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▌ علی محمد 1● ▌ دوری الل چودری 2● ▌  رابیندرا نات تاگور▌  همچون وکال و اطبا، صدها هزار معلم 
مدرسه نیز باید، به هدف نهادینه شدن حرفه ای گری در آنان، توسط نظام نامه های دقیق اخالقی مقید شوند. تدریس، 
ســازنده تمامی دیگر ِحرف است. معلم را شمعی می خوانند که برای روشن کردن زندگی دیگران خود می سوزد؛ 
بنابراین آن ها باید اصول اخالقی مقتضی را چنان در خود بپرورانند که عامل تشکیل همان ارزش ها در دانش آموزان 
باشد. با آن که اکثریت قریب به اتفاق معلمان این رسم را سرافرازانه به جا آورده و حتی فراتر از کالس درس به نوآوری 
و آموزش می  پردازند، ولی مدرسان دیگری هستند که اشتیاق برای افاضه دانش را از دست داده و اعمال تدریسی 
خود را صرفاًً به منظور انجام وظیفه دنبال می کنند. فساد بی شک می تواند در این حرفه رخنه کند. نوشتار کنونی 
نیازها، اصول، چالش ها و محدودیت های پیاده ســازی اخالق حرفه ای در مدرسان را روشن می  کند.معلم هیچ گاه 
نخواهد توانســت حقیقتاً آموزش دهنده باشد، مگر آن که خود همواره در حال یادگیری بماند. چراغ نمی تواند 
روشنگر چراغ دیگر باشد مگر آن که شعله آن به سوختن ادامه دهد. معلمی که ]کار با[ موضوع خود را به انتها 
رسانده اســت و تعامل زنده ای با دانش خود ندارد، صرفاًً درس را برای دانش آموزان خود تکرار می کند. جزئی 
اساسی از یادگیری مدرســه از آن رو تلف می شود که معلمان موضوعات خود را نمونه هایی مرده از موجوداتی 
می پندارند که زمانی زنده بوده اند؛ با آن ها آشنایی عالمانه ای دارند، بدون آن که ارتباطی از جنس زندگی و عالقه 

با آن ها برقرار کنند.

اخالق حرفه ای و معلمان
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احساس عمومی بر این است که حرفه آموزش، همچون 
باقی حرفه ها، بایســتی حاوی نظام نامه اخالق حرفه ای 
باشد، به عنوان پیش نیازی برای صیانت از شأن و راستکاری 
آن. عــالوه بر این، فرمان حق کودکان به آموزش رایگان 
و اجباری ســال 2۰۰9 1، به طور شایان توجهی معلمان 
را متعهد به برخی وظائف ســنگین حرفه ای می کند که 
باید طی اجرای مسئولیت های خود در آن ها نهادینه شده 
باشــند. بر این اساس، نمو و به کارگیری نظام نامه اخالق 
حرفه ای توسط جامعه آموزشی، به نظر ضروری می رسد.

یــک کمیته چهار نفره از کنســول کشــوری آموزش 
معلمان2 راهکاری را برای ثبت افراد واجد شرایط تدریس 
در مدارس ارائه داده اند. معلمان تازه منصوب ســوگندی 
ناظر بر مراعات یک نظام نامه  23فقره ای اخالق حرفه ای 

ادا خواهند کرد، به منظور ارتقاء شأن حرفه ایشان.
کمیته تشکیل شده توســطNCTE ، با در نظر گرفتن 
مفاد بخش های مربوط از فرمان حق کودکان به آموزش 
رایگان و اجباری ســال 2۰۰9، در این نظام نامه بازبینی 
کرده و نظام نامه های کنونی اخالق حرفه ای پیاده شده در 

برخی کشورها را نیز بررسی کرده است.
نظام نامه  23فقره ای اخالق حرفه ای تشکیل 

شده توسط کمیته تحت عناوین زیر:
1. تعهدات نسبت به دانش آموزان – 1۰ مورد )1/1 تا 1/1۰(

