتریان  یهایژگیو
در موضوعاتی چون خیرخواهی، رعایت حدود قانونی، عدم سوءاستفاده از حرفه و قابلیت اعتماد 

ای به معنای اخالق کار و در ابتدا مفهوم اخالق حرفه. (254 ،1389میرکمالی، ) ابدییمتجلّی 
، متعهّد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی یاحرفهاخالق  .رفتمی اخالق مشاغل به کار

فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به 
کوشد به مسائل های جدید اخالق است که میای یکی از شعبههر نحوی است. اخالق حرفه

در محیط  یریپذتیمسئولاده و برای آن اصولی خاص دارد. های گوناگون پاسخ داخالقی حرفه
، همانند اخالق خانواده و اخالق یاحرفه. اخالق مینامیم یاحرفهزندگی شغلی را اخالق 

، تنوع هاحرفهگوناگونی مشاغل و  برحسبشهروندی از اقسام اخالق کاربردی است و خود 
های اخالقی و ای به مسائل و پرسشاخالق حرفه .(71، 1395 کی و دیگران،لیابد )قراممی

ای پردازد و ناظر بر اخالق در محیط حرفهای میهای اخالقی یک نظام حرفهاصول و ارزش
این اخالق،  .است پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود، مسئولیتاخالق فردی است.

دستورهایی برای اجرای  تار و سلوك وای از احکام ارزشی، تکالیف رفمجموعه یهدربرگیرند
ها و ای از گزارهبه مجموعه ،یاحرفهاخالق ، از حیث عملیاتی این پژوهش در. هاستآن

در  ،گام دوم انقالب یهبیانی تعلیم و تربیت با تأکید بری هدر حوز یاحرفه های اخالقارزش
 یبندجمعاکز تعلیم و تربیت تربیت، مر ،ای فردی، اجتماعی، تعلیمپنج مقولۀ اخالق حرفه
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از این مقوالت،  هرکدامالبتّه از شاهد مثال و آوردن بیانات مستندِ معظم لّه، در مورد  .شودیم
 .شودیمبه دلیل رعایت اختصار، خودداری 

 گام دوم انقالب یهتعلیم و تربیت در بیانی یهحوز یاحرفهابعاد و مقوالت اخالق  (1شکل 

 در حوزۀ تعليم و تربيت یاحرفه اخالق وجود مزيّت
 وجود مختلفی اخالقی هایظام، نجهان درت. اس اخالقی نظام یک محتاج ایحرفه اخالق

 مراکز تعلیم و تربیت یهآیند به معطوف موفّقیّت در راهبردی نقش ایحرفه اخالق .دارد

 یابیدست .است کرده متضرّر و ریپذبیآس را سخت ها مراکز تعلیم و تربیتآن از دوری و دارد

. مراکز تعلیم و شودیماستراتژیک  مزیّت موجب ایحرفه اخالق به مراکز تعلیم و تربیت
 اتیاخالق به و پایبندی ورزی اخالق دیگر طرف از و هستند اخالق خواهان طرفی از تربیت

 است. یاحرفه به اخالق آوردن یدررو اکز،مراین  مانع نیترمهم این و نندیبیم سازمشکل را
 است. در حقیقت اخالقی مسائل با مواجهه هارتم ،مراکز تعلیم و تربیت یعمده مشکل
 یهیک حوز عنوانبهای ای، رشد است. اخالق حرفهع ما از دانش اخالق حرفهترین توقّمهم

 یهدو واژ البته الزم به یادآوری است که .(11-9 ،1394کی، لقرام)تخصصی اخالق عام است 
امّا رویکرد  شوندیممترادف و به معنای پیشه و کار استفاده  صورتبهحرفه و شغل، گاهی 

حرفه عالوه بر  کهیدرحالدقیق این دو واژه، دارای دو مفهوم متمایز و البتّه مرتبط هستند. 
شغلی،  یهدیگر برخوردار است: دانش تخصّصی، تجرب یمؤلفهاز شش  حداقلشغل،  یهامؤلفه

 .(68 ،1393کی، لیا مرام اخالقی )فرامرز قرام یاحرفهتوانایی، نگرش متمایز و تعهّد  مهارت،
کشورهاست و به همین دلیل  یهتوسع یهو زمین هایاحرفهحرفه گرایی رمز و راز ماندگاری 

