
                        Bi-Quarterly Journal of                          دو فصلنامه سواد تربیتی معلم                                                 

                                                                       Teacher Educational Literacy                                                     1011، پاییز و زمستان1، شماره 1دورۀ 

 https://jtel.cfu.ac.ir                                                                                               151-170صفحات 

  سواد تربیتیرشد در جهت  های معنوی و اخالقی معلم شایستگیبررسی 

 الب اسالمیانق گام دوم بیانیهمروری بر فصل دوم با  
 *مهدی میرزایی

   استان ایالم  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزگار آموزش و پرورش
   (22/12/1011؛ تاریخ پذیرش:  22/11/1011)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های دانند و یکی از سرفصلسپاه پیشرفت کشور میمقام معظم رهبری )مدظله العالی(، معلمان را افسران  

بسیار مهم هفتگانه معظم له در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، مولفه معنویت و اخالق به عنوان روحِ حاکم 

های معنوی و اخالقی معلم در مسیر ارتقاء سواد و امرِ غالب است. هدف پژوهش، بررسی شایستگی

شاگردانی شایسته، با الهام گرفتن از رهنمودهای سر فصل دوم در بیانیه گام تربیتی او به منظور پرورش 

-دوم انقالب اسالمی است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است که در آن از منابع مکتوب کتابخانه

 های معنوی و اخالقی است. در پایان مشخص شد که در بیانیه گام دوم انقالب به مولفهای استفاده شده

همچون: اخالص، ایمان، توکل به خدا، مشارکت مردمی، خیرخواهی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس، 

گذشت، کمک رسانی، نیکوکاری، وفاداری، حفظ آبرو، ارتقای شناخت اخالقی، مدیریت جهادی، افزایش 

یی، عیار معنویت و اخالق، برادری و ایثار، فداکاری، پاکی و صداقت، یکرنگی و همدلی، همگرا

گری، روحیه صبر و تحمل در زندگی اجتماعی، عزت پُرسشگری، حفظ کرامت اجتماعی، عدم افراطی

نفس گروهی، ترویج اخالق و منطق اخالق جمعی، جوانمردی، روحیه اعتدال گرایی، عقالنیت، استکبار 

خودباوری،  ستیزی، صدقات، عزت و اقتدار، روحیه انقالبی، آرمان خواهی، خودسازی معنوی و اخالقی،

مقابله با استحاله فرهنگی و اخالقی دشمن، تبدیل تهدیدها به فرصت ها، زایش قوه تفکر، بصیرت، تحلیل 

یتی معلم تواند سطح سواد تربگری و استدالل منطقی اشاره شده که قطعا دستیابی به این شایستگی ها، می

های دینی، بهترین مسیر القی از آموزهرا ارتقاء دهند. همچنین مشخص شد که الگو برداری معنوی و اخ

 باشد.برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان می

 

 سواد تربیتی معلم، شایستگی معنوی، شایستگی اخالقی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی واژه های کلیدی:
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 مقدمه 

سواد عاطفی، ، سواد مالی، سواد رایانه ای ،ارتباطی سواد ، شامل۱1در قرن  1انواع سواد از نظر یونسکو

برای یک معلم را می توان دربرگیرنده عامل رشد و  ۱است. سواد تربیتیای و سواد تربیتی سواد رسانه

دانست که به دنبال تربیت در محیط کالس، مدرسه و خارج از مدرسه  آموزانسازنده شخصیت دانش 

و حذف و یا کاهش  صحیحانتظار رفتاری سب با سطح دانش آموزان به دور از سهل انگاری و متنا

و استفاده از  انسانیهای واالی آگاهی بخشی و گسترش ارزشهای دانش آموزان در زیر سایه ناهنجاری

ن است. در ای جامعهر دانش آموزان و نسلی شایسته دهای نوین و مناسب تربیتی با هدف تربیت روش

معنوی و اخالقی خود معلم، پیش نیاز اصلی رشد  هایشایستگیها و انواع صالحیتبین کسب و ارتقاء 

ته توان توانایی تربیت دانش آموزان به نحو شایسیمسواد تربیتی برای یک معلم را اوست. سواد تربیتی 

و  همکاریسازگار شده و روحیه جامعه دانست که دانش آموزان بتوانند طی فرایند اجتماعی شدن با 

، رغبت به کار گروهی، قبول مسئولیت جمعی و تمایل به و عقاید مخالف افکارروشن بینی در برخورد با 

و بدون شک  عقاید دیگران را در دانش آموزان بهبود و ارتقاء دهدبا دیگران و احترام به نحوه معاشرت 

معنویت گرایی و به روحیه نیازمند آراسته شدن خود معلم در درجه اول دستیابی به این اهداف واال، 

 است. اجتماعی ی اخالق مدار

 ،، باورشناختبدون  ،طبیعی است که این امر مهم. استجوامع به دست معلمان  معنویحیات فکری و 

ی شناخت، سعه صدر، هانشانهعمل به اصول اخالقی خود معلم امکان پذیر نیست. آراسته شدن معلم به 

به اخالق و خُلق نیکو الهی، هدایت، استدالل و برهان منطقی و شرعی و متخلق شدن  هایتواضع، ارزش

 شناخت و سطح سواد تربیتی او را ارتقاء دهد. میزان  دتوانبه طور قطع می

و باطنی در مقابل ظاهری به  مقابل مادیدر مقابل لفظی است و در معنی روحانی در  3معنوی و معنویت

 معناامور قدسی، غیبی، ارزش های اخالقی، دین، عرفان و... است و هر نوع  شاملمعنویت کار می رود. 

گره خورده و هدف از آن دست  خدا فراموشیو غفلت از آن گویی با بخشی در زندگی را شامل می شود 

تنها وضعیت های مطلوب روانی نیست، بلکه حقیقتی متعالی و فراتر از یابی به نیروهای خارق العاده و 

دهد . معنویت، انسان را شایسته و دهد و به هستی معنایی خاص میرا ارائه میام نمودهای هستی تم

لی تجبا خداوند در ارتباط با استعداد،  رابطهدر  واسطهسزاوار رسیدن به قرب الهی می داند و او را بی 

ت صوردر فرهنگ های مختلف بشری به  معنویتمفهوم اسماء و صفات الهی در انسان معرفی می کند. 

غربی، معنویت یعنی احساس وابستگی و در هم تنیدگی  نگاههای مختلف و متفاوتی بیان شده است. در 

. ولی در نگاه بومی و اسالمی، عمیق و به شدت شهودی بین انسان و جهان که در آن زندگی می کند

اه در روان خودآگارتباط با خدا یا امری متعالی  معنویت و معنوی حالتی نفسانی و ذومراتب است که در
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 یوهشآگاهانه و یا ناآگاهانه پدید آمده و بر و عمل بیرونی بصورت  درونیآدمی از طریق تعقل، جوشش 

اطنی ب، حقیقتتوان گفت: واژه عالم باطن و ذار است. به عبارتی دیگر میگثیر نظر و عمل شخص تا

ایش باعث افز در مورد تعلیم و تربیت، و به طور قطع  گرایش دارد است که به حیات طیبه و نور الهی

ژوهش که این پ شودبر متربی می یمرب مطلوب و طیبه در نحوه تعلیم و تربیتو سواد  سطح شناخت

سرفصل دوم )معنویت و اخالق( در  دیدگاه بر مبنای مروری بررا  معلم اخالقیمعنوی در کنار  صالحیت

 کند. در جهت رشد سواد تربیتی معلم در این زمینه را بررسی میبیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

و  اخالقیمعنوی و  اجتماعی معلم در جهت کسب شایستگی هایاخالق  شناسیآسیب ضرورت 

 رشد سواد تربیتی او 

حُسن معاشرت از دیدگاه اسالم دارای اهمیت فراوانی است. نمودهای مختلف حُسن معاشرت در قرآن 

(، ) ۱۳3/ ۱۱۰/ 1۱۱/ 1۰۱/ ۳3(، ) بقره/ 1کریم را می توان در سوره ها و آیات مختلفی نظیر: )مجادله /

(، 1۰(، ) مزمل/1۱مان/ (، ) لق1۱۱/ ۱۳(، ) نور/ 1۱1/ ۱/3/1۰(، ) حجرات /1۶1/ 1۱۱/ 13۱/ ۵۱آل عمران/ 

( در موضوعاتی همچون: احترام به ۱۵(، )حدید/ ۱۱(، )فتح/ 1۵(، ) بلد/ 3۱(، ) فصلت/ ۱۶) مومنون/ 

عالمان، احسان به دیگران، برخورد محترمانه و برادرانه، ادای امانت، اجازه خواستن ورود به حریم 

ی و خوشرویی، دفع بدی با خوبی، خصوصی، رعایت انصاف در برخورد، نرمی در گفتار، خوش خلق

کی از یسخن نیک و رفتار نیکو، صبر و شکیبایی، عفو و گذشت و مهربانی در گفتار و رفتار آمده است. 

مهمترین و ضروری ترین مباحث مورد نیاز در بحث اخالق به طور کلی و در اخالق اجتماعی در بُعد 

مردم، شناخت آسیب ها و چالش ها با هدف آداب معاشرت به طور خاص در زندگی روزمره در بین 

برطرف نمودن ضعف ها در این زمینه و شرایط را برای بهبود و ارتقا مهیا کردن آن است. متاسفانه در 

ظهور و بروز این آسیب ها و چالش ها که در زیر به آنها اشاره می شود در زندگی اجتماعی روزمره مردم 

نمایان می شود. به از جمله نظام آموزش و پرورش ان های مختلف و در برخی از کارکنان نهادها و ارگ

تجسس بی مورد در امور -1 طور کلی می توان انواع آسیب ها و چالش متداول، را چنین برشمرد:

: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف شهروندی و والدین و دانش آموزان خصوصی

ضه ای مربوط به حیات اجتماعی است و نه زندگی خصوصی و فردی معاشرت اجتماعی مسلمانان فری

دیگران. نهایت جهل و گناه است که برای امر به معروف و نهی از منکر، خود انسان مرتکب منکرات و 

آسیب هایی همچون تجسس بی مورد در مورد خانواده ها، همسایگان، همکاران  و دوستان و انتشار این 

زرگ جلوه دادن که خود سبب قطع ارتباطات و آسیب های اجتماعی و روانی و مورد در بین مردم و ب

حتی بی آبرویی برای افراد، می شود و در اینجا معروف را باز گذاریم. دین مبین اسالم نه تنها به انسان 

اجازه تجسس بی مورد در امور خصوصی و شخصی افراد و مسلمانان را نداده بلکه توصیه های فراوانی 

قرآن کریم به پرده پوشی و در اسرار و امور فردی مسلمانان و کمک به حل مشکالت و ابتالات نموده در 

ان بویژه معلمان در ارتباط است. تجسس و دخالت نکردن  بی جا در امور و حریم خصوصی زندگی دیگر

، حفظ کرامت، با والدین، دانش آموزان و همکاران در همه سطوح و رده ها، با هدف حفظ آبروی دیگران
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اصالت و مقابله با تحجر، خصومت و توطئه بسیار مهم می باشد و باعث رعایت آداب و نحوه معاشرت 