2. تعهدات نسبت به والدین، اجتماع و جامعه – 4 مورد 
)2/1 تا 2/4(

3. تعهدات نسبت به افراد حرفه ای و همکاران – 9 مورد 
)3/1 تا 3/9(

لزوم احکام اخالقی در حرفه ای شــریف-
آموزش

1. تأثیر اساسی در شکل دادن نسل بعد
2. عملکرد معلم به عنوان یک دوست، فیلسوف و راهنما

3. عدم تعادل بین گذشته، حال، و آینده
4. برخورداری از احترام اجتماعی

5. متناسب سازی با ارزش های اخالقی و فرهنگی در هند
6. سردرگمی ناشی از پیش رفت نوین و پیشینه فرهنگی

۷. تبدیل شــدن تدریس از یک خدمت به شــغلی با 
نقش ها، دیدگاه، و هدف ناواضح

8. تغییر پارادایم در درک معلمان
9. فرسایش ارزش ها، مسئولیت ها، و پایبندی های این حرفه

1۰. فرصت های نتیجه بخش در دیگر بخش ها
در جامعه ما، آموزش همواره حرفه ای شریف محسوب 
شده است. این حرفه به طور بالقوه می تواند در شکل دهی 
نسل آینده نقش اساسی داشته باشد و معلم در این روند 
نقش دوست، فیلسوف، و راهنما را ایفا خواهد کرد. از این 
رو، اخالق حرفه ای باید نزد معلمان ارزشمند شمرده شود.

با آنکه اکثریــت قریب به اتفاق معلمان این رســم را 
ســرافرازانه به جا آورده و حتی فراتــر از کالس درس به 
نوآوری و آموزش می  پردازند، حرفه تدریس می تواند پر از 
فساد نیز باشد. شنیده شده که برخی معلمان رتبه گذاری 
باالتــر آکادمیک را در ازای خدمات مادی یا جنســی از 
دانش آموزان یا اولیا ارائه دهند. برخی مدرســان اشتیاق 
خود برای افاضه دانش را از دست داده  و اعمال تدریسی 
را صرفاًً برای انجام وظیفه دنبال می کنند. عالوه بر این ها، 

اخالق حرفه ای به دالئل زیر نیز الزم است:
1. وضعیت هند در حال دگرگونی ست

2. چالش های بسیار پیش رو هم در حیطه اجتماع و هم 
در حوزه نیازهای فردی

3. سردرگمی ناشی از تقابل پیشرفت نوین و پیشینه فرهنگی
4. عدم تعادل بین گذشته، حال، و آینده

5. نتیجــه نامطلوب معلمان دیگــر از همان جایگاه و 
احترام اجتماعی پیشین بهره مند نمی شوند.

6. پیش رفت موجود متناســب با ارزش های اخالقی و 
فرهنگی ذاتی در هند نیست.

تغییرات پارادایم
1.تدریس از یک عالقه تبدیل به یک حرفه شده، لذا در 

برخورد معلمان تغییر اساسی پارادایم رخ داده است.
2. ارزش ها، مسئولیت ها، و پایبندی های این حرفه مرتباً 

در حال فرسوده شدن هستند.
3. در دســترس بودن فرصت های متنوع و ســودمند 
از لحاظ اقتصادی در بخش های دیگر، شــدیداً بر حرفه 

آموزش تأثیر گذاشته است.
4. تغییر نسبت عرضه و تقاضا در این بخش، اهمیت آن 

به عنوان یک حرفه شریف را تضعیف کرده است.
5. تجاری ســازی و سودآوری [در این حرفه] تبدیل به 

کلمات کلیدی شده اند.
6. تدریس دیگر یک خدمت نیست، بلکه شغلی ست با 

نقش ها، دیدگاه، و هدف ناواضح.

1. Right of 
Children to Free 
and Compulsory 
Education Act, 
2009
2. National 
Council of Teacher 
Education – NCTE
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Ludwig Deutsch
ludwig in the madrasa

بازتعریف حرفه ای گری در مدرسان
1. تنها عامل ثابت در تدریس، تغییر است.