تا شغل گرایی، در حقیقت حرفه گرایی اراده و عزم یک  ددارندیتأککشورها بر حرفه گرایی 

ابعاد و 
مقوالت 

اخالق حرفه 
ای حوزۀ 
تعلیم و 
تربیت 

اجتماع
ی

فردی 

مراکز

و تعلیم
تتربی

تتربیتعلیم
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مشاغل بوده است. در کشورهایی که سیاست شغل گرایی رایج  یهارتقای کیفی همملّت برای 
 در مقایسه با کشورهای حرفه گرا ندارند. یخاص یهاست توسع

 تحقيق یشناسروش
 یپردازهینظر .است نظریه رویش روش یا داده بنیاد تئوری تحقیق، این پژوهشی استراتژی

 آمریکایی، شناسجامعهدو  توسط که است اجتماعی علوم برای پژوهشی روشی بنیاد، داده

 گرایش این استراتژی، .(72 ،1386است )دانایی و امامی،  شده تدوین 2و استراوس 1گِلِیسِر

 و هاروش. است افتهیتوسعهو  رشد استراوس و گلیسر همکاری با که دارد کیفی تحقیق به
 علمی معیارهای با و بسازد مستقل یهنظری سازد تامی قادر را منظم، پژوهشگر یهاهیّرو

 فراهم را قاطعیت و تحلیلی دقت که اندشدهیطراح چنان هاهیرو کهیدرحال .نماید مطابقت

 هاداده یهاسؤال تا سازدیم قادر را محقق خلّاقیّت، ت.اس مهمی عنصر خلّاقیّت نیز ،سازدیم
 هاداده نظری تنظیم به و پدیده یدرباره ییهارتیبص به ،ییهاسهیمقا با و مطرح کند را

 که دارد وجود صمشخّ تحلیلی، ابتدا از هاهیفرض فرآیند سه پژوهش، این در. آید نائل

 کدگذاری :از اندعبارت فرآیند سه این .شوندیمانتخاب  هاآن اساس بر یریگنمونه یهاهیّرو

 همچنین این استراتژی .(1386الوانی و دیگران، ) یانتخابکدگذاری  و محوری کدگذاری باز،

 بایستمی محقّق بگیرد که انجام گلیسر رویکرد و 3کوربین با رویکرد استراوس و تواندیم

و  استراوس رویکرد در ولی نماید پیدا دست محوری کدگذاری در هاآن مدل پیشنهادی به
سری  یک شناساییکه  تحقیق اصلی هدف به توجّه با لذا .ندارد وجود قیدی چنین کوربین
 خاص مدل به رسیدن نه و است تعلیم و تربیت یهحوز یاحرفهاخالق  هایو ارزش هامؤلفه

 استراوس رویکرد اساس بر تحقیق، این در انتخابی رویکرد لذا ،نظریه یک تبیین همچنین و

 که است داده بنیاد این یپردازهینظر شده است و دلیل انتخاب استراتژی تنظیم کوربین و

 از و... مضمون تحلیل همچون کیفی تحقیق یهایاستراتژسایر  با مقایسه در استراتژی این

 فرآیند توانیممی و هست برخوردار ،هاداده تحلیلی باالیی مانند کدگذاری یهاتیّمز و قوّت

 .بکشیم تصویر به مخاطب برای تحقیق یهاافتهی دادن نشان در جهت یخوببه را تحقیق
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2 Strauss 
3 Corbyn 
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 اطّالعات یآورجمع روش
با مراجعه  منظور بدین است، یاکتابخانه صورتبه تحقیق، این در اطاّلعات یآورجمع روش

 ، بیانات(یالعالمدظله) رهبری معظم مقام یرساناطالعگام دوم، سایت  یهبه مقاالت، کتاب بیانی

 .گردید گردآوری (یالعالمدظله) یرهبر معظم مقام

 نتايج

 باز کدگذاری

تعليم و تربيت در بيانيه  یهحوز یاحرفهتئوريک: مفاهيم اخالق  ینمونه 

 گام دوم انقالب اسالمی

 مبنای گام دوم انقالب،ی هبیانی یاصفحه 48تئوریک، متن کتاب  نمونه باز یکدگذار در 

 حرف د.دار اشاره یخاص مفاهیم به باز کدگذاری به مربوط کدهای. داشت قرار پژوهش

عدد . است شدهمشخص 1جدول  در که دارد گام دوم یهبه متن بیانی اشاره «ب»نخست 

صفحات کتاب بیانیه  یهتئوریک در شمار یهانمونه هامفهوم ریزاشاره به  «ب»بعد از حرف 
 گام دوم انقالب، دارد.