خواهد شد. حضرت امام علی )ع( می فرمایند: اگر مسلمانی گناهی که کرده در برخورد با مردم صحیح 

گتر یب جویی او گناهی بزربزرگ نیست و گناهی است خرد، بلکه جرئت او را بر زشتی مردمان گفتن و ع

شایعه پراکنی : شایعه پراکنی از مصادیق دروغ است . حتی اگر  -۱ (. 1۱۰باید شمرد )نهج البالغه، خطبه 

انسان انگیزه نا پسندی از نقل شایعه نداشته باشد. بنابراین الزم است در معاشرت و اخالق معاشرتی خود 

در درستی و صحت حقیقی آن تحقیق کرده و پس از اطمینان با دیگران ، پس از نقل هر خبر و حادثه ای 

پیامبر اکرم )ص( در توصیه خود  (. ۱۱۱: 13۵۶کامل به درستی آن به نقل آن دست بزنیم )مصباح یزدی ، 

به ابوذر غفاری فرمودند: ای ابوذر! برای دروغگو بودن هر فرد همین را بس که هر چه را می شنود، بازگو 

در مورد برخی از روابط جمعی و نحوه معاشرت ها در بین مردم،  (.۳۱: ۱، باب ۵۱وار، ج نماید )بحار االن

متاسفانه گاهی شاهد شایعه پراکنی های متعددی هستیم و برخی چنان مسئله را بزرگ و خطرناک جلوه 

 شرتمی دهند که انگار نباید فعالیت های زندگی روزمره در جامعه انجام گیرد و بالعکس برخی در معا

ها چنان مسائل را کم خطر و یا حتی بی خطر و مسخره جلوه می کنند که انگار هیچ اتفاقی صورت 

برای معلمان بویژه در نگرفته است. این دو جنبه منجر به دیدگاه های اشتباه در محیط کار و در جامعه 

ن توسط معلما کار خواهد شد. عدم شایعه پراکنی در جامعه و محیطحوزه های تربیتی در سطوح مختلف 

و مقابله با خبرهای دروغ و وارونه نشان  با هدف حفظ آرامش در جامعه و گسترش صداقت و راستگویی

در محیط  دادن واقعیات از اهمیت بسزایی در صداقت در معاشرت ها و بهبود و ارتقای اخالق اجتماعی

والدین و دانش  افشای اسرار -3 دارد.ان و در ارتباط با والدین، دانش آموزان و همکاران آن تربیتی مدارس

اسرار و رازها در بین دیگر همنشینان حفظ  ،ها شاهد هستیم در برخی موارد معاشرت: متاسفانه در آموزان 

و یا سهوی، اسرار لو رفته و بروز دشمنی،  عمدیو مکان هایی یا با قصد و نیت  مواقعنمی شود و در 

رفتن شرف و آبروی افراد می شود. عدم افشای عمدی و یا سهوی  کینه، تهمت، تمسخر و باعث از بین

و امانت داری بویژه برای معلمان در برخورد با والدین، دانش ، راز داری با هدف وفای به عهددیگران 

ز اهمیت زیادی در بهبود و ارتقای اخالق اجتماعی و روابط گروهی برخوردار آموزان و همکاران ا

والدین و دانش  عتدال ورزی در روابط دوستی و همنشینی عاقالنه و مطلوب بارعایت ادم ع -۱است.

 : یکی از نکات اصلی در زمینه روابط بین دوستان و معاشرت های اجتماعی در بین مردم که بایدآموزان

، حد نگه داشتن و مرزبندی روابط و دوستی با دیگران است. رعایت حد و مرز شودرعایت  توسط معلم

 با والدین،مروت و اعتدال گرایی در این زمینه و جلوگیری از افراط و تفریط  در روابط خود دوستی، 

که باید یک معلم توجه  نمودهای اخالق معاشرت استدانش آموزان، همکاران و دیگر آحاد مردم، از 

ود و حضرت امام علی )ع( می فرمایند: دوستت را چندان دوست مدار! مبادا که روزی دشمن شنماید. 

دشمنت را چندان کینه مورز که بود روزی دوستت گردد و اعتدال را رعایت بنما )نهج البالغه ، حکمت 

اجتماعی معلمان با والدین، دانش آموزان، همکاران و دیگر در مورد بهبود و ارتقای اخالق  (.۱1۰: ۱۶۳

ر قرار داد و تمامی اسرار را بیهوده ، باید اعتدال در دوستی و معاشرت با افراد صالح و معتمد را مد نظمردم
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 در غیر این صورت،فاش نکرد و آبروی افراد را بیهوده خراب نکرد و حد دوستی و روابط را رعایت نمود. 

متاسفانه شاهد هستیم که افراد در روابطشان با هم، هیچگونه مرزی قائل نیستند و این امر منجر به تجسس 

زندگی خصوصی از هم می شود که آثار زیان بار اجتماعی دیگری را و کسب اطالعات بی مورد افراد از 

ن: باید دقت داشت که در اولیاء و دانش آموزاسوء استفاده ابزاری و فرصت طلبی از  -۱به دنبال دارد. 

با دیگران به رعایت این نکته از اخالق اجتماعی در حوزه معاشرت معلمان روابط جمعی و معاشرت های 

که نباید معاشرت با دیگران را به عنوان پل و ابزاری برای رسیدن به مطامع و خواسته ای  اهتمام ورزید

خود قرار داد. بلکه یکی از مهم ترین شرایط پایداری و اصول   ، غیر شرعی و غیر قانونیفردی و شخصی

 ی ازمعاشرت ها، رعایت انصاف در حق و حقوق دیگران است. عدم سوء استفاده ابزاری و فرصت طلب

دیگران بویژه والدین، دانش و حریم حقوق  حق و با هدف حفظ رعایت احترام به دیگران در محیط کار

و جلوگیری از بد خواهی، انحصارگرایی، نفوذ، سلطه و تهدید، نقش مهمی در بهبود  آموزان و همکاران

ر سفارش خود به دارند. حضرت امام علی )ع( د معلمان و ارتقای اخالق اجتماعی در حوزه معاشرت

حضرت امام حسن )ع( می فرمایند: حق برادرت را به اعتماد دوستی )معاشرت( که با او داری ضایع 

مگردان، زیرا کسی که حق او را ضایع کنی )سوء استفاده کنی ( دیگر برادر تو نخواهد بود )نهج البالغه، 

 (.3۰۶: 31نامه 

  بررسیبحث و 

صالت ، انی اعتقادی، اخالقی و عبادی است. بُعد اعتقادی بر اصالت روحمعنویت از دیدگاه قرآن شامل مبا

. بُعد اخالقی بر حُسن معاشرت، توکل، کسب علم، احسان، فطرت، عالم غیب و شریعت استوار است 

ساده زیستی و پرهیزکاری استوار است و اما بُعد عبادی بر اُنس با قرآن، نماز، نوافل و مستحبات تواضع، 

، نفسانی، صفاتلکات مَ ای از  مجموعه 1اخالق(. ۱۱: 13۱۶و دعا مبتنی است ) ترک زاده و راضی، 

 از اخالق،  یبُعدی مهم شد.می بارا شامل  دنو خصایص روحی که جنبه عمومی و عام دار ویژگی ها 

منبعث در ارتباط با حضور در اجتماع و در ارتباط اجتماعی با دیگران و زندگی است که  ۱اخالق اجتماعی

در و انسانی مطلوب  صحیحارتباطات  انجامجمعی و نحوه معاشرت های معین است. به این معنا که 

 اخالق می باشد. اجتماعیالق حیطه معاشرت ها، ایجاب کننده برخورداری از اخالق ویژه ای است که اخ

اشرت معارتباطات و تعامالت اجتماعی و نحوه اجتماعی برای معلم می تواند سطح سواد تربیتی او را در 

 و دیگر افراد در جامعه بهبود و ارتقاء دهد.  همکاران، دانش آموزان ،خود با والدین

اخالق و  اجتماعیعلم اخالق مشتمل بر حوزه های مختلفی مانند؛ اخالق بندگی، اخالق فردی، اخالق 

سایر از اخالق اجتماعی، ارزش ها و ضد ارزش های حاکم بر رابطه فرد با  مرادزیست محیطی است. 

مانند؛ معاشرت نیکو، عدل، احسان، حسد و تکبر. در زندگی اجتماعی، قوانین، مقررات  ،ها می باشد انسان

فردی  زندگیضرورت می یابد که بسیاری از آنها در  معاشرتاز جمله آداب و نحوه و آداب خاصی 
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 دندگی را در هر بُعکامل ترین و عالی ترین برنامه ز -به عنوان دین خاتم -اسالم مطرح نمی شوند، لذا 

می کند )طالعی  تامینقطع سعادت فرد و اجتماع را فردی و اجتماعی به ارمغان آورده و عمل بدان به طور 

است. آگاهی از پیچیده، پردامنه و وقتگیر  امریاجتماعی  حوزهبررسی اخالق در  (.۳۱: 13۱۵اردکانی، 

خصوصا صاحب بزرگ،  مربیاناخالق اجتماعی مستلزم شناخت آرای روش ها و اهداف اخالق به ویژه 

پردازان بزرگ به عنوان یکی از نظریه ، )مد ظله العالی(مقام معظم رهبری ، از این رو نظران اسالمی است.

غالب از  و امرِ حاکمروحِ به عنوان  در روابط بین مردم  اخالق اجتماعیرعایت در اهمیت  ،جهان اسالم

اندن آسمانی برای رسیکی از اساسی ترین ارکان شرایع  اخالقیاتاخالق و متخلق شدن به  آن یاد می کنند.

انسان در درون فطرت خویش، اخالقی است. او انسان به کمال نهایی که همان قرب الهی است می باشد. 

روح و روان متعلمان،  پرورشوظیفه خطیر معلم در فطرتاً خواهان خوبی ها و گریز از پلیدی هاست. 

 خالقی دو چندان می نماید. را به آراستگی ا او نیازمندی

در برهه تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تاکید بر شایستگیهای معنوی و اخالقی و نقش 

دگی عرصه های زنبرجستگی بیشتری یافته است. شدت و سرعت تحوالت آینده در همه الگویی معلم، 

فرا ی و انسان گرایانه، فرادانش شایستگیهایبا ، برخورداری از معلمانی موجودبشر، عالوه بر شایستگیهای 

  (. 1۱۱: 13۱۳ضروری می سازد )رضایی، را پیش از بیش  شناختی

و پرورش فقط تعلیم و آموزش  آموزشمقام معظم رهبری )مدظله العالی( معتقدند که از حیث نظری، 

رکان نظری ا مهمترین، م شامل می شود. به نظر ایشان. بلکه تربیت و پرورش را هنیستنیست و فقط علم 

را از وظایف پیامبران می  خطیرو  اصلیایشان این دو وظیفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت است. 

تربیت می دانند و بر ابعاد معنوی و اخالقی در  همردیفو تعلیم اشاره دارند و تزکیه را دانند و بر تزکیه 

لف در بیانات مخت )مد ظله العالی( مقام معظم رهبری معنویت،در باب اهمیت تزکیه بسیار تاکید دارند. 