2. دانش آمــوزان متغیر، جامعــه متغیر، هنجارهای 
اجتماعی و اعتقاد به نوآوری های جدید

3. نقش ها و مسئولیت های متنوع نهادهای آموزشی
4. خودمختــاری معلمــان در کنار مســئولیت ها و 

ارزش های جدید و متنوع اخالقی
5. تنها عامل ثابت در تدریس، تغییر است.

6. نقش ها و مسئولیت های متنوع نهادهای آموزشی
۷. خودمختــاری معلمــان در کنار مســئولیت ها و 

ارزش های جدید و متنوع اخالقی

اصول اخالق حرفه ای
معلم به عنوان یک راهنما

● بــا دانش آموزان عادالنــه و بی طرفانه برخورد کند، 
صرف نظر از خصوصیات فیزیکی، روانی، احساســی، 

سیاسی، اقتصادی یا دینی آنان.
● تفاوت های بین دانش آموزان را به رسمیت شناخته و 
تالش کند که به نیازهای فردی هر یک از آنان توجه کند.

● دانش آموزان را تشویق کند به تنظیم و تالش برای 
اهداف عالی شــخصی در تکوین موهبت های فیزیکی، 

فکری، خالقانه، و روحیشان.

● به دانش آموزان در درک و ارزش دهی به دموکراسی 
کمک کند، نه فقط از جانب فرصت ها و فواید آن، بلکه 

از دید تعهداتشان به آن.
● بــه حق هــر دانش آموز برای نگاهــداری اطالعات 
محرمانــه خود احترام بگــذارد، به جز بــرای ارائه به 

سازمان های مجاز یا در صورت لزوم قانونی.
● در ازای آموزش و پرورش، هیچ پاداشی قبول نکند 
به جز آنچه مطابق با سیاست های پذیرفته هیئت مدیره 

باشد.
روابط همکارانه

● به مســئولیت پایه ای والدین در قبال فرزندان خود 
احترام بگذارد.

● تالش کند تا روابط دوستانه و همکاران های با خانواده 
دانش آموز پی ریزی کند.

● به دانش آموزان در تقویت اعتماد به نفسشان در خانه 
خود یاری رســاند، و از مالحظــات ناامیدکننده ای که 

ممکن است به آن صدمه زنند دوری کند.
● به والدین اطالعاتی را که به مصلحت فرزندانشــان 
اســت ارائه داده، و در نگهداری از اطالعاتی دریافتی از 

آنان محتاط باشد.
● والدین را از پیش روی فرزندانشان، مطابق با اهداف 

مدرسه، مطلع سازد.



124
شماره بیست وپنجم| بهار۹۷|

مهارت های بین فردی مناسب
● به الگوهای منطقی پذیرفته شــده اجتماع برای 

افراد حرفه ای پایبند باشد.
● موضوعات بحث بر انگیز را از نقطه نظر عینی مطرح 
کند به طوری که اعضای کالس از نظرات متعصبانه 

دور نگاه داشته شوند.
● وظائف شــهروندی را اجرا کرده و در فعالیت های 
اجتماعــی بــا در نظر گرفتن تعهداتش نســبت به 

دانش آموزان، خانواده و شخص خود شرکت کند.
● به این موضوع توجه کند که مدارس متعلق به افراد 
جامعه هستند؛ مشارکت غیرتخصصی در شکل گیری 
هدف مدرسه را تشویق کرده و در جهت اطالع رسانی 
به عموم در رابطه با برنامه آموزشی ارائه شده تالش 

کند.
● به اجتماعی که در آن مشغول به کار است احترام 
گذاشته و به سیستم مدرسه، اجتماع، ایالت و کشور 

وفادار باشد.
● در جهت بهبود تحصیــالت در اجتماع، و تقویت 

سبک زندگی اخالقی، روحی و فکری آن تالش کند.
تعهدات استخدامی

● اخالقیات حرفه ای را از مجراهای مناسب مدیریت 
کند.