 تئوریک یهانمونه )1 جدول
 نشانه نمونۀ تئوریک ردیف

 .25b – 37b ایثار 1

 .b ،37b 24 اخالص 2

 37b توکّل 3

 15b،35b،41b،44b دانایی 4

 ،46b،46b حکمت 5

 ،14b نظم 6

 30b ،34b ابتکار 7

 b 37 تواضع 8

 15b ،30 b –37b، 37b ،38b ،40b یریپذتیمسئول 9

 37b خیرخواهی 10

 15b ،37b گذشت 11

15b،16b،20b،24b،25b،25b،25b،25b،26b،26b،27b،27b،28b،28b،30b،30b،30b،3 ییگراجوان 12
0b،30b،31b،31b،31b،34b،34b،37b،38b،40b،41b،41b،44b،44b،44b،45b،47b،47

b، 

 .13b ،25b روحیۀ برادری 13
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 45b ییگراقانون 14

 34b تکریم 15

 14b ،24b ،34b،36b،43b خدامحوری 16

 ،13b ،17b ،24b ،26b ،30b ،33b ،37b ،37b ،37b ،37 ،38b،38b ،38b معنویت 17

، 13b،24b،25b،25b،25b،25b،26b،30b،33b،35b،37b،37b،37b،37b ،38b ،38b ،38b اخالق 18
38b ،38b ،45b،47b، 

 ،19b ،35b اعتقاد 19

 ،13b ،18b ،33b،34b ،45b،45b،45b،45b،45b،45b یخواهیآزادآزادی و  20

 .13b،14b،43b قاطعیت و حساسیت 21

 14b ،15b ،16b،30b ،30b – 39b،45b ییگراعمل 22

 .12b ،13b ،27b، 31b،32b ،37b ،38b ،43b ،47b تالش و کوشش 23

 ،19b ،24b ،26b ،28b – 28b ،30b ،31b ،46b ،47b جهادی 24

 17b ،25b ،26b ،33b ،41b ،41b ،42b ،42b ،42b ،42b ،43b فساد ستیزی 25

 12b ،29b ،29b ،40b ،41b ،46 صبر و مقاومت 26

 .30b ،31b ،45b اندیشمندی 27

 .38b ،47b هوشمندی 28

 13b عقالنیت 29

 .14b ،20b با اراده 30

 .11b،14b ،20b ،30b ،31b همت و اراده 31

 19b ،20b ،20b ،39 b مدیریت جهادی 32

 15b ،16b ،16b ،17b ،30b ،33 b ،34b ،34b ،34b ،44b ینگرندهیآ 33

 ،32b ،32b خردگرایی 34

، 11b،11b،14b،14b،125b،18b،18b،18b،27b،28b،28b،30b،30b،31b،31b ،42b،44b روحیۀ انقلالبی 35
46b ،47b 

 .18b ،24b ،28b ،31b ،33b ،33b،33b ،34b ،34b ،34b ،44b ،44b ،47b امیدواری 36

 2 جدول در توانیم را 1 جدولتئوریک  هاینمونه از هامقوله وبعدی، استخراج مفاهیم  گام
 تعداد مفهوم و 36 اصلی مقوله و ابعاد 5 تئوریک، گیرینمونه درمجموع در .نمود مشاهده

 .است شده استخراج شرح زیر به زیرمفهوم 213
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 1تئوریک جدول  یهدر نمون شدهاستخراجاز مفاهیم  هامقولهظهور ابعاد و  (2جدول 

 و مقوله

 ابعاد

 مقوله و نشانه و زیر مفهوم مفاهيم

 ابعاد

 نشانه و زیر مفهوم مفاهيم

 
 
 
1 
 
 
 فردی
 

 
 

  .25b – 37b ایثار

 
3 
 
 تربیت

b19,b اعتقاد  35  

b13,b معنویت .b ،37b 24 اخالص  ،17 b  ،24 b  ،26 b  ،30 b ،
33b  ،37 b37,b  ،37 b  ،37 ،

38b ،38 b  38  

b13,b اخالق 37b توکّل ،24 b ،25 b ،25 b ،25 b ،25 b

 ،26 b ،30 b33,b  ،35 b  ،37 b ،
37b  ،37 b  ،37 b ، 38 b38,b ،
38b  ،38 b  ،38 b  ،45 b  47  

b14,b خدامحوری 15b،35b،41b،44b دانایی  ،24 b  ،34 b ،36 b43 

 30b ،34b ابتکار
 ایمان

b14,b  ،18 b  – 19 b ،19 b ،
25b  ،31 b  ،37 b43 

  14b نظم

 
 
4 

مراکز تعلیم و 
 تربیتی

 وقاطعیت 
 تیحساس

b13,b ،14 b43 

b14b ییگراعمل 37b ،32b نفساعتمادبه  ،15 b  ،16 b ،30 b  ،30 b  – 
39b45 

b سالمت اداری 37b تواضع  ،42  b43 

 
 