سالمی ا معنویتوان وجه مشترک بشری و انسانی یاد شده تکیه بر تبیین شاخصه های نعاز آن به  خود

هدف   یو ب نوپدیدو عرفان های نوظهور و  هاو معنویت  معنویتکانون های  ضد در راستای مقابله با 

هوت غربی و سوسیالیسم شرقی که متکی بر لذت طلبی و شم سو همچنین مقابله با نظام های سلطه کاپیتالی

ی داند و نقش آن را مرا به عنوان گمشده قرن حاضر گرایی اند توجه نموده است. ایشان نقش معنویت 

ان و به عنو می داند است شده نمایانآن در تمدن سازی اسالمی در پویایی و پیشرفت جامعه و به تبع 

و تنها انتخاب عاطفی و از روی  قلمداد کردهجهت دهنده همه حرکات و نیازهای و شعائر اصلی جامعه 

ی م بر پایه های تفکر فلسفه اسالمی و عقالنیت و منطق استوار شده است آن را احساس نیست، بلکه

  د.نپندار

و پرورش ابعاد  جامعهمعلم در  ارزشمند جایگاهرهبر معظم انقالب، همواره در بیانات خود بر نقش و 

و معلمی، نقش معلم را در  معلمضمن لزوم نگاه اسالمی به  ایشاناند.  نمودهمختلف دانش آموزان تاکید 

ی برا اخالقی الگوسازیو توسعه کشور،  رشد، جامعهآینده ی  و ساختن تحولپایه ریزی جامعه، ایجاد 

شخصیت های واالی انسانی، پایداری ارزش ها، استکبار ستیزی و حماسه آفرینی  پرورشو  جواننسل 
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و احترام، تکریم و قدرشناسی از معلم شغل  ارزش ترینو با  تاریخیمهم دانسته و معلمی را دارای ارزش 

انند می د مفیدرا بسیار  آنانو افزایش دانش گذاری برای معلمان  سرمایهو فرض دانسته  مردمرا بر آحاد 

همواره بر برجسته کردن ارزش های  )مد ظله العالی(مقام معظم رهبری (. 11۱: 13۱۱، موسویور پ)

در خود و جامعه تاکید داشته اند. از نظر ایشان ، معنویت نه تنها از قبیل اخالص، ایمان ، توکل  معنوی

، بلکه پیام فراگیر انقالب اسالمی به دیگران نیز پیام تشکیل می دهد شالوده و کالبد انقالب اسالمی را

ت. ایشان می فرمایند: پیام انقالب اسالمی، پیام معنویت ما توجه به معنویت، وارد کردن عنصر معنویت اس

معنویت، هم معنویت اسالمی و قرآنی است و انسان و توجه به اخالق و خداست. معنویت در زندگی 

هم از متن قرآن و هم متن دین گرفته شده است. ما از معنویت به هیچ عنوان صرف نظر نمی کنیم، روح 

اخالق در  ،)مد ظله العالی( مقام معظم رهبری (. ۱۵: 13۱۳خوشدونی، و اساس کار ما معنویت است ) 

: فایده اساسی و هدف اصلی قدمه میدانند و چنین میفرمایندو کارهای دیگر را م اصلیجامعه را هدف 

. تخلق به اخالق اهلل مقدمه برای کار دیگر نیست. کارهای بشونداین است که انسانها متخلق به اخالق اهلل 

تخلق به اخالق اهلل و نورانی شدن انسانهاست.  مقدمهدیگر، مقدمه برای تخلق به اخالق اهلل هستند. عدل 

ت. اخالق اسالمی در جامعه در قالب در جامعه و حاکمیت پیامبران برای همین اس المیاسحکومت 

و اجتماع مردم در همه زمینه ها باید رعایت شود. کوهی از معلومات بدون  جمعرعایت مفاد اخالقی در 

میدانیم ، هیچ ارزشی ندارد. ما ارزشهای اخالقی و معنوی را در جامعه برای جوان ضروری اخالق درست

ر فرد وبانکی پکه اهمیت آن بیشتر از علم است  و معتقدیم انقالب ما به خاطر همین ارزشها بوده است )

می  اخالق اجتماعی  رعایت اهمیت در باره ،)مد ظله العالی( مقام معظم رهبری (.13۶: 13۳۰و قماشچی، 

ه اخالق نداشته باشد و بفرمایند: اگر انسان ها از نظر سواد و دانش و سیاست بحر العلوم هم باشند؛ ولی 

 معهجابرای خود و آراسته نشود، کوچک ترین نفعی ردم م بیندر اجتماع و در فضائل مختلف اخالقی 

به ملت  خطابمطلعی است  ، تجدید1اسالمی بیانیه گام دوم انقالب (.۶۰ :13۱۳نخواهند داشت )لباف، 

و تمدن سازی  پردازی، جامعه خودسازیایران و به ویژه جوانان که به مقابه منشوری برای دومین مرحله 

به آرمان  رانوین اسالمی و فصل جدی زندگی جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد. این گام دوم انقالب 

والیت عظمی )ارواحنا فداه(  خورشیدبزرگش که همانا ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خالق به ارزیابی نویت و امعحوزه  در اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب (.1: 13۱۱ هست )امام خامنه ای، 

، آسیب ها انقالباخالقی مردم معنوی و توجه به داشته های ، و اولیه اخالقی وضعیت موجودمعنوی و 

خالقی انقالب و نظام اسالمی مانند حوزه معنویت و ا دستاوردهایو چالش های وضعیت موجود، 

مشارکت به نفس، خلق نیکو،  اعتمادشجاعت، تواضع، خیرخواهی، گذشت، اخالص، ایمان، توکل، )

روحیه انقالبی، آرمان خواهی، خودسازی ی، ، کمک رسانی، نیکوکاری، ارتقای شناخت اخالقمردمی

معنوی و اخالقی، خودباوری، مقابله با استحاله فرهنگی و اخالقی، تبدیل تهدیدها به فرصت ها، زایش 
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تگی های که قطعا دستیابی به این شایس اشاره شده استقوه تفکر، بصیرت، تحلیل گری و استدالل منطقی 

فداکاری، پاکی و صداقت، نویت و اخالق، برادری و ایثار، جهادی، افزایش عیار مع و مدیریتمعنوی 

 ازیسخالقی معنویت گرایی و ااشاره شده است و راهکارهای ، صدقات، عزت و اقتدار( استکبار ستیزی

معظم رهبری در برگیرنده استعداد الهی و طلب کمک از خداوند، و سازمانی از نظر مقام  اجتماعی، فردی

 از تشکیل نطفه فساد، استفاده از انسان جلوگیرینظارتی و دولتی در قاطعیت و حساسیت دستگاههای 

 (. 1۱: 13۱۱)فالح، اند دل هایی نورانی  و منیع الطبع با دستانی پاک و جهاد گرهای با ایمان، 

فردی و بویژه اجتماعی و در ارتباط  حوزهدر  معنوی و اخالقی تحول توانندی مدر نظام الهی، انسان ها 

 یآرزوهابه  مادیمی تواند انسان معنوی، الهی و اخالقی شود و آرزوهای  مادیپیدا کنند. انسان  با دیگران

هدف دار شدن زندگی می شود و  مایهو اخالق،  معنویتواالی انسانی و خدایی تبدیل می شوند. کسب 

 معنویشده و برای انسان هویت نی بخشد. آرمان های معنوی و اخالقی جهت دار  معناانسانی را  زندگی

 اجتماعیرسیدن به اهداف متعالی در زندگی فردی،  موجبو اخالقی شکل می گیرد. معنویت و اخالق 

 و معنویتو ضرورت این دو مسئله یعنی  همیتادر ارتباط با دیگران می شود. در این بین هر انسانی 

مهم  موارداخالق و اخالق مداری از  معنویت گرایی و روحیه  بهتوجه  دو چندان است. معلمدر اخالق 

 اسالمی و الگو برداری رفتاراست. اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب  به عنوان سر فصل دوم شده اشاره

 ، بهترین مسیر برایاخالق معنوی و  مبانیو بهبود و ارتقای اصول و خالقی از آموزه های دینی معنوی و ا

همه ی  در ی معلمانبویژه برا در جامعه و مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی افراد رشد و تعالی

ر بیانیه گام دوم انقالب، با بر شمردن د امام خامنه ای )مدظله العالی( رهبر معظم انقالباست.  سطوح 

وضعیت کنونی کشورمان به سال اخیر و مقایسه  ۱۰های بزرگ ایران اسالمی در  پیشرفتتحوالت و 

 به قله های عظیم باید از اولویت ها و رسیدندوران قبل از انقالب اسالمی تبیین کرده اند که تالش برای 

مقام معظم گانه مورد اشاره  ۵طبق اصول  باالتر رسید. در این بین،مراتب نخستین عبور کرده و به  بایدهای

 سترشگ توجه و لاص ا توجه بهر این پژوهش به دکبرداشت بر  قدم باید انقالبرهبری در بیانیه گام دوم 

 اخالق معنویت و ه بررسی، ببیانیه گام دوم انقالبگانه  ۵به عنوان یکی از اصول اخالق  یت ومعنو دادن

اد آحبین ارتباطات و تعامالت در  ارتقاء و بهبود نحوهدر  معلمانمعاشرت و نحوه  ، سلوکآداببُعد  در

اجتماعی با دیگر  معنوی و انسان در روابط اجتماعی و معاشرت و همنواییپرداخته شده است.  مردم

مردمان است که می تواند خود را بهتر بشناسد ، ویژگی ها و توانمندیها و همچنین ناتوانایی های خود را 

در باید و به تصوری درست و واقع از خود دست یابد و همچنین به شخصیت معنوی و اخالقی خود 

در همه ی  معلمان الق و اخالق مداریاخ روحیه معنویت و نائل شود. بنابراین هدف از این مقاله بررسی

ردم در قالب شکل گیری انواع معاشرت والدین، دانش آموزان و آحاد ما خود بدر حوزه روابط  رده ها 

اخالق جمعی از دیدگاه دین مبین اسالم بوده و همچنین  همنوایی معنوی و ها به عنوان یکی از ابعاد مهم

ها و آسیب های متعدد آن با هدف بهبود و ارتقای آن با تکیه بر بیانیه گام  ضرورت چالشبه بررسی و 

 دوم انقالب نیز پرداخته می شود.
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ول در سند تحمعلم بر اساس ادبیات سواد و رشد تربیتی او  معنویاخالق به عنوان یکی از ابعاد رشد 

زان، ی، احترام به حقوق دانش آمودر برگیرنده مولفه هایی نظیر: مسئولیت پذیر پرورشبنیادین آموزش و 

و ایثار، مهرورزی با دانش آموزان، گسترش و  عدالت گستری، از خود گذشتگی، با هم نوعان همدردی

اعتدال گرایی در زندگی و  روحیهتوجه به دلیری و شجاعت، بردباری، صداقت و پاکی، اهمیت حیا، 

 .(1۱۱: 13۱۱)نجفی و همکاران، است و اهمیت دادن به آنها  اخالقیپرداختن به سجایای 

ی تواند مبنای گفتگو و تعامل و بهبود سبک نحوه ارتباط ممعنوی و اخالقی هویت بخش است و  گفتمان