● از بحث راجع به اطالعات محرمانه و اداری با افراد 
غیرمجاز خودداری کند.

● درخواست های کار را تنها بر پایه شایستگی ارائه 
داده، و از مطالبه موقعیت های خاصی دوری کنند که 

توسط معلمان دیگر اشغال شده اند.
● به روشــی حرفه ای به دنبال اســتخدام باشد، و 
از رفتارهایــی همچون ارســال همگانی و بی تفاوت 

درخواست خودداری کند.
● از قبــول موقعیت هایی که در نتیجه فعالیت های 
غیرحرفه ای، انتظار برای سیاست گذاری های حرفه ای، 
یا اعمال و روش های ناعادالنه در قبال کارکنان خالی 

شده اند سر باز زند.
● به شرایط قرارداد پایبند باشد تا زمانی که خدمت 
مذکور به انجام رســد، قرارداد با توافق طرفین فسخ 
شود، یا قرارداد به شکلی دیگر قانوناً خاتمه پیدا کند.

● پیش از هر تغییر در جایگاه، موعد زمانی حدودی 
آن را اعالن کند.

● در تمام پیشــنهادات خود، بــا توجه به کار دیگر 
معلمان، منصف باشد.

● در صورتی که پیشنهادات وی در خرید یا استفاده 
محلی از ابزارهای کمک درسی تأثیرگذار باشد، مزدی 

بابت تعیین روش تدارکات آموزشی دریافت نکند.
● خــارج از قــرارداد خود، درگیر هیچ اســتخدام 
سودآوری نباشد که تأثیر سوء بر موقعیت حرفه ای اش 
داشته باشد یا سابقه خود با دانش آموزان، همکاران، و 

اجتماع را خدشه دار کند.
● در توسعه سیاست های مدرسه هم کاری و تعهدات 

حرفه ای موجب شده را تقبل کند.
● برای نگاهداری ســطح حرفه ای خدمات، تعهدات 

خود به کارگزار را بپذیرد.
حفظ روابط حرفه ای باکیفیت

● با دیگر اعضای حرفه به همان شیوه ای که تمایل 
دارد با وی رفتار شود، رفتار کند.

● کنار دیگر معلمانی که از طرف وی یا در احترام به 
وی عمل کرده اند، بایستد.

● درباره دیگر معلمان به طور سازنده سخن بگوید، در 
حین گزارش صادقانه به مسئوالن رفاه دانش آموزان، 

سیستم مدرسه و حرفه.
● عضویت فعال در ســازمان های حرفه ای از طریق 
مشارکت، برای دستیابی به اهدافی که این گروه های 

سازمان یافته  را محقق می کنند.
● از طرقی همچون مطالعه، تحقیق، سفر کردن به 
کنفرانس ها، و حضور در جلســات حرفه ای، سعی بر 

رشد حرفه ای داشته باشد.
● حرفه آموزش را چنان در ایدئال ها و رفتار جذاب 
نماید که ترغیب کننده جوانان صادق و توانمند به آن 

باشد.
تعهدات نسبت به دانش آموزان

● نسبت به تمام دانش آموزان با عالقه و َمحبت رفتار کند.
● نسبت به تمام دانش آموزان عادل و بی طرف باشد.

● به تربیــت دانش آمــوزان در حوزه های فیزیکی، 
اجتماعی، فکری، احساسی، و اخالقی کمک کند.
● به کرامت انسانی پایه ای کودک احترام بگذارد.

● تــالش سیســتماتیک در تحقق بخشــیدن به 
توانایی های و مهارت های بالقوه دانش آموزان.

● انتقال برنامه درســی به قســمی کــه منطبق با 
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ارزش های تثبیت شده در قانون اساسی هند باشد.
● تدریس خود را با احتیاجات شخصی دانش آموزان 

تطبیق دهد.
● اطالعات محرمانه مربوط به دانش آموزان را حفظ کند.