2 
 
 
 

 اجتماعی

 ،15b ،30b 37b یریپذ تیمسئول
37b ،38b ،40b 

b12b تالش و کوشش ،13 b  ،27 b ،31 b ،32 b ،
37b  ،38 b  ،43 b47 

b19b جهادی 37b خیرخواهی ،24 b ،26 b ،28 b ،28 b ،30 b،
31b ،46 b47 

b17,b فساد ستیزی 15b ،37b گذشت  ،25 b  ،26 b  ،33 b  ،41 b ،
41b  ،42 b  42 , b42,b  ،42 b43 

آزادی و  .13b ،25b روحیۀ برادری
 یخواهیآزاد

b13b ،18 b ،33 b ،34 b ،45 b ،45 b،
45b ،45 b ،45، b4,b5 

 34b تکریم 45b ییگراقانون

  ،46b ،13b ،11 b هاآرمانحفظ 

 
 
 
5 
 
 

b11,b یانقالبروحیۀ  ،11 b ،14 b ،14 b ،125 b ،18
b ،18 b ،18 b ،27 b7,b ،28 b ،

28b  ،30 b 03 
b31,b ،31 b ،42 b ،44 b ،46 b47 

15b،16b،20b،24b ییگراجوان

25b،25b،25b،25b

26b،26b،27b،27b

28b،28b،30b،30b

b30,b اندیشمندی  ،31 b45 
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30b،30b،30b،31b

31b،31b،34b،34b

37b،38b،40b،41b

41b،44b،44b،44b

45b،47b،47b، 

 تعلیم
 
 
 

 

 

 

 

 ییگراجوان

 یرسانکمک

15b،16b،20b،24b

25b،25b،25b،25b

26b،26b،27b،27b

28b،28b،30b،30b

30b،30b،30b،31b

31b،31b،34b،34b

37b،38b،40b،41b

41b،44b،44b،44b

45b،47b،47b، 

22b،37,b38b 

 b38,b47 هوشمندی

 b13 عقالنیت

b45,b یریگمیتصم  ،41 b41 

b11,b14,b همت و اراده ، 20 b .14 b  ،20 b ،
30b31 

b18,b امیدواری  ،24 b  ،28 b  ،31 b  ،33 b ،
33b ،33 b34,b34,b  ،34 b ،

44b  ،44 b47 

b19,b مدیریت جهادی  ،20 b  ،20 b  39  

b عدالت  13 b23, b ، 23 b ، 23 b ،
24b 30، b33,b39 b ، 43 b ، 

43b  ،43 b  43  

b15b ینگرندهیآ  ،16 b  ،16 b  ،17 b ،
30b  ،33 b  34 b34,b ،

34b44 

b32,b خردگرایی  32  

 

زیر مفهوم جدید به مفاهیم و  34مفهوم و  5تئوریک، تعداد  یریگنمونه 1با توجّه به جدول 
 مقوالت اول اضافه شد.

 مقوالت جدید به شرح زیر اضافه شدیم و همفاهیم، زیر مفا 2لذا با بررسی و تحلیل جدول 
احساس وظیفه، پژوهش و دانش، مصلحت، »های زیرمفهوم «فردی» یهذیل مقول -1

، خلق نیکو، انعطاف، منیع الطّبع، قدر خود را دانستن، ییگوراستهشیاری، سازگاری، 
 اضافه شد. «پرانگیزه

عبرت از گذشته، قدرت و نشاط کاری، وجدان »های زیرمفهوم «عیاجتما»ی هذیل مقول -2
ذکر و دعا، حقوق عمومی، دفاع از ، کمک به نیازمندان، مهربانی با دیگران، خواهآرمان

اقشار ضعیف، جوانمردی، داوطلبی، کارآمدی، کارگزاران، فعّاالن، سرعت عمل، همّت و 
 اضافه شد. «اراده
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، فضیلت، رویکرد دینی، ارزش میتوانیمما »های زیرمفهوم «تربیت» یهذیل مقول -3
دوری از سبک زندگی  معنوی، شعور معنوی، وجدان اخالقی شاکر، تقوی و دوری از حرام،

 اضافه شد. «غربی، ارزش دینی، دل نورانی، معرفت اسالمی

، یریگمیتصمانفعال ناپذیر، »های زیرمفهوم «مراکز تعلیم و تربیت» یهذیل مقول -4
، انگیزۀ جانبههمهاندیشیدن و جهانی عمل کردن، تالش جهادی، تالش  یامنطقه