و اخالقی  معنویتبه عنوان نهادی مردمی باشد. پیگیری و اجرای سبک  معلمان در آموزش و پرورش

رک بین زبان مشتمعنوی که منجر به یک گفتمان دینی و به عنوان  بینشبُعد باور و تواند در  میگرایی 

تثبیت و  موجبو اخالقی سلوک معنوی  همچنینباشد، می انجامد.  والدین و دانش آموزان ومعلمان 

 می شود.  معلمان هم روحی و معنوی در ملکاتو  خلقیات بالندگی

 ودخمی تواند عامل  دینی و اخالقی معلمو اخالق گرایی در جهت بهبود سبک زندگی گسترش معنویت 

داشتن روحیه باشد.  یادگیرنده جامعهرهبری و عالقه و یک مشوق قوی برس انتقال فرهنگ معلم به 

ل نظارتی قوی بر تعهد، عمل و اثربخشی گرایی، اعتقادات، گرایش، نگرش مثبت می تواند عام معنویت

(. 33: ۱۰1۱، 1شود )گیبسون مدرسهمعلم در کالس و سواد و دانش پداگوژی  سطحنحوه تدریس و بهبود 

ه و تمسک ب یکرنگیخودآگاهی، پاکی و صداقت، خلوص و خودساختگی، فطرت پاک و اخالق جویی، 

حدیث معصوم  )ع( از مولفه های اخالق معلمی از منظر قرآن و  امامانو سنت و سیره آموزه های دینی 

اند. بر این اساس اخالق معلمی و خود ساخته بودن معلمان و مربیان تربیتی، در اسالم اصلی الزم برای 

از دیدگاه مقام معظم (. ۱۱: 13۱3هدایت تعلیم و تربیت در مسیر مستقیم الهی است )کاظمی و بهرامی، 

 بیتح قله های علم و دانش، دستیاف)مدظله العالی(، برجسته کردن معنویت، تاکید بر اخالق مداری، رهبری 

همترین از معدالت و طهارت اقتصادی  توسعه، پویابه قله های علم و دانش، دستیابی به اقتصادی قوی و 

نقالب دوم بیانیه ا بر گاماسالمی منطبق  نوین تمدنبه  وصولزندگی برای  سبکالزامات و بایسته های 

تمدن اسالمی در گذر زمان طبق بیانیه گام  گیریداشت در شکل  توجهباید  (.۱3۶: 13۱۱، ایزدیاست )

متعددی در این مسیر توانسته و می توانند یاری رسان باشند که می توان به ایمان و دوم انقالب، عوامل 

ته و البعلم و معرفت، استقالل و مقاومت، یکپارچگی و وحدت، عزت و عدالت توحید، تفکر و تعقل، 

و مولفه های ام برد که مورد آخر زیربنای تمامی موارد بوده که با بهره گیری از آنان معنویت و اخالق ن

رهبر (. ۶۱: 13۱۳د )برغمدی، تمدن ساز اسالمی می توان جامعه آرمانی را سرعت و رشد فزاینده ای دا

بیانیه گام دوم انقالب همراه کرده است. ایشان انقالب، معنویت را در محور دوم در کنار اخالق در  معظم

دهنده و  جهتمعنویت را حلقه ی مفقوده زندگی انسان امروزی در همه ی عرصه ها می داند و آن را 

آدمی می داند. ایشان متناسب با نقش ها و مسئولیت هدی فردی و اجتماعی و  سلوکش به هدایت بخ

                                                           

1-Gibson, A 
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 دانشگاهها، حوزه ها، جامعهی آحاد  همهاخالق مداری را به  را در کنار رعایت معنویتحاکمیتی، موضوع 

(. 1۰۱: 13۱۱و سایر مراکز فرهنگی و نهادهای قانون گذار ، رسانه ها و دولت گوشزد کرده اند )سلیمانی، 

معنویت و اخالق گرایی در بیانیه گام دوم انقالب، با بی عدالتی، سلطه پذیری، روحیه انفعال اجتماعی 

د و باید به شیوه ی معقول، منطقی، حساب شده، رئوفانه و مهربانانه و در ارتباط با آحاد مردم سرستیز دار

 رهنگی و برنامه هایو استحاله ف جامعه  و بدون قوه قاهره بسط داد و در این بین باید بر خطرات تهاجم 

 ضد معنویت و ضد اخالقی کانون های معاند توجه نمود. 

و  13۳۱عزیز در سال های  معلمانخود در جمع  ارزشمندمقام معظم رهبری )مدظله العالی(، در سخنان 

م معلم دین و معل توانیدتاکید کرده اند و می فرمایند: شما معلمان می بر موضوع معنویت و اخالق  13۳۵

ی توانید با سواد و و اخالق در خود و در دانش آموزان باشید. شما م معنویتاخالق و پرورش دهنده 

روحی و معنوی بر متعلم به یک نقطه روشن و نورانی در قلب آنان برسید و نفوذ معلمی خود، با تاثیر 

بچه ها را متدین بار بیاورید. متدین بار آوردن بچه ها همان چیزی است که باقی بگذارید. اثرات مهمی 

سل جدید به دست معلم معنوی گر و متخلق به تشکیل هویت نی این کشور را آباد کند.  آیندهمی تواند 

 .1اخالق اسالمی است

، تعهد و نفوذ اخالقمعلم نمونه، معلمی معنوی و اخالقی بر طبق آموزه های دینی و اسالمی است.  

بارز هر معلمی اند که باعث جذب و انجذاب دانش آموزان به سمت معلم  شایستگیهایمعنوی از جمله 

ه و متوسل شدن ب معنویتقوا، اخالص، رافت و مهربانی، گذشت، خودشناسی، افزایش روحیه  می شوند.

شادابی، انگیزه، کارایی و اثربخشی معلم و به  ،نشاط برای تقویتآموزه های دینی از جمله کارهای مهم 

  با دانش آموزان است.  ارتباططبع آن افزایش سطح سواد تربیتی او در 

از نگاه رهبر معظم انقالب، معنویت پبامبرانه یا انقالبی است. در این مدل فرد به  مقبول ترین معنویت

دنبال کسب معنویت از البه الی زندگی عرفی و دنیوی است. تفاوتی که این نوع معنویت با معنویت 

ین اکاربردی دارد این است که تنها به مسئولیت اجتماعی و کمک به مردم توجه دارد، بلکه راهکار اصلی 

کمک، استقرار عدالت اجتماعی است. معنویت به دنبال اخالق در بیانیه گام دوم انقالب بر برقراری عدالت 

 (.۱: 13۱۳و زندگی اجتماعی تکیه دارد ) شاکر نژاد، 

می توان دریافت که ایشان معلمان را افسران سپاه رهبری )مدظله العالی(،  مقام معظماز بیانات گوهر بار 

چون: در تراز انقالب اسالمی هم کشور می دانند و بر شاخص هایی برای تعیین شایستگی معلمپیشرفت 

 ، آرمان خواهی، تولید فر، داشتنمنطقی استداللداشتن روحیه انقالبی، بصیرت، روحیه تحلیل گری و 

صت رقوه تفکر، خودسازی در پرتو معنویت دینی و اخالق اسالمی، تبدیل تهدیدها به فذهن پرسشگر، 

تربیت فردی در کنار تربیت سازمانی، ارائه مدل خودباوری، همگرایی، مقابله با استحاله فرهنگی، ها، 

 ظام آموزش و پرورشتمامی ارکان ن امروزه درداشته اند. رفتاری و در نهایت داشتن روحیه جهادی تاکید 

                                                           

1-  KHAMENEI.IR 



   4111مستان ، پاییز و ز4، شماره 4سواد تربیتی معلم،  دورۀ                                                    411

فردی  عدبُ موثرترین راههای موفقیت دریکی از مهم ترین و عنی معلمان، یآن،  بویژه در بُعد نیروی انسانی

 سن معاشرتحُ اخالق و روابط اجتماعی از حیث روحیه و صفات بارز معنویت گرایی و  داشتن ،و جمعی

است. توانایی  مردم و حضور با آنان والدین، دانش آموزان، همکاران و دیگر آحاد  و ارتباط خوب با

بوده  انمعلمدر  وشرویی مهارتی است که بصورت اکتسابیمعاشرت با دیگران همراه با حسن ارتباط و خ

 محیط ،گروهی که هر فردی زمینه معاشرت اجتماعی را در آن در می یابد شود. نخستینو باید آموخته 

در  و عموم مردم جامعههمسایگان  ، دوستان، همکاران،اجتماعی خانواده است و در مراحل بعد همساالن

و معاشرتی انسان تاثیر فراوانی دارند و سپس تعامل انسان با اجتماع  های  اجتماعیشکل گیری شخصیت 

بزرگتر مانند شهروندان جامعه و جامعه جهانی شکل می گیرد که در تکوین شخصیت اجتماعی و معاشرتی 

و  علیمتنظام  سرمایههمترین و م اثرگذار ترینعنوان  هم به معلمان او تاثیری عمیق و انکار ناپذیر دارند.

 از اهمیت فراوانی در این زمینه برخوردارند.  ندر این بی تربیت

با توجه به موضوعات آن در اسالم، آیات قرآنی و روایات معصومان  اجتماعیهای اخالق  جلوهدر بررسی 

همچون: عدالت گستری، آداب معاشرت، امر به معروف و نهی از منکر، رحم، وفای به عهد، )ع( مواردی 

ی، بخشندگذات البین، یتیم نوازی، گره گشایی، ایثار،  اصالحجوانمردی، قت، صداقت، دوستی و رفا

 مجادلهمهرورزی، تعهد و مسئولیت پذیری، پرهیز از تجسس، تهمت، استهزا، تمسخر، دروغ و دوری از 

 (. ۳۱: 13۱۱، مروتیمی باشند )ملکشاهی و 

معاشرت و حفظ  یعنی یجمعاخالق معنویت و  یکی از جلوه های اگر بخواهیم اهمیت و فایده های

بیان نمود می توان به: ضرورت گسترش معاشرت و صله رحم در را اخالق را در این حوزه از نگاه دین 

طوالنی شدن عمر انسان، افزایش روزی و فقر زدایی، محبوبیت نزد خویشاوندان و دوستان، افزایش آگاهی 

تبادل ارتباطات و افکار با دیگران، دفع بال و پاکیزگی اعمال، آبادانی ها و تجارب متعدد و غنی به واسطه 

 صله الهی اشاره نمود.اشهرها و آسانی حساب در روز قیامت و گسترش رحمت و

بلکه برخی از معاشرت ها را  ،معاشرتی را توصیه نمی کندروابط اجتماعی و نحوه دین اسالم هر نوع 

 ه است ک آمدهدر بحاراالنوار  اکید بر ترک آنها نموده است . چنانکهزیان آور و مخرب دانسته و توصیه 

ی هتر از تنهایی و انزوا است و تنهایب همنشین صالح ،پیامبر اکرم )ص( به ابوذر غفاری فرمودند: ای ابوذر

 .( ۳۱ : ۱، باب  ۵۱بحار االنوار، ج بهتر از همنشینی با ناصالحان است )