تعهدات نسبت به حرفه و همکاران
● تالش مداوم در توسعه حرفه ای

● پی ریزی فرهنگی که همکاری هدفدار و گفت وگو 
بین همکاران و ذی نفعان را توسعه دهد.

● افتخــار به حرفه تدریــس و برخورد محترمانه و 
عزتمند با دیگر اعضای حرفه.

● اجتناب از مشغولیت در تدریس خصوصی.
● اجتنــاب از پذیرفتن هدایا یا خدماتی که ممکن 
است، حتی در ظاهر، بر تصمیمات و اعمال حرفه ای 

اثر بگذارند.
● اجتناب از اظهار ادعاهای بررسی نشده نسبت به 

همکاران یا مقامات باالتر.
● دوری از بیــان گفته هــای ناخوشــایند راجع به 
همکاران، مخصوصاً در حضــور دانش آموزان، دیگر 

معلمان، مقامات رسمی یا والدین.
● احترام گــزاردن به موقعیت حرفــه ای و نظرات 

همکارانش.
تعهدات نسبت به والدین، اجتماع و جامعه

● پایه ریزی اعتماد با والدین/قیم به هدف توســعه 
همه جانبه دانش آموزان.

● مقاومت در برابر اعمالی که برای کودک یا والدین/ 
قیم وی زیان آور هستند.

● پــرورش احترام به فرهنــگ مرکب هند در میان 
دانش آموزان.

● اهمیت دادن به کشور باالتر از همه چیز.
● دوری از مشارکت در فعالیت هایی که امکان انتشار 
حس تنفر در میان اجتماعــات، ادیان، یا گروه های 

زبانی مختلف را داشته باشند.
چالش ها و محدودیت های پیاده سازی اخالق 

حرفه ای در تدریس
1. آیــا آموزش های اخالقی می توانند برای هر فرد 
به سرعت خود او پیش روند یا احتیاج به تسهیالت 

خارجی یا آموزش تیمی دارند؟
2. اگر آموزش های اخالقی متمرکز بر محیط کار 
باشــند، کارگزار چطور باید از هم خوانی رویه آن ها 

اطمینان حاصل کند؟
3. آیا آموزش های اخالقی پروســه ای از یادگیری 
نظام رفتاری غلب )و اجرا شــده در سیستم( است؟ 
چطور می تــوان نیازمندی های آموزش اخالقی را با 

بهترین شیوه ها در آموزش حرفه ای تطبیق داد؟
4. آیا آموزش اخالقی پس از دوره های کسب تجربه 
در محل کار )مثاًل در قالب تمرین های گسترش یافته 

یا کارآموزی( تأثیرگذارتر است؟
5. آیا امکان آموزش افراد برای رفتار اخالقی وجود دارد؟

6. آیا اســتفاده از مطالعات موضوعی، اســتراتژی 
مؤثری در آموزش اخالقی هست؟

۷. آیا باید تعلیمات اخالقــی را به عنوان جزئی از 
آموزش پیش از ســرویس ارائه داد، به جای ارائه در 

مرحله مقدماتی؟

نتیجه گیری
تدریس، ســازنده تمامی دیگر ِحرف است. معلم 
را شــمعی می خوانند که برای روشن کردن زندگی 
دیگران خود می ســوزد؛ بنابرایــن آن ها باید اصول 
اخالقی مقتضی را چنان در خود بپرورانند که عامل 
تشکیل همان ارزش ها در دانش آموزان باشد. معلمان 
نه تنها راهنما و پشــتیبان دانش آموزان در محیط 
مدرسه، بلکه والدین دوم آنان نیز هستند. همچنین، 
می خواهیم تصویر و تکریــم تدریس به عنوان یک 
پیشــه را، با افزایش آگاهی جمعــی در باب ارزش 
معلمان در جامعه و توســعه ملــی، احیا کنیم؛ و از 
موقعیت موجود برای درخواست مشارکت همگان در 
جذاب سازی تدریس و اعطای پشتیبانی و مساعدت 

الزم به معلمان بهره ببریم■
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