لمی، آزادی اجتماعی، منزلت اجتماعی، انقالبی و جهادی، جهاد ع یریگجهتجهادی، 
 اضافه شد. «احترام

مدیریت جهادی، جوشش انقالبی، رهبری آسمانی، »های زیرمفهوم «تعلیم» یهذیل مقول -5
انقالبی، نظریۀ نظام انقالبی، مروّت انقالبی، جریان انقالبی، نگاه  یخواهآرمانکاردانی، 

انقالبی، ساده زیستی، قلب نورانی، نگاه  انقالبی، انگیزۀ انقالبی، زهد انقالبی، موضع
استوار، آینده سازی، امید به آینده،  یهاگامامیدوارانه، امیدبخشی، مدیریت خردمندانه، 

 اضافه شد. «زهیپرانگمدیریت کارآمد و خردمند و 

 «سالمت اداری»و به مفهوم  شدهحذف «تربیت» یهاز مقول «پاك دستی»زیر مفهوم  -6
 اضافه شد. «مراکز تعلیم و تربیت» یهدر مقول

 عنوانبهاضافه شد و خود  «سالمت اداری»مفهوم  «مراکز تعلیم و تربیت» یهذیل مقول -7
 تشکیل گردید. «پاك دستی»یک مفهوم با زیر مفهوم 

یک مفهوم با زیر  عنوانبهاضافه شد و خود  «عدالت»مفهوم  «تعلیم» یهذیل مقول -8
، استقرار عدالت، توزیع عدالت محور، عدالت در صدر یعدالتیبمبارزه با » یهامفهوم

 تشکیل گردید.« اهداف بعثت

یک مفهوم تشکیل  عنوانبهاضافه شد و خود  «نفساعتمادبه»مفهوم  «فردی»ذیل مقولۀ  -9
 گردید.

یک مفهوم  عنوانبهاضافه شد و خود « یرسانکمک»مفهوم  «اجتماعی» یهذیل مقول -10
 «فعّالیّت نیکوکاری، کمک به نیازمند، کمک به نهادهای اجتماعی» یهامفهومبا زیر 

 تشکیل گردید.

هفت زیر مفهوم تلفیق و  با «اراده»با مفهوم « همـت»م مفهو «تعلیم» یهذیل مقول -11
 ادغام شد.

تصمیم سازی، » یهامفهومبا زیر  «یریگمیتصم»مفهوم  «تعلیم» یهذیل مقول -12
 تشکیل شد.« و عمل کردن یریگمیتصم
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یک مفهوم  عنوانبهاضافه شد و خود « هاآرمانحفظ »مفهوم  «اجتماعی» یهذیل مقول -13
تشکیل  «انقالبی، پایبندی به شعارهای انقالب یهاارزشحفظ » یهامفهومبا زیر 
 گردید.
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 کفایت نظری یهدر مرحل شدهاستخراج یهامفهوممقوالت و مفاهیم و زیر  یبندجمع (3جدول 

 هامفهومزیر  مفاهیم مقوله و ابعاد هامفهومزیر  مفاهیم مقوله و ابعاد

1 

 فردی

 ایثار

احساس وظیفه، 
پژوهش و دانش، 
مصلحت، هشیاری، 

، ییگوراستسازگاری، 
خلق نیکو، انعطاف، 

منیع الطّبع، قدر خود را 
 دانستن، پرانگیزه

3 

 تربيت

فضیلت، رویکرد دینی،  اعتقاد
ارزش معنوی، شعور معنوی، 
وجدان اخالقی شاکر، تقوی 
و دوری از حرام، دوری از 
سبک زندگی غربی، ارزش 

انی، معرفت دینی، دل نور
 .میتوانیماسالمی، ما 

 معنویت اخالص

 اخالق توکّل

 خدامحوری دانایی

 حکمت
 ایمان

 ابتکار

 نظم

4 

مراکز 

تعليم و 

 تربيت

قاطعیت و 
، یریگمیتصمانفعال ناپذیر،  حساسیت

اندیشیدن و  یامنطقه
جهانی عمل کردن، تالش 

، جانبههمهجهادی، تالش 
 یریگجهتانگیزۀ جهادی، 

انقالبی و جهادی، جهاد 
علمی، آزادی اجتماعی، 
 .منزلت اجتماعی، احترام

 سالمت اداری تواضع

 تالش و کوشش نفساعتمادبه

2 

اجتماعی 

 و محيطی

 روحیۀ برادری

عبرت از گذشته، 
قدرت و نشاط کاری، 

 خواهآرمانوجدان 
کمک به نیازمندان، 
مهربانی با دیگران، 
ذکر و دعا، حقوق 

عمومی، دفاع از اقشار 
ضعیف، جوانمردی، 
داوطلبی، کارآمدی، 
کارگزاران، فعّاالن، 
سرعت عمل، همّت و 