 ضایفاخالقی در  معنوی و افزایش دادن چشمگیر فضائل برای ) مدظله العالی(  تاکید مقام معظم رهبری

بر رعایت فضیلت هایی  متوجهدر بیانیه گام دوم انقالب  و نهادها و سازمان های مختلف جامعه عمومی

، تواضع، شجاعت، پراکنیاز شایعه  پرهیز، راستگویی و جون : خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند

ر دبه نفس، رعایت حقوق دیگران، احترام به دیگران، وفای به عهد و دیگر خلقیات نیکو است.  اعتماد

 اجتماعیو فعالیتهای فردی و حرکتها  همهق مداری جهت دهنده ی خال، اخالق و اانقالببیانیه گام دوم 

ن بین بهبود و در ای و برکت  با اخالق همراه است. خیراست و  جمعیو نیاز اصلی جامعه و هر نهاد و 

 افرادی موثر،به عنوان در همه رده ها  معلماناجتماعی در در حوزه اخالق  اخالقمعنویت و ارتقای 

ز اهمیت زیادی در کارایی و که بطور مستقیم در ارتباط با مردم از تمامی اقشار است احساس و مردمی 
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در باب اهمیت و برخوردار است. تعلیم و تربیت مردمی  اجتماعی، اثربخشی و سالم سازی این نهاد

و ا تربیتیمعلمان در جهت رشد سطح سواد و اخالقی  معنویضرورت کسب و ارتقای شایستگی های 

معلم می تواند عالوه بر دارا بودن روحیه معنویت گرایی در خود و متخلق بودن باید گفت: در این زمینه 

بصورت شناخت آموزه های  ای در تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان برجستهبه اخالق اسالمی، نقش 

و اجتماعی  فردی رفتارهایدر باورها کاربستن این و به  قلبیدینی و اخالقی، تبدیل شناخت ها به باورهای 

 قدرت تشخیصمی تواند با تقویت روحیه حق گرایی، قدرت تفکر،  معلمداشته باشد و  آموزاندانش 

های دینی و  آموزهشیوه ی مناسب در بیان ، الگودهی رفتاری اخالقی و دینی و انتخاب باطلحق از 

و دینی هدایت کند و در این راستا  اخالقیتربیت  راستایاخالقی و پاسخ به شبهات، دانش آموزان را در 

ا افزایش و رامی توان سطح سواد تربیتی  و اخالقی معلم معنویبه طور قطع کسب و ارتقاء شایستگی های 

، سطح سواد تربیتی او را در حوزه معنوی و اخالقی یک معلم خوب می تواندشایستگی های شد ردهد. 

در مقابل دانش آموزانش که با هدف تربیت شایسته آنان همراه است را ارتقاء دهد و و اخالقی  معنوی

 توسعه ارزشهای واالی انسانی، اثربخشی و توسعهموجب دستیابی به اهداف تربیت اسالمی، تولید دانش، 

مفهوم خود و خود شناسی، رشد وجدان اخالقی، ارتقای شاخص های تدریس متناسب با تربیت اسالمی، 

غلبه  و تربیتحرفه ای گرایی در  شخصیتو تقویت ارزشهای دینی، رشد  سازیدرونی به نفس،  اعتماد

 .ودآموزان شها در ارتباط با دانش  چالشبر موانع و 

 پیشینه پژوهش

، پژوهشی 13۱1سال  ردنها اشاره می شود: آر این زمینه تحقیقات متنوعی صورت گرفته که به برخی از 

توسط موسوی نیا و صفار حیدری در خصوص نقش و جایگاه معلم به عنوان برجسته ترین الگوی اخالقی 

در آموزش از منظر اسالم صورت گرفت. نتایج نشان داد که اسوه و الگو بودن معلم، شایستگی های 

و جایگاه اخالقی معلم است  اخالقی معلم و تاثیر و نفوذ آن بر روح و جان شاگردان حکایت از نقش

، در مورد فرایند تربیت معنوی از 13۱3وهشی در سال پژ (.1۰۱: 13۱1)موسوی نیا و صفار حیدری، 

دیدگاه معلمان توسط قبادی و بلند همتان صورت گرفت. نتایج بیانگر این بود که معنای زندگی مبتنی بر 

ای وجدان انسانی، تجربه زندگی معنوی در هدفمندی، آزادگی، مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن به ند

حوزه های خالقیت، تجربه و نگرش نقش مهمی در ارتقاء و رشد شایستگی ها و تربیت معنوی معلمان 

، پژوهشی توسط میرزایی و نوروزی در مورد 13۱۱ر سال د(. 331: 13۱3دارند ) قبادی و بلند همتان، 

قی و اجتماعی از منظر مقام معظم رهبری صورت بررسی و تحلیل مولفه های تربیت در حوزه اخال

تایج نشان داد که اصلی ترین هدف تربیت در حوزه اخالقی و اجتماعی شامل پرورش انسان ن گرفت.

های متفکر، محقق، پیشرو، عالم، متدین، متخلق و آراسته به فضایل اخالقی برای رسیدن به بصیرت ، 

جتماعی است که دستیابی به غایت اصیل زندگی انسانی یعنی سعادت و جامعه صالح در شئون اخالقی و ا

، 13۱۱در سال  (.۵۵: 13۱۱قرب الی اهلل و تخلق به اخالق اهلل را در برخواهد داشت )میرزایی و نوروزی، 

پژوهشی توسط مهدوی هزاوه و همکاران در زمینه تبیین ویژگیهای معلم بر اساس حیات طیبه صورت 
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که مهمترین مصداقهای دستیابی به حیات طیبه در کودکان عبارت است از : آموزش گرفت. نتایج نشان داد 

دین و اخالق مداری با تاکید بر جنبه عاطفی و مناسکی، توجه به نقش الگویی اخالق و معنویت معلم، 

 تمرین کنترل خود، قضاوت منطقی، گرایش به هویتها و تنفر از زشتیها  و به تاخیر انداختن خواسته ها.

همچنین بر اساس مبانی تعلیم و تربیت کودک و مصداقهای آن، ویژگیهای معلم شامل: معلم عامل و 

الگوی اخالقی و معنوی، معلم مسئول و مراقب و معلم با سطح سواد تربیتی متخصص و فکور )مهدوی 

، در مورد الگوی 13۱۶پژوهشی توسط سید طباطبایی و فریدونی در سال  .(13۱ : 13۱۱هزاوه و همکاران، 

استخراج نظام مسائل آموزش و پرورش کشور مبتنی بر بیانات حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل تعالی 

انجام گرفت. نتایج نشان داد که اعتقادات، اخالق، معنویت، رفتار، ایجاد شوق به دانستن، ساختن ذهن و 

فکر از ارکان مفهومی و گزاره ای هنجاری نظام مسائل آموزش و پرورش از دیدگاه مقام معظم  فعال کردن

رهبری اند که می توانند باعث کسب صالحیت و شایستگی معلمان در جهت رشد سواد تربیتی و خیر و 

ر ، د13۱۵(. زندی و معصومی فرد در سال 11۱: 13۱۶صالح جامعه شوند )سید طباطبایی و فریدونی، 

خصوص بررسی اولویت های یادگیری مادام العمر در قالب انواع سوادهای عصر حاضر پژوهشی انجام 

دادند. نتایج نشان داد که سواد مالی، سواد رایانه ای، سواد پژوهشی و سواد تربیتی از دیدگاه اساتید و 

سالمت  اطالعاتی و سواد دانشجویان اهمیت بیشتری نسبت به دیگر انواع سوادها نظیر: سواد عاطفی، سواد

دارند و در این بین مشخص شد که داشتن روابط و نحوه معاشرت، پایبندی به اصول و مبانی معرفتی، 

معنوی و اخالقی باعث افزایش شناخت و شایستگی های بیشتری در کسب و ارتقاء انواع سوادها در 

، 13۱۳ریجی در سال م (.۵۶: 13۱۵عصر جدید برای اساتید و دانشجویان دارد )زندی و معصومی فرد، 

پژوهشی در مورد مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقالب انجام داد. نتایج نشان 

داد که رهبر معظم انقالب معتقد است که نباید انقالب را در همه جهات غیر منفعل دانست و از تغییر در 

ویت، اخالق و استقالل به عنوان مبنای تغییرات در بیانیه گام دوم آن نگران بود. اصولی چون عدالت، معن

، پژوهشی توسط عابدی در زمینه 13۱۳(. در سال ۵۱: 13۱۱)مریجی،  گیرند انقالب مورد توجه قرار

ویژگی های معنوی معلم شایسته بر اساس آموزه های دینی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

اد که داشتن روحیه معنویت گرایی و آراستگی به صفات بارز اخالقی در هر صورت گرفت. نتایج نشان د

معلم نظیر: عفو و گذشت، رافت و مهربانی، تعهد و مسئولیت پذیری و تقوا و خلوص می توانند باعث 

: 13۱۳افزایش سطح شناخت تربیتی معلم و افزایش انگیزه کاری، نشاط و کارایی معلم شوند )عابدی، 

، پژوهشی توسط بخشنده بالی در زمینه تاکید بر اخالق فردی و اجتماعی در بیانیه گام 13۱۱ ر سالد(. ۱۵

اجتماعی است و در زندگی جمعی و ارتباط با  موجودیدوم انقالب انجام شد. نتایج نشان داد که انسان 

ند و باشهمنوعانش باید از خصوصیات اخالقی برخوردار باشند و از خصوصیات قبیح غیر اخالقی دور 

در اجتماع از فضائل اخالقی همچون: تواضع، تقوا، صلح، دوستی، ادب و احترام، عدالت، برادری و 

و حفظ حریم خصوصی دیگران برخوردار باشند )بخشنده بالی،  راز داریصمیمیت، ایثار، وفای به عهد، 

انقالب در حوزه  تاثیر گام دوم زمینه، پژوهشی در 13۱۱در سال  هفشجانی خدا بخشی(. ۶۳: 13۱۱

معنویت و اخالق بر کیفیت زندگی کاری صورت داد. نتایج نشان داد که متغیر مستقل یعنی بهره گیری از 
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و اخالق در بیانیه گام دوم انقالب همچون: خیرخواهی، آرامش، گذشت، صداقت،  معنویتمولفه های 

یر معنی عنی کیفیت زندگی کاری تاثشجاعت، تواضع، اعتدال گرایی و کمک به دیگران بر متغیر وابسته ی

، پژوهشی توسط احمد غالمی و همکاران 13۱۱در سال  (.۱۳: 13۱۱هفشجانی،  خدا بخشیداری دارد )

در مورد رویکرد معنویت گرایانه مارتین بوبر به اخالق معلمی انجام گرفت. نتایج نشان داد که داللتهای 

د و انسان های دیگر در جامعه را می توان در دو مرحله چهارگانه اخالق معلمی یعنی خداوند، جهان، خو

خالصه نمود: معلم به واسطه ی ایجاد رابطه شخصی با خداوند، معنویت الهی را به تمامی افکار و افعال 

خود در ارتباط با دانش آموزان فرا می خواند. در این بین معلم از قوای وجودی خویش مانند حق انتخاب، 