 اراده

 جهادی

 فساد ستیزی خیرخواهی

 یریپذتیمسئول
آزادی و 

 یخواهیآزاد

 تکریم گذشت

 ییگراقانون

5 

 تعليم

مدیریت جهادی، جوشش  یانقالبروحیۀ 
انقالبی، رهبری آسمانی، 

 یخواهآرمانکاردانی، 
انقالبی، نظریۀ نظام 

انقالبی، مروّت انقالبی، 
جریان انقالبی، نگاه 

انقالبی، انگیزۀ انقالبی، زهد 
انقالبی، موضع انقالبی، 
ساده زیستی، قلب نورانی، 
نگاه امیدوارانه، امیدبخشی، 

 یهاگاممدیریت خردمندانه، 
استوار، آینده سازی، امید به 
آینده، مدیریت کارآمد و 

 زهیانگپرخردمند و 

 هاآرمانحفظ 
 ینگرندهیآ

 ییخردگرا

 هوشمندی ییگراجوان

 یرسانکمک
 عقالنیت

 عدالت

 

 یریگمیتصم

 همت و اراده

 امیدواری

 مدیریت جهادی
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 کدگذاری محوری
. ردیگیمو بررسی قرار  بحث مورددر کدگذاری محوری ارتباط مقوالت و مفاهیم با یکدیگر 

 یهاارزشاز:  اندعبارتکه  رندیگیمجای  طبقهسهاین مقوالت در  یاسهیمقادر یک بررسی 
یک فرآیند  صورتبه هاارزشکارکردی. روابط این  یهاارزشاساسی و  یهاارزشبنیادین، 

 شودیمریف اساسی تع یهاارزشکارکردی ذیل  یهاارزش کهیطوربه؛ شودیمقیاسی طی 
 .کنندیماساسی نیز به مراتب ذیل، ارزش بنیادین معنا و مفهوم پیدا  یهاارزشو 
 

 
 شدهاستخراجمقوالت  یهشبک (2شکل 

 تعليم و تربيت یهحوز یاحرفهاخالق  یهاارزشالگوی 
رعایت اخالق  یهاارزش ،( گفته شدشدهاستخراجمقوالت  یه)شبک 2 شکلکه در  طورهمان
تعلیم و تربیت از نگاه مقام معظم رهبری )مدّ ظله العالی( احصا شد. جهت  یهحوز یاحرفه
 یهاارزشهای اساسی و ارزش ،ارزش بنیادین یدر سه دسته هاآن، هاارزشاز  ترمناسبتبیین 

اساسی  یهاارزشعملی ناشی از  یهاارزشکارکردی  یهاارزش .شدند یبندطبقهکارکردی 
 یهفعّالیّت خود قرار دهد. ارائ یهرا در مقام اجرا، سرلوح هاآنهر فرد  ستیبایمهستند که 
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تعلیم و تربیت  یهحوز یاحرفهاساسی و کارکردی، در حقیقت منشور اخالق  یهاارزشاین 
از این  یاخالصهجدول زیر  زید عزه( تبیین خواهد نمود.) یرهبررا از منظر مقام معظم 

 .دهدیمرا نشان  هاارزش
 هاارزش یبندجمع (4جدول 

 کارکردی یهاارزش اساسی یهاارزش ارزش بنیادین

 ارزش بنیادی
رعایت اخالق 

 یهحوز یاحرفه
تعلیم و تربیت 

 برای
 خودسازی،

 جامعه سازی،
 تمدّن سازی

 خدامحوری

ایثار، اخالص، اعتقاد، توکل، سالمت اداری، 
سبک زندگی اسالمی، دوری از حرام، شاکر، دل 

، قلب کردن دعانورانی، معرفت اسالمی، ذکر و 
 نورانی

 عدالت محوری

، خواهآرمانفساد ستیزی، وجدان اخالقی، وجدان 
رعایت حقوق عمومی، دفاع از اقشار ضعیف، 

 اجتماعیکمک به نیازمندان، منزلت 

 هاآرمانحفظ 

انقالبی،  یخواهآرمانایمان، ارزش دینی، 
نظام انقالبی، مروّت انقالبی، نگاه  یهنظری

انقالبی، زهد انقالبی، موضع  یهانقالبی، انگیز
 انقالبی

 ییگراجوان
شجاعت، قدرت و نشاط کاری، داوطلبی، 

 کارآمدی، سرعت عمل، جوشش انقالبی، پرانگیزه

 ییگراقانون نظم

روحیۀ جهادی، انقالبی و 
 برادری

، میتوانیم، ما یرسانکمک، تالش، ییگراعمل
 یه، انگیزجانبههمهتالش جهادی، تالش 

انقالبی و جهادی، جهاد  یریگجهتجهادی، 
 علمی

 پژوهش و دانش، کاردانی دانایی و حکمت

 تواضع
با احترام، تکریم، انعطاف، منیع الطّبع، مهربانی 

 دیگران، جوانمردی

 عبرت از گذشته وعقالنیت ییخردگرا

 ینگرندهیآ
اندیشیدن و جهانی عمل کردن، آینده  یامنطقه

 سازی، مصلحت

 معنویت
فضیلت، رویکرد دینی، ارزش معنوی، شعور 

 معنوی

 آزادی اجتماعی یخواهیآزاد
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 هشیاری اندیشمندی و هوشمندی

 امیدواری
امید به آینده، نگاه امیدوارانه، ، نفساعتمادبه

 امیدبخشی

 استوار یهاگام مصمم، ابتکار، همّت و اراده

 مدیریت جهادی

 ، قاطعیت مدیریت خردمندانه،یریپذتیمسئول
، احساس زهیپرانگکارآمد و خردمند و  تیریمد

 وظیفه، رهبری آسمانی، انفعال ناپذیر

 اخالق
خیرخواهی، گذشت خلق نیکو، ساده زیستی، 

 ، سازگاریییگوراست

ارزش کارکردی از  88ارزش اساسی و  22؛ تعداد شودیمکه در جدول باال دیده  گونههمان
مفاهیم منشور اخالقی استخراج و تبیین شده  عنوانبهمتن بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، 

 است.

 ی نظريهارائه
یک، الگوی  .دهندیمخودشان را در سه شکل ممکن ارائه  یداده بنیاد، نظریه پردازانهینظر

روایی  ( و سه، داستانی که به شکلهاهیفرضاز قضایا )یا  یامجموعهکدگذاری بصری دو، 
با توجّه به گویایی و اختصار در این پژوهش  .(89 ،1386و امامی،  فردییدانا) شودیمنوشته 

 است. شدهاستفادهری از الگوی کدگذاری بص
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 داده بنیاد الگوی کدگذاری بصری یهنظری (3 شکل

 

 یهدر بیانی (، مقام معظم رهبری )زید عزهو زیرمفاهیم میمفاه، هامقوله یبندجمع اساس بر
 یاحرفهمراکز تعلیم و تربیتی، اخالق  تربیت،اجتماعی، تعلیم،  فردی، گام دوم، نسبت به ابعاد

خودسازی، جامعه سازی و  یهاطهیحدر  دانشجویان، ،کنانکار، استادان، حوزۀ تعلیم و تربیت
تأکید  دشدهیقاین بیانیه، به مقوالت و مفاهیم  یجایجاتمدّن سازی، توجّه ویژه داشته و در 

 یهزحو اندرکاراندست ،ژهیوبهجامعه و  یهبرای هم تواندیممهم،  یهداشته است. لذا این بیانی
 یک فصل الخطاب محسوب شود.تعلیم و تربیت، 
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 یريگجهينت
معنوی و اخالقی، زندگی یک جامعه، یک کشور و یک ملت را  یهاآرمان کهنیابا توجّه به  

اگر  ،سازدیمو برای انسان هویت  دهدیممعنا  هاآن یو به تالش و مبارزه کندیم دارجهت
و  هالغزشذخیره اخالقی و معنوی در وجود انسان از حدّ الزم کاهش یابد، انسان دچار 

شدن انسان بوده و زندگی او را  دارهدفزیرا معنویت موجب  ؛بزرگی خواهد شد یهایگمراه
انقالب، همواره  یهرهبر فقیه و فرزان عنوانبه مقام معظم رهبری )مدّ ظله العالی( .کندیممعنا 

 هاارگانبه حقیقت این امر توجّه داشته و در هر سخنرانی با مسئولین و کارگزاران نظام، سایر 
 مندبهرهاخالقی  ییهاهیتوصگام دوم انقالب، آنان را از  یهدر بیانی ژهیوبهو  هاحرفهو 
 یهاارزشهیم مفاهیم و زیر مفا . لذا در این پژوهش سعی کردیم کلیۀ مقوالت،سازندیم

 شدهیبندطبقهو مدون  صورتبهتعلیم و تربیت را احصاء نموده و  یهحوز یاحرفهاخالق 
گام  یهتعلیم و تربیت در بیانی یهحوز یاحرفهاخالق  یهاارزشبدین منظور تبیین نماییم. 