ا ره (آن -ن ده آگاهی می یابد و از خودمداری، تنگ نظری و اصرار بر رابطه از نوع )متصمیم گیری و ارا

در مورد رابطه بین معنویت گرایی با  1(. پژوهشی توسط میلیمان1۵3: 13۱۱می گردد )احمد غالمی، 

ان انجام شد. نتایج نش ۱۰۰3افزایش میزان سطح دانش تربیتی و ارتباطی و کیفیت کاری معلمان در سال 

داد که معنا بودن سطح کاری در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی و همسویی با ارزش 

های تربیتی در سطح سازمانی بر اثر معنویت گرایی حاصل شده و می توانند وضعیت سطح سواد تربیتی 

یمان، اء بخشند )میلو ارتباطی معلمان را در محیط کاری و در ارتباط با والدین و دانش آموزان بهبود و ارتق

، در زمینه اثرات ویژگی ها و ابعاد معنوی معلمان ۱، پژوهشی توسط بوچانان۱۰1۰(. در سال ۱۱۶: ۱۰۰3

انجام گرفت. نتایج نشان داد که رشد و پرورش ویژگی ها و ابعاد معنوی معلمان از قبیل: معنابخشی به 

داوند، کنترل خود، انعطاف پذیری، تعقل، هدف زندگی، خودآگاهی، عزت نفس، رابطه با وجود متعالی خ

ارتباط با نظام هستی و درک متقابل تجربیات و ارتباطات با دانش آموزان در محیطی معنوی و اخالقی 

باعث افزایش سطح دانش تربیتی معلم خواهد شد و همچنین موجب  اجرای اثربخش تر برنامه های 

در  3، پژوهشی توسط هیرش۱۰1۵پژوهشی در سال (. 1۱1: ۱۰1۰)بوچانان،  آموزشی و درسی می گردد

ان صورت گرفت. نتایج نش  در بین مردمزمینه رعایت اصول و مبانی اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی 

داد که بهبود و ارتقای اخالق اجتماعی  در برگیرنده مواردی همچون: مهر و محبت، وجدان و تعهد کاری، 

، سادیه ۱۰1۳(. در سال 1۰۱۱3: ۱۰1۵یرش، هروابط و حفظ اسرار است )عدالت با دیگران در برخورد و 

، پژوهشی در مورد نقش اخالق معلمان بر غلبه چالش های عصر جدید صورت ۱بنت ایوب و همکارانش

گرفت. نتایج بیانگر این بود که رشد شایستگی های اخالقی می تواند برای یک معلم در عصر جدید باعث 

اهی، اعتماد به نفس، کسب سجایای اخالقی، توسعه ارزشهای انسانی و افزایش تقویت روحیه خودآگ

: ۱۰1۳سطح سواد نحوه تربیت اجتماعی و اخالقی در دانش آموزان شود )سادیه بنت ایوب و همکاران، 

د و جنبه دارن همخوانیبا مطالعه تطبیقی پیشینه پژوهش مشخص شد که نتایج تحقیقات با هم (. ۱31۰

                                                           

1 -Milliman, J 
2 -Buchanan, M 
3 -Hersh, M 
4 -Saadiah binti Ayub, N & et al 
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  اخالقی معنوی و و آداب، شایستگی ها بر نحوه، سلوک خاصین پژوهش این است که به طور نوآرانه ا

یه بیانمنطبق با  معلمانی اجتماعخالق در حوزه روحیه معنویت و ابه عنوان بخشی از  معاشرت  حوزهدر 

 .می پردازددوم انقالب اسالمی  گام

 روش شناسی 

رفصل س اخالق در شایستگی های معنویت و موضوع هبتوصیفی است که از نوع تحقیقات  نوشتاراین 

 اجراییدر جهت  ات معلم حوزه آداب و نحوه معاشرت و ارتباط با نگاهی بهبیانیه گام دوم انقالب  دوم

در  .دپرداز یو بهبود و ارتقاء سطح سواد تربیتی معلم م اخالقی بیانیه گام دوم انقالبمعنوی و شدن مفاد 

 لبرگرفته از سر فصو اخالقی منابع اولیه و اصیل حیطه صالحیت معنوی  مروری مطالعهاین بین با 

و به یک جمع بندی و ایجاد فرصت شده پرداخته معنویت و اخالق در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 جهنتیبرای ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی و جدید با استفاده از تجارب پژوهشگر حاضر، یک 

ای( )کتابخانه1شده است. در این راه از منابع استنادیبر طبق تحقیقات پیشین و مرتبط، ارائه گیری کلی 

، مقاالت، مجالت)کتب،  فبه منابع علمی مختل ا مراجعهتحلیلی ب -رویکرد توصیفیبا  واستفاده شده 

  ت.قرار گرفته اسبررسی ، مورد موضوعو منابع اینترنتی( سخنرانی ها 

 فته هاتحلیل یا

در  13۱۵بهمن ماه  ۱۱می توان از رهنمودهای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب صادر شده در 

خالق در مقابل دیدگاه معنویت و ا. 1خالق و اخالق مداری چنین استنباط کرد که : معنویت و احوزه 

 ه سمتبفطری خویش  ودیشانه و منفعت گرایانه قرار دارد و انسان فقط به سبب حکم وجدان الهی نسودا

ری کامل واخالق ام معنویت و .۱می کند  حرکت جامعهاخالق گرایی و ارزشهای اخالقی در  معنویت و

معنی، چه در عالم نظر و چه در با ون زندگی راه دارد و انسان مومن و که در تمام ساحات و شئ د هستن

 مبنا و اساس در معنویت و روابط اخالقی خود با دیگران، عالم عمل، فقط و فقط رضایت خدای متعال را

و به همه حرکت ها و فعالیت  ندانسانی ا جهانِ اخالق در جامعه، جهت بخشِمعنویت و . 3قرار می دهد 

ر د و به عنوان بنیان و اساس زندگی انسانی ندو از اجزای فرهنگ زیربنایی و اصیل ا ندی دهمها جهت 

اصلی جامعه بوده و  حاجاتخالق به عنوان معنویت و ا. ۱ شوندمحسوب می  دنیای عرفی و دنیوی

بیشتر رشد کند، برکات بیشتری را به بار  جامعهخالقی در معنوی و ا وجدانهر چه  و ندابهشت آفرین 

ل و تعدی جامعهاخالق، نگهبان ثبات، عامل همبستگی اجتماعی در حصار گناهکاری و  ،معنویتمی آورد. 

روحیه . دولت اسالمی، باید برای فراهم سازی زمینه رواج ۱ تمنیات انسان هستکننده خواسته ها و 

های نهادهای  فعالیتنماید. بها دادن به ده و تالش جهادی اخالق در جامعه مصمم بومعنویت گرایی و 

حکومت ، می توانند جامعهاخالقی در معنویت و ضد با کانون های ضد  مقابلهاجتماعی و فرهنگی و 

                                                           

1 -Citation Sources    
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به   داریمخالق معنویت گرایی و اانقالب بر اهمیت در بیانیه گام دوم اسالمی را در این باره کمک کنند. 

شارکت م:  شاملی توان مرا  هااثرات آن اشاره شده وراههای سعادت فردی در زندگی جمعی  عنوان

کمک رسانی، نیکوکاری، وفاداری، حفظ آبرو،  خیرخواهی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس، مردمی،

ارتقای شناخت اخالقی، مدیریت جهادی، افزایش عیار معنویت و اخالق، برادری، پاکی و صداقت، 

دقات، ، صاستکبار ستیزیروحیه اعتدال گرایی و عقالنیت،  همگرایی، پرسشگری، یکرنگی و همدلی،

دسازی معنوی و اخالقی، خودباوری، مقابله با استحاله ، روحیه انقالبی، آرمان خواهی، خوعزت و اقتدار

 ،فرهنگی و اخالقی، تبدیل تهدیدها به فرصت ها، زایش قوه تفکر، بصیرت، تحلیل گری و استدالل منطقی

حفظ شان و کرامت اجتماعی، ایثار و فداکاری،  خلوص، توکل بر خدا، ایمان، خودسازی، نقد پذیری،

ترویج گروهی،  نفس عزتعدم افراطی گری، تاب آوری و روحیه صبر و تحمل در زندگی اجتماعی، 

 جامعه در و معنوی ، جوانمردی، عفو و گذشت و دفاع از ارزش های انسانی جمعیو منطق اخالق  اخالق

دانست که در این بین می توان به  مزبانی و ه عام المنفعه و همیار و همدلی مورارتقاء او  جمعو به نفع 

طبق بیانیه گام دوم انقالب همچون: استمداد الهی  مردمدر بین خالق سازی معنوی سازی و اراهکارهای 

مردمی و و دولتی  ،اجتماعی ،فرهنگی نظارتی، نهادهایاز خداوند، قاطعیت و حساسیت  کمکو طلب 

معنویت زدایی  اری و جلوگیری از تشکیل نطفهمداخالق حفظ و نشر معنویت و مردم در همچنین عامه 

در آنها سرلوحه ی قرار دادن و  الگوگیریمعلم با اشاره کرد. بی اخالقی در اجتماع فساد اخالقی و و 

سل برای تربیت شایسته نمی تواند سواد تربیتی خود را  مدرسهزندگی خود و محیط کار خود در کالس و 

 .و ارتقاء دهد بهبودنوجوان دانش آموز، 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب  13۱۵بهمن ماه  ۱۱در  بیانیه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

اسالمی، موسوم به گام دوم انقالب اسالمی، منشور هدایت و نقشه راه حرکت آینده انقالب و نظام اسالمی 

ش در این بین تاکید زیادی بر افزاینوین اسالمی را نوید می دهد.  تمدناست که چگونگی دست یافتن به 

و اخالق در فضای عمومی جامعه شده است و بر اخالق و برجسته کردن ارزش های  معنویتچشمگیر 

مردم و نهادهای  فردی و اجتماعی فعالیت هایجهت دادن به همه حرکت ها و  منظورمعنوی و اخالقی، به 

ه انقالب بگام دوم  بیانیهکه در  داشتباید به این نکته توجه توجه شده است.  عیفرهنگی و اجتما

 معنویت در کنار است. همچنیندر مقابل سود و منفعت ائلی به عنوان مس اخالق ات معنویت وموضوع

الیت های فردی و اجتماعی و و فع حرکات همهاخالق، چشم داشتن به عالم باالست و جهت بخشیدن 

 معنویت گرایین بوده و همچنین باید در پی فراهم سازی زمینه رواج آفریو بهشت  جامعهت اصلی احاج

 آموزش و پرورشهمچون اخالق در جامعه و همه نهادها و سازمان های مهم و حساس مردم محور و 

 حاضر، چهار راهبرد اساسی در راستای تحققپژوهش  ندهبا بررسی بیانیه گام دوم انقالب به نظر نگاربود. 

راهبرد . 1می توان ارائه نمود: ، ند سواد تربیتی معلم را ارتقاء دهد نکه می توا اخالق ابعاد معنویت و

در مقابل سبک زندگی غربی و تبیین  هوشمندانهو  جانبهشامل )جهاد همه  یترویج سبک زندگی اسالم
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. راهبرد ۱ (مدارسو محیط  اخانوادهسازی سبک زندگی اسالمی به ویژه در حوزه جامع، ترویج و نهادینه 

)رصد دقیق کانون های مقابله با  اخالقیاتمعنویت و ضد مقابله معقول با فعالیت های کانون های ضد 

 معنویت و ، شناسایی راههای معقول ستیز با کانون های ضدهای آن فعالیتاخالق و معنویت گرایی و 

ر د اخالقمعنویت و با کانون های ضد اخالق و برنامه ریزی و اقدام هوشمندانه و مسئوالنه برای مقابله 

 اخالقی و معنوی به منش و رفتارو معلمان میانی و ارشد   مدیرانراهبرد نزدیکی . 3( خانواده ها و مدارس

 مشتاق ،جوانمعلمان مدیریت ها به  سپردنجوان با روحیه انقالبی و جهادی، و معلمان  مدیران)تربیت 

 معنوی و راهبرد گسترش ارزش های. ۱اخالقی ( های دینی، معنوی و جهادی و تقویت منش و رفتار و

 یاجتماعمعنوی و تربیت )اهتمام به کادرسازی در حوزه  با والدین و دانش آموزان معلمانبین اخالقی در 

حضرات معصومین )علیهم حضرت محمد )ص( و خالقی به ویژه معنوی و ا، معرفی الگوهای مدارس

، ارتقای کمی در مدارس اخالقی مجالس، رونق بخشیدن به فضاهای دینی و السالم( و امام خمینی )ره(

رای بو فرهنگی و اخالقی و کمک به نهادهای اجتماعی ، عرفانی، معنوی گوناگون دینی مراسماتو کیفی 

 (. جامعهدر  بالطبعمدارس و خالق در معنویت و ارشد 

جمعی و معاشرت با معنوی و موجودی مدنی و اجتماعی است و سعادت خود را در قالب زندگی  نسانا

)مد ظله  و تاکیدات مقام معظم رهبری اسالم مبین دیگران می داند و این امر مورد تاکید فراوان دین

و در عوض بر حضور در اجتماع و زندگی  عزلت طلبیاست که همواره بر پرهیز انسان از انزوا و العالی( 

اجتماعی با معنوی و ضرورت روابط  سفارش نموده است. امروزه با توجه بهدر کنار معنویت  جمعی

ر جوامع که گاهی به انحراف و دوری انسان از مسیر و معنوی د انواع روابط اجتماعی و انسانی  دیگران،

اخالق در زمینه  معنویت گرایی و اهمیت حفظ و توسعه صحیح ،مداصلی هدایت و سعادت الهی می انجا

چگونگی معاشرت در روابط اجتماعی در سایه توجه به دین اسالم و توسل به روش و کردار پیامبر اکرم 

)ص( و ائمه اطهار )علیهم السالم( را پر رنگ تر کرده است که این مقاله نیز به بررسی این موضوع اساسی 

ت معنویبا هدف شناخت برای بهبود و ارتقای آن  و چالش های ناخت و ضرورت آسیب هاو البته به ش

معلمان با هدف افزایش سطح سواد تربیتی معلم در ارتباط و معاشرت با جمعی در بین اخالق گرایی و 

  :همچون و چالش هایی در این بین آسیب ها پرداخت. والدین، دانش آموزان، همکاران و دیگر مردم

عدم اعتدال ورزی افشای اسرار، بی جا در امور و حریم خصوصی زندگی دیگران، شایعه پراکنی، دخالت 

در روابط دوستی و همنشینی عاقالنه و مطلوب با دیگران و در نهایت سوء استفاده ابزاری و فرصت طلبی 

سطح سواد تربیتی خود می تواند  ،که معلم با رفع این آسیب ها اشتدر جامعه وجود ددر محیط کار و 

، تحقیقاتنتایج باید گفت: نتایج این پژوهش با را در حوزه های معنویت و اخالق مداری افزایش دهد. 

زندی  (،13۱۶(، سید طباطبایی و فریدونی )13۱۱مهدوی هزاوه و همکاران )(، 13۱3و بلند همتان ) قبادی

بوچانان  ،(13۱۱خدا بخشی هفشجانی )(، 13۱۱بخشنده بالی )(، 13۱۳عابدی )(، 13۱۵فرد ) معصومیو 

محور  با توجه به اینکه همخوانی دارد. (۱۰1۳سادیه بنت ایوب و همکاران )و ( ۱۰1۵)هیرش  (،۱۰1۰)

می تواند شرایط را برای  می باشد این محور، مداری اخالق معنویت و ، محوربیانیه گام دوم انقالب دوم

را برای بهبود و ارتقای ارتباطات و معاشرت  اجتماعی  معاشرتو نحوه اخالق معنویت و بهبود و ارتقای 
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همچنین همکاران و سایر اقشار مردم مهیا کرده که به  و معلمان با اولیاء و دانش آموزان های اجتماعی

تناسب با موثر می باشد که م آنان سبک زندگیبالطبع  سواد تربیتی و سطح کیفیت افزایش درطور قطع 

ز ادر بین معلمان، اخالق  معنویت و در بررسی و مطالعه ابعاد ند:می گرد رائها پیشنهادات کاربردی، آن

علمای  و مردم شناسان، شناسان جامعه، قوم شناسان، تربیتی ،نظر و دیدگاه های متخصصان علوم اجتماعی

خالقی معنوی و اطبق مفاد و اسالمی  عقیدتی تربیتی، ،علم اخالق و همچنین مبلغان دینیمعنوی و علمای 

معنویت گرایی و هره کافی را گرفت. کالس ها و دوره هایی در قالب آموزش بیانیه گام دوم انقالب ب

صورت مداوم و با ب برای معلمان و جامعه محیط کارمدرسه، ، محیط خانوادهدر  اخالق صحیح و اسالمی

آینده ر د برگزار گردد. هدفمندر به طو بر طبق مفاد اخالقی بیانیه گام دوم انقالب  و آگاه مجرب مدرسانی

و  آدابو  اجتماعیارتباطات  در حوزه یخالقا یمعنویت زدایی و ببا شناخت آسیب های  ،ای نزدیک

 ،معلمان با ارباب رجوع عاشرتم آداب و سلوکو  اجتماعیاخالق معنویت و ملی  سند ،سلوک معاشرت

ی با بهره گیری از مفاد اخالقاجتماعی و جامعه شناسی  تربیتی، صاحبنظران و متخصصان علوم سطتو

ود و بر اجرای ش و تصویب تدوین، تهیه افزایش سطح سواد تربیتی معلمان، برای  بیانیه گام دوم انقالب،

ش های زمینه ارائه آموز .صورت گیرد و مستمر نظارت دقیق، با بیانیه گام دوم انقالب مطابق مفاد این سند

در بین همه ی اخالق   معنویت گرایی و و متنوع و مرتبط با نیازها و موازین گسترشعلمی و اصولی 

 در بیناخالقی  معنوی و فراهم گردد. تقویت جومردمی دانش آموزی و مختلف گروههای با  معلمان

که مبتنی بر اعتماد و پرورش احساس   نظام آموزش و پرورشاز جمله  مردم مدارسازمان های  نهادها و

دوستی، وفاداری و برادری باشد، انجام صداقت، ایثار،  وظیفه شناسی، علم آموزی، تربیت، تعلق، تعهد،

 اجتماعیوک و سلاخالق  معنویت گرایی و در بهبودهای تشویقی متناسب با سطح افزایشی  سیاست گیرد.

زمینه  .دمبذول گرد ،در محیط کار و اجتماع مردمدانش آموزان و آحاد با  ارتباطدر  معلمانبرای مطلوب 

و آداب  نحوه معنویت گرایی و روحیه بهبود و ارتقایتسهیل و ایجاد شیوه های ارتباطی صمیمی با هدف 

 بامعلمان در برخورد با دانش آموزان، والدین، همکاران و  همه ی معاشرت های اجتماعی در بیناخالق 

گرایی و  معنویت، پردازش و انجام سریع ایده های سازماندهیانجام گیرد. زمینه گردآوری،  آحاد مردم

زمینه آگاه سازی نهاد های پژوهشی و  فراهم گردد. نظام آموزش و پرورشتوسط  معلمان، جدیداخالقی 

 جهت تحقیق و بررسی هدفمند در مورد بیانیه گام دوم انقالب ظام آموزش و پرورش درن تحقیقاتی

 دینی و اسالمیبا تکیه به مبانی و اصول  ،اخالقو  معنویتائل و ابعاد مختلف مسها در حوزه  اسالمی

 اخالقمعنویت و به مبحث  معلمان،به  و غیر رسمی رسمی های آموزشی در محتوای برنامه فراهم گردد.

 حوزهدر  اخالق رفتارهای معنوی و به منظور نهادینه نمودن و اصالح صحیح معاشرت اسالمی و سلوک

اخالقی و راهگشای بیانیه معنوی و با استفاده از مفاد اجتماع  وکار  محیطدر  معاشرت اجتماعی و نحوه

طبق توصیه های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( باید از معانی و انگاره  .پرداخته شودگام دوم انقالب 

 ایندر و اخالقی سازی در جامعه حرکت کرد معنویت گرایی و خالقی به سمت گفتمان معنوی و اهای 

ورد مدارد که باید ، بزرگان و اساتید دانشگاهی و خواص نقش مهم و بارزی بین نقش رسانه ها، روحانیون
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نباید فقط به دنبال یک  معلمان،اخالق مداری برای معنویت و مناسب برای الگوسازی  قرار گیرد.توجه 

کرد  ت اجرا حرکتبلکه باید به سم ود،اخالق مداری بگسترش معنویت و سند و برنامه تئوری در زمینه 

فرهنگی و  تربیتی، را در جامعه از طریق نهادهای مذهبی، اخالق مداری  معنویت گرایی و و روحیه

معنویت و اخالق حاصل شد می آنچه در بیانیه گام دوم انقالب در باب اهمیت  اجتماعی را ایجاد کرد.

ر دمباحث اولویت دار  عنوانباید این دو حوزه یعنی معنویت و اخالق در بُعد اجتماعی به توان گفت: 

می اسال و اخالق دینی و معنویت مد نظر قرار داد و فرهنگ نظام تعلیم و تربیت هایتمامی سطوح و رده 

 را با معنویت آموزش و پرورش محیطو اولویت همیشگی دانست و فضا و  پایداررا به عنوان یک اصل 

 ضد معنویت وکرد و بر خطرات تهاجم فرهنگی و نفوذ برنامه های  پُر جاذبهو اخالق اسالمی فراگیر و 

در امر معنویت و اخالق مداری را تاکید کرد و حساس بود و بی تفاوتی معلمان ضد اخالق گرایی برای 

برنامه ریزی های فرهنگی،  درنگر  جامع های نیازمندیبه عنوان یک بحران هزینه زا دانست و به بررسی 

طراحی بسته ها و نرم افزارهای مرتبط با آموزش صالحیت  پرداخت. معلمان در اخالقیمعنوی و عقیدتی، 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  رهنمودهایمعنوی و اخالقی ویژه معلمان متناسب با فرمایشات و های 

 محتوایو  پرورشمفاهیم معنوی و اخالقی در سند تحول بنیادین آموزش و  مکملمی تواند به عنوان 

های  ولفهمابعاد و  مسئوالن و سیاستگذاران می توانند با استفاده از کتب درسی، مورد استفاده قرار گیرد.