ارزش اساسی  22دوم انقالب، ارزش بنیادین خودسازی، جامعه سازی و تمدّن سازی و تعداد 
جهادی، انقالبی و  یهروحی ، نظم،ییگراجوان، هاآرمانخدامحوری، عدالت محوری، حفظ )

، یخواهیآزاد، معنویت، ینگرندهیآوعقالنیت،  ییخردگرابرادری، دانایی و حکمت، تواضع، 
 یکاربرد ارزش 21، هوشمندی، امیدواری، همّت، مدیریت جهادی، اخالق( و تعداد اندیشمندی

پذیری، خیرخواهی، ، مسئولیتنفساعتمادبه ایثار، اخالص، اعتقاد، توکل، ابتکار، شجاعت،)
، سالمت اداری، ییگراعمل، ایمان، قاطعیت، یاسالم یزندگگرایی، سبک گذشت، قانون

این  بندی و تبیین شد.، طبقهیبندجمع( یرسانکمکمصمم، تالش، فساد ستیزی، تکریم، 
یک  هاآنهستند که رعایت  ییهاارزشگام دوم انقالب، در حقیقت  یهدر بیانی شدهانیبموارد 

متناسب با  هاارزش. البته الزم به ذکر است؛ وزن هریک از این سازدیمحرفه را ارزشمند 
و هر حرفه متناسب با اقتضائات  شدهفیتعر ستیبایماقتضائی،  صورتبهمختلف  یهاحرفه

باید  درمجموعبپردازند.  شدهاستخراج یهاارزش یبندتیاولوو شرایط خاص خود، به تعریف و 
اول،  یهاخالقی، در درج یهاارزشو  هاستهیبااهداف غایی بیانیه، رعایت این  اساس برگفت 

م به تمدّن سازی منجر خواهد سو یهو در درجدوم، به جامعه سازی  یهبه خودسازی و در درج
که پژوهش حاضر در مقایسه با است و یادآوری است این  ذکرقابلدیگری که  ینکتهشد. 

 یهاارزشاست. یکی آنکه تعدادی از مقاالت،  یازکنندهیمتماسایر مقاالت، حاوی نکات 
؛ در حالی در اینجا هدف، انددادهغرب را مبنای کار تحقیقاتی خود قرار  یمورداشارهاخالقی 
گام دوم  یهاخالقی متناسب با بافت فرهنگی انقالب اسالمی مبتنی بر بیانی یهاارزشتولید 
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بر اساس  .زید عزه( منتشر و ابالغ شد) یرهبرانقالب اسالمی است که توسط مقام معظم 
 شود.همین نتایج، پیشنهادهایی ارائه می

   

 یهحوز یاحرفهاخالق  یهاارزش اساس بر ،تیتربمراکز تعلیم و  شودیمپیشنهاد  -1
تعلیم و تربیت  یهحوز یاحرفهمنشور اخالق  در این مقاله، تعلیم و تربیت احصا شده

 .خود را موردبازنگری قرار دهند

با  یریپذانطباق منظوربه و مراکز تعلیم و تربیت، هادانشگاهکه  شودپیشنهاد می  -2
بروشورها،  یهتهیّ) های گوناگونِرا به روش آمدهدستبهوالیت، اصول  یهاندیش

و... ( ترویج نموده و  یشیآزاداند یهایکرس، یشیاندهمآموزشی،  یهاکارگاهبرگزاری 
 .نهادینه سازند

مشاغل و  یهایژگیوپیشنهاد دیگر آن است که مراکز تعلیم و تربیت، متناسب با  -3
که بیشتر به  را یاحرفهاخالق  کارکردی یهاارزشمراکز تعلیم و تربیت،  یهاپست

 یک سری کدهای رفتاری تعلیم، صورتبهشناسایی کرده و  ،مشاغل مرتبط هستند
 کارمندی تعریف مجدد، تدوین نهایی و ترویج نمایند. استادی، دانشجویی و

 یاحرفهت اخالق یکی از نکات مهم و ضروری پژوهشی، تحلیل روابط بین مقوال -4
که  تعامالت و روابط تأثیر و تأثر با یکدیگر است یهتعلیم و تربیت و تبیین شیو یهحوز

 .نیازمند فعالیت جدید پژوهشی است
مبتنی بر  مراکز تعلیم و تربیتای در وضعیّت سنجی اخالق حرفه شودیمپیشنهاد   -5

 و پژوهش قرا گیرد. یموردبررس، گام دوم انقالب یهدر بیانی یاحرفهاخالق  یهاارزش
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