در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و مرتبط با سطح سواد تربیتی معلم که اخالقی  معنوی وشایستگی های 

در این پژوهش مشخص شد، به عنوان الگویی عملی جهت گزینش و استخدام معلمان )برای پرورش 

ت ، دسموجودبا توجه به کاستی های جانبه ی هویت معنوی و اخالقی دانش آموزان( استفاده نمایند.  همه

به  پرداختنضمن خدمت، اهمیت  هایاندرکاران نظام آموزش و پرورش می توانند به کمک آموزش 

انسان را برای معلمان معنوی و اخالقی  هایمفاهیم و مولفه های مرتبط با کسب و ارتقاء شایستگی 

، موضوع را برای جامعه هدف یعنی والدین تا آنان در فرصت ها و مناسبت های گوناگون نمایندتشریح 

مهم به برنامه درسی پنهان و یا برنامه درسی مغفول تبدیل  موضوعبادا این متبیین نمایند تا و دانش آموزان 

 در جهت معلمبه شایستگی های معنوی و اخالقی  مربوطهر یک از ابعاد و مولفه های  جامعمعرفی شود. 

 حلیلتو همچنین رشد سطح سواد تربیتی او از نظر دیگر بزرگان و صاحبنظران دینی و انقالب اسالمی 

پژوهش های جدیدی است که پژوهشگران باید در تحقیقات آتی خود به این امر  نیازمندکیفی آنها، 

 بپردازند تا در نهایت به بهبود وضعیت حاضر و موجود منجر شود. 

 منابع

فصلنامه رویکرد معنویت گرایانه مارتین بوبر به اخالق معلمی، (، واکاوی 13۱۱محمد ) احمد غالمی،

 . 1۵3 -1۱۱(، ۱۶)پیاپی ۱دوره شانزدهم، شماره ، نوین تربیتی اندیشه های

  یپایگاه دفتر مقام معظم رهبربیانیه گام دوم انقالب برای ملت ایران، (، 13۱۱مام خامنه ای، سید علی )
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در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی در  سبک زندگی های(، الزامات و بایسته 13۱۱ایزدی، محمد علی )

از در س تمدنکنفرانس ملی مولفه های  اندیشه آیت اهلل خامنه ای با تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب،

 . بیانیه گام دوم انقالب

 اولین کنگره بین المللی آداب و اخالق و معاشرت از دیدگاه اسالم،(، 13۱۱ایمانی، پریسا، زارعی، سمیه )

 . روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسالمی

تهران: رهبری،  مقام معظمو تربیت از دیدگاه  یم(، تعل13۳۰امیرحسین، قماشچی، احمد )بانکی پور فرد، 

 .اسالمیانتشارات تربیت 

پژوهشی با تاکید  جُستارهایهمایش ملی اسالمی،  تمدنهای  مولفه(، بسترها و 13۱۳، زهرا) برغمدی  

 دوم انقالب.  گامبر بیانیه 

(، توجه به وحدت اسالمی در گام دوم انقالب با تاکید بر اخالق فردی و 13۱۱بخشنده بالی، عباس )  

 ساز در بیانیه گام دوم انقالب.کنفرانس ملی مولفه های تمدن اجتماعی، 
رویکرد اسالمی و غربی:  منظر(، تاملی بر معنویت محیط کاری از 13۱۶ترک زاده، جعفر، راضی، الهام )

 .11، سال ششم، شماره سالم و مدیریتتخصصی ا -دوفصلنامه علمیکاربرد در رفتار سازمانی، 

معظم رهبری حضرت آیت اهلل معلم از دیدگاه مقام  جایگاهنقش و (، 13۱۱یعقوب ) سیدوسوی، مپور

 علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.  حوزهاولین همایش ملی پژوهش های نوین در خامنه ای، 

 ،فصلنامه تعلیم و تربیت ، حال و آینده،معلمان: گذشته(، شایستگیهای حرفه ای 13۱۳) منیرهرضایی، 

 . 1۱۰-1۱۱، 13۳شماره 

سوادهای عصر  قالباولویت های یادگیری مادام العمر در (، 13۱۵) مرجانزندی، بهمن، معصومی فرد، 

، سال مجازیدر یادگیری آموزشگاهی و  پژوهش فصلنامهجدید از دیدگاه اساتید و دانشجویان، 

 . ۳۰-۶۱(، ۱3)پیاپی  3ششم، شماره 

و اخالق بر کیفیت  معنویت حوزهتاثیر گام دوم انقالب در  (،13۱۱خدا بخشی هفشجانی، نسرین )   

 1 سال دوم، شماره ،رهبری فرهنگیفصلنامه مطالعات  کارکنان اداره گاز استان اردبیل،  زندگی کاری 

 .۱۳ -۵۰(، ۱)پیاپی 

 -۱3، 133، شماره مجله پیام(، معنویت در بیانیه گام دوم انقالب و ماهیت آن، 13۱۳مهدی )، خوشدونی

۱۵. 

بر پیش شرط های تحقق معنویت مورد انتظار در بیانیه گام دوم انقالب،  درآمدی(، 13۱۱سلیمانی، محمد )

  .ساز در بیانیه گام دوم انقالب تمدنهای  مولفهکنفرانس ملی 

 خبرگزاریبیانات رهبر انقالب، گرایی بر اساس  معنویت(، تحلیل گونه های 13۱۳شاکرنژاد، احمد )

 .۱۵۱۱۱۱کد خبر ، آنالین جوان

 انتشارات علمی و فرهنگی.(، نهج البالغه، تهران: 13۵۳شهیدی، سید جعفر)
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آموزش و پرورش کشور  نظام مسائلالگوی استخراج (، 13۱۶مهدی، فریدونی، سینا ) سیدسید طباطبایی، 

علیم و در مسائل کاربردی تفصلنامه پژوهش مبتنی بر بیانات حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل تعالی، 

 . ۱۱ -131، 3۱ره ، سال بیست و پنجم، شماتربیت اسالمی

، سال پنجم، تخصصی اسالم پژوهان -فصلنامه علمی(، اخالق اجتماعی، 13۱۵محمد )العی اردکانی، ط  

 .۳۱ -1۰۵، ۵شماره 

آموزش  تحولآموزه های دینی و سند  اساسمعنوی معلم شایسته بر  های(، ویژگی 13۱۳عابدی، رضا )

 ن کنفرانسچهارمیگوی عملی برای افزایش انگیزه، نشاط و کارایی معلم، و پرورش با هدف ارائه ال

 ، علوم تربیتی و روانشناسی. اجتماعینوین پژوهشی در علوم  دستاوردهایبین المللی 

 رسانی نشریه آموزشی اطالعدوم انقالب،  (، دیدگاه های اخالقی در بیانیه گام13۱۱فالح، محمد جواد )  

 . معارف

 ،معنوی(، تبیین معنای زندگی از دیدگاه معلمان در فرایند تربیت 13۱3، کیوان )همتان، بهنام، بلند قبادی

  پیشگامان پیشرفت.  کنگرهمین پنج

 چهارمین، حدیثخالق معلمی از منظر قرآن و مولفه های ا(، 13۱3بهرامی، بهرام )کاظمی، محمود، 

 . آداب زندگیملی اخالق و  همایش

و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم  پلیسفضایل اخالق حرفه ای  شناسایی(، 13۱۳لباف، فریبا )  

 . ۱۱ -۳۱، 1، سال بیست و یکم، شماره فصلنامه پژوهش های دانش انتظامیکل قوا، 

امه فصلنگام دوم انقالب، مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه (، 13۱۳اهلل )شمس مریجی، 

 . ۵۱ -۱۶، ۳۵و دوم، شماره  بیست(، دوره باقر العلوم )ع دانشگاه، سیاسی علوم

 .دار احیاء التراث العربیه.ق(، بحار االنوار، بیروت: 1۱۰3مجلسی، محمد باقر)

 موسسه امام خمینی )ره(.(، ره توشه، قم: 13۵۶مصباح یزدی، محمد تقی )

کنفرانس مبانی نظری اخالق اجتماعی در قرآن و حدیث، (، 13۱۱) سهرابملکشاهی، خدیجه، مروتی، 

 ملی هزاره سوم و علوم انسانی. 

مقام معظم های تربیت اخالقی از منظر  مولفه(، تحلیلی بر 13۱۱میرزایی، سیاوش، نوروزی، رضا علی )

 . ۵۵ -1۰۰(، 1۳)پیاپی  ۱، سال ششم، شماره مجله معرفت اخالقیرهبری، 

تربیت کودکان: ارائه چارچوب  برای(، حیات طیبه، چشم اندازی 13۱۱مهدوی هزاوه، منصوره و همکاران )

، سالمیدر مسائل تعلیم و تربیت افصلنامه پژوهش مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی، 

 .13۱ -1۶۵، 3۰ه سال بیست و چهارم، شمار

(، بررسی نقش و جایگاه معلم به عنوان برجسته 13۱1فاطمه، صفار حیدری، حجت ) سیدهموسوی نیا، 

، ۱، دوره پنجم، شماره مجله اخالق و تاریخ پزشکیترین الگوی اخالقی در آموزش از منظر اسالم، 

11۱-1۰۱ . 
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Assessing the spiritual and moral competencies of teachers in order to develop 

educational literacy 

Abastract 
The supreme leader (Excellent lasting shade), considers teachers to be officers of the 

revolutionary guards, and one of the most important seven topics in his holiness's statement 

of the second step of the Islamic revolution is the component of spirituality and morality as 

the ruling spirit and the dominant thing.The purpose of this study is to examine the spiritual 

and moral competencies of the teacher in promoting his educational literacy in order to 

cultivate worthy students, inspired by the guidelines of the second chapter in the statement 

of the second step of the islamic revolution. This research is a descriptive research that uses 

written library resources. In the end, it was found that in the statement of the second step of 

the revolution to the spiritual and moral components such as: sincerity, faith, trust in God, 

popular participation, benevolence, courage, humility, self-confidence, forgiveness, helping, 

charity, loyalty, preservation reputation, promotion of moral knowledge, jihadi management, 

increase of spirituality and morality, brotherhood and self-sacrifice, sacrifice, purity and 

honesty, monotony and empathy, convergence, questioning, social dignity preservation, non-

extremism, patience and tolerance in social life, group self-esteem, promotion of ethics and 

logic of collective ethics, chivalry, spirit of moderation, rationality, anti-arrogance, charity, 

dignity and authority, revolutionary spirit, idealism, spiritual and moral self-construction, 

self-belief, confronting cultural & moral enemy transformation, turning threats into 

opportunities, the birth of thinking, insight, analysis and there is a logical argument that 

achieving these competencies can definitely improve the teacher's educational literacy level. 

It was also found that spiritual and moral modeling of religious teachings is the best path for 

the spiritual and moral growth and excellence of teachers. 

Keywords: Teacher Educational Literacy, Spiritual Competence, Moral Competence, 

Statement of the Second Step of the Islamic Revolution